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නඨමොතස්සභගවඨතොඅරහඨතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

  අභිධම්මපිටකෙ 

ෙථාවත්ථුපාළි 

1. පුග්ගලෙථා 

1. සුද්ධසච්චිෙට්ක ො 

1. අනුඨලොමපච්චනීකං 

1. [ඉමිනා ලක්ඛඨණන සකවාදීපුච්ඡා දස්සිතා] පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති [සච්චිකට් පරමට්ඨ නාති (සයා. පී. ක. සී.)]? 

ආමන්තා. ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො
පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – 

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ– ‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ොපරමත්ඨථො, තඨතොඨසොපුග්ගඨලොඋපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති මිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො 

පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවතඨර [ඨනොවත 
ඨර (සයා. පී.)] වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘පුග්ගඨලො 

උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො

පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති
මිච්ඡා. 

අනුඨලොමපඤ්චකං.  

2. [ඉමිනා ලක්ඛඨණන පරවාදීපුච්ඡා දස්සිතා] පුග්ගඨලො නුපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො

ඨසොපුග්ගඨලොනුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 
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ආජානාහිපටිකම්මං.හඤ්චිපුග්ගඨලොනුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො 
පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ – ‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො 

පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ

– ‘‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ – ‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති මිච්ඡා. 

පටිකම්මචතුක්කං. 

3. ත්වං ඨච පන මඤ්ඤසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලොනුපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ොපරමත්ඨථො, 

තඨතොඨසොපුග්ගඨලො නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’ති, ඨතනතව [ත්වං
(සයා.) ටීකාඔඨලොඨකතබ්බා] තත්ථඨහතායපටිඤ්ඤායඨහවංපටිජානන්තං 

[ටීකා ඔඨලොඨකතබ්බා] ඨහවං නිග්ගඨහතබ්ඨබ. අථ තං නිග්ගණ්හාම. 

සුනිග්ගහිඨතොච [සුනිග්ගහිඨතොව(සයා.)] ඨහොසි. 

හඤ්චි පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන වත ඨර

වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යං තත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො

–‘පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොච වත්තබ්ඨබ–‘ඨයො

සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො නුපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො

පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ
– ‘‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – 

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ – ‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති ඉදංඨතමිච්ඡා. 
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නිග්ගහචතුක්කං. 

4. එඨස ඨච දුන්නිග්ගහිඨත ඨහවඨමවං [ඨහවඨමව (සයා.)] තත්ථ දක්ඛ. 

වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. ඨනො ච මයං තයා තත්ථ ඨහතාය
පටිඤ්ඤායඨහවංපටිජානන්තාඨහවංනිග්ගඨහතබ්බා.අථමං නිග්ගණ්හාසි.

දුන්නිග්ගහිතාච [දුන්නිග්ගහිතාව (සයා.)] ඨහොම. 

හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන වත ඨර 

වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–

‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘ඨයො

සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො

පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ

– ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ–‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසොපුග්ගඨලොඋපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති ඉදංඨතමිච්ඡා. 

උපනයනචතුක්කං. 

5. න ඨහවං නිග්ගඨහතබ්ඨබ. ඨතන හි යං නිග්ගණ්හාසි – ‘‘හඤ්චි 

පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’ති.යංතත්ථවඨදසි– ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘පුග්ගඨලො

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ඨයො සච්චිකට්ඨ ො

පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති 

මිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො 

පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ
– ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ–‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසොපුග්ගඨලොඋපලබ්භති
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සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිඉදංඨතමිච්ඡා. ඨතනහිඨයකඨතනිග්ගඨහඨස
නිග්ගඨහ දුක්කඨෙ.සුකඨත පටිකම්ඨම.සුකතාපටිපාදනාති. 

නිග්ගමනචතුක්කං. 

ප ඨමොනිග්ගඨහො. 

1. සුද්ධසච්චිෙට්ක ො 

2. පච්චනීකානුඨලොමං 

6. පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. ඨයො

සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො නුපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං.හඤ්චි පුග්ගඨලො නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො
පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – 

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ – ‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති මිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො 

පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ

– ‘‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ – ‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති මිච්ඡා. 

පච්චනීකපඤ්චකං. 

7. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. ඨයො

සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහිපටිකම්මං.හඤ්චිපුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො 
පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච
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වත්තබ්ඨබ–‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසොපුග්ගඨලොඋපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො 

පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ
– ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ–‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසොපුග්ගඨලොඋපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

පටිකම්මචතුක්කං. 

8. ත්වං ඨච පන මඤ්ඤසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන’, ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, 

තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති, ඨතන තව
තත්ථඨහතායපටිඤ්ඤායඨහවංපටිජානන්තංඨහවං නිග්ගඨහතබ්ඨබ.අථතං
නිග්ගණ්හාම.සුනිග්ගහිඨතොචඨහොසි. 

හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන වත ඨර 

වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථ වඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – 

‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘ඨයො

සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො 

පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ
– ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ–‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසොපුග්ගඨලොඋපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිඉදංඨත මිච්ඡා. 

9. එඨස ඨච දුන්නිග්ගහිඨත ඨහවඨමවං තත්ථ දක්ඛ. වත්තබ්ඨබ ඨඛො –

‘‘පුග්ගඨලොනුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘‘ඨයො

සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො නුපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. ඨනො ච මයං තයා තත්ථ ඨහතාය පටිඤ්ඤාය
ඨහවං පටිජානන්තා ඨහවං නිග්ගඨහතබ්බා. අථ මං නිග්ගණ්හාසි. 
දුන්නිග්ගහිතාචඨහොම. 
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හඤ්චි පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන වත ඨර 

වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො

–‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘ඨයො 

සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො නුපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති මිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො 

පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවත ඨර වත්තබ්ඨබ
– ‘‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – 

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ – ‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති ඉදංඨතමිච්ඡා. 

උපනයනචතුක්කං. 

10. න ඨහවං නිග්ගඨහතබ්ඨබ. ඨතන හි යං නිග්ගණ්හාසි – ‘‘හඤ්චි

පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො නුපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’ති.යංතත්ථවඨදසි – ‘වත්තබ්ඨබඨඛො – පුග්ගඨලො

නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ඨයො සච්චිකට්ඨ ො 

පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති
මිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨයොසච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතොඨසො 

පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ

– ‘‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච

වත්තබ්ඨබ – ‘ඨයො සච්චිකට්ඨ ො පරමත්ඨථො, තඨතො ඨසො පුග්ගඨලො
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිඉදං ඨතමිච්ඡා. ඨතනහි ඨයකඨත
නිග්ගඨහඨසනිග්ගඨහදුක්කඨෙ.සුකඨතපටිකම්ඨම.සුකතා පටිපාදනාති. 

නිග්ගමනචතුක්කං. 

දුතිඨයොනිග්ගඨහො. 
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2. (ෙ)ඔොසසච්චිෙට්ක ො 

1. අනුඨලොමපච්චනීකං 

11. පුග්ගඨලො උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. සබ්බත්ථ

පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බත්ථ පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො– ‘පුග්ගඨලො

උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘සබ්බත්ථපුග්ගඨලො 
උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බත්ථ පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො 
උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො– 

‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ –
‘සබ්බත්ථපුග්ගඨලො උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

තතිඨයොනිග්ගඨහො. 

3. (ෙ)ොලසච්චිෙට්ක ො 

1. අනුඨලොමපච්චනීකං 

12. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. සබ්බදා

පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහිනිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බදා පුග්ගඨලො උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘පුග්ගඨලො 

උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘සබ්බදාපුග්ගඨලො
උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බදා පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො 

උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – 

‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘සබ්බදා 
පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’ති මිච්ඡා…ඨප.…. 

චතුත්ඨථොනිග්ගඨහො. 
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4. (ෙ)අවයවසච්චිෙට්ක ො 

1. අනුඨලොමපච්චනීකං 

13. පුග්ගඨලො උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.සබ්ඨබසු

පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්ඨබසු පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො– ‘පුග්ගඨලො

උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘සබ්ඨබසුපුග්ගඨලො 
උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්ඨබසු පුග්ගඨලො උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො
උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–

‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ –
‘සබ්ඨබසුපුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

පඤ්චඨමොනිග්ගඨහො. 

2. (ඛ)ඔොසසච්චිෙට්ක ො 

2. පච්චනීකානුඨලොමං 

14. පුග්ගඨලො නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.සබ්බත්ථ

පුග්ගඨලො නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහිනිග්ගහං.හඤ්චි පුග්ගඨලොනුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බත්ථ පුග්ගඨලො නුපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – ‘පුග්ගඨලො

නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘සබ්බත්ථ පුග්ගඨලො
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බත්ථ පුග්ගඨලො නුපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො 
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො

– ‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ –
‘සබ්බත්ථ පුග්ගඨලොනුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

ඡට්ඨ ොනිග්ගඨහො. 
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3. (ඛ)ොලසච්චිෙට්ක ො 

2. පච්චනීකානුඨලොමං 

15. පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. සබ්බදා

පුග්ගඨලො නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං.හඤ්චි පුග්ගඨලො නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බදා පුග්ගඨලො නුපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො– ‘පුග්ගඨලො

නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘සබ්බදාපුග්ගඨලො 
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බදා පුග්ගඨලො නුපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො
නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො

– ‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ –
‘සබ්බදාපුග්ගඨලොනුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

සත්තඨමොනිග්ගඨහො. 

4. (ඛ)අවයවසච්චිෙට්ක ො 

2. පච්චනීකානුඨලොමං 

16. පුග්ගඨලො නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.සබ්ඨබසු

පුග්ගඨලො නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං.හඤ්චි පුග්ගඨලො නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්ඨබසු පුග්ගඨලො නුපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො– ‘පුග්ගඨලො

නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘සබ්ඨබසුපුග්ගඨලො 
නුපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්ඨබසු පුග්ගඨලො නුපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො
නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො 

– ‘පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන’, ඨනො ච වත්තබ්ඨබ –
‘සබ්ඨබසුපුග්ගඨලොනුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

අට් කනිග්ගඨහො. 
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5. සුද්ධිෙසංසන්දනං 

17. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහිනිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

රූපඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – 

‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඨඤො
පුග්ගඨලො’’’ති මිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති, ඨනොච 

වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච
උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–

‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන’, ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඨඤො
පුග්ගඨලො’’’ති මිච්ඡා…ඨප.…. 

18. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨවදනා ච උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.… සඤ්ඤා ච උපලබ්භති…ඨප.… සඞ්ඛාරා ච

උපලබ්භන්ති…ඨප.… විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? 

ආමන්තා.අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහිනිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

විඤ්ඤාණඤ්චඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණං අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබ

ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්ච

උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොච වත්තබ්ඨබ–‘අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණං
අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණං අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති, 

ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ –
‘අඤ්ඤං විඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 
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පටුන 

19. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, චක්ඛායතනඤ්ච
උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.… ඨසොතායතනඤ්ච උපලබ්භති…
ඝානායතනඤ්චඋපලබ්භති… ජිව්හායතනඤ්චඋපලබ්භති…කායායතනඤ්ච
උපලබ්භති… රූපායතනඤ්ච උපලබ්භති… සද්දායතනඤ්ච උපලබ්භති…
ගන්ධායතනඤ්ච උපලබ්භති… රසායතනඤ්ච උපලබ්භති… 
ඨඵොට් බ්බායතනඤ්ච උපලබ්භති… මනායතනඤ්ච උපලබ්භති…
ධම්මායතනඤ්චඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

20. චක්ඛුධාතුච උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…ඨසොතධාතුච
උපලබ්භති…ඝානධාතුචඋපලබ්භති… ජිව්හාධාතුචඋපලබ්භති…කායධාතු
චඋපලබ්භති…රූපධාතුචඋපලබ්භති…සද්දධාතුච උපලබ්භති…ගන්ධධාතු
ච උපලබ්භති… රසධාතු ච උපලබ්භති… ඨඵොට් බ්බධාතු ච උපලබ්භති…
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු ච උපලබ්භති… ඨසොතවිඤ්ඤාණධාතු ච උපලබ්භති… 

ඝානවිඤ්ඤාණධාතු ච උපලබ්භති… ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතු ච උපලබ්භති…
කායවිඤ්ඤාණධාතු ච උපලබ්භති… මඨනොධාතු ච උපලබ්භති…
මඨනොවිඤ්ඤාණධාතු ච උපලබ්භති… ධම්මධාතු ච උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

21. චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…
ඨසොතින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති… ඝානින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති… ජිව්හින්ද්රියඤ්ච

උපලබ්භති… කායින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති … මනින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති…
ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති… ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති… පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උපලබ්භති… සුඛින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති… දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති…
ඨසොමනස්සින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති… ඨදොමනස්සින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති…
උඨපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋපලබ්භති… සද්ධින්ද්රියඤ්චඋපලබ්භති…වීරියින්ද්රියඤ්ච
උපලබ්භති… සතින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති… සමාධින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති…
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති… අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියඤ්ච
උපලබ්භති…අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋපලබ්භති… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චඋපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඨඤො

පුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති.යංතත්ථ

වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ
–‘අඤ්ඤංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 
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ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඨඤො

පුග්ගඨලො’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘පුග්ගඨලො 

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

22. [පු. ප. මාතිකා 4.24; අ. නි. 4.95-96] පුග්ගඨලො නුපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො

අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ රූපඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? 

ආමන්තා.අඤ්ඤංරූපං අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි පටිකම්මං. හඤ්චි වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො 

අත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’’ රූපඤ්චඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන
වතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති.යංතත්ථවඨදසි

– ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං භගවතා – අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය 

පටිපන්ඨනො, රූපඤ්චඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ
–‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’ති, ඨනොච
වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘වුත්තං භගවතා – ‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය

පටිපන්ඨනො,’ රූපඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ 
වඨදසි– ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො– ‘වුත්තංභගවතා–අත්ථිපුග්ගඨලොඅත්තහිතාය

පටිපන්ඨනො, රූපඤ්චඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ

– ‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

23. පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. වුත්තං

භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ ඨවදනා ච
උපලබ්භති…ඨප.… සඤ්ඤා ච උපලබ්භති…ඨප.… සඞ්ඛාරා ච

උපලබ්භන්ති…ඨප.… විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? 

ආමන්තා.අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි පටිකම්මං. හඤ්චි වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො 

අත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’’ විඤ්ඤාණඤ්චඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨතනවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති.යං

තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං භගවතා – අත්ථි පුග්ගඨලො
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අත්තහිතායපටිපන්ඨනො, විඤ්ඤාණඤ්චඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ 
ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘අඤ්ඤං විඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති, 
ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘වුත්තංභගවතා–‘අත්ථිපුග්ගඨලොඅත්තහිතාය 

පටිපන්ඨනො,’ විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං

තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං භගවතා – අත්ථි පුග්ගඨලො

අත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’ විඤ්ඤාණඤ්චඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං විඤ්ඤාණං අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’’ති
මිච්ඡා…ඨප.…. 

24. පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. වුත්තං

භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ චක්ඛායතනඤ්ච
උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.… ඨසොතායතනඤ්ච
උපලබ්භති…ඨප.… ධම්මායතනඤ්ච උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

25. චක්ඛුධාතුච උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…කායධාතුච
උපලබ්භති…ඨප.… රූපධාතු ච උපලබ්භති…ඨප.… ඨඵොට් බ්බධාතු ච
උපලබ්භති…ඨප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු ච උපලබ්භති…ඨප.…
මඨනොවිඤ්ඤාණධාතු ච උපලබ්භති…ඨප.… ධම්මධාතු ච උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

26. චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…
ඨසොතින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච 

[අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච(බහූසු)] උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

27. පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. වුත්තං

භගවතා– ‘‘අත්ථිපුග්ගඨලොඅත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’’ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි පටිකම්මං. හඤ්චි වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො 

අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤං
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ

ඨඛො – ‘වුත්තං භගවතා – අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො, 
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අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොච වත්තබ්ඨබ
–‘අඤ්ඤංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඨඤො 

පුග්ගඨලො’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘වුත්තං භගවතා – ‘අත්ථි 

පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං

භගවතා – අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

සුද්ධිකසංසන්දනා. 

6. ඔපම්මසංසන්දනං 

28. රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨවදනා ච උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඤාඨවදනාති? ආමන්තා.පුග්ගඨලො

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.අඤ්ඤං රූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

ඨවදනාචඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඤාඨවදනා, 

පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන; ඨතනවත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤො
පුග්ගඨලො’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘රූපං උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨවදනාචඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං

රූපංඅඤ්ඤාඨවදනා, පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච 

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං රූපං
අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’ති මිච්ඡා. 

ඨනො ඨචපනවත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති, ඨනොච

වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨවදනා ච

උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඤා ඨවදනා, පුග්ගඨලො

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘රූපං

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨවදනා ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤංරූපං අඤ්ඤා ඨවදනා, පුග්ගඨලොඋපලබ්භති
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සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්චඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොච
වත්තබ්ඨබ–‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’ති මිච්ඡා…ඨප.…. 

29. රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, සඤ්ඤා ච
උපලබ්භති…ඨප.… සඞ්ඛාරා ච උපලබ්භන්ති…ඨප.… විඤ්ඤාණඤ්ච

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඤං විඤ්ඤාණන්ති? 

ආමන්තා. පුග්ගඨලො උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? න 
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඤං

විඤ්ඤාණං, පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්චඋපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන; ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤො
පුග්ගඨලො’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘රූපං උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඤං විඤ්ඤාණං, පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්චඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොච
වත්තබ්ඨබ–‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’ති මිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති, ඨනොච 

වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඤං

විඤ්ඤාණං, පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්චඋපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘රූපං

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඤං විඤ්ඤාණං, පුග්ගඨලො

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඨඤො 
පුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

30. ඨවදනා උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, සඤ්ඤා ච
උපලබ්භති…ඨප.… සඞ්ඛාරා ච උපලබ්භන්ති…ඨප.… විඤ්ඤාණඤ්ච
උපලබ්භති…ඨප.…රූපඤ්චඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

31. සඤ්ඤා උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, සඞ්ඛාරා ච
උපලබ්භන්ති…ඨප.… විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති…ඨප.… රූපඤ්ච
උපලබ්භති…ඨප.…ඨවදනාචඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 
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32. සඞ්ඛාරා උපලබ්භන්ති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්ච
උපලබ්භති…ඨප.… රූපඤ්ච උපලබ්භති…ඨප.… ඨවදනා ච
උපලබ්භති…ඨප.…සඤ්ඤා චඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

33. විඤ්ඤාණං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්ච
උපලබ්භති…ඨප.… ඨවදනා ච උපලබ්භති…ඨප.… සඤ්ඤා ච

උපලබ්භති…ඨප.…සඞ්ඛාරාචඋපලබ්භන්ති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං

විඤ්ඤාණං අඤ්ඨඤ සඞ්ඛාරාති? ආමන්තා. පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්චඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? 

ආමන්තා.අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං.හඤ්චිවිඤ්ඤාණං උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

සඞ්ඛාරාචඋපලබ්භන්තිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤ

සඞ්ඛාරා, පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්ච

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤං 
විඤ්ඤාණං අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො –

‘විඤ්ඤාණං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, සඞ්ඛාරා ච උපලබ්භන්ති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං විඤ්ඤාණං අඤ්ඨඤ සඞ්ඛාරා, පුග්ගඨලො

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘අඤ්ඤං විඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤො
පුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති, 

ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘විඤ්ඤාණංඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

සඞ්ඛාරාච උපලබ්භන්තිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤ

සඞ්ඛාරා, පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්ච 

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.යංතත්ථවඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – 

‘විඤ්ඤාණං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, සඞ්ඛාරා ච උපලබ්භන්ති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං විඤ්ඤාණං අඤ්ඨඤ සඞ්ඛාරා, පුග්ගඨලො

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොච වත්තබ්ඨබ–‘අඤ්ඤංවිඤ්ඤාණංඅඤ්ඨඤො
පුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

34. චක්ඛායතනං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨසොතායතනඤ්ච
උපලබ්භති…ඨප.… ධම්මායතනඤ්ච උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.… ඨසොතායතනං උපලබ්භති…ඨප.…

ධම්මායතනං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, චක්ඛායතනඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

17 

පටුන 

උපලබ්භති…ඨප.… මනායතනඤ්ච උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

35. චක්ඛුධාතු උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨසොතධාතු ච
උපලබ්භති…ඨප.… ධම්මධාතුචඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…

ඨසොතධාතුඋපලබ්භති…ඨප.…ධම්මධාතු උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
චක්ඛුධාතු ච උපලබ්භති…ඨප.… මඨනොවිඤ්ඤාණධාතු ච උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

36. චක්ඛුන්ද්රියං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨසොතින්ද්රියඤ්ච
උපලබ්භති…ඨප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.… ඨසොතින්ද්රියං උපලබ්භති…ඨප.… 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති…ඨප.… අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅඤ්ඤංඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? 

ආමන්තා.පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඤං අඤ්ඤින්ද්රියං, පුග්ගඨලො උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤං
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ

ඨඛො – ‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඤං අඤ්ඤින්ද්රියං, පුග්ගඨලො උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඨඤො

පුග්ගඨලො’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඤං අඤ්ඤින්ද්රියං, පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො –
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‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඤං

අඤ්ඤින්ද්රියං, පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ
–‘අඤ්ඤංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

37. රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨවදනා ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඤා ඨවදනාති? ආමන්තා. වුත්තං 

භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ රූපඤ්චඋපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි පටිකම්මං. හඤ්චි රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

ඨවදනාචඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඤාඨවදනා, 

වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ රූපඤ්ච

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන; ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–අඤ්ඤංරූපං
අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලොති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘රූපං

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨවදනා ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඤාඨවදනා, වුත්තංභගවතා–අත්ථි 

පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො, රූපඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඨඤො
පුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති, ඨනොච 

වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨවදනා ච

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඤා ඨවදනා, වුත්තං

භගවතා – ‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’ රූපඤ්ච උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘රූපං

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨවදනා ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඤා ඨවදනා, වුත්තංභගවතා–අත්ථි

පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො, රූපඤ්ච උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඨඤො
පුග්ගඨලො’’’ති මිච්ඡා…ඨප.…. 

38. රූපං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, සඤ්ඤා ච උපලබ්භති…
සඞ්ඛාරා ච උපලබ්භන්ති… විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 
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39. ඨවදනා උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, සඤ්ඤාචඋපලබ්භති…
සඞ්ඛාරාච උපලබ්භන්ති…විඤ්ඤාණඤ්චඋපලබ්භති…රූපඤ්චඋපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

40. සඤ්ඤා උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, සඞ්ඛාරා ච 
උපලබ්භන්ති… විඤ්ඤාණඤ්ච උපලබ්භති…රූපඤ්ච උපලබ්භති…ඨවදනා
චඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

41. සඞ්ඛාරා උපලබ්භන්ති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, විඤ්ඤාණඤ්ච
උපලබ්භති… රූපඤ්ච උපලබ්භති… ඨවදනා ච උපලබ්භති… සඤ්ඤා ච
උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

42. විඤ්ඤාණං උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන, රූපඤ්චඋපලබ්භති…
ඨවදනා ච උපලබ්භති… සඤ්ඤා ච උපලබ්භති… සඞ්ඛාරා ච උපලබ්භන්ති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

43. චක්ඛායතනං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨසොතායතනඤ්ච
උපලබ්භති…ඨප.… ධම්මායතනඤ්ච උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.… ඨසොතායතනං උපලබ්භති…ඨප.…
ධම්මායතනං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන චක්ඛායතනඤ්ච
උපලබ්භති…ඨප.… මනායතනඤ්ච උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

44. චක්ඛුධාතු උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨසොතධාතු ච
උපලබ්භති…ඨප.…ධම්මධාතුචඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…
ඨසොතධාතුඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…ධම්මධාතු උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, චක්ඛුධාතු ච උපලබ්භති…ඨප.…
මඨනොවිඤ්ඤාණධාතුච උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.…. 

45. චක්ඛුන්ද්රියං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, ඨසොතින්ද්රියඤ්ච 
උපලබ්භති…ඨප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථන…ඨප.… ඨසොතින්ද්රියං උපලබ්භති…ඨප.…

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච

උපලබ්භති…ඨප.… අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන; 

අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඤං අඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. වුත්තං

භගවතා– ‘‘අත්ථිපුග්ගඨලොඅත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’’ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච 

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 
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ආජානාහි පටිකම්මං. හඤ්චි අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඤං අඤ්ඤින්ද්රියං, වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි

පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤං
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ 

ඨඛො – ‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඤං අඤ්ඤින්ද්රියං, වුත්තං භගවතා – අත්ථි පුග්ගඨලො

අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො, අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඨඤො 

පුග්ගඨලො’’ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති 

සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඤං අඤ්ඤින්ද්රියං, වුත්තං භගවතා – ‘අත්ථි

පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – 

‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච 

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, අඤ්ඤං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අඤ්ඤං

අඤ්ඤින්ද්රියං, වුත්තං භගවතා – අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො, 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ

– ‘අඤ්ඤංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

ඔපම්මසංසන්දනං. 

7. චතුක්ෙනයසංසන්දනං 

46. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. රූපං

පුග්ගඨලොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපං පුග්ගඨලො’’ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච 
වත්තබ්ඨබ–‘රූපංපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපං පුග්ගඨලො’’ති, ඨනො ච වත ඨර 
වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ
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වඨදසි– ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – ‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ 

ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘රූපංපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

47. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. රූපස්මිං

පුග්ගඨලො…ඨප.…අඤ්ඤත්ර රූපාපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංරූපන්ති? න 
ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහිනිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගලස්මිං රූප’’න්ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච
වත්තබ්ඨබ–‘පුග්ගලස්මිංරූප’’’න්තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගලස්මිං රූප’’න්ති, ඨනො ච වත ඨර 
වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ

වඨදසි– ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – ‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ 

ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘පුග්ගලස්මිංරූප’’’න්තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

48. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. ඨවදනා
පුග්ගඨලො…ඨප.… ඨවදනාය පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර ඨවදනාය
පුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංඨවදනා…ඨප.…. 

සඤ්ඤා පුග්ගඨලො…ඨප.… සඤ්ඤාය පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර
සඤ්ඤායපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංසඤ්ඤා…ඨප.…. 

සඞ්ඛාරා පුග්ගඨලො…ඨප.… සඞ්ඛාඨරසු පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර 
සඞ්ඛාඨරහිපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංසඞ්ඛාරා…ඨප.…. 

විඤ්ඤාණං පුග්ගඨලො…ඨප.… විඤ්ඤාණස්මිං පුග්ගඨලො…ඨප.…

අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤාණාපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංවිඤ්ඤාණන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහිනිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 
ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පුග්ගලස්මිංවිඤ්ඤාණ’’න්ති.යං තත්ථවඨදසි–

‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච
වත්තබ්ඨබ–‘පුග්ගලස්මිංවිඤ්ඤාණ’’’න්ති මිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘පුග්ගලස්මිංවිඤ්ඤාණ’’න්ති, ඨනොචවත ඨර 
වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං තත්ථ
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වඨදසි– ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – ‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ 

ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘පුග්ගලස්මිං විඤ්ඤාණ’’’න්තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

49. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.
චක්ඛායතනං පුග්ගඨලො…ඨප.… චක්ඛායතනස්මිං පුග්ගඨලො…ඨප.…
අඤ්ඤත්රචක්ඛායතනාපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිං චක්ඛායතනං…ඨප.…
ධම්මායතනංපුග්ගඨලො…ඨප.…ධම්මායතනස්මිංපුග්ගඨලො…ඨප.…අඤ්ඤත්ර 
ධම්මායතනාපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංධම්මායතනං…ඨප.…. 

චක්ඛුධාතු පුග්ගඨලො…ඨප.… චක්ඛුධාතුයා පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර 
චක්ඛුධාතුයා පුග්ගඨලො…ඨප.… පුග්ගලස්මිං චක්ඛුධාතු…ඨප.… ධම්මධාතු
පුග්ගඨලො…ඨප.… ධම්මධාතුයා පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර ධම්මධාතුයා
පුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිං ධම්මධාතු…ඨප.…. 

චක්ඛුන්ද්රියං පුග්ගඨලො…ඨප.… චක්ඛුන්ද්රියස්මිං පුග්ගඨලො…ඨප.…

අඤ්ඤත්ර චක්ඛුන්ද්රියා පුග්ගඨලො …ඨප.… පුග්ගලස්මිං චක්ඛුන්ද්රියං…ඨප.…
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්මිං
පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර අඤ්ඤාතාවින්ද්රියා පුග්ගඨලො…ඨප.…

පුග්ගලස්මිංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහිනිග්ගහං. හඤ්චි පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථන, 

ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගලස්මිං අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’න්ති.යංතත්ථ

වඨදසි– ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ 
ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘පුග්ගලස්මිං අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’’න්තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘පුග්ගලස්මිං අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’න්ති, ඨනොච

වතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. යං

තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථන,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘පුග්ගලස්මිං 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’’න්තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

50. පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. වුත්තං

භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා. රූපං

පුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි පටිකම්මං. හඤ්චි වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො

අත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’’ ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘රූපං පුග්ගඨලො’’ති.
යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං භගවතා – අත්ථි පුග්ගඨලො

අත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘රූපංපුග්ගඨලොති’’’ මිච්ඡා. 
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ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපං පුග්ගඨලො’’ති, ඨනො ච වත ඨර 
වත්තබ්ඨබ – ‘‘වුත්තං භගවතා – ‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය
පටිපන්ඨනො’’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං භගවතා –

අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘රූපං
පුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

51. පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. වුත්තං

භගවතා–‘‘අත්ථිපුග්ගඨලො අත්තහිතායපටිපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා.රූපස්මිං
පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර රූපා පුග්ගඨලො…ඨප.… පුග්ගලස්මිං
රූපං…ඨප.…. 

ඨවදනා පුග්ගඨලො…ඨප.… ඨවදනාය පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර
ඨවදනායපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංඨවදනා…ඨප.…. 

සඤ්ඤා පුග්ගඨලො…ඨප.… සඤ්ඤාය පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර
සඤ්ඤාය පුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිං සඤ්ඤා…ඨප.…. 

සඞ්ඛාරා පුග්ගඨලො…ඨප.… සඞ්ඛාඨරසු පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර 

සඞ්ඛාඨරහිපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංසඞ්ඛාරා…ඨප.…. 

විඤ්ඤාණං පුග්ගඨලො…ඨප.… විඤ්ඤාණස්මිං පුග්ගඨලො…ඨප.…

අඤ්ඤත්ර විඤ්ඤාණාපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංවිඤ්ඤාණන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි පටිකම්මං. හඤ්චි වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො 

අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගලස්මිං
විඤ්ඤාණ’’න්ති. යංතත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං භගවතා –

අත්ථිපුග්ගඨලොඅත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘පුග්ගලස්මිං
විඤ්ඤාණ’’’න්තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘පුග්ගලස්මිං විඤ්ඤාණ’’න්ති, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘වුත්තං භගවතා – ‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය
පටිපන්ඨනො’’’ති. යංතත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං භගවතා – 

අත්ථිපුග්ගඨලොඅත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘පුග්ගලස්මිං 
විඤ්ඤාණ’’’න්තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

52. පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. වුත්තං

භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා.
චක්ඛායතනං පුග්ගඨලො…ඨප.… චක්ඛායතනස්මිං පුග්ගඨලො…ඨප.…



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

24 

පටුන 

අඤ්ඤත්රචක්ඛායතනාපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිං චක්ඛායතනං…ඨප.…
ධම්මායතනංපුග්ගඨලො…ඨප.…ධම්මායතනස්මිංපුග්ගඨලො…ඨප.…අඤ්ඤත්ර 

ධම්මායතනාපුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංධම්මායතනං…ඨප.…. 

චක්ඛුධාතු පුග්ගඨලො…ඨප.… චක්ඛුධාතුයා පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර 
චක්ඛුධාතුයා පුග්ගඨලො…ඨප.… පුග්ගලස්මිං චක්ඛුධාතු…ඨප.… ධම්මධාතු
පුග්ගඨලො…ඨප.… ධම්මධාතුයා පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර ධම්මධාතුයා
පුග්ගඨලො…ඨප.…පුග්ගලස්මිංධම්මධාතු…ඨප.…. 

චක්ඛුන්ද්රියං පුග්ගඨලො…ඨප.… චක්ඛුන්ද්රියස්මිං පුග්ගඨලො…ඨප.…
අඤ්ඤත්ර චක්ඛුන්ද්රියා පුග්ගඨලො…ඨප.… පුග්ගලස්මිං චක්ඛුන්ද්රියං…ඨප.…
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්මිං
පුග්ගඨලො…ඨප.… අඤ්ඤත්ර අඤ්ඤාතාවින්ද්රියා පුග්ගඨලො…ඨප.…

පුග්ගලස්මිංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි පටිකම්මං. හඤ්චි වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො 

අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගලස්මිං 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’න්ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං

භගවතා – අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – 

‘පුග්ගලස්මිංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’’න්තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘පුග්ගලස්මිං අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’න්ති, ඨනොච
වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘වුත්තං භගවතා – ‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය
පටිපන්ඨනො’’’ති. යංතත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘වුත්තං භගවතා –

අත්ථිපුග්ගඨලොඅත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘පුග්ගලස්මිං 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’’න්තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

චතුක්කනයසංසන්දනං. 

8. ලක්ඛණයුත්තිෙථා 

53. පුග්ගඨලො උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.පුග්ගඨලො

සප්පච්චඨයො…ඨප.… පුග්ගඨලො අප්පච්චඨයො… පුග්ගඨලො සඞ්ඛඨතො … 

පුග්ගඨලො අසඞ්ඛඨතො… පුග්ගඨලො සස්සඨතො … පුග්ගඨලො අසස්සඨතො…

පුග්ගඨලො සනිමිත්ඨතො… පුග්ගඨලො අනිමිත්ඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ.
(සංඛිත්තං) 

54. පුග්ගඨලො නුපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. වුත්තං

භගවතා– ‘‘අත්ථිපුග්ගඨලොඅත්තහිතායපටිපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා.පුග්ගඨලො
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සප්පච්චඨයො…ඨප.… පුග්ගඨලො අප්පච්චඨයො… පුග්ගඨලො සඞ්ඛඨතො…
පුග්ගඨලො අසඞ්ඛඨතො… පුග්ගඨලො සස්සඨතො… පුග්ගඨලො අසස්සඨතො…

පුග්ගඨලො සනිමිත්ඨතො… පුග්ගඨලො අනිමිත්ඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ.
(සංඛිත්තං) 

ලක්ඛණයුත්තිකථා. 

9. වචනකසොධනං 

55. පුග්ගඨලො උපලබ්භති, උපලබ්භතිපුග්ගඨලොති? පුග්ගඨලොඋපලබ්භති, 

උපලබ්භති ඨකහිචි පුග්ගඨලො ඨකහිචි න පුග්ගඨලොති. පුග්ගඨලො ඨකහිචි

උපලබ්භතිඨකහිචිනඋපලබ්භතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

56. පුග්ගඨලො සච්චිකට්ඨ ො, සච්චිකට්ඨ ො පුග්ගඨලොති? පුග්ගඨලො

සච්චිකට්ඨ ො, සච්චිකට්ඨ ො ඨකහිචි පුග්ගඨලො ඨකහිචි න පුග්ගඨලොති.

පුග්ගඨලො ඨකහිචි සච්චිකට්ඨ ො ඨකහිචි න සච්චිකට්ඨ ොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

57. පුග්ගඨලො විජ්ජමාඨනො, විජ්ජමාඨනො පුග්ගඨලොති? පුග්ගඨලො

විජ්ජමාඨනො, විජ්ජමාඨනොඨකහිචි පුග්ගඨලොඨකහිචිනපුග්ගඨලොති.පුග්ගඨලො

ඨකහිචිවිජ්ජමාඨනොඨකහිචිනවිජ්ජමාඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

58. පුග්ගඨලො සංවිජ්ජමාඨනො, සංවිජ්ජමාඨනො පුග්ගඨලොති? පුග්ගඨලො

සංවිජ්ජමාඨනො, සංවිජ්ජමාඨනො ඨකහිචි පුග්ගඨලො ඨකහිචි න පුග්ගඨලොති.

පුග්ගඨලො ඨකහිචි සංවිජ්ජමාඨනො ඨකහිචි න සංවිජ්ජමාඨනොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

59. පුග්ගඨලො අත්ථි, අත්ථි පුග්ගඨලොති? පුග්ගඨලො අත්ථි, අත්ථි ඨකහිචි

පුග්ගඨලොඨකහිචින පුග්ගඨලොති.පුග්ගඨලොඨකහිචිඅත්ථිඨකහිචිනත්ථීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

60. පුග්ගඨලො අත්ථි, අත්ථි න සබ්ඨබො පුග්ගඨලොති? ආමන්තා…ඨප.…

පුග්ගඨලො නත්ථි, නත්ථි න සබ්ඨබො පුග්ගඨලොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ.
(සංඛිත්තං) 

වචනඨසොධනං. 
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10. පඤ්ඤත්තානුකයොකගො 

61. රූපධාතුයා රූපී පුග්ගඨලොති? ආමන්තා. කාමධාතුයා කාමී

පුග්ගඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

62. රූපධාතුයා රූපිඨනො සත්තාති? ආමන්තා. කාමධාතුයා කාමිඨනො

සත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

63. අරූපධාතුයා අරූපී පුග්ගඨලොති? ආමන්තා. කාමධාතුයා කාමී

පුග්ගඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

64. අරූපධාතුයා අරූපිඨනො සත්තාති? ආමන්තා. කාමධාතුයා කාමිඨනො

සත්තාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

65. රූපධාතුයා රූපී පුග්ගඨලො අරූපධාතුයා අරූපී පුග්ගඨලො, අත්ථි ච

ඨකොචි රූපධාතුයා චුඨතො අරූපධාතුං උපපජ්ජතීති? ආමන්තා. රූපී පුග්ගඨලො 

උපච්ඡින්ඨනො, අරූපීපුග්ගඨලොජාඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

66. රූපධාතුයා රූපිඨනොසත්තා අරූපධාතුයා අරූපිඨනොසත්තා, අත්ථි ච

ඨකොචි රූපධාතුයා චුඨතො අරූපධාතුං උපපජ්ජතීති? ආමන්තා. රූපී සත්ඨතො

උපච්ඡින්ඨනො, අරූපීසත්ඨතොජාඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

67. කාඨයොති වා සරීරන්තිවා, සරීරන්තිවාකාඨයොති වා, කායං අප්පියං

කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨතති? ආමන්තා.

පුග්ගඨලොති වා ජීඨවොති වා, ජීඨවොති වා පුග්ගඨලොති වා, පුග්ගලං අප්පියං

කරිත්වාඑඨසඨසඑකට්ඨ සඨමසමභාඨගතජ්ජාඨතති? ආමන්තා.අඤ්ඨඤො 

කාඨයො, අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? ආමන්තා.අඤ්ඤංජීවං, අඤ්ඤංසරීරන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි කාඨයොති වා සරීරන්ති වා, සරීරන්ති වා 

කාඨයොති වා, කායං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග

තජ්ජාඨත, පුග්ගඨලොති වා ජීඨවොති වා, ජීඨවොති වා පුග්ගඨලොති වා, පුග්ගලං

අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨත, අඤ්ඨඤො

කාඨයො අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤං ජීවං

අඤ්ඤං සරීර’’න්ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘කාඨයොති වා

සරීරන්ති වා, සරීරන්ති වා කාඨයොති වා, කායං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස 

එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨත, පුග්ගඨලොති වා ජීඨවොති වා, ජීඨවොති වා

පුග්ගඨලොතිවා, පුග්ගලංඅප්පියංකරිත්වා එඨසඨසඑකට්ඨ සඨමසමභාඨග
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පටුන 

තජ්ජාඨත, අඤ්ඨඤො කාඨයො අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො,’ ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – 

‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’’’න්තිමිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනවත්තබ්ඨබ–‘‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’’න්ති, ඨනොච වත

ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘කාඨයොතිවාසරීරන්තිවා, සරීරන්තිවාකාඨයොතිවා, කායං 

අප්පියංකරිත්වාඑඨසඨසඑකට්ඨ සඨමසමභාඨගතජ්ජාඨත, පුග්ගඨලොතිවා

ජීඨවොති වා, ජීඨවොති වා පුග්ගඨලොති වා, පුග්ගලං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස

එකට්ඨ සඨමසමභාඨග තජ්ජාඨත, අඤ්ඨඤොකාඨයොඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’ති.

යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො– ‘කාඨයොති වාසරීරන්තිවා, සරීරන්තිවා

කාඨයොති වා, කායං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග

තජ්ජාඨත, පුග්ගඨලොති වා ජීඨවොති වා, ජීඨවොති වා පුග්ගඨලොති වා, පුග්ගලං

අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨත, අඤ්ඨඤො

කාඨයො අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’, ඨනො ච වත්තබ්ඨබ – ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං 
සරීර’’’න්තිමිච්ඡා…ඨප.…. 

68. කාඨයොති වා සරීරන්තිවා, සරීරන්තිවාකාඨයොති වා, කායං අප්පියං

කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨතති? ආමන්තා. වුත්තං

භගවතා–‘‘අත්ථිපුග්ගඨලොඅත්තහිතාය පටිපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා.අඤ්ඨඤො

කාඨයොඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි පටිකම්මං. හඤ්චි කාඨයොති වා සරීරන්ති වා, සරීරන්ති වා

කාඨයොති වා, කායං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග

තජ්ජාඨත, වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො,’’ 
ඨතනවත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඨඤොකාඨයො අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’ති. යං

තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – ‘කාඨයොතිවාසරීරන්තිවා, සරීරන්තිවා

කාඨයොති වා, කායං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග

තජ්ජාඨත, වුත්තංභගවතා–අත්ථි පුග්ගඨලොඅත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’ ඨනොච
වත්තබ්ඨබ–‘අඤ්ඨඤොකාඨයො අඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඨඤො කාඨයො අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො’’ති, 

ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘කාඨයොති වා සරීරන්ති වා, සරීරන්ති වා 

කාඨයොති වා, කායං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග

තජ්ජාඨත, වුත්තං භගවතා – ‘අත්ථි පුග්ගඨලො අත්තහිතාය පටිපන්ඨනො’’’ති.

යංතත්ථවඨදසි– ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘කාඨයොතිවාසරීරන්තිවා, සරීරන්තිවා

කාඨයොති වා, කායං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග

තජ්ජාඨත, වුත්තංභගවතා–අත්ථිපුග්ගඨලො අත්තහිතායපටිපන්ඨනො,’ ඨනොච
වත්තබ්ඨබ–‘අඤ්ඨඤොකාඨයොඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලො’’’ති මිච්ඡා.(සංඛිත්තං) 
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පඤ්ඤත්තානුඨයොඨගො. 

11. ගතිඅනුකයොකගො 

69. පුග්ගඨලො සන්ධාවතිඅස්මාඨලොකාපරංඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමං

ඨලොකන්ති? ආමන්තා.ඨසොපුග්ගඨලොසන්ධාවතිඅස්මාඨලොකාපරංඨලොකං, 

පරස්මාඨලොකාඉමංඨලොකන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ …ඨප.…. 

70. පුග්ගඨලො සන්ධාවතිඅස්මාඨලොකාපරංඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමං

ඨලොකන්ති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං

ඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමංඨලොකන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

71. පුග්ගඨලො සන්ධාවතිඅස්මාඨලොකාපරංඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමං

ඨලොකන්ති? ආමන්තා. ඨසො ච අඤ්ඨඤො ච සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං

ඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමංඨලොකන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

72. පුග්ගඨලො සන්ධාවතිඅස්මාඨලොකාපරංඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමං

ඨලොකන්ති? ආමන්තා. ඨනව ඨසො සන්ධාවති, නඅඤ්ඨඤො සන්ධාවති අස්මා

ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා ඨලොකා ඉමං ඨලොකන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

73. පුග්ගඨලො සන්ධාවතිඅස්මාඨලොකාපරංඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමං

ඨලොකන්ති? ආමන්තා. ඨසො පුග්ගඨලො සන්ධාවති, අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලො

සන්ධාවති, ඨසොචඅඤ්ඨඤොච සන්ධාවති, ඨනවඨසොසන්ධාවතිනඅඤ්ඨඤො

සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා ඨලොකා ඉමං ඨලොකන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

74. න වත්තබ්බං – ‘‘පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, 

පරස්මාඨලොකාඉමංඨලොක’’න්ති? ආමන්තා.නනුවුත්තං භගවතා– 

‘‘සසත්තක්ඛත්තුපරමං, සන්ධාවිත්වානපුග්ගඨලො; 

දුක්ඛස්සන්තකඨරොඨහොති, සබ්බසංඨයොජනක්ඛයා’’ති [සං.නි.2.133; 

ඉතිවු.24ඉතිවුත්තඨකපි]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහි පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා

ඨලොකාපරංඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමංඨලොකන්ති. 

75. න වත්තබ්බං – ‘‘පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, 

පරස්මා ඨලොකා ඉමං ඨලොක’’න්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –
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‘‘අනමතග්ඨගොයං [අනමතග්ගායං (ක.)], භික්ඛඨව, සංසාඨරො.පුබ්බඨකොටින

පඤ්ඤායති, අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංඨයොජනානං සන්ධාවතං

සංසරත’’න්ති [සං.නි. 2.124]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහි

පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා ඨලොකා ඉමං
ඨලොකන්ති. 

76. පුග්ගඨලො සන්ධාවතිඅස්මාඨලොකාපරංඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමං

ඨලොකන්ති? ආමන්තා. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං

ඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමංඨලොකන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

77. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා

ඨලොකා ඉමං ඨලොකන්ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි මනුස්ඨසො හුත්වා ඨදඨවො

ඨහොතීති? ආමන්තා. ස්ඨවව මනුස්ඨසො ඨසො ඨදඨවොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

78. ස්ඨවව මනුස්ඨසොඨසොඨදඨවොති? ආමන්තා.මනුස්ඨසොහුත්වාඨදඨවො

ඨහොති, ඨදඨවො හුත්වා මනුස්ඨසො ඨහොති, මනුස්සභූඨතො අඤ්ඨඤො, ඨදඨවො

අඤ්ඨඤො, මනුස්සභූඨතොස්ඨවවායං සන්ධාවතීතිමිච්ඡා…ඨප.…. 

සඨච හි සන්ධාවති ස්ඨවව පුග්ගඨලො ඉඨතො චුඨතො පරං ඨලොකං

අනඤ්ඨඤො, ඨහවං මරණං න ඨහහිති, පාණාතිපාඨතොපි නුපලබ්භති. කම්මං

අත්ථි, කම්මවිපාඨකොඅත්ථි, කතානංකම්මානංවිපාඨකොඅත්ථි, කුසලාකුසඨල
විපච්චමාඨන ස්ඨවවායංසන්ධාවතීතිමිච්ඡා. 

79. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා

ඨලොකා ඉමං ඨලොකන්ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි මනුස්ඨසො හුත්වා යක්ඨඛො

ඨහොති, ඨපඨතො ඨහොති, ඨනරයිඨකො ඨහොති, තිරච්ඡානගඨතො ඨහොති, ඔට්ඨ ො

ඨහොති, ඨගොඨණොඨහොති, ගද්රඨභොඨහොති, සූකඨරොඨහොති, මහිංඨසො [මහිඨසො(සී.

සයා. කං. පී.)] ඨහොතීති? ආමන්තා. ස්ඨවව මනුස්ඨසො ඨසො මහිංඨසොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

80. ස්ඨවව මනුස්ඨසො ඨසො මහිංඨසොති? ආමන්තා. මනුස්ඨසො හුත්වා

මහිංඨසො ඨහොති, මහිංඨසො හුත්වා මනුස්ඨසො ඨහොති, මනුස්සභූඨතො අඤ්ඨඤො, 

මහිංඨසොඅඤ්ඨඤො, මනුස්සභූඨතොස්ඨවවායං සන්ධාවතීතිමිච්ඡා…ඨප.…. 

සඨච හි සන්ධාවති ස්ඨවව පුග්ගඨලො ඉඨතො චුඨතො පරං ඨලොකං

අනඤ්ඨඤො, ඨහවං මරණං න ඨහහිති, පාණාතිපාඨතොපි නුපලබ්භති. කම්මං
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අත්ථි, කම්මවිපාඨකොඅත්ථි, කතානංකම්මානංවිපාඨකොඅත්ථි, කුසලාකුසඨල
විපච්චමාඨනස්ඨවවායංසන්ධාවතීති මිච්ඡා. 

81. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා

ඨලොකාඉමංඨලොකන්ති? ආමන්තා. අත්ථිඨකොචිඛත්තිඨයොහුත්වාබ්රාහ්මඨණො

ඨහොතීති? ආමන්තා. ස්ඨවව ඛත්තිඨයො ඨසො බ්රාහ්මඨණොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

82. අත්ථි ඨකොචි ඛත්තිඨයො හුත්වා ඨවස්ඨසො ඨහොති, සුද්ඨදො ඨහොතීති? 

ආමන්තා.ස්ඨවවඛත්තිඨයොඨසො සුද්ඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

83. අත්ථි ඨකොචි බ්රාහ්මඨණො හුත්වා ඨවස්ඨසො ඨහොති, සුද්ඨදො ඨහොති, 

ඛත්තිඨයොඨහොතීති? ආමන්තා.ස්ඨවව බ්රාහ්මඨණොඨසොඛත්තිඨයොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

84. අත්ථි ඨකොචි ඨවස්ඨසො හුත්වා සුද්ඨදො ඨහොති, ඛත්තිඨයො ඨහොති, 

බ්රාහ්මඨණො ඨහොතීති? ආමන්තා.ස්ඨවවඨවස්ඨසොඨසොබ්රාහ්මඨණොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

85. අත්ථි ඨකොචි සුද්ඨදො හුත්වා ඛත්තිඨයො ඨහොති, බ්රාහ්මඨණො ඨහොති, 

ඨවස්ඨසො ඨහොතීති? ආමන්තා. ස්ඨවව සුද්ඨදො ඨසො ඨවස්ඨසොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

86. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා

ඨලොකාඉමංඨලොකන්ති? ආමන්තා.හත්ථච්ඡින්ඨනොහත්ථච්ඡින්ඨනොවඨහොති, 

පාදච්ඡින්ඨනො පාදච්ඡින්ඨනොව ඨහොති, හත්ථපාදච්ඡින්ඨනො

හත්ථපාදච්ඡින්ඨනොව ඨහොති, කණ්ණච්ඡින්ඨනො… නාසච්ඡින්ඨනො…
කණ්ණනාසච්ඡින්ඨනො… අඞ්ගුලිච්ඡින්ඨනො… අළච්ඡින්ඨනො…
කණ්ඩරච්ඡින්ඨනො… කුණිහත්ථඨකො… ඵණහත්ථඨකො… කුට්ඨිඨයො…
ගණ්ඩිඨයො… කිලාසිඨයො… ඨසොසිඨයො… අපමාරිඨයො… ඔට්ඨ ො…

ඨගොඨණො… ගද්රඨභො… සූකඨරො… මහිංඨසො මහිංඨසොව ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

87. න වත්තබ්බං – ‘‘ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං

ඨලොකං, පරස්මා ඨලොකා ඉමං ඨලොක’’න්ති? ආමන්තා. නනු ඨසොතාපන්ඨනො
පුග්ගඨලො මනුස්සඨලොකා චුඨතො ඨදවඨලොකං උපපන්ඨනො තත්ථපි

ඨසොතාපන්ඨනොව ඨහොතීති? ආමන්තා. 
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හඤ්චි ඨසොතාපන්ඨනො පුග්ගඨලො මනුස්සඨලොකා චුඨතො ඨදවඨලොකං

උපපන්ඨනො තත්ථපි ඨසොතාපන්ඨනොව ඨහොති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා ඨලොකා
ඉමංඨලොක’’න්ති. 

88. ඨසොතාපන්ඨනො පුග්ගඨලො මනුස්සඨලොකා චුඨතො ඨදවඨලොකං
උපපන්ඨනො තත්ථපි ඨසොතාපන්ඨනොව ඨහොතීති කත්වා ඨතන ච කාරඨණන

ස්ඨවවපුග්ගඨලොසන්ධාවතිඅස්මාඨලොකාපරංඨලොකං, පරස්මාඨලොකාඉමං 

ඨලොකන්ති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්ඨනො පුග්ගඨලො මනුස්සඨලොකා චුඨතො

ඨදවඨලොකං උපපන්ඨනො තත්ථපි මනුස්ඨසො ඨහොතීති කත්වා? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

89. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා

ඨලොකා ඉමං ඨලොකන්ති? ආමන්තා. අනඤ්ඨඤො අවිගඨතො සන්ධාවතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

90. අනඤ්ඨඤො අවිගඨතො සන්ධාවතීති? ආමන්තා. හත්ථච්ඡින්ඨනො

හත්ථච්ඡින්ඨනොව ඨහොති, පාදච්ඡින්ඨනො පාදච්ඡින්ඨනොව ඨහොති, 

හත්ථපාදච්ඡින්ඨනො හත්ථපාදච්ඡින්ඨනොව ඨහොති, කණ්ණච්ඡින්ඨනො…
නාසච්ඡින්ඨනො… කණ්ණනාසච්ඡින්ඨනො… අඞ්ගුලිච්ඡින්ඨනො… 
අළච්ඡින්ඨනො… කණ්ඩරච්ඡින්ඨනො… කුණිහත්ථඨකො… ඵණහත්ථඨකො…
කුට්ඨිඨයො… ගණ්ඩිඨයො… කිලාසිඨයො… ඨසොසිඨයො… අපමාරිඨයො…

ඔට්ඨ ො…ඨගොඨණො…ගද්රඨභො…සූකඨරො…මහිංඨසොමහිංඨසොවඨහොතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

91. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා 

ඨලොකා ඉමං ඨලොකන්ති? ආමන්තා. සරූඨපො සන්ධාවතීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සරූඨපොසන්ධාවතීති? ආමන්තා.තං ජීවංතං සරීරන්ති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඨවදඨනො…ඨප.… සසඤ්ඨඤො…ඨප.… සසඞ්ඛාඨරො…ඨප.…

සවිඤ්ඤාඨණො සන්ධාවතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සවිඤ්ඤාඨණො

සන්ධාවතීති? ආමන්තා. තංජීවංතංසරීරන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

92. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා

ඨලොකා ඉමං ඨලොකන්ති? ආමන්තා. අරූඨපො සන්ධාවතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරූඨපො සන්ධාවතීති? ආමන්තා. අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං

සරීරන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අඨවදඨනො…ඨප.… අසඤ්ඨඤො…ඨප.… අසඞ්ඛාඨරො…ඨප.…

අවිඤ්ඤාඨණො සන්ධාවතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අවිඤ්ඤාඨණො

සන්ධාවතීති? ආමන්තා. අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

93. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා

ඨලොකා ඉමං ඨලොකන්ති? ආමන්තා. රූපං සන්ධාවතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…රූපංසන්ධාවතීති? ආමන්තා. තං ජීවංතං සරීරන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨවදනා …ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… සඞ්ඛාරා…ඨප.… විඤ්ඤාණං

සන්ධාවතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… විඤ්ඤාණං සන්ධාවතීති? 

ආමන්තා.තං ජීවංතංසරීරන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

94. ස්ඨවව පුග්ගඨලො සන්ධාවති අස්මා ඨලොකා පරං ඨලොකං, පරස්මා

ඨලොකා ඉමං ඨලොකන්ති? ආමන්තා. රූපං න සන්ධාවතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපං න සන්ධාවතීති? ආමන්තා. අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං

සරීරන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨවදනා …ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… සඞ්ඛාරා…ඨප.… විඤ්ඤාණං න

සන්ධාවතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… විඤ්ඤාණං න සන්ධාවතීති? 

ආමන්තා.අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.(සංඛිත්තං). 

ඛන්ඨධසුභිජ්ජමාඨනසු, ඨසොඨචභිජ්ජතිපුග්ගඨලො; 

උච්ඨඡදාභවතිදිට්ඨි, යාබුද්ඨධනවිවජ්ජිතා. 

ඛන්ඨධසුභිජ්ජමාඨනසු, ඨනොඨචභිජ්ජතිපුග්ගඨලො; 

පුග්ගඨලොසස්සඨතොඨහොති, නිබ්බාඨනනසමසඨමොති. 

ගතිඅනුඨයොඨගො. 

12. උපාදාපඤ්ඤත්තානුකයොකගො 

95. රූපං උපාදාය පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. රූපං අනිච්චං
සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නිඨරොධධම්මං

විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා? පුග්ගඨලොපි අනිච්ඨචො සඞ්ඛඨතො
පටිච්චසමුප්පන්ඨනො ඛයධම්ඨමො වයධම්ඨමො විරාගධම්ඨමො නිඨරොධධම්ඨමො

විපරිණාමධම්ඨමොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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96. ඨවදනං උපාදාය… සඤ්ඤං උපාදාය… සඞ්ඛාඨර උපාදාය…

විඤ්ඤාණංඋපාදායපුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.විඤ්ඤාණං අනිච්චං
සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නිඨරොධධම්මං 

විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. පුග්ගඨලොපි අනිච්ඨචො සඞ්ඛඨතො
පටිච්චසමුප්පන්ඨනො ඛයධම්ඨමො වයධම්ඨමො විරාගධම්ඨමො නිඨරොධධම්ඨමො

විපරිණාමධම්ඨමොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

97. රූපංඋපාදාය පුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.නීලංරූපංඋපාදාය

නීලකස්ස පුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පීතං රූපං
උපාදාය… ඨලොහිතං රූපං උපාදාය… ඔදාතං රූපං උපාදාය… සනිදස්සනං
රූපං උපාදාය… අනිදස්සනං රූපං උපාදාය… සප්පටිඝං රූපං උපාදාය… 

අප්පටිඝං රූපං උපාදාය අප්පටිඝස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

98. ඨවදනංඋපාදාය පුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.කුසලංඨවදනං

උපාදාය කුසලස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

කුසලංඨවදනංඋපාදායකුසලස්සපුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.කුසලා
ඨවදනා සඵලා සවිපාකා ඉට් ඵලා කන්තඵලා මනුඤ්ඤඵලා අඨසචනකඵලා

සුඛුද්රයා සුඛවිපාකාති? ආමන්තා. කුසඨලොපි පුග්ගඨලො සඵඨලො සවිපාඨකො 
ඉට් ඵඨලො කන්තඵඨලො මනුඤ්ඤඵඨලො අඨසචනකඵඨලො සුඛුද්රඨයො

සුඛවිපාඨකොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

99. ඨවදනංඋපාදාය පුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.අකුසලං ඨවදනං

උපාදාය අකුසලස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අකුසලං ඨවදනං උපාදාය අකුසලස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.
අකුසලා ඨවදනා සඵලා සවිපාකා අනිට් ඵලා අකන්තඵලා අමනුඤ්ඤඵලා

ඨසචනකඵලා දුක්ඛුද්රයා දුක්ඛවිපාකාති? ආමන්තා. අකුසඨලොපි පුග්ගඨලො
සඵඨලො සවිපාඨකො අනිට් ඵඨලො අකන්තඵඨලො අමනුඤ්ඤඵඨලො

ඨසචනකඵඨලොදුක්ඛුද්රඨයොදුක්ඛවිපාඨකොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

100. ඨවදනං උපාදාය පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. අබයාකතං

ඨවදනං උපාදාය අබයාකතස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අබයාකතං ඨවදනං උපාදාය අබයාකතස්ස පුග්ගලස්ස

පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. අබයාකතා ඨවදනා අනිච්චා සඞ්ඛතා 
පටිච්චසමුප්පන්නා ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා නිඨරොධධම්මා

විපරිණාමධම්මාති? ආමන්තා. අබයාකඨතොපි පුග්ගඨලො අනිච්ඨචො සඞ්ඛඨතො
පටිච්චසමුප්පන්ඨනො ඛයධම්ඨමො වයධම්ඨමො විරාගධම්ඨමො නිඨරොධධම්ඨමො

විපරිණාමධම්ඨමොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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101. සඤ්ඤං උපාදාය… සඞ්ඛාඨර උපාදාය… විඤ්ඤාණං උපාදාය

පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. කුසලං විඤ්ඤාණං උපාදාය කුසලස්ස

පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසලං විඤ්ඤාණං

උපාදාය කුසලස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. කුසලං විඤ්ඤාණං
සඵලං සවිපාකං ඉට් ඵලංකන්තඵලං මනුඤ්ඤඵලං අඨසචනකඵලං සුඛුද්රයං

සුඛවිපාකන්ති? ආමන්තා.කුසඨලොපිපුග්ගඨලොසඵඨලොසවිපාඨකොඉට් ඵඨලො

කන්තඵඨලො මනුඤ්ඤඵඨලො අඨසචනකඵඨලො සුඛුද්රඨයො සුඛවිපාඨකොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

102. විඤ්ඤාණං උපාදාය පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. අකුසලං 

විඤ්ඤාණං උපාදාය අකුසලස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසලං විඤ්ඤාණං උපාදාය අකුසලස්ස පුග්ගලස්ස

පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. අකුසලං විඤ්ඤාණං සඵලං සවිපාකං අනිට් ඵලං

අකන්තඵලං අමනුඤ්ඤඵලං ඨසචනකඵලං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාකන්ති? 
ආමන්තා. අකුසඨලොපි පුග්ගඨලො සඵඨලො සවිපාඨකො අනිට් ඵඨලො

අකන්තඵඨලො අමනුඤ්ඤඵඨලො ඨසචනකඵඨලො දුක්ඛුද්රඨයො දුක්ඛවිපාඨකොති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

103. විඤ්ඤාණං උපාදායපුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.අබයාකතං

විඤ්ඤාණං උපාදාය අබයාකතස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අබයාකතං විඤ්ඤාණංඋපාදායඅබයාකතස්සපුග්ගලස්ස

පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. අබයාකතං විඤ්ඤාණං අනිච්චං සඞ්ඛතං
පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නිඨරොධධම්මං

විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. අබයාකඨතොපි පුග්ගඨලො අනිච්ඨචො සඞ්ඛඨතො 
පටිච්චසමුප්පන්ඨනො ඛයධම්ඨමො වයධම්ඨමො විරාගධම්ඨමො නිඨරොධධම්ඨමො

විපරිණාමධම්ඨමොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

104. චක්ඛුං උපාදාය ‘‘චක්ඛුමා පුග්ගඨලො’’ති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. 

චක්ඛුම්හි නිරුද්ඨධ ‘‘චක්ඛුමා පුග්ගඨලො නිරුද්ඨධො’’ති වත්තබ්ඨබොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසොතං උපාදාය… ඝානං උපාදාය… ජිව්හං
උපාදාය… කායං උපාදාය… මනං උපාදාය ‘‘මනවා පුග්ගඨලො’’ති

වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. මනම්හිනිරුද්ඨධ‘‘මනවාපුග්ගඨලොනිරුද්ඨධො’’ති

වත්තබ්ඨබොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

105. මිච්ඡාදිට්ඨිං උපාදාය ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිඨයො පුග්ගඨලො’’ති වත්තබ්ඨබොති? 
ආමන්තා. මිච්ඡාදිට්ඨියානිරුද්ධාය ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිඨයො පුග්ගඨලොනිරුද්ඨධො’’ති 

වත්තබ්ඨබොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. මිච්ඡාසඞ්කප්පං උපාදාය… මිච්ඡාවාචං

උපාදාය… මිච්ඡාකම්මන්තං උපාදාය… මිච්ඡාආජීවං උපාදාය … 
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මිච්ඡාවායාමං උපාදාය… මිච්ඡාසතිං උපාදාය… මිච්ඡාසමාධිං උපාදාය

‘‘මිච්ඡාසමාධිඨයො පුග්ගඨලො’’ති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. මිච්ඡාසමාධිම්හි

නිරුද්ඨධ‘‘මිච්ඡාසමාධිඨයො පුග්ගඨලොනිරුද්ඨධො’’තිවත්තබ්ඨබොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

106. සම්මාදිට්ඨිං උපාදාය ‘‘සම්මාදිට්ඨිඨයො පුග්ගඨලො’’ති වත්තබ්ඨබොති? 
ආමන්තා.සම්මාදිට්ඨියානිරුද්ධාය ‘‘සම්මාදිට්ඨිඨයොපුග්ගඨලො නිරුද්ඨධො’’ති

වත්තබ්ඨබොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාසඞ්කප්පං උපාදාය… 
සම්මාවාචං උපාදාය… සම්මාකම්මන්තං උපාදාය… සම්මාආජීවං උපාදාය…
සම්මාවායාමං උපාදාය… සම්මාසතිං උපාදාය… සම්මාසමාධිං උපාදාය 

‘‘සම්මාසමාධිඨයො පුග්ගඨලො’’ති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. සම්මාසමාධිම්හි 

නිරුද්ඨධ‘‘සම්මාසමාධිඨයොපුග්ගඨලොනිරුද්ඨධො’’තිවත්තබ්ඨබොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

107. රූපං උපාදාය, ඨවදනංඋපාදායපුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.

ද්වින්නං ඛන්ධානං උපාදාය ද්වින්නං පුග්ගලානං පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපං උපාදාය, ඨවදනං උපාදාය, සඤ්ඤං උපාදාය, 

සඞ්ඛාඨර උපාදාය, විඤ්ඤාණං උපාදාය පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.

පඤ්චන්නංඛන්ධානංඋපාදායපඤ්චන්නංපුග්ගලානං පඤ්ඤත්තීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

108. චක්ඛායතනං උපාදාය, ඨසොතායතනං උපාදාය පුග්ගලස්ස

පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. ද්වින්නංආයතනානං උපාදාය ද්වින්නං පුග්ගලානං

පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චක්ඛායතනං උපාදාය, 
ඨසොතායතනං උපාදාය…ඨප.… ධම්මායතනං උපාදාය පුග්ගලස්ස

පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. ද්වාදසන්නං ආයතනානං උපාදාය ද්වාදසන්නං

පුග්ගලානංපඤ්ඤත්තීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

109. චක්ඛුධාතුංඋපාදාය, ඨසොතධාතුංඋපාදායපුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? 

ආමන්තා. ද්වින්නං ධාූතනං උපාදාය ද්වින්නං පුග්ගලානං පඤ්ඤත්තීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…චක්ඛුධාතුංඋපාදාය, ඨසොතධාතුංඋපාදාය…ඨප.…

ධම්මධාතුං උපාදාය පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. අට් ාරසන්නං

ධාූතනං උපාදාය අට් ාරසන්නං පුග්ගලානං පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

110. චක්ඛුන්ද්රියං උපාදාය, ඨසොතින්ද්රියංඋපාදායපුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? 

ආමන්තා.ද්වින්නංඉන්ද්රියානංඋපාදායද්වින්නංපුග්ගලානං පඤ්ඤත්තීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චක්ඛුන්ද්රියං උපාදාය, ඨසොතින්ද්රියං 
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උපාදාය…ඨප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං උපාදාය පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? 

ආමන්තා. බාවීසතීනං [බාවීසතියා (?)] ඉන්ද්රියානං උපාදාය බාවීසතීනං 

පුග්ගලානංපඤ්ඤත්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

111. එකඨවොකාරභවං උපාදාය එකස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තීති? 

ආමන්තා. චතුඨවොකාරභවං උපාදාය චතුන්නං පුග්ගලානං පඤ්ඤත්තීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… එකඨවොකාරභවං උපාදාය එකස්ස පුග්ගලස්ස

පඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා. පඤ්චඨවොකාරභවං උපාදාය පඤ්චන්නං පුග්ගලානං

පඤ්ඤත්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… එකඨවොකාරභඨව එඨකොව

පුග්ගඨලොති? ආමන්තා. චතුඨවොකාරභඨව චත්තාඨරොව [චත්තාඨරො (?)] 

පුග්ගලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… එකඨවොකාරභඨව එඨකොව

පුග්ගඨලොති? ආමන්තා. පඤ්චඨවොකාරභඨව පඤ්ඨචව පුග්ගලාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

112. යථා රුක්ඛං උපාදාය ඡායාය පඤ්ඤත්ති, එවඨමවං රූපං උපාදාය

පුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? ( ) [(ආමන්තා)(?) එවංඅනන්තරවාරත්තඨයපි] යථා

රුක්ඛං උපාදාය ඡායාය පඤ්ඤත්ති, රුක්ඨඛොපි අනිච්ඨචො ඡායාපි අනිච්චා, 

එවඨමවංරූපං උපාදාය පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්ති, රූපම්පි අනිච්චං පුග්ගඨලොපි

අනිච්ඨචොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… යථා රුක්ඛං උපාදාය ඡායාය

පඤ්ඤත්ති, අඤ්ඨඤො රුක්ඨඛො අඤ්ඤා ඡායා, එවඨමවං රූපං උපාදාය

පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්ති, අඤ්ඤං රූපං අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

113. යථා ගාමං උපාදාය ගාමිකස්ස පඤ්ඤත්ති, එවඨමවංරූපංඋපාදාය

පුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? යථා ගාමංඋපාදායගාමිකස්සපඤ්ඤත්ති, අඤ්ඨඤො

ගාඨමො අඤ්ඨඤො ගාමිඨකො, එවඨමවං රූපං උපාදාය පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්ති, 

අඤ්ඤංරූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

114. යථා රට් ං උපාදාය රඤ්ඨඤො පඤ්ඤත්ති, එවඨමවංරූපං උපාදාය

පුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? යථා රට් ංඋපාදාය රඤ්ඨඤොපඤ්ඤත්ති, අඤ්ඤං

රට් ංඅඤ්ඨඤො රාජා, එවඨමවංරූපංඋපාදායපුග්ගලස්සපඤ්ඤත්ති, අඤ්ඤං

රූපංඅඤ්ඨඤොපුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

115. යථා න නිගඨළො ඨනගළිඨකො, යස්ස නිගඨළො ඨසො ඨනගළිඨකො, 

එවඨමවං න රූපං රූපවා, යස්ස රූපං ඨසො රූපවාති? යථා න නිගඨළො

ඨනගළිඨකො, යස්ස නිගඨළො ඨසො ඨනගළිඨකො, අඤ්ඨඤො නිගඨළො අඤ්ඨඤො 

ඨනගළිඨකො, එවඨමවංනරූපංරූපවා, යස්සරූපංඨසොරූපවා, අඤ්ඤංරූපං

අඤ්ඨඤොරූපවාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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116. චිත්ඨත චිත්ඨතපුග්ගලස්සපඤ්ඤත්තීති? ආමන්තා.චිත්ඨත චිත්ඨත

පුග්ගඨලොජායතිජීයතිමීයතිචවතිඋපපජ්ජතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

දුතිඨයචිත්ඨතඋප්පන්ඨනනවත්තබ්බංඨසොතිවාඅඤ්ඨඤොතිවාති? ආමන්තා. 

දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන න වත්තබ්බං කුමාරඨකොති වා කුමාරිකාති වාති? 
වත්තබ්බං. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන න වත්තබ්බං –

‘‘ඨසොති වා අඤ්ඨඤොති වා,’’ ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘දුතිඨය චිත්ඨත 
උප්පන්ඨනන වත්තබ්බං – ‘කුමාරඨකොති වා කුමාරිකාති වා’’’ති. යං තත්ථ

වඨදසි– ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘දුතිඨයචිත්ඨතඋප්පන්ඨනනවත්තබ්බං–ඨසොති

වා අඤ්ඨඤොති වා, දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන වත්තබ්බං – කුමාරඨකොති වා
කුමාරිකාතිවා’’’ති මිච්ඡා. 

හඤ්චිවාපනදුතිඨයචිත්ඨතඋප්පන්ඨනවත්තබ්බං– ‘‘කුමාරඨකොතිවා

කුමාරිකා’’ති වා, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන
වත්තබ්බං – ‘ඨසොතිවා අඤ්ඨඤොතිවා’’’ති.යංතත්ථවඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ 

ඨඛො– ‘දුතිඨයචිත්ඨතඋප්පන්ඨනනවත්තබ්බං–ඨසොතිවාඅඤ්ඨඤොතිවා, 
දුතිඨය චිත්ඨතඋප්පන්ඨන වත්තබ්බං –කුමාරඨකොති වාකුමාරිකාති වා’’’ති
මිච්ඡා. 

117. දුතිඨය චිත්ඨතඋප්පන්ඨනන වත්තබ්බං – ‘‘ඨසොති වා අඤ්ඨඤොති

වා’’ති? ආමන්තා. දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන න වත්තබ්බං – ‘‘ඉත්ථීති වා

පුරිඨසොතිවාගහට්ඨ ොතිවා පබ්බජිඨතොතිවාඨදඨවොතිවාමනුස්ඨසොතිවා’’ති? 
වත්තබ්බං. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන න වත්තබ්බං –

‘‘ඨසොති වා අඤ්ඨඤොති වා,’’ ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘දුතිඨය චිත්ඨත 
උප්පන්ඨනනවත්තබ්බං–‘ඨදඨවොතිවා මනුස්ඨසොතිවා’’’ති.යංතත්ථවඨදසි
– ‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – ‘දුතිඨයචිත්ඨත උප්පන්ඨනනවත්තබ්බං –ඨසොතිවා

අඤ්ඨඤොති වා, දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන වත්තබ්බං – ඨදඨවොති වා
මනුස්ඨසොතිවා’’’තිමිච්ඡා. 

හඤ්චි වා පන දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන වත්තබ්බං – ‘‘ඨදඨවොති වා

මනුස්ඨසොති වා,’’ ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන 
වත්තබ්බං – ‘ඨසොතිවා අඤ්ඨඤොතිවා’’’ති.යංතත්ථවඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ

ඨඛො– ‘දුතිඨයචිත්ඨතඋප්පන්ඨනනවත්තබ්බං–ඨසොතිවාඅඤ්ඨඤොතිවා, 
දුතිඨය චිත්ඨත උප්පන්ඨන වත්තබ්බං – ඨදඨවොති වා මනුස්ඨසොති වා’’’ති
මිච්ඡා…ඨප.…. 
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118. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 

ආමන්තා.නනු ඨයොපස්සතියංපස්සතිඨයනපස්සති, ඨසොපස්සති තංපස්සති

ඨතනපස්සතීති? ආමන්තා.හඤ්චිඨයොපස්සතියංපස්සතිඨයනපස්සති, ඨසො 

පස්සති තං පස්සති ඨතන පස්සති; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො
උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

119. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 
ආමන්තා. නනු ඨයො සුණාති…ඨප.… ඨයො ඝායති… ඨයො සායති… ඨයො

ඵුසති… ඨයො විජානාති යං විජානාති ඨයන විජානාති, ඨසො විජානාති තං

විජානාති ඨතන විජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි ඨයො විජානාති යං විජානාති 

ඨයනවිජානාති, ඨසො විජානාතිතං විජානාතිඨතනවිජානාති; ඨතනවතඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

120. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු

ඨයොනපස්සතියංනපස්සතිඨයනන පස්සති, ඨසොනපස්සතිතංනපස්සති

ඨතනනපස්සතීති? ආමන්තා.හඤ්චිඨයොනපස්සති යංනපස්සතිඨයනන

පස්සති, ඨසො න පස්සති තං න පස්සති ඨතන න පස්සති; ඨනො ච වත ඨර 
වත්තබ්ඨබ–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.නනුඨයොන 
සුණාති…ඨප.…ඨයො නඝායති…ඨයොනසායති…ඨයොනඵුසති…ඨයොන 

විජානාතියංනවිජානාතිඨයනනවිජානාති, ඨසොනවිජානාතිතංනවිජානාති

ඨතනන විජානාතීති? ආමන්තා.හඤ්චිඨයොනවිජානාතියංනවිජානාතිඨයන

නවිජානාති, ඨසොන විජානාතිතංනවිජානාතිඨතනනවිජානාති; ඨනොචවත

ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

121. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 

ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘පස්සාමහං, භික්ඛඨව, දිබ්ඨබන චක්ඛුනා
විසුද්ඨධන අතික්කන්තමානුසඨකන සත්ඨත චවමාඨන උපපජ්ජමාඨන හීඨන

පණීඨත සුවණ්ඨණ දුබ්බණ්ඨණ, සුගඨත දුග්ගඨත යථාකම්මූපඨග සත්ඨත

පජානාමී’’ති [ම. නි. 1.213 ඨථොකං විසදිසං]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.ඨතනහිපුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති. 

122. වුත්තං භගවතා – ‘‘පස්සාමහං, භික්ඛඨව, දිබ්ඨබන චක්ඛුනා
විසුද්ඨධන අතික්කන්තමානුසඨකන සත්ඨත චවමාඨන උපපජ්ජමාඨන හීඨන

පණීඨත සුවණ්ඨණ දුබ්බණ්ඨණ, සුගඨත දුග්ගඨත යථාකම්මූපඨග සත්ඨත
පජානාමී’’ති කත්වා ඨතඨනව කාරඨණන පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. භගවා දිබ්ඨබන චක්ඛුනා විසුද්ඨධන
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අතික්කන්තමානුසඨකනරූපංපස්සතිපුග්ගලංපස්සතීති? රූපං පස්සති.රූපං

පුග්ගඨලො, රූපං චවති, රූපං උපපජ්ජති, රූපං යථාකම්මූපගන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ. 

භගවාදිබ්ඨබනචක්ඛුනාවිසුද්ඨධනඅතික්කන්තමානුසඨකනරූපං පස්සති

පුග්ගලංපස්සතීති? පුග්ගලංපස්සති.පුග්ගඨලොරූපංරූපායතනංරූපධාතු නීලං

පීතකංඨලොහිතකංඔදාතංචක්ඛුවිඤ්ඨඤයයංචක්ඛුස්මිංපටිහඤ්ඤති, චක්ඛුස්ස 

ආපාථංආගච්ඡතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

භගවාදිබ්ඨබනචක්ඛුනාවිසුද්ඨධනඅතික්කන්තමානුසඨකනරූපං පස්සති

පුග්ගලං පස්සතීති? උඨභො පස්සති. උඨභො රූපං රූපායතනංරූපධාතු, උඨභො

නීලා, උඨභො පීතකා, උඨභො ඨලොහිතකා, උඨභො ඔදාතා, උඨභො

චක්ඛුවිඤ්ඨඤයයා, උඨභො චක්ඛුස්මිංපටිහඤ්ඤන්ති, උඨභො චක්ඛුස්ස ආපාථං

ආගච්ඡන්ති, උඨභොචවන්ති, උඨභොඋපපජ්ජන්ති, උඨභොයථාකම්මූපගාති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

උපාදාපඤ්ඤත්තානුඨයොඨගො. 

13. පුරිසොරානුකයොකගො 

123. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති? ආමන්තා.

කලයාණපාපකානං කම්මානං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

124. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං 

කම්මානං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස කත්තා කාඨරතා

උපලබ්භතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

125. තස්ස කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස තස්ඨසව

නත්ථි දුක්ඛස්ස අන්තකිරියා, නත්ථි වට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථි

අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

126. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං 

කම්මානංකත්තාකාඨරතාඋපලබ්භතීති? ආමන්තා. පුග්ගඨලොඋපලබ්භතීති, 

පුග්ගලස්ස කත්තාකාඨරතාඋපලබ්භතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

127. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානංකත්තාකාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා.නිබ්බානංඋපලබ්භතීති, 

නිබ්බානස්සකත්තාකාඨරතා උපලබ්භතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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128. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානංකත්තාකාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. මහාපථවීඋපලබ්භතීති, 

මහාපථවියාකත්තා කාඨරතාඋපලබ්භතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

129. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. මහාසමුද්ඨදො

උපලබ්භතීති, මහාසමුද්දස්ස කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

130. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. සිඨනරුපබ්බතරාජා

උපලබ්භතීති, සිඨනරුස්ස පබ්බතරාජස්ස කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

131. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. ආඨපො උපලබ්භතීති, 

ආපස්සකත්තාකාඨරතාඋපලබ්භතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

132. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. ඨතඨජො උපලබ්භතීති, 

ඨතජස්සකත්තාකාඨරතාඋපලබ්භතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

133. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. වාඨයො උපලබ්භතීති, 

වායස්සකත්තාකාඨරතාඋපලබ්භතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

134. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තිණකට් වනප්පතඨයො

උපලබ්භන්තීති, තිණකට් වනප්පතීනං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

135. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා උපලබ්භතීති? ආමන්තා. අඤ්ඤානි
කලයාණපාපකානි කම්මානි අඤ්ඨඤො කලයාණපාපකානං කම්මානං කත්තා

කාඨරතාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

136. කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාඨකො උපලබ්භතීති? ආමන්තා. 

කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකපටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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137. කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාඨකො උපලබ්භතීති, 

කලයාණපාපකානංකම්මානං විපාකපටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? ආමන්තා.තස්ස

පටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

138. තස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස තස්ඨසව නත්ථි

දුක්ඛස්සඅන්තකිරියා, නත්ථිවට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථිඅනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

139. කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාඨකො උපලබ්භතීති, 

කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකපටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා.

පුග්ගඨලො උපලබ්භතීති, පුග්ගලස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

140. කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාඨකො උපලබ්භතීති, 

කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකපටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා.

නිබ්බානං උපලබ්භතීති, නිබ්බානස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

141. කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාඨකො උපලබ්භතීති, 

කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකපටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා.
මහාපථවී උපලබ්භතීති…ඨප.… මහාසමුද්ඨදො උපලබ්භතීති…
සිඨනරුපබ්බතරාජා උපලබ්භතීති… ආඨපො උපලබ්භතීති… ඨතඨජො 
උපලබ්භතීති… වාඨයො උපලබ්භතීති…ඨප.… තිණකට් වනප්පතඨයො

උපලබ්භන්තීති, තිණකට් වනප්පතීනං පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

142. කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාඨකො උපලබ්භතීති, 

කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකපටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා.

අඤ්ඨඤො කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාඨකො, අඤ්ඨඤො

කලයාණපාපකානං කම්මානං විපාකපටිසංඨවදීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

143. දිබ්බං සුඛං උපලබ්භතීති? ආමන්තා. දිබ්බස්ස සුඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

144. දිබ්බං සුඛංඋපලබ්භතීති, දිබ්බස්සසුඛස්සපටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? 

ආමන්තා.තස්ස පටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

42 

පටුන 

145. තස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස තස්ඨසව නත්ථි

දුක්ඛස්සඅන්තකිරියා, නත්ථිවට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථිඅනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? 

නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

146. දිබ්බං සුඛංඋපලබ්භතීති, දිබ්බස්සසුඛස්සපටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? 

ආමන්තා. පුග්ගඨලො උපලබ්භතීති, පුග්ගලස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

147. දිබ්බං සුඛංඋපලබ්භතීති, දිබ්බස්සසුඛස්සපටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? 

ආමන්තා. නිබ්බානං උපලබ්භතීති, නිබ්බානස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

148. දිබ්බං සුඛංඋපලබ්භතීති, දිබ්බස්සසුඛස්සපටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? 

ආමන්තා. මහාපථවී උපලබ්භතීති… මහාසමුද්ඨදො උපලබ්භතීති… 
සිඨනරුපබ්බතරාජා උපලබ්භතීති… ආඨපො උපලබ්භතීති… ඨතඨජො
උපලබ්භතීති… වාඨයො උපලබ්භතීති…ඨප.… තිණකට් වනප්පතඨයො

උපලබ්භන්තීති, තිණකට් වනප්පතීනං පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

149. දිබ්බං සුඛංඋපලබ්භතීති, දිබ්බස්සසුඛස්සපටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? 

ආමන්තා. අඤ්ඤං දිබ්බං සුඛං, අඤ්ඨඤො දිබ්බස්ස සුඛස්ස පටිසංඨවදීති? න 

ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

150. මානුසකං සුඛං උපලබ්භතීති? ආමන්තා. මානුසකස්ස සුඛස්ස

පටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

151. මානුසකං සුඛං උපලබ්භතීති, මානුසකස්ස සුඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

152. තස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස තස්ඨසව නත්ථි

දුක්ඛස්සඅන්තකිරියා, නත්ථිවට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථිඅනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

153. මානුසකං සුඛං උපලබ්භතීති, මානුසකස්ස සුඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. පුග්ගඨලො උපලබ්භතීති, පුග්ගලස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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154. මානුසකං සුඛං උපලබ්භතීති, මානුසකස්ස සුඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. නිබ්බානං උපලබ්භතීති, නිබ්බානස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

155. මානුසකං සුඛං උපලබ්භතීති, මානුසකස්ස සුඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. මහාපථවී උපලබ්භතීති…ඨප.… මහාසමුද්ඨදො
උපලබ්භතීති… සිඨනරුපබ්බතරාජා උපලබ්භතීති… ආඨපො උපලබ්භතීති…
ඨතඨජො උපලබ්භතීති… වාඨයො උපලබ්භතීති… තිණකට් වනප්පතඨයො

උපලබ්භන්තීති, තිණකට් වනප්පතීනං පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

156. මානුසකං සුඛං උපලබ්භතීති, මානුසකස්ස සුඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා.අඤ්ඤංමානුසකංසුඛංඅඤ්ඨඤොමානුසකස්සසුඛස්ස

පටිසංඨවදීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

157. ආපායිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති? ආමන්තා. ආපායිකස්ස දුක්ඛස්ස

පටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

158. ආපායිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ආපායිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

159. තස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස තස්ඨසව නත්ථි

දුක්ඛස්සඅන්තකිරියා, නත්ථිවට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථිඅනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

160. ආපායිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ආපායිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. පුග්ගඨලො උපලබ්භතීති, පුග්ගලස්ස පටිසංඨවදී 

උපලබ්භතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

161. ආපායිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ආපායිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. නිබ්බානං උපලබ්භතීති, නිබ්බානස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

162. ආපායිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ආපායිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. මහාපථවී උපලබ්භතීති…ඨප.… මහාසමුද්ඨදො
උපලබ්භතීති… සිඨනරුපබ්බතරාජා උපලබ්භතීති… ආඨපො උපලබ්භතීති…
ඨතඨජො උපලබ්භතීති… වාඨයො උපලබ්භතීති… තිණකට් වනප්පතඨයො 
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උපලබ්භන්තීති, තිණකට් වනප්පතීනං පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

163. ආපායිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ආපායිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. අඤ්ඤං ආපායිකං දුක්ඛං, අඤ්ඨඤො ආපායිකස්ස

දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

164. ඨනරයිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති? ආමන්තා. ඨනරයිකස්ස දුක්ඛස්ස

පටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ඨනරයිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ඨනරයිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී 

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

165. තස්ස පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා. තස්ස තස්ඨසව නත්ථි 

දුක්ඛස්සඅන්තකිරියා, නත්ථිවට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථිඅනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

166. ඨනරයිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ඨනරයිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. පුග්ගඨලො උපලබ්භතීති, පුග්ගලස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

167. ඨනරයිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ඨනරයිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. නිබ්බානං උපලබ්භතීති, නිබ්බානස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

168. ඨනරයිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ඨනරයිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී 

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. මහාපථවී උපලබ්භතීති…ඨප.… මහාසමුද්ඨදො
උපලබ්භතීති… සිඨනරුපබ්බතරාජා උපලබ්භතීති… ආඨපො උපලබ්භතීති…
ඨතඨජො උපලබ්භතීති… වාඨයො උපලබ්භතීති… තිණකට් වනප්පතඨයො

උපලබ්භන්තීති, තිණකට් වනප්පතීනං පටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

169. ඨනරයිකං දුක්ඛං උපලබ්භතීති, ඨනරයිකස්ස දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදී

උපලබ්භතීති? ආමන්තා. අඤ්ඤං ඨනරයිකං දුක්ඛං, අඤ්ඨඤො ඨනරයිකස්ස

දුක්ඛස්ස පටිසංඨවදීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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170. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා විපාකපටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා. ඨසො

කඨරොතිඨසොපටිසංඨවඨදතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

171. ඨසො කඨරොති ඨසො පටිසංඨවඨදතීති? ආමන්තා. සයඞ්කතං

සුඛදුක්ඛන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

172. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා විපාකපටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා.

අඤ්ඨඤොකඨරොතිඅඤ්ඨඤොපටිසංඨවඨදතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

173. අඤ්ඨඤො කඨරොති අඤ්ඨඤො පටිසංඨවඨදතීති? ආමන්තා. පරඞ්කතං

සුඛදුක්ඛන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

174. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානංකත්තාකාඨරතා විපාකපටිසංඨවදීඋපලබ්භතීති? ආමන්තා. ඨසොච

අඤ්ඨඤො ච කඨරොන්ති ඨසො ච අඤ්ඨඤො ච පටිසංඨවඨදන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

175. ඨසො ච අඤ්ඨඤො ච කඨරොන්ති, ඨසො ච අඤ්ඨඤො ච

පටිසංඨවඨදන්තීති? ආමන්තා. සයඞ්කතඤ්ච පරඞ්කතඤ්ච සුඛදුක්ඛන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

176. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං

කම්මානං කත්තා කාඨරතා විපාකපටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා. ඨනව

ඨසො කඨරොති න ඨසො පටිසංඨවඨදති, න අඤ්ඨඤො කඨරොති න අඤ්ඨඤො

පටිසංඨවඨදතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

177. ඨනව ඨසොකඨරොතිනඨසොපටිසංඨවඨදති, නඅඤ්ඨඤොකඨරොතින

අඤ්ඨඤො පටිසංඨවඨදතීති? ආමන්තා. අසයඞ්කාරං අපරඞ්කාරං

අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

178. කලයාණපාපකානි කම්මානි උපලබ්භන්තීති, කලයාණපාපකානං 

කම්මානං කත්තා කාඨරතා විපාකපටිසංඨවදී උපලබ්භතීති? ආමන්තා. ඨසො

කඨරොතිඨසො පටිසංඨවඨදති, අඤ්ඨඤොකඨරොතිඅඤ්ඨඤොපටිසංඨවඨදති, ඨසො

ච අඤ්ඨඤො ච කඨරොන්ති ඨසො ච අඤ්ඨඤො ච පටිසංඨවඨදන්ති, ඨනව ඨසො

කඨරොති න ඨසො පටිසංඨවඨදති, න අඤ්ඨඤො කඨරොති න අඤ්ඨඤො 

පටිසංඨවඨදතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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179. ඨසො කඨරොති ඨසො පටිසංඨවඨදති, අඤ්ඨඤො කඨරොති අඤ්ඨඤො

පටිසංඨවඨදති, ඨසො ච අඤ්ඨඤො ච කඨරොන්ති ඨසො ච අඤ්ඨඤො ච

පටිසංඨවඨදන්ති, ඨනව ඨසො කඨරොති න ඨසො පටිසංඨවඨදති, න අඤ්ඨඤො

කඨරොති න අඤ්ඨඤො පටිසංඨවඨදතීති? ආමන්තා. සයඞ්කතං සුඛදුක්ඛං, 

පරඞ්කතං සුඛදුක්ඛං, සයඞ්කතඤ්ච පරඞ්කතඤ්ච සුඛදුක්ඛං, අසයඞ්කාරං

අපරඞ්කාරංඅධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

180. කම්මං අත්ථීති? ආමන්තා. කම්මකාරඨකො අත්ථීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

181. කම්මං අත්ථීති, කම්මකාරඨකො අත්ථීති? ආමන්තා. තස්සකාරඨකො

අත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

182. තස්ස කාරඨකොඅත්ථීති? ආමන්තා.තස්සතස්ඨසවනත්ථි දුක්ඛස්ස

අන්තකිරියා, නත්ථි වට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථිඅනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

183. කම්මං අත්ථීති, කම්මකාරඨකොඅත්ථීති? ආමන්තා.පුග්ගඨලොඅත්ථීති, 

පුග්ගලස්සකාරඨකො අත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

184. කම්මං අත්ථීති, කම්මකාරඨකොඅත්ථීති? ආමන්තා. නිබ්බානං අත්ථීති, 

නිබ්බානස්සකාරඨකොඅත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

185. කම්මං අත්ථීති, කම්මකාරඨකො අත්ථීති? ආමන්තා. මහාපථවී
අත්ථීති…ඨප.… මහාසමුද්ඨදො අත්ථීති… සිඨනරුපබ්බතරාජා අත්ථීති…
ආඨපොඅත්ථීති…ඨතඨජොඅත්ථීති…වාඨයොඅත්ථීති… තිණකට් වනප්පතඨයො

අත්ථීති, තිණකට් වනප්පතීනං කාරඨකො අත්ථීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

186. කම්මං අත්ථීති, කම්මකාරඨකො අත්ථීති? ආමන්තා. අඤ්ඤංකම්මං, 

අඤ්ඨඤොකම්මකාරඨකොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

187. විපාඨකො අත්ථීති? ආමන්තා. විපාකපටිසංඨවදී අත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

188. විපාඨකො අත්ථීති, විපාකපටිසංඨවදී අත්ථීති? ආමන්තා. තස්ස

පටිසංඨවදීඅත්ථීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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189. තස්ස පටිසංඨවදීඅත්ථීති? ආමන්තා.තස්සතස්ඨසවනත්ථිදුක්ඛස්ස

අන්තකිරියා, නත්ථි වට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථිඅනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… විපාඨකො අත්ථීති, විපාකපටිසංඨවදී අත්ථීති? ආමන්තා.

පුග්ගඨලො අත්ථීති, පුග්ගලස්ස පටිසංඨවදී අත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

190. විපාඨකො අත්ථීති, විපාකපටිසංඨවදී අත්ථීති? ආමන්තා. නිබ්බානං

අත්ථීති, නිබ්බානස්ස පටිසංඨවදීඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

191. විපාඨකො අත්ථීති, විපාකපටිසංඨවදී අත්ථීති? ආමන්තා. මහාපථවී
අත්ථීති…ඨප.… මහාසමුද්ඨදො අත්ථීති… සිඨනරුපබ්බතරාජා අත්ථීති…
ආඨපොඅත්ථීති…ඨතඨජො අත්ථීති…වාඨයොඅත්ථීති…තිණකට් වනප්පතඨයො 

අත්ථීති, තිණකට් වනප්පතීනං පටිසංඨවදී අත්ථීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

192. විපාඨකො අත්ථීති, විපාකපටිසංඨවදී අත්ථීති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤො

විපාඨකො, අඤ්ඨඤො විපාකපටිසංඨවදීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.(සංඛිත්තං) 

පුරිසකාරානුඨයොඨගො. 

කලයාණවග්ඨගොප ඨමො. 

14. අභිඤ්ඤානුකයොකගො 

193. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 

ආමන්තා.නනුඅත්ථිඨකොචිඉද්ධිංවිකුබ්බතීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඨකොචි 

ඉද්ධිං විකුබ්බති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

194. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 
ආමන්තා. නනු අත්ථි ඨකොචි දිබ්බාය ඨසොතධාතුයා සද්දං සුණාති…ඨප.…
පරචිත්තං විජානාති… පුබ්ඨබනිවාසං අනුස්සරති… දිබ්ඨබන චක්ඛුනා රූපං

පස්සති… ආසවානං ඛයං සච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකොචි

ආසවානං ඛයං සච්ඡිකඨරොති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො
උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

195. අත්ථි ඨකොචිඉද්ධිංවිකුබ්බතීතිකත්වාඨතනචකාරඨණනපුග්ගඨලො

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.ඨයොඉද්ධිංවිකුබ්බති, ස්ඨවව
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පුග්ගඨලො? ඨයො ඉද්ධිං න විකුබ්බති, න ඨසො පුග්ගඨලොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

196. ඨයො දිබ්බාය ඨසොතධාතුයා සද්දං සුණාති…ඨප.… ඨයො පරචිත්තං
විජානාති… ඨයො පුබ්ඨබනිවාසං අනුස්සරති… ඨයො දිබ්ඨබන චක්ඛුනා රූපං

පස්සති…ඨයො ආසවානං ඛයංසච්ඡිකඨරොති, ස්ඨවවපුග්ගඨලො? ඨයොආසවානං

ඛයංන සච්ඡිකඨරොති, නඨසොපුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අභිඤ්ඤානුඨයොඨගො. 

15-18. ඤාතොනුකයොගාදි 

197. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 

ආමන්තා.නනු මාතා අත්ථීති? ආමන්තා. හඤ්චි මාතා අත්ථි, ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

198. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 
ආමන්තා.නනු පිතා අත්ථි…ඨප.…භාතා අත්ථි…භගිනීඅත්ථි…ඛත්තිඨයො

අත්ථි … බ්රාහ්මඨණොඅත්ථි…ඨවස්ඨසොඅත්ථි…සුද්ඨදො අත්ථි…ගහට්ඨ ො 

අත්ථි… පබ්බජිඨතො අත්ථි… ඨදඨවො අත්ථි… මනුස්ඨසො අත්ථීති? ආමන්තා.

හඤ්චි මනුස්ඨසො අත්ථි, ඨතනවත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

199. මාතා අත්ථීති කත්වා ඨතන ච කාරඨණන පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි න මාතා හුත්වා මාතා

ඨහොතීති? ආමන්තා.අත්ථිඨකොචිනපුග්ගඨලො හුත්වාපුග්ගඨලොඨහොතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨකොචි න පිතා හුත්වා…ඨප.… න භාතා
හුත්වා…නභගිනීහුත්වා…නඛත්තිඨයොහුත්වා…නබ්රාහ්මඨණොහුත්වා…න 
ඨවස්ඨසොහුත්වා…නසුද්ඨදොහුත්වා…නගහට්ඨ ොහුත්වා…නපබ්බජිඨතො

හුත්වා… න ඨදඨවො හුත්වා… න මනුස්ඨසො හුත්වා මනුස්ඨසො ඨහොතීති? 

ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි න පුග්ගඨලො හුත්වා පුග්ගඨලො ඨහොතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

200. මාතා අත්ථීති කත්වා ඨතන ච කාරඨණන පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි මාතා හුත්වා න මාතා

ඨහොතීති? ආමන්තා. අත්ථිඨකොචිපුග්ගඨලොහුත්වානපුග්ගඨලොඨහොතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අත්ථි ඨකොචි පිතා හුත්වා… භාතා හුත්වා… භගිනී හුත්වා… ඛත්තිඨයො
හුත්වා…බ්රාහ්මඨණොහුත්වා…ඨවස්ඨසොහුත්වා…සුද්ඨදොහුත්වා…ගහට්ඨ ො 
හුත්වා…පබ්බජිඨතොහුත්වා…ඨදඨවොහුත්වා…මනුස්ඨසොහුත්වානමනුස්ඨසො

ඨහොතීති? ආමන්තා.අත්ථිඨකොචිපුග්ගඨලොහුත්වානපුග්ගඨලොඨහොතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

19. පටිකවධානුකයොකගො 

201. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 

ආමන්තා. නනු ඨසොතාපන්ඨනො අත්ථීති? ආමන්තා. හඤ්චි ඨසොතාපන්ඨනො

අත්ථි, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

202. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 
ආමන්තා. නනු සකදාගාමී අත්ථි…ඨප.… අනාගාමී අත්ථි… අරහා අත්ථි…
උභඨතොභාගවිමුත්ඨතො අත්ථි… පඤ්ඤාවිමුත්ඨතො අත්ථි… කායසක්ඛි 

[කායසක්ඛී(සයා.)] අත්ථි…දිට්ඨිප්පත්ඨතො අත්ථි…සද්ධාවිමුත්ඨතොඅත්ථි… 

ධම්මානුසාරීඅත්ථි…සද්ධානුසාරීඅත්ථීති? ආමන්තා. 

හඤ්චි සද්ධානුසාරී අත්ථි, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො
උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

203. ඨසොතාපන්ඨනො අත්ථීති කත්වා ඨතන ච කාරඨණන පුග්ගඨලො

උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි න

ඨසොතාපන්ඨනො හුත්වා ඨසොතාපන්ඨනො ඨහොතීති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි න

පුග්ගඨලොහුත්වාපුග්ගඨලොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

204. අත්ථි ඨකොචිනසකදාගාමීහුත්වා…නඅනාගාමීහුත්වා…නඅරහා
හුත්වා…නඋභඨතොභාගවිමුත්ඨතො හුත්වා…නපඤ්ඤාවිමුත්ඨතොහුත්වා…න
කායසක්ඛිහුත්වා…න දිට්ඨිප්පත්ඨතොහුත්වා…නසද්ධාවිමුත්ඨතොහුත්වා…

න ධම්මානුසාරී හුත්වා… න සද්ධානුසාරී හුත්වා සද්ධානුසාරී ඨහොතීති? 

ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි න පුග්ගඨලො හුත්වා පුග්ගඨලො ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

205. ඨසොතාපන්ඨනො අත්ථීති කත්වා ඨතන ච කාරඨණන පුග්ගඨලො

උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.අත්ථිඨකොචිඨසොතාපන්ඨනො

හුත්වානඨසොතාපන්ඨනොඨහොතීති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචිපුග්ගඨලොහුත්වා

නපුග්ගඨලොඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අත්ථිඨකොචිසකදාගාමීහුත්වා…අනාගාමීහුත්වානඅනාගාමී ඨහොතීති? 

ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි පුග්ගඨලො හුත්වා න පුග්ගඨලො ඨහොතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පටිඨවධානුඨයොඨගො. 

20. සඞ්ඝානුකයොකගො 

206. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 

ආමන්තා. නනු චත්තාඨරො පුරිසයුගා අට්  පුරිසපුග්ගලා අත්ථීති? ආමන්තා. 

හඤ්චිචත්තාඨරොපුරිසයුගාඅට් පුරිසපුග්ගලාඅත්ථි, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ

– ‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

207. චත්තාඨරො පුරිසයුගා අට්  පුරිසපුග්ගලා අත්ථීති කත්වා ඨතන ච

කාරඨණන පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.

චත්තාඨරො පුරිසයුගා අට්  පුරිසපුග්ගලා බුද්ධපාතුභාවා පාතුභවන්තීති? 

ආමන්තා. පුග්ගඨලො බුද්ධපාතුභාවා පාතුභවතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පුග්ගඨලො බුද්ධපාතුභාවා පාතුභවතීති? ආමන්තා. බුද්ධස්ස භගවඨතො 

පරිනිබ්බුඨත උච්ඡින්ඨනො පුග්ගඨලො, නත්ථි පුග්ගඨලොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඞ්ඝානුඨයොඨගො. 

21. සච්චිෙට් සභාගානුකයොකගො 

208. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.

පුග්ගඨලො සඞ්ඛඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පුග්ගඨලොඅසඞ්ඛඨතොති? 

නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පුග්ගඨලො ඨනවසඞ්ඛඨතොනාසඞ්ඛඨතොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

209. පුග්ගඨලො ඨනව සඞ්ඛඨතො නාසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. සඞ්ඛතඤ්ච

අසඞ්ඛතඤ්ච  ඨපත්වා අත්ථඤ්ඤා තතියා ඨකොටීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

210. සඞ්ඛතඤ්ච අසඞ්ඛතඤ්ච  ඨපත්වා අත්ථඤ්ඤා තතියා ඨකොටීති? 

ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– ‘‘ද්ඨවමා, භික්ඛඨව, ධාතුඨයො.කතමාද්ඨව? 

සඞ්ඛතාචධාතුඅසඞ්ඛතාචධාතු.ඉමාඨඛො, භික්ඛඨව, ද්ඨවධාතුඨයො’’ති [ම.

නි. 1.125, ආලපනමත්තඨමව නානං]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.
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ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඛතඤ්ච අසඞ්ඛතඤ්ච  ඨපත්වා අත්ථඤ්ඤා
තතියාඨකොටී’’ති. 

211. පුග්ගඨලො ඨනව සඞ්ඛඨතො නාසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. අඤ්ඤං 

සඞ්ඛතං, අඤ්ඤං අසඞ්ඛතං, අඤ්ඨඤො පුග්ගඨලොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

212. ඛන්ධා සඞ්ඛතා, නිබ්බානං අසඞ්ඛතං, පුග්ගඨලො ඨනව සඞ්ඛඨතො

නාසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤ ඛන්ධා, අඤ්ඤං නිබ්බානං, අඤ්ඨඤො

පුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

213. රූපං සඞ්ඛතං, නිබ්බානං අසඞ්ඛතං, පුග්ගඨලො ඨනව සඞ්ඛඨතො

නාසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. අඤ්ඤං රූපං, අඤ්ඤං නිබ්බානං, අඤ්ඨඤො

පුග්ගඨලොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා…

විඤ්ඤාණං සඞ්ඛතං, නිබ්බානං අසඞ්ඛතං, පුග්ගඨලො ඨනව සඞ්ඛඨතො 

නාසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. අඤ්ඤං විඤ්ඤාණං, අඤ්ඤංනිබ්බානං, අඤ්ඨඤො

පුග්ගඨලොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

214. පුග්ගලස්ස උප්පාඨදො පඤ්ඤායති, වඨයො පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස 

අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායතීති? ආමන්තා. පුග්ගඨලො සඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… වුත්තං භගවතා – ‘‘තීණිමානි, භික්ඛඨව, සඞ්ඛතස්ස 

සඞ්ඛතලක්ඛණානි. සඞ්ඛතානං, භික්ඛඨව, ධම්මානං [කතමානි තීණි (අ. නි.

3.47)] උප්පාඨදො පඤ්ඤායති, වඨයො පඤ්ඤායති, ඨිතානං අඤ්ඤථත්තං

පඤ්ඤායතී’’ති [අ. නි. 3.47]. පුග්ගලස්ස උප්පාඨදො පඤ්ඤායති, වඨයො

පඤ්ඤායති, ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති; ඨතන හි පුග්ගඨලො
සඞ්ඛඨතොති. 

215. පුග්ගලස්ස න උප්පාඨදො පඤ්ඤායති, න වඨයො පඤ්ඤායති, න

ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායතීති? ආමන්තා. පුග්ගඨලො අසඞ්ඛඨතොති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… වුත්තං භගවතා – ‘‘තීණිමානි, භික්ඛඨව, 

අසඞ්ඛතස්ස අසඞ්ඛතලක්ඛණානි. අසඞ්ඛතානං, භික්ඛඨව, ධම්මානං න

උප්පාඨදො පඤ්ඤායති, න වඨයො පඤ්ඤායති, න ඨිතානං අඤ්ඤථත්තං

පඤ්ඤායතී’’ති [අ.නි.3.48]. පුග්ගලස්සන උප්පාඨදොපඤ්ඤායති, නවඨයො

පඤ්ඤායති, න ඨිතස්ස අඤ්ඤථත්තං පඤ්ඤායති; ඨතන හි පුග්ගඨලො
අසඞ්ඛඨතොති. 

216. පරිනිබ්බුඨතො පුග්ගඨලො අත්ථත්ථම්හි, නත්ථත්ථම්හීති? 

අත්ථත්ථම්හීති. පරිනිබ්බුඨතො පුග්ගඨලො සස්සඨතොති? න ඨහවං
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වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නත්ථත්ථම්හීති. පරිනිබ්බුඨතො පුග්ගඨලො උච්ඡින්ඨනොති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

217. පුග්ගඨලො කිං නිස්සාය තිට් තීති? භවං නිස්සාය තිට් තීති. භඨවො
අනිච්ඨචොසඞ්ඛඨතො පටිච්චසමුප්පන්ඨනොඛයධම්ඨමොවයධම්ඨමොවිරාගධම්ඨමො

නිඨරොධධම්ඨමො විපරිණාමධම්ඨමොති? ආමන්තා. පුග්ගඨලොපි අනිච්ඨචො
සඞ්ඛඨතො පටිච්චසමුප්පන්ඨනො ඛයධම්ඨමො වයධම්ඨමො විරාගධම්ඨමො

නිඨරොධධම්ඨමොවිපරිණාමධම්ඨමොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

218. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 
ආමන්තා. නනු අත්ථි ඨකොචි සුඛං ඨවදනං ඨවදියමාඨනො ‘‘සුඛං ඨවදනං

ඨවදියාමී’’ති පජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකොචි සුඛං ඨවදනං

ඨවදියමාඨනො‘‘සුඛංඨවදනං ඨවදියාමී’’තිපජානාති, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ
–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

219. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 
ආමන්තා. නනු අත්ථි ඨකොචි දුක්ඛං ඨවදනං ඨවදියමාඨනො…ඨප.… 
අදුක්ඛමසුඛං ඨවදනං ඨවදියමාඨනො ‘‘අදුක්ඛමසුඛං ඨවදනං ඨවදියාමී’’ති

පජානාතීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඨකොචිඅදුක්ඛමසුඛං ඨවදනංඨවදියමාඨනො 

‘‘අදුක්ඛමසුඛං ඨවදනං ඨවදියාමී’’ති පජානාති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

220. අත්ථි ඨකොචිසුඛංඨවදනංඨවදියමාඨනො‘‘සුඛංඨවදනංඨවදියාමී’’ති
පජානාතීති කත්වා ඨතන ච කාරඨණන පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.ඨයොසුඛංඨවදනං ඨවදියමාඨනො ‘‘සුඛං

ඨවදනං ඨවදියාමී’’ති පජානාති, ස්ඨවව පුග්ගඨලො; ඨයො සුඛං ඨවදනං 

ඨවදියමාඨනො ‘‘සුඛංඨවදනංඨවදියාමී’’තිනපජානාති, නඨසොපුග්ගඨලොති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨයො දුක්ඛං ඨවදනං ඨවදියමාඨනො…ඨප.… ඨයො අදුක්ඛමසුඛං ඨවදනං 

ඨවදියමාඨනො ‘‘අදුක්ඛමසුඛං ඨවදනං ඨවදියාමී’’ති පජානාති, ස්ඨවව

පුග්ගඨලො; ඨයො අදුක්ඛමසුඛං ඨවදනං ඨවදියමාඨනො ‘‘අදුක්ඛමසුඛං ඨවදනං

ඨවදියාමී’’තිනපජානාති, නඨසො පුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

221. අත්ථි ඨකොචිසුඛංඨවදනංඨවදියමාඨනො‘‘සුඛංඨවදනංඨවදියාමී’’ති
පජානාතීති කත්වා ඨතන ච කාරඨණන පුග්ගඨලො උපලබ්භති

සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. අඤ්ඤා සුඛා ඨවදනා, අඤ්ඨඤො සුඛං

ඨවදනං ඨවදියමාඨනො ‘‘සුඛං ඨවදනං ඨවදියාමී’’ති පජානාතීති? න ඨහවං 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

53 

පටුන 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අඤ්ඤා දුක්ඛා ඨවදනා…ඨප.… අඤ්ඤා අදුක්ඛමසුඛා

ඨවදනා, අඤ්ඨඤොඅදුක්ඛමසුඛංඨවදනංඨවදියමාඨනො‘‘අදුක්ඛමසුඛංඨවදනං 

ඨවදියාමී’’තිපජානාතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ …ඨප.…. 

222. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 

ආමන්තා.නනුඅත්ථි ඨකොචිකාඨයකායානුපස්සීවිහරතීති? ආමන්තා.හඤ්චි

අත්ථි ඨකොචි කාඨය කායානුපස්සී විහරති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

223. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 
ආමන්තා. නනු අත්ථි ඨකොචි ඨවදනාසු…ඨප.… චිත්ඨත… ධම්ඨමසු

ධම්මානුපස්සීවිහරතීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථි ඨකොචිධම්ඨමසුධම්මානුපස්සී

විහරති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

224. අත්ථි ඨකොචි කාඨය කායානුපස්සී විහරතීති කත්වා ඨතන ච

කාරඨණන පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. ඨයො

කාඨයකායානුපස්සී විහරති, ස්ඨවව පුග්ගඨලො; ඨයොනකාඨයකායානුපස්සී

විහරති, නඨසොපුග්ගඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨයොඨවදනාසු…ඨප.…චිත්ඨත…ධම්ඨමසුධම්මානුපස්සීවිහරති, ස්ඨවව

පුග්ගඨලො; ඨයො න ධම්ඨමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, න ඨසො පුග්ගඨලොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

225. අත්ථි ඨකොචි කාඨය කායානුපස්සී විහරතීති කත්වා ඨතන ච

කාරඨණන පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා.

අඤ්ඨඤො කාඨයො, අඤ්ඨඤො කාඨය කායානුපස්සී විහරතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අඤ්ඤා ඨවදනා… අඤ්ඤං චිත්තං… අඤ්ඨඤ ධම්මා, 

අඤ්ඨඤොධම්ඨමසුධම්මානුපස්සීවිහරතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

226. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු
වුත්තංභගවතා– 

‘‘සුඤ්ඤඨතොඨලොකංඅඨවක්ඛස්සු, ඨමොඝරාජසදාසඨතො; 

අත්තානුදිට්ඨිංඌහච්ච [ඔහච්ච(සයා.), උහච්ච(ක.)], එවංමච්චුතඨරො

සියා; 

එවං ඨලොකං අඨවක්ඛන්තං, මච්චුරාජා න පස්සතී’’ති [සු. නි. 1125; 

චූළනි.88ඨමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්ඨදස]. 
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අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං– ‘‘පුග්ගඨලො
උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

227. පුග්ගඨලො අඨවක්ඛතීති? ආමන්තා. සහ රූඨපන අඨවක්ඛති, විනා

රූඨපන අඨවක්ඛතීති? සහ රූඨපන අඨවක්ඛතීති. තං ජීවං තං සරීරන්ති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…විනාරූඨපන අඨවක්ඛතීති, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං

සරීරන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

228. පුග්ගඨලො අඨවක්ඛතීති? ආමන්තා. අබ්භන්තරගඨතො අඨවක්ඛති, 

බහිද්ධානික්ඛමිත්වාඅඨවක්ඛතීති? අබ්භන්තරගඨතොඅඨවක්ඛතීති.තං ජීවංතං

සරීරන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… බහිද්ධා නික්ඛමිත්වා අඨවක්ඛතීති, 

අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීරන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

229. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 
ආමන්තා. නනු භගවා සච්චවාදී කාලවාදී භූතවාදී තථවාදී අවිතථවාදී

අනඤ්ඤථවාදීති? ආමන්තා.වුත්තංභගවතා – ‘‘අත්ථිපුග්ගඨලො අත්තහිතාය 

පටිපන්ඨනො’’ති. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි පුග්ගඨලො
උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති. 

230. න වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති? 

ආමන්තා. නනු භගවා සච්චවාදී කාලවාදී භූතවාදී තථවාදී අවිතථවාදී

අනඤ්ඤථවාදීති? ආමන්තා. වුත්තං භගවතා – ‘‘එකපුග්ගඨලො, භික්ඛඨව, 
ඨලොඨක උප්පජ්ජමාඨනො උප්පජ්ජති බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය 

ඨලොකානුකම්පායඅත්ථායහිතායසුඛායඨදවමනුස්සාන’’න්ති [අ.නි. 1.162-

169]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි පුග්ගඨලො උපලබ්භති 
සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති. 

231. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු

භගවා සච්චවාදී කාලවාදී භූතවාදී තථවාදී අවිතථවාදී අනඤ්ඤථවාදීති? 

ආමන්තා.වුත්තංභගවතා–‘‘සබ්ඨබධම්මා අනත්තා’’ති [ම.නි.1.356; ධ.ප.

279ධම්මපඨද]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං–
‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

232. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු 

භගවා සච්චවාදී කාලවාදී භූතවාදී තථවාදී අවිතථවාදී අනඤ්ඤථවාදීති? 

ආමන්තා.වුත්තංභගවතා – ‘‘දුක්ඛඨමවඋප්පජ්ජමානංඋප්පජ්ජති, දුක්ඛඨමව 

[දුක්ඛං (සං.නි.2.15)] නිරුජ්ඣමානංනිරුජ්ඣතීතිනකඞ්ඛතිනවිචිකිච්ඡති, 

අපරප්පච්චයඤ්ඤාණඨමවස්ස එත්ථ ඨහොති. එත්තාවතා ඨඛො, කච්චාන, 
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සම්මාදිට්ඨි ඨහොතී’’ති [සං. නි. 2.15]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. 

ඨතනහිනවත්තබ්බං – ‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

233. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු
වජිරාභික්ඛුනීමාරංපාපිමන්තංඑතදඨවොච– 

‘‘කින්නුසත්ඨතොතිපච්ඨචසි, මාරදිට්ඨිගතංනුඨත; 

සුද්ධසඞ්ඛාරපුඤ්ඨජොයං, නයිධසත්තුපලබ්භති. 

‘‘යථාහි [යථාපි(බහූසු)] අඞ්ගසම්භාරා, ඨහොතිසද්ඨදොරඨථොඉති; 

එවං ඛන්ඨධසු සන්ඨතසු, ඨහොති සත්ඨතොති සම්මුති [සම්මති (සයා.

කං.)]. 

‘‘දුක්ඛඨමවහිසම්ඨභොති, දුක්ඛංතිට් තිඨවතිච; 

නාඤ්ඤත්ර දුක්ඛාසම්ඨභොති, නාඤ්ඤං දුක්ඛානිරුජ්ඣතී’’ති [සං.නි.
1.171]. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං– ‘‘පුග්ගඨලො
උපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

234. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු

ආයස්මාආනන්ඨදොභගවන්තංඑතදඨවොච – ‘‘‘සුඤ්ඨඤො ඨලොඨකොසුඤ්ඨඤො

ඨලොඨකො’ති, භන්ඨත, වුච්චති. කිත්තාවතා නු ඨඛො, භන්ඨත, ‘සුඤ්ඨඤො

ඨලොඨකො’ති වුච්චතී’’ති? ‘‘යස්මා ඨඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්ඨතන වා

අත්තනිඨයනවා, තස්මා‘සුඤ්ඨඤොඨලොඨකො’තිවුච්චති. කිඤ්චානන්ද, සුඤ්ඤං

අත්ඨතන වා අත්තනිඨයන වා? චක්ඛුං ඨඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං අත්ඨතන වා

අත්තනිඨයන වා, රූපා සුඤ්ඤා…ඨප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤං… 
චක්ඛුසම්ඵස්ඨසො සුඤ්ඨඤො… යම්පිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති

ඨවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, තම්පි සුඤ්ඤං අත්ඨතන වා 

අත්තනිඨයනවා, ඨසොතංසුඤ්ඤං…ඨප.…සද්දාසුඤ්ඤා…ඝානංසුඤ්ඤං…
ගන්ධා සුඤ්ඤා… ජිව්හා සුඤ්ඤා… රසා සුඤ්ඤා… කාඨයො සුඤ්ඨඤො…
ඨඵොට් බ්බා සුඤ්ඤා… මඨනො සුඤ්ඨඤො… ධම්මා සුඤ්ඤා…
මඨනොවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤං… මඨනොසම්ඵස්ඨසො සුඤ්ඨඤො… යම්පිදං 

මඨනොසම්ඵස්සපච්චයාඋප්පජ්ජතිඨවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා, 

තම්පි සුඤ්ඤං අත්ඨතනවා අත්තනිඨයනවා. යස්මා ඨඛො, ආනන්ද, සුඤ්ඤං

අත්ඨතනවා අත්තනිඨයනවා, තස්මා ‘සුඤ්ඨඤොඨලොඨකො’තිවුච්චතී’’ති [සං.

නි. 4.85]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං –
‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 
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235. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු

භගවා සච්චවාදී කාලවාදී භූතවාදී තථවාදී අවිතථවාදී අනඤ්ඤථවාදීති? 

ආමන්තා. වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්තනිවා, භික්ඛඨව, සති ‘අත්තනියං ඨම’ති

අස්සා’’ති? ‘‘එවං, භන්ඨත’’. ‘‘අත්තනිඨයවා, භික්ඛඨව, සති ‘අත්තා ඨම’ති

අස්සා’’ති? ‘‘එවං, භන්ඨත’’. ‘‘අත්තනිච, භික්ඛඨව, අත්තනිඨයචසච්චඨතො

ඨථතඨතො අනුපලබ්භියමාඨන [අනුපලබ්භමාඨන (ම. නි. 1.244)] යම්පිදං 

[යමිදං(සයා.)යම්පිතං(ම.නි.1.244)] දිට්ඨිට් ානංඨසො ඨලොඨකොඨසොඅත්තා

ඨසො ඨපච්ච භවිස්සාමි නිච්ඨචො ධුඨවො සස්සඨතො අවිපරිණාමධම්ඨමො, 

සස්සතිසමං තඨථව  ස්සාමීති – ‘නන්වායං, භික්ඛඨව, ඨකවඨලො පරිපූඨරො

බාලධම්ඨමො’’’ති? ‘‘කිඤ්හි ඨනො සියා, භන්ඨත, ඨකවඨලො හි, භන්ඨත, 

පරිපූඨරොබාලධම්ඨමො’’ති [ම.නි.1.244]. අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.
ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

236. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු

භගවා සච්චවාදී කාලවාදී භූතවාදී තථවාදී අවිතථවාදී අනඤ්ඤථවාදීති? 

ආමන්තා. වුත්තං භගවතා – ‘‘තඨයො ඨම, ඨසනිය, සත්ථාඨරො සන්ඨතො

සංවිජ්ජමානා ඨලොකස්මිං. කතඨම තඨයො? ඉධ, ඨසනිය, එකච්ඨචො සත්ථා

දිට්ඨ වධම්ඨමඅත්තානංසච්චඨතොඨථතඨතොපඤ්ඤාඨපති, අභිසම්පරායඤ්ච
අත්තානංසච්චඨතොඨථතඨතොපඤ්ඤාඨපති. 

‘‘ඉධ පන, ඨසනිය, එකච්ඨචො සත්ථා දිට්ඨ ව හි ඨඛො ධම්ඨම අත්තානං 

සච්චඨතො ඨථතඨතො පඤ්ඤාඨපති, ඨනො ච ඨඛො අභිසම්පරායං අත්තානං
සච්චඨතොඨථතඨතො පඤ්ඤාඨපති. 

‘‘ඉධ පන, ඨසනිය, එකච්ඨචො සත්ථා දිට්ඨ  ඨචව ධම්ඨම අත්තානං 

සච්චඨතො ඨථතඨතො න පඤ්ඤාඨපති, අභිසම්පරායඤ්ච අත්තානං සච්චඨතො
ඨථතඨතොන පඤ්ඤාඨපති. 

‘‘තත්ර, ඨසනිය, ය්වායං සත්ථා දිට්ඨ  ඨචව ධම්ඨම අත්තානං සච්චඨතො

ඨථතඨතො පඤ්ඤාඨපති, අභිසම්පරායඤ්ච අත්තානං සච්චඨතො ඨථතඨතො

පඤ්ඤාඨපති– අයංවුච්චති, ඨසනිය, සත්ථාසස්සතවාඨදො. 

‘‘තත්ර, ඨසනිය, ය්වායංසත්ථාදිට්ඨ වහිඨඛොධම්ඨමඅත්තානංසච්චඨතො

ඨථතඨතො පඤ්ඤාඨපති, ඨනො ච ඨඛො අභිසම්පරායං අත්තානං සච්චඨතො

ඨථතඨතොපඤ්ඤාඨපති–අයංවුච්චති, ඨසනිය, සත්ථා උච්ඨඡදවාඨදො. 

‘‘තත්ර, ඨසනිය, ය්වායං සත්ථා දිට්ඨ  ඨචව ධම්ඨම අත්තානං සච්චඨතො

ඨථතඨතො නපඤ්ඤාඨපති, අභිසම්පරායඤ්චඅත්තානංසච්චඨතො ඨථතඨතොන
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පඤ්ඤාඨපති – අයං වුච්චති, ඨසනිය, සත්ථා සම්මාසම්බුද්ඨධො. ඉඨම ඨඛො, 

ඨසනිය, තඨයොසත්ථාඨරොසන්ඨතොසංවිජ්ජමානාඨලොකස්මි’’න්ති [පු.ප. 131

පුග්ගලපඤ්ඤත්තියං, අත්ථඨතො එකං]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. 
ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භතිසච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

237. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු

භගවා සච්චවාදී කාලවාදී භූතවාදී තථවාදී අවිතථවාදී අනඤ්ඤථවාදීති? 

ආමන්තා. වුත්තං භගවතා – ‘‘සප්පිකුම්ඨභො’’ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි

සප්පිස්ස කුම්භං කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන හි න
වත්තබ්බං–‘‘පුග්ගඨලොඋපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති. 

238. පුග්ගඨලො උපලබ්භති සච්චිකට් පරමත්ඨථනාති? ආමන්තා. නනු

භගවා සච්චවාදී කාලවාදී භූතවාදී තථවාදී අවිතථවාදී අනඤ්ඤථවාදීති? 
ආමන්තා. වුත්තං භගවතා – ‘‘ඨතලකුම්ඨභො… මධුකුම්ඨභො…
ඵාණිතකුම්ඨභො… ඛීරකුම්ඨභො… උදකකුම්ඨභො… පානීයථාලකං…

පානීයඨකොසකං… පානීයසරාවකං… නිච්චභත්තං… ධුවයාගූ’’ති? ආමන්තා.

අත්ථි කාචි යාගු නිච්චා ධුවා සස්සතා අවිපරිණාමධම්මාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ.…ඨප.…. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘පුග්ගඨලො උපලබ්භති
සච්චිකට් පරමත්ඨථනා’’ති.(සංඛිත්තං) 

අට් කනිග්ගහඨපයයාලා, සන්ධාවනියාඋපාදාය; 

චිත්ඨතනපඤ්චමංකලයාණං, ඉද්ධිසුත්තාහරඨණනඅට් මං. 

සච්චිකට් සභාගානුඨයොඨගො. 

පුග්ගලකථානිට්ඨිතා. 

2. පරිහානිෙථා 

1. වාදයුත්තිපරිහානි 

239. පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. සබ්බත්ථ අරහා අරහත්තා

පරිහායතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බත්ථ අරහා අරහත්තා

පරිහායතීති? ආමන්තා. සබ්බත්ථ අරහඨතො පරිහානීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. සබ්බදා අරහා අරහත්තා

පරිහායතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බදා අරහා අරහත්තා 
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පරිහායතීති? ආමන්තා. සබ්බදා අරහඨතො පරිහානීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. සබ්ඨබව අරහන්ඨතො අරහත්තා 

පරිහායන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…සබ්ඨබවඅරහන්ඨතො අරහත්තා

පරිහායන්තීති? ආමන්තා. සබ්ඨබසංඨයව අරහන්තානං පරිහානීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අරහා අරහත්තා පරිහායමාඨනො 

චූතහිඵඨලහිපරිහායතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චූතහි සතසහස්ඨසහි ඨසට්ඨී ඨසට්ඨිත්තං කාඨරන්ඨතො සතසහස්ඨස 

පරිහීඨන ඨසට්ඨිත්තා පරිහීඨනො ඨහොතීති? ආමන්තා. සබ්බසාපඨතයයා

පරිහීඨනොඨහොතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චූතහි සතසහස්ඨසහි ඨසට්ඨී ඨසට්ඨිත්තං කාඨරන්ඨතො සතසහස්ඨස

පරිහීඨනභබ්ඨබොසබ්බසාපඨතයයාපරිහායිතුන්ති? ආමන්තා.අරහා අරහත්තා

පරිහායමාඨනො භබ්ඨබො චූතහි ඵඨලහි පරිහායිතුන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

2. අරියපුග්ගලසංසන්දනපරිහානි 

240. පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො

ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති සකදාගාමී

සකදාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති අනාගාමී 

අනාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. පරිහායති සකදාගාමී 

සකදාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. පරිහායති

ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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න පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා.නපරිහායති

අරහාඅරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. න පරිහායති අරහා

අරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. න පරිහායති අරහා 

අරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නපරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා.නපරිහායති 

අනාගාමීඅනාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නපරිහායතිසකදාගාමීසකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. නපරිහායතිඅනාගාමී

අනාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නපරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා.නපරිහායති 

සකදාගාමීසකදාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

241. පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අරහා අරහත්තා

පරිහායමාඨනො කත්ථ සණ් ාතීති? අනාගාමිඵඨලති. අනාගාමී අනාගාමිඵලා

පරිහායමාඨනො කත්ථ සණ් ාතීති? සකදාගාමිඵඨලති. සකදාගාමී

සකදාගාමිඵලා පරිහායමාඨනො කත්ථ සණ් ාතීති? ඨසොතාපත්තිඵඨලති.

ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලා පරිහායමාඨනො පුථුජ්ජනභූමියං සණ් ාතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආජානාහි නිග්ගහං.හඤ්චිඅරහාඅරහත්තා පරිහායමාඨනොඅනාගාමිඵඨල

සණ් ාති, අනාගාමී අනාගාමිඵලා පරිහායමාඨනො සකදාගාමිඵඨල සණ් ාති, 

සකදාගාමී සකදාගාමිඵලා පරිහායමාඨනො ඨසොතාපත්තිඵඨල සණ් ාති; ඨතන
වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලා පරිහායමාඨනො
පුථුජ්ජනභූමියං සණ් ාතී’’ති. 

අරහා අරහත්තා පරිහායමාඨනොඨසොතාපත්තිඵඨලසණ් ාතීති? ආමන්තා. 

ඨසොතාපත්තිඵලස්ස අනන්තරා අරහත්තංඨයව සච්ඡිකඨරොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

242. පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො

ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස බහුතරා කිඨලසා

පහීනාඅරහඨතොවාඨසොතාපන්නස්සවාති? අරහඨතො.හඤ්චි අරහඨතොබහුතරා
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කිඨලසා පහීනා, පරිහායති අරහා අරහත්තා; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති සකදාගාමී 

සකදාගාමිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස බහුතරා කිඨලසා

පහීනා අරහඨතො වා සකදාගාමිස්ස වාති? අරහඨතො. හඤ්චි අරහඨතො බහුතරා

කිඨලසා පහීනා, පරිහායති අරහා අරහත්තා; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘පරිහායතිසකදාගාමීසකදාගාමිඵලා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති අනාගාමී 

අනාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…කස්සබහුතරාකිඨලසාපහීනා

අරහඨතොවා අනාගාමිස්සවාති? අරහඨතො.හඤ්චිඅරහඨතොබහුතරාකිඨලසා

පහීනා, පරිහායති අරහා අරහත්තා; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පරිහායති
අනාගාමීඅනාගාමිඵලා’’ති. 

පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස බහුතරා කිඨලසා

පහීනා අනාගාමිස්ස වා ඨසොතාපන්නස්ස වාති? අනාගාමිස්ස. හඤ්චි

අනාගාමිස්සබහුතරාකිඨලසාපහීනා, පරිහායතිඅනාගාමීඅනාගාමිඵලා; ඨතන
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලා’’ති. 

243. පරිහායති අනාගාමීඅනාගාමිඵලාති? ආමන්තා.පරිහායති සකදාගාමී

සකදාගාමිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස බහුතරා කිඨලසා

පහීනාඅනාගාමිස්සවාසකදාගාමිස්සවාති? අනාගාමිස්ස.හඤ්චිඅනාගාමිස්ස 

බහුතරා කිඨලසා පහීනා, පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලා; ඨතන වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘පරිහායතිසකදාගාමීසකදාගාමිඵලා’’ති. 

පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. පරිහායති

ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස

බහුතරා කිඨලසා පහීනා සකදාගාමිස්ස වා ඨසොතාපන්නස්ස වාති? 

සකදාගාමිස්ස. හඤ්චි සකදාගාමිස්ස බහුතරා කිඨලසා පහීනා, පරිහායති

සකදාගාමී සකදාගාමිඵලා; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පරිහායති
ඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලා’’ති. 

244. පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො

ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස අධිමත්තා

මග්ගභාවනා අරහඨතොවා ඨසොතාපන්නස්සවාති? අරහඨතො. හඤ්චි අරහඨතො
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අධිමත්තාමග්ගභාවනා, පරිහායතිඅරහාඅරහත්තා; ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ 

– ‘‘පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස අධිමත්තා
සතිපට් ානභාවනා…ඨප.… සම්මප්පධානභාවනා… ඉද්ධිපාදභාවනා…

ඉන්ද්රියභාවනා … බලභාවනා… ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා අරහඨතො වා

ඨසොතාපන්නස්ස වාති? අරහඨතො. හඤ්චි අරහඨතො අධිමත්තා

ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා, පරිහායති අරහා අරහත්තා; ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ – 

‘‘පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති සකදාගාමී

සකදාගාමිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස අධිමත්තා 

මග්ගභාවනා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා අරහඨතො වා සකදාගාමිස්ස වාති? 

අරහඨතො. හඤ්චි අරහඨතො අධිමත්තා ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා, පරිහායති අරහා

අරහත්තා; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පරිහායති සකදාගාමී
සකදාගාමිඵලා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. පරිහායති අනාගාමී

අනාගාමිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස අධිමත්තා 

මග්ගභාවනා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා අරහඨතො වා අනාගාමිස්ස වාති? 

අරහඨතො. හඤ්චි අරහඨතො අධිමත්තා ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා, පරිහායති අරහා

අරහත්තා; ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘පරිහායතිඅනාගාමීඅනාගාමිඵලා’’ති. 

245. පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. පරිහායති

ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස
අධිමත්තා මග්ගභාවනා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා අනාගාමිස්ස වා

ඨසොතාපන්නස්ස වාති? අනාගාමිස්ස. හඤ්චි අනාගාමිස්ස අධිමත්තා 

ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා, පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලා; ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලා’’ති. 

පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. පරිහායති සකදාගාමී 

සකදාගාමිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස අධිමත්තා
මග්ගභාවනා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා අනාගාමිස්ස වා සකදාගාමිස්ස

වාති? අනාගාමිස්ස. හඤ්චි අනාගාමිස්ස අධිමත්තා ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා, 

පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලා; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පරිහායති
සකදාගාමීසකදාගාමිඵලා’’ති. 
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246. පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. පරිහායති

ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කස්ස
අධිමත්තා මග්ගභාවනා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා සකදාගාමිස්ස වා 

ඨසොතාපන්නස්ස වාති? සකදාගාමිස්ස. හඤ්චි සකදාගාමිස්ස අධිමත්තා

ඨබොජ්ඣඞ්ගභාවනා, පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලා; ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලා’’ති…ඨප.…. 

247. අරහතා දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.

ඨසොතාපන්ඨනනදුක්ඛංදිට් ං, පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහතා සමුදඨයො දිට්ඨ ො, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.

ඨසොතාපන්ඨනන සමුදඨයො දිට්ඨ ො, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහතා නිඨරොඨධො දිට්ඨ ො, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.

ඨසොතාපන්ඨනන නිඨරොඨධො දිට්ඨ ො, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහතා මග්ඨගො දිට්ඨ ො, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.

ඨසොතාපන්ඨනන මග්ඨගො දිට්ඨ ො, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහතාචත්තාරිසච්චානිදිට් ානි, පරිහායතිඅරහාඅරහත්තාති? ආමන්තා.

ඨසොතාපන්ඨනන චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහතා දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. 

සකදාගාමිනා දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායතිසකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහතා සමුදඨයො දිට්ඨ ො…ඨප.… නිඨරොඨධො දිට්ඨ ො…ඨප.… මග්ඨගො 

දිට්ඨ ො…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? 

ආමන්තා. සකදාගාමිනා චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, පරිහායති සකදාගාමී

සකදාගාමිඵලාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහතාදුක්ඛංදිට් ං, පරිහායතිඅරහාඅරහත්තාති? ආමන්තා. අනාගාමිනා

දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අරහතා සමුදඨයො දිට්ඨ ො…ඨප.… නිඨරොඨධො දිට්ඨ ො…ඨප.… මග්ඨගො 

දිට්ඨ ො…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? 

ආමන්තා. අනාගාමිනා චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, පරිහායති අනාගාමී 

අනාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

248. අනාගාමිනා දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? 

ආමන්තා. ඨසොතාපන්ඨනන දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිනා සමුදඨයො දිට්ඨ ො…ඨප.… නිඨරොඨධො දිට්ඨ ො…ඨප.…

මග්ඨගො දිට්ඨ ො…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, පරිහායති අනාගාමී

අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්ඨනන චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, 

පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිනා දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායති අනාගාමීඅනාගාමිඵලාති? ආමන්තා.

සකදාගාමිනා දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායතිසකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිනා සමුදඨයො දිට්ඨ ො…ඨප.… නිඨරොඨධො දිට්ඨ ො…ඨප.…

මග්ඨගො දිට්ඨ ො…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, පරිහායති අනාගාමී

අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා.සකදාගාමිනාචත්තාරිසච්චානිදිට් ානි, පරිහායති

සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

249. සකදාගාමිනා දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? 

ආමන්තා. ඨසොතාපන්ඨනන දුක්ඛං දිට් ං, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිනා සමුදඨයො දිට්ඨ ො…ඨප.… නිඨරොඨධො දිට්ඨ ො…ඨප.…

මග්ඨගො දිට්ඨ ො…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, පරිහායති සකදාගාමී 

සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්ඨනන චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, 

පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

250. ඨසොතාපන්ඨනන දුක්ඛං දිට් ං, න පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො

ඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා. අරහතා දුක්ඛං දිට් ං, න පරිහායති අරහා

අරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපන්ඨනන සමුදඨයො දිට්ඨ ො…ඨප.… නිඨරොඨධො දිට්ඨ ො…ඨප.…

මග්ඨගො දිට්ඨ ො…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, න පරිහායති
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ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා. අරහතා චත්තාරි සච්චානි

දිට් ානි, නපරිහායතිඅරහාඅරහත්තාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිනා දුක්ඛං දිට් ං…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, න

පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. අරහතා චත්තාරි සච්චානි

දිට් ානි, නපරිහායතිඅරහාඅරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිනාදුක්ඛංදිට් ං…ඨප.…චත්තාරිසච්චානිදිට් ානි, න පරිහායති

අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. අරහතා චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, න 

පරිහායතිඅරහාඅරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපන්ඨනන දුක්ඛං දිට් ං…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, න

පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා. 

අනාගාමිනාදුක්ඛං දිට් ං…ඨප.…චත්තාරි සච්චානිදිට් ානි, නපරිහායති

අනාගාමීඅනාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිනා දුක්ඛං දිට් ං…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, න 

පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. අනාගාමිනා දුක්ඛං

දිට් ං…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, න පරිහායති අනාගාමී

අනාගාමිඵලාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපන්ඨනන දුක්ඛං දිට් ං…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, න

පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා.සකදාගාමිනාදුක්ඛං

දිට් ං…ඨප.… චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි, න පරිහායති සකදාගාමී

සකදාගාමිඵලාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

251. අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.

ඨසොතාපන්නස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.
ඨසොතාපන්නස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… සීලබ්බතපරාමාඨසො 

පහීඨනො…ඨප.… අපායගමනීඨයො රාඨගො පහීඨනො …ඨප.… අපායගමනීඨයො

ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… අපායගමනීඨයො ඨමොඨහො පහීඨනො, පරිහායති

ඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො පහීඨනො… මාඨනො

පහීඨනො…දිට්ඨිපහීනා… විචිකිච්ඡාපහීනා…ථිනං [ථීනං(සී.සයා.කං.පී.)] 
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පහීනං…උද්ධච්චංපහීනං…අහිරිකංපහීනං…ඨප.…අඨනොත්තප්පංපහීනං, 

පරිහායතිඅරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.ඨසොතාපන්නස්සසක්කායදිට්ඨිපහීනා, 

පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො අඨනොත්තප්පං පහීනං, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. 
ඨසොතාපන්නස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… සීලබ්බතපරාමාඨසො
පහීඨනො…ඨප.… අපායගමනීඨයො රාඨගො පහීඨනො…ඨප.… අපායගමනීඨයො

ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… අපායගමනීඨයො ඨමොඨහො පහීඨනො, පරිහායති

ඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. 

සකදාගාමිස්සසක්කායදිට්ඨිපහීනා, පරිහායතිසකදාගාමීසකදාගාමිඵලාති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. 
සකදාගාමිස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… සීලබ්බතපරාමාඨසො
පහීඨනො…ඨප.… ඔළාරිඨකො කාමරාඨගො පහීඨනො… ඔළාරිඨකො බයාපාඨදො

පහීඨනො, පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං, පරිහායති

අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. සකදාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා…ඨප.… 

ඔළාරිඨකො බයාපාඨදො පහීඨනො, පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. 

අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.
අනාගාමිස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… සීලබ්බතපරාමාඨසො පහීඨනො…

අණුසහගඨතො කාමරාඨගො පහීඨනො… අණුසහගඨතො බයාපාඨදො පහීඨනො, 

පරිහායතිඅනාගාමීඅනාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං, පරිහායති

අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා…ඨප.…

අණුසහගඨතො බයාපාඨදො පහීඨනො, පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 
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252. අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති අනාගාමී

අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්නස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති

ඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? 
ආමන්තා. ඨසොතාපන්නස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… අපායගමනීඨයො 

ඨමොඨහො පහීඨනො, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමිස්සවිචිකිච්ඡාපහීනා…ඨප.…අණුසහගඨතොබයාපාඨදොපහීඨනො, 

පරිහායතිඅනාගාමීඅනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්නස්ස සක්කායදිට්ඨි

පහීනා…ඨප.…අපායගමනීඨයොඨමොඨහො පහීඨනො, පරිහායතිඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? 

ආමන්තා. සකදාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති සකදාගාමී

සකදාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? 
ආමන්තා. සකදාගාමිස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… සීලබ්බතපරාමාඨසො 

පහීඨනො…ඔළාරිඨකොකාමරාඨගොපහීඨනො…ඔළාරිඨකොබයාපාඨදොපහීඨනො, 

පරිහායතිසකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමිස්ස විචිකිච්ඡාපහීනා…ඨප.… අණුසහගඨතොබයාපාඨදොපහීඨනො, 

පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. සකදාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි

පහීනා…ඨප.… ඔළාරිඨකො බයාපාඨදො පහීඨනො, පරිහායති සකදාගාමී 

සකදාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

253. සකදාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති සකදාගාමී

සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්නස්සසක්කායදිට්ඨිපහීනා, පරිහායති

ඨසොතාපන්ඨනොඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

සකදාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, පරිහායති සකදාගාමී 

සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්නස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.…

අපායගමනීඨයො ඨමොඨහො පහීඨනො, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සකදාගාමිස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… ඔළාරිඨකො කාමරාඨගො

පහීඨනො… ඔළාරිඨකො බයාපාඨදො පහීඨනො, පරිහායති සකදාගාමී
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සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්නස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා…ඨප.…

අපායගමනීඨයො ඨමොඨහො පහීඨනො, පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො

ඨසොතාපත්තිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

254. ඨසොතාපන්නස්ස සක්කායදිට්ඨිපහීනා, නපරිහායතිඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා. අරහඨතො රාඨගොපහීඨනො, නපරිහායතිඅරහා

අරහත්තාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

ඨසොතාපන්නස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, න පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා. අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.…

අඨනොත්තප්පංපහීනං, නපරිහායති අරහාඅරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ඨසොතාපන්නස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… අපායගමනීඨයො ඨමොඨහො

පහීඨනො, න පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා.

අරහඨතොරාඨගොපහීඨනො…ඨප.…අඨනොත්තප්පං පහීනං, නපරිහායතිඅරහා

අරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

255. සකදාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, න පරිහායති සකදාගාමී 

සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා.අරහඨතොරාඨගොපහීඨනො…ඨප.…අඨනොත්තප්පං

පහීනං, නපරිහායති අරහාඅරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සකදාගාමිස්සවිචිකිච්ඡාපහීනා…ඨප.…ඔළාරිඨකොබයාපාඨදොපහීඨනො, න 

පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. අරහඨතො රාඨගො

පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං, නපරිහායති අරහා අරහත්තාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

256. අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, න පරිහායති අනාගාමී

අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. අරහඨතො රාඨගොපහීඨනො…ඨප.…අඨනොත්තප්පං

පහීනං, නපරිහායතිඅරහාඅරහත්තාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමිස්සවිචිකිච්ඡාපහීනා…ඨප.…අණුසහගඨතොබයාපාඨදොපහීඨනො, 

න පරිහායති අනාගාමී අනාගාමිඵලාති? ආමන්තා. අරහඨතො රාඨගො

පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං, නපරිහායති අරහා අරහත්තාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

257. ඨසොතාපන්නස්ස සක්කායදිට්ඨිපහීනා, නපරිහායතිඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා. අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා…

අණුසහගඨතොබයාපාඨදො පහීඨනො, නපරිහායතිඅනාගාමීඅනාගාමිඵලාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 
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ඨසොතාපන්නස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… අපායගමනීඨයො ඨමොඨහො

පහීඨනො, න පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා.

අනාගාමිස්සසක්කායදිට්ඨි පහීනා…ඨප.…අණුසහගඨතොබයාපාඨදොපහීඨනො, 

නපරිහායතිඅනාගාමීඅනාගාමිඵලාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

258. සකදාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා, න පරිහායති සකදාගාමී

සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා…ඨප.…

අණුසහගඨතොබයාපාඨදොපහීඨනො, නපරිහායති අනාගාමීඅනාගාමිඵලාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සකදාගාමිස්ස විචිකිච්ඡාපහීනා…ඨප.… ඔළාරිඨකොබයාපාඨදොපහීඨනො, න

පරිහායති සකදාගාමී සකදාගාමිඵලාති? ආමන්තා. අනාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි

පහීනා…ඨප.… අණුසහගඨතො බයාපාඨදො පහීඨනො, න පරිහායති අනාගාමී 

අනාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

259. ඨසොතාපන්නස්ස සක්කායදිට්ඨිපහීනා, නපරිහායතිඨසොතාපන්ඨනො 

ඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා. සකදාගාමිස්ස සක්කායදිට්ඨි පහීනා…ඨප.…

ඔළාරිඨකො බයාපාඨදො පහීඨනො, නපරිහායතිසකදාගාමීසකදාගාමිඵලාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ඨසොතාපන්නස්ස විචිකිච්ඡා පහීනා…ඨප.… අපායගමනීඨයො ඨමොඨහො 

පහීඨනො, න පරිහායති ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලාති? ආමන්තා. 

සකදාගාමිස්සසක්කායදිට්ඨිපහීනා…ඨප.…ඔළාරිඨකොබයාපාඨදොපහීඨනො, න

පරිහායති සකදාගාමීසකදාගාමිඵලාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

260. පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො රාඨගො

පහීඨනො උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො [අනභාවකඨතො

(සී.)] ආයතිංඅනුප්පාදධම්ඨමොති? ආමන්තා. හඤ්චිඅරහඨතො රාඨගො පහීඨනො

උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො ආයතිං අනුප්පාදධම්ඨමො, 

ඨනොචවතඨර [ඨනොවතඨර(සයා.පී.)එවමුපරිපි] වත්තබ්ඨබ– ‘‘පරිහායති
අරහාඅරහත්තා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො ඨදොඨසො
පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො පහීඨනො… මාඨනො පහීඨනො… දිට්ඨි පහීනා…
විචිකිච්ඡා පහීනා… ථිනං පහීනං… උද්ධච්චං පහීනං… අහිරිකං පහීනං…
අඨනොත්තප්පං පහීනං උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතං ආයතිං

අනුප්පාදධම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො අඨනොත්තප්පං පහීනං 
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උච්ඡින්නමූලංතාලාවත්ථුකතංඅනභාවඞ්කතංආයතිංඅනුප්පාදධම්මං, ඨනොච
වතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘පරිහායතිඅරහාඅරහත්තා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො රාගප්පහානාය

මග්ඨගො භාවිඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො රාගප්පහානාය මග්ඨගො

භාවිඨතො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පරිහායතිඅරහා අරහත්තා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො රාගප්පහානාය 
සතිපට් ානා භාවිතා…ඨප.… සම්මප්පධානා භාවිතා… ඉද්ධිපාදා භාවිතා…

ඉන්ද්රියා භාවිතා… බලා භාවිතා… ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතාති? ආමන්තා. හඤ්චි 

අරහඨතොරාගප්පහානායඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– 

‘‘පරිහායතිඅරහාඅරහත්තා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො
ඨදොසප්පහානාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.…

ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතාති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො අඨනොත්තප්පපහානාය

ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පරිහායති අරහා 
අරහත්තා’’ති. 

261. පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. නනු අරහා වීතරාඨගො
වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො කතකරණීඨයො ඔහිතභාඨරො අනුප්පත්තසදත්ඨථො
පරික්ඛීණභවසංඨයොජඨනො සම්මදඤ්ඤාවිමුත්ඨතො උක්ඛිත්තපලිඨඝො 
සඞ්කිණ්ණපරිඨඛො අබ්බූළ්ඨහසිඨකො නිරග්ගඨළො අරිඨයො පන්නද්ධඨජො

පන්නභාඨරො විසඤ්ඤුත්ඨතො සුවිජිතවිජඨයො; දුක්ඛං තස්ස පරිඤ්ඤාතං, 

සමුදඨයො පහීඨනො, නිඨරොඨධො සච්ඡිකඨතො, මග්ඨගො භාවිඨතො, අභිඤ්ඨඤයයං 

අභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්ඨඤයයං පරිඤ්ඤාතං, පහාතබ්බං පහීනං, භාඨවතබ්බං

භාවිතං, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා වීතරාඨගො

වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘පරිහායතිඅරහා අරහත්තා’’ති. 

262. පරිහායති අරහාඅරහත්තාති? ( ) [(ආමන්තා) (ක.)] සමයවිමුත්ඨතො

අරහා අරහත්තා පරිහායති, අසමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාන පරිහායතීති.

සමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තා පරිහායතීති? ආමන්තා. අසමයවිමුත්ඨතො

අරහාඅරහත්තාපරිහායතීති [නපරිහායතීති(ක.)]? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අසමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තා න පරිහායතීති? ආමන්තා. 

සමයවිමුත්ඨතොඅරහාඅරහත්තානපරිහායතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 
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පටුන 

සමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො රාඨගොපහීඨනො, පරිහායතිසමයවිමුත්ඨතොඅරහා

අරහත්තාති? ආමන්තා.අසමයවිමුත්තස්ස අරහඨතොරාඨගොපහීඨනො, පරිහායති

අසමයවිමුත්ඨතොඅරහාඅරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං

පහීනං, පරිහායති සමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.

අසමයවිමුත්තස්සඅරහඨතො අඨනොත්තප්පංපහීනං, පරිහායතිඅසමයවිමුත්ඨතො

අරහාඅරහත්තාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

සමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො, පරිහායති 

සමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අසමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො

රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො, පරිහායති අසමයවිමුත්ඨතො අරහා 

අරහත්තාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො රාගප්පහානාය සතිපට් ානා භාවිතා…ඨප.… 

සම්මප්පධානා භාවිතා… ඉද්ධිපාදා භාවිතා… ඉන්ද්රියා භාවිතා… බලා

භාවිතා… ඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතා, පරිහායතිසමයවිමුත්ඨතොඅරහාඅරහත්තාති? 
ආමන්තා. අසමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො රාගප්පහානාය සතිපට් ානා 

භාවිතා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, පරිහායති අසමයවිමුත්ඨතො අරහා

අරහත්තාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

සමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…

අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, 

පරිහායති සමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අසමයවිමුත්තස්ස
අරහඨතො අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා 

භාවිතා, පරිහායති අසමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමයවිමුත්ඨතො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො කතකරණීඨයො
ඔහිතභාඨරො අනුප්පත්තසදත්ඨථො පරික්ඛීණභවසංඨයොජඨනො 
සම්මදඤ්ඤාවිමුත්ඨතො උක්ඛිත්තපලිඨඝො සඞ්කිණ්ණපරිඨඛො අබ්බූළ්ඨහසිඨකො

නිරග්ගඨළොඅරිඨයොපන්නද්ධඨජො පන්නභාඨරොවිසඤ්ඤුත්ඨතොසුවිජිතවිජඨයො, 

දුක්ඛංතස්සපරිඤ්ඤාතං, සමුදඨයොපහීඨනො, නිඨරොඨධොසච්ඡිකඨතො, මග්ඨගො

භාවිඨතො, අභිඤ්ඨඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්ඨඤයයං පරිඤ්ඤාතං, පහාතබ්බං

පහීනං, භාඨවතබ්බං භාවිතං, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, පරිහායති

සමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අසමයවිමුත්ඨතො අරහා

වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, 

පරිහායතිඅසමයවිමුත්ඨතොඅරහාඅරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 
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263. අසමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, න පරිහායති

අසමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. සමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො

රාඨගො පහීඨනො, න පරිහායති සමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

අසමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං

පහීනං, න පරිහායති අසමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා.

සමයවිමුත්තස්සඅරහඨතො අඨනොත්තප්පංපහීනං, නපරිහායතිසමයවිමුත්ඨතො

අරහාඅරහත්තාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

අසමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… 

ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, න පරිහායති අසමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? 
ආමන්තා. සමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො රාගප්පහානාය මග්ඨගො 

භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, න පරිහායති සමයවිමුත්ඨතො අරහා

අරහත්තාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

අසමයවිමුත්තස්ස අරහඨතො ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…

අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, න

පරිහායති අසමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. සමයවිමුත්තස්ස 
අරහඨතො අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා

භාවිතා, නපරිහායතිසමයවිමුත්ඨතොඅරහාඅරහත්තාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

අසමයවිමුත්ඨතො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, න පරිහායති අසමයවිමුත්ඨතො අරහා අරහත්තාති? 
ආමන්තා. සමයවිමුත්ඨතො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, නපරිහායතිසමයවිමුත්ඨතොඅරහාඅරහත්තාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

264. පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. සාරිපුත්ඨතො ඨථඨරො

පරිහායිත්ථ අරහත්තාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. මහාඨමොග්ගල්ලාඨනො 

[මහාඨමොග්ගලාඨනො (ක.)] ඨථඨරො… මහාකස්සඨපො ඨථඨරො…

මහාකච්චායඨනො [මහාකච්චාඨනො (ම. නි. 1.202 ආදඨයො)] ඨථඨරො…

මහාඨකොට්ඨිඨකො [මහාඨකොට්ඨිඨතො (සී. සයා. කං. පී.)] ඨථඨරො…

මහාපන්ථඨකොඨථඨරො පරිහායිත්ථඅරහත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සාරිපුත්ඨතො ඨථඨරො න පරිහායිත්ථ අරහත්තාති? ආමන්තා. හඤ්චි 

සාරිපුත්ඨතොඨථඨරොනපරිහායිත්ථඅරහත්තා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ –
‘‘පරිහායතිඅරහා අරහත්තා’’ති. 
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මහාඨමොග්ගල්ලාඨනො ඨථඨරො… මහාකස්සඨපො ඨථඨරො…
මහාකච්චායඨනො ඨථඨරො… මහාඨකොට්ඨිඨකො ඨථඨරො… මහාපන්ථඨකො

ඨථඨරොනපරිහායිත්ථඅරහත්තාති? ආමන්තා.හඤ්චි මහාපන්ථඨකොඨථඨරො

න පරිහායිත්ථ අරහත්තා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පරිහායති අරහා 
අරහත්තා’’ති. 

අරියපුග්ගලසංසන්දනං. 

3. සුත්තසාධනපරිහානි 

265. පරිහායති අරහාඅරහත්තාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘උච්චාවචාහිපටිපදා [පටිපාදා (අට් .)], සමඨණනපකාසිතා; 

න පාරං දිගුණං යන්ති, නයිදං එකගුණං මුත’’න්ති [සු. නි. 719

සුත්තනිපාඨත]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහින වත්තබ්බං – ‘‘පරිහායති
අරහා අරහත්තා’’ති. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අත්ථි ඡින්නස්ස ඨඡදියන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථිඡින්නස්සඨඡදියන්ති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘වීතතණ්ඨහො අනාදාඨනො, කිච්චංයස්සන විජ්ජති; 

ඡින්නස්සඨඡදියංනත්ථි, ඔඝපාඨසොසමූහඨතො’’ති. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි 
ඡින්නස්සඨඡදිය’’න්ති. 

266. පරිහායති අරහාඅරහත්තාති? ආමන්තා.අත්ථිකතස්සපතිචඨයොති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථිකතස්සපතිචඨයොති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘තස්සසම්මාවිමුත්තස්ස, සන්තචිත්තස්සභික්ඛුඨනො; 

කතස්සපතිචඨයොනත්ථි, කරණීයංනවිජ්ජති. 

‘‘ඨසඨලොයථාඑකග්ඝඨනො, වාඨතනනසමීරති; 

එවංරූපාරසාසද්දා, ගන්ධාඵස්සාචඨකවලා. 
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‘‘ඉට් ාධම්මාඅනිට් ාච, නප්පඨවඨධන්තිතාදිඨනො; 

ඨිතංචිත්තංවිප්පමුත්තං, වයංචස්සානුපස්සතී’’ති [මහාව.244; අ.නි.
6.55]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි
කතස්සපතිචඨයො’’ති. 

267. න වත්තබ්බං – ‘‘පරිහායති අරහා අරහත්තා’’ති? ආමන්තා. නනු

වුත්තං භගවතා – ‘‘පඤ්චිඨම, භික්ඛඨව, ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුඨනො

පරිහානාය සංවත්තන්ති. කතඨම පඤ්ච? කම්මාරාමතා, භස්සාරාමතා, 

නිද්දාරාමතා, සඞ්ගණිකාරාමතා, යථාවිමුත්තංචිත්තංනපච්චඨවක්ඛති.ඉඨම

ඨඛො, භික්ඛඨව, පඤ්ච ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුඨනො පරිහානාය

සංවත්තන්තී’’ති [අ.නි.5.149]. අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි 
පරිහායතිඅරහාඅරහත්තාති. 

අත්ථිඅරහඨතොකම්මාරාමතාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො කම්මාරාමතාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො රාඨගො
කාමරාඨගො කාමරාගපරියුට් ානං කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො

කාමඨයොඨගො කාමච්ඡන්දනීවරණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො භස්සාරාමතා, අත්ථි අරහඨතො නිද්දාරාමතා, අත්ථි 

අරහඨතොසඞ්ගණිකාරාමතාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො සඞ්ගණිකාරාමතාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො රාඨගො 
කාමරාඨගො කාමරාගපරියුට් ානං කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො

කාමඨයොඨගොකාමච්ඡන්දනීවරණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

268. පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අරහා අරහත්තා

පරිහායමාඨනො කිං පරියුට්ඨිඨතො පරිහායතීති? රාගපරියුට්ඨිඨතො පරිහායතීති.

පරියුට් ානං කිං පටිච්ච උප්පජ්ජතීති? අනුසයං පටිච්ච උප්පජ්ජතීති. අත්ථි

අරහඨතොඅනුසයාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො අනුසයාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො කාමරාගානුසඨයො
පටිඝානුසඨයොමානානුසඨයොදිට් ානුසඨයො විචිකිච්ඡානුසඨයොභවරාගානුසඨයො

අවිජ්ජානුසඨයොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

74 

පටුන 

ඨදොසපරියුට්ඨිඨතොපරිහායතීති…ඨප.…ඨමොහපරියුට්ඨිඨතොපරිහායතීති…. 

පරියුට් ානං කිං පටිච්ච උප්පජ්ජතීති? අනුසයං පටිච්ච උප්පජ්ජතීති. අත්ථි 

අරහඨතොඅනුසයාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතො අනුසයාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො

කාමරාගානුසඨයො…ඨප.… අවිජ්ජානුසඨයොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අරහඨතො අරහත්තා

පරිහායමානස්සකිංඋපචයං ගච්ඡතීති? රාඨගොඋපචයං ගච්ඡතීති.සක්කායදිට්ඨි

උපචයං ගච්ඡතීති, විචිකිච්ඡා උපචයං ගච්ඡතීති, සීලබ්බතපරාමාඨසො උපචයං

ගච්ඡතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.ඨදොඨසොඋපචයංගච්ඡතීති…ඨප.… ඨමොඨහො

උපචයං ගච්ඡතීති, සක්කායදිට්ඨි උපචයං ගච්ඡතීති, විචිකිච්ඡා උපචයං 

ගච්ඡතීති, සීලබ්බතපරාමාඨසොඋපචයංගච්ඡතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

පරිහායති අරහා අරහත්තාති? ආමන්තා. අරහා ආචිනතීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ.අරහාඅපචිනතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.අරහාපජහතීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ. අරහා උපාදියතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. අරහා විසිඨනතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ. අරහා උස්සිඨනතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. අරහා 

විධූඨපතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.අරහාසන්ධූඨපතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

නනු අරහා ඨනවාචිනති න අපචිනති අපචිනිත්වා ඨිඨතොති? ආමන්තා. 

හඤ්චි අරහා ඨනවාචිනති න අපචිනති අපචිනිත්වා ඨිඨතො, ඨනො ච වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘පරිහායතිඅරහාඅරහත්තා’’ති. 

නනුඅරහාඨනවපජහතිනඋපාදියතිපජහිත්වාඨිඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි

අරහාඨනවපජහතිනඋපාදියතිපජහිත්වාඨිඨතො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ

– ‘‘පරිහායතිඅරහාඅරහත්තා’’ති. 

නනුඅරහාඨනවවිසිඨනතිනඋස්සිඨනතිවිසිනිත්වාඨිඨතොති? ආමන්තා.

හඤ්චිඅරහාඨනවවිසිඨනතිනඋස්සිඨනතිවිසිනිත්වාඨිඨතො, ඨනොචවතඨර 

වත්තබ්ඨබ–‘‘පරිහායතිඅරහාඅරහත්තා’’ති. 

නනුඅරහාඨනවවිධූඨපතිනසන්ධූඨපතිවිධූඨපත්වාඨිඨතොති? ආමන්තා.

හඤ්චිඅරහාඨනවවිධූඨපතිනසන්ධූඨපතිවිධූඨපත්වාඨිඨතො, ඨනොචවතඨර 
වත්තබ්ඨබ–‘‘පරිහායතිඅරහාඅරහත්තා’’ති. 

පරිහානිකථානිට්ඨිතා. 
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3. බ්රහ්මචරියෙථා 

1. සුද්ධබ්රහ්මචරියෙථා 

269. නත්ථි ඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. සබ්ඨබ ඨදවා ජළා

එලමූගා [එළමූගා (සයා.)] අවිඤ්ඤූ හත්ථසංවාචිකා නප්පටිබලා

සුභාසිතදුබ්භාසිතානං අත්ථමඤ්ඤාතුං, සබ්ඨබ ඨදවා න බුද්ඨධ පසන්නා න

ධම්ඨම පසන්නානසඞ්ඨඝපසන්නා, න බුද්ධංභගවන්තංපයිරුපාසන්ති, න

බුද්ධංභගවන්තංපඤ්හංපුච්ඡන්ති, න බුද්ඨධනභගවතාපඤ්ඨහවිස්සජ්ජිඨත

අත්තමනා, සබ්ඨබ ඨදවා කම්මාවරඨණන සමන්නාගතා කිඨලසාවරඨණන
සමන්නාගතාවිපාකාවරඨණනසමන්නාගතාඅස්සද්ධාඅච්ඡන්දිකා දුප්පඤ්ඤා

අභබ්බා නියාමං ඔක්කමිතුං කුසඨලසු ධම්ඨමසු සම්මත්තං, සබ්ඨබ ඨදවා 

මාතුඝාතකාපිතුඝාතකාඅරහන්තඝාතකාරුහිරුප්පාදකාසඞ්ඝඨභදකා, සබ්ඨබ
ඨදවා පාණාතිපාතිඨනො අදින්නාදායිඨනො කාඨමසුමිච්ඡාචාරිඨනො මුසාවාදිඨනො
පිසුණවාචා ඵරුසාවාචා සම්ඵප්පලාපිඨනො අභිජ්ඣාලුඨනො බයාපන්නචිත්තා

මිච්ඡාදිට්ඨිකාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනු අත්ථි ඨදවා අජළා අඨනලමූගා විඤ්ඤූ න හත්ථසංවාචිකා පටිබලා 

සුභාසිතදුබ්භාසිතානං අත්ථමඤ්ඤාතුං, අත්ථි ඨදවා බුද්ඨධ පසන්නා ධම්ඨම

පසන්නා සඞ්ඨඝපසන්නා, බුද්ධංභගවන්තංපයිරුපාසන්ති, බුද්ධංභගවන්තං

පඤ්හං පුච්ඡන්ති, බුද්ඨධනභගවතාපඤ්ඨහවිස්සජ්ජිඨතඅත්තමනාඨහොන්ති, 

අත්ථි ඨදවා න කම්මාවරඨණන සමන්නාගතා න කිඨලසාවරඨණන
සමන්නාගතා න විපාකාවරඨණන සමන්නාගතා සද්ධා ඡන්දිකා

පඤ්ඤවන්ඨතොභබ්බානියාමංඔක්කමිතුංකුසඨලසුධම්ඨමසුසම්මත්තං, අත්ථි
ඨදවානමාතුඝාතකානපිතුඝාතකානඅරහන්තඝාතකානරුහිරුප්පාදකාන 

සඞ්ඝඨභදකා, අත්ථි ඨදවා න පාණාතිපාතිඨනො න අදින්නාදායිඨනො න
කාඨමසුමිච්ඡාචාරිඨනො න මුසාවාදිඨනො න පිසුණාවාචා න ඵරුසාවාචා න

සම්ඵප්පලාපිඨනො න අභිජ්ඣාලුඨනො අබයාපන්නචිත්තා සම්මාදිට්ඨිකාති? 
ආමන්තා. 

හඤ්චි අත්ථිඨදවා අජළා අඨනලමූගා විඤ්ඤූනහත්ථසංවාචිකා පටිබලා
සුභාසිතදුබ්භාසිතානං අත්ථමඤ්ඤාතුං…ඨප.… අත්ථි ඨදවා බුද්ඨධ

පසන්නා…ඨප.… සම්මාදිට්ඨිකා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘නත්ථි
ඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසො’’ති. 

270. අත්ථි ඨදඨවසුබ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා.අත්ථිතත්ථපබ්බජ්ජා 

මුණ්ඩියංකාසාවධාරණාපත්තධාරණා, ඨදඨවසුසම්මාසම්බුද්ධාඋප්පජ්ජන්ති, 
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පච්ඨචකසම්බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, සාවකයුගං උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨදඨවසුපබ්බජ්ජානත්ථීති, නත්ථිඨදඨවසුබ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා.

යත්ථ අත්ථි පබ්බජ්ජා තත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ නත්ථි පබ්බජ්ජා

නත්ථි තත්ථ බ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… යත්ථ අත්ථි 

පබ්බජ්ජා තත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ නත්ථි පබ්බජ්ජා නත්ථි තත්ථ 

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා.ඨයොපබ්බජතිතස්ඨසවබ්රහ්මචරියවාඨසො, ඨයො

නපබ්බජති නත්ථිතස්සබ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨදඨවසුමුණ්ඩියංනත්ථීති, නත්ථිඨදඨවසුබ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා.

යත්ථඅත්ථිමුණ්ඩියංතත්ඨථවබ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථනත්ථිමුණ්ඩියං නත්ථි

තත්ථබ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…යත්ථඅත්ථිමුණ්ඩියං 

තත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ නත්ථි මුණ්ඩියං නත්ථි තත්ථ

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. ඨයො මුණ්ඨඩො ඨහොති තස්ඨසව

බ්රහ්මචරියවාඨසො, ඨයො මුණ්ඨඩොනඨහොතිනත්ථිතස්සබ්රහ්මචරියවාඨසොති? න 
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨදඨවසු කාසාවධාරණා නත්ථීති, නත්ථි ඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති? 

ආමන්තා.යත්ථඅත්ථිකාසාවධාරණාතත්ඨථවබ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථනත්ථි 

කාසාවධාරණානත්ථිතත්ථබ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

යත්ථ අත්ථි කාසාවධාරණා තත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ නත්ථි

කාසාවධාරණා නත්ථි තත්ථ බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. ඨයො කාසාවං 

ධාඨරති තස්ඨසව බ්රහ්මචරියවාඨසො, ඨයො කාසාවං න ධාඨරති නත්ථි තස්ස

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨදඨවසු පත්තධාරණා නත්ථීති, නත්ථි ඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති? 

ආමන්තා.යත්ථඅත්ථිපත්තධාරණාතත්ඨථවබ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථනත්ථි 

පත්තධාරණානත්ථිතත්ථබ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

යත්ථ අත්ථි පත්තධාරණා තත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ නත්ථි

පත්තධාරණානත්ථිතත්ථ බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා? ඨයොපත්තංධාඨරති

තස්ඨසව බ්රහ්මචරියවාඨසො, ඨයො පත්තං න ධාඨරති නත්ථි තස්ස

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨදඨවසු සම්මාසම්බුද්ධා නුප්පජ්ජන්තීති, නත්ථි ඨදඨවසු

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. යත්ථ සම්මාසම්බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති තත්ඨථව

බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ සම්මාසම්බුද්ධා නුප්පජ්ජන්ති නත්ථි තත්ථ

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… යත්ථ සම්මාසම්බුද්ධා
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උප්පජ්ජන්තිතත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ සම්මාසම්බුද්ධානුප්පජ්ජන්ති

නත්ථිතත්ථබ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. ලුම්බිනියාභගවාජාඨතො, ඨබොධියා

මූඨල අභිසම්බුද්ඨධො, බාරාණසියං භගවතා ධම්මචක්කං පවත්තිතං; තත්ඨථව

බ්රහ්මචරියවාඨසො, නත්ථඤ්ඤත්ර බ්රහ්මචරියවාඨසොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨදඨවසු පච්ඨචකසම්බුද්ධා නුප්පජ්ජන්තීති, නත්ථි ඨදඨවසු 

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා.යත්ථපච්ඨචකසම්බුද්ධාඋප්පජ්ජන්තිතත්ඨථව 

බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ පච්ඨචකසම්බුද්ධා නුප්පජ්ජන්ති නත්ථි තත්ථ 

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… යත්ථ පච්ඨචකසම්බුද්ධා 

උප්පජ්ජන්ති තත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ පච්ඨචකසම්බුද්ධා 

නුප්පජ්ජන්ති නත්ථි තත්ථ බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. මජ්ඣිඨමසු

ජනපඨදසු පච්ඨචකසම්බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, තත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, 

නත්ථඤ්ඤත්ර බ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨදඨවසු සාවකයුගං නුප්පජ්ජතීති, නත්ථි ඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති? 

ආමන්තා. යත්ථ සාවකයුගං උප්පජ්ජති තත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, යත්ථ

සාවකයුගං නුප්පජ්ජති නත්ථි තත්ථ බ්රහ්මචරියවාඨසොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…යත්ථසාවකයුගං උප්පජ්ජතිතත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, 

යත්ථ සාවකයුගං නුප්පජ්ජති නත්ථි තත්ථ බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා.

මගඨධසු සාවකයුගං උප්පන්නං, තත්ඨථව බ්රහ්මචරියවාඨසො, නත්ථඤ්ඤත්ර

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

271. අත්ථි ඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. සබ්බඨදඨවසු අත්ථි 

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි මනුස්ඨසසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. සබ්බමනුස්ඨසසු අත්ථි

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි ඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. අසඤ්ඤසත්ඨතසු ඨදඨවසු

අත්ථිබ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි මනුස්ඨසසුබ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා.පච්චන්තිඨමසුජනපඨදසු

අත්ථි බ්රහ්මචරියවාඨසො මිලක්ඨඛසු [මිලක්ඛූසු (සයා. ක.)] අවිඤ්ඤාතාඨරසු

යත්ථනත්ථිගති භික්ඛූනංභික්ඛුනීනංඋපාසකානංඋපාසිකානන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

78 

පටුන 

අත්ථි ඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති? අත්ථි යත්ථ අත්ථි, අත්ථි යත්ථ

නත්ථීති. අසඤ්ඤසත්ඨතසු ඨදඨවසු අත්ථි යත්ථ අත්ථි, අත්ථි යත්ථ නත්ථි 

බ්රහ්මචරියවාඨසො, සඤ්ඤසත්ඨතසු [අසඤ්ඤසත්ඨතසු (ක.)] ඨදඨවසු අත්ථි

යත්ථඅත්ථි, අත්ථියත්ථනත්ථිබ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

ඨදඨවසු අත්ථි යත්ථ අත්ථි, අත්ථි යත්ථ නත්ථි බ්රහ්මචරියවාඨසොති? 

ආමන්තා. කත්ථ අත්ථි, කත්ථ නත්ථීති? අසඤ්ඤසත්ඨතසු ඨදඨවසු නත්ථි

බ්රහ්මචරියවාඨසො, සඤ්ඤසත්ඨතසු [අසඤ්ඤසත්ඨතසු (ක.)] ඨදඨවසු අත්ථි

බ්රහ්මචරියවාඨසොති. අසඤ්ඤසත්ඨතසු ඨදඨවසු නත්ථි බ්රහ්මචරියවාඨසොති? 

ආමන්තා. සඤ්ඤසත්ඨතසු [අසඤ්ඤසත්ඨතසු (ක.)] ඨදඨවසු නත්ථි

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

සඤ්ඤසත්ඨතසු ඨදඨවසු අත්ථි බ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා. 

අසඤ්ඤසත්ඨතසු ඨදඨවසුඅත්ථිබ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි මනුස්ඨසසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති? අත්ථි යත්ථ අත්ථි, අත්ථි යත්ථ

නත්ථීති. පච්චන්තිඨමසු ජනපඨදසු අත්ථි යත්ථ අත්ථි, අත්ථි යත්ථ නත්ථි
බ්රහ්මචරියවාඨසො මිලක්ඨඛසු අවිඤ්ඤාතාඨරසු යත්ථ නත්ථි ගති භික්ඛූනං

භික්ඛුනීනං උපාසකානං උපාසිකානං, මජ්ඣිඨමසු ජනපඨදසු අත්ථි යත්ථ

අත්ථි, අත්ථියත්ථනත්ථිබ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

මනුස්ඨසසු අත්ථි යත්ථ අත්ථි, අත්ථි යත්ථ නත්ථි බ්රහ්මචරියවාඨසොති? 

ආමන්තා. කත්ථ අත්ථි, කත්ථ නත්ථීති? පච්චන්තිඨමසු ජනපඨදසු නත්ථි
බ්රහ්මචරියවාඨසො මිලක්ඨඛසු අවිඤ්ඤාතාඨරසු යත්ථ නත්ථි ගති භික්ඛූනං

භික්ඛුනීනං උපාසකානං උපාසිකානං, මජ්ඣිඨමසු ජනපඨදසු අත්ථි 
බ්රහ්මචරියවාඨසොති. පච්චන්තිඨමසු ජනපඨදසු නත්ථි බ්රහ්මචරියවාඨසො
මිලක්ඨඛසු අවිඤ්ඤාතාඨරසු යත්ථ නත්ථි ගති භික්ඛූනං භික්ඛුනීනං

උපාසකානං උපාසිකානන්ති? ආමන්තා. මජ්ඣිඨමසු ජනපඨදසු නත්ථි

බ්රහ්මචරියවාඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

මජ්ඣිඨමසු ජනපඨදසු අත්ථිබ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා.පච්චන්තිඨමසු
ජනපඨදසු අත්ථි බ්රහ්මචරියවාඨසො මිලක්ඨඛසු අවිඤ්ඤාතාඨරසු යත්ථ නත්ථි

ගතිභික්ඛූනං භික්ඛුනීනංඋපාසකානංඋපාසිකානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථිඨදඨවසුබ්රහ්මචරියවාඨසොති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– ‘‘තීහි, 

භික්ඛඨව,  ාඨනහි ජම්බුදීපකා මනුස්සා උත්තරකුරුඨක ච මනුස්ඨස 

අධිග්ගණ්හන්ති ඨදඨව චතාවතිංඨස!කතඨමහිතීහි? සූරා, සතිමන්ඨතො, ඉධ 
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බ්රහ්මචරියවාඨසො’’ති [අ.නි.9.21]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතන 
හිනත්ථිඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසොති. 

සාවත්ථියං වුත්තං භගවතා – ‘‘ඉධ බ්රහ්මචරියවාඨසො’’ති? ආමන්තා. 

සාවත්ථියංඨයව බ්රහ්මචරියවාඨසො, නත්ථි අඤ්ඤත්ර බ්රහ්මචරියවාඨසොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

272. අනාගාමිස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඨචොරම්භාගියානි සංඨයොජනානි

පහීනානි, පඤ්චුද්ධම්භාගියානිසංඨයොජනානිඅප්පහීනානි, ඉඨතොචුතස්සතත්ථ

උපපන්නස්ස කුහිං ඵලුප්පත්තීති? තත්ඨථව. හඤ්චි අනාගාමිස්ස පුග්ගලස්ස

පඤ්ඨචොරම්භාගියානි සංඨයොජනානි පහීනානි, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි

සංඨයොජනානි අප්පහීනානි, ඉඨතො චුතස්ස තත්ථ උපපන්නස්ස තහිං

ඵලුප්පත්ති; ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘නත්ථි ඨදඨවසු
බ්රහ්මචරියවාඨසො’’ති. 

අනාගාමිස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඨචොරම්භාගියානි සංඨයොජනානි පහීනානි, 

පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංඨයොජනානි අප්පහීනානි, ඉඨතො චුතස්ස තත්ථ

උපපන්නස්ස කුහිං භාඨරොහරණං, කුහිං දුක්ඛපරිඤ්ඤාතං, කුහිං

කිඨලසප්පහානං, කුහිං නිඨරොධසච්ඡිකිරියා, කුහිං අකුප්පපටිඨවඨධොති? 
තත්ඨථව. හඤ්චි අනාගාමිස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඨචොරම්භාගියානිසංඨයොජනානි

පහීනානි, පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංඨයොජනානිඅප්පහීනානි, ඉඨතොචුතස්සතත්ථ

උපපන්නස්සතහිං අකුප්පපටිඨවඨධො; ඨනො ච වතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘නත්ථි
ඨදඨවසුබ්රහ්මචරියවාඨසො’’ති. 

අනාගාමිස්ස පුග්ගලස්ස පඤ්ඨචොරම්භාගියානි සංඨයොජනානි පහීනානි, 

පඤ්චුද්ධම්භාගියානි සංඨයොජනානි අප්පහීනානි, ඉඨතො චුතස්ස තත්ථ

උපපන්නස්ස තහිං ඵලුප්පත්ති, තහිං භාඨරොහරණං, තහිං දුක්ඛපරිඤ්ඤාතං, 

තහිං කිඨලසප්පහානං, තහිං නිඨරොධසච්ඡිකිරියා, තහිං අකුප්පපටිඨවඨධො; 

ඨකනට්ඨ න වඨදසි – ‘‘නත්ථි ඨදඨවසු බ්රහ්මචරියවාඨසො’’ති? හන්ද හි
අනාගාමී පුග්ගඨලො ඉධ භාවිඨතන මග්ඨගන තත්ථ ඵලං සච්ඡිකඨරොතීති 

[සච්ඡිකඨරොති (බහූසු)]. 

2. සංසන්දනබ්රහ්මචරියෙථා 

273. අනාගාමී පුග්ගඨලො ඉධ භාවිඨතන මග්ඨගන තත්ථ ඵලං

සච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්ඨනො පුග්ගඨලො තත්ථ භාවිඨතන

මග්ඨගනඉධඵලංසච්ඡිකඨරොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 
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අනාගාමීපුග්ගඨලොඉධභාවිඨතනමග්ඨගනතත්ථඵලංසච්ඡිකඨරොතීති? 

ආමන්තා.සකදාගාමීපුග්ගඨලොඉධපරිනිබ්බායිපුග්ගඨලො [ඉධපරිනිබ්බායී(?)] 

තත්ථභාවිඨතනමග්ඨගනඉධඵලං සච්ඡිකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ඨසොතාපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඉධ භාවිඨතන මග්ඨගන ඉධ ඵලං

සච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. අනාගාමී පුග්ගඨලො තත්ථ භාවිඨතන මග්ඨගන

තත්ථඵලංසච්ඡිකඨරොතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සකදාගාමී පුග්ගඨලො ඉධ පරිනිබ්බායිපුග්ගඨලො ඉධ භාවිඨතන මග්ඨගන

ඉධ ඵලං සච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. අනාගාමී පුග්ගඨලො තත්ථ භාවිඨතන 

මග්ඨගනතත්ථඵලංසච්ඡිකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉධ විහාය නිට් ස්ස පුග්ගලස්ස මග්ඨගො ච භාවීයති, න ච කිඨලසා 

පහීයන්තීති? ආමන්තා.ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්නස්සපුග්ගලස්ස

මග්ඨගො චභාවීයති, නචකිඨලසාපහීයන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉධ විහාය නිට් ස්ස පුග්ගලස්ස මග්ඨගො ච භාවීයති, න ච කිඨලසා 

පහීයන්තීති? ආමන්තා. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස
පුග්ගලස්ස…ඨප.… අරහත්තසච්ඡිකිරියායපටිපන්නස්සපුග්ගලස්සමග්ඨගොච

භාවීයති, නචකිඨලසා පහීයන්තීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අපුබ්බං අචරිමං

මග්ඨගො ච භාවීයති, කිඨලසා ච පහීයන්තීති? ආමන්තා. ඉධ විහායනිට් ස්ස 

පුග්ගලස්ස අපුබ්බං අචරිමං මග්ඨගො ච භාවීයති, කිඨලසා ච පහීයන්තීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස…ඨප.… 
අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අපුබ්බං අචරිමං මග්ඨගො ච

භාවීයති, කිඨලසා ච පහීයන්තීති? ආමන්තා. ඉධ විහායනිට් ස්ස පුග්ගලස්ස

අපුබ්බං අචරිමං මග්ඨගො ච භාවීයති, කිඨලසා ච පහීයන්තීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමී පුග්ගඨලො කතකරණීඨයො භාවිතභාවඨනො තත්ථ උපපජ්ජතීති? 

ආමන්තා.අරහාඋපපජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අරහා උපපජ්ජතීති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො පුනබ්භඨවොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ. 
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අත්ථි අරහඨතො පුනබ්භඨවොති? ආමන්තා. අරහා භඨවන භවං ගච්ඡති, 

ගතියා ගතිං ගච්ඡති, සංසාඨරන සංසාරං ගච්ඡති, උපපත්තියා උපපත්තිං

ගච්ඡතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමීපුග්ගඨලොකතකරණීඨයොභාවිතභාවඨනොඅඨනොහෙභාඨරොතත්ථ 

උපපජ්ජතීති? ආමන්තා. භාඨරොහරණාය පුන මග්ගං භාඨවතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමී පුග්ගඨලො කතකරණීඨයො භාවිතභාවඨනො අපරිඤ්ඤාතදුක්ඨඛො
අප්පහීනකිඨලඨසො අසච්ඡිකතනිඨරොඨධො අප්පටිවිද්ධාකුප්ඨපො තත්ථ 

උපපජ්ජතීති? ආමන්තා. අකුප්පපටිඨවධාය පුන මග්ගං භාඨවතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමීපුග්ගඨලොකතකරණීඨයොභාවිතභාවඨනොඅඨනොහෙභාඨරොතත්ථ 

උපපජ්ජති, න ච භාඨරොහරණාය පුන මග්ගං භාඨවතීති? ආමන්තා.

අඨනොහෙභාඨරොචතත්ථ පරිනිබ්බායතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අනාගාමී පුග්ගඨලො කතකරණීඨයො භාවිතභාවඨනො අපරිඤ්ඤාතදුක්ඨඛො 
අප්පහීනකිඨලඨසො අසච්ඡිකතනිඨරොඨධො අප්පටිවිද්ධාකුප්ඨපො තත්ථ

උපපජ්ජති, න ච අකුප්පපටිඨවධාය පුන මග්ගං භාඨවතීති? ආමන්තා. 

අප්පටිවිද්ධාකුප්ඨපො ච තත්ථ පරිනිබ්බායතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. යථා

මිඨගො සල්ඨලනවිද්ඨධො දූරම්පිගන්ත්වාකාලංකඨරොති, එවඨමවං අනාගාමී
පුග්ගඨලොඉධ භාවිඨතනමග්ඨගනතත්ථඵලංසච්ඡිකඨරොතීති. 

යථා මිඨගොසල්ඨලනවිද්ඨධොදූරම්පි ගන්ත්වාසසල්ඨලොවකාලංකඨරොති, 
එවඨමවං අනාගාමී පුග්ගඨලො ඉධ භාවිඨතන මග්ඨගන තත්ථ සසල්ඨලොව

පරිනිබ්බායතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

බ්රහ්මචරියකථානිට්ඨිතා. 

3. ඔධිකසොෙථා 

274. ඔධිඨසොධිඨසො කිඨලඨස ජහතීති? ආමන්තා.
ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො දුක්ඛදස්සඨනන කිං

ජහතීති? සක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡංසීලබ්බතපරාමාසංතඨදකට්ඨ චකිඨලඨස

එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං ඨසොතාපන්ඨනො, එකඨදසං න ඨසොතාපන්ඨනො, 

එකඨදසං ඨසොතාපත්තිඵලප්පත්ඨතො [ඨසොතාපත්තිඵලං පත්ඨතො (?)] 

පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා

විහරති, එකඨදසංනකාඨයනඵුසිත්වාවිහරති, එකඨදසංසත්තක්ඛත්තුපරඨමො, 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

82 

පටුන 

ඨකොලඞ්ඨකොඨලො, එකබීජී, බුද්ඨධ අඨවච්චප්පසාඨදන සමන්නාගඨතො, 
ධම්ඨම…ඨප.… සඞ්ඨඝ…ඨප.… අරියකන්ඨතහි සීඨලහි සමන්නාගඨතො

එකඨදසං අරියකන්ඨතහි සීඨලහි න සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමුදයදස්සඨනන කිං ජහතීති? සක්කායදිට්ඨිං ජහති, විචිකිච්ඡං 
සීලබ්බතපරාමාසං තඨදකට්ඨ  ච කිඨලඨස එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං

ඨසොතාපන්ඨනො, එකඨදසං න ඨසොතාපන්ඨනො…ඨප.… එකඨදසං

අරියකන්ඨතහි සීඨලහි සමන්නාගඨතො, එකඨදසං අරියකන්ඨතහි සීඨලහි න

සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිඨරොධදස්සඨනනකිංජහතීති? විචිකිච්ඡංසීලබ්බතපරාමාසං තඨදකට්ඨ 

ච කිඨලඨස එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං ඨසොතාපන්ඨනො, එකඨදසං න

ඨසොතාපන්ඨනො…ඨප.… එකඨදසං අරියකන්ඨතහි සීඨලහි සමන්නාගඨතො, 

එකඨදසං අරියකන්ඨතහි සීඨලහි න සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මග්ගදස්සඨනනකිංජහතීති? සීලබ්බතපරාමාසංතඨදකට්ඨ චකිඨලඨස 

ජහතීති. එකඨදසං ඨසොතාපන්ඨනො, එකඨදසං න ඨසොතාපන්ඨනො, එකඨදසං 
ඨසොතාපත්තිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ 

විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, එකඨදසං න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, 

එකඨදසං සත්තක්ඛත්තුපරඨමො, ඨකොලඞ්ඨකොඨලො, එකබීජී, බුද්ඨධ

අඨවච්චප්පසාඨදන සමන්නාගඨතො, ධම්ඨම…ඨප.… සඞ්ඨඝ…ඨප.…

අරියකන්ඨතහි සීඨලහි සමන්නාගඨතො, එකඨදසං අරියකන්ඨතහි සීඨලහි න

සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

275. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො දුක්ඛදස්සඨනන 

කිං ජහතීති? ඔළාරිකං කාමරාගං ජහති, ඔළාරිකං බයාපාදං තඨදකට්ඨ  ච

කිඨලඨස එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං සකදාගාමී, එකඨදසං න සකදාගාමී, 

එකඨදසං සකදාගාමිඵලප්පත්ඨතො [සකදාගාමිඵලං පත්ඨතො (?)] පටිලද්ඨධො

අධිගඨතොසච්ඡිකඨතොඋපසම්පජ්ජවිහරති, කාඨයනඵුසිත්වා විහරති, එකඨදසං

නකාඨයනඵුසිත්වාවිහරතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමුදයදස්සඨනන කිං ජහතීති? ඔළාරිකං කාමරාගං ජහති, ඔළාරිකං 

බයාපාදං තඨදකට්ඨ  ච කිඨලඨස එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං සකදාගාමී, 

එකඨදසං න සකදාගාමී, එකඨදසං සකදාගාමිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො

අධිගඨතොසච්ඡිකඨතොඋපසම්පජ්ජවිහරති, කාඨයන ඵුසිත්වාවිහරති, එකඨදසං

නකාඨයනඵුසිත්වාවිහරතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නිඨරොධදස්සඨනනකිංජහතීති? ඔළාරිකංබයාපාදං ජහති, තඨදකට්ඨ ච 

කිඨලඨස එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං සකදාගාමී, එකඨදසං න සකදාගාමී, 

එකඨදසං සකදාගාමිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතො

උපසම්පජ්ජවිහරති, කාඨයන ඵුසිත්වාවිහරති, එකඨදසංනකාඨයනඵුසිත්වා

විහරතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මග්ගදස්සඨනන කිං ජහතීති? ඔළාරිකං බයාපාදං ජහති, තඨදකට්ඨ  ච 

කිඨලඨස ජහතීති. එකඨදසං සකදාගාමී, එකඨදසං න සකදාගාමී, එකඨදසං

සකදාගාමිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධොඅධිගඨතොසච්ඡිකඨතොඋපසම්පජ්ජවිහරති, 

කාඨයනඵුසිත්වාවිහරති, එකඨදසංන කාඨයනඵුසිත්වාවිහරතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

276. අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනොපුග්ගඨලොදුක්ඛදස්සඨනනකිං 

ජහතීති? අණුසහගතංකාමරාගං ජහති, අණුසහගතං බයාපාදං තඨදකට්ඨ  ච

කිඨලඨස එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං අනාගාමී, එකඨදසං න අනාගාමී, 

එකඨදසං අනාගාමිඵලප්පත්ඨතො [අනාගාමිඵලං පත්ඨතො (?)] පටිලද්ඨධො 

අධිගඨතොසච්ඡිකඨතොඋපසම්පජ්ජවිහරති, කාඨයනඵුසිත්වාවිහරති, එකඨදසං

න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, එකඨදසං අන්තරාපරිනිබ්බායී, 

උපහච්චපරිනිබ්බායී, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, 

උද්ධංඨසොඨතොඅකනිට් ගාමී, එකඨදසංන උද්ධංඨසොඨතොඅකනිට් ගාමීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමුදයදස්සඨනන කිංජහතීති? අණුසහගතං කාමරාගංජහති, අණුසහගතං

බයාපාදං තඨදකට්ඨ  ච කිඨලඨස එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං අනාගාමී, 

එකඨදසං න අනාගාමී…ඨප.… එකඨදසං උද්ධංඨසොඨතො අකනිට් ගාමී, 

එකඨදසංනඋද්ධංඨසොඨතොඅකනිට් ගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිඨරොධදස්සඨනනකිංජහතීති? අණුසහගතංබයාපාදංජහති, තඨදකට්ඨ 

ච කිඨලඨස එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං අනාගාමී, එකඨදසං න

අනාගාමී…ඨප.… එකඨදසං උද්ධංඨසොඨතො අකනිට් ගාමී, එකඨදසං න

උද්ධංඨසොඨතොඅකනිට් ගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මග්ගදස්සඨනනකිංජහතීති? තඨදකට්ඨ චකිඨලඨසජහතීති.එකඨදසං 

අනාගාමී, එකඨදසංනඅනාගාමී, එකඨදසංඅනාගාමිඵලප්පත්ඨතොපටිලද්ඨධො

අධිගඨතොසච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජවිහරති, කාඨයනඵුසිත්වාවිහරති, එකඨදසං

න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, එකඨදසං අන්තරාපරිනිබ්බායී, 

උපහච්චපරිනිබ්බායී, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, 
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උද්ධංඨසොඨතොඅකනිට් ගාමී, එකඨදසංනඋද්ධංඨසොඨතො අකනිට් ගාමීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

277. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො දුක්ඛදස්සඨනන කිං 

ජහතීති? රූපරාගංඅරූපරාගංමානංඋද්ධච්චංඅවිජ්ජංතඨදකට්ඨ චකිඨලඨස

එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං අරහා, එකඨදසං න අරහා, එකඨදසං

අරහත්තප්පත්ඨතො [අරහත්තංපත්ඨතො (?)] පටිලද්ඨධොඅධිගඨතො සච්ඡිකඨතො

උපසම්පජ්ජවිහරති, කාඨයනඵුසිත්වාවිහරති, එකඨදසංනකාඨයනඵුසිත්වා 

විහරති, එකඨදසං වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො කතකරණීඨයො
ඔහිතභාඨරො අනුප්පත්තසදත්ඨථො පරික්ඛීණභවසංඨයොජඨනො
සම්මදඤ්ඤාවිමුත්ඨතො උක්ඛිත්තපලිඨඝො සඞ්කිණ්ණපරිඨඛො අබ්බූළ්ඨහසිඨකො

නිරග්ගඨළොඅරිඨයොපන්නද්ධඨජොපන්නභාඨරො විසඤ්ඤුත්ඨතොසුවිජිතවිජඨයො, 

දුක්ඛංතස්සපරිඤ්ඤාතං, සමුදඨයොපහීඨනො, නිඨරොඨධො සච්ඡිකඨතො, මග්ඨගො

භාවිඨතො, අභිඤ්ඨඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්ඨඤයයංපරිඤ්ඤාතං, පහාතබ්බං

පහීනං, භාඨවතබ්බං භාවිතං, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, (එකඨදසං 

සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකතං,) [( ) (?)] එකඨදසං සච්ඡිකාතබ්බංනසච්ඡිකතන්ති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමුදයදස්සඨනන කිංජහතීති? රූපරාගංඅරූපරාගං ජහති, මානංඋද්ධච්චං

අවිජ්ජංතඨදකට්ඨ චකිඨලඨසඑකඨදඨසජහතීති.එකඨදසංඅරහා, එකඨදසං

න අරහා…ඨප.… එකඨදසං සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, එකඨදසං

සච්ඡිකාතබ්බංන සච්ඡිකතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිඨරොධදස්සඨනන කිං ජහතීති? මානං ජහති, උද්ධච්චං අවිජ්ජං 

තඨදකට්ඨ  ච කිඨලඨස එකඨදඨස ජහතීති. එකඨදසං අරහා, එකඨදසං න

අරහා …ඨප.…එකඨදසංසච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකතං, එකඨදසංසච්ඡිකාතබ්බං

න සච්ඡිකතන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මග්ගදස්සඨනනකිං ජහතීති? උද්ධච්චං අවිජ්ජංතඨදකට්ඨ  ච කිඨලඨස

ජහතීති. එකඨදසං අරහා, එකඨදසං න අරහා, එකඨදසං අරහත්තප්පත්ඨතො

පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා

විහරති, එකඨදසං න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, එකඨදසං වීතරාඨගො
වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො කතකරණීඨයො ඔහිතභාඨරො අනුප්පත්තසදත්ඨථො
පරික්ඛීණභවසංඨයොජඨනො සම්මදඤ්ඤාවිමුත්ඨතො උක්ඛිත්තපලිඨඝො 
සඞ්කිණ්ණපරිඨඛො අබ්බූළ්ඨහසිඨකො නිරග්ගඨළො අරිඨයො පන්නද්ධඨජො

පන්නභාඨරො විසඤ්ඤුත්ඨතො සුවිජිතවිජඨයො, දුක්ඛං තස්ස පරිඤ්ඤාතං, 

සමුදඨයො පහීඨනො, නිඨරොඨධො සච්ඡිකඨතො, මග්ඨගො භාවිඨතො, අභිඤ්ඨඤයයං

අභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්ඨඤයයං පරිඤ්ඤාතං, පහාතබ්බං පහීනං, භාඨවතබ්බං
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භාවිතං, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, එකඨදසං සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, 

එකඨදසංසච්ඡිකාතබ්බංන සච්ඡිකතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

278. න වත්තබ්බං–‘‘ඔධිඨසොධිඨසොකිඨලඨසජහතී’’ති? ආමන්තා.නනු
වුත්තංභගවතා– 

‘‘අනුපුබ්ඨබනඨමධාවී, ඨථොකංඨථොකංඛඨණඛඨණ; 

කම්මාඨරො රජතස්ඨසව, නිද්ධඨම මලමත්තඨනො’’ති [ධ. ප. 239

ධම්මපඨද]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – 

‘‘ඔධිඨසොධිඨසොකිඨලඨසජහතී’’ති. 

ඔධිඨසොධිඨසො කිඨලඨසජහතීති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘සහාවස්සදස්සනසම්පදාය, 

තයස්සුධම්මාජහිතාභවන්ති; 

සක්කායදිට්ඨීවිචිකිච්ඡිතඤ්ච, 

සීලබ්බතංවාපියදත්ථිකිඤ්චි; 

චූතහපාඨයහිචවිප්පමුත්ඨතො, 

ඡච්චාභි ානානිඅභබ්බ [අභබ්ඨබො(සී. සයා.)] කාතු’’න්ති [ඛු.පා.6.10; 

සු.නි. 233]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – 

‘‘ඔධිඨසොධිඨසොකිඨලඨසජහතී’’ති. 

ඔධිඨසොධිඨසො කිඨලඨස ජහතීති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘යස්මිං, භික්ඛඨව, සමඨයඅරියසාවකස්සවිරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුංඋදපාදි

– ‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තංනිඨරොධධම්ම’න්ති, සහ දස්සනුප්පාදා, 

භික්ඛඨව, අරියසාවකස්ස තීණි සංඨයොජනානි පහීයන්ති – සක්කායදිට්ඨි

විචිකිච්ඡා සීලබ්බතපරාමාඨසො’’ති [අඞ්ගුත්තරනිකාඨය]. අත්ඨථව 

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං– ‘‘ඔධිඨසොධිඨසොකිඨලඨස
ජහතී’’ති. 

ඔධිඨසොකථානිට්ඨිතා. 
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4. ජහතිෙථා 

1. නසුත්තාහරණෙථා 

279. ජහති පුථුජ්ජඨනොකාමරාගබයාපාදන්ති? ආමන්තා. අච්චන්තංජහති, 

අනවඨසසං ජහති, අප්පටිසන්ධියං ජහති, සමූලං ජහති, සතණ්හං ජහති, 

සානුසයංජහති, අරිඨයන ඤාඨණනජහති, අරිඨයනමග්ඨගනජහති, අකුප්පං 

පටිවිජ්ඣන්ඨතො ජහති, අනාගාමිඵලං සච්ඡිකඨරොන්ඨතො ජහතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

වික්ඛම්ඨභති පුථුජ්ජඨනො කාමරාගබයාපාදන්ති? ආමන්තා. අච්චන්තං

වික්ඛම්ඨභති, අනවඨසසං වික්ඛම්ඨභති, අප්පටිසන්ධියං වික්ඛම්ඨභති, සමූලං

වික්ඛම්ඨභති, සතණ්හං වික්ඛම්ඨභති, සානුසයං වික්ඛම්ඨභති, අරිඨයන

ඤාඨණන වික්ඛම්ඨභති, අරිඨයන මග්ඨගන වික්ඛම්ඨභති, අකුප්පං

පටිවිජ්ඣන්ඨතො වික්ඛම්ඨභති, අනාගාමිඵලං සච්ඡිකඨරොන්ඨතො

වික්ඛම්ඨභතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ජහති අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො කාමරාගබයාපාදං, 

ඨසො ච අච්චන්තං ජහති, අනවඨසසං ජහති…ඨප.… අනාගාමිඵලං 

සච්ඡිකඨරොන්ඨතො ජහතීති? ආමන්තා. ජහති පුථුජ්ජඨනො කාමරාගබයාපාදං, 

ඨසො ච අච්චන්තං ජහති, අනවඨසසං ජහති…ඨප.… අනාගාමිඵලං

සච්ඡිකඨරොන්ඨතොජහතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

වික්ඛම්ඨභති අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො 

කාමරාගබයාපාදං, ඨසො ච අච්චන්තං වික්ඛම්ඨභති, අනවඨසසං

වික්ඛම්ඨභති…ඨප.… අනාගාමිඵලං සච්ඡිකඨරොන්ඨතො වික්ඛම්ඨභතීති? 

ආමන්තා. වික්ඛම්ඨභති පුථුජ්ජඨනො කාමරාගබයාපාදං, ඨසො ච අච්චන්තං 

වික්ඛම්ඨභති, අනවඨසසං වික්ඛම්ඨභති …ඨප.… අනාගාමිඵලං

සච්ඡිකඨරොන්ඨතොවික්ඛම්ඨභතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ජහති පුථුජ්ජඨනො කාමරාගබයාපාදං, ඨසො ච න අච්චන්තං ජහති, න 

අනවඨසසං ජහති…ඨප.… න අනාගාමිඵලං සච්ඡිකඨරොන්ඨතො ජහතීති? 
ආමන්තා. ජහති අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො

කාමරාගබයාපාදං, ඨසො ච න අච්චන්තං ජහති…ඨප.… න අනාගාමිඵලං

සච්ඡිකඨරොන්ඨතොජහතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

වික්ඛම්ඨභති පුථුජ්ජඨනො කාමරාගබයාපාදං, ඨසො ච න අච්චන්තං

වික්ඛම්ඨභති, න අනවඨසසං වික්ඛම්ඨභති…ඨප.… න අනාගාමිඵලං 

සච්ඡිකඨරොන්ඨතො වික්ඛම්ඨභතීති? ආමන්තා. වික්ඛම්ඨභති
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අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනොපුග්ගඨලොකාමරාගබයාපාදං, ඨසොචන

අච්චන්තංවික්ඛම්ඨභති, නඅනවඨසසං වික්ඛම්ඨභති…ඨප.…නඅනාගාමිඵලං

සච්ඡිකඨරොන්ඨතොවික්ඛම්ඨභතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ජහතිපුථුජ්ජඨනොකාමරාගබයාපාදන්ති? ආමන්තා.කතඨමන මග්ඨගනාති? 
රූපාවචඨරන මග්ඨගනාති. රූපාවචඨරො මග්ඨගො නියයානිඨකො ඛයගාමී
ඨබොධගාමී අපචයගාමී අනාසඨවො අසංඨයොජනිඨයො අගන්ථනිඨයො 
අඨනොඝනිඨයො අඨයොගනිඨයො අනීවරණිඨයො අපරාමට්ඨ ො අනුපාදානිඨයො

අසංකිඨලසිඨයොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. නනු රූපාවචඨරො මග්ඨගො
අනියයානිඨකො න ඛයගාමී න ඨබොධගාමී න අපචයගාමී සාසඨවො

සංඨයොජනිඨයො…ඨප.… සංකිඨලසිඨයොති? ආමන්තා. හඤ්චි රූපාවචඨරො

මග්ඨගො අනියයානිඨකොන ඛයගාමී…ඨප.… සංකිඨලසිඨයො, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘ජහති පුථුජ්ජඨනො රූපාවචඨරන මග්ඨගන 
කාමරාගබයාපාද’’න්ති. 

ජහති අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො අනාගාමිමග්ඨගන

කාමරාගබයාපාදං, ඨසොචමග්ඨගොනියයානිඨකොඛයගාමීඨබොධගාමී අපචයගාමී

අනාසඨවො…ඨප.… අසංකිඨලසිඨයොති? ආමන්තා. ජහති පුථුජ්ජඨනො

රූපාවචඨරන මග්ඨගන කාමරාගබයාපාදං, ඨසො ච මග්ඨගො නියයානිඨකො

ඛයගාමී ඨබොධගාමී අපචයගාමී අනාසඨවො…ඨප.… අසංකිඨලසිඨයොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ජහති පුථුජ්ජඨනො රූපාවචඨරන මග්ඨගන කාමරාගබයාපාදං, ඨසො ච
මග්ඨගො අනියයානිඨකො න ඛයගාමී න ඨබොධගාමී න අපචයගාමී

සාසඨවො…ඨප.…සංකිඨලසිඨයොති? ආමන්තා. ජහතිඅනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො අනාගාමිමග්ඨගන කාමරාගබයාපාදං, ඨසො ච මග්ඨගො
අනියයානිඨකො න ඛයගාමී න ඨබොධගාමී න අපචයගාමී සාසඨවො…ඨප.…

සංකිඨලසිඨයොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

280. පුථුජ්ජඨනො කාඨමසු වීතරාඨගො සහ ධම්මාභිසමයා අනාගාමිඵඨල

සණ් ාතීති? ආමන්තා.අරහත්ඨතසණ් ාතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පුථුජ්ජඨනො කාඨමසු වීතරාඨගො සහ ධම්මාභිසමයා අනාගාමිඵඨල

සණ් ාතීති? ආමන්තා. අපුබ්බං අචරිමං තඨයො මග්ඨග භාඨවතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අපුබ්බං අචරිමංතඨයොමග්ඨගභාඨවතීති? ආමන්තා.අපුබ්බංඅචරිමංතීණි

සාමඤ්ඤඵලානිසච්ඡිකඨරොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අපුබ්බංඅචරිමංතීණිසාමඤ්ඤඵලානිසච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. තිණ්ණං
ඵස්සානංතිස්සන්නංඨවදනානංතිස්සන්නංසඤ්ඤානංතිස්සන්නංඨචතනානං 
තිණ්ණංචිත්තානංතිස්සන්නංසද්ධානං තිණ්ණංවීරියානං තිස්සන්නංසතීනං

තිණ්ණං සමාධීනං තිස්සන්නං පඤ්ඤානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පුථුජ්ජඨනො කාඨමසු වීතරාඨගො සහ ධම්මාභිසමයා අනාගාමිඵඨල 

සණ් ාතීති? ආමන්තා. ඨසොතාපත්තිමග්ඨගනාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිමග්ඨගනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. කතඨමන මග්ඨගනාති? 
අනාගාමිමග්ඨගනාති. අනාගාමිමග්ඨගන සක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡං

සීලබ්බතපරාමාසං ජහතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

2. සුත්තාහරණෙථා 

281. අනාගාමිමග්ඨගන සක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡං සීලබ්බතපරාමාසං

ජහතීති? ආමන්තා. නනු තිණ්ණං සංඨයොජනානං පහානා ඨසොතාපත්තිඵලං 

වුත්තං භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි තිණ්ණං සංඨයොජනානං පහානා

ඨසොතාපත්තිඵලං වුත්තං භගවතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අනාගාමිමග්ඨගන සක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡං සීලබ්බතපරාමාසං ජහතී’’ති.

අනාගාමිමග්ඨගනඔළාරිකංකාමරාගං ඔළාරිකං බයාපාදං ජහතීති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිමග්ඨගන ඔළාරිකං කාමරාගං ඔළාරිකං බයාපාදං ජහතීති? 
ආමන්තා. නනු කාමරාගබයාපාදානං තනුභාවා සකදාගාමිඵලං වුත්තං

භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි කාමරාගබයාපාදානං තනුභාවා සකදාගාමිඵලං

වුත්තංභගවතා, ඨනො චවතඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනාගාමිමග්ඨගන ඔළාරිකං
කාමරාගංඔළාරිකං බයාපාදංජහතී’’ති. 

පුථුජ්ජඨනො කාඨමසු වීතරාඨගො සහ ධම්මාභිසමයා අනාගාමිඵඨල

සණ් ාතීති? ආමන්තා. ඨය ඨකචි ධම්මං අභිසඨමන්ති, සබ්ඨබ ඨත සහ 

ධම්මාභිසමයාඅනාගාමිඵඨලසණ් හන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං–‘‘ජහතිපුථුජ්ජඨනො කාමරාගබයාපාද’’න්ති? ආමන්තා.නනු
වුත්තංභගවතා– 

‘‘අඨහසුං ඨත [අහිංසකා (අ. නි. 6.54)] අතීතංඨස, ඡ සත්ථාඨරො

යසස්සිඨනො; 
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නිරාමගන්ධා කරුඨණධිමුත්තා [කරුණාධිමුත්තා (සී. ක.)], 
කාමසංඨයොජනාතිගා. 

‘‘කාමරාගංවිරාඨජත්වා, බ්රහ්මඨලොකූපගාඅහු; 

අඨහසුංසාවකාඨතසං, අඨනකානිසතානිපි. 

‘‘නිරාමගන්ධාකරුඨණධිමුත්තා, කාමසංඨයොජනාතිගා; 

කාමරාගංවිරාඨජත්වා, බ්රහ්මඨලොකූපගාඅහූ’’ති [අ.නි.6.54]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි ජහති පුථුජ්ජඨනො
කාමරාගබයාපාදන්ති. 

ජහතිපුථුජ්ජඨනොකාමරාගබයාපාදන්ති? ආමන්තා.නනු වුත්තංභගවතා–

‘‘ඨසො හිනාම, භික්ඛඨව, සුඨනත්ඨතො සත්ථා එවං දීඝායුඨකො සමාඨනො එවං
චිරට්ඨිතිඨකො අපරිමුත්ඨතො අඨහොසි ජාතියා ජරාය මරඨණන ඨසොඨකහි 
පරිඨදඨවහි දුක්ඨඛහි ඨදොමනස්ඨසහි උපායාඨසහි අපරිමුත්ඨතො දුක්ඛස්මාති

වදාමි. තං කිස්ස ඨහතු? චතුන්නං ධම්මානං අනනුඨබොධා අප්පටිඨවධා.

කතඨමසං චතුන්නං? අරියස්ස සීලස්ස අනනුඨබොධා අප්පටිඨවධා, අරියස්ස

සමාධිස්ස, අරියාය පඤ්ඤාය, අරියාය විමුත්තියා අනනුඨබොධා අප්පටිඨවධා.

තයිදං, භික්ඛඨව, අරියංසීලං අනුබුද්ධං පටිවිද්ධං, අරිඨයොසමාධි අනුබුද්ඨධො

පටිවිද්ඨධො, අරියා පඤ්ඤා අනුබුද්ධා පටිවිද්ධා, අරියා විමුත්ති අනුබුද්ධා

පටිවිද්ධා, උච්ඡින්නාභවතණ්හා, ඛීණා භවඨනත්ති, නත්ථිදානිපුනබ්භඨවොති. 

‘‘සීලං සමාධිපඤ්ඤාච, විමුත්තිච අනුත්තරා; 

අනුබුද්ධාඉඨමධම්මා, ඨගොතඨමනයසස්සිනා. 

‘‘ඉතිබුද්ඨධොඅභිඤ්ඤාය, ධම්මමක්ඛාසිභික්ඛුනං; 

දුක්ඛස්සන්තකඨරොසත්ථා, චක්ඛුමාපරිනිබ්බුඨතො’’ති [අ.නි.7.66]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘ජහති 
පුථුජ්ජඨනොකාමරාගබයාපාද’’න්ති. 

ජහතිකථානිට්ඨිතා. 

5. සබ්බමත්ථීතිෙථා 

1. වාදයුත්ති 

282. සබ්බමත්ථීති? ආමන්තා. සබ්බත්ථ සබ්බමත්ථීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ. සබ්බමත්ථීති? ආමන්තා. සබ්බදා සබ්බමත්ථීති? න ඨහවං
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වත්තබ්ඨබ.සබ්බමත්ථීති? ආමන්තා.සබ්ඨබනසබ්බං සබ්බමත්ථීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ. සබ්බමත්ථීති? ආමන්තා. සබ්ඨබසු සබ්බමත්ථීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ. සබ්බමත්ථීති? ආමන්තා. අඨයොගන්ති කත්වා සබ්බමත්ථීති? න

ඨහවංවත්තබ්ඨබ.සබ්බමත්ථීති? ආමන්තා.යම්පිනත්ථි, තම්පත්ථීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ. සබ්බමත්ථීති? ආමන්තා. සබ්බමත්ථීති යා දිට්ඨි සා දිට්ඨි

මිච්ඡාදිට්ඨීති, යා දිට්ඨි සා දිට්ඨි සම්මාදිට්ඨීති, ඨහවමත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ.(සංඛිත්තං).වාදයුත්ති. 

2. ොලසංසන්දනා 

283. අතීතං අත්ථීති? ආමන්තා. නනු අතීතං නිරුද්ධං විගතං විපරිණතං

අත්ථඞ්ගතං අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අතීතං නිරුද්ධං විගතං

විපරිණතංඅත්ථඞ්ගතං අබ්භත්ථඞ්ගතං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අතීතං
අත්ථී’’ති. 

අනාගතං අත්ථීති? ආමන්තා. නනු අනාගතං අජාතං අභූතං අසඤ්ජාතං

අනිබ්බත්තං අනභිනිබ්බත්තං අපාතුභූතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාගතං

අජාතංඅභූතංඅසඤ්ජාතංඅනිබ්බත්තංඅනභිනිබ්බත්තං අපාතුභූතං, ඨනොචවත
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අනාගතංඅත්ථී’’ති. 

පච්චුප්පන්නං අත්ථි පච්චුප්පන්නං අනිරුද්ධං අවිගතං අවිපරිණතං න

අත්ථඞ්ගතංනඅබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා. අතීතංඅත්ථිඅතීතං අනිරුද්ධං 

අවිගතං අවිපරිණතං න අත්ථඞ්ගතං න අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං අත්ථි පච්චුප්පන්නං ජාතං භූතං සඤ්ජාතං

නිබ්බත්තං අභිනිබ්බත්තං පාතුභූතන්ති? ආමන්තා. අනාගතං අත්ථි අනාගතං

ජාතං භූතං සඤ්ජාතං නිබ්බත්තං අභිනිබ්බත්තං පාතුභූතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං අත්ථි අතීතං නිරුද්ධං විගතං විපරිණතං අත්ථඞ්ගතං 

අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං අත්ථි පච්චුප්පන්නං නිරුද්ධං 

විගතං විපරිණතං අත්ථඞ්ගතං අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතං අත්ථි අනාගතං අජාතං අභූතං අසඤ්ජාතං

අනිබ්බත්තං අනභිනිබ්බත්තං අපාතුභූතන්ති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං අත්ථි
පච්චුප්පන්නං අජාතං අභූතං අසඤ්ජාතං අනිබ්බත්තං අනභිනිබ්බත්තං

අපාතුභූතන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

284. අතීතං රූපං අත්ථීති? ආමන්තා. නනු අතීතං රූපං නිරුද්ධං විගතං

විපරිණතං අත්ථඞ්ගතං අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අතීතං රූපං
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නිරුද්ධං…ඨප.…අබ්භත්ථඞ්ගතං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අතීතංරූපං
අත්ථී’’ති. 

අනාගතං රූපං අත්ථීති? ආමන්තා. නනු අනාගතං රූපං අජාතං අභූතං

අසඤ්ජාතං අනිබ්බත්තං අනභිනිබ්බත්තං අපාතුභූතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි

අනාගතං රූපං අජාතං…ඨප.… අපාතුභූතං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අනාගතංරූපංඅත්ථී’’ති. 

පච්චුප්පන්නං රූපං අත්ථි පච්චුප්පන්නං රූපං අනිරුද්ධං අවිගතං

අවිපරිණතං න අත්ථඞ්ගතං න අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා. අතීතං රූපං
අත්ථි අතීතං රූපං අනිරුද්ධං අවිගතං අවිපරිණතං න අත්ථඞ්ගතං න

අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

පච්චුප්පන්නං රූපං අත්ථි පච්චුප්පන්නං රූපං ජාතං භූතං සඤ්ජාතං

නිබ්බත්තං අභිනිබ්බත්තං පාතුභූතන්ති? ආමන්තා. අනාගතං රූපං අත්ථි

අනාගතංරූපංජාතංභූතංසඤ්ජාතංනිබ්බත්තං අභිනිබ්බත්තංපාතුභූතන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අතීතං රූපං අත්ථි අතීතං රූපං නිරුද්ධං විගතං විපරිණතං අත්ථඞ්ගතං

අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං රූපං අත්ථි පච්චුප්පන්නං රූපං

නිරුද්ධං විගතං විපරිණතං අත්ථඞ්ගතං අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

අනාගතංරූපංඅත්ථිඅනාගතංරූපංඅජාතංඅභූතංඅසඤ්ජාතං අනිබ්බත්තං

අනභිනිබ්බත්තං අපාතුභූතන්ති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං රූපං අත්ථි 
පච්චුප්පන්නං රූපං අජාතං අභූතං අසඤ්ජාතං අනිබ්බත්තං අනභිනිබ්බත්තං 

අපාතුභූතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අතීතාඨවදනාඅත්ථි…ඨප.…සඤ්ඤාඅත්ථි, සඞ්ඛාරාඅත්ථි, විඤ්ඤාණං

අත්ථීති? ආමන්තා. නනු අතීතං විඤ්ඤාණං නිරුද්ධං විගතං විපරිණතං 

අත්ථඞ්ගතං අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අතීතං විඤ්ඤාණං

නිරුද්ධං…ඨප.… අබ්භත්ථඞ්ගතං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අතීතං
විඤ්ඤාණංඅත්ථී’’ති. 

අනාගතං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. නනු අනාගතං විඤ්ඤාණං

අජාතං අභූතං අසඤ්ජාතං අනිබ්බත්තං අනභිනිබ්බත්තං අපාතුභූතන්ති? 

ආමන්තා.හඤ්චිඅනාගතංවිඤ්ඤාණංඅජාතං…ඨප.…අපාතුභූතං, ඨනොචවත
ඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අනාගතංවිඤ්ඤාණංඅත්ථී’’ති. 
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පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං අත්ථි පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං 

අනිරුද්ධං…ඨප.…නඅබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා.අතීතංවිඤ්ඤාණංඅත්ථි

අතීතං විඤ්ඤාණං අනිරුද්ධං…ඨප.… න අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

පච්චුප්පන්නංවිඤ්ඤාණංඅත්ථිපච්චුප්පන්නංවිඤ්ඤාණං ජාතං…ඨප.…

පාතුභූතන්ති? ආමන්තා. අනාගතං විඤ්ඤාණං අත්ථි අනාගතං විඤ්ඤාණං 

ජාතං…ඨප.…පාතුභූතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අතීතං විඤ්ඤාණං අත්ථි අතීතං විඤ්ඤාණං නිරුද්ධං…ඨප.…

අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං අත්ථි පච්චුප්පන්නං

විඤ්ඤාණං නිරුද්ධං…ඨප.… අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 
අනාගතං විඤ්ඤාණං අත්ථි අනාගතං විඤ්ඤාණං අජාතං…ඨප.…

අපාතුභූතන්ති? ආමන්තා. 

පච්චුප්පන්නංවිඤ්ඤාණංඅත්ථිපච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණංඅජාතං…ඨප.…

අපාතුභූතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

285. ‘‘පච්චුප්පන්නන්තිවාරූප’’න්තිවා, ‘‘රූපන්තිවාපච්චුප්පන්න’’න්ති
වා පච්චුප්පන්නං රූපං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග

තජ්ජාඨතති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං රූපංනිරුජ්ඣමානං පච්චුප්පන්නභාවං

ජහතීති? ආමන්තා.රූපභාවංජහතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

‘‘පච්චුප්පන්නන්තිවාරූප’’න්තිවා, ‘‘රූපන්තිවා පච්චුප්පන්න’’න්තිවා
පච්චුප්පන්නං රූපං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග

තජ්ජාඨතති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං රූපං නිරුජ්ඣමානං රූපභාවං න 

ජහතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නභාවං න ජහතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

‘‘ඔදාතන්ති වා වත්ථ’’න්ති වා, ‘‘වත්ථන්ති වා ඔදාත’’න්ති වා ඔදාතං

වත්ථං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨතති? 

ආමන්තා. ඔදාතංවත්ථංරජ්ජමානංඔදාතභාවංජහතීති? ආමන්තා.වත්ථභාවං

ජහතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

‘‘ඔදාතන්ති වා වත්ථ’’න්ති වා, ‘‘වත්ථන්ති වා ඔදාත’’න්ති වා ඔදාතං

වත්ථං අප්පියං කරිත්වා එඨසඨස එකට්ඨ  සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨතති? 

ආමන්තා. ඔදාතං වත්ථං රජ්ජමානං වත්ථභාවං න ජහතීති? ආමන්තා. 

ඔදාතභාවංනජහතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.…ඨප.…. 
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286. රූපං රූපභාවං න ජහතීති? ආමන්තා. රූපං නිච්චං ධුවං සස්සතං 

අවිපරිණාමධම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. නනු රූපං රූපභාවං න ජහතීති

රූපං අනිච්චං අධුවං අසස්සතං විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි රූපං

අනිච්චංඅධුවංඅසස්සතංවිපරිණාමධම්මං, ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘රූපං
රූපභාවංනජහතී’’ති. 

නිබ්බානං නිබ්බානභාවං න ජහතීති නිබ්බානං නිච්චං ධුවං සස්සතං 

අවිපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා.රූපංරූපභාවංනජහතීති [නජහති (සී.ක.)] 

රූපංනිච්චංධුවංසස්සතංඅවිපරිණාමධම්මන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

රූපංරූපභාවංන ජහතිරූපං අනිච්චං අධුවං අසස්සතං විපරිණාමධම්මන්ති? 
ආමන්තා. නිබ්බානං නිබ්බානභාවං න ජහති නිබ්බානං අනිච්චං අධුවං

අසස්සතංවිපරිණාමධම්මන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං අත්ථි අතීතං අතීතභාවං න ජහතීති? ආමන්තා. අනාගතං අත්ථි 

අනාගතංඅනාගතභාවංනජහතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.අතීතංඅත්ථිඅතීතං

අතීතභාවං න ජහතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං අත්ථි පච්චුප්පන්නං

පච්චුප්පන්නභාවංන ජහතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං අත්ථි අනාගතං අනාගතභාවං ජහතීති [න ජහතීති (බහූසු)

අට් කථාඔඨලොඨකතබ්බා]? ආමන්තා.අතීතංඅත්ථිඅතීතං අතීතභාවංජහතීති 

[න ජහතීති (බහූසු) අට් කථා ඔඨලොඨකතබ්බා]? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං අත්ථි පච්චුප්පන්නං පච්චුප්පන්නභාවං ජහතීති [න ජහතීති

(බහූසු)අට් කථාඔඨලොඨකතබ්බා]? ආමන්තා. අතීතංඅත්ථිඅතීතංඅතීතභාවං

ජහතීති [නජහතීති(බහූසු)අට් කථා ඔඨලොඨකතබ්බා]? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

අතීතංඅත්ථිඅතීතංඅතීතභාවංනජහතීති? ආමන්තා.අතීතංනිච්චං ධුවං

සස්සතං අවිපරිණාමධම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අතීතං

අනිච්චංඅධුවංඅසස්සතංවිපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චිඅතීතංඅනිච්චං

අධුවංඅසස්සතංවිපරිණාමධම්මං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘අතීතංඅත්ථි
අතීතංඅතීතභාවංනජහතී’’ති. 

නිබ්බානං අත්ථිනිබ්බානංනිබ්බානභාවංන ජහතීතිනිබ්බානංනිච්චංධුවං

සස්සතං අවිපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. අතීතං අත්ථි අතීතං අතීතභාවං න

ජහතීති අතීතං නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අතීතංඅත්ථිඅතීතංඅතීතභාවංනජහතිඅතීතං අනිච්චං අධුවං අසස්සතං

විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. නිබ්බානං අත්ථි නිබ්බානං නිබ්බානභාවං න 

ජහති නිබ්බානං අනිච්චං අධුවං අසස්සතං විපරිණාමධම්මන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

287. අතීතං රූපං අත්ථි අතීතං රූපං අතීතභාවං න ජහතීති? ආමන්තා.

අනාගතං රූපං අත්ථි අනාගතං රූපං අනාගතභාවං න ජහතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං රූපං අත්ථි අතීතං රූපං අතීතභාවං න ජහතීති? 
ආමන්තා.පච්චුප්පන්නංරූපංඅත්ථිපච්චුප්පන්නංරූපං පච්චුප්පන්නභාවංන

ජහතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං රූපං අත්ථි අනාගතං රූපං අනාගතභාවං ජහතීති [න ජහතීති

(බහූසු) අනුඨලොමපඤ්ඨහොඨයව]? ආමන්තා. අතීතං රූපං අත්ථි අතීතං රූපං

අතීතභාවං ජහතීති [න ජහතීති (බහූසු) අනුඨලොමපඤ්ඨහොඨයව]? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං රූපංඅත්ථි පච්චුප්පන්නංරූපංපච්චුප්පන්නභාවංජහතීති [න

ජහතීති (බහූසු)අනුඨලොමපඤ්ඨහොඨයව]? ආමන්තා.අතීතංරූපංඅත්ථිඅතීතං

රූපංඅතීතභාවං ජහතීති [නජහතීති(බහූසු)අනුඨලොමපඤ්ඨහොඨයව]? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං රූපං අත්ථි අතීතං රූපං අතීතභාවං න ජහතීති? ආමන්තා. අතීතං 

රූපංනිච්චංධුවංසස්සතංඅවිපරිණාමධම්මන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

නනු අතීතං රූපං අනිච්චං අධුවං අසස්සතං විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා.

හඤ්චි අතීතං රූපං අනිච්චං…ඨප.… විපරිණාමධම්මං, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අතීතංරූපංඅත්ථිඅතීතං රූපංඅතීතභාවංනජහතී’’ති. 

නිබ්බානං අත්ථි නිබ්බානං නිබ්බානභාවං න ජහති [න ජහතීති (?) 
පුරිමපඤ්ඨහහි සංසන්ඨදතබ්බං] නිබ්බානං නිච්චං ධුවං සස්සතං

අවිපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා.අතීතංරූපංඅත්ථිඅතීතංරූපංඅතීතභාවං න

ජහති [නජහතීති (?) පුරිමඤ්ඨහහිසංසන්ඨදතබ්බං] අතීතං රූපංනිච්චංධුවං

සස්සතංඅවිපරිණාමධම්මන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං රූපං අත්ථි අතීතංරූපං අතීතභාවංනජහතිඅතීතංරූපං අනිච්චං

අධුවං අසස්සතං විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. නිබ්බානං අත්ථි නිබ්බානං
නිබ්බානභාවං න ජහති නිබ්බානං අනිච්චං අධුවං අසස්සතං

විපරිණාමධම්මන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අතීතාඨවදනා අත්ථි…අතීතාසඤ්ඤා අත්ථි…අතීතා සඞ්ඛාරා අත්ථි…

අතීතංවිඤ්ඤාණංඅත්ථිඅතීතංවිඤ්ඤාණං අතීතභාවංනජහතීති? ආමන්තා.

අනාගතං විඤ්ඤාණංඅත්ථිඅනාගතං විඤ්ඤාණංඅනාගතභාවංනජහතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං විඤ්ඤාණං අත්ථි අතීතං විඤ්ඤාණං

අතීතභාවං න ජහතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං අත්ථි 

පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං පච්චුප්පන්නභාවං න ජහතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං විඤ්ඤාණං අත්ථි අනාගතං විඤ්ඤාණං අනාගතභාවං ජහතීති? 

ආමන්තා.අතීතංවිඤ්ඤාණංඅත්ථිඅතීතංවිඤ්ඤාණංඅතීතභාවංජහතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං අත්ථි පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං 

පච්චුප්පන්නභාවං ජහතීති [න ජහතීති (බහූසු) අනුඨලොමපඤ්ඨහොඨයව]? 

ආමන්තා.අතීතංවිඤ්ඤාණංඅත්ථිඅතීතංවිඤ්ඤාණං අතීතභාවංජහතීති [න

ජහතීති(බහූසු)අනුඨලොමපඤ්ඨහොඨයව]? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං විඤ්ඤාණං අත්ථි අතීතං විඤ්ඤාණං අතීතභාවං න ජහතීති? 

ආමන්තා. අතීතං විඤ්ඤාණං නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුඅතීතං විඤ්ඤාණං අනිච්චං අධුවං අසස්සතං

විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අතීතං විඤ්ඤාණං අනිච්චං අධුවං

අසස්සතංවිපරිණාමධම්මං, ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අතීතංවිඤ්ඤාණං
අත්ථිඅතීතංවිඤ්ඤාණංඅතීතභාවංන ජහතී’’ති. 

නිබ්බානං අත්ථි නිබ්බානං නිබ්බානභාවං න ජහති [න ජහතීති (?) 
පුරිමපඤ්ඨහහි සංසන්ඨදතබ්බං] නිබ්බානං නිච්චං ධුවං සස්සතං

අවිපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. අතීතංවිඤ්ඤාණං අත්ථිඅතීතංවිඤ්ඤාණං

අතීතභාවං න ජහති [න ජහතීති (?) පුරිමපඤ්ඨහහි සංසන්ඨදතබ්බං] අතීතං

විඤ්ඤාණං නිච්චං ධුවං සස්සතං අවිපරිණාමධම්මන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං විඤ්ඤාණං අත්ථි අතීතං විඤ්ඤාණං අතීතභාවං න ජහති අතීතං 

විඤ්ඤාණංඅනිච්චං අධුවංඅසස්සතංවිපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා.නිබ්බානං
අත්ථි නිබ්බානං නිබ්බානභාවං න ජහති නිබ්බානං අනිච්චං අධුවං අසස්සතං

විපරිණාමධම්මන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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වචනකසොධනා 

288. අතීතං න්වත්ථීති? ආමන්තා. හඤ්චි අතීතංන්වත්ථි, අතීතං අත්ථීති

මිච්ඡා. හඤ්චි වා පන අත්ථි න්වාතීතං, අත්ථි අතීතන්ති මිච්ඡා. අනාගතං

න්වත්ථීති? ආමන්තා. හඤ්චිඅනාගතංන්වත්ථි, අනාගතංඅත්ථීතිමිච්ඡා.හඤ්චි

වාපනඅත්ථි න්වානාගතං, අත්ථිඅනාගතන්තිමිච්ඡා. 

අනාගතං හුත්වා පච්චුප්පන්නං ඨහොතීති? ආමන්තා. තඤ්ඨඤව අනාගතං 

තංපච්චුප්පන්නන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…තඤ්ඨඤවඅනාගතංතං 

පච්චුප්පන්නන්ති? ආමන්තා. හුත්වා ඨහොති හුත්වා ඨහොතීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… හුත්වා ඨහොති හුත්වා ඨහොතීති? ආමන්තා. න හුත්වා න

ඨහොතිනහුත්වා නඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නංහුත්වාඅතීතංඨහොතීති? ආමන්තා.තඤ්ඨඤව පච්චුප්පන්නං

තං අතීතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… තඤ්ඨඤව පච්චුප්පන්නං තං 

අතීතන්ති? ආමන්තා. හුත්වා ඨහොති හුත්වා ඨහොතීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… හුත්වා ඨහොති හුත්වා ඨහොතීති? ආමන්තා. න හුත්වා න

ඨහොතිනහුත්වා නඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං හුත්වා පච්චුප්පන්නං ඨහොති, පච්චුප්පන්නං හුත්වා අතීතං

ඨහොතීති? ආමන්තා.තඤ්ඨඤවඅනාගතංතංපච්චුප්පන්නංතංඅතීතන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… තඤ්ඨඤව අනාගතං තං පච්චුප්පන්නං තං

අතීතන්ති? ආමන්තා. හුත්වා ඨහොති හුත්වා ඨහොතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… හුත්වා ඨහොති හුත්වා ඨහොතීති? ආමන්තා. න හුත්වා න

ඨහොතිනහුත්වානඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අතීතචක්ඛුරූපාදිෙථා 

289. අතීතං චක්ඛුං අත්ථිරූපා අත්ථිචක්ඛුවිඤ්ඤාණං අත්ථිආඨලොඨකො

අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථීති? ආමන්තා. අතීඨතන චක්ඛුනා අතීතං රූපං

පස්සතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං ඨසොතං අත්ථි සද්දා අත්ථි

ඨසොතවිඤ්ඤාණං අත්ථි ආකාඨසො අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථීති? ආමන්තා.

අතීඨතන ඨසොඨතන අතීතං සද්දං සුණාතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
අතීතං ඝානං අත්ථි ගන්ධා අත්ථි ඝානවිඤ්ඤාණං අත්ථි වාඨයො අත්ථි

මනසිකාඨරොඅත්ථීති? ආමන්තා.අතීඨතනඝාඨනන අතීතංගන්ධංඝායතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතා ජිව්හා අත්ථි රසා අත්ථි ජිව්හාවිඤ්ඤාණං

අත්ථිආඨපො අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථීති? ආමන්තා. අතීතාය ජිව්හාය අතීතං

රසං සායතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීඨතො කාඨයො අත්ථි

ඨඵොට් බ්බා අත්ථි කායවිඤ්ඤාණං අත්ථි පථවී අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථීති? 
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ආමන්තා. අතීඨතන කාඨයන අතීතං ඨඵොට් බ්බං ඵුසතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීඨතො මඨනො අත්ථි ධම්මා අත්ථි මඨනොවිඤ්ඤාණං

අත්ථිවත්ථුං අත්ථිමනසිකාඨරොඅත්ථීති? ආමන්තා.අතීඨතනමඨනනඅතීතං

ධම්මංවිජානාතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං චක්ඛුං අත්ථි රූපා අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අත්ථි ආඨලොඨකො 

අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථීති? ආමන්තා. අනාගඨතන චක්ඛුනා අනාගතංරූපං

පස්සතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතං ඨසොතං අත්ථි… ඝානං

අත්ථි… ජිව්හා අත්ථි… කාඨයො අත්ථි … මඨනො අත්ථි ධම්මා අත්ථි

මඨනොවිඤ්ඤාණං අත්ථි වත්ථුං අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථීති? ආමන්තා.

අනාගඨතන මඨනන අනාගතං ධම්මං විජානාතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නංචක්ඛුංඅත්ථිරූපාඅත්ථිචක්ඛුවිඤ්ඤාණං අත්ථිආඨලොඨකො

අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, පච්චුප්පන්ඨනන චක්ඛුනා පච්චුප්පන්නං රූපං

පස්සතීති? ආමන්තා. අතීතංචක්ඛුං අත්ථිරූපා අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඅත්ථි

ආඨලොඨකො අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, අතීඨතන චක්ඛුනා අතීතං රූපං 

පස්සතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.….පච්චුප්පන්නංඨසොතංඅත්ථි…ඝානං
අත්ථි… ජිව්හා අත්ථි… කාඨයො අත්ථි… මඨනො අත්ථි ධම්මා අත්ථි

මඨනොවිඤ්ඤාණං අත්ථි වත්ථුං අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, පච්චුප්පන්ඨනන

මඨනන පච්චුප්පන්නං ධම්මං විජානාතීති? ආමන්තා. අතීඨතො මඨනො අත්ථි

ධම්මා අත්ථි මඨනොවිඤ්ඤාණං අත්ථි වත්ථුං අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, 

අතීඨතනමඨනනඅතීතංධම්මං විජානාතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නංචක්ඛුංඅත්ථිරූපාඅත්ථිචක්ඛුවිඤ්ඤාණං අත්ථිආඨලොඨකො

අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, පච්චුප්පන්ඨනන චක්ඛුනා පච්චුප්පන්නං රූපං

පස්සතීති? ආමන්තා.අනාගතංචක්ඛුංඅත්ථිරූපාඅත්ථිචක්ඛුවිඤ්ඤාණං අත්ථි

ආඨලොඨකො අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, අනාගඨතන චක්ඛුනා අනාගතං රූපං

පස්සතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පච්චුප්පන්නංඨසොතංඅත්ථි…ඝානං
අත්ථි… ජිව්හා අත්ථි… කාඨයො අත්ථි… මඨනො අත්ථි ධම්මා අත්ථි

මඨනොවිඤ්ඤාණං අත්ථි වත්ථුං අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, පච්චුප්පන්ඨනන

මඨනනපච්චුප්පන්නංධම්මං විජානාතීති? ආමන්තා.අනාගඨතොමඨනොඅත්ථි

ධම්මා අත්ථි මඨනොවිඤ්ඤාණං අත්ථි වත්ථුං අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, 

අනාගඨතන මඨනන අනාගතං ධම්මං විජානාතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං චක්ඛුංඅත්ථිරූපාඅත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඅත්ථිආඨලොඨකොඅත්ථි

මනසිකාඨරොඅත්ථි, නචඅතීඨතනචක්ඛුනාඅතීතං රූපංපස්සතීති? ආමන්තා.



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

98 

පටුන 

පච්චුප්පන්නං චක්ඛුං අත්ථි රූපා අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අත්ථි ආඨලොඨකො

අත්ථිමනසිකාඨරොඅත්ථි, නචපච්චුප්පන්ඨනන චක්ඛුනාපච්චුප්පන්නංරූපං

පස්සතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං ඨසොතං අත්ථි… ඝානං
අත්ථි… ජිව්හා අත්ථි… කාඨයො අත්ථි… මඨනො අත්ථි ධම්මා අත්ථි 

මඨනොවිඤ්ඤාණං අත්ථි වත්ථුං අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, න ච අතීඨතන

මඨනන අතීතං ධම්මං විජානාතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්ඨනො මඨනො අත්ථි

ධම්මා අත්ථි මඨනොවිඤ්ඤාණං අත්ථි වත්ථුං අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, නච

පච්චුප්පන්ඨනන මඨනන පච්චුප්පන්නං ධම්මං විජානාතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං චක්ඛුං අත්ථි රූපා අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අත්ථි ආඨලොඨකො 

අත්ථිමනසිකාඨරොඅත්ථි, නචඅනාගඨතනචක්ඛුනාඅනාගතංරූපංපස්සතීති? 
ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං චක්ඛුං අත්ථි රූපා අත්ථි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අත්ථි

ආඨලොඨකො අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, න ච පච්චුප්පන්ඨනන චක්ඛුනා

පච්චුප්පන්නංරූපංපස්සතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අනාගතංඨසොතං
අත්ථි…ඝානං අත්ථි…ජිව්හා අත්ථි…කාඨයො අත්ථි…මඨනො අත්ථි ධම්මා

අත්ථි මඨනොවිඤ්ඤාණං අත්ථි වත්ථුං අත්ථි මනසිකාඨරො අත්ථි, න ච

අනාගඨතනමඨනන අනාගතං ධම්මං විජානාතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්ඨනො
මඨනොඅත්ථිධම්මාඅත්ථි මඨනොවිඤ්ඤාණංඅත්ථිවත්ථුංඅත්ථිමනසිකාඨරො

අත්ථි, න ච පච්චුප්පන්ඨනන මඨනන පච්චුප්පන්නං ධම්මං විජානාතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතඤාණාදිෙථා 

290. අතීතංඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. ඨතනඤාඨණනඤාණකරණීයං

කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන ඤාඨණන ඤාණකරණීයං

කඨරොතීති? ආමන්තා. ඨතන ඤාඨණන දුක්ඛං පරිජානාති, සමුදයං පජහති, 

නිඨරොධංසච්ඡිකඨරොති, මග්ගංභාඨවතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. ඨතන ඤාඨණන ඤාණකරණීයං

කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන ඤාඨණන ඤාණකරණීයං

කඨරොතීති? ආමන්තා. ඨතන ඤාඨණන දුක්ඛං පරිජානාති, සමුදයං පජහති, 

නිඨරොධංසච්ඡිකඨරොති, මග්ගං භාඨවතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නංඤාණංඅත්ථි, ඨතනඤාඨණනඤාණකරණීයංකඨරොතීති? 

ආමන්තා.අතීතංඤාණංඅත්ථි, ඨතනඤාඨණනඤාණකරණීයංකඨරොතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං ඤාණං අත්ථි, ඨතන ඤාඨණන

දුක්ඛංපරිජානාති, සමුදයංපජහති, නිඨරොධං සච්ඡිකඨරොති, මග්ගංභාඨවතීති? 
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ආමන්තා. අතීතංඤාණං අත්ථි, ඨතනඤාඨණන දුක්ඛං පරිජානාති, සමුදයං

පජහති, නිඨරොධං සච්ඡිකඨරොති, මග්ගං භාඨවතීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං ඤාණං අත්ථි, ඨතන ඤාඨණන

ඤාණකරණීයංකඨරොතීති? ආමන්තා.අනාගතංඤාණංඅත්ථි, ඨතනඤාඨණන

ඤාණකරණීයං කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං

ඤාණං අත්ථි, ඨතනඤාඨණන දුක්ඛං පරිජානාති, සමුදයං පජහති, නිඨරොධං 

සච්ඡිකඨරොති, මග්ගං භාඨවතීති? ආමන්තා. අනාගතං ඤාණං අත්ථි, ඨතන

ඤාඨණන දුක්ඛං පරිජානාති, සමුදයං පජහති, නිඨරොධං සච්ඡිකඨරොති, මග්ගං

භාඨවතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතංඤාණං අත්ථි, න ච ඨතනඤාඨණනඤාණකරණීයං කඨරොතීති? 

ආමන්තා. පච්චුප්පන්නංඤාණංඅත්ථි, නචඨතනඤාඨණනඤාණකරණීයං

කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතංඤාණං අත්ථි, න ච ඨතන

ඤාඨණන දුක්ඛං පරිජානාති, සමුදයං පජහති, නිඨරොධං සච්ඡිකඨරොති, මග්ගං

භාඨවතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං ඤාණං අත්ථි, න ච ඨතන ඤාඨණන

දුක්ඛංපරිජානාති, සමුදයංපජහති, නිඨරොධංසච්ඡිකඨරොති, මග්ගංභාඨවතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතංඤාණංඅත්ථි, නචඨතනඤාඨණනඤාණකරණීයංකඨරොතීති? 

ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං ඤාණංඅත්ථි, නචඨතනඤාඨණනඤාණකරණීයං 

කඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.….අනාගතංඤාණංඅත්ථි, නචඨතන

ඤාඨණන දුක්ඛං පරිජානාති, සමුදයං පජහති, නිඨරොධං සච්ඡිකඨරොති, මග්ගං 

භාඨවතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං ඤාණං අත්ථි, න ච ඨතන ඤාඨණන

දුක්ඛංපරිජානාති, සමුදයංපජහති, නිඨරොධංසච්ඡිකඨරොති, මග්ගංභාඨවතීති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහන්තාදිෙථා 

291. අරහඨතො අතීඨතො රාඨගො අත්ථීති? ආමන්තා. අරහා ඨතන රාඨගන

සරාඨගොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහඨතොඅතීඨතොඨදොඨසොඅත්ථීති? 

ආමන්තා. අරහා ඨතනඨදොඨසනසඨදොඨසොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අරහඨතො අතීඨතො ඨමොඨහො අත්ථීති? ආමන්තා. අරහා ඨතන ඨමොඨහන 

සඨමොඨහොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහඨතො අතීඨතො මාඨනො

අත්ථීති? ආමන්තා. අරහා ඨතන මාඨනන සමාඨනොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහඨතො අතීතා දිට්ඨි අත්ථීති? ආමන්තා. අරහා තාය

දිට්ඨියා සදිට්ඨිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහඨතො අතීතා

විචිකිච්ඡා අත්ථීති? ආමන්තා.අරහාතායවිචිකිච්ඡායසවිචිකිච්ඨඡොති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහඨතො අතීතං ථිනං අත්ථීති? ආමන්තා. අරහා ඨතන
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ථිඨනනසථිඨනොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අරහඨතොඅතීතංඋද්ධච්චං

අත්ථීති? ආමන්තා. අරහා ඨතන උද්ධච්ඨචන සඋද්ධච්ඨචොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අරහඨතොඅතීතංඅහිරිකංඅත්ථීති? ආමන්තා. අරහාඨතන

අහිරිඨකන සඅහිරිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහඨතො අතීතං

අඨනොත්තප්පං අත්ථීති? ආමන්තා. අරහා ඨතන අඨනොත්තප්ඨපන 

සඅඨනොත්තප්පීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථීති? ආමන්තා. අනාගාමී තාය

දිට්ඨියා සදිට්ඨිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගාමිස්ස අතීතා
විචිකිච්ඡා අත්ථි… අතීඨතො සීලබ්බතපරාමාඨසො අත්ථි… අතීඨතො

අණුසහගඨතොකාමරාඨගොඅත්ථි…අතීඨතොඅණුසහගඨතොබයාපාඨදොඅත්ථීති? 

ආමන්තා. අනාගාමී ඨතන බයාපාඨදන බයාපන්නචිත්ඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථීති? ආමන්තා. සකදාගාමී තාය

දිට්ඨියා සදිට්ඨිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සකදාගාමිස්ස අතීතා 
විචිකිච්ඡා අත්ථි… අතීඨතො සීලබ්බතපරාමාඨසො අත්ථි… අතීඨතො ඔළාරිඨකො

කාමරාඨගො අත්ථි… අතීඨතො ඔළාරිඨකො බයාපාඨදො අත්ථීති? ආමන්තා.

සකදාගාමී ඨතන බයාපාඨදන බයාපන්නචිත්ඨතොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපන්නස්සඅතීතාසක්කායදිට්ඨිඅත්ථීති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්ඨනො

තාය දිට්ඨියා සදිට්ඨිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසොතාපන්නස්ස 
අතීතා විචිකිච්ඡා අත්ථි… අතීඨතො සීලබ්බතපරාමාඨසො අත්ථි… අතීඨතො
අපායගමනීඨයො රාඨගො අත්ථි… අතීඨතො අපායගමනීඨයො ඨදොඨසො අත්ථි…

අතීඨතො අපායගමනීඨයො ඨමොඨහො අත්ථීති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්ඨනො ඨතන

ඨමොඨහනසඨමොඨහොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

292. පුථුජ්ජනස්ස අතීඨතො රාඨගො අත්ථි, පුථුජ්ජඨනො ඨතන රාඨගන 

සරාඨගොති? ආමන්තා. අරහඨතො අතීඨතො රාඨගො අත්ථි, අරහා ඨතන රාඨගන

සරාඨගොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පුථුජ්ජනස්ස අතීඨතො ඨදොඨසො
අත්ථි…ඨප.… අතීතං අඨනොත්තප්පං අත්ථි පුථුජ්ජඨනො ඨතන

අඨනොත්තප්ඨපන අඨනොත්තප්පීති? ආමන්තා. අරහඨතො අතීතං අඨනොත්තප්පං 

අත්ථි, අරහා ඨතන අඨනොත්තප්ඨපන අඨනොත්තප්පීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පුථුජ්ජනස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, පුථුජ්ජඨනො තාය දිට්ඨියා

සදිට්ඨිඨකොති? ආමන්තා. අනාගාමිස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, අනාගාමී



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

101 

පටුන 

තායදිට්ඨියාසදිට්ඨිඨකොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පුථුජ්ජනස්සඅතීතා 

විචිකිච්ඡාඅත්ථි…ඨප.…අතීඨතොඅණුසහගඨතොබයාපාඨදොඅත්ථි, පුථුජ්ජඨනො

ඨතන බයාපාඨදන බයාපන්නචිත්ඨතොති? ආමන්තා. අනාගාමිස්ස අතීඨතො 

අණුසහගඨතො බයාපාඨදො අත්ථි, අනාගාමී ඨතන බයාපාඨදන

බයාපන්නචිත්ඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පුථුජ්ජනස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, පුථුජ්ජඨනො තාය දිට්ඨියා

සදිට්ඨිඨකොති? ආමන්තා.සකදාගාමිස්සඅතීතාසක්කායදිට්ඨිඅත්ථි, සකදාගාමී

තායදිට්ඨියාසදිට්ඨිඨකොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පුථුජ්ජනස්සඅතීතා 

විචිකිච්ඡා අත්ථි… අතීඨතො ඔළාරිඨකො බයාපාඨදො අත්ථි, පුථුජ්ජඨනො ඨතන

බයාපාඨදන බයාපන්නචිත්ඨතොති? ආමන්තා.සකදාගාමිස්සඅතීඨතොඔළාරිඨකො 

බයාපාඨදොඅත්ථි, සකදාගාමීඨතනබයාපාඨදනබයාපන්නචිත්ඨතොති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පුථුජ්ජනස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, පුථුජ්ජඨනො තාය දිට්ඨියා

සදිට්ඨිඨකොති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්නස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, 

ඨසොතාපන්ඨනො තාය දිට්ඨියා සදිට්ඨිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
පුථුජ්ජනස්සඅතීතාවිචිකිච්ඡාඅත්ථි…ඨප.…අතීඨතොඅපායගමනීඨයො ඨමොඨහො

අත්ථි, පුථුජ්ජඨනොඨතනඨමොඨහනසඨමොඨහොති? ආමන්තා.ඨසොතාපන්නස්ස

අතීඨතො අපායගමනීඨයො ඨමොඨහො අත්ථි, ඨසොතාපන්ඨනො ඨතන ඨමොඨහන

සඨමොඨහොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො අතීඨතො රාඨගො අත්ථි, න ච අරහා ඨතන රාඨගන සරාඨගොති? 

ආමන්තා. පුථුජ්ජනස්සඅතීඨතොරාඨගොඅත්ථි, නචපුථුජ්ජඨනොඨතනරාඨගන

සරාඨගොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහඨතො අතීඨතො ඨදොඨසො

අත්ථි…ඨප.… අතීතං අඨනොත්තප්පං අත්ථි, න ච අරහා ඨතන

අඨනොත්තප්ඨපන අඨනොත්තප්පීති? ආමන්තා. පුථුජ්ජනස්ස අතීතං

අඨනොත්තප්පං අත්ථි, න ච පුථුජ්ජඨනො ඨතන අඨනොත්තප්ඨපන

අඨනොත්තප්පීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, න ච අනාගාමී තාය දිට්ඨියා

සදිට්ඨිඨකොති? ආමන්තා. පුථුජ්ජනස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, න ච

පුථුජ්ජඨනො තාය දිට්ඨියා සදිට්ඨිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
අනාගාමිස්සඅතීතාවිචිකිච්ඡාඅත්ථි…ඨප.…අතීඨතොඅණුසහගඨතො බයාපාඨදො

අත්ථි, න ච අනාගාමී ඨතන බයාපාඨදන බයාපන්නචිත්ඨතොති? ආමන්තා.

පුථුජ්ජනස්සඅතීඨතොඅණුසහගඨතොබයාපාඨදොඅත්ථි, නච පුථුජ්ජඨනොඨතන

බයාපාඨදනබයාපන්නචිත්ඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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පටුන 

සකදාගාමිස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, න ච සකදාගාමී තාය දිට්ඨියා

සදිට්ඨිඨකොති? ආමන්තා. පුථුජ්ජනස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, න ච 

පුථුජ්ජඨනො තාය දිට්ඨියා සදිට්ඨිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
සකදාගාමිස්සඅතීතා විචිකිච්ඡාඅත්ථි…ඨප.…අතීඨතොඔළාරිඨකොබයාපාඨදො

අත්ථි, න ච සකදාගාමී ඨතන බයාපාඨදන බයාපන්නචිත්ඨතොති? ආමන්තා.

පුථුජ්ජනස්ස අතීඨතො ඔළාරිඨකො බයාපාඨදො අත්ථි, න ච පුථුජ්ජඨනො ඨතන

බයාපාඨදනබයාපන්නචිත්ඨතොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපන්නස්ස අතීතා සක්කායදිට්ඨි අත්ථි, න ච ඨසොතාපන්ඨනො තාය 

දිට්ඨියාසදිට්ඨිඨකොති? ආමන්තා.පුථුජ්ජනස්සඅතීතාසක්කායදිට්ඨි අත්ථි, නච

පුථුජ්ජඨනො තාය දිට්ඨියා සදිට්ඨිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨසොතාපන්නස්ස අතීතා විචිකිච්ඡා අත්ථි…ඨප.… අතීඨතො අපායගමනීඨයො 

ඨමොඨහොඅත්ථි, නචඨසොතාපන්ඨනොඨතනඨමොඨහනසඨමොඨහොති? ආමන්තා.

පුථුජ්ජනස්සඅතීඨතො අපායගමනීඨයො ඨමොඨහොඅත්ථි, නචපුථුජ්ජඨනොඨතන

ඨමොඨහනසඨමොඨහොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතහත්ථාදිෙථා 

293. අතීතා හත්ථා අත්ථීති? ආමන්තා. අතීඨතසු හත්ඨථසු සති

ආදානනික්ඨඛපනං පඤ්ඤායතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතා පාදා

අත්ථීති? ආමන්තා.අතීඨතසුපාඨදසුසති අභික්කමපටික්කඨමොපඤ්ඤායතීති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතා පබ්බා අත්ථීති? ආමන්තා. අතීඨතසු

පබ්ඨබසුසතිසමිඤ්ජනපසාරණංපඤ්ඤායතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

අතීඨතො කුච්ඡි අත්ථීති? ආමන්තා. අතීතස්මිං කුච්ඡිස්මිං සති ජිඝච්ඡා පිපාසා 

පඤ්ඤායතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීඨතොකාඨයොඅත්ථීති? ආමන්තා.අතීඨතොකාඨයොපග්ගහනිග්ගහුපඨගො 

ඨඡදනඨභදනුපඨගො කාඨකහි ගිජ්ඨඣහි කුලඨලහි සාධාරඨණොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීඨත කාඨය විසං කඨමයය, සත්ථං කඨමයය, අග්ගි 

කඨමයයාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ලබ්භා අතීඨතො කාඨයො

අද්දුබන්ධඨනන බන්ධිතුං, රජ්ජුබන්ධඨනන බන්ධිතුං, සඞ්ඛලිකබන්ධඨනන

බන්ධිතුං, ගාමබන්ධඨනන බන්ධිතුං, නිගමබන්ධඨනන බන්ධිතුං, 

නගරබන්ධඨනන බන්ධිතුං, ජනපදබන්ධඨනන බන්ධිතුං, කණ් පඤ්චඨමහි

බන්ධඨනහිබන්ධිතුන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීඨතො ආඨපො අත්ථීති? ආමන්තා. ඨතන ආඨපන ආපකරණීයං

කඨරොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අතීඨතොඨතඨජොඅත්ථීති? ආමන්තා.

ඨතන ඨතඨජන ඨතජකරණීයං කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
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අතීඨතොවාඨයොඅත්ථීති? ආමන්තා.ඨතනවාඨයන වායකරණීයංකඨරොතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතක්ඛන්ධාදිසකමොධානෙථා 

294. අතීඨතො රූපක්ඛන්ඨධො අත්ථි, අනාගඨතො රූපක්ඛන්ඨධො අත්ථි, 

පච්චුප්පන්ඨනොරූපක්ඛන්ඨධො අත්ථීති? ආමන්තා. තඨයො රූපක්ඛන්ධාති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… අතීතා පඤ්චක්ඛන්ධා අත්ථි, අනාගතා

පඤ්චක්ඛන්ධා අත්ථි, පච්චුප්පන්නා පඤ්චක්ඛන්ධා අත්ථීති? ආමන්තා.

පන්නරසක්ඛන්ධාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං චක්ඛායතනං අත්ථි, අනාගතං චක්ඛායතනං අත්ථි, පච්චුප්පන්නං

චක්ඛායතනං අත්ථීති? ආමන්තා. තීණි චක්ඛායතනානීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතානි ද්වාදසායතනානි අත්ථි, අනාගතානි 

ද්වාදසායතනානි අත්ථි, පච්චුප්පන්නානි ද්වාදසායතනානි අත්ථීති? ආමන්තා. 

ඡත්තිංසායතනානීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතා චක්ඛුධාතු අත්ථි, අනාගතා චක්ඛුධාතු අත්ථි, පච්චුප්පන්නා

චක්ඛුධාතු අත්ථීති? ආමන්තා. තිස්ඨසො චක්ඛුධාතුඨයොති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතා අට් ාරස ධාතුඨයො අත්ථි, අනාගතා අට් ාරස

ධාතුඨයො අත්ථි, පච්චුප්පන්නා අට් ාරස ධාතුඨයො අත්ථීති? ආමන්තා.

චතුපඤ්ඤාසධාතුඨයොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං චක්ඛුන්ද්රියං අත්ථි, අනාගතං චක්ඛුන්ද්රියං අත්ථි, පච්චුප්පන්නං

චක්ඛුන්ද්රියං අත්ථීති? ආමන්තා. තීණි චක්ඛුන්ද්රියානීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතානි බාවීසතින්ද්රියානි අත්ථි, අනාගතානි

බාවීසතින්ද්රියානි අත්ථි, පච්චුප්පන්නානි බාවීසතින්ද්රියානි අත්ථීති? ආමන්තා.

ඡසට්ඨින්ද්රියානීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීඨතො රාජා චක්කවත්තී අත්ථි, අනාගඨතො රාජා චක්කවත්තී අත්ථි, 

පච්චුප්පන්ඨනො රාජා චක්කවත්තී අත්ථීති? ආමන්තා. තිණ්ණන්නං රාජූනං 

චක්කවත්තීනංසම්මුඛීභාඨවොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීඨතො සම්මාසම්මුද්ඨධො අත්ථි, අනාගඨතො සම්මාසම්බුද්ඨධො අත්ථි, 

පච්චුප්පන්ඨනො සම්මාසම්බුද්ඨධො අත්ථීති? ආමන්තා. තිණ්ණන්නං 

සම්මාසම්බුද්ධානංසම්මුඛීභාඨවොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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පදකසොධනෙථා 

295. අතීතං අත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථිඅතීතන්ති? අත්ථිසියාඅතීතං, සියා 
න්වාතීතන්ති. 

ආජානාහිනිග්ගහං.හඤ්චිඅතීතංඅත්ථි, අත්ථිසියාඅතීතං, සියා න්වාතීතං, 

ඨතනාතීතංන්වාතීතං, න්වාතීතං අතීතන්ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ

ඨඛො–‘අතීතංඅත්ථිඅත්ථිසියාඅතීතං, සියා න්වාතීතං, ඨතනාතීතංන්වාතීතං, 
න්වාතීතංඅතීත’’’න්තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන අතීතං න්වාතීතං න්වාතීතං අතීතන්ති, ඨනො ච වත ඨර 

වත්තබ්ඨබ–‘‘අතීතංඅත්ථිඅත්ථිසියාඅතීතං, සියාන්වාතීත’’න්ති.යංතත්ථ 

වඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘අතීතංඅත්ථිඅත්ථිසියාඅතීතං, සියාන්වාතීතං, 

ඨතනාතීතංන්වාතීතං, න්වාතීතංඅතීත’’’න්තිමිච්ඡා. 

අනාගතං අත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථි අනාගතන්ති? අත්ථි සියා අනාගතං, 
සියාන්වානාගතන්ති. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි අනාගතං අත්ථි අත්ථි සියා අනාගතං සියා

න්වානාගතං, ඨතනානාගතං න්වානාගතං, න්වානාගතංඅනාගතන්ති.යංතත්ථ

වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘අනාගතං අත්ථි අත්ථි සියා අනාගතං, සියා

න්වානාගතං, ඨතනානාගතංන්වානාගතං, න්වානාගතංඅනාගත’’’න්ති මිච්ඡා. 

ඨනොඨචපනානාගතංන්වානාගතංන්වානාගතංඅනාගතන්ති, ඨනොචවත

ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනාගතං අත්ථි අත්ථි සියා අනාගතං, සියා
න්වානාගත’’න්ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො – ‘අනාගතං අත්ථි

අත්ථි සියා අනාගතං, සියා න්වානාගතං, ඨතනානාගතං න්වානාගතං, 
න්වානාගතංඅනාගත’’’න්තිමිච්ඡා. 

පච්චුප්පන්නං අත්ථීති, ආමන්තා. අත්ථි පච්චුප්පන්නන්ති? අත්ථි සියා

පච්චුප්පන්නං, සියාඨනොපච්චුප්පන්නන්ති. 

ආජානාහිනිග්ගහං.හඤ්චිපච්චුප්පන්නංඅත්ථිඅත්ථිසියා පච්චුප්පන්නං, 

සියා ඨනො පච්චුප්පන්නං, ඨතන පච්චුප්පන්නං, ඨනො පච්චුප්පන්නං, ඨනො

පච්චුප්පන්නං පච්චුප්පන්නන්ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො –

‘පච්චුප්පන්නංඅත්ථිඅත්ථිසියාපච්චුප්පන්නං, සියාඨනො පච්චුප්පන්නං, ඨතන

පච්චුප්පන්නං ඨනො පච්චුප්පන්නං, ඨනො පච්චුප්පන්නං පච්චුප්පන්න’’’න්ති
මිච්ඡා. 
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ඨනො ඨච පන පච්චුප්පන්නං ඨනො පච්චුප්පන්නං, ඨනො පච්චුප්පන්නං

පච්චුප්පන්නන්ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පච්චුප්පන්නං අත්ථි අත්ථි

සියා පච්චුප්පන්නං, සියා ඨනො පච්චුප්පන්න’’න්ති. යං තත්ථ වඨදසි –

‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘පච්චුප්පන්නං අත්ථිඅත්ථිසියා පච්චුප්පන්නං, සියාඨනො

පච්චුප්පන්නං, ඨතන පච්චුප්පන්නං ඨනො පච්චුප්පන්නං, ඨනො පච්චුප්පන්නං 
පච්චුප්පන්න’’’න්තිමිච්ඡා. 

නිබ්බානං අත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථිනිබ්බානන්ති? අත්ථි සියානිබ්බානං
සියාඨනොනිබ්බානන්ති. 

ආජානාහි නිග්ගහං. හඤ්චි නිබ්බානං අත්ථි අත්ථි සියා නිබ්බානං, සියා

ඨනොනිබ්බානං, ඨතනනිබ්බානංඨනොනිබ්බානං, ඨනොනිබ්බානං නිබ්බානන්ති.

යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො – ‘නිබ්බානං අත්ථිඅත්ථිසියානිබ්බානං, 

සියා ඨනො නිබ්බානං, ඨතන නිබ්බානං ඨනො නිබ්බානං, ඨනො නිබ්බානං
නිබ්බාන’’’න්තිමිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන නිබ්බානං ඨනො නිබ්බානං, ඨනො නිබ්බානං නිබ්බානන්ති, 

ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘නිබ්බානං අත්ථි අත්ථි සියානිබ්බානං, සියා
ඨනො නිබ්බාන’’න්ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘නිබ්බානංඅත්ථි

අත්ථි සියානිබ්බානං, සියාඨනොනිබ්බානං, ඨතනනිබ්බානංඨනොනිබ්බානං, 
ඨනොනිබ්බානං නිබ්බාන’’’න්තිමිච්ඡා. 

සුත්තසාධනං 

296. න වත්තබ්බං– ‘‘අතීතංඅත්ථි, අනාගතංඅත්ථී’’ති? ආමන්තා.නනු

වුත්තං භගවතා – ‘‘යං කිඤ්චි, භික්ඛඨව, රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං
අජ්ඣත්තංවාබහිද්ධාවා ඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූඨර
සන්තිඨක වා – අයං වුච්චති රූපක්ඛන්ඨධො. යා කාචි ඨවදනා… යා කාචි
සඤ්ඤා… ඨය ඨකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං වා
හීනං වා පණීතං වා යං දූඨර සන්තිඨක වා – අයං වුච්චති

විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධො’’ති [සං. නි. 3.48]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.

ඨතනහි අතීතංඅත්ථි, අනාගතංඅත්ථීති. 

අතීතං අත්ථි, අනාගතං අත්ථීති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘තඨයොඨම, භික්ඛඨව, නිරුත්තිපථා අධිවචනපථා පඤ්ඤත්තිපථා
අසඞ්කිණ්ණා අසඞ්කිණ්ණපුබ්බා න සඞ්කියන්ති න සඞ්කියිස්සන්ති 

අප්පටිකුට් ාසමඨණහිබ්රාහ්මඨණහිවිඤ්ඤූහි.කතඨමතඨයො? යං, භික්ඛඨව, 

රූපං අතීතංනිරුද්ධංවිගතංවිපරිණතං ‘අඨහොසී’තිතස්සසඞ්ඛා, ‘අඨහොසී’ති



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

106 

පටුන 

තස්සසමඤ්ඤා, ‘අඨහොසී’තිතස්සපඤ්ඤත්ති; නතස්සසඞ්ඛා ‘අත්ථී’ති, න

තස්සසඞ්ඛා ‘භවිස්සතී’ති.යාඨවදනා…ඨප.…යාසඤ්ඤා…ඨයසඞ්ඛාරා…

යං විඤ්ඤාණං අතීතං නිරුද්ධං විගතං විපරිණතං ‘අඨහොසී’ති තස්ස සඞ්ඛා, 

‘අඨහොසී’ති තස්ස සමඤ්ඤා, ‘අඨහොසී’ති තස්ස පඤ්ඤත්ති; න තස්ස සඞ්ඛා

‘අත්ථී’ති, නතස්සසඞ්ඛා‘භවිස්සතී’ති. 

‘‘යං, භික්ඛඨව, රූපං අජාතං අපාතුභූතං ‘භවිස්සතී’ති තස්ස සඞ්ඛා, 

‘භවිස්සතී’තිතස්ස සමඤ්ඤා, ‘භවිස්සතී’තිතස්ස පඤ්ඤත්ති; නතස්සසඞ්ඛා

‘අත්ථී’ති, නතස්සසඞ්ඛා‘අඨහොසී’ති.යාඨවදනා…ඨප.… යාසඤ්ඤා…ඨය

සඞ්ඛාරා… යං විඤ්ඤාණං අජාතං අපාතුභූතං ‘භවිස්සතී’ති තස්ස සඞ්ඛා, 

‘භවිස්සතී’තිතස්සසමඤ්ඤා, ‘භවිස්සතී’තිතස්සපඤ්ඤත්ති; නතස්සසඞ්ඛා 

‘අත්ථී’ති, නතස්සසඞ්ඛා‘අඨහොසී’ති. 

‘‘යං, භික්ඛඨව, රූපං ජාතං පාතුභූතං ‘අත්ථී’ති තස්ස සඞ්ඛා, ‘අත්ථී’ති

තස්සසමඤ්ඤා, ‘අත්ථී’තිතස්සපඤ්ඤත්ති; නතස්සසඞ්ඛා ‘අඨහොසී’ති, න
තස්සසඞ්ඛා‘භවිස්සතී’ති.යාඨවදනා…ඨප.…යාසඤ්ඤා…ඨයසඞ්ඛාරා…

යං විඤ්ඤාණං ජාතං පාතුභූතං ‘අත්ථී’ති තස්ස සඞ්ඛා, ‘අත්ථී’ති තස්ස

සමඤ්ඤා, ‘අත්ථී’ති තස්සපඤ්ඤත්ති; නතස්සසඞ්ඛා ‘අඨහොසී’ති, න තස්ස

සඞ්ඛා ‘භවිස්සතී’ති. ඉඨම ඨඛො, භික්ඛඨව, තඨයො නිරුත්තිපථා අධිවචනපථා
පඤ්ඤත්තිපථා අසඞ්කිණ්ණා අසඞ්කිණ්ණපුබ්බා න සඞ්කියන්ති න
සඞ්කියිස්සන්ති අප්පටිකුට් ාසමඨණහිබ්රාහ්මඨණහිවිඤ්ඤූහි. 

‘‘ඨයපි ඨත, භික්ඛඨව, අඨහසුං උක්කලා වස්සභඤ්ඤා අඨහතුකවාදා 

අකිරියවාදා නත්ථිකවාදා, ඨතපිඨම තඨයො නිරුත්තිපඨථ අධිවචනපඨථ
පඤ්ඤත්තිපඨථ න ගරහිතබ්බං න පටික්ඨකොසිතබ්බං අමඤ්ඤිංසු. තං කිස්ස

ඨහතු? නින්දාබයාඨරොසඋපාරම්භභයා’’ති [සංයුත්තනිකාඨය]. අත්ඨථව 

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං – ‘‘අතීතංඅත්ථි, අනාගතං 
අත්ථී’’ති. 

අතීතං අත්ථීති? ආමන්තා.නනුආයස්මා ඵග්ගුඨනොභගවන්තංඑතදඨවොච–

‘‘අත්ථි නු ඨඛො තං, භන්ඨත, චක්ඛුං ඨයන චක්ඛුනා අතීඨත බුද්ඨධ
පරිනිබ්බුඨත ඡින්නපපඤ්ඨච ඡින්නවටුඨම පරියාදින්නවට්ඨෙ 

සබ්බදුක්ඛවීතිවත්ඨත පඤ්ඤාපයමාඨනො පඤ්ඤාඨපයයාති. අත්ථිනු ඨඛො සා, 

භන්ඨත, ජිව්හා…ඨප.… අත්ථි නු ඨඛො ඨසො, භන්ඨත, මඨනො ඨයන මඨනන
අතීඨත බුද්ඨධ පරිනිබ්බුඨත ඡින්නපපඤ්ඨච ඡින්නවටුඨම පරියාදින්නවට්ඨෙ
සබ්බදුක්ඛවීතිවත්ඨතපඤ්ඤාපයමාඨනො පඤ්ඤාඨපයයා’’ති. 
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පටුන 

‘‘නත්ථි ඨඛො තං, ඵග්ගුන, චක්ඛුං ඨයන චක්ඛුනා අතීඨත බුද්ඨධ
පරිනිබ්බුඨත ඡින්නපපඤ්ඨච ඡින්නවටුඨම පරියාදින්නවට්ඨෙ 

සබ්බදුක්ඛවීතිවත්ඨත පඤ්ඤාපයමාඨනො පඤ්ඤාඨපයය. නත්ථි ඨඛො සා, 

ඵග්ගුන, ජිව්හා…ඨප.…නත්ථිනු ඨඛො ඨසො, ඵග්ගුන, මඨනො ඨයනමඨනන
අතීඨත බුද්ඨධ පරිනිබ්බුඨත ඡින්නපපඤ්ඨච ඡින්නවටුඨම පරියාදින්නවට්ඨෙ 

සබ්බදුක්ඛවීතිවත්ඨත පඤ්ඤාපයමාඨනො පඤ්ඤාඨපයයා’’ති [සං. නි. 4.83]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අතීතං
අත්ථී’’ති. 

අතීතං අත්ථීති? ආමන්තා. නනු ආයස්මා නන්දඨකො එතදඨවොච – ‘‘අහු 

පුබ්ඨබ ඨලොඨභො තදහු අකුසලං, ඨසො එතරහි නත්ථි, ඉච්ඨචතං කුසලං. අහු

පුබ්ඨබ ඨදොඨසො… අහු පුබ්ඨබ ඨමොඨහො, තදහු අකුසලං, ඨසො එතරහි නත්ථි, 

ඉච්ඨචතං කුසල’’න්ති [අඞ්ගුත්තරනිකාඨය]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.ඨතනහින වත්තබ්බං–‘‘අතීතංඅත්ථී’’ති. 

නවත්තබ්බං – ‘‘අනාගතං අත්ථී’’ති? ආමන්තා.නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘කබළීකාඨර ඨච, භික්ඛඨව, ආහාඨර අත්ථි රාඨගො, අත්ථි නන්දී, අත්ථි

තණ්හා; පතිට්ඨිතං තත්ථ විඤ්ඤාණං විරූළ්හං. යත්ථ පතිට්ඨිතං විඤ්ඤාණං

විරූළ්හං, අත්ථි තත්ථ නාමරූපස්ස අවක්කන්ති. යත්ථ අත්ථි නාමරූපස්ස 

අවක්කන්ති, අත්ථි තත්ථ සඞ්ඛාරානං වුද්ධි. යත්ථ අත්ථි සඞ්ඛාරානං වුද්ධි, 

අත්ථි තත්ථ ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති. යත්ථ අත්ථි ආයතිං

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, අත්ථිතත්ථආයතිංජාතිජරාමරණං.යත්ථඅත්ථිආයතිං 

ජාතිජරාමරණං, සඨසොකංතං, භික්ඛඨව, සරජං [සදරං (සං.නි. 2.64) තඨදව 
යුත්තතරං] සඋපායාසන්තිවදාමි. 

‘‘ඵස්ඨස ඨච, භික්ඛඨව, ආහාඨර… මඨනොසඤ්ඨචතනාය ඨච, භික්ඛඨව, 

ආහාඨර… විඤ්ඤාඨණ ඨච, භික්ඛඨව, ආහාඨර අත්ථි රාඨගො, අත්ථි

නන්දී…ඨප.… සරජං සඋපායාසන්ති වදාමී’’ති [සං. නි. 2.64]. අත්ඨථව 

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහිඅනාගතංඅත්ථීති. 

අනාගතං අත්ථීති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘කබළීකාඨර ඨච, 

භික්ඛඨව, ආහාඨරනත්ථි රාඨගො, නත්ථිනන්දී, නත්ථිතණ්හා; අප්පතිට්ඨිතං

තත්ථ විඤ්ඤාණං අවිරූළ්හං. යත්ථ විඤ්ඤාණං අප්පතිට්ඨිතං අවිරූළ්හං, 

නත්ථිතත්ථ නාමරූපස්සඅවක්කන්ති.යත්ථනත්ථිනාමරූපස්සඅවක්කන්ති, 

නත්ථිතත්ථ සඞ්ඛාරානංවුද්ධි.යත්ථනත්ථිසඞ්ඛාරානං වුද්ධි, නත්ථිතත්ථ

ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති. යත්ථ නත්ථි ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බත්ති, 

නත්ථි තත්ථ ආයතිං ජාතිජරාමරණං. යත්ථ නත්ථි ආයතිං ජාතිජරාමරණං, 

අඨසොකංතං, භික්ඛඨව, අරජංඅනුපායාසන්තිවදාමි. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

108 

පටුන 

‘‘ඵස්ඨස ඨච, භික්ඛඨව, ආහාඨර… මඨනොසඤ්ඨචතනාය ඨච, භික්ඛඨව, 

ආහාඨර… විඤ්ඤාඨණ ඨච, භික්ඛඨව, ආහාඨර නත්ථි රාඨගො, නත්ථි

නන්දී…ඨප.… අරජං අනුපායාසන්ති වදාමී’’ති [සං. නි. 2.64]. අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘අනාගතං අත්ථී’’ති. 

සබ්බමත්ථීතිකථානිට්ඨිතා. 

6. අතීතක්ඛන්ධාදිෙථා 

1. නසුත්තසාධනං 

297. අතීතං ඛන්ධාති? ආමන්තා. අතීතං අත්ථීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අතීතං ආයතනන්ති? ආමන්තා.අතීතංඅත්ථීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං ධාූතති? ආමන්තා. අතීතං අත්ථීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අතීතංඛන්ධාධාතුආයතනන්ති [ඛන්ධධාතුආයතනන්ති 

(සයා.)]? ආමන්තා.අතීතංඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං ඛන්ධාති? ආමන්තා. අනාගතං අත්ථීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අනාගතංආයතනන්ති? ආමන්තා. අනාගතං අත්ථීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අනාගතංධාූතති? ආමන්තා.අනාගතංඅත්ථීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතං ඛන්ධා ධාතු ආයතනන්ති? ආමන්තා.

අනාගතංඅත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං ඛන්ධා පච්චුප්පන්නං අත්ථීති? ආමන්තා. අතීතං ඛන්ධා

අතීතං අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං ආයතනං 

පච්චුප්පන්නං අත්ථීති? ආමන්තා. අතීතංආයතනං අතීතං අත්ථීති? නඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං ධාතු පච්චුප්පන්නං අත්ථීති? ආමන්තා.

අතීතං ධාතු අතීතං අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං 

ඛන්ධා ධාතුආයතනං පච්චුප්පන්නං අත්ථීති? ආමන්තා. අතීතං ඛන්ධා ධාතු

ආයතනං අතීතංඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං ඛන්ධා පච්චුප්පන්නං අත්ථීති? ආමන්තා. අනාගතං ඛන්ධා

අනාගතං අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං ආයතනං

පච්චුප්පන්නං අත්ථීති? ආමන්තා. අනාගතං ආයතනං අනාගතං අත්ථීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං ධාතු පච්චුප්පන්නං අත්ථීති? 

ආමන්තා. අනාගතං ධාතු අනාගතං අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

පච්චුප්පන්නං ඛන්ධා ධාතු ආයතනං පච්චුප්පන්නං අත්ථීති? ආමන්තා.
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අනාගතං ඛන්ධා ධාතු ආයතනං අනාගතං අත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං ඛන්ධා අතීතං නත්ථීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං ඛන්ධා 

පච්චුප්පන්නංනත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අතීතංආයතනංඅතීතං

නත්ථීති? ආමන්තා.පච්චුප්පන්නංආයතනංපච්චුප්පන්නංනත්ථීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතංධාතුඅතීතංනත්ථීති? ආමන්තා.පච්චුප්පන්නංධාතු

පච්චුප්පන්නං නත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං ඛන්ධා ධාතු

ආයතනං අතීතං නත්ථීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං ඛන්ධා ධාතු ආයතනං

පච්චුප්පන්නං නත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං ඛන්ධා අනාගතං නත්ථීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං ඛන්ධා 

පච්චුප්පන්නං නත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතං
ආයතනං…ඨප.… අනාගතං ධාතු…ඨප.… අනාගතං ඛන්ධා ධාතු ආයතනං

අනාගතං නත්ථීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං ඛන්ධා ධාතු ආයතනං

පච්චුප්පන්නංනත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං රූපං ඛන්ඨධොති? ආමන්තා. අතීතං රූපං අත්ථීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අතීතංරූපංආයතනන්ති? ආමන්තා.අතීතංරූපංඅත්ථීති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං රූපං ධාූතති? ආමන්තා. අතීතං රූපං

අත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අතීතංරූපංඛන්ධාධාතුආයතනන්ති? 

ආමන්තා. අතීතංරූපංඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං රූපං ඛන්ඨධොති? ආමන්තා. අනාගතං රූපං අත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතං රූපං ආයතනං…ඨප.… අනාගතං රූපං

ධාතු…ඨප.… අනාගතංරූපංඛන්ධාධාතුආයතනන්ති? ආමන්තා. අනාගතං

රූපංඅත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං රූපංඛන්ඨධො පච්චුප්පන්නංරූපංඅත්ථීති? ආමන්තා.අතීතං

රූපං ඛන්ඨධො අතීතං රූපං අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
පච්චුප්පන්නං රූපං ආයතනං…ඨප.… පච්චුප්පන්නං රූපං ධාතු…ඨප.…

පච්චුප්පන්නං රූපං ඛන්ධා ධාතු ආයතනං පච්චුප්පන්නං රූපං අත්ථීති? 

ආමන්තා.අතීතංරූපංඛන්ධාධාතුආයතනංඅතීතංරූපංඅත්ථීති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං රූපං ඛන්ඨධො පච්චුප්පන්නං රූපං අත්ථීති? ආමන්තා.

අනාගතංරූපංඛන්ඨධොඅනාගතංරූපංඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…
පච්චුප්පන්නං රූපං ආයතනං…ඨප.… පච්චුප්පන්නං රූපං ධාතු…ඨප.…
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පච්චුප්පන්නං රූපං ඛන්ධා ධාතු ආයතනං පච්චුප්පන්නං රූපං අත්ථීති? 

ආමන්තා. අනාගතං රූපං ඛන්ධා ධාතුආයතනං අනාගතං රූපං අත්ථීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං රූපංඛන්ඨධොඅතීතංරූපංනත්ථීති? ආමන්තා.පච්චුප්පන්නංරූපං

ඛන්ඨධො පච්චුප්පන්නං රූපං නත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං 
රූපංආයතනං…ඨප.…අතීතංරූපං ධාතු…ඨප.… අතීතංරූපංඛන්ධාධාතු

ආයතනං අතීතං රූපං නත්ථීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං රූපං ඛන්ධා ධාතු

ආයතනංපච්චුප්පන්නංරූපංනත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතංරූපංඛන්ඨධොඅනාගතංරූපංනත්ථීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං

රූපං ඛන්ඨධො පච්චුප්පන්නං රූපං නත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
අනාගතංරූපංආයතනං…ඨප.…අනාගතංරූපංධාතු…ඨප.…අනාගතංරූපං

ඛන්ධා ධාතුආයතනංඅනාගතංරූපංනත්ථීති? ආමන්තා.පච්චුප්පන්නංරූපං

ඛන්ධා ධාතු ආයතනං පච්චුප්පන්නං රූපං නත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතාඨවදනා…අතීතාසඤ්ඤා…අතීතාසඞ්ඛාරා…අතීතංවිඤ්ඤාණං 

ඛන්ඨධොති? ආමන්තා. අතීතං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අතීතං විඤ්ඤාණංආයතනං …ඨප.…අතීතංවිඤ්ඤාණං

ධාතු…ඨප.…අතීතං විඤ්ඤාණංඛන්ධාධාතුආයතනන්ති? ආමන්තා.අතීතං

විඤ්ඤාණංඅත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතංවිඤ්ඤාණංඛන්ඨධොති? ආමන්තා.අනාගතං විඤ්ඤාණංඅත්ථීති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතං විඤ්ඤාණං ආයතනං…ඨප.…
අනාගතං විඤ්ඤාණං ධාතු…ඨප.… අනාගතං විඤ්ඤාණං ඛන්ධා ධාතු

ආයතනන්ති? ආමන්තා. අනාගතං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං ඛන්ඨධො පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? 

ආමන්තා. අතීතං විඤ්ඤාණං ඛන්ඨධො අතීතං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං ආයතනං…ඨප.… 
පච්චුප්පන්නංවිඤ්ඤාණංධාතු…ඨප.…පච්චුප්පන්නංවිඤ්ඤාණංඛන්ධාධාතු

ආයතනං පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. අතීතං විඤ්ඤාණං

ඛන්ධා ධාතු ආයතනං අතීතං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං ඛන්ඨධො පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? 

ආමන්තා. අනාගතං විඤ්ඤාණං ඛන්ඨධො අනාගතං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං ආයතනං…ඨප.… 
පච්චුප්පන්නංවිඤ්ඤාණංධාතු…ඨප.…පච්චුප්පන්නංවිඤ්ඤාණංඛන්ධාධාතු

ආයතනං පච්චුප්පන්නංවිඤ්ඤාණංඅත්ථීති? ආමන්තා. අනාගතංවිඤ්ඤාණං

ඛන්ධා ධාතු ආයතනං අනාගතං විඤ්ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං විඤ්ඤාණං ඛන්ඨධො අතීතං විඤ්ඤාණං නත්ථීති? ආමන්තා. 

පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං ඛන්ඨධො පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං නත්ථීති? න 
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං විඤ්ඤාණං ආයතනං…ඨප.… අතීතං
විඤ්ඤාණං ධාතු…ඨප.… අතීතං විඤ්ඤාණං ඛන්ධා ධාතු ආයතනං අතීතං

විඤ්ඤාණං නත්ථීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං ඛන්ධා ධාතු

ආයතනං පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං නත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අනාගතං විඤ්ඤාණං ඛන්ඨධො අනාගතං විඤ්ඤාණං නත්ථීති? ආමන්තා.

පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං ඛන්ඨධො පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං නත්ථීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අනාගතංවිඤ්ඤාණංආයතනං…ඨප.…අනාගතං 
විඤ්ඤාණං ධාතු…ඨප.… අනාගතං විඤ්ඤාණං ඛන්ධා ධාතු ආයතනං

අනාගතං විඤ්ඤාණං නත්ථීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං ඛන්ධා

ධාතු ආයතනං පච්චුප්පන්නං විඤ්ඤාණං නත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

2. සුත්තසාධනං 

298. න වත්තබ්බං – ‘‘අතීතානාගතා ඛන්ධා ධාතු ආයතනං නත්ථි

ඨචඨත’’ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘තඨයොඨම, භික්ඛඨව, 
නිරුත්තිපථා අධිවචනපථා පඤ්ඤත්ති…ඨප.… විඤ්ඤූහීති…ඨප.…’’.

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහින වත්තබ්බං – ‘‘අතීතානාගතා
ඛන්ධාධාතුආයතනංනත්ථිඨචඨත’’ති. 

අතීතානාගතා ඛන්ධා ධාතු ආයතනං නත්ථි ඨචඨතති? ආමන්තා. නනු 

වුත්තං භගවතා – ‘‘යං කිඤ්චි, භික්ඛඨව, රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං
අජ්ඣත්තං වාබහිද්ධා වාඔළාරිකංවාසුඛුමංවාහීනංවාපණීතංවායංදූඨර 

සන්තිඨක වා, අයං වුච්චති රූපක්ඛන්ඨධො. යා කාචි ඨවදනා… යා කාචි
සඤ්ඤා… ඨය ඨකචි සඞ්ඛාරා… යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණං
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං…ඨප.… අයං වුච්චති විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධො’’ති.

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහිනවත්තබ්බං– ‘‘අතීතානාගතා
ඛන්ධාධාතුආයතනංනත්ථිඨචඨත’’ති. 
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අතීතක්ඛන්ධාදිකථානිට්ඨිතා. 

7. එෙච්චංඅත්ථීතිෙථා 

1. අතීතාදිඑෙච්චෙථා 

299. අතීතං අත්ථීති? එකච්චංඅත්ථි, එකච්චංනත්ථීති. එකච්චංනිරුද්ධං, 

එකච්චංනනිරුද්ධං; එකච්චංවිගතං, එකච්චංඅවිගතං; එකච්චං අත්ථඞ්ගතං, 

එකච්චං න අත්ථඞ්ගතං; එකච්චං අබ්භත්ථඞ්ගතං, එකච්චං න 

අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතංඑකච්චංඅත්ථි, එකච්චංනත්ථීති? ආමන්තා.අතීතා අවිපක්කවිපාකා

ධම්මාඑකච්ඨචඅත්ථි, එකච්ඨචනත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං

එකච්චං අත්ථි, එකච්චං නත්ථීති? ආමන්තා. අතීතා විපක්කවිපාකා ධම්මා 

එකච්ඨච අත්ථි, එකච්ඨච නත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං

එකච්චංඅත්ථි, එකච්චංනත්ථීති? ආමන්තා. අතීතාඅවිපාකාධම්මාඑකච්ඨච

අත්ථිඑකච්ඨචනත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං එකච්චංඅත්ථිඑකච්චංනත්ථීති? ආමන්තා.කිංඅත්ථිකිංනත්ථීති? 

අතීතාඅවිපක්කවිපාකාධම්මා–ඨතඅත්ථි; අතීතා විපක්කවිපාකාධම්මා–ඨත

නත්ථීති. අතීතා අවිපක්කවිපාකා ධම්මා – ඨත අත්ථීති? ආමන්තා. අතීතා

විපක්කවිපාකා ධම්මා – ඨත අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතා

අවිපක්කවිපාකාධම්මා–ඨතඅත්ථීති? ආමන්තා.අතීතා අවිපාකාධම්මා–ඨත

අත්ථීති [අතීතා අවිපක්කවිපාකා ධම්මා ඨත නත්ථීති (ක.)]? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතා විපක්කවිපාකා ධම්මා – ඨත නත්ථීති? ආමන්තා. අතීතා 

අවිපක්කවිපාකාධම්මා–ඨතනත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ …ඨප.…. 

අතීතා අවිපාකා [විපක්කවිපාකා (සයා.), අවිපක්කවිපාකා (ක.)] ධම්මා –

ඨත නත්ථීති? ආමන්තා. අතීතා අවිපක්කවිපාකා [අවිපාකා (සයා.)] ධම්මා –

ඨතනත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතා අවිපක්කවිපාකා ධම්මා – ඨත අත්ථීති? ආමන්තා. නනු අතීතා 

අවිපක්කවිපාකා ධම්මානිරුද්ධාති? ආමන්තා. හඤ්චි අතීතා අවිපක්කවිපාකා

ධම්මා නිරුද්ධා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අතීතාඅවිපක්කවිපාකාධම්මා

–ඨත [ධම්මානිරුද්ධාඨත(සයා.ක.)] අත්ථී’’ති. 
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අතීතා අවිපක්කවිපාකාධම්මානිරුද්ධා –ඨත අත්ථීති? ආමන්තා. අතීතා

විපක්කවිපාකාධම්මානිරුද්ධා–ඨතඅත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අතීතා අවිපක්කවිපාකා ධම්මා නිරුද්ධා – ඨත අත්ථීති? ආමන්තා. අතීතා

අවිපාකා [අවිපක්කවිපාකා(සී.ක.)] ධම්මානිරුද්ධා – ඨතඅත්ථීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතා විපක්කවිපාකා ධම්මා නිරුද්ධා – ඨතනත්ථීති? ආමන්තා. අතීතා

අවිපක්කවිපාකා ධම්මා නිරුද්ධා – ඨත නත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතා අවිපාකා [විපක්කවිපාකා (සයා.), අවිපක්කවිපාකා (ක.)] ධම්මා

නිරුද්ධා–ඨතනත්ථීති? ආමන්තා.අතීතා අවිපක්කවිපාකා [අවිපාකා(සයා.)] 

ධම්මානිරුද්ධා–ඨතනත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතාඅවිපක්කවිපාකාධම්මානිරුද්ධා –ඨතඅත්ථීති? ආමන්තා. අතීතා

විපක්කවිපාකා ධම්මා නිරුද්ධා – ඨත නත්ථීති? ආමන්තා. අතීතා එකඨදසං
විපක්කවිපාකා ධම්මා එකඨදසං අවිපක්කවිපාකා ධම්මා නිරුද්ධා – ඨත

එකච්ඨචඅත්ථිඑකච්ඨචනත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘අතීතා අවිපක්කවිපාකා ධම්මා – ඨත අත්ථී’’ති? 

ආමන්තා. නනු අතීතා අවිපක්කවිපාකා ධම්මා විපච්චිස්සන්තීති? ආමන්තා.

හඤ්චි අතීතාඅවිපක්කවිපාකාධම්මාවිපච්චිස්සන්ති, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ
–‘‘අතීතා අවිපක්කවිපාකාධම්මා–ඨතඅත්ථී’’ති. 

අතීතා අවිපක්කවිපාකා ධම්මා විපච්චිස්සන්තීති කත්වා ඨත අත්ථීති? 

ආමන්තා. විපච්චිස්සන්තීති කත්වා පච්චුප්පන්නාති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… විපච්චිස්සන්තීති කත්වා පච්චුප්පන්නාති? ආමන්තා. 

පච්චුප්පන්නා ධම්මා නිරුජ්ඣිස්සන්තීති කත්වා ඨත නත්ථීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

2. අනාගතාදිඑෙච්චෙථා 

300. අනාගතං අත්ථීති? එකච්චංඅත්ථි, එකච්චංනත්ථීති.එකච්චංජාතං, 

එකච්චංඅජාතං; එකච්චං සඤ්ජාතං, එකච්චංඅසඤ්ජාතං; එකච්චංනිබ්බත්තං, 

එකච්චං අනිබ්බත්තං; එකච්චං පාතුභූතං, එකච්චං අපාතුභූතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං එකච්චං අත්ථි, එකච්චං නත්ථීති? ආමන්තා. අනාගතා 

උප්පාදිඨනො ධම්මා එකච්ඨච අත්ථි, එකච්ඨච නත්ථීති? න ඨහවං 
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වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතං එකච්චං අත්ථි, එකච්චං නත්ථීති? ආමන්තා.

අනාගතා අනුප්පාදිඨනො ධම්මා එකච්ඨච අත්ථි, එකච්ඨචනත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං එකච්චං අත්ථි, එකච්චං නත්ථීති? ආමන්තා. කිං අත්ථි, කිං

නත්ථීති? අනාගතා උප්පාදිඨනො ධම්මා – ඨත අත්ථි; අනාගතා අනුප්පාදිඨනො

ධම්මා– ඨතනත්ථීති.අනාගතාඋප්පාදිඨනොධම්මා–ඨතඅත්ථීති? ආමන්තා.

අනාගතා අනුප්පාදිඨනොධම්මා –ඨතඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

අනාගතා අනුප්පාදිඨනො ධම්මා – ඨත නත්ථීති? ආමන්තා. අනාගතා

උප්පාදිඨනොධම්මා–ඨත නත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතා උප්පාදිඨනො ධම්මා – ඨත අත්ථීති? ආමන්තා. නනු අනාගතා 

උප්පාදිඨනො ධම්මා අජාතාති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාගතා උප්පාදිඨනො ධම්මා

අජාතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනාගතා උප්පාදිඨනො ධම්මා – ඨත
අත්ථී’’ති. 

අනාගතා උප්පාදිඨනො ධම්මා අජාතා – ඨත අත්ථීති? ආමන්තා. අනාගතා 

අනුප්පාදිඨනො ධම්මා අජාතා – ඨත අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අනාගතා අනුප්පාදිඨනො ධම්මා අජාතා – ඨත නත්ථීති? ආමන්තා. අනාගතා

උප්පාදිඨනොධම්මාඅජාතා – ඨතනත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නවත්තබ්බං–‘‘අනාගතාඋප්පාදිඨනොධම්මා–ඨතඅත්ථී’’ති? ආමන්තා.

නනු අනාගතා උප්පාදිඨනො ධම්මා උප්පජ්ජිස්සන්තීති? ආමන්තා. හඤ්චි

අනාගතා උප්පාදිඨනො ධම්මා උප්පජ්ජිස්සන්ති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අනාගතාඋප්පාදිඨනොධම්මා–ඨතඅත්ථී’’ති. 

අනාගතා උප්පාදිඨනො ධම්මා උප්පජ්ජිස්සන්තීති කත්වා ඨත අත්ථීති? 

ආමන්තා. උප්පජ්ජිස්සන්තීති කත්වා පච්චුප්පන්නාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… උප්පජ්ජිස්සන්තීති කත්වා පච්චුප්පන්නාති? ආමන්තා.

පච්චුප්පන්නා ධම්මා නිරුජ්ඣිස්සන්තීති කත්වා ඨත නත්ථීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

එකච්චංඅත්ථීතිකථානිට්ඨිතා. 

8. සතිපට් ානෙථා 

301. සබ්ඨබ ධම්මා සතිපට් ානාති? ආමන්තා. සබ්ඨබ ධම්මා සති
සතින්ද්රියංසතිබලංසම්මාසති සතිසම්ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොඑකායනමග්ඨගොඛයගාමී
ඨබොධගාමී අපචයගාමී අනාසවා අසංඨයොජනියා අගන්ථනියා අඨනොඝනියා
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අඨයොගනියා අනීවරණියා අපරාමට් ා අනුපාදානියා අසංකිඨලසිකා, සබ්ඨබ
ධම්මා බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති සඞ්ඝානුස්සති සීලානුස්සති චාගානුස්සති
ඨදවතානුස්සති ආනාපානස්සති මරණානුස්සති කායගතාසති

උපසමානුස්සතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්ඨබ ධම්මා සතිපට් ානාති? ආමන්තා. චක්ඛායතනං සතිපට් ානන්ති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චක්ඛායතනං සතිපට් ානන්ති? ආමන්තා.
චක්ඛායතනං සති සතින්ද්රියං සතිබලං සම්මාසති සතිසම්ඨබොජ්ඣඞ්ඨගො
එකායනමග්ඨගො ඛයගාමී ඨබොධගාමී අපචයගාමී අනාසවං

අසංඨයොජනියං…ඨප.… අසංකිඨලසිකං, චක්ඛායතනං බුද්ධානුස්සති
ධම්මානුස්සති සඞ්ඝානුස්සති සීලානුස්සති චාගානුස්සති ඨදවතානුස්සති

ආනාපානස්සති මරණානුස්සති කායගතාසති උපසමානුස්සතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසොතායතනං… ඝානායතනං… ජිව්හායතනං…
කායායතනං… රූපායතනං… සද්දායතනං… ගන්ධායතනං… රසායතනං… 

ඨඵොට් බ්බායතනං… රාඨගො… ඨදොඨසො… ඨමොඨහො… මාඨනො… දිට්ඨි…

විචිකිච්ඡා…ථිනං…උද්ධච්චං… අහිරිකං…අඨනොත්තප්පංසතිපට් ානන්ති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අඨනොත්තප්පං සතිපට් ානන්ති? ආමන්තා.
අඨනොත්තප්පං සති සතින්ද්රියං සතිබලං සම්මාසති…ඨප.… කායගතාසති

උපසමානුස්සතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සති සතිපට් ානා, සා ච සතීති? ආමන්තා. චක්ඛායතනං සතිපට් ානං, 

තඤ්චසතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සතිසතිපට් ානා, සා චසතීති? 
ආමන්තා. ඨසොතායතනං…ඨප.… කායායතනං… රූපායතනං…ඨප.…
ඨඵොට් බ්බායතනං… රාඨගො… ඨදොඨසො… ඨමොඨහො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං

සතිපට් ානං, තඤ්චසතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛායතනංසතිපට් ානං, තඤ්චනසතීති? ආමන්තා.සති සතිපට් ානා, 

සා ච න සතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසොතායතනං…ඨප.…

කායායතනං… රූපායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනං… රාඨගො … 

ඨදොඨසො… ඨමොඨහො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං සතිපට් ානං, තඤ්ච න සතීති? 

ආමන්තා. සති සතිපට් ානා, සාචනසතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

302. න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්ඨබ ධම්මා සතිපට් ානා’’ති? ආමන්තා. නනු 

සබ්ඨබ ධම්ඨම ආරබ්භ සති සන්තිට් තීති? ආමන්තා. හඤ්චි සබ්ඨබ ධම්ඨම

ආරබ්භ සති සන්තිට් තීති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්ඨබ ධම්මා 
සතිපට් ානා’’ති. 
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සබ්බං ධම්මං ආරබ්භ සති සන්තිට් තීති සබ්ඨබ ධම්මා සතිපට් ානාති? 
ආමන්තා. සබ්බං ධම්මං ආරබ්භ ඵස්ඨසො සන්තිට් තීති සබ්ඨබ ධම්මා 

ඵස්සපට් ානාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්බං ධම්මං ආරබ්භ සති සන්තිට් තීති සබ්ඨබ ධම්මා සතිපට් ානාති? 
ආමන්තා.සබ්බංධම්මංආරබ්භඨවදනාසන්තිට් ති…සඤ්ඤා සන්තිට් ති…

ඨචතනාසන්තිට් ති…චිත්තංසන්තිට් තීතිසබ්ඨබධම්මා චිත්තපට් ානාති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්ඨබධම්මාසතිපට් ානාති? ආමන්තා.සබ්ඨබසත්තා උපට්ඨිතසතිඨනො

සතියා සමන්නාගතා සතියා සඨමොහිතා; සබ්ඨබසං සත්තානං සති 

පච්චුපට්ඨිතාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

303. සබ්ඨබ ධම්මා සතිපට් ානාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘අමතංඨත, භික්ඛඨව, න පරිභුඤ්ජන්තිඨයකායගතාසතිංනපරිභුඤ්ජන්ති.

අමතං ඨත, භික්ඛඨව, පරිභුඤ්ජන්ති ඨයකායගතාසතිං පරිභුඤ්ජන්තී’’ති [අ.

නි. 1.600]. අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.සබ්ඨබසත්තාකායගතාසතිං 

පරිභුඤ්ජන්තිපටිලභන්තිආඨසවන්තිභාඨවන්තිබහුලීකඨරොන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්ඨබ ධම්මා සතිපට් ානාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘එකායඨනො අයං, භික්ඛඨව, මග්ඨගො සත්තානං විසුද්ධියා ඨසොකපරිඨදවානං
සමතික්කමාය දුක්ඛඨදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාය ඤායස්ස අධිගමාය

නිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියායයදිදං චත්තාඨරොසතිපට් ානා’’ති [දී.නි.2.373; ම.

නි.1.106; සං.නි. 5.367]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා? සබ්ඨබධම්මා

එකායනමග්ඨගොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්ඨබ ධම්මා සතිපට් ානාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘රඤ්ඨඤො, භික්ඛඨව, චක්කවත්තිස්ස පාතුභාවා සත්තන්නං රතනානං

පාතුභාඨවොඨහොති. කතඨමසංසත්තන්නං? චක්කරතනස්සපාතුභාඨවොඨහොති, 

හත්ථිරතනස්ස පාතුභාඨවො ඨහොති, අස්සරතනස්ස… මණිරතනස්ස…

ඉත්ථිරතනස්ස … ගහපතිරතනස්ස… පරිණායකරතනස්සපාතුභාඨවොඨහොති. 

රඤ්ඨඤො, භික්ඛඨව, චක්කවත්තිස්ස පාතුභාවා ඉඨමසංසත්තන්නං රතනානං
පාතුභාඨවොඨහොති. 

‘‘තථාගතස්ස, භික්ඛඨව, පාතුභාවා අරහඨතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

සත්තන්නං ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනානං පාතුභාඨවො ඨහොති.කතඨමසංසත්තන්නං? 

සතිසම්ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනස්ස පාතුභාඨවො ඨහොති, 
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ධම්මවිචයසම්ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනස්ස පාතුභාඨවො ඨහොති, 

වීරියසම්ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනස්සපාතුභාඨවොඨහොති, පීතිසම්ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනස්ස

පාතුභාඨවො ඨහොති, පස්සද්ධිසම්ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනස්ස පාතුභාඨවො ඨහොති, 

සමාධිසම්ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනස්ස පාතුභාඨවො ඨහොති, 

උඨපක්ඛාසම්ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනස්සපාතුභාඨවොඨහොති.තථාගතස්ස, භික්ඛඨව, 
පාතුභාවා අරහඨතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස ඉඨමසං සත්තන්නං

ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනානං පාතුභාඨවො ඨහොතී’’ති [සං. නි. 5.223]. අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.තථාගතස්ස පාතුභාවාඅරහඨතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස

සබ්ඨබ ධම්මා සතිසම්ඨබොජ්ඣඞ්ගරතනාව ඨහොන්තීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්ඨබ ධම්මා සතිපට් ානාති? ආමන්තා. සබ්ඨබ ධම්මා

සම්මප්පධානා… ඉද්ධිපාදා… ඉන්ද්රියා… බලා… ඨබොජ්ඣඞ්ගාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සතිපට් ානකථානිට්ඨිතා. 

9. කහවත්ථිෙථා 

304. අතීතං අත්ථීති? ඨහවත්ථි, ඨහවනත්ථීති.ඨසවත්ථි, ඨසවනත්ථීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථට්ඨ ො

නත්ථට්ඨ ො, නත්ථට්ඨ ොඅත්ථට්ඨ ො, අත්ථිභාඨවොනත්ථිභාඨවො, නත්ථිභාඨවො

අත්ථිභාඨවො, අත්ථීතිවානත්ථීතිවා, නත්ථීති වා අත්ථීතිවාඑඨසඨසඑකට්ඨ 

සඨමසමභාඨගතජ්ජාඨතති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතංඅත්ථීති? ඨහවත්ථි, ඨහවනත්ථීති.ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථට්ඨ ො 

නත්ථට්ඨ ො, නත්ථට්ඨ ොඅත්ථට්ඨ ො, අත්ථිභාඨවො නත්ථිභාඨවො, නත්ථිභාඨවො

අත්ථිභාඨවො, අත්ථීතිවානත්ථීතිවා, නත්ථීතිවාඅත්ථීතිවාඑඨසඨස එකට්ඨ 

සඨමසමභාඨගතජ්ජාඨතති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං අත්ථීති? ඨහවත්ථි, ඨහව නත්ථීති.ඨසවත්ථි, ඨසවනත්ථීති? 

නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨසවත්ථි, ඨසවනත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථට්ඨ ො

නත්ථට්ඨ ො…ඨප.… සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨතති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

305. අතීතං ඨහවත්ථි, ඨහව නත්ථීති? ආමන්තා. කින්තත්ථි, කින්ති

නත්ථීති? අතීතංඅතීතන්ති ඨහවත්ථි, අතීතංඅනාගතන්තිඨහවනත්ථි, අතීතං

පච්චුප්පන්නන්ති ඨහව නත්ථීති. ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථට්ඨ ො
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පටුන 

නත්ථට්ඨ ො, නත්ථට්ඨ ොඅත්ථට්ඨ ො, අත්ථිභාඨවොනත්ථිභාඨවො, නත්ථිභාඨවො 

අත්ථිභාඨවො, අත්ථීතිවානත්ථීතිවා, නත්ථීතිවාඅත්ථීතිවාඑඨසඨසඑකට්ඨ 

සඨම සමභාඨගතජ්ජාඨතති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං ඨහවත්ථි, ඨහවනත්ථීති? ආමන්තා. කින්තත්ථි, කින්තිනත්ථීති? 

අනාගතං අනාගතන්ති ඨහවත්ථි, අනාගතං අතීතන්ති ඨහව නත්ථි, අනාගතං

පච්චුප්පන්නන්ති ඨහව නත්ථීති. ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථට්ඨ ො

නත්ථට්ඨ ො, නත්ථට්ඨ ොඅත්ථට්ඨ ො…ඨප.…සඨමසමභාඨගතජ්ජාඨතති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං ඨහවත්ථි, ඨහව නත්ථීති? ආමන්තා. කින්තත්ථි, කින්ති

නත්ථීති? පච්චුප්පන්නං පච්චුප්පන්නන්ති ඨහවත්ථි, පච්චුප්පන්නං අතීතන්ති

ඨහව නත්ථි, පච්චුප්පන්නං අනාගතන්ති ඨහව නත්ථීති. ඨසවත්ථි, ඨසව

නත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසවත්ථි, ඨසවනත්ථීති? ආමන්තා.

අත්ථට්ඨ ො නත්ථට්ඨ ො…ඨප.… සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨතති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නවත්තබ්බං–‘‘අතීතංඨහවත්ථි, ඨහවනත්ථි; අනාගතංඨහවත්ථි, ඨහව

නත්ථි; පච්චුප්පන්නං ඨහවත්ථි, ඨහව නත්ථී’’ති? ආමන්තා. අතීතං

අනාගතන්ති ඨහවත්ථි, අතීතංපච්චුප්පන්නන්තිඨහවත්ථි, අනාගතංඅතීතන්ති

ඨහවත්ථි, අනාගතං පච්චුප්පන්නන්ති ඨහවත්ථි, පච්චුප්පන්නං අතීතන්ති

ඨහවත්ථි, පච්චුප්පන්නං අනාගතන්ති ඨහවත්ථීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ.…ඨප.…. ඨතන හි අතීතං ඨහවත්ථි ඨහව නත්ථි, අනාගතං

ඨහවත්ථිඨහවනත්ථි, පච්චුප්පන්නංඨහවත්ථි, ඨහවනත්ථීති. 

306. රූපං අත්ථීති? ඨහවත්ථි, ඨහවනත්ථීති.ඨසවත්ථි, ඨසවනත්ථීති? න 

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථට්ඨ ො

නත්ථට්ඨ ො, නත්ථට්ඨ ො අත්ථට්ඨ ො, අත්ථිභාඨවොනත්ථිභාඨවො, නත්ථිභාඨවො 

අත්ථිභාඨවො, අත්ථීතිවානත්ථීතිවා, නත්ථීතිවාඅත්ථීතිවාඑඨසඨසඑකට්ඨ 

සඨම සමභාඨගතජ්ජාඨතති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං අත්ථීති? ඨහවත්ථි, ඨහව 

නත්ථීති. ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසවත්ථි, 

ඨසව නත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථට්ඨ ො නත්ථට්ඨ ො…ඨප.… සඨම සමභාඨග 

තජ්ජාඨතති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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රූපං ඨහවත්ථි, ඨහව නත්ථීති? ආමන්තා. කින්තත්ථි, කින්ති නත්ථීති? 

රූපංරූපන්තිඨහවත්ථි, රූපංඨවදනාතිඨහවංනත්ථි…ඨප.…රූපංසඤ්ඤාති 

ඨහව නත්ථි…ඨප.… රූපං සඞ්ඛාරාති ඨහව නත්ථි…ඨප.… රූපං

විඤ්ඤාණන්ති ඨහව නත්ථීති. ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථට්ඨ ො

නත්ථට්ඨ ො…ඨප.… සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨතති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං ඨහවත්ථි, ඨහව නත්ථීති? 

ආමන්තා. කින්තත්ථි, කින්ති නත්ථීති? විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණන්ති ඨහවත්ථි. 
විඤ්ඤාණං රූපන්ති ඨහව නත්ථි…ඨප.… විඤ්ඤාණං ඨවදනාති ඨහව
නත්ථි…ඨප.… විඤ්ඤාණං සඤ්ඤාති ඨහව නත්ථි…ඨප.… විඤ්ඤාණං

සඞ්ඛාරාති ඨහව නත්ථීති. ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසවත්ථි, ඨසව නත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථට්ඨ ො

නත්ථට්ඨ ො…ඨප.… සඨම සමභාඨග තජ්ජාඨතති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘රූපං ඨහවත්ථි, ඨහව නත්ථීති; ඨවදනා… සඤ්ඤා… 

සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං ඨහවත්ථි, ඨහව නත්ථීති? ආමන්තා. රූපං ඨවදනාති
ඨහවත්ථි…ඨප.… රූපං සඤ්ඤාති ඨහවත්ථි…ඨප.… රූපං සඞ්ඛාරාති

ඨහවත්ථි…ඨප.… රූපං විඤ්ඤාණන්ති ඨහවත්ථි… ඨවදනා… සඤ්ඤා … 
සඞ්ඛාරා…විඤ්ඤාණංරූපන්ති ඨහවත්ථි…විඤ්ඤාණංඨවදනාතිඨහවත්ථි…

විඤ්ඤාණං සඤ්ඤාති ඨහවත්ථි… විඤ්ඤාණං සඞ්ඛාරාති ඨහවත්ථීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතනහිරූපං ඨහවත්ථි, ඨහවනත්ථි; ඨවදනා…

සඤ්ඤා…සඞ්ඛාරා…විඤ්ඤාණංඨහවත්ථි, ඨහවනත්ථීති. 

ඨහවත්ථිකථානිට්ඨිතා. 

තස්සුද්දානං– 

උපලබ්ඨභො පරිහානි, බ්රහ්මචරියවාඨසො ඔධිඨසො; 

පරිඤ්ඤාකාමරාගප්පහානං, සබ්බත්ථිවාඨදොආයතනං; 

අතීතානාගඨතො සුභඞ්ඨගො [අතීතානාගඨතසු භාඨගො (සයා.)], සබ්ඨබ
ධම්මාසතිපට් ානා. 

ඨහවත්ථිඨහවනත්ථීති. 

ප මවග්ඨගො 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

120 

පටුන 

මහාවග්ඨගො. 

2. දුතියවග්කගො 

(10) 1. පරූපහාරෙථා 

307. අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො
රාඨගො කාමරාඨගො කාමරාගපරියුට් ානං කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො 

කාමඨයොඨගොකාමච්ඡන්දනීවරණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථි අරහඨතො රාඨගො කාමරාඨගො කාමරාගපරියුට් ානං

කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො කාමඨයොඨගො කාමච්ඡන්දනීවරණන්ති? 
ආමන්තා. හඤ්චි නත්ථි අරහඨතො රාඨගො කාමරාඨගො කාමරාගපරියුට් ානං

කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො කාමඨයොඨගො කාමච්ඡන්දනීවරණං, ඨනො ච
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅසුචි සුක්කවිස්සට්ඨී’’ති. 

අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි, අත්ථි තස්ස රාඨගො කාමරාඨගො
කාමරාගපරියුට් ානං කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො කාමඨයොඨගො 

කාමච්ඡන්දනීවරණන්ති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි, 
අත්ථි තස්ස රාඨගො කාමරාඨගො කාමරාගපරියුට් ානං…ඨප.…

කාමච්ඡන්දනීවරණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි, නත්ථි තස්ස රාඨගො කාමරාඨගො

කාමරාගපරියුට් ානං…ඨප.… කාමච්ඡන්දනීවරණන්ති? ආමන්තා. අත්ථි 

පුථුජ්ජනස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි, නත්ථි තස්ස රාඨගො කාමරාඨගො 

කාමරාගපරියුට් ානං…ඨප.… කාමච්ඡන්දනීවරණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතොඅසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා.ඨකනට්ඨ නාති? හන්ද
හිමාරකායිකාඨදවතාඅරහඨතො අසුචිංසුක්කවිස්සට්ඨිංඋපසංහරන්තීති. 

මාරකායිකා ඨදවතා අරහඨතො අසුචිං සුක්කවිස්සට්ඨිං උපසංහරන්තීති? 

ආමන්තා. අත්ථිමාරකායිකානං ඨදවතානං අසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථිමාරකායිකානංඨදවතානංඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. හඤ්චි

නත්ථි මාරකායිකානං ඨදවතානං අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි, ඨනො ච වත ඨර

වත්තබ්ඨබ – ‘‘මාරකායිකා ඨදවතා අරහඨතො අසුචිං සුක්කවිස්සට්ඨිං
උපසංහරන්තී’’ති. 
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මාරකායිකා ඨදවතා අරහඨතො අසුචිං සුක්කවිස්සට්ඨිං උපසංහරන්තීති? 

ආමන්තා.මාරකායිකාඨදවතාඅත්තඨනොඅසුචිංසුක්කවිස්සට්ඨිංඋපසංහරන්ති, 

අඤ්ඨඤසං අසුචිංසුක්කවිස්සට්ඨිං උපසංහරන්ති, තස්සඅසුචිං සුක්කවිස්සට්ඨිං

උපසංහරන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මාරකායිකා ඨදවතා ඨනව අත්තඨනො න අඤ්ඨඤසං න තස්ස අසුචිං 

සුක්කවිස්සට්ඨිංඋපසංහරන්තීති? ආමන්තා.හඤ්චිමාරකායිකාඨදවතාඨනව

අත්තඨනොන අඤ්ඨඤසංනතස්සඅසුචිංසුක්කවිස්සට්ඨිංඋපසංහරන්ති, ඨනො

චවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘මාරකායිකාඨදවතාඅරහඨතොඅසුචිංසුක්කවිස්සට්ඨිං
උපසංහරන්තී’’ති. 

මාරකායිකා ඨදවතා අරහඨතො අසුචිං සුක්කවිස්සට්ඨිං උපසංහරන්තීති? 

ආමන්තා.ඨලොමකූඨපහිඋපසංහරන්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

308. මාරකායිකා ඨදවතා අරහඨතො අසුචිං සුක්කවිස්සට්ඨිං

උපසංහරන්තීති? ආමන්තා. කිං කාරණාති? හන්ද හි විමතිං ගාහයිස්සාමාති.

අත්ථිඅරහඨතොවිමතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිඅරහඨතොවිමතීති? ආමන්තා.අත්ථිඅරහඨතොසත්ථරිවිමති, ධම්ඨම

විමති, සඞ්ඨඝ විමති, සික්ඛාය විමති, පුබ්බන්ඨත විමති, අපරන්ඨත විමති, 

පුබ්බන්තාපරන්ඨත විමති, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු

විමතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථි අරහඨතොසත්ථරිවිමති, ධම්ඨමවිමති, සඞ්ඨඝවිමති, සික්ඛායවිමති, 

පුබ්බන්ඨත විමති, අපරන්ඨත විමති, පුබ්බන්තාපරන්ඨත විමති, 

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසුවිමතීති? ආමන්තා.හඤ්චිනත්ථි
අරහඨතොසත්ථරිවිමති…ඨප.… ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසුධම්ඨමසු

විමති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘අත්ථිඅරහඨතොවිමතී’’ති. 

අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස විමති, අත්ථි තස්ස සත්ථරි විමති…ඨප.… 

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු විමතීති? ආමන්තා. අත්ථි

අරහඨතො විමති, අත්ථි තස්ස සත්ථරි විමති…ඨප.… 

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු විමතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතො විමති, නත්ථි තස්ස සත්ථරි විමති…ඨප.… 

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු විමතීති? ආමන්තා. අත්ථි

පුථුජ්ජනස්ස විමති, නත්ථි තස්ස සත්ථරි විමති…ඨප.… 
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ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු විමතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. අරහඨතො අසුචි 

සුක්කවිස්සට්ඨිකිස්සනිස්සන්ඨදොති? අසිතපීතඛායිතසායිතස්සනිස්සන්ඨදොති. 

අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි අසිතපීතඛායිතසායිතස්ස නිස්සන්ඨදොති? 

ආමන්තා.ඨය ඨකචිඅසන්තිපිවන්තිඛාදන්තිසායන්ති, සබ්ඨබසංඨයවඅත්ථි

අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨයඨකචි අසන්ති පිවන්තිඛාදන්ති සායන්ති, සබ්ඨබසංඨයව අත්ථි අසුචි

සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. දාරකාඅසන්තිපිවන්තිඛාදන්තිසායන්ති, අත්ථි

දාරකානංඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

පණ්ඩකා අසන්ති පිවන්ති ඛාදන්ති සායන්ති, අත්ථි පණ්ඩකානං අසුචි

සුක්කවිස්සට්ඨීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨදවා අසන්ති පිවන්ති ඛාදන්ති සායන්ති, අත්ථි ඨදවතානං අසුචි 

සුක්කවිස්සට්ඨීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

309. අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි අසිතපීතඛායිතසායිතස්ස

නිස්සන්ඨදොති? ආමන්තා. අත්ථි තස්ස ආසඨයොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො උච්චාරපස්සාඨවො අසිතපීතඛායිතසායිතස්ස නිස්සන්ඨදො, අත්ථි

තස්ස ආසඨයොති? ආමන්තා. අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි

අසිතපීතඛායිතසායිතස්ස නිස්සන්ඨදො, අත්ථි තස්ස ආසඨයොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි අසිතපීතඛායිතසායිතස්ස නිස්සන්ඨදො, 

නත්ථි තස්ස ආසඨයොති? ආමන්තා. අරහඨතො උච්චාරපස්සාඨවො 

අසිතපීතඛායිතසායිතස්ස නිස්සන්ඨදො, නත්ථි තස්ස ආසඨයොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

310. අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. අරහා ඨමථුනං

ධම්මං පටිඨසඨවයය, ඨමථුනං උප්පාඨදයය [ඨමථුනං ධම්මංඋප්පාඨදයය (සී.

සයා.)], පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවඨසයය, කාසිකචන්දනං පච්චනුභඨවයය, 

මාලාගන්ධවිඨලපනං ධාඨරයය, ජාතරූපරජතං සාදිඨයයයාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 
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අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි, පුථුජ්ජඨනො ඨමථුනං ධම්මං

පටිඨසඨවයය, ඨමථුනං උප්පාඨදයය, පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවඨසයය, 

කාසිකචන්දනංපච්චනුභඨවයය, මාලාගන්ධවිඨලපනංධාඨරයය, ජාතරූපරජතං 

සාදිඨයයයාති? ආමන්තා.අත්ථිඅරහඨතොඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨි, අරහාඨමථුනං

ධම්මං පටිඨසඨවයය, ඨමථුනං උප්පාඨදයය, පුත්තසම්බාධසයනං

අජ්ඣාවඨසයය, කාසිකචන්දනං පච්චනුභඨවයය, මාලාගන්ධවිඨලපනං

ධාඨරයය, ජාතරූපරජතංසාදිඨයයයාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි, න ච අරහා ඨමථුනං ධම්මං 

පටිඨසඨවයය, ඨමථුනං උප්පාඨදයය, පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවඨසයය, 

කාසිකචන්දනං පච්චනුභඨවයය, මාලාගන්ධවිඨලපනංධාඨරයය, ජාතරූපරජතං

සාදිඨයයයාති? ආමන්තා. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි, න ච

පුථුජ්ජඨනො ඨමථුනං ධම්මං පටිඨසඨවයය, ඨමථුනං උප්පාඨදයය, 

පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවඨසයය, කාසිකචන්දනං පච්චනුභඨවයය, 

මාලාගන්ධවිඨලපනං ධාඨරයය, ජාතරූපරජතං සාදිඨයයයාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො අසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා.නනුඅරහඨතො රාඨගො
පහීඨනො උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො ආයතිං 

අනුප්පාදධම්ඨමොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො

උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො ආයතිං අනුප්පාදධම්ඨමො, 
ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅසුචි සුක්කවිස්සට්ඨී’’ති. 

අත්ථිඅරහඨතොඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා.නනුඅරහඨතො ඨදොඨසො
පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො පහීඨනො… මාඨනො පහීඨනො… දිට්ඨි පහීනා…
විචිකිච්ඡා පහීනා… ථිනං පහීනං… උද්ධච්චං පහීනං… අහිරිකං
පහීනං…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං

අනභාවඞ්කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො 
අඨනොත්තප්පං පහීනං උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතං ආයතිං 

අනුප්පාදධම්මං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි අරහඨතො අසුචි 

සුක්කවිස්සට්ඨී’’ති. 

311. අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො 

රාගප්පහානායමග්ඨගොභාවිඨතොති? ආමන්තා.හඤ්චිඅරහඨතොරාගප්පහානාය

මග්ඨගො භාවිඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි අරහඨතො අසුචි
සුක්කවිස්සට්ඨී’’ති. 
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අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො
රාගප්පහානාය සතිපට් ානා භාවිතා…ඨප.… සම්මප්පධානා භාවිතා… 

ඉද්ධිපාදා භාවිතා… ඉන්ද්රියා භාවිතා… බලා භාවිතා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා

භාවිතාති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො රාගප්පහානාය ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, 

ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨී’’ති. 

අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො 
ඨදොසප්පහානාය…ඨප.… ඨමොහප්පහානාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පපහානාය

මග්ඨගොභාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතාති? ආමන්තා.හඤ්චිඅරහඨතො

අඨනොත්තප්පපහානාය ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨී’’ති. 

අත්ථි අරහඨතො අසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා.නනුඅරහා වීතරාඨගො
වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො කතකරණීඨයො ඔහිතභාඨරො අනුප්පත්තසදත්ඨථො
පරික්ඛීණභවසංඨයොජඨනො සම්මදඤ්ඤාවිමුත්ඨතො උක්ඛිත්තපලිඨඝො
සඞ්කිණ්ණපරිඨඛො අබ්බූළ්ඨහසිඨකො නිරග්ගඨළො අරිඨයො පන්නද්ධඨජො 

පන්නභාඨරො විසඤ්ඤුත්ඨතො සුවිජිතවිජඨයො, දුක්ඛං තස්ස පරිඤ්ඤාතං, 

සමුදඨයො පහීඨනො, නිඨරොඨධො සච්ඡිකඨතො, මග්ඨගො භාවිඨතො, අභිඤ්ඨඤයයං

අභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්ඨඤයයං පරිඤ්ඤාතං, පහාතබ්බං පහීනං, භාඨවතබ්බං

භාවිතං, සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා වීතරාඨගො

වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො කතකරණීඨයො…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, 
ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථි අරහඨතොඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨී’’ති. 

312. අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො

අත්ථි අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨි, පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි අසුචි

සුක්කවිස්සට්ඨීති. සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො අත්ථි අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? 

ආමන්තා.පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතොඅත්ථිඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා.

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, අත්ථි තස්ස අසුචි 

සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, 

අත්ථිතස්ස අසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො

පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං, අත්ථිතස්ස අසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? 

ආමන්තා. පරධම්මකුසලස්සඅරහඨතොඅඨනොත්තප්පංපහීනං, අත්ථිතස්සඅසුචි 

සුක්කවිස්සට්ඨීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… 

ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…
ඨමොහප්පහානාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.…

ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, අත්ථි තස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො අඨනොත්තප්පපහානාය ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, 

අත්ථිතස්සඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, අත්ථි තස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා.
පරධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.… 

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, අත්ථි තස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, නත්ථි තස්ස අසුචි 

සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා.සධම්මකුසලස්සඅරහඨතොරාඨගොපහීඨනො, නත්ථි

තස්ස අසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො

පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පංපහීනං, නත්ථිතස්සඅසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? 

ආමන්තා. සධම්මකුසලස්සඅරහඨතොඅඨනොත්තප්පංපහීනං, නත්ථිතස්සඅසුචි

සුක්කවිස්සට්ඨීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… 
ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…
ඨමොහප්පහානාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.…

ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, නත්ථි තස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා.

සධම්මකුසලස්සඅරහඨතොඅඨනොත්තප්පපහානායඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතා, නත්ථි

තස්ස අසුචිසුක්කවිස්සට්ඨීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, නත්ථි තස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. 
සධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…
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සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, නත්ථි තස්ස අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

313. අත්ථි අරහඨතො අසුචි සුක්කවිස්සට්ඨීති? ආමන්තා. නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘ඨය ඨත [ඨය ඨකචි (සී.)], භික්ඛඨව, භික්ඛූ පුථුජ්ජනා

සීලසම්පන්නා සතා සම්පජානා නිද්දං ඔක්කමන්ති, ඨතසං අසුචි න මුච්චති.

ඨයපි ඨත, භික්ඛඨව, බාහිරකා ඉසඨයො කාඨමසු වීතරාගා, ඨතසම්පි අසුචින

මුච්චති. අට් ානඨමතං, භික්ඛඨව, අනවකාඨසො යං අරහඨතො අසුචි

මුච්ඨචයයා’’ති [මහාව. 353 අත්ථඨතො සමානං; අ. නි. 5.210 පස්සිතබ්බං]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘අත්ථිඅරහඨතො 
අසුචිසුක්කවිස්සට්ඨී’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි අරහඨතො පරූපහාඨරො’’ති? ආමන්තා. නනු
අරහඨතො චීවරපිණ්ඩපාතඨසනාසනගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං පඨර

උපසංහඨරයුන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො 
චීවරපිණ්ඩපාතඨසනාසනගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං පඨර

උපසංහඨරයුං, ඨතනවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොපරූපහාඨරො’’ති. 

අරහඨතො චීවරපිණ්ඩපාතඨසනාසනගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං පඨර 

උපසංහඨරයුන්ති, අත්ථි අරහඨතො පරූපහාඨරොති? ආමන්තා. අරහඨතො
ඨසොතාපත්තිඵලං වා සකදාගාමිඵලං වා අනාගාමිඵලං වා අරහත්තං වා පඨර

උපසංහඨරයුන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරූපහාරකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(11) 2. අඤ්ඤාණෙථා 

314. අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො අවිජ්ජා
අවිජ්ඨජොඨඝො අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජානුසඨයො අවිජ්ජාපරියුට් ානං 

අවිජ්ජාසංඨයොජනංඅවිජ්ජානීවරණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.නත්ථිඅරහඨතො
අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජානුසඨයො අවිජ්ජාපරියුට් ානං

අවිජ්ජාසංඨයොජනං අවිජ්ජානීවරණන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි නත්ථි අරහඨතො
අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජානුසඨයො අවිජ්ජාපරියුට් ානං

අවිජ්ජාසංඨයොජනං අවිජ්ජානීවරණං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි
අරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 
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පටුන 

අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අඤ්ඤාණං, අත්ථි තස්ස අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො
අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජානුසඨයො අවිජ්ජාපරියුට් ානං අවිජ්ජාසංඨයොජනං

අවිජ්ජානීවරණන්ති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණං, අත්ථි තස්ස 
අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජානුසඨයො අවිජ්ජාපරියුට් ානං 

අවිජ්ජාසංඨයොජනංඅවිජ්ජානීවරණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණං, නත්ථි තස්ස අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො 
අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජානුසඨයො අවිජ්ජාපරියුට් ානං අවිජ්ජාසංඨයොජනං 

අවිජ්ජානීවරණන්ති? ආමන්තා. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අඤ්ඤාණං, නත්ථි තස්ස
අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජානුසඨයො අවිජ්ජාපරියුට් ානං

අවිජ්ජාසංඨයොජනංඅවිජ්ජානීවරණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.අරහාඅඤ්ඤාණපකඨතොපාණං 

හඨනයය, අදින්නං ආදිඨයයය, මුසා භඨණයය, පිසුණං භඨණයය, ඵරුසං

භඨණයය, සම්ඵං පලඨපයය, සන්ධිං ඡින්ඨදයය, නිල්ඨලොපං හඨරයය, 

එකාගාරියං කඨරයය, පරිපන්ඨථ තිට්ඨ යය, පරදාරං ගච්ඨඡයය, ගාමඝාතං

කඨරයය, නිගමඝාතංකඨරයයාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අඤ්ඤාණං, පුථුජ්ජඨනො අඤ්ඤාණපකඨතො පාණං 

හඨනයය, අදින්නං ආදිඨයයය, මුසා භඨණයය…ඨප.… ගාමඝාතං කඨරයය, 

නිගමඝාතං කඨරයයාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණං, අරහා

අඤ්ඤාණපකඨතො පාණං හඨනයය, අදින්නං ආදිඨයයය…ඨප.… ගාමඝාතං

කඨරයය, නිගමඝාතංකඨරයයාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණං, න ච අරහා අඤ්ඤාණපකඨතො පාණං

හඨනයය, අදින්නං ආදිඨයයය…ඨප.… ගාමඝාතං කඨරයය, නිගමඝාතං

කඨරයයාති? ආමන්තා. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අඤ්ඤාණං, න ච පුථුජ්ජඨනො

අඤ්ඤාණපකඨතො පාණං හඨනයය, අදින්නං ආදිඨයයය…ඨප.… ගාමඝාතං

කඨරයය, නිගමඝාතංකඨරයයාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො සත්ථරි

අඤ්ඤාණං, ධම්ඨම අඤ්ඤාණං, සඞ්ඨඝ අඤ්ඤාණං, සික්ඛාය අඤ්ඤාණං, 

පුබ්බන්ඨත අඤ්ඤාණං, අපරන්ඨත අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්තාපරන්ඨත

අඤ්ඤාණං, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු අඤ්ඤාණන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

නත්ථි අරහඨතො සත්ථරි අඤ්ඤාණං, ධම්ඨම අඤ්ඤාණං, සඞ්ඨඝ

අඤ්ඤාණං, සික්ඛාය අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්ඨත අඤ්ඤාණං, අපරන්ඨත 
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අඤ්ඤාණං, පුබ්බන්තාපරන්ඨත අඤ්ඤාණං, 

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසුඅඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.හඤ්චි

නත්ථි අරහඨතො සත්ථරි අඤ්ඤාණං, ධම්ඨම අඤ්ඤාණං, සඞ්ඨඝ

අඤ්ඤාණං…ඨප.…ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසුධම්ඨමසු අඤ්ඤාණං, 
ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 

අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අඤ්ඤාණං, අත්ථි තස්ස සත්ථරි අඤ්ඤාණං, ධම්ඨම

අඤ්ඤාණං, සඞ්ඨඝ අඤ්ඤාණං…ඨප.… ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු 

ධම්ඨමසුඅඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. අත්ථිඅරහඨතො අඤ්ඤාණං, අත්ථිතස්ස

සත්ථරි අඤ්ඤාණං, ධම්ඨම අඤ්ඤාණං, සඞ්ඨඝ අඤ්ඤාණං…ඨප.… 

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු අඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණං, නත්ථි තස්ස සත්ථරි අඤ්ඤාණං, ධම්ඨම 

අඤ්ඤාණං, සඞ්ඨඝ අඤ්ඤාණං…ඨප.… ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු 

ධම්ඨමසු අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අඤ්ඤාණං, නත්ථි

තස්ස සත්ථරි අඤ්ඤාණං, ධම්ඨම අඤ්ඤාණං, සඞ්ඨඝ අඤ්ඤාණං…ඨප.… 

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු අඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

315. අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො රාඨගො
පහීඨනො උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො ආයතිං

අනුප්පාදධම්ඨමොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො 

උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො ආයතිං අනුප්පාදධම්ඨමො, 
ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 

අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො ඨදොඨසො
පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං

උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මන්ති? 
ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො අඨනොත්තප්පං පහීනං උච්ඡින්නමූලං

තාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං, ඨනො ච වත ඨර 
වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 

අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.නනුඅරහඨතො රාගප්පහානාය 

මග්ඨගොභාවිඨතො…ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතාති? ආමන්තා.හඤ්චිඅරහඨතො

රාගප්පහානාය ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි
අරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 
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අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො 
ඨදොසප්පහානාය…ඨප.… ඨමොහප්පහානාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පපහානාය

මග්ඨගොභාවිඨතො …ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතාති? ආමන්තා. හඤ්චිඅරහඨතො

අඨනොත්තප්පපහානාය ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 

අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. නනු අරහා වීතරාඨගො

වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතන්ති? ආමන්තා.

හඤ්චි අරහා වීතරාඨගො…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථි අරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 

316. අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො අත්ථි

අඤ්ඤාණං, පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි අඤ්ඤාණන්ති.

සධම්මකුසලස්සඅරහඨතොඅත්ථිඅඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. පරධම්මකුසලස්ස

අරහඨතොඅත්ථිඅඤ්ඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි අඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, අත්ථි තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? 

ආමන්තා. පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, අත්ථි තස්ස

අඤ්ඤාණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො

පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං, අත්ථි තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? 

ආමන්තා. පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො අඨනොත්තප්පං පහීනං, අත්ථි තස්ස

අඤ්ඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.…

ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, අත්ථි තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.

පරධම්මකුසලස්සඅරහඨතොරාගප්පහානායඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතා, අත්ථිතස්ස 

අඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…
ඨමොහප්පහානාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.…

ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, අත්ථි තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.
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පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො අඨනොත්තප්පපහානාය ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, 

අත්ථිතස්සඅඤ්ඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, අත්ථි තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.
පරධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, අත්ථි තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතොරාඨගොපහීඨනො, නත්ථි තස්සඅඤ්ඤාණන්ති? 

ආමන්තා. සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, නත්ථි තස්ස 

අඤ්ඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො

පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං, නත්ථි තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? 

ආමන්තා. සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො අඨනොත්තප්පං පහීනං, නත්ථි තස්ස

අඤ්ඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… 
ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… ඨදොසප්පහානාය ඨමොහප්පහානාය…ඨප.… 

අඨනොත්තප්පපහානායමග්ඨගොභාවිඨතො…ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතා, නත්ථි

තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො

අඨනොත්තප්පපහානායඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා, නත්ථිතස්සඅඤ්ඤාණන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, නත්ථි තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. 

සධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො …ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, නත්ථි තස්ස අඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

317. අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘ජානඨතොහං [ජානතාහං (සී.), ජානත්වාහං (සයා. පී. ක.)], භික්ඛඨව, 

පස්සඨතො ආසවානං ඛයං වදාමි, ඨනො අජානඨතො ඨනො අපස්සඨතො. කිඤ්ච, 

භික්ඛඨව, ජානඨතො කිං පස්සඨතො ආසවානං ඛඨයො ඨහොති? ‘ඉති රූපං, ඉති

රූපස්ස සමුදඨයො, ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ගඨමො, ඉති ඨවදනා…ඨප.… ඉති

සඤ්ඤා…ඉතිසඞ්ඛාරා…ඉතිවිඤ්ඤාණං, ඉතිවිඤ්ඤාණස්සසමුදඨයො, ඉති 

විඤ්ඤාණස්සඅත්ථඞ්ගඨමො’ති–එවංඨඛො, භික්ඛඨව, ජානඨතොඑවංපස්සඨතො
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ආසවානං ඛඨයො ඨහොතී’’ති [සං. නි. 3.101; ඉතිවු. 102; සං. නි. 5.1095]. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘අත්ථිඅරහඨතො 
අඤ්ඤාණ’’න්ති. 

අත්ථි අරහඨතො අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘ජානඨතොහං, භික්ඛඨව, පස්සඨතොආසවානංඛයංවදාමි, ඨනොඅජානඨතො ඨනො 

අපස්සඨතො.කිඤ්ච, භික්ඛඨව, ජානඨතොකිංපස්සඨතොආසවානංඛඨයො ඨහොති? 

‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති–භික්ඛඨව, ජානඨතොපස්සඨතොආසවානංඛඨයො ඨහොති, ‘අයං

දුක්ඛසමුදඨයො’ති – ජානඨතො පස්සඨතො ආසවානං ඛඨයො ඨහොති, ‘අයං

දුක්ඛනිඨරොඨධො’ති – ජානඨතො පස්සඨතො ආසවානං ඛඨයො ඨහොති, ‘අයං
දුක්ඛනිඨරොධගාමිනීපටිපදා’ති –ජානඨතො පස්සඨතොආසවානංඛඨයොඨහොති.

එවංඨඛො, භික්ඛඨව, ජානඨතොඑවංපස්සඨතොආසවානංඛඨයොඨහොතී’’ති [සං.

නි. 5.1095]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං –
‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 

අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– ‘‘සබ්බං, 

භික්ඛඨව, අනභිජානංඅපරිජානංඅවිරාජයංඅප්පජහංඅභබ්ඨබොදුක්ඛක්ඛයාය, 

සබ්බඤ්ච ඨඛො, භික්ඛඨව, අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්ඨබො 

දුක්ඛක්ඛයායා’’ති [සං. නි. 4.26; ඉතිවු. 7 ඉතිවුත්තඨකපි]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි අරහඨතො
අඤ්ඤාණ’’න්ති. 

අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘සහාවස්ස දස්සනසම්පදාය, 

තයස්සුධම්මාජහිතාභවන්ති; 

සක්කායදිට්ඨීවිචිකිච්ඡිතඤ්ච, 

සීලබ්බතංවාපියදත්ථිකිඤ්චි; 

චූතහපාඨයහිචවිප්පමුත්ඨතො, 
ඡච්චාභි ානානිඅභබ්බකාතු’’න්ති. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි
අරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 

අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– ‘‘යස්මිං, 

භික්ඛඨව, සමඨය අරියසාවකස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘යං 

කිඤ්චිසමුදයධම්මංසබ්බංතංනිඨරොධධම්ම’න්ති, සහදස්සනුප්පාදා, භික්ඛඨව, 

අරියසාවකස්ස තීණි සංඨයොජනානි පහීයන්ති – සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, 
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සීලබ්බතපරාමාඨසො’’ති. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න

වත්තබ්බං– ‘‘අත්ථිඅරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 

න වත්තබ්බං– ‘‘අත්ථිඅරහඨතො අඤ්ඤාණ’’න්ති? ආමන්තා.නනුඅරහා

ඉත්ථිපුරිසානං නාමඨගොත්තං න ජාඨනයය, මග්ගාමග්ගං න ජාඨනයය, 

තිණකට් වනප්පතීනං නාමං න ජාඨනයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා

ඉත්ථිපුරිසානං නාමඨගොත්තං න ජාඨනයය, මග්ගාමග්ගං න ජාඨනයය, 

තිණකට් වනප්පතීනංනාමංනජාඨනයය, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථි 
අරහඨතොඅඤ්ඤාණ’’න්ති. 

අරහා ඉත්ථිපුරිසානං නාමඨගොත්තං න ජාඨනයය, මග්ගාමග්ගං න 

ජාඨනයය, තිණකට් වනප්පතීනං නාමං න ජාඨනයයාති, අත්ථි අරහඨතො

අඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. අරහා ඨසොතාපත්තිඵලං වා සකදාගාමිඵලං වා

අනාගාමිඵලංවාඅරහත්තංවාන ජාඨනයයාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අඤ්ඤාණකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(12) 3. ෙඞ්ඛාෙථා 

318. අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො විචිකිච්ඡා

විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං විචිකිච්ඡාසංඨයොජනං විචිකිච්ඡානීවරණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථි අරහඨතො විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං විචිකිච්ඡාසංඨයොජනං

විචිකිච්ඡානීවරණන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි නත්ථි අරහඨතො විචිකිච්ඡා

විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං විචිකිච්ඡාසංඨයොජනං විචිකිච්ඡානීවරණං, ඨනො ච වත
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොකඞ්ඛා’’ති. 

අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස කඞ්ඛා, අත්ථි තස්ස විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං

විචිකිච්ඡාසංඨයොජනං විචිකිච්ඡානීවරණන්ති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො

කඞ්ඛා, අත්ථි තස්ස විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං විචිකිච්ඡාසංඨයොජනං

විචිකිච්ඡානීවරණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛා, නත්ථි තස්ස විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං

විචිකිච්ඡාසංඨයොජනං විචිකිච්ඡානීවරණන්ති? ආමන්තා. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස
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කඞ්ඛා, නත්ථි තස්ස විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං විචිකිච්ඡාසංඨයොජනං

විචිකිච්ඡානීවරණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො සත්ථරි කඞ්ඛා, 

ධම්ඨමකඞ්ඛා, සඞ්ඨඝකඞ්ඛා, සික්ඛායකඞ්ඛා, පුබ්බන්ඨතකඞ්ඛා, අපරන්ඨත 

කඞ්ඛා, පුබ්බන්තාපරන්ඨත කඞ්ඛා, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු

ධම්ඨමසු කඞ්ඛාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

නත්ථි අරහඨතො සත්ථරි කඞ්ඛා, ධම්ඨම කඞ්ඛා…ඨප.…

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසුධම්ඨමසුකඞ්ඛාති? ආමන්තා.හඤ්චිනත්ථි

අරහඨතො සත්ථරි කඞ්ඛා, ධම්ඨම කඞ්ඛා…ඨප.…

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු කඞ්ඛා, ඨනො ච වත ඨර 
වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොකඞ්ඛා’’ති. 

අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස කඞ්ඛා, අත්ථි තස්ස සත්ථරි කඞ්ඛා, ධම්ඨම

කඞ්ඛා…ඨප.… ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු කඞ්ඛාති? 

ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛා, අත්ථි තස්ස සත්ථරි කඞ්ඛා, ධම්ඨම

කඞ්ඛා…ඨප.… ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු කඞ්ඛාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛා, නත්ථි තස්ස සත්ථරි කඞ්ඛා, ධම්ඨම 

කඞ්ඛා…ඨප.… ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු කඞ්ඛාති? 

ආමන්තා. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස කඞ්ඛා, නත්ථි තස්ස සත්ථරි කඞ්ඛා, ධම්ඨම

කඞ්ඛා…ඨප.… ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු කඞ්ඛාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

319. අත්ථි අරහඨතොකඞ්ඛාති? ආමන්තා. නනුඅරහඨතොරාඨගොපහීඨනො
උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො ආයතිං

අනුප්පාදධම්ඨමොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො

උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො ආයතිං අනුප්පාදධම්ඨමො, 
ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොකඞ්ඛා’’ති. 

අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛාති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො ඨදොඨසො
පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං…ඨප.…
රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.…
ඨදොසප්පහානාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.…

ඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතා; නනුඅරහාවීතරාඨගොවීතඨදොඨසොවීතඨමොඨහො…ඨප.… 

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො
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වීතඨමොඨහො…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකතං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘අත්ථිඅරහඨතොකඞ්ඛා’’ති. 

320. අත්ථි අරහඨතොකඞ්ඛාති? සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො අත්ථි කඞ්ඛා, 
පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතොනත්ථිකඞ්ඛාති. සධම්මකුසලස්සඅරහඨතොඅත්ථි

කඞ්ඛාති? ආමන්තා. පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො අත්ථි කඞ්ඛාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි කඞ්ඛාති? ආමන්තා. සධම්මකුසලස්ස 

අරහඨතොනත්ථිකඞ්ඛාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, අත්ථි තස්ස කඞ්ඛාති? 

ආමන්තා.පරධම්මකුසලස්සඅරහඨතොරාඨගොපහීඨනො, අත්ථිතස්සකඞ්ඛාති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො
පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං…ඨප.… රාගප්පහානාය මග්ඨගො
භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…
ඨමොහප්පහානාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.…
ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… සධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො

වීතඨමොඨහො …ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, අත්ථි තස්ස කඞ්ඛාති? 

ආමන්තා. පරධම්මකුසඨලොඅරහාවීතරාඨගොවීතඨදොඨසොවීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකතං, අත්ථි තස්සකඞ්ඛාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

පරධම්මකුසලස්සඅරහඨතොරාඨගොපහීඨනො, නත්ථි තස්සකඞ්ඛාති? ආමන්තා.

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, නත්ථිතස්සකඞ්ඛාති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො
පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං…ඨප.… රාගප්පහානාය මග්ඨගො
භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…
ඨමොහප්පහානාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… 
ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… පරධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො

වීතඨමොඨහො…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, නත්ථි තස්ස කඞ්ඛාති? 
ආමන්තා. සධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, නත්ථි තස්ස කඞ්ඛාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

321. අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘ජානඨතොහං, භික්ඛඨව, පස්සඨතොආසවානං ඛයංවදාමි, ඨනොඅජානඨතොඨනො 
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අපස්සඨතො!කිඤ්ච, භික්ඛඨව, ජානඨතොකිංපස්සඨතොආසවානංඛඨයොඨහොති? 

‘ඉති රූපං’…ඨප.… ‘ඉති විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගඨමො’ති – එවං ඨඛො, 

භික්ඛඨව, ජානඨතො එවං පස්සඨතො ආසවානං ඛඨයො ඨහොතී’’ති. අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි අරහඨතො
කඞ්ඛා’’ති. 

අත්ථිඅරහඨතොකඞ්ඛාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා–‘‘ජානඨතොහං, 

භික්ඛඨව, පස්සඨතොආසවානංඛයංවදාමි, ඨනොඅජානඨතොඨනොඅපස්සඨතො!

කිඤ්ච, භික්ඛඨව, ජානඨතො කිං පස්සඨතො ආසවානං ඛඨයො ඨහොති? ‘ඉදං

දුක්ඛ’න්ති, භික්ඛඨව…ඨප.… ‘අයං දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී පටිපදා’ති ජානඨතො

පස්සඨතො ආසවානං ඛඨයො ඨහොති. එවං ඨඛො, භික්ඛඨව, ජානඨතො එවං

පස්සඨතො ආසවානං ඛඨයො ඨහොතී’’ති. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.
ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘අත්ථිඅරහඨතොකඞ්ඛා’’ති. 

අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘සබ්බං, 

භික්ඛඨව, අනභිජානංඅපරිජානංඅවිරාජයංඅප්පජහංඅභබ්ඨබොදුක්ඛක්ඛයාය; 

සබ්බඤ්ච ඨඛො, භික්ඛඨව, අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්ඨබො

දුක්ඛක්ඛයායා’’ති!අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං
–‘‘අත්ථිඅරහඨතොකඞ්ඛා’’ති. 

අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘සහාවස්ස 

දස්සනසම්පදාය …ඨප.… ඡච්චාභි ානානි අභබ්බ කාතු’’න්ති. අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි අරහඨතො 
කඞ්ඛා’’ති. 

අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘යස්මිං, 

භික්ඛඨව, සමඨය අරියසාවකස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘යං

කිඤ්චිසමුදයධම්මංසබ්බංතංනිඨරොධධම්ම’න්ති, සහ දස්සනුප්පාදා, භික්ඛඨව, 

අරියසාවකස්ස තීණි සංඨයොජනානි පහීයන්ති – සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, 

සීලබ්බතපරාමාඨසො’’ති! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න
වත්තබ්බං–‘‘අත්ථිඅරහඨතොකඞ්ඛා’’ති. 

අත්ථිඅරහඨතොකඞ්ඛාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘යදා හඨවපාතුභවන්තිධම්මා, 

ආතාපිඨනොඣායඨතොබ්රාහ්මණස්ස; 

අථස්සකඞ්ඛාවපයන්තිසබ්බා, 
යඨතොපජානාතිසඨහතුධම්මන්ති. 
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‘‘යදා හඨවපාතුභවන්තිධම්මා, 

ආතාපිඨනොඣායඨතොබ්රාහ්මණස්ස; 

අථස්සකඞ්ඛාවපයන්තිසබ්බා, 
යඨතොඛයංපච්චයානංඅඨවදීති. 

‘‘යදාහඨවපාතුභවන්තිධම්මා, 

ආතාපිඨනොඣායඨතොබ්රාහ්මණස්ස; 

විධූපයංතිට් තිමාරඨසනං, 

සූරිඨයොව [සුරිඨයොව (සී. සයා. කං. පී.)] ඔභාසයමන්තලික්ඛන්ති 

[මහාව.3; උදා. 3]. 

‘‘යාකාචිකඞ්ඛාඉධවාහුරංවා, 

සකඨවදියාවාපරඨවදියාවා; 

ඣායිඨනො [ඨයඣායිඨනො (උදාඨන)] තාපජහන්තිසබ්බා, 

ආතාපිඨනො බ්රහ්මචරියංචරන්තාති [උදා.47 උදාඨනපි]. 

‘‘ඨයකඞ්ඛාසමතික්කන්තා, කඞ්ඛාභූඨතසුපාණිසු; 

අසංසයාවිසංයුත්තා, ඨතසුදින්නංමහප්ඵලන්ති. 

‘‘එතාදිසීධම්මපකාසඨනත්ථ, 

නතත්ථකිංකඞ්ඛතිඨකොචිසාවඨකො; 

නිත්ථිණ්ණඔඝං [නිතිණ්ණඔඝං(සී.ක.), නිත්තිණ්ණඔඝං(සයා.කං.)] 

විචිකිච්ඡඡින්නං, 

බුද්ධංනමස්සාමජිනංජනින්දා’’ති [දී.නි. 2.354]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි
අරහඨතොකඞ්ඛා’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛා’’ති? ආමන්තා. නනු අරහා 

ඉත්ථිපුරිසානං නාමඨගොත්ඨත කඞ්ඨඛයය, මග්ගාමග්ඨග කඞ්ඨඛයය, 

තිණකට් වනප්පතීනං නාඨම කඞ්ඨඛයයා’’ති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා

ඉත්ථිපුරිසානං නාමඨගොත්ඨත කඞ්ඨඛයය, මග්ගාමග්ඨග කඞ්ඨඛයය, 

තිණකට් වනප්පතීනංනාඨම කඞ්ඨඛයය; ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථි
අරහඨතොකඞ්ඛා’’ති. 

අරහා ඉත්ථිපුරිසානංනාමඨගොත්ඨතකඞ්ඨඛයය, මග්ගාමග්ඨගකඞ්ඨඛයය, 

තිණකට් වනප්පතීනං නාඨම කඞ්ඨඛයයාති, අත්ථි අරහඨතො කඞ්ඛාති? 
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ආමන්තා. අරහා ඨසොතාපත්තිඵඨල වා සකදාගාමිඵඨල වා අනාගාමිඵඨල වා

අරහත්ඨත වාකඞ්ඨඛයයාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කඞ්ඛාකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(13) 4. පරවිතාරණෙථා 

322. අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණාති? ආමන්තා. අරහා පරඨනඨයයො 

පරපත්තිඨයො පරපච්චඨයො පරපටිබද්ධභූ, න ජානාති න පස්සති සම්මූළ්ඨහො

අසම්පජාඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනු අරහා න පරඨනඨයයො න පරපත්තිඨයො න පරපච්චඨයො න

පරපටිබද්ධභූ ජානාති පස්සති අසම්මූළ්ඨහො සම්පජාඨනොති? ආමන්තා. හඤ්චි

අරහා න පරඨනඨයයො න පරපත්තිඨයො න පරපච්චඨයො න පරපටිබද්ධභූ, 

ජානාති පස්සති අසම්මූළ්ඨහො සම්පජාඨනො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අත්ථිඅරහඨතොපරවිතාරණා’’ති. 

අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස පරවිතාරණා, ඨසො ච පරඨනඨයයො පරපත්තිඨයො

පරපච්චඨයොපරපටිබද්ධභූ, නජානාතිනපස්සතිසම්මූළ්ඨහො අසම්පජාඨනොති? 

ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණා, ඨසො ච පරඨනඨයයො පරපත්තිඨයො 

පරපච්චඨයොපරපටිබද්ධභූ, නජානාතිනපස්සතිසම්මූළ්ඨහොඅසම්පජාඨනොති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිඅරහඨතොපරවිතාරණා, ඨසොචනපරඨනඨයයොනපරපත්තිඨයොන 

පරපච්චඨයො න පරපටිබද්ධභූ, ජානාති පස්සති අසම්මූළ්ඨහො සම්පජාඨනොති? 

ආමන්තා. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස පරවිතාරණා, ඨසො ච න පරඨනඨයයො න

පරපත්තිඨයොන පරපච්චඨයො න පරපටිබද්ධභූ, ජානාති පස්සති අසම්මූළ්ඨහො

සම්පජාඨනොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො සත්ථරි

පරවිතාරණා, ධම්ඨමපරවිතාරණා, සඞ්ඨඝපරවිතාරණා, සික්ඛාය පරවිතාරණා, 

පුබ්බන්ඨත පරවිතාරණා, අපරන්ඨත පරවිතාරණා, පුබ්බන්තාපරන්ඨත

පරවිතාරණා, ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසුධම්ඨමසු පරවිතාරණාති? න 
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නත්ථි අරහඨතො සත්ථරි පරවිතාරණා, ධම්ඨම පරවිතාරණා…ඨප.… 

ඉදපච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු පරවිතාරණාති? ආමන්තා. හඤ්චි

නත්ථි අරහඨතො සත්ථරි පරවිතාරණා, ධම්ඨම පරවිතාරණා…ඨප.… 

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු පරවිතාරණා, ඨනො ච වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘අත්ථිඅරහඨතොපරවිතාරණා’’ති. 

අත්ථිපුථුජ්ජනස්සපරවිතාරණා, අත්ථිතස්සසත්ථරි පරවිතාරණා, ධම්ඨම
පරවිතාරණා…ඨප.… ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු 

පරවිතාරණාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණා, අත්ථි තස්ස සත්ථරි

පරවිතාරණා, ධම්ඨම පරවිතාරණා…ඨප.…

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු පරවිතාරණාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණා, නත්ථි තස්ස සත්ථරි පරවිතාරණා, ධම්ඨම 
පරවිතාරණා…ඨප.… ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු

පරවිතාරණාති? ආමන්තා. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස පරවිතාරණා, නත්ථි තස්ස

සත්ථරි පරවිතාරණා, ධම්ඨම පරවිතාරණා…ඨප.…

ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්ඨනසු ධම්ඨමසු පරවිතාරණාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

323. අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණාති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො රාඨගො
පහීඨනො උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො ආයතිං

අනුප්පාදධම්ඨමොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො 

උච්ඡින්නමූඨලො තාලාවත්ථුකඨතො අනභාවඞ්කඨතො ආයතිං අනුප්පාදධම්ඨමො, 
ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොපරවිතාරණා’’ති. 

අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණාති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො ඨදොඨසො
පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං 
උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතං ආයතිං
අනුප්පාදධම්මං…ඨප.… රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.…
ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…
අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා
භාවිතා…ඨප.… නනු අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො

වීතඨමොඨහොසච්ඡිකාතබ්බංසච්ඡිකතං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි
අරහඨතො පරවිතාරණා’’ති. 
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324. අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණාති? සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො අත්ථි

පරවිතාරණා, පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි පරවිතාරණාති.

සධම්මකුසලස්සඅරහඨතොඅත්ථිපරවිතාරණාති? ආමන්තා. පරධම්මකුසලස්ස

අරහඨතොඅත්ථිපරවිතාරණාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි පරවිතාරණාති? ආමන්තා. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො නත්ථි පරවිතාරණාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, අත්ථි තස්ස පරවිතාරණාති? 

ආමන්තා. පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, අත්ථි තස්ස

පරවිතාරණාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො…ඨප.… ඨමොඨහො

පහීඨනො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පහීනං …ඨප.… රාගප්පහානාය මග්ඨගො
භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…
අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා
භාවිතා…ඨප.… සධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො

වීතඨමොඨහො…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, අත්ථි තස්ස පරවිතාරණාති? 
ආමන්තා.පරධම්මකුසඨලොඅරහා වීතරාඨගොවීතඨදොඨසොවීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, අත්ථි තස්ස පරවිතාරණාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතොරාඨගොපහීඨනො, නත්ථි තස්සපරවිතාරණාති? 

ආමන්තා. සධම්මකුසලස්ස අරහඨතො රාඨගො පහීඨනො, නත්ථි තස්ස 

පරවිතාරණාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

පරධම්මකුසලස්ස අරහඨතො ඨදොඨසො පහීඨනො, ඨමොඨහො පහීඨනො…ඨප.…
අඨනොත්තප්පං පහීනං…ඨප.… රාගප්පහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.…
ඨබොජ්ඣඞ්ගා භාවිතා…ඨප.… ඨදොසප්පහානාය…ඨප.…
අඨනොත්තප්පපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා
භාවිතා…ඨප.… පරධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො 

වීතඨමොඨහො…ඨප.…සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, නත්ථිතස්ස පරවිතාරණාති? 
ආමන්තා. සධම්මකුසඨලො අරහා වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො වීතඨමොඨහො…ඨප.…

සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, නත්ථි තස්ස පරවිතාරණාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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325. අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘ජානඨතොහං, භික්ඛඨව, පස්සඨතො ආසවානංඛයංවදාමි, ඨනොඅජානඨතොඨනො

අපස්සඨතො!කිඤ්ච, භික්ඛඨව, ජානඨතොකිංපස්සඨතො ආසවානංඛඨයොඨහොති? 

‘ඉති රූපං’…ඨප.… ‘ඉති විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගඨමො’ති – එවං ඨඛො, 

භික්ඛඨව, ජානඨතො එවං පස්සඨතො ආසවානං ඛඨයො ඨහොතී’’ති. අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි අරහඨතො 
පරවිතාරණා’’ති. 

අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘ජානඨතොහං, භික්ඛඨව, පස්සඨතොආසවානංඛයංවදාමි, ඨනොඅජානඨතොඨනො

අපස්සඨතො!කිඤ්ච, භික්ඛඨව, ජානඨතොකිංපස්සඨතොආසවානංඛඨයොඨහොති? 

‘ඉදංදුක්ඛ’න්ති–භික්ඛඨව, ජානඨතො පස්සඨතොආසවානංඛඨයො ඨහොති, ‘අයං
දුක්ඛසමුදඨයො’ති…ඨප.… ‘අයං දුක්ඛනිඨරොඨධො’ති…ඨප.… ‘අයං
දුක්ඛනිඨරොධගාමිනීපටිපදා’ති –ජානඨතොපස්සඨතොආසවානංඛඨයො ඨහොති.

එවං ඨඛො, භික්ඛඨව, ජානඨතො එවං පස්සඨතො ආසවානං ඛඨයො ඨහොතී’’ති.

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං – ‘‘අත්ථිඅරහඨතො 
පරවිතාරණා’’ති. 

අත්ථිඅරහඨතොපරවිතාරණාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– ‘‘සබ්බං, 

භික්ඛඨව, අනභිජානංඅපරිජානංඅවිරාජයංඅප්පජහංඅභබ්ඨබොදුක්ඛක්ඛයාය; 

සබ්බඤ්ච ඨඛො, භික්ඛඨව, අභිජානං පරිජානං විරාජයං පජහං භබ්ඨබො

දුක්ඛක්ඛයායා’’ති! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං
–‘‘අත්ථිඅරහඨතො පරවිතාරණා’’ති. 

අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘සහාවස්ස දස්සනසම්පදාය…ඨප.… ඡච්චාභි ානානි අභබ්බ කාතු’’න්ති.

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතන හිනවත්තබ්බං–‘‘අත්ථිඅරහඨතො 
පරවිතාරණා’’ති. 

අත්ථි අරහඨතොපරවිතාරණාති? ආමන්තා.නනු වුත්තංභගවතා–‘‘යස්මිං, 

භික්ඛඨව, සමඨය අරියසාවකස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘යං

කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං නිඨරොධධම්ම’න්ති, සහ දස්සනුප්පාදා, 

භික්ඛඨව, අරියසාවකස්ස තීණි සංඨයොජනානි පහීයන්ති – සක්කායදිට්ඨි, 

විචිකිච්ඡා, සීලබ්බතපරාමාඨසො’’ති!අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතන

හිනවත්තබ්බං– ‘‘අත්ථිඅරහඨතොපරවිතාරණා’’ති. 

අත්ථිඅරහඨතොපරවිතාරණාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 
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‘‘නාහං සහිස්සාමි [ගමිස්සාමි (සී. සයා. ක.), සමීහාමි (පී.)] 

පඨමොචනාය, 

කථඞ්කථිංඨධොතකකඤ්චි [කිඤ්චි(ක.)] ඨලොඨක; 

ධම්මඤ්ච ඨසට් ංඅභිජානමාඨනො, 

එවංතුවංඔඝමිමංතඨරසී’’ති [සු.නි.1070 සුත්තනිපාඨත; චූළනි.33

ඨධොතකමාණවපුච්ඡානිද්ඨදස]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි
අරහඨතොපරවිතාරණා’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි අරහඨතො පරවිතාරණා’’ති? ආමන්තා. නනු 

අරහඨතො ඉත්ථිපුරිසානං නාමඨගොත්තං පඨර විතාඨරයුං, මග්ගාමග්ගං පඨර

විතාඨරයුං, තිණකට් වනප්පතීනං නාමං පඨර විතාඨරයුන්ති? ආමන්තා.

හඤ්චිඅරහඨතො ඉත්ථිපුරිසානංනාමඨගොත්තංපඨරවිතාඨරයුං, මග්ගාමග්ගං

පඨරවිතාඨරයුං, තිණකට් වනප්පතීනං නාමං පඨරවිතාඨරයුං, ඨතනවත
ඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොපරවිතාරණා’’ති. 

අරහඨතො ඉත්ථිපුරිසානං නාමඨගොත්තං පඨර විතාඨරයුං, මග්ගාමග්ගං 

පඨර විතාඨරයුං, තිණකට් වනප්පතීනං නාමං පඨර විතාඨරයුන්ති, අත්ථි

අරහඨතො පරවිතාරණාති? ආමන්තා. අරහඨතො ඨසොතාපත්තිඵලං වා

සකදාගාමිඵලං වා අනාගාමිඵලං වා අරහත්තං වා පඨර විතාඨරයුන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරවිතාරණකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(14) 5. වචීකභදෙථා 

326. සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. සබ්බත්ථ

සමාපන්නානංඅත්ථිවචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදොති? ආමන්තා.සබ්බදාසමාපන්නානං අත්ථි

වචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. සබ්ඨබසං සමාපන්නානං

අත්ථිවචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. සබ්බසමාපත්තීසු අත්ථි

වචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. සමාපන්නස්ස අත්ථි 

කායඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමාපන්නස්ස නත්ථි කායඨභඨදොති? ආමන්තා. සමාපන්නස්ස නත්ථි

වචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමාපන්නස්ස අත්ථි වාචා, අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. සමාපන්නස්ස

අත්ථිකාඨයො, අත්ථිකායඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමාපන්නස්ස අත්ථි කාඨයො, නත්ථි කායඨභඨදොති? ආමන්තා. 

සමාපන්නස්සඅත්ථිවාචා, නත්ථිවචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

327. දුක්ඛන්ති ජානන්ඨතොදුක්ඛන්තිවාචංභාසතීති? ආමන්තා. සමුදඨයොති

ජානන්ඨතොසමුදඨයොතිවාචංභාසතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දුක්ඛන්ති ජානන්ඨතො දුක්ඛන්ති වාචං භාසතීති? ආමන්තා. නිඨරොඨධොති

ජානන්ඨතොනිඨරොඨධොතිවාචංභාසතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දුක්ඛන්ති ජානන්ඨතො දුක්ඛන්ති වාචං භාසතීති? ආමන්තා. මග්ඨගොති

ජානන්ඨතොමග්ඨගොතිවාචංභාසතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමුදඨයොති ජානන්ඨතො න ච සමුදඨයොති වාචං භාසතීති? ආමන්තා.

දුක්ඛන්ති ජානන්ඨතො න ච දුක්ඛන්ති වාචං භාසතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිඨරොඨධොති ජානන්ඨතො න ච නිඨරොඨධොති වාචං භාසතීති? ආමන්තා. 

දුක්ඛන්ති ජානන්ඨතො න ච දුක්ඛන්ති වාචං භාසතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මග්ඨගොතිජානන්ඨතොනචමග්ඨගොතිවාචංභාසතීති? ආමන්තා. දුක්ඛන්ති

ජානන්ඨතොනචදුක්ඛන්තිවාචංභාසතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

328. සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදොති? ආමන්තා. ඤාණංකිංඨගොචරන්ති? 

ඤාණං සච්චඨගොචරන්ති. ඨසොතං සච්චඨගොචරන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. ඨසොතං කිං ඨගොචරන්ති? 

ඨසොතංසද්දඨගොචරන්ති.ඤාණංසද්දඨගොචරන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදො ඤාණං සච්චඨගොචරං, ඨසොතං 

සද්දඨගොචරන්ති? ආමන්තා.හඤ්චිඤාණංසච්චඨගොචරං, ඨසොතංසද්දඨගොචරං, 
ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදො’’ති. 

සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදො ඤාණං සච්චඨගොචරං, ඨසොතං 

සද්දඨගොචරන්ති? ආමන්තා.ද්වින්නංඵස්සානං, ද්වින්නංඨවදනානං, ද්වින්නං 

සඤ්ඤානං, ද්වින්නංඨචතනානං, ද්වින්නංචිත්තානංසඨමොධානංඨහොතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

329. සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදොති? ආමන්තා.පථවීකසිණංසමාපත්තිං

සමාපන්නස්සඅත්ථි වචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. ආඨපොකසිණං…ඨප.… 
ඨතඨජොකසිණං… වාඨයොකසිණං… නීලකසිණං… පීතකසිණං…

ඨලොහිතකසිණං… ඔදාතකසිණං… ආකාසානඤ්චායතනං … 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…ඨප.… 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස නත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා.

හඤ්චි පථවීකසිණංසමාපත්තිං සමාපන්නස්සනත්ථි වචීඨභඨදො, ඨනො චවත
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදො’’ති. 

ආඨපොකසිණං … ඨතඨජොකසිණං… වාඨයොකසිණං… නීලකසිණං… 

පීතකසිණං… ඨලොහිතකසිණං… ඔදාතකසිණං… ආකාසානඤ්චායතනං … 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්සනත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා.

හඤ්චිඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංසමාපන්නස්සනත්ථිවචීඨභඨදො, ඨනො ච
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදො’’ති. 

සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. ඨලොකියසමාපත්තිං 

සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. ඨලොකියං ප මං ඣානං 

සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.….

සමාපන්නස්සඅත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා.ඨලොකියංදුතියංඣානං…තතියං
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ඣානං… චතුත්ථං ඣානං සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨලොකියංසමාපත්තිංසමාපන්නස්සනත්ථිවචීඨභඨදොති? ආමන්තා. හඤ්චි

ඨලොකියං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස නත්ථි වචීඨභඨදො, ඨනො ච වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදො’’ති. 

ඨලොකියං ප මං ඣානං සමාපන්නස්ස නත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. 

හඤ්චිඨලොකියං ප මංඣානංසමාපන්නස්සනත්ථිවචීඨභඨදො, ඨනොච වත 
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදො’’ති. 

ඨලොකියං දුතියංඣානං…තතියංඣානං…චතුත්ථං ඣානංසමාපන්නස්ස

නත්ථිවචීඨභඨදොති? ආමන්තා.හඤ්චිඨලොකියංචතුත්ථංඣානං සමාපන්නස්ස

නත්ථි වචීඨභඨදො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සමාපන්නස්ස අත්ථි
වචීඨභඨදො’’ති. 

330. ඨලොකුත්තරං ප මං ඣානං සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? 

ආමන්තා.ඨලොකියංප මංඣානංසමාපන්නස්ස අත්ථිවචීඨභඨදොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨලොකුත්තරංප මංඣානංසමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදොති? ආමන්තා. 
ඨලොකියං දුතියං ඣානං… තතියංඣානං… චතුත්ථංඣානං සමාපන්නස්ස

අත්ථිවචීඨභඨදොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨලොකියං ප මං ඣානං සමාපන්නස්ස නත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා.

ඨලොකුත්තරං ප මං ඣානං සමාපන්නස්ස නත්ථි වචීඨභඨදොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨලොකියංදුතියංඣානං…තතියංඣානං…චතුත්ථංඣානංසමාපන්නස්ස 

නත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. ඨලොකුත්තරං ප මං ඣානං සමාපන්නස්ස

නත්ථිවචීඨභඨදොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

331. ඨලොකුත්තරං ප මං ඣානං සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? 

ආමන්තා. ඨලොකුත්තරං දුතියංඣානං සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? න 
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨලොකුත්තරංප මංඣානංසමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදොති? ආමන්තා. 
ඨලොකුත්තරං තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං සමාපන්නස්ස අත්ථි

වචීඨභඨදොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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ඨලොකුත්තරංදුතියංඣානංසමාපන්නස්සනත්ථිවචීඨභඨදොති? ආමන්තා. 

ඨලොකුත්තරං ප මං ඣානං සමාපන්නස්ස නත්ථි වචීඨභඨදොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨලොකුත්තරං දුතියං ඣානං… තතියං ඣානං… චතුත්ථං ඣානං

සමාපන්නස්ස නත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. ඨලොකුත්තරං ප මං ඣානං

සමාපන්නස්ස නත්ථිවචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

332. න වත්තබ්බං–‘‘සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදො’’ති? ආමන්තා.නනු
විතක්කවිචාරා වචීසඞ්ඛාරා වුත්තා භගවතා – ‘‘ප මංඣානං සමාපන්නස්ස

අත්ථිවිතක්කවිචාරා’’ති? ආමන්තා.හඤ්චිවිතක්කවිචාරාවචීසඞ්ඛාරාවුත්තා

භගවතා–‘‘ප මංඣානං සමාපන්නස්සඅත්ථිවිතක්කවිචාරා,’’ ඨතනවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘සමාපන්නස්ස අත්ථිවචීඨභඨදො’’ති. 

විතක්කවිචාරා වචීසඞ්ඛාරා වුත්තා භගවතා – ‘‘ප මං ඣානං 

සමාපන්නස්ස අත්ථි විතක්කවිචාරා’’ති [අත්ථි විතක්කවිචාරා (සයා.)

එවමුපරිපි], අත්ථි තස්ස වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. පථවීකසිණං ප මංඣානං 

සමාපන්නස්ස අත්ථි විතක්කවිචාරා, අත්ථි තස්ස වචීඨභඨදොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විතක්කවිචාරා වචීසඞ්ඛාරා වුත්තා භගවතා – ‘‘ප මං ඣානං

සමාපන්නස්ස අත්ථි විතක්කවිචාරා’’ති, අත්ථිතස්ස වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. 
ආඨපොකසිණං… ඨතඨජොකසිණං… වාඨයොකසිණං… නීලකසිණං…
පීතකසිණං… ඨලොහිතකසිණං… ඔදාතකසිණං ප මං ඣානං සමාපන්නස්ස

අත්ථිවිතක්කවිචාරා, අත්ථිතස්ස වචීඨභඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදො’’ති? ආමන්තා. නනු
විතක්කසමුට් ානාවාචාවුත්තාභගවතා–‘‘ප මංඣානං සමාපන්නස්සඅත්ථි

විතක්කවිචාරා’’ති? ආමන්තා.හඤ්චිවිතක්කසමුට් ානාවාචා වුත්තාභගවතා

– ‘‘ප මං ඣානං සමාපන්නස්ස අත්ථි විතක්කවිචාරා,’’ ඨතන වත ඨර 

වත්තබ්ඨබ–‘‘සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදො’’ති. 

විතක්කසමුට් ානාවාචාවුත්තාභගවතා– ‘‘ප මංඣානං සමාපන්නස්ස

අත්ථි විතක්කවිචාරා’’ති, අත්ථි තස්ස වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. 
සඤ්ඤාසමුට් ානාවාචාවුත්තාභගවතා–‘‘දුතියංඣානංසමාපන්නස්සඅත්ථි

සඤ්ඤා, අත්ථිතස්සවිතක්කවිචාරා’’ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විතක්කසමුට් ානා වාචාවුත්තාභගවතා– ‘‘ප මංඣානංසමාපන්නස්ස

අත්ථි විතක්කවිචාරා’’ති, අත්ථි තස්ස වචීඨභඨදොති? ආමන්තා.
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සඤ්ඤාසමුට් ානා වාචා වුත්තා භගවතා – තතියංඣානං…ඨප.… චතුත්ථං
ඣානං… ආකාසානඤ්චායතනං… විඤ්ඤාණඤ්චායතනං…

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස අත්ථි සඤ්ඤා, අත්ථි තස්ස

විතක්කවිචාරාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

333. සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. නනු ‘‘ප මංඣානං

සමාපන්නස්ස වාචා නිරුද්ධා ඨහොතී’’ති [සං. නි. 4.259, 263]! අත්ඨථව 

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි‘‘ප මංඣානංසමාපන්නස්සවාචා නිරුද්ධා

ඨහොතී’’ති, අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘සමාපන්නස්සඅත්ථිවචීඨභඨදො’’ති. 

‘‘ප මංඣානං සමාපන්නස්ස වාචානිරුද්ධා ඨහොතී’’ති [සං.නි. 4.259, 

263], අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති, අත්ථි තස්ස වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. ‘‘දුතියං

ඣානං සමාපන්නස්ස විතක්කවිචාරා නිරුද්ධා ඨහොන්තී’’ති [සං. නි. 4.259, 

263], අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති, අත්ථි තස්ස විතක්කවිචාරාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

‘‘ප මංඣානං සමාපන්නස්ස වාචානිරුද්ධා ඨහොතී’’ති [සං.නි. 4.259, 

263], අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති, අත්ථිතස්ස වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. ‘‘තතියං

ඣානං සමාපන්නස්ස පීති නිරුද්ධා ඨහොති, චතුත්ථං ඣානං සමාපන්නස්ස

අස්සාසපස්සාසා නිරුද්ධා ඨහොන්ති, ආකාසානඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස

රූපසඤ්ඤා නිරුද්ධා ඨහොති, විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා නිරුද්ධා ඨහොති, ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

සමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා නිරුද්ධා ඨහොති, 
ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා

නිරුද්ධාඨහොති, සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධංසමාපන්නස්සසඤ්ඤාච ඨවදනාච

නිරුද්ධා ඨහොන්තී’’ති [සං. නි. 4.259, 263; අ. නි. 9.31; දී. නි. 3.344], 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති, අත්ථි තස්ස සඤ්ඤා ච ඨවදනා චාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදො’’ති? ආමන්තා. නනු 

ප මස්ස ඣානස්ස සද්ඨදො කණ්ෙඨකො [ක්ණ්ෙඨකො (සයා.) අ. නි. 10.72] 

වුත්ඨතොභගවතාති [අ.නි.10.72කණ්ෙකසුත්තං නිස්සායපුච්ඡති]? ආමන්තා.

හඤ්චි ප මස්සඣානස්ස සද්ඨදොකණ්ෙඨකොවුත්ඨතොභගවතා, ඨතනවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘සමාපන්නස්සඅත්ථි වචීඨභඨදො’’ති. 

ප මස්ස ඣානස්සසද්ඨදොකණ්ෙඨකොවුත්ඨතො භගවතාති, සමාපන්නස්ස

අත්ථි වචීඨභඨදොති? ආමන්තා. දුතියස්ස ඣානස්ස විතක්කවිචාරාකණ්ෙඨකො
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වුත්ඨතො භගවතා…තතියස්සඣානස්ස පීතිකණ්ෙඨකො වුත්ඨතො භගවතා…

චතුත්ථස්සඣානස්ස අස්සාසපස්සාසා කණ්ෙඨකො වුත්ඨතො භගවතා [අ. නි.

10.72] … ආකාසානඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස රූපසඤ්ඤා කණ්ෙඨකො
වුත්ඨතො භගවතා… විඤ්ඤාණඤ්චායතනං සමාපන්නස්ස 
ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා කණ්ෙඨකො වුත්ඨතො භගවතා…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංසමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤාකණ්ෙඨකො
වුත්ඨතො භගවතා… ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා කණ්ෙඨකො වුත්ඨතො භගවතා…
සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස සඤ්ඤා ච ඨවදනා ච කණ්ෙඨකො

වුත්ඨතො භගවතා [අ. නි. 10.72], අත්ථි තස්ස සඤ්ඤා ච ඨවදනා චාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සමාපන්නස්ස අත්ථි වචීඨභඨදො’’ති? ආමන්තා. නනු 

වුත්තං භගවතා – ‘‘සිඛිස්ස, ආනන්ද, භගවඨතො අරහඨතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
අභිභූ නාම සාවඨකො බ්රහ්මඨලොඨක ඨිඨතො දසසහස්සිඨලොකධාතුං සඨරන
විඤ්ඤාඨපසි– 

‘ආරබ්භථ නික්කමථ, යුඤ්ජථබුද්ධසාසඨන; 

ධුනාථමච්චුඨනොඨසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජඨරො. 

‘ඨයො ඉමස්මිං ධම්මවිනඨය, අප්පමත්ඨතො විහස්සති [විඨහස්සති (සී.

සයා.කං.)විහරිස්සති (ක.)]; 

පහාය ජාතිසංසාරං, දුක්ඛස්සන්තං කරිස්සතී’’’ති [අ. නි. 1 

තිකනිපාඨත; සං.නි.1.285]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි සමාපන්නස්ස අත්ථි 
වචීඨභඨදොති. 

වචීඨභදකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(15) 6. දුක්ඛාහාරෙථා 

334. දුක්ඛාහාඨරො මග්ගඞ්ගංමග්ගපරියාපන්නන්ති? ආමන්තා. ඨයඨකචි

දුක්ඛන්ති වාචං භාසන්ති, සබ්ඨබ ඨත මග්ගං භාඨවන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 
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ඨය ඨකචි දුක්ඛන්ති වාචං භාසන්ති, සබ්ඨබ ඨත මග්ගං භාඨවන්තීති? 

ආමන්තා. බාලපුථුජ්ජනා දුක්ඛන්ති වාචං භාසන්ති, බාලපුථුජ්ජනා මග්ගං

භාඨවන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. මාතුඝාතඨකො… පිතුඝාතඨකො…

අරහන්තඝාතඨකො… රුහිරුප්පාදඨකො [ඨලොහිතුප්පාදඨකො (සී. ක.)

අඤ්ඤට් ාඨනසු පන රුහිරුප්පාදඨකොත්ඨවව දිස්සති] … සඞ්ඝඨභදඨකො

දුක්ඛන්ති වාචං භාසති, සඞ්ඝඨභදඨකො මග්ගං භාඨවතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දුක්ඛාහාරකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(16) 7. චිත්තට්ඨිතිෙථා 

335. එකං චිත්තං දිවසං තිට් තීති? ආමන්තා. උපඩ්ඪදිවඨසො

උප්පාදක්ඛඨණො, උපඩ්ඪදිවඨසොවයක්ඛඨණොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

එකං චිත්තං ද්ඨව දිවඨස තිට් තීති? ආමන්තා. දිවඨසො උප්පාදක්ඛඨණො, 

දිවඨසොවයක්ඛඨණොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

එකංචිත්තංචත්තාඨරොදිවඨසතිට් ති…අට් දිවඨසතිට් ති…දස දිවඨස
තිට් ති… වීසති දිවඨස තිට් ති… මාසං තිට් ති… ද්ඨව මාඨස තිට් ති… 

චත්තාඨරො මාඨස තිට් ති… අට්  මාඨස තිට් ති… දස මාඨස තිට් ති…
සංවච්ඡරං තිට් ති… ද්ඨව වස්සානි තිට් ති… චත්තාරි වස්සානි තිට් ති…
අට් වස්සානිතිට් ති…දසවස්සානිතිට් ති…වීසතිවස්සානි තිට් ති…තිංස
වස්සානිතිට් ති…චත්තාරීසවස්සානිතිට් ති…පඤ්ඤාසවස්සානි තිට් ති…
වස්සසතං තිට් ති… ද්ඨව වස්සසතානි තිට් ති… චත්තාරි වස්සසතානි
තිට් ති… පඤ්ච වස්සසතානි තිට් ති… වස්සසහස්සං තිට් ති… ද්ඨව
වස්සසහස්සානි තිට් ති… චත්තාරි වස්සසහස්සානි තිට් ති… අට්  
වස්සසහස්සානිතිට් ති…ඨසොළසවස්සසහස්සානිතිට් ති…කප්පංතිට් ති…
ද්ඨව කප්ඨපතිට් ති…චත්තාඨරොකප්ඨපතිට් ති…අට් කප්ඨපතිට් ති…
ඨසොළස කප්ඨප තිට් ති… බාත්තිංස කප්ඨප තිට් ති… චතුසට්ඨි කප්ඨප
තිට් ති… පඤ්ච කප්පසතානි තිට් ති… කප්පසහස්සානි තිට් ති… ද්ඨව
කප්පසහස්සානි තිට් ති… චත්තාරි කප්පසහස්සානි තිට් ති… අට් 
කප්පසහස්සානි තිට් ති… ඨසොළස කප්පසහස්සානි තිට් ති… වීසති
කප්පසහස්සානි තිට් ති… චත්තාරීස කප්පසහස්සානි තිට් ති… සට්ඨි

කප්පසහස්සානි තිට් ති… චතුරාසීති කප්පසහස්සානි තිට් තීති? ආමන්තා.
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ද්ඨවචත්තාරීස කප්පසහස්සානි උප්පාදක්ඛඨණො, ද්ඨවචත්තාරීස 

කප්පසහස්සානිවයක්ඛඨණොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

එකං චිත්තං දිවසං තිට් තීති? ආමන්තා. අත්ථඤ්ඨඤ ධම්මා එකාහං 

බහුම්පි උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. ඨත ධම්මා චිත්ඨතන 

ලහුපරිවත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ඨත ධම්මා චිත්ඨතන ලහුපරිවත්තාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘නාහං, භික්ඛඨව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි එවං ලහුපරිවත්තං

යථයිදං චිත්තං. යාවඤ්චිදං, භික්ඛඨව, උපමාපි න සුකරා යාව ලහුපරිවත්තං

චිත්ත’’න්ති [අ. නි. 1.48]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න 

වත්තබ්බං–‘‘ඨතධම්මාචිත්ඨතනලහුපරිවත්තා’’ති. 

ඨත ධම්මා චිත්ඨතන ලහුපරිවත්තාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘ඨසයයථාපි, භික්ඛඨව, මක්කඨෙො අරඤ්ඨඤ පවඨන චරමාඨනො සාඛං

ගණ්හති, තං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං ගණ්හති, තං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං ගණ්හති; 

එවඨමව ඨඛො, භික්ඛඨව, යමිදං [යදිදං (බහූසු)] වුච්චති චිත්තං ඉතිපි මඨනො
ඉතිපි විඤ්ඤාණං ඉතිපි තං රත්තියා ච දිවසස්ස ච අඤ්ඤඨදව උප්පජ්ජති 

අඤ්ඤං නිරුජ්ඣතී’’ති [සං. නි. 2.61]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.
ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘ඨතධම්මාචිත්ඨතනලහුපරිවත්තා’’ති. 

336. එකං චිත්තං දිවසං තිට් තීති? ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දිවසං 

තිට් තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.ඨසොතවිඤ්ඤාණං…ඨප.…ඝානවිඤ්ඤාණං…
ජිව්හාවිඤ්ඤාණං… කායවිඤ්ඤාණං… අකුසලං චිත්තං… රාගසහගතං…
ඨදොසසහගතං… ඨමොහසහගතං… මානසහගතං… දිට්ඨිසහගතං…
විචිකිච්ඡාසහගතං… ථිනසහගතං… උද්ධච්චසහගතං… අහිරිකසහගතං… 

අඨනොත්තප්පසහගතංචිත්තංදිවසංතිට් තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

එකංචිත්තංදිවසංතිට් තීති? ආමන්තා.ඨයඨනවචිත්ඨතනචක්ඛුනා රූපං

පස්සති, ඨතඨනවචිත්ඨතනඨසොඨතනසද්දංසුණාති…ඨප.…ඝාඨනනගන්ධං
ඝායති… ජිව්හායරසංසායති…කාඨයනඨඵොට් බ්බංඵුසති…මනසාධම්මං

විජානාති…ඨප.… ඨයඨනව චිත්ඨතන මනසා ධම්මං විජානාති, ඨතඨනව
චිත්ඨතනචක්ඛුනාරූපංපස්සති…ඨප.…ඨසොඨතන සද්දංසුණාති…ඝාඨනන

ගන්ධංඝායති…ජිව්හායරසංසායති…ඨප.…කාඨයනඨඵොට් බ්බං ඵුසතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

එකංචිත්තං දිවසංතිට් තීති? ආමන්තා. ඨයඨනවචිත්ඨතන අභික්කමති, 

ඨතඨනව චිත්ඨතන පටික්කමති; ඨයඨනව චිත්ඨතන පටික්කමති, ඨතඨනව
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චිත්ඨතන අභික්කමති; ඨයඨනව චිත්ඨතන ආඨලොඨකති, ඨතඨනව චිත්ඨතන

විඨලොඨකති; ඨයඨනව චිත්ඨතන විඨලොඨකති, ඨතඨනව චිත්ඨතන

ආඨලොඨකති; ඨයඨනව චිත්ඨතන සමිඤ්ඨජති, ඨතඨනව චිත්ඨතන පසාඨරති; 

ඨයඨනව චිත්ඨතන පසාඨරති, ඨතඨනව චිත්ඨතන සමිඤ්ඨජතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

337. ආකාසානඤ්චායතනූපගානං ඨදවානං එකං චිත්තං යාවතායුකං 

තිට් තීති? ආමන්තා.මනුස්සානංඑකංචිත්තංයාවතායුකංතිට් තීති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ. 

ආකාසානඤ්චායතනූපගානංඨදවානංඑකංචිත්තංයාවතායුකංතිට් තීති? 

ආමන්තා. චාතුමහාරාජිකානං ඨදවානං…ඨප.… තාවතිංසානං ඨදවානං…
යාමානං ඨදවානං… තුසිතානං ඨදවානං… නිම්මානරතීනං ඨදවානං…
පරනිම්මිතවසවත්තීනං ඨදවානං… බ්රහ්මපාරිසජ්ජානං ඨදවානං…
බ්රහ්මපුඨරොහිතානං ඨදවානං… මහාබ්රහ්මානං ඨදවානං… පරිත්තාභානං
ඨදවානං… අප්පමාණාභානං ඨදවානං… ආභස්සරානං ඨදවානං…
පරිත්තසුභානං ඨදවානං… අප්පමාණසුභානං ඨදවානං… සුභකිණ්හානං

ඨදවානං … ඨවහප්ඵලානං ඨදවානං… අවිහානං ඨදවානං… අතප්පානං
ඨදවානං…සුදස්සානංඨදවානං…සුදස්සීනංඨදවානං…අකනිට් ානං ඨදවානං

එකංචිත්තංයාවතායුකංතිට් තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආකාසානඤ්චායතනූපගානංඨදවානංවීසතිකප්පසහස්සානිආයුප්පමාණං, 
ආකාසානඤ්චායතනූපගානං ඨදවානං එකං චිත්තං වීසති කප්පසහස්සානි

තිට් තීති? ආමන්තා. මනුස්සානං වස්සසතං ආයුප්පමාණං, මනුස්සානං එකං

චිත්තංවස්සසතං තිට් තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආකාසානඤ්චායතනූපගානං ඨදවානංවීසති කප්පසහස්සානිආයුප්පමාණං, 
ආකාසානඤ්චායතනූපගානං ඨදවානං එකං චිත්තං වීසති කප්පසහස්සානි

තිට් තීති? ආමන්තා. චාතුමහාරාජිකානං ඨදවානං පඤ්ච වස්සසතානි

ආයුප්පමාණං, චාතුමහාරාජිකානං ඨදවානං එකං චිත්තං පඤ්ච වස්සසතානි
තිට් ති… වස්සසහස්සං තිට් ති… ද්ඨව වස්සසහස්සානි තිට් ති… චත්තාරි
වස්සසහස්සානි තිට් ති… අට්  වස්සසහස්සානි තිට් ති… ඨසොළස 
වස්සසහස්සානි තිට් ති… කප්පස්ස තතියභාගං තිට් ති… උපඩ්ඪකප්පං
තිට් ති…එකං කප්පංතිට් ති…ද්ඨවකප්ඨපතිට් ති…චත්තාඨරොකප්ඨප
තිට් ති…අට් කප්ඨප තිට් ති…ඨසොළසකප්ඨපතිට් ති…බාත්තිංසකප්ඨප
තිට් ති… චතුසට්ඨි කප්ඨප තිට් ති… පඤ්ච කප්පසතානි තිට් ති…
කප්පසහස්සං තිට් ති… ද්ඨව කප්පසහස්සානි තිට් ති… චත්තාරි
කප්පසහස්සානි තිට් ති… අට්  කප්පසහස්සානි තිට් ති… අකනිට් ානං
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ඨදවානං ඨසොළසකප්පසහස්සානිආයුප්පමාණං, අකනිට් ානං ඨදවානං එකං 

චිත්තංඨසොළසකප්පසහස්සානිතිට් තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ආකාසානඤ්චායතනූපගානං ඨදවානංචිත්තං මුහුත්තංමුහුත්තංඋප්පජ්ජති

මුහුත්තං මුහුත්තං නිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. ආකාසානඤ්චායතනූපගා ඨදවා

මුහුත්තං මුහුත්තං චවන්ති මුහුත්තං මුහුත්තං උප්පජ්ජන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

ආකාසානඤ්චායතනූපගානංඨදවානංඑකංචිත්තංයාවතායුකංතිට් තීති? 

ආමන්තා. ආකාසානඤ්චායතනූපගා ඨදවා ඨයඨනව චිත්ඨතන උප්පජ්ජන්ති, 

ඨතඨනවචිත්ඨතනචවන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චිත්තට්ඨිතිකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(17) 8. කුක්කුළෙථා 

338. සබ්ඨබ සඞ්ඛාරාඅඨනොධිංකත්වාකුක්කුළාති? ආමන්තා.නනුඅත්ථි

සුඛා ඨවදනා, කායිකං සුඛං, ඨචතසිකං සුඛං, දිබ්බං සුඛං, මානුසකං සුඛං, 

ලාභසුඛං, සක්කාරසුඛං, යානසුඛං, සයනසුඛං, ඉස්සරියසුඛං, ආධිපච්චසුඛං, 

ගිහිසුඛං, සාමඤ්ඤසුඛං, සාසවංසුඛං, අනාසවංසුඛං, උපධිසුඛං, නිරූපධිසුඛං, 

සාමිසං සුඛං, නිරාමිසං සුඛං, සප්පීතිකං සුඛං, නිප්පීතිකං සුඛං, ඣානසුඛං, 

විමුත්තිසුඛං, කාමසුඛං, ඨනක්ඛම්මසුඛං, විඨවකසුඛං, උපසමසුඛං, 

සම්ඨබොධසුඛන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි සුඛා ඨවදනා…ඨප.…

සම්ඨබොධසුඛං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා අඨනොධිං
කත්වාකුක්කුළා’’ති. 

සබ්ඨබසඞ්ඛාරාඅඨනොධිංකත්වාකුක්කුළාති? ආමන්තා.සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා
දුක්ඛා ඨවදනා කායිකං දුක්ඛං ඨචතසිකං දුක්ඛං 

ඨසොකපරිඨදවදුක්ඛඨදොමනස්සඋපායාසාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා අඨනොධිං කත්වා කුක්කුළා’’ති? 

ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘සබ්බං, භික්ඛඨව, ආදිත්තං! කිඤ්ච, 

භික්ඛඨව, සබ්බං ආදිත්තං? චක්ඛුං, භික්ඛඨව, ආදිත්තං, රූපා ආදිත්තා, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ආදිත්තං, චක්ඛුසම්ඵස්ඨසො ආදිත්ඨතො; යමිදං [යම්පිදං (සං.

නි. 4.28)] චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති ඨවදයිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා

අදුක්ඛමසුඛං වා, තම්පි ආදිත්තං. ඨකන ආදිත්තං? ‘රාගග්ගිනා ඨදොසග්ගිනා
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ඨමොහග්ගිනාආදිත්තං, ජාතියාජරායමරඨණනඨසොඨකහිපරිඨදඨවහි දුක්ඨඛහි 

ඨදොමනස්ඨසහි උපායාඨසහි ආදිත්ත’න්ති වදාමි. ඨසොතං ආදිත්තං, සද්දා

ආදිත්තා…ඨප.… ඝානංආදිත්තං, ගන්ධාආදිත්තා…ඨප.… ජිව්හා ආදිත්තා, 

රසා ආදිත්තා…ඨප.… කාඨයො ආදිත්ඨතො, ඨඵොට් බ්බා ආදිත්තා…ඨප.…

මඨනො ආදිත්ඨතො, ධම්මා ආදිත්තා, මඨනොවිඤ්ඤාණං ආදිත්තං, 

මඨනොසම්ඵස්ඨසො ආදිත්ඨතො; යමිදං මඨනොසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති

ඨවදයිතංසුඛංවාදුක්ඛංවාඅදුක්ඛමසුඛංවා, තම්පිආදිත්තං.ඨකනආදිත්තං? 

‘රාගග්ගිනා ඨදොසග්ගිනා ඨමොහග්ගිනා ආදිත්තං, ජාතියා ජරාය මරඨණන
ඨසොඨකහි පරිඨදඨවහි දුක්ඨඛහි ඨදොමනස්ඨසහි උපායාඨසහි ආදිත්ත’න්ති 

වදාමී’’ති [මහාව.54; සං.නි.4.28]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතන 

හි වත්තබ්බං [ඨතනහි (සී. සයා.), ඨතනහින වත්තබ්බං (ක.)] – ‘‘සබ්ඨබ
සඞ්ඛාරාඅඨනොධිංකත්වාකුක්කුළා’’ති. 

සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා අඨනොධිං කත්වා කුක්කුළාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘පඤ්චිඨම, භික්ඛඨව, කාමගුණා! කතඨම පඤ්ච? 

චක්ඛුවිඤ්ඨඤයයා රූපාඉට් ාකන්තාමනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා, 
ඨසොතවිඤ්ඨඤයයා සද්දා…ඨප.… ඝානවිඤ්ඨඤයයා ගන්ධා…
ජිව්හාවිඤ්ඨඤයයා රසා… කායවිඤ්ඨඤයයා ඨඵොට් බ්බා ඉට් ා කන්තා 

මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා. ඉඨම ඨඛො, භික්ඛඨව, පඤ්ච

කාමගුණා’’ති [ම. නි. 1.166; සං. නි. 4.268]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 

ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා අඨනොධිං කත්වා
කුක්කුළා’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා අඨනොධිං කත්වා කුක්කුළා’’ති? 

ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ලාභා ඨවො, භික්ඛඨව, සුලද්ධං ඨවො, 

භික්ඛඨව, ඛඨණො ඨවො පටිලද්ඨධො [පටිවිද්ඨධො (බහූසු)] බ්රහ්මචරියවාසාය! 

දිට් ාමයා, භික්ඛඨව, ඡඵස්සායතනිකානාමනිරයා.තත්ථයංකිඤ්චිචක්ඛුනා

රූපං පස්සති, අනිට් රූපඤ්ඨඤවපස්සතිඨනොඉට් රූපං, අකන්තරූපඤ්ඨඤව

පස්සති ඨනො කන්තරූපං, අමනාපරූපඤ්ඨඤව පස්සති ඨනො මනාපරූපං. යං
කිඤ්චි ඨසොඨතන සද්දං සුණාති…ඨප.… ඝාඨනන ගන්ධං ඝායති… ජිව්හාය

රසං සායති… කාඨයන ඨඵොට් බ්බං ඵුසති… මනසා ධම්මං විජානාති, 

අනිට් රූපඤ්ඨඤව විජානාති ඨනො ඉට් රූපං, අකන්තරූපඤ්ඨඤව විජානාති

ඨනොකන්තරූපං, අමනාපරූපඤ්ඨඤවවිජානාතිඨනොමනාපරූප’’න්ති [සං.නි.

4.135]. අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි වත්තබ්බං [ඨතනහින

වත්තබ්බං(සයා.ක.)] – ‘‘සබ්ඨබ සඞ්ඛාරාඅඨනොධිංකත්වාකුක්කුළා’’ති. 
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සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා අඨනොධිං කත්වා කුක්කුළාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘ලාභා ඨවො, භික්ඛඨව, සුලද්ධං ඨවො, භික්ඛඨව, ඛඨණො ඨවො 

පටිලද්ඨධො බ්රහ්මචරියවාසාය! දිට් ා මයා, භික්ඛඨව, ඡ ඵස්සායතනිකා නාම

සග්ගා.තත්ථයංකිඤ්චිචක්ඛුනාරූපංපස්සති, ඉට් රූපඤ්ඨඤව පස්සතිඨනො

අනිට් රූපං, කන්තරූපඤ්ඨඤව පස්සතිඨනොඅකන්තරූපං, මනාපරූපඤ්ඨඤව
පස්සති ඨනො අමනාපරූපං. යං කිඤ්චි ඨසොඨතන සද්දං සුණාති…ඨප.…
ඝාඨනන ගන්ධං ඝායති… ජිව්හාය රසං සායති… කාඨයන ඨඵොට් බ්බං 

ඵුසති…මනසාධම්මංවිජානාති, ඉට් රූපඤ්ඨඤවවිජානාතිඨනොඅනිට් රූපං, 

කන්තරූපඤ්ඨඤවවිජානාති ඨනො අකන්තරූපං, මනාපරූපඤ්ඨඤව විජානාති

ඨනො අමනාපරූප’’න්ති [සං.නි. 4.135]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.
ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘සබ්ඨබසඞ්ඛාරාඅඨනොධිංකත්වා කුක්කුළා’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා අඨනොධිං කත්වා කුක්කුළා’’ති? 

ආමන්තා. නනු ‘‘යදනිච්චං තං දුක්ඛං [සං. නි. 3.15],’’ වුත්තං භගවතා, 

‘‘සබ්ඨබසඞ්ඛාරා අනිච්චා’’ති [ධ.ප.277; ම. නි.1.356]? ආමන්තා.හඤ්චි

‘‘යදනිච්චංතං දුක්ඛං,’’ වුත්තංභගවතා, ‘‘සබ්ඨබසඞ්ඛාරා අනිච්චා,’’ ඨතන
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්ඨබසඞ්ඛාරාඅඨනොධිං කත්වාකුක්කුළා’’ති. 

සබ්ඨබසඞ්ඛාරාඅඨනොධිංකත්වාකුක්කුළාති? ආමන්තා.දානං අනිට් ඵලං

අකන්තඵලං අමනුඤ්ඤඵලං ඨසචනකඵලං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාකන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

සීලං…ඨප.… උඨපොසඨථො…ඨප.… භාවනා…ඨප.… බ්රහ්මචරියං
අනිට් ඵලං අකන්තඵලං අමනුඤ්ඤඵලං ඨසචනකඵලං දුක්ඛුද්රයං

දුක්ඛවිපාකන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

නනු දානං ඉට් ඵලං කන්තඵලං මනුඤ්ඤඵලං අඨසචනකඵලං සුඛුද්රයං 

සුඛවිපාකන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි දානං ඉට් ඵලං කන්තඵලං මනුඤ්ඤඵලං

අඨසචනකඵලං සුඛුද්රයං සුඛවිපාකං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්ඨබ
සඞ්ඛාරාඅඨනොධිංකත්වාකුක්කුළා’’ති. 

නනු සීලං… උඨපොසඨථො… භාවනා… බ්රහ්මචරියං ඉට් ඵලං කන්තඵලං 

මනුඤ්ඤඵලං අඨසචනකඵලං සුඛුද්රයං සුඛවිපාකන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි
බ්රහ්මචරියං ඉට් ඵලං කන්තඵලං මනුඤ්ඤඵලං අඨසචනකඵලං සුඛුද්රයං

සුඛවිපාකන්ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා අඨනොධිං
කත්වාකුක්කුළා’’ති. 
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සබ්ඨබ සඞ්ඛාරා අඨනොධිං කත්වා කුක්කුළාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං
භගවතා– 

‘‘සුඨඛොවිඨවඨකොතුට් ස්ස, සුතධම්මස්සපස්සඨතො; 

අබයාපජ්ජංසුඛංඨලොඨක, පාණභූඨතසුසංයඨමො. 

‘‘සුඛා විරාගතාඨලොඨක, කාමානංසමතික්කඨමො; 

අස්මිමානස්සඨයොවිනඨයො, එතංඨවපරමංසුඛං [මහාව.5; උදා.11 

උදාඨනච]. 

‘‘තංසුඨඛනසුඛංපත්තං, අච්චන්තසුඛඨමවතං; 

තිස්ඨසොවිජ්ජාඅනුප්පත්තා, එතංඨවපරමංසුඛ’’න්ති. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්ඨබ 
සඞ්ඛාරාඅඨනොධිංකත්වාකුක්කුළා’’ති. 

කුක්කුළකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(18) 9. අනුපුබ්බාභිසමයෙථා 

339. අනුපුබ්බාභිසමඨයොති? ආමන්තා. අනුපුබ්ඨබන ඨසොතාපත්තිමග්ගං

භාඨවතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.අනුපුබ්ඨබන ඨසොතාපත්තිමග්ගංභාඨවතීති? 

ආමන්තා. අනුපුබ්ඨබන ඨසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකඨරොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. 

අනුපුබ්බාභිසමඨයොති? ආමන්තා. අනුපුබ්ඨබන සකදාගාමිමග්ගං 

භාඨවතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. අනුපුබ්ඨබන සකදාගාමිමග්ගං භාඨවතීති? 

ආමන්තා. අනුපුබ්ඨබනසකදාගාමිඵලංසච්ඡිකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අනුපුබ්බාභිසමඨයොති? ආමන්තා.අනුපුබ්ඨබනඅනාගාමිමග්ගං භාඨවතීති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. අනුපුබ්ඨබන අනාගාමිමග්ගං භාඨවතීති? ආමන්තා. 

අනුපුබ්ඨබනඅනාගාමිඵලංසච්ඡිකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අනුපුබ්බාභිසමඨයොති? ආමන්තා.අනුපුබ්ඨබන අරහත්තමග්ගංභාඨවතීති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. අනුපුබ්ඨබන අරහත්තමග්ගං භාඨවතීති? ආමන්තා.

අනුපුබ්ඨබනඅරහත්තඵලංසච්ඡිකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

155 

පටුන 

340. ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනොපුග්ගඨලොදුක්ඛදස්සඨනන 

කිං ජහතීති? සක්කායදිට්ඨිං, විචිකිච්ඡං, සීලබ්බතපරාමාසං, තඨදකට්ඨ  ච

කිඨලඨස චතුභාගං ජහතීති. චතුභාගං ඨසොතාපන්ඨනො, චතුභාගං න

ඨසොතාපන්ඨනො, චතුභාගං ඨසොතාපත්තිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො

සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං න

කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං සත්තක්ඛත්තුපරඨමො ඨකොලඞ්ඨකොඨලො

එකබීජී බුද්ඨධ අඨවච්චප්පසාඨදන සමන්නාගඨතො, ධම්ඨම…ඨප.…
සඞ්ඨඝ…ඨප.… අරියකන්ඨතහි සීඨලහි සමන්නාගඨතො චතුභාගං න

අරියකන්ඨතහිසීඨලහිසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සමුදයදස්සඨනන…ඨප.… නිඨරොධදස්සඨනන…ඨප.… මග්ගදස්සඨනන

කිං ජහතීති? සක්කායදිට්ඨිං, විචිකිච්ඡං, සීලබ්බතපරාමාසං, තඨදකට්ඨ  ච

කිඨලඨස චතුභාගං ජහතීති. චතුභාගං ඨසොතාපන්ඨනො, චතුභාගං න

ඨසොතාපන්ඨනො, චතුභාගං ඨසොතාපත්තිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො

සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං න

කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං සත්තක්ඛත්තුපරඨමො ඨකොලඞ්ඨකොඨලො

එකබීජී බුද්ඨධ අඨවච්චප්පසාඨදන සමන්නාගඨතො, ධම්ඨම…ඨප.…

සඞ්ඨඝ…ඨප.… අරියකන්ඨතහි සීඨලහි සමන්නාගඨතො, චතුභාගං න

අරියකන්ඨතහිසීඨලහිසමන්නාගඨතොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

341. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො දුක්ඛදස්සඨනන

කිංජහතීති? ඔළාරිකං කාමරාගං, ඔළාරිකංබයාපාදං, තඨදකට්ඨ චකිඨලඨස

චතුභාගං ජහතීති. චතුභාගං සකදාගාමී, චතුභාගං න සකදාගාමී, චතුභාගං

සකදාගාමිඵලප්පත්ඨතොපටිලද්ඨධොඅධිගඨතොසච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජවිහරති, 

කාඨයනඵුසිත්වාවිහරති, චතුභාගංනකාඨයන ඵුසිත්වාවිහරතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සමුදයදස්සඨනන…ඨප.… නිඨරොධදස්සඨනන…ඨප.…

මග්ගදස්සඨනන කිං ජහතීති? ඔළාරිකං කාමරාගං, ඔළාරිකං බයාපාදං, 

තඨදකට්ඨ චකිඨලඨසචතුභාගං ජහතීති. චතුභාගංසකදාගාමී, චතුභාගංන

සකදාගාමී, චතුභාගං සකදාගාමිඵලප්පත්ඨතොපටිලද්ඨධොඅධිගඨතොසච්ඡිකඨතො 

උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයනඵුසිත්වාවිහරති, චතුභාගංනකාඨයනඵුසිත්වා 

විහරතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

342. අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනොපුග්ගඨලොදුක්ඛදස්සඨනනකිං 

ජහතීති? අණුසහගතං කාමරාගං, අණුසහගතං බයාපාදං, තඨදකට්ඨ  ච

කිඨලඨසචතුභාගංජහතීති. චතුභාගංඅනාගාමී, චතුභාගංනඅනාගාමී, චතුභාගං

අනාගාමිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතොඋපසම්පජ්ජවිහරති, 

කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං
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අන්තරාපරිනිබ්බායී…ඨප.… උපහච්චපරිනිබ්බායී… අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී…

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී… උද්ධංඨසොඨතො අකනිට් ගාමී, චතුභාගං න 

උද්ධංඨසොඨතොනඅකනිට් ගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමුදයදස්සඨනන…ඨප.… නිඨරොධදස්සඨනන…ඨප.… මග්ගදස්සඨනන

කිං ජහතීති? අණුසහගතං කාමරාගං, අණුසහගතං බයාපාදං, තඨදකට්ඨ  ච

කිඨලඨසචතුභාගංජහතීති. චතුභාගංඅනාගාමී, චතුභාගංනඅනාගාමී, චතුභාගං

අනාගාමිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතොඋපසම්පජ්ජවිහරති, 

කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං
අන්තරාපරිනිබ්බායී…ඨප.… උපහච්චපරිනිබ්බායී… අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී…

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී… උද්ධංඨසොඨතො අකනිට් ගාමී, චතුභාගං න

උද්ධංඨසොඨතොඅකනිට් ගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

343. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො දුක්ඛදස්සඨනන කිං

ජහතීති? රූපරාගං, අරූපරාගං, මානං, උද්ධච්චං, අවිජ්ජං, තඨදකට්ඨ  ච

කිඨලඨස චතුභාගං ජහතීති. චතුභාගං අරහා, චතුභාගං න අරහා, චතුභාගං

අරහත්තප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, 

කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං
වීතරාඨගො…ඨප.… වීතඨදොඨසො… වීතඨමොඨහො…ඨප.… කතකරණීඨයො
ඔහිතභාඨරො අනුප්පත්තසදත්ඨථො පරික්ඛීණභවසංඨයොජඨනො
සම්මදඤ්ඤාවිමුත්ඨතො උක්ඛිත්තපලිඨඝො සඞ්කිණ්ණපරිඨඛො අබ්බූළ්ඨහසිඨකො

නිරග්ගඨළොඅරිඨයොපන්නද්ධඨජො පන්නභාඨරොවිසඤ්ඤුත්ඨතොසුවිජිතවිජඨයො, 

දුක්ඛංතස්සපරිඤ්ඤාතං, සමුදඨයොපහීඨනො, නිඨරොඨධොසච්ඡිකඨතො, මග්ඨගො

භාවිඨතො, අභිඤ්ඨඤයයංඅභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්ඨඤයයං පරිඤ්ඤාතං, පහාතබ්බං

පහීනං, භාඨවතබ්බං භාවිතං…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, චතුභාගං

සච්ඡිකාතබ්බංනසච්ඡිකතන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමුදයදස්සඨනන … නිඨරොධදස්සඨනන… මග්ගදස්සඨනනකිං ජහතීති? 

රූපරාගං, අරූපරාගං, මානං, උද්ධච්චං, අවිජ්ජං, තඨදකට්ඨ  ච කිඨලඨස

චතුභාගං ජහතීති. චතුභාගං අරහා, චතුභාගං න අරහා, චතුභාගං 

අරහත්තප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, 

කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, චතුභාගං 
වීතරාඨගො… වීතඨදොඨසො… වීතඨමොඨහො… කතකරණීඨයො ඔහිතභාඨරො
අනුප්පත්තසදත්ඨථො පරික්ඛීණභවසංඨයොජඨනො සම්මදඤ්ඤාවිමුත්ඨතො
උක්ඛිත්තපලිඨඝො සඞ්කිණ්ණපරිඨඛො අබ්බූළ්ඨහසිඨකො නිරග්ගඨළො අරිඨයො

පන්නද්ධඨජො පන්නභාඨරො විසඤ්ඤුත්ඨතො සුවිජිතවිජඨයො, දුක්ඛං තස්ස

පරිඤ්ඤාතං, සමුදඨයො පහීඨනො, නිඨරොඨධො සච්ඡිකඨතො, මග්ඨගො භාවිඨතො, 
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පටුන 

අභිඤ්ඨඤයයං අභිඤ්ඤාතං, පරිඤ්ඨඤයයං පරිඤ්ඤාතං, පහාතබ්බං පහීනං, 

භාඨවතබ්බං භාවිතං…ඨප.… සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, චතුභාගං

සච්ඡිකාතබ්බංන සච්ඡිකතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

344. ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො දුක්ඛං

දක්ඛන්ඨතො පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. දුක්ඨඛ දිට්ඨ  ඵඨල

ඨිඨතොති වත්තබ්ඨබොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. සමුදයං දක්ඛන්ඨතො…ඨප.…

නිඨරොධං දක්ඛන්ඨතො පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. නිඨරොඨධ

දිට්ඨ ඵඨලඨිඨතොතිවත්තබ්ඨබොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො මග්ගං දක්ඛන්ඨතො 

පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබො, මග්ඨග දිට්ඨ  ඵඨල ඨිඨතොති වත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා. දුක්ඛං දක්ඛන්ඨතො පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබො, දුක්ඨඛ දිට්ඨ 

ඵඨල ඨිඨතොති වත්තබ්ඨබොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මග්ගං 

දක්ඛන්ඨතො පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබො, මග්ඨග දිට්ඨ  ඵඨල ඨිඨතොති

වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා.සමුදයං දක්ඛන්ඨතො…ඨප.…නිඨරොධං දක්ඛන්ඨතො

පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබො, නිඨරොඨධ දිට්ඨ  ඵඨල ඨිඨතොති වත්තබ්ඨබොති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො දුක්ඛං දක්ඛන්ඨතො

පටිපන්නඨකොතිවත්තබ්ඨබො, දුක්ඨඛ දිට්ඨ නවත්තබ්බං – ‘‘ඵඨලඨිඨතොති 

වත්තබ්ඨබො’’ති? ආමන්තා. මග්ගං දක්ඛන්ඨතො පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබො, 

මග්ඨග දිට්ඨ  න වත්තබ්බං – ‘‘ඵඨල ඨිඨතොති වත්තබ්ඨබො’’ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සමුදයං දක්ඛන්ඨතො… නිඨරොධං දක්ඛන්ඨතො

පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබො, නිඨරොඨධදිට්ඨ නවත්තබ්බං–‘‘ඵඨලඨිඨතොති 

වත්තබ්ඨබො’’ති? ආමන්තා. මග්ගං දක්ඛන්ඨතො ‘‘පටිපන්නඨකො’’ති 

වත්තබ්ඨබො, මග්ඨගදිට්ඨ නවත්තබ්බං– ‘‘ඵඨලඨිඨතොති වත්තබ්ඨබො’’ති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

[සකවාදීපුච්ඡාලක්ඛණං] ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො දුක්ඛං දක්ඛන්ඨතො පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබො, දුක්ඨඛ දිට්ඨ න

වත්තබ්බං – ‘‘ඵඨල ඨිඨතොති වත්තබ්ඨබො’’ති? ආමන්තා. නිරත්ථියං

දුක්ඛදස්සනන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…සමුදයං දක්ඛන්ඨතො…ඨප.…

නිඨරොධං දක්ඛන්ඨතො පටිපන්නඨකොති වත්තබ්ඨබො, නිඨරොඨධ දිට්ඨ  න 

වත්තබ්බං – ‘‘ඵඨල ඨිඨතොති වත්තබ්ඨබො’’ති? ආමන්තා. නිරත්ථියං

නිඨරොධදස්සනන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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345. [පරවාදීපුච්ඡාලක්ඛණං] දුක්ඨඛ දිට්ඨ  චත්තාරි සච්චානි දිට් ානි

ඨහොන්තීති? ආමන්තා. දුක්ඛසච්චං චත්තාරි සච්චානීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

[සකවාදීපුච්ඡාලක්ඛණං] රූපක්ඛන්ඨධ අනිච්චඨතො දිට්ඨ පඤ්චක්ඛන්ධා

අනිච්චඨතොදිට් ාඨහොන්තීති? ආමන්තා. රූපක්ඛන්ඨධොපඤ්චක්ඛන්ධාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

[සකවාදීපුච්ඡාලක්ඛණං] චක්ඛායතඨන අනිච්චඨතො දිට්ඨ 

ද්වාදසායතනානි අනිච්චඨතො දිට් ානි ඨහොන්තීති? ආමන්තා. චක්ඛායතනං

ද්වාදසායතනානීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

[සකවාදීපුච්ඡාලක්ඛණං] චක්ඛුධාතුයා අනිච්චඨතො දිට් ාය අට් ාරස

ධාතුඨයො අනිච්චඨතො දිට් ා ඨහොන්තීති? ආමන්තා. චක්ඛුධාතු අට් ාරස

ධාතුඨයොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

[සකවාදීපුච්ඡාලක්ඛණං] චක්ඛුන්ද්රිඨයඅනිච්චඨතොදිට්ඨ බාවීසතින්ද්රියානි

අනිච්චඨතොදිට් ානි ඨහොන්තීති? ආමන්තා.චක්ඛුන්ද්රියංබාවීසතින්ද්රියානීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

[සකවාදීපුච්ඡාලක්ඛණං] චූතහි ඤාඨණහි ඨසොතාපත්තිඵලං

සච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. චත්තාරි ඨසොතාපත්තිඵලානීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් හි ඤාඨණහි ඨසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකඨරොතීති? 

ආමන්තා. අට් ඨසොතාපත්තිඵලානීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ද්වාදසහි

ඤාඨණහි ඨසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. ද්වාදස 

ඨසොතාපත්තිඵලානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චතුචත්තාරීසාය

ඤාඨණහි ඨසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. චතුචත්තාරීසං

ඨසොතාපත්තිඵලානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සත්තසත්තතියා

ඤාඨණහි ඨසොතාපත්තිඵලං සච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. සත්තසත්තති

ඨසොතාපත්තිඵලානීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

346. න වත්තබ්බං – ‘‘අනුපුබ්බාභිසමඨයො’’ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘ඨසයයථාපි, භික්ඛඨව, මහාසමුද්ඨදො අනුපුබ්බනින්ඨනො

අනුපුබ්බඨපොඨණො අනුපුබ්බපබ්භාඨරො, න ආයතඨකඨනව පපාඨතො; එවඨමව

ඨඛො, භික්ඛඨව, ඉමස්මිං ධම්මවිනඨය අනුපුබ්බසික්ඛා අනුපුබ්බකිරියා

අනුපුබ්බපටිපදා, නආයතඨකඨනවඅඤ්ඤාපටිඨවඨධො’’ති [චූළව.385; අ.නි.

8.20; උදා. 45 උදාඨන ච]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි
අනුපුබ්බාභිසමඨයොති. 
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නවත්තබ්බං– ‘‘අනුපුබ්බාභිසමඨයො’’ති? ආමන්තා.නනුවුත්තං භගවතා
– 

‘‘අනුපුබ්ඨබනඨමධාවී, ඨථොකංඨථොකංඛඨණඛඨණ; 

කම්මාඨරො රජතස්ඨසව, නිද්ධඨම මලමත්තඨනො’’ති [ධ. ප. 239

ධම්මපඨද]. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅනුපුබ්බාභිසමඨයොති. 

අනුපුබ්බාභිසමඨයොති? ආමන්තා. නන්වායස්මා ගවම්පති ඨථඨරො භික්ඛූ

එතදඨවොච–‘‘සම්මුඛාඨමතං, ආවුඨසො, භගවඨතොසුතංසම්මුඛා පටිග්ගහිතං–

‘ඨයො, භික්ඛඨව, දුක්ඛංපස්සතිදුක්ඛසමුදයම්පිඨසොපස්සති, දුක්ඛනිඨරොධම්පි

පස්සති, දුක්ඛනිඨරොධගාමිනිං පටිපදම්පි පස්සති; ඨයො දුක්ඛසමුදයං පස්සති

දුක්ඛම්පිඨසොපස්සති, දුක්ඛනිඨරොධම්පි පස්සති, දුක්ඛනිඨරොධගාමිනිංපටිපදම්පි

පස්සති; ඨයො දුක්ඛනිඨරොධං පස්සති දුක්ඛම්පි ඨසො පස්සති, දුක්ඛසමුදයම්පි

පස්සති, දුක්ඛනිඨරොධගාමිනිං පටිපදම්පි පස්සති; ඨයො දුක්ඛනිඨරොධගාමිනිං

පටිපදංපස්සතිදුක්ඛම්පිඨසොපස්සති, දුක්ඛසමුදයම්පිපස්සති, දුක්ඛනිඨරොධම්පි

පස්සතී’’’ති [සං. නි.5.1100]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහින

වත්තබ්බං– ‘‘අනුපුබ්බාභිසමඨයො’’ති. 

අනුපුබ්බාභිසමඨයොති? ආමන්තා.නනුවුත්තං භගවතා– 

‘‘සහාවස්සදස්සනසම්පදාය, 

තයස්සුධම්මාජහිතාභවන්ති; 

සක්කායදිට්ඨීවිචිකිච්ඡිතඤ්ච, 

සීලබ්බතංවාපියදත්ථිකිඤ්චි; 

චූතහපාඨයහිචවිප්පමුත්ඨතො, 
ඡච්චාභි ානානිඅභබ්බකාතු’’න්ති. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං –
‘‘අනුපුබ්බාභිසමඨයො’’ති. 

අනුපුබ්බාභිසමඨයොති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘යස්මිං, 

භික්ඛඨව, සමඨය අරියසාවකස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘යං

කිඤ්චි සමුදයධම්මංසබ්බංතංනිඨරොධධම්ම’න්ති, සහදස්සනුප්පාදා, භික්ඛඨව, 

අරියසාවකස්ස තීණි සංඨයොජනානි පහීයන්ති – සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, 

සීලබ්බතපරාමාඨසො’’ති! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න

වත්තබ්බං– ‘‘අනුපුබ්බාභිසමඨයො’’ති. 
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අනුපුබ්බාභිසමයකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(19) 10. කවොහාරෙථා 

347. බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨරො ඨලොකුත්තඨරොති? ආමන්තා. 

ඨලොකුත්තඨර ඨසොඨත පටිහඤ්ඤති ඨනො ඨලොකිඨය, ඨලොකුත්තඨරන

විඤ්ඤාඨණන පටිවිජානන්ති ඨනො ඨලොකිඨයන, සාවකා පටිවිජානන්ති ඨනො

පුථුජ්ජනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනු බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨරො ඨලොකිඨය ඨසොඨත පටිහඤ්ඤතීති? 
ආමන්තා. හඤ්චි බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨරො ඨලොකිඨය ඨසොඨත

පටිහඤ්ඤති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨරො
ඨලොකුත්තඨරො’’ති. 

නනු බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාරං ඨලොකිඨයන විඤ්ඤාඨණන 

පටිවිජානන්තීති? ආමන්තා. හඤ්චි බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාරං ඨලොකිඨයන

විඤ්ඤාඨණන පටිවිජානන්ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘බුද්ධස්ස
භගවඨතොඨවොහාඨරො ඨලොකුත්තඨරො’’ති. 

නනුබුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාරං පුථුජ්ජනා පටිවිජානන්තීති? ආමන්තා.

හඤ්චිබුද්ධස්සභගවඨතොඨවොහාරංපුථුජ්ජනාපටිවිජානන්ති, ඨනොචවතඨර 
වත්තබ්ඨබ–‘‘බුද්ධස්සභගවඨතොඨවොහාඨරොඨලොකුත්තඨරො’’ති. 

348. බුද්ධස්ස භගවඨතොඨවොහාඨරොඨලොකුත්තඨරොති? ආමන්තා.මග්ඨගො

ඵලං නිබ්බානං, ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො ඨසොතාපත්තිඵලං, සකදාගාමිමග්ඨගො

සකදාගාමිඵලං, අනාගාමිමග්ඨගො අනාගාමිඵලං, අරහත්තමග්ඨගො

අරහත්තඵලං, සතිපට් ානං සම්මප්පධානං ඉද්ධිපාඨදො ඉන්ද්රියං බලං

ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨරො ඨලොකුත්තඨරොති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි 

බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාරං සුණන්තීති? ආමන්තා. ඨලොකුත්තඨරො ධම්ඨමො

ඨසොතවිඤ්ඨඤඨයයො, ඨසොතස්මිංපටිහඤ්ඤති, ඨසොතස්සආපාථං ආගච්ඡතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනු ඨලොකුත්තඨරො ධම්ඨමො න ඨසොතවිඤ්ඨඤඨයයො, න ඨසොතස්මිං 

පටිහඤ්ඤති, න ඨසොතස්ස ආපාථං ආගච්ඡතීති? ආමන්තා. හඤ්චි
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ඨලොකුත්තඨරොධම්ඨමොන ඨසොතවිඤ්ඨඤඨයයො, නඨසොතස්මිංපටිහඤ්ඤති, න

ඨසොතස්සආපාථංආගච්ඡති, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘බුද්ධස්සභගවඨතො
ඨවොහාඨරොඨලොකුත්තඨරො’’ති. 

349. බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨරො ඨලොකුත්තඨරොති? ආමන්තා. අත්ථි

ඨකචිබුද්ධස්සභගවඨතො ඨවොහාඨරරජ්ඨජයුන්ති? ආමන්තා.ඨලොකුත්තඨරො
ධම්ඨමො රාගට් ානිඨයො රජනීඨයො කමනීඨයො මදනීඨයො බන්ධනීඨයො

මුච්ඡනීඨයොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනුඨලොකුත්තඨරොධම්ඨමොනරාගට් ානිඨයොනරජනීඨයොනකමනීඨයො

න මදනීඨයොනබන්ධනීඨයොනමුච්ඡනීඨයොති? ආමන්තා.හඤ්චිඨලොකුත්තඨරො
ධම්ඨමො න රාගට් ානිඨයො න රජනීඨයො න කමනීඨයො න මදනීඨයො න

බන්ධනීඨයොනමුච්ඡනීඨයො, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘බුද්ධස්සභගවඨතො
ඨවොහාඨරොඨලොකුත්තඨරො’’ති. 

බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨරො ඨලොකුත්තඨරොති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි

බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨර දුස්ඨසයුන්ති? ආමන්තා. ඨලොකුත්තඨරො

ධම්ඨමො ඨදොසට් ානිඨයො ඨකොපට් ානිඨයො පටිඝට් ානිඨයොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනු ඨලොකුත්තඨරො ධම්ඨමො න ඨදොසට් ානිඨයො න ඨකොපට් ානිඨයො න 

පටිඝට් ානිඨයොති? ආමන්තා. හඤ්චි ඨලොකුත්තඨරො ධම්ඨමො න

ඨදොසට් ානිඨයො න ඨකොපට් ානිඨයො න පටිඝට් ානිඨයො, ඨනො ච වත ඨර 
වත්තබ්ඨබ–‘‘බුද්ධස්සභගවඨතොඨවොහාඨරොඨලොකුත්තඨරො’’ති. 

බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨරො ඨලොකුත්තඨරොති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි 

බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨර මුය්ඨහයුන්ති? ආමන්තා. ඨලොකුත්තඨරො
ධම්ඨමො ඨමොහට් ානිඨයො අඤ්ඤාණකරඨණො අචක්ඛුකරඨණො

පඤ්ඤානිඨරොධිඨකො විඝාතපක්ඛිඨකො අනිබ්බානසංවත්තනිඨකොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනුඨලොකුත්තඨරොධම්ඨමොනඨමොහට් ානිඨයොනඅඤ්ඤාණකරඨණොන 
අචක්ඛුකරඨණො පඤ්ඤාවුද්ධිඨකො අවිඝාතපක්ඛිඨකො

නිබ්බානසංවත්තනිඨකොති? ආමන්තා. හඤ්චි ඨලොකුත්තඨරො ධම්ඨමො න
ඨමොහට් ානිඨයොන අඤ්ඤාණකරඨණොන අචක්ඛුකරඨණො පඤ්ඤාවුද්ධිඨකො

අවිඝාතපක්ඛිඨකො නිබ්බානසංවත්තනිඨකො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘බුද්ධස්සභගවඨතොඨවොහාඨරොඨලොකුත්තඨරො’’ති. 
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350. බුද්ධස්ස භගවඨතොඨවොහාඨරොඨලොකුත්තඨරොති? ආමන්තා.ඨය ඨකචි

බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාරං සුණන්ති, සබ්ඨබ ඨත මග්ගං භාඨවන්තීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨය ඨකචි බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාරං සුණන්ති, සබ්ඨබ ඨත මග්ගං

භාඨවන්තීති? ආමන්තා.බාලපුථුජ්ජනාබුද්ධස්සභගවඨතොඨවොහාරං සුණන්ති, 

බාලපුථුජ්ජනා මග්ගං භාඨවන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
මාතුඝාතඨකො මග්ගං භාඨවති…ඨප.… පිතුඝාතඨකො… අරහන්තඝාතඨකො…

රුහිරුප්පාදඨකො… සඞ්ඝඨභදඨකො බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාරං සුණාති, 

සඞ්ඝඨභදඨකොමග්ගංභාඨවතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

351. ලබ්භා ඨසොවණ්ණමයාය ලට්ඨියා ධඤ්ඤපුඤ්ඨජොපි

සුවණ්ණපුඤ්ඨජොපි ආචික්ඛිතුන්ති? ආමන්තා.එවඨමවංභගවාඨලොකුත්තඨරන
ඨවොහාඨරනඨලොකියම්පි ඨලොකුත්තරම්පිධම්මංඨවොහරතීති. 

ලබ්භා එලණ්ඩියාය ලට්ඨියා ධඤ්ඤපුඤ්ඨජොපි සුවණ්ණපුඤ්ඨජොපි 

ආචික්ඛිතුන්ති? ආමන්තා. එවඨමවං භගවා ඨලොකිඨයන ඨවොහාඨරන
ඨලොකියම්පිඨලොකුත්තරම්පි ධම්මංඨවොහරතීති. 

352. බුද්ධස්ස භගවඨතොඨවොහාඨරොඨලොකියංඨවොහරන්තස්සඨලොකිඨයො

ඨහොති, ඨලොකුත්තරං ඨවොහරන්තස්ස ඨලොකුත්තඨරො ඨහොතීති? ආමන්තා.

ඨලොකියං ඨවොහරන්තස්ස ඨලොකිඨය ඨසොඨත පටිහඤ්ඤති, ඨලොකුත්තරං

ඨවොහරන්තස්සඨලොකුත්තඨරඨසොඨතපටිහඤ්ඤති; ඨලොකියං ඨවොහරන්තස්ස

ඨලොකිඨයන විඤ්ඤාඨණන පටිවිජානන්ති, ඨලොකුත්තරං ඨවොහරන්තස්ස 

ඨලොකුත්තඨරන විඤ්ඤාඨණන පටිවිජානන්ති; ඨලොකියං ඨවොහරන්තස්ස

පුථුජ්ජනා පටිවිජානන්ති, ඨලොකුත්තරං ඨවොහරන්තස්ස සාවකා 

පටිවිජානන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නවත්තබ්බං–‘‘බුද්ධස්සභගවඨතොඨවොහාඨරොඨලොකියංඨවොහරන්තස්ස 

ඨලොකිඨයො ඨහොති, ඨලොකුත්තරං ඨවොහරන්තස්ස ඨලොකුත්තඨරො ඨහොතීති? 

ආමන්තා. නනු භගවා ඨලොකියම්පි ඨලොකුත්තරම්පි ධම්මං ඨවොහරතීති? 

ආමන්තා. හඤ්චි භගවා ඨලොකියම්පි ඨලොකුත්තරම්පි ධම්මං ඨවොහරති, ඨතන
වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘බුද්ධස්ස භගවඨතො ඨවොහාඨරො ඨලොකියං

ඨවොහරන්තස්සඨලොකිඨයොඨහොති, ඨලොකුත්තරංඨවොහරන්තස්සඨලොකුත්තඨරො 
ඨහොතී’’ති. 

බුද්ධස්සභගවඨතොඨවොහාඨරොඨලොකියංඨවොහරන්තස්සඨලොකිඨයොඨහොති, 

ඨලොකුත්තරං ඨවොහරන්තස්ස ඨලොකුත්තඨරො ඨහොතීති? ආමන්තා. මග්ගං
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ඨවොහරන්තස්සමග්ඨගො ඨහොති, අමග්ගංඨවොහරන්තස්ස අමග්ඨගො ඨහොති, ඵලං

ඨවොහරන්තස්ස ඵලං ඨහොති, අඵලං ඨවොහරන්තස්ස අඵලං ඨහොති, නිබ්බානං

ඨවොහරන්තස්ස නිබ්බානං ඨහොති, අනිබ්බානං ඨවොහරන්තස්ස අනිබ්බානං

ඨහොති, සඞ්ඛතං ඨවොහරන්තස්ස සඞ්ඛතං ඨහොති, අසඞ්ඛතං ඨවොහරන්තස්ස

අසඞ්ඛතං ඨහොති, රූපං ඨවොහරන්තස්ස රූපං ඨහොති, අරූපං ඨවොහරන්තස්ස

අරූපංඨහොති, ඨවදනංඨවොහරන්තස්සඨවදනාඨහොති, අඨවදනං ඨවොහරන්තස්ස

අඨවදනා ඨහොති, සඤ්ඤං ඨවොහරන්තස්ස සඤ්ඤා ඨහොති, අසඤ්ඤං

ඨවොහරන්තස්ස අසඤ්ඤාඨහොති, සඞ්ඛාඨරඨවොහරන්තස්සසඞ්ඛාරාඨහොන්ති, 

අසඞ්ඛාඨර ඨවොහරන්තස්ස අසඞ්ඛාරා ඨහොන්ති, විඤ්ඤාණං ඨවොහරන්තස්ස

විඤ්ඤාණං ඨහොති, අවිඤ්ඤාණං ඨවොහරන්තස්ස අවිඤ්ඤාණං ඨහොතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨවොහාරකථානිට්ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

(20) 11. නිකරොධෙථා 

353. ද්ඨව නිඨරොධාති? ආමන්තා. ද්ඨව දුක්ඛනිඨරොධාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨව දුක්ඛනිඨරොධාති? ආමන්තා. ද්ඨව

නිඨරොධසච්චානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨව නිඨරොධසච්චානීති? 

ආමන්තා. ද්ඨව දුක්ඛසච්චානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨව

නිඨරොධසච්චානීති? ආමන්තා. ද්ඨව සමුදයසච්චානීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨවනිඨරොධසච්චානීති? ආමන්තා.ද්ඨව මග්ගසච්චානීති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ද්ඨව නිඨරොධසච්චානීති? ආමන්තා. ද්ඨව තාණානි…ඨප.… ද්ඨව 
ඨලණානි… ද්ඨව සරණානි… ද්ඨව පරායණානි… ද්ඨව අච්චුතානි… ද්ඨව

අමතානි…ද්ඨව නිබ්බානානීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ද්ඨව නිබ්බානානීති? ආමන්තා. අත්ථි ද්වින්නං නිබ්බානානං උච්චනීචතා

හීනපණීතතාඋක්කංසාවකංඨසොසීමාවාඨභඨදොවා රාජිවාඅන්තරිකාවාති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ද්ඨව නිඨරොධාති? ආමන්තා. නනු අප්පටිසඞ්ඛානිරුද්ඨධ සඞ්ඛාඨර 

පටිසඞ්ඛානිඨරොඨධන්තීති? ආමන්තා. හඤ්චි අප්පටිසඞ්ඛානිරුද්ඨධසඞ්ඛාඨර 

පටිසඞ්ඛානිඨරොඨධන්ති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ද්ඨව නිඨරොධා’’ති. 
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න වත්තබ්බං – ‘‘ද්ඨව නිඨරොධා’’ති? ආමන්තා. නනු 

අප්පටිසඞ්ඛානිරුද්ධාපිසඞ්ඛාරාඅච්චන්තභග්ගා, පටිසඞ්ඛානිරුද්ධාපිසඞ්ඛාරා 

අච්චන්තභග්ගාති? ආමන්තා. හඤ්චි අප්පටිසඞ්ඛානිරුද්ධාපි සඞ්ඛාරා 

අච්චන්තභග්ගා, පටිසඞ්ඛානිරුද්ධාපි සඞ්ඛාරා අච්චන්තභග්ගා, ඨතනවතඨර 
වත්තබ්ඨබ–‘‘ද්ඨවනිඨරොධා’’ති. 

ද්ඨව නිඨරොධාති? ආමන්තා. පටිසඞ්ඛානිරුද්ධාපි [පටිසඞ්ඛානිරුද්ධා (?)] 

සඞ්ඛාරා අරියමග්ගං ආගම්ම නිරුද්ධාති? ආමන්තා. අප්පටිසඞ්ඛානිරුද්ධා 

සඞ්ඛාරාඅරියමග්ගංආගම්මනිරුද්ධාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ද්ඨව නිඨරොධාති? ආමන්තා. පටිසඞ්ඛානිරුද්ධා සඞ්ඛාරා න පුන

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. අප්පටිසඞ්ඛානිරුද්ධා සඞ්ඛාරා න පුන

උප්පජ්ජන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘ද්ඨව
නිඨරොධා’’ති. 

නිඨරොධකථානිට්ඨිතා. 

දුතියවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

පරූපහාඨරොඅඤ්ඤාණං, කඞ්ඛාපරවිතාරණා; 

වචීඨභඨදොදුක්ඛාහාඨරො, චිත්තට්ඨිතිචකුක්කුළා; 

අනුපුබ්බාභිසමඨයො, ඨවොහාඨරොචනිඨරොධඨකොති. 

3. තතියවග්කගො 

(21) 1. බලෙථා 

354. තථාගතබලං සාවකසාධාරණන්ති? ආමන්තා. තථාගතබලං

සාවකබලං, සාවකබලංතථාගතබලන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තථාගතබලංසාවකසාධාරණන්ති? ආමන්තා.තඤ්ඨඤවතථාගතබලංතං 

සාවකබලං, තඤ්ඨඤව සාවකබලං තං තථාගතබලන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තථාගතබලංසාවකසාධාරණන්ති? ආමන්තා.යාදිසංතථාගතබලංතාදිසං 

සාවකබලං, යාදිසං සාවකබලං තාදිසං තථාගතබලන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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තථාගතබලං සාවකසාධාරණන්ති? ආමන්තා. යාදිඨසො තථාගතස්ස
පුබ්බඨයොඨගො පුබ්බචරියා ධම්මක්ඛානං ධම්මඨදසනා තාදිඨසො සාවකස්ස

පුබ්බඨයොඨගො පුබ්බචරියා ධම්මක්ඛානං ධම්මඨදසනාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තථාගතබලං සාවකසාධාරණන්ති? ආමන්තා. තථාගඨතො ජිඨනො සත්ථා 

සම්මාසම්බුද්ඨධො සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී ධම්මස්සාමී ධම්මප්පටිසරඨණොති? 

ආමන්තා. සාවඨකො ජිඨනො සත්ථා සම්මාසම්බුද්ඨධො සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී

ධම්මස්සාමීධම්මප්පටිසරඨණොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තථාගතබලං සාවකසාධාරණන්ති? ආමන්තා. තථාගඨතො අනුප්පන්නස්ස 

මග්ගස්ස උප්පාඨදතා අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජඨනතා අනක්ඛාතස්ස

මග්ගස්සඅක්ඛාතාමග්ගඤ්ඤූමග්ගවිදූ මග්ගඨකොවිඨදොති? ආමන්තා.සාවඨකො
අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පාඨදතා අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජඨනතා

අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස අක්ඛාතා මග්ගඤ්ඤූ මග්ගවිදූ මග්ගඨකොවිඨදොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉන්ද්රියපඨරොපරියත්තං යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං

සාවකසාධාරණන්ති? ආමන්තා.සාවඨකොසබ්බඤ්ඤූසබ්බදස්සාවීති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

355. සාවඨකො  ානා ානං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි සාවඨකො

 ානා ානං ජානාති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ ානා ානං යථාභූතං
ඤාණංතථාගතබලංසාවකසාධාරණ’’න්ති. 

සාවඨකො අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානං  ානඨසො

ඨහතුඨසො විපාකං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි සාවඨකො
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං කම්මසමාදානානං  ානඨසො ඨහතුඨසො විපාකං

ජානාති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං 
කම්මසමාදානානං ානඨසො ඨහතුඨසො විපාකංයථාභූතංඤාණංතථාගතබලං
සාවකසාධාරණ’’න්ති. 

සාවඨකො සබ්බත්ථගාමිනිං පටිපදං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි සාවඨකො 

සබ්බත්ථගාමිනිං පටිපදං ජානාති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘සබ්බත්ථගාමිනිං පටිපදං යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං
සාවකසාධාරණ’’න්ති. 

සාවඨකො අඨනකධාතුං නානාධාතුං ඨලොකං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි

සාවඨකොඅඨනකධාතුංනානාධාතුංඨලොකංජානාති, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ
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– ‘‘අඨනකධාතුං නානාධාතුං ඨලොකං යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං
සාවකසාධාරණ’’න්ති. 

සාවඨකො සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි

සාවඨකො සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං ජානාති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘සත්තානං නානාධිමුත්තිකතං යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං 
සාවකසාධාරණ’’න්ති. 

සාවඨකො ඣානවිඨමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං සංකිඨලසං ඨවොදානං

වුට් ානං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි සාවඨකො

ඣානවිඨමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනං සංකිඨලසං ඨවොදානං වුට් ානං ජානාති, 
ඨතනවතඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඣානවිඨමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනංසංකිඨලසං 
ඨවොදානංවුට් ානංයථාභූතංඤාණංතථාගතබලංසාවකසාධාරණ’’න්ති. 

සාවඨකො පුබ්ඨබනිවාසානුස්සතිං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි සාවඨකො

පුබ්ඨබනිවාසානුස්සතිං ජානාති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘පුබ්ඨබනිවාසානුස්සතියථාභූතංඤාණංතථාගතබලංසාවකසාධාරණ’’න්ති. 

සාවඨකො සත්තානං චුූතපපාතං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි සාවඨකො 

සත්තානං චුූතපපාතං ජානාති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සත්තානං
චුූතපපාතංයථාභූතං ඤාණංතථාගතබලංසාවකසාධාරණ’’න්ති. 

නනුතථාගතස්සාපිආසවාඛීණාසාවකස්සාපිආසවාඛීණාති? ආමන්තා.
අත්ථි කිඤ්චි නානාකරණං තථාගතස්ස වා සාවකස්ස වා ආසවක්ඛඨයන වා

ආසවක්ඛයං විමුත්තියා වා විමුත්තීති? නත්ථි. හඤ්චි නත්ථි කිඤ්චි
නානාකරණං තථාගතස්ස වා සාවකස්ස වා ආසවක්ඛඨයන වා ආසවක්ඛයං

විමුත්තියාවා විමුත්ති, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ආසවානංඛඨයයථාභූතං
ඤාණංතථාගතබලං සාවකසාධාරණ’’න්ති. 

356. ආසවානංඛඨය යථාභූතංඤාණංතථාගතබලංසාවකසාධාරණන්ති? 

ආමන්තා.  ානා ාඨන යථාභූතංඤාණංතථාගතබලංසාවකසාධාරණන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං සාවකසාධාරණන්ති? 
ආමන්තා. සත්තානං චුූතපපාඨත යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං

සාවකසාධාරණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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 ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං සාවකඅසාධාරණන්ති? 
ආමන්තා. ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං

සාවකඅසාධාරණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සත්තානං චුූතපපාඨත යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං 

සාවකඅසාධාරණන්ති? ආමන්තා. ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං

තථාගතබලංසාවකඅසාධාරණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉන්ද්රියපඨරොපරියත්තං යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං

සාවකඅසාධාරණන්ති? ආමන්තා.  ානා ාඨන යථාභූතංඤාණං තථාගතබලං

සාවකඅසාධාරණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ [අයඨමත්ථ සාධාරණපක්ඛං

සන්ධායපටික්ඨඛඨපො(ටීකා ඔඨලොඨකතබ්බා)] …ඨප.…. 

ඉන්ද්රියපඨරොපරියත්තං යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං

සාවකඅසාධාරණන්ති? ආමන්තා…ඨප.…. ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං

තථාගතබලං සාවකඅසාධාරණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

 ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං සාවකසාධාරණන්ති? 
ආමන්තා. ඉන්ද්රියපඨරොපරියත්තං යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං

සාවකසාධාරණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං සාවකසාධාරණන්ති? 
ආමන්තා. ඉන්ද්රියපඨරොපරියත්තං යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං

සාවකසාධාරණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

බලකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(22) 2. අරියන්තිෙථා 

357.  ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියන්ති? ආමන්තා.

මග්ඨගො ඵලං නිබ්බානං, ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො ඨසොතාපත්තිඵලං, 

සකදාගාමිමග්ඨගො සකදාගාමිඵලං, අනාගාමිමග්ඨගො අනාගාමිඵලං, 

අරහත්තමග්ඨගො අරහත්තඵලං, සතිපට් ානං සම්මප්පධානං ඉද්ධිපාඨදො

ඉන්ද්රියංබලං ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

 ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියන්ති? ආමන්තා. 

සුඤ්ඤතාරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. සුඤ්ඤතාරම්මණන්ති? 
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ආමන්තා.  ානා ානඤ්ච මනසිකඨරොති, සුඤ්ඤතඤ්ච මනසිකඨරොතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

 ානා ානඤ්ච මනසිකඨරොති, සුඤ්ඤතඤ්චමනසි කඨරොතීති? ආමන්තා.

ද්වින්නං ඵස්සානං ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…  ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියන්ති? 

ආමන්තා. අනිමිත්තාරම්මණං…ඨප.… අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. ානා ානඤ්චමනසි

කඨරොති, අප්පණිහිතඤ්චමනසි කඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

 ානා ානඤ්ච මනසි කඨරොති, අප්පණිහිතඤ්ච මනසි කඨරොතීති? 

ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

358. සතිපට් ානා අරියා සුඤ්ඤතාරම්මණාති? ආමන්තා.  ානා ාඨන

යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං සුඤ්ඤතාරම්මණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සතිපට් ානා අරියා අනිමිත්තාරම්මණා…ඨප.… අප්පණිහිතාරම්මණාති? 
ආමන්තා.  ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං

අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මප්පධානා, ඉද්ධිපාදා, ඉන්ද්රියා, බලා, ඨබොජ්ඣඞ්ගා අරියා 

සුඤ්ඤතාරම්මණාති? ආමන්තා.  ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං 

අරියංසුඤ්ඤතාරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොජ්ඣඞ්ගා අරියා අනිමිත්තාරම්මණා… අප්පණිහිතාරම්මණාති? 

ආමන්තා.  ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං 

අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

359.  ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං න වත්තබ්බං –

‘‘සුඤ්ඤතාරම්මණ’’න්ති? ආමන්තා. සතිපට් ානා අරියා න වත්තබ්බා –

‘‘සුඤ්ඤතාරම්මණා’’ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

 ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං න වත්තබ්බං – 

අනිමිත්තාරම්මණං…ඨප.…අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. සතිපට් ානා

අරියා න වත්තබ්බා – ‘‘අප්පණිහිතාරම්මණා’’ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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 ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං න වත්තබ්බං –
සුඤ්ඤතාරම්මණං…ඨප.… අනිමිත්තාරම්මණං…ඨප.…

අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. සම්මප්පධානං…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා

අරියා න වත්තබ්බා – ‘‘අප්පණිහිතාරම්මණා’’ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

360. සත්තානං චුූතපපාඨත යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියන්ති? 

ආමන්තා. මග්ඨගො ඵලං නිබ්බානං, ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො

ඨසොතාපත්තිඵලං…ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සත්තානංචුූතපපාඨතයථාභූතංඤාණංතථාගතබලංඅරියන්ති? ආමන්තා. 

සුඤ්ඤතාරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…සුඤ්ඤාතාරම්මණන්ති? 

ආමන්තා. සත්තානං චුූතපපාතඤ්ච මනසි කඨරොති, සුඤ්ඤතඤ්ච මනසි

කඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සත්තානං චුූතපපාතඤ්ච මනසිකඨරොති, සුඤ්ඤතඤ්ච මනසිකඨරොතීති? 

ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සත්තානංචුූතපපාඨතයථාභූතංඤාණංතථාගතබලංඅරියන්ති? ආමන්තා. 

අනිමිත්තාරම්මණං අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. සත්තානං චුූතපපාතඤ්ච මනසි කඨරොති, 

අප්පණිහිතඤ්චමනසිකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සත්තානංචුූතපපාතඤ්චමනසිකඨරොති, අප්පණිහිතඤ්චමනසිකඨරොතීති? 

ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

361. සතිපට් ානා අරියා සුඤ්ඤතාරම්මණා…ඨප.…

අනිමිත්තාරම්මණා…ඨප.… අප්පණිහිතාරම්මණාති? ආමන්තා. සත්තානං

චුූතපපාඨතයථාභූතංඤාණංතථාගතබලංඅරියං අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මප්පධානං …ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා අරියා සුඤ්ඤතාරම්මණා…ඨප.…

අනිමිත්තාරම්මණා…ඨප.… අප්පණිහිතාරම්මණාති? ආමන්තා. සත්තානං

චුූතපපාඨතයථාභූතංඤාණංතථාගතබලංඅරියං අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සත්තානං චුූතපපාඨතයථාභූතංඤාණංතථාගතබලං අරියංනවත්තබ්බං–
සුඤ්ඤතාරම්මණං…ඨප.… අනිමිත්තාරම්මණං…ඨප.… 

අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. සතිපට් ානා අරියා න වත්තබ්බා – 

‘‘අප්පපණිහිතාරම්මණා’’ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

362. සත්තානං චුූතපපාඨත යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං න
වත්තබ්බං – සුඤ්ඤතාරම්මණං…ඨප.… අනිමිත්තාරම්මණං…ඨප.…

අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. සම්මප්පධානා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා

අරියා න වත්තබ්බා – ‘‘අප්පණිහිතාරම්මණා’’ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියන්ති? ආමන්තා.

 ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියන්ති? ආමන්තා.

සත්තානං චුූතපපාඨත යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

 ානා ාඨනයථාභූතංඤාණංතථාගතබලංනවත්තබ්බං– ‘‘අරිය’’න්ති? 
ආමන්තා. ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං න වත්තබ්බං –

‘‘අරිය’’න්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සත්තානං චුූතපපාඨත යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං න වත්තබ්බං – 

‘‘අරිය’’න්ති? ආමන්තා. ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං න

වත්තබ්බං– ‘‘අරිය’’න්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං 

සුඤ්ඤතාරම්මණන්ති? ආමන්තා.  ානා ාඨනයථාභූතංඤාණංතථාගතබලං

අරියං සුඤ්ඤතාරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආසවානංඛඨය යථාභූතංඤාණංතථාගතබලංඅරියං අනිමිත්තාරම්මණං…

අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා.  ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං 

තථාගතබලංඅරියංඅප්පණිහිතාරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං
සුඤ්ඤතාරම්මණං…ඨප.… අනිමිත්තාරම්මණං…ඨප.…

අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා…ඨප.…. සත්තානං චුූතපපාඨත යථාභූතං
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ඤාණං තථාගතබලං අරියං අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

 ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං න වත්තබ්බං –

‘‘සුඤ්ඤතාරම්මණ’’න්ති? ආමන්තා. ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං

තථාගතබලං අරියං න වත්තබ්බං – ‘‘සුඤ්ඤතාරම්මණ’’න්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

 ානා ාඨන යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං න වත්තබ්බං – 

අනිමිත්තාරම්මණං… අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. ආසවානං ඛඨය
යථාභූතං ඤාණං තථාගතබලං අරියං න වත්තබ්බං –

‘‘අප්පණිහිතාරම්මණ’’න්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සත්තානංචුූතපපාඨතයථාභූතංඤාණංතථාගතබලංඅරියංනවත්තබ්බං– 
සුඤ්ඤතාරම්මණං…ඨප.… අනිමිත්තාරම්මණං…ඨප.…

අප්පණිහිතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. ආසවානං ඛඨය යථාභූතං ඤාණං

තථාගතබලං අරියං න වත්තබ්බං – ‘‘අප්පණිහිතාරම්මණ’’න්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරියන්තිකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(23) 3. විමුත්තිෙථා 

363. සරාගං චිත්තං විමුච්චතීති? ආමන්තා. රාගසහගතං රාගසහජාතං
රාගසංසට් ං රාගසම්පයුත්තං රාගසහභු රාගානුපරිවත්ති අකුසලං ඨලොකියං 
සාසවං සංඨයොජනියං ගන්ථනියං ඔඝනියං ඨයොගනියං නීවරණියං පරාමට් ං

උපාදානියංසංකිඨලසියං චිත්තංවිමුච්චතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඵස්සං චිත්තං විමුච්චති, ඵස්ඨසො ච චිත්තඤ්ච උඨභො විමුච්චන්තීති? 

ආමන්තා.සරාගං චිත්තංවිමුච්චති, රාඨගොච චිත්තඤ්චඋඨභොවිමුච්චන්තීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඨවදනං…ඨප.… සසඤ්ඤං…ඨප.… සඨචතනං…ඨප.… සපඤ්ඤං 

[සසඤ්ඤං (සී. ක.)] චිත්තං විමුච්චති, පඤ්ඤා ච චිත්තඤ්ච උඨභො 

විමුච්චන්තීති? ආමන්තා. සරාගං චිත්තංවිමුච්චති, රාඨගො චචිත්තඤ්චඋඨභො 

විමුච්චන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සඵස්සං සරාගං චිත්තං විමුච්චති, ඵස්ඨසො ච චිත්තඤ්ච උඨභො

විමුච්චන්තීති? ආමන්තා. රාඨගො ච චිත්තඤ්චඋඨභො විමුච්චන්තීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඨවදනං සරාගං…ඨප.… සසඤ්ඤං සරාගං…ඨප.… සඨචතනං

සරාගං…ඨප.…සපඤ්ඤං සරාගංචිත්තංවිමුච්චති, පඤ්ඤාචචිත්තඤ්චඋඨභො

විමුච්චන්තීති? ආමන්තා. රාඨගො ච චිත්තඤ්චඋඨභො විමුච්චන්තීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

364. සඨදොසං චිත්තංවිමුච්චතීති? ආමන්තා. ඨදොසසහගතංඨදොසසහජාතං
ඨදොසසංසට් ං ඨදොසසම්පයුත්තං ඨදොසසහභු ඨදොසානුපරිවත්ති අකුසලං

ඨලොකියං සාසවං…ඨප.… සංකිඨලසියං චිත්තං විමුච්චතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඵස්සං චිත්තං විමුච්චති, ඵස්ඨසො ච චිත්තඤ්ච උඨභො විමුච්චන්තීති? 

ආමන්තා.සඨදොසංචිත්තංවිමුච්චති, ඨදොඨසොච චිත්තඤ්චඋඨභොවිමුච්චන්තීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඨවදනං…ඨප.… සසඤ්ඤං…ඨප.… සඨචතනං…ඨප.… සපඤ්ඤං

චිත්තං විමුච්චති, පඤ්ඤාචචිත්තඤ්චඋඨභොවිමුච්චන්තීති? ආමන්තා. සඨදොසං

චිත්තං විමුච්චති, ඨදොඨසො ච චිත්තඤ්ච උඨභො විමුච්චන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඵස්සං සඨදොසං චිත්තං විමුච්චති, ඵස්ඨසො ච චිත්තඤ්ච උඨභො 

විමුච්චන්තීති? ආමන්තා.සඨදොසංචිත්තංවිමුච්චති, ඨදොඨසොචචිත්තඤ්චඋඨභො 

විමුච්චන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඨවදනං සඨදොසං… සසඤ්ඤං සඨදොසං… සඨචතනං සඨදොසං…

සපඤ්ඤංසඨදොසං චිත්තංවිමුච්චති, පඤ්ඤාචචිත්තඤ්චඋඨභොවිමුච්චන්තීති? 

ආමන්තා. ඨදොඨසො ච චිත්තඤ්ච උඨභො විමුච්චන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

365. සඨමොහං චිත්තංවිමුච්චතීති? ආමන්තා.ඨමොහසහගතංඨමොහසහජාතං
ඨමොහසංසට් ං ඨමොහසම්පයුත්තං ඨමොහසහභු ඨමොහානුපරිවත්ති අකුසලං 

ඨලොකියං සාසවං…ඨප.… සංකිඨලසියං චිත්තං විමුච්චතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සඵස්සං චිත්තං විමුච්චති, ඵස්ඨසො ච චිත්තඤ්ච උඨභො විමුච්චන්තීති? 

ආමන්තා. සඨමොහං චිත්තං විමුච්චති, ඨමොඨහො ච චිත්තඤ්ච උඨභො 

විමුච්චන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඨවදනං … සසඤ්ඤං…සඨචතනං…සපඤ්ඤංචිත්තං විමුච්චති, පඤ්ඤා

ච චිත්තඤ්ච උඨභො විමුච්චන්තීති? ආමන්තා. සඨමොහං චිත්තං විමුච්චති, 

ඨමොඨහොචචිත්තඤ්චඋඨභොවිමුච්චන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඵස්සං සඨමොහං චිත්තං විමුච්චති, ඵස්ඨසො ච චිත්තඤ්ච උඨභො

විමුච්චන්තීති? ආමන්තා. ඨමොඨහොචචිත්තඤ්ච උඨභොවිමුච්චන්තීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඨවදනංසඨමොහං…සසඤ්ඤංසඨමොහං…සඨචතනංසඨමොහං…ඨප.…

සපඤ්ඤංසඨමොහං චිත්තංවිමුච්චති, පඤ්ඤාචචිත්තඤ්චඋඨභොවිමුච්චන්තීති? 

ආමන්තා. ඨමොඨහො ච චිත්තඤ්ච උඨභො විමුච්චන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සරාගංසඨදොසංසඨමොහංචිත්තංවිමුච්චතීති? ආමන්තා.වීතරාගං වීතඨදොසං

වීතඨමොහං නික්කිඨලසං චිත්තං විමුච්චතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨතනහි නවත්තබ්බං–‘‘සරාගංසඨදොසංසඨමොහංචිත්තංවිමුච්චතී’’ති. 

විමුත්තිකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(24) 4. විමුච්චමානෙථා 

366. විමුත්තං විමුච්චමානන්ති? ආමන්තා. එකඨදසං විමුත්තං, එකඨදසං 

අවිමුත්තන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

එකඨදසං විමුත්තං, එකඨදසං අවිමුත්තන්ති? ආමන්තා. එකඨදසං 

ඨසොතාපන්ඨනො, එකඨදසං න ඨසොතාපන්ඨනො, එකඨදසං
ඨසොතාපත්තිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ

විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, එකඨදසං න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, 
එකඨදසං සත්තක්ඛත්තුපරඨමො ඨකොලඞ්ඨකොඨලො එකබීජී බුද්ඨධ
අඨවච්චප්පසාඨදන සමන්නාගඨතො ධම්ඨම…ඨප.… සඞ්ඨඝ…ඨප.…

අරියකන්ඨතහි සීඨලහි සමන්නාගඨතො, එකඨදසං අරියකන්ඨතහි සීඨලහි න

සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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එකඨදසං විමුත්තං, එකඨදසං අවිමුත්තන්ති? ආමන්තා. එකඨදසං

සකදාගාමී, එකඨදසං න සකදාගාමී, එකඨදසං සකදාගාමිඵලප්පත්ඨතො

පටිලද්ඨධො අධිගඨතො සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා

විහරති, එකඨදසං න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

එකඨදසං විමුත්තං, එකඨදසංඅවිමුත්තන්ති? ආමන්තා.එකඨදසංඅනාගාමී, 

එකඨදසංනඅනාගාමී, එකඨදසංඅනාගාමිඵලප්පත්ඨතොපටිලද්ඨධො අධිගඨතො

සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, එකඨදසං න

කාඨයන ඵුසිත්වාවිහරති, එකඨදසංඅන්තරාපරිනිබ්බායී, උපහච්චපරිනිබ්බායී, 

අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, උද්ධංඨසොඨතොඅකනිට් ගාමී, 

එකඨදසංනඋද්ධංඨසොඨතොඅකනිට් ගාමීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

එකඨදසං විමුත්තං, එකඨදසං අවිමුත්තන්ති? ආමන්තා. එකඨදසං අරහා 

එකඨදසං න අරහා, එකඨදසං අරහත්තප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො අධිගඨතො

සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, එකඨදසං න

කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, එකඨදසං වීතරාඨගො වීතඨදොඨසො

වීතඨමොඨහො…ඨප.… එකඨදසං සච්ඡිකාතබ්බං සච්ඡිකතං, එකඨදසං

සච්ඡිකාතබ්බංන සච්ඡිකතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විමුත්තං විමුච්චමානන්ති? ආමන්තා. උප්පාදක්ඛඨණ විමුත්තං, 

භඞ්ගක්ඛඨණවිමුච්චමානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

367. න වත්තබ්බං–‘‘විමුත්තංවිමුච්චමාන’’න්ති? ආමන්තා.නනුවුත්තං

භගවතා– ‘‘තස්සඑවංජානඨතොඑවංපස්සඨතොකාමාසවාපිචිත්තංවිමුච්චති, 

භවාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චතී’’ති [දී. නි. 1.248 

ආදඨයො]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි වත්තබ්බං [ඨතන හි

(සී.සයා.කං.), ඨතනහිනවත්තබ්බං (ක.)] – ‘‘විමුත්තංවිමුච්චමාන’’න්ති. 

විමුත්තං විමුච්චමානන්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ඨසො එවං
සමාහිඨත චිත්ඨත පරිසුද්ඨධ පරිඨයොදාඨත අනඞ්ගඨණ විගූතපක්කිඨලඨස
මුදුභූඨත කම්මනිඨයඨිඨතආඨනඤ්ජප්පත්ඨතආසවානං ඛයඤාණායචිත්තං 

අභිනින්නාඨමතී’’ති! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න 
වත්තබ්බං–‘‘විමුත්තංවිමුච්චමාන’’න්ති. 

අත්ථි චිත්තං විමුච්චමානන්ති? ආමන්තා. අත්ථි චිත්තං රජ්ජමානං

දුස්සමානං මුය්හමානං කිලිස්සමානන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනු 

රත්තඤ්ඨචව අරත්තඤ්ච, දුට් ඤ්ඨචව අදුට් ඤ්ච, මූළ්හඤ්ඨචව අමූළ්හඤ්ච, 
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ඡින්නඤ්ඨචව අඡින්නඤ්ච, භින්නඤ්ඨචව අභින්නඤ්ච, කතඤ්ඨචව

අකතඤ්චාති? ආමන්තා. හඤ්චි රත්තඤ්ඨචව අරත්තඤ්ච, දුට් ඤ්ඨචව 

අදුට් ඤ්ච, මූළ්හඤ්ඨචව අමූළ්හඤ්ච, ඡින්නඤ්ඨචව අඡින්නඤ්ච, 

භින්නඤ්ඨචව අභින්නඤ්ච, කතඤ්ඨචවඅකතඤ්ච, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ
–‘‘අත්ථිචිත්තං විමුච්චමාන’’න්ති. 

විමුච්චමානකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(25) 5. අට් මෙෙථා 

368. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං පහීනන්ති? ආමන්තා.
අට් මඨකො පුග්ගඨලො ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලප්පත්ඨතො පටිලද්ඨධො

අධිගඨතො සච්ඡිකඨතො උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා විහරතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං පහීනන්ති? ආමන්තා.
අට් මඨකො පුග්ගඨලො ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලප්පත්ඨතො…ඨප.…

කාඨයනඵුසිත්වාවිහරතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං පහීනන්ති? ආමන්තා.

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට් ානුසඨයො පහීඨනොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං පහීනන්ති? 
ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡානුසඨයො… සීලබ්බතපරාමාඨසො

පහීඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං පහීනන්ති? ආමන්තා.

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡානුසඨයො පහීඨනොති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අට් මකස්සපුග්ගලස්සවිචිකිච්ඡාපරියුට් ානංපහීනන්ති? 

ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට් ානුසඨයො… සීලබ්බතපරාමාඨසො

පහීඨනොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට් ානුසඨයො අප්පහීඨනොති? ආමන්තා. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං අප්පහීනන්ති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට් ානුසඨයො අප්පහීඨනොති? 

ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං අප්පහීනන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡානුසඨයො… සීලබ්බතපරාමාඨසො

අප්පහීඨනොති? ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං

අප්පහීනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස

සීලබ්බතපරාමාඨසො අප්පහීඨනොති? ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස

විචිකිච්ඡාපරියුට් ානංඅප්පහීනන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

369. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං පහීනන්ති? ආමන්තා.

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානපහානාය මග්ඨගො භාවිඨතොති? න 
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං

පහීනන්ති? ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානපහානාය

සතිපට් ානා භාවිතා…ඨප.…සම්මප්පධානා…ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතාති? 

නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං පහීනන්ති? ආමන්තා.
අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානපහානාය මග්ඨගො

භාවිඨතො…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගාභාවිතාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානපහානාය මග්ඨගො අභාවිඨතොති? 
ආමන්තා. අමග්ඨගන පහීනං ඨලොකිඨයන සාසඨවන…ඨප.…

සංකිඨලසිඨයනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස 

දිට්ඨිපරියුට් ානපහානාය සතිපට් ානා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගා අභාවිතාති? 

ආමන්තා. අමග්ඨගන පහීනං ඨලොකිඨයන සාසඨවන…ඨප.…

සංකිඨලසිඨයනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානපහානාය මග්ඨගො 

අභාවිඨතො…ඨප.…සතිපට් ානා…ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ගාඅභාවිතාති? ආමන්තා.

අමග්ඨගන පහීනං ඨලොකිඨයන සාසඨවන…ඨප.… සංකිඨලසිඨයනාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

370. න වත්තබ්බං – ‘‘අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං 

පහීන’’න්ති? ආමන්තා.උප්පජ්ජිස්සතීති? නුප්පජ්ජිස්සති.හඤ්චි නුප්පජ්ජිස්සති, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං
පහීන’’න්ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං

පහීන’’න්ති? ආමන්තා.උප්පජ්ජිස්සතීති? නුප්පජ්ජිස්සති.හඤ්චිනුප්පජ්ජිස්සති, 

ඨතනවතඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අට් මකස්සපුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං
පහීන’’න්ති. 
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අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං නුප්පජ්ජිස්සතීති කත්වා

පහීනන්ති? ආමන්තා.අට් මකස්ස පුග්ගලස්සදිට් ානුසඨයොනුප්පජ්ජිස්සතීති

කත්වාපහීඨනොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං නුප්පජ්ජිස්සතීති කත්වා

පහීනන්ති? ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡානුසඨයො…

සීලබ්බතපරාමාඨසො නුප්පජ්ජිස්සතීති කත්වා පහීඨනොති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං නුප්පජ්ජිස්සතීති කත්වා

පහීනන්ති? ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡානුසඨයො…

සීලබ්බතපරාමාඨසො නුප්පජ්ජිස්සතීති කත්වා පහීඨනොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං නුප්පජ්ජිස්සතීති කත්වා 

පහීනන්ති? ආමන්තා. ඨගොත්රභුඨනො පුග්ගලස්ස දිට්ඨිපරියුට් ානං

නුප්පජ්ජිස්සතීතිකත්වාපහීනන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අට් මකස්ස

පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං නුප්පජ්ජිස්සතීති කත්වා පහීනන්ති? 
ආමන්තා. ඨගොත්රභුඨනො පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං නුප්පජ්ජිස්සතීති

කත්වාපහීනන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(26) 6. අට් මෙස්සඉන්ද්රියෙථා 

371. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි සද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි සද්ධාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. අට් මකස්ස
පුග්ගලස්ස නත්ථි වීරියින්ද්රියං…ඨප.… නත්ථි සතින්ද්රියං…ඨප.… නත්ථි

සමාධින්ද්රියං…ඨප.… නත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අට් මකස්ස

පුග්ගලස්සනත්ථිපඤ්ඤාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්සපුග්ගලස්සඅත්ථිසද්ධාති? ආමන්තා.අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස

අත්ථිසද්ධින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස

අත්ථිවීරියං…ඨප.…අත්ථිසති…අත්ථිසමාධි…අත්ථිපඤ්ඤාති? ආමන්තා.

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි මඨනො, අත්ථි මනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි සද්ධා, අත්ථි සද්ධින්ද්රියන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි මඨනො, අත්ථි

මනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, අත්ථි

පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි ඨසොමනස්සං, අත්ථි ඨසොමනස්සින්ද්රියං, 

අත්ථිජීවිතං, අත්ථිජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අට් මකස්සපුග්ගලස්සඅත්ථි

සද්ධා, අත්ථි සද්ධින්ද්රියන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස

පුග්ගලස්ස අත්ථි ජීවිතං, අත්ථි ජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අට් මකස්ස

පුග්ගලස්ස…ඨප.… අත්ථි පඤ්ඤා, අත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි සද්ධා, නත්ථි සද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි මඨනො, නත්ථි මනින්ද්රියන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි සද්ධා, නත්ථි සද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි ඨසොමනස්සං, නත්ථි 

ඨසොමනස්සින්ද්රියන්ති…ඨප.…අත්ථිජීවිතං, නත්ථිජීවිතින්ද්රියන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, නත්ථි

පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි මඨනො, නත්ථි

මනින්ද්රියන්ති? අත්ථි ඨසොමනස්සං, නත්ථිඨසොමනස්සින්ද්රියන්ති? අත්ථිජීවිතං, 

නත්ථි ජීවිතින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි සද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අට් මඨකො

පුග්ගඨලො අස්සද්ඨධොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස

පුග්ගලස්ස නත්ථි වීරියින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අට් මඨකො පුග්ගඨලො කුසීඨතො

හීනවීරිඨයොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි

සතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අට් මඨකො පුග්ගඨලො මුට් ස්සති අසම්පජාඨනොති? 

නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අට් මකස්ස පුග්ගලස්සනත්ථිසමාධින්ද්රියන්ති? 

ආමන්තා. අට් මඨකො පුග්ගඨලො අසමාහිඨතො විබ්භන්තචිත්ඨතොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? 

ආමන්තා. අට් මඨකො පුග්ගඨලො දුප්පඤ්ඨඤො එලමූඨගොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි සද්ධා, සා ච සද්ධා නියයානිකාති? 

ආමන්තා. හඤ්චි අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි සද්ධා, සා ච සද්ධා



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

179 

පටුන 

නියයානිකා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි

සද්ධින්ද්රිය’’න්ති. අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි වීරියං, තඤ්ච වීරියං

නියයානිකං; අත්ථි සති, සා ච සතිනියයානිකා; අත්ථි සමාධි, ඨසො ච සමාධි

නියයානිඨකො; අත්ථි පඤ්ඤා, සා ච පඤ්ඤා නියයානිකාති? ආමන්තා. හඤ්චි

අට් මකස්සපුග්ගලස්ස අත්ථිපඤ්ඤා, සාචපඤ්ඤානියයානිකා, ඨනොචවත

ඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘අට් මකස්සපුග්ගලස්සනත්ථිපඤ්ඤින්ද්රිය’’න්ති. 

372. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි සද්ධා, 

අත්ථි සද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අට් මකස්සපුග්ගලස්සඅත්ථිසද්ධා, අත්ථි 

සද්ධින්ද්රියන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය 

පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, අත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, අත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස… 

අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි සද්ධා, අත්ථි 

සද්ධින්ද්රියං…ඨප.… අත්ථි පඤ්ඤා, අත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, අත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි සද්ධා, නත්ථි සද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.

සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි සද්ධා, නත්ථි

සද්ධින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අට් මකස්ස පුග්ගලස්සඅත්ථි

පඤ්ඤා, නත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, නත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්සපුග්ගලස්සඅත්ථිසද්ධා, නත්ථි සද්ධින්ද්රියන්ති…ඨප.…අත්ථි

පඤ්ඤා, නත්ථි පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය
පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස… අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස

අත්ථිපඤ්ඤා, නත්ථිපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අට් මකස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි පඤ්චින්ද්රියානීති? ආමන්තා. නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛඨව, ඉන්ද්රියානි!කතමානි පඤ්ච? සද්ධින්ද්රියං, 

වීරියින්ද්රියං, සතින්ද්රියං, සමාධින්ද්රියං, පඤ්ඤින්ද්රියං – ඉමානි ඨඛො, භික්ඛඨව, 

පඤ්චින්ද්රියානි. ඉඨමසං ඨඛො, භික්ඛඨව, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං සමත්තා
පරිපූරත්තාඅරහාඨහොති.තඨතොමුදුතඨරහි අරහත්තසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනො

ඨහොති, තඨතො මුදුතඨරහි අනාගාමී ඨහොති, තඨතො මුදුතඨරහි 
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අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො ඨහොති, තඨතො මුදුතඨරහි සකදාගාමී

ඨහොති, තඨතො මුදුතඨරහිසකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනොඨහොති, තඨතො

මුදුතඨරහි ඨසොතාපන්ඨනො ඨහොති, තඨතො මුදුතඨරහි

ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනොඨහොති.යස්සඨඛො, භික්ඛඨව, ඉමානි 

පඤ්චින්ද්රියානි සබ්ඨබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං නත්ථි, තමහං ‘බාහිඨරො

පුථුජ්ජනපක්ඨඛඨිඨතො’තිවදාමී’’ති [සං.නි. 5.488]. අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? 

ආමන්තා.අට් මඨකො පුග්ගඨලොබාහිඨරොපුථුජ්ජනපක්ඨඛඨිඨතොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතනහිඅට් මකස්සපුග්ගලස්සඅත්ථිපඤ්චින්ද්රියානීති. 

අට් මකස්සඉන්ද්රියකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(27) 7. දිබ්බචක්ඛුෙථා 

373. මංසචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බචක්ඛුං ඨහොතීති? ආමන්තා.

මංසචක්ඛුං දිබ්බචක්ඛුං, දිබ්බචක්ඛුං මංසචක්ඛුන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බචක්ඛුං ඨහොතීති? ආමන්තා. යාදිසං

මංසචක්ඛුංතාදිසං දිබ්බචක්ඛුං, යාදිසං දිබ්බචක්ඛුංතාදිසං මංසචක්ඛුන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බචක්ඛුං ඨහොතීති? ආමන්තා. තඤ්ඨඤව

මංසචක්ඛුං තං දිබ්බචක්ඛුං, තං දිබ්බචක්ඛුං තං මංසචක්ඛුන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බචක්ඛුං ඨහොතීති? ආමන්තා. යාදිඨසො
මංසචක්ඛුස්ස විසඨයො ආනුභාඨවො ඨගොචඨරො තාදිඨසො දිබ්බස්ස චක්ඛුස්ස

විසඨයො ආනුභාඨවොඨගොචඨරොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බචක්ඛුං ඨහොතීති? ආමන්තා. උපාදිණ්ණං 

[උපාදින්නං (සයා. කං.)] හුත්වා අනුපාදිණ්ණං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උපාදිණ්ණංහුත්වාඅනුපාදිණ්ණංඨහොතීති? ආමන්තා.කාමාවචරං හුත්වා

රූපාවචරංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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කාමාවචරං හුත්වා රූපාවචරං ඨහොතීති? ආමන්තා. රූපාවචරං හුත්වා 

අරූපාවචරංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපාවචරං හුත්වා අරූපාවචරං ඨහොතීති? ආමන්තා. පරියාපන්නං හුත්වා

අපරියාපන්නංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

374. මංසචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බචක්ඛුං ඨහොතීති? ආමන්තා.

දිබ්බචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං මංසචක්ඛුං ඨහොතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බචක්ඛුං ඨහොතීති? ආමන්තා. දිබ්බචක්ඛුං

ධම්මුපත්ථද්ධංපඤ්ඤාචක්ඛුංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බචක්ඛුං ඨහොතීති? ආමන්තා. දිබ්බචක්ඛුං

ධම්මුපත්ථද්ධංමංසචක්ඛුංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බචක්ඛුං ඨහොතීති? ආමන්තා. ද්ඨවව

චක්ඛූනීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨවව චක්ඛූනීති? ආමන්තා. නනු

තීණිචක්ඛූනිවුත්තානිභගවතා–මංසචක්ඛුං, දිබ්බචක්ඛුං, පඤ්ඤාචක්ඛුන්ති? 

ආමන්තා. හඤ්චි තීණි චක්ඛූනි වුත්තානි භගවතා – මංසචක්ඛුං, දිබ්බචක්ඛුං, 

පඤ්ඤාචක්ඛුං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ද්ඨවවචක්ඛූනී’’ති. 

ද්ඨවවචක්ඛූනීති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා–‘‘තීණිමානි, භික්ඛඨව, 

චක්ඛූනි!කතමානිතීණි? මංසචක්ඛුං, දිබ්බචක්ඛුං, පඤ්ඤාචක්ඛුන්ති– ඉමානි

ඨඛො, භික්ඛඨව, තීණිචක්ඛූනී’’ති. 

‘‘මංසචක්ඛුං දිබ්බචක්ඛුං, පඤ්ඤාචක්ඛුංඅනුත්තරං; 

එතානිතීණිචක්ඛූනි, අක්ඛාසිපුරිසුත්තඨමො. 

‘‘මංසචක්ඛුස්සඋප්පාඨදො, මග්ඨගොදිබ්බස්සචක්ඛුඨනො; 

යදාචඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාචක්ඛුංඅනුත්තරං; 

තස්ස චක්ඛුස්ස පටිලාභා, සබ්බදුක්ඛා පමුච්චතී’’ති [ඉතිවු. 61

ඉතිවුත්තඨක]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘ද්ඨවව 
චක්ඛූනී’’ති. 

දිබ්බචක්ඛුකථානිට්ඨිතා. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

182 

පටුන 

3. තතියවග්කගො 

(28) 8. දිබ්බකසොතෙථා 

375. මංසඨසොතං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බඨසොතං ඨහොතීති? ආමන්තා.

මංසඨසොතං දිබ්බඨසොතං, දිබ්බඨසොතං මංසඨසොතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසඨසොතං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බඨසොතං ඨහොතීති? ආමන්තා. යාදිසං

මංසඨසොතං තාදිසංදිබ්බඨසොතං, යාදිසංදිබ්බඨසොතංතාදිසංමංසඨසොතන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසඨසොතං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බඨසොතං ඨහොතීති? ආමන්තා. තඤ්ඨඤව 

මංසඨසොතං තං දිබ්බඨසොතං, තං දිබ්බඨසොතං තං මංසඨසොතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසඨසොතං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බඨසොතං ඨහොතීති? ආමන්තා. යාදිඨසො
මංසඨසොතස්ස විසඨයො ආනුභාඨවො ඨගොචඨරො තාදිඨසො දිබ්බස්ස ඨසොතස්ස 

විසඨයොආනුභාඨවොඨගොචඨරොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසඨසොතං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බඨසොතං ඨහොතීති? ආමන්තා. උපාදිණ්ණං

හුත්වාඅනුපාදිණ්ණංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උපාදිණ්ණංහුත්වාඅනුපාදිණ්ණංඨහොතීති? ආමන්තා.කාමාවචරං හුත්වා

රූපාවචරංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමාවචරං හුත්වා රූපාවචරං ඨහොතීති? ආමන්තා. රූපාවචරං හුත්වා 

අරූපාවචරංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපාවචරං හුත්වා අරූපාවචරං ඨහොතීති? ආමන්තා. පරියාපන්නං හුත්වා

අපරියාපන්නංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

376. මංසඨසොතං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බඨසොතං ඨහොතීති? ආමන්තා.

දිබ්බඨසොතං ධම්මුපත්ථද්ධං මංසඨසොතං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මංසඨසොතං ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බඨසොතං ඨහොතීති? ආමන්තා. එකංඨයව 

ඨසොතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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එකංඨයව ඨසොතන්ති? ආමන්තා.නනුද්ඨවඨසොතානි වුත්තානිභගවතා–

‘‘මංසඨසොතං, දිබ්බඨසොත’’න්ති? ආමන්තා. හඤ්චි ද්ඨව ඨසොතානි වුත්තානි

භගවතා – මංසඨසොතං, දිබ්බඨසොතං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘එකඤ්ඨඤව ඨසොත’’න්ති. 

දිබ්බඨසොතකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(29) 9. යථාෙම්මූපගතඤාණෙථා 

377. යථාකම්මූපගතං ඤාණං [යථාකම්මූපගතඤාණං (සයා. කං.)] 

දිබ්බචක්ඛුන්ති? ආමන්තා. යථාකම්මූපගතඤ්ච මනසි කඨරොති, දිබ්ඨබන

චක්ඛුනාරූපංපස්සතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යථාකම්මූපගතඤ්ච මනසි කඨරොති, දිබ්ඨබන චක්ඛුනා රූපං පස්සතීති? 

ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යථාකම්මූපගතංඤාණංදිබ්බචක්ඛුන්ති? ආමන්තා.‘‘ඉඨමවත ඨභොන්ඨතො

සත්තා’’ති ච මනසි කඨරොති, ‘‘කායදුච්චරිඨතන සමන්නාගතා’’ති ච මනසි

කඨරොති, ‘‘වචීදුච්චරිඨතන සමන්නාගතා’’ති ච මනසි කඨරොති, 

‘‘මඨනොදුච්චරිඨතන සමන්නාගතා’’ති ච මනසි කඨරොති, ‘‘අරියානං

උපවාදකා’’ති ච මනසි කඨරොති, ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිකා’’ති ච මනසි කඨරොති, 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිකම්මසමාදානා’’ති ච මනසි කඨරොති, ‘‘ඨත කායස්ස ඨභදා පරං

මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපන්නා’’ති ච මනසි කඨරොති, 

‘‘ඉඨම වා පන ඨභොන්ඨතො සත්තා’’ති ච මනසි කඨරොති, ‘‘කායසුචරිඨතන

සමන්නාගතා’’තිචමනසිකඨරොති, ‘‘වචීසුචරිඨතනසමන්නාගතා’’තිචමනසි

කඨරොති, ‘‘මඨනොසුචරිඨතන සමන්නාගතා’’ති ච මනසි කඨරොති, ‘‘අරියානං

අනුපවාදකා’’ති ච මනසි කඨරොති, ‘‘සම්මාදිට්ඨිකා’’ති ච මනසි කඨරොති, 

‘‘සම්මාදිට්ඨිකම්මසම්මාදානා’’තිචමනසිකඨරොති, ‘‘ඨතකායස්ස ඨභදාපරං

මරණා සුගතිං සග්ගං ඨලොකං උපපන්නා’’ති ච මනසි කඨරොති, දිබ්ඨබන

චක්ඛුනාරූපං පස්සතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

‘‘ඨතකායස්සඨභදාපරංමරණාසුගතිංසග්ගංඨලොකංඋපපන්නා’’තිච 

මනසි කඨරොති, දිබ්ඨබන චක්ඛුනා රූපං පස්සතීති? ආමන්තා. ද්වින්නං

ඵස්සානං ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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378. යථාකම්මූපගතං ඤාණං දිබ්බචක්ඛුන්ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි
අදිබ්බචක්ඛුඨකො දිබ්බචක්ඛුං අප්පටිලද්ඨධො අනධිගඨතො අසච්ඡිකඨතො

යථාකම්මූපගතං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකොචි අදිබ්බචක්ඛුඨකො

දිබ්බචක්ඛුං අප්පටිලද්ඨධොඅනධිගඨතොඅසච්ඡිකඨතොයථාකම්මූපගතංජානාති, 
ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘යථාකම්මූපගතංඤාණංදිබ්බචක්ඛු’’න්ති. 

යථාකම්මූපගතංඤාණං දිබ්බචක්ඛුන්ති? ආමන්තා.ආයස්මා සාරිපුත්ඨතො

යථාකම්මූපගතං ඤාණං ජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි ආයස්මා සාරිපුත්ඨතො 

යථාකම්මූපගතං ඤාණං ජානාති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘යථාකම්මූපගතංඤාණං දිබ්බචක්ඛු’’න්ති. 

යථාකම්මූපගතංඤාණං දිබ්බචක්ඛුන්ති? ආමන්තා.ආයස්මා සාරිපුත්ඨතො

යථාකම්මූපගතං ඤාණං ජානාතීති? ආමන්තා. අත්ථායස්මඨතො සාරිපුත්තස්ස 

දිබ්බචක්ඛුන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථායස්මඨතො සාරිපුත්තස්ස දිබ්බචක්ඛුන්ති? ආමන්තා. නනු ආයස්මා
සාරිපුත්ඨතොඑතදඨවොච– 

‘‘ඨනව පුබ්ඨබනිවාසාය, නපිදිබ්බස්ස චක්ඛුඨනො; 

ඨචඨතොපරියායඉද්ධියා, ඨසොතධාතුවිසුද්ධියා; 

චුතියා උපපත්තියා, පණිධි ඨම න විජ්ජතී’’ති [ඨථරගා. 996 

ඨථරගාථායං]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං –
‘‘යථාකම්මූපගතංඤාණංදිබ්බචක්ඛු’’න්ති. 

යථාකම්මූපගතඤාණකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(30) 10. සංවරෙථා 

379. අත්ථි ඨදඨවසුසංවඨරොති? ආමන්තා.අත්ථිඨදඨවසුඅසංවඨරොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථි ඨදඨවසු අසංවඨරොති? ආමන්තා. නත්ථි ඨදඨවසු සංවඨරොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නනු අසංවරා සංවඨරො සීලං, අත්ථි ඨදඨවසු සංවඨරොති? ආමන්තා. අත්ථි

ඨදඨවසු අසංවඨරො, යම්හා අසංවරා සංවඨරො සීලන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආජානාහිනිග්ගහං.හඤ්චිඅසංවරාසංවඨරොසීලං, අත්ථිඨදඨවසු සංවඨරො, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි ඨදඨවසු අසංවඨරො, යම්හා අසංවරා
සංවඨරො සීල’’න්ති.යංතත්ථවඨදසි–‘‘වත්තබ්ඨබඨඛො–‘අසංවරාසංවඨරො

සීලං, අත්ථිඨදඨවසු සංවඨරො,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ–‘අත්ථිඨදඨවසුඅසංවඨරො, 
යම්හාඅසංවරාසංවඨරොසීල’’’න්ති මිච්ඡා. 

ඨනො ඨච පන වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි ඨදඨවසු අසංවඨරො, යම්හා අසංවරා

සංවඨරො සීල’’න්ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අසංවරා සංවඨරො සීලං, 
අත්ථි ඨදඨවසු සංවඨරො’’ති. යං තත්ථ වඨදසි – ‘‘වත්තබ්ඨබ ඨඛො ‘අසංවරා

සංවඨරො සීලං, අත්ථිඨදඨවසුසංවඨරො,’ ඨනොචවත්තබ්ඨබ– ‘අත්ථිඨදඨවසු

අසංවඨරො, යම්හා අසංවරාසංවඨරොසීල’’’න්තිමිච්ඡා. 

අත්ථි මනුස්ඨසසු සංවඨරො, අත්ථි තත්ථ අසංවඨරොති? ආමන්තා. අත්ථි

ඨදඨවසුසංවඨරො, අත්ථිතත්ථ අසංවඨරොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි ඨදඨවසු සංවඨරො, නත්ථි තත්ථ අසංවඨරොති? ආමන්තා. අත්ථි 

මනුස්ඨසසුසංවඨරො, නත්ථිතත්ථඅසංවඨරොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

380. අත්ථි ඨදඨවසු පාණාතිපාතා ඨවරමණීති? ආමන්තා. අත්ථි ඨදඨවසු

පාණාතිපාඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි ඨදඨවසු සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානා ඨවරමණීති? ආමන්තා. අත්ථි

ඨදඨවසුසුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථිඨදඨවසුපාණාතිපාඨතොති? ආමන්තා.නත්ථි ඨදඨවසුපාණාතිපාතා 

ඨවරමණීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථිඨදඨවසුසුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානන්ති? ආමන්තා.නත්ථි ඨදඨවසු

සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානාඨවරමණීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි මනුස්ඨසසු පාණාතිපාතා ඨවරමණි, අත්ථිතත්ථ පාණාතිපාඨතොති? 

ආමන්තා. අත්ථි ඨදඨවසු පාණාතිපාතා ඨවරමණි, අත්ථි තත්ථ

පාණාතිපාඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අත්ථි මනුස්ඨසසු සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානා ඨවරමණි, අත්ථි තත්ථ

සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානන්ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨදඨවසු 

සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානා ඨවරමණි, අත්ථි තත්ථ

සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි ඨදඨවසු පාණාතිපාතා ඨවරමණි, නත්ථි තත්ථ පාණාතිපාඨතොති? 

ආමන්තා. අත්ථි මනුස්ඨසසු පාණාතිපාතා ඨවරමණි, නත්ථි තත්ථ 

පාණාතිපාඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි ඨදඨවසු සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානා ඨවරමණි, නත්ථි තත්ථ

සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානන්ති? ආමන්තා. අත්ථි මනුස්ඨසසු 

සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානා ඨවරමණි, නත්ථි තත්ථ

සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථි ඨදඨවසු සංවඨරොති? ආමන්තා. සබ්ඨබ ඨදවා පාණාතිපාතිඨනො 
අදින්නාදායිඨනො කාඨමසුමිච්ඡාචාරිඨනො මුසාවාදිඨනො

සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ායිඨනොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන හි
අත්ථිඨදඨවසුසංවඨරොති. 

සංවරකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(31) 11. අසඤ්ඤෙථා 

381. අසඤ්ඤසත්ඨතසු සඤ්ඤා අත්ථීති? ආමන්තා. සඤ්ඤාභඨවො
සඤ්ඤාගති සඤ්ඤාසත්තාවාඨසො සඤ්ඤාසංසාඨරො සඤ්ඤාඨයොනි

සඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනුඅසඤ්ඤභඨවො අසඤ්ඤගතිඅසඤ්ඤසත්තාවාඨසො අසඤ්ඤසංසාඨරො 

අසඤ්ඤඨයොනිඅසඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා.හඤ්චිඅසඤ්ඤභඨවො
අසඤ්ඤගති අසඤ්ඤසත්තාවාඨසො අසඤ්ඤසංසාඨරො අසඤ්ඤඨයොනි

අසඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභො, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අසඤ්ඤසත්ඨතසු
සඤ්ඤාඅත්ථී’’ති. 

අසඤ්ඤසත්ඨතසු සඤ්ඤා අත්ථීති? ආමන්තා. පඤ්චඨවොකාරභඨවො ගති

සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නනු එකඨවොකාරභඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි

අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. හඤ්චිඑකඨවොකාරභඨවොගතිසත්තාවාඨසො

සංසාඨරො ඨයොනි අත්තභාවපටිලාඨභො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අසඤ්ඤසත්ඨතසුසඤ්ඤාඅත්ථී’’ති. 

අසඤ්ඤසත්ඨතසු සඤ්ඤා අත්ථීති? ආමන්තා. තාය සඤ්ඤාය 

සඤ්ඤාකරණීයංකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

382. මනුස්ඨසසු සඤ්ඤා අත්ථි, ඨසො ච සඤ්ඤාභඨවො සඤ්ඤාගති
සඤ්ඤාසත්තාවාඨසො සඤ්ඤාසංසාඨරො සඤ්ඤාඨයොනි

සඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. අසඤ්ඤසත්ඨතසුසඤ්ඤාඅත්ථි, ඨසො
ච සඤ්ඤාභඨවො සඤ්ඤාගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි 

අත්තභාවපටිලාඨභොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මනුස්ඨසසුසඤ්ඤාඅත්ථි, ඨසොචපඤ්චඨවොකාරභඨවොගතිසත්තාවාඨසො 

සංසාඨරොඨයොනිඅත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා.අසඤ්ඤසත්ඨතසුසඤ්ඤා

අත්ථි, ඨසො ච පඤ්චඨවොකාරභඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි

අත්තභාවපටිලාඨභොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මනුස්ඨසසු සඤ්ඤා අත්ථි, තාය සඤ්ඤාය සඤ්ඤාකරණීයං කඨරොතීති? 

ආමන්තා. අසඤ්ඤසත්ඨතසුසඤ්ඤා අත්ථි, තායසඤ්ඤායසඤ්ඤාකරණීයං

කඨරොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්ඤසත්ඨතසු සඤ්ඤා අත්ථි, ඨසො ච අසඤ්ඤභඨවො අසඤ්ඤගති 
අසඤ්ඤසත්තාවාඨසො අසඤ්ඤසංසාඨරො අසඤ්ඤඨයොනි

අසඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. මනුස්ඨසසු සඤ්ඤා අත්ථි, ඨසො ච

අසඤ්ඤභඨවො අසඤ්ඤගති…ඨප.… අසඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්ඤසත්ඨතසු සඤ්ඤා අත්ථි, ඨසො ච එකඨවොකාරභඨවො ගති

සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. මනුස්ඨසසු

සඤ්ඤාඅත්ථි, ඨසොච එකඨවොකාරභඨවොගති…ඨප.…අත්තභාවපටිලාඨභොති? 

නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්ඤසත්ඨතසු සඤ්ඤා අත්ථි, න ච තාය සඤ්ඤාය සඤ්ඤාකරණීයං

කඨරොතීති? ආමන්තා. මනුස්ඨසසු සඤ්ඤා අත්ථි, න ච තාය සඤ්ඤාය 

සඤ්ඤාකරණීයංකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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383. න වත්තබ්බං – ‘‘අසඤ්ඤසත්ඨතසු සඤ්ඤා අත්ථී’’ති? ආමන්තා.

නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘සන්ති, භික්ඛඨව, අසඤ්ඤසත්තා නාම ඨදවා; 

සඤ්ඤුප්පාදාචපනඨතඨදවාතම්හා කායාචවන්තී’’ති [දී.නි.1.68]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅසඤ්ඤසත්ඨතසුසඤ්ඤාඅත්ථීති. 

අසඤ්ඤසත්ඨතසු සඤ්ඤා අත්ථීති? කිඤ්චි [කඤ්චි (සයා.)] කාඨලඅත්ථි, 
කිඤ්චි කාඨල නත්ථීති. කිඤ්චි කාඨල සඤ්ඤසත්තා කිඤ්චි කාඨල

අසඤ්ඤසත්තා, කිඤ්චි කාඨල සඤ්ඤභඨවො කිඤ්චි කාඨල අසඤ්ඤභඨවො, 

කිඤ්චි කාඨල පඤ්චඨවොකාරභඨවො කිඤ්චි කාඨල එකඨවොකාරභඨවොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්ඤසත්ඨතසු සඤ්ඤා කිඤ්චිකාඨල අත්ථි, කිඤ්චිකාඨල නත්ථීති? 

ආමන්තා. කං කාලං අත්ථි, කං කාලං නත්ථීති? චුතිකාඨල උපපත්තිකාඨල 

අත්ථි, ඨිතිකාඨල නත්ථීති. චුතිකාඨල උපපත්තිකාඨල සඤ්ඤසත්තා, 

ඨිතිකාඨල අසඤ්ඤසත්තා; චුතිකාඨල උපපත්තිකාඨල සඤ්ඤභඨවො, 

ඨිතිකාඨල අසඤ්ඤභඨවො; චුතිකාඨල උපපත්තිකාඨල පඤ්චඨවොකාරභඨවො, 

ඨිතිකාඨලඑකඨවොකාරභඨවොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්ඤකථානිට්ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

(32) 12. කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනෙථා 

384. ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන නවත්තබ්බං–‘‘සඤ්ඤාඅත්ථී’’ති? 
ආමන්තා.අසඤ්ඤභඨවො අසඤ්ඤගතිඅසඤ්ඤසත්තාවාඨසොඅසඤ්ඤසංසාඨරො 

අසඤ්ඤඨයොනිඅසඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනු සඤ්ඤාභඨවො සඤ්ඤාගති සඤ්ඤාසත්තාවාඨසො සඤ්ඤාසංසාඨරො

සඤ්ඤාඨයොනි සඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. හඤ්චි සඤ්ඤාභඨවො 

සඤ්ඤාගති…ඨප.…සඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– 

‘‘ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨනනවත්තබ්බං–‘සඤ්ඤාඅත්ථී’’’ති. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති? 

ආමන්තා. එකඨවොකාරභඨවො ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නනු චතුඨවොකාරභඨවො ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා.

හඤ්චි චතුඨවොකාරභඨවො ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභො, ඨනො ච වත ඨර

වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘සඤ්ඤා
අත්ථී’’’ති. 

385. අසඤ්ඤසත්ඨතසු න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථි’’, ඨසො ච
අසඤ්ඤභඨවො අසඤ්ඤගති අසඤ්ඤසත්තාවාඨසො අසඤ්ඤසංසාඨරො

අසඤ්ඤඨයොනි අසඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථි,’’ ඨසො ච
අසඤ්ඤභඨවො අසඤ්ඤගති අසඤ්ඤසත්තාවාඨසො අසඤ්ඤසංසාඨරො

අසඤ්ඤඨයොනිඅසඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්ඤසත්ඨතසු න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථි,’’ ඨසො ච 

එකඨවොකාරභඨවො ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා.

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථි,’’ ඨසො ච

එකඨවොකාරභඨවොගති සත්තාවාඨසොසංසාඨරොඨයොනිඅත්තභාවපටිලාඨභොති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨනනවත්තබ්බං–‘‘සඤ්ඤාඅත්ථි,’’ ඨසොච 

සඤ්ඤාභඨවො සඤ්ඤාගති…ඨප.… සඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා.

අසඤ්ඤසත්ඨතසු න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථි,’’ ඨසො ච සඤ්ඤාභඨවො 

සඤ්ඤාගති…ඨප.… සඤ්ඤත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨනනවත්තබ්බං–‘‘සඤ්ඤාඅත්ථි,’’ ඨසොච 

චතුඨවොකාරභඨවො ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා.

අසඤ්ඤසත්ඨතසුනවත්තබ්බං– ‘‘සඤ්ඤාඅත්ථි,’’ ඨසොචචතුඨවොකාරභඨවො

ගති…ඨප.…අත්තභාවපටිලාඨභොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති? 

ආමන්තා.නනුඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංචතුඨවොකාරභඨවොති? ආමන්තා. 

හඤ්චි ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, ඨනො ච වත ඨර

වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘සඤ්ඤා
අත්ථී’’’ති. 

386. ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං චතුඨවොකාරභඨවො

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති? 
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ආමන්තා.ආකාසානඤ්චායතනංචතුඨවොකාරභඨවො ආකාසානඤ්චායතඨනන

වත්තබ්බං–‘‘සඤ්ඤාඅත්ථී’’ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති? 
ආමන්තා. විඤ්ඤාණඤ්චායතනං…ඨප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

චතුඨවොකාරභඨවො, ආකිඤ්චඤ්ඤායතඨනනවත්තබ්බං–‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආකාසානඤ්චායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, අත්ථි තත්ථ සඤ්ඤාති? 

ආමන්තා. ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, අත්ථි තත්ථ

සඤ්ඤාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං…ඨප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, 

අත්ථි තත්ථ සඤ්ඤාති? ආමන්තා. ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

චතුඨවොකාරභඨවො, අත්ථිතත්ථ සඤ්ඤාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති වා

‘‘නත්ථී’’ති වාති? ආමන්තා. නනු ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

චතුඨවොකාරභඨවොති? ආමන්තා. හඤ්චි ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

චතුඨවොකාරභඨවො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘සඤ්ඤා අත්ථී’ති වා
‘නත්ථී’තිවා’’ති. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, 
ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති වා

‘‘නත්ථී’’ති වාති? ආමන්තා. ආකාසානඤ්චායතනං…ඨප.…

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං…ඨප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති වා ‘‘නත්ථී’’ති

වාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආකාසානඤ්චායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, අත්ථි තත්ථ සඤ්ඤාති? 

ආමන්තා. ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, අත්ථි තත්ථ

සඤ්ඤාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං…ඨප.… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං චතුඨවොකාරභඨවො, 

අත්ථි තත්ථ සඤ්ඤාති? ආමන්තා. ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං

චතුඨවොකාරභඨවො, අත්ථිතත්ථ සඤ්ඤාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

191 

පටුන 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං 

[ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන වත්තබ්බං (?)] – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති වා

‘‘නත්ථී’’ති වාති? ආමන්තා. නනු ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනන්ති? 

ආමන්තා.හඤ්චි ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන න වත්තබ්බං – ‘සඤ්ඤා අත්ථී’ති වා
‘නත්ථී’තිවා’’ති. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනන්තිකත්වා ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතඨන

න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤා අත්ථී’’ති වා ‘‘නත්ථී’’ති වාති? ආමන්තා.

අදුක්ඛමසුඛා ඨවදනාතිකත්වාඅදුක්ඛමසුඛායඨවදනාය [අදුක්ඛමසුඛාඨවදනා

(සී. ක.)] න වත්තබ්බං – ‘‘ඨවදනා’’ති වා ‘‘අඨවදනා’’ති වාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකථානිට්ඨිතා. 

තතියවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

බලං සාධාරණංඅරියං, සරාගං චිත්තංවිමුච්චති; 

විමුත්තංවිමුච්චමානං, අත්ථිචිත්තංවිමුච්චමානං. 

අට් මකස්සපුග්ගලස්ස, දිට්ඨිපරියුට් ානංපහීනං; 

අට් මකස්සපුග්ගලස්ස, නත්ථිපඤ්චින්ද්රියානි චක්ඛුං. 

ඨසොතංධම්මුපත්ථද්ධං, යථාකම්මූපගතංඤාණං; 
ඨදඨවසුසංවඨරොඅසඤ්ඤ-සත්ඨතසුසඤ්ඤාඑවඨමවභවග්ගන්ති. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(33) 1. ගිහිස්සඅරහාතිෙථා 

387. ගිහිස්ස අරහාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො ගිහිසංඨයොජනන්ති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නත්ථි අරහඨතො ගිහිසංඨයොජනන්ති? ආමන්තා. 

හඤ්චිනත්ථිඅරහඨතොගිහිසංඨයොජනං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ගිහිස්ස 
අරහා’’ති. 

ගිහිස්ස අරහාති? ආමන්තා. නනු අරහඨතො ගිහිසංඨයොජනං පහීනං 

උච්ඡින්නමූලං තාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මන්ති? 
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ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතො ගිහිසංඨයොජනං පහීනං උච්ඡින්නමූලං

තාලාවත්ථුකතං අනභාවඞ්කතං ආයතිං අනුප්පාදධම්මං, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘ගිහිස්සඅරහා’’ති. 

ගිහිස්ස අරහාති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකොචි ගිහී ගිහිසංඨයොජනං අප්පහාය

දිට්ඨ ව ධම්ඨම දුක්ඛස්සන්තකඨරොති [ම. නි. 2.186]? නත්ථි. හඤ්චි නත්ථි

ඨකොචිගිහීගිහිසංඨයොජනංඅප්පහායදිට්ඨ වධම්ඨම දුක්ඛස්සන්තකඨරො, ඨනො
චවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ගිහිස්සඅරහා’’ති. 

ගිහිස්සඅරහාති? ආමන්තා.නනුවච්ඡඨගොත්ඨතොපරිබ්බාජඨකො භගවන්තං

එතදඨවොච – ‘‘අත්ථි නු ඨඛො, ඨභො ඨගොතම, ඨකොචි ගිහී ගිහිසංඨයොජනං

අප්පහාය කායස්ස ඨභදා දුක්ඛස්සන්තකඨරො’’ති? ‘‘නත්ථිඨඛො, වච්ඡ, ඨකොචි
ගිහීගිහිසංඨයොජනං අප්පහායකායස්සඨභදාදුක්ඛස්සන්තකඨරො’’ති.අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘ගිහිස්සඅරහා’’ති. 

ගිහිස්සඅරහාති? ආමන්තා.අරහාඨමථුනංධම්මංපටිඨසඨවයය, ඨමථුනං

උප්පාඨදයය, පුත්තසම්බාධසයනං අජ්ඣාවඨසයය, කාසිකචන්දනං 

පච්චනුභඨවයය, මාලාගන්ධවිඨලපනං ධාඨරයය, ජාතරූපරජතං සාදිඨයයය, 

අඨජළකං පටිග්ගණ්ඨහයය, කුක්කුෙසූකරං පටිග්ගණ්ඨහයය, 

හත්ථිගවස්සවළවං පටිග්ගණ්ඨහයය, තිත්තිරවට්ෙකඨමොරකපිඤ්ජරං [… 

කපිඤ්ජලං (සයා. කං. පී.)] පටිග්ගණ්ඨහයය, චිත්තවණ්ඩවාලඨමොළිං 

[පීතවණ්ෙවාලඨමොළිකං(සයා.කං.පී.)] ධාඨරයය, ඔදාතානි වත්ථානිදීඝදසානි

ධාඨරයය, යාවජීවංඅගාරියභූඨතොඅස්සාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘ගිහිස්ස අරහා’’ති? ආමන්තා.නනුයඨසොකුලපුත්ඨතො, 

උත්තිඨයො ගහපති, ඨසතු මාණඨවො, ගිහිබයඤ්ජඨනන අරහත්තං පත්ඨතොති? 

ආමන්තා. හඤ්චි යඨසො කුලපුත්ඨතො, උත්තිඨයො ගහපති, ඨසතු මාණඨවො, 

ගිහිබයඤ්ජඨනන අරහත්තං පත්ඨතො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ගිහිස්ස
අරහා’’ති. 

ගිහිස්සඅරහාතිකථානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(34) 2. උපපත්තිෙථා 

388. සහ උපපත්තියාඅරහාති? ආමන්තා.සහඋපපත්තියාඨසොතාපන්ඨනො

ඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සහ උපපත්තියාඅරහාති? ආමන්තා. සහඋපපත්තියාසකදාගාමීඨහොතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සහඋපපත්තියාඅරහාති? ආමන්තා.සහඋපපත්තියාඅනාගාමීඨහොතීති? න 
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සහ උපපත්තියා ඨසොතාපන්ඨනො න ඨහොතීති? ආමන්තා. හඤ්චි සහ 

උපපත්තියා ඨසොතාපන්ඨනො න ඨහොති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සහ
උපපත්තියා අරහා’’ති. 

සහඋපපත්තියාසකදාගාමීනඨහොතීති? ආමන්තා.හඤ්චිසහඋපපත්තියා 

සකදාගාමීනඨහොති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සහඋපපත්තියාඅරහා’’ති. 

සහඋපපත්තියාඅනාගාමීනඨහොතීති? ආමන්තා.හඤ්චි සහඋපපත්තියා

අනාගාමීනඨහොති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සහ උපපත්තියාඅරහා’’ති. 

389. සහ උපපත්තියා අරහාති? ආමන්තා. සාරිපුත්ඨතො ඨථඨරො සහ

උපපත්තියා අරහාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. මහාඨමොග්ගල්ලාඨනො ඨථඨරො 

…ඨප.… මහාකස්සඨපො ඨථඨරො…ඨප.… මහාකච්චාඨනො ඨථඨරො…ඨප.…
මහාඨකොට්ඨිඨකො ඨථඨරො…ඨප.… මහාපන්ථඨකො ඨථඨරො සහ උපපත්තියා 

අරහාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සාරිපුත්ඨතො ඨථඨරො න සහ උපපත්තියා අරහාති? ආමන්තා. හඤ්චි 

සාරිපුත්ඨතොඨථඨරොනසහඋපපත්තියාඅරහා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘සහඋපපත්තියා අරහා’’ති. 

මහාඨමොග්ගල්ලාඨනො ඨථඨරො…ඨප.… මහාකස්සඨපො ඨථඨරො…ඨප.…
මහාකච්චාඨනො ඨථඨරො…ඨප.… මහාඨකොට්ඨිඨකො ඨථඨරො…ඨප.…

මහාපන්ථඨකො ඨථඨරො න සහ උපපත්තියා අරහාති? ආමන්තා. හඤ්චි 

මහාපන්ථඨකොඨථඨරොනසහඋපපත්තියාඅරහා, ඨනොච වතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘සහඋපපත්තියාඅරහා’’ති. 

390. සහ උපපත්තියා අරහාති? ආමන්තා. උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන

අරහත්තං සච්ඡිකඨරොති ඨලොකිඨයන සාසඨවන…ඨප.… සංකිඨලසිඨයනාති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සහ උපපත්තියා අරහාති? ආමන්තා. උපපත්ඨතසියං චිත්තං නියයානිකං

ඛයගාමීඨබොධගාමීඅපචයගාමීඅනාසවං…ඨප.…අසංකිඨලසියන්ති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නනු උපපත්ඨතසියං චිත්තං අනියයානිකං න ඛයගාමි න ඨබොධගාමි න 

අපචයගාමි සාසවං…ඨප.… සංකිඨලසියන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි
උපපත්ඨතසියංචිත්තං අනියයානිකංනඛයගාමිනඨබොධගාමිනඅපචයගාමි

සාසවං…ඨප.…සංකිඨලසියං, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘සහඋපපත්තියා
අරහා’’ති. 

සහ උපපත්තියා අරහාති? ආමන්තා. උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන රාගං 

පජහති, ඨදොසං පජහති, ඨමොහං පජහති, අඨනොත්තප්පං පජහතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සහ උපපත්තියා අරහාති? ආමන්තා. උපපත්ඨතසියං චිත්තං මග්ඨගො… 
සතිපට් ානං…ඨප.… සම්මප්පධානං… ඉද්ධිපාඨදො… ඉන්ද්රියං… බලං…

ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සහ උපපත්තියා අරහාති? ආමන්තා. උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන දුක්ඛං 

පරිජානාති, සමුදයං පජහති, නිඨරොධං සච්ඡිකඨරොති, මග්ගං භාඨවතීති? න 

ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… සහ උපපත්තියා අරහාති? ආමන්තා. චුතිචිත්තං 

මග්ගචිත්තං උපපත්ඨතසියං චිත්තං ඵලචිත්තන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උපපත්තිකථානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(35) 3. අනාසවෙථා 

391. අරහඨතො සබ්ඨබ ධම්මා අනාසවාති? ආමන්තා. මග්ඨගො ඵලං 

නිබ්බානං, ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො ඨසොතාපත්තිඵලං, සකදාගාමිමග්ඨගො

සකදාගාමිඵලං, අනාගාමිමග්ඨගො අනාගාමිඵලං, අරහත්තමග්ඨගො

අරහත්තඵලං, සතිපට් ානං සම්මප්පධානං ඉද්ධිපාඨදො ඉන්ද්රියං බලං

ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො සබ්ඨබ ධම්මා අනාසවාති? ආමන්තා. අරහඨතො චක්ඛුං 

අනාසවන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. අරහඨතො චක්ඛුං අනාසවන්ති? 

ආමන්තා. මග්ඨගො ඵලං නිබ්බානං, ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො

ඨසොතාපත්තිඵලං…ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අරහඨතොඨසොතං…ඨප.…අරහඨතොඝානං…අරහඨතොජිව්හා…අරහඨතො

කාඨයො අනාසඨවොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… අරහඨතො කාඨයො

අනාසඨවොති? ආමන්තා. මග්ඨගො ඵලං නිබ්බානං, ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො

ඨසොතාපත්තිඵලං…ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො කාඨයො අනාසඨවොති? ආමන්තා. අරහඨතො කාඨයො
පග්ගහනිග්ගහුපඨගො ඨඡදනඨභදනුපඨගො කාඨකහි ගිජ්ඨඣහි කුලඨලහි

සාධාරඨණොති? ආමන්තා. අනාසඨවො ධම්ඨමො පග්ගහනිග්ගහුපඨගො

ඨඡදනඨභදනුපඨගො කාඨකහි ගිජ්ඨඣහි කුලඨලහි සාධාරඨණොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ …ඨප.…. 

අරහඨතො කාඨය විසං කඨමයය, සත්ථං කඨමයය, අග්ගි කඨමයයාති? 

ආමන්තා. අනාසඨව ධම්ඨම විසං කඨමයය, සත්ථං කඨමයය, අග්ගි

කඨමයයාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ලබ්භා අරහඨතො කාඨයො අද්දුබන්ධඨනන බන්ධිතුං, රජ්ජුබන්ධඨනන

බන්ධිතුං, සඞ්ඛලිකබන්ධඨනන බන්ධිතුං, ගාමබන්ධඨනන බන්ධිතුං, 

නිගමබන්ධඨනන බන්ධිතුං, නගරබන්ධඨනන බන්ධිතුං, ජනපදබන්ධඨනන 

බන්ධිතුං, කණ් පඤ්චඨමහි බන්ධඨනහි බන්ධිතුන්ති? ආමන්තා. ලබ්භා

අනාසඨවො ධම්ඨමො අද්දුබන්ධඨනන බන්ධිතුං, රජ්ජුබන්ධඨනන බන්ධිතුං, 

සඞ්ඛලිකබන්ධඨනන බන්ධිතුං, ගාමනිගමනගරජනපදබන්ධඨනන බන්ධිතුං, 

කණ් පඤ්චඨමහි බන්ධඨනහිබන්ධිතුන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

392. යදිඅරහා පුථුජ්ජනස්සචීවරංඨදති, අනාසවංහුත්වාසාසවංඨහොතීති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාසවං හුත්වා සාසවං ඨහොතීති? ආමන්තා.

තඤ්ඨඤවඅනාසවංතංසාසවන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…තඤ්ඨඤව

අනාසවං තං සාසවන්ති? ආමන්තා. මග්ඨගො අනාසඨවො හුත්වා සාසඨවො

ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඵලං… සතිපට් ානං…
සම්මප්පධානං… ඉද්ධිපාඨදො…ඉන්ද්රියං…බලං…ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොඅනාසඨවො

හුත්වාසාසඨවොඨහොතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යදි අරහා පුථුජ්ජනස්ස පිණ්ඩපාතං ඨදති, ඨසනාසනං ඨදති, 

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරංඨදති, අනාසඨවොහුත්වාසාසඨවො ඨහොතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාසඨවො හුත්වා සාසඨවො ඨහොතීති? ආමන්තා.

තඤ්ඨඤව අනාසවංතංසාසවන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…තඤ්ඨඤව

අනාසවං තං සාසවන්ති? ආමන්තා. මග්ඨගො අනාසඨවො හුත්වා සාසඨවො

ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඵලං… සතිපට් ානං…
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සම්මප්පධානං…ඉද්ධිපාඨදො…ඉන්ද්රියං…බලං…ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොඅනාසඨවො 

හුත්වාසාසඨවොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යදිපුථුජ්ජඨනොඅරහඨතොචීවරංඨදති, සාසවංහුත්වාඅනාසවංඨහොතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සාසවං හුත්වා අනාසවං ඨහොතීති? ආමන්තා.

තඤ්ඨඤවසාසවංතං අනාසවන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…තඤ්ඨඤව

සාසවං තං අනාසවන්ති? ආමන්තා. රාඨගො සාසඨවො හුත්වා අනාසඨවො

ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨදොඨසො…ඨප.… ඨමොඨහො…ඨප.… 

අඨනොත්තප්පං සාසවං හුත්වා අනාසවං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යදි පුථුජ්ජඨනො අරහඨතො පිණ්ඩපාතං ඨදති, ඨසනාසනං ඨදති, 

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරංඨදති, සාසඨවොහුත්වාඅනාසඨවොඨහොතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සාසඨවො හුත්වා අනාසඨවො ඨහොතීති? ආමන්තා.

තඤ්ඨඤව සාසවංතංඅනාසවන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…තඤ්ඨඤව

සාසවං තං අනාසවන්ති? ආමන්තා. රාඨගො සාසඨවො හුත්වා අනාසඨවො 

ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨදොඨසො…ඨප.… ඨමොඨහො…ඨප.…

අඨනොත්තප්පං සාසවං හුත්වා අනාසවං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘අරහඨතො සබ්ඨබ ධම්මා අනාසවා’’ති? ආමන්තා. නනු 

අරහා අනාසඨවොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා අනාසඨවො, ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අරහඨතො සබ්ඨබධම්මාඅනාසවා’’ති. 

අනාසවකථානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(36) 4. සමන්නාගතෙථා 

393. අරහා චූතහි ඵඨලහි සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහා චූතහි
ඵස්ඨසහි චූතහි ඨවදනාහි චූතහි සඤ්ඤාහි චූතහි ඨචතනාහි චූතහි චිත්ඨතහි
චූතහි සද්ධාහි චූතහි වීරිඨයහි චූතහි සතීහි චූතහි සමාධීහි චූතහි පඤ්ඤාහි

සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමී තීහි ඵඨලහි සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අනාගාමී තීහි 

ඵස්ඨසහි…ඨප.… තීහි පඤ්ඤාහි සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සකදාගාමී ද්වීහි ඵඨලහි සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. සකදාගාමී ද්වීහි 

ඵස්ඨසහි…ඨප.… ද්වීහි පඤ්ඤාහි සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහා ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහා 

ඨසොතාපන්ඨනොසත්තක්ඛත්තුපරඨමො, ඨකොලඞ්ඨකොඨලො, එකබීජීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහා සකදාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.

අරහා සකදාගාමීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… අරහා අනාගාමිඵඨලන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහා අනාගාමී, අන්තරාපරිනිබ්බායී, 

උපහච්චපරිනිබ්බායී, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, 

උද්ධංඨසොඨතොඅකනිට් ගාමීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමී ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අනාගාමී 

ඨසොතාපන්ඨනොසත්තක්ඛත්තුපරඨමො, ඨකොලඞ්ඨකොඨලො, එකබීජීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ …ඨප.…අනාගාමීසකදාගාමිඵඨලනසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.

අනාගාමී සකදාගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමී ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. සකදාගාමී 

ඨසොතාපන්ඨනොසත්තක්ඛත්තුපරඨමො, ඨකොලඞ්ඨකොඨලො, එකබීජීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

394. ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතො ‘‘ඨසොතාපන්ඨනො’’ති

වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. අරහා ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? 

ආමන්තා. ස්ඨවව අරහා, ඨසො ඨසොතාපන්ඨනොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතො ‘‘සකදාගාමී’’ති වත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා. අරහාසකදාගාමිඵඨලනසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.ස්ඨවවඅරහා, 

ඨසො සකදාගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතො ‘‘අනාගාමී’’ති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. 

අරහා අනාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. ස්ඨවව අරහා, ඨසො 

අනාගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතො ‘‘ඨසොතාපන්ඨනො’’ති වත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා. අනාගාමී ඨසොතාපත්තිඵඨලනසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. ස්ඨවව

අනාගාමී, ඨසො ඨසොතාපන්ඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සකදාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතො ‘‘සකදාගාමී’’ති වත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා. අනාගාමී සකදාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. ස්ඨවව 

අනාගාමී, ඨසොසකදාගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතො ‘‘ඨසොතාපන්ඨනො’’ති වත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා.සකදාගාමීඨසොතාපත්තිඵඨලනසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.ස්ඨවව

සකදාගාමී, ඨසො ඨසොතාපන්ඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

395. අරහා ඨසොතාපත්තිඵඨලනසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.නනු අරහා

ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා ඨසොතාපත්තිඵලං

වීතිවත්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහා ඨසොතාපත්තිඵඨලන
සමන්නාගඨතො’’ති. 

අරහා ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතො ඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.

අරහා ඨසොතාපත්තිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, සක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡං

සීලබ්බතපරාමාසං, අපායගමනීයංරාගං, අපායගමනීයංඨදොසං, අපායගමනීයං

ඨමොහංවීතිවත්ඨතොඨතනසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහා සකදාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු අරහා

සකදාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා සකදාගාමිඵලං 

වීතිවත්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහා සකදාගාමිඵඨලන
සමන්නාගඨතො’’ති. 

අරහා සකදාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතො ඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.

අරහා සකදාගාමිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, ඔළාරිකං කාමරාගං, ඔළාරිකං බයාපාදං

වීතිවත්ඨතොඨතන සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහා අනාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු අරහා

අනාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා අනාගාමිඵලං

වීතිවත්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහා අනාගාමිඵඨලන
සමන්නාගඨතො’’ති. 

අරහා අනාගාමිඵලංවීතිවත්ඨතොඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.අරහා

අනාගාමිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, අණුසහගතං කාමරාගං, අණුසහගතං බයාපාදං

වීතිවත්ඨතොඨතනසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමීඨසොතාපත්තිඵඨලනසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.නනුඅනාගාමී 

ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාගාමී ඨසොතාපත්තිඵලං
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වීතිවත්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනාගාමී ඨසොතාපත්තිඵඨලන
සමන්නාගඨතො’’ති. 

අනාගාමීඨසොතාපත්තිඵලංවීතිවත්ඨතොඨතනසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. 

අනාගාමී ඨසොතාපත්තිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, සක්කායදිට්ඨිං…ඨප.…

අපායගමනීයං ඨමොහං වීතිවත්ඨතො ඨතන සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමී සකදාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු අනාගාමී 

සකදාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාගාමී සකදාගාමිඵලං

වීතිවත්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනාගාමී සකදාගාමිඵඨලන
සමන්නාගඨතො’’ති. 

අනාගාමී සකදාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතො ඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.

අනාගාමී සකදාගාමිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, ඔළාරිකං කාමරාගං, ඔළාරිකං

බයාපාදංවීතිවත්ඨතොඨතනසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමී ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු

සකදාගාමී ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි සකදාගාමී

ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සකදාගාමී
ඨසොතාපත්තිඵඨලනසමන්නාගඨතො’’ති. 

සකදාගාමී ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතො ඨතන සමන්නාගඨතොති? 

ආමන්තා. සකදාගාමීඨසොතාපත්තිමග්ගංවීතිවත්ඨතො, සක්කායදිට්ඨිං…ඨප.…

අපායගමනීයං ඨමොහං වීතිවත්ඨතො ඨතන සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

396. න වත්තබ්බං–‘‘අරහාචූතහිඵඨලහිසමන්නාගඨතො’’ති? ආමන්තා. 

නනු අරහතා චත්තාරි ඵලානි පටිලද්ධානි, ඨතහි ච අපරිහීඨනොති? ආමන්තා. 

හඤ්චිඅරහතාචත්තාරිඵලානිපටිලද්ධානිඨතහිච අපරිහීඨනො, ඨතනවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අරහාචූතහිඵඨලහිසමන්නාගඨතො’’ති. 

නවත්තබ්බං–‘‘අනාගාමීතීහිඵඨලහිසමන්නාගඨතො’’ති? ආමන්තා. නනු

අනාගාමිනාතීණිඵලානිපටිලද්ධානි, ඨතහිචඅපරිහීඨනොති? ආමන්තා.හඤ්චි 

අනාගාමිනා තීණි ඵලානි පටිලද්ධානි ඨතහි ච අපරිහීඨනො, ඨතන වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘අනාගාමීතීහිඵඨලහිසමන්නාගඨතො’’ති. 

නවත්තබ්බං – ‘‘සකදාගාමී ද්වීහිඵඨලහිසමන්නාගඨතො’’ති? ආමන්තා.

නනුසකදාගාමිනාද්ඨවඵලානිපටිලද්ධානි, ඨතහිචඅපරිහීඨනොති? ආමන්තා. 
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හඤ්චිසකදාගාමිනාද්ඨවඵලානිපටිලද්ධානිඨතහිචඅපරිහීඨනො, ඨතනවත

ඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘සකදාගාමීද්වීහිඵඨලහිසමන්නාගඨතො’’ති. 

අරහතා චත්තාරි ඵලානි පටිලද්ධානි ඨතහි ච අපරිහීඨනොති, අරහා චූතහි 

ඵඨලහිසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.අරහතාචත්තාඨරොමග්ගාපටිලද්ධාඨතහි

ච අපරිහීඨනොති, අරහා චූතහි මග්ඨගහි සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිනාතීණිඵලානිපටිලද්ධානිඨතහිචඅපරිහීඨනොති, අනාගාමී තීහි

ඵඨලහිසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.අනාගාමිනා තඨයො මග්ගාපටිලද්ධාඨතහි

ච අපරිහීඨනොති, අනාගාමී තීහි මග්ඨගහි සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිනා ද්ඨව ඵලානි පටිලද්ධානි ඨතහි ච අපරිහීඨනොති, සකදාගාමී 

ද්වීහිඵඨලහිසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.සකදාගාමිනා ද්ඨවමග්ගා පටිලද්ධා, 

ඨතහිචඅපරිහීඨනොති, සකදාගාමීද්වීහිමග්ඨගහිසමන්නාගඨතොති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමන්නාගතකථානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(37) 5. උකපක්ඛාසමන්නාගතෙථා 

397. අරහා ඡහි උඨපක්ඛාහි සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහා ඡහි

ඵස්ඨසහි, ඡහි ඨවදනාහි, ඡහි සඤ්ඤාහි…ඨප.… ඡහි පඤ්ඤාහි

සමන්නාගඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහාඡහිඋඨපක්ඛාහිසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහාචක්ඛුනාරූපං 

පස්සන්ඨතො ඨසොඨතන සද්දං සුණාති, ඝාඨනන ගන්ධං ඝායති, ජිව්හාය රසං

සායති, කාඨයන ඨඵොට් බ්බං ඵුසති, මනසා ධම්මං විජානාති…ඨප.…මනසා

ධම්මංවිජානන්ඨතොචක්ඛුනා රූපංපස්සති, ඨසොඨතනසද්දංසුණාති, ඝාඨනන

ගන්ධංඝායති, ජිව්හායරසංසායති, කාඨයන ඨඵොට් බ්බංඵුසතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහා ඡහි උඨපක්ඛාහි සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. සතතං සමිතං

අබ්ඨබොකිණ්ණං ඡහි උඨපක්ඛාහි සමන්නාගඨතො සඨමොහිඨතො [සමාහිඨතො

(සයා.)], ඡඋඨපක්ඛාඨයොපච්චුපට්ඨිතාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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න වත්තබ්බං – ‘‘අරහා ඡහි උඨපක්ඛාහි සමන්නාගඨතො’’ති? ආමන්තා. 

නනු අරහා ඡළඞ්ගුඨපක්ඨඛොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා ඡළඞ්ගුඨපක්ඨඛො, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහා ඡහි උඨපක්ඛාහි
සමන්නාගඨතො’’ති…ඨප.…. 

උඨපක්ඛාසමන්නාගතකථානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(38) 6. කබොධියාබුද්කධොතිෙථා 

398. ඨබොධියා බුද්ඨධොති? ආමන්තා. ඨබොධියා නිරුද්ධාය විගතාය

පටිපස්සද්ධායඅබුද්ඨධොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධියා බුද්ඨධොති? ආමන්තා. අතීතාය ඨබොධියා බුද්ඨධොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතාය ඨබොධියා බුද්ඨධොති? ආමන්තා. තාය ඨබොධියා 

ඨබොධිකරණීයංකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තායඨබොධියාඨබොධිකරණීයංකඨරොතීති? ආමන්තා.තායඨබොධියාදුක්ඛං 

පරිජානාති, සමුදයං පජහති, නිඨරොධං සච්ඡිකඨරොති, මග්ගං භාඨවතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධියා බුද්ඨධොති? ආමන්තා. අනාගතාය ඨබොධියා බුද්ඨධොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතාය ඨබොධියා බුද්ඨධොති? ආමන්තා. තාය ඨබොධියා ඨබොධිකරණීයං 

කඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තායඨබොධියාඨබොධිකරණීයංකඨරොතීති? ආමන්තා.තායඨබොධියාදුක්ඛං 

පරිජානාති…ඨප.…මග්ගංභාඨවතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, තාය ඨබොධියා ඨබොධිකරණීයං 

කඨරොතීති? ආමන්තා.අතීතායඨබොධියාබුද්ඨධො, තායඨබොධියාඨබොධිකරණීයං

කඨරොතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නායඨබොධියාබුද්ඨධො, තායඨබොධියාදුක්ඛංපරිජානාති, සමුදයං

පජහති, නිඨරොධංසච්ඡිකඨරොති, මග්ගංභාඨවතීති? ආමන්තා.අතීතායඨබොධියා 

බුද්ඨධො, තායඨබොධියාදුක්ඛංපරිජානාති…ඨප.…මග්ගංභාඨවතීති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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පච්චුප්පන්නාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, තාය ඨබොධියා ඨබොධිකරණීයං 

කඨරොතීති? ආමන්තා. අනාගතාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, තාය ඨබොධියා

ඨබොධිකරණීයංකඨරොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, තාය ඨබොධියා දුක්ඛං

පරිජානාති…ඨප.…මග්ගංභාඨවතීති? ආමන්තා. අනාගතායඨබොධියාබුද්ඨධො, 

තාය ඨබොධියා දුක්ඛං පරිජානාති…ඨප.… මග්ගං භාඨවතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතාය ඨබොධියාබුද්ඨධො, නචතායඨබොධියා ඨබොධිකරණීයංකඨරොතීති? 

ආමන්තා. පච්චුප්පන්නාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, න ච තාය ඨබොධියා 

ඨබොධිකරණීයංකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතායඨබොධියාබුද්ඨධො, නචතායඨබොධියාදුක්ඛංපරිජානාති…ඨප.… 

මග්ගං භාඨවතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, න ච තාය

ඨබොධියා දුක්ඛං පරිජානාති…ඨප.… මග්ගං භාඨවතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, න ච තාය ඨබොධියා ඨබොධිකරණීයං

කඨරොතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, නච තාය ඨබොධියා

ඨබොධිකරණීයංකඨරොතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, න ච තාය ඨබොධියා දුක්ඛං

පරිජානාති…ඨප.… මග්ගං භාඨවතීති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නාය ඨබොධියා

බුද්ඨධො, නචතායඨබොධියා දුක්ඛංපරිජානාති…ඨප.…මග්ගංභාඨවතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

399. අතීතාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, අනාගතාය ඨබොධියා බුද්ඨධො, 

පච්චුප්පන්නාය ඨබොධියා බුද්ඨධොති? ආමන්තා. තීහි ඨබොධීහි බුද්ඨධොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තීහි ඨබොධීහි බුද්ඨධොති? ආමන්තා. සතතං සමිතං අබ්ඨබොකිණ්ණං තීහි 

ඨබොධීහි සමන්නාගඨතො සඨමොහිඨතො, තිස්ඨසො ඨබොධිඨයො පච්චුපට්ඨිතාති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘ඨබොධියා බුද්ඨධො’’ති? ආමන්තා. නනු ඨබොධිපටිලාභා

බුද්ඨධොති? ආමන්තා.හඤ්චිඨබොධිපටිලාභාබුද්ඨධො, ඨතනවත ඨරවත්තබ්ඨබ
–‘‘ඨබොධියාබුද්ඨධො’’ති. 
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ඨබොධිපටිලාභා බුද්ඨධොති, ඨබොධියා බුද්ඨධොති? ආමන්තා. ඨබොධිපටිලාභා

ඨබොධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධියාබුද්ඨධොතිකථානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(39) 7. ලක්ඛණෙථා 

400. ලක්ඛණසමන්නාගඨතො ඨබොධිසත්ඨතොති? ආමන්තා.

පඨදසලක්ඛඨණහි සමන්නාගඨතො පඨදසඨබොධිසත්ඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ලක්ඛණසමන්නාගඨතො ඨබොධිසත්ඨතොති? ආමන්තා. තිභාගලක්ඛඨණහි

සමන්නාගඨතොතිභාගඨබොධිසත්ඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ලක්ඛණසමන්නාගඨතො ඨබොධිසත්ඨතොති? ආමන්තා. උපඩ්ඪලක්ඛඨණහි 

සමන්නාගඨතොඋපඩ්ඪඨබොධිසත්ඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ලක්ඛණසමන්නාගඨතො ඨබොධිසත්ඨතොති? ආමන්තා. චක්කවත්තිසත්ඨතො 

ලක්ඛණසමන්නාගඨතො, චක්කවත්තිසත්ඨතො ඨබොධිසත්ඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්කවත්තිසත්ඨතො ලක්ඛණසමන්නාගඨතො, චක්කවත්තිසත්ඨතො 

ඨබොධිසත්ඨතොති? ආමන්තා.යාදිඨසොඨබොධිසත්තස්සපුබ්බඨයොඨගොපුබ්බචරියා

ධම්මක්ඛානං ධම්මඨදසනා, තාදිඨසො චක්කවත්තිසත්තස්ස පුබ්බඨයොඨගො 

පුබ්බචරියාධම්මක්ඛානංධම්මඨදසනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

401. යථා ඨබොධිසත්තස්සජායමානස්සඨදවාප මංපටිග්ගණ්හන්තිපච්ඡා

මනුස්සා [දී. නි. 2.27; ම. නි. 3.205 වුත්තං දිස්සාය පුච්ඡති], එවඨමවං 
චක්කවත්තිසත්තස්ස ජායමානස්ස ඨදවා ප මං පටිග්ගණ්හන්ති පච්ඡා

මනුස්සාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යථා ඨබොධිසත්තස්ස ජායමානස්ස චත්තාඨරො නං ඨදවපුත්තා 

පටිග්ගඨහත්වා මාතු පුරඨතො  ඨපන්ති – ‘‘අත්තමනා, ඨදවි, ඨහොහි!

මඨහසක්ඨඛො ඨත පුත්ඨතො උප්පන්ඨනො’’ති, එවඨමවං චක්කවත්තිසත්තස්ස
ජායමානස්සචත්තාඨරොනං ඨදවපුත්තාපටිග්ගඨහත්වාමාතුපුරඨතො ඨපන්ති

– ‘‘අත්තමනා, ඨදවි, ඨහොහි! මඨහසක්ඨඛො ඨතපුත්ඨතොඋප්පන්ඨනො’’ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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යථා ඨබොධිසත්තස්ස ජායමානස්ස ද්ඨව උදකස්ස ධාරා අන්තලික්ඛා 

පාතුභවන්ති – එකා සීතස්ස, එකා උණ්හස්ස – ඨයන ඨබොධිසත්තස්ස

උදකකිච්චං කඨරොන්ති මාතු ච, එවඨමවං චක්කවත්තිසත්තස්ස ජායමානස්ස

ද්ඨවඋදකස්ස ධාරාඅන්තලික්ඛාපාතුභවන්ති–එකාසීතස්ස, එකාඋණ්හස්ස

– ඨයන චක්කවත්තිසත්තස්ස උදකකිච්චං කඨරොන්ති මාතු චාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යථා සම්පතිජාඨතො ඨබොධිසත්ඨතො සඨමහි පාඨදහි පතිට් හිත්වා 
උත්තඨරන අභිමුඨඛො සත්තපදවීතිහාඨරන ගච්ඡති ඨසතම්හි ඡත්ඨත

අනුධාරියමාඨන, සබ්බා ච දිසා විඨලොඨකති, ආසභිඤ්ච වාචං භාසති –

‘‘අග්ඨගොහමස්මි ඨලොකස්ස, ඨජට්ඨ ොහමස්මි ඨලොකස්ස, ඨසට්ඨ ොහමස්මි

ඨලොකස්ස, අයමන්තිමා ජාති, නත්ථි දානි පුනබ්භඨවො’’ති, එවඨමවං
සම්පතිජාඨතො චක්කවත්තිසත්ඨතො සඨමහි පාඨදහි පතිට් හිත්වා උත්තඨරන

අභිමුඨඛො සත්තපදවීතිහාඨරන ගච්ඡති ඨසතම්හි ඡත්ඨත අනුධාරියමාඨන, 

සබ්බා ච දිසා විඨලොඨකති, ආසභිඤ්ච වාචං භාසති – ‘‘අග්ඨගොහමස්මි

ඨලොකස්ස, ඨජට්ඨ ොහමස්මි ඨලොකස්ස, ඨසට්ඨ ොහමස්මි ඨලොකස්ස, 

අයමන්තිමාජාති, නත්ථිදානිපුනබ්භඨවො’’ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යථාඨබොධිසත්තස්සජායමානස්සමහඨතොආඨලොකස්සමහඨතොඔභාසස්ස

මහඨතො භූමිචාලස්ස පාතුභාඨවො ඨහොති, එවඨමවං චක්කවත්තිසත්තස්ස
ජායමානස්ස මහඨතො ආඨලොකස්ස මහඨතො ඔභාසස්ස මහඨතො භූමිචාලස්ස

පාතුභාඨවොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යථා ඨබොධිසත්තස්ස පකතිකාඨයො සමන්තා බයාමං ඔභාසති, එවඨමවං

චක්කවත්තිසත්තස්ස පකතිකාඨයො සමන්තා බයාමං ඔභාසතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

යථා ඨබොධිසත්ඨතො මහාසුපිනං පස්සති, එවඨමවං චක්කවත්තිසත්ඨතො 

මහාසුපිනංපස්සතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

402. න වත්තබ්බං – ‘‘ලක්ඛණසමන්නාගඨතො ඨබොධිසත්ඨතො’’ති? 

ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ද්වත්තිංසිමානි, භික්ඛඨව, මහාපුරිසස්ස

මහාපුරිසලක්ඛණානි, ඨයහි සමන්නාගතස්ස මහාපුරිසස්ස ද්ඨවව ගතිඨයො

භවන්තිඅනඤ්ඤා [නඅඤ්ඤා (ක.)]! සඨචඅගාරංඅජ්ඣාවසති, රාජාඨහොති
චක්කවත්තී ධම්මිඨකො ධම්මරාජා චාතුරන්ඨතො විජිතාවී 
ජනපදත්ථාවරියප්පත්ඨතො සත්තරතනසමන්නාගඨතො. තස්සිමානි සත්ත

රතනානි භවන්ති, ඨසයයථිදං – චක්කරතනං, හත්ථිරතනං, අස්සරතනං, 

මණිරතනං, ඉත්ථිරතනං, ගහපතිරතනං, පරිණායකරතනඨමව සත්තමං.
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පඨරොසහස්සං ඨඛො පනස්ස පුත්තා භවන්ති සූරා වීරඞ්ගරූපා
පරඨසනප්පමද්දනා. ඨසො ඉමං පථවිං සාගරපරියන්තං අදණ්ඨඩන අසත්ඨථන

ධම්ඨමනඅභිවිජියඅජ්ඣාවසති.සඨචඨඛොපනඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජති, 

අරහං ඨහොති සම්මාසම්බුද්ඨධො ඨලොඨක විවට්ෙච්ඡඨදො’’ති [දී. නි. 3.200]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි ලක්ඛණසමන්නාගඨතො 
ඨබොධිසත්ඨතොති. 

ලක්ඛණකථානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(40) 8. නියාකමොක්ෙන්තිෙථා 

403. ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො

චරිතබ්රහ්මචරිඨයොති [ම. නි.2.282ඝටිකාරසුත්තංනිස්සායපුච්ඡති]? ආමන්තා.

ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො සාවඨකොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො සාවඨකොති? ආමන්තා. සාවඨකො

හුත්වාබුද්ඨධොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සාවඨකො හුත්වා බුද්ඨධො ඨහොතීති? ආමන්තා. අනුස්සවිඨයොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනුස්සවිඨයොති? ආමන්තා.නනුභගවා සයම්භූති? ආමන්තා.හඤ්චිභගවා

සයම්භූ, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘අනුස්සවිඨයො’’ති. 

ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො 

චරිතබ්රහ්මචරිඨයොති? ආමන්තා. භගවතා ඨබොධියා මූඨල තීඨණව

සාමඤ්ඤඵලානි අභිසම්බුද්ධානීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නනුභගවතා ඨබොධියා මූඨලචත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි අභිසම්බුද්ධානීති? 
ආමන්තා. හඤ්චි භගවතා ඨබොධියා මූඨල චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි 

අභිසම්බුද්ධානි, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස
භගවඨතොපාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමොචරිතබ්රහ්මචරිඨයො’’ති. 

404. ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො

චරිතබ්රහ්මචරිඨයොති? ආමන්තා. ඨබොධිසත්ඨතො දුක්කරකාරියං අකාසීති? 
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ආමන්තා.දස්සනසම්පන්ඨනොපුග්ගඨලො දුක්කරකාරියංකඨරයයාති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධිසත්ඨතො අපරන්තපං [අමරංතපං (සං.නි. 1.137)] අකාසි, අඤ්ඤං

සත්ථාරංඋද්දිසීති? ආමන්තා.දස්සනසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලොඅඤ්ඤංසත්ථාරං

උද්දිඨසයයාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආයස්මා ආනන්ඨදො භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො 

චරිතබ්රහ්මචරිඨයො, ආයස්මා ආනන්ඨදො භගවඨතො සාවඨකොති? ආමන්තා.
ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො

චරිතබ්රහ්මචරිඨයො, ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්සභගවඨතොසාවඨකොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චිත්ඨතො ගහපති හත්ථඨකො ආළවඨකො භගවඨතො පාවචඨන 

ඔක්කන්තනියාඨමොචරිතබ්රහ්මචරිඨයො, චිත්ඨතොගහපතිහත්ථඨකොආළවඨකො

භගවඨතො සාවඨකොති? ආමන්තා. ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො

පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො චරිතබ්රහ්මචරිඨයො, ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස

භගවඨතොසාවඨකොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො 

චරිතබ්රහ්මචරිඨයො, නචකස්සපස්සභගවඨතොසාවඨකොති? ආමන්තා.ආයස්මා

ආනන්ඨදො භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො චරිතබ්රහ්මචරිඨයො, න ච

භගවඨතොසාවඨකොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො 

චරිතබ්රහ්මචරිඨයො, නචකස්සපස්සභගවඨතොසාවඨකොති? ආමන්තා.චිත්ඨතො
ගහපති හත්ථඨකො ආළවඨකො භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො

චරිතබ්රහ්මචරිඨයො, නචභගවඨතොසාවඨකොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො 

චරිතබ්රහ්මචරිඨයො, නචකස්සපස්සභගවඨතොසාවඨකොති? ආමන්තා.සාවඨකො

ජාතිංවීතිවත්ඨතො අසාවඨකොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

405. න වත්තබ්බං – ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන 

ඔක්කන්තනියාඨමො චරිතබ්රහ්මචරිඨයො’’ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘කස්සඨපඅහං, ආනන්ද, භගවතිබ්රහ්මචරියංඅචරිංආයතිං සම්ඨබොධායා’’ති!

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහින වත්තබ්බං– ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො
කස්සපස්සභගවඨතොපාවචඨනඔක්කන්තනියාඨමො චරිතබ්රහ්මචරිඨයො’’ති. 
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පටුන 

ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො 

චරිතබ්රහ්මචරිඨයොති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘සබ්බාභිභූසබ්බවිදූහමස්මි, 

සබ්ඨබසුධම්ඨමසුඅනුපලිත්ඨතො; 

සබ්බඤ්ජඨහො තණ්හක්ඛඨයවිමුත්ඨතො, 
සයංඅභිඤ්ඤායකමුද්දිඨසයයං. 

‘‘නඨමආචරිඨයොඅත්ථි, සදිඨසොඨමනවිජ්ජති; 

සඨදවකස්මිංඨලොකස්මිං, නත්ථිඨමපටිපුග්ගඨලො. 

‘‘අහඤ්හිඅරහාඨලොඨක, අහංසත්ථාඅනුත්තඨරො; 

එඨකොම්හිසම්මාසම්බුද්ඨධො, සීතිභූඨතොස්මිනිබ්බුඨතො. 

‘‘ධම්මචක්කංපවත්ඨතතුං, ගච්ඡාමිකාසිනංපුරං; 

අන්ධීභූතස්මිං [අන්ධභූතස්මිං(සී.සයා. කං.පී.)] ඨලොකස්මිං, ආහඤ්ඡං 

[ආහඤ්ඤිං(ක.)] අමතදුන්දුභි’’න්ති [දුද්රභින්ති(ක.)]. 

‘‘යථාඨඛොත්වං, ආවුඨසො, පටිජානාසි, අරහසිඅනන්තජිඨනො’’ති? 

‘‘මාදිසාඨවජිනාඨහොන්ති, ඨයපත්තාආසවක්ඛයං; 

ජිතාඨමපාපකාධම්මා, තස්මාහංඋපකජිඨනො’’ති [මහාව.11; ම.නි.
1.285; 2.341]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං –
‘‘ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො
චරිතබ්රහ්මචරිඨයො’’ති. 

ඨබොධිසත්ඨතො කස්සපස්ස භගවඨතො පාවචඨන ඔක්කන්තනියාඨමො 

චරිතබ්රහ්මචරිඨයොති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘‘ඉදං දුක්ඛං

අරියසච්ච’න්ති ඨම, භික්ඛඨව, පුබ්ඨබඅනනුස්සුඨතසුධම්ඨමසුචක්ඛුංඋදපාදි, 

ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤා උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආඨලොඨකොඋදපාදි. ‘තංඨඛො

පනිදං දුක්ඛං අරියසච්චං පරිඤ්ඨඤයය’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.…

පරිඤ්ඤාතන්ති ඨම, භික්ඛඨව, පුබ්ඨබ අනනුස්සුඨතසු ධම්ඨමසු චක්ඛුං

උදපාදි…ඨප.… ආඨලොඨකො උදපාදි. ‘ඉදං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්ච’න්ති ඨම, 

භික්ඛඨව…ඨප.… ‘තං ඨඛො පනිදං දුක්ඛසමුදයං [දුක්ඛසමුදඨයො (සයා. කං.)] 

අරියසච්චං පහාතබ්බ’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… පහීනන්ති ඨම, 

භික්ඛඨව…ඨප.… ‘ඉදං දුක්ඛනිඨරොධං [දුක්ඛනිඨරොඨධො (සයා. කං.)] 

අරියසච්ච’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… ‘තං ඨඛො පනිදං දුක්ඛනිඨරොධං 
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අරියසච්චං සච්ඡිකාතබ්බ’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… සච්ඡිකතන්ති ඨම, 

භික්ඛඨව…ඨප.… ‘ඉදං දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්ච’න්ති ඨම, 

භික්ඛඨව…ඨප.… ‘තං ඨඛො පනිදං දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං

භාඨවතබ්බ’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… භාවිතන්ති ඨම, භික්ඛඨව, පුබ්ඨබ 

අනනුස්සුඨතසුධම්ඨමසුචක්ඛුංඋදපාදි, ඤාණංඋදපාදි, පඤ්ඤාඋදපාදි, විජ්ජා 

උදපාදි, ආඨලොඨකො උදපාදී’’ති [මහාව. 15; සං. නි. 5.1081; පටි. ම. 2.30]. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං– ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො 
කස්සපස්සභගවඨතොපාවචඨනඔක්කන්තනියාඨමොචරිතබ්රහ්මචරිඨයො’’ති. 

නියාඨමොක්කන්තිකථානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(41) 9. අපරාපිසමන්නාගතෙථා 

406. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො තීහි ඵඨලහි 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො
චූතහි ඵස්ඨසහි චූතහි ඨවදනාහි චූතහි සඤ්ඤාහි චූතහි ඨචතනාහි චූතහි
චිත්ඨතහි චූතහි සද්ධාහි චූතහි වීරිඨයහි චූතහි සතීහි චූතහි සමාධීහි චූතහි

පඤ්ඤාහි සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ද්වීහි ඵඨලහි 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනොපුග්ගඨලො

තීහි ඵස්ඨසහි තීහි ඨවදනාහි…ඨප.… තීහි පඤ්ඤාහි සමන්නාගඨතොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵඨලන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො
පුග්ගඨලො ද්වීහි ඵස්ඨසහි ද්වීහි ඨවදනාහි…ඨප.… ද්වීහි පඤ්ඤාහි

සමන්නාගඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵඨලන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො 

ඨසොතාපන්ඨනොසත්තක්ඛත්තුපරඨමො, ඨකොලඞ්ඨකොඨලො, එකබීජීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵඨලන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො 

සකදාගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො අනාගාමිඵඨලන 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො

අනාගාමී අන්තරාපරිනිබ්බායී, උපහච්චපරිනිබ්බායී, අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, 

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී, උද්ධංඨසොඨතො අකනිට් ගාමීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵඨලන 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො

ඨසොතාපන්ඨනොසත්තක්ඛත්තුපරඨමො, ඨකොලඞ්ඨකොඨලො, එකබීජීති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵඨලන 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනොපුග්ගඨලො

සකදාගාමීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵඨලන 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලොඨසොතාපන්ඨනො සත්තක්ඛත්තුපරඨමො, ඨකොලඞ්ඨකොඨලො, එකබීජීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

407. ඨසොතාපත්තිඵඨලනසමන්නාගඨතොඨසොතාපන්ඨනොතිවත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵඨලන 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. ස්ඨවව අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො 

පුග්ගඨලො, ඨසොඨසොතාපන්ඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතො සකදාගාමීති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා.
අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵඨලන 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. ස්ඨවව අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො, ඨසො සකදාගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතො අනාගාමීති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. 
අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො අනාගාමිඵඨලන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. ස්ඨවව අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො, ඨසොඅනාගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතො ඨසොතාපන්ඨනොති වත්තබ්ඨබොති? 
ආමන්තා. අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො

ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. ස්ඨවව

අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො, ඨසො ඨසොතාපන්ඨනොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිඵඨලන සමන්නාගඨතො සකදාගාමීති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. 
අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵඨලන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. ස්ඨවව අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො, ඨසොසකදාගාමීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතො ඨසොතාපන්ඨනොති වත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො

ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. ස්ඨවව

සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනොපුග්ගඨලො, ඨසො ඨසොතාපන්ඨනොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

408. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵඨලන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි

අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතො, 
ඨනො චවත ඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනොපුග්ගඨලො 
ඨසොතාපත්තිඵඨලනසමන්නාගඨතො’’ති. 

අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵලං

වීතිවත්ඨතො, ඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, සක්කායදිට්ඨිං
විචිකිච්ඡං සීලබ්බතපරාමාසං අපායගමනීයං රාගං අපායගමනීයං ඨදොසං 

අපායගමනීයං ඨමොහං වීතිවත්ඨතො, ඨතන සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵඨලන 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි

අරහත්තසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනොපුග්ගඨලො සකදාගාමිඵලංවීතිවත්ඨතො, ඨනො
ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො
සකදාගාමිඵඨලනසමන්නාගඨතො’’ති. 
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අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතො, 

ඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො සකදාගාමිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, ඔළාරිකං කාමරාගං ඔළාරිකං

බ්යාපාදං වීතිවත්ඨතො, ඨතනසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො අනාගාමිඵඨලන 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලොඅනාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා.හඤ්චිඅරහත්තසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්ඨනොපුග්ගඨලොඅනාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො අනාගාමිඵඨලන
සමන්නාගඨතො’’ති. 

අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො අනාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතො, 

ඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො 

පුග්ගඨලො අනාගාමිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, අණුසහගතං කාමරාගං අණුසහගතං

බයාපාදං වීතිවත්ඨතො, ඨතනසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

409. අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනොපුග්ගඨලොඨසොතාපත්තිඵඨලන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි
අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵලං 

වීතිවත්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය
පටිපන්ඨනොපුග්ගඨලොඨසොතාපත්තිඵඨලනසමන්නාගඨතො’’ති. 

අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵලං

වීතිවත්ඨතො, ඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය 

පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, 

සක්කායදිට්ඨිං…ඨප.… අපායගමනීයං ඨමොහං වීතිවත්ඨතො, ඨතන

සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵඨලන 

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි

අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵලං වීතිවත්ඨතො, 
ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො
පුග්ගඨලොසකදාගාමිඵඨලනසමන්නාගඨතො’’ති. 
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අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිඵලං 

වීතිවත්ඨතො, ඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො සකදාගාමිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, ඔළාරිකං කාමරාගං

ඔළාරිකං බයාපාදං වීතිවත්ඨතො, ඨතන සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

410. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො

ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු
සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵලං 

වීතිවත්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵලං වීතිවත්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵඨලන
සමන්නාගඨතො’’ති. 

සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵලං 

වීතිවත්ඨතො, ඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිමග්ගං වීතිවත්ඨතො, 

සක්කායදිට්ඨිං…ඨප.… අපායගමනීයං ඨමොහං වීතිවත්ඨතො, ඨතන

සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

411. න වත්තබ්බං – ‘‘අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලොතීහි

ඵඨලහි සමන්නාගඨතො’’ති? ආමන්තා. නනු අරහත්තසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන තීණි ඵලානි පටිලද්ධානි, ඨතහි ච අපරිහීඨනොති? 
ආමන්තා.හඤ්චිඅරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනනපුග්ගඨලනතීණිඵලානි

පටිලද්ධානි ඨතහි ච අපරිහීඨනො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අරහත්තසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනොපුග්ගඨලොතීහිඵඨලහි සමන්නාගඨතො’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ද්වීහි

ඵඨලහි සමන්නාගඨතො’’ති? ආමන්තා. නනු අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන ද්ඨව ඵලානි පටිලද්ධානි, ඨතහි ච අපරිහීඨනොති? 

ආමන්තා. හඤ්චි අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන ද්ඨව

ඵලානි පටිලද්ධානි ඨතහි ච අපරිහීඨනො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො ද්වීහි ඵඨලහි
සමන්නාගඨතො’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො 

ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතො’’ති? ආමන්තා. නනු
සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන ඨසොතාපත්තිඵලං
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පටිලද්ධං, ඨතනචඅපරිහීඨනොති? ආමන්තා.හඤ්චි සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන ඨසොතාපත්තිඵලං පටිලද්ධං ඨතන ච අපරිහීඨනො, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො
පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵඨලනසමන්නාගඨතො’’ති. 

412. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන තීණි ඵලානි

පටිලද්ධානි ඨතහි ච අපරිහීඨනොති, අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො තීහි ඵඨලහි සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන චත්තාඨරො මග්ගා පටිලද්ධා ඨතහි ච අපරිහීඨනොති, 
අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො චූතහි මග්ඨගහි 

සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන ද්ඨව ඵලානි 

පටිලද්ධානි ඨතහි ච අපරිහීඨනොති, අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලොද්වීහිඵඨලහිසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය 

පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන තඨයො මග්ගා පටිලද්ධා ඨතහි ච අපරිහීඨනොති, 
අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො පුග්ගඨලො තීහි මග්ඨගහි 

සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන ඨසොතාපත්තිඵලං 

පටිලද්ධං ඨතන ච අපරිහීඨනොති, සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනො

පුග්ගඨලො ඨසොතාපත්තිඵඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.
සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්ඨනන පුග්ගඨලන ද්ඨව මග්ගා පටිලද්ධා

ඨතහිචඅපරිහීඨනොති, සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්ඨනොපුග්ගඨලොද්වීහි 

මග්ඨගහිසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අපරාපිසමන්නාගතකථානිට්ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

(42) 10. සබ්බසංකයොජනප්පහානෙථා 

413. සබ්බසංඨයොජනානං පහානං අරහත්තන්ති? ආමන්තා.

අරහත්තමග්ඨගන සබ්ඨබ සංඨයොජනා පහීයන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අරහත්තමග්ඨගන සබ්ඨබ සංඨයොජනා පහීයන්තීති? ආමන්තා. 

අරහත්තමග්ඨගන සක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡං සීලබ්බතපරාමාසං පජහතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහත්තමග්ඨගනසක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡං සීලබ්බතපරාමාසං පජහතීති? 
ආමන්තා. නනු තිණ්ණං සංඨයොජනානං පහානං ඨසොතාපත්තිඵලං වුත්තං

භගවතාති? ආමන්තා.හඤ්චිතිණ්ණංසංඨයොජනානංපහානංඨසොතාපත්තිඵලං

වුත්තං භගවතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහත්තමග්ඨගන සබ්ඨබ
සංඨයොජනාපහීයන්තී’’ති. 

414. අරහත්තමග්ඨගන සබ්ඨබ සංඨයොජනා පහීයන්තීති? ආමන්තා.

අරහත්තමග්ඨගනඔළාරිකංකාමරාගංඔළාරිකංබයාපාදංපජහතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

415. අරහත්තමග්ඨගන ඔළාරිකංකාමරාගංඔළාරිකංබයාපාදංපජහතීති? 
ආමන්තා. නනු කාමරාගබයාපාදානං තනුභාවං සකදාගාමිඵලං වුත්තං

භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි කාමරාගබයාපාදානං තනුභාවං සකදාගාමිඵලං

වුත්තං භගවතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහත්තමග්ඨගන සබ්ඨබ
සංඨයොජනාපහීයන්තී’’ති. 

අරහත්තමග්ඨගන සබ්ඨබ සංඨයොජනා පහීයන්තීති? ආමන්තා.

අරහත්තමග්ඨගනඅණුසහගතංකාමරාගංඅණුසහගතංබයාපාදංපජහතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

416. අරහත්තමග්ඨගන අණුසහගතං කාමරාගං අණුසහගතං බයාපාදං

පජහතීති? ආමන්තා. නනු කාමරාගබයාපාදානං අනවඨසසප්පහානං

අනාගාමිඵලං වුත්තං භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි කාමරාගබයාපාදානං

අනවඨසසප්පහානංඅනාගාමිඵලංවුත්තංභගවතා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ 

– ‘‘අරහත්තමග්ඨගනසබ්ඨබසංඨයොජනාපහීයන්තී’’ති. 

අරහත්තමග්ඨගන සබ්ඨබ සංඨයොජනා පහීයන්තීති? ආමන්තා. නනු 
රූපරාගඅරූපරාගමානඋද්ධච්චඅවිජ්ජාය අනවඨසසප්පහානං අරහත්තං වුත්තං

භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි රූපරාගඅරූපරාගමානඋද්ධච්චඅවිජ්ජාය 

අනවඨසසප්පහානං අරහත්තං වුත්තං භගවතා, ඨනොච වතඨරවත්තබ්ඨබ –
‘‘අරහත්තමග්ඨගන සබ්ඨබසංඨයොජනාපහීයන්තී’’ති. 

417. න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්බසංඨයොජනානං පහානං අරහත්ත’’න්ති? 

ආමන්තා. නනු අරහඨතො සබ්ඨබ සංඨයොජනා පහීනාති? ආමන්තා. හඤ්චි
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අරහඨතො සබ්ඨබ සංඨයොජනා පහීනා, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘සබ්බසංඨයොජනානංපහානංඅරහත්ත’’න්ති. 

සබ්බසංඨයොජනප්පහානකථානිට්ඨිතා. 

චතුත්ථවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

ගිහිස්ස අරහා, සහඋපපත්තියා අරහා, අරහඨතො සබ්ඨබධම්මාඅනාසවා, 

අරහා චූතහි ඵඨලහි සමන්නාගඨතො, එවඨමවං ඡහි උඨපක්ඛාහි, ඨබොධියා 

බුද්ඨධො, සලක්ඛණසමන්නාගඨතො, ඨබොධිසත්ඨතො ඔක්කන්තනියාඨමො

චරිතබ්රහ්මචරිඨයො, පටිපන්නඨකොඵඨලනසමන්නාගඨතො, සබ්බසංඨයොජනානං
පහානංඅරහත්තන්ති. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

(43) 1. විමුත්තිෙථා 

418. විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? ආමන්තා. යං කිඤ්චි විමුත්තිඤාණං

සබ්බං තං විමුත්තන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. විමුත්තිඤාණං

විමුත්තන්ති? ආමන්තා. පච්චඨවක්ඛණඤාණං විමුත්තන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? ආමන්තා. ඨගොත්රභුඨනො පුග්ගලස්ස 

විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං

විමුත්තන්ති? ආමන්තා. ඨසොතාපන්නස්ස ඤාණං, ඨසොතාපත්තිඵලං පත්තස්ස

පටිලද්ධස්ස අධිගතස්ස සච්ඡිකතස්ස ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස 

විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? ආමන්තා. සකදාගාමිස්සඤාණං, සකදාගාමිඵලං

පත්තස්ස පටිලද්ධස්ස අධිගතස්ස සච්ඡිකතස්ස ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස

විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? ආමන්තා. අනාගාමිස්ස ඤාණං, අනාගාමිඵලං

පත්තස්ස පටිලද්ධස්ස අධිගතස්ස සච්ඡිකතස්ස ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස

විමුත්තිඤාණංවිමුත්තන්ති? ආමන්තා. අරහඨතො ඤාණං, අරහත්තංපත්තස්ස
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පටිලද්ධස්ස අධිගතස්ස සච්ඡිකතස්ස ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

419. ඨසොතාපත්තිඵලසමඞ්ගිස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? 
ආමන්තා. ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස

විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

සකදාගාමිඵලසමඞ්ගිස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? ආමන්තා. 
සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං

විමුත්තන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අනාගාමිඵලසමඞ්ගිස්සපුග්ගලස්ස

විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? ආමන්තා.අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්නස්ස

පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අරහත්තඵලසමඞ්ගිස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං විමුත්තන්ති? ආමන්තා.

අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්සපුග්ගලස්සවිමුත්තිඤාණංවිමුත්තන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

420. ඨසොතාපත්තිඵලසමඞ්ගිස්සපුග්ගලස්සවිමුත්තිඤාණංවිමුත්තංතඤ්ච

ඵලං පත්තස්ස ඤාණන්ති? ආමන්තා. ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය
පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං විමුත්තං තඤ්ච ඵලං පත්තස්ස

ඤාණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සකදාගාමිඵලසමඞ්ගිස්සපුග්ගලස්ස

විමුත්තිඤාණං විමුත්තං තඤ්ච ඵලං පත්තස්ස ඤාණන්ති? ආමන්තා. 
සකදාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං විමුත්තං

තඤ්ච ඵලං පත්තස්ස ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
අනාගාමිඵලසමඞ්ගිස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං විමුත්තං තඤ්ච ඵලං

පත්තස්ස ඤාණන්ති? ආමන්තා. අනාගාමිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස 

පුග්ගලස්සවිමුත්තිඤාණංවිමුත්තංතඤ්චඵලංපත්තස්ස ඤාණන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහත්තඵලසමඞ්ගිස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං 

විමුත්තං තඤ්ච ඵලං පත්තස්ස ඤාණන්ති? ආමන්තා. අරහත්තසච්ඡිකිරියාය 
පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස විමුත්තිඤාණං විමුත්තං තඤ්ච ඵලං පත්තස්ස

ඤාණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විමුත්තිකථානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

(44) 2. අකසඛඤාණෙථා 

421. ඨසඛස්ස අඨසඛංඤාණංඅත්ථීති? ආමන්තා.ඨසඨඛොඅඨසඛංධම්මං

ජානාතිපස්සති, දිට් ංවිදිතංසච්ඡිකතංඋපසම්පජ්ජවිහරති, කාඨයනඵුසිත්වා
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විහරතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු ඨසඨඛො අඨසඛං ධම්මං න

ජානාති න පස්සති, අදිට් ං අවිදිතං අසච්ඡිකතං න උපසම්පජ්ජ විහරති, න

කාඨයන ඵුසිත්වා විහරතීති? ආමන්තා. හඤ්චි ඨසඨඛො අඨසඛං ධම්මං න

ජානාති න පස්සති, අදිට් ං අවිදිතං අසච්ඡිකතං න උපසම්පජ්ජ විහරති, න

කාඨයන ඵුසිත්වා විහරති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨසඛස්ස අඨසඛං
ඤාණං අත්ථී’’ති. 

අඨසඛස්ස අඨසඛංඤාණංඅත්ථි, අඨසඨඛොඅඨසඛං ධම්මංජානාතිපස්සති, 

දිට් ං විදිතං සච්ඡිකතං උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා විහරතීති? 

ආමන්තා. ඨසඛස්ස අඨසඛං ඤාණං අත්ථි, ඨසඨඛො අඨසඛං ධම්මං ජානාති

පස්සති, දිට් ං විදිතං සච්ඡිකතං උපසම්පජ්ජ විහරති, කාඨයන ඵුසිත්වා

විහරතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

422. ඨසඛස්ස අඨසඛංඤාණංඅත්ථි, ඨසඨඛොඅඨසඛංධම්මංනජානාතින

පස්සති, අදිට් ං අවිදිතං අසච්ඡිකතං න උපසම්පජ්ජ විහරති, න කාඨයන

ඵුසිත්වා විහරතීති? ආමන්තා. අඨසඛස්ස අඨසඛං ඤාණං අත්ථි, අඨසඨඛො

අඨසඛං ධම්මං න ජානාති න පස්සති, අදිට් ං අවිදිතං අසච්ඡිකතං න

උපසම්පජ්ජ විහරති, න කාඨයන ඵුසිත්වා විහරතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසඛස්ස අඨසඛං ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. ඨගොත්රභුඨනො පුග්ගලස්ස 

ඨසොතාපත්තිමග්ඨග ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස ඨසොතාපත්තිඵඨල

ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සකදාගාමිඵල…
අනාගාමිඵල… අරහත්තසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අරහත්ඨත 

ඤාණංඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

423. න වත්තබ්බං–‘‘ඨසඛස්සඅඨසඛංඤාණංඅත්ථී’’ති? ආමන්තා.නනු 

ආයස්මා ආනන්ඨදො ඨසඨඛො – ‘‘භගවා උළාඨරො’’ති ජානාති, ‘‘සාරිපුත්ඨතො

ඨථඨරො, මහාඨමොග්ගල්ලාඨනො ඨථඨරො උළාඨරො’’ති ජානාතීති? ආමන්තා.

හඤ්චි ආයස්මා ආනන්ඨදො ඨසඨඛො – ‘‘භගවා උළාඨරො’’ති ජානාති, 

‘‘සාරිපුත්ඨතො ඨථඨරො, මහාඨමොග්ගල්ලාඨනො ඨථඨරො උළාඨරො’’ති ජානාති, 
ඨතනවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘ඨසඛස්සඅඨසඛංඤාණංඅත්ථී’’ති. 

අඨසඛඤාණකථානිට්ඨිතා. 
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5. පඤ්චමවග්කගො 

(45) 3. විපරීතෙථා 

424. පථවීකසිණං සමාපත්තිං [පථවීකසිණසමාපත්තිං (සී. ක.)] 

සමාපන්නස්ස විපරීඨත ඤාණන්ති? ආමන්තා. අනිච්ඨච නිච්චන්ති

විපරිඨයඨසොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දුක්ඨඛ සුඛන්ති…ඨප.…

අනත්තනි අත්තාති…ඨප.… අසුඨභ සුභන්ති විපරිඨයඨසොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස විපරීඨත ඤාණන්ති? ආමන්තා.

අකුසලන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුකුසලන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි

කුසලං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පථවීකසිණංසමාපත්තිංසමාපන්නස්ස 
විපරීඨතඤාණ’’න්ති. 

අනිච්ඨච නිච්චන්ති විපරිඨයඨසො, ඨසො ච අකුසඨලොති? ආමන්තා. 

පථවීකසිණංසමාපත්තිංසමාපන්නස්සවිපරීඨතඤාණං, තඤ්ච අකුසලන්ති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දුක්ඨඛ සුඛන්ති…ඨප.… අනත්තනි

අත්තාති…ඨප.…අසුඨභසුභන්ති විපරිඨයඨසො, ඨසොචඅකුසඨලොති? ආමන්තා.

පථවීකසිණංසමාපත්තිංසමාපන්නස්සවිපරීඨත ඤාණං, තඤ්ච අකුසලන්ති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

425. පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස විපරීඨත ඤාණං, තඤ්ච

අකුසලන්ති? ආමන්තා. අනිච්ඨචනිච්චන්ති විපරිඨයඨසො, ඨසො චකුසඨලොති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පථවීකසිණංසමාපත්තිං සමාපන්නස්සවිපරීඨත

ඤාණං, තඤ්ච අකුසලන්ති? ආමන්තා. දුක්ඨඛ සුඛන්ති…ඨප.… අනත්තනි

අත්තාති…ඨප.…අසුඨභසුභන්තිවිපරිඨයඨසො, ඨසොචකුසඨලොති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

426. පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස විපරීඨත ඤාණන්ති? 

ආමන්තා.අරහාපථවීකසිණංසමාපත්තිං සමාපජ්ඨජයයාති? ආමන්තා.හඤ්චි

අරහා පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපජ්ඨජයය, ඨනො ච වතඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘පථවීකසිණංසමාපත්තිංසමාපන්නස්සවිපරීඨතඤාණ’’න්ති. 

පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස විපරීඨත ඤාණං, අරහා

පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපජ්ඨජයයාති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො

විපරිඨයඨසොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අත්ථි අරහඨතො විපරිඨයඨසොති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො 

සඤ්ඤාවිපරිඨයඨසො චිත්තවිපරිඨයඨසො දිට්ඨිවිපරිඨයඨසොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථි අරහඨතො සඤ්ඤාවිපරිඨයඨසො චිත්තවිපරිඨයඨසො 

දිට්ඨිවිපරිඨයඨසොති? ආමන්තා. හඤ්චි නත්ථි අරහඨතො සඤ්ඤාවිපරිඨයඨසො

චිත්තවිපරිඨයඨසො දිට්ඨිවිපරිඨයඨසො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි
අරහඨතො විපරිඨයඨසො’’ති. 

427. න වත්තබ්බං – පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස විපරීඨත 

ඤාණන්ති? ආමන්තා. පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපජ්ජන්තස්ස සබ්ඨබව

පථවීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.ඨතනහිපථවීකසිණංසමාපත්තිංසමාපන්නස්ස 
විපරීඨතඤාණන්ති. 

පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස විපරීඨත ඤාණන්ති? ආමන්තා. 

නනු පථවී අත්ථි, අත්ථි ච ඨකොචි පථවිං පථවිඨතො සමාපජ්ජතීති? ආමන්තා.

හඤ්චිපථවී අත්ථි, අත්ථිච ඨකොචිපථවිංපථවිඨතොසමාපජ්ජති, ඨනොචවතඨර 
වත්තබ්ඨබ–‘‘පථවීකසිණංසමාපත්තිංසමාපන්නස්සවිපරීඨතඤාණ’’න්ති. 

පථවීඅත්ථි, පථවිංපථවිඨතොසමාපජ්ජන්තස්සවිපරීතංඨහොතීති? ආමන්තා.

නිබ්බානං අත්ථි, නිබ්බානංනිබ්බානඨතො සමාපජ්ජන්තස්ස විපරීතං ඨහොතීති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘පථවීකසිණං
සමාපත්තිංසමාපන්නස්ස විපරීඨතඤාණ’’න්ති. 

විපරීතකථානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

(46) 4. නියාමෙථා 

428. අනියතස්ස නියාමගමනාය අත්ථි ඤාණන්ති? ආමන්තා. නියතස්ස

අනියාමගමනායඅත්ථිඤාණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නියතස්ස අනියාමගමනාය නත්ථි ඤාණන්ති? ආමන්තා. අනියතස්ස 

නියාමගමනායනත්ථිඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනියතස්ස නියාමගමනාය අත්ථි ඤාණන්ති? ආමන්තා. නියතස්ස

නියාමගමනායඅත්ථිඤාණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නියතස්ස නියාමගමනාය නත්ථි ඤාණන්ති? ආමන්තා. අනියතස්ස 

නියාමගමනායනත්ථිඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනියතස්ස නියාමගමනාය අත්ථි ඤාණන්ති? ආමන්තා. අනියතස්ස

අනියාමගමනායඅත්ථිඤාණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනියතස්ස අනියාමගමනාය නත්ථි ඤාණන්ති? ආමන්තා. අනියතස්ස 

නියාමගමනායනත්ථිඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

429. අනියතස්ස නියාමගමනාය අත්ථිඤාණන්ති? ආමන්තා. අනියතස්ස

නියාමගමනායඅත්ථිනියාඨමොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනියතස්ස නියාමගමනාය අත්ථි ඤාණන්ති? ආමන්තා. අනියතස්ස 
නියාමගමනායඅත්ථිසතිපට් ානා…සම්මප්පධානා…ඉද්ධිපාදා…ඉන්ද්රියා…

බලා… ඨබොජ්ඣඞ්ගාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනියතස්සනියාමගමනායනත්ථිනියාඨමොති? ආමන්තා.හඤ්චි අනියතස්ස

නියාමගමනාය නත්ථි නියාඨමො, ඨනො වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනියතස්ස
නියාමගමනාය අත්ථිඤාණ’’න්ති. 

අනියතස්ස නියාමගමනාය නත්ථි සතිපට් ානා…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ගාති? 

ආමන්තා.හඤ්චිඅනියතස්සනියාමගමනායනත්ථිඨබොජ්ඣඞ්ගා, ඨනොවතඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘අනියතස්සනියාමගමනායඅත්ථි ඤාණ’’න්ති. 

430. අනියතස්ස නියාමගමනායඅත්ථිඤාණන්ති? ආමන්තා.ඨගොත්රභුඨනො 

පුග්ගලස්ස ඨසොතාපත්තිමග්ඨගඤාණංඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස ඨසොතාපත්තිඵඨල

ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… අරහත්තසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අරහත්ඨත ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

431. න වත්තබ්බං – ‘‘අනියතස්ස නියාමගමනාය අත්ථි ඤාණ’’න්ති? 
ආමන්තා. නනු භගවා ජානාති – ‘‘අයං පුග්ගඨලො සම්මත්තනියාමං

ඔක්කමිස්සති, භබ්ඨබො අයං පුග්ගඨලො ධම්මං අභිසඨමතු’’න්ති? ආමන්තා.

හඤ්චි භගවා ජානාති – ‘‘අයං පුග්ගඨලො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිස්සති, 

භබ්ඨබො අයං පුග්ගඨලො ධම්මං අභිසඨමතුං,’’ ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අනියතස්සනියාමගමනායඅත්ථිඤාණ’’න්ති. 

නියාමකථානිට්ඨිතා. 
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5. පඤ්චමවග්කගො 

(47) 5. පටිසම්භිදාෙථා 

432. සබ්බං ඤාණංපටිසම්භිදාති? ආමන්තා.සම්මුතිඤාණංපටිසම්භිදාති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මුතිඤාණං පටිසම්භිදාති? ආමන්තා. ඨය

ඨකචි සම්මුතිං ජානන්ති, සබ්ඨබ ඨත පටිසම්භිදාපත්තාති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සබ්බංඤාණංපටිසම්භිදාති? ආමන්තා.ඨචඨතොපරියාඨය 

ඤාණංපටිසම්භිදාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨචඨතොපරියාඨයඤාණං 

පටිසම්භිදාති? ආමන්තා. ඨය ඨකචි පරචිත්තං ජානන්ති, සබ්ඨබ ඨත 

පටිසම්භිදාපත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්බංඤාණං පටිසම්භිදාති? ආමන්තා. සබ්බා පඤ්ඤා පටිසම්භිදාති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බා පඤ්ඤා පටිසම්භිදාති? ආමන්තා. 

පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, සා පඤ්ඤා

පටිසම්භිදාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ආඨපොකසිණං…ඨප.…
ඨතඨජොකසිණං…ඨප.… වාඨයොකසිණං…ඨප.… නීලකසිණං…ඨප.… 
පීතකසිණං…ඨප.… ඨලොහිතකසිණං…ඨප.… ඔදාතකසිණං…ඨප.…
ආකාසානඤ්චායතනං…ඨප.… විඤ්ඤාණඤ්චායතනං…ඨප.…
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං…ඨප.… ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 
සමාපන්නස්ස…ඨප.… දානං දදන්තස්ස…ඨප.… චීවරං දදන්තස්ස…ඨප.…
පිණ්ඩපාතං දදන්තස්ස…ඨප.… ඨසනාසනං දදන්තස්ස…ඨප.…

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං දදන්තස්ස අත්ථි පඤ්ඤා, සා පඤ්ඤා

පටිසම්භිදාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

433. න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්බං ඤාණං පටිසම්භිදා’’ති? ආමන්තා. අත්ථි 

ඨලොකුත්තරා පඤ්ඤා, සා පඤ්ඤා න පටිසම්භිදාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨතනහිසබ්බංඤාණංපටිසම්භිදාති. 

පටිසම්භිදාකථානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

(48) 6. සම්මුතිඤාණෙථා 

434. න වත්තබ්බං – ‘‘සම්මුතිඤාණං සච්චාරම්මණඤ්ඨඤව න

අඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති? ආමන්තා. නනු පථවීකසිණංසමාපත්තිංසමාපන්නස්ස

අත්ථි ඤාණං, පථවීකසිණඤ්ච සම්මුතිසච්චම්හීති? ආමන්තා. හඤ්චි
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පථවීකසිණං සමාපත්තිං සමාපන්නස්ස අත්ථි ඤාණං, පථවීකසිණඤ්ච

සම්මුතිසච්චම්හි, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සම්මුතිඤාණං
සච්චාරම්මණඤ්ඨඤවනඅඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සම්මුතිඤාණං සච්චාරම්මණඤ්ඨඤව න 

අඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති? ආමන්තා…ඨප.… නනු ආඨපොකසිණං…ඨප.…
ඨතඨජොකසිණං…ඨප.… ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං දදන්තස්ස අත්ථි

ඤාණං, ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාඨරො ච සම්මුතිසච්චම්හීති? ආමන්තා.

හඤ්චි ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං දදන්තස්ස අත්ථි ඤාණං, 

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාඨරො ච සම්මුතිසච්චම්හි, ඨතන වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘සම්මුතිඤාණංසච්චාරම්මණඤ්ඨඤවනඅඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති. 

435. සම්මුතිඤාණං සච්චාරම්මණඤ්ඨඤව න අඤ්ඤාරම්මණන්ති? 

ආමන්තා. ඨතන ඤාඨණන දුක්ඛං පරිජානාති, සමුදයං පජහති, නිඨරොධං 

සච්ඡිකඨරොති, මග්ගංභාඨවතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මුතිඤාණකථානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

(49) 7. චිත්තාරම්මණෙථා 

436. ඨචඨතොපරියාඨය ඤාණං චිත්තාරම්මණඤ්ඨඤව න

අඤ්ඤාරම්මණන්ති? ආමන්තා. නනු අත්ථි ඨකොචි ‘‘සරාගං චිත්තං සරාගං

චිත්ත’’න්තිපජානාතීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඨකොචි ‘‘සරාගංචිත්තංසරාගං

චිත්ත’’න්තිපජානාති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘ඨචඨතොපරියාඨයඤාණං
චිත්තාරම්මණඤ්ඨඤවනඅඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති. 

නනු අත්ථිඨකොචිවීතරාගංචිත්තං…ඨප.…සඨදොසං චිත්තං…වීතඨදොසං
චිත්තං… සඨමොහං චිත්තං… වීතඨමොහං චිත්තං… සංඛිත්තං චිත්තං… 

වික්ඛිත්තං චිත්තං… මහග්ගතං චිත්තං… අමහග්ගතං චිත්තං… සඋත්තරං
චිත්තං… අනුත්තරං චිත්තං… සමාහිතං චිත්තං… අසමාහිතං චිත්තං…
විමුත්තං චිත්තං…ඨප.… අවිමුත්තං චිත්තං ‘‘අවිමුත්තං චිත්ත’’න්ති

පජානාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකොචි ‘‘අවිමුත්තං චිත්තං අවිමුත්තං

චිත්ත’’න්තිපජානාති, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘ඨචඨතොපරියාඨයඤාණං
චිත්තාරම්මණඤ්ඨඤවනඅඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති. 
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437. ඵස්සාරම්මඨණ ඤාණංවත්තබ්බං–‘‘ඨචඨතොපරියාඨයඤාණ’’න්ති? 

ආමන්තා. හඤ්චිඵස්සාරම්මඨණඤාණංවත්තබ්බංඨචඨතොපරියාඨය ඤාණං, 
ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ඨචඨතොපරියාඨයඤාණංචිත්තාරම්මණඤ්ඨඤව
න අඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති. ඨවදනාරම්මඨණඤාණං…ඨප.…සඤ්ඤාරම්මඨණ
ඤාණං… ඨචතනාරම්මඨණ ඤාණං… චිත්තාරම්මඨණ ඤාණං…
සද්ධාරම්මඨණඤාණං…වීරියාරම්මඨණඤාණං…සතාරම්මඨණ ඤාණං…
සමාධාරම්මඨණඤාණං…පඤ්ඤාරම්මඨණඤාණං…රාගාරම්මඨණඤාණං 

… ඨදොසාරම්මඨණ ඤාණං… ඨමොහාරම්මඨණ ඤාණං…ඨප.…

අඨනොත්තප්පාරම්මඨණ ඤාණංවත්තබ්බං– ‘‘ඨචඨතොපරියාඨයඤාණ’’න්ති? 
ආමන්තා. හඤ්චි අඨනොත්තප්පාරම්මඨණ ඤාණං වත්තබ්බං ඨචඨතොපරියාඨය

ඤාණං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨචඨතොපරියාඨය ඤාණං 
චිත්තාරම්මණඤ්ඨඤවනඅඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති. 

ඵස්සාරම්මඨණඤාණංන වත්තබ්බං – ‘‘ඨචඨතොපරියාඨයඤාණ’’න්ති? 

ආමන්තා. ඵස්සපරියාඨය ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨවදනාරම්මඨණ ඤාණං…ඨප.… සඤ්ඤාරම්මඨණ ඤාණං…ඨප.…
අඨනොත්තප්පාරම්මඨණ ඤාණං න වත්තබ්බං – ‘‘ඨචඨතොපරියාඨය 

ඤාණ’’න්ති? ආමන්තා. අඨනොත්තප්පපරියාඨය ඤාණන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

438. න වත්තබ්බං–‘‘ඨචඨතොපරියාඨයඤාණංචිත්තාරම්මණඤ්ඨඤවන

අඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති? ආමන්තා.නනුඨචඨතොපරියාඨයඤාණන්ති? ආමන්තා.

හඤ්චි ඨචඨතොපරියාඨය ඤාණං, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘ඨචඨතොපරියාඨය ඤාණංචිත්තාරම්මණඤ්ඨඤවන අඤ්ඤාරම්මණ’’න්ති. 

චිත්තාරම්මණකථානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

(50) 8. අනාගතඤාණෙථා 

439. අනාගඨත ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. අනාගතං මූලඨතො ජානාති, 

ඨහතුඨතොජානාති, නිදානඨතොජානාති, සම්භවඨතොජානාති, පභවඨතොජානාති, 

සමුට් ානඨතොජානාති, ආහාරඨතොජානාති, ආරම්මණඨතොජානාති, පච්චයඨතො

ජානාති, සමුදයඨතොජානාතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අනාගඨත ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. අනාගතං ඨහතුපච්චයතං ජානාති, 

ආරම්මණපච්චයතං ජානාති, අධිපතිපච්චයතං ජානාති, අනන්තරපච්චයතං

ජානාති, සමනන්තරපච්චයතංජානාතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගඨත ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. ඨගොත්රභුඨනො පුග්ගලස්ස 

ඨසොතාපත්තිමග්ඨග ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
ඨසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස ඨසොතාපත්තිඵඨල

ඤාණංඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමි…ඨප.… අනාගාමි …ඨප.… අරහත්තසච්ඡිකිරියාය

පටිපන්නස්ස පුග්ගලස්ස අරහත්ඨත ඤාණං අත්ථීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

440. න වත්තබ්බං–‘‘අනාගඨතඤාණංඅත්ථී’’ති? ආමන්තා.නනුවුත්තං 

භගවතා – ‘‘පාෙලිපුත්තස්ස ඨඛො, ආනන්ද, තඨයො අන්තරායා භවිස්සන්ති –

අග්ගිඨතොවා උදකඨතොවාමිථුඨභදාවා’’ති [මහාව.286; දී.නි.2.152; උදා. 

76]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅනාගඨතඤාණංඅත්ථීති. 

අනාගතඤාණකථානිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

(51) 9. පටුප්පන්නෙථා 

441. පටුප්පන්ඨන [පච්චුප්පන්ඨන(සී.සයා.)] ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා.

ඨතනඤාඨණනතංඤාණං ජානාතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨතන

ඤාඨණන තං ඤාණං ජානාතීති? ආමන්තා. ඨතන ඤාඨණන තං ඤාණං

‘‘ඤාණ’’න්ති ජානාතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨතනඤාඨණනතං

ඤාණං ‘‘ඤාණ’’න්ති ජානාතීති? ආමන්තා. තං ඤාණං තස්ස ඤාණස්ස

ආරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තං ඤාණංතස්සඤාණස්සආරම්මණන්ති? ආමන්තා.ඨතනඵස්ඨසනතං

ඵස්සංඵුසති, තාය ඨවදනායතංඨවදනං ඨවඨදති, තායසඤ්ඤායතංසඤ්ඤං

සඤ්ජානාති, තායඨචතනායතංඨචතනංඨචඨතති, ඨතන චිත්ඨතනතංචිත්තං

චින්ඨතති, ඨතන විතක්ඨකන තං විතක්කං විතක්ඨකති, ඨතන විචාඨරන තං

විචාරං විචාඨරති, තාය පීතියා තං පීතිං පියායති, තාය සතියා තං සතිං සරති, 

තාය පඤ්ඤාය තංපඤ්ඤංපජානාති, ඨතනඛග්ඨගනතංඛග්ගංඡින්දති, ඨතන

ඵරසුනා තංඵරසුංතච්ඡති, තායකුධාරියාතංකුධාරිං තච්ඡති, තායවාසියාතං
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වාසිං තච්ඡති, තාය සූචියා තං සූචිං සිබ්ඨබති, ඨතන අඞ්ගුලග්ඨගන තං

අඞ්ගුලග්ගංපරාමසති, ඨතනනාසිකග්ඨගනතංනාසිකග්ගංපරාමසති, ඨතන

මත්ථඨකන තං මත්ථකං පරාමසති, ඨතන ගූඨථන තං ගූථං ඨධොවති, ඨතන

මුත්ඨතන තං මුත්තං ඨධොවති, ඨතන ඨඛඨළන තං ඨඛළං ඨධොවති, ඨතන

පුබ්ඨබනතං පුබ්බං ඨධොවති, ඨතන ඨලොහිඨතනතං ඨලොහිතං ඨධොවතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

442. න වත්තබ්බං – ‘‘පටුප්පන්ඨන ඤාණං අත්ථී’’ති? ආමන්තා. නනු

සබ්බසඞ්ඛාඨර අනිච්චඨතො දිට්ඨ  තම්පිඤාණං අනිච්චඨතො දිට් ං ඨහොතීති? 
ආමන්තා.හඤ්චි සබ්බසඞ්ඛාඨරඅනිච්චඨතොදිට්ඨ තම්පිඤාණංඅනිච්චඨතො

දිට් ංඨහොති, ඨතනවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘පටුප්පන්ඨනඤාණංඅත්ථී’’ති. 

පටුප්පන්නඤාණකථා [පච්චුප්පන්නකථා (සී.)] නිට්ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

(52) 10. ඵලඤාණෙථා 

443. සාවකස්ස ඵඨලඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. සාවඨකො ඵලස්සකතං

පඤ්ඤාඨපතීති? නඨහවං වත්තබ්බ…ඨප.…. 

සාවකස්ස ඵඨල ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථි සාවකස්ස 

ඵලපඨරොපරියත්ති ඉන්ද්රියපඨරොපරියත්ති පුග්ගලපඨරොපරියත්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සාවකස්ස ඵඨල ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. අත්ථි සාවකස්ස
ඛන්ධපඤ්ඤත්ති ආයතනපඤ්ඤත්ති ධාතුපඤ්ඤත්ති සච්චපඤ්ඤත්ති

ඉන්ද්රියපඤ්ඤත්තිපුග්ගලපඤ්ඤත්තීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සාවකස්ස ඵඨල ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. සාවඨකො ජිඨනො සත්ථා 

සම්මාසම්බුද්ඨධො සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී ධම්මස්සාමී ධම්මප්පටිසරඨණොති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සාවකස්ස ඵඨල ඤාණං අත්ථීති? ආමන්තා. සාවඨකො අනුප්පන්නස්ස 
මග්ගස්ස උප්පාඨදතා අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජඨනතා අනක්ඛාතස්ස

මග්ගස්ස අක්ඛාතා මග්ගඤ්ඤූ මග්ගවිදූ මග්ගඨකොවිඨදොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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444. න වත්තබ්බං – ‘‘සාවකස්ස ඵඨල ඤාණං අත්ථී’’ති? ආමන්තා.

සාවඨකොඅඤ්ඤාණීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨතනහිසාවකස්සඵඨල
ඤාණංඅත්ථීති…ඨප.…. 

ඵලඤාණකථානිට්ඨිතා. 

පඤ්චමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

විමුත්තිඤාණං විමුත්තං, ඨසඛස්ස අඨසඛං ඤාණං, විපරීඨත ඤාණං, 

අනියතස්ස නියාමගමනාය අත්ථි ඤාණං, සබ්බං ඤාණං පටිසම්භිදාති, 

සම්මුතිඤාණං, ඨචඨතොපරියාඨය ඤාණං, අනාගඨත ඤාණං, පටුප්පන්ඨන 

ඤාණං, සාවකස්ස ඵඨලඤාණන්ති. 

මහාපණ්ණාසඨකො. 

තස්සාපිඋද්දානං– 

සත්තුපලද්ධිං, උපහරඨතො, බලං, ගිහිස්සඅරහාච, විමුත්තිපඤ්චමන්ති. 

6. ඡට් වග්කගො 

(53) 1. නියාමෙථා 

445. නියාඨමො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. නිබ්බානංතාණංඨලණංසරණං

පරායනංඅච්චුතංඅමතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නියාඨමො අසඞ්ඛඨතො, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව 

අසඞ්ඛතානීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා. ද්ඨව තාණානි ද්ඨව ඨලණානි ද්ඨව 

සරණානිද්ඨවපරායනානිද්ඨවඅච්චුතානිද්ඨවඅමතානිද්ඨවනිබ්බානානීති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ද්ඨව නිබ්බානානීති? ආමන්තා. අත්ථි ද්වින්නං නිබ්බානානං උච්චනීචතා

හීනපණීතතාඋක්කංසාවකංඨසොසීමාවාඨභඨදොවාරාජිවාඅන්තරිකාවාති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නියාඨමො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි නියාමං ඔක්කමන්ති 
පටිලභන්ති උප්පාඨදන්ති සමුප්පාඨදන්ති උට් ාඨපන්ති සමුට් ාඨපන්ති 

නිබ්බත්ඨතන්ති අභිනිබ්බත්ඨතන්ති ජඨනන්ති සඤ්ජඨනන්තීති? ආමන්තා.
අත්ථි ඨකචි අසඞ්ඛතං ඔක්කමන්ති පටිලභන්ති උප්පාඨදන්ති සමුප්පාඨදන්ති
උට් ාඨපන්ති සමුට් ාඨපන්ති නිබ්බත්ඨතන්ති අභිනිබ්බත්ඨතන්ති ජඨනන්ති 

සඤ්ජඨනන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

446. නියාඨමො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා.මග්ඨගොඅසඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මග්ඨගො සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. නියාඨමො සඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිනියාඨමො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො

අසඞ්ඛඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. ඨසොතාපත්තිනියාඨමො 

සඞ්ඛඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිනියාඨමො…ඨප.… අනාගාමිනියාඨමො…ඨප.…

අරහත්තනියාඨමො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා.අරහත්තමග්ඨගොඅසඞ්ඛඨතොති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… අරහත්තමග්ඨගො සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා.

අරහත්තනියාඨමො සඞ්ඛඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිනියාඨමොඅසඞ්ඛඨතො…ඨප.…අරහත්තනියාඨමො අසඞ්ඛඨතො, 

නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. පඤ්ච අසඞ්ඛතානීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පඤ්චඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.පඤ්චතාණානි…ඨප.…

අන්තරිකාවාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නියාඨමො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. මිච්ඡත්තනියාඨමො අසඞ්ඛඨතොති? න 

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මිච්ඡත්තනියාඨමො සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා.

සම්මත්තනියාඨමො සඞ්ඛඨතොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

447. න වත්තබ්බං – ‘‘නියාඨමො අසඞ්ඛඨතො’’ති? ආමන්තා. නියාඨම

උප්පජ්ජනිරුද්ඨධඅනියඨතො ඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.….ඨතන හි
නියාඨමො අසඞ්ඛඨතොති. මිච්ඡත්තනියාඨම උප්පජ්ජ නිරුද්ඨධ අනියඨතො

ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන හි මිච්ඡත්තනියාඨමො
අසඞ්ඛඨතොති. 
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නියාමකථානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් වග්කගො 

(54) 2. පටිච්චසමුප්පාදෙථා 

448. පටිච්චසමුප්පාඨදො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා.නිබ්බානංතාණංඨලණං 

සරණං පරායනං අච්චුතං අමතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

පටිච්චසමුප්පාඨදො අසඞ්ඛඨතො, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව

අසඞ්ඛතානීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ද්ඨවඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.
ද්ඨවතාණානිද්ඨවඨලණානිද්ඨව සරණානිද්ඨවපරායනානිද්ඨවඅච්චුතානි

ද්ඨව අමතානි ද්ඨව නිබ්බානානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨව

නිබ්බානානීති? ආමන්තා. අත්ථි ද්වින්නං නිබ්බානානං උච්චනීචතා

හීනපණීතතාඋක්කංසාවකංඨසොසීමාවාඨභඨදොවාරාජිවාඅන්තරිකාවාති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

449. පටිච්චසමුප්පාඨදො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. අවිජ්ජාඅසඞ්ඛතාති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අවිජ්ජා සඞ්ඛතාති? ආමන්තා. පටිච්චසමුප්පාඨදො 

සඞ්ඛඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පටිච්චසමුප්පාඨදො අසඞ්ඛඨතොති? 

ආමන්තා.අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරාඅසඞ්ඛතාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරාසඞ්ඛතාති? ආමන්තා. පටිච්චසමුප්පාඨදොසඞ්ඛඨතොති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පටිච්චසමුප්පාඨදො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා.

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං අසඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං සඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. පටිච්චසමුප්පාඨදො 

සඞ්ඛඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පටිච්චසමුප්පාඨදො අසඞ්ඛඨතොති? 

ආමන්තා. විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං අසඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං සඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා.

පටිච්චසමුප්පාඨදො සඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

පටිච්චසමුප්පාඨදො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. ජාතිපච්චයා ජරාමරණං 

අසඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ජාතිපච්චයා ජරාමරණං

සඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. පටිච්චසමුප්පාඨදො සඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

450. න වත්තබ්බං–‘‘පටිච්චසමුප්පාඨදොඅසඞ්ඛඨතො’’ති? ආමන්තා.නනු

වුත්තං භගවතා – ‘‘ජාතිපච්චයා, භික්ඛඨව, ජරාමරණං. උප්පාදා වා
තථාගතානං අනුප්පාදා වා තථාගතානං ඨිතාව සා ධාතු ධම්මට්ඨිතතා
ධම්මනියාමතා ඉදප්පච්චයතා. තං තථාගඨතො අභිසම්බුජ්ඣති අභිසඨමති.
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අභිසම්බුජ්ඣිත්වා අභිසඨමත්වා ආචික්ඛති ඨදඨසති පඤ්ඤාඨපති පට් ඨපති

විවරතිවිභජතිඋත්තානිංකඨරොති. ‘පස්සථා’ති චාහ–ජාතිපච්චයා, භික්ඛඨව, 

ජරාමරණං. භවපච්චයා, භික්ඛඨව, ජාති…ඨප.… අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛඨව, 
සඞ්ඛාරා. උප්පාදා වා තථාගතානං අනුප්පාදා වා තථාගතානං ඨිතාව සා

ධාතු…ඨප.…‘පස්සථා’තිචාහ–අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛඨව, සඞ්ඛාරා.ඉතිඨඛො, 

භික්ඛඨව, යාතත්රතථතාඅවිතථතාඅනඤ්ඤථතාඉදප්පච්චයතා–අයං වුච්චති, 

භික්ඛඨව, පටිච්චසමුප්පාඨදො’’ති [සං. නි. 2.20]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.ඨතනහිපටිච්චසමුප්පාඨදො අසඞ්ඛඨතොති. 

451. අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාති යා තත්ථ ධම්මට්ඨිතතා ධම්මනියාමතා

අසඞ්ඛතා, නිබ්බානංඅසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨවඅසඞ්ඛතානීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා. ද්ඨව තාණානි…ඨප.…

අන්තරිකාවාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාති යා තත්ථ ධම්මට්ඨිතතා ධම්මනියාමතා

අසඞ්ඛතා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති යා තත්ථ ධම්මට්ඨිතතා

ධම්මනියාමතා අසඞ්ඛතා, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. තීණි 

අසඞ්ඛතානීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.….තීණිඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.

තීණිතාණානි…ඨප.…අන්තරිකාවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාති යා තත්ථ ධම්මට්ඨිතතා ධම්මනියාමතා 

අසඞ්ඛතා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති යා තත්ථ ධම්මට්ඨිතතා
ධම්මනියාමතා අසඞ්ඛතා…ඨප.… ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති යා තත්ථ

ධම්මට්ඨිතතා ධම්මනියාමතා අසඞ්ඛතා, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා.

ද්වාදස අසඞ්ඛතානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්වාදස අසඞ්ඛතානීති? 

ආමන්තා. ද්වාදස තාණානි ද්වාදස ඨලණානි…ඨප.… අන්තරිකා වාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පටිච්චසමුප්පාදකථානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් වග්කගො 

(55) 3. සච්චෙථා 

452. චත්තාරි සච්චානිඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.චත්තාරිතාණානිචත්තාරි 
ඨලණානි චත්තාරි සරණානි චත්තාරි පරායනානි චත්තාරි අච්චුතානි චත්තාරි

අමතානි චත්තාරි නිබ්බානානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චත්තාරි

නිබ්බානානීති? ආමන්තා. අත්ථි චතුන්නං නිබ්බානානං උච්චනීචතා
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හීනපණීතතාඋක්කංසාවකංඨසොසීමාවාඨභඨදොවා රාජිවාඅන්තරිකාවාති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දුක්ඛසච්චං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. දුක්ඛං අසඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දුක්ඛසච්චං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. කායිකං දුක්ඛං

ඨචතසිකං දුක්ඛං ඨසොකපරිඨදවදුක්ඛඨදොමනස්සඋපායාසා අසඞ්ඛතාති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සමුදයසච්චං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. සමුදඨයො

අසඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සමුදයසච්චං අසඞ්ඛතන්ති? 

ආමන්තා. කාමතණ්හා භවතණ්හා විභවතණ්හා අසඞ්ඛතාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මග්ගසච්චං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. මග්ඨගො

අසඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මග්ගසච්චං අසඞ්ඛතන්ති? 

ආමන්තා. සම්මාදිට්ඨි…ඨප.… සම්මාසමාධි අසඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දුක්ඛං සඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. දුක්ඛසච්චං සඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කායිකං දුක්ඛං ඨචතසිකං දුක්ඛං 

ඨසොකපරිඨදවදුක්ඛඨදොමනස්සඋපායාසා සඞ්ඛතාති? ආමන්තා. දුක්ඛසච්චං

සඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සමුදඨයො සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා.

සමුදයසච්චං සඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමතණ්හා

භවතණ්හා විභවතණ්හා සඞ්ඛතාති? ආමන්තා. සමුදයසච්චං සඞ්ඛතන්ති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මග්ඨගො සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. මග්ගසච්චං

සඞ්ඛතන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාදිට්ඨි…ඨප.…සම්මාසමාධි

සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. මග්ගසච්චං සඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

453. නිඨරොධසච්චං අසඞ්ඛතං, නිඨරොඨධො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා.

දුක්ඛසච්චං අසඞ්ඛතං, දුක්ඛං අසඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

නිඨරොධසච්චං අසඞ්ඛතං, නිඨරොඨධො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. සමුදයසච්චං

අසඞ්ඛතං, සමුදඨයො අසඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

නිඨරොධසච්චං අසඞ්ඛතං, නිඨරොඨධො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. මග්ගසච්චං 

අසඞ්ඛතං, මග්ඨගොඅසඞ්ඛඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දුක්ඛසච්චං අසඞ්ඛතං, දුක්ඛං සඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. නිඨරොධසච්චං

අසඞ්ඛතං, නිඨරොඨධොසඞ්ඛඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සමුදයසච්චං

අසඞ්ඛතං, සමුදඨයො සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. නිඨරොධසච්චං අසඞ්ඛතං, 

නිඨරොඨධොසඞ්ඛඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…මග්ගසච්චංඅසඞ්ඛතං, 

මග්ඨගො සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. නිඨරොධසච්චං අසඞ්ඛතං, නිඨරොඨධො

සඞ්ඛඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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454. න වත්තබ්බං– ‘‘චත්තාරිසච්චානිඅසඞ්ඛතානී’’ති? ආමන්තා. නනු

වුත්තංභගවතා – ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛඨව, තථානිඅවිතථානිඅනඤ්ඤථානි!

කතමානි චත්තාරි? ‘ඉදං දුක්ඛ’න්ති, භික්ඛඨව, තථඨමතං අවිතථඨමතං
අනඤ්ඤථඨමතං…ඨප.… ‘අයං දුක්ඛසමුදඨයො’ති…ඨප.… ‘අයං
දුක්ඛනිඨරොඨධො’ති…ඨප.… ‘අයං දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී පටිපදා’ති තථඨමතං

අවිතථඨමතං අනඤ්ඤථඨමතං. ඉමානි ඨඛො, භික්ඛඨව, චත්තාරි තථානි

අවිතථානි අනඤ්ඤථානී’’ති [සං. නි. 5.1090]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.ඨතනහිචත්තාරිසච්චානිඅසඞ්ඛතානීති. 

සච්චකථානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් වග්කගො 

(56) 4. ආරුප්පෙථා 

455. ආකාසානඤ්චායතනං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. නිබ්බානං තාණං 

ඨලණං සරණං පරායනං අච්චුතං අමතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

ආකාසානඤ්චායතනං අසඞ්ඛතං, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව

අසඞ්ඛතානීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ද්ඨවඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.

ද්ඨව තාණානි…ඨප.…අන්තරිකාවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආකාසානඤ්චායතනං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ආකාසානඤ්චායතනං
භඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති

අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා.අසඞ්ඛතං භඨවොගතිසත්තාවාඨසොසංසාඨරො

ඨයොනිවිඤ්ඤාණට්ඨිති අත්තභාවපටිලාඨභොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිආකාසානඤ්චායතනූපගංකම්මන්ති? ආමන්තා.අත්ථි අසඞ්ඛූතපගං

කම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ආකාසානඤ්චායතනූපගා 

සත්තාති? ආමන්තා. අත්ථි අසඞ්ඛූතපගා සත්තාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආකාසානඤ්චායතඨන සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති 

උපපජ්ජන්තීති? ආමන්තා.අසඞ්ඛඨතසත්තාජායන්තිජීයන්තිමීයන්තිචවන්ති 

උපපජ්ජන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ආකාසානඤ්චායතඨන අත්ථි

ඨවදනාසඤ්ඤා සඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.අසඞ්ඛඨතඅත්ථිඨවදනා

සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

ආකාසානඤ්චායතනං චතුඨවොකාරභඨවොති? ආමන්තා. අසඞ්ඛතං

චතුඨවොකාරභඨවොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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456. න වත්තබ්බං–‘‘චත්තාඨරොආරුප්පාඅසඞ්ඛතා’’ති? ආමන්තා.නනු 

චත්තාඨරො ආරුප්පා අඨනජා වුත්තා භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි චත්තාඨරො

ආරුප්පා අඨනජා වුත්තා භගවතා, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ ‘‘චත්තාඨරො
ආරුප්පාඅසඞ්ඛතා’’ති. 

ආරුප්පකථානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් වග්කගො 

(57) 5. නිකරොධසමාපත්තිෙථා 

457. නිඨරොධසමාපත්ති අසඞ්ඛතාති? ආමන්තා. නිබ්බානං තාණං ඨලණං

සරණං පරායනං අච්චුතං අමතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

නිඨරොධසමාපත්ති අසඞ්ඛතා, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව

අසඞ්ඛතානීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.

ද්ඨවතාණානි…ඨප.…අන්තරිකාවාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිඨරොධසමාපත්ති අසඞ්ඛතාති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි නිඨරොධං 
සමාපජ්ජන්ති පටිලභන්ති උප්පාඨදන්ති සමුප්පාඨදන්ති උට් ඨපන්ති 

සමුට් ඨපන්තිනිබ්බත්ඨතන්තිඅභිනිබ්බත්ඨතන්තිජඨනන්තිසඤ්ජඨනන්තීති? 
ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි අසඞ්ඛතං සමාපජ්ජන්ති පටිලභන්ති උප්පාඨදන්ති 

සමුප්පාඨදන්ති උට් ඨපන්ති සමුට් ඨපන්ති නිබ්බත්ඨතන්ති

අභිනිබ්බත්ඨතන්ති ජඨනන්තිසඤ්ජඨනන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

458. නිඨරොධා ඨවොදානං වුට් ානං පඤ්ඤායතීති? ආමන්තා. අසඞ්ඛතා

ඨවොදානං වුට් ානං පඤ්ඤායතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නිඨරොධං

සමාපජ්ජන්තස්ස ප මං නිරුජ්ඣති වචීසඞ්ඛාඨරො, තඨතො කායසඞ්ඛාඨරො, 

තඨතො චිත්තසඞ්ඛාඨරොති? ආමන්තා. අසඞ්ඛතං සමාපජ්ජන්තස්ස ප මං

නිරුජ්ඣතිවචීසඞ්ඛාඨරො, තඨතොකායසඞ්ඛාඨරො, තඨතො චිත්තසඞ්ඛාඨරොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නිඨරොධා වුට් හන්තස්ස ප මං උප්පජ්ජති 

චිත්තසඞ්ඛාඨරො, තඨතො කායසඞ්ඛාඨරො, තඨතො වචීසඞ්ඛාඨරොති? ආමන්තා. 

අසඞ්ඛතා වුට් හන්තස්ස ප මං උප්පජ්ජති චිත්තසඞ්ඛාඨරො, තඨතො

කායසඞ්ඛාඨරො, තඨතො වචීසඞ්ඛාඨරොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිඨරොධාවුට්ඨිතංතඨයොඵස්සාඵුසන්ති–සුඤ්ඤඨතොඵස්ඨසො, අනිමිත්ඨතො

ඵස්ඨසො, අප්පණිහිඨතොඵස්ඨසොති? ආමන්තා.අසඞ්ඛතාවුට්ඨිතංතඨයොඵස්සා 

ඵුසන්ති–සුඤ්ඤඨතොඵස්ඨසො, අනිමිත්ඨතොඵස්ඨසො, අප්පණිහිඨතොඵස්ඨසොති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නිඨරොධා වුට්ඨිතස්ස විඨවකනින්නං චිත්තං ඨහොති විඨවකඨපොණං 

විඨවකපබ්භාරන්ති? ආමන්තා. අසඞ්ඛතා වුට්ඨිතස්ස විඨවකනින්නං චිත්තං

ඨහොතිවිඨවකඨපොණංවිඨවකපබ්භාරන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

459. න වත්තබ්බං – ‘‘නිඨරොධසමාපත්ති අසඞ්ඛතා’’ති? ආමන්තා.

සඞ්ඛතාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන හි නිඨරොධසමාපත්ති
අසඞ්ඛතාති. 

නිඨරොධසමාපත්තිකථානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් වග්කගො 

(58) 6. ආොසෙථා 

460. ආකාඨසො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා.නිබ්බානංතාණංඨලණංසරණං

පරායනං අච්චුතං අමතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ආකාඨසො

අසඞ්ඛඨතො, නිබ්බානංඅසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා.ද්ඨවඅසඞ්ඛතානීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා. ද්ඨව තාණානි…ඨප.…

අන්තරිකාවාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආකාඨසො අසඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි අනාකාසං ආකාසං 

කඨරොන්තීති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි සඞ්ඛතං අසඞ්ඛතං කඨරොන්තීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨකචි ආකාසං අනාකාසං කඨරොන්තීති? 

ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි අසඞ්ඛතං සඞ්ඛතං කඨරොන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආකාඨස පක්ඛිඨනො ගච්ඡන්ති, චන්දිමසූරියා ගච්ඡන්ති, තාරකරූපානි

ගච්ඡන්ති, ඉද්ධිං විකුබ්බන්ති, බාහුං චාඨලන්ති, පාණිං චාඨලන්ති, ඨලඩ්ඩං

ඛිපන්ති, ලගුළං ඛිපන්ති, ඉද්ධිං [සත්තිං (?)] ඛිපන්ති, උසුං ඛිපන්තීති? 

ආමන්තා. අසඞ්ඛඨත පක්ඛිඨනො ගච්ඡන්ති, චන්දිමසූරියා ගච්ඡන්ති, 

තාරකරූපානි ගච්ඡන්ති, ඉද්ධිං විකුබ්බන්ති, බාහුං චාඨලන්ති, පාණිං

චාඨලන්ති, ඨලඩ්ඩංඛිපන්ති, ලගුළංඛිපන්ති, ඉද්ධිං ඛිපන්ති, උසුංඛිපන්තීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

461. ආකාසං පරිවාඨරත්වා ඝරානි කඨරොන්ති ඨකොට් ානි කඨරොන්තීති? 

ආමන්තා. අසඞ්ඛතංපරිවාඨරත්වාඝරානිකඨරොන්තිඨකොට් ානිකඨරොන්තීති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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උදපාඨන ඛඤ්ඤමාඨන අනාකාඨසො ආකාඨසො ඨහොතීති? ආමන්තා.

සඞ්ඛතංඅසඞ්ඛතංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තුච්ඡඋදපාඨන පූරියමාඨන, තුච්ඡඨකොට්ඨ  පූරියමාඨන, තුච්ඡකුම්භියා

පූරියමානායආකාඨසොඅන්තරධායතීති? ආමන්තා.අසඞ්ඛතං අන්තරධායතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

462. න වත්තබ්බං – ‘‘ආකාඨසො අසඞ්ඛඨතො’’ති? ආමන්තා. ආකාඨසො

සඞ්ඛඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨතනහිආකාඨසොඅසඞ්ඛඨතොති. 

ආකාසකථානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් වග්කගො 

(59) 7. ආොකසොසනිදස්සකනොතිෙථා 

463. ආකාඨසො සනිදස්සඨනොති? ආමන්තා.රූපංරූපායතනංරූපධාතුනීලං
පීතකංඨලොහිතකංඔදාතං චක්ඛුවිඤ්ඨඤයයංචක්ඛුස්මිංපටිහඤ්ඤතිචක්ඛුස්ස

ආපාථංආගච්ඡතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ආකාඨසො සනිදස්සඨනොති? ආමන්තා. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච ආකාසඤ්ච

උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ …ඨප.…. 

චක්ඛුඤ්ච පටිච්චආකාසඤ්චඋප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.
‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්චආකාසඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව 

[අත්ථි (?)] සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති [ම. නි. 1.400; 3.421; සං. නි. 4.60] – අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති–අත්ඨථව සුත්තන්ඨතො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච ආකාසඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

464. න වත්තබ්බං–‘‘ආකාඨසොසනිදස්සඨනො’’ති? ආමන්තා.නනුපස්සති

ද්වින්නං රුක්ඛානං අන්තරං, ද්වින්නං ථම්භානං අන්තරං, තාළච්ඡිද්දං

වාතපානච්ඡිද්දන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි පස්සති ද්වින්නං රුක්ඛානං අන්තරං, 

ද්වින්නං ථම්භානං අන්තරං, තාළච්ඡිද්දං වාතපානච්ඡිද්දං, ඨතන වත ඨර 
වත්තබ්ඨබ–‘‘ආකාඨසොසනිදස්සඨනො’’ති. 

ආකාඨසොසනිදස්සඨනොතිකථානිට්ඨිතා. 
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6. ඡට් වග්කගො 

(60) 8. පථවීධාතුසනිදස්සනාතිආදිෙථා 

465. පථවීධාතු සනිදස්සනාති? ආමන්තා.රූපංරූපායතනංරූපධාතුනීලං
පීතකංඨලොහිතකංඔදාතං චක්ඛුවිඤ්ඨඤයයංචක්ඛුස්මිංපටිහඤ්ඤතිචක්ඛුස්ස 

ආපාථං ආගච්ඡතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පථවීධාතු සනිදස්සනාති? ආමන්තා. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච පථවීධාතුඤ්ච

උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච පථවීධාතුඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? 

ආමන්තා.‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චපථවීධාතුඤ්ච උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති

– අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි 

‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චපථවීධාතුඤ්ච
උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

466. න වත්තබ්බං–‘‘පථවීධාතුසනිදස්සනා’’ති? ආමන්තා.නනුපස්සති

භූමිං පාසාණං පබ්බතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි පස්සති [පස්සසි (සී. සයා. ක.) 

එවමුපරිපි] භූමිං පාසාණං පබ්බතං, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පථවීධාතු 
සනිදස්සනා’’ති…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘ආඨපොධාතු සනිදස්සනා’’ති? ආමන්තා. නනු පස්සති 

උදකන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි පස්සති උදකං, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘ආඨපොධාතු සනිදස්සනාති…ඨප.…. 

නවත්තබ්බං–ඨතඨජොධාතුසනිදස්සනාති? ආමන්තා.නනුපස්සති අග්ගිං

ජලන්තන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි පස්සති අග්ගිං ජලන්තං, ඨතන වත ඨර 

වත්තබ්ඨබ–‘‘ඨතඨජොධාතුසනිදස්සනා’’ති…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘වාඨයොධාතු සනිදස්සනා’’ති? ආමන්තා. නනු පස්සති

වාඨතන රුක්ඨඛ සඤ්චාලියමාඨනති? ආමන්තා. හඤ්චි පස්සති වාඨතන

රුක්ඨඛ සඤ්චාලියමාඨන, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘වාඨයොධාතු
සනිදස්සනා’’ති…ඨප.…. 

පථවීධාතුසනිදස්සනාතිආදිකථානිට්ඨිතා. 
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6. ඡට් වග්කගො 

(61) 9. චක්ඛුන්ද්රියංසනිදස්සනන්තිආදිෙථා 

467. චක්ඛුන්ද්රියං සනිදස්සනන්ති? ආමන්තා. රූපං රූපායතනං 

රූපධාතු…ඨප.… චක්ඛුස්ස ආපාථං ආගච්ඡතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛුන්ද්රියංසනිදස්සනන්ති? ආමන්තා.චක්ඛුඤ්චපටිච්ච චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච

උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? 

ආමන්තා. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච

රූඨප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 

ආමන්තා.හඤ්චි‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූඨපචඋප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති

– අත්ඨථව සුත්තන්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

468. න වත්තබ්බං – ‘‘පඤ්චින්ද්රියානිසනිදස්සනානී’’ති? ආමන්තා. නනු

පස්සතිචක්ඛුංඨසොතංඝානංජිව්හංකායන්ති? ආමන්තා.හඤ්චිපස්සතිචක්ඛුං 

ඨසොතං ඝානං ජිව්හං කායං, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඤ්චින්ද්රියානි 
සනිදස්සනානී’’ති…ඨප.…. 

චක්ඛුන්ද්රියංසනිදස්සනන්තිආදිකථානිට්ඨිතා. 

6. ඡට් වග්කගො 

(62) 10. ොයෙම්මංසනිදස්සනන්තිෙථා 

469. කායකම්මං සනිදස්සනන්ති? ආමන්තා. රූපං රූපායතනං රූපධාතු
නීලං පීතකං ඨලොහිතකං ඔදාතං චක්ඛුවිඤ්ඨඤයයං චක්ඛුස්මිං පටිහඤ්ඤති

චක්ඛුස්ස ආපාථංආගච්ඡතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කායකම්මං සනිදස්සනන්ති? ආමන්තා. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච කායකම්මඤ්ච

උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච කායකම්මඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? 
ආමන්තා.‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චකායකම්මඤ්චඋප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති
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– අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි
‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චකායකම්මඤ්ච
උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

470. න වත්තබ්බං – ‘‘කායකම්මං සනිදස්සන’’න්ති? ආමන්තා. නනු
පස්සති අභික්කමන්තං පටික්කමන්තං ආඨලොඨකන්තං විඨලොඨකන්තං

සමිඤ්ඨජන්තං පසාඨරන්තන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි පස්සති අභික්කමන්තං

පටික්කමන්තං ආඨලොඨකන්තං විඨලොඨකන්තං සමිඤ්ඨජන්තං පසාඨරන්තං, 
ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘කායකම්මං සනිදස්සන’’න්ති. 

කායකම්මංසනිදස්සනන්තිකථානිට්ඨිතා. 

ඡට් වග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

නියඨමො අසඞ්ඛඨතො, පටිච්චසමුප්පාඨදො අසඞ්ඛඨතො, චත්තාරි සච්චානි 

අසඞ්ඛතානි, චත්තාඨරො ආරුප්පා අසඞ්ඛතා, නිඨරොධසමාපත්ති අසඞ්ඛතා, 

ආකාඨසො අසඞ්ඛඨතො, ආකාඨසො සනිදස්සඨනො, චත්තාඨරො මහාභූතා, 

පඤ්චින්ද්රියානි, තඨථවකායකම්මන්ති. 

7. සත්තමවග්කගො 

(63) 1. සඞ්ගහිතෙථා 

471. නත්ථි ඨකචිධම්මාඨකහිචි ධම්ඨමහිසඞ්ගහිතාති [සඞ්ගහීතාති(පී.)]? 
ආමන්තා.නනු අත්ථිඨකචිධම්මාඨකහිචිධම්ඨමහිගණනංගච්ඡන්තිඋද්ඨදසං

ගච්ඡන්ති පරියාපන්නාති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකචි ධම්මා ඨකහිචි

ධම්ඨමහිගණනං ගච්ඡන්ති උද්ඨදසංගච්ඡන්තිපරියාපන්නා, ඨනොචවතඨර 

වත්තබ්ඨබ–‘‘නත්ථිඨකචිධම්මාඨකහිචිධම්ඨමහිසඞ්ගහිතා’’ති. 

චක්ඛායතනං කතමක්ඛන්ධගණනං [කතමං ඛන්ධගණනං (සී. පී. ක.)] 

ගච්ඡතීති? රූපක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති. හඤ්චි චක්ඛායතනං 

රූපක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘චක්ඛායතනං
රූපක්ඛන්ඨධන සඞ්ගහිත’’න්ති.ඨසොතායතනං…ඨප.…ඝානායතනං…ඨප.…

ජිව්හායතනං…ඨප.… කායායතනං කතමක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති? 
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රූපක්ඛන්ධගණනංගච්ඡතීති.හඤ්චිකායායතනං රූපක්ඛන්ධගණනංගච්ඡති, 
ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘කායායතනංරූපක්ඛන්ඨධන සඞ්ගහිත’’න්ති. 

රූපායතනං…ඨප.… සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං…ඨප.…

රසායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනං කතමක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති? 
රූපක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති. හඤ්චි ඨඵොට් බ්බායතනං රූපක්ඛන්ධගණනං

ගච්ඡති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨඵොට් බ්බායතනං රූපක්ඛන්ඨධන
සඞ්ගහිත’’න්ති. 

සුඛා ඨවදනා කතමක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති? ඨවදනාක්ඛන්ධගණනං

ගච්ඡතීති.හඤ්චිසුඛාඨවදනා ඨවදනාක්ඛන්ධගණනංගච්ඡති, ඨතනවත ඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘සුඛා ඨවදනා ඨවදනාක්ඛන්ඨධන සඞ්ගහිතා’’ති. දුක්ඛා

ඨවදනා…ඨප.… අදුක්ඛමසුඛා ඨවදනා කතමක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති? 
ඨවදනාක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති. හඤ්චි අදුක්ඛමසුඛා ඨවදනා

ඨවදනාක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අදුක්ඛමසුඛා
ඨවදනාඨවදනාක්ඛන්ඨධනසඞ්ගහිතා’’ති. 

චක්ඛුසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා කතමක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති? 

සඤ්ඤාක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති. හඤ්චි චක්ඛුසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා

සඤ්ඤාක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡති, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජා
සඤ්ඤා සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධන සඞ්ගහිතා’’ති. ඨසොතසම්ඵස්සජා

සඤ්ඤා…ඨප.… මඨනොසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා කතමක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති? 
සඤ්ඤාක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති. හඤ්චි මඨනොසම්ඵස්සජා සඤ්ඤා

සඤ්ඤාක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘මඨනොසම්ඵස්සජාසඤ්ඤාසඤ්ඤාක්ඛන්ඨධනසඞ්ගහිතා’’ති. 

චක්ඛුසම්ඵස්සජා ඨචතනා…ඨප.… මඨනොසම්ඵස්සජා ඨචතනා 

කතමක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති? සඞ්ඛාරක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති. හඤ්චි

මඨනොසම්ඵස්සජා ඨචතනා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡති, ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘මඨනොසම්ඵස්සජාඨචතනා සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධනසඞ්ගහිතා’’ති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං …ඨප.… මඨනොවිඤ්ඤාණං කතමක්ඛන්ධගණනං

ගච්ඡතීති? විඤ්ඤාණක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති. හඤ්චි මඨනොවිඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘මඨනොවිඤ්ඤාණංවිඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධනසඞ්ගහිත’’න්ති. 

472. යථාදාඨමන වාඨයොත්ඨතනවාද්ඨවබලිබද්දාසඞ්ගහිතා, සික්කාය

පිණ්ඩපාඨතොසඞ්ගහිඨතො, සා ගද්දුඨලනසඞ්ගහිඨතො; එවඨමවඨතධම්මාඨතහි
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ධම්ඨමහිසඞ්ගහිතාති [සකවාදිවචනං(අට් කථාපස්සිතබ්බා)]? හඤ්චිදාඨමන

වා ඨයොත්ඨතන වා ද්ඨව බලීබද්දා සඞ්ගහිතා, සික්කාය පිණ්ඩපාඨතො

සඞ්ගහිඨතො, සා ගද්දුඨලනසඞ්ගහිඨතො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි

ඨකචි ධම්මා ඨකහිචි ධම්ඨමහි සඞ්ගහිතා’’ති [සකවාදිවචනං (අට් කථා 

පස්සිතබ්බා)]. 

සඞ්ගහිතකථානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමවග්කගො 

(64) 2. සම්පයුත්තෙථා 

473. නත්ථි ඨකචිධම්මාඨකහිචිධම්ඨමහිසම්පයුත්තාති? ආමන්තා.නනු
අත්ථි ඨකචි ධම්මා ඨකහිචි ධම්ඨමහි සහගතා සහජාතා සංසට් ා එකුප්පාදා

එකනිඨරොධාඑකවත්ථුකා එකාරම්මණාති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඨකචිධම්මා
ඨකහිචි ධම්ඨමහි සහගතා සහජාතා සංසට් ා එකුප්පාදා එකනිඨරොධා

එකවත්ථුකාඑකාරම්මණා, ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘නත්ථිඨකචිධම්මා
ඨකහිචිධම්ඨමහිසම්පයුත්තා’’ති. 

ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධන සහජාඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි 

ඨවදනාක්ඛන්ඨධොසඤ්ඤාක්ඛන්ඨධනසහජාඨතො, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධනසම්පයුත්ඨතො’’ති. 

ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධන… විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධන

සහජාඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි ඨවදනාක්ඛන්ඨධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධන

සහජාඨතො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨවදනාක්ඛන්ඨධො
විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධනසම්පයුත්ඨතො’’ති. 

සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො … සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො… විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධො

ඨවදනාඛන්ඨධන… සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධන… සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධන සහජාඨතොති? 

ආමන්තා. හඤ්චි විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධන සහජාඨතො, ඨතන
වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධො සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධන 

සම්පයුත්ඨතො’’ති. 

474. යථා තිලම්හිඨතලංඅනුගතංඅනුපවිට් ං, උච්ඡුම්හිරඨසොඅනුගඨතො

අනුපවිට්ඨ ො; එවඨමවඨත ධම්මා ඨතහිධම්ඨමහිඅනුගතා අනුපවිට් ාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්පයුත්තකථානිට්ඨිතා. 
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7. සත්තමවග්කගො 

(65) 3. කචතසිෙෙථා 

475. නත්ථි ඨචතසිඨකො ධම්ඨමොති? ආමන්තා. නනු අත්ථි ඨකචි ධම්මා
චිත්ඨතන සහගතා සහජාතා සංසට් ා සම්පයුත්තා එකුප්පාදා එකනිඨරොධා

එකවත්ථුකා එකාරම්මණාති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකචි ධම්මා චිත්ඨතන
සහගතා සහජාතා සංසට් ා සම්පයුත්තා එකුප්පාදා එකනිඨරොධා එකවත්ථුකා

එකාරම්මණා, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘නත්ථිඨචතසිඨකොධම්ඨමො’’ති. 

ඵස්ඨසො චිත්ඨතන සහජාඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි ඵස්ඨසො චිත්ඨතන

සහජාඨතො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඵස්ඨසො ඨචතසිඨකො’’ති.
ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා… ඨචතනා… සද්ධා… වීරියං… සති… සමාධි…
පඤ්ඤා… රාඨගො… ඨදොඨසො… ඨමොඨහො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං චිත්ඨතන

සහජාතන්ති? ආමන්තා.හඤ්චිඅඨනොත්තප්පංචිත්ඨතනසහජාතං, ඨතනවත
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අඨනොත්තප්පංඨචතසික’’න්ති. 

476. චිත්ඨතන සහජාතාති කත්වා ඨචතසිකාති? ආමන්තා. ඵස්ඨසන

සහජාතාති කත්වා ඵස්සසිකාති [ඵස්සිකාති (පී. අට් .)]? ආමන්තා. චිත්ඨතන 

සහජාතාති කත්වා ඨචතසිකාති? ආමන්තා. ඨවදනාය… සඤ්ඤාය…
ඨචතනාය… සද්ධාය… වීරිඨයන… සතියා… සමාධිනා… පඤ්ඤාය…
රාඨගන… ඨදොඨසන… ඨමොඨහන…ඨප.… අඨනොත්තප්ඨපන සහජාතාති

කත්වාඅඨනොත්තප්පාසිකාති [අඨනොත්තප්පිකාති(?)]? ආමන්තා. 

477. නත්ථි ඨචතසිඨකොධම්ඨමොති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘චිත්තඤ්හිදංඨචතසිකාචධම්මා, 

අනත්තඨතොසංවිදිතස්සඨහොන්ති; 

හීනප්පණීතංතදුභඨයවිදිත්වා, 
සම්මද්දඨසොඨවදිපඨලොකධම්ම’’න්ති. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅත්ථිඨචතසිඨකො ධම්ඨමොති. 

නත්ථි ඨචතසිඨකො ධම්ඨමොති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ඉධ, 

ඨකවට්ෙ, භික්ඛු පරසත්තානං පරපුග්ගලානං චිත්තම්පි ආදිසති ඨචතසිකම්පි

ආදිසති විතක්කිතම්පි ආදිසති විචාරිතම්පි ආදිසති – ‘එවම්පි ඨත මඨනො, 

ඉත්ථම්පි ඨත මඨනො, ඉතිපි ඨත චිත්ත’’’න්ති [දී. නි. 1.485]. අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅත්ථිඨචතසිඨකො ධම්ඨමොති. 
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ඨචතසිකකථානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමවග්කගො 

(66) 4. දානෙථා 

478. ඨචතසිඨකො ධම්ඨමොදානන්ති? ආමන්තා.ලබ්භා ඨචතසිඨකො ධම්ඨමො

පඨරසං දාතුන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ලබ්භාඨචතසිඨකොධම්ඨමො

පඨරසං දාතුන්ති? ආමන්තා. ලබ්භා ඵස්ඨසො පඨරසං දාතුන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ලබ්භාඨවදනා…ඨප.…සඤ්ඤා…ඨචතනා…සද්ධා…

වීරියං… සති… සමාධි… පඤ්ඤා පඨරසං දාතුන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

479. න වත්තබ්බං – ඨචතසිඨකො ධම්ඨමො දානන්ති? ආමන්තා. දානං
අනිට් ඵලං අකන්තඵලං අමනුඤ්ඤඵලං ඨසචනකඵලං දුක්ඛුද්රයං

දුක්ඛවිපාකන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු දානං ඉට් ඵලං

කන්තඵලං මනුඤ්ඤඵලං අඨසචනකඵලං සුඛුද්රයං සුඛවිපාකන්ති? ආමන්තා.
හඤ්චි දානං ඉට් ඵලං කන්තඵලං මනුඤ්ඤඵලං අඨසචනකඵලං සුඛුද්රයං

සුඛවිපාකං, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ඨචතසිඨකො ධම්ඨමොදාන’’න්ති. 

දානං ඉට් ඵලං වුත්තං භගවතා, චීවරං දානන්ති [උපරි වුච්චමානාය

පරවාදීපුච්ඡායසදිසා, අට් කථාඔඨලොඨකතබ්බා]? ආමන්තා.චීවරංඉට් ඵලං

කන්තඵලං මනුඤ්ඤඵලං අඨසචනකඵලං සුඛුද්රයං සුඛවිපාකන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…දානංඉට් ඵලංවුත්තංභගවතා, පිණ්ඩපාඨතොඨසනාසනං 

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාඨරො දානන්ති? ආමන්තා.
ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාඨරො ඉට් ඵඨලො කන්තඵඨලො මනුඤ්ඤඵඨලො

අඨසචනකඵඨලොසුඛුද්රඨයොසුඛවිපාඨකොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

480. න වත්තබ්බං – ‘‘ඨචතසිඨකො ධම්ඨමො දාන’’න්ති? ආමන්තා. නනු
වුත්තංභගවතා– 

‘‘සද්ධා හිරියංකුසලඤ්චදානං, 

ධම්මාඑඨතසප්පුරිසානුයාතා; 

එතඤ්හිමග්ගංදිවියංවදන්ති, 

එඨතනහිගච්ඡතිඨදවඨලොක’’න්ති [අ.නි. 8.32]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි ඨචතසිඨකොධම්ඨමොදානන්ති. 
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නවත්තබ්බං– ‘‘ඨචතසිඨකොධම්ඨමො දාන’’න්ති? ආමන්තා.නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛඨව, දානානි මහාදානානි අග්ගඤ්ඤානි 

රත්තඤ්ඤානිවංසඤ්ඤානිඨපොරාණානිඅසඞ්කිණ්ණානිඅසඞ්කිණ්ණපුබ්බානි, 

න සඞ්කියන්ති න සඞ්කියිස්සන්ති, අප්පටිකුට් ානි සමඨණහි බ්රාහ්මඨණහි

විඤ්ඤූහි!කතමානිපඤ්ච? ඉධ, භික්ඛඨව, අරියසාවඨකො පාණාතිපාතංපහාය

පාණාතිපාතා පටිවිරඨතො ඨහොති. පාණාතිපාතා පටිවිරඨතො, භික්ඛඨව, 
අරියසාවඨකොඅපරිමාණානංසත්තානංඅභයංඨදතිඅඨවරංඨදතිඅබයාබජ්ඣං 

[අබයාපජ්ඣං(සයා.ක.)] ඨදති.අපරිමාණානංසත්තානංඅභයං දත්වාඅඨවරං
දත්වා අබයාබජ්ඣං දත්වා අපරිමාණස්ස අභයස්ස අඨවරස්ස අබයාබජ්ඣස්ස

භාගී ඨහොති. ඉදං, භික්ඛඨව, ප මං දානං මහාදානං අග්ගඤ්ඤං රත්තඤ්ඤං

වංසඤ්ඤං ඨපොරාණං අසඞ්කිණ්ණං අසඞ්කිණ්ණපුබ්බං, න සඞ්කියති න

සඞ්කියිස්සති, අප්පටිකුට් ං සමඨණහි බ්රාහ්මඨණහි විඤ්ඤූහි. පුන චපරං, 

භික්ඛඨව, අරියසාවඨකො අදින්නාදානං පහාය…ඨප.… කාඨමසුමිච්ඡාචාරං
පහාය…ඨප.… මුසාවාදං පහාය…ඨප.… සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානං පහාය
සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානා පටිවිරඨතො ඨහොති. සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානා

පටිවිරඨතො, භික්ඛඨව, අරියසාවඨකො අපරිමාණානං සත්තානං අභයං ඨදති
අඨවරංඨදතිඅබයාබජ්ඣංඨදති.අපරිමාණානංසත්තානංඅභයංදත්වා අඨවරං
දත්වා අබයාබජ්ඣං දත්වා අපරිමාණස්ස අභයස්ස අඨවරස්ස අබයාබජ්ඣස්ස 

භාගීඨහොති.ඉදං, භික්ඛඨව, පඤ්චමංදානංමහාදානංඅග්ගඤ්ඤං රත්තඤ්ඤං

වංසඤ්ඤං ඨපොරාණං අසඞ්කිණ්ණං අසඞ්කිණ්ණපුබ්බං, න සඞ්කියති න 

සඞ්කියිස්සති, අප්පටිකුට් ං සමඨණහි බ්රාහ්මඨණහි විඤ්ඤූහි. ඉමානි ඨඛො, 

භික්ඛඨව, පඤ්චදානානිමහාදානානිඅග්ගඤ්ඤානිරත්තඤ්ඤානිවංසඤ්ඤානි

ඨපොරාණානි අසඞ්කිණ්ණානි අසඞ්කිණ්ණපුබ්බානි, න සඞ්කියන්ති න 

සඞ්කියිස්සන්ති, අප්පටිකුට් ානි සමඨණහි බ්රාහ්මඨණහි විඤ්ඤූහී’’ති [අ. නි.

8.39]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි ඨචතසිඨකො ධම්ඨමො
දානන්ති. 

481. න වත්තබ්බං – ‘‘ඨදයයධම්ඨමො දාන’’න්ති? ආමන්තා.නනු වුත්තං

භගවතා–‘‘ඉඨධකච්ඨචො අන්නංඨදති, පානංඨදති, වත්ථංඨදති, යානංඨදති, 

මාලං ඨදති, ගන්ධං ඨදති, විඨලපනං ඨදති, ඨසයයං ඨදති, ආවසථං ඨදති, 

පදීඨපයයං ඨදතී’’ති [සං. නි. 3.362-391 ඨථොකං විසදිසං]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි ඨදයයධම්ඨමොදානන්ති. 

482. ඨදයයධම්ඨමො දානන්ති? ආමන්තා. ඨදයයධම්ඨමො ඉට් ඵඨලො 

කන්තඵඨලො මනුඤ්ඤඵඨලො අඨසචනකඵඨලො සුඛුද්රඨයො සුඛවිපාඨකොති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දානං ඉට් ඵලං වුත්තං භගවතා, චීවරං දානන්ති? 
ආමන්තා. චීවරං ඉට් ඵලංකන්තඵලං මනුඤ්ඤඵලං අඨසචනකඵලංසුඛුද්රයං
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සුඛවිපාකන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…දානං ඉට් ඵලංවුත්තංභගවතා, 
පිණ්ඩපාඨතො දානං… ඨසනාසනං දානං… ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාඨරො

දානන්ති? ආමන්තා. ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාඨරො ඉට් ඵඨලො

කන්තඵඨලො මනුඤ්ඤඵඨලො අඨසචනකඵඨලො සුඛුද්රඨයො සුඛවිපාඨකොති? න 

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘ඨදයයධම්ඨමො
දාන’’න්ති. 

දානකථානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමවග්කගො 

(67) 5. පරිකභොගමයපුඤ්ඤෙථා 

483. පරිඨභොගමයං පුඤ්ඤංවඩ්ඪතීති? ආමන්තා.පරිඨභොගමඨයොඵස්ඨසො

වඩ්ඪති, ඨවදනා වඩ්ඪති, සඤ්ඤා වඩ්ඪති, ඨචතනා වඩ්ඪති, චිත්තං වඩ්ඪති, 

සද්ධාවඩ්ඪති, වීරියං වඩ්ඪති, සතිවඩ්ඪති, සමාධිවඩ්ඪති, පඤ්ඤාවඩ්ඪතීති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පරිඨභොගමයංපුඤ්ඤංවඩ්ඪතීති? ආමන්තා.ලතාවියවඩ්ඪති, මාලුවා විය

වඩ්ඪති, රුක්ඨඛොවියවඩ්ඪති, තිණංවියවඩ්ඪති, මුඤ්ජපුඤ්ඨජොවියවඩ්ඪතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

484. පරිඨභොගමයං පුඤ්ඤංවඩ්ඪතීති? ආමන්තා.දායඨකොදානංදත්වාන

සමන්නාහරති, ඨහොති පුඤ්ඤන්ති? ආමන්තා. අනාවට්ඨෙන්තස්ස 

[අනාවට්ෙන්තස්ස (සී. පී. ක.), අනාවජ්ඣන්තස්ස (සයා.)] ඨහොති…
අනාඨභොගස්ස ඨහොති… අසමන්නාහරන්තස්ස ඨහොති… අමනසිකඨරොන්තස්ස
ඨහොති… අඨචතයන්තස්ස ඨහොති… අපත්ථයන්තස්ස ඨහොති… 

අප්පණිදහන්තස්ස ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු
ආවට්ඨෙන්තස්සඨහොති… ආඨභොගස්ස ඨහොති…සමන්නාහරන්තස්සඨහොති…
මනසිකඨරොන්තස්ස ඨහොති… ඨචතයන්තස්ස ඨහොති… පත්ථයන්තස්ස

ඨහොති…පණිදහන්තස්සඨහොතීති? ආමන්තා.හඤ්චි ආවට්ඨෙන්තස්සඨහොති…
ආඨභොගස්ස ඨහොති… සමන්නාහරන්තස්ස ඨහොති… මනසිකඨරොන්තස්ස
ඨහොති… ඨචතයන්තස්ස ඨහොති… පත්ථයන්තස්ස ඨහොති… පණිදහන්තස්ස 

ඨහොති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පරිඨභොගමයංපුඤ්ඤංවඩ්ඪතී’’ති. 

485. පරිඨභොගමයං පුඤ්ඤං වඩ්ඪතීති? ආමන්තා. දායඨකො දානං දත්වා

කාමවිතක්කං විතක්ඨකති, බයාපාදවිතක්කං විතක්ඨකති, විහිංසාවිතක්කං

විතක්ඨකති, ඨහොති පුඤ්ඤන්ති? ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං…ඨප.… 
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ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

ද්වින්නං ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? 

ආමන්තා.කුසලාකුසලා සාවජ්ජානවජ්ජාහීනපණීතාකණ්හසුක්කසප්පටිභාගා

ධම්මාසම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…කුසලාකුසලා
සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා සම්මුඛීභාවං

ආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛඨව, 

සුවිදූරවිදූරානි!කතමානි චත්තාරි? නභඤ්ච, භික්ඛඨව, පථවී ච – ඉදං ප මං

සුවිදූරවිදූරං.ඔරිමඤ්ච, භික්ඛඨව, තීරංසමුද්දස්ස පාරිමඤ්චතීරං–ඉදංදුතියං

සුවිදූරවිදූරං.යඨතොච, භික්ඛඨව, ඨවඨරොචඨනොඅබ්භුඨදති යත්ථචඅත්ථඨමති–

ඉදංතතියංසුවිදූරවිදූරං.සතඤ්ච, භික්ඛඨව, ධම්ඨමොඅසතඤ්ච ධම්ඨමො–ඉදං

චතුත්ථංසුවිදූරවිදූරං.ඉමානිඨඛො, භික්ඛඨව, චත්තාරි සුවිදූරවිදූරානීති. 

‘‘නභඤ්චදූඨරපථවීචදූඨර, 

පාරංසමුද්දස්සතදාහුදූඨර; 

යඨතො චඨවඨරොචඨනොඅබ්භුඨදති, 
පභඞ්කඨරොයත්ථචඅත්ථඨමති. 

‘‘තඨතො හඨවදූරතරංවදන්ති, 

සතඤ්චධම්මංඅසතඤ්චධම්මං; 

අබයායිඨකොඨහොතිසතංසමාගඨමො, 
යාවම්පිතිට්ඨ යයතඨථවඨහොති. 

‘‘ඛිප්පඤ්හි ඨවති [ඛිප්පංහඨවති(බහූසු)] අසතංසමාගඨමො; 

තස්මාසතංධම්ඨමොඅසබ්භිආරකා’’ති [අ.නි. 4.47]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – 

‘‘කුසලාකුසලා සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා
සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තී’’ති. 

486. න වත්තබ්බං–‘‘පරිඨභොගමයංපුඤ්ඤංවඩ්ඪතී’’ති? ආමන්තා.නනු
වුත්තංභගවතා– 

‘‘ආරාමඨරොපාවනඨරොපා, ඨයජනාඨසතුකාරකා; 

පපඤ්චඋදපානඤ්ච, ඨයදදන්තිඋපස්සයං. 

‘‘ඨතසං දිවාචරත්ඨතොච, සදාපුඤ්ඤං පවඩ්ඪති; 

ධම්මට් ාසීලසම්පන්නා, ඨතජනාසග්ගගාමිඨනො’’ති [සං.නි.1.47]. 
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අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි පරිඨභොගමයං පුඤ්ඤං 
වඩ්ඪතීති. 

නවත්තබ්බං–‘‘පරිඨභොගමයංපුඤ්ඤංවඩ්ඪතී’’ති? ආමන්තා.නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘චත්තාඨරොඨම, භික්ඛඨව, පුඤ්ඤාභිසන්දා කුසලාභිසන්දා 
සුඛස්සාහාරා ඨසොවග්ගිකා සුඛවිපාකා සග්ගසංවත්තනිකා ඉට් ාය කන්තාය

මනාපාය හිතාය සුඛාය සංවත්තන්ති! කතඨම චත්තාඨරො? යස්ස, භික්ඛඨව, 

භික්ඛුචීවරංපරිභුඤ්ජමාඨනොඅප්පමාණංඨචඨතොසමාධිං උපසම්පජ්ජවිහරති, 
අප්පමාඨණො තස්ස පුඤ්ඤාභිසන්ඨදො කුසලාභිසන්ඨදො සුඛස්සාහාඨරො 
ඨසොවග්ගිඨකො සුඛවිපාඨකො සග්ගසංවත්තනිඨකො ඉට් ාය කන්තාය මනාපාය

හිතාය සුඛාය සංවත්තති. යස්ස, භික්ඛඨව, භික්ඛු පිණ්ඩපාතං
පරිභුඤ්ජමාඨනො…ඨප.… ඨසනාසනං පරිභුඤ්ජමාඨනො…ඨප.…
ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං පරිභුඤ්ජමාඨනො අප්පමාණං ඨචඨතොසමාධිං

උපසම්පජ්ජ විහරති, අප්පමාඨණො තස්ස පුඤ්ඤාභිසන්ඨදො කුසලාභිසන්ඨදො 
සුඛස්සාහාඨරො ඨසොවග්ගිඨකො සුඛවිපාඨකො සග්ගසංවත්තනිඨකො ඉට් ාය

කන්තායමනාපායහිතාය සුඛායසංවත්තති.ඉඨමඨඛො, භික්ඛඨව, චත්තාඨරො
පුඤ්ඤාභිසන්දා කුසලාභිසන්දා සුඛස්සාහාරා ඨසොවග්ගිකා සුඛවිපාකා
සග්ගසංවත්තනිකාඉට් ායකන්තාය මනාපායහිතායසුඛායසංවත්තන්තී’’ති 

[අ. නි. 4.51]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි පරිඨභොගමයං
පුඤ්ඤං වඩ්ඪතීති. 

487. පරිඨභොගමයං පුඤ්ඤං වඩ්ඪතීති? ආමන්තා. දායඨකො දානං ඨදති, 

පටිග්ගාහඨකො පටිග්ගඨහත්වා න පරිභුඤ්ජති ඡඩ්ඨඩති විස්සජ්ඨජති, ඨහොති

පුඤ්ඤන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි දායඨකො දානං ඨදති, පටිග්ගාහඨකො

පටිග්ගඨහත්වානපරිභුඤ්ජතිඡඩ්ඨඩතිවිස්සජ්ඨජති, ඨහොති පුඤ්ඤං; ඨනොච
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පරිඨභොගමයංපුඤ්ඤං වඩ්ඪතී’’ති. 

පරිඨභොගමයං පුඤ්ඤං වඩ්ඪතීති? ආමන්තා. දායඨකො දානං ඨදති, 

පටිග්ගාහඨකපටිග්ගහිඨතරාජාඨනොවාහරන්ති, ඨචොරාවාහරන්ති, අග්ගිවා

දහති, උදකං වා වහති, අප්පියා වා දායාදා හරන්ති, ඨහොති පුඤ්ඤන්ති? 

ආමන්තා. හඤ්චිදායඨකොදානංඨදති, පටිග්ගාහඨකපටිග්ගහිඨතරාජාඨනොවා 

හරන්ති, ඨචොරාවාහරන්ති, අග්ගිවාදහති, උදකංවාවහති, අප්පියාවාදායාදා 

හරන්ති, ඨහොතිපුඤ්ඤං; ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පරිඨභොගමයං පුඤ්ඤං
වඩ්ඪතී’’ති. 

පරිඨභොගමයපුඤ්ඤකථානිට්ඨිතා. 
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7. සත්තමවග්කගො 

(68) 6. ඉකතොදින්නෙථා 

488. ඉඨතො දින්ඨනනතත්ථයාඨපන්තීති? ආමන්තා.ඉඨතොචීවරංඨදන්ති

තං චීවරං තත්ථ පරිභුඤ්ජන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඉඨතො

පිණ්ඩපාතං ඨදන්ති, ඉඨතො ඨසනාසනං ඨදන්ති, ඉඨතො

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං ඨදන්ති, ඉඨතො ඛාදනීයං ඨදන්ති, ඉඨතො 

ඨභොජනීයංඨදන්ති, ඉඨතොපානීයංඨදන්ති; තංපානීයංතත්ථපරිභුඤ්ජන්තීති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉඨතො දින්ඨනන තත්ථ යාඨපන්තීති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤො අඤ්ඤස්ස 

කාරඨකොපරකතංසුඛදුක්ඛංඅඤ්ඨඤොකඨරොති, අඤ්ඨඤො පටිසංඨවඨදතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

489. න වත්තබ්බං – ‘‘ඉඨතො දින්ඨනනතත්ථයාඨපන්තී’’ති? ආමන්තා.

නනු ඨපතා අත්තඨනො අත්ථාය දානං ඨදන්තං අනුඨමොඨදන්ති, චිත්තං

පසාඨදන්ති, පීතිංඋප්පාඨදන්ති, ඨසොමනස්සංපටිලභන්තීති? ආමන්තා.හඤ්චි

ඨපතා අත්තඨනො අත්ථාය දානං ඨදන්තං අනුඨමොඨදන්ති, චිත්තං පසාඨදන්ති, 

පීතිං උප්පාඨදන්ති, ඨසොමනස්සං පටිලභන්ති; ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘ඉඨතොදින්ඨනනතත්ථයාඨපන්තී’’ති. 

490. න වත්තබ්බං – ‘‘ඉඨතො දින්ඨනනතත්ථයාඨපන්තී’’ති? ආමන්තා.

නනුවුත්තංභගවතා – 

‘‘උන්නඨමඋදකංවුට් ං, යථානින්නංපවත්තති; 

එවඨමව ඉඨතොදින්නං, ඨපතානංඋපකප්පති. 

‘‘යථා වාරිවහාපූරා, පරිපූඨරන්තිසාගරං; 

එවඨමවඉඨතොදින්නං, ඨපතානංඋපකප්පති. 

‘‘නහිතත්ථකසීඅත්ථි, ඨගොරක්ඨඛත්ථනවිජ්ජති; 

වණිජ්ජාතාදිසීනත්ථි, හිරඤ්ඨඤනකයාකයං [කයක්කයං(සී.පී.)]; 

ඉඨතොදින්ඨනනයාඨපන්ති, ඨපතාකාලඞ්කතාතහි’’න්ති [ඛු.පා.7.6; 

ඨප.ව.19]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි ඉඨතො දින්ඨනන තත්ථ 
යාඨපන්තීති. 
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491. න වත්තබ්බං – ‘‘ඉඨතො දින්ඨනනතත්ථයාඨපන්තී’’ති? ආමන්තා.

නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘පඤ්චිමානි, භික්ඛඨව,  ානානි සම්පස්සන්තා

මාතාපිතඨරො පුත්තං ඉච්ඡන්ති කුඨල ජායමානං! කතමානි පඤ්ච? භඨෙො වා

ඨනො භරිස්සති, කිච්චං වා ඨනො කරිස්සති, කුලවංඨසො චිරං  ස්සති, දායජ්ජං

පටිපජ්ජිස්සති, අථවාපනඨපතානං කාලඞ්කතානංදක්ඛිණංඅනුප්පදස්සති – 

ඉමානි ඨඛො, භික්ඛඨව, පඤ්ච  ානානි සම්පස්සන්තා මාතාපිතඨරො පුත්තං
ඉච්ඡන්තිකුඨලජායමාන’’න්ති. 

‘‘පඤ්ච ානානිසම්පස්සං, පුත්තංඉච්ඡන්තිපණ්ඩිතා; 

භඨෙොවාඨනොභරිස්සති, කිච්චංවාඨනොකරිස්සති. 

‘‘කුලවංඨසොචිරංතිට්ඨ , දායජ්ජංපටිපජ්ජති; 

අථ වාපනඨපතානං, දක්ඛිණං අනුප්පදස්සති. 

‘‘ ානාඨනතානිසම්පස්සං, පුත්තංඉච්ඡන්තිපණ්ඩිතා; 

තස්මාසන්ඨතොසප්පුරිසා, කතඤ්ඤූකතඨවදිඨනො. 

‘‘භරන්තිමාතාපිතඨරො, පුබ්ඨබකතමනුස්සරං; 

කඨරොන්තිඨතසංකිච්චානි, යථාතංපුබ්බකාරිනං. 

‘‘ඔවාදකාරීභෙඨපොසී, කුලවංසංඅහාපයං; 

සද්ඨධො සීඨලන සම්පන්ඨනො, පුත්ඨතො ඨහොති පසංසිඨයො’’ති [අ. නි.
5.31]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි ඉඨතො දින්ඨනන තත්ථ 
යාඨපන්තීති. 

ඉඨතොදින්නකථානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමවග්කගො 

(69) 7. පථවීෙම්මවිපාකෙොතිෙථා 

492. පථවී කම්මවිපාඨකොති? ආමන්තා. සුඛඨවදනියා දුක්ඛඨවදනියා

අදුක්ඛමසුඛඨවදනියා, සුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තා, දුක්ඛාය ඨවදනාය 

සම්පයුත්තා, අදුක්ඛමසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තා, ඵස්ඨසන සම්පයුත්තා, 

ඨවදනාය සම්පයුත්තා, සඤ්ඤාය සම්පයුත්තා, ඨචතනාය සම්පයුත්තා, 

චිත්ඨතන සම්පයුත්තා, සාරම්මණා; අත්ථි තායආවට්ෙනා [ආවජ්ජනා (සයා.

කං.)] ආඨභොඨගොසමන්නාහාඨරොමනසිකාඨරොඨචතනාපත්ථනාපණිධීති? න 
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ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු න සුඛඨවදනියා න දුක්ඛඨවදනියා න 

අදුක්ඛමසුඛඨවදනියා, නසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තා, න දුක්ඛාය ඨවදනාය

සම්පයුත්තා, න අදුක්ඛමසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තා, න ඵස්ඨසන

සම්පයුත්තා, නඨවදනාය සම්පයුත්තා, නසඤ්ඤායසම්පයුත්තා, නඨචතනාය

සම්පයුත්තා, නචිත්ඨතන සම්පයුත්තා, අනාරම්මණා; නත්ථිතායආවට්ෙනා

ආඨභොඨගොසමන්නාහාඨරොමනසිකාඨරොඨචතනා පත්ථනාපණිධීති? ආමන්තා.

හඤ්චින සුඛඨවදනියාන දුක්ඛඨවදනියා…ඨප.…අනාරම්මණා; නත්ථිතාය

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පථවී 
කම්මවිපාඨකො’’ති. 

ඵස්ඨසො කම්මවිපාඨකො, ඵස්ඨසො සුඛඨවදනිඨයො දුක්ඛඨවදනිඨයො 
අදුක්ඛමසුඛඨවදනිඨයො සුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්ඨතො දුක්ඛාය…ඨප.…
අදුක්ඛමසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්ඨතො ඵස්ඨසන සම්පයුත්ඨතො ඨවදනාය
සම්පයුත්ඨතො සඤ්ඤාය සම්පයුත්ඨතො ඨචතනාය සම්පයුත්ඨතො චිත්ඨතන

සම්පයුත්ඨතො සාරම්මඨණො; අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? 

ආමන්තා. පථවී කම්මවිපාඨකො, පථවී සුඛඨවදනියා දුක්ඛඨවදනියා
අදුක්ඛමසුඛඨවදනියා සුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තා දුක්ඛාය…ඨප.…
අදුක්ඛමසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තා ඵස්ඨසන සම්පයුත්තා ඨවදනාය 
සම්පයුත්තා සඤ්ඤාය සම්පයුත්තා ඨචතනාය සම්පයුත්තා චිත්ඨතන

සම්පයුත්තා සාරම්මණා; අත්ථි තාය ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො සමන්නාහාඨරො

මනසිකාඨරොඨචතනාපත්ථනාපණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පථවී

කම්මවිපාඨකො, පථවීනසුඛඨවදනියානදුක්ඛඨවදනියා…ඨප.… අනාරම්මණා; 

නත්ථි තායආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. ඵස්ඨසො කම්මවිපාඨකො, 

ඵස්ඨසොනසුඛඨවදනිඨයොනදුක්ඛඨවදනිඨයො …ඨප.…අනාරම්මඨණො; නත්ථි 

තස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පථවී කම්මවිපාඨකොති? ආමන්තා. පථවී පග්ගහනිග්ගහුපගා 

ඨඡදනඨභදනුපගාති? ආමන්තා. කම්මවිපාඨකො පග්ගහනිග්ගහුපඨගො 

ඨඡදනඨභදනුපඨගොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ලබ්භා පථවීඨකතුංවික්ඨකතුංආ ඨපතුං ඔචිනිතුංවිචිනිතුන්ති? ආමන්තා.

ලබ්භාකම්මවිපාඨකොඨකතුං වික්ඨකතුංආ ඨපතුං ඔචිනිතුං විචිනිතුන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

493. පථවී පඨරසං සාධාරණාති? ආමන්තා. කම්මවිපාඨකො පඨරසං

සාධාරඨණොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මවිපාඨකොපඨරසංසාධාරඨණොති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 
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‘‘අසාධාරණමඤ්ඨඤසං, අඨචොරහරඨණොනිධි; 

කයිරාථ මච්ඨචො පුඤ්ඤානි, සඨච සුචරිතං චඨර’’ති [ඛු. පා. 8.9

ඛුද්දකපාඨ , ඨථොකංවිසදිසං]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – 

‘‘කම්මවිපාඨකොපඨරසංසාධාරඨණො’’ති. 

පථවී කම්මවිපාඨකොති? ආමන්තා. ප මං පථවී සණ් ාති, පච්ඡා සත්තා 

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා.ප මංවිපාඨකොඋප්පජ්ජති, පච්ඡාවිපාකපටිලාභාය

කම්මං කඨරොන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පථවී සබ්බසත්තානං කම්මවිපාඨකොති? ආමන්තා. සබ්ඨබ සත්තා පථවිං

පරිභුඤ්ජන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්ඨබ සත්තා පථවිං 

පරිභුඤ්ජන්තීති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි පථවිං අපරිභුඤ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බායන්තීති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි කම්මවිපාකං අඨඛඨපත්වා 

පරිනිබ්බායන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පථවී චක්කවත්තිසත්තස්ස කම්මවිපාඨකොති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤ සත්තා

පථවිංපරිභුඤ්ජන්තීති? ආමන්තා.චක්කවත්තිසත්තස්සකම්මවිපාකංඅඤ්ඨඤ 

සත්තා පරිභුඤ්ජන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චක්කවත්තිසත්තස්ස

කම්මවිපාකං අඤ්ඨඤසත්තාපරිභුඤ්ජන්තීති? ආමන්තා. චක්කවත්තිසත්තස්ස
ඵස්සං ඨවදනං සඤ්ඤං ඨචතනං චිත්තං සද්ධං වීරියං සතිං සමාධිං පඤ්ඤං

අඤ්ඨඤසත්තාපරිභුඤ්ජන්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

494. න වත්තබ්බං – ‘‘පථවී කම්මවිපාඨකො’’ති? ආමන්තා. නනු අත්ථි 

ඉස්සරියසංවත්තනියං කම්මං අධිපච්චසංවත්තනියං කම්මන්ති? ආමන්තා.

හඤ්චි අත්ථිඉස්සරියසංවත්තනියංකම්මංඅධිපච්චසංවත්තනියංකම්මං, ඨතන
වතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘පථවීකම්මවිපාඨකො’’ති. 

පථවීකම්මවිපාඨකොතිකථානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමවග්කගො 

(70) 8. ජරාමරණංවිපාකෙොතිෙථා 

495. ජරාමරණං විපාඨකොති? ආමන්තා. සුඛඨවදනියං දුක්ඛඨවදනියං

අදුක්ඛමසුඛඨවදනියං, සුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තං, දුක්ඛාය ඨවදනාය

සම්පයුත්තං, අදුක්ඛමසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තං, ඵස්ඨසන සම්පයුත්තං, 
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ඨවදනාය සම්පයුත්තං, සඤ්ඤාය සම්පයුත්තං, ඨචතනාය සම්පයුත්තං, 

චිත්ඨතන සම්පයුත්තං, සාරම්මණං; අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො

සමන්නාහාඨරො මනසිකාඨරො ඨචතනා පත්ථනා පණිධීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු න සුඛඨවදනියං න දුක්ඛඨවදනියං…ඨප.…

අනාරම්මණං; නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා.හඤ්චින

සුඛඨවදනියංනදුක්ඛඨවදනියං…ඨප.…අනාරම්මණං; නත්ථිතස්ස ආවට්ෙනා 

…ඨප.…පණිධි, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ජරාමරණං විපාඨකො’’ති. 

ඵස්ඨසො විපාඨකො, ඵස්ඨසො සුඛඨවදනිඨයො දුක්ඛඨවදනිඨයො…ඨප.…

සාරම්මඨණො; අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා.ජරාමරණං

විපාඨකො, ජරාමරණංසුඛඨවදනියං දුක්ඛඨවදනියං…ඨප.…සාරම්මණං; අත්ථි

තස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ජරාමරණං විපාඨකො, ජරාමරණං න සුඛඨවදනියං න

දුක්ඛඨවදනියං…ඨප.… අනාරම්මණං; නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. ඵස්ඨසො විපාඨකො, ඵස්ඨසො න සුඛඨවදනිඨයො න

දුක්ඛඨවදනිඨයො…ඨප.… අනාරම්මඨණො; නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

496. අකුසලානං ධම්මානංජරාමරණං, අකුසලානංධම්මානංවිපාඨකොති? 

ආමන්තා. කුසලානංධම්මානංජරාමරණං, කුසලානංධම්මානංවිපාඨකොති? න 

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසලානං ධම්මානං ජරාමරණං, න වත්තබ්බං – ‘‘කුසලානං ධම්මානං 

විපාඨකො’’ති? ආමන්තා. අකුසලානං ධම්මානං ජරාමරණං, න වත්තබ්බං –

‘‘අකුසලානං ධම්මානංවිපාඨකො’’ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසලානං ධම්මානං ජරාමරණං, අකුසලානං ධම්මානං විපාඨකොති? 

ආමන්තා. අකුසලානංධම්මානංජරාමරණං, කුසලානංධම්මානං විපාඨකොති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසලානං ධම්මානං ජරාමරණං, න වත්තබ්බං – ‘‘කුසලානං ධම්මානං 

විපාඨකො’’ති? ආමන්තා. කුසලානං ධම්මානං ජරාමරණං, න වත්තබ්බං –

‘‘අකුසලානං ධම්මානංවිපාඨකො’’ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසලානඤ්ච අකුසලානඤ්ච ධම්මානං ජරාමරණං, අකුසලානං ධම්මානං 

විපාඨකොති? ආමන්තා. කුසලානඤ්ච අකුසලානඤ්ච ධම්මානං ජරාමරණං, 

කුසලානංධම්මානං විපාඨකොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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කුසලානඤ්ච අකුසලානඤ්ච ධම්මානං ජරාමරණං, න වත්තබ්බං – 

‘‘කුසලානං ධම්මානං විපාඨකො’’ති? ආමන්තා. කුසලානඤ්ච අකුසලානඤ්ච

ධම්මානංජරාමරණං, නවත්තබ්බං–‘‘අකුසලානංධම්මානංවිපාඨකො’’ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

497. න වත්තබ්බං – ‘‘ජරාමරණං විපාඨකො’’ති? ආමන්තා. නනු අත්ථි

දුබ්බණ්ණසංවත්තනියං කම්මං අප්පායුකසංවත්තනියං කම්මන්ති? ආමන්තා.

හඤ්චි අත්ථි දුබ්බණ්ණසංවත්තනියං කම්මං අප්පායුකසංවත්තනියං කම්මං, 
ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ජරාමරණංවිපාඨකො’’ති. 

ජරාමරණංවිපාඨකොතිකථානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමවග්කගො 

(71) 9. අරියධම්මවිපාෙෙථා 

498. නත්ථි අරියධම්මවිපාඨකොති? ආමන්තා. නනු මහප්ඵලං සාමඤ්ඤං

මහප්ඵලං බ්රහ්මඤ්ඤන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි මහප්ඵලං සාමඤ්ඤං මහප්ඵලං

බ්රහ්මඤ්ඤං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘නත්ථි අරියධම්මවිපාඨකො’’ති. 

නත්ථි අරියධම්මවිපාඨකොති? ආමන්තා. නනු අත්ථි ඨසොතාපත්තිඵලන්ති? 

ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඨසොතාපත්තිඵලං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘නත්ථි
අරියධම්මවිපාඨකො’’ති. නනු අත්ථි සකදාගාමිඵලං…ඨප.…

අනාගාමිඵලං…ඨප.… අරහත්තඵලන්ති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඅරහත්තඵලං, 

ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘නත්ථිඅරියධම්මවිපාඨකො’’ති. 

ඨසොතාපත්තිඵලං න විපාඨකොති? ආමන්තා. දානඵලං න විපාඨකොති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසොතාපත්තිඵලං න විපාඨකොති? ආමන්තා.

සීලඵලං…ඨප.…භාවනාඵලංන විපාඨකොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිඵලං…ඨප.… අනාගාමිඵලං…ඨප.… අරහත්තඵලං න

විපාඨකොති? ආමන්තා.දානඵලං නවිපාඨකොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

අරහත්තඵලං න විපාඨකොති? ආමන්තා. සීලඵලං…ඨප.… භාවනාඵලං න

විපාඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දානඵලං විපාඨකොති? ආමන්තා.

ඨසොතාපත්තිඵලංවිපාඨකොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දානඵලං විපාඨකොති? ආමන්තා. සකදාගාමිඵලං…ඨප.… 

අනාගාමිඵලං…ඨප.… අරහත්තඵලං විපාඨකොති? න ඨහවං
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වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සීලඵලං…ඨප.… භාවනාඵලං විපාඨකොති? ආමන්තා.

ඨසොතාපත්තිඵලං විපාඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… භාවනාඵලං 

විපාඨකොති? ආමන්තා. සකදාගාමිඵලං…ඨප.… අනාගාමිඵලං …ඨප.… 

අරහත්තඵලංවිපාඨකොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

499. කාමාවචරං කුසලං සවිපාකන්ති? ආමන්තා. ඨලොකුත්තරං කුසලං

සවිපාකන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපාවචරං කුසලං…ඨප.…

අරූපාවචරං කුසලං සවිපාකන්ති? ආමන්තා. ඨලොකුත්තරං කුසලං 

සවිපාකන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨලොකුත්තරං කුසලං අවිපාකන්ති? ආමන්තා. කාමාවචරං කුසලං

අවිපාකන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨලොකුත්තරංකුසලංඅවිපාකන්ති? 

ආමන්තා. රූපාවචරං…ඨප.… අරූපාවචරං කුසලං අවිපාකන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

500. කාමාවචරං කුසලං සවිපාකං ආචයගාමීති? ආමන්තා. ඨලොකුත්තරං

කුසලං සවිපාකං ආචයගාමීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

රූපාවචරං…ඨප.… අරූපාවචරං කුසලං සවිපාකං ආචයගාමීති? ආමන්තා. 

ඨලොකුත්තරංකුසලංසවිපාකංආචයගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨලොකුත්තරංකුසලංසවිපාකංඅපචයගාමීති? ආමන්තා.කාමාවචරංකුසලං 

සවිපාකං අපචයගාමීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. ඨලොකුත්තරං කුසලං

සවිපාකං අපචයගාමීති? ආමන්තා. රූපාවචරං…ඨප.… අරූපාවචරං කුසලං

සවිපාකංඅපචයගාමීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරියධම්මවිපාකකථානිට්ඨිතා. 

7. සත්තමවග්කගො 

(72) 10. විපාකෙොවිපාෙධම්මධම්කමොතිෙථා 

501. විපාඨකො විපාකධම්මධම්ඨමොති? ආමන්තා. තස්ස විපාඨකො 

විපාකධම්මධම්ඨමොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… තස්ස විපාඨකො

විපාකධම්මධම්ඨමොති? ආමන්තා.තස්සතස්ඨසවනත්ථිදුක්ඛස්සඅන්තකිරියා

නත්ථි වට්ටුපච්ඨඡඨදො නත්ථි අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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විපාඨකො විපාකධම්මධම්ඨමොති? ආමන්තා. විපාඨකොති වා 
විපාකධම්මධම්ඨමොති වා විපාකධම්මධම්ඨමොති වා විපාඨකොති වා එඨසඨස

එකට්ඨ සඨමසමභාඨග තජ්ජාඨතති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විපාඨකොවිපාකධම්මධම්ඨමොති? ආමන්තා.විපාඨකොචවිපාකධම්මධම්ඨමො 
චවිපාකධම්මධම්ඨමො ච විපාඨකො ච සහගතා සහජාතා සංසට් ා සම්පයුත්තා

එකුප්පාදා එකනිඨරොධා එකවත්ථුකා එකාරම්මණාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විපාඨකො විපාකධම්මධම්ඨමොති? ආමන්තා. තඤ්ඨඤව අකුසලං ඨසො

අකුසලස්සවිපාඨකො, තඤ්ඨඤවකුසලංඨසොකුසලස්ස විපාඨකොති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විපාඨකො විපාකධම්මධම්ඨමොති? ආමන්තා. ඨයඨනව චිත්ඨතන පාණං

හනති ඨතඨනව චිත්ඨතන නිරඨය පච්චති, ඨයඨනව චිත්ඨතන දානං ඨදති

ඨතඨනවචිත්ඨතනසග්ඨග ඨමොදතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

502. න වත්තබ්බං – ‘‘විපාඨකො විපාකධම්මධම්ඨමො’’ති? ආමන්තා.නනු

විපාකා චත්තාඨරො ඛන්ධාඅරූපිඨනොඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාති? ආමන්තා.හඤ්චි 

විපාකා චත්තාඨරො ඛන්ධා අරූපිඨනො අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා, ඨතන වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘විපාඨකොවිපාකධම්මධම්ඨමො’’ති. 

විපාඨකොවිපාකධම්මධම්ඨමොතිකථානිට්ඨිතා. 

සත්තමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

සඞ්ගඨහො, සම්පයුත්ඨතො, ඨචතසිඨකො ධම්ඨමො, ඨචතසිකං දානං, 

පරිඨභොගමයං පුඤ්ඤං වඩ්ඪති, ඉඨතො දින්ඨනන තත්ථ යාඨපන්ති, පථවී 

කම්මවිපාඨකො, ජරාමරණං විපාඨකො, නත්ථි අරියධම්මවිපාඨකො, විපාඨකො 
විපාකධම්මධම්ඨමොති. 

8. අට් මවග්කගො 

(73) 1. ඡගතිෙථා 

503. ඡ ගතිඨයොති? ආමන්තා. නනු පඤ්ච ගතිඨයො වුත්තා භගවතා –

නිරඨයො, තිරච්ඡානඨයොනි, ඨපත්තිවිසඨයො, මනුස්සා, ඨදවාති [ම.නි. 1.153]? 
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ආමන්තා.හඤ්චිපඤ්චගතිඨයොවුත්තාභගවතා –නිරඨයො, තිරච්ඡානඨයොනි, 

ඨපත්තිවිසඨයො, මනුස්සා, ඨදවා; ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ඡගතිඨයො’’ති. 

ඡ ගතිඨයොති? ආමන්තා. නනු කාලකඤ්චිකා [කාලකඤ්ජිකා (සී. සයා.

කං.), කාළකඤ්ජකා (පී.)] සුරා ඨපතානං සමානවණ්ණා සමානඨභොගා

සමානාහාරා සමානායුකා ඨපඨතහි සහ ආවාහවිවාහං ගච්ඡන්තීති? ආමන්තා.
හඤ්චි කාලකඤ්චිකා අසුරා ඨපතානං සමානවණ්ණා සමානඨභොගා 

සමානාහාරාසමානායුකාඨපඨතහිසහආවාහවිවාහංගච්ඡන්ති, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘ඡ ගතිඨයො’’ති. 

ඡ ගතිඨයොති? ආමන්තා. නනු ඨවපචිත්තිපරිසා ඨදවානං සමානවණ්ණා 

සමානඨභොගාසමානාහාරාසමානායුකාඨදඨවහිසහආවාහවිවාහංගච්ඡන්තීති? 
ආමන්තා. හඤ්චි ඨවපචිත්තිපරිසා ඨදවානං සමානවණ්ණා සමානඨභොගා

සමානාහාරා සමානායුකාඨදඨවහිසහආවාහවිවාහංගච්ඡන්ති, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘ඡ ගතිඨයො’’ති. 

ඡ ගතිඨයොති? ආමන්තා. නනු ඨවපචිත්තිපරිසා පුබ්බඨදවාති? ආමන්තා. 

හඤ්චි ඨවපචිත්තිපරිසා පුබ්බඨදවා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඡ
ගතිඨයො’’ති. 

504. න වත්තබ්බං–‘‘ඡගතිඨයො’’ති? ආමන්තා.නනු අත්ථිඅසුරකාඨයොති, 

ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි අසුරකාඨයො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඡ
ගතිඨයො’’ති. 

ඡගතිකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(74) 2. අන්තරාභවෙථා 

505. අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. කාමභඨවොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අත්ථිඅන්තරාභඨවොති? ආමන්තා.රූපභඨවොති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා.අරූපභඨවොති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. කාමභවස්ස ච

රූපභවස්සචඅන්තඨරඅත්ථිඅන්තරාභඨවොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අත්ථිඅන්තරාභඨවොති? ආමන්තා.රූපභවස්සචඅරූපභවස්සචඅන්තඨර අත්ථි

අන්තරාභඨවොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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කාමභවස්ස චරූපභවස්සචඅන්තඨරනත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා.

හඤ්චිකාමභවස්සචරූපභවස්සචඅන්තඨරනත්ථිඅන්තරාභඨවො, ඨනොචවත
ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි අන්තරාභඨවො’’ති. රූපභවස්ස ච අරූපභවස්ස ච 

අන්තඨරනත්ථිඅන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. හඤ්චි රූපභවස්සචඅරූපභවස්ස

ච අන්තඨර නත්ථි අන්තරාභඨවො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි
අන්තරාභඨවො’’ති. 

506. අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා.පඤ්චමීසාඨයොනි, ඡට් මීසාගති, 

අට් මී සා විඤ්ඤාණට්ඨිති, දසඨමො ඨසො සත්තාවාඨසොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. අන්තරාභඨවො භඨවො

ගතිසත්තාවාඨසොසංසාඨරොඨයොනිවිඤ්ඤාණට්ඨිති අත්තභාවපටිලාඨභොති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි අන්තරාභවූපගං කම්මන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි අන්තරාභවූපගා සත්තාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අන්තරාභඨව සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති

උපපජ්ජන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අන්තරාභඨව අත්ථි රූපං

ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අන්තරාභඨවොපඤ්චඨවොකාරභඨවොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

507. අත්ථි කාමභඨවො, කාමභඨවො භඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො

ඨයොනිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිඅත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා.අත්ථිඅන්තරාභඨවො, 
අන්තරාභඨවො භඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති

අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි කාමභවූපගං 

කම්මන්ති? ආමන්තා. අත්ථි අන්තරාභවූපගං කම්මන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි කාමභවූපගා සත්තාති? ආමන්තා. අත්ථි 

අන්තරාභවූපගා සත්තාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමභඨව සත්තා

ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්තීති? ආමන්තා. අන්තරාභඨව

සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමභඨව අත්ථි රූපං ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා

විඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.අන්තරාභඨවඅත්ථිරූපංඨවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරා 

විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමභඨවො

පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? ආමන්තා. අන්තරාභඨවො පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි රූපභඨවො, රූපභඨවො භඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි 

විඤ්ඤාණට්ඨිති අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. අත්ථි අන්තරාභඨවො, 
අන්තරාභඨවො භඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති 

අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි රූපභවූපගං 
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කම්මන්ති? ආමන්තා. අත්ථි අන්තරාභවූපගං කම්මන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි රූපභවූපගා සත්තාති? ආමන්තා. අත්ථි

අන්තරාභවූපගා සත්තාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපභඨව සත්තා

ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්තීති? ආමන්තා. අන්තරාභඨව

සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපභඨව අත්ථි රූපං ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා

විඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.අන්තරාභඨවඅත්ථිරූපංඨවදනා සඤ්ඤාසඞ්ඛාරා

විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපභඨවො

පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? ආමන්තා. අන්තරාභඨවො පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි අරූපභඨවො, අරූපභඨවො භඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි 

විඤ්ඤාණට්ඨිති අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. අත්ථි අන්තරාභඨවො, 
අන්තරාභඨවො භඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති

අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි අරූපභවූපගං

කම්මන්ති? ආමන්තා. අත්ථි අන්තරාභවූපගං කම්මන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි අරූපභවූපගා සත්තාති? ආමන්තා. අත්ථි 

අන්තරාභවූපගා සත්තාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරූපභඨව සත්තා

ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්තීති? ආමන්තා. අන්තරාභඨව

සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරූපභඨව අත්ථි ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා

විඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. අන්තරාභඨව අත්ථි ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා

විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරූපභඨවො 

චතුඨවොකාරභඨවොති? ආමන්තා.අන්තරාභඨවො චතුඨවොකාරභඨවොති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

508. අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා.සබ්ඨබසඤ්ඨඤවසත්තානංඅත්ථි

අන්තරාභඨවොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සබ්ඨබසඤ්ඨඤව සත්තානං

නත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. හඤ්චි සබ්ඨබසඤ්ඨඤව සත්තානං නත්ථි

අන්තරාභඨවො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථි අන්තරාභඨවො’’ති. 

අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. ආනන්තරියස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි 

අන්තරාභඨවොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ආනන්තරියස්ස පුග්ගලස්ස

නත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. හඤ්චි ආනන්තරියස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි

අන්තරාභඨවො, ඨනොච වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅන්තරාභඨවො’’ති. 

න ආනන්තරියස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා.

ආනන්තරියස්ස පුග්ගලස්ස අත්ථි අන්තරාභඨවොති? න ඨහවං
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වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ආනන්තරියස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි අන්තරාභඨවොති? 

ආමන්තා. න ආනන්තරියස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි අන්තරාභඨවොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නිරයූපගස්ස පුග්ගලස්ස…ඨප.… අසඤ්ඤසත්ූතපගස්ස

පුග්ගලස්ස …ඨප.…අරූපූපගස්සපුග්ගලස්සඅත්ථිඅන්තරාභඨවොති? නඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරූපූපගස්ස පුග්ගලස්ස නත්ථි අන්තරාභඨවොති? 

ආමන්තා.හඤ්චි අරූපූපගස්සපුග්ගලස්සනත්ථිඅන්තරාභඨවො, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථි අන්තරාභඨවො’’ති. 

නඅරූපූපගස්සපුග්ගලස්සඅත්ථිඅන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. අරූපූපගස්ස 

පුග්ගලස්සඅත්ථිඅන්තරාභඨවොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අරූපූපගස්ස

පුග්ගලස්ස නත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. න අරූපූපගස්ස පුග්ගලස්ස

නත්ථිඅන්තරාභඨවොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

509. න වත්තබ්බං අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. නනු

අන්තරාපරිනිබ්බායී පුග්ගඨලො අත්ථීති? ආමන්තා. හඤ්චි අන්තරාපරිනිබ්බායී

පුග්ගඨලොඅත්ථි, ඨතනවතඨර [ඨනොචවතඨර(සී.ක.), ඨනොවතඨර(සයා.)] 
වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථි අන්තරාභඨවො’’ති. 

අන්තරාපරිනිබ්බායී පුග්ගඨලො අත්ථීති කත්වා අත්ථි අන්තරාභඨවොති? 
ආමන්තා. උපහච්චපරිනිබ්බායී පුග්ගඨලො අත්ථීති කත්වා අත්ථි 

උපහච්චභඨවොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අන්තරාපරිනිබ්බායීපුග්ගඨලො

අත්ථීති කත්වා අත්ථි අන්තරාභඨවොති? ආමන්තා. අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී
පුග්ගඨලො…ඨප.… සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී පුග්ගඨලො අත්ථීති කත්වා අත්ථි

සසඞ්ඛාරභඨවොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අන්තරාභවකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(75) 3. ොමගුණෙථා 

510. පඤ්ඨචව කාමගුණා කාමධාූතති? ආමන්තා. නනු අත්ථි 

තප්පටිසඤ්ඤුත්ඨතො ඡන්ඨදොති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි තප්පටිසඤ්ඤුත්ඨතො

ඡන්ඨදො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඤ්ඨචව කාමගුණා කාමධාූත’’ති.
නනු අත්ථි තප්පටිසඤ්ඤුත්ඨතො රාඨගො තප්පටිසඤ්ඤුත්ඨතො ඡන්ඨදො
තප්පටිසඤ්ඤුත්ඨතො ඡන්දරාඨගො තප්පටිසඤ්ඤුත්ඨතො සඞ්කප්ඨපො
තප්පටිසඤ්ඤුත්ඨතො රාඨගො තප්පටිසඤ්ඤුත්ඨතො සඞ්කප්පරාඨගො
තප්පටිසඤ්ඤුත්තා පීති තප්පටිසඤ්ඤුත්තං ඨසොමනස්සං තප්පටිසඤ්ඤුත්තං



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

258 

පටුන 

පීතිඨසොමනස්සන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි තප්පටිසඤ්ඤුත්තං

පීතිඨසොමනස්සං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඤ්ඨචව කාමගුණා 
කාමධාූත’’ති. 

පඤ්ඨචව කාමගුණා කාමධාූතති? ආමන්තා. මනුස්සානං චක්ඛු න 

කාමධාූතති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මනුස්සානං ඨසොතං…ඨප.…
මනුස්සානං ඝානං…ඨප.… මනුස්සානං ජිව්හා…ඨප.… මනුස්සානං

කාඨයො…ඨප.… මනුස්සානං මඨනො න කාමධාූතති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මනුස්සානංමඨනොනකාමධාූතති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘පඤ්චකාමගුණාඨලොඨක, මඨනොච්ඡට් ාපඨවදිතා; 

එත්ථඡන්දංවිරාඨජත්වා, එවංදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති [සු.නි.173; සං.නි.
1.30]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහින වත්තබ්බං–‘‘මනුස්සානං
මඨනොනකාමධාූත’’ති. 

511. පඤ්ඨචව කාමගුණා කාමධාූතති? ආමන්තා. කාමගුණා භඨවො ගති

සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති අත්තභාවපටිලාඨභොති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි කාමගුණූපගං කම්මන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි කාමගුණූපගා සත්තාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමගුඨණ සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති

උපපජ්ජන්තීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…කාමගුඨණ අත්ථිරූපංඨවදනා

සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමගුණා 

පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමගුඨණ

සම්මාසම්බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, පච්ඨචකසම්බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, සාවකයුගං

උප්පජ්ජතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමධාතු භඨවො ගති සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති 

අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. කාමගුණා භඨවො ගති සත්තාවාඨසො

සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි කාමධාූතපගං කම්මන්ති? ආමන්තා. අත්ථි

කාමගුණූපගං කම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි කාමධාූතපගා

සත්තාති? ආමන්තා. අත්ථි කාමගුණූපගා සත්තාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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කාමධාතුයා සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්තීති? 
ආමන්තා. කාමගුඨණ සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති

උපපජ්ජන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…කාමධාතුයාඅත්ථිරූපං ඨවදනා

සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. කාමගුඨණ අත්ථි රූපං ඨවදනා

සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමධාතු

පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? ආමන්තා. කාමගුණාපඤ්චඨවොකාරභඨවොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමධාතුයා සම්මාසම්බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, 

පච්ඨචකසබුද්ධාඋප්පජ්ජන්ති, සාවකයුගං උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.කාමගුඨණ

සම්මාසම්බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, පච්ඨචකසම්බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, සාවකයුගං

උප්පජ්ජතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

512. න වත්තබ්බං–‘‘පඤ්ඨචවකාමගුණාකාමධාූත’’ති? ආමන්තා.නනු

වුත්තං භගවතා – ‘‘පඤ්චිඨම, භික්ඛඨව, කාමගුණා! කතඨම පඤ්ච? 

චක්ඛුවිඤ්ඨඤයයාරූපාඉට් ාකන්තා මනාපාපියරූපාකාමූපසංහිතාරජනීයා, 
ඨසොතවිඤ්ඨඤයයා සද්දා…ඨප.… ඝානවිඤ්ඨඤයයා ගන්ධා…ඨප.…
ජිව්හාවිඤ්ඨඤයයාරසා…ඨප.…කායවිඤ්ඨඤයයාඨඵොට් බ්බාඉට් ා කන්තා

මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා – ඉඨම ඨඛො, භික්ඛඨව, පඤ්ච

කාමගුණා’’ති. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි පඤ්ඨචව
කාමගුණාකාමධාූතති. 

කාමගුණකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(76) 4. ොමෙථා 

513. පඤ්ඨචවායතනා කාමාති? ආමන්තා. නනු අත්ථි තප්පටිසංයුත්ඨතො

ඡන්ඨදොති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිතප්පටිසංයුත්ඨතොඡන්ඨදො, ඨනොච වතඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඤ්ඨචවායතනා කාමා’’ති. නනු අත්ථි තප්පටිසංයුත්ඨතො
රාඨගො තප්පටිසංයුත්ඨතො ඡන්ඨදො තප්පටිසංයුත්ඨතො ඡන්දරාඨගො
තප්පටිසංයුත්ඨතො සඞ්කප්ඨපො තප්පටිසංයුත්ඨතො රාඨගො තප්පටිසංයුත්ඨතො
සඞ්කප්පරාඨගො තප්පටිසංයුත්තා පීති තප්පටිසංයුත්තං ඨසොමනස්සං

තප්පටිසංයුත්තංපීතිඨසොමනස්සන්ති? ආමන්තා. හඤ්චිඅත්ථිතප්පටිසංයුත්තං

පීතිඨසොමනස්සං, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘පඤ්ඨචවායතනාකාමා’’ති. 

514. න වත්තබ්බං–‘‘පඤ්ඨචවායතනාකාමා’’ති? ආමන්තා.නනුවුත්තං 

භගවතා – ‘‘පඤ්චිඨම, භික්ඛඨව, කාමගුණා! කතඨම පඤ්ච? 
චක්ඛුවිඤ්ඨඤයයාරූපා…ඨප.… කායවිඤ්ඨඤයයාඨඵොට් බ්බාඉට් ාකන්තා
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මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා රජනීයා – ඉඨම ඨඛො, භික්ඛඨව, පඤ්ච

කාමගුණා’’ති. අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි පඤ්ඨචවායතනා
කාමාති. 

පඤ්ඨචවායතනාකාමාති? ආමන්තා.නනුවුත්තං භගවතා – ‘‘පඤ්චිඨම, 

භික්ඛඨව, කාමගුණා! කතඨම පඤ්ච? චක්ඛුවිඤ්ඨඤයයා රූපා…ඨප.…
කායවිඤ්ඨඤයයා ඨඵොට් බ්බා ඉට් ා කන්තා මනාපා පියරූපා කාමූපසංහිතා

රජනීයා – ඉඨමඨඛො, භික්ඛඨව, පඤ්චකාමගුණා. අපි ච, භික්ඛඨව, ඨනඨත
කාමාකාමගුණානාඨමඨත අරියස්සවිනඨයවුච්ච’’න්ති– 

‘‘සඞ්කප්පරාඨගොපුරිසස්සකාඨමො, 

නඨතකාමායානිචිත්රානිඨලොඨක; 

සඞ්කප්පරාඨගොපුරිසස්සකාඨමො, 

තිට් න්තිචිත්රානිතඨථවඨලොඨක; 

අඨථත්ථධීරාවිනයන්තිඡන්ද’’න්ති [අ.නි. 6.63නිබ්ඨබධිකසුත්ඨත]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – 

‘‘පඤ්ඨචවායතනාකාමා’’ති. 

කාමකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(77) 5. රූපධාතුෙථා 

515. රූපිඨනො ධම්මාරූපධාූතති? ආමන්තා.රූපං භඨවොගති සත්තාවාඨසො

සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අත්ථිරූපූපගංකම්මන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අත්ථිරූපූපගාසත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…රූඨපසත්තා ජායන්ති

ජීයන්තිමීයන්තිචවන්තිඋපපජ්ජන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…රූඨප 

අත්ථි රූපං ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපං පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපධාතුභඨවොගති…ඨප.…අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා.රූපංභඨවො 

ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි

රූපධාූතපගං කම්මන්ති? ආමන්තා. අත්ථි රූපූපගං කම්මන්ති? න ඨහවං
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වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි රූපධාූතපගා සත්තාති? ආමන්තා. අත්ථි රූපූපගා

සත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපධාතුයා සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්තීති? 

ආමන්තා.රූඨපසත්තාජායන්තිජීයන්තිමීයන්තිචවන්ති උපපජ්ජන්තීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…රූපධාතුයා අත්ථිරූපං ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා

විඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. රූඨප අත්ථි රූපං ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා 

විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපධාතු 

පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? ආමන්තා. රූපං පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

516. රූපිඨනො ධම්මාරූපධාතු, කාමධාතුයාඅත්ථිරූපන්ති? ආමන්තා.සාව

කාමධාතු, සා රූපධාූතති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සාව කාමධාතු, සා

රූපධාූතති? ආමන්තා. කාමභඨවන සමන්නාගඨතො පුග්ගඨලො ද්වීහි භඨවහි

සමන්නාගඨතොඨහොති–කාමභඨවනචරූපභඨවනචාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

රූපධාතුකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(78) 6. අරූපධාතුෙථා 

517. අරූපිඨනො ධම්මා අරූපධාූතති? ආමන්තා. ඨවදනා භඨවො ගති 

සත්තාවාඨසො සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති අත්තභාවපටිලාඨභොති? න 

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨවදනූපගං කම්මන්ති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අත්ථිඨවදනූපගාසත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

ඨවදනායසත්තා ජායන්තිජීයන්තිමීයන්තිචවන්තිඋපපජ්ජන්තීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨවදනාය අත්ථිඨවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණන්ති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨවදනා චතුඨවොකාරභඨවොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරූපධාතු භඨවො ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. ඨවදනා 

භඨවො ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අත්ථි අරූපධාූතපගං කම්මන්ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨවදනූපගං කම්මන්ති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි අරූපධාූතපගා සත්තාති? ආමන්තා. අත්ථි

ඨවදනූපගාසත්තාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

262 

පටුන 

අරූපධාතුයා සත්තා ජායන්ති ජීයන්ති මීයන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්තීති? 

ආමන්තා.ඨවදනායසත්තාජායන්තිජීයන්තිමීයන්තිචවන්ති උපපජ්ජන්තීති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරූපධාතුයා අත්ථි ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා 

විඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. ඨවදනාය අත්ථි ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා

විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අරූපධාතුචතුඨවොකාරභඨවොති? 

ආමන්තා.ඨවදනා චතුඨවොකාරභඨවොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

518. අරූපිඨනො ධම්මා අරූපධාතු, කාමධාතුයා අත්ථි ඨවදනා සඤ්ඤා

සඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. සාවකාමධාතු, සාඅරූපධාූතති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සාව කාමධාතු, සා අරූපධාූතති? ආමන්තා. කාමභඨවන
සමන්නාගඨතොපුග්ගඨලොද්වීහිභඨවහිසමන්නාගඨතොඨහොති–කාමභඨවනච 

අරූපභඨවනචාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපිඨනොධම්මාරූපධාතු, අරූපිඨනොධම්මා අරූපධාතු, කාමධාතුයා අත්ථි

රූපංඨවදනාසඤ්ඤා සඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. සාවකාමධාතු, සා

රූපධාතු, සා අරූපධාූතති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සාව කාමධාතු, සා

රූපධාතු, සා අරූපධාූතති? ආමන්තා. කාමභඨවන සමන්නාගඨතො පුග්ගඨලො
තීහිභඨවහිසමන්නාගඨතොඨහොති–කාමභඨවනචරූපභඨවනචඅරූපභඨවන 

චාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරූපධාතුකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(79) 7. රූපධාතුයාආයතනෙථා 

519. අත්ථි සළායතනිඨකො අත්තභාඨවො රූපධාතුයාති? ආමන්තා. අත්ථි

තත්ථ ඝානායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ ගන්ධායතනන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි තත්ථ ජිව්හායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ 

රසායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි තත්ථ කායායතනන්ති? 

ආමන්තා.අත්ථි තත්ථඨඵොට් බ්බායතනන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථිතත්ථගන්ධායතනන්ති? ආමන්තා.නත්ථිතත්ථ ඝානායතනන්ති? 

නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නත්ථිතත්ථ රසායතනන්ති? ආමන්තා.නත්ථි 

තත්ථ ජිව්හායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නත්ථි තත්ථ

ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? ආමන්තා. නත්ථි තත්ථ කායායතනන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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520. අත්ථි තත්ථ චක්ඛායතනං, අත්ථි රූපායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථි

තත්ථ ඝානායතනං, අත්ථි ගන්ධායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අත්ථි තත්ථ චක්ඛායතනං, අත්ථි රූපායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ

ජිව්හායතනං, අත්ථි රසායතනං…ඨප.… අත්ථි තත්ථ කායායතනං, අත්ථි

ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි තත්ථ 

ඨසොතායතනං, අත්ථි සද්දායතනං…ඨප.… අත්ථි තත්ථ මනායතනං, අත්ථි

ධම්මායතනන්ති? ආමන්තා.අත්ථිතත්ථඝානායතනං, අත්ථිගන්ධායතනන්ති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි තත්ථ මනායතනං, අත්ථි

ධම්මායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ ජිව්හායතනං, අත්ථි

රසායතනන්ති…ඨප.… අත්ථි තත්ථ කායායතනං, අත්ථි

ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිතත්ථඝානායතනං, නත්ථිගන්ධායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථිතත්ථ

චක්ඛායතනං, නත්ථි රූපායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි

තත්ථ ඝානායතනං, නත්ථි ගන්ධායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ

ඨසොතායතනං, නත්ථි සද්දායතනං…ඨප.… අත්ථි තත්ථ මනායතනං, නත්ථි 

ධම්මායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි තත්ථ ජිව්හායතනං, 

නත්ථි රසායතනං…ඨප.… අත්ථි තත්ථ කායායතනං, නත්ථි

ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ චක්ඛායතනං, නත්ථි

රූපායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි තත්ථ කායායතනං, 

නත්ථි ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ ඨසොතායතනං, නත්ථි

සද්දායතනං …ඨප.… අත්ථි තත්ථ මනායතනං, නත්ථි ධම්මායතනන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

521. අත්ථි තත්ථචක්ඛායතනංඅත්ථිරූපායතනං, ඨතනචක්ඛුනාතංරූපං

පස්සතීති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ ඝානායතනං අත්ථි ගන්ධායතනං, ඨතන

ඝාඨනන තං ගන්ධං ඝායතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි තත්ථ

චක්ඛායතනංඅත්ථිරූපායතනං, ඨතනචක්ඛුනාතංරූපං පස්සතීති? ආමන්තා.

අත්ථි තත්ථ ජිව්හායතනං අත්ථි රසායතනං, තාය ජිව්හාය තං රසං 

සායති…ඨප.… අත්ථි තත්ථ කායායතනං අත්ථි ඨඵොට් බ්බායතනං, ඨතන

කාඨයනතං ඨඵොට් බ්බංඵුසතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි තත්ථ ඨසොතායතනං අත්ථි සද්දායතනං…ඨප.… අත්ථි තත්ථ

මනායතනං අත්ථි ධම්මායතනං, ඨතන මඨනන තං ධම්මං විජානාතීති? 

ආමන්තා. අත්ථිතත්ථ ඝානායතනං අත්ථි ගන්ධායතනං, ඨතනඝාඨනනතං

ගන්ධංඝායතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අත්ථිතත්ථමනායතනංඅත්ථි

ධම්මායතනං, ඨතන මඨනන තං ධම්මං විජානාතීති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ
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ජිව්හායතනං අත්ථි රසායතනං…ඨප.… අත්ථි තත්ථ කායායතනං අත්ථි

ඨඵොට් බ්බායතනං, ඨතන කාඨයන තං ඨඵොට් බ්බං ඵුසතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි තත්ථ ඝානායතනං අත්ථි ගන්ධායතනං, න ච ඨතන ඝාඨනන තං

ගන්ධංඝායතීති? ආමන්තා.අත්ථිතත්ථචක්ඛායතනංඅත්ථිරූපායතනං, නච

ඨතනචක්ඛුනාතංරූපංපස්සතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථිතත්ථ

ඝානායතනං අත්ථි ගන්ධායතනං, නච ඨතනඝාඨනනතං ගන්ධං ඝායතීති? 
ආමන්තා.අත්ථිතත්ථඨසොතායතනංඅත්ථිසද්දායතනං…ඨප.…අත්ථිතත්ථ

මනායතනං අත්ථිධම්මායතනං, නචඨතනමඨනනතංධම්මංවිජානාතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි තත්ථ ජිව්හායතනං අත්ථි රසායතනං…ඨප.… අත්ථි තත්ථ 

කායායතනං අත්ථි ඨඵොට් බ්බායතනං, නච ඨතනකාඨයනතං ඨඵොට් බ්බං

ඵුසතීති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ ඨසොතායතනං අත්ථි සද්දායතනං…ඨප.…

අත්ථිතත්ථ මනායතනං අත්ථි ධම්මායතනං, නච ඨතනමඨනනතං ධම්මං

විජානාතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

522. අත්ථි තත්ථ ඝානායතනං අත්ථි ගන්ධායතනං, ඨතන ඝාඨනන තං

ගන්ධංඝායතීති? ආමන්තා.අත්ථිතත්ථමූලගන්ඨධොසාරගන්ඨධොතචගන්ඨධො
පත්තගන්ඨධොපුප්ඵගන්ඨධො ඵලගන්ඨධොආමගන්ඨධොවිස්සගන්ඨධොසුගන්ඨධො

දුග්ගන්ඨධොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි තත්ථ ජිව්හායතනං අත්ථි රසායතනං, තාය ජිව්හාය තං රසං 

සායතීති? ආමන්තා.අත්ථිතත්ථමූලරඨසොඛන්ධරඨසොතචරඨසොපත්තරඨසො
පුප්ඵරඨසො ඵලරඨසො අම්බිලං මධුරං තිත්තකං කටුකං ඨලොණියං ඛාරියං

ලම්බිලංකසාඨවොසාදුඅසාදූති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි තත්ථ කායායතනං අත්ථි ඨඵොට් බ්බායතනං, ඨතන කාඨයන තං 

ඨඵොට් බ්බං ඵුසතීති? ආමන්තා. අත්ථිතත්ථකක්ඛළං මුදුකං සණ්හං ඵරුසං 

සුඛසම්ඵස්සං දුක්ඛසම්ඵස්සං ගරුකං ලහුකන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

523. න වත්තබ්බං – ‘‘සළායතනිඨකො අත්තභාඨවො රූපධාතුයා’’ති? 

ආමන්තා. නනු අත්ථි තත්ථ ඝානනිමිත්තං ජිව්හානිමිත්තං කායනිමිත්තන්ති? 

ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි තත්ථ ඝානනිමිත්තං ජිව්හානිමිත්තං කායනිමිත්තං, 
ඨතන වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සළායතනිඨකොඅත්තභාඨවොරූපධාතුයා’’ති. 
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රූපධාතුයාආයතනකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(80) 8. අරූකපරූපෙථා 

524. අත්ථි රූපං අරූඨපසූති? ආමන්තා. රූපභඨවො රූපගති

රූපසත්තාවාඨසොරූපසංසාඨරොරූපඨයොනි රූපත්තභාවපටිලාඨභොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අරූපභඨවො අරූපගති අරූපසත්තාවාඨසො 

අරූපසංසාඨරො අරූපඨයොනි අරූපත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. හඤ්චි

අරූපභඨවො…ඨප.… අරූපත්තභාවපටිලාඨභො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අත්ථිරූපංඅරූඨපසූ’’ති. 

අත්ථිරූපංඅරූඨපසූති? ආමන්තා.පඤ්චඨවොකාරභඨවොගතිසත්තාවාඨසො 

සංසාඨරො ඨයොනි විඤ්ඤාණට්ඨිති අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු චතුඨවොකාරභඨවො…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? 

ආමන්තා.හඤ්චිචතුඨවොකාරභඨවොගති…ඨප.…අත්තභාවපටිලාඨභො, ඨනොච

වතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘අත්ථිරූපංඅරූඨපසූ’’ති. 

525. අත්ථි රූපංරූපධාතුයා, ඨසොචරූපභඨවොරූපගතිරූපසත්තාවාඨසො

රූපසංසාඨරො රූපඨයොනි රූපත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. අත්ථි රූපං

අරූඨපසු, ඨසො ච රූපභඨවො රූපගති…ඨප.… රූපත්තභාවපටිලාඨභොති? න

ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අත්ථිරූපංරූපධාතුයා, ඨසොච පඤ්චඨවොකාරභඨවො

ගති…ඨප.…අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. අත්ථි රූපං අරූඨපසු, ඨසො ච

පඤ්චඨවොකාරභඨවො ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. අත්ථි රූපං අරූඨපසු, ඨසො ච අරූපභඨවො අරූපගති 

අරූපසත්තාවාඨසො අරූපසංසාඨරො අරූපඨයොනි අරූපත්තභාවපටිලාඨභොති? 

ආමන්තා. අත්ථි රූපං රූපධාතුයා [අරූපධාතුයා (සබ්බත්ථ)], ඨසො ච

අරූපභඨවො අරූපගති…ඨප.… අරූපත්තභාවපටිලාඨභොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි රූපං අරූඨපසු, ඨසො ච චතුඨවොකාරභඨවො

ගති…ඨප.… අත්තභාවපටිලාඨභොති? ආමන්තා. අත්ථි රූපං රූපධාතුයා 

[අරූපධාතුයා (සබ්බත්ථ)], ඨසො ච චතුඨවොකාරභඨවො ගති…ඨප.… 

අත්තභාවපටිලාඨභොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

526. අත්ථි රූපං අරූඨපසූති? ආමන්තා. නනුරූපානංනිස්සරණං අරූපං 

[ඉතිවු. 72; අ.නි. 5.200; දී.නි.3.321] වුත්තංභගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි
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රූපානං නිස්සරණං අරූපං [ඉතිවු. 72; අ. නි. 5.200; දී. නි. 3.321] වුත්තං

භගවතා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිරූපංඅරූඨපසූ’’ති. 

රූපානං නිස්සරණං අරූපං වුත්තං භගවතා, අත්ථි රූපං අරූඨපසූති? 

ආමන්තා. කාමානං නිස්සරණං ඨනක්ඛම්මං වුත්තං භගවතා, අත්ථි 

ඨනක්ඛම්ඨමසු කාමා, අත්ථි අනාසඨවසු ආසවා, අත්ථි අපරියාපන්ඨනසු

පරියාපන්නාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරූඨපරූපකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(81) 9. රූපංෙම්මන්තිෙථා 

527. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං කුසලන්ති? 

ආමන්තා. සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො සමන්නාහාඨරො

මනසිකාඨරො ඨචතනා පත්ථනා පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනු

අනාරම්මණං, නත්ථිතස්ස ආවට්ෙනාආඨභොඨගොසමන්නාහාඨරොමනසිකාඨරො

ඨචතනා පත්ථනා පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘කුසඨලන 
චිත්ඨතනසමුට්ඨිතංකායකම්මංරූපංකුසල’’න්ති. 

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිඨතො ඵස්ඨසො කුසඨලො සාරම්මඨණො, අත්ථි

තස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා.කුසඨලනචිත්ඨතන සමුට්ඨිතං

කායකම්මං රූපං කුසලං සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතා
ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා… ඨචතනා… සද්ධා… වීරියං… සති…

සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤා කුසලා සාරම්මණා, අත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… 

පණිධීති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතනසමුට්ඨිතංකායකම්මංරූපං කුසලං

සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං කුසලං අනාරම්මණං, 

නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන 

සමුට්ඨිඨතොඵස්ඨසොකුසඨලොඅනාරම්මඨණො, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං

කායකම්මං රූපං කුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතා ඨවදනා…ඨප.…
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සඤ්ඤා… ඨචතනා… සද්ධා… වීරියං… සති… සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤා

කුසලා අනාරම්මණා, නත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

528. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං කුසලන්ති? 
ආමන්තා. යං කිඤ්චි කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපං සබ්බං තං

කුසලන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං කුසලන්ති? ආමන්තා.

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං කුසලන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං

කුසලන්ති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.…

ගන්ධායතනං… රසායතනං… ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු … 

ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.… වාඨයොධාතු කුසලාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං අබයාකතන්ති? ආමන්තා. 

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අබයාකතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.…
ගන්ධායතනං… රසායතනං… ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු…

ආඨපොධාතු … ඨතඨජොධාතු …ඨප.… වාඨයොධාතු අබයාකතාති? ආමන්තා.

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අබයාකතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

529. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අනාරම්මණං

කුසලන්ති? ආමන්තා.කුසඨලන චිත්ඨතනසමුට්ඨිතංරූපායතනංඅනාරම්මණං

කුසලන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං

කායකම්මං රූපං අනාරම්මණං කුසලන්ති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන
සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං… රසායතනං…
ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු…ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…

වාඨයොධාතුඅනාරම්මණාකුසලාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං අනාරම්මණං අබයාකතන්ති? 
ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අනාරම්මණං

අබයාකතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…කුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතං

සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං … රසායතනං…
ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු…ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…

වාඨයොධාතු අනාරම්මණා අබයාකතාති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන 
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සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අනාරම්මණං අබයාකතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

530. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං ඵස්සවිප්පයුත්තං

කුසලන්ති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං

ඵස්සවිප්පයුත්තං කුසලන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසඨලන

චිත්ඨතනසමුට්ඨිතංකායකම්මංරූපංඵස්සවිප්පයුත්තං කුසලන්ති? ආමන්තා.
කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං…
රසායතනං… ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු… ආඨපොධාතු…

ඨතඨජොධාතු…ඨප.… වාඨයොධාතු ඵස්සවිප්පයුත්තා කුසලාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං ඵස්සවිප්පයුත්තං 

අබයාකතන්ති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං 

ඵස්සවිප්පයුත්තං අබයාකතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසඨලන
චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං… රසායතනං…
ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු… ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…

වාඨයොධාතු ඵස්සවිප්පයුත්තා අබයාකතාති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන

සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං ඵස්සවිප්පයුත්තං අබයාකතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

531. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අනාරම්මණං

ඵස්සවිප්පයුත්තං කුසලන්ති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං

රූපායතනං අනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං කුසලන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං

අනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං කුසලන්ති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන 
සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං… රසායතනං…
ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු… ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…

වාඨයොධාතු අනාරම්මණා ඵස්සවිප්පයුත්තා කුසලාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතංරූපායතනංඅනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං

අබයාකතන්ති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං

අනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං අබයාකතන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං…
රසායතනං… ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු… ආඨපොධාතු…

ඨතඨජොධාතු…ඨප.…වාඨයොධාතුඅනාරම්මණා ඵස්සවිප්පයුත්තාඅබයාකතාති? 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

269 

පටුන 

ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අනාරම්මණං

ඵස්සවිප්පයුත්තංඅබයාකතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

532. කුසඨලන චිත්ඨතනසමුට්ඨිතංවචීකම්මංරූපංකුසලන්ති? ආමන්තා.

සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධි; ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං
වචීකම්මංරූපංකුසල’’න්ති. 

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිඨතො ඵස්ඨසො කුසඨලො සාරම්මඨණො, අත්ථි

තස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා.කුසඨලනචිත්ඨතන සමුට්ඨිතං

වචීකම්මංරූපංකුසලංසාරම්මණං, අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…කුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතාඨවදනා…ඨප.…
සඤ්ඤා… ඨචතනා… සද්ධා… වීරියං… සති… සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤා

කුසලා සාරම්මණා, අත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා.

කුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතං වචීකම්මංරූපං කුසලංසාරම්මණං, අත්ථිතස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං කුසලං අනාරම්මණං, 

නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන 

සමුට්ඨිඨතොඵස්ඨසොකුසඨලොඅනාරම්මඨණො, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං

වචීකම්මං රූපං කුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. කුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතා ඨවදනා…ඨප.…
සඤ්ඤා… ඨචතනා… සද්ධා… වීරියං… සති… සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤා

කුසලා අනාරම්මණා, නත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතංවචීකම්මංරූපංකුසලන්ති? ආමන්තා. යං

කිඤ්චිකුසඨලන චිත්ඨතනසමුට්ඨිතංරූපං සබ්බං තංකුසලන්ති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…යථාකායකම්මංතථාවචීකම්මන්ති. 

533. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අකුසලන්ති? 

ආමන්තා. සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො සමන්නාහාඨරො

මනසිකාඨරො ඨචතනා පත්ථනා පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනු

අනාරම්මණං, නත්ථිතස්සආවට්ෙනාආඨභොඨගො සමන්නාහාඨරොමනසිකාඨරො

ඨචතනා පත්ථනා පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස
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ආවට්ෙනාආඨභොඨගොසමන්නාහාඨරොමනසිකාඨරොඨචතනාපත්ථනාපණිධි; 
ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතංකායකම්මං
රූපංඅකුසල’’න්ති. 

අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිඨතො ඵස්ඨසො අකුසඨලොසාරම්මඨණො, අත්ථි

තස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා. අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතං

කායකම්මං රූපං අකුසලං සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතා 
ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා… ඨචතනා… රාඨගො… ඨදොඨසො… ඨමොඨහො…
මාඨනො… දිට්ඨි… විචිකිච්ඡා… ථිනං… උද්ධච්චං… අහිරිකං…ඨප.…

අඨනොත්තප්පංඅකුසලංසාරම්මණං, අත්ථිතස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? 

ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අකුසලං

සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතංකායකම්මංරූපංඅකුසලංඅනාරම්මණං, 

නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන

සමුට්ඨිඨතො ඵස්ඨසො අකුසඨලො අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන

චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං කායකම්මං රූපං අකුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස 

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතා 
ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා… ඨචතනා… රාඨගො… ඨදොඨසො… ඨමොඨහො…
මාඨනො… දිට්ඨි… විචිකිච්ඡා… ථිනං… උද්ධච්චං… අහිරිකං…ඨප.…

අඨනොත්තප්පං අකුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතංකායකම්මංරූපංඅකුසලන්ති? ආමන්තා. 

යං කිඤ්චි අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතංරූපං සබ්බං තං අකුසලන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

534. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අකුසලන්ති? 

ආමන්තා. සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… 

පණිධි; ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං
වචීකම්මංරූපං අකුසල’’න්ති. 
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පටුන 

අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිඨතො ඵස්ඨසො අකුසඨලොසාරම්මඨණො, අත්ථි 

තස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා.අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතං

වචීකම්මං රූපං අකුසලං සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතා

ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා … ඨචතනා… රාඨගො… ඨදොඨසො… ඨමොඨහො…
මාඨනො… දිට්ඨි… විචිකිච්ඡා… ථිනං… උද්ධච්චං… අහිරිකං…ඨප.… 

අඨනොත්තප්පංඅකුසලංසාරම්මණං, අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? 
ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අකුසලං

සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අකුසලං අනාරම්මණං, 

නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන

සමුට්ඨිඨතො ඵස්ඨසො අකුසඨලො අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස 

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන

චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අකුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතා
ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා… ඨචතනා… රාඨගො… ඨදොඨසො… ඨමොඨහො…
මාඨනො… දිට්ඨි… විචිකිච්ඡා… ථිනං… උද්ධච්චං… අහිරිකං…ඨප.…

අඨනොත්තප්පං අකුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අකුසලන්ති? ආමන්තා.

යං කිඤ්චි අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතංරූපං සබ්බං තං අකුසලන්ති? න 
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

535. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අකුසලන්ති? 

ආමන්තා.අකුසඨලනචිත්ඨතන සමුට්ඨිතංරූපායතනංඅකුසලන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං

අකුසලන්ති? ආමන්තා.අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.…
ගන්ධායතනං… රසායතනං… ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු…
ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…වාඨයොධාතු අසුචි අස්සු ඨලොහිතං ඨසඨදො

අකුසඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං අබයාකතන්ති? ආමන්තා. 

අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අබයාකතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.…
ගන්ධායතනං… රසායතනං… ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු…
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ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…වාඨයොධාතු අසුචි අස්සු ඨලොහිතං ඨසඨදො

අබයාකඨතොති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං

අබයාකතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

536. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අනාරම්මණං

අකුසලන්ති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං

අනාරම්මණං අකුසලන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන

චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අනාරම්මණං අකුසලන්ති? ආමන්තා.
අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතංසද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං…ඨප.…
රසායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනං… පථවීධාතු… ආඨපොධාතු…
ඨතඨජොධාතු…ඨප.… වාඨයොධාතුඅසුචිඅස්සුඨලොහිතංඨසඨදොඅනාරම්මඨණො

අකුසඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතංරූපායතනංඅනාරම්මණංඅබයාකතන්ති? 
ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අනාරම්මණං

අබයාකතන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතං
සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං… රසායතනං…
ඨඵොට් බ්බායතනං…ඨප.… පථවීධාතු…ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…

වාඨයොධාතු අසුචි අස්සු ඨලොහිතං ඨසඨදො අනාරම්මඨණො අබයාකඨතොති? 
ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අනාරම්මණං

අබයාකතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

537. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං ඵස්සවිප්පයුත්තං

අකුසලන්ති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං

ඵස්සවිප්පයුත්තං අකුසලන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන

චිත්ඨතනසමුට්ඨිතංවචීකම්මංරූපංඵස්සවිප්පයුත්තං අකුසලන්ති? ආමන්තා.
අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං… 
රසායතනං… ඨඵොට් බ්බායතනං… පථවීධාතු… ආඨපොධාතු…
ඨතඨජොධාතු…ඨප.… වාඨයොධාතු අසුචි අස්සු ඨලොහිතං ඨසඨදො

ඵස්සවිප්පයුත්ඨතොඅකුසඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං ඵස්සවිප්පයුත්තං 

අබයාකතන්ති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං

අනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං අබයාකතන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං…
රසායතනං… ඨඵොට් බ්බායතනං… පථවීධාතු… ආඨපොධාතු…
ඨතඨජොධාතු…ඨප.…වාඨයොධාතුඅසුචිඅස්සුඨලොහිතංඨසඨදොඅනාරම්මඨණො 

ඵස්සවිප්පයුත්ඨතොඅබයාකඨතොති? ආමන්තා. අකුසඨලනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතං
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වචීකම්මං රූපං අනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං අබයාකතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අනාරම්මණං

ඵස්සවිප්පයුත්තං අකුසලන්ති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං

රූපායතනං අනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං අකුසලන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං

අනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං අකුසලන්ති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන
සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.… ගන්ධායතනං… රසායතනං… 

ඨඵොට් බ්බායතනං… පථවීධාතු… ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…
වාඨයොධාතු අසුචි අස්සු ඨලොහිතං ඨසඨදො අනාරම්මඨණො ඵස්සවිප්පයුත්ඨතො

අකුසඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං රූපායතනං අනාරම්මණං 

ඵස්සවිප්පයුත්තං අබයාකතන්ති? ආමන්තා. අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං

වචීකම්මං රූපං අනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං අබයාකතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අකුසඨලන චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං සද්දායතනං…ඨප.…
ගන්ධායතනං… රසායතනං… ඨඵොට් බ්බායතනං… පථවීධාතු…
ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…වාඨයොධාතු අසුචි අස්සු ඨලොහිතං ඨසඨදො

අනාරම්මඨණො ඵස්සවිප්පයුත්ඨතො අබයාකඨතොති? ආමන්තා. අකුසඨලන
චිත්ඨතන සමුට්ඨිතං වචීකම්මං රූපං අනාරම්මණං ඵස්සවිප්පයුත්තං

අබයාකතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

538. න වත්තබ්බං – ‘‘රූපං කුසලම්පි අකුසලම්පී’’ති? ආමන්තා. නනු

කායකම්මං වචීකම්මං කුසලම්පි අකුසලම්පීති? ආමන්තා. හඤ්චි කායකම්මං

වචීකම්මංකුසලම්පි අකුසලම්පි, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘රූපංකුසලම්පි
අකුසලම්පී’’ති. 

රූපං කුසලම්පි අකුසලම්පීති? ආමන්තා. චක්ඛායතනං කුසලම්පි 

අකුසලම්පීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපං කුසලම්පි අකුසලම්පීති? 

ආමන්තා. ඨසොතායතනං…ඨප.… ඝානායතනං… ජිව්හායතනං…

කායායතනං…රූපායතනං… සද්දායතනං…ගන්ධායතනං…රසායතනං … 
ඨඵොට් බ්බායතනං… පථවීධාතු… ආඨපොධාතු… ඨතඨජොධාතු…ඨප.…

වාඨයොධාතු අසුචි අස්සු ඨලොහිතං ඨසඨදොකුසඨලොපි අකුසඨලොපීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාඨයොරූපං, කායකම්මංරූපන්ති? ආමන්තා.මඨනොරූපං, මඨනොකම්මං 

රූපන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… මඨනො අරූපං, මඨනොකම්මං 
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අරූපන්ති? ආමන්තා. කාඨයො අරූපං, කායකම්මං අරූපන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාඨයො රූපන්ති, කායකම්මංරූපන්ති? ආමන්තා. චක්ඛායතනංරූපන්ති, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං රූපන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාඨයො රූපන්ති, 

කායකම්මං රූපන්ති? ආමන්තා. ඨසොතායතනං රූපන්ති, ඨසොතවිඤ්ඤාණං 

රූපන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාඨයො රූපන්ති, කායකම්මං

රූපන්ති? ආමන්තා. ඝානායතනංරූපන්ති, ඝානවිඤ්ඤාණංරූපන්ති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාඨයො රූපන්ති, කායකම්මං රූපන්ති? ආමන්තා.

ජිව්හායතනං රූපන්ති, ජිව්හාවිඤ්ඤාණං රූපන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාඨයො රූපන්ති, කායකම්මං රූපන්ති? ආමන්තා.

කායායතනං රූපන්ති, කායවිඤ්ඤාණං රූපන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

539. රූපං කම්මන්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ඨචතනාහං, 

භික්ඛඨව, කම්මං වදාමි; ඨචතයිත්වා කම්මං කඨරොති කාඨයන වාචාය

මනසා’’ති [අ. නි. 6.63 නිබ්ඨබධිකසුත්ඨත]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 

ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං– ‘‘රූපංකම්ම’’න්ති. 

රූපංකම්මන්ති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා – ‘‘කාඨයවා, ආනන්ද 

[හානන්ද (සං.නි. 2.25)], සතිකායසඤ්ඨචතනාඨහතු උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං

සුඛදුක්ඛං; වාචාය වා, ආනන්ද [හානන්ද (සං. නි. 2.25)], සති

වචීසඤ්ඨචතනාඨහතු උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං; මඨන වා, ආනන්ද 

[හානන්ද(සං.නි.2.25)], සති මඨනොසඤ්ඨචතනාඨහතුඋප්පජ්ජතිඅජ්ඣත්තං

සුඛදුක්ඛ’’න්ති [සං. නි. 2.25; අ. නි. 4.171]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.ඨතනහින වත්තබ්බං–‘‘රූපංකම්ම’’න්ති. 

රූපං කම්මන්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘තිවිධා, භික්ඛඨව, 

කායසඤ්ඨචතනා අකුසලං කායකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාකං; චතුබ්බිධා, 

භික්ඛඨව, වචීසඤ්ඨචතනාඅකුසලංවචීකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාකං; තිවිධා, 

භික්ඛඨව, මඨනොසඤ්ඨචතනා අකුසලං මඨනොකම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාකං; 

තිවිධා, භික්ඛඨව, කායසඤ්ඨචතනා කුසලං කායකම්මං සුඛුද්රයං සුඛවිපාකං; 

චතුබ්බිධා, භික්ඛඨව, වචීසඤ්ඨචතනා කුසලං වචීකම්මං සුඛුද්රයං සුඛවිපාකං; 

තිවිධා, භික්ඛඨව, මඨනොසඤ්ඨචතනා කුසලං මඨනොකම්මං සුඛුද්රයං 

සුඛවිපාක’’න්ති [අ. නි. 10.217 ඨථොකං පන විසදිසං]! අත්ඨථව 

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතන හිනවත්තබ්බං–‘‘රූපං කම්ම’’න්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

275 

පටුන 

රූපං කම්මන්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘සචායං, ආනන්ද, 

සමිද්ධි ඨමොඝපුරිඨසො පාෙලිපුත්තස්ස [ඨපොතලිපුත්තස්ස (ම. නි. 3.300)] 

පරිබ්බාජකස්ස එවං පුට්ඨ ො එවං බයාකඨරයය – ‘සඤ්ඨචතනියං, ආවුඨසො

පාෙලිපුත්ත, කම්මං කත්වා කාඨයන වාචාය මනසා සුඛඨවදනියං සුඛං ඨසො

ඨවදයති; සඤ්ඨචතනියං, ආවුඨසො පාෙලිපුත්ත, කම්මංකත්වාකාඨයනවාචාය

මනසා දුක්ඛඨවදනියං දුක්ඛං ඨසො ඨවදයති; සඤ්ඨචතනියං, ආවුඨසො

පාෙලිපුත්ත, කම්මං කත්වා කාඨයන වාචාය මනසා අදුක්ඛමසුඛඨවදනියං

අදුක්ඛමසුඛං ඨසො ඨවදයතී’ති, එවං බයාකරමාඨනො ඨඛො, ආනන්ද, සමිද්ධි
ඨමොඝපුරිඨසො පාෙලිපුත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස සම්මා බයාකරමාඨනො 

බයාකඨරයයා’’ති [ම.නි.3.300]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි
නවත්තබ්බං–‘‘රූපංකම්ම’’න්ති. 

රූපංකම්මන්තිකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(82) 10. ජීවිතින්ද්රියෙථා 

540. නත්ථි රූපජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. නත්ථිරූපීනං ධම්මානංආයු

ඨිතියපනායාපනා ඉරියනාවත්තනාපාලනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අත්ථිරූපීනංධම්මානංආයුඨිති යපනායාපනා ඉරියනාවත්තනාපාලනාති? 
ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි රූපීනං ධම්මානං ආයු ඨිති යපනා යාපනා ඉරියනා

වත්තනාපාලනා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘නත්ථිරූපජීවිතින්ද්රිය’’න්ති. 

අත්ථි අරූපීනං ධම්මානං ආයු ඨිති යපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා

පාලනා, අත්ථි අරූපජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථි රූපීනං ධම්මානං ආයු

ඨිති යපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාලනා, අත්ථි රූපජීවිතින්ද්රියන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි රූපීනං ධම්මානං ආයු ඨිති යපනා යාපනා

ඉරියනාවත්තනාපාලනා, නත්ථිරූපජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථිඅරූපීනං

ධම්මානං ආයු ඨිති යපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාලනා, නත්ථි

අරූපජීවිතින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරූපීනංධම්මානංආයුඅරූපජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.රූපීනං ධම්මානං

ආයුරූපජීවිතින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…රූපීනංධම්මානංආයු 

නවත්තබ්බං – ‘‘රූපජීවිතින්ද්රිය’’න්ති? ආමන්තා.අරූපීනංධම්මානංආයුන 

වත්තබ්බං–‘‘අරූපජීවිතින්ද්රිය’’න්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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541. රූපීනං ධම්මානං ආයු අරූපජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අරූපීනං 

ධම්මානංආයුරූපජීවිතින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරූපීනංධම්මානංආයුනවත්තබ්බං– ‘‘රූපජීවිතින්ද්රිය’’න්ති? ආමන්තා.

රූපීනං ධම්මානං ආයු න වත්තබ්බං – ‘‘අරූපජීවිතින්ද්රිය’’න්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපීනඤ්ච අරූපීනඤ්ච ධම්මානං ආයු අරූපජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.

රූපීනඤ්ච අරූපීනඤ්ච ධම්මානං ආයු රූපජීවිතින්ද්රියන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපීනඤ්ච අරූපීනඤ්ච ධම්මානං ආයු න වත්තබ්බං – 

‘‘රූපජීවිතින්ද්රිය’’න්ති? ආමන්තා. රූපීනඤ්ච අරූපීනඤ්ච ධම්මානං ආයු න 

වත්තබ්බං – ‘‘අරූපජීවිතින්ද්රිය’’න්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නත්ථි 

රූපජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.නිඨරොධංසමාපන්නස්සනත්ථි ජීවිතින්ද්රියන්ති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

542. නිඨරොධං සමාපන්නස්ස අත්ථි ජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි

නිඨරොධං සමාපන්නස්ස අත්ථි ජීවිතින්ද්රියං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘නත්ථි රූපජීවිතින්ද්රිය’’න්ති. 

නිඨරොධං සමාපන්නස්ස අත්ථි ජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

කතමක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති? සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති. නිඨරොධං

සමාපන්නස්ස අත්ථිසඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිඨරොධං සමාපන්නස්ස අත්ථි සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධොති? ආමන්තා. නිඨරොධං
සමාපන්නස්ස අත්ථි ඨවදනාක්ඛන්ඨධො…ඨප.… සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො…ඨප.…

විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිඨරොධං සමාපන්නස්ස අත්ථි ඨවදනාක්ඛන්ඨධො…ඨප.… 

සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො…ඨප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධොති? ආමන්තා. න නිඨරොධං 

සමාපන්ඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

543. නත්ථි රූපජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අසඤ්ඤසත්තානං නත්ථි

ජීවිතින්ද්රියන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්ඤසත්තානං අත්ථි ජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි 

අසඤ්ඤසත්තානං අත්ථි ජීවිතින්ද්රියං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘නත්ථි

රූපජීවිතින්ද්රිය’’න්ති. අසඤ්ඤසත්තානං අත්ථි ජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.
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කතමක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති? සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති. 

අසඤ්ඤසත්තානංඅත්ථිසඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්ඤසත්තානං අත්ථි සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධොති? ආමන්තා.
අසඤ්ඤසත්තානං අත්ථි ඨවදනාක්ඛන්ඨධො…ඨප.…

සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො…ඨප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්ඤසත්තානං අත්ථි ඨවදනාක්ඛන්ඨධො…ඨප.…

සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො…ඨප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධොති? ආමන්තා.

පඤ්චඨවොකාරභඨවොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

544. උපපත්ඨතසිඨයනචිත්ඨතනසමුට්ඨිතංජීවිතින්ද්රියංඋපපත්ඨතසිඨය

චිත්ඨත භිජ්ජමාඨන එකඨදසං භිජ්ජතීති? ආමන්තා. උපපත්ඨතසිඨයන
චිත්ඨතනසමුට්ඨිඨතොඵස්ඨසො උපපත්ඨතසිඨයචිත්ඨතභිජ්ජමාඨනඑකඨදඨසො

භිජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උපපත්ඨතසිඨයනචිත්ඨතනසමුට්ඨිඨතොඵස්ඨසොඋපපත්ඨතසිඨයචිත්ඨත 

භිජ්ජමාඨන අනවඨසඨසො භිජ්ජතීති? ආමන්තා. උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන
සමුට්ඨිතං ජීවිතින්ද්රියං උපපත්ඨතසිඨය චිත්ඨත භිජ්ජමාඨන අනවඨසසං 

භිජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

545. ද්ඨව ජීවිතින්ද්රියානීති? ආමන්තා. ද්වීහි ජීවිඨතහි ජීවති, ද්වීහි 

මරඨණහිමීයතීති? ආමන්තා [නඨහවංවත්තබ්ඨබ(සයා.කං. පී.)]. 

ජීවිතින්ද්රියකථානිට්ඨිතා. 

8. අට් මවග්කගො 

(83) 11. ෙම්මකහතුෙථා 

546. කම්මඨහතු අරහා අරහත්තා පරිහායතීති? ආමන්තා. කම්මඨහතු

ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලා පරිහායතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

කම්මඨහතු අරහා අරහත්තා පරිහායතීති? ආමන්තා. කම්මඨහතු

සකදාගාමී…ඨප.… අනාගාමී අනාගාමිඵලා පරිහායතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මඨහතු ඨසොතාපන්ඨනො ඨසොතාපත්තිඵලා න පරිහායතීති? ආමන්තා. 

කම්මඨහතු අරහා අරහත්තා න පරිහායතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.…
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කම්මඨහතු සකදාගාමී…ඨප.… අනාගාමී අනාගාමිඵලා න පරිහායතීති? 

ආමන්තා. කම්මඨහතු අරහා අරහත්තා න පරිහායතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මඨහතුඅරහාඅරහත්තාපරිහායතීති? ආමන්තා. පාණාතිපාතකම්මස්ස

ඨහූතති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අදින්නාදානකම්මස්ස ඨහතු…ඨප.… 

කාඨමසුමිච්ඡාචාරකම්මස්ස ඨහතු… මුසාවාදකම්මස්ස ඨහතු… 
පිසුණවාචාකම්මස්ස ඨහතු… ඵරුසවාචාකම්මස්ස ඨහතු…

සම්ඵප්පලාපකම්මස්ස ඨහතු… මාතුඝාතකම්මස්ස [මාතුඝාතකකම්මස්ස

(සයා.), මාතුඝාතිකම්මස්ස (ක.)තථාපිතුඝාතඅරහන්තඝාතකම්මස්සාතිපඨදසු] 
ඨහතු… පිතුඝාතකම්මස්ස ඨහතු… අරහන්තඝාතකම්මස්ස ඨහතු…

රුහිරුප්පාදකම්මස්ස ඨහතු…ඨප.… සඞ්ඝඨභදකම්මස්ස ඨහූතති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කතමස්ස කම්මස්ස ඨහූතති? හන්ද හි අරහන්තානං අබ්භාචික්ඛතීති.

අරහන්තානං අබ්භාචික්ඛනකම්මස්ස ඨහතු අරහා අරහත්තා පරිහායතීති? 

ආමන්තා. ඨය ඨකචි අරහන්තානං අබ්භාචික්ඛන්ති, සබ්ඨබ ඨත අරහත්තං

සච්ඡිකඨරොන්තීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මඨහතුකථානිට්ඨිතා. 

අට් මවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

ඡ ගතිඨයො, අන්තරාභඨවො, පඤ්ඨචව කාමගුණා කාමධාතු, පඤ්ඨචව

ආයතනා කාමා, රූපිඨනො ධම්මා රූපධාතු, අරූපිඨනො ධම්මා අරූපධාතු, 

සළායතනිඨකො අත්තභාඨවො රූපධාතුයා, අත්ථි රූපං අරූඨපසු, රූපං කම්මං, 

රූපංජීවිතං, කම්මඨහතුකා පරිහායතීති. 

9. නවමවග්කගො 

(84) 1. ආනිසංසදස්සාවීෙථා 

547. ආනිසංසදස්සාවිස්ස සංඨයොජනානං පහානන්ති? ආමන්තා. නනු

සඞ්ඛාඨර අනිච්චඨතො මනසිකඨරොඨතො සංඨයොජනා පහීයන්තීති? ආමන්තා.

හඤ්චි සඞ්ඛාඨර අනිච්චඨතො මනසිකඨරොඨතො සංඨයොජනා පහීයන්ති, ඨනො ච
වතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘ආනිසංසදස්සාවිස්සසංඨයොජනානංපහාන’’න්ති. 
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නනු සඞ්ඛාඨර දුක්ඛඨතො…ඨප.… ඨරොගඨතො… ගණ්ඩඨතො…
සල්ලඨතො… අඝඨතො… ආබාධඨතො… පරඨතො… පඨලොකඨතො… ඊතිඨතො…
උපද්දවඨතො… භයඨතො… උපසග්ගඨතො… චලඨතො… පභඞ්ගුඨතො… 

අද්ධුවඨතො…අතාණඨතො…අඨලණඨතො…අසරණඨතො…අසරණීභූතඨතො…
රිත්තඨතො…තුච්ඡඨතො…සුඤ්ඤඨතො… අනත්තඨතො…ආදීනවඨතො…ඨප.…

විපරිණාමධම්මඨතො මනසිකඨරොඨතො සංඨයොජනා පහීයන්තීති? ආමන්තා. 

හඤ්චි සඞ්ඛාඨර විපරිණාමධම්මඨතො මනසිකඨරොඨතො සංඨයොජනා පහීයන්ති, 
ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ආනිසංසදස්සාවිස්ස සංඨයොජනානං
පහාන’’න්ති. 

සඞ්ඛාඨර ච අනිච්චඨතො මනසි කඨරොති නිබ්බාඨන ච ආනිසංසදස්සාවී

ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සඞ්ඛාඨර ච අනිච්චඨතො මනසි

කඨරොති නිබ්බාඨන ච ආනිසංසදස්සාවී ඨහොතීති? ආමන්තා. ද්වින්නං

ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සඞ්ඛාඨරචදුක්ඛඨතො…ඨප.… විපරිණාමධම්මඨතොමනසි

කඨරොතිනිබ්බාඨනචආනිසංසදස්සාවීඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
සඞ්ඛාඨරච විපරිණාමධම්මඨතොමනසිකඨරොති නිබ්බාඨනචආනිසංසදස්සාවී

ඨහොතීති? ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං

සඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

548. න වත්තබ්බං – ‘‘ආනිසංසදස්සාවිස්ස සංඨයොජනානං පහාන’’න්ති? 

ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, භික්ඛු නිබ්බාඨන

සුඛානුපස්සීවිහරතිසුඛසඤ්ඤී සුඛපටිසංඨවදී, සතතංසමිතංඅබ්ඨබොකිණ්ණං

ඨචතසා අධිමුච්චමාඨනො පඤ්ඤාය පරිඨයොගාහමාඨනො’’ති [අ. නි. 7.19]! 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි ආනිසංසදස්සාවිස්ස
සංඨයොජනානංපහානන්ති. 

ආනිසංසදස්සාවීකථානිට්ඨිතා. 

9. නවමවග්කගො 

(85) 2. අමතාරම්මණෙථා 

549. අමතාරම්මණං සංඨයොජනන්ති? ආමන්තා. අමතං සංඨයොජනියං
ගන්ථනියං ඔඝනියං ඨයොගනියං නීවරණියං පරාමට් ං උපාදානියං

සංකිඨලසියන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අමතං අසංඨයොජනියං

අගන්ථනියං…ඨප.… අසංකිඨලසියන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අමතං
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අසංඨයොජනියං…ඨප.… අසංකිඨලසියං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අමතාරම්මණං සංඨයොජන’’න්ති. 

අමතං ආරබ්භ රාඨගො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. අමතං රාගට් ානියං 

රජනියං කමනියං මදනියං බන්ධනියං මුච්ඡනියන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුඅමතංන රාගට් ානියංන රජනියංනකමනියංන 

මදනියං න බන්ධනියං න මුච්ඡනියන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අමතං න

රාගට් ානියංන රජනියංනකමනියංනමදනියංනබන්ධනියංනමුච්ඡනියං, 

ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘අමතංආරබ්භරාඨගොඋප්පජ්ජතී’’ති. 

අමතං ආරබ්භ ඨදොඨසො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. අමතං ඨදොසට් ානියං 

ඨකොපට් ානියංපටිඝට් ානියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුඅමතං

න ඨදොසට් ානියංන ඨකොපට් ානියංන පටිඝට් ානියන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි

අමතංනඨදොසට් ානියංන ඨකොපට් ානියංනපටිඝට් ානියං, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අමතංආරබ්භඨදොඨසො උප්පජ්ජතී’’ති. 

අමතං ආරබ්භ ඨමොඨහො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. අමතං ඨමොහට් ානියං 
අඤ්ඤාණකරණං අචක්ඛුකරණං පඤ්ඤානිඨරොධියං විඝාතපක්ඛියං

අනිබ්බානසංවත්තනියන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අමතං න
ඨමොහට් ානියං න අඤ්ඤාණකරණං න අචක්ඛුකරණං පඤ්ඤාබුද්ධියං

අවිඝාතපක්ඛියං නිබ්බානසංවත්තනියන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අමතං න 

ඨමොහට් ානියං න අඤ්ඤාණකරණං…ඨප.…නිබ්බානසංවත්තනියං, ඨනො ච

වතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘අමතංආරබ්භඨමොඨහොඋප්පජ්ජතී’’ති. 

550. රූපං ආරබ්භ සංඨයොජනා උප්පජ්ජන්ති, රූපං සංඨයොජනියං

ගන්ථනියං…ඨප.… සංකිඨලසියන්ති? ආමන්තා. අමතං ආරබ්භ සංඨයොජනා

උප්පජ්ජන්ති, අමතං සංඨයොජනියං…ඨප.… සංකිඨලසියන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං ආරබ්භ රාඨගො උප්පජ්ජති, රූපං රාගට් ානියං රජනියං කමනියං 

මදනියංබන්ධනියංමුච්ඡනියන්ති? ආමන්තා.අමතංආරබ්භරාඨගොඋප්පජ්ජති, 

අමතං රාගට් ානියං…ඨප.…මුච්ඡනියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං ආරබ්භ ඨදොඨසො උප්පජ්ජති, රූපං ඨදොසට් ානියං ඨකොපට් ානියං 

පටිඝට් ානියන්ති? ආමන්තා. අමතං ආරබ්භ ඨදොඨසො උප්පජ්ජති, අමතං

ඨදොසට් ානියං ඨකොපට් ානියං පටිඝට් ානියන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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රූපං ආරබ්භ ඨමොඨහො උප්පජ්ජති, රූපං ඨමොහට් ානියං

අඤ්ඤාණකරණං…ඨප.… අනිබ්බානසංවත්තනියන්ති? ආමන්තා. අමතං

ආරබ්භ ඨමොඨහොඋප්පජ්ජති, අමතංඨමොහට් ානියංඅඤ්ඤාණකරණං…ඨප.…

අනිබ්බානසංවත්තනියන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අමතං ආරබ්භ සංඨයොජනා උප්පජ්ජන්ති, අමතං අසංඨයොජනියං
අගන්ථනියං අඨනොඝනියංඅඨයොගනියංඅනීවරණියංඅපරාමට් ංඅනුපාදානියං

අසංකිඨලසියන්ති? ආමන්තා. රූපං ආරබ්භ සංඨයොජනා උප්පජ්ජන්ති, රූපං

අසංඨයොජනියං අගන්ථනියං…ඨප.… අසංකිඨලසියන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අමතංආරබ්භ රාඨගො උප්පජ්ජති, අමතංන රාගට් ානියංන රජනියංන 

කමනියංනමදනියංනබන්ධනියංනමුච්ඡනියන්ති? ආමන්තා. රූපං ආරබ්භ

රාඨගොඋප්පජ්ජති, රූපංනරාගට් ානියං…ඨප.…නමුච්ඡනියන්ති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අමතං ආරබ්භ ඨදොඨසො උප්පජ්ජති, අමතං න ඨදොසට් ානියං න

ඨකොපට් ානියං න පටිඝට් ානියන්ති? ආමන්තා. රූපං ආරබ්භ ඨදොඨසො 

උප්පජ්ජති, රූපංනඨදොසට් ානියංනඨකොපට් ානියංනපටිඝට් ානියන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අමතං ආරබ්භ ඨමොඨහො උප්පජ්ජති, අමතං න ඨමොහට් ානියං න 

අඤ්ඤාණකරණං…ඨප.…නිබ්බානසංවත්තනියන්ති? ආමන්තා.රූපංආරබ්භ

ඨමොඨහො උප්පජ්ජති, රූපං න ඨමොහට් ානියං න අඤ්ඤාණකරණං…ඨප.…

නිබ්බානසංවත්තනියන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

551. න වත්තබ්බං – ‘‘අමතාරම්මණං සංඨයොජන’’න්ති? ආමන්තා. නනු

වුත්තං භගවතා – ‘‘නිබ්බානං නිබ්බානඨතො සඤ්ජානාති, නිබ්බානං

නිබ්බානඨතො සඤ්ජානිත්වා නිබ්බානං මඤ්ඤති, නිබ්බානස්මිං මඤ්ඤති, 

නිබ්බානඨතො මඤ්ඤති, නිබ්බානං ඨමති මඤ්ඤති, නිබ්බානං අභිනන්දතී’’ති 

[ම. නි. 1.6]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි අමතාරම්මණං
සංඨයොජනන්ති. 

අමතාරම්මණකථානිට්ඨිතා. 
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9. නවමවග්කගො 

(86) 3. රූපංසාරම්මණන්තිෙථා 

552. රූපං සාරම්මණන්ති? ආමන්තා. අත්ථිතස්සආවට්ෙනාආඨභොඨගො

සමන්නාහාඨරො මනසිකාඨරො ඨචතනා පත්ථනා පණිධීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා.හඤ්චි නත්ථිතස්සආවට්ෙනාආඨභොඨගො…ඨප.…පණිධි, 
ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘රූපං සාරම්මණ’’න්ති. 

ඵස්ඨසො සාරම්මඨණො, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. රූපං සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා

ආඨභොඨගො…ඨප.… පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨවදනා…ඨප.…සඤ්ඤාඨචතනාචිත්තංසද්ධාවීරියංසතිසමාධිපඤ්ඤා 
රාඨගො ඨදොඨසො ඨමොඨහො මාඨනො දිට්ඨි විචිකිච්ඡා ථිනං උද්ධච්චං

අහිරිකං…ඨප.… අඨනොත්තප්පං සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා

ආඨභොඨගො…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. රූපං සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනාආඨභොඨගො…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං සාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො…ඨප.… පණිධීති? 

ආමන්තා.ඵස්ඨසොසාරම්මඨණො, නත්ථිතස්සආවට්ෙනාආඨභොඨගො…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං සාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො…ඨප.… පණිධීති? 

ආමන්තා.ඨවදනා…ඨප.…අඨනොත්තප්පංසාරම්මණං, නත්ථිතස්ස ආවට්ෙනා

ආඨභොඨගො…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

553. න වත්තබ්බං – ‘‘රූපං සාරම්මණ’’න්ති? ආමන්තා. නනු රූපං

සප්පච්චයන්ති? ආමන්තා. හඤ්චිරූපංසප්පච්චයං, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘රූපංසාරම්මණ’’න්ති. 

රූපංසාරම්මණන්තිකථානිට්ඨිතා. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

283 

පටුන 

9. නවමවග්කගො 

(87) 4. අනුසයාඅනාරම්මණෙථා 

554. අනුසයා අනාරම්මණාති? ආමන්තා. රූපං නිබ්බානං

චක්ඛායතනං…ඨප.…ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමරාගානුසඨයො අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා. කාමරාඨගො
කාමරාගපරියුට් ානං කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො කාමඨයොඨගො

කාමච්ඡන්දනීවරණං අනාරම්මණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
කාමරාඨගො කාමරාගපරියුට් ානං කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො

කාමඨයොඨගො කාමච්ඡන්දනීවරණං සාරම්මණන්ති? ආමන්තා.

කාමරාගානුසඨයොසාරම්මඨණොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමරාගානුසඨයො අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා.

කතමක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනොති? සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනොති.

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො අනාරම්මඨණොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා. ඨවදනාක්ඛන්ඨධො 

සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධො අනාරම්මඨණොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමරාගානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො අනාරම්මඨණොති? 

ආමන්තා. කාමරාඨගො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො අනාරම්මඨණොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමරාඨගො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො

සාරම්මඨණොති? ආමන්තා. කාමරාගානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො

සාරම්මඨණොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමරාගානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො අනාරම්මඨණො, 

කාමරාඨගො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො සාරම්මඨණොති? ආමන්තා. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො සාරම්මඨණො එකඨදඨසො අනාරම්මඨණොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො සාරම්මඨණො

එකඨදඨසොඅනාරම්මඨණොති? ආමන්තා.ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො

විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධොඑකඨදඨසොසාරම්මඨණොඑකඨදඨසොඅනාරම්මඨණොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

555. පටිඝානුසඨයො මානානුසඨයො දිට් ානුසඨයො විචිකිච්ඡානුසඨයො

භවරාගානුසඨයො අවිජ්ජානුසඨයො අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා. අවිජ්ජා
අවිජ්ඨජොඨඝො අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජානුසඨයො අවිජ්ජාපරියුට් ානං
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අවිජ්ජාසංඨයොජනං අවිජ්ජානීවරණං අනාරම්මණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො…ඨප.… අවිජ්ජානීවරණං

සාරම්මණන්ති? ආමන්තා. අවිජ්ජානුසඨයො සාරම්මඨණොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිජ්ජානුසඨයො අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා.

කතමක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනොති? සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනොති.

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො අනාරම්මඨණොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා. ඨවදනාක්ඛන්ඨධො 

සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධො අනාරම්මඨණොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිජ්ජානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො අනාරම්මඨණොති? 

ආමන්තා. අවිජ්ජා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා අනාරම්මණාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අවිජ්ජා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා සාරම්මණාති? 

ආමන්තා. අවිජ්ජානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො සාරම්මඨණොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිජ්ජානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො අනාරම්මඨණො, අවිජ්ජා 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා සාරම්මණාති? ආමන්තා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො

එකඨදඨසො සාරම්මඨණො එකඨදඨසො අනාරම්මඨණොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො සාරම්මඨණො එකඨදඨසො

අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා. ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධොඑකඨදඨසොසාරම්මඨණොඑකඨදඨසොඅනාරම්මඨණොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

556. න වත්තබ්බං – ‘‘අනුසයා අනාරම්මණා’’ති? ආමන්තා. පුථුජ්ජඨනො 

කුසලාබයාකඨත චිත්ඨත වත්තමාඨන සානුසඨයොති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා.

අත්ථිඨතසං අනුසයානංආරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨතන
හිඅනුසයාඅනාරම්මණාති. පුථුජ්ජඨනොකුසලාබයාකඨතචිත්ඨතවත්තමාඨන

සරාඨගොති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. අත්ථි තස්ස රාගස්සආරම්මණන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.….ඨතනහිරාඨගො අනාරම්මඨණොති. 

අනුසයාඅනාරම්මණාතිකථානිට්ඨිතා. 
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9. නවමවග්කගො 

(88) 5. ඤාණංඅනාරම්මණන්තිෙථා 

557. ඤාණං අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. රූපං නිබ්බානං 

චක්ඛායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

ඤාණං අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්ඨබොජ්ඣඞ්ඨගො අනාරම්මඨණොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං සම්මාදිට්ඨි

ධම්මවිචයසම්ඨබොජ්ඣඞ්ඨගො සාරම්මඨණොති? ආමන්තා. ඤාණං

සාරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඤාණං අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. කතමක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති? 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො අනාරම්මඨණොති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා. 

ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධො අනාරම්මඨණොති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඤාණං සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නං

අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. පඤ්ඤා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා

අනාරම්මණාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පඤ්ඤා 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා සාරම්මණාති? ආමන්තා. ඤාණං

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නං සාරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඤාණං සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නං අනාරම්මණං, පඤ්ඤා

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා සාරම්මණාති? ආමන්තා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො

එකඨදඨසො සාරම්මඨණො එකඨදඨසො අනාරම්මඨණොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො සාරම්මඨණො එකඨදඨසො

අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා. ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො

විඤ්ඤාණක්ඛන්ඨධොඑකඨදඨසොසාරම්මඨණොඑකඨදඨසොඅනාරම්මඨණොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

558. න වත්තබ්බං – ‘‘ඤාණං අනාරම්මණ’’න්ති? ආමන්තා. අරහා

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී ඤාණීති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. අත්ථි තස්ස

ඤාණස්ස ආරම්මණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන හි ඤාණං

අනාරම්මණන්ති. අරහා චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී පඤ්ඤවාති වත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා.අත්ථිතායපඤ්ඤායආරම්මණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.….
ඨතනහිපඤ්ඤාඅනාරම්මණාති. 

ඤාණංඅනාරම්මණන්තිකථානිට්ඨිතා. 
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9. නවමවග්කගො 

(89) 6. අතීතානාගතාරම්මණෙථා 

559. අතීතාරම්මණං චිත්තං අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. නනු

අතීතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අතීතාරම්මණං, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘අතීතාරම්මණං චිත්තං අනාරම්මණ’’න්ති. අතීතාරම්මණං 

චිත්තං අනාරම්මණන්තිමිච්ඡා.හඤ්චිවාපනඅනාරම්මණං, ඨනොච වතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අතීතාරම්මණ’’න්ති.අනාරම්මණංඅතීතාරම්මණන්ති මිච්ඡා. 

අතීතාරම්මණං චිත්තං අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. නනු අතීතං ආරබ්භ 

අත්ථි ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි අතීතං ආරබ්භ අත්ථි

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අතීතාරම්මණං
චිත්තංඅනාරම්මණ’’න්ති. 

560. අනාගතාරම්මණං චිත්තං අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. නනු

අනාගතාරම්මණන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාගතාරම්මණං, ඨනො ච වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘අනාගතාරම්මණංචිත්තංඅනාරම්මණ’’න්ති.අනාගතාරම්මණං

චිත්තං අනාරම්මණන්ති මිච්ඡා.හඤ්චිවාපනඅනාරම්මණං, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනාගතාරම්මණ’’න්ති. අනාරම්මණං අනාගතාරම්මණන්ති
මිච්ඡා. 

අනාගතාරම්මණං චිත්තං අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. නනු අනාගතං 

ආරබ්භඅත්ථිආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅනාගතංආරබ්භ

අත්ථි ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අනාගතාරම්මණංචිත්තං අනාරම්මණ’’න්ති. 

පච්චුප්පන්නං ආරබ්භ අත්ථි ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, 

පච්චුප්පන්නාරම්මණංචිත්තංසාරම්මණන්ති? ආමන්තා. අතීතං ආරබ්භඅත්ථි

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, අතීතාරම්මණං චිත්තං සාරම්මණන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං ආරබ්භ අත්ථි ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, 

පච්චුප්පන්නාරම්මණං චිත්තං සාරම්මණන්ති? ආමන්තා. අනාගතං ආරබ්භ

අත්ථිආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධි, අනාගතාරම්මණංචිත්තංසාරම්මණන්ති? න 
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං ආරබ්භ අත්ථි ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, අතීතාරම්මණං චිත්තං 

අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නංආරබ්භ අත්ථිආවට්ෙනා…ඨප.…



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

287 

පටුන 

පණිධි, පච්චුප්පන්නාරම්මණං චිත්තං අනාරම්මණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං ආරබ්භ අත්ථි ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, අනාගතාරම්මණං

චිත්තං අනාරම්මණන්ති? ආමන්තා. පච්චුප්පන්නං ආරබ්භ අත්ථි 

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධි, පච්චුප්පන්නාරම්මණංචිත්තංඅනාරම්මණන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

561. න වත්තබ්බං – ‘‘අතීතානාගතාරම්මණංචිත්තං අනාරම්මණ’’න්ති? 

ආමන්තා.නනුඅතීතානාගතංනත්ථීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅතීතානාගතංනත්ථි, 
ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අතීතානාගතාරම්මණං චිත්තං
අනාරම්මණ’’න්ති…ඨප.…. 

අතීතානාගතාරම්මණකථානිට්ඨිතා. 

9. නවමවග්කගො 

(90) 7. විතක්ොනුපතිතෙථා 

562. සබ්බං චිත්තං විතක්කානුපතිතන්ති? ආමන්තා. සබ්බං චිත්තං
විචාරානුපතිතං පීතානුපතිතං සුඛානුපතිතං දුක්ඛානුපතිතං
ඨසොමනස්සානුපතිතං ඨදොමනස්සානුපතිතං උඨපක්ඛානුපතිතං සද්ධානුපතිතං
වීරියානුපතිතං සතානුපතිතං සමාධානුපතිතං පඤ්ඤානුපතිතං රාගානුපතිතං

ඨදොසානුපතිතං…ඨප.… අඨනොත්තප්පානුපතිතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්බං චිත්තං විතක්කානුපතිතන්ති? ආමන්තා. නනු අත්ථි අවිතක්ඨකො

විචාරමත්ඨතො සමාධීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි අවිතක්ඨකො විචාරමත්ඨතො 

සමාධි, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්බංචිත්තංවිතක්කානුපතිත’’න්ති. 

සබ්බං චිත්තං විතක්කානුපතිතන්ති? ආමන්තා. නනු අත්ථි අවිතක්ඨකො

අවිචාඨරොසමාධීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඅවිතක්ඨකොඅවිචාඨරොසමාධි, ඨනො
ච වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්බංචිත්තංවිතක්කානුපතිත’’න්ති.සබ්බංචිත්තං 

විතක්කානුපතිතන්ති? ආමන්තා. නනු තඨයො සමාධී වුත්තා භගවතා –

සවිතක්ඨකොසවිචාඨරො සමාධි, අවිතක්ඨකොවිචාරමත්ඨතොසමාධි, අවිතක්ඨකො

අවිචාඨරොසමාධීති [දී.නි.3.305, 353]? ආමන්තා.හඤ්චිතඨයොසමාධීවුත්තා

භගවතා – සවිතක්ඨකො සවිචාඨරො සමාධි, අවිතක්ඨකො විචාරමත්ඨතො සමාධි, 
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අවිතක්ඨකො අවිචාඨරො සමාධි, ඨනො ච වතඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බං චිත්තං
විතක්කානුපතිත’’න්ති. 

විතක්කානුපතිතකථානිට්ඨිතා. 

9. නවමවග්කගො 

(91) 8. විතක්ෙවිප්ඵාරසද්දෙථා 

563. සබ්බඨසො විතක්කයඨතො විචාරයඨතො විතක්කවිප්ඵාඨරො සද්ඨදොති? 

ආමන්තා. සබ්බඨසො ඵුසයඨතො ඵස්සවිප්ඵාඨරො සද්ඨදො, සබ්බඨසො ඨවදයඨතො 

ඨවදනාවිප්ඵාඨරො සද්ඨදො, සබ්බඨසො සඤ්ජානඨතො සඤ්ඤාවිප්ඵාඨරො සද්ඨදො, 

සබ්බඨසො ඨචතයඨතො ඨචතනාවිප්ඵාඨරො සද්ඨදො, සබ්බඨසො චින්තයඨතො

චිත්තවිප්ඵාඨරො සද්ඨදො, සබ්බඨසො සරඨතො සතිවිප්ඵාඨරො සද්ඨදො, සබ්බඨසො

පජානඨතො පඤ්ඤාවිප්ඵාඨරො සද්ඨදොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්බඨසො විතක්කයඨතො විචාරයඨතො විතක්කවිප්ඵාඨරො සද්ඨදොති? 
ආමන්තා. විතක්කවිප්ඵාඨරො සද්ඨදො ඨසොතවිඤ්ඨඤඨයයො ඨසොතස්මිං

පටිහඤ්ඤති ඨසොතස්ස ආපාථං ආගච්ඡතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.….
නනු විතක්කවිප්ඵාඨරො සද්ඨදො න ඨසොතවිඤ්ඨඤඨයයො න ඨසොතස්මිං

පටිහඤ්ඤති න ඨසොතස්ස ආපාථං ආගච්ඡතීති? ආමන්තා. හඤ්චි
විතක්කවිප්ඵාඨරො සද්ඨදොන ඨසොතවිඤ්ඨඤඨයයො න ඨසොතස්මිං පටිහඤ්ඤති

න ඨසොතස්ස ආපාථං ආගච්ඡති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බඨසො
විතක්කයඨතොවිචාරයඨතො විතක්කවිප්ඵාඨරොසද්ඨදො’’ති. 

විතක්කවිප්ඵාරසද්දකථානිට්ඨිතා. 

9. නවමවග්කගො 

(92) 9. නයථාචිත්තස්සවාචාතිෙථා 

564. න යථාචිත්තස්සවාචාති? ආමන්තා.අඵස්සකස්සවාචාඅඨවදනකස්ස

වාචාඅසඤ්ඤකස්සවාචා අඨචතනකස්සවාචාඅචිත්තකස්සවාචාති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු සඵස්සකස්ස වාචා සඨවදනකස්ස වාචා

සසඤ්ඤකස්ස වාචා සඨචතනකස්ස වාචා සචිත්තකස්ස වාචාති? ආමන්තා. 

හඤ්චි සඵස්සකස්ස වාචා…ඨප.… සචිත්තකස්ස වාචා, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘න යථාචිත්තස්සවාචා’’ති. 
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න යථාචිත්තස්සවාචාති? ආමන්තා.අනාවට්ඨෙන්තස්ස [අනාවට්ෙන්තස්ස

(පී.), අනාවජ්ජන්තස්ස (සී. සයා. ක.)කථා. 484 පස්සිතබ්බං] වාචා…ඨප.…

අනාඨභොගස්ස වාචා…ඨප.… අප්පණිදහන්තස්ස වාචාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු ආවට්ඨෙන්තස්ස වාචා ආඨභොගස්ස වාචා…ඨප.…

පණිදහන්තස්ස වාචාති? ආමන්තා. හඤ්චිආවට්ඨෙන්තස්ස වාචාආඨභොගස්ස

වාචා පණිදහන්තස්ස වාචා, ඨනො ච වතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘නයථාචිත්තස්ස
වාචා’’ති. 

න යථාචිත්තස්සවාචාති? ආමන්තා.නනුවාචා චිත්තසමුට් ානාචිත්ඨතන

සහජාතාචිත්ඨතනසහඑකුප්පාදාති? ආමන්තා.හඤ්චිවාචා චිත්තසමුට් ානා

චිත්ඨතනසහජාතාචිත්ඨතනසහඑකුප්පාදා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘න
යථාචිත්තස්සවාචා’’ති. 

න යථාචිත්තස්ස වාචාති? ආමන්තා. න භණිතුකාඨමො භණති, න

කඨථතුකාඨමො කඨථති, න ආලපිතුකාඨමො ආලපති, න ඨවොහරිතුකාඨමො

ඨවොහරතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු භණිතුකාඨමො භණති, 

කඨථතුකාඨමොකඨථති, ආලපිතුකාඨමොආලපති, ඨවොහරිතුකාඨමොඨවොහරතීති? 

ආමන්තා.හඤ්චිභණිතුකාඨමොභණති, කඨථතුකාඨමොකඨථති, ආලපිතුකාඨමො

ආලපති, ඨවොහරිතුකාඨමො ඨවොහරති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘න
යථාචිත්තස්සවාචා’’ති. 

565. න වත්තබ්බං – ‘‘නයථාචිත්තස්සවාචා’’ති? ආමන්තා.නනුඅත්ථි

ඨකොචි ‘‘අඤ්ඤං භණිස්සාමී’’ති අඤ්ඤං භණති, ‘‘අඤ්ඤං කඨථස්සාමී’’ති

අඤ්ඤං කඨථති, ‘‘අඤ්ඤං ආලපිස්සාමී’’ති අඤ්ඤං ආලපති, ‘‘අඤ්ඤං

ඨවොහරිස්සාමී’’ති අඤ්ඤං ඨවොහරතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකොචි

‘‘අඤ්ඤං භණිස්සාමී’’තිඅඤ්ඤංභණති,…ඨප.… ‘‘අඤ්ඤංඨවොහරිස්සාමී’’ති 

අඤ්ඤංඨවොහරති, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘නයථාචිත්තස්සවාචා’’ති. 

නයථාචිත්තස්සවාචාතිකථානිට්ඨිතා. 

9. නවමවග්කගො 

(93) 10. නයථාචිත්තස්සොයෙම්මන්තිෙථා 

566. න යථාචිත්තස්ස කායකම්මන්ති? ආමන්තා. අඵස්සකස්ස 

කායකම්මං…ඨප.… අචිත්තකස්ස කායකම්මන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු සඵස්සකස්ස කායකම්මං…ඨප.… සචිත්තකස්ස

කායකම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි සඵස්සකස්ස කායකම්මං…ඨප.…
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සචිත්තකස්ස කායකම්මං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘න යථාචිත්තස්ස
කායකම්ම’’න්ති. 

න යථාචිත්තස්ස කායකම්මන්ති? ආමන්තා. අනාවට්ඨෙන්තස්ස

කායකම්මං…ඨප.… අප්පණිදහන්තස්ස කායකම්මන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු ආවට්ඨෙන්තස්ස කායකම්මං…ඨප.…

පණිදහන්තස්ස කායකම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි ආවට්ඨෙන්තස්ස

කායකම්මං…ඨප.…පණිදහන්තස්සකායකම්මං, ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘නයථාචිත්තස්සකායකම්ම’’න්ති. 

න යථාචිත්තස්ස කායකම්මන්ති? ආමන්තා. නනු කායකම්මං 

චිත්තසමුට් ානං චිත්ඨතනසහජාතං චිත්ඨතනසහ එකුප්පාදන්ති? ආමන්තා. 
හඤ්චි කායකම්මං චිත්තසමුට් ානං චිත්ඨතන සහජාතං චිත්ඨතන සහ

එකුප්පාදං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘න යථාචිත්තස්සකායකම්ම’’න්ති. 

න යථාචිත්තස්ස කායකම්මන්ති? ආමන්තා. න අභික්කමිතුකාඨමො 

අභික්කමති, න පටික්කමිතුකාඨමො පටික්කමති, න ආඨලොඨකතුකාඨමො

ආඨලොඨකති, න විඨලොඨකතුකාඨමො විඨලොඨකති, න සමිඤ්ජිතුකාඨමො

සමිඤ්ඨජති, නපසාඨරතුකාඨමො පසාඨරතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.….

නනු අභික්කමිතුකාඨමො අභික්කමති, පටික්කමිතුකාඨමො පටික්කමති, 

ආඨලොඨකතුකාඨමො ආඨලොඨකති, විඨලොඨකතුකාඨමො විඨලොඨකති, 

සමිඤ්ජිතුකාඨමොසමිඤ්ඨජති, පසාඨරතුකාඨමොපසාඨරතීති? ආමන්තා.හඤ්චි

අභික්කමිතුකාඨමො අභික්කමති…ඨප.… පසාඨරතුකාඨමො පසාඨරති, ඨනො ච
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘නයථාචිත්තස්ස කායකම්ම’’න්ති. 

567. න වත්තබ්බං–‘‘නයථාචිත්තස්සකායකම්ම’’න්ති? ආමන්තා.නනු

අත්ථි ඨකොචි ‘‘අඤ්ඤත්ර ගච්ඡිස්සාමී’’ති අඤ්ඤත්ර ගච්ඡති…ඨප.… ‘‘අඤ්ඤං

පසාඨරස්සාමී’’ති අඤ්ඤං පසාඨරතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකොචි
‘‘අඤ්ඤත්ර ගච්ඡිස්සාමී’’ති අඤ්ඤත්ර ගච්ඡති…ඨප.… ‘‘අඤ්ඤං 

පසාඨරස්සාමී’’ති අඤ්ඤං පසාඨරති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘න
යථාචිත්තස්ස කායකම්ම’’න්ති. 

නයථාචිත්තස්සකායකම්මන්තිකථානිට්ඨිතා. 
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9. නවමවග්කගො 

(94) 11. අතීතානාගතසමන්නාගතෙථා 

568. අතීඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.නනුඅතීතංනිරුද්ධං විගතං

විපරිණතං අත්ථඞ්ගතං අබ්භත්ථඞ්ගතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අතීතංනිරුද්ධං

විගතං විපරිණතං අත්ථඞ්ගතං අබ්භත්ථඞ්ගතං, ඨනො චවතඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අතීඨතනසමන්නාගඨතො’’ති. 

අනාගඨතන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. නනු අනාගතං අජාතං අභූතං 

අසඤ්ජාතං අනිබ්බත්තං අනභිනිබ්බත්තං අපාතුභූතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි

අනාගතං අජාතං අභූතං අසඤ්ජාතං අනිබ්බත්තං අනභිනිබ්බත්තං අපාතුභූතං, 
ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අනාගඨතනසමන්නාගඨතො’’ති. 

569. අතීඨතන රූපක්ඛන්ඨධන සමන්නාගඨතො, අනාගඨතන

රූපක්ඛන්ඨධන සමන්නාගඨතො, පච්චුප්පන්ඨනන රූපක්ඛන්ඨධන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.තීහිරූපක්ඛන්ඨධහිසමන්නාගඨතොති? නඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීඨතහි පඤ්චහි ඛන්ඨධහි සමන්නාගඨතො, අනාගඨතහි

පඤ්චහි ඛන්ඨධහි සමන්නාගඨතො, පච්චුප්පන්ඨනහි පඤ්චහි ඛන්ඨධහි

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.පන්නරසහි ඛන්ඨධහිසමන්නාගඨතොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීඨතන චක්ඛායතඨනන සමන්නාගඨතො, අනාගඨතන චක්ඛායතඨනන

සමන්නාගඨතො, පච්චුප්පන්ඨනන චක්ඛායතඨනන සමන්නාගඨතොති? 

ආමන්තා. තීහි චක්ඛායතඨනහි සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීඨතහි ද්වාදසහි ආයතඨනහි සමන්නාගඨතො, 

අනාගඨතහි ද්වාදසහි ආයතඨනහි සමන්නාගඨතො, පච්චුප්පන්ඨනහි ද්වාදසහි

ආයතඨනහිසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.ඡත්තිංසායතඨනහිසමන්නාගඨතොති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතාය චක්ඛුධාතුයා සමන්නාගඨතො, අනාගතාය චක්ඛුධාතුයා 

සමන්නාගඨතො, පච්චුප්පන්නායචක්ඛුධාතුයාසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. තීහි

චක්ඛුධාූතහි සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතාහි

අට් ාරසහි ධාූතහි සමන්නාගඨතො, අනාගතාහි අට් ාරසහි ධාූතහි 

සමන්නාගඨතො, පච්චුප්පන්නාහි අට් ාරසහි ධාූතහි සමන්නාගඨතොති? 

ආමන්තා. චතුපඤ්ඤාසධාූතහි සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අතීඨතන චක්ඛුන්ද්රිඨයන සමන්නාගඨතො, අනාගඨතන චක්ඛුන්ද්රිඨයන 

සමන්නාගඨතො, පච්චුප්පන්ඨනනචක්ඛුන්ද්රිඨයනසමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.

තීහි චක්ඛුන්ද්රිඨයහිසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අතීඨතහි 

බාවීසතින්ද්රිඨයහි සමන්නාගඨතො, අනාගඨතහි බාවීසතින්ද්රිඨයහි

සමන්නාගඨතො, පච්චුප්පන්ඨනහි බාවීසතින්ද්රිඨයහි සමන්නාගඨතොති? 

ආමන්තා.ඡසට්ඨින්ද්රිඨයහි සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

570. න වත්තබ්බං – ‘‘අතීතානාගඨතහි සමන්නාගඨතො’’ති? ආමන්තා.
නනු අත්ථි අට් විඨමොක්ඛඣායී චතුන්නං ඣානානං නිකාමලාභී නවන්නං

අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනං ලාභීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි
අට් විඨමොක්ඛඣායී චතුන්නං ඣානානං නිකාමලාභී නවන්නං

අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනං ලාභී, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘අතීතානාගඨතහිසමන්නාගඨතො’’ති. 

අතීතානාගතසමන්නාගතකථානිට්ඨිතා. 

නවමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

ආනිසංසදස්සාවිස්ස සංඨයොජනානං පහානං, අමතාරම්මණං සංඨයොජනං, 

රූපං සාරම්මණං, අනුසයා අනාරම්මණා, එවඨමවං ඤාණං, 

අතීතානාගතාරම්මණං චිත්තං, සබ්බං චිත්තං විතක්කානුපතිතං, සබ්බඨසො

විතක්කයඨතො විචාරයඨතො විතක්කවිප්ඵාඨරො සද්ඨදො, නයථාචිත්තස්ස වාචා, 
තඨථවකායකම්මංඅතීතානාගඨතහි සමන්නාගඨතොති. 

10. දසමවග්කගො 

(95) 1. නිකරොධෙථා 

571. උපපත්ඨතසිඨය පඤ්චක්ඛන්ඨධ අනිරුද්ඨධ කිරියා පඤ්චක්ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. දසන්නංඛන්ධානංසඨමොධානංඨහොති, දසඛන්ධා

සම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…දසන්නංඛන්ධානං 

සඨමොධානංඨහොති, දසඛන්ධාසම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා.ද්වින්නං

ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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උපපත්ඨතසිඨය පඤ්චක්ඛන්ඨධ අනිරුද්ඨධ කිරියා චත්තාඨරො ඛන්ධා 

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා.නවන්නංඛන්ධානංසඨමොධානංඨහොති, නවඛන්ධා

සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නවන්නංඛන්ධානං

සඨමොධානං ඨහොති, නව ඛන්ධා සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා.

ද්වින්නංඵස්සානං…ඨප.…ද්වින්නං චිත්තානංසඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උපපත්ඨතසිඨය පඤ්චක්ඛන්ඨධ අනිරුද්ඨධ කිරියාඤාණං උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. ඡන්නං ඛන්ධානං සඨමොධානං ඨහොති, ඡ ඛන්ධා සම්මුඛීභාවං 

ආගච්ඡන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඡන්නං ඛන්ධානං සඨමොධානං

ඨහොති, ඡ ඛන්ධා සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා. ද්වින්නං

ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

572. උපපත්ඨතසිඨය පඤ්චක්ඛන්ඨධ නිරුද්ඨධ මග්ඨගො උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. මඨතො මග්ගං භාඨවති, කාලඞ්කඨතො මග්ගං භාඨවතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිඨරොධකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(96) 2. රූපංමග්කගොතිෙථා 

573. මග්ගසමඞ්ගිස්ස රූපංමග්ඨගොති? ආමන්තා. සාරම්මණං, අත්ථිතස්ස
ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො සමන්නාහාඨරො මනසිකාඨරො ඨචතනා පත්ථනා 

පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි; ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘මග්ගසමඞ්ගිස්ස
රූපංමග්ඨගො’’ති. 

සම්මාවාචා මග්ඨගොති? ආමන්තා. සාරම්මණා, අත්ථි තාය 

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු

අනාරම්මණා, නත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි

අනාරම්මණා, නත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි; ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘සම්මාවාචාමග්ඨගො’’ති. 
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සම්මාකම්මන්ඨතො …ඨප.… සම්මාආජීඨවො මග්ඨගොති? ආමන්තා.

සාරම්මඨණො, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධි; ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සම්මාආජීඨවොමග්ඨගො’’ති. 

574. සම්මාදිට්ඨි මග්ඨගො, සා ච සාරම්මණා, අත්ථි තාය

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. සම්මාවාචා මග්ඨගො, සා ච

සාරම්මණා, අත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ

…ඨප.… සම්මාදිට්ඨි මග්ඨගො, සා ච සාරම්මණා, අත්ථි තාය

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.…

සම්මාආජීඨවො මග්ඨගො, ඨසොචසාරම්මඨණො, අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාසඞ්කප්ඨපො…ඨප.…
සම්මාවායාඨමො…ඨප.…සම්මාසති…ඨප.…. 

සම්මාසමාධි මග්ඨගො, ඨසො ච සාරම්මඨණො, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. සම්මාවාචා මග්ඨගො, සා ච

සාරම්මණා, අත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සම්මාසමාධි මග්ඨගො, ඨසො ච සාරම්මඨණො, අත්ථිතස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.… 

සම්මාආජීඨවොමග්ඨගො, ඨසොචසාරම්මඨණො, අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මාවාචාමග්ඨගො, සාචඅනාරම්මණා, නත්ථිතායආවට්ෙනා…ඨප.… 

පණිධීති? ආමන්තා. සම්මාදිට්ඨි මග්ඨගො, සා ච අනාරම්මණා, නත්ථි තාය 

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාවාචා

මග්ඨගො, සා ච අනාරම්මණා, නත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? 

ආමන්තා. සම්මාසඞ්කප්ඨපො…ඨප.… සම්මාවායාඨමො… සම්මාසති … 

සම්මාසමාධිමග්ඨගො, ඨසොච අනාරම්මඨණො, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මාකම්මන්ඨතො …ඨප.… සම්මාආජීඨවො මග්ඨගො, ඨසො ච

අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා.
සම්මාදිට්ඨි… සම්මාසඞ්කප්ඨපො… සම්මාවායාඨමො… සම්මාසති…ඨප.…

සම්මාසමාධිමග්ඨගො, ඨසොච අනාරම්මඨණො, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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575. න වත්තබ්බං–‘‘මග්ගසමඞ්ගිස්සරූපංමග්ඨගො’’ති? ආමන්තා.නනු 

සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්ඨතො සම්මාආජීඨවො මග්ඨගොති? ආමන්තා. හඤ්චි

සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්ඨතො සම්මාආජීඨවො මග්ඨගො, ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘මග්ගසමඞ්ගිස්ස රූපංමග්ඨගො’’ති. 

රූපංමග්ඨගොතිකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(97) 3. පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සමග්ගෙථා 

576. පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනාති? ආමන්තා. නනු 

පඤ්චවිඤ්ඤාණා උප්පන්නවත්ථුකා උප්පන්නාරම්මණාති? ආමන්තා. හඤ්චි 

පඤ්චවිඤ්ඤාණා උප්පන්නවත්ථුකා උප්පන්නාරම්මණා, ඨනො ච වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සඅත්ථිමග්ගභාවනා’’ති. 

නනු පඤ්චවිඤ්ඤාණා පුඨරජාතවත්ථුකා පුඨරජාතාරම්මණා 
අජ්ඣත්තිකවත්ථුකාබාහිරාරම්මණාඅසම්භින්නවත්ථුකාඅසම්භින්නාරම්මණා 
නානාවත්ථුකා නානාරම්මණා න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ඨගොචරවිසයං 

පච්චනුඨභොන්ති, න අසමන්නාහාරා උප්පජ්ජන්ති, න අමනසිකාරා 

උප්පජ්ජන්ති, න අබ්ඨබොකිණ්ණා උප්පජ්ජන්ති, න අපුබ්බං අචරිමං 

උප්පජ්ජන්ති, න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සමනන්තරා උප්පජ්ජන්ති, නනු

පඤ්චවිඤ්ඤාණා අනාඨභොගාති? ආමන්තා. හඤ්චි පඤ්චවිඤ්ඤාණා

අනාඨභොගා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සඅත්ථි
මග්ගභාවනා’’ති. 

577. චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනාති? ආමන්තා.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා.චක්ඛුඤ්චපටිච්චසුඤ්ඤතඤ්චඋප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච සුඤ්ඤතඤ්ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච සුඤ්ඤතඤ්ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච

රූඨප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.හඤ්චි‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූඨපචඋප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති

– අත්ඨථව සුත්තන්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච
සුඤ්ඤතඤ්ච උප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 
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578. චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනාති? ආමන්තා. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අතීතානාගතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනාති? 
ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ඵස්සං ආරබ්භ…ඨප.… ඨවදනං ආරබ්භ…

සඤ්ඤං ආරබ්භ … ඨචතනංආරබ්භ… චිත්තං ආරබ්භ… චක්ඛුං ආරබ්භ…
කායං ආරබ්භ…ඨප.… සද්දං ආරබ්භ…ඨප.… ඨඵොට් බ්බං ආරබ්භ

උප්පජ්ජතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මඨනොවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනා, මඨනොවිඤ්ඤාණං 

සුඤ්ඤතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි 

මග්ගභාවනා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මඨනොවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනා, 

මඨනොවිඤ්ඤාණං අතීතානාගතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සඅත්ථි මග්ගභාවනා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඅතීතානාගතං

ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

මඨනොවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනා, මඨනොවිඤ්ඤාණං ඵස්සං 

ආරබ්භ… ඨවදනං ආරබ්භ…ඨප.… ඨඵොට් බ්බං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනා, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

ඵස්සංආරබ්භ… ඨවදනංආරබ්භ…ඨප.…ඨඵොට් බ්බංආරබ්භඋප්පජ්ජතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

579. න වත්තබ්බං–‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සඅත්ථිමග්ගභාවනා’’ති? 

ආමන්තා.නනු වුත්තංභගවතා–‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපංදිස්වා
න නිමිත්තග්ගාහී ඨහොති නානුබයඤ්ජනග්ගාහී…ඨප.… ඨසොඨතන සද්දං
සුත්වා…ඨප.… ඝාඨනන ගන්ධං ඝායිත්වා…ඨප.… ජිව්හාය රසං
සායිත්වා…ඨප.… කාඨයන ඨඵොට් බ්බං ඵුසිත්වා න නිමිත්තග්ගාහී ඨහොති

නානුබයඤ්ජනග්ගාහී’’ති! [ම. නි. 1.349; අ. නි. 4.37] අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි
මග්ගභාවනාති. 

පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සමග්ගකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(98) 4. පඤ්චවිඤ්ඤාණාකුසලාපිඅකුසලාපීතිෙථා 

580. පඤ්චවිඤ්ඤාණා කුසලාපි අකුසලාපීති? ආමන්තා. නනු 

පඤ්චවිඤ්ඤාණා උප්පන්නවත්ථුකා උප්පන්නාරම්මණාති? ආමන්තා. හඤ්චි 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

297 

පටුන 

පඤ්චවිඤ්ඤාණා උප්පන්නවත්ථුකා උප්පන්නාරම්මණා, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණා කුසලාපි අකුසලාපී’’ති. නනු
පඤ්චවිඤ්ඤාණා පුඨරජාතවත්ථුකා පුඨරජාතාරම්මණා අජ්ඣත්තිකවත්ථුකා 
බාහිරාරම්මණා අසම්භින්නවත්ථුකා අසම්භින්නාරම්මණා නානාවත්ථුකා

නානාරම්මණා න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස ඨගොචරවිසයං පච්චනුඨභොන්ති, න

අසමන්නාහාරා උප්පජ්ජන්ති, න අමනසිකාරා උප්පජ්ජන්ති, න

අබ්ඨබොකිණ්ණා උප්පජ්ජන්ති, න අපුබ්බං අචරිමං උප්පජ්ජන්ති, න

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සමනන්තරා උප්පජ්ජන්ති, නනු පඤ්චවිඤ්ඤාණා 

අනාඨභොගාති? ආමන්තා.හඤ්චිපඤ්චවිඤ්ඤාණාඅනාඨභොගා, ඨනොචවතඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණාකුසලාපිඅකුසලාපී’’ති. 

581. චක්ඛුවිඤ්ඤාණංකුසලන්ති? ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණංසුඤ්ඤතං

ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

සුඤ්ඤතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච සුඤ්ඤතඤ්ච

උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච

සුඤ්ඤතඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච 

සුඤ්ඤතඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 

නත්ථි. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති –

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච

උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච සුඤ්ඤතඤ්ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

582. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං කුසලම්පි අකුසලම්පීති? ආමන්තා.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අතීතානාගතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං කුසලම්පි අකුසලම්පීති? ආමන්තා.
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ඵස්සං ආරබ්භ…ඨප.… චිත්තං ආරබ්භ… චක්ඛුං
ආරබ්භ…ඨප.…කායංආරබ්භ…සද්දංආරබ්භ…ඨප.…ඨඵොට් බ්බංආරබ්භ 

උප්පජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මඨනොවිඤ්ඤාණං කුසලම්පි අකුසලම්පි, මඨනොවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤතං 

ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං කුසලම්පි අකුසලම්පි, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මඨනොවිඤ්ඤාණං කුසලම්පි අකුසලම්පි, 

මඨනොවිඤ්ඤාණං අතීතානාගතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං කුසලම්පි අකුසලම්පි, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අතීතානාගතං

ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මඨනොවිඤ්ඤාණං
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කුසලම්පි අකුසලම්පි, මඨනොවිඤ්ඤාණං ඵස්සං ආරබ්භ…ඨප.… චිත්තං 

ආරබ්භ…ඨප.… කායං ආරබ්භ … සද්දං ආරබ්භ …ඨප.… ඨඵොට් බ්බං

ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං කුසලම්පි අකුසලම්පි, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඵස්සංආරබ්භ…ඨප.… ඨඵොට් බ්බංආරබ්භඋප්පජ්ජතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

583. න වත්තබ්බං–‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණාකුසලාපිඅකුසලාපී’’ති? ආමන්තා.

නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා 
නිමිත්තග්ගාහී ඨහොති…ඨප.… න නිමිත්තග්ගාහී ඨහොති…ඨප.… ඨසොඨතන
සද්දං සුත්වා…ඨප.… කාඨයන ඨඵොට් බ්බං ඵුසිත්වා නිමිත්තග්ගාහී

ඨහොති…ඨප.… න නිමිත්තග්ගාහී ඨහොතී’’ති! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 

ආමන්තා.ඨතනහිපඤ්චවිඤ්ඤාණාකුසලාපි අකුසලාපීති. 

පඤ්චවිඤ්ඤාණාකුසලාපිඅකුසලාපීතිකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(99) 5. සාකභොගාතිෙථා 

584. පඤ්චවිඤ්ඤාණා සාඨභොගාති? ආමන්තා. නනු පඤ්චවිඤ්ඤාණා

උප්පන්නවත්ථුකා උප්පන්නාරම්මණාති? ආමන්තා. හඤ්චි පඤ්චවිඤ්ඤාණා

උප්පන්නවත්ථුකා උප්පන්නාරම්මණා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණා සාඨභොගා’’ති. නනු පඤ්චවිඤ්ඤාණා පුඨරජාතවත්ථුකා
පුඨරජාතාරම්මණා අජ්ඣත්තිකවත්ථුකා බාහිරාරම්මණා අසම්භින්නවත්ථුකා
අසම්භින්නාරම්මණා නානාවත්ථුකා නානාරම්මණා න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

ඨගොචරවිසයං පච්චනුඨභොන්ති, න අසමන්නාහාරා උප්පජ්ජන්ති, න

අමනසිකාරා උප්පජ්ජන්ති, න අබ්ඨබොකිණ්ණා උප්පජ්ජන්ති, න අපුබ්බං

අචරිමංඋප්පජ්ජන්ති, නනුපඤ්චවිඤ්ඤාණාන අඤ්ඤමඤ්ඤස්සසමනන්තරා

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. හඤ්චි පඤ්චවිඤ්ඤාණා න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

සමනන්තරා උප්පජ්ජන්ති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණා
සාඨභොගා’’ති. 

585. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සාඨභොගන්ති? ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

සුඤ්ඤතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංසුඤ්ඤතං ආරබ්භඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච 

සුඤ්ඤතඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච සුඤ්ඤතඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.
‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්චසුඤ්ඤතඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති–අත්ඨථව 
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සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි…ඨප.… ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි
‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතො, ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චසුඤ්ඤතඤ්ච
උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංසාඨභොගන්ති? ආමන්තා.චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අතීතානාගතං

ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

සාඨභොගන්ති? ආමන්තා.චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඵස්සංආරබ්භ…ඨප.… ඨඵොට් බ්බං

ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මඨනොවිඤ්ඤාණං

සාඨභොගං, මඨනොවිඤ්ඤාණං සුඤ්ඤතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංසාඨභොගං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණංසුඤ්ඤතංආරබ්භඋප්පජ්ජතීති? 

නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… මඨනොවිඤ්ඤාණං සාඨභොගං, මඨනොවිඤ්ඤාණං

අතීතානාගතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සාඨභොගං, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං අතීතානාගතං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මඨනොවිඤ්ඤාණං සාඨභොගං, මඨනොවිඤ්ඤාණං ඵස්සං

ආරබ්භ…ඨප.… ඨඵොට් බ්බං ආරබ්භ උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සාඨභොගං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ඵස්සං ආරබ්භ…ඨප.…

ඨඵොට් බ්බංආරබ්භඋප්පජ්ජතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

586. න වත්තබ්බං – ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණා සාඨභොගා’’ති? ආමන්තා. නනු

වුත්තංභගවතා– ‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපංදිස්වානිමිත්තග්ගාහී
ඨහොති…ඨප.… න නිමිත්තග්ගාහී ඨහොති…ඨප.… කාඨයන ඨඵොට් බ්බං
ඵුසිත්වානිමිත්තග්ගාහීඨහොති…ඨප.… නනිමිත්තග්ගාහීඨහොතී’’ති!අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි පඤ්චවිඤ්ඤාණාසාඨභොගාති…ඨප.…. 

සාඨභොගාතිකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(100) 6. ද්වීහිසීකලහිෙථා 

587. මග්ගසමඞ්ගී ද්වීහිසීඨලහි සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.මග්ගසමඞ්ගී
ද්වීහිඵස්ඨසහිද්වීහිඨවදනාහිද්වීහි සඤ්ඤාහිද්වීහිඨචතනාහිද්වීහිචිත්ඨතහි 

ද්වීහි සද්ධාහි ද්වීහි වීරිඨයහි ද්වීහි සතීහි ද්වීහි සමාධීහි ද්වීහි පඤ්ඤාහි

සමන්නාගඨතොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකිඨයන සීඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.
මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකිඨයනඵස්ඨසනඨලොකියායඨවදනායඨලොකියායපඤ්ඤාය
ඨලොකියායඨචතනායඨලොකිඨයනචිත්ඨතන ඨලොකියායසද්ධායඨලොකිඨයන
වීරිඨයන ඨලොකියාය සතියා ඨලොකිඨයන සමාධිනා ඨලොකියාය පඤ්ඤාය 

සමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මග්ගසමඞ්ගීඨලොකිඨයනචඨලොකුත්තඨරනචසීඨලනසමන්නාගඨතොති? 
ආමන්තා. මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකිඨයන ච ඨලොකුත්තඨරන ච ඵස්ඨසන 

සමන්නාගඨතො…ඨප.… ඨලොකියාය ච ඨලොකුත්තරාය ච පඤ්ඤාය

සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකිඨයන

සීඨලන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. මග්ගසමඞ්ගී පුථුජ්ජඨනොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

588. මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකියාය සම්මාවාචාය සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.

මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකියාය සම්මාදිට්ඨියා සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකියාය සම්මාවාචාය සමන්නාගඨතොති? 
ආමන්තා.මග්ගසමඞ්ගීඨලොකිඨයන සම්මාසඞ්කප්ඨපන…ඨප.…ඨලොකිඨයන
සම්මාවායාඨමන…ඨප.… ඨලොකියාය සම්මාසතියා…ඨප.… ඨලොකිඨයන

සම්මාසමාධිනාසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…මග්ගසමඞ්ගී
ඨලොකිඨයන සම්මාකම්මන්ඨතන…ඨප.… ඨලොකිඨයන සම්මාආජීඨවන

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකියාය සම්මාදිට්ඨියා…ඨප.…

ඨලොකිඨයනසම්මාසමාධිනාසමන්නාගඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකියාය ච ඨලොකුත්තරාය ච සම්මාවාචාය

සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකියාය ච ඨලොකුත්තරාය ච 

සම්මාදිට්ඨියා සමන්නාගඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මග්ගසමඞ්ගී

ඨලොකියාය ච ඨලොකුත්තරාය ච සම්මාවාචාය සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.
මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකිඨයන ච ඨලොකුත්තඨරන ච සම්මාසඞ්කප්ඨපන…ඨප.…

ඨලොකිඨයන ච ඨලොකුත්තඨරන ච සම්මාවායාඨමන …ඨප.… ඨලොකියාය ච
ඨලොකුත්තරාය ච සම්මාසතියා…ඨප.… ඨලොකිඨයන ච ඨලොකුත්තඨරන ච

සම්මාසමාධිනාසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකිඨයන ච ඨලොකුත්තඨරන ච 

සම්මාකම්මන්ඨතන…ඨප.… සම්මාආජීඨවන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා.

මග්ගසමඞ්ගීඨලොකියාය චඨලොකුත්තරායචසම්මාදිට්ඨියාසමන්නාගඨතොති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… මග්ගසමඞ්ගීඨලොකිඨයනචඨලොකුත්තඨරනච

සම්මාආජීඨවන සමන්නාගඨතොති? ආමන්තා. මග්ගසමඞ්ගී ඨලොකිඨයන ච
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ඨලොකුත්තඨරනචසම්මාසඞ්කප්ඨපන…ඨප.… ඨලොකිඨයනචඨලොකුත්තඨරන

චසම්මාසමාධිනාසමන්නාගඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

589. න වත්තබ්බං – ‘‘මග්ගසමඞ්ගී ද්වීහි සීඨලහි සමන්නාගඨතො’’ති? 

ආමන්තා. ඨලොකිඨය සීඨල නිරුද්ඨධ මග්ඨගො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.

දුස්සීඨලො ඛණ්ඩසීඨලො ඡින්නසීඨලො මග්ගං භාඨවතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ
…ඨප.…ඨතනහිමග්ගසමඞ්ගීද්වීහිසීඨලහි සමන්නාගඨතොති. 

ද්වීහිසීඨලහිකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(101) 7. සීලංඅකචතසිෙන්තිෙථා 

590. සීලං අඨචතසිකන්ති? ආමන්තා. රූපං…ඨප.… නිබ්බානං…ඨප.…

චක්ඛායතනං …ඨප.… කායායතනං… රූපායතනං…ඨප.…

ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සීලං අඨචතසිකන්ති? 

ආමන්තා. ඵස්ඨසො අඨචතසිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… සීලං

අඨචතසිකන්ති? ආමන්තා. ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… 
ඨචතනා…ඨප.… සද්ධා…ඨප.… වීරියං…ඨප.… සති…ඨප.…

සමාධි…ඨප.…පඤ්ඤාඅඨචතසිකාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඵස්ඨසො ඨචතසිඨකොති? ආමන්තා. සීලං ඨචතසිකන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… ඨචතනා…ඨප.…
සද්ධා…ඨප.… වීරියං…ඨප.… සති…ඨප.… සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤා

ඨචතසිකාති? ආමන්තා.සීලංඨචතසිකන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

591. සීලං අඨචතසිකන්ති? ආමන්තා. අනිට් ඵලන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනු ඉට් ඵලන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි ඉට් ඵලං, ඨනො ච
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සීලංඅඨචතසික’’න්ති. 

සද්ධා ඉට් ඵලා, සද්ධා ඨචතසිකාති? ආමන්තා. සීලං ඉට් ඵලං, සීලං

ඨචතසිකන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… වීරියං…ඨප.… සති…ඨප.…

සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤා ඉට් ඵලා, පඤ්ඤා ඨචතසිකාති? ආමන්තා. සීලං

ඉට් ඵලං, සීලංඨචතසිකන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සීලං ඉට් ඵලං, සීලං අඨචතසිකන්ති? ආමන්තා. සද්ධා ඉට් ඵලා, සද්ධා

අඨචතසිකාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සීලං ඉට් ඵලං, සීලං 
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අඨචතසිකන්ති? ආමන්තා. වීරියං…ඨප.… සති…ඨප.… සමාධි…ඨප.…

පඤ්ඤාඉට් ඵලා, පඤ්ඤා අඨචතසිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

592. සීලං අඨචතසිකන්ති? ආමන්තා. අඵලං අවිපාකන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු සඵලං සවිපාකන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි සඵලං

සවිපාකං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සීලං අඨචතසික’’න්ති…ඨප.…. 

චක්ඛායතනං අඨචතසිකං අවිපාකන්ති? ආමන්තා. සීලං අඨචතසිකං 

අවිපාකන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසොතායතනං…ඨප.…

කායායතනං …ඨප.… රූපායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනං අඨචතසිකං

අවිපාකන්ති? ආමන්තා. සීලං අඨචතසිකං අවිපාකන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සීලං අඨචතසිකං සවිපාකන්ති? ආමන්තා. චක්ඛායතනං අඨචතසිකං 

සවිපාකන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සීලං අඨචතසිකං සවිපාකන්ති? 
ආමන්තා. ඨසොතායතනං…ඨප.… කායායතනං… රූපායතනං…ඨප.…

ඨඵොට් බ්බායතනංඅඨචතසිකංසවිපාකන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

593. සම්මාවාචා අඨචතසිකාති? ආමන්තා. සම්මාදිට්ඨි අඨචතසිකාති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාවාචා අඨචතසිකාති? ආමන්තා.
සම්මාසඞ්කප්ඨපො…ඨප.… සම්මාවායාඨමො…ඨප.… සම්මාසති…ඨප.…

සම්මාසමාධි අඨචතසිඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.… සම්මාආජීඨවො අඨචතසිඨකොති? ආමන්තා.

සම්මාදිට්ඨි අඨචතසිකාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාආජීඨවො

අඨචතසිඨකොති? ආමන්තා. සම්මාසඞ්කප්ඨපො… සම්මාවායාඨමො…

සම්මාසති…සම්මාසමාධිඅඨචතසිඨකොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මාදිට්ඨි ඨචතසිකාති? ආමන්තා. සම්මාවාචා ඨචතසිකාති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාදිට්ඨි ඨචතසිකාති? ආමන්තා.

සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.… සම්මාආජීඨවො ඨචතසිඨකොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාසඞ්කප්ඨපො…ඨප.… සම්මාවායාඨමො…ඨප.…

සම්මාසති…ඨප.… සම්මාසමාධි ඨචතසිඨකොති? ආමන්තා. සම්මාවාචා

ඨචතසිකාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාසමාධි ඨචතසිඨකොති? 

ආමන්තා.සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.…සම්මාආජීඨවොඨචතසිඨකොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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594. න වත්තබ්බං – ‘‘සීලං අඨචතසික’’න්ති? ආමන්තා. සීඨල

උප්පජ්ජිත්වානිරුද්ඨධ දුස්සීඨලොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.ඨතනහිසීලං
අඨචතසිකන්ති. 

සීලංඅඨචතසිකන්තිකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(102) 8. සීලංනචිත්තානුපරිවත්තීතිෙථා 

595. සීලං න චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා. රූපං… නිබ්බානං…

චක්ඛායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

සීලං න චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා. ඵස්ඨසො න චිත්තානුපරිවත්තීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සීලං න චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා.
ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා… ඨචතනා… සද්ධා… වීරියං… සති…

සමාධි…ඨප.…පඤ්ඤානචිත්තානුපරිවත්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඵස්ඨසො චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා. සීලං චිත්තානුපරිවත්තීති? න

ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨවදනා…ඨප.…සඤ්ඤා…ඨචතනා … සද්ධා…

වීරියං…සති…සමාධි…ඨප.…පඤ්ඤාචිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා.සීලං

චිත්තානුපරිවත්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

596. සම්මාවාචා න චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා. සම්මාදිට්ඨි න

චිත්තානුපරිවත්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාවාචා න

චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා. සම්මාසඞ්කප්ඨපො… සම්මාවායාඨමො…

සම්මාසති…ඨප.… සම්මාසමාධි න චිත්තානුපරිවත්තීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.… සම්මාආජීඨවො න චිත්තානුපරිවත්තීති? 

ආමන්තා. සම්මාදිට්ඨි න චිත්තානුපරිවත්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

සම්මාආජීඨවො න චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා. සම්මාසඞ්කප්ඨපො…

සම්මාවායාඨමො…සම්මාසති…ඨප.…සම්මාසමාධින චිත්තානුපරිවත්තීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මාදිට්ඨි චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා. සම්මාවාචා 

චිත්තානුපරිවත්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාදිට්ඨි

චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා. සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.… සම්මාආජීඨවො

චිත්තානුපරිවත්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සම්මාසඞ්කප්ඨපො … සම්මාවායාඨමො… සම්මාසති…ඨප.… සම්මාසමාධි

චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා. සම්මාවාචා චිත්තානුපරිවත්තීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාසමාධි චිත්තානුපරිවත්තීති? ආමන්තා.

සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.… සම්මාආජීඨවො චිත්තානුපරිවත්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

597. න වත්තබ්බං – ‘‘සීලං න චිත්තානුපරිවත්තී’’ති? ආමන්තා. සීඨල

උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ඨධදුස්සීඨලොඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.ඨතනහිසීලං
න චිත්තානුපරිවත්තීති. 

සීලංනචිත්තානුපරිවත්තීතිකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(103) 9. සමාදානකහතුෙථා 

598. සමාදානඨහතුකං සීලං වඩ්ඪතීති? ආමන්තා. සමාදානඨහතුඨකො

ඵස්ඨසො වඩ්ඪති, ඨවදනා වඩ්ඪති, සඤ්ඤා වඩ්ඪති, ඨචතනා වඩ්ඪති, චිත්තං

වඩ්ඪති, සද්ධා වඩ්ඪති, වීරියං වඩ්ඪති, සති වඩ්ඪති, සමාධි වඩ්ඪති, පඤ්ඤා

වඩ්ඪතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමාදානඨහතුකංසීලංවඩ්ඪතීති? ආමන්තා.ලතාවියවඩ්ඪති, මාලුවා විය

වඩ්ඪති, රුක්ඨඛොවියවඩ්ඪති, තිණංවියවඩ්ඪති, මුඤ්ජපුඤ්ඨජොවියවඩ්ඪතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

599. සමාදානඨහතුකං සීලං වඩ්ඪතීති? ආමන්තා. සීලං සමාදියිත්වා
කාමවිතක්කං විතක්ඨකන්තස්ස බයාපාදවිතක්කං විතක්ඨකන්තස්ස

විහිංසාවිතක්කං විතක්ඨකන්තස්ස සීලං වඩ්ඪතීති? ආමන්තා. ද්වින්නං

ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්වින්නං ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං

සඨමොධානං ඨහොතීති? ආමන්තා. කුසලාකුසලා සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා

කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසලාකුසලාසාවජ්ජානවජ්ජාහීනපණීතාකණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා

සම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– ‘‘චත්තාරිමානි, 

භික්ඛඨව, සුවිදූරවිදූරානි!කතමානිචත්තාරි? නභඤ්ච, භික්ඛඨව, පථවීච–ඉදං
ප මං සුවිදූරවිදූරං…ඨප.…තස්මාසතංධම්ඨමොඅසබ්භිආරකා’’ති.අත්ඨථව



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

305 

පටුන 

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘කුසලාකුසලා
සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා සම්මුඛීභාවං
ආගච්ඡන්තී’’ති. 

600. න වත්තබ්බං–‘‘සමාදානඨහතුකංසීලංවඩ්ඪතී’’ති? ආමන්තා.නනු

වුත්තංභගවතා– ‘‘ආරාමඨරොපාවනඨරොපා…ඨප.…ධම්මට් ාසීලසම්පන්නා

ඨත ජනා සග්ගගාමිඨනො’’ති. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි
සමාදානඨහතුකංසීලංවඩ්ඪතීති. 

සමාදානඨහතුකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(104) 10. විඤ්ඤත්තිසීලන්තිෙථා 

601. විඤ්ඤත්තිසීලන්ති? ආමන්තා.පාණාතිපාතාඨවරමණීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අදින්නාදානාඨවරමණීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

කාඨමසුමිච්ඡාචාරා ඨවරමණීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… මුසාවාදා

ඨවරමණීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානා

ඨවරමණීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අභිවාදනං සීලං, පච්චුට් ානං සීලං, අඤ්ජලිකම්මං සීලං, සාමීචිකම්මං

සීලං, ආසනාභිහාඨරො සීලං, ඨසයයාභිහාඨරො සීලං, පාඨදොදකාභිහාඨරො සීලං, 

පාදකථලිකාභිහාඨරො සීලං, න්හාඨන පිට්ඨිපරිකම්මං සීලන්ති? ආමන්තා. 

පාණාතිපාතා ඨවරමණීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානාඨවරමණීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

602. න වත්තබ්බං–‘‘විඤ්ඤත්තිසීල’’න්ති? ආමන්තා. දුස්සිලයන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨතනහිවිඤ්ඤත්තිසීලන්ති. 

විඤ්ඤත්තිසීලන්තිකථානිට්ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

(105) 11. අවිඤ්ඤත්තිදුස්සිලයන්තිෙථා 

603. අවිඤ්ඤත්ති දුස්සිලයන්ති? ආමන්තා. පාණාතිපාඨතොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අදින්නාදානන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
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කාඨමසුමිච්ඡාචාඨරොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…මුසාවාඨදොති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සුරාඨමරයමජ්ජපමාදට් ානන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පාපකම්මං සමාදියිත්වා දානං දදන්තස්ස පුඤ්ඤඤ්ච අපුඤ්ඤඤ්ච උඨභො

වඩ්ඪන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පුඤ්ඤඤ්ච අපුඤ්ඤඤ්ච උඨභො 

වඩ්ඪන්තීති? ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං

සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්වින්නං

ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? ආමන්තා.
කුසලාකුසලා සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා 

සම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසලාකුසලාසාවජ්ජානවජ්ජාහීනපණීතාකණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා

සම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා.නනු වුත්තං භගවතා– ‘‘චත්තාරිමානි, 

භික්ඛඨව, සුවිදූරවිදූරානි! කතමානි චත්තාරි? නභඤ්ච, භික්ඛඨව, පථවීච–ඉදං
ප මංසුවිදූරවිදූරං…ඨප.…තස්මාසතං ධම්ඨමොඅසබ්භිආරකා’’ති.අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘කුසලාකුසලා
සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා සම්මුඛීභාවං 
ආගච්ඡන්තී’’ති. 

604. න වත්තබ්බං – ‘‘අවිඤ්ඤත්ති දුස්සිලය’’න්ති? ආමන්තා. නනු

පාපකම්මං සමාදින්ඨනො ආසීති? ආමන්තා. හඤ්චි පාපකම්මං සමාදින්ඨනො

ආසි, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘අවිඤ්ඤත්තිදුස්සිලය’’න්ති. 

අවිඤ්ඤත්තිදුස්සිලයන්තිකථානිට්ඨිතා. 

දසමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

උපපත්ඨතසිඨය පඤ්චක්ඛන්ඨධ අනිරුද්ඨධ කිරියා පඤ්චක්ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්ති, මග්ගසමඞ්ගිස්සරූපංමග්ඨගො, පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සඅත්ථි

මග්ගභාවනා, පඤ්චවිඤ්ඤාණා කුසලාපි අකුසලාපි, පඤ්චවිඤ්ඤාණා

සාඨභොගා, මග්ගසමඞ්ගීද්වීහිසීඨලහිසමන්නාගඨතො, සීලංඅඨචතසිකං, සීලං

න චිත්තානුපරිවත්ති, සමාදානඨහතුකං සීලං වඩ්ඪතීති, විඤ්ඤත්තිසීලං
අවිඤ්ඤත්තිදුස්සිලයන්ති. 

දුතිඨයොපණ්ණාසඨකො. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

307 

පටුන 

තස්සුද්දානං– 

නියාමසඞ්ගහගතානිසංසතා ච නිඨරොඨධොති [නියාම සඞ්ගහගතානිසංසතා
අත්ථි පඤ්චඨවොකාරභඨවො නිඨරොඨධො මග්ගසමඞ්ගිස්ස පඤ්චඨවොකාරභඨවොති 

(සී. සයා. ක.), නියාම සඞ්ගහ ගතානිසංසතා අත්ථි පඤ්චඨවොකාරභඨවො

මග්ගසමඞ්ගිස්ස ඨනොපඤ්චඨවොකාරභඨවො(පී.)]. 

11. එොදසමවග්කගො 

(106-108) 1-3. තිස්කසොපිඅනුසයෙථා 

605. අනුසයා අබයාකතාති? ආමන්තා. විපාකාබයාකතා කිරියාබයාකතා

රූපං නිබ්බානං චක්ඛායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමරාගානුසඨයො අබයාකඨතොති? ආමන්තා. කාමරාඨගො
කාමරාගපරියුට් ානං කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො කාමඨයොඨගො

කාමච්ඡන්දනීවරණංඅබයාකතන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…කාමරාඨගො

කාමරාගපරියුට් ානං…ඨප.… කාමච්ඡන්දනීවරණං අකුසලන්ති? ආමන්තා.

කාමරාගානුසඨයොඅකුසඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පටිඝානුසඨයො අබයාකඨතොති? ආමන්තා. පටිඝං පටිඝපරියුට් ානං 

පටිඝසංඨයොජනං අබයාකතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පටිඝං

පටිඝපරියුට් ානං පටිඝසංඨයොජනං අකුසලන්ති? ආමන්තා. පටිඝානුසඨයො

අකුසඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මානානුසඨයො අබයාකඨතොති? ආමන්තා. මාඨනො මානපරියුට් ානං 

මානසංඨයොජනං අබයාකතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… මාඨනො

මානපරියුට් ානං මානසංඨයොජනං අකුසලන්ති? ආමන්තා. මානානුසඨයො

අකුසඨලොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දිට් ානුසඨයො අබයාකඨතොති? ආමන්තා. දිට්ඨි දිට්ඨ ොඨඝො දිට්ඨිඨයොඨගො

දිට්ඨිපරියුට් ානං දිට්ඨිසංඨයොජනං අබයාකතන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දිට්ඨි දිට්ඨ ොඨඝො දිට්ඨිඨයොඨගො දිට්ඨිපරියුට් ානං

දිට්ඨිසංඨයොජනං අකුසලන්ති? ආමන්තා.දිට් ානුසඨයොඅකුසඨලොති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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විචිකිච්ඡානුසඨයො අබයාකඨතොති? ආමන්තා. විචිකිච්ඡා 

විචිකිච්ඡාපරියුට් ානංවිචිකිච්ඡාසංඨයොජනංවිචිකිච්ඡානීවරණංඅබයාකතන්ති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡාපරියුට් ානං 

විචිකිච්ඡාසංඨයොජනං විචිකිච්ඡානීවරණං අකුසලන්ති? ආමන්තා.

විචිකිච්ඡානුසඨයො අකුසඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

භවරාගානුසඨයොඅබයාකඨතොති? ආමන්තා.භවරාඨගොභවරාගපරියුට් ානං 

භවරාගසංඨයොජනං අබයාකතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… භවරාඨගො

භවරාගපරියුට් ානං භවරාගසංඨයොජනං අකුසලන්ති? ආමන්තා.

භවරාගානුසඨයොඅකුසඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිජ්ජානුසඨයො අබයාකඨතොති? ආමන්තා. අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො 
අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජාපරියුට් ානං අවිජ්ජාසංඨයොජනං අවිජ්ජානීවරණං

අබයාකතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො
අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජාපරියුට් ානං අවිජ්ජාසංඨයොජනං අවිජ්ජානීවරණං

අකුසලන්ති? ආමන්තා. අවිජ්ජානුසඨයො අකුසඨලොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

606. න වත්තබ්බං – ‘‘අනුසයා අබයාකතා’’ති? ආමන්තා. පුථුජ්ජඨනො

කුසලාබයාකඨත චිත්ඨත වත්තමාඨන ‘‘සානුසඨයො’’ති වත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා. කුසලාකුසලා ධම්මා සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන හි අනුසයා අබයාකතාති. පුථුජ්ජඨනො 

කුසලාබයාකඨතචිත්ඨතවත්තමාඨන‘‘සරාඨගො’’තිවත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා.

කුසලාකුසලා ධම්මාසම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨතනහිරාඨගො අබයාකඨතොති. 

607. අනුසයා අඨහතුකාති? ආමන්තා. රූපං නිබ්බානං

චක්ඛායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමරාගානුසඨයො අඨහතුඨකොති? ආමන්තා. කාමරාඨගො

කාමරාගපරියුට් ානං කාමරාගසංඨයොජනංකාමච්ඡන්දනීවරණංඅඨහතුකන්ති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමරාඨගො කාමරාගපරියුට් ානං…ඨප.…

කාමච්ඡන්දනීවරණං සඨහතුකන්ති? ආමන්තා. කාමරාගානුසඨයො 

සඨහතුඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පටිඝානුසඨයො…ඨප.…
මානානුසඨයො… දිට් ානුසඨයො… විචිකිච්ඡානුසඨයො… භවරාගානුසඨයො…

අවිජ්ජානුසඨයො අඨහතුඨකොති? ආමන්තා. අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො
අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජාපරියුට් ානං අවිජ්ජාසංඨයොජනං අවිජ්ජානීවරණං 

අඨහතුකන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො…ඨප.…
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අවිජ්ජානීවරණං සඨහතුකන්ති? ආමන්තා. අවිජ්ජානුසඨයො සඨහතුඨකොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

608. න වත්තබ්බං – ‘‘අනුසයා අඨහතුකා’’ති? ආමන්තා. පුථුජ්ජඨනො

කුසලාබයාකඨත චිත්ඨත වත්තමාඨන ‘‘සානුසඨයො’’ති වත්තබ්ඨබොති? 

ආමන්තා.අනුසයාඨතනඨහතුනාසඨහතුකාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨතන හි අනුසයා අඨහතුකාති. පුථුජ්ජඨනො කුසලාබයාකඨත චිත්ඨත 

වත්තමාඨන ‘‘සරාඨගො’’ති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. රාඨගො ඨතන ඨහතුනා

සඨහතුඨකොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨතනහිරාඨගොඅඨහතුඨකොති. 

609. අනුසයා චිත්තවිප්පයුත්තාති? ආමන්තා. රූපං නිබ්බානං

චක්ඛායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමරාගානුසඨයො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. කාමරාඨගො 
කාමරාගපරියුට් ානං කාමරාගසංඨයොජනං කාඨමොඨඝො කාමඨයොඨගො

කාමච්ඡන්දනීවරණං චිත්තවිප්පයුත්තන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
කාමරාඨගො කාමරාගපරියුට් ානං…ඨප.… කාමච්ඡන්දනීවරණං

චිත්තසම්පයුත්තන්ති? ආමන්තා. කාමරාගානුසඨයො චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

610. කාමරාගානුසඨයො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා.

කතමක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනොති? සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනොති.

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. ඨවදනාක්ඛන්ඨධො

සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමරාගානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? 

ආමන්තා.කාමරාඨගොසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමරාඨගො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො 

චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. කාමරාගානුසඨයො

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කාමරාගානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො චිත්තවිප්පයුත්ඨතො, 

කාමරාඨගො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා.
සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො චිත්තසම්පයුත්ඨතො එකඨදඨසො 

චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො චිත්තසම්පයුත්ඨතො එකඨදඨසො 

චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො

එකඨදඨසො චිත්තසම්පයුත්ඨතො එකඨදඨසො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

611. පටිඝානුසඨයො මානානුසඨයො දිට් ානුසඨයො විචිකිච්ඡානුසඨයො

භවරාගානුසඨයො අවිජ්ජානුසඨයො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. අවිජ්ජා

අවිජ්ඨජොඨඝොඅවිජ්ජාඨයොඨගොඅවිජ්ජානීවරණං චිත්තවිප්පයුත්තන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අවිජ්ජා අවිජ්ඨජොඨඝො අවිජ්ජාඨයොඨගො අවිජ්ජානීවරණං

චිත්තසම්පයුත්තන්ති? ආමන්තා. අවිජ්ජානුසඨයො චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

612. අවිජ්ජානුසඨයො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා.

කතමක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනොති? සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනොති.

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. ඨවදනාක්ඛන්ඨධො

සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධොචිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිජ්ජානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? 

ආමන්තා. අවිජ්ජාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා චිත්තවිප්පයුත්තාති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අවිජ්ජා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නාචිත්තසම්පයුත්තාති? 

ආමන්තා. අවිජ්ජානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො

චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිජ්ජානුසඨයො සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො චිත්තවිප්පයුත්ඨතො, 

අවිජ්ජාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා චිත්තසම්පයුත්තාති? ආමන්තා.
සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො චිත්තසම්පයුත්ඨතො එකඨදඨසො 

චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො චිත්තසම්පයුත්ඨතො එකඨදඨසො 

චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො

එකඨදඨසො චිත්තසම්පයුත්ඨතො එකඨදඨසො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

613. න වත්තබ්බං – ‘‘අනුසයා චිත්තවිප්පයුත්තා’’ති? ආමන්තා.
පුථුජ්ජඨනො කුසලාබයාකඨත චිත්ඨත වත්තමාඨන ‘‘සානුසඨයො’’ති

වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. අනුසයා ඨතන චිත්ඨතන සම්පයුත්තාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ.ඨතනහිඅනුසයාචිත්තවිප්පයුත්තාති. පුථුජ්ජඨනොකුසලාබයාකඨත
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චිත්ඨත වත්තමාඨන ‘‘සරාඨගො’’ති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. රාඨගො ඨතන

චිත්ඨතන සම්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතන හි රාඨගො 
චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති. 

තිස්ඨසොපිඅනුසයකථානිට්ඨිතා. 

11. එොදසමවග්කගො 

(109) 4. ඤාණෙථා 

614. අඤ්ඤාඨණ විගඨත ඤාණවිප්පයුත්ඨත චිත්ඨත වත්තමාඨන න

වත්තබ්බං – ‘‘ඤාණී’’ති? ආමන්තා. රාඨග විගඨත න වත්තබ්බං –

‘‘වීතරාඨගො’’ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අඤ්ඤාඨණ විගඨත

ඤාණවිප්පයුත්ඨතචිත්ඨතවත්තමාඨනනවත්තබ්බං– ‘‘ඤාණී’’ති? ආමන්තා.
ඨදොඨස විගඨත… ඨමොඨහ විගඨත… කිඨලඨස විගඨත න වත්තබ්බං – 

‘‘නික්කිඨලඨසො’’ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රාඨගවිගඨතවත්තබ්බං–‘‘වීතරාඨගො’’ති? ආමන්තා.අඤ්ඤාඨණවිගඨත 

ඤාණවිප්පයුත්ඨත චිත්ඨත වත්තමාඨන වත්තබ්බං – ‘‘ඤාණී’’ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨදොඨස විගඨත… ඨමොඨහ විගඨත… කිඨලඨස විගඨත 

වත්තබ්බං – ‘‘නික්කිඨලඨසො’’ති? ආමන්තා. අඤ්ඤාඨණ විගඨත

ඤාණවිප්පයුත්ඨත චිත්ඨත වත්තමාඨන වත්තබ්බං – ‘‘ඤාණී’’ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

615. අඤ්ඤාඨණ විගඨත ඤාණවිප්පයුත්ඨත චිත්ඨත වත්තමාඨන

වත්තබ්බං – ‘‘ඤාණී’’ති? ආමන්තා. අතීඨතනඤාඨණනඤාණීනිරුද්ඨධන

විගඨතන පටිපස්සද්ඨධනඤාඨණනඤාණීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඤාණකථානිට්ඨිතා. 

11. එොදසමවග්කගො 

(110) 5. ඤාණංචිත්තවිප්පයුත්තන්තිෙථා 

616. ඤාණං චිත්තවිප්පයුත්තන්ති? ආමන්තා. රූපං නිබ්බානං 

චක්ඛායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

ඤාණං චිත්තවිප්පයුත්තන්ති? ආමන්තා. පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං 

සම්මාදිට්ඨි ධම්මවිචයසම්ඨබොජ්ඣඞ්ඨගො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං 
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වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං පඤ්ඤාබලං සම්මාදිට්ඨි 

ධම්මවිචයසම්ඨබොජ්ඣඞ්ඨගො චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. ඤාණං 

චිත්තසම්පයුත්තන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඤාණං චිත්තවිප්පයුත්තන්ති? ආමන්තා. කතමක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති? 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? න

ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා.

ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඤාණං සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නං 

චිත්තවිප්පයුත්තන්ති? ආමන්තා. පඤ්ඤා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා 

චිත්තවිප්පයුත්තාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පඤ්ඤා

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා චිත්තසම්පයුත්තාති? ආමන්තා. ඤාණං

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නං චිත්තසම්පයුත්තන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඤාණං සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නං චිත්තවිප්පයුත්තං, 

පඤ්ඤා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා චිත්තසම්පයුත්තාති? ආමන්තා.
සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො චිත්තසම්පයුත්ඨතො එකඨදඨසො

චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො

එකඨදඨසො චිත්තසම්පයුත්ඨතො එකඨදඨසො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා.
ඨවදනාක්ඛන්ඨධො සඤ්ඤාක්ඛන්ඨධො එකඨදඨසො චිත්තසම්පයුත්ඨතො

එකඨදඨසො චිත්තවිප්පයුත්ඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

617. න වත්තබ්බං – ‘‘ඤාණං චිත්තවිප්පයුත්ත’’න්ති? ආමන්තා. අරහා 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී ‘‘ඤාණී’’ති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. ඤාණං ඨතන

චිත්ඨතන සම්පයුත්තන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතන හි ඤාණං 
චිත්තවිප්පයුත්තන්ති. 

අරහා චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී‘‘පඤ්ඤවා’’ති වත්තබ්ඨබොති [සකවාදීපුච්ඡා

විය දිස්සති]? ආමන්තා. පඤ්ඤා ඨතන චිත්ඨතන සම්පයුත්තාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ.ඨතනහිපඤ්ඤා චිත්තවිප්පයුත්තාති. 

ඤාණංචිත්තවිප්පයුත්තන්තිකථානිට්ඨිතා. 

11. එොදසමවග්කගො 

(111) 6. ඉදංදුක්ඛන්තිෙථා 

618. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං

පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘අයං දුක්ඛසමුදඨයො’’ති වාචං භාසඨතො ‘‘අයං
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දුක්ඛසමුදඨයො’’ති ඤාණං පවත්තතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ‘‘ඉදං

දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිඤාණං පවත්තතීති? ආමන්තා.
‘‘අයං දුක්ඛනිඨරොඨධො’’ති වාචං භාසඨතො ‘‘අයං දුක්ඛනිඨරොඨධො’’ති ඤාණං

පවත්තතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො

‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘අයං මග්ඨගො’’ති වාචං 

භාසඨතො ‘‘අයං මග්ඨගො’’ති ඤාණං පවත්තතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

‘‘අයං සමුදඨයො’’ති වාචං භාසඨතො න ච ‘‘අයං සමුදඨයො’’ති ඤාණං 

පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො න ච ‘‘ඉදං

දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං පවත්තතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ‘‘අයං 
නිඨරොඨධො’’ති… ‘‘අයං මග්ඨගො’’ති වාචං භාසඨතො න ච ‘‘අයං මග්ඨගො’’ති

ඤාණං පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතොන ච ‘‘ඉදං

දුක්ඛ’’න්තිඤාණංපවත්තතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

619. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං

පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති වාචං භාසඨතො ‘‘රූපං

අනිච්ච’’න්ති ඤාණං පවත්තතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ‘‘ඉදං

දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිඤාණං පවත්තතීති? ආමන්තා.
ඨවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… ‘‘විඤ්ඤාණං අනිච්ච’’න්ති වාචං භාසඨතො

‘‘විඤ්ඤාණංඅනිච්ච’’න්තිඤාණංපවත්තතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්තිඤාණං පවත්තතීති? 
ආමන්තා. ‘‘රූපං අනත්තා’’ති වාචං භාසඨතො ‘‘රූපං අනත්තා’’ති ඤාණං

පවත්තතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො

‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං පවත්තතීති? ආමන්තා. ඨවදනා … සඤ්ඤා…
සඞ්ඛාරා… ‘‘විඤ්ඤාණං අනත්තා’’ති වාචං භාසඨතො ‘‘විඤ්ඤාණං

අනත්තා’’ති ඤාණංපවත්තතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති වාචං භාසඨතො න ච ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති ඤාණං

පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො න ච ‘‘ඉදං

දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං පවත්තතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨවදනා…
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… ‘‘විඤ්ඤාණං අනිච්ච’’න්ති වාචං භාසඨතො න ච

‘‘විඤ්ඤාණං අනිච්ච’’න්ති ඤාණං පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති

වාචං භාසඨතො න ච ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං පවත්තතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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‘‘රූපං අනත්තා’’ති වාචං භාසඨතො න ච ‘‘රූපං අනත්තා’’ති ඤාණං 

පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො න ච ‘‘ඉදං

දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං පවත්තතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… ඨවදනා…
සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… ‘‘විඤ්ඤාණං අනත්තා’’ති වාචං භාසඨතො න ච

‘‘විඤ්ඤාණං අනත්තා’’ති ඤාණං පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති

වාචං භාසඨතො න ච ‘‘දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං පවත්තතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

620. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසඨතො ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති ඤාණං

පවත්තතීති? ආමන්තා. ‘‘ඉ’’ති [ඊති (සයා. පී.)] ච ‘‘ද’’න්ති ච ‘‘දු’’ති [දූති

(සයා.පී.)] ච‘‘ඛ’’න්තිචඤාණංපවත්තතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉදංදුක්ඛන්තිකථානිට්ඨිතා. 

11. එොදසමවග්කගො 

(112) 7. ඉද්ධිබලෙථා 

621. ඉද්ධිබඨලන සමන්නාගඨතො කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා.

ඉද්ධිමයිඨකො ඨසො ආයු, ඉද්ධිමයිකා සා ගති, ඉද්ධිමයිඨකො ඨසො 

අත්තභාවප්පටිලාඨභොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉද්ධිබඨලන සමන්නාගඨතොකප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා.අතීතංකප්පං

තිට්ඨ යය, අනාගතං කප්පං තිට්ඨ යයාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

ඉද්ධිබඨලන සමන්නාගඨතො කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා. ද්ඨව කප්ඨප

තිට්ඨ යය, තඨයො කප්ඨප තිට්ඨ යය, චත්තාඨරො කප්ඨප තිට්ඨ යයාති? න

ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඉද්ධිබඨලනසමන්නාගඨතොකප්පං තිට්ඨ යයාති? 

ආමන්තා.සතිජීවිඨතජීවිතාවඨසඨසතිට්ඨ යය, අසතිජීවිඨත ජීවිතාවඨසඨස

තිට්ඨ යයාති? සති ජීවිඨත ජීවිතාවඨසඨස තිට්ඨ යයාති. හඤ්චි සති ජීවිඨත

ජීවිතාවඨසඨස තිට්ඨ යය, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඉද්ධිබඨලන
සමන්නාගඨතො කප්පං තිට්ඨ යයා’’ති. අසති ජීවිඨත ජීවිතාවඨසඨස

තිට්ඨ යයාති, මඨතො තිට්ඨ යය, කාලඞ්කඨතො තිට්ඨ යයාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

622. ඉද්ධිබඨලන සමන්නාගඨතො කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා.

උප්පන්ඨනොඵස්ඨසොමානිරුජ්ඣීති ලබ්භාඉද්ධියාපග්ගඨහතුන්ති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…උප්පන්නාඨවදනා…ඨප.… උප්පන්නාසඤ්ඤා …ඨප.…
උප්පන්නා ඨචතනා…ඨප.… උප්පන්නං චිත්තං… උප්පන්නා සද්ධා…



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

315 

පටුන 

උප්පන්නංවීරියං…උප්පන්නාසති…උප්පන්ඨනොසමාධි …ඨප.…උප්පන්නා

පඤ්ඤා මා නිරුජ්ඣීති ලබ්භා ඉද්ධියා පග්ගඨහතුන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉද්ධිබඨලනසමන්නාගඨතොකප්පංතිට්ඨ යයාති? ආමන්තා.රූපං නිච්චං

ඨහොූතති ලබ්භා ඉද්ධියා පග්ගඨහතුන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං නිච්චං ඨහොූතති ලබ්භා

ඉද්ධියාපග්ගඨහතුන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉද්ධිබඨලන සමන්නාගඨතො කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා. ජාතිධම්මා

සත්තා මා ජායිංසූති ලබ්භා ඉද්ධියා පග්ගඨහතුන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ජරාධම්මා සත්තා මා ජීරිංසූති…ඨප.… බයාධිධම්මා
සත්තා මා බයාධියිංසූති…ඨප.… මරණධම්මා සත්තා මා මීයිංසූති ලබ්භා 

ඉද්ධියාපග්ගඨහතුන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

623. න වත්තබ්බං–‘‘ඉද්ධිබඨලනසමන්නාගඨතොකප්පංතිට්ඨ යයා’’ති? 

ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘යස්ස කස්සචි, ආනන්ද, චත්තාඨරො
ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා

සුසමාරද්ධා, ඨසොආකඞ්ඛමාඨනොකප්පං වා තිට්ඨ යයකප්පාවඨසසං වා’’ති 

[දී.නි.2.166; සං.නි.5.822; උදා.51]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.
ඨතනහි ඉද්ධිබඨලනසමන්නාගඨතොකප්පංතිට්ඨ යයාති. 

624. ඉද්ධිබඨලන සමන්නාගඨතො කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා. නනු

වුත්තංභගවතා – ‘‘චතුන්නං, භික්ඛඨව, ධම්මානංනත්ථිඨකොචිපාටිඨභොඨගො
සමඨණො වා බ්රාහ්මඨණො වා ඨදඨවො වා මාඨරො වා බ්රහ්මා වා ඨකොචි වා

ඨලොකස්මිං! කතඨමසං චතුන්නං? ජරාධම්ඨමො ‘‘මා ජීරී’’ති නත්ථි ඨකොචි
පාටිඨභොඨගො සමඨණොවාබ්රාහ්මඨණොවාඨදඨවොවා මාඨරොවාබ්රහ්මාවාඨකොචි
වා ඨලොකස්මිං. බයාධිධම්ඨමො ‘‘මා බයාධියී’’ති…ඨප.… මරණධම්ඨමො ‘‘මා
මීයී’’ති…ඨප.… යානි ඨඛො පන තානි පුබ්ඨබ කතානි පාපකානි කම්මානි 

සංකිඨලසිකානි ඨපොඨනොබ්භවිකානි [ඨපොඨනොභවිකානි (සී. පී.)] සදරානි 

[නිස්සාරානි (සී. පී. ක.), දුක්ඛුද්රයානි (සයා.)] දුක්ඛවිපාකානි ආයතිං
ජාතිජරාමරණියානි ඨතසං විපාඨකො ‘‘මා නිබ්බත්තී’’ති නත්ථි ඨකොචි
පාටිඨභොඨගොසමඨණොවාබ්රාහ්මඨණොවාඨදඨවොවාමාඨරොවා බ්රහ්මාවාඨකොචි

වා ඨලොකස්මිං. ඉඨමසං ඨඛො, භික්ඛඨව, චතුන්නං ධම්මානං නත්ථි ඨකොචි
පාටිඨභොඨගොසමඨණොවාබ්රාහ්මඨණොවාඨදඨවොවාමාඨරොවාබ්රහ්මාවාඨකොචි

වා ඨලොකස්මි’’න්ති [අ.නි.4.182]. අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතන
හිනවත්තබ්බං–‘‘ඉද්ධිබඨලනසමන්නාගඨතොකප්පං තිට්ඨ යයා’’ති. 
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ඉද්ධිබලකථානිට්ඨිතා. 

11. එොදසමවග්කගො 

(113) 8. සමාධිෙථා 

625. චිත්තසන්තති සමාධීති? ආමන්තා.අතීතාචිත්තසන්තතිසමාධීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… චිත්තසන්තති සමාධීති? ආමන්තා. අනාගතා

චිත්තසන්තතිසමාධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…චිත්තසන්තතිසමාධීති? 

ආමන්තා.නනුඅතීතංනිරුද්ධංඅනාගතංඅජාතන්ති? ආමන්තා.හඤ්චිඅතීතං

නිරුද්ධං අනාගතං අජාතං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘චිත්තසන්තති
සමාධී’’ති. 

626. එකචිත්තක්ඛණිඨකො සමාධීති? ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී 

සමාපන්ඨනොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨසොතවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී…ඨප.… ඝානවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී… 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී… කායවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී…ඨප.…

අකුසලචිත්තසමඞ්ගී …ඨප.… රාගසහගතචිත්තසමඞ්ගී…ඨප.…
ඨදොසසහගතචිත්තසමඞ්ගී…ඨප.… ඨමොහසහගතචිත්තසමඞ්ගී…ඨප.…

අඨනොත්තප්පසහගතචිත්තසමඞ්ගී සමාපන්ඨනොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චිත්තසන්තති සමාධීති? ආමන්තා. අකුසලචිත්තසන්තති සමාධීති? න 
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රාගසහගතා…ඨප.… ඨදොසසහගතා…ඨප.…

ඨමොහසහගතා…ඨප.… අඨනොත්තප්පසහගතා චිත්තසන්තති සමාධීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නවත්තබ්බං–‘‘චිත්තසන්තතිසමාධී’’ති? ආමන්තා.නනුවුත්තං භගවතා

– ‘‘අහං ඨඛො, ආවුඨසො නිගණ් ා, පඨහොමි අනිඤ්ජමාඨනො කාඨයන, 

අභාසමාඨනො වාචං, සත්ත රත්තින්දිවානි [රත්තිදිවානි (ක.)] එකන්තසුඛං

පටිසංඨවදීවිහරිතු’’න්ති [ම.නි. 1.180]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.
ඨතනහිචිත්තසන්තතිසමාධීති. 

සමාධිකථානිට්ඨිතා. 
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11. එොදසමවග්කගො 

(114) 9. ධම්මට්ඨිතතාෙථා 

627. ධම්මට්ඨිතතා පරිනිප්ඵන්නාති? ආමන්තා. තාය ඨිතතා

පරිනිප්ඵන්නාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…තායඨිතතාපරිනිප්ඵන්නාති? 

ආමන්තා. තාය තාඨයව නත්ථි දුක්ඛස්සන්තකිරියා, නත්ථි වට්ටුපච්ඨඡඨදො, 

නත්ථි අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපස්ස ඨිතතාපරිනිප්ඵන්නාති? ආමන්තා. තායඨිතතා පරිනිප්ඵන්නාති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… තාය ඨිතතා පරිනිප්ඵන්නාති? ආමන්තා. තාය

තාඨයව නත්ථි දුක්ඛස්සන්තකිරියා, නත්ථි වට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථි 

අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨවදනාය ඨිතතා…ඨප.… සඤ්ඤාය ඨිතතා…ඨප.… සඞ්ඛාරානං

ඨිතතා…ඨප.…විඤ්ඤාණස්සඨිතතාපරිනිප්ඵන්නාති? ආමන්තා.තායඨිතතා 

පරිනිප්ඵන්නාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…තායඨිතතාපරිනිප්ඵන්නාති? 

ආමන්තා. තාය තාඨයව නත්ථි දුක්ඛස්සන්තකිරියා, නත්ථි වට්ටුපච්ඨඡඨදො, 

නත්ථිඅනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ධම්මට්ඨිතතාකථානිට්ඨිතා. 

11. එොදසමවග්කගො 

(115) 10. අනිච්චතාෙථා 

628. අනිච්චතා පරිනිප්ඵන්නාති? ආමන්තා. තාය අනිච්චතාය අනිච්චතා

පරිනිප්ඵන්නාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… තාය අනිච්චතාය අනිච්චතා

පරිනිප්ඵන්නාති? ආමන්තා. තාය තාඨයව නත්ථි දුක්ඛස්සන්තකිරියා, නත්ථි

වට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථි අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. 

ජරා පරිනිප්ඵන්නාති? ආමන්තා. තාය ජරාය ජරා පරිනිප්ඵන්නාති? න 

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…තායජරායජරා පරිනිප්ඵන්නාති? ආමන්තා.තාය

තාඨයව නත්ථි දුක්ඛස්සන්තකිරියා, නත්ථි වට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථි

අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මරණං පරිනිප්ඵන්නන්ති? ආමන්තා. තස්ස මරණස්ස මරණං 

පරිනිප්ඵන්නන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. තස්ස මරණස්ස මරණං
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පරිනිප්ඵන්නන්ති? ආමන්තා.තස්සතස්ඨසවනත්ථිදුක්ඛස්සන්තකිරියා, නත්ථි

වට්ටුපච්ඨඡඨදො, නත්ථි අනුපාදාපරිනිබ්බානන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

629. රූපං පරිනිප්ඵන්නං, රූපස්සඅනිච්චතාඅත්ථීති? ආමන්තා.අනිච්චතා

පරිනිප්ඵන්නා, අනිච්චතාය අනිච්චතා අත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

රූපංපරිනිප්ඵන්නං, රූපස්සජරාඅත්ථීති? ආමන්තා.ජරාපරිනිප්ඵන්නා, ජරාය

ජරාඅත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං පරිනිප්ඵන්නං, රූපස්ස ඨභඨදො අත්ථි, අන්තරධානං අත්ථීති? 

ආමන්තා. මරණං පරිනිප්ඵන්නං, මරණස්ස ඨභඨදො අත්ථි, අන්තරධානං

අත්ථීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨවදනා …ඨප.…සඤ්ඤා…සඞ්ඛාරා…ඨප.… විඤ්ඤාණංපරිනිප්ඵන්නං, 

විඤ්ඤාණස්ස අනිච්චතා අත්ථීති? ආමන්තා. අනිච්චතා පරිනිප්ඵන්නා, 

අනිච්චතාය අනිච්චතා අත්ථීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… විඤ්ඤාණං 

පරිනිප්ඵන්නං, විඤ්ඤාණස්ස ජරා අත්ථීති? ආමන්තා. ජරා පරිනිප්ඵන්නා, 

ජරායජරා අත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

විඤ්ඤාණං පරිනිප්ඵන්නං, විඤ්ඤාණස්ස ඨභඨදො අත්ථි, අන්තරධානං

අත්ථීති? ආමන්තා. මරණං පරිනිප්ඵන්නං, මරණස්ස ඨභඨදො අත්ථි, 

අන්තරධානංඅත්ථීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනිච්චතාකථානිට්ඨිතා. 

එකාදසමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

අනුසයා අබයාකතා, අඨහතුකා, චිත්තවිප්පයුත්තා, අඤ්ඤාඨණ විගඨත

ඤාණී, ඤාණං චිත්තවිප්පයුත්තං, යත්ථසද්ඨද [යත්ථසද්ඨදො (සී.), යථාසද්දං

(?)] ඤාණං පවත්තති, ඉද්ධිබඨලන සමන්නාගඨතො කප්පං තිට්ඨ යය, 

චිත්තසන්තතිසමාධි, ධම්මට්ඨිතතා, අනිච්චතාති. 
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12. ද්වාදසමවග්කගො 

(116) 1. සංවකරොෙම්මන්තිෙථා 

630. සංවඨරො කම්මන්ති? ආමන්තා.චක්ඛුන්ද්රියසංවඨරොචක්ඛුකම්මන්ති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසොතින්ද්රියසංවඨරො…ඨප.…
ඝානින්ද්රියසංවඨරො…ඨප.… ජිව්හින්ද්රියසංවඨරො…ඨප.… කායින්ද්රියසංවඨරො

කායකම්මන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කායින්ද්රියසංවඨරො කායකම්මන්ති? ආමන්තා. චක්ඛුන්ද්රියසංවඨරො

චක්ඛුකම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කායින්ද්රියසංවඨරො 

කායකම්මන්ති? ආමන්තා. ඨසොතින්ද්රියසංවඨරො…ඨප.…

ඝානින්ද්රියසංවඨරො…ඨප.… ජිව්හින්ද්රියසංවඨරො ජිව්හාකම්මන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මනින්ද්රියසංවඨරො මඨනොකම්මන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මනින්ද්රියසංවඨරො මඨනොකම්මන්ති? ආමන්තා. චක්ඛුන්ද්රියසංවඨරො 

චක්ඛුකම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මනින්ද්රියසංවඨරො

මඨනොකම්මන්ති? ආමන්තා. ඨසොතින්ද්රියසංවඨරො …ඨප.…
ඝානින්ද්රියසංවඨරො… ජිව්හින්ද්රියසංවඨරො…ඨප.… කායින්ද්රියසංවඨරො

කායකම්මන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

631. අසංවඨරො කම්මන්ති? ආමන්තා. චක්ඛුන්ද්රියඅසංවඨරො

චක්ඛුකම්මන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඨසොතින්ද්රියඅසංවඨරො…ඨප.…
ඝානින්ද්රියඅසංවඨරො…ඨප.… ජිව්හින්ද්රියඅසංවඨරො… කායින්ද්රියඅසංවඨරො

කායකම්මන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කායින්ද්රියඅසංවඨරො කායකම්මන්ති? ආමන්තා. චක්ඛුන්ද්රියඅසංවඨරො

චක්ඛුකම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කායින්ද්රියඅසංවඨරො

කායකම්මන්ති? ආමන්තා. ඨසොතින්ද්රියඅසංවඨරො…ඨප.… 

ඝානින්ද්රියඅසංවඨරො…ඨප.…ජිව්හින්ද්රියඅසංවඨරො ජිව්හාකම්මන්ති? නඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මනින්ද්රියඅසංවඨරො මඨනොකම්මන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මනින්ද්රියඅසංවඨරො මඨනොකම්මන්ති? ආමන්තා. චක්ඛුන්ද්රියඅසංවඨරො

චක්ඛුකම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මනින්ද්රියඅසංවඨරො

මඨනොකම්මන්ති? ආමන්තා. ඨසොතින්ද්රියඅසංවඨරො…ඨප.… 
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ඝානින්ද්රියඅසංවඨරො…ඨප.… ජිව්හින්ද්රියඅසංවඨරො…ඨප.…

කායින්ද්රියඅසංවඨරො කායකම්මන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

632. න වත්තබ්බං–‘‘සංවඨරොපිඅසංවඨරොපිකම්ම’’න්ති? ආමන්තා.නනු

වුත්තංභගවතා– ‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපංදිස්වානිමිත්තග්ගාහී

ඨහොති…ඨප.… න නිමිත්තග්ගාහී ඨහොති, ඨසොඨතන සද්දං සුත්වා…ඨප.…
මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය නිමිත්තග්ගාහී ඨහොති…ඨප.… න නිමිත්තග්ගාහී

ඨහොතී’’ති!අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිසංවඨරොපිඅසංවඨරොපි
කම්මන්ති. 

සංවඨරොකම්මන්තිකථානිට්ඨිතා. 

12. ද්වාදසමවග්කගො 

(117) 2. ෙම්මෙථා 

633. සබ්බං කම්මංසවිපාකන්ති? ආමන්තා.සබ්බා ඨචතනා සවිපාකාති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බා ඨචතනා සවිපාකාති? ආමන්තා. 

විපාකාබයාකතා ඨචතනා සවිපාකාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බා

ඨචතනාසවිපාකාති? ආමන්තා.කිරියාබයාකතාඨචතනාසවිපාකාති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්බා ඨචතනා සවිපාකාති? ආමන්තා. කාමාවචරා විපාකාබයාකතා

ඨචතනා සවිපාකාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බා ඨචතනා

සවිපාකාති? ආමන්තා.රූපාවචරාඅරූපාවචරාඅපරියාපන්නාවිපාකාබයාකතා

ඨචතනාසවිපාකාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්බාඨචතනාසවිපාකාති? ආමන්තා.කාමාවචරාකිරියාබයාකතාඨචතනා 

සවිපාකාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බා ඨචතනා සවිපාකාති? 

ආමන්තා. රූපාවචරා අරූපාවචරා කිරියාබයාකතා ඨචතනා සවිපාකාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

634. විපාකාබයාකතා ඨචතනා අවිපාකාති? ආමන්තා. හඤ්චි

විපාකාබයාකතා ඨචතනා අවිපාකා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සබ්බා
ඨචතනාසවිපාකා’’ති. 

කිරියාබයාකතා ඨචතනා අවිපාකාති? ආමන්තා. හඤ්චි කිරියාබයාකතා 

ඨචතනාඅවිපාකා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්බා ඨචතනා සවිපාකා’’ති. 
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කාමාවචරා රූපාවචරා අරූපාවචරා අපරියාපන්නා විපාකාබයාකතා

ඨචතනා අවිපාකාති? ආමන්තා. හඤ්චිඅපරියාපන්නාවිපාකාබයාකතාඨචතනා 

අවිපාකා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්බාඨචතනාසවිපාකා’’ති. 

කාමාවචරා රූපාවචරා අරූපාවචරා කිරියාබයාකතා ඨචතනා අවිපාකාති? 

ආමන්තා. හඤ්චි අරූපාවචරාකිරියාබයාකතා ඨචතනා අවිපාකා, ඨනො ච වත

ඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘සබ්බාඨචතනාසවිපාකා’’ති. 

635. න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්බං කම්මං සවිපාක’’න්ති? ආමන්තා. නනු

වුත්තං භගවතා – ‘‘නාහං, භික්ඛඨව, සඤ්ඨචතනිකානං කම්මානං කතානං

උපචිතානංඅප්පටිසංවිදිත්වාබයන්තිභාවං වදාමි, තඤ්චඨඛො දිට්ඨ වධම්ඨම

උපපජ්ඨජ [උපපජ්ජං (අ. නි. 10.17)] වා අපඨර වා පරියාඨය’’ති [අ. නි.

10.217]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි සබ්බං කම්මං
සවිපාකන්ති. 

කම්මකථානිට්ඨිතා. 

12. ද්වාදසමවග්කගො 

(118) 3. සද්කදොවිපාකෙොතිෙථා 

636. සද්ඨදො විපාඨකොති? ආමන්තා. සුඛඨවදනිඨයො දුක්ඛඨවදනිඨයො 

අදුක්ඛමසුඛඨවදනිඨයො, සුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්ඨතො, දුක්ඛාය ඨවදනාය

සම්පයුත්ඨතො, අදුක්ඛමසුඛායඨවදනායසම්පයුත්ඨතො, ඵස්ඨසනසම්පයුත්ඨතො, 

ඨවදනාය සම්පයුත්ඨතො, සඤ්ඤාය සම්පයුත්ඨතො, ඨචතනාය සම්පයුත්ඨතො, 

චිත්ඨතන සම්පයුත්ඨතො, සාරම්මඨණො; අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා ආඨභොඨගො

සමන්නාහාඨරො මනසිකාඨරො ඨචතනා පත්ථනා පණිධීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු න සුඛඨවදනිඨයො න දුක්ඛඨවදනිඨයො…ඨප.… 

අනාරම්මඨණො, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා.හඤ්චි න

සුඛඨවදනිඨයො…ඨප.… අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධි, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සද්ඨදොවිපාඨකො’’ති. 

ඵස්ඨසො විපාඨකො, ඵස්ඨසො සුඛඨවදනිඨයො…ඨප.… සාරම්මඨණො, අත්ථි

තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. සද්ඨදො විපාඨකො, සද්ඨදො

සුඛඨවදනිඨයො…ඨප.… සාරම්මඨණො, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සද්ඨදොවිපාඨකො, සද්ඨදොනසුඛඨවදනිඨයො…ඨප.…අනාරම්මඨණො, නත්ථි 

තස්සආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. ඵස්ඨසො විපාඨකො, ඵස්ඨසොන

සුඛඨවදනිඨයො, න දුක්ඛඨවදනිඨයො…ඨප.… අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

637. න වත්තබ්බං – ‘‘සද්ඨදො විපාඨකො’’ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං
භගවතා – ‘‘ඨසො තස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා උස්සන්නත්තා

විපුලත්තා බ්රහ්මස්සඨරො ඨහොති කරවිකභාණී’’ති [දීඝනිකාඨය]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහිසද්ඨදොවිපාඨකොති. 

සද්ඨදොවිපාඨකොතිකථානිට්ඨිතා. 

12. ද්වාදසමවග්කගො 

(119) 4. සළායතනෙථා 

638. චක්ඛායතනං විපාඨකොති? ආමන්තා. සුඛඨවදනියං 

දුක්ඛඨවදනියං…ඨප.…සාරම්මණං, අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු න සුඛඨවදනියං…ඨප.… අනාරම්මණං, 

නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි න

සුඛඨවදනියං…ඨප.…අනාරම්මණං, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධි, 

ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘චක්ඛායතනං විපාඨකො’’ති…ඨප.…. 

ඵස්ඨසො විපාඨකො, ඵස්ඨසො සුඛඨවදනිඨයො…ඨප.… සාරම්මඨණො, අත්ථි

තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. චක්ඛායතනං විපාඨකො, 

චක්ඛායතනං සුඛඨවදනියං…ඨප.… සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛායතනං විපාඨකො, චක්ඛායතනං න සුඛඨවදනියං…ඨප.…

අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. ඵස්ඨසො

විපාඨකො, ඵස්ඨසො න සුඛඨවදනිඨයො…ඨප.… අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

639. ඨසොතායතනං…ඨප.… ඝානායතනං…ඨප.… ජිව්හායතනං…ඨප.…

කායායතනං විපාඨකොති? ආමන්තා. සුඛඨවදනියං…ඨප.…සාරම්මණං, අත්ථි

තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු න

සුඛඨවදනියං…ඨප.… අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි න සුඛඨවදනියං…ඨප.… අනාරම්මණං, නත්ථි
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තස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධි, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘කායායතනං 
විපාඨකො’’ති. 

ඵස්ඨසො විපාඨකො, ඵස්ඨසො සුඛඨවදනිඨයො…ඨප.… සාරම්මඨණො, අත්ථි

තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. කායායතනං විපාඨකො, 

කායායතනං සුඛඨවදනියං…ඨප.… සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… කායායතනං

විපාඨකො, කායායතනං න සුඛඨවදනියං…ඨප.… අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. ඵස්ඨසො විපාඨකො, ඵස්ඨසො න

සුඛඨවදනිඨයො…ඨප.… අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

640. න වත්තබ්බං – ‘‘සළායතනං විපාඨකො’’ති? ආමන්තා. නනු

සළායතනං කම්මස්ස කතත්තා උප්පන්නන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි සළායතනං

කම්මස්ස කතත්තා උප්පන්නං, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සළායතනං
විපාඨකො’’ති. 

සළායතනකථානිට්ඨිතා. 

12. ද්වාදසමවග්කගො 

(120) 5. සත්තක්ඛත්තුපරමෙථා 

641. සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතොති? 
ආමන්තා. මාතා ජීවිතා ඨවොඨරොපිතා… පිතා ජීවිතා ඨවොඨරොපිඨතො… අරහා
ජීවිතාඨවොඨරොපිඨතො… දුට්ඨ නචිත්ඨතනතථාගතස්සඨලොහිතංඋප්පාදිතං…

සඞ්ඨඝොභින්ඨනොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතොති? 

ආමන්තා. අභබ්ඨබො අන්තරා ධම්මං අභිසඨමතුන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. අභබ්ඨබො අන්තරා ධම්මං අභිසඨමතුන්ති? ආමන්තා.
මාතා ජීවිතා ඨවොඨරොපිතා… පිතා ජීවිතා ඨවොඨරොපිඨතො… අරහා ජීවිතා
ඨවොඨරොපිඨතො… දුට්ඨ න චිත්ඨතන තථාගතස්ස ඨලොහිතං උප්පාදිතං… 

සඞ්ඨඝොභින්ඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

642. සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතොති? 
ආමන්තා.අත්ථිඨසොනියඨමො ඨයනනියඨමනසත්තක්ඛත්තුපරඨමොපුග්ගඨලො 

සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨත 
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සතිපට් ානා…ඨප.… සම්මප්පධානා… ඉද්ධිපාදා… ඉන්ද්රියා… බලා…
ඨබොජ්ඣඞ්ගා ඨයහි ඨබොජ්ඣඞ්ඨගහි සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො

සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

643. නත්ථිඨසො නියඨමොඨයනනියඨමනසත්තක්ඛත්තුපරඨමොපුග්ගඨලො

සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතොති? ආමන්තා.හඤ්චිනත්ථිඨසො නියඨමොඨයන

නියඨමන සත්තක්ඛත්තුපරඨමොපුග්ගඨලොසත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතො, ඨනො

ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො
සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතො’’ති. 

නත්ථි ඨත සතිපට් ානා… ඨබොජ්ඣඞ්ගා ඨයහි ඨබොජ්ඣඞ්ඨගහි

සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතොති? ආමන්තා. 
හඤ්චි නත්ථි ඨත ඨබොජ්ඣඞ්ගා ඨයහි ඨබොජ්ඣඞ්ඨගහි සත්තක්ඛත්තුපරඨමො

පුග්ගඨලො සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘සත්තක්ඛත්තුපරඨමොපුග්ගඨලො සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතො’’ති. 

644. සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතොති? 

ආමන්තා. සකදාගාමිනියඨමනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අනාගාමිනියඨමනාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අරහත්තනියඨමනාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කතඨමන නියඨමනාති? ඨසොතාපත්තිනියඨමනාති. සත්තක්ඛත්තුපරඨමො 

පුග්ගඨලො සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතොති? ආමන්තා. ඨය ඨකචි

ඨසොතාපත්තිනියාමං ඔක්කමන්ති, සබ්ඨබ ඨතසත්තක්ඛත්තුපරමතානියතාති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

645. න වත්තබ්බං – ‘‘සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො

සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතො’’ති? ආමන්තා. නනු ඨසො

සත්තක්ඛත්තුපරඨමොති? ආමන්තා. හඤ්චි ඨසො සත්තක්ඛත්තුපරඨමො, ඨතන
වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො 
සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතො’’ති. 

සත්තක්ඛත්තුපරමකථානිට්ඨිතා. 
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12. ද්වාදසමවග්කගො 

(121) 6. කෙොලඞ්කෙොලෙථා 

646. න වත්තබ්බං – ‘‘ඨකොලඞ්ඨකොඨලො පුග්ගඨලො 

ඨකොලඞ්ඨකොලතානියඨතො’’ති? ආමන්තා. නනු ඨසො ඨකොලඞ්ඨකොඨලොති? 

ආමන්තා. හඤ්චි ඨසො ඨකොලඞ්ඨකොඨලො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘ඨකොලඞ්ඨකොඨලොපුග්ගඨලො ඨකොලඞ්ඨකොලතානියඨතො’’ති. 

ඨකොලඞ්ඨකොලකථානිට්ඨිතා. 

12. ද්වාදසමවග්කගො 

(122) 7. එෙබීජීෙථා 

647. න වත්තබ්බං–‘‘එකබීජීපුග්ගඨලොඑකබීජිතානියඨතො’’ති? ආමන්තා.

නනු ඨසොඑකබීජීති? ආමන්තා.හඤ්චිඨසොඑකබීජී, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ
–‘‘එකබීජීපුග්ගඨලො එකබීජිතානියඨතො’’ති. 

එකබීජීකථානිට්ඨිතා. 

12. ද්වාදසමවග්කගො 

(123) 8. ජීවිතාකවොකරොපනෙථා 

648. දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා

ඨවොඨරොඨපයයාති? ආමන්තා. දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සඤ්චිච්ච මාතරං

ජීවිතා ඨවොඨරොඨපයය…ඨප.… පිතරං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපයය …ඨප.…
අරහන්තං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපයය…ඨප.… දුට්ඨ න චිත්ඨතන තථාගතස්ස

ඨලොහිතං උප්පාඨදයය…ඨප.… සඞ්ඝං භින්ඨදයයාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපයයාති? 

ආමන්තා. දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සත්ථරි අගාරඨවොති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ධම්ඨම…ඨප.… සඞ්ඨඝ…ඨප.… සික්ඛාය අගාරඨවොති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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නනු දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සත්ථරි සගාරඨවොති? ආමන්තා. හඤ්චි

දිට්ඨිසම්පන්ඨනොපුග්ගඨලොසත්ථරිසගාරඨවො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– 

‘‘දිට්ඨිසම්පන්ඨනොපුග්ගඨලොසඤ්චිච්චපාණංජීවිතාඨවොඨරොඨපයයා’’ති.නනු 
දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො ධම්ඨම…ඨප.… සඞ්ඨඝ…ඨප.… සික්ඛාය

සගාරඨවොති? ආමන්තා. හඤ්චිදිට්ඨිසම්පන්ඨනොපුග්ගඨලොසික්ඛායසගාරඨවො, 

ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සඤ්චිච්ච පාණං
ජීවිතාඨවොඨරොඨපයයා’’ති. 

649. දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සත්ථරි අගාරඨවොති? ආමන්තා.
දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො බුද්ධථූඨප ඔහඨදයය ඔමුත්ඨතයය නිට්ඨුඨභයය

බුද්ධථූඨප අපබයාමඨතො [අසබයාකඨතො (සී. ක.)] කඨරයයාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපයයාති? 

ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ඨසයයථාපි, භික්ඛඨව, මහාසමුද්ඨදො

ඨිතධම්ඨමොඨවලංනාතිවත්තති; එවඨමවඨඛො, භික්ඛඨව, යංමයාසාවකානං 

සික්ඛාපදංපඤ්ඤත්තංතංමමසාවකාජීවිතඨහතුපිනාතික්කමන්තී’’ති [චූළව.

385; අ.නි.8.20; උදා.45]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහින
වත්තබ්බං – ‘‘දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා
ඨවොඨරොඨපයයා’’ති. 

ජීවිතාඨවොඨරොපනකථානිට්ඨිතා. 

12. ද්වාදසමවග්කගො 

(124) 9. දුග්ගතිෙථා 

650. දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස පහීනා දුග්ගතීති? ආමන්තා.

දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො ආපායිඨකරූඨප රජ්ඨජයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි

දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො ආපායිඨක රූඨප රජ්ඨජයය, ඨනො ච වත ඨර 

වත්තබ්ඨබ–‘‘දිට්ඨිසම්පන්නස්සපුග්ගලස්සපහීනාදුග්ගතී’’ති. 

දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස පහීනා දුග්ගතීති? ආමන්තා. 
දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො ආපායිඨක සද්ඨද…ඨප.… ගන්ඨධ… රඨස…
ඨඵොට් බ්ඨබ…ඨප.… අමනුස්සිත්ථියා තිරච්ඡානගතිත්ථියා නාගකඤ්ඤාය

ඨමථුනං ධම්මං පටිඨසඨවයය, අඨජළකං පටිග්ගණ්ඨහයය, කුක්කුෙසූකරං

පටිග්ගණ්ඨහයය, හත්ථිගවස්සවළවං පටිග්ගණ්ඨහයය…

තිත්තිරවට්ෙකඨමොරකපිඤ්ජරං [… කපිඤ්ජලං (සයා. කං. පී.)] 
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පටිග්ගණ්ඨහයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො

තිත්තිරවට්ෙකඨමොරකපිඤ්ජරංපටිග්ගණ්ඨහයය, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ– 

‘‘දිට්ඨිසම්පන්නස්සපුග්ගලස්සපහීනාදුග්ගතී’’ති. 

651. දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස පහීනා දුග්ගති, දිට්ඨිසම්පන්ඨනො

පුග්ගඨලො ආපායිඨකරූඨපරජ්ඨජයයාති? ආමන්තා.අරහඨතොපහීනාදුග්ගති, 

අරහා ආපායිඨක රූඨප රජ්ඨජයයාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පුග්ගලස්ස පහීනා දුග්ගති, දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො
ආපායිඨක සද්ඨද… ගන්ඨධ… රඨස… ඨඵොට් බ්ඨබ…ඨප.…

තිත්තිරවට්ෙකඨමොරකපිඤ්ජරං පටිග්ගණ්ඨහයයාති? ආමන්තා. අරහඨතො 

පහීනා දුග්ගති, අරහා තිත්තිරවට්ෙකඨමොරකපිඤ්ජරං පටිග්ගණ්ඨහයයාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහඨතො පහීනා දුග්ගති, න ච අරහා ආපායිඨක රූඨප රජ්ඨජයයාති? 

ආමන්තා.දිට්ඨිසම්පන්නස්සපුග්ගලස්සපහීනාදුග්ගති, නචදිට්ඨිසම්පන්ඨනො 

පුග්ගඨලො ආපායිඨක රූඨප රජ්ඨජයයාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අරහඨතො පහීනා දුග්ගති, න ච අරහා ආපායිඨක සද්ඨද…ඨප.…
ගන්ඨධ…ඨප.… රඨස…ඨප.… ඨඵොට් බ්ඨබ…ඨප.… අමනුස්සිත්ථියා

තිරච්ඡානගතිත්ථියා නාගකඤ්ඤාය ඨමථුනං ධම්මං පටිඨසඨවයය, අඨජළකං

පටිග්ගණ්ඨහයය, කුක්කුෙසූකරං පටිග්ගණ්ඨහයය, හත්ථිගවස්සවළවං 

පටිග්ගණ්ඨහය්ය…ඨප.…තිත්තිරවට්ෙකඨමොරකපිඤ්ජරංපටිග්ගණ්ඨහයයාති? 

ආමන්තා. දිට්ඨිසම්පන්නස්සපුග්ගලස්සපහීනාදුග්ගති, නච දිට්ඨිසම්පන්ඨනො

පුග්ගඨලො තිත්තිරවට්ෙකඨමොරකපිඤ්ජරං පටිග්ගණ්ඨහයයාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

652. [අට් කථානුඨලොමං පරවාදීපුච්ඡාලක්ඛණං. තථාපායං පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පුරිමාඨයොචඉමිස්සංදුග්ගතිකථායංපරවාදිස්සාතිගඨහතබ්බාවිය 

දිස්සන්ති] නවත්තබ්බං– ‘‘දිට්ඨිසම්පන්නස්සපුග්ගලස්සපහීනා දුග්ගතී’’ති? 
ආමන්තා. දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො නිරයං උපපජ්ඨජයය…ඨප.… 

තිරච්ඡානඨයොනිං උපපජ්ඨජයය… ඨපත්තිවිසයං උපපජ්ඨජයයාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. ඨතනහිදිට්ඨිසම්පන්නස්සපුග්ගලස්සපහීනාදුග්ගතීති. 

දුග්ගතිකථානිට්ඨිතා. 
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12. ද්වාදසමවග්කගො 

(125) 10. සත්තමභවිෙෙථා 

653. න වත්තබ්බං ‘‘සත්තමභවිකස්ස පුග්ගලස්ස පහීනා දුග්ගතී’’ති? 

ආමන්තා. සත්තමභවිඨකො පුග්ගඨලො නිරයං උපපජ්ඨජයය, තිරච්ඡානඨයොනිං

උපපජ්ඨජයය, ඨපත්තිවිසයංඋපපජ්ඨජයයාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. ඨතනහි
සත්තමභවිකස්සපුග්ගලස්සපහීනාදුග්ගතීති. 

සත්තමභවිකකථානිට්ඨිතා. 

ද්වාදසමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

සංවඨරො කම්මංතඨථවඅසංවඨරො, සබ්බකම්මං සවිපාකං, සද්ඨදොවිපාඨකො, 

සළායතනං විපාඨකො, සත්තක්ඛත්තුපරඨමො පුග්ගඨලො 

සත්තක්ඛත්තුපරමතානියඨතො, ඨකොලඞ්ඨකොලපුග්ගඨලො

ඨකොලඞ්ඨකොලතානියඨතො, එකබීජී පුග්ගඨලො එකබීජිතානියඨතො, 

දිට්ඨිසම්පන්ඨනො පුග්ගඨලො සඤ්චිච්ච පාණං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපයය, 

දිට්ඨිසම්පන්නස්සපුග්ගලස්සපහීනාදුග්ගති, තඨථවසත්තමභවිකස්සාති. 

13. කතරසමවග්කගො 

(126) 1. ෙප්පට් ෙථා 

654. කප්පට්ඨ ො කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා. කප්ඨපො ච සණ් ාති

බුද්ඨධො ච ඨලොඨකඋප්පජ්ජතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.….කප්පට්ඨ ො 

කප්පංතිට්ඨ යයාති? ආමන්තා.කප්ඨපොචසණ් ාතිසඞ්ඨඝොච භිජ්ජතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කප්පට්ඨ ො කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා. 

කප්ඨපො ච සණ් ාතිකප්පට්ඨ ො චකප්පට්ඨියංකම්මංකඨරොතීති? නඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කප්පට්ඨ ො කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා. කප්ඨපො ච

සණ් ාති කප්පට්ඨ ො ච පුග්ගඨලො කාලං කඨරොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

655. කප්පට්ඨ ො කප්පංතිට්ඨ යයාති? ආමන්තා.අතීතංකප්පංතිට්ඨ යය, 

අනාගතං කප්පං තිට්ඨ යයාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කප්පට්ඨ ො
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කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා. ද්ඨව කප්ඨප තිට්ඨ යය… තඨයො කප්ඨප

තිට්ඨ යය…චත්තාඨරොකප්ඨප තිට්ඨ යයාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

656. කප්පට්ඨ ො කප්පං තිට්ඨ යයාති? ආමන්තා. කප්පට්ඨ ො කප්ඨප

ඩය්හන්ඨත කත්ථ ගච්ඡතීති? අඤ්ඤං ඨලොකධාතුං ගච්ඡතීති. මඨතො ගච්ඡති, 

ඨවහාසං ගච්ඡතීති? මඨතො ගච්ඡතීති. කප්පට්ඨියං කම්මං

අපරාපරියඨවපක්කන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… [ඨවහාසංගච්ඡතීති(?) 

අයංහිපරවාදිස්ස පටිඤ්ඤාඨයව, කථා.621-623නවමපන්තියංවිය] ඨවහාසං

ගච්ඡතීති? ආමන්තා [ඨවහාසංගච්ඡතීති(?) අයංහිපරවාදිස්සපටිඤ්ඤාඨයව, 

කථා. 621-623 නවමපන්තියං විය]. කප්පට්ඨ ො ඉද්ධිමාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කප්පට්ඨ ො ඉද්ධිමාති? ආමන්තා. කප්පට්ඨ න 

ඡන්දිද්ධිපාඨදො භාවිඨතො වීරියිද්ධිපාඨදො භාවිඨතො චිත්තිද්ධිපාඨදො භාවිඨතො

වීමංසිද්ධිපාඨදොභාවිඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

657. න වත්තබ්බං–‘‘කප්පට්ඨ ොකප්පංතිට්ඨ යයා’’ති? ආමන්තා.නනු

වුත්තංභගවතා – 

‘‘ආපායිඨකො ඨනරයිඨකො, කප්පට්ඨ ො සඞ්ඝඨභදඨකො; 

වග්ගරඨතොඅධම්මට්ඨ ො, ඨයොගක්ඨඛමාපධංසති; 

සඞ්ඝං සමග්ගං ඨභත්වාන [භින්දිත්වා (සී. ක.)], කප්පං නිරයම්හි

පච්චතී’’ති [චූළව.354; අ.නි. 10.39; ඉතිවු.18]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි කප්පට්ඨ ො කප්පං
තිට්ඨ යයාති. 

කප්පට් කථානිට්ඨිතා. 

13. කතරසමවග්කගො 

(127) 2. කුසලපටිලාභෙථා 

658. කප්පට්ඨ ො කුසලංචිත්තංනපටිලඨභයයාති? ආමන්තා.කප්පට්ඨ ො

දානංදඨදයයාති? ආමන්තා. හඤ්චිකප්පට්ඨ ොදානංදඨදයය, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘කප්පට්ඨ ොකුසලං චිත්තංනපටිලඨභයයා’’ති. 

කප්පට්ඨ ොකුසලංචිත්තංනපටිලඨභයයාති? ආමන්තා.කප්පට්ඨ ො චීවරං
දඨදයය…ඨප.… පිණ්ඩපාතං දඨදයය…ඨප.… ඨසනාසනං දඨදයය…ඨප.… 

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං දඨදයය … ඛාදනීයං දඨදයය… ඨභොජනීයං
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දඨදයය… පානීයං දඨදයය… ඨචතියං වන්ඨදයය… ඨචතිඨය මාලං
ආඨරොඨපයය… ගන්ධං ආඨරොඨපයය… විඨලපනං ආඨරොඨපයය…ඨප.…

ඨචතියං අභිදක්ඛිණං [පදක්ඛිණං (පී.)] කඨරයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි

කප්පට්ඨ ො ඨචතියං අභිදක්ඛිණං කඨරයය, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘කප්පට්ඨ ොකුසලංචිත්තංන පටිලඨභයයා’’ති…ඨප.…. 

659. කප්පට්ඨ ො කුසලං චිත්තං පටිලඨභයයාති? ආමන්තා. තඨතො

වුට් ානං කුසලං චිත්තං පටිලඨභයයාති? ආමන්තා. රූපාවචරං…ඨප.…

අරූපාවචරං…ඨප.… ඨලොකුත්තරං කුසලං චිත්තං පටිලඨභයයාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසලපටිලාභකථානිට්ඨිතා. 

13. කතරසමවග්කගො 

(128) 3. අනන්තරාපයුත්තෙථා 

660. අනන්තරාපයුත්ඨතො පුග්ගඨලො සම්මත්තනියාමං ඔක්කඨමයයාති? 

ආමන්තා.මිච්ඡත්තනියාමඤ්චසම්මත්තනියාමඤ්චඋඨභොඔක්කඨමයයාති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනන්තරාපයුත්ඨතො පුග්ගඨලො සම්මත්තනියාමං

ඔක්කඨමයයාති? ආමන්තා. නනු තං කම්මං පයුත්තං කුක්කුච්චං උප්පාදිතං

විප්පටිසාරියං ජනිතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි තං කම්මං පයුත්තං කුක්කුච්චං

උප්පාදිතං විප්පටිසාරියං ජනිතං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අනන්තරාපයුත්ඨතොපුග්ගඨලො සම්මත්තනියාමංඔක්කඨමයයා’’ති. 

661. අනන්තරාපයුත්ඨතො පුග්ගඨලො අභබ්ඨබො සම්මත්තනියාමං 

ඔක්කමිතුන්ති? ආමන්තා. මාතා ජීවිතා ඨවොඨරොපිතා… පිතා ජීවිතා
ඨවොඨරොපිඨතො…අරහාජීවිතා ඨවොඨරොපිඨතො…දුට්ඨ නචිත්ඨතනතථාගතස්ස

ඨලොහිතංඋප්පාදිතං…සඞ්ඨඝොභින්ඨනොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනන්තරාපයුත්ඨතො පුග්ගඨලො තං කම්මං පටිසංහරිත්වා කුක්කුච්චං 

පටිවිඨනොඨදත්වා විප්පටිසාරියං පටිවිඨනත්වා [පටිවිඨනොඨදත්වා (සී. පී. ක.)] 

අභබ්ඨබො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිතුන්ති? ආමන්තා. මාතා ජීවිතා

ඨවොඨරොපිතා… පිතා ජීවිතා ඨවොඨරොපිඨතො…ඨප.… සඞ්ඨඝො භින්ඨනොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනන්තරාපයුත්ඨතො පුග්ගඨලො තං කම්මං පටිසංහරිත්වා කුක්කුච්චං 
පටිවිඨනොඨදත්වා විප්පටිසාරියං පටිවිඨනත්වා අභබ්ඨබො සම්මත්තනියාමං 
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ඔක්කමිතුන්ති? ආමන්තා.නනුතංකම්මංපටිසංහෙංකුක්කුච්චංපටිවිඨනොදිතං 

විප්පටිසාරියංපටිවිනීතන්ති? ආමන්තා.හඤ්චිතංකම්මංපටිසංහෙංකුක්කුච්චං 

පටිවිඨනොදිතං විප්පටිසාරියං පටිවිනීතං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘අනන්තරාපයුත්ඨතො පුග්ගඨලො තං කම්මං පටිසංහරිත්වා කුක්කුච්චං 
පටිවිඨනොඨදත්වා විප්පටිසාරියං පටිවිඨනත්වා අභබ්ඨබො සම්මත්තනියාමං 
ඔක්කමිතු’’න්ති. 

662. අනන්තරාපයුත්ඨතො පුග්ගඨලො සම්මත්තනියාමං ඔක්කඨමයයාති? 

ආමන්තා. නනු තං කම්මං පයුත්ඨතො ආසීති? ආමන්තා. හඤ්චි තං කම්මං

පයුත්ඨතොආසි, ඨනොච වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අනන්තරාපයුත්ඨතොපුග්ගඨලො
සම්මත්තනියාමං ඔක්කඨමයයා’’ති. 

අනන්තරාපයුත්තකථානිට්ඨිතා. 

13. කතරසමවග්කගො 

(129) 4. නියතස්සනියාමෙථා 

663. නියඨතො නියාමං ඔක්කමතීති? ආමන්තා. මිච්ඡත්තනියඨතො

සම්මත්තනියාමං ඔක්කමති, සම්මත්තනියඨතො මිච්ඡත්තනියාමං ඔක්කමතීති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නියඨතොනියාමංඔක්කමතීති? ආමන්තා.පුබ්ඨබමග්ගංභාඨවත්වා පච්ඡා

නියාමංඔක්කමතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පුබ්ඨබඨසොතාපත්තිමග්ගං 

භාඨවත්වා පච්ඡා ඨසොතාපත්තිනියාමං ඔක්කමතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පුබ්ඨබ සකදාගාමි…ඨප.… අනාගාමි…ඨප.…

අරහත්තමග්ගං භාඨවත්වා පච්ඡා අරහත්තනියාමං ඔක්කමතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පුබ්ඨබ සතිපට් ානං…ඨප.… සම්මප්පධානං… ඉද්ධිපාදං… ඉන්ද්රියං…

බලං… ඨබොජ්ඣඞ්ගං භාඨවත්වා පච්ඡා නියාමං ඔක්කමතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

664. න වත්තබ්බං–‘‘නියඨතොනියාමංඔක්කමතී’’ති? ආමන්තා.භබ්ඨබො

ඨබොධිසත්ඨතො තාය ජාතියා ධම්මං නාභිසඨමතුන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ.
ඨතනහිනියඨතොනියාමංඔක්කමතීති. 

නියතස්සනියාමකථානිට්ඨිතා. 
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13. කතරසමවග්කගො 

(130) 5. නිවුතෙථා 

665. නිවුඨතො නීවරණං ජහතීති? ආමන්තා. රත්ඨතො රාගං ජහති, දුට්ඨ ො

ඨදොසං ජහති, මූළ්ඨහො ඨමොහං ජහති, කිලිට්ඨ ොකිඨලඨස ජහතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රාඨගන රාගං ජහති, ඨදොඨසන ඨදොසං ජහති, ඨමොඨහන 

ඨමොහංජහති, කිඨලඨසහිකිඨලඨසජහතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රාඨගො චිත්තසම්පයුත්ඨතො, මග්ඨගො චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. 

ද්වින්නංඵස්සානං…ඨප.…ද්වින්නංචිත්තානංසඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රාඨගො අකුසඨලො, මග්ඨගො කුසඨලොති? ආමන්තා.
කුසලාකුසලා සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා

සම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

666. කුසලාකුසලා සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා

ධම්මා සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛඨව, සුවිදූරවිදූරානි! කතමානි චත්තාරි? නභඤ්ච, 

භික්ඛඨව, පථවී ච – ඉදං ප මං සුවිදූරවිදූරං…ඨප.… තස්මා සතං ධම්ඨමො

අසබ්භිආරකා’’ති.අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං
–‘‘කුසලාකුසලා…ඨප.…සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තී’’ති. 

නිවුඨතොනීවරණංජහතීති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා – ‘‘ඨසොඑවං 
සමාහිඨත චිත්ඨත පරිසුද්ඨධ පරිඨයොදාඨත අනඞ්ගඨණ විගූතපක්කිඨලඨස
මුදුභූඨතකම්මනිඨය ඨිඨතආඨනඤ්ජප්පත්ඨතආසවානංඛයඤාණායචිත්තං

අභිනින්නාඨමතී’’ති! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න
වත්තබ්බං–‘‘නිවුඨතොනීවරණංජහතී’’ති…ඨප.…. 

667. න වත්තබ්බං–‘‘නිවුඨතොනීවරණංජහතී’’ති? ආමන්තා.නනුවුත්තං
භගවතා – ‘‘තස්ස එවං ජානඨතො එවං පස්සඨතො කාමාසවාපි චිත්තං

විමුච්චති…ඨප.… අවිජ්ජාසවාපි චිත්තංවිමුච්චතී’’ති!අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.ඨතනහිනිවුඨතොනීවරණංජහතීති. 

නිවුතකථානිට්ඨිතා. 
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13. කතරසමවග්කගො 

(131) 6. සම්මුඛීභූතෙථා 

668. සම්මුඛීභූඨතො සංඨයොජනං ජහතීති? ආමන්තා. රත්ඨතො රාගං ජහති, 

දුට්ඨ ොඨදොසංජහති, මූළ්ඨහොඨමොහංජහති, කිලිට්ඨ ොකිඨලඨසජහතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රාඨගන රාගං ජහති, ඨදොඨසන ඨදොසං ජහති, 

ඨමොඨහන ඨමොහං ජහති, කිඨලඨසහි කිඨලඨස ජහතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රාඨගො චිත්තසම්පයුත්ඨතො, මග්ඨගො චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. 

ද්වින්නංඵස්සානං…ඨප.…ද්වින්නංචිත්තානංසඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රාඨගො අකුසඨලො, මග්ඨගො කුසඨලොති? ආමන්තා.
කුසලාකුසලා සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා

සම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

669. කුසලාකුසලා…ඨප.… සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා. නනු

වුත්තංභගවතා– ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛඨව, සුවිදූරවිදූරානි!කතමානිචත්තාරි? 

නභඤ්ච, භික්ඛඨව, පථවී ච – ඉදං ප මං සුවිදූරවිදූරං…ඨප.… තස්මා සතං

ධම්ඨමො අසබ්භිආරකා’’ති. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හින
වත්තබ්බං–‘‘කුසලාකුසලා…ඨප.…සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තී’’ති. 

සම්මුඛීභූඨතො සංඨයොජනංජහතීති? ආමන්තා.නනු වුත්තංභගවතා–‘‘ඨසො
එවං සමාහිඨත චිත්ඨත…ඨප.… ආසවානං ඛයඤාණාය චිත්තං

අභිනින්නාඨමතී’’ති! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න

වත්තබ්බං – ‘‘සම්මුඛීභූඨතොසංඨයොජනංජහතී’’ති. 

670. න වත්තබ්බං–‘‘සම්මුඛීභූඨතොසංඨයොජනංජහතී’’ති? ආමන්තා.නනු

වුත්තං භගවතා – ‘‘තස්ස එවං ජානඨතො එවං පස්සඨතො කාමාසවාපි චිත්තං

විමුච්චති…ඨප.…අවිජ්ජාසවාපි චිත්තංවිමුච්චතී’’ති!අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? 

ආමන්තා.ඨතනහිසම්මුඛීභූඨතො සංඨයොජනංජහතීති. 

සම්මුඛීභූතකථානිට්ඨිතා. 
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13. කතරසමවග්කගො 

(132) 7. සමාපන්කනොඅස්සාකදතිෙථා 

671. සමාපන්ඨනො අස්සාඨදති, ඣානනිකන්ති ඣානාරම්මණාති? 

ආමන්තා. තං ඣානං තස්ස ඣානස්ස ආරම්මණන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… තං ඣානං තස්ස ඣානස්ස ආරම්මණන්ති? ආමන්තා.

ඨතන ඵස්ඨසන තං ඵස්සං ඵුසති, තාය ඨවදනාය තං ඨවදනං ඨවඨදති, තාය

සඤ්ඤාය තං සඤ්ඤං සඤ්ජානාති, තාය ඨචතනාය තං ඨචතනං ඨචඨතති, 

ඨතන චිත්ඨතන තං චිත්තං චින්ඨතති, ඨතන විතක්ඨකන තං විතක්කං

විතක්ඨකති, ඨතනවිචාඨරනතංවිචාරං විචාඨරති, තායපීතියාතංපීතිපියායති, 

තායසතියාතංසතිං සරති, තායපඤ්ඤායතංපඤ්ඤංපජානාතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඣානනිකන්ති චිත්තසම්පයුත්තා, ඣානං චිත්තසම්පයුත්තන්ති? ආමන්තා.

ද්වින්නංඵස්සානං…ඨප.…ද්වින්නංචිත්තානං සඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඣානනිකන්ති අකුසලං, ඣානං කුසලන්ති? ආමන්තා. කුසලාකුසලා 
සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා සම්මුඛීභාවං

ආගච්ඡන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

672. කුසලාකුසලා සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා

ධම්මා සම්මුඛීභාවං ආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛඨව, සුවිදූරවිදූරානි! කතමානි චත්තාරි? නභඤ්ච, 

භික්ඛඨව, පථවී ච – ඉදං ප මං සුවිදූරවිදූරං…ඨප.… තස්මා සතං ධම්ඨමො

අසබ්භිආරකා’’ති.අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං
–‘‘කුසලාකුසලාසාවජ්ජානවජ්ජාහීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගාධම්මා
සම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තී’’ති. 

673. න වත්තබ්බං – ‘‘සමාපන්ඨනො අස්සාඨදති, ඣානනිකන්ති

ඣානාරම්මණා’’ති? ආමන්තා.නනු වුත්තංභගවතා–‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, භික්ඛු
විවිච්ඨචව කාඨමහි විවිච්ච අකුසඨලහි ධම්ඨමහි ප මං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති, ඨසො තං අස්සාඨදති තං නිකාඨමති ඨතන ච විත්තිං ආපජ්ජති; 
විතක්කවිචාරානං වූපසමා…ඨප.… දුතියං ඣානං…ඨප.… තතියං

ඣානං…ඨප.… චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, ඨසොතංඅස්සාඨදතිතං 

නිකාඨමති ඨතන ච විත්තිං ආපජ්ජතී’’ති [අ. නි. 4.123]! අත්ඨථව
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සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි සමාපන්ඨනො අස්සාඨදති, ඣානනිකන්ති
ඣානාරම්මණාති. 

සමාපන්ඨනොඅස්සාඨදතිකථානිට්ඨිතා. 

13. කතරසමවග්කගො 

(133) 8. අසාතරාගෙථා 

674. අත්ථි අසාතරාඨගොති? ආමන්තා. දුක්ඛාභිනන්දිඨනො සත්තා, අත්ථි

ඨකචි දුක්ඛං පත්ඨථන්ති පිඨහන්ති එසන්ති ගඨවසන්ති පරිඨයසන්ති, දුක්ඛං

අජ්ඨඣොසාය තිට් න්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු

සුඛාභිනන්දිඨනො සත්තා, අත්ථි ඨකචි සුඛං පත්ඨථන්ති පිඨහන්ති එසන්ති

ගඨවසන්ති පරිඨයසන්ති, සුඛං අජ්ඨඣොසාය තිට් න්තීති? ආමන්තා. හඤ්චි

සුඛාභිනන්දිඨනො සත්තා, අත්ථි ඨකචි සුඛං පත්ඨථන්ති පිඨහන්ති එසන්ති

ගඨවසන්ති පරිඨයසන්ති, සුඛං අජ්ඨඣොසාය තිට් න්ති, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅසාතරාඨගො’’ති. 

අත්ථිඅසාතරාඨගොති? ආමන්තා.දුක්ඛායඨවදනායරාගානුසඨයොඅනුඨසති, 

සුඛාය ඨවදනාය පටිඝානුසඨයො අනුඨසතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

නනුසුඛායඨවදනාය රාගානුසඨයොඅනුඨසති, දුක්ඛායඨවදනායපටිඝානුසඨයො

අනුඨසතීති? ආමන්තා.හඤ්චිසුඛාය ඨවදනායරාගානුසඨයොඅනුඨසති, දුක්ඛාය

ඨවදනාය පටිඝානුසඨයො අනුඨසති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි
අසාතරාඨගො’’ති. 

675. න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි අසාතරාඨගො’’ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘ඨසො එවං අනුඨරොධවිඨරොධං සමාපන්ඨනො යං කිඤ්චි ඨවදනං

ඨවදයති සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා, ඨසො තං ඨවදනං අභිනන්දති

අභිවදති අජ්ඨඣොසාය තිට් තී’’ති [ම. නි. 3.409 මහාතණ්හාසඞ්ඛඨය]! 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅත්ථිඅසාතරාඨගොති. 

අසාතරාගකථානිට්ඨිතා. 
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13. කතරසමවග්කගො 

(134) 9. ධම්මතණ්හාඅබයාෙතාතිෙථා 

676. ධම්මතණ්හා අබයාකතාති? ආමන්තා. විපාකාබයාකතා

කිරියාබයාකතාරූපංනිබ්බානංචක්ඛායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ධම්මතණ්හාඅබයාකතාති? ආමන්තා.රූපතණ්හාඅබයාකතාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ …ඨප.… ධම්මතණ්හා අබයාකතාති? ආමන්තා. 
සද්දතණ්හා…ඨප.… ගන්ධතණ්හා…ඨප.… රසතණ්හා…ඨප.…

ඨඵොට් බ්බතණ්හාඅබයාකතාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපතණ්හා අකුසලාති? ආමන්තා. ධම්මතණ්හා අකුසලාති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සද්දතණ්හා…ඨප.… ඨඵොට් බ්බතණ්හා අකුසලාති? 

ආමන්තා.ධම්මතණ්හා අකුසලාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

677. ධම්මතණ්හා අබයාකතාති? ආමන්තා. නනුතණ්හා අකුසලා වුත්තා

භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චිතණ්හාඅකුසලාවුත්තාභගවතා, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘ධම්මතණ්හා අබයාකතා’’ති. 

ධම්මතණ්හා අබයාකතාති? ආමන්තා. නනු ඨලොඨභො අකුසඨලො වුත්ඨතො 

භගවතා, ධම්මතණ්හා ඨලොඨභොති? ආමන්තා. හඤ්චි ඨලොඨභො අකුසඨලො

වුත්ඨතො භගවතා, ධම්මතණ්හා ඨලොඨභො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘ධම්මතණ්හාඅබයාකතා’’ති. 

678. ධම්මතණ්හාඨලොඨභොඅබයාකඨතොති? ආමන්තා. රූපතණ්හාඨලොඨභො 

අබයාකඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ධම්මතණ්හා ඨලොඨභො

අබයාකඨතොති? ආමන්තා. සද්දතණ්හා…ඨප.… ඨඵොට් බ්බතණ්හා ඨලොඨභො

අබයාකඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපතණ්හා ඨලොඨභො අකුසඨලොති? ආමන්තා. ධම්මතණ්හා ඨලොඨභො

අකුසඨලොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සද්දතණ්හා…ඨප.…

ඨඵොට් බ්බතණ්හා ඨලොඨභො අකුසඨලොති? ආමන්තා. ධම්මතණ්හා ඨලොඨභො

අකුසඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

679. ධම්මතණ්හා අබයාකතාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා–‘‘යායං 

තණ්හා ඨපොඨනොබ්භවිකා නන්දීරාගසහගතා තත්රතත්රාභිනන්දිනී, ඨසයයථිදං – 
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කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා’’ති [මහාව.14; දී.නි. 2.400]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘ධම්මතණ්හා
අබයාකතා’’ති. 

680. න වත්තබ්බං – ‘‘ධම්මතණ්හා අබයාකතා’’ති? ආමන්තා. නනු සා 

ධම්මතණ්හාති? ආමන්තා.හඤ්චිසාධම්මතණ්හා, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ– 

‘‘ධම්මතණ්හාඅබයාකතා’’ති. 

ධම්මතණ්හාඅබයාකතාතිකථානිට්ඨිතා. 

13. කතරසමවග්කගො 

(135) 10. ධම්මතණ්හානදුක්ඛසමුදකයොතිෙථා 

681. ධම්මතණ්හා න දුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා. රූපතණ්හා න 

දුක්ඛසමුදඨයොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ධම්මතණ්හා න

දුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා. සද්දතණ්හා…ඨප.… ගන්ධතණ්හා…ඨප.…

රසතණ්හා…ඨප.… ඨඵොට් බ්බතණ්හා න දුක්ඛසමුදඨයොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපතණ්හාදුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා.ධම්මතණ්හාදුක්ඛසමුදඨයොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සද්දතණ්හා…ඨප.… ගන්ධතණ්හා…ඨප.…

රසතණ්හා…ඨප.… ඨඵොට් බ්බතණ්හා දුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා.

ධම්මතණ්හාදුක්ඛසමුදඨයොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

682. ධම්මතණ්හා න දුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා. නනු තණ්හා

දුක්ඛසමුදඨයො වුත්ඨතො භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි තණ්හා දුක්ඛසමුදඨයො 

වුත්ඨතො භගවතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ධම්මතණ්හා න

දුක්ඛසමුදඨයො’’ති.ධම්මතණ්හානදුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා.නනුඨලොඨභො

දුක්ඛසමුදඨයො වුත්ඨතො භගවතා, ධම්මතණ්හා ඨලොඨභොති? ආමන්තා. හඤ්චි

ඨලොඨභො දුක්ඛසමුදඨයොවුත්ඨතොභගවතා, ධම්මතණ්හාඨලොඨභො, ඨනොච වත
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ධම්මතණ්හානදුක්ඛසමුදඨයො’’ති. 

683. ධම්මතණ්හා ඨලොඨභො, න දුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා. රූපතණ්හා

ඨලොඨභො, න දුක්ඛසමුදඨයොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ධම්මතණ්හා 

ඨලොඨභො, න දුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා. සද්දතණ්හා…ඨප.…

ගන්ධතණ්හා…ඨප.… රසතණ්හා…ඨප.… ඨඵොට් බ්බතණ්හා ඨලොඨභො, න

දුක්ඛසමුදඨයොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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රූපතණ්හා ඨලොඨභො දුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා. ධම්මතණ්හා ඨලොඨභො 

දුක්ඛසමුදඨයොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සද්දතණ්හා…ඨප.…

ඨඵොට් බ්බතණ්හාඨලොඨභො දුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා.ධම්මතණ්හාඨලොඨභො

දුක්ඛසමුදඨයොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

684. ධම්මතණ්හාන දුක්ඛසමුදඨයොති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා –

‘‘යායං තණ්හා ඨපොඨනොබ්භවිකා නන්දීරාගසහගතා තත්රතත්රාභිනන්දිනී, 

ඨසයයථිදං – කාමතණ්හා, භවතණ්හා, විභවතණ්හා’’ති! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘ධම්මතණ්හා න
දුක්ඛසමුදඨයො’’ති. 

685. න වත්තබ්බං–‘‘ධම්මතණ්හානදුක්ඛසමුදඨයො’’ති? ආමන්තා.නනු

සා ධම්මතණ්හාති? ආමන්තා. හඤ්චි සා ධම්මතණ්හා, ඨතන වත ඨර

වත්තබ්ඨබ– ‘‘ධම්මතණ්හානදුක්ඛසමුදඨයො’’ති. 

ධම්මතණ්හානදුක්ඛසමුදඨයොතිකථානිට්ඨිතා. 

ඨතරසමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

කප්පට්ඨ ො කප්පංතිට්ඨ යය, කප්පට්ඨ ො කුසලංචිත්තංනපටිලඨභයය, 

අනන්තරාපයුත්ඨතො පුග්ගඨලො සම්මත්තනියාමං ඔක්කඨමයය, නියඨතො

නියාමංඔක්කමති, නිවුඨතොනීවරණංජහති, සම්මුඛීභූඨතොසංඨයොජනං ජහති, 

ඣානනිකන්ති, අසාතරාඨගො, ධම්මතණ්හා අබයාකතා, ධම්මතණ්හා න 
දුක්ඛසමුදඨයොති. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

(136) 1. කුසලාකුසලපටිසන්දහනෙථා 

686. අකුසලමූලං පටිසන්දහති කුසලමූලන්ති? ආමන්තා. යා අකුසලස්ස

උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව කුසලස්ස උප්පාදාය

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසලමූලං පටිසන්දහති කුසලමූලං, න වත්තබ්බං – ‘‘යා අකුසලස්ස 

උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව කුසලස්ස උප්පාදාය

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධී’’ති? ආමන්තා. කුසලං අනාවට්ඨෙන්තස්ස 

[අනාවට්ෙන්තස්ස (සී. පී. ක.), අනාවජ්ජන්තස්ස (සයා. කං.)] උප්පජ්ජති 
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…ඨප.… අප්පණිදහන්තස්සඋප්පජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනු

කුසලං ආවට්ඨෙන්තස්ස උප්පජ්ජති…ඨප.… පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා.හඤ්චි කුසලංආවට්ඨෙන්තස්සඋප්පජ්ජති…ඨප.…පණිදහන්තස්ස

උප්පජ්ජති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අකුසලමූලං පටිසන්දහති
කුසලමූල’’න්ති. 

687. අකුසලමූලං පටිසන්දහති කුසලමූලන්ති? ආමන්තා. අකුසලමූලං

අඨයොනිඨසො මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. කුසලං අඨයොනිඨසො

මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු කුසලං 

ඨයොනිඨසොමනසිකඨරොඨතොඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.හඤ්චිකුසලංඨයොනිඨසො

මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අකුසලමූලං
පටිසන්දහතිකුසලමූල’’න්ති. 

අකුසලමූලං පටිසන්දහති කුසලමූලන්ති? ආමන්තා. කාමසඤ්ඤාය 

අනන්තරා ඨනක්ඛම්මසඤ්ඤා උප්පජ්ජති, බයාපාදසඤ්ඤාය අනන්තරා

අබයාපාදසඤ්ඤා උප්පජ්ජති, විහිංසාසඤ්ඤාය අනන්තරා අවිහිංසාසඤ්ඤා

උප්පජ්ජති, බයාපාදස්ස අනන්තරා ඨමත්තා උප්පජ්ජති, විහිංසාය අනන්තරා

කරුණා උප්පජ්ජති, අරතියාඅනන්තරාමුදිතාඋප්පජ්ජති, පටිඝස්සඅනන්තරා

උඨපක්ඛා උප්පජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

688. කුසලමූලං පටිසන්දහති අකුසලමූලන්ති? ආමන්තා. යා කුසලස්ස

උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව අකුසලස්ස උප්පාදාය 

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසලමූලං පටිසන්දහති අකුසලමූලං, න වත්තබ්බං – ‘‘යා කුසලස්ස

උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව අකුසලස්ස උප්පාදාය

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධී’’ති? ආමන්තා. අකුසලං අනාවට්ඨෙන්තස්ස 

උප්පජ්ජති…ඨප.… අප්පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අකුසලං ආවට්ඨෙන්තස්ස උප්පජ්ජති…ඨප.…

පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අකුසලං ආවට්ඨෙන්තස්ස

උප්පජ්ජති…ඨප.…පණිදහන්තස්සඋප්පජ්ජති, ඨනොච වතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘කුසලමූලංපටිසන්දහතිඅකුසලමූල’’න්ති. 

689. කුසලමූලං පටිසන්දහති අකුසලමූලන්ති? ආමන්තා. කුසලං

ඨයොනිඨසො මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. අකුසලං ඨයොනිඨසො

මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අකුසලං

අඨයොනිඨසො මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අකුසලං
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අඨයොනිඨසො මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘කුසලමූලංපටිසන්දහතිඅකුසලමූල’’න්ති. 

කුසලමූලං පටිසන්දහති අකුසලමූලන්ති? ආමන්තා. ඨනක්ඛම්මසඤ්ඤාය 

අනන්තරා කාමසඤ්ඤා උප්පජ්ජති, අබයාපාදසඤ්ඤාය අනන්තරා 

බයාපාදසඤ්ඤා උප්පජ්ජති, අවිහිංසාසඤ්ඤාය අනන්තරා විහිංසාසඤ්ඤා

උප්පජ්ජති, ඨමත්තාය අනන්තරා බයාපාඨදො උප්පජ්ජති, කරුණාය අනන්තරා

විහිංසාඋප්පජ්ජති, මුදිතායඅනන්තරාඅරති උප්පජ්ජති, උඨපක්ඛායඅනන්තරා

පටිඝං උප්පජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

690. න වත්තබ්බං – ‘‘අකුසලමූලං පටිසන්දහති කුසලමූලං, කුසලමූලං

පටිසන්දහති අකුසලමූල’’න්ති? ආමන්තා.නනුයස්මිංඨයවවත්ථුස්මිං රජ්ජති

තස්මිඤ්ඨඤව වත්ථුස්මිං විරජ්ජති, යස්මිංඨයව වත්ථුස්මිං විරජ්ජති

තස්මිඤ්ඨඤව වත්ථුස්මිංරජ්ජතීති? ආමන්තා.හඤ්චියස්මිඤ්ඨඤවවත්ථුස්මිං

රජ්ජති තස්මිඤ්ඨඤව වත්ථුස්මිං විරජ්ජති, යස්මිඤ්ඨඤව වත්ථුස්මිං විරජ්ජති 

තස්මිඤ්ඨඤව වත්ථුස්මිං රජ්ජති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අකුසලමූලං

පටිසන්දහතිකුසලමූලං, කුසලමූලංපටිසන්දහතිඅකුසලමූල’’න්ති. 

කුසලාකුසලපටිසන්දහනකථානිට්ඨිතා. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

(137) 2. සළායතනුප්පත්තිෙථා 

691. සළායතනං අපුබ්බං අචරිමං මාතුකුච්ඡිස්මිං සණ් ාතීති? ආමන්තා. 

සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගී අහීනින්ද්රිඨයො මාතුකුච්ඡිස්මිං ඔක්කමතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන චක්ඛායතනං සණ් ාතීති? ආමන්තා. 

උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන හත්ථා සණ් න්ති, පාදා සණ් න්ති, සීසං

සණ් ාති, කණ්ඨණො සණ් ාති, නාසිකා සණ් ාති, මුඛං සණ් ාති, දන්තා

සණ් න්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන ඨසොතායතනං…ඨප.…ඝානායතනං…ඨප.…

ජිව්හායතනං සණ් ාතීති? ආමන්තා. උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන හත්ථා

සණ් න්ති, පාදා සණ් න්ති, සීසං සණ් ාති, කණ්ඨණො සණ් ාති, නාසිකා

සණ් ාති, මුඛංසණ් ාති, දන්තාසණ් න්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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692. මාතුකුච්ඡිගතස්ස පච්ඡා චක්ඛායතනං උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.

මාතුකුච්ඡිස්මිං චක්ඛුපටිලාභාය කම්මං කඨරොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මාතුකුච්ඡිගතස්ස පච්ඡා ඨසොතායතනං…ඨප.…

ඝානායතනං…ඨප.… ජිව්හායතනං උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. මාතුකුච්ඡිස්මිං

ජිව්හාපටිලාභායකම්මංකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

මාතුකුච්ඡිගතස්ස පච්ඡාඨකසාඨලොමානඛා දන්තාඅට්ඨීඋප්පජ්ජන්තීති? 

ආමන්තා. මාතුකුච්ඡිස්මිං අට්ඨිපටිලාභාය කම්මං කඨරොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නවත්තබ්බං–‘‘මාතුකුච්ඡිගතස්සපච්ඡාඨකසාඨලොමානඛාදන්තා අට්ඨී

උප්පජ්ජන්තී’’ති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘ප මංකලලංඨහොති, කලලාඨහොතිඅබ්බුදං; 

අබ්බුදා ජායඨත ඨපසි [ඨපසී (සයා. කං. පී.)], ඨපසි නිබ්බත්තඨත 

[නිබ්බත්තතී(සී.සයා., සං. නි.1.235), නිබ්බත්තති(පී.ක.)] ඝඨනො; 

ඝනාපසාඛාජායන්ති, ඨකසාඨලොමානඛාපිච. 

‘‘යඤ්චස්ස භුඤ්ජතිමාතා, අන්නංපානඤ්ච ඨභොජනං; 

ඨතනඨසොතත්ථයාඨපති, මාතුකුච්ඡිගඨතොනඨරො’’ති [සං.නි.1.235]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි මාතුකුච්ඡිගතස්ස පච්ඡා
ඨකසාඨලොමානඛාදන්තාඅට්ඨීඋප්පජ්ජන්තීති. 

සළායතනුප්පත්තිකථානිට්ඨිතා. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

(138) 3. අනන්තරපච්චයෙථා 

693. චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා ඨසොතවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. යා චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සඋප්පාදායආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව 

ඨසොතවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරාඨසොතවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, නවත්තබ්බං

– ‘‘යා චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව

ඨසොතවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. 
ඨසොතවිඤ්ඤාණං අනාවට්ඨෙන්තස්ස උප්පජ්ජති…ඨප.… අප්පණිදහන්තස්ස
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උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. නනු ඨසොතවිඤ්ඤාණං

ආවට්ඨෙන්තස්ස උප්පජ්ජති…ඨප.… පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති, ආමන්තා.
හඤ්චිඨසොතවිඤ්ඤාණංආවට්ඨෙන්තස්ස උප්පජ්ජති…ඨප.…පණිදහන්තස්ස

උප්පජ්ජති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා
ඨසොතවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජතී’’ති. 

694. චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා ඨසොතවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං රූපනිමිත්තං මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. ඨසොතවිඤ්ඤාණං රූපනිමිත්තං මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංරූපාරම්මණඤ්ඨඤවනඅඤ්ඤාරම්මණන්ති? ආමන්තා. 

ඨසොතවිඤ්ඤාණං රූපාරම්මණඤ්ඨඤව න අඤ්ඤාරම්මණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.

චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති ඨසොතවිඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති ඨසොතවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.
‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති ඨසොතවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි 

‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව 

සුත්තන්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූඨප ච
උප්පජ්ජති ඨසොතවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා ඨසොතවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.

තඤ්ඨඤව චක්ඛුවිඤ්ඤාණං තං ඨසොතවිඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

695. ඨසොතවිඤ්ඤාණස්සඅනන්තරාඝානවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජති…ඨප.…
ඝානවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති…ඨප.…

ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා කායවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. යා

ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව

කායවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා කායවිඤ්ඤාණං

උප්පජ්ජති, න වත්තබ්බං – ‘‘යා ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය 
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ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව කායවිඤ්ඤාණස්ස උප්පාදාය

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධී’’ති? ආමන්තා.කායවිඤ්ඤාණංඅනාවට්ඨෙන්තස්ස

උප්පජ්ජති…ඨප.… අප්පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු කායවිඤ්ඤාණං ආවට්ඨෙන්තස්ස 

උප්පජ්ජති…ඨප.… පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. හඤ්චි
කායවිඤ්ඤාණං ආවට්ඨෙන්තස්ස උප්පජ්ජති…ඨප.… පණිදහන්තස්ස

උප්පජ්ජති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා
කායවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජතී’’ති. 

696. ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා කායවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. ජිව්හාවිඤ්ඤාණං රසනිමිත්තං මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. කායවිඤ්ඤාණං රසනිමිත්තං මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණං රසාරම්මණඤ්ඨඤවන අඤ්ඤාරම්මණන්ති? ආමන්තා. 

කායවිඤ්ඤාණං රසාරම්මණඤ්ඨඤව න අඤ්ඤාරම්මණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රඨස ච උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.

ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රඨස ච උප්පජ්ජති කායවිඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රඨස ච උප්පජ්ජති කායවිඤ්ඤාණන්ති? ආමන්තා.
‘‘ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රඨස ච උප්පජ්ජති කායවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව 

සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. ‘‘ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රඨස ච උප්පජ්ජති

ජිව්හාවිඤ්ඤාණ’’න්ති–අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි‘‘ජිව්හඤ්ච

පටිච්ච රඨස ච උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණ’’න්ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති, 
ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ජිව්හඤ්ච පටිච්ච රඨස ච උප්පජ්ජති 
කායවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා කායවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.

තඤ්ඨඤව ජිව්හාවිඤ්ඤාණං තං කායවිඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

697. න වත්තබ්බං – ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සමනන්තරා

උප්පජ්ජන්තී’’ති? ආමන්තා.නනුඅත්ථිඨකොචිනච්චතිගායතිවාඨදති, රූපඤ්ච

පස්සති, සද්දඤ්ච සුණාති, ගන්ධඤ්චඝායති, රසඤ්ච සායති, ඨඵොට් බ්බඤ්ච

ඵුසතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකොචි නච්චති ගායති වාඨදති, රූපඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

344 

පටුන 

පස්සති, සද්දඤ්ච සුණාති, ගන්ධඤ්චඝායති, රසඤ්ච සායති, ඨඵොට් බ්බඤ්ච

ඵුසති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
සමනන්තරාඋප්පජ්ජන්තී’’ති. 

අනන්තරපච්චයකථානිට්ඨිතා. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

(139) 4. අරියරූපෙථා 

698. අරියරූපං මහාභූතානංඋපාදායාති? ආමන්තා.අරියරූපංකුසලන්ති? 

ආමන්තා. මහාභූතා කුසලාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… මහාභූතා

අබයාකතාති? ආමන්තා. අරියරූපං අබයාකතන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරියරූපං මහාභූතානං උපාදායාති? ආමන්තා. අරියරූපං
අනාසවං අසංඨයොජනියං අගන්ථනියං අඨනොඝනියං අඨයොගනියං අනීවරණියං

අපරාමට් ං අනුපාදානියං අසංකිඨලසියන්ති? ආමන්තා. මහාභූතා

අනාසවා…ඨප.… අසංකිඨලසියාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… මහාභූතා

සාසවා සංඨයොජනියා…ඨප.… සංකිඨලසියාති? ආමන්තා. අරියරූපං සාසවං

සංඨයොජනියං…ඨප.…සංකිඨලසියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

699. න වත්තබ්බං – ‘‘අරියරූපං මහාභූතානං උපාදායා’’ති? ආමන්තා.

නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘යං කිඤ්චි, භික්ඛඨව, රූපං චත්තාරි මහාභූතානි 

චතුන්නඤ්ච මහාභූතානං උපාදායරූප’’න්ති [ම. නි. 1.347; අ. නි. 11.15]! 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි අරියරූපං මහාභූතානං
උපාදායාති. 

අරියරූපකථානිට්ඨිතා. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

(140) 5. අඤ්කඤොඅනුසකයොතිෙථා 

700. අඤ්ඨඤො කාමරාගානුසඨයො අඤ්ඤං කාමරාගපරියුට් ානන්ති? 

ආමන්තා. අඤ්ඨඤො කාමරාඨගො අඤ්ඤං කාමරාගපරියුට් ානන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ස්ඨවව කාමරාඨගො තං කාමරාගපරියුට් ානන්ති? 

ආමන්තා. ස්ඨවව කාමරාගානුසඨයො තං කාමරාගපරියුට් ානන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අඤ්ඨඤොපටිඝානුසඨයොඅඤ්ඤංපටිඝපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා.අඤ්ඤං 

පටිඝංඅඤ්ඤංපටිඝපරියුට් ානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…තඤ්ඨඤව

පටිඝං තං පටිඝපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා. ස්ඨවව පටිඝානුසඨයො තං

පටිඝපරියුට් ානන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අඤ්ඨඤොමානානුසඨයොඅඤ්ඤංමානපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා.අඤ්ඨඤො 

මාඨනො අඤ්ඤං මානපරියුට් ානන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ස්ඨවව

මාඨනො තං මානපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා. ස්ඨවව මානානුසඨයො තං

මානපරියුට් ානන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අඤ්ඨඤො දිට් ානුසඨයො අඤ්ඤං දිට්ඨිපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා. අඤ්ඤා

දිට්ඨි අඤ්ඤං දිට්ඨිපරියුට් ානන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සාව දිට්ඨි

තං දිට්ඨිපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා. ස්ඨවව දිට් ානුසඨයො තං

දිට්ඨිපරියුට් ානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අඤ්ඨඤොවිචිකිච්ඡානුසඨයොඅඤ්ඤංවිචිකිච්ඡාපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා.

අඤ්ඤා විචිකිච්ඡා අඤ්ඤං විචිකිච්ඡාපරියුට් ානන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සාව විචිකිච්ඡා තං විචිකිච්ඡාපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා.

ස්ඨවව විචිකිච්ඡානුසඨයො තං විචිකිච්ඡාපරියුට් ානන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අඤ්ඨඤො භවරාගානුසඨයො අඤ්ඤං භවරාගපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා.

අඤ්ඨඤො භවරාඨගො අඤ්ඤං භවරාගපරියුට් ානන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ස්ඨවවභවරාඨගොතං භවරාගපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා.

ස්ඨවව භවරාගානුසඨයො තං භවරාගපරියුට් ානන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අඤ්ඨඤො අවිජ්ජානුසඨයො අඤ්ඤං අවිජ්ජාපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා. 

අඤ්ඤාඅවිජ්ජාඅඤ්ඤංඅවිජ්ජාපරියුට් ානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

සාව අවිජ්ජාතංඅවිජ්ජාපරියුට් ානන්ති? ආමන්තා.ස්ඨවවඅවිජ්ජානුසඨයොතං 

අවිජ්ජාපරියුට් ානන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

701. න වත්තබ්බං – ‘‘අඤ්ඨඤො අනුසඨයො අඤ්ඤං පරියුට් ාන’’න්ති? 

ආමන්තා. පුථුජ්ජඨනොකුසලාබයාකඨත චිත්ඨත වත්තමාඨන ‘‘සානුසඨයො’’ති 

වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා. ‘‘පරියුට්ඨිඨතො’’ති වත්තබ්ඨබොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ.ඨතන හිඅඤ්ඨඤොඅනුසඨයොඅඤ්ඤංපරියුට් ානන්ති.පුථුජ්ජඨනො

කුසලාබයාකඨතචිත්ඨත වත්තමාඨන‘‘සරාඨගො’’තිවත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා.
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‘‘පරියුට්ඨිඨතො’’ති වත්තබ්ඨබොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතන හි අඤ්ඨඤො
රාඨගොඅඤ්ඤංපරියුට් ානන්ති. 

අඤ්ඨඤොඅනුසඨයොතිකථානිට්ඨිතා. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

(141) 6. පරියුට් ානංචිත්තවිප්පයුත්තන්තිෙථා 

702. පරියුට් ානං චිත්තවිප්පයුත්තන්ති? ආමන්තා. රූපං නිබ්බානං

චක්ඛායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

පරියුට් ානං චිත්තවිප්පයුත්තන්ති? ආමන්තා. නත්ථි සරාගං චිත්තං සඨදොසං 

චිත්තං සඨමොහං චිත්තං…ඨප.… අකුසලං චිත්තං සංකිලිට් ං චිත්තන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුඅත්ථිසරාගංචිත්තංසඨදොසංචිත්තංසඨමොහං 

චිත්තං…ඨප.…අකුසලංචිත්තංසංකිලිට් ංචිත්තන්ති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථි 

සරාගං චිත්තං සඨදොසං චිත්තං සඨමොහං චිත්තං…ඨප.… අකුසලං චිත්තං

සංකිලිට් ං චිත්තං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පරියුට් ානං
චිත්තවිප්පයුත්ත’’න්ති. 

පරියුට් ානංචිත්තවිප්පයුත්තන්තිකථානිට්ඨිතා. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

(142) 7. පරියාපන්නෙථා 

703. රූපරාඨගො රූපධාතුංඅනුඨසති, රූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා.

සමාපත්ඨතසිඨයොඋපපත්ඨතසිඨයො දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, සමාපත්ඨතසිඨයන 
චිත්ඨතන උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරන චිත්ඨතන
සහගඨතො සහජාඨතො සංසට්ඨ ො සම්පයුත්ඨතො එකුප්පාඨදො එකනිඨරොඨධො

එකවත්ථුඨකො එකාරම්මඨණොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු න

සමාපත්ඨතසිඨයො න උපපත්ඨතසිඨයො න දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, න
සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන න උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන න 
දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරන චිත්ඨතන සහගඨතො සහජාඨතො සංසට්ඨ ො

සම්පයුත්ඨතො එකුප්පාඨදො එකනිඨරොඨධො එකවත්ථුඨකො එකාරම්මඨණොති? 
ආමන්තා. හඤ්චි න සමාපත්ඨතසිඨයො න උපපත්ඨතසිඨයො න

දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො…ඨප.…එකාරම්මඨණො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ –

‘‘රූපරාඨගො රූපධාතුංඅනුඨසති, රූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති…ඨප.…. 
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රූපරාඨගො රූපධාතුං අනුඨසති, රූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. 

සද්දරාඨගො සද්දධාතුං අනුඨසති, සද්දධාතුපරියාපන්ඨනොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපරාඨගොරූපධාතුංඅනුඨසති, රූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? 
ආමන්තා. ගන්ධරාඨගො…ඨප.… රසරාඨගො…ඨප.… ඨඵොට් බ්බරාඨගො

ඨඵොට් බ්බධාතුං අනුඨසති, ඨඵොට් බ්බධාතුපරියාපන්ඨනොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සද්දරාඨගො සද්දධාතුං අනුඨසති, න වත්තබ්බං – 

‘‘සද්දධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා. රූපරාඨගො රූපධාතුං අනුඨසති, න

වත්තබ්බං – ‘‘රූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ගන්ධරාඨගො…ඨප.… රසරාඨගො…ඨප.… ඨඵොට් බ්බරාඨගො ඨඵොට් බ්බධාතුං

අනුඨසති, න වත්තබ්බං – ‘‘ඨඵොට් බ්බධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා.

රූපරාඨගොරූපධාතුං අනුඨසති, නවත්තබ්බං – ‘‘රූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

704. අරූපරාඨගො අරූපධාතුං අනුඨසති, අරූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? 

ආමන්තා. සමාපත්ඨතසිඨයො උපපත්ඨතසිඨයො දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, 
සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන
දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරන චිත්ඨතන සහගඨතො සහජාඨතො සංසට්ඨ ො 

සම්පයුත්ඨතො එකුප්පාඨදො එකනිඨරොඨධො එකවත්ථුඨකො එකාරම්මඨණොති? න 
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.….නනුනසමාපත්ඨතසිඨයොනඋපපත්ඨතසිඨයොන

දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, න සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන…ඨප.…

එකාරම්මඨණොති? ආමන්තා. හඤ්චි න සමාපත්ඨතසිඨයො න 

උපපත්ඨතසිඨයො…ඨප.… එකාරම්මඨණො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘අරූපරාඨගොඅරූපධාතුං අනුඨසති, අරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති. 

අරූපරාඨගො අරූපධාතුං අනුඨසති, අරූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. 

සද්දරාඨගො සද්දධාතුං අනුඨසති, සද්දධාතුපරියාපන්ඨනොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරූපරාඨගො අරූපධාතුං අනුඨසති, 

අරූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. ගන්ධරාඨගො…ඨප.… 

රසරාඨගො…ඨප.… ඨඵොට් බ්බරාඨගො ඨඵොට් බ්බධාතුං අනුඨසති, 

ඨඵොට් බ්බධාතුපරියාපන්ඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සද්දරාඨගො සද්දධාතුං අනුඨසති, න වත්තබ්බං – 

‘‘සද්දධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා. අරූපරාඨගොඅරූපධාතුං අනුඨසති, න

වත්තබ්බං – ‘‘අරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති, න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 
ගන්ධරාඨගො…ඨප.… රසරාඨගො…ඨප.… ඨඵොට් බ්බරාඨගො ඨඵොට් බ්බධාතුං

අනුඨසති, න වත්තබ්බං – ‘‘ඨඵොට් බ්බධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා.
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අරූපරාඨගො අරූපධාතුං අනුඨසති, න වත්තබ්බං –

‘‘අරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

705. න වත්තබ්බං – ‘‘රූපරාඨගො රූපධාතුං අනුඨසති

රූපධාතුපරියාපන්ඨනො, අරූපරාඨගො අරූපධාතුං අනුඨසති

අරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා.නනුකාමරාඨගොකාමධාතුංඅනුඨසති, 

කාමධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. හඤ්චි කාමරාඨගො කාමධාතුං අනුඨසති 

කාමධාතුපරියාපන්ඨනො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපරාඨගො රූපධාතුං

අනුඨසති රූපධාතුපරියාපන්ඨනො, අරූපරාඨගො අරූපධාතුං අනුඨසති 
අරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති. 

පරියාපන්නකථානිට්ඨිතා. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

(143) 8. අබයාෙතෙථා 

706. දිට්ඨිගතං අබයාකතන්ති? ආමන්තා.විපාකාබයාකතංකිරියාබයාකතං

රූපං නිබ්බානං චක්ඛායතනං…ඨප.… ඨඵොට් බ්බායතනන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දිට්ඨිගතං අබයාකතන්ති? ආමන්තා.

දිට්ඨිගතසම්පයුත්ඨතො ඵස්ඨසො අබයාකඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

දිට්ඨිගතං අබයාකතන්ති? ආමන්තා. දිට්ඨිගතසම්පයුත්තා ඨවදනා…ඨප.…

සඤ්ඤා…ඨප.… ඨචතනා…ඨප.… චිත්තං අබයාකතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දිට්ඨිගතසම්පයුත්ඨතො ඵස්ඨසො අකුසඨලොති? ආමන්තා. දිට්ඨිගතං

අකුසලන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දිට්ඨිගතසම්පයුත්තා ඨවදනා

සඤ්ඤා ඨචතනා චිත්තං අකුසලන්ති? ආමන්තා. දිට්ඨිගතං අකුසලන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

707. දිට්ඨිගතං අබයාකතන්ති? ආමන්තා. අඵලං අවිපාකන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු සඵලං සවිපාකන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි සඵලං

සවිපාකං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘දිට්ඨිගතං අබයාකත’’න්ති. 

දිට්ඨිගතං අබයාකතන්ති? ආමන්තා. නනු මිච්ඡාදිට්ඨිපරමානි වජ්ජානි 

[අඞ්ගුත්තරනිකාඨය] වුත්තානිභගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චිමිච්ඡාදිට්ඨිපරමානි

වජ්ජානි වුත්තානි භගවතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘දිට්ඨිගතං
අබයාකත’’න්ති. 
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දිට්ඨිගතං අබයාකතන්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි

ඨඛො, වච්ඡ, අකුසලා [අකුසලං (ම. නි.2.194)], සම්මාදිට්ඨිකුසලා’’ [කුසලං

(ම.නි. 2.104)] ති [ම.නි.2.194]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතන
හිනවත්තබ්බං–‘‘දිට්ඨිගතංඅබයාකත’’න්ති. 

දිට්ඨිගතං අබයාකතන්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිස්සඨඛොඅහං, පුණ්ණ, ද්වින්නං ගතීනංඅඤ්ඤතරංගතිංවදාමි–

නිරයං වා තිරච්ඡානඨයොනිං වා’’ති [ම. නි. 2.79]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 

ආමන්තා.ඨතනහිනවත්තබ්බං– ‘‘දිට්ඨිගතංඅබයාකත’’න්ති. 

708. න වත්තබ්බං– ‘‘දිට්ඨිගතංඅබයාකත’’න්ති? ආමන්තා.නනුවුත්තං 

භගවතා–‘‘‘සස්සඨතොඨලොඨකො’තිඨඛො, වච්ඡ, අබයාකතඨමතං, ‘අසස්සඨතො

ඨලොඨකො’ති ඨඛො, වච්ඡ, අබයාකතඨමතං, ‘අන්තවා ඨලොඨකො’ති ඨඛො, වච්ඡ, 

අබයාකතඨමතං, ‘අනන්තවා ඨලොඨකො’ති ඨඛො, වච්ඡ…ඨප.… ‘තං ජීවං තං

සරීර’න්ති ඨඛො, වච්ඡ…ඨප.… ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති ඨඛො, 

වච්ඡ…ඨප.… ‘ඨහොති තථාගඨතො පරං මරණා’ති ඨඛො, වච්ඡ…ඨප.… ‘න 

ඨහොතිතථාගඨතො පරං මරණා’තිඨඛො, වච්ඡ…ඨප.… ‘ඨහොතිචනච ඨහොති

තථාගඨතො පරං මරණා’ති ඨඛො, වච්ඡ…ඨප.… ‘ඨනව ඨහොති න න ඨහොති

තථාගඨතො පරං මරණා’ති ඨඛො, වච්ඡ, අබයාකතඨමත’’න්ති [සං. නි. 4.416, 

ඨථොකංපනවිසදිසං]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිදිට්ඨිගතං
අබයාකතන්ති. 

දිට්ඨිගතං අබයාකතන්ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස, භික්ඛඨව, පුරිසපුග්ගලස්ස යඤ්ඨචව කායකම්මං 

යථාදිට්ඨිසමත්තංසමාදින්නං, යඤ්චවචීකම්මං…ඨප.…යඤ්චමඨනොකම්මං, 

යා ච ඨචතනා, යා ච පත්ථනා, ඨයො ච පණිධි, ඨය ච සඞ්ඛාරා, සබ්ඨබ ඨත

ධම්මාඅනිට් ායඅකන්තාය අමනාපායඅහිතාය දුක්ඛායසංවත්තන්තී’’ති [අ.

නි. 1.306]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං –
‘‘දිට්ඨිගතං අබයාකත’’න්ති. 

අබයාකතකථානිට්ඨිතා. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

(144) 9. අපරියාපන්නෙථා 

709. දිට්ඨිගතං අපරියාපන්නන්ති? ආමන්තා. මග්ඨගො ඵලං නිබ්බානං, 

ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො ඨසොතාපත්තිඵලං, සකදාගාමිමග්ඨගො සකදාගාමිඵලං, 
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අනාගාමිමග්ඨගො අනාගාමිඵලං, අරහත්තමග්ඨගො අරහත්තඵලං, සතිපට් ානං 

සම්මප්පධානං ඉද්ධිපාඨදො ඉන්ද්රියං බලං ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

710. න වත්තබ්බං – ‘‘දිට්ඨිගතං අපරියාපන්න’’න්ති? ආමන්තා.

පුථුජ්ජඨනො ‘‘කාඨමසු වීතරාඨගො’’ති වත්තබ්ඨබොති? ආමන්තා.

‘‘විගතදිට්ඨිඨයො’’ති වත්තබ්ඨබොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතන හි දිට්ඨිගතං
අපරියාපන්නන්ති. 

අපරියාපන්නකථානිට්ඨිතා. 

චුද්දසමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

අකුසලමූලං පටිසන්දහතිකුසලමූලං, කුසලමූලං පටිසන්දහතිඅකුසලමූලං, 

සළායතනං ඡවිඤ්ඤාණකායා, අරියරූපං මහාභූතානං උපාදාය, ස්ඨවව 

අනුසඨයොතංපරියුට් ානං, පරියුට් ානංචිත්තවිප්පයුත්තං, යථාධාතුතඤ්ඨඤව 

අනුඨසති, දිට්ඨිගතංඅබයාකතං, දිට්ඨිගතංඅපරියාපන්නන්ති. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(145) 1. පච්චයතාෙථා 

711. පච්චයතා වවත්ථිතාති? ආමන්තා. නනු වීමංසා ඨහතු, ඨසො ච

අධිපතීති? ආමන්තා. හඤ්චි වීමංසා ඨහතු, ඨසො ච අධිපති, ඨතන වත ඨර

වත්තබ්ඨබ–‘‘ඨහතුපච්චඨයනපච්චඨයො, අධිපතිපච්චඨයනපච්චඨයො’’ති. 

නනු ඡන්දාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපතීති? ආමන්තා. හඤ්චි 

ඡන්දාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘අධිපතිපච්චඨයන පච්චඨයො, සහජාතපච්චඨයනපච්චඨයො’’ති. 

712. නනු වීරියාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපතීති? ආමන්තා. හඤ්චි

වීරියාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘අධිපතිපච්චඨයනපච්චඨයො, සහජාතපච්චඨයන පච්චඨයො’’ති. 

නනු වීරියාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, තඤ්ච ඉන්ද්රියන්ති? 

ආමන්තා. හඤ්චි වීරියාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, තඤ්ච ඉන්ද්රියං, 
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ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අධිපතිපච්චඨයන පච්චඨයො, ඉන්ද්රියපච්චඨයන 
පච්චඨයො’’ති. 

නනු වීරියාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, තඤ්ච මග්ගඞ්ගන්ති? 

ආමන්තා.හඤ්චිවීරියාධිපතිසහජාතානංධම්මානංඅධිපති, තඤ්ච මග්ගඞ්ගං, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අධිපතිපච්චඨයන පච්චඨයො, මග්ගපච්චඨයන 

පච්චඨයො’’ති. 

713. නනු චිත්තාධිපතිසහජාතානංධම්මානංඅධිපතීති? ආමන්තා. හඤ්චි

චිත්තාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘අධිපතිපච්චඨයනපච්චඨයො, සහජාතපච්චඨයනපච්චඨයො’’ති. 

නනු චිත්තාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, ඨසො ච ආහාඨරොති? 

ආමන්තා.හඤ්චිචිත්තාධිපතිසහජාතානංධම්මානංඅධිපති, ඨසොචආහාඨරො, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අධිපතිපච්චඨයන පච්චඨයො, ආහාරපච්චඨයන
පච්චඨයො’’ති. 

නනු චිත්තාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, තඤ්ච ඉන්ද්රියන්ති? 

ආමන්තා. හඤ්චි චිත්තාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, තඤ්ච ඉන්ද්රියං, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අධිපතිපච්චඨයන පච්චඨයො, ඉන්ද්රියපච්චඨයන
පච්චඨයො’’ති. 

714. නනු වීමංසාධිපතිසහජාතානංධම්මානංඅධිපතීති? ආමන්තා.හඤ්චි

වීමංසාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘අධිපතිපච්චඨයනපච්චඨයො, සහජාතපච්චඨයන පච්චඨයො’’ති. 

නනු වීමංසාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, තඤ්ච ඉන්ද්රියන්ති? 

ආමන්තා. හඤ්චි වීමංසාධිපතිසහජාතානං ධම්මානං අධිපති, තඤ්ච ඉන්ද්රියං, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අධිපතිපච්චඨයන පච්චඨයො, ඉන්ද්රියපච්චඨයන 
පච්චඨයො’’ති. 

නනු වීමංසාධිපති සහජාතානං ධම්මානං අධිපති, තඤ්ච මග්ගඞ්ගන්ති? 

ආමන්තා.හඤ්චිවීමංසාධිපතිසහජාතානංධම්මානංඅධිපති, තඤ්චමග්ගඞ්ගං, 

ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අධිපතිපච්චඨයන පච්චඨයො, මග්ගපච්චඨයන
පච්චඨයො’’ති. 

715. නනු අරියං ධම්මං ගරුං කත්වා උප්පජ්ජති පච්චඨවක්ඛණා, 

තඤ්චාරම්මණන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අරියං ධම්මං ගරුං කත්වා උප්පජ්ජති
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පච්චඨවක්ඛණා, තඤ්චාරම්මණං, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘අධිපතිපච්චඨයනපච්චඨයො, ආරම්මණපච්චඨයනපච්චඨයො’’ති. 

716. නනු පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කුසලානං

ධම්මානංඅනන්තරපච්චඨයන පච්චඨයො, සාචආඨසවනාති? ආමන්තා.හඤ්චි 
පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කුසලානං ධම්මානං

අනන්තරපච්චඨයනපච්චඨයො, සාචආඨසවනා, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ– 

‘‘අනන්තරපච්චඨයනපච්චඨයො, ආඨසවනපච්චඨයනපච්චඨයො’’ති. 

නනු පුරිමා පුරිමා අකුසලා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකුසලානං 

ධම්මානංඅනන්තරපච්චඨයනපච්චඨයො, සාචආඨසවනාති? ආමන්තා.හඤ්චි
පුරිමා පුරිමා අකුසලා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං අකුසලානං ධම්මානං

අනන්තරපච්චඨයනපච්චඨයො, සාචආඨසවනා, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ –

‘‘අනන්තරපච්චඨයනපච්චඨයො, ආඨසවනපච්චඨයන පච්චඨයො’’ති. 

නනු පුරිමා පුරිමා කිරියාබයාකතා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං

කිරියාබයාකතානං ධම්මානං අනන්තරපච්චඨයන පච්චඨයො, සා ච 

ආඨසවනාති? ආමන්තා.හඤ්චිපුරිමාපුරිමාකිරියාබයාකතාධම්මා පච්ඡිමානං

පච්ඡිමානංකිරියාබයාකතානං ධම්මානං අනන්තරපච්චඨයන පච්චඨයො, සා ච 

ආඨසවනා, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනන්තරපච්චඨයන පච්චඨයො, 
ආඨසවනපච්චඨයන පච්චඨයො’’ති. 

717. න වත්තබ්බං–‘‘පච්චයතාවවත්ථිතා’’ති? ආමන්තා.ඨහතුපච්චඨයන

පච්චඨයො ඨහොති, ආරම්මණපච්චඨයන පච්චඨයො ඨහොති, අනන්තරපච්චඨයන

පච්චඨයො ඨහොති, සමනන්තරපච්චඨයන පච්චඨයො ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ.ඨතනහිපච්චයතාවවත්ථිතාති. 

පච්චයතාකථානිට්ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(146) 2. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයෙථා 

718. අවිජ්ජාපච්චයාව සඞ්ඛාරා, න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාපි

අවිජ්ජා’’ති? ආමන්තා.නනුඅවිජ්ජාසඞ්ඛාඨරනසහජාතාති? ආමන්තා. හඤ්චි 

අවිජ්ජාසඞ්ඛාඨරනසහජාතා, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘අවිජ්ජාපච්චයාපි

සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයාපිඅවිජ්ජා’’ති. 
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තණ්හාපච්චයාව උපාදානං, න වත්තබ්බං – ‘‘උපාදානපච්චයාපි 

තණ්හා’’ති? ආමන්තා.නනුතණ්හාඋපාදාඨනනසහජාතාති? ආමන්තා.හඤ්චි

තණ්හා උපාදාඨනන සහජාතා, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘තණ්හාපච්චයාපි 

උපාදානං, උපාදානපච්චයාපිතණ්හා’’ති. 

719. ‘‘ජරාමරණපච්චයා, භික්ඛඨව, ජාති, ජාතිපච්චයා භඨවො’’ති – 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. ඨතන හි අවිජ්ජාපච්චයාව සඞ්ඛාරා, න

වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා’’ති. තණ්හාපච්චයාව උපාදානං, න
වත්තබ්බං–‘‘උපාදානපච්චයාපිතණ්හා’’ති. 

‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා, භික්ඛඨව, නාමරූපං, නාමරූපපච්චයාපි 

විඤ්ඤාණ’’න්ති [දී.නි.2.58, ඨථොකංපනවිසදිසං] – අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? 

ආමන්තා. ඨතන හි අවිජ්ජාපච්චයාපි සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජා; 

තණ්හාපච්චයාපිඋපාදානං, උපාදානපච්චයාපි තණ්හාති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයකථානිට්ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(147) 3. අද්ධාෙථා 

720. අද්ධා පරිනිප්ඵන්ඨනොති? ආමන්තා. රූපන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… සඞ්ඛාරා…ඨප.…

විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීඨතො අද්ධා 

පරිනිප්ඵන්ඨනොති? ආමන්තා. රූපන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… සඞ්ඛාරා…ඨප.… විඤ්ඤාණන්ති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගඨතො අද්ධා පරිනිප්ඵන්ඨනොති? ආමන්තා.

රූපන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.…

සඞ්ඛාරා…ඨප.… විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

පච්චුප්පන්ඨනො අද්ධා පරිනිප්ඵන්ඨනොති? ආමන්තා. රූපන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… සඞ්ඛාරා…ඨප.…

විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං රූපං ඨවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණං අතීඨතො අද්ධාති? 

ආමන්තා. අතීතා පඤ්චද්ධාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතංරූපං

ඨවදනාසඤ්ඤා සඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණංඅනාගඨතොඅද්ධාති? ආමන්තා.අනාගතා

පඤ්චද්ධාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං රූපං ඨවදනා
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සඤ්ඤාසඞ්ඛාරා විඤ්ඤාණංපච්චුප්පන්ඨනොඅද්ධාති? ආමන්තා.පච්චුප්පන්නා

පඤ්චද්ධාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතාපඤ්චක්ඛන්ධා අතීඨතොඅද්ධා, අනාගතා පඤ්චක්ඛන්ධාඅනාගඨතො

අද්ධා, පච්චුප්පන්නා පඤ්චක්ඛන්ධා පච්චුප්පන්ඨනො අද්ධාති? ආමන්තා.

පන්නරසද්ධාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතානි ද්වාදසායතනානි අතීඨතො අද්ධා, අනාගතානි ද්වාදසායතනානි 

අනාගඨතො අද්ධා, පච්චුප්පන්නානි ද්වාදසායතනානි පච්චුප්පන්ඨනො අද්ධාති? 

ආමන්තා.ඡත්තිංසඅද්ධාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතා අට් ාරස ධාතුඨයො අතීඨතො අද්ධා, අනාගතා අට් ාරස ධාතුඨයො 

අනාගඨතො අද්ධා, පච්චුප්පන්නා අට් ාරස ධාතුඨයො පච්චුප්පන්ඨනො අද්ධාති? 

ආමන්තා.චතුපඤ්ඤාසඅද්ධාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතානි බාවීසතින්ද්රියානි අතීඨතො අද්ධා, අනාගතානි බාවීසතින්ද්රියානි

අනාගඨතො අද්ධා, පච්චුප්පන්නානි බාවීසතින්ද්රියානි පච්චුප්පන්ඨනො අද්ධාති? 

ආමන්තා.ඡසට්ඨිඅද්ධාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

721. න වත්තබ්බං – ‘‘අද්ධා පරිනිප්ඵන්ඨනොති? ආමන්තා. නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘තීණිමානි, භික්ඛඨව, කථාවත්ථූනි! කතමානි තීණි? අතීතං වා, 

භික්ඛඨව, අද්ධානංආරබ්භකථං කඨථයය–‘එවංඅඨහොසිඅතීතමද්ධාන’න්ති; 

අනාගතං වා, භික්ඛඨව, අද්ධානං ආරබ්භ කථං කඨථයය – ‘එවං භවිස්සති

අනාගතමද්ධාන’න්ති; එතරහි වා, භික්ඛඨව, පච්චුප්පන්නං අද්ධානං ආරබ්භ

කථංකඨථයය–‘එවංඨහොතිඑතරහිපච්චුප්පන්න’න්ති.ඉමානිඨඛො, භික්ඛඨව, 

තීණිකථාවත්ථූනී’’ති [අ.නි. 3.68; දී.නි. 3.305]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.ඨතනහිඅද්ධා පරිනිප්ඵන්ඨනොති. 

අද්ධාකථානිට්ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(148) 4. ඛණලයමුහුත්තෙථා 

722. ඛඨණො පරිනිප්ඵන්ඨනො, ලඨයො පරිනිප්ඵන්ඨනො, මුහුත්තං

පරිනිප්ඵන්නන්ති? ආමන්තා. රූපන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

ඨවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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723. න වත්තබ්බං–‘‘මුහුත්තංපරිනිප්ඵන්නන්ති? ආමන්තා.නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘තීණිමානි, භික්ඛඨව, කථාවත්ථූනි! කතමානි තීණි? අතීතං වා, 

භික්ඛඨව, අද්ධානංආරබ්භකථංකඨථයය–‘එවංඅඨහොසිඅතීතමද්ධාන’න්ති; 

අනාගතං වා, භික්ඛඨව, අද්ධානං ආරබ්භ කථං කඨථයය – ‘එවං භවිස්සති 

අනාගතමද්ධාන’න්ති; එතරහි වා, භික්ඛඨව, පච්චුප්පන්නං අද්ධානං ආරබ්භ

කථං කඨථයය–‘එවංඨහොතිඑතරහිපච්චුප්පන්න’න්ති.ඉමානිඨඛො, භික්ඛඨව, 

තීණි කථාවත්ථූනී’’ති. අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහිමුහුත්තං 
පරිනිප්ඵන්නන්ති. 

ඛණලයමුහුත්තකථානිට්ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(149) 5. ආසවෙථා 

724. චත්තාඨරො ආසවා අනාසවාති? ආමන්තා. මග්ඨගො ඵලං නිබ්බානං, 

ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො ඨසොතාපත්තිඵලං…ඨප.… ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

725. න වත්තබ්බං – ‘‘චත්තාඨරො ආසවා අනාසවාති? ආමන්තා.

අත්ථඤ්ඨඤවආසවාඨයහි ආසඨවහිඨතආසවාසාසවාඨහොන්තීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ.ඨතනහිචත්තාඨරොආසවාඅනාසවාති. 

ආසවකථානිට්ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(150) 6. ජරාමරණෙථා 

726. ඨලොකුත්තරානං ධම්මානං ජරාමරණං ඨලොකුත්තරන්ති? ආමන්තා.

මග්ඨගො ඵලං නිබ්බානං, ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො ඨසොතාපත්තිඵලං…ඨප.…

ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසොතාපත්තිමග්ගස්ස

ජරාමරණං ඨසොතාපත්තිමග්ඨගොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

ඨසොතාපත්තිමග්ගස්ස ජරාමරණං ඨසොතාපත්තිමග්ඨගොති? ආමන්තා. 

ඨසොතාපත්තිඵලස්ස ජරාමරණං ඨසොතාපත්තිඵලන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ 

…ඨප.… සකදාගාමිමග්ගස්ස…ඨප.… සකදාගාමිඵලස්ස…ඨප.… 
අනාගාමිමග්ගස්ස…ඨප.… අනාගාමිඵලස්ස…ඨප.… අරහත්තමග්ගස්ස

ජරාමරණං අරහත්තමග්ඨගොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
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අරහත්තමග්ගස්ස ජරාමරණං අරහත්තමග්ඨගොති? ආමන්තා. අරහත්තඵලස්ස

ජරාමරණංඅරහත්තඵලන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සතිපට් ානානං…
සම්මප්පධානානං…ඉද්ධිපාදානං…ඉන්ද්රියානං… බලානං…ඨබොජ්ඣඞ්ගානං

ජරාමරණංඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

727. න වත්තබ්බං – ‘‘ඨලොකුත්තරානං ධම්මානං ජරාමරණං

ඨලොකුත්තරන්ති? ආමන්තා. ඨලොකියන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතන හි
ඨලොකුත්තරන්ති. 

ජරාමරණකථානිට්ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(151) 7. සඤ්ඤාකවදයිතෙථා 

728. සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති ඨලොකුත්තරාති? ආමන්තා.

මග්ඨගො ඵලං නිබ්බානං, ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො ඨසොතාපත්තිඵලං…ඨප.… 

ඨබොජ්ඣඞ්ඨගොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

729. න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති ඨලොකුත්තරාති? 

ආමන්තා.ඨලොකියාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.ඨතනහිඨලොකුත්තරාති. 

සඤ්ඤාඨවදයිතකථානිට්ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(152) 8. දුතියසඤ්ඤාකවදයිතෙථා 

730. සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති ඨලොකියාති? ආමන්තා. රූපන්ති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා…

විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කාමාවචරාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපාවචරාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අරූපාවචරාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

731. න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති ඨලොකියාති? 

ආමන්තා. ඨලොකුත්තරාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.ඨතනහිඨලොකියාති. 

දුතියසඤ්ඤාඨවදයිතකථානිට්ඨිතා. 
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15. පන්නරසමවග්කගො 

(153) 9. තතියසඤ්ඤාකවදයිතෙථා 

732. සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්ඨනොකාලං කඨරයයාති? ආමන්තා.

අත්ථි සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස මාරණන්තිඨයො ඵස්ඨසො, 

මාරණන්තියා ඨවදනා, මාරණන්තියා සඤ්ඤා, මාරණන්තියා ඨචතනා, 

මාරණන්තියං චිත්තන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නත්ථි

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්සමාරණන්තිඨයොඵස්ඨසො, මාරණන්තියා

ඨවදනා, මාරණන්තියා සඤ්ඤා, මාරණන්තියා ඨචතනා, මාරණන්තියං

චිත්තන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි නත්ථි සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස

මාරණන්තිඨයො ඵස්ඨසො, මාරණන්තියා ඨවදනා, මාරණන්තියා සඤ්ඤා, 

මාරණන්තියා ඨචතනා, මාරණන්තියං චිත්තං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධංසමාපන්ඨනොකාලංකඨරයයා’’ති. 

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධංසමාපන්ඨනොකාලංකඨරයයාති? ආමන්තා.අත්ථි 
සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස ඵස්ඨසො ඨවදනා සඤ්ඤා ඨචතනා

චිත්තන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නත්ථි සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං

සමාපන්නස්ස ඵස්ඨසො ඨවදනා සඤ්ඤා ඨචතනා චිත්තන්ති? ආමන්තා.

අඵස්සකස්සකාලංකිරියා, අඨවදනකස්සකාලංකිරියා…ඨප.… අචිත්තකස්ස

කාලං කිරියාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු සඵස්සකස්ස කාලං 

කිරියා…ඨප.…සචිත්තකස්සකාලංකිරියාති? ආමන්තා. හඤ්චි සඵස්සකස්ස

කාලං කිරියා…ඨප.…සචිත්තකස්සකාලංකිරියා, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ

– ‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධංසමාපන්ඨනොකාලංකඨරයයා’’ති. 

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්ඨනො කාලං කඨරයයාති? ආමන්තා. 

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස කාඨය විසං කඨමයය, සත්ථං

කඨමයය, අග්ගි කඨමයයාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස කාඨය විසං න කඨමයය, සත්ථං න 

කඨමයය, අග්ගි න කඨමයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං

සමාපන්නස්සකාඨයවිසංනකඨමයය, සත්ථංන කඨමයය, අග්ගිනකඨමයය, 
ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්ඨනොකාලං
කඨරයයා’’ති. 

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්ඨනො කාලං කඨරයයාති? ආමන්තා.

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස කාඨය විසං කඨමයය, සත්ථං 

කඨමයය, අග්ගිකඨමයයාති? ආමන්තා.නනිඨරොධංසමාපන්ඨනොති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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733. සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්ඨනො න කාලං කඨරයයාති? 
ආමන්තා. අත්ථි ඨසො නියාඨමො ඨයන නියාඨමන නියඨතො

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්ඨනො න කාලං කඨරයයාති? නත්ථි. හඤ්චි 
නත්ථි ඨසො නියාඨමො ඨයන නියාඨමන නියඨතො සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං

සමාපන්ඨනො න කාලං කඨරයය, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධංසමාපන්ඨනොනකාලංකඨරයයාති. 

734. චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගීනකාලංකඨරයයාති? ආමන්තා. අත්ථිඨසො
නියාඨමො ඨයන නියාඨමන නියඨතො චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී න කාලං

කඨරයයාති? නත්ථි. හඤ්චි නත්ථි ඨසො නියාඨමො ඨයන නියාඨමන නියඨතො

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී න කාලං කඨරයය, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගීනකාලංකඨරයයා’’ති. 

තතියසඤ්ඤාඨවදයිතකථානිට්ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(154) 10. අසඤ්ඤසත්තුපිෙෙථා 

735. සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති අසඤ්ඤසත්තුපිකාති? ආමන්තා. 

අත්ථිසඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධංසමාපන්නස්සඅඨලොඨභොකුසලමූලං, අඨදොඨසො 

කුසලමූලං, අඨමොඨහොකුසලමූලං, සද්ධාවීරියංසතිසමාධිපඤ්ඤාති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නත්ථිසඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධංසමාපන්නස්සඅඨලොඨභො

කුසලමූලං, අඨදොඨසොකුසලමූලං…ඨප.…පඤ්ඤාති? ආමන්තා.හඤ්චිනත්ථි 

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස අඨලොඨභො කුසලමූලං, අඨදොඨසො 

කුසලමූලං, අඨමොඨහොකුසලමූලං, සද්ධාවීරියංසතිසමාධිපඤ්ඤා, ඨනොච වත
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්තිඅසඤ්ඤසත්තුපිකා’’ති. 

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති අසඤ්ඤසත්තුපිකාති? ආමන්තා. අත්ථි 
සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස ඵස්ඨසො ඨවදනා සඤ්ඤා ඨචතනා

චිත්තන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නත්ථි සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං

සමාපන්නස්ස ඵස්ඨසො ඨවදනා සඤ්ඤා ඨචතනා චිත්තන්ති? ආමන්තා.

අඵස්සකස්ස මග්ගභාවනා…ඨප.… අචිත්තකස්ස මග්ගභාවනාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු සඵස්සකස්ස මග්ගභාවනා…ඨප.… සචිත්තකස්ස

මග්ගභාවනාති? ආමන්තා. හඤ්චි සඵස්සකස්ස මග්ගභාවනා…ඨප.…

සචිත්තකස්ස මග්ගභාවනා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්තිඅසඤ්ඤසත්තුපිකා’’ති. 
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සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති අසඤ්ඤසත්තුපිකාති? ආමන්තා. ඨය

ඨකචි සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපජ්ජන්ති, සබ්ඨබ ඨත

අසඤ්ඤසත්තුපිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

736. න වත්තබ්බං – ‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති

අසඤ්ඤසත්තුපිකා’’ති? ආමන්තා. නනු ඉධාපි අසඤ්ඤී තත්රාපි අසඤ්ඤීති? 

ආමන්තා.හඤ්චිඉධාපිඅසඤ්ඤීතත්රාපි අසඤ්ඤී, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති අසඤ්ඤසත්තුපිකා’’ති. 

අසඤ්ඤසත්තුපිකකථානිට්ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

(155) 11. ෙම්මූපචයෙථා 

737. අඤ්ඤං කම්මං අඤ්ඨඤො කම්මූපචඨයොති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤො

ඵස්ඨසො, අඤ්ඨඤො ඵස්සූපචඨයො; අඤ්ඤා ඨවදනා, අඤ්ඨඤො ඨවදනූපචඨයො; 

අඤ්ඤා සඤ්ඤා, අඤ්ඨඤො සඤ්ඤූපචඨයො; අඤ්ඤා ඨචතනා, අඤ්ඨඤො

ඨචතනූපචඨයො; අඤ්ඤං චිත්තං, අඤ්ඨඤො චිත්ූතපචඨයො; අඤ්ඤා සද්ධා, 

අඤ්ඨඤො සද්ධූපචඨයො; අඤ්ඤං වීරියං, අඤ්ඨඤො වීරියූපචඨයො; අඤ්ඤා සති, 

අඤ්ඨඤො සූතපචඨයො; අඤ්ඨඤො සමාධි, අඤ්ඨඤො සමාධූපචඨයො; අඤ්ඤා

පඤ්ඤා, අඤ්ඨඤො පඤ්ඤූපචඨයො; අඤ්ඨඤො රාඨගො, අඤ්ඨඤො

රාගූපචඨයො…ඨප.… අඤ්ඤං අඨනොත්තප්පං, අඤ්ඨඤො

අඨනොත්තප්පූපචඨයොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

738. අඤ්ඤං කම්මං, අඤ්ඨඤොකම්මූපචඨයොති? ආමන්තා.කම්මූපචඨයො

කම්ඨමන සහජාඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මූපචඨයො කම්ඨමන සහජාඨතොති, ආමන්තා. කුසඨලන කම්ඨමන

සහජාඨතො කම්මූපචඨයොකුසඨලොති, නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසඨලනකම්ඨමනසහජාඨතොකම්මූපචඨයොකුසඨලොති? ආමන්තා.සුඛාය 
ඨවදනායසම්පයුත්ඨතනකම්ඨමනසහජාඨතොකම්මූපචඨයොසුඛායඨවදනාය

සම්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දුක්ඛාය ඨවදනාය…ඨප.…
අදුක්ඛමසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්ඨතන කම්ඨමන සහජාඨතො කම්මූපචඨයො

අදුක්ඛමසුඛායඨවදනායසම්පයුත්ඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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739. කම්මූපචඨයො කම්ඨමන සහජාඨතොති? ආමන්තා. අකුසඨලන

කම්ඨමන සහජාඨතො කම්මූපචඨයො අකුසඨලොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අකුසඨලන කම්ඨමන සහජාඨතො කම්මූපචඨයො අකුසඨලොති? ආමන්තා.
සුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්ඨතන කම්ඨමන සහජාඨතො කම්මූපචඨයො සුඛාය

ඨවදනාය සම්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දුක්ඛාය
ඨවදනාය…ඨප.… අදුක්ඛමසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්ඨතන කම්ඨමන

සහජාඨතො කම්මූපචඨයො අදුක්ඛමසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්ඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

740. කම්මං චිත්ඨතන සහජාතං, කම්මං සාරම්මණන්ති? ආමන්තා.

කම්මූපචඨයො චිත්ඨතන සහජාඨතො, කම්මූපචඨයො සාරම්මඨණොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කම්මූපචඨයො චිත්ඨතන සහජාඨතො, කම්මූපචඨයො

අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා. කම්මං චිත්ඨතන සහජාතං, කම්මං

අනාරම්මණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මං චිත්ඨතනසහජාතං, චිත්තංභිජ්ජමානං කම්මංභිජ්ජතීති? ආමන්තා.

කම්මූපචඨයොචිත්ඨතනසහජාඨතො, චිත්තංභිජ්ජමානං කම්මූපචඨයොභිජ්ජතීති? 

නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මූපචඨයො චිත්ඨතන සහජාඨතො, චිත්තං භිජ්ජමානං කම්මූපචඨයො න 

භිජ්ජතීති? ආමන්තා.කම්මංචිත්ඨතනසහජාතං, චිත්තංභිජ්ජමානංකම්මංන 

භිජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

741. කම්මම්හි කම්මූපචඨයොති? ආමන්තා. තඤ්ඨඤව කම්මං ඨසො

කම්මූපචඨයොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මම්හි කම්මූපචඨයො, කම්මූපචයඨතො විපාඨකො නිබ්බත්තතීති? 

ආමන්තා. තඤ්ඨඤව කම්මං, ඨසො කම්මූපචඨයො, ඨසො කම්මවිපාඨකොති? න 

ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මම්හි කම්මූපචඨයො, කම්මූපචයඨතො විපාඨකො නිබ්බත්තති, විපාඨකො 

සාරම්මඨණොති? ආමන්තා. කම්මූපචඨයො සාරම්මඨණොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… කම්මූපචඨයො අනාරම්මඨණොති? ආමන්තා. විපාඨකො

අනාරම්මඨණොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

742. අඤ්ඤං කම්මං අඤ්ඨඤො කම්මූපචඨයොති, ආමන්තා. නනු වුත්තං

භගවතා – ‘‘ඉධ, පුණ්ණ, එකච්ඨචො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි 
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[සබයාපජ්ඣම්පි අබයාපජ්ඣම්පි (ක.)ම.නි.2.81පස්සිතබ්බං] කායසඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛඨරොති, සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි වචීසඞ්ඛාරං…ඨප.…

මඨනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛඨරොති, ඨසො සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි

කායසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා, සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි
වචීසඞ්ඛාරං…ඨප.… මඨනොසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛරිත්වා සබයාබජ්ඣම්පි
අබයාබජ්ඣම්පි ඨලොකංඋපපජ්ජති.තඨමනං සබයාබජ්ඣම්පි අබයාබජ්ඣම්පි
ඨලොකංඋපපන්නංසමානංසබයාබජ්ඣාපි අබයාබජ්ඣාපිඵස්සාඵුසන්ති.ඨසො
සබ්යාබජ්ඨඣහිපිඅබයාබජ්ඨඣහිපිඵස්ඨසහි ඵුට්ඨ ොසමාඨනොසබයාබජ්ඣම්පි

අබයාබජ්ඣම්පි ඨවදනං ඨවඨදති ඨවොකිණ්ණසුඛදුක්ඛං, ඨසයයථාපි මනුස්සා

එකච්ඨච ච ඨදවා එකච්ඨච ච විනිපාතිකා. ඉති ඨඛො, පුණ්ණ, භූතා භූතස්ස

උපපත්ති ඨහොති, යං කඨරොති ඨතන උපපජ්ජති, උපපන්නඨමතං ඵස්සා

ඵුසන්ති.එවම්පාහං, පුණ්ණ, ‘කම්මදායාදා සත්තා’ති වදාමී’’ති [ම.නි.2.81]. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහිනවත්තබ්බං–‘‘අඤ්ඤංකම්මං, 
අඤ්ඨඤොකම්මූපචඨයො’’ති. 

කම්මූපචයකථානිට්ඨිතා. 

පන්නරසමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

පච්චයතා වවත්ථිතා, පටිච්චසමුප්පාඨදො, අද්ධා, ඛඨණො ලඨයො මුහුත්තං, 

චත්තාඨරො ආසවා අනාසවා, ඨලොකුත්තරානං ධම්මානං ජරාමරණං 

ඨලොකුත්තරා, සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති ඨලොකුත්තරා, 

සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධසමාපත්ති ඨලොකියා, සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං

සමාපන්ඨනො කාලං කඨරයය, ස්ඨවව මග්ඨගො අසඤ්ඤසත්තුපපත්තියා, 
අඤ්ඤංකම්මංඅඤ්ඨඤො කම්මූපචඨයොති. 

තතිඨයොපණ්ණාසඨකො. 

තස්සුද්දානං– 

අනුසයා, සංවඨරො, කප්ඨපො, මූලඤ්චවවත්ථිතාති. 
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16. කසොළසමවග්කගො 

(156) 1. නිග්ගහෙථා 

743. පඨරො පරස්සචිත්තංනිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා.පඨරොපරස්සචිත්තං 

‘‘මා රජ්ජි’’, ‘‘මා දුස්සි’’, ‘‘මාමුය්හි’’, ‘‘මාකිලිස්සී’’ති නිග්ගණ්හාතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පඨරො පරස්ස චිත්තං නිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා.

පඨරො පරස්ස උප්පන්ඨනො ඵස්ඨසො ‘‘මා නිරුජ්ඣී’’ති නිග්ගණ්හාතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පඨරො පරස්ස උප්පන්නා ඨවදනා…ඨප.…
උප්පන්නාසඤ්ඤා…උප්පන්නා ඨචතනා…උප්පන්නංචිත්තං…උප්පන්නා

සද්ධා…උප්පන්නංවීරියං … උප්පන්නාසති…උප්පන්ඨනොසමාධි…ඨප.…

උප්පන්නා පඤ්ඤා ‘‘මා නිරුජ්ඣී’’ති නිග්ගණ්හාතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පඨරො පරස්ස චිත්තං නිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. පඨරො පරස්ස අත්ථාය

රාගං පජහති… ඨදොසං පජහති…ඨප.… අඨනොත්තප්පං පජහතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පඨරො පරස්ස චිත්තං නිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. පඨරො පරස්ස අත්ථාය

මග්ගංභාඨවති…සතිපට් ානංභාඨවති…ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ගංභාඨවතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පඨරො පරස්ස චිත්තං නිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. පඨරො පරස්ස අත්ථාය

දුක්ඛංපරිජානාති, සමුදයංපජහති, නිඨරොධංසච්ඡිකඨරොති, මග්ගංභාඨවතීති? 
න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පඨරො පරස්ස චිත්තං නිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤො අඤ්ඤස්ස

කාරඨකො, පරඞ්කතංසුඛංදුක්ඛංඅඤ්ඨඤොකඨරොතිඅඤ්ඨඤො පටිසංඨවඨදතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පඨරොපරස්සචිත්තංනිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා – 

‘‘අත්තනාවකතංපාපං, අත්තනාසංකිලිස්සති; 

අත්තනාඅකතංපාපං, අත්තනාවවිසුජ්ඣති; 

සුද්ධි අසුද්ධි පච්චත්තං, නාඤ්ඨඤො අඤ්ඤං විඨසොධඨය’’ති [ධ. ප.
165]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘පඨරො 
පරස්සචිත්තංනිග්ගණ්හාතී’’ති. 
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744. න වත්තබ්බං – ‘‘පඨරොපරස්සචිත්තංනිග්ගණ්හාතී’’ති? ආමන්තා.

නනුඅත්ථි බලප්පත්තා, අත්ථිවසීභූතාති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිබලප්පත්තා, 

අත්ථි වසීභූතා, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඨරො පරස්ස චිත්තං
නිග්ගණ්හාතී’’ති. 

නිග්ගහකථානිට්ඨිතා. 

16. කසොළසමවග්කගො 

(157) 2. පග්ගහෙථා 

745. පඨරො පරස්සචිත්තංපග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා.පඨරො පරස්සචිත්තං

‘‘මා රජ්ජි,’’‘‘මා දුස්සි,’’‘‘මා මුය්හි,’’‘‘මා කිලිස්සී’’ති පග්ගණ්හාතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පඨරො පරස්ස චිත්තං පග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා.
පඨරො පරස්ස අඨලොභං කුසලමූලං ජඨනති… අඨදොසං කුසලමූලං ජඨනති…
අඨමොහං කුසලමූලං ජඨනති… සද්ධං ජඨනති… වීරියං ජඨනති… සතිං 

ජඨනති…සමාධිංජඨනති…පඤ්ඤංජඨනතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

පඨරො පරස්ස චිත්තං පග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. පඨරො පරස්ස උප්පන්ඨනො

ඵස්ඨසො ‘‘මා නිරුජ්ඣී’’ති පග්ගණ්හාතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
පඨරො පරස්ස උප්පන්නා ඨවදනා…ඨප.… උප්පන්නා පඤ්ඤා ‘‘මා

නිරුජ්ඣී’’තිපග්ගණ්හාතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පඨරොපරස්සචිත්තංපග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා.පඨරොපරස්සඅත්ථාය රාගං

පජහති…ඨදොසංපජහති…ඨමොහංපජහති…ඨප.…අඨනොත්තප්පංපජහතීති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පඨරො පරස්ස චිත්තං පග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. පඨරො පරස්ස අත්ථාය 

මග්ගංභාඨවති…සතිපට් ානංභාඨවති…ඨප.…ඨබොජ්ඣඞ්ගංභාඨවතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පඨරො පරස්ස චිත්තං පග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. පඨරො පරස්ස අත්ථාය 

දුක්ඛංපරිජානාති…ඨප.…මග්ගංභාඨවතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පඨරො පරස්ස චිත්තං පග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤො අඤ්ඤස්ස

කාරඨකො, පරඞ්කතංසුඛංදුක්ඛංඅඤ්ඨඤොකඨරොතිඅඤ්ඨඤො පටිසංඨවඨදතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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පඨරො පරස්ස චිත්තං පග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘අත්තනාව කතංපාපං…ඨප.…නාඤ්ඨඤොඅඤ්ඤංවිඨසොධඨය’’ති. අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘පඨරො පරස්ස චිත්තං 
පග්ගණ්හාතී’’ති. 

746. න වත්තබ්බං – ‘‘පඨරො පරස්ස චිත්තං පග්ගණ්හාතී’’ති? ආමන්තා. 

නනුඅත්ථිබලප්පත්තා, අත්ථිවසීභූතාති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිබලප්පත්තා, 

අත්ථි වසීභූතා, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඨරො පරස්ස චිත්තං 
පග්ගණ්හාතී’’ති. 

පග්ගහකථානිට්ඨිතා. 

16. කසොළසමවග්කගො 

(158) 3. සුඛානුප්පදානෙථා 

747. පඨරො පරස්ස සුඛං අනුප්පඨදතීති? ආමන්තා. පඨරො පරස්ස දුක්ඛං 

අනුප්පඨදතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පඨරො පරස්ස දුක්ඛං න

අනුප්පඨදතීති? ආමන්තා. පඨරො පරස්ස සුඛං න අනුප්පඨදතීති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…පඨරොපරස්සසුඛංඅනුප්පඨදතීති? ආමන්තා.පඨරොපරස්ස

අත්තඨනො සුඛං අනුප්පඨදති, අඤ්ඨඤසං සුඛං අනුප්පඨදති, තස්ස සුඛං

අනුප්පඨදතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…පඨරොපරස්සඨනවත්තඨනො, න

අඤ්ඨඤසං, න තස්ස සුඛං අනුප්පඨදතීති? ආමන්තා. හඤ්චි පඨරො පරස්ස

ඨනවත්තඨනො, න අඤ්ඨඤසං, න තස්ස සුඛං අනුප්පඨදති, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘පඨරොපරස්සසුඛං අනුප්පඨදතී’’ති. 

පඨරො පරස්ස සුඛං අනුප්පඨදතීති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤො අඤ්ඤස්ස 

කාරඨකො, පරඞ්කතංසුඛංදුක්ඛංඅඤ්ඨඤොකඨරොතිඅඤ්ඨඤොපටිසංඨවඨදතීති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

748. න වත්තබ්බං–‘‘පඨරොපරස්සසුඛංඅනුප්පඨදතී’’ති? ආමන්තා.නනු
ආයස්මා උදායී එතදඨවොච – ‘‘බහූනං වත ඨනො භගවා දුක්ඛධම්මානං

අපහත්තා, බහූනංවතඨනොභගවා සුඛධම්මානංඋපහත්තා, බහූනංවතඨනො

භගවා අකුසලානං ධම්මානං අපහත්තා, බහූනං වත ඨනො භගවා කුසලානං

ධම්මානං උපහත්තා’’ති [ම. නි. 2.148 ලටුකිඨකොපඨම]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිපඨරොපරස්සසුඛං අනුප්පඨදතීති. 

සුඛානුප්පදානකථානිට්ඨිතා. 
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16. කසොළසමවග්කගො 

(159) 4. අධිගය්හමනසිොරෙථා 

749. අධිගය්හ මනසි කඨරොතීති? ආමන්තා. ඨතන චිත්ඨතන තං චිත්තං

පජානාතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන චිත්ඨතන තං චිත්තං

පජානාතීති? ආමන්තා. ඨතනචිත්ඨතනතංචිත්තං ‘‘චිත්ත’’න්තිපජානාතීති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන චිත්ඨතන තං චිත්තං ‘‘චිත්ත’’න්ති

පජානාතීති? ආමන්තා. තං චිත්තං තස්ස චිත්තස්ස ආරම්මණන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තංචිත්තංතස්සචිත්තස්සආරම්මණන්ති? ආමන්තා.ඨතනඵස්ඨසන තං

ඵස්සං ඵුසති, තාය ඨවදනාය…ඨප.… තාය සඤ්ඤාය… තාය ඨචතනාය…
ඨතන චිත්ඨතන… ඨතන විතක්ඨකන… ඨතන විචාඨරන… තාය පීතියා…

තාය සතියා… තාය පඤ්ඤාය තං පඤ්ඤං පජානාතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

750. අතීතං ‘‘අතීත’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්ති

මනසි කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං ‘‘අතීත’’න්ති

මනසිකඨරොන්ඨතො, අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්ති මනසි කඨරොතීති? ආමන්තා.

ද්වින්නංඵස්සානං…ඨප.…ද්වින්නංචිත්තානංසඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං ‘‘අතීත’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, පච්චුප්පන්නං 

‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසිකඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං

‘‘අතීත’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, පච්චුප්පන්නං ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසි

කඨරොතීති? ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං

සඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අතීතං ‘‘අතීත’’න්තිමනසිකඨරොන්ඨතො, අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්තිමනසි

කඨරොති, පච්චුප්පන්නං ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසි කඨරොතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අතීතං ‘‘අතීත’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, අනාගතං

‘‘අනාගත’’න්ති මනසි කඨරොති, පච්චුප්පන්නං ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසි 

කඨරොතීති? ආමන්තා. තිණ්ණං ඵස්සානං…ඨප.… තිණ්ණං චිත්තානං

සඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

751. අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, අතීතං ‘‘අතීත’’න්ති

මනසි කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්ති
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මනසිකඨරොන්ඨතො, අතීතං ‘‘අතීත’’න්තිමනසිකඨරොතීති? ආමන්තා.ද්වින්නං

ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, පච්චුප්පන්නං 

‘‘පච්චුප්පන්න’’න්තිමනසිකඨරොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අනාගතං 

‘‘අනාගත’’න්තිමනසිකඨරොන්ඨතො, පච්චුප්පන්නං‘‘පච්චුප්පන්න’’න්තිමනසි 

කඨරොතීති? ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං

සඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්තිමනසිකඨරොන්ඨතො, අතීතං ‘‘අතීත’’න්තිමනසි

කඨරොති, පච්චුප්පන්නං ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසි කඨරොතීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, අතීතං

‘‘අතීත’’න්ති මනසි කඨරොති, පච්චුප්පන්නං ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසි

කඨරොතීති? ආමන්තා. තිණ්ණං ඵස්සානං…ඨප.… තිණ්ණං චිත්තානං

සඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

752. පච්චුප්පන්නං ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, අතීතං 

‘‘අතීත’’න්ති මනසිකඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං 

‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, අතීතං ‘‘අතීත’’න්ති මනසි

කඨරොතීති? ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං

සඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, අනාගතං 

‘‘අනාගත’’න්තිමනසිකඨරොතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං

‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්ති මනසි 

කඨරොතීති? ආමන්තා. ද්වින්නං ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං

සඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පච්චුප්පන්නං ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති මනසිකඨරොන්ඨතො, අතීතං

‘‘අතීත’’න්තිමනසිකඨරොති, අනාගතං ‘‘අනාගත’’න්තිමනසි කඨරොතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පච්චුප්පන්නං ‘‘පච්චුප්පන්න’’න්ති 

මනසිකඨරොන්ඨතො, අතීතං ‘‘අතීත’’න්ති මනසි කඨරොති, අනාගතං

‘‘අනාගත’’න්ති මනසි කඨරොතීති? ආමන්තා. තිණ්ණං ඵස්සානං…ඨප.…

තිණ්ණංචිත්තානංසඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

753. න වත්තබ්බං–‘‘අධිගය්හමනසිකඨරොතී’’ති? ආමන්තා.නනුවුත්තං
භගවතා– 
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‘‘සබ්ඨබසඞ්ඛාරාඅනිච්චාති, යදාපඤ්ඤායපස්සති; 

අථනිබ්බින්දතිදුක්ඨඛ, එසමග්ඨගොවිසුද්ධියා. 

‘‘සබ්ඨබසඞ්ඛාරාදුක්ඛාති, යදාපඤ්ඤායපස්සති; 

අථනිබ්බින්දතිදුක්ඨඛ, එසමග්ඨගොවිසුද්ධියා. 

‘‘සබ්ඨබ ධම්මාඅනත්තාති, යදාපඤ්ඤාය පස්සති; 

අථනිබ්බින්දතිදුක්ඨඛ, එසමග්ඨගොවිසුද්ධියා’’ති [ධ.ප.277-279]. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅධිගය්හමනසි කඨරොතීති. 

අධිගය්හමනසිකාරකථානිට්ඨිතා. 

16. කසොළසමවග්කගො 

(160) 5. රූපංකහතූතිෙථා 

754. රූපං ඨහූතති? ආමන්තා. අඨලොඨභො ඨහූතති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අඨදොඨසො ඨහතු…ඨප.… අඨමොඨහො ඨහතු… ඨලොඨභො

ඨහතු…ඨදොඨසොඨහතු…ඨමොඨහොඨහූතති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං ඨහූතති? ආමන්තා. සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස 

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘රූපංඨහූත’’ති. 

755. අඨලොඨභො ඨහතු සාරම්මඨණො, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා.රූපංඨහතුසාරම්මණං, අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අඨදොඨසොඨහතු…අඨමොඨහො ඨහතු…

ඨලොඨභොඨහතු…ඨදොඨසොඨහතු…ඨමොඨහොඨහතුසාරම්මඨණො, අත්ථිතස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා.රූපං ඨහතුසාරම්මණං, අත්ථිතස්ස 

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං ඨහතු අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? 

ආමන්තා. අඨලොඨභො ඨහතු අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…රූපංඨහතුඅනාරම්මණං, නත්ථිතස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා. අඨදොඨසොඨහතු…අඨමොඨහොඨහතු…
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ඨලොඨභොඨහතු…ඨදොඨසොඨහතු…ඨමොඨහො ඨහතුඅනාරම්මඨණො, නත්ථිතස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

756. න වත්තබ්බං – ‘‘රූපං ඨහූත’’ති? ආමන්තා. නනු මහාභූතා

උපාදායරූපානං [උපාදාරූපානං(සී.පී.ක.)] උපාදායඨහූතති? ආමන්තා.හඤ්චි 

මහාභූතා උපාදායරූපානං උපාදායඨහතු, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපං
ඨහූත’’ති. 

රූපංඨහූතතිකථානිට්ඨිතා. 

16. කසොළසමවග්කගො 

(161) 6. රූපංසකහතුෙන්තිෙථා 

757. රූපං සඨහතුකන්ති? ආමන්තා. අඨලොභඨහතුනාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අඨදොසඨහතුනාති …ඨප.… අඨමොහඨහතුනාති…ඨප.…

ඨලොභඨහතුනා…ඨප.… ඨදොසඨහතුනා…ඨප.… ඨමොහඨහතුනාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං සඨහතුකන්ති? ආමන්තා. සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු

අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි

අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘රූපංසඨහතුක’’න්ති. 

758. අඨලොඨභො සඨහතුඨකොසාරම්මඨණො, අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. රූපං සඨහතුකං සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අඨදොඨසො 
සඨහතුඨකො…ඨප.… අඨමොඨහො… සද්ධා… වීරියං… සති… සමාධි…
පඤ්ඤා…ඨලොඨභො… ඨදොඨසො…ඨමොඨහො…මාඨනො…දිට්ඨි…විචිකිච්ඡා…

ථිනං… උද්ධච්චං… අහිරිකං… අඨනොත්තප්පං සඨහතුකං සාරම්මණං, අත්ථි

තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. රූපං සඨහතුකං සාරම්මණං, 

අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපංසඨහතුකංඅනාරම්මණං, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? 

ආමන්තා. අඨලොඨභො සඨහතුඨකො අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…රූපං සඨහතුකං

අනාරම්මණං, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා.අඨදොඨසො
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සඨහතුඨකො…ඨප.… අඨනොත්තප්පං සඨහතුකං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස 

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

759. න වත්තබ්බං – ‘‘රූපං සඨහතුක’’න්ති? ආමන්තා. නනු රූපං

සප්පච්චයන්ති? ආමන්තා.හඤ්චිරූපංසප්පච්චයං, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ– 

‘‘රූපංසඨහතුක’’න්ති. 

රූපංසඨහතුකන්තිකථානිට්ඨිතා. 

16. කසොළසමවග්කගො 

(162) 7. රූපංකුසලාකුසලන්තිෙථා 

760. රූපං කුසලන්ති? ආමන්තා. සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස 

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු

අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි 

අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘රූපංකුසල’’න්ති. 

761. අඨලොඨභො කුසඨලො සාරම්මඨණො, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා.රූපංකුසලං සාරම්මණං, අත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අඨදොඨසො කුසඨලො…ඨප.… අඨමොඨහො කුසඨලො…ඨප.… සද්ධා…

වීරියං… සති… සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤා කුසලා සාරම්මණා, අත්ථි තාය

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? ආමන්තා. රූපංකුසලංසාරම්මණං, අත්ථිතස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං කුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? 

ආමන්තා. අඨලොඨභො කුසඨලො අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා 

…ඨප.… පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං කුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? 

ආමන්තා. අඨදොඨසො කුසඨලො…ඨප.… පඤ්ඤා කුසලා අනාරම්මණා, නත්ථි

තායආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

762. රූපං අකුසලන්ති? ආමන්තා. සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු
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අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි

අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘රූපංඅකුසල’’න්ති…ඨප.…. 

763. ඨලොඨභො අකුසඨලො සාරම්මඨණො, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. රූපං අකුසලං සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨදොඨසො…

ඨමොඨහො…මාඨනො…ඨප.…අඨනොත්තප්පංඅකුසලංසාරම්මණං, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. රූපං අකුසලං සාරම්මණං, අත්ථි

තස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං අකුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? 

ආමන්තා.ඨලොඨභොඅකුසඨලොඅනාරම්මඨණො, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූපං අකුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි

තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. ඨදොඨසො… ඨමොඨහො…ඨප.…

අඨනොත්තප්පං අකුසලං අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

764. න වත්තබ්බං – ‘‘රූපං කුසලම්පි අකුසලම්පී’’ති? ආමන්තා. නනු

කායකම්මං වචීකම්මං කුසලම්පි අකුසලම්පීති? ආමන්තා. හඤ්චි කායකම්මං

වචීකම්මංකුසලම්පි අකුසලම්පි, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘රූපංකුසලම්පි
අකුසලම්පී’’ති. 

රූපංකුසලාකුසලන්තිකථානිට්ඨිතා. 

16. කසොළසමවග්කගො 

(163) 8. රූපංවිපාකෙොතිෙථා 

765. රූපං විපාඨකොති? ආමන්තා. රූපං සුඛඨවදනියං දුක්ඛඨවදනියං

අදුක්ඛමසුඛඨවදනියං, සුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තං, දුක්ඛාය ඨවදනාය

සම්පයුත්තං, අදුක්ඛමසුඛාය ඨවදනාය සම්පයුත්තං, ඵස්ඨසන

සම්පයුත්තං…ඨප.… චිත්ඨතන සම්පයුත්තං, සාරම්මණං, අත්ථි තස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු න

සුඛඨවදනියං න දුක්ඛඨවදනියං…ඨප.… අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස 

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි න සුඛඨවදනියං න

දුක්ඛඨවදනියං…ඨප.… අනාරම්මණං, නත්ථිතස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධි, 
ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘රූපං විපාඨකො’’ති. 
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766. ඵස්ඨසො විපාඨකො, ඵස්ඨසො සුඛඨවදනිඨයො දුක්ඛඨවදනිඨයො…ඨප.…

සාරම්මඨණො, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. රූපං

විපාඨකො, රූපංසුඛඨවදනියං දුක්ඛඨවදනියං…ඨප.…සාරම්මණං, අත්ථිතස්ස

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූපං විපාඨකො, රූපං න සුඛඨවදනියං න දුක්ඛඨවදනියං…ඨප.…

අනාරම්මණං, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. ඵස්ඨසො

විපාඨකො, ඵස්ඨසො න සුඛඨවදනිඨයො න දුක්ඛඨවදනිඨයො…ඨප.…

අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

767. න වත්තබ්බං – ‘‘රූපං විපාඨකො’’ති? ආමන්තා. නනු කම්මස්ස

කතත්තා උප්පන්නා චිත්තඨචතසිකා ධම්මා විපාඨකොති? ආමන්තා. හඤ්චි

කම්මස්සකතත්තාඋප්පන්නා චිත්තඨචතසිකාධම්මාවිපාඨකො, ඨතනවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘කම්මස්සකතත්තා උප්පන්නංරූපංවිපාඨකො’’ති. 

රූපංවිපාඨකොතිකථානිට්ඨිතා. 

16. කසොළසමවග්කගො 

(164) 9. රූපංරූපාවචරාරූපාවචරන්තිෙථා 

768. අත්ථි රූපංරූපාවචරන්ති? ආමන්තා.සමාපත්ඨතසියංඋපපත්ඨතසියං 

දිට් ධම්මසුඛවිහාරං, සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන උපපත්ඨතසිඨයන
චිත්ඨතන දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරන චිත්ඨතන සහගතං සහජාතං සංසට් ං 

සම්පයුත්තං එකුප්පාදං එකනිඨරොධංඑකවත්ථුකංඑකාරම්මණන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු න සමාපත්ඨතසියං න උපපත්ඨතසියං න 

දිට් ධම්මසුඛවිහාරං, න සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන න උපපත්ඨතසිඨයන
චිත්ඨතන න දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරන චිත්ඨතන සහගතං සහජාතං සංසට් ං

සම්පයුත්තංඑකුප්පාදං එකනිඨරොධංඑකවත්ථුකංඑකාරම්මණන්ති? ආමන්තා.

හඤ්චි න සමාපත්ඨතසියං න උපපත්ඨතසියං න දිට් ධම්මසුඛවිහාරං, න

සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන…ඨප.… එකාරම්මණං, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිරූපංරූපාවචර’’න්ති. 

769. අත්ථි රූපං අරූපාවචරන්ති? ආමන්තා. සමාපත්ඨතසියං

උපපත්ඨතසියං දිට් ධම්මසුඛවිහාරං, සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන
උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරන චිත්ඨතන සහගතං
සහජාතං සංසට් ං සම්පයුත්තං එකුප්පාදං එකනිඨරොධං එකවත්ථුකං 
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එකාරම්මණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුන සමාපත්ඨතසියං න

උපපත්ඨතසියං න දිට් ධම්මසුඛවිහාරං, න සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන 

…ඨප.… එකාරම්මණන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි න සමාපත්ඨතසියං න

උපපත්ඨතසියං…ඨප.… එකවත්ථුකං එකාරම්මණං, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිරූපංඅරූපාවචර’’න්ති. 

770. න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි රූපං රූපාවචරං, අත්ථි රූපං

අරූපාවචර’’න්ති? ආමන්තා. නනු කාමාවචරකම්මස්ස කතත්තා රූපං

කාමාවචරන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි කාමාවචරකම්මස්ස කතත්තා රූපං

කාමාවචරං, ඨතනවතඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපාවචරකම්මස්සකතත්තාරූපං

රූපාවචරං, අරූපාවචරකම්මස්සකතත්තා රූපංඅරූපාවචර’’න්ති. 

රූපංරූපාවචරාරූපාවචරන්තිකථානිට්ඨිතා. 

16. කසොළසමවග්කගො 

(165) 10. රූපාරූපධාතුපරියාපන්නෙථා 

771. රූපරාඨගො රූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. සමාපත්ඨතසිඨයො

උපපත්ඨතසිඨයො දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන
උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරන චිත්ඨතන සහගඨතො
සහජාඨතොසංසට්ඨ ොසම්පයුත්ඨතොඑකුප්පාඨදො එකනිඨරොඨධො එකවත්ථුඨකො

එකාරම්මඨණොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුනසමාපත්ඨතසිඨයොන 

උපපත්ඨතසිඨයො න දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, න සමාපත්ඨතසිඨයන

චිත්ඨතන…ඨප.… එකවත්ථුඨකො එකාරම්මඨණොති? ආමන්තා. හඤ්චි න

සමාපත්ඨතසිඨයො න උපපත්ඨතසිඨයො න දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, න

සමාපත්ඨතසිඨයනචිත්ඨතන…ඨප.…එකවත්ථුඨකො එකාරම්මඨණො, ඨනොච 

වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘රූපරාඨගොරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති. 

772. රූපරාඨගො රූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. සද්දරාඨගො

සද්දධාතුපරියාපන්ඨනොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… රූපරාඨගො

රූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා.ගන්ධරාඨගො…ඨප.… රසරාඨගො…ඨප.…

ඨඵොට් බ්බරාඨගො ඨඵොට් බ්බධාතුපරියාපන්ඨනොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සද්දරාඨගො න වත්තබ්බං – ‘‘සද්දධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා.

රූපරාඨගො න වත්තබ්බං – ‘‘රූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ගන්ධරාඨගො…ඨප.… රසරාඨගො…ඨප.… 
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ඨඵොට් බ්බරාඨගො න වත්තබ්බං – ‘‘ඨඵොට් බ්බධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? 

ආමන්තා. රූපරාඨගොන වත්තබ්බං – ‘‘රූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

773. අරූපරාඨගො අරූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. අරූපරාඨගො න

වත්තබ්බං – ‘‘අරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අරූපරාඨගො අරූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. සමාපත්ඨතසිඨයො

උපපත්ඨතසිඨයො දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන
උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරන චිත්ඨතන සහගඨතො
සහජාඨතොසංසට්ඨ ොසම්පයුත්ඨතොඑකුප්පාඨදො එකනිඨරොඨධොඑකවත්ථුඨකො

එකාරම්මඨණොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුනසමාපත්ඨතසිඨයොන

උපපත්ඨතසිඨයො න දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, න සමාපත්ඨතසිඨයන

චිත්ඨතන…ඨප.… එකවත්ථුඨකො එකාරම්මඨණොති? ආමන්තා. හඤ්චි න

සමාපත්ඨතසිඨයො න උපපත්ඨතසිඨයො න දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරො, න 
සමාපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන න උපපත්ඨතසිඨයන චිත්ඨතන න
දිට් ධම්මසුඛවිහාඨරන චිත්ඨතන සහගඨතො සහජාඨතො සංසට්ඨ ො

සම්පයුත්ඨතොඑකුප්පාඨදොඑකනිඨරොඨධොඑකවත්ථුඨකො එකාරම්මඨණො, ඨනොච
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අරූපරාඨගොඅරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති. 

774. අරූපරාඨගො අරූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. සද්දරාඨගො

සද්දධාතුපරියාපන්ඨනොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරූපරාඨගො

අරූපධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. ගන්ධරාඨගො…ඨප.…

රසරාඨගො…ඨප.… ඨඵොට් බ්බරාඨගො ඨඵොට් බ්බධාතුපරියාපන්ඨනොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සද්දරාඨගො න වත්තබ්බං – ‘‘සද්දධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා. 

අරූපරාඨගො න වත්තබ්බං – ‘‘අරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ගන්ධරාඨගො…ඨප.… රසරාඨගො…ඨප.…

ඨඵොට් බ්බරාඨගො න වත්තබ්බං – ‘‘ඨඵොට් බ්බධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? 

ආමන්තා. අරූපරාඨගො න වත්තබ්බං – ‘‘අරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? න 

ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

775. න වත්තබ්බං – ‘‘රූපරාඨගො රූපධාතුපරියාපන්ඨනො, අරූපරාඨගො

අරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා. නනු කාමරාඨගො

කාමධාතුපරියාපන්ඨනොති? ආමන්තා. හඤ්චි කාමරාඨගො

කාමධාතුපරියාපන්ඨනො, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘රූපරාඨගො

රූපධාතුපරියාපන්ඨනො, අරූපරාඨගොඅරූපධාතුපරියාපන්ඨනො’’ති. 
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රූපරාඨගො රූපධාතුපරියාපන්ඨනො අරූපරාඨගො
අරූපධාතුපරියාපන්ඨනොතිකථා නිට්ඨිතා. 

රූපාරූපධාතුපරියාපන්නකථානිට්ඨිතා. 

ඨසොළසමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

චිත්තනිග්ගඨහො, චිත්තපග්ගඨහො, සුඛානුප්පදානං, අධිගය්හ මනසිකාඨරො, 

රූපංඨහතු, රූපංසඨහතුකං, රූපංකුසලම්පිඅකුසලම්පි, රූපංවිපාඨකො, අත්ථි

රූපං රූපාවචරං අත්ථි රූපං අරූපාවචරං, සබ්ඨබ කිඨලසා 
කාමධාතුපරියාපන්නාති. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(166) 1. අරහකතොපුඤ්ඤූපචයෙථා 

776. අත්ථි අරහඨතො පුඤ්ඤූපචඨයොති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො 

අපුඤ්ඤූපචඨයොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නත්ථි අරහඨතො

අපුඤ්ඤූපචඨයොති? ආමන්තා. නත්ථි අරහඨතො පුඤ්ඤූපචඨයොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

777. අත්ථි අරහඨතොපුඤ්ඤූපචඨයොති? ආමන්තා.අරහාපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරං

අභිසඞ්ඛඨරොති, ආඨනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරංඅභිසඞ්ඛඨරොති, ගතිසංවත්තනියංකම්මං

කඨරොති, භවසංවත්තනියං කම්මං කඨරොති, ඉස්සරියසංවත්තනියං කම්මං

කඨරොති, අධිපච්චසංවත්තනියං [ආධිපච්චසංවත්තනිකං (?)] කම්මං කඨරොති, 

මහාඨභොගසංවත්තනියං කම්මං කඨරොති, මහාපරිවාරසංවත්තනියං කම්මං

කඨරොති, ඨදවඨසොභගයසංවත්තනියං කම්මං කඨරොති, 

මනුස්සඨසොභගයසංවත්තනියං කම්මං කඨරොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

778. අත්ථි අරහඨතො පුඤ්ඤූපචඨයොති? ආමන්තා. අරහා ආචිනාතීති? න

ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අරහා අපචිනාතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ …ඨප.…
අරහා පජහතීති…ඨප.… අරහා උපාදියතීති…ඨප.… අරහා

විසිඨනතීති…ඨප.…අරහාඋස්සිඨනතීති…ඨප.…අරහාවිධූඨපතීති …ඨප.…

අරහාසන්ධූඨපතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනු අරහාඨනවාචිනාතින

අපචිනාති අපචිනිත්වා ඨිඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා ඨනවාචිනාති
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නාපචිනාතිඅපචිනිත්වාඨිඨතො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථි අරහඨතො
පුඤ්ඤූපචඨයො’’ති. 

නනුඅරහාඨනවපජහතිනඋපාදියතිපජහිත්වාඨිඨතො, ඨනවවිසිඨනතින 

උස්සිඨනති විසිඨනත්වා ඨිඨතො, ඨනව විධූඨපති න සන්ධූඨපති විධූඨපත්වා

ඨිඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා ඨනව විධූඨපති න සන්ධූඨපති විධූඨපත්වා

ඨිඨතො, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඅරහඨතොපුඤ්ඤූපචඨයො’’ති. 

779. නත්ථි අරහඨතොපුඤ්ඤූපචඨයොති? ආමන්තා.අරහාදානංදඨදයයාති? 

ආමන්තා. හඤ්චි අරහා දානං දඨදයය, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘නත්ථි
අරහඨතො පුඤ්ඤූපචඨයො’’ති. 

අරහාචීවරංදඨදයය…ඨප.…පිණ්ඩපාතංදඨදයය…ඨසනාසනංදඨදයය… 
ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං දඨදයය… ඛාදනීයං දඨදයය… ඨභොජනීයං
දඨදයය… පානීයං දඨදයය… ඨචතියං වන්ඨදයය… ඨචතිඨය මාලං
ආඨරොඨපයය… ගන්ධං ආඨරොඨපයය… විඨලපනං ආඨරොඨපයය…ඨප.…

ඨචතියං අභිදක්ඛිණං [පදක්ඛිණං (?)] කඨරයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා

ඨචතියංඅභිදක්ඛිණංකඨරයය, ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘නත්ථිඅරහඨතො
පුඤ්ඤූපචඨයො’’ති. 

අත්ථිඅරහඨතොපුඤ්ඤූපචඨයොතිකථානිට්ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(167) 2. නත්ථිඅරහකතොඅොලමච්චූතිෙථා 

780. නත්ථි අරහඨතො අකාලමච්චූති? ආමන්තා. නත්ථි

අරහන්තඝාතඨකොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි

අරහන්තඝාතඨකොති? ආමන්තා. අත්ථි අරහඨතො අකාලමච්චූති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නත්ථිඅරහඨතො අකාලමච්චූති? ආමන්තා.ඨයොඅරහන්තං

ජීවිතා ඨවොඨරොඨපති, සති ජීවිඨත ජීවිතාවඨසඨස ජීවිතා ඨවොඨරොඨපති, අසති

ජීවිඨත ජීවිතාවඨසඨස ජීවිතා ඨවොඨරොඨපතීති? සති ජීවිඨත ජීවිතාවඨසඨස

ජීවිතාඨවොඨරොඨපතීති.හඤ්චිසතිජීවිඨතජීවිතාවඨසඨසජීවිතාඨවොඨරොඨපති, 
ඨනො චවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘නත්ථිඅරහඨතොඅකාලමච්චූ’’ති.අසතිජීවිඨත

ජීවිතාවඨසඨස ජීවිතා ඨවොඨරොඨපතීති, නත්ථි අරහන්තඝාතඨකොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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781. නත්ථි අරහඨතො අකාලමච්චූති? ආමන්තා. අරහඨතොකාඨයවිසංන

කඨමයය, සත්ථං න කඨමයය, අග්ගි න කඨමයයාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අරහඨතො කාඨය විසං කඨමයය, සත්ථං කඨමයය, 

අග්ගිකඨමයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහඨතොකාඨය විසංකඨමයය, සත්ථං

කඨමයය, අග්ගි කඨමයය, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘නත්ථි අරහඨතො
අකාලමච්චූ’’ති. 

අරහඨතො කාඨය විසං න කඨමයය, සත්ථං න කඨමයය, අග්ගි න 

කඨමයයාති? ආමන්තා. නත්ථි අරහන්තඝාතඨකොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

782. අත්ථි අරහඨතො අකාලමච්චූති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘නාහං, භික්ඛඨව, සඤ්ඨචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං

අප්පටිසංඨවදිත්වාබයන්තීභාවං වදාමි; තඤ්චඨඛො දිට්ඨ වධම්ඨමඋපපජ්ජං

වාඅපඨරවාපරියාඨය’’ති.අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහිනත්ථි
අරහඨතො අකාලමච්චූති. 

නත්ථිඅරහඨතොඅකාලමච්චූතිකථානිට්ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(168) 3. සබ්බමිදංෙම්මකතොතිෙථා 

783. සබ්බමිදං කම්මඨතොති? ආමන්තා.කම්මම්පිකම්මඨතොති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බමිදං කම්මඨතොති? ආමන්තා. සබ්බමිදං

පුබ්ඨබකතඨහූතති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බමිදං කම්මඨතොති? 

ආමන්තා.සබ්බමිදං කම්මවිපාකඨතොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

784. සබ්බමිදං කම්මවිපාකඨතොති? ආමන්තා. කම්මවිපාඨකන පාණං

හඨනයයාති? ආමන්තා. පාණාතිපාඨතො සඵඨලොති? ආමන්තා. කම්මවිපාඨකො

සඵඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…කම්මවිපාඨකොඅඵඨලොති? ආමන්තා.

පාණාතිපාඨතොඅඵඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කම්මවිපාඨකන අදින්නං ආදිඨයයය…ඨප.… මුසා භඨණයය… පිසුණං
භඨණයය… ඵරුසං භඨණයය… සම්ඵං පලඨපයය… සන්ධිං ඡින්ඨදයය… 
නිල්ඨලොපං හඨරයය… එකාගාරිකං කඨරයය… පරිපන්ඨථ තිට්ඨ යය…
පරදාරං ගච්ඨඡයය… ගාමඝාතකං කඨරයය… නිගමඝාතකං කඨරයය…

කම්මවිපාඨකන දානං දඨදයය… චීවරං දඨදයය … පිණ්ඩපාතං දඨදයය…
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ඨසනාසනං දඨදයය… ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං දඨදයයාති? ආමන්තා. 

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාඨරො සඵඨලොති? ආමන්තා. කම්මවිපාඨකො

සඵඨලොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…කම්මවිපාඨකොඅඵඨලොති? ආමන්තා.

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාඨරො අඵඨලොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

785. න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්බමිදං කම්මඨතො’’ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං
භගවතා– 

‘‘කම්මුනා වත්තතී [වත්තති (පී. ක., ම. නි. 2.460), වත්තඨත (?)] 

ඨලොඨකො, කම්මුනාවත්තතී [වත්තති (පී.ක., ම.නි.2.460), වත්තඨත

(?)] පජා; 

කම්මනිබන්ධනාසත්තා, රථස්සාණීවයායඨතො [ම. නි.2.460; සු.නි.
659]. 

‘‘කම්ඨමනකිත්තිංලභඨතපසංසං, 

කම්ඨමනජානිඤ්චවධඤ්චබන්ධං; 

තංකම්මංනානාකරණංවිදිත්වා, 
කස්මාවඨදනත්ථිකම්මන්තිඨලොඨක’’ති. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි‘‘සබ්බමිදං කම්මඨතො’’ති. 

සබ්බමිදංකම්මඨතොතිකථානිට්ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(169) 4. ඉන්ද්රියබද්ධෙථා 

786. ඉන්ද්රියබද්ධඤ්ඨඤව දුක්ඛන්ති? ආමන්තා. ඉන්ද්රියබද්ධඤ්ඨඤව 
අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං 

නිඨරොධධම්මං විපරිණාමධම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු
අනින්ද්රියබද්ධං අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං

විරාගධම්මං නිඨරොධධම්මං විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි
අනින්ද්රියබද්ධං අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං

විරාගධම්මං නිඨරොධධම්මං විපරිණාමධම්මං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘ඉන්ද්රියබද්ධඤ්ඨඤවදුක්ඛ’’න්ති. 

අනින්ද්රියබද්ධං අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං…ඨප.… 

විපරිණාමධම්මං, තඤ්ච න දුක්ඛන්ති? ආමන්තා. ඉන්ද්රියබද්ධං අනිච්චං 
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සඞ්ඛතං…ඨප.… විපරිණාමධම්මං, තඤ්ච න දුක්ඛන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඉන්ද්රියබද්ධංඅනිච්චංසඞ්ඛතං…ඨප.…විපරිණාමධම්මං, තඤ්ච දුක්ඛන්ති 

[ඉදං-පුච්ඡාද්වඨයන පුරිමපුච්ඡාද්වයස්ස පුරඨතො භවිතබ්බං]? ආමන්තා.

අනින්ද්රියබද්ධං අනිච්චං සඞ්ඛතං…ඨප.… විපරිණාමධම්මං, තඤ්ච දුක්ඛන්ති 

[ඉදං-පුච්ඡාද්වඨයන පුරිමපුච්ඡාද්වයස්ස පුරඨතො භවිතබ්බං]? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

787. ඉන්ද්රියබද්ධඤ්ඨඤවදුක්ඛන්ති? ආමන්තා.නනුයදනිච්චංතංදුක්ඛං 

[සං. නි. 3.15] වුත්තං භගවතා – ‘‘අනින්ද්රියබද්ධං අනිච්ච’’න්ති? ආමන්තා.

හඤ්චි යදනිච්චං තං දුක්ඛං [සං.නි. 3.15] වුත්තං භගවතා – අනින්ද්රියබද්ධං

අනිච්චං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘ඉන්ද්රියබද්ධඤ්ඨඤවදුක්ඛ’’න්ති. 

788. න වත්තබ්බං – ‘‘ඉන්ද්රියබද්ධඤ්ඨඤව දුක්ඛ’’න්ති? ආමන්තා. යථා 

ඉන්ද්රියබද්ධස්ස දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාය භගවති බ්රහ්මචරියං වුස්සති, එවඨමවං 

අනින්ද්රියබද්ධස්සදුක්ඛස්සපරිඤ්ඤායභගවතිබ්රහ්මචරියංවුස්සතීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…යථාඉන්ද්රියබද්ධංදුක්ඛං පරිඤ්ඤාතංනපුනඋප්පජ්ජති, 

එවඨමවං අනින්ද්රියබද්ධං දුක්ඛං පරිඤ්ඤාතංන පුන උප්පජ්ජතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ.ඨතනහි ඉන්ද්රියබද්ධඤ්ඨඤවදුක්ඛන්ති. 

ඉන්ද්රියබද්ධකථානිට්ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(170) 5.  කපත්වාඅරියමග්ගන්තිෙථා 

789.  ඨපත්වා අරියමග්ගං අවඨසසා සඞ්ඛාරා දුක්ඛාති? ආමන්තා.

දුක්ඛසමුදඨයොපි දුක්ඨඛොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දුක්ඛසමුදඨයොපි 

දුක්ඨඛොති? ආමන්තා.තීඨණවඅරියසච්චානීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

තීඨණව අරියසච්චානීති? ආමන්තා. නනු චත්තාරි අරියසච්චානි වුත්තානි

භගවතා – දුක්ඛං, දුක්ඛසමුදඨයො, දුක්ඛනිඨරොඨධො, දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී

පටිපදාති? ආමන්තා.හඤ්චිචත්තාරි අරියසච්චානිවුත්තානිභගවතා–දුක්ඛං, 

දුක්ඛසමුදඨයො, දුක්ඛනිඨරොඨධො, දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී පටිපදා; ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘තීඨණවඅරියසච්චානී’’ති. 
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දුක්ඛසමුදඨයොපි දුක්ඨඛොති? ආමන්තා. ඨකනට්ඨ නාති? අනිච්චට්ඨ න.

අරියමග්ඨගො අනිච්ඨචොති? ආමන්තා. අරියමග්ඨගො දුක්ඨඛොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරියමග්ඨගො අනිච්ඨචො, ඨසො ච න දුක්ඨඛොති? ආමන්තා. දුක්ඛසමුදඨයො 

අනිච්ඨචො, ඨසොචනදුක්ඨඛොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.… දුක්ඛසමුදඨයො

අනිච්ඨචො, ඨසො ච දුක්ඨඛොති? ආමන්තා. අරියමග්ඨගො අනිච්ඨචො, ඨසො ච 

දුක්ඨඛොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

790. න වත්තබ්බං–‘‘ ඨපත්වාඅරියමග්ගංඅවඨසසාසඞ්ඛාරාදුක්ඛා’’ති? 

ආමන්තා. නනු සා දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී පටිපදාති? ආමන්තා. හඤ්චි සා

දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී පටිපදා, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ ඨපත්වා
අරියමග්ගංඅවඨසසාසඞ්ඛාරාදුක්ඛා’’ති. 

 ඨපත්වාඅරියමග්ගන්තිකථානිට්ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(171) 6. නවත්තබ්බංසඞ්කඝොදක්ඛිණංපටිග්ගණ්හාතිෙථා 

791. න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං පටිග්ගණ්හාතී’’ති? ආමන්තා.
නනු සඞ්ඨඝො ආහුඨනඨයයො පාහුඨනඨයයො දක්ඛිඨණඨයයො අඤ්ජලිකරණීඨයො

අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඨඛත්තං ඨලොකස්සාති? ආමන්තා. හඤ්චි සඞ්ඨඝො
ආහුඨනඨයයො පාහුඨනඨයයො දක්ඛිඨණඨයයො අඤ්ජලිකරණීඨයො අනුත්තරං

පුඤ්ඤක්ඨඛත්තංඨලොකස්ස, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං
පටිග්ගණ්හාතී’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං පටිග්ගණ්හාතී’’ති? ආමන්තා. නනු

චත්තාඨරො පුරිසයුගා අට් පුරිසපුග්ගලා දක්ඛිඨණයයා වුත්තා භගවතාති? 
ආමන්තා.හඤ්චිචත්තාඨරොපුරිසයුගාඅට් පුරිසපුග්ගලාදක්ඛිඨණයයා වුත්තා

භගවතා, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘සඞ්ඨඝොදක්ඛිණංපටිග්ගණ්හාතී’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං පටිග්ගණ්හාතී’’ති? ආමන්තා. නනු

අත්ථිඨකචිසඞ්ඝස්සදානංඨදන්තීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඨකචිසඞ්ඝස්ස 

දානං ඨදන්ති, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං
පටිග්ගණ්හාතී’’ති. නනු අත්ථි ඨකචි සඞ්ඝස්ස චීවරං ඨදන්ති…ඨප.…
පිණ්ඩපාතං ඨදන්ති… ඨසනාසනං ඨදන්ති… ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං

ඨදන්ති…ඛාදනීයංඨදන්ති…ඨභොජනීයංඨදන්ති…ඨප.… පානීයංඨදන්තීති? 
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ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකචි සඞ්ඝස්ස පානීයං ඨදන්ති, ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘සඞ්ඨඝොදක්ඛිණංපටිග්ගණ්හාතී’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං පටිග්ගණ්හාතී’’ති? ආමන්තා. නනු
වුත්තංභගවතා– 

‘‘ආහුතිංජාතඨවඨදොව, මහාඨමඝංවඨමදනී; 

සඞ්ඨඝොසමාධිසම්පන්ඨනො, පටිග්ගණ්හාතිදක්ඛිණ’’න්ති. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං 
පටිග්ගණ්හාතීති. 

792. සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං පටිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. මග්ඨගො

පටිග්ගණ්හාති, ඵලං පටිග්ගණ්හාතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නවත්තබ්බංසඞ්ඨඝොදක්ඛිණංපටිග්ගණ්හාතීතිකථා නිට්ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(172) 7. නවත්තබ්බංසඞ්කඝොදක්ඛිණංවිකසොකධතීතිෙථා 

793. න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඨඝොදක්ඛිණං විඨසොඨධතී’’ති? ආමන්තා.නනු
සඞ්ඨඝො ආහුඨනඨයයො පාහුඨනඨයයො දක්ඛිඨණඨයයො අඤ්ජලිකරණීඨයො

අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඨඛත්තං ඨලොකස්සාති? ආමන්තා. හඤ්චි සඞ්ඨඝො 

ආහුඨනඨයයො…ඨප.…අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඨඛත්තංඨලොකස්ස, ඨතනවත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘සඞ්ඨඝොදක්ඛිණංවිඨසොඨධතී’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං විඨසොඨධතී’’ති? ආමන්තා. නනු 

චත්තාඨරො පුරිසයුගා අට්  පුරිසපුග්ගලා දක්ඛිඨණයයා වුත්තා භගවතාති? 
ආමන්තා. හඤ්චිචත්තාඨරොපුරිසයුගාඅට් පුරිසපුග්ගලාදක්ඛිඨණයයාවුත්තා

භගවතා, ඨතන වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සඞ්ඨඝොදක්ඛිණංවිඨසොඨධතී’’ති. 

නවත්තබ්බං–‘‘සඞ්ඨඝොදක්ඛිණංවිඨසොඨධතී’’ති? ආමන්තා.නනු අත්ථි

ඨකචිසඞ්ඝස්ස දානං දත්වා දක්ඛිණංආරාඨධන්තීති? ආමන්තා.හඤ්චි අත්ථි 

ඨකචිසඞ්ඝස්සදානංදත්වාදක්ඛිණංආරාඨධන්ති, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘සඞ්ඨඝො දක්ඛිණංවිඨසොඨධතී’’ති. 

නනු අත්ථි ඨකචි සඞ්ඝස්ස චීවරං දත්වා…ඨප.… පිණ්ඩපාතං 
දත්වා…ඨප.…ඨසනාසනංදත්වා…ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරංදත්වා…
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ඛාදනීයං දත්වා… ඨභොජනීයං දත්වා…ඨප.… පානීයං දත්වා දක්ඛිණං

ආරාඨධන්තීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඨකචි සඞ්ඝස්සපානීයංදත්වාදක්ඛිණං 

ආරාඨධන්ති, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සඞ්ඨඝොදක්ඛිණංවිඨසොඨධතී’’ති. 

794. සඞ්ඨඝො දක්ඛිණංවිඨසොඨධතීති? ආමන්තා.මග්ඨගො විඨසොඨධති, ඵලං 

විඨසොඨධතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නවත්තබ්බංසඞ්ඨඝොදක්ඛිණංවිඨසොඨධතීතිකථානිට්ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(173) 8. නවත්තබ්බංසඞ්කඝොභුඤ්ජතීතිෙථා 

795. න වත්තබ්බං–‘‘සඞ්ඨඝොභුඤ්ජතිපිවතිඛාදතිසායතී’’ති? ආමන්තා.

නනු අත්ථි ඨකචි සඞ්ඝභත්තානි කඨරොන්ති, උද්ඨදසභත්තානි කඨරොන්ති, 

යාගුපානානි කඨරොන්තීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි ඨකචි සඞ්ඝභත්තානි

කඨරොන්ති, උද්ඨදසභත්තානි කඨරොන්ති, යාගුපානානි කඨරොන්ති, ඨතන වත
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සඞ්ඨඝොභුඤ්ජතිපිවතිඛාදති සායතී’’ති. 

න වත්තබ්බං–‘‘සඞ්ඨඝොභුඤ්ජතිපිවති ඛාදතිසායතී’’ති? ආමන්තා.නනු
වුත්තං භගවතා – ‘‘ගණඨභොජනං පරම්පරඨභොජනං අතිරිත්තඨභොජනං

අනතිරිත්තඨභොජන’’න්ති? ආමන්තා.හඤ්චිවුත්තංභගවතා– ‘‘ගණඨභොජනං 

පරම්පරඨභොජනං අතිරිත්තඨභොජනං අනතිරිත්තඨභොජනං’’, ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘සඞ්ඨඝො භුඤ්ජතිපිවතිඛාදතිසායතී’’ති. 

නවත්තබ්බං–‘‘සඞ්ඨඝොභුඤ්ජතිපිවතිඛාදතිසායතී’’ති? ආමන්තා.නනු

අට්  පානානි වුත්තානි භගවතා – අම්බපානං, ජම්බුපානං, ඨචොචපානං, 

ඨමොචපානං, මධුකපානං, [මධුපානං (සී. සයා. කං. පී.) මහාව. 300 පන

පස්සිතබ්බං] මුද්දිකපානං, සාලුකපානං, ඵාරුසකපානන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි

අට්  පානානි වුත්තානි භගවතා – අම්බපානං, ජම්බුපානං, ඨචොචපානං, 

ඨමොචපානං, මධුකපානං, මුද්දිකපානං, සාලුකපානං, ඵාරුසකපානං, ඨතනවත
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සඞ්ඨඝොභුඤ්ජතිපිවතිඛාදති සායතී’’ති. 

796. සඞ්ඨඝො භුඤ්ජතිපිවතිඛාදතිසායතීති? ආමන්තා. මග්ඨගොභුඤ්ජති

පිවති ඛාදති සායති, ඵලං භුඤ්ජති පිවති ඛාදති සායතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නවත්තබ්බංසඞ්ඨඝොභුඤ්ජතීතිකථානිට්ඨිතා. 
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17. සත්තරසමවග්කගො 

(174) 9. නවත්තබ්බංසඞ්ඝස්සදින්නංමහප්ඵලන්තිෙථා 

797. න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඝස්ස දින්නං මහප්ඵල’’න්ති? ආමන්තා. නනු
සඞ්ඨඝො ආහුඨනඨයයො පාහුඨනඨයයො දක්ඛිඨණඨයයො අඤ්ජලිකරණීඨයො

අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඨඛත්තං ඨලොකස්සාති? ආමන්තා. හඤ්චි සඞ්ඨඝො

ආහුඨනඨයයො…ඨප.…අනුත්තරංපුඤ්ඤක්ඨඛත්තංඨලොකස්ස, ඨතන වතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘සඞ්ඝස්සදින්නංමහප්ඵල’’න්ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඝස්ස දින්නං මහප්ඵල’’න්ති? ආමන්තා. නනු

චත්තාඨරො පුරිසයුගා අට්  පුරිසපුග්ගලා දක්ඛිඨණයයා වුත්තා භගවතාති? 
ආමන්තා.හඤ්චිචත්තාඨරොපුරිසයුගාඅට් පුරිසපුග්ගලා දක්ඛිඨණයයාවුත්තා

භගවතා, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සඞ්ඝස්ස දින්නංමහප්ඵල’’න්ති. 

798. න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඝස්ස දින්නං මහප්ඵල’’න්ති? ආමන්තා. නනු 

වුත්තං භගවතා – ‘‘සඞ්ඨඝ, ඨගොතමි, ඨදහි, සඞ්ඨඝ ඨත දින්ඨන අහඤ්ඨචව

පූජිඨතො භවිස්සාමි සඞ්ඨඝො චා’’ති [ම. නි. 3.376]. අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.ඨතනහිසඞ්ඝස්සදින්නං මහප්ඵලන්ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඝස්ස දින්නං මහප්ඵල’’න්ති? ආමන්තා. නනු
සක්ඨකොඨදවානමින්ඨදොභගවන්තංඑතදඨවොච– 

‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤඨපක්ඛානපාණිනං; 

කඨරොතංඔපධිකංපුඤ්ඤං, කත්ථදින්නංමහප්ඵලන්ති. 

‘‘චත්තාඨරොචපටිපන්නා, චත්තාඨරොචඵඨලඨිතා; 

එසසඞ්ඨඝොඋජුභූඨතො, පඤ්ඤාසීලසමාහිඨතො. 

‘‘යජමානානංමනුස්සානං, පුඤ්ඤඨපක්ඛානපාණිනං; 

කඨරොතං ඔපධිකං පුඤ්ඤං, සඞ්ඨඝ දින්නං මහප්ඵල’’න්ති [සං. නි.

1.262; වි.ව.642, 751]. 

‘‘එඨසොහිසඞ්ඨඝොවිපුඨලොමහග්ගඨතො, 

එසප්පඨමඨයයොඋදධීවසාගඨරො; 

එඨතහිඨසට් ානරවීරසාවකා [නරසීහසාවකා (ක.)], 
පභඞ්කරාධම්මමුදීරයන්ති. 

‘‘ඨතසංසුදින්නංසුහුතංසුයිට් ං, 
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ඨයසඞ්ඝමුද්දිස්සදදන්තිදානං; 

සා දක්ඛිණාසඞ්ඝගතාපතිට්ඨිතා, 
මහප්ඵලාඨලොකවිදූනවණ්ණිතා. 

‘‘එතාදිසංයඤ්ඤමනුස්සරන්තා, 

ඨයඨවදජාතාවිචරන්ති [විහරන්ති(සී. ක.)] ඨලොඨක; 

විඨනයයමච්ඨඡරමලංසමූලං, 

අනින්දිතාසග්ගමුඨපන්ති ාන’’න්ති [වි.ව. 645, 754]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි සඞ්ඝස්ස දින්නං
මහප්ඵලන්ති. 

නවත්තබ්බංසඞ්ඝස්සදින්නංමහප්ඵලන්තිකථානිට්ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(175) 10. නවත්තබ්බංබුද්ධස්සදින්නංමහප්ඵලන්තිෙථා 

799. න වත්තබ්බං – ‘‘බුද්ධස්ස දින්නං මහප්ඵල’’න්ති? ආමන්තා. නනු

භගවා ද්විපදානං අග්ඨගො, ද්විපදානං ඨසට්ඨ ො, ද්විපදානං පඨමොක්ඨඛො, 

ද්විපදානං උත්තඨමො, ද්විපදානං පවඨරො අසඨමො අසමසඨමො අප්පටිසඨමො 

අප්පටිභාඨගො අප්පටිපුග්ගඨලොති? ආමන්තා. හඤ්චිභගවා ද්විපදානං අග්ඨගො, 

ද්විපදානංඨසට්ඨ ො, ද්විපදානංපඨමොක්ඨඛො, ද්විපදානංඋත්තඨමො, ද්විපදානං

පවඨරො අසඨමොඅසමසඨමොඅප්පටිසඨමොඅප්පටිභාඨගොඅප්පටිපුග්ගඨලො, ඨතන

වතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘බුද්ධස්සදින්නංමහප්ඵල’’න්ති. 

නවත්තබ්බං–‘‘බුද්ධස්සදින්නංමහප්ඵල’’න්ති? ආමන්තා. අත්ථිඨකොචි

බුද්ඨධන සමසඨමො – සීඨලන සමාධිනා පඤ්ඤායාති? නත්ථි. හඤ්චි නත්ථි

ඨකොචි බුද්ඨධන සමසඨමො – සීඨලන සමාධිනා පඤ්ඤාය, ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘බුද්ධස්සදින්නංමහප්ඵල’’න්ති. 

නවත්තබ්බං–‘‘බුද්ධස්සදින්නංමහප්ඵල’’න්ති? ආමන්තා. නනුවුත්තං
භගවතා– 

‘‘නයිමස්මිංවාඨලොඨකපරස්මිං වාපන, 

බුද්ඨධනඨසට්ඨ ොචසඨමොචවිජ්ජති; 

යමාහුඨනයයානංඅග්ගතංගඨතො, 

පුඤ්ඤත්ථිකානංවිපුලප්ඵඨලසින’’න්ති [වි. ව.1047]. 
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අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි බුද්ධස්ස දින්නං 
මහප්ඵලන්ති. 

නවත්තබ්බංබුද්ධස්සදින්නංමහප්ඵලන්තිකථානිට්ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

(176) 11. දක්ඛිණාවිසුද්ධිෙථා 

800. දායකඨතොව දානං විසුජ්ඣති, ඨනො පටිග්ගාහකඨතොති? ආමන්තා.
නනු අත්ථි ඨකචි පටිග්ගාහකා ආහුඨනයයා පාහුඨනයයා දක්ඛිඨණයයා

අඤ්ජලිකරණීයාඅනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඨඛත්තංඨලොකස්සාති? ආමන්තා. හඤ්චි
අත්ථි ඨකචි පටිග්ගාහකා ආහුඨනයයා පාහුඨනයයා දක්ඛිඨණයයා

අඤ්ජලිකරණීයා අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඨඛත්තං ඨලොකස්ස, ඨනො ච වත ඨර

වත්තබ්ඨබ–‘‘දායකඨතොවදානංවිසුජ්ඣති, ඨනො පටිග්ගාහකඨතො’’ති. 

දායකඨතොව දානං විසුජ්ඣති, ඨනො පටිග්ගාහකඨතොති? ආමන්තා. නනු

චත්තාඨරො පුරිසයුගා අට්  පුරිසපුග්ගලා දක්ඛිඨණයයා වුත්තා භගවතාති? 
ආමන්තා.හඤ්චිචත්තාඨරොපුරිසයුගාඅට් පුරිසපුග්ගලා දක්ඛිඨණයයාවුත්තා

භගවතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘දායකඨතොව දානං විසුජ්ඣති, ඨනො
පටිග්ගාහකඨතො’’ති. 

දායකඨතොව දානං විසුජ්ඣති, ඨනො පටිග්ගාහකඨතොති? ආමන්තා. නනු 

අත්ථි ඨකචි ඨසොතාපන්ඨන දානං දත්වා දක්ඛිණං ආරාඨධන්තීති? ආමන්තා.

හඤ්චිඅත්ථිඨකචිඨසොතාපන්ඨනදානංදත්වාදක්ඛිණංආරාඨධන්ති, ඨනොච

වත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘දායකඨතොවදානංවිසුජ්ඣති, ඨනොපටිග්ගාහකඨතො’’ති. 

නනුඅත්ථි ඨකචිසකදාගාමිස්ස…ඨප.… අනාගාමිස්ස…ඨප.… අරහඨතො

දානං දත්වා දක්ඛිණංආරාඨධන්තීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅත්ථිඨකචිඅරහඨතො

දානංදත්වා දක්ඛිණංආරාඨධන්ති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘දායකඨතොව

දානංවිසුජ්ඣති, ඨනො පටිග්ගාහකඨතො’’ති. 

801. පටිග්ගාහකඨතො දානං විසුජ්ඣතීති? ආමන්තා. අඤ්ඨඤො අඤ්ඤස්ස

කාරඨකො, පරකතං සුඛදුක්ඛං, අඤ්ඨඤොකඨරොතිඅඤ්ඨඤොපටිසංඨවඨදතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දායකඨතොව දානං විසුජ්ඣති, ඨනො පටිග්ගාහකඨතොති? ආමන්තා. නනු 

වුත්තංභගවතා–‘‘චතස්ඨසො ඨඛොඉමා, ආනන්ද, දක්ඛිණා විසුද්ධිඨයො!කතමා
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චතස්ඨසො? අත්ථානන්ද, දක්ඛිණාදායකඨතොවිසුජ්ඣති, ඨනො පටිග්ගාහකඨතො; 

අත්ථානන්ද, දක්ඛිණා පටිග්ගාහකඨතො විසුජ්ඣති, ඨනො දායකඨතො; 

අත්ථානන්ද, දක්ඛිණා දායකඨතො ඨචව විසුජ්ඣති පටිග්ගාහකඨතො ච; 

අත්ථානන්ද, දක්ඛිණාඨනවදායකඨතොවිසුජ්ඣති, ඨනොපටිග්ගාහකඨතො.ඉමා

ඨඛො, ආනන්ද, චතස්ඨසො දක්ඛිණා විසුද්ධිඨයො’’ති [ම. නි. 3.381]. අත්ඨථව 

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘දායකඨතොව දානං 

විසුජ්ඣති, ඨනොපටිග්ගාහකඨතො’’ති. 

දක්ඛිණාවිසුද්ධිකථානිට්ඨිතා. 

සත්තරසමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

අත්ථි අරහඨතො පුඤ්ඤූපචඨයො, නත්ථි අරහඨතො අකාලමච්චු, සබ්බමිදං

කම්මඨතො, ඉන්ද්රියබද්ධඤ්ඨඤව දුක්ඛං,  ඨපත්වා අරියමග්ගං අවඨසසා

සඞ්ඛාරා දුක්ඛා, සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං පටිග්ගණ්හාති, සඞ්ඨඝො දක්ඛිණං

විඨසොඨධති, සඞ්ඨඝොභුඤ්ජතිපිවතිඛාදතිසායති, සඞ්ඝස්සදින්නංමහප්ඵලං, 

අත්ථිදානංවිසුද්ධියාති [විසුජ්ඣතීති(සයා.)]. 

18. අට් ාරසමවග්කගො 

(177) 1. මනුස්සකලොෙෙථා 

802. න වත්තබ්බං – ‘‘බුද්ඨධො භගවා මනුස්සඨලොඨක අට් ාසී’’ති? 
ආමන්තා. නනුඅත්ථිබුද්ධවුත්ථානිඨචතියානිආරාමවිහාරගාමනිගමනගරානි

රට් ානි ජනපදානීති? ආමන්තා. හඤ්චි අත්ථි බුද්ධවුත්ථානි ඨචතියානි

ආරාමවිහාරගාමනිගමනගරානිරට් ානි ජනපදානි, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–
‘‘බුද්ඨධොභගවාමනුස්සඨලොඨකඅට් ාසී’’ති. 

නවත්තබ්බං – ‘‘බුද්ඨධො භගවා මනුස්සඨලොඨක අට් ාසී’’ති? ආමන්තා.

නනු භගවා ලුම්බිනියා ජාඨතො, ඨබොධියා මූඨල අභිසම්බුද්ඨධො, බාරාණසියං

භගවතා ධම්මචක්කංපවත්තිතං, චාපාඨල ඨචතිඨයආයුසඞ්ඛාඨරොඔස්සට්ඨ ො, 

කුසිනාරායං භගවා පරිනිබ්බුඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි භගවා ලුම්බිනියා

ජාඨතො…ඨප.…කුසිනාරායංභගවාපරිනිබ්බුඨතො, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ– 

‘‘බුද්ඨධොභගවාමනුස්සඨලොඨකඅට් ාසී’’ති. 
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නවත්තබ්බං – ‘‘බුද්ඨධො භගවා මනුස්සඨලොඨක අට් ාසී’’ති? ආමන්තා.

නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘එකමිදාහං, භික්ඛඨව, සමයං උක්කට් ායං විහරාමි 

සුභගවඨන සාලරාජමූඨල’’ති [දී. නි. 2.91]; ‘‘එකමිදාහං, භික්ඛඨව, සමයං

උරුඨවලායං විහරාමි අජපාලනිඨරොඨධ ප මාභිසම්බුද්ඨධො’’ති [අ.නි. 4.21]; 

‘‘එකමිදාහං, භික්ඛඨව, සමයං රාජගඨහ විහරාමි ඨවළුවඨන

කළන්දකනිවාඨප’’ති [දී. නි.2.180]; ‘‘එකමිදාහං, භික්ඛඨව, සමයංසාවත්ථියං

විහරාමි ඨජතවඨන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරාඨම’’ති; ‘‘එකමිදාහං, භික්ඛඨව, 

සමයං ඨවසාලියං විහරාමි මහාවඨන කූොගාරසාලාය’’න්ති [දී. නි. 3.11]! 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි බුද්ඨධො භගවා මනුස්සඨලොඨක 
අට් ාසීති. 

803. බුද්ඨධො භගවා මනුස්සඨලොඨක අට් ාසීති? ආමන්තා. නනු භගවා

ඨලොඨක ජාඨතො, ඨලොඨක සංවඩ්ඨඪො, ඨලොකං අභිභුයය විහරති අනුපලිත්ඨතො

ඨලොඨකනාති [අ.නි.4.36]? ආමන්තා.හඤ්චිභගවාඨලොඨකජාඨතො, ඨලොඨක

සංවඩ්ඨඪො, ඨලොකංඅභිභුයයවිහරතිඅනුපලිත්ඨතො ඨලොඨකන, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘බුද්ඨධොභගවාමනුස්සඨලොඨකඅට් ාසී’’ති. 

මනුස්සඨලොකකථානිට්ඨිතා. 

18. අට් ාරසමවග්කගො 

(178) 2. ධම්මකදසනාෙථා 

804. න වත්තබ්බං–‘‘බුද්ඨධනභගවතාධම්ඨමොඨදසිඨතො’’ති? ආමන්තා.

ඨකන ඨදසිඨතොති? අභිනිම්මිඨතන ඨදසිඨතොති. අභිනිම්මිඨතො ජිඨනො සත්ථා

සම්මාසම්බුද්ඨධො සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී ධම්මස්සාමී ධම්මප්පටිසරඨණොති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

න වත්තබ්බං – ‘‘බුද්ඨධන භගවතා ධම්ඨමො ඨදසිඨතො’’ති? ආමන්තා.

ඨකන ඨදසිඨතොති? ආයස්මතා ආනන්ඨදන ඨදසිඨතොති. ආයස්මා ආනන්ඨදො 
ජිඨනො සත්ථා සම්මාසම්බුද්ඨධො සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී ධම්මස්සාමී 

ධම්මප්පටිසරඨණොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

805. න වත්තබ්බං–‘‘බුද්ඨධනභගවතාධම්ඨමොඨදසිඨතො’’ති? ආමන්තා.

නනු වුත්තංභගවතා–‘‘සංඛිත්ඨතනපිඨඛොඅහං, සාරිපුත්ත, ධම්මං ඨදඨසයයං; 

විත්ථාඨරනපි ඨඛො අහං, සාරිපුත්ත, ධම්මං ඨදඨසයයං; සංඛිත්තවිත්ථාඨරනපි

ඨඛොඅහං, සාරිපුත්ත, ධම්මංඨදඨසයයං; අඤ්ඤාතාඨරො චදුල්ලභා’’ති [අ.නි.
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3.33සාරිපුත්තසුත්ඨත]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිබුද්ඨධන
භගවතාධම්ඨමොඨදසිඨතොති. 

806. න වත්තබ්බං–‘‘බුද්ඨධනභගවතාධම්ඨමොඨදසිඨතො’’ති? ආමන්තා.

නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘‘අභිඤ්ඤායාහං, භික්ඛඨව, ධම්මං ඨදඨසමි, ඨනො

අනභිඤ්ඤාය; සනිදානාහං, භික්ඛඨව, ධම්මං ඨදඨසමි, ඨනො අනිදානං; 

සප්පාටිහාරියාහං, භික්ඛඨව, ධම්මං ඨදඨසමි, ඨනො අප්පාටිහාරියං; තස්ස 

[යඤ්චස්ස (සී.පී. ක.)] මය්හං, භික්ඛඨව, අභිඤ්ඤායධම්මංඨදසයඨතොඨනො

අනභිඤ්ඤාය, සනිදානං ධම්මං ඨදසයඨතො ඨනො අනිදානං, සප්පාටිහාරියං

ධම්මංඨදසයඨතොඨනොඅප්පාටිහාරියංකරණීඨයො ඔවාඨදොකරණීයාඅනුසාසනී; 

අලඤ්චපනඨවො, භික්ඛඨව, තුට්ඨියාඅලංඅත්තමනතායඅලං ඨසොමනස්සාය–

සම්මාසම්බුද්ඨධො භගවා, ස්වාක්ඛාඨතො ධම්ඨමො, සුප්පටිපන්ඨනො සඞ්ඨඝො’ති.
ඉමස්මිඤ්ච පන ඨවයයාකරණස්මිං භඤ්ඤමාඨන දසසහස්සිඨලොකධාතු 

අකම්පිත්ථා’’ති [අ.නි.3.126]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි
බුද්ඨධනභගවතාධම්ඨමොඨදසිඨතොති. 

ධම්මඨදසනාකථානිට්ඨිතා. 

18. අට් ාරසමවග්කගො 

(179) 3. ෙරුණාෙථා 

807. නත්ථි බුද්ධස්ස භගවඨතො කරුණාති? ආමන්තා. නත්ථි බුද්ධස්ස

භගවඨතොඨමත්තාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නත්ථිබුද්ධස්ස භගවඨතො

කරුණාති? ආමන්තා.නත්ථිබුද්ධස්සභගවඨතොමුදිතා…ඨප.…උඨපක්ඛාති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිබුද්ධස්සභගවඨතොඨමත්තාති? ආමන්තා.අත්ථිබුද්ධස්ස භගවඨතො

කරුණාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි බුද්ධස්ස භගවඨතො

මුදිතා…ඨප.…උඨපක්ඛාති? ආමන්තා. අත්ථිබුද්ධස්සභගවඨතො කරුණාති? 

නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නත්ථි බුද්ධස්සභගවඨතොකරුණාති? ආමන්තා. භගවා අකාරුණිඨකොති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු භගවා කාරුණිඨකො ඨලොකහිඨතො

ඨලොකානුකම්පඨකො ඨලොකත්ථචඨරොති? ආමන්තා. හඤ්චි භගවාකාරුණිඨකො

ඨලොකහිඨතොඨලොකානුකම්පඨකොඨලොකත්ථචඨරො, ඨනො චවතඨරවත්තබ්ඨබ
–‘‘නත්ථිබුද්ධස්සභගවඨතොකරුණා’’ති…ඨප.…. 
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නත්ථි බුද්ධස්ස භගවඨතො කරුණාති? ආමන්තා. නනු භගවා 

මහාකරුණාසමාපත්තිං සමාපජ්ජීති? ආමන්තා. හඤ්චි භගවා

මහාකරුණාසමාපත්තිං සමාපජ්ජි, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘නත්ථි
බුද්ධස්සභගවඨතොකරුණා’’ති. 

808. අත්ථි බුද්ධස්සභගවඨතොකරුණාති? ආමන්තා.භගවාසරාඨගොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ.ඨතනහි නත්ථිබුද්ධස්සභගවඨතොකරුණාති. 

කරුණාකථානිට්ඨිතා. 

18. අට් ාරසමවග්කගො 

(180) 4. ගන්ධජාතිෙථා 

809. බුද්ධස්ස භගවඨතො උච්චාරපස්සාඨවො අතිවිය අඤ්ඨඤ ගන්ධජාඨත 

අධිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. භගවා ගන්ධඨභොජීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු භගවා ඔදනකුම්මාසං භුඤ්ජතීති? ආමන්තා. හඤ්චි

භගවා ඔදනකුම්මාසං භුඤ්ජති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘බුද්ධස්ස
භගවඨතො උච්චාරපස්සාඨවොඅතිවියඅඤ්ඨඤගන්ධජාඨතඅධිග්ගණ්හාතී’’ති. 

බුද්ධස්ස භගවඨතො උච්චාරපස්සාඨවො අතිවිය අඤ්ඨඤ ගන්ධජාඨත 

අධිග්ගණ්හාතීති? ආමන්තා. අත්ථි ඨකචි බුද්ධස්ස භගවඨතො උච්චාරපස්සාවං 

න්හායන්ති විලිම්පන්ති උච්ඡාඨදන්ති [උච්චාඨරන්ති (සී. පී. ක.)] ඨපළාය

පටිසාඨමන්තිකරණ්ඩායනික්ඛිපන්තිආපඨණපසාඨරන්ති, ඨතනච ගන්ඨධන

ගන්ධකරණීයංකඨරොන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ගන්ධජාතිකථානිට්ඨිතා. 

18. අට් ාරසමවග්කගො 

(181) 5. එෙමග්ගෙථා 

810. එඨකන අරියමග්ඨගන චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකඨරොතීති? 
ආමන්තා. චතුන්නං ඵස්සානං…ඨප.… චතුන්නං සඤ්ඤානං සඨමොධානං

ඨහොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… එඨකන අරියමග්ඨගන චත්තාරි

සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකඨරොතීති? ආමන්තා. ඨසොතාපත්තිමග්ඨගනාති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සකදාගාමි…ඨප.… අනාගාමිමග්ඨගනාති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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කතඨමන මග්ඨගනාති? අරහත්තමග්ඨගනාති. අරහත්තමග්ඨගන 

සක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡං සීලබ්බතපරාමාසං ජහතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහත්තමග්ඨගන සක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡං

සීලබ්බතපරාමාසං ජහතීති? ආමන්තා. නනු තිණ්ණං සංඨයොජනානං පහානං

ඨසොතාපත්තිඵලංවුත්තංභගවතාති? ආමන්තා.හඤ්චිතිණ්ණංසංඨයොජනානං

පහානං ඨසොතාපත්තිඵලං වුත්තං භගවතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අරහත්තමග්ඨගනසක්කායදිට්ඨිං විචිකිච්ඡංසීලබ්බතපරාමාසංජහතී’’ති. 

අරහත්තමග්ඨගන ඔළාරිකං කාමරාගං ඔළාරිකං බයාපාදං ජහතීති? න 
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහත්තමග්ඨගන ඔළාරිකං කාමරාගං ඔළාරිකං

බයාපාදං ජහතීති? ආමන්තා. නනු කාමරාගබයාපාදානං තනුභාවං

සකදාගාමිඵලං වුත්තං භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි කාමරාගබයාපාදානං

තනුභාවං සකදාගාමිඵලං වුත්තං භගවතා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අරහත්තමග්ඨගනඔළාරිකංකාමරාගංඔළාරිකංබයාපාදංජහතී’’ති. 

අරහත්තමග්ඨගනඅණුසහගතංකාමරාගං අණුසහගතංබයාපාදං ජහතීති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහත්තමග්ඨගන අණුසහගතං කාමරාගං

අණුසහගතං බයාපාදං ජහතීති? ආමන්තා. නනු කාමරාගබයාපාදානං

අනවඨසසප්පහානං අනාගාමිඵලං වුත්තං භගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි

කාමරාගබයාපාදානංඅනවඨසසප්පහානංඅනාගාමිඵලං වුත්තංභගවතා, ඨනොච
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අරහත්තමග්ඨගනඅණුසහගතංකාමරාගං අණුසහගතං
බයාපාදංජහතී’’ති. 

811. න වත්තබ්බං – ‘‘එඨකන අරියමග්ඨගන චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි

සච්ඡිකඨරොතී’’ති? ආමන්තා. භගවතා ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො භාවිඨතොති? 

ආමන්තා. භගවා ඨසොතාපන්ඨනොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… භගවතා

සකදාගාමි…ඨප.… අනාගාමිමග්ඨගො භාවිඨතොති? ආමන්තා. භගවා

අනාගාමීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

812. භගවාඑඨකන අරියමග්ඨගනචත්තාරිසාමඤ්ඤඵලානිසච්ඡිකඨරොති, 

සාවකා චූතහි අරියමග්ඨගහි චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකඨරොන්තීති? 
ආමන්තා. සාවකා බුද්ධස්ස භගවඨතො අදිට් ං දක්ඛන්ති අනධිගතං

අධිගච්ඡන්තිඅසච්ඡිකතංසච්ඡිකඨරොන්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

එකමග්ගකථානිට්ඨිතා. 
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18. අට් ාරසමවග්කගො 

(182) 6. ඣානසඞ්ෙන්තිෙථා 

813. ඣානා ඣානංසඞ්කමතීති? ආමන්තා.ප මා ඣානාතතියං ඣානං

සඞ්කමතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඣානා ඣානං සඞ්කමතීති? 

ආමන්තා. දුතියා ඣානා චතුත්ථං ඣානං සඞ්කමතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ප මාඣානාදුතියංඣානංසඞ්කමතීති? ආමන්තා.යාප මස්සඣානස්ස 

උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව දුතියස්ස ඣානස්ස උප්පාදාය

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ප මා ඣානා දුතියං ඣානං සඞ්කමති, න වත්තබ්බං – ‘‘යා ප මස්ස

ඣානස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව දුතියස්ස ඣානස්ස

උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධී’’ති? ආමන්තා. දුතියං ඣානං 

අනාවට්ඨෙන්තස්ස උප්පජ්ජති…ඨප.… අප්පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු දුතියං ඣානං ආවට්ඨෙන්තස්ස

උප්පජ්ජති…ඨප.… පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. හඤ්චි දුතියං

ඣානංආවට්ඨෙන්තස්සඋප්පජ්ජති…ඨප.… පණිදහන්තස්සඋප්පජ්ජති, ඨනො
චවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ප මාඣානාදුතියංඣානං සඞ්කමතී’’ති…ඨප.…. 

ප මාඣානාදුතියංඣානංසඞ්කමතීති? ආමන්තා.ප මංඣානංකාඨම 

ආදීනවඨතො මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. දුතියං ඣානං කාඨම

ආදීනවඨතොමනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ප මං ඣානංසවිතක්කංසවිචාරන්ති? ආමන්තා. දුතියංඣානංසවිතක්කං

සවිචාරන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ප මා ඣානා දුතියං ඣානං

සඞ්කමතීති? ආමන්තා. තඤ්ඨඤව ප මං ඣානං තං දුතියං ඣානන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

814. දුතියා ඣානා තතියං ඣානං සඞ්කමතීති? ආමන්තා. යා දුතියස්ස

ඣානස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව තතියස්ස ඣානස්ස

උප්පාදායආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දුතියා ඣානා තතියං ඣානං සඞ්කමති, න වත්තබ්බං – ‘‘යා දුතියස්ස 

ඣානස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව තතියස්ස ඣානස්ස

උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධී’’ති? ආමන්තා. තතියං ඣානං 
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අනාවට්ඨෙන්තස්ස උප්පජ්ජති…ඨප.… අප්පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… නනු තතියං ඣානං ආවට්ඨෙන්තස්ස

උප්පජ්ජති…ඨප.… පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. හඤ්චි තතියං

ඣානංආවට්ඨෙන්තස්සඋප්පජ්ජති…ඨප.… පණිදහන්තස්සඋප්පජ්ජති, ඨනො
චවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘දුතියාඣානාතතියංඣානං සඞ්කමතී’’ති. 

දුතියා ඣානා තතියං ඣානං සඞ්කමතීති? ආමන්තා. දුතියං ඣානං 

විතක්කවිචාඨර ආදීනවඨතො මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. තතියං

ඣානං විතක්කවිචාඨර ආදීනවඨතො මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දුතියංඣානංසප්පීතිකන්ති? ආමන්තා.තතියංඣානං සප්පීතිකන්ති? න 

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… දුතියා ඣානා තතියං ඣානං සඞ්කමතීති? 

ආමන්තා. තඤ්ඨඤව දුතියං ඣානං තං තතියං ඣානන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

815. තතියාඣානා චතුත්ථංඣානංසඞ්කමතීති? ආමන්තා.යාතතියස්ස

ඣානස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව චතුත්ථස්ස ඣානස්ස

උප්පාදායආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තතියාඣානාචතුත්ථංඣානංසඞ්කමති, නවත්තබ්බං – ‘‘යා තතියස්ස

ඣානස්ස උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, සාව චතුත්ථස්ස ඣානස්ස 

උප්පාදාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධී’’ති? ආමන්තා. චතුත්ථං ඣානං

අනාවට්ඨෙන්තස්ස උප්පජ්ජති…ඨප.… අප්පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු චතුත්ථං ඣානං ආවට්ඨෙන්තස්ස

උප්පජ්ජති…ඨප.… පණිදහන්තස්ස උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. හඤ්චි චතුත්ථං 

ඣානංආවට්ඨෙන්තස්සඋප්පජ්ජති…ඨප.…පණිදහන්තස්සඋප්පජ්ජති, ඨනො
චවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘තතියාඣානාචතුත්ථංඣානංසඞ්කමතී’’ති. 

තතියාඣානාචතුත්ථංඣානංසඞ්කමතීති? ආමන්තා.තතියංඣානංපීතිං 

ආදීනවඨතො මනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. චතුත්ථං ඣානං පීතිං

ආදීනවඨතොමනසිකඨරොඨතො උප්පජ්ජතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තතියං ඣානං සුඛසහගතන්ති? ආමන්තා. චතුත්ථං ඣානං

සුඛසහගතන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…තතියාඣානාචතුත්ථංඣානං

සඞ්කමතීති? ආමන්තා.තඤ්ඨඤවතතියංඣානංතංචතුත්ථංඣානන්ති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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816. න වත්තබ්බං – ‘‘ඣානා ඣානං සඞ්කමතී’’ති? ආමන්තා. නනු

වුත්තංභගවතා–‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, භික්ඛුවිවිච්ඨචවකාඨමහි…ඨප.…චතුත්ථං

ඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති [අ.නි.2.13; 4.163]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා. ඨතනහිඣානාඣානංසඞ්කමතීති. 

ඣානසඞ්කන්තිකථානිට්ඨිතා. 

18. අට් ාරසමවග්කගො 

(183) 7. ඣානන්තරිෙෙථා 

817. අත්ථි ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා. අත්ථි ඵස්සන්තරිකා…ඨප.…

අත්ථි සඤ්ඤන්තරිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා. දුතියස්ස ච ඣානස්ස තතියස්ස ච 

ඣානස්සඅන්තඨරඅත්ථිඣානන්තරිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා. තතියස්ස ච ඣානස්ස චතුත්ථස්ස ච

ඣානස්සඅන්තඨරඅත්ථිඣානන්තරිකාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දුතියස්ස ච ඣානස්ස තතියස්ස ච ඣානස්ස අන්තඨර නත්ථි 

ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා. හඤ්චි දුතියස්ස ච ඣානස්ස තතියස්ස ච

ඣානස්ස අන්තඨර නත්ථි ඣානන්තරිකා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අත්ථි ඣානන්තරිකා’’ති. 

තතියස්ස ච ඣානස්ස චතුත්ථස්ස ච ඣානස්ස අන්තඨර නත්ථි

ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා. හඤ්චි තතියස්ස ච ඣානස්ස චතුත්ථස්ස ච 

ඣානස්ස අන්තඨර නත්ථි ඣානන්තරිකා, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අත්ථි ඣානන්තරිකා’’ති. 

818. ප මස්ස ච ඣානස්ස දුතියස්ස ච ඣානස්ස අන්තඨර අත්ථි

ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා. දුතියස්ස ච ඣානස්ස තතියස්ස ච ඣානස්ස

අන්තඨරඅත්ථිඣානන්තරිකාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ප මස්ස ච ඣානස්ස දුතියස්ස ච ඣානස්ස අන්තඨර අත්ථි 

ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා. තතියස්ස චඣානස්ස චතුත්ථස්ස චඣානස්ස

අන්තඨර අත්ථිඣානන්තරිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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දුතියස්ස ච ඣානස්ස තතියස්ස ච ඣානස්ස අන්තඨර නත්ථි 

ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා. ප මස්ස ච ඣානස්ස දුතියස්ස ච ඣානස්ස

අන්තඨරනත්ථි ඣානන්තරිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තතියස්ස ච ඣානස්ස චතුත්ථස්ස ච ඣානස්ස අන්තඨර නත්ථි 

ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා. ප මස්ස ච ඣානස්ස දුතියස්ස ච ඣානස්ස

අන්තඨරනත්ථි ඣානන්තරිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

819. අවිතක්ඨකො විචාරමත්ඨතො සමාධි ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා.

සවිතක්ඨකො සවිචාඨරො සමාධි ඣානන්තරිකාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිතක්ඨකොවිචාරමත්ඨතොසමාධිඣානන්තරිකාති? ආමන්තා.අවිතක්ඨකො 

අවිචාඨරොසමාධිඣානන්තරිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සවිතක්ඨකොසවිචාඨරොසමාධිනඣානන්තරිකාති? ආමන්තා.අවිතක්ඨකො 

විචාරමත්ඨතොසමාධිනඣානන්තරිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අවිතක්ඨකොඅවිචාඨරොසමාධිනඣානන්තරිකාති? ආමන්තා.අවිතක්ඨකො 

විචාරමත්ඨතොසමාධිනඣානන්තරිකාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

820. ද්වින්නං ඣානානං පටුප්පන්නානමන්තඨර අවිතක්ඨකො

විචාරමත්ඨතො සමාධීති? ආමන්තා. නනු අවිතක්ඨක විචාරමත්ඨත සමාධිම්හි

වත්තමාඨනප මංඣානංනිරුද්ධංදුතියංඣානං පටුප්පන්නන්ති? ආමන්තා.
හඤ්චිඅවිතක්ඨකවිචාරමත්ඨත සමාධිම්හිවත්තමාඨනප මං ඣානංනිරුද්ධං 

දුතියංඣානංපටුප්පන්නං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘ද්වින්නංඣානානං 
පටුප්පන්නානමන්තඨරඅවිතක්ඨකොවිචාරමත්ඨතොසමාධිඣානන්තරිකාති. 

821. අවිතක්ඨකො විචාරමත්ඨතො සමාධි න ඣානන්තරිකාති? ආමන්තා.
අවිතක්ඨකො විචාරමත්ඨතො සමාධි ප මං ඣානං…ඨප.… දුතියං

ඣානං…ඨප.… තතියං ඣානං…ඨප.… චතුත්ථං ඣානන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ. ඨතනහිඅවිතක්ඨකොවිචාරමත්ඨතොසමාධිඣානන්තරිකාති. 

822. අවිතක්ඨකො විචාරමත්ඨතොසමාධිඣානන්තරිකාති? ආමන්තා.නනු

තඨයො සමාධී වුත්තා භගවතා – සවිතක්ඨකො සවිචාඨරො සමාධි, අවිතක්ඨකො

විචාරමත්ඨතො සමාධි, අවිතක්ඨකො අවිචාඨරො සමාධීති [දී. නි. 3.305, 353]? 
ආමන්තා. හඤ්චි තඨයො සමාධී වුත්තා භගවතා – සවිතක්ඨකො…ඨප.…

අවිචාඨරො සමාධි, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අවිතක්ඨකො විචාරමත්ඨතො
සමාධිඣානන්තරිකා’’ති. 
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ඣානන්තරිකකථානිට්ඨිතා. 

18. අට් ාරසමවග්කගො 

(184) 8. සද්දංසුණාතීතිෙථා 

823. සමාපන්ඨනො සද්දංසුණාතීති? ආමන්තා.සමාපන්ඨනොචක්ඛුනාරූපං 
පස්සති…ඨප.… ඨසොඨතන…ඨප.… ඝාඨනන…ඨප.… ජිව්හාය…ඨප.…

කාඨයනඨඵොට් බ්බංඵුසතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සමාපන්ඨනො සද්දං සුණාතීති? ආමන්තා. ඨසොතවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී

සමාපන්ඨනොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. නනු සමාධි 

මඨනොවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සාති? ආමන්තා. හඤ්චි සමාධි

මඨනොවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස, ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සමාපන්ඨනොසද්දං
සුණාතී’’ති. 

සමාධි මඨනොවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස, ඨසොතවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී සද්දං 

සුණාතීති? ආමන්තා. හඤ්චි සමාධි මඨනොවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස, 

ඨසොතවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී සද්දං සුණාති, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –

‘‘සමාපන්ඨනො සද්දං සුණාතී’’ති. සමාධි මඨනොවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස, 

ඨසොතවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී සද්දං සුණාතීති? ආමන්තා. ද්වින්නං

ඵස්සානං…ඨප.… ද්වින්නං චිත්තානං සඨමොධානං ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

824. න වත්තබ්බං – ‘‘සමාපන්ඨනො සද්දං සුණාතී’’ති? ආමන්තා. නනු

ප මස්සඣානස්සසද්ඨදො කණ්ෙඨකොවුත්ඨතොභගවතාති? ආමන්තා. හඤ්චි

ප මස්ස ඣානස්ස සද්ඨදො කණ්ෙඨකො වුත්ඨතො භගවතා, ඨතන වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘සමාපන්ඨනොසද්දං සුණාතී’’ති. 

825. ප මස්ස ඣානස්ස සද්ඨදො කණ්ෙඨකො වුත්ඨතො භගවතාති, 

සමාපන්ඨනො සද්දං සුණාතීති? ආමන්තා. දුතියස්ස ඣානස්ස විතක්ඨකො

විචාඨරොකණ්ෙඨකොවුත්ඨතොභගවතා, අත්ථිතස්ස විතක්කවිචාරාති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ප මස්සඣානස්ස සද්ඨදො කණ්ෙඨකො වුත්ඨතො භගවතාති, සමාපන්ඨනො 

සද්දං සුණාතීති? ආමන්තා. තතියස්ස ඣානස්ස පීති කණ්ෙඨකො…ඨප.…

චතුත්ථස්සඣානස්ස අස්සාසපස්සාඨසොකණ්ෙඨකො … ආකාසානඤ්චායතනං
සමාපන්නස්ස රූපසඤ්ඤාකණ්ෙඨකො…විඤ්ඤාණඤ්චායතනංසමාපන්නස්ස 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

395 

පටුන 

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤා කණ්ෙඨකො… ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
සමාපන්නස්ස විඤ්ඤාණඤ්චායතනසඤ්ඤා කණ්ෙඨකො…
ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපන්නස්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසඤ්ඤා
කණ්ෙඨකො… සඤ්ඤාඨවදයිතනිඨරොධං සමාපන්නස්ස සඤ්ඤා ච ඨවදනා ච 

කණ්ෙඨකොවුත්ඨතොභගවතා, අත්ථිතස්සසඤ්ඤාචඨවදනාචාති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සද්දංසුණාතීතිකථානිට්ඨිතා. 

18. අට් ාරසමවග්කගො 

(185) 9. චක්ඛුනාරූපංපස්සතීතිෙථා 

826. චක්ඛුනා රූපං පස්සතීති? ආමන්තා. රූඨපන රූපං පස්සතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…රූඨපනරූපං පස්සතීති? ආමන්තා. රූඨපනරූපං

පටිවිජානාතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූඨපන රූපං පටිවිජානාතීති? 

ආමන්තා.රූපංමඨනොවිඤ්ඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…චක්ඛුනා

රූපං පස්සතීති? ආමන්තා. අත්ථි චක්ඛුස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න

ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුනත්ථි චක්ඛුස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? 

ආමන්තා.හඤ්චිනත්ථිචක්ඛුස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධි, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘චක්ඛුනාරූපංපස්සතී’’ති. 

ඨසොඨතන සද්දං සුණාතීති…ඨප.… ඝාඨනන ගන්ධං ඝායතීති…ඨප.…

ජිව්හාය රසං සායතීති…ඨප.… කාඨයන ඨඵොට් බ්බං ඵුසතීති? ආමන්තා.

රූඨපන රූපංඵුසතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රූඨපනරූපංඵුසතීති? ආමන්තා.රූඨපනරූපංපටිවිජානාතීති? නඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රූඨපන රූපං පටිවිජානාතීති? ආමන්තා. රූපං

මඨනොවිඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… කාඨයන ඨඵොට් බ්බං

ඵුසතීති? ආමන්තා. අත්ථි කායස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු නත්ථි කායස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? 

ආමන්තා.හඤ්චිනත්ථිකායස්සආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධි, ඨනොච වතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘කාඨයනඨඵොට් බ්බංඵුසතී’’ති…ඨප.…. 

827. න වත්තබ්බං – ‘‘චක්ඛුනා රූපං පස්සතී’’ති…ඨප.… ‘‘කාඨයන

ඨඵොට් බ්බං ඵුසතී’’ති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, 

භික්ඛු චක්ඛුනාරූපංපස්සති…ඨප.…කාඨයනඨඵොට් බ්බංඵුසතී’’ති [ම.නි. 

1.349; අ. නි. 4.37 (අට් කථා පස්සිතබ්බා)]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
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ආමන්තා. ඨතන හි චක්ඛුනා රූපං පස්සති…ඨප.… කාඨයන ඨඵොට් බ්බං
ඵුසතීති. 

චක්ඛුනාරූපංපස්සතීතිකථානිට්ඨිතා. 

අට් ාරසමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

බුද්ඨධො භගවා මනුස්සඨලොඨක අට් ාසි, බුද්ඨධන භගවතා ධම්ඨමො 

ඨදසිඨතො, නත්ථි බුද්ධස්ස භගවඨතො කරුණා, බුද්ධස්ස භගවඨතො

උච්චාරපස්සාඨවො අතිවිය අඤ්ඨඤ ගන්ධජාඨත අධිග්ගණ්හාති, එඨකන

අරියමග්ඨගන චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි සච්ඡිකඨරොති, ඣානා ඣානං

සඞ්කමති, අත්ථිඣානන්තරිකා, සමාපන්ඨනො සද්දං සුණාති, චක්ඛුනා රූපං
පස්සතිකාඨයනඨඵොට් බ්බංඵුසති. 

19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

(186) 1. කිකලසජහනෙථා 

828. අතීඨත කිඨලඨස ජහතීති? ආමන්තා. නිරුද්ධං නිඨරොඨධති, විගතං

විගඨමති, ඛීණං ඨඛඨපති, අත්ථඞ්ගතං අත්ථඞ්ගඨමති, අබ්භත්ථඞ්ගතං 

අබ්භත්ථඞ්ගඨමතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අතීඨතකිඨලඨසජහතීති? 

ආමන්තා.නනු අතීතංනිරුද්ධන්ති? ආමන්තා.හඤ්චිඅතීතංනිරුද්ධං, ඨනොච 

වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අතීඨතකිඨලඨසජහතී’’ති.අතීඨතකිඨලඨසජහතීති? 

ආමන්තා.නනු අතීතංනත්ථීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅතීතංනත්ථි, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අතීඨත කිඨලඨසජහතී’’ති. 

829. අනාගඨත කිඨලඨසජහතීති? ආමන්තා.අජාතංඅජඨනති, අසඤ්ජාතං

අසඤ්ජඨනති, අනිබ්බත්තං අනිබ්බත්ඨතති, අපාතුභූතං අපාතුභාඨවතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අනාගඨත කිඨලඨස ජහතීති? ආමන්තා. නනු

අනාගතං අජාතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අනාගතං අජාතං, ඨනො ච වත ඨර 

වත්තබ්ඨබ – ‘‘අනාගඨත කිඨලඨස ජහතී’’ති. අනාගඨත කිඨලඨස ජහතීති? 

ආමන්තා.නනුඅනාගතංනත්ථීති? ආමන්තා.හඤ්චිඅනාගතංනත්ථි, ඨනොච
වතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අනාගඨතකිඨලඨසජහතී’’ති. 

830. පච්චුප්පන්ඨන කිඨලඨස ජහතීති? ආමන්තා. රත්ඨතො රාගං ජහති, 

දුට්ඨ ොඨදොසංජහති, මූළ්ඨහොඨමොහංජහති, කිලිට්ඨ ොකිඨලඨසජහතීති? න
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ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… රාඨගන රාගං ජහති, ඨදොඨසන ඨදොසං ජහති, 

ඨමොඨහන ඨමොහං ජහති, කිඨලඨසහි කිඨලඨස ජහතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රාඨගො චිත්තසම්පයුත්ඨතො, මග්ඨගො චිත්තසම්පයුත්ඨතොති? ආමන්තා. 

ද්වින්නංචිත්තානංසඨමොධානංඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

රාඨගො අකුසඨලො, මග්ඨගො කුසඨලොති? ආමන්තා. කුසලාකුසලා 
සාවජ්ජානවජ්ජා හීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගා ධම්මා සම්මුඛීභාවං 

ආගච්ඡන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කුසලාකුසලා සාවජ්ජානවජ්ජාහීනපණීතා කණ්හසුක්කසප්පටිභාගාධම්මා

සම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තීති? ආමන්තා.නනුවුත්තං භගවතා– ‘‘චත්තාරිමානි, 

භික්ඛඨව, සුවිදූරවිදූරානි!කතමානිචත්තාරි? නභඤ්ච, භික්ඛඨව, පථවීච–ඉදං
ප මංසුවිදූරවිදූරං…ඨප.…තස්මාසතංධම්ඨමොඅසබ්භි ආරකා’’ති.අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හින වත්තබ්බං – ‘‘කුසලාකුසලා…ඨප.…
සම්මුඛීභාවංආගච්ඡන්තී’’ති. 

831. න වත්තබ්බං–‘‘අතීඨතකිඨලඨසජහති, අනාගඨතකිඨලඨසජහති, 

පච්චුප්පන්ඨන කිඨලඨස ජහතී’’ති? ආමන්තා. නත්ථි කිඨලඨස ජහතීති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨතන හි අතීඨත කිඨලඨස ජහති, අනාගඨත 

කිඨලඨසජහති, පච්චුප්පන්ඨනකිඨලඨසජහතීති. 

කිඨලසජහනකථානිට්ඨිතා. 

19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

(187) 2. සුඤ්ඤතාෙථා 

832. සුඤ්ඤතා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නාති? ආමන්තා. අනිමිත්තං 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සුඤ්ඤතා 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නාති? ආමන්තා. අප්පණිහිඨතො

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…අනිමිත්තංන

වත්තබ්බං – ‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්න’’න්ති? ආමන්තා. සුඤ්ඤතා න

වත්තබ්බා– ‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අප්පණිහිඨතොන වත්තබ්ඨබො–‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්ඨනො’’ති? ආමන්තා.

සුඤ්ඤතා න වත්තබ්බා – ‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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සුඤ්ඤතාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නාති? ආමන්තා. සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධොන
අනිච්ඨචොනසඞ්ඛඨතොනපටිච්චසමුප්පන්ඨනොනඛයධම්ඨමොන වයධම්ඨමො

න විරාගධම්ඨමො න නිඨරොධධම්ඨමො න විපරිණාමධම්ඨමොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො අනිච්ඨචො සඞ්ඛඨතො
පටිච්චසමුප්පන්ඨනො ඛයධම්ඨමො වයධම්ඨමො විරාගධම්ඨමො නිඨරොධධම්ඨමො

විපරිණාමධම්ඨමොති? ආමන්තා. හඤ්චි සඞ්ඛාරක්ඛන්ඨධො අනිච්ඨචො…ඨප.…

විපරිණාමධම්ඨමො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සුඤ්ඤතා
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති. 

833. රූපක්ඛන්ධස්ස සුඤ්ඤතාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නාති? ආමන්තා.

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස සුඤ්ඤතා රූපක්ඛන්ධපරියාපන්නාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨවදනාක්ඛන්ධස්ස…ඨප.… සඤ්ඤාක්ඛන්ධස්ස…

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස සුඤ්ඤතා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නාති? ආමන්තා.

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස සුඤ්ඤතා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධපරියාපන්නාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස සුඤ්ඤතා න වත්තබ්බා – 

‘‘රූපක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති? ආමන්තා. රූපක්ඛන්ධස්ස සුඤ්ඤතා න

වත්තබ්බා– ‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස සුඤ්ඤතා න වත්තබ්බා –
‘‘ඨවදනාක්ඛන්ධපරියාපන්නා…ඨප.… සඤ්ඤාක්ඛන්ධපරියාපන්නා…

විඤ්ඤාණක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති? ආමන්තා. විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස

සුඤ්ඤතා න වත්තබ්බා – ‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

834. න වත්තබ්බං – සුඤ්ඤතා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති? 

ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා – ‘‘සුඤ්ඤමිදං, භික්ඛඨව, සඞ්ඛාරාඅත්ඨතන

වා අත්තනිඨයන වා’’ති [ම. නි. 3.69 ආඨනඤ්ජසප්පාඨය]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහිසුඤ්ඤතාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නාති. 

සුඤ්ඤතාකථානිට්ඨිතා. 

19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

(188) 3සාමඤ්ඤඵලෙථා 

835. සාමඤ්ඤඵලං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. නිබ්බානං තාණං ඨලණං

සරණං පරායණං අච්චුතං අමතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
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සාමඤ්ඤඵලං අසඞ්ඛතං, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව

අසඞ්ඛතානීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨවඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.

ද්ඨවතාණානි…ඨප.…අන්තරිකාවාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

836. සාමඤ්ඤඵලං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා.සාමඤ්ඤංඅසඞ්ඛතන්ති? න

ඨහවංවත්තබ්ඨබ …ඨප.…සාමඤ්ඤංසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා.සාමඤ්ඤඵලං

සඞ්ඛතන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිඵලං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො

අසඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨසොතාපත්තිමග්ඨගො

සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. ඨසොතාපත්තිඵලං සඞ්ඛතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සකදාගාමිඵලං…ඨප.… අනාගාමිඵලං…ඨප.… අරහත්තඵලං

අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. අරහත්තමග්ඨගො අසඞ්ඛඨතොති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අරහත්තමග්ඨගො සඞ්ඛඨතොති? ආමන්තා. අරහත්තඵලං

සඞ්ඛතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිඵලං අසඞ්ඛතං, සකදාගාමිඵලං…ඨප.… අනාගාමිඵලං 

…ඨප.…අරහත්තඵලං අසඞ්ඛතං, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. පඤ්ච

අසඞ්ඛතානීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පඤ්චඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.

පඤ්ච තාණානි…ඨප.…අන්තරිකාවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සාමඤ්ඤඵලකථානිට්ඨිතා. 

19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

(189) 4. පත්තිෙථා 

837. පත්ති අසඞ්ඛතාති? ආමන්තා. නිබ්බානං තාණං ඨලණං සරණං

පරායණංඅච්චුතං අමතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පත්තිඅසඞ්ඛතා, 

නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා. ද්ඨව තාණානි…ඨප.…

අන්තරිකාවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

838. චීවරස්ස පත්තිඅසඞ්ඛතාති? ආමන්තා.නිබ්බානං…ඨප.…අමතන්ති? 

න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… චීවරස්ස පත්ති අසඞ්ඛතා, නිබ්බානං

අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
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ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා. ද්ඨව තාණානි…ඨප.… අන්තරිකා වාති? න 
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පිණ්ඩපාතස්ස…ඨප.… ඨසනාසනස්ස…ඨප.…

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරස්ස පත්ති අසඞ්ඛතාති? ආමන්තා.

නිබ්බානං…ඨප.… අච්චුතං අමතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරස්ස පත්ති අසඞ්ඛතා, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? 

ආමන්තා. ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨව

අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා. ද්ඨවතාණානි…ඨප.…අන්තරිකා වාති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

චීවරස්ස පත්ති අසඞ්ඛතා…ඨප.… පිණ්ඩපාතස්ස…ඨප.…

ඨසනාසනස්ස…ඨප.… ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරස්ස පත්ති අසඞ්ඛතා, 

නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. පඤ්ච අසඞ්ඛතානීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…පඤ්චඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.පඤ්ච තාණානි…ඨප.…

අන්තරිකාවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

839. ප මස්ස ඣානස්ස පත්ති අසඞ්ඛතා (එවං සබ්බං විත්ථාඨරතබ්බං)
දුතියස්ස ඣානස්ස… තතියස්ස ඣානස්ස… චතුත්ථස්ස ඣානස්ස…
ආකාසානඤ්චායතනස්ස… විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස… 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස… ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස…
ඨසොතාපත්තිමග්ගස්ස… ඨසොතාපත්තිඵලස්ස… සකදාගාමිමග්ගස්ස…
සකදාගාමිඵලස්ස… අනාගාමිමග්ගස්ස… අනාගාමිඵලස්ස…

අරහත්තමග්ගස්ස… අරහත්තඵලස්ස පත්ති අසඞ්ඛතාති? ආමන්තා. 

නිබ්බානං…ඨප.… අච්චුතං අමතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අරහත්තඵලස්ස පත්ති අසඞ්ඛතා, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව 

අසඞ්ඛතානීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ද්ඨවඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.

ද්ඨව තාණානි…ඨප.…අන්තරිකාවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨසොතාපත්තිමග්ගස්ස පත්ති අසඞ්ඛතා… ඨසොතාපත්තිඵලස්ස පත්ති 
අසඞ්ඛතා… අරහත්තමග්ගස්ස පත්ති අසඞ්ඛතා… අරහත්තඵලස්ස පත්ති

අසඞ්ඛතා… නිබ්බානංඅසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා.නවඅසඞ්ඛතානීති? නඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නව අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා. නව තාණානි…ඨප.…

අන්තරිකාවාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

840. න වත්තබ්බං – පත්ති අසඞ්ඛතාති? ආමන්තා. පත්ති රූපං … 

ඨවදනා…සඤ්ඤා…සඞ්ඛාරා…විඤ්ඤාණන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ. ඨතන
හිපත්තිඅසඞ්ඛතාති. 

පත්තිකථානිට්ඨිතා. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

401 

පටුන 

19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

(190) 5. තථතාෙථා 

841. සබ්බධම්මානං තථතා අසඞ්ඛතාති? ආමන්තා. නිබ්බානං…ඨප.…

අමතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්බධම්මානං තථතා අසඞ්ඛතා, 

නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්ඨව අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා. ද්ඨව තාණානි…ඨප.…

අන්තරිකාවාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

842. රූපස්ස රූපතා, නනු රූපතා අසඞ්ඛතාති? ආමන්තා.

නිබ්බානං…ඨප.…අමතන්ති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…රූපස්සරූපතා, 

නනු රූපතා අසඞ්ඛතා, නිබ්බානං අසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා. ද්ඨව

අසඞ්ඛතානීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ද්ඨවඅසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා. 

ද්ඨවතාණානි…ඨප.…අන්තරිකාවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨවදනාය ඨවදනතා, නනු ඨවදනතා…ඨප.… සඤ්ඤාය සඤ්ඤතා, නනු 

සඤ්ඤතා…ඨප.… සඞ්ඛාරානං සඞ්ඛාරතා, නනු සඞ්ඛාරතා…ඨප.…

විඤ්ඤාණස්ස විඤ්ඤාණතා, නනු විඤ්ඤාණතා අසඞ්ඛතාති? ආමන්තා.

නිබ්බානං…ඨප.…අමතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ …ඨප.…. 

රූපස්ස රූපතා, නනු රූපතා…ඨප.… විඤ්ඤාණස්ස විඤ්ඤාණතා, නනු 

විඤ්ඤාණතාඅසඞ්ඛතා, නිබ්බානංඅසඞ්ඛතන්ති? ආමන්තා.ඡඅසඞ්ඛතානීති? 

නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…ඡ අසඞ්ඛතානීති? ආමන්තා.ඡතාණානි…ඨප.… 

අන්තරිකාවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

843. න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්බධම්මානං තථතා අසඞ්ඛතා’’ති? ආමන්තා.
සබ්බධම්මානං තථතා රූපං… ඨවදනා… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා…

විඤ්ඤාණන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතන හි සබ්බධම්මානං තථතා
අසඞ්ඛතාති. 

තථතාකථානිට්ඨිතා. 
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19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

(191) 6. කුසලෙථා 

844. නිබ්බානධාතු කුසලාති? ආමන්තා. සාරම්මණා, අත්ථි තාය

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු

අනාරම්මණා, නත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. හඤ්චි

අනාරම්මණා, නත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධි, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘නිබ්බානධාතුකුසලා’’ති. 

845. අඨලොඨභො කුසඨලො සාරම්මඨණො, අත්ථි තස්ස ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. නිබ්බානධාතු කුසලා සාරම්මණා, අත්ථි තාය

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.… අඨදොඨසො 
කුසඨලො…ඨප.… අඨමොඨහො කුසඨලො…ඨප.… සද්ධා… වීරියං… සති…

සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤා කුසලා සාරම්මණා, අත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.…

පණිධීති? ආමන්තා. නිබ්බානධාතු කුසලා සාරම්මණා, අත්ථි තාය

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

නිබ්බානධාතු කුසලා අනාරම්මණා, නත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… 

පණිධීති? ආමන්තා. අඨලොඨභො කුසඨලො අනාරම්මඨණො, නත්ථි තස්ස 

ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නිබ්බානධාතු

කුසලා අනාරම්මණා, නත්ථි තාය ආවට්ෙනා…ඨප.… පණිධීති? ආමන්තා. 
අඨදොඨසො කුසඨලො…ඨප.… අඨමොඨහො කුසඨලො…ඨප.… සද්ධා… වීරියං…

සති… සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤා කුසලා අනාරම්මණා, නත්ථි තාය

ආවට්ෙනා…ඨප.…පණිධීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

846. න වත්තබ්බං – ‘‘නිබ්බානධාතු කුසලා’’ති? ආමන්තා. නනු

නිබ්බානධාතු අනවජ්ජාති? ආමන්තා. හඤ්චි නිබ්බානධාතු අනවජ්ජා, ඨතන
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘නිබ්බානධාතු කුසලා’’ති. 

කුසලකථානිට්ඨිතා. 

19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

(192) 7. අච්චන්තනියාමෙථා 

847. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අච්චන්තනියාමතාති? ආමන්තා. මාතුඝාතඨකො

අච්චන්තනියඨතො, පිතුඝාතඨකො…ඨප.… අරහන්තඝාතඨකො…ඨප.…
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රුහිරුප්පාදඨකො …ඨප.… සඞ්ඝඨභදඨකො අච්චන්තනියඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

848. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අච්චන්තනියාමතාති? ආමන්තා.

අච්චන්තනියතස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡා උප්පජ්ඨජයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි

අච්චන්තනියතස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡා උප්පජ්ඨජයය, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථි පුථුජ්ජනස්සඅච්චන්තනියාමතා’’ති. 

අච්චන්තනියතස්ස පුග්ගලස්ස විචිකිච්ඡා නුප්පජ්ඨජයයාති? ආමන්තා.

පහීනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පහීනාති? ආමන්තා.

ඨසොතාපත්තිමග්ඨගනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සකදාගාමිමග්ඨගන 

…ඨප.… අනාගාමිමග්ඨගන…ඨප.… අරහත්තමග්ඨගනාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කතඨමන මග්ඨගනාති? අකුසඨලන මග්ඨගනාති. අකුසඨලො මග්ඨගො 

නියයානිඨකො ඛයගාමී ඨබොධගාමී අනාසඨවො…ඨප.… අසංකිඨලසිඨකොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අකුසඨලො මග්ඨගො අනියයානිඨකො…ඨප.…

සංකිඨලසිඨකොති? ආමන්තා. හඤ්චි අකුසඨලො මග්ඨගො 

අනියයානිඨකො…ඨප.… සංකිඨලසිඨකො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ –
‘‘අච්චන්තනියතස්ස පුග්ගලස්සවිචිකිච්ඡාඅකුසඨලනමග්ඨගනපහීනා’’ති. 

849. සස්සතදිට්ඨියානියතස්ස පුග්ගලස්සඋච්ඨඡදදිට්ඨිඋප්පජ්ඨජයයාති? 
ආමන්තා. හඤ්චි සස්සතදිට්ඨියා නියතස්ස පුග්ගලස්ස උච්ඨඡදදිට්ඨි

උප්පජ්ඨජයය, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස
අච්චන්තනියාමතා’’ති. 

සස්සතදිට්ඨියා නියතස්ස පුග්ගලස්ස උච්ඨඡදදිට්ඨි නුප්පජ්ඨජයයාති? 

ආමන්තා. පහීනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පහීනාති? ආමන්තා.

ඨසොතාපත්තිමග්ඨගනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 
සකදාගාමිමග්ඨගන…ඨප.… අනාගාමිමග්ඨගන…ඨප.…

අරහත්තමග්ඨගනාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කතඨමනමග්ඨගනාති? අකුසඨලනමග්ඨගන.අකුසඨලොමග්ඨගො…ඨප.…
ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘සස්සතදිට්ඨියා නියතස්ස පුග්ගලස්ස 

උච්ඨඡදදිට්ඨිඅකුසඨලනමග්ඨගනපහීනා’’ති. 

850. උච්ඨඡදදිට්ඨියානියතස්ස පුග්ගලස්ස සස්සතදිට්ඨිඋප්පජ්ඨජයයාති? 
ආමන්තා. හඤ්චි උච්ඨඡදදිට්ඨියා නියතස්ස පුග්ගලස්ස සස්සතදිට්ඨි
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පටුන 

උප්පජ්ඨජයය, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස
අච්චන්තනියාමතා’’ති. 

උච්ඨඡදදිට්ඨියා නියතස්ස පුග්ගලස්ස සස්සතදිට්ඨි නුප්පජ්ඨජයයාති? 

ආමන්තා. පහීනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පහීනාති? ආමන්තා. 

ඨසොතාපත්තිමග්ඨගනාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ …ඨප.…
සකදාගාමිමග්ඨගන…ඨප.… අනාගාමිමග්ඨගන…ඨප.… 

අරහත්තමග්ඨගනාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

කතඨමන මග්ඨගනාති? අකුසඨලන මග්ඨගනාති. අකුසඨලො
මග්ඨගො…ඨප.… ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘උච්ඨඡදදිට්ඨියා නියතස්ස
පුග්ගලස්සසස්සතදිට්ඨිඅකුසඨලන මග්ඨගනපහීනා’’ති. 

851. න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස අච්චන්තනියාමතා’’ති? 

ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – ‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, එකච්ඨචො පුග්ගඨලො

සමන්නාගඨතොඨහොතිඑකන්තකාළඨකහිඅකුසඨලහි ධම්ඨමහි, ඨසො [එවංඨඛො

භික්ඛඨවපුග්ගඨලො(අ.නි.7.15)] සකිංනිමුග්ඨගො නිමුග්ඨගොවඨහොතී’’ති [අ.

නි. 7.15]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස
අච්චන්තනියාමතාති. 

852. වුත්තං භගවතා – ‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, එකච්ඨචො පුග්ගඨලො

සමන්නාගඨතො ඨහොති එකන්තකාළඨකහි අකුසඨලහි ධම්ඨමහි, ඨසො සකිං
නිමුග්ඨගො නිමුග්ඨගොව ඨහොතී’’ති කත්වා ඨතන ච කාරඨණන අත්ථි 

පුථුජ්ජනස්ස අච්චන්තනියාමතාති? ආමන්තා. වුත්තං භගවතා – ‘‘ඉධ, 

භික්ඛඨව, එකච්ඨචො පුග්ගඨලො උම්මුජ්ජිත්වා නිමුජ්ජතී’’ති [අ. නි. 7.15]! 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.සබ්බකාලංඋම්මුජ්ජිත්වා නිමුජ්ජතීති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

වුත්තං භගවතා – ‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, එකච්ඨචො පුග්ගඨලො සමන්නාගඨතො 

ඨහොති එකන්තකාළඨකහි අකුසඨලහි ධම්ඨමහි, ඨසො සකිං නිමුග්ඨගො
නිමුග්ඨගොව ඨහොතී’’ති – කත්වා ඨතන ච කාරඨණන අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස

අච්චන්තනියාමතාති? ආමන්තා.වුත්තං භගවතා– ‘‘ඉධ, භික්ඛඨව, එකච්ඨචො

පුග්ගඨලො උම්මුජ්ජිත්වා ඨිඨතො ඨහොති, උම්මුජ්ජිත්වා විපස්සති විඨලොඨකති, 

උම්මුජ්ජිත්වාපතරති, උම්මුජ්ජිත්වා පතිගාධප්පත්ඨතොඨහොතී’’ති [අ.නි.7.15]! 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. සබ්බකාලං උම්මුජ්ජිත්වා

පතිගාධප්පත්ඨතොඨහොතීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අච්චන්තනියාමකථානිට්ඨිතා. 
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19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

(193) 8. ඉන්ද්රියෙථා 

853. නත්ථි ඨලොකියං සද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.නත්ථිඨලොකියාසද්ධාති? 
න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නත්ථි ඨලොකියං වීරියින්ද්රියං…ඨප.…

සතින්ද්රියං…ඨප.…සමාධින්ද්රියං…ඨප.… පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. නත්ථි

ඨලොකියාපඤ්ඤාති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි ඨලොකියා සද්ධාති? ආමන්තා. අත්ථි ඨලොකියං සද්ධින්ද්රියන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨලොකියං වීරියං…ඨප.… සති…ඨප.… 

සමාධි…ඨප.… පඤ්ඤාති? ආමන්තා. අත්ථි ඨලොකියං පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිඨලොකිඨයොමඨනො, අත්ථිඨලොකියංමනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථි

ඨලොකියා සද්ධා, අත්ථි ඨලොකියං සද්ධින්ද්රියන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථිඨලොකිඨයොමඨනො, අත්ථිඨලොකියංමනින්ද්රියන්ති? 

ආමන්තා.අත්ථිඨලොකියා පඤ්ඤා, අත්ථිඨලොකියංපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිඨලොකියංඨසොමනස්සං, අත්ථිඨලොකියං ඨසොමනස්සින්ද්රියං…ඨප.…

අත්ථි ඨලොකියං ජීවිතං, අත්ථි ඨලොකියං ජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථි

ඨලොකියා සද්ධා, අත්ථි ඨලොකියං සද්ධින්ද්රියන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨලොකියං ජීවිතං, අත්ථි ඨලොකියං ජීවිතින්ද්රියන්ති? 

ආමන්තා.අත්ථිඨලොකියාපඤ්ඤා, අත්ථිඨලොකියං පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

854. අත්ථි ඨලොකියා සද්ධා, නත්ථි ඨලොකියං සද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා.

අත්ථි ඨලොකිඨයො මඨනො, නත්ථි ඨලොකියං මනින්ද්රියන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨලොකියා පඤ්ඤා, නත්ථි ඨලොකියං

පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨලොකිඨයො මඨනො, නත්ථි ඨලොකියං 

මනින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි ඨලොකියාසද්ධා, නත්ථිඨලොකියං සද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථි

ඨලොකියං ඨසොමනස්සං, නත්ථි ඨලොකියං ඨසොමනස්සින්ද්රියන්ති… අත්ථි

ඨලොකියං ජීවිතං, නත්ථි ඨලොකියං ජීවිතින්ද්රියන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨලොකියා පඤ්ඤා, නත්ථි ඨලොකියං 

පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨලොකිඨයො මඨනො, නත්ථි ඨලොකියං 
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මනින්ද්රියන්ති…ඨප.… අත්ථි ඨලොකියං ජීවිතං, නත්ථි ඨලොකියං

ජීවිතින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

855. අත්ථි ඨලොකුත්තරා සද්ධා, අත්ථි ඨලොකුත්තරං සද්ධින්ද්රියන්ති? 

ආමන්තා. අත්ථි ඨලොකියා සද්ධා, අත්ථි ඨලොකියං සද්ධින්ද්රියන්ති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨලොකුත්තරං වීරියං…ඨප.… අත්ථි ඨලොකුත්තරා

පඤ්ඤා, අත්ථි ඨලොකුත්තරං පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨලොකියා

පඤ්ඤා, අත්ථිඨලොකියං පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිඨලොකියාසද්ධා, නත්ථිඨලොකියංසද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථි

ඨලොකුත්තරා සද්ධා, නත්ථි ඨලොකුත්තරං සද්ධින්ද්රියන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අත්ථිඨලොකියංවීරියං…ඨප.…අත්ථි ඨලොකියා පඤ්ඤා, 

නත්ථි ඨලොකියං පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. අත්ථි ඨලොකුත්තරා පඤ්ඤා, 

නත්ථිඨලොකුත්තරංපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

856. නත්ථි ඨලොකියානිපඤ්චින්ද්රියානීති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා–

‘‘අද්දසං ඨඛො අහං, භික්ඛඨව, බුද්ධචක්ඛුනා ඨලොකං ඨවොඨලොඨකන්ඨතො

සත්ඨත අප්පරජක්ඨඛ මහාරජක්ඨඛ, තික්ඛින්ද්රිඨය මුදින්ද්රිඨය, ස්වාකාඨර, 

සුවිඤ්ඤාපඨය, අප්ඨපකච්ඨච පරඨලොකවජ්ජභයදස්සාවිඨනො විහරන්ඨත’’ති 

[ම.නි.1.283 තත්ථ‘‘ද්වාකාඨරදුවිඤ්ඤාපඨය’’ඉච්චාදීනිපිපදානිදිස්සන්ති]! 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි අත්ථි ඨලොකියානි
පඤ්චින්ද්රියානීති. 

ඉන්ද්රියකථානිට්ඨිතා. 

එකූනවීසතිමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

අතීඨතකිඨලඨසජහතිඅනාගඨතකිඨලඨසජහතිපච්චුප්පන්ඨනකිඨලඨස 

ජහති, සුඤ්ඤතාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා, සාමඤ්ඤඵලංඅසඞ්ඛතං, පත්ති

අසඞ්ඛතා, සබ්බධම්මානං තථතා අසඞ්ඛතා, නිබ්බානධාතු කුසලා, අත්ථි 

පුථුජ්ජනස්සඅච්චන්තනියාමතා, නත්ථිඨලොකියානිපඤ්චින්ද්රියානීති. 
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20. වීසතිමවග්කගො 

(194) 1. අසඤ්චිච්චෙථා 

857. අසඤ්චිච්ච මාතරං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපත්වා ආනන්තරිඨකො ඨහොතීති? 

ආමන්තා. අසඤ්චිච්ච පාණං හන්ත්වා පාණාතිපාතී ඨහොතීති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අසඤ්චිච්චමාතරංජීවිතාඨවොඨරොඨපත්වා ආනන්තරිඨකො

ඨහොතීති? ආමන්තා. අසඤ්චිච්ච අදින්නං ආදියිත්වා…ඨප.… මුසා භණිත්වා 

මුසාවාදීඨහොතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අසඤ්චිච්චපාණංහන්ත්වාපාණාතිපාතීනඨහොතීති? ආමන්තා. අසඤ්චිච්ච

මාතරං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපත්වා ආනන්තරිඨකො න ඨහොතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අසඤ්චිච්ච අදින්නං ආදියිත්වා…ඨප.… මුසා භණිත්වා

මුසාවාදී න ඨහොතීති? ආමන්තා. අසඤ්චිච්ච මාතරං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපත්වා

ආනන්තරිඨකොනඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

858. අසඤ්චිච්චමාතරං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපත්වාආනන්තරිඨකො ඨහොතීති? 
ආමන්තා. ‘‘අසඤ්චිච්ච මාතරං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපත්වා ආනන්තරිඨකො

ඨහොතී’’ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. ‘‘සඤ්චිච්ච මාතරං ජීවිතා

ඨවොඨරොඨපත්වා ආනන්තරිඨකො ඨහොතී’’ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා. හඤ්චි ‘‘සඤ්චිච්ච මාතරං ජීවිතා ඨවොඨරොඨපත්වා ආනන්තරිඨකො 

ඨහොතී’’ති–අත්ඨථවසුත්තන්ඨතො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අසඤ්චිච්ච
මාතරං ජීවිතාඨවොඨරොඨපත්වාආනන්තරිඨකොඨහොතී’’ති. 

859. න වත්තබ්බං – ‘‘මාතුඝාතඨකොආනන්තරිඨකො’’ති? ආමන්තා.නනු

මාතාජීවිතාඨවොඨරොපිතාති? ආමන්තා.හඤ්චිමාතාජීවිතාඨවොඨරොපිතා, ඨතන
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘මාතුඝාතඨකො ආනන්තරිඨකො’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘පිතුඝාතඨකො ආනන්තරිඨකො’’ති? ආමන්තා. නනු පිතා

ජීවිතාඨවොඨරොපිඨතොති? ආමන්තා.හඤ්චිපිතා ජීවිතාඨවොඨරොපිඨතො, ඨතනවත
ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘පිතුඝාතඨකොආනන්තරිඨකො’’ති. 

න වත්තබ්බං – ‘‘අරහන්තඝාතඨකො ආනන්තරිඨකො’’ති? ආමන්තා. නනු 

අරහා ජීවිතා ඨවොඨරොපිඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා ජීවිතා ඨවොඨරොපිඨතො, 
ඨතනවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘අරහන්තඝාතඨකොආනන්තරිඨකො’’ති. 
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න වත්තබ්බං – ‘‘රුහිරුප්පාදඨකො ආනන්තරිඨකො’’ති? ආමන්තා. නනු 

තථාගතස්ස ඨලොහිතං උප්පාදිතන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි තථාගතස්ස ඨලොහිතං

උප්පාදිතං, ඨතනවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘රුහිරුප්පාදඨකොආනන්තරිඨකො’’ති. 

860. සඞ්ඝඨභදඨකො ආනන්තරිඨකොති? ආමන්තා. සබ්ඨබ සඞ්ඝඨභදකා

ආනන්තරිකාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සබ්ඨබ සඞ්ඝඨභදකා

ආනන්තරිකාති? ආමන්තා. ධම්මසඤ්ඤී සඞ්ඝඨභදඨකොආනන්තරිඨකොති? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

861. ධම්මසඤ්ඤීසඞ්ඝඨභදඨකොආනන්තරිඨකොති? ආමන්තා.නනුවුත්තං

භගවතා – ‘‘අත්ථුපාලි, සඞ්ඝඨභදඨකො ආපායිඨකො ඨනරයිඨකො කප්පට්ඨ ො

අඨතකිච්ඨඡො; අත්ථුපාලි, සඞ්ඝඨභදඨකො න ආපායිඨකො න ඨනරයිඨකො න

කප්පට්ඨ ොනඅඨතකිච්ඨඡො’’ති!අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතනහි
නවත්තබ්බං–‘‘ධම්මසඤ්ඤීසඞ්ඝඨභදඨකො ආනන්තරිඨකො’’ති. 

862. න වත්තබ්බං – ‘‘ධම්මසඤ්ඤී සඞ්ඝඨභදඨකො ආනන්තරිඨකො’’ති? 

ආමන්තා. නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘ආපායිඨකොඨනරයිඨකො, කප්පට්ඨ ොසඞ්ඝඨභදඨකො; 

වග්ගරඨතොඅධම්මට්ඨ ො, ඨයොගක්ඨඛමාපධංසති; 

සඞ්ඝංසමග්ගංඨභත්වාන, කප්පංනිරයම්හිපච්චතී’’ති [චූළව.354; අ.

නි.10.39; ඉතිවු.18]. 

අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි සඞ්ඝඨභදඨකො
ආනන්තරිඨකොති. 

අසඤ්චිච්චකථානිට්ඨිතා. 

20. වීසතිමවග්කගො 

(195) 2. ඤාණෙථා 

863. නත්ථි පුථුජ්ජනස්ස ඤාණන්ති? ආමන්තා. නත්ථි පුථුජ්ජනස්ස
පඤ්ඤා පජානනා විචඨයො පවිචඨයො ධම්මවිචඨයොසල්ලක්ඛණාඋපලක්ඛණා

පච්චුපලක්ඛණාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස

පඤ්ඤාපජානනාවිචඨයො…ඨප.…පච්චුපලක්ඛණාති? ආමන්තා.හඤ්චි අත්ථි

පුථුජ්ජනස්සපඤ්ඤාපජානනාවිචඨයො…ඨප.…පච්චුපලක්ඛණා, ඨනොචවත
ඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘නත්ථිපුථුජ්ජනස්සඤාණ’’න්ති. 
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864. නත්ථි පුථුජ්ජනස්සඤාණන්ති? ආමන්තා.පුථුජ්ජඨනොප මංඣානං 

සමාපජ්ඨජයයාති? ආමන්තා.හඤ්චිපුථුජ්ජඨනොප මංඣානංසමාපජ්ඨජයය, 

ඨනොචවතඨර වත්තබ්ඨබ–‘‘නත්ථිපුථුජ්ජනස්සඤාණ’’න්ති. 

පුථුජ්ජඨනො දුතියං ඣානං…ඨප.… තතියං ඣානං…ඨප.… චතුත්ථං

ඣානං…ඨප.…ආකාසානඤ්චායතනං සමාපජ්ඨජයය, විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං සමාපජ්ඨජයය, 

පුථුජ්ජඨනො දානං දඨදයය …ඨප.… චීවරං දඨදයය, පිණ්ඩපාතං දඨදයය, 

ඨසනාසනං දඨදයය, ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං දඨදයයාති? ආමන්තා.

හඤ්චි පුථුජ්ජඨනො ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං දඨදයය, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–නත්ථි පුථුජ්ජනස්සඤාණ’’න්ති. 

865. අත්ථි පුථුජ්ජනස්ස ඤාණන්ති? ආමන්තා. පුථුජ්ජඨනො ඨතන

ඤාඨණන දුක්ඛං පරිජානාති, සමුදයං පජහති, නිඨරොධං සච්ඡිකඨරොති, මග්ගං

භාඨවතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඤාණකථානිට්ඨිතා. 

20. වීසතිමවග්කගො 

(196) 3. නිරයපාලෙථා 

866. නත්ථි නිරඨයසු නිරයපාලාති? ආමන්තා. නත්ථි නිරඨයසු

කම්මකාරණාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි නිරඨයසු

කම්මකාරණාති? ආමන්තා. අත්ථි නිරඨයසු නිරයපාලාති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි මනුස්ඨසසු කම්මකාරණා, අත්ථි ච කාරණිකාති? ආමන්තා. අත්ථි

නිරඨයසුකම්මකාරණා, අත්ථිචකාරණිකාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

අත්ථි නිරඨයසු කම්මකාරණා, නත්ථි ච කාරණිකාති? ආමන්තා. අත්ථි 

මනුස්ඨසසු කම්මකාරණා, නත්ථි ච කාරණිකාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

867. අත්ථි නිරඨයසුනිරයපාලාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘න ඨවස්සභූඨනොපිච ඨපත්තිරාජා, 

ඨසොඨමොයඨමොඨවස්සවඨණොචරාජා; 
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සකානිකම්මානිහනන්තිතත්ථ, ඉඨතො පණුන්නං [පණුණ්ණං (සයා.

ක.), පනුන්නං(සී.)] පරඨලොකපත්ත’’න්ති. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිනත්ථිනිරඨයසු නිරයපාලාති. 

868. නත්ථි නිරඨයසු නිරයපාලාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘තඨමනං, භික්ඛඨව, නිරයපාලාපඤ්චවිධබන්ධනංනාමකාරණංකාඨරන්ති 

[කඨරොන්ති (ම. නි. 3.250; අ. නි. 3.36)] – තත්තං අඨයොඛීලං හත්ඨථ 

ගඨමන්ති, තත්තංඅඨයොඛීලංදුතිඨයහත්ඨථගඨමන්ති, තත්තංඅඨයොඛීලංපාඨද

ගඨමන්ති, තත්තං අඨයොඛීලං දුතිඨය පාඨද ගඨමන්ති, තත්තං අඨයොඛීලං

මජ්ඨඣඋරස්මිංගඨමන්ති; ඨසො තත්ථදුක්ඛාතිබ්බාකටුකාඨවදනාඨවඨදති; 

න ච තාව කාලං කඨරොති යාව න තං පාපකම්මං බයන්තීඨහොතී’’ති [ම. නි.

3.250; අ. නි. 3.36]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි අත්ථි
නිරඨයසුනිරයපාලාති. 

නත්ථිනිරඨයසුනිරයපාලාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– ‘‘තඨමනං, 

භික්ඛඨව, නිරයපාලා සංඨවඨසත්වා කු ාරීහි [කුධාරීහි (සබ්බත්ථ)] 

තච්ඡන්ති…ඨප.… තඨමනං, භික්ඛඨව, නිරයපාලා උද්ධම්පාදං අඨධොසිරං

 ඨපත්වා වාසීහි තච්ඡන්ති…ඨප.… තඨමනං, භික්ඛඨව, නිරයපාලා රඨථ
ඨයොඨජත්වා ආදිත්තාය පථවියා සම්පජ්ජලිතාය සඨජොතිභූතාය 

[සඤ්ඨජොතිභූතාය (සයා.)] සාඨරන්තිපි පච්චාසාඨරන්තිපි…ඨප.… තඨමනං, 

භික්ඛඨව, නිරයපාලා මහන්තං අඞ්ගාරපබ්බතං ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතං 

සඨජොතිභූතං ආඨරොඨපන්තිපි ඔඨරොඨපන්තිපි…ඨප.… තඨමනං, භික්ඛඨව, 
නිරයපාලා උද්ධම්පාදං අඨධොසිරං ගඨහත්වා තත්තාය ඨලොහකුම්භියා
පක්ඛිපන්ති ආදිත්තාය සම්පජ්ජලිතාය සඨජොතිභූතාය. ඨසො තත්ථ

ඨඵණුද්ඨදහකංපච්චති, ඨසොතත්ථ ඨඵණුද්ඨදහකංපච්චමාඨනොසකිම්පිඋද්ධං

ගච්ඡති, සකිම්පිඅඨධොගච්ඡති, සකිම්පි තිරියංගච්ඡති.ඨසොතත්ථදුක්ඛාතිබ්බා

කටුකා ඨවදනා ඨවදයති, න ච තාව කාලං කඨරොති යාව න තං පාපකම්මං

බයන්තීඨහොති. තඨමනං, භික්ඛඨව, නිරයපාලා මහානිරඨය පක්ඛිපන්ති! ඨසො

ඨඛොපන, භික්ඛඨව, මහානිරඨයො– 

‘‘චතුක්කණ්ඨණොචතුද්වාඨරො, විභත්ඨතොභාගඨසොමිඨතො; 

අඨයොපාකාරපරියන්ඨතො, අයසාපටිකුජ්ජිඨතො. 

‘‘තස්සඅඨයොමයාභූමි, ජලිතාඨතජසායුතා; 

සමන්තාඨයොජනසතං, ඵරිත්වාතිට් තිසබ්බදා’’ති [ම.නි.3.250; අ.

නි.3.36; ඨප.ව.71]. 
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අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅත්ථිනිරඨයසු නිරයපාලාති. 

නිරයපාලකථානිට්ඨිතා. 

20. වීසතිමවග්කගො 

(197) 4. තිරච්ඡානෙථා 

869. අත්ථි ඨදඨවසු තිරච්ඡානගතාති? ආමන්තා. අත්ථි තිරච්ඡානගඨතසු

ඨදවාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨදඨවසු තිරච්ඡානගතාති? 

ආමන්තා. ඨදවඨලොඨකො තිරච්ඡානඨයොනීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

අත්ථිඨදඨවසුතිරච්ඡානගතාති? ආමන්තා. අත්ථිතත්ථකීො පෙඞ්ගා මකසා

මක්ඛිකා අහීවිච්ඡිකාසතපදීගණ්ඩප්පාදාති [ගණ්ඩපාදාති(සයා.කං. පී.)]? න
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

870. නත්ථි ඨදඨවසු තිරච්ඡානගතාති? ආමන්තා. නනු අත්ථි තත්ථ

එරාවඨණොනාමහත්ථිනාඨගො සහස්සයුත්තංදිබ්බංයානන්ති? ආමන්තා.හඤ්චි

අත්ථිතත්ථඑරාවඨණොනාම හත්ථිනාඨගොසහස්සයුත්තංදිබ්බංයානං, ඨතන
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අත්ථිඨදඨවසු තිරච්ඡානගතා’’ති. 

871. අත්ථි ඨදඨවසුතිරච්ඡානගතාති? ආමන්තා.අත්ථිතත්ථහත්ථිබන්ධා

අස්සබන්ධා [හත්ථිභණ්ඩා අස්සභණ්ඩා (?)] යාවසිකා කාරණිකා

භත්තකාරකාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතන හි නත්ථි ඨදඨවසු
තිරච්ඡානගතාති. 

තිරච්ඡානකථානිට්ඨිතා. 

20. වීසතිමවග්කගො 

(198) 5. මග්ගෙථා 

872. පඤ්චඞ්ගිඨකො මග්ඨගොති? ආමන්තා. නනු අට් ඞ්ගිඨකො මග්ඨගො

වුත්ඨතොභගවතා, ඨසයයථිදං–සම්මාදිට්ඨි…ඨප.… සම්මාසමාධීති? ආමන්තා.

හඤ්චි අට් ඞ්ගිඨකො මග්ඨගො වුත්ඨතො භගවතා, ඨසයයථිදං – සම්මාදිට්ඨි 

…ඨප.… සම්මාසමාධි, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘පඤ්චඞ්ගිඨකො
මග්ඨගො’’ති. 

පඤ්චඞ්ගිඨකොමග්ඨගොති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 
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‘‘මග්ගානංඅට් ඞ්ගිඨකොඨසට්ඨ ො, සච්චානංචතුඨරොපදා; 

විරාඨගො ඨසට්ඨ ො ධම්මානං, ද්විපදානඤ්ච චක්ඛුමා’’ති [ධ. ප. 273

ධම්මපඨද]. 

අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅට් ඞ්ගිඨකො මග්ඨගොති. 

873. සම්මාවාචා මග්ගඞ්ගං, සා ච න මග්ඨගොති? ආමන්තා. සම්මාදිට්ඨි

මග්ගඞ්ගං, සා ච න මග්ඨගොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාවාචා

මග්ගඞ්ගං, සා ච න මග්ඨගොති? ආමන්තා. සම්මාසඞ්කප්ඨපො…ඨප.…

සම්මාවායාඨමො…ඨප.…සම්මාසති…ඨප.…සම්මාසමාධිමග්ගඞ්ගං, ඨසොචන

මග්ඨගොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.… සම්මාආජීඨවො මග්ගඞ්ගං, ඨසො ච න

මග්ඨගොති? ආමන්තා.සම්මාදිට්ඨි…ඨප.…සම්මාසමාධිමග්ගඞ්ගං, ඨසොචන

මග්ඨගොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මාදිට්ඨිමග්ගඞ්ගං, සාචමග්ඨගොති? ආමන්තා.සම්මාවාචා මග්ගඞ්ගං, 

සා චමග්ඨගොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මාදිට්ඨිමග්ගඞ්ගං, සා ච

මග්ඨගොති? ආමන්තා. සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.… සම්මාආජීඨවො මග්ගඞ්ගං, 

ඨසොචමග්ඨගොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සම්මාසඞ්කප්ඨපො…ඨප.… සම්මාවායාඨමො…ඨප.… සම්මාසති…ඨප.… 

සම්මාසමාධි මග්ගඞ්ගං, ඨසො ච මග්ඨගොති? ආමන්තා. සම්මාවාචා…ඨප.… 

සම්මාකම්මන්ඨතො…ඨප.… සම්මාආජීඨවො මග්ගඞ්ගං, ඨසො ච මග්ඨගොති? න
ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

874. අරිඨයො අට් ඞ්ගිඨකොමග්ඨගොති? ආමන්තා.නනු වුත්තං භගවතා –

‘‘පුබ්ඨබව ඨඛො පනස්ස කායකම්මං වචීකම්මං ආජීඨවො සුපරිසුද්ඨධො ඨහොති; 

එවමස්සායං අරිඨයොඅට් ඞ්ගිඨකොමග්ඨගො භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡතී’’ති [ම.නි.

3.431]! අත්ඨථවසුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිපඤ්චඞ්ගිඨකොමග්ඨගොති. 

875. පඤ්චඞ්ගිඨකොමග්ඨගොති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා–‘‘යස්මිං

ඨඛො, සුභද්ද, ධම්මවිනඨය අරිඨයො අට් ඞ්ගිඨකො මග්ඨගො න උපලබ්භති, 

සමඨණොපි තත්ථ න උපලබ්භති, දුතිඨයොපි තත්ථ සමඨණො න උපලබ්භති, 

තතිඨයොපි තත්ථ සමඨණො න උපලබ්භති, චතුත්ඨථොපි තත්ථ සමඨණො න

උපලබ්භති.යස්මිඤ්චඨඛො, සුභද්ද, ධම්මවිනඨයඅරිඨයොඅට් ඞ්ගිඨකො මග්ඨගො

උපලබ්භති, සමඨණොපි තත්ථ උපලබ්භති, දුතිඨයොපි…ඨප.…

තතිඨයොපි…ඨප.… චතුත්ඨථොපි තත්ථ සමඨණො උපලබ්භති. ඉමස්මිං ඨඛො, 
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සුභද්ද, ධම්මවිනඨයඅරිඨයොඅට් ඞ්ගිඨකොමග්ඨගො උපලබ්භති.ඉඨධව, සුභද්ද, 

සමඨණො, ඉධදුතිඨයොසමඨණො, ඉධතතිඨයො සමඨණො, ඉධචතුත්ඨථොසමඨණො.

සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමඨණභි අඤ්ඨඤහී’’ති [දී. නි. 2.214]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි අට් ඞ්ගිඨකොමග්ඨගොති. 

මග්ගකථානිට්ඨිතා. 

20. වීසතිමවග්කගො 

(199) 6. ඤාණෙථා 

876. ද්වාදසවත්ථුකං ඤාණං ඨලොකුත්තරන්ති? ආමන්තා. ද්වාදස 

ඨලොකුත්තරඤාණානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්වාදස

ඨලොකුත්තරඤාණානීති? ආමන්තා. ද්වාදස ඨසොතාපත්තිමග්ගාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්වාදස ඨසොතාපත්තිමග්ගාති? ආමන්තා. ද්වාදස

ඨසොතාපත්තිඵලානීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්වාදස 

සකදාගාමිමග්ගා…ඨප.… අනාගාමිමග්ගා…ඨප.… අරහත්තමග්ගාති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ද්වාදස අරහත්තමග්ගාති? ආමන්තා. ද්වාදස

අරහත්තඵලානීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

877. න වත්තබ්බං – ‘‘ද්වාදසවත්ථුකං ඤාණං ඨලොකුත්තර’’න්ති? 

ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා – ‘‘ඉදංදුක්ඛංඅරියසච්ච’’න්තිඨම, භික්ඛඨව, 

පුබ්ඨබ අනනුස්සුඨතසු ධම්ඨමසු චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදි, පඤ්ඤා 

උදපාදි, විජ්ජාඋදපාදි, ආඨලොඨකොඋදපාදි. ‘තංඨඛොපනිදං දුක්ඛංඅරියසච්චං 

පරිඤ්ඨඤයය’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… පරිඤ්ඤාතන්ති ඨම, 

භික්ඛඨව…ඨප.… ‘ඉදං දුක්ඛසමුදයං [දුක්ඛසමුදඨයො (සයා. කං. පී.)] 

අරියසච්ච’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… ‘තං ඨඛො පනිදං දුක්ඛසමුදයං 

අරියසච්චං පහාතබ්බ’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… පහීනන්ති ඨම, 

භික්ඛඨව…ඨප.… ‘ඉදං දුක්ඛනිඨරොධං [දුක්ඛනිඨරොධා (සයා. කං. පී.)] 

අරියසච්ච’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… ‘තං ඨඛො පනිදං දුක්ඛනිඨරොධං

අරියසච්චං සච්ඡිකාතබ්බ’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… සච්ඡිකතන්ති ඨම, 

භික්ඛඨව…ඨප.… ‘ඉදං දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්ච’න්ති ඨම, 
භික්ඛඨව…ඨප.… ‘තං ඨඛො පනිදං දුක්ඛනිඨරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං

භාඨවතබ්බ’න්ති ඨම, භික්ඛඨව…ඨප.… භාවිතන්ති ඨම, භික්ඛඨව, පුබ්ඨබ
අනනුස්සුඨතසු ධම්ඨමසු චක්ඛුං උදපාදි…ඨප.… ආඨලොඨකො උදපාදී’’ති 

[මහාව. 15; සං. නි. 5.1081; පටි. ම. 2.30]! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා.ඨතනහිද්වාදසවත්ථුකංඤාණං ඨලොකුත්තරන්ති. 
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ඤාණකථානිට්ඨිතා. 

වීසතිමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

මාතුඝාතඨකො ආනන්තරිඨකො පිතුඝාතඨකො ආනන්තරිඨකො
අරහන්තඝාතඨකො ආනන්තරිඨකො රුහිරුප්පාදඨකො ආනන්තරිඨකො

සඞ්ඝඨභදඨකො ආනන්තරිඨකො, නත්ථි පුථුජ්ජනස්ස ඤාණං, නත්ථි නිරඨයසු

නිරයපාලා, අත්ථි ඨදඨවසු තිරච්ඡානගතා, පඤ්චඞ්ගිඨකො මග්ඨගො, 
ද්වාදසවත්ථුකංඤාණංඨලොකුත්තරන්ති. 

චතුත්ඨථොපණ්ණාසඨකො. 

තස්සුද්දානං– 

නිග්ගඨහො, පුඤ්ඤසඤ්චඨයො, අට් ාසි, අතීඨතනචමාතුඝාතඨකො. 

21. එෙවීසතිමවග්කගො 

(200) 1. සාසනෙථා 

878. සාසනං නවං කතන්ති? ආමන්තා. සතිපට් ානා නවං කතාති? න

ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සාසනං නවං කතන්ති? ආමන්තා.
සම්මප්පධානා…ඨප.… ඉද්ධිපාදා…ඨප.… ඉන්ද්රියා…ඨප.… බලා…ඨප.… 

ඨබොජ්ඣඞ්ගා නවං කතාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… පුබ්ඨබ අකුසලං

පච්ඡාකුසලං කතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පුබ්ඨබසාසවං…ඨප.…
සංඨයොජනියං ගන්ථනියං ඔඝනියං ඨයොගනියං නීවරණියං පරාමට් ං

උපාදානියං…ඨප.… සංකිඨලසිකං පච්ඡා අසංකිඨලසිකං කතන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිඨකොචිතථාගතස්සසාසනංනවංකඨරොතීති? ආමන්තා.අත්ථිඨකොචි 

සතිපට් ාඨන නවං කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨකොචි
සම්මප්පධාඨන…ඨප.… ඉද්ධිපාඨද…ඨප.…ඉන්ද්රිඨය…ඨප.…බඨල…ඨප.…

ඨබොජ්ඣඞ්ඨග නවං කඨරොතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… අත්ථි ඨකොචි

පුබ්ඨබඅකුසලංපච්ඡාකුසලංකඨරොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…අත්ථි

ඨකොචිපුබ්ඨබසාසවං…ඨප.…සංකිඨලසිකංපච්ඡාඅසංකිඨලසියං කඨරොතීති? 
නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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ලබ්භා තථාගතස්ස සාසනං පුන නවං කාතුන්ති? ආමන්තා. ලබ්භා 

සතිපට් ානා පුන නවං කාතුන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ලබ්භා
සම්මප්පධානා…ඨප.… ඉද්ධිපාදා…ඨප.… ඉන්ද්රියා…ඨප.… බලා…ඨප.…

ඨබොජ්ඣඞ්ගා පුන නවංකාතුන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ලබ්භාපුබ්ඨබ

අකුසලං පච්ඡාකුසලංකාතුන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…ලබ්භාපුබ්ඨබ

සාසවං…ඨප.… සංකිඨලසියං පච්ඡා අසංකිඨලසියං කාතුන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සාසනකථානිට්ඨිතා. 

21. එෙවීසතිමවග්කගො 

(201) 2. අවිවිත්තෙථා 

879. පුථුජ්ජඨනො ඨතධාතුඨකහි ධම්ඨමහි අවිවිත්ඨතොති? ආමන්තා.
පුථුජ්ජඨනො ඨතධාතුඨකහි ඵස්ඨසහි…ඨප.… ඨතධාතුකාහි ඨවදනාහි…

සඤ්ඤාහි … ඨචතනාහි… චිත්ඨතහි… සද්ධාහි… වීරිඨයහි… සතීහි…

සමාධීහි…ඨප.… ඨතධාතුකාහි පඤ්ඤාහි අවිවිත්ඨතොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පුථුජ්ජඨනොඨතධාතුඨකහිකම්ඨමහිඅවිවිත්ඨතොති? ආමන්තා.යස්මිං ඛඨණ

පුථුජ්ජඨනො චීවරං ඨදති, තස්මිං ඛඨණ ප මං ඣානං උපසම්පජ්ජ

විහරති…ඨප.… ආකාසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… යස්මිං ඛඨණ පුථුජ්ජඨනො පිණ්ඩපාතං ඨදති…ඨප.…

ඨසනාසනංඨදති…ඨප.…ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරං ඨදති, තස්මිංඛඨණ
චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති… ඨනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

උපසම්පජ්ජවිහරතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

880. න වත්තබ්බං – ‘‘පුථුජ්ජඨනො ඨතධාතුඨකහි කම්ඨමහි

අවිවිත්ඨතො’’ති? ආමන්තා. පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුඅරූපධාූතපගං කම්මං 

පරිඤ්ඤාතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතන හි පුථුජ්ජඨනො ඨතධාතුඨකහි
කම්ඨමහිඅවිවිත්ඨතොති…ඨප.…. 

අවිවිත්තකථානිට්ඨිතා. 
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21. එෙවීසතිමවග්කගො 

(202) 3. සංකයොජනෙථා 

881. අත්ථි කිඤ්චි සංඨයොජනං අප්පහාය අරහත්තප්පත්තීති? ආමන්තා.
අත්ථි කිඤ්චි සක්කායදිට්ඨිං අප්පහාය…ඨප.… විචිකිච්ඡං අප්පහාය…ඨප.…
සීලබ්බතපරාමාසං අප්පහාය… රාගං අප්පහාය… ඨදොසං අප්පහාය… ඨමොහං

අප්පහාය… අඨනොත්තප්පං අප්පහාය අරහත්තප්පත්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථි කිඤ්චි සංඨයොජනං අප්පහාය අරහත්තප්පත්තීති? ආමන්තා. අරහා
සරාඨගො සඨදොඨසො සඨමොඨහො සමාඨනො සමක්ඨඛො සපළාඨසො සඋපායාඨසො

සකිඨලඨසොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුඅරහානිරාඨගොනිද්ඨදොඨසො
නිම්ඨමොඨහො නිම්මාඨනො නිම්මක්ඨඛො නිප්පළාඨසො නිරුපායාඨසො

නික්කිඨලඨසොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා නිරාඨගො…ඨප.… නික්කිඨලඨසො, 
ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි කිඤ්චි සංඨයොජනං අප්පහාය
අරහත්තප්පත්තී’’ති. 

882. න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි කිඤ්චි සංඨයොජනං අප්පහාය 

අරහත්තප්පත්තී’’ති? ආමන්තා.අරහාසබ්බංබුද්ධවිසයං ජානාතීති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ.ඨතනහිඅත්ථිකිඤ්චිසංඨයොජනංඅප්පහාය අරහත්තප්පත්තීති. 

සංඨයොජනකථානිට්ඨිතා. 

21. එෙවීසතිමවග්කගො 

(203) 4. ඉද්ධිෙථා 

883. අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි බුද්ධානං වා සාවකානං වාති? ආමන්තා.
‘‘නිච්චපණ්ණා රුක්ඛා ඨහොන්ූත’’ති – අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි බුද්ධානං වා 

සාවකානං වාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නිච්චපුප්ඵා රුක්ඛා
ඨහොන්තු…ඨප.… නිච්චඵලිකා රුක්ඛා ඨහොන්තු… නිච්චං ජුණ්හං ඨහොතු…

නිච්චංඨඛමංඨහොතු…නිච්චං සුභික්ඛංඨහොතු…‘‘නිච්චංසුවත්ථි [සුවුට්ඨිකං 

(සයා.)] ඨහොූත’’ති – අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි බුද්ධානං වා සාවකානං වාති? න 
ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි බුද්ධානං වා සාවකානං වාති? ආමන්තා. 

‘‘උප්පන්ඨනො ඵස්ඨසො මා නිරුජ්ඣී’’ති – අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි බුද්ධානං වා

සාවකානංවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උප්පන්නා ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා… ඨචතනා… චිත්තං… සද්ධා…
වීරියං…සති…සමාධි…ඨප.…පඤ්ඤාමානිරුජ්ඣීති–අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි

බුද්ධානංවාසාවකානංවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිඅධිප්පායඉද්ධිබුද්ධානංවාසාවකානංවාති? ආමන්තා. ‘‘රූපංනිච්චං
ඨහොූත’’ති – අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි… ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… 

සඞ්ඛාරා…ඨප.… ‘‘විඤ්ඤාණං නිච්චං ඨහොූත’’ති – අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි

බුද්ධානංවා සාවකානංවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අත්ථිඅධිප්පායඉද්ධිබුද්ධානංවාසාවකානංවාති? ආමන්තා. ‘‘ජාතිධම්මා
සත්තා මා ජායිංසූ’’ති අත්ථි…ඨප.… ‘‘ජරාධම්මා සත්තා මා 
ජීරිංසූ’’ති…ඨප.… ‘‘බයාධිධම්මා සත්තා මා බයාධියිංසූ’’ති…ඨප.…
‘‘මරණධම්මා සත්තා මා මීයිංසූ’’ති – අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි බුද්ධානං වා

සාවකානංවාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

884. න වත්තබ්බං–‘‘අත්ථිඅධිප්පායඉද්ධිබුද්ධානංවාසාවකානං වා’’ති? 

ආමන්තා. නනු ආයස්මා පිලින්දවච්ඨඡො රඤ්ඨඤො මාගධස්ස ඨසනියස්ස

බිම්බිසාරස්සපාසාදං‘‘සුවණ්ණ’’න්ත්ඨවවඅධිමුච්චි, සුවණ්ඨණොචපන ආසීති 

[පාරා.621; මහාව.271]? ආමන්තා.හඤ්චිආයස්මා පිලින්දවච්ඨඡොරඤ්ඨඤො

මාගධස්ස ඨසනියස්ස බිම්බිසාරස්ස පාසාදං සුවණ්ණන්ත්ඨවව අධිමුච්චි, 

සුවණ්ඨණො ච පනආසි, ඨතන වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි අධිප්පායඉද්ධි 
බුද්ධානංවාසාවකානංවා’’ති. 

ඉද්ධිකථානිට්ඨිතා. 

21. එෙවීසතිමවග්කගො 

(204) 5. බුද්ධෙථා 

885. අත්ථි බුද්ධානං බුද්ඨධහි හීනාතිඨරකතාති? ආමන්තා.

සතිපට් ානඨතොති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ …ඨප.…සම්මප්පධානඨතො…ඨප.…
ඉද්ධිපාදඨතො… ඉන්ද්රියඨතො… බලඨතො… ඨබොජ්ඣඞ්ගඨතො…

වසිභාවඨතො…ඨප.… සබ්බඤ්ඤුතඤාණදස්සනඨතොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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බුද්ධකථානිට්ඨිතා. 

21. එෙවීසතිමවග්කගො 

(205) 6. සබ්බදිසාෙථා 

886. සබ්බා දිසාබුද්ධාතිට් න්තීති? ආමන්තා.පුරත්ථිමායදිසායබුද්ඨධො

තිට් තීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…පුරත්ථිමායදිසායබුද්ඨධොතිට් තීති? 

ආමන්තා.කින්නාඨමොඨසො භගවා, කිංජච්ඨචො, කිංඨගොත්ඨතො, කින්නාමාතස්ස 

භගවඨතො මාතාපිතඨරො, කින්නාමං තස්ස භගවඨතො සාවකයුගං, ඨකොනාඨමො

තස්ස භගවඨතො උපට් ාඨකො, කීදිසං චීවරං ධාඨරති, කීදිසං පත්තං ධාඨරති, 

කතරස්මිංගාඨමවානිගඨමවානගඨරවාරට්ඨ වා ජනපඨදවාති? නඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

දක්ඛිණාය දිසාය…ඨප.… පච්ඡිමාය දිසාය…ඨප.… උත්තරාය

දිසාය…ඨප.… ඨහට්ඨිමාය දිසාය බුද්ඨධො තිට් තීති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… ඨහට්ඨිමාය දිසාය බුද්ඨධො තිට් තීති? ආමන්තා.

කින්නාඨමොඨසො භගවා…ඨප.…ජනපඨදවාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උපරිමාය දිසාය බුද්ඨධො තිට් තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

උපරිමාය දිසාය බුද්ඨධො තිට් තීති? ආමන්තා. චාතුමහාරාජිඨක
තිට් ති…ඨප.…තාවතිංඨස තිට් ති…ඨප.…යාඨමතිට් ති…ඨප.…තුසිඨත
තිට් ති…ඨප.… නිම්මානරතියා තිට් ති…ඨප.… පරනිම්මිතවසවත්තියා

තිට් ති…ඨප.…බ්රහ්මඨලොඨකතිට් තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

සබ්බදිසාකථානිට්ඨිතා. 
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(206) 7. ධම්මෙථා 

887. සබ්ඨබ ධම්මා නියතාති? ආමන්තා. මිච්ඡත්තනියතාති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සම්මත්තනියතාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නත්ථි

අනියඨතොරාසීති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුඅත්ථිඅනියඨතොරාසීති? 

ආමන්තා. හඤ්චිඅත්ථිඅනියඨතොරාසි, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්ඨබ
ධම්මා නියතා’’ති. 
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සබ්ඨබ ධම්මා නියතාති? ආමන්තා. නනු තඨයො රාසී වුත්තා භගවතා – 

මිච්ඡත්තනියඨතො රාසි, සම්මත්තනියඨතො රාසි, අනියඨතො රාසීති [ධ. ස. 

තිකමාතිකා 15]? ආමන්තා. හඤ්චි තඨයො රාසී වුත්තා භගවතා –

මිච්ඡත්තනියඨතො රාසි, සම්මත්තනියඨතොරාසි, අනියඨතොරාසි, ඨනොචවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්ඨබධම්මා නියතා’’ති. 

රූපං රූපට්ඨ න නියතන්ති? ආමන්තා. මිච්ඡත්තනියතන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මත්තනියතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…
ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… සඞ්ඛාරා…ඨප.… විඤ්ඤාණං

විඤ්ඤාණට්ඨ න නියතන්ති? ආමන්තා. මිච්ඡත්තනියතන්ති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… සම්මත්තනියතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

888. න වත්තබ්බං –රූපංරූපට්ඨ නනියතං…ඨප.…ඨවදනා…ඨප.…

සඤ්ඤා…ඨප.…සඞ්ඛාරා…ඨප.… විඤ්ඤාණංවිඤ්ඤාණට්ඨ නනියතන්ති? 
ආමන්තා.රූපංඨවදනාඨහොති…ඨප.… සඤ්ඤාඨහොති…සඞ්ඛාරාඨහොන්ති…
විඤ්ඤාණං ඨහොති… ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… සඞ්ඛාරා…ඨප.…
විඤ්ඤාණංරූපංඨහොති…ඨප.…ඨවදනාඨහොති…සඤ්ඤාඨහොති… සඞ්ඛාරා

ඨහොන්තීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතන හි රූපං රූපට්ඨ න නියතං, 
ඨවදනා…ඨප.… සඤ්ඤා…ඨප.… සඞ්ඛාරා…ඨප.… විඤ්ඤාණං
විඤ්ඤාණට්ඨ නනියතන්ති. 

ධම්මකථානිට්ඨිතා. 
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(207) 8. ෙම්මෙථා 

889. සබ්ඨබ කම්මා නියතාති? ආමන්තා. මිච්ඡත්තනියතාති? න ඨහවං

වත්තබ්ඨබ…ඨප.…සම්මත්තනියතාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…නත්ථි

අනියඨතො රාසීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…නනුඅත්ථිඅනියඨතොරාසීති? 

ආමන්තා.හඤ්චි අත්ථිඅනියඨතොරාසි, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්ඨබ
කම්මා නියතා’’ති. 

සබ්ඨබ කම්මා නියතාති? ආමන්තා. නනු තඨයො රාසී වුත්තා භගවතා – 

මිච්ඡත්තනියඨතො රාසි, සම්මත්තනියඨතො රාසි, අනියඨතො රාසීති? ආමන්තා.

හඤ්චිතඨයො රාසීවුත්තාභගවතා–මිච්ඡත්තනියඨතොරාසි, සම්මත්තනියඨතො

රාසි, අනියඨතොරාසි, ඨනො චවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්ඨබකම්මානියතා’’ති. 
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890. දිට් ධම්මඨවදනීයං කම්මං දිට් ධම්මඨවදනීයට්ඨ න නියතන්ති? 

ආමන්තා. මිච්ඡත්තනියතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

සම්මත්තනියතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. උපපජ්ජඨවදනීයං
කම්මං…ඨප.… අපරාපරියඨවදනීයං කම්මං අපරාපරියඨවදනීයට්ඨ න

නියතන්ති? ආමන්තා. මිච්ඡත්තනියතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

සම්මත්තනියතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

891. න වත්තබ්බං–දිට් ධම්මඨවදනීයංකම්මංදිට් ධම්මඨවදනීයට්ඨ න 

නියතං, උපපජ්ජඨවදනීයං කම්මං…ඨප.… අපරාපරියඨවදනීයං කම්මං 

අපරාපරියඨවදනීයට්ඨ න නියතන්ති? ආමන්තා. දිට් ධම්මඨවදනීයං කම්මං 

උපපජ්ජඨවදනීයං ඨහොති, අපරාපරියඨවදනීයං ඨහොති…ඨප.…

උපපජ්ජඨවදනීයං කම්මං දිට් ධම්මඨවදනීයං ඨහොති, අපරාපරියඨවදනීයං 

ඨහොති…ඨප.… අපරාපරියඨවදනීයං කම්මං දිට් ධම්මඨවදනීයං ඨහොති, 

උපපජ්ජඨවදනීයංඨහොතීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ. ඨතනහිදිට් ධම්මඨවදනීයං

කම්මං දිට් ධම්මඨවදනීයට්ඨ න නියතං, උපපජ්ජඨවදනීයං කම්මං…ඨප.…
අපරාපරියඨවදනීයං කම්මංඅපරාපරියඨවදනීයට්ඨ නනියතන්ති. 

කම්මකථානිට්ඨිතා. 

එකවීසතිමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

සාසනංනවංකතංඅත්ථිඨකොචිතථාගතස්සසාසනංනවංකඨරොතිලබ්භා 

තථාගතස්ස සාසනං පුන නවං කාතුං, පුථුජ්ජඨනො ඨතධාතුඨකහි ධම්ඨමහි

අවිවිත්ඨතො, අත්ථි කිඤ්චි සංඨයොජනං අප්පහාය අරහත්තප්පත්ති, අත්ථි

අධිප්පායිද්ධි බුද්ධානං වා සාවකානං වා, අත්ථි බුද්ධානං බුද්ඨධහි

හීනාතිඨරකතා, සබ්බා දිසා බුද්ධා තිට් න්ති, සබ්ඨබ ධම්මා නියතා, සබ්ඨබ
කම්මානියතාති. 

22. බාවීසතිමවග්කගො 

(208) 1. පරිනිබ්බානෙථා 

892. අත්ථි කිඤ්චිසංඨයොජනංඅප්පහායපරිනිබ්බානන්ති? ආමන්තා.අත්ථි 
කිඤ්චි සක්කායදිට්ඨිං අප්පහාය…ඨප.… අඨනොත්තප්පං අප්පහාය

පරිනිබ්බානන්ති? න ඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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අත්ථි කිඤ්චි සංඨයොජනං අප්පහාය පරිනිබ්බානන්ති? ආමන්තා. අරහා

සරාඨගො…ඨප.… සකිඨලඨසොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අරහා

නිරාඨගො…ඨප.… නික්කිඨලඨසොති? ආමන්තා.හඤ්චි අරහානිරාඨගො…ඨප.…

නික්කිඨලඨසො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි කිඤ්චි සංඨයොජනං
අප්පහාය පරිනිබ්බාන’’න්ති. 

893. න වත්තබ්බං – ‘‘අත්ථි කිඤ්චි සංඨයොජනං අප්පහාය

පරිනිබ්බාන’’න්ති? ආමන්තා. අරහා සබ්බං බුද්ධවිසයං ජානාතීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ.ඨතනහි අත්ථිකිඤ්චිසංඨයොජනංඅප්පහායපරිනිබ්බානන්ති. 

පරිනිබ්බානකථානිට්ඨිතා. 

22. බාවීසතිමවග්කගො 

(209) 2. කුසලචිත්තෙථා 

894. අරහා කුසලචිත්ඨතො පරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා. අරහා
පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරං අභිසඞ්ඛඨරොන්ඨතො… ආඨනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරං
අභිසඞ්ඛඨරොන්ඨතො… ගතිසංවත්තනියං කම්මං කඨරොන්ඨතො…
භවසංවත්තනියං කම්මං කඨරොන්ඨතො… ඉස්සරියසංවත්තනියං කම්මං
කඨරොන්ඨතො… අධිපච්චසංවත්තනියං කම්මං කඨරොන්ඨතො…
මහාඨභොගසංවත්තනියං කම්මං කඨරොන්ඨතො… මහාපරිවාරසංවත්තනියං
කම්මං කඨරොන්ඨතො… ඨදවඨසොභගයසංවත්තනියං කම්මං කඨරොන්ඨතො…

මනුස්සඨසොභගයසංවත්තනියංකම්මංකඨරොන්ඨතොපරිනිබ්බායතීති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහා කුසලචිත්ඨතො පරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා. අරහා ආචිනන්ඨතො 
අපචිනන්ඨතො පජහන්ඨතො උපාදියන්ඨතො විසිඨනන්ඨතො උස්සිඨනන්ඨතො

විධූඨපන්ඨතො සන්ධූඨපන්ඨතොපරිනිබ්බායතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ …ඨප.…

නනු අරහාඨනවාචිනාතිනඅපචිනාතිඅපචිනිත්වාඨිඨතොති? ආමන්තා.හඤ්චි

අරහා ඨනවාචිනාති න අපචිනාති අපචිනිත්වා ඨිඨතො, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහා කුසලචිත්ඨතො පරිනිබ්බායතී’’ති. නනු අරහා ඨනව

පජහති න උපාදියති පජහිත්වා ඨිඨතො, ඨනව විසිඨනති න උස්සිඨනති

විසිඨනත්වා ඨිඨතො; නනු අරහා ඨනව විධූඨපති න සන්ධූඨපති විධූඨපත්වා 

ඨිඨතොති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා ඨනව විධූඨපති න සන්ධූඨපති විධූඨපත්වා

ඨිඨතො, ඨනොචවත ඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අරහාකුසලචිත්ඨතොපරිනිබ්බායතී’’ති. 



අභිධම්මපිටකෙ  ෙථාවත්ථුපාළි 

422 

පටුන 

895. න වත්තබ්බං – ‘‘අරහාකුසලචිත්ඨතොපරිනිබ්බායතී’’ති? ආමන්තා.

නනු අරහා උපට්ඨිතස්සති සඨතො සම්පජාඨනො පරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා.

හඤ්චි අරහාඋපට්ඨිතස්සතිසඨතොසම්පජාඨනොපරිනිබ්බායති, ඨතනවතඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අරහා කුසලචිත්ඨතොපරිනිබ්බායතී’’ති. 

කුසලචිත්තකථානිට්ඨිතා. 

22. බාවීසතිමවග්කගො 

(210) 3. ආකනඤ්ජෙථා 

896. අරහා ආඨනඤ්ඨජ ඨිඨතො පරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා. නනු අරහා

පකතිචිත්ඨත ඨිඨතො පරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා පකතිචිත්ඨත

ඨිඨතො පරිනිබ්බායති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අරහාආඨනඤ්ඨජඨිඨතො 
පරිනිබ්බායතී’’ති. 

අරහා ආඨනඤ්ඨජ ඨිඨතො පරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා. අරහා කිරියමඨය

චිත්ඨත ඨිඨතො පරිනිබ්බායතීති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අරහා

විපාකචිත්ඨත ඨිඨතො පරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා. හඤ්චි අරහා විපාකචිත්ඨත

ඨිඨතො පරිනිබ්බායති, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘අරහාආඨනඤ්ඨජඨිඨතො 
පරිනිබ්බායතී’’ති. 

අරහා ආඨනඤ්ඨජ ඨිඨතො පරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා. අරහා 

කිරියාබයාකඨතචිත්ඨතඨිඨතොපරිනිබ්බායතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…

නනුඅරහා විපාකාබයාකඨතචිත්ඨතඨිඨතොපරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා.හඤ්චි

අරහා විපාකාබයාකඨත චිත්ඨත ඨිඨතො පරිනිබ්බායති, ඨනො ච වත ඨර
වත්තබ්ඨබ–‘‘අරහාආඨනඤ්ඨජඨිඨතො පරිනිබ්බායතී’’ති. 

අරහා ආඨනඤ්ඨජ ඨිඨතො පරිනිබ්බායතීති? ආමන්තා. නනු භගවා 

චතුත්ථජ්ඣානා වුට් හිත්වා සමනන්තරා පරිනිබ්බුඨතොති [දී. නි. 2.219]? 

ආමන්තා. හඤ්චි භගවා චතුත්ථජ්ඣානා වුට් හිත්වා සමනන්තරා

පරිනිබ්බුඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අරහා ආඨනඤ්ඨජ ඨිඨතො
පරිනිබ්බායතී’’ති. 

ආඨනඤ්ජකථානිට්ඨිතා. 
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22. බාවීසතිමවග්කගො 

(211) 4. ධම්මාභිසමයෙථා 

897. අත්ථි ගබ්භඨසයයාය ධම්මාභිසමඨයොති? ආමන්තා. අත්ථි

ගබ්භඨසයයාය ධම්මඨදසනා, ධම්මස්සවනං, ධම්මසාකච්ඡා, පරිපුච්ඡා, 

සීලසමාදානං, ඉන්ද්රිඨයසු ගුත්තද්වාරතා, ඨභොජඨන මත්තඤ්ඤුතා, 

පුබ්බරත්තාපරරත්තං ජාගරියානුඨයොඨගොති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

නත්ථි ගබ්භඨසයයාය ධම්මඨදසනා, ධම්මස්සවනං…ඨප.…

පුබ්බරත්තාපරරත්තං ජාගරියානුඨයොඨගොති? ආමන්තා. හඤ්චි නත්ථි

ගබ්භඨසයයාය ධම්මඨදසනා, ධම්මස්සවනං…ඨප.… පුබ්බරත්තාපරරත්තං

ජාගරියානුඨයොඨගො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි ගබ්භඨසයයාය
ධම්මාභිසමඨයො’’ති. 

අත්ථි ගබ්භඨසයයාය ධම්මාභිසමඨයොති? ආමන්තා. නනු ද්ඨව පච්චයා

සම්මාදිට්ඨියාඋප්පාදාය –පරඨතොචඨඝොඨසො, ඨයොනිඨසොචමනසිකාඨරොති? 

ආමන්තා. හඤ්චිද්ඨවපච්චයාසම්මාදිට්ඨියාඋප්පාදාය–පරඨතොචඨඝොඨසො, 

ඨයොනිඨසො ච මනසිකාඨරො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අත්ථි
ගබ්භඨසයයායධම්මාභිසමඨයො’’ති. 

අත්ථි ගබ්භඨසයයාය ධම්මාභිසමඨයොති? ආමන්තා. සුත්තස්ස පමත්තස්ස

මුට් ස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස ධම්මාභිසමඨයොති? න ඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ධම්මාභිසමයකථානිට්ඨිතා. 

22. බාවීසතිමවග්කගො 

(212-4) 5-7. තිස්කසොපිෙථා 

898. අත්ථි ගබ්භඨසයයාය අරහත්තප්පත්තීති? ආමන්තා. සුත්තස්ස 

පමත්තස්ස මුට් ස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස අරහත්තප්පත්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

899. අත්ථි සුපිනගතස්ස ධම්මාභිසමඨයොති? ආමන්තා. සුත්තස්ස

පමත්තස්ස මුට් ස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස ධම්මාභිසමඨයොති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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900. අත්ථි සුපිනගතස්ස අරහත්තප්පත්තීති? ආමන්තා. සුත්තස්ස

පමත්තස්ස මුට් ස්සතිස්ස අසම්පජානස්ස අරහත්තප්පත්තීති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

තිස්ඨසොපිකථානිට්ඨිතා. 

22. බාවීසතිමවග්කගො 

(215) 8. අබයාෙතෙථා 

901. සබ්බං සුපිනගතස්සචිත්තංඅබයාකතන්ති? ආමන්තා.සුපිනන්ඨතන

පාණං හඨනයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි සුපිනන්ඨතනපාණංහඨනයය, ඨනො ච

වතඨරවත්තබ්ඨබ– ‘‘සබ්බංසුපිනගතස්සචිත්තංඅබයාකත’’න්ති. 

සුපිනන්ඨතන අදින්නං ආදිඨයයය…ඨප.… මුසා භඨණයය, පිසුණං 

භඨණයය, ඵරුසංභඨණයය, සම්ඵංපලඨපයය, සන්ධිංඡින්ඨදයය, නිල්ඨලොපං

හඨරයය, එකාගාරිකං කඨරයය, පරිපන්ඨථ තිට්ඨ යය, පරදාරං ගච්ඨඡයය, 

ගාමඝාතකංකඨරයය, නිගමඝාතකං කඨරයය, සුපිනන්ඨතන ඨමථුනං ධම්මං

පටිඨසඨවයය, සුපිනගතස්ස අසුචි මුච්ඨචයය, සුපිනන්ඨතන දානං දඨදයය, 

චීවරං දඨදයය, පිණ්ඩපාතං දඨදයය, ඨසනාසනං දඨදයය, 

ගිලානපච්චයඨභසජ්ජපරික්ඛාරංදඨදයය, ඛාදනීයංදඨදයය, ඨභොජනීයංදඨදයය, 

පානීයං දඨදයය, ඨචතියං වන්ඨදයය, ඨචතිඨය මාලං ආඨරොඨපයය, ගන්ධං

ආඨරොඨපයය, විඨලපනං ආඨරොඨපයය…ඨප.… ඨචතියං අභිදක්ඛිණං

කඨරයයාති? ආමන්තා. හඤ්චි සුපිනන්ඨතන ඨචතියං අභිදක්ඛිණං කඨරයය, 
ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්බංසුපිනගතස්සචිත්තං අබයාකත’’න්ති. 

902. න වත්තබ්බං – ‘‘සබ්බං සුපිනගතස්ස චිත්තං අබයාකත’’න්ති? 

ආමන්තා. නනු සුපිනගතස්ස චිත්තං අබ්ඨබොහාරියං වුත්තං භගවතාති? 

ආමන්තා. හඤ්චි සුපිනගතස්ස චිත්තං අබ්ඨබොහාරියං වුත්තං භගවතා, ඨතන
වතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘සබ්බංසුපිනගතස්ස චිත්තංඅබයාකත’’න්ති. 

අබයාකතකථානිට්ඨිතා. 
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22. බාවීසතිමවග්කගො 

(216) 9. ආකසවනපච්චයෙථා 

903. නත්ථි කාචිආඨසවනපච්චයතාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා–

‘‘පාණාතිපාඨතො, භික්ඛඨව, ආඨසවිඨතො භාවිඨතො බහුලීකඨතො 
නිරයසංවත්තනිඨකො තිරච්ඡානඨයොනිසංවත්තනිඨකො

ඨපත්තිවිසයසංවත්තනිඨකො, ඨයො සබ්බලහුඨසො පාණාතිපාතස්ස විපාඨකො

මනුස්සභූතස්ස අප්පායුකසංවත්තනිඨකො ඨහොතී’’ති [අ. නි. 8.40]. අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅත්ථිකාචි ආඨසවනපච්චයතාති. 

නත්ථි කාචි ආඨසවනපච්චයතාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘අදින්නාදානං, භික්ඛඨව, ආඨසවිතං භාවිතං බහුලීකතං නිරයසංවත්තනිකං 

තිරච්ඡානඨයොනිසංවත්තනිකං ඨපත්තිවිසයසංවත්තනිකං, ඨයො සබ්බලහුඨසො 
අදින්නාදානස්ස විපාඨකො මනුස්සභූතස්ස ඨභොගබයසනසංවත්තනිඨකො 
ඨහොති…ඨප.… ඨයො සබ්බලහුඨසො කාඨමසුමිච්ඡාචාරස්ස විපාඨකො 
මනුස්සභූතස්සසපත්තඨවරසංවත්තනිඨකොඨහොති…ඨප.…ඨයොසබ්බලහුඨසො
මුසාවාදස්ස විපාඨකො මනුස්සභූතස්ස අබ්භූතබ්භක්ඛානසංවත්තනිඨකො
ඨහොති…ඨප.… ඨයො සබ්බලහුඨසො පිසුණාය වාචාය විපාඨකො මනුස්සභූතස්ස
මිත්ඨතහි ඨභදනසංවත්තනිඨකො ඨහොති…ඨප.… ඨයො සබ්බලහුඨසො ඵරුසාය
වාචාය විපාඨකො මනුස්සභූතස්ස අමනාපසද්දසංවත්තනිඨකො ඨහොති…ඨප.…
ඨයො සබ්බලහුඨසො සම්ඵප්පලාපස්ස විපාඨකො මනුස්සභූතස්ස 

අනාඨදයයවාචාසංවත්තනිඨකො ඨහොති, සුරාඨමරයපානං, භික්ඛඨව, 
ආඨසවිතං…ඨප.… ඨයො සබ්බලහුඨසො සුරාඨමරයපානස්ස විපාඨකො

මනුස්සභූතස්සඋම්මත්තකසංවත්තනිඨකො ඨහොතී’’ති [අ.නි. 8.40]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහි අත්ථිකාචිආඨසවනපච්චයතාති. 

904. නත්ථි කාචිආඨසවනපච්චයතාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා–

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨි, භික්ඛඨව, ආඨසවිතා භාවිතා බහුලීකතා නිරයසංවත්තනිකා
තිරච්ඡානඨයොනිසංවත්තනිකා ඨපත්තිවිසයසංවත්තනිකා’’ති. අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.ඨතනහිඅත්ථිකාචි ආඨසවනපච්චයතාති. 

නත්ථි කාචි ආඨසවනපච්චයතාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘මිච්ඡාසඞ්කප්ඨපො…ඨප.… මිච්ඡාසමාධි, භික්ඛඨව, ආඨසවිඨතො

භාවිඨතො…ඨප.… ඨපත්තිවිසයසංවත්තනිඨකො’’ති! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? 
ආමන්තා. ඨතනහිඅත්ථිකාචිආඨසවනපච්චයතාති. 
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905. නත්ථි කාචිආඨසවනපච්චයතාති? ආමන්තා.නනුවුත්තංභගවතා– 

‘‘සම්මාදිට්ඨි, භික්ඛඨව, ආඨසවිතා භාවිතා බහුලීකතා අමඨතොගධා ඨහොති

අමතපරායනා අමතපරිඨයොසානා’’ති! අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා.
ඨතනහිඅත්ථිකාචි ආඨසවනපච්චයතාති. 

නත්ථි කාචි ආඨසවනපච්චයතාති? ආමන්තා. නනු වුත්තං භගවතා – 

‘‘සම්මාසඞ්කප්ඨපො, භික්ඛඨව, ආඨසවිඨතො භාවිඨතො බහුලීකඨතො…ඨප.…

සම්මාසමාධි, භික්ඛඨව, ආඨසවිඨතොභාවිඨතො බහුලීකඨතොඅමඨතොගඨධො ඨහොති

අමතපරායඨනො අමතපරිඨයොසාඨනො’’ති අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති, ආමන්තා. 
ඨතනහිඅත්ථිකාචිආඨසවනපච්චයතාති. 

ආඨසවනපච්චයකථානිට්ඨිතා. 

22. බාවීසතිමවග්කගො 

(217) 10. ඛණිෙෙථා 

906. එකචිත්තක්ඛණිකා සබ්ඨබ ධම්මාති? ආමන්තා. චිත්ඨත මහාපථවී

සණ් ාති, මහාසමුද්ඨදො සණ් ාති, සිඨනරුපබ්බතරාජා සණ් ාති, ආඨපො

සණ් ාති, ඨතඨජො සණ් ාති, වාඨයො සණ් ාති, තිණකට් වනප්පතඨයො

සණ් හන්තීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

එකචිත්තක්ඛණිකා සබ්ඨබ ධම්මාති? ආමන්තා. චක්ඛායතනං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාඨණනසහජාතන්ති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…චක්ඛායතනං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාඨණන සහජාතන්ති? ආමන්තා. නනු ආයස්මා සාරිපුත්ඨතො 

එතදඨවොච – ‘‘අජ්ඣත්තිකඤ්ඨචව, ආවුඨසො, චක්ඛුං අපරිභින්නං ඨහොති, 

බාහිරාචරූපාන ආපාථංආගච්ඡන්ති, ඨනොචතජ්ඨජොසමන්නාහාඨරොඨහොති, 

ඨනව තාව තජ්ජස්ස විඤ්ඤාණභාගස්ස [විඤ්ඤාණභාවස්ස (බහූසු)] 

පාතුභාඨවො ඨහොති. අජ්ඣත්තිකඤ්ඨචව, ආවුඨසො, චක්ඛුං අපරිභින්නංඨහොති, 

බාහිරා චරූපාආපාථං ආගච්ඡන්ති, ඨනො චතජ්ඨජො සමන්නාහාඨරො ඨහොති, 

ඨනව තාව තජ්ජස්ස විඤ්ඤාණභාගස්ස පාතුභාඨවො ඨහොති. යඨතො ච ඨඛො, 

ආවුඨසො, අජ්ඣත්තිකඤ්ඨචව චක්ඛුං අපරිභින්නං ඨහොති, බාහිරා ච රූපා

ආපාථං ආගච්ඡන්ති, තජ්ඨජො ච සමන්නාහාඨරො ඨහොති, එවං තජ්ජස්ස

විඤ්ඤාණභාගස්ස පාතුභාඨවො ඨහොතී’’ති [ම. නි. 1.306]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘චක්ඛායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාඨණනසහජාත’’න්ති. 
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ඨසොතායතනං…ඨප.… ඝානායතනං…ඨප.… ජිව්හායතනං…ඨප.…

කායායතනං කායවිඤ්ඤාඨණන සහජාතන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…

කායායතනං කායවිඤ්ඤාඨණන සහජාතන්ති? ආමන්තා. නනු ආයස්මා

සාරිපුත්ඨතො එතදඨවොච – ‘‘අජ්ඣත්තිඨකො ඨචව, ආවුඨසො, කාඨයො

අපරිභින්ඨනො ඨහොති, බාහිරා ච ඨඵොට් බ්බා න ආපාථං ආගච්ඡන්ති, ඨනො

ච…ඨප.… අජ්ඣත්තිඨකො ඨචව, ආවුඨසො, කාඨයො අපරිභින්ඨනො ඨහොති, 

බාහිරා ච ඨඵොට් බ්බා ආපාථං ආගච්ඡන්ති, ඨනො ච…ඨප.… යඨතො ච ඨඛො, 

ආවුඨසො, අජ්ඣත්තිඨකො ඨචව කාඨයො අපරිභින්ඨනො ඨහොති, බාහිරා ච

ඨඵොට් බ්බා ආපාථං ආගච්ඡන්ති, තජ්ඨජො ච සමන්නාහාඨරො ඨහොති, එවං

තජ්ජස්ස විඤ්ඤාණභාගස්ස පාතුභාඨවො ඨහොතී’’ති [ම. නි. 1.306]! අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? ආමන්තා. ඨතන හි න වත්තබ්බං – ‘‘කායායතනං
කායවිඤ්ඤාඨණනසහජාත’’න්ති. 

907. න වත්තබ්බං – ‘‘එකචිත්තක්ඛණිකා සබ්ඨබ ධම්මා’’ති? ආමන්තා.

සබ්ඨබධම්මා නිච්චාධුවාසස්සතාඅවිපරිණාමධම්මාති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ.
ඨතනහි එකචිත්තක්ඛණිකාසබ්ඨබධම්මාති. 

ඛණිකකථානිට්ඨිතා. 

බාවීසතිමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

අත්ථි කිඤ්චි සංඨයොජනං අප්පහාය පරිනිබ්බානං, අරහා කුසලචිත්ඨතො 

පරිනිබ්බායති, අරහා ආඨනඤ්ඨජ ඨිඨතො පරිනිබ්බායති, අත්ථි ගබ්භඨසයයාය 

ධම්මාභිසමඨයො, අත්ථි ගබ්භඨසයයාය අරහත්තප්පත්ති, අත්ථි සුපිනගතස්ස 

ධම්මාභිසමඨයො, අත්ථි සුපිනගතස්ස අරහත්තප්පත්ති, සබ්බං සුපිනගතස්ස

චිත්තං අබයාකතං, නත්ථිකාචිආඨසවනපච්චයතා, එකචිත්තක්ඛණිකාසබ්ඨබ
ධම්මාති. 

23. කතවීසතිමවග්කගො 

(218) 1. එොධිප්පායෙථා 

908. එකාධිප්පාඨයන ඨමථුඨනො ධම්ඨමො පටිඨසවිතබ්ඨබොති? ආමන්තා.

එකාධිප්පාඨයන අස්සමඨණන ඨහොතබ්බං, අභික්ඛුනා ඨහොතබ්බං, 

ඡින්නමූඨලන ඨහොතබ්බං පාරාජිඨකන ඨහොතබ්බන්ති? න ඨහවං 

වත්තබ්ඨබ…ඨප.… එකාධිප්පාඨයන ඨමථුඨනො ධම්ඨමො පටිඨසවිතබ්ඨබොති? 
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ආමන්තා. එකාධිප්පාඨයන පාඨණො හන්තබ්ඨබො, අදින්නං ආදියිතබ්බං, මුසා

භණිතබ්බා, පිසුණං භණිතබ්බං, ඵරුසංභණිතබ්බං, සම්ඵංපලපිතබ්බං, සන්ධි

ඨඡදිතබ්ඨබො, නිල්ඨලොපං හාතබ්බං, එකාගාරිකං කාතබ්බං, පරිපන්ඨථ

 ාතබ්බං, පරදාඨරො ගන්තබ්ඨබො, ගාමඝාතඨකො කාතබ්ඨබො, නිගමඝාතඨකො

කාතබ්ඨබොති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

එකාධිප්පායකථානිට්ඨිතා. 

23. කතවීසතිමවග්කගො 

(219) 2. අරහන්තවණ්ණෙථා 

909. අරහන්තානං වණ්ඨණනඅමනුස්සා ඨමථුනංධම්මංපටිඨසවන්තීති? 
ආමන්තා. අරහන්තානං වණ්ඨණන අමනුස්සා පාණං හනන්ති…ඨප.…

අදින්නංආදියන්ති, මුසාභණන්ති, පිසුණංභණන්ති, ඵරුසංභණන්ති, සම්ඵං

පලපන්ති, සන්ධිං ඡින්දන්ති, නිල්ඨලොපං හරන්ති, එකාගාරිකං කඨරොන්ති, 

පරිපන්ඨථ තිට් න්ති, පරදාරං ගච්ඡන්ති, ගාමඝාතකං කඨරොන්ති…ඨප.…

නිගමඝාතකංකඨරොන්තීති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

අරහන්තවණ්ණකථානිට්ඨිතා. 

23. කතවීසතිමවග්කගො 

(220-4) 3-7. ඉස්සරියොමොරිොදිෙථා 

910. ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු විනිපාතං ගච්ඡතීති? 

ආමන්තා. ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු නිරයං ගච්ඡති, සඤ්ජීවං 

ගච්ඡති, කාලසුත්තංගච්ඡති, තාපනංගච්ඡති, මහාතාපනං [පතාපනං (සී.සයා.

කං. පී.)] ගච්ඡති, සඞ්ඝාතකං ගච්ඡති, ඨරොරුවං ගච්ඡති…ඨප.… අවීචිං

ගච්ඡතීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු විනිපාතං ගච්ඡතීති? ආමන්තා.
‘‘ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු විනිපාතං ගච්ඡතී’’ති – අත්ඨථව

සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. හඤ්චි ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු 

විනිපාතංගච්ඡතී’’ති–නත්ඨථවසුත්තන්ඨතො, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ –
‘‘ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතුවිනිපාතංගච්ඡතී’’ති. 
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911. ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතුගබ්භඨසයයංඔක්කමතීති? 

ආමන්තා. ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු නිරයං උපපජ්ඨජයය, 

තිරච්ඡානඨයොනිංඋපපජ්ඨජයයාති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු ගබ්භඨසයයං ඔක්කමතීති? 

ආමන්තා. ඨබොධිසත්ඨතො ඉද්ධිමාති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… 

ඨබොධිසත්ඨතො ඉද්ධිමාති? ආමන්තා. ඨබොධිසත්ඨතන ඡන්දිද්ධිපාඨදො
භාවිඨතො…ඨප.… වීරියිද්ධිපාඨදො…ඨප.… චිත්තිද්ධිපාඨදො…ඨප.…

වීමංසිද්ධිපාඨදොභාවිඨතොති? නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු ගබ්භඨසයයං ඔක්කමතීති? 

ආමන්තා. ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු ගබ්භඨසයයං

ඔක්කමතී’’ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. හඤ්චි ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො 
ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු ගබ්භඨසයයං ඔක්කමතී’’ති – නත්ඨථව

සුත්තන්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො
ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතුගබ්භඨසයයං ඔක්කමතී’’ති. 

912. ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු දුක්කරකාරිකං අකාසීති? 
ආමන්තා. ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු ‘‘සස්සඨතො ඨලොඨකො’’ති

පච්චාගච්ඡි, ‘‘අසස්සඨතො ඨලොඨකො’’ති…ඨප.… ‘‘අන්තවා
ඨලොඨකො’’ති…ඨප.… ‘‘අනන්තවා ඨලොඨකො’’ති… ‘‘තං ජීවං තං සරීර’’න්ති 

… ‘‘අඤ්ඤංජීවංඅඤ්ඤංසරීර’’න්ති…‘‘ඨහොතිතථාගඨතොපරංමරණා’’ති… 

‘‘නඨහොතිතථාගඨතො පරංමරණා’’ති… ‘‘ඨහොති චනචඨහොතිතථාගඨතො
පරං මරණා’’ති…ඨප.… ‘‘ඨනව ඨහොති න න ඨහොති තථාගඨතො පරං

මරණා’’තිපච්චාගච්ඡීති? නඨහවංවත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු දුක්කරකාරිකං අකාසීති? 
ආමන්තා. ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු දුක්කරකාරිකං

අකාසී’’ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. හඤ්චි ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො 

ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු දුක්කරකාරිකං අකාසී’’ති–නත්ඨථවසුත්තන්ඨතො, 
ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු
දුක්කරකාරිකංඅකාසී’’ති. 

913. ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු අපරන්තපං [අමරං තපං

(සං.නි. 1.137)] අකාසි, අඤ්ඤංසත්ථාරංඋද්දිසීති? ආමන්තා.ඨබොධිසත්ඨතො 
ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු ‘‘සස්සඨතො ඨලොඨකො’’ති පච්චාගච්ඡි…ඨප.… 

‘‘ඨනවඨහොතිනනඨහොතිතථාගඨතොපරංමරණා’’තිපච්චාගච්ඡීති? නඨහවං 
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 
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914. ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතුඅඤ්ඤංසත්ථාරංඋද්දිසීති? 
ආමන්තා. ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු අඤ්ඤං සත්ථාරං

උද්දිසී’’ති – අත්ඨථව සුත්තන්ඨතොති? නත්ථි. හඤ්චි ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො
ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු අඤ්ඤං සත්ථාරං උද්දිසී’’ති – නත්ඨථව

සුත්තන්ඨතො, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘ඨබොධිසත්ඨතො
ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු අඤ්ඤංසත්ථාරංඋද්දිසී’’ති. 

ඉස්සරියකාමකාරිකාකථානිට්ඨිතා. 

23. කතවීසතිමවග්කගො 

(225) 8. පතිරූපෙථා 

915. අත්ථි න රාඨගො රාගපතිරූපඨකොති? ආමන්තා. අත්ථි න ඵස්ඨසො

ඵස්සපතිරූපඨකො, අත්ථි න ඨවදනා ඨවදනාපතිරූපිකා, අත්ථි න සඤ්ඤා

සඤ්ඤාපතිරූපිකා, අත්ථි න ඨචතනා ඨචතනාපතිරූපිකා, අත්ථි න චිත්තං

චිත්තපතිරූපකං, අත්ථි න සද්ධා සද්ධාපතිරූපිකා, අත්ථි න වීරියං

වීරියපතිරූපකං, අත්ථි න සති සතිපතිරූපිකා, අත්ථි න සමාධි

සමාධිපතිරූපඨකො, අත්ථි න පඤ්ඤා පඤ්ඤාපතිරූපිකාති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

916. අත්ථි න ඨදොඨසො ඨදොසපතිරූපඨකො, අත්ථි න ඨමොඨහො

ඨමොහපතිරූපඨකො, අත්ථිනකිඨලඨසො කිඨලසපතිරූපඨකොති? ආමන්තා.අත්ථි 

නඵස්ඨසො ඵස්සපතිරූපඨකො…ඨප.…අත්ථිනපඤ්ඤාපඤ්ඤාපතිරූපිකාති? 
නඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.…. 

පතිරූපකථානිට්ඨිතා. 

23. කතවීසතිමවග්කගො 

(226) 9. අපරිනිප්ඵන්නෙථා 

917. රූපං අපරිනිප්ඵන්නන්ති? ආමන්තා.රූපංනඅනිච්චංනසඞ්ඛතංන
පටිච්චසමුප්පන්නංන ඛයධම්මංනවයධම්මංනවිරාගධම්මංනනිඨරොධධම්මං

න විපරිණාමධම්මන්ති? න ඨහවං වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු රූපං අනිච්චං
සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නිඨරොධධම්මං

විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි රූපං අනිච්චං සඞ්ඛතං…ඨප.…

විපරිණාමධම්මං, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ–‘‘රූපං අපරිනිප්ඵන්න’’න්ති. 
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දුක්ඛඤ්ඨඤවපරිනිප්ඵන්නන්ති? ආමන්තා.නනුයදනිච්චංතං දුක්ඛං [සං.

නි.3.15] වුත්තංභගවතා– ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්ති? ආමන්තා.හඤ්චියදනිච්චං

තං දුක්ඛංවුත්තංභගවතා – ‘‘රූපං අනිච්චං’’, ඨනොචවතඨරවත්තබ්ඨබ –
‘‘දුක්ඛඤ්ඨඤව පරිනිප්ඵන්න’’න්ති…ඨප.…. 

918. ඨවදනා …ඨප.… සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං…
චක්ඛායතනං…ඨප.… ධම්මායතනං… චක්ඛුධාතු… ධම්මධාතු…

චක්ඛුන්ද්රියං…ඨප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අපරිනිප්ඵන්නන්ති? ආමන්තා.

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න අනිච්චං…ඨප.… න විපරිණාමධම්මන්ති? න ඨහවං
වත්තබ්ඨබ…ඨප.… නනු අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අනිච්චං සඞ්ඛතං…ඨප.…

විපරිණාමධම්මන්ති? ආමන්තා. හඤ්චි අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අනිච්චං සඞ්ඛතං
පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නිඨරොධධම්මං

විපරිණාමධම්මං, ඨනො ච වත ඨර වත්තබ්ඨබ – ‘‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
අපරිනිප්ඵන්න’’න්ති. 

දුක්ඛඤ්ඨඤව පරිනිප්ඵන්නන්ති? ආමන්තා. නනු යදනිච්චං තං දුක්ඛං

වුත්තං භගවතා – ‘‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං අනිච්ච’’න්ති? ආමන්තා. හඤ්චි

යදනිච්චංතං දුක්ඛංවුත්තංභගවතා–‘‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅනිච්චං’’, ඨනොච

වතඨරවත්තබ්ඨබ – ‘‘දුක්ඛඤ්ඨඤවපරිනිප්ඵන්න’’න්ති. 

අපරිනිප්ඵන්නකථානිට්ඨිතා. 

ඨතවීසතිමවග්ඨගො. 

තස්සුද්දානං– 

එකාධිප්පාඨයන ඨමථුඨනො ධම්ඨමො පටිඨසවිතබ්ඨබො, අරහන්තානං

වණ්ඨණන අමනුස්සා ඨමථුනං ධම්මං පටිඨසවන්ති, ඨබොධිසත්ඨතො

ඉස්සරියකාමකාරිකාඨහතු විනිපාතං ගච්ඡති, ගබ්භඨසයයං ඔක්කමති, 

දුක්කරකාරිකංඅකාසි, අපරන්තපංඅකාසි, අඤ්ඤංසත්ථාරංඋද්දිසි, අත්ථින
රාඨගොරාගපතිරූපඨකොඅත්ථින ඨදොඨසොඨදොසපතිරූපඨකොඅත්ථිනඨමොඨහො

ඨමොහපතිරූපඨකො අත්ථි න කිඨලඨසො කිඨලසපතිරූපඨකො, රූපං 
අපරිනිප්ඵන්නංඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅපරිනිප්ඵන්නන්ති. 

ඛුද්දඨකොඅඩ්ඪපණ්ණාසඨකො. 

තස්සුද්දානං– 

නවං, නිබ්බුති, එකාධිප්පාඨයොති. 
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පටුන 

පණ්ණාසකුද්දානං– 

මහානියාඨමො, අනුසයා, නිග්ගඨහො, ඛුද්දකපඤ්චඨමො; 

පරප්පවාදමද්දනා, සුත්තමූලසමාහිතා; 

උජ්ඨජොතනාසත්ථුසමඨය, කථාවත්ථුපකරඨණති. 

පඤ්චත්තිංසභාණවාරං 

කථාවත්ථුපකරණංනිට්ඨිතං. 
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