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නරමොත ් භගවරතොඅ හරතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

අභිධම්මපිටකෙ 

යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) 

9. ධම්මයමෙං 

1. පණ්ණත්තිවාක ො 

(ෙ)උද්කෙක ො 

1. පෙර ොධනවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

1. (ක)කු ලා කු ලාධම්මා? 

(ඛ)කු ලාධම්මාකු ලා? 

(ක)අකු ලා අකු ලාධම්මා? 

(ඛ)අකු ලාධම්මාඅකු ලා? 

(ක)අබ්යාකතාඅබ්යාකතාධම්මා? 

(ඛ)අබ්යාකතාධම්මාඅබ්යාකතා? 

(ඛ)පච්චනීෙං 

2. (ක)නකු ලාන කු ලාධම්මා? 

(ඛ)නකු ලාධම්මානකු ලා?  

(ක)න අකු ලානඅකු ලාධම්මා? 

(ඛ)නඅකු ලාධම්මානඅකු ලා? 

(ක)නඅබ්යාකතානඅබ්යාකතාධම්මා? 
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(ඛ)නඅබ්යාකතාධම්මානඅබ්යාකතා? 

2. පෙර ොධනමූලචක්කවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

3. (ක)කු ලා කු ලාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅකු ලාධම්මා? 

(ක)කු ලාකු ලාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතාධම්මා? 

4. (ක)අකු ලා අකු ලාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාකු ලාධම්මා? 

(ක)අකු ලා අකු ලාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතාධම්මා? 

5. (ක)අබ්යාකතා අබ්යාකතාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාකු ලාධම්මා? 

(ක)අබ්යාකතාඅබ්යාකතාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅකු ලාධම්මා? 

(ඛ)පච්චනීෙං 

6. (ක)නකු ලාන කු ලාධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලාධම්මා? 

(ක)නකු ලානකු ලාධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානඅබ්යාකතාධම්මා? 

7. (ක)නඅකු ලාන අකු ලාධම්මා? 
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(ඛ)නධම්මානකු ලාධම්මා? 

(ක)නඅකු ලානඅකු ලාධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානඅබ්යාකතාධම්මා? 

8. (ක)න අබ්යාකතානඅබ්යාකතාධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානකු ලාධම්මා? 

(ක)නඅබ්යාකතානඅබ්යාකතාධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලාධම්මා? 

3සුද්ධධම්මවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

9. (ක)කු ලා ධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාකු ලා? 

(ක)අකු ලා ධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅකු ලා? 

(ක)අබ්යාකතාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතා? 

(ඛ)පච්චනීෙං 

10. (ක)න කු ලානධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානකු ලා? 

(ක)නඅකු ලානධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලා? 

(ක)නඅබ්යාකතානධම්මා? 
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(ඛ)නධම්මානඅබ්යාකතා? 

4සුද්ධධම්මමූලචක්කවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

11. (ක)කු ලා ධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅකු ලා? 

(ක)කු ලාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතා? 

12. (ක)අකු ලා ධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාකු ලා? 

(ක)අකු ලාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතා? 

13. (ක) අබ්යාකතා ධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාකු ලා? 

(ක)අබ්යාකතාධම්මා? 

(ඛ)ධම්මාඅකු ලා? 

(ඛ)පච්චනීෙං 

14. (ක)නකු ලා නධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලා? 

(ක)නකු ලානධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානඅබ්යාකතා? 

15. (ක)නඅකු ලා නධම්මා? 
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(ඛ)නධම්මානකු ලා? 

(ක)නඅකු ලානධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානඅබ්යාකතා? 

16. (ක)න අබ්යාකතානධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානකු ලා? 

(ක)නඅබ්යාකතානධම්මා? 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලා? 

(ඛ)නිද්කෙක ො 

1. පෙර ොධනවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

17. (ක)කු ලා කු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)කු ලාධම්මාකු ලාති? ආමන්තා. 

(ක)අකු ලා අකු ලා ධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)අකු ලාධම්මාඅකු ලාති? ආමන්තා. 

(ක)අබ්යාකතාඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)අබ්යාකතාධම්මාඅබ්යාකතාති? ආමන්තා. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

18. (ක)නකු ලා නකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)නකු ලාධම්මානකු ලාති? ආමන්තා. 

(ක)නඅකු ලානඅකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඅකු ලාධම්මානඅකු ලාති? ආමන්තා. 
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(ක)නඅබ්යාකතානඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඅබ්යාකතාධම්මා නඅබ්යාකතාති? ආමන්තා. 

2. පෙර ොධනමූලචක්කවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

19. (ක)කු ලා කු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාඅකු ලාධම්මාති? 

අකු ලාධම්මාධම්මාරචවඅකු ලාධම්මාච.අවර  ාධම්මාන අකු ලා
ධම්මා. 

(ක)කු ලාකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතාධම්මාති? 

අබ්යාකතා ධම්මා ධම්මා රචව අබ්යාකතා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න
අබ්යාකතාධම්මා. 

20. (ක)අකු ලා අකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාකු ලාධම්මාති? 

කු ලා ධම්මා ධම්මා රචවකු ලා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න කු ලා 
ධම්මා. 

(ක)අකු ලාඅකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතාධම්මාති? 

අබ්යාකතා ධම්මා ධම්මා රචව අබ්යාකතා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න
අබ්යාකතාධම්මා. 

21. (ක) අබ්යාකතා අබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාකු ලාධම්මාති? 
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කු ලා ධම්මා ධම්මා රචවකු ලා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න කු ලා 
ධම්මා. 

(ක)අබ්යාකතාඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාඅකු ලාධම්මාති? 

අකු ලාධම්මාධම්මාරචවඅකු ලාධම්මාච.අවර  ාධම්මාන අකු ලා
ධම්මා. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

22. (ක)නකු ලා නකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ක)නකු ලානකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)නධම්මානඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

23. (ක)නඅකු ලා න අකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)නධම්මානකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ක)න අකු ලානඅකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)නධම්මානඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

24. (ක)න අබ්යාකතානඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)නධම්මානකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ක)නඅබ්යාකතානඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

3. සුද්ධධම්මවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

25. (ක)කු ලා ධම්මාති? ආමන්තා. 
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(ඛ)ධම්මාකු ලාධම්මාති? 

කු ලා ධම්මා ධම්මා රචවකු ලා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න කු ලා 
ධම්මා. 

(ක)අකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාඅකු ලාධම්මාති? 

අකු ලාධම්මාධම්මාරචවඅකු ලාධම්මාච.අවර  ාධම්මාන අකු ලා
ධම්මා. 

(ක)අබ්යාකතා ධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතාධම්මාති? 

අබ්යාකතා ධම්මා ධම්මා රචව අබ්යාකතා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න
අබ්යාකතාධම්මා. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

26. (ක)න කු ලානධම්මාති? 

කු ලංඨරපත්වාඅවර  ාධම්මානකු ලා, ධම්මා.කු ලඤ්චධම්රම ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවකු ලානචධම්මා. 

(ඛ)නධම්මානකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ක)නඅකු ලානධම්මාති? 

අකු ලං ඨරපත්වා අවර  ා ධම්මා න අකු ලා, ධම්මා. අකු ලඤ්ච 
ධම්රමචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅකු ලානචධම්මා. 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ක)නඅබ්යාකතානධම්මාති? 

අබ්යාකතං ඨරපත්වාඅවර  ාධම්මාන අබ්යාකතා, ධම්මා.අබ්යාකතඤ්ච
ධම්රමචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅබ්යාකතානච ධම්මා. 

(ඛ)නධම්මානඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 
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4. සුද්ධධම්මමූලචක්කවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

27. (ක)කු ලා ධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාඅකු ලාධම්මාති? 

අකු ලාධම්මාධම්මාරචවඅකු ලාධම්මාච.අවර  ාධම්මාන අකු ලා
ධම්මා. 

(ක)කු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතාධම්මාති? 

අබ්යාකතා ධම්මා ධම්මා රචව අබ්යාකතා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න
අබ්යාකතාධම්මා. 

28. (ක)අකු ලා ධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාකු ලාධම්මාති? 

කු ලා ධම්මා ධම්මා රචවකු ලා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න කු ලා 
ධම්මා. 

(ක)අකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාඅබ්යාකතාධම්මාති? 

අබ්යාකතා ධම්මා ධම්මා රචව අබ්යාකතා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න
අබ්යාකතාධම්මා. 

29. (ක) අබ්යාකතා ධම්මාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ධම්මාකු ලාධම්මාති? 

කු ලා ධම්මා ධම්මා රචවකු ලා ධම්මා ච. අවර  ා ධම්මා න කු ලා 
ධම්මා. 

(ක)අබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 
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(ඛ)ධම්මාඅකු ලාධම්මාති? 

අකු ලාධම්මාධම්මාරචවඅකු ලාධම්මාච.අවර  ාධම්මාන අකු ලා
ධම්මා. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

30. (ක)නකු ලා නධම්මාති? 

කු ලංඨරපත්වාඅවර  ාධම්මානකු ලා, ධම්මා.කු ලඤ්චධම්රම ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවකු ලා නචධම්මා. 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ක)නකු ලානධම්මාති? 

කු ලංඨරපත්වාඅවර  ාධම්මානකු ලා, ධම්මා.කු ලඤ්චධම්රම ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවකු ලානචධම්මා. 

(ඛ)න ධම්මානඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

31. (ක)නඅකු ලා නධම්මාති? 

අකු ලං ඨරපත්වා අවර  ා ධම්මා න අකු ලා, ධම්මා. අකු ලඤ්ච 
ධම්රමචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅකු ලානචධම්මා. 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

(ක)නඅකු ලානධම්මාති? 

අකු ලං ඨරපත්වා අවර  ා ධම්මා න අකු ලා, ධම්මා. අකු ලඤ්ච 
ධම්රමචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅකු ලානචධම්මා. 

(ඛ)නධම්මානඅබ්යාකතාධම්මාති? ආමන්තා. 

32. (ක)න අබ්යාකතානධම්මාති? 

අබ්යාකතංඨරපත්වාඅවර  ාධම්මානඅබ්යාකතා, ධම්මා. අබ්යාකතඤ්ච
ධම්රමචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅබ්යාකතානචධම්මා. 

(ඛ)නධම්මානකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 
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(ක)නඅබ්යාකතානධම්මාති? 

අබ්යාකතංඨරපත්වාඅවර  ාධම්මානඅබ්යාකතා, ධම්මා. අබ්යාකතඤ්ච
ධම්රමචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅබ්යාකතානචධම්මා. 

(ඛ)නධම්මානඅකු ලාධම්මාති? ආමන්තා. 

පණ්ණත්තිනිද්රෙ වාර ො. 

2. පවත්තිවාක ො 

1. උප්පාෙවාර ො 

(1) පච්චුප්පන්නවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

33. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තීති? 

අරූරපකු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති, රනො
ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. පඤ්චරවොකාර  කු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අබ්යාකතා ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති, රනොචරත ංකු ලා
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. පඤ්චරවොකාර  කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
අබ්යාකතාචධම්මා උප්පජ්ජන්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 
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34. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

අරූරප අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, 
රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. පඤ්චරවොකාර  අකු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අබ්යාකතා ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති, රනොචරත ංඅකු ලා
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. පඤ්චරවොකාර  අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
අබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

35. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, රනො ච තත්ථ 

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර තත්ථඅබ්යාකතාච
ධම්මා උප්පජ්ජන්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

36. (ක) යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 
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අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, රනො ච තත්ථ
අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර  තත්ථඅබ්යාකතා
චධම්මාඋප්පජ්ජන්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

37. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අකු ලා 

ධම්මා උප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථ කු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථ අබ්යාකතාධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

අරූරප කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති.
පඤ්චරවොකාර  කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාච ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ්  තත්ථකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං
තත්ථකු ලා ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.පඤ්චරවොකාර කු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණ
රත ංතත්ථඅබ්යාකතාච ධම්මාඋප්පජ්ජන්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

38. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මා උප්පජ්ජන්තීති? 

අරූරප අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති.
පඤ්චරවොකාර  අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 
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 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. පඤ්චරවොකාර  අකු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අකු ලා ච 
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

39. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජන්තීති? 

අකු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති, රනො ච
රත ං අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
කු ලවිප්පයුත්තඅකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං කු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජන්තිඅකු ලාචධම්මාන උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? 

කු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති, රනො ච
රත ං කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

අකු ලවිප්පයුත්තකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අකු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජන්තිකු ලාචධම්මාන උප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං 
අබ්යාකතා ධම්මානඋප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රතචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණඅරූරප අකු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංකු ලා චධම්මාන 

උප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? 
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අරූරප කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න 

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අරූරප අකු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතාච ධම්මානඋප්පජ්ජන්තිකු ලාචධම්මාන
උප්පජ්ජන්ති. 

40. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් අබ්යාකතාධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං 
අබ්යාකතා ධම්මානඋප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රතචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණඅරූරපකු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ං අකු ලා චධම්මාන
උප්පජ්ජන්ති අබ්යාකතාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් අකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? 

අරූරප අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න 

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අරූරප කු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතාච ධම්මානඋප්පජ්ජන්තිඅකු ලාචධම්මා
නඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

41. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅකු ලාධම්මාන උප්පජ්ජන්තිතත්ථකු ලාධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න

උප්පජ්ජන්තීති? උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිතත්ථකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 
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42. (ක)යත්ථ අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිතත්ථඅබ්යාකතාධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිතත්ථඅකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

43. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන උප්පජ්ජන්තීති? 

අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණරත ං තත්ථකු ලා ධම්මාන උප්පජ්ජන්ති, 

රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තඅකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ 

අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථකු ලා චධම්මානඋප්පජ්ජන්තිඅකු ලා ච
ධම්මාන උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? 

කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණරත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මාන උප්පජ්ජන්ති, 

රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ 
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථඅකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති කු ලාච
ධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා 

ධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත
චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අරූරප අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
කු ලාචධම්මාන උප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මාන උප්පජ්ජන්තිත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? 
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අරූරප කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 

උප්පජ්ජන්ති, රනොචරත ංතත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. බ්රබ් ං 
චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අරූරප අකු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මාන උප්පජ්ජන්තිකු ලා ච
ධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

44. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති, රනොචරත ං
තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත
චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අරූරප කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
අකු ලාචධම්මාන උප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මාන උප්පජ්ජන්තිත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? 

අරූරප අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න

උප්පජ්ජන්ති, රනො චරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. බ්රබ් ං
චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අරූරප කු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඅබ්යාකතාචධම්මා නඋප්පජ්ජන්තිඅකු ලාච
ධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(2) අතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

45. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ධම්මයමෙං 
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46. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

47. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ
කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර  තත්ථඅබ්යාකතාච
ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

48. (ක) යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ 

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර තත්ථඅබ්යාකතා
චධම්මා උප්පජ්ජිත්ථඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

49. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ධම්මයමෙං 
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(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ කු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයඅකු රලචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථ අකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
උප්පජ්ජිත්ථකු ලා චධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඅබ්යාකතාධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා
උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාච ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

50. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා 
උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මා උප්පජ්ජිත්ථඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

51. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 
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(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

52. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් අබ්යාකතාධම්මාන 

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් අකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

53. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථකු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථකු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

54. (ක)යත්ථ අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථඅබ්යාකතාධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථඅකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

55. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරයඅකු රලචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථකු ලා 

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ. 
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සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
කු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථඅකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න
උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

56. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 

උප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඅකු ලාචධම්මාන 
උප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(3) අනාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

57. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

ය ්  චිත්ත ් අනන්ත ාඅග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්තිරත ංකු ලාධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං
රත ංකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිඅකු ලාච ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තිත ් කු ලාධම්මා 

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනං අ හන්තානං රත ං අබ්යාකතා ධම්මා 

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං
රත ං අබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

58. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිත ්  අකු ලාධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං 
අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා 
උප්පජ්ජි ් න්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

59. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති තත්ථකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථ වාපනඅබ්යාකතාධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තිතත්ථකු ලාධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 
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අ ඤ්ඤ ත්රතතත්ථ අබ්යාකතා ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච තත්ථ
කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ
අබ්යාකතාච ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

60. (ක) යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිතත්ථ අකු ලාධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රතතත්ථ අබ්යාකතා ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච තත්ථ
අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ
අබ්යාකතාච ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

61. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

ය ් චිත්ත ් අනන්ත ාඅග්ගමග්ගංපටිලභි ් න්තිරත ං තත්ථකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති, රනොචරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති.
ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා 
උප්පජ්ජි ් න්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනං අ හන්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා
උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාචධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. 
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62. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති.
ඉතර  ං චතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථඅබ්යාකතාචධම්මා
උප්පජ්ජි ් න්ති අකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

63. (ක)ය ්  කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිත ් අකු ලාධම්මාන 

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිත ්  කු ලාධම්මා

නඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති රත ං අකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති, රනොචරත ංකු ලාධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්ති.
අග්ගමග්ග මඞ්ගීනං අ හන්තානං රත ං අකු ලා ච ධම්මා න 
උප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ක) ය ් කු ලා ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිත ්  අබ්යාකතා ධම්මාන

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනං අ හන්තානං රත ං කු ලා ධම්මා න 

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති.
පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ංකු ලාච ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිඅබ්යාකතා
චධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  කු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

64. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිත ් අබ්යාකතාධම්මා

න උප්පජ්ජි ් න්තීති? 
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අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං 
අබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති.පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංඅකු ලාච 

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිඅබ්යාකතාචධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  අකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

65. (ක)යත්ථ කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිතත්ථඅකු ලාධම්මාන

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිතත්ථ කු ලාධම්මා

නඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිතත්ථ අබ්යාකතා ධම්මාන

උප්පජ්ජි ් න්තීති? උප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති තත්ථ කු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? නත්ථි. 

66. (ක)යත්ථ අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිතත්ථඅබ්යාකතා ධම්මා

නඋප්පජ්ජි ් න්තීති? උප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති තත්ථ අකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

67. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති රත ං තත්ථ

අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න 
උප්පජ්ජි ් න්ති.අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං
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තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති කු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිත ් තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලා 

ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 
උප්පජ්ජි ් න්ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා න 
උප්පජ්ජි ් න්තිඅබ්යාකතාචධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

68. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ්  චිත්ත ් අනන්ත ාඅග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනොචරත ංතත්ථඅබ්යාකතාධම්මා නඋප්පජ්ජි ් න්ති.
පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති
අබ්යාකතාචධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(4) පච්චුප්පන්නාතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

69. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අකු ලා

ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං
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උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ කු ලා ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ කු ලා ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති. 

70. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රත ංඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. අකු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ අකු ලා ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

71. යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

72. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ කු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 
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 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
අකු ලාචධම්මා උප්පජ්ජිත්ථකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මා උප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅබ්යාකතාධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං 
උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඅබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථකු ලාචධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති. 

73. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ංතත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. අකු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ අකු ලා ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

74. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 
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(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 

75. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් අබ්යාකතාධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථත ් අකු ලාධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

76. යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජිත්ථාති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

77. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ්  තත්ථඅකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත
වත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති
අකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ං
උපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ කු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාච
ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ධම්මයමෙං 

30 

පටුන 

78. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ.
සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ංතත්ථ අකු ලා චධම්මානඋප්පජ්ජන්ති
අබ්යාකතාචධම්මාන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(5) පච්චුප්පන්නානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

79. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං කු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං
කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අකු ලා ච 

ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අකු ලා

ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති, රනොචරත ංකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.කු ලානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති කු ලා ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති ත ් කු ලාධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 
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 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති, රනොචරත ංකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.කු ලානං 
උප්පාෙක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාචධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති. 

80. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ්  වාපනඅබ්යාකතාධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තිත ් අකු ලාධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති.
අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති
අකු ලාචධම්මා උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

81. යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

82. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති, රනොචරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති.ඉතර  ං 
කු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථකු ලාචධම්මා උප්පජ්ජන්තිඅකු ලා
චධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලා ධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති, රනොචරත ං
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තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
අකු ලාචධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථ අබ්යාකතාධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තිත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො චරත ංතත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.කු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ අබ්යාකතා චධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තිකු ලා ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

83. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති.
අකු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ අබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති
අකු ලා චධම්මා උප්පජ්ජන්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

84. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංකු ලාධම්මා

න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති.
අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා
අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ච
ධම්මානඋප්පජ්ජන්තිඅකු ලාච ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 
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(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිත ්  කු ලාධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනොචරත ං කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති.අග්ගමග්ග ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංකු ලාධම්මා

න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ංකු ලා ච ධම්මාන උප්පජ්ජන්ති අබ්යාකතා ච
ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  කු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

85. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් අබ්යාකතාධම්මාන 

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අකු ලා

ධම්මාන උප්පජ්ජන්ති, රනොචරත ංඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංඅකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාච
ධම්මා නඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  අකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

86. යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

උප්පජ්ජි ් න්තීති?…රප.…. 
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(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

87. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති. අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ
අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති ත ් 
චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජන්තිඅකු ලාචධම්මා නඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තිත ් තත්ථ

කු ලාධම්මාන උප්පජ්ජන්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්තිත ් චිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති. 
අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා
අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති කු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති
අබ්යාකතාච ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

88. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තීති? 
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 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති
අබ්යාකතාච ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(6) අතීතානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

89. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං අකු ලා 
ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති.ඉතර  ංරත ංකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථඅකු ලා
ච ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ංකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං රත ං කු ලා ච ධම්මා 
උප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිත ්  කු ලාධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

90. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 
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පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං
අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං රත ං අකු ලා ච ධම්මා
උප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිත ්  අකු ලාධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

91. යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

92. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්තිරත ංතත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං තත්ථ
අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති.ඉතර  ංචතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානං
රත ං තත්ථකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං 
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
උප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාච ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ අබ්යාකතාධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච
රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං 
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ අබ්යාකතා ච
ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා 
උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

93. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාච 
ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා
උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ 
අබ්යාකතාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

94. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තිත ් කු ලාධම්මා

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

උප්පජ්ජි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  කු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 
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95. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් අබ්යාකතාධම්මාන

උප්පජ්ජි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  අකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

96. යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජි ් න්තීති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

97. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරයචිත්රතවත්තමාරන රත ංතත්ථකු ලාධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති.
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථකු ලා ච ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ අකු ලා ච
ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්තිරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති, රනොච රත ං
තත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ.අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථඅකු ලා
ච ධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තිකු ලාචධම්මාන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? උප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

98. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තීති? උප්පජ්ජි ් න්ති. 
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(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

උප්පාෙවාර ො. 

2. නිර ොධවාර ො 

(1) පච්චුප්පන්නවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

99. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  කු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්තීති? 

අරූරපකු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ංකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්ති, රනො 
ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. පඤ්චරවොකාර  කු ලානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති අබ්යාකතා ච ධම්මා 
නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  කු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ

රත ං අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා
නිරුජ්ඣන්ති. පඤ්චරවොකාර  කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච 

ධම්මානිරුජ්ඣන්තිකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

100. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 

අරූරප අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති, 
රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. පඤ්චරවොකාර  අකු ලානං
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භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති අබ්යාකතා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මානිරුජ්ඣන්තිත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංපවත්රතඅකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ

රත ං අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා 
නිරුජ්ඣන්ති.පඤ්චරවොකාර අකු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතාච
ධම්මා නිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

101. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ කු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ කු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච තත්ථ 
කු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්ති.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර  තත්ථ අබ්යාකතා
චධම්මානිරුජ්ඣන්තිකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

102. (ක) යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣන්තිතත්ථඅකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච තත්ථ
අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්ති.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර  තත්ථඅබ්යාකතා
චධම්මානිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 
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( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

103. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තිත ් තත්ථ අකු ලා

ධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තිත ් තත්ථ කු ලා

ධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? 

අරූරපකු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථකු ලාධම්මා නිරුජ්ඣන්ති, 

රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. පඤ්චරවොකාර  
කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති
අබ්යාකතාචධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ

රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා 
ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. පඤ්චරවොකාර  කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣන්තිකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

104. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මා නිරුජ්ඣන්තීති? 

අරූරප අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති.
පඤ්චරවොකාර  අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣන්තිඅබ්යාකතාචධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංපවත්රතඅකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ

රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මානිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ංතත්ථ අකු ලා 
ධම්මානිරුජ්ඣන්ති.පඤ්චරවොකාර අකු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථ
අබ්යාකතාච ධම්මානිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 
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(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

105. (ක)ය ්  කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් අකු ලාධම්මාන

නිරුජ්ඣන්තීති? 

අකු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ංකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති, රනොච 
රත ං අකු ලා ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ 
කු ලවිප්පයුත්තඅකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං කු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් කු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣන්තීති? 

කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණරත ං අකු ලාධම්මාන නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච
රත ං කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අකු ලවිප්පයුත්තකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අකු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣන්තිකු ලාච ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ

රත ං කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න 
නිරුජ්ඣන්ති. බ්රබ් ංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රතචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණ
අරූරප අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති
අබ්යාකතාචධම්මාන නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් කු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣන්තීති? 

අරූරපකු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣන්ති, 
රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං 
පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං
අබ්යාකතාච ධම්මානනිරුජ්ඣන්තිකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

106. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් අබ්යාකතාධම්මා

නනිරුජ්ඣන්තීති? 
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 බ්රබ් ංචවන්තානංපවත්රතඅකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ

රත ං අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතාධම්මාන 

නිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රතචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අරූරප කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති
අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් අකු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣන්තීති? 

අරූරප අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ං
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප කු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතාච ධම්මානනිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මාන
නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

107. (ක)යත්ථ කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිතත්ථඅකු ලාධම්මාන 

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිතත්ථකු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣන්තීති? නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිතත්ථකු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣන්තීති? නත්ථි. 

108. (ක)යත්ථ අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිතත්ථඅබ්යාකතාධම්මා

නනිරුජ්ඣන්තීති? නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිතත්ථඅකු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣන්තීති? නත්ථි. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

109. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මා නනිරුජ්ඣන්තීති? 
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අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ං චිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තඅකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාච
ධම්මාන නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? 

කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ං චිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථඅකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්තිකු ලාච
ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ක)ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ

රත ංතත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති, රනොචරත ංතත්ථඅබ්යාකතා 
ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ච
ධම්මානනිරුජ්ඣන්තිඅබ්යාකතාච ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ් වා පනයත්ථ අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣන්තිත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? 

අරූරප කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣන්ති, රනොචරත ංතත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. බ්රබ් ං 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප අකු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති කු ලා ච
ධම්මාන නිරුජ්ඣන්ති. 

110. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංපවත්රතඅකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ

රත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති, රනොචරත ංතත්ථඅබ්යාකතා 
ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
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උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ච
ධම්මානනිරුජ්ඣන්තිඅබ්යාකතාච ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ් වා පනයත්ථ අබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? 

අරූරප අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣන්ති, රනොචරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. බ්රබ් ං 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප කු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණරත ං තත්ථ අබ්යාකතා චධම්මානනිරුජ්ඣන්ති අකු ලා ච
ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(2) අතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

111. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

112. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

113. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 
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(ඛ) යත්ථ වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ කු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ කු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච තත්ථ 
කු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ. චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර තත්ථ අබ්යාකතා
චධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ. 

114. (ක) යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවා පන අබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථතත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච තත්ථ 
අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර තත්ථඅබ්යාකතා
චධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථඅකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

115. (ක) ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථකු ලා

ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයඅකු රලචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථ අකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ.
ඉතර  ං චතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථඅකු ලාචධම්මා
නිරුජ්ඣිත්ථකු ලාච ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථ අබ්යාකතාධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ධම්මයමෙං 

47 

පටුන 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා 
නිරුජ්ඣිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ 
අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣිත්ථකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ. 

116. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා 
නිරුජ්ඣිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථඅකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

117. (ක)ය ්  කු ලා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ්  අකු ලා ධම්මාන 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

118. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් අබ්යාකතාධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් අකු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 
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(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

119. (ක)යත්ථ කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථතත්ථඅකු ලාධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථතත්ථකු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථතත්ථකු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

120. (ක)යත්ථ අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථතත්ථඅබ්යාකතාධම්මා

න නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යත්ථ වාපනඅබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථතත්ථඅකු ලාධම්මා

නනිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

(ච)පච්චනීකපුග්ගරලොකා ා 

121. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරයඅකු රලචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථකු ලා 

ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචරත ං තත්ථඅකු ලාධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථ.
සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ 

කු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථඅකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 
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නිරුජ්ඣිත්ථ. සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථකු ලා ච ධම්මාන 
නිරුජ්ඣිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

122. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 
නිරුජ්ඣිත්ථ.සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඅකු ලාචධම්මාන 

නිරුජ්ඣිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(3) අනාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

123. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ංකු ලාධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංඅකු ලා
ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං රත ං කු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති
අකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් කු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  කු ලාධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 
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අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ හන්තානං රත ං අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං
රත ං අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

124. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ් අබ්යාකතාධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  අකු ලාධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං 
අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා 
නිරුජ්ඣි ් න්තිඅකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

125. යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

126. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං තත්ථකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ංතත්ථකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිඅකු ලාච
ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ් තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තීති? 
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අග්ගමග්ග ් භඞ්ගක්ඛරණඅ හන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා 
නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාච ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

127. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති.
ඉතර  ං චතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථඅබ්යාකතාචධම්මා
නිරුජ්ඣි ් න්ති අකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

128. (ක)ය ්  කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ් අකු ලාධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ් කු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං 
කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති.අග්ගමග්ග ් භඞ්ගක්ඛරණඅ හන්තානං
රත ං අකු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති කු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ක)ය ් කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  අබ්යාකතා ධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ හන්තානං රත ං කු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති
අබ්යාකතා චධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  කු ලා

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

129. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  අබ්යාකතා

ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං 

පටිලභි ් න්ති රත ං අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං
අබ්යාකතා ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්ති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං
අකු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති අබ්යාකතා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  අකු ලා

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

130. යත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

131. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච 
රත ංතත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති.අග්ගමග්ග ් භඞ්ගක්ඛරණ 

අ හන්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලා චධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ් තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණඅ හන්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංතත්ථ අබ්යාකතාධම්මාන
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නිරුජ්ඣි ් න්ති.පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථ කු ලාචධම්මා
නනිරුජ්ඣි ් න්තිඅබ්යාකතාචධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

132. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංතත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣි ් න්ති අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපන යත්ථඅබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තිත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(4) පච්චුප්පන්නාතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

133. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංඅකු ලාධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. කු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ කු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ධම්මයමෙං 

54 

පටුන 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. කු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ කු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣන්ති. 

134. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචරත ංඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්ති.අකු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

135. යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති?…රප.…. 

(ග)අනුරලොමපුග්ගරලොකා ා 

136. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තිත ් තත්ථ අකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථකු ලා

ධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථ
කු ලාධම්මා නිරුජ්ඣන්ති.කු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලාච
ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ කු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ
රත ංතත්ථඅබ්යාකතාච ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

137. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ, 
රනොචරත ං තත්ථඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්ති.අකු ලානංභඞ්ගක්ඛරණ
රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

138. (ක)ය ්  කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් අකු ලාධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣන්තීති? නත්ථි. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)ය ්  වාපනඅබ්යාකතාධම්මා නනිරුජ්ඣිත්ථත ් කු ලාධම්මාන

නිරුජ්ඣන්තීති? නත්ථි. 

139. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් අබ්යාකතාධම්මා

න නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් අකු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣන්තීති? නත්ථි. 
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(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

140. යත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථාති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

141. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ. සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත
වත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති
අකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ. සුද්ධාවා ං 
උපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්තිඅබ්යාකතාච
ධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාන නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

142. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න

නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ.
සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ අකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති
අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(5) පච්චුප්පන්නානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

143. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං
කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති අකු ලා ච
ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් කු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංඅකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. කු ලානං 
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති කු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  කු ලාධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්ති.කු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣන්ති. 

144. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 
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(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  අකු ලාධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති.
අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති
අකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

145. යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

146. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තිත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්ති, රනොචරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති.ඉතර  ං
කු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථකු ලා චධම්මානිරුජ්ඣන්තිඅකු ලා
චධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණරත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති. කු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ
අකු ලාචධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? 
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 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොච රත ංතත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්ති.කු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති කු ලා ච
ධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

147. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති.
අකු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථඅබ්යාකතාචධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති
අකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣන්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

148. (ක)ය ්  කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් අකු ලාධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං කු ලා ධම්මා

න නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. 
අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා
අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං කු ලා ච
ධම්මාන නිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ් කු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣන්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති.අග්ගමග්ග ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාච ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 
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(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං කු ලා ධම්මා

න නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති
අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  කු ලා

ධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

149. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් අබ්යාකතාධම්මා

නනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංඅකු ලාධම්මා

න නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති.
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති
අබ්යාකතාචධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  අකු ලා

ධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

150. යත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

151. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති ත ්  
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චිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථකු ලාච ධම්මාන
නිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්තිත ් චිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති. 
අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා
අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්තිත ් චිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති කු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣන්ති. 

(ක)ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති, 
රනොචරත ං තත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. පච්ඡිමචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති අබ්යාකතා ච
ධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

152. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති 
අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 
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(6) අතීතානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

153. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං අකු ලා 
ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං රත ං කු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ
අකු ලාච ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් කු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ, රනොච
රත ං අබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ංරත ංකු ලාචධම්මා 
නිරුජ්ඣිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  කු ලාධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

154. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංඅකු ලාධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනොච
රත ංඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති.ඉතර  ංරත ංඅකු ලා චධම්මා
නිරුජ්ඣිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  අකු ලාධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

155. යත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 
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( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

156. (ක) ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්තිරත ංතත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචරත ං තත්ථ
අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ අකු ලා ච
ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංතත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ.ඉතර  ං 
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාච ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථ අබ්යාකතාධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං
චතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ 
අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරයචිත්රතවත්තමාරන අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා
නිරුජ්ඣිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ 

අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ. 

157. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 
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පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං 
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣිත්ථඅබ්යාකතාච ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා 
නිරුජ්ඣිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිඅකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

158. (ක)ය ්  කු ලා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ්  අකු ලා ධම්මාන 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ් කු ලා ධම්මා

නනිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  කු ලා

ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

159. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් අබ්යාකතාධම්මාන 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  අකු ලා

ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

160. යත්ථ කු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 
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161. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරයචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථකු ලාධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. 
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථඅකු ලාච
ධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච 
රත ංතත්ථකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ.අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථ
අකු ලාච ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

162. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තිත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

නිර ොධවාර ො. 

3. උප්පාෙනිර ොධවාර ො 

(1) පච්චුප්පන්නවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

163. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 
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(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  කු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

164. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මානිරුජ්ඣන්තිත ්  අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

165. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති තත්ථ කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච තත්ථ 
කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර තත්ථඅබ්යාකතාච
ධම්මා නිරුජ්ඣන්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

166. (ක) යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣන්තිතත්ථඅකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 
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අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති, රනො ච තත්ථ 
අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර තත්ථඅබ්යාකතා
චධම්මා නිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

167. (ක) ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣන්තිත ් තත්ථ කු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

(ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මා උප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅබ්යාකතාධම්මා

නිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

168. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅබ්යාකතා 

ධම්මානිරුජ්ඣන්තීති? රනො. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? රනො. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

169. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මාන උප්පජ්ජන්තිත ්  අකු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣන්තීති? 

අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ංකු ලා ධම්මාන උප්පජ්ජන්ති, රනො ච 
රත ං අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති. කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං කු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජන්තිඅකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? 
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කු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣන්ති, රනොච 
රත ං කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති. අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අකු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣන්තිකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා 

ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.
 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානංපවත්රතකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණ
අරූරප කු ලාකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණරත ංකු ලා ච ධම්මානඋප්පජ්ජන්ති
අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් කු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? 

කු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතා ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති, රනො
චරත ංකු ලාධම්මාන උප්පජ්ජන්ති. බ්රබ් ංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත
කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප කු ලාකු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණරත ංඅබ්යාකතාචධම්මාන නිරුජ්ඣන්තිකු ලාචධම්මාන
උප්පජ්ජන්ති. 

170. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් අබ්යාකතාධම්මාන

නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා 

ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.
 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප කු ලාකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච
ධම්මානඋප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාච ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ් අකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? 

අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති, 
රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති.  බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණඅරූරපකු ලාකු ලානං
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භඞ්ගක්ඛරණරත ං අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මාන
උප්පජ්ජන්ති. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

171. (ක)යත්ථ කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිතත්ථ අකු ලාධම්මාන 

නිරුජ්ඣන්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථ වාපනඅකු ලාධම්මාන නිරුජ්ඣන්තිතත්ථකු ලාධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣන්තීති? නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිතත්ථකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 

172. (ක)යත්ථ අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිතත්ථඅබ්යාකතාධම්මාන

නිරුජ්ඣන්තීති? නිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිතත්ථඅකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

173. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන නිරුජ්ඣන්තීති? 

අකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති.
කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලාචධම්මා නඋප්පජ්ජන්ති
අකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? 

කු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මාන නිරුජ්ඣන්ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති. 
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අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣන්තිකු ලාචධම්මාන උප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ

කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න
නිරුජ්ඣන්ති. බ්රබ් ංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණඅරූරපකු ලාකු ලානංභඞ්ගක්ඛරණරත ං තත්ථකු ලාච
ධම්මානඋප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ් වා පනයත්ථ අබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣන්තිත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? 

කු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඅබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣන්ති, 
රනොචරත ංතත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප කු ලාකු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣන්ති කු ලා ච 
ධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

174. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣන්තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 
නිරුජ්ඣන්ති.  බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අරූරප කු ලාකු ලානං
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති අබ්යාකතා ච
ධම්මානනිරුජ්ඣන්ති. 

(ඛ) ය ් වා පනයත්ථ අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣන්තිත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? 

අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣන්ති, රනොචරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. බ්රබ් ං 
උපපජ්ජන්තානංපවත්රතඅකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණඅරූරප 
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කු ලාකු ලානං භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මා න 
නිරුජ්ඣන්තිඅකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(2) අතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

175. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

176. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

177. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ කු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ තත්ථ කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? 
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අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච තත්ථ 
කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර තත්ථඅබ්යාකතාච
ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

178. (ක) යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවා පන අබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථතත්ථ අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච තත්ථ 
අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ.චතුරවොකාර පඤ්චරවොකාර  තත්ථ අබ්යාකතා
චධම්මානිරුජ්ඣිත්ථඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

179. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථ කු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයඅකු රලචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථ අකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ.
ඉතර  ං චතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථඅකු ලාචධම්මා
නිරුජ්ඣිත්ථකු ලාච ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ අබ්යාකතාධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා 
උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ධම්මයමෙං 
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180. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඅබ්යාකතා 

ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා 
උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

181. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

182. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් අබ්යාකතාධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථත ් අකු ලාධම්මා

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

183. (ක)යත්ථ කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ අකු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථ වාපනඅකු ලාධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථතත්ථකු ලාධම්මාන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 
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(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථතත්ථකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

184. (ක)යත්ථ අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථඅබ්යාකතාධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථතත්ථඅකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

185. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරයඅකු රලචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථකු ලා 

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 
සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
කු ලාචධම්මා නඋප්පජ්ජිත්ථඅකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න
නිරුජ්ඣිත්ථ. සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථකු ලා ච ධම්මාන
උප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

186. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 
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සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣිත්ථ.සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඅකු ලාචධම්මාන 

උප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(3) අනාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

187. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

ය ් චිත්ත ් අනන්ත ාඅග්ගමග්ගංපටිලභි ් න්තිරත ං කු ලාධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං
රත ංකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිඅකු ලාචධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිත ් කු ලාධම්මා 

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනං අ හන්තානං රත ං අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං
රත ං අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

188. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිත ් අබ්යාකතාධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  අකු ලාධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 
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අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං
අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣි ් න්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

189. (ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අකු ලාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිතත්ථකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිතත්ථ කු ලාධම්මා

උප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රතතත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොච තත්ථ
කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ
අබ්යාකතාච ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

190. (ක)යත්ථ අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිතත්ථඅබ්යාකතාධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති තත්ථ අකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රතතත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොච තත්ථ
අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිඅකු ලාචධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

191. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 
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ය ් චිත්ත ් අනන්ත ාඅග්ගමග්ගංපටිලභි ් න්තිරත ං තත්ථකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති, රනොචරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති.
ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා 
උප්පජ්ජි ් න්තිඅකු ලාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනං අ හන්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ 

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා 
උප්පජ්ජි ් න්ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාච ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

192. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ 

අබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති, අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජි ් න්ති.
ඉතර  ංචතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථඅබ්යාකතාච ධම්මා
නිරුජ්ඣි ් න්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

193. (ක)ය ්  කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිත ් අකු ලාධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ් කු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ධම්මයමෙං 

78 

පටුන 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති රත ං අකු ලා

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංකු ලාධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්ති.
අග්ගමග්ග මඞ්ගීනං අ හන්තානං රත ං අකු ලා ච ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ක) ය ් කු ලා ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිත ්  අබ්යාකතා ධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනං අ හන්තානං රත ං කු ලා ධම්මා න 

උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති 

අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  කු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

194. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  අබ්යාකතා

ධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං 
අබ්යාකතා ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්ති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං
අකු ලා චධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්ති අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  අකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

195. (ක)යත්ථ කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිතත්ථඅකු ලාධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිතත්ථකු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තිතත්ථ අබ්යාකතා ධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නිරුජ්ඣි ් න්ති. 
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(ඛ) යත්ථ වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති තත්ථ කු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? නත්ථි. 

196. (ක) යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)යත්ථවා පන අබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිතත්ථ අකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

197. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ

අකු ලා ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති රත ං තත්ථ

අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථකු ලා ධම්මා න 
උප්පජ්ජි ් න්ති.අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං
තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති කු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජි ් න්ති. 

(ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මාන උප්පජ්ජි ් න්තිත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලා 

ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න 
නිරුජ්ඣි ් න්ති.පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථකු ලාචධම්මා
න උප්පජ්ජි ් න්තිඅබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

198. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජි ් න්ති ත ්  තත්ථ 

අබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 
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උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො චරත ංතත්ථඅබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්ති.
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න 

උප්පජ්ජි ් න්තිඅබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(4) පච්චුප්පන්නාතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

199. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අකු ලා 

ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ කු ලා ච ධම්මා 
උප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ කු ලා ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති. 

200. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 
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(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනොචරත ංඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.අකු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

201. යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථාති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

202. (ක) ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මානිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථත ් තත්ථකු ලා

ධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
අකු ලාචධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථ අබ්යාකතාධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ කු ලා ච
ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. 
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203. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣිත්ථ, රනොච රත ංතත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.අකු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣිත්ථ අකු ලා ච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

204. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මාන උප්පජ්ජන්තිත ්  අකු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)ය ්  වාපනඅකු ලාධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථත ් කු ලාධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ් කු ලා ධම්මාන

උප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 

205. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් අබ්යාකතාධම්මාන

නිරුජ්ඣිත්ථාති? නිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථත ් අකු ලාධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? නත්ථි. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

206. යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා න

නිරුජ්ඣිත්ථාති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 
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207. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ. සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත
වත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජන්ති
අකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ. සුද්ධාවා ං
උපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ කු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජන්තිඅබ්යාකතාච
ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

208. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣිත්ථ.
සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ංතත්ථ අකු ලා චධම්මානඋප්පජ්ජන්ති 

අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අබ්යාකතා ධම්මානනිරුජ්ඣිත්ථත ්  තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(5) පච්චුප්පන්නානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 
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209. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං කු ලා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං
කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා උප්පජ්ජන්ති අකු ලා ච 

ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.කු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති කු ලා ච ධම්මා
උප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිත ් කු ලාධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.කු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණ රත ංඅබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මා
උප්පජ්ජන්ති. 

210. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  අකු ලාධම්මා

උප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති.
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අකු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අබ්යාකතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති
අකු ලාචධම්මා උප්පජ්ජන්ති. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

211. යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

212. (ක) ය ්  යත්ථකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජන්ති, රනොචරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති.ඉතර  ං 
කු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්තිඅකු ලා
චධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ං
තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති. කු ලානං උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
අකු ලාචධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථ අබ්යාකතාධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො චරත ංතත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති.කු ලානං
උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාච
ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති. 
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213. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅබ්යාකතා 

ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජන්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති.
අකු ලානංඋප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති
අකු ලා චධම්මා උප්පජ්ජන්ති. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

214. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මාන උප්පජ්ජන්තිත ්  අකු ලා ධම්මාන 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංකු ලාධම්මා

න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති.
අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා
අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ච
ධම්මානඋප්පජ්ජන්තිඅකු ලාච ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ් කු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජන්තීති? 

අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං අකු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති.අග්ගමග්ග ්  
භඞ්ගක්ඛරණ අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා න
නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාච ධම්මානඋප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංකු ලාධම්මා
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න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං කු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති
අබ්යාකතාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  කු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

215. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් අබ්යාකතාධම්මාන 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං අකු ලා

ධම්මාන උප්පජ්ජන්ති, රනොචරත ංඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං අකු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති
අබ්යාකතාච ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  අකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

216. යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

217. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තිත ් තත්ථඅකු ලා 

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං
තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ
අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති ත ් 
චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජන්තිඅකු ලාචධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තිත ් තත්ථ

කු ලාධම්මාන උප්පජ්ජන්තීති? 
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අග්ගමග්ග ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා අග්ගමග්ගං
පටිලභි ් න්තිත ් චිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලා ධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති. 
අග්ගමග්ග ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ හන්තානං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා
අග්ගමග්ගං පටිලභි ් න්ති ත ්  චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති කු ලා ච ධම්මා න
උප්පජ්ජන්ති. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා 

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ කු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්ති, 
රනොචරත ං තත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. පච්ඡිමචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති අබ්යාකතා ච
ධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

218. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජන්ති ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අකු ලවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න

උප්පජ්ජන්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති.
පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ රත ංතත්ථඅකු ලා චධම්මානඋප්පජ්ජන්ති
අබ්යාකතාච ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තිත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජන්තීති? ආමන්තා. 

(6) අතීතානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

219. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ධම්මයමෙං 

89 

පටුන 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං අකු ලා 
ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං රත ං කු ලා ච ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ
අකු ලාච ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් කු ලා ධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංකු ලාධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රත ං අබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ංරත ංකු ලා චධම්මා
උප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  කු ලාධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

220. (ක) ය ්  අකු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංඅකු ලාධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රත ංඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති.ඉතර  ංරත ං අකු ලාචධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ්  වාපනඅබ්යාකතාධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිත ් අකු ලාධම්මා

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

221. යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

222. (ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ අකු ලා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ධම්මයමෙං 
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අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්තිරත ංතත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං තත්ථ
අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ කු ලා ච ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ අකු ලා ච
ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ අකු ලා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනොචරත ංතත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ.ඉතර  ං 
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාච ධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ අබ්යාකතාධම්මා

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං 
චතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානං රත ංතත්ථකු ලාචධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ කු ලා ධම්මා 
උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

223. (ක)ය ්  යත්ථඅකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඅබ්යාකතා

ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථඅකු ලාධම්මා උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති. ඉතර  ං 
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ අකු ලා ච ධම්මා
උප්පජ්ජිත්ථඅබ්යාකතාච ධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති. 
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(ඛ)ය ් වා පනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

අබ්යාකතා ධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා 
උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
අබ්යාකතාචධම්මා නිරුජ්ඣි ් න්තිඅකු ලාචධම්මාඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

224. (ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අකු ලා ධම්මා න

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ් කු ලා ධම්මා

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  අබ්යාකතා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  කු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

225. (ක)ය ්  අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් අබ්යාකතාධම්මාන

නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන අබ්යාකතා ධම්මා නනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ්  අකු ලා

ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

226. යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ අකු ලා ධම්මා න 

නිරුජ්ඣි ් න්තීති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

227. (ක)ය ්  යත්ථකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඅකු ලා

ධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරයචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථකු ලාධම්මා න

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති. 
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අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථකු ලා ච ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ අකු ලා ච
ධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅකු ලාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිත ්  තත්ථ

කු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීනංඅ හන්තානංය ් චිත්ත ් අනන්ත ා අග්ගමග්ගං

පටිලභි ් න්ති රත ං තත්ථ අකු ලා ධම්මා න නිරුජ්ඣි ් න්ති, රනො ච 
රත ංතත්ථකු ලා ධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථ
අකු ලාච ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තිකු ලාචධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ කු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ අබ්යාකතා

ධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්තීති? නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතාධම්මානනිරුජ්ඣි ් න්ති ත ් තත්ථ

කු ලාධම්මාන උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

228. (ක) ය ්  යත්ථ අකු ලා ධම්මා න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

අබ්යාකතාධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තීති? නිරුජ්ඣි ් න්ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඅබ්යාකතා ධම්මාන නිරුජ්ඣි ් න්තිත ් තත්ථ

අකු ලාධම්මානඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

උප්පාෙනිර ොධවාර ො. 

පවත්තිවාර ොනිට්ඨිරතො. 

3. භාවනාවාක ො 

229. (ක) රයො කු ලං ධම්මං භාරවති ර ො අකු ලං ධම්මං පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අකු ලං ධම්මං පජහති ර ො කු ලං ධම්මං භාරවතීති? 
ආමන්තා. 

(ක) රයො කු ලං ධම්මං න භාරවති ර ො අකු ලං ධම්මං නප්පජහතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අකු ලං ධම්මං නප්පජහති ර ො කු ලං ධම්මං න 

භාරවතීති? ආමන්තා…රප.…. 
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භාවනාවාර ො. 

ධම්මයමකංනිට්ඨිතං. 
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නරමොත ් භගවරතොඅ හරතො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

අභිධම්මපිටකෙ 

10. ඉන්ද්රියයමෙං 

1. පණ්ණත්තිවාක ො 

(ෙ)උද්කෙක ො 

1. බ්ාවී තින්ද්රියානි – චක්ඛුන්ද්රියං, ර ොතින්ද්රියං, ඝානින්ද්රියං, ජිව්හින්ද්රියං, 

කායින්ද්රියං, මනින්ද්රියං, ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසින්ද්රියං, ජීවිතින්ද්රියං, සුඛින්ද්රියං, 

දුක්ඛින්ද්රියං, ර ොමන ්සින්ද්රියං, රෙොමන ්සින්ද්රියං, උරපක්ඛින්ද්රියං, 

 ද්ධින්ද්රියං, වීරියින්ද්රියං [විරියින්දියං (සී.  යා.)],  තින්ද්රියං,  මාධින්ද්රියං, 

පඤ්ඤින්ද්රියං, අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං, අඤ්ඤින්ද්රියං, 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

1. පෙර ොධනවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

2. (ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)චක්ඛුන්ද්රියංචක්ඛුං? 

(ක)ර ොතංර ොතින්ද්රියං? 

(ඛ)ර ොතින්ද්රියංර ොතං? 

(ක)ඝානං ඝානින්ද්රියං? 

(ඛ)ඝානින්ද්රියංඝානං? 

(ක)ජිව්හාජිව්හින්ද්රියං? 

(ඛ)ජිව්හින්ද්රියංජිව්හා? 

(ක)කාරයොකායින්ද්රියං? 
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(ඛ)කායින්ද්රියංකාරයො? 

(ක)මරනොමනින්ද්රියං? 

(ඛ)මනින්ද්රියංමරනො? 

(ක)ඉත්ථීඉත්ථින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉත්ථින්ද්රියංඉත්ථී? 

(ක)පුරිර ොපුරිසින්ද්රියං? 

(ඛ)පුරිසින්ද්රියංපුරිර ො? 

(ක)ජීවිතංජීවිතින්ද්රියං? 

(ඛ)ජීවිතින්ද්රියංජීවිතං? 

(ක)සුඛංසුඛින්ද්රියං? 

(ඛ)සුඛින්ද්රියංසුඛං? 

(ක)දුක්ඛංදුක්ඛින්ද්රියං? 

(ඛ)දුක්ඛින්ද්රියංදුක්ඛං? 

(ක)ර ොමන ් ං ර ොමන ්සින්ද්රියං? 

(ඛ)ර ොමන ්සින්ද්රියංර ොමන ් ං? 

(ක)රෙොමන ් ංරෙොමන ්සින්ද්රියං? 

(ඛ)රෙොමන ්සින්ද්රියංරෙොමන ් ං? 

(ක)උරපක්ඛාඋරපක්ඛින්ද්රියං? 

(ඛ)උරපක්ඛින්ද්රියංඋරපක්ඛා? 

(ක) ද්ධා  ද්ධින්ද්රියං? 

(ඛ) ද්ධින්ද්රියං ද්ධා? 
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(ක)වීරියංවීරියින්ද්රියං? 

(ඛ)වීරියින්ද්රියංවීරියං? 

(ක) ති තින්ද්රියං? 

(ඛ) තින්ද්රියං ති? 

(ක) මාධි  මාධින්ද්රියං? 

(ඛ) මාධින්ද්රියං මාධි? 

(ක)පඤ්ඤාපඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ඛ)පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤා? 

(ක)අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං? 

(ඛ)අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති? 

(ක)අඤ්ඤංඅඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ඛ)අඤ්ඤින්ද්රියංඅඤ්ඤං? 

(ක)අඤ්ඤාතාවීඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

(ඛ)අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅඤ්ඤාතාවී? 

(ඛ)පච්චනීෙං 

3. (ක)නචක්ඛුන චක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නචක්ඛුන්ද්රියංනචක්ඛු? 

(ක)නර ොතංනර ොතින්ද්රියං? 

(ඛ)නර ොතින්ද්රියංනර ොතං? 

(ක)නඝානංනඝානින්ද්රියං? 

(ඛ)නඝානින්ද්රියංනඝානං? 
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(ක)නජිව්හානජිව්හින්ද්රියං? 

(ඛ)නජිව්හින්ද්රියංනජිව්හා? 

(ක)න කාරයොනකායින්ද්රියං? 

(ඛ)නකායින්ද්රියංනකාරයො? 

(ක)නමරනොනමනින්ද්රියං? 

(ඛ)නමනින්ද්රියංනමරනො? 

(ක)නඉත්ථීනඉත්ථින්ද්රියං? 

(ඛ)නඉත්ථින්ද්රියංනඉත්ථී? 

(ක)නපුරිර ොනපුරිසින්ද්රියං? 

(ඛ)නපුරිසින්ද්රියංනපුරිර ො? 

(ක)නජීවිතංනජීවිතින්ද්රියං? 

(ඛ)නජීවිතින්ද්රියංනජීවිතං? 

(ක)නසුඛංනසුඛින්ද්රියං? 

(ඛ)නසුඛින්ද්රියංනසුඛං? 

(ක)නදුක්ඛංනදුක්ඛින්ද්රියං? 

(ඛ)නදුක්ඛින්ද්රියංනදුක්ඛං? 

(ක)නර ොමන ් ංනර ොමන ්සින්ද්රියං? 

(ඛ)නර ොමන ්සින්ද්රියංනර ොමන ් ං? 

(ක)නරෙොමන ් ංනරෙොමන ්සින්ද්රියං? 

(ඛ)නරෙොමන ්සින්ද්රියංනරෙොමන ් ං? 

(ක)නඋරපක්ඛානඋරපක්ඛින්ද්රියං? 
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(ඛ)නඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋරපක්ඛා? 

(ක)න ද්ධාන ද්ධින්ද්රියං? 

(ඛ)න ද්ධින්ද්රියංන ද්ධා? 

(ක)නවීරියංනවීරියින්ද්රියං? 

(ඛ)නවීරියින්ද්රියංනවීරියං? 

(ක)න  තින තින්ද්රියං? 

(ඛ)න තින්ද්රියංන ති? 

(ක)න  මාධින මාධින්ද්රියං? 

(ඛ)න මාධින්ද්රියංන මාධි? 

(ක)නපඤ්ඤානපඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ඛ)නපඤ්ඤින්ද්රියංනපඤ්ඤා? 

(ක)නඅනඤ්ඤාතඤ්ඤා ් ාමීතින අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං? 

(ඛ)නඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති? 

(ක)නඅඤ්ඤංනඅඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ඛ)නඅඤ්ඤින්ද්රියංනඅඤ්ඤං? 

(ක)නඅඤ්ඤාතාවීනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

(ඛ)නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංනඅඤ්ඤාතාවී? 

2. පෙර ොධනමූලචක්කවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

4. (ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොතින්ද්රියං? 
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(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඝානින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජිව්හින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාකායින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාමනින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඉත්ථින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපුරිසින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජීවිතින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාසුඛින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාදුක්ඛින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොමන ්සින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

105 

පටුන 

(ඛ)ඉන්ද්රියාරෙොමන ්සින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඋරපක්ඛින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ද්ධින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාවීරියින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා තින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා මාධින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

5. ර ොතං ර ොතින්ද්රියං? ඉන්ද්රියා චක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)ර ොතංර ොතින්ද්රියං? 
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(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

6. ඝානං ඝානින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)ඝානංඝානින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

7. ජිව්හා ජිව්හින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)ජිව්හාජිව්හින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

8. කාරයො කායින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)කාරයොකායින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

9. මරනො මනින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)මරනො මනින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

10. ඉත්ථී ඉත්ථින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)ඉත්ථීඉත්ථින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

11. පුරිර ො පුරිසින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…. 

(ක)පුරිර ොපුරිසින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

12. ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…. 

(ක)ජීවිතංජීවිතින්ද්රියං? 
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(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

13. සුඛං සුඛින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)සුඛංසුඛින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

14. දුක්ඛං දුක්ඛින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…. 

(ක)දුක්ඛංදුක්ඛින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

15. ර ොමන ් ං ර ොමන ්සින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…. 

(ක)ර ොමන ් ංර ොමන ්සින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

16. රෙොමන ් ං රෙොමන ්සින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…. 

(ක)රෙොමන ් ංරෙොමන ්සින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

17. උරපක්ඛා උරපක්ඛින්ද්රියං? ඉන්ද්රියා චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…. 

(ක)උරපක්ඛාඋරපක්ඛින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

18.  ද්ධා  ද්ධින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක) ද්ධා ද්ධින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

19. වීරියං වීරියින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…. 

(ක)වීරියංවීරියින්ද්රියං? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

108 

පටුන 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

20.  ති  තින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක) ති තින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

21.  මාධි  මාධින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…. 

(ක) මාධි මාධින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

22. පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)පඤ්ඤාපඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

23. අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං? 

ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

24. අඤ්ඤං අඤ්ඤින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං?…රප.…. 

(ක)අඤ්ඤංඅඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

25. අඤ්ඤාතාවී අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…. 

(ක)අඤ්ඤාතාවීඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ඛ)පච්චනීෙං 
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26. (ක)නචක්ඛු නචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොතින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඝානින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජිව්හින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානකායින්ද්රියං? 

(ක)න චක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානමනින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඉත්ථින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපුරිසින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජීවිතින්ද්රියං? 

(ක)න චක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානසුඛින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානදුක්ඛින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොමන ්සින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානරෙොමන ්සින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඋරපක්ඛින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන ද්ධින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානවීරියින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන  තින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන මාධින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 
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27. (ක)න ර ොතංනර ොතින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

28. (ක)නඝානංන ඝානින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

29. (ක)න ජිව්හානජිව්හින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

30. (ක)නකාරයොන කායින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

31. (ක)නමරනොන මනින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

32. (ක)න ඉත්ථීනඉත්ථින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

33. (ක)නපුරිර ො නපුරිසින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

34. (ක)නජීවිතං නජීවිතින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 
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35. (ක)නසුඛංන සුඛින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

36. (ක)න දුක්ඛංනදුක්ඛින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

37. (ක)න ර ොමන ් ංනර ොමන ්සින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

38. (ක)න රෙොමන ් ංනරෙොමන ්සින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

39. (ක)න උරපක්ඛානඋරපක්ඛින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

40. (ක)න ද්ධා න ද්ධින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

41. (ක)නවීරියං නවීරියින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

42. (ක)න තින  තින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 
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43. (ක)න මාධි න මාධින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

44. (ක)න පඤ්ඤානපඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

45. (ක)න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිනඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

46. (ක)නඅඤ්ඤං නඅඤ්ඤින්ද්රියං? 

(ඛ) න ඉන්ද්රියා න චක්ඛුන්ද්රියං? …රප.… න ඉන්ද්රියා න 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

47. (ක)න අඤ්ඤාතාවීනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියං? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤින්ද්රියං? 

3. සුද්ධින්ද්රියවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

48. (ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? 

(ක)ර ොතංඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොතං? 

(ක)ඝානංඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඝානං? 

(ක)ජිව්හාඉන්ද්රියං? 
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(ඛ)ඉන්ද්රියාජිව්හා? 

(ක)කාරයොඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාකාරයො? 

(ක)මරනොඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාමරනො? 

(ක)ඉත්ථීඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ඉත්ථී? 

(ක)පුරිර ොඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපුරිර ො? 

(ක)ජීවිතං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජීවිතං? 

(ක)සුඛංඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාසුඛං? 

(ක)දුක්ඛංඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාදුක්ඛං? 

(ක)ර ොමන ් ංඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොමන ් ං? 

(ක)රෙොමන ් ංඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාරෙොමන ් ං? 

(ක)උරපක්ඛාඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඋරපක්ඛා? 
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(ක) ද්ධාඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ද්ධා? 

(ක)වීරියංඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාවීරියං? 

(ක) තිඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ති? 

(ක) මාධිඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා මාධි? 

(ක)පඤ්ඤා ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපඤ්ඤා? 

(ක)අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති? 

(ක)අඤ්ඤං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤං? 

(ක)අඤ්ඤාතාවීඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

(ඛ)පච්චනීෙං 

49. (ක)නචක්ඛු නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? 

(ක)නර ොතංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොතං? 
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(ක)නඝානංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඝානං? 

(ක)නජිව්හානඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජිව්හා? 

(ක)නකාරයොනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානකාරයො? 

(ක)නමරනොනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානමරනො? 

(ක)නඉත්ථීනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඉත්ථී? 

(ක)නපුරිර ොනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපුරිර ො? 

(ක)නජීවිතංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජීවිතං? 

(ක)නසුඛංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානසුඛං? 

(ක)නදුක්ඛංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානදුක්ඛං? 

(ක)න ර ොමන ් ංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන ර ොමන ් ං? 

(ක)නරෙොමන ් ංනඉන්ද්රියං? 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානරෙොමන ් ං? 

(ක)නඋරපක්ඛානඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඋරපක්ඛා? 

(ක)න ද්ධානඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන ද්ධා? 

(ක)නවීරියංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානවීරියං? 

(ක)න තිනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන ති? 

(ක)න මාධිනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන මාධි? 

(ක)නපඤ්ඤානඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපඤ්ඤා? 

(ක)නඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති? 

(ක)නඅඤ්ඤංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤං? 

(ක)නඅඤ්ඤාතාවීනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවී? 

4. සුද්ධින්ද්රියමූලචක්කවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 
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50. (ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොතං? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඝානං? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජිව්හා? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාකාරයො? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාමරනො? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඉත්ථී? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපුරිර ො? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජීවිතං? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාසුඛං? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාදුක්ඛං? 

(ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියං? 
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(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොමන ් ං? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාරෙොමන ් ං? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඋරපක්ඛා? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ද්ධා? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාවීරියං? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ති? 

(ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියා මාධි? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපඤ්ඤා? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤං? 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 
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51. (ක)ර ොතං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

52. (ක)ඝානං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

53. (ක)ජිව්හා ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

54. (ක)කාරයො ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

55. (ක)මරනො ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

56. (ක)ඉත්ථී ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

57. (ක)පුරිර ො ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

58. (ක)ජීවිතං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

59. (ක)සුඛං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

60. (ක)දුක්ඛං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

61. (ක) ර ොමන ් ංඉන්ද්රියං? 
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(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

62. (ක) රෙොමන ් ං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

63. (ක)උරපක්ඛා ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

64. (ක) ද්ධා ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

65. (ක)වීරියං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

66. (ක) ති ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

67. (ක) මාධි ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

68. (ක)පඤ්ඤා ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

69. (ක) අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

70. (ක)අඤ්ඤං ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවී? 

71. (ක) අඤ්ඤාතාවීඉන්ද්රියං? 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛු? …රප.…ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤං? 
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(ඛ)පච්චනීෙං 

72. (ක)න චක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොතං? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඝානං? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජිව්හා? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානකාරයො? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානමරනො? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඉත්ථී? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපුරිර ො? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජීවිතං? 

(ක)න චක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානසුඛං? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානදුක්ඛං? 
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(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොමන ් ං? 

(ක)න චක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානරෙොමන ් ං? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඋරපක්ඛා? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන ද්ධා? 

(ක)නචක්ඛු නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානවීරියං? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන ති? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන මාධි? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපඤ්ඤා? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤං? 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියං? 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවී? 

73. (ක)නර ොතංන ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

74. (ක)නඝානංන ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

75. (ක)න ජිව්හානඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

76. (ක)න කාරයොනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

77. (ක)නමරනොන ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

78. (ක)නඉත්ථී නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

79. (ක)නපුරිර ො නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

80. (ක)නජීවිතං නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

81. (ක)න සුඛංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

82. (ක)න දුක්ඛංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 
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83. (ක)න ර ොමන ් ංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

84. (ක)න රෙොමන ් ංනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

85. (ක)න උරපක්ඛානඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

86. (ක)න ද්ධා නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

87. (ක)නවීරියං නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

88. (ක)න තින ඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

89. (ක)න මාධි නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

90. (ක)නපඤ්ඤා නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

91. (ක)න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිනඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

92. (ක)නඅඤ්ඤං නඉන්ද්රියං? 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවී? 

93. (ක)න අඤ්ඤාතාවීනඉන්ද්රියං? 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛු? …රප.…නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤං? 

පණ්ණත්තිඋද්රෙ වාර ො. 

(ඛ)නිද්කෙක ො 

1. පෙර ොධනවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

94. (ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)චක්ඛුන්ද්රියංචක්ඛූති? ආමන්තා. 

(ක)ර ොතංර ොතින්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්ර ොතං තණ්හාර ොතං ර ොතං, න ර ොතින්ද්රියං. ර ොතින්ද්රියං
ර ොතඤ්රචවර ොතින්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ර ොතින්ද්රියංර ොතන්ති? ආමන්තා. 

(ක)ඝානංඝානින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඝානින්ද්රියංඝානන්ති? ආමන්තා. 

(ක)ජිව්හාජිව්හින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ජිව්හින්ද්රියංජිව්හාති? ආමන්තා. 

(ක)කාරයොකායින්ද්රියන්ති? 

කායින්ද්රියංඨරපත්වාඅවර ර ොකාරයො [අවර  ා කාරයො(සී. යා.ක.)], 
නකායින්ද්රියං.කායින්ද්රියංකාරයොරචව කායින්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)කායින්ද්රියංකාරයොති? ආමන්තා. 

(ක)මරනොමනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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(ඛ)මනින්ද්රියංමරනොති? ආමන්තා. 

(ක)ඉත්ථී ඉත්ථින්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉත්ථින්ද්රියංඉත්ථීති? රනො. 

(ක)පුරිර ොපුරිසින්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)පුරිසින්ද්රියංපුරිර ොති? රනො. 

(ක)ජීවිතංජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ජීවිතින්ද්රියංජීවිතන්ති? ආමන්තා. 

(ක)සුඛංසුඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)සුඛින්ද්රියංසුඛන්ති? ආමන්තා. 

(ක)දුක්ඛංදුක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)දුක්ඛින්ද්රියංදුක්ඛන්ති? ආමන්තා. 

(ක)ර ොමන ් ංර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ර ොමන ්සින්ද්රියංර ොමන ් න්ති? ආමන්තා. 

(ක)රෙොමන ් ංරෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)රෙොමන ්සින්ද්රියංරෙොමන ් න්ති? ආමන්තා. 

(ක)උරපක්ඛා උරපක්ඛින්ද්රියන්ති? 

උරපක්ඛින්ද්රියං ඨරපත්වා අවර  ා උරපක්ඛා, න උරපක්ඛින්ද්රියං.
උරපක්ඛින්ද්රියංඋරපක්ඛාරචවඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)උරපක්ඛින්ද්රියංඋරපක්ඛාති? ආමන්තා. 

(ක) ද්ධා ද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ) ද්ධින්ද්රියං ද්ධාති? ආමන්තා. 
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(ක)වීරියංවීරියින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)වීරියින්ද්රියංවීරියන්ති? ආමන්තා. 

(ක) ති තින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ) තින්ද්රියං තීති? ආමන්තා. 

(ක) මාධි  මාධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ) මාධින්ද්රියං මාතති? ආමන්තා. 

(ක)පඤ්ඤාපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)පඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤාති? ආමන්තා. 

(ක) අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති? ආමන්තා. 

(ක)අඤ්ඤංඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)අඤ්ඤින්ද්රියංඅඤ්ඤන්ති? ආමන්තා. 

(ක)අඤ්ඤාතාවීඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඅඤ්ඤාතාවීති? ආමන්තා. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

95. (ක)නචක්ඛු නචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නචක්ඛුන්ද්රියංනචක්ඛූති? 

දිබ්බ්චක්ඛුපඤ්ඤාචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛු. චක්ඛුඤ්චචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවචක්ඛුනච චක්ඛුන්ද්රියං. 

(ක)නර ොතංනර ොතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නර ොතින්ද්රියංනර ොතන්ති? 
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දිබ්බ්ර ොතං තණ්හාර ොතං න ර ොතින්ද්රියං, ර ොතං. ර ොතඤ්ච 
ර ොතින්ද්රියඤ්චඨරපත්වාඅවර  ානරචවර ොතංනචර ොතින්ද්රියං. 

(ක)නඝානංනඝානින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඝානින්ද්රියංනඝානන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නජිව්හානජිව්හින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නජිව්හින්ද්රියංනජිව්හාති? ආමන්තා. 

(ක)නකාරයොනකායින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නකායින්ද්රියංනකාරයොති? 

කායින්ද්රියං ඨරපත්වා අවර ර ො න කායින්ද්රියං, කාරයො. කායඤ්ච 
කායින්ද්රියඤ්චඨරපත්වාඅවර ර ොනරචවකාරයොන ච කායින්ද්රියං. 

(ක)න මරනොනමනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නමනින්ද්රියංනමරනොති? ආමන්තා. 

(ක)න ඉත්ථීනඉත්ථින්ද්රියන්ති? 

ඉත්ථින්ද්රියං න ඉත්ථී, ඉත්ථින්ද්රියං. ඉත්ථිඤ්ච ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච ඨරපත්වා
අවර  ානරචවඉත්ථීනචඉත්ථින්ද්රියං. 

(ඛ)නඉත්ථින්ද්රියංනඉත්ථීති? 

ඉත්ථීනඉත්ථින්ද්රියං, ඉත්ථී.ඉත්ථිඤ්ච ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඨරපත්වාඅවර  ා
නරචවඉත්ථීනචඉත්ථින්ද්රියං. 

(ක)නපුරිර ොනපුරිසින්ද්රියන්ති? 

පුරිසින්ද්රියං න පුරිර ො, පුරිසින්ද්රියං. පුරි ඤ්ච පුරිසින්ද්රියඤ්ච ඨරපත්වා
අවර  ානරචවපුරිර ොනචපුරිසින්ද්රියං. 

(ඛ)නපුරිසින්ද්රියංනපුරිර ොති? 

පුරිර ො න පුරිසින්ද්රියං, පුරිර ො. පුරි ඤ්ච පුරිසින්ද්රියඤ්ච ඨරපත්වා
අවර  ානරචවපුරිර ොනචපුරිසින්ද්රියං. 
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(ක)නජීවිතංනජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නජීවිතින්ද්රියංනජීවිතන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නසුඛංනසුඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නසුඛින්ද්රියංනසුඛන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නදුක්ඛංනදුක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නදුක්ඛින්ද්රියංනදුක්ඛන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නර ොමන ් ංනර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නර ොමන ්සින්ද්රියංනර ොමන ් න්ති? ආමන්තා. 

(ක)නරෙොමන ් ංනරෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නරෙොමන ්සින්ද්රියංනරෙොමන ් න්ති? ආමන්තා. 

(ක)නඋරපක්ඛානඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋරපක්ඛාති? 

උරපක්ඛින්ද්රියං ඨරපත්වා අවර  ා න උරපක්ඛින්ද්රියං, උරපක්ඛා.
උරපක්ඛඤ්චඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඨරපත්වාඅවර  ා නරචවඋරපක්ඛානච
උරපක්ඛින්ද්රියං. 

(ක)න ද්ධාන ද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)න ද්ධින්ද්රියංන ද්ධාති? ආමන්තා. 

(ක)නවීරියංනවීරියින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නවීරියින්ද්රියංනවීරියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න තින තින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)න තින්ද්රියංන තීති? ආමන්තා. 

(ක)න මාධින මාධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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(ඛ)න මාධින්ද්රියංන මාතති? ආමන්තා. 

(ක)නපඤ්ඤානපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නපඤ්ඤින්ද්රියංනපඤ්ඤාති? ආමන්තා. 

(ක) න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති? 
ආමන්තා. 

(ක)නඅඤ්ඤංනඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඅඤ්ඤින්ද්රියංනඅඤ්ඤන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න අඤ්ඤාතාවීන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංනඅඤ්ඤාතාවීති? ආමන්තා. 

2. පෙර ොධනමූලචක්කවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

96. (ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොතින්ද්රියන්ති? 

ර ොතින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ර ොතින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ර ොතින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ඝානින්ද්රියන්ති? 
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ඝානින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ඝානින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ඝානින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජිව්හින්ද්රියන්ති? 

ජිව්හින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ජිව්හින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ජිව්හින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාකායින්ද්රියන්ති? 

කායින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව කායින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
කායින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා මනින්ද්රියන්ති? 

මනින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවමනින්ද්රියඤ්ච.අවර  ා ඉන්ද්රියානමනින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඉත්ථින්ද්රියන්ති? 

ඉත්ථින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ඉත්ථින්ද්රියං. 
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(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපුරිසින්ද්රියන්ති? 

පුරිසින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව පුරිසින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
පුරිසින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජීවිතින්ද්රියන්ති? 

ජීවිතින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ජීවිතින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ජීවිතින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාසුඛින්ද්රියන්ති? 

සුඛින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවසුඛින්ද්රියඤ්ච.අවර  ා ඉන්ද්රියානසුඛින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාදුක්ඛින්ද්රියන්ති? 

දුක්ඛින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
දුක්ඛින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 
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දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නර ොමන ්සින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාරෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? 

රෙොමන ්සින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා
නරෙොමන ්සින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? 

උරපක්ඛින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
උරපක්ඛින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ද්ධින්ද්රියන්ති? 

 ද්ධින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව  ද්ධින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
 ද්ධින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියන්ති? 
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දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාවීරියින්ද්රියන්ති? 

වීරියින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව වීරියින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
වීරියින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා තින්ද්රියන්ති? 

 තින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචව තින්ද්රියඤ්ච.අවර  ා ඉන්ද්රියාන තින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා මාධින්ද්රියන්ති? 

 මාධින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව  මාධින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
 මාධින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු චක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? 

පඤ්ඤින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
පඤ්ඤින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, න චක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 
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(ඛ)ඉන්ද්රියා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
අඤ්ඤින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්චක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු චක්ඛු, නචක්ඛුන්ද්රියං. චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛු රචව
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

97. (ක)ර ොතං ර ොතින්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්ර ොතං තණ්හාර ොතං ර ොතං, න ර ොතින්ද්රියං. ර ොතින්ද්රියං 
ර ොතඤ්රචවර ොතින්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ර ොතංර ොතින්ද්රියන්ති? 

දිබ්බ්ර ොතං තණ්හාර ොතං ර ොතං, න ර ොතින්ද්රියං. ර ොතින්ද්රියං 
ර ොතඤ්රචවර ොතින්ද්රියඤ්ච. 
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(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

98. (ක)ඝානං ඝානින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ඝානංඝානින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ) ඉන්ද්රියා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච.අවර  ාඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

99. (ක)ජිව්හා ජිව්හින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ජිව්හා ජිව්හින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

100. (ක)කාරයො කායින්ද්රියන්ති? 

කායින්ද්රියං ඨරපත්වා අවර ර ො කාරයො න කායින්ද්රියං. කායින්ද්රියං
කාරයොරචවකායින්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 
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(ක)කාරයොකායින්ද්රියන්ති? 

කායින්ද්රියං ඨරපත්වා අවර ර ො කාරයො, න කායින්ද්රියං. කායින්ද්රියං
කාරයොරචවකායින්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

101. (ක)මරනො මනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)මරනොමනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

102. (ක)ඉත්ථී ඉත්ථින්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ඉත්ථීඉත්ථින්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

103. (ක)පුරිර ො පුරිසින්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 
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චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)පුරිර ොපුරිසින්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

104. (ක)ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ජීවිතං ජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා

නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

105. සුඛං සුඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

106. දුක්ඛං දුක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

107. ර ොමන ් ං ර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

108. රෙොමන ් ං රෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

109. (ක) උරපක්ඛාඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? 

උරපක්ඛින්ද්රියං ඨරපත්වා අවර  ා උරපක්ඛා, න උරපක්ඛින්ද්රියං.
උරපක්ඛින්ද්රියංඋරපක්ඛාරචවඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 
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(ක)උරපක්ඛාඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? 

උරපක්ඛින්ද්රියං ඨරපත්වා අවර  ා උරපක්ඛා, න උරපක්ඛින්ද්රියං.
උරපක්ඛින්ද්රියංඋරපක්ඛාරචවඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

110.  ද්ධා  ද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

111. වීරියං වීරියින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

112.  ති  තින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

113.  මාධි  මාධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

114. පඤ්ඤා පඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

115. අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? 
ආමන්තා…රප.…. 

116. අඤ්ඤං අඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

117. (ක) අඤ්ඤාතාවීඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න 
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)අඤ්ඤාතාවී අඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ) ඉන්ද්රියා අඤ්ඤින්ද්රියන්ති? අඤ්ඤින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව
අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච.අවර  ාඉන්ද්රියානඅඤ්ඤින්ද්රියං. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

118. (ක)න චක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

141 

පටුන 

(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඝානින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජිව්හින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානකායින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානමනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඉත්ථින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපුරිසින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානසුඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානදුක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානරෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න චක්ඛුන චක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන ද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානවීරියින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන තින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන මාධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නචක්ඛුනචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

119. (ක)නර ොතං නර ොතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නර ොතංනර ොතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

120. (ක)න ඝානංනඝානින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නඝානංනඝානින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

121. (ක)න ජිව්හානජිව්හින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නජිව්හානජිව්හින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

122. (ක)නකාරයො නකායින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නකාරයොනකායින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

123. (ක)නමරනො නමනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නමරනොනමනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

124. (ක)න ඉත්ථීනඉත්ථින්ද්රියන්ති? 
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ඉත්ථින්ද්රියං න ඉත්ථී, ඉත්ථින්ද්රියං. ඉත්ථිඤ්ච ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච ඨරපත්වා
අවර  ානරචවඉත්ථීනචඉත්ථින්ද්රියං. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න ඉත්ථීනඉත්ථින්ද්රියන්ති? 

ඉත්ථින්ද්රියං න ඉත්ථී, ඉත්ථින්ද්රියං. ඉත්ථිඤ්ච ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච ඨරපත්වා
අවර  ානරචවඉත්ථීනචඉත්ථින්ද්රියං. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

125. (ක)න පුරිර ොනපුරිසින්ද්රියන්ති? 

පුරිසින්ද්රියං න පුරිර ො, පුරිසින්ද්රියං. පුරි ඤ්ච පුරිසින්ද්රියඤ්ච ඨරපත්වා
අවර  ානරචවපුරිර ොනචපුරිසින්ද්රියං. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නපුරිර ොනපුරිසින්ද්රියන්ති? 

පුරිසින්ද්රියං න පුරිර ො, පුරිසින්ද්රියං. පුරි ඤ්ච පුරිසින්ද්රියඤ්ච ඨරපත්වා
අවර  ානරචවපුරිර ොනචපුරිසින්ද්රියං. 

(ඛ)න ඉන්ද්රියාන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

126. (ක)න ජීවිතංනජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නජීවිතංනජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

127. (ක)න සුඛංනසුඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නසුඛංනසුඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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128. (ක)න දුක්ඛංනදුක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න දුක්ඛංනදුක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

129. (ක)න ර ොමන ් ංනර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නර ොමන ් ංනර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

130. (ක)න රෙොමන ් ංනරෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නරෙොමන ් ංනරෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

131. (ක)න උරපක්ඛානඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නඋරපක්ඛානඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

132. (ක)න  ද්ධාන ද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න ද්ධාන ද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

133. (ක)න වීරියංනවීරියින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න වීරියංන වීරියින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

134. (ක)න ති න තින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න තින තින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

135. (ක)න  මාධින මාධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න මාධින මාධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

136. (ක)න පඤ්ඤානපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නපඤ්ඤානපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

137. (ක) න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති න

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක) න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

138. (ක)න අඤ්ඤංනඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න අඤ්ඤංනඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

139. (ක)න අඤ්ඤාතාවීනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නඅඤ්ඤාතාවීනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

3. සුද්ධින්ද්රියවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

140. (ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං. 

(ක)ර ොතංඉන්ද්රියන්ති? 

යං ර ොතං ඉන්ද්රියං තං ර ොතඤ්රචව ඉන්ද්රියඤ්ච. අවර  ං ර ොතං න 

ඉන්ද්රියං. 

(ඛ) ඉන්ද්රියා ර ොතින්ද්රියන්ති? ර ොතින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව
ර ොතින්ද්රියඤ්ච.අවර  ාඉන්ද්රියානර ොතින්ද්රියං. 

(ක)ඝානංඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඝානින්ද්රියන්ති? 

ඝානින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ඝානින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ඝානින්ද්රියං. 

(ක)ජිව්හා ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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(ඛ)ඉන්ද්රියාජිව්හින්ද්රියන්ති? 

ජිව්හින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ජිව්හින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ජිව්හින්ද්රියං. 

(ක)කාරයොඉන්ද්රියන්ති? 

රයොකාරයොඉන්ද්රියංර ොකාරයොරචවඉන්ද්රියඤ්ච.අවර ර ොකාරයොන 

ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාකායින්ද්රියන්ති? 

කායින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව කායින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
කායින්ද්රියං. 

(ක)මරනොඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාමනින්ද්රියන්ති? 

මනින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවමනින්ද්රියඤ්ච.අවර  ා ඉන්ද්රියානමනින්ද්රියං. 

(ක)ඉත්ථීඉන්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඉත්ථින්ද්රියන්ති? 

ඉත්ථින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ඉත්ථින්ද්රියං. 

(ක)පුරිර ොඉන්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපුරිසින්ද්රියන්ති? 

පුරිසින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව පුරිසින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
පුරිසින්ද්රියං. 

(ක)ජීවිතංඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජීවිතින්ද්රියන්ති? 

ජීවිතින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ජීවිතින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ජීවිතින්ද්රියං. 
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(ක)සුඛංඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාසුඛින්ද්රියන්ති? 

සුඛින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවසුඛින්ද්රියඤ්ච.අවර  ා ඉන්ද්රියානසුඛින්ද්රියං. 

(ක)දුක්ඛං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාදුක්ඛින්ද්රියන්ති? 

දුක්ඛින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
දුක්ඛින්ද්රියං. 

(ක)ර ොමන ් ං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නර ොමන ්සින්ද්රියං. 

(ක)රෙොමන ් ංඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)ඉන්ද්රියාරෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? 

රෙොමන ්සින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා 
නරෙොමන ්සින්ද්රියං. 

(ක)උරපක්ඛාඉන්ද්රියන්ති? 

යාඋරපක්ඛාඉන්ද්රියං ාඋරපක්ඛාරචවඉන්ද්රියඤ්ච.අවර  ා උරපක්ඛා
නඉන්ද්රියං. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? 

උරපක්ඛින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
උරපක්ඛින්ද්රියං. 

(ක) ද්ධාඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ද්ධින්ද්රියන්ති? 
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 ද්ධින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව  ද්ධින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
 ද්ධින්ද්රියං. 

(ක)වීරියංඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාවීරියින්ද්රියන්ති? 

වීරියින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව වීරියින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
වීරියින්ද්රියං. 

(ක) ති ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා තින්ද්රියන්ති? 

 තින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචව තින්ද්රියඤ්ච.අවර  ා ඉන්ද්රියාන තින්ද්රියං. 

(ක) මාධිඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා මාධින්ද්රියන්ති? 

 මාධින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව  මාධින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
 මාධින්ද්රියං. 

(ක)පඤ්ඤාඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? 

පඤ්ඤින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
පඤ්ඤින්ද්රියං. 

(ක)අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං. 

(ක)අඤ්ඤංඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

151 

පටුන 

අඤ්ඤින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
අඤ්ඤින්ද්රියං. 

(ක)අඤ්ඤාතාවීඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

141. (ක)න චක්ඛුනඉන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානචක්ඛු, ඉන්ද්රියා. චක්ඛුඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවචක්ඛුනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නර ොතංනඉන්ද්රියන්ති? 

ර ොතං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න ර ොතං, ඉන්ද්රියා. ර ොතඤ්ච 

ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවර ොතංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නඝානංනඉන්ද්රියන්ති? 

ඝානංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානඝානං, ඉන්ද්රියා.ඝානඤ්ච ඉන්ද්රිරයච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවඝානංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඝානින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නජිව්හානඉන්ද්රියන්ති? 

ජිව්හංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානජිව්හා, ඉන්ද්රියා. ජිව්හඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවජිව්හානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජිව්හින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නකාරයොනඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානකායින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නමරනොනඉන්ද්රියන්ති? 

මනංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානමරනො, ඉන්ද්රියා.මනඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවමරනොනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානමනින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න ඉත්ථීනඉන්ද්රියන්ති? 

ඉත්ථිංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානඉත්ථී, ඉන්ද්රියා. ඉත්ථිඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවඉත්ථීනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඉත්ථින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නපුරිර ොනඉන්ද්රියන්ති? 

පුරි ංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානපුරිර ො, ඉන්ද්රියා. පුරි ඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවපුරිර ොනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපුරිසින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නජීවිතංනඉන්ද්රියන්ති? 

ජීවිතංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානජීවිතං, ඉන්ද්රියා. ජීවිතඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවජීවිතංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානජීවිතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න සුඛංනඉන්ද්රියන්ති? 

සුඛං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියාන සුඛං, ඉන්ද්රියා. සුඛඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවසුඛංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානසුඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නදුක්ඛංනඉන්ද්රියන්ති? 

දුක්ඛංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානදුක්ඛං, ඉන්ද්රියා. දුක්ඛඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවදුක්ඛංනචඉන්ද්රියා. 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානදුක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නර ොමන ් ංනඉන්ද්රියන්ති? 

ර ොමන ් ං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න ර ොමන ් ං, ඉන්ද්රියා.
ර ොමන ් ඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව ර ොමන ් ං න ච
ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න රෙොමන ් ංනඉන්ද්රියන්ති? 

රෙොමන ් ං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න රෙොමන ් ං, ඉන්ද්රියා.
රෙොමන ් ඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව රෙොමන ් ං න ච 

ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානරෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නඋරපක්ඛානඉන්ද්රියන්ති? 

උරපක්ඛං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න උරපක්ඛා, ඉන්ද්රියා. 
උරපක්ඛඤ්චඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඋරපක්ඛානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න ද්ධානඉන්ද්රියන්ති? 

 ද්ධංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියාන ද්ධා, ඉන්ද්රියා.  ද්ධඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචව ද්ධානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන ද්ධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නවීරියංනඉන්ද්රියන්ති? 

වීරියංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානවීරියං, ඉන්ද්රියා. වීරියඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවවීරියංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානවීරියින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න තිනඉන්ද්රියන්ති? 
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 තිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න  ති, ඉන්ද්රියා.  තිඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචව තිනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන තින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න මාධිනඉන්ද්රියන්ති? 

 මාධිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න  මාධි, ඉන්ද්රියා.  මාධිඤ්ච
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචව මාධිනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියාන මාධින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)න පඤ්ඤාන ඉන්ද්රියන්ති? 

පඤ්ඤං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න පඤ්ඤා, ඉන්ද්රියා. පඤ්ඤඤ්ච
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවපඤ්ඤානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිනඉන්ද්රියන්ති? 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති, ඉන්ද්රියා. අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච 
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නඅඤ්ඤංනඉන්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න අඤ්ඤං, ඉන්ද්රියා. අඤ්ඤඤ්ච
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅඤ්ඤංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ක)නඅඤ්ඤාතාවීනඉන්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න අඤ්ඤාතාවී, ඉන්ද්රියා.
අඤ්ඤාතාවිඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව අඤ්ඤාතාවී න ච 

ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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4. සුද්ධින්ද්රියමූලචක්කවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

142. (ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොතින්ද්රියන්ති? 

ර ොතින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ර ොතින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ර ොතින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා ඝානින්ද්රියන්ති? 

ඝානින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ඝානින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ඝානින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජිව්හින්ද්රියන්ති? 

ජිව්හින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ජිව්හින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ජිව්හින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාකායින්ද්රියන්ති? 

කායින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව කායින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
කායින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාමනින්ද්රියන්ති? 

මනින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවමනින්ද්රියඤ්ච.අවර  ා ඉන්ද්රියානමනින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඉත්ථින්ද්රියන්ති? 
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ඉත්ථින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ඉත්ථින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපුරිසින්ද්රියන්ති? 

පුරිසින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව පුරිසින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
පුරිසින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාජීවිතින්ද්රියන්ති? 

ජීවිතින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව ජීවිතින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
ජීවිතින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාසුඛින්ද්රියන්ති? 

සුඛින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවසුඛින්ද්රියඤ්ච.අවර  ා ඉන්ද්රියානසුඛින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාදුක්ඛින්ද්රියන්ති? 

දුක්ඛින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව දුක්ඛින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
දුක්ඛින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාර ොමන ්සින්ද්රියන්ති? 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නර ොමන ්සින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාරෙොමන ්සින්ද්රියන්ති? 
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රෙොමන ්සින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා
නරෙොමන ්සින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඋරපක්ඛින්ද්රියන්ති? 

උරපක්ඛින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
උරපක්ඛින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියං ද්ධින්ද්රියන්ති? 

 ද්ධින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව  ද්ධින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
 ද්ධින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාවීරියින්ද්රියන්ති? 

වීරියින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව වීරියින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
වීරියින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා තින්ද්රියන්ති? 

 තින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචව තින්ද්රියඤ්ච.අවර  ා ඉන්ද්රියාන තින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා මාධින්ද්රියන්ති? 

 මාධින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව  මාධින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
 මාධින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛුඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාපඤ්ඤින්ද්රියන්ති? 
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පඤ්ඤින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
පඤ්ඤින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියන්ති? 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
අඤ්ඤින්ද්රියං. 

(ක)චක්ඛු ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

143. (ක)ර ොතං ඉන්ද්රියන්ති? 

යං ර ොතං ඉන්ද්රියං තං ර ොතඤ්රචව ඉන්ද්රියඤ්ච. අවර  ං ර ොතං න 
ඉන්ද්රියං. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ර ොතංඉන්ද්රියන්ති? 

යං ර ොතං ඉන්ද්රියං තං ර ොතඤ්රචව ඉන්ද්රියඤ්ච. අවර  ං ර ොතං න 
ඉන්ද්රියං. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 
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අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

144. (ක)ඝානං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ඝානංඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචව අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච.අවර  ාඉන්ද්රියා
න අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

145. (ක) ජිව්හාඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ජිව්හා ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

146. (ක)කාරයො ඉන්ද්රියන්ති? 

රයොකාරයොඉන්ද්රියංර ොකාරයොරචවඉන්ද්රියඤ්ච.අවර ර ොකාරයොන 

ඉන්ද්රියං. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 
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(ක)කාරයොඉන්ද්රියන්ති? 

රයොකාරයොඉන්ද්රියංර ොකාරයොරචවඉන්ද්රියඤ්ච.අවර ර ොකාරයොන 
ඉන්ද්රියං. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචව අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. 

අවර  ාඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

147. (ක)මරනො ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)මරනොඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

148. (ක)ඉත්ථී ඉන්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ඉත්ථීඉන්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

149. (ක)පුරිර ො ඉන්ද්රියන්ති? රනො. 
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(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)පුරිර ොඉන්ද්රියන්ති? රනො. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

150. (ක)ජීවිතං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)ජීවිතංඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

151. (ක)සුඛං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)සුඛං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචව අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
න අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

152. දුක්ඛං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 
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153. ර ොමන ් ං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

154. රෙොමන ් ං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

155. (ක) උරපක්ඛා ඉන්ද්රියන්ති? 

යාඋරපක්ඛාඉන්ද්රියං ාඋරපක්ඛාරචවඉන්ද්රියඤ්ච.අවර  ා උරපක්ඛා
නඉන්ද්රියං. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාචක්ඛුන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)උරපක්ඛාඉන්ද්රියන්ති? 

යාඋරපක්ඛාඉන්ද්රියං ාඋරපක්ඛාරචවඉන්ද්රියඤ්ච.අවර  ා උරපක්ඛා
නඉන්ද්රියං. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංඉන්ද්රියඤ්රචවඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච. අවර  ාඉන්ද්රියා
නඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

156.  ද්ධා ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

157. වීරියං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

158.  ති ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

159.  මාධි ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

160. පඤ්ඤා ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

161. අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

162. අඤ්ඤං ඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

163. (ක) අඤ්ඤාතාවීඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියා චක්ඛුන්ද්රියන්ති? 
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චක්ඛුන්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
චක්ඛුන්ද්රියං…රප.…. 

(ක)අඤ්ඤාතාවීඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)ඉන්ද්රියාඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤින්ද්රියං ඉන්ද්රියඤ්රචව අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච. අවර  ා ඉන්ද්රියා න
අඤ්ඤින්ද්රියං. 

(ඛ)පච්චනීෙං 

164. (ක)න චක්ඛුනඉන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානචක්ඛු, ඉන්ද්රියා. චක්ඛුඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවචක්ඛුනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානර ොතින්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නචක්ඛුනඉන්ද්රියන්ති? 

චක්ඛුංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානචක්ඛු, ඉන්ද්රියා. චක්ඛුඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවචක්ඛුනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

165. (ක)න ර ොතංනඉන්ද්රියන්ති? 

ර ොතං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න ර ොතං, ඉන්ද්රියා. ර ොතඤ්ච 
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවර ොතංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නර ොතංනඉන්ද්රියන්ති? 

ර ොතං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න ර ොතං, ඉන්ද්රියා. ර ොතඤ්ච 
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවර ොතංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

166. (ක)න ඝානංනඉන්ද්රියන්ති? 
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ඝානංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානඝානං, ඉන්ද්රියා.ඝානඤ්ච ඉන්ද්රිරයච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවඝානංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නඝානංනඉන්ද්රියන්ති? 

ඝානංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානඝානං, ඉන්ද්රියා.ඝානඤ්ච ඉන්ද්රිරයච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවඝානංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

167. (ක)න ජිව්හානඉන්ද්රියන්ති? 

ජිව්හංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානජිව්හා, ඉන්ද්රියා. ජිව්හඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවජිව්හානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නජිව්හානඉන්ද්රියන්ති? 

ජිව්හංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානජිව්හා, ඉන්ද්රියා. ජිව්හඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවජිව්හානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

168. (ක)න කාරයොනඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නකාරයොනඉන්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

169. (ක)නමරනො නඉන්ද්රියන්ති? 

මනංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානමරනො, ඉන්ද්රියා.මනඤ්ච ඉන්ද්රිරයච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවමරනොනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 
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(ක)න මරනොනඉන්ද්රියන්ති? මනංඨරපත්වා අවර  ාඉන්ද්රියානමරනො, 
ඉන්ද්රියා. මනඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව මරනො න ච
ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

170. (ක)න ඉත්ථීනඉන්ද්රියන්ති? 

ඉත්ථිංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානඉත්ථී, ඉන්ද්රියා. ඉත්ථිඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවඉත්ථීනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නඉත්ථීනඉන්ද්රියන්ති? 

ඉත්ථිංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානඉත්ථී, ඉන්ද්රියා. ඉත්ථිඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවඉත්ථීනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

171. (ක)න පුරිර ොනඉන්ද්රියන්ති? 

පුරි ංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානපුරිර ො, ඉන්ද්රියා. පුරි ඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවපුරිර ොනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න පුරිර ොනඉන්ද්රියන්ති? 

පුරි ංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානපුරිර ො, ඉන්ද්රියා. පුරි ඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවපුරිර ොනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

172. (ක)න ජීවිතංනඉන්ද්රියන්ති? 

ජීවිතංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානජීවිතං, ඉන්ද්රියා. ජීවිතඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ාන රචවජීවිතංනච ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 
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(ක)නජීවිතංනඉන්ද්රියන්ති? 

ජීවිතංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානජීවිතං, ඉන්ද්රියා. ජීවිතඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවජීවිතංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

173. (ක)නසුඛං නඉන්ද්රියන්ති? 

සුඛං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියාන සුඛං, ඉන්ද්රියා. සුඛඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවසුඛංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නසුඛංනඉන්ද්රියන්ති? 

සුඛං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියාන සුඛං, ඉන්ද්රියා. සුඛඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවසුඛංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

174. (ක)න දුක්ඛංනඉන්ද්රියන්ති? 

දුක්ඛංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානදුක්ඛං, ඉන්ද්රියා. දුක්ඛඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවදුක්ඛංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න දුක්ඛංනඉන්ද්රියන්ති? 

දුක්ඛංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානදුක්ඛං, ඉන්ද්රියා. දුක්ඛඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවදුක්ඛංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

175. (ක)න ර ොමන ් ංනඉන්ද්රියන්ති? 

ර ොමන ් ං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න ර ොමන ් ං, ඉන්ද්රියා.
ර ොමන ් ඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව ර ොමන ් ං න ච
ඉන්ද්රියා. 
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(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නර ොමන ් ංනඉන්ද්රියන්ති? 

ර ොමන ් ං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න ර ොමන ් ං, ඉන්ද්රියා.
ර ොමන ් ඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව ර ොමන ් ං න ච 

ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

176. (ක)න රෙොමන ් ංනඉන්ද්රියන්ති? 

රෙොමන ් ං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න රෙොමන ් ං, ඉන්ද්රියා.
රෙොමන ් ඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව රෙොමන ් ං න ච 

ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නරෙොමන ් ංනඉන්ද්රියන්ති? 

රෙොමන ් ං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න රෙොමන ් ං, ඉන්ද්රියා.
රෙොමන ් ඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව රෙොමන ් ං න ච 

ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

177. (ක)න උරපක්ඛානඉන්ද්රියන්ති? 

උරපක්ඛං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න උරපක්ඛා, ඉන්ද්රියා. 
උරපක්ඛඤ්චඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඋරපක්ඛානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)න ඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නඋරපක්ඛානඉන්ද්රියන්ති? 

උරපක්ඛං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න උරපක්ඛා, ඉන්ද්රියා. 
උරපක්ඛඤ්චඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඋරපක්ඛානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

178. (ක)න  ද්ධානඉන්ද්රියන්ති? 
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 ද්ධංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියා න  ද්ධා, ඉන්ද්රියා. ද්ධඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචව ද්ධානච ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න ද්ධානඉන්ද්රියන්ති? 

 ද්ධංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියාන ද්ධා, ඉන්ද්රියා.  ද්ධඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචව ද්ධානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

179. (ක)න වීරියංනඉන්ද්රියන්ති? 

වීරියංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානවීරියං, ඉන්ද්රියා. වීරියඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවවීරියංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නවීරියංනඉන්ද්රියන්ති? 

වීරියංඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියානවීරියං, ඉන්ද්රියා. වීරියඤ්චඉන්ද්රිරය
චඨරපත්වාඅවර  ානරචවවීරියංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

180. (ක)න ති නඉන්ද්රියන්ති?  තිං ඨරපත්වාඅවර  ාඉන්ද්රියාන ති, 
ඉන්ද්රියා. තිඤ්චඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචව තිනච ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න තිනඉන්ද්රියන්ති? 

 තිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න  ති, ඉන්ද්රියා.  තිඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචව තිනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

181. (ක)න  මාධිනඉන්ද්රියන්ති? 
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 මාධිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න  මාධි, ඉන්ද්රියා.  මාධිඤ්ච
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචව මාධිනච ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න මාධිනඉන්ද්රියන්ති? 

 මාධිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න  මාධි, ඉන්ද්රියා.  මාධිඤ්ච
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචව මාධිනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

182. (ක)න පඤ්ඤානඉන්ද්රියන්ති? 

පඤ්ඤං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න පඤ්ඤා, ඉන්ද්රියා. පඤ්ඤඤ්ච
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවපඤ්ඤානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)න පඤ්ඤානඉන්ද්රියන්ති? 

පඤ්ඤං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න පඤ්ඤා, ඉන්ද්රියා. පඤ්ඤඤ්ච
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවපඤ්ඤානචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

183. (ක)න අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිනඉන්ද්රියන්ති? 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති, ඉන්ද්රියා. අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච 
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිනඉන්ද්රියන්ති? 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීති, ඉන්ද්රියා. අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච
ඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතිනච ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 
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184. (ක)න අඤ්ඤංනඉන්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න අඤ්ඤං, ඉන්ද්රියා. අඤ්ඤඤ්ච
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅඤ්ඤංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නඅඤ්ඤංනඉන්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න අඤ්ඤං, ඉන්ද්රියා. අඤ්ඤඤ්ච
ඉන්ද්රිරයචඨරපත්වාඅවර  ානරචවඅඤ්ඤංනචඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

185. (ක)න අඤ්ඤාතාවීනඉන්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න අඤ්ඤාතාවී, ඉන්ද්රියා.
අඤ්ඤාතාවිඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව අඤ්ඤාතාවී න ච 
ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානචක්ඛුන්ද්රියන්ති? ආමන්තා…රප.…. 

(ක)නඅඤ්ඤාතාවීනඉන්ද්රියන්ති? 

අඤ්ඤාතාවිං ඨරපත්වා අවර  ා ඉන්ද්රියා න අඤ්ඤාතාවී, ඉන්ද්රියා.
අඤ්ඤාතාවිඤ්ච ඉන්ද්රිරය ච ඨරපත්වා අවර  ා න රචව අඤ්ඤාතාවී න ච 
ඉන්ද්රියා. 

(ඛ)නඉන්ද්රියානඅඤ්ඤින්ද්රියන්ති? ආමන්තා. 

පණ්ණත්තිනිද්රෙ වාර ො. 

2. පවත්තිවාක ො 

1. උප්පාෙවාර ො 

(1) පච්චුප්පන්නවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

186. (ක)ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජතිත ් ර ොතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
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 චක්ඛුකානං අර ොතකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
 ර ොතකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ර ොතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 ර ොතකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ර ොතකානං චක්ඛුකානං 
උපපජ්ජන්තානංරත ංර ොතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. චක්ඛුකානං ඝානකානං 
උපපජ්ජන්තානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානංඅචක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං  චක්ඛුකානං 
උපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති ත ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානංනඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. චක්ඛුකානංඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං
තා ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනංඅචක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තීනංතා ංඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො
චතා ංචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ඉත්ථීනං චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තීනංතා ං
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානංනපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. චක්ඛුකානංපුරි ානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

172 

පටුන 

(ඛ)ය ් වාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති.පුරි ානං චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච
රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ං චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති.උරපක්ඛාය චක්ඛුකානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ං ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. චක්ඛුකානං රහතුකානං 

උපපජ්ජන්තානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපන ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං  ද්ධින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති. රහතුකානං චක්ඛුකානං 
උපපජ්ජන්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානංඅචක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංමනින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 

රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති. චක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානං රත ං

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

187. (ක)ය ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානංන ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඝානකානංඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං
තා ංඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ)ය ් වාපනඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තීනංතා ංඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො
චතා ංඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං ඝානකානං උපපජ්ජන්තීනංතා ං
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානංනපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඝානකානංපුරි ානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො 
චරත ංඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.පුරි ානං  ඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනො චරත ං
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර න අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ර ොමන ්ර න ඝානකානං 
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උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය  ඝානකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්   ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානංඅරහතුකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං  රහතුකානං 
උපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපන ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං  ඝානකානං 
උපපජ්ජන්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
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ඤාණ ම්පයුත්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානංඅඝානකානං උපපජ්ජන්තානංරත ං මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (ඝානින්ද්රියමූලකං) 

188. (ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
රනො. 

(ඛ)ය ් වාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
රනො. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

නඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං
ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර න න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ර ොමන ්ර න ඉත්ථීනං 
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උපපජ්ජන්තීනං තා ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති ත ් උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනංවිනාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජන්තීනංතා ංඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචතා ංඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ඉත්ථීනංඋරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තීනං
තා ංඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය ඉත්ථීනං 
උපපජ්ජන්තීනං තා ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනංඅරහතුකානංඋපපජ්ජන්තීනංතා ංඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො 
චතා ං ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං රහතුකානංඋපපජ්ජන්තීනංතා ං
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති  ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපන ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානංනඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො චරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.  රහතුකානංඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනං
තා ං ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං 
ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං
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ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානංන ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

189. (ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

නපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති ත ් ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර න න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ර ොමන ්ර න පුරි ානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං උරපක්ඛාය 
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උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය පුරි ානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ං ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.පුරි ානං රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපන ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානංනපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො චරත ංපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. රහතුකානංපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානං
රත ං ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං 
ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං
පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
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 චිත්තකානංනපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංමනින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

190. (ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, 
රනොචරත ං ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති ත ් උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

විනාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියං
උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං 
උප්පජ්ජති. රහතුකානංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපන ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. 

(ක)ය ් ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

181 

පටුන 

ඤාණවිප්පයුත්තානංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං
උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ක)ය ් ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච
රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පනමනින්ද්රියං උප්පජ්ජතිත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

191. (ක) ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ක)ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජති ත ්  ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ

රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ්  ම්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

 ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
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ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
 ද්ධා ම්පයුත්තර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර න ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
ර ොමන ්ර න ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණ ම්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං

පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
ඤාණ ම්පයුත්තානං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණ ම්පයුත්තර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණරත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 

රනො චරත ංර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ර ොමන ්ර නඋපපජ්ජන්තානං
පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංමනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

192. (ක)ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
උරපක්ඛා ම්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

183 

පටුන 

උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය
 රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛා ම්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

 ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 රහතුකානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධා ම්පයුත්තඋරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
උරපක්ඛාය ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණ ම්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං

පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
ඤාණ ම්පයුත්තානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
ඤාණ ම්පයුත්තඋරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 
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 චිත්තකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 

රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

193. (ක)ය ්   ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං
ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධා ම්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්   ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ක)ය ්  ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්   ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොච 
රත ං  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

194. (ක) ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනො
ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං 
පවත්රත ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං මනින්ද්රියඤ්ච

උප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 
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195. (ක)යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථර ොතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනර ොතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ක)යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ ඝානින්ද්රියං
උප්පජ්ජති. කාමාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ක)යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති තත්ථඉත්ථින්ද්රියං…රප.…පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජති. කාමාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ඛ)යත්ථවාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති. පඤ්චරවොකාර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

අරූරප තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං
උප්පජ්ජති. පඤ්චරවොකාර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

අරූරප තත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනො චතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති.
පඤ්චරවොකාර  තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.
(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

196. යත්ථ ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථඉත්ථින්ද්රියං…රප.…පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. කාමාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජතිතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රූපාවචර තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචතත්ථ ඝානින්ද්රියං
උප්පජ්ජති.කාමාවචර තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර අරූපාවචර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචතත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. කාමාවචර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජති තත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ 
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. කාමාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

197. (ක) යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා…රප.…. 

198. (ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. කාමාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචතත්ථ පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජති.කාමාවචර තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොච තත්ථ
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. කාමාවචර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. කාමාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති

පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

199. (ක) යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජතීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…

 ද්ධින්ද්රියං…රප.…පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
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අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ මනින්ද්රියං
උප්පජ්ජති. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

200. යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.… 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

201. යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පනමනින්ද්රියං උප්පජ්ජතිතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

202. (ක)යත්ථ  ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ  ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථ  ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

203. (ක)යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිතත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

204. (ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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 චක්ඛුකානං අර ොතකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
 ර ොතකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
ර ොතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජතීති? 

 ර ොතකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ර ොතකානං
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ් වා පනයත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ඉත්ථීනං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනොචතා ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ්  වා පනයත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො
චරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති. චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානංරත ං
තත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 චක්ඛුකානං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානංවිනාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චක්ඛුකානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
 රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථ ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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 චක්ඛුකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 චක්ඛුකානං ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතිත ් තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.
ඤාණ ම්පයුත්තානං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

205. (ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඝානකානංඉත්ථීනං 
උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ්  වා පනයත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තීනංතා ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො ච තා ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං  ඝානකානං 
උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඝානකානංපුරි ානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.පුරි ානං ඝානකානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතිත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං
තත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 ඝානකානං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර න අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ර ොමන ්ර න  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානංවිනාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 ඝානකානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
 රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
 ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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 ඝානකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 ඝානකානං ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථපඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජතිත ් තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
ඤාණ ම්පයුත්තානං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජති.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

206. (ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ඛ) ය ් වා පනයත්ථ පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වා පනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

නඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 
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(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර න න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
ර ොමන ්ර න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං
උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. උරපක්ඛායඉත්ථීනං
උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචතා ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ඉත්ථීනං රහතුකානං 
උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති  ද්ධින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ)ය ් වා පනයත්ථ ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං
ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං 

උප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං
ඤාණ ම්පයුත්තානං උප්පජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
ඤාණ ම්පයුත්තානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං 
උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජති.(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

207. (ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

නපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානංවිනාර ොමන ්ර නඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර න න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
ර ොමන ්ර නපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං
උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. උරපක්ඛායපුරි ානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං
 රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
 ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජතිත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.  රහතුකානංපුරි ානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානංඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං
ඤාණ ම්පයුත්තානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
ඤාණ ම්පයුත්තානංපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 
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 චිත්තකානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

208. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති.ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

විනාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ 
 ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පනයත්ථ ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජතිත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ
පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

අචිත්තකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො
චරත ංතත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.  චිත්තකානංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත
චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

209. (ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? රනො. 

(ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ

රත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ  ද්ධින්ද්රියං
උප්පජ්ජති. ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
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ර ොමන ්  ම්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධා ම්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථපඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර න ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. 
ර ොමන ්ර න ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණ ම්පයුත්තානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ඤාණ ම්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. 
ඤාණ ම්පයුත්තානං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණ ම්පයුත්තර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
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 චිත්තකානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති.ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.
(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

210. (ක)ය ්  යත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛා ම්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
උරපක්ඛාය  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
උරපක්ඛා ම්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධා ම්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 රහතුකානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තඋරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
උරපක්ඛාය ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ඤාණ ම්පයුත්තානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණ ම්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
ඤාණ ම්පයුත්තානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ඤාණ ම්පයුත්තඋරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

211. (ක) ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 රහතුකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 රහතුකානං ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 
 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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 චිත්තකානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, 

රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත  ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. ( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

212. (ක) ය ්  යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 චිත්තකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.
(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

213. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං  ර ොතකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අචක්ඛුකානං අර ොතකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති ර ොතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අර ොතකානං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අර ොතකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොතින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් ඝානින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 
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අචක්ඛුකානං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අචක්ඛුකානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
අඝානකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, 
රනොචතා ංඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං අචක්ඛුකානං
න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානංන 
ඉත්ථීනං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානංපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජති, 

රනොචරත ංපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං අචක්ඛුකානං
න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 

පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 
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න පුරි ානං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියං නඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචවන්තානංන 

පුරි ානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනොච
රත ංජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානංරත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ් වා පනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චවන්තානං විනා ර ොමන ්ර න අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං
රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං 
අචක්ඛුකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනාඋරපක්ඛාය චක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
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විනා උරපක්ඛායඅචක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානං රත ංඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්   ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අචක්ඛුකානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති  ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං  ද්ධින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අරහතුකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානංඤාණ ම්පයුත්තානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචවන්තානං
අචක්ඛුකානංඤාණවිප්පයුත්තානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචවන්තානං
ඤාණවිප්පයුත්තානංඅචක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 
මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

214. (ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, 

රනොචතා ංඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං අඝානකානංන
ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානංන 
ඉත්ථීනං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් පුරිසින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං අඝානකානංන
පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානංන 

පුරි ානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 

ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් ජීවිතින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච
රත ංජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානංරත ංඝානින්ද්රියඤ්ච 
නඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අඝානකානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං
ඝානින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චවන්තානං විනා ර ොමන ්ර න අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං
රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති ත ් උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං 
අඝානකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනාඋරපක්ඛාය ඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
විනා උරපක්ඛායඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  ද්ධින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
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අඝානකානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං  ද්ධින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අරහතුකානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් පඤ්ඤින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානංඤාණ ම්පයුත්තානංඋපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං 
අඝානකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං ඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං පඤ්ඤින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
ඤාණවිප්පයුත්තානංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන 

උප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
මනින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

215. (ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං
පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං න ඉත්ථීනං න පුරි ානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං
ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං න පුරි ානං න ඉත්ථීනං
උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච
රත ංජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානංරත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න ඉත්ථීනං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං
ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

විනාර ොමන ්ර නඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනංතා ං ර ොමන ්සින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
විනා ර ොමන ්ර න න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං
න ඉත්ථීනං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
විනා උරපක්ඛාය න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති ත ්  ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ං ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානංන 
ඉත්ථීනං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 

 ද්ධින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, 
රනොචතා ංඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං අරහතුකානංන
ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

නඉත්ථීනංඤාණ ම්පයුත්තානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචවන්තානං
න ඉත්ථීනං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
ඤාණවිප්පයුත්තානංනඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 

මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. (ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

216. (ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච
රත ංජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානංරත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න පුරි ානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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විනාර ොමන ්ර නපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචවන්තානං
විනා ර ොමන ්ර න න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

නපුරි ානංඋරපක්ඛායඋපපජ්ජන්තානංරත ංපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං න 
පුරි ානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
විනා උරපක්ඛායන පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්   ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ං ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානංන 
පුරි ානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 
 ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානංපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, 
රනො චරත ංපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචවන්තානංඅරහතුකානං
න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 
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නපුරි ානංඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචවන්තානං
න පුරි ානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
ඤාණවිප්පයුත්තානං නපුරි ානං උපපජ්ජන්තානංරත ංපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං 
අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 
මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

217. (ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං
පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

218 

පටුන 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං
ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ං ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංජීවිතින්ද්රියංන 
උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං 
 ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණරත ංපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනො චරත ංජීවිතින්ද්රියං
නඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ං
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච
රත ං ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  
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භඞ්ගක්ඛරණරත ංමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති.
(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

218. (ක)ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං 
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
ර ොමන ් විප්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ 
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර නඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
උරපක්ඛාවිප්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ 
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ් විප්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
ර ොමන ් විප්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පවත්රත  ද්ධාවිප්පයුත්තර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ

රත ං  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න
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උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
 ද්ධාවිප්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ 

නිර ොධ මාපන්නානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ර ොමන ් විප්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
ර ොමන ් විප්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
ඤාණවිප්පයුත්තර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං නඋප්පජ්ජති.
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
ඤාණවිප්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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219. (ක) ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
උරපක්ඛාවිප්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
උරපක්ඛාවිප්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධාවිප්පයුත්තඋරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං

 ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
 ද්ධාවිප්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
උරපක්ඛාවිප්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
උරපක්ඛාවිප්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණවිප්පයුත්තඋරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං

පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
ඤාණවිප්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ 

නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති ත ් මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

220. (ක) ය ්   ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණවිප්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං

පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ඤාණවිප්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති  ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්   ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
නිර ොධ මාපන්නානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති 

මනින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 
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221. (ක) ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, 
රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

222. (ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථඝානින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 

ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  තත්ථඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනොචතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන
උප්පජ්ජති. අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…පුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර තත්ථපුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනොචතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන
උප්පජ්ජති. අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 
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(ක)යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 
උප්පජ්ජති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අරූරපතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන
උප්පජ්ජති. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

අරූරප තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ මනින්ද්රියං න
උප්පජ්ජති.අ ඤ්ඤ ත්රතතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජති. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

223. යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… 

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථ ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා. 

(ක)යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථ ජීවිතින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 
උප්පජ්ජති. 
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(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.අ ඤ්ඤ ත්රතඅරූරපතත්ථඝානින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථ ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ
මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.අ ඤ්ඤ ත්රතතත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ

ඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

224. (ක) යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා…රප.…. 

225. (ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.අ ඤ්ඤ ත්රතඅරූරපතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්ච 
නඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)යත්ථවා පනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනො ච තත්ථ
මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.අ ඤ්ඤ ත්රතතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති 
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. (පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

226. (ක) යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවා පනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජතීති? 

නත්ථි. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථජීවිතින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 
උප්පජ්ජති.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

227. (ක)යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංන 

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

228. යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

229. යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… 

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිතත්ථ ද්ධින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 
ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

230. (ක) යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 
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231. (ක)ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථර ොතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං ර ොතකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචක්ඛුකානං අර ොතකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිර ොතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

අර ොතකානං චක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථර ොතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං 
චවන්තානං අර ොතකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං ඝානකානංඋපපජ්ජන්තානං රත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචක්ඛුකානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං 
චවන්තානං අඝානකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචක්ඛුකානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න ඉත්ථීනං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචක්ඛුකානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න පුරි ානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං රත ං
තත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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විනා ර ොමන ්ර න  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං විනා ර ොමන ්ර න අචක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචක්ඛුකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං නඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.
 බ්රබ් ංචවන්තානංවිනාඋරපක්ඛායඅචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානංරත ං
තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං රහතුකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචක්ඛුකානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං චක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානං රත ංතත්ථ  ද්ධින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අරහතුකානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
 ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චවන්තානං ඤාණවිප්පයුත්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංතත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජතිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අචක්ඛුකානං චිත්තකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

232. (ක)ය ්  යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

න උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අඝානකානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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න ඉත්ථීනං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න ඉත්ථීනං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අඝානකානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න පුරි ානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනො
චරත ං තත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචවන්තානංරත ංතත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානංර ොමන ්ර නඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංන 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ංතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං 
චවන්තානං අඝානකානංවිනාර ොමන ්ර නඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න
උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං විනා ර ොමන ්ර න අඝානකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං 
චවන්තානං අඝානකානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ංචවන්තානං විනාඋරපක්ඛාය අඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං
තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අඝානකානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
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චවන්තානං අරහතුකානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
 ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනො ච රත ංතත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියංන උප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංතත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චවන්තානං ඤාණවිප්පයුත්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංතත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අඝානකානං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ඝානින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

233. (ක)ය ්  යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථපුරිසින්ද්රියං

න උප්පජ්ජතීති? 

පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනොච
රත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං නඉත්ථීනංන
පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 
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(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනංතා ංතත්ථ පුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනො ච
තා ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං නපුරි ානංන
ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

නඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනො
ච රත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචවන්තානංරත ංතත්ථ
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

නඉත්ථීනංර ොමන ්ර නඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ංතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න ඉත්ථීනං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං විනා ර ොමන ්ර න න ඉත්ථීනං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 
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න ඉත්ථීනං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න ඉත්ථීනං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනාඋරපක්ඛායඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනංතා ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං විනා උරපක්ඛාය න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න ඉත්ථීනං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං 
චවන්තානං අරහතුකානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
 ද්ධින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චවන්තානං න ඉත්ථීනං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංතත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 
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ඤාණවිප්පයුත්තානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං ඤාණවිප්පයුත්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න ඉත්ථීනං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

234. (ක)ය ්  යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථජීවිතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජතීති? 

නපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනො
චරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචවන්තානං රත ංතත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථපුරිසින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

නපුරි ානංර ොමන ්ර නඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ංතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංන උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානංන පුරි ානං විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං රත ංතත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 
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උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං විනා ර ොමන ්ර න න පුරි ානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
පුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න පුරි ානං විනා උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනාඋරපක්ඛායපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං විනා උරපක්ඛාය න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං න පුරි ානං අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථපුරිසින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං 
චවන්තානං අරහතුකානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
 ද්ධින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථ පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 
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න පුරි ානං ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනො ච රත ංතත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චවන්තානං න පුරි ානං ඤාණවිප්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානංපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානංඤාණවිප්පයුත්තානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

න පුරි ානං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං
චවන්තානං අචිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

235. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  යත්ථජීවිතින්ද්රියංන උප්පජ්ජතිත ් තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං
තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  තත්ථජීවිතින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ 
ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ
ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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අචිත්තකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනො
ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත
චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

236. (ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං
තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
ර ොමන ් විප්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්ර නඋපපජ්ජන්තානංපවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
උරපක්ඛාවිප්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  යත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංන උප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ද්ධින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ර ොමන ් විප්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
ර ොමන ් විප්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
 ද්ධින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පවත්රත  ද්ධාවිප්පයුත්තර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ

රත ං තත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනො චරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං
න උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
 ද්ධාවිප්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ් විප්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
ර ොමන ් විප්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං නඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ඤාණවිප්පයුත්තර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
ඤාණවිප්පයුත්තර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ මනින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

විනා ර ොමන ්ර න  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න
උප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

237. (ක) ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛාවිප්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ  ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

උරපක්ඛාවිප්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
 ද්ධින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධාවිප්පයුත්තඋරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංන උප්පජ්ජති.
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

 ද්ධාවිප්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛාවිප්පයුත්තඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

උරපක්ඛාවිප්පයුත්තඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ඤාණවිප්පයුත්තානං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණවිප්පයුත්තඋරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

ඤාණවිප්පයුත්තඋරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ මනින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

විනා උරපක්ඛාය  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංන 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ංචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

238. (ක)ය ්  යත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථපඤ්ඤින්ද්රියං

න උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණවිප්පයුත්ත ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනො ච රත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ඤාණවිප්පයුත්ත ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති 

 ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

අරහතුකානං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

 ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචිත්ත ් 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

239. (ක)ය ්  යත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථමනින්ද්රියං

න උප්පජ්ජතීති? 

ඤාණවිප්පයුත්තානං  චිත්තකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.  බ්රබ් ංචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති
මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(2) අතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

240. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 
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(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වා පනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

241. ය ්  ඝානින්ද්රියං…රප.… ඉත්ථින්ද්රියං… පුරිසින්ද්රියං… 
ජීවිතින්ද්රියං… ර ොමන ්සින්ද්රියං… උරපක්ඛින්ද්රියං…  ද්ධින්ද්රියං… 

පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

242. (ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
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රූපාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ ඝානින්ද්රියං
උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ. පඤ්චරවොකාර තත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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අරූරප තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං
උප්පජ්ජිත්ථ. පඤ්චරවොකාර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අරූරප තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං
උප්පජ්ජිත්ථ. පඤ්චරවොකාර  තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

243. යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… 

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ 
ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ.කාමාවචර තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක)යත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො චතත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවචර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවචර  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

244. (ක) යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා…රප.…. 

245. (ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ 
පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ.කාමාවචර තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

246. (ක) යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…

 ද්ධින්ද්රියං…රප.…පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්රතතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචතත්ථ මනින්ද්රියං
උප්පජ්ජිත්ථ. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

247. (ක) යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

248. යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

249. යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… 

මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථවා පනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ  ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

250. (ක) යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

251. (ක)ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථර ොතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රත ංතත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රත ංතත්ථ
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අරූපානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රත ංතත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ.පඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අරූපානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

252. ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රූපාවච ානංරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රත ං 
තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථ ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. (ඝානින්ද්රියමූලකං) 

253. (ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා…රප.…. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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254. (ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථපුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො චරත ං
තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. (පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

255. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ.
ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ.චතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානංරත ං 
තත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං 
තත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං
තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

256. (ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං ච උප්පජ්ජිත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

257. (ක) ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

ය ්  වා පනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

258. ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

259. (ක)ය ්  යත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථමනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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260. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ ත ් ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…පුරිසින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ්  චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 
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ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

261. ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… 

පුරිසින්ද්රියං… ජීවිතින්ද්රියං … ර ොමන ්සින්ද්රියං… උරපක්ඛින්ද්රියං…

 ද්ධින්ද්රියං…පඤ්ඤින්ද්රියං…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි…රප.…. 

262. (ක) ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

263. (ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර තත්ථ ඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං
නඋප්පජ්ජිත්ථ.අ ඤ්ඤ ත්රතඅරූරප තත්ථඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ. යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 
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රූපාවචර  තත්ථපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං
නඋප්පජ්ජිත්ථ.අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරපතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අරූරපතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං
න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යත්ථ වා පනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අරූරප තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ මනින්ද්රියං න
උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

264. යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… 

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර  තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යත්ථවාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථ ඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචතත්ථ
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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265. (ක) යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා…රප.…. 

266. (ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ 
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)යත්ථවාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො චතත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො චතත්ථ
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

267. (ක)යත්ථ ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථාති? 
නත්ථි. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

268. (ක)යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං

න උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

269. යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

270. යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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271. (ක) යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

272. (ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ර ොතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානං
රත ංතත්ථඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානංඅ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං
රත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානං රත ංතත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අරූපානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රත ංතත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානංඅ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අරූපානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රත ංතත්ථ
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

273. ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ්  යත්ථඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානං රත ංතත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං 
අරූපානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  යත්ථඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං 
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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274. (ක)ය ්  යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ ත ් තත්ථපුරිසින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා…රප.…. 

275. (ක)ය ්  යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථජීවිතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානං රත ංතත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං
අරූපානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 

රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං 
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්ච 
නඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

276. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං නඋප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරන අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න
උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… 

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රත ං
තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ංතත්ථමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජිත්ථ.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

277. ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානං
උපපජ්ජන්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං නඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

278. ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

279. ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

280. (ක)ය ්  යත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථමනින්ද්රියං

න උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(3) අනාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

281. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රය රූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයච පුරි ා එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො 
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං
රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං
ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රය  චක්ඛුකා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  චක්ඛුකා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රය අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං
මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති.
(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

282. (ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ංරත ංඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිතා ංඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතා ං පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තිත ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං
රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  ඝානකා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 
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(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  ඝානකා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං
රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති.
(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

283. (ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිතා ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතා ං පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංරත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රයපුරි ාඑරතරනව භාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ංරත ංපුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඅරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයච පුරි ා
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො චරත ං ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං
රත ංජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච 
තා ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයච පුරි ා එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යාඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වාර ොමන ්ර න 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච 
තා ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඅරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයච පුරි ා 
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඅරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයච පුරි ා
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං
රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති.
(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

284. (ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච 
ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ංරත ංජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො 
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච 
රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච 

ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනොච
රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච 
ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති.
(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

285. (ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 
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ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං

උප්පජ්ජි ් තිරත ංජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

286. (ක) ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
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ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං

උප්පජ්ජි ් ති රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං මනින්ද්රියඤ්ච

උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

287. ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් තිරත ංමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං උරපක්ඛින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. (උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

288. ය ්   ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්   ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

289. (ක) ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 
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290. (ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තිතත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ ඝානින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තිතත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

අරූරප තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

අරූරප තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. (චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

291. යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…

පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)යත්ථ ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති තත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො චතත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

292. (ක) යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා…රප.…. 

293. (ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

282 

පටුන 

රූපාවචර  අරූපාවචර තත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනොචතත්ථ
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථවාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  අරූපාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ

පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති

පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. (පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

294. (ක) යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…

 ද්ධින්ද්රියං…රප.…පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්රතතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච තත්ථමනින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. චතුරවොකාර  පඤ්චරවොකාර  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

295. යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

296. යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

297. යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

298. (ක) යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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299. (ක)ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථර ොතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
තත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.කාමාවච ානංරත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රය ච පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංයාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය චක්ඛුකාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ංතත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  චක්ඛුකා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

අරූපානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච රත ංතත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 
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ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

අරූපානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

300. (ක)ය ්  යත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථඉත්ථින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිතා ංතත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතා ං තත්ථ
පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

287 

පටුන 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය ඝානකාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං තත්ථ

ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං 
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  ඝානකා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං 
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. (ඝානින්ද්රියමූලකං) 
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301. (ක)ය ්  යත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථපුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං 
තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 

ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 

ෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං
තත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිතා ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච තා ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 
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රූපාවච ානං රය ච පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යාඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වාර ොමන ්ර න 

උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිතා ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
චතා ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං කාමාවච ානංරත ං
තත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 
ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං 
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 

ෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංකාමාවච ානංරත ංතත්ථ 

මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති.
(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

302. (ක)ය ්  යත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 
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(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථපුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවනකතිචි

භරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං
රත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං
රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංයාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න 

උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
චරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං කාමාවච ානංරත ං
තත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවනකතිචි
භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ 
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උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවනකතිචි

භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, 

රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති.
(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

303. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් තිඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො 
ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං 
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් තිඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො 
ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං 
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 
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ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං
තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං
තත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

304. (ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං 
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පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

305. ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

306. ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

307. (ක)ය ්  යත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථමනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

308. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 
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(ඛ) ය ්  වා පන ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති.පච්ඡිමභවිකානං
රය ච අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයච පුරි ා එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.පච්ඡිමභවිකානං 
රය ච අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො 
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානං රය ච අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං ජීවිතින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං
රත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  චක්ඛුකා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානංරයචඅරූපංඋපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති
රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  චක්ඛුකා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානංරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං
රත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

309. (ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න
උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රය චරූපාවච ං අරූපාවච ං 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 

ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උපපජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානං රය ච අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  ඝානකා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජි ් ති.පච්ඡිමභවිකානංරයචඅරූපංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්ති 

රත ංර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානං රය ච ර ොමන ්ර න රූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ්  වා පනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  ඝානකා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානං රය ච ර ොමන ්ර න රූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පච්ඡිමභවිකානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති මනින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

310. (ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න
උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චන 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං
ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.පච්ඡිමභවිකානංරයචරූපාවච ංඅරූපාවච ං 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඅරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයච පුරි ා
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රයරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයච පුරි ා එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රය ච අරූපං
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව
ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච තා ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රය ච අරූපං 
උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 

ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඅරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රයචපුරි ා
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රය ච පුරි ා එරතරනව 
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

යාඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වාර ොමන ්ර න 

උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිතා ංඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච තා ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රය ච පුරි ා
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයරූපාවච ංඅරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයච පුරි ා
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
පච්ඡිමභවිකානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති මනින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. (ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

311. (ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච 

ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 

ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො 
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රය ච අරූපං
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි
භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රය පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් ති, 

රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රය ච අරූපං
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි
භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච 

ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච
රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං යා ච ඉත්ථිරයො
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනොචරත ංපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.පච්ඡිමභවිකානංයාචඉත්ථිරයො 
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රය රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච 

ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න
උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති

මනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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312. (ක)ය ්  ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

313. (ක)ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් උරපක්ඛින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 
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ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

314. ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනරත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

315. ය ්   ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

316. (ක) ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. (පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 
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317. (ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර තත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං
න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර තත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං
න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)යත්ථවාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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අරූරපතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං
න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

අරූරපතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතත්ථ මනින්ද්රියංන
උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

318. යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…

පුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 

(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 
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(ක) යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිරනො චතත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනො චතත්ථ
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

319. (ක) යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා…රප.…. 

320. (ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) යත්ථ වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත අරූරප තත්ථ 

පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ)යත්ථවාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)යත්ථවාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවචර අරූපාවචර තත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතත්ථ
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්රත තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

321. (ක)යත්ථ ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 

(ඛ)යත්ථවාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? උප්පජ්ජි ් ති. 

යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් තීති? 

නත්ථි. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? උප්පජ්ජි ් ති. (ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

322. යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 
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යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

323. යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිතත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

324. යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

325. (ක) යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ මනින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) යත්ථ වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

326. (ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

ර ොතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං 
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රය ච පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං 
තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං 
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථපුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං යාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවන කතිචිභරවෙ ්ර ත්වා

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං
තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රත ං
තත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රය චක්ඛුකාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ංතත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න
උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං
රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

අරූපානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච රත ංතත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං 
තත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  චක්ඛුකා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන
උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.…පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

අරූපානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච රත ංතත්ථ
මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.පච්ඡිමභවිකානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථ මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. (චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

327. (ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රයපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං තත්ථඝානින්ද්රියංන



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රූපාවච ානං අරූපාවච ානං
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං 
තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං 
රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රත ං
තත්ථඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං 
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රය ඝානකාඋරපක්ඛායඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න 
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උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං
රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රය  ඝානකා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 

තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංන 
උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං 
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

328. (ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රයපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං තත්ථපුරිසින්ද්රියංන
උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රූපාවච ානං අරූපාවච ානං
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං
තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං
රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 

ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං රත ං
තත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රය ච පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා 
ර ොමන ්ර නඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංන 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රය ච පුරි ා
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

යා ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රය ච පුරි ා
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

314 

පටුන 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 

ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ 

ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රය ච පුරි ා එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

යාඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වාර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රය ච පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි 

භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං
තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.…පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 

ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 

මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

329. (ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රූපාවච ානං අරූපාවච ානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවනකතිචි
භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිජීවිතින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානංයාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා 
ර ොමන ්ර නඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංන 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
පඤ්චරවොකාර පච්ඡිමභවිකානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංයාචඉත්ථිරයො
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රය පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
පඤ්චරවොකාර පච්ඡිමභවිකානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංයාචඉත්ථිරයො
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
පුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ්  යත්ථපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං 

න උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවනකතිචි
භරව ෙ ්ර ත්වා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ 

පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජි ් ති.පච්ඡිමභවිකානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංයාචඉත්ථිරයොඑරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රය පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
පච්ඡිමභවිකානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංයාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචි 
භරව ෙ ්ර ත්වා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං
තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවනකතිචි
භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

330. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 
උප්පජ්ජි ් ති අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 

ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ක)ය ් යත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 
උප්පජ්ජි ් ති අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් තීති? 
ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං 
තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති.
(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

331. (ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් තිරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං 
තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං 
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් තිරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං 
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං 
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 
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ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් තිරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං 
තත්ථ මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං අ ඤ්ඤ ත්තානං 
රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති මනින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

332. ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජි ් ති රත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං
තත්ථ මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති මනින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති.ය ්  වා පනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

333. ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

334. (ක) ය ්  යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(4) පච්චුප්පන්නාතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

335. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං…රප.…

උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානංරත ංමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.
(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

336. ය ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං 
උපපජ්ජන්තානංරත ංපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං 
උපපජ්ජන්තානංරත ංජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං…රප.…

උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 
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ය ්  වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථත ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ 

ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ංමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ඝානන්ද්රියමූලකං) 

337. (ක)ය ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනං
තා ංපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනං
තා ංජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං…රප.…
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 
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ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං
තා ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.
(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

338. (ක)ය ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානං
රත ංජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං…රප.…
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං
රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.
(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

339. (ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 
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ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 

ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ ත ් ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

340. (ක) ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.
(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

341. (ක) ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 
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(ඛ) ය ්  වා පන  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං  ද්ධින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ං ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජතිත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

342. (ක) ය ්   ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංපඤ්ඤින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත  ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්   ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 

ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්   ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 
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 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත  ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

343. (ක)ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

344. යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

345. (ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ර ොතින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ් තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජතීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං 
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උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ.  චක්ඛුකානං කාමාවච ං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඝානින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ං 

තත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.
 චක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ.  චක්ඛුකානං කාමාවච ං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ං 

තත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.
 චක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං 
උප්පජ්ජති. චක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

අරූපානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති  ද්ධින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථ ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ ත ් තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

අරූපානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ 
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානං
රත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

අරූපානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

346. ය ්  යත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථඉත්ථින්ද්රියං…රප.… 

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 
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ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ංතත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ 
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං 
තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං අරූපාවච ානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං
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තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.ය ් යත්ථ 
ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච 
රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං
තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

347. (ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

තත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.… 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

348. (ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථපුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච
රත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. පුරි ානං උපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
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තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො
චරත ං තත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච
රත ංතත්ථ පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං තත්ථ
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

349. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තං 

උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ං පඤ්චරවොකා ං
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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උප්පජ්ජති.චතුරවොකා ංපඤ්චරවොකා ංඋපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තංඋපපජ්ජන්තානංරත ං තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ.
ඉතර  ං චතුරවොකා ං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං 
උප්පජ්ජති.චතුරවොකා ංපඤ්චරවොකා ංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රතචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තංඋපපජ්ජන්තානංරත ං තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ.ඉතර  ං
චතුරවොකා ං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං 
උප්පජ්ජති.චතුරවොකා ංපඤ්චරවොකා ංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රතචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

334 

පටුන 

350. ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

351. (ක)ය ්  යත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො
ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජන්තානං පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ් යත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො
ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ 

රත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 
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ය ්  වා පනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

352. (ක) ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං  රහතුකානං 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත  ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථ ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථ 
 ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජිත්ථ ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං රහතුකානංඋපපජ්ජන්තානං
පවත්රත  ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
 ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ 
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 ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
 ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

353. (ක) ය ්  යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං ඤාණ ම්පයුත්තානං
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
තත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ 
පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච

උප්පජ්ජිත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

354. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් ඝානින්ද්රියං නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ්  ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක)ය ්  චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති ත ් ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං…රප.…

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න 

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි…රප.…. 

355. (ක) ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? නත්ථි. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

356. යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජිත්ථාති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

357. (ක)ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථර ොතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ ර ොතින්ද්රියංන
උප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවාර පරිනිබ්බ්න්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානංරත ං
තත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිර ොතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.සුද්ධාවාර  පරිනිබ්බ්න්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ං 

තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජිත්ථ.රූපාවච ාචවන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංරත ංතත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

රූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. රූපාවච ා චවන්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ං 

තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජිත්ථ.රූපාවච ාචවන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංරත ංතත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

රූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. රූපාවච ා චවන්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 
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(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ.
සුද්ධාවාර  පරිනිබ්බ්න්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 

රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.සුද්ධාවාර  පරිනිබ්බ්න්තානං
රත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවාර  පරිනිබ්බ්න්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ර ොතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. සුද්ධාවාර  
පරිනිබ්බ්න්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

අරූපානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවාර  පරිනිබ්බ්න්තානං
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අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.සුද්ධාවාර  පරිනිබ්බ්න්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

ය ් යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

අරූපානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. සුද්ධාවාර  පරිනිබ්බ්න්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජති.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

358. ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියං…රප.… පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 
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(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනො ච රත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ. 
සුද්ධාවා ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානං
රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… 

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං අරූපාවච ානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ංතත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ.ය ් 
වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

359. (ක)ය ්  යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථපුරිසින්ද්රියං

න උප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 
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උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං රත ං තත්ථ 

ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානං
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං නඋප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… 

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ංතත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

360. (ක)ය ්  යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථජීවිතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං රත ං තත්ථ 

පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.සුද්ධාවා ානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානං
රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා. 

ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… 

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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361. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තා චවන්තාන රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තං 

උපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං
තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තා චවන්තානං රත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජිත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… 

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තා 
චවන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වාපනයත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තංඋපපජ්ජන්තානංරත ං තත්ථ

මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.
සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තා චවන්තානං 
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. 

(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 
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362. ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං
තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
මනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? ආමන්තා.(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

363. (ක) ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං
තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජති ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. සුද්ධාවා ානං
උපපත්තිචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
 ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං
තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. සුද්ධාවා ානං 
උපපත්තිචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති.
(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

364. ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ 
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චන 

උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
 ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

365. (ක)ය ්  යත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ මනින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ 

මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 
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සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
චරත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.සුද්ධාවා ානං උපපත්තිචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(5) පච්චුප්පන්නානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

366. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච අරූපං 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංර ොතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං චක්ඛුකානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ර ොතින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානංඋපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච රූපාවච ං 
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං 
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච රූපාවච ං 
අරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවන
කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? ( දි ං ) 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 
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පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  චක්ඛුකා 
උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  චක්ඛුකා 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

350 

පටුන 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

367. (ක)ය ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච රූපාවච ං
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවන
කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච රූපාවච ං
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං ඝානකානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරයච ඝානකාඋරපක්ඛාය 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 

ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  ඝානකා
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 

ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  ඝානකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච

උප්පජ්ජති. (ඝානින්ද්රියමූලකං) 

368. (ක)ය ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං යා ච ඉත්ථිරයො රූපාවච ං 
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං

තා ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉත ා ං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනං
තා ංපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 
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(ක)ය ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො ච තා ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉත ා ං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං
තා ංඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනං
තා ංජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං යා ච ඉත්ථිරයො උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචතා ංර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉත ා ංඉත්ථීනං 
උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති ත ් උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනංයාචඉත්ථිරයො ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉත ා ං ඉත්ථීනං
උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ං උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනං
තා ංඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනො ච තා ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉත ා ං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං
තා ංඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං
තා ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.
(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

369. (ක)ය ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංපුරි ානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං 
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උප්පජ්ජති, රනොචරත ංර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංපුරි ානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා ර ොමන ්ර න 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං පුරි ානං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංපුරි ානං උපපජ්ජන්තානං
රත ංපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති ත ් පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං න පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං 
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උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

370. (ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති ත ් උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියං 
උප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රතචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණ
රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
 බ්රබ් ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පටුන 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච
රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ං මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  බ්රබ් ං 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

371. (ක) ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ් 
අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් තිත ්  චිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං 
උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ංඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජති. 

ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
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ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ර ොමන ්ර න 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

372. ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං
උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ං මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

373. ය ්   ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතිත ් පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච
රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත  ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං  ද්ධින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 
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ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්   ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත  ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. ( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

374. (ක) ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච
රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං ඤාණ ම්පයුත්තානං 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං 
පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

375. යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

376. (ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති ර ොතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං 
උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානං 

රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං 
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං
තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ්  වාපනයත්ථඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ං 

තත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති.
 චක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානං 
රයචපුරි ා එරතරනවභාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනො ච රත ං
තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං කාමාවච ං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ං 

තත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.
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 චක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානං 
යාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

තා ං උපපජ්ජන්තීනං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං
තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං කාමාවච ං 
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ං 

තත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.
 චක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.
 චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  චක්ඛුකා 
උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං 
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  චක්ඛුකා 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං 
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

අරූපානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

අරූපානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජති.  චක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

377. (ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා එරතරනව 

භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. 
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංයා චඉත්ථිරයො එරතරනව 

භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං

රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථ පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති. 
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 

ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරයච ඝානකාඋරපක්ඛාය 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  ඝානකා
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං අරූපාවච ානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං
තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං
 ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති 
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  ඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං
තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති.
(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

378. (ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව 
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං

තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති.ඉත ා ංඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනංතා ංතත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

තත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති.
ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනොචතා ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති. ඉත ා ංඉත්ථීනං
උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං යා ච ඉත්ථිරයො උරපක්ඛාය
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචතා ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉත ා ං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
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තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනංයාචඉත්ථිරයො ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ 

ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච තා ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉත ා ං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො
චරත ං තත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනංතා ංතත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනො චතා ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉත ා ං ඉත්ථීනං
උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ 

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

379. (ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ංපුරි ානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථපුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච
රත ං තත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති. පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා ර ොමන ්ර න 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො
චරත ං තත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති.පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංපුරි ානං
උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජති. පුරි ානංඋපපජ්ජන්තානං රත ංතත්ථ

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

380. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං 
චතුරවොකා ං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති. චතුරවොකා ං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත චිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං 
චතුරවොකා ං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං 
උප්පජ්ජති.චතුරවොකා ංපඤ්චරවොකා ංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රතචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං චතුරවොකා ං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත චිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං 
උප්පජ්ජති.චතුරවොකා ංපඤ්චරවොකා ංඋපපජ්ජන්තානංපවත්රතචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජති.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

381. (ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ් 
අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් තිත ්  චිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං 
තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ
රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං
පවත්රත ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.…පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති. 
ඉතර  ං ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පටුන 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ර ොමන ්ර න උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

382. ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත
උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජති. උරපක්ඛාය උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

383. ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති, රනො
ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං  රහතුකානං 
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත  ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො චරත ංතත්ථ
 ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජති.  රහතුකානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

373 

පටුන 

 ද්ධා ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් ති ද්ධින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

384. (ක) ය ්  යත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ මනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති, 
රනොචරත ංතත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං ඤාණ ම්පයුත්තානං
උපපජ්ජන්තානං පවත්රත ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං
තත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජතීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථ 
පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජති. ඤාණ ම්පයුත්තානං උපපජ්ජන්තානං පවත්රත 

ඤාණ ම්පයුත්තචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජති.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

385. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංර ොතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර 
පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච අරූපං උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති
ර ොතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච අරූපං 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංඋපපජ්ජන්තානං රත ං ර ොතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. පඤ්චරවොකාර  
පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච අරූපං උපපජ්ජිත්වා
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පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං ර ොතින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් ඝානින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර 
පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං 
උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන 
උප්පජ්ජතිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච රූපාවච ං 
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. 
පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං 
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර 
පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං 
උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 
ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච රූපාවච ං 
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයචපුරි ා එරතරනවභාරවන
කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් න්ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.
පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං 
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අරූපාවච ංඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවන
කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර 
පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි
භරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච රූපාවච ං 
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ංපුරිසින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.
පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව
භාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ං
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර 
පරිනිබ්බ්න්තානංඅරූරප පච්ඡිමභවිකානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති
ජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. පඤ්චරවොකාර 
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පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පඤ්චරවොකාර පරිනිබ්බ්න්තානංඅරූරපපච්ඡිමභවිකානංරයච උරපක්ඛාය
උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  චක්ඛුකා 
උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංචක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජති.
පඤ්චරවොකාර පරිනිබ්බ්න්තානංඅරූරපපච්ඡිමභවිකානංරයචඋරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච 

ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  චක්ඛුකා 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න
උප්පජ්ජති. පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රය ච
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ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර 
පරිනිබ්බ්න්තානංඅරූරපපච්ඡිමභවිකානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති
මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. පඤ්චරවොකාර  
පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රත ං මනින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

386. (ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  
පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය චරූපාවච ං
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයචපුරි ා එරතරනවභාරවන 

කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච රූපාවච ං
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවන
කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.
කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයච
රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රය ච පුරි ා
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං
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චවන්තානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් පුරිසින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  

පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය චරූපාවච ං
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව
භාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ං
ඝානින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච රූපාවච ං
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ංපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.
කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයච
රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං 
චවන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් ජීවිතින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං
ඝානින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර  
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 
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(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  
පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයචඋරපක්ඛාය
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ංඝානින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරයච ඝානකාඋරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

ර ොමන ්සින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.
කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයච
උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ්  වා පනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඝානින්ද්රියංන 

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  ඝානකා
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න
උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානං රය ච ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති
රත ංචවන්තානංරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ්  ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංඅඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං
ඝානින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං 
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. 

(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

387. (ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය චරූපාවච ං
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව 

භාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ං 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං යා ච ඉත්ථිරයො රූපාවච ං 
අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං

තා ංපුරිසින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතා ංඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.
කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයච
රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යා ච ඉත්ථිරයො
එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං
චවන්තානං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං ජීවිතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර  අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයචඋරපක්ඛාය
උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං චවන්තානංරත ංඉත්ථින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං යා ච ඉත්ථිරයො උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං තා ං

ර ොමන ්සින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතා ංඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති.
කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයච
උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 
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පටුන 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ඉත්ථින්ද්රියං න
උප්පජ්ජති රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනංයා චඉත්ථිරයොර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිතා ංඋපපජ්ජන්තීනං තා ංඋරපක්ඛින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තානංරත ං ඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං මනින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර  
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං 
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. 

(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

388. (ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර 
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පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං 
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං ජීවිතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර  
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං
ජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරය චඋරපක්ඛාය
උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ං පුරිසින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා උරපක්ඛාය
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ං පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. 

කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං
රය චඋරපක්ඛායඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං
පුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා ර ොමන ්ර න 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. 
කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයච 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

ය ්  පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංනපුරි ානංඋපපජ්ජන්තානංරත ං පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං 
පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං මනින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර  
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති.
(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

389. (ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ං ජීවිතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජි ් තිත ් චිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ංජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ්  වාපනර ොමන ්සින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තිත ් ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

385 

පටුන 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ් 
අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණරත ංර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ං ජීවිතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං 
ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  
අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් තිත ්  චිත්ත ්  

භඞ්ගක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජති. 

ය ්  ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ංචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණරත ං ජීවිතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 
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පච්ඡිමචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති.
(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

390. (ක)ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් උරපක්ඛින්ද්රියංන 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න
උප්පජ්ජි ් ති. ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ රත ංර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ් 
අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ් 
අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් තිත ්  චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති. 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 
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ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං මනින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං මනින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

391. ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං

උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ං මනින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං මනින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජි ් තිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. (උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

392. ය ්   ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… 

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ නිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං  ද්ධින්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්   ද්ධින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 
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පච්ඡිමචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති.
( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

393. (ක) ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණනිර ොධ මාපන්නානං අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ං පඤ්ඤින්ද්රියං

න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති පච්ඡිමචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ රත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ රත ං
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති.
(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

394. යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති තත්ථ ර ොතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

395. (ක)ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථර ොතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථර ොතින්ද්රියංන 
උප්පජ්ජි ් ති.පඤ්චරවොකාර පරිනිබ්බ්න්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානං
රත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිර ොතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජති.
පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ 
ර ොතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ං උපපජ්ජන්තානංරත ං

තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න
උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවච ා චවන්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති 

ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානං 

රත ංතත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන 
උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවච ා චවන්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ං 

තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවච ා චවන්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රය ච පුරි ා එරතරනව භාරවන කතිචි භරව
ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානං 
රයචපුරි ා එරතරනවභාරවන කතිචිභරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
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රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවච ා චවන්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රය ච පුරි ා එරතරනව 

භාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානංරත ං
තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ාචවන්තානංඅචක්ඛුකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ං 

තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවච ා චවන්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානංයාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව
ෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ංචවන්තීනංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරූපාවච ංඋපපජ්ජන්තානං 
යාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

තා ං උපපජ්ජන්තීනං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවච ාචවන්තානං අ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංයාචඉත්ථිරයොඑරතරනව
භාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං චවන්තීනං රත ං
තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අචක්ඛුකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

චක්ඛුන්ද්රියං නඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.
පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානංපඤ්චරවොකා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.
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පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රය ච  චක්ඛුකා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  චක්ඛුකා 
උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන 

උප්පජ්ජති.පඤ්චරවොකාර පරිනිබ්බ්න්තානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංරය
ච චක්ඛුකා උරපක්ඛායඋපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචවන්තානං
රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

අරූපානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප 
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රය ච  චක්ඛුකා ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පඤ්චරවොකා ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  චක්ඛුකා 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ 
චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති. පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප 

පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රය ච  චක්ඛුකා ර ොමන ්ර න 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

ය ් යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

පඤ්චරවොකා ා චවන්තානං අචක්ඛුකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

අරූපානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති 
මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානංපඤ්චරවොකා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ මනින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජති.
පඤ්චරවොකාර  පරිනිබ්බ්න්තානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං 
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති.
(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

396. (ක)ය ්  යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජි ් ති.කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරය
චපුරි ා එරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං
චවන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා එරතරනව 
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං
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රත ංතත්ථ ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංන 
උප්පජ්ජති.කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරයච
පුරි ා එරතරනවභාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ං
චවන්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න
උප්පජ්ජි ් ති.කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවච ානං අරූපාවච ානංයා
ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවනකතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති
තා ංචවන්තීනංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති පුරිසින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංයා චඉත්ථිරයො එරතරනව 
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං

රත ංතත්ථ පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංන 
උප්පජ්ජති.කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවච ානං අරූපාවච ානං යා ච
ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති
තා ංචවන්තීනංරත ං තත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චවන්තානං අඝානකානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් ති.
කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර  අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංරත ං
තත්ථඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 
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පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති.කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංරයචඋරපක්ඛායඋපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානංකාමාවච ංඋපපජ්ජන්තානංරයච ඝානකාඋරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රය ච උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන 
උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං අරූපාවච ානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රය ච 
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං
තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පච්ඡිමභවිකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රය ච  ඝානකා
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං

රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ
ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර 
අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රය ච ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං අඝානකානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං

රූපාවච ානං අරූපාවච ානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඝානකානංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ මනින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංඅ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. 

(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

397. (ක)ය ්  යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති ත ් තත්ථපුරිසින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං රත ං 

තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති.කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවච ානංඅරූපාවච ානංයා
ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවනකතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති
තා ංචවන්තීනංරත ං තත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිපුරිසින්ද්රියඤ්චන 
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව 
භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං

තා ංතත්ථ පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචතා ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංන 
උප්පජ්ජති.කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවච ානං අරූපාවච ානං යා ච
ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති
තා ංචවන්තීනංරත ං තත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජති. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර  

පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං යා ච ඉත්ථිරයො උරපක්ඛාය
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං චවන්තීනං රත ං තත්ථ
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංන උප්පජ්ජතීති? 
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පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං යා ච ඉත්ථිරයො උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං යා ච ඉත්ථිරයො උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං චවන්තීනං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං යා ච ඉත්ථිරයො
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං චවන්තීනං රත ං
තත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානංඉත්ථීනංඋපපජ්ජන්තීනංයාචඉත්ථිරයො ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න
උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං යා ච ඉත්ථිරයො ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති තා ං චවන්තීනං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියංන උප්පජ්ජතිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න ඉත්ථීනං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ං තත්ථඉත්ථින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ 

ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං ඉත්ථීනං උපපජ්ජන්තීනං තා ං තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච තා ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති.
(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

398. (ක)ය ්  යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථජීවිතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජතිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර  

පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රය ච පුරි ා උරපක්ඛාය
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං තත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

399 

පටුන 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රය ච පුරි ා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ංතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති.කාමාවචර පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රය ච පුරි ා
ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං
තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උප්පජ්ජන්තානං රය ච පුරි ා ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානංරයචපුරි ාර ොමන ්ර නඋපපජ්ජිත්වා
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චවන්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවච ා චවන්තානං න පුරි ානං කාමාවච ං උපපජ්ජන්තානං 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. කාමාවචර  පරිනිබ්බ්න්තානං
රූපාවචර  අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 
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ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමභවිකානං පුරි ානං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. කාමාවචර 
පරිනිබ්බ්න්තානංරූපාවචර අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති.
(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

399. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  
චිත්ත ්  අනන්ත ා උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  

චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තා චවන්තානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජතිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ්  
උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න
උප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තංඋප්පජ්ජි ් තිත ් චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තා චවන්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් තිජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

(ක)ය ් යත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං
න උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ් 
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භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තා චවන්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ් 
උප්පාෙක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති.
පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තාචවන්තානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

චතුරවොකා ාපඤ්චරවොකා ාචවන්තානංපවත්රතචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ 

රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජි ් ති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තා චවන්තානං
රත ං තත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තං උපපජ්ජන්තානං රත ං

තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තා චවන්තානං රත ං
තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. 

(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

400. (ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං
තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
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උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජතිඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ ය ්  චිත්ත ් 
අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් තිත ්  චිත්ත ් 

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච රත ං
තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ් 
අනන්ත ා ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් තිත ්  චිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. 

ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.…පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ් විප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ං
තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  
භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති මනින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න
උප්පජ්ජති. ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ 

මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. 

(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

401. ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 
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 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ උරපක්ඛාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, රනො ච රත ං

තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංඅ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  උප්පාෙක්ඛරණ රත ං තත්ථ 

මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න 
උප්පජ්ජති. උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ 

ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ 
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජති. 

(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

402. ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ  ද්ධාවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනොචරත ංතත්ථ 

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණඅ ඤ්ඤ ත්තානං 
රත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, 
රනොචරත ංතත්ථ ද්ධින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති ද්ධින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජති.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

403. (ක)ය ්  යත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතිත ් තත්ථමනින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? 

 බ්රබ් ං චිත්ත ්  භඞ්ගක්ඛරණ ඤාණවිප්පයුත්තචිත්ත ්  

උප්පාෙක්ඛරණරත ං තත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජති, රනො චරත ංතත්ථ
මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.පච්ඡිමචිත්ත ් භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානං
රත ංතත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජතිමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජතීති? 

පච්ඡිමචිත්ත ් උප්පාෙක්ඛරණරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජති. පච්ඡිමචිත්ත ් 
භඞ්ගක්ඛරණ අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථ මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති

පඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජති. (පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(6) අතීතානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමපුග් ක ො 

404. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං ර ොතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං
රත ංචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ ර ොතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං ඝානින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ ත ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රයචපුරි ා එරතරනවභාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං 
ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ 

ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තියාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං 
ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ංචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ඉතර  ං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංරත ංචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං මනින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

405. (ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රයචපුරි ා එරතරනවභාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං ඉත්ථින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති යාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව ෙ ්ර ත්වා

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පච්ඡිමභවිකානං රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං 
ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ංඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංරත ංඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං මනින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

ආමන්තා.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

406. (ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පච්ඡිමභවිකානං රය ච රූපාවච ං අරූපාවච ං උපපජ්ජිත්වා 
පරිනිබ්බ්ායි ් න්තියාචඉත්ථිරයොඑරතරනවභාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං පුරිසින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං 
ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ංඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ්  ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංරත ංඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං මනින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා.(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

407. (ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං 
ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ං පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)ය ් පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ්  උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානං රය ච ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති

රත ංපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.
ඉතර  ං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

410 

පටුන 

ය ්  පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමභවිකානංරත ංපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං මනින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා.(පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

408. (ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති රත ං ජීවිතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංරත ං 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති රත ං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

411 

පටුන 

ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

409. (ක) ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

ය ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච
රත ං මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

410. ය ්  උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං
මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

411. ය ්   ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…

මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං  ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ් වාපනමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්   ද්ධින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 
ආමන්තා.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

412. (ක) ය ්  පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං රත ං පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ
මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)අනුක ොමඔොක ො 

413. යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොතින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති?…රප.…. 

( )අනුක ොමපුග් ක ොො ා 

414. (ක)ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, 

රනොචරත ංතත්ථර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංපඤ්චරවොකා ානං
රත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථර ොතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රූපාවච ානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං 
කාමාවච ානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථචක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රූපාවච ානං රය ච පුරි ා එරතරනව
භාරවන කතිචිභරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං 
කාමාවච ානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රූපාවච ානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව
භාරවන කතිචිභරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියං 

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං 
කාමාවච ානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච 

උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනොචරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ං පඤ්චරවොකා ානං
රත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච  චක්ඛුකා උරපක්ඛාය 

උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො
චරත ංතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංපඤ්චරවොකා ානං
රත ංතත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච  චක්ඛුකා ර ොමන ්ර න 

උපපජ්ජිත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං පඤ්චරවොකා ානං
රත ං තත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

අරූපානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච රත ංතත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ.පඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං පඤ්චරවොකා ානං
රත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

අරූපානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච 
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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415. (ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 

ෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච 
රත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංකාමාවච ානං රත ංතත්ථ
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි

භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං
රත ංතත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං
තත්ථඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

416 

පටුන 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච  ඝානකා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 
ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච  ඝානකා ර ොමන ්ර න

උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනො
චරත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංකාමාවච ානංරත ං
තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං
තත්ථඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ඝානින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

417 

පටුන 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානං රත ංතත්ථ මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති, රනො 
ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ.(ඝානින්ද්රියමූලකං) 

416. (ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි

භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං
රත ංතත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං
තත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං යා ච ඉත්ථිරයො උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං 
තත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් ති.ඉතර  ංකාමාවච ානංරත ංතත්ථ 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

418 

පටුන 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංයාචඉත්ථිරයොර ොමන ්ර නඋපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං 
තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 
ඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං
තත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. (ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

417. (ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං
තත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

419 

පටුන 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ්  තත්ථපුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච පුරි ා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථ පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
පුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච පුරි ා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං තත්ථ 

පුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

420 

පටුන 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං කාමාවච ානං රත ං
තත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ පුරිසින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

රූපාවච ානංඅරූපාවච ානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. කාමාවච ානං රත ං තත්ථ

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. (පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

418. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
උරපක්ඛා ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං

තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං 
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ 

ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං 
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං

තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

421 

පටුන 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානං රත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 
ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ 

මනින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති ජීවිතින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

419. (ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති රත ං තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං 
උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ 
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ.ඉතර  ං
චතුරවොකා ානං පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් තිර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

422 

පටුන 

ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො
ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ 
මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ානං දුතිරය චිත්රත වත්තමාරන රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ.ඉතර  ං
චතුරවොකා ානංපඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ. (ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

420. ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානංරත ංතත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති 
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චඋප්පජ්ජිත්ථ.(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 

421. ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංඋප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් ති  ද්ධින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ.( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

422. (ක)ය ්  යත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථමනින්ද්රියං 

උප්පජ්ජි ් තීති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච
රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජිත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියංඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථමනින්ද්රියං උප්පජ්ජි ් ති, රනො
ච රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්ථ. ඉතර  ං චතුරවොකා ානං
පඤ්චරවොකා ානං රත ංතත්ථමනින්ද්රියඤ්ච උප්පජ්ජි ් තිපඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
උප්පජ්ජිත්ථ.(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඝ)පච්චනීෙපුග් ක ො 

423. (ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 

(ඛ) ය ්  වා පන ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ඝානින්ද්රියං…රප.…

ඉත්ථින්ද්රියං…රප.…පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 

ය ්  වා පන පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  ර ොමන ්සින්ද්රියං…රප.…

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 

ය ්  වා පන උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්   ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  චක්ඛුන්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

424. ය ්  ඝානින්ද්රියං…රප.… ඉත්ථින්ද්රියං… පුරිසින්ද්රියං… 
ජීවිතින්ද්රියං… ර ොමන ්සින්ද්රියං… උරපක්ඛින්ද්රියං…  ද්ධින්ද්රියං… 

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? නත්ථි. 

ය ්  වා පන මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  පඤ්ඤින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ඞ)පච්චනීෙඔොක ො 

425. යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ තත්ථ ර ොතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් තීති?…රප.…. 

(ච)පච්චනීෙපුග් ක ොො ා 

426. (ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ර ොතින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ර ොතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ.
සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ර ොතින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ ත ් තත්ථ ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. 
සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ්  යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඉත්ථින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රූපාවච ානං රය ච පුරි ා එරතරනව
භාරවනකතිචිභරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ.
සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රූපාවච ානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව
භාරවන කතිචිභරවෙ ්ර ත්වාපරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. 
සුද්ධාවා ානං අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. සුද්ධාවා ානං අරූරප
පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. 
සුද්ධාවා ානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච  චක්ඛුකා උරපක්ඛාය 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. 
සුද්ධාවා ානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංඅරූපානංරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජි ් තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

අරූපානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ, රනොච රත ංතත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. සුද්ධාවා ානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

චක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච  චක්ඛුකා ර ොමන ්ර න 
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ.



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

427 

පටුන 

සුද්ධාවා ානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් යත්ථචක්ඛුන්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

අරූපානං රත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, රනොචරත ංතත්ථ
මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. සුද්ධාවා ානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පඤ්චරවොකාර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ං තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ.
සුද්ධාවා ානං අරූරප පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ.
(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

427. (ක)ය ්  යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංරයචපුරි ාඑරතරනවභාරවනකතිචිභරව 

ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනොචරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.රූපාවච ානං අරූපාවච ානං
රත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ්  යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි
භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

428 

පටුන 

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ.රූපාවච ානං
අරූපාවච ානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති.රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථඝානින්ද්රියඤ්ච නඋප්පජ්ජිත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. රූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං 
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච  ඝානකා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච 
රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං 
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ්  යත්ථ ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? 
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රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. රූපාවචර  

අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච  ඝානකා ර ොමන ්ර න
උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න

උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච රත ංතත්ථ ඝානින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ.රූපාවචර 
අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් යත්ථඝානින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.… 

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ඝානින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ඝානින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  අරූපාවචර  

පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න

උප්පජ්ජි ් තිඝානින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. (ඝානින්ද්රියමූලකං) 

428. (ක)ය ්  යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථපුරිසින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං යා ච ඉත්ථිරයො එරතරනව භාරවන කතිචි
භරව ෙ ්ර ත්වා පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න 

උප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ.රූපාවච ානං 
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අරූපාවච ානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන

උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්ච

නඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. රූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං යා ච ඉත්ථිරයො උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනොච
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 

උප්පජ්ජි ් තිඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. රූපාවචර  

අරූපාවචර පච්ඡිමභවිකානංඅ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථඉත්ථින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර පච්ඡිමභවිකානංයාචඉත්ථිරයොර ොමන ්ර නඋපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච 
රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ් යත්ථඉත්ථින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ ඉත්ථින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති ඉත්ථින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ.(ඉත්ථින්ද්රියමූලකං) 

429. (ක)ය ්  යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථජීවිතින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති.රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්චන
උප්පජ්ජි ් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ංතත්ථ ජීවිතින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානංරත ංතත්ථජීවිතින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති පුරිසින්ද්රියඤ්ච
නඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක) ය ්  යත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං
තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. රූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච පුරි ා උරපක්ඛාය උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්තිරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති, රනොච 

රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං 
අ ඤ්ඤ ත්තානං අරූපානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

(ක)ය ් යත්ථපුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. රූපාවචර  
අරූපාවචර  පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ංතත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච
න උප්පජ්ජිත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පුරිසින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රය ච පුරි ා ර ොමන ්ර න උපපජ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බ්ායි ් න්ති රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, රනො ච
රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  අරූපාවචර 
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පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථපුරිසින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථ ද්ධින්ද්රියං…රප.…

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

රූපාවච ානං අරූපාවච ානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 

රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. රූපාවචර  අරූපාවචර 
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියඤ්ච න 
උප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ පුරිසින්ද්රියංන

උප්පජ්ජිත්ථාති? 

කාමාවචර  පච්ඡිමභවිකානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති, 
රනො ච රත ං තත්ථ පුරිසින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. රූපාවචර  අරූපාවචර  
පච්ඡිමභවිකානං අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ මනින්ද්රියඤ්ච න

උප්පජ්ජි ් තිපුරිසින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. (පුරිසින්ද්රියමූලකං) 

430. (ක) ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ)ය ් වාපනයත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් ති ත ් තත්ථ

ජීවිතින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 
උරපක්ඛින්ද්රියං…රප.…  ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.… 

මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ ජීවිතින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? උප්පජ්ජිත්ථ.(ජීවිතින්ද්රියමූලකං) 

431. (ක) ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් තීති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
උරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 
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(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනං ය ්  චිත්ත ්  අනන්ත ා 
ර ොමන ්  ම්පයුත්තපච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජි ් ති රත ං තත්ථ

උරපක්ඛින්ද්රියං නඋප්පජ්ජි ් ති, රනොචරත ංතත්ථර ොමන ්සින්ද්රියංන
උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න
උප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ. 

ය ්  යත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

 ද්ධින්ද්රියං…රප.… පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

සුද්ධාවා ානංදුතිරයචිත්රතවත්තමාරනරත ංතත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං

න උප්පජ්ජිත්ථ, රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති.
අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ
මනින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

ර ොමන ්සින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනොච
රත ං තත්ථ ර ොමන ්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං
තත්ථ මනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති ර ොමන ්සින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ.
(ර ොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

432. ය ්  යත්ථ උරපක්ඛින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ 

 ද්ධින්ද්රියං…රප.…පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් තීති? 

සුද්ධාවා ංඋපපජ්ජන්තානංරත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංන උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං
තත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ 

උරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනොච
රත ංතත්ථඋරපක්ඛින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්තානංරත ංතත්ථ
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති උරපක්ඛින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ.
(උරපක්ඛින්ද්රියමූලකං) 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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433. ය ්  යත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියං…රප.…මනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තීති? 

සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං
තත්ථ ද්ධින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

ය ් වාපනයත්ථමනින්ද්රියංනඋප්පජ්ජි ් තිත ් තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං

නඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනොච
රත ං තත්ථ  ද්ධින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති  ද්ධින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ.
( ද්ධින්ද්රියමූලකං) 

434. (ක)ය ්  යත්ථපඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථත ් තත්ථමනින්ද්රියං

න උප්පජ්ජි ් තීති? 

සුද්ධාවා ං උපපජ්ජන්තානං රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ, 
රනො ච රත ං තත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති. අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං
තත්ථපඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථමනින්ද්රියඤ්චන උප්පජ්ජි ් ති. 

(ඛ) ය ්  වා පන යත්ථ මනින්ද්රියං න උප්පජ්ජි ් ති ත ්  තත්ථ

පඤ්ඤින්ද්රියංනඋප්පජ්ජිත්ථාති? 

පච්ඡිමචිත්ත මඞ්ගීනංරත ංතත්ථමනින්ද්රියංන උප්පජ්ජි ් ති, රනොච
රත ං තත්ථ පඤ්ඤින්ද්රියං න උප්පජ්ජිත්ථ. අ ඤ්ඤ ත්තානං රත ං තත්ථ
මනින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජි ් ති පඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න උප්පජ්ජිත්ථ.
(පඤ්ඤින්ද්රියමූලකං)…රප.…. 

පවත්තිවාර ොනිට්ඨිරතො. 

3. පරිඤ්ඤාවාක ො 

1. පච්චුප්පන්නවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

435. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාති ර ො ර ොතින්ද්රියං පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ඛ)රයොවාපනර ොතින්ද්රියංපරිජානාතිර ොචක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාතීති? 
ආමන්තා. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංපරිජානාතිර ොරෙොමන ්සින්ද්රියං පජහතීති? රනො. 

(ඛ)රයොවාපනරෙොමන ්සින්ද්රියංපජහතිර ොචක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාතීති? 
රනො. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාති ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

භාරවතීති? රනො. 

(ඛ)රයොවාපනඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතිර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානාතීති? රනො. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංපරිජානාතිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං භාරවතීති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤින්ද්රියංභාරවතිර ොචක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාතීති? 

ද්රවපුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියංභාරවන්ති, රනොච චක්ඛුන්ද්රියංපරිජානන්ති.
අග්ගමග්ග මඞ්ගීඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චභාරවති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චපරිජානාති. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංපරිජානාතිර ොඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකර ොතීති? 

රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකර ොති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානාතීති? රනො.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

436. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරවති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංපජහතීති? රනො. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං භාරවතීති? 

ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤින්ද්රියංභාරවතිර ොරෙොමන ්සින්ද්රියං පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං භාරවන්ති, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
පජහන්ති. අනාගාමිමග්ග මඞ්ගී අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච භාරවති 

රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහති. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං 

 ච්ඡිකර ොතීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකර ොති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහතීති? රනො.(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

437. (ක)රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං

භාරවතීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාරවති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතීති? රනො. 

(ක)රයොඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතිර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකර ොතීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකර ොති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරවතීති? රනො. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

438. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං භාරවති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකර ොතීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකර ොති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං

භාරවතීති? රනො.(අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)පච්චනීෙං 

439. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ග මඞ්ගීචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාති, රනොච රෙොමන ්සින්ද්රියං 
නප්පජහති. ද්රව මග්ග මඞ්ගිරනො ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානන්තිරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති. 
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(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගී රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං න
පරිජානාති. ද්රව මග්ග මඞ්ගිරනො ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා 
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහන්තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියංන පරිජානාති ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

නභාරවතීති? 

අට්ඨමරකො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන භාරවති. ද්රවමග්ග මඞ්ගිරනො ඨරපත්වා
අවර  ා පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න පරිජානන්ති
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චන භාරවන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති ර ො 

චක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගී අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති, රනො ච
චක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාති.ද්රවමග්ග මඞ්ගිරනොඨරපත්වාඅවර  ාපුග්ගලා 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න 

පරිජානන්ති. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාතිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියංන භාරවතීති? 

ද්රව පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානන්ති, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං න
භාරවන්ති. තරයො මග්ග මඞ්ගිරනො ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානන්තිඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාරවන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරවති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න 

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න 

 ච්ඡිකර ොතීති? 

රයො අග්ගඵලං  ච්ඡිකර ොති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති, රනො ච
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකර ොති. අග්ගමග්ග මඞ්ගිඤ්ච අ හන්තඤ්ච
ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න පරිජානන්ති
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න ච්ඡිකර ොන්ති. 
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(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකර ොතිර ො චක්ඛුන්ද්රියංන

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකර ොති, රනොච චක්ඛුන්ද්රියං
න පරිජානාති. අග්ගමග්ග මඞ්ගිඤ්ච අ හන්තඤ්ච ඨරපත්වා අවර  ා 
පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකර ොන්ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න 

පරිජානන්ති.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

440. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරවතීති? 

අට්ඨමරකො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති, රනො ච 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන භාරවති. ද්රවමග්ග මඞ්ගිරනොඨරපත්වා
අවර  ා පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච නභාරවන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ග මඞ්ගීඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරවති, රනොච
රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති. ද්රව මග්ග මඞ්ගිරනො ඨරපත්වා අවර  ා 
පුග්ගලාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චනභාරවන්ති රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

(ක)රයොරෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහතිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියංන භාරවතීති? 

ද්රව පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහන්ති, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං න
භාරවන්ති. තරයො මග්ග මඞ්ගිරනො ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා 
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහන්තිඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාරවන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරවති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකර ොතීති? 

රයො අග්ගඵලං  ච්ඡිකර ොති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති, රනො ච 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකර ොති. අනාගාමිමග්ග මඞ්ගිඤ්ච අ හන්තඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

440 

පටුන 

ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන  ච්ඡිකර ොන්ති. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකර ොතිර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ග මඞ්ගී අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකර ොති, රනො ච 
රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති. අනාගාමිමග්ග මඞ්ගිඤ්ච අ හන්තඤ්ච
ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකර ොන්ති
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති.(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

441. (ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති ර ො

අඤ්ඤින්ද්රියංනභාරවතීති? 

තරයො මග්ග මඞ්ගිරනො [තරයො පුග්ගලා (පී.)] 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවන්ති, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං න

භාරවන්ති. චත්තාර ො මග්ග මඞ්ගිරනො [අට්ඨමකඤ්ච තරයො 
මග්ග මඞ්ගිරනො ච (පී.)] ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න 

භාරවන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරවති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරවතීති? 

අට්ඨමරකො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරවති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති. චත්තාර ො මග්ග මඞ්ගිරනො
ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චනභාරවන්ති. 

(ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති ර ො

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න ච්ඡිකර ොතීති? 

රයො අග්ගඵලං  ච්ඡිකර ොති ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න 

භාරවති, රනො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකර ොති. අට්ඨමකඤ්ච 
අ හන්තඤ්චඨරපත්වා අවර  ාපුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච
නභාරවන්තිඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන  ච්ඡිකර ොන්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකර ොති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරවතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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අට්ඨමරකො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකර ොති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති. අට්ඨමකඤ්ච අ හන්තඤ්ච
ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකර ොන්ති 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

442. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරවති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකර ොතීති? 

රයො අග්ගඵලං  ච්ඡිකර ොති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරවති, රනො ච 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකර ොති.තරයො මග්ග මඞ්ගිරනො ච අ හන්තඤ්ච
ඨරපත්වා අවර  ා පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන  ච්ඡිකර ොන්ති. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකර ොතිර ො අඤ්ඤින්ද්රියංන

භාරවතීති? 

තරයො මග්ග මඞ්ගිරනො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකර ොන්ති, රනො ච 
අඤ්ඤින්ද්රියංනභාරවන්ති.තරයොමග්ග මඞ්ගිරනොචඅ හන්තඤ්චඨරපත්වා
අවර  ා පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකර ොන්ති අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
න භාරවන්ති.(අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

2. අතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

443. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානිත්ථ ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං 

පජහිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ ර ො චක්ඛුන්ද්රියං 

පරිජානිත්ථාති? 

ද්රව පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං
පරිජානිත්ථ.අ හාරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්චපරිජානිත්ථ. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානිත්ථ ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

භාවිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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ඡ පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං
පරිජානිත්ථ.අ හාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චභාවිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
පරිජානිත්ථ. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානිත්ථ ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤින්ද්රියංභාවිත්ථර ොචක්ඛුන්ද්රියං පරිජානිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංපරිජානිත්ථර ොඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථාති? 

රයො අග්ගඵලං  ච්ඡිකර ොති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානිත්ථ, රනො ච 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ. රයො අග්ගඵලං  ච්ඡාකාසි ර ො 
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චපරිජානිත්ථඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච ච්ඡිකරිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානිත්ථාති? ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

444. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංපජහිත්ථාති? 

චත්තාර ො පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ, රනො ච
රෙොමන ්සින්ද්රියංපජහිත්ථ.තරයොපුග්ගලාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච 
භාවිත්ථරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහිත්ථ. 

(ක)රයොරෙොමන ්සින්ද්රියංපජහිත්ථර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථාති? 

ද්රවපුග්ගලාරෙොමන ්සින්ද්රියංපජහිත්ථ, රනොච අඤ්ඤින්ද්රියංභාවිත්ථ.
අ හාරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහිත්ථ අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චභාවිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථ ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං 

පජහිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං 

 ච්ඡිකරිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

443 

පටුන 

තරයො පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ, රනො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
 ච්ඡිකරිත්ථ. අ හා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච පජහිත්ථ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච
 ච්ඡිකරිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහිත්ථාති? ආමන්තා.(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

445. (ක)රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං

භාවිත්ථාති? 

ඡපුග්ගලාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථ, රනොච අඤ්ඤින්ද්රියං
භාවිත්ථ. අ හා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච භාවිත්ථ අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
භාවිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථ ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරිත්ථාති? 

 ත්ත පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ, රනො ච
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ. අ හා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච
භාවිත්ථ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච ච්ඡිකරිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථාති? ආමන්තා. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

446. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරිත්ථාති? 

රයො අග්ගඵලං  ච්ඡිකර ොති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථ, රනො ච 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ. රයො අග්ගඵලං  ච්ඡාකාසි ර ො 
අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චභාවිත්ථඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච ච්ඡිකරිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං

භාවිත්ථාති? ආමන්තා.(අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)පච්චනීෙං 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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447. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහිත්ථාති? 

ද්රව පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
නප්පජහිත්ථ.ඡපුග්ගලාචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානිත්ථ රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
නප්පජහිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානිත්ථර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

නභාවිත්ථාති? 

ඡ පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාවිත්ථ. ද්රවපුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
පරිජානිත්ථඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චන භාවිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො 

චක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථාති? 

ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවා පනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරිත්ථර ො චක්ඛුන්ද්රියංන

පරිජානිත්ථාති? 

රයොඅග්ගඵලං ච්ඡිකර ොතිර ොඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන  ච්ඡිකරිත්ථ, රනො
ච චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ. අට්ඨ පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න
 ච්ඡිකරිත්ථචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන පරිජානිත්ථ.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

448. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන භාවිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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චත්තාර ො පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ. ද්රව පුග්ගලා 
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහිත්ථ අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න 
භාවිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ක)රයොරෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහිත්ථර ොඅඤ්ඤින්ද්රියංන භාවිත්ථාති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහිත්ථාති? 

ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
නප්පජහිත්ථ. ඡ පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාවිත්ථ රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
නප්පජහිත්ථ. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයො වාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන  ච්ඡිකරිත්ථර ොරෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහිත්ථාති? 

තරයො පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරිත්ථ, රනො ච 
රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ. ඡ පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න 
 ච්ඡිකරිත්ථරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහිත්ථ.(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

449. (ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො

අඤ්ඤින්ද්රියංනභාවිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාවිත්ථාති? 

ඡ පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාවිත්ථ.ද්රවපුග්ගලාඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන 

භාවිත්ථඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චනභාවිත්ථ. 
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(ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාවිත්ථාති? 

 ත්ත පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරිත්ථ, රනො ච 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ. ද්රව පුග්ගලා 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකරිත්ථ අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න

භාවිත්ථ. (අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

450. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න 

 ච්ඡිකරිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරිත්ථර ො අඤ්ඤින්ද්රියංන

භාවිත්ථාති? 

රයොඅග්ගඵලං ච්ඡිකර ොතිර ොඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන  ච්ඡිකරිත්ථ, රනො 
ච අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ. අට්ඨ පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න

 ච්ඡිකරිත්ථඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාවිත්ථ. (අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

3. අනාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

451. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානි ් ති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහි ් තීති? 

ද්රව පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානි ් න්ති, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
පජහි ් න්ති. පඤ්ච පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච පරිජානි ් න්ති
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහි ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානි ් ති ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

භාරව ් තීති? 

ඡ පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානි ් න්ති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් න්ති. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං 
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පටිලභි ් න්ති රත චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච පරිජානි ් න්ති 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චභාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො 

චක්ඛුන්ද්රියංපරිජානි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානි ් ති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් තීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං 

පරිජානි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානි ් ති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං 

 ච්ඡිකරි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානි ් තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගී අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං 
පරිජානි ් ති.  ත්ත පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච  ච්ඡිකරි ් න්ති

චක්ඛුන්ද්රියඤ්චපරිජානි ් න්ති. (චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

452. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහි ් ති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් තීති? 

චත්තාර ො පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහි ් න්ති, රනො ච
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් න්ති. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං
පටිලභි ් න්ති රත රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච පජහි ් න්ති 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චභාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංපජහි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහි ් ති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් තීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහි ් තීති? 
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ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් න්ති රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහි ් න්ති, පඤ්ච පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච භවි ් න්ති
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහි ් න්ති. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහි ් ති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං ච්ඡිකරි ් තිර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහි ් තීති? 

තරයො පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් න්ති, රනො ච 
රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහි ් න්ති. පඤ්ච පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච 

 ච්ඡිකරි ් න්තිරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහි ් න්ති. (රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

453. (ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො

අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරව ් තීති? 

ඡ පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් න්ති, රනො ච 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් න්ති. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං 
පටිලභි ් න්ති රත අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච භාරව ් න්ති 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චභාරව ් න්ති. 

(ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං ච්ඡිකරි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරව ් තීති? 

 ත්ත පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් න්ති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් න්ති. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං 
පටිලභි ් න්ති රත අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච  ච්ඡිකරි ් න්ති 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච භාරව ් න්ති. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

454. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරි ් තීති? ආමන්තා. 
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(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං

භාරව ් තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගී අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් න්ති, රනො ච
අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් න්ති.  ත්ත පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච 
 ච්ඡිකරි ් න්තිඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චභාරව ් න්ති.(අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)පච්චනීෙං 

455. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානි ් ති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානි ් තීති? 

ද්රවපුග්ගලාරෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහි ් න්ති, රනොච චක්ඛුන්ද්රියංන
පරිජානි ් න්ති. තරයො පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහි ් න්ති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානි ් න්ති. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානි ් ති ර ො 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරව ් තීති.ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො 
චක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානි ් තීති. 

ඡ පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් න්ති, රනො ච
චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානි ් න්ති. තරයො පුග්ගලා 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරව ් න්ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න 
පරිජානි ් න්ති. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානි ් තිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියංන භාරව ් තීති? 

ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානි ් ති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න 

 ච්ඡිකරි ් තීති? 
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අග්ගමග්ග මඞ්ගීචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානි ් ති, රනොච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
න  ච්ඡිකරි ් ති. ද්රව පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න පරිජානි ් න්ති
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරි ් තිර ො චක්ඛුන්ද්රියංන

පරිජානි ් තීති? ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

456. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් ති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන භාරව ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො

රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් තීති? 

චත්තාර ොපුග්ගලාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන භාරව ් න්ති, රනො

ච රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් න්ති. පඤ්ච පුග්ගලා
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරව ් න්ති රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
නප්පජහි ් න්ති. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් ති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං න

භාරව ් තීති? 

ද්රවපුග්ගලාරෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහි ් න්ති, රනොච අඤ්ඤින්ද්රියංන
භාරව ් න්ති. තරයො පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහි ් න්ති
අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහි ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් ති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

තරයො පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් න්ති, රනො ච 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් න්ති. ද්රව පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
නප්පජහි ් න්ති අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහි ් තීති? ආමන්තා.(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 
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457. (ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො

අඤ්ඤින්ද්රියංන භාරව ් තීති? 

ඡ පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් න්ති, රනො ච
අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් න්ති. තරයො පුග්ගලා 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරව ් න්ති අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න 

භාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරව ් තීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරි ් තීති? 

 ත්ත පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් න්ති, රනො ච
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් න්ති. ද්රව පුග්ගලා 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරව ් න්ති අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන 
 ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් තීති? ආමන්තා. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

458. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීඅඤ්ඤින්ද්රියංනභාරව ් ති, රනොච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
න  ච්ඡිකරි ් ති. ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාරව ් න්ති
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් තිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියංන

භාරව ් තීති? ආමන්තා. (අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

4. පච්චුප්පන්නාතීතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

459. (ක)රයො චක්ඛුන්ද්රියංපරිජානාතිර ොරෙොමන ්සින්ද්රියංපජහිත්ථාති? 
ආමන්තා. 
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(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ ර ො චක්ඛුන්ද්රියං 

පරිජානාතීති? 

ද්රව පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං
පරිජානන්ති.අග්ගමග්ග මඞ්ගීරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
පරිජානන්ති. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාති ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

භාවිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයොවාපනඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානාතීති? 

ඡ පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං
පරිජානන්ති. අග්ගමග්ග මඞ්ගී අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච භාවිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චපරිජානාති. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංපරිජානාතිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථාති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථ ර ො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාතීති? 
රනො. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංපරිජානාතිර ොඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථාති? 
රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානාතීති? රනො.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

460. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථාති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංපජහතීති? 

ඡ පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ, රනො ච 
රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහන්ති. අනාගාමිමග්ග මඞ්ගී 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චභාවිත්ථරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහති. 

(ක)රයොරෙොමන ්සින්ද්රියංපජහතිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථාති? රනො. 
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(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤින්ද්රියංභාවිත්ථර ොරෙොමන ්සින්ද්රියං පජහතීති? 
රනො. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරිත්ථාති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහතීති? රනො.(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

461. (ක)රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං

භාවිත්ථාති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථ ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතීති? රනො. 

(ක)රයොඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතිර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරිත්ථාති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරවතීති? රනො. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

462. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං භාරවති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරිත්ථාති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං

භාරවතීති? රනො.(අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)පච්චනීෙං 

463. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහිත්ථාති? 

ද්රව පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානන්ති, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
නප්පජහිත්ථ.ඡපුග්ගලාචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානන්ති රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
නප්පජහිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානාතීති? ආමන්තා. 
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(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියංන පරිජානාති ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

නභාවිත්ථාති? 

ඡ පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානන්ති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාවිත්ථ. ද්රවපුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්චන 
පරිජානන්තිඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චනභාවිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො 

චක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාතීති? ආමන්තා. 

(ක)රයො චක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාතිර ො අඤ්ඤින්ද්රියංනභාවිත්ථාති? 

අ හාචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාති, රනොචඅඤ්ඤින්ද්රියංන භාවිත්ථ. ත්ත
පුග්ගලාචක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානන්තිඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන භාවිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න 

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගී අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං න
පරිජානාති.  ත්ත පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාවිත්ථ චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
පරිජානන්ති. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න 

 ච්ඡිකරිත්ථාති? 

අ හා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති, රනො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න 
 ච්ඡිකරිත්ථ. අට්ඨ පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න පරිජානන්ති 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරිත්ථ. 

(ඛ)රයොවා පනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරිත්ථර ො චක්ඛුන්ද්රියංන

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරිත්ථ, රනොච චක්ඛුන්ද්රියං
න පරිජානාති. අට්ඨ පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකරිත්ථ
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානන්ති.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

464. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන භාවිත්ථාති? 
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ඡ පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහන්ති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ. ද්රව පුග්ගලා 
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න 
භාවිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක)රයො රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහතිර ො අඤ්ඤින්ද්රියංනභාවිත්ථාති? 

අ හා රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ.
 ත්ත පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න
භාවිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ග මඞ්ගීඅඤ්ඤින්ද්රියංනභාවිත්ථ, රනොච රෙොමන ්සින්ද්රියං
නප්පජහති. ත්තපුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාවිත්ථ රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
නප්පජහන්ති. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරිත්ථාති? 

අ හා රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති, රනො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න
 ච්ඡිකරිත්ථ. අට්ඨ පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරිත්ථ. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරිත්ථර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහතීති? 

අනාගාමිමග්ග මඞ්ගී අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරිත්ථ, රනො ච 
රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති. අට්ඨ පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න 

 ච්ඡිකරිත්ථරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහන්ති.(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

465. (ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති ර ො

අඤ්ඤින්ද්රියංන භාවිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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අ හාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරවති, රනොච අඤ්ඤින්ද්රියංන
භාවිත්ථ.  ත්ත පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති
අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාවිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරවතීති? 

අට්ඨමරකො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං නභාරවති. ත්තපුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන
භාවිත්ථඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චන භාරවන්ති. 

(ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති ර ො 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරිත්ථාති? 

අ හා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති, රනො ච 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරිත්ථ. අට්ඨ [ ත්ත (සී.  යා. ක.)] පුග්ගලා
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න
 ච්ඡිකරිත්ථ. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරිත්ථ ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරවතීති? 

අට්ඨමරකො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරිත්ථ, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති. අට්ඨ පුග්ගලා
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකරිත්ථ අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න

භාරවන්ති. (අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

466. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරවති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරිත්ථාති? 

අ හාඅඤ්ඤින්ද්රියංනභාරවති, රනොචඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන  ච්ඡිකරිත්ථ.

ඡ [පඤ්ච (සී.  යා. ක.)] පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරිත්ථ. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරිත්ථර ො අඤ්ඤින්ද්රියංන

භාරවතීති? 

තරයො මග්ග මඞ්ගිරනො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරිත්ථ, රනො ච 

අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරවන්ති. ඡ [පඤ්ච (සී.  යා. ක.)] පුග්ගලා
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අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකරිත්ථ අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති.
(අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

5. පච්චුප්පන්නානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

467. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහි ් තීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහි ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානාතීති? රනො. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාති ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං 

භාරව ් තීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො 

චක්ඛුන්ද්රියංපරිජානාතීති? රනො. 

(ක)රයො චක්ඛුන්ද්රියංපරිජානාතිර ො අඤ්ඤින්ද්රියංභාරව ් තීති? රනො. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤින්ද්රියංභාරව ් තිර ොචක්ඛුන්ද්රියං පරිජානාතීති? 

රනො. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංපරිජානාතිර ොඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් තීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානාතීති? 

 ත්ත පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් න්ති, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං
පරිජානන්ති. අග්ගමග්ග මඞ්ගී අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච  ච්ඡිකරි ් ති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චපරිජානාති.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

468. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරව ් තීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංපජහතීති? රනො. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් තීති? 
ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහතීති? 

ඡපුග්ගලාඅඤ්ඤින්ද්රියංභාරව ් න්ති, රනොච රෙොමන ්සින්ද්රියංපජහන්ති

අනාගාමිමග්ග මඞ්ගි අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච භාරව ් න්ති, රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
පජහන්ති. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං 

 ච්ඡිකරි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ)රයො වාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් තිර ොරෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහතීති? 

 ත්ත පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් න්ති, රනො ච 
රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහන්ති. අනාගාමිමග්ග මඞ්ගී අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච
 ච්ඡිකරි ් තිරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච පජහති.(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

469. (ක)රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං

භාරව ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතීති? 

ඡ පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් න්ති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරවන්ති. අට්ඨමරකො අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච 

භාරව ් තිඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චභාරවති. 

(ක)රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරවතිර ොඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාරවතීති? 

 ත්ත පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් න්ති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරවන්ති. අට්ඨමරකො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච 
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 ච්ඡිකරි ් ති අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච භාරවති. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

470. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං භාරවති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරි ් තීති? ආමන්තා. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං

භාරවතීති? 

පඤ්චපුග්ගලාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං ච්ඡිකරි ් න්ති, රනොච අඤ්ඤින්ද්රියං 
භාරවන්ති. තරයො මග්ග මඞ්ගිරනො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච  ච්ඡිකරි ් න්ති

අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චභාරවන්ති. (අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)පච්චනීෙං 

471. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං 

නප්පජහි ් තීති? 

පඤ්ච පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානන්ති, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
නප්පජහි ් න්ති. චත්තාර ො පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න පරිජානන්ති
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගීරෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහි ් ති, රනොච චක්ඛුන්ද්රියංන
පරිජානාති. චත්තාර ො පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහි ් න්ති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානන්ති. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියංන පරිජානාති ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

නභාරව ් තීති? 

රයපුථුජ්ජනාමග්ගංපටිලභි ් න්තිරතචක්ඛුන්ද්රියංන පරිජානන්ති, රනො
ච අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් න්ති. අට්ඨ පුග්ගලා
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න පරිජානන්ති අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න 

භාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො 

චක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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අග්ගමග්ග මඞ්ගී අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන භාරව ් ති, රනො ච
චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති. අට්ඨ පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච
නභාරව ් න්තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන පරිජානන්ති. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාතිර ොඅඤ්ඤින්ද්රියංන භාරව ් තීති? 

 ත්ත පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානන්ති, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං න

භාරව ් න්ති. ද්රවපුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානන්ති අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
න භාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානාතීති? 

අග්ගමග්ග මඞ්ගී අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං න
පරිජානාති.ද්රවපුග්ගලාඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාරව ් න්ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චන
පරිජානන්ති. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානාති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න 

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

 ත්තපුග්ගලාචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානන්ති, රනොච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන
 ච්ඡිකරි ් න්ති. ද්රව පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න පරිජානන්ති
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරි ් තිර ො චක්ඛුන්ද්රියංන

පරිජානාතීති? ආමන්තා.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

472. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන භාරව ් තීති? 

රයපුථුජ්ජනාමග්ගංපටිලභි ් න්තිරතරෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහන්ති, 

රනො ච අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් න්ති. අට්ඨ පුග්ගලා
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න
භාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහතීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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අනාගාමිමග්ග මඞ්ගීඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංන භාරව ් ති, රනො
ච රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති. අට්ඨ පුග්ගලා 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරව ් න්ති රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච 
නප්පජහන්ති. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං න 

භාරව ් තීති? 

ඡ පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහන්ති, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං න
භාරව ් න්ති. තරයො පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති
අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහතීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න 

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

 ත්තපුග්ගලාරෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහන්ති, රනොච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
න  ච්ඡිකරි ් න්ති. ද්රව පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහන්ති
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහතීති? ආමන්තා.(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

473. (ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති ර ො

අඤ්ඤින්ද්රියංනභාරව ් තීති? 

ඡ පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවන්ති, රනො ච 
අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් න්ති. තරයො පුග්ගලා 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න 

භාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරවතීති? ආමන්තා. 

(ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවති ර ො 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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 ත්ත පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවන්ති, රනො ච
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් න්ති. ද්රව පුග්ගලා 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න
 ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරවතීති? ආමන්තා. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

474. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරවති ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

පඤ්චපුග්ගලාඅඤ්ඤින්ද්රියංනභාරවන්ති, රනොච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන
 ච්ඡිකරි ් න්ති. ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාරවන්ති
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරි ් තිර ො අඤ්ඤින්ද්රියංන

භාරවතීති? ආමන්තා.(අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

6. අතීතානාගතවාර ො 

(ෙ)අනුක ොමං 

475. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානිත්ථ ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහි ් තීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහි ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානිත්ථාති? රනො. 

(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානිත්ථ ර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

භාරව ් තීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො 

චක්ඛුන්ද්රියංපරිජානිත්ථාති? රනො. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංපරිජානිත්ථර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් තීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං 

පරිජානිත්ථාති? රනො. 
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(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං පරිජානිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං 

 ච්ඡිකරි ් තීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං

පරිජානිත්ථාති? රනො.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

476. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් තීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංපජහිත්ථාති? රනො. 

(ක)රයො රෙොමන ්සින්ද්රියංපජහිත්ථර ො අඤ්ඤින්ද්රියංභාරව ් තීති? 

ද්රව පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං
භාරව ් න්ති. අනාගාමී රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච පජහිත්ථ අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
භාරව ් ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් ති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහිත්ථාති? 

ඡ පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් න්ති, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
පජහිත්ථ. අනාගාමී අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච භාරව ් ති රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච
පජහිත්ථ. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං 

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

අ හා රෙොමන ්සින්ද්රියං පජහිත්ථ, රනො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං 
 ච්ඡිකරි ් ති. ද්රව පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච පජහිත්ථ 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං ච්ඡිකරි ් තිර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

පජහිත්ථාති? 

ඡපුග්ගලාඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියං ච්ඡිකරි ් න්ති, රනොච රෙොමන ්සින්ද්රියං
පජහිත්ථ. ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච  ච්ඡිකරි ් න්ති

රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චපජහිත්ථ. (රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 
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477. (ක)රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථර ොඅඤ්ඤින්ද්රියං 

භාරව ් තීති? 

ද්රව පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ, රනො ච 
අඤ්ඤින්ද්රියංභාරව ් න්ති.පඤ්චපුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච
භාවිත්ථඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච භාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් ති. ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථාති? 

ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං භාරව ් න්ති රනො ච
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ. තරයො පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
භාරව ් න්තිඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච භාවිත්ථ. 

(ක)රයොඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

අ හාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථ, රනොච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං
 ච්ඡිකරි ් ති. ඡ පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච භාවිත්ථ
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච  ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංභාවිත්ථාති? 

ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් න්ති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං භාවිත්ථ. ඡ පුග්ගලා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච 
 ච්ඡිකරි ් න්ති අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච භාවිත්ථ. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

478. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං භාවිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං

 ච්ඡිකරි ් තීති? රනො. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං  ච්ඡිකරි ් ති ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං

භාවිත්ථාති? රනො.(අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං) 

(ඛ)පච්චනීෙං 

479. (ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං 

නප්පජහි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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පඤ්ච පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
නප්පජහි ් න්ති. චත්තාර ො පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න පරිජානිත්ථ
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානිත්ථාති? 

අ හා රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහි ් ති, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං න
පරිජානිත්ථ. චත්තාර ො පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහි ් න්ති
චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානිත්ථ. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානිත්ථර ො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං

නභාරව ් තීති? 

රයපුථුජ්ජනාමග්ගංපටිලභි ් න්තිරතචක්ඛුන්ද්රියංන පරිජානිත්ථ, රනො
ච අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් න්ති. අට්ඨ පුග්ගලා
චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න පරිජානිත්ථ අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න 
භාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො 

චක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානිත්ථාති? 

අ හාඅනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරව ් ති, රනොච චක්ඛුන්ද්රියං
න පරිජානිත්ථ. අට්ඨ පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න
භාරව ් න්තිචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන පරිජානිත්ථ. 

(ක)රයොචක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානිත්ථර ොඅඤ්ඤින්ද්රියංන භාරව ් තීති? 

 ත්ත පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං න
භාරව ් න්ති. ද්රවපුග්ගලාචක්ඛුන්ද්රියඤ්චන පරිජානිත්ථඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
නභාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො චක්ඛුන්ද්රියං න

පරිජානිත්ථාති? 

අ හා අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ.
ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාරව ් න්ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්ච න
පරිජානිත්ථ. 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 
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(ක) රයො චක්ඛුන්ද්රියං න පරිජානිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

අට්ඨ පුග්ගලා චක්ඛුන්ද්රියංන පරිජානිත්ථ, රනො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන
 ච්ඡිකරි ් න්ති.රයපුථුජ්ජනාමග්ගංන පටිලභි ් න්තිරතචක්ඛුන්ද්රියඤ්ච
නපරිජානිත්ථඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන  ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරි ් තිර ො චක්ඛුන්ද්රියංන

පරිජානිත්ථාති? 

අ හා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති, රනො ච චක්ඛුන්ද්රියං න 
පරිජානිත්ථ.රයපුථුජ්ජනාමග්ගංන පටිලභි ් න්තිරතඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච
න ච්ඡිකරි ් න්ති චක්ඛුන්ද්රියඤ්චනපරිජානිත්ථ.(චක්ඛුන්ද්රියමූලකං) 

480. (ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරව ් තීති? 

රයපුථුජ්ජනාමග්ගංපටිලභි ් න්තිරතරෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ, 
රනො ච අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් න්ති. ඡ පුග්ගලා 
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහිත්ථ අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න 

භාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහිත්ථාති? 

තරයො පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාරව ් න්ති, රනො ච
රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහිත්ථ.ඡපුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච 
නභාරව ් න්ති රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහිත්ථ. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ ර ො අඤ්ඤින්ද්රියං න 

භාරව ් තීති? 

ඡ පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජහිත්ථ, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං න
භාරව ් න්ති. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං න පටිලභි ් න්ති රත 

රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහිත්ථඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො රෙොමන ්සින්ද්රියං

නප්පජහිත්ථාති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

467 

පටුන 

ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් න්ති, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
නප්පජහිත්ථ.රයපුථුජ්ජනාමග්ගංනපටිලභි ් න්තිරත අඤ්ඤින්ද්රියඤ්චන
භාරව ් න්තිරෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහිත්ථ. 

(ක) රයො රෙොමන ්සින්ද්රියං නප්පජ්ජහිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

ඡ පුග්ගලා රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහිත්ථ, රනො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන 
 ච්ඡිකරි ් න්ති. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං න පටිලභි ් න්ති රත
රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්චනප්පජහිත්ථ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති ර ො 

රෙොමන ්සින්ද්රියංනප්පජහිත්ථාති? 

අ හා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති, රනො ච රෙොමන ්සින්ද්රියං
නප්පජහිත්ථ. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං න පටිලභි ් න්ති රත 
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන  ච්ඡිකරි ් න්ති රෙොමන ්සින්ද්රියඤ්ච නප්පජහිත්ථ.
(රෙොමන ්සින්ද්රියමූලකං) 

481. (ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො

අඤ්ඤින්ද්රියංන භාරව ් තීති? 

ද්රව පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ, රනො ච
අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් න්ති. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං න පටිලභි ් න්ති රත
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාවිත්ථ අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න
භාරව ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් ති ර ො 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාවිත්ථාති? 

ද්රව පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං න භාරව ් න්ති, රනො ච 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං න 

පටිලභි ් න්ති රත අඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච න භාරව ් න්ති 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්චනභාවිත්ථ. 

(ක) රයො අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො

අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරි ් තීති? 



අභිධම්මපිටකෙ යමෙපාළි(තතිකයොභාක ො) ඉන්ද්රියයමෙං 

468 

පටුන 

ද්රව පුග්ගලා අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ, රනො ච
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරි ් න්ති.රයපුථුජ්ජනාමග්ගංන පටිලභි ් න්ති
රත අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාවිත්ථ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න
 ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ) රයො වා පන අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති ර ො

අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියංනභාවිත්ථාති? 

අ හා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති, රනො ච 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියං න භාවිත්ථ. රය පුථුජ්ජනා මග්ගං න 
පටිලභි ් න්ති රත අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්ච න  ච්ඡිකරි ් න්ති 
අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියඤ්ච න භාවිත්ථ. 

(අනඤ්ඤාතඤ්ඤ ් ාමීතින්ද්රියමූලකං) 

482. (ක) රයො අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ ර ො අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න

 ච්ඡිකරි ් තීති? 

අට්ඨ පුග්ගලා අඤ්ඤින්ද්රියං න භාවිත්ථ, රනො ච අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න
 ච්ඡිකරි ් න්ති.රයපුථුජ්ජනාමග්ගංන පටිලභි ් න්ති රතඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්ච
නභාවිත්ථ අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන ච්ඡිකරි ් න්ති. 

(ඛ)රයොවාපනඅඤ්ඤාතාවින්ද්රියංන ච්ඡිකරි ් තිර ො අඤ්ඤින්ද්රියංන

භාවිත්ථාති? 

අ හා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං න  ච්ඡිකරි ් ති, රනො ච අඤ්ඤින්ද්රියං න
භාවිත්ථ.රයපුථුජ්ජනාමග්ගංනපටිලභි ් න්තිරත අඤ්ඤාතාවින්ද්රියඤ්චන

 ච්ඡිකරි ් න්තිඅඤ්ඤින්ද්රියඤ්චනභාවිත්ථ. (අඤ්ඤින්ද්රියමූලකං). 

පරිඤ්ඤාවාර ො. 

ඉන්ද්රියයමකංනිට්ඨිතං. 

යමකපක ණංනිට්ඨිතං. 
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