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නරමොතස්සභගවරතොඅරහරතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

  යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) 

6. සඞ්ඛාරයමෙං 

1. පණ්ණත්තිවාකරො 

(ෙ)උද්කෙකසො 

1. තරයො සඞ්ඛාරා – කායසඞ්ඛාරරො, වචීසඞ්ඛාරරො, චිත්තසඞ්ඛාරරොති.

අස්සාසපස්සාසා කායසඞ්ඛාරරො, විතක්කවිචාරා වචීසඞ්ඛාරරො, සඤ්ඤා ච
රවෙනා ච චිත්තසඞ්ඛාරරො. ඨරපත්වා විතක්කවිචාරර සබ්රෙපි
චිත්තසම්පයුත්තකා ධම්මාචිත්තසඞ්ඛාරරො. 

1. පෙරසොධනවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමං 

2. (ක)කාරයො කායසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)කායසඞ්ඛාරරොකාරයො? 

(ක)වචීවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)වචීසඞ්ඛාරරොවචී? 

(ක)චිත්තංචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)චිත්තසඞ්ඛාරරොචිත්තං? 

(ඛ)පච්චනීකං 

3. (ක)නකාරයොන කායසඞ්ඛාරරො? 
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(ඛ)නකායසඞ්ඛාරරොනකාරයො? 

(ක)නවචීනවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නවචීසඞ්ඛාරරොනවචී? 

(ක)නචිත්තංනචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නචිත්තසඞ්ඛාරරොනචිත්තං? 

2. පෙරසොධනමූලචක්කවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමං 

4. (ක)කාරයො කායසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)සඞ්ඛාරාවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ක)කාරයො කායසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)සඞ්ඛාරාචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ක)වචීවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)සඞ්ඛාරාකායසඞ්ඛාරරො? 

(ක)වචීවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)සඞ්ඛාරාචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ක)චිත්තංචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)සඞ්ඛාරාකායසඞ්ඛාරරො? 

(ක)චිත්තංචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)සඞ්ඛාරාවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)පච්චනීකං 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 

3 

පටුන 

5. (ක)නකාරයොන කායසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ක)නකාරයොනකායසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ක)නවචීනවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානකායසඞ්ඛාරරො? 

(ක)නවචීනවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ක)නචිත්තංනචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානකායසඞ්ඛාරරො? 

(ක)නචිත්තංනචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානවචීසඞ්ඛාරරො? 

3. සුද්ධසඞ්ඛාරවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමං 

6. (ක) කායසඞ්ඛාරරො වචීසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)වචීසඞ්ඛාරරොකායසඞ්ඛාරරො? 

(ක)කායසඞ්ඛාරරොචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)චිත්තසඞ්ඛාරරොකායසඞ්ඛාරරො? 

(ක)වචීසඞ්ඛාරරොචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)චිත්තසඞ්ඛාරරොවචීසඞ්ඛාරරො? 
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(ඛ)පච්චනීෙං 

7. (ක)න කායසඞ්ඛාරරොනවචීසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නවචීසඞ්ඛාරරොනකායසඞ්ඛාරරො? 

(ක)නකායසඞ්ඛාරරොනචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නචිත්තසඞ්ඛාරරොනකායසඞ්ඛාරරො? 

(ක)නවචීසඞ්ඛාරරොනචිත්තසඞ්ඛාරරො? 

(ඛ)නචිත්තසඞ්ඛාරරොනවචීසඞ්ඛාරරො? 

පණ්ණත්තිඋද්රෙසවාරරො. 

පණ්ණත්තිවාරරො. 

(ඛ)නිද්කෙකසො 

1. පෙරසොධනවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමං 

8. (ක)කාරයො කායසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)කායසඞ්ඛාරරොකාරයොති? රනො. 

(ක)වචීවචීසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)වචීසඞ්ඛාරරොවචීති? රනො. 

(ක)චිත්තංචිත්තසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)චිත්තසඞ්ඛාරරොචිත්තන්ති? රනො. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

9. (ක)නකාරයොන කායසඞ්ඛාරරොති? 
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කායසඞ්ඛාරරො න කාරයො, කායසඞ්ඛාරරො. කායඤ්ච කායසඞ්ඛාරඤ්ච 
ඨරපත්වාඅවරසසානරචවකාරයොනචකායසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නකායසඞ්ඛාරරොනකාරයොති? 

කාරයො න කායසඞ්ඛාරරො, කාරයො. කායඤ්ච කායසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා 
අවරසසානරචවකාරයොනචකායසඞ්ඛාරරො. 

(ක)නවචීනවචීසඞ්ඛාරරොති? 

වචීසඞ්ඛාරරො න වචී, වචීසඞ්ඛාරරො. වචිඤ්ච වචීසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා
අවරසසානරචවවචීනචවචීසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නවචීසඞ්ඛාරරොනවචීති? 

වචීනවචීසඞ්ඛාරරො, වචී.වචිඤ්චවචීසඞ්ඛාරඤ්චඨරපත්වාඅවරසසා න
රචවවචීනචවචීසඞ්ඛාරරො. 

(ක)න චිත්තංනචිත්තසඞ්ඛාරරොති? 

චිත්තසඞ්ඛාරරො න චිත්තං, චිත්තසඞ්ඛාරරො. චිත්තඤ්ච චිත්තසඞ්ඛාරඤ්ච
ඨරපත්වාඅවරසසානරචවචිත්තංනචචිත්තසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නචිත්තසඞ්ඛාරරොනචිත්තන්ති? 

චිත්තංනචිත්තසඞ්ඛාරරො, චිත්තං.චිත්තඤ්ච චිත්තසඞ්ඛාරඤ්චඨරපත්වා
අවරසසානරචවචිත්තංනචචිත්තසඞ්ඛාරරො. 

2. පෙරසොධනමූලචක්කවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමං 

10. (ක)කාරයො කායසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)සඞ්ඛාරාවචීසඞ්ඛාරරොති? 

වචීසඞ්ඛාරරො සඞ්ඛාරරො රචව වචීසඞ්ඛාරරො ච. අවරසසා සඞ්ඛාරා 

[අවරසසාසඞ්ඛාරාසඞ්ඛාරා(සී.සයා.කං.)  නවචීසඞ්ඛාරරො. 
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(ක)කාරයො කායසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)සඞ්ඛාරාචිත්තසඞ්ඛාරරොති? 

චිත්තසඞ්ඛාරරොසඞ්ඛාරරොරචවචිත්තසඞ්ඛාරරොච.අවරසසාසඞ්ඛාරා න
චිත්තසඞ්ඛාරරො. 

11. (ක)වචී වචීසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)සඞ්ඛාරාකායසඞ්ඛාරරොති? 

කායසඞ්ඛාරරො සඞ්ඛාරරො රචව කායසඞ්ඛාරරො ච. අවරසසා සඞ්ඛාරා න 
කායසඞ්ඛාරරො. 

(ක)වචී වචීසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)සඞ්ඛාරාචිත්තසඞ්ඛාරරොති? 

චිත්තසඞ්ඛාරරොසඞ්ඛාරරොරචවචිත්තසඞ්ඛාරරොච.අවරසසාසඞ්ඛාරා න
චිත්තසඞ්ඛාරරො. 

12. (ක)චිත්තං චිත්තසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)සඞ්ඛාරාකායසඞ්ඛාරරොති? 

කායසඞ්ඛාරරො සඞ්ඛාරරො රචව කායසඞ්ඛාරරො ච. අවරසසා සඞ්ඛාරා න 
කායසඞ්ඛාරරො. 

(ක)චිත්තංචිත්තසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)සඞ්ඛාරාවචීසඞ්ඛාරරොති? 

වචීසඞ්ඛාරරො සඞ්ඛාරරො රචව වචීසඞ්ඛාරරො ච. අවරසසා සඞ්ඛාරා න 
වචීසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

13. (ක)නකාරයොන කායසඞ්ඛාරරොති? 
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කායසඞ්ඛාරරො න කාරයො, කායසඞ්ඛාරරො. කායඤ්ච කායසඞ්ඛාරඤ්ච 
ඨරපත්වාඅවරසසානරචවකාරයොනචකායසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානවචීසඞ්ඛාරරොති? ආමන්තා. 

(ක)නකාරයොනකායසඞ්ඛාරරොති? 

කායසඞ්ඛාරරො න කාරයො, කායසඞ්ඛාරරො. කායඤ්ච කායසඞ්ඛාරඤ්ච 
ඨරපත්වාඅවරසසානරචවකාරයොනචකායසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානචිත්තසඞ්ඛාරරොති? ආමන්තා. 

14. (ක)නවචීන වචීසඞ්ඛාරරොති? 

වචීසඞ්ඛාරරො න වචී, වචීසඞ්ඛාරරො. වචිඤ්ච වචීසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා
අවරසසානරචවවචීනචවචීසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානකායසඞ්ඛාරරොති? ආමන්තා. 

(ක)න වචීනවචීසඞ්ඛාරරොති? 

වචීසඞ්ඛාරරො න වචී, වචීසඞ්ඛාරරො. වචිඤ්ච වචීසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා
අවරසසානරචවවචීනචවචීසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානචිත්තසඞ්ඛාරරොති? ආමන්තා. 

15. (ක)න චිත්තංනචිත්තසඞ්ඛාරරොති? 

චිත්තසඞ්ඛාරරො න චිත්තං, චිත්තසඞ්ඛාරරො. චිත්තඤ්ච චිත්තසඞ්ඛාරඤ්ච
ඨරපත්වාඅවරසසානරචවචිත්තංනචචිත්තසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නසඞ්ඛාරානකායසඞ්ඛාරරොති? ආමන්තා. 

(ක)නචිත්තංනචිත්තසඞ්ඛාරරොති? 

චිත්තසඞ්ඛාරරො න චිත්තං, චිත්තසඞ්ඛාරරො. චිත්තඤ්ච චිත්තසඞ්ඛාරඤ්ච
ඨරපත්වාඅවරසසානරචවචිත්තංනචචිත්තසඞ්ඛාරරො. 
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(ඛ)නසඞ්ඛාරානවචීසඞ්ඛාරරොති? ආමන්තා. 

3. සුද්ධසඞ්ඛාරවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමං 

16. (ක) කායසඞ්ඛාරරොවචීසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)වචීසඞ්ඛාරරොකායසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ක)කායසඞ්ඛාරරොචිත්තසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)චිත්තසඞ්ඛාරරොකායසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ක)වචීසඞ්ඛාරරොචිත්තසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)චිත්තසඞ්ඛාරරොවචීසඞ්ඛාරරොති? රනො. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

17. (ක)න කායසඞ්ඛාරරොනවචීසඞ්ඛාරරොති? 

වචීසඞ්ඛාරරො න කායසඞ්ඛාරරො, වචීසඞ්ඛාරරො. කායසඞ්ඛාරඤ්ච 
වචීසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා න රචව කායසඞ්ඛාරරො න ච
වචීසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නවචීසඞ්ඛාරරොනකායසඞ්ඛාරරොති? 

කායසඞ්ඛාරරො න වචීසඞ්ඛාරරො, කායසඞ්ඛාරරො. වචීසඞ්ඛාරඤ්ච 
කායසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා න රචව වචීසඞ්ඛාරරො න ච
කායසඞ්ඛාරරො. 

(ක)නකායසඞ්ඛාරරොනචිත්තසඞ්ඛාරරොති? 

චිත්තසඞ්ඛාරරො න කායසඞ්ඛාරරො, චිත්තසඞ්ඛාරරො. කායසඞ්ඛාරඤ්ච 
චිත්තසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා න රචව කායසඞ්ඛාරරො න ච
චිත්තසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නචිත්තසඞ්ඛාරරොනකායසඞ්ඛාරරොති? 
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කායසඞ්ඛාරරො න චිත්තසඞ්ඛාරරො, කායසඞ්ඛාරරො. චිත්තසඞ්ඛාරඤ්ච 
කායසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා න රචව චිත්තසඞ්ඛාරරො න ච
කායසඞ්ඛාරරො. 

18. (ක)න වචීසඞ්ඛාරරොනචිත්තසඞ්ඛාරරොති? 

චිත්තසඞ්ඛාරරො න වචීසඞ්ඛාරරො, චිත්තසඞ්ඛාරරො. වචීසඞ්ඛාරඤ්ච 
චිත්තසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා න රචව වචීසඞ්ඛාරරො න ච 
චිත්තසඞ්ඛාරරො. 

(ඛ)නචිත්තසඞ්ඛාරරොනවචීසඞ්ඛාරරොති? 

වචීසඞ්ඛාරරො න චිත්තසඞ්ඛාරරො, වචීසඞ්ඛාරරො. චිත්තසඞ්ඛාරඤ්ච 
වචීසඞ්ඛාරඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා න රචව චිත්තසඞ්ඛාරරො න ච
වචීසඞ්ඛාරරො. 

පණ්ණත්තිනිද්රෙසවාරරො. 

2. පවත්තිවාකරො1. උප්පාෙවාකරො 

(1) පච්චුප්පන්නවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

19. (ක)යස්ස කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතස්සවචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 

විනා විතක්කවිචාරරහි අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං 

කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති.
පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං
උප්පාෙක්ඛරණ රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජති වචීසඞ්ඛාරරො ච
උප්පජ්ජති. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

විනා අස්සාසපස්සාරසහි විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං 

වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති.
පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං
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උප්පාෙක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජති කායසඞ්ඛාරරො ච
උප්පජ්ජති. 

(ක)යස්සකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

විනාඅස්සාසපස්සාරසහිචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණරතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජති, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. අස්සාසපස්සාසානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජති කායසඞ්ඛාරරො ච
උප්පජ්ජති. 

20. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. විතක්කවිචාරානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජති වචීසඞ්ඛාරරො ච
උප්පජ්ජති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

21. (ක) යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

දුතියජ්ඣාරන තතියජ්ඣාරන තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති, රනො ච 
තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. පඨමජ්ඣාරන කාමාවචරර තත්ථ
කායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජතිවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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රූපාවචරර අරූපාවචරර තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ 
කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති.පඨමජ්ඣාරනකාමාවචරරතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොච
උප්පජ්ජති කායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

(ක)යත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

චතුත්ථජ්ඣාරන රූපාවචරර අරූපාවචරර තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. පඨමජ්ඣාරන
දුතියජ්ඣාරන තතියජ්ඣාරනකාමාවචරරතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති
කායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජති. 

22. (ක) යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

දුතියජ්ඣාරන තතියජ්ඣාරන චතුත්ථජ්ඣාරන තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජති, රනොචතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති.පඨමජ්ඣාරනකාමාවචරර
රූපාවචරර අරූපාවචරරතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජතිවචීසඞ්ඛාරරොච
උප්පජ්ජති. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

23. යස්සයත්ථ කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති…රප.…. 

(යස්සකම්පියස්සයත්ථකම්පිසදිසං.) 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

24. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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විනා අස්සාසපස්සාරසහි විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං 

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොචරතසංවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති.සබ්රෙසං 
චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි අවිතක්කඅවිචාරචිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං
කායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති වචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජතීති? 

විනා විතක්කවිචාරරහි අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං 

වචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොචරතසංකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති.සබ්රෙසං 
චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි අවිතක්කඅවිචාරචිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරො
චනුප්පජ්ජති කායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ක)යස්සකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සචිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජතීති? 

විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං කායසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. සබ්රෙසං චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංකායසඞ්ඛාරරො
ච නුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

25. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? 

විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. සබ්රෙසං චිත්තස්ස 
භඞ්ගක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරොච
නුප්පජ්ජති චිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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26. (ක) යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචරරඅරූපාවචරරතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොචතත්ථ 
වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. චතුත්ථජ්ඣාරන අසඤ්ඤසත්රත තත්ථ
කායසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජතිවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජතීති? 

දුතියජ්ඣාරන තතියජ්ඣාරන තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති, රනො ච 
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. චතුත්ථජ්ඣාරන අසඤ්ඤසත්රත තත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජතිකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ක)යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජතීති? 

චතුත්ථජ්ඣාරන රූපාවචරර අරූපාවචරර තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජති, රනොචතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති.අසඤ්ඤසත්රතතත්ථ 
කායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ඛ)යත්ථවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

27. (ක) යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජතීති? 

දුතියජ්ඣාරන තතියජ්ඣාරන චතුත්ථජ්ඣාරන තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජති, රනොචතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති.අසඤ්ඤසත්රතතත්ථ 
වචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ඛ)යත්ථවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

28. (ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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විනා අස්සාසපස්සාරසහි විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. 
සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි
අවිතක්කඅවිචාරචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
කායසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජතිවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථ…රප.…? ආමන්තා. 

(යස්සකම්පි යස්සයත්ථකම්පි සදිසං විත්ථාරරතබ්ෙං, යස්සයත්ථරක
නිරරොධසමාපන්නානන්තිනලබ්භති.) 

(2) අතීතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

29. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

30. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

31. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථ…රප.… 

(යත්ථකම්පිසබ්ෙත්ථඑකසදිසං). 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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32. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසංතත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ. පඨමජ්ඣානං 
සමාපන්නානං කාමාවචරානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනොචරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථ.පඨමජ්ඣානංසමාපන්නානං
කාමාවචරානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)යස්සයත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථතස්සතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංරූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො
උප්පජ්ජිත්ථ. පඨමජ්ඣානං දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං
කාමාවචරානංරතසංතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිත්ථකායසඞ්ඛාරරොච
උප්පජ්ජිත්ථ. 

33. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

දුතියජ්ඣානංතතියජ්ඣානංචතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානං සුද්ධාවාසානං

දුතිරය චිත්රතවත්තමාරනරතසංතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං
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කාමාවචරානං ඉතරරසං රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

34. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? නත්ථි. 

35. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? නත්ථි. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

36. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථ…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

37. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ. චතුත්ථජ්ඣානං
සමාපන්නානං සුද්ධාවාසානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන අසඤ්ඤසත්තානං
රතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජිත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථාති? 
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දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ.
චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං සුද්ධාවාසානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන
අසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො චනුප්පජ්ජිත්ථකායසඞ්ඛාරරො
චනුප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)යස්සයත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථතස්සතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? 

චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංරූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො
නුප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවාසං උපපජ්ජන්තානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
කායසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජිත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථ…රප.…? ආමන්තා. 

38. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථාති? 

දුතියජ්ඣානංතතියජ්ඣානංචතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානං සුද්ධාවාසානං

දුතිරයචිත්රතවත්තමාරනරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවාසං උපපජ්ජන්තානං 
අසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො
ච නුප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථ…රප.…? ආමන්තා. 

(3) අනාගතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

39. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 
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යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
රූපාවචරර අරූපාවචරර පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිස්සති, රනොචරතසංකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති.ඉතරරසංරතසං 
වචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
රූපාවචරර අරූපාවචරර පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිස්සති, රනොචරතසංකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති.ඉතරරසංරතසං 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

40. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති

රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො 
උප්පජ්ජිස්සති.ඉතරරසංරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරො
ච උප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

41. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

42. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සතීති? 
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දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති.
පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච 
උප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති

රූපාවචරානං අරූපාවචරානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති, රනො
ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං
ඉතරරසං කාමාවචරානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජිස්සති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො
උප්පජ්ජිස්සති. පඨමජ්ඣානං දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං
ඉතරරසං කාමාවචරානං රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

43. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො
උප්පජ්ජිස්සති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං ඉතරරසං



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිස්සති
වචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

44. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
රූපාවචරර අරූපාවචරර පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං කායසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. 
පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං
පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච නුප්පජ්ජිස්සති
වචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
රූපාවචරර අරූපාවචරර පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං කායසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. 
පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනංරතසංකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සතිචිත්තසඞ්ඛාරරො
ච නුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තසඞ්ඛාරරො…රප.…? ආමන්තා. 

45. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති

රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො 
නුප්පජ්ජිස්සති. පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච නුප්පජ්ජිස්සති 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 

21 

පටුන 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

46. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිස්සති…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

47. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති

රූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති, රනො
ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස
චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථ කායසඞ්ඛාරරො
චනුප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිස්සතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. 
පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං
පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සතිචතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානං
රතසංතත්ථ වචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො
නුප්පජ්ජිස්සති. පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
කායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති චිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථ…රප.…? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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48. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ 

වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො
නුප්පජ්ජිස්සති. පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති චිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථ…රප.…? ආමන්තා. 

(4) පච්චුප්පන්නාතීතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

49. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. අස්සාසපස්සාසානං
උප්පාෙක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච 
උප්පජ්ජති. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති.
අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිත්ථ
කායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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50. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති.
විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

51. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

52. (ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

උප්පාෙක්ඛරණ රතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති, රනොචරතසං තත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං 
අස්සාසපස්සාසානංඋප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති
වචීසඞ්ඛාරරො චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 

පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ

රූපාවචරානං අරූපාවචරානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං
කාමාවචරානංඅස්සාසපස්සාසානංඋප්පාෙක්ඛරණ රතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො
චඋප්පජ්ජිත්ථකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 
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(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං 
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං
තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිත්ථකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

53. (ක)යස්ස යත්ථවචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතස්සතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං 
තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං
තත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

54. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 
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55. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? නත්ථි. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

56. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

57. (ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ

රූපාවචරානං අරූපාවචරානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොච
රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ. දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං
සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව විනා
අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං
සුද්ධාවාසානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
කායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිවචීසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරතසංතත්ථ 
කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං
අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි
චිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණ චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංසුද්ධාවාසානංදුතිරය
චිත්රත වත්තමාරන අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච
නුප්පජ්ජිත්ථකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? 
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සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොචරතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවාසංඋපපජ්ජන්තානං අසඤ්ඤසත්තානං
රතසං තත්ථකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

58. (ක)යස්ස යත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිත්ථාති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනො ච රතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවාසංඋපපජ්ජන්තානං අසඤ්ඤසත්තානං
රතසං තත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථ…රප.…? ආමන්තා. 

(5) පච්චුප්පන්නානාගතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

59. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසංකායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. අස්සාසපස්සාසානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිස්සති කායසඞ්ඛාරරො ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති.
අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජති. 

60. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසං
විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජති
චිත්තසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති.
විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිස්සති
වචීසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

61. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

62. (ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති, රනොචරතසංතත්ථ
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වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං
අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති
වචීසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 

පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ

රූපාවචරානං අරූපාවචරානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති, රනො
ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං
කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානංඋප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො
චඋප්පජ්ජිස්සති කායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

(ක) යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්සතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං 
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං
තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

63. (ක)යස්ස යත්ථවචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතස්සතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ 

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති, රනොචරතසංතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති.
ඉතරරසං විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච
උප්පජ්ජති චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 
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සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං 
තත්ථවචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති.විතක්කවිචාරානංඋප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

64. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති.
පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං
පච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිරතසං කායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිවචීසඞ්ඛාරරො
චනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. 
පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනංරතසංකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොච 
නුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

65. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. 
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සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච නුප්පජ්ජති
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? 

සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. 
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච
නුප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

4 (ඞ) පච්චනීකඔකාරසො 

66. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

67. (ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ

රූපාවචරානං අරූපාවචරානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොච
රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස
චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති
දුතියජ්ඣානංතතියජ්ඣානං සමාපන්නානංඅස්සාසපස්සාසානංභඞ්ගක්ඛරණ
රතසංරයවවිනාඅස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණචතුත්ථජ්ඣානං
සමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච නුප්පජ්ජති
වචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 

31 

පටුන 

අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති දුතියජ්ඣානං 
තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව
විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ චතුත්ථජ්ඣානං
සමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජති. 

(ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොචරතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං අසඤ්ඤසත්තානං
රතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

68. (ක)යස්ස යත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනො ච රතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං අසඤ්ඤසත්තානං
රතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතීති? 

සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිස්සති, රනොචරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති. 
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජති. 

(6) අතීතානාගතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 
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69. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං

පච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිරතසංකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරතසං

වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසං රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනංරතසංකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රතසං
චිත්තසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති.ඉතරරසංරතසංකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.….ආමන්තා. 

70. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං
චිත්තසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති.ඉතරරසංරතසංවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

71. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථ…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

72. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සතීති? 
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කාමාවචරර පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං 

සමාපන්නානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරතසංතත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං ඉතරරසං
කාමාවචරානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච
උප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, 
රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ. පඨමජ්ඣානං 
සමාපන්නානං කාමාවචරානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)යස්සයත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථතස්සතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

කාමාවචරර පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති.
පඨමජ්ඣානං දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං ඉතරරසං
කාමාවචරානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජිත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොච
උප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංරූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො
උප්පජ්ජිත්ථ. පඨමජ්ඣානං දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං
කාමාවචරානංරතසංතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොච
උප්පජ්ජිත්ථ. 

73. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සතීති? 

සවිතක්කසවිචාරභූමියංපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනංරතසංතත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසං
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සවිතක්කසවිචාරභූමියං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච උප්පජ්ජිත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අවිතක්කඅවිචාරභූමියංරතසංතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති, රනො 
ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ. සවිතක්කසවිචාරභූමියං රතසං
තත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

74. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිස්සතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

75. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිස්සතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

76. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථ…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 
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77. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. රූපාවචරර අරූපාවචරර
පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං 
පච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිචතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානං
රතසං තත්ථකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචරර පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං 

සමාපන්නානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිස්සති, රනොචරතසංතත්ථ 
කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචරර අරූපාවචරර පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං
යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති 
චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො
ච නුප්පජ්ජිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)යස්සයත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථතස්සතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංරූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො
නුප්පජ්ජිස්සති. රූපාවචරර අරූපාවචරර පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං
අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච නුප්පජ්ජිත්ථ
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචරර පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජිස්සති, රනොචරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථ.රූපාවචරර 
අරූපාවචරර පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
චිත්තසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිත්ථ. 
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78. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සතීති? 

අවිතක්කඅවිචාරභූමියං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච
රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. අවිතක්කඅවිචාරභූමියං 
පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච
නුප්පජ්ජිත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිත්ථාති? 

සවිතක්කසවිචාරභූමියං පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං රතසං තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො 
නුප්පජ්ජිත්ථ.අවිතක්කඅවිචාරභූමියංපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනංඅසඤ්ඤසත්තානං
රතසං තත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිත්ථ. 

උප්පාෙවාරරො. 

2. නිකරොධවාකරො 

(1) පච්චුප්පන්නවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

79. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣතීති? 

විනා විතක්කවිචාරරහි අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං 

කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති.
පඨමජ්ඣානංසමාපන්නානං කාමාවචරානංඅස්සාසපස්සාසානංභඞ්ගක්ඛරණ
රතසංකායසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣති වචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣති. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣතීති? 

විනා අස්සාසපස්සාරසහි විතක්කවිචාරානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං 

වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති.
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පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානංකාමාවචරානංඅස්සාසපස්සාසානංභඞ්ගක්ඛරණ
රතසං වචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣතිකායසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣති. 

(ක)යස්සකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣතීති? 

විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. අස්සාසපස්සාසානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣති කායසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣති. 

80. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣතීති? 

විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. විතක්කවිචාරානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣති වචීසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

81. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣතීති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

82. යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣතීති?…රප.….(යස්සකම්පි යස්සයත්ථකම්පිසදිසං.) 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 
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83. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣතීති? 

විනා අස්සාසපස්සාරසහි විතක්කවිචාරානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං 

කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති.
සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි
අවිතක්කඅවිචාරචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං
අසඤ්ඤසත්තානංරතසංකායසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති වචීසඞ්ඛාරරොචන
නිරුජ්ඣති. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣතීති? 

විනා විතක්කවිචාරරහි අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං 

වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති.
සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි
අවිතක්කඅවිචාරචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං
අසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති කායසඞ්ඛාරරොචන
නිරුජ්ඣති. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣතීති? 

විනාඅස්සාසපස්සාරසහිචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංකායසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣති, රනොචරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති.සබ්රෙසංචිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං
කායසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

84. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣතීති? 

විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣති, රනොචරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති.සබ්රෙසංචිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරො
චනනිරුජ්ඣති චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති. 
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(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොසා 

85. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

86. යස්සයත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො

නනිරුජ්ඣතීති? 

විනා අස්සාසපස්සාරසහි විතක්කවිචාරානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න
නිරුජ්ඣති. සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි
අවිතක්කඅවිචාරචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
කායසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣතිවචීසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣති. 

යස්සවාපනයත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති…රප.…. 

(යස්සකම්පි යස්සයත්ථකම්පි සදිසං විත්ථාරරතබ්ෙං, යස්සයත්ථරක
නිරරොධසමාපන්නානන්තිනකාතබ්ෙං.) 

(2) අතීතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

87. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(යථාඋප්පාෙවාරරඅතීතාපුච්ඡායස්සකම්පියස්සයත්ථකම්පි අනුරලොමම්පි

පච්චනීකම්පිවිභත්තංඑවංනිරරොධවාරරපිවිභජිතබ්ෙං, නත්ථි නානාකරණං.) 

(3) අනා තවාකරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 
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88. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරර අරූපාවචරර 
පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ්ජිත්වා

පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, 
රනොචරතසං කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සති.ඉතරරසංරතසංවචීසඞ්ඛාරරොච
නිරුජ්ඣිස්සති කායසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරර අරූපාවචරර 
පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ්ජිත්වා

පරිනිබ්ොයිස්සන්තිරතසං චවන්තානංරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සති, 
රනොචරතසංකායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති.ඉතරරසංරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරො
චනිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොච නිරුජ්ඣිස්සති. 

89. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ යස්ස චිත්තස්ස 
අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං

චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති.
ඉතරරසං රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිස්සති වචීසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣිස්සති. 
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(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

90. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සති…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

91. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති.
පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොච නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරානං අරූපාවචරානං

රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ 
කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං ඉතරරසං
කාමාවචරානංරතසංතත්ථ වචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොච
නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං 

රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, 
රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. පඨමජ්ඣානං
දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං ඉතරරසං කාමාවචරානං රතසං
තත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති කායසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 
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92. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ යස්ස චිත්තස්ස 
අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති දුතියජ්ඣානං 
තතියජ්ඣානං චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති.
පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං ඉතරරසං රූපාවචරානං
අරූපාවචරානංරතසංතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොච නිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොච
නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

93. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරර අරූපාවචරර 
පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං කායසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති.
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච න 
නිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරර අරූපාවචරර 
පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ්ජිත්වා
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පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං කායසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති.
පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිස්සති
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

94. (ක)යස්ස වචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ යස්ස චිත්තස්ස 
අනන්තරාඅවිතක්කඅවිචාරංපච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිරතසංවචීසඞ්ඛාරරො

න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති.
පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිස්සති 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

95. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සති…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

96. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරානං අරූපාවචරානං

රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස
අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති චතුත්ථජ්ඣානං
සමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච න
නිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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දුතියජ්ඣානංතතියජ්ඣානංසමාපන්නානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොන 

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. 
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරංපච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං
අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං 

රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථකායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සති, 
රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. පච්ඡිමචිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච න
නිරුජ්ඣිස්සතිචිත්තසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

97. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ යස්ස චිත්තස්ස 
අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති දුතියජ්ඣානං 
තතියජ්ඣානං චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති.
පච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණ අසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොච
නනිරුජ්ඣිස්සතිචිත්තසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(4) පච්චුප්පන්නාතීතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 
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98. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. අස්සාසපස්සාසානං
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣති. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස 
භඞ්ගක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. අස්සාසපස්සාසානං
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච 
නිරුජ්ඣති. 

99. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. විතක්කවිචාරානං
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 
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100. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣති…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

101. (ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

භඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣති, රනොච රතසංතත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං
අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරො චනිරුජ්ඣති
වචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතීති? 

පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං
උප්පාෙක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ

රූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොච 
රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං
කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානංභඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොච
නිරුජ්ඣිත්ථකායසඞ්ඛාරරො චනිරුජ්ඣති. 

(ක)යස්සයත්ථකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතිතස්සතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචරතසංතත්ථ
කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිත්ථ කායසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣති. 

102. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ 

වචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචරතසංතත්ථ 
වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. විතක්කවිචාරානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ
චිත්තසඞ්ඛාරරොච නිරුජ්ඣිත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

103. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යස්ස වාපනවචීසඞ්ඛාරරොන නිරුජ්ඣිත්ථතස්සකායසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣතීති? නත්ථි. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථතස්ස කායසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣතීති? නත්ථි. 

104. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථතස්ස වචීසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣතීති? නත්ථි. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

105. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

106. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථාති? 
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පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ

රූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති, රනො
ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ. දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං
සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසංරයව විනා 
අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං 
සුද්ධාවාසානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
කායසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣතිවචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති. දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං
සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසංරයව විනා
අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං
සුද්ධාවාසානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිත්ථකායසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති, රනොචරතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ. සුද්ධාවාසං උපපජ්ජන්තානං
අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣති
චිත්තසඞ්ඛාරරො චන නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

107. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති, රනොචරතසංතත්ථ 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ. සුද්ධාවාසං උපපජ්ජන්තානං
අසඤ්ඤසත්තානංරතසං තත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣතිචිත්තසඞ්ඛාරරො
චනනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(5) පච්චුප්පන්නානාගතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

108. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සති, රනොචරතසංකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣති.අස්සාසපස්සාසානං
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිස්සති කායසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣති. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානංරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සති, රනොචරතසංකායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති.අස්සාසපස්සාසානං
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිස්සති කායසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣති. 

109. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 
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සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං
විතක්කවිචාරානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣති
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. විතක්කවිචාරානං
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිස්සති වචීසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

110. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣති…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

111. (ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

භඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣති, රනොච රතසංතත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං
අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරො චනිරුජ්ඣති
වචීසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතීති? 

පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ

රූපාවචරානං අරූපාවචරානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සති, රනො
ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං
කාමාවචරානංඅස්සාසපස්සාසානංභඞ්ගක්ඛරණරතසං තත්ථවචීසඞ්ඛාරරොච
නිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣති. 
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(ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣති තස්සතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං 
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති. අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං
තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣති. 

112. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං 
විතක්කවිචාරානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣති
චිත්තසඞ්ඛාරරොච නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං 
තත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣති.විතක්කවිචාරානංභඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

113. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංකායසඞ්ඛාරරො

න නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. 
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 

52 

පටුන 

අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච න
නිරුජ්ඣතිවචීසඞ්ඛාරරො චනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනවචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්ස කායසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංකායසඞ්ඛාරරො

න නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති.
පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣති
චිත්තසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

114. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො

න නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච න
නිරුජ්ඣති චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්ස වචීසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣතීති? 

සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසං චිත්තසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති. 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච න 
නිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

115. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති…රප.…. 
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(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

116. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ

රූපාවචරානං අරූපාවචරානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති, රනො
ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති.
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං 
සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසංරයව විනා
අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං 
අසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති වචීසඞ්ඛාරරො
චනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති. සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස
අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති දුතියජ්ඣානං
තතියජ්ඣානංසමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානංඋප්පාෙක්ඛරණරතසංරයව
විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ චතුත්ථජ්ඣානං
සමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච න 
නිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති, රනොචරතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
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අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣති
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

117. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣති, රනොචරතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ අසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති
චිත්තසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣතීති? 

සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න
නිරුජ්ඣති. අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණඅසඤ්ඤසත්තානං
රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිස්සති වචීසඞ්ඛාරරො ච න
නිරුජ්ඣති. 

(6) අතීතානාගතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

118. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං කායසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං රතසං
කායසඞ්ඛාරරොච නිරුජ්ඣිත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 
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(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොච
රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච 
නිරුජ්ඣිත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

119. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංවචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොච
රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච 
නිරුජ්ඣිත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

120. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථ…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

121. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරර පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං

සමාපන්නානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචරතසංතත්ථ 
වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං ඉතරරසං
කාමාවචරානං රතසංතත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථවචීසඞ්ඛාරරො ච
නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථාති? 
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රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, 
රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ. පඨමජ්ඣානං 
සමාපන්නානං කාමාවචරානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ක)යස්සයත්ථකායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථ තස්සතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරර පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති.
පඨමජ්ඣානං දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං ඉතරරසං
කාමාවචරානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොච නිරුජ්ඣිත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොච
නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංරූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො
නිරුජ්ඣිත්ථ. පඨමජ්ඣානං දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං
කාමාවචරානංරතසංතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරො
චනිරුජ්ඣිත්ථ. 

122. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සවිතක්කසවිචාරභූමියං පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ 

වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො
නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසංසවිතක්කසවිචාරභූමියංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොච
නිරුජ්ඣිත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

අවිතක්කඅවිචාරභූමියංරතසංතත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො
ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ. සවිතක්කසවිචාරභූමියං රතසං
තත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිත්ථ. 
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(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

123. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? නත්ථි. 

(ඛ)යස්සවාපනවචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්ස කායසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? නත්ථි. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නනිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

124. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සතීති? නත්ථි. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්ස වචීසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

125. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථ…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

126. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

රූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථ, 
රනොචරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සති.රූපාවචරරඅරූපාවචරර 
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සතිචතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානං
අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 
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(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

කාමාවචරර පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං

සමාපන්නානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං 
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ. රූපාවචරර අරූපාවචරර 
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරංපච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානං
අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානංරූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න
නිරුජ්ඣිස්සති. රූපාවචරර අරූපාවචරර පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිත්ථ
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

කාමාවචරර පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ.
රූපාවචරර අරූපාවචරර පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ අසඤ්ඤසත්තානං
රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිස්සති කායසඞ්ඛාරරො ච න
නිරුජ්ඣිත්ථ. 

127. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

අවිතක්කඅවිචාරභූමියං රතසංතත්ථ වචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථ, රනො
ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. අවිතක්කඅවිචාරභූමියං
පච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථ වචීසඞ්ඛාරරොච
නනිරුජ්ඣිත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 
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(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සවිතක්කසවිචාරභූමියං පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න
නිරුජ්ඣිත්ථ. අවිතක්කඅවිචාරභූමියං පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිස්සති
වචීසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣිත්ථ. 

නිරරොධවාරරො. 

2. පවත්ති3. උප්පාෙනිකරොධවාකරො 

(1) පච්චුප්පන්නවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

128. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣතීති? රනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ක)යස්සකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣතීති? 
රනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? රනො. 

129. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣතීති? රනො. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? රනො. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

130. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣතීති? 
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දුතියජ්ඣාරන තතියජ්ඣාරන තත්ථ…රප.… (ඉතරරසං යත්ථකානං 
සදිසං). 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

131. යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති…රප.… (යස්සකම්පි
යස්සයත්ථකම්පිසදිසං). 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

132. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣතීති? 

විතක්කවිචාරානංභඞ්ගක්ඛරණරතසංකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනො ච
රතසං වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති. විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
නිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසං කායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති
වචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? 

අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති, 
රනො ච රතසංකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති. විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච න
නිරුජ්ඣතිකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ක)යස්සකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සචිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසංචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනො
ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති. විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං 
කායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජතීති? 
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අස්සාසපස්සාසානංඋප්පාෙක්ඛරණරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරොන නිරුජ්ඣති, 
රනොචරතසංකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති. විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං
චිත්තසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣතිකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

133. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣතීති? 

සබ්රෙසංචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොච
රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති. විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරො
චනුප්පජ්ජති චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? 

විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣති, 
රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣති වචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

134. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

135. යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති…රප.…. 

(යස්සකම්පි යස්සයත්ථකම්පි සදිසං, යස්සයත්ථරක 
නිරරොධසමාපන්නානන්තිනලබ්භති). 

(2) අතීතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

136. යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 
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(අතීතාපුච්ඡාඋප්පාෙවාරරපිනිරරොධවාරරපිඋප්පාෙනිරරොධවාරරපි සදිසං
විත්ථාරරතබ්ො). 

(3) අනාගතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

137. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරර අරූපාවචරර
පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, 

රනොචරතසං කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසංරතසංවචීසඞ්ඛාරරොච 
නිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරර අරූපාවචරර 
පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ්ජිත්වා

පරිනිබ්ොයිස්සන්තිරතසං චවන්තානංරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සති, 
රනොචරතසංකායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති.ඉතරරසංරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරො
චනිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජිස්සති. 

138. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා 
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසං රතසං 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

139. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සති…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

140. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති.
පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච 
උප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ යස්සචිත්තස්සඅනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරානං අරූපාවචරානං

රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ
කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං ඉතරරසං
කාමාවචරානංරතසංතත්ථ වචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොච
උප්පජ්ජිස්සති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සතීති? 
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කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං 

රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, 
රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. පඨමජ්ඣානං
දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං ඉතරරසං කාමාවචරානං රතසං
තත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති කායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

141. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා 
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං 

චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, 
රනො ච රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිස්සති. පඨමජ්ඣානං
සමාපන්නානං කාමාවචරානං ඉතරරසං රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසං
තත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොච නිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

142. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරර අරූපාවචරර 
පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ්ජිත්වා

පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති, 
රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති.
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච 
නුප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 
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(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරර අරූපාවචරර
පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්ොයිස්සන්ති රතසං චවන්තානං රතසං කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති, 
රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. පච්ඡිමචිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච නුප්පජ්ජිස්සති චිත්තසඞ්ඛාරරො ච න
නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

143. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. 
පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච නුප්පජ්ජිස්සති 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 

144. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිස්සති…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

145. (ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රූපාවචරානං අරූපාවචරානං

රතසං තත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිස්සති, රනොචරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො
න නිරුජ්ඣිස්සති. සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
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අවිතක්කඅවිචාරංපච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානං
අසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරො
චනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිස්සතීති? 

දුතියජ්ඣානංතතියජ්ඣානංසමාපන්නානං රතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොන 

නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති. 
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති චතුත්ථජ්ඣානංසමාපන්නානං 
අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච න නිරුජ්ඣිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොච නුප්පජ්ජිස්සති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ 

චිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

කාමාවචරානංපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණයස්සචිත්තස්ස අනන්තරා
කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං 

රූපාවචරානංඅරූපාවචරානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජිස්සති, රනො
ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. පච්ඡිමචිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණඅසඤ්ඤසත්තානං රතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති
චිත්තසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථ…රප.…? ආමන්තා. 

146. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං

චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජිස්සති, 
රනො ච රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. පච්ඡිමචිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ අසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජිස්සති
චිත්තසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථ…රප.…? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 

67 

පටුන 

(4) පච්චුප්පන්නාතීතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

147. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. අස්සාසපස්සාසානං
උප්පාෙක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිත්ථ කායසඞ්ඛාරරො ච 
උප්පජ්ජති. 

(යථා උප්පාෙවාරර පච්චුප්පන්නාතීතා පුච්ඡා අනුරලොමම්පි පච්චනීකම්පි
විභත්තා එවං උප්පාෙවාරනිරරොධවාරරපි පච්චුප්පන්නාතීතා පුච්ඡා
අනුරලොමම්පිපච්චනීකම්පිවිභජිතබ්ො.) 

(5) පච්චුප්පන්නානාගතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

148. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සති, රනොචරතසංකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති.අස්සාසපස්සාසානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිස්සති කායසඞ්ඛාරරො ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති.
අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිස්සති
කායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජති. 

149. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති.
විතක්කවිචාරානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො ච නිරුජ්ඣිස්සති 
වචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොකසො 

150. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොොසා 

151. (ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති, රනොචරතසංතත්ථ
වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං
අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති
වචීසඞ්ඛාරරොච නිරුජ්ඣිස්සති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 

69 

පටුන 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ 

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 

පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ

රූපාවචරානං අරූපාවචරානංරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සති, රනො
ච රතසං තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං
කාමාවචරානංඅස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො
චනිරුජ්ඣිස්සති කායසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං 
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති. අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛරණ රතසං
තත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජති. 

152. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොනිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණ රතසං තත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං 
තත්ථවචීසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජති.විතක්කවිචාරානංඋප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සතිවචීසඞ්ඛාරරොචඋප්පජ්ජති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

153. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. 
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච
නුප්පජ්ජතිවචීසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොචරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සති. 
පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච නුප්පජ්ජති
චිත්තසඞ්ඛාරරොචන නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්ස කායසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

154. (ක) යස්ස වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො න

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංවචීසඞ්ඛාරරො 

නුප්පජ්ජති, රනොචරතසංචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සති.පච්ඡිමචිත්තස්ස 
භඞ්ගක්ඛරණ රතසං වචීසඞ්ඛාරරො ච නුප්පජ්ජති චිත්තසඞ්ඛාරරො ච න 
නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්ස වා පනචිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොකසො 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) සඞ්ඛාරයමෙං 
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155. යත්ථ කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොොසා 

156. (ක)යස්ස යත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සතත්ථවචීසඞ්ඛාරරො

නනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානං කාමාවචරානං අස්සාසපස්සාසානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ

රූපාවචරානං අරූපාවචරානං රතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොච
රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති.
සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං 
සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව විනා 
අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නානං 
අසඤ්ඤසත්තානංරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිවචීසඞ්ඛාරරොච
න නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතීති? 

දුතියජ්ඣානං තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං 

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සති, රනොචරතසං
තත්ථ කායසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති. සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස
අනන්තරා අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති දුතියජ්ඣානං
තතියජ්ඣානං සමාපන්නානං අස්සාසපස්සාසානං භඞ්ගක්ඛරණ රතසංරයව
විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ චතුත්ථජ්ඣානං
සමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං තත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො ච න
නිරුජ්ඣිස්සතිකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජති. 

(ක)යස්සයත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතිතස්සතත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරොන

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා අස්සාසපස්සාරසහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනොචරතසංතත්ථ 
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චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අසඤ්ඤසත්තානං රතසංතත්ථකායසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරො
චනනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

කායසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

157. (ක) යස්ස යත්ථ වචීසඞ්ඛාරරො නුප්පජ්ජති තස්ස තත්ථ

චිත්තසඞ්ඛාරරොනනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සබ්රෙසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ විනා විතක්කවිචාරරහි චිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛරණරතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජති, රනො ච රතසංතත්ථ 
චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති. පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ
අසඤ්ඤසත්තානං රතසංතත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනුප්පජ්ජතිචිත්තසඞ්ඛාරරොච
නනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ චිත්තසඞ්ඛාරරො න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තත්ථ

වචීසඞ්ඛාරරොනුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(6) අතීතානාගතවාරරො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

158. (ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස වචීසඞ්ඛාරරො

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

සවිතක්කසවිචාරපච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ 
අවිතක්කඅවිචාරපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා
අවිතක්කඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රතසං කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං රතසං
කායසඞ්ඛාරරොච උප්පජ්ජිත්ථවචීසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන වචීසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කායසඞ්ඛාරරො උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තසඞ්ඛාරරො 

නිරුජ්ඣිස්සතීති? 
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පච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංකායසඞ්ඛාරරොඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රතසං චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං රතසං කායසඞ්ඛාරරො ච 
උප්පජ්ජිත්ථචිත්තසඞ්ඛාරරොචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තසඞ්ඛාරරො නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස කායසඞ්ඛාරරො

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(යථා නිරරොධවාරර අතීතානාගතා පුච්ඡා අනුරලොමම්පි පච්චනීකම්පි එවං 
උප්පාෙනිරරොධවාරරපි අතීතානාගතා පුච්ඡා අනුරලොමම්පි පච්චනීකම්පි

විභජිතබ්ෙංඅසම්රමොහන්රතනනිරරොධවාරරනසදිසං, නත්ථිනානාකරණං.) 

උප්පාෙනිරරොධවාරරො. 

3. පරිඤ්ඤාවාකරො 

1-6. පච්චුප්පන්නවාරාදි 

159. (ක) රයො කායසඞ්ඛාරං පරිජානාති රසො වචීසඞ්ඛාරං පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනවචීසඞ්ඛාරංපරිජානාතිරසොකායසඞ්ඛාරංපරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(යථා ඛන්ධයමරක පරිඤ්ඤාවාරං විභත්තං එවං සඞ්ඛාරයමරකපි 
පරිඤ්ඤාවාරංවිභජිතබ්ෙං.) 

පරිඤ්ඤාවාරරො. 

සඞ්ඛාරයමකංනිට්ඨිතං. 
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නරමොතස්සභගවරතොඅරහරතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

7. අනුසයයමෙං 

1. සත්තානුසයා – කාමරාගානුසරයො, පටිඝානුසරයො, මානානුසරයො, 

දිට්ඨානුසරයො, විචිකිච්ඡානුසරයො, භවරාගානුසරයො, අවිජ්ජානුසරයො. 

1. උප්පත්තිට්ඨානවාකරො 

2. කත්ථ කාමරාගානුසරයොඅනුරසති? කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුඑත්ථ
කාමරාගානුසරයොඅනුරසති. 

කත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති? දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ පටිඝානුසරයො 
අනුරසති. 

කත්ථ මානානුසරයො අනුරසති? කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා 
අරූපධාතුයාඑත්ථමානානුසරයොඅනුරසති. 

කත්ථ දිට්ඨානුසරයො අනුරසති? සබ්ෙසක්කායපරියාපන්රනසු ධම්රමසු 
එත්ථදිට්ඨානුසරයොඅනුරසති. 

කත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසති? සබ්ෙසක්කායපරියාපන්රනසු ධම්රමසු
එත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසති. 

කත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති? රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ 
භවරාගානුසරයොඅනුරසති. 

කත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති? සබ්ෙසක්කායපරියාපන්රනසු ධම්රමසු
එත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසති. 

උප්පත්තිට්ඨානවාරරො. 
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2. මහාවාකරො 

1. අනුසයවාරරො 

(ක)අනුරලොමපුග්ගරලො 

3. (ක)යස්ස කාමරාගානුසරයොඅනුරසතිතස්සපටිඝානුසරයොඅනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන පටිඝානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස මානානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස මානානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස කාමරාගානුසරයො 
අනුරසති.තිණ්ණංපුග්ගලානංමානානුසරයොචඅනුරසතිකාමරාගානුසරයොච
අනුරසති. 

(ක)යස්සකාමරාගානුසරයොඅනුරසතිතස්සදිට්ඨානුසරයො අනුරසතීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං කාමරාගානුසරයො අනුරසති, රනො ච රතසං 
දිට්ඨානුසරයො අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස කාමරාගානුසරයො ච අනුරසති
දිට්ඨානුසරයොච අනුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන දිට්ඨානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො 

අනුරසතීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං කාමරාගානුසරයො අනුරසති, රනො ච රතසං 
විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස කාමරාගානුසරයො ච අනුරසති
විචිකිච්ඡානුසරයො චඅනුරසති. 
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(ඛ) යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක)යස්සකාමරාගානුසරයොඅනුරසතිතස්සභවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස භවරාගානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස කාමරාගානුසරයො 
අනුරසති.තිණ්ණංපුග්ගලානංභවරාගානුසරයොචඅනුරසතිකාමරාගානුසරයො
චඅනුරසති. 

(ක)යස්සකාමරාගානුසරයොඅනුරසතිතස්සඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො

අනුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස කාමරාගානුසරයො
අනුරසති.තිණ්ණංපුග්ගලානංඅවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසති කාමරාගානුසරයො
චඅනුරසති. 

4. (ක) යස්ස පටිඝානුසරයො අනුරසති තස්ස මානානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො අනුරසති තස්ස පටිඝානුසරයො 

අනුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස මානානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස පටිඝානුසරයො

අනුරසති. තිණ්ණං පුග්ගලානං මානානුසරයො ච අනුරසති පටිඝානුසරයො ච 
අනුරසති. 

යස්ස පටිඝානුසරයො අනුරසති තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසතීති? ද්වින්නං පුග්ගලානං පටිඝානුසරයො අනුරසති, 
රනො ච රතසං විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස පටිඝානුසරයො ච
අනුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොච අනුරසති. 
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යස්සවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතිතස්සපටිඝානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

යස්ස පටිඝානුසරයො අනුරසති තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයො අනුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්සවාපනඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතිතස්සපටිඝානුසරයො අනුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස පටිඝානුසරයො 
අනුරසති. තිණ්ණං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො ච අනුරසති පටිඝානුසරයො ච
අනුරසති. 

5. යස්ස මානානුසරයො අනුරසති තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං මානානුසරයො අනුරසති, රනො ච රතසං 
විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස මානානුසරයො ච අනුරසති 
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසති. 

යස්සවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතිතස්සමානානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

යස්ස මානානුසරයො අනුරසති තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයො අනුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්සවා පනඅවිජ්ජානුසරයො අනුරසතිතස්සමානානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

6. (ක)යස්ස දිට්ඨානුසරයොඅනුරසතිතස්සවිචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස දිට්ඨානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස දිට්ඨානුසරයො අනුරසති තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.… 

අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්සවාපනඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතිතස්සදිට්ඨානුසරයො අනුරසතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

81 

පටුන 

තිණ්ණං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච රතසං 
දිට්ඨානුසරයො අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස අවිජ්ජානුසරයො ච අනුරසති
දිට්ඨානුසරයොච අනුරසති. 

7. යස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො

අනුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච රතසං 
විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස අවිජ්ජානුසරයො ච අනුරසති
විචිකිච්ඡානුසරයො චඅනුරසති. 

8. (ක)යස්ස භවරාගානුසරයොඅනුරසතිතස්සඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස භවරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

9. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති තස්ස

මානානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්සමානානුසරයො අනුරසති, රනො චතස්සකාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති.තිණ්ණංපුග්ගලානංමානානුසරයොචඅනුරසති
කාමරාගානුසරයොච පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති තස්ස 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති, 
රනොචරතසංවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසති.පුථුජ්ජනස්සකාමරාගානුසරයොච
පටිඝානුසරයොච අනුරසන්ති විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? ආමන්තා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති තස්ස 

භවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්සඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසති, රනොචතස්සකාමරාගානුසරයොච 
පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති.තිණ්ණංපුග්ගලානංඅවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසති
කාමරාගානුසරයො චපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති.(දුකමූලකං) 

10. යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අනුරසන්තිතස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? 

ද්වින්නංපුග්ගලානංකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො

ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති
විචිකිච්ඡානුසරයොච අනුරසති. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්තීති? ආමන්තා. 

යස්සකාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො චමානානුසරයො ච අනුරසන්ති

තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්සඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතස්ස 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. තිණ්ණං පුග්ගලානං
අවිජ්ජානුසරයො ච අනුරසති කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
මානානුසරයොචඅනුරසන්ති.(තිකමූලකං) 

11. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තිතස්ස විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 
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(ඛ)යස්සවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතිතස්සකාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තීති? ආමන්තා. 

යස්සකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයො

ච අනුරසන්ති තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.… අවිජ්ජානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්සඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතස්ස 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති. ද්වින්නං
පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච

මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං දිට්ඨානුසරයො අනුරසති. 
පුථුජ්ජනස්සඅවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසති කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොච

මානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්ති. (චතුක්කමූලකං) 

12. යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති තස්ස

භවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්සඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතස්ස 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච
අනුරසන්ති. ද්වින්නං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොච අනුරසන්ති, රනොචරතසංදිට්ඨානුසරයොච
විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති. පුථුජ්ජනස්ස අවිජ්ජානුසරයො ච අනුරසති
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසන්ති. (පඤ්චකමූලකං) 

13. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති තස්ස

අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

භවරාගානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්ස අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච 

අනුරසන්ති, රනොචතස්සකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචදිට්ඨානුසරයො 
ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති. ද්වින්නං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො ච
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච 

අනුරසන්ති, රනොචරතසංදිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසන්ති. 
පුථුජ්ජනස්සඅවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසතිකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොච
මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච
අනුරසන්ති.(ඡක්කමූලකං) 

(ඛ)අනුරලොමඔකාරසො 

14. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො

අනුරසතීති? රනො. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පටිඝානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? රනො. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති තත්ථ මානානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ මානානුසරයො අනුරසති, රනො ච තත්ථ 
කාමරාගානුසරයොඅනුරසති.කාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුඑත්ථ මානානුසරයො
චඅනුරසතිකාමරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

යත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

අනුරසති, රනො ච තත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති. කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුඑත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසතිකාමරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

(ක)යත්ථකාමරාගානුසරයොඅනුරසතිතත්ථභවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? 
රනො. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? රනො. 

(ක)යත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසතිතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අනුරසති, රනො ච තත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති. කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුඑත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසතිකාමරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

15. (ක)යත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසතිතත්ථමානානුසරයො අනුරසතීති? 
රනො. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො අනුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො

අනුරසතීති? රනො. 

යත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො 

අනුරසතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති, රනො චතත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති. දුක්ඛාය
රවෙනායඑත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසතිපටිඝානුසරයොචඅනුරසති. 
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(ක) යත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති තත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසතීති? 
රනො. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අනුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො 

අනුරසතීති? රනො. 

(ක) යත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො 

අනුරසතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

අනුරසති, රනො ච තත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ
අවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසතිපටිඝානුසරයොචඅනුරසති. 

16. යත්ථ මානානුසරයො අනුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තත්ථ මානානුසරයො 

අනුරසතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති, රනො ච තත්ථ 
මානානුසරයොඅනුරසති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා
එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසතිමානානුසරයොචඅනුරසති. 

(ක)යත්ථ මානානුසරයොඅනුරසතිතත්ථ භවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුඑත්ථමානානුසරයොඅනුරසති, රනොචතත්ථ 
භවරාගානුසරයො අනුරසති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ මානානුසරයො ච
අනුරසතිභවරාගානුසරයො චඅනුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අනුරසති තත්ථ මානානුසරයො

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ මානානුසරයො අනුරසති තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 
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(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ මානානුසරයො 

අනුරසතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච තත්ථ 
මානානුසරයොඅනුරසති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා
එත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසතිමානානුසරයොචඅනුරසති. 

17. (ක) යත්ථ දිට්ඨානුසරයො අනුරසති තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථදිට්ඨානුසරයොඅනුරසතිතත්ථභවරාගානුසරයො අනුරසතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු එත්ථ දිට්ඨානුසරයො අනුරසති, රනො ච තත්ථ 
භවරාගානුසරයො අනුරසති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ දිට්ඨානුසරයො ච
අනුරසති භවරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අනුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ දිට්ඨානුසරයො අනුරසති තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

18. (ක) යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තත්ථ භවරාගානුසරයො

අනුරසතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති, රනො ච 
තත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසති භවරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අනුරසති තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 
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(ක)යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතිතත්ථ අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

19. (ක) යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ භවරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? 

කාමධාතුයා තීසුරවෙනාසුඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනොචතත්ථ
භවරාගානුසරයො අනුරසති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච
අනුරසතිභවරාගානුසරයොචඅනුරසති.(එකමූලකං) 

20. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති තත්ථ

මානානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ මානානුසරයො අනුරසති, රනො ච තත්ථ 
කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු

එත්ථ මානානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තත්ථ
පටිඝානුසරයොඅනුරසති. 

යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසති, රනොච තත්ථ
කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු

එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තත්ථ
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පටිඝානුසරයො අනුරසති. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතත්ථ කාමරාගානුසරයොඅනුරසති. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති තත්ථ 

භවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පනභවරාගානුසරයො අනුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? රනො. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච තත්ථ 
කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු

එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තත්ථ
පටිඝානුසරයො අනුරසති. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති.
(දුකමූලකං) 

21. යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අනුරසන්ති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසතීති? 

නත්ථි. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

අනුරසන්ති, රනොචතත්ථකාමාරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති.
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

මානානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතත්ථපටිඝානුසරයොඅනුරසති.දුක්ඛාය

රවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච
තත්ථකාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අනුරසන්ති තත්ථභවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පනභවරාගානුසරයො අනුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අනුරසන්ති, රනොචතත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අනුරසන්තිතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අනුරසන්ති, රනොචතත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති. 
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

මානානුසරයොච අනුරසන්ති, රනොචතත්ථපටිඝානුසරයොඅනුරසති.දුක්ඛාය

රවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොච පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතත්ථ

කාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්ති. (තිකමූලකං) 

22. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තිතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයොච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො
ච අනුරසන්ති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච
තත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති. දුක්ඛායරවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතත්ථ කාමරාගානුසරයො
චමානානුසරයොචඅනුරසන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තිතත්ථභවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පනභවරාගානුසරයො අනුරසතිතත්ථ කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො
ච අනුරසන්ති. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයො චඅනුරසන්තිතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයො චඅනුරසන්ති, රනොචතත්ථකාමරාගානුසරයොච පටිඝානුසරයො
චඅනුරසන්ති. 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචකාමරාගානුසරයොච 

මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තත්ථ පටිඝානුසරයො

අනුරසති. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොචතත්ථකාමරාගානුසරයොචමානානුසරයො

චඅනුරසන්ති. (චතුක්කමූලකං) 

23. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති තත්ථ භවරාගානුසරයො

අනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පනභවරාගානුසරයො අනුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අනුරසන්තීති? 
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රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තත්ථ
කාමරාගානුසරයොච පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

අනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තත්ථ
කාමරාගානුසරයොච පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු
එත්ථඅවිජ්ජානුසරයොච කාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොච

විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති.
දුක්ඛායරවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචපටිඝානුසරයොච දිට්ඨානුසරයොච

විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 
මානානුසරයොචඅනුරසන්ති.(පඤ්චකමූලකං) 

24. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

ච…රප.…භවරාගානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොචභවරාගානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොච
තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොච අනුරසන්ති, රනොචතත්ථපටිඝානුසරයො
චභවරාගානුසරයොචඅනුරසන්ති.දුක්ඛායරවෙනාය එත්ථ අවිජ්ජානුසරයොච

පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච
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තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති.
(ඡක්කමූලකං) 

(ග)අනුරලොමපුග්ගරලොකාසා 

25. (ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ

පටිඝානුසරයොඅනුරසතීති? රනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොඅනුරසතීති? රනො. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ මානානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොඅනුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස

තත්ථ මානානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො
අනුරසති. තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

මානානුසරයො අනුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 
මානානුසරයොචඅනුරසතිකාමරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ

දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොඅනුරසති, රනොචරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසති.
පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච

අනුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොච අනුරසති. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො අනුරසතීති? 

පුථුජ්ජනස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසති, රනොච තස්සතත්ථකාමරාගානුසරයොඅනුරසති.



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසතිකාමාරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොඅනුරසතිතස්සතත්ථභවරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? රනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොඅනුරසතීති? රනො. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොඅනුරසතිතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොඅනුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස 

තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො
අනුරසති. තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනොචරතසංතත්ථකාමරාගානුසරයො
අනුරසති.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුරතසංතත්ථ
අවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසතිකාමරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

26. (ක)යස්ස යත්ථපටිඝානුසරයො අනුරසතිතස්සතත්ථමානානුසරයො

අනුරසතීති? රනො. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථමානානුසරයොඅනුරසතිතස්සතත්ථපටිඝානුසරයො 

අනුරසතීති? රනො. 

යස්සයත්ථපටිඝානුසරයො අනුරසතිතස්සතත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො 

අනුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස
දුක්ඛාය රවෙනායතස්සතත්ථපටිඝානුසරයොචඅනුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොච 
අනුරසති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

95 

පටුන 

යස්සවාපනයත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතිතස්සතත්ථ පටිඝානුසරයො

අනුරසතීති? 

පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස

තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ පටිඝානුසරයො
අනුරසති. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසති පටිඝානුසරයොචඅනුරසති. 

(ක) යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො

අනුරසතීති? රනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොඅනුරසතීති? රනො. 

(ක) යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොඅනුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස 

තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසති, රනොචතස්සතත්ථපටිඝානුසරයොඅනුරසති.
තිණ්ණං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො
අනුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ
අවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසතිපටිඝානුසරයොචඅනුරසති. 

27. යස්ස යත්ථ මානානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ දිට්ඨානුසරයො 

…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? 

තිණ්ණංපුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා 

රතසංතත්ථමානානුසරයොඅනුරසති, රනොචරතසංතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො
අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
තස්සතත්ථමානානුසරයොචඅනුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසති. 

යස්සවාපනයත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතිතස්සතත්ථ මානානුසරයො

අනුරසතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පුථුජ්ජනස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති, 
රනොචතස්සතත්ථමානානුසරයොඅනුරසති.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයා 
ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච
අනුරසති මානානුසරයොචඅනුරසති. 

(ක) යස්ස යත්ථ මානානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො 

අනුරසතීති? 

චතුන්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

මානානුසරයො අනුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති.
රතසඤ්රඤවපුග්ගලානං රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතසංතත්ථමානානුසරයො
චඅනුරසතිභවරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ

මානානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස යත්ථ මානානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

මානානුසරයොඅනුරසතීති? 

චතුන්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අනුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ මානානුසරයො අනුරසති. රතසඤ්රඤව
පුග්ගලානංකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතසංතත්ථ
අවිජ්ජානුසරයොච අනුරසතිමානානුසරයොචඅනුරසති. 

28. (ක) යස්ස යත්ථ දිට්ඨානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස යත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස 

තත්ථභවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො

අනුරසති, රනොචතස්සතත්ථභවරාගානුසරයොඅනුරසති.තස්රසව පුග්ගලස්ස
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසති 
භවරාගානුසරයොචඅනුරසති. 

යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

භවරාගානුසරයො අනුරසති, රනොචරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසති.
පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො ච
අනුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසති. 

29. (ක) යස්ස යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 

රතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසති, රනොචරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයො

අනුරසති. පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 
තස්ස තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොච අනුරසති. 

30. (ක) යස්ස යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

භවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? 

චතුන්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොචඅනුරසතිභවරාගානුසරයොචඅනුරසති. (එකමූලකං) 

31. (ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති

තස්සතත්ථමානානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස

තත්ථ මානානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසංතත්ථමානානුසරයො අනුරසති, රනොචරතසංතත්ථකාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානංකාමධාතුයා ද්වීසු

රවෙනාසුරතසංතත්ථමානානුසරයොචකාමරාගානුසරයොච අනුරසන්ති, රනො
චරතසංතත්ථපටිඝානුසරයොඅනුරසති. 

යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තිතස්සතත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො චපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො

අනුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච 
අනුරසන්ති. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ

පටිඝානුසරයො අනුරසති. තස්රසවපුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනායතස්සතත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයොඅනුරසති. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තිතස්ස 

තත්ථභවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? රනො. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තිතස්ස 

තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස 

තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, රනොචරතසංතත්ථකාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානංකාමධාතුයා ද්වීසු

රවෙනාසු රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති, 
රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං
දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච

අනුරසන්ති, රනොචරතසංතත්ථකාමරාගානුසරයොඅනුරසති.(දුකමූලකං) 

32. යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
අනුරසන්ති තස්ස තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො

අනුරසතීති? නත්ථි. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයොචඅනුරසන්ති.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු
තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අනුරසන්ති, රනොචතස්සතත්ථ පටිඝානුසරයොඅනුරසති.තස්රසවපුග්ගලස්ස
දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච

අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච
අනුරසන්ති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

අනුරසන්තිතස්සතත්ථභවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

චතුන්නං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ 

භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො චඅනුරසන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

අනුරසන්තිතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, 
රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
අනුරසන්ති. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා

අරූපධාතුයාතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනො
ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. තිණ්ණං
පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුරතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචකාමරාගානුසරයොච මානානුසරයොච

අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො අනුරසති. රතසඤ්රඤව
පුග්ගලානං දුක්ඛායරවෙනායරතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචපටිඝානුසරයො ච 

අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අනුරසන්ති. (තිකමූලකං) 

33. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො

ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසතීති? 
නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච 

අනුරසන්තීති? 

පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. තස්රසව පුග්ගලස්ස
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච
තස්සතත්ථපටිඝානුසරයො අනුරසති.තස්රසවපුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය
තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච
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අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච
අනුරසන්ති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තිතස්සතත්ථභවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

අනුරසන්තීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති.
පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො ච

මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ
කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොච අනුරසන්ති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්තිතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

අනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, 
රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයොච අනුරසන්ති.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති. ද්වින්නං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසංතත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං 
තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයො චකාමරාගානුසරයො චමානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනොච
රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති. රතසඤ්රඤව 
පුග්ගලානං දුක්ඛායරවෙනායරතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචපටිඝානුසරයොච
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අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති. පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස

තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොච අනුරසන්ති, රනොච
තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. තස්රසව 
පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච
තස්සතත්ථපටිඝානුසරයො අනුරසති. තස්රසවපුග්ගලස්ස දුක්ඛායරවෙනාය

තස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචපටිඝානුසරයොච දිට්ඨානුසරයොචඅනුරසන්ති, 
රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති.
(චතුක්කමූලකං) 

34. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො
ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති තස්ස තත්ථ

භවරාගානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොච අනුරසන්තීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච
අනුරසන්ති. පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ
භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච 
අනුරසන්ති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච 
දිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසන්තිතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො 

අනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච 

විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 
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අනාගාමිස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, 
රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති. තස්රසව පුග්ගලස්ස
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච
අනුරසන්ති. ද්වින්නං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච
අනුරසන්ති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං

තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, 
රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 
අනුරසන්ති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච
අනුරසන්ති.පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො

චමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොච විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසන්ති, රනොච
තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති. තස්රසව
පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච
කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

අනුරසන්ති, රනොචතස්සතත්ථපටිඝානුසරයොඅනුරසති.තස්රසවපුග්ගලස්ස
දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචඅනුරසන්ති. (පඤ්චකමූලකං) 

35. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො
චදිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොච භවරාගානුසරයොචඅනුරසන්තිතස්ස

තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅනුරසතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච 

විචිකිච්ඡානුසරයොචභවරාගානුසරයොචඅනුරසන්තීති? 

අනාගාමිස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අනුරසති, 
රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොච විචිකිච්ඡානුසරයොචභවරාගානුසරයොචඅනුරසන්ති. තස්රසව 
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පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච
අනුරසන්ති. තස්රසව පුග්ගලස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච
තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅනුරසන්ති.ද්වින්නංපුග්ගලානංරූපධාතුයා අරූපධාතුයා
රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච

අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං
කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරතසංතත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචකාමරාගානුසරයො

ච මානානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අනුරසන්ති. 
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

පටිඝානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච
මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච
අනුරසන්ති.පුථුජ්ජනස්සරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා තස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො
ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච

අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
අනුරසන්ති. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ
අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච 

විචිකිච්ඡානුසරයො ච අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ පටිඝානුසරයො ච
භවරාගානුසරයො ච අනුසන්ති. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස
තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොච පටිඝානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොච

අනුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

භවරාගානුසරයොචඅනුරසන්ති. (ඡක්කමූලකං) 

අනුසයවාරරඅනුරලොමං. 

1. අනුසයවාර 

(ඝ)පටිරලොමපුග්ගරලො 

36. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස පටිඝානුසරයො

නානුරසතීති? ආමන්තා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන පටිඝානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක)යස්සකාමරාගානුසරයොනානුරසතිතස්සමානානුසරයො නානුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස කාමරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච තස්ස මානානුසරයො 
නානුරසති. අරහරතො කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති මානානුසරයො ච
නානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං 

කාමරාගානුසරයො නානුරසති. ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො ච
නානුරසතිකාමරාගානුසරයොචනානුරසති. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.… 

අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? 

අනාගාමිස්සකාමරාගානුසරයොනානුරසති, රනොචතස්සඅවිජ්ජානුසරයො 
නානුරසති. අරහරතො කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති අවිජ්ජානුසරයො ච
නානුරසති. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

37. (ක)යස්ස පටිඝානුසරයොනානුරසතිතස්සමානානුසරයොනානුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස පටිඝානුසරයො නානුරසති, රනො ච තස්ස මානානුසරයො 
නානුරසති.අරහරතොපටිඝානුසරයොචනානුරසතිමානානුසරයොචනානුරසති. 
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(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො නානුරසති තස්ස පටිඝානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස පටිඝානුසරයො නානුරසති තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස පටිඝානුසරයො 

නානුරසතීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං 
පටිඝානුසරයොනානුරසති.ද්වින්නංපුග්ගලානංවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති 
පටිඝානුසරයොචනානුරසති. 

යස්ස පටිඝානුසරයො නානුරසති තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයො නානුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස පටිඝානුසරයො නානුරසති, රනො ච තස්ස අවිජ්ජානුසරයො 
නානුරසති. අරහරතො පටිඝානුසරයො ච නානුරසති අවිජ්ජානුසරයො ච
නානුරසති. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස පටිඝානුසරයො

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

38. යස්ස මානානුසරයො නානුරසති තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස මානානුසරයො 

නානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං 
මානානුසරයො නානුරසති. අරහරතො විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති 
මානානුසරයොචනානුරසති. 

යස්ස මානානුසරයො නානුරසති තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයො නානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස මානානුසරයො

නානුරසතීති? ආමන්තා. 
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39. (ක) යස්ස දිට්ඨානුසරයො නානුරසති තස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස දිට්ඨානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස 

භවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං 
අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති. අරහරතො විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති 
අවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

40. (ක) යස්ස භවරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස අවිජ්ජානුසරයො

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස භවරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

41. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්තිතස්ස

මානානුසරයො නානුරසතීති? 

අනාගාමිස්සකාමරාගානුසරයො චපටිඝානුසරයො චනානුරසන්ති, රනොච 
තස්සමානානුසරයොනානුරසති.අරහරතොකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො
ච නානුරසන්තිමානානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? ආමන්තා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති තස්ස 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති. ද්වින්නං පුග්ගලානං
විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
නානුරසන්ති. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති තස්ස 

භවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? 

අනාගාමිස්සකාමරාගානුසරයො චපටිඝානුසරයො චනානුරසන්ති, රනොච 
තස්සඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසති.අරහරතොකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො
චනානුරසන්ති අවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? ආමන්තා.(දුකමූලකං) 

42. යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

නානුරසන්ති තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසතීති? 

ආමන්තා. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති. 
අනාගාමිස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච

නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස මානානුසරයො නානුරසති. අරහරතො
විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
මානානුසරයොචනානුරසන්ති. 

යස්සකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචනානුරසන්ති 

තස්සභවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචනානුරසන්තීති? ආමන්තා.(තිකමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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43. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයො ච නානුරසන්ති තස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතිතස්සකාමරාගානුසරයොච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච නානුරසන්ති, 
රනො ච රතසං කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
නානුරසන්ති. අනාගාමිස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො චතස්ස මානානුසරයො

නානුරසති. අරහරතො විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච නානුරසන්ති…රප.….
(චතුක්කමූලකං) 

44. යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසන්ති තස්ස

භවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

නානුරසන්තීති? ආමන්තා.(පඤ්චකමූලකං) 

45. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො චනානුරසන්තිතස්ස

අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතිතස්සකාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

භවරාගානුසරයොච නානුරසන්තීති? ආමන්තා.(ඡක්කමූලකං) 

(ඞ)පටිරලොමඔකාරසො 

46. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො

නානුරසතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච තත්ථ 
පටිඝානුසරයො නානුරසති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන එත්ථ
කාමරාගානුසරයොච නානුරසතිපටිඝානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පටිඝානුසරයො නානුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුඑත්ථපටිඝානුසරයොනානුරසති, රනොච තත්ථ
කාමරාගානුසරයො නානුරසති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන එත්ථ
පටිඝානුසරයොචනානුරසතිකාමරාගානුසරයොචනානුරසති. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ මානානුසරයො 

නානුරසතීති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථකාමරාගානුසරයොනානුරසති, රනොචතත්ථ 
මානානුසරයො නානුරසති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන එත්ථ
කාමරාගානුසරයොචනානුරසති මානානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො නානුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ කාමරාගානුසරයො

නානුරසති, රනොචතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසති.අපරියාපන්රනඑත්ථ 
කාමරාගානුසරයොචනානුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ භවරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථකාමරාගානුසරයොනානුරසති, රනො චතත්ථ
භවරාගානුසරයො නානුරසති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන එත්ථ
කාමරාගානුසරයොචනානුරසතිභවරාගානුසරයොචනානුරසති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච 
තත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන එත්ථ
භවරාගානුසරයොච නානුරසතිකාමරාගානුසරයොචනානුරසති. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

නානුරසතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ කාමරාගානුසරයො 

නානුරසති, රනො ච තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති. අපරියාපන්රන එත්ථ
කාමරාගානුසරයොච නානුරසතිඅවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

47. (ක) යත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති තත්ථ මානානුසරයො

නානුරසතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථ පටිඝානුසරයො

නානුරසති, රනො ච තත්ථ මානානුසරයො නානුරසති. අපරියාපන්රන එත්ථ 
පටිඝානුසරයොචනානුරසතිමානානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො නානුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො 

නානුරසතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ මානානුසරයො නානුරසති, රනො ච තත්ථ 
පටිඝානුසරයො නානුරසති. අපරියාපන්රන එත්ථ මානානුසරයො ච නානුරසති 
පටිඝානුසරයොචනානුරසති. 

යත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථ පටිඝානුසරයො

නානුරසති, රනොචතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසති.අපරියාපන්රනඑත්ථ 
පටිඝානුසරයොචනානුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථපටිඝානුසරයොනානුරසතිතත්ථභවරාගානුසරයො නානුරසතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති, රනො ච තත්ථ 
භවරාගානුසරයො නානුරසති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුඅපරියාපන්රන එත්ථ
පටිඝානුසරයොචනානුරසතිභවරාගානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො 

නානුරසතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච තත්ථ 
පටිඝානුසරයො නානුරසති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන එත්ථ
භවරාගානුසරයොච නානුරසතිපටිඝානුසරයොචනානුරසති. 

(ක)යත්ථපටිඝානුසරයොනානුරසතිතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො නානුරසතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථ පටිඝානුසරයො

නානුරසති, රනො ච තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති. අපරියාපන්රන එත්ථ 
පටිඝානුසරයොචනානුරසතිඅවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තත්ථ පටිඝානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

48. යත්ථ මානානුසරයො නානුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ මානානුසරයො නානුරසති, රනො ච තත්ථ 
විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති. අපරියාපන්රන එත්ථ මානානුසරයො ච
නානුරසති විචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තත්ථ මානානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථමානානුසරයොනානුරසතිතත්ථභවරාගානුසරයොනානුරසතීති? 
ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ මානානුසරයො 

නානුරසතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච 
තත්ථ මානානුසරයො නානුරසති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන එත්ථ 
භවරාගානුසරයොචනානුරසතිමානානුසරයොචනානුරසති. 

(ක)යත්ථමානානුසරයොනානුරසතිතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො නානුරසතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ මානානුසරයො නානුරසති, රනො ච තත්ථ 
අවිජ්ජානුසරයොනානුරසති.අපරියාපන්රනඑත්ථමානානුසරයොචනානුරසති
අවිජ්ජානුසරයොච නානුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තත්ථ මානානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

49. (ක) යත්ථ දිට්ඨානුසරයො නානුරසති තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තත්ථ 

භවරාගානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

නානුරසතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු එත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච
තත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසති.අපරියාපන්රනඑත්ථභවරාගානුසරයොච 
නානුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති. 

(ක) යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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50. (ක) යත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

නානුරසතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු එත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච
තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති. අපරියාපන්රන එත්ථ භවරාගානුසරයො ච 
නානුරසතිඅවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තත්ථ භවරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

51. (ක)යත්ථ කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනානුරසන්තිතත්ථ

මානානුසරයොනානුරසතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච 

නානුරසන්ති, රනො ච තත්ථ මානානුසරයොනානුරසති. අපරියාපන්රන එත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති මානානුසරයො ච
නානුරසති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො නානුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ මානානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

නානුරසන්ති, රනො චතත්ථපටිඝානුසරයොනානුරසති. අපරියාපන්රනඑත්ථ
මානානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
නානුරසන්ති. 

යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති තත්ථ

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච 

නානුරසන්ති, රනො ච තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති. අපරියාපන්රන
එත්ථ කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනානුරසන්තිවිචිකිච්ඡානුසරයොච
නානුරසති. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? ආමන්තා. 
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(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති තත්ථ 

භවරාගානුසරයොනානුරසතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච 

නානුරසන්ති, රනොචතත්ථ භවරාගානුසරයොනානුරසති.අපරියාපන්රන එත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති භවරාගානුසරයො ච
නානුරසති. 

(ඛ)යත්ථවාපනභවරාගානුසරයොනානුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයොච 

පටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ භවරාගානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච 

නානුරසන්ති, රනො ච තත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති. කාමධාතුයා ද්වීසු

රවෙනාසු එත්ථ භවරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච
තත්ථකාමරාගානුසරයොනානුරසති. අපරියාපන්රනඑත්ථභවරාගානුසරයොච
නානුරසතිකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොච නානුරසන්ති. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච 

නානුරසන්ති, රනොචතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසති.අපරියාපන්රනඑත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති අවිජ්ජානුසරයො ච
නානුරසති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයොච 

පටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? ආමන්තා.(දුකමූලකං) 

52. යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

නානුරසන්ති තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසතීති? 
ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචනානුරසන්තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

නානුරසන්තිතත්ථභවරාගානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 
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(ඛ)යත්ථවාපනභවරාගානුසරයොනානුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයොච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ භවරාගානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

මානානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති.
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ භවරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච

නානුරසන්ති, රනො ච තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච 
නානුරසන්ති. අපරියාපන්රන එත්ථ භවරාගානුසරයො ච නානුරසති
කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො චමානානුසරයොචනානුරසන්ති. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

නානුරසන්ති තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචනානුරසන්තීති? ආමන්තා.(තිකමූලකං) 

53. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයො ච නානුරසන්ති තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයොච 

පටිඝානුසරයො චමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචනානුරසන්තීති? ආමන්තා
…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

54. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසන්ති තත්ථ භවරාගානුසරයො

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනභවරාගානුසරයො නානුරසතිතත්ථ කාමරාගානුසරයොච
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

නානුරසන්තීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ භවරාගානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

මානානුසරයොච නානුරසන්ති, රනොචතත්ථපටිඝානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොච
විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසන්ති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ

භවරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තත්ථ



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

117 

පටුන 

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච
නානුරසන්ති. අපරියාපන්රන එත්ථ භවරාගානුසරයො ච නානුරසති 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච 
විචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසන්ති. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසන්ති තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපන…රප.…? ආමන්තා. (පඤ්චකමූලකං) 

55. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො චවිචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයොචනානුරසන්තිතත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසතිතත්ථකාමරාගානුසරයොච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

භවරාගානුසරයොච නානුරසන්තීති? ආමන්තා.(ඡක්කමූලකං) 

(ච)පටිරලොමපුග්ගරලොකාසා 

56. (ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

පටිඝානුසරයො නානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව
පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති පටිඝානුසරයො ච නානුරසති. ද්වින්නං
පුග්ගලානං සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති පටිඝානුසරයො ච
නානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොනානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

පටිඝානුසරයොනානුරසති, රනොචරතසංතත්ථකාමරාගානුසරයොනානුරසති.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රතසං



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

118 

පටුන 

තත්ථපටිඝානුසරයො චනානුරසතිකාමරාගානුසරයො චනානුරසති. ද්වින්නං
පුග්ගලානං සබ්ෙත්ථ පටිඝානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච 
නානුරසති. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොනානුරසතිතස්සතත්ථමානානුසරයො 

නානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

කාමරාගානුසරයොනානුරසති, රනොචරතසංතත්ථමානානුසරයො නානුරසති.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති මානානුසරයො ච නානුරසති. අනාගාමිස්ස
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයොනානුරසති, රනොචතස්සතත්ථ මානානුසරයොනානුරසති.
තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති මානානුසරයො ච නානුරසති. අරහරතො
සබ්ෙත්ථකාමරාගානුසරයොච නානුරසතිමානානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? 

පුථුජ්ජනස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො
නානුරසති.තස්රසව පුග්ගලස්සඅපරියාපන්රනතස්සතත්ථකාමරාගානුසරයො
චනානුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොච නානුරසති.ද්වින්නංපුග්ගලානංසබ්ෙත්ථ
කාමරාගානුසරයොචනානුරසති විචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොනානුරසතීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො
නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති
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කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති. ද්වින්නං පුග්ගලානං සබ්ෙත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසතිකාමරාගානුසරයොචනානුරසති. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

භවරාගානුසරයො නානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො
නානුරසති.රතසඤ්රඤව පුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායඅපරියාපන්රනරතසං
තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති භවරාගානුසරයො ච නානුරසති.
අනාගාමිස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො

නානුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති. තස්රසව 
පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති භවරාගානුසරයො ච නානුරසති. අරහරතො
සබ්ෙත්ථකාමරාගානුසරයොචනානුරසතිභවරාගානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොනානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

භවරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො
නානුරසති.රතසඤ්රඤව පුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායඅපරියාපන්රනරතසං
තත්ථ භවරාගානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති.
අරහරතො සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච 
නානුරසති. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොනානුරසතිතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

නානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං 

තත්ථ කාමරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො
නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච නානුරසති අවිජ්ජානුසරයො ච නානුරසති. අනාගාමිස්ස
කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොනානුරසති, රනොචතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසති.
තස්රසව පුග්ගලස්ස අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච
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නානුරසති අවිජ්ජානුසරයො ච නානුරසති. අරහරතො සබ්ෙත්ථ
කාමරාගානුසරයොචනානුරසතිඅවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

57. (ක)යස්ස යත්ථපටිඝානුසරයොනානුරසතිතස්සතත්ථමානානුසරයො

නානුරසතීති? 

තිණ්ණංපුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ මානානුසරයො
නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ
පටිඝානුසරයො ච නානුරසති මානානුසරයො ච නානුරසති. අනාගාමිස්ස
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ

පටිඝානුසරයො නානුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ මානානුසරයො නානුරසති.
තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ
පටිඝානුසරයො චනානුරසතිමානානුසරයො චනානුරසති. අරහරතො සබ්ෙත්ථ
පටිඝානුසරයොචනානුරසතිමානානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොනානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ මානානුසරයො 

නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව
පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ මානානුසරයො ච නානුරසති
පටිඝානුසරයො චනානුරසති. අරහරතො සබ්ෙත්ථ මානානුසරයො චනානුරසති
පටිඝානුසරයොචනානුරසති. 

යස්සයත්ථපටිඝානුසරයොනානුරසතිතස්සතත්ථදිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? 

පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස

තත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො
නානුරසති.තස්රසවපුග්ගලස්සඅපරියාපන්රනතස්සතත්ථ පටිඝානුසරයොච
නානුරසති විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති. ද්වින්නං පුග්ගලානං සබ්ෙත්ථ
පටිඝානුසරයොචනානුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති. 
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යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොනානුරසතීති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො

නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව 
පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
අපරියාපන්රනරතසං තත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසතිපටිඝානුසරයොච
නානුරසති. ද්වින්නං පුග්ගලානං සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති
පටිඝානුසරයොචනානුරසති. 

(ක)යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයොනානුරසතිතස්ස තත්ථභවරාගානුසරයො

නානුරසතීති? 

තිණ්ණංපුග්ගලානංරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතසංතත්ථපටිඝානුසරයො 

නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව
පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ
පටිඝානුසරයො ච නානුරසති භවරාගානුසරයො ච නානුරසති. අනාගාමිස්ස

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතස්සතත්ථපටිඝානුසරයොනානුරසති, රනොච තස්ස
තත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා තීසු
රවෙනාසු අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ පටිඝානුසරයො ච නානුරසති 
භවරාගානුසරයොචනානුරසති.අරහරතොසබ්ෙත්ථපටිඝානුසරයො ච නානුරසති
භවරාගානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොනානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො 

නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව
පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ
භවරාගානුසරයොචනානුරසතිපටිඝානුසරයොච නානුරසති.අරහරතොසබ්ෙත්ථ
භවරාගානුසරයොචනානුරසතිපටිඝානුසරයොචනානුරසති. 

(ක) යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

නානුරසතීති? 

තිණ්ණංපුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසංතත්ථපටිඝානුසරයොනානුරසති, රනොචරතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො 
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නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ
පටිඝානුසරයො ච නානුරසති අවිජ්ජානුසරයො ච නානුරසති. අනාගාමිස්ස
කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයාතස්සතත්ථපටිඝානුසරයො

නානුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති. තස්රසව
පුග්ගලස්ස අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ පටිඝානුසරයො ච නානුරසති 
අවිජ්ජානුසරයො චනානුරසති.අරහරතොසබ්ෙත්ථපටිඝානුසරයොච නානුරසති
අවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

58. යස්ස යත්ථ මානානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසතීති? 

පුථුජ්ජනස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ මානානුසරයො නානුරසති, 
රනො ච තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති. තස්රසව පුග්ගලස්ස
අපරියාපන්රනතස්සතත්ථමානානුසරයො චනානුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයො ච 
නානුරසති.අරහරතොසබ්ෙත්ථමානානුසරයොචනානුරසතිවිචිකිච්ඡානුසරයො
චනානුරසති. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

මානානුසරයොනානුරසතීති? 

තිණ්ණංපුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු රූපධාතුයාඅරූපධාතුයා

රතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසති, රනොච රතසංතත්ථමානානුසරයො
නානුරසති.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායඅපරියාපන්රන රතසං
තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො චනානුරසතිමානානුසරයො චනානුරසති. අරහරතො
සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසතිමානානුසරයොචනානුරසති. 

(ක) යස්ස යත්ථ මානානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො 

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

මානානුසරයොනානුරසතීති? 

චතුන්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

භවරාගානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ මානානුසරයො නානුරසති.
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රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ
භවරාගානුසරයො ච නානුරසතිමානානුසරයොචනානුරසති.අරහරතොසබ්ෙත්ථ
භවරාගානුසරයොචනානුරසතිමානානුසරයො චනානුරසති. 

(ක) යස්ස යත්ථ මානානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

නානුරසතීති? 

චතුන්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ මානානුසරයො 

නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව 
පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ මානානුසරයො ච නානුරසති
අවිජ්ජානුසරයොච නානුරසති.අරහරතොසබ්ෙත්ථමානානුසරයොචනානුරසති
අවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

මානානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

59. (ක) යස්ස යත්ථ දිට්ඨානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස යත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස 

තත්ථභවරාගානුසරයොනානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො
නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු
අපරියාපන්රනරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොච නානුරසතිභවරාගානුසරයො
ච නානුරසති. අරහරතො සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති
භවරාගානුසරයොචනානුරසති. 

යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? 

පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො 

නානුරසති, රනො ච තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති. තස්රසව
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පුග්ගලස්ස අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො ච නානුරසති 
විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති. අරහරතො සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසරයො ච
නානුරසති විචිකිච්ඡානුසරයො චනානුරසති. 

(ක)යස්සයත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතිතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

නානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 

රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති, රනො ච රතසං තත්ථ
අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං
තත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති අවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති.අරහරතො
සබ්ෙත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති අවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

60. (ක) යස්ස යත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? 

චතුන්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

භවරාගානුසරයොනානුරසති, රනොචරතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසති.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො ච
නානුරසතිඅවිජ්ජානුසරයොච නානුරසති.අරහරතොසබ්ෙත්ථභවරාගානුසරයො
චනානුරසතිඅවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

භවරාගානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

61. (ක) යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො චනානුරසන්ති

තස්සතත්ථමානානුසරයො නානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
මානානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං
තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති මානානුසරයො ච
නානුරසති.අනාගාමිස්සකාමධාතුයාද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා

තස්සතත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොච නානුරසන්ති, රනොචතස්ස
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තත්ථ මානානුසරයො නානුරසති. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය
අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
නානුරසන්ති මානානුසරයො ච නානුරසති. අරහරතො සබ්ෙත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති මානානුසරයො ච
නානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ මානානුසරයො ච 

කාමරාගානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො
නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ
මානානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
නානුරසන්ති. අරහරතො සබ්ෙත්ථ මානානුසරයො ච නානුරසති
කාමරාගානුසරයොච පටිඝානුසරයොචනානුරසන්ති. 

යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති තස්ස 

තත්ථදිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? 

පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො
නානුරසති.තස්රසව පුග්ගලස්සඅපරියාපන්රනතස්සතත්ථකාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති. ද්වින්නං
පුග්ගලානං සබ්ෙත්ථ…රප.…. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

ද්වින්නංපුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායරතසංතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොච

කාමරාගානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො 

නානුරසති. රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු රතසංතත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති. ද්වින්නං පුග්ගලානං
සබ්ෙත්ථ…රප.…. 
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(ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො චනානුරසන්තිතස්ස

තත්ථභවරාගානුසරයොනානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
භවරාගානුසරයොනානුරසති. රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංඅපරියාපන්රනරතසං
තත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොච නානුරසන්තිභවරාගානුසරයොච
නානුරසති. අනාගාමිස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ
භවරාගානුසරයො නානුරසති. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු
අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
නානුරසන්තිභවරාගානුසරයොචනානුරසති.අරහරතොසබ්ෙත්ථ…රප.…. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො ච 

කාමරාගානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො
නානුරසති.රතසඤ්රඤව පුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරතසංතත්ථ

භවරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
කාමරාගානුසරයොනානුරසති.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානං අපරියාපන්රනරතසං
තත්ථ භවරාගානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච 
නානුරසන්ති.අරහරතොසබ්ෙත්ථ…රප.…. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනානුරසන්තිතස්ස 

තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ 
අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං
තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති අවිජ්ජානුසරයො ච
නානුරසති. අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

තස්සතත්ථකාමරාගානුසරයොච පටිඝානුසරයොචනානුරසන්ති, රනොචතස්ස
තත්ථ අවිජ්ජානුසරයොනානුරසති.තස්රසව පුග්ගලස්ස අපරියාපන්රනතස්ස
තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති අවිජ්ජානුසරයො ච
නානුරසති.අරහරතොසබ්ෙත්ථ…රප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනානුරසන්තීති? ආමන්තා. (දුකමූලකං) 

62. යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
නානුරසන්ති තස්ස තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො

නානුරසතීති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

ද්වින්නංපුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායරතසංතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොච

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ 
පටිඝානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු

රවෙනාසු රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, 
රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනානුරසන්ති, රනො
ච රතසං තත්ථ මානානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං
අපරියාපන්රනරතසංතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසතිකාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති. අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ
මානානුසරයො නානුරසති. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය 
අපරියාපන්රනතස්සතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසතිකාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති. අරහරතො
සබ්ෙත්ථ…රප.…. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

නානුරසන්තිතස්සතත්ථභවරාගානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචනානුරසන්තීති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො ච 

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
පටිඝානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රවෙනාසුරතසංතත්ථභවරාගානුසරයොච පටිඝානුසරයොචනානුරසන්ති, රනො
ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො ච
නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
නානුරසන්ති. අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ

භවරාගානුසරයොචකාමරාගානුසරයොච පටිඝානුසරයොචනානුරසන්ති, රනොච
තස්සතත්ථමානානුසරයොනානුරසති.තස්රසව පුග්ගලස්සදුක්ඛායරවෙනාය
අපරියාපන්රනතස්සතත්ථභවරාගානුසරයොචනානුරසති කාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති. අරහරතො
සබ්ෙත්ථ…රප.…. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

නානුරසන්තිතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ
අවිජ්ජානුසරයොනානුරසති. තස්රසවපුග්ගලස්ස අපරියාපන්රනතස්ස තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති
අවිජ්ජානුසරයොචනානුරසති.අරහරතො සබ්ෙත්ථ…රප.…. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්තීති? 
ආමන්තා.(තිකමූලකං) 

63. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො

චදිට්ඨානුසරයොචනානුරසන්තිතස්ස තත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොනානුරසතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

නානුරසන්තීති? 

ද්වින්නංපුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායරතසංතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොච

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො චනානුරසන්ති, රනො ච 
රතසංතත්ථපටිඝානුසරයොනානුරසති.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංකාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච

නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පටුන 

නානුරසන්ති.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංරූපධාතුයා අරූපධාතුයාරතසංතත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ මානානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව 
පුග්ගලානං අපරියාපන්රන රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසති
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච
නානුරසන්ති. අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ
මානානුසරයො නානුරසති. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය
අපරියාපන්රනතස්සතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසති කාමරාගානුසරයො
චපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචනානුරසන්ති.අරහරතො 
සබ්ෙත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයො චනානුරසතිකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො
චමානානුසරයොච දිට්ඨානුසරයොචනානුරසන්ති…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

64. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො
ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසන්ති තස්ස තත්ථ

භවරාගානුසරයොනානුරසතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොච නානුරසන්තීති? 

පුථුජ්ජනස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො ච 

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ
පටිඝානුසරයොච දිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසන්ති.තස්රසව
පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච
මානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොචනානුරසන්ති. තස්රසව
පුග්ගලස්ස අපරියාපන්රන තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො ච නානුරසති
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච
විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසන්ති. ද්වින්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය
රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච රතසං තත්ථ
පටිඝානුසරයො නානුරසති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසු රතසංතත්ථභවරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොච නානුරසන්ති, රනොචරතසංතත්ථ කාමරාගානුසරයොච
මානානුසරයො ච නානුරසන්ති. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං අපරියාපන්රන
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රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 
නානුරසන්ති. අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ
භවරාගානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ මානානුසරයො
නානුරසති.තස්රසවපුග්ගලස්සදුක්ඛායරවෙනායඅපරියාපන්රන තස්සතත්ථ
භවරාගානුසරයො ච නානුරසති කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
මානානුසරයොච දිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයො චනානුරසන්ති.අරහරතො 
සබ්ෙත්ථ…රප.….(පඤ්චකමූලකං) 

65. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො
චදිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොච භවරාගානුසරයොචනානුරසන්තිතස්ස

තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොනානුරසතීති? 

අනාගාමිස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

භවරාගානුසරයො ච නානුරසන්ති, රනො ච තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො
නානුරසති.තස්රසව පුග්ගලස්සඅපරියාපන්රනතස්සතත්ථකාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච
භවරාගානුසරයො ච නානුරසන්ති අවිජ්ජානුසරයො ච නානුරසති. අරහරතො
සබ්ෙත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයො
ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච නානුරසන්ති අවිජ්ජානුසරයො ච
නානුරසති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො නානුරසති තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච නානුරසන්තීති? ආමන්තා.
(ඡක්කමූලකං) 

අනුසයවාරරපටිරලොමං. 

අනුසයවාරරො. 
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2. සානුසයවාරරො 

(ක)අනුරලොමපුග්ගරලො 

66. (ක) රයො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො රසො පටිඝානුසරයන 

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන පටිඝානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ක) රයො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො රසො මානානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන 

සානුසරයොති? 

අනාගාමී මානානුසරයන සානුසරයො, රනො ච කාමරාගානුසරයන
සානුසරයො.තරයො පුග්ගලා මානානුසරයනචසානුසයාකාමරාගානුසරයනච
සානුසයා. 

රයො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො රසො දිට්ඨානුසරයන…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? 

ද්රව පුග්ගලා කාමරාගානුසරයන සානුසයා, රනො ච විචිකිච්ඡානුසරයන 
සානුසයා.පුථුජ්ජරනොකාමරාගානුසරයනචසානුසරයොවිචිකිච්ඡානුසරයනච
සානුසරයො. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො රසො භවරාගානුසරයන…රප.…

අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන 

සානුසරයොති? 
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අනාගාමී අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො, රනො ච කාමරාගානුසරයන
සානුසරයො.තරයොපුග්ගලාඅවිජ්ජානුසරයනචසානුසයාකාමරාගානුසරයනච 
සානුසයා. 

67. (ක) රයො පටිඝානුසරයන සානුසරයො රසො මානානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසරයන සානුසරයො රසො පටිඝානුසරයන

සානුසරයොති? 

අනාගාමීමානානුසරයනසානුසරයො, රනොචපටිඝානුසරයනසානුසරයො.
තරයො පුග්ගලාමානානුසරයනචසානුසයාපටිඝානුසරයනචසානුසයා. 

රයො පටිඝානුසරයන සානුසරයො රසො දිට්ඨානුසරයන…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයොති? 

ද්රව පුග්ගලා පටිඝානුසරයන සානුසයා, රනො ච විචිකිච්ඡානුසරයන
සානුසයා. පුථුජ්ජරනො පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයන ච 
සානුසරයො. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො පටිඝානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො පටිඝානුසරයන සානුසරයො රසො භවරාගානුසරයන…රප.…

අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො පටිඝානුසරයන

සානුසරයොති? 

අනාගාමීඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයො, රනොචපටිඝානුසරයනසානුසරයො.
තරයො පුග්ගලාඅවිජ්ජානුසරයනචසානුසයාපටිඝානුසරයනචසානුසයා. 

68. රයො මානානුසරයන සානුසරයො රසො දිට්ඨානුසරයන…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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තරයො පුග්ගලා මානානුසරයන සානුසයා, රනො ච විචිකිච්ඡානුසරයන
සානුසයා. පුථුජ්ජරනො මානානුසරයන ච සානුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයන ච 
සානුසරයො. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො මානානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො මානානුසරයන සානුසරයො රසො භවරාගානුසරයන…රප.…

අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො මානානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

69. (ක) රයො දිට්ඨානුසරයන සානුසරයො රසො විචිකිච්ඡානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො දිට්ඨානුසරයන 

සානුසරයොති? ආමන්තා…රප.…. 

70. රයො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො භවරාගානුසරයන…රප.…

අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො විචිකිච්ඡානුසරයන 

සානුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා අවිජ්ජානුසරයන සානුසයා, රනො ච විචිකිච්ඡානුසරයන 
සානුසයා. පුථුජ්ජරනො අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයන ච
සානුසරයො. 

71. (ක) රයො භවරාගානුසරයන සානුසරයො රසො අවිජ්ජානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො භවරාගානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

72. (ක) රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො රසො

මානානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන මානානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයන චසානුසරයොති? 

අනාගාමී මානානුසරයන සානුසරයො, රනො ච කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. තරයො පුග්ගලා මානානුසරයන ච සානුසයා
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනච සානුසයා. 

රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො රසො

දිට්ඨානුසරයන…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? 

ද්රවපුග්ගලාකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසයා, රනොච 
විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසයා. පුථුජ්ජරනො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයනචසානුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච 

පටිඝානුසරයනචසානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො රසො

භවරාගානුසරයන…රප.… අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයන චසානුසරයොති? 

අනාගාමී අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො, රනො ච කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. තරයො පුග්ගලා අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසයා 
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසයා.(දුකමූලකං) 

73. රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච

සානුසරයොරසොදිට්ඨානුසරයන…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? 

ද්රවපුග්ගලාකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච 

සානුසයා, රනො ච විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසයා. පුථුජ්ජරනො
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසරයො
විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච සානුසරයොති? ආමන්තා. 
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රයොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසරයො

රසො භවරාගානුසරයන…රප.…අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයන චමානානුසරයනචසානුසරයොති? 

අනාගාමී අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච 
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. තරයො පුග්ගලා
අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසයා කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
මානානුසරයනචසානුසයා.(තිකමූලකං) 

74. (ක)රයො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච

දිට්ඨානුසරයනචසානුසරයොරසො විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොරසොකාමරාගානුසරයනච 

පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචසානුසරයොති? ආමන්තා
…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

75. රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො රසො

භවරාගානුසරයන…රප.…අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන චමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච

සානුසරයොති? 

අනාගාමී අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච 
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයන
ච සානුසරයො. ද්රව පුග්ගලා අවිජ්ජානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසයා, රනො ච දිට්ඨානුසරයන ච
විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසයා. පුථුජ්ජරනො අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසරයො
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච
විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො.(පඤ්චකමූලකං) 

76. (ක)රයො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච
දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච භවරාගානුසරයනචසානුසරයොරසො 

අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 
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(ඛ)රයොවා පනඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොරසොකාමරාගානුසරයනච 
පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච

භවරාගානුසරයනච සානුසරයොති? 

අනාගාමී අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච භවරාගානුසරයන ච

සානුසරයො, රනොචකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයන ච 
විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො. ද්රව පුග්ගලා අවිජ්ජානුසරයන ච
කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචභවරාගානුසරයන

ච සානුසයා, රනො ච දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසයා.
පුථුජ්ජරනො අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසරයො කාමරාගානුසරයන ච 
පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච
භවරාගානුසරයනච සානුසරයො.(ඡක්කමූලකං) 

(ඛ)අනුරලොමඔකාරසො 

77. (ක) යරතො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො තරතො පටිඝානුසරයන

සානුසරයොති? රනො. 

(ඛ)යරතොවාපනපටිඝානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

සානුසරයොති? රනො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො තරතො මානානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පනමානානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන 

සානුසරයොති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතොමානානුසරයනසානුසරයො, රනොචතරතො 
කාමරාගානුසරයන සානුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො
මානානුසරයනචසානුසරයො කාමරාගානුසරයනචසානුසරයො. 

යරතො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො තරතො කාමරාගානුසරයන 

සානුසරයොති? 
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දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන 

සානුසරයො, රනොචතරතොකාමරාගානුසරයනසානුසරයො.කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසු තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො කාමරාගානුසරයන ච
සානුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො තරතො භවරාගානුසරයන 

සානුසරයොති? රනො. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන 

සානුසරයොති? රනො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන 

සානුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසරයන 

සානුසරයො, රනොචතරතොකාමරාගානුසරයනසානුසරයො.කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසු තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසරයො කාමරාගානුසරයන ච
සානුසරයො. 

78. (ක) යරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො තරතො මානානුසරයන

සානුසරයොති? රනො. 

(ඛ) යරතො වා පන මානානුසරයන සානුසරයො තරතො පටිඝානුසරයන

සානුසරයොති? රනො. 

යරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො තරතො පටිඝානුසරයන 

සානුසරයොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො 

විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො.



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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දුක්ඛායරවෙනායතරතො විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයොපටිඝානුසරයනච
සානුසරයො. 

(ක) යරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො තරතො භවරාගානුසරයන

සානුසරයොති? රනො. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසරයන සානුසරයො තරතො පටිඝානුසරයන

සානුසරයොති? රනො. 

(ක) යරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො තරතො පටිඝානුසරයන

සානුසරයොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො 

අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො.
දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසරයො පටිඝානුසරයන ච
සානුසරයො. 

79. යරතො මානානුසරයන සානුසරයො තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො තරතො මානානුසරයන 

සානුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො, රනො ච තරතො 
මානානුසරයන සානුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො මානානුසරයන ච
සානුසරයො. 

(ක) යරතො මානානුසරයන සානුසරයො තරතො භවරාගානුසරයන

සානුසරයොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො මානානුසරයන සානුසරයො, රනො ච
තරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො
මානානුසරයනචසානුසරයොභවරාගානුසරයන චසානුසරයො. 
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(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසරයන සානුසරයො තරතො මානානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො මානානුසරයන සානුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො තරතො මානානුසරයන 

සානුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො, රනො ච තරතො 
මානානුසරයන සානුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසරයො මානානුසරයන ච
සානුසරයො. 

80. (ක) යරතො දිට්ඨානුසරයන සානුසරයො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොතරතො දිට්ඨානුසරයන 

සානුසරයොති? ආමන්තා…රප.…. 

81. (ක) යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො තරතො භවරාගානුසරයන

සානුසරයොති? 

කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුතරතොවිචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයො, රනොච
තරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො
විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො භවරාගානුසරයනචසානුසරයො. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසරයනසානුසරයොතරතොවිචිකිච්ඡානුසරයන 

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

82. (ක) යරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොතරතොභවරාගානුසරයන 

සානුසරයොති? 
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කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො, රනො ච
තරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො
අවිජ්ජානුසරයනචසානුසරයො භවරාගානුසරයනචසානුසරයො.(එකමූලකං) 

83. (ක)යරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයොතරතො

මානානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනමානානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයනච 

පටිඝානුසරයනචසානුසරයොති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතොමානානුසරයනසානුසරයො, රනො චතරතො
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු 

රවෙනාසුතරතොමානානුසරයනචකාමරාගානුසරයනචසානුසරයො, රනොච
තරතොපටිඝානුසරයන සානුසරයො. 

යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො තරතො 

දිට්ඨානුසරයන…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

යරතො වාපනවිචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොතරතො කාමරාගානුසරයනච

පටිඝානුසරයනචසානුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො, රනො ච
තරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයො.කාමධාතුයාද්වීසු

රවෙනාසුතරතො විචිකිච්ඡානුසරයනචකාමරාගානුසරයනචසානුසරයො, රනො
ච තරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො

විචිකිච්ඡානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසරයනසානුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො තරතො

භවරාගානුසරයන සානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචසානුසරයොති? රනො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො තරතො

අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 
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(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචසානුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො, රනො ච
තරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයො.කාමධාතුයාද්වීසු

රවෙනාසුතරතො අවිජ්ජානුසරයනචකාමරාගානුසරයන චසානුසරයො, රනොච
තරතො පටිඝානුසරයනසානුසරයො.දුක්ඛායරවෙනායතරතොඅවිජ්ජානුසරයන

චපටිඝානුසරයනචසානුසරයො, රනොචතරතොකාමරාගානුසරයනසානුසරයො.
(දුකමූලකං) 

84. යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච

සානුසරයොතරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? 
නත්ථි. 

යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයනච 

පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච මානානුසරයන ච

සානුසරයො, රනොචතරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයො. 
කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතරතොවිචිකිච්ඡානුසරයනචකාමරාගානුසරයනච

මානානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො.

දුක්ඛායරවෙනායතරතොවිචිකිච්ඡානුසරයනච පටිඝානුසරයනචසානුසරයො, 
රනොචතරතොකාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච

සානුසරයොතරතො භවරාගානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසරයොති? මානානුසරයන
සානුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච

සානුසරයොතරතොඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයන චමානානුසරයනචසානුසරයොති? 
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රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච 

සානුසරයො, රනොචතරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයො.
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුතරතොඅවිජ්ජානුසරයනචකාමරාගානුසරයනච

මානානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො.

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො, 
රනො ච තරතො කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසරයො.
(තිකමූලකං) 

85. (ක)යරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච

දිට්ඨානුසරයනචසානුසරයොතරතො විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො තරතො
කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

සානුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච මානානුසරයන ච

දිට්ඨානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො
විචිකිච්ඡානුසරයනචකාමරාගානුසරයනච මානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයන

ච සානුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො. දුක්ඛාය රවෙනාය

තරතොවිචිකිච්ඡානුසරයනචපටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචසානුසරයො, 
රනොචතරතො කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච

දිට්ඨානුසරයනචසානුසරයොතරතොභවරාගානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචසානුසරයොති? 

මානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචසානුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච 

දිට්ඨානුසරයනචසානුසරයොතරතොඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචසානුසරයොති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච 

දිට්ඨානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො
අවිජ්ජානුසරයනචකාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

සානුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො. දුක්ඛාය රවෙනාය

තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච සානුසරයො, 
රනො ච තරතො කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසරයො.
(චතුක්කමූලකං) 

86. (ක)යරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච
දිට්ඨානුසරයන චවිචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයොතරතො භවරාගානුසරයන

සානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන
ච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච

සානුසරයොති? 

මානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච 
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන

සානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන
ච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච

සානුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච 

දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච තරතො
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුතරතො අවිජ්ජානුසරයනච කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනච

දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච තරතො
පටිඝානුසරයන සානුසරයො. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච

පටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො, රනො ච
තරතොකාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසරයො.(පඤ්චකමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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87. (ක)යරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච
දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච භවරාගානුසරයනචසානුසරයො තරතො

අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන
ච පටිඝානුසරයන චමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයන ච

භවරාගානුසරයනචසානුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච 

දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනචභවරාගානුසරයනචසානුසරයො, රනො
ච තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. කාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච

මානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයන චසානුසරයො, රනොච
තරතො පටිඝානුසරයනච භවරාගානුසරයනචසානුසරයො. දුක්ඛාය රවෙනාය
තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච

විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච තරතො කාමරාගානුසරයන ච
මානානුසරයනචභවරාගානුසරයනචසානුසරයො.(ඡක්කමූලකං) 

(ග)අනුරලොමපුග්ගරලොකාසා 

88. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයනසානුසරයොති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන සානුසරයොති? රනො. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසරයන සානුසරයොරසොතරතො මානානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන සානුසරයොති? 

අනාගාමීකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

මානානුසරයනසානුසරයො, රනොචරසොතරතොකාමරාගානුසරයනසානුසරයො.

තරයොපුග්ගලාරූපධාතුයා අරූපධාතුයාරතතරතොමානානුසරයනසානුසයා, 
රනො චරතතරතොකාමරාගානුසරයනසානුසයා. රතව පුග්ගලාකාමධාතුයා 
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ද්වීසුරවෙනාසුරතතරතොමානානුසරයනච සානුසයාකාමරාගානුසරයනච
සානුසයා. 

රයො යරතො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො 

දිට්ඨානුසරයන…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? 

ද්රවපුග්ගලාකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරතතරතොකාමරාගානුසරයන 

සානුසයා, රනො ච රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසයා. පුථුජ්ජරනො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච සානුසරයො
විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන සානුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන
සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො
විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයොකාමරාගානුසරයනච සානුසරයො. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

භවරාගානුසරයන සානුසරයොති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන සානුසරයොති? රනො. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන සානුසරයොති? 

අනාගාමීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයාරසොතරතො 

අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන
සානුසරයො. තරයො පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත

තරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසයා, රනො ච රත තරතො කාමරාගානුසරයන
සානුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත තරතො 
අවිජ්ජානුසරයනචසානුසයාකාමරාගානුසරයනචසානුසයා. 
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89. (ක) රයො යරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

මානානුසරයනසානුසරයොති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයන සානුසරයොති? රනො. 

රයො යරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො 

දිට්ඨානුසරයන…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? 

ද්රව පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො පටිඝානුසරයන සානුසයා, 
රනො චරතතරතොවිචිකිච්ඡානුසරයනසානුසයා.පුථුජ්ජරනොදුක්ඛායරවෙනාය
රසොතරතො පටිඝානුසරයනචසානුසරයොවිචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයන සානුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො 

තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසරයන
සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො
විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො පටිඝානුසරයනචසානුසරයො. 

(ක)රයොයරතොපටිඝානුසරයනසානුසරයොරසොතරතොභවරාගානුසරයන

සානුසරයොති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයන සානුසරයොති? රනො. 

(ක)රයොයරතොපටිඝානුසරයනසානුසරයොරසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයන 

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයනසානුසරයොති? 

අනාගාමීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයාරසොතරතො 

අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයො, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසරයනසානුසරයො.
තරයොපුග්ගලාකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතතරතො

අවිජ්ජානුසරයනසානුසයා, රනොචරතතරතො පටිඝානුසරයනසානුසයා.රතව
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පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසයා
පටිඝානුසරයනචසානුසයා. 

90. රයො යරතො මානානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

දිට්ඨානුසරයන…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලාකාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත 

තරතො මානානුසරයන සානුසයා, රනො ච රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන
සානුසයා. පුථුජ්ජරනො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 
රසොතරතො මානානුසරයනචසානුසරයොවිචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

මානානුසරයන සානුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනොදුක්ඛායරවෙනායරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයො, 
රනො චරසොතරතොමානානුසරයනසානුසරයො.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයා 
ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච
සානුසරයො මානානුසරයනචසානුසරයො. 

(ක)රයොයරතොමානානුසරයනසානුසරයොරසොතරතොභවරාගානුසරයන 

සානුසරයොති? 

චත්තාරරොපුග්ගලාකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරතතරතොමානානුසරයන 

සානුසයා, රනො ච රත තරතො භවරාගානුසරයන සානුසයා. රතව පුග්ගලා
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො මානානුසරයන ච සානුසයා
භවරාගානුසරයනච සානුසයා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

මානානුසරයන සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ක)රයොයරතොමානානුසරයනසානුසරයොරසොතරතො අවිජ්ජානුසරයන

සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

මානානුසරයන සානුසරයොති? 
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චත්තාරරො පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො අවිජ්ජානුසරයන 

සානුසයා, රනො ච රත තරතො මානානුසරයන සානුසයා. රතව පුග්ගලා
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො
අවිජ්ජානුසරයනචසානුසයාමානානුසරයනචසානුසයා. 

91. (ක) රයො යරතො දිට්ඨානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො 

දිට්ඨානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා…රප.…. 

92. (ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

භවරාගානුසරයනසානුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන 

සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො. ස්රවව
පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච
සානුසරයො භවරාගානුසරයනචසානුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො භවරාගානුසරයන 

සානුසයා, රනො ච රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසයා. පුථුජ්ජරනො 
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො භවරාගානුසරයන ච සානුසරයො
විචිකිච්ඡානුසරයනච සානුසරයො. 

(ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත 

තරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසයා, රනො ච රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන
සානුසයා.පුථුජ්ජරනො කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසො
තරතොඅවිජ්ජානුසරයනචසානුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො. 
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93. (ක) රයො යරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

භවරාගානුසරයන සානුසරයොති? 

චත්තාරරොපුග්ගලාකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරතතරතොඅවිජ්ජානුසරයන 

සානුසයා, රනො ච රත තරතො භවරාගානුසරයන සානුසයා. රතව පුග්ගලා
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච සානුසයා

භවරාගානුසරයන චසානුසයා. (එකමූලකං) 

94. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයො

රසොතරතොමානානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචසානුසරයොති? 

අනාගාමීකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

මානානුසරයන සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. තරයො පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත

තරතො මානානුසරයන සානුසයා, රනො ච රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච සානුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත

තරතොමානානුසරයනචකාමරාගානුසරයනචසානුසයා, රනොචරතතරතො
පටිඝානුසරයනසානුසයා. 

රයො යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො රසො

තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචසානුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන 

සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසරයන සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො 
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විචිකිච්ඡානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො 
කාමරාගානුසරයනසානුසරයො. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයොරසො

තරතො භවරාගානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචසානුසරයොති? රනො. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයොරසො

තරතො අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචසානුසරයොති? 

අනාගාමීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයාරසොතරතො 

අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. තරයො පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත

තරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසයා, රනො ච රත තරතො කාමරාගානුසරයනච
පටිඝානුසරයන ච සානුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත

තරතොඅවිජ්ජානුසරයනච කාමරාගානුසරයනචසානුසයා, රනොචරතතරතො
පටිඝානුසරයන සානුසයා. රතව පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො

අවිජ්ජානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසයා, රනො ච රත තරතො
කාමරාගානුසරයන සානුසයා.(දුකමූලකං) 

95. රයොයරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච
සානුසරයො රසො තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයන

සානුසරයොති? නත්ථි. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච 

මානානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු
රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච
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සානුසරයො, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසරයනසානුසරයො.ස්රවවපුග්ගරලො
දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච

සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච
සානුසරයො. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච

සානුසරයො රසොතරතොභවරාගානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසරයොති? 

මානානුසරයනසානුසරයො. 

(ක)රයො යරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනච මානානුසරයනච

සානුසරයොරසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසරයොති? 

අනාගාමීදුක්ඛායරවෙනායරසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයො, රනො
ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච 
සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා 

අරූපධාතුයා රසො තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසරයො, 
රනොචරසොතරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයො.තරයො
පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච

මානානුසරයන ච සානුසයා, රනො ච රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච සානුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත

තරතොඅවිජ්ජානුසරයනච කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසයා, 
රනොචරතතරතොපටිඝානුසරයනසානුසයා.රතව පුග්ගලාදුක්ඛායරවෙනාය

රතතරතොඅවිජ්ජානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසයා, රනොචරත තරතො
කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසයා.(තිකමූලකං) 

96. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
මානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචසානුසරයොරසොතරතො විචිකිච්ඡානුසරයන

සානුසරයොති? නත්ථි. 
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(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො 
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

සානුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච 

මානානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච

කාමරාගානුසරයන චමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචසානුසරයො, රනොච
රසො තරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය
රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච 

සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච

සානුසරයො…රප.…. (චතුක්කමූලකං) 

97. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
මානානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො රසො

තරතොභවරාගානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො
කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයන චමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

විචිකිච්ඡානුසරයන චසානුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො භවරාගානුසරයන ච 

මානානුසරයන ච සානුසයා, රනො ච රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසයා.
පුථුජ්ජරනො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො භවරාගානුසරයන ච

මානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො, රනොච
රසොතරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචසානුසරයො. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච 
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො රසො තරතො

අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො
කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයන චදිට්ඨානුසරයනච

විචිකිච්ඡානුසරයන චසානුසරයොති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

153 

පටුන 

අනාගාමීදුක්ඛායරවෙනායරසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයො, රනො
ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො 

අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො 
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයන
ච සානුසරයො. ද්රව පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො

අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච සානුසයා, රනො ච රත තරතො
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයන
ච සානුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත තරතො

අවිජ්ජානුසරයනච කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසයා, රනොච
රත තරතො පටිඝානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච
සානුසයා. රතව පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච

පටිඝානුසරයන ච සානුසයා, රනො ච රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච
මානානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසයා.
පුථුජ්ජරනො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච

මානානුසරයන චදිට්ඨානුසරයනච විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො, රනොච
රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. ස්රවව
පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච
කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයන 

ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසරයන සානුසරයො. ස්රවව
පුග්ගරලොදුක්ඛායරවෙනායරසො තරතොඅවිජ්ජානුසරයනචපටිඝානුසරයනච

දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචසානුසරයො.(පඤ්චකමූලකං) 

98. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
මානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච භවරාගානුසරයනච

සානුසරයොරසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයනසානුසරයොති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන සානුසරයො රසො තරතො
කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

විචිකිච්ඡානුසරයනචභවරාගානුසරයනච සානුසරයොති? 

අනාගාමී දුක්ඛායරවෙනායරසොතරතො අවිජ්ජානුසරයනසානුසරයො, රනො
ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච 
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච භවරාගානුසරයන ච සානුසරයො.



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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ස්රවවපුග්ගරලො කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයනච

මානානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච භවරාගානුසරයනච
සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො 

අවිජ්ජානුසරයනචමානානුසරයනචභවරාගානුසරයනචසානුසරයො, රනොච
රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච
විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො. ද්රවපුග්ගලාරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරත

තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච භවරාගානුසරයන ච සානුසයා, 
රනොචරතතරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයන ච
විචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසයා.රතවපුග්ගලාකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරත

තරතො අවිජ්ජානුසරයනචකාමරාගානුසරයනචමානානුසරයන චසානුසයා, 
රනොච රතතරතොපටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච
භවරාගානුසරයන ච සානුසයා. රතව පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො

අවිජ්ජානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසයා, රනො ච රත තරතො
කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයන
ච භවරාගානුසරයන ච සානුසයා. පුථුජ්ජරනො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො
තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච මානානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච

විචිකිච්ඡානුසරයන ච භවරාගානුසරයන ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච සානුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො අවිජ්ජානුසරයන ච
කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනච විචිකිච්ඡානුසරයන

ච සානුසරයො, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසරයන ච භවරාගානුසරයන ච
සානුසරයො. ස්රවවපුග්ගරලොදුක්ඛායරවෙනායරසොතරතො අවිජ්ජානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනචසානුසරයො, රනො
ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච භවරාගානුසරයන ච

සානුසරයො. (ඡක්කමූලකං) 

සානුසයවාරරඅනුරලොමං. 

2. සානුසයවාර 

(ඝ)පටිරලොමපුග්ගරලො 

99. (ක) රයො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො පටිඝානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ක) රයො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො මානානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

අනාගාමී කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච මානානුසරයන
නිරනුසරයො. අරහා කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො මානානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසරයන නිරනුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො දිට්ඨානුසරයන…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 

ද්රව පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසයා, රනො චකාමරාගානුසරයන 
නිරනුසයා.ද්රවපුග්ගලාවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයාකාමරාගානුසරයන
ච නිරනුසයා. 

රයො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො භවරාගානුසරයන…රප.…

අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

අනාගාමී කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච අවිජ්ජානුසරයන
නිරනුසරයො. අරහා කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

100. (ක) රයො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො රසො මානානුසරයන

නිරනුසරයොති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අනාගාමී පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච මානානුසරයන
නිරනුසරයො. අරහා පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො මානානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසරයන නිරනුසරයො රසො පටිඝානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො රසො දිට්ඨානුසරයන…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො පටිඝානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 

ද්රව පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසයා, රනො ච පටිඝානුසරයන 
නිරනුසයා. ද්රවපුග්ගලාවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයාපටිඝානුසරයනච 
නිරනුසයා. 

රයො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො රසො භවරාගානුසරයන…රප.…

අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයොති? 

අනාගාමී පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච අවිජ්ජානුසරයන
නිරනුසරයො. අරහා පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො පටිඝානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

101. රයො මානානුසරයන නිරනුසරයො රසො දිට්ඨානුසරයන…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො මානානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසයා, රනො ච මානානුසරයන 
නිරනුසයා. අරහා විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො මානානුසරයන ච 
නිරනුසරයො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පටුන 

රයො මානානුසරයන නිරනුසරයො රසො භවරාගානුසරයන…රප.…

අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො මානානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

102. (ක) රයො දිට්ඨානුසරයන නිරනුසරයො රසො විචිකිච්ඡානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො දිට්ඨානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා…රප.…. 

103. රයො විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොරසොභවරාගානුසරයන…රප.…

අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසයා, රනො ච අවිජ්ජානුසරයන 
නිරනුසයා. අරහා විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො විචිකිච්ඡානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

104. (ක) රයො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො අවිජ්ජානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො භවරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

105. (ක)රයො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොරසො

මානානුසරයනනිරනුසරයොති? 

අනාගාමී කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච 
මානානුසරයන නිරනුසරයො. අරහා කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසරයොමානානුසරයනච නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පනමානානුසරයනනිරනුසරයො රසොකාමරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පටුන 

රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො රසො

දිට්ඨානුසරයන…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච 

පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

ද්රවපුග්ගලාවිචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසයා, රනොචකාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයනචනිරනුසයා. ද්රවපුග්ගලාවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයා 
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසයා. 

රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො රසො

භවරාගානුසරයන…රප.… අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

අනාගාමී කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච 
අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයො.අරහාකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනච
නිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසරයො. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච 

පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? ආමන්තා.(දුකමූලකං) 

106. රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච

නිරනුසරයොරසො දිට්ඨානුසරයන…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 
ආමන්තා. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච 

පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

ද්රවපුග්ගලාවිචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසයා, රනොචකාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසයා. අනාගාමීවිචිකිච්ඡානුසරයන 

ච කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච
මානානුසරයන නිරනුසරයො. අරහා විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනච මානානුසරයනචනිරනුසරයො. 

රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච

නිරනුසරයොරසො භවරාගානුසරයන…රප.…අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 
ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච 

පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසරයොති? ආමන්තා.(තිකමූලකං) 

107. (ක)රයො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච

දිට්ඨානුසරයන ච නිරනුසරයො රසො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයොති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොරසොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

ද්රවපුග්ගලාවිචිකිච්ඡානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචනිරනුසයා, රනොච
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසයා.
අනාගාමී විචිකිච්ඡානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච

දිට්ඨානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච මානානුසරයන නිරනුසරයො. අරහා
විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච

මානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචනිරනුසරයො…රප.…. (චතුක්කමූලකං) 

108. රයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො රසො භවරාගානුසරයන 

…රප.…අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො කාමරාගානුසරයන ච 
පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච

නිරනුසරයොති? ආමන්තා.(පඤ්චකමූලකං) 

109. (ක)රයො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච
දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච භවරාගානුසරයනචනිරනුසරයොරසො

අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොරසොකාමරාගානුසරයනච 
පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච

භවරාගානුසරයනච නිරනුසරයොති? ආමන්තා.(ඡක්කමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඞ)පටිරලොමඔකාරසො 

110. (ක) යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො පටිඝානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

දුක්ඛායරවෙනායතරතොකාමරාගානුසරයනනිරනුසරයො, රනොචතරතො 
පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන තරතො
කාමරාගානුසරයනච නිරනුසරයොපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ)යරතොවාපනපටිඝානුසරයනනිරනුසරයො තරතො කාමරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච
තරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
අපරියාපන්රන තරතො පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො මානානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච
තරතො මානානුසරයනනිරනුසරයො. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රනතරතො
කාමරාගානුසරයනචනිරනුසරයොමානානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ)යරතොවාපනමානානුසරයනනිරනුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසරයන 

නිරනුසරයො, රනො ච තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන
තරතොකාමරාගානුසරයනච නිරනුසරයොවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො. 

යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො භවරාගානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච
තරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන
තරතොකාමරාගානුසරයනචනිරනුසරයො භවරාගානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො

කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයොති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතරතොභවරාගානුසරයනනිරනුසරයො, රනොච
තරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන
තරතොභවරාගානුසරයනචනිරනුසරයො කාමරාගානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසරයන 

නිරනුසරයො, රනො ච තරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන
තරතොකාමරාගානුසරයනචනිරනුසරයොඅවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

111. (ක) යරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො තරතො මානානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො

පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච තරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො.
අපරියාපන්රන තරතො පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො මානානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

(ඛ) යරතො වා පන මානානුසරයන නිරනුසරයො තරතො පටිඝානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච තරතො
පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන තරතො මානානුසරයන ච
නිරනුසරයොපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො. 

යරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො

පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො, රනො චතරතො විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයො.
අපරියාපන්රන තරතො පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො තරතො පටිඝානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො තරතො භවරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච
තරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු
අපරියාපන්රන තරතො පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො භවරාගානුසරයන ච

නිරනුසරයො. 

(ඛ)යරතො වා පනභවරාගානුසරයනනිරනුසරයොතරතො පටිඝානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච තරතො 
පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන
තරතොභවරාගානුසරයනච නිරනුසරයොපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක) යරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො

පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච තරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො.
අපරියාපන්රන තරතො පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො තරතො පටිඝානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

112. යරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච තරතො 
විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන තරතො මානානුසරයන ච
නිරනුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො තරතො මානානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො තරතො භවරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො මානානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුතරතොභවරාගානුසරයන නිරනුසරයො, රනොච
තරතො මානානුසරයනනිරනුසරයො. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන තරතො 
භවරාගානුසරයනචනිරනුසරයොමානානුසරයන චනිරනුසරයො. 

(ක) යරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච තරතො 
අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන තරතො මානානුසරයන ච
නිරනුසරයොඅවිජ්ජානුසරයනච නිරනුසරයො. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො තරතො මානානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

113. (ක) යරතො දිට්ඨානුසරයන නිරනුසරයො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ)යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොතරතොදිට්ඨානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා…රප.…. 

114. (ක)යරතො විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොතරතොභවරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො

විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයොති? 

කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුතරතොභවරාගානුසරයනනිරනුසරයො, රනොච
තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන තරතො
භවරාගානුසරයනචනිරනුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක) යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොතරතොවිචිකිච්ඡානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

115. (ක) යරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො අවිජ්ජානුසරයන

නිරනුසරයොති? 

කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුතරතොභවරාගානුසරයනනිරනුසරයො, රනොච
තරතො අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයො.අපරියාපන්රනතරතොභවරාගානුසරයන
චනිරනුසරයොඅවිජ්ජානුසරයන චනිරනුසරයො. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයොතරතො භවරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

116. (ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො

තරතොමානානුසරයනනිරනුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච 

නිරනුසරයො, රනොචතරතොමානානුසරයනනිරනුසරයො.අපරියාපන්රනතරතො
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො මානානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 
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(ඛ)යරතොවාපනමානානුසරයනනිරනුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච

නිරනුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන
තරතොමානානුසරයනචනිරනුසරයොකාමරාගානුසරයන චපටිඝානුසරයනච
නිරනුසරයො. 

යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො තරතො 

දිට්ඨානුසරයන…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච 

නිරනුසරයො, රනො ච තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන 
තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො
විචිකිච්ඡානුසරයනච නිරනුසරයො. 

යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො තරතො

භවරාගානුසරයනනිරනුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච 

නිරනුසරයො, රනො ච තරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන
තරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොභවරාගානුසරයන
චනිරනුසරයො. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච

නිරනුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු

රවෙනාසුතරතොභවරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො, රනොච
තරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන තරතො 
භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො තරතො 

අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච 

නිරනුසරයො, රනො ච තරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන
තරතොකාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොඅවිජ්ජානුසරයන
චනිරනුසරයො. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? ආමන්තා.(දුකමූලකං) 

117. යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච
නිරනුසරයො තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච

නිරනුසරයොතරතොභවරාගානුසරයන නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච

මානානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො.
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච

නිරනුසරයො, රනො ච තරතො කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච 
නිරනුසරයො. අපරියාපන්රන තරතො භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනච මානානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච

නිරනුසරයො තරතොඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන

ච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසරයොති? ආමන්තා.(තිකමූලකං) 
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118. (ක)යරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච

දිට්ඨානුසරයන ච නිරනුසරයො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයොති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො තරතො
කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

නිරනුසරයොති? ආමන්තා…රප.…. (චතුක්කමූලකං) 

119. (ක)යරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච
දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච නිරනුසරයොතරතොභවරාගානුසරයන 

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො තරතො
කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච

මානානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච තරතො පටිඝානුසරයන ච
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො. කාමධාතුයා ද්වීසු

රවෙනාසුතරතො භවරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො, රනොච
තරතො කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච
විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො.අපරියාපන්රනතරතොභවරාගානුසරයනච 
නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො …රප.….
(පඤ්චකමූලකං) 

120. (ක)යරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො

තරතොඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොතරතොකාමරාගානුසරයන
ච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච

භවරාගානුසරයනච නිරනුසරයොති? ආමන්තා.(ඡක්කමූලකං) 
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(ච)පටිරලොමපුග්ගරලොකාසා 

121. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයනනිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො කාමරාගානුසරයන

නිරනුසයා, රනො චරතතරතොපටිඝානුසරයනනිරනුසයා. 

රතව පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රත තරතො
කාමරාගානුසරයනචනිරනුසයාපටිඝානුසරයනචනිරනුසයා.ද්රව පුග්ගලා
සබ්ෙත්ථකාමරාගානුසරයනචනිරනුසයාපටිඝානුසරයනචනිරනුසයා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනනිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත තරතො පටිඝානුසරයන 

නිරනුසයා, රනොච රතතරතොකාමරාගානුසරයනනිරනුසයා. රතවපුග්ගලා
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රත තරතො පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසයා කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසයා. ද්රව පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
පටිඝානුසරයනචනිරනුසයාකාමරාගානුසරයනචනිරනුසයා. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

මානානුසරයන නිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො කාමරාගානුසරයන

නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො මානානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා
දුක්ඛාය රවෙනායඅපරියාපන්රනරතතරතොකාමරාගානුසරයනචනිරනුසයා
මානානුසරයනචනිරනුසයා. අනාගාමීකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා

අරූපධාතුයාරසොතරතොකාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො, රනොචරසොතරතො
මානානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය 
අපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසරයනචනිරනුසරයොමානානුසරයන
ච නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො
මානානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රයො යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

දිට්ඨානුසරයන…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො 

කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන
නිරනුසරයො.ස්රවවපුග්ගරලො අපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසරයන
ච නිරනුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො. ද්රව පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
කාමරාගානුසරයනචනිරනුසයාවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයා. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනනිරනුසරයොති? 

ද්රවපුග්ගලාකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරතතරතො විචිකිච්ඡානුසරයන

නිරනුසයා, රනොච රතතරතොකාමරාගානුසරයනනිරනුසයා. රතවපුග්ගලා 
දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රත තරතො
විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසයා කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසයා. ද්රව
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසයා කාමරාගානුසරයන ච
නිරනුසයා. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

භවරාගානුසරයන නිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො කාමරාගානුසරයන 

නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා
දුක්ඛායරවෙනාය අපරියාපන්රනරතතරතොකාමරාගානුසරයනචනිරනුසයා
භවරාගානුසරයන ච නිරනුසයා.අනාගාමීරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො

කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො භවරාගානුසරයන
නිරනුසරයො.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයාතීසු රවෙනාසුඅපරියාපන්රනරසො
තරතො කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො.
අරහා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො භවරාගානුසරයන ච 
නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයොති? 

තරයොපුග්ගලාකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරතතරතොභවරාගානුසරයන 

නිරනුසයා, රනොච රතතරතොකාමරාගානුසරයනනිරනුසයා. රතවපුග්ගලා



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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දුක්ඛායරවෙනාය අපරියාපන්රනරතතරතොභවරාගානුසරයනචනිරනුසයා
කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසයා. අරහා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසරයන ච
නිරනුසරයොකාමරාගානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො 

අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො 

කාමරාගානුසරයනනිරනුසයා, රනොචරතතරතොඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසයා.
රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසයා
අවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසයා.අනාගාමී කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා

අරූපධාතුයාරසොතරතොකාමරාගානුසරයනනිරනුසරයො, රනොච රසොතරතො
අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො 
කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයන ච නිරනුසරයො. අරහා
සබ්ෙත්ථකාමරාගානුසරයන චනිරනුසරයොඅවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

122. (ක) රයො යරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

මානානුසරයනනිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලාකාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත 

තරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො මානානුසරයන
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසයාමානානුසරයන ච නිරනුසයා.අනාගාමීකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො පටිඝානුසරයනනිරනුසරයො, රනොචරසො
තරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය
අපරියාපන්රනරසොතරතො පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොමානානුසරයනච
නිරනුසරයො.අරහා සබ්ෙත්ථපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොමානානුසරයනච
නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයන නිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො මානානුසරයන නිරනුසයා, 
රනො චරතතරතොපටිඝානුසරයනනිරනුසයා.රතවපුග්ගලාඅපරියාපන්රන
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රතතරතො මානානුසරයනචනිරනුසයාපටිඝානුසරයනචනිරනුසයා. අරහා
සබ්ෙත්ථමානානුසරයනච නිරනුසරයොපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො. 

රයො යරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

දිට්ඨානුසරයන…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො 

තරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන
නිරනුසරයො.ස්රවව පුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොපටිඝානුසරයනච
නිරනුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො. ද්රව පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
පටිඝානුසරයනචනිරනුසයා විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයා. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයන නිරනුසරයොති? 

ද්රවපුග්ගලාදුක්ඛායරවෙනායරතතරතොවිචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසයා, 
රනොචරතතරතොපටිඝානුසරයනනිරනුසයා.රතවපුග්ගලාකාමධාතුයාද්වීසු 
රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රත තරතො
විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයා පටිඝානුසරයනචනිරනුසයා. ද්රවපුග්ගලා
සබ්ෙත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයා පටිඝානුසරයනචනිරනුසයා. 

(ක)රයොයරතොපටිඝානුසරයනනිරනුසරයොරසොතරතොභවරාගානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො පටිඝානුසරයන

නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රත තරතො පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසයාභවරාගානුසරයනච නිරනුසයා.අනාගාමීරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා

රසොතරතොපටිඝානුසරයනනිරනුසරයො, රනොචරසොතරතො භවරාගානුසරයන 
නිරනුසරයො.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයාතීසු රවෙනාසුඅපරියාපන්රනරසො
තරතොපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොභවරාගානුසරයනචනිරනුසරයො.අරහා 
සබ්ෙත්ථපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොභවරාගානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයන නිරනුසරයොති? 
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තරයොපුග්ගලාදුක්ඛායරවෙනායරතතරතොභවරාගානුසරයනනිරනුසයා, 
රනො චරතතරතොපටිඝානුසරයනනිරනුසයා.රතවපුග්ගලාකාමධාතුයාද්වීසු 
රවෙනාසු අපරියාපන්රන රත තරතො භවරාගානුසරයන ච නිරනුසයා
පටිඝානුසරයන චනිරනුසයා.අරහාසබ්ෙත්ථභවරාගානුසරයනචනිරනුසරයො
පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක)රයොයරතොපටිඝානුසරයනනිරනුසරයොරසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලාකාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත 

තරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො අවිජ්ජානුසරයන
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසයාඅවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසයා.අනාගාමී කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසු
රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතොපටිඝානුසරයනනිරනුසරයොරනොචරසො 
තරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො
තරතොපටිඝානුසරයනච නිරනුසරයොඅවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසරයො.අරහා
සබ්ෙත්ථපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

පටිඝානුසරයන නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

123. රයො යරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

දිට්ඨානුසරයන…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො, 
රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො 
අපරියාපන්රනරසො තරතොමානානුසරයනචනිරනුසරයොවිචිකිච්ඡානුසරයන 
ච නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ මානානුසරයන ච නිරනුසරයො
විචිකිච්ඡානුසරයනච නිරනුසරයො. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

මානානුසරයනනිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලාකාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත 

තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො මානානුසරයන
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රත තරතො



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයාමානානුසරයනච නිරනුසයා.අරහාසබ්ෙත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයොමානානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක)රයොයරතොමානානුසරයනනිරනුසරයොරසොතරතොභවරාගානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

මානානුසරයන නිරනුසරයොති? 

චත්තාරරො පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත තරතො 

භවරාගානුසරයන නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො මානානුසරයන නිරනුසයා.
රතවපුග්ගලාදුක්ඛාය රවෙනායඅපරියාපන්රනරතතරතොභවරාගානුසරයන
චනිරනුසයාමානානුසරයනචනිරනුසයා.අරහා සබ්ෙත්ථභවරාගානුසරයන
චනිරනුසරයොමානානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක)රයොයරතොමානානුසරයනනිරනුසරයොරසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයන 

නිරනුසරයොති? 

චත්තාරරො පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො මානානුසරයන

නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා
අපරියාපන්රන රත තරතො මානානුසරයන ච නිරනුසයා අවිජ්ජානුසරයන ච
නිරනුසයා.අරහාසබ්ෙත්ථමානානුසරයනචනිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයනච
නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

මානානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

124. (ක) රයො යරතො දිට්ඨානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො 

දිට්ඨානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා…රප.…. 

125. (ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

භවරාගානුසරයන නිරනුසරයොති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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තරයො පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන 

නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා
කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච
නිරනුසයාභවරාගානුසරයනචනිරනුසයා.අරහා සබ්ෙත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයන
චනිරනුසරයොභවරාගානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රසො තරතො භවරාගානුසරයන 

නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව
පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො
විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසරයන ච
නිරනුසරයොවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත 

තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො අවිජ්ජානුසරයන
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච
නිරනුසයාඅවිජ්ජානුසරයනච නිරනුසයා.අරහා සබ්ෙත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයන
චනිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

126. (ක) රයො යරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

චත්තාරරො පුග්ගලා කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රත තරතො

භවරාගානුසරයන නිරනුසයා, රනොචරතතරතොඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසයා.
රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො භවරාගානුසරයන ච නිරනුසයා
අවිජ්ජානුසරයන ච නිරනුසයා. අරහා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසරයන ච 
නිරනුසරයොඅවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසරයො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

භවරාගානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

127. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො

රසොතරතොමානානුසරයනනිරනුසරයොති? 

තරයොපුග්ගලාරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතතරතොකාමරාගානුසරයනච 

පටිඝානුසරයනචනිරනුසයා, රනො ච රතතරතො මානානුසරයනනිරනුසයා.
රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච නිරනුසයා මානානුසරයන ච නිරනුසයා. අනාගාමී
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො 

කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො
මානානුසරයන ච නිරනුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය
අපරියාපන්රන රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසරයො මානානුසරයන ච නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ 
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො මානානුසරයන ච 
නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො මානානුසරයන ච

කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො පටිඝානුසරයන
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො මානානුසරයන ච
නිරනුසයාකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසයා.අරහාසබ්ෙත්ථ 
මානානුසරයන ච නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

රයො යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො රසො

තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච 

පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන
නිරනුසරයො.ස්රවවපුග්ගරලො අපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසරයන
ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො. ද්රව
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසයා 
විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

ද්රව පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච 

කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො පටිඝානුසරයන
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත තරතො

විචිකිච්ඡානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො
කාමරාගානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
අපරියාපන්රන රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසයා
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසයා. ද්රව පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසයා කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසයා. 

(ක)රයො යරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනච නිරනුසරයොරසො

තරතොභවරාගානුසරයනනිරනුසරයොති? 

තරයොපුග්ගලාරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතතරතොකාමරාගානුසරයනච 

පටිඝානුසරයනචනිරනුසයා, රනොචරතතරතොභවරාගානුසරයනනිරනුසයා.
රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච නිරනුසයා භවරාගානුසරයන ච නිරනුසයා. අනාගාමී
රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනච 

නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව
පුග්ගරලො කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රසො තරතො
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො භවරාගානුසරයන ච
නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසරයොභවරාගානුසරයනච නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො භවරාගානුසරයන ච 

කාමරාගානුසරයන ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො පටිඝානුසරයන
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත තරතො

භවරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො
කාමරාගානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො
භවරාගානුසරයන ච නිරනුසයා කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච 
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නිරනුසයා. අරහාසබ්ෙත්ථභවරාගානුසරයනනිරනුසරයොකාමරාගානුසරයන 
චපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොරසො

තරතො අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

තරයොපුග්ගලාරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතතරතොකාමරාගානුසරයනච 

පටිඝානුසරයනචනිරනුසයා, රනොචරතතරතොඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසයා.
රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන ච නිරනුසයා අවිජ්ජානුසරයන ච නිරනුසයා. අනාගාමී
කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො 
අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයන ච
නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
නිරනුසරයොඅවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන චපටිඝානුසරයනචනිරනුසරයොති? ආමන්තා.(දුකමූලකං) 

128. රයොයරතො කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයන
ච නිරනුසරයො රසො තරතො දිට්ඨානුසරයන…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයන

නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

ද්රව පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච 

කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො
පටිඝානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත

තරතොවිචිකිච්ඡානුසරයනචපටිඝානුසරයනච නිරනුසයා, රනොචරතතරතො
කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසයා.රතවපුග්ගලා රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයනච නිරනුසයා, රනො ච රතතරතො මානානුසරයනනිරනුසයා.
රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසයා
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසයා.
අනාගාමී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො
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විචිකිච්ඡානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො, 
රනො ච රසො තරතො මානානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය
රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනච මානානුසරයනචනිරනුසරයො.අරහා
සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච

නිරනුසරයො රසොතරතොභවරාගානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන චපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

තරයො පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො භවරාගානුසරයන ච 

කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො
පටිඝානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත

තරතොභවරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචනිරනුසයා, රනොචරතතරතො
කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා
අපරියාපන්රනරත තරතොභවරාගානුසරයනචනිරනුසයාකාමරාගානුසරයන
චපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචනිරනුසයා. අනාගාමීකාමධාතුයාද්වීසු
රවෙනාසු රසො තරතො භවරාගානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච 

පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො මානානුසරයන
නිරනුසරයො. ස්රවවපුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රනරසොතරතො
භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
මානානුසරයන ච නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසරයන ච
නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච

නිරනුසරයො රසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

අනාගාමී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො
අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො
කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසරයො
අවිජ්ජානුසරයන ච නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසරයන ච
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පටුන 

පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයන ච
නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො

කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසරයොති? 
ආමන්තා.(තිකමූලකං) 

129. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
මානානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච නිරනුසරයො රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො 
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

නිරනුසරයොති? 

ද්රව පුග්ගලා දුක්ඛාය රවෙනාය රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච 

කාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචනිරනුසයා, රනොච
රත තරතො පටිඝානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුරතතරතොවිචිකිච්ඡානුසරයනච පටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයන

ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච 
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රත තරතො
විචිකිච්ඡානුසරයනච කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයන

ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො මානානුසරයන නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා
අපරියාපන්රන රත තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසයා 
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච
නිරනුසයා.අනාගාමී කාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසො
තරතො විචිකිච්ඡානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච

දිට්ඨානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො මානානුසරයන
නිරනුසරයො. ස්රවවපුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රනරසොතරතො 
විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච 
මානානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
මානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචනිරනුසරයො…රප.…. 

130. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
මානානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො රසො

තරතොභවරාගානුසරයනනිරනුසරයොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො
කාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයොති? 

පුථුජ්ජරනො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො භවරාගානුසරයන ච

කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනච විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො.ස්රවව
පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො භවරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච
මානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො.ස්රවව
පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො
කාමරාගානුසරයන චපටිඝානුසරයනච මානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච
විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො.ද්රවපුග්ගලා දුක්ඛායරවෙනායරතතරතො
භවරාගානුසරයනචකාමරාගානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයන ච

විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො පටිඝානුසරයන
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රත තරතො
භවරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනච විචිකිච්ඡානුසරයනච

නිරනුසයා, රනො ච රත තරතො කාමරාගානුසරයන ච මානානුසරයන ච
නිරනුසයා. රතව පුග්ගලා අපරියාපන්රන රත තරතො භවරාගානුසරයන ච
නිරනුසයා කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච
දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසයා.අනාගාමී කාමධාතුයාද්වීසු
රවෙනාසු රසො තරතො භවරාගානුසරයන ච කාමරාගානුසරයන ච

පටිඝානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො, රනොච 
රසොතරතොමානානුසරයනනිරනුසරයො.ස්රවවපුග්ගරලො දුක්ඛායරවෙනාය
අරියාපන්රනරසොතරතො භවරාගානුසරයනචනිරනුසරයොකාමරාගානුසරයන
චපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයන චවිචිකිච්ඡානුසරයන ච
නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො
කාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච 
විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසරයනචපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච 
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො රසො තරතො 

අවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

අනාගාමී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයනච මානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච

නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො. ස්රවව



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසරයනච පටිඝානුසරයනච
මානානුසරයන ච දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච නිරනුසරයො 
අවිජ්ජානුසරයන ච නිරනුසරයො. අරහා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයනච මානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච
නිරනුසරයොඅවිජ්ජානුසරයනච නිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො
කාමරාගානුසරයන චපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච

විචිකිච්ඡානුසරයනචනිරනුසරයොති? ආමන්තා.(පඤ්චකමූලකං) 

131. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච
මානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච භවරාගානුසරයනච

නිරනුසරයොරසොතරතොඅවිජ්ජානුසරයනනිරනුසරයොති? 

අනාගාමී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසරයන ච
පටිඝානුසරයන චමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයනච

භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසරයන
නිරනුසරයො.ස්රවවපුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසො තරතොකාමරාගානුසරයන
චපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනචදිට්ඨානුසරයනචවිචිකිච්ඡානුසරයන ච
භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො අවිජ්ජානුසරයන ච නිරනුසරයො. අරහා
සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසරයන ච පටිඝානුසරයන ච මානානුසරයන ච
දිට්ඨානුසරයන ච විචිකිච්ඡානුසරයන ච භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයො
අවිජ්ජානුසරයනචනිරනුසරයො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසරයන නිරනුසරයො රසො තරතො
කාමරාගානුසරයන චපටිඝානුසරයනචමානානුසරයනච දිට්ඨානුසරයනච 

විචිකිච්ඡානුසරයන ච භවරාගානුසරයන ච නිරනුසරයොති? ආමන්තා. 

(ඡක්කමූලකං) 

සානුසයවාරරපටිරලොමං. 

සානුසයවාරරො. 
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3. පජහනවාරරො 

(ක)අනුරලොමපුග්ගරලො 

132. (ක) රයො කාමරාගානුසයං පජහති රසො පටිඝානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන පටිඝානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ක)රයොකාමරාගානුසයංපජහතිරසොමානානුසයංපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයං පජහතීති? 
රනො. 

රයොකාමරාගානුසයං පජහති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයං 

පජහතීති? රනො. 

රයොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතිරසොකාමරාගානුසයංපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

රයොකාමරාගානුසයංපජහතිරසොභවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයං 

පජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

රයොවාපනඅවිජ්ජානුසයංපජහතිරසොකාමරාගානුසයංපජහතීති? රනො. 

133. (ක)රයො පටිඝානුසයංපජහතිරසොමානානුසයංපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

(ඛ)රයොවාපනමානානුසයංපජහතිරසොපටිඝානුසයං පජහතීති? රනො. 

රයො පටිඝානුසයං පජහති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයං 

පජහතීති? රනො. 
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රයොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතිරසොපටිඝානුසයංපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

රයො පටිඝානුසයං පජහති රසො භවරාගානුසයං…රප.… අවිජ්ජානුසයං

පජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

රයො වාපනඅවිජ්ජානුසයංපජහතිරසොපටිඝානුසයං පජහතීති? රනො. 

134. රයො මානානුසයංපජහතිරසොදිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයං

පජහතීති? රනො. 

රයොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතිරසොමානානුසයංපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

රයො මානානුසයං පජහති රසො භවරාගානුසයං…රප.… අවිජ්ජානුසයං

පජහතීති? ආමන්තා. 

රයොවාපනඅවිජ්ජානුසයංපජහතිරසොමානානුසයංපජහතීති? ආමන්තා. 

135. (ක) රයො දිට්ඨානුසයං පජහති රසො විචිකිච්ඡානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො දිට්ඨානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා…රප.…. 

136. රයො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයංපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

රයොවාපනඅවිජ්ජානුසයංපජහතිරසොවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? රනො. 

137. (ක) රයො භවරාගානුසයං පජහති රසො අවිජ්ජානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 
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(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො භවරාගානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා.(එකමූලකං) 

138. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති රසො

මානානුසයංපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච පජහතීති? රනො. 

රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති රසො 

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? රනො. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති රසො

භවරාගානුසයං…රප.… අවිජ්ජානුසයංපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච පජහතීති? රනො.(දුකමූලකං) 

139. රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච පජහති

රසො දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච පජහති රසො 

භවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 
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රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්චපජහතීති? 

මානානුසයංපජහති.(තිකමූලකං) 

140. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්චපජහතිරසො විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්ච පජහතීති? 

දිට්ඨානුසයං පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
තරෙකට්ඨංපජහති…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

141. රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

පජහතීති? 

මානානුසයංපජහති.(පඤ්චකමූලකං) 

142. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පජහති රසො

අවිජ්ජානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්ච පජහතීති? 

මානානුසයඤ්චභවරාගානුසයඤ්චපජහති.(ඡක්කමූලකං) 

(ඛ)අනුරලොමඔකාරසො 

143. (ක) යරතො කාමරාගානුසයං පජහති තරතො පටිඝානුසයං පජහතීති? 
රනො. 
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(ඛ)යරතොවාපනපටිඝානුසයංපජහතිතරතොකාමරාගානුසයංපජහතීති? 
රනො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයං පජහති තරතො මානානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනමානානුසයංපජහතිතරතොකාමරාගානුසයංපජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො මානානුසයං පජහති, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසයං පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො මානානුසයඤ්ච 
පජහතිකාමරාගානුසයඤ්චපජහති. 

යරතො කාමරාගානුසයං පජහති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයං පජහතීති? ආමන්තා. 

යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතිතරතොකාමරාගානුසයංපජහතීති? 

දුක්ඛායරවෙනායරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතොවිචිකිච්ඡානුසයං පජහති, 
රනො ච තරතො කාමරාගානුසයං පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපජහතිකාමරාගානුසයඤ්චපජහති. 

(ක)යරතොකාමරාගානුසයංපජහතිතරතොභවරාගානුසයංපජහතීති? රනො. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයං

පජහතීති? රනො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයං පජහති තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසයංපජහතිතරතොකාමරාගානුසයං පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති, 
රනො ච තරතො කාමරාගානුසයං පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො
අවිජ්ජානුසයඤ්ච පජහතිකාමරාගානුසයඤ්චපජහති. 

144. (ක)යරතො පටිඝානුසයංපජහතිතරතොමානානුසයංපජහතීති? රනො. 
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(ඛ) යරතො වා පන මානානුසයං පජහති තරතො පටිඝානුසයං පජහතීති? 
රනො. 

යරතොපටිඝානුසයංපජහතිතරතො දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයං 

පජහතීති? ආමන්තා. 

යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතිතරතොපටිඝානුසයංපජහතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයංපජහති, රනොචතරතොපටිඝානුසයංපජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය
තරතොවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චපජහතිපටිඝානුසයඤ්චපජහති. 

(ක)යරතො පටිඝානුසයංපජහතිතරතොභවරාගානුසයං පජහතීති? රනො. 

(ඛ)යරතොවා පනභවරාගානුසයංපජහතිතරතොපටිඝානුසයංපජහතීති? 
රනො. 

(ක)යරතොපටිඝානුසයංපජහතිතරතොඅවිජ්ජානුසයංපජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසයංපජහතිතරතොපටිඝානුසයංපජහතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතො අවිජ්ජානුසයං

පජහති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො 
අවිජ්ජානුසයඤ්චපජහතිපටිඝානුසයඤ්චපජහති. 

145. යරතො මානානුසයං පජහති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? ආමන්තා. 

යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතිතරතොමානානුසයංපජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති, රනො ච තරතො
මානානුසයං පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපජහතිමානානුසයඤ්චපජහති. 

(ක)යරතොමානානුසයංපජහතිතරතොභවරාගානුසයංපජහතීති? 
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කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො මානානුසයං පජහති, රනො ච තරතො 
භවරාගානුසයංපජහති.රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතොමානානුසයඤ්චපජහති
භවරාගානුසයඤ්ච පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පනභවරාගානුසයං පජහතිතරතොමානානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ක)යරතොමානානුසයංපජහතිතරතොඅවිජ්ජානුසයංපජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවා පනඅවිජ්ජානුසයංපජහතිතරතො මානානුසයංපජහතීති? 

දුක්ඛායරවෙනායතරතොඅවිජ්ජානුසයංපජහති, රනොචතරතොමානානුසයං 
පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො
අවිජ්ජානුසයඤ්චපජහති මානානුසයඤ්චපජහති. 

146. (ක) යරතො දිට්ඨානුසයං පජහති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතිතරතොදිට්ඨානුසයංපජහතීති? 
ආමන්තා…රප.…. 

147. (ක)යරතො විචිකිච්ඡානුසයංපජහතිතරතොභවරාගානුසයංපජහතීති? 

කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංපජහති, රනොචතරතො 
භවරාගානුසයං පජහති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
පජහති භවරාගානුසයඤ්චපජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං පජහති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං

පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යරතො වාපනඅවිජ්ජානුසයංපජහතිතරතො විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? 
ආමන්තා. 

148. (ක) යරතො භවරාගානුසයං පජහති තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහතීති? 
ආමන්තා. 
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(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසයංපජහතිතරතොභවරාගානුසයංපජහතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති රනො ච තරතො 
භවරාගානුසයං පජහති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච
පජහති භවරාගානුසයඤ්චපජහති.(එකමූලකං) 

149. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති තරතො

මානානුසයං පජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන මානානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො මානානුසයං පජහති, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

තරතො මානානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයංපජහති. 

යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති තරතො

දිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයං පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපජහති, රනොචතරතො කාමරාගානුසයංපජහති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති තරතො

භවරාගානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපජහතීති? රනො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති තරතො

අවිජ්ජානුසයං පජහතීති? නත්ථි. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයං පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චපජහති, රනොචතරතො කාමරාගානුසයංපජහති.(දුකමූලකං) 

150. යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච පජහති

තරතොදිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

පජහති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති.
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච

මානානුසයඤ්චපජහති, රනොචතරතොපටිඝානුසයං පජහති.දුක්ඛායරවෙනාය

තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපජහති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච පජහති

තරතොභවරාගානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපජහතීති? 

මානානුසයංපජහති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච පජහති

තරතො අවිජ්ජානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතොඅවිජ්ජානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපජහති, 

රනොචතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපජහති. කාමධාතුයාද්වීසු
රවෙනාසු තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

පජහති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො

අවිජ්ජානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චපජහති, රනොචතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච පජහති.(තිකමූලකං) 

151. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්චපජහතිතරතො විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චපජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයං පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්චපජහති…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

152. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති තරතො භවරාගානුසයං පජහතීති? 
නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

පජහතීති? 

මානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චපජහති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහතීති? 
නත්ථි. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

පජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං පජහති. දුක්ඛාය
රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්චපජහති.(පඤ්චකමූලකං) 

153. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පජහති තරතො

අවිජ්ජානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්ච පජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්චවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චභවරාගානුසයඤ්චපජහති, රනොචතරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු 
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපජහති, රනොචතරතොපටිඝානුසයඤ්චභවරාගානුසයඤ්ච 
පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච තරතො
කාමරාගානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චභවරාගානුසයඤ්ච පජහති.(ඡක්කමූලකං) 

(ග)අනුරලොමපුග්ගරලොකාසා 

154. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං පජහති රසො තරතො පටිඝානුසයං

පජහතීති? රනො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ)රයොවාපනයරතොපටිඝානුසයංපජහතිරසොතරතොකාමරාගානුසයං

පජහතීති? රනො. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං පජහති රසො තරතො මානානුසයං

පජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොමානානුසයංපජහතිරසොතරතොකාමරාගානුසයං

පජහතීති? රනො. 

රයො යරතො කාමරාගානුසයං පජහති රසො තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? රනො. 

රයොවාපනයරතොවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතිරසොතරතොකාමරාගානුසයං 

පජහතීති? 

අට්ඨමරකො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයංපජහති, රනොචරසොතරතොකාමරාගානුසයංපජහති.ස්රවව
පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති 
කාමරාගානුසයංතරෙකට්ඨංපජහති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං පජහති රසො තරතො භවරාගානුසයං

පජහතීති? රනො. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොභවරාගානුසයංපජහතිරසොතරතොකාමරාගානුසයං 

පජහතීති? රනො. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං පජහති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

පජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

(ඛ)රයොවාපනයරතො අවිජ්ජානුසයංපජහතිරසො තරතොකාමරාගානුසයං

පජහතීති? රනො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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155. (ක) රයො යරතො පටිඝානුසයං පජහති රසො තරතො මානානුසයං

පජහතීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසයං පජහති රසො තරතො පටිඝානුසයං

පජහතීති? රනො. 

රයො යරතො පටිඝානුසයං පජහති රසො තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? රනො. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො තරතො පටිඝානුසයං 

පජහතීති? 

අට්ඨමරකො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො

තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති
පටිඝානුසයංතරෙකට්ඨංපජහති. 

(ක)රයොයරතොපටිඝානුසයංපජහතිරසොතරතොභවරාගානුසයංපජහතීති? 
රනො. 

(ඛ) රයො වා පනයරතො භවරාගානුසයං පජහතිරසොතරතො පටිඝානුසයං

පජහතීති? රනො. 

(ක)රයොයරතොපටිඝානුසයංපජහතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංපජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො තරතො පටිඝානුසයං 

පජහතීති? රනො. 

156. රයො යරතො මානානුසයං පජහති රසො තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයං පජහතීති? රනො. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො තරතො මානානුසයං 

පජහතීති? 
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අට්ඨමරකොදුක්ඛායරවෙනායරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංපජහති, රනො ච
රසොතරතොමානානුසයංපජහති.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයාද්වීසු රවෙනාසු
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති මානානුසයං
තරෙකට්ඨංපජහති. 

(ක)රයොයරතොමානානුසයංපජහතිරසොතරතොභවරාගානුසයංපජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො මානානුසයං 

පජහති, රනො ච රසො තරතො භවරාගානුසයං පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසො තරතොමානානුසයඤ්චපජහතිභවරාගානුසයඤ්ච
පජහති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං පජහති රසො තරතො මානානුසයං

පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක)රයොයරතොමානානුසයංපජහතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංපජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො තරතො මානානුසයං 

පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති, 
රනොචරසොතරතොමානානුසයංපජහති.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයාද්වීසු
රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පජහති
මානානුසයඤ්චපජහති. 

157. (ක) රයො යරතො දිට්ඨානුසයං පජහති රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං

පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයො වාපනයරතොවිචිකිච්ඡානුසයංපජහතිරසො තරතොදිට්ඨානුසයං

පජහතීති? ආමන්තා…රප.…. 

158. (ක)රයොයරතො විචිකිච්ඡානුසයංපජහතිරසොතරතොභවරාගානුසයං

පජහතීති? 

අට්ඨමරකො කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං

පජහති, රනො ච රසො තරතො භවරාගානුසයං පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
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රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති භවරාගානුසයං 
තරෙකට්ඨංපජහති. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොභවරාගානුසයංපජහතිරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයං 

පජහතීති? රනො. 

(ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

පජහතීති? 

තරෙකට්ඨංපජහති. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොඅවිජ්ජානුසයංපජහතිරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයං 

පජහතීති? රනො. 

159. (ක) රයො යරතො භවරාගානුසයං පජහති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං

පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොඅවිජ්ජානුසයංපජහතිරසොතරතොභවරාගානුසයං 

පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

පජහති, රනො ච රසො තරතො භවරාගානුසයං පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පජහති
භවරාගානුසයඤ්චපජහති.(එකමූලකං) 

160. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති රසො

තරතොමානානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසයං පජහති රසො තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චපජහතීති? රනො. 

රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති රසො තරතො 

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපජහතීති? 
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අට්ඨමරකොරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංපජහති, 
රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති. ස්රවව
පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති

කාමරාගානුසයංතරෙකට්ඨංපජහති, රනොච රසොතරතොපටිඝානුසයංපජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති

පටිඝානුසයංතරෙකට්ඨංපජහති, රනොචරසො තරතොකාමරාගානුසයං පජහති. 

(ක) රයො යරතොකාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහතිරසොතරතො 

භවරාගානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපජහතීති? රනො. 

(ක) රයො යරතොකාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහතිරසොතරතො 

අවිජ්ජානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපජහතීති? රනො.(දුකමූලකං) 

161. රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

පජහතිරසොතරතො දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපජහතීති? 

අට්ඨමරකො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති

මානානුසයං තරෙකට්ඨං පජහති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො
තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

තරෙකට්ඨංපජහති, රනොචරසොතරතො පටිඝානුසයංපජහති.ස්රවවපුග්ගරලො
දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති පටිඝානුසයං

තරෙකට්ඨං පජහති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
පජහති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

පජහතිරසො තරතොභවරාගානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං පජහති රසො තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපජහතීති? 

මානානුසයංපජහති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

පජහතිරසො තරතොඅවිජ්ජානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති, 
රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
පජහති.ස්රවවපුග්ගරලො කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා

රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චපජහති. (තිකමූලකං) 

162. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්චපජහතිරසොතරතො විචිකිච්ඡානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පජහති රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

පජහතීති? 

අට්ඨමරකො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච පජහතිමානානුසයංතරෙකට්ඨං පජහති, රනොචරසොතරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච පජහති

කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච තරෙකට්ඨං පජහති, රනො ච රසො තරතො 
පටිඝානුසයං පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච පජහති පටිඝානුසයංතරෙකට්ඨං පජහති, 
රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච පජහති…රප.…. 

(චතුක්කමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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163. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති රසො තරතො භවරාගානුසයං

පජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං පජහති රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපජහතීති? 

මානානුසයංපජහති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං

පජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති, 
රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච

මානානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චපජහති. (පඤ්චකමූලකං) 

164. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පජහති රසො තරතො

අවිජ්ජානුසයංපජහතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චභවරාගානුසයඤ්ච පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං පජහති, 
රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පජහති. ස්රවව
පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච
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මානානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච
පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො 

අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පජහති, රනො ච රසො
තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපජහති.(ඡක්කමූලකං) 

පජහනවාරරඅනුරලොමං. 

3. පජහනවාර 

(ඝ)පටිරලොමපුග්ගරලො 

165. (ක) රයො කාමරාගානුසයං නප්පජහති රසො පටිඝානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන පටිඝානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක)රයොකාමරාගානුසයංනප්පජහතිරසොමානානුසයංනප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො මානානුසයං 
නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්තිමානානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී මානානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො
කාමරාගානුසයං නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලාමානානුසයඤ්ච නප්පජහන්තිකාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො කාමරාගානුසයං නප්පජහති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අට්ඨමරකො කාමරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො විචිකිච්ඡානුසයං 
නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයංනප්පජහති.අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්චඅට්ඨමකඤ්චඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

රයො කාමරාගානුසයං නප්පජහති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමරාගානුසයංනප්පජහති, රනොචරසො අවිජ්ජානුසයං
නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා 
කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයොවාපනඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහතිරසොකාමරාගානුසයං නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයං නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා 
පුග්ගලාඅවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්තිකාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

166. (ක)රයො පටිඝානුසයංනප්පජහතිරසොමානානුසයංනප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී පටිඝානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො මානානුසයං 
නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්තිමානානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ඛ)රයොවාපනමානානුසයංනප්පජහතිරසොපටිඝානුසයං නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී මානානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො පටිඝානුසයං 
නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
මානානුසයඤ්ච නප්පජහන්තිපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රයො පටිඝානුසයංනප්පජහතිරසො දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකො පටිඝානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො විචිකිච්ඡානුසයං 
නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතිරසොපටිඝානුසයං නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො 
පටිඝානුසයං නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති පටිඝානුසයඤ්ච 
නප්පජහන්ති. 

රයොපටිඝානුසයංනප්පජහතිරසොභවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී පටිඝානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො අවිජ්ජානුසයං 
නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

රයොවාපනඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහතිරසොපටිඝානුසයං නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගීඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහති, රනොචරසො පටිඝානුසයං
නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා 
අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්තිපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

167. රයො මානානුසයං නප්පජහති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකො මානානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො විචිකිච්ඡානුසයං 
නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා 
මානානුසයඤ්චනප්පජහන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතිරසොමානානුසයං නප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අග්ගමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො මානානුසයං
නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්තිමානානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො මානානුසයංනප්පජහතිරසොභවරාගානුසයං…රප.… අවිජ්ජානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො මානානුසයං නප්පජහතීති? 
ආමන්තා. 

168. (ක)රයො දිට්ඨානුසයංනප්පජහතිරසොවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො දිට්ඨානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා…රප.…. 

169. රයො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයං නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති, රනොචරසො අවිජ්ජානුසයං
නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයොවාපනඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහතිරසොවිචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො විචිකිච්ඡානුසයං 
නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා 
අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

170. (ක) රයො භවරාගානුසයං නප්පජහති රසො අවිජ්ජානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො භවරාගානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

171. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො

මානානුසයං නප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති, රනො ච
රසො මානානුසයං නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති මානානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී මානානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලාමානානුසයඤ්චනප්පජහන්තිකාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො 

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකොකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසො 
විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති.අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්චඅට්ඨමකඤ්චඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො

භවරාගානුසයං…රප.… අවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති, රනො ච
රසො අවිජ්ජානුසයංනප්පජහති. ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනංඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති අවිජ්ජානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්ති.(දුකමූලකං) 

172. රයො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහති

රසොදිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනො ච රසො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති, 
රනො ච රසො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති.
අග්ගමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනොචරසොමානානුසයං නප්පජහති.ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

රයොකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහතිරසො 

භවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්චනප්පජහති, රනො
ච රසො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති.
(තිකමූලකං) 

173. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්චනප්පජහතිරසො විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගීවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනො ච රසො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති. 
අග්ගමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො මානානුසයං නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්චනප්පජහන්ති…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

174. රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

නප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසො දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති.(පඤ්චකමූලකං) 

175. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො

අවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො දිට්ඨානුසයඤ්ච 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනො ච රසො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති.(ඡක්කමූලකං) 

(ඞ)පටිරලොමඔකාරසො 

176. (ක) යරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති තරතො පටිඝානුසයං

නප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයං නප්පජහති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහතිපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන පටිඝානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයං

නප්පජහතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතරතොපටිඝානුසයංනප්පජහති, රනොචතරතො 
කාමරාගානුසයං නප්පජහති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන තරතො
පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහතිකාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ක)යරතොකාමරාගානුසයංනප්පජහතිතරතොමානානුසයංනප්පජහතීති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතොකාමරාගානුසයංනප්පජහති, රනොචතරතො 
මානානුසයං නප්පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන තරතො
කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහති මානානුසයඤ්චනප්පජහති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යරතො වා පන මානානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

යරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයං 

නප්පජහති, රනොචතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති.අපරියාපන්රනතරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහතිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහති. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති තරතො භවරාගානුසයං 

නප්පජහතීති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතොකාමරාගානුසයං නප්පජහති, රනොචතරතො
භවරාගානුසයං නප්පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන තරතො
කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහතිභවරාගානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයං 

නප්පජහතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච
තරතො කාමරාගානුසයංනප්පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රනතරතො
භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහතිකාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති තරතො අවිජ්ජානුසයං

නප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයං 

නප්පජහති, රනො ච තරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහතිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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177. (ක)යරතො පටිඝානුසයංනප්පජහතිතරතොමානානුසයංනප්පජහතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො පටිඝානුසයං 

නප්පජහති, රනො ච තරතො මානානුසයං නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො
පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහතිමානානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන මානානුසයං නප්පජහති තරතො පටිඝානුසයං 

නප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසයං නප්පජහති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයං නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො මානානුසයඤ්ච නප්පජහති
පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති. 

යරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො පටිඝානුසයං 

නප්පජහති, රනොචතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති.අපරියාපන්රනතරතො
පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහතිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහති. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති තරතො පටිඝානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක)යරතොපටිඝානුසයංනප්පජහතිතරතොභවරාගානුසයංනප්පජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති, රනො ච තරතො 
භවරාගානුසයංනප්පජහති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුඅපරියාපන්රනතරතො
පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහතිභවරාගානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං නප්පජහති තරතො පටිඝානුසයං

නප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයං නප්පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන තරතො
භවරාගානුසයඤ්චනප්පජහති පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ක)යරතොපටිඝානුසයංනප්පජහතිතරතොඅවිජ්ජානුසයං නප්පජහතීති? 
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කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො පටිඝානුසයං 

නප්පජහති, රනො ච තරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො
පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති තරතො පටිඝානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

178. යරතො මානානුසයං නප්පජහති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසයං නප්පජහති, රනො ච තරතො
විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති.අපරියාපන්රනතරතොමානානුසයඤ්චනප්පජහති 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති

තරතො මානානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො මානානුසයං නප්පජහති තරතො භවරාගානුසයං නප්පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං නප්පජහති තරතො මානානුසයං 

නප්පජහතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච
තරතො මානානුසයං නප්පජහති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන තරතො
භවරාගානුසයඤ්චනප්පජහති මානානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ක)යරතො මානානුසයංනප්පජහතිතරතො අවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසයං නප්පජහති, රනො ච තරතො 
අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො මානානුසයඤ්ච නප්පජහති 
අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති තරතො මානානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

179. (ක) යරතො දිට්ඨානුසයං නප්පජහති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති තරතො දිට්ඨානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

180. (ක) යරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති තරතො භවරාගානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං නප්පජහති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං 

නප්පජහතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච

තරතො විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති; අපරියාපන්රන තරතොභවරාගානුසයඤ්ච 
නප්පජහතිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ක) යරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති තරතො අවිජ්ජානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං 

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

181. (ක) යරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති තරතො අවිජ්ජානුසයං

නප්පජහතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච
තරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො භවරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහති අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති තරතො භවරාගානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

182. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති තරතො

මානානුසයංනප්පජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 

නප්පජහති, රනො ච තරතො මානානුසයං නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතිමානානුසයඤ්චනප්පජහති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යරතො වා පන මානානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

දුක්ඛායරවෙනායතරතොමානානුසයඤ්චකාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහති, 
රනො චතරතොපටිඝානුසයංනප්පජහති.අපරියාපන්රනතරතොමානානුසයඤ්ච
නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති. 

යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති තරතො 

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනොචතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති. අපරියාපන්රනතරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 
නප්පජහති. යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති තරතො 

භවරාගානුසයංනප්පජහතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 

නප්පජහති, රනොචතරතොභවරාගානුසයංනප්පජහති.අපරියාපන්රනතරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතිභවරාගානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසයංනප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු

රවෙනාසුතරතොභවරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචතරතො
කාමරාගානුසයං නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො භවරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහතිකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති තරතො 

අවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 

නප්පජහති, රනො ච තරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? ආමන්තා.(දුකමූලකං) 

183. යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

නප්පජහති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහතීති? 
ආමන්තා. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

නප්පජහති තරතොභවරාගානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවා පනභවරාගානුසයංනප්පජහතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති. 
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති.
අපරියාපන්රන තරතො භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

නප්පජහති තරතොඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහතීති? ආමන්තා.(තිකමූලකං) 

184. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච නප්පජහතිතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ)යරතො වාපනවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති තරතොකාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච නප්පජහතීති? ආමන්තා
…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

185. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති තරතො භවරාගානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවා පනභවරාගානුසයංනප්පජහතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

නප්පජහතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො

භවරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

නප්පජහති. අපරියාපන්රන තරතො භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති තරතො අවිජ්ජානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

නප්පජහතීති? ආමන්තා.(පඤ්චකමූලකං) 

186. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති තරතො

අවිජ්ජානුසයං නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහතීති? ආමන්තා.(ඡක්කමූලකං) 
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(ච)පටිරලොමපුග්ගරලොකාසා 

187. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොපටිඝානුසයං

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසයං

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
නප්පජහති පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිං ඨරපත්වා
අවරසසාපුග්ගලා සබ්ෙත්ථකාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහන්තිපටිඝානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයංනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතො පටිඝානුසයං

නප්පජහති, රනොචරසොතරතොකාමරාගානුසයංනප්පජහති.ස්රවවපුග්ගරලො 
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො පටිඝානුසයඤ්ච
නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිං ඨරපත්වා
අවරසසාපුග්ගලාසබ්ෙත්ථපටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්තිකාමරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති රසො තරතො මානානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රසො තරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො මානානුසයං
නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති මානානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහන්තිමානානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයං නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතොමානානුසයං 

නප්පජහති, රනොචරසොතරතොකාමරාගානුසයංනප්පජහති.ස්රවවපුග්ගරලො
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දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො
මානානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ මානානුසයඤ්ච
නප්පජහන්තිකාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයොයරතොකාමරාගානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොදිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

කාමරාගානුසයංනප්පජහති, රනොචරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති. 
ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච 
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයං නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහති, රනො චරසොතරතොකාමරාගානුසයං නප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන
රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති. 
අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්චඅට්ඨමකඤ්චඨරපත්වාඅවරසසාපුග්ගලාසබ්ෙත්ථ 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්තිකාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති රසො තරතො භවරාගානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො කාමරාගානුසයං 

නප්පජහති, රනොචරසොතරතොභවරාගානුසයංනප්පජහති.ස්රවවපුග්ගරලො
කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහතිභවරාගානුසයඤ්චනප්පජහති. ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනංඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
භවරාගානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයං නප්පජහතීති? 
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අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො 

භවරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන
රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
භවරාගානුසයඤ්චනප්පජහන්තිකාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසු රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසො

තරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං
නප්පජහති.ස්රවවපුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 
නප්පජහති අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති 
අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයං නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො 

අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන
රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්තිකාමරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

188. (ක) රයො යරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති රසො තරතො මානානුසයං

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රසො තරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො මානානුසයං
නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො
පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති මානානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ පටිඝානුසයඤ්ච
නප්පජහන්තිමානානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 
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(ඛ)රයො වාපනයරතොමානානුසයංනප්පජහතිරසො තරතොපටිඝානුසයං

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො මානානුසයං

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතො මානානුසයඤ්ච නප්පජහති පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ මානානුසයඤ්ච
නප්පජහන්තිපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො යරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති රසො තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

පටිඝානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයොවා පනයරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොපටිඝානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං 

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො 
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති.
අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්චඨරපත්වාඅවරසසාපුග්ගලාසබ්ෙත්ථ
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති රසො තරතො භවරාගානුසයං

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො පටිඝානුසයං 

නප්පජහති, රනොචරසොතරතොභවරාගානුසයංනප්පජහති.ස්රවවපුග්ගරලො
කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රසො තරතො පටිඝානුසයඤ්ච
නප්පජහතිභවරාගානුසයඤ්චනප්පජහති. ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනංඨරපත්වා



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අවරසසාපුග්ගලාසබ්ෙත්ථපටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්තිභවරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොභවරාගානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොපටිඝානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො භවරාගානුසයං 

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතො භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහන්තිපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා රසො

තරතොපටිඝානුසයංනප්පජහති, රනොචරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති
අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති අවිජ්ජානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොපටිඝානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච 
නප්පජහන්තිපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

189. රයොයරතො මානානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොදිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

මානානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො මානානුසයඤ්ච නප්පජහති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්චඅට්ඨමකඤ්චඨරපත්වා
අවරසසාපුග්ගලාසබ්ෙත්ථ මානානුසයඤ්චනප්පජහන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

රයො වා පනයරතො විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොමානානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො මානානුසයං
නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති මානානුසයඤ්ච නප්පජහති.
අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්තිමානානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො මානානුසයං නප්පජහති රසො තරතො භවරාගානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොභවරාගානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොමානානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතොභවරාගානුසයං 

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො මානානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති 
මානානුසයඤ්ච නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
සබ්ෙත්ථභවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්තිමානානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො මානානුසයං නප්පජහති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛායරවෙනායරසොතරතොමානානුසයංනප්පජහති, 
රනොචරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහති.ස්රවවපුග්ගරලොඅපරියාපන්රන
රසො තරතො මානානුසයඤ්ච නප්පජහති අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති.
අග්ගමග්ගසමඞ්ගිං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ මානානුසයඤ්ච
නප්පජහන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 
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(ඛ)රයොවාපනයරතොඅවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසොතරතොමානානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

190. (ක)රයොයරතො දිට්ඨානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො තරතො 

දිට්ඨානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා…රප.…. 

191. (ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

භවරාගානුසයංනප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං

නප්පජහති, රනොචරසොතරතොභවරාගානුසයංනප්පජහති. ස්රවවපුග්ගරලො
කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 
නප්පජහතිභවරාගානුසයඤ්චනප්පජහති.අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්චඅට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකො කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො

තරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං
නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහති විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා රසො

තරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං
නප්පජහති.ස්රවව පුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
නප්පජහතිඅවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්චඅට්ඨමකඤ්ච
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ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකො කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො

තරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං 

නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච
නප්පජහති විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච 
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

192. (ක)රයොයරතො භවරාගානුසයංනප්පජහතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයං

නප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රසො තරතො භවරාගානුසයං 

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති අවිජ්ජානුසයඤ්ච 
නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

භවරාගානුසයං නප්පජහතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

193. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතිරසො

තරතොමානානුසයංනප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො
තරතො මානානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය
අපරියාපන්රන රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති

මානානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
මානානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො මානානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසයංනප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො මානානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසො තරතොකාමරාගානුසයංනප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො
මානානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
මානානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො තරතො

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකො කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො

තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො 
විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති, විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසයංනප්පජහති.
ස්රවවපුග්ගරලො කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති, රනො චරසොතරතොකාමරාගානුසයංනප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 
නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො

තරතො භවරාගානුසයංනප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහතිභවරාගානුසයඤ්චනප්පජහති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති භවරාගානුසයඤ්ච 
නප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච

කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසයං නප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලොකාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසොතරතො භවරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසොතරතො කාමරාගානුසයංනප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො 
භවරාගානුසයඤ්චනප්පජහතිකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො

තරතො අවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා රසො

තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො
අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහතිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති අවිජ්ජානුසයඤ්ච 
නප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසයංනප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනොචරසොතරතොකාමරාගානුසයංනප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො
අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනප්පජහති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති.(දුකමූලකං) 

194. රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

නප්පජහතිරසොතරතො දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසො
තරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො
තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච 
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්චනප්පජහන්ති විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො 

තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්චනප්පජහති, රනො
ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති.
අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො 

තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති, 
රනො ච රසො තරතො මානානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය
රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 
මානානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

නප්පජහතිරසොතරතොභවරාගානුසයංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො

තරතොභවරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොච
රසො තරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති. 
අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරසොතරතොභවරාගානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො
මානානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන
රසොතරතො භවරාගානුසයඤ්චනප්පජහතිකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

නප්පජහතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයං
නප්පජහති. ස්රවවපුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති 
අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො 
පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො

තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොච
රසො තරතො කාමරාගානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච 
නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

නප්පජහන්ති. (තිකමූලකං) 

195. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං නප්පජහති රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොචරසො
තරතොපටිඝානුසයං නප්පජහති.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසු
රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්චනප්පජහති, රනොච රසොතරතොකාමරාගානුසයංනප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච

මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච නප්පජහති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා 
ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චනප්පජහති, රනො චරසො
තරතො මානානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය
අපරියාපන්රනරසො තරතොවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහතිකාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච

මානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චනප්පජහන්ති…රප.…. (චතුක්කමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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196. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො තරතො භවරාගානුසයං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං නප්පජහති රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 
භවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච
නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්චවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහති.අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගීදුක්ඛාය 
රවෙනාය රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්චකාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො
තරතො භවරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං
නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතො භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති.
අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතො භවරාගානුසයඤ්ච
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො මානානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

නප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො
අපරියාපන්රන රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති
අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
අවිජ්ජානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 
අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච 
නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්චවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගීදුක්ඛාය
රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො 
පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං 
නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති.
(පඤ්චකමූලකං) 

197. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්චවිචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්චනප්පජහතිරසොතරතො

අවිජ්ජානුසයංනප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පටුන 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනොචරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංනප්පජහති.
ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති අවිජ්ජානුසයඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං නප්පජහති රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චභවරාගානුසයඤ්චනප්පජහතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 
අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනප්පජහති.ස්රවව පුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතො
අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච 
නප්පජහති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො
අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති, රනො ච රසො තරතො 
කාමරාගානුසයං නප්පජහති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 
අපරියාපන්රන රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහති කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
භවරාගානුසයඤ්ච නප්පජහති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච නප්පජහන්ති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චභවරාගානුසයඤ්චනප්පජහන්ති. (ඡක්කමූලකං) 

පජහනාවාරරපටිරලොමං. 
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පජහනවාරරො. 

4. පරිඤ්ඤාවාරරො 

(ක)අනුරලොමපුග්ගරලො 

198. (ක)රයො කාමරාගානුසයංපරිජානාතිරසොපටිඝානුසයං පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන පටිඝානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයං

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක)රයොකාමරාගානුසයංපරිජානාතිරසොමානානුසයංපරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයං

පරිජානාතීති? රනො. 

රයො කාමරාගානුසයං පරිජානාති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? රනො. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

රයො කාමරාගානුසයං පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයං පරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

රයොවාපනඅවිජ්ජානුසයංපරිජානාතිරසොකාමරාගානුසයංපරිජානාතීති? 
රනො. 

199. (ක)රයො පටිඝානුසයංපරිජානාතිරසොමානානුසයංපරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 
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(ඛ)රයො වාපනමානානුසයංපරිජානාතිරසො පටිඝානුසයංපරිජානාතීති? 
රනො. 

රයො පටිඝානුසයං පරිජානාති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයං

පරිජානාතීති? රනො. 

රයොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතිරසොපටිඝානුසයං පරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

රයො පටිඝානුසයංපරිජානාතිරසොභවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයං 

පරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො පටිඝානුසයං පරිජානාතීති? 
රනො. 

200. රයො මානානුසයං පරිජානාති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාතීති? රනො. 

රයොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතිරසොමානානුසයං පරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

රයො මානානුසයං පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං…රප.… අවිජ්ජානුසයං 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො මානානුසයං පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

201. (ක)රයො දිට්ඨානුසයංපරිජානාතිරසොවිචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො දිට්ඨානුසයං 

පරිජානාතීති? ආමන්තා…රප.…. 
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202. රයො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

රයොවාපනඅවිජ්ජානුසයංපරිජානාතිරසොවිචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාතීති? 
රනො. 

203. (ක)රයො භවරාගානුසයංපරිජානාතිරසොඅවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

204. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො

මානානුසයංපරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? රනො. 

රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො 

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? රනො. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො

භවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? රනො.(දුකමූලකං) 
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205. රයො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාති

රසොදිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

රයොකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාතිරසො 

භවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

මානානුසයංපරිජානාති.(තිකමූලකං) 

206. රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්චපරිජානාතිරසො විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

දිට්ඨානුසයං පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 
මානානුසයඤ්චතරෙකට්ඨංපරිජානාති…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

207. රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

පරිජානාතීති? 

මානානුසයංපරිජානාති.(පඤ්චකමූලකං) 

208. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො

අවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

මානානුසයඤ්චභවරාගානුසයඤ්චපරිජානාති.(ඡක්කමූලකං) 

(ඛ)අනුරලොමඔකාරසො 

209. (ක) යරතො කාමරාගානුසයං පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං

පරිජානාතීති? රනො. 

(ඛ) යරතො වා පන පටිඝානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? රනො. 

(ක)යරතොකාමරාගානුසයංපරිජානාතිතරතොමානානුසයංපරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන මානානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො මානානුසයං පරිජානාති, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසයං පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො
මානානුසයඤ්චපරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්චපරිජානාති. 

යරතො කාමරාගානුසයං පරිජානාති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයං

පරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසයං 

පරිජානාති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයං පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසු තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච
පරිජානාති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයං පරිජානාති තරතො භවරාගානුසයං

පරිජානාතීති? රනො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? රනො. 

(ක)යරතොකාමරාගානුසයංපරිජානාතිතරතොඅවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයං 

පරිජානාති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයං පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුතරතො අවිජ්ජානුසයඤ්චපරිජානාතිකාමරාගානුසයඤ්චපරිජානාති. 

210. (ක)යරතො පටිඝානුසයංපරිජානාතිතරතොමානානුසයංපරිජානාතීති? 
රනො. 

(ඛ) යරතො වා පන මානානුසයං පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං

පරිජානාතීති? රනො. 

යරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං 

පරිජානාතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො

විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති, රනොචතරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති. දුක්ඛාය
රවෙනාය තරතොවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චපරිජානාති පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාති. 

(ක) යරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති තරතො භවරාගානුසයං පරිජානාතීති? 
රනො. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං 

පරිජානාතීති? රනො. 

(ක) යරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

237 

පටුන 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං 

පරිජානාතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතො අවිජ්ජානුසයං

පරිජානාති, රනොචතරතොපටිඝානුසයංපරිජානාති. දුක්ඛායරවෙනායතරතො 
අවිජ්ජානුසයඤ්චපරිජානාතිපටිඝානුසයඤ්චපරිජානාති. 

211. යරතො මානානුසයං පරිජානාති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති තරතො මානානුසයං 

පරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති, රනො ච තරතො 
මානානුසයංපරිජානාති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා
තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපරිජානාතිමානානුසයඤ්චපරිජානාති. 

(ක)යරතොමානානුසයංපරිජානාතිතරතොභවරාගානුසයංපරිජානාතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතරතොමානානුසයංපරිජානාති, රනොචතරතො 
භවරාගානුසයං පරිජානාති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො මානානුසයඤ්ච 

පරිජානාතිභවරාගානුසයඤ්චපරිජානාති. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං පරිජානාති තරතො මානානුසයං

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො මානානුසයං පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති තරතො මානානුසයං 

පරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති, රනො ච තරතො 
මානානුසයංපරිජානාති.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්චපරිජානාතිමානානුසයඤ්චපරිජානාති. 
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212. (ක) යරතො දිට්ඨානුසයං පරිජානාති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති තරතො දිට්ඨානුසයං 

පරිජානාතීති? ආමන්තා…රප.…. 

213. (ක) යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති තරතො භවරාගානුසයං

පරිජානාතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති, රනො ච 
තරතො භවරාගානුසයං පරිජානාති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාතිභවරාගානුසයඤ්චපරිජානාති. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං පරිජානාති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක)යරතොවිචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතිතරතොඅවිජ්ජානුසයං පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

214. (ක) යරතො භවරාගානුසයං පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති තරතො භවරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? 

කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුතරතොඅවිජ්ජානුසයංපරිජානාති, රනොචතරතො 
භවරාගානුසයං පරිජානාති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච
පරිජානාතිභවරාගානුසයඤ්චපරිජානාති.(එකමූලකං) 

215. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති තරතො

මානානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 
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(ඛ) යරතො වා පන මානානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො මානානුසයං පරිජානාති, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

තරතො මානානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයංපරිජානාති. 

යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති තරතො 

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාති, රනොචතරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො 
පටිඝානුසයං පරිජානාති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනොචතරතොකාමරාගානුසයංපරිජානාති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති තරතො 

භවරාගානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පනභවරාගානුසයං පරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? රනො. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති තරතො

අවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයාතරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති, රනො චතරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයං පරිජානාති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයං පරිජානාති.
(දුකමූලකං) 

216. යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

පරිජානාතිතරතොදිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

පරිජානාති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති.
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච

මානානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති. දුක්ඛාය

රවෙනාය තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච
තරතොකාමරාගානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

පරිජානාති තරතොභවරාගානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතො වා පනභවරාගානුසයං පරිජානාතිතරතො කාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො භවරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

පරිජානාති, රනොචතරතොකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චපරිජානාති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

පරිජානාති තරතොඅවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

පරිජානාති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති.
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච

මානානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති. දුක්ඛාය
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රවෙනායතරතොඅවිජ්ජානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනොචතරතො
කාමරාගානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාති.(තිකමූලකං) 

217. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්චපරිජානාතිතරතො විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ)යරතොවාපනවිචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්චපරිජානාති, රනොචතරතොකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්ච 
පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

කාමරාගානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චපරිජානාති, රනොච තරතො 
පටිඝානුසයං පරිජානාති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාති…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

218. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති තරතො භවරාගානුසයං

පරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පනභවරාගානුසයං පරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

පරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො භවරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං

පරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

පරිජානාතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති.
දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්චපරිජානාති.(පඤ්චකමූලකං) 

219. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති තරතො

අවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්ච පරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච
තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු 
රවෙනාසු තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපරිජානාති, රනොචතරතොපටිඝානුසයඤ්ච
භවරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති. දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපරිජානාති, රනොචතරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති.
(ඡක්කමූලකං) 

(ග)අනුරලොමපුග්ගරලොකාසා 

220. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයංපරිජානාතිරසොතරතොපටිඝානුසයං

පරිජානාතීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයං පරිජානාතීති? රනො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

243 

පටුන 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං පරිජානාති රසො තරතො මානානුසයං 

පරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයංපරිජානාතීති? රනො. 

රයොයරතොකාමරාගානුසයංපරිජානාතිරසොතරතොදිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? රනො. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයං පරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති, රනොචරසොතරතොකාමරාගානුසයංපරිජානාති.
ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං

පරිජානාති, කාමරාගානුසයං තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං පරිජානාති රසො තරතො භවරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයං පරිජානාතීති? රනො. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං පරිජානාති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

පරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයංපරිජානාතීති? රනො. 

221. (ක) රයො යරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති රසො තරතො මානානුසයං

පරිජානාතීති? රනො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ)රයොවාපනයරතොමානානුසයංපරිජානාතිරසොතරතොපටිඝානුසයං 

පරිජානාතීති? රනො. 

රයො යරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති රසො තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? රනො. 

රයො වා පනයරතොවිචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතිරසො තරතොපටිඝානුසයං

පරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො

තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං 

පරිජානාති, පටිඝානුසයංතරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

(ක) රයො යරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති රසො තරතො භවරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? රනො. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොභවරාගානුසයංපරිජානාතිරසොතරතොපටිඝානුසයං 

පරිජානාතීති? රනො. 

(ක) රයො යරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

පරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොඅවිජ්ජානුසයංපරිජානාතිරසොතරතොපටිඝානුසයං 

පරිජානාතීති? රනො. 

222. රයොයරතො මානානුසයංපරිජානාතිරසොතරතොදිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? රනො. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො තරතො මානානුසයං 

පරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති, 
රනො ච රසො තරතො මානානුසයං පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං

පරිජානාති, මානානුසයංතරෙකට්ඨං පරිජානාති. 

(ක) රයො යරතො මානානුසයං පරිජානාති රසො තරතො භවරාගානුසයං 

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො මානානුසයං

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොභවරාගානුසයං පරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො මානානුසයඤ්ච පරිජානාති 
භවරාගානුසයඤ්චපරිජානාති. 

(ඛ)රයො වාපනයරතොභවරාගානුසයංපරිජානාතිරසො තරතොමානානුසයං

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො යරතො මානානුසයං පරිජානාති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනයරතොඅවිජ්ජානුසයංපරිජානාතිරසොතරතොමානානුසයං 

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීදුක්ඛායරවෙනායරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයං පරිජානාති, 
රනො ච රසො තරතො මානානුසයං පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච
පරිජානාතිමානානුසයඤ්ච පරිජානාති. 

223. (ක)රයොයරතො දිට්ඨානුසයංපරිජානාතිරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයං

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො තරතො 

දිට්ඨානුසයංපරිජානාතීති? ආමන්තා…රප.…. 

224. (ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

භවරාගානුසයංපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං 

පරිජානාති, රනො ච රසොතරතො භවරාගානුසයංපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
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රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති, 
භවරාගානුසයංතරෙකට්ඨං පරිජානාති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාතීති? රනො. 

(ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං

පරිජානාතීති? 

තරෙකට්ඨංපරිජානාති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? රනො. 

225. (ක)රයො යරතොභවරාගානුසයංපරිජානාතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයං

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

භවරාගානුසයං පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොභවරාගානුසයංපරිජානාති.ස්රවව පුග්ගරලො
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පරිජානාති
භවරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති.(එකමූලකං) 

226. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතිරසො

තරතොමානානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? රනො. 

රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො තරතො 

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 
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අට්ඨමරකො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං 

පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච තරෙකට්ඨං පරිජානාති, 
රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය
රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති පටිඝානුසයඤ්ච

තරෙකට්ඨංපරිජානාති, රනො චරසොතරතො කාමරාගානුසයංපරිජානාති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො

තරතො භවරාගානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? රනො. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො

තරතො අවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චපරිජානාතීති? රනො.(දුකමූලකං) 

227. රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

පරිජානාති රසො තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාතීති? 

නත්ථි. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

පරිජානාති මානානුසයඤ්ච තරෙකට්ඨං පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයා
ද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපරිජානාතිකාමරාගානුසයඤ්ච

මානානුසයඤ්ච තරෙකට්ඨං පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපරිජානාතිපටිඝානුසයඤ්චතරෙකට්ඨංපරිජානාති, රනොච
රසොතරතො කාමරාගානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාති. 
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(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

පරිජානාතිරසොතරතොභවරාගානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

මානානුසයංපරිජානාති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 

පරිජානාතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීදුක්ඛායරවෙනායරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයං පරිජානාති, 
රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා

අරූපධාතුයාරසොතරතො අවිජ්ජානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චපරිජානාති, රනොච
රසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චපරිජානාති.(තිකමූලකං) 

228. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්චපරිජානාතිරසොතරතො විචිකිච්ඡානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං පරිජානාති රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

පරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච පරිජානාති මානානුසයඤ්ච තරෙකට්ඨං පරිජානාති, රනො ච
රසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චපරිජානාති.ස්රවව පුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

පරිජානාතිකාමරාගානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච තරෙකට්ඨංපරිජානාති, රනොච
රසොතරතොපටිඝානුසයංපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලොදුක්ඛාය රවෙනායරසො 
තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච පරිජානාති පටිඝානුසයඤ්ච

තරෙකට්ඨං පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච පරිජානාති…රප.….(චතුක්කමූලකං) 
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229. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො තරතො භවරාගානුසයං

පරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං පරිජානාති රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

මානානුසයංපරිජානාති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං

පරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීදුක්ඛායරවෙනායරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයං පරිජානාති, 
රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්චවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච

මානානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පරිජානාති.
(පඤ්චකමූලකං) 

230. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්චවිචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්චපරිජානාතිරසොතරතො

අවිජ්ජානුසයංපරිජානාතීති? නත්ථි. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං පරිජානාති රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්චපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛායරවෙනායරසොතරතො අවිජ්ජානුසයංපරිජානාති, 
රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති. ස්රවව
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පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො

අවිජ්ජානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චභවරාගානුසයඤ්ච පරිජානාති, රනොචරසො
තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චපරිජානාති.(ඡක්කමූලකං) 

පරිඤ්ඤාවාරරඅනුරලොමං. 

4. පරිඤ්ඤාවාර 

(ඝ)පටිරලොමපුග්ගරලො 

231. (ක) රයො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති රසො පටිඝානුසයං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන පටිඝානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයං න 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක)රයොකාමරාගානුසයං නපරිජානාතිරසො මානානුසයංනපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමරාගානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසොමානානුසයං 
න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
කාමරාගානුසයඤ්ච නපරිජානන්තිමානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී මානානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො
කාමරාගානුසයංනපරිජානාති. ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනංඨරපත්වා අවරසසා 
පුග්ගලාමානානුසයඤ්චනපරිජානන්තිකාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 
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අට්ඨමරකොකාමරාගානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසොවිචිකිච්ඡානුසයං
න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානන්ති. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයං න

පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
කාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයං නපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො 
අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා කාමරාගානුසයඤ්චන පරිජානන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්චන පරිජානන්ති. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයං නපරිජානාති. ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනංඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලාඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්තිකාමරාගානුසයඤ්චන පරිජානන්ති. 

232. (ක) රයො පටිඝානුසයං න පරිජානාති රසො මානානුසයං න

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීපටිඝානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසොමානානුසයංන 
පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
පටිඝානුසයඤ්චන පරිජානන්තිමානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසයං න පරිජානාති රසො පටිඝානුසයං න 

පරිජානාතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගීමානානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසොපටිඝානුසයං 
න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
මානානුසයඤ්චන පරිජානන්තිපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො පටිඝානුසයං න පරිජානාති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො පටිඝානුසයංන පරිජානාති, රනො ච රසො විචිකිච්ඡානුසයංන 
පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො පටිඝානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො 
පටිඝානුසයංනපරිජානාති.අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්චඅට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති පටිඝානුසයඤ්ච න
පරිජානන්ති. 

රයො පටිඝානුසයං න පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීපටිඝානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසො අවිජ්ජානුසයං
න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා 
පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො පටිඝානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො 
පටිඝානුසයං න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා අවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්තිපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

233. රයො මානානුසයං න පරිජානාති රසො දිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අට්ඨමරකො මානානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො විචිකිච්ඡානුසයං න 
පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා 
මානානුසයඤ්චනපරිජානන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො මානානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීවිචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසො මානානුසයං
න පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා 
පුග්ගලාවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්තිමානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො මානානුසයං න පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො මානානුසයං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

234. (ක) රයො දිට්ඨානුසයං න පරිජානාති රසො විචිකිච්ඡානුසයං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො දිට්ඨානුසයං න 

පරිජානාතීති? ආමන්තා…රප.…. 

235. රයො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං…රප.…

අවිජ්ජානුසයංන පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො 
අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති අවිජ්ජානුසයඤ්ච න
පරිජානන්ති. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො විචිකිච්ඡානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොඅවිජ්ජානුසයංන පරිජානාති, රනොච රසොවිචිකිච්ඡානුසයංන
පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
අවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චන පරිජානන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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236. (ක) රයො භවරාගානුසයං න පරිජානාති රසො අවිජ්ජානුසයං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො භවරාගානුසයං න 

පරිජානාතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

237. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො

මානානුසයංන පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති, රනො
ච රසො මානානුසයං න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
මානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන මානානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී මානානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා මානානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චන පරිජානන්ති. 

රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො 

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච
රසො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න
පරිජානන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්ච නපරිජානන්ති. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වාඅවරසසාපුග්ගලාවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො

භවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති, රනො
ච රසො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
අවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චන පරිජානන්ති.(දුකමූලකං) 

238. රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න

පරිජානාතිරසොදිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න 

පරිජානාති, රනො ච රසො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, 
රනො ච රසො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති.
අග්ගමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයඤ්චකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චන

පරිජානාති, රනො ච රසො මානානුසයං න පරිජානාති. ද්වින්නං 
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති

රසො භවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, 
රනො ච රසො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වාඅවරසසාපුග්ගලාඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්ති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති.
(තිකමූලකං) 

239. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)රයො වාපනවිචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාති රසොකාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගීවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

නපරිජානාති, රනොචරසොකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති. 
අග්ගමග්ගසමඞ්ගී විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 

දිට්ඨානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො මානානුසයං න පරිජානාති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්චනපරිජානන්ති…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

240. රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො

භවරාගානුසයං…රප.…අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න 

පරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො දිට්ඨානුසයඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

257 

පටුන 

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයඤ්ච

මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච
රසො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා 
අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති.
(පඤ්චකමූලකං) 

241. (ක) රයො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො

අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්චන පරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්චනපරිජානාති, රනොචරසො දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී අවිජ්ජානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න

පරිජානාති, රනො ච රසො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා
අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න

පරිජානන්ති. (ඡක්කමූලකං) 

(ඞ)පටිරලොමඔකාරසො 

242. (ක) යරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං න

පරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච තරතො 
පටිඝානුසයං න පරිජානාති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන තරතො
කාමරාගානුසයඤ්චන පරිජානාතිපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ඛ)යරතොවාපනපටිඝානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයංන 

පරිජානාතීති? 
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කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති, රනො ච
තරතො කාමරාගානුසයංනපරිජානාති.රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඅපරියාපන්රන
තරතොපටිඝානුසයඤ්චන පරිජානාතිකාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති තරතො මානානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච
තරතො මානානුසයං න පරිජානාති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන තරතො
කාමරාගානුසයඤ්චන පරිජානාතිමානානුසයඤ්ච නපරිජානාති. 

(ඛ)යරතොවා පනමානානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයංන 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

යරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයං න 

පරිජානාති, රනො ච තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති. අපරියාපන්රන 
තරතොකාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානාතිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයංන පරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයංන 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති තරතො භවරාගානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච
තරතො භවරාගානුසයංනපරිජානාති.දුක්ඛායරවෙනාය අපරියාපන්රනතරතො 
කාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානාතිභවරාගානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයංන 

පරිජානාතීති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතරතොභවරාගානුසයංනපරිජානාති, රනොච 
තරතොකාමරාගානුසයංනපරිජානාති.දුක්ඛායරවෙනායඅපරියාපන්රනතරතො
භවරාගානුසයඤ්චන පරිජානාතිකාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානාති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයං න 

පරිජානාති, රනොචතරතොඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාති.අපරියාපන්රනතරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච නපරිජානාතිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසයංන පරිජානාති තරතොකාමරාගානුසයංන

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

243. (ක) යරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති තරතො මානානුසයං

පරිජානාතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො පටිඝානුසයං 

නපරිජානාති, රනොචතරතොමානානුසයංනපරිජානාති.අපරියාපන්රනතරතො
පටිඝානුසයඤ්චන පරිජානාතිමානානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ඛ) යරතො වා පන මානානුසයං න පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසයං න පරිජානාති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයං න පරිජානාති. අපරියාපන්රන තරතො මානානුසයඤ්ච න
පරිජානාතිපටිඝානුසයඤ්චන පරිජානාති. 

යරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො පටිඝානුසයං 

නපරිජානාති, රනොචතරතො විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාති. අපරියාපන්රන
තරතො පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං න 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති තරතො භවරාගානුසයං න 

පරිජානාතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාති, රනොචතරතො
භවරාගානුසයං න පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන
තරතොපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතිභවරාගානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං න පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච තරතො
පටිඝානුසයංනපරිජානාති.කාමධාතුයාද්වීසු රවෙනාසුඅපරියාපන්රනතරතො
භවරාගානුසයඤ්චනපරිජානාතිපටිඝානුසයඤ්චන පරිජානාති. 

(ක) යරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං න 

පරිජානාතීති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො පටිඝානුසයං 

න පරිජානාති, රනො ච තරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති. අපරියාපන්රන
තරතොපටිඝානුසයඤ්ච නපරිජානාතිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති තරතො පටිඝානුසයං න 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

244. යරතො මානානුසයං න පරිජානාති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.…

විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසයං න පරිජානාති, රනො ච තරතො 
විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති. අපරියාපන්රන තරතො මානානුසයඤ්ච න
පරිජානාති විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති තරතො මානානුසයං න 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක) යරතො මානානුසයං න පරිජානාති තරතො භවරාගානුසයං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං න පරිජානාති තරතො මානානුසයං න 

පරිජානාතීති? 
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කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතරතොභවරාගානුසයංනපරිජානාති, රනොච 
තරතො මානානුසයං න පරිජානාති. දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන තරතො
භවරාගානුසයඤ්චන පරිජානාතිමානානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ක) යරතො මානානුසයං න පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං න

පරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසයං න පරිජානාති, රනො ච තරතො 
අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති. අපරියාපන්රන තරතො මානානුසයඤ්ච න 
පරිජානාතිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ඛ) යරතො වා පන අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති තරතො මානානුසයං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

245. (ක) යරතො දිට්ඨානුසයං න පරිජානාති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවා පනවිචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතිතරතො දිට්ඨානුසයංන 

පරිජානාතීති? ආමන්තා…රප.…. 

246. (ක)යරතො විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතිතරතොභවරාගානුසයංන

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසයංනපරිජානාතිතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංන 

පරිජානාතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච
තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති. අපරියාපන්රන තරතො
භවරාගානුසයඤ්චනපරිජානාති විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ක) යරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං න 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතිතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංන 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

262 

පටුන 

247. (ක) යරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං න

පරිජානාතීති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච
තරතො අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාති.අපරියාපන්රනතරතොභවරාගානුසයඤ්ච
නපරිජානාති අවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ඛ)යරතො වාපන අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතිතරතොභවරාගානුසයංන

පරිජානාතීති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

248. (ක)යරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතිතරතො

මානානුසයංනපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න 

පරිජානාති, රනොචතරතොමානානුසයංනපරිජානාති.අපරියාපන්රනතරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති මානානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. 

(ඛ)යරතොවාපනමානානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො මානානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච න

පරිජානාති, රනොචතරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාති.අපරියාපන්රනතරතො 
මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. 

යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති තරතො 

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න 

පරිජානාති, රනො ච තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති. අපරියාපන්රන
තරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
නපරිජානාති. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයංන පරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 
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(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති තරතො 

භවරාගානුසයංනපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න

පරිජානාති, රනොචතරතොභවරාගානුසයංනපරිජානාති. අපරියාපන්රන තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති භවරාගානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච න 

පරිජානාති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු

රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච
තරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. අපරියාපන්රන තරතො
භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න 
පරිජානාති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති තරතො 

අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න 

පරිජානාති, රනොචතරතොඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාති.අපරියාපන්රනතරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති අවිජ්ජානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? ආමන්තා.(දුකමූලකං) 

249. යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න

පරිජානාති තරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයංන පරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න

පරිජානාතිතරතොභවරාගානුසයංනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන භවරාගානුසයං න පරිජානාති තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච තරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති.
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො භවරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න

පරිජානාති, රනොචතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්චනපරිජානාති.
අපරියාපන්රන තරතො භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න

පරිජානාති තරතොඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? ආමන්තා.(තිකමූලකං) 

250. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච න පරිජානාති තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යරතො වා පන විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච න

පරිජානාතීති? ආමන්තා…රප.…. (චතුක්කමූලකං) 

251. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති තරතො භවරාගානුසයං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනභවරාගානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න 

පරිජානාතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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දුක්ඛාය රවෙනාය තරතො භවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්චනපරිජානාති, රනොච තරතොපටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තරතො

භවරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. අපරියාපන්රන තරතො භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානාති. 

(ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති තරතො අවිජ්ජානුසයං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න

පරිජානාතීති? ආමන්තා.(පඤ්චකමූලකං) 

252. (ක) යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති තරතො

අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යරතොවාපනඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතිතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්චන පරිජානාතීති? ආමන්තා.(ඡක්කමූලකං) 

(ච)පටිරලොමපුග්ගරලොකාසා 

253. (ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

පටිඝානුසයංනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසයං න 

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච න
පරිජානාති පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිං ඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන යරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයංන පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයාද්වීසු රවෙනාසුරසොතරතොපටිඝානුසයං

න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව
පුග්ගරලොරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඅපරියාපන්රනරසොතරතොපටිඝානුසයඤ්ච
න පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිං 
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
කාමරාගානුසයඤ්චන පරිජානන්ති. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොමානානුසයංන 

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රසොතරතොකාමරාගානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසොතරතොමානානුසයංන
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං 
මග්ගසමඞ්ගීනංඨරපත්වා අවරසසාපුග්ගලාසබ්ෙත්ථකාමරාගානුසයඤ්චන
පරිජානන්තිමානානුසයඤ්චන පරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයංන පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතොමානානුසයං 

න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව
පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතො මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති.
ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
මානානුසයඤ්චනපරිජානන්තිකාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො යරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

දිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

කාමරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න
පරිජානාති.ස්රවව පුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච 
න පරිජානාති විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච න
පරිජානන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චන පරිජානන්ති. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයං නපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 
අපරියාපන්රන රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති 
කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
කාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොභවරාගානුසයං

න පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතොකාමරාගානුසයංන 

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොභවරාගානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
කාමධාතුයාතීසු රවෙනාසුඅපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්චන
පරිජානාති භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
භවරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයංන පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො 

භවරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති 
කාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක)රයොයරතොකාමරාගානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයං

න පරිජානාතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා රසො

තරතොකාමරාගානුසයං නපරිජානාති, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං න 
පරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච
න පරිජානාති අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
අවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයං නපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො 

අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
අපරියාපන්රන රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා
අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
කාමරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

254. (ක)රයොයරතො පටිඝානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොමානානුසයං

නපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රසො තරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො මානානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො
පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ පටිඝානුසයඤ්ච න
පරිජානන්තිමානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

පටිඝානුසයංන පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො මානානුසයං න 

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතොමානානුසයඤ්චනපරිජානාති පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති.ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ මානානුසයඤ්ච න
පරිජානන්තිපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රයොයරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතො දිට්ඨානුසයං…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

පටිඝානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාති.
ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයොවාපනයරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොපටිඝානුසයං

න පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න 

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති.
අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්චඨරපත්වාඅවරසසාපුග්ගලාසබ්ෙත්ථ
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චන පරිජානන්තිපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක)රයො යරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතො භවරාගානුසයංන

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො පටිඝානුසයං න 

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොභවරාගානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු අපරියාපන්රන රසො තරතො පටිඝානුසයඤ්ච න
පරිජානාති භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
භවරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

පටිඝානුසයංන පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො භවරාගානුසයං න 

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතො භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති.



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
භවරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්තිපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක)රයොයරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංන 

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා රසො

තරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රනරසොතරතො පටිඝානුසයඤ්චන
පරිජානාතිඅවිජ්ජානුසයඤ්චන පරිජානාති.ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනංඨරපත්වා
අවරසසාපුග්ගලාසබ්ෙත්ථ පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්ච
නපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

පටිඝානුසයංන පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං න 

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොපටිඝානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො 
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො 
තරතොඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානාතිපටිඝානුසයඤ්ච නපරිජානාති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච න 
පරිජානන්තිපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

255. රයො යරතො මානානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංන පරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

මානානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාති.
ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ මානානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයොවාපනයරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොමානානුසයං

න පරිජානාතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාති, රනොචරසොතරතොමානානුසයංන 

පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති. 
අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්තිමානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක)රයොයරතොමානානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොභවරාගානුසයංන 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

මානානුසයංන පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතොභවරාගානුසයං 

නපරිජානාති, රනොචරසොතරතොමානානුසයංනපරිජානාති.ස්රවව පුග්ගරලො
දුක්ඛායරවෙනායඅපරියාපන්රනරසොතරතොභවරාගානුසයඤ්චනපරිජානාති 
මානානුසයඤ්චනපරිජානාති.අග්ගමග්ගසමඞ්ගිංඨරපත්වාඅවරසසාපුග්ගලා
සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්චනපරිජානන්තිමානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක)රයොයරතොමානානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංන 

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො මානානුසයං න 

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
අපරියාපන්රන රසොතරතොමානානුසයඤ්චන පරිජානාතිඅවිජ්ජානුසයඤ්චන 
පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
මානානුසයඤ්චන පරිජානන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

මානානුසයංන පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

256. (ක) රයො යරතො දිට්ඨානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසයංන පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 

දිට්ඨානුසයංනපරිජානාතීති? ආමන්තා…රප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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257. (ක) රයො යරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

භවරාගානුසයංනපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයං න

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොභවරාගානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො

කාමධාතුයාතීසු රවෙනාසු, අපරියාපන්රනරසොතරතොවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චන
පරිජානාති භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානන්තිභවරාගානුසයඤ්චන පරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

භවරාගානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න
පරිජානාති.ස්රවව පුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොභවරාගානුසයඤ්චන
පරිජානාති විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්ච න
පරිජානන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක)රයොයරතොවිචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයං

න පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා රසො

තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං න
පරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
න පරිජානාති අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 

විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න
පරිජානාති.ස්රවව පුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයඤ්චන
පරිජානාති විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච
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අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච න
පරිජානන්තිවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

258. (ක) රයො යරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

අවිජ්ජානුසයංන පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරසොතරතොභවරාගානුසයංන 

පරිජානාති, රනොචරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො
අපරියාපන්රන රසොතරතොභවරාගානුසයඤ්චනපරිජානාතිඅවිජ්ජානුසයඤ්ච
න පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගිං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
භවරාගානුසයඤ්චන පරිජානන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

භවරාගානුසයං නපරිජානාතීති? ආමන්තා. (එකමූලකං) 

259. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති

රසොතරතොමානානුසයංනපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රසො තරතොකාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චන පරිජානාති, රනො ච රසො
තරතො මානානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය
අපරියාපන්රනරසොතරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති
මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
මානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො මානානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො මානානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො

මානානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
අපරියාපන්රනරසොතරතොමානානුසයඤ්චනපරිජානාතිකාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච නපරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා
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පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ මානානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො යරතොකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චන පරිජානාතිරසොතරතො

දිට්ඨානුසයං…රප.…විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
විචිකිච්ඡානුසයංන පරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො අපරියාපන්රනරසොතරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 
අපරියාපන්රන රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච
අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානන්තිකාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො

තරතො භවරාගානුසයං නපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසො තරතොකාමරාගානුසයඤ්ච

පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො භවරාගානුසයං න 
පරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුඅපරියාපන්රනරසො
තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති භවරාගානුසයඤ්ච
න පරිජානාති.ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනංඨරපත්වාඅවරසසාපුග්ගලාසබ්ෙත්ථ 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති භවරාගානුසයඤ්ච න
පරිජානන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො

භවරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 
අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො

තරතො අවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගීකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා රසො

තරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති, රනොචරසො තරතො
අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති අවිජ්ජානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති අවිජ්ජානුසයඤ්ච න
පරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො පටිඝානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රසො තරතො

අවිජ්ජානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 
අපරියාපන්රන රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති 
කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානන්ති.(දුකමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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260. රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චන

පරිජානාතිරසොතරතොදිට්ඨානුසයං…රප.… විචිකිච්ඡානුසයංනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච 
රසොතරතො විචිකිච්ඡානුසයංන පරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො අපරියාපන්රන
රසොතරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාති
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චන පරිජානාති. ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනඤ්චඅට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසයංනපරිජානාති. ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසො

තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, 
රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානාතිකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චන පරිජානාති.
අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො 

තරතොවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චනපරිජානාති, 
රනො ච රසො තරතො මානානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය
රවෙනාය අපරියාපන්රන රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න 

පරිජානාතිරසොතරතොභවරාගානුසයංනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පටුන 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසයංනපරිජානාති. ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසො

තරතොභවරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්චනපරිජානාති, රනො
ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති.
අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුරසොතරතොභවරාගානුසයඤ්ච

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
මානානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලොදුක්ඛායරවෙනාය අපරියාපන්රන
රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනං
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති 
කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්චන පරිජානන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න 

පරිජානාතිරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 

පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති
අවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානාති.ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනංඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න 
පරිජානන්තිඅවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 

කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසයංනපරිජානාති. ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසො

තරතොඅවිජ්ජානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච නපරිජානාති, රනො
ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනං ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච න
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පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න
පරිජානන්ති.(තිකමූලකං) 

261. (ක)රයො යරතොකාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො විචිකිච්ඡානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච න

පරිජානාතීති? 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච
රසො තරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසු රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො කාමරාගානුසයං න
පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්රන රසො
තරතොවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානාතිකාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්චදිට්ඨානුසයඤ්චනපරිජානාති.අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච 

කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච
රසො තරතො මානානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො දුක්ඛාය රවෙනාය
අපරියාපන්රන රසො තරතො විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති …රප.….
(චතුක්කමූලකං) 

262. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්චවිචිකිච්ඡානුසයඤ්චන පරිජානාතිරසොතරතොභවරාගානුසයං

නපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො භවරාගානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 
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අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 
භවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න

පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො අපරියාපන්රනරසොතරතොභවරාගානුසයඤ්චන
පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී
දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච
රසො තරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසු රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
අපරියාපන්රන රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුරසොතරතොභවරාගානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
මානානුසයංනපරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලොදුක්ඛායරවෙනායඅපරියාපන්රන 
රසො තරතො භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා
පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න 
පරිජානන්ති. 

(ක) රයො යරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච 
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්චන පරිජානාති රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං

නපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න

පරිජානාති, රනොච රසොතරතොඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාති. ස්රවවපුග්ගරලො 
අපරියාපන්රන රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති
අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති
අවිජ්ජානුසයඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්චන පරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 
අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච න

පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න
පරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලො අපරියාපන්රනරසොතරතොඅවිජ්ජානුසයඤ්චන
පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී
දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච 

මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච
රසො තරතො පටිඝානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසු රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
අපරියාපන්රන රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානාති. ද්වින්නංමග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච 
ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්චනපරිජානන්ති.(පඤ්චකමූලකං) 

263. (ක)රයොයරතො කාමරාගානුසයඤ්චපටිඝානුසයඤ්චමානානුසයඤ්ච
දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති රසො

තරතොඅවිජ්ජානුසයංනපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො කාමරාගානුසයඤ්ච 
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො අවිජ්ජානුසයං න
පරිජානාති.ස්රවව පුග්ගරලොඅපරියාපන්රනරසොතරතොකාමරාගානුසයඤ්ච
පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච
භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති අවිජ්ජානුසයඤ්ච න 
පරිජානන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන යරතො අවිජ්ජානුසයං න පරිජානාති රසො තරතො 
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්චනපරිජානාතීති? 

අට්ඨමරකොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරසොතරතො 
අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච

භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො අපරියාපන්රන රසො
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න
පරිජානාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගී දුක්ඛාය රවෙනාය රසො තරතො
අවිජ්ජානුසයඤ්ච කාමරාගානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච 

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
පටිඝානුසයංන පරිජානාති.ස්රවවපුග්ගරලොකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරසො
තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච

විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති, රනො ච රසො තරතො
කාමරාගානුසයං න පරිජානාති. ස්රවව පුග්ගරලො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා
අපරියාපන්රන රසො තරතො අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානාති
කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච
විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න පරිජානාති. ද්වින්නං
මග්ගසමඞ්ගීනඤ්ච අට්ඨමකඤ්ච ඨරපත්වා අවරසසා පුග්ගලා සබ්ෙත්ථ
අවිජ්ජානුසයඤ්ච න පරිජානන්ති කාමරාගානුසයඤ්ච පටිඝානුසයඤ්ච 
මානානුසයඤ්ච දිට්ඨානුසයඤ්ච විචිකිච්ඡානුසයඤ්ච භවරාගානුසයඤ්ච න

පරිජානන්ති. (ඡක්කමූලකං) 

පරිඤ්ඤාවාරරපටිරලොමං. 

පරිඤ්ඤාවාරරො. 
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5. පහීනවාරරො 

(ක)අනුරලොමපුග්ගරලො 

264. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස පටිඝානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන පටිඝානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො 

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ක)යස්සකාමරාගානුසරයොපහීරනොතස්සමානානුසරයොපහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස කාමරාගානුසරයො පහීරනො, රනො ච තස්ස මානානුසරයො
පහීරනො. අරහරතොකාමරාගානුසරයොචපහීරනොමානානුසරයොචපහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං 
කාමරාගානුසරයොපහීරනො.ද්වින්නංපුග්ගලානංවිචිකිච්ඡානුසරයොචපහීරනො
කාමරාගානුසරයො චපහීරනො. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයො පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස කාමරාගානුසරයො පහීරනො, රනො ච තස්ස අවිජ්ජානුසරයො 
පහීරනො.අරහරතොකාමරාගානුසරයොචපහීරනොඅවිජ්ජානුසරයොචපහීරනො. 

යස්සවාපනඅවිජ්ජානුසරයොපහීරනොතස්සකාමරාගානුසරයොපහීරනොති? 
ආමන්තා. 
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265. (ක)යස්ස පටිඝානුසරයොපහීරනොතස්සමානානුසරයොපහීරනොති? 

අනාගාමිස්සපටිඝානුසරයොපහීරනො, රනොචතස්සමානානුසරයොපහීරනො. 
අරහරතොපටිඝානුසරයොචපහීරනොමානානුසරයොචපහීරනො. 

(ඛ)යස්ස වාපනමානානුසරයොපහීරනොතස්ස පටිඝානුසරයොපහීරනොති? 
ආමන්තා. 

යස්ස පටිඝානුසරයො පහීරනො තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්සවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනො තස්ස පටිඝානුසරයොපහීරනොති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං 
පටිඝානුසරයො පහීරනො. ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීරනො
පටිඝානුසරයොච පහීරනො. 

යස්ස පටිඝානුසරයො පහීරනො තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයො පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස පටිඝානුසරයො පහීරනො, රනො ච තස්ස අවිජ්ජානුසරයො
පහීරනො. අරහරතොපටිඝානුසරයොචපහීරනොඅවිජ්ජානුසරයොචපහීරනො. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස පටිඝානුසරයො පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

266. යස්ස මානානුසරයො පහීරනො තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්සවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොතස්සමානානුසරයො පහීරනොති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං
මානානුසරයො පහීරනො.අරහරතොවිචිකිච්ඡානුසරයොචපහීරනොමානානුසරයො
චපහීරනො. 

යස්ස මානානුසරයො පහීරනො තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයො පහීරනොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස මානානුසරයො පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

267. (ක) යස්ස දිට්ඨානුසරයො පහීරනො තස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස දිට්ඨානුසරයො 

පහීරනොති? ආමන්තා…රප.…. 

268. යස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයො පහීරනොති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං 
අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො. අරහරතො විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීරනො
අවිජ්ජානුසරයොචපහීරනො. 

යස්සවාපනඅවිජ්ජානුසරයොපහීරනොතස්සවිචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

269. (ක) යස්ස භවරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස අවිජ්ජානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස භවරාගානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

270. (ක)යස්ස කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචපහීනා [පහීරනො (සී.

ක.)අනුසයවාරරනපනනසරමති  තස්සමානානුසරයොපහීරනොති? 

අනාගාමිස්සකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො චපහීනා, රනොචතස්ස 
මානානුසරයොපහීරනො.අරහරතොකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචපහීනා
මානානුසරයොචපහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචපහීනාති? ආමන්තා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා තස්ස

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචපහීනාති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා. ද්වින්නං පුග්ගලානං
විචිකිච්ඡානුසරයොච පහීරනොකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචපහීනා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා තස්ස

භවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? 

අනාගාමිස්සකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයො චපහීනා, රනොචතස්ස 
අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො. අරහරතො කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච
පහීනාඅවිජ්ජානුසරයොච පහීරනො. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචපහීනාති? ආමන්තා.(දුකමූලකං) 

271. යස්ස කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනා

තස්සදිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනාති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච පහීනා. අනාගාමිස්ස

විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා, රනො ච
තස්ස මානානුසරයො පහීරනො. අරහරතො විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීරනො
කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයොච පටිඝානුසරයොචමානානුසරයො චපහීනාතස්ස

භවරාගානුසරයො…රප.… අවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනාති? ආමන්තා.(තිකමූලකං) 

272. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොචපහීනාතස්ස විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචපහීනාති? 

ද්වින්නංපුග්ගලානංවිචිකිච්ඡානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචපහීනා, රනොච
රතසං කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච පහීනා.
අනාගාමිස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයො ච පහීනා, රනො ච තස්ස මානානුසරයො පහීරනො. අරහරතො
විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීරනො කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච 
මානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචපහීනා…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

273. යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා තස්සභවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පහීනාති? ආමන්තා. (පඤ්චකමූලකං) 

274. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච පහීනා තස්ස

අවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

භවරාගානුසරයොචපහීනාති? ආමන්තා.(ඡක්කමූලකං) 

(ඛ)අනුරලොමඔකාරසො 

275. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ පටිඝානුසරයො 

පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පටිඝානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 
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(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ මානානුසරයො පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ මානානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො
න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුඑත්ථ මානානුසරයොචපහීරනොකාමරාගානුසරයොචපහීරනො. 

යත්ථ කාමරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

පහීරනො; කාමරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’ති
වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීරනො
කාමරාගානුසරයොචපහීරනො. 

(ක)යත්ථකාමරාගානුසරයොපහීරනොතත්ථභවරාගානුසරයොපහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

දුක්ඛායරවෙනාය රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථ අවිජ්ජානුසරයොපහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
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කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච පහීරනො
කාමරාගානුසරයොච පහීරනො. 

276. (ක)යත්ථ පටිඝානුසරයොපහීරනොතත්ථමානානුසරයොපහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ)යත්ථවාපනමානානුසරයොපහීරනොතත්ථපටිඝානුසරයොපහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

යත්ථ පටිඝානුසරයො පහීරනො තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොතත්ථපටිඝානුසරයො පහීරනොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීරනො
පටිඝානුසරයොචපහීරනො. 

(ක)යත්ථපටිඝානුසරයොපහීරනොතත්ථභවරාගානුසරයොපහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ පටිඝානුසරයො 

පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක) යත්ථ පටිඝානුසරයො පහීරනො තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තත්ථ පටිඝානුසරයො 

පහීරනොති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

පහීරනො; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 
දුක්ඛාය රවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචපහීරනොපටිඝානුසරයොච පහීරනො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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277. යත්ථ මානානුසරයො පහීරනො තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොතත්ථමානානුසරයො පහීරනොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො; මානානුසරයො න 
වත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු 
රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචපහීරනොමානානුසරයොච
පහීරනො. 

(ක)යත්ථමානානුසරයොපහීරනොතත්ථභවරාගානුසරයොපහීරනොති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුඑත්ථමානානුසරයොපහීරනො; භවරාගානුසරයො
න වත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.රූපධාතුයාඅරූපධාතුයා 
එත්ථමානානුසරයොචපහීරනොභවරාගානුසරයොචපහීරනො. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ මානානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ මානානුසරයො පහීරනො තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තත්ථ මානානුසරයො 

පහීරනොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො; මානානුසරයො න 
වත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු 
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච පහීරනො මානානුසරයො ච 
පහීරනො. 

278. (ක) යත්ථ දිට්ඨානුසරයො පහීරනො තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තත්ථ දිට්ඨානුසරයො 

පහීරනොති? ආමන්තා…රප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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279. (ක) යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තත්ථ භවරාගානුසරයො

පහීරනොති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො; 
භවරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
රූපධාතුයාඅරූපධාතුයා එත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචපහීරනොභවරාගානුසරයො
චපහීරනො. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

පහීරනොති? ආමන්තා. 

280. (ක) යත්ථ භවරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තත්ථ භවරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොපහීරනො; භවරාගානුසරයො 
නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.රූපධාතුයාඅරූපධාතුයා
එත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචපහීරනොභවරාගානුසරයොචපහීරනො.(එකමූලකං) 

281. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා තත්ථ

මානානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචපහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ මානානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුඑත්ථමානානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචපහීනා; 
පටිඝානුසරයොන වත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචපහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො ච පහීනා; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පටිඝානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා 

‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා තත්ථ

භවරාගානුසරයො පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචපහීනාති? 

නවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචපහීනාති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොපහීරනො; කාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. 
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

පහීනා; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා; 

කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
(දුකමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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282. යත්ථ කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනා

තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච පහීනා; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො
‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච
මානානුසරයොචන වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක)යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනා

තත්ථ භවරාගානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනාති? 

මානානුසරයොපහීරනො; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො 

‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’ති වා. 

(ක)යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනා

තත්ථ අවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනාති? 

රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච පහීනා; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො
‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.දුක්ඛාය රවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයො

චපටිඝානුසරයොචපහීනා; කාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචන වත්තබ්ො
‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.(තිකමූලකං) 
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283. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොචපහීනාතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවා පනවිචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනොතත්ථකාමරාගානුසරයොච 

පටිඝානුසරයො චමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචපහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො

‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

පහීනා; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
දුක්ඛායරවෙනායඑත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොච පටිඝානුසරයොචදිට්ඨානුසරයො ච

පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා

‘‘අප්පහීනා’’තිවා…රප.…. (චතුක්කමූලකං) 

284. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා තත්ථ භවරාගානුසරයො

පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයොචන වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයො චවිචිකිච්ඡානුසරයොචපහීනාතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? 
නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පහීනාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

294 

පටුන 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයොචන වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.කාමධාතුයා
ද්වීසුරවෙනාසුඑත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොච

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො
‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.දුක්ඛාය රවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයො 

ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා 

‘‘අප්පහීනා’’තිවා.(පඤ්චකමූලකං) 

285. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච පහීනා තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයො පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

භවරාගානුසරයොච පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච
කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පහීනා; පටිඝානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා.දුක්ඛායරවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචපටිඝානුසරයොච

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච

මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා.(ඡක්කමූලකං) 

(ග)අනුරලොමපුග්ගරලොකාසා 

286. (ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ

පටිඝානුසරයොපහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ පටිඝානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයොපහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ මානානුසරයො 

පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

පහීරනො, රනො ච තස්ස තත්ථ මානානුසරයො පහීරනො. අරහරතො කාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පහීරනො මානානුසරයො ච
පහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයො පහීරනොති? 

අරහරතො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ මානානුසරයො පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. 
තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතස්සතත්ථමානානුසරයොච
පහීරනො කාමරාගානුසරයොචපහීරනො. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ දිට්ඨානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ දිට්ඨානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොපහීරනොති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං

තත්ථදිට්ඨානුසරයොපහීරනො; කාමරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’ති

වා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසු

රතසංතත්ථ දිට්ඨානුසරයොපහීරනො, රනොචරතසංතත්ථකාමරාගානුසරයො
පහීරනො. ද්වින්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසං තත්ථ දිට්ඨානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො
‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.රතසඤ්රඤව පුග්ගලානංකාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ දිට්ඨානුසරයො ච පහීරනො කාමරාගානුසරයො ච
පහීරනො. 
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(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොපහීරනොතස්සතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොපහීරනොති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං

තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො

‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා

ද්වීසුරවෙනාසුරතසංතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනො, රනොචරතසංතත්ථ
කාමරාගානුසරයොපහීරනො.ද්වින්නං පුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායරූපධාතුයා

අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො න
වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීරනො
කාමරාගානුසරයොචපහීරනො. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොපහීරනොතස්සතත්ථභවරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොපහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයො පහීරනොතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

පහීරනො, රනොචතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොපහීරනො. අරහරතොකාමධාතුයා 
ද්වීසු රවෙනාසුතස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පහීරනො අවිජ්ජානුසරයො ච
පහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොපහීරනොති? 
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අරහරතො දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස
තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොච පහීරනොකාමරාගානුසරයොචපහීරනො. 

287. (ක)යස්ස යත්ථපටිඝානුසරයොපහීරනොතස්සතත්ථමානානුසරයො

පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ)යස්සවාපනයත්ථමානානුසරයොපහීරනොතස්සතත්ථපටිඝානුසරයො 

පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්සවාපනයත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොතස්සතත්ථ පටිඝානුසරයො

පහීරනොති? 

ද්වින්නංපුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො 

‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය

රවෙනාය රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ
පටිඝානුසරයො පහීරනො. ද්වින්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො; 
පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයො ච
පහීරනොපටිඝානුසරයොචපහීරනො. 

(ක) යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ

පටිඝානුසරයො පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

පහීරනොති? 

අනාගාමිස්සදුක්ඛායරවෙනායතස්සතත්ථපටිඝානුසරයොපහීරනො, රනො
ච තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො. අරහරතො දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස
තත්ථපටිඝානුසරයොච පහීරනොඅවිජ්ජානුසරයොචපහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොපහීරනොති? 

අරහරතොකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතස්ස තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා 

‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ
අවිජ්ජානුසරයොචපහීරනොපටිඝානුසරයොචපහීරනො. 

288. යස්ස යත්ථ මානානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්සවාපනයත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොතස්සතත්ථමානානුසරයො 

පහීරනොති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

පහීරනො; මානානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයා

රතසං තත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනොචරතසංතත්ථමානානුසරයො

පහීරනො. අරහරතොදුක්ඛායරවෙනායතස්සතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනො; 

මානානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.තස්රසව
පුග්ගලස්සකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයාතස්සතත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයොචපහීරනොමානානුසරයොචපහීරනො. 
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(ක) යස්ස යත්ථ මානානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො 

පහීරනොති? 

අරහරතොකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතස්සතත්ථමානානුසරයොපහීරනො; 
භවරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
තස්රසව පුග්ගලස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ මානානුසරයො ච
පහීරනොභවරාගානුසරයොචපහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ

මානානුසරයො පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස යත්ථ මානානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

මානානුසරයොපහීරනොති? 

අරහරතො දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො; 
මානානුසරයො නවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. තස්රසව
පුග්ගලස්සකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයාතස්සතත්ථ 
අවිජ්ජානුසරයොචපහීරනොමානානුසරයොචපහීරනො. 

289. (ක) යස්ස යත්ථ දිට්ඨානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා…රප.…. 

290. (ක) යස්ස යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ

භවරාගානුසරයො පහීරනොති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනො; භවරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතසං

තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ භවරාගානුසරයො
පහීරනො. අරහරතොකාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුතස්සතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො
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පහීරනො; භවරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති 
වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයොච පහීරනොභවරාගානුසරයොචපහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

(ක)යස්ස යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනොතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

පහීරනොති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 

රතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනො, රනොචරතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො
පහීරනො. අරහරතො කාමධාතුයාතීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයාතස්ස
තත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචපහීරනො අවිජ්ජානුසරයොචපහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

291. (ක) යස්ස යත්ථ භවරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

භවරාගානුසරයොපහීරනොති? 

අරහරතොකාමධාතුයාතීසු රවෙනාසුතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයොපහීරනො; 
භවරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. 
තස්රසව පුග්ගලස්සරූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච
පහීරනො භවරාගානුසරයොචපහීරනො.(එකමූලකං) 

292. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචපහීනාතස්ස

තත්ථමානානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයො චපටිඝානුසරයොචපහීනාති? 

අරහරතො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ මානානුසරයො පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
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‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස

තත්ථ මානානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච පහීනා; පටිඝානුසරයො න
වත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. 

යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා තස්ස තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචපහීනාති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනො; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො

‘‘පහීනා’’තිවා ‘‘අප්පහීනා’’තිවා.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසු

රවෙනාසු රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ

කාමරාගානුසරයො පහීරනො; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායරතසංතත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
ද්වින්නංපුග්ගලානංරූපධාතුයා අරූපධාතුයාරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයො

පහීරනො; කාමරාගානුසරයො චපටිඝානුසරයොචන වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’තිවා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

රතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයො චකාමරාගානුසරයොච පහීනා; පටිඝානුසරයො
න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. රතසඤ්රඤව 
පුග්ගලානංදුක්ඛායරවෙනායරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචපටිඝානුසරයො

චපහීනා; කාමරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’ති
වා. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචපහීනාතස්සතත්ථ 

භවරාගානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචපහීනාති? 

නවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 
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(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචපහීනාතස්සතත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචපහීනාති? 

අරහරතො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස

තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච පහීනා; පටිඝානුසරයො න

වත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්සදුක්ඛාය

රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
(දුකමූලකං) 

293. යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොච

පහීනා තස්ස තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනොති? 
නත්ථි. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනාති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ මානානුසරයො පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච පහීනා; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො 

‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය

රවෙනාය රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ

පටිඝානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න වත්තබ්ො
‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’ති වා.අනාගාමිස්සරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාතස්ස

තත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනො, රනොච තස්සතත්ථමානානුසරයොපහීරනො; 

කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස
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තත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයො චකාමරාගානුසරයො ච පහීනා, රනො චතස්සතත්ථ

මානානුසරයො පහීරනො; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා 

‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච

මානානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. අරහරතො
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච මානානුසරයො ච

පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස

තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච පහීනා; 
පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.තස්රසව 
පුග්ගලස්සදුක්ඛායරවෙනායතස්සතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචපටිඝානුසරයො

චපහීනා; කාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචනවත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’තිවා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

පහීනා තස්සතත්ථභවරාගානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනාති? 

මානානුසරයොපහීරනො; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො 

‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

පහීනා තස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො චපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනාති? 

අරහරතො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච 

මානානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො

‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොච

පහීනා; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච
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පටිඝානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො චන වත්තබ්ො
‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.(තිකමූලකං) 

294. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො

චදිට්ඨානුසරයොචපහීනාතස්සතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච 

පහීනාති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච පහීනා, රනො ච රතසං තත්ථ

මානානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො
‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා

ද්වීසුරවෙනාසුරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොච දිට්ඨානුසරයොචපහීනා, රනො

චරතසංතත්ථකාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචපහීනා; පටිඝානුසරයොන 
වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. රතසඤ්රඤවපුග්ගලානං

දුක්ඛායරවෙනායරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොච දිට්ඨානුසරයො චපහීනා, 

රනො ච රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො ච
මානානුසරයොචන වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.අනාගාමිස්ස
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

පහීනා, රනො ච තස්ස තත්ථ මානානුසරයො පහීරනො; කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව
පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

කාමරාගානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච පහීනා, රනො ච තස්ස තත්ථ

මානානුසරයො පහීරනො; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා 

‘‘අප්පහීනා’’ති වා. අරහරතො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච පහීනා; 

කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස
තත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයො

චපහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 
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තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොච දිට්ඨානුසරයො චපහීනා; කාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොච
න වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා…රප.….(චතුක්කමූලකං) 

295. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො
ච දිට්ඨානුසරයො චවිචිකිච්ඡානුසරයොච පහීනාතස්සතත්ථභවරාගානුසරයො

පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොච පහීනාති? 

අරහරතො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො ච

මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච 
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොච පහීනාති? 

අරහරතො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච 

මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස
තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ
අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා.(පඤ්චකමූලකං) 
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296. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො
චදිට්ඨානුසරයොචවිචිකිච්ඡානුසරයොච භවරාගානුසරයොචපහීනාතස්සතත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොපහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො පහීරනො තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොච භවරාගානුසරයොචපහීනාති? 

අරහරතො රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච 
මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච

පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස 
තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචකාමරාගානුසරයොච මානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොච

විචිකිච්ඡානුසරයොචපහීනා; පටිඝානුසරයොචභවරාගානුසරයොච නවත්තබ්ො
‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය
තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයො ච පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

භවරාගානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා.
(ඡක්කමූලකං) 

පහීනවාරරඅනුරලොමං. 

5. පහීනවාර 

(ඝ)පටිරලොමපුග්ගරලො 

297. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස පටිඝානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස මානානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 
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(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස මානානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච තස්ස කාමරාගානුසරයො 
අප්පහීරනො. තිණ්ණං පුග්ගලානං මානානුසරයො ච අප්පහීරනො
කාමරාගානුසරයොච අප්පහීරනො. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච රතසං 
විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස කාමරාගානුසරයො ච අප්පහීරනො 
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.… 

අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

අනාගාමිස්සඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනො, රනොචතස්සකාමරාගානුසරයො 
අප්පහීරනො. තිණ්ණං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො
කාමරාගානුසරයොච අප්පහීරනො. 

298. (ක) යස්ස පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස මානානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස පටිඝානුසරයො

අප්පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස මානානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච තස්ස පටිඝානුසරයො 
අප්පහීරනො.තිණ්ණංපුග්ගලානංමානානුසරයොචඅප්පහීරනොපටිඝානුසරයොච
අප්පහීරනො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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යස්ස පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච රතසං 
විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස පටිඝානුසරයො ච අප්පහීරනො 
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස පටිඝානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.… 

අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස පටිඝානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච තස්ස පටිඝානුසරයො
අප්පහීරනො.තිණ්ණංපුග්ගලානංඅවිජ්ජානුසරයොචඅප්පහීරනො පටිඝානුසරයො
චඅප්පහීරනො. 

299. යස්ස මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස දිට්ඨානුසරයො…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං මානානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච රතසං 
විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස මානානුසරයො ච අප්පහීරනො
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස මානානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස භවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස මානානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

300. (ක) යස්ස දිට්ඨානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස දිට්ඨානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා…රප.…. 

301. යස්ස විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොතස්සභවරාගානුසරයො…රප.…

අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස විචිකිච්ඡානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච රතසං 
විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො 
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

302. (ක) යස්ස භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස අවිජ්ජානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස භවරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා.(එකමූලකං) 

303. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස

මානානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්ස මානානුසරයොඅප්පහීරනො, රනොච තස්ස කාමරාගානුසරයොච
පටිඝානුසරයොචඅප්පහීනා.තිණ්ණං පුග්ගලානංමානානුසරයොචඅප්පහීරනො
කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅප්පහීනා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

ද්වින්නංපුග්ගලානංකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅප්පහීනා, රනො
ච රතසං විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයොච අප්පහීනාවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො. 
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යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? ආමන්තා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස 

භවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්සඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනො, රනොචතස්සකාමරාගානුසරයො
ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා. තිණ්ණං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො ච
අප්පහීරනො කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅප්පහීනා.(දුකමූලකං) 

304. යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අප්පහීනාතස්සදිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

ද්වින්නංපුග්ගලානංකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො

ච අප්පහීනා, රනො ච රතසං විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච අප්පහීනා
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

යස්ස වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනාති? ආමන්තා. 

යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච අප්පහීනා

තස්සභවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්සඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනා, රනොච තස්ස
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා. තිණ්ණං පුග්ගලානං 
අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච

මානානුසරයොචඅප්පහීනා. (තිකමූලකං) 

305. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොචඅප්පහීනාතස්ස විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 
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(ඛ)යස්සවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොතස්සකාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අප්පහීනාති? ආමන්තා

…රප.…. (චතුක්කමූලකං) 

306. යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස

භවරාගානුසරයො…රප.…අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යස්ස වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්සඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනා, රනොචතස්ස 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච
අප්පහීනා. ද්වින්නං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයො චමානානුසරයො ච අප්පහීනා, රනොචරතසං දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා. පුථුජ්ජනස්ස අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච
විචිකිච්ඡානුසරයොච අප්පහීනා.(පඤ්චකමූලකං) 

307. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස

අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවා පනඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොතස්සකාමරාගානුසරයොච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

භවරාගානුසරයොච අප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්ස අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච 

අප්පහීනා, රනොචතස්සකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොච 
විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා. ද්වින්නං පුග්ගලානං අවිජ්ජානුසරයො ච
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච

අප්පහීනා, රනො ච රතසං දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා.

පුථුජ්ජනස්ස අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො, කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච
භවරාගානුසරයොචඅප්පහීනා.(ඡක්කමූලකං) 
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(ඞ)පටිරලොමඔකාරසො 

308. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ පටිඝානුසරයො

අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො

අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ මානානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ මානානුසරයො ච අප්පහීරනො
කාමරාගානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

යත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච
අප්පහීරනොකාමරාගානුසරයොච අප්පහීරනො. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ භවරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 
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(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො

අප්පහීරනොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා 

‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච
අප්පහීරනොකාමරාගානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

309. (ක) යත්ථ පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ මානානුසරයො

අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ පටිඝානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

යත්ථ පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ පටිඝානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනො; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා 

‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.දුක්ඛායරවෙනායඑත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො 
පටිඝානුසරයොචඅප්පහීරනො. 
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(ක) යත්ථ පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ භවරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ පටිඝානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක)යත්ථපටිඝානුසරයොඅප්පහීරනොතත්ථඅවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ පටිඝානුසරයො

අප්පහීරනොති? 

කාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

අප්පහීරනො; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති 
වා. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො පටිඝානුසරයො ච
අප්පහීරනො. 

310. යත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.…

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ මානානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො; මානානුසරයො න
වත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.කාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසු
රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො මානානුසරයො
චඅප්පහීරනො. 

(ක) යත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ භවරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො; 
භවරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රූපධාතුයාඅරූපධාතුයා එත්ථමානානුසරයොචඅප්පහීරනොභවරාගානුසරයොච
අප්පහීරනො. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ මානානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථමානානුසරයොඅප්පහීරනොතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ මානානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො; මානානුසරයො න 

වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.කාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසු
රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචඅප්පහීරනොමානානුසරයොච 
අප්පහීරනො. 

311. (ක) යත්ථ දිට්ඨානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ දිට්ඨානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා…රප.…. 

9 

312. (ක) යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ භවරාගානුසරයො

අප්පහීරනොති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො; 
භවරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීරනො
භවරාගානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

(ඛ) යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

313. (ක) යත්ථ භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ භවරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො; 
භවරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
රූපධාතුයා අරූපධාතුයාඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචඅප්පහීරනොභවරාගානුසරයො
ච අප්පහීරනො.(එකමූලකං) 

314. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා තත්ථ

මානානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මානානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා 

‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ මානානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයොච අප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා
‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
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‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයොචඅප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචඅප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා තත්ථ

භවරාගානුසරයො අප්පහීරනොති? නත්ථි. 

යත්ථ වා පන භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? නවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථ වාපනඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනො තත්ථකාමරාගානුසරයොච

පටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා 

‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො චඅප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා
‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.දුක්ඛාය රවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචපටිඝානුසරයො

ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.(දුකමූලකං) 

315. යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අප්පහීනා තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනොති? 
නත්ථි. 

යත්ථ වා පන විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා 

‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

318 

පටුන 

කාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො

‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. දුක්ඛාය රවෙනාය එත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච

මානානුසරයොචනවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා ‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අප්පහීනා තත්ථභවරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවාපනභවරාගානුසරයොඅප්පහීරනොතත්ථකාමරාගානුසරයොච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’තිවා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අප්පහීනා තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොතත්ථකාමරාගානුසරයොච 

පටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා 

‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො චමානානුසරයොචඅප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො
‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.දුක්ඛායරවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයො

ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න
වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.(තිකමූලකං) 

316. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොචඅප්පහීනාතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවාපනවිචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොතත්ථකාමරාගානුසරයො 

චපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොචඅප්පහීනාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයොචඅප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො
‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

අප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.
දුක්ඛායරවෙනායඑත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොචපටිඝානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොච

අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොච මානානුසරයොචනවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා

‘‘අප්පහීනා’’තිවා…රප.…. (චතුක්කමූලකං) 

317. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා තත්ථ භවරාගානුසරයො

අප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවාපනභවරාගානුසරයොඅප්පහීරනොතත්ථකාමරාගානුසරයොච 
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අප්පහීනාති? 

මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

අප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොතත්ථ කාමරාගානුසරයොච
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අප්පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච
පටිඝානුසරයොචන වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.කාමධාතුයා
ද්වීසුරවෙනාසුඑත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචමානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයොච විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො

‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.දුක්ඛායරවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයො

ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා.(පඤ්චකමූලකං) 

318. (ක) යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අප්පහීනා තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථ වාපනඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනො තත්ථකාමරාගානුසරයොච
පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

භවරාගානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අප්පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු එත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච
කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අප්පහීනා; පටිඝානුසරයො ච භවරාගානුසරයො චන වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා.දුක්ඛායරවෙනායඑත්ථඅවිජ්ජානුසරයොච පටිඝානුසරයොච

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච 
මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා

‘‘අප්පහීනා’’තිවා. (ඡක්කමූලකං) 

(ච)පටිරලොමපුග්ගරලොකාසා 

319. (ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

පටිඝානුසරයො අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක)යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොඅප්පහීරනොතස්සතත්ථමානානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ මානානුසරයො 

අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස

තත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො
අප්පහීරනො. තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

මානානුසරයොඅප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු
රතසංතත්ථමානානුසරයොචඅප්පහීරනොකාමරාගානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො
අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ
කාමරාගානුසරයොචඅප්පහීරනො විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

පුථුජ්ජනස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’ති

වා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතස්ස
තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනොකාමරාගානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

භවරාගානුසරයො අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති

වා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතස්ස

තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො
අප්පහීරනො. තිණ්ණං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො
‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංකාමධාතුයා
ද්වීසුරවෙනාසුරතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොච අප්පහීරනොකාමරාගානුසරයො
චඅප්පහීරනො. 

320. (ක) යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

මානානුසරයො අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

ද්වින්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ පටිඝානුසරයො 

අප්පහීරනො, රනොචරතසංතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනො.පුථුජ්ජනස්ස
දුක්ඛාය රවෙනායතස්සතත්ථපටිඝානුසරයොචඅප්පහීරනොවිචිකිච්ඡානුසරයො
චඅප්පහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොඅප්පහීරනොති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස

තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො

‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්ස දුක්ඛායරවෙනාය 
තස්සතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනොපටිඝානුසරයොච අප්පහීරනො. 

(ක)යස්ස යත්ථපටිඝානුසරයොඅප්පහීරනොතස්ස තත්ථභවරාගානුසරයො

අප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

නවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

පටිඝානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

අනාගාමිස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස

තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනො; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’ති

වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච තස්ස තත්ථ පටිඝානුසරයො අප්පහීරනො.
තිණ්ණං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො
‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය
රවෙනාය රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො පටිඝානුසරයො ච
අප්පහීරනො. 

321. යස්ස යත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනොති? 

තිණ්ණංපුග්ගලානංකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයා

රතසං තත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ මානානුසරයො ච අප්පහීරනො
විචිකිච්ඡානුසරයොච අප්පහීරනො. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

මානානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

පුථුජ්ජනස්සදුක්ඛායරවෙනායතස්සතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො; 
මානානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.තස්රසව 
පුග්ගලස්සකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුරූපධාතුයා අරූපධාතුයාතස්සතත්ථ 
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනොමානානුසරයො චඅප්පහීරනො. 

(ක)යස්සයත්ථමානානුසරයො අප්පහීරනොතස්සතත්ථභවරාගානුසරයො 

අප්පහීරනොති? 

චතුන්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ

මානානුසරයො අප්පහීරනො; භවරාගානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා
‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතසං
තත්ථ මානානුසරයොචඅප්පහීරනොභවරාගානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

මානානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස යත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

මානානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

චතුන්නං පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අප්පහීරනො; මානානුසරයොන වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති
වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා
අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො මානානුසරයො ච
අප්පහීරනො. 

322. (ක) යස්ස යත්ථ දිට්ඨානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා…රප.…. 

323. (ක) යස්ස යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

භවරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො

අප්පහීරනො; භවරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’ති
වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනොභවරාගානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො
අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ
භවරාගානුසරයොචඅප්පහීරනොවිචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

(ක) යස්ස යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? 

තිණ්ණං පුග්ගලානං කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 

රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච රතසං තත්ථ
විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො. පුථුජ්ජනස්ස කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො
විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීරනො. 

324. (ක) යස්ස යත්ථ භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනොති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

භවරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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චතුන්නං පුග්ගලානං කාමධාතුයා තීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ 

අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනො; භවරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා
‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතසං
තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච අප්පහීරනො භවරාගානුසරයො ච අප්පහීරනො.
(එකමූලකං) 

325. (ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා

තස්සතත්ථමානානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ මානානුසරයො 

අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති

වා ‘‘අප්පහීනා’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතස්ස

තත්ථ මානානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො

අප්පහීරනො; පටිඝානුසරයොන වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’ති
වා.තිණ්ණංපුග්ගලානංරූපධාතුයා අරූපධාතුයාරතසංතත්ථමානානුසරයො

අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො චන වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති
වා ‘‘අප්පහීනා’’තිවා. රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසු

රතසංතත්ථමානානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචඅප්පහීනා; පටිඝානුසරයොන 
වත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 

යස්සයත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාතස්සතත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො…රප.…විචිකිච්ඡානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොච අප්පහීනාති? 

පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො 

අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො චන වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති
වා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයා ද්වීසුරවෙනාසුතස්ස

තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච අප්පහීනා; පටිඝානුසරයො න
වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස 

දුක්ඛායරවෙනායතස්සතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅප්පහීනා; 
කාමරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස 

තත්ථභවරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

නවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස 

තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො 

අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති

වා ‘‘අප්පහීනා’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයාද්වීසුරවෙනාසුතස්ස

තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො
අප්පහීරනො. පටිඝානුසරයොන වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’ති
වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

අප්පහීරනො, රනොචතස්සතත්ථ පටිඝානුසරයොඅප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො

න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. තිණ්ණං පුග්ගලානං

රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො; 

කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු

රතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචඅප්පහීනා; පටිඝානුසරයො
න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා. රතසඤ්රඤව
පුග්ගලානංදුක්ඛාය රවෙනායරතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචපටිඝානුසරයොච

අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’ති
වා.(දුකමූලකං) 

326. යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොච
අප්පහීනා තස්ස තත්ථ දිට්ඨානුසරයො…රප.… විචිකිච්ඡානුසරයො

අප්පහීරනොති? නත්ථි. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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පටුන 

යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

මානානුසරයොචඅප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචන වත්තබ්ො
‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු
රවෙනාසුතස්සතත්ථවිචිකිච්ඡානුසරයොචකාමරාගානුසරයොචමානානුසරයො

ච අප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’ති
වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනායතස්සතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො චමානානුසරයොචනවත්තබ්ො 

‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

අප්පහීනාතස්සතත්ථභවරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

මානානුසරයො අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න
වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච 

අප්පහීනාතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 

කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච 

මානානුසරයොචඅප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො

‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු

රවෙනාසුතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයො චඅප්පහීනා, රනොච

තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො අප්පහීරනො; පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො
‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.තස්රසවපුග්ගලස්සදුක්ඛායරවෙනාය

තස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො, රනො චතස්සතත්ථ පටිඝානුසරයො

අප්පහීරනො; කාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචනවත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’තිවා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා.තිණ්ණංපුග්ගලානංරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාරතසං තත්ථ
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අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු රතසං තත්ථ

අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච අප්පහීනා; 
පටිඝානුසරයො න වත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’ති වා ‘‘අප්පහීරනො’’ති වා.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොචමානානුසරයොචනවත්තබ්ො

‘‘පහීනා’’තිවා ‘‘අප්පහීනා’’තිවා.(තිකමූලකං) 

327. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො

ච දිට්ඨානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනොති? 
නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච 

අප්පහීනාති? 

පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව
පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයො ච

කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච අප්පහීනා; 

පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.තස්රසව
පුග්ගලස්සදුක්ඛායරවෙනායතස්සතත්ථ විචිකිච්ඡානුසරයොචපටිඝානුසරයො

ච දිට්ඨානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න

වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’ති වා …රප.….(චතුක්කමූලකං) 

328. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො
ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස තත්ථ 

භවරාගානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ භවරාගානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොච අප්පහීනාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

330 

පටුන 

තිණ්ණං පුග්ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා රතසං තත්ථ

භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච අප්පහීනා, රනො ච රතසං තත්ථ

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා ‘‘අප්පහීනා’’තිවා.පුථුජ්ජනස්ස
රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ භවරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච 
පටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා. 

(ක) යස්ස යත්ථ කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච
දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

අප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොච අප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච 

මානානුසරයො ච අප්පහීනා, රනො ච තස්ස තත්ථ දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න

වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයා

ද්වීසුරවෙනාසු තස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනා, රනො
ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.
තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො

අප්පහීරනො, රනො ච තස්ස තත්ථ පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච 

විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න

වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.ද්වින්නංපුග්ගලානංරූපධාතුයා

අරූපධාතුයා රතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචඅප්පහීනා, රනො

ච රතසං තත්ථ දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු
රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අප්පහීනා, රනො ච රතසං තත්ථ දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අප්පහීනා; පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.
රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං දුක්ඛාය රවෙනාය රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච
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පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා, රනො ච රතසං තත්ථ දිට්ඨානුසරයො ච 

විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච න

වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා 
අරූපධාතුයාතස්සතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොච 

විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න

වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්සකාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; 

පටිඝානුසරයොනවත්තබ්රෙො ‘‘පහීරනො’’තිවා ‘‘අප්පහීරනො’’තිවා.තස්රසව
පුග්ගලස්සදුක්ඛායරවෙනායතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයොචපටිඝානුසරයොච

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච
මානානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. 

(පඤ්චකමූලකං) 

329. (ක)යස්ස යත්ථකාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචමානානුසරයො
ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අප්පහීනා තස්ස

තත්ථඅවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනොති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන යත්ථ අවිජ්ජානුසරයො අප්පහීරනො තස්ස තත්ථ 
කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච

විචිකිච්ඡානුසරයොච භවරාගානුසරයොචඅප්පහීනාති? 

අනාගාමිස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච 

මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච අප්පහීනා, රනො ච තස්ස තත්ථ

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච

පටිඝානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව
පුග්ගලස්ස කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච

මානානුසරයො ච අප්පහීනා, රනො ච තස්ස තත්ථ කාමරාගානුසරයො ච

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; පටිඝානුසරයො ච

භවරාගානුසරයො චනවත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’තිවා ‘‘අප්පහීනා’’තිවා.තස්රසව

පුග්ගලස්සදුක්ඛායරවෙනායතස්සතත්ථ අවිජ්ජානුසරයොඅප්පහීරනො, රනොච

තස්සතත්ථපටිඝානුසරයොචදිට්ඨානුසරයොච විචිකිච්ඡානුසරයොචඅප්පහීනා; 
කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච න වත්තබ්ො
‘‘පහීනා’’ති වා ‘‘අප්පහීනා’’ති වා. ද්වින්නං පුග්ගලානං රූපධාතුයා
අරූපධාතුයාරතසංතත්ථඅවිජ්ජානුසරයොචමානානුසරයොච භවරාගානුසරයො
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ච අප්පහීනා, රනො ච රතසං තත්ථ දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච 

අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයොචපටිඝානුසරයොචනවත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා 

‘‘අප්පහීනා’’ති වා. රතසඤ්රඤව පුග්ගලානං කාමධාතුයා ද්වීසු රවෙනාසු
රතසං තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච

අප්පහීනා, රනො ච රතසං තත්ථ දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අප්පහීනා; පටිඝානුසරයොචභවරාගානුසරයොචන වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’තිවා
‘‘අප්පහීනා’’තිවා.රතසඤ්රඤවපුග්ගලානංදුක්ඛාය රවෙනායරතසංතත්ථ

අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච අප්පහීනා, රනො ච රතසං තත්ථ 

දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච
මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. පුථුජ්ජනස්ස රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තස්ස තත්ථ
අවිජ්ජානුසරයො ච මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

භවරාගානුසරයො ච අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච න
වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’තිවා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.තස්රසවපුග්ගලස්ස කාමධාතුයා
ද්වීසු රවෙනාසු තස්ස තත්ථ අවිජ්ජානුසරයො ච කාමරාගානුසරයො ච

මානානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච අප්පහීනා; 
පටිඝානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච න වත්තබ්ො ‘‘පහීනා’’ති වා
‘‘අප්පහීනා’’ති වා. තස්රසව පුග්ගලස්ස දුක්ඛාය රවෙනාය තස්ස තත්ථ
අවිජ්ජානුසරයො ච පටිඝානුසරයො ච දිට්ඨානුසරයො ච විචිකිච්ඡානුසරයො ච

අප්පහීනා; කාමරාගානුසරයො ච මානානුසරයො ච භවරාගානුසරයො ච න
වත්තබ්ො‘‘පහීනා’’ති වා‘‘අප්පහීනා’’තිවා.(ඡක්කමූලකං) 

පහීනවාරරපටිරලොමං. 

පහීනවාරරො. 

6. උප්පජ්ජනවාරරො 

330. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො උප්පජ්ජති තස්ස පටිඝානුසරයො

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන පටිඝානුසරයො උප්පජ්ජති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)යස්සකාමරාගානුසරයොඋප්පජ්ජතිතස්සමානානුසරයො උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො උප්පජ්ජති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

උප්පජ්ජතීති? 

අනාගාමිස්ස මානානුසරයො උප්පජ්ජති, රනො ච තස්ස කාමරාගානුසරයො 
උප්පජ්ජති.තිණ්ණංපුග්ගලානංමානානුසරයොචඋප්පජ්ජතිකාමරාගානුසරයො 
චඋප්පජ්ජති(විත්ථාරරතබ්ෙං). 

331. (ක) යස්ස කාමරාගානුසරයො නුප්පජ්ජති තස්ස පටිඝානුසරයො

නුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන පටිඝානුසරයො නුප්පජ්ජති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

නුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)යස්සකාමරාගානුසරයොනුප්පජ්ජතිතස්සමානානුසරයො නුප්පජ්ජතීති? 

අනාගාමිස්ස කාමරාගානුසරයො නුප්පජ්ජති, රනො ච තස්ස මානානුසරයො 
නුප්පජ්ජති. අරහරතො කාමරාගානුසරයො ච නුප්පජ්ජති මානානුසරයො ච
නුප්පජ්ජති. 

(ඛ) යස්ස වා පන මානානුසරයො නුප්පජ්ජති තස්ස කාමරාගානුසරයො 

නුප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(විත්ථාරරතබ්ෙං). 

උප්පජ්ජනවාරරො. 

7. (ක)ධාතුපුච්ඡාවාරරො 

332. කාමධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා

අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? කාමධාතුයා

චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? කාමධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයාභඞ්ගා? 

කාමධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා 

අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? කාමධාතුයා

චුතස්සන රූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකති අනුසයාඅනුරසන්ති, කතිඅනුසයා 

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? කාමධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයාභඞ්ගා? 

කාමධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති 

අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? 
කාමධාතුයාචුතස්ස නරූපධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයා

අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? කාමධාතුයා

චුතස්සනකාමධාතුංනරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයා භඞ්ගා? (කාමධාතුමූලකං) 

333. රූපධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා

අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? රූපධාතුයා

චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? රූපධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති 

අනුසයාභඞ්ගා? 

රූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා 

අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? රූපධාතුයා

චුතස්සන රූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකති අනුසයාඅනුරසන්ති, කතිඅනුසයා 

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? රූපධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයාභඞ්ගා? 

රූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති

අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? 
රූපධාතුයාචුතස්සනරූපධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකති අනුසයා

අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? රූපධාතුයා

චුතස්සනකාමධාතුංනරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? (රූපධාතුමූලකං) 

334. අරූපධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා

අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? අරූපධාතුයා

චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? අරූපධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති 

අනුසයාභඞ්ගා? 

අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා 

අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? අරූපධාතුයා

චුතස්සන රූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, කතිඅනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? අරූපධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයාභඞ්ගා? 

අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති 

අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? 
අරූපධාතුයාචුතස්ස නරූපධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයා 

අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? අරූපධාතුයා

චුතස්සනකාමධාතුංනරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? (අරූපධාතුමූලකං) 

335. න කාමධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා 

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නකාමධාතුයා

චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න කාමධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති
අනුසයාභඞ්ගා. 

න කාමධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයා භඞ්ගා? නකාමධාතුයා

චුතස්සනරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, කතිඅනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න කාමධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං 

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයා භඞ්ගා? 

නකාමධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකති 

අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න
කාමධාතුයා චුතස්සනරූපධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයා



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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අනුරසන්ති, කතිඅනුසයා නානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නකාමධාතුයා

චුතස්සනකාමධාතුංනරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයා භඞ්ගා? (නකාමධාතුමූලකං) 

336. න රූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා 

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නරූපධාතුයා

චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න රූපධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයාභඞ්ගා? 

න රූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා 

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නරූපධාතුයා

චුතස්සන රූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, කතිඅනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න රූපධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං 

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයා භඞ්ගා? 

න රූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති 

අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න
රූපධාතුයා චුතස්සනරූපධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයා නානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නරූපධාතුයා

චුතස්සනකාමධාතුංනරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? (නරූපධාතුමූලකං) 

337. න අරූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයා නානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නඅරූපධාතුයා

චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න අරූපධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයාභඞ්ගා? 

න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා 

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නඅරූපධාතුයා



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 

337 

පටුන 

චුතස්සන රූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, කතිඅනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න අරූපධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයාභඞ්ගා? 

නඅරූපධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්ස කති

අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න
අරූපධාතුයා චුතස්සනරූපධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයා නානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නඅරූපධාතුයා

චුතස්සනකාමධාතුංනරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයා භඞ්ගා? (නඅරූපධාතුමූලකං) 

338. න කාමධාතුයාන අරූපධාතුයා චුතස්සකාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස

කති අනුසයාඅනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? න
කාමධාතුයාන අරූපධාතුයා චුතස්සරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකති අනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයා නානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නකාමධාතුයා

නඅරූපධාතුයාචුතස්සඅරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කති අනුසයාභඞ්ගා? 

න කාමධාතුයානඅරූපධාතුයාචුතස්සන කාමධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකති

අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න
කාමධාතුයානඅරූපධාතුයාචුතස්සනරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකති අනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නකාමධාතුයා
න අරූපධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයා නානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? 

න කාමධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං 

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයා භඞ්ගා? න කාමධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං න

අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා

නානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නකාමධාතුයාන අරූපධාතුයාචුතස්සන

කාමධාතුං න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති

අනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? (නකාමනඅරූපධාතුමූලකං) 
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339. න රූපධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස

කතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? න
රූපධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කති අනුසයාභඞ්ගා? නරූපධාතුයාන

අරූපධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? 

නරූපධාතුයානඅරූපධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංඋපපජ්ජන්තස්ස කති

අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න
රූපධාතුයානඅරූපධාතුයාචුතස්සනරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයා 

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයා භඞ්ගා? න රූපධාතුයාන

අරූපධාතුයාචුතස්සනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයා අනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? 

න රූපධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයා භඞ්ගා? න රූපධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං න 

අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා

නානුරසන්ති, කති අනුසයාභඞ්ගා? නරූපධාතුයානඅරූපධාතුයාචුතස්සන

කාමධාතුං න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති

අනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයා භඞ්ගා? (නරූපනඅරූපධාතුමූලකං) 

340. න කාමධාතුයා න රූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස

කතිඅනුසයාඅනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? න
කාමධාතුයා න රූපධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කති අනුසයාභඞ්ගා? නකාමධාතුයා

නරූපධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකති අනුසයා අනුරසන්ති, 

කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? 

නකාමධාතුයානරූපධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකති 

අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති අනුසයා භඞ්ගා? න
කාමධාතුයාන රූපධාතුයාචුතස්සනරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකතිඅනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයා නානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නකාමධාතුයා
න රූපධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා

අනුරසන්ති, කතිඅනුසයානානුරසන්ති, කති අනුසයාභඞ්ගා? 
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න කාමධාතුයා න රූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං 

උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා නානුරසන්ති, කති

අනුසයා භඞ්ගා? න කාමධාතුයා න රූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං න

අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති අනුසයා

නානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? නකාමධාතුයාන රූපධාතුයාචුතස්සන

කාමධාතුං න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කති අනුසයා අනුරසන්ති, කති

අනුසයානානුරසන්ති, කතිඅනුසයාභඞ්ගා? (නකාමනරූපධාතුමූලකං) 

ධාතුපුච්ඡාවාරරො. 

7. (ඛ)ධාතුවිසජ්ජනාවාරරො 

341. කාමධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි. කාමධාතුයාචුතස්සරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්තඅනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. කාමධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචිතරයොඅනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. 

කාමධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. කාමධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා 

අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි.
කාමධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගා නත්ථි. 

කාමධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි

සත්තඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්චඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිතරයො 

අනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.කාමධාතුයාචුතස්සනරූපධාතුං

න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි

පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. කාමධාතුයා චුතස්ස න

කාමධාතුං න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, 
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කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; 

අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. (කාමධාතුමූලකං) 

342. රූපධාතුයා චුතස්සරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්තඅනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. රූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි.
රූපධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා 

අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගා නත්ථි. 

රූපධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා 

අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. රූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි.
රූපධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. 

රූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි

සත්තඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්චඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිතරයො 

අනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.රූපධාතුයාචුතස්සනරූපධාතුංන 

අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි. රූපධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංනරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචි

සත්තඅනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්චඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිතරයො

අනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.(රූපධාතුමූලකං) 

343. අරූපධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. අරූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි.

අරූපධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුයා උපපත්ති නාම නත්ථි, රහට්ඨා 
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උපපජ්ජමාරනො කාමධාතුංරයව උපපජ්ජති, සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; 
අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. 

අරූපධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා 

අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. අරූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. 
අරූපධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස සත්රතව අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගානත්ථි. 

අරූපධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුයානඅරූපධාතුයාඋපපත්තිනාම නත්ථි, 

රහට්ඨා උපපජ්ජමාරනො කාමධාතුංරයව උපපජ්ජති, සත්රතව අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. අරූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං න

අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි. අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස

කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, 

කස්සචිතරයොඅනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. (අරූපධාතුමූලකං) 

344. න කාමධාතුයාචුතස්සකාමධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සසත්රතවඅනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න කාමධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න
කාමධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. 

න කාමධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත 

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න කාමධාතුයා චුතස්ස න

රූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්ස කස්සචිසත්තඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්ච

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි.නකාමධාතුයා චුතස්සන අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්ත
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පටුන 

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. 

න කාමධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස 

කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, 

කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න කාමධාතුයා
චුතස්ස න රූපධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස සත්රතව අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න කාමධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න

රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්තඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්ච

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා

නත්ථි. (නකාමධාතුමූලකං) 

345. න රූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි. න රූපධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගා නත්ථි.නරූපධාතුයාචුතස්සඅරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචිතරයොඅනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. 

න රූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත 

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.නරූපධාතුයාචුතස්සනරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න
රූපධාතුයා චුතස්ස න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. 

නරූපධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි

සත්තඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්චඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිතරයො 

අනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.නරූපධාතුයාචුතස්සනරූපධාතුං

න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි

පඤ්චඅනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.නරූපධාතුයා චුතස්සන
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කාමධාතුං න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, 

කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; 

අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. (නරූපධාතුමූලකං) 

346. න අරූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා 
නත්ථි. න අරූපධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න අරූපධාතුයා චුතස්ස

අරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්ස කස්සචිසත්තඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්ච

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි. 

න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත 

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න අරූපධාතුයා චුතස්ස න

රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්තඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්ච

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි.නඅරූපධාතුයා චුතස්සනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්ත

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගා නත්ථි. 

න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස 

කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, 

කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න අරූපධාතුයා
චුතස්ස න රූපධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න 
අරූපධාතුයාචුතස්සන කාමධාතුංනරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්ත

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. (නඅරූපධාතුමූලකං) 

347. න කාමධාතුයාන අරූපධාතුයා චුතස්සකාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස

සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න කාමධාතුයා න
අරූපධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා
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අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න කාමධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස 

අරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්ත අනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්ච

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි. 

න කාමධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස

කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, 

කස්සචිතරයොඅනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.නකාමධාතුයාන 
අරූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගා නත්ථි.නකාමධාතුයානඅරූපධාතුයාචුතස්සන

අරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචි සත්තඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්ච

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි. 

න කාමධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං 

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න 
කාමධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං න අරූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න
කාමධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න රූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. 

(නකාමනඅරූපධාතුමූලකං) 

348. න රූපධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස

කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති; 
අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න රූපධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස රූපධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න
රූපධාතුයානඅරූපධාතුයාචුතස්සඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්ත 

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො

අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(දුතිකයොභාක ො) අනුසයයමෙං 
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න රූපධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස 

කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, 

කස්සචිතරයොඅනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.නරූපධාතුයා න
අරූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.නරූපධාතුයාන අරූපධාතුයාචුතස්සන

අරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්තඅනුසයාඅනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්ච

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා 
නත්ථි. 

න රූපධාතුයා න අරූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං න අරූපධාතුං 

උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා 

අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න
රූපධාතුයාන අරූපධාතුයාචුතස්සනරූපධාතුංනඅරූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්ස

කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති; 
අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.නරූපධාතුයාන අරූපධාතුයාචුතස්සනකාමධාතුංන

රූපධාතුංඋපපජ්ජන්තස්සකස්සචිසත්තඅනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචිපඤ්ච

අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි.(නරූපනඅරූපධාතුමූලකං) 

349. න කාමධාතුයා න රූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස

සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න කාමධාතුයා න

රූපධාතුයාචුතස්සරූපධාතුයා උපපත්තිනාමනත්ථි, රහට්ඨාඋපපජ්ජමාරනො

කාමධාතුංරයව උපපජ්ජති, සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි. න කාමධාතුයා න රූපධාතුයා චුතස්ස අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස

කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, 

කස්සචිතරයොඅනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. 

න කාමධාතුයා න රූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස 

කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, 

කස්සචිතරයොඅනුසයාඅනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.නකාමධාතුයාන 
රූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා 

අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි.නකාමධාතුයානරූපධාතුයා චුතස්සන
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අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා
නත්ථි. 

න කාමධාතුයා න රූපධාතුයා චුතස්ස න කාමධාතුයා න අරූපධාතුයා

උපපත්ති නාම නත්ථි, රහට්ඨා උපපජ්ජමාරනො කාමධාතුංරයව උපපජ්ජති, 

සත්රතව අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න කාමධාතුයා න 
රූපධාතුයා චුතස්ස න රූපධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස සත්රතව

අනුසයා අනුරසන්ති; අනුසයා භඞ්ගා නත්ථි. න කාමධාතුයා න රූපධාතුයා
චුතස්ස න කාමධාතුං න රූපධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා

අනුරසන්ති, කස්සචි පඤ්ච අනුසයා අනුරසන්ති, කස්සචි තරයො අනුසයා

අනුරසන්ති; අනුසයාභඞ්ගානත්ථි. (නකාමනරූපධාතුමූලකං) 

ධාතුවිසජ්ජවාරරො. 

අනුසයයමකංනිට්ඨිතං. 
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නරමොතස්සභගවරතොඅරහරතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

8. චිත්තයමෙං 

(ෙ)උද්කෙකසො 

1. සුද්ධචිත්තසාමඤ්ඤං 

1. පුග්ගලවාරරො 

(1) උප්පාෙනිකරොධො සම්කභෙවාකරො 

1. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතින නිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති

නඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තං

උප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣති? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති

උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිඋප්පජ්ජිස්සති තස්සචිත්තංන

උප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣති? 

(2) උප්පාදුප්පන්නවාකරො 

2. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංන උප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

(3) නිකරොධුප්පන්නවාකරො 

3. (ක)යස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංඋප්පන්නං? 
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(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තං නිරුජ්ඣති? 

(ක)යස්සචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංනඋප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣති? 

(4) උප්පාෙවාකරො 

4. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

5. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

6. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ? 

(5) නිකරොධවාකරො 

7. (ක)යස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තං නිරුජ්ඣති? 
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(ක)යස්සචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣති? 

8. (ක)යස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තං නිරුජ්ඣති? 

(ක)යස්සචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣති? 

9. (ක)යස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තං නිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ක)යස්සචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්ස වාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සති තස්සචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(6) උප්පාෙනිකරොධවාකරො 

10. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්ස චිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්ස චිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

11. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජති? 
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12. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ? 

(7) උප්පජ්ජමාන-නනිකරොධවාකරො 

13. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංනනිරුජ්ඣති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

(8) උප්පජ්ජමානුප්පන්නවාකරො 

14. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජමානංතස්සචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තං උප්පජ්ජමානං? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජමානංතස්සචිත්තංන උප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජමානං? 

(9) නිරුජ්ඣමානුප්පන්නවාකරො 

15. (ක)යස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣමානංතස්සචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තං උප්පන්නංතස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣමානං? 

(ක)යස්ස චිත්තංනනිරුජ්ඣමානංතස්ස චිත්තංනඋප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣමානං? 
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(10) උප්පන්නුප්පාෙවාකරො 

16. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තං උප්පන්නං? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංන උප්පන්නං? 

(ක)යස්ස චිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තං උප්පන්නං? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තංන උප්පන්නං? 

(11) අතීතානා තවාකරො 

17. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථරනොචතස්සචිත්තංඋප්පන්නං, තස්ස

චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිරනොචතස්සචිත්තං උප්පන්නං, 

තස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථරනොචතස්සචිත්තංන උප්පන්නං, තස්ස

චිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති රනො ච තස්ස චිත්තං න

උප්පන්නං, තස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(12) උප්පන්නුප්පජ්ජමානවාකරො 

18. (ක) උප්පන්නං උප්පජ්ජමානං? 

(ඛ)උප්පජ්ජමානංඋප්පන්නං? 
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(ක)නඋප්පන්නංනඋප්පජ්ජමානං? 

(ඛ)නඋප්පජ්ජමානංනඋප්පන්නං? 

(13) නිරුද්ධනිරුජ්ඣමානවාකරො 

19. (ක) නිරුද්ධංනිරුජ්ඣමානං? 

(ඛ)නිරුජ්ඣමානංනිරුද්ධං? 

(ක)නනිරුද්ධංනනිරුජ්ඣමානං? 

(ඛ)නනිරුජ්ඣමානංනනිරුද්ධං? 

(14) අතික්ෙන්තො වාකරො 

20. (ක) යස්ස චිත්තං උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලං, නිරුජ්ඣමානංඛණංඛණංවීතික්කන්තංඅතික්කන්තකාලං

තස්සචිත්තං? 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, උප්පජ්ජමානංඛණංඛණංවීතික්කන්තංඅතික්කන්තකාලං

තස්ස චිත්තං? 

(ක) යස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, න නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතස්ස චිත්තං? 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං න නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතස්ස චිත්තං? 

1. සුද්ධචිත්තසාමඤ්ඤං 

2. ධම්මවාරරො 

(1) උප්පාෙනිකරොධො සම්කභෙවාකරො 
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21. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣතිතංචිත්තං නිරුජ්ඣිස්සතින

උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති තං චිත්තං

උප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣති? 

(ක) යං චිත්තං න උප්පජ්ජති නිරුජ්ඣති තං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති

උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති උප්පජ්ජිස්සති තං චිත්තං න

උප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣති? 

(2) උප්පාදුප්පන්නවාකරො 

22. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංඋප්පජ්ජති? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනඋප්පන්නං? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතංචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

(3) නිකරොධුප්පන්නවාකරො 

23. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංනිරුජ්ඣති? 

(ක)යංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංන උප්පන්නං? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතංචිත්තංනනිරුජ්ඣති? 

(4) උප්පාෙවාකරො 

24. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තං උප්පජ්ජති? 
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(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

25. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

26. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ? 

(5) නිකරොධවාකරො 

27. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංනිරුජ්ඣති? 

(ක)යංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංන නිරුජ්ඣති? 

28. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තං නිරුජ්ඣති? 

(ක)යං චිත්තංනනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තංන නිරුජ්ඣති? 
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29. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තං නිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ක)යංචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිත්ථ? 

(6) උප්පාෙනිකරොධවාකරො 

30. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංඋප්පජ්ජති? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

31. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

32. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ? 

(7) උප්පජ්ජමාන-නනිකරොධවාකරො 

33. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනනිරුජ්ඣති? 
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(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංඋප්පජ්ජති? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනඋප්පජ්ජති? 

(8) උප්පජ්ජමානුප්පන්නවාකරො 

34. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජමානංතංචිත්තං උප්පන්නං? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංඋප්පජ්ජමානං? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජමානංතංචිත්තංනඋප්පන්නං? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතංචිත්තංන උප්පජ්ජමානං? 

(9) නිරුජ්ඣමානුප්පන්නවාකරො 

35. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣමානංතංචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංනිරුජ්ඣමානං? 

(ක)යංචිත්තංනනිරුජ්ඣමානංතංචිත්තංනඋප්පන්නං? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතංචිත්තංන නිරුජ්ඣමානං? 

(10) උප්පන්නුප්පාෙවාකරො 

36. (ක)යං චිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පන්නංතංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංන උප්පන්නං? 

(ක)යංචිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති? 
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(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තං උප්පන්නං? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පන්නංතංචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තංන උප්පන්නං? 

(11) අතීතානා තවාකරො 

37. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථරනොචතංචිත්තංඋප්පන්නං, තංචිත්තං 

උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රනො ච තං චිත්තං උප්පන්නං, තං

චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථරනොචතංචිත්තංනඋප්පන්නං, තංචිත්තං

නඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිරනොචතංචිත්තංන උප්පන්නං, 

තංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(12) උප්පන්නුප්පජ්ජමානවාකරො 

38. (ක) උප්පන්නංඋප්පජ්ජමානං? 

(ඛ)උප්පජ්ජමානංඋප්පන්නං? 

(ක)නඋප්පන්නංනඋප්පජ්ජමානං? 

(ඛ)නඋප්පජ්ජමානංනඋප්පන්නං? 

(13) නිරුද්ධනිරුජ්ඣමානවාකරො 

39. (ක) නිරුද්ධංනිරුජ්ඣමානං? 

(ඛ)නිරුජ්ඣමානංනිරුද්ධං? 

(ක)නනිරුද්ධංනනිරුජ්ඣමානං? 
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(ඛ)නනිරුජ්ඣමානංනනිරුද්ධං? 

(14) අතික්ෙන්තො වාකරො 

40. (ක) යං චිත්තං උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, නිරුජ්ඣමානංඛණංඛණංවීතික්කන්තංඅතික්කන්තකාලං

තං චිත්තං? 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලං, උප්පජ්ජමානංඛණංඛණංවීතික්කන්තං අතික්කන්තකාලං

තංචිත්තං? 

(ක) යං චිත්තං න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, න නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතං චිත්තං? 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං න නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතං චිත්තං? 

1. සුද්ධචිත්තසාමඤ්ඤ 

3. පුග්ගලධම්මවාරරො 

(1) උප්පාෙනිකරොධො සම්කභෙවාකරො 

41. (ක) යස්ස යං චිත්තං උප්පජ්ජති න නිරුජ්ඣති තස්ස තං චිත්තං

නිරුජ්ඣිස්සතින උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං

චිත්තංඋප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣති? 

(ක) යස්ස යං චිත්තං න උප්පජ්ජති නිරුජ්ඣති තස්ස තං චිත්තං න

නිරුජ්ඣිස්සතිඋප්පජ්ජිස්සති? 
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(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං

චිත්තංනඋප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣති? 

(2) උප්පාදුප්පන්නවාකරො 

42. (ක)යස්සයං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංන උප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

(3) නිකරොධුප්පන්නවාකරො 

43. (ක)යස්ස යංචිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣති? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංන උප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣති? 

(4) උප්පාෙවාකරො 

44. (ක)යස්ස යංචිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තං චිත්තං න 

උප්පජ්ජති? 

45. (ක)යස්සයං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජති? 
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(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

උප්පජ්ජති? 

46. (ක)යස්සයං චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සතංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

උප්පජ්ජිත්ථ? 

(5) නිකරොධවාකරො 

47. (ක)යස්ස යංචිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣති? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තං චිත්තං න 

නිරුජ්ඣති? 

48. (ක)යස්සයං චිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣති? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

නිරුජ්ඣති? 

49. (ක)යස්සයං චිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣිත්ථ? 
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(ක)යස්සයංචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

නිරුජ්ඣිත්ථ? 

(6) උප්පාෙනිකරොධවාකරො 

50. (ක)යස්ස යංචිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිත්ථ? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තං චිත්තං න 

උප්පජ්ජති? 

51. (ක)යස්ස යංචිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

උප්පජ්ජති? 

52. (ක)යස්සයං චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

උප්පජ්ජිත්ථ? 

(7) උප්පජ්ජමාන-නනිකරොධවාකරො 

53. (ක)යස්සයං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංනනිරුජ්ඣති? 
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(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජති? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣති? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජති? 

(8) උප්පජ්ජමානුප්පන්නවාකරො 

54. (ක)යස්ස යංචිත්තංඋප්පජ්ජමානංතස්සතංචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජමානං? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජමානංතස්සතංචිත්තංන උප්පන්නං? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පන්නං තස්ස තං චිත්තං න 

උප්පජ්ජමානං? 

(9) නිරුජ්ඣමානුප්පන්නවාකරො 

55. (ක)යස්ස යංචිත්තංනිරුජ්ඣමානංතස්සතංචිත්තංඋප්පන්නං? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣමානං? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනනිරුජ්ඣමානංතස්ස තංචිත්තංනඋප්පන්නං? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පන්නං තස්ස තං චිත්තං න 

නිරුජ්ඣමානං? 

(10) උප්පන්නුප්පාෙවාකරො 

56. (ක)යස්සයං චිත්තංඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සතංචිත්තං උප්පන්නං? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තං චිත්තං න 

උප්පන්නං? 
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(ක)යස්සයංචිත්තංඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සතංචිත්තං උප්පන්නං? 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

උප්පන්නං? 

(11) අතීතානා තවාකරො 

57. (ක)යස්සයං චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථරනොචතස්සතංචිත්තංඋප්පන්නං, 

තස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රනො ච තස්ස තං චිත්තං

උප්පන්නං, තස්සතංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ? 

(ක) යස්ස යං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ රනො ච තස්ස තං චිත්තං න 

උප්පන්නං, තස්සතංචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ)යස්ස වාපනයංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සතිරනොචතස්සතංචිත්තංන

උප්පන්නං, තස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ? 

(12) උප්පන්නුප්පජ්ජමානවාකරො 

58. (ක) උප්පන්නංඋප්පජ්ජමානං? 

(ඛ)උප්පජ්ජමානංඋප්පන්නං? 

(ක)නඋප්පන්නංනඋප්පජ්ජමානං? 

(ඛ)නඋප්පජ්ජමානංනඋප්පන්නං? 

(13) නිරුද්ධනිරුජ්ඣමානවාකරො 

59. (ක) නිරුද්ධංනිරුජ්ඣමානං? 
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(ඛ)නිරුජ්ඣමානංනිරුද්ධං? 

(ක)නනිරුද්ධංනනිරුජ්ඣමානං? 

(ඛ)නනිරුජ්ඣමානංනනිරුද්ධං? 

(14) අතික්ෙන්තො වාකරො 

60. (ක) යස්ස යං චිත්තං උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලං, නිරුජ්ඣමානංඛණං ඛණංවීතික්කන්තංඅතික්කන්තකාලං

තස්සතංචිත්තං? 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, උප්පජ්ජමානංඛණං ඛණංවීතික්කන්තං අතික්කන්තකාලං

තස්සතංචිත්තං? 

(ක) යස්ස යං චිත්තං න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, න නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතස්සතං චිත්තං? 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනනිරුජ්ඣමානංඛණංඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලං, න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතස්සතංචිත්තං? 

2. සුත්තන්තචිත්තමිස්සෙවිකසකසො 

61. යස්ස සරාගං චිත්තං උප්පජ්ජති…රප.… යස්ස වීතරාගං චිත්තං
උප්පජ්ජති… යස්ස සරෙොසං චිත්තං උප්පජ්ජති… යස්ස වීතරෙොසං චිත්තං
උප්පජ්ජති… යස්ස සරමොහං චිත්තං උප්පජ්ජති… යස්ස වීතරමොහං චිත්තං

උප්පජ්ජති … යස්ස සංඛිත්තං චිත්තං උප්පජ්ජති… යස්ස වික්ඛිත්තං චිත්තං
උප්පජ්ජති…යස්ස මහග්ගතං චිත්තං උප්පජ්ජති…යස්ස අමහග්ගතං චිත්තං
උප්පජ්ජති… යස්ස සඋත්තරං චිත්තං උප්පජ්ජති… යස්ස අනුත්තරං චිත්තං
උප්පජ්ජති… යස්ස සමාහිතං චිත්තං උප්පජ්ජති… යස්ස අසමාහිතං චිත්තං
උප්පජ්ජති… යස්ස විමුත්තං චිත්තං උප්පජ්ජති… යස්ස අවිමුත්තං චිත්තං

උප්පජ්ජති…? 
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3. අභිධම්මචිත්තමිස්සෙවිකසකසො 

62. යස්ස කුසලං චිත්තං උප්පජ්ජති…රප.… යස්ස අකුසලං චිත්තං
උප්පජ්ජති… යස්ස අෙයාකතං චිත්තං උප්පජ්ජති… යස්ස සුඛාය රවෙනාය

සම්පයුත්තංචිත්තංඋප්පජ්ජති…? 

(එරතනඋපාරයනයාවසරණඅරණාඋද්ධරිතබ්ො.) 

(ක) යස්ස අරණං චිත්තං උප්පජ්ජති න නිරුජ්ඣති තස්ස අරණං චිත්තං

නිරුජ්ඣිස්සතිනඋප්පජ්ජිස්සති? 

(ඛ) යස්ස වා පන අරණං චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස

අරණංචිත්තංඋප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣති? 

(ඛ)නිද්කෙකසො 

1. සුද්ධචිත්තසාමඤ්ඤං 

1. පුග්ගලවාරරො 

(1) උප්පාෙනිකරොධො සම්කභෙවාකරො 

63. (ක) යස්ස චිත්තං උප්පජ්ජති න නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තං

නිරුජ්ඣිස්සතිනඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණරතසං චිත්තං උප්පජ්ජති න නිරුජ්ඣති, 
නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං

චිත්තංඋප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣති, නිරුජ්ඣිස්සතිරචවඋප්පජ්ජිස්සති ච. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තං

උප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සති

උප්පජ්ජිස්සතීති? රනො. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිඋප්පජ්ජිස්සති තස්සචිත්තංන

උප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣතීති? නත්ථි. 
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(2) උප්පාදුප්පන්නවාකරො 

64. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංඋප්පන්නන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තං උප්පජ්ජතීති? 

චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තං උප්පන්නං, රනො ච රතසං චිත්තං
උප්පජ්ජති. චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තං උප්පන්නඤ්රචව 
උප්පජ්ජතිච. 

(ක)යස්ස චිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්ස චිත්තංනඋප්පන්නන්ති? 

චිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංචිත්තංනඋප්පජ්ජති, රනොචරතසං චිත්තං
නඋප්පන්නං.නිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංචිත්තංනරචව 
උප්පජ්ජතිනචඋප්පන්නං. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං න උප්පන්නං තස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(3) නිකරොධුප්පන්නවාකරො 

65. (ක)යස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංඋප්පන්නන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තං නිරුජ්ඣතීති? 

චිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණරතසංචිත්තංඋප්පන්නං, රනොචරතසං චිත්තං
නිරුජ්ඣති. චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තං උප්පන්නඤ්රචව 
නිරුජ්ඣතිච. 

(ක)යස්ස චිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්ස චිත්තංනඋප්පන්නන්ති? 

චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තං න නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං 
චිත්තංනඋප්පන්නං.නිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංචිත්තං

නරචව නිරුජ්ඣතිනචඋප්පන්නං. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං න උප්පන්නං තස්ස චිත්තං න නිරුජ්ඣතීති? 
ආමන්තා. 
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(4) උප්පාෙවාකරො 

66. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තං උප්පජ්ජතීති? 

චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං 

චිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං චිත්තං උප්පජ්ජති. චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණ රතසංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථරචවඋප්පජ්ජතිච. 

(ක) යස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථාති? 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජතීති? 
නත්ථි. 

67. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණරතසංචිත්තංඋප්පජ්ජති, රනොච රතසං
චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසං චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තං 
උප්පජ්ජතිරචවඋප්පජ්ජිස්සතිච. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තං උප්පජ්ජතීති? 

චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං 

චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච රතසං චිත්තං උප්පජ්ජති. චිත්තස්ස 
උප්පාෙක්ඛරණරතසංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිරචවඋප්පජ්ජතිච. 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සතීති? 

චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං 

චිත්තංනඋප්පජ්ජති, රනොචරතසංචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සති.පච්ඡිමචිත්තස්ස 
භඞ්ගක්ඛරණරතසංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජතිනචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති තස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතීති? 
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පච්ඡිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණරතසං චිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච
රතසං චිත්තංනඋප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තංන
රචවඋප්පජ්ජිස්සතිනචඋප්පජ්ජති. 

68. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං රතසං චිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රතසං චිත්තං
උප්පජ්ජිස්සති.ඉතරරසංරතසංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථරචව උප්පජ්ජිස්සතිච. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති තස්ස චිත්තං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ක)යස්ස චිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතීති? නත්ථි. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(5) නිකරොධවාකරො 

69. (ක)යස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තං නිරුජ්ඣතීති? 

චිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසං 

චිත්තං නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං චිත්තං නිරුජ්ඣති. චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණරතසං චිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථරචවනිරුජ්ඣතිච. 

(ක) යස්ස චිත්තං න නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථාති? 
නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣතීති? 
නත්ථි. 

70. (ක)යස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තං නිරුජ්ඣති, රනො ච රතසං
චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තං 
නිරුජ්ඣතිරචවනිරුජ්ඣිස්සතිච. 
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(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣතීති? 

චිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණනිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසං 

චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං චිත්තං නිරුජ්ඣති. චිත්තස්ස
භඞ්ගක්ඛරණ රතසංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිරචවනිරුජ්ඣතිච. 

(ක) යස්ස චිත්තං න නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සතීති? 
නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣතීති? 
නිරුජ්ඣති. 

71. (ක)යස්ස චිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොච රතසං
චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං රතසං චිත්තං නිරුජ්ඣිත්ථ රචව 
නිරුජ්ඣිස්සතිච. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස චිත්තං නිරුජ්ඣිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ක) යස්ස චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සතීති? 
නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස චිත්තං න 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(6) උප්පාෙනිකරොධවාකරො 

72. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තං උප්පජ්ජතීති? 

චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

චිත්තං නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රතසං චිත්තං උප්පජ්ජති. චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණරතසංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථරචවඋප්පජ්ජති ච. 
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(ක) යස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජති තස්ස චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථාති? 
නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යස්සවා පනචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජතීති? 
නත්ථි. 

73. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තං උප්පජ්ජතීති? 

චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං

චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච රතසං චිත්තං උප්පජ්ජති. චිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණරතසංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිරචවඋප්පජ්ජතිච. 

(ක)යස්ස චිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්ස චිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං 

චිත්තංනඋප්පජ්ජති, රනොචරතසංචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සති.පච්ඡිමචිත්තස්ස 
භඞ්ගක්ඛරණරතසංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජතිනචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

74. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

පච්ඡිමචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛරණරතසංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො චරතසං
චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති. ඉතරරසං රතසං චිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ රචව 
නිරුජ්ඣිස්සතිච. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස චිත්තං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස චිත්තං න 

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(7) උප්පජ්ජමානනනිකරොධවාකරො 
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75. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තංනනිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සචිත්තං උප්පජ්ජතීති? 

නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං චිත්තං න නිරුජ්ඣති, 
රනො චරතසංචිත්තං උප්පජ්ජති.චිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණරතසං චිත්තංන
නිරුජ්ඣතිරචවඋප්පජ්ජතිච. 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සචිත්තං නිරුජ්ඣතීති? 

නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං චිත්තං න උප්පජ්ජති, 
රනො ච රතසං චිත්තං නිරුජ්ඣති. චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තං න
උප්පජ්ජතිරචව නිරුජ්ඣතිච. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣති තස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(8) උප්පජ්ජමානුප්පන්නවාකරො 

76. (ක) යස්ස චිත්තං උප්පජ්ජමානං තස්ස චිත්තං උප්පන්නන්ති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තං උප්පජ්ජමානන්ති? 

චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තං උප්පන්නං, රනො ච රතසං චිත්තං
උප්පජ්ජමානං. චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛරණ රතසං චිත්තං උප්පන්නඤ්රචව 
උප්පජ්ජමානඤ්ච. 

(ක)යස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජමානංතස්සචිත්තංන උප්පන්නන්ති? 

චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තං න උප්පජ්ජමානං, රනො ච රතසං 
චිත්තංනඋප්පන්නං.නිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංචිත්තං
නරචව උප්පජ්ජමානංනචඋප්පන්නං. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතස්සචිත්තංන උප්පජ්ජමානන්ති? 
ආමන්තා. 

(9) නිරුජ්ඣමානුප්පන්නවාකරො 
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77. (ක) යස්ස චිත්තං නිරුජ්ඣමානං තස්ස චිත්තං උප්පන්නන්ති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තං නිරුජ්ඣමානන්ති? 

චිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණරතසංචිත්තංඋප්පන්නං, රනොචරතසං චිත්තං
නිරුජ්ඣමානං. චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛරණ රතසං චිත්තං උප්පන්නඤ්රචව 
නිරුජ්ඣමානඤ්ච. 

(ක)යස්සචිත්තංනනිරුජ්ඣමානංතස්සචිත්තංන උප්පන්නන්ති? 

චිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණරතසංචිත්තංනනිරුජ්ඣමානං, රනොච රතසං
චිත්තංනඋප්පන්නං.නිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංචිත්තං
නරචව නිරුජ්ඣමානංනචඋප්පන්නං. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතස්ස චිත්තංනනිරුජ්ඣමානන්ති? 
ආමන්තා. 

(10) උප්පන්නුප්පාෙවාකරො 

78. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තං උප්පන්නන්ති? 

නිරරොධසමාපන්නානංඅසඤ්ඤසත්තානංරතසංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො
චරතසංචිත්තංඋප්පන්නං.චිත්තසමඞ්ගීනංරතසංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථරචව 
උප්පන්නඤ්ච. 

(ක) යස්ස චිත්තං න උප්පන්නං තස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථාති? 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතස්සචිත්තංන උප්පන්නන්ති? 
නත්ථි. 

79. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පන්නංතස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතීති? 
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පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීනං රතසං චිත්තං උප්පන්නං, රනො ච රතසං චිත්තං
උප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසං චිත්තසමඞ්ගීනං රතසං චිත්තං උප්පන්නඤ්රචව
උප්පජ්ජිස්සතිච. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තං උප්පන්නන්ති? 

නිරරොධසමාපන්නානං අසඤ්ඤසත්තානං රතසං චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති, 
රනොචරතසංචිත්තංඋප්පන්නං.චිත්තසමඞ්ගීනංරතසංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සති
රචව උප්පන්නඤ්ච. 

(ක) යස්ස චිත්තං න උප්පන්නං තස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සතීති? 
උප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සචිත්තංන උප්පන්නන්ති? 
උප්පන්නං. 

(11) අතීතානා තවාකරො 

80. (ක)යස්ස චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථරනොචතස්සචිත්තංඋප්පන්නං, තස්ස

චිත්තං උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිරනොචතස්සචිත්තං උප්පන්නං, 

තස්සචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)යස්ස චිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථරනොච තස්සචිත්තංනඋප්පන්නං, තස්ස 

චිත්තංන උප්පජ්ජිස්සතීති? නත්ථි. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති රනො ච තස්ස චිත්තං න

උප්පන්නං, තස්සචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(12) උප්පන්නුප්පජ්ජමානවාකරො 

81. (ක) උප්පන්නංඋප්පජ්ජමානන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ උප්පන්නං, රනො ච උප්පජ්ජමානං. උප්පාෙක්ඛරණ 
උප්පන්නඤ්රචවඋප්පජ්ජමානඤ්ච. 

(ඛ)උප්පජ්ජමානංඋප්පන්නන්ති? ආමන්තා. 
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(ක)නඋප්පන්නංනඋප්පජ්ජමානන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඋප්පජ්ජමානංනඋප්පන්නන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ න උප්පජ්ජමානං, රනො ච න උප්පන්නං. අතීතානාගතං 
චිත්තංනරචවඋප්පජ්ජමානංනචඋප්පන්නං. 

(13) නිරුද්ධනිරුජ්ඣමානවාකරො 

82. (ක) නිරුද්ධංනිරුජ්ඣමානන්ති? රනො. 

(ඛ)නිරුජ්ඣමානංනිරුද්ධන්ති? රනො. 

(ක)නනිරුද්ධංනනිරුජ්ඣමානන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ න නිරුද්ධං, රනො ච න නිරුජ්ඣමානං. උප්පාෙක්ඛරණ 
අනාගතඤ්චචිත්තංනරචවනිරුද්ධංනචනිරුජ්ඣමානං. 

(ඛ)නනිරුජ්ඣමානංනනිරුද්ධන්ති? 

අතීතං චිත්තං න නිරුජ්ඣමානං, රනො ච න නිරුද්ධං. උප්පාෙක්ඛරණ 
අනාගතඤ්චචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣමානංනචනිරුද්ධං. 

(14) අතික්කන්තකාලවාරරො 

83. (ක) යස්ස චිත්තං උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, නිරුජ්ඣමානංඛණංඛණංවීතික්කන්තංඅතික්කන්තකාලං

තස්ස චිත්තන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං උප්පාෙක්ඛණං වීතක්කන්තං භඞ්ගක්ඛණං 

අවීතික්කන්තං, අතීතංචිත්තංඋප්පාෙක්ඛණඤ්චවීතික්කන්තංභඞ්ගක්ඛණඤ්ච 
වීතික්කන්තං. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, උප්පජ්ජමානං ඛණංඛණංවීතික්කන්තං අතික්කන්තකාලං

තස්සචිත්තන්ති? 

අතීතංචිත්තං. 
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(ක) යස්ස චිත්තං න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, න නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතස්ස චිත්තන්ති? 

උප්පාෙක්ඛරණඅනාගතංචිත්තං. 

(ඛ) යස්ස වා පන චිත්තං න නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතස්ස චිත්තන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංභඞ්ගක්ඛණංඅවීතික්කන්තංරනොච උප්පාෙක්ඛණං

අවීතික්කන්තං, උප්පාෙක්ඛරණ අනාගතඤ්ච චිත්තං භඞ්ගක්ඛණඤ්ච 
අවීතික්කන්තංඋප්පාෙක්ඛණඤ්චඅවීතික්කන්තං. 

1. සුද්ධචිත්තසාමඤ්ඤ 

2. ධම්මවාරරො 

(1) උප්පාෙනිකරොධො සම්කභෙවාකරො 

84. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතින 

උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති තං චිත්තං

උප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(ක) යං චිත්තං න උප්පජ්ජති නිරුජ්ඣති තං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති

උප්පජ්ජිස්සතීති? රනො. 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති උප්පජ්ජිස්සති තං චිත්තං න

උප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣතීති? නත්ථි. 

(2) උප්පාදුප්පන්නවාකරො 

85. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංඋප්පන්නන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංඋප්පජ්ජතීති? 
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භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං උප්පන්නං, රනො ච තං චිත්තං උප්පජ්ජති. 
උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංඋප්පන්නඤ්රචවඋප්පජ්ජතිච. 

(ක)යං චිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංන උප්පන්නන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං න උප්පජ්ජති, රනො ච තං චිත්තං න උප්පන්නං.
අතීතානාගතංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජතිනචඋප්පන්නං. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතංචිත්තංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(3) නිකරොධුප්පන්නවාකරො 

86. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංඋප්පන්නන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංනිරුජ්ඣතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණ චිත්තං උප්පන්නං, රනො ච තං චිත්තං නිරුජ්ඣති. 
භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංඋප්පන්නඤ්රචවනිරුජ්ඣතිච. 

(ක)යංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනඋප්පන්නන්ති? 

උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංනනිරුජ්ඣති, රනො ච තං චිත්තං න උප්පන්නං.
අතීතානාගතංචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣතිනචඋප්පන්නං. 

(ඛ)යං වාපනචිත්තංනඋප්පන්නංතං චිත්තංනනිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(4) උප්පාෙවාකරො 

87. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථාති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංඋප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අතීතං චිත්තං න උප්පජ්ජති, රනො ච තං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ. 
භඞ්ගක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජතිනචඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංන උප්පජ්ජතීති? 
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උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචතංචිත්තංන උප්පජ්ජති.
භඞ්ගක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජිත්ථනච උප්පජ්ජති. 

88. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතීති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තං උප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතං චිත්තංන උප්පජ්ජිස්සතීති? 

අනාගතං චිත්තං න උප්පජ්ජති, රනො ච තං චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති.
භඞ්ගක්ඛරණඅතීතඤ්චචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජතිනච උප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තංන උප්පජ්ජතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සති, රනොචතංචිත්තංන උප්පජ්ජති.
භඞ්ගක්ඛරණඅතීතඤ්චචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජිස්සතිනච උප්පජ්ජති. 

89. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතීති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තං උප්පජ්ජිත්ථාති? රනො. 

(ක)යං චිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

අනාගතං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තං චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති.
පච්චුප්පන්නංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජිත්ථනච උප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අතීතං චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච තං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ.
පච්චුප්පන්නංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජිස්සතිනච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(5) නිකරොධවාකරො 

90. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථාති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංනිරුජ්ඣතීති? රනො. 

(ක)යංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථාති? 
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අතීතං චිත්තං න නිරුජ්ඣති, රනො ච තං චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ. 
උප්පාෙක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣතිනචනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංන නිරුජ්ඣතීති? 

භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචතංචිත්තංන නිරුජ්ඣති.
උප්පාෙක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣිත්ථන චනිරුජ්ඣති. 

91. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣතීති? රනො. 

(ක)යංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනනිරුජ්ඣති, රනොචතංචිත්තං න
නිරුජ්ඣිස්සති.අතීතංචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣතිනචනිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තංන නිරුජ්ඣතීති? 

භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සති, රනොචතංචිත්තංන නිරුජ්ඣති.
අතීතංචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣිස්සතිනචනිරුජ්ඣති. 

92. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තං නිරුජ්ඣිත්ථාති? රනො. 

(ක)යංචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචතං චිත්තංන
නිරුජ්ඣිස්සති. භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං න රචව නිරුජ්ඣිත්ථ න ච 
නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

අතීතං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච තං චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ.
භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣිස්සතිනචනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(6) උප්පාෙනිකරොධවාකරො 
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93. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථාති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංඋප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

අතීතං චිත්තං න උප්පජ්ජති, රනො ච තං චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ. 
භඞ්ගක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තං නරචවඋප්පජ්ජතිනච නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතංචිත්තංන උප්පජ්ජතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචතංචිත්තංන උප්පජ්ජති.
භඞ්ගක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣිත්ථනච උප්පජ්ජති. 

94. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තං උප්පජ්ජතීති? 

අනාගතං චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච තං චිත්තං උප්පජ්ජති. 
උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිරචවඋප්පජ්ජතිච. 

(ක)යං චිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

අනාගතං චිත්තං න උප්පජ්ජති, රනො ච තං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති.
භඞ්ගක්ඛරණඅතීතඤ්චචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජතිනච නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති තං චිත්තං න උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

95. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තං උප්පජ්ජිත්ථාති? රනො. 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචතං චිත්තංන
නිරුජ්ඣිස්සති. භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං න රචව උප්පජ්ජිත්ථ න ච 
නිරුජ්ඣිස්සති. 
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(ඛ)යංවාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතිතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අතීතං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච තං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ.
භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣිස්සතිනච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(7) උප්පජ්ජමාන-නනිකරොධවාකරො 

96. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජතිතංචිත්තංනනිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යං වාපනචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතං චිත්තංඋප්පජ්ජතීති? 

අතීතානාගතං චිත්තං න නිරුජ්ඣති, රනො ච තං චිත්තං උප්පජ්ජති. 
උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංනනිරුජ්ඣතිරචවඋප්පජ්ජතිච. 

(ක)යං චිත්තංනඋප්පජ්ජතිතංචිත්තං නිරුජ්ඣතීති? 

අතීතානාගතං චිත්තං න උප්පජ්ජති, රනො ච තං චිත්තං නිරුජ්ඣති. 
භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංනඋප්පජ්ජතිරචවනිරුජ්ඣතිච. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනිරුජ්ඣතිතංචිත්තංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(8) උප්පජ්ජමානුප්පන්නවාකරො 

97. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජමානංතංචිත්තංඋප්පන්නන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තං උප්පජ්ජමානන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං උප්පන්නං, රනො ච තං චිත්තං උප්පජ්ජමානං. 
උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංඋප්පන්නඤ්රචවඋප්පජ්ජමානඤ්ච. 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජමානංතංචිත්තංන උප්පන්නන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංනඋප්පජ්ජමානං, රනොචතංචිත්තංන උප්පන්නං.
අතීතානාගතංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජමානංනචඋප්පන්නං. 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං න උප්පන්නං තං චිත්තං න උප්පජ්ජමානන්ති? 
ආමන්තා. 
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(9) නිරුජ්ඣමානුප්පන්නවාකරො 

98. (ක)යං චිත්තංනිරුජ්ඣමානංතංචිත්තංඋප්පන්නන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තං නිරුජ්ඣමානන්ති? 

උප්පාෙක්ඛරණ චිත්තං උප්පන්නං, රනො ච තං චිත්තං නිරුජ්ඣමානං.
භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංඋප්පන්නඤ්රචවනිරුජ්ඣමානඤ්ච. 

(ක)යංචිත්තංනනිරුජ්ඣමානංතංචිත්තංනඋප්පන්නන්ති? 

උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංනනිරුජ්ඣමානං, රනොචතංචිත්තංන උප්පන්නං.

අතීතානාගතංචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣමානංනචඋප්පන්නං. 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං න උප්පන්නං තං චිත්තං න නිරුජ්ඣමානන්ති? 
ආමන්තා. 

(10) උප්පන්නුප්පාෙවාකරො 

99. (ක)යං චිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථාති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතංචිත්තංඋප්පන්නන්ති? රනො. 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පන්නංතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අතීතංචිත්තංනඋප්පන්නං, රනොචතංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථ. අනාගතං
චිත්තංනරචවඋප්පන්නංනචඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යං වාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථතං චිත්තංනඋප්පන්නන්ති? 

පච්චුප්පන්නං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තං චිත්තං න උප්පන්නං.
අනාගතංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජිත්ථනචඋප්පන්නං. 

100. (ක)යං චිත්තංඋප්පන්නංතංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතීති? රනො. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තං උප්පන්නන්ති? රනො. 

(ක)යං චිත්තංනඋප්පන්නංතංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සතීති? 
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අනාගතංචිත්තංනඋප්පන්නං, රනොචතංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති.අතීතං
චිත්තංනරචවඋප්පන්නංනචඋප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිතංචිත්තංන උප්පන්නන්ති? 

පච්චුප්පන්නංචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සති, රනොචතංචිත්තංන උප්පන්නං.
අතීතංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජිස්සතිනචඋප්පන්නං. 

(11) අතීතානා තවාකරො 

101. (ක)යං චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථරනොචතංචිත්තංඋප්පන්නං, තංචිත්තං 

උප්පජ්ජිස්සතීති? රනො. 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති රනො ච තං චිත්තං උප්පන්නං, තං

චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථාති? රනො. 

(ක)යංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථරනොචතංචිත්තංනඋප්පන්නං, තංචිත්තං

නඋප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යංවාපනචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතිරනොචතංචිත්තංන උප්පන්නං, 

තංචිත්තංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(12) උප්පන්නුප්පජ්ජමානවාකරො 

102. (ක) උප්පන්නං උප්පජ්ජමානන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ උප්පන්නං, රනො ච උප්පජ්ජමානං. උප්පාෙක්ඛරණ 
උප්පන්නඤ්රචවඋප්පජ්ජමානඤ්ච. 

(ඛ)උප්පජ්ජමානංඋප්පන්නන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නඋප්පන්නංනඋප්පජ්ජමානන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඋප්පජ්ජමානංනඋප්පන්නන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ න උප්පජ්ජමානං, රනො ච න උප්පන්නං. අතීතානාගතං 
චිත්තංනරචවඋප්පජ්ජමානංනචඋප්පන්නං. 
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(13) නිරුද්ධනිරුජ්ඣමානවාකරො 

103. (ක) නිරුද්ධංනිරුජ්ඣමානන්ති? රනො. 

(ඛ)නිරුජ්ඣමානංනිරුද්ධන්ති? රනො. 

(ක)නනිරුද්ධංනනිරුජ්ඣමානන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ න නිරුද්ධං, රනො ච න නිරුජ්ඣමානං. උප්පාෙක්ඛරණ 
අනාගතඤ්චචිත්තංනරචවනිරුද්ධංනචනිරුජ්ඣමානං. 

(ඛ)නනිරුජ්ඣමානංනනිරුද්ධන්ති? 

අතීතං චිත්තං න නිරුජ්ඣමානං, රනො ච න නිරුද්ධං. උප්පාෙක්ඛරණ 
අනාගතඤ්චචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣමානංනචනිරුද්ධං. 

(14) අතික්ෙන්තො වාකරො 

104. (ක) යං චිත්තං උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලං, නිරුජ්ඣමානංඛණං ඛණංවීතික්කන්තංඅතික්කන්තකාලං

තංචිත්තන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං උප්පාෙක්ඛණං වීතික්කන්තං භඞ්ගක්ඛණං

අවීතික්කන්තං, අතීතංචිත්තංඋප්පාෙක්ඛණඤ්චවීතික්කන්තංභඞ්ගක්ඛණඤ්ච
වීතික්කන්තං. 

(ඛ) යං වා පන චිත්තං නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, උප්පජ්ජමානංඛණංඛණංවීතික්කන්තංඅතික්කන්තකාලං

තං චිත්තන්ති? 

අතීතංචිත්තං. 

(ක) යං චිත්තං න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, න නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතං චිත්තන්ති? 

උප්පාෙක්ඛරණඅනාගතංචිත්තං. 
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(ඛ) යං වා පන චිත්තං න නිරුජ්ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං 

අතික්කන්තකාලං, න උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං

අතික්කන්තකාලංතං චිත්තන්ති? 

භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංභඞ්ගක්ඛණංඅවීතික්කන්තංරනොච උප්පාෙක්ඛණං

අවීතික්කන්තං, උප්පාෙක්ඛරණ අනාගතඤ්ච චිත්තං භඞ්ගක්ඛණඤ්ච 
අවීතික්කන්තංඋප්පාෙක්ඛණඤ්චඅවීතික්කන්තං. 

1. සුද්ධචිත්තසාමඤ්ඤ 

3. පුග්ගලධම්මවාරරො 

(1) උප්පාෙනිකරොධො සම්කභෙවාකරො 

105. (ක) යස්ස යං චිත්තං උප්පජ්ජති න නිරුජ්ඣති තස්ස තං චිත්තං

නිරුජ්ඣිස්සතින උප්පජ්ජිස්සතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං

චිත්තංඋප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(ක) යස්ස යං චිත්තං න උප්පජ්ජති නිරුජ්ඣති තස්ස තං චිත්තං න

නිරුජ්ඣිස්සතිඋප්පජ්ජිස්සතීති? රනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං

චිත්තංනඋප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣතීති? නත්ථි. 

(2) උප්පාදුප්පන්නවාකරො 

106. (ක) යස්ස යං චිත්තං උප්පජ්ජති තස්ස තං චිත්තං උප්පන්නන්ති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජතීති? 

භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං උප්පන්නං, රනො ච තස්ස තං චිත්තං උප්පජ්ජති.
උප්පාෙක්ඛරණචිත්තංඋප්පන්නඤ්රචවඋප්පජ්ජතිච. 

(ක)යස්ස යංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්ස තංචිත්තංනඋප්පන්නන්ති? 
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භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංනඋප්පජ්ජති, රනොචතස්සතංචිත්තංන උප්පන්නං.
අතීතානාගතංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජති නච උප්පන්නං. 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පන්නං තස්ස තං චිත්තං න 

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(3) නිකරොධුප්පන්නවාකරො 

107. (ක) යස්ස යං චිත්තං නිරුජ්ඣති තස්ස තං චිත්තං උප්පන්නන්ති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පන්නංතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණචිත්තං උප්පන්නං, රනො ච තස්ස තං චිත්තං නිරුජ්ඣති.
භඞ්ගක්ඛරණචිත්තංඋප්පන්නඤ්රචවනිරුජ්ඣතිච. 

(ක)යස්සයංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංන උප්පන්නන්ති? 

උප්පාෙක්ඛරණ චිත්තං න නිරුජ්ඣති, රනො ච තස්ස තං චිත්තං න 
උප්පන්නං.අතීතානාගතංචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣතිනචඋප්පන්නං. 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පන්නං තස්ස තං චිත්තං න 

නිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා. 

(4) උප්පාෙවාකරො 

108. (ක) යස්ස යං චිත්තං උප්පජ්ජති තස්ස තං චිත්තං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
රනො. 

(ඛ)යස්ස වාපනයංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ තස්සතංචිත්තංඋප්පජ්ජතීති? 
රනො. 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අතීතං චිත්තං න උප්පජ්ජති, රනො ච තස්ස තං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ.
භඞ්ගක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජතිනච උප්පජ්ජිත්ථ. 
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(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ තස්ස තං චිත්තං න 

උප්පජ්ජතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණ චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තස්ස තං චිත්තං න
උප්පජ්ජති. භඞ්ගක්ඛරණ අනාගතඤ්ච චිත්තං න රචව උප්පජ්ජිත්ථ න ච
උප්පජ්ජති. 

109. (ක)යස්ස යං චිත්තං උප්පජ්ජතිතස්ස තං චිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතීති? 
රනො. 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතිතස්සතංචිත්තං උප්පජ්ජතීති? 
රනො. 

(ක)යස්සයංචිත්තංනඋප්පජ්ජතිතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සතීති? 

අනාගතංචිත්තංනඋප්පජ්ජති, රනොචතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිස්සති.
භඞ්ගක්ඛරණඅතීතඤ්චචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජතිනච උප්පජ්ජිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

උප්පජ්ජතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණ චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති, රනො ච තස්ස තං චිත්තං න
උප්පජ්ජති. භඞ්ගක්ඛරණ අතීතඤ්ච චිත්තං න රචව උප්පජ්ජිස්සති න ච 
උප්පජ්ජති. 

110. (ක)යස්ස යංචිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථතස්සතංචිත්තංඋප්පජ්ජිස්සතීති? 
රනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං චිත්තං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? රනො. 

(ක)යස්ස යංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථතස්සතංචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

අනාගතං චිත්තං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තස්ස තං චිත්තං න 
උප්පජ්ජිස්සති.පච්චුප්පන්නංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජිත්ථනච උප්පජ්ජිස්සති. 
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(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න උප්පජ්ජිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අතීතංචිත්තංනඋප්පජ්ජිස්සති, රනොචතස්සතංචිත්තංන උප්පජ්ජිත්ථ.
පච්චුප්පන්නංචිත්තංනරචවඋප්පජ්ජිස්සතිනච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(5) නිකරොධවාකරො 

111. (ක) යස්ස යං චිත්තං නිරුජ්ඣති තස්ස තං චිත්තං නිරුජ්ඣිත්ථාති? 
රනො. 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣතීති? 
රනො. 

(ක)යස්සයංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

අතීතං චිත්තං න නිරුජ්ඣති, රනො ච තස්ස තං චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ.
උප්පාෙක්ඛරණඅනාගතඤ්චචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣතිනච නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ තස්ස තං චිත්තං න 

නිරුජ්ඣතීති? 

භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච තස්ස තං චිත්තං න 
නිරුජ්ඣති. උප්පාෙක්ඛරණ අනාගතඤ්ච චිත්තංන රචව නිරුජ්ඣිත්ථන ච 
නිරුජ්ඣති. 

112. (ක)යස්ස යංචිත්තංනිරුජ්ඣතිතස්සතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? 
රනො. 

(ඛ)යස්සවාපනයංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිතස්සතංචිත්තං නිරුජ්ඣතීති? 
රනො. 

(ක)යස්ස යංචිත්තංනනිරුජ්ඣතිතස්සතං චිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණ අනාගතඤ්ච චිත්තං න නිරුජ්ඣති, රනො ච තස්ස තං 
චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති. අතීතං චිත්තං න රචව නිරුජ්ඣති න ච 
නිරුජ්ඣිස්සති. 
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(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

නිරුජ්ඣතීති? 

භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති, රනො ච තස්ස තං චිත්තං න 
නිරුජ්ඣති.අතීතංචිත්තංනරචවනිරුජ්ඣිස්සතිනචනිරුජ්ඣති. 

113. (ක)යස්ස යංචිත්තංනිරුජ්ඣිත්ථතස්සතංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතීති? 
රනො. 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තං චිත්තං 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? රනො. 

(ක)යස්සයංචිත්තංනනිරුජ්ඣිත්ථතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිස්සතීති? 

උප්පාෙක්ඛරණ අනාගතඤ්ච චිත්තං න නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච තස්ස තං 
චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති. භඞ්ගක්ඛරණ චිත්තං න රචව නිරුජ්ඣිත්ථ න ච 
නිරුජ්ඣිස්සති. 

(ඛ) යස්ස වා පන යං චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සති තස්ස තං චිත්තං න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

අතීතංචිත්තංනනිරුජ්ඣිස්සති, රනොචතස්සතංචිත්තංන නිරුජ්ඣිත්ථ.
භඞ්ගක්ඛරණචිත්තං නරචවනිරුජ්ඣිස්සතිනච නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(යස්ස චිත්තරක සකභාරවන නිද්දිට්රඨ, යං චිත්තරක ච යස්ස යං 
චිත්තරකචඑකත්රතනනිද්දිට්රඨ.) 

2. සුත්තන්තචිත්තමිස්සෙවිකසකසො 

114. යස්ස සරාගං චිත්තං උප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣතිතස්ස සරාගං චිත්තං 

නිරුජ්ඣිස්සතිනඋප්පජ්ජිස්සතීති? 

සරාගපච්ඡිමචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණරතසංසරාගංචිත්තං උප්පජ්ජතින

නිරුජ්ඣති, නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසං සරාගචිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණරතසං…රප.…. 

3. අභිධම්මචිත්තමිස්සෙවිකසකසො 
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115. යස්ස කුසලං චිත්තං උප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣතිතස්සකුසලං චිත්තං

නිරුජ්ඣිස්සතින උප්පජ්ජිස්සතීති? 

පච්ඡිමකුසලචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛරණරතසංකුසලංචිත්තං උප්පජ්ජතින

නිරුජ්ඣති, නිරුජ්ඣිස්සති න උප්පජ්ජිස්සති. ඉතරරසං කුසලචිත්තස්ස
උප්පාෙක්ඛරණරතසං…රප.…. 

යස්සවාපන…රප.…? ආමන්තා…රප.…. 

116. යස්ස අකුසලං චිත්තං උප්පජ්ජති න නිරුජ්ඣති…රප.…. යස්ස
අෙයාකතංචිත්තං උප්පජ්ජතිනනිරුජ්ඣති…රප.…. 

(මූලයමකංචිත්තයමකංධම්මයමකන්තිතීණියමකානියාවසරණඅරණා 
ගච්ඡන්ති.) 

චිත්තයමකංනිට්ඨිතං. 
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