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ආොසානඤ්චායතනං ....................................................................... 217 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං ...................................................................... 221 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං ....................................................................... 221 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං.......................................................... 222 

කතභූමෙකුසලවණ්ණනා .................................................................... 227 

කලොකුත්තරකුසලවණ්ණනා ................................................................ 228 

කලොකුත්තරකුසලංපකිණ්ණෙෙථා ................................................... 238 

පඨමමග්ගවීසතිමහානකයො ................................................................ 247 

දුතියමග්කගො .................................................................................... 248 

තතියචතුත්ථමග්ගා ........................................................................... 249 

චතුමග්ගනයසහස්සං ........................................................................ 249 

අකුසලපදං ......................................................................................... 255 

ධම්මුද්කදසවාරෙථා ......................................................................... 255 

පඨමචිත්තං...................................................................................... 255 

නිද්කදසවාරෙථා .............................................................................. 259 

දුතියචිත්තං ...................................................................................... 261 

තතියචිත්තං ..................................................................................... 261 

චතුත්ථචිත්තං .................................................................................. 261 

පඤ්චමචිත්තං .................................................................................. 262 

ඡට්ඨචිත්තාදි .................................................................................... 262 

නවමචිත්තං ..................................................................................... 262 

දසමචිත්තං ...................................................................................... 263 



අභිධම්මපිටකෙ  ධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා 

iv 

පටුන 
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තස්සපාකදනමස්සිත්වා, සම්බුද්ධස්සසිරීමකතො; 

සද්ධම්මඤ්චස්සපූකජත්වා, ෙත්වාසඞ්ඝස්සචඤ්ජලං. 

නිපච්චොරස්කසතස්ස, ෙතස්සරතනත්තකය; 

ආනුභාකවනකසොකසත්වා, අන්තරාකයඅකසසකතො. 

විසුද්ධාචාරසීකලන, නිපුණාමලබුද්ධිනා; 

භික්ඛුනාබුද්ධකඝොකසන, සක්ෙච්චංඅභියාචිකතො. 

යං කදවකදකවොකදවානං, කදකසත්වානයකතොපුන; 

කථරස්සසාරිපුත්තස්ස, සමාචික්ඛිවිනායකෙො. 

අකනොතත්තදකහෙත්වා, උපට්ඨානංමකහසිකනො; 
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යඤ්චසුත්වානකසොකථකරො, ආහරිත්වාමහීතලං. 

භික්ඛූනං පයිරුදාහාසි, ඉතිභික්ඛූහි ධාරිකතො; 

සඞ්ගීතිොකලසඞ්ගීකතො, කවකදහමුනිනාපුන. 

තස්සගම්භීරඤාකණහි, ඔගාළ්හස්සඅභිණ්හකසො; 

නානානයවිචිත්තස්ස, අභිධම්මස්සආදිකතො. 

යාමහාෙස්සපාදීහි, වසීහිට්ඨෙථාපුරා; 

සඞ්ගීතාඅනුසඞ්ගීතා, පච්ඡාපිචඉසීහියා. 

ආභතාපනකථකරන, මහින්කදකනතමුත්තමං; 

යාදීපංදීපවාසීනං, භාසායඅභිසඞ්ඛතා. 

අපකනත්වා තකතොභාසං, තම්බපණ්ණිනිවාසිනං; 

ආකරොපයිත්වානිද්කදොසං, භාසංතන්තිනයානුගං. 

නිොයන්තරලද්ධීහි, අසම්මිස්සංඅනාකුලං; 

මහාවිහාරවාසීනං, දීපයන්කතොවිනිච්ඡයං. 

අත්ථංපොසයිස්සාමි, ආගමට්ඨෙථාසුපි; 

ගකහතබ්බංගකහත්වාන, කතොසයන්කතොවිචක්ඛකණ. 

ෙම්මට්ඨානානිසබ්බානි, චරියාභිඤ්ඤාවිපස්සනා; 

විසුද්ධිමග්කගපනිදං, යස්මාසබ්බංපොසිතං. 

තස්මාතංඅග්ගකහත්වාන, සෙලායපිතන්තියා; 

පදානුක්ෙමකතොඑව, ෙරිස්සාමත්ථවණ්ණනං. 

ඉති කමභාසමානස්ස, අභිධම්මෙථංඉමං; 

අවික්ඛිත්තානිසාකමථ, දුල්ලභාහිඅයංෙථාති. 

නිදානෙථා 

තත්ථ කෙනට්කඨන අභිධම්කමො? ධම්මාතිකරෙධම්මවිකසසට්කඨන.
අතිකරෙවිකසසත්ථදීපකෙො කහත්ථ‘අභි’-සද්කදො.‘‘බාළ්හාකමදුක්ඛාකවදනා

අභික්ෙමන්ති කනො පටික්ෙමන්ති’’ (ම. නි. 3.384; සං. නි. 5.195) 

‘‘අභික්ෙන්තවණ්ණා’’තිආදීසු (සං.නි. 1.1-2) විය. තස්මායථාසමුස්සිකතසු
බහූසු ඡත්කතසු කචව ධකජසු ච යං අතිකරෙප්පමාණං 
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විකසසවණ්ණසණ්ඨානඤ්ච ඡත්තං, තං ‘අතිච්ඡත්ත’න්ති වුච්චති, කයො
අතිකරෙප්පමාකණො නානාවිරාගවණ්ණවිකසසසම්පන්කනො ච ධකජො කසො

‘අතිධකජො’ති වුච්චති, යථා ච එෙකතො සන්නිපතිකතසු බහූසු රාජකුමාකරසු
කචවකදකවසුචකයොජාතිකභොගයසඉස්සරියාදිසම්පත්තීහි අතිකරෙතකරොකචව

විකසසවන්තතකරො ච රාජකුමාකරො කසො ‘අතිරාජකුමාකරො’ති වුච්චති, කයො 
ආයුවණ්ණඉස්සරියයසසම්පත්තිආදීහිඅතිකරෙතකරොකචවවිකසසවන්තතකරො

ච කදකවො කසො ‘අතිකදකවො’ති වුච්චති, තථාරූකපො බ්රහ්මාපි ‘අතිබ්රහ්මා’ති

වුච්චති, එවකමව අයම්පි ධම්කමො ධම්මාතිකරෙධම්මවිකසසට්කඨන 

‘අභිධම්කමො’ති වුච්චති. 

සුත්තන්තඤ්හි පත්වා පඤ්චක්ඛන්ධා එෙකදකසකනව විභත්තා, න 

නිප්පකදකසන; අභිධම්මං පත්වා පන
සුත්තන්තභාජනීයඅභිධම්මභාජනීයපඤ්හපුච්ඡෙනයානං වකසනනිප්පකදසකතො

විභත්තා. තථා ද්වාදසායතනානි, අට්ඨාරස ධාතුකයො, චත්තාරි සච්චානි, 

බාවීසතින්ද්රියානි, ද්වාදසපදිකෙො පච්චයාොකරො. කෙවලඤ්හි ඉන්ද්රියවිභඞ්කග

සුත්තන්තභාජනීයං නත්ථි, පච්චයාොකර ච පඤ්හපුච්ඡෙං නත්ථි.

සුත්තන්තඤ්ච පත්වා චත්තාකරො සතිපට්ඨානා එෙකදකසකනව විභත්තා, න

නිප්පකදකසන; අභිධම්මං පත්වා පන තිණ්ණම්පි නයානං වකසන

නිප්පකදසකතොව විභත්තා.තථාචත්තාරිසම්මප්පධානානි, චත්තාකරොඉද්ධිපාදා, 

සත්ත කබොජ්ඣඞ්ගා, අරිකයො අට්ඨඞ්ගිකෙො මග්කගො, චත්තාරි ඣානානි, 

චතස්කසො අප්පමඤ්ඤාකයො, පඤ්ච සික්ඛාපදානි, චතස්කසො පටිසම්භිදා.
කෙවලඤ්කහත්ථ සික්ඛාපදවිභඞ්කග සුත්තන්තභාජනීයං නත්ථි. සුත්තන්තං

පත්වා ච ඤාණං එෙකදකසකනව විභත්තං න නිප්පකදකසන; තථා කිකලසා.

අභිධම්මංපත්වාපන ‘‘එෙවිකධනඤාණවත්ථූ’’තිආදිනා (විභ. 751) නකයන
මාතිෙං ඨකපත්වා නිප්පකදසකතොව විභත්තං. තථා එෙෙකතො පට්ඨාය
අකනකෙහි නකයහි කිකලසා. සුත්තන්තං පත්වා ච භූමන්තරපරිච්කඡකදො

එෙකදකසකනවවිභත්කතො, නනිප්පකදකසන; අභිධම්මංපනපත්වා තිණ්ණම්පි
නයානං වකසන භූමන්තරපරිච්කඡකදො නිප්පකදසකතොව විභත්කතො. එවං 
ධම්මාතිකරෙධම්මවිකසසට්කඨනඅභිධම්කමොතිකවදිතබ්කබො. 

පෙරණපරිච්කෙදක ො පකනස 

ධම්මසඞ්ගණීවිභඞ්ගධාතුෙථාපුග්ගලපඤ්ඤත්තිෙථාවත්ථුයමෙපට්ඨානානං
සත්තන්නං පෙරණානං වකසන ඨිකතො. අයකමත්ථ ආචරියානං සමානෙථා.

විතණ් වාදී පනාහ – ‘ෙථාවත්ථු ෙස්මා ගහිතං? නනු සම්මාසම්බුද්ධස්ස
පරිනිබ්බානකතො අට්ඨාරසවස්සාධිොනි ද්කව වස්සසතානි අතික්ෙමිත්වා 

කමොග්ගලිපුත් තිස්සත්කථකරකන ං ඨපිතං? තස්මාසාවෙභාසිතත්තාඡඩ්ක ථ
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න’න්ති. ‘කිං පන ඡප්පෙරණානි අභිධම්කමො’ති? ‘එවං න වදාමී’ති. ‘අථ කිං

වකදසී’ති. ‘සත්තප්පෙරණානී’ති. ‘ෙතරං ගකහත්වා සත්ත ෙකරොසී’ති? 

‘මහාධම්මහදයංනාමඅත්ථි, එකතනසහසත්තා’ති.‘මහාධම්මහදකයඅපුබ්බං 

නත්ථි, ෙතිපයාව පඤ්හාවාරා අවකසසා, ෙථාවත්ථුනාව සද්ධිං සත්තා’ති.

‘කනො ෙථාවත්ථුනා, මහාධාතුෙථා නාම අත්ථි, තාය සද්ධිං සත්තා’ති. 

‘මහාධාතුෙථායං අපුබ්බං නත්ථි, අප්පමත්තිොව තන්ති අවකසසා.
ෙථාවත්ථුනාව සද්ධිංසත්තා’ති. 

සම්මාසම්බුද්කධොහිසත්තප්පෙරණානිකදකසන්කතොෙථාවත්ථුං පත්වායා
එසාපුග්ගලවාකරතාවචතූසුපඤ්කහසුද්වින්නංපඤ්චොනංවකසනඅට්ඨමුඛා 
වාදයුත්ති තං ආදිං ෙත්වා සබ්බෙථාමග්කගසු අසම්පුණ්ණභාණවාරමත්තාය
පාළියා මාතිෙං ඨකපසි. සා පකනසා ‘‘පුග්ගකලො උපලබ්භති
සච්චිෙට්ඨපරමත්කථනාති. ආමන්තා. කයො සච්චිෙට්කඨො පරමත්කථො තකතො
කසො පුග්ගකලො උපලබ්භති සච්චිෙට්ඨපරමත්කථනාති. නකහවං වත්තබ්කබ.
ආජානාහිනිග්ගහං…කප.…පුග්ගකලොනුපලබ්භතිසච්චිෙට්ඨපරමත්කථනාති. 
ආමන්තා. කයො සච්චිෙට්කඨො පරමත්කථො තකතො කසො පුග්ගකලො නුපලබ්භති 
සච්චිෙට්ඨපරමත්කථනාති. නකහවං වත්තබ්කබ.ආජානාහිනිග්ගහං…කප.….

සබ්බත්ථ පුග්ගකලො උපලබ්භති සබ්බත්ථ පුග්ගකලො නුපලබ්භති, සබ්බදා

පුග්ගකලො උපලබ්භති සබ්බදා පුග්ගකලො නුපලබ්භති, සබ්කබසු පුග්ගකලො
උපලබ්භතිසබ්කබසුපුග්ගකලො නුපලබ්භතිසච්චිෙට්ඨපරමත්කථනා’’ති(ෙථා.

15-16) එවං පඨමං වාදං නිස්සාය පඨමං නිග්ගහං, දුතියං නිස්සාය දුතියං
…කප.…අට්ඨමංනිස්සාය අට්ඨමංනිග්ගහං දස්කසන්කතනසත්ථාරා ඨපිතා.
ඉමිනා නකයන සබ්බත්ථ මාතිොඨපනං කවදිතබ්බං. තං පකනතං මාතිෙං
ඨකපන්කතොඉමංදිස්වාඨකපසි–මමපරිනිබ්බානකතො අට්ඨාරසවස්සාධිොනං

ද්වින්නං වස්සසතානං මත්ථකෙ කමොග්ගලිපුත් තිස්සත්කථකරො නාම භික්ඛු 
භික්ඛුසහස්සමජ්කඣ නිසින්කනො සෙවාකද පඤ්ච සුත්තසතානි පරවාකද 
පඤ්චාති සුත්තසහස්සං සකමොධාකනත්වා දීඝනිොයප්පමාණං
ෙථාවත්ථුප්පෙරණං භාකජස්සතීති. 

කමොග්ගලිපුත් තිස්සත්කථකරොපි ඉදංපෙරණං කදකසන්කතොනඅත්තකනො

ඤාකණනකදකසසි, සත්ථාරාපනදින්නනකයනඨපිතමාතිොයකදකසසි.ඉති 
සත්ථාරා දින්නනකයන ඨපිතමාතිොය කදසිතත්තා සෙලම්කපතං පෙරණං

බුද්ධභාසිතකමව නාම ජාතං. යථා කිං? යථා මධුපිණ්ඩිෙසුත්තන්තාදීනි. 
මධුපිණ්ඩිෙසුත්තන්තස්මිඤ්හි භගවා ‘‘යකතොනිදානං භික්ඛු පුරිසං 

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛා සමුදාචරන්ති, එත්ථ කච නත්ථි අභිනන්දිතබ්බං

අභිවදිතබ්බං අජ්කඣොසිතබ්බං, එකසවන්කතො රාගානුසයාන’’න්ති (ම. නි.

1.202) මාතිෙංඨකපත්වා උට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 
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ධම්මප්පටිග්ගාහොභික්ඛූ මහාෙච්චානත්කථරං උපසඞ්ෙමිත්වාදසබකලන
ඨපිතමාතිොය අත්ථං පුච්ඡංසු. කථකරො පුච්ඡතමත්තකෙකනව අෙකථත්වා

දසබලස්ස අපචිතිදස්සනත්ථං ‘‘කසයයථාපි ආවුකසො පුරිකසො සාරත්ථිකෙො

සාරගකවසී’’ති (ම.නි.1.203) සාකරොපමං ආහරිත්වාසාරරුක්කඛොවියභගවා

සාඛාපලාසසදිසාසාවො, ‘‘කසොහාවුකසොභගවාජානංජානාති, පස්සංපස්සති
චක්ඛුභූකතො ඤාණභූකතො ධම්මභූකතො බ්රහ්මභූකතො වත්තා පවත්තා අත්ථස්ස
නින්කනතා අමතස්ස දාතා ධම්මස්සාමී තථාගකතො’’ති සත්ථාරං කථොකමත්වා 
පුනප්පුනං කථකරහි යාචිකතො සත්ථාරා ඨපිතමාතිොය අත්ථං විභජිත්වා
‘‘ආෙඞ්ඛමානාච පනතුම්කහආයස්මන්කතොභගවන්තංකයවඋපසඞ්ෙමිත්වා
එතමත්ථං පටිපුච්කඡයයාථ සකච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණන සද්ධිං

සංසන්දියමානං සකමති ගණ්කහයයාථ, කනො කච මා ගණ්හිත්ථා’’ති ඉමිනා
අධිප්පාකයන‘‘යථාකවොභගවාබයාෙකරොතිතථානං ධාකරයයාථා’’තිවත්වා
උකයයොකජසි. 

කත සත්ථාරං උපසඞ්ෙමිත්වා පුච්ඡංසු. සත්ථා දුක්ෙථිතං ෙච්චාකනනාති
අවත්වා සුවණ්ණාලඞ්ගං උස්සාකපන්කතො විය ගීවං උන්නාකමත්වා
සුපුප්ඵිතසතපත්තසස්සිරිෙං මහාමුඛං පූකරන්කතො බ්රහ්මස්සරං නිච්ඡාකරත්වා

සාධුසාධූතිකථරස්සසාධුොරංදත්වා‘‘පණ්ඩිකතො, භික්ඛකව, මහාෙච්චාකනො, 

මහාපඤ්කඤොභික්ඛකවමහාෙච්චාකනො, මංකචපිතුම්කහ, භික්ඛකව, එතමත්ථං 

පටිපුච්කඡයයාථ, අහම්පිතංඑවකමවංබයාෙකරයයංයථාතංමහාෙච්චාකනන 

බයාෙත’’න්ති(ම.නි.1.205) ආහ. 

එවං සත්ථාරා අනුකමොදිතොලකතො පට්ඨාය ච පන සෙලං සුත්තං 

බුද්ධභාසිතං නාම ජාතං. ආනන්දත්කථරාදීහි විත්ථාරිතසුත්කතසුපි එකසව
නකයො.එවකමවසම්මාසම්බුද්කධො සත්තප්පෙරණානිකදකසන්කතොෙථාවත්ථුං
පත්වාවුත්තනකයනමාතිෙංඨකපසි.ඨකපන්කතො චපනඉමංඅද්දස– 

මම පරිනිබ්බානකතො අට්ඨාරසවස්සාධිොනං ද්වින්නං වස්සසතානං 

මත්ථකෙ කමොග්ගලිපුත් තිස්සත්කථකරො නාම භික්ඛු 

භික්ඛුසහස්සමජ්කඣනිසින්කනොසෙවාකදපඤ්චසුත්තසතානිපරවාකද
පඤ්චාති සුත්තසහස්සං සකමොධාකනත්වා දීඝනිොයප්පමාණං
ෙථාවත්ථුප්පෙරණංභාකජස්සතීති. 

කමොග්ගලපුත්තතිස්සත්කථකරොපිඉමංපෙරණංකදකසන්කතොනඅත්තකනො 

ඤාකණනකදකසසි, සත්ථාරාපනදින්නනකයනඨපිතමාතිොයකදකසසි.ඉති
සත්ථාරා දින්නනකයන ඨපිතමාතිොය කදසිතත්තා සෙලම්කපතං පෙරණං
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පටුන 

බුද්ධභාසිතකමව ජාතං. එවං ෙථාවත්ථුනාව සද්ධිං සත්ත පෙරණානි
අභිධම්කමොනාම. 

තත්ථ ධම්මසඞ්ගණීපෙරකණ චතස්කසො විභත්තිකයො – චිත්තවිභත්ති

රූපවිභත්ති නික්කඛපරාසි අත්ථුද්ධාකරොති. තත්ථ ොමාවචරකුසලකතො අට්ඨ, 

අකුසලකතො ද්වාදස, කුසලවිපාෙකතො කසොළස, අකුසලවිපාෙකතො සත්ත, 

කිරියකතො එොදස; රූපාවචරකුසලකතො පඤ්ච, විපාෙකතො පඤ්ච, කිරියකතො

පඤ්ච; අරූපාවචරකුසලකතො චත්තාරි, විපාෙකතොචත්තාරි, කිරියකතොචත්තාරි; 

කලොකුත්තරකුසලකතො චත්තාරි, විපාෙකතො චත්තාරීති එකූනනවුති චිත්තානි

චිත්තවිභත්ති නාම. චිත්තුප්පාදෙණ්ඩන්තිපි එතස්කසව නාමං. තං

වාචනාමග්ගකතො අතිකරෙඡභාණවාරං, විත්ථාරියමානංපනඅනන්තමපරිමාණං
කහොති. 

තදනන්තරං එෙවිකධන දුවිකධනාතිආදිනා නකයන මාතිෙං ඨකපත්වා

විත්ථාකරන විභජිත්වා දස්සිතාරූපවිභත්තිනාම. රූපෙණ්ඩන්තිපි එතස්කසව
නාමං. තං වාචනාමග්ගකතො අතිකරෙද්විභාණවාරං. විත්ථාරියමානං පන
අනන්තමපරිමාණංකහොති. 

තදනන්තරං මූලකතො ඛන්ධකතො ද්වාරකතො භූමිකතො අත්ථකතො ධම්මකතො
නාමකතො ලඞ්ගකතොතිඑවංමූලාදීහිනික්ඛිපිත්වාකදසිකතොනික්කඛපරාසිනාම.
කසො– 

මූලකතො ඛන්ධකතොචාපි, ද්වාරකතොචාපි භූමිකතො; 

අත්ථකතොධම්මකතොචාපි, නාමකතොචාපිලඞ්ගකතො; 

නික්ඛිපිත්වාකදසිතත්තා, නික්කඛකපොතිපවුච්චති. 

නික්කෙපෙණ්ඩන්තිපි තස්කසව නාමං. තං වාචනාමග්ගකතො
තිමත්තභාණවාරං.විත්ථාරියමානංපනඅනන්තමපරිමාණංකහොති. 

තදනන්තරං පන කතපිටෙස්ස බුද්ධවචනස්ස අත්ථුද්ධාරභූතං යාව 

සරණදුො නික්ඛිත්තං අට්ඨෙථාෙණ්ඩං නාම. යකතො මහාපෙරණියා භික්ඛූ
මහාපෙරකණ ගණනචාරං අසල්ලක්කඛන්තා ගණනචාරං සමාකනන්ති. තං
වාචනාමග්ගකතො ද්විමත්තභාණවාරං. විත්ථාරියමානං පනඅනන්තමපරිමාණං 
කහොති. 

ඉති සෙලම්පි ධම්මසඞ්ගණීපෙරණං වාචනාමග්ගකතො 
අතිකරෙකතරසමත්තභාණවාරං. විත්ථාරියමානං පන අනන්තමපරිමාණං
කහොති.එවකමතං– 
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චිත්තවිභත්තිරූපඤ්ච, නික්කඛකපොඅත්ථකජොතනා; 

ගම්භීරංනිපුණංඨානං, තම්පිබුද්කධනකදසිතං. 

තදනන්තරං විභඞ්ගප්පෙරණං නාම.තං ඛන්ධවිභඞ්කගොආයතනවිභඞ්කගො
ධාතුවිභඞ්කගො සච්චවිභඞ්කගො ඉද්රියවිභඞ්කගො පච්චයාොරවිභඞ්කගො
සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො සම්මප්පධානවිභඞ්කගො ඉද්ධිපාදවිභඞ්කගො 
කබොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කගො මග්ගඞ්ගවිභඞ්කගො ඣානවිභඞ්කගො
අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්කගො සික්ඛාපදවිභඞ්කගොපටිසම්භිදාවිභඞ්කගොඤාණවිභඞ්කගො
ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගො ධම්මහදයවිභඞ්කගොතිඅට්ඨාරසවිකධනවිභත්තං. 

තත්ථ ඛන්ධවිභඞ්කගො සුත්තන්තභාජනීයඅභිධම්මභාජනීයපඤ්හපුච්ඡොනං

වකසන තිධා විභත්කතො. කසො වාචනාමග්ගකතො පඤ්චමත්තභාණවාකරො, 
විත්ථාරියමාකනො පන අනන්කතො අපරිමාකණො කහොති. තකතො පරං 
ආයතනවිභඞ්ගාදකයොපි එකතකහව තීහි නකයහි විභත්තා. කතසු

ආයතනවිභඞ්කගො වාචනාමග්ගකතො අතිකරෙභාණවාකරො, ධාතුවිභඞ්කගො
ද්විමත්තභාණවාකරො.තථාසච්චවිභඞ්කගො. ඉන්ද්රියවිභඞ්කග සුත්තන්තභාජනීයං

නත්ථි; වාචනාමග්ගකතො පකනස අතිකරෙභාණවාරමත්කතො.

පච්චයාොරවිභඞ්කගො ඡමත්තභාණවාකරො, පඤ්හපුච්ඡෙං පකනත්ථ නත්ථි.

සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො අතිකරෙභාණවාරමත්කතො; තථා සම්මප්පධාන 

ඉද්ධිපාදකබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගවිභඞ්ගා. ඣානවිභඞ්කගො ද්විභාණවාරමත්කතො, 
අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්කගො අතිකරෙභාණවාරමත්කතො. සික්ඛාපදවිභඞ්කගපි

සුත්තන්තභාජනීයං නත්ථි; වාචනාමග්ගකතො පකනස

අතිකරෙභාණවාරමත්කතො; තථා පටිසම්භිදාවිභඞ්කගො. ඤාණවිභඞ්කගො

දසවිකධන විභත්කතො; වාචනාමග්ගකතො පකනස තිමත්තභාණවාකරො.

ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගොපි දසවිකධන විභත්කතො; වාචනාමග්ගකතො පකනස 

තිමත්තභාණවාකරො.ධම්මහදයවිභඞ්කගොතිවිකධනවිභත්කතො; වාචනාමග්ගකතො
පකනස අතිකරෙද්විභාණවාරමත්කතො. සබ්කබපි විත්ථාරියමානා අනන්තා
අපරිමාණා කහොන්ති. එවකමතං විභඞ්ගප්පෙරණං වාචනාමග්ගකතො

පඤ්චතිංසමත්තභාණවාරං; විත්ථාරකතොපන අනන්තමපරිමාණංකහොති. 

තදනන්තරං ධාතුෙථාපෙරණං නාම. තං සඞ්ගකහො අසඞ්ගකහො, 

සඞ්ගහිකතන අසඞ්ගහිතං, අසඞ්ගහිකතනසඞ්ගහිතං, සඞ්ගහිකතන සඞ්ගහිතං, 

අසඞ්ගහිකතන අසඞ්ගහිතං; සම්පකයොකගො විප්පකයොකගො, සම්පයුත්කතන

විප්පයුත්තං, විප්පයුත්කතන සම්පයුත්තං, සම්පයුත්කතන සම්පයුත්තං, 

විප්පයුත්කතන විප්පයුත්තං; සඞ්ගහිකතන සම්පයුත්තං විප්පයුත්තං; 

සම්පයුත්කතනසඞ්ගහිතං අසඞ්ගහිතං, අසඞ්ගහිකතනසම්පයුත්තංවිප්පයුත්තං, 
විප්පයුත්කතන සඞ්ගහිතං අසඞ්ගහිතන්ති චුද්දසවිකධන විභත්තං. තං
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වාචනාමග්ගකතො අතිකරෙඡභාණවාරමත්තං, විත්ථාරියමානං පන
අනන්තමපරිමාණංකහොති. 

තදනන්තරං පුග්ගලපඤ්ඤත්ති නාම. සා ‘‘ඛන්ධපඤ්ඤත්ති
ආයතනපඤ්ඤත්ති ධාතුපඤ්ඤත්ති සච්චපඤ්ඤත්ති ඉන්ද්රියපඤ්ඤත්ති
පුග්ගලපඤ්ඤත්තී’’ති ඡබ්බිකධන විභත්තා. සා වාචනාමග්ගකතො 

අතිකරෙපඤ්චභාණවාරා; විත්ථාරියමානාපනඅනන්තාඅපරිමාණාවකහොති. 

තදනන්තරං ෙථාවත්ථුප්පෙරණං නාම.තංසෙවාකද පඤ්චසුත්තසතානි
පරවාකද පඤ්චාති සුත්තසහස්සං සකමොධාකනත්වා විභත්තං. තං
වාචනාමග්ගකතො ඉදානි කපොත්ථකෙ ලඛිතං අග්ගකහත්වා

සඞ්ගීතිආකරොපිතනකයන දීඝනිොයප්පමාණං, විත්ථාරියමානං පන 
අනන්තමපරිමාණංකහොති. 

තදනන්තරං යමෙං නාම. තං මූලයමෙං ඛන්ධයමෙං ආයතනයමෙං
ධාතුයමෙංසච්චයමෙංසඞ්ඛාරයමෙං අනුසයයමෙං චිත්තයමෙංධම්මයමෙං

ඉන්ද්රියයමෙන්ති දසවිකධනවිභත්තං.තං වාචනාමග්ගකතොවීසභාණවාරසතං, 
විත්ථාරකතොපනඅනන්තමපරිමාණං කහොති. 

තදනන්තරං මහාපෙරණං නාම. පට්ඨානන්තිපි තස්කසව නාමං. තං
කහතුපච්චකයො ආරම්මණපච්චකයො අධිපතිපච්චකයො අනන්තරපච්චකයො
සමනන්තරපච්චකයො සහජාතපච්චකයො අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 
නිස්සයපච්චකයො උපනිස්සයපච්චකයො පුකරජාතපච්චකයො පච්ඡාජාතපච්චකයො
ආකසවනපච්චකයො ෙම්මපච්චකයො විපාෙපච්චකයො ආහාරපච්චකයො
ඉන්ද්රියපච්චකයො ඣානපච්චකයො මග්ගපච්චකයො සම්පයුත්තපච්චකයො
විප්පයුත්තපච්චකයො අත්ථිපච්චකයො නත්ථිපච්චකයො විගතපච්චකයො 
අවිගතපච්චකයොති.පච්චයවකසනතාවචතුවීසතිවිකධනවිභත්තං. 

ඉමස්මිං පන ඨාකන පට්ඨානං සමාකනතබ්බං. කුසලත්තිොදකයො හි 

ද්වාවීසති තිො, නාම කහතූ ධම්මා නකහතූ ධම්මා…කප.… සරණා ධම්මා
අරණා ධම්මාති ඉකම සතං දුො. අපකරපි විජ්ජාභාගිකනො ධම්මා

අවිජ්ජාභාගිකනො ධම්මා…කප.… ඛකය ඤාණං, අනුප්පාකද ඤාණන්ති
ද්වාචත්තාලීසසුත්තන්තිෙදුොනාම. කතසු ද්වාවීසතිතිො සතං දුොතිඅයං
ආහච්චභාසිතා ජිනවචනභූතා සබ්බඤ්ඤුබුද්කධන කදසිතා සත්තන්නං 
පෙරණානංමාතිොනාම. 

අථාපකරද්වාචත්තාලීසසුත්තන්තිෙදුොකුකතොපභවාකෙනඨපිතාකෙන 

කදසිතාති? ධම්මකසනාපතිසාරිපුත් ත්කථරප්පභවා, කතන ඨපිතා, කතන
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කදසිතාති. ඉකම ඨකපන්කතො පන කථකරො න සාමුක්ෙංසිකෙන අත්තකනො
ඤාකණන ඨකපසි. එකුත්තරියං පන එෙනිපාතදුෙනිපාතසඞ්ගීති
දසුත්තරසුත්තන්කතහි සකමොධාකනත්වා ආභිධම්මිෙත්කථරානං සුත්තන්තං
පත්වා අකිලමත්ථං ඨපිතා. කත පකනකත එෙස්මිං නික්කඛපෙණ්ක කයව
මත්ථෙං පාකපත්වා විභත්තා. කසසට්ඨාකනසු යාව සරණදුො අභිධම්කමො
විභත්කතො. 

සම්මාසම්බුද්කධන හි අනුකලොමපට්ඨාකන ද්වාවීසති තිකෙ නිස්සාය 

තිෙපට්ඨානං නාමනිද්දිට්ඨං.සතංදුකෙනිස්සාය දුෙපට්ඨානං නාමනිද්දිට්ඨං.

තකතොපරංද්වාවීසතිතිකෙගකහත්වා දුෙසකතපක්ඛිපිත්වා දුෙතිෙපට්ඨානං 
නාමදස්සිතං.තකතොපරං දුෙසතංගකහත්වාද්වාවීසතියාතිකෙසුපක්ඛිපිත්වා 

තිෙදුෙපට්ඨානං නාම දස්සිතං. තිකෙ පන තිකෙසුකයව පක්ඛිපිත්වා 

තිෙතිෙපට්ඨානං නාම දස්සිතං. දුකෙ ච දුකෙසුකයව පක්ඛිපිත්වා 

දුෙදුෙපට්ඨානං නාමදස්සිතං.එවං– 

තිෙඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුෙතිෙඤ්කචවතිෙදුෙඤ්ච; 

තිෙතිෙඤ්කචවදුෙදුෙඤ්ච, 

ඡ අනුකලොමම්හි නයාසුගම්භීරාති. (පට්ඨා.1.1.39); 

පච්චනීයපට්ඨාකනපිද්වාවීසතිතිකෙනිස්සාය තිෙපට්ඨානං නාම. දුෙසතං

නිස්සාය දුෙපට්ඨානං නාම. ද්වාවීසතිතිකෙ දුෙසකත පක්ඛිපිත්වා 

දුෙතිෙපට්ඨානං නාම. දුෙසතං ද්වාවීසතියා තිකෙසු පක්ඛිපිත්වා 

තිෙදුෙපට්ඨානං නාම.තිකෙතිකෙසුකයවපක්ඛිපිත්වා තිෙතිෙපට්ඨානං නාම.

දුකෙ දුකෙසුකයව පක්ඛිපිත්වා දුෙදුෙපට්ඨානං නාමාති පච්චනීකයපි ඡහි
නකයහිපට්ඨානං නිද්දිට්ඨං.කතනවුත්තං– 

තිෙඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුෙතිෙඤ්කචවතිෙදුෙඤ්ච; 

තිෙතිෙඤ්කචවදුෙදුෙඤ්ච, 

ඡ පච්චනීයම්හි නයාසුගම්භීරාති. (පට්ඨා.1.1.44); 

තකතො පරං අනුකලොමපච්චනීකයපිඑකතකනවඋපාකයනඡනයා දස්සිතා.

කතනාහ – 

තිෙඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුෙතිෙඤ්කචවතිෙදුෙඤ්ච; 
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තිෙතිෙඤ්කචවදුෙදුෙඤ්ච, 

ඡ අනුකලොමපච්චනීයම්හි නයා සුගම්භීරාති.(පට්ඨා.1.1.48); 

තදනන්තරං පච්චනීයානුකලොකමපි එකතකහව ඡහි නකයහි නිද්දිට්ඨං.
කතනාහ– 

තිෙඤ්ච පට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුෙතිෙඤ්කචවතිෙදුෙඤ්ච; 

තිෙතිෙඤ්කචවදුෙදුෙඤ්ච, 

ඡ පච්චනීයානුකලොමම්හි නයා සුගම්භීරාති.(පට්ඨා.1.1.52); 

එවං අනුකලොකම ඡ පට්ඨානානි, පටිකලොකම ඡ, අනුකලොමපච්චනීකය ඡ, 
පච්චනීයානුකලොකම ඡ පට්ඨානානීති ඉදං චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානසකමොධානං
පට්ඨානං මහාපෙරණංනාම. 

ඉදානි ඉමස්ස අභිධම්මස්ස ගම්භීරභාවවිජානනත්ථං චත් ාකරො සාගරා 

කවදිතබ්බා – සංසාරසාගකරො, ජලසාගකරො, නයසාගකරො, ඤාණසාගකරොති.

තත්ථ සංසාරසාගකරො නාම– 

ඛන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතුආයතනානච; 

අබ්කබොච්ඡන්නංවත්තමානා, සංසාකරොතිපවුච්චතීති. 

එවං වුත්තං සංසාරවට්ටං. ස්වායං යස්මා ඉකමසං සත්තානං උප්පත්තියා
පුරිමාකෙොටිනපඤ්ඤායතිඑත්තොනඤ්හිවස්සසතානංවාවස්සසහස්සානං 

වා වස්සසතසහස්සානං වා, ෙප්පසතානං වා ෙප්පසහස්සානං වා 

ෙප්පසතසහස්සානං වා මත්ථකෙ සත්තා උප්පන්නා, තකතො පුබ්කබ

නාකහසුන්ති වා, අසුෙස්ස නාම රඤ්කඤො ොකල උප්පන්නා, අසුෙස්ස

බුද්ධස්සොකලඋප්පන්නාතකතො පුබ්කබනාකහසුන්ති වා, අයං පරිච්කඡකදො

නත්ථි; ‘‘පුරිමා, භික්ඛකව, කෙොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජාය, ඉකතො පුබ්කබ

අවිජ්ජා නාකහොසි අථ පච්ඡා සමභවී’’ති (අ. නි. 10.61) ඉමිනා පන නකයන
සංසාරසාගකරොඅනමතග්කගොව. 

මහාසමුද්කදො පන ජලසාගකරො නාමාති කවදිතබ්කබො. කසො
චතුරාසීතිකයොජනසහස්සගම්භීකරො. තත්ථ උදෙස්ස ආළ්හෙසකතහි වා 

ආළ්හෙසහස්කසහිවාආළ්හෙසතසහස්කසහිවාපමාණංනාමනත්ථි. අථ කඛො
අසඞ්කඛයකයයො අප්පකමකයයො මහාඋදෙක්ඛන්කධොත්කවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති.
අයං ජලසාගකරොනාම. 
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ෙතකමො නයසාගකරො? කතපිටෙං බුද්ධවචනං. ද්කවපි හි තන්තිකයො
පච්චකවක්ඛන්තානං සද්ධාසම්පන්නානං පසාදබහුලානං ඤාණුත්තරානං

කුලපුත්තානං අනන්තං පීතිකසොමනස්සං උප්පජ්ජති.ෙතමා ද්කව? විනයඤ්ච
අභිධම්මඤ්ච. විනයධරභික්ඛූනඤ්හි විනයතන්තිං පච්චකවක්ඛන්තානං
කදොසානුරූපං සික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං නාම – ඉමස්මිං කදොකස ඉමස්මිං 

වීතික්ෙකමඉදංනාමකහොතීතිසික්ඛාපදපඤ්ඤාපනං–අඤ්කඤසංඅවිසකයො, 
බුද්ධානකමව විසකයොති. උත්තරිමනුස්සධම්මකපයයාලං පච්චකවක්ඛන්තානං
නීලකපයයාලං පච්චකවක්ඛන්තානංසඤ්චරිත්තකපයයාලංපච්චකවක්ඛන්තානං
අනන්තං පීතිකසොමනස්සං උප්පජ්ජති. ආභිධම්මිෙභික්ඛූනම්පි ඛන්ධන්තරං
ආයතනන්තරංධාත්වන්තරං ඉන්ද්රියන්තරංබලකබොජ්ඣඞ්ගෙම්මවිපාෙන්තරං
රූපාරූපපරිච්කඡදං සණ්හසුඛුමධම්මං ගගනතකල තාරෙරූපානි ගණ්හන්කතො
වියරූපාරූපධම්කමපබ්බංපබ්බංකෙොට්ඨාසංකෙොට්ඨාසං ෙත්වාවිභජන්කතො
දස්කසසි වත කනො සත්ථාති අභිධම්මතන්තිං පච්චකවක්ඛන්තානං අනන්තං
පීතිකසොමනස්සංඋප්පජ්ජති. 

එවං උප්පත්තියා පනස්ස ඉදං වත්ථුපි කවදිතබ්බං – 

මහාගතිගමියතිස්සදත් ත්කථකරො කිර නාම මහාකබොධිංවන්දිස්සාමීතිපරතීරං
ගච්ඡන්කතො නාවාය උපරිතකල නිසින්කනො මහාසමුද්දං ඔකලොකෙසි. අථස්ස

තස්මිං සමකය කනව පරතීරං පඤ්ඤායිත්ථ, න ඔරිමතීරං, 
ඌමිකවගප්පකභදසමුග්ගතජලචුණ්ණපරිකිණ්කණො පන
පසාරිතරජතපට්ටසුමනපුප්ඵසන්ථරසදිකසො මහාසමුද්කදොවපඤ්ඤායිත්ථ.කසො
කිං නු කඛො මහාසමුද්දස්ස ඌමිකවකගො බලවා උදාහු චතුවීසතිප්පකභකද
සමන්තපට්ඨාකන නයමුඛං බලවන්ති චින්කතසි. අථස්ස මහාසමුද්කද 

පරිච්කඡකදො පඤ්ඤායති – අයඤ්හි කහට්ඨා මහාපථවියා පරිච්ඡන්කනො, උපරි

ආොකසන, එෙකතො චක්ෙවාළපබ්බකතන, එෙකතො කවලන්කතන

පරිච්ඡන්කනො; සමන්තපට්ඨානස්ස පන පරිච්කඡකදො න පඤ්ඤායතීති
සණ්හසුඛුමධම්මං පච්චකවක්ඛන්තස්ස බලවපීති උප්පන්නා. කසො පීතිං
වික්ඛම්කභත්වා විපස්සනං වඩ්කෙත්වා යථානිසින්කනොව සබ්බකිකලකස
කඛකපත්වාඅග්ගඵකලඅරහත්කතපතිට්ඨායඋදානංඋදාකනසි– 

අත්කථව ගම්භීරගතංසුදුබ්බුධං, 

සයංඅභිඤ්ඤායසකහතුසම්භවං; 

යථානුපුබ්බංනිඛිකලනකදසිතං, 
මකහසිනාරූපගතංවපස්සතීති. 

අයංනයසාගකරොනාම. 
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ෙතකමො ඤාණසාගකරො? සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණංඤාණසාගකරොනාම.අයං

සංසාරසාගකරො නාම, අයං ජලසාගකරො නාම, අයං නයසාගකරො නාමාති හි

අඤ්කඤනනසක්ොජානිතුං, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණකනවසක්ො ජානිතුන්ති
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං ඤාණසාගකරො නාම. ඉකමසු චතූසු සාගකරසු ඉමස්මිං
ඨාකන නයසාගකරොඅධිප්කපකතො.ඉමඤ්හිසබ්බඤ්ඤුබුද්ධාවපටිවිජ්ඣන්ති. 

අයම්පි භගවා කබොධිමූකලනිසින්කනො ‘ඉමං පටිවිජ්ඣිත්වා ඉමං වත කම 
ධම්මං එසන්තස්ස ගකවසන්තස්ස ෙප්පසතසහස්සාධිොනි චත්තාරි

අසඞ්කඛයයයානි වීතිවත්තානි, අථ කම ඉමස්මිං පල්ලඞ්කෙ නිසින්කනන
දියඩ්ෙකිකලසසහස්සං කඛකපත්වා අයං ධම්කමො පටිවිද්කධො’ති පටිවිද්ධධම්මං
පච්චකවක්ඛන්කතොසත්තාහංඑෙපල්ලඞ්කෙන නිසීදි.තකතොතම්හාපල්ලඞ්ො
වුට්ඨාය ‘ඉමස්මිං වත කම පල්ලඞ්කෙ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිද්ධ’න්ති
අනිමිකසහි චක්ඛූහි සත්තාහං පල්ලඞ්ෙං ඔකලොකෙන්කතො අට්ඨාසි. තකතො

කදවතානං‘අජ්ජාපිනූනසිද්ධත්ථස්ස ෙත්තබ්බකිච්චංඅත්ථි, පල්ලඞ්ෙස්මිඤ්හි
ආලයංනවිජහතී’ති පරිවිතක්කෙොඋදපාදි. 

සත්ථාකදවතානං විතක්ෙංඤත්වාතාවකදවතාසංවිතක්ෙවූපසමනත්ථං 
කවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා යමෙපාටිහාරියං දස්කසසි.

මහාකබොධිපල්ලඞ්ෙස්මිඤ්හි ෙතපාටිහාරියඤ්ච, ඤාතිසමාගකම

ෙතපාටිහාරියඤ්ච, පාටියපුත්තසමාගකම ෙතපාටිහාරියඤ්ච, සබ්බං
ෙණ් ම්බරුක්ඛමූකල ෙතයමෙපාටිහාරියසදිසකමව අකහොසි. එවං
යමෙපාටිහාරියංෙත්වා පල්ලඞ්ෙස්ස ඨිතට්ඨානස්ස ච අන්තකරආොසකතො
ඔරුය්හසත්තාහංචඞ්ෙමි.ඉකමසුච එෙවීසතියා දිවකසසුඑෙදිවකසපිසත්ථු
සරීරකතොරස්මිකයොනනික්ඛන්තා. 

චතුත්කථ පන සත්තාකහ පච්ඡමුත්තරාය දිසාය රතනඝකර නිසීදි – 

රතනඝරං නාම කනව සත්තරතනමයං කගහං. සත්තන්නං පන පෙරණානං
සම්මසිතට්ඨානං රතනඝරන්ති කවදිතබ්බං – තත්ථ ධම්මසඞ්ගණිං
සම්මසන්තස්සාපි සරීරකතො රස්මිකයො න නික්ඛන්තා. විභඞ්ගප්පෙරණං
ධාතුෙථං පුග්ගලපඤ්ඤත්තිං ෙථාවත්ථුප්පෙරණං යමෙප්පෙරණං
සම්මසන්තස්සාපි සරීරකතො රස්මිකයො න නික්ඛන්තා. යදා පන මහාපෙරණං
ඔරුය්හ ‘‘කහතුපච්චකයො ආරම්මණපච්චකයො…කප.… අවිගතපච්චකයො’’ති 

සම්මසනං ආරභි, අථස්ස චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානං සම්මසන්තස්ස
එෙන්තකතො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං මහාපෙරකණකයව ඔොසං ලභි. යථා හි
තිමිරපිඞ්ගලමහාමච්කඡො චතුරාසීතිකයොජනසහස්සගම්භීකර මහාසමුද්කදකයව

ඔොසං ලභති, එවකමව සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං එෙන්තකතො
මහාපෙරකණකයවඔොසංලභි. 
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පටුන 

සත්ථු එවං ලද්කධොොකසන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණන යථාසුඛං 
සණ්හසුඛුමධම්මං සම්මසන්තස්ස සරීරකතො
නීලපීතකලොහිකතොදාතමඤ්ජිට්ඨපභස්සරවකසන ඡබ්බණ්ණරස්මිකයො

නික්ඛමිංසු. කෙසමස්සූහි කචව අක්ඛීනඤ්ච නීලට්ඨාකනහි නීලරස්මිකයො 

නික්ඛමිංසු, යාසං වකසන ගගනතලං අඤ්ජනචුණ්ණසකමොකිණ්ණං විය
උමාපුප්ඵනීලුප්පලදලසඤ්ඡන්නං විය වීතිපතන්තමණිතාලවණ්ටං විය
සම්පසාරිතකමචෙපටංවියචඅකහොසි. 

ඡවිකතො කචව අක්ඛීනඤ්ච පීතට්ඨාකනහි පී රස්මිකයො නික්ඛමිංසු; යාසං
වකසනදිසාභාගා සුවණ්ණරසධාරාභිසිඤ්චමානාවියසුවණ්ණපටපසාරිතාවිය 

කුඞ්කුමචුණ්ණෙණිොරපුප්ඵසම්පරිකිණ්ණාවියචවිකරොචිංසු. 

මංසකලොහිකතහි කචව අක්ඛීනඤ්ච රත්තට්ඨාකනහි කලොහි රස්මිකයො 
නික්ඛමිංසු යාසං වකසන දිසාභාගා චීනපිට්ඨචුණ්ණරඤ්ජිතා විය
සුපක්ෙලාඛාරසසිඤ්චමානා විය රත්තෙම්බලපරික්ඛිත්තා විය
ජයසුමනපාරිභද්දෙබන්ධුජීවෙකුසුමසම්පරිකිණ්ණාවියචවිකරොචිංසු. 

අට්ඨීහි කචව දන්කතහි ච අක්ඛීනඤ්ච කසතට්ඨාකනහි ඔදා රස්මිකයො 

නික්ඛමිංසු; යාසං වකසන දිසාභාගා රජතඝකටහි 

ආසිඤ්චමානඛීරධාරාසම්පරිකිණ්ණා විය සම්පසාරිතරජතපට්ටවිතානා විය, 

වීතිපතන්තරජතතාලවණ්ටා විය, 
කුන්දකුමුදසින්දුවාරසුමනමල්ලොදිකුසුමසඤ්ඡන්නා වියචවිකරොචිංසු. 

මඤ්ජිට්ඨපභස්සරා පන තම්හා තම්හා සරීරප්පකදසා නික්ඛමිංසු. ඉති තා 
ඡබ්බණ්ණරස්මිකයොනික්ඛමිත්වාඝනමහාපථවිංගණ්හිංසු. 

චතුනහුතාධිෙද්විකයොජනසතසහස්සබහලා මහාපථවී 

නිද්ධන්තසුවණ්ණපිණ්ඩිවියඅකහොසි.අථමහාපථවිංභින්දිත්වාකහට්ඨාඋදෙං 
ගණ්හිංසු.පථවිසන්ධාරෙංඅට්ඨනහුතාධිෙචතුකයොජනසතසහස්සබහලංඋදෙං
සුවණ්ණෙලකසහි ආසිඤ්චමානවිලීනසුවණ්ණං විය අකහොසි. උදෙං
විනිවිජ්ඣිත්වා වාතං අග්ගකහසුං. ඡනහුතාධිෙනවකයොජනසතසහස්සබහකලො
වාකතො සමුස්සිතසුවණ්ණක්ඛන්කධොවියඅකහොසි.වාතංවිනිවිජ්ඣිත්වාකහට්ඨා
අජටාොසං පක්ඛන්දිංසු. 

උපරිභාකගන උග්ගන්ත්වාපි චාතුමහාරාජිකෙ ගණ්හිංසු. කත 

විනිවිජ්ඣිත්වා තාවතිංකස තකතො යාකම තකතො තුසිකත තකතො නිම්මානරතී
තකතො පරනිම්මිතවසවත්තීතකතොනවබ්රහ්මකලොකෙතකතොකවහප්ඵකලතකතො
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පඤ්චසුද්ධාවාකස විනිවිජ්ඣිත්වාචත්තාකරොආරුප්කපගණ්හිංසු.චත්තාකරොච
ආරුප්කප විනිවිජ්ඣිත්වාඅජටාොසංපක්ඛන්දිංසු. 

තිරියභාකගහි අනන්තා කලොෙධාතුකයො පක්ඛන්දිංසු. එත්තකෙසු ඨාකනසු 

චන්දම්හි චන්දප්පභා නත්ථි, සූරිකය සූරියප්පභා නත්ථි, තාරෙරූකපසු 

තාරෙරූපප්පභා නත්ථි, කදවතානං උය්යානවිමානෙප්පරුක්කඛසු කචව
සරීකරසු ච ආභරකණසු චාති සබ්බත්ථ පභා නත්ථි.
තිසහස්සිමහාසහස්සිකලොෙධාතුයා ආකලොෙඵරණසමත්කථො මහාබ්රහ්මාපි
සූරියුග්ගමකන ඛජ්කජොපනකෙො විය අකහොසි. 
චන්දසූරියතාරෙරූපකදවතුයයානවිමානෙප්පරුක්ඛානං පරිච්කඡදමත්තෙකමව
පඤ්ඤායිත්ථ. එත්තෙං ඨානං බුද්ධරස්මීහිකයව අජ්කඣොත්ථටං අකහොසි.

අයඤ්ච කනව බුද්ධානං අධිට්ඨානිද්ධි, න භාවනාමයිද්ධි. සණ්හසුඛුමධම්මං

පනසම්මසකතොකලොෙනාථස්සකලොහිතං පසීදි, වත්ථුරූපංපසීදි, ඡවිවණ්කණො
පසීදි. චිත්තසමුට්ඨානා වණ්ණධාතු සමන්තා අසීතිහත්ථමත්කත පකදකස
නිච්චලාවඅට්ඨාසි.ඉමිනානීහාකරනසත්තාහංසම්මසි. 

සත්ත රත්තින්දිවානි සම්මසිතධම්කමො කිත්තකෙො අකහොසීති? අනන්කතො 
අපරිමාකණොඅකහොසි.අයංතාවමනසාකදසනානාම.සත්ථාපනඑවංසත්තාහං
මනසා චින්තිතධම්මං වචීකභදං ෙත්වා කදකසන්කතො වස්සසකතනපි 

වස්සසහස්කසනපි වස්සසතසහස්කසනපි මත්ථෙං පාකපත්වා කදකසතුං න 

සක්කෙොතීති න වත්තබ්බං. අපරභාකගපි හි තථාගකතො තාවතිංසභවකන
පාරිච්ඡත්තෙමූකල පණ්ඩුෙම්බලසිලායං දසසහස්සචක්ෙවාළකදවතානං

මජ්කඣනිසින්කනොමාතරංොයසක්ඛිං ෙත්වාකුසලාධම්මා, අකුසලාධම්මා, 
අබයාෙතා ධම්මාති ධම්මං කදකසන්කතො සතභාකගන සහස්සභාකගන
සතසහස්සභාකගන ධම්මන්තරා ධම්මන්තරං සඞ්ෙමිත්වා සඞ්ෙමිත්වාව 
කදකසසි. තකයො මාකස නිරන්තරං පවත්තිතකදසනා කවකගන පවත්තා
ආොසගඞ්ගා විය අකධොමුඛඨපිතඋදෙඝටානික්ඛන්තඋදෙධාරාවියචහුත්වා
අනන්තාඅපරිමාණාඅකහොසි. 

බුද්ධානඤ්හි භත්තානුකමොදනොකලපි කථොෙං වඩ්කෙත්වා
අනුකමොකදන්තානං කදසනා දීඝමජ්ඣිමනිොයප්පමාණා කහොති. පච්ඡාභත්තං
පන සම්පත්තපරිසාය ධම්මං කදකසන්තානං කදසනා 

සංයුත්තඅඞ්ගුත්තරිෙද්කවමහානිොයප්පමාණාව කහොති. ෙස්මා? බුද්ධානඤ්හි 
භවඞ්ගපරිවාකසො ලහුකෙො දන්තාවරණං සුඵුසිතං මුඛාදානං සිලට්ඨං ජිව්හා
මුදුොසකරො මධුකරොවචනංලහුපරිවත්තං.තස්මාතංමුහුත්තංකදසිතධම්කමොපි
එත්තකෙොකහොති.කතමාසං කදසිතධම්කමොපනඅනන්කතොඅපරිමාකණොකයව. 
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ආනන්දත්කථකරො හි බහුස්සුකතො තිපිටෙධකරො පඤ්චදස ගාථාසහස්සානි
සට්ඨි පදසහස්සානි ලතාපුප්ඵානි ආෙඩ්ෙන්කතො විය ඨිතපකදකනව ඨත්වා
ගණ්හාති වා වාකචති වා කදකසති වා. එත්තකෙො කථරස්ස එකෙො
උද්කදසමග්කගොනාම කහොති.කථරස්සහිඅනුපදංඋද්කදසංදදමාකනොඅඤ්කඤො

දාතුංනසක්කෙොති, නසම්පාපුණාති. සම්මාසම්බුද්කධොවසම්පාපුකණයය.එවං
අධිමත්තසතිමා අධිමත්තගතිමා අධිමත්තධිතිමා සාවකෙො සත්ථාරා කතමාසං
ඉමිනා නීහාකරන කදසිතකදසනං වස්සසතං වස්සසහස්සං උග්ගණ්හන්කතොපි
මත්ථෙංපාකපතුංන සක්කෙොති. 

එවං කතමාසං නිරන්තරං කදකසන්තස්ස පන තථාගතස්ස 

ෙබළීොරාහාරප්පටිබද්ධං උපාදින්නෙසරීරං ෙථං යාකපසීති? 
පටිජග්ගකනකනව. බුද්ධානඤ්හි කසො කසො ොකලො සුවවත්ථිකතො
සුපරිච්ඡන්කනො සුපච්චක්කඛො. තස්මා භගවා ධම්මං කදකසන්කතොව
මනුස්සකලොකෙ ොලං ඔකලොකෙති. කසො භික්ඛාචාරකවලං සල්ලක්කඛත්වා
නිම්මිතබුද්ධං මාකපත්වා ‘ඉමස්ස චීවරග්ගහණං පත්තග්ගහණං සරකුත්ති

ආෙප්කපො ච එවරූකපො නාම කහොතු, එත්තෙං නාම ධම්මං කදකසතූ’ති 
අධිට්ඨාය පත්තචීවරමාදාය අකනොතත්තදහං ගච්ඡති. කදවතා
නාගලතාදන්තෙට්ඨං කදන්ති. තං ඛාදිත්වා අකනොතත්තදකහ සරීරං
පටිජග්ගිත්වා මකනොසිලාතකල ඨිකතො සුරත්තදුපට්ටං නිවාකසත්වා චීවරං
පාරුපිත්වාචාතුමහාරාජදත්තියංකසලමයංපත්තංආදායඋත්තරකුරුං ගච්ඡති.
තකතො පිණ් පාතං ආහරිත්වා අකනොතත්තදහතීකර නිසින්කනො තං
පරිභුඤ්ජිත්වා දිවාවිහාරායචන්දනවනංගච්ඡති. 

ධම්මකසනාපතිසාරිපුත් ත්කථකරොපි තත්ථ ගන්ත්වා සම්මාසම්බුද්ධස්ස

වත්තං ෙත්වා එෙමන්තං නිසීදති. අථස්ස සත්ථා නයං කදති. ‘සාරිපුත්ත, 
එත්තකෙො ධම්කමො මයා කදසිකතො’ති ආචික්ඛති. එවං සම්මාසම්බුද්කධ නයං
කදන්කත පටිසම්භිදාප්පත්තස්ස අග්ගසාවෙස්ස කවලන්කත ඨත්වා හත්ථං 
පසාකරත්වා දස්සිතසමුද්දසදිසං නයදානං කහොති. කථරස්සාපි නයසකතන
නයසහස්කසන නයසතසහස්කසනභගවතාකදසිතධම්කමොඋපට්ඨාතිකයව. 

සත්ථා දිවාවිහාරං නිසීදිත්වා ධම්මං කදකසතුං ොය කවලාය ගච්ඡතීති? 

සාවත්ථිවාසීනං කුලපුත්තානං සම්පත්තානං ධම්මකදසනකවලා නාම අත්ථි, 
තාය කවලාය ගච්ඡති. ධම්මං කදකසත්වා ගච්ඡන්තං වා ආගච්ඡන්තං වා කෙ

ජානන්ති කෙ න ජානන්තීති? මකහසක්ඛා කදවතා ජානන්ති, අප්කපසක්ඛා

කදවතා න ජානන්ති. ෙස්මා න ජානන්තීති? සම්මාසම්බුද්ධස්ස වා 
නිම්මිතබුද්ධස්ස වා රස්මිආදීසුනානත්තාභාවා. උභින්නම්පි හි කතසං රස්මීසු
වා සකරසුවාවචකනසුවානානත්තංනත්ථි. 
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සාරිපුත් ත්කථකරොපි සත්ථාරාකදසිතං කදසිතංධම්මංආහරිත්වාඅත්තකනො
සද්ධිවිහාරිොනංපඤ්චන්නංභික්ඛුසතානංකදකසසි. කතසංඅයංපුබ්බකයොකගො
– කත කිර ෙස්සපදසබලස්ස ොකල ඛුද්දෙවග්ගුලකයොනියං නිබ්බත්තා
පබ්භාකර ඔලම්බන්තා ද්වින්නං ආභිධම්මිෙභික්ඛූනං අභිධම්මං
සජ්ඣායන්තානං සකර නිමිත්තං ගකහත්වා ෙණ්හපක්ඛසුක්ෙපක්කඛ
අජානිත්වාපි සකර නිමිත්තග්ගාහමත්තකෙකනව ොලං ෙත්වා කදවකලොකෙ
නිබ්බත්තිංසු. එෙං බුද්ධන්තරං කදවකලොකෙ වසිත්වා තස්මිං ොකල 
මනුස්සකලොකෙ නිබ්බත්තා යමෙපාටිහාරිකය පසීදිත්වා කථරස්ස සන්තිකෙ
පබ්බජිංසු. කථකරොසත්ථාරාකදසිතංකදසිතංධම්මංආහරිත්වාකතසංකදකසසි.
සම්මාසම්බුද්ධස්ස අභිධම්මකදසනාපරිකයොසානඤ්ච කතසං භික්ඛූනං 
සත්තප්පෙරණඋග්ගහණඤ්චඑෙප්පහාකරකනවඅකහොසි. 

අභිධම්කම වාචනාමග්කගොනාම සාරිපුත් ත්කථරප්පභකවො. මහාපෙරකණ
ගණනචාකරොපිකථකරකනවඨපිකතො.කථකරො හිඉමිනානීහාකරනධම්මන්තරං
අමක්කඛත්වාව සුඛං ගකහතුං ධාකරතුං පරියාපුණිතුං වාකචතුඤ්ච පකහොතීති

ගණනචාරංඨකපසි.එවංසන්කතකථකරොවපඨමතරංආභිධම්මිකෙොකහොතීති? 
න කහොති. සම්මාසම්බුද්කධොව පඨමතරං ආභිධම්මිකෙො. කසො හි නං
මහාකබොධිපල්ලඞ්කෙ නිසීදිත්වා පටිවිජ්ඣි. බුද්කධො හුත්වා ච පන සත්තාහං
එෙපල්ලඞ්කෙනනිසින්කනො උදානංඋදාකනසි– 

‘‘යදාහකවපාතුභවන්තිධම්මා, 

ආතාපිකනොඣායකතොබ්රාහ්මණස්ස; 

අථස්සෙඞ්ඛාවපයන්තිසබ්බා, 
යකතො පජානාතිසකහතුධම්මං. 

‘‘යදාහකවපාතුභවන්තිධම්මා, 

ආතාපිකනොඣායකතොබ්රාහ්මණස්ස; 

අථස්සෙඞ්ඛාවපයන්තිසබ්බා, 
යකතොඛයංපච්චයානංඅකවදි. 

‘‘යදාහකවපාතුභවන්තිධම්මා, 

ආතාපිකනොඣායකතොබ්රාහ්මණස්ස; 

විධූපයංතිට්ඨතිමාරකසනං, 

සූරිකයොවඔභාසයමන්තලක්ඛ’’න්ති.(මහාව.1-3; උදා.1-3); 

ඉදං පඨමබුද්ධවචනං නාම.ධම්මපදභාණො පන– 

‘‘අකනෙජාතිසංසාරං, සන්ධාවිස්සංඅනිබ්බිසං; 
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ගහොරංගකවසන්කතො, දුක්ඛාජාතිපුනප්පුනං. 

‘‘ගහොරෙදිට්කඨොසි, පුනකගහංනොහසි; 

සබ්බාකතඵාසුොභග්ගා, ගහකූටංවිසඞ්ඛතං; 

විසඞ්ඛාරගතංචිත්තං, තණ්හානංඛයමජ්ඣගා’’ති.(ධ.ප. 153-154); 

ඉදං පඨමබුද්ධවචනං නාමාතිවදන්ති. 

යමෙසාලානමන්තකර නිපන්කනන පරිනිබ්බානසමකය ‘‘හන්ද දානි, 

භික්ඛකව, ආමන්තයාමිකවො, වයධම්මාසඞ්ඛාරා, අප්පමාකදන සම්පාකදථා’’ති

(දී.නි.2.218) වුත්තවචනං පච්ඡිමබුද්ධවචනං නාම. 

උභින්නමන්තකරපඤ්චචත්තාලීසවස්සානිපුප්ඵදාමංගන්කථන්කතන විය, 

රතනාවලං ආවුනන්කතන විය, ච ෙථිකතො අමතප්පොසකනො සද්ධම්කමො 

මජ්ඣිමබුද්ධවචනං නාම. 

තං සබ්බම්පිසඞ්ගය්හමානංපිටෙකතො තීණිපිටොනි කහොන්ති, නිොයකතො 

පඤ්ච නිොයා, අඞ්ගකතො නවඞ්ගානි, ධම්මක්ඛන්ධකතො 

චතුරාසීතිධම්මක්ෙන්ධසහස්සානි. ෙථං? සබ්බම්පි කහතං පිටෙකතො 
විනයපිටෙංසුත්තන්තපිටෙංඅභිධම්මපිටෙන්තිතිප්පකභදකමවකහොති.තත්ථ
උභයානි පාතිකමොක්ඛානිද්කවවිභඞ්ගාද්වාවීසතිඛන්ධොකසොළසපරිවාරාති

ඉදං විනයපිටෙං නාම. බ්රහ්මජාලාදිචතුත්තිංසසුත්තසඞ්ගකහො දීඝනිොකයො. 
මූලපරියායසුත්තාදිදියඩ්ෙසතද්කවසුත්තසඞ්ගකහො මජ්ඣිමනිොකයො. 
ඔඝතරණසුත්තාදිසත්තසුත්තසහස්සසත්තසතද්වාසට්ඨිසුත්තසඞ්ගකහො
සංයුත්තනිොකයො. 
චිත්තපරියාදානසුත්තාදිනවසුත්තසහස්සපඤ්චසතසත්තපඤ්ඤාසසුත්තසඞ්ග
කහො අඞ්ගුත්තරනිොකයො. 
ඛුද්දෙපාඨධම්මපදඋදානඉතිවුත්තෙසුත්තනිපාතවිමානවත්ථුකපතවත්ථුකථරගා
ථාකථරීගාථාජාතෙනිද්කදසපටිසම්භිදාඅපදානබුද්ධවංසචරියාපිටෙවකසන 

පන්නරසප්පකභකදො ඛුද්දෙනිොකයොති ඉදං සුත් න් පිටෙං නාම. 

ධම්මසඞ්ගණීආදීනිසත්තපෙරණානි අභිධම්මපිටෙං නාම.තත්ථ – 

විවිධවිකසසනයත්තා, විනයනකතොකචවොයවාචානං; 

විනයත්ථවිදූහිඅයං, විනකයොවිනකයොතිඅක්ඛාකතො. 

විවිධා හි එත්ථ 
පඤ්චවිධපාතිකමොක්ඛුද්කදසපාරාජිොදිසත්තආපත්තික්ඛන්ධමාතිොවිභඞ්ගාදිප්
පකභදා නයා විකසසභූතා ච දළ්හීෙම්මසිථිලෙරණප්පකයොජනා
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පටුන 

අනුපඤ්ඤත්තිනයා. ොයිෙවාචසිෙඅජ්ඣාචාරනිකසධනකතො කචස ොයං
වාචඤ්ච විකනති. තස්මා විවිධනයත්තා විකසසනයත්තා ොයවාචානඤ්ච
විනයනකතො අයං විනකයො විනකයොති අක්ඛාකතො. කතකනතකමතස්ස 
වචනත්ථකෙොසල්ලත්ථංවුත්තං– 

‘‘විවිධවිකසසනයත්තා, විනයනකතොකචව ොයවාචානං; 

විනයත්ථවිදූහිඅයං, විනකයොවිනකයොතිඅක්ඛාකතො’’ති. 

ඉතරංපන– 

අත්ථානංසූචනකතො, සුවුත්තකතොසවනකතොථසූදනකතො; 
සුත්තාණාසුත්තසභාගකතොච‘සුත්ත’න්තිඅක්ඛාතං. 

තඤ්හි අත්තත්ථපරත්ථාදිකභකද අත්කථ සූකචති. සුවුත්තා කචත්ථ අත්ථා

කවකනයයජ්ඣාසයානුකලොකමන වුත්තත්තා. සවති කචතං අත්කථ, සස්සමිව

ඵලං, පසවතීතිවුත්තංකහොති.සූදතිකචතං, කධනුවියඛීරං, පග්ඝරතීතිවුත්තං
කහොති.සුට්ඨුචකනතායතිරක්ඛතීතිවුත්තංකහොති. සුත්තසභාගඤ්කචතං.යථා
හිතච්ඡොනංසුත්තංපමාණංකහොතිඑවකමතම්පිවිඤ්ඤූනං.යථා චසුත්කතන
සඞ්ගහිතානිපුප්ඵානිනවිකිරියන්තිනවිද්ධංසියන්තිඑවකමකතන සඞ්ගහිතා
අත්ථා.කතකනතකමතස්සවචනත්ථකෙොසල්ලත්ථංවුත්තං– 

‘‘අත්ථානංසූචනකතො, සුවුත්තකතොසවනකතොථසූදනකතො; 
සුත්තාණාසුත්තසභාගකතොචසුත්තන්තිඅක්ඛාත’’න්ති. 

අභිධම්මස්සවචනත්කථොවුත්කතොකයව.අපකරොනකයො– 

යංඑත්ථවුඩ්ඪිමන්කතො, සලක්ඛණාපූජිතාපරිච්ඡන්නා; 

වුත්තාධිොචධම්මා, අභිධම්කමොකතනඅක්ඛාකතො. 

අයඤ්හි අභිසද්කදො වුඩ්ඪිලක්ඛණපූජිතපරිච්ඡන්නාධිකෙසු දිස්සති. තථා

කහස‘‘බාළ්හාකමදුක්ඛා කවදනාඅභික්ෙමන්ති, කනොපටික්ෙමන්තී’’තිආදීසු

(ම. නි. 3.384; සං. නි. 5.195) වුඩ්ඪියං ආගකතො. ‘‘යා තා රත්තිකයො

අභිඤ්ඤාතා අභිලක්ඛිතා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.49) ලක්ඛකණ. ‘‘රාජාභිරාජා

මනුජින්කදො’’තිආදීසු(ම.නි.2.399; සු.නි.558) පූජිකත. ‘‘පටිබකලොවිකනතුං

අභිධම්කම අභිවිනකය’’තිආදීසු (මහාව. 85) පරිච්ඡන්කන; 
අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ෙරවිරහිකත ධම්කම ච විනකය චාති වුත්තං කහොති.

‘‘අභික්ෙන්කතන වණ්කණනා’’තිආදීසු(වි.ව.75) අධිකෙ. 
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එත්ථ ච‘‘රූපූපපත්තියාමග්ගංභාකවති කමත්තාසහගකතනකචතසාඑෙං

දිසං ඵරිත්වා විහරතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 163ආදකයො)නකයන වුඩ්ඪිමන්කතොපි

ධම්මා වුත්තා. ‘‘රූපාරම්මණං වා සද්දාරම්මණං වා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1) 

නකයන ආරම්මණාදීහි ලක්ඛණීයත්තා සලක්ඛණාපි. ‘‘කසක්ඛා ධම්මා, 

අකසක්ඛා ධම්මා, කලොකුත්තරා ධම්මා’’තිආදිනා (ධ. ස. තිෙමාතිො 11; 

දුෙමාතිො 12) නකයන පූජිතාපි; පූජාරහාති අධිප්පාකයො. ‘‘ඵස්කසො කහොති, 

කවදනා කහොතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 1) නකයන සභාවපරිච්ඡන්නත්තා

පරිච්ඡන්නාපි. ‘‘මහග්ගතා ධම්මා, අප්පමාණා ධම්මා, අනුත්තරා

ධම්මා’’තිආදිනා (ධ. ස. තිෙමාතිො 12; දුෙමාතිො 99) නකයන අධිොපි
ධම්මාවුත්තා.කතකනතකමතස්සවචනත්ථකෙොසල්ලත්ථං වුත්තං– 

‘‘යංඑත්ථවුඩ්ඪිමන්කතො, සලක්ඛණාපූජිතාපරිච්ඡන්නා; 

වුත්තාධිොචධම්මා, අභිධම්කමොකතනඅක්ඛාකතො’’ති. 

යංපකනත්ථඅවිසිට්ඨං, තං– 

පිටෙංපිටෙත්ථවිදූ, පරියත්තිබ්භාජනත්ථකතොආහු; 

කතනසකමොධාකනත්වා, තකයොපිවිනයාදකයොකඤයයා. 

පරියත්තිපි හි ‘‘මා පිටෙසම්පදාකනනා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) පිටෙන්ති

වුච්චති.‘‘අථපුරිකසොආගච්කඡයයකුදාලපිටෙංආදායා’’තිආදීසු(ම.නි. 1.228; 

අ. නි. 3.70) යංකිඤ්චි භාජනම්පි. තස්මා පිටෙං පිටෙත්ථවිදූ 
පරියත්තිභාජනත්ථකතොආහු. 

ඉදානි ක නසකමොධාකනත්වා කයොපිවිනයාදකයො කඤයයාති.කතනඑවං
දුවිධත්කථන පිටෙසද්කදන සහ සමාසං ෙත්වා විනකයො ච කසො පිටෙඤ්ච

පරියත්තිභාවකතො, තස්ස තස්ස අත්ථස්ස භාජනකතො චාති විනයපිටෙං. 
යථාවුත්කතකනව නකයන සුත්තන්තඤ්ච තං පිටෙඤ්චාති සුත්තන්තපිටෙං.
අභිධම්කමො ච කසො පිටෙඤ්චාති අභිධම්මපිටෙන්ති එවකමකත තකයොපි
විනයාදකයො කඤයයා. 

එවංඤත්වාචපුනපිකතස්කවවපිටකෙසුනානප්පොරකෙොසල්ලත්ථං – 

කදසනාසාසනෙථාකභදංකතසුයථාරහං; 
සික්ඛාපහානගම්භීරභාවඤ්චපරිදීපකය. 

පරියත්තිකභදං සම්පත්තිං, විපත්තිඤ්චාපි යංයහිං; 

පාපුණාතියථාභික්ඛු, තම්පිසබ්බංවිභාවකය. 
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තත්රායං පරිදීපනා විභාවනා ච – එතානි හි තීණි පිටොනි යථාක්ෙමං

ආණාකවොහාරපරමත්ථකදසනා, යථාපරාධයථානුකලොමයථාධම්මසාසනානි, 
සංවරාසංවරදිට්ඨිවිනිකවඨනනාමරූපපරිච්කඡදෙථාතිචවුච්චන්ති. 

එත්ථහිවිනයපිටෙංආණාරකහනභගවතාආණාබාහුල්ලකතොකදසිතත්තා 

ආණාකදසනා; සුත්තන්තපිටෙං කවොහාරකුසකලන භගවතා 

කවොහාරබාහුල්ලකතො කදසිතත්තා කවොහාරකදසනා; අභිධම්මපිටෙං 
පරමත්ථකුසකලන භගවතා පරමත්ථබාහුල්ලකතො කදසිතත්තා 

පරමත්ථකදසනාතිවුච්චති. 

තථා පඨමං කයකතපචුරාපරාධා සත්තා කතයථාපරාධං එත්ථසාසිතාති 

යථාපරාධසාසනං; දුතියං අකනෙජ්ඣාසයානුසයචරියාධිමුත්තිො සත්තා

යථානුකලොමංඑත්ථසාසිතාති යථානුකලොමසාසනං; තතියං ධම්මපුඤ්ජමත්කත
‘අහං මමා’ති සඤ්ඤිකනො සත්තා යථාධම්මං එත්ථ සාසිතාති 

යථාධම්මසාසනන්තිවුච්චති. 

තථා පඨමං අජ්ඣාචාරපටිපක්ඛභූකතො සංවරාසංවකරො එත්ථ ෙථිකතොති 

සංවරාසංවරෙථා; සංවරාසංවකරොති ඛුද්දකෙො කචව මහන්කතො ච

සංවරාසංවකරො, ෙම්මාෙම්මං විය ච ඵලාඵලං විය ච; දුතියං
ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිපටිපක්ඛභූතා දිට්ඨිවිනිකවඨනා එත්ථ ෙථිතාති 

දිට්ඨිවිනිකවඨනෙථා; තතියං රාගාදිපටිපක්ඛභූකතොනාමරූපපරිච්කඡකදොඑත්ථ

ෙථිකතොති නාමරූපපරිච්කෙදෙථාතිවුච්චති. 

තීසුපිකචකතසුතිස්කසොසික්ඛාතීණිපහානානිචතුබ්බිකධොච ගම්භීරභාකවො

කවදිතබ්කබො. තථා හි විනයපිටකෙ විකසකසන අධිසීලසික්ො වුත්තා, 

සුත්තන්තපිටකෙ අධිචිත් සික්ො, අභිධම්මපිටකෙ අධිපඤ්ඤාසික්ො. 

විනයපිටකෙ ච වීතික්ෙමප්පහානං, කිකලසානං වීතික්ෙමපටිපක්ඛත්තා

සීලස්ස; සුත්තන්තපිටකෙ පරියුට්ඨානප්පහානං, පරියුට්ඨානපටිපක්ඛත්තා

සමාධිස්ස; අභිධම්මපිටකෙ අනුසයප්පහානං, අනුසයපටිපක්ඛත්තා පඤ්ඤාය. 

පඨකම ච  දඞ්ගප්පහානං කිකලසානං, ඉතකරසු 

වික්ෙම්භනසමුච්කෙදප්පහානානි. පඨකම ච දුච්චරි සංකිකලසස්ස පහානං, 

ඉතකරසු  ණ්හාදිට්ඨිසංකිකලසානං පහානං. 

එෙකමෙස්මිඤ්කචත්ථ චතුබ්බිකධොපි 

ධම්මත්ථකදසනාපටිකවධගම්භීරභාකවොකවදිතබ්කබො–තත්ථ ධම්කමොතිතන්ති. 

අත්කථොති තස්සාකයවත්කථො. කදසනාතිතස්සාමනසාවවත්ථාපිතායතන්තියා 
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කදසනා. පටිකවකධොති තන්තියා තන්තිඅත්ථස්ස ච යථාභූතාවකබොකධො. තීසුපි
කචකතසු එකත ධම්මත්ථකදසනාපටිකවධා. යස්මා සසාදීහි විය මහාසමුද්කදො 
මන්දබුද්ධීහි දුක්කඛොගාහා අලබ්භකනයයපතිට්ඨා ච තස්මා ගම්භීරා. එවං 
එෙකමෙස්මිංඑත්ථචතුබ්බිකධොපිගම්භීරභාකවොකවදිතබ්කබො. 

අපකරො නකයො – ධම්කමොති කහතු. වුත්තඤ්කහතං – ‘‘කහතුම්හි ඤාණං

ධම්මපටිසම්භිදා’’ති (විභ. 720). අත්කථොති කහතුඵලං. වුත්තඤ්කහතං –

‘‘කහතුඵකල ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා’’ති (විභ. 720). කදසනාති පඤ්ඤත්ති, 

යථාධම්මං ධම්මාභිලාකපොති අධිප්පාකයො; 

අනුකලොමපටිකලොමසඞ්කඛපවිත්ථාරාදිවකසන වා ෙථනං. පටිකවකධොති

අභිසමකයො. කසො ච කලොකියකලොකුත්තකරො. විසයකතො ච අසම්කමොහකතො ච; 

අත්ථානුරූපං ධම්කමසු, ධම්මානුරූපං අත්කථසු, පඤ්ඤත්තිපථානුරූපං 
පඤ්ඤත්තීසු අවකබොකධො. කතසං කතසං වා තත්ථ තත්ථ වුත්තධම්මානං
පටිවිජ්ඣිතබ්කබො සලක්ඛණසඞ්ඛාකතොඅවිපරීතසභාකවො. 

ඉදානියස්මාඑකතසුපිටකෙසුයංයංධම්මජාතංවාඅත්ථජාතංවායා චායං
යථා යථාඤාකපතබ්කබො අත්කථො කසොතූනංඤාණස්ස අභිමුකඛො කහොති තථා

තථා තදත්ථකජොතිො කදසනා, කයො කචත්ථ අවිපරීතාවකබොධසඞ්ඛාකතො
පටිකවකධොකතසංකතසංවාධම්මානං පටිවිජ්ඣිතබ්කබොසලක්ඛණසඞ්ඛාකතො

අවිපරීතසභාකවො – සබ්බම්කපතං අනුපචිතකුසලසම්භාකරහි දුප්පඤ්කඤහි, 

සසාදීහි විය මහාසමුද්කදො, දුක්කඛොගාහං අලබ්භකනයයපතිට්ඨඤ්ච, තස්මා
ගම්භීරං.එවම්පිඑෙකමෙස්මිංඑත්ථචතුබ්බිකධොපි ගම්භීරභාකවොකවදිතබ්කබො.
එත්තාවතාච– 

කදසනාසාසනෙථාකභදං කතසුයථාරහං; 
සික්ඛාපහානගම්භීරභාවඤ්චපරිදීපකයති– 

අයංගාථාවුත්තත්ථාකහොති. 

පරියත්තිකභදං සම්පත්තිං, විපත්තිඤ්චාපියංයහිං; 

පාපුණාතියථාභික්ඛු, තම්පිසබ්බංවිභාවකයති. 

එත්ථපනතීසුපිටකෙසුතිවිකධොපරියත්තිකභකදො දට්ඨබ්කබො.තිස්කසො හි
පරියත්තිකයො–අලගද්දූපමානිස්සරණත්ථාභණ් ාගාරිෙපරියත්තීති. 

තත්ථ යා දුග්ගහිතා උපාරම්භාදිකහතු පරියාපුටා අයං අලගද්දූපමා. යං

සන්ධාය වුත්තං – ‘‘කසයයථාපි, භික්ඛකව, පුරිකසො අලගද්දත්ථිකෙො

අලගද්දගකවසී අලගද්දපරිකයසනං චරමාකනො, කසො පස්කසයය මහන්තං 
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අලගද්දං, තකමනං කභොකග වා නඞ්ගුට්කඨ වා ගණ්කහයය, තස්ස කසො
අලගද්කදො පටිපරිවත්තිත්වා හත්කථ වා බාහාය වා අඤ්ඤතරස්මිං වා

අඞ්ගපච්චඞ්කග  ංකසයය, කසො තකතො නිදානං මරණං වා නිගච්කඡයය

මරණමත්තංවාදුක්ඛං.තංකිස්සකහතු? දුග්ගහිතත්තා, භික්ඛකව, අලගද්දස්ස.

එවකමව කඛො, භික්ඛකව, ඉකධෙච්කච කමොඝපුරිසා ධම්මං පරියාපුණන්ති

සුත්තං…කප.… කවදල්ලං, කත තං ධම්මං පරියාපුණිත්වා කතසං ධම්මානං

පඤ්ඤාය අත්ථං න උපපරික්ඛන්ති, කතසං කත ධම්මා පඤ්ඤාය අත්ථං 

අනුපපරික්ඛතං න නිජ්ඣානං ඛමන්ති, කත උපාරම්භානිසංසා කචව ධම්මං
පරියාපුණන්ති ඉතිවාදප්පකමොක්ඛානිසංසා ච. යස්ස චත්ථාය ධම්මං
පරියාපුණන්ති තඤ්චස්ස අත්ථං නානුකභොන්ති. කතසං කත ධම්මා දුග්ගහිතා

දීඝරත්තං අහිතාය දුක්ඛාය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස කහතු? දුග්ගහිතත්තා, 

භික්ඛකව, ධම්මාන’’න්ති(ම.නි.1.238). 

යාපනසුග්ගහිතාසීලක්ඛන්ධාදිපාරිපූරිංකයවආෙඞ්ඛමාකනන පරියාපුටා

නඋපාරම්භාදිකහතු, අයංනිස්සරණත්ථා.යංසන්ධායවුත්තං – ‘‘කතසංකත 

ධම්මා සුග්ගහිතා දීඝරත්තං හිතාය සුඛාය සංවත්තන්ති. තං කිස්ස කහතු? 

සුග්ගහිතත්තා, භික්ඛකව, ධම්මාන’’න්ති(ම.නි.1.239). 

යං පන පරිඤ්ඤාතක්ඛන්කධො පහීනකිකලකසො භාවිතමග්කගො 
පටිවිද්ධාකුප්කපො සච්ඡෙතනිකරොකධො ඛීණාසකවො කෙවලං 

පකවණිපාලනත්ථාය වංසානුරක්ඛණත්ථාය පරියාපුණාති, අයං 

භණ්ඩාගාරිෙපරියත්තීති. 

විනකය පන සුප්පටිපන්කනො භික්ඛු සීලසම්පදං නිස්සාය තිස්කසො විජ්ජා

පාපුණාති, තාසංකයව ච තත්ථ පකභදවචනකතො. සුත්කත සුප්පටිපන්කනො

සමාධිසම්පදං නිස්සාය ඡළභිඤ්ඤා පාපුණාති, තාසංකයව ච තත්ථ 
පකභදවචනකතො.අභිධම්කමසුප්පටිපන්කනොපඤ්ඤාසම්පදංනිස්සායචතස්කසො
පටිසම්භිදා පාපුණාති තාසඤ්ච තත්කථව පකභදවචනකතො. එවකමකතසු
සුප්පටිපන්කනො යථාක්ෙකමන ඉමං
විජ්ජාත්තයඡළභිඤ්ඤාචතුපටිසම්භිදාප්පකභදංසම්පත්තිං පාපුණාති. 

විනකය පන දුප්පටිපන්කනො 
අනුඤ්ඤාතසුඛසම්ඵස්සඅත්ථරණපාවුරණාදිඵස්සසාමඤ්ඤකතො පටික්ඛිත්කතසු 
උපාදින්නෙඵස්සාදීසු අනවජ්ජසඤ්ඤී කහොති. වුත්තඤ්කහතං – ‘‘තථාහං

භගවතා ධම්මං කදසිතං ආජානාමි, යථා කයකම අන්තරායිො ධම්මා වුත්තා

භගවතාකතපටිකසවකතොනාලං අන්තරායායා’’ති(පාචි.417; ම.නි.1.234). 

තකතො දුස්සීලභාවං පාපුණාති. සුත්කත දුප්පටිපන්කනො ‘‘චත්තාකරොකම, 
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භික්ඛකව, පුග්ගලා සන්කතො සංවිජ්ජමානා කලොෙස්මි’’න්තිආදීසු (අ.නි. 4.5) 

අධිප්පායංඅජානන්කතොදුග්ගහිතංගණ්හාති.යං සන්ධායවුත්තං– ‘‘අත්තනා
දුග්ගහිකතනඅම්කහකචවඅබ්භාචික්ඛතිඅත්තානඤ්ච ඛනතිබහුඤ්චඅපුඤ්ඤං

පසවතී’’ති (පාචි. 417; ම. නි. 1.236). තකතො මිච්ඡාදිට්ඨිතං පාපුණාති.
අභිධම්කම දුප්පටිපන්කනො ධම්මචින්තං අතිධාවන්කතො අචින්කතයයානිපි 

චින්කතති, තකතො චිත්තක්කඛපං පාපුණාති. වුත්තඤ්කහතං – ‘‘චත්තාරිමානි, 

භික්ඛකව, අචින්කතයයානි, නචින්කතතබ්බානි, යානිචින්කතන්කතොඋම්මාදස්ස

විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති (අ. නි. 4.77). එවකමකතසු දුප්පටිපන්කනො
යථාක්ෙකමන ඉමං දුස්සීලභාවමිච්ඡාදිට්ඨිතාචිත්තක්කඛපප්පකභදං විපත්තිං
පාපුණාතීති.එත්තාවතා ච– 

පරියත්තිකභදංසම්පත්තිං, විපත්තිඤ්චාපියංයහිං; 

පාපුණාතියථාභික්ඛු, තම්පිසබ්බංවිභාවකයති. 

අයම්පි ගාථා වුත්තත්ථා කහොති. එවං නානප්පොරකතො පිටොනි ඤත්වා 
කතසංවකසනසබ්බම්කපතංසඞ්ගය්හමානංතීණිපිටොනිකහොන්ති. 

ෙථං නිොයකතො පඤ්ච නිොයාති? සබ්බකමව කහතං දීඝනිොකයො
මජ්ඣිමනිොකයො සංයුත්තනිොකයො අඞ්ගුත්තරනිොකයො ඛුද්දෙනිොකයොති 

පඤ්චප්පකභදං කහොති. තත්ථ ෙතකමො දීඝනිොකයො? තිවග්ගසඞ්ගහානි
බ්රහ්මජාලාදීනිචතුත්තිංසසුත්තානි. 

චතුත්තිංකසව සුත්තන්තා, තිවග්කගොයස්ස සඞ්ගකහො; 

එසදීඝනිොකයොති, පඨකමොඅනුකලොමිකෙො. 

ෙස්මා පකනස දීඝනිොකයොති වුච්චති? දීඝප්පමාණානං සුත්තානං

සමූහකතො නිවාසකතො ච. සමූහනිවාසා හි නිොකයොති වුච්චන්ති. ‘‘නාහං, 

භික්ඛකව, අඤ්ඤංඑෙනිොයම්පිසමනුපස්සාමිඑවංචිත්තංයථයිදං, භික්ඛකව, 

තිරච්ඡානගතා පාණා (සං. නි. 3.100), කපොණිෙනිොකයො, 
චික්ඛල්ලෙනිොකයො’’ති. එවමාදීනි කචත්ථසාධොනිසාසනකතො කලොෙකතො
ච.එවංකසසානම්පිනිොයභාකවවචනත්කථොකවදිතබ්කබො. 

ෙතකමො මජ්ඣිමනිොකයො? මජ්ඣිමප්පමාණානි පඤ්චදසවග්ගසඞ්ගහානි
මූලපරියායසුත්තාදීනිදියඩ්ෙසතංද්කවචසුත්තානි. 

දියඩ්ෙසතසුත්තන්තා, ද්කවචසුත්තානියත්ථකසො; 

නිොකයොමජ්ඣිකමොපඤ්ච, දසවග්ගපරිග්ගකහො. 
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ෙතකමො සංයුත් නිොකයො? කදවතාසංයුත්තාදිවකසන ඨිතානි
ඔඝතරණාදීනි සත්ත සුත්තසහස්සානි සත්ත සුත්තසතානි ච ද්වාසට්ඨි ච
සුත්තානි. 

සත්තසුත්තසහස්සානි, සත්තසුත්තසතානිච; 

ද්වාසට්ඨිකචවසුත්තන්තා, එකසොසංයුත්තසඞ්ගකහො. 

ෙතකමො අඞ්ගුත් රනිොකයො? එකෙෙඅඞ්ගාතිකරෙවකසන ඨිතානි
චිත්තපරියාදානාදීනි නව සුත්තසහස්සානි පඤ්ච සුත්තසතානි
සත්තපඤ්ඤාසඤ්චසුත්තානි. 

නවසුත්තසහස්සානි, පඤ්චසුත්තසතානිච; 

සත්තපඤ්ඤාසසුත්තානි, සඞ්ඛයාඅඞ්ගුත්තකරඅයං. 

ෙතකමො ඛුද්දෙනිොකයො? සෙලං විනයපිටෙං, අභිධම්මපිටෙං, 

ඛුද්දෙපාඨ, ධම්මපදාදකයො ච පුබ්කබ දස්සිතා පඤ්චදසප්පකභදා; ඨකපත්වා
චත්තාකරොනිොකයඅවකසසං බුද්ධවචනන්ති. 

ඨකපත්වාචතුකරොකපකත, නිොකයදීඝආදිකෙ; 

තදඤ්ඤංබුද්ධවචනං, නිොකයොඛුද්දකෙොමකතොති. 

එවංනිොයකතොපඤ්චනිොයාකහොන්ති. 

ෙථං අඞ්ගවකසන නවඞ්ගානීති? සබ්බකමව හිදං ‘සුත්තං කගයයං
කවයයාෙරණංගාථාඋදානංඉතිවුත්තෙං ජාතෙංඅබ්භුතධම්මංකවදල්ල’න්ති
නවප්පකභදං කහොති. තත්ථ උභකතොවිභඞ්ගනිද්කදසඛන්ධෙපරිවාරා
සුත්තනිපාකත මඞ්ගලසුත්තරතනසුත්තනාලෙසුත්තතුවට්ටෙසුත්තානි

අඤ්ඤම්පි ච සුත්තනාමෙං තථාගතවචනං සුත් න්ති කවදිතබ්බං. සබ්බම්පි

සගාථෙං සුත්තං කගයයන්ති කවදිතබ්බං. විකසකසන සංයුත්තනිොකය 

සෙකලොපි සගාථාවග්කගො. සෙලම්පි අභිධම්මපිටෙං, නිග්ගාථෙං සුත්තං, 

යඤ්ච අඤ්ඤම්පි අට්ඨහි අඞ්කගහි අසඞ්ගහිතං බුද්ධවචනං, තං 

කවයයාෙරණන්ති කවදිතබ්බං. ධම්මපදං කථරගාථා කථරීගාථා සුත්තනිපාකත

කනොසුත්තනාමිො සුද්ධිෙගාථා ච ගාථාති කවදිතබ්බා.

කසොමනස්සඤාණමයිෙගාථාප්පටිසංයුත්තා ද්වාසීති සුත්තන්තා උදානන්ති

කවදිතබ්බං. ‘වුත්තඤ්කහතං භගවතා’තිආදිනයප්පවත්තා (ඉතිවු. 1) 

දසුත්තරසතසුත්තන්තා ඉතිවුත් ෙන්ති කවදිතබ්බං. අපණ්ණෙජාතොදීනි

පඤ්ඤාසාධිොනිපඤ්චජාතෙසතානි ජා ෙන්තිකවදිතබ්බං.‘‘චත්තාකරොකම, 

භික්ඛකව, අච්ඡරියා අබ්භුතාධම්මාආනන්කද’’තිආදිනයපවත්තා(දී.නි.2.209; 
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පටුන 

අ. නි. 4.129) සබ්කබපි අච්ඡරියඅබ්භුතධම්මප්පටිසංයුත්තා සුත්තන්තා 

අබ්භු ධම්මන්තිකවදිතබ්බං. 

චූළකවදල්ලමහාකවදල්ලසම්මාදිට්ඨිසක්ෙපඤ්හසඞ්ඛාරභාජනීයමහාපුණ්
ණමසුත්තාදකයො සබ්කබපිකවදඤ්චතුට්ඨිඤ්චලද්ධාලද්ධාපුච්ඡතසුත්තන්තා 

කවදල්ලන්තිකවදිතබ්බං.එවකමතංඅඞ්ගකතොනවඞ්ගානි. 

ෙථං ධම්මක්ඛන්ධකතො චතුරාසීති ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානීති? සබ්බකමව
හිදංබුද්ධවචනං. 

‘‘ද්වාසීති බුද්ධකතොගණ්හිං, ද්කව සහස්සානිභික්ඛුකතො; 

චතුරාසීතිසහස්සානි, කයකමධම්මාපවත්තිකනො’’ති.(කථරගා. 1027); 

එවංපරිදීපිතධම්මක්ඛන්ධවකසනචතුරාසීතිසහස්සප්පකභදං කහොති. තත්ථ
එොනුසන්ධිෙංසුත්තංඑකෙොධම්මක්ඛන්කධො.යංඅකනොනුසන්ධිෙංතත්ථ 
අනුසන්ධිවකසන ධම්මක්ඛන්ධගණනා. ගාථාබන්කධසු පඤ්හාපුච්ඡනං එකෙො

ධම්මක්ඛන්කධො, විස්සජ්ජනං එකෙො. අභිධම්කම එෙකමෙං තිෙදුෙභාජනං

එෙකමෙඤ්ච චිත්තවාරභාජනං එකෙො ධම්මක්ඛන්කධො. විනකය අත්ථි වත්ථු, 

අත්ථි මාතිො, අත්ථි පදභාජනීයං, අත්ථි ආපත්ති, අත්ථි අනාපත්ති, අත්ථි 

අන්තරාපත්ති, අත්ථි තිෙච්කඡකදො. තත්ථ එෙකමකෙො කෙොට්ඨාකසො
එෙකමකෙොධම්මක්ඛන්කධොතිකවදිතබ්කබො.එවං ධම්මක්ඛන්ධකතොචතුරාසීති
ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානි. 

එවකමතංසබ්බම්පිබුද්ධවචනංපඤ්චසතිෙසඞ්ගීතිොකල සඞ්ගායන්කතන

මහාෙස්සපප්පමුකඛන වසීගකණන අයං ධම්කමො අයං විනකයො, ඉදං 

පඨමබුද්ධවචනං, ඉදං මජ්ඣිමබුද්ධවචනං, ඉදං පච්ඡමබුද්ධවචනං, ඉදං

විනයපිටෙං, ඉදං සුත්තන්තපිටෙං, ඉදං අභිධම්මපිටෙං, අයං

දීඝනිොකයො…කප.… අයං ඛුද්දෙනිොකයො, ඉමානි සුත්තාදීනි නවඞ්ගානි, 
ඉමානි චතුරාසීති ධම්මක්ඛන්ධසහස්සානීති ඉමං පකභදං වවත්ථකපත්වාව
සඞ්ගීතං. න කෙවලඤ්ච ඉමකමව අඤ්ඤම්පි 
උද්දානසඞ්ගහවග්ගසඞ්ගහකපයයාලසඞ්ගහඑෙනිපාතදුෙනිපාතාදිනිපාතසඞ්ග

හසංයුත්තසඞ්ගහ පණ්ණාසසඞ්ගහාදිඅකනෙවිධං, තීසුපිටකෙසුසන්දිස්සමානං
සඞ්ගහප්පකභදං වවත්ථකපත්වාවසත්තහිමාකසහිසඞ්ගීතං. 

සඞ්ගීතිපරිකයොසාකනචස්සඉදංමහාෙස්සපත්කථකරනදසබලස්සසාසනං 
පඤ්චවස්සසහස්සපරිමාණොලංපවත්තනසමත්ථංෙතන්තිසඤ්ජාතප්පකමොදා
සාධුොරංවිය දදමානාඅයංමහාපථවීඋදෙපරියන්තංෙත්වාඅකනෙප්පොරං
ෙම්පිසඞ්ෙම්පි සම්පෙම්පිසම්පකවධි.අකනොනිචඅච්ඡරියානිපාතුරකහසුං. 
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එවං සඞ්ගීකත පකනත්ථ අයං අභිධම්කමො පිටෙකතො අභිධම්මපිටෙං, 

නිොයකතො ඛුද්දෙනිොකයො, අඞ්ගකතො කවයයාෙරණං, ධම්මක්ඛන්ධකතො 
ෙතිපයානිධම්මක්ඛන්ධසහස්සානිකහොන්ති. 

තං ධාරයන්කතසු භික්ඛූසු පුබ්කබ එකෙො භික්ඛු සබ්බසාමයිෙපරිසාය
නිසීදිත්වාඅභිධම්මකතොසුත්තංආහරිත්වාධම්මං ෙකථන්කතො‘‘රූපක්ඛන්කධො

අබයාෙකතො, චත්තාකරො ඛන්ධා සියා කුසලා සියා අකුසලා සියා අබයාෙතා; 

දසායතනා අබයාෙතා, ද්කව ආයතනා සියා කුසලා සියා අකුසලා සියා

අබයාෙතා; කසොළස ධාතුකයො අබයාෙතා, ද්කව ධාතුකයො සියා කුසලා සියා

අකුසලා සියා අබයාෙතා; සමුදයසච්චං අකුසලං, මග්ගසච්චං කුසලං, 

නිකරොධසච්චං අබයාෙතං, දුක්ඛසච්චං සියා කුසලං සියා අකුසලං සියා

අබයාෙතං; දසින්ද්රියා අබයාෙතා, කදොමනස්සින්ද්රියං අකුසලං, 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං කුසලං, චත්තාරි ඉන්ද්රියානි සියා කුසලා සියා

අබයාෙතා, ඡ ඉන්ද්රියානි සියා කුසලා සියා අකුසලා සියා අබයාෙතා’’ති
ධම්මෙථංෙකථසි. 

තස්මිං ඨාකන එකෙො භික්ඛු නිසින්කනො ‘ධම්මෙථිෙ ත්වං සිකනරුං 

පරික්ඛිපන්කතො විය දීඝසුත්තං ආහරසි, කිං සුත්තං නාකමත’න්ති ආහ. 

‘අභිධම්මසුත්තං නාම, ආවුකසො’ති. ‘අභිධම්මසුත්තං ෙස්මා ආහරසි? කිං

අඤ්ඤං බුද්ධභාසිතං සුත්තං ආහරිතුං න වට්ටතී’ති? ‘අභිධම්කමො කෙන

භාසිකතො’ති? ‘නඑකසො බුද්ධභාසිකතො’ති.‘කිංපනකත, ආවුකසො, විනයපිටෙං

උග්ගහිත’න්ති? ‘න උග්ගහිතං, ආවුකසො’ති. ‘අවිනයධාරිතාය මඤ්කඤ ත්වං

අජානන්කතොඑවංවකදසී’ති.‘විනයමත්තකමව, ආවුකසො, උග්ගහිත’න්ති.‘තම්පි

කතදුග්ගහිතං, පරිසපරියන්කතනිසීදිත්වා නිද්දායන්කතනඋග්ගහිතංභවිස්සති; 
තුම්හාදිකසහිපබ්බාකජන්කතො වා උපසම්පාකදන්කතො වා සාතිසාකරො කහොති’.

‘කිං ොරණා’? විනයමත්තස්සපි දුග්ගහිතත්තා; වුත්තඤ්කහතං – ‘‘තත්ථ

අනාපත්ති, න විවණ්කණතුොකමො ඉඞ්ඝ තාව, ආවුකසො, සුත්තන්තං වා

ගාථාකයො වා අභිධම්මං වා පරියාපුණස්සු, පච්ඡාපි විනයං පරියාපුණිස්සසී’’ති

(පාචි.442) භණති.‘‘සුත්තන්කතඔොසංොරාකපත්වාඅභිධම්මං වාවිනයංවා

පුච්ඡති, අභිධම්කම ඔොසං ොරාකපත්වා සුත්තන්තං වා විනයං වා පුච්ඡති, 

විනකය ඔොසං ොරාකපත්වා සුත්තන්තං වා අභිධම්මං වා පුච්ඡතී’’ති (පාචි.

1221). ‘ත්වංපනඑත්තෙම්පිනජානාසී’තිඑත්තකෙනපිපරවාදීනිග්ගහිකතො 
කහොති. 

මහාකගොසිඞ්ගසුත්තං පන ඉකතොපි බලවතරං. තත්ර හි ධම්මකසනාපති 

සාරිපුත් ත්කථකරො අඤ්ඤමඤ්ඤං පුච්ඡතපඤ්හඤ්ච විස්සජ්ජනඤ්ච
ආකරොකචතුං සත්ථු සන්තිෙං ගන්ත්වා මහාකමොග්ගල්ලානත්කථරස්ස 
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විස්සජ්ජනංආකරොකචන්කතො‘‘ඉධාවුකසො සාරිපුත්ත, ද්කවභික්ඛූ අභිධම්මෙථං

ෙකථන්ති, කත අඤ්ඤමඤ්ඤං පඤ්හං පුච්ඡන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පඤ්හං

පුට්ඨා විස්සජ්කජන්ති, කනො ච සංසාකදන්ති, ධම්මී ච කනසං ෙථාපවත්තිනී

කහොති, එවරූකපන කඛො, ආවුකසො, සාරිපුත්ත, භික්ඛුනා කගොසිඞ්ගසාලවනං 

කසොකභයයා’’ති (ම. නි. 1.343) ආහ. සත්ථාආභිධම්මිොනාම මම සාසකන
පරිබාහිරාති අවත්වා සුවණ්ණාලඞ්ගසදිසං ගීවං උන්නාකමත්වා
පුණ්ණචන්දසස්සිරීෙංමහාමුඛං පූකරත්වාබ්රහ්මකඝොසංනිච්ඡාකරන්කතො‘‘සාධු
සාධු සාරිපුත්තා’’තිමහාකමොග්ගල්ලානත්කථරස්සසාධුොරං දත්වා ‘‘යථා තං

කමොග්ගල්ලාකනොචසම්මාබයාෙරමාකනොබයාෙකරයය, කමොග්ගල්ලාකනොහි

සාරිපුත්ත ධම්මෙථිකෙො’’ති (ම.නි. 1.343) ආහ.ආභිධම්මිෙභික්ඛූකයවකිර

ධම්මෙථිොනාම, අවකසසාධම්මෙථංෙකථන්තාපිනධම්මෙථිො.ෙස්මා? 
කත හි ධම්මෙථං ෙකථන්තා ෙම්මන්තරං විපාෙන්තරං රූපාරූපපරිච්කඡදං
ධම්මන්තරං ආකලොකළත්වා ෙකථන්ති. ආභිධම්මිො පන ධම්මන්තරං න

ආකලොකළන්ති. තස්මා ආභිධම්මිකෙො භික්ඛු ධම්මං ෙකථතු වා මා වා, 
පුච්ඡතොකලපනපඤ්හංෙකථස්සතීති.අයකමවඑෙන්තධම්මෙථිකෙොනාම
කහොති. ඉදංසන්ධායසත්ථාසාධුොරංදත්වා‘සුෙථිතංකමොග්ගල්ලාකනනා’ති
ආහ. 

අභිධම්මං පටිබාකහන්කතො ඉමස්මිං ජිනචක්කෙ පහාරං කදති, 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිබාහති, සත්ථු කවසාරජ්ජඤ්ඤාණං පටිනිවත්කතති, 

කසොතුොමං පරිසං විසංවාකදති, අරියමග්කග ආවරණං බන්ධති, අට්ඨාරසසු
කභදෙරවත්ථූසු එෙස්මිං සන්දිස්සති උක්කඛපනීයෙම්මතජ්ජනීයෙම්මාරකහො
කහොති. තං තං ෙම්මං ෙත්වා උකයයොකජතබ්කබො ‘ගච්ඡ විඝාසාකදො හුත්වා
ජීවිස්සසී’ති. 

අථාපිඑවංවකදයය – ‘‘සකචඅභිධම්කමොබුද්ධභාසිකතො, යථාඅකනකෙසු 
සුත්තසහස්කසසු ‘එෙං සමයං භගවා රාජගකහ විහරතී’තිආදිනා නකයන

නිදානං සජ්ජිතං, එවමස්සාපි නිදානං සජ්ජිතං භකවයයා’’ති. කසො

‘ජාතෙසුත්තනිපාතධම්මපදාදීනං එවරූපං නිදානං නත්ථි, න කචතානි න

බුද්ධභාසිතානී’ති පටික්ඛිපිත්වා උත්තරිපි එවං වත්තබ්කබො – ‘පණ්ඩිත, 

අභිධම්කමොනාකමසසබ්බඤ්ඤුබුද්ධානංකයවවිසකයො, නඅඤ්කඤසං විසකයො.

බුද්ධානඤ්හි ඔක්ෙන්ති පාෙටා, අභිජාති පාෙටා, අභිසම්කබොධි පාෙටා, 

ධම්මචක්ෙප්පවත්තනං පාෙටං. යමෙපාටිහාරියං පාෙටං, තිදිවක්ෙකමො

පාෙකටො, කදවකලොකෙකදසිතභාකවොපාෙකටො, කදකවොකරොහනංපාෙටං.යථා
නාම චක්ෙවත්තිරඤ්කඤො හත්ථිරතනං වා අස්සරතනං වා කථකනත්වා

යානකෙකයොකජත්වාවිචරණං නාමඅට්ඨානංඅොරණං; චක්ෙරතනංවාපන
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පටුන 

කථකනත්වා පලාලසෙකට ඔලම්බිත්වා විචරණං නාම අට්ඨානං අොරණං; 
කයොජනප්පමාණං ඔභාසනසමත්ථං මණිරතනං වා පන ෙප්පාසපච්ඡයං 

පක්ඛිපිත්වාවළඤ්ජනං නාමඅට්ඨානං අොරණං.ෙස්මා? රාජාරහභණ් තාය; 

එවකමව අභිධම්කමො නාම න අඤ්කඤසං විසකයො, සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානංකයව
විසකයො. කතසං වකසන කදකසතබ්බකදසනා. බුද්ධානඤ්හි ඔක්ෙන්ති 
පාෙටා…කප.… කදකවොකරොහනං පාෙටං. අභිධම්මස්ස නිදානකිච්චං නාම
නත්ථි පණ්ඩිතා’ති. න හි සක්ො එවං වුත්කත පරවාදිනා සහධම්මිෙං
උදාහරණංඋදාහරිතුං. 

මණ් ලාරාමවාසී තිස්සභූතිත්කථකරො පන මහාකබොධිනිදාකනො එස

අභිධම්කමො නාමාති දස්කසතුං ‘‘කයන ස්වාහං, භික්ඛකව, විහාකරන 

පඨමාභිසම්බුද්කධොවිහරාමිතස්සපකදකසනවිහාසි’’න්ති (සං.නි.5.11) ඉමං 
පකදසවිහාරසුත්තන්තං ආහරිත්වා ෙකථසි. දසවිකධො හි පකදකසො නාම –

ඛන්ධපකදකසො, ආයතනපකදකසො, ධාතුපකදකසො, සච්චපකදකසො, 

ඉන්ද්රියපකදකසො, පච්චයාොරපකදකසො, සතිපට්ඨානපකදකසො, ඣානපකදකසො, 

නාමපකදකසො, ධම්මපකදකසොති. කතසු සත්ථා මහාකබොධිමණ්ක  

පඤ්චක්ඛන්කධ නිප්පකදකසන පටිවිජ්ඣි, ඉමං කතමාසං
කවදනාක්ඛන්ධවකසකනව විහාසි. ද්වාදසායතනානි අට්ඨාරස ධාතුකයො
නිප්පකදකසන පටිවිජ්ඣි. ඉමං කතමාසං ධම්මායතකන කවදනාවකසන
ධම්මධාතුයඤ්ච කවදනාවකසකනව විහාසි. චත්තාරි සච්චානි නිප්පකදකසන 

පටිවිජ්ඣි, ඉමං කතමාසං දුක්ඛසච්කච කවදනාවකසකනව විහාසි.

බාවීසතින්ද්රියානි නිප්පකදකසන පටිවිජ්ඣි, ඉමං කතමාසං
කවදනාපඤ්චෙඉන්ද්රියවකසන විහාසි. ද්වාදසපදිෙං පච්චයාොරවට්ටං

නිප්පකදකසනපටිවිජ්ඣි, ඉමංකතමාසංඵස්සපච්චයා කවදනාවකසකනවවිහාසි.

චත්තාකරො සතිපට්ඨාකන නිප්පකදකසන පටිවිජ්ඣි, ඉමං කතමාසං 
කවදනාසතිපට්ඨානවකසකනව විහාසි. චත්තාරි ඣානානි නිප්පකදකසන 

පටිවිජ්ඣි, ඉමං කතමාසං ඣානඞ්කගසු කවදනාවකසකනව විහාසි. නාමං

නිප්පකදකසන පටිවිජ්ඣි, ඉමං කතමාසං තත්ථ කවදනාවකසකනව විහාසි.

ධම්කම නිප්පකදකසන පටිවිජ්ඣි, ඉමං කතමාසං කවදනාත්තිෙවකසකනව
විහාසීති. එවං කථකරො පකදසවිහාරසුත්තන්තවකසන අභිධම්මස්ස නිදානං
ෙකථසි. 

ගාමවාසී සුමනකදවත්කථකරො පන කහට්ඨාකලොහපාසාකද ධම්මං

පරිවත්කතන්කතො ‘අයං පරවාදී බාහා පග්ගය්හ අරඤ්කඤ ෙන්දන්කතො විය, 

අසක්ඛිෙං අඩ් ංෙකරොන්කතො විය ච, අභිධම්කමනිදානස්ස අත්ථිභාවම්පින
ජානාතී’තිවත්වානිදානංෙකථන්කතොඑවමාහ –එෙංසමයංභගවාකදකවසු 
විහරතිතාවතිංකසසුපාරිච්ඡත්තෙමූකලපණ්ඩුෙම්බලසිලායං.තත්රකඛොභගවා
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කදවානං තාවතිංසානං අභිධම්මෙථං ෙකථසි – ‘‘කුසලා ධම්මා, අකුසලා

ධම්මා, අබයාෙතාධම්මා’’ති. 

අඤ්කඤසු පන සුත්කතසු එෙකමවනිදානං. අභිධම්කම ද්කවනිදානානි – 

අධිගමනිදානඤ්චකදසනානිදානඤ්ච. තත්ථ අධිගමනිදානං දීපඞ්ෙරදසබලකතො 

පට්ඨාය යාව මහාකබොධිපල්ලඞ්ො කවදිතබ්බං. කදසනානිදානං යාව 

ධම්මචක්ෙප්පවත්තනා. එවං උභයනිදානසම්පන්නස්ස පනස්ස අභිධම්මස්ස 

නිදානකෙොසල්ලත්ථං ඉදං තාව පඤ්හාෙම්මං කවදිතබ්බං – අයං අභිධම්කමො

නාමකෙනපභාවිකතො? ෙත්ථපරිපාචිකතො? ෙත්ථඅධිගකතො? ෙදාඅධිගකතො? 

කෙන අධිගකතො? ෙත්ථ විචිකතො? ෙදා විචිකතො? කෙන විචිකතො? ෙත්ථ

කදසිකතො? ෙස්සත්ථාය කදසිකතො? කිමත්ථං කදසිකතො? කෙහි පටිග්ගහිකතො? 

කෙ සික්ඛන්ති? කෙ සික්ඛිතසික්ඛා? කෙ ධාකරන්ති? ෙස්ස වචනං? 

කෙනාභකතොති? 

තත්රිදං විස්සජ්ජනං – කෙන පභාවික ොති කබොධිඅභිනීහාරසද්ධාය

පභාවිකතො. ෙත්ථ පරිපාචික ොති අඩ්ෙඡක්කෙසු ජාතෙසකතසු. ෙත්ථ

අධිගක ොති කබොධිමූකල. ෙදා අධිගක ොති විසාඛාපුණ්ණමාසියං. 

කෙනාධිගක ොති සබ්බඤ්ඤුබුද්කධන. ෙත්ථ විචික ොති කබොධිමණ්ක . ෙදා 

විචික ොති රතනඝරසත්තාකහ. කෙන විචික ොති සබ්බඤ්ඤුබුද්කධන. ෙත්ථ

කදසික ොතිකදකවසුතාවතිංකසසු. ෙස්සත්ථායකදසික ොතිකදවතානං. කිමත්ථං 

කදසික ොති චතුකරොඝනිද්ධරණත්ථං. කෙහි පටිග්ගහික ොති කදකවහි. කෙ

සික්ෙන්තීති කසක්ඛා ච පුථුජ්ජනෙලයාණා ච. කෙ සික්ඛි සික්ොති

අරහන්කතොඛීණාසවා. කෙ ධාකරන්තීතිකයසංවත්තතිකතධාකරන්ති. ෙස්ස 

වචනන්ති භගවකතො වචනං, අරහකතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස. කෙනාභක ොති
ආචරියපරම්පරාය. 

අයඤ්හිසාරිපුත්තත්කථකරොභද්දජිකසොභිකතොපියජාලීපියපාකලො පියදස්සී
කෙොසියපුත්කතොසිග්ගකවොසන්කදකහොකමොග්ගලපුත්කතොසුදත්කතොධම්මිකයො
දාසකෙො කසොණකෙො කරවකතොති එවමාදීහි යාව තතියසඞ්ගීතිොලා ආභකතො.
තකතො උද්ධං කතසංකයව සිස්සානුසිස්කසහීති එවං තාව ජම්බුදීපතකල
ආචරියපරම්පරායආභකතො.ඉමංපනදීපං– 

තකතො මහින්කදොඉට්ටිකයො, උත්තිකයොසම්බකලො තථා; 

පණ්ඩිකතොභද්දනාකමොච, එකතනාගාමහාපඤ්ඤා. 

ජම්බුදීපාඉධාගතාති(පරි.3, 8). 
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ඉකමහි මහානාකගහි ආභකතො. තකතො උද්ධං කතසංකයව 

සිස්සානුසිස්සසඞ්ඛාතායආචරියපරම්පරායයාවජ්ජතනොලාආභකතො. 

සුකමධෙථා 

එවං ආභතස්ස පනස්ස යං තං දීපඞ්ෙරදසබලක ො පට්ඨාය යාව

මහාකබොධිපල්ලඞ්ො අධිගමනිදානං, යාව ධම්මචක්ෙප්පවත්තනා 

කදසනානිදානඤ්චවුත්තං, තස්සආවිභාවත්ථංඅයංඅනුපුබ්බිෙථාකවදිතබ්බා– 

ඉකතොකිරෙප්පසතසහස්සාධිොනංචතුන්නංඅසඞ්කඛයයයානං මත්ථකෙ

අමරවතී නාම නගරං අකහොසි. තත්ථ සුකමකධො නාම බ්රාහ්මකණො පටිවසති

උභකතො සුජාකතො, මාතිකතො ච පිතිකතො ච, සංසුද්ධගහණිකෙො, යාව සත්තමා 

කුලපරිවට්ටා අක්ඛිත්කතො අනුපකුට්කඨො ජාතිවාකදන, අභිරූකපො දස්සනීකයො
පාසාදිකෙොපරමාය වණ්ණකපොක්ඛරතායසමන්නාගකතො.කසොඅඤ්ඤංෙම්මං
අෙත්වා බ්රාහ්මණසිප්පකමව උග්ගණ්හි. තස්ස දහරොකලකයව මාතාපිතකරො
ොලමෙංසු. අථස්ස රාසිවඩ්ෙකෙො අමච්කචො ආයකපොත්ථෙං ආහරිත්වා
සුවණ්ණරජතමණිමුත්තාදිපූරිකතගබ්කභවිවරිත්වා ‘එත්තෙංකත කුමාරමාතු

සන්තෙං, එත්තෙංපිතුසන්තෙං, එත්තොඅයයෙපයයොනංසන්තොතියාව 
සත්තමා කුලපරිවට්ටා ධනං ආචික්ඛිත්වා එතං පටිපජ්ජාහී’ති ආහ. 

සුකමධපණ්ඩික ො චින්කතසි–‘ඉමංධනංසංහරිත්වාමය්හං පිතුපිතාමහාදකයො

පරකලොෙංගච්ඡන්තාඑෙෙහාපණම්පිගකහත්වානගතා, මයාපනගකහත්වා 
ගමනොරණං ොතුං වට්ටතී’ති කසො රඤ්කඤො ආකරොකචත්වා නගකර කභරිං
චරාකපත්වා මහාජනස්ස දානං දත්වා තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජි. ඉමස්මිං පන

ඨාකන සුකමධෙථා ෙකථතබ්බා.වුත්තඤ්කහතං බුද්ධවංකස (බු.වං.2.1-33) – 

ෙප්කපචසතසහස්කස, චතුකරොචඅසඞ්ඛිකය; 

අමරංනාමනගරං, දස්සකනයයංමකනොරමං. 

දසහි සද්කදහිඅවිවිත්තං, අන්නපානසමායුතං; 

හත්ථිසද්දංඅස්සසද්දං, කභරිසඞ්ඛරථානිච; 

ඛාදථපිවථකචව, අන්නපාකනනකඝොසිතං. 

නගරං සබ්බඞ්ගසම්පන්නං, සබ්බෙම්මමුපාගතං; 

සත්තරතනසම්පන්නං, නානාජනසමාකුලං; 

සමිද්ධංකදවනගරංව, ආවාසංපුඤ්ඤෙම්මිනං. 

නගකරඅමරවතියා, සුකමකධොනාමබ්රාහ්මකණො; 

අකනෙකෙොටිසන්නිචකයො, පහූතධනධඤ්ඤවා. 
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අජ්ඣායකෙොමන්තධකරො, තිණ්ණංකවදානපාරගූ; 

ලක්ඛකණඉතිහාකසච, සධම්කමපාරමිංගකතො. 

රකහොගකතොනිසීදිත්වා, එවංචින්කතසහංතදා; 

දුක්කඛොපුනබ්භකවොනාම, සරීරස්සචකභදනං. 

ජාතිධම්කමොජරාධම්කමො, බයාධිධම්කමොසහංතදා; 

අජරංඅමතංකඛමං, පරිකයසිස්සාමිනිබ්බුතිං. 

යංනූනිමංපූතිොයං, නානාකුණපපූරිතං; 

ඡඩ් යිත්වානගච්කඡයයං, අනකපක්කඛොඅනත්ථිකෙො. 

අත්ථිකහහිතිකසොමග්කගො, නකසොසක්ොනකහතුකය; 

පරිකයසිස්සාමිතංමග්ගං, භවකතොපරිමුත්තියා. 

යථාපිදුක්කඛවිජ්ජන්කත, සුඛංනාමපිවිජ්ජති; 

එවංභකවවිජ්ජමාකන, විභකවොපිඉච්ඡතබ්බකෙො. 

යථාපිඋණ්කහවිජ්ජන්කත, අපරංවිජ්ජතිසීතලං; 

එවංතිවිධග්ගිවිජ්ජන්කත, නිබ්බානංඉච්ඡතබ්බෙං. 

යථාපිපාකපවිජ්ජන්කත, ෙලයාණමපිවිජ්ජති; 

එවකමවජාතිවිජ්ජන්කත, අජාතිපිච්ඡතබ්බෙං. 

යථා ගූථගකතොපුරිකසො, තළාෙං දිස්වානපූරිතං; 

නගකවසතිතංතළාෙං, නකදොකසොතළාෙස්සකසො. 

එවංකිකලසමලකධොකව, විජ්ජන්කතඅමතන්තකළ; 

නගකවසතිතංතළාෙං, නකදොකසොඅමතන්තකළ. 

යථාඅරීහිපරිරුද්කධො, විජ්ජන්කතගමනම්පකථ; 

නපලායතිකසොපුරිකසො, නකදොකසොඅඤ්ජසස්සකසො. 

එවංකිකලසපරිරුද්කධො, විජ්ජමාකනසිකවපකථ; 

නගකවසතිතංමග්ගං, නකදොකසොසිවමඤ්ජකස. 

යථාපිබයාධිකතොපුරිකසො, විජ්ජමාකනතිකිච්ඡකෙ; 

නතිකිච්ඡාකපතිතංබයාධිං, නකදොකසොකසොතිකිච්ඡකෙ. 
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එවංකිකලසබයාධීහි, දුක්ඛිකතොපරිපීළිකතො; 

නගකවසතිතංආචරියං, නකදොකසොකසොවිනායකෙ. 

යථාපිකුණපංපුරිකසො, ෙණ්කඨබද්ධංජිගුච්ඡය; 

කමොචයිත්වානගච්කඡයය, සුඛීකසරීසයංවසී. 

තකථවිමංපූතිොයං, නානාකුණපසඤ්චයං; 

ඡඩ් යිත්වානගච්කඡයයං, අනකපක්කඛොඅනත්ථිකෙො. 

යථාඋච්චාරට්ඨානම්හි, ෙරීසංනරනාරිකයො; 

ඡඩ් යිත්වානගච්ඡන්ති, අනකපක්ඛාඅනත්ථිො. 

එවකමවාහං ඉමංොයං, නානාකුණපපූරිතං; 

ඡඩ් යිත්වානගච්ඡස්සං, වච්චංෙත්වායථාකුටිං. 

යථාපිජජ්ජරංනාවං, පලුග්ගංඋදගාහිනිං; 

සාමීඡඩ්ක ත්වාගච්ඡන්ති, අනකපක්ඛාඅනත්ථිො. 

එවකමවාහංඉමංොයං, නවච්ඡද්දංධුවස්සවං; 

ඡඩ් යිත්වානගච්ඡස්සං, ජිණ්ණනාවංවසාමිො. 

යථාපිපුරිකසොකචොකරහි, ගච්ඡන්කතොභණ් මාදිය; 

භණ් ච්කඡදභයංදිස්වා, ඡඩ් යිත්වානගච්ඡති. 

එවකමව අයංොකයො, මහාකචොරසකමොවිය; 

පහායිමංගමිස්සාමි, කුසලච්කඡදනාභයා. 

එවාහංචින්තයිත්වාන, කනෙකෙොටිසතංධනං; 

නාථානාථානංදත්වාන, හිමවන්තමුපාගමිං. 

හිමවන්තස්සාවිදූකර, ධම්මිකෙොනාමපබ්බකතො; 

අස්සකමොසුෙකතොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා. 

චඞ්ෙමංතත්ථමාකපසිං, පඤ්චකදොසවිවජ්ජිතං; 

අට්ඨගුණසමුකපතං, අභිඤ්ඤාබලමාහරිං. 

සාටෙංපජහිංතත්ථ, නවකදොසමුපාගතං; 

වාෙචීරංනිවාකසසිං, ද්වාදසගුණමුපාගතං. 
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අට්ඨකදොසසමාකිණ්ණං, පජහිංපණ්ණසාලෙං; 

උපාගමිංරුක්ඛමූලං, ගුකණදසහුපාගතං. 

වාපිතංකරොපිතංධඤ්ඤං, පජහිංනිරවකසසකතො; 

අකනෙගුණසම්පන්නං, පවත්තඵලමාදියිං. 

තත්ථප්පධානංපදහිං, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්ෙකම; 

අබ්භන්තරම්හිසත්තාකහ, අභිඤ්ඤාබලපාපුණින්ති.(බු.වං. 2.1-33); 

තත්ථ අස්සකමොසුෙක ොමය්හං, පණ්ණසාලා සුමාපි ාතිඉමිස්සාපාළියා
සුකමධපණ්ඩිකතන අස්සමපණ්ණසාලාචඞ්ෙමා සහත්ථා මාපිතා විය වුත්තා.
අයංපකනත්ථඅත්කථො–මහාසත්තඤ්හි‘‘හිමවන්තං අජ්කඣොගාකහත්වාඅජ්ජ
ධම්මිෙපබ්බතං පවිසිස්සාමී’’ති නික්ඛන්තං දිස්වා සක්කෙො කදවානමින්කදො

විස්සෙම්මකදවපුත්තං ආමන්කතසි – ‘‘ගච්ඡ, තාත, අයං සුකමධපණ්ඩිකතො 

‘පබ්බජිස්සාමී’ති නික්ඛන්කතො එතස්ස වසනට්ඨානං මාකපහී’’ති. කසො තස්ස

වචනං සම්පටිච්ඡත්වා රමණීයං අස්සමං සුගුත්තං පණ්ණසාලං, මකනොරමං
චඞ්ෙමඤ්චමාකපසි. භගවාපනතදාඅත්තකනොපුඤ්ඤානුභාකවනනිප්ඵන්නං
තංඅස්සමපදංසන්ධාය‘‘සාරිපුත්ත තස්මිංධම්මිෙපබ්බකත– 

අස්සකමො සුෙකතොමය්හං, පණ්ණසාලා සුමාපිතා; 

චඞ්ෙමංතත්ථමාකපසිං, පඤ්චකදොසවිවජ්ජිත’’න්ති.– 

ආහ. තත්ථ අස්සකමො සුෙක ො මය්හන්ති සුෙකතො මයා. පණ්ණසාලා

සුමාපි ාතිපණ්ණච්ඡන්නාසාලාපිකම සුමාපිතාඅකහොසි. 

පඤ්චකදොසවිවජ්ජි න්ති පඤ්චිකම චඞ්ෙමකදොසා නාම ථද්ධවිසමතා, 

අන්කතොරුක්ඛතා, ගහනච්ඡන්නතා, අතිසම්බාධතා, අතිවිසාලතාති.

ථද්ධවිසමභූමිභාගස්මිඤ්හි චඞ්ෙකම චඞ්ෙමන්තස්ස පාදා රුජ්ජන්ති, කඵොටා

උට්ඨහන්ති, චිත්තං එෙග්ගතංනලභති, ෙම්මට්ඨානං විපජ්ජති. මුදුසමතකල
පනඵාසුවිහාරංආගම්මෙම්මට්ඨානංසම්පජ්ජති.තස්මා ථද්ධවිසමභූමිභාගතා
එකෙොකදොකසොතිකවදිතබ්කබො.චඞ්ෙමනස්සඅන්කතොවාමජ්කඣවාකෙොටියං 
වා රුක්කඛ සති පමාදමාගම්ම චඞ්ෙමන්තස්ස නලාටං වා සීසං වා 
පටිහඤ්ඤතීති අන්කතොරුක්ඛතා දුතිකයො කදොකසො. තිණලතාදිගහනච්ඡන්කන
චඞ්ෙකම චඞ්ෙමන්කතොඅන්ධොරකවලායංඋරගාදිකෙපාකණඅක්ෙමිත්වාවා

මාකරති, කතහිවාදට්කඨො දුක්ඛංආපජ්ජතීතිගහනච්ඡන්නතාතතිකයොකදොකසො.
අතිසම්බාකධ චඞ්ෙකම විත්ථාරකතො රතනිකෙ වා අඩ්ෙරතනිකෙ වා
චඞ්ෙමන්තස්ස පරිච්කඡකද පක්ඛලත්වා නඛාපි අඞ්ගුලකයොපි භිජ්ජන්තීති
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පටුන 

අතිසම්බාධතාචතුත්කථොකදොකසො.අතිවිසාකලචඞ්ෙකම චඞ්ෙමන්තස්සචිත්තං

විධාවති, එෙග්ගතංනලභතීතිඅතිවිසාලතාපඤ්චකමොකදොකසො. පුථුලකතොපන
දියඩ්ෙරතනං ද්වීසු පස්කසසු රතනමත්තඅනුචඞ්ෙමං දීඝකතො සට්ඨිහත්ථං 

මුදුතලං සමවිප්පකිණ්ණවාලුෙං චඞ්ෙමං වට්ටති, කචතියගිරිම්හි 

දීපප්පසාදෙමහාමහින්දත්කථරස්සචඞ්ෙමනංවිය, තාදිසංතංඅකහොසි.කතනාහ

‘‘චඞ්ෙමං තත්ථමාකපසිං, පඤ්චකදොසවිවජ්ජිත’’න්ති. 

අට්ඨගුණසමුකප න්ති අට්ඨහි සමණසුකඛහි උකපතං. අට්ඨිමානි
සමණසුඛානි නාම ධනධඤ්ඤපරිග්ගහාභාකවො

අනවජ්ජපිණ් පරිකයසනභාකවො, නිබ්බුතපිණ් භුඤ්ජනභාකවො, රට්ඨං
පීකළත්වා ධනසාරං වා සීසෙහාපණාදීනි වා ගණ්හන්කතසු රාජකුකලසු

රට්ඨපීළනකිකලසාභාකවො, උපෙරකණසු නිච්ඡන්දරාගභාකවො, කචොරවිකලොකප

නිබ්භයභාකවො, රාජරාජමහාමච්කචහි අසංසට්ඨභාකවො චතූසු දිසාසු 

අප්පටිහතභාකවොති. ඉදං වුත්තං කහොති ‘‘යථා තස්මිං අස්සකම වසන්කතන

සක්ොකහොන්තිඉමානිඅට්ඨසමණසුඛානිවින්දිතුං, එවං අට්ඨගුණසමුකපතං
තං අස්සමංමාකපසි’’න්ති. 

අභිඤ්ඤාබලමාහරින්තිපච්ඡාතස්මිං අස්සකමවසන්කතොෙසිණපරිෙම්මං
ෙත්වා අභිඤ්ඤානඤ්ච සමාපත්තීනඤ්ච උප්පාදනත්ථාය අනිච්චකතො
දුක්ඛකතො විපස්සනං ආරභිත්වා ථාමප්පත්තං විපස්සනාබලං ආහරිං. යථා 

තස්මිං වසන්කතො තං බලං ආහරිතුං සක්කෙොමි, එවං තං අස්සමං තස්ස
අභිඤ්ඤත්ථාය විපස්සනාබලස්සඅනුච්ඡවිෙංෙත්වාමාකපසින්තිඅත්කථො. 

සාටෙං පජහිං ත්ථ, නවකදොසමුපාග න්ති එත්ථායං අනුපුබ්බිෙථා, තදා
කිර කුටිකලණචඞ්ෙමාදිපටිමණ්ඩිතං පුප්ඵූපගඵලූපගරුක්ඛසඤ්ඡන්නං
රමණීයං මධුරසලලාසයං අපගතවාළමිගභිංසනෙසකුණං පවිකවෙක්ඛමං
අස්සමං මාකපත්වා අලඞ්ෙතචඞ්ෙමස්ස උකභොසු අන්කතසු ආලම්බනඵලෙං 
සංවිධාය නිසීදනත්ථාය චඞ්ෙමකවමජ්කඣ සමතලං මුග්ගවණ්ණසිලං
මාකපත්වා අන්කතොපණ්ණසාලායං ජටාමණ් ලවාෙචීරතිදණ් කුණ්ඩිොදිකෙ
තාපසපරික්ඛාකරමණ් කප පානීයඝටපානීයසඞ්ඛපානීයසරාවානිඅග්ගිසාලායං

අඞ්ගාරෙපල්ලදාරුආදීනීතිඑවංයංයං පබ්බජිතානං උපොරායසංවත්තති, තං
තංසබ්බංමාකපත්වා පණ්ණසාලායභිත්තියං‘‘කයකෙචිපබ්බජිතුොමාඉකම
පරික්ඛාකර ගකහත්වා පබ්බජන්තූ’’ති අක්ඛරානි ඡන්දිත්වා කදවකලොෙකමව
ගකත විස්සෙම්මකදවපුත්කත සුකමධපණ්ඩිකතො හිමවන්තපාකද
ගිරිෙන්දරානුසාකරන අත්තකනො නිවාසනානුරූපං ඵාසුෙට්ඨානං 
ඔකලොකෙන්කතො නදීනිවත්තකන විස්සෙම්මනිම්මිතං සක්ෙදත්තියං රමණීයං
අස්සමං දිස්වා චඞ්ෙමකෙොටිං ගන්ත්වා පදවලඤ්ජං අපස්සන්කතො ‘‘ධුවං
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පබ්බජිතාධුරගාකම භික්ඛංපරිකයසිත්වාකිලන්තරූපාආගන්ත්වාපණ්ණසාලං
පවිසිත්වානිසින්නා භවිස්සන්තී’’තිචින්කතත්වාකථොෙංආගකමත්වා‘‘අතිවිය

චිරායන්ති, ජානිස්සාමී’’තිපණ්ණසාලකුටිද්වාරංවිවරිත්වාඅන්කතොපවිසිත්වා
ඉකතො චිකතො ච ඔකලොකෙන්කතො මහාභිත්තියං අක්ඛරානිවාකචත්වා ‘‘මය්හං

ෙප්පියපරික්ඛාරා එකත, ඉකම ගකහත්වා පබ්බජිස්සාමී’’ති අත්තනා
නිවත්ථපාරුතං සාටෙයුගං පජහි. කතනාහ ‘‘සාටෙං පජහිං තත්ථා’’ති. එවං
පවිට්කඨොඅහංසාරිපුත්තතස්සංපණ්ණසාලායංසාටෙං පජහිං. 

නවකදොසමුපාග න්ති සාටෙං පජහන්කතො නව කදොකස දිස්වා පජහින්ති
දීකපති.තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිතානඤ්හිසාටෙස්මිංනවකදොසාඋපට්ඨහන්ති.

කතසුතස්සමහග්ඝභාකවොඑකෙොකදොකසො, පරපටිබද්ධතායඋප්පජ්ජනභාකවො

එකෙො, පරිකභොකගනලහුංකිලස්සනභාකවොඑකෙො, කිලට්කඨොහි කධොවිතබ්කබො

චරජිතබ්කබොචකහොති, පරිකභොකගනලහුෙංජීරණභාකවොඑකෙොජිණ්ණස්සහි
තුන්නං වා අග්ගළදානං වා ොතබ්බං කහොති. පුනපරිකයසනාය

දුරභිසම්භවභාකවො එකෙො, තාපසපබ්බජ්ජාය අසාරුප්පභාකවො එකෙො, 

පච්චත්ථිොනංසාධාරණභාකවොඑකෙො, යථාහිනං පච්චත්ථිොනගණ්හන්ති, 

එවං කගොකපතබ්කබො කහොති. පරිභුඤ්ජන්තස්ස විභූසනට්ඨානභාකවො එකෙො, 
ගකහත්වාචරන්තස්සඛන්ධභාරමහිච්ඡභාකවොඑකෙොති. 

වාෙචීරං නිවාකසසින්ති තදා අහං සාරිපුත්ත ඉකම නව කදොකස දිස්වා
සාටෙංපහායවාෙචීරංනිවාකසසිංමුඤ්ජතිණංහීරංහීරං ෙත්වාගන්කථත්වා
ෙතංවාෙචීරංනිවාසනපාරුපනත්ථායආදියින්තිඅත්කථො. 

ද්වාදසගුණමුපාග න්ති ද්වාදසහි ආනිසංකසහි සමන්නාගතං, 
වාෙචීරස්මිඤ්හි ද්වාදසානිසංසා – අප්පග්ඝං සුන්දරං ෙප්පියන්ති අයං තාව

එකෙො ආනිසංකසො, සහත්ථා ොතුං සක්ොති අයං දුතිකයො, පරිකභොකගන 

සණිෙං කිලස්සති කධොවියමාකනපි පපඤ්කචො නත්ථීති අයං තතිකයො, 

පරිකභොකගන ජිණ්කණපි සිබ්බිතබ්බාභාකවො චතුත්කථො, පුන පරිකයසන්තස්ස

සුකඛන ෙරණභාකවො පඤ්චකමො, තාපසපබ්බජ්ජාය සාරුප්පභාකවො ඡට්කඨො, 

පච්චත්ථිොනං නිරුපකභොගභාකවො සත්තකමො, පරිභුඤ්ජන්තස්ස

විභූසනට්ඨානාභාකවො අට්ඨකමො, ධාරකණ සල්ලහුෙභාකවො නවකමො, 

චීවරපච්චකය අප්පිච්ඡභාකවො දසකමො, වාකුප්පත්තියා ධම්මිෙඅනවජ්ජභාකවො
එොදසකමොවාෙචීකරනට්කඨපිඅනකපක්ඛභාකවොද්වාදසකමොති. 

අට්ඨකදොසසමාකිණ්ණං, පජහිං පණ්ණසාලෙන්ති ෙථං පජහිං? කසො කිර
වරසාටෙයුගං ඔමුඤ්චන්කතො චීවරවංකස ලග්ගිතං අකනොජපුප්ඵදාමසදිසං
රත්තවාෙචීරං ගකහත්වා නිවාකසත්වා තස්සුපරි අපරං සුවණ්ණවණ්ණං
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වාෙචීරං පරිදහිත්වා පුන්නාගපුප්ඵසන්ථරසදිසං සඛුරං අජිනචම්මං එෙංසං
ෙත්වා ජටාමණ් ලං පටිමුඤ්චිත්වා චූළාය සද්ධිං නිච්චලභාවෙරණත්ථං
සාරසූචිං පකවකසත්වා මුත්තාජාලසදිසාය සික්ොය පවාළවණ්ණං කුණ්ඩිෙං

ඔදහිත්වා තීසු ඨාකනසු වඞ්ෙොජං ආදාය එකිස්සා ොජකෙොටියා කුණ්ඩිෙං, 
එකිස්සා අඞ්කුසෙපච්ඡතිදණ් ොදීනි ඔලග්කගත්වා ඛාරිොජං අංකස ෙත්වා
දක්ඛිකණන හත්කථනෙත්තරදණ් ං ගකහත්වා පණ්ණසාලකතොනික්ඛමිත්වා
සට්ඨිහත්කථ මහාචඞ්ෙකම අපරාපරං චඞ්ෙමන්කතො අත්තකනො කවසං

ඔකලොකෙත්වා ‘‘මය්හං මකනොරකථො මත්ථෙං පත්කතො, කසොභති වත කම

පබ්බජ්ජා, බුද්ධපච්කචෙබුද්ධාදීහි සබ්කබහිපි ධීරපුරිකසහි වණ්ණිතා කථොමිතා

අයං පබ්බජ්ජානාම, පහීනං කමගිහිබන්ධනං, නික්ඛන්කතොස්මි කනක්ඛම්මං, 

ලද්ධා කම උත්තමපබ්බජ්ජා, ෙරිස්සාමි සමණධම්මං, ලභිස්සාමි
අග්ගඵලසුඛ’’න්ති උස්සාහජාකතො ඛාරිොජං ඔතාකරත්වා චඞ්ෙමකවමජ්කඣ
මුග්ගවණ්ණසිලාපට්කට සුවණ්ණපටිමා විය නිසින්කනො දිවසභාගං
වීතිනාකමත්වා සායන්හසමයං පණ්ණසාලං පවිසිත්වා බිදලමඤ්චෙපස්කස
ෙට්ඨත්ථරිොය නිපන්කනො සරීරං උතුං ගාහාකපත්වා බලවපච්චූකස
පබුජ්ඣිත්වාඅත්තකනොආගමනංආවජ්කජසි ‘‘අහංඝරාවාකසආදීනවංදිස්වා 
අමිතකභොගං අනන්තයසං පහාය අරඤ්ඤං පවිසිත්වා කනක්ඛමගකවසකෙො

හුත්වා පබ්බජිකතො, ඉකතො දානි පට්ඨාය පමාදචාරං චරිතුං න වට්ටති, 

පවිකවෙඤ්හි පහාය විචරන්තං මිච්ඡාවිතක්ෙමක්ඛිො ඛාදන්ති, ඉදානි මයා

පවිකවෙමනුබ්රූකහතුං වට්ටති, අහඤ්හි ඝරාවාසං පලකබොධකතො දිස්වා

නික්ඛන්කතො, අයඤ්ච මනාපා පණ්ණසාලා, කබලුවපක්ෙවණ්ණා 

පරිභණ් ෙතා භූමි, රජතවණ්ණා කසතභිත්තිකයො, ෙකපොතපාදවණ්ණං

පණ්ණච්ඡදනං, විචිත්තත්ථරණවණ්කණො බිදලමඤ්චකෙො, නිවාසඵාසුෙං

වසනට්ඨානං, නඑත්කතො අතිකරෙතරා විය කම කගහසම්පදා පඤ්ඤායතී’’ති
පණ්ණසාලායකදොකසවිචිනන්කතොඅට්ඨකදොකසපස්සි. 

පණ්ණසාලාපරිකභොගස්මිඤ්හි අට්ඨ ආදීනවා – මහාසමාරම්කභන? 
දබ්බසම්භාකර සකමොධාකනත්වා ෙරණපරිකයසනභාකවො එකෙො ආදීනකවො. 
තිණපණ්ණමත්තිොසු පතිතාසු තාසං පුනප්පුනං ඨකපතබ්බතාය

නිබද්ධජග්ගනභාකවො දුතිකයො, කසනාසනං නාම මහල්ලෙස්ස පාපුණාති, 
අකවලාය වුට්ඨාපියමානස්ස චිත්කතෙග්ගතා න කහොතීති උට්ඨාපනීයභාකවො

තතිකයො, සීතුණ්හපටිඝාකතන ොයස්සසුඛුමාලෙරණභාකවොචතුත්කථො, කගහං

පවිට්කඨනයංකිඤ්චිපාපංසක්ොොතුන්ති ගරහපටිච්ඡාදනභාකවොපඤ්චකමො, 

‘‘මය්හ’’න්ති පරිග්ගහෙරණභාකවො ඡට්කඨො, කගහස්ස අත්ථිභාකවො නාකමස
දුතියෙවාකසො වියාති සත්තකමො ඌොමඞ්ගුලඝරකගොළිොදීනං සාධාරණතාය 
බහුසාධාරණභාකවො අට්ඨකමොති ඉකම අට්ඨ ආදීනකව දිස්වා මහාසත්කතො
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පටුන 

පණ්ණසාලං පජහි. කතනාහ ‘‘අට්ඨකදොසසමාකිණ්ණං, පජහිං
පණ්ණසාලෙ’’න්ති. 

උපාගමිං රුක්ෙමූලං ගුකණ දසහුපාග න්ති ඡන්නං පටික්ඛිපිත්වා දසහි
ගුකණහිඋකපතංරුක්ඛමූලංඋපාගකතොස්මීතිවදති. 

තත්රිකමදසගුණා–අප්පසමාරම්භතාඑකෙොගුකණොඋපගමනමත්තකමවහි 

තත්ථ කහොතීති. අප්පටිජග්ගනතා දුතිකයො තඤ්හි සම්මට්ඨම්පි අසම්මට්ඨම්පි 

පරිකභොගඵාසුෙං කහොතිකයව. අනුට්ඨාපනීයභාකවො තතිකයො, ගරහං

නප්පටිච්ඡාකදති, තත්ථ හි පාපං ෙකරොන්කතො ලජ්ජතීති ගරහාය

අප්පටිච්ඡාදනභාකවො චතුත්කථො, අබ්කභොොසාවාකසො විය ොයං න
සන්ථම්කභතීතිොයස්සඅසන්ථම්භනභාකවොපඤ්චකමො.පරිග්ගහෙරණාභාකවො

ඡට්කඨො, කගහාලයපටික්කඛකපො සත්තකමො, බහුසාධාරණකගකහ විය

‘‘පටිජග්ගිස්සාමි නං, නික්ඛමථා’’ති නීහරණාභාකවො අට්ඨකමො, වසන්තස්ස

සප්පීතිෙභාකවො නවකමො, රුක්ඛමූලකසනාසනස්ස ගතගතට්ඨාකන සුලභතාය

අනකපක්ඛභාකවොදසකමොති, ඉකමදසගුකණදිස්වාරුක්ඛමූලං උපාගකතොස්මීති
වදති. 

ඉමානි එත්තොනි ොරණානි සල්ලක්කඛත්වා මහාසත්කතො පුනදිවකස 

භික්ඛායගාමංපාවිසි.අථස්සසම්පත්තගාකමමනුස්සාමහන්කතනඋස්සාකහන
භික්ඛං අදංසු. කසො භත්තකිච්චං නිට්ඨාකපත්වා අස්සමං ආගම්ම නිසීදිත්වා

චින්කතසි ‘‘නාහං ‘ආහාරං න ලභාමී’ති පබ්බජිකතො සිනිද්ධාහාකරො නාකමස
මානමදපුරිසමකද වඩ්කෙති. ආහාරමූලෙස්ස දුක්ඛස්ස අන්කතො නත්ථි
යංනූනාහං වාපිතං කරොපිතං ධඤ්ඤනිබ්බත්තෙං ආහාරං පජහිත්වා
පවත්තඵලකභොජකනො භකවයය’’න්ති. කසො තකතො පට්ඨාය තථා ෙත්වා
ඝකටන්කතොවායමන්කතොසත්තාහබ්භන්තකරකයවඅට්ඨ සමාපත්තිකයොපඤ්ච
චඅභිඤ්ඤාකයොනිබ්බත්කතසි.කතනවුත්තං– 

‘‘වාපිතං කරොපිතංධඤ්ඤං, පජහිංනිරවකසසකතො; 

අකනෙගුණසම්පන්නං, පවත්තඵලමාදියිං. 

‘‘තත්ථප්පධානංපදහිං, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්ෙකම; 

අබ්භන්තරම්හිසත්තාකහ, අභිඤ්ඤාබලපාපුණි’’න්ති. 

එවංකමසිද්ධිප්පත්තස්ස, වසීභූතස්සසාසකන; 

දීපඞ්ෙකරොනාමජිකනො, උප්පජ්ජිකලොෙනායකෙො. 

උප්පජ්ජන්කතචජායන්කත, බුජ්ඣන්කතධම්මකදසකන; 
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චතුකරොනිමිත්කතනාද්දසං, ඣානරතිසමප්පිකතො. 

පච්චන්තකදසවිසකය, නිමන්කතත්වාතථාගතං; 

තස්සආගමනංමග්ගං, කසොකධන්තිතුට්ඨමානසා. 

අහංකතනසමකයන, නික්ඛමිත්වාසෙස්සමා; 

ධුනන්කතොවාෙචීරානි, ගච්ඡාමිඅම්බකරතදා. 

කවදජාතංජනංදිස්වා, තුට්ඨහට්ඨංපකමොදිතං; 

ඔකරොහිත්වානගගනා, මනුස්කසපුච්ඡතාවකද. 

‘‘තුට්ඨහට්කඨොපමුදිකතො, කවදජාකතොමහාජකනො; 

ෙස්සකසොධීයතිමග්කගො, අඤ්ජසංවටුමායනං’’. 

කතකමපුට්ඨාවියාෙංසු‘‘බුද්කධොකලොකෙඅනුත්තකරො; 

දීපඞ්ෙකරොනාමජිකනො, උප්පජ්ජිකලොෙනායකෙො; 

තස්සකසොධීයතිමග්කගො, අඤ්ජසංවටුමායනං’’. 

‘‘බුද්කධො’’තිවචනංසුත්වාන, පීතිඋප්පජ්ජිතාවකද; 

‘‘බුද්කධොබුද්කධො’’තිෙථයන්කතො, කසොමනස්සංපකවදයිං. 

තත්ථ ඨත්වාවිචින්කතසිං, තුට්කඨො සංවිග්ගමානකසො; 

‘‘ඉධබීජානිකරොපිස්සං, ඛකණොකවමාඋපච්චගා’’. 

යදිබුද්ධස්සකසොකධථ, එකෙොොසංදදාථකම; 

අහම්පිකසොධයිස්සාමි, අඤ්ජසංවටුමායනං. 

අදංසු කතමකමොොසං, කසොකධතුංඅඤ්ජසංතදා; 

‘‘බුද්කධොබුද්කධො’’තිචින්කතන්කතො, මග්ගංකසොකධමහංතදා. 

අනිට්ඨිකතපකමොොකස, දීපඞ්ෙකරොමහාමුනි; 

චතූහිසතසහස්කසහි, ඡළභිඤ්කඤහිතාදිහි; 

ඛීණාසකවහිවිමකලහි, පටිපජ්ජිඅඤ්ජසංජිකනො. 

පච්චුග්ගමනාවත්තන්ති, වජ්ජන්තිකභරිකයොබහූ; 

ආකමොදිතානරමරූ, සාධුොරංපවත්තයුං. 

කදවාමනුස්කසපස්සන්ති, මනුස්සාපිචකදවතා; 
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උකභොපිකතපඤ්ජලො, අනුයන්තිතථාගතං. 

කදවාදිබ්කබහිතුරිකයහි, මනුස්සාමානුකසහිච; 

උකභොපිකතවජ්ජයන්තා, අනුයන්තිතථාගතං. 

දිබ්බංමන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමංපාරිඡත්තෙං; 

දිකසොදිසංඔකිරන්ති, ආොසනභගතාමරූ. 

දිබ්බංචන්දනචුණ්ණඤ්ච, වරගන්ධඤ්චකෙවලං; 

දිකසොදිසංඔකිරන්ති, ආොසනභගතාමරූ. 

චම්පෙං සලලංනීපං, නාගපුන්නාගකෙතෙං; 

දිකසොදිසංඋක්ඛිපන්ති, භූමිතලගතානරා. 

කෙකසමුඤ්චිත්වාහංතත්ථ, වාෙචීරඤ්චචම්මෙං; 

ෙලකලපත්ථරිත්වාන, අවකුජ්කජොනිපජ්ජහං. 

අක්ෙමිත්වානමංබුද්කධො, සහසිස්කසහිගච්ඡතු; 

මානංෙලකලඅක්ෙමිත්ථ, හිතායකමභවිස්සති. 

පථවියංනිපන්නස්ස, එවංකමආසිකචතකසො; 

‘‘ඉච්ඡමාකනොඅහංඅජ්ජ, කිකලකසඣාපකයමම. 

‘‘කිංකමඅඤ්ඤාතකවකසන, ධම්මංසච්ඡෙකතනිධ; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, බුද්කධොකහස්සංසකදවකෙ. 

‘‘කිං කමඑකෙනතිණ්කණන, පුරිකසන ථාමදස්සිනා; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, සන්තාකරස්සංසකදවෙං. 

‘‘ඉමිනාකමඅධිොකරන, ෙකතනපුරිසුත්තකම; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, තාකරමිජනතංබහුං. 

‘‘සංසාරකසොතංඡන්දිත්වා, විද්ධංකසත්වාතකයොභකව; 

ධම්මනාවංසමාරුය්හ, සන්තාකරස්සංසකදවෙං’’. 

දීපඞ්ෙකරොකලොෙවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගකහො; 

උස්සීසකෙමංඨත්වාන, ඉදංවචනමබ්් වි. 

‘‘පස්සථ ඉමංතාපසං, ජටිලංඋග්ගතාපනං; 
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අපරිකමකයයඉකතොෙප්කප, බුද්කධොකලොකෙභවිස්සති. 

‘‘අහුෙපිලව්හයාරම්මා, නික්ඛමිත්වාතථාගකතො; 

පධානංපදහිත්වාන, ෙත්වාදුක්ෙරොරිෙං. 

‘‘අජපාලරුක්ඛමූකල, නිසීදිත්වාතථාගකතො; 

තත්ථපායාසංපග්ගය්හ, කනරඤ්ජරමුකපහිති. 

‘‘කනරඤ්ජරායතීරම්හි, පායාසංඅදකසොජිකනො; 

පටියත්තවරමග්කගන, කබොධිමූලමුකපහිති. 

‘‘තකතොපදක්ඛිණංෙත්වා, කබොධිමණ් ංඅනුත්තකරො; 

අස්සත්ථරුක්ඛමූලම්හි, බුජ්ඣිස්සතිමහායකසො. 

‘‘ඉමස්සජනිොමාතා, මායානාමභවිස්සති; 

පිතාසුද්කධොදකනොනාම, අයංකහස්සතිකගොතකමො. 

‘‘අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 

කෙොලකතොඋපතිස්කසොච, අග්ගාකහස්සන්තිසාවො; 

ආනන්කදොනාමුපට්ඨාකෙො, උපට්ඨිස්සතිමංජිනං. 

‘‘කඛමාඋප්පලවණ්ණාච, අග්ගාකහස්සන්තිසාවිො; 

අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා. 

‘‘කබොධි තස්සභගවකතො, අස්සත්කථොති පවුච්චති; 

චිත්කතොචහත්ථාළවකෙො, අග්ගාකහස්සන්තුපට්ඨො; 

උත්තරානන්දමාතාච, අග්ගාකහස්සන්තුපට්ඨිො’’. 

ඉදං සුත්වානවචනං, අසමස්සමකහසිකනො; 

ආකමොදිතානරමරූ, බුද්ධබීජංකිරඅයං. 

උක්කුට්ඨිසද්දාවත්තන්ති, අප්කඵොකටන්තිහසන්තිච; 

ෙතඤ්ජලීනමස්සන්ති, දසසහස්සීසකදවො. 

යදිමස්සකලොෙනාථස්ස, විරජ්ඣිස්සාමසාසනං; 

අනාගතම්හිඅද්ධාකන, කහස්සාමසම්මුඛාඉමං. 

යථාමනුස්සානදිංතරන්තා, පටිතිත්ථංවිරජ්ඣිය; 
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කහට්ඨාතිත්කථගකහත්වාන, උත්තරන්තිමහානදිං. 

එවකමවමයංසබ්කබ, යදිමුඤ්චාමිමංජිනං; 

අනාගතම්හිඅද්ධාකන, කහස්සාමසම්මුඛාඉමං. 

දීපඞ්ෙකරොකලොෙවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගකහො; 

මමෙම්මංපකිත්කතත්වා, දක්ඛිණංපාදමුද්ධරි. 

කයතත්ථාසුංජිනපුත්තා, සබ්කබපදක්ඛිණමෙංසුමං; 

නරානාගාචගන්ධබ්බා, අභිවාකදත්වානපක්ෙමුං. 

දස්සනංකමඅතික්ෙන්කත, සසඞ්කඝකලොෙනායකෙ; 

හට්ඨතුට්කඨනචිත්කතන, ආසනාවුට්ඨහිංතදා. 

සුකඛනසුඛිකතොකහොමි, පාකමොජ්කජනපකමොදිකතො; 

පීතියාචඅභිස්සන්කනො, පල්ලඞ්ෙංආභුජිංතදා. 

පල්ලඞ්කෙන නිසීදිත්වා, එවංචින්කතසහං තදා; 

‘‘වසීභූකතොඅහංඣාකන, අභිඤ්ඤාපාරමිංගකතො. 

‘‘දසසහස්සිකලොෙම්හි, ඉසකයොනත්ථිකමසමා; 

අසකමොඉද්ධිධම්කමසු, අලභිංඊදිසංසුඛං’’. 

පල්ලඞ්ොභුජකනමය්හං, දසසහස්සාධිවාසිකනො; 

මහානාදංපවත්කතසුං, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

යාපුබ්කබකබොධිසත්තානං, පල්ලඞ්ෙවරමාභුකජ; 

නිමිත්තානිපදිස්සන්ති, තානිඅජ්ජපදිස්සකර. 

සීතංබයපගතංකහොති, උණ්හඤ්චඋපසම්මති; 

තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

දසසහස්සීකලොෙධාතූ, නිස්සද්දාකහොන්තිනිරාකුලා; 

තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

මහාවාතානවායන්ති, නසන්දන්තිසවන්තිකයො; 

තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

ථලජාදෙජාපුප්ඵා, සබ්කබපුප්ඵන්තිතාවකද; 
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කතපජ්ජපුප්ඵිතාසබ්කබ, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

ලතාවායදිවාරුක්ඛා, ඵලභාරාකහොන්තිතාවකද; 

කතපජ්ජඵලතාසබ්කබ, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

ආොසට්ඨා චභූමට්ඨා, රතනාකජොතන්ති තාවකද; 

කතපජ්ජරතනාකජොතන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

මානුස්සොචදිබ්බාච, තුරියාවජ්ජන්තිතාවකද; 

කතපජ්ජුකභොඅභිරවන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

විචිත්තපුප්ඵාගගනා, අභිවස්සන්තිතාවකද; 

කතපිඅජ්ජපවස්සන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

මහාසමුද්කදොආභුජති, දසසහස්සී පෙම්පති; 

කතපජ්ජුකභොඅභිරවන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

නිරකයපි දසසහස්කස, අග්ගීනිබ්බන්ති තාවකද; 

කතපජ්ජනිබ්බුතාඅග්ගී, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

විමකලොකහොතිසූරිකයො, සබ්බාදිස්සන්තිතාරො; 

කතපිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

අකනොවට්කඨනඋදෙං, මහියාඋබ්භිජ්ජිතාවකද; 

තම්පජ්ජුබ්භිජ්ජකතමහියා, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

තාරාගණාවිකරොචන්ති, නක්ඛත්තාගගනමණ් කල; 

විසාඛාචන්දිමායුත්තා, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

බිලාසයාදරීසයා, නික්ඛමන්තිසොසයා; 

කතපජ්ජආසයාඡුද්ධා, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

න කහොතිඅරතිසත්තානං, සන්තුට්ඨාකහොන්ති තාවකද; 

කතපජ්ජසබ්කබසන්තුට්ඨා, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

කරොගාතදුපසම්මන්ති, ජිඝච්ඡාචවිනස්සති; 

තානිපජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

කරොකගොතදාතනුකහොති, කදොකසොකමොකහොවිනස්සති; 
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කතපජ්ජවිගතාසබ්කබ, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

භයංතදානභවති, අජ්ජකපතංපදිස්සති; 

කතනලඞ්කගනජානාම, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

රකජොනුද්ධංසතිඋද්ධං, අජ්ජකපතංපදිස්සති; 

කතනලඞ්කගනජානාම, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

අනිට්ඨගන්කධොපක්ෙමති, දිබ්බගන්කධොපවායති; 

කසොපජ්ජවායතිගන්කධො, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

සබ්කබකදවාපදිස්සන්ති, ඨපයිත්වාඅරූපිකනො; 

කතපජ්ජසබ්කබදිස්සන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

යාවතානිරයානාම, සබ්කබදිස්සන්තිතාවකද; 

කතපජ්ජසබ්කබදිස්සන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

කුට්ටා ෙවාටාකසලාච, නකහොන්තාවරණාතදා; 

අොසභූතාකතපජ්ජ, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

චුතී චඋපපත්තිච, ඛකණතස්මිංන විජ්ජති; 

තානිපජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

දළ්හංපග්ගණ්හවීරියං, මානිවත්තඅභික්ෙම; 

මයම්කපතංවිජානාම, ධුවංබුද්කධොභවිස්සසි. 

බුද්ධස්සවචනංසුත්වා, දසසහස්සීනචූභයං; 

තුට්ඨහට්කඨොපකමොදිකතො, එවංචින්කතසහංතදා. 

අද්කවජ්ඣවචනාබුද්ධා, අකමොඝවචනාජිනා; 

විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්කධොභවාමහං. 

යථාඛිත්තංනකභකලඩ්ඩු, ධුවංපතතිභූමියං; 

තකථවබුද්ධකසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං. 

යථාපිසබ්බසත්තානං, මරණංධුවසස්සතං; 

තකථවබුද්ධකසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං. 

යථාරත්තික්ඛකයපත්කත, සූරියුග්ගමනංධුවං; 
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තකථවබුද්ධකසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං. 

යථානික්ඛන්තසයනස්ස, සීහස්සනදනංධුවං; 

තකථවබුද්ධකසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං. 

යථාආපන්නසත්තානං, භාරකමොකරොපනංධුවං; 

තකථවබුද්ධකසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං. 

හන්දබුද්ධෙකරධම්කම, විචිනාමිඉකතොචිකතො; 

උද්ධංඅකධොදසදිසා, යාවතාධම්මධාතුයා. 

විචිනන්කතොතදාදක්ඛිං, පඨමං දානපාරමිං; 

පුබ්බකෙහිමකහසීහි, අනුචිණ්ණංමහාපථං. 

ඉමං ත්වංපඨමංතාව, දළ්හංෙත්වා සමාදිය; 

දානපාරමිතංගච්ඡ, යදිකබොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

යථාපි කුම්කභොසම්පුණ්කණො, යස්සෙස්සචි අකධොෙකතො; 

වමකතවුදෙංනිස්කසසං, නතත්ථපරිරක්ඛති. 

තකථවයාචකෙදිස්වා, හීනමුක්ෙට්ඨමජ්ඣිකම; 

දදාහිදානංනිස්කසසං, කුම්කභොවියඅකධොෙකතො. 

නකහකතඑත්තොකයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සකර; 

අඤ්කඤපිවිචිනිස්සාමි, කයධම්මාකබොධිපාචනා. 

විචිනන්කතොතදාදක්ඛිං, දුතියං සීලපාරමිං; 

පුබ්බකෙහිමකහසීහි, ආකසවිතනිකසවිතං. 

ඉමංත්වංදුතියංතාව, දළ්හංෙත්වාසමාදිය; 

සීලපාරමිතංගච්ඡ, යදිකබොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

යථාපිචමරීවාලං, කිස්මිඤ්චිපටිලග්ගිතං; 

උකපතිමරණංතත්ථ, නවිකෙොකපතිවාලධිං. 

තකථවචතූසුභූමීසු, සීලානිපරිපූරය; 

පරිරක්ඛසදාසීලං, චමරීවියවාලධිං. 

නකහකතඑත්තොකයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සකර; 
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අඤ්කඤපිවිචිනිස්සාමි, කයධම්මාකබොධිපාචනා. 

විචිනන්කතො තදාදක්ඛිං, තතියං කනක්ෙම්මපාරමිං; 

පුබ්බකෙහිමකහසීහි, ආකසවිතනිකසවිතං. 

ඉමංත්වංතතියංතාව, දළ්හංෙත්වාසමාදිය; 

කනක්ඛම්මපාරමිතංගච්ඡ, යදිකබොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

යථාඅන්දුඝකරපුරිකසො, චිරවුත්කථොදුඛට්ටිකතො; 

නතත්ථරාගංජකනති, මුත්තිකමවගකවසති. 

තකථවත්වංසබ්බභකව, පස්සඅන්දුඝරංවිය; 

කනක්ඛම්මාභිමුකඛොකහොති, භවකතොපරිමුත්තියා. 

නකහකතඑත්තොකයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සකර; 

අඤ්කඤපිවිචිනිස්සාමි, කයධම්මාකබොධිපාචනා. 

විචිනන්කතො තදාදක්ඛිං, චතුත්ථං පඤ්ඤාපාරමිං; 

පුබ්බකෙහිමකහසීහි, ආකසවිතනිකසවිතං. 

ඉමංත්වංචතුත්ථංතාව, දළ්හංෙත්වාසමාදිය; 

පඤ්ඤාපාරමිතංගච්ඡ, යදිකබොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

යථාපිභික්ඛුභික්ඛන්කතො, හීනමුක්ෙට්ඨමජ්ඣිකම; 

කුලානිනවිවජ්කජන්කතො, එවංලභතියාපනං. 

තකථවත්වංසබ්බොලං, පරිපුච්ඡංබුධංජනං; 

පඤ්ඤාපාරමිතංගන්ත්වා, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

න කහකතඑත්තොකයව, බුද්ධධම්මා භවිස්සකර; 

අඤ්කඤපිවිචිනිස්සාමි, කයධම්මාකබොධිපාචනා. 

විචිනන්කතොතදාදක්ඛිං, පඤ්චමං වීරියපාරමිං; 

පුබ්බකෙහිමකහසීහි, ආකසවිතනිකසවිතං. 

ඉමංත්වංපඤ්චමංතාව, දළ්හංෙත්වාසමාදිය; 

වීරියපාරමිතංගච්ඡ, යදිකබොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

යථාපිසීකහොමිගරාජා, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්ෙකම; 
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අලීනවීරිකයොකහොති, පග්ගහිතමකනොසදා. 

තකථවත්වංසබ්බභකව, පග්ගණ්හවීරියංදළ්හං; 

වීරියපාරමිතංගන්ත්වා, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

නකහකතඑත්තොකයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සකර; 

අඤ්කඤපිවිචිනිස්සාමි, කයධම්මාකබොධිපාචනා. 

විචිනන්කතොතදාදක්ඛිං, ඡට්ඨමං ෙන්තිපාරමිං; 

පුබ්බකෙහිමකහසීහි, ආකසවිතනිකසවිතං. 

ඉමංත්වංඡට්ඨමංතාව, දළ්හංෙත්වාසමාදිය; 

තත්ථඅද්කවජ්ඣමානකසො, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

යථාපිපථවීනාම, සුචිම්පිඅසුචිම්පිච; 

සබ්බංසහතිනික්කඛපං, නෙකරොතිපටිඝංතයා. 

තකථව ත්වම්පිසබ්කබසං, සම්මානාවමානක්ඛකමො; 

ඛන්තිපාරමිතංගන්ත්වා, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

නකහකතඑත්තොකයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සකර; 

අඤ්කඤපිවිචිනිස්සාමි, කයධම්මාකබොධිපාචනා. 

විචිනන්කතොතදාදක්ඛිං, සත්තමං සච්චපාරමිං; 

පුබ්බකෙහිමකහසීහි, ආකසවිතනිකසවිතං. 

ඉමංත්වංසත්තමංතාව, දළ්හංෙත්වාසමාදිය; 

තත්ථඅද්කවජ්ඣවචකනො, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

යථාපිඔසමීනාම, තුලාභූතාසකදවකෙ; 

සමකයඋතුවස්කසවා, නකවොක්ෙමති, වීථිකතො. 

තකථවත්වම්පිසච්කචසු, මාකවොක්ෙමසිවීථිකතො; 

සච්චපාරමිතංගන්ත්වා, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

නකහකතඑත්තොකයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සකර; 

අඤ්කඤපිවිචිනිස්සාමි, කයධම්මාකබොධිපාචනා. 

විචිනන්කතොතදාදක්ඛිං, අට්ඨමංඅධිට්ඨානපාරමිං; 
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පුබ්බකෙහිමකහසීහි, ආකසවිතනිකසවිතං. 

ඉමංත්වංඅට්ඨමංතාව, දළ්හංෙත්වාසමාදිය; 

තත්ථත්වංඅචකලොහුත්වා, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

යථාපි පබ්බකතොකසකලො, අචකලො සුප්පතිට්ඨිකතො; 

නෙම්පතිභුසවාකතහි, සෙට්ඨාකනවතිට්ඨති. 

තකථවත්වම්පිඅධිට්ඨාකන, සබ්බදාඅචකලොභව; 

අධිට්ඨානපාරමිතංගන්ත්වා, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

නකහකතඑත්තොකයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සකර; 

අඤ්කඤපිවිචිනිස්සාමි, කයධම්මාකබොධිපාචනා. 

විචිනන්කතොතදාදක්ඛිං, නවමං කමත් ාපාරමිං; 

පුබ්බකෙහිමකහසීහි, ආකසවිතනිකසවිතං. 

ඉමං ත්වංනවමංතාව, දළ්හංෙත්වා සමාදිය; 

කමත්තායඅසකමොකහොහි, යදිකබොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

යථාපිඋදෙංනාම, ෙලයාකණපාපකෙජකන; 

සමංඵරතිසීකතන, පවාකහතිරකජොමලං. 

තකථවත්වම්පිහිතාහිකත, සමංකමත්තායභාවය; 

කමත්තාපාරමිතංගන්ත්වා, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

නකහකතඑත්තොකයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සකර; 

අඤ්කඤපිවිචිනිස්සාමි, කයධම්මාකබොධිපාචනා. 

විචිනන්කතොතදාදක්ඛිං, දසමංඋකපක්ඛාපාරමිං; 

පුබ්බකෙහිමකහසීහි, ආකසවිතනිකසවිතං. 

ඉමං ත්වංදසමංතාව, දළ්හංෙත්වා සමාදිය; 

තුලාභූකතොදළ්කහොහුත්වා, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

යථාපිපථවීනාම, නික්ඛිත්තංඅසුචිංසුචිං; 

උකපක්ඛතිඋකභොකපකත, කෙොපානුනයවජ්ජිතා. 

තකථවත්වම්පිසුඛදුක්කඛ, තුලාභූකතොසදාභව; 
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උකපක්ඛාපාරමිතංගන්ත්වා, සම්කබොධිංපාපුණිස්සසි. 

එත්තොකයවකතකලොකෙ, කයධම්මාකබොධිපාචනා; 

තතුද්ධංනත්ථිඅඤ්ඤත්ර, දළ්හංතත්ථපතිට්ඨහ. 

ඉකමධම්කමසම්මසකතො, සභාවරසලක්ඛකණ; 

ධම්මකතකජනවසුධා, දසසහස්සීපෙම්පථ. 

චලතාරවතිපථවී, උච්ඡුයන්තංවපීළිතං; 

කතලයන්කතයථාචක්ෙං, එවංෙම්පතිකමදිනී. 

යාවතාපරිසාආසි, බුද්ධස්සපරිකවසකන; 

පකවධමානාසාතත්ථ, මුච්ඡතාකසසිභූමියා. 

ඝටාකනෙසහස්සානි, කුම්භීනඤ්චසතාබහූ; 

සඤ්චුණ්ණමථිතාතත්ථ, අඤ්ඤමඤ්ඤංපඝට්ටිතා. 

උබ්බිග්ගාතසිතාභීතා, භන්තාබයාථිතමානසා; 

මහාජනාසමාගම්ම, දීපඞ්ෙරමුපාගමුං. 

කිං භවිස්සතිකලොෙස්ස, ෙලයාණමථපාපෙං; 

සබ්කබොඋපද්දුකතොකලොකෙො, තංවිකනොකදහිචක්ඛුම. 

කතසංතදාසඤ්ඤාකපසි, දීපඞ්ෙකරොමහාමුනි; 

විස්සත්ථාකහොථමාභාථ, ඉමස්මිංපථවිෙම්පකන. 

යමහංඅජ්ජබයාොසිං, බුද්කධොකලොකෙභවිස්සති; 

එකසොසම්මසතිධම්මං, පුබ්බෙංජිනකසවිතං. 

තස්සසම්මසකතොධම්මං, බුද්ධභූමිංඅකසසකතො; 

කතනායංෙම්පිතාපථවී, දසසහස්සීසකදවකෙ. 

බුද්ධස්සවචනංසුත්වා, මකනොනිබ්බායිතාවකද; 

සබ්කබමංඋපසඞ්ෙම්ම, පුනාපිඅභිවන්දිසුං. 

සමාදයිත්වාබුද්ධගුණං, දළ්හංෙත්වානමානසං; 

දීපඞ්ෙරංනමස්සිත්වා, ආසනාවුට්ඨහිංතදා. 

දිබ්බංමානුසෙංපුප්ඵං, කදවාමානුසොඋකභො; 
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සකමොකිරන්තිපුප්කඵහි, වුට්ඨහන්තස්සආසනා. 

කවදයන්තිචකතකසොත්ථිං, කදවාමානුසොඋකභො; 

මහන්තංපත්ථිතංතුය්හං, තංලභස්සුයථිච්ඡතං. 

සබ්බීතිකයොවිවජ්ජන්තු, කසොකෙොකරොකගොවිනස්සතු; 

මාකතභවන්ත්වන්තරායා, ඵුසඛිප්පංකබොධිමුත්තමං. 

යථාපි සමකයපත්කත, පුප්ඵන්තිපුප්ඵිකනො දුමා; 

තකථවත්වංමහාවීර, බුද්ධඤාකණනපුප්ඵසු. 

යථා කයකෙචිසම්බුද්ධා, පූරයුංදසපාරමී; 

තකථවත්වංමහාවීර, පූකරහිදසපාරමී. 

යථාකයකෙචිසම්බුද්ධා, කබොධිමණ් ම්හිබුජ්ඣකර; 

තකථවත්වංමහාවීර, බුජ්ඣස්සුජිනකබොධියං. 

යථාකයකෙචිසම්බුද්ධා, ධම්මචක්ෙංපවත්තයුං; 

තකථවත්වංමහාවීර, ධම්මචක්ෙංපවත්තය. 

පුණ්ණමාකයයථාචන්කදො, පරිසුද්කධොවිකරොචති; 

තකථවත්වංපුණ්ණමකනො, විකරොචදසසහස්සියං. 

රාහුමුත්කතොයථාසූරිකයො, තාකපනඅතිකරොචති; 

තකථවකලොොමුඤ්චිත්වා, විකරොචසිරියාතුවං. 

යථායාොචිනදිකයො, ඔසරන්තිමකහොදධිං; 

එවංසකදවොකලොො, ඔසරන්තුතවන්තිකෙ. 

කතහිථුතප්පසත්කථොකසො, දසධම්කමසමාදිය; 

කතධම්කමපරිපූකරන්කතො, පවනංපාවිසීතදා. 

සුකමධෙථානිට්ඨිතා. 

තදාකතකභොජයිත්වාන, සසඞ්ඝංකලොෙනායෙං; 

උපගච්ඡුංසරණංතස්ස, දීපඞ්ෙරස්සසත්ථුකනො. 

සරණාගමකන ෙඤ්චි, නිකවකසසිතථාගකතො; 

ෙඤ්චිපඤ්චසුසීකලසු, සීකලදසවිකධපරං. 
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ෙස්සචිකදතිසාමඤ්ඤං, චතුකරොඵලමුත්තකම; 

ෙස්සචිඅසකමධම්කම, කදතිකසොපටිසම්භිදා. 

ෙස්සචිවරසමාපත්තිකයො, අට්ඨකදතිනරාසකභො; 

තිස්කසොෙස්සචිවිජ්ජාකයො, ඡළභිඤ්ඤාපකවච්ඡති. 

කතන කයොකගනජනොයං, ඔවදතිමහාමුනි; 

කතනවිත්ථාරිෙංආසි, කලොෙනාථස්සසාසනං. 

මහාහනුසභක්ඛන්කධො, දීපඞ්ෙරසනාමකෙො; 

බහූජකනතාරයති, පරිකමොකචතිදුග්ගතිං. 

කබොධකනයයංජනංදිස්වා, සතසහස්කසපිකයොජකන; 

ඛකණනඋපගන්ත්වාන, කබොකධතිතංමහාමුනි. 

පඨමාභිසමකයබුද්කධො, කෙොටිසතමකබොධයි; 

දුතියාභිසමකයනාකථො, නවුතිකෙොටිමකබොධයි. 

යදාචකදවභවනම්හි, බුද්කධොධම්මකදසයි; 

නවුතිකෙොටිසහස්සානං, තතියාභිසමකයොඅහු. 

සන්නිපාතාතකයොආසුං, දීපඞ්ෙරස්සසත්ථුකනො; 

කෙොටිසතසහස්සානං, පඨකමොආසිසමාගකමො. 

පුන නාරදකූටම්හි, පවිකවෙගකතජිකන; 

ඛීණාසවාවීතමලා, සමිංසුසතකෙොටිකයො. 

යම්හිොකලමහාවීකරො, සුදස්සනසිලුච්චකය; 

නවුතිකෙොටිසහස්කසහි, පවාකරසිමහාමුනි. 

අහංකතනසමකයන, ජටිකලොඋග්ගතාපකනො; 

අන්තලක්ඛම්හිචරකණො, පඤ්චාභිඤ්ඤාසුපාරගූ. 

දසවීසසහස්සානං, ධම්මාභිසමකයොඅහු; 

එෙද්වින්නංඅභිසමයා, ගණනාකතොඅසඞ්ඛියා. 

විත්ථාරිෙංබාහුජඤ්ඤං, ඉද්ධංඵීතංඅහුතදා; 

දීපඞ්ෙරස්සභගවකතො, සාසනංසුවිකසොධිතං. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා ගන්ථාරම්භෙථා 

  නිදානෙථා 

51 

පටුන 

චත්තාරිසතසහස්සානි, ඡළභිඤ්ඤාමහිද්ධිො; 

දීපඞ්ෙරංකලොෙවිදුං, පරිවාකරන්තිසබ්බදා. 

කය කෙචිකතනසමකයන, ජහන්තිමානුසංභවං; 

අප්පත්තමානසාකසඛා, ගරහිතාභවන්තිකත. 

සුපුප්ඵිතංපාවචනං, අරහන්කතහිතාදිහි; 

ඛීණාසකවහිවිමකලහි, උපකසොභතිසකදවකෙ. 

නගරංරම්මවතීනාම, සුකදකවොනාමඛත්තිකයො; 

සුකමධානාමජනිො, දීපඞ්ෙරස්සසත්ථුකනො. 

සුමඞ්ගකලො චතිස්කසොච, අකහසුං අග්ගසාවො; 

සාගකතොනාමුපට්ඨාකෙො, දීපඞ්ෙරස්සසත්ථුකනො. 

නන්දාකචවසුනන්දාච, අකහසුංඅග්ගසාවිො; 

කබොධිතස්සභගවකතො, පිප්ඵලීතිපවුච්චති. 

අසීතිහත්ථමුබ්කබකධො, දීපඞ්ෙකරොමහාමුනි; 

කසොභතිදීපරුක්කඛොව, සාලරාජාවපුප්ඵිකතො; 

පභාවිධාවතිතස්ස, සමන්තාද්වාදසකයොජකන. 

සතසහස්සවස්සානි, ආයුතස්සමකහසිකනො; 

තාවතාතිට්ඨමාකනොකසො, තාකරසිජනතංබහුං. 

කජොතයිත්වානසද්ධම්මං, සන්තාකරත්වාමහාජනං; 

ජලත්වාඅග්ගික්ඛන්කධොව, නිබ්බුකතොකසොසසාවකෙො. 

සාචඉද්ධිකසොචයකසො, තානිචපාකදසුචක්ෙරතනානි; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරිත්තාසබ්බසඞ්ඛාරාති. 

දීපඞ්ෙරස්ස භගවකතො අපරභාකග එෙං අසඞ්කඛයයයං අතික්ෙමිත්වා 

කෙොණ්ඩඤ්කඤො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො සාවෙසන්නිපාතා

අකහසුං. පඨමසන්නිපාකත කෙොටිසතසහස්සං. දුතිකය කෙොටිසහස්සං, තතිකය
නවුතිකෙොටිකයො. 

තදා කබොධිසත්කතො විජි ාවී නාම චක්ෙවත්තී හුත්වා
කෙොටිසතසහස්සසඞ්ඛස්ස බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං අදාසි. 
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සත්ථාකබොධිසත්තං ‘‘බුද්කධොභවිස්සතී’’තිබයාෙරිත්වාධම්මංකදකසසි.කසො
සත්ථු ධම්මෙථං සුත්වා රජ්ජං නියයාකතත්වා පබ්බජි. කසො තීණි පිටොනි

උග්ගකහත්වා අට්ඨ සමාපත්තිකයො, පඤ්ච ච අභිඤ්ඤාකයො උප්පාකදත්වා 
අපරිහීනජ්ඣාකනො බ්රහ්මකලොකෙ නිබ්බත්ති. කෙොණ් ඤ්ඤබුද්ධස්ස පන

රම්මවතී නාම නගරං, සුනන්කදො නාම ඛත්තිකයො පිතා, සුජාතා නාම මාතා, 

භද්කදොච සුභද්කදොචද්කවඅග්ගසාවො, අනුරුද්කධොනාමඋපට්ඨාකෙො, තිස්සා

චඋපතිස්සාච ද්කවඅග්ගසාවිො, සාලෙලයාණීකබොධි, අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්කබධං

සරීරං, වස්සසතසහස්සංආයුප්පමාණංඅකහොසි. 

තස්සඅපරභාකගඑෙංඅසඞ්කඛයයයංඅතික්ෙමිත්වාඑෙස්මිංකයව ෙප්කප

චත්තාකරො බුද්ධා නිබ්බත්තිංසු මඞ්ගකලො සුමකනො කරවක ො කසොභික ොති. 

මඞ්ගලස්ස පන භගවකතො තීසු සාවෙසන්නිපාකතසු පඨමසන්නිපාකත
කෙොටිසතසහස්සභික්ඛූ අකහසුං. දුතිකය කෙොටිසහස්සං. තතිකය
නවුතිකෙොටිකයො. කවමාතිෙභාතා පනස්ස ආනන්දකුමාකරො නාම
නවුතිකෙොටිසඞ්ඛයාය පරිසාය සද්ධිං ධම්මසවනත්ථාය සත්ථු සන්තිෙං

අගමාසි, සත්ථා තස්ස අනුපුබ්බිෙථං ෙකථසි. කසො සද්ධිං පරිසාය සහ
පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණි. සත්ථා කතසං කුලපුත්තානං පුබ්බචරියෙං
ඔකලොකෙන්කතො ඉද්ධිමයපත්තචීවරස්ස උපනිස්සයං දිස්වා දක්ඛිණහත්ථං
පසාකරත්වා ‘‘එථ භික්ඛකවො’’ති ආහ. සබ්කබ තඞ්ඛණඤ්කඤව 
ඉද්ධිමයපත්තචීවරධරා සට්ඨිවස්සිෙත්කථරා විය ආෙප්පසම්පන්නා හුත්වා
සත්ථාරං වන්දිත්වාපරිවාරයිංසුඅයමස්සතතිකයොසාවෙසන්නිපාකතොඅකහොසි. 

යථා පන අඤ්කඤසං බුද්ධානං සමන්තා අසීතිහත්ථප්පමාණාකයව 

සරීරප්පභාකහොති, න, එවංතස්ස.තස්සපනභගවකතොසරීරප්පභානිච්චොලං 
දසසහස්සිකලොෙධාතුං ඵරිත්වා අට්ඨාසි. රුක්ඛපථවීපබ්බතසමුද්දාදකයො
අන්තමකසො උක්ඛලයාදීනි උපාදාය සුවණ්ණපට පරිකයොනද්ධා විය අකහසුං.
ආයුප්පමාණං පනස්ස නවුතිවස්සසහස්සානි අකහොසි. එත්තෙං ොලං

චන්දිමසූරියාදකයො අත්තකනො පභාය විකරොචිතුං නාසක්ඛිංසු, 
රත්තින්දිවපරිච්කඡකදො න පඤ්ඤායිත්ථ. දිවා සූරියාකලොකෙන විය සත්තා 

නිච්චං බුද්ධාකලොකෙකනව විචරිංසු. සායං පුප්ඵිතානං කුසුමානං, පාකතො

රවනෙසකුණානඤ්ච වකසනකලොකෙොරත්තින්දිවපරිච්කඡදංසල්ලක්කඛසි. කිං

පන අඤ්කඤසං බුද්ධානං අයමානුභාකවො නත්ථීති? කනො නත්ථි, කතපි හි

ආෙඞ්ඛමානාදසසහස්සිං වාකලොෙධාතුං, තකතොවාභිකයයොආභායඵකරයයං.
මඞ්ගලස්ස පන භගවකතො පුබ්බපත්ථනාවකසන අඤ්කඤසං බයාමප්පභා විය
සරීරප්පභානිච්චකමව දසසහස්සිකලොෙධාතුංඵරිත්වාඅට්ඨාසි. 
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කසො කිර කබොධිසත්තචරියොකල කවස්සන්තරසදිකස අත්තභාකව ඨිකතො 
සපුත්තදාකරො වඞ්ෙපබ්බතසදිකස පබ්බකත වසි. අකථකෙො ඛරදාඨිකෙො නාම
යක්කඛො මහාපුරිසස්ස දානජ්ඣාසයතං සුත්වා බ්රාහ්මණවණ්කණන
උපසඞ්ෙමිත්වා මහාසත්තං ද්කව දාරකෙ යාචි. මහාසත්කතො ‘‘දදාමි 

බ්රාහ්මණස්සපුත්තකෙ’’ති හට්ඨපහට්කඨොඋදෙපරියන්තංපථවිංෙම්කපන්කතො
ද්කවපි දාරකෙ අදාසි. යක්කඛො චඞ්ෙමනකෙොටියං ආලම්බනඵලෙං නිස්සාය
ඨත්වා පස්සන්තස්කසව මහාසත්තස්ස මුළාලෙලාපං විය ද්කව දාරකෙ ඛාදි.
මහාපුරිසස්සයක්ඛංඔකලොකෙත්වාවිවටමත්කත අග්ගිජාලංවියකලොහිතධාරං

උග්ගිරමානං තස්ස මුඛං දිස්වාපි කෙසග්ගමත්තම්පි කදොමනස්සං නුප්පජ්ජි, 

‘‘සුදින්නං වත කම දාන’’න්ති චින්තයකතො පනස්ස සරීකර මහන්තං
පීතිකසොමනස්සං උදපාදි. කසො ‘‘ඉමස්ස කමනිස්සන්කදන අනාගකත ඉමිනාව
නීහාකරන සරීරකතො රස්මිකයො නික්ඛමන්තූ’’ති පත්ථනං අොසි. තස්ස තං
පත්ථනං නිස්සාය බුද්ධභූතස්ස සරීරකතො රස්මිකයො නික්ඛමිත්වා එත්තෙං
ඨානංඵරිංසු. 

අපරම්පිස්ස පුබ්බචරිතං අත්ථි. කසො කිර කබොධිසත්තොකල එෙස්ස 

බුද්ධස්සකචතියංදිස්වා ‘‘ඉමස්සබුද්ධස්සමයාජීවිතංපරිච්චජිතුං වට්ටතී’’ති
දණ් ෙදීපිොකවඨනනියාකමන සෙලසරීරං කවඨාකපත්වා රතනමත්තමකුලං 
සතසහස්සග්ඝනිෙං සුවණ්ණපාතිං සප්පිස්ස පූරාකපත්වා තත්ථ
සහස්සවට්ටිකයො ජාලාකපත්වා තං සීකසනාදාය සෙලසරීරං ජාලාකපත්වා
කචතියං පදක්ඛිණං ෙකරොන්කතො සෙලරත්තිං වීතිනාකමසි. එවං යාව

අරුණුග්ගමනා වායමන්තස්සාපිස්ස කලොමකූපමත්තම්පි උසුමං න ගණ්හි, 
පදුමගබ්භං පවිට්ඨොකලො විය අකහොසි. ධම්කමො හි නාකමස අත්තානං 
රක්ඛන්තංරක්ඛති.කතනාහභගවා– 

‘‘ධම්කමො හකවරක්ඛතිධම්මචාරිං, 

ධම්කමොසුචිණ්කණොසුඛමාවහාති; 

එසානිසංකසොධම්කමසුචිණ්කණ, 

න දුග්ගතිං ගච්ඡති ධම්මචාරී’’ති. (කථරගා. 303; ජා. 1.10.102; 

1.15.385); 

ඉමස්සාපි ෙම්මස්ස නිස්සන්කදන තස්ස භගවකතො සරීකරොභාකසො 
දසසහස්සිකලොෙධාතුංඵරිත්වාඅට්ඨාසි. 

තදා අම්හාෙං කබොධිසත්කතො සුරුචි නාම බ්රාහ්මකණො හුත්වා ‘‘සත්ථාරං
නිමන්කතස්සාමී’’ති උපසඞ්ෙමිත්වා මධුරධම්මෙථං සුත්වා ‘‘ස්කව මය්හං

භික්ඛංගණ්හථභන්කත’’තිආහ.බ්රාහ්මණකිත්තකෙහි කතභික්ඛූහිඅත්කථොති, 
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පටුන 

කිත්තො පන කවො භන්කත පරිවාරා භික්ඛූති. තදා සත්ථු
පඨමසන්නිපාකතොකයව කහොති. තස්මා ‘‘කෙොටිසතසහස්ස’’න්ති ආහ.

‘‘භන්කත, සබ්කබහිපි සද්ධිං මය්හං භික්ඛං ගණ්හථා’’ති ආහ. සත්ථා
අධිවාකසසි. බ්රාහ්මකණො ස්වාතනාය නිමන්කතත්වා කගහං ගච්ඡන්කතො
චින්කතසි ‘‘අහං එත්තොනං භික්ඛූනං යාගුභත්තවත්ථාදීනි දාතුං කනො න

සක්කෙොමි, නිසීදනට්ඨානං පන ෙථං භවිස්සතී’’ති. තස්ස සා චින්තා
චතුරාසීතිකයොජනසහස්සමත්ථකෙ ඨිතස්ස කදවරඤ්කඤො 
පණ්ඩුෙම්බලසිලාසනස්ස උණ්හභාවං ජකනසි. සක්කෙො ‘‘කෙො නු කඛො මං
ඉමස්මා ඨානා චාකවතුොකමො’’ති දිබ්බචක්ඛුනා ඔකලොකෙන්කතො මහාපුරිසං
දිස්වා ‘‘අයං සුරුචි බ්රාහ්මකණො බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්කතත්වා

නිසීදනට්ඨානත්ථාය චින්කතසි, මයාපි තත්ථ ගන්ත්වා පුඤ්ඤකෙොට්ඨාසං
ගකහතුං වට්ටතී’’ති වඩ්ෙකිවණ්ණං නිම්මිනිත්වා වාසිඵරසුහත්කථො

මහාපුරිසස්ස පුරකතො පාතුරකහොසි. ‘‘අත්ථි නු කඛො ෙස්සචි භතියා

ෙත්තබ්බකිච්ච’’න්ති ආහ. මහාපුරිකසො තං දිස්වා ‘‘කිං ෙම්මං ෙරිස්සසී’’ති

ආහ.මමඅජානනසිප්පංනාමනත්ථි, කගහංවාමණ් පංවාකයො යංොකරති, 

තස්ස තං ොතුං ජානාමීති. කතන හි මය්හං ෙම්මං අත්ථීති. කිං, අයයාති? 

ස්වාතනාය කම කෙොටිසතසහස්සභික්ඛූ නිමන්තිතා, කතසං නිසීදනමණ් පං 

ෙරිස්සසීති. අහං නාම ෙකරයයං, සකච කම භතිං දාතුං සක්ඛිස්සථාති.

සක්ඛිස්සාමි, තාතාති.‘‘සාධුෙරිස්සාමී’’තිගන්ත්වාඑෙංපකදසංඔකලොකෙසි. 

ද්වාදසකතරසකයොජනප්පමාකණො පකදකසොෙසිණමණ් ලං විය සමතකලො
අකහොසි. කසො ‘‘එත්තකෙ ඨාකන සත්තරතනමකයො මණ් කපො උට්ඨහතූ’’ති
චින්කතත්වා ඔකලොකෙසි.තාවකදවපථවිංභින්දිත්වාමණ් කපොඋට්ඨහි.තස්ස

සුවණ්ණමකයසු ථම්කභසු රජතමයා ඝටො අකහසුං, රජතමකයසු ථම්කභසු

සුවණ්ණමයා, මණිත්ථම්කභසු පවාළමයා, පවාළත්ථම්කභසු මණිමයා, 
සත්තරතනමකයසු ථම්කභසු සත්තරතනමයාව ඝටො අකහසුං. තකතො 

‘‘මණ් පස්සඅන්තරන්කතනකිඞ්කිණිෙජාලංඔලම්බතූ’’තිඔකලොකෙසි.සහ

ඔකලොෙකනකනව කිඞ්කිණිෙජාලං ඔලම්බි, යස්ස මන්දවාකතරිතස්ස
පඤ්චඞ්ගිෙස්කසව තූරියස්ස මධුරසද්කදො නිග්ගච්ඡති.
දිබ්බසඞ්ගීතිවත්තනොකලොවියඅකහොසි.‘‘අන්තරන්තරා ගන්ධදාමමාලාදාමානි
ඔලම්බන්තූ’’ති චින්කතසි. තාවකදව දාමානි ඔලම්බිංසු. 

‘‘කෙොටිසතසහස්සසඞ්ඛයානං භික්ඛූනං ආසනානි ච ආධාරොනි ච පථවිං
භින්දිත්වා උට්ඨහන්තූ’’තිචින්කතසි.තාවකදවඋට්ඨහිංසු.‘‘කෙොකණකෙොකණ

එකෙො උදෙචාටිකයො උට්ඨහන්තූ’’ති චින්කතසි, තාවකදව උදෙචාටිකයො
උට්ඨහිංසුඑත්තෙංමාකපත්වා බ්රාහ්මණස්සසන්තිෙංගන්ත්වා‘‘එහිඅයයතව
මණ් පං ඔකලොකෙත්වා මය්හං භතිං කදහී’’ති ආහ. මහාපුරිකසො ගන්ත්වා
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මණ් පං ඔකලොකෙසි. ඔකලොකෙන්තස්කසවස්ස සෙලසරීරං පඤ්චවණ්ණාය
පීතියා නිරන්තරං ඵුටං අකහොසි. අථස්ස මණ් පං ඔකලොකෙත්වා එතදකහොසි

‘‘නායංමණ් කපොමනුස්සභූකතනෙකතො, මය්හංපනඅජ්ඣාසයං මය්හංගුණං
ආගම්මඅද්ධාසක්ෙස්සභවනංඋණ්හංඅකහොසි.තකතොසක්කෙනකදවරඤ්ඤා
අයං මණ් කපො ොරිකතො භවිස්සතී’’ති. ‘‘න කඛො පන කම යුත්තං එවරූකප

මණ් කපඑෙදිවසංකයව දානංදාතුං, සත්තාහංදස්සාමී’’තිචින්කතසි. 

බාහිරෙදානඤ්හි තත්තෙම්පි සමානං කබොධිසත්තානං තුට්ඨිං ොතුං න 

සක්කෙොති. අලඞ්ෙතසීසං පන ඡන්දිත්වා අඤ්ජිතඅක්ඛීනි උප්පාකටත්වා, 
හදයමංසංවා උප්පාකටත්වාදින්නොකලකබොධිසත්තානංචාගංනිස්සායතුට්ඨි
නාම කහොති. අම්හාෙම්පි හි කබොධිසත්තස්ස සිවිජාතකෙ කදවසිෙං

පඤ්චසතසහස්සෙහාපණානි විස්සජ්කජත්වා චතූසු නගරද්වාකරසු, මජ්කඣ
නගකරචදානංදදන්තස්ස තංදානං තුට්ඨිංඋප්පාකදතුංනාසක්ඛි.යදාපනස්ස

බ්රාහ්මණවණ්කණන ආගන්ත්වා සක්කෙො කදවරාජා අක්ඛීනි යාචි, තදා තානි

උප්පාකටත්වා දදමානස්කසව හාකසො උප්පජ්ජි, කෙසග්ගමත්තම්පි චිත්තස්ස
අඤ්ඤථත්තං නාකහොසි. එවං දානං නිස්සාය කබොධිසත්තානං තිත්ති නාම
නත්ථි.තස්මාකසොපිමහාපුරිකසො‘‘සත්තාහංමයා කෙොටිසතසහස්සසඞ්ඛයානං
භික්ඛූනං දානං දාතුං වට්ටතී’’ති චින්කතත්වා තස්මිං මණ් කප බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛුසඞ්ඝං නිසීදාකපත්වා සත්තාහං ගවපානං නාම අදාසි. ගවපානන්ති
මහන්කත මහන්කත කෙොලම්කබ ඛීරස්ස පූකරත්වා උද්ධකනසු ආකරොකපත්වා 
ඝනපාෙපක්කෙ ඛීකර කථොකෙ තණ්ඩුකල පක්ඛිපිත්වා
පක්ෙමධුසක්ෙරචුණ්ණසප්පීහි අභිසඞ්ඛතං කභොජනං වුච්චති. මනුස්සාකයව

පන පරිවිසිතුං නාසක්ඛිංසු, කදවාපි එෙන්තරිො හුත්වා පරිවිසිංසු.
ද්වාදසකතරසකයොජනප්පමාණංඨානම්පිභික්ඛූ ගණ්හිතුංනප්පකහොතිකයව.කත
පනභික්ඛූඅත්තකනොආනුභාකවනනිසීදිංසු.පරිකයොසානදිවකස සබ්බභික්ඛූනං
පත්තානි කධොවාකපත්වා කභසජ්ජත්ථාය සප්පිනවනීතකතලමධුඵාණිතානං 
පූකරත්වා තිචීවකරහි සද්ධිං අදාසි. සඞ්ඝනවෙභික්ඛුනා ලද්ධතිචීවරසාටො 
සතසහස්සග්ඝනිොඅකහසුං.සත්ථාඅනුකමොදනංෙකරොන්කතො ‘‘අයංපුරිකසො

එවරූපං මහාදානං අදාසි, කෙො නු කඛො භවිස්සතී’’ති උපධාකරන්කතො
‘‘අනාගකත ෙප්පසතසහස්සාධිොනං ද්වින්නං අසඞ්කඛයයයානං මත්ථකෙ
කගොතකමොනාමබුද්කධොභවිස්සතී’’තිදිස්වා මහාපුරිසංආමන්කතත්වා ‘‘ත්වං
එත්තෙං නාම ොලං අතික්ෙමිත්වා කගොතකමො නාම බුද්කධො භවිස්සසී’’ති
බයාොසි. 

මහාපුරිකසො බයාෙරණං සුත්වා ‘‘අහං කිර බුද්කධො භවිස්සාමි, කෙො කම

ඝරාවාකසන අත්කථො, පබ්බජිස්සාමී’’ති චින්කතත්වා තථාරූපං සම්පත්තිං
කඛළපිණ් ං විය පහාය සත්ථු සන්තිකෙ පබ්බජි. පබ්බජිත්වා ච බුද්ධවචනං
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උග්ගණ්හිත්වා අභිඤ්ඤා, සමාපත්තිකයො චනිබ්බත්කතත්වාආයුපරිකයොසකන 

බ්රහ්මකලොකෙනිබ්බත්ති. 

මඞ්ගලස්ස පනභගවකතොඋත්තරංනාමනගරං අකහොසි.පිතාපිඋත්තකරො

නාම ඛත්තිකයො, මාතාපි උත්තරා නාම, සුකදකවො ච ධම්මකසකනො ච ද්කව

අග්ගසාවො, පාලකතො නාම උපට්ඨාකෙො, සීවලී ච අකසොො ච ද්කව

අග්ගසාවිො, නාගරුක්කඛො කබොධි, අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්කබධං සරීරං අකහොසි.
නවුතිවස්සසහස්සානි ඨත්වා පරිනිබ්බුකත පන තස්මිං එෙප්පහාකරකනව 
දසචක්ෙවාළසහස්සානි එෙන්ධොරානි අකහසුං. සබ්බචක්ෙවාකළසු
මනුස්සානංමහන්තංආකරොදනපරිකදවනං අකහොසි. 

එවං දසසහස්සිකලොෙධාතුං අන්ධොරං ෙත්වා පරිනිබ්බුතස්ස තස්ස 

භගවකතො අපරභාකග සුමකනො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො 
සාවෙසන්නිපාතා. පඨමසන්නිපාකත කෙොටිසතසහස්සභික්ඛූ අකහසුං. දුතිකය 

ෙඤ්චනපබ්බතම්හිනවුතිකෙොටිසහස්සානි, තතිකයඅසීතිකෙොටිසහස්සානි.තදා

මහාසත්කතො අතුකලො නාමනාගරාජාඅකහොසිමහිද්ධිකෙොමහානුභාකවො, කසො 

‘‘බුද්කධොඋප්පන්කනො’’තිසුත්වාඤාතිසඞ්ඝපරිවුකතොනාගභවනානික්ඛමිත්වා 
කෙොටිසතසහස්සභික්ඛුපරිවාරස්ස තස්ස භගවකතො දිබ්බතූරිකයහි උපහාරං
ොරාකපත්වා මහාදානං පවත්කතත්වා පච්කචෙං දුස්සයුගානි දත්වා සරකණසු
පතිට්ඨාසි.කසොපිනං සත්ථා‘‘අනාගකතබුද්කධොභවිස්සසී’’තිබයාොසි. 

තස්සභගවකතොනගරංකමඛලංනාමඅකහොසි, සුදත්කතොනාමරාජාපිතා, 

සිරිමා නාම මාතා, සරකණො ච භාවිතත්කතො ච ද්කව අග්ගසාවො, උකදකනො

නාමඋපට්ඨාකෙො, කසොණා චඋපකසොණාචද්කවඅග්ගසාවිො, නාගරුක්කඛොව

කබොධි, නවුතිහත්ථුබ්කබධං සරීරං, නවුතිකයව වස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං
අකහොසීති. 

තස්ස අපරභාකග කරවක ො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො

සාවෙසන්නිපාතා අකහසුං, පඨමසන්නිපාකත ගණනා නාම නත්ථි, දුතිකය 

කෙොටිසතසහස්සභික්ඛූ අකහසුං, තථා තතිකය. තදා කබොධිසත්කතො අතිකදකවො 
නාම බ්රාහ්මකණො හුත්වා සත්ථු ධම්මකදසනං සුත්වා සරකණසු පතිට්ඨාය
සිරස්මිංඅඤ්ජලං ඨකපත්වාතස්සසත්ථුකනො කිකලසප්පහාකනවණ්ණංවත්වා
උත්තරාසඞ්කගනපූජමොසි.කසොපිනං‘‘බුද්කධො භවිස්සසී’’තිබයාොසි. 

තස්සපනභගවකතොනගරංසුධඤ්ඤවතීනාමඅකහොසි, පිතාවිපුකලොනාම 

ඛත්තිකයො, මාතාපිවිපුලානාම, වරුකණොචබ්රහ්මකදකවොචද්කවඅග්ගසාවො, 

සම්භකවො නාම උපට්ඨාකෙො, භද්දා ච සුභද්දා ච ද්කව අග්ගසාවිො, 
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නාගරුක්කඛොව කබොධි, සරීරං අසීතිහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, ආයු
සට්ඨිවස්සසහස්සානීති. 

තස්ස අපරභාකග කසොභික ො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො

සාවෙසන්නිපාතා, පඨමසන්නිපාකත කෙොටිසතභික්ඛූ අකහසුං, දුතිකය

නවුතිකෙොටිකයො, තතිකය අසීතිකෙොටිකයො. තදා කබොධිසත්කතො අජික ො නාම
බ්රාහ්මකණො හුත්වා සත්ථු ධම්මකදසනං සුත්වා සරකණසු පතිට්ඨාය
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං අදාසි. කසොපි නං ‘‘බුද්කධො
භවිස්සසී’’තිබයාොසි. 

තස්ස පන භගවකතොනගරං සුධම්මංනාම අකහොසි, පිතා සුධම්කමොනාම 

රාජා, මාතාපි සුධම්මා නාම, අසකමො ච සුකනත්කතො ච ද්කව අග්ගසාවො, 

අකනොකමො නාම උපට්ඨාකෙො, නකුලා ච සුජාතා ච ද්කව අග්ගසාවිො, 

නාගරුක්කඛොව කබොධි, අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්කබධං සරීරං අකහොසි, නවුති
වස්සසහස්සානිආයුප්පමාණන්ති. 

තස්සඅපරභාකගඑෙංඅසඞ්කඛයයයංඅතික්ෙමිත්වාඑෙස්මිංකයව ෙප්කප

තකයො බුද්ධානිබ්බත්තිංසු අකනොමදස්සී, පදුකමො, නාරකදොති. අකනොමදස්සිස්ස 

භගවකතොතකයොසාවෙසන්නිපාතා, පඨකමඅට්ඨභික්ඛුසතසහස්සානිඅකහසුං, 

දුතිකය සත්ත, තතිකය ඡ තදා කබොධිසත්කතො එකෙො යක්ෙකසනාපති අකහොසි
මහිද්ධිකෙොමහානුභාකවො අකනෙකෙොටිසතසහස්සානංයක්ඛානංඅධිපති.කසො
‘‘බුද්කධො උප්පන්කනො’’ති සුත්වා ආගන්ත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස

මහාදානංඅදාසි.සත්ථාපිනං ‘‘අනාගකතබුද්කධොභවිස්සසී’’තිබයාොසි. 

අකනොමදස්සිස්සපනභගවකතොචන්දවතීනාමනගරංඅකහොසි, යසවානාම

රාජා පිතා, යකසොධරානාමමාතා, නිසකභොචඅකනොකමොචද්කවඅග්ගසාවො, 

වරුකණො නාම උපට්ඨාකෙො, සුන්දරී ච සුමනා ච ද්කව අග්ගසාවිො, 

අජ්ජුනරුක්කඛො කබොධි, සරීරං අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, 
වස්සසතසහස්සංආයූති. 

තස්ස අපරභාකග පදුකමො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො

සාවෙසන්නිපාතා, පඨමසන්නිපාකත කෙොටිසතසහස්සභික්ඛූ අකහසුං, දුතිකය 

තීණිසතසහස්සානි, තතිකය අගාමකෙ අරඤ්කඤ මහාවනසණ් වාසීනං
භික්ඛූනං ද්කව සතසහස්සානි. තදා තථාගකත තස්මිංකයව වනසණ්ක 

වසන්කතකබොධිසත්කතො සීකහො හුත්වාසත්ථාරංනිකරොධසමාපත්තිසමාපන්නං
දිස්වා පසන්නචිත්කතො වන්දිත්වා පදක්ඛිණං ෙත්වා පීතිකසොමනස්සජාකතො 
තික්ඛත්තුං සීහනාදං නදිත්වා සත්තාහං බුද්ධාරම්මණං පීතිංඅවිජහිත්වා 
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පීතිසුකඛකනව කගොචරාය අපක්ෙමිත්වා ජීවිතපරිච්චාගං ෙත්වා
පයිරුපාසමාකනො අට්ඨාසි. සත්ථා සත්තාහච්චකයන නිකරොධා වුට්ඨිකතො සීහං
ඔකලොකෙත්වා ‘‘භික්ඛුසඞ්කඝපි චිත්තං පසාකදත්වා සඞ්ඝං වන්දිස්සතී’’ති
‘‘භික්ඛුසඞ්කඝො ආගච්ඡතූ’’ති චින්කතසි. භික්ඛූ තාවකදව ආගමිංසු. සීකහො
සඞ්කඝ චිත්තං පසාකදති. සත්ථා තස්ස මානසං ඔකලොකෙත්වා ‘‘අනාගකත
බුද්කධොභවිස්සසී’’තිබයාොසි. 

පදුමස්සපනභගවකතොචම්පෙංනගරංඅකහොසිඅසකමොනාමරාජා පිතා, 

මාතා අසමානාම, සාකලොචඋපසාකලොචද්කවඅග්ගසාවො, වරුකණොනාම

උපට්ඨාකෙො, රාමාචසුරාමාච ද්කවඅග්ගසාවිො, කසොණරුක්කඛොනාමකබොධි

අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්කබධංසරීරංඅකහොසි, ආයුවස්සසතසහස්සන්ති. 

තස්ස අපරභාකග නාරකදො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො

සාවෙසන්නිපාතා, පඨමසන්නිපාකත කෙොටිසතසහස්සභික්ඛූ අකහසුං, දුතිකය 

නවුතිකෙොටිසහස්සානි, තතිකය අසීතිකෙොටිසහස්සානි. තදා කබොධිසත්කතො 

ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වාපඤ්චසුඅභිඤ්ඤාසු, අට්ඨසුච සමාපත්තීසුචිණ්ණවසී
හුත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා කලොහිතචන්දකනන

පූජමොසි, කසොපිනං‘‘අනාගකතබුද්කධොභවිස්සසී’’තිබයාොසි. 

තස්ස පන භගවකතො ධඤ්ඤවතී නාම නගරං අකහොසි, සුකදකවො නාම

ඛත්තිකයො පිතා, අකනොමා නාම මාතා, භද්දසාකලො ච ජිතමිත්කතො ච ද්කව

අග්ගසාවො, වාසිට්කඨො නාම උපට්ඨාකෙො, උත්තරා ච ඵග්ගුනී ච ද්කව

අග්ගසාවිො, මහාකසොණරුක්කඛො කබොධි, සරීරං අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්කබධං

අකහොසි, නවුතිවස්සසහස්සානි ආයූති. 

නාරදබුද්ධස්ස පන අපරභාකග එෙං අසඞ්කඛයයයං අතික්ෙමිත්වා ඉකතො

සතසහස්සෙප්පමත්ථකෙඑෙස්මිංෙප්කපඑකෙොව පදුමුත් කරො නාමබුද්කධො

උදපාදි. තස්සාපි තකයො සාවෙසන්නිපාතා, පඨමසන්නිපාකත 

කෙොටිසතසහස්සභික්ඛූ අකහසුං, දුතිකය කවභාරපබ්බකත

නවුතිකෙොටිසහස්සානි, තතිකය අසීතිකෙොටිසහස්සානි. තදා කබොධිසත්කතො 

ජටිකලො නාම මහාරට්ඨිකයො හුත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සචීවරං
දානං අදාසි. කසොපි නං ‘‘අනාගකත බුද්කධො භවිස්සසී’’ති බයාොසි. 
පදුමුත්තරස්ස පන භගවකතො ොකල තිත්ථියා නාම නාකහසුං සබ්කබ
කදවමනුස්සාබුද්ධකමව සරණමෙංසු. 

තස්සනගරංහංසවතීනාමඅකහොසි, පිතාආනන්කදොනාමඛත්තිකයො, මාතා 

සුජාතා නාම, කදවකලො ච සුජාකතො ච ද්කව අග්ගසාවො සුමකනො නාම
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උපට්ඨාකෙො, අමිතාචඅසමා චද්කවඅග්ගසාවිො, සලලරුක්කඛොකබොධි, සරීරං

අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, සරීරප්පභා සමන්තකතො ද්වාදස කයොජනානි
ගණ්හිවස්සසතසහස්සංආයූති. 

තස්ස අපරභාකග සත්තතිෙප්පසහස්සානි අතික්ෙමිත්වා ඉකතො 

තිංසෙප්පසහස්සමත්ථකෙ සුකමකධො ච සුජාක ො චාති එෙස්මිං ෙප්කප ද්කව

බුද්ධානිබ්බත්තිංසු. සුකමධස්සාපිතකයොසාවෙසන්නිපාතා, පඨමසන්නිපාකත

සුදස්සනනගකරකෙොටිසතඛීණාසවා අකහසුං, දුතිකයනවුතිකෙොටිකයො, තතිකය

අසීතිකෙොටිකයො.තදාකබොධිසත්කතො උත් කරො නාමබ්රාහ්මණමාණකවොහුත්වා
නිදහිත්වා ඨපිතංකයව අසීතිකෙොටිධනං විස්සජ්කජත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානංදත්වා ධම්මංසුත්වාසරකණසුපතිට්ඨායනික්ඛමිත්වා
පබ්බජි.කසොපිනං‘‘අනාගකතබුද්කධො භවිස්සසී’’තිබයාොසි. 

සුකමධස්සභගවකතොසුදස්සනංනාමනගරංඅකහොසි, සුදත්කතොනාමරාජා 

පිතා, මාතාපි සුදත්තා නාම, සරකණො ච සබ්බොකමො ච ද්කව අග්ගසාවො, 

සාගකරො නාම උපට්ඨාකෙො, රාමා ච සුරාමා ච ද්කව අග්ගසාවිො, 

මහානීපරුක්කඛො කබොධි, සරීරං අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, ආයු නවුති
වස්සසහස්සානීති. 

තස්ස අපරභාකග සුජාක ො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො

සාවෙසන්නිපාතා, පඨමසන්නිපාකතසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සානිඅකහසුං, දුතිකය 

පඤ්ඤාසං, තතිකය චත්තාලීසං. තදා කබොධිසත්කතො චක්ෙවත්තිරාජා හුත්වා
‘‘බුද්කධොඋප්පන්කනො’’තිසුත්වා උපසඞ්ෙමිත්වාධම්මංසුත්වාබුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සද්ධිං සත්තහි රතකනහි චතුමහාදීපරජ්ජං දත්වා සත්ථු
සන්තිකෙ පබ්බජි. සෙලරට්ඨවාසිකනො රට්ඨුප්පාදං ගකහත්වා ආරාමිෙකිච්චං
සාකධන්තාබුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්සනිච්චංමහාදානංඅදංසු.කසොපිනං
සත්ථාබයාොසි. 

තස්සභගවකතොනගරංසුමඞ්ගලංනාමඅකහොසි, උග්ගකතොනාමරාජාපිතා, 

පභාවතී නාම මාතා, සුදස්සකනො ච සුකදකවො ච ද්කව අග්ගසාවො, නාරකදො

නාම උපට්ඨාකෙො, නාගා ච නාගසමාලා ච ද්කව අග්ගසාවිො, 

මහාකවළුරුක්කඛො කබොධි, කසො කිර මන්දච්ඡද්කදො ඝනක්ඛන්කධො
උපරිනිග්ගතාහි මහාසාඛාහි කමොරපිඤ්ඡෙලාකපො විය විකරොචිත්ථ. තස්ස

භගවකතො සරීරංපණ්ණාසහත්ථුබ්කබධංඅකහොසි, ආයුනවුතිවස්සසහස්සානීති. 

තස්ස අපරභාකග ඉකතො අට්ඨාරසෙප්පසතමත්ථකෙ එෙස්මිං ෙප්කප 

පියදස්සී, අත්ථදස්සී, ධම්මදස්සීති තකයො බුද්ධා නිබ්බත්තිංසු. පියදස්සිස්සාපි 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා ගන්ථාරම්භෙථා 

  නිදානෙථා 

60 

පටුන 

තකයො සාවෙසන්නිපාතා. පඨකම කෙොටිසතසහස්සභික්ඛූ අකහසුං, දුතිකය

නවුතිකෙොටිකයො, තතිකයඅසීතිකෙොටිකයො.තදා කබොධිසත්කතො ෙස්සකපො නාම
මාණකවො තිණ්ණං කවදානං පාරඞ්ගකතො හුත්වා සත්ථු ධම්මකදසනං සුත්වා
කෙොටිසතසහස්සධනපරිච්චාකගනසඞ්ඝාරාමංොකරත්වා සරකණසුචසීකලසු
චපතිට්ඨාසි.අථනංසත්ථා‘‘අට්ඨාරසෙප්පසතච්චකයනබුද්කධො භවිස්සසී’’ති
බයාොසි. 

තස්සභගවකතොඅකනොමංනාමනගරංඅකහොසි, පිතාසුදින්කනොනාමරාජා, 

මාතාචන්දානාම, පාලකතොචසබ්බදස්සීචද්කවඅග්ගසාවො, කසොභිකතොනාම

උපට්ඨාකෙො, සුජාතා ච ධම්මදින්නා ච ද්කව අග්ගසාවිො, පියඞ්ගුරුක්කඛො

කබොධි, සරීරං අසීතිහත්ථුබ්කබධංඅකහොසි, නවුතිවස්සසහස්සානිආයූති. 

තස්ස අපරභාකග අත්ථදස්සී නාම භගවා උදපාදි. තස්සාපි තකයො

සාවෙසන්නිපාතා. පඨකම අට්ඨනවුතිභික්ඛුසතසහස්සානි අකහසුං, දුතිකය

අට්ඨාසීතිසහස්සානි, තථා තතිකය. තදා කබොධිසත්කතො සුසීකමො නාම
මහිද්ධිකෙොතාපකසොහුත්වා කදවකලොෙකතොමන්දාරවපුප්ඵච්ඡත්තංආහරිත්වා
සත්ථාරංපූකජසි.කසොපිනංසත්ථා බයාොසි. 

තස්සභගවකතොකසොභණංනාමනගරංඅකහොසි, සාගකරොනාමරාජාපිතා, 

සුදස්සනානාමමාතා, සන්කතො චඋපසන්කතොච ද්කවඅග්ගසාවො, අභකයො

නාම උපට්ඨාකෙො, ධම්මා ච සුධම්මා ච ද්කව අග්ගසාවිො, චම්පෙරුක්කඛො

කබොධි, සරීරං අසීතිහත්ථුබ්කබධංඅකහොසි, සරීරප්පභාසමන්තකතොසබ්බොලං

කයොජනමත්තංඵරිත්වා අට්ඨාසි, ආයුවස්සසතසහස්සන්ති. 

තස්ස අපරභාකග ධම්මදස්සී නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො

සාවෙසන්නිපාතා. පඨමසන්නිපාකත කෙොටිසතභික්ඛූ අකහසුං, දුතිකය 

නවුතිකෙොටිකයො, තතිකය අසීතිකෙොටිකයො. තදා කබොධිසත්කතො සක්කෙො 

කදවරාජා හුත්වා දිබ්බගන්ධපුප්කඵහිච දිබ්බතූරිකයහිචපූජමොසි.කසොපිනං 
සත්ථාබයාොසි. 

තස්ස භගවකතො සරණං නාම නගරං අකහොසි, පිතා සරකණො නාම රාජා, 

මාතා සුනන්දානාම, පදුකමොචඵුස්සකදකවොචද්කවඅග්ගසාවො, සුකනත්කතො

නාම උපට්ඨාකෙො, කඛමා ච සබ්බනාමා ච ද්කව අග්ගසාවිො, 

රත්තඞ්කුරරුක්කඛො කබොධි, ‘‘ෙකුධරුක්කඛො’’තිපි ‘‘බිම්බිජාකලො’’තිපි වුච්චති

සරීරංපනස්සඅසීතිහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, වස්සසතසහස්සංආයූති. 
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තස්සඅපරභාකගඉකතොචතුනවුතිෙප්පමත්ථකෙඑෙස්මිංෙප්කපඑකෙොව 

සිද්ධත්කථො නාම බුද්කධො උදපාදි. තස්සාපි තකයො සාවෙසන්නිපාතා.

පඨමසන්නිපාකත කෙොටිසතසහස්සභික්ඛූ අකහසුං, දුතිකය නවුතිකෙොටිකයො 
තතිකය අසීතිකෙොටිකයො. තදා කබොධිසත්කතො උග්ගකතකජො

අභිඤ්ඤාබලසම්පන්කනො මඞ්ගකලො නාම තාපකසො හුත්වා මහාජම්බුඵලං
ආහරිත්වා තථාගතස්ස අදාසි. සත්ථා තං ඵලං පරිභුඤ්ජිත්වා
‘‘චතුනවුතිෙප්පමත්ථකෙබුද්කධො භවිස්සසී’’තිකබොධිසත්තංබයාොසි. 

තස්ස භගවකතොනගරංකවභාරංනාමඅකහොසි, පිතා ජයකසකනොනාමරාජා, 

මාතා සුඵස්සා නාම, සම්බකලො ච සුමිත්කතො ච ද්කව අග්ගසාවො, කරවකතො

නාම උපට්ඨාකෙො, සීවලා ච සුරාමා ච ද්කව අග්ගසාවිො, ෙණිොරරුක්කඛො

කබොධි, සරීරංසට්ඨිහත්ථුබ්කබධංඅකහොසි, වස්සසතසහස්සංආයූති. 

තස්ස අපරභාකග ඉකතො ද්කවනවුතිෙප්පමත්ථකෙ තිස්කසො ඵුස්කසොති

එෙස්මිං ෙප්කප ද්කව බුද්ධා නිබ්බත්තිංසු. තිස්සස්ස පන භගවකතො තකයො

සාවෙසන්නිපාතා. පඨමසන්නිපාකත භික්ඛූනං කෙොටිසතං අකහොසි, දුතිකය

නවුතිකෙොටිකයො, තතිකය අසීතිකෙොටිකයො. තදා කබොධිසත්කතො මහාකභොකගො

මහායකසො සුජාක ො නාම ඛත්තිකයො හුත්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා
මහිද්ධිෙභාවං පත්වා ‘‘බුද්කධො උප්පන්කනො’’ති සුත්වා 
දිබ්බමන්දාරවපදුමපාරිච්ඡත්තෙපුප්ඵානි ආදාය චතුපරිසමජ්කඣ ගච්ඡන්තං

තථාගතං පූකජසි, ආොකස පුප්ඵවිතානං හුත්වා අට්ඨාසි. කසොපි නං සත්ථා
‘‘ඉකතො ද්කවනවුතිෙප්පමත්ථකෙබුද්කධොභවිස්සසී’’තිබයාොසි. 

තස්ස භගවකතො කඛමං නාම නගරං අකහොසි, පිතා ජනසන්කධො නාම

ඛත්තිකයො, මාතා පදුමා නාම, බ්රහ්මකදකවො ච උදකයො ච ද්කව අග්ගසාවො

සමඞ්කගො නාම උපට්ඨාකෙො, ඵුස්සා ච සුදත්තා ච ද්කව අග්ගසාවිො

අසනරුක්කඛො කබොධි, සරීරං සට්ඨිහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, වස්සසතසහස්සං
ආයූති. 

තස්ස අපරභාකග ඵුස්කසො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො

සාවෙසන්නිපාතා, පඨමසන්නිපාකතසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සානි අකහසුං, දුතිකය

පණ්ණාස, තතිකය ද්වත්තිංස. තදා කබොධිසත්කතො විජි ාවී නාම ඛත්තිකයො
හුත්වා මහාරජ්ජං පහාය සත්ථු සන්තිකෙ පබ්බජිත්වා තීණි පිටොනි
උග්ගකහත්වාමහාජනස්සධම්මෙථංෙකථසි.සීලපාරමිඤ්ච පූකරසි.කසොපිනං
‘‘බුද්කධොභවිස්සසී’’තිබයාොසි. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා ගන්ථාරම්භෙථා 

  නිදානෙථා 

62 

පටුන 

තස්සභගවකතොොසිනාමනගරං අකහොසි, ජයකසකනොනාම රාජා පිතා, 

සිරිමා නාමමාතා, සුරක්ඛිකතොචධම්මකසකනොචද්කවඅග්ගසාවො, සභිකයො

නාම උපට්ඨාකෙො, චාලා ච උපචාලා ච ද්කව අග්ගසාවිො, ආමලෙරුක්කඛො

කබොධි, සරීරං අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, නවුති වස්සසහස්සානි
ආයූති. 

තස්ස අපරභාකග ඉකතො එෙනවුතිෙප්කප විපස්සී නාම භගවා උදපාදි.

තස්සාපි තකයො සාවෙසන්නිපාතා, පඨමසන්නිපාකත

අට්ඨසට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සානි අකහසුං, දුතිකය එෙසතසහස්සං, තතිකය

අසීතිසහස්සානි. තදා කබොධිසත්කතො මහිද්ධිකෙො මහානුභාකවො අතුකලො නාම
නාගරාජාහුත්වාසත්තරතනඛචිතංකසොවණ්ණමයංමහාපීඨං භගවකතොඅදාසි.
කසොපිනංසත්ථා‘‘ඉකතොඑෙනවුතිෙප්කපබුද්කධොභවිස්සසී’’ති බයාොසි. 

තස්සභගවකතොබන්ධුමතීනාමනගරංඅකහොසි, බන්ධුමානාමරාජාපිතා. 

බන්ධුමතීනාම මාතා, ඛණ්ක ො ච තිස්කසො ච ද්කව අග්ගසාවො, අකසොකෙො

නාමඋපට්ඨාකෙො, චන්දා චචන්දමිත්තාචද්කවඅග්ගසාවිොපාටලරුක්කඛො

කබොධි, සරීරං අසීතිහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, සරීරප්පභා සදා සත්ත කයොජනානි

ඵරිත්වාඅට්ඨාසි, අසීතිවස්සසහස්සානිආයූති. 

තස්ස අපරභාකග ඉකතො එෙතිංසෙප්කප සිඛී, කවස්සභූ චාති ද්කව බුද්ධා

අකහසුං. සිඛිස්සාපි භගවකතො තකයො සාවෙසන්නිපාතා, පඨමසන්නිපාකත

භික්ඛුසතසහස්සං අකහොසි, දුතිකය අසීතිසහස්සානි, තතිකය සත්තති. තදා

කබොධිසත්කතො අරින්දකමො නාම රාජා හුත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
සචීවරං මහාදානං පවත්කතත්වා සත්තරතනපටිමණ්ඩිතං හත්ථිරතනං දත්වා
හත්ථිප්පමාණං ෙත්වා ෙප්පියභණ් ං අදාසි. කසොපි නං ‘‘ඉකතො
එෙතිංසෙප්කපබුද්කධොභවිස්සසී’’තිබයාොසි. 

තස්ස පන භගවකතො අරුණවතී නාම නගරං අකහොසි, අරුණවා නාම

ඛත්තිකයො පිතා, පභාවතීනාමමාතා, අභිභූචසම්භකවොචද්කවඅග්ගසාවො

කඛමඞ්ෙකරො නාම උපට්ඨාකෙො, සඛිලා ච පදුමා ච ද්කව අග්ගසාවිො, 

පුණ් රීෙරුක්කඛො කබොධි, සරීරං සත්තතිහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, සරීරප්පභා

කයොජනත්තයංඵරිත්වාඅට්ඨාසි, සත්තහිවස්සසහස්සානිආයූති. 

තස්ස අපරභාකග කවස්සභූ නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි තකයො
සාවෙසන්නිපාතා පඨමසන්නිපාකත අසීතිභික්ඛුසහස්සානි අකහසුං දුතිකය 

සත්තති, තතිකය සට්ඨි. තදා කබොධිසත්කතො සුදස්සකනො නාම රාජා හුත්වා
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සචීවරං මහාදානං දත්වා සත්ථු සන්තිකෙ
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පටුන 

පබ්බජිත්වා ආචාරගුණසම්පන්කනො බුද්ධරතකන චිත්තීොරපීතිබහුකලො
අකහොසි.කසොපිනං‘‘ඉකතොඑෙතිංකසෙප්කපබුද්කධොභවිස්සසී’’ති බයාොසි. 

තස්ස පනභගවකතොඅකනොමංනාමනගරංඅකහොසි, සුප්පතීකතොනාමරාජා

පිතා, යසවතී නාම මාතා, කසොකණො ච උත්තකරො ච ද්කව අග්ගසාවො 

උපසන්කතො නාම උපට්ඨාකෙො දාමා ච සමාලා ච ද්කව අග්ගසාවිො, 

සාලරුක්කඛො කබොධි, සරීරං සට්ඨිහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, සට්ඨිවස්සසහස්සානි
ආයූති. 

තස්ස අපරභාකග ඉමස්මිං ෙප්කප චත්තාකරො බුද්ධා නිබ්බත්තා 

ෙකුසන්කධො, කෙොණාගමකනො, ෙස්සකපො, අම්හාෙං භගවාති. ෙකුසන්ධස්ස 

භගවකතො එකෙො සාවෙසන්නිපාකතො, තත්ථ චත්තාලීසභික්ඛුසහස්සානි

අකහසුං. තදා කබොධිසත්කතො කෙකමො නාම රාජා හුත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්සසපත්තචීවරංමහාදානඤ්ච අඤ්ජනාදිකභසජ්ජානිචදත්වාසත්ථු
ධම්මකදසනංසුත්වාපබ්බජි.කසොපිනංසත්ථා බයාොසි. 

ෙකුසන්ධස්ස පන භගවකතො කඛමං නාම නගරං අකහොසි, අග්ගිදත්කතො

නාම බ්රාහ්මකණො පිතා, විසාඛානාමබ්රාහ්මණීමාතා, විධුකරො චසඤ්ජීකවො ච

ද්කව අග්ගසාවො, බුද්ධිකජො නාම උපට්ඨාකෙො සාමා ච චම්පා ච ද්කව

අග්ගසාවිො මහාසිරීසරුක්කඛොකබොධිසරීරංචත්තාලීසහත්ථුබ්කබධංඅකහොසි, 

චත්තාලීසවස්සසහස්සානි ආයූති. 

තස්ස අපරභාකග කෙොණාගමකනො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි එකෙො

සාවෙසන්නිපාකතො, තත්ථ තිංසභික්ඛුසහස්සානි අකහසුං. තදා කබොධිසත්කතො 

පබ්බක ො නාම රාජා හුත්වා අමච්චගණපරිවුකතො සත්ථු සන්තිෙං ගන්ත්වා
ධම්මකදසනං සුත්වා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්කතත්වා මහාදානං
පවත්කතත්වා පත්තුණ්ණචීනපටකෙොකසයයෙම්බලදුකුලානි කචව 

සුවණ්ණපාදුෙඤ්චදත්වාසත්ථුසන්තිකෙපබ්බජි.කසොපිනංසත්ථාබයාොසි. 

තස්ස භගවකතො කසොභවතී නාම නගරං අකහොසි, යඤ්ඤදත්කතො නාම

බ්රාහ්මකණො පිතා, උත්තරානාම බ්රාහ්මණීමාතා, භිකයයොකසො ච උත්තකරො ච 

ද්කවඅග්ගසාවො, කසොත්ථිකජොනාමඋපට්ඨාකෙො, සමුද්දාචඋත්තරාචද්කව 

අග්ගසාවිො, උදුම්බරරුක්කඛො කබොධි, සරීරං තිංසහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, 
තිංසවස්සසහස්සානිආයූති. 

තස්ස අපරභාකග ෙස්සකපො නාම සත්ථා උදපාදි. තස්සාපි එකෙොව

සාවෙසන්නිපාකතො, තත්ථ වීසතිභික්ඛුසහස්සානි අකහසුං. තදා කබොධිසත්කතො 
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කජොතිපාකලො නාම මාණකවො තිණ්ණං කවදානං පාරගූ භූමියඤ්කචව 

අන්තලක්කඛ ච පාෙකටො ඝටිොරස්ස කුම්භොරස්ස මිත්කතො අකහොසි, කසො
කතන සද්ධිං සත්ථාරං උපසඞ්ෙමිත්වා ධම්මෙථං සුත්වා පබ්බජිත්වා
ආරද්ධවීරිකයො තීණි පිටොනි උග්ගකහත්වා වත්තසම්පත්තියා බුද්ධසාසනං
කසොකභසි.කසොපිනංසත්ථාබයාොසි. 

තස්ස භගවකතො ජාතනගරං බාරාණසී නාම අකහොසි. බ්රහ්මදත්කතො නාම 

බ්රාහ්මකණොපිතා, ධනවතීනාමබ්රාහ්මණීමාතා, තිස්කසොචභාරද්වාකජොචද්කව 

අග්ගසාවො, සබ්බමිත්කතො නාම උපට්ඨාකෙො අනුළා ච උරුකවළා ච ද්කව

අග්ගසාවිො, නිකරොධරුක්කඛො කබොධි සරීරං වීසතිහත්ථුබ්කබධං අකහොසි, 

වීසතිවස්සසහස්සානි ආයූති. 

තස්ස පන භගවකතො ඔරභාකග ඨකපත්වා ඉමං සම්මාසම්බුද්ධං අඤ්කඤො 

බුද්කධො නාම නත්ථි. ඉති දීපඞ්ෙරාදීනං චතුවීසතියා බුද්ධානං සන්තිකෙ
ලද්ධබයාෙරකණොපනකබොධිසත්කතොකයකනන– 

‘‘මනුස්සත්තංලඞ්ගසම්පත්ති, කහතුසත්ථාරදස්සනං; 

පබ්බජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිොකරොචඡන්දතා; 

අට්ඨධම්මසකමොධානා, අභිනීහාකරොසමිජ්ඣතී’’ති.(බු.වං. 2.59); 

ඉකම අට්ඨ ධම්කම සකමොධාකනත්වා දීපඞ්ෙරපාදමූකල ෙතාභිනීහාකරන 

‘‘හන්ද බුද්ධෙකර ධම්කම විචිනාමි ඉකතො චිකතො’’ති උස්සාහං ෙත්වා

‘‘විචිනන්කතො තදාදක්ඛිං, පඨමංදානපාරමි’’න්තිදානපාරමිතාදකයොබුද්ධෙරා

ධම්මාදිට්ඨා, කත පූකරන්කතොයාවකවස්සන්තරත්තභාවාආගමි.ආගච්ඡන්කතො
චකයකතෙතාභිනීහාරානං කබොධිසත්තානංආනිසංසාසංවණ්ණිතා– 

‘‘එවං සබ්බඞ්ගසම්පන්නා, කබොධියානියතා නරා; 

සංසරංදීඝමද්ධානං, ෙප්පකෙොටිසකතහිපි. 

‘‘අවීචිම්හිනුප්පජ්ජන්ති, තථාකලොෙන්තකරසුච; 

නිජ්ඣාමතණ්හාඛුප්පිපාසා, නකහොන්තිොලෙඤ්ජිො. 

‘‘න කහොන්තිඛුද්දොපාණා, උප්පජ්ජන්තාපි දුග්ගතිං; 

ජායමානාමනුස්කසසු, ජච්චන්ධානභවන්තිකත. 

‘‘කසොතකවෙල්ලතානත්ථි, නභවන්තිමූගපක්ඛිො; 

ඉත්ථිභාවංනගච්ඡන්ති, උභකතොබයඤ්ජනපණ් ො. 
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‘‘නභවන්තිපරියාපන්නා, කබොධියානියතානරා; 

මුත්තාආනන්තරිකෙහි, සබ්බත්ථසුද්ධකගොචරා. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිංනකසවන්ති, ෙම්මකිරියදස්සනා; 

වසමානාපිසග්කගසු, අසඤ්ඤංනුපපජ්ජකර. 

‘‘සුද්ධාවාකසසුකදකවසු, කහතුනාමනවිජ්ජති; 

කනක්ඛම්මනින්නාසප්පුරිසා, විසංයුත්තාභවාභකව; 

චරන්තිකලොෙත්ථචරියාකයො, පූකරන්තිසබ්බපාරමී’’ති. 

කතආනිසංකස අධිගන්ත්වාව ආගකතො. පාරමිකයො පූකරන්තස්ස ච තස්ස 

අකිත්තිබ්රාහ්මණොකල සඞ්ඛබ්රාහ්මණොකල ධනඤ්චයරාජොකල
මහාසුදස්සනරාජොකල මහාකගොවින්දොකල නිමිමහාරාජොකල
චන්දකුමාරොකල විසය්හකසට්ඨිොකල සිවිරාජොකල 
කවස්සන්තරරාජොකලති දානපාරමිතාය පූරිතත්තභාවානං පරිමාණං නාම
නත්ථි.එෙන්කතන පනස්සසසපණ්ඩිතජාතොකල– 

‘‘භික්ඛායඋපගතංදිස්වා, සෙත්තානංපරිච්චජිං; 

දාකනන කම සකමො නත්ථි, එසා කම දානපාරමී’’ති. (චරියා. 1.143 
තස්සුද්දාන– 

එවං අත්තපරිච්චාගං ෙකරොන්තස්ස දානපාරමි ා පරමත්ථපාරමී නාම
ජාතා. 

තථා සීලවනාගරාජොකල චම්කපයයනාගරාජොකල 
භූරිදත්තනාගරාජොකල ඡද්දන්තනාගරාජොකල ජයද්දිසරාජපුත්තොකල
අලීනසත්තුකුමාරොකලති සීලපාරමිතාය පූරිතත්තභාවානං පරිමාණං නාම
නත්ථි.එෙන්කතනපනස්සසඞ්ඛපාලජාතොකල– 

‘‘සූකලහිපිවිජ්ඣියන්කතො, කෙොට්ටියන්කතොපිසත්තිහි; 

කභොජපුත්කතනකුප්පාමි, එසාකමසීලපාරමී’’ති.(චරියා.2.91) – 

එවංඅත්තපරිච්චාගංෙකරොන්තස්ස සීලපාරමි ා පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

තථා කසොමනස්සකුමාරොකල හත්ථිපාලකුමාරොකල
අකයොඝරපණ්ඩිතොකලති මහාරජ්ජං පහාය කනක්ඛම්මපාරමිතාය
පූරිතත්තභාවානං පරිමාණං නාම නත්ථි. එෙන්කතන පනස්ස
චූළසුතකසොමජාතොකල– 
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‘‘මහාරජ්ජංහත්ථගතං, කඛළපිණ් ංවඡඩ් යිං; 

චජකතොනකහොතිලගනං, එසාකමකනක්ඛම්මපාරමී’’ති.– 

එවංනිස්සඞ්ගතායරජ්ජංඡඩ්ක ත්වානික්ඛමන්තස්ස කනක්ෙම්මපාරමි ා 
පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

තථා විධුරපණ්ඩිතොකල මහාකගොවින්දපණ්ඩිතොකල
කුදාලපණ්ඩිතොකල අරෙපණ්ඩිතොකල කබොධිපරිබ්බාජෙොකල
මකහොසධපණ්ඩිතොකලතිපඤ්ඤාපාරමිතාය පූරිතත්තභාවානංපරිමාණංනාම
නත්ථි.එෙන්කතනපනස්සසත්තුභස්තජාතකෙ කසනෙපණ්ඩිතොකල– 

‘‘පඤ්ඤායවිචිනන්කතොහං, බ්රාහ්මණංකමොචයිංදුඛා; 

පඤ්ඤායකමසකමොනත්ථි, එසාකමපඤ්ඤාපාරමී’’ති.– 

අන්කතොභස්තගතං සප්පං දස්කසන්තස්ස පඤ්ඤාපාරමි ා පරමත්ථපාරමී
නාමජාතා. 

තථා වීරියපාරමිතාදීනම්පි පූරිතත්තභාවානං පරිමාණං නාම නත්ථි. 
එෙන්කතනපනස්සමහාජනෙජාතකෙ– 

‘‘අතීරදස්සීජලමජ්කඣ, හතාසබ්කබවමානුසා; 

චිත්තස්සඅඤ්ඤථානත්ථි, එසාකමවීරියපාරමී’’ති.– 

එවං මහාසමුද්දං තරන්තස්ස වීරියපාරමි ා පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

ඛන්තිවාදීජාතකෙ– 

‘‘අකචතනංව කෙොට්කටන්කත, තිණ්කහනඵරසුනාමමං; 

ොසිරාකජනකුප්පාමි, එසාකමඛන්තිපාරමී’’ති.– 

එවං අකචතනභාකවන විය මහාදුක්ඛං අධිවාකසන්තස්ස ෙන්තිපාරමි ා 
පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

මහාසුතකසොමජාතකෙ– 

‘‘සච්චවාචංඅනුරක්ඛන්කතො, චජිත්වාමමජීවිතං; 

කමොකචසිංඑෙසතංඛත්තිකය, එසාකමසච්චපාරමී’’ති.– 
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එවං ජීවිතං චවිත්වා සච්චමනුරක්ඛන්තස්ස සච්චපාරමි ා පරමත්ථපාරමී
නාමජාතා. 

මූගපක්ඛජාතකෙ– 

‘‘මාතාපිතානකමකදස්සා, නපිකදස්සංමහායසං; 

සබ්බඤ්ඤුතංපියංමය්හං, තස්මාවතමධිට්ඨහි’’න්ති.– 

එවං ජීවිතං චජිත්වා වතං අධිට්ඨහන්තස්ස අධිට්ඨානපාරමි ා 
පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

එෙරාජජාතකෙ– 

‘‘නමංකෙොචිඋත්තසති, නපිහංභායාමිෙස්සචි; 

කමත්තාබකලනුපත්ථද්කධො, රමාමිපවකනතදා’’ති.(චරියා.3.113) – 

එවං ජීවිතං අනපකලොකෙත්වා කමත්තායන්තස්ස කමත් ාපාරමි ා 
පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

කලොමහංසජාතකෙ – 

‘‘සුසාකනකසයයංෙප්කපමි, ඡවට්ඨිෙංඋපනිධායහං; 

ගාමණ් ලාඋපාගන්ත්වා, රූපංදස්කසන්තිනප්පෙ’’න්ති.– 

එවං ගාමදාරකෙසුනිට්ඨුභනාදීහි කචව මාලාගන්ධූපහාරාදීහි ච සුඛදුක්ඛං

උප්පාකදන්කතසුපි උකපක්ඛනං අනතිවත්කතන්තස්ස උකපක්ොපාරමි ා 

පරමත්ථපාරමී නාම ජාතා. අයකමත්ථ සඞ්කඛකපො, විත්ථාරකතො පකනස
අත්කථොචරියාපිටෙකතොගකහතබ්කබො. 

එවංපාරමිකයොපූකරත්වාකවස්සන්තරත්තභාකවඨිකතො– 

‘‘අකචතනායංපථවී, අවිඤ්ඤායසුඛංදුඛං; 

සාපිදානබලාමය්හං, සත්තක්ඛත්තුංපෙම්පථා’’ති.(චරියා. 1.124); 

එවංමහාපථවීෙම්පනානිමහාපුඤ්ඤානිෙත්වාආයුපරිකයොසාකනතකතො

චුකතො තුසිතභවකන නිබ්බත්ති, තත්ථ අඤ්කඤ කදකව දසහි ඨාකනහි
අධිගණ්හිත්වා ‘‘යාවතායුෙං දිබ්බසම්පත්තිං අනුභවන්කතො මනුස්සගණනාය 

ඉදානි සත්තහි දිවකසහි ආයුක්ඛයං පාපුණිස්සතී’’ති වත්ථානි කිලස්සන්ති, 

මාලා මිලායන්ති, ෙච්කඡහි කසදා මුච්චන්ති, ොකය කවවණ්ණියං ඔක්ෙමති, 
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කදකවො කදවාසකන න සණ්ඨහතීති ඉකමසු පඤ්චසු පුබ්බනිමිත්කතසු
උප්පන්කනසු තානි දිස්වා ‘‘සුඤ්ඤා වත කභො සග්ගා භවිස්සන්තී’’ති

සංකවගජාතාහි කදවතාහි මහාසත්තස්ස පූරිතපාරමිභාවං ඤත්වා ‘‘ඉමස්මිං
ඉදානි අඤ්ඤං කදවකලොෙං අනුපගන්ත්වා මනුස්සකලොකෙ උප්පජ්ජිත්වා 
බුද්ධභාවං පත්කත පුඤ්ඤානි ෙත්වා චුතා චුතා මනුස්සා කදවකලොෙං 
පරිපූකරස්සන්තී’’තිචින්කතත්වා– 

‘‘යකතොහංතුසිකතොකය, සන්තුසිකතොනාමහංතදා; 

දසසහස්සීසමාගන්ත්වා, යාචන්තිපඤ්ජලීමමං. 

‘‘ොකලො කදවමහාවීර, උප්පජ්ජ මාතුකුච්ඡයං; 

සකදවෙංතාරයන්කතො, බුජ්ඣස්සුඅමතංපද’’න්ති.(බු.වං. 1.66-67); 

එවං බුද්ධභාවත්ථාය ආයාචිකතො ොලං, දීපං, කදසං, කුලං, ජකනත්තියා

ආයුප්පමාණන්ති ඉමානි පඤ්ච මහාවිකලොෙනානි විකලොකෙත්වා
ෙතසන්නිට්ඨාකනො තකතො චුකතො සෙයරාජකුකල පටිසන්ධිං ගකහත්වා තත්ථ
මහාසම්පත්තියා පරිහරියමාකනො අනුක්ෙකමන භද්රකයොබ්බනං අනුපාපුණි. 
ඉමස්මිං අන්තකර ‘‘සකතො සම්පජාකනොආනන්ද කබොධිසත්කතොතුසිතාොයා

චවිත්වා මාතුකුච්ඡං ඔක්ෙමී’’තිආදීනං (ම. නි. 3.200) සුත්තපදානඤ්කචව
කතසංඅට්ඨෙථායච වකසනවිත්ථාකරොකවදිතබ්කබො. 

කසො තිණ්ණං උතූනං අනුච්ඡවිකෙසු තීසු පාසාකදසු කදවකලොෙසිරිං විය 
රජ්ජසිරිං අනුභවමාකනො උයයානළාළාය ගමනසමකය අනුක්ෙකමන
ජිණ්ණබයාධිමතසඞ්ඛාකත තකයො කදවදූකත දිස්වා සඤ්ජාතසංකවකගො
නිවත්තිත්වාචතුත්ථවාකරපබ්බජිතංදිස්වා‘සාධු පබ්බජ්ජා’තිපබ්බජ්ජායරුචිං
උප්පාකදත්වා උයයානං ගන්ත්වා තත්ථ දිවසභාගං කඛකපත්වා
මඞ්ගලකපොක්ඛරණීතීකර නිසින්කනො ෙප්පෙකවසං ගකහත්වා ආගකතන
විස්සෙම්කමන කදවපුත්කතනඅලඞ්ෙතපටියත්කතොරාහුලභද්දස්ස ජාතසාසනං
සුත්වා පුත්තසිකනහස්ස බලවභාවං ඤත්වා ‘යාව ඉදං බන්ධනං න වඩ්ෙති
තාවකදවනං ඡන්දිස්සාමී’තිචින්කතත්වාසායංනගරංපවිසන්කතො– 

‘‘නිබ්බුතානූනසාමාතා, නිබ්බුකතොනූනකසොපිතා; 

නිබ්බුතා නූන සා නාරී, යස්සායං ඊදිකසො පතී’’ති. (බු. වං. අට්ඨ. 27

අවිදූකරනිදානෙථා; ධ. ප. අට්ඨ. 1.10 සාරිපුත්තත්කථරවත්ථු; අප.

අට්ඨ. 1.අවිදූකරනිදානෙථා; ජා.අට්ඨ.1.අවිදූකරනිදානෙථා); 

කිසාකගොතමියානාමපිතුච්ඡාධීතායභාසිතංඉමංගාථංසුත්වා, ‘අහං ඉමාය

නිබ්බුතපදං සාවිකතො’ති ගීවකතො සතසහස්සග්ඝනිෙං මුත්තාහාරං මුඤ්චිත්වා, 
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පටුන 

තස්සා කපකසත්වා, අත්තකනො භවනං පවිසිත්වා, සිරිසයකන නිසින්කනො

නිද්දාවකසන නාටොනං විප්පොරං දිස්වා, නිබ්බින්නහදකයො ඡන්නං

උට්ඨාකපත්වා, ෙණ් ෙං ආහරාකපත්වා, ෙණ් ෙංආරුය්හ, ඡන්නසහාකයොව

දසසහස්සිකලොෙධාතුකදවතාහි ෙතපරිවාකරො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා, 
කතකනව රත්තාවකසකසන තීණි මහාරජ්ජානි අතික්ෙම්ම අකනොමානදීතීකර

පබ්බජිත්වා, අනුක්ෙකමන රාජගහං ගන්ත්වා, තත්ථ පිණ් ාය චරිත්වා, 
පණ් වපබ්බතපබ්භාකර නිසින්කනො මගධරාකජන රජ්කජන නිමන්තියමාකනො

තං පටික්ඛිපිත්වා, සබ්බඤ්ඤුතං පත්වා තස්ස විජිතං ආගමනත්ථාය කතන

ගහිතපටිඤ්කඤො, ආළාරඤ්ච උදෙඤ්ච උපසඞ්ෙමිත්වා, කතසං සන්තිකෙ

අධිගතවිකසකසන අපරිතුට්කඨො ඡබ්බස්සානි මහාපධානං පදහිත්වා, 
විසාඛාපුණ්ණමදිවකස පාකතොව කසනානිගකම සුජාතාය දින්නං පායාසං 

පරිභුඤ්ජිත්වා, කනරඤ්ජරායනදියාසුවණ්ණපාතිංපවාකහත්වා, කනරඤ්ජරාය

තීකර මහාවනසණ්ක  නානාසමාපත්තීහි දිවසභාගං වීතිනාකමත්වා, 

සායන්හසමකය කසොත්ථිකයන දින්නං අට්ඨතිණමුට්ඨිං ගකහත්වා, ොකළන

නාගරාකජනඅභිත්ථුතගුකණොකබොධිමණ් ං ආරුය්හතිණානිසන්ථරිත්වා, ‘න
තාවිමං පල්ලඞ්ෙං භින්දිස්සාමි යාව කම න අනුපාදාය ආසකවහි චිත්තං

විමුච්චිස්සතී’ති පටිඤ්ඤං ෙත්වා, පාචීනදිසාභිමුකඛො නිසීදිත්වා, සූරිකය

අනත්ථඞ්ගමිකතකයව මාරබලං විධමිත්වා, පඨමයාකම පුබ්කබනිවාසඤාණං, 

මජ්ඣිමයාකම චුතූපපාතඤාණං පත්වා, පච්ඡමයාමාවසාකන 

දසබලචතුකවසාරජ්ජාදිසබ්බබුද්ධගුණපටිමණ්ඩිතං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
පටිවිජ්ඣන්කතොකයව ඉමං අභිධම්මනයසමුද්දං අධිගඤ්ඡ. එවමස්ස 

අධිගමනිදානං කවදිතබ්බං. 

එවං අධිගතාභිධම්කමො එෙපල්ලඞ්කෙන නිසින්නසත්තාහං 

අනිමිසසත්තාහං චඞ්ෙමනසත්තාහඤ්ච අතික්ෙමිත්වා, චතුත්කථ සත්තාකහ 
සයම්භූඤාණාධිගකමන අධිගතං අභිධම්මං විචිනිත්වා අපරානිපි

අජපාලමුචලන්දරාජායතකනසු තීණි සත්තාහානි වීතිනාකමත්වා, අට්ඨකම
සත්තාකහ අජපාලනිකරොධරුක්ඛමූකල නිසින්කනො
ධම්මගම්භීරතාපච්චකවක්ඛකණන අප්කපොස්සුක්ෙතං ආපජ්ජමාකනො 
දසසහස්සිමහාබ්රහ්මපරිවාකරන සහම්පතිබ්රහ්මුනා ආයාචිතධම්මකදසකනො

බුද්ධචක්ඛුනා කලොෙංඔකලොකෙත්වා, බ්රහ්මුකනොඅජ්කඣසනංආදාය ‘‘ෙස්ස
නු කඛො අහං පඨමං ධම්මං කදකසයය’න්ති ඔකලොකෙන්කතො ආළාරුදොනං

ොලඞ්ෙතභාවං ඤත්වා, පඤ්චවග්ගියානං භික්ඛූනං බහූපොරතං

අනුස්සරිත්වා, උට්ඨායාසනා ොසිපුරං ගච්ඡන්කතො අන්තරාමග්කග උපකෙන

සද්ධිං මන්කතත්වා, ආසාළ්හීපුණ්ණමදිවකස ඉසිපතකන මිගදාකය 

පඤ්චවග්ගියානං භික්ඛූනං වසනට්ඨානං පත්වා,කත අනනුච්ඡවිකෙන
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සමුදාචාකරන සමුදාචරන්කත සඤ්ඤාකපත්වා, ධම්මචක්ෙං පවත්කතන්කතො 
අඤ්ඤාසිකෙොණ් ඤ්ඤත්කථරප්පමුඛා අට්ඨාරස බ්රහ්මකෙොටිකයො අමතපානං

පාකයසි. එවං යාව ධම්මචක්ෙප්පවත්තනා කදසනානිදානං කවදිතබ්බං.

අයකමත්ථ සඞ්කඛකපො. විත්ථාකරො පන සාට්ඨෙථානං අරියපරිකයසන(ම. නි.

1.274) පබ්බජ්ජසුත් ාදීනං (සු.නි.407ආදකයො)වකසනකවදිතබ්කබො. 

එවං අධිගමනිදානකදසනානිදානසම්පන්නස්ස පනස්ස අභිධම්මස්ස

අපරානිපි දූකරනිදානං, අවිදූකරනිදානං, සන්තිකෙනිදානන්ති තීණි නිදානානි.

තත්ථ දීපඞ්ෙරපාදමූලකතො පට්ඨාය යාව තුසිතපුරා දූකරනිදානං කවදිතබ්බං.

තුසිතපුරකතො පට්ඨායයාව කබොධිමණ් ා අවිදූකරනිදානං. ‘එෙං සමයං භගවා

කදකවසු විහරති තාවතිංකසසු පාරිච්ඡත්තෙමූකල පණ්ඩුෙම්බලසිලායං, තත්ථ
කඛො භගවා කදවානං තාවතිංසානං අභිධම්මෙථං ෙකථසී’ති ඉදමස්ස 

සන්තිකෙනිදානං. අයංතාව නිදානෙථා. 

නිදානෙථානිට්ඨිතා. 
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1. චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

තිෙමාතිොපදවණ්ණනා 

ඉදානි 

ඉති කමභාසමානස්ස, අභිධම්මෙථංඉමං; 

අවික්ඛිත්තානිසාකමථ, දුල්ලභාහිඅයංෙථාති. 

එවං පටිඤ්ඤාතාය අභිධම්මෙථාය ෙථකනොොකසො සම්පත්කතො. තත්ථ

යස්මා අභිධම්කමොනාමධම්මසඞ්ගණීආදීනිසත්තප්පෙරණානි; ධම්මසඞ්ගණීපි 

චිත්තුප්පාදෙණ් ාදීනං වකසන චත්තාරි ෙණ් ානි; චිත්තුප්පාදෙණ් ම්පි 

මාතිොපදභාජනීයවකසන දුවිධං; තත්ථ මාතිො ආදි; සාපි තිෙමාතිො

දුෙමාතිොති දුවිධා; තත්ථ තිෙමාතිො ආදි; තිෙමාතිොයපි කුසලත්තිෙං

කුසලත්තිකෙපිකුසලාධම්මාතිඉදං පදං; තස්මා– 

ඉකතොපට්ඨායගම්භීරං, අභිධම්මෙථංඉමං; 

වුච්චමානංනිසාකමථ, එෙග්ගාසාධුසාධකවොති. 

1. ‘‘කුසලා ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, අබයාෙතා ධම්මා’’ති අයං තාව
ආදිපකදන ලද්ධනාකමො කුසලත්තිකෙො නාම. ‘‘සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා

ධම්මා, දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා, අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය
සම්පයුත්තා ධම්මා’’ති අයං සබ්බපකදහි ලද්ධනාකමො කවදනාත්තිකෙො නාම.
එවං ආදිපදවකසන වා සබ්බපදවකසන වා සබ්කබසම්පි තිෙදුොනං නාමං

කවදිතබ්බං. සබ්කබව කචකත පඤ්චදසහි පරිච්කඡකදහි වවත්ථිතා. තිොනඤ්හි

එකෙොපරිච්කඡකදො, දුොනංචතුද්දස.‘‘කහතූ ධම්මා, නකහතූධම්මා’’තිආදකයො
හිඡදුොගන්ථකතොචඅත්ථකතොචඅඤ්ඤමඤ්ඤසම්බන්කධන ෙණ්ණිොවිය
ඝටා විය හුත්වා ඨිතත්තා ‘කහතුකගොච්ඡකෙො’ති වුච්චති. තකතො අපකර 

‘‘සප්පච්චයා ධම්මා අප්පච්චයා ධම්මා’’තිආදකයො සත්ත දුො, අඤ්ඤමඤ්ඤං 

අසම්බන්ධා, කෙවලං දුෙසාමඤ්ඤකතො උච්චිනිත්වා උච්චිනිත්වා විසුං විසුං
කගොච්ඡෙන්තකර ඨපිතත්තා අඤ්කඤහි ච මහන්තරදුකෙහි චූළෙත්තා 

‘චූළන්තරදුො’ති කවදිතබ්බා. තකතො පරං ආසවදුොදීනං ඡන්නං වකසන

‘ආසවකගොච්ඡකෙො’; තථා සංකයොජනදුොදීනං වකසන

‘සංකයොජනකගොච්ඡකෙො’; තථා ගන්ථඔඝකයොගනීවරණදුොදීනං වකසන

‘ගන්ථඔඝකයොගනීවරණකගොච්ඡො’; පරාමාසදුොදීනං පඤ්චන්නං වකසන
‘පරාමාසකගොච්ඡකෙො’ති. සබ්කබපි සත්ත කගොච්ඡො කවදිතබ්බා. තකතො පරං 

‘‘සාරම්මණා ධම්මා’’තිආදකයො චතුද්දස දුො ‘මහන්තරදුො’ නාම. තකතො
උපාදානදුොදකයො ඡ දුො ‘උපාදානකගොච්ඡකෙො’ නාම. තකතො
කිකලසදුොදකයො අට්ඨ දුො ‘කිකලසකගොච්ඡකෙො’ නාම. තකතො පරං
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දස්සකනනපහාතබ්බදුොදකයොඅට්ඨාරස දුොඅභිධම්මමාතිොයපරිකයොසාකන

ඨපිතත්තා ‘පිට්ඨිදුො’ නාම. ‘‘විජ්ජාභාගිකනො ධම්මා අවිජ්ජාභාගිකනො
ධම්මා’’තිආදකයො පන ද්වාචත්තාලීස දුො ‘සුත්තන්තිෙදුො’ නාම. එවං
සබ්කබකපකතපඤ්චදසහි පරිච්කඡකදහිවවත්ථිතාතිකවදිතබ්බා. 

එවං වවත්ථිතා පකනකත සප්පකදසනිප්පකදසවකසන ද්කව කෙොට්ඨාසා 
කහොන්ති. කතසු හි නව තිො එෙසත්තති ච දුො සප්පකදසානං
රූපාරූපධම්මානං පරිග්ගහිතත්තා සප්පකදසා නාම. අවකසසා කතරස තිො
එෙසත්තති ච දුො නිප්පකදසා නාම. තත්ථ තිකෙසු තාව කවදනාත්තිකෙො
විතක්ෙත්තිකෙො පීතිත්තිකෙො උප්පන්නත්තිකෙො අතීතත්තිකෙො චත්තාකරො
ආරම්මණත්තිොති ඉකම නව තිො සප්පකදසා නාම. දුකෙසු 

කහතුකගොච්ඡොදීනං උපාදානකගොච්ඡෙපරිකයොසානානං නවන්නං

කගොච්ඡොනංපරිකයොසාකනතකයොතකයො දුො, කිකලසකගොච්ඡෙපරිකයොසාකන 

චත්තාකරො දුො, ‘‘චිත්තසම්පයුත්තා ධම්මා, චිත්තවිප්පයුත්තා

ධම්මා’’‘‘චිත්තසංසට්ඨා ධම්මා, චිත්තවිසංසට්ඨාධම්මා’’තිද්කවමහන්තරදුො, 
සුත්තන්තිෙදුකෙසු අධිවචනදුෙංනිරුත්තිදුෙංපඤ්ඤත්තිදුෙංනාමරූපදුෙන්ති
ඉකමචත්තාකරොදුකෙ ඨකපත්වාඅවකසසාඅට්ඨතිංසදුොචාතිඑකතසප්පකදසා
නාම.වුත්තාවකසසාතිෙදුො සබ්කබපිනිප්පකදසාතිකවදිතබ්බා. 

ඉදානි කුසලා ධම්මාතිආදීනං මාතිොපදානං අයමනුපුබ්බපදවණ්ණනා – 

‘කුසල’-සද්කදො තාව ආකරොගයඅනවජ්ජකඡෙසුඛවිපාකෙසු දිස්සති. අයඤ්හි

‘‘ෙච්චිනුකභොකතො කුසලං, ෙච්චිකභොකතොඅනාමය’’න්තිආදීසු(ජා.1.15.146; 

2.20.129) ආකරොකගය දිස්සති. ‘‘ෙතකමො පන, භන්කත, ොයසමාචාකරො

කුසකලො? කයොකඛො, මහාරාජ, ොයසමාචාකරොඅනවජ්කජො’’ති (ම. නි.2.361) 

ච, ‘‘අපරංපන, භන්කත, එතදානුත්තරියං යථාභගවා ධම්මංකදකසතිකුසකලසු

ධම්කමසූ’’ති (දී. නි. 3.145) ච එවමාදීසු අනවජ්කජ. ‘‘කුසකලො ත්වං රථස්ස

අඞ්ගපච්චඞ්ගානං’’ (ම. නි. 2.87), ‘‘කුසලා නච්චගීතස්ස සික්ඛිතා 

චාතුරිත්ථිකයො’’තිආදීසු (ජා. 2.22.94) කඡකෙ. ‘‘කුසලානං, භික්ඛකව, 

ධම්මානං සමාදානකහතු’’ (දී. නි. 3.80), ‘‘කුසලස්ස ෙම්මස්ස ෙතත්තා

උපචිතත්තා’’තිආදීසු (ධ. ස. 431) සුඛවිපාකෙ. ස්වායමිධ ආකරොකගයපි
අනවජ්කජපිසුඛවිපාකෙපිවත්තති. 

ධම්මසද්කදො පනායං පරියත්තිකහතුගුණනිස්සත්තනිජ්ජීවතාදීසු දිස්සති.

අයඤ්හි ‘‘ධම්මං පරියාපුණාති සුත්තං කගයය’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.102) 

පරියත්තියං දිස්සති. ‘‘කහතුම්හිඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා’’තිආදීසු (විභ. 720) 
කහතුම්හි. 

‘‘නහිධම්කමොඅධම්කමොච, උකභොසමවිපාකිකනො; 
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අධම්කමොනිරයංකනති, ධම්කමොපාකපතිසුග්ගති’’න්ති.(කථරගා. 304; 

ජා.1.15.386) – 

ආදීසු ගුකණ. ‘‘තස්මිං කඛො පන සමකය ධම්මා කහොන්ති’’ (ධ. ස. 121), 

‘‘ධම්කමසු ධම්මානුපස්සී විහරතී’’තිආදීසු (දී. නි. 2.373) 
නිස්සත්තනිජ්ජීවතායං.ස්වායමිධාපිනිස්සත්තනිජ්ජීවතායකමවවට්ටති. 

වචනත්කථො පකනත්ථ – කුච්ඡකත පාපකෙ ධම්කම සලයන්ති චලයන්ති
ෙම්කපන්තිවිද්ධංකසන්තීතිකුසලා.කුච්ඡකතනවාආොකරන සයන්තීතිකුසා.
කත අකුසලසඞ්ඛාකත කුකස ලුනන්ති ඡන්දන්තීති කුසලා. කුච්ඡතානං වා
සානකතොතනුෙරණකතොඔසානෙරණකතොඤාණංකුසංනාම.කතනකුකසන

ලාතබ්බාති කුසලා; ගකහතබ්බා පවත්කතතබ්බාති අත්කථො. යථා වා කුසා

උභයභාගගතං හත්ථප්පකදසං ලුනන්ති, එවමිකමපි 
උප්පන්නානුප්පන්නභාකවන උභයභාගගතං කිකලසපක්ඛං ලුනන්ති. තස්මා

කුසා විය ලුනන්තීතිපි කුසලා. අත්තකනො පන සභාවං ධාකරන්තීති ධම්මා. 

ධාරියන්ති වා පච්චකයහි, ධාරීයන්ති වා යථාසභාවකතොති ධම්මා. න කුසලා 

අකුසලා. මිත්තපටිපක්ඛා අමිත්තාවිය, කලොභාදිපටිපක්ඛාඅකලොභාදකයොවියච, 

කුසලපටිපක්ඛාති අත්කථො. න බයාෙතාති අබයාෙ ා, කුසලාකුසලභාකවන

අෙථිතාති අත්කථො. කතසු පන අනවජ්ජසුඛවිපාෙලක්ඛණා කුසලා, 

සාවජ්ජදුක්ඛවිපාෙලක්ඛණාඅකුසලා, අවිපාෙලක්ඛණාඅබයාෙතා. 

කිං පකනතානි ‘කුසලා’ති වා ‘ධම්මා’ති වාතිආදීනි එෙත්ථානි උදාහු 

නානත්ථානීති? කිඤ්කචත්ථ? යදි තාව එෙත්ථානි ‘කුසලා ධම්මා’ති ඉදං 

‘කුසලාකුසලා’තිවුත්තසදිසං කහොති. අථ නානත්ථානි තිෙදුොනං
ඡක්ෙචතුක්ෙභාකවො ආපජ්ජතිපදානඤ්චඅසම්බන්කධො. 

යථා හි ‘කුසලා’ ‘රූපං’‘චක්ඛුමා’ති වුත්කත අත්ථවකසන අඤ්ඤමඤ්ඤං

අකනොකලොකෙන්තානං පදානං න කෙොචි සම්බන්කධො, එවමිධාපි පදානං
අසම්බන්කධො ආපජ්ජති.පුබ්බාපරසම්බන්ධරහිතානිචපදානිනිප්පකයොජනානි

නාම කහොන්ති. යාපි කචසා පරකතො ‘ෙතකම ධම්මා කුසලා’ති පුච්ඡා, තායපි

සද්ධිං විකරොකධො ආපජ්ජති. කනව හි ධම්මා කුසලා; අථ ච පනිදං වුච්චති –

ෙතකමධම්මා ‘කුසලා’ති. අපකරොනකයො – යදි එතානි එෙත්ථානි, තිණ්ණං
‘ධම්මානං’ එෙත්තා කුසලාදීනම්පි එෙත්තං ආපජ්ජති. කුසලාදිපරානඤ්හි
තිණ්ණම්පි ‘ධම්මානං’ ධම්මභාකවන එෙත්තං. තස්මා ධම්මත්තකයන සද්ධිං

අත්ථකතොනින්නානත්ථානංකුසලාදීනම්පිඑෙත්තංආපජ්ජති.‘යකදවකුසලං, 

තං අකුසලං, තං අබයාෙත’න්ති. ‘අථාපි තිණ්ණං ධම්මානං එෙත්තං න

සම්පටිච්ඡථ, අඤ්කඤොවකුසලපකරොධම්කමො, අඤ්කඤො අකුසලපකරොධම්කමො, 

අඤ්කඤො අබයාෙතපකරොධම්කමොතිවදථ, එවංසන්කතධම්කමොනාමභාකවො, 
භාවකතො ච අඤ්කඤො අභාකවොති කුසලපරා භාවසඞ්ඛාතා ධම්මා අඤ්කඤො
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අකුසලපකරොධම්කමොඅභාකවොසියා, තථා අබයාෙතපකරො. කතහිචඅඤ්කඤො
කුසලපකරොපි.එවංඅභාවත්තංආපන්කනහිධම්කමහිඅනඤ්කඤකුසලාදකයොපි 

අභාවාකයවසියු’න්ති. 

සබ්බකමතං අොරණං.ෙස්මා? යථානුමතිකවොහාරසිද්ධිකතොති. කවොහාකරො
හි යථායථාඅත්කථසුඅනුමකතොසම්පටිච්ඡකතොතථාතකථවසිද්කධො.නචායං
‘‘කුසලා ධම්මා’’තිආදීසු කුසලපුබ්කබො ධම්මාභිලාකපො ධම්මපකරො ච

කුසලාභිලාකපො, යථා‘කුසලා කුසලා’තිඑවං, අත්තකනොඅත්ථවිකසසාභාකවන

පණ්ඩිකතහි සම්පටිච්ඡකතො; න ච ‘කුසලා’ ‘රූපං’චක්ඛුමාසද්දා විය
අඤ්ඤමඤ්ඤං අකනොකලොකිතත්ථභාකවන. ‘කුසල’-සද්කදො පකනත්ථ 

අනවජ්ජසුඛවිපාෙසඞ්ඛාතස්ස අත්ථස්ස කජොතෙභාකවන සම්පටිච්ඡකතො, 

‘අකුසල’-සද්කදො සාවජ්ජදුක්ඛවිපාෙත්ථකජොතෙත්කතන, ‘අබයාෙත’-සද්කදො

අවිපාෙත්ථකජොතෙත්කතන, ‘ධම්ම’-සද්කදො
සභාවධාරණාදිඅත්ථකජොතෙත්කතන. කසො එකතසං අඤ්ඤතරානන්තකර
වුච්චමාකනො අත්තකනො අත්ථසාමඤ්ඤං දීකපති. සබ්කබව හි එකත
සභාවධාරණාදිනා ලක්ඛකණන ධම්මා. කුසලාදිසද්දා චාපි ධම්මසද්දස්ස
පුරකතොවුච්චමානාඅත්තකනොඅත්තකනොඅත්ථවිකසසං තස්සදීකපන්ති.ධම්කමො
හි කුසකලො වා කහොති අකුසකලො වා අබයාෙකතො වා. එවකමකත විසුං විසුං
වුච්චමානා අත්තකනො අත්තකනො අත්ථමත්තදීපෙත්කතන සම්පටිච්ඡතා. 
ධම්මසද්කදන සහ වුච්චමානා අත්තකනො අත්තකනො අත්ථසාමඤ්ඤං
අත්ථවිකසසං වා දීපෙත්කතන කලොකෙ පණ්ඩිකතහි සම්පටිච්ඡතා. තස්මා
යකදතකමත්ථඑෙත්ථනානාත්ථතං විෙප්කපත්වාකදොසාකරොපනොරණංවුත්තං
සබ්බකමතං අොරණං. අයං තාව කුසලත්තිෙස්ස අනුපුබ්බපදවණ්ණනා.
ඉමිනාව නකයන කසසතිෙදුොනම්පි නකයො කවදිතබ්කබො. ඉකතො පරං පන 
විකසසමත්තකමවවක්ඛාම. 

2. සුොය කවදනායාතිආදීසු ‘සුඛ’-සද්කදො තාව 
සුඛකවදනාසුඛමූලසුඛාරම්මණසුඛකහතුසුඛපච්චයට්ඨානඅබයාබජ්ඣනිබ්බානාදී

සුදිස්සති. අයඤ්හි ‘‘සුඛස්සචපහානා’’තිආදීසු(දී.නි.1.232) සුඛකවදනායං

දිස්සති. ‘‘සුකඛො බුද්ධානං උප්පාකදො’’ (ධ. ප. 194), ‘‘සුඛා විරාගතා

කලොකෙ’’තිආදීසු(උදා.11; මහාව. 5) සුඛමූකල‘‘යස්මා චකඛො, මහාල, රූපං

සුඛං සුඛානුපතිතං සුඛාවක්ෙන්ත’’න්තිආදීසු (සං. නි. 3.60) සුඛාරම්මකණ.

‘‘සුඛස්කසතං, භික්ඛකව, අධිවචනං යදිදං පුඤ්ඤානී’’තිආදීසු (අ. නි. 7.62) 

සුඛකහතුම්හි. ‘‘යාවඤ්චිදං, භික්ඛකව, න සුෙරං අක්ඛාකනන පාපුණිතුං යාව

සුඛා සග්ගා’’ (ම. නි. 3.255), ‘‘න කත සුඛං පජානන්ති කය න පස්සන්ති

නන්දන’’න්තිආදීසු (සං. නි. 1.11) සුඛපච්චයට්ඨාකන. ‘‘දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරා

එකත ධම්මා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.82) අබයාබජ්කඣ. ‘‘නිබ්බානං පරමං

සුඛ’’න්තිආදිසු (ධ. ප. 203-204) නිබ්බාකන. ඉධ පනායං සුඛකවදනායකමව
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දට්ඨබ්කබො. ‘කවදනා’-සද්කදො ‘‘විදිතා කවදනා උප්පජ්ජන්තී’’තිආදීසු (ම. නි.

3.208) කවදයිතස්මිංකයවවත්තති. 

‘දුක්ෙ’-සද්කදො 
දුක්ඛකවදනාදුක්ඛවත්ථුදුක්ඛාරම්මණදුක්ඛපච්චයදුක්ඛපච්චයට්ඨානාදීසු දිස්සති.
අයඤ්හි ‘‘දුක්ඛස්ස ච පහානා’’තිආදීසු දුක්ඛකවදනායං දිස්සති. ‘‘ජාතිපි 

දුක්ඛා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.387; විභ. 190) දුක්ඛවත්ථුස්මිං. ‘‘යස්මා ච කඛො, 

මහාල, රූපං දුක්ඛං දුක්ඛානුපතිතං දුක්ඛාවක්ෙන්ත’’න්තිආදීසු

දුක්ඛාරම්මකණ. ‘‘දුක්කඛො පාපස්ස උච්චකයො’’තිආදීසු (ධ. ප. 117) 

දුක්ඛපච්චකය. ‘‘යාවඤ්චිදං, භික්ඛකව, නසුෙරං අක්ඛාකනනපාපුණිතුංයාව

දුක්ඛා නිරයා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.250) දුක්ඛපච්චයට්ඨාකන. ඉධ පනායං
දුක්ඛකවදනායකමව දට්ඨබ්කබො. 

වචනත්කථො පකනත්ථ – සුඛයතීති සුඛා. දුක්ඛයතීති දුක්ො. න දුක්ඛා න
සුඛාති අදුක්ඛමසුඛා. ‘ම-ොකරො පදසන්ධිවකසන වුත්කතො. සබ්බාපි

ආරම්මණරසංකවදයන්තිඅනුභවන්තීති කවදනා. තාසුඉට්ඨානුභවනලක්ඛණා

සුඛා, අනිට්ඨානුභවනලක්ඛණා දුක්ඛා, උභයවිපරීතානුභවනලක්ඛණා

අදුක්ඛමසුඛා. කයොපනායං තීසුපි පකදසු ‘සම්පයුත්ත’-සද්කදො, තස්සත්කථො –

සමං පොකරහි යුත්තාති සම්පයුත්තා. ෙතකරහි පොකරහීති? එකුප්පාදතාදීහි.

‘‘නත්ථි කෙචිධම්මාකෙහිචි ධම්කමහිසම්පයුත්තාති? ආමන්තා’’තිහිඉමස්ස
පඤ්හස්ස පටික්කඛකප ‘‘නනු අත්ථි කෙචි ධම්මා කෙහිචි ධම්කමහි සහගතා
සහජාතා සංසට්ඨා එකුප්පාදා එෙනිකරොධා එෙවත්ථුො එොරම්මණා’’ති

(ෙථා. 473) එවං එකුප්පාදතාදීනං වකසන සම්පකයොගත්කථො වුත්කතො. ඉති 

ඉකමහිඑකුප්පාදතාදීහිසමංපොකරහියුත්තාති සම්පයුත් ා. 

3. විපාෙත්තිකෙ අඤ්ඤමඤ්ඤවිසිට්ඨානං කුසලාකුසලානං පාොති 

විපාො. විපක්ෙභාවමාපන්නානං අරූපධම්මානකමතං අධිවචනං. 

විපාෙධම්මධම්මාතිවිපාෙසභාවධම්මා.යථාජාතිජරාසභාවා ජාතිජරාපෙතිො
සත්තා ජාතිධම්මා ජරාධම්මාති වුච්චන්ති එවං විපාෙජනෙට්කඨන 
විපාෙසභාවා විපාෙපෙතිො ධම්මාති අත්කථො. තතියපදං
උභයසභාවපටික්කඛපවකසන වුත්තං. 

4. උපාදින්නුපාදානියත්තිකෙ ආරම්මණෙරණවකසන තණ්හාදිට්ඨීහි

උකපකතන ෙම්මුනා ආදින්නා, ඵලභාකවන ගහිතාති උපාදින්නා. 
ආරම්මණභාවං උපගන්ත්වා උපාදානසම්බන්කධන උපාදානානං හිතාති 

උපාදානියා. උපාදානස්සආරම්මණපච්චයභූතානකමතංඅධිවචනං. උපාදිණ්ණා

ච කත උපාදානියා චාති උපාදිණ්ණුපාදානියා; සාසවෙම්මනිබ්බත්තානං
රූපාරූපධම්මානකමතං අධිවචනං. ඉති ඉමිනා නකයන කසසපදද්වකයපි 

පටිකසධසහිකතොඅත්කථොකවදිතබ්කබො. 
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5. සංකිලට්ඨසංකිකලසිෙත්තිකෙ සංකිකලකසතීති සංකිකලකසො, විබාධති, 

උපතාකපතිචාතිඅත්කථො. සංකිකලකසනසමන්නාගතාති සංකිලිට්ඨා. අත්තානං

ආරම්මණං ෙත්වා පවත්තකනන සංකිකලසං අරහන්ති, සංකිකලකස වා

නියුත්තා, තස්ස ආරම්මණභාවානතික්ෙමනකතොති සංකිකලසිො. 
සංකිකලසස්ස ආරම්මණපච්චයභූතානකමතං අධිවචනං. සංකිලට්ඨා ච කත

සංකිකලසිො චාති සංකිලිට්ඨසංකිකලසිො. කසසපදද්වයම්පි පුරිමත්තිකෙ
වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. 

6. වි ක්ෙත්තිකෙ සම්පකයොගවකසන වත්තමාකනන සහ විතක්කෙන 

සවි ක්ො. සහ විචාකරන සවිචාරා. සවිතක්ො ච කත සවිචාරා චාති 

සවි ක්ෙසවිචාරා. උභයරහිතා අවි ක්ෙඅවිචාරා. විතක්ෙවිචාකරසු විචාකරොව

මත්තා, පමාණං, එකතසන්ති විචාරමත්තා. විචාරකතො උත්තරි විතක්කෙන
සද්ධිංසම්පකයොගංන ගච්ඡන්තීතිඅත්කථො.අවිතක්ොචකතවිචාරමත්තාචාති 

අවි ක්ෙවිචාරමත් ා. 

7. පීතිත්තිකෙ පීතියා සහ එකුප්පාදාදිභාවං ගතාති පීතිසහග ා, 

පීතිසම්පයුත්තාතිඅත්කථො.කසසපදද්වකයපිඑකසවනකයො. උකපක්ොතිකචත්ථ

අදුක්ඛමසුඛා කවදනා වුත්තා. සා හි සුඛදුක්ඛාොරප්පවත්තිං උකපක්ඛති, 

මජ්ඣත්තාොරසණ්ඨිතත්තා කතනාොකරන පවත්තතීති උකපක්ො. ඉති
කවදනාත්තිෙකතො පදද්වයකමව ගකහත්වා නිප්පීතිෙස්ස සුඛස්ස
සප්පීතිෙසුඛකතොවිකසසදස්සනවකසනඅයංතිකෙො වුත්කතො. 

8. දස්සනත්තිකෙ දස්සකනනාති කසොතාපත්තිමග්කගන. කසො හි පඨමං 

නිබ්බානං දස්සනකතො දස්සනන්ති වුත්කතො. කගොත්රභු පන කිඤ්චාපි පඨමතරං

පස්සති, යථා පන රඤ්කඤො සන්තිෙං කෙනචිකදව ෙරණීකයන ආගකතො
පුරිකසො දූරකතොවරථිොයචරන්තංහත්ථික්ඛන්ධගතංරාජානංදිස්වාපි‘දිට්කඨො
කත රාජා’තිපුට්කඨොදිස්වාපිෙත්තබ්බකිච්චස්සඅෙතත්තා‘න පස්සාමී’තිආහ.
එවකමව නිබ්බානං දිස්වාපි ෙත්තබ්බස්ස කිකලසප්පහානස්සාභාවා න 
දස්සනන්ති වුච්චති. තඤ්හි ඤාණං මග්ගස්ස ආවජ්ජනට්ඨාකන තිට්ඨති. 

භාවනායාති කසසමග්ගත්තකයන. කසසමග්ගත්තයඤ්හි පඨමමග්කගන 

දිට්ඨස්මිංකයව ධම්කම භාවනාවකසන උප්පජ්ජති, අදිට්ඨපුබ්බං කිඤ්චි න

පස්සති, තස්මාභාවනාතිවුච්චති.තතියපදංඋභයපටික්කඛපවකසනවුත්තං. 

9.  දනන් රත්තිකෙ දස්සකනන පහාතබ්කබො කහතු එකතසන්ති 

දස්සකනන පහා බ්බකහතුො. දුතියපකදපි එකසව නකයො. තතියපකද කනව 
දස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොකහතුඑකතසන්තිඑවමත්ථංඅග්ගකහත්වා
කනවදස්සකනනන භාවනායපහාතබ්කබොකහතුඑකතසංඅත්ථීතිඑවමත්කථො

ගකහතබ්කබො. ඉතරථා හි අකහතුොනං අග්ගහණං භකවයය; කහතුකයව හි
කතසං නත්ථි කයො දස්සනභාවනාහි පහාතබ්කබො සියා. සකහතුකෙසුපි
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කහතුවජ්ජානං පහානං ආපජ්ජති, න කහතූනං; කහතුකයව හි එකතසං ‘කනව

දස්සකනන න භාවනාය පහාතබ්කබො’ති වුත්කතො, න කත ධම්මා. උභයම්පි
කචතංඅනධිප්කපතං.තස්මාකනවදස්සකනනනභාවනායපහාතබ්කබොකහතු 

එකතසංඅත්ථීති කනවදස්සකනනනභාවනායපහා බ්බකහතුොති අයමත්කථො
ගකහතබ්කබො. 

10. ආචයගාමිත්තිකෙ ෙම්මකිකලකසහි ආචියතීති ආචකයො. 
පටිසන්ධිචුතිගතිප්පවත්තානං එතං නාමං. තස්ස ොරණං හුත්වා

නිප්ඵාදනෙභාකවන තං ආචයං ගච්ඡන්ති, යස්ස වා පවත්තන්ති තං පුග්ගලං

යථාවුත්තකමව ආචයං ගකමන්තීතිපි ආචයගාමිකනො; සාසවකුසලාකුසලානං

එතංඅධිවචනං.තකතොඑව ආචයසඞ්ඛාතාචයාඅකපතත්තා, නිබ්බානංඅකපතං
චයාති අපචකයො. තං ආරම්මණං ෙත්වා පවත්තනකතො අපචයං ගච්ඡන්තීති 

අපචයගාමිකනො; අරියමග්ගානකමතං අධිවචනං. අපිච පාොරං ඉට්ඨෙවඩ්ෙළා
වියපවත්තංආචිනන්තාගච්ඡන්තීතිආචයගාමිකනො. කතනචිතංචිතංඉට්ඨෙං
විද්ධංසයමාකනො පුරිකසො විය තකදව පවත්තං අපචිනන්තා ගච්ඡන්තීති
අපචයගාමිකනො.තතියපදංඋභයපටික්කඛකපනවුත්තං. 

11. කසක්ෙත්තිකෙ තීසුසික්ඛාසුජාතාති කසක්ො. සත්තන්නංකසක්ඛානං

එකතතිපි කසක්ො. අපරිකයොසිතසික්ඛත්තා සයකමව සික්ඛන්තීතිපි කසක්ො. 

උපරි සික්ඛිතබ්බාභාවකතො න කසක්ඛාති අකසක්ො. වුඩ්ඪිප්පත්තා වා
කසක්ඛාතිපි අකසක්ඛා. අරහත්තඵලධම්මානං එතං අධිවචනං. තතියපදං
උභයපටික්කඛකපනවුත්තං. 

12. පරිත් ත්තිකෙ සමන්තකතො ඛණ්ඩිතත්තා අප්පමත්තෙං පරිත්තන්ති 

වුච්චති; ‘පරිත්තං කගොමයපිණ් ’න්තිආදීසු (සං. නි. 3.96) විය. ඉකමපි 

අප්පානුභාවතායපරිත්තාවියාති පරිත් ා; ොමාවචරධම්මානකමතංඅධිවචනං.
කිකලසවික්ඛම්භනසමත්ථතායවිපුලඵලතායදීඝසන්තානතායච මහන්තභාවං

ගතා, මහන්කතහි වා උළාරච්ඡන්දවීරියචිත්තපඤ්කඤහි ගතා පටිපන්නාතිපි 

මහග්ග ා. පමාණෙරා ධම්මා රාගාදකයො පමාණං නාම. ආරම්මණකතො වා

සම්පකයොගකතො වා නත්ථි එකතසං පමාණං, පමාණස්ස ච පටිපක්ඛාති 

අප්පමාණා. 

13. පරිත් ාරම්මණත්තිකෙ පරිත්තං ආරම්මණං එකතසන්ති 

පරිත් ාරම්මණා. කසසපදද්වකයපිඑකසවනකයො. 

14. හීනත්තිකෙහීනාතිලාමොඅකුසලාධම්මා.හීනප්පණීතානංමජ්කඣ 

භවාති මජ්ඣිමා. අවකසසාකතභූමොධම්මාඋත්තමට්කඨන අතප්පෙට්කඨනච 

පණී ා; කලොකුත්තරාධම්මා. 
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15. මිච්ෙත් ත්තිකෙ ‘හිතසුඛාවහාකමභවිස්සන්තී’තිඑවංආසීසිතාපි තථා

අභාවකතො, ‘අසුභාදීසුකයවසුභ’න්තිආදිවිපරීතප්පවත්තිකතොචමිච්ඡාසභාවාති 

මිච්ෙත් ා; විපාෙදාකන සති ඛන්ධකභදානන්තරකමව විපාෙදානකතො නිය ා; 

මිච්ඡත්තා ච කත නියතා චාති මිච්ෙත් නිය ා. වුත්තවිපරීකතන අත්කථන

සම්මාසභාවාති සම්මත් ා; සම්මත්තා ච කත නියතා ච අනන්තරකමව

ඵලදාකනනාති සම්මත් නිය ා. උභයථාපිනනියතාති අනිය ා. 

16. මග්ගාරම්මණත්තිකෙ නිබ්බානං මග්ගති, ගකවසති, කිකලකස වා 
මාකරන්කතො ගච්ඡතීති මග්කගො. මග්කගො ආරම්මණං එකතසන්ති 

මග්ගාරම්මණා. අට්ඨඞ්ගිකෙොපි මග්කගො පච්චයට්කඨන එකතසං කහතූති 

මග්ගකහතුො. මග්ගසම්පයුත්තාවාකහතූමග්කගවාකහතූති මග්ගකහතූ.කත
එකතසංකහතූතිපි මග්ගකහතුො.සම්මාදිට්ඨිසයං මග්කගොකචවකහතුච.ඉති
මග්කගො කහතු එකතසන්තිපි මග්ගකහතුො. අභිභවිත්වා පවත්තනට්කඨන

මග්කගොඅධිපතිඑකතසන්ති මග්ගාධිපතිකනො. 

17. උප්පන්නත්තිකෙ උප්පාදකතොපට්ඨායයාවභඞ්ගාඋද්ධංපන්නාගතා 

පවත්තාති උප්පන්නා. න උප්පන්නාති අනුප්පන්නා. 

පරිනිට්ඨිතොරකණෙකදසත්තාඅවස්සං උප්පජ්ජිස්සන්තීති උප්පාදිකනො. 

18. අතී ත්තිකෙ අත්තකනො සභාවං උප්පාදාදික්ඛණං වා පත්වා 

අතික්ෙන්තාති අතී ා. තදුභයම්පිනආගතාති අනාග ා. තංතංොරණංපටිච්ච

උප්පන්නාති පච්චුප්පන්නා. 

19. අනන් රත්තිකෙ අතීතං ආරම්මණං එකතසන්ති අතී ාරම්මණා. 
කසසපදද්වකයපිඑකසවනකයො. 

20. අජ්ඣත් ත්තිකෙ ‘එවං පවත්තමානා මයං අත්තා’ති ගහණං, 

‘ගමිස්සාමා’තිඉමිනාවිය අධිප්පාකයන අත්තානංඅධිොරංෙත්වාපවත්තාති 

අජ්ඣත් ා. ‘අජ්ඣත්ත’-සද්කදො පනායං කගොචරජ්ඣත්කත නියෙජ්ඣත්කත

අජ්ඣත්තජ්ඣත්කත විසයජ්ඣත්කතතිචතූසුඅත්කථසුදිස්සති. ‘‘කතනානන්ද, 
භික්ඛුනා තස්මිංකයව පුරිමස්මිං සමාධිනිමිත්කත අජ්ඣත්තකමව චිත්තං

සණ්ඨකපතබ්බං’’ (ම.නි. 3.188), ‘‘අජ්ඣත්තරකතො සමාහිකතො’’තිආදීසු (ධ.

ප.362) හිඅයංකගොචරජ්ඣත්කතදිස්සති. ‘‘අජ්ඣත්තංසම්පසාදනං’’(දී.නි.

1.228; ධ.ස.161), ‘‘අජ්ඣත්තංවාධම්කමසු ධම්මානුපස්සීවිහරතී’’තිආදීසු

(දී.නි.2.373) නියෙජ්ඣත්කත.‘‘ඡඅජ්ඣත්තිොනි ආයතනානී’’තිආදීසු(ම.

නි.3.304) අජ්ඣත්තජ්ඣත්කත.‘‘අයංකඛොපනානන්ද, විහාකරො තථාගකතන
අභිසම්බුද්කධො යදිදං සබ්බනිමිත්තානං අමනසිොරා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤතං 

උපසම්පජ්ජ විහරතී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.187) විසයජ්ඣත්කත; 
ඉස්සරියට්ඨාකනති අත්කථො. ඵලසමාපත්තිහිබුද්ධානං ඉස්සරියට්ඨානංනාම.
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පටුන 

ඉධපනනියෙජ්ඣත්කත අධිප්කපකතො.තස්මාඅත්තකනොසන්තාකනපවත්තා
පාටිපුග්ගලො ධම්මා අජ්ඣත්තාති කවදිතබ්බා. තකතො බාහිරභූතා පන

ඉන්ද්රියබද්ධා වා අනින්ද්රියබද්ධා වා බහිද්ධා නාම. තතියපදං තදුභයවකසන
වුත්තං. 

21. අනන්තරත්තිකෙො කතකයව තිප්පොකරපි ධම්කම ආරම්මණං ෙත්වා 
පවත්තනවකසනවුත්කතො. 

22. සනිදස්සනත්තිකෙ දට්ඨබ්බභාවසඞ්ඛාකතන සහ නිදස්සකනනාති 

සනිදස්සනා.පටිහනනභාවසඞ්ඛාකතනසහපටිකඝනාතිසප්පටිඝා.සනිදස්සනා

ච කත සප්පටිඝා චාති සනිදස්සනසප්පටිඝා. නත්ථි එකතසං 
දට්ඨබ්බභාවසඞ්ඛාතං නිදස්සනන්ති අනිදස්සනා. අනිදස්සනා ච කත

වුත්තනකයකනව සප්පටිඝා චාති අනිදස්සනසප්පටිඝා. තතියපදං
උභයපටික්කඛකපන වුත්තං.අයංතාවතිෙමාතිොයඅනුපුබ්බපදවණ්ණනා. 

තිෙමාතිොපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

දුෙමාතිොපදවණ්ණනා 

1-6. දුෙමාතිොයං පන තිකෙසු අනාගතපදවණ්ණනංකයව ෙරිස්සාම. 

කහතුකගොච්ෙකෙ තාව කහතුධම්මාති මූලට්කඨන කහතුසඞ්ඛාතා ධම්මා. කහතූ

ධම්මාතිපි පාකඨො. න කහතූති කතසංකයව පටික්කඛපවචනං. සම්පකයොගකතො

පවත්කතනසහකහතුනාති සකහතුො. තකථවපවත්කතොනත්ථිඑකතසංකහතූති 

අකහතුො. එකුප්පාදාදිතාය කහතුනාසම්පයුත්තාති කහතුසම්පයුත් ා. කහතුනා 

විප්පයුත්තාති කහතුවිප්පයුත් ා. ඉකමසං ද්වින්නම්පි දුොනං කිඤ්චාපි

අත්ථකතො නානත්තං නත්ථි, කදසනාවිලාකසන පන තථා බුජ්ඣන්තානං වා 
පුග්ගලානං අජ්ඣාසයවකසන වුත්තා. තකතො පරං පඨමදුෙං දුතියතතිකයහි
සද්ධිං කයොකජත්වා කතසං ‘කහතූ න කහතූ’තිආදීනං පදානං වකසන
යථාසම්භවකතොඅපකරපිතකයොදුොවුත්තා.තත්ථ යකථව‘කහතූකචවධම්මා

සකහතුො චා’ති එතං සම්භවති, තථා ‘කහතූ කචව ධම්මා අකහතුො චා’ති

ඉදම්පි. යථා ච ‘සකහතුො කචව ධම්මා න ච කහතූ’ති එතං සම්භවති, තථා
‘අකහතුො කචව ධම්මාන ච කහතූ’ති ඉදම්පි. කහතුසම්පයුත්තදුකෙනසද්ධිං
කයොජනායපිඑකසව නකයො. 

තත්රයකදතං‘නකහතූධම්මාසකහතුොපිඅකහතුොපී’තිසිද්කධ, ‘න කහතූ

කඛො පන ධම්මා’ති අතිරිත්තං ‘කඛො පනා’ති පදං වුත්තං, තස්ස වකසන අයං

අතිකරෙත්කථොසඞ්ගහිකතොතිකවදිතබ්කබො.ෙථං? නකෙවලං‘නකහතු ධම්මා

අථ කඛො අඤ්කඤපි න ච සකහතුොපි අකහතුොපි ඉච්කචව, අථ කඛො
අඤ්ඤථාපීති. ඉදං වුත්තං කහොති – යකථව හි ‘න කහතූ ධම්මා සකහතුොපි
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අකහතුොපි’, එවං ‘කහතූධම්මා සකහතුොපි අකහතුොපි’. යථා ච ‘න කහතූ

ධම්මා සකහතුොපි අකහතුොපි’, එවං ‘න කහතූ ධම්මා කහතුසම්පයුත්තාපි
කහතුවිප්පයුත්තාපී’ති. 

7-13. චූළන් රදුකෙසු අත්තකනො නිප්ඵාදකෙන සහ පච්චකයනාති 

සප්පච්චයා. නත්ථි එකතසං උප්පාකද වා ඨිතියං වා පච්චකයොති අප්පච්චයා. 

පච්චකයහි සමාගන්ත්වා ෙතාති සඞ්ෙ ා. න සඞ්ඛතාති අසඞ්ෙ ා. 

අවිනිබ්කභොගවකසනරූපංඑකතසංඅත්ථීති රූපිකනො. තථාවිධං නත්ථිඑකතසං

රූපන්ති අරූපිකනො. රුප්පනලක්ඛණංවාරූපං; තං එකතසංඅත්ථීති රූපිකනො. 

න රූපිකනො අරූපිකනො. කලොකියා ධම්මාති කලොකෙො වුච්චති 

ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්කඨනවට්ටං; තස්මිංපරියාපන්නභාකවනකලොකෙනියුත්තාති 

කලොකියා. තකතො උත්තිණ්ණාති උත්තරා; කලොකෙ අපරියාපන්නභාකවන

කලොෙකතො උත්තරාති කලොකුත් රා. කෙනචි විඤ්කඤයයාති
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසු කෙනචි එකෙන චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන වා 

කසොතවිඤ්ඤාකණන වා විජානිතබ්බා. කෙනචි න විඤ්කඤයයාති කතකනව
චක්ඛුවිඤ්ඤාකණනවාකසොතවිඤ්ඤාකණනවානවිජානිතබ්බා.එවංසන්කත 
ද්වින්නම්පිපදානංඅත්ථනානත්තකතොදුකෙොකහොති. 

14-19. ආසවකගොච්ෙකෙ ආසවන්තීති ආසවා. චක්ඛුකතොපි…කප.…

මනකතොපි සන්දන්ති පවත්තන්තීති වුත්තං කහොති. ධම්මකතො යාව කගොත්රභුං, 

ඔොසකතොයාවභවග්ගංසවන්තීතිවා ආසවා. එකතධම්කමඑතඤ්චඔොසං
අන්කතොෙරිත්වා පවත්තන්තීති අත්කථො. අන්කතොෙරණත්කථො හි අයං 

‘ආ’ොකරො. චිරපාරිවාසියට්කඨන මදිරාදකයො ආසවා. ආසවා වියාතිපි ආසවා. 
කලොෙස්මිඤ්හි චිරපාරිවාසිො මදිරාදකයො ආසවාති වුච්චන්ති. යදි ච

චිරපාරිවාසියට්කඨන ආසවා, එකතකයව භවිතුමරහන්ති. වුත්තඤ්කහතං –

‘‘පුරිමා, භික්ඛකව, කෙොටි න පඤ්ඤායති අවිජ්ජාය, ඉකතො පුබ්කබ අවිජ්ජා

නාකහොසී’’තිආදි(අ.නි.10.61). ආයතංවාසංසාරදුක්ඛංසවන්ති පසවන්තීතිපි 

ආසවා. තකතො අඤ්කඤ කනො ආසවා නාම. අත්තානං ආරම්මණං ෙත්වා

පවත්කතහි සහ ආසකවහීති සාසවා. එවංපවත්තමානානත්ථිඑකතසංආසවාති 

අනාසවා. කසසං කහතුකගොච්ඡකෙ වුත්තනකයන කවදිතබ්බං. අයං පන

විකසකසො – යථාතත්ථ ‘නකහතූකඛොපනධම්මාසකහතුොපිඅකහතුොපීති

අයං ඔසානදුකෙො පඨමදුෙස්ස දුතියපදංආදිම්හිඨකපත්වා වුත්කතො, එවං ඉධ
‘කනොආසවාකඛොපනධම්මාසාසවාපි අනාසවාපී’තිනවුත්කතො.කිඤ්චාපින

වුත්කතො, අථ කඛො අයඤ්ච අඤ්කඤො ච කභකදො තත්ථ වුත්තනකයකනව
කවදිතබ්කබො. 

20-25. සංකයොජනකගොච්ෙකෙ යස්ස සංවිජ්ජන්ති, තං පුග්ගලං වට්ටස්මිං 

සංකයොකජන්ති බන්ධන්තීති සංකයොජනා. තකතො අඤ්කඤ කනො සංකයොජනා 
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නාම. ආරම්මණභාවං උපගන්ත්වා සංකයොජනසම්බන්ධකන සංකයොජනානං

හිතාති සංකයොජනියා. සංකයොජනස්ස ආරම්මණපච්චයභූතානංඑතං අධිවචනං.

න සංකයොජනියා අසංකයොජනියා. කසසං කහතුකගොච්ඡකෙ වුත්තනකයකනව
කයොකජතබ්බං. 

26-31. ගන්ථකගොච්ෙකෙ යස්ස සංවිජ්ජන්ති තං චුතිපටිසන්ධිවකසන 

වට්ටස්මිං ගන්කථන්ති ඝකටන්තීති ගන්ථා. තකතො අඤ්කඤ කනො ගන්ථා. 

ආරම්මණෙරණවකසන ගන්කථහි ගන්ථිතබ්බාති ගන්ථනියා. කසසං

කහතුකගොච්ඡකෙ වුත්තනකයකනව කයොකජතබ්බං. යථා ච ඉධ, එවං ඉකතො
පකරසුපිවුත්තාවකසසංතත්ථතත්ථවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං. 

32-37. ඔඝකගොච්ෙකෙ යස්ස සංවිජ්ජන්ති තං වට්ටස්මිංකයව ඔහනන්ති 

ඔසීදාකපන්තීති ඔඝා. ආරම්මණං ෙත්වා අතික්ෙමනීයකතො ඔකඝහි 

අතික්ෙමිතබ්බාති ඔඝනියා. ඔඝානංආරම්මණධම්මාඑව කවදිතබ්බා. 

38-43. කයොගකගොච්ෙකෙ වට්ටස්මිං කයොකජන්තීති කයොගා. කයොගනියා 
ඔඝනියාවියකවදිතබ්බා. 

44-49. නීවරණකගොච්ෙකෙ චිත්තං නීවරන්ති පරිකයොනන්ධන්තීති 

නීවරණා.නීවරණියා සංකයොජනියාවියකවදිතබ්බා. 

50-54. පරාමාසකගොච්ෙකෙ ධම්මානං යථාභූතං අනිච්චාදිආොරං
අතික්ෙමිත්වා ‘නිච්ච’න්ති ආදිවකසන පවත්තමානා පරකතො ආමසන්තීති 

පරාමාසා. පරාමාකසහිආරම්මණෙරණවකසනපරාමට්ඨත්තා පරාමට්ඨා. 

55-68. මහන් රදුකෙසු ආරම්මණං අග්ගකහත්වා අප්පවත්තිකතො සහ 

ආරම්මකණනාති සාරම්මණා. නත්ථි එකතසං ආරම්මණන්ති අනාරම්මණා. 

චින්තනට්කඨන චිත් ා, විචිත්තට්කඨනවා චිත් ා. අවිප්පකයොගවකසනකචතසි 

නියුත්තාති කච සිො. නිරන්තරභාවූපගමනතාය, උප්පාදකතො යාව භඞ්ගා, 

චිත්කතන සංසට්ඨාති චිත් සංසට්ඨා. එෙකතො වත්තමානාපි නිරන්තරභාවං

අනුපගමනතාය චිත්කතන විසංසට්ඨාති චිත් විසංසට්ඨා. සමුට්ඨහන්ති

එකතනාති සමුට්ඨානං. චිත්තං සමුට්ඨානං එකතසන්ති චිත් සමුට්ඨානා. සහ

භවන්තීති සහභුකනො.චිත්කතනසහභුකනො චිත් සහභුකනො. අනුපරිවත්තන්තීති 

අනුපරිවත්තිකනො. කිං අනුපරිවත්තන්ති? චිත්තං. චිත්තස්ස අනුපරිවත්තිකනො 

චිත් ානුපරිවත්තිකනො. චිත්තසංසට්ඨා ච කත චිත්තසමුට්ඨානා චාති 

චිත් සංසට්ඨසමුට්ඨානා. චිත්තසංසට්ඨා ච කත චිත්තසමුට්ඨානා ච

චිත්තසහභුකනො එව චාති චිත් සංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුකනො. චිත්තසංසට්ඨා ච
කත චිත්තසමුට්ඨානා ච චිත්තානුපරිවත්තිකනො එව චාති 

චිත් සංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො. කසසානි සබ්බපදානි වුත්තපදානං
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88 

පටුන 

පටික්කඛපවකසන කවදිතබ්බානි. අජ්ඣත්තජ්ඣත්තං සන්ධාය 

අජ්ඣත්තත්තිකෙවුත්තවකසනඅජ්ඣත්තාව අජ්ඣත්තිො. තකතො බහිභූතාති 

බාහිරා. උපාදියන්කතව භූතානි, න භූතානි විය උපාදියන්තීති උපාදා. න

උපාදියන්කතවාති කනොඋපාදා. 

69-74. උපාදානකගොච්ෙකෙ භුසං ආදියන්තීති උපාදානා; දළ්හග්ගාහං
ගණ්හන්තීතිඅත්කථො.තකතොඅඤ්කඤකනොඋපාදානා. 

75-82. කිකලසකගොච්ෙකෙ සංකිලට්ඨත්තිකෙ වුත්තනකයකනව අත්කථො 
කවදිතබ්කබො. 

83-100. පිට්ඨිදුකෙසු ොකම අවචරන්තීති ොමාවචරා රූකප අවචරන්තීති 

රූපාවචරා. අරූකප අවචරන්තීති අරූපාවචරා. අයකමත්ථ සඞ්කඛකපො.
විත්ථාකරො පන පරකතො ආවි භවිස්සති. කතභූමෙවට්කට පරියාපන්නා

අන්කතොගධාති පරියාපන්නා. තස්මිං න පරියාපන්නාති අපරියාපන්නා. 
වට්ටමූලං ඡන්දන්තා නිබ්බානං ආරම්මණං ෙත්වා වට්ටකතො නියයන්තීති 

නියයානිො. ඉමිනා ලක්ඛකණන න නියයන්තීති අනියයානිො. චුතියා වා

අත්තකනො වා පවත්තියා අනන්තරං ඵලදාකන නියතත්තා නිය ා. තථා

අනියතත්තා අනිය ා. අඤ්කඤ ධම්කම උත්තරන්ති පජහන්තීති උත් රා. 

අත්තානං උත්තරිතුං සමත්කථහිසහඋත්තකරහීති සඋත් රා. නත්ථි එකතසං

උත්තරාති අනුත් රා. රණන්ති එකතහීති රණා; කයහි අභිභූතා සත්තා

නානප්පොකරන ෙන්දන්ති පරිකදවන්ති, කතසං රාගාදීනං එතං අධිවචනං. 

සම්පකයොගවකසන පහාකනෙට්ඨතාවකසන ච සහ රකණහීති සරණා. 

කතනාොකරනනත්ථිඑකතසංරණාති අරණා. 

සුත්තන්තිෙදුෙමාතිොපදවණ්ණනා 

101-108. සුත්තන්තිෙදුකෙසු සම්පකයොගවකසන විජ්ජං භජන්තීති 

විජ්ජාභාගිකනො; විජ්ජාභාකග විජ්ජාකෙොට්ඨාකස වත්තන්තීතිපි විජ්ජාභාගිකනො.

තත්ථ විපස්සනාඤාණං, මකනොමයිද්ධි, ඡ අභිඤ්ඤාති අට්ඨ විජ්ජා. පුරිකමන
අත්කථන තාහි සම්පයුත්තධම්මාපි විජ්ජාභාගිකනො. පච්ඡකමන අත්කථන තාසු
යා ොචි එො විජ්ජා විජ්ජා. කසසා විජ්ජාභාගිකනොති. එවං විජ්ජාපි විජ්ජාය
සම්පයුත්තධම්මාපි විජ්ජාභාගිකනොත්කවව කවදිතබ්බා. ඉධ පන 

සම්පයුත්තධම්මාව අධිප්කපතා. සම්පකයොගවකසකනව අවිජ්ජං භජන්තීති 

අවිජ්ජාභාගිකනො. අවිජ්ජාභාකග අවිජ්ජාකෙොට්ඨාකස වත්තන්තීතිපි 
අවිජ්ජාභාගිකනො. තත්ථ දුක්ඛපටිච්ඡාදෙං තකමො සමුදයාදිපටිච්ඡාදෙන්ති
චතස්කසො අවිජ්ජා. පුරිමනකයකනවතාහිසම්පයුත්තධම්මාපි අවිජ්ජාභාගිකනො.
තාසුයාොචි එො අවිජ්ජා අවිජ්ජා. කසසා අවිජ්ජාභාගිකනොති. එවං අවිජ්ජාපි
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අවිජ්ජාය සම්පයුත්තධම්මාපි අවිජ්ජාභාගිකනොත්කවව කවදිතබ්බා. ඉධ පන
සම්පයුත්තධම්මාව අධිප්කපතා. 

පුන අනජ්කඣොත්ථරණභාකවන කිකලසන්ධොරං විද්ධංකසතුං

අසමත්ථතාය විජ්ජු උපමා එකතසන්ති විජ්ජූපමා. නිස්කසසං 
විද්ධංසනසමත්ථතාය වජිරං උපමා එකතසන්ති වජිරූපමා. බාකලසු ඨිතත්තා

යත්ථඨිතා තදුපචාකරන බාලා. පණ්ඩිකතසුඨිතත්තා පණ්ඩි ා. බාලෙරත්තාවා

බාලා, පණ්ඩිතෙරත්තා පණ්ඩිතා. ෙණ්හාති ොළො, චිත්තස්ස 

අපභස්සරභාවෙරණා. සුක්ොති ඔදාතා, චිත්තස්ස පභස්සරභාවෙරණා.

ෙණ්හාභිජාතිකහතුකතොවා ෙණ්හා; සුක්ොභිජාතිකහතුකතො සුක්ො. ඉධකචව

සම්පරාකයච තකපන්තීති  පනීයා. නතපනීයා අ පනීයා. 

අධිවචනදුොදකයො තකයො අත්ථකතො නින්නානාෙරණා; 
බයඤ්ජනකමකවත්ථ නානං. සිරිවඩ්ෙකෙො ධනවඩ්ෙකෙොති ආදකයො හි

වචනමත්තකමවඅධිොරංෙත්වාපවත්තා අධිවචනා නාම. අධිවචනානංපථා 

අධිවචනපථා. ‘‘අභිසඞ්ඛකරොන්තීති කඛො, භික්ඛකව, තස්මා සඞ්ඛාරා’’ති (සං.

නි.3.79) එවං නිද්ධාකරත්වාසකහතුෙංෙත්වාවුච්චමානාඅභිලාපා නිරුත්ති 

නාම.නිරුත්තීනංපථා නිරුත්තිපථා. තක්කෙොවිතක්කෙොසඞ්ෙප්කපොති(ධ.ස.

7) එවං කතන කතන පොකරනඤාපනකතො පඤ්ඤත්ති නාම. පඤ්ඤත්තීනං

පථා පඤ්ඤත්තිපථා. එත්ථ චඑෙංදුෙංවත්වාපි ඉතකරසංවචකනපකයොජනං
කහතුකගොච්ඡකෙවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං. 

109-118. නාමරූපදුකෙ නාමෙරණට්කඨනනමනට්කඨනනාමනට්කඨනච 

නාමං. රුප්පනට්කඨන රූපං. අයකමත්ථ සඞ්කඛකපො. විත්ථාකරො පන 

නික්කෙපෙණ්කඩ ආවිභවිස්සති. අවිජ්ජාතිදුක්ඛාදීසුඅඤ්ඤාණං. භව ණ්හාති

භවපත්ථනා. භවදිට්ඨීතිභකවො වුච්චතිසස්සතං; සස්සතවකසනඋප්පජ්ජනදිට්ඨි. 

විභවදිට්ඨීති විභකවො වුච්චති උච්කඡදං; උච්කඡදවකසන උප්පජ්ජනදිට්ඨි.

සස්සකතොඅත්තාචකලොකෙොචාතිපවත්තාදිට්ඨි සස්ස දිට්ඨි. උච්ඡජ්ජිස්සතීති

පවත්තා දිට්ඨි උච්කෙදදිට්ඨි. අන්තවාති පවත්තා දිට්ඨි අන් වාදිට්ඨි. 

අනන්තවාති පවත්තා දිට්ඨි අනන් වාදිට්ඨි. පුබ්බන්තං අනුගතා දිට්ඨි 

පුබ්බන් ානුදිට්ඨි. අපරන්තංඅනුගතාදිට්ඨි අපරන් ානුදිට්ඨි. අහිරිෙන්තියංන 

හිරියති හිරියිතබ්කබනාති (ධ. ස. 387) එවං විත්ථාරිතා නිල්ලජ්ජතා. 

අකනොත් ප්පන්ති යං න ඔත්තප්පති ඔත්තප්පිතබ්කබනාති එවං විත්ථාරිකතො

අභායනෙආොකරො. හිරියනා හිරී, ඔත්තප්පනා ඔත් ප්පං. කදොවචස්සතාදීසු
දුක්ඛං වකචො එතස්මිං විප්පටිකූලගාහිම්හි විපච්චනීෙසාකත අනාදකර

පුග්ගකලති දුබ්බකචො. තස්ස ෙම්මං කදොවචස්සං. තස්ස භාකවො කදොවචස්ස ා. 

පාපා අස්සද්ධාදකයො පුග්ගලා එතස්ස මිත්තාති පාපමිත්කතො; තස්ස භාකවො 
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පාපමිත්  ා. කසොවචස්ස ා ච ෙලයාණමිත්  ා ච වුත්තපටිපක්ඛනකයන
කවදිතබ්බා. 

119-123. ‘පඤ්චපි ආපත්තික්ඛන්ධා ආපත්තිකයො, සත්තපි 

ආපත්තික්ඛන්ධා ආපත්තිකයො’ති (ධ. ස. 1336) එවං වුත්තාසු ආපත්තීසු

කුසලභාකවො ආපත්තිකුසල ා. තාහි ආපත්තීහි වුට්ඨාකන කුසලභාකවො 

ආපත්තිවුට්ඨානකුසල ා. සමාපත්තීසු කුසලභාකවො සමාපත්තිකුසල ා. 
සමාපත්තීනං අප්පනාපරිච්කඡදපඤ්ඤාකයතංඅධිවචනං.සමාපත්තීහි වුට්ඨාකන 

කුසලභාකවො සමාපත්තිවුට්ඨානකුසල ා. අට්ඨාරසසු ධාතූසු කුසලභාකවො 

ධාතුකුසල ා. තාසංකයව ධාතූනං මනසිොකර කුසලභාකවො 

මනසිොරකුසල ා. චක්ඛායතනාදීසු කුසලභාකවො ආය නකුසල ා. 

ද්වාදසඞ්කග පටිච්චසමුප්පාකද කුසලභාකවො පටිච්චසමුප්පාදකුසල ා. තස්මිං

තස්මිංඨාකනකුසලභාකවො ඨානකුසල ා. ඨානන්තිොරණංවුච්චති.තස්මිඤ්හි 

තදායත්තවුත්තිතාය ඵලං තිට්ඨති නාම, තස්මා ඨානන්ති වුත්තං. අට්ඨාකන

කුසලභාකවො අට්ඨානකුසල ා. 

124-134. උජුභාකවො අජ්ජකවො. මුදුභාකවො මද්දකවො. අධිවාසනසඞ්ඛාකතො

ඛමනභාකවො ෙන්ති. සුරතස්සභාකවො කසොරච්චං. සම්කමොදෙමුදුභාවසඞ්ඛාකතො

සඛිලභාකවො සාෙලයං. යථා පකරහි සද්ධිං අත්තකනො ඡද්දං න කහොති එවං 

ධම්මාමිකසහි පටිසන්ථරණං පටිසන්ථාකරො. ඉන්ද්රියසංවරකභදසඞ්ඛාකතො

මනච්ඡට්කඨසු ඉන්ද්රිකයසු අගුත්තද්වාරභාකවො ඉන්ද්රිකයසු අගුත් ද්වාර ා. 

පටිග්ගහණපරිකභොගවකසන කභොජකන මත්තං අජානනභාකවො කභොජකන

අමත් ඤ්ඤු ා. අනන්තරදුකෙො වුත්තපටිපක්ඛනකයන කවදිතබ්කබො.

සතිවිප්පවාසසඞ්ඛාකතො මුට්ඨස්සතිභාකවො මුට්ඨස්සච්චං. අසම්පජානභාකවො 

අසම්පජඤ්ඤං. සරතීති සති. සම්පජානාතීති සම්පජඤ්ඤං. අප්පටිසඞ්ඛාකන

අෙම්පනට්කඨන පටිසඞ්ඛානසඞ්ඛාතං බලං පටිසඞ්ොනබලං. වීරියසීකසන

සත්ත කබොජ්ඣඞ්කග භාකවන්තස්ස උප්පන්නං බලං භාවනාබලං. 

පච්චනීෙධම්කම සකමතීති සමකථො. අනිච්චාදිවකසන විවිකධන ආොකරන

පස්සතීති විපස්සනා. සමකථොව තං ආොරං ගකහත්වා පුන පවත්කතතබ්බස්ස

සමථස්ස නිමිත්තවකසන සමථනිමිත් ං. පග්ගාහනිමිත්කතපි එකසව නකයො.

සම්පයුත්තධම්කම පග්ගණ්හාතීති පග්ගාකහො. නවික්ඛිපතීති අවික්කෙකපො. 

135-142. සීලවිනාසිො අසංවරසඞ්ඛාතා සීලස්ස විපත්ති සීලවිපත්ති. 

සම්මාදිට්ඨිවිනාසිො මිච්ඡාදිට්ඨිසඞ්ඛාතා දිට්ඨියා විපත්ති දිට්ඨිවිපත්ති. 
කසොරච්චකමව සීලස්ස සම්පාදනකතො සීලපරිපූරණකතො සීලස්ස සම්පදාති 

සීලසම්පදා. දිට්ඨිපාරිපූරිභූතං ඤාණං දිට්ඨියා සම්පදාති දිට්ඨිසම්පදා. 

විසුද්ධිභාවං සම්පත්තා සීලසඞ්ඛාතා සීලස්ස විසුද්ධි, සීලවිසුද්ධි. 

නිබ්බානසඞ්ඛාතංවිසුද්ධිං පාකපතුංසමත්ථා, දස්සනසඞ්ඛාතා, දිට්ඨියාවිසුද්ධි 
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පටුන 

දිට්ඨිවිසුද්ධි. දිට්ඨිවිසුද්ධි කෙො පන යථාදිට්ඨිස්ස ච පධානන්ති

ෙම්මස්සෙතඤ්ඤාණාදිසඞ්ඛාතා දිට්ඨිවිසුද්ධි කචව යථාදිට්ඨිස්ස ච

අනුරූපදිට්ඨිස්ස ෙලයාණදිට්ඨිස්ස තංසම්පයුත්තකමව පධානං. සංකවකගොති

ජාතිආදීනි පටිච්ච උප්පන්නභයසඞ්ඛාතං සංවිජ්ජනං. සංකවජනියට්ඨානන්ති

සංකවගජනෙං ජාතිආදිොරණං. සංවිග්ගස්ස ච කයොනිකසොපධානන්ති එවං

සංකවගජාතස්ස උපායපධානං. අසන්තුට්ඨි ා ච කුසකලසු ධම්කමසූති

කුසලධම්මපූරකණ අසන්තුට්ඨිභාකවො. අප්පටිවානි ා ච පධානස්මින්ති
අරහත්තං අපත්වා පධානස්මිං අනිවත්තනතා අකනොසක්ෙනතා. විජානනකතො 

විජ්ජා. විමුච්චනකතො විමුත්ති.ෙකය ඤාණන්තිකිකලසක්ඛයෙකරඅරියමග්කග

ඤාණං. අනුප්පාකද ඤාණන්ති පටිසන්ධිවකසන අනුප්පාදභූකත
තංතංමග්ගවජ්ඣකිකලසානං අනුප්පාදපරිකයොසාකන උප්පන්කන අරියඵකල
ඤාණං.අයංමාතිොයඅනුපුබ්බපදවණ්ණනා. 

දුෙමාතිොපදවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ොමාවචරකුසලපදභාජනීයං 

1. ඉදානි යථානික්ඛිත්තාය මාතිොය සඞ්ගහිකත ධම්කම පකභදකතො

දස්කසතුං ෙ කම ධම්මා කුසලාති ඉදං පදභාජනීයං ආරද්ධං. තත්ථ යකදතං 

යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසලං චිත් ං උප්පන්නං කහොතීති පඨමං

ොමාවචරකුසලං දස්සිතං, තස්ස තාව නිද්කදකස ධම්මවවත්ථානවාකරො 
සඞ්ගහවාකරො සුඤ්ඤතවාකරොති තකයො මහාවාරා කහොන්ති. කතසු
ධම්මවවත්ථානවාකරො උද්කදසනිද්කදසවකසන ද්විධා ඨිකතො. කතසු 

උද්කදසවාරස්ස පුච්ඡා, සමයනිද්කදකසො, ධම්මුද්කදකසො, අප්පනාති චත්තාකරො 

පරිච්කඡදා. කතසු ‘ෙ කමධම්මාකුසලා’තිඅයං පුච්ඡානාම. ‘යස්මිංසමකය

ොමාවචරං…කප.…  ස්මිං සමකය’ති අයං සමයනිද්කදකසො නාම. ‘ඵස්කසො

කහොති…කප.…අවික්කෙකපොකහොතී’ති අයංධම්මුද්කදකසොනාම. ‘කයවාපන

 ස්මිං සමකය අඤ්කඤපි අත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නා අරූපිකනො ධම්මා ඉකම

ධම්මාකුසලා’තිඅයංඅප්පනා නාම. 

එවං චතූහි පරිච්කඡකදහි ඨිතස්ස උද්කදසවාරස්ස ය්වායං පඨකමො 

පුච්ඡාපරිච්කඡකදො, තත්ථ‘ෙතකමධම්මාකුසලා’තිඅයංෙකථතුෙමයතාපුච්ඡා. 

පඤ්චවිධාහි පුච්ො – අදිට්ඨකජොතනාපුච්ඡා, දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා, 

විමතිච්කඡදනාපුච්ඡා, අනුමතිපුච්ඡා, ෙකථතුෙමයතාපුච්ඡාති. තාසං ඉදං
නානත්තං– 

ෙතමා අදිට්ඨකජොතනාපුච්ඡා? පෙතියා ලක්ඛණං අඤ්ඤාතං කහොති, 
අදිට්ඨං අතුලතං අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං. තස්ස ඤාණාය දස්සනාය
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තුලනාය තීරණාය විභූතත්ථාය විභාවනත්ථාය පඤ්හං පුච්ඡති. අයං

අදිට්ඨකජොතනාපුච්ඡා(මහානි.150; චූළනි.පුණ්ණෙමාණවපුච්ඡානිද්කදස12). 

ෙතමා දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා? පෙතියා ලක්ඛණං ඤාතං කහොති, දිට්ඨං 

තුලතං තීරිතං විභූතං විභාවිතං, කසො අඤ්කඤහි පණ්ඩිකතහි සද්ධිං

සංසන්දනත්ථාය පඤ්හං පුච්ඡති. අයං දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා (මහානි. 150; 

චූළනි. පුණ්ණෙමාණවපුච්ඡානිද්කදස12). 

ෙතමා විමතිච්කඡදනාපුච්ඡා? පෙතියා සංසයපක්ඛන්කදො කහොති, 

විමතිපක්ඛන්කදො ද්කවළ්හෙජාකතො – ‘එවං නු කඛො, නනු කඛො, කිංනු කඛො, 
ෙථං නු කඛො’ති. කසො විමතිච්කඡදනත්ථාය පඤ්හං පුච්ඡති. අයං 

විමතිච්කඡදනාපුච්ඡා(මහානි.150; චූළනි.පුණ්ණෙමාණවපුච්ඡානිද්කදස12). 

ෙතමාඅනුමතිපුච්ඡා? භගවාභික්ඛූනංඅනුමතියාපඤ්හංපුච්ඡති– ‘තංකිං

මඤ්ඤථ, භික්ඛකව, රූපංනිච්චං වා අනිච්චං වා’ති? ‘අනිච්චං, භන්කත’. ‘යං

පනානිච්චංදුක්ඛංවාතංසුඛංවා’ති? ‘දුක්ඛං, භන්කත’. ‘යංපනානිච්චංදුක්ඛං

විපරිණාමධම්මං, ෙල්ලංනුතංසමනුපස්සිතුංඑතංමම, එකසොහමස්මි, එකසො

කම අත්තා’ති? ‘කනොකහතං, භන්කත’ති (සං. නි. 3.79; මහාව. 21). අයං 
අනුමතිපුච්ඡා. 

ෙතමා ෙකථතුෙමයතාපුච්ඡා? භගවා භික්ඛූනං ෙකථතුෙමයතාය පඤ්හං 

පුච්ඡති.‘‘චත්තාකරොකම, භික්ඛකව, සතිපට්ඨානා.ෙතකමචත්තාකරො’’ති(දී.නි. 

2.373)? අයංෙකථතුෙමයතාපුච්ඡාති. 

තත්ථ බුද්ධානං පුරිමා තිස්කසො පුච්ඡා නත්ථි. ෙස්මා? බුද්ධානඤ්හි තීසු

අද්ධාසු කිඤ්චි සඞ්ඛතං, අද්ධාවිමුත්තං වා අසඞ්ඛතං, අදිට්ඨං අනඤ්ඤාතං
අකජොතිතං අතුලතං අතීරිතං අවිභූතං අවිභාවිතං නාම නත්ථි. කතන කතසං

අදිට්ඨකජොතනාපුච්ඡානත්ථි.යංපනභගවතාඅත්තකනොඤාකණනපටිවිද්ධං, 
තස්ස අඤ්කඤන සමකණන වා බ්රාහ්මකණන වා කදකවන වා මාකරන වා
බ්රහ්මුනා වා සද්ධිං සංසන්දනකිච්චං නත්ථි. කතනස්ස දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ඡා
නත්ථි. යස්මා පකනස අෙථංෙථී තිණ්ණවිචිකිච්කඡො සබ්බධම්කමසු

විහතසංසකයො, කතනස්ස විමතිච්කඡදනාපුච්ඡා නත්ථි. ඉතරා ද්කව පන පුච්ඡා
භගවකතොඅත්ථි.තාසුඅයංෙකථතුෙමයතාපුච්ඡාති කවදිතබ්බා. 

තත්ථ ‘ෙ කම’තිපකදනනිද්දිසිතබ්බධම්කම පුච්ඡති. ‘ධම්මාකුසලා’තිහි
වචනමත්කතන ‘කිංෙතාකිංවාෙකරොන්තී’තිනසක්ො ඤාතුං. ‘ෙතකම’ති
වුත්කත පන කතසං පුට්ඨභාකවො පඤ්ඤායති. කතන වුත්තං ‘ෙතකමතිපකදන 

නිද්දිසිතබ්බධම්කම පුච්ඡතී’ති. ‘ධම්මා කුසලා’තිපදද්වකයන පුච්ඡාය
පුට්ඨධම්කමදස්කසති.කතසංඅත්කථොකහට්ඨා පොසිකතොව. 
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ෙස්මා පකනත්ථ මාතිොයං විය ‘කුසලා ධම්මා’ති අවත්වා ‘ධම්මා 

කුසලා’ති පදානුක්ෙකමො ෙකතොති? පකභදකතො ධම්මානං කදසනං දීකපත්වා 
පකභදවන්තදස්සනත්ථං. ඉමස්මිඤ්හි අභිධම්කම ධම්මාව කදකසතබ්බා. කත ච

කුසලාදීහි පකභකදහි අකනෙප්පකභදා. තස්මා ධම්මාකයව ඉධ කදකසතබ්බා. 

නායං කවොහාරකදසනා. කත ච අකනෙප්පකභදකතො කදකසතබ්බා, න
ධම්මමත්තකතො. පකභදකතො හි කදසනා ඝනවිනිබ්කභොගපටිසම්භිදාඤාණාවහා

කහොතීති‘කුසලා ධම්මා’තිඑවංපකභදකතොධම්මානංකදසනංදීකපත්වා, ඉදානි

කයකතනපකභකදනකදකසතබ්බා ධම්මාකත දස්කසතුං, අයං ‘ෙ කමධම්මා 

කුසලා’තිපදානුක්ෙකමොෙකතොතිකවදිතබ්කබො. පකභදවන්කතසුහි දස්සිකතසු
පකභකදො දස්සියමාකනොයුජ්ජතිසුවිඤ්කඤකයයොචකහොතීති. 

ඉදානි යස්මිංසමකයොමාවචරංකුසලං චිත් න්ති.එත්ථ– 

සමකයනිද්දිසිචිත්තං, චිත්කතනසමයංමුනි; 

නියකමත්වානදීකපතුං, ධම්කමතත්ථපකභදකතො. 

‘යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසලං චිත්ත’න්ති හි නිද්දිසන්කතො භගවා

සමකය චිත්තං නිද්දිසි. කිංොරණා? කතන සමයනියමිකතන චිත්කතන

පරිකයොසාකන ‘තස්මිංසමකය’තිඑවංසමයංනියකමත්වාන, අථවිජ්ජමාකනපි

සමයනානත්කත යස්මිං සමකය චිත්තං තස්මිංකයව සමකය ඵස්කසො කහොති, 
කවදනා කහොතීති එවං තස්මිං චිත්තනියමිකත සමකය එකත
සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණඝනවකසන දුරනුකබොධප්පකභකදඵස්සකවදනාදකයො
ධම්කම කබොකධතුන්තිඅත්කථො. 

ඉදානි ‘යස්මිං සමකය’තිආදීසු අයමනුපුබ්බපදවණ්ණනා. යස්මින්ති

අනියමකතො භුම්මනිද්කදකසො. සමකයති අනියමනිද්දිට්ඨපරිදීපනං. එත්තාවතා
අනියමකතොසමකයො නිද්දිට්කඨොකහොති.තත්ථසමයසද්කදො– 

සමවාකයඛකණොකල, සමූකහකහතුදිට්ඨිසු; 

පටිලාකභපහාකනච, පටිකවකධචදිස්සති. 

තථාහිස්ස‘‘අප්කපවනාමස්කවපිඋපසඞ්ෙකමයයාමොලඤ්ච සමයඤ්ච

උපාදායා’’ති (දී. නි. 1.447) එවමාදීසු සමවාකයො අත්කථො. ‘‘එකෙොව කඛො, 

භික්ඛකව, ඛකණො ච සමකයො ච බ්රහ්මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ. නි. 8.29) 

ඛකණො. ‘‘උණ්හසමකයො පරිළාහසමකයො’’තිආදීසු (පාචි. 358) ොකලො.

‘‘මහාසමකයො පවනස්මි’’න්තිආදීසු සමූකහො. ‘‘සමකයොපි කඛො කත, භද්දාල, 

අප්පටිවිද්කධොඅකහොසි – භගවාකඛොසාවත්ථියංවිහරති, භගවාපිමංජානිස්සති

‘භද්දාලනාම භික්ඛුසත්ථුසාසකනසික්ඛායඅපරිපූරොරී’ති.අයම්පිකඛොකත, 

භද්දාල, සමකයො අප්පටිවිද්කධොඅකහොසී’’තිආදීසු(ම.නි.2.135) කහතු.‘‘කතන
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කඛො පන සමකයන උග්ගාහමාකනො පරිබ්බාජකෙො සමණමුණ්ඩිොපුත්කතො 
සමයප්පවාදකෙ තින්දුොචීකර එෙසාලකෙ මල්ලොය ආරාකම

පටිවසතී’’තිආදීසු(ම.නි.2.260) දිට්ඨි. 

‘‘දිට්කඨධම්කමචකයොඅත්කථො, කයොචත්කථොසම්පරායිකෙො; 

අත්ථාභිසමයාධීකරො, පණ්ඩිකතොතිපවුච්චතී’’ති.(සං.නි.1.129) – 

ආදීසු පටිලාකභො. ‘‘සම්මා මානාභිසමයා අන්තමොසි දුක්ඛස්සා’’තිආදීසු

(ම. නි. 1.28) පහානං. ‘‘දුක්ඛස්ස පීළනට්කඨො සඞ්ඛතට්කඨො සන්තාපට්කඨො

විපරිණාමට්කඨො අභිසමයට්කඨො’’තිආදීසු (පටි. ම. 2.8) පටිකවකධො.
එවමකනකෙසු සමකයසු– 

සමවාකයොඛකණොොකලො, සමූකහොකහතුකයවච; 

එකතපඤ්චපිවිඤ්කඤයයා, සමයාඉධවිඤ්ඤුනා. 

‘යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසල’න්ති ඉමස්මිඤ්හි කුසලාධිොකර කතසු
නවසුසමකයසුඑකතසමවායාදකයොපඤ්චසමයාපණ්ඩිකතනකවදිතබ්බා. 

කතසුපච්චයසාමග්ගී, සමවාකයොඛකණොපන; 

එකෙොවනවකමොකඤකයයො, චක්ොනිචතුකරොපිවා. 

යාහිඑසාසාධාරණඵලනිප්ඵාදෙත්කතනසණ්ඨිතාපච්චයානංසාමග්ගී, සා

ඉධ සමවාකයොතිඤාතබ්බා. ‘‘එකෙොව කඛො, භික්ඛකව, ඛකණො ච සමකයො ච 

බ්රහ්මචරියවාසායා’’ති(අ.නි.8.29) එවංවුත්කතොපනනවකමොවඛකණොඑකෙො

ඛකණොති කවදිතබ්කබො.යානිවා පකනතානි‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛකව, චක්ොනි
කයහි සමන්නාගතානං කදවමනුස්සානං චතුචක්ෙං වත්තතී’’ති – එත්ථ 

‘පතිරූපකදසවාකසො, සප්පුරිසූපනිස්සකයො, අත්තසම්මාපණිධි, පුබ්කබ ච

ෙතපුඤ්ඤතා’ති (අ.නි.4.31) චත්තාරිචක්ොනිවුත්තානි, එතානි වාඑෙජ්ඣං 
ෙත්වා ඔොසට්කඨන ඛකණොති කවදිතබ්බානි. තානි හි කුසලුප්පත්තියා
ඔොසභූතානි. 

එවංසමවායඤ්චඛණඤ්චඤත්වාඉතකරසු– 

තංතංඋපාදායපඤ්ඤත්කතො, ොකලොකවොහාරමත්තකෙො; 

පුඤ්කජොඵස්සාදිධම්මානං, සමූකහොතිවිභාවිකතො. 

‘චිත්තොකලො රූපොකලො’තිආදිනා හි නකයන ධම්කම වා, ‘අතීකතො 

අනාගකතො’තිආදිනා නකයන ධම්මවුත්තිං වා, ‘බීජොකලො අඞ්කුරොකලො’ති

ආදිනා නකයන ධම්මපටිපාටිං වා, ‘උප්පාදොකලො ජරාොකලො’තිආදිනා

නකයන ධම්මලක්ඛණං වා, ‘කවදියනොකලො සඤ්ජානනොකලො’තිආදිනා
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නකයන ධම්මකිච්චං වා, ‘න්හානොකලො පානොකලො’තිආදිනා නකයන

සත්තකිච්චං වා, ‘ගමනොකලො ඨානොකලො’තිආදිනා නකයන ඉරියාපථං වා, 

‘පුබ්බණ්කහො සායන්කහො දිවා රත්තී’තිආදිනා නකයන 

චන්දිමසූරියාදිපරිවත්තනං වා, ‘අඩ්ෙමාකසො මාකසො’තිආදිනා නකයන
අකහොරත්තාදිසඞ්ඛාතං ොලසඤ්චයංවාති–එවංතංතංඋපාදායපඤ්ඤත්කතො
ොකලො නාම. කසො පකනස සභාවකතො අවිජ්ජමානත්තා පඤ්ඤත්තිමත්තකෙො

එවාතිකවදිතබ්කබො.කයොපකනසඵස්සකවදනාදීනං ධම්මානංපුඤ්කජො, කසොඉධ
සමූකහොතිවිභාවිකතො.එවංොලසමූකහපිඤත්වාඉතකරොපන– 

කහතූතිපච්චකයොකවත්ථ, තස්සද්වාරවකසනවා; 

අකනෙභාකවොවිඤ්කඤකයයො, පච්චයානංවකසනවා. 

එත්ථහිපච්චකයොවකහතුනාම, තස්සද්වාරානංවා පච්චයානංවා වකසන

අකනෙභාකවො කවදිතබ්කබො. ෙථං? චක්ඛුද්වාරාදීසු හි උප්පජ්ජමානානං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං චක්ඛුරූපආකලොෙමනසිොරාදකයො පච්චයා, 

මහාපෙරකණ ච ‘‘කහතුපච්චකයො ආරම්මණපච්චකයො’’තිආදිනා නකයන
චතුවීසති පච්චයා වුත්තා. කතසු ඨකපත්වා විපාෙපච්චයඤ්ච

පච්ඡාජාතපච්චයඤ්ච, කසසා කුසලධම්මානං පච්චයා කහොන්තිකයව. කත
සබ්කබපි ඉධ කහතූති අධිප්කපතා. එවමස්ස ඉමිනා ද්වාරවකසන වා

පච්චයවකසනවාඅකනෙභාකවොකවදිතබ්කබො. එවකමකතසමවායාදකයොපඤ්ච
අත්ථාඉධසමයසද්කදනපරිග්ගහිතාති කවදිතබ්බා. 

‘ෙස්මාපනඑකතසුයංකිඤ්චිඑෙංඅපරිග්ගකහත්වාසබ්කබසං පරිග්ගකහො

ෙකතො’ති? ‘කතන කතන තස්ස තස්ස අත්ථවිකසසස්ස දීපනකතො. එකතසු හි 
සමවායසඞ්ඛාකතො සමකයො අකනෙකහතුකතො වුත්තිං දීකපති. කතන
එෙොරණවාකදො පටිකසධිකතො කහොති. සමවාකයො ච නාම
සාධාරණඵලනිප්ඵාදකන අඤ්ඤමඤ්ඤාකපක්කඛො කහොති. තස්මා ‘එකෙො
ෙත්තා නාම නත්ථී’ති ඉමම්පි අත්ථං දීකපති. සභාකවන හි ොරකණ සති
ොරණන්තරාකපක්ඛා අයුත්තාති. එවං එෙස්ස ෙස්සචි ොරණස්ස
අභාවදීපකනන‘‘සයංෙතංසුඛදුක්ඛ’’න්තිආදි පටිකසධිතංකහොති. 

තත්ථසියා–‘යංවුත්තංඅකනෙකහතුකතොවුත්තිංදීකපතී’ති, තංන යුත්තං.

‘කිංොරණා’?‘අසාමග්ගියං අකහතූනං සාමග්ගියම්පි අකහතුභාවාපත්තිකතො’.
‘නහිඑෙස්මිංඅන්කධදට්ඨුංඅසක්කෙොන්කතඅන්ධසතං පස්සතී’ති.‘කනොන

යුත්තං; සාධාරණඵලනිප්ඵාදෙත්කතනහිඨිතභාකවොසාමග්ගී; න අකනකෙසං
සකමොධානමත්තං. න ච අන්ධානං දස්සනං නාම සාධාරණඵලං’.

‘ෙස්මා’?‘අන්ධසකත සතිපි තස්ස අභාවකතො. චක්ඛාදීනං පන තං

සාධාරණඵලං, කතසංභාකවභාවකතො.අසාමග්ගියං අකහතූනම්පිචසාමග්ගියං

කහතුභාකවො සිද්කධො. ස්වායං අසාමග්ගියං ඵලාභාකවන, සාමග්ගියඤ්චස්ස
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භාකවන, කවදිතබ්කබො. චක්ඛාදීනඤ්හි කවෙල්කල චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං 

අභාකවො, අකවෙල්කල ච භාකවො, පච්චක්ඛසිද්කධො කලොෙස්සා’ති. අයං තාව
සමවායසඞ්ඛාකතන සමකයනඅත්කථොදීපිකතො. 

කයො පකනස අට්ඨහි අක්ඛකණහි පරිවජ්ජිකතො නවකමො ඛකණො, 

පතිරූපකදසවාසාදිකෙොචචතුචක්ෙසඞ්ඛාකතොඔොසට්කඨනඛකණොවුත්කතො, 
කසො මනුස්සත්තබුද්ධුප්පාදසද්ධම්මට්ඨිතිආදිෙං ඛණසාමග්ගිං විනා නත්ථි. 

මනුස්සත්තාදීනඤ්චොණෙච්ඡකපොපමාදීහි(ම.නි.3.252) දුල්ලභභාකවො.ඉති
ඛණස්ස දුල්ලභත්තාසුට්ඨුතරංඛණායත්තංකලොකුත්තරධම්මානංඋපොරභූතං

කුසලං දුල්ලභකමව. එවකමකතසු ඛණසඞ්ඛාකතො සමකයො කුසලුප්පත්තියා
දුල්ලභභාවං දීකපති. එවං දීකපන්කතන අකනන අධිගතඛණානං
ඛණායත්තස්කසවතස්සකුසලස්ස අනනුට්ඨාකනනකමොඝඛණං කුරුමානානං
පමාදවිහාකරො පටිකසධිකතො කහොති. අයං ඛණසඞ්ඛාකතන සමකයන අත්කථො
දීපිකතො. 

කයො පකනතස්ස කුසලචිත්තස්ස පවත්තිොකලො නාම කහොති, කසො

අතිපරිත්කතො. සා චස්ස අතිපරිත්තතා ‘‘යථා ච, භික්ඛකව, තස්ස පුරිසස්ස 

ජකවො, යථා ච චන්දිමසූරියානං ජකවො, යථා ච යා කදවතා චන්දිමසූරියානං

පුරකතො ධාවන්ති තාසං කදවතානං ජකවො, තකතො සීඝතරං ආයුසඞ්ඛාරා

ඛීයන්තී’’ති(සං.නි.2.228) – ඉමස්ස සුත්තස්සඅට්ඨෙථාවකසනකවදිතබ්බා.
තත්ර හි කසො රූපජීවිතින්ද්රියස්ස තාව පරිත්තකෙො ොකලො වුත්කතො. යාව
පටුප්පන්නංරූපංතිට්ඨතිතාවකසොළසචිත්තානි උප්පජ්ජිත්වාභිජ්ජන්ති.ඉති

කතසංොලපරිත්තතායඋපමාපි නත්ථි.කතකනවාහ–‘‘යාවඤ්චිදං, භික්ඛකව, 

උපමාපිනසුෙරායාව ලහුපරිවත්තංචිත්ත’’න්ති (අ.නි.1.48). එවකමකතසු
ොලසඞ්ඛාකතො සමකයො කුසලචිත්තප්පවත්තිොලස්ස අතිපරිත්තතං දීකපති.

එවං දීකපන්කතන චාකනන අතිපරිත්තොලතාය, විජ්ජුලකතොභාකසන

මුත්තාවුණනං විය, දුප්පටිවිජ්ඣමිදං චිත්තං, තස්මා එතස්ස පටිකවකධ
මහාඋස්සාකහො ච ආදකරො ච ෙත්තබ්කබොති ඔවාකදො දින්කනො කහොති. අයං 
ොලසඞ්ඛාකතනසමකයනඅත්කථොදීපිකතො. 

සමූහසඞ්ඛාකතො පන සමකයො අකනකෙසං සහුප්පත්තිං දීකපති. 
ඵස්සාදීනඤ්හිධම්මානංපුඤ්කජොසමූකහොතිවුත්කතො.තස්මිඤ්චඋප්පජ්ජමානං 
චිත්තං සහ කතහි ධම්කමහි උප්පජ්ජතීති අකනකෙසං සහුප්පත්ති දීපිතා. එවං 
දීකපන්කතනචාකනනඑෙස්කසවධම්මස්සඋප්පත්තිපටිකසධිතාකහොති.අයං
සමූහසඞ්ඛාකතන සමකයනඅත්කථොදීපිකතො. 

කහතුසඞ්ඛාකතොපනසමකයොපරායත්තවුත්තිතංදීකපති.‘යස්මිං සමකය’ති

හිපදස්සයස්මා‘යස්මිංකහතුම්හිසති’උප්පන්නංකහොතීතිඅයමත්කථො, තස්මා
‘කහතුම්හි සති’ පවත්තිකතො පරායත්තවුත්තිතා දීපිතා. එවං දීකපන්කතන
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චාකනන ධම්මානං සවසවත්තිතාභිමාකනො පටිකසධිකතො කහොති. අයං 
කහතුසඞ්ඛාකතනසමකයනඅත්කථොදීපිකතො. 

තත්ථ ‘යස්මිං සමකය’ති ොලසඞ්ඛාතස්ස සමයස්ස වකසන ‘යස්මිං

ොකල’ති අත්කථො; සමූහසඞ්ඛාතස්ස ‘යස්මිං සමූකහ’ති. 

ඛණසමවායකහතුසඞ්ඛාතානං ‘යස්මිංඛකණසති, යායසාමග්ගියාසති, යම්හි

කහතුම්හි සති’ොමාවචරංකුසලංචිත්තංඋප්පන්නං කහොති, තස්මිංකයවසති
‘ඵස්සාදකයොපී’ති අයමත්කථො කවදිතබ්කබො. අධිෙරණඤ්හි ොලසඞ්ඛාකතො
සමූහසඞ්ඛාකතො ච සමකයො. තත්ථ වුත්තධම්මානන්ති අධිෙරණවකසකනත්ථ
භුම්මං. ඛණසමවායකහතුසඞ්ඛාතස්ස ච සමයස්ස භාකවන කතසං භාකවො
ලක්ඛීයතීතිභාකවනභාවලක්ඛණවකසකනත්ථභුම්මං. 

ොමාවචරන්ති ‘‘ෙතකම ධම්මා ොමාවචරා? කහට්ඨකතො අවීචිනිරයං

උපරිකතො පරනිම්මිතවසවත්තිං පරියන්තං ෙත්වා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1287) 
නකයන වුත්කතසු ොමාවචරධම්කමසු පරියාපන්නං. තත්රායං වචනත්කථො –

උද්දානකතො ද්කව ොමා, වත්ථුොකමො ච කිකලසොකමො ච. තත්ථ
කිකලසොකමො අත්ථකතො ඡන්දරාකගොව වත්ථුොකමො කතභූමෙවට්ටං. 

කිකලසොකමො කචත්ථ ොකමතීති ොකමො; ඉතකරො පන ොමියතීති ොකමො. 

යස්මිං පන පකදකස දුවිකධොකපකසො ොකමො පවත්තිවකසන අවචරති, කසො

චතුන්නං අපායානං, මනුස්සානං, ඡන්නඤ්ච කදවකලොොනං වකසන

එොදසවිකධොපකදකසො.ොකමොඑත්ථඅවචරතීති ොමාවචකරො, සසත්ථාවචකරො

විය. යථා හි යස්මිං පකදකස සසත්ථා පුරිසා අවචරන්ති, කසො විජ්ජමාකනසුපි

අඤ්කඤසු ද්විපදචතුප්පකදසු අවචරන්කතසු, කතසං අභිලක්ඛිතත්තා

‘සසත්ථාවචකරො’ත්කවවවුච්චති, එවංවිජ්ජමාකනසුපිඅඤ්කඤසු රූපාවචරාදීසු

තත්ථ අවචරන්කතසු, කතසං අභිලක්ඛිතත්තා අයං පකදකසො

‘ොමාවචකරො’ත්කවව වුච්චති. ස්වායං යථා රූපභකවො රූපං, එවං
උත්තරපදකලොපං ෙත්වා ‘ොකමො’ත්කවව වුච්චති. එවමිදං චිත්තං ඉමස්මිං
එොදසපකදසසඞ්ඛාකතොකමඅවචරතීතිොමාවචරං. 

කිඤ්චාපි හි එතං රූපාරූපභකවසුපි අවචරති, යථා පන සඞ්ගාකම 

අවචරණකතො සඞ්ගාමාවචකරොති ලද්ධනාමකෙො නාකගො නගකර චරන්කතොපි

‘සඞ්ගාමාවචකරො’ත්කවව වුච්චති, ථලජලචරාචපාණාඅථකල අජකලචඨිතාපි

‘ථලචරා ජලචරා’ත්කවව වුච්චන්ති, එවමිදං අඤ්ඤත්ථ අවචරන්තම්පි
ොමාවචරකමවාති කවදිතබ්බං. ආරම්මණෙරණවකසන වා එත්ථ ොකමො

අවචරතීතිපිොමාවචරං.ොමඤ්කචස රූපාරූපාවචකරසුපි අවචරති, යථා පන

වදතීති ‘වච්කඡො’, මහියං කසතීති ‘මහිංකසො’ති වුත්කත, න සත්තා යත්තො

වදන්ති, මහියං වා කසන්ති සබ්කබසං තං නාමං කහොති, එවංසම්පදමිදං
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කවදිතබ්බං. අපිච ොමභවසඞ්ඛාකත ොකම පටිසන්ධිං අවචාකරතීතිපි 

ොමාවචරං. 

කුසලන්තිකුච්ඡතානංසලනාදීහිඅත්කථහි කුසලං.අපිචආකරොගයට්කඨන

අනවජ්ජට්කඨන කෙොසල්ලසම්භූතට්කඨන ච කුසලං. යකථව හි ‘ෙච්චි නු

කභොකතො කුසල’න්ති (ජා. 1.15.146; 2.20.129) රූපොකය අනාතුරතාය

අකගලඤ්කඤන නිබයාධිතාය ආකරොගයට්කඨන කුසලං වුත්තං, එවං
අරූපධම්කමපි කිකලසාතුරතාය කිකලසකගලඤ්ඤස්ස ච කිකලසබයාධිකනො 
අභාකවන ආකරොගයට්කඨන කුසලං කවදිතබ්බං. කිකලසවජ්ජස්ස පන
කිකලසකදොසස්සකිකලසදරථස්සචඅභාවාඅනවජ්ජට්කඨන කුසලං.කෙොසල්ලං

වුච්චතිපඤ්ඤා; කෙොසල්ලකතොසම්භූතත්තා කෙොසල්ලසම්භූතට්කඨනකුසලං. 

‘ඤාණසම්පයුත්තං’ තාව එවං කහොතු; ඤාණවිප්පයුත්තං ෙථන්ති. තම්පි
රුළ්හීසද්කදන කුසලකමව. යථා හි තාලපණ්කණහි අෙත්වා කිලඤ්ජාදීහි

ෙතම්පි තංසරික්ඛත්තා රුළ්හීසද්කදන තාලවණ්ටන්ත්කවව වුච්චති, එවං 

‘ඤාණවිප්පයුත්ත’ම්පි කුසලන්ත්කවව කවදිතබ්බං. නිප්පරියාකයන පන 

‘ඤාණසම්පයුත්තං’ ආකරොගයට්කඨන අනවජ්ජට්කඨන

කෙොසල්ලසම්භූතට්කඨනාති තිවිකධනපි කුසලන්ති නාමං ලභති, 
ඤාණවිප්පයුත්තං දුවිකධකනව. ඉති යඤ්ච ජාතෙපරියාකයන යඤ්ච 

බාහිතිෙසුත්තපරියාකයනයඤ්චඅභිධම්මපරියාකයනකුසලංෙථිතංසබ්බංතං
තීහිපි අත්කථහිඉමස්මිංචිත්කතලබ්භති. 

තකදතං ලක්ඛණාදිවකසන අනවජ්ජසුඛවිපාෙලක්ඛණං, 

අකුසලවිද්ධංසනරසං, කවොදානපච්චුපට්ඨානං, කයොනිකසොමනසිොරපදට්ඨානං.

අවජ්ජපටිපක්ඛත්තා වා අනවජ්ජලක්ඛණකමව කුසලං, කවොදානභාවරසං, 

ඉට්ඨවිපාෙපච්චුපට්ඨානං, යථාවුත්තපදට්ඨානකමව. ලක්ඛණාදීසු හි කතසං

කතසංධම්මානංසභාකවොවාසාමඤ්ඤංවා ලක්ෙණං නාම.කිච්චංවාසම්පත්ති

වා රකසො නාම. උපට්ඨානාොකරො වා ඵලං වා පච්චුපට්ඨානං නාම. 

ආසන්නොරණං පදට්ඨානං නාම. ඉති යත්ථ යත්ථ ලක්ඛණාදීනි වක්ඛාම
තත්ථතත්ථඉමිනාවනකයනකතසංනානත්තංකවදිතබ්බං. 

චිත් න්ති ආරම්මණංචින්කතතීතිචිත්තං; විජානාතීතිඅත්කථො. යස්මා වා 

‘චිත්ත’න්ති සබ්බචිත්තසාධාරකණො එස සද්කදො, තස්මා යකදත්ථ 

කලොකියකුසලාකුසලකිරියචිත්තං, තං ජවනවීථිවකසන අත්තකනො සන්තානං
චිකනොතීති චිත්තං. විපාෙං ෙම්මකිකලකසහි චිතන්ති චිත්තං. අපිච සබ්බම්පි
යථානුරූපකතො චිත්තතාය චිත්තං. චිත්තෙරණතාය චිත්තන්ති එවම්කපත්ථ

අත්කථො කවදිතබ්කබො. තත්ථ යස්මා අඤ්ඤකදව සරාගං චිත්තං, අඤ්ඤං

සකදොසං, අඤ්ඤං සකමොහං; අඤ්ඤං ොමාවචරං, අඤ්ඤං රූපාවචරාදිකභදං; 

අඤ්ඤං රූපාරම්මණං, අඤ්ඤං සද්දාදිආරම්මණං; රූපාරම්මකණසු චාපි
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අඤ්ඤංනීලාරම්මණං, අඤ්ඤංපීතාදිආරම්මණං; සද්දාදිආරම්මකණසුපිඑකසව

නකයො; සබ්කබසුපිකචකතසුඅඤ්ඤංහීනංඅඤ්ඤංමජ්ඣිමං අඤ්ඤංපණීතං; 

හීනාදීසුපි අඤ්ඤං ඡන්දාධිපකතයයං, අඤ්ඤං වීරියාධිපකතයයං අඤ්ඤං 

චිත්තාධිපකතයයං, අඤ්ඤං වීමංසාධිපකතයයං, තස්මා අස්ස ඉකමසං 
සම්පයුත්තභූමිආරම්මණහීනමජ්ඣිමපණීතාධිපතීනං වකසන චිත්තතා

කවදිතබ්බා. ොමඤ්කචත්ථ එෙකමව එවං චිත්තං න කහොති, චිත්තානං පන 
අන්කතොගධත්තාඑකතසුයංකිඤ්චිඑෙම්පිචිත්තතායචිත්තන්තිවත්තුංවට්ටති.
එවං තාවචිත්තතායචිත්තං. 

ෙථංචිත්තෙරණතායාති? කලොෙස්මිඤ්හිචිත්තෙම්මකතොඋත්තරි අඤ්ඤං
චිත්තං නාමනත්ථි. තස්මිම්පි චරණං නාම චිත්තං අතිචිත්තකමව කහොති. තං 
ෙකරොන්තානං චිත්තොරානං ‘එවංවිධානි එත්ථ රූපානි ොතබ්බානී’ති
චිත්තසඤ්ඤා උප්පජ්ජති. තාය චිත්තසඤ්ඤාය

කලඛාගහනරඤ්ජනඋජ්කජොතනවත්තනාදිනිප්ඵාදිො චිත්තකිරියාඋප්පජ්ජන්ති, 
තකතො චරණසඞ්ඛාකත චිත්කත අඤ්ඤතරං විචිත්තරූපං නිප්ඵජ්ජති. තකතො

‘ඉමස්ස රූපස්ස උපරි ඉදං කහොතු, කහට්ඨා ඉදං, උභයපස්කස ඉද’න්ති 

චින්කතත්වා යථාචින්තිකතන ෙකමන කසසචිත්තරූපනිප්ඵාදනං කහොති, එවං

යංකිඤ්චි කලොකෙ විචිත්තං සිප්පජාතං සබ්බං තං චිත්කතකනවෙරියති, එවං
ඉමාය ෙරණවිචිත්තතාය තස්ස තස්ස චිත්තස්ස නිප්ඵාදෙං චිත්තම්පි තකථව
චිත්තං කහොති. යථාචින්තිතස්ස වා අනවකසසස්ස අනිප්ඵජ්ජනකතො තකතොපි
චිත්තකමවචිත්තතරං.කතනාහභගවා– 

‘‘දිට්ඨං කවො, භික්ඛකව, චරණං නාම චිත්තන්ති? ‘එවං, භන්කත’. 

තම්පිකඛො, භික්ඛකව, චරණංනාමචිත්තංචිත්කතකනවචින්තිතං.කතනපි

කඛො, භික්ඛකව, චරකණනචිත්කතනචිත්තංකයවචිත්තතර’’න්ති(සං.නි.
3.100). 

තථා යකදතං කදවමනුස්සනිරයතිරච්ඡානකභදාසු ගතීසු
ෙම්මලඞ්ගසඤ්ඤාකවොහාරාදිකභදංඅජ්ඣත්තිෙංචිත්තංතම්පිචිත්තෙතකමව. 
ොයෙම්මාදිකභදඤ්හි දානසීලවිහිංසාසාකඨයයාදිනයප්පවත්තං
කුසලාකුසලෙම්මං චිත්තනිප්ඵාදිතංෙම්මනානත්තං.ෙම්මනානත්කතකනවච
තාසු තාසු ගතීසු හත්ථපාදෙණ්ණඋදරගීවාමුඛාදිසණ්ඨානභින්නං
ලඞ්ගනානත්තං. ලඞ්ගනානත්තකතො යථාගහිතසණ්ඨානවකසන ‘අයං ඉත්ථී
අයං පුරිකසො’ති උප්පජ්ජමානාය සඤ්ඤාය සඤ්ඤානානත්තං.
සඤ්ඤානානත්තකතො සඤ්ඤානුරූකපන ‘ඉත්ථී’ති වා ‘පුරිකසො’ති වා
කවොහරන්තානංකවොහාරනානත්තං.කවොහාරනානත්තවකසනපනයස්මා‘ඉත්ථී

භවිස්සාමි පුරිකසො භවිස්සාමි, ඛත්තිකයො භවිස්සාමි බ්රාහ්මකණො භවිස්සාමී’ති

එවං තස්ස තස්ස අත්තභාවස්ස ජනෙං ෙම්මං ෙරීයති, තස්මා
කවොහාරනානත්තකතො ෙම්මනානත්තං. තං පකනතං ෙම්මනානත්තං



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

100 

පටුන 

යථාපත්ථිතං භවං නිබ්බත්කතන්තං යස්මා ගතිවකසන නිබ්බත්කතති තස්මා
ෙම්මනානත්තකතො ගතිනානත්තං. ෙම්මනානත්කතකනව ච කතසං කතසං

සත්තානං තස්සා තස්සා ගතියා අපාදෙද්විපාදොදිතා, තස්සා තස්සා

උපපත්තියාඋච්චනීචාදිතා, තස්මිං තස්මිංඅත්තභාකවසුවණ්ණදුබ්බණ්ණාදිතා, 
කලොෙධම්කමසු ලාභාලාභාදිතා ච පඤ්ඤායති. තස්මා සබ්බකමතං 
කදවමනුස්සනිරයතිරච්ඡානකභදාසු ගතීසු ෙම්මලඞ්ගසඤ්ඤාකවොහාරාදිකභදං
අජ්ඣත්තිෙං චිත්තංචිත්කතකනවෙතන්තිකවදිතබ්බං.ස්වායමත්කථොඉමස්ස
සඞ්ගීතිඅනාරුළ්හස්ස සුත්තස්සවකසනකවදිතබ්කබො.වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘ෙම්මනානත්තපුථුත්තප්පකභදවවත්ථානවකසන 

ලඞ්ගනානත්තපුථුත්තප්පකභදවවත්ථානං භවති, 

ලඞ්ගනානත්තපුථුත්තප්පකභදවවත්ථානවකසන

සඤ්ඤානානත්තපුථුත්තප්පකභදවවත්ථානං භවති, 
සඤ්ඤානානත්තපුථුත්තප්පකභදවවත්ථානවකසන 

කවොහාරනානත්තපුථුත්තප්පකභදවවත්ථානං භවති, 
කවොහාරනානත්තපුථුත්තප්පකභදවවත්ථානවකසන
ෙම්මනානත්තපුථුත්තප්පකභදවවත්ථානං භවති. ෙම්මනානාෙරණං පටිච්ච

සත්තානංගතියානානාෙරණංපඤ්ඤායති–අපදාද්විපදා චතුප්පදාබහුප්පදා, 

රූපිකනො අරූපිකනො, සඤ්ඤිකනො අසඤ්ඤිකනො කනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤිකනො. 
ෙම්මනානාෙරණංපටිච්චසත්තානංඋපපත්තියානානාෙරණංපඤ්ඤායති–
උච්චනීචතා හීනපණීතතාසුගතදුග්ගතතා.ෙම්මනානාෙරණං පටිච්චසත්තානං 
අත්තභාකවනානාෙරණංපඤ්ඤායති–සුවණ්ණදුබ්බණ්ණතාසුජාතදුජ්ජාතතා 
සුසණ්ඨිතදුස්සණ්ඨිතතා. ෙම්මනානාෙරණං පටිච්ච සත්තානං කලොෙධම්කම
නානාෙරණං පඤ්ඤායති – ලාභාලාකභ යසායකස නින්දාපසංසායං
සුඛදුක්කඛ’’ති. 

අපරම්පිවුත්තං– 

ෙම්මකතො ලඞ්ගකතොකචව, ලඞ්ගසඤ්ඤා පවත්තකර; 

සඤ්ඤාකතොකභදංගච්ඡන්ති, ඉත්ථායංපුරිකසොතිවා. 

‘‘ෙම්මුනාවත්තකතකලොකෙො, ෙම්මුනාවත්තකතපජා; 

ෙම්මනිබන්ධනා සත්තා, රථස්සාණීව යායකතො’’. (ම. නි. 2.460; සු. 

නි.659); 

ෙම්කමනකිත්තිංලභකතපසංසං, 

ෙම්කමනජානිඤ්චවධඤ්චබන්ධං; 

තං ෙම්මනානාෙරණංවිදිත්වා, 

ෙස්මාවකදනත්ථිෙම්මන්තිකලොකෙ.(ෙථා.785); 
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‘‘ෙම්මස්සොමාණවසත්තාෙම්මදායාදාෙම්මකයොනීෙම්මබන්ධූ 

ෙම්මපටිසරණා; ෙම්මංසත්කතවිභජතියදිදංහීනප්පණීතතායා’’ති (ම.

නි.3.289). 

එවංඉමායෙරණචිත්තතායපිචිත්තස්සචිත්තතාකවදිතබ්බා. සබ්බානිපිහි
එතානිවිචිත්රානිචිත්කතකනවෙතානි.අලද්කධොොසස්සපනචිත්තස්ස යංවා
පන අවකසසපච්චයවිෙලං තස්ස එෙච්චචිත්තෙරණාභාවකතො යකදතං

චිත්කතන ෙතං අජ්ඣත්තිෙං චිත්තං වුත්තං, තකතොපි චිත්තකමව චිත්තතරං.
කතනාහභගවා– 

‘‘නාහං, භික්ඛකව, අඤ්ඤංඑෙනිොයම්පිසමනුපස්සාමිඑවංචිත්තං 

යථයිදං, භික්ඛකව, තිරච්ඡානගතා පාණා… කතහිපි කඛො, භික්ඛකව, 

තිරච්ඡානගකතහිපාකණහි චිත්තංකයවචිත්තතර’’න්ති(සං.නි.3.100). 

උප්පන්නං කහොතීතිඑත්ථ වත්තමානභූතාපගකතොොසෙතභූමිලද්ධවකසන
උප්පන්නං නාම අකනෙප්පකභදං. තත්ථ සබ්බම්පි 
උප්පාදජරාභඞ්ගසමඞ්ගීසඞ්ඛාතං වත්තමානුප්පන්නං නාම. ආරම්මණරසං

අනුභවිත්වා නිරුද්ධං, අනුභූතාපගතසඞ්ඛාතං කුසලාකුසලං, උප්පාදාදිත්තයං 

අනුප්පත්වානිරුද්ධං, භූතාපගතසඞ්ඛාතං, කසසසඞ්ඛතඤ්ච භූ ාපගතුප්පන්නං 

නාම. ‘‘යානිස්සතානිපුබ්කබෙතානි ෙම්මානී’’ති (ම.නි.3.248) එවමාදිනා

නකයන වුත්තං ෙම්මං අතීතම්පි සමානං, අඤ්ඤං විපාෙං පටිබාහිත්වා

අත්තකනො විපාෙස්කසොොසං ෙත්වා ඨිතත්තා, තථා ෙකතොොසඤ්ච විපාෙං
අනුප්පන්නම්පි සමානං එවං ෙකත ඔොකස එෙන්කතන උප්පජ්ජනකතො 
ඔොසෙතුප්පන්නං නාම. තාසු තාසු භූමීසු අසමූහතං අකුසලං 
භූමිලද්ධුප්පන්නංනාම.එත්ථචභූමියාභූමිලද්ධස්සචනානත්තංකවදිතබ්බං. 

භූමීති විපස්සනාය ආරම්මණභූතා කතභූමො පඤ්චක්ඛන්ධා. භූමිලද්ධං නාම
කතසු ඛන්කධසු උප්පත්තාරහං කිකලසජාතං. කතන කහසා භූමි ලද්ධා නාම 

කහොති, තස්මා භූමිලද්ධන්ති වුච්චති. එවකමකතසු චතූසු උප්පන්කනසු ඉධ 

‘වත්තමානුප්පන්නං’අධිප්කපතං. 

තත්රායං වචනත්කථො – පුබ්බන්තකතො උද්ධං උප්පාදාදිඅභිමුඛං පන්නන්ති 

උප්පන්නං. ‘උප්පන්න’-සද්කදො පකනස අතීකත පටිලද්කධ සමුට්ඨිකත
අවික්ඛම්භිකත අසමුච්ඡන්කන ඛණත්තයගකතති අකනකෙසු අත්කථසු දිස්සති.

අයඤ්හි ‘‘කතන කඛො පන, භික්ඛකව, සමකයන ෙකුසන්කධො භගවා අරහං

සම්මාසම්බුද්කධො කලොකෙ උප්පන්කනො’’ති (සං. නි. 2.143) එත්ථ අතීකත
ආගකතො. ‘‘ආයස්මකතො ආනන්දස්ස අතිකරෙචීවරං උප්පන්නං කහොතී’’ති

(පාරා.461) එත්ථපටිලද්කධ. ‘‘කසයයථාපි, භික්ඛකව, උප්පන්නංමහාකමඝං

තකමනං මහාවාකතො අන්තරාකයව අන්තරධාකපතී’’ති (සං. නි. 5.157) එත්ථ

සමුට්ඨිකත. ‘‘උප්පන්නං ගමියචිත්තං දුප්පටිවිකනොදනීයං (අ. නි. 5.160; පරි.
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325); උප්පන්නුප්පන්කන පාපකෙ අකුසකල ධම්කම ඨානකසො

අන්තරධාකපතී’’ති (පාරා. 165) එත්ථ අවික්ඛම්භිකත. ‘‘අරියං අට්ඨඞ්ගිෙං
මග්ගං භාකවන්කතො බහුලීෙකරොන්කතො උප්පන්නුප්පන්කන පාපකෙ අකුසකල

ධම්කමඨානකසොඅන්තරාකයවඅන්තරධාකපතී’’ති(සං.නි.5.156-157) එත්ථ 

අසමුච්ඡන්කන. ‘‘උප්පජ්ජමානං උප්පන්නන්ති? ආමන්තා’’ති (යම.

2.චිත්තයමෙ.81) එත්ථ ඛණත්තයගකත. ස්වායමිධාපි ඛණත්තයගකතව

දට්ඨබ්කබො. තස්මා ‘උප්පන්නං කහොතී’ති එත්ථ ඛණත්තයගතං කහොති, 

වත්තමානංකහොති, පච්චුප්පන්නංකහොතීති.අයංසඞ්කඛපත්කථො. 

චිත් ං උප්පන්නං කහොතීති කචතං කදසනාසීසකමව. න පන චිත්තං
එෙෙකමවඋප්පජ්ජති.තස්මා යථා රාජාආගකතොති වුත්කතන පරිසං පහාය

එෙකෙොව ආගකතො, රාජපරිසාය පන සද්ධිංකයව ආගකතොති පඤ්ඤායති, 
එවමිදම්පිපකරොපණ්ණාසකුසලධම්කමහිසද්ධිංකයවඋප්පන්නන්ති කවදිතබ්බං.

පුබ්බඞ්ගමට්කඨනපන‘‘චිත්තංඋප්පන්නංකහොති’’ච්කචවවුත්තං. 

කලොකියධම්මඤ්හිපත්වාචිත්තංකජට්ඨෙංචිත්තංධුරංචිත්තං පුබ්බඞ්ගමං
කහොති. කලොකුත්තරධම්මං පත්වා පඤ්ඤා කජට්ඨිො පඤ්ඤා ධුරා පඤ්ඤා
පුබ්බඞ්ගමා. කතකනව භගවා විනයපරියායං පත්වා පඤ්හං පුච්ඡන්කතො

‘කිංඵස්කසොසි, කිංකවදකනොසි, කිංසඤ්කඤොසි, කිංකචතකනොසී’ති අපුච්ඡත්වා 

‘‘කිංචිත්කතොත්වංභික්ඛූ’’තිචිත්තකමවධුරංෙත්වාපුච්ඡති.‘‘අකථයයචිත්කතො 
අහං භගවා’’ති ච වුත්කත ‘අනාපත්ති අකථයයඵස්සස්සා’තිආදීනි අවත්වා
‘‘අනාපත්ති භික්ඛුඅකථයයචිත්තස්සා’’තිවදති. 

න කෙවලඤ්ච විනයපරියායං, අඤ්ඤම්පි කලොකියකදසනං කදකසන්කතො 

චිත්තකමව ධුරං ෙත්වා කදකසති. යථාහ – ‘‘කය කෙචි, භික්ඛකව, ධම්මා
අකුසලා අකුසලභාගියාඅකුසලපක්ඛිොසබ්කබකතමකනොපුබ්බඞ්ගමා.මකනො

කතසංධම්මානංපඨමං උප්පජ්ජති’’(අ.නි.1.56). 

‘‘මකනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා, මකනොකසට්ඨා මකනොමයා; 

මනසාකචපදුට්කඨන, භාසතිවාෙකරොතිවා; 

තකතොනංදුක්ඛමන්කවති, චක්ෙංවවහකතොපදං. 

‘‘මකනොපුබ්බඞ්ගමාධම්මා, මකනොකසට්ඨාමකනොමයා; 

මනසාකචපසන්කනන, භාසතිවාෙකරොතිවා; 

තකතොනංසුඛමන්කවති, ඡායාවඅනපායිනී’’.(ධ.ප.1,2); 

‘‘චිත්කතනනීයතිකලොකෙො, චිත්කතනපරිෙස්සති; 

චිත්තස්සඑෙධම්මස්ස, සබ්කබවවසමන්වගූ’’.(සං.නි. 1.62); 
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‘‘චිත්තසංකිකලසා, භික්ඛකව, සත්තා සංකිලස්සන්ති චිත්තකවොදානා

විසුජ්ඣන්ති’’(සං.නි.3.100); 

‘‘පභස්සරමිදං, භික්ඛකව, චිත්තං, තඤ්ච කඛො ආගන්තුකෙහි 

උපක්කිකලකසහිඋපක්කිලට්ඨං’’(අ.නි.1.49); 

‘‘චිත්කත, ගහපති, අරක්ඛිකත ොයෙම්මම්පි අරක්ඛිතං කහොති, 

වචීෙම්මම්පි අරක්ඛිතං කහොති, මකනොෙම්මම්පි අරක්ඛිතං කහොති; චිත්කත, 

ගහපති, රක්ඛිකත…කප.… චිත්කත, ගහපති, බයාපන්කන…කප.… චිත්කත, 

ගහපති, අබයාපන්කන…කප.…චිත්කත, ගහපති, අවස්සුකත…කප.…චිත්කත, 

ගහපති, අනවස්සුකත ොයෙම්මම්පි අනවස්සුතං කහොති, වචීෙම්මම්පි

අනවස්සුතංකහොති, මකනොෙම්මම්පි අනවස්සුතංකහොතී’’ති(අ.නි.3.110). 

එවං කලොකියධම්මං පත්වා චිත්තං කජට්ඨෙං කහොති, චිත්තං ධුරං කහොති, 
චිත්තංපුබ්බඞ්ගමංකහොතීතිකවදිතබ්බං.ඉකමසු පන සුත්කතසුඑෙංවාද්කවවා
අග්ගකහත්වාසුත්තානුරක්ඛණත්ථායසබ්බානිපි ගහිතානීතිකවදිතබ්බානි. 

කලොකුත්තරධම්මංපුච්ඡන්කතොපන‘ෙතරඵස්සංඅධිගකතොසි, ෙතරකවදනං 

ෙතරසඤ්ඤංෙතරකචතනං ෙතරචිත්ත’න්තිඅපුච්ඡත්වා, ‘ෙතරපඤ්ඤං ත්වං

භික්ඛු අධිගකතො’සි, ‘කිං පඨමං මග්ගපඤ්ඤං, උදාහු දුතියං…කප.…
තතියං…කප.… චතුත්ථං මග්ගපඤ්ඤං අධිගකතො’ති පඤ්ඤං කජට්ඨිෙං
පඤ්ඤං ධුරං ෙත්වා පුච්ඡති. පඤ්ඤුත්තරා සබ්කබ කුසලා ධම්මා න

පරිහායන්ති. පඤ්ඤා පන කිමත්ථියා (ම. නි. 1.451)? ‘‘පඤ්ඤවකතො, 

භික්ඛකව, අරියසාවෙස්ස තදන්වයා සද්ධා සණ්ඨාති, තදන්වයං වීරියං

සණ්ඨාති, තදන්වයා සති සණ්ඨාති, තදන්වකයො සමාධි සණ්ඨාතී’’ති (සං.නි. 

5.515) එවමාදීනිපකනත්ථසුත්තානිදට්ඨබ්බානි.ඉතිකලොකුත්තරධම්මංපත්වා 
පඤ්ඤාකජට්ඨිොකහොතිපඤ්ඤාධුරාපඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමාතිකවදිතබ්බා.අයං
පන කලොකියකදසනා. තස්මා චිත්තං ධුරං ෙත්වා කදකසන්කතො ‘‘චිත්තං
උප්පන්නංකහොතී’’ති ආහ. 

කසොමනස්සසහග න්ති සාතමධුරකවදයිතසඞ්ඛාකතනකසොමනස්කසනසහ

එකුප්පාදාදිභාවං ගතං. අයං පන ‘සහග ’-සද්කදො තබ්භාකව කවොකිණ්කණ
නිස්සකය ආරම්මකණ සංසට්කඨති ඉකමසු අත්කථසු දිස්සති. තත්ථ ‘‘යායං

තණ්හා කපොකනොබ්භවිො නන්දිරාගසහගතා’’ති (විභ. 203) තබ්භාකව

කවදිතබ්කබො; නන්දිරාගභූතාති අත්කථො. ‘‘යා, භික්ඛකව, වීමංසා 

කෙොසජ්ජසහගතා කෙොසජ්ජසම්පයුත්තා’’ති (සං. නි. 5.832) කවොකිණ්කණ

කවදිතබ්කබො; අන්තරන්තරා උප්පජ්ජමාකනන කෙොසජ්කජන කවොකිණ්ණාති

අයකමත්ථඅත්කථො. ‘‘අට්ඨිෙසඤ්ඤාසහගතං සතිසම්කබොජ්ඣඞ්ගංභාකවතී’’ති

(සං. නි. 5.238) නිස්සකය කවදිතබ්කබො; අට්ඨිෙසඤ්ඤං නිස්සාය
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අට්ඨිෙසඤ්ඤංභාකවත්වා පටිලද්ධන්තිඅත්කථො.‘‘ලාභීකහොතිරූපසහගතානං

වාසමාපත්තීනංඅරූපසහගතානංවා’’ති (පු.ප.3-5) ආරම්මකණ; කවදිතබ්කබො
රූපාරූපාරම්මණානන්ති අත්කථො. ‘‘ඉදං සුඛං ඉමාය පීතියා සහගතං කහොති

සහජාතං සංසට්ඨං සම්පයුත්ත’’න්ති (විභ. 578) සංසට්කඨ. ඉමස්මිම්පි පකද
අයකමවත්කථො අධිප්කපකතො. කසොමනස්සසංසට්ඨඤ්හි ඉධ 

කසොමනස්සසහගතන්තිවුත්තං. 

‘සංසට්ඨ’-සද්කදොපි කචස සදිකස අවස්සුකත මිත්තසන්ථකව සහජාකතති 
බහූසුඅත්කථසුදිස්සති.අයඤ්හි‘‘කිකසථූකලවිවජ්කජත්වාසංසට්ඨාකයොජිතා 

හයා’’ති (ජා. 2.22.70) එත්ථ සදිකස ආගකතො. ‘‘සංසට්ඨාව තුම්කහ අකයය

විහරථා’’ති (පාචි.727) අවස්සුකත. ‘‘ගිහිසංසට්කඨොවිහරතී’’ති(සං.නි.3.3) 

මිත්තසන්ථකව. ‘‘ඉදං සුඛං ඉමාය පීතියා සහගතං කහොති සහජාතං සංසට්ඨං
සම්පයුත්ත’’න්ති සහජාකත. ඉධාපි සහජාකත අධිප්කපකතො. තත්ථ ‘සහගතං’
අසහජාතං අසංසට්ඨං අසම්පයුත්තං නාම නත්ථි. සහජාතං පන සංසට්ඨං

සම්පයුත්තංකහොතිපි, නකහොතිපි. රූපාරූපධම්කමසුහිඑෙකතොජාකතසුරූපං

අරූකපනසහජාතංකහොති, නසංසට්ඨං, න සම්පයුත්තං; තථාඅරූපංරූකපන; 

රූපඤ්චරූකපන; අරූපංපනඅරූකපනසද්ධිංනියමකතොව සහගතංසහජාතං
සංසට්ඨං සම්පයුත්තකමව කහොතීති. තං සන්ධාය වුත්තං 

‘කසොමනස්සසහගත’න්ති. 

ඤාණසම්පයුත් න්තිඤාකණනසම්පයුත්තං, සමං එකුප්පාදාදිප්පොකරහි
යුත්තන්ති අත්කථො. යං පකනත්ථ වත්තබ්බං සියා තං මාතිොවණ්ණනාය
කවදනාත්තිකෙ වුත්තනයකමව. තස්මා එකුප්පාදා එෙනිකරොධා එෙවත්ථුො 
එොරම්මණාති ඉමිනා ලක්ඛකණකනතං සම්පයුත්තන්ති කවදිතබ්බං.
උක්ෙට්ඨනිද්කදකසො කචස.අරූකපපනවිනාපිඑෙවත්ථුෙභාවංසම්පකයොකගො
ලබ්භති. 

එත්තාවතා කිං ෙථිතං? ොමාවචරකුසකලසු කසොමනස්සසහගතං
තිකහතුෙං ඤාණසම්පයුත්තංඅසඞ්ඛාරිෙංමහාචිත්තංෙථිතං.‘‘ෙතකමධම්මා
කුසලා’’ති හි අනියමිතපුච්ඡාය චතුභූමෙකුසලං ගහිතං. ‘ොමාවචරං කුසලං

චිත්තං උප්පන්නං කහොතී’ති වචකනන පන කතභූමෙං කුසලං පරිච්චජිත්වා, 
අට්ඨවිධං ොමාවචරකුසලකමව ගහිතං. ‘කසොමනස්සසහගත’න්ති වචකනන
තකතො චතුබ්බිධං උකපක්ඛාසහගතං පරිච්චජිත්වා චතුබ්බිධං
කසොමනස්සසහගතකමවගහිතං.‘ඤාණසම්පයුත්ත’න්තිවචකනනතකතො දුවිධං
ඤාණවිප්පයුත්තං පරිච්චජිත්වා ද්කව ඤාණසම්පයුත්තාකනව ගහිතානි.

අසඞ්ඛාරිෙභාකවො පන අනාභට්ඨතාකයව න ගහිකතො. කිඤ්චාපි න ගහිකතො, 
පරකතො පන ‘සසඞ්ඛාකරනා’ති වචනකතො ඉධ ‘අසඞ්ඛාකරනා’ති අවුත්කතපි
අසඞ්ඛාරිෙභාකවොකවදිතබ්කබො.සම්මාසම්බුද්කධොහිආදිකතොවඉදංමහාචිත්තං 
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භාකජත්වා දස්කසතුං නියකමත්වාව ඉමං කදසනං ආරභීති එවකමත්ථ
සන්නිට්ඨානංෙතන්ති කවදිතබ්බං. 

ඉදානිතකමවචිත්තංආරම්මණකතොදස්කසතුං රූපාරම්මණංවාතිආදිමාහ.

භගවා හි අරූපධම්මං දස්කසන්කතො වත්ථුනා වා දස්කසති, ආරම්මකණන වා, 

වත්ථාරම්මකණහි වා, සරසභාකවන වා. ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්කසො…කප.…

මකනොසම්ඵස්කසො; චක්ඛුසම්ඵස්සජා කවදනා…කප.… මකනොසම්ඵස්සජා

කවදනා; චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… මකනොවිඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසු හි වත්ථුනා 

අරූපධම්මා දස්සිතා. ‘‘රූපසඤ්ඤා…කප.… ධම්මසඤ්ඤා, 
රූපසඤ්කචතනා…කප.… ධම්මසඤ්කචතනා’’තිආදීසු ආරම්මකණන.

‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූකප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති

ඵස්කසො…කප.… මනඤ්ච පටිච්ච ධම්කම ච උප්පජ්ජති මකනොවිඤ්ඤාණං, 

තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්කසො’’තිආදීසු (සං. නි. 4.60) වත්ථාරම්මකණහි. 

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා, භික්ඛකව, සඞ්ඛාරා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්තිආදීසු

(සං. නි. 2.1) සරසභාකවන අරූපධම්මා දස්සිතා. ඉමස්මිං පන ඨාකන
ආරම්මකණනදස්කසන්කතො‘රූපාරම්මණං’වාතිආදිමාහ. 

තත්ථ චතුසමුට්ඨානං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං රූපකමව රූපාරම්මණං. 

ද්විසමුට්ඨාකනො අතීතානාගතපච්චුප්පන්කනො සද්කදොව සද්දාරම්මණං. 

චතුසමුට්ඨාකනො අතීතානාගතපච්චුප්පන්කනො ගන්කධොව ගන්ධාරම්මණං. 

චතුසමුට්ඨාකනො අතීතානාගතපච්චුප්පන්කනො රකසොව රසාරම්මණං. 
චතුසමුට්ඨානං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං කඵොට්ඨබ්බකමව 

කඵොට්ඨබ්බාරම්මණං. එෙසමුට්ඨානා ද්විසමුට්ඨානා තිසමුට්ඨානා 
චතුසමුට්ඨානා නකුකතොචිසමුට්ඨානා අතීතානාගතපච්චුප්පන්නා

චිත්තකචතසිො, තථා නවත්තබ්බා ච, වුත්තාවකසසා චිත්තකගොචරසඞ්ඛාතා

ධම්මාකයව ධම්මාරම්මණං. කය පන අනාපාථගතා රූපාදකයොපි 
ධම්මාරම්මණමිච්කචව වදන්ති කත ඉමිනා සුත්කතන පටික්ඛිපිතබ්බා.

වුත්තඤ්කහතං – 

‘‘ඉකමසං කඛො, ආවුකසො, පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං නානාවිසයානං
නානාකගොචරානංනඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සකගොචරවිසයංපච්චනුකභොන්තානං
මකනොපටිසරණං මකනොකනසංකගොචරවිසයංපච්චනුකභොතී’’ති (ම.නි.
1.455). 

එකතසඤ්හි රූපාරම්මණාදීනි කගොචරවිසකයො නාම. තානි මකනන 
පච්චනුභවියමානානිපි රූපාරම්මණාදීනිකයවාති අයමත්කථො සිද්කධො කහොති. 
දිබ්බචක්ඛුඤාණාදීනඤ්ච රූපාදිආරම්මණත්තාපි අයමත්කථො සිද්කධොකයව

කහොති. අනාපාථගතාකනවහිරූපාරම්මණාදීනිදිබ්බචක්ඛුආදීනංආරම්මණානි, 
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නචතානි ධම්මාරම්මණානිභවන්තීතිවුත්තනකයකනවආරම්මණවවත්ථානං
කවදිතබ්බං. 

තත්ථ එකෙෙං ආරම්මණං ද්වීසු ද්වීසු ද්වාකරසු ආපාථමාගච්ඡති. 
රූපාරම්මණඤ්හි චක්ඛුපසාදං ඝට්කටත්වා තඞ්ඛණඤ්කඤව මකනොද්වාකර

ආපාථමාගච්ඡති; භවඞ්ගචලනස්ස පච්චකයො කහොතීති අත්කථො.
සද්දගන්ධරසකඵොට්ඨබ්බාරම්මකණසුපි එකසව නකයො. යථා හි සකුකණො

ආොකසනාගන්ත්වා රුක්ඛග්කග නිලීයමාකනොව රුක්ඛසාඛඤ්ච ඝට්කටති, 
ඡායා චස්ස පථවියං පටිහඤ්ඤති සාඛාඝට්ටනඡායාඵරණානි අපුබ්බං අචරිමං 

එෙක්ඛකණකයවභවන්ති, එවංපච්චුප්පන්නරූපාදීනංචක්ඛුපසාදාදිඝට්ටනඤ්ච 
භවඞ්ගචලනසමත්ථතාය මකනොද්වාකර ආපාථගමනඤ්ච අපුබ්බං අචරිමං
එෙක්ඛකණකයව කහොති. තකතො භවඞ්ගං විච්ඡන්දිත්වා චක්ඛුද්වාරාදීසු 
උප්පන්නානං ආවජ්ජනාදීනං කවොට්ඨබ්බනපරිකයොසානානං අනන්තරා කතසං
ආරම්මණානං අඤ්ඤතරස්මිංඉදංමහාචිත්තංඋප්පජ්ජති. 

සුද්ධමකනොද්වාකර පන පසාදඝට්ටනකිච්චං නත්ථි. පෙතියා 
දිට්ඨසුතඝායිතසායිතඵුට්ඨවකසකනව එතානි ආරම්මණානි ආපාථමාගච්ඡන්ති.

ෙථං? ඉකධෙච්කචො ෙතසුධාෙම්මං හරිතාලමකනොසිලාදිවණ්ණවිචිත්තං
පග්ගහිතනානප්පොරධජපටාෙං මාලාදාමවිනද්ධං දීපමාලාපරික්ඛිත්තං
අතිමකනොරමාය සිරියා විකරොචමානං අලඞ්ෙතපටියත්තං මහාකචතියං
පදක්ඛිණං ෙත්වා කසොළසසු පාදපිට්ඨිොසු පඤ්චපතිට්ඨිකතන වන්දිත්වා
අඤ්ජලංපග්ගය්හඋල්කලොකෙන්කතොබුද්ධාරම්මණං පීතිංගකහත්වාතිට්ඨති.
තස්සඑවංකචතියංපස්සිත්වා බුද්ධාරම්මණංපීතිංනිබ්බත්කතත්වාඅපරභාකග
යත්ථෙත්ථචිගතස්ස රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨාකනසු නිසින්නස්සආවජ්ජමානස්ස 

අලඞ්ෙතපටියත්තං මහාකචතියං චක්ඛුද්වාකර ආපාථමාගතසදිසකමව කහොති, 
පදක්ඛිණං ෙත්වා කචතියවන්දනොකලො විය කහොති. එවං තාව දිට්ඨවකසන
රූපාරම්මණංආපාථමාගච්ඡති. 

මධුකරන පන සකරන ධම්මෙථිෙස්ස වා ධම්මං ෙකථන්තස්ස, 
සරභාණෙස්ස වාසකරනභණන්තස්සසද්දංසුත්වාඅපරභාකගයත්ථෙත්ථචි
නිසීදිත්වා ආවජ්ජමානස්ස ධම්මෙථා වා සරභඤ්ඤං වා කසොතද්වාකර

ආපාථමාගතං විය කහොති, සාධුොරං දත්වා සුණනොකලො විය කහොති. එවං
සුතවකසනසද්දාරම්මණංආපාථමාගච්ඡති. 

සුගන්ධං පන ගන්ධං වා මාලං වා ලභිත්වා ආසකන වා කචතිකය වා 
ගන්ධාරම්මකණනචිත්කතනපූජංෙත්වාඅපරභාකගයත්ථෙත්ථචිනිසීදිත්වා 

ආවජ්ජමානස්ස තං ගන්ධාරම්මණං ඝානද්වාකර ආපාථමාගතං විය කහොති, 
පූජාෙරණොකලො විය කහොති. එවං ඝායිතවකසන ගන්ධාරම්මණං
ආපාථමාගච්ඡති. 
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පණීතං පනඛාදනීයං වා කභොජනීයං වා සබ්රහ්මචාරීහිසද්ධිං සංවිභජිත්වා
පරිභුඤ්ජිත්වා අපරභාකග යත්ථ ෙත්ථචි කුද්රූසොදිකභොජනං ලභිත්වා 

‘අසුෙොකලපණීතංකභොජනංසබ්රහ්මචාරීහිසද්ධිංසංවිභජිත්වාපරිභුත්ත’න්ති 

ආවජ්ජමානස්ස තං රසාරම්මණං ජිව්හාද්වාකර ආපාථමාගතං විය කහොති, 
පරිභුඤ්ජනොකලො විය කහොති. එවං සායිතවකසන රසාරම්මණං
ආපාථමාගච්ඡති. 

මුදුෙං පන සුඛසම්ඵස්සං මඤ්චං වා පීඨං වා අත්ථරණපාපුරණං වා
පරිභුඤ්ජිත්වාඅපරභාකගයත්ථෙත්ථචිදුක්ඛකසයයං ෙප්කපත්වා‘අසුෙොකල
කම මුදුෙං මඤ්චපීඨං අත්ථරණපාවුරණං පරිභුත්ත’න්ති ආවජ්ජමානස්ස තං
කඵොට්ඨබ්බාරම්මණං ොයද්වාකර ආපාථමාගතං විය කහොති. සුඛසම්ඵස්සං 
කවදයිතොකලො විය කහොති. එවං ඵුට්ඨවකසන කඵොට්ඨබ්බාරම්මණං
ආපාථමාගච්ඡති. එවං සුද්ධමකනොද්වාකරපසාදඝට්ටනකිච්චංනත්ථි. පෙතියා 
දිට්ඨසුතඝායිතසායිතඵුට්ඨවකසකනවඑතානිආරම්මණානිආපාථමාගච්ඡන්තීති 
කවදිතබ්බානි. 

ඉදානි පෙතියා දිට්ඨාදීනං වකසන ආපාථගමකන අයමපකරොපි 
අට්ඨෙථාමුත්තකෙොනකයොකහොති.දිට්ඨංසුතං උභයසම්බන්ධන්තිඉකමතාව

දිට්ඨාදකයො කවදිතබ්බා. තත්ථ ‘දිට්ඨං’ නාම පඤ්චද්වාරවකසන ගහිතපුබ්බං. 

‘සු ’න්ති පච්චක්ඛකතො අදිස්වා අනුස්සවවකසන ගහිතා රූපාදකයොව. කතහි

ද්වීහිපි සම්බන්ධං ‘උභයසම්බන්ධං’ නාම. ඉති ඉකමසම්පි දිට්ඨාදීනං වකසන
එතානි මකනොද්වාකර ආපාථමාගච්ඡන්තීති කවදිතබ්බානි. තත්ථ දිට්ඨවකසන
තාවආපාථගමනංකහට්ඨාපඤ්චහිනකයහිවුත්තකමව. 

එෙච්කචොපනසුණාති–‘භගවකතොපුඤ්ඤාතිසයනිබ්බත්තංඑවරූපංනාම 

රූපං, අතිමධුකරො සද්කදො, කිස්මිඤ්චි පකදකස කෙසඤ්චි පුප්ඵානං

අතිමනුඤ්කඤො ගන්කධො, කෙසඤ්චි ඵලානං අතිමධුකරො රකසො, කෙසඤ්චි

පාවුරණාදීනං අතිසුකඛො සම්ඵස්කසො’ති. තස්ස, චක්ඛුපසාදාදිඝට්ටනං විනා, 
සුතමත්තාකනව තානි මකනොද්වාකර ආපාථමාගච්ඡන්ති. අථස්ස තං චිත්තං
තස්මිංරූකපවාසද්කදවාපසාදවකසනගන්ධාදීසුඅරියානංදාතුොමතාවකසන 

අඤ්කඤහිදින්කනසුඅනුකමොදනාවකසනවාපවත්තති.එවංසුතවකසනඑතානි
මකනොද්වාකර ආපාථමාගච්ඡන්ති. 

අපකරනපනයථාවුත්තානිරූපාදීනිදිට්ඨානිවාසුතානිවාකහොන්ති. තස්ස
‘ඊදිසං රූපං ආයතිං උප්පජ්ජනෙබුද්ධස්සාපි භවිස්සතී’තිආදිනා නකයන 

චක්ඛුපසාදාදිඝට්ටනං විනා දිට්ඨසුතසම්බන්කධකනව තානි මකනොද්වාකර 
ආපාථමාගච්ඡන්ති.අථස්සකහට්ඨාවුත්තනකයකනවකතසුඅඤ්ඤතරාරම්මණං
ඉදං මහාචිත්තං පවත්තති. එවං උභයසම්බන්ධවකසන එතානි මකනොද්වාකර
ආපාථමාගච්ඡන්ති. 
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පටුන 

ඉදම්පි ච මුඛමත්තකමව. 
සද්ධාරුචිආොරපරිවිතක්ෙදිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්තිආදීනං පන වකසන 

විත්ථාරකතො එකතසං මකනොද්වාකරආපාථගමනං කවදිතබ්බකමව. යස්මා පන 

එවංආපාථංආගච්ඡන්තානිභූතානිපිකහොන්තිඅභූතානිපි, තස්මා අයංනකයො
අට්ඨෙථායං න ගහිකතො. එවං එකෙොරම්මණං ජවනං ද්වීසු ද්වීසු ද්වාකරසු
උප්පජ්ජතීති කවදිතබ්බං. රූපාරම්මණඤ්හි ජවනං චක්ඛුද්වාකරපි උප්පජ්ජති
මකනොද්වාකරපි. සද්දාදිආරම්මකණසුපිඑකසවනකයො. 

තත්ථමකනොද්වාකරඋප්පජ්ජමානංරූපාරම්මණංජවනංදානමයංසීලමයං 

භාවනාමයන්ති තිවිධං කහොති. කතසු එකෙෙං ොයෙම්මං වචීෙම්මං 
මකනොෙම්මන්ති තිවිධකමව කහොති. 
සද්දගන්ධරසකඵොට්ඨබ්බධම්මාරම්මකණසුපිඑකසවනකයො. 

තත්ථරූපංතාවආරම්මණංෙත්වාඋප්පජ්ජමානංඑතං මහාකුසලචිත්තං
නීලපීතකලොහිකතොදාතවණ්කණසු පුප්ඵවත්ථධාතූසු අඤ්ඤතරං 
සුභනිමිත්තසඞ්ඛාතං ඉට්ඨං ෙන්තං මනාපං රජනීයං වණ්ණං ආරම්මණං

ෙත්වා උප්පජ්ජති. නනු කචතං ඉට්ඨාරම්මණං කලොභස්ස වත්ථු? ෙථං එතං

චිත්තං කුසලං නාම ජාතන්ති? නියමිතවකසන පරිණාමිතවකසන
සමුදාචාරවකසනආභුජිතවකසනාති.යස්සහි ‘කුසලකමව මයාෙත්තබ්බ’න්ති

කුසලෙරකණ චිත්තං නියමිතං කහොති, අකුසලප්පවත්තිකතො නිවත්කතත්වා

කුසලෙරකණකයව පරිණාමිතං, අභිණ්හෙරකණන කුසලසමුදාචාකරකනව

සමුදාචරිතං, 
පතිරූපකදසවාසසප්පුරිසූපනිස්සයසද්ධම්මසවනපුබ්කබෙතපුඤ්ඤතාදීහි ච

උපනිස්සකයහි කයොනිකසොචආකභොකගොපවත්තති, තස්සඉමිනානියමිතවකසන
පරිණාමිතවකසන සමුදාචාරවකසන ආභුජිතවකසන ච කුසලං නාම ජාතං
කහොති. 

ආරම්මණවකසන පකනත්ථ කසොමනස්සසහගතභාකවො කවදිතබ්කබො. 
ඉට්ඨාරම්මණස්මිඤ්හි උප්පන්නත්තා එතං කසොමනස්සසහගතං ජාතං. 
සද්ධාබහුලතාදීනිකපත්ථ ොරණානිකයව. අස්සද්ධානඤ්හි මිච්ඡාදිට්ඨීනඤ්ච 

එෙන්තඉට්ඨාරම්මණභූතංතථාගතරූපම්පිදිස්වාකසොමනස්සංනුප්පජ්ජති.කය
ච කුසලප්පවත්තියං ආනිසංසං න පස්සන්ති කතසං පකරහි උස්සාහිතානං
කුසලං ෙකරොන්තානම්පි කසොමනස්සං නුප්පජ්ජති. තස්මා සද්ධාබහුලතා
විසුද්ධදිට්ඨිතා ආනිසංසදස්සාවිතාති. එවම්කපත්ථ කසොමනස්සසහගතභාකවො
කවදිතබ්කබො. අපිච එොදසධම්මා පීතිසම්කබොජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාදාය
සංවත්තන්ති – බුද්ධානුස්සති ධම්මානුස්සති සඞ්ඝානුස්සති සීලානුස්සති
චාගානුස්සති කදවතානුස්සති උපසමානුස්සති ලූඛපුග්ගලපරිවජ්ජනතා

සිනිද්ධපුග්ගලකසවනතාපසාදනීයසුත්තන්තපච්චකවක්ඛණතා තදධිමුත්තතාති. 

ඉකමහිපි ොරකණකහත්ථ කසොමනස්සසහගතභාකවොකවදිතබ්කබො.ඉකමසංපන
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පටුන 

විත්ථාකරො කබොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කග (විභ.අට්ඨ.367කබොජ්ඣඞ්ගපබ්බවණ්ණනා, 

468-469) ආවිභවිස්සති. 

ෙම්මකතො, උපපත්තිකතො, ඉන්ද්රියපරිපාෙකතො, කිකලසදූරීභාවකතොති 
ඉකමහිපකනත්ථොරකණහිඤාණසම්පයුත්තතාකවදිතබ්බා. කයොහිපකරසං 
ධම්මං කදකසති අනවජ්ජානි සිප්පායතනෙම්මායතනවිජ්ජාට්ඨානානි 

සික්ඛාකපතිධම්මෙථිෙංසක්ොරංෙත්වාධම්මංෙථාකපති, ‘ආයතිංපඤ්ඤවා 

භවිස්සාමී’තිපත්ථනංපට්ඨකපත්වානානප්පොරං දානංකදති, තස්සඑවරූපං
ෙම්මං උපනිස්සාය කුසලං උප්පජ්ජමානං ඤාණසම්පයුත්තං උප්පජ්ජති.
අබයාපජ්කජ කලොකෙ උප්පන්නස්ස වාපි ‘‘තස්ස තත්ථ සුඛිකනො ධම්මපදා

පිලවන්ති… දන්කධො, භික්ඛකව, සතුප්පාකදො, අථ කසො සත්කතො ඛිප්පංකයව

විකසසගාමී කහොතී’’ති (අ. නි. 4.191) ඉමිනා නකයන උපපත්තිං නිස්සායපි
උප්පජ්ජමානං කුසලං ඤාණසම්පයුත්තං උප්පජ්ජති. තථා ඉන්ද්රියපරිපාෙං
උපගතානං පඤ්ඤාදසෙප්පත්තානං ඉන්ද්රියපරිපාෙං නිස්සායපි කුසලං
උප්පජ්ජමානංඤාණසම්පයුත්තං උප්පජ්ජති. කයහි පනකිකලසා වික්ඛම්භිතා 
කතසං කිකලසදූරීභාවං නිස්සායපි උප්පජ්ජමානං කුසලං ඤාණසම්පයුත්තං
උප්පජ්ජති. වුත්තම්පිකචතං– 

‘‘කයොගාකවජායතීභූරි, අකයොගාභූරිසඞ්ඛකයො’’ති(ධ.ප.282). 

එවං ෙම්මකතො උපපත්තිකතො ඉන්ද්රියපරිපාෙකතො කිකලසදූරීභාවකතොති 

ඉකමහිොරකණහිඤාණසම්පයුත්තතාකවදිතබ්බා. 

අපිචසත්තධම්මාධම්මවිචයසම්කබොජ්ඣඞ්ගස්සඋප්පාදාය සංවත්තන්ති–

පරිපුච්ඡෙතා, වත්ථුවිසදකිරියා, ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනා, 

දුප්පඤ්ඤපුග්ගලපරිවජ්ජනා, පඤ්ඤවන්තපුග්ගලකසවනා, 

ගම්භීරඤාණචරියපච්චකවක්ඛණා, තදධිමුත්තතාති. ඉකමහිපි ොරකණහි

ඤාණසම්පයුත්තතා කවදිතබ්බා.ඉකමසංපනවිත්ථාකරො කබොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කග 

(විභ. අට්ඨ.367කබොජ්ඣඞ්ගපබ්බවණ්ණනා)ආවිභවිස්සති. 

එවං ඤාණසම්පයුත්තං හුත්වා උප්පන්නඤ්කචතං අසඞ්ඛාකරන 
අප්පකයොකගනඅනුපායචින්තනායඋප්පන්නත්තා අසඞ්ඛාරංනාමජාතං.තයිදං
රජනීයවණ්ණාරම්මණං හුත්වා උප්පජ්ජමානකමව තිවිකධන නියකමන

උප්පජ්ජති–දානමයංවාකහොති, සීලමයංවා, භාවනාමයං වා. 

ෙථං? යදා හි නීලපීතකලොහිකතොදාකතසු පුප්ඵාදීසු අඤ්ඤතරං ලභිත්වා 

වණ්ණවකසනආභුජිත්වා‘වණ්ණදානංමය්හ’න්තිබුද්ධරතනාදීනිපූකජති, තදා
දානමයං කහොති. තත්රිදං වත්ථු – භණ් ාගාරිෙසඞ්ඝමිත්කතො කිර එෙං

සුවණ්ණඛචිතං වත්ථං ලභිත්වා ඉදම්පි වත්ථං සුවණ්ණවණ්ණං, 
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පටුන 

සම්මාසම්බුද්කධොපි සුවණ්ණවණ්කණො, සුවණ්ණවණ්ණං වත්ථං

සුවණ්ණවණ්ණස්කසව අනුච්ඡවිෙං, අම්හාෙඤ්ච වණ්ණදානං භවිස්සතීති
මහාකචතිකයආකරොකපසි.එවරූකප ොකලදානමයංකහොතීති කවදිතබ්බං.යදා

පන තථාරූපකමව කදයයධම්මං ලභිත්වා ‘මය්හං කුලවංකසො, කුලතන්ති 

කුලප්පකවණීඑසා, කුලවත්තං එත’න්තිබුද්ධරතනාදීනිපූකජතිතදා සීලමයං
කහොති. යදා පන තාදිකසකනව වත්ථුනා රතනත්තයස්ස පූජං ෙත්වා ‘අයං

වණ්කණො ඛයං ගච්ඡස්සති, වයං ගච්ඡස්සතී’ති ඛයවයං පට්ඨකපති, තදා
භාවනාමයංකහොති. 

දානමයං පන හුත්වා වත්තමානම්පි යදා තීණි රතනානි සහත්කථන 

පූකජන්තස්ස පවත්තත්ති, තදා ොයෙම්මං කහොති. යදා තීණි රතනානි
පූකජන්කතො පුත්තදාරදාසෙම්මෙරකපොරිසාදකයොපිආණාකපත්වාපූජාකපතිතදා
වචීෙම්මං කහොති. යදා තකදව වුත්තප්පොරං විජ්ජමානෙවත්ථුං ආරබ්භ
වණ්ණදානං දස්සාමීති චින්කතති තදා මකනොෙම්මං කහොති. විනයපරියායං

පත්වා හි ‘දස්සාමි ෙරිස්සාමී’ති වාචා භින්නා කහොතීති (පාරා. 659) ඉමිනා
ලක්ඛකණන දානං නාම කහොති. අභිධම්මපරියායං පත්වා පන 
විජ්ජමානෙවත්ථුංආරබ්භ‘දස්සාමී’තිමනසාචින්තිතොලකතොපට්ඨායකුසලං
කහොති. අපරභාකගොකයනවාවාචායවාෙත්තබ්බංෙරිස්සතීතිවුත්තං.එවං
දානමයං ොයවචීමකනොෙම්මවකසකනවතිවිධංකහොති. 

යදා පන තං වුත්තප්පොරං වත්ථුං ලභිත්වා කුලවංසාදිවකසන සහත්ථා
රතනත්තයංපූකජතිතදාසීලමයංොයෙම්මංකහොති.යදාකුලවංසාදිවකසකනව 

පුත්තදාරාදකයො ආණාකපත්වා පූජාකපති තදා වචීෙම්මං කහොති. යදා ‘මය්හං

කුලවංකසො, කුලතන්ති කුලප්පකවණී එසා, කුලවත්තකමත’න්ති 
විජ්ජමානෙවත්ථුං ආරබ්භ ‘වණ්ණදානං දස්සාමී’ති චින්කතති තදා
මකනොෙම්මංකහොති. එවංසීලමයංොයවචීමකනොෙම්මවකසනතිවිධංකහොති. 

යදා පන තං වුත්තප්පොරං වත්ථුං ලභිත්වා තීණි රතනානි පූකජත්වා
චඞ්ෙමන්කතොඛයවයංපට්ඨකපතිතදාභාවනාමයංොයෙම්මංකහොති. වාචාය

සම්මසනංපට්ඨකපන්තස්සවචීෙම්මංකහොති, ොයඞ්ගවාචඞ්ගානිඅකචොකපත්වා 
මනසාව සම්මසනං පට්ඨකපන්තස්ස මකනොෙම්මං කහොති. එවං භාවනාමයං
ොයවචීමකනොෙම්මවකසන තිවිධං කහොති. එවකමතං රූපාරම්මණං කුසලං
තිවිධපුඤ්ඤකිරියවත්ථුවකසන නවහි ෙම්මද්වාකරහි භාකජත්වා දස්කසසි
ධම්මරාජා.සද්දාරම්මණාදීසුපිඑකසවනකයො. 

කභරිසද්දාදීසු හිරජනීයසද්දංආරම්මණං ෙත්වාකහට්ඨාවුත්තනකයකනව
තීහි නියකමකහතං කුසලං උප්පජ්ජති. තත්ථ සද්දං ෙන්දමූලං විය
උප්පාකටත්වා නීලුප්පලහත්ථෙං විය ච හත්කථ ඨකපත්වා දාතුං නාම න 

සක්ො, සවත්ථුෙං පන ෙත්වා කදන්කතො සද්දදානං කදති නාම. තස්මා යදා
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‘සද්දදානං දස්සාමී’ති කභරිමුදිඞ්ගාදීසු අඤ්ඤතරතූරිකයන තිණ්ණං රතනානං

උපහාරං ෙකරොති, ‘සද්දදානං කම’ති කභරිආදීනි ඨපාකපති, 

ධම්මෙථිෙභික්ඛූනංසරකභසජ්ජකතලඵාණිතාදීනි කදති, ධම්මසවනංකඝොකසති, 

සරභඤ්ඤං භණති, ධම්මෙථං ෙකථති, උපනිසින්නෙෙථං අනුකමොදනෙථං 

ෙකරොති, තදා දානමයංකයව කහොති. යදා එතකදව විධානං කුලවංසාදිවකසන
වත්තවකසන ෙකරොති තදා සීලමයං කහොති. යදා සබ්බම්කපතං ෙත්වා අයං

එත්තකෙො සද්කදො බ්රහ්මකලොෙප්පමාකණොපි හුත්වා ‘ඛයං ගමිස්සති, වයං
ගමිස්සතී’තිසම්මසනංපට්ඨකපතිතදාභාවනාමයං කහොති. 

තත්ථදානමයංතාවයදාකභරිආදීනිගකහත්වාසහත්ථාඋපහාරංෙකරොති, 

නිච්චුපහාරත්ථාය ඨකපන්කතොපි සහත්ථා ඨකපති, ‘සද්දදානං කම’ති

ධම්මසවනංකඝොකසතුං ගච්ඡති, ධම්මෙථංසරභඤ්ඤංොතුංවාගච්ඡති, තදා

ොයෙම්මංකහොති.යදා‘ගච්ඡථ, තාතා, අම්හාෙංසද්දදානංතිණ්ණංරතනානං 

උපහාරං ෙකරොථා’ති ආණාකපති, ‘සද්දදානං කම’ති කචතියඞ්ගකණසු ‘ඉමං

කභරිං, ඉමං මුදිඞ්ගං ඨකපථා’ති ආණාකපති, සයකමව ධම්මසවනං කඝොකසති, 

ධම්මෙථං ෙකථති, සරභඤ්ඤං භණති, තදා වචීෙම්මං කහොති. යදා
ොයඞ්ගවාචඞ්ගානි අකචොකපත්වා ‘සද්දදානං දස්සාමී’ති විජ්ජමානෙවත්ථුං 

මනසාපරිච්චජති, තදාමකනොෙම්මංකහොති. 

සීලමයම්පි‘සද්දදානංනාමමය්හංකුලවංකසොකුලතන්ති කුලප්පකවණී’ති

කභරිආදීහි සහත්ථා උපහාරං ෙකරොන්තස්ස, කභරිආදීනි සහත්ථා 

කචතියඞ්ගණාදීසු ඨකපන්තස්ස, ධම්මෙථිොනං සරකභසජ්ජං සහත්ථා

දදන්තස්ස, වත්තසීකසන
ධම්මසවනකඝොසනධම්මෙථාෙථනසරභඤ්ඤභණනත්ථාය ච ගච්ඡන්තස්ස
ොයෙම්මං කහොති. ‘සද්දදානං නාම අම්හාෙං කුලවංකසො කුලතන්ති

කුලප්පකවණී, ගච්ඡථ, තාතා, බුද්ධරතනාදීනං උපහාරං ෙකරොථා’ති
ආණාකපන්තස්ස කුලවංසවකසකනව අත්තනා ධම්මෙථං වා සරභඤ්ඤං වා

ෙකරොන්තස්ස ච වචීෙම්මං කහොති. ‘සද්දදානං නාම මය්හං කුලවංකසො 
සද්දදානං දස්සාමී’ති ොයඞ්ගවාචඞ්ගානි අකචොකපත්වා මනසාව
විජ්ජමානෙවත්ථුංපරිච්චජන්තස්සමකනොෙම්මං කහොති. 

භාවනාමයම්පි යදා චඞ්ෙමන්කතො සද්කද ඛයවයං පට්ඨකපති තදා 
ොයෙම්මං කහොති. ොයඞ්ගං පන අකචොකපත්වා වාචාය සම්මසන්තස්ස
වචීෙම්මං කහොති. ොයඞ්ගවාචඞ්ගං අකචොකපත්වා මනසාව සද්දායතනං
සම්මසන්තස්ස මකනොෙම්මං කහොති. එවං සද්දාරම්මණම්පි කුසලං
තිවිධපුඤ්ඤකිරියවත්ථුවකසන නවහි ෙම්මද්වාකරහි භාකජත්වා දස්කසසි
ධම්මරාජා. 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

112 

පටුන 

මූලගන්ධාදීසුපිරජනීයගන්ධංආරම්මණංෙත්වාකහට්ඨා වුත්තනකයකනව
තීහි නියකමකහතං කුසලං උප්පජ්ජති. තත්ථ යදා මූලගන්ධාදීසු යංකිඤ්චි 

ගන්ධං ලභිත්වා ගන්ධවකසන ආභුජිත්වා ‘ගන්ධදානං මය්හ’න්ති

බුද්ධරතනාදීනි පූකජති, තදා දානමයං කහොතීති සබ්බං වණ්ණදාකන
වුත්තනකයකනව විත්ථාරකතො කවදිතබ්බං. එවං ගන්ධාරම්මණම්පි කුසලං
තිවිධපුඤ්ඤකිරියවත්ථුවකසන නවහි ෙම්මද්වාකරහි භාකජත්වා දස්කසසි
ධම්මරාජා. 

මූලරසාදීසු පන රජනීයරසංආරම්මණංෙත්වා කහට්ඨා වුත්තනකයකනව 

තීහිනියකමකහතංකුසලංඋප්පජ්ජති.තත්ථයදාමූලරසාදීසුයංකිඤ්චිරජනීයං 

රසවත්ථුංලභිත්වා රසවකසනආභුජිත්වා‘රසදානංමය්හ’න්ති කදතිපරිච්චජති, 

තදා දානමයං කහොතීති සබ්බං වණ්ණදාකන වුත්තනකයකනව විත්ථාරකතො 
කවදිතබ්බං.සීලමකයපකනත්ථ‘සඞ්ඝස්සඅදත්වාපරිභුඤ්ජනංනාමඅම්හාෙං
න ආචිණ්ණ’න්ති ද්වාදසන්නං භික්ඛුසහස්සානං දාකපත්වා සාදුරසං
පරිභුත්තස්ස දුට්ඨගාමණිඅභයරඤ්කඤො වත්ථුං ආදිං ෙත්වා මහාඅට්ඨෙථායං
වත්ථූනි ආගතානි. අයකමව විකසකසො. එවං රසාරම්මණම්පි කුසලං
තිවිධපුඤ්ඤකිරියවත්ථුවකසන නවහි ෙම්මද්වාකරහි භාකජත්වා දස්කසසි
ධම්මරාජා. 

කඵොට්ඨබ්බාරම්මකණපි පථවීධාතු කතකජොධාතු වාකයොධාතූති තීණි 
මහාභූතානි කඵොට්ඨබ්බාරම්මණං නාම. ඉමස්මිං ඨාකන එකතසං වකසන
කයොජනංඅෙත්වා මඤ්චපීඨාදිවකසනොතබ්බා.යදාහිමඤ්චපීඨාදීසුයංකිඤ්චි
රජනීයං කඵොට්ඨබ්බවත්ථුං ලභිත්වා කඵොට්ඨබ්බවකසන ආභුජිත්වා

‘කඵොට්ඨබ්බදානං මය්හ’න්ති කදති පරිච්චජති, තදා දානමයං කහොතීති සබ්බං
වණ්ණදාකන වුත්තනකයකනව විත්ථාරකතො කවදිතබ්බං. එවං
කඵොට්ඨබ්බාරම්මණම්පි කුසලං තිවිධපුඤ්ඤකිරියවත්ථුවකසන නවහි
ෙම්මද්වාකරහිභාකජත්වාදස්කසසිධම්මරාජා. 

ධම්මාරම්මකණ ඡ අජ්ඣත්තිොනි ආයතනානි, තීණි ලක්ඛණානි, තකයො

අරූපිකනො ඛන්ධා, පන්නරස සුඛුමරූපානි, නිබ්බානපඤ්ඤත්තීති ඉකම

ධම්මායතකනපරියාපන්නා ච, අපරියාපන්නා ච, ධම්මාධම්මාරම්මණංනාම.
ඉමස්මිං පන ඨාකන එකතසං වකසන කයොජනං අෙත්වා
ඔජදානපානදානජීවිතදානවකසනොතබ්බා.ඔජාදීසුහි රජනීයංධම්මාරම්මණං
ආරම්මණං ෙත්වා කහට්ඨා වුත්තනකයකනව තීහි නියකමකහතං කුසලං 
උප්පජ්ජති. 

තත්ථයදා‘ඔජදානංමය්හ’න්තිසප්පිනවනීතාදීනිකදති, පානදානන්තිඅට්ඨ

පානානි කදති, ජීවිතදානන්ති සලාෙභත්තසඞ්ඝභත්තාදීනි කදති, අඵාසුොනං

භික්ඛූනං කභසජ්ජං කදති, කවජ්ජං පච්චුපට්ඨාකපති, ජාලං ඵාලාකපති, කුමීනං
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විද්ධංසාකපති, සකුණපඤ්ජරං විද්ධංසාකපති, බන්ධනකමොක්ඛං ොරාකපති, 

මාඝාතකභරිං චරාකපති, අඤ්ඤානිපි ජීවිතපරිත්තාණත්ථං එවරූපානිෙම්මානි
ෙකරොති තදා දානමයං කහොති. යදා පන ‘ඔජදානපානදානජීවිතදානානි මය්හං
කුලවංකසො කුලතන්ති කුලප්පකවණී’ති වත්තසීකසන ඔජදානාදීනි පවත්කතති
තදා සීලමයං කහොති. යදා ධම්මාරම්මණස්මිං ඛයවයං පට්ඨකපති තදා 
භාවනාමයංකහොති. 

දානමයං පන හුත්වා පවත්තමානම්පි යදා ඔජදානපානදානජීවිතදානානි 

සහත්ථා කදති, තදා ොයෙම්මං කහොති. යදා පුත්තදාරාදකයො ආණාකපත්වා

දාකපති, තදා වචීෙම්මං කහොති. යදා ොයඞ්ගවාචඞ්ගානි අකචොකපත්වා
ඔජදානපානදානජීවිතදානවකසන විජ්ජමානෙවත්ථුං ‘දස්සාමී’ති මනසා

චින්කතති, තදාමකනොෙම්මංකහොති. 

යදා පන වුත්තප්පොරං විජ්ජමානෙවත්ථුං කුලවංසාදිවකසන සහත්ථා 

කදති, තදා සීලමයං ොයෙම්මං කහොති. යදා කුලවංසාදිවකසකනව

පුත්තදාරාදකයො ආණාකපත්වා දාකපති, තදා වචීෙම්මං කහොති. යදා

කුලවංසාදිවකසකනව වුත්තප්පොරං විජ්ජමානෙවත්ථුං ‘දස්සාමී’ති මනසාව

චින්කතති, තදාමකනොෙම්මංකහොති. 

චඞ්ෙමිත්වා ධම්මාරම්මකණ ඛයවයං පට්ඨකපන්තස්ස පන භාවනාමයං
ොයෙම්මං කහොති. ොයඞ්ගං අකචොකපත්වා වාචාය ඛයවයං පට්ඨකපන්තස්ස
වචීෙම්මං කහොති. ොයඞ්ගවාචඞ්ගානි අකචොකපත්වා මනසාව ධම්මාරම්මකණ 

ඛයවයං පට්ඨකපන්තස්ස මකනොෙම්මං කහොති. එවං භාවනාමයං 
ොයවචීමකනොෙම්මවකසනතිවිධංකහොති.එවකමතංධම්මාරම්මණම්පිකුසලං 
තිවිධපුඤ්ඤකිරියවත්ථුවකසන නවහි ෙම්මද්වාකරහි භාකජත්වා දස්කසසි
ධම්මරාජා. 

එවමිදං චිත්තං නානාවත්ථූසු නානාරම්මණවකසන දීපිතං. ඉදං පන 

එෙවත්ථුස්මිම්පිනානාරම්මණවකසනලබ්භතිකයව.ෙථං? චතූසුහිපච්චකයසු
චීවකර ඡ ආරම්මණානි ලබ්භන්ති – නවරත්තස්ස හි චීවරස්ස වණ්කණො

මනාකපො කහොති දස්සනීකයො, ඉදං වණ්ණාරම්මණං. පරිකභොගොකල

පටපටසද්දංෙකරොති, ඉදංසද්දාරම්මණං.කයොතත්ථ ොළෙච්ඡොදිගන්කධො, 
ඉදංගන්ධාරම්මණං. රසාරම්මණංපනපරිකභොගරසවකසනෙථිතං.යා තත්ථ

සුඛසම්ඵස්සතා, ඉදං කඵොට්ඨබ්බාරම්මණං. චීවරං පටිච්ච උප්පන්නා සුඛා 

කවදනා, ධම්මාරම්මණං.පිණ් පාකතරසාරම්මණංනිප්පරියාකයකනවලබ්භති.
එවංචතූසු පච්චකයසුනානාරම්මණවකසනකයොජනංෙත්වා දානමයාදිකභකදො
කවදිතබ්කබො. 
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ඉමස්ස පන චිත්තස්ස ආරම්මණකමව නිබද්ධං, විනා ආරම්මකණන 

අනුප්පජ්ජනකතො. ද්වාරං පන අනිබද්ධං. ෙස්මා? ෙම්මස්ස අනිබද්ධත්තා. 
ෙම්මස්මිඤ්හිඅනිබද්කධද්වාරම්පිඅනිබද්ධකමවකහොති. 

ොමාවචරකුසලංද්වාරෙථා 

ොයෙම්මද්වාරෙථා 

ඉමස්ස පනත්ථස්ස පොසනත්ථං ඉමස්මිං ඨාකන මහාඅට්ඨෙථායං 

ද්වාරෙථා ෙථිතා. තත්ථ තීණි ෙම්මානි, තීණි ෙම්මද්වාරානි, පඤ්ච

විඤ්ඤාණානි, පඤ්ච විඤ්ඤාණද්වාරානි, ඡ ඵස්සා, ඡ ඵස්සද්වාරානි, අට්ඨ

අසංවරා, අට්ඨ අසංවරද්වාරානි, අට්ඨ සංවරා, අට්ඨ සංවරද්වාරානි, දස

කුසලෙම්මපථා, දස අකුසලෙම්මපථාති, ඉදං එත්තෙං ද්වාරෙථාය 
මාතිොඨපනංනාම. 

තත්ථ කිඤ්චාපි තීණි ෙම්මානි පඨමං වුත්තානි, තානි පන ඨකපත්වා

ආදිකතො තාව තීණි ෙම්මද්වාරානි භාකජත්වා දස්සිතානි. ෙතමානි තීණි? 

ොයෙම්මද්වාරං, වචීෙම්මද්වාරං, මකනොෙම්මද්වාරන්ති. 

තත්ථ චතුබ්බිකධො ොකයො – උපාදින්නකෙො, ආහාරසමුට්ඨාකනො, 

උතුසමුට්ඨාකනො, චිත්තසමුට්ඨාකනොති. තත්ථ චක්ඛායතනාදීනි 

ජීවිතින්ද්රියපරියන්තානි අට්ඨ ෙම්මසමුට්ඨානරූපානිපි, ෙම්මසමුට්ඨානාකනව 

චතස්කසොධාතුකයොවණ්කණොගන්කධොරකසොඔජාතිඅට්ඨඋපාදින්නෙොකයො
නාම. තාකනව අට්ඨ ආහාරජානි ආහාරසමුට්ඨානිෙොකයො නාම. අට්ඨ
උතුජානි උතුසමුට්ඨානිෙොකයො නාම. අට්ඨ චිත්තජානි
චිත්තසමුට්ඨානිෙොකයොනාම. 

කතසු ොයෙම්මද්වාරන්තිකනව උපාදින්නෙොයස්සනාමංනඉතකරසං.

චිත්තසමුට්ඨාකනසු පන අට්ඨසු රූකපසු එො විඤ්ඤත්ති අත්ථි, ඉදං
ොයෙම්මද්වාරං නාම. යං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘ෙතමං තං රූපං 

ොයවිඤ්ඤත්ති? යා කුසලචිත්තස්ස වා, අකුසලචිත්තස්ස වා, 

අබයාෙතචිත්තස්ස වා, අභික්ෙමන්තස්ස වා පටික්ෙමන්තස්ස වා, 

ආකලොකෙන්තස්ස වා විකලොකෙන්තස්ස වා, සමිඤ්කජන්තස්ස වා

පසාකරන්තස්ස වා, ොයස්ස ථම්භනා සන්ථම්භනා සන්ථම්භිතත්තං, 

විඤ්ඤත්තිවිඤ්ඤාපනාවිඤ්ඤාපිතත්තං, ඉදංතංරූපං ොයවිඤ්ඤත්තී’’ති(ධ.

ස. 720). ‘අභික්ෙමිස්සාමි පටික්ෙමිස්සාමී’ති හි චිත්තං උප්පජ්ජමානං රූපං
සමුට්ඨාකපති. තත්ථ යා පථවීධාතු ආකපොධාතු කතකජොධාතු වාකයොධාතු 
තන්නිස්සිකතො වණ්කණො ගන්කධො රකසො ඔජාති ඉකමසං අට්ඨන්නං

රූපෙලාපානං අබ්භන්තකර චිත්තසමුට්ඨානා වාකයොධාතු, සා අත්තනා
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සහජාතං රූපොයං සන්ථම්කභති සන්ධාකරති චාකලති අභික්ෙමාකපති
පටික්ෙමාකපති. 

තත්ථ එොවජ්ජනවීථියං සත්තසු ජවකනසු පඨමචිත්තසමුට්ඨිතා 
වාකයොධාතු අත්තනා සහජාතං රූපොයං සන්ථම්කභතුං සන්ධාකරතුං 

සක්කෙොති, අපරාපරංපනචාකලතුංනසක්කෙොති. දුතියාදීසුපිඑකසවනකයො.
සත්තමචිත්කතන පනසමුට්ඨිතාවාකයොධාතුකහට්ඨාඡහිචිත්කතහිසමුට්ඨිතං
වාකයොධාතුං උපත්ථම්භනපච්චයං ලභිත්වා අත්තනා සහජාතං රූපොයං
සන්ථම්කභතුං සන්ධාකරතුං චාකලතුං අභික්ෙමාකපතුං පටික්ෙමාකපතුං
ආකලොොකපතුං විකලොොකපතුං සම්මිඤ්ජාකපතුං පසාරාකපතුං සක්කෙොති.

කතනගමනංනාම ජායති, ආගමනංනාමජායති, ගමනාගමනංනාම ජායති. 

‘කයොජනංගකතොදසකයොජනංගකතො’තිවත්තබ්බතංආපජ්ජාකපති. 

යථා හි සත්තහි යුකගහි ආෙඩ්ඪිතබ්කබ සෙකට පඨමයුකග යුත්තකගොණා

යුගං තාව සන්ථම්කභතුං සන්ධාකරතුං සක්කෙොන්ති, චක්ෙං පන

නපවට්කටන්ති; දුතියාදීසුපි එකසව නකයො; සත්තමයුකග පන කගොකණ 
කයොකජත්වා යදා කඡකෙො සාරථි ධුකර නිසීදිත්වා කයොත්තානි ආදාය

සබ්බපුරිමකතො පට්ඨාය පකතොදලට්ඨියා කගොකණ ආකෙොකටති, තදා සබ්කබව
එෙබලා හුත්වා ධුරඤ්ච සන්ධාකරන්ති චක්ොනි ච පවට්කටන්ති. ‘සෙටං
ගකහත්වා දසකයොජනං වීසතිකයොජනං ගතා’ති වත්තබ්බතං ආපාකදන්ති –
එවංසම්පදමිදංකවදිතබ්බං. 

තත්ථ කයො චිත්තසමුට්ඨානිෙොකයො න කසො විඤ්ඤත්ති, 
චිත්තසමුට්ඨානාය පන වාකයොධාතුයා සහජාතං රූපොයං සන්ථම්කභතුං
සන්ධාකරතුං චාකලතුං පච්චකයො භවිතුං සමත්කථො එකෙො ආොරවිොකරො

අත්ථි, අයං විඤ්ඤත්තිනාම.සා අට්ඨ රූපානිවියන චිත්තසමුට්ඨානා. යථා

පන අනිච්චාදිකභදානං ධම්මානං ජරාමරණත්තා, ‘‘ජරාමරණං, භික්ඛකව, 

අනිච්චං සඞ්ඛත’’න්තිආදි (සං. නි. 2.20) වුත්තං, එවං චිත්තසමුට්ඨානානං
රූපානංවිඤ්ඤත්තිතායසාපිචිත්තසමුට්ඨානානාමකහොති. 

විඤ්ඤාපනත්තා පකනසා විඤ්ඤත්තීතිවුච්චති.කිං විඤ්ඤාකපතීති? එෙං

ොයිෙෙරණං.චක්ඛුපථස්මිඤ්හිඨිකතොහත්ථංවාපාදංවා උක්ඛිපති, සීසංවා

භමුෙං වා චාකලති, අයං හත්ථාදීනං ආොකරො චක්ඛුවිඤ්කඤකයයො කහොති.
විඤ්ඤත්ති පන න චක්ඛුවිඤ්කඤයයා මකනොවිඤ්කඤයයා එව. චක්ඛුනා හි 

හත්ථවිොරාදිවකසනවිප්ඵන්දමානංවණ්ණාරම්මණකමවපස්සති.විඤ්ඤත්තිං
පන මකනොද්වාරිෙචිත්කතන චින්කතත්වා ‘ඉදඤ්චිදඤ්ච එස ොකරති
මඤ්කඤ’තිජානාති. 
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පටුන 

යථා හි අරඤ්කඤනිදාඝසමකයඋදෙට්ඨාකනමනුස්සා ‘ඉමාය සඤ්ඤාය
ඉධ උදෙස්ස අත්ථිභාවං ජානිස්සන්තී’ති රුක්ඛග්කග තාලපණ්ණාදීනි

බන්ධාකපන්ති, සුරාපානද්වාකර ධජං උස්සාකපන්ති, උච්චං වා පන රුක්ඛං

වාකතො පහරිත්වාචාකලති, අන්කතොඋදකෙමච්කඡචලන්කතඋපරිබුබ්බුළොනි

උට්ඨහන්ති, මකහොඝස්ස ගතමග්ගපරියන්කත තිණපණ්ණෙසටං උස්සාරිතං
කහොති. තත්ථ තාලපණ්ණධජසාඛාචලනබුබ්බුළෙතිණපණ්ණෙසකට දිස්වා

යථාචක්ඛුනාඅදිට්ඨම්පි‘එත්ථ උදෙංභවිස්සති, සුරාභවිස්සති, අයංරුක්කඛො

වාකතනපහකතොභවිස්සති, අන්කතොඋදකෙ මච්කඡොභවිස්සති, එත්තෙං ඨානං

අජ්කඣොත්ථරිත්වා ඔකඝො ගකතො භවිස්සතී’ති මකනොවිඤ්ඤාකණන ජානාති, 
එවකමවවිඤ්ඤත්තිපිනචක්ඛුවිඤ්කඤයයා මකනොවිඤ්කඤයයාව.චක්ඛුනාහි
හත්ථවිොරාදිවකසන විප්ඵන්දමානංවණ්ණාරම්මණකමවපස්සති.විඤ්ඤත්තිං
පන මකනොද්වාරිෙචිත්කතන චින්කතත්වා ‘ඉදඤ්චිදඤ්ච එස ොකරති
මඤ්කඤ’තිජානාති. 

නකෙවලඤ්කචසාවිඤ්ඤාපනකතොවවිඤ්ඤත්තිනාම. විඤ්කඤයයකතොපි

පන විඤ්ඤත්තිකයවනාම. අයඤ්හි පකරසං අන්තමකසො තිරච්ඡානගතානම්පි
පාෙටාකහොති.තත්ථතත්ථසන්නිපතිතාහිකසොණසිඞ්ගාලොෙකගොණාදකයො 
දණ් ං වා කලඩ්ඩුං වා ගකහත්වා පහරණාොකර දස්සිකත ‘අයං කනො
පහරිතුොකමො’ති ඤත්වා කයන වා කතන වා පලායන්ති.
පාොරකුට්ටාදිඅන්තරිෙස්ස පන පරස්ස අපාෙටොකලොපි අත්ථි. කිඤ්චාපි
තස්මිංඛකණඅපාෙටාසම්මුඛීභූතානං පනපාෙටත්තා විඤ්ඤත්තිකයව නාම
කහොති. 

චිත්තසමුට්ඨානිකෙ පන ොකය චලන්කත තිසමුට්ඨානිකෙො චලති න 

චලතීති? කසොපි තකථව චලති. තංගතිකෙො තදනුවත්තකෙොව කහොති. යථා හි
උදකෙ ගච්ඡන්කත උදකෙ පතිතානි සුක්ඛදණ් ෙතිණපණ්ණාදීනිපි

උදෙගතිොකනවභවන්ති, තස්මිංගච්ඡන්කත ගච්ඡන්ති, තිට්ඨන්කතතිට්ඨන්ති
–එවංසම්පදමිදංකවදිතබ්බං.එවකමසා චිත්තසමුට්ඨාකනසුරූකපසුවිඤ්ඤත්ති 

ොයෙම්මද්වාරං නාමාතිකවදිතබ්බා. 

යාපනතස්මිංද්වාකරසිද්ධාකචතනායායපාණංහනති, අදින්නං ආදියති, 

මිච්ඡාචාරං චරති, පාණාතිපාතාදීහි විරමති, ඉදං ොයෙම්මං නාම. එවං 

පරවාදිම්හි සති ොකයො ද්වාරං, තම්හි ද්වාකර සිද්ධා කචතනා ොයෙම්මං
‘කුසලංවා අකුසලංවා’තිඨකපතබ්බං.පරවාදිම්හිපනඅසති‘අබයාෙතංවා’ති
තිෙං පූකරත්වාව ඨකපතබ්බං. තත්ථ යථා නගරද්වාරං ෙතට්ඨාකනකයව

තිට්ඨති, අඞ්ගුලමත්තම්පිඅපරාපරං නසඞ්ෙමති, කතනකතනපනද්වාකරන

මහාජකනොසඤ්චරති, එවකමවද්වාකරද්වාරංන සඤ්චරති, ෙම්මංපනතස්මිං

තස්මිංද්වාකරඋප්පජ්ජනකතොචරති.කතනාහුකපොරාණා – 
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ද්වාකරචරන්තිෙම්මානි, නද්වාරාද්වාරචාරිකනො; 

තස්මාද්වාකරහිෙම්මානි, අඤ්ඤමඤ්ඤංවවත්ථිතාති. 

තත්ථ ෙම්කමනාපි ද්වාරං නාමං ලභති, ද්වාකරනාපි ෙම්මං. යථා හි
විඤ්ඤාණාදීනං උප්පජ්ජනට්ඨානානි විඤ්ඤාණද්වාරං ඵස්සද්වාරං

අසංවරද්වාරං සංවරද්වාරන්ති නාමං ලභන්ති, එවං ොයෙම්මස්ස
උප්පජ්ජනට්ඨානංොයෙම්මද්වාරන්තිනාමංලභති. වචීමකනොෙම්මද්වාකරසුපි
එකසව නකයො. යථා පන තස්මිං තස්මිං රුක්කඛ අධිවත්ථා කදවතා 
සිම්බලකදවතා පලාසකදවතා පුචිමන්දකදවතා ඵන්දනකදවතාති කතන කතන

රුක්කඛනනාමංලභති, එවකමවොයද්වාකරනෙතංෙම්මම්පිොයෙම්මන්ති
ද්වාකරන නාමං ලභති. වචීෙම්මමකනොෙම්කමසුපි එකසව නකයො. තත්ථ

අඤ්කඤොොකයො, අඤ්ඤංෙම්මං, ොකයනපන ෙතත්තාතංොයෙම්මන්ති
වුච්චති.කතනාහුඅට්ඨෙථාචරියා– 

ොකයනකචෙතංෙම්මං, ොයෙම්මන්තිවුච්චති; 

ොකයොචොයෙම්මඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්ඤංවවත්ථිතා. 

සූචියාකචෙතංෙම්මං, සූචිෙම්මන්තිවුච්චති; 

සූචිචසූචිෙම්මඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්ඤංවවත්ථිතා. 

වාසියාකචෙතංෙම්මං, වාසිෙම්මන්තිවුච්චති; 

වාසිචවාසිෙම්මඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්ඤංවවත්ථිතා. 

පුරිකසනකචෙතංෙම්මං, පුරිසෙම්මන්තිවුච්චති; 

පුරිකසොචපුරිසෙම්මඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්ඤංවවත්ථිතා. 

එවකමවං. 

ොකයනකචෙතංෙම්මං, ොයෙම්මන්තිවුච්චති; 

ොකයොචොයෙම්මඤ්ච, අඤ්ඤමඤ්ඤංවවත්ථිතාති. 

එවං සන්කත කනව ද්වාරවවත්ථානං යුජ්ජති, නෙම්මවවත්ථානං. ෙථං? 
ොයවිඤ්ඤත්තියඤ්හි ‘‘ද්වාකර චරන්ති ෙම්මානී’’ති වචනකතො වචීෙම්මම්පි 

පවත්තති, කතනස්සා ොයෙම්මද්වාරන්ති වවත්ථානං න යුත්තං.

ොයෙම්මඤ්ච වචීවිඤ්ඤත්තියම්පි පවත්තති, කතනස්ස ොයෙම්මන්ති

වවත්ථානංන යුජ්ජතී’ති. ‘කනොනයුජ්ජති.ෙස්මා? කයභුයයවුත්තිතාය කචව
තබ්බහුලවුත්තිතාය ච. ොයෙම්මකමව හි කයභුකයයන ොයවිඤ්ඤත්තියං

පවත්තති න ඉතරානි, තස්මා ොයෙම්මස්ස කයභුකයයන පවත්තිකතො තස්සා
ොයෙම්මද්වාරභාකවො සිද්කධො. බ්රාහ්මණගාමඅම්බවනනාගවනාදීනං 
බ්රාහ්මණගාමාදිභාකවො වියාති ද්වාරවවත්ථානං යුජ්ජති. ොයෙම්මං පන 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

118 

පටුන 

ොයද්වාරම්හිකයව බහුලං පවත්තති අප්පං වචීද්වාකර. තස්මා ොයද්වාකර

බහුලං පවත්තිකතො එතස්ස ොයෙම්මභාකවො සිද්කධො, 
වනචරෙථුල්ලකුමාරිොදිකගොචරානං වනචරොදිභාකවො වියාති. එවං
ෙම්මවවත්ථානම්පියුජ්ජතී’ති. 

ොයෙම්මද්වාරෙථානිට්ඨිතා. 

වචීෙම්මද්වාරෙථා 

වචීෙම්මද්වාරෙථායං පන කචතනාවිරතිසද්දවකසන තිවිධා වාචා නාම. 

තත්ථ ‘‘චතූහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගතා වාචා සුභාසිතා කහොති කනො

දුබ්භාසිතා, අනවජ්ජා ච අනනුවජ්ජා ච විඤ්ඤූන’’න්ති (සං.නි. 1.213); අයං

කචතනාවාචා නාම. යා ‘‘චතූහි වචීදුච්චරිකතහි ආරති විරති…කප.… අයං

වුච්චති සම්මාවාචා’’ති (විභ. 206), අයං විරතිවාචා නාම. ‘‘වාචා ගිරා

බයප්පකථොඋදීරණංකඝොකසො කඝොසෙම්මං වාචා වචීකභකදො’’ති (ධ.ස.850), 

අයං සද්දවාචා නාම. තාසු වචීෙම්මද්වාරන්ති කනව කචතනාය නාමං න

විරතියා.සහසද්දා පනඑොවිඤ්ඤත්තිඅත්ථි, ඉදං වචීෙම්මද්වාරංනාම.යං

සන්ධාය වුත්තං – ‘‘ෙතමං තං රූපං වචීවිඤ්ඤත්ති? යා කුසලචිත්තස්ස වා
අකුසලචිත්තස්ස වා අබයාෙතචිත්තස්ස වා වාචා ගිරා බයප්පකථො උදීරණං

කඝොකසො කඝොසෙම්මං වාචා වචීකභකදො, අයං වුච්චති වාචා. යා තාය වාචාය

විඤ්ඤත්ති විඤ්ඤාපනාවිඤ්ඤාපිතත්තං, ඉදංතංරූපංවචීවිඤ්ඤත්තී’’ති(ධ.

ස.636). 

‘ඉදං වක්ඛාමි එතං වක්ඛාමී’ති හි විතක්ෙයකතො විතක්ෙවිප්ඵාරසද්කදො
නාම උප්පජ්ජති. අයං න කසොතවිඤ්කඤකයයො මකනොවිඤ්කඤකයයොති 

මහාඅට්ඨෙථායං ආගකතො. ආගමට්ඨෙථාසු පන ‘වි ක්ෙවිප්ඵාරසද්ද’න්ති

විතක්ෙවිප්ඵාරවකසනඋප්පන්නං විප්පලපන්තානංසුත්තප්පමත්තාදීනංසද්දං; 

‘සුත්වා’ති තංසුත්වා, යංවිතක්ෙයකතොතස්සකසොසද්කදොඋප්පන්කනො; තස්ස

වකසන‘එවම්පිකත මකනො, ඉත්ථම්පිකතමකනො’තිආදිසතීතිවත්වාවත්ථූනිපි

ෙථිතානි. පට්ඨාකනපි ‘‘චිත්තසමුට්ඨානං සද්දායතනං කසොතවිඤ්ඤාණස්ස
ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො’’ති ආගතං. තස්මා විනා විඤ්ඤත්තිඝට්ටනාය 
උප්පජ්ජමාකනො අකසොතවිඤ්කඤකයයො විතක්ෙවිප්ඵාරසද්කදො නාම නත්ථි.
‘ඉදංවක්ඛාමි එතංවක්ඛාමී’තිඋප්පජ්ජමානංපනචිත්තංපථවීධාතුආකපොධාතු 
කතකජොධාතු වාකයොධාතු වණ්කණො ගන්කධො රකසො ඔජාති අට්ඨ රූපානි 
සමුට්ඨාකපති. කතසං අබ්භන්තකර චිත්තසමුට්ඨානා පථවීධාතු උපාදින්නෙං
ඝට්ටයමානාව උප්පජ්ජති. කතන ධාතුසඞ්ඝට්ටකනන සකහව සද්කදො
උප්පජ්ජතීති.අයං චිත්තසමුට්ඨානසද්කදොනාම.අයංනවිඤ්ඤත්ති.තස්සාපන
චිත්තසමුට්ඨානාය පථවීධාතුයා උපාදින්නෙඝට්ටනස්ස පච්චයභූකතො එකෙො
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ආොරවිොකරොඅත්ථි, අයං වචීවිඤ්ඤත්තිනාම.ඉකතොපරංසාඅට්ඨරූපානි
වියනචිත්තසමුට්ඨානාතිආදිසබ්බං කහට්ඨාවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං. 

ඉධාපි හි ‘තිස්ස, දත්ත, මිත්තා’ති පක්කෙොසන්තස්ස සද්දං සුත්වා
විඤ්ඤත්තිං මකනොද්වාරිෙචිත්කතන චින්කතත්වා ‘ඉදඤ්චිදඤ්ච එස ොකරති 

මඤ්කඤ’තිජානාති.ොයවිඤ්ඤත්තිවියචඅයම්පිතිරච්ඡානගතානම්පිපාෙටා

කහොති. ‘එහි, යාහී’ති හි සද්දං සුත්වා තිරච්ඡානගතාපි ‘ඉදංනාකමසොකරති
මඤ්කඤ’ති ඤත්වා ආගච්ඡන්ති කචව ගච්ඡන්ති ච. තිසමුට්ඨානිෙොයං

චාකලතිනචාකලතීති, අයංපන වාකරොඉධනලබ්භති.පුරිමචිත්තසමුට්ඨානාය

උපත්ථම්භනකිච්චම්පිනත්ථි.යාපන තස්මිංවචීද්වාකරසිද්ධාකචතනා, යාය

මුසාෙකථති, කපසුඤ්ඤංෙකථති, ඵරුසංෙකථති, සම්ඵංපලපති, මුසාවාදාදීහි

විරමති, ඉදං වචීෙම්මං නාම. ඉකතො පරං සබ්බං ෙම්මවවත්ථානඤ්ච
ද්වාරවවත්ථානඤ්චකහට්ඨාවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බන්ති. 

වචීෙම්මද්වාරෙථානිට්ඨිතා. 

මකනොෙම්මද්වාරෙථා 

මකනොෙම්මද්වාරෙථායං පන ොමාවචරාදිවකසන චතුබ්බිකධො මකනො

මකනො නාම. තත්ථ ොමාවචකරො චතුපඤ්ඤාසවිකධො කහොති, රූපාවචකරො

පන්නරසවිකධො, අරූපාවචකරො ද්වාදසවිකධො, කලොකුත්තකරො අට්ඨවිකධොති
සබ්කබොපි එකූනනවුතිවිකධො කහොති. තත්ථ අයංනාම මකනො මකනොද්වාරං න
කහොතීති න වත්තබ්කබො. යථා හි අයං නාම කචතනා ෙම්මං න කහොතීති න

වත්තබ්බා, අන්තමකසො පඤ්චවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තාපි හි කචතනා 

මහාපෙරකණ ෙම්මන්ත්කවව නිද්දිට්ඨා, එවකමව අයං නාම මකනො 
මකනොද්වාරංනකහොතීතිනවත්තබ්කබො. 

එත්ථාහ – ෙම්මං නාකමතං කිං ෙකරොතීති? ආයූහති, අභිසඞ්ඛකරොති, 

පිණ් ං ෙකරොති, කචකතති, ෙප්කපති, පෙප්කපතීති. එවං සන්කත 

පඤ්චවිඤ්ඤාණකචතනා කිං ආයූහති, අභිසඞ්ඛකරොති, පිණ් ං ෙකරොති, 

කචකතති, ෙප්කපති, පෙප්කපතීති?. සහජාතධම්කම. සාපි හි සහජාකත
සම්පයුත්තක්ඛන්කධ ආයූහති අභිසඞ්ඛකරොති පිණ් ං ෙකරොති කචකතති

ෙප්කපතිපෙප්කපතීති.කිංවාඉමිනා වාකදන? සබ්බසඞ්ගාහිෙවකසනකහතං
වුත්තං. ඉදං පකනත්ථ සන්නිට්ඨානං – කතභූමෙකුසලාකුසකලො
එකූනතිංසවිකධොමකනොමකනොෙම්මද්වාරංනාම.යාපනතස්මිංමකනොද්වාකර 
සිද්ධා කචතනා යාය අභිජ්ඣාබයාපාදමිච්ඡාදස්සනානි කචව 

අනභිජ්ඣාඅබයාපාදසම්මාදස්සනානි ච ගණ්හාති, ඉදං මකනොෙම්මං නාම.
ඉකතො පරං සබ්බං ෙම්මවවත්ථානඤ්ච ද්වාරවවත්ථානඤ්ච කහට්ඨා
වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බන්ති.ඉමානි තීණිෙම්මද්වාරානිනාම. 
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මකනොෙම්මද්වාරෙථානිට්ඨිතා. 

ෙම්මෙථා 

ඉදානියානිතීණිෙම්මානිඨකපත්වාඉමානිෙම්මද්වාරානි දස්සිතානි, තානි
ආදිං ෙත්වා අවකසසස්ස ද්වාරෙථාය මාතිොඨපනස්ස විත්ථාරෙථා කහොති.
තීණිහිෙම්මානි–ොයෙම්මංවචීෙම්මංමකනොෙම්මන්ති.කිංපකනතංෙම්මං 

නාමාති? කචතනා කචව, එෙච්කච ච කචතනාසම්පයුත්තො ධම්මා. තත්ථ
කචතනායෙම්මභාකව ඉමානිසුත්තානි– 

‘‘කචතනාහං, භික්ඛකව, ෙම්මං වදාමි, කචතයිත්වා ෙම්මං ෙකරොති

ොකයන වාචාය මනසා’’ (අ. නි. 6.63; ෙථා. 539). ‘‘ොකය වා හි, 

ආනන්ද, සති ොයසඤ්කචතනාකහතු උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං සුඛදුක්ඛං, 

වාචාය වා, ආනන්ද, සති වචීසඤ්කචතනාකහතු උප්පජ්ජති අජ්ඣත්තං

සුඛදුක්ඛං; මකන වා, ආනන්ද, සති මකනොසඤ්කචතනාකහතු උප්පජ්ජති

අජ්ඣත්තංසුඛදුක්ඛං’’(සං.නි.2.25; අ.නි. 4.171). ‘‘තිවිධා, භික්ඛකව, 

ොයසඤ්කචතනා අකුසලං ොයෙම්මං දුක්ඛුද්රයං, දුක්ඛවිපාෙං; 

චතුබ්බිධා, භික්ඛකව, වචීසඤ්කචතනා…කප.… තිවිධා, භික්ඛකව, 

මකනොසඤ්කචතනාඅකුසලංමකනොෙම්මංදුක්ඛුද්රයංදුක්ඛවිපාෙංතිවිධා, 

භික්ඛකව, ොයසඤ්කචතනා කුසලං ොයෙම්මං සුඛුද්රයං සුඛවිපාෙං 

චතුබ්බිධා, භික්ඛකව, වචීසඤ්කචතනා…කප.… තිවිධා, භික්ඛකව, 

මකනොසඤ්කචතනා, කුසලං මකනොෙම්මං සුඛුද්රයං සුඛවිපාෙං’’ (ෙථා.

539; අ. නි. 10.217 කථොෙං විසදිසං). ‘‘සචායං, ආනන්ද, සමිද්ධි
කමොඝපුරිකසො පාටලපුත්තස්ස පරිබ්බාජෙස්ස එවං පුට්කඨො එවං

බයාෙකරයය – සඤ්කචතනියං, ආවුකසො පාටලපුත්ත, ෙම්මං ෙත්වා

ොකයන වාචාය මනසා, සුඛකවදනීයං සුඛං කසො කවදයති…කප.…

අදුක්ඛමසුඛකවදනීයංඅදුක්ඛමසුඛංකසො කවදයතීති; එවංබයාෙරමාකනො

කඛො, ආනන්ද, සමිද්ධි කමොඝපුරිකසො පාටලපුත්තස්ස පරිබ්බාජෙස්ස

සම්මාබයාෙරමාකනොබයාෙකරයයා’’ති(ම.නි.3.300; ෙථා. 539). 

ඉමානිතාවකචතනායෙම්මභාකවසුත්තානි.කචතනාසම්පයුත්තධම්මානං 
පනෙම්මභාකවොෙම්මචතුක්කෙනදීපිකතො.වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛකව, ෙම්මානිමයාසයං අභිඤ්ඤාසච්ඡෙත්වා

පකවදිතානි. ෙතමානි චත්තාරි? අත්ථි, භික්ඛකව, ෙම්මං ෙණ්හං

ෙණ්හවිපාෙං, අත්ථි, භික්ඛකව, ෙම්මං සුක්ෙං සුක්ෙවිපාෙං, අත්ථි, 

භික්ඛකව, ෙම්මං ෙණ්හසුක්ෙං ෙණ්හසුක්ෙවිපාෙං, අත්ථි, භික්ඛකව, 
ෙම්මං අෙණ්හං අසුක්ෙං අෙණ්හඅසුක්ෙවිපාෙං ෙම්මක්ඛයාය

සංවත්තති(අ.නි.4.232-233).… ෙතමඤ්ච, භික්ඛකව, ෙම්මංඅෙණ්හං
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අසුක්ෙංඅෙණ්හඅසුක්ෙවිපාෙංෙම්මක්ඛයාය සංවත්තති? යදිදංසත්ත
කබොජ්ඣඞ්ගා – සතිසම්කබොජ්ඣඞ්කගො…කප.… 

උකපක්ඛාසම්කබොජ්ඣඞ්කගො, ඉදං වුච්චති, භික්ඛකව, ෙම්මං අෙණ්හං
අසුක්ෙං අෙණ්හඅසුක්ෙවිපාෙං ෙම්මක්ඛයාය සංවත්තති (අ. නි.

4.238).… ෙතමඤ්ච, භික්ඛකව, ෙම්මං අෙණ්හං අසුක්ෙං

අෙණ්හඅසුක්ෙවිපාෙං ෙම්මක්ඛයාය සංවත්තති? අයකමව අරිකයො 

අට්ඨඞ්ගිකෙොමග්කගො –කසයයථිදං, සම්මාදිට්ඨි …කප.… සම්මාසමාධි.

ඉදංවුච්චති, භික්ඛකව, ෙම්මංඅෙණ්හංඅසුක්ෙංඅෙණ්හඅසුක්ෙවිපාෙං 

ෙම්මක්ඛයායසංවත්තතී’’ති(අ.නි.4.237). 

එවං ඉකම කබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගප්පකභදකතො පන්නරස ධම්මා 

ෙම්මචතුක්කෙන දීපිතා. අභිජ්ඣා, බයාපාකදො, මිච්ඡාදිට්ඨි, අනභිජ්ඣා, 

අබයාපාකදො, සම්මාදිට්ඨීති ඉකමහි පන ඡහි සද්ධිං එෙවීසති
කචතනාසම්පයුත්තො ධම්මාකවදිතබ්බා. 

තත්ථ කලොකුත්තරමග්කගො භජාපියමාකනො ොයෙම්මාදීනි තීණි ෙම්මානි

භජති. යඤ්හි ොකයන දුස්සීලයං අජ්ඣාචරති, තම්හා සංවකරො ොයිකෙොති

කවදිතබ්කබො. යං වාචාය දුස්සීලයං අජ්ඣාචරති, තම්හා සංවකරො වාචසිකෙොති

කවදිතබ්කබො. ඉති සම්මාෙම්මන්කතො ොයෙම්මං, සම්මාවාචා වචීෙම්මං. 
එතස්මිං ද්වකය ගහිකත සම්මාආජීකවො තප්පක්ඛිෙත්තා ගහිකතොව කහොති. යං

පනමකනන දුස්සීලයංඅජ්ඣාචරති, තම්හාසංවකරොමානසිකෙොතිකවදිතබ්කබො.
කසො දිට්ඨිසඞ්ෙප්පවායාමසතිසමාධිවකසන පඤ්චවිකධො කහොති. අයං
පඤ්චවිකධොපි මකනොෙම්මං නාම. එවං කලොකුත්තරමග්කගො භජාපියමාකනො
තීණිෙම්මානිභජති. 

ඉමස්මිංඨාකනද්වාරසංසන්දනංනාමකහොති.ොයවචීද්වාකරසුහි කචොපනං

පත්වා ෙම්මපථං අප්පත්තම්පි අත්ථි, මකනොද්වාකර ච සමුදාචාරං පත්වා 

ෙම්මපථංඅප්පත්තම්පි අත්ථි; තංගකහත්වා තංතංද්වාරපක්ඛිෙකමවඅෙංසු. 

තත්රායංනකයො–කයො ‘මිගවංගමිස්සාමී’තිධනුංසජ්කජති, ජියං වට්කටති, 

සත්තිං නිකසති, භත්තං භුඤ්ජති, වත්ථං පරිදහති, එත්තාවතා ොයද්වාකර 
කචොපනං පත්තං කහොති. කසො අරඤ්කඤ දිවසං චරිත්වා අන්තමකසො

සසබිළාරමත්තම්පි න ලභති, ඉදං අකුසලං ොයෙම්මං නාම කහොති න

කහොතීති? න කහොති. ෙස්මා? ෙම්මපථං අප්පත්තතාය. කෙවලං පන
ොයදුච්චරිතංනාමකහොතීතිකවදිතබ්බං.මච්ඡග්ගහණාදීසුපකයොකගසුපිඑකසව 
නකයො. 

වචීද්වාකරපි ‘මිගවං ගමිස්සාමි’ ‘කවකගන ධනුආදීනි සජ්කජථා’ති 
ආණාකපත්වා පුරිමනකයකනව අරඤ්කඤ කිඤ්චි අලභන්තස්ස කිඤ්චාපි
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වචීද්වාකර කචොපනං පත්තං, ෙම්මපථං අප්පත්තතාය පන ොයෙම්මං න
කහොති.කෙවලංවචීදුච්චරිතංනාම කහොතීතිකවදිතබ්බං. 

මකනොද්වාකර පන වධෙකචතනාය උප්පන්නමත්තාය එව
ෙම්මපථකභකදොවකහොති.කසොචකඛොබයාපාදවකසනනපාණාතිපාතවකසන.

අකුසලඤ්හි ොයෙම්මං ොයවචීද්වාකරසු සමුට්ඨාති, න මකනොද්වාකර; තථා

අකුසලංවචීෙම්මං.අකුසලංමකනොෙම්මං පනතීසුපිද්වාකරසුසමුට්ඨාති; තථා
කුසලානිොයවචීමකනොෙම්මානි. 

ෙථං? සහත්ථා හි පාණං හනන්තස්ස අදින්නං ආදියන්තස්ස මිච්ඡාචාරං
චරන්තස්ස ෙම්මං ොයෙම්මකමව කහොති. ද්වාරම්පි ොයද්වාරකමව කහොති.
එවං තාව අකුසලං ොයෙම්මං ොයද්වාකර සමුට්ඨාති. කතහි පන චිත්කතහි

සහජාතා අභිජ්ඣාබයාපාදමිච්ඡාදිට්ඨිකයො කචතනාපක්ඛිො වා භවන්ති, 

අබ්කබොහාරිො වා. ‘ගච්ඡ ඉත්ථන්නාමං ජීවිතා කවොකරොකපහි, ඉත්ථන්නාමං

භණ් ං අවහරා’තිආණාකපන්තස්සපනෙම්මංොයෙම්මංකහොති, ද්වාරංපන
වචීද්වාරං.එවං අකුසලංොයෙම්මංවචීද්වාකරසමුට්ඨාති.කතහිපනචිත්කතහි
සහජාතා අභිජ්ඣාබයාපාදමිච්ඡාදිට්ඨිකයො කචතනාපක්ඛිො වා භවන්ති
අබ්කබොහාරිොවා. එත්තොආචරියානංසමානත්ථෙථානාම. 

විතණ් වාදීපනාහ – ‘අකුසලංොයෙම්මංමකනොද්වාකරපි සමුට්ඨාතී’ති.
කසො‘තකයොසඞ්ගකහආරුළ්හංසුත්තංආහරාහී’තිවුත්කතොඉදං කුලුම්බසුත්තං
නාමආහරි– 

‘‘පුන චපරං, භික්ඛකව, ඉකධෙච්කචො සමකණො වා බ්රාහ්මකණො වා
ඉද්ධිමා කචකතොවසිප්පත්කතො අඤ්ඤිස්සා කුච්ඡගතං ගබ්භං පාපකෙන 
මනසාඅනුකපක්ඛකෙොකහොති– ‘අකහොවතායංකුච්ඡගකතොගබ්කභොන

කසොත්ථිනා අභිනික්ඛකමයයා’ති.එවං, භික්ඛකව, කුලුම්බස්සඋපඝාකතො
කහොතී’’ති. 

ඉදංසුත්තංආහරිත්වාආහ–‘එවංචින්තිතමත්කතකයවමනසා කුච්ඡගකතො
ගබ්කභො කඵණපිණ්ක ො විය විලීයති. එත්ථ කුකතො ොයඞ්ගකචොපනං වා 

වාචඞ්ගකචොපනං වා? මකනොද්වාරස්මිංකයව පන ඉදං අකුසලං ොයෙම්මං
සමුට්ඨාතී’ති. 

තකමනං ‘තව සුත්තස්ස අත්ථං තුලයිස්සාමා’ති වත්වා එවං තුලයිංසු –

‘ත්වං ඉද්ධියා පරූපඝාතං වකදසි. ඉද්ධි නාම කචසා – අධිට්ඨානිද්ධි, 

විකුබ්බනිද්ධි, මකනොමයිද්ධි, ඤාණවිප්ඵාරිද්ධි, සමාධිවිප්ඵාරිද්ධි, අරියිද්ධි, 

ෙම්මවිපාෙජිද්ධි, පුඤ්ඤවකතො ඉද්ධි, විජ්ජාමයිද්ධි, තත්ථ තත්ථ

සම්මාපකයොගපච්චයා ඉජ්ඣනට්කඨන ඉද්ධීති දසවිධා (පටි. ම. 3.10). තත්ථ
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ෙතරං ඉද්ධිං වකදසී’ති? ‘භාවනාමය’න්ති. ‘කිං පන භාවනාමයිද්ධියා

පරූපඝාතෙම්මං කහොතී’ති? ‘ආම, එෙච්කච ආචරියා එෙවාරං කහොතී’ති; 

වදන්තියථාහිපරංපහරිතුොකමනඋදෙභරිකතඝකටඛිත්කතඝකටොපි භිජ්ජති, 

උදෙම්පිනස්සති, එවකමවභාවනාමයිද්ධියාඑෙවාරංපරූපඝාතෙම්මංකහොති.
තකතො පට්ඨායපනසානස්සතීති.අථනං‘භාවනාමයිද්ධියාකනවඑෙවාරංන
ද්කව වාකර පරූපඝාතෙම්මං කහොතී’ති වත්වා තං සඤ්ඤත්තිං ආගච්ඡන්තං

පුච්ඡංසු – ‘භාවනාමයිද්ධිකිංකුසලා, අකුසලා, අබයාෙතා? සුඛායකවදනාය

සම්පයුත්තා, දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා, අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය

සම්පයුත්තා? සවිතක්ෙසවිචාරා, අවිතක්ෙවිචාරමත්තා, අවිතක්ෙඅවිචාරා? 

ොමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා’ති? 

ඉමංපනපඤ්හංකයොජානාතිකසොඑවංවක්ඛති–‘භාවනාමයිද්ධිකුසලා 

වා කහොති, අබයාෙතා වා; අදුක්ඛමසුඛකවදනීයා එව, අවිතක්ෙඅවිචාරා එව, 
රූපාවචරා එවා’ති.කසොවත්තබ්කබො–‘පාණාතිපාතකචතනාකුසලාදීසුෙතරං

කෙොට්ඨාසං භජතී’ති? ජානන්කතො වක්ඛති – ‘පාණාතිපාතකචතනා අකුසලා

එව, දුක්ඛකවදනීයා එව, සවිතක්ෙසවිචාරා එව ොමාවචරා එවා’ති. ‘එවං

සන්කතතවපඤ්කහොකනවකුසලත්තිකෙනසකමති, න කවදනාත්තිකෙන, න

විතක්ෙත්තිකෙන, නභූමන්තකරනා’ති. 

‘කිං පන එවං මහන්තං සුත්තං නිරත්ථෙ’න්ති? ‘කනො නිරත්ථෙං; ත්වං

පනස්ස අත්ථංන ජානාසි. ‘‘ඉද්ධිමා කචක ොවසිප්පත්ක ො’’ති එත්ථ හි කනව

භාවනාමයිද්ධි අධිප්කපතා, ආථබ්බණිද්ධි පන අධිප්කපතා. සා හි එත්ථ
ලබ්භමානා ලබ්භති. සා පන ොයවචීද්වාරානි මුඤ්චිත්වා ොතුං න සක්ො.
ආථබ්බණිද්ධිො හි සත්තාහං අකලොණෙං භුඤ්ජිත්වා දබ්කබ අත්ථරිත්වා
පථවියං සයමානා තපං චරිත්වා සත්තකම දිවකස සුසානභූමිං සජ්කජත්වා 
සත්තකම පකද ඨත්වා හත්ථං වට්කටත්වා වට්කටත්වා මුකඛන විජ්ජං
පරිජප්පන්ති. අථකනසංෙම්මංසමිජ්ඣති.එවංඅයම්පිඉද්ධිොයවචීද්වාරානි
මුඤ්චිත්වා ොතුං න සක්ොති. ‘න ොයෙම්මං මකනොද්වාකර සමුට්ඨාතී’ති
නිට්ඨකමත්ථගන්තබ්බං. 

හත්ථමුද්දාය පනමුසාවාදාදීනිෙකථන්තස්ස ෙම්මංවචීෙම්මං, ද්වාරංපන

ොයද්වාරං කහොති. එවං අකුසලං වචීෙම්මම්පි ොයද්වාකර සමුට්ඨාති. කතහි
පන චිත්කතහි සහජාතා අභිජ්ඣාබයාපාදමිච්ඡාදිට්ඨිකයො කචතනාපක්ඛිො වා

භවන්ති, අබ්කබොහාරිො වා. වචීකභදං පනෙත්වා මුසාවාදාදීනිෙකථන්තස්ස
ෙම්මම්පි වචීෙම්මං ද්වාරම්පි වචීද්වාරකමව. එවං අකුසලං වචීෙම්මං
වචීද්වාකර සමුට්ඨාති. කතහි පන චිත්කතහි සහජාතා
අභිජ්ඣාබයාපාදමිච්ඡාදිට්ඨිකයො කචතනාපක්ඛිො වා භවන්ති අබ්කබොහාරිො 
වා.එත්තොආචරියානංසමානත්ථෙථානාම. 
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විතණ් වාදී පනාහ – ‘අකුසලං වචීෙම්මං මකනොද්වාකරපි සමුට්ඨාතී’ති.
කසො ‘තකයො සඞ්ගකහ ආරුළ්හං සුත්තං ආහරාහී’ති වුත්කතො ඉදං 
උකපොසථක්ඛන්ධෙකතොසුත්තංආහරි– 

‘‘කයො පන භික්ඛු යාවතතියං අනුස්සාවියමාකන සරමාකනො සන්තිං 

ආපත්තිංනාවිෙකරයයසම්පජානමුසාවාදස්සකහොතී’’ති(මහාව.134). 

ඉදං සුත්තං ආහරිත්වා ආහ – ‘එවං ආපත්තිං අනාවිෙකරොන්කතො 

තුණ්හීභූකතොවඅඤ්ඤංආපත්තිංආපජ්ජති, එත්ථකුකතොොයඞ්ගකචොපනංවා

වාචඞ්ගකචොපනං වා? මකනොද්වාරස්මිංකයව පන ඉදං අකුසලං වචීෙම්මං
සමුට්ඨාතී’ති. 

කසොවත්තබ්කබො–‘කිංපකනතංසුත්තංකනයයත්ථංඋදාහු නීතත්ථ’න්ති? 

‘නීතත්ථකමව මය්හං සුත්ත’න්ති. කසො ‘මා එවං අවච, තුලයිස්සාමස්ස 

අත්ථ’න්ති වත්වා එවං පුච්ඡතබ්කබො – ‘සම්පජානමුසාවාකද කිං කහොතී’ති? 

ජානන්කතො ‘සම්පජානමුසාවාකදදුක්ෙටංකහොතී’තිවක්ඛති.තකතොවත්තබ්කබො

‘විනයස්ස ද්කව මූලානි – ොකයො ච වාචා ච; සම්මාසම්බුද්කධන හි

සබ්බාපත්තිකයො ඉකමසුකයව ද්වීසු ද්වාකරසු පඤ්ඤත්තා, මකනොද්වාකර

ආපත්තිපඤ්ඤපනං නාම නත්ථි. ත්වං අතිවිය විනකය පෙතඤ්ඤූ, කයො

සත්ථාරා අපඤ්ඤත්කත ඨාකන ආපත්තිං පඤ්ඤකපසි, සම්මාසම්බුද්ධං

අබ්භාචික්ඛසි, ජිනචක්ෙං පහරසී’තිආදිවචකනහි නිග්ගණ්හිත්වා උත්තරි
පඤ්හං පුච්ඡතබ්කබො – ‘සම්පජානමුසාවාකදො කිරියකතො සමුට්ඨාති උදාහු 

අකිරියකතො’ති? ජානන්කතො ‘කිරියකතො’ති වක්ඛති. තකතො වත්තබ්කබො –

‘අනාවිෙකරොන්කතොෙතරං කිරියංෙකරොතී’ති? අද්ධාහිකිරියංඅපස්සන්කතො
විඝාතං ආපජ්ජිස්සති. තකතො ඉමස්ස සුත්තස්ස අත්කථන සඤ්ඤාකපතබ්කබො.

අයඤ්කහත්ථඅත්කථො– ය්වායං ‘සම්පජානමුසාවාකදොකහොතී’තිවුත්කතො, කසො

ආපත්තිකතො කිං කහොති? ‘ෙතරාපත්ති කහොතී’ති අත්කථො. ‘දුක්ෙටාපත්ති

කහොති’.සාචකඛොන මුසාවාදලක්ඛකණන, භගවකතොපනවචකනනවචීද්වාකර
අකිරියසමුට්ඨානාආපත්තිකහොතීති කවදිතබ්බා.වුත්තම්පිකචතං– 

‘‘අනාලපන්කතොමනුකජනකෙනචි, 

වාචාගිරංකනොචපකරභකණයය; 

ආපජ්කජයයවාචසිෙංනොයිෙං, 

පඤ්හාකමසාකුසකලහිචින්තිතා’’ති.(පටි.479); 

එවං අකුසලං වචීෙම්මං න මකනොද්වාකර සමුට්ඨාතීති නිට්ඨකමත්ථ 
ගන්තබ්බං. 
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යදා පන අභිජ්ඣාසහගකතන කචතසා ොයඞ්ගං කචොකපන්කතො 

හත්ථග්ගාහාදීනි ෙකරොති, බයාපාදසහගකතන කචතසා දණ් පරාමාසාදීනි, 

මිච්ඡාදිට්ඨිසහගකතන කචතසා ‘ඛන්දසිවාදකයො කසට්ඨා’ති කතසං 

අභිවාදනඅඤ්ජලෙම්මභූතපීඨෙපරිභණ් ාදීනි ෙකරොති, තදා ෙම්මං

මකනොෙම්මං කහොති, ද්වාරං පන ොයද්වාරං. එවං අකුසලං මකනොෙම්මං
ොයද්වාකරසමුට්ඨාති.කචතනාපකනත්ථ අබ්කබොහාරිො. 

යදාපනඅභිජ්ඣාසහගකතනකචතසාවාචඞ්ගංකචොකපන්කතො ‘අකහොවත

යං පරස්ස, තංමමස්සා’තිපරවිත්තූපෙරණංඅභිජ්ඣායති, බයාපාදසහගකතන

කචතසා ‘ඉකම සත්තාහඤ්ඤන්තුවා, බජ්ඣන්තුවා, උච්ඡජ්ජන්තුවා, මාවා

අකහසු’න්ති වදති, මිච්ඡාදිට්ඨිසහගකතන කචතසා ‘නත්ථි දින්නං, නත්ථි

යිට්ඨ’න්තිආදීනිවදති, තදා ෙම්මංමකනොෙම්මංකහොති, ද්වාරංපනවචීද්වාරං.
එවං අකුසලං මකනොෙම්මං වචීද්වාකර සමුට්ඨාති. කචතනා පකනත්ථ
අබ්කබොහාරිො. 

යදා පන ොයඞ්ගවාචඞ්ගානි අකචොකපත්වා රකහො නිසින්කනො 

අභිජ්ඣාබයාපාදමිච්ඡාදිට්ඨිසහගතානි චිත්තානි උප්පාකදති, තදා ෙම්මං

මකනොෙම්මං, ද්වාරම්පි මකනොද්වාරකමව. එවං අකුසලං මකනොෙම්මං
මකනොද්වාකර සමුට්ඨාති.ඉමස්මිංපනඨාකනකචතනාපිකචතනාසම්පයුත්තො
ධම්මාපි මකනොද්වාකරකයව සමුට්ඨහන්ති. එවං අකුසලං මකනොෙම්මං තීසුපි
ද්වාකරසුසමුට්ඨාතීති කවදිතබ්බං. 

යං පනවුත්තං‘තථාකුසලානි ොයවචීමකනොෙම්මානී’ති, තත්රායංනකයො–
යදා හි කෙනචි ොරකණන වත්තුං අසක්කෙොන්කතො ‘පාණාතිපාතා
අදින්නාදානා ොකමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරමාමී’ති ඉමානි සික්ඛාපදානි

හත්ථමුද්දායගණ්හාති, තදාෙම්මංොයෙම්මංද්වාරම්පි ොයද්වාරකමව.එවං
කුසලං ොයෙම්මං ොයද්වාකර සමුට්ඨාති. කතහි චිත්කතහි සහගතා 

අනභිජ්ඣාදකයොකචතනාපක්ඛිොවාකහොන්ති, අබ්කබොහාරිොවා. 

යදා පන තාකනව සික්ඛාපදානි වචීකභදං ෙත්වා ගණ්හාති, තදා ෙම්මං 

ොයෙම්මං, ද්වාරංපනවචීද්වාරංකහොති.එවංකුසලංොයෙම්මංවචීද්වාකර 
සමුට්ඨාති. කතහි චිත්කතහි සහගතා අනභිජ්ඣාදකයො කචතනාපක්ඛිො වා

කහොන්ති, අබ්කබොහාරිොවා. 

යදාපනකතසුසික්ඛාපකදසුදියයමාකනසුොයඞ්ගවාචඞ්ගානි අකචොකපත්වා
මනසාව ‘පාණාතිපාතා අදින්නාදානා ොකමසුමිච්ඡාචාරා පටිවිරමාමී’ති 

ගණ්හාති, තදා ෙම්මං ොයෙම්මං, ද්වාරං පන මකනොද්වාරං කහොති. එවං
කුසලං ොයෙම්මං මකනොද්වාකර සමුට්ඨාති. කතහි චිත්කතහි සහගතා

අනභිජ්ඣාදකයොකචතනාපක්ඛිොවා කහොන්ති, අබ්කබොහාරිොවා. 
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‘මුසාවාදා කවරමණී’ආදීනි පන චත්තාරි සික්ඛාපදානි වුත්තනකයකනව 
ොයාදීහි ගණ්හන්තස්ස කුසලං වචීෙම්මං තීසු ද්වාකරසු සමුට්ඨාතීති

කවදිතබ්බං. ඉධාපි අනභිජ්ඣාදකයො කචතනාපක්ඛිො වා කහොන්ති, 
අබ්කබොහාරිොවා. 

අනභිජ්ඣාදිසහගකතහි පන චිත්කතහි ොයඞ්ගං කචොකපත්වා 
කචතියඞ්ගණසම්මජ්ජනගන්ධමාලාදිපූජනකචතියවන්දනාදීනි ෙකරොන්තස්ස

ෙම්මංමකනොෙම්මං කහොති, ද්වාරංපනොයද්වාරං.එවංකුසලංමකනොෙම්මං
ොයද්වාකර සමුට්ඨාති. කචතනා පකනත්ථ අබ්කබොහාරිො.
අනභිජ්ඣාසහගකතනචිත්කතනවාචඞ්ගං කචොකපත්වා ‘අකහො වතයං පරස්ස
විත්තූපෙරණං න තං මමස්සා’ති අනභිජ්ඣායකතො අබයාපාදසහගකතන

චිත්කතන ‘සබ්කබ සත්තා අකවරා අබයාබජ්ඣා අනීඝා සුඛී අත්තානං 
පරිහරන්තූ’ති වදන්තස්ස සම්මාදිට්ඨිසහගකතන චිත්කතන ‘අත්ථි

දින්න’න්තිආදීනි උදාහරන්තස්ස ෙම්මං මකනොෙම්මං කහොති, ද්වාරං පන
වචීද්වාරං.එවංකුසලංමකනොෙම්මං වචීද්වාකරසමුට්ඨාති.කචතනා පකනත්ථ
අබ්කබොහාරිො. ොයඞ්ගවාචඞ්ගානි පන අකචොකපත්වා රකහො නිසින්නස්ස
මනසාව අනභිජ්ඣාදිසහගතානි චිත්තානි උප්පාකදන්තස්ස ෙම්මං

මකනොෙම්මං, ද්වාරම්පි මකනොද්වාරකමව. එවං කුසලං මකනොෙම්මං
මකනොද්වාකරසමුට්ඨාති.ඉමස්මිංපනඨාකනකචතනාපි කචතනාසම්පයුත්තො
ධම්මාපිමකනොද්වාකරකයවසමුට්ඨහන්ති. 

තත්ථ ආණත්තිසමුට්ඨිකතසු පාණාතිපාතඅදින්නාදාකනසු ෙම්මම්පි 

ොයෙම්මං ද්වාරම්පි ෙම්මවකසකනව ොයද්වාරන්ති වදන්කතො ෙම්මං

රක්ඛති, ද්වාරං භින්දතිනාම.හත්ථමුද්දායසමුට්ඨිකතසුමුසාවාදාදීසුද්වාරම්පි

ොයද්වාරං, ෙම්මම්පිද්වාරවකසකනවොයෙම්මන්තිවදන්කතොද්වාරංරක්ඛති

ෙම්මංභින්දති නාම.තස්මා‘ෙම්මංරක්ඛාමී’තිද්වාරංනභින්දිතබ්බං, ‘ද්වාරං
රක්ඛාමී’ති ෙම්මං න භින්දිතබ්බං. යථාවුත්කතකනව පනනකයනෙම්මඤ්ච
ද්වාරඤ්චකවදිතබ්බං. එවංෙකථන්කතොහිකනවෙම්මංනද්වාරංභින්දතීති. 

ෙම්මෙථානිට්ඨිතා. 

ඉදානි ‘පඤ්ච විඤ්ඤාණානි පඤ්චවිඤ්ඤාණද්වාරානී’තිආදීසු 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං කසොතවිඤ්ඤාණං ඝානවිඤ්ඤාණං ජිව්හාවිඤ්ඤාණං
ොයවිඤ්ඤාණන්ති ඉමානි පඤ්ච විඤ්ඤාණානි නාම. චක්ඛුවිඤ්ඤාණද්වාරං
කසොත… ඝාන… ජිව්හා… ොයවිඤ්ඤාණද්වාරන්ති ඉමානි පඤ්ච
විඤ්ඤාණද්වාරානි නාම. ඉකමසං පඤ්චන්නං ද්වාරානං වකසන උප්පන්නා

කචතනා කනව ොයෙම්මං කහොති, න වචීෙම්මං, මකනොෙම්මකමව කහොතීති
කවදිතබ්බා. චක්ඛුසම්ඵස්කසො කසොත… ඝාන… ජිව්හා… ොය…
මකනොසම්ඵස්කසොති ඉකම පන ඡ සම්ඵස්සා නාම. චක්ඛුසම්ඵස්සද්වාරං
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කසොත… ඝාන… ජිව්හා… ොය… මකනොසම්ඵස්සද්වාරන්ති ඉමානි ඡ
සම්ඵස්සද්වාරානිනාම. 

චක්ඛුඅසංවකරො කසොත… ඝාන… ජිව්හා… පසාදොය…
කචොපනොයඅසංවකරො වාචාඅසංවකරොමකනොඅසංවකරොති–ඉකමඅට්ඨඅසංවරා
නාම. කත අත්ථකතො ‘දුස්සීලයං මුට්ඨස්සච්චං අඤ්ඤාණං අක්ඛන්ති
කෙොසජ්ජ’න්තිඉකමපඤ්චධම්මාකහොන්ති.කතසු එෙධම්කමොපිපඤ්චද්වාකර 

කවොට්ඨබ්බනපරිකයොසාකනසු චිත්කතසු නුප්පජ්ජති, ජවනක්ඛකණකයව
උප්පජ්ජති.ජවකනඋප්පන්කනොපිපඤ්චද්වාකරඅසංවකරොති වුච්චති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසහජාකතො හි ඵස්කසො චක්ඛුසම්ඵස්කසො නාම, කචතනා 

මකනොෙම්මං නාම, තං චිත්තං මකනොෙම්මද්වාරං නාම. එත්ථ පඤ්චවිකධො

අසංවකරො නත්ථි. සම්පටිච්ඡනසහජාකතො ඵස්කසො මකනොසම්ඵස්කසො නාම, 

කචතනා මකනොෙම්මං නාම, තං චිත්තං මකනොෙම්මද්වාරං නාම. එත්ථාපි
අසංවකරොනත්ථි.සන්තීරණකවොට්ඨබ්බකනසුපිඑකසවනකයො.ජවනසහජාකතො

පනඵස්කසො මකනොසම්ඵස්කසොනාම, කචතනාමකනොෙම්මංනාම, තංචිත්තං
මකනොෙම්මද්වාරං නාම. එත්ථ අසංවකරො චක්ඛුඅසංවකරො නාම කහොති.
කසොතඝානජිව්හාපසාදොයද්වාකරසුපි එකසව නකයො. යදා පන රූපාදීසු
අඤ්ඤතරාරම්මණං මකනොද්වාරිෙජවනං විනා වචීද්වාකරන සුද්ධං 

ොයද්වාරසඞ්ඛාතං කචොපනං පාපයමානං උප්පජ්ජති, තදා කතන චිත්කතන

සහජාකතොඵස්කසො මකනොසම්ඵස්කසොනාම, කචතනාොයෙම්මංනාම, තංපන

චිත්තංඅබ්කබොහාරිෙං, කචොපනස්ස උප්පන්නත්තාමකනොද්වාරන්තිසඞ්ඛයංන
ගච්ඡති.එත්ථඅසංවකරොකචොපනොයඅසංවකරො නාම.යදාතාදිසංකයවජවනං

විනාොයද්වාකරනසුද්ධංවචීද්වාරසඞ්ඛාතංකචොපනං පාපයමානංඋප්පජ්ජති, 

තදා කතන චිත්කතන සහජාකතො ඵස්කසො මකනොසම්ඵස්කසො නාම, කචතනා 

වචීෙම්මං නාම, තං පන චිත්තං අබ්කබොහාරිෙං, කචොපනස්ස උප්පන්නත්තා 
මකනොද්වාරන්තිසඞ්ඛයංනගච්ඡති.එත්ථඅසංවකරොවාචාඅසංවකරොනාම.යදා
පනතාදිසං ජවනචිත්තංවිනාොයවචීද්වාකරහිසුද්ධංමකනොද්වාරකමවහුත්වා

උප්පජ්ජති, තදා කතනචිත්කතනසහජාකතො ඵස්කසො මකනොසම්ඵස්කසොනාම, 

කචතනා මකනොෙම්මං නාම, තං පන චිත්තං මකනොෙම්මද්වාරං නාම. එත්ථ
අසංවකරොමකනොඅසංවකරොනාම. ඉතිඉකමසං අට්ඨන්නංඅසංවරානං වකසන

චක්ඛුඅසංවරද්වාරං, කසොත… ඝාන… ජිව්හා… පසාදොය… කචොපනොය…
වාචා… මකනොඅසංවරද්වාරන්තිඉමානිඅට්ඨඅසංවරද්වාරානිකවදිතබ්බානි. 

චක්ඛුසංවකරො කසොත… ඝාන… ජිව්හා… පසාදොය… කචොපනොය…
වාචා… මකනොසංවකරොති ඉකම පන අට්ඨ සංවරානාම. කත අත්ථකතො ‘සීලං
සති ඤාණං ඛන්ති වීරිය’න්ති ඉකම පඤ්ච ධම්මා කහොන්ති. කතසුපි
එෙධම්කමොපිපඤ්චද්වාකර කවොට්ඨබ්බනපරිකයොසාකනසුචිත්කතසුනුප්පජ්ජති.
ජවනක්ඛකණකයවඋප්පජ්ජති.ජවකන උප්පන්කනොපිපඤ්චද්වාකරසංවකරොති
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වුච්චති. තස්ස සබ්බස්සාපි චක්ඛුවිඤ්ඤාණසහජාකතො හි ඵස්කසො
චක්ඛුසම්ඵස්කසොතිආදිනාඅසංවකරවුත්තනකයකනව උප්පත්තිකවදිතබ්බා.ඉති
ඉකමසං අට්ඨන්නං සංවරානං වකසන චක්ඛුසංවරද්වාරං…කප.… 

මකනොසංවරද්වාරන්තිඉමානිඅට්ඨසංවරද්වාරානිකවදිතබ්බානි. 

අකුසලෙම්මපථෙථා 

පාණාතිපාකතො, අදින්නාදානං, ොකමසුමිච්ඡාචාකරො, මුසාවාකදො, 

පිසුණවාචා, ඵරුසවාචා, සම්ඵප්පලාකපො, අභිජ්ඣා, බයාපාකදො, මිච්ඡාදිට්ඨීති
ඉකමපනදසඅකුසලෙම්මපථානාම. 

තත්ථපාණස්සඅතිපාකතො පාණාතිපාක ො නාම; පාණවකධො, පාණඝාකතොති

වුත්තං කහොති. පාකණොති කචත්ථ කවොහාරකතො සත්කතො, පරමත්ථකතො 
ජීවිතින්ද්රියං. තස්මිං පන පාකණ පාණසඤ්ඤිකනො 
ජීවිතින්ද්රියුපච්කඡදෙඋපක්ෙමසමුට්ඨාපිො ොයවචීද්වාරානං 
අඤ්ඤතරද්වාරප්පවත්තා වධෙකචතනා පාණාතිපාකතො. කසො ගුණවිරහිකතසු

තිරච්ඡානගතාදීසු පාකණසු ඛුද්දකෙ පාකණ අප්පසාවජ්කජො, මහාසරීකර

මහාසාවජ්කජො. ෙස්මා? පකයොගමහන්තතාය. පකයොගසමත්කතපි

වත්ථුමහන්තතාය. ගුණවන්කතසු මනුස්සාදීසු අප්පගුකණ අප්පසාවජ්කජො, 
මහාගුකණ මහාසාවජ්කජො. සරීරගුණානං පන සමභාකව සති කිකලසානං

උපක්ෙමානඤ්ච මුදුතාය අප්පසාවජ්කජො, තිබ්බතාය මහාසාවජ්කජොති
කවදිතබ්කබො. 

තස්ස පඤ්ච සම්භාරා කහොන්ති – පාකණො, පාණසඤ්ඤිතා, වධෙචිත්තං, 

උපක්ෙකමො, කතන මරණන්ති. ඡ පකයොගා – සාහත්ථිකෙො, ආණත්තිකෙො, 

නිස්සග්ගිකයො, ථාවකරො, විජ්ජාමකයො, ඉද්ධිමකයොති. ඉමස්මිං පනත්කථ
විත්ථාරියමාකනඅතිපපඤ්කචො කහොති.තස්මා තංනවිත්ථාරයාම. අඤ්ඤඤ්ච

එවරූපංඅත්ථිකෙහිපනසමන්තපාසාදිෙං විනයට්ඨෙථං (පාරා.අට්ඨ.2.172) 
ඔකලොකෙත්වාගකහතබ්බං. 

අදින්නස්ස ආදානං ‘අදින්නාදානං’; පරස්සහරණං, කථයයං, කචොරිොති

වුත්තංකහොති.තත්ථඅදින්නන්තිපරපරිග්ගහිතං, යත්ථපකරොයථාොමොරිතං
ආපජ්ජන්කතො අදණ් ාරකහො අනුපවජ්කජො ච කහොති. තස්මිං පරපරිග්ගහිකත
පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිකනො තදාදායෙඋපක්ෙමසමුට්ඨාපිො කථයයකචතනා

අදින්නාදානං. තං හීකන පරසන්තකෙ අප්පසාවජ්ජං, පණීකත මහාසාවජ්ජං.

ෙස්මා? වත්ථුපණීතතාය. වත්ථුසමත්කත සති ගුණාධිොනං සන්තකෙ
වත්ථුස්මිං මහාසාවජ්ජං. තංතංගුණාධිෙං උපාදාය තකතො තකතො හීනගුණස්ස
සන්තකෙවත්ථුස්මිංඅප්පසාවජ්ජං. 
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තස්ස පඤ්චසම්භාරාකහොන්ති– පරපරිග්ගහිතං, පරපරිග්ගහිතසඤ්ඤිතා, 

කථයයචිත්තං, උපක්ෙකමො, කතනහරණන්ති.ඡපකයොගා–සාහත්ථිොදකයොව.

කතචකඛොයථානුරූපං කථයයාවහාකරො, පසය්හාවහාකරො, පටිච්ඡන්නාවහාකරො, 

පරිෙප්පාවහාකරො, කුසාවහාකරොති ඉකමසං පඤ්චන්නං අවහාරානං වකසන
පවත්තන්ති.අයකමත්ථසඞ්කඛකපො.විත්ථාකරොපන සමන්තපාසාදිොයං(පාරා.

අට්ඨ.1.138) වුත්කතො. 

‘ොකමසු මිච්ඡාචාකරො’ති එත්ථ පන ‘ොකමසූ’ති කමථුනසමාචාකරසු; 

‘මිච්ොචාකරො’ති එෙන්තනින්දිකතො ලාමොචාකරො. ලක්ඛණකතො පන 
අසද්ධම්මාධිප්පාකයන ොයද්වාරප්පවත්තා අගමනීයට්ඨානවීතික්ෙමකචතනා 

ොකමසුමිච්ොචාකරො. 

තත්ථ අගමනීයට්ඨානං නාම – පුරිසානංතාව මාතුරක්ඛිතා, පිතුරක්ඛිතා, 

මාතාපිතුරක්ඛිතා, භාතුරක්ඛිතා, භගිනිරක්ඛිතා, ඤාතිරක්ඛිතා, 

කගොත්තරක්ඛිතා, ධම්මරක්ඛිතා, සාරක්ඛා, සපරිදණ් ාති මාතුරක්ඛිතාදකයො

දස; ධනක්ළාතා, ඡන්දවාසිනී, කභොගවාසිනී, පටවාසිනී, ඔදපත්තකිනී, 

ඔභටචුම්බටා, දාසීචභරියා, ෙම්මොරීචභරියා, ධජාහටා, මුහුත්තිොතිඑතා 
ධනක්ළාතාදකයො දසාති වීසති ඉත්ථිකයො. ඉත්ථීසු පන ද්වින්නං

සාරක්ඛසපරිදණ් ානං, දසන්නඤ්ච ධනක්ළාතාදීනන්ති ද්වාදසන්නං ඉත්ථීනං
අඤ්කඤපුරිසාඉදං අගමනීයට්ඨානංනාම. 

කසො පකනස මිච්ඡාචාකරො සීලාදිගුණරහිකත අගමනීයට්ඨාකන 

අප්පසාවජ්කජො, සීලාදිගුණසම්පන්කන මහාසාවජ්කජො. තස්ස චත්තාකරො

සම්භාරා – අගමනීයවත්ථු, තස්මිං කසවනචිත්තං, කසවනප්පකයොකගො, 
මග්කගනමග්ගප්පටිපත්තිඅධිවාසනන්ති.එකෙොපකයොකගොසාහත්ථිකෙොඑව. 

‘මුසා’ති විසංවාදනපුකරක්ඛාරස්ස අත්ථභඤ්ජකෙො වචීපකයොකගො, 
ොයපකයොකගො වා. විසංවාදනාධිප්පාකයන පනස්ස 

පරවිසංවාදෙොයවචීපකයොගසමුට්ඨාපිොකචතනා මුසාවාකදො. අපකරොනකයො– 

‘මුසා’ති අභූතං අතච්ඡං වත්ථු. ‘වාකදො’ති තස්ස භූතකතො තච්ඡකතො
විඤ්ඤාපනං. ලක්ඛණකතො පන අතථං වත්ථුං තථකතො පරං

විඤ්ඤාකපතුොමස්ස තථාවිඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපිො කචතනා මුසාවාකදො. කසො

යමත්ථංභඤ්ජතිතස්සඅප්පතාය අප්පසාවජ්කජො, මහන්තතායමහාසාවජ්කජො.
අපිච ගහට්ඨානං අත්තකනො සන්තෙං අදාතුොමතාය
‘නත්ථී’තිආදිනයප්පවත්කතො අප්පසාවජ්කජො. සක්ඛිනා හුත්වා 
අත්ථභඤ්ජනත්ථංවුත්කතොමහාසාවජ්කජො.පබ්බජිතානංඅප්පෙම්පිකතලංවා
සප්පිංවා ලභිත්වාහසාධිප්පාකයන‘අජ්ජගාකමකතලංනදීමඤ්කඤ සන්දතී’ති
පූරණෙථානකයනපවත්කතොඅප්පසාවජ්කජො.අදිට්ඨංකයවපනදිට්ඨන්තිආදිනා 
නකයනවදන්තානංමහාසාවජ්කජො. 
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පටුන 

තස්ස චත්තාකරො සම්භාරා කහොන්ති – අතථං වත්ථු, විසංවාදනචිත්තං, 

තජ්කජො වායාකමො, පරස්ස තදත්ථවිජානනන්ති. එකෙො පකයොකගො – 

සාහත්ථිකෙොව. කසො ච ොකයන වා ොයප්පටිබද්කධන වා වාචාය වා
පරවිසංවාදෙකිරියාෙරකණ දට්ඨබ්කබො. තාය කච කිරියාය පකරො තමත්ථං

ජානාති, අයං කිරියසමුට්ඨාපිෙකචතනාක්ඛකණකයව මුසාවාදෙම්මුනා

බජ්ඣති. යස්මා පන යථා ොයොයප්පටිබද්ධවාචාහි පරං විසංවාකදති, තථා

ඉමස්ස ‘ඉමං භණාහී’ති ආණාකපන්කතොපි, පණ්ණං ලඛිත්වා පුරකතො

නිස්සජ්ජන්කතොපි, ‘අයමත්කථො එවං දට්ඨබ්කබො’ති කුට්ටාදීසු ලඛිත්වා

ඨකපන්කතොපි; තස්මාඑත්ථආණත්තිෙනිස්සග්ගියථාවරාපිපකයොගා යුජ්ජන්ති. 

අට්ඨෙථාසු පනඅනාගතත්තාවීමංසිත්වා ගකහතබ්බා. 

‘පිසුණවාචා’තිආදීසු යාය වාචාය යස්ස තං වාචං භාසති තස්ස හදකය

අත්තකනොපියභාවංපරස්සචසුඤ්ඤභාවංෙකරොති, සා පිසුණවාචා. යායපන

අත්තානම්පිපරම්පිඵරුසංෙකරොති, යාවාචා සයම්පිඵරුසාකනවෙණ්ණසුඛා, 

න හදයඞ්ගමා, අයං ‘ඵරුසවාචා’. කයන සම්ඵං පලපති, නිරත්ථෙං, කසො 

‘සම්ඵප්පලාකපො’. කතසං මූලභූතාකචතනාපිපිසුණවාචාදිනාමකමවලභති.සා
එවචඉධඅධිප්කපතාති. 

තත්ථසංකිලට්ඨචිත්තස්සපකරසංවාකභදායඅත්තකනොපියෙමයතාය වා
ොයවචීපකයොගසමුට්ඨාපිොකචතනාපිසුණවාචානාම.සායස්ස කභදං ෙකරොති

තස්සඅප්පගුණතායඅප්පසාවජ්ජා, මහාගුණතායමහාසාවජ්ජා. 

තස්සා චත්තාකරො සම්භාරා – ‘භින්දිතබ්කබො පකරො’ ඉති ‘ඉකම නානා 

භවිස්ස’න්ති විනා භවිස්සන්තීති කභදපුකරක්ඛාරතා වා, ‘ඉති අහං පිකයො

භවිස්සාමි විස්සාසිකෙො’ති පියෙමයතා වා, තජ්කජො වායාකමො, තස්ස

තදත්ථවිජානනන්ති. පකරපනඅභින්කනෙම්මපථකභකදොනත්ථි, භින්කනඑව
කහොති. 

පරස්ස මම්මච්කඡදෙොයවචීපකයොගසමුට්ඨාපිො එෙන්තඵරුසකචතනා 

‘ඵරුසවාචා’.තස්සාආවිභාවත්ථමිදං වත්ථු–එකෙොකිරදාරකෙො මාතුවචනං
අනාදියිත්වා අරඤ්ඤංගච්ඡති.තංමාතානිවත්කතතුං අසක්කෙොන්තී ‘චණ් ා 
තංමහිංසීඅනුබන්ධතූ’තිඅක්කෙොසි.අථස්සතකථවඅරඤ්කඤමහිංසීඋට්ඨාසි.

දාරකෙො‘යං මමමාතාමුකඛනෙකථසිතංමාකහොතු, යංචිත්කතනචින්කතසි
තං කහොතූ’ති සච්චකිරියං අොසි. මහිංසී තත්කථව බද්ධා විය අට්ඨාසි. එවං
මම්මච්කඡදකෙොපි පකයොකගො චිත්තසණ්හතාය ඵරුසවාචා න කහොති.

මාතාපිතකරොහිෙදාචිපුත්තකෙඑවම්පිවදන්ති– ‘කචොරාකවොඛණ් ාඛණ්ඩිෙං

ෙකරොන්තූ’ති, උප්පලපත්තම්පි ච කනසං උපරි පතන්තං න ඉච්ඡන්ති.
ආචරියුපජ්ඣායා ච ෙදාචි නිස්සිතකෙ එවං වදන්ති – ‘කිං ඉකම අහිරිො 

අකනොත්තප්පිකනො චරන්ති, නිද්ධමථ කන’ති; අථ ච කනසං
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ආගමාධිගමසම්පත්තිං ඉච්ඡන්ති.යථාචචිත්තසණ්හතායඵරුසවාචානකහොති, 
එවංවචනසණ්හතායඅඵරුසවාචාපින කහොති.නහිමාරාකපතුොමස්ස ‘ඉමං
සුඛං සයාකපථා’ති වචනං අඵරුසවාචා කහොති. චිත්තඵරුසතාය පකනසා

ඵරුසවාචාව. සා යං සන්ධාය පවත්තිතා තස්ස අප්පගුණතාය අප්පසාවජ්ජා, 

මහාගුණතායමහාසාවජ්ජා.තස්සාතකයොසම්භාරා–අක්කෙොසිතබ්කබොපකරො, 

කුපිතචිත්තං, අක්කෙොසනන්ති. 

අනත්ථවිඤ්ඤාපිො ොයවචීපකයොගසමුට්ඨාපිො අකුසලකචතනා 

‘සම්ඵප්පලාකපො’. කසො ආකසවනමන්දතාය අප්පසාවජ්කජො.
ආකසවනමහන්තතාය මහාසාවජ්කජො. තස්ස ද්කව සම්භාරා –

භාරතයුද්ධසීතාහරණාදිනිරත්ථෙෙථාපුකරක්ඛාරතා, 
තථාරූපීෙථාෙථනඤ්චාති.පකරපනතං ෙථංඅගණ්හන්කතෙම්මපථකභකදො 

නත්ථි, පකරනසම්ඵප්පලාකපගහිකතකයවකහොති. 

අභිජ්ඣායතීති ‘අභිජ්ඣා’. පරභණ් ාභිමුඛී හුත්වා තන්නින්නතාය
පවත්තතීති අත්කථො. සා ‘අකහො තව ඉදං මමස්සා’ති එවං
පරභණ් ාභිජ්ඣායනලක්ඛණා. අදින්නාදානං විය අප්පසාවජ්ජා මහාසාවජ්ජා

ච. තස්සා ද්කව සම්භාරා – පරභණ් ං, අත්තකනො පරිණාමනඤ්චාති.
පරභණ් වත්ථුකෙ හි කලොකභ උප්පන්කනපි න තාව ෙම්මපථකභකදො කහොති
යාව න‘අකහොවතඉදංමමස්සා’තිඅත්තකනොපරිණාකමති. 

හිතසුඛං බයාපාදයතීති ‘බයාපාකදො’. කසො පරවිනාසාය
මකනොපකදොසලක්ඛකණො. ඵරුසවාචා විය අප්පසාවජ්කජො මහාසාවජ්කජො ච.

තස්ස ද්කව සම්භාරා – පරසත්කතො ච, තස්ස ච විනාසචින්තාති. 
පරසත්තවත්ථුකෙ හි කෙොකධ උප්පන්කනපි න තාව ෙම්මපථකභකදො කහොති
යාව ‘අකහො වතායං උච්ඡජ්කජයය විනස්කසයයා’ති තස්ස විනාසනං න
චින්කතසි. 

යථාභුච්චගහණාභාකවන මිච්ඡා පස්සතීති ‘මිච්ඡාදිට්ඨි’. සා ‘නත්ථි
දින්න’න්තිආදිනා නකයන විපරීතදස්සනලක්ඛණා. සම්ඵප්පලාකපො විය 

අප්පසාවජ්ජා මහාසාවජ්ජා ච. අපිච අනියතා අප්පසාවජ්ජා, නියතා

මහාසාවජ්ජා. තස්සාද්කවසම්භාරා–වත්ථුකනොචගහිතාොරවිපරීතතා, යථාච
තං ගණ්හාති තථාභාකවන තස්සුපට්ඨානන්ති. තත්ථ

නත්ථිොකහතුෙඅකිරියදිට්ඨීහිඑවෙම්මපථකභකදොකහොති, න අඤ්ඤදිට්ඨීහි. 

ඉකමසං පන දසන්නං අකුසලෙම්මපථානං ධම්මකතො කෙොට්ඨාසකතො
ආරම්මණකතො කවදනාකතො මූලකතො චාති පඤ්චහාොකරහි විනිච්ඡකයො
කවදිතබ්කබො– 
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තත්ථ ‘ධම්මක ො’තිඑකතසුහිපටිපාටියා සත්තකචතනාධම්මාවකහොන්ති, 
අභිජ්ඣාදකයොතකයොකචතනාසම්පයුත්තා. 

‘කෙොට්ඨාසක ො’තිපටිපාටියාසත්ත, මිච්ඡාදිට්ඨිචාතිඉකමඅට්ඨෙම්මපථා

එව කහොන්ති; කනො මූලානි. අභිජ්ඣාබයාපාදා ෙම්මපථා කචව මූලානි ච.

අභිජ්ඣා හි මූලං පත්වා ‘කලොකභො අකුසලමූලං’ කහොති, බයාපාකදො ‘කදොකසො
අකුසලමූලං’. 

‘ආරම්මණක ො’ති පාණාතිපාකතො ජීවිතින්ද්රියාරම්මණකතො
සඞ්ඛාරාරම්මකණො කහොති. අදින්නාදානං සත්තාරම්මණං වා කහොති
සඞ්ඛාරාරම්මණං වා. මිච්ඡාචාකරො කඵොට්ඨබ්බවකසන සඞ්ඛාරාරම්මකණො

කහොති; සත්තාරම්මකණොතිපි එකෙ. මුසාවාකදො සත්තාරම්මකණො වා, 
සඞ්ඛාරාරම්මකණො වා. තථා පිසුණවාචා. ඵරුසවාචා සත්තාරම්මණාව.
සම්ඵප්පලාකපො දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතවකසන සත්තාරම්මකණො වා
සඞ්ඛාරාරම්මකණො වා. තථා අභිජ්ඣා. බයාපාකදො සත්තාරම්මකණොව.
මිච්ඡාදිට්ඨිකතභූමෙධම්මවකසනසඞ්ඛාරාරම්මණාව. 

‘කවදනාක ො’ති පාණාතිපාකතො දුක්ඛකවදකනො කහොති. කිඤ්චාපි හි

රාජාකනො කචොරං දිස්වා හසමානාපි ‘ගච්ඡථ නං ඝාකතථා’ති වදන්ති, 

සන්නිට්ඨාපෙකචතනා පන කනසං දුක්ඛසම්පයුත්තාව කහොති. අදින්නාදානං
තිකවදනං. තඤ්හි පරභණ් ං දිස්වා හට්ඨතුට්ඨස්ස ගණ්හකතො සුඛකවදනං

කහොති, භීතතසිතස්ස ගණ්හකතො දුක්ඛකවදනං. තථා විපාෙනිස්සන්දඵලානි
පච්චකවක්ඛන්තස්ස. ගහණොකල මජ්ඣත්තභාකව ඨිතස්ස පන ගණ්හකතො
අදුක්ඛමසුඛකවදනං කහොතීති. මිච්ඡාචාකරො සුඛමජ්ඣත්තවකසන ද්විකවදකනො.
සන්නිට්ඨාපෙචිත්කත පන මජ්ඣත්තකවදකනො න කහොති. මුසාවාකදො

අදින්නාදාකන වුත්තනකයකනව තිකවදකනො; තථා පිසුණවාචා. ඵරුසවාචා
දුක්ඛකවදනා. සම්ඵප්පලාකපො තිකවදකනො. පකරසු හි සාධුොරං කදන්කතසු
කචලුක්කඛපාදීනි ඛිපන්කතසු හට්ඨතුට්ඨස්ස සීතාහරණභාරතයුද්ධාදීනි
ෙථනොකලකසොසුඛකවදකනොකහොති.පඨමංදින්නකවතකනනඑකෙනපච්ඡා 
ආගන්ත්වා ‘ආදිකතො පට්ඨාය ෙකථහී’ති වුත්කත ‘අනනුසන්ධිෙං
පකිණ්ණෙෙථං ෙකථස්සාමි නු කඛො කනො’ති කදොමනස්සිතස්ස ෙථනොකල

දුක්ඛකවදකනො කහොති, මජ්ඣත්තස්ස ෙථයකතො අදුක්ඛමසුඛකවදකනො කහොති.

අභිජ්ඣා සුඛමජ්ඣත්තවකසන ද්විකවදනා; තථා මිච්ඡාදිට්ඨි. බයාපාකදො
දුක්ඛකවදකනො. 

‘මූලක ො’ති පාණාතිපාකතො කදොසකමොහවකසන ද්විමූලකෙො කහොති.
අදින්නාදානං කදොසකමොහවකසන වා කලොභකමොහවකසන වා. මිච්ඡාචාකරො 

කලොභකමොහවකසන.මුසාවාකදොකදොසකමොහවකසනවාකලොභකමොහවකසනවා; 
තථා පිසුණවාචා සම්ඵප්පලාකපො ච. ඵරුසවාචා කදොසකමොහවකසන. අභිජ්ඣා
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කමොහවකසන එෙමූලා; තථා බයාපාකදො. මිච්ඡාදිට්ඨි කලොභකමොහවකසන
ද්විමූලාති. 

අකුසලෙම්මපථෙථානිට්ඨිතා. 

කුසලෙම්මපථෙථා 

පාණාතිපාතාදීහි පන විරතිකයො අනභිජ්ඣාඅබයාපාදසම්මාදිට්ඨිකයො චාති
ඉකම දස කුසලෙම්මපථා නාම. තත්ථ පාණාතිපාතාදකයො වුත්තත්ථා එව.

පාණාතිපාතාදීහි එතාය විරමන්ති, සයං වා විරමති, විරමණමත්තකමව වා

එතන්ති විරති. යාපාණාතිපාතාවිරමන්තස්ස‘‘යාතස්මිංසමකය පාණාතිපාතා

ආරතිවිරතී’’ති(ධ.ස.299-301) එවංවුත්තාකුසලචිත්තසම්පයුත්තා විරති, සා

පකභදකතො තිවිධාකහොති–සම්පත්තවිරති, සමාදානවිරති, සමුච්කඡදවිරතීති. 

තත්ථ අසමාදින්නසික්ඛාපදානං අත්තකනො ජාතිවයබාහුසච්චාදීනි
පච්චකවක්ඛිත්වා‘අයුත්තංඅම්හාෙංඑවරූපංපාපංොතු’න්ති සම්පත්තංවත්ථුං

අවීතික්ෙමන්තානං උප්පජ්ජමානා විරති ‘සම්පත් විරතී’ති කවදිතබ්බා –

සීහළදීකප චක්ෙනඋපාසෙස්ස විය. තස්ස කිර දහරොකලකයව මාතුයා
කරොකගො උප්පජ්ජි. කවජ්කජන ච ‘අල්ලසසමංසං ලද්ධුං වට්ටතී’ති වුත්තං.

තකතො චක්ෙනස්ස භාතා ‘ගච්ඡ, තාත, කඛත්තං ආහිණ් ාහී’ති චක්ෙනං
කපකසසි. කසො තත්ථ ගකතො. තස්මිඤ්ච සමකය එකෙො සකසො තරුණසස්සං
ඛාදිතුංආගකතොකහොති.කසොතංදිස්වාවකවකගනධාවන්කතො වල්ලයාබද්කධො
‘කිරි කිරී’ති සද්දමොසි. චක්ෙකනො කතන සද්කදන ගන්ත්වා තං ගකහත්වා
චින්කතසි– ‘මාතුකභසජ්ජංෙකරොමී’ති.පුනචින්කතසි– ‘නකමතංපතිරූපං 

ය්වාහං මාතු ජීවිතොරණා පරං ජීවිතා කවොකරොකපයය’න්ති. අථ නං ‘ගච්ඡ, 
අරඤ්කඤසකසහි සද්ධිංතිකණොදෙංපරිභුඤ්ජා’තිමුඤ්චි.භාතරාච‘කිංතාත
සකසො ලද්කධො’ති පුච්ඡකතො තං පවත්තිං ආචික්ඛි. තකතො නං භාතා පරිභාසි.
කසොමාතුසන්තිෙංගන්ත්වා‘යකතොඅහං ජාකතොනාභිජානාමිසඤ්චිච්චපාණං
ජීවිතා කවොකරොකපතා’ති සච්චං වත්වා අට්ඨාසි. තාවකදවස්ස මාතා අකරොගා
අකහොසි. 

සමාදින්නසික්ඛාපදානං පන සික්ඛාපදසමාදාකන ච තතුත්තරිඤ්ච 
අත්තකනො ජීවිතම්පි පරිච්චජිත්වා වත්ථුං අවීතික්ෙමන්තානං උප්පජ්ජමානා

විරති ‘සමාදානවිරතී’ති කවදිතබ්බා. උත් රවඩ්ඪමානපබ්බ වාසීඋපාසෙස්ස 

විය.කසොකිර අම්බරියවිහාරවාසිකනො පිඞ්ගලබුද්ධරක්ඛි ත්කථරස්ස සන්තිකෙ
සික්ඛාපදානි ගකහත්වා කඛත්තං ෙසති. අථස්ස කගොකණො නට්කඨො. කසො තං
ගකවසන්කතො උත්තරවඩ්ෙමානපබ්බතං ආරුහි. තත්ර නං මහාසප්කපො

අග්ගකහසි. කසො චින්කතසි – ‘ඉමායස්ස තිඛිණවාසියා සීසං ඡන්දාමී’ති. පුන
චින්කතසි – ‘න කමතං පතිරූපං ය්වාහං භාවනීයස්ස ගරුකනො සන්තිකෙ

සික්ඛාපදානි ගකහත්වා භින්කදයය’න්ති එවං යාවතතියං චින්කතත්වා ‘ජීවිතං
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පරිච්චජාමි, න සික්ඛාපද’න්ති අංකස ඨපිතං තිඛිණදණ් වාසිං අරඤ්කඤ
ඡඩ්ක සි.තාවකදවනංමහාවාකළොමුඤ්චිත්වා අගමාසීති. 

අරියමග්ගසම්පයුත්තා පන විරති ‘සමුච්කෙදවිරතී’ති කවදිතබ්බා, යස්සා
උප්පත්තිකතො පභුති ‘පාණං ඝාකතස්සාමී’ති අරියපුග්ගලානං චිත්තම්පි
නුප්පජ්ජතීති. 

ඉදානි යථා අකුසලානං එවං ඉකමසම්පි කුසලෙම්මපථානං ධම්මකතො
කෙොට්ඨාසකතො ආරම්මණකතො කවදනාකතො මූලකතොති පඤ්චහාොකරහි 

විනිච්ඡකයොකවදිතබ්කබො– 

තත්ථ ‘ධම්මක ො’ති එකතසු හි පටිපාටියා සත්ත කචතනාපි වට්ටන්ති, 

විරතිකයොපි; අන්කතතකයොකචතනාසම්පයුත්තාව. 

‘කෙොට්ඨාසක ො’තිපටිපාටියාසත්තෙම්මපථා එව, කනොමූලානි.අන්කත
තකයො ෙම්මපථා කචව මූලානි ච. අනභිජ්ඣා හි මූලං පත්වා ‘අකලොකභො 

කුසලමූලං’කහොති.අබයාපාකදො‘අකදොකසොකුසලමූලං’, සම්මාදිට්ඨි‘අකමොකහො
කුසලමූලං’. 

‘ආරම්මණක ො’ති පාණාතිපාතාදීනං ආරම්මණාකනව එකතසං
ආරම්මණානි. වීතික්ෙමිතබ්බකතොකයව හි කවරමණී නාම කහොති. යථා පන 

නිබ්බානාරම්මකණො අරියමග්කගො කිකලකස පජහති, එවං
ජීවිතින්ද්රියාදිආරම්මණාකපකත ෙම්මපථා පාණාතිපාතාදීනි දුස්සීලයානි
පජහන්තීතිකවදිතබ්බා. 

‘කවදනාක ො’ති සබ්කබ සුඛකවදනා වා කහොන්ති මජ්ඣත්තකවදනා වා.
කුසලංපත්වාහිදුක්ඛකවදනානාමනත්ථි. 

‘මූලක ො’ති පටිපාටියා සත්ත ෙම්මපථා ඤාණසම්පයුත්තචිත්කතන

විරමන්තස්ස අකලොභඅකදොසඅකමොහවකසන තිමූලා කහොන්ති; 
ඤාණවිප්පයුත්තචිත්කතන විරමන්තස්ස ද්විමූලා. අනභිජ්ඣා

ඤාණසම්පයුත්තචිත්කතන විරමන්තස්ස ද්විමූලා කහොති; 
ඤාණවිප්පයුත්තචිත්කතනඑෙමූලා.අකලොකභොපනඅත්තනාව අත්තකනොමූලං
න කහොති. අබයාපාකදපි එකසව නකයො. සම්මාදිට්ඨි අකලොභාකදොසවකසන 

ද්විමූලාවකහොති.ඉකමදසකුසලෙම්මපථානාම. 

ෙම්මපථසංසන්දනෙථා 

ඉදානි ඉමස්මිං ඨාකන ෙම්මපථසංසන්දනං නාම කවදිතබ්බං.
පඤ්චඵස්සද්වාරවකසන හි උප්පන්කනො අසංවකරො අකුසලං මකනොෙම්මකමව
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කහොති. මකනොඵස්සද්වාරවකසනඋප්පන්කනොතීණිපිෙම්මානි කහොන්ති–කසො 

හි ොයද්වාකර කචොපනප්පත්කතො අකුසලං ොයෙම්මං කහොති, වචීද්වාකර

අකුසලං වචීෙම්මං, උභයත්ථ කචොපනං අප්පත්කතො අකුසලං මකනොෙම්මං.
පඤ්චඅසංවරද්වාරවකසන උප්පන්කනොපි අකුසලං මකනොෙම්මකමව කහොති.

කචොපනොයඅසංවරද්වාරවකසනඋප්පන්කනොඅකුසලංොයෙම්මකමව කහොති, 

වාචාඅසංවරද්වාරවකසන උප්පන්කනො අකුසලං වචීෙම්මකමව කහොති, 
මකනොඅසංවරද්වාරවකසන උප්පන්කනො අකුසලං මකනොෙම්මකමව කහොති.

තිවිධංොයදුච්චරිතං අකුසලංොයෙම්මකමව කහොති, චතුබ්බිධං වචීදුච්චරිතං

අකුසලං වචීෙම්මකමව කහොති, තිවිධං මකනොදුච්චරිතං අකුසලං
මකනොෙම්මකමවකහොති. 

පඤ්චඵස්සද්වාරවකසන උප්පන්කනො සංවකරොපි කුසලං මකනොෙම්මකමව 

කහොති. මකනොඵස්සද්වාරවකසන උප්පන්කනො පන අයම්පි, අසංවකරො විය, 
තීණිපි ෙම්මානි කහොන්ති. පඤ්චසංවරද්වාරවකසන උප්පන්කනොපි කුසලං

මකනොෙම්මකමව කහොති, කචොපනොයසංවරද්වාරවකසන උප්පන්කනො කුසලං

ොයෙම්මකමව කහොති, වාචාසංවරද්වාරවකසන උප්පන්කනො කුසලං

වචීෙම්මකමව කහොති, මකනොසංවරද්වාරවකසන උප්පන්කනො කුසලං 

මකනොෙම්මකමව කහොති. තිවිධං ොයසුචරිතං කුසලං ොයෙම්මකමව කහොති, 

චතුබ්බිධං වචීසුචරිතං කුසලං වචීෙම්මකමව කහොති, තිවිධං මකනොසුචරිතං
කුසලංමකනොෙම්මකමවකහොති. 

අකුසලං ොයෙම්මං පඤ්චඵස්සද්වාරවකසන නුප්පජ්ජති; 
මකනොඵස්සද්වාරවකසකනව උප්පජ්ජති. තථා අකුසලං වචීෙම්මං. අකුසලං

මකනොෙම්මං පන ඡඵස්සද්වාරවකසන උප්පජ්ජති; තං ොයවචීද්වාකරසු

කචොපනංපත්තංඅකුසලං ොයවචීෙම්මංකහොති, කචොපනංඅප්පත්තංඅකුසලං

මකනොෙම්මකමව. යථා ච පඤ්චඵස්සද්වාරවකසන, එවං

පඤ්චඅසංවරද්වාරවකසනපි අකුසලං ොයෙම්මං නුප්පජ්ජති, 

කචොපනොයඅසංවරද්වාරවකසන පන වාචාඅසංවරද්වාරවකසන ච උප්පජ්ජති; 
මකනොඅසංවරද්වාරවකසන නුප්පජ්ජති. අකුසලං වචීෙම්මම්පි

පඤ්චඅසංවරද්වාරවකසන නුප්පජ්ජති, කචොපනොයවාචාඅසංවරද්වාරවකසන

උප්පජ්ජති; මකනොඅසංවරද්වාරවකසන නුප්පජ්ජති. අකුසලං මකනොෙම්මං
අට්ඨඅසංවරද්වාරවකසනපි උප්පජ්ජකතව. කුසලොයෙම්මාදීසුපි එකසව
නකයො. 

අයං පන විකසකසො – යථා අකුසලොයෙම්මවචීෙම්මානි

මකනොඅසංවරද්වාරවකසන නුප්පජ්ජන්ති, න තථා එතානි. එතානි පන
ොයඞ්ගවාචඞ්ගං අකචොකපත්වා සික්ඛාපදානි ගණ්හන්තස්ස
මකනොසංවරද්වාකරපි උප්පජ්ජන්ති එව. තත්ථ ොමාවචරං කුසලං චිත්තං
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තිවිධෙම්මද්වාරවකසන උප්පජ්ජති, පඤ්චවිඤ්ඤාණද්වාරවකසන නුප්පජ්ජති; 

‘යමිදං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පජ්ජති කවදයිතං, සුඛං වා දුක්ඛං වා

අදුක්ඛමසුඛං වා’ති ඉමිනා පන නකයන ඡඵස්සද්වාරවකසන උප්පජ්ජති; 

අට්ඨඅසංවරද්වාරවකසන නුප්පජ්ජති, අට්ඨසංවරද්වාරවකසන උප්පජ්ජති; 

දසඅකුසලෙම්මපථවකසන නුප්පජ්ජති, දසකුසලෙම්මපථවකසන උප්පජ්ජති; 

තස්මා ඉදම්පි චිත්තං තිවිධෙම්මද්වාරවකසන වා උප්පන්නං කහොතු, 

ඡඵස්සද්වාරවකසන වා, අට්ඨසංවරද්වාරවකසන වා දසකුසලෙම්මපථවකසන
වා. ‘‘ොමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං කහොති…කප.… රූපාරම්මණං
වා…කප.…ධම්මාරම්මණංවා’’තිවුත්කතසබ්බංවුත්තකමව කහොතීති. 

ද්වාරෙථානිට්ඨිතා. 

යං යං වා පනාරබ්භාති එත්ථ අයං කයොජනා – කහට්ඨා වුත්කතසු

රූපාරම්මණාදීසු රූපාරම්මණං වා ආරබ්භ, ආරම්මණං ෙත්වාති අත්කථො.
සද්දාරම්මණං වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා ආරබ්භ උප්පන්නං කහොති.
එත්තාවතා එතස්ස චිත්තස්ස එකතසු ආරම්මකණසු යංකිඤ්චි එෙකමව
ආරම්මණං අනුඤ්ඤාතසදිසං කහොති. ඉදඤ්ච එෙස්මිං සමකය එෙස්ස වා
පුග්ගලස්ස රූපාරම්මණං ආරබ්භ උප්පන්නං පුන අඤ්ඤස්මිං සමකය
අඤ්ඤස්සවාපුග්ගලස්සසද්දාදීසුපිඅඤ්ඤතරංආරම්මණංආරබ්භ උප්පජ්ජති
එව. එවං උප්පජ්ජමානස්ස චස්ස එෙස්මිං භකව පඨමංරූපාරම්මණංආරබ්භ 

පවත්ති කහොති, පච්ඡා සද්දාරම්මණන්ති අයම්පි ෙකමො නත්ථි. රූපාදීසු චාපි
පඨමං නීලාරම්මණංපච්ඡාපීතාරම්මණන්තිඅයම්පිනියකමොනත්ථි.ඉතිඉමං 

සබ්බාරම්මණතඤ්කචව, ෙමාභාවඤ්ච, ෙමාභාකවපිචනීලපීතාදීසුනියමාභාවං
දස්කසතුං‘යං යංවාපනාරබ්භා’තිආහ.ඉදංවුත්තංකහොති–ඉකමසුරූපාදීසුන

යංකිඤ්චි එෙකමව, අථ කඛො යං යං වා පනාරබ්භ උප්පන්නං කහොති. එවං
උප්පජ්ජමානම්පි ච ‘පඨමං රූපාරම්මණං පච්ඡා සද්දාරම්මණං ආරබ්භා’ති

එවම්පිඅනුප්පජ්ජිත්වායංයංවාපනාරබ්භ උප්පන්නංකහොති; ‘පටිකලොමකතො

වාඅනුකලොමකතොවා, එෙන්තරිෙද්වන්තරිොදිනකයනවා, රූපාරම්මණාදීසුයං
වාතංවාආරම්මණංෙත්වාඋප්පන්නංකහොතී’තිඅත්කථො. රූපාරම්මකණසුපිච
‘පඨමං නීලාරම්මණං පච්ඡා පීතාරම්මණ’න්ති ඉමිනාපි නියකමන

අනුප්පජ්ජිත්වා, යංයංවාපනාරබ්භ‘නීලපීතොදීසුරූපාරම්මකණසු යංවාතං
වා රූපාරම්මණං ආරබ්භ උප්පන්නං කහොතී’ති අත්කථො. සද්දාරම්මණාදීසුපි 

එකසවනකයො.අයංතාවඑොකයොජනා. 

අයං පන අපරා – රූපං ආරම්මණං එතස්සාති රූපාරම්මණං…කප.…

ධම්කමො ආරම්මණංඑතස්සාති ධම්මාරම්මණං. ඉති රූපාරම්මණංවා…කප.…
ධම්මාරම්මණං වා චිත්තං උප්පන්නං කහොතීති වත්වා පුන ‘යං යං වා
පනාරබ්භා’තිආහ.තස්සත්කථො–එකතසුරූපාදීසුකහට්ඨාවුත්තනකයකනවයං

වාතංවා පනආරබ්භඋප්පන්නංකහොතීති. මහාඅට්ඨෙථායං පනකයවාපනකෙ 
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අභිනවං නත්ථි, කහට්ඨා ගහිතකමව ගහිත’න්ති වත්වා ‘රූපං වා

ආරබ්භ…කප.…ධම්මං වා ආරබ්භ, ඉදං වා ඉදං වාආරබ්භාතිෙකථතුං ඉදං
වුත්ත’න්තිඑත්තෙකමවආගතං. 

ධම්මුද්කදසවාකරො 

ඵස්සපඤ්චමෙරාසිවණ්ණනා 

 ස්මිං සමකයති ඉදං අනියමනිද්දිට්ඨස්ස සමයස්ස නියමකතො
පටිනිද්කදසවචනං.තස්මා‘යස්මිංසමකයොමාවචරංකුසලංචිත්තං උප්පන්නං

කහොති, තස්මිංකයව සමකය ඵස්කසො කහොති…කප.… අවික්කඛකපො කහොතී’ති
අයමත්කථො කවදිතබ්කබො.තත්ථයකථවචිත්තංඑවංඵස්සාදීසුපිඵස්කසොකහොති.

කිං කහොති? ‘ොමාවචකරො කහොති, කුසකලො කහොති, උප්පන්කනො කහොති, 
කසොමනස්සසහගකතො කහොතී’තිආදිනා නකයන ලබ්භමානපදවකසන කයොජනා
ොතබ්බා. කවදනායඤ්හි ‘කසොමනස්සසහගතා’ති පඤ්ඤින්ද්රිකය ච 

‘ඤාණසම්පයුත්ත’න්ති න ලබ්භති, තස්මා ‘ලබ්භමානපදවකසනා’ති වුත්තං.

ඉදං අට්ඨෙථාමුත්තෙංආචරියානංමතං; නපකනතංසාරකතොදට්ඨබ්බං. 

ෙස්මා පකනත්ථ ඵස්කසොව පඨමං වුත්කතොති? චිත්තස්ස 
පඨමාභිනිපාතත්තා. ආරම්මණස්මිඤ්හි චිත්තස්ස පඨමාභිනිපාකතො හුත්වා

ඵස්කසො ආරම්මණං ඵුසමාකනො උප්පජ්ජති, තස්මා පඨමං වුත්කතො. ඵස්කසන

පනඵුසිත්වා කවදනාය කවදයති, සඤ්ඤාය සඤ්ජානාති, කචතනාය කචකතති.

කතන වුත්තං – ‘‘ඵුට්කඨො, භික්ඛකව, කවකදති, ඵුට්කඨො සඤ්ජානාති ඵුට්කඨො
කචකතතී’’ති. 

අපිච, අයං ඵස්කසො නාම යථා පාසාදං පත්වා ථම්කභො නාම

කසසදබ්බසම්භාරානං බලවපච්චකයො, 
තුලාසඞ්ඝාටභිත්තිපාදකූටකගොපානසීපක්ඛපාසෙමුඛවට්ටිකයො ථම්භාබද්ධා

ථම්කභ පතිට්ඨිතා, එවකමවසහජාතසම්පයුත්තධම්මානංබලවපච්චකයොකහොති.
ථම්භසදිකසො හි එස. අවකසසා දබ්බසම්භාරසදිසාති. තස්මාපි පඨමං වුත්කතො.
ඉදං පන අොරණං. එෙචිත්තස්මිඤ්හි උප්පන්නධම්මානං ‘අයං පඨමං
උප්පන්කනොඅයංපච්ඡා’තිඉදං වත්තුංනලබ්භා.බලවපච්චයභාකවපිඵස්සස්ස
ොරණංන දිස්සති. කදසනාවාකරකනව පන ඵස්කසො පඨමං වුත්කතො. කවදනා

කහොතිඵස්කසොකහොති, සඤ්ඤාකහොතිඵස්කසොකහොති, කචතනාකහොතිඵස්කසො 

කහොති, චිත්තංකහොතිඵස්කසොකහොති, කවදනාකහොතිසඤ්ඤාකහොති, කචතනා
කහොති විතක්කෙො කහොතීති ආහරිතුම්පි හි වට්කටයය. කදසනාවාකරන පන
ඵස්කසොව පඨමං වුත්කතොති කවදිතබ්කබො. යථා කචත්ථ එවං කසසධම්කමසුපි
පුබ්බාපරක්ෙකමො නාම න පරිකයසිතබ්කබො. වචනත්ථලක්ඛණරසාදීහි පන
ධම්මාඑවපරිකයසිතබ්බා. 
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කසයයථිදං –ඵුසතීති ඵස්කසො. ස්වායං ඵුසනලක්ඛකණො, සඞ්ඝට්ටනරකසො, 

සන්නිපාතපච්චුපට්ඨාකනො, ආපාථගතවිසයපදට්ඨාකනො. 

අයඤ්හි අරූපධම්කමොපි සමාකනො ආරම්මකණ ඵුසනාොකරකනව
පවත්තතීති ඵුසනලක්ඛකණො. එෙකදකසන ච අනල්ලීයමාකනොපි රූපං විය

චක්ඛුං, සද්කදො විය ච කසොතං, චිත්තං ආරම්මණඤ්ච සඞ්ඝට්කටතීති
සඞ්ඝට්ටනරකසො. වත්ථාරම්මණසඞ්ඝට්ටනකතො වා උප්පන්නත්තා
සම්පත්තිඅත්කථනපි රකසන සඞ්ඝට්ටනරකසොති කවදිතබ්කබො. වුත්තඤ්කහතං
අට්ඨෙථායං – ‘‘චතුභූමෙඵස්කසො හි කනොඵුසනලක්ඛකණො නාම නත්ථි. 
සඞ්ඝට්ටනරකසො පන පඤ්චද්වාරිකෙොව කහොති. පඤ්චද්වාරිෙස්ස හි

ඵුසනලක්ඛකණොතිපි සඞ්ඝට්ටනරකසොතිපි නාමං; මකනොද්වාරිෙස්ස

ඵුසනලක්ඛකණොත්කවවනාමං, න සඞ්ඝට්ටනරකසො’’ති. 

ඉදඤ්ච වත්වා ඉදං සුත්තං ආභතං – ‘‘යථා, මහාරාජ, ද්කව කමණ් ා 

යුජ්කඣයයං, කතසුයථාඑකෙොකමණ්ක ොඑවංචක්ඛුදට්ඨබ්බං, යථාදුතිකයො

කමණ්ක ො එවං රූපං දට්ඨබ්බං; යථා කතසං සන්නිපාකතො එවං ඵස්කසො

දට්ඨබ්කබො’’. එවං ඵුසනලක්ඛකණො ච ඵස්කසො, සඞ්ඝට්ටනරකසො ච. ‘‘යථා, 

මහාරාජ, ද්කව සම්මාවජ්කජයයං…කප.…ද්කවපාණීවජ්කජයයං, යථාඑකෙො

පාණි එවංචක්ඛුදට්ඨබ්බං, යථාදුතිකයොපාණිඑවංරූපංදට්ඨබ්බං, යථා කතසං
සන්නිපාකතො එවං ඵස්කසො දට්ඨබ්කබො. එවං ඵුසනලක්ඛකණො ච ඵස්කසො

සඞ්ඝට්ටනරකසොචා’’ති(මි.ප. 2.3.8) විත්ථාකරො. 

යථා වා ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා’’තිආදීසු (ධ. ස. 1352, 1354) 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි චක්ඛුආදිනාකමන වුත්තානි, එවමිධාපි තානි
චක්ඛුආදිනාකමන වුත්තානීති කවදිතබ්බානි. තස්මා ‘එවං චක්ඛු
දට්ඨබ්බ’න්තිආදීසුඑවං චක්ඛුවිඤ්ඤාණංදට්ඨබ්බන්තිඉමිනානකයනඅත්කථො
කවදිතබ්කබො. එවං සන්කත චිත්තාරම්මණසඞ්ඝට්ටනකතො ඉමස්මිම්පි සුත්කත 
කිච්චට්කඨකනවරකසනසඞ්ඝට්ටනරකසොතිසිද්කධොකහොති. 

තිෙසන්නිපාතසඞ්ඛාතස්ස පනඅත්තකනො ොරණස්සවකසනපකවදිතත්තා
සන්නිපාතපච්චුපට්ඨාකනො.අයඤ්හිතත්ථතත්ථ‘‘තිණ්ණං සඞ්ගතිඵස්කසො’’ති
එවං ොරණස්ස වකසන පකවදිකතොති. ඉමස්ස ච සුත්තපදස්ස තිණ්ණං 

සඞ්ගතියාඵස්කසොතිඅයමත්කථො; නසඞ්ගතිමත්තකමවඵස්කසොති. 

එවං පකවදිතත්තා පන කතකනවාොකරන පච්චුපට්ඨාතීති 

සන්නිපාතපච්චුපට්ඨාකනොති වුත්කතො. ඵලට්කඨන පන පච්චුපට්ඨාකනකනස 
කවදනාපච්චුපට්ඨාකනො නාම කහොති. කවදනඤ්කහස පච්චුපට්ඨාකපති
උප්පාකදතීති අත්කථො. උප්පාදයමාකනො ච යථා බහිද්ධා උණ්හපච්චයාපි

ලාඛාසඞ්ඛාතධාතුනිස්සිතාඋස්මා අත්තකනොනිස්සකයමුදුභාවොරීකහොති, න
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අත්තකනො පච්චයභූකතපි බහිද්ධා වීතච්චිතඞ්ගාරසඞ්ඛාකත උණ්හභාකව, එවං

වත්ථාරම්මණසඞ්ඛාතඅඤ්ඤපච්චකයොපි සමාකනො, චිත්තනිස්සිතත්තා

අත්තකනොනිස්සයභූකතචිත්කතඑවඑසකවදනුප්පාදකෙොකහොති, න අත්තකනො
පච්චයභූකතපිවත්ථුම්හිආරම්මකණවාතිකවදිතබ්කබො.තජ්ජාසමන්නාහාකරන
පන ඉන්ද්රිකයන ච පරික්ඛකත විසකය අනන්තරාකයන උප්පජ්ජනකතො එස
ආපාථගතවිසයපදට්ඨාකනොති වුච්චති. 

කවදයතීති කවදනා. සා කවදයිතලක්ඛණා, අනුභවනරසා

ඉට්ඨාොරසම්කභොගරසා වා, කචතසිෙඅස්සාදපච්චුපට්ඨානා, 
පස්සද්ධිපදට්ඨානා. 

‘චතුභූමිෙකවදනා හි කනොකවදයිතලක්ඛණා නාම නත්ථි. අනුභවනරසතා
පන සුඛකවදනායකමව ලබ්භතී’ති වත්වා පුන තං වාදං පටික්ඛිපිත්වා 

‘සුඛකවදනා වා කහොතු, දුක්ඛකවදනා වා, අදුක්ඛමසුඛකවදනා වා, සබ්බා
අනුභවනරසා’ති වත්වා අයමත්කථො දීපිකතො – ආරම්මණරසානුභවනට්ඨානං
පත්වා කසසසම්පයුත්තධම්මා එෙකදසමත්තෙකමව අනුභවන්ති. ඵස්සස්ස හි

ඵුසනමත්තෙකමව කහොති, සඤ්ඤාය සඤ්ජානනමත්තෙකමව, කචතනාය

කචතනාමත්තෙකමව, විඤ්ඤාණස්ස විජානනමත්තෙකමව. එෙංසකතො පන
ඉස්සරවතායවිස්සවිතායසාමිභාකවනකවදනාවආරම්මණරසංඅනුභවති. 

රාජාවියහිකවදනා, සූකදොවියකසසධම්මා.යථාසූකදොනානාරසකභොජනං 
සම්පාකදත්වා කපළාය පක්ඛිපිත්වා ලඤ්ඡනං දත්වා රඤ්කඤො සන්තිකෙ
ඔතාකරත්වා ලඤ්ඡනං භින්දිත්වා කපළං විවරිත්වා සබ්බසූපබයඤ්ජකනහි
අග්ගග්ගං ආදාය භාජකන පක්ඛිපිත්වා සකදොසනිද්කදොසභාවවීමංසනත්ථං

අජ්කඣොහරති, තකතො රඤ්කඤො නානග්ගරසකභොජනං උපනාකමති. රාජා
ඉස්සරවතාය විස්සවිතාය සාමී හුත්වා ඉච්ඡතිච්ඡතං භුඤ්ජති.තත්ථ හිසූදස්ස 

භත්තවීමංසනමත්තමිවඅවකසසධම්මානංආරම්මණරසස්සඑෙකදසානුභවනං.
යථා හි සූකදො භත්කතෙකදසමත්තකමව වීමංසති එවං කසසධම්මාපි
ආරම්මණරකසෙකදසකමව අනුභවන්ති. යථා පන රාජා ඉස්සරවතාය

විස්සවිතාය සාමී හුත්වා යදිච්ඡෙං භුඤ්ජති, එවං කවදනාපි ඉස්සරවතාය
විස්සවිතාය සාමිභාකවන ආරම්මණරසං අනුභවති. තස්මා අනුභවනරසාති 
වුච්චති. 

දුතිකය අත්ථවිෙප්කප අයං ඉධ අධිප්කපතා කවදනා යථා වා තථා වා 
ආරම්මණස්සඉට්ඨාොරකමවසම්භුඤ්ජතීතිඉට්ඨාොරසම්කභොගරසාතිවුත්තා. 
කචතසිෙඅස්සාදකතො පකනසා අත්තකනො සභාකවකනව උපට්ඨානං සන්ධාය 
කචතසිෙඅස්සාදපච්චුපට්ඨානාති වුත්තා. යස්මා පන ‘‘පස්සද්ධිොකයො සුඛං
කවකදති’’ තස්මාපස්සද්ධිපදට්ඨානාතිකවදිතබ්බා. 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

140 

පටුන 

නීලාදිකභදං ආරම්මණං සඤ්ජානාතීති සඤ්ඤා. සා සඤ්ජානනලක්ඛණා
පච්චාභිඤ්ඤාණරසා. චතුභූමිෙසඤ්ඤා හි කනොසඤ්ජානනලක්ඛණා නාම

නත්ථි. සබ්බා සඤ්ජානනලක්ඛණාව. යා පකනත්ථ අභිඤ්ඤාකණන
සඤ්ජානාතිසාපච්චාභිඤ්ඤාණරසානාමකහොති. 

තස්සා, වඩ්ෙකිස්ස දාරුම්හි අභිඤ්ඤාණං ෙත්වා පුන කතන 

අභිඤ්ඤාකණනතංපච්චාභිජානනොකල, පුරිසස්සොළතිලොදිඅභිඤ්ඤාණං
සල්ලක්කඛත්වා පුන කතන අභිඤ්ඤාකණන අසුකෙො නාම එකසොති තස්ස

පච්චාභිජානනොකල, රඤ්කඤො පිළන්ධනකගොපෙභණ් ාගාරිෙස්ස තස්මිං

තස්මිං පිළන්ධකන නාමපණ්ණෙං බන්ධිත්වා ‘අසුෙං පිළන්ධනං නාම
ආහරා’ති වුත්කත දීපං ජාකලත්වා රතනගබ්භං පවිසිත්වා පණ්ණං වාකචත්වා
තස්සතස්කසවපිළන්ධනස්සආහරණොකලචපවත්තිකවදිතබ්බා. 

අපකරොනකයො –සබ්බසඞ්ගාහිෙවකසනහිසඤ්ජානනලක්ඛණාසඤ්ඤා. 

පුනසඤ්ජානනපච්චයනිමිත්තෙරණරසා, දාරුආදීසු තච්ඡොදකයො විය.

යථාගහිතනිමිත්තවකසන අභිනිකවසෙරණපච්චුපට්ඨානා, හත්ථිදස්සෙඅන්ධා

විය. ආරම්මකණ අකනොගාළ්හවුත්තිතාය අචිරට්ඨානපච්චුපට්ඨානා වා, විජ්ජු

විය. යථාඋපට්ඨිතවිසයපදට්ඨානා, තිණපුරිසකෙසු මිගකපොතොනං ‘පුරිසා’ති
උප්පන්නසඤ්ඤා විය. යා පකනත්ථ ඤාණසම්පයුත්තා කහොති සා සඤ්ඤා
ඤාණකමව අනුවත්තති. සසම්භාරපථවීආදීසු කසසධම්මා පථවීආදීනි වියාති
කවදිතබ්බා. 

කචතයතීති කච නා සද්ධිං අත්තනා සම්පයුත්තධම්කම ආරම්මකණ

අභිසන්දහතීති අත්කථො. සා කචතයිතලක්ඛණා, කචතනාභාවලක්ඛණාති
අත්කථො. ආයූහනරසා. චතුභූමිෙකචතනා හි කනොකචතයිතලක්ඛණා නාම
නත්ථි. සබ්බා කචතයිතලක්ඛණාව. ආයූහනරසතා පන කුසලාකුසකලසු එව 

කහොති. කුසලාකුසලෙම්මායූහනට්ඨානඤ්හි පත්වා කසසසම්පයුත්තධම්මානං 
එෙකදසමත්තෙකමව කිච්චං කහොති. කචතනා පන අතිකරෙඋස්සාහා

අතිකරෙවායාමා, දිගුණුස්සාහා දිගුණවායාමා. කතනාහු කපොරාණා –

‘‘ථාවරියසභාවසණ්ඨිතා ච පකනසා කචතනා’’ති. ථාවරිකයොති කඛත්තසාමී
වුච්චති. යථා කඛත්තසාමී පුරිකසො පඤ්චපණ්ණාස බලපුරිකස ගකහත්වා
‘ලායිස්සාමී’ති එෙකතො කඛත්තං ඔතරති. තස්ස අතිකරකෙො උස්සාකහො

අතිකරකෙො වායාකමො, දිගුකණො උස්සාකහො දිගුකණො වායාකමො කහොති, 

‘නිරන්තරං ගණ්හථා’තිආදීනි වදති, සීමං ආචික්ඛති, කතසං

සුරාභත්තගන්ධමාලාදීනි ජානාති, මග්ගං සමෙං හරති. එවංසම්පදමිදං

කවදිතබ්බං. කඛත්තසාමිපුරිකසොවියහි කචතනා.පඤ්චපණ්ණාසබලපුරිසාවිය
චිත්තඞ්ගවකසන උප්පන්නා පඤ්චපණ්ණාස කුසලා ධම්මා.
කඛත්තසාමිපුරිසස්ස දිගුණුස්සාහදිගුණවායාමෙරණොකලො විය 
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කුසලාකුසලෙම්මායූහනට්ඨානං පත්වා කචතනාය දිගුණුස්සාකහො
දිගුණවායාකමොකහොති. එවමස්සාආයූහනරසතාකවදිතබ්බා. 

සා පකනසා සංවිදහනපච්චුපට්ඨානා. සංවිදහමානා හි අයං උපට්ඨාති, 

සකිච්චපරකිච්චසාධො, කජට්ඨසිස්සමහාවඩ්ෙළාආදකයො විය. යථා හි
කජට්ඨසිස්කසො උපජ්ඣායං දූරකතොව ආගච්ඡන්තං දිස්වා සයං අධීයමාකනො

ඉතකරපි දාරකෙ අත්තකනො අත්තකනො අජ්ඣයනෙම්කම පවත්තයති, 

තස්මිඤ්හි අධීයිතුං ආරද්කධ කතපි අධීයන්ති, තදනුවත්තිතාය. යථා ච
මහාවඩ්ෙළා සයං තච්ඡන්කතො ඉතකරපි තච්ඡකෙ අත්තකනො අත්තකනො 

තච්ඡනෙම්කම පවත්තයති, තස්මිඤ්හි තච්ඡතුං ආරද්කධ කතපි තච්ඡන්ති, 
තදනුවත්තිතාය.යථාචකයොධනායකෙොසයංයුජ්ඣමාකනොඉතකරපිකයොකධ 

සම්පහාරවුත්තියං පවත්තයති, තස්මිඤ්හි යුජ්ඣිතුං ආරද්කධ කතපි

අනිවත්තමානා යුජ්ඣන්ති, තදනුවත්තිතාය. එවකමසාපි අත්තකනො කිච්කචන
ආරම්මකණ පවත්තමානා අඤ්කඤපි සම්පයුත්තධම්කම අත්තකනො අත්තකනො

කිරියාය පවත්කතති. තස්සා හි අත්තකනො කිච්චං ආරද්ධාය, තංසම්පයුත්තාපි

ආරභන්ති. කතන වුත්තං – ‘සකිච්චපරකිච්චසාධො, 
කජට්ඨසිස්සමහාවඩ්ෙළාආදකයො වියා’ති. අච්චායිෙෙම්මානුස්සරණාදීසු ච
පනායං සම්පයුත්තානං උස්සාහනභාකවන පවත්තමානා පාෙටා කහොතීති
කවදිතබ්බා. 

‘ආරම්මණං චින්කතතී’තිචිත්තන්තිනකයන චිත්තස්සවචනත්කථොවුත්කතො

එව. ලක්ඛණාදිකතො පන විජානනලක්ඛණං චිත්තං, පුබ්බඞ්ගමරසං, 

සන්දහනපච්චුපට්ඨානං, නාමරූපපදට්ඨානං. චතුභූමෙචිත්තඤ්හි 
කනොවිජානනලක්ඛණංනාමනත්ථි.සබ්බංවිජානනලක්ඛණකමව.ද්වාරංපන
පත්වා ආරම්මණවිභාවනට්ඨාකන චිත්තං පුබ්බඞ්ගමං පුකරචාරිෙං කහොති.
චක්ඛුනා හි දිට්ඨං රූපාරම්මණං චිත්කතකනව විජානාති…කප.… මකනන
විඤ්ඤාතං ධම්මාරම්මණං චිත්කතකනව විජානාති. යථා හි නගරගුත්තිකෙො
නාම නගරමජ්කඣ සිඞ්ඝාටකෙ නිසීදිත්වා ‘අයං කනවාසිකෙො අයං
ආගන්තුකෙො’ති ආගතාගතං ජනං උපධාකරති වවත්ථකපති – එවංසම්පදමිදං

දට්ඨබ්බං. වුත්තම්පි කචතං මහාකථකරන – ‘‘යථා, මහාරාජ, නගරගුත්තිකෙො
නාම මජ්කඣනගරස්ස සිඞ්ඝාටකෙනිසින්කනො පුරත්ථිමකතො දිසකතො පුරිසං
ආගච්ඡන්තං පස්කසයය… පච්ඡමකතො… දක්ඛිණකතො… උත්තරකතො දිසකතො

පුරිසං ආගච්ඡන්තං පස්කසයය, එවකමව කඛො, මහාරාජ, යං චක්ඛුනා රූපං

පස්සති තං විඤ්ඤාකණන විජානාති, යං කසොකතන සද්දං සුණාති, ඝාකනන

ගන්ධංඝායති, ජිව්හායරසංසායති, ොකයනකඵොට්ඨබ්බංඵුසති, මනසාධම්මං

විජානාති, තංවිඤ්ඤාකණනවිජානාතී’’ති (මි.ප.2.3.12). එවංද්වාරං පත්වා
ආරම්මණවිභාවනට්ඨාකන චිත්තකමව පුබ්බඞ්ගමං පුකරචාරිෙං. තස්මා 
පුබ්බඞ්ගමරසන්ති වුච්චති. 
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පටුන 

තකදතං පච්ඡමං පච්ඡමං උප්පජ්ජමානං පුරිමං පුරිමං නිරන්තරං ෙත්වා
සන්දහනකමව උපට්ඨාතීති සන්දහනපච්චුපට්ඨානං. පඤ්චකවොොරභකව

පනස්ස නියමකතො නාමරූපං, චතුකවොොරභකව නාමකමව පදට්ඨානං. තස්මා
නාමරූපපදට්ඨානන්තිවුත්තං. 

කිං පකනතං චිත්තං පුරිමනිද්දිට්ඨචිත්කතන සද්ධිං එෙකමව උදාහු 

අඤ්ඤන්ති? එෙකමව. අථ ෙස්මා පුරිමනිද්දිට්ඨං පුන වුත්තන්ති? අවිචාරිතං
එතං අට්ඨෙථායං. අයං පකනත්ථ යුත්ති – යථා හි රූපාදීනි උපාදාය

පඤ්ඤත්තා සූරියාදකයො න අත්ථකතො රූපාදීහි අඤ්කඤ කහොන්ති, කතකනව
යස්මිං සමකය සූරිකයො උකදතිතස්මිං සමකය තස්ස කතජසඞ්ඛාතංරූපම්පීති.

එවංවුච්චමාකනපිනරූපාදීහිඅඤ්කඤොසූරිකයොනාම අත්ථි.නතථාචිත්තං; 

ඵස්සාදකයො ධම්කම උපාදාය පඤ්ඤාපියති; අත්ථකතො පකනතං කතහි 
අඤ්ඤකමව. කතන ‘යස්මිං සමකය චිත්තං උප්පන්නං කහොති එෙංකසකනව
තස්මිං සමකය ඵස්සාදීහි අත්ථකතො අඤ්ඤකමව තං කහොතී’ති ඉමස්සත්ථස්ස
දීපනත්ථායඑතංපුන වුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

යථා ච ‘‘යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති…කප.… 

පථවීෙසිණං, තස්මිං සමකය ඵස්කසො කහොති කවදනා කහොතී’’තිආදීසු (ධ. ස.

160) පනභාකවන්කතනවවත්ථාපිකතසමකයකයොභාකවතිනකසොඅත්ථකතො

උප්පජ්ජති නාම, කතකනව තත්ථ යථා ‘‘ඵස්කසො කහොති කවදනා කහොතී’’ති

වුත්තං, න එවං ‘‘කයො භාකවති කසො කහොතී’’ති වුත්තං. ‘‘යස්මිං සමකය
ොමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං කහොතී’’තිආදීසු පන චිත්කතන

වවත්ථාපිකතසමකයසමයවවත්ථාපිතංචිත්තංනතථාඅත්ථකතොනුප්පජ්ජති. 

යකථව පන තදා ‘ඵස්කසො කහොති කවදනා කහොති’, තථා ‘චිත්තම්පි කහොතී’ති
ඉමස්සපි අත්ථස්ස දීපනත්ථමිදං පුන වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. ඉදං පකනත්ථ 
සන්නිට්ඨානං –උද්කදසවාකරසඞ්ගණ්හනත්ථංනිද්කදසවාකරචවිභජනත්ථං

පුරිකමන හි ‘චිත්ත’-සද්කදන කෙවලං සමකයො වවත්ථාපිකතො. තස්මිං පන
චිත්කතනවවත්ථාපිතසමකයකය ධම්මාකහොන්තිකතසංදස්සනත්ථං‘‘ඵස්කසො
කහොතී’’තිආදිආරද්ධං.චිත්තඤ්චාපි තස්මිංසමකයකහොතිකයව.තස්මාතස්සාපි
සඞ්ගණ්හනත්ථකමතං පුන වුත්තං. ඉමස්මිඤ්ච ඨාකන එතස්මිං අවුච්චමාකන
‘‘ෙතමංතස්මිංසමකයචිත්ත’’න්ති නසක්ොභකවයයනිද්කදසවාකරවිභජිතුං.
එවමස්සවිභජනංකයවපරිහාකයථ.තස්මාතස්ස නිද්කදසවාකරවිභජනත්ථම්පි
එතඤ්චවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

යස්මා වා ‘‘උප්පන්නං කහොතී’’ති එත්ථ චිත්තං උප්පන්නන්ති එතං

කදසනාසීසකමව, ‘නපනචිත්තංඑෙකමවඋප්පජ්ජතී’තිඅට්ඨෙථායංවිචාරිතං, 
තස්මා චිත්තං ‘‘උප්පන්න’’න්ති එත්ථාපි චිත්තමත්තකමව අග්ගකහත්වා 
පකරොපණ්ණාසකුසලධම්කමහි සද්ධිංකයව චිත්තං ගහිතං. එවං තත්ථ
සඞ්කඛපකතො සබ්කබපි චිත්තකචතසිෙධම්කම ගකහත්වා ඉධ සරූකපන
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පකභදකතො දස්කසතුං ‘‘ඵස්කසො කහොතී’’තිආදි ආරද්ධං. ඉති ඵස්සාදකයො විය
චිත්තම්පිවුත්තකමවාතිකවදිතබ්බං. 

ධම්මුද්කදසවාකරො 

ඣානඞ්ගරාසිවණ්ණනා 

විතක්කෙතීති වි ක්කෙො; විතක්ෙනං වා විතක්කෙො; ඌහනන්ති වුත්තං
කහොති. ස්වායං ආරම්මකණ චිත්තස්ස අභිනිකරොපනලක්ඛකණො. කසො හි
ආරම්මකණචිත්තංආකරොකපති.යථාහිකෙොචිරාජවල්ලභංඤාතිංවාමිත්තං

වා නිස්සාය රාජකගහංආකරොහති, එවං විතක්ෙංනිස්සාය චිත්තංආරම්මණං
ආකරොහති. තස්මා කසො ආරම්මකණ චිත්තස්ස අභිනිකරොපනලක්ඛකණොති
වුත්කතො. නාගකසනත්කථකරො පනාහ – ආකෙොටනලක්ඛකණො විතක්කෙො.

‘‘යථා, මහාරාජ, කභරීආකෙොටිතාඅථපච්ඡා අනුරවතිඅනුසද්දායති, එවකමව

කඛො, මහාරාජ, යථා ආකෙොටනා එවං විතක්කෙො දට්ඨබ්කබො. යථා පච්ඡා

අනුරවනා අනුසද්දායනා එවං විචාකරො දට්ඨබ්කබො’’ති (මි. ප. 2.3.14 කථොෙං
විසදිසං). ස්වායං ආහනනපරියාහනනරකසො. තථා හි කතන කයොගාවචකරො
ආරම්මණං විතක්ොහතං විතක්ෙපරියාහතං ෙකරොතීති වුච්චති. ආරම්මකණ
චිත්තස්ස ආනයනපච්චුපට්ඨාකනො. 

ආරම්මකණ කතන චිත්තං විචරතීති විචාකරො; විචරණං වා විචාකරො.
අනුසඤ්චරණන්ති වුත්තං කහොති. ස්වායං ආරම්මණානුමජ්ජනලක්ඛකණො.
තත්ථ සහජාතානුකයොජනරකසො. චිත්තස්ස අනුප්පබන්ධපච්චුපට්ඨාකනො.
සන්කතපි ච කනසං ෙත්ථචි අවිකයොකග ඔළාරිෙට්කඨන පුබ්බඞ්ගමට්කඨන ච
ඝණ්ටාභිඝාකතො විය අභිනිකරොපනට්කඨන ච කචතකසො පඨමාභිනිපාකතො 

විතක්කෙො. සුඛුමට්කඨන අනුමජ්ජනසභාවට්කඨන ච ඝණ්ටානුරකවො විය 

අනුප්පබන්කධො විචාකරො. විප්ඵාරවා කචත්ථ විතක්කෙො, පඨමුප්පත්තිොකල 
පරිප්ඵන්දභූකතො චිත්තස්ස. ආොකස උප්පතිතුොමස්ස පක්ඛිකනො
පක්ඛවික්කඛකපො විය. පදුමාභිමුඛපාකතො විය ච ගන්ධානුබද්ධකචතකසො

භමරස්ස. සන්තවුත්ති විචාකරො නාතිපරිප්ඵන්දනභාකවො චිත්තස්ස, ආොකස

උප්පතිතස්ස පක්ඛිකනො පක්ඛප්පසාරණං විය, පරිබ්භමනං විය ච
පදුමාභිමුඛපතිතස්සභමරස්සපදුමස්සඋපරිභාකග. 

අට්ඨෙථායං පන ‘‘ආොකස ගච්ඡකතො මහාසකුණස්ස උකභොහි පක්කඛහි
වාතං ගකහත්වා පක්කඛසන්නිසීදාකපත්වා ගමනං විය ආරම්මකණකචතකසො
අභිනිකරොපනභාකවනපවත්කතොවිතක්කෙො.කසොහිඑෙග්කගොහුත්වාඅප්කපති 
වාතග්ගහණත්ථං පක්කඛ ඵන්දාපයමානස්ස ගමනං විය. අනුමජ්ජභාකවන

පවත්කතො විචාකරො. කසො හි ආරම්මණං අනුමජ්ජතීති වුත්තං, තං
අනුප්පබන්ධකනන පවත්තියං අතිවිය යුජ්ජති. කසො පන කනසං විකසකසො
පඨමදුතියජ්ඣාකනසුපාෙකටොකහොති.අපිචමලග්ගහිතංෙංසභාජනංඑකෙන 
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හත්කථන දළ්හං ගකහත්වා ඉතකරන හත්කථන චුණ්ණකතලවාලණ්ඩුපකෙන

පරිමජ්ජන්තස්ස දළ්හග්ගහණහත්කථො විය විතක්කෙො, පරිමජ්ජනහත්කථො විය
විචාකරො. තථා කුම්භොරස්ස දණ් ප්පහාකරන චක්ෙං භමයිත්වා භාජනං

ෙකරොන්තස්ස උප්පීළනහත්කථො විය විතක්කෙො, ඉකතො චිකතො ච
සඤ්චරණහත්කථො විය විචාකරො. තථා මණ් ලං ෙකරොන්තස්ස මජ්කඣ 

සන්නිරුම්භිත්වා ඨිතෙණ්ටකෙො විය අභිනිකරොපකනො විතක්කෙො, 
බහිපරිබ්භමනෙණ්ටකෙොවිය අනුමජ්ජමාකනොවිචාකරො. 

පිණයතීති පීති. සා සම්පියායනලක්ඛණා.ොයචිත්තපීණනරසා, ඵරණරසා

වා. ඔදගයපච්චුපට්ඨානා. සා පකනසා ඛුද්දිොපීති, ඛණිොපීති, 

ඔක්ෙන්තිොපීති, උබ්කබගාපීති, ඵරණාපීතීතිපඤ්චවිධා කහොති. 

තත්ථ ඛුද්දිොපීති සරීකර කලොමහංසමත්තකමව ොතුං සක්කෙොති.

ඛණිොපීතිඛකණඛකණවිජ්ජුප්පාදසදිසාකහොති.ඔක්ෙන්තිොපීති, සමුද්දතීරං

වීචිවිය, ොයංඔක්ෙමිත්වාඔක්ෙමිත්වා භිජ්ජති.උබ්කබගාපීතිබලවතීකහොති, 
ොයං උද්ධග්ගං ෙත්වා ආොකස ලඞ්ඝාපනප්පමාණප්පත්තා. තථා හි
පුණ්ණවල්ලෙවාසී මහාතිස්සත්කථකරො පුණ්ණමදිවකස සායං කචතියඞ්ගණං
ගන්ත්වාචන්දාකලොෙංදිස්වාමහාකචතියාභිමුකඛොහුත්වා ‘ඉමායවත කවලාය
චතස්කසො පරිසා මහාකචතියං වන්දන්තී’ති පෙතියා දිට්ඨාරම්මණවකසන 
බුද්ධාරම්මණං උබ්කබගං පීතිං උප්පාකදත්වා සුධාතකල පහටචිත්රකගණ්ඩුකෙො
වියආොකස උප්පතිත්වාමහාකචතියඞ්ගකණකයවඅට්ඨාසි. 

තථා ගිරිෙණ් ෙවිහාරස්ස උපනිස්සකය වත්තොලෙගාකම එො
කුලධීතාපි බලවබුද්ධාරම්මණායඋබ්කබගායපීතියාආොකසලඞ්කඝසි.තස්සා

කිර මාතාපිතකරො සායං ධම්මසවනත්ථාය විහාරං ගච්ඡන්තා ‘අම්ම, ත්වං

ගරුභාරා, අොකල විචරිතුංන සක්කෙොසි, මයං තුය්හං පත්තිංෙත්වා ධම්මං
කසොස්සාමා’ති අගමංසු. සා ගන්තුොමාපි කතසං වචනං පටිබාහිතුං
අසක්කෙොන්තී ඝකර ඔහීයිත්වා ඝරද්වාකර ඨත්වා චන්දාකලොකෙන 

ගිරිෙණ් කෙආොසකචතියඞ්ගණංඔකලොකෙන්තීකචතියස්ස දීපපූජං අද්දස.
චතස්කසො ච පරිසා මාලාගන්ධාදීහි කචතියපූජං ෙත්වා පදක්ඛිණං
ෙකරොන්තිකයො භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ච ගණසජ්ඣායසද්දං අස්කසොසි. අථස්සා
‘ධඤ්ඤා වතිකම මනුස්සා කය විහාරං ගන්ත්වා එවරූකප කචතියඞ්ගකණ
අනුසඤ්චරිතුංඑවරූපඤ්චමධුරංධම්මෙථංකසොතුංලභන්තී’ති මුත්තරාසිසදිසං
කචතියං පස්සන්තියා එව උබ්කබගාපීති උදපාදි. සා ආොකස ලඞ්ඝිත්වා 
මාතාපිතූනං පුරිමතරංකයව ආොසකතො කචතියඞ්ගකණ ඔරුය්හ කචතියං

වන්දිත්වාධම්මං සුණමානාඅට්ඨාසි.අථනංමාතාපිතකරොආගන්ත්වා ‘අම්ම, 

ත්වංෙතකරනමග්කගන ආගතාසී’තිපුච්ඡංසු.සා ‘ආොකසනආගතාම්හි, න

මග්කගනා’තිවත්වා‘අම්ම, ආොකසන නාමඛීණාසවාසඤ්චරන්ති, ත්වංෙථං
ආගතා’ති පුට්ඨා ආහ – ‘මය්හං චන්දාකලොකෙන කචතියං ඔකලොකෙන්තියා
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පටුන 

ඨිතායබුද්ධාරම්මණාබලවපීතිඋප්පජ්ජති, අථාහංකනවඅත්තකනො ඨිතභාවං

න නිසින්නභාවං අඤ්ඤාසිං, ගහිතනිමිත්කතකනව පන ආොසං ලඞ්ඝිත්වා
කචතියඞ්ගකණ පතිට්ඨිතාම්හී’ති. එවං උබ්කබගාපීති ආොකස
ලඞ්ඝාපනප්පමාණාකහොති. 

ඵරණපීතියා පන උප්පන්නායසෙලසරීරංධමිත්වාපූරිතවත්ථිවිය, මහතා
උදකෙොකඝන පක්ඛන්දපබ්බතකුච්ඡ විය ච අනුපරිප්ඵුටං කහොති. සා පකනසා
පඤ්චවිධාපීතිගබ්භං ගණ්හන්තීපරිපාෙංගච්ඡන්තීදුවිධංපස්සද්ධිංපරිපූකරති
– ොයපස්සද්ධිඤ්ච චිත්තපස්සද්ධිඤ්ච. පස්සද්ධි ගබ්භං ගණ්හන්තී පරිපාෙං
ගච්ඡන්තී දුවිධං සුඛං පරිපූකරති – ොයිෙං කචතසිෙඤ්ච. සුඛං ගබ්භං
ගණ්හන්තං පරිපාෙං ගච්ඡන්තං තිවිධං සමාධිං පරිපූකරති – ඛණිෙසමාධිං
උපචාරසමාධිං අප්පනාසමාධින්ති. තාසු ඨකපත්වා අප්පනාසමාධිපූරිෙං ඉතරා
ද්කවපිඉධයුජ්ජන්ති. 

සුඛයතීති සුෙං; යස්සඋප්පජ්ජතිතං සුඛිතංෙකරොතීතිඅත්කථො.සුට්ඨුවා

ඛාදති, ඛනති ච ොයචිත්තාබාධන්ති සුඛං. කසොමනස්සකවදනාකයතං නාමං.
තස්සලක්ඛණාදීනිකවදනාපකදවුත්තනකයකනව කවදිතබ්බානි. 

අපකරො නකයො – සාතලක්ඛණං සුඛං, සම්පයුත්තානං උපබ්රූහනරසං, 

අනුග්ගහණපච්චුපට්ඨානං.සතිපිචකනසංපීතිසුඛානංෙත්ථචිඅවිප්පකයොකග, 

ඉට්ඨාරම්මණපටිලාභතුට්ඨි පීති; පටිලද්ධරසානුභවනංසුඛං. යත්ථ පීතිතත්ථ

සුඛං. යත්ථ සුඛං තත්ථ න නියමකතො පීති. සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසඞ්ගහිතා පීති, 
කවදනාක්ඛන්ධසඞ්ගහිතං සුඛං. ෙන්තාරඛින්නස්ස
වනන්කතොදෙදස්සනසවකනසු විය පීති. වනච්ඡායාපකවසනඋදෙපරිකභොකගසු
වියසුඛං. 

යථා හි පුරිකසො මහාෙන්තාරමග්ගං පටිපන්කනො ඝම්මපකරකතො තසිකතො 
පිපාසිකතො පටිපකථ පුරිසං දිස්වා ‘ෙත්ථ පානීයං අත්ථී’ති පුච්කඡයය. කසො

‘අටවිං උත්තරිත්වාජාතස්සරවනසණ්ක ො අත්ථි, තත්ථගන්ත්වාලභිස්සසී’ති
වකදයය.කසො තස්සෙථංසුත්වාහට්ඨපහට්කඨොභකවයය.තකතොගච්ඡන්කතො
භූමියං පතිතානි උප්පලදලනාලපත්තාදීනි දිස්වා සුට්ඨුතරං හට්ඨපහට්කඨො

හුත්වා ගච්ඡන්කතො අල්ලවත්කථ අල්ලකෙකස පුරිකස පස්කසයය, 

වනකුක්කුටකමොරාදීනං සද්දං සුකණයය, ජාතස්සරපරියන්කත ජාතං

මණිජාලසදිසංනීලවනසණ් ංපස්කසයය, සකරජාතානි උප්පලපදුමකුමුදාදීනි

පස්කසයය, අච්ඡං විප්පසන්නං උදෙං පස්කසයය. කසො භිකයයො භිකයයො
හට්ඨපහට්කඨො හුත්වා ජාතස්සරං ඔතරිත්වා යථාරුචි න්හත්වා ච පිවිත්වා ච
පටිප්පස්සද්ධදරකථො භිසමුළාලකපොක්ඛරාදීනි ඛාදිත්වා නීලුප්පලාදීනි
පිළන්ධිත්වා මන්දාලෙමූලානි ඛන්කධ ෙරිත්වා උත්තරිත්වා සාටෙං

නිවාකසත්වා, උදෙසාටෙං ආතකප ෙත්වා, සීතච්ඡායාය මන්දමන්කද වාකත
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පහරන්කත නිපන්කනො ‘අකහො සුඛං, අකහො සුඛ’න්ති වකදයය. එවංසම්පදමිදං
දට්ඨබ්බං. 

තස්ස හිපුරිසස්සජාතස්සරවනසණ් සවනකතො පට්ඨායයාවඋදෙදස්සනා
හට්ඨපහට්ඨොකලො වියපුබ්බභාගාරම්මකණහට්ඨපහට්ඨාොරා පීති.න්හත්වා

චපිවිත්වාචසීතච්ඡායායමන්දමන්කදවාකතපහරන්කත ‘අකහොසුඛං, අකහො
සුඛ’න්ති වදකතො නිපන්නොකලො විය බලවප්පත්තං
ආරම්මණරසානුභවනාොරසණ්ඨිතං සුඛං. තස්මිං තස්මිං සමකය
පාෙටභාවකතො කචතං වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. යත්ථ පන පීති සුඛම්පි තත්ථ
අත්ථීතිවුත්තකමකවතං. 

චිත් ස්කසෙග්ග ාති චිත්තස්ස එෙග්ගභාකවො; සමාධිස්කසතං නාමං.

ලක්ඛණාදීසු පනස්ස අට්ඨෙථායං තාව වුත්තං – ‘‘පාකමොක්ඛලක්ඛකණො ච
සමාධි අවික්කඛපලක්ඛකණො ච’’. යථා හි කූටාගාරෙණ්ණිො 
කසසදබ්බසම්භාරානං ආබන්ධනකතො පමුඛා කහොති එවකමව
සබ්බකුසලධම්මානං සමාධිචිත්කතන ඉජ්ඣනකතො සබ්කබසම්පි කතසං
ධම්මානංසමාධිපාකමොක්කඛොකහොති.කතනවුත්තං– 

‘‘යථා, මහාරාජ, කූටාගාරස්සයාොචිකගොපානසිකයොසබ්බාතා කූටඞ්ගමා

කහොන්ති, කූටනින්නාකූටසකමොසරණා, කූටංතාසං අග්ගමක්ඛායති, එවකමව

කඛො, මහාරාජ, කය කෙචිකුසලා ධම්මා සබ්කබ කත සමාධිනින්නා කහොන්ති, 

සමාධිකපොණා, සමාධිපබ්භාරා, සමාධි කතසං අග්ගමක්ඛායතී’’ති (මි. ප.
2.1.14). 

යථා ච කසනඞ්ගං පත්වා රාජා නාම යත්ථ යත්ථ කසනා ඔසීදති තං තං 

ඨානං ගච්ඡති, තස්ස ගතගතට්ඨාකන කසනා පරිපූරති, පරකසනා භිජ්ජිත්වා

රාජානකමව අනුවත්තති, එවකමව සහජාතධම්මානං වික්ඛිපිතුං විප්පකිරිතුං
අප්පදානකතොසමාධි අවික්කඛපලක්ඛකණොනාමකහොතීති. 

අපකරො පන නකයො – අයං චිත්තස්කසෙග්ගතාසඞ්ඛාකතො සමාධි නාම

අවිසාරලක්ඛකණො වා අවික්කඛපලක්ඛකණො වා, සහජාතධම්මානං, 

සම්පිණ් නරකසො න්හානියචුණ්ණානං උදෙං විය, උපසමපච්චුපට්ඨාකනො 
ඤාණපච්චුපට්ඨාකනො වා.‘‘සමාහිකතොයථාභූතංජානාතිපස්සතී’’ති හිවුත්තං.

විකසසකතො සුඛපදට්ඨාකනො, නිවාකත දීපච්චීනං ඨිති විය කචතකසො ඨිතීති 
දට්ඨබ්කබො. 

ඉන්ද්රියරාසිවණ්ණනා 

සද්දහන්තිඑතාය, සයංවාසද්දහති, සද්දහනමත්තකමවවාඑසාති සද්ධා. 
සාව අස්සද්ධියස්ස අභිභවනකතො අධිපතියට්කඨන ඉන්ද්රියං.
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අධිකමොක්ඛලක්ඛකණ වා ඉන්දට්ඨං ොකරතීති ඉන්ද්රියං. සද්ධාව ඉන්ද්රියං 

සද්ධින්ද්රියං. සාපකනසා සම්පසාදනලක්ඛණාචසද්ධාසම්පක්ඛන්දනලක්ඛණා
ච. 

යථා හි රඤ්කඤො චක්ෙවත්තිස්ස උදෙප්පසාදකෙො මණි උදකෙ 

පක්ඛිත්කතොපඞ්ෙකසවාලපණෙෙද්දමංසන්නිසීදාකපති, උදෙංඅච්ඡංෙකරොති

විප්පසන්නං අනාවිලං, එවකමවසද්ධාඋප්පජ්ජමානානීවරකණවික්ඛම්කභති, 

කිකලකස සන්නිසීදාකපති, චිත්තං පසාකදති, අනාවිලං ෙකරොති. පසන්කනන

චිත්කතන කයොගාවචකරො කුලපුත්කතො දානං කදති, සීලං සමාදියති, 

උකපොසථෙම්මං ෙකරොති, භාවනං ආරභති. එවං තාව සද්ධා

සම්පසාදනලක්ඛණාති කවදිතබ්බා.කතනාහ ආයස්මානාගකසකනො – 

‘‘යථා, මහාරාජ, රාජා චක්ෙවත්ති චතුරඞ්ගිනියා කසනාය සද්ධිං 

අද්ධානමග්ගප්පටිපන්කනො පරිත්තං උදෙං තකරයය, තං උදෙං හත්ථීහි ච

අස්කසහිච රකථහිචපත්තීහිචසඞ්ඛුභිතංභකවයයආවිලංලුලතංෙලලීභූතං, 
උත්තිණ්කණො ච රාජා චක්ෙවත්ති මනුස්කස ආණාකපයය ‘පානීයං භකණ

ආහරථ, තං පිවිස්සාමී’ති. රඤ්කඤො ච උදෙප්පසාදකෙො මණිභකවයය. ‘එවං
කදවා’ති කඛො කත මනුස්සා රඤ්කඤො චක්ෙවත්තිස්ස පටිස්සුත්වා තං
උදෙප්පසාදෙං මණිං උදකෙ පක්ඛිකපයයං. තස්මිං උදකෙ පක්ඛිත්තමත්කත

පඞ්ෙකසවාලපණෙංවිගච්කඡයය, ෙද්දකමොචසන්නිසීකදයය, අච්ඡං භකවයය

උදෙං විප්පසන්නං අනාවිලං, තකතො රඤ්කඤො චක්ෙවත්තිස්ස පානීයං 
උපනාකමයයං–‘පිවතුකදකවොපානීය’න්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, උදෙං එවං චිත්තං දට්ඨබ්බං. යථා කත මනුස්සා එවං
කයොගාවචකරොදට්ඨබ්කබො.යථාපඞ්ෙකසවාලපණෙංෙද්දකමො චඑවංකිකලසා
දට්ඨබ්බා. යථා උදෙප්පසාදකෙො මණි එවං සද්ධා දට්ඨබ්බා. යථා 
උදෙප්පසාදකෙ මණිම්හි පක්ඛිත්තමත්කත පඞ්ෙකසවාලපණෙං විගච්ඡති

ෙද්දකමො ච සන්නිසීදති, අච්ඡං භවති උදෙං විප්පසන්නං අනාවිලං, එවකමව

කඛො, මහාරාජ, සද්ධා උප්පජ්ජමානානීවරකණවික්ඛම්කභති, විනීවරණං චිත්තං

කහොති අච්ඡංවිප්පසන්නංඅනාවිල’’න්ති(මි.ප.2.1.10). 

යථා පන කුම්භිලමෙරගාහරක්ඛසාදිකිණ්ණං පූරං මහානදිං ආගම්ම 
භීරුෙජකනො උකභොසු තීකරසු තිට්ඨති. සඞ්ගාමසූකරො පන මහාකයොකධො 
ආගන්ත්වා ‘ෙස්මා ඨිතත්ථා’ති පුච්ඡත්වා ‘සප්පටිභයභාකවන ඔතරිතුං න

විසහාමා’ති වුත්කත සුනිසිතං අසිං ගකහත්වා ‘මම පච්ඡකතො එථ, මා
භායිත්ථා’ති වත්වා නදිං ඔතරිත්වා ආගතාගකත කුම්භිලාදකයො පටිබාහිත්වා
ඔරිමතීරකතො මනුස්සානං කසොත්ථිභාවං ෙකරොන්කතො පාරිමතීරං කනති.
පාරිමතීරකතොපි කසොත්ථිනා ඔරිමතීරං ආකනති. එවකමව දානං දදකතො සීලං
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රක්ඛකතො උකපොසථෙම්මං ෙකරොකතො භාවනං ආරභකතො සද්ධා පුබ්බඞ්ගමා
පුකරචාරිොකහොති. කතනවුත්තං‘සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණාචසද්ධා’ති. 

අපකරො නකයො – සද්දහනලක්ඛණා සද්ධා, ඔෙප්පනලක්ඛණා වා.

පසාදනරසා උදෙප්පසාදෙමණි විය, පක්ඛන්දනරසා වා ඔඝුත්තරකණො විය.

අොලුසියපච්චුපට්ඨානා, අධිමුත්තිපච්චුපට්ඨානාවා.සද්කධයයවත්ථුපදට්ඨානා

කසොතාපත්තියඞ්ගපදට්ඨානා වා, සාහත්ථවිත්තබීජානිවියදට්ඨබ්බා. 

වීරස්ස භාකවො වීරියං, වීරානං වා ෙම්මං වීරියං. විධිනා වා නකයන 
උපාකයන ඊරයිතබ්බං පවත්තයිතබ්බන්ති වීරියං. තකදව කෙොසජ්ජස්ස
අභිභවනකතො අධිපතියට්කඨන ඉන්ද්රියං. පග්ගහණලක්ඛකණ වා ඉන්දට්ඨං

ොකරතීති ඉන්ද්රියං. වීරියකමව ඉන්ද්රියං වීරියින්ද්රියං. තං පකනතං 
උපත්ථම්භනලක්ඛණඤ්ච වීරියං පග්ගහණලක්ඛණඤ්ච. යථා හි ජිණ්ණඝරං

ආගන්තුකෙන ථූණුපත්ථම්කභන තිට්ඨති, එවකමව කයොගාවචකරො

වීරියුපත්ථම්කභන උපත්ථම්භිකතො හුත්වා සබ්බකුසලධම්කමහි න හායති, න

පරිහායති.එවංතාවස්සඋපත්ථම්භනලක්ඛණතා කවදිතබ්බා.කතනාහ කථකරො

නාගකසකනො – 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරිකසො කගකහ පතන්කත තමඤ්කඤන දාරුනා

උපත්ථම්කභයය, උපත්ථම්භිතං සන්තං එවං තං කගහං න පකතයය, එවකමව

කඛො මහාරාජ උපත්ථම්භනලක්ඛණං වීරියං, වීරියුපත්ථම්භිතා සබ්කබ කුසලා

ධම්මානහායන්තිනපරිහායන්තී’’ති(මි.ප. 2.1.12). 

යථාවාපනඛුද්දිොයචමහතිොයචකසනායසඞ්ගාකමපවත්කත ඛුද්දිො

කසනාඔලීකයයය, තකතොරඤ්කඤොආකරොකචයය, රාජාබලවාහනංකපකසයය, 

කතන පග්ගහිතා සෙකසනා පරකසනං පරාකජයය, එවකමව වීරියං

සහජාතසම්පයුත්තධම්මානං ඔලීයිතුං ඔසක්කිතුං න කදති, උක්ඛිපති, 

පග්ගණ්හාති.කතනවුත්තං ‘පග්ගහණලක්ඛණඤ්චවීරිය’න්ති. 

අපකරො නකයො –උස්සාහලක්ඛණංවීරියං, සහජාතානං උපත්ථම්භනරසං, 

අසංසීදනභාවපච්චුපට්ඨානං, ‘‘සංවිග්කගොකයොනිකසොපදහතී’’ති(අ.නි. 4.113) 

වචනකතො සංකවගපදට්ඨානං, වීරියාරම්භවත්ථුපදට්ඨානං වා. සම්මා ආරද්ධං 
සබ්බාසංසම්පත්තීනංමූලංකහොතීතිදට්ඨබ්බං. 

සරන්ති එතාය, සයං වා සරති, සරණමත්තකමව වා එසාති සති. සාව 

මුට්ඨස්සච්චස්ස අභිභවනකතො අධිපතියට්කඨන ඉන්ද්රියං, උපට්ඨානලක්ඛකණ

වා ඉන්දට්ඨං ොකරතීති ඉන්ද්රියං. සති එව ඉන්ද්රියං සතින්ද්රියං. සා පකනසා
අපිලාපනලක්ඛණා ච සති උපග්ගණ්හනලක්ඛණා ච. යථා හි රඤ්කඤො
භණ් ාගාරිකෙො දසවිධං රතනං කගොපයන්කතො සායංපාතං රාජානං 
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ඉස්සරියසම්පත්තිං සල්ලක්ඛාකපති සාකරති, එවකමව සති කුසලං ධම්මං

සල්ලක්ඛාකපති සරාකපති.කතනාහ කථකරො – 

‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්කඤො චක්ෙවත්තිස්ස භණ් ාගාරිකෙො රාජානං 

චක්ෙවත්තිං සායංපාතං යසං සරාකපති – ‘එත්තො, කදව, හත්ථී, එත්තො

අස්සා, එත්තොරථා, එත්තොපත්තී, එත්තෙංහිරඤ්ඤං, එත්තෙංසුවණ්ණං, 

එත්තෙංසබ්බං සාපකතයයං, තංකදකවොසරතූ’ති, එවකමවකඛො, මහාරාජ, සති

කුසකලධම්කමඅපිලාකපති–ඉකම චත්තාකරොසතිපට්ඨානා, ඉකමචත්තාකරො

සම්මප්පධානා, ඉකමචත්තාකරොඉද්ධිපාදා, ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි, ඉමානිපඤ්ච

බලානි, ඉකම සත්ත කබොජ්ඣඞ්ගා, අයං අරිකයො අට්ඨඞ්ගිකෙො මග්කගො, අයං

සමකථො, අයංවිපස්සනා, අයංවිජ්ජා, අයංවිමුත්ති, ඉකම කලොකුත්තරාධම්මාති.

එවංකඛො, මහාරාජ, අපිලාපනලක්ඛණාසතී’’ති(මි.ප.2.1.13). 

යථා පනරඤ්කඤො චක්ෙවත්තිස්සපරිණායෙරතනං රඤ්කඤො අහිකතච

හිකත ච ඤත්වා අහිකත අපයාකපති, හිකත උපයාකපති, එවකමව සති
හිතාහිතානං ධම්මානං ගතිකයො සමන්කවසිත්වා ‘ඉකම ොයදුච්චරිතාදකයො

ධම්මා අහිතා’ති අහිකත ධම්කම අපනුකදති, ‘ඉකම ොයසුචරිතාදකයො ධම්මා
හිතා’තිහිකතධම්කම උපග්ගණ්හාති.කතනාහකථකරො– 

‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්කඤො චක්ෙවත්තිස්ස පරිණායෙරතනං රඤ්කඤො 

හිතාහිකත ජානාති ‘ඉකම රඤ්කඤො හිතා ඉකම අහිතා, ඉකම උපොරා ඉකම

අනුපොරා’ති, තකතො අහිකත අපනුකදති හිකතඋපග්ගණ්හාති, එවකමව කඛො, 

මහාරාජ, සති උප්පජ්ජමානා හිතාහිතානං ධම්මානං ගතිකයො සමන්කවසති

‘ඉකම ධම්මා හිතා ඉකම ධම්මා අහිතා, ඉකම ධම්මා උපොරා ඉකම ධම්මා

අනුපොරා’ති, තකතොඅහිකතධම්කම අපනුකදතිහිකතධම්කමඋපග්ගණ්හාති.

එවංකඛො, මහාරාජ, උපග්ගණ්හනලක්ඛණාසතී’’ති (මි.ප.2.1.13). 

අපකරො නකයො – අපිලාපනලක්ඛණා සති, අසම්කමොසනරසා, 

ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානාවිසයාභිමුඛීභාවපච්චුපට්ඨානාවා, ථිරසඤ්ඤාපදට්ඨානා, 

ොයාදිසතිපට්ඨානපදට්ඨානාවා, ආරම්මකණදළ්හංපතිට්ඨිතත්තාපනඑසිො

විය, චක්ඛුද්වාරාදිරක්ඛණකතොකදොවාරිකෙොවියචදට්ඨබ්බා. 

ආරම්මකණ චිත්තං සම්මා අධියති ඨකපතීති සමාධි. කසොව වික්කඛපස්ස 
අභිභවනකතො අධිපතියට්කඨන ඉන්ද්රියං. අවික්කඛපලක්ඛකණ වා ඉන්දට්ඨං

ොකරතීති ඉන්ද්රියං. සමාධිකයව ඉන්ද්රියං සමාධින්ද්රියං. ලක්ඛණාදීනි පනස්ස
කහට්ඨාවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බානි. 

පජානාතීති පඤ්ඤා. කිං පජානාති? ‘ඉදං දුක්ඛ’න්තිආදිනා නකයන 

අරියසච්චානි. අට්ඨෙථායං පන ‘පඤ්ඤාකපතීති පඤ්ඤා’ති වුත්තං. කින්ති
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පඤ්ඤාකපතීති? අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තාති පඤ්ඤාකපති. සාව අවිජ්ජාය
අභිභවනකතො අධිපතියට්කඨන ඉන්ද්රියං. දස්සනලක්ඛකණ වා ඉන්දට්ඨං 

ොකරතීති ඉන්ද්රියං. පඤ්ඤාව ඉන්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං. සා පකනසා
ඔභාසනලක්ඛණාචපඤ්ඤාපජානනලක්ඛණා ච.යථාහිචතුභිත්තිකෙකගකහ

රත්තිභාකග දීකප ජලකත අන්ධොකරො නිරුජ්ඣති ආකලොකෙො පාතුභවති, 
එවකමවඔභාසනලක්ඛණා පඤ්ඤා.පඤ්කඤොභාසසකමොඔභාකසොනාම නත්ථි.
පඤ්ඤවකතො හි එෙපල්ලඞ්කෙන නිසින්නස්ස දසසහස්සිකලොෙධාතු

එොකලොොකහොති. කතනාහ කථකරො – 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරිකසොඅන්ධොකරකගකහපදීපංපකවකසයය, පවිට්කඨො 

පදීකපොඅන්ධොරංවිද්ධංකසති, ඔභාසංජකනති, ආකලොෙං විදංකසති, පාෙටානි

ච රූපානි ෙකරොති, එවකමව කඛො, මහාරාජ, පඤ්ඤා උප්පජ්ජමානා

අවිජ්ජන්ධොරං විද්ධංකසති, විජ්කජොභාසං ජකනති, ඤාණාකලොෙං විදංකසති, 

පාෙටානි ච අරියසච්චානි ෙකරොති. එවං කඛො, මහාරාජ, ඔභාසනලක්ඛණා

පඤ්ඤා’’ති(මි.ප.2.1.15). 

යථා පන කඡකෙො භිසක්කෙො ආතුරානං සප්පායාසප්පායානි කභොජනානි 

ජානාති, එවං පඤ්ඤා උප්පජ්ජමානා කුසලාකුසකල කසවිතබ්බාකසවිතබ්කබ 
හීනප්පණීතෙණ්හසුක්ෙසප්පටිභාගඅප්පටිභාකග ධම්කම පජානාති. වුත්තම්පි

කචතං ධම්මකසනාපතිනා – ‘‘පජානාති පජානාතීති කඛො, ආවුකසො, තස්මා

පඤ්ඤවාති වුච්චති. කිඤ්ච පජානාති? ඉදං දුක්ඛන්ති පජානාතී’’ති (ම. නි.

1.449) විත්ථාකරතබ්බං.එවමස්සාපජානනලක්ඛණතාකවදිතබ්බා. 

අපකරො නකයො – යථාසභාවපටිකවධලක්ඛණා පඤ්ඤා; 
අක්ඛලතපටිකවධලක්ඛණා වා කුසලස්සාසඛිත්තඋසුපටිකවකධො විය.
විසකයොභාසරසාපදීකපොවිය. අසම්කමොහපච්චුපට්ඨානාඅරඤ්ඤගතසුකදසකෙො
විය. 

මනතීති මකනො; විජානාතීති අත්කථො. අට්ඨෙථාචරියා පනාහු – නාළියා

මිනමාකනොවිය, මහාතුලායධාරයමාකනොවිය ච, ආරම්මණංමිනතිපජානාතීති
මකනොති. තකදව මනනලක්ඛකණ ඉන්දට්ඨං ොකරතීති ඉන්ද්රියං. මකනොව

ඉන්ද්රියං මනින්ද්රියං. කහට්ඨා වුත්තචිත්තස්කසකවතංකවවචනං. 

පීතිකසොමනස්සසම්පකයොගකතො කසොභනං මකනො අස්සාති සුමකනො.
සුමනස්ස භාකවො කසොමනස්සං. සාතලක්ඛකණ ඉන්දට්ඨං ොකරතීති ඉන්ද්රියං.

කසොමනස්සකමව ඉන්ද්රියං කසොමනස්සින්ද්රියං. කහට්ඨා වුත්තකවදනාකයකවතං 
කවවචනං. 
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ජීවන්ති කතන තංසම්පයුත්තො ධම්මාති ජීවිතං. අනුපාලනලක්ඛකණ

ඉන්දට්ඨං ොකරතීති ඉන්ද්රියං. ජීවිතකමව ඉන්ද්රියං ජීවිතින්ද්රියං. තං
පවත්තසන්තතාධිපකතයයංකහොති. ලක්ඛණාදීහිපනඅත්තනාඅවිනිභුත්තානං

ධම්මානං අනුපාලනලක්ඛණං ජීවිතින්ද්රියං, කතසං පවත්තනරසං, කතසංකයව

ඨපනපච්චුපට්ඨානං, යාපයිතබ්බධම්මපදට්ඨානං. සන්කතපි ච 
අනුපාලනලක්ඛණාදිම්හි විධාකන අත්ථික්ඛකණකයව තං කත ධම්කම 

අනුපාකලති උදෙං විය උප්පලාදීනි, යථාසෙංපච්චයුප්පන්කනපි ච ධම්කම

පාකලති ධාතී විය කුමාරං, සයංපවත්තිතධම්මසම්බන්කධකනව ච පවත්තති

නියාමකෙො විය, න භඞ්ගකතො උද්ධං පවත්තයති අත්තකනො ච

පවත්තයිතබ්බානඤ්ච අභාවා, න භඞ්ගක්ඛකණ ඨකපති සයං භිජ්ජමානත්තා
ඛීයමාකනො විය වට්ටිසිකනකහො දීපසිඛං. න ච 

අනුපාලනපවත්තනට්ඨපනානුභාවවිරහිතං යථාවුත්තක්ඛකණ තස්ස තස්ස
සාධනකතොති දට්ඨබ්බං. 

මග්ගඞ්ගරාසිවණ්ණනා 

සම්මාදිට්ඨිආදීසු දස්සනට්කඨන සම්මාදිට්ඨි. අභිනිකරොපනට්කඨන

සම්මාසඞ්ෙප්කපො, පග්ගහනට්කඨන සම්මාවායාකමො, උපට්ඨානට්කඨන

සම්මාසති, අවික්කඛපනට්කඨනසම්මාසමාධීතිකවදිතබ්කබො.වචනත්ථකතො පන

සම්මා පස්සති, සම්මා වා තාය පස්සන්තීති සම්මාදිට්ඨි. සම්මා සඞ්ෙප්කපති, 

සම්මාවාකතන සඞ්ෙප්කපන්තීති සම්මාසඞ්ෙප්කපො. සම්මාවායාකමති, සම්මා

වාකතනවායමන්තීති සම්මාවායාකමො. සම්මාසරති, සම්මාවාතායසරන්තීති 

සම්මාසති. සම්මා සමාධියති, සම්මා වා කතන සමාධියන්තීති සම්මාසමාධි. 

අපිච, පසත්ථා සුන්දරා වා දිට්ඨි සම්මාදිට්ඨීති. ඉමිනාපි නකයන කතසං
වචනත්කථොකවදිතබ්කබො. ලක්ඛණාදීනිපනකහට්ඨාවුත්තාකනව. 

බලරාසිවණ්ණනා 

සද්ධාබලාදීසුපි සද්ධාදීනි වුත්තත්ථාකනව. අෙම්පියට්කඨන පන බලන්ති

කවදිතබ්බං.එවකමකතසුඅස්සද්ධිකයනෙම්පතීති සද්ධාබලං. කෙොසජ්කජන

ෙම්පතීති වීරියබලං. මුට්ඨස්සච්කච න ෙම්පතීති සතිබලං. උද්ධච්කච න

ෙම්පතීති සමාධිබලං. අවිජ්ජාය න ෙම්පතීති පඤ්ඤාබලං. අහිරිකෙ න

ෙම්පතීති හිරිබලං. අකනොත්තප්කප න ෙම්පතීති ඔත් ප්පබලන්ති. අයං
උභයපදවකසනඅත්ථවණ්ණනාකහොති. 

තත්ථ පුරිමානි පඤ්ච කහට්ඨා ලක්ඛණාදීහි පොසිතාකනව. පච්ඡමද්වකය

ොයදුච්චරිතාදීහිහිරියතීති හිරී; ලජ්ජාකයතංඅධිවචනං.කතහිඑවඔත්තප්පතීති 

ඔත් ප්පං; පාපකතොඋබ්කබගස්කසතංඅධිවචනං.කතසංනානාෙරණදීපනත්ථං
‘සමුට්ඨානංඅධිපතිලජ්ජා භයලක්ඛකණනචා’තිඉමංමාතිෙංඨකපත්වාඅයං 
විත්ථාරෙථා වුත්තා. 
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අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා හිරී නාම; බහිද්ධාසමුට්ඨානං ඔත්තප්පං නාම.

අත්තාධිපතිහිරීනාම; කලොොධිපතිඔත්තප්පංනාම.ලජ්ජාසභාවසණ්ඨිතාහිරී 

නාම; භයසභාවසණ්ඨිතං ඔත්තප්පං නාම. සප්පතිස්සවලක්ඛණා හිරී නාම; 
වජ්ජභීරුෙභයදස්සාවිලක්ඛණංඔත්තප්පංනාම. 

තත්ථ අජ්ඣත්තසමුට්ඨානං හිරිං චතූහි ොරකණහි සමුට්ඨාකපති – ජාතිං

පච්චකවක්ඛිත්වා, වයංපච්චකවක්ඛිත්වා, සූරභාවංපච්චකවක්ඛිත්වා, බාහුසච්චං

පච්චකවක්ඛිත්වා.ෙථං? ‘පාපෙරණංනාකමතංන ජාතිසම්පන්නානංෙම්මං, 
හීනජච්චානං කෙවට්ටාදීනං ඉදං ෙම්මං. මාදිසස්ස ජාතිසම්පන්නස්ස ඉදං

ෙම්මං ොතුං න යුත්ත’න්ති, එවං තාව ජාතිං පච්චකවක්ඛිත්වා
පාණාතිපාතාදිපාපං අෙකරොන්කතො හිරිං සමුට්ඨාකපති. තථා ‘පාපෙරණං 

නාකමතංදහකරහිෙත්තබ්බංෙම්මං, මාදිසස්සවකයඨිතස්සඉදංෙම්මංොතුං

න යුත්ත’න්ති, එවං වයං පච්චකවක්ඛිත්වා පාණාතිපාතාදිපාපං අෙකරොන්කතො

හිරිං සමුට්ඨාකපති. තථා ‘පාපෙම්මං නාකමතං දුබ්බලජාතිොනං ෙම්මං, න

සූරභාවානං. මාදිසස්සසූරභාවසම්පන්නස්සඉදංෙම්මංොතුංනයුත්ත’න්ති, 
එවං සූරභාවං පච්චකවක්ඛිත්වා පාණාතිපාතාදිපාපං අෙකරොන්කතො හිරිං

සමුට්ඨාකපති. තථා ‘පාපෙම්මං නාකමතං අන්ධබාලානං ෙම්මං, න
පණ්ඩිතානං. මාදිසස්ස පණ්ඩිතස්ස බහුස්සුතස්ස ඉදං ෙම්මං ොතුං න

යුත්ත’න්ති, එවං බාහුසච්චං පච්චකවක්ඛිත්වා පාණාතිපාතාදිපාපං 
අෙකරොන්කතො හිරිං සමුට්ඨාකපති. එවං අජ්ඣත්තසමුට්ඨානහිරිං චතූහි
ොරකණහි සමුට්ඨාකපති. සමුට්ඨාකපත්වා ච පන අත්තකනො චිත්කත හිරිං
පකවකසත්වා පාපෙම්මං න ෙකරොති. එවං අජ්ඣත්තසමුට්ඨානා හිරී නාම
කහොති. 

ෙථං බහිද්ධාසමුට්ඨානංඔත්තප්පංනාම? සකච ත්වංපාපෙම්මංෙරිස්සසි
චතූසුපරිසාසුගරහප්පත්කතොභවිස්සසි. 

ගරහිස්සන්තිතංවිඤ්ඤූ, අසුචිංනාගරිකෙොයථා; 

වජ්ජිකතොසීලවන්කතහි, ෙථංභික්ඛුෙරිස්සසීති. 

එවං පච්චකවක්ඛන්කතො හි බහිද්ධාසමුට්ඨිකතන ඔත්තප්කපන පාපෙම්මං
නෙකරොති.එවංබහිද්ධාසමුට්ඨානංඔත්තප්පංනාමකහොති. 

ෙථංඅත්තාධිපතිහිරීනාම? ඉකධෙච්කචොකුලපුත්කතොඅත්තානං අධිපතිං
කජට්ඨෙංෙත්වා‘මාදිසස්සසද්ධාපබ්බජිතස්ස බහුස්සුතස්සධුතඞ්ගධරස්සන
යුත්තං පාපෙම්මං ොතු’න්ති පාපං න ෙකරොති. එවං අත්තාධිපති හිරී නාම
කහොති. කතනාහ භගවා – ‘‘කසො අත්තානංකයව අධිපතිං කජට්ඨෙං ෙරිත්වා

අකුසලං පජහති කුසලං භාකවති, සාවජ්ජං පජහති අනවජ්ජං භාකවති, 

සුද්ධමත්තානංපරිහරතී’’ති(අ.නි.3.40). 
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පටුන 

ෙථං කලොොධිපති ඔත්තප්පං නාම? ඉකධෙච්කචො කුලපුත්කතො කලොෙං 
අධිපතිංකජට්ඨෙංෙත්වාපාපෙම්මං නෙකරොති.යථාහ–‘‘මහාකඛො පනායං
කලොෙසන්නිවාකසො. මහන්තස්මිං කඛො පන කලොෙසන්නිවාකස සන්ති

සමණබ්රාහ්මණා ඉද්ධිමන්කතො දිබ්බචක්ඛුො පරචිත්තවිදුකනො, කත දූරකතොපි

පස්සන්ති, ආසන්නාපින දිස්සන්ති, කචතසාපිචිත්තංපජානන්ති, කතපිමංඑවං

ජානිස්සන්ති ‘පස්සථ කභො ඉමං කුලපුත්තං, සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජිකතොසමාකනොකවොකිණ්කණොවිහරතිපාපකෙහි අකුසකලහිධම්කමහී’ති.
සන්තිකදවතාඉද්ධිමන්තිනිකයොදිබ්බචක්ඛුො පරචිත්තවිදුනිකයො.තාදූරකතොපි

පස්සන්ති, ආසන්නාපි න දිස්සන්ති, කචතසාපි චිත්තං පජානන්ති, තාපි මං

ජානිස්සන්ති ‘පස්සථ කභො ඉමං කුලපුත්තං, සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියං
පබ්බජිකතො සමාකනො කවොකිණ්කණො විහරති පාපකෙහි අකුසකලහි 

ධම්කමහී’ති… කසො කලොෙංකයව අධිපතිං කජට්ඨෙං ෙත්වා අකුසලං පජහති

කුසලං භාකවති, සාවජ්ජං පජහති අනවජ්ජං භාකවති, සුද්ධමත්තානං

පරිහරතී’’ති(අ.නි.3.146). එවං කලොොධිපතිඔත්තප්පංනාමකහොති. 

ලජ්ජාසභාවසණ්ඨිතා හිරී, භයසභාවසණ්ඨිතං ඔත්තප්පන්ති. එත්ථ පන 

ලජ්ජාතිලජ්ජනාොකරො; කතනසභාකවන සණ්ඨිතා හිරී. භයන්ති අපායභයං; 
කතන සභාකවන සණ්ඨිතං ඔත්තප්පං. තදුභයම්පි පාපපරිවජ්ජකන පාෙටං

කහොති. එෙච්කචො හි, යථා නාම එකෙො කුලපුත්කතො උච්චාරපස්සාවාදීනි
ෙකරොන්කතොලජ්ජිතබ්බයුත්තෙංඑෙං දිස්වා ලජ්ජනාොරප්පත්කතොභකවයය

හීළිකතො, එවකමවඅජ්ඣත්තංලජ්ජිධම්මංඔක්ෙමිත්වා පාපෙම්මංනෙකරොති.
එෙච්කචොඅපායභයභීකතොහුත්වාපාපෙම්මංනෙකරොති. 

තත්රිදං ඔපම්මං – යථා හි ද්වීසු අකයොගුකළසු එකෙො සීතකලො භකවයය 

ගූථමක්ඛිකතො, එකෙො උණ්කහො ආදිත්කතො. තත්ථ පණ්ඩිකතො සීතලං

ගූථමක්ඛිතත්තා ජිගුච්ඡන්කතො න ගණ්හාති, ඉතරං  ාහභකයන. තත්ථ
සීතලස්ස ගූථමක්ඛනජිගුච්ඡාය අගණ්හනං විය අජ්ඣත්තං ලජ්ජිධම්මං
ඔක්ෙමිත්වා පාපස්ස අෙරණං. උණ්හස්ස  ාහභකයන අගණ්හනං විය
අපායභකයනපාපස්සඅෙරණංකවදිතබ්බං. 

සප්පතිස්සවලක්ඛණා හිරී, වජ්ජභීරුෙභයදස්සාවිලක්ඛණං ඔත්තප්පන්ති.
ඉදම්පි ද්වයං පාපපරිවජ්ජකන එව පාෙටං කහොති. එෙච්කචො හි 

ජාතිමහත්තපච්චකවක්ඛණා සත්ථුමහත්තපච්චකවක්ඛණා
දායජ්ජමහත්තපච්චකවක්ඛණා සබ්රහ්මචාරීමහත්තපච්චකවක්ඛණාති චතූහි
ොරකණහි සප්පතිස්සවලක්ඛණං හිරිං සමුට්ඨාකපත්වා පාපං න ෙකරොති.
එෙච්කචො අත්තානුවාදභයං පරානුවාදභයං දණ් භයං දුග්ගතිභයන්ති චතූහි
ොරකණහි වජ්ජභීරුෙභයදස්සාවිලක්ඛණංඔත්තප්පංසමුට්ඨාකපත්වාපාපංන
ෙකරොති. තත්ථ ජාතිමහත්තපච්චකවක්ඛණාදීනි කචව අත්තානුවාදභයාදීනි ච
විත්ථාකරත්වා ෙකථතබ්බානි. 
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මූලරාසිවණ්ණනා 

නලුබ්භන්තිඑකතන, සයංවානලුබ්භති, අලුබ්භනමත්තකමවවා තන්ති 

අකලොකභො. අකදොසාකමොකහසුපි එකසව නකයො. කතසු අකලොකභො ආරම්මකණ 

චිත්තස්ස අකගධලක්ඛකණො, අලග්ගභාවලක්ඛකණො වා ෙමලදකල ජලබින්දු

විය. අපරිග්ගහණරකසො මුත්තභික්ඛු විය. අනල්ලීනභාවපච්චුපට්ඨාකනො

අසුචිම්හි පතිතපුරිකසො විය. අකදොකසො අචණ්ඩික්ෙලක්ඛකණො, 
අවිකරොධලක්ඛකණො වා අනුකූලමිත්කතො විය. ආඝාතවිනයරකසො
පරිළාහවිනයරකසො වා චන්දනං විය. කසොම්මභාවපච්චුපට්ඨාකනො
පුණ්ණචන්කදො විය. අකමොකහො ලක්ඛණාදීහි කහට්ඨා පඤ්ඤින්ද්රියපකද
විභාවිකතොඑව. 

ඉකමසු පන තීසු අකලොකභො මච්කඡරමලස්ස පටිපක්කඛො, අකදොකසො 

දුස්සීලයමලස්ස, අකමොකහො කුසකලසු ධම්කමසු අභාවනාය පටිපක්කඛො.

අකලොකභො කචත්ථ දානකහතු, අකදොකසො සීලකහතු, අකමොකහො භාවනාකහතු.

කතසු ච අකලොකභන අනධිෙං ගණ්හාති, ලුද්ධස්ස අධිෙග්ගහණකතො.

අකදොකසනඅනූනං, දුට්ඨස්සඌනග්ගහණකතො.අකමොකහනඅවිපරීතං, මූළ්හස්ස
විපරීතග්ගහණකතො. 

අකලොකභන කචත්ථ විජ්ජමානං කදොසං කදොසකතො ධාකරන්කතො කදොකස

පවත්තති; ලුද්කධො හි කදොසං පටිච්ඡාකදති. අකදොකසන විජ්ජමානං ගුණං

ගුණකතොධාකරන්කතොගුකණ පවත්තති; දුට්කඨොහිගුණං මක්කඛති.අකමොකහන
යාථාවසභාවං යාථාවසභාවකතොධාකරන්කතොයාථාවසභාකවපවත්තති.මූළ්කහො
හි ‘තච්ඡං අතච්ඡන්ති අතච්ඡං ච තච්ඡ’න්ති ගණ්හාති. අකලොකභන ච

පියවිප්පකයොගදුක්ඛං න කහොති, ලුද්ධස්ස පියසභාවකතො

පියවිප්පකයොගාසහනකතො ච. අකදොකසන අප්පියසම්පකයොගදුක්ඛං න කහොති, 
දුට්ඨස්ස හි අප්පියසභාවකතො අප්පියසම්පකයොගාසහනකතො ච. අකමොකහන

ඉච්ඡතාලාභදුක්ඛං න කහොති, අමූළ්හස්ස හි ‘තං කුකතත්ථ

ලබ්භා’තිඑවමාදිපච්චකවක්ඛණසම්භවකතො(දී.නි.3.34; අ.නි.9.30). 

අකලොකභන කචත්ථජාතිදුක්ඛංනකහොති, අකලොභස්ස තණ්හාපටිපක්ඛකතො

තණ්හාමූලෙත්තා ච ජාතිදුක්ඛස්ස. අකදොකසන ජරාදුක්ඛං න කහොති, 

තික්ඛකදොසස්ස ඛිප්පං ජරාසම්භවකතො. අකමොකහන මරණදුක්ඛං න කහොති, 

සම්කමොහමරණඤ්හි දුක්ඛං, න කචතං අමූළ්හස්ස කහොති. අකලොකභන ච

ගහට්ඨානං, අකමොකහන පබ්බජිතානං, අකදොකසන පන සබ්කබසම්පි
සුඛසංවාසතාකහොති. 

විකසසකතො කචත්ථ අකලොකභන කපත්තිවිසකය උපපත්ති න කහොති.

කයභුකයයන හි සත්තා තණ්හාය කපත්තිවිසයං උපපජ්ජන්ති, තණ්හාය ච
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පටිපක්කඛො අකලොකභො. අකදොකසන නිරකය උපපත්ති න කහොති. කදොකසන හි
චණ් ජාතිතාය කදොසසදිසං නිරයං උපපජ්ජන්ති. කදොසස්ස ච පටිපක්කඛො
අකදොකසො. අකමොකහන තිරච්ඡානකයොනියං නිබ්බත්ති න කහොති. කමොකහන හි
නිච්චසම්මූළ්හං තිරච්ඡානකයොනිං උපපජ්ජන්ති. කමොහස්ස පටිපක්කඛො ච

අකමොකහො. එකතසු ච අකලොකභො රාගවකසන උපගමනස්ස අභාවෙකරො, 

අකදොකසො කදොසවකසන අපගමනස්ස, අකමොකහො කමොහවකසන
අමජ්ඣත්තභාවස්ස. 

තීහිපි කචකතහි යථාපටිපාටියා කනක්ඛම්මසඤ්ඤා අබයාපාදසඤ්ඤා 
අවිහිංසාසඤ්ඤාති ඉමා තිස්කසො. අසුභසඤ්ඤා අප්පමාණසඤ්ඤා
ධාතුසඤ්ඤාති ඉමා ච තිස්කසො සඤ්ඤාකයො කහොන්ති. අකලොකභන පන

ොමසුඛල්ලොනුකයොගඅන්තස්ස, අකදොකසන අත්තකිලමථානුකයොගඅන්තස්ස

පරිවජ්ජනං කහොති; අකමොකහන මජ්ඣිමාය පටිපත්තියා පටිපජ්ජනං. තථා

අකලොකභන අභිජ්ඣාොයගන්ථස්ස පකභදනං කහොති, අකදොකසන 

බයාපාදොයගන්ථස්ස, අකමොකහන කසසගන්ථද්වයස්ස. පුරිමානි ච ද්කව

සතිපට්ඨානානි පුරිමානං ද්වින්නං ආනුභාකවන, පච්ඡමානි පච්ඡමස්කසව
ආනුභාකවනඉජ්ඣන්ති. 

අකලොකභො කචත්ථ ආකරොගයස්ස පච්චකයො කහොති; අලුද්කධො හි

කලොභනීයම්පි අසප්පායං න කසවති, කතන කඛො අකරොකගො කහොති. අකදොකසො 

කයොබ්බනස්ස; අදුට්කඨො හි වලපලතාවකහන කදොසග්ගිනා අ ය්හමාකනො

දීඝරත්තංයුවාකහොති.අකමොකහො දීඝායුෙතාය; අමූළ්කහොහිහිතාහිතංඤත්වා
අහිතංපරිවජ්ජන්කතොහිතඤ්චපටිකසවමාකනො දීඝායුකෙොකහොති. 

අකලොකභො කචත්ථ කභොගසම්පත්තියා පච්චකයො කහොති, අලුද්ධස්ස හි 

චාකගන කභොගපටිලාකභො. අකදොකසො මිත්තසම්පත්තියා, කමත්තාය මිත්තානං

පටිලාභකතොකචව අපරිහානකතොච.අකමොකහොඅත්තසම්පත්තියා, අමූළ්කහොහි

අත්තකනො හිතකමව ෙකරොන්කතො අත්තානං සම්පාකදති. අකලොකභො ච

දිබ්බවිහාරස්ස පච්චකයො කහොති, අකදොකසො බ්රහ්මවිහාරස්ස, අකමොකහො
අරියවිහාරස්ස. 

අකලොකභන කචත්ථ සෙපක්කඛසු සත්තසඞ්ඛාකරසු නිබ්බුකතො කහොති, 

කතසං විනාකසන අභිසඞ්ගකහතුෙස්ස දුක්ඛස්ස අභාවා; අකදොකසන

පරපක්කඛසු, අදුට්ඨස්ස හි කවරීසුපි කවරිසඤ්ඤාය අභාවකතො; අකමොකහන

උදාසීනපක්කඛසු, අමූළ්හස්සසබ්බාභිසඞ්ගතාය අභාවකතො. 

අකලොකභනචඅනිච්චදස්සනංකහොති; ලුද්කධොහිඋපකභොගාසායඅනිච්කචපි 

සඞ්ඛාකරඅනිච්චකතොනපස්සති.අකදොකසනදුක්ඛදස්සනං; අකදොසජ්ඣාසකයො
හි පරිච්චත්තආඝාතවත්ථුපරිග්ගකහො සඞ්ඛාකරකයව දුක්ඛකතො පස්සති.
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පටුන 

අකමොකහන අනත්තදස්සනං; අමූළ්කහො හි යාථාවගහණකුසකලො අපරිණායෙං
ඛන්ධපඤ්චෙං අපරිණායෙකතො බුජ්ඣති. යථා ච එකතහි අනිච්චදස්සනාදීනි
එවකමකතපි අනිච්චදස්සනාදීහි කහොන්ති. අනිච්චදස්සකනන හි අකලොකභො

කහොති, දුක්ඛදස්සකනනඅකදොකසො, අනත්තදස්සකනනඅකමොකහොකහොති. කෙො

හි නාම ‘අනිච්චමිද’න්ති සම්මා ඤත්වා තස්සත්ථාය පිහං උප්පාකදයය, 

සඞ්ඛාකර වා ‘දුක්ඛ’න්ති ජානන්කතො අපරම්පි අච්චන්තතිඛිණං කෙොධදුක්ඛං 

උප්පාකදයය, අත්තසුඤ්ඤතඤ්චබුජ්ඣිත්වාපුනසම්කමොහමාපජ්කජයයාති? 

ෙම්මපථරාසිවණ්ණනා 

නාභිජ්ඣායතීති අනභිජ්ඣා. ොයිෙකචතසිෙසුඛංඉධකලොෙපරකලොෙහිතං

ගුණානුභාවපටිලද්ධං කිත්තිසද්දඤ්ච න බයාපාකදතීති අබයාපාකදො. සම්මා

පස්සති, කසොභනා වා දිට්ඨීති සම්මාදිට්ඨි. අකලොභාදීනංකයව තානි නාමානි. 

කහට්ඨා පකනකත ධම්මා මූලවකසන ගහිතා, ඉධ ෙම්මපථවකසනාති
කවදිතබ්බා. 

කලොෙපාලදුෙවණ්ණනා 

හිකරොත්තප්පානිපි කහට්ඨා බලවකසන ගහිතානි, ඉධ කලොෙපාලවකසන. 
කලොෙඤ්හිඉකමද්කවධම්මාපාලයන්ති.යථාහ– 

‘‘ද්කවකම, භික්ඛකව, සුක්ො ධම්මා කලොෙං පාකලන්ති. ෙතකම

ද්කව? හිරී ච ඔත්තප්පඤ්ච. ඉකම කඛො, භික්ඛකව, ද්කව සුක්ො ධම්මා

කලොෙං පාකලන්ති. සකච, භික්ඛකව, ද්කව සුක්ො ධම්මා කලොෙං න

පාකලයයං, නයිධ පඤ්ඤාකයථ මාතාති වා, මාතුච්ඡාති වා, මාතුලානීති

වා, ආචරියභරියාති වා, ගරූනං දාරාති වා. සම්කභදං කලොකෙො අගමිස්ස

යථාඅකජළොකුක්කුටසූෙරාකසොණසිඞ්ගාලා.යස්මාචකඛො, භික්ඛකව, 

ඉකමද්කව සුක්ොධම්මාකලොෙංපාකලන්ති, තස්මාපඤ්ඤායතිමාතාති
වාමාතුච්ඡාතිවා මාතුලානීතිවාආචරියභරියාතිවාගරූනංදාරාතිවා’’ති

(අ.නි.2.9). 

පස්සද්ධාදියුගලවණ්ණනා 

ොයස්සපස්සම්භනං ොයපස්සද්ධි. චිත්තස්සපස්සම්භනං චිත් පස්සද්ධි. 
ොකයොතිකචත්ථ කවදනාදකයොතකයොඛන්ධා.උකභොපිපකනතාඑෙකතොෙත්වා

ොයචිත්තදරථවූපසමලක්ඛණා ොයචිත්තපස්සද්ධිකයො, 

ොයචිත්තදරථනිම්මද්දනරසා, ොයචිත්තානං 

අපරිප්ඵන්දසීතිභාවපච්චුපට්ඨානා, ොයචිත්තපදට්ඨානා. ොයචිත්තානං 
අවූපසමෙරඋද්ධච්චාදිකිකලසපටිපක්ඛභූතාතිදට්ඨබ්බා. 
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ොයස්ස ලහුභාකවො ොයලහු ා. චිත්තස්ස ලහුභාකවො චිත් ලහු ා. තා

ොයචිත්තගරුභාවවූපසමලක්ඛණා, ොයචිත්තගරුභාවනිම්මද්දනරසා, 

ොයචිත්තානං අදන්ධතාපච්චුපට්ඨානා, ොයචිත්තපදට්ඨානා. ොයචිත්තානං
ගරුභාවෙරථිනමිද්ධාදිකිකලසපටිපක්ඛභූතාති දට්ඨබ්බා. 

ොයස්ස මුදුභාකවො ොයමුදු ා. චිත්තස්ස මුදුභාකවො චිත් මුදු ා. තා

ොයචිත්තථද්ධභාවවූපසමලක්ඛණා, ොයචිත්තථද්ධභාවනිම්මද්දනරසා, 

අප්පටිඝාතපච්චුපට්ඨානා, ොයචිත්තපදට්ඨානා. ොයචිත්තානං
ථද්ධභාවෙරදිට්ඨිමානාදිකිකලසපටිපක්ඛභූතාතිදට්ඨබ්බා. 

ොයස්සෙම්මඤ්ඤභාකවො ොයෙම්මඤ්ඤ ා. චිත්තස්සෙම්මඤ්ඤභාකවො 

චිත් ෙම්මඤ්ඤ ා. තා ොයචිත්තඅෙම්මඤ්ඤභාවවූපසමලක්ඛණා, 

ොයචිත්තානං අෙම්මඤ්ඤභාවනිම්මද්දනරසා, ොයචිත්තානං

ආරම්මණෙරණසම්පත්තිපච්චුපට්ඨානා, ොයචිත්තපදට්ඨානා. ොයචිත්තානං
අෙම්මඤ්ඤභාවෙරාවකසසනීවරණපටිපක්ඛභූතාති දට්ඨබ්බා. තා 

පසාදනීයවත්ථූසු පසාදාවහා, හිතකිරියාසු විනිකයොගක්කඛමභාවාවහා 
සුවණ්ණවිසුද්ධිවියාතිදට්ඨබ්බා. 

ොයස්ස පාගුඤ්ඤභාකවො ොයපාගුඤ්ඤ ා. චිත්තස්ස පාගුඤ්ඤභාකවො 

චිත් පාගුඤ්ඤ ා. තා ොයචිත්තානං අකගලඤ්ඤභාවලක්ඛණා, 

ොයචිත්තකගලඤ්ඤනිම්මද්දනරසා, නිරාදීනවපච්චුපට්ඨානා, 
ොයචිත්තපදට්ඨානා. 
ොයචිත්තකගලඤ්ඤෙරඅස්සද්ධියාදිකිකලසපටිපක්ඛභූතාතිදට්ඨබ්බා. 

ොයස්සඋජුෙභාකවො ොයුජුෙ ා. චිත්තස්ස උජුෙභාකවො චිත්තුජුෙ ා. තා

ොයචිත්තානං අජ්ජවලක්ඛණා, ොයචිත්තකුටිලභාවනිම්මද්දනරසා, 

අජිම්හතාපච්චුපට්ඨානා, ොයචිත්තපදට්ඨානා. ොයචිත්තානං
කුටිලභාවෙරමායාසාකඨයයාදිකිකලසපටිපක්ඛභූතාතිදට්ඨබ්බා. 

සරතීති සති. සම්පජානාතීති සම්පජඤ්ඤං; සමන්තකතොපොකරහිජානාතීති
අත්කථො. සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤං සප්පායසම්පජඤ්ඤං කගොචරසම්පජඤ්ඤං
අසම්කමොහසම්පජඤ්ඤන්ති ඉකමසං චතුන්නං පනස්ස වකසන කභකදො
කවදිතබ්කබො.ලක්ඛණාදීනිචකතසං සතින්ද්රියපඤ්ඤින්ද්රිකයසුවුත්තනකයකනව
කවදිතබ්බානි. ඉති කහට්ඨා වුත්තකමකවතං ධම්මද්වයං පුන ඉමස්මිං ඨාකන
උපොරවකසනගහිතං. 

ොමච්ඡන්දාදකයො පච්චනීෙධම්කම සකමතීති සමකථො. අනිච්චාදිවකසන

විවිකධහි ආොකරහි ධම්කම පස්සතීති විපස්සනා. පඤ්ඤාකවසා අත්ථකතො.
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ඉකමසම්පි ද්වින්නං ලක්ඛණාදීනි කහට්ඨා වුත්තාකනව. ඉධ පකනකත
යුගනද්ධවකසනගහිතා. 

සහජාතධම්කම පග්ගණ්හාතීති පග්ගාකහො. උද්ධච්චසඞ්ඛාතස්ස

වික්කඛපස්ස පටිපක්ඛභාවකතො න වික්කඛකපොති අවික්කෙකපො. එකතසම්පි
ලක්ඛණාදීනි කහට්ඨා වුත්තාකනව. ඉධ පකනතං ද්වයං
වීරියසමාධිකයොජනත්ථායගහිතන්තිකවදිතබ්බං. 

කයවාපනෙවණ්ණනා 

කයවාපන ස්මිංසමකයඅඤ්කඤපිඅත්ථි පටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනො

ධම්මා, ඉකමධම්මාකුසලාති‘ඵස්කසොකහොති…කප.… අවික්කඛකපොකහොතී’ති

නකෙවලං පදපටිපාටියා උද්දිට්ඨා ඉකමපකරොපණ්ණාසධම්මා එව, අථ කඛො
යස්මිං සමකයොමාවචරංතිකහතුෙංකසොමනස්සසහගතංපඨමං අසඞ්ඛාරිෙං

මහාචිත්තංඋප්පන්නංකහොති, තස්මිංසමකයකයවාපනඅඤ්කඤපිකතහිකයව 

ඵස්සාදීහි සම්පයුත්තා හුත්වා පවත්තමානා අත්ථි, අත්තකනො අත්තකනො

අනුරූපං පච්චයං පටිච්ච සමුප්පන්නා රූපාභාකවන අරූපිකනො, සභාවකතො
උපලබ්භමානාධම්මාසබ්කබපිඉකමධම්මාකුසලා. 

එත්තාවතා චිත්තඞ්ගවකසන පාළියං ආරුළ්කහ පකරොපණ්ණාසධම්කම 
දීකපත්වා කයවාපනෙවකසන අපකරපි නව ධම්කම ධම්මරාජා දීකපති. කතසු
කතසු හි සුත්තපකදසු ‘ඡන්කදො අධිකමොක්කඛො මනසිොකරො තත්රමජ්ඣත්තතා
ෙරුණාමුදිතා ොයදුච්චරිතවිරතිවචීදුච්චරිතවිරතිමිච්ඡාජීවවිරතී’තිඉකමනව
ධම්මා පඤ්ඤායන්ති. ඉමස්මිඤ්චාපි මහාචිත්කත

ෙත්තුෙමයතාකුසලධම්මච්ඡන්කදො අත්ථි, චිත්තඞ්ගවකසන පන පාළියං න
ආරුළ්කහො.කසොඉධකයවාපනෙවකසනගහිකතො. 

අධිකමොක්කඛො අත්ථි, මනසිොකරො අත්ථි, තත්රමජ්ඣත්තතා අත්ථි. 

කමත්තාපුබ්බභාකගො අත්ථි; කසො අකදොකස ගහිකත ගහිකතො එව කහොති.

ෙරුණාපුබ්බභාකගො අත්ථි, මුදිතාපුබ්බභාකගො අත්ථි. උකපක්ඛාපුබ්බභාකගො

අත්ථි; කසො පන තත්රමජ්ඣත්තතාය ගහිතාය ගහිකතොව කහොති. සම්මාවාචා

අත්ථි, සම්මාෙම්මන්කතො අත්ථි. සම්මාආජීකවො අත්ථි; චිත්තඞ්ගවකසන පන
පාළියංනආරුළ්කහො.කසොපිඉධකයවාපනෙවකසනගහිකතො. 

ඉකමසුපනනවසුඡන්කදොඅධිකමොක්කඛොමනසිොකරොතත්රමජ්ඣත්තතාති 

ඉකමචත්තාකරොවඑෙක්ඛකණලබ්භන්ති, කසසානානාක්ඛකණ.යදාහිඉමිනා

චිත්කතන මිච්ඡාවාචංපජහති, විරතිවකසනසම්මාවාචංපූකරති, තදාඡන්දාදකයො

චත්තාකරො, සම්මාවාචා චාති ඉකම පඤ්ච එෙක්ඛකණ ලබ්භන්ති. යදා

මිච්ඡාෙම්මන්තං පජහති, විරතිවකසන සම්මාෙම්මන්තං පූකරති…කප.…

මිච්ඡාආජීවංපජහති, විරතිවකසනසම්මාආජීවං පූකරති…කප.…යදාෙරුණාය
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පරිෙම්මංෙකරොති…කප.…යදාමුදිතායපරිෙම්මංෙකරොති, තදා ඡන්දාදකයො

චත්තාකරො, මුදිතාපුබ්බභාකගොචාතිඉකමපඤ්චඑෙක්ඛකණලබ්භන්ති.ඉකතො

පන මුඤ්චිත්වා, දානං කදන්තස්ස සීලං පූකරන්තස්ස කයොකග ෙම්මං
ෙකරොන්තස්සචත්තාරි අපණ්ණෙඞ්ගාකනවලබ්භන්ති. 

එවකමකතසු නවසු කයවාපනෙධම්කමසු ‘ෙන්කදො’ති ෙත්තුෙමයතාකයතං

අධිවචනං. තස්මා කසො ෙත්තුෙමයතාලක්ඛකණො ඡන්කදො, 

ආරම්මණපරිකයසනරකසො, ආරම්මකණන අත්ථිෙතාපච්චුපට්ඨාකනො. 

තකදවස්සපදට්ඨානං. ආරම්මණස්සගහකණචායංකචතකසොහත්ථප්පසාරණං
විය දට්ඨබ්කබො. 

අධිමුච්චනං ‘අධිකමොක්කෙො’. කසො සන්නිට්ඨානලක්ඛකණො, 

අසංසප්පනරකසො, නිච්ඡයපච්චුපට්ඨාකනො සන්නිට්ඨාතබ්බධම්මපදට්ඨාකනො.
ආරම්මකණනිච්චලභාකවන ඉන්දඛීකලොවියදට්ඨබ්කබො. 

කිරියාොකරො, මනස්මිංොකරො ‘මනසිොකරො’. පුරිමමනකතොවිසදිසංමනං
ෙකරොතීතිපි මනසිොකරො. ස්වායං ආරම්මණපටිපාදකෙො වීථිපටිපාදකෙො 
ජවනපටිපාදකෙොති තිප්පොකරො. තත්ථ ආරම්මණපටිපාදකෙො මනස්මිං

ොකරොති මනසිොකරො. කසො සාරණලක්ඛකණො, සම්පයුත්තානං ආරම්මකණ

සම්පකයොජනරකසො, ආරම්මණාභිමුඛභාවපච්චුපට්ඨාකනො, 
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්කනො. ආරම්මණපටිපාදෙත්කතන සම්පයුත්තානං
සාරථි විය දට්ඨබ්කබො. වීථිපටිපාදකෙොති පන පඤ්චද්වාරාවජ්ජනස්කසතං 
අධිවචනං.ජවනපටිපාදකෙොතිමකනොද්වාරාවජ්ජනස්ස.නකතඉධඅධිප්කපතා. 

කතසු ධම්කමසු මජ්ඣත්තතා ‘ ත්රමජ්ඣත්  ා’. සා චිත්තකචතසිොනං

සමවාහිතලක්ඛණා, ඌනාධිෙනිවාරණරසා, පක්ඛපාතුපච්කඡදනරසා වා; 
මජ්ඣත්තභාවපච්චුපට්ඨානා. චිත්තකචතසිොනං අජ්ඣුකපක්ඛනවකසන
සමප්පවත්තානංආජාකනයයානංඅජ්ඣුකපක්ඛනසාරථි වියදට්ඨබ්බා. 

‘ෙරුණාමුදි ා’ බ්රහ්මවිහාරනිද්කදකස ආවි භවිස්සන්ති. කෙවලඤ්හි තා

අප්පනප්පත්තාරූපාවචරා, ඉධොමාවචරාතිඅයකමව විකසකසො. 

ොයදුච්චරිතකතො විරති ‘ොයදුච්චරි විරති’. කසසපදද්වකයපි එකසව
නකයො. ලක්ඛණාදිකතො පකනතා තිස්කසොපි ොයදුච්චරිතාදිවත්ථූනං

අවීතික්ෙමලක්ඛණා; අමද්දනලක්ඛණාති වුත්තං කහොති.

ොයදුච්චරිතාදිවත්ථුකතො සඞ්කෙොචනරසා, අකිරියපච්චුපට්ඨානා, 
සද්ධාහිකරොත්තප්පඅප්පිච්ඡතාදිගුණපදට්ඨානා. පාපකිරියකතො චිත්තස්ස 

විමුඛීභාවභූතාතිදට්ඨබ්බා. 
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ඉතිඵස්සාදීනිඡප්පඤ්ඤාසකයවාපනෙවකසනවුත්තානිනවාති සබ්බානිපි
ඉමස්මිංධම්මුද්කදසවාකරපඤ්චසට්ඨිධම්මපදානිභවන්ති.කතසු එෙක්ඛකණ

ෙදාචිඑෙසට්ඨිභවන්ති, ෙදාචිසමසට්ඨි.තානිහිසම්මාවාචාපූරණාදිවකසන. 
උප්පත්තියං පඤ්චසුඨාකනසුඑෙසට්ඨිභවන්ති.කතහිමුත්කත එෙස්මිංඨාකන
සමසට්ඨි භවන්ති. ඨකපත්වා පන කයවාපනකෙ පාළියං යථාරුතවකසන
ගය්හමානානි ඡප්පඤ්ඤාසාව කහොන්ති. අග්ගහිතග්ගහකණන පකනත්ථ 

ඵස්සපඤ්චෙං, විතක්කෙො විචාකරො පීති චිත්කතෙග්ගතා, පඤ්චින්ද්රියානි, 

හිරිබලං ඔත්තප්පබලන්ති ද්කව බලානි, අකලොකභො අකදොකසොති ද්කව මූලානි, 
ොයපස්සද්ධිචිත්තපස්සද්ධිආදකයොද්වාදසධම්මාතිසමතිංසධම්මාකහොන්ති. 

කතසුසමතිංසායධම්කමසුඅට්ඨාරසධම්මාඅවිභත්තිොකහොන්ති, ද්වාදස

සවිභත්තිො. ෙතකම අට්ඨාරස? ඵස්කසො සඤ්ඤා කචතනා විචාකරො පීති 

ජීවිතින්ද්රියං, ොයපස්සද්ධිආදකයොද්වාදසධම්මාතිඉකමඅට්ඨාරසඅවිභත්තිො. 

කවදනාචිත්තංවිතක්කෙොචිත්කතෙග්ගතා, සද්ධින්ද්රියංවීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං

පඤ්ඤින්ද්රියං, හිරිබලං ඔත්තප්පබලං, අකලොකභො අකදොකසොති ඉකම ද්වාදස 

ධම්මා සවිභත්තිො. කතසු සත්ත ධම්මා ද්වීසු ඨාකනසු විභත්තා, එකෙො තීසු, 

ද්කව චතූසු, එකෙොඡසු, එකෙොසත්තසුඨාකනසුවිභත්කතො. 

ෙථං? චිත්තංවිතක්කෙොසද්ධාහිරීඔත්තප්පංඅකලොකභොඅකදොකසොතිඉකම 
සත්තද්වීසුඨාකනසුවිභත්තා. 

එකතසු හි චිත්තං තාව ඵස්සපඤ්චෙං පත්වා චිත්තං කහොතීති වුත්තං, 
ඉන්ද්රියානි පත්වා මනින්ද්රියන්ති. විතක්කෙො ඣානඞ්ගානි පත්වා විතක්කෙො

කහොතීති වුත්කතො, මග්ගඞ්ගානි පත්වා සම්මාසඞ්ෙප්කපොති. සද්ධා ඉන්ද්රියානි

පත්වා සද්ධින්ද්රියං කහොතීති වුත්තා, බලානි පත්වා සද්ධාබලන්ති. හිරී බලානි

පත්වා හිරිබලං කහොතීති වුත්තා, කලොෙපාලදුෙං පත්වා හිරීති. ඔත්තප්කපපි

එකසවනකයො.අකලොකභොමූලංපත්වාඅකලොකභොකහොතීතිවුත්කතො, ෙම්මපථං 

පත්වා අනභිජ්ඣාති. අකදොකසො මූලං පත්වා අකදොකසො කහොතීති වුත්කතො, 
ෙම්මපථංපත්වා අබයාපාකදොති.ඉකමසත්තද්වීසුඨාකනසුවිභත්තා. 

කවදනා පන ඵස්සපඤ්චෙං පත්වා කවදනා කහොතීති වුත්තා, ඣානඞ්ගානි 

පත්වා සුඛන්ති, ඉන්ද්රියානි පත්වා කසොමනස්සින්ද්රියන්ති. එවං එකෙො ධම්කමො 
තීසුඨාකනසුවිභත්කතො. 

වීරියං පන ඉන්ද්රියානි පත්වා වීරියින්ද්රියං කහොතීති වුත්තං, මග්ගඞ්ගානි

පත්වා සම්මාවායාකමොති, බලානි පත්වා වීරියබලන්ති, පිට්ඨිදුෙං පත්වා

පග්ගාකහොති.සතිපි ඉන්ද්රියානිපත්වා සතින්ද්රියං කහොතීතිවුත්තා, මග්ගඞ්ගානි

පත්වාසම්මාසතීති, බලානිපත්වා සතිබලන්ති, පිට්ඨිදුෙං පත්වාසතිකහොතීති
වුත්තා.එවංඉකම ද්කවධම්මාචතූසුඨාකනසුවිභත්තා. 
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පටුන 

සමාධි පන ඣානඞ්ගානි පත්වා චිත්තස්කසෙග්ගතා කහොතීති වුත්කතො, 

ඉන්ද්රියානිපත්වාසමාධින්ද්රියන්ති, මග්ගඞ්ගානිපත්වාසම්මාසමාධීති.බලානි

පත්වාසමාධිබලන්ති, පිට්ඨිදුෙංපත්වා සමකථොඅවික්කඛකපොති.එවමයංඑකෙො
ධම්කමොඡසුඨාකනසුවිභත්කතො. 

පඤ්ඤාපනඉන්ද්රියානිපත්වාපඤ්ඤින්ද්රියංකහොතීති වුත්තා, මග්ගඞ්ගානි

පත්වාසම්මාදිට්ඨීති, බලානිපත්වාපඤ්ඤාබලන්ති, මූලානි පත්වාඅකමොකහොති, 

ෙම්මපථං පත්වා සම්මාදිට්ඨීති, පිට්ඨිදුෙං පත්වා සම්පජඤ්ඤං විපස්සනාති.
එවංඑකෙොධම්කමොසත්තසුඨාකනසුවිභත්කතො. 

සකචපනකෙොචිවකදයය–‘එත්ථඅපුබ්බංනාමනත්ථි, කහට්ඨා ගහිතකමව

ගණ්හිත්වාතස්මිංතස්මිංඨාකනපදංපූරිතං, අනනුසන්ධිොෙථා උප්පටිපාටියා

කචොකරහි ආභතභණ් සදිසා, කගොයූකථන ගතමග්කග ආලුලතතිණසදිසා

අජානිත්වා ෙථිතා’ති, කසො ‘මාකහව’න්ති පටිකසකධත්වා වත්තබ්කබො –

‘බුද්ධානං කදසනා අනනුසන්ධිො නාම නත්ථි, සානුසන්ධිො ව කහොති.

අජානිත්වාෙථිතාපිනත්ථි, සබ්බා ජානිත්වාෙථිතාකයව.සම්මාසම්බුද්කධොහි

කතසං කතසං ධම්මානං කිච්චං ජානාති, තං ඤත්වා කිච්චවකසන විභත්තිං
ආකරොකපන්කතොඅට්ඨාරසධම්මාඑකෙෙකිච්චාතිඤත්වා එකෙෙස්මිංඨාකන
විභත්තිං ආකරොකපසි. සත්ත ධම්මා ද්කවද්කවකිච්චාති ඤත්වා ද්වීසු ද්වීසු
ඨාකනසුවිභත්තිංආකරොකපසි.කවදනාතිකිච්චාතිඤත්වාතීසුඨාකනසු විභත්තිං
ආකරොකපසි. වීරියසතීනං චත්තාරි චත්තාරි කිච්චානීති ඤත්වා චතූසු චතූසු 
ඨාකනසුවිභත්තිංආකරොකපසි.සමාධිඡකිච්කචොතිඤත්වාඡසුඨාකනසුවිභත්තිං
ආකරොකපසි. පඤ්ඤා සත්තකිච්චාති ඤත්වා සත්තසු ඨාකනසු විභත්තිං
ආකරොකපසි’. 

තත්රිදංඔපම්මං–එකෙොකිරපණ්ඩිකතොරාජාරකහොගකතොචින්කතසි– ‘ඉමං

රාජකුලසන්තෙං න යථා වා තථා වා ඛාදිතබ්බං, සිප්පානුච්ඡවිෙං කවතනං 
වඩ්කෙස්සාමී’ති. කසො සබ්කබ සිප්පිකෙ සන්නිපාතාකපත්වා 

‘එකෙෙසිප්පජානනකෙපක්කෙොසථා’තිආහ.එවංපක්කෙොසියමානාඅට්ඨාරස
ජනාඋට්ඨහිංසු. කතසං එකෙෙං පටිවීසං දාකපත්වා විස්සජ්කජසි. ‘ද්කව ද්කව
සිප්පානි ජානන්තා ආගච්ඡන්තූ’ති වුත්කත පන සත්ත ජනා ආගමංසු. කතසං

ද්කවද්කවපටිවීකස දාකපසි. ‘තීණිසිප්පානිජානන්තාආගච්ඡන්තූ’තිවුත්කත
එකෙොවආගච්ඡ. තස්ස තකයො පටිවීකස දාකපසි. ‘චත්තාරි සිප්පානි ජානන්තා
ආගච්ඡන්තූ’තිවුත්කතද්කවජනාආගමංසු. කතසංචත්තාරිචත්තාරිපටිවීකස

දාකපසි.‘පඤ්චසිප්පානිජානන්තාආගච්ඡන්තූ’ති වුත්කතඑකෙොපිනාගච්ඡ. ‘ඡ
සිප්පානිජානන්තාආගච්ඡන්තූ’ති වුත්කතඑකෙොවආගච්ඡ.තස්සඡපටිවීකස
දාකපසි. ‘සත්ත සිප්පානි ජානන්තා ආගච්ඡන්තූ’ති වුත්කත එකෙොව ආගච්ඡ.
තස්සසත්තපටිවීකස දාකපසි. 
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පටුන 

තත්ථ පණ්ඩිකතො රාජා විය අනුත්තකරො ධම්මරාජා. සිප්පජානනො විය 
චිත්තචිත්තඞ්ගවකසන උප්පන්නා ධම්මා. සිප්පානුච්ඡවිෙකවතනවඩ්ෙනං විය 

කිච්චවකසනකතසංකතසංධම්මානංවිභත්තිආකරොපනං. 

සබ්කබපි පකනකත ධම්මා ඵස්සපඤ්චෙවකසන ඣානඞ්ගවකසන 
ඉන්ද්රියවකසන මග්ගවකසන බලවකසන මූලවකසන ෙම්මපථවකසන
කලොෙපාලවකසන පස්සද්ධිවකසන ලහුතාවකසන මුදුතාවකසන
ෙම්මඤ්ඤතාවකසන පාගුඤ්ඤතාවකසන උජුෙතාවකසන
සතිසම්පජඤ්ඤවකසන සමථවිපස්සනාවකසන පග්ගාහාවික්කඛපවකසනාති
සත්තරසරාසකයොකහොන්තීති. 

ධම්මුද්කදසවාරෙථානිට්ඨිතා. 

ොමාවචරකුසලංනිද්කදසවාරෙථා 

2. ඉදානි තාකනව ධම්මුද්කදසවාකර පාළිආරුළ්හානි ඡප්පඤ්ඤාස පදානි

විභජිත්වාදස්කසතුං ‘ෙ කමො ස්මිංසමකයඵස්කසොකහොතී’තිආදිනානකයන
නිද්කදසවාකරො ආරද්කධො. 

තත්ථ පුච්ඡාය තාව අයමත්කථො – යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසලං 

කසොමනස්සසහගතං තිකහතුෙං අසඞ්ඛාරිෙං මහාචිත්තං උප්පජ්ජති, තස්මිං 

සමකය ඵස්කසො කහොතීති වුත්කතො, ෙතකමො කසො ඵස්කසොති ඉමිනා නකයන 

සබ්බපුච්ඡාසුඅත්කථොකවදිතබ්කබො. 

කයො  ස්මිං සමකය ඵස්කසොති තස්මිං සමකය කයො ඵුසනෙවකසන

උප්පන්කනොඵස්කසො, කසො ඵස්කසොති.ඉදං ඵස්සස්සසභාවදීපනකතොසභාවපදං

නාම. ඵුසනාති ඵුසනාොකරො. සම්ඵුසනාති ඵුසනාොකරොව උපසග්කගන පදං

වඩ්කෙත්වා වුත්කතො. සම්ඵුසි ත් න්ති සම්ඵුසිතභාකවො. අයං පකනත්ථ

කයොජනා – කයො තස්මිං සමකය ඵුසනෙවකසන ඵස්කසො, යා තස්මිං සමකය

ඵුසනා, යා තස්මිංසමකයසම්ඵුසනා, යංතස්මිංසමකයසම්ඵුසිතත්තං; අථවා, 

කයො තස්මිං සමකය ඵුසනවකසන ඵස්කසො, අඤ්කඤනාපි පරියාකයන ඵුසනා

සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්තන්ති වුච්චති, අයං තස්මිං සමකය ඵස්කසො කහොතීති.
කවදනාදීනම්පිනිද්කදකසසුඉමිනාවනකයන පදකයොජනාකවදිතබ්බා. 

අයං පකනත්ථ සබ්බසාධාරකණො විභත්තිවිනිච්ඡකයො. යානිමානි භගවතා 
පඨමං ොමාවචරං කුසලං මහාචිත්තං භාකජත්වා දස්කසන්කතන 
අතිකරෙපණ්ණාසපදානිමාතිොවකසනඨකපත්වා පුන එකෙෙපදං ගකහත්වා

විභත්තිං ආකරොපිතානි, තානි විභත්තිං ගච්ඡන්තානි තීහි ොරකණහි විභත්තිං

ගච්ඡන්ති; නානා කහොන්තානි චතූහි ොරකණහි නානා භවන්ති. අපරදීපනා

පකනත්ථ ද්කව ඨානානි ගච්ඡති. ෙථං? එතානිහි බයඤ්ජනවකසන
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උපසග්ගවකසන අත්ථවකසනාති ඉකමහි තීහි ොරකණහි විභත්තිං ගච්ඡන්ති. 

තත්ථකෙොකධොකුජ්ඣනාකුජ්ඣිතත්තං, කදොකසොදුස්සනාදුස්සිතත්තන්තිඑවං 
බයඤ්ජනවකසන විභත්තිගමනං කවදිතබ්බං. එත්ථ හි එකෙොව කෙොකධො
බයඤ්ජනවකසන එවං විභත්තිං ගකතො. චාකරො විචාකරො අනුවිචාකරො
උපවිචාකරොතිඑවංපනඋපසග්ගවකසනවිභත්තිගමනං කවදිතබ්බං.පණ්ඩිච්චං
කෙොසල්ලං කනපුඤ්ඤං කවභබයා චින්තා උපපරික්ඛාති එවං අත්ථවකසන
විභත්තිගමනං කවදිතබ්බං. කතසු ඵස්සපදනිද්කදකස තාව ඉමා තිස්කසොපි 
විභත්තිකයොලබ්භන්ති. ‘ඵස්කසො ඵුසනා’තිහිබයඤ්ජනවකසනවිභත්තිගමනං

කහොති. ‘සම්ඵුසනා’ති උපසග්ගවකසන. ‘සම්ඵුසිතත්ත’න්ති අත්ථවකසන.
ඉමිනානකයන සබ්බපදනිද්කදකසසුවිභත්තිගමනංකවදිතබ්බං. 

නානා කහොන්තානිපි පන නාමනානත්කතන ලක්ඛණනානත්කතන 
කිච්චනානත්කතනපටික්කඛපනානත්කතනාතිඉකමහිචතූහිොරකණහිනානා

කහොන්ති.තත්ථ ෙතකමොතස්මිංසමකයබයාපාකදොකහොති? කයොතස්මිං සමකය

කදොකසො දුස්සනාති (ධ. ස. 419) එත්ථබයාපාකදොතිවා, කදොකසොතිවා, ද්කවපි

එකත කෙොකධො එව, නාකමන නානත්තං ගතාති. එවං ‘නාමනානත්කතන’
නානත්තංකවදිතබ්බං. 

රාසට්කඨන ච පඤ්චපි ඛන්ධා එකෙොව ඛන්කධො කහොති. එත්ථ පනරූපං 

රුප්පනලක්ඛණං, කවදනා කවදයිතලක්ඛණා, සඤ්ඤා සඤ්ජානනලක්ඛණා, 

කචතනා කචතයිතලක්ඛණා, විඤ්ඤාණං විජානනලක්ඛණන්ති ඉමිනා
ලක්ඛණනානත්කතන පඤ්චක්ඛන්ධා කහොන්ති. එවං ‘ලක්ඛණනානත්කතන’
නානත්තංකවදිතබ්බං. 

චත්තාකරො සම්මප්පධානා – ‘‘ඉධ භික්ඛු අනුප්පන්නානං පාපොනං
අකුසලානං ධම්මානං අනුප්පාදාය…කප.… චිත්තං පග්ගණ්හාති පදහතී’’ති

(විභ. 390; දී. නි. 2.402) එෙකමව වීරියං කිච්චනානත්කතන චතූසු ඨාකනසු
ආගතං.එවං‘කිච්චනානත්කතන’නානත්තං කවදිතබ්බං. 

චත්තාකරොඅසද්ධම්මා–කෙොධගරුතානසද්ධම්මගරුතා, මක්ඛගරුතාන 

සද්ධම්මගරුතා, ලාභගරුතා න සද්ධම්මගරුතා, සක්ොරගරුතා න

සද්ධම්මගරුතාති, එවමාදීසු (අ. නි. 4.44) පන ‘පටික්කඛපනානත්කතන’
නානත්තංකවදිතබ්බං. 

ඉමානි පන චත්තාරි නානත්තානි න ඵස්කසකයව ලබ්භන්ති, සබ්කබසුපි
ඵස්සපඤ්චොදීසු ලබ්භන්ති. ඵස්සස්ස හි ඵස්කසොති නාමං…කප.… චිත්තස්ස

චිත්තන්ති. ඵස්කසො ච ඵුසනලක්ඛකණො, කවදනා කවදයිතලක්ඛණා, සඤ්ඤා 

සඤ්ජානනලක්ඛණා, කචතනා කචතයිතලක්ඛණා, විඤ්ඤාණං

විජානනලක්ඛණං. තථා ඵස්කසො ඵුසනකිච්කචො, කවදනා අනුභවනකිච්චා, 
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සඤ්ඤා සඤ්ජානනකිච්චා, කචතනා කචතයිතකිච්චා, විඤ්ඤාණං
විජානනකිච්චන්ති.එවංකිච්චනානත්කතනනානත්තංකවදිතබ්බං. 

පටික්කඛපනානත්තං ඵස්සපඤ්චමකෙ නත්ථි. අකලොභාදිනිද්කදකස පන 

අකලොකභො අලුබ්භනා අලුබ්භිතත්තන්තිආදිනා නකයන ලබ්භතීති එවං
පටික්කඛපනානත්කතන නානත්තං කවදිතබ්බං. එවං සබ්බපදනිද්කදකසසු
ලබ්භමානවකසනචතුබ්බිධම්පිනානත්තං කවදිතබ්බං. 

අපරදීපනා පන පදත්ථුති වා කහොති දළ්හීෙම්මං වාති එවං ද්කව ඨානානි
ගච්ඡති. යට්ඨිකෙොටියා උප්පීකළන්කතන විය හි සකිකමව ඵස්කසොති වුත්කත
එතං පදංඵුල්ලතමණ්ඩිතවිභූසිතංනාමනකහොති.පුනප්පුනංබයඤ්ජනවකසන
උපසග්ගවකසන අත්ථවකසන ‘ඵස්කසො ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්ත’න්ති

වුත්කත ඵුල්ලතමණ්ඩිතවිභූසිතංනාමකහොති.යථාහිදහරකුමාරංන්හාකපත්වා, 
මකනොරමං වත්ථං පරිදහාකපත්වා පුප්ඵානි පිළන්ධාකපත්වා අක්ඛීනි

අඤ්කජත්වා අථස්ස නලාකට එෙකමව මකනොසිලාබින්දුං ෙකරයයං, තස්සන
එත්තාවතා චිත්තතිලකෙො නාම කහොති. නානාවණ්කණහි පන පරිවාකරත්වා
බින්දූසු ෙකතසු චිත්තතිලකෙො නාම කහොති. එවංසම්පදමිදං කවදිතබ්බං. අයං
‘පදත්ථුති’නාම. 

බයඤ්ජනවකසන උපසග්ගවකසන අත්ථවකසනච පුනප්පුනං භණනකමව
දළ්හීෙම්මං නාම. යථා හි ‘ආවුකසො’ති වා ‘භන්කත’ති වා ‘යක්කඛො’ති වා
‘සප්කපො’ති වාවුත්කතදළ්හීෙම්මංනාමනකහොති.‘ආවුකසො ආවුකසො’‘භන්කත
භන්කත’‘යක්කඛොයක්කඛො’‘සප්කපොසප්කපො’තිවුත්කතපනදළ්හීෙම්මං නාම
කහොති. එවකමව සකිකදව යට්ඨිකෙොටියා උප්පීකළන්කතන විය ‘ඵස්කසො’ති
වුත්කත පදං දළ්හීෙම්මං නාම න කහොති. පුනප්පුනං බයඤ්ජනවකසන
උපසග්ගවකසන අත්ථවකසන ‘ඵස්කසො ඵුසනා සම්ඵුසනා සම්ඵුසිතත්ත’න්ති
වුත්කතකයව ‘දළ්හීෙම්මං’ නාම කහොතීති. එවං අපරදීපනා ද්කව ඨානානි
ගච්ඡති. එතස්සාපි වකසන ලබ්භමානෙපදනිද්කදකසසු සබ්බත්ථ අත්කථො
කවදිතබ්කබො. 

අයං  ස්මිං සමකය ඵස්කසො කහොතීති යස්මිං සමකය පඨමං ොමාවචරං

මහාකුසලචිත්තං උප්පජ්ජති, තස්මිං සමකය අයං ඵස්කසො නාම කහොතීති
අත්කථො. අයං තාව ඵස්සපදනිද්කදසස්ස වණ්ණනා. ඉකතො පකරසු පන
කවදනාදීනංපදානං නිද්කදකසසුවිකසසමත්තකමවවණ්ණයිස්සාම.කසසංඉධ
වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං. 

3. යං  ස්මිං සමකයති එත්ථ කිඤ්චාපි ෙතමා තස්මිං සමකය කවදනා 

කහොතීති ආරද්ධං, ‘සාතපදවකසන පන ‘ය’න්ති වුත්තං. 

 ජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම්ඵස්සජන්ති එත්ථ ‘ ජ්ජා’ වුච්චති තස්ස
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සාතසුඛස්සඅනුච්ඡවිොසාරුප්පා. අනුච්ඡවිෙත්කථොපිහිඅයං ‘තජ්ජා’-සද්කදො

කහොති.යථාහ–‘‘තජ්ජංතස්සාරුප්පංෙථං මන්කතතී’’ති(ම.නි.3.246). කතහි
වා රූපාදීහි ආරම්මකණහි ඉමස්ස ච සුඛස්ස පච්චකයහි ජාතාතිපි තජ්ජා.
මකනොවිඤ්ඤාණකමව නිස්සත්තට්කඨන ධාතූති මකනොවිඤ්ඤාණධාතු.

සම්ඵස්සකතො ජාතං, සම්ඵස්කස වා ජාතන්ති සම්ඵස්සජං. චිත්තනිස්සිතත්තා
කචතසිෙං. මධුරට්කඨන සාතං. ඉදං වුත්තං කහොති – යං තස්මිං සමකය
යථාවුත්කතන අත්කථන තජ්ජාය මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා සම්ඵස්සජං 

කචතසිෙංසාතං, අයංතස්මිංසමකයකවදනාකහොතීති.එවංසබ්බපකදහිසද්ධිං
කයොජනා කවදිතබ්බා. 

ඉදානි කච සිෙං සුෙන්තිආදීසු කචතසිෙපකදන ොයිෙසුඛං පටික්ඛිපති, 

සුඛපකදන කචතසිෙං දුක්ඛං. කචක ොසම්ඵස්සජන්ති චිත්තසම්ඵස්කස ජාතං. 

සා ං සුෙංකවදයි න්ති සාතංකවදයිතං, නඅසාතංකවදයිතං; සුඛං කවදයිතං, 
න දුක්ඛං කවදයිතං. පරකතො තීණි පදානි ඉත්ථිලඞ්ගවකසන වුත්තානි. සාතා 

කවදනා, නඅසාතා; සුඛාකවදනා, නදුක්ඛාති.අයකමවපකනත්ථඅත්කථො. 

4. සඤ්ඤානිද්කදකස  ජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම්ඵස්සජාති
තස්සාකුසලසඤ්ඤාය අනුච්ඡවිොය මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා සම්ඵස්සම්හි

ජාතා. සඤ්ඤාති සභාවනාමං. සඤ්ජානනාති සඤ්ජානනාොකරො. 

සඤ්ජානි ත් න්තිසඤ්ජානිතභාකවො. 

5. කච නානිද්කදකසපිඉමිනාවනකයනකවදිතබ්කබො. 

චිත්තනිද්කදකසචිත්තවිචිත්තතායචිත්තං.ආරම්මණංමිනමානං ජානාතීති 

මකනො. මානසන්ති මකනො එව. ‘‘අන්තලක්ඛචකරො පාකසො ය්වායං චරති

මානකසො’’ති (සං. නි. 1.151; මහාව. 33) හි එත්ථ පන සම්පයුත්තෙධම්කමො 

‘මානකසො’තිවුත්කතො. 

‘‘ෙථඤ්හිභගවාතුය්හං, සාවකෙොසාසකනරකතො; 

අප්පත්තමානකසො කසක්කඛො, ොලං ෙයිරා ජකන සුතා’’ති. (සං. නි. 
1.159); 

එත්ථ අරහත්තං ‘මානස’න්ති වුත්තං. ඉධ පන ‘මකනොව’ මානසං. 
බයඤ්ජනවකසනකහතංපදංවඩ්ඪිතං. 

හදයන්තිචිත්තං.‘‘චිත්තංවාකත ඛිපිස්සාමි, හදයංවාකතඵාකලස්සාමී’’ති

(සං.නි.1.237; සු.නි.ආළවෙසුත්ත) එත්ථඋකරොහදයන්තිවුත්තං. ‘‘හදයා

හදයං මඤ්කඤ අඤ්ඤාය තච්ඡතී’’ති (ම. නි. 1.63) එත්ථ චිත්තං. ‘‘වක්ෙං

හදය’’න්ති(දී.නි.2.377; ම.නි.1.110) එත්ථ හදයවත්ථු.ඉධ පනචිත්තකමව
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අබ්භන්තරට්කඨන ‘හදය’න්ති වුත්තං. තකමව පරිසුද්ධට්කඨන පණ්ඩරං. 

භවඞ්ගංසන්ධාකයතං වුත්තං.යථාහ–‘‘පභස්සරමිදං, භික්ඛකව, චිත්තං, තඤ්ච

කඛොආගන්තුකෙහි උපක්කිකලකසහිඋපක්කිලට්ඨ’’න්ති(අ.නි.1.49). තකතො

නික්ඛන්තත්තා පන අකුසලම්පි, ගඞ්ගාය නික්ඛන්තා නදී ගඞ්ගා විය, 

කගොධාවරිකතොනික්ඛන්තාකගොධාවරී වියච, පණ් රන්ත්කවවවුත්තං. 

මකනො මනාය නන්ති ඉධ පන මකනොග්ගහණං මනස්කසව
ආයතනභාවදීපනත්ථං. කතකනතං දීකපති – ‘නයිදං කදවායතනං විය මනස්ස

ආයතනත්තා මනායතනං, අථ කඛො මකනො එව ආයතනං මනායතන’න්ති.
තත්ථ නිවාසඨානට්කඨන ආෙරට්කඨන සකමොසරණඨානට්කඨන 

සඤ්ජාතිකදසට්කඨන ොරණට්කඨනචආයතනංකවදිතබ්බං.තථාහිකලොකෙ
‘ඉස්සරායතනංවාසුකදවායතන’න්තිආදීසු නිවාසට්ඨානංආයතනන්තිවුච්චති.

‘සුවණ්ණායතනංරජතායතන’න්තිආදීසුආෙකරො.සාසකනපන ‘‘මකනොරකම

ආයතකනකසවන්තිනංවිහඞ්ගමා’’තිආදීසු(අ.නි.5.38) සකමොසරණට්ඨානං. 

‘‘දක්ඛිණාපකථො ගුන්නං ආයතන’’න්තිආදීසු සඤ්ජාතිකදකසො. ‘‘තත්ර තකත්රව 

සක්ඛිභබ්බතංපාපුණාතිසතිසතිආයතකන’’තිආදීසු (ම.නි.3.158) ොරණං.
ඉධපන සඤ්ජාතිකදසට්කඨනසකමොසරණඨානට්කඨනොරණට්කඨනාතිතිධාපි
වට්ටති. 

ඵස්සාදකයො හි ධම්මා එත්ථ සඤ්ජායන්තීති සඤ්ජාතිකදසට්කඨනපි එතං
ආයතනං. බහිද්ධා රූපසද්දගන්ධරසකඵොට්ඨබ්බා ආරම්මණභාකවකනත්ථ
ඔසරන්තීති සකමොසරණඨානට්කඨනපි ආයතනං. ඵස්සාදීනං පන
සහජාතාදිපච්චයට්කඨනොරණත්තා ොරණට්කඨනපිආයතනන්තිකවදිතබ්බං.
මනින්ද්රියංවුත්තත්ථකමව. 

විජානාතීති විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණකමව ඛන්කධො විඤ්ඤාණක්ෙන්කධො. 
තස්ස රාසිආදිවකසන අත්කථො කවදිතබ්කබො. මහාඋදෙක්ඛන්කධොත්කවව

සඞ්ඛයං ගච්ඡතීති (අ. නි. 4.51). එත්ථ හි රාසට්කඨන ඛන්කධො වුත්කතො.

‘‘සීලක්ඛන්කධො සමාධික්ඛන්කධො’’තිආදීසු (දී. නි. 3.355) ගුණට්කඨන.

‘‘අද්දසා කඛො භගවා මහන්තං දාරුක්ඛන්ධ’’න්ති (සං. නි. 4.241) එත්ථ 

පණ්ණත්තිමත්තට්කඨන.ඉධපනරුළ්හිකතොඛන්කධොවුත්කතො.රාසට්කඨනහි 
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස එෙකදකසො එෙං විඤ්ඤාණං. තස්මා යථා රුක්ඛස්ස

එෙකදසං ඡන්දන්කතො රුක්ඛං ඡන්දතීති වුච්චති, එවකමව 
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස එෙකදසභූතං එෙම්පි විඤ්ඤාණං රුළ්හිකතො
විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොති වුත්තං. 

 ජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතූති කතසං ඵස්සාදීනං ධම්මානං අනුච්ඡවිො

මකනොවිඤ්ඤාණධාතු.ඉමස්මිඤ්හිපකදඑෙකමවචිත්තංමිනනට්කඨන මකනො, 

විජානනට්කඨන විඤ්ඤාණං, සභාවට්කඨන නිස්සත්තට්කඨන වා ධාතූති තීහි
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පටුන 

නාකමහි වුත්තං. ඉති ඉමස්මිං ඵස්සපඤ්චමකෙ ඵස්කසො තාව යස්මා ඵස්කසො

එව, න තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම්ඵස්සකජො, චිත්තඤ්ච යස්මා

තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතු එව, තස්මා ඉමස්මිං පදද්වකය 

‘තජ්ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම්ඵස්සජා’ති පඤ්ඤත්ති න ආකරොපිතා. 
විතක්ෙපදාදීසුපනලබ්භමානාපිඉධපච්ඡන්නත්තානඋද්ධටා. 

ඉකමසඤ්ච පන ඵස්සපඤ්චමොනං ධම්මානං පාටිකයක්ෙං පාටිකයක්ෙං
විනිබ්කභොගං ෙත්වා පඤ්ඤත්තිං උද්ධරමාකනන භගවතා දුක්ෙරං ෙතං.
නානාඋදොනඤ්හි නානාකතලානං වා එෙභාජකන පක්ඛිපිත්වා දිවසං 
නිම්මථිතානංවණ්ණගන්ධරසානංනානතායදිස්වාවාඝායිත්වාවාසායිත්වා
වා නානාෙරණංසක්ොභකවයයඤාතුං.එවංසන්කතපිතංදුක්ෙරන්තිවුත්තං. 
සම්මාසම්බුද්කධන පන ඉකමසං අරූපීනං චිත්තකචතසිොනං ධම්මානං
එොරම්මකණ පවත්තමානානංපාටිකයක්ෙංපාටිකයක්ෙංවිනිබ්කභොගංෙත්වා

පඤ්ඤත්තිං උද්ධරමාකනන අතිදුක්ෙරං ෙතං. කතනාහ ආයස්මා

නාගකසනත්කථකරො – 

‘‘දුක්ෙරං, මහාරාජ, භගවතා ෙතන්ති. ‘කිං, භන්කත නාගකසන, 

භගවතා දුක්ෙරං ෙත’න්ති. ‘දුක්ෙරං, මහාරාජ, භගවතා ෙතං, යං
ඉකමසං අරූපීනං චිත්තකචතසිොනං ධම්මානං එොරම්මකණ

පවත්තමානානංවවත්ථානංඅක්ඛාතං–අයං ඵස්කසො, අයංකවදනා, අයං

සඤ්ඤා, අයංකචතනා, ඉදංචිත්ත’න්ති. ‘ඔපම්මං, භන්කත, ෙකරොහී’ති.

‘යථා, මහාරාජ, කෙොචිකදවපුරිකසොනාවායසමුද්දං අජ්කඣොගාකහත්වා

හත්ථපුකටන උදෙං ගකහත්වා ජිව්හාය සායිත්වා ජාකනයය නු කඛො, 

මහාරාජ, කසොපුරිකසො –ඉදංගඞ්ගාය උදෙං, ඉදංයමුනායඋදෙං, ඉදං

අචිරවතියාඋදෙං, ඉදංසරභුයාඋදෙං, ඉදංමහියාඋදෙ’න්ති? ‘දුක්ෙරං, 

භන්කත, ජානිතු’න්ති. ‘තකතොදුක්ෙරතරං කඛො, මහාරාජ, භගවතාෙතං
යං ඉකමසං අරූපීනං චිත්තකචතසිොනං ධම්මානං…කප.… ඉදං

චිත්ත’’’න්ති(මි. ප.2.7.16). 

7. විතක්ෙනිද්කදකසතක්ෙනවකසන  ක්කෙො. තස්සතිත්තෙං තක්කෙසි
කුම්භං තක්කෙසි සෙටං තක්කෙසි කයොජනං තක්කෙසි අද්ධකයොජනං
තක්කෙසීතිඑවං තක්ෙනවකසනපවත්තිකවදිතබ්බා.ඉදංතක්ෙස්සසභාවපදං.

විතක්ෙනවකසන වි ක්කෙො. බලවතරතක්ෙස්කසතං නාමං. සුට්ඨු

ෙප්පනවකසන සඞ්ෙප්කපො. එෙග්ගං චිත්තංආරම්මකණඅප්කපතීති අප්පනා. 

දුතියපදං උපසග්ගවකසන වඩ්ඪිතං. බලවතරා වා අප්පනා බයප්පනා. 

ආරම්මකණ චිත්තං අභිනිකරොකපති පතිට්ඨාකපතීති කච කසො අභිනිකරොපනා. 
යාථාවතාය නියයානිෙතාය ච කුසලභාවප්පත්කතො පසත්කථො සඞ්ෙප්කපොති 

සම්මාසඞ්ෙප්කපො. 
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8. විචාරනිද්කදකස ආරම්මකණචරණෙවකසන චාකරො. ඉදමස්සසභාවපදං.

විචරණවකසන විචාකරො. අනුගන්ත්වාවිචරණවකසන අනුවිචාකරො. උපගන්ත්වා

විචරණවකසන උපවිචාකරොති. උපසග්ගවකසන වා පදානි වඩ්ඪිතානි.

ආරම්මකණ චිත්තං, සරං විය ජියාය, අනුසන්දහිත්වා ඨපනකතො චිත්තස්ස 

අනුසන්ධාන ා. ආරම්මණංඅනුකපක්ඛමාකනොවියතිට්ඨතීති අනුකපක්ෙන ා. 
විචරණවකසනවාඋකපක්ඛනතාඅනුකපක්ඛනතා. 

9. පීතිනිද්කදකස පීතීති සභාවපදං. පමුදිතස්ස භාකවො පාකමොජ්ජං. 

ආකමොදනාොකරො ආකමොදනා. පකමොදනාොකරො පකමොදනා. යථා වා
කභසජ්ජානං වා කතලානං වා උණ්කහොදෙසීකතොදොනං වා එෙකතොෙරණං

කමොදනාති වුච්චති, එවමයම්පි පීති ධම්මානං එෙකතොෙරකණන කමොදනා. 
උපසග්ගවකසන පන මණ්ක ත්වාආකමොදනා පකමොදනාති වුත්තා. හාකසතීති 

හාකසො. පහාකසතීති පහාකසො. හට්ඨපහට්ඨාොරානකමතං අධිවචනං. විත්තීති

විත්තං; ධනස්කසතංනාමං.අයංපන කසොමනස්සපච්චයත්තාවිත්තිසරික්ඛතාය 

විත්ති. යථාහි ධනිකනොධනංපටිච්චකසොමනස්සංඋප්පජ්ජති, එවංපීතිමකතොපි

පීතිං පටිච්ච කසොමනස්සං උප්පජ්ජති, තස්මා විත්තීති වුත්තා.
තුට්ඨිසභාවසණ්ඨිතායපීතියාඑතංනාමං. පීතිමාපනපුග්ගකලොොයචිත්තානං

උග්ගතත්තා අබ්භුග්ගතත්තා උදග්කගොති වුච්චති. උදග්ගස්ස භාකවො ඔදගයං. 

අත්තකනො මනතා අත් මන ා. අනභිරද්ධස්ස හි මකනො දුක්ඛපදට්ඨානත්තා

අත්තකනො මකනො නාම න කහොති, අභිරද්ධස්ස පන සුඛපදට්ඨානත්තා 

අත්තකනොමකනොනාමකහොති.ඉතිඅත්තකනොමනතාඅත්තමනතා, සෙමනතා.
සෙමනස්සභාකවොති අත්කථො.සාපනයස්මානඅඤ්ඤස්සෙස්සචිඅත්තකනො

මනතා, චිත්තස්කසව පකනකසො භාකවො, කචතසිකෙො ධම්කමො, තස්මා 

අත් මන ාචිත් ස්සාති වුත්තා. 

11. එෙග්ගතානිද්කදකසඅචලභාකවනආරම්මකණතිට්ඨතීති ඨිති. පරකතො 
පදද්වයං උපසග්ගවකසන වඩ්ඪිතං. අපිච සම්පයුත්තධම්කම ආරම්මණම්හි 

සම්පිණ්ක ත්වා තිට්ඨතීති සණ්ඨිති. ආරම්මණං ඔගාකහත්වා අනුපවිසිත්වා

තිට්ඨතීති අවට්ඨිති. කුසලපක්ඛස්මිඤ්හි චත්තාකරො ධම්මා ආරම්මණං

ඔගාහන්ති–සද්ධාසතිසමාධි පඤ්ඤාති.කතකනවසද්ධාඔෙප්පනාතිවුත්තා, 

සති අපිලාපනතාති, සමාධි අවට්ඨිතීති, පඤ්ඤා පරිකයොගාහනාති.
අකුසලපක්කඛ පන තකයො ධම්මා ආරම්මණං ඔගාහන්ති – තණ්හා දිට්ඨි
අවිජ්ජාති. කතකනවකතඔඝාතිවුත්තා. චිත්කතෙග්ගතා පකනත්ථනබලවතී
කහොති. යථාහිරජුට්ඨානට්ඨාකනඋදකෙනසිඤ්චිත්වාසම්මට්කඨකථොෙකමව

ොලංරකජො සන්නිසීදති, සුක්ඛන්කතසුක්ඛන්කතපුනපෙතිභාකවනවුට්ඨාති, 
එවකමව අකුසලපක්කඛ චිත්කතෙග්ගතා න බලවතී කහොති. යථා පන තස්මිං
ඨාකන ඝකටහි උදෙං ආසිඤ්චිත්වා කුදාකලන ඛනිත්වා

ආකෙොටනමද්දනඝට්ටනානිෙත්වාඋපලත්කතආදාකස වියඡායාපඤ්ඤායති, 
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වස්සසතාතික්ෙකමපි තංමුහුත්තෙතං විය කහොති, එවකමව කුසලපක්කඛ 
චිත්කතෙග්ගතාබලවතීකහොති. 

උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවකසන පවත්තස්ස විසාහාරස්ස පටිපක්ඛකතො 

අවිසාහාකරො. උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවකසකනව ගච්ඡන්තං චිත්තං වික්ඛිපති නාම.

අයං පන තථාවිකධො වික්කඛකපො න කහොතීති අවික්කෙකපො. 

උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවකසකනවචචිත්තං විසාහටංනාම කහොති, ඉකතොචිකතො ච

හරීයති.අයංපනඑවංඅවිසාහටස්සමානසස්සභාකවොති අවිසාහටමානස ා. 

සමකථොති තිවිකධො සමකථො – චිත්තසමකථො, අධිෙරණසමකථො, 
සබ්බසඞ්ඛාරසමකථොති. තත්ථ අට්ඨසු සමාපත්තීසු චිත්කතෙග්ගතා 
චිත්තසමකථො නාම. තඤ්හි ආගම්ම චිත්තචලනං චිත්තවිප්ඵන්දිතං සම්මති

වූපසම්මති, තස්මා කසො චිත් සමකථොති වුච්චති. සම්මුඛාවිනයාදිසත්තවිකධො
සමකථො අධිෙරණසමකථො නාම. තඤ්හි ආගම්ම තානි තානි අධිෙරණානි 

සම්මන්ති වූපසම්මන්ති, තස්මා කසො අධිෙරණසමකථොති වුච්චති. යස්මා පන

සබ්කබ සඞ්ඛාරා නිබ්බානං ආගම්ම සම්මන්ති වූපසම්මන්ති, තස්මා තං 

සබ්බසඞ්ොරසමකථොති වුච්චති. ඉමස්මිං අත්කථ චිත්තසමකථො අධිප්කපකතො.

සමාධිලක්ඛකණ ඉන්දට්ඨං ොකරතීති සමාධින්ද්රියං. උද්ධච්කච න ෙම්පතීති 

සමාධිබලං.සම්මාසමාධීතියාථාවසමාධිනියයානිෙසමාධි කුසලසමාධි. 

12. සද්ධින්ද්රියනිද්කදකස බුද්ධාදිගුණානංසද්දහනවකසන සද්ධා. බුද්ධාදීනි

වා රතනානි සද්දහති පත්තියායතීති සද්ධා. සද්දහනාති සද්දහනාොකරො.

බුද්ධාදීනංගුකණඔගාහති, භින්දිත්වාවියඅනුපවිසතීති ඔෙප්පනා. බුද්ධාදීනං

ගුකණසු එතායසත්තා අතිවියපසීදන්ති, සයං වා අභිප්පසීදතීති අභිප්පසාකදො. 
ඉදානි යස්මා සද්ධින්ද්රියාදීනං සමාසපදානං වකසන අඤ්ඤස්මිං පරියාකය
ආරද්කධආදිපදංගකහත්වාවපදභාජනංෙරීයති–අයංඅභිධම්කම ධම්මතා–

තස්මාපුන සද්ධාතිවුත්තං.යථාවාඉත්ථියා ඉන්ද්රියංඉත්ථින්ද්රියං, නතථාඉදං.
ඉදං පන සද්ධාව ඉන්ද්රියං සද්ධින්ද්රියන්ති. එවං
සමානාධිෙරණභාවඤාපනත්ථම්පි පුන සද්ධාති වුත්තං. එවං 
සබ්බපදනිද්කදකසසු ආදිපදස්ස පුන වචකන පකයොජනං කවදිතබ්බං.

අධිකමොක්ඛලක්ඛකණ ඉන්දට්ඨංොකරතීති සද්ධින්ද්රියං. අසද්ධිකයන ෙම්පතීති 

සද්ධාබලං. 

13. වීරියින්ද්රියනිද්කදකස කච සිකෙොති ඉදං වීරියස්ස නියමකතො

කචතසිෙභාවදීපනත්ථංවුත්තං.ඉදඤ්හිවීරියං‘‘යදපි, භික්ඛකව, ොයිෙංවීරියං

තදපි වීරියසම්කබොජ්ඣඞ්කගො, යදපි කචතසිෙං වීරියං තදපි 

වීරියසම්කබොජ්ඣඞ්කගොති. ඉතිහිදං උද්කදසං ගච්ඡතී’’ති (සං. නි. 5.233) 
එවමාදීසු සුත්කතසු චඞ්ෙමාදීනි ෙකරොන්තස්ස උප්පන්නත්තා ‘ොයිෙ’න්ති

වුච්චමානම්පි ොයවිඤ්ඤාණං විය ොයිෙං නාම නත්ථි, කචතසිෙකමව
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පටුන 

පකනතන්ති දස්කසතුං ‘කචතසිකෙො’ති වුත්තං. වීරියාරම්කභොතිවීරියසඞ්ඛාකතො
ආරම්කභො.ඉමිනා කසසාරම්කභපටික්ඛිපති.අයඤ්හි ‘ආරම්භ’-සද්කදොෙම්කම
ආපත්තියං කිරියායං වීරිකය හිංසාය විකෙොපකනති අකනකෙසු අත්කථසු
ආගකතො. 

‘‘යංකිඤ්චි දුක්ඛංසම්කභොති, සබ්බං ආරම්භපච්චයා; 

ආරම්භානංනිකරොකධන, නත්ථිදුක්ඛස්සසම්භකවො’’ති.(සු.නි. 749); 

එත්ථ හි ෙම්මං ‘ආරම්කභො’ති ආගතං. ‘‘ආරම්භති ච විප්පටිසාරී ච 

කහොතී’’ති(අ.නි.5.142; පු.ප.191) එත්ථආපත්ති.‘‘මහායඤ්ඤාමහාරම්භා

න කත කහොන්ති මහප්ඵලා’’ති (අ. නි. 4.39; සං. නි. 1.120) එත්ථ

යූපුස්සාපනාදිකිරියා. ‘‘ආරම්භථ නික්ෙමථයුඤ්ජථබුද්ධසාසකන’’ති(සං.නි.

1.185) එත්ථවීරියං.‘‘සමණංකගොතමංඋද්දිස්සපාණංආරභන්තී’’ති(ම.නි.

2.51-52) එත්ථ හිංසා. ‘‘බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා පටිවිරකතො කහොතී’’ති (දී.

නි. 1.10; ම. නි. 1.293) එත්ථ කඡදනභඤ්ජනාදිෙං විකෙොපනං. ඉධ පන

වීරියකමව අධිප්කපතං. කතනාහ – ‘වීරියාරම්කභොති වීරියසඞ්ඛාකතො
ආරම්කභො’ති. වීරියඤ්හි ආරම්භනෙවකසන ආරම්කභොති වුච්චති. ඉදමස්ස

සභාවපදං. කෙොසජ්ජකතො නික්ඛමනවකසන නික්ෙකමො. පරං පරං ඨානං

අක්ෙමනවකසන පරක්ෙකමො. උග්ගන්ත්වා යමනවකසන උයයාකමො. 

බයායමනවකසන වායාකමො. උස්සාහනවකසන උස්සාකහො. 

අධිමත්තුස්සාහනවකසන උස්කසොළ්හී. ථිරභාවට්කඨන ථාකමො. 
චිත්තකචතසිොනං ධාරණවකසන අවිච්කඡදකතො වා පවත්තනවකසන

කුසලසන්තානංධාකරතීති ධිති. 

අපකරො නකයො – නික්ෙකමො කචකසො ොමානං පනුදනාය, පරක්ෙකමො

කචකසො බන්ධනච්කඡදාය, උයයාකමො කචකසො ඔඝනිත්ථරණාය, වායාකමො

කචකසොපාරඞ්ගමනට්කඨන, උස්සාකහොකචකසොපුබ්බඞ්ගමට්කඨන, උස්කසොළ්හී 

කචකසො අධිමත්තට්කඨන, ථාකමො කචකසො පලඝුග්ඝාටනතාය, ධිති කචකසො
අවට්ඨිතිොරිතායාති. 

‘‘ොමංතකචොචන්හාරුචඅට්ඨිචඅවසිස්සතූ’’ති(ම.නි.2.184; සං.නි.

2.22, 237; අ.නි. 2.5; මහානි. 196; චූළනි.ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්කදස 154) 

එවං පවත්තිොකල අසිථිලපරක්ෙමවකසන අසිථිලපරක්ෙම ා; 

ථිරපරක්ෙකමො, දළ්හපරක්ෙකමොති අත්කථො. යස්මා පකනතං වීරියං

කුසලෙම්මෙරණට්ඨාකන ඡන්දං න නික්ඛිපති, ධුරං න නික්ඛිපති, න

ඔතාකරති, න විස්සජ්කජති, අකනොසක්කිතමානසතං ආවහති, තස්මා 

අනික්ඛිත් ෙන්ද ා අනික්ඛිත් ධුර ාති වුත්තං. යථා පන තජ්ජාතිකෙ

උදෙසම්භින්නට්ඨාකන ධුරවාහකගොණං ගණ්හථාති වදන්ති, කසො ජණ්ණුනා
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භූමිං උප්පීකළත්වාපි ධුරං වහති, භූමියං පතිතුං න කදති, එවකමව වීරියං 

කුසලෙම්මෙරණට්ඨාකන ධුරං උක්ඛිපති පග්ගණ්හාති, තස්මා 

ධුරසම්පග්ගාකහොතිවුත්තං.පග්ගහලක්ඛකණඉන්දට්ඨංොකරතීති වීරියින්ද්රියං. 

කෙොසජ්කජ න ෙම්පතීති වීරියබලං. යාථාවනියයානිෙකුසලවායාමතාය 

සම්මාවායාකමො. 

14. සතින්ද්රියනිද්කදකස සරණෙවකසන සති. ඉදං සතියා සභාවපදං. 

පුනප්පුනං සරණකතො අනුස්සරණවකසන අනුස්සති. අභිමුඛං ගන්ත්වා විය

සරණකතොපටිසරණවකසන පටිස්සති. උපසග්ගවකසනවා වඩ්ඪිතමත්තකමතං.

සරණාොකරො සරණ ා. යස්මා පන සරණතාති තිණ්ණං සරණානම්පි නාමං, 
තස්මා තං පටිකසකධතුං පුන සතිග්ගහණං ෙතං. සතිසඞ්ඛාතා සරණතාති

අයඤ්කහත්ථ අත්කථො. සුතපරියත්තස්ස ධාරණභාවකතො ධාරණ ා. 

අනුපවිසනසඞ්ඛාකතනඔගාහනට්කඨනඅපිලාපනභාකවො අපිලාපන ා. යථාහි

ලාබුෙටාහාදීනිඋදකෙප්ලවන්ති, න අනුපවිසන්ති, නතථාආරම්මකණසති.

ආරම්මණඤ්කහසා අනුපවිසති, තස්මා අපිලාපන ාති වුත්තා.

චිරෙතචිරභාසිතානං අසම්මුස්සනභාවකතො අසම්මුස්සන ා. 
උපට්ඨානලක්ඛකණ කජොතනලක්ඛකණ ච ඉන්දට්ඨං ොකරතීති ඉන්ද්රියං.

සතිසඞ්ඛාතං ඉන්ද්රියං සතින්ද්රියං. පමාකද න ෙම්පතීති සතිබලං. යාථාවසති

නියයානිෙසතිකුසලසතීති සම්මාසති. 

16. පඤ්ඤින්ද්රියනිද්කදකසතස්සතස්සඅත්ථස්සපාෙටෙරණසඞ්ඛාකතන

පඤ්ඤාපනට්කඨන පඤ්ඤා. කතන කතන වා අනිච්චාදිනා පොකරන ධම්කම

ජානාතීතිපි පඤ්ඤා. ඉදමස්සා සභාවපදං. පජානනාොකරො පජානනා. 

අනිච්චාදීනි විචිනාතීති විචකයො. පවිචකයොති උපසග්කගන පදං වඩ්ඪිතං. 

චතුසච්චධම්කම විචිනාතීති ධම්මවිචකයො. අනිච්චාදීනං සල්ලක්ඛණවකසන 

සල්ලක්ෙණා. සාකයව පුන උපසග්ගනානත්කතන උපලක්ෙණා

පච්චුපලක්ෙණාති වුත්තා. පණ්ඩිතස්ස භාකවො පණ්ඩිච්චං. කුසලස්ස භාකවො 

කෙොසල්ලං. නිපුණස්ස භාකවො කනපුඤ්ඤං. අනිච්චාදීනං විභාවනවකසන 

කවභබයා. අනිච්චාදීනං චින්තනෙවකසන චින් ා. යස්ස වා උප්පජ්ජති තං 

අනිච්චාදීනි චින්තාකපතීතිපි චින්තා. අනිච්චාදීනි උපපරික්ඛතීති උපපරික්ො.

භූරීති පථවියා නාමං. අයම්පි සණ්හට්කඨන විත්ථටට්කඨන ච භූරී වියාති භූරී. 

කතන වුත්තං – ‘‘භූරී වුච්චති පථවී. තාය පථවීසමාය විත්ථටාය විපුලාය 

පඤ්ඤායසමන්නාගකතොතිභූරිපඤ්කඤොති(මහානි.27). අපිචපඤ්ඤායඑතං
අධිවචනං භූරී’’ති.භූකතඅත්කථරමතීතිපිභූරී.අසනිවියසිලුච්චකයකිකලකස

කමධතිහිංසතීති කමධා. ඛිප්පංගහණධාරණට්කඨනවා කමධා. යස්සඋප්පජ්ජති
තං අත්තහිතපටිපත්තියං සම්පයුත්තධම්කම ච යාථාවලක්ඛණපටිකවකධ

පරිකනතීති පරිණායිො. අනිච්චාදිවකසනධම්කමවිපස්සතීති විපස්සනා. සම්මා

පොකරහි අනිච්චාදීනි ජානාතීති සම්පජඤ්ඤං. උප්පථපටිපන්කන සින්ධකව
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වීථිආකරොපනත්ථං පකතොකදො විය උප්පකථ ධාවනෙං කූටචිත්තං

වීථිආකරොපනත්ථං විජ්ඣතීති පකතොකදො විය පක ොකදො. දස්සනලක්ඛකණ

ඉන්දට්ඨං ොකරතීති ඉන්ද්රියං. පඤ්ඤාසඞ්ඛාතං ඉන්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං. 

අවිජ්ජායන ෙම්පතීති පඤ්ඤාබලං. කිකලසච්කඡදනට්කඨනපඤ්ඤාවසත්ථං 

පඤ්ඤාසත්ථං. අච්චුග්ගතට්කඨනපඤ්ඤාවපාසාකදො පඤ්ඤාපාසාකදො. 

ආකලොෙනට්කඨන පඤ්ඤාව ආකලොකෙො පඤ්ඤාආකලොකෙො. 

ඔභාසනට්කඨන පඤ්ඤාව ඔභාකසො පඤ්ඤාඔභාකසො. පජ්කජොතනට්කඨන 

පඤ්ඤාව පජ්කජොකතො පඤ්ඤාපජ්කජොක ො. පඤ්ඤවකතො හි එෙපල්ලඞ්කෙන
නිසින්නස්ස දසසහස්සිකලොෙධාතු එොකලොො එකෙොභාසා එෙපජ්කජොතා

කහොති, කතකනතංවුත්තං.ඉකමසුපනතීසුපකදසුඑෙපකදනපිඑතස්මිංඅත්කථ

සිද්කධ, යානි පකනතානි ‘‘චත්තාකරොකම, භික්ඛකව, ආකලොො. ෙතකම

චත්තාකරො? චන්දාකලොකෙො සූරියාකලොකෙො අගයාකලොකෙො පඤ්ඤාකලොකෙො.

ඉකම කඛො, භික්ඛකව, චත්තාකරො ආකලොො. එතදග්ගං, භික්ඛකව, ඉකමසං

චතුන්නං ආකලොොනං යදිදං පඤ්ඤාකලොකෙො’’. තථා ‘‘චත්තාකරොකම, 

භික්ඛකව, ඔභාසා…කප.… චත්තාකරොකම, භික්ඛකව, පජ්කජොතා’’ති (අ. නි.

4.144) සත්තානං අජ්ඣාසයවකසන සුත්තානි කදසිතානි, තදනුරූකපකනව
ඉධාපි කදසනා ෙතා. අත්කථො හි අකනකෙහි ආොකරහි විභජ්ජමාකනො

සුවිභත්කතොකහොති.අඤ්ඤථාචඅඤ්කඤොබුජ්ඣති, අඤ්ඤථාච අඤ්කඤොති. 

රතිෙරණට්කඨනපනරතිදායෙට්කඨනරතිජනෙට්කඨනචිත්තීෙතට්කඨන 

දුල්ලභපාතුභාවට්කඨන අතුලට්කඨන අකනොමසත්තපරිකභොගට්කඨන ච 

පඤ්ඤාව රතනං පඤ්ඤාර නං. න කතන සත්තා මුය්හන්ති, සයං වා 

ආරම්මකණ න මුය්හතීති අකමොකහො. ධම්මවිචයපදං වුත්තත්ථකමව. ෙස්මා

පකනතංපුනවුත්තන්ති? අකමොහස්ස කමොහපටිපක්ඛභාවදීපනත්ථං. කතකනතං

දීකපති – ය්වායං අකමොකහො කසො න කෙවලං කමොහකතො අඤ්කඤො ධම්කමො, 

කමොහස්ස පන පටිපක්කඛො, ධම්මවිචයසඞ්ඛාකතො අකමොකහො නාම ඉධ 

අධිප්කපකතොති. සම්මාදිට්ඨීති යාථාවනියයානිෙකුසලදිට්ඨි. 

19. ජීවිතින්ද්රියනිද්කදකස කයො ක සං අරූපීනං ධම්මානං ආයූති කතසං

සම්පයුත්තොනං අරූපධම්මානං කයො ආයාපනට්කඨන ආයු, තස්මිඤ්හි සති

අරූපධම්මා අයන්ති ගච්ඡන්ති පවත්තන්ති, තස්මා ආයූති වුච්චති. ඉදමස්ස
සභාවපදං. යස්මා පකනකත ධම්මා ආයුස්මිංකයව සති තිට්ඨන්ති යකපන්ති

යාකපන්ති ඉරියන්ති වත්තන්ති පාලයන්ති, තස්මා ඨිතීතිආදීනි වුත්තානි. 

වචනත්කථො පකනත්ථ – එතාය තිට්ඨන්තීති ඨිති. යකපන්තීති යපනා. තථා 

යාපනා. එවං බුජ්ඣන්තානං පන වකසන පුරිමපකද රස්සත්තං ෙතං. එතාය

ඉරියන්තීති ඉරියනා. වත්තන්තීති වත් නා. පාලයන්තීති පාලනා. ජීවන්ති

එකතනාති ජීවි ං. අනුපාලනලක්ඛකණඉන්දට්ඨංොකරතීති ජීවිතින්ද්රියං. 
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30. හිරිබලනිද්කදකස යං ස්මිංසමකයතිකයනධම්කමනතස්මිං සමකය.
ලඞ්ගවිපල්ලාසං වා ෙත්වා කයො ධම්කමො තස්මිං සමකයතිපි අත්කථො

කවදිතබ්කබො. හිරියි බ්කබනාති උපකයොගත්කථ ෙරණවචනං.
හිරියිතබ්බයුත්තෙං ොයදුච්චරිතාදිධම්මං හිරියති ජිගුච්ඡතීති අත්කථො. 

පාපොනන්ති ලාමොනං. අකුසලානං ධම්මානන්ති අකෙොසල්ලසම්භූතානං

ධම්මානං. සමාපත්තියාතිඉදම්පිඋපකයොගත්කථෙරණවචනං.කතසංධම්මානං 
සමාපත්තිංපටිලාභංසමඞ්ගීභාවංහිරියතිජිගුච්ඡතීතිඅත්කථො. 

31. ඔත්තප්පබලනිද්කදකස ඔත් ප්පි බ්කබනාති කහත්වත්කථ 
ෙරණවචනං. ඔත්තප්පිතබ්බයුත්තකෙන ඔත්තප්පස්ස කහතුභූකතන
ොයදුච්චරිතාදිනා වුත්තප්පොරාය ච සමාපත්තියා ඔත්තප්පස්ස කහතුභූතාය

ඔත්තප්පති, භායතීති අත්කථො. 

32. අකලොභනිද්කදකස අලුබ්භනෙවකසන අකලොකභො. න ලුබ්භතීතිපි

අකලොකභො. ඉදමස්ස සභාවපදං. අලුබ්භනාති අලුබ්භනාොකරො. කලොභසමඞ්ගී 

පුග්ගකලො ලුබ්භිකතො නාම. න ලුබ්භිකතො අලුබ්භිකතො. අලුබ්භිතස්ස භාකවො 

අලුබ්භි ත් ං. සාරාගපටිපක්ඛකතො න සාරාකගොති අසාරාකගො. අසාරජ්ජනාති

අසාරජ්ජනාොකරො. අසාරජ්ජිතස්ස භාකවො අසාරජ්ජි ත් ං. නඅභිජ්ඣායතීති 

අනභිජ්ඣා. අකලොකභොකුසලමූලන්ති අකලොභසඞ්ඛාතංකුසලමූලං. අකලොකභො
හි කුසලානං ධම්මානං මූලං පච්චයට්කඨනාති කුසලමූලං. කුසලඤ්ච තං
පච්චයට්කඨනමූලඤ්චාතිපිකුසලමූලං. 

33. අකදොසනිද්කදකසඅදුස්සනෙවකසන අකදොකසො. නදුස්සතීතිපිඅකදොකසො. 

ඉදමස්ස සභාවපදං. අදුස්සනාති අදුස්සනාොකරො. අදුස්සිතස්ස භාකවො 

අදුස්සි ත් ං. බයාපාදපටිපක්ඛකතො න බයාපාකදොති අබයාපාකදො. 

කෙොධදුක්ඛපටිපක්ඛකතො න බයාපජ්කජොති අබයාපජ්කජො. අකදොසසඞ්ඛාතං

කුසලමූලං අකදොකසො කුසලමූලං. තංවුත්තත්ථකමව. 

40-41. ොයපස්සද්ධිනිද්කදසාදීසු යස්මා ොකයොති තකයො ඛන්ධා

අධිප්කපතා, තස්මා කවදනාක්ෙන්ධස්සාතිආදිවුත්තං.පස්සම්භන්තිඑතායකත

ධම්මා, විගතදරථා භවන්ති, සමස්සාසප්පත්තාති පස්සද්ධි. දුතියපදං

උපසග්ගවකසන වඩ්ඪිතං. පස්සම්භනාති පස්සම්භනාොකරො. දුතියපදං
උපසග්ගවකසන වඩ්ඪිතං. පස්සද්ධිසමඞ්ගිතාය පටිප්පස්සම්භිතස්ස

ඛන්ධත්තයස්සභාකවො පටිප්පස්සම්භි ත් ං. සබ්බපකදහිපිතිණ්ණංඛන්ධානං 
කිකලසදරථපටිප්පස්සද්ධි එව ෙථිතා. දුතියනකයන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස 
දරථපටිප්පස්සද්ධිෙථිතා. 

42-43. ලහු ාති ලහුතාොකරො. ලහුපරිණාම ාති ලහුපරිණාකමො එකතසං

ධම්මානන්ති ලහුපරිණාමා; කතසං භාකවො ලහුපරිණාමතා; සීඝං සීඝං 
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පරිවත්තනසමත්ථතාති වුත්තං කහොති. අදන්ධන ාති 

ගරුභාවපටික්කඛපවචනකමතං; අභාරියතාති අත්කථො. අවිත්ථන ාති 

මානාදිකිකලසභාරස්සඅභාකවනඅථද්ධතා.එවංපඨකමනතිණ්ණංඛන්ධානං
ලහුතාොකරොෙථිකතො. දුතිකයනවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සලහුතාොකරොෙථිකතො. 

44-45. මුදු ාති මුදුභාකවො. මද්දව ාති මද්දවං වුච්චති සිනිද්ධං, මට්ඨං; 

මද්දවස්ස භාකවො මද්දවතා. අෙක්ෙළ ාති අෙක්ඛළභාකවො. අෙථින ාති

අෙථිනභාකවො. ඉධාපි පුරිමනකයන තිණ්ණං ඛන්ධානං, පච්ඡමනකයන
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සමුදුතාොකරොවෙථිකතො. 

46-47. ෙම්මඤ්ඤ ාති ෙම්මනි සාධුතා; කුසලකිරියාය
විනිකයොගක්ඛමතාති අත්කථො. කසසපදද්වයං බයඤ්ජනවකසන වඩ්ඪිතං. 

පදද්වකයනාපි හි පුරිමනකයන තිණ්ණං ඛන්ධානං, පච්ඡමනකයන
විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස ෙම්මනියාොකරොවෙථිකතො. 

48-49. පගුණ ාති පගුණභාකවො, අනාතුරතා නිග්ගිලානතාති අත්කථො.
කසසපදද්වයං බයඤ්ජනවකසන වඩ්ඪිතං. ඉධාපි පුරිමනකයන තිණ්ණං

ඛන්ධානං, පච්ඡමනකයන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සනිග්ගිලානාොකරොවෙථිකතො. 

50-51. උජුෙ ාති උජුෙභාකවො, උජුකෙනාොකරන පවත්තනතාති
අත්කථො. උජුෙස්ස ඛන්ධත්තයස්ස විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස ච භාකවො උජුෙතා. 

අජිම්හ ාති කගොමුත්තවඞ්ෙභාවපටික්කඛකපො. අවඞ්ෙ ාති

චන්දකලඛාවඞ්ෙභාවපටික්කඛකපො. අකුටිල ාති
නඞ්ගලකෙොටිවඞ්ෙභාවපටික්කඛකපො. 

කයො හි පාපං ෙත්වාව ‘න ෙකරොමී’ති භාසති, කසො ගන්ත්වා 
පච්කචොසක්ෙනතාය ‘කගොමුත්තවඞ්කෙො’ නාම කහොති. කයො පාපං

ෙකරොන්කතොව ‘භායාමහං පාපස්සා’ති භාසති, කසො කයභුකයයන කුටිලතාය
‘චන්දකලඛාවඞ්කෙො’නාමකහොති.කයොපාපං ෙකරොන්කතොව‘කෙොපාපස්සන

භාකයයයා’තිභාසති, කසොනාතිකුටිලතාය‘නඞ්ගලකෙොටිවඞ්කෙො’ නාමකහොති.

යස්ස වා තීණිපි ෙම්මද්වාරානි අසුද්ධානි, කසො ‘කගොමුත්තවඞ්කෙො’ නාම 

කහොති. යස්ස යානි ොනිචි ද්කව, කසො ‘චන්දකලඛාවඞ්කෙො’ නාම. යස්ස

යංකිඤ්චිඑෙං, කසො ‘නඞ්ගලකෙොටිවඞ්කෙොනාම. 

දීඝභාණො පනාහු–එෙච්කචොභික්ඛු සබ්බවකයඑෙවීසතියාඅකනසනාසු, 

ඡසු ච අකගොචකරසු චරති, අයං ‘කගොමුත්තවඞ්කෙො’ නාම. එකෙො පඨමවකය

චතුපාරිසුද්ධිසීලං පරිපූකරති, ලජ්ජී කුක්කුච්චකෙො සික්ඛාොකමො කහොති, 

මජ්ඣිමවයපච්ඡමවකයසුපුරිමසදිකසො, අයං ‘චන්දකලඛාවඞ්කෙො’නාම. එකෙො

පඨමවකය මජ්ඣිමවකයපි චතුපාරිසුද්ධිසීලං පූකරති, ලජ්ජී කුක්කුච්චකෙො 
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සික්ඛාොකමො කහොති, පච්ඡමවකය පුරිමසදිකසො. අයං ‘නඞ්ගලකෙොටිවඞ්කෙො’
නාම. 

තස්සකිකලසවකසනඑවං වඞ්ෙස්ස පුග්ගලස්ස භාකවො ජිම්හතා වඞ්ෙතා
කුටිලතාති වුච්චති. තාසං පටික්කඛපවකසන අජිම්හතාදිො වුත්තා. 

ඛන්ධාධිට්ඨානාව කදසනා ෙතා. ඛන්ධානඤ්හි එතා අජිම්හතාදිො, කනො

පුග්ගලස්සාති.එවංසබ්කබහිපිඉකමහිපකදහිපුරිමනකයන තිණ්ණංඛන්ධානං, 
පච්ඡමනකයන විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්සාති අරූපීනං ධම්මානං නික්කිකලසතාය
උජුතාොකරොවෙථිකතොතිකවදිතබ්කබො. 

ඉදානිය්වායංකයවාපනාතිඅප්පනාවාකරොවුත්කතො, කතන ධම්මුද්කදසවාකර
දස්සිතානං‘කයවාපනොනං’කයවසඞ්කඛපකතොනිද්කදකසොෙථිකතො කහොතීති. 

නිද්කදසවාරෙථානිට්ඨිතා. 

එත්තාවතාපුච්ඡාසමයනිද්කදකසොධම්මුද්කදකසො අප්පනාති උද්කදසවාකර

චතූහි පරිච්කඡකදහි, පුච්ඡා සමයනිද්කදකසො ධම්මුද්කදකසො අප්පනාති 
නිද්කදසවාකර චතූහි පරිච්කඡකදහීති අට්ඨපරිච්කඡදපටිමණ්ඩිකතො
ධම්මවවත්ථානවාකරො නිට්ඨිකතොවකහොති. 

කෙොට්ඨාසවාකරො 

58-120. ඉදානි  ස්මිං කෙො පන සමකය චත් ාකරො ෙන්ධා කහොන්තීති 
සඞ්ගහවාකරොආරද්කධො.කසොඋද්කදසනිද්කදසපටිනිද්කදසානංවකසනතිවිකධො

කහොති. තත්ථ ‘තස්මිං කඛො පන සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා’ති එවමාදිකෙො
උද්කදකසො. ෙතකම තස්මිං සමකය චත්තාකරො ඛන්ධා’තිආදිකෙො නිද්කදකසො.
ෙතකමො තස්මිං සමකය කවදනාක්ඛන්කධොතිආදිකෙො පටිනිද්කදකසොති
කවදිතබ්කබො. 

තත්ථ උද්කදසවාකර චත්තාකරො ඛන්ධාතිආදකයො කතවීසති කෙොට්ඨාසා 
කහොන්ති.කතසංඑවමත්කථොකවදිතබ්කබො –යස්මිංසමකයොමාවචරංපඨමං

මහාකුසලචිත්තං උප්පජ්ජති, කය තස්මිං සමකය චිත්තඞ්ගවකසනඋප්පන්නා, 

ඨකපත්වාකයවාපනකෙ, පාළිආරුළ්හාඅතිකරෙපණ්ණාසධම්මා, කතසබ්කබපි

සඞ්ගය්හමානා රාසට්කඨන චත්තාකරොව ඛන්ධා කහොන්ති. කහට්ඨා වුත්කතන

ආයතනට්කඨන ද්කව ආය නානි කහොන්ති. සභාවට්කඨන සුඤ්ඤතට්කඨන

නිස්සත්තට්කඨන ද්කවව ධාතුකයො කහොන්ති. පච්චයසඞ්ඛාකතනආහාරට්කඨන 

 කයොකවත්ථධම්මා ආහාරා කහොන්ති.අවකසසා කනොආහාරා. 

‘කිං පකනකත අඤ්ඤමඤ්ඤං වා තංසමුට්ඨානරූපස්ස වා පච්චයා න

කහොන්තී’ති? ‘කනො න කහොන්ති. ඉකම පන තථා ච කහොන්ති, අඤ්ඤථා චාති



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 
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පටුන 

සමාකනපි පච්චයත්කත අතිකරෙපච්චයා කහොන්ති, තස්මා ආහාරාති වුත්තා.

ෙථං? එකතසු හි ඵස්සාහාකරො, කයසං ධම්මානං අවකසසා චිත්තකචතසිො

පච්චයා කහොන්ති, කතසඤ්ච පච්චකයො කහොති, තිස්කසො ච කවදනා ආහරති. 
මකනොසඤ්කචතනාහාකරො කතසඤ්ච පච්චකයො කහොතිතකයො චභකවආහරති.
විඤ්ඤාණාහාකරො කතසඤ්ච පච්චකයො කහොති පටිසන්ධිනාමරූපඤ්ච

ආහරතී’ති.‘නනුචකසොවිපාකෙොවඉදංපන කුසලවිඤ්ඤාණ’න්ති? ‘කිඤ්චාපි

කුසලවිඤ්ඤාණං, තංසරික්ඛතාය පන විඤ්ඤාණාහාකරො’ත්කවව වුත්තං.
උපත්ථම්භෙට්කඨන වා ඉකම තකයො ආහාරාති වුත්තා. ඉකම හි

සම්පයුත්තධම්මානං, ෙබළීොරාහාකරොවියරූපොයස්ස, උපත්ථම්භෙපච්චයා
කහොන්ති. කතකනවවුත්තං – ‘‘අරූපිකනොආහාරා සම්පයුත්තොනංධම්මානං

තංසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංආහාරපච්චකයනපච්චකයො’’ති(පට්ඨා.1.1.15). 

අපකරො නකයො – අජ්ඣත්තිෙසන්තතියා විකසසපච්චයත්තා
ෙබළීොරාහාකරො චඉකමචතකයොධම්මාආහාරාතිවුත්තා.විකසසපච්චකයොහි

ෙබළීොරාහාරභක්ඛානං සත්තානං රූපොයස්ස ෙබළීොකරො ආහාකරො; 

නාමොකයකවදනායඵස්කසො, විඤ්ඤාණස්සමකනොසඤ්කචතනා, නාමරූපස්ස
විඤ්ඤාණං.යථාහ– 

‘‘කසයයථාපි, භික්ඛකව, අයං ොකයො ආහාරට්ඨිතිකෙො, ආහාරං

පටිච්ච තිට්ඨති, අනාහාකරො කනො තිට්ඨති’’ (සං. නි. 5.183). තථා

ඵස්සපච්චයා කවදනා, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා

නාමරූපන්ති(සං.නි.2.1). 

අධිපතියට්කඨන පන අට්කඨව ධම්මා ඉන්ද්රියානි කහොන්ති, න අවකසසා.
කතන වුත්තං – අට්ඨින්ද්රියානි කහොන්තීති. උපනිජ්ඣායනට්කඨන පඤ්කචව 
ධම්මාඣානඞ්ගානිකහොන්ති.කතනවුත්තං–පඤ්චඞ්ගිෙංඣානංකහොතීති. 

නියයානට්කඨන චකහත්වට්කඨනචපඤ්කචව ධම්මාමග්ගඞ්ගානිකහොන්ති.
කතන වුත්තං – පඤ්චඞ්ගිකෙො මග්කගො කහොතීති. කිඤ්චාපි හි අට්ඨඞ්ගිකෙො

අරියමග්කගො, කලොකියචිත්කත පන එෙක්ඛකණ තිස්කසො විරතිකයො න

ලබ්භන්ති, තස්මාපඤ්චඞ්ගිකෙොතිවුත්කතො.‘නනුච‘‘යථාගතමග්කගොතිකඛො, 

භික්ඛු, අරියස්කසතං අට්ඨඞ්ගිෙස්ස මග්ගස්ස අධිවචන’’න්ති (සං.නි. 4.245) 

ඉමස්මිං සුත්කත ‘යකථව කලොකුත්තරමග්කගො අට්ඨඞ්ගිකෙො, 
පුබ්බභාගවිපස්සනාමග්කගොපි තකථව අට්ඨඞ්ගිකෙො’ති යථාගතවචකනන

ඉමස්සත්ථස්ස දීපිතත්තා, කලොකියමග්කගනාපි අට්ඨඞ්ගිකෙන භවිතබ්බන්ති? 

න භවිතබ්බං. අයඤ්හි සුත්තන්තිෙකදසනා නාම පරියායකදසනා. කතනාහ –
‘‘පුබ්කබවකඛොපනස්සොයෙම්මං වචීෙම්මංආජීකවොසුපරිසුද්කධොකහොතී’’ති

(ම.නි. 3.431). අයං පනනිප්පරියායකදසනා. කලොකියචිත්තස්මිඤ්හිතිස්කසො

විරතිකයොඑෙක්ඛකණනලබ්භන්ති, තස්මා ‘පඤ්චඞ්ගිකෙො’වවුත්කතොති. 
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අෙම්පියට්කඨනපනසත්කතවධම්මාබලානිකහොන්ති.මූලට්කඨනතකයොව 
ධම්මාකහතූ.ඵුසනට්කඨනඑකෙොවධම්කමොඵස්කසො.කවදයිතට්කඨනඑකෙොව
ධම්කමො කවදනා. සඤ්ජානනට්කඨන එකෙොව ධම්කමො සඤ්ඤා.
කචතයනට්කඨන එකෙොව ධම්කමො කචතනා. චිත්තවිචිත්තට්කඨන එකෙොව
ධම්කමො චිත්තං. රාසට්කඨන කචව කවදයිතට්කඨන ච එකෙොව ධම්කමො
කවදනාක්ඛන්කධො. රාසට්කඨන ච සඤ්ජානනට්කඨන ච එකෙොව ධම්කමො
සඤ්ඤාක්ඛන්කධො. රාසට්කඨන ච අභිසඞ්ඛරණට්කඨන ච එකෙොව ධම්කමො
සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො. රාසට්කඨන ච චිත්තවිචිත්තට්කඨන ච එකෙොව ධම්කමො
විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො. විජානනට්කඨන කචව කහට්ඨා වුත්තආයතනට්කඨන ච
එෙකමව මනායතනං. විජානනට්කඨන ච අධිපතියට්කඨන ච එෙකමව 
මනින්ද්රියං. විජානනට්කඨන ච සභාවසුඤ්ඤතනිස්සත්තට්කඨන ච එකෙොව

ධම්කමො මකනොවිඤ්ඤාණධාතුනාමකහොති, නඅවකසසා.ඨකපත්වාපනචිත්තං, 

යථාවුත්කතනඅත්කථන අවකසසාසබ්කබපිධම්මාඑෙංධම්මායතනකමව, එො
චධම්මධාතුකයවකහොතීති. 

කය වා පන  ස්මිං සමකයති ඉමිනා පන අප්පනාවාකරන ඉධාපි කහට්ඨා

වුත්තා කයවාපනොව සඞ්ගහිතා. යථා ච ඉධ එවං සබ්බත්ථ. ඉකතො පරඤ්හි
එත්තෙම්පි න විචාරයිස්සාම. නිද්කදසපටිනිද්කදසවාකරසු කහට්ඨා
වුත්තනකයකනවඅත්කථොකවදිතබ්කබොති. 

සඞ්ගහවාකරොනිට්ඨිකතො. 

කෙොට්ඨාසවාකරොතිපිඑතස්කසවනාමං. 

සුඤ්ඤතවාකරො 

121-145. ඉදානි  ස්මිංකෙොපනසමකයධම්මා කහොන්තීතිසුඤ්ඤතවාකරො
ආරද්කධො. කසො උද්කදසනිද්කදසවකසන ද්විධා වවත්ථිකතො. තත්ථ

උද්කදසවාකර ‘ධම්මාකහොන්තී’ති ඉමිනාසද්ධිංචතුවීසතිකෙොට්ඨාසාකහොන්ති.
සබ්බකෙොට්ඨාකසසු ච ‘චත්තාකරො ද්කව තකයො’ති ගණනපරිච්කඡකදො න

වුත්කතො. ෙස්මා? සඞ්ගහවාකර පරිච්ඡන්නත්තා. තත්ථ පරිච්ඡන්නධම්මාකයව
හි ඉධාපි වුත්තා. න කහත්ථ සත්කතො වා භාකවො වා අත්තා වා උපලබ්භති.
ධම්මාව එකත ධම්මමත්තා අසාරා අපරිණායොති ඉමිස්සා සුඤ්ඤතාය 
දීපනත්ථං වුත්තා. තස්මා එවකමත්ථ අත්කථො කවදිතබ්කබො – යස්මිං සමකය

ොමාවචරං පඨමංමහාකුසලචිත්තංඋප්පජ්ජති, තස්මිංසමකයචිත්තඞ්ගවකසන
උප්පන්නා අතිකරෙපණ්ණාසධම්මා සභාවට්කඨන ධම්මා එව කහොන්ති. න
අඤ්කඤොකෙොචිසත්කතොවාභාකවො වාකපොකසොවාපුග්ගකලොවාකහොතීති.තථා
රාසට්කඨන ඛන්ධාව කහොන්තීති. එවං පුරිමනකයකනව සබ්බපකදසු

අත්ථකයොජනා කවදිතබ්බා. යස්මා පන ඣානකතො අඤ්ඤං ඣානඞ්ගං, 

මග්ගකතො වා අඤ්ඤං මග්ගඞ්ගංනත්ථි, තස්මා ඉධ ‘ඣානං කහොති, මග්කගො 
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කහොති’ ඉච්කචව වුත්තං. උපනිජ්ඣායනට්කඨන හිඣානකමව කහත්වට්කඨන
මග්කගොව කහොති.නඅඤ්කඤොකෙොචිසත්කතොවාභාකවොවාති.එවංසබ්බපකදසු
අත්ථකයොජනාොතබ්බා. නිද්කදසවාකරොඋත්තානත්කථොකයවාති. 

සුඤ්ඤතවාකරොනිට්ඨිකතො. 

නිට්ඨිතාචතීහිමහාවාකරහිමණ්ක ත්වානිද්දිට්ඨස්ස 

පඨමචිත්තස්සඅත්ථවණ්ණනා. 

දුතියචිත්තං 

146. ඉදානි දුතියචිත්තාදීනිදස්කසතුංපුන ‘‘ෙ කමධම්මා’’තිආදි ආරද්ධං.
කතසු සබ්කබසුපි පඨමචිත්කත වුත්තනකයකනව තකයො තකයො මහාවාරා

කවදිතබ්බා. න කෙවලඤ්ච මහාවාරා එව, පඨමචිත්කත වුත්තසදිසානං
සබ්බපදානං අත්කථොපි වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො. ඉකතො පරම්පි
අපුබ්බපදවණ්ණනංකයව ෙරිස්සාම. ඉමස්මිං තාව දුතියචිත්තනිද්කදකස 

සසඞ්ොකරනාති ඉදකමව අපුබ්බං. තස්සත්කථො – සහ සඞ්ඛාකරනාති
සසඞ්ඛාකරො. කතන සසඞ්ඛාකරන සප්පකයොකගන සඋපාකයන
පච්චයගකණනාති අත්කථො. කයන හි ආරම්මණාදිනා පච්චයගකණන පඨමං

මහාචිත්තංඋප්පජ්ජති, කතකනවසප්පකයොකගනසඋපාකයනඉදං උප්පජ්ජති. 

තස්කසවං උප්පත්ති කවදිතබ්බා – ඉකධෙච්කචො භික්ඛු විහාරපච්චන්කත
වසමාකනො කචතියඞ්ගණසම්මජ්ජනකවලාය වා කථරුපට්ඨානකවලාය වා 

සම්පත්තාය, ධම්මසවනදිවකසවාසම්පත්කත‘මය්හංගන්ත්වාපච්චාගච්ඡකතො

අතිදූරං භවිස්සති, නගමිස්සාමී’තිචින්කතත්වාපුනචින්කතති–‘භික්ඛුස්සනාම 

කචතියඞ්ගණං වා කථරුපට්ඨානං වා ධම්මසවනං වා අගන්තුං අසාරුප්පං, 

ගමිස්සාමී’ති ගච්ඡති. තස්කසවං අත්තකනො පකයොකගන වා, පකරන වා
වත්තාදීනං අෙරකණ ච ආදීනවං ෙරකණ ච ආනිසංසං දස්කසත්වා

ඔවදියමානස්ස, නිග්ගහවකසකනව වා ‘එහි, ඉදං ෙකරොහී’ති ොරියමානස්ස
උප්පන්නං කුසලචිත්තං සසඞ්ඛාකරන පච්චයගකණන උප්පන්නං නාම 

කහොතීති. 

දුතියචිත්තං. 

තතියචිත්තං 

147-148. තතිකයඤාකණන විප්පයුත්තන්ති ඤාණවිප්පයුත් ං. ඉදම්පි හි
ආරම්මකණ හට්ඨපහට්ඨං කහොති පරිච්ඡන්දෙඤාණං පකනත්ථ න කහොති.
තස්මා ඉදං දහරකුමාරොනං භික්ඛුං දිස්වා ‘අයං කථකරො මය්හ’න්ති

වන්දනොකල, කතකනව නකයන කචතියවන්දනධම්මසවනොලාදීසු ච
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උප්පජ්ජතීතිකවදිතබ්බං.පාළියංපකනත්ථසත්තසු ඨාකනසුපඤ්ඤාපරිහායති.
කසසංපාෙතිෙකමවාති. 

තතියචිත්තං. 

චතුත්ථචිත්තං 

149. චතුත්ථචිත්කතපිඑකසවනකයො.ඉදංපනසසඞ්ඛාකරනාතිවචනකතො
යදා මාතාපිතකරො දහරකුමාරකෙ සීකස ගකහත්වා කචතියාදීනි වන්දාකපන්ති
කත ච අනත්ථිො සමානාපි හට්ඨපහට්ඨාව වන්දන්ති. එවරූකප ොකල
ලබ්භතීතිකවදිතබ්බං. 

චතුත්ථචිත්තං. 

පඤ්චමචිත්තං 

150. පඤ්චකම උකපක්ොසහග න්ති උකපක්ඛාකවදනාය සම්පයුත්තං. 
ඉදඤ්හි ආරම්මකණ මජ්ඣත්තං කහොති. පරිච්ඡන්දෙඤාණං පකනත්ථ
කහොතිකයව. පාළියං පකනත්ථ ඣානචතුක්කෙ උකපක්ඛා කහොතීති
ඉන්ද්රියට්ඨකෙ උකපක්ඛින්ද්රියං කහොතීති වත්වා සබ්කබසම්පි කවදනාදිපදානං
නිද්කදකස සාතාසාතසුඛදුක්ඛපටික්කඛපවකසන කදසනං ෙත්වා 
අදුක්ඛමසුඛකවදනා ෙථිතා. තස්සා මජ්ඣත්තලක්ඛකණ
ඉන්දත්තෙරණවකසන උකපක්ඛින්ද්රියභාකවො කවදිතබ්කබො. පදපටිපාටියා ච
එෙස්මිං ඨාකන පීති පරිහීනා. තස්මා චිත්තඞ්ගවකසන පාළිආරුළ්හා
පඤ්චපණ්ණාකසව ධම්මා කහොන්ති. කතසං වකසන සබ්බකෙොට්ඨාකසසු
සබ්බවාකරසුචවිනිච්ඡකයොකවදිතබ්කබො. 

පඤ්චමචිත්තං. 

ඡට්ඨචිත්තාදි 

156-9. ඡට්ඨසත්තමඅට්ඨමානි දුතියතතියචතුත්කථසු වුත්තනකයකනව
කවදිතබ්බානි. කෙවලඤ්හි ඉකමසු කවදනාපරිවත්තනඤ්කචව පීතිපරිහානඤ්ච
කහොති. කසසං සද්ධිං උප්පත්තිනකයන තාදිසකමව. ෙරුණාමුදිතා

පරිෙම්මොකලපි හි ඉකමසං උප්පත්ති මහාඅට්ඨෙථායං අනුඤ්ඤාතා එව.
ඉමානිඅට්ඨොමාවචරකුසලචිත්තානි නාම. 

පුඤ්ඤකිරියවත්ථාදිෙථා 

තානි සබ්බානිපි දසහි පුඤ්ඤකිරියවත්ථූහි දීකපතබ්බානි. ෙථං? දානමයං

පුඤ්ඤකිරියවත්ථු, සීලමයං… භාවනාමයං… අපචිතිසහගතං…
කවයයාවච්චසහගතං… පත්තානුප්පදානං…අබ්භනුකමොදනං…කදසනාමයං…
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සවනමයං…දිට්ඨිජුෙම්මං පුඤ්ඤකිරියවත්ථූතිඉමානිදසපුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි
නාම.තත්ථදානකමවදානමයං. පුඤ්ඤකිරියාචසාකතසංකතසංආනිසංසානං
වත්ථුචාතිපුඤ්ඤකිරියවත්ථු.කසකසසුපි එකසවනකයො. 

තත්ථ චීවරාදීසුචතූසුපච්චකයසු, රූපාදීසු වාඡසුආරම්මකණසු, අන්නාදීසු

වා දසසු දානවත්ථූසු, තංතං කදන්තස්සකතසං කතසං උප්පාදනකතො පට්ඨාය 

පුබ්බභාකග, පරිච්චාගොකල, පච්ඡා කසොමනස්සචිත්කතන අනුස්සරණොකල

චාතිතීසුොකලසුපවත්තාකචතනා ‘දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු’නාම. 

පඤ්චසීලං අට්ඨසීලං දසසීලං සමාදියන්තස්ස, ‘පබ්බජිස්සාමී’ති විහාරං

ගච්ඡන්තස්ස, පබ්බජන්තස්ස, ‘මකනොරථං මත්ථෙං පාකපත්වා පබ්බජිකතො 

වත’ම්හි, ‘සාධු සාධූ’ති ආවජ්කජන්තස්ස, පාතිකමොක්ඛං සංවරන්තස්ස, 

චීවරාදකයො පච්චකය පච්චකවක්ඛන්තස්ස, ආපාථගකතසු රූපාදීසු

චක්ඛුද්වාරාදීනි සංවරන්තස්ස, ආජීවං කසොකධන්තස්ස ච පවත්තා කචතනා 

‘සීලමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු’නාම. 

පටිසම්භිදායං වුත්කතන විපස්සනාමග්කගන චක්ඛුං අනිච්චකතො දුක්ඛකතො
අනත්තකතො භාකවන්තස්ස…කප.… මනං… රූකප…කප.… ධම්කම… 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං…කප.… මකනොවිඤ්ඤාණං,… චක්ඛුසම්ඵස්සං…කප.…

මකනොසම්ඵස්සං, චක්ඛුසම්ඵස්සජං කවදනං…කප.… මකනොසම්ඵස්සජං

කවදනං, …කප.… රූපසඤ්ඤං…කප.… ජරාමරණං අනිච්චකතො දුක්ඛකතො

අනත්තකතො භාකවන්තස්ස පවත්තා කචතනා, අට්ඨතිංසාය වා ආරම්මකණසු

අප්පනංඅප්පත්තාසබ්බාපිකචතනා ‘භාවනාමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු’නාම. 

මහල්ලෙං පන දිස්වා 
පච්චුග්ගමනපත්තචීවරපටිග්ගහණඅභිවාදනමග්ගසම්පදානාදිවකසන 

‘අපචිතිසහග ං’ කවදිතබ්බං. 

වුඩ්ෙතරානංවත්තප්පටිපත්තිෙරණවකසනගාමංපිණ් ායපවිට්ඨං භික්ඛුං

දිස්වාපත්තංගකහත්වාගාකමභික්ඛංසමාදකපත්වාඋපසංහරණවකසන, ‘ගච්ඡ 

භික්ඛූනංපත්තංආහරා’තිසුත්වාකවකගනගන්ත්වාපත්තාහරණාදිවකසනච 

ොයකවයයාවටිෙොකල ‘කවයයාවච්චසහග ං’ කවදිතබ්බං. 

දානං දත්වා ගන්ධාදීහි පූජං ෙත්වා ‘අසුෙස්ස නාම පත්ති කහොතූ’ති වා, 

‘සබ්බසත්තානංකහොතූ’තිවාපත්තිංදදකතො ‘පත් ානුප්පදානං’ කවදිතබ්බං.කිං

පකනවංපත්තිංදදකතො පුඤ්ඤක්ඛකයොකහොතීති? නකහොති.යථාපනඑෙංදීපං
ජාකලත්වා තකතො දීපසහස්සං ජාකලන්තස්ස පඨමදීකපො ඛීකණොති න

වත්තබ්කබො; පුරිමාකලොකෙන පන සද්ධිං පච්ඡමාකලොකෙො එෙකතො හුත්වා
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පටුන 

අතිමහාකහොති.එවකමවපත්තිං දදකතොපරිහානිනාම නත්ථි.වුඩ්ඪිකයවපන
කහොතීතිකවදිතබ්කබො. 

පකරහි දින්නාය පත්තියා වා අඤ්ඤාය වා පුඤ්ඤකිරියාය ‘සාධු සාධූ’ති

අනුකමොදනවකසන ‘අබ්භනුකමොදනං’ කවදිතබ්බං. 

එකෙො ‘එවං මං ධම්මෙථිකෙොති මං ජානිස්සන්තී’ති ඉච්ඡාය ඨත්වා 

ලාභගරුකෙො හුත්වා කදකසති, තං න මහප්ඵලං. එකෙො අත්තකනො පගුණං

ධම්මං අපච්චාසීසමාකනො විමුත්තායතනසීකසන පකරසං කදකසති, ඉදං 

‘කදසනාමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු’නාම. 

එකෙො සුණන්කතො ‘ඉති මං සද්කධොති ජානිස්සන්තී’ති සුණාති, තං න 

මහප්ඵලං.එකෙො ‘එවංකමමහප්ඵලංභවිස්සතී’තිහිතඵරකණනමුදුචිත්කතන

ධම්මංසුණාති, ඉදං ‘සවනමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු’නාම. 

දිට්ඨිං උජුං ෙකරොන්තස්ස ‘දිට්ඨිජුෙම්මං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු’ නාම.

දීඝභාණො පනාහු – ‘දිට්ඨිජුෙම්මං සබ්කබසං නියමලක්ඛණං, යංකිඤ්චි
පුඤ්ඤංෙකරොන්තස්සහි දිට්ඨියාඋජුෙභාකවකනවමහප්ඵලංකහොතී’ති. 

එකතසු පන පුඤ්ඤකිරියවත්ථූසු දානමයං තාව ‘දානං දස්සාමී’ති 

චින්කතන්තස්ස උප්පජ්ජති, දානං දදකතො උප්පජ්ජති, ‘දින්නං කම’ති 

පච්චකවක්ඛන්තස්ස උප්පජ්ජති. එවං පුබ්බකචතනං මුඤ්චනකචතනං
අපරකචතනන්ති තිස්කසොපි කචතනා එෙකතො ෙත්වා ‘දානමයං

පුඤ්ඤකිරියවත්ථු’ නාම කහොති. සීලමයම්පි ‘සීලං පූකරස්සාමී’ති

චින්කතන්තස්ස උප්පජ්ජති, සීලපූරණොකල උප්පජ්ජති, ‘පූරිතං කම’ති
පච්චකවක්ඛන්තස්ස උප්පජ්ජති. තා සබ්බාපි එෙකතො ෙත්වා ‘සීලමයං 
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු’ නාම කහොති…කප.… දිට්ඨිජුෙම්මම්පි ‘දිට්ඨිං උජුෙං 

ෙරිස්සාමී’තිචින්කතන්තස්සඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිංඋජුංෙකරොන්තස්ස උප්පජ්ජති, 

‘දිට්ඨිකමඋජුොෙතා’තිපච්චකවක්ඛන්තස්සඋප්පජ්ජති.තා සබ්බාපිඑෙකතො
ෙත්වා‘දිට්ඨිජුෙම්මංපුඤ්ඤකිරියවත්ථු’නාමකහොති. 

සුත්කත පන තීණිකයව පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනි ආගතානි. කතසු ඉතකරසම්පි
සඞ්ගකහොකවදිතබ්කබො.අපචිතිකවයයාවච්චානිහිසීලමකය සඞ්ගහංගච්ඡන්ති.
පත්තානුප්පදානඅබ්භනුකමොදනානි දානමකය. කදසනාසවනදිට්ඨිජුෙම්මානි
භාවනාමකය. කය පන ‘දිට්ඨිජුෙම්මං සබ්කබසං නියමලක්ඛණ’න්ති වදන්ති
කතසං තං තීසුපි සඞ්ගහං ගච්ඡති. එවකමතානි සඞ්කඛපකතො තීණි හුත්වා
විත්ථාරකතොදසකහොන්ති. 

කතසු ‘දානං දස්සාමී’ති චින්කතන්කතො අට්ඨන්නං

ොමාවචරකුසලචිත්තානංඅඤ්ඤතකරකනවචින්කතති; දදමාකනොපිකතසංකයව 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

182 

පටුන 

අඤ්ඤතකරන කදති; ‘දානං කම දින්න’න්ති පච්චකවක්ඛන්කතොපි කතසංකයව
අඤ්ඤතකරන පච්චකවක්ඛති.‘සීලංපූකරස්සාමී’තිචින්කතන්කතොපිකතසංකයව

අඤ්ඤතකරනචින්කතති; සීලංපූකරන්කතොපිකතසංකයවඅඤ්ඤතකරනපූකරති, 

‘සීලං කම පූරිත’න්ති පච්චකවක්ඛන්කතොපි කතසංකයව අඤ්ඤතකරන
පච්චකවක්ඛති. ‘භාවනං භාකවස්සාමී’ති චින්කතන්කතොපි කතසංකයව

අඤ්ඤතකරන චින්කතති; භාකවන්කතොපි කතසංකයව අඤ්ඤතකරන භාකවති; 

‘භාවනා කම භාවිතා’ති පච්චකවක්ඛන්කතොපි කතසංකයව අඤ්ඤතකරන 
පච්චකවක්ඛති. 

‘කජට්ඨාපචිතිෙම්මං ෙරිස්සාමී’ති චින්කතන්කතොපි කතසංකයව

අඤ්ඤතකරන චින්කතති, ෙකරොන්කතොපි කතසංකයව අඤ්ඤතකරන ෙකරොති, 

‘ෙතං කම’ති පච්චකවක්ඛන්කතොපි කතසංකයව අඤ්ඤතකරන පච්චකවක්ඛති. 

‘ොයකවයයාවටිෙෙම්මංෙරිස්සාමී’තිචින්කතන්කතොපි, ෙකරොන්කතොපි, ‘ෙතං
කම’ති පච්චකවක්ඛන්කතොපිකතසංකයවඅඤ්ඤතකරනපච්චකවක්ඛති. ‘පත්තිං

දස්සාමී’ති චින්කතන්කතොපි, දදන්කතොපි, ‘දින්නං කම’ති පච්චකවක්ඛන්කතොපි, 

‘පත්තිං වා කසසකුසලං වා අනුකමොදිස්සාමී’ති චින්කතන්කතොපි කතසංකයව

අඤ්ඤතකරන චින්කතති; අනුකමොදන්කතොපි කතසංකයව අඤ්ඤතකරන

අනුකමොදති, ‘අනුකමොදිතං කම’ති පච්චකවක්ඛන්කතොපි කතසංකයව
අඤ්ඤතකරන පච්චකවක්ඛති. ‘ධම්මං කදකසස්සාමී’ති චින්කතන්කතොපි

කතසංකයව අඤ්ඤතකරනචින්කතති, කදකසන්කතොපිකතසංකයවඅඤ්ඤතකරන

කදකසති, ‘කදසිකතො කම’ති පච්චකවක්ඛන්කතොපි කතසංකයව අඤ්ඤතකරන
පච්චකවක්ඛති. ‘ධම්මං කසොස්සාමී’ති චින්කතන්කතොපි කතසංකයව

අඤ්ඤතකරන චින්කතති, සුණන්කතොපි කතසංකයව අඤ්ඤතකරන සුණාති, 

‘සුකතොකම’තිපච්චකවක්ඛන්කතොපිකතසංකයවඅඤ්ඤතකරනපච්චකවක්ඛති.
‘දිට්ඨිං උජුෙං ෙරිස්සාමී’ති චින්කතන්කතොපි කතසංකයව අඤ්ඤතකරන 

චින්කතති, උජුං ෙකරොන්කතො පන චතුන්නං ඤාණසම්පයුත්තානං

අඤ්ඤතකරන ෙකරොති, ‘දිට්ඨි කම උජුො ෙතා’ති පච්චකවක්ඛන්කතො
අට්ඨන්නංඅඤ්ඤතකරනපච්චකවක්ඛති. 

ඉමස්මිං ඨාකනචත්තාරි අනන් ානිනාමගහිතානි.චත්තාරිහිඅනන්තානි

–ආොකසොඅනන්කතො, චක්ෙවාළානිඅනන්තානි, සත්තනිොකයොඅනන්කතො, 
බුද්ධඤ්ඤාණං අනන්තං. ආොසස්ස හි පුරත්ථිමාය දිසාය වා 
පච්ඡමුත්තරදක්ඛිණාසු වා එත්තොනි වා කයොජනසතානි එත්තොනි වා
කයොජනසහස්සානීති පරිච්කඡකදො නත්ථි. සිකනරුමත්තම්පි අකයොකූටං පථවිං

ද්විධාෙත්වාකහට්ඨාඛිත්තං භස්කසකථව, කනොපතිට්ඨංලකභථ, එවංආොසං
අනන්තංනාම. 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

183 

පටුන 

චක්ෙවාළානම්පිසකතහිවා සහස්කසහිවා පරිච්කඡකදොනත්ථි. සකචපි හි

අෙනිට්ඨභවකන නිබ්බත්තා, දළ්හථාමධනුග්ගහස්ස ලහුකෙන සකරන තිරියං
තාලච්ඡායං අතික්ෙමනමත්කතන ොකලන චක්ෙවාළසතසහස්සං
අතික්ෙමනසමත්කථන ජකවන සමන්නාගතා චත්තාකරො මහාබ්රහ්මාකනො 

‘චක්ෙවාළපරියන්තං පස්සිස්සාමා’ති කතන ජකවන ධාකවයයං, 

චක්ෙවාළපරියන්තංඅදිස්වාවපරිනිබ්බාකයයයං, එවං චක්ෙවාළානිඅනන්තානි
නාම. 

එත්තකෙසු පන චක්ෙවාකළසු උදෙට්ඨෙථලට්ඨෙසත්තානං පමාණං
නත්ථි. එවං සත්තනිොකයො අනන්කතො නාම. තකතොපි බුද්ධඤාණං
අනන්තකමව. 

එවං අපරිමාකණසු චක්ෙවාකළසු අපරිමාණානං සත්තානං 
ොමාවචරකසොමනස්සසහගතඤාණසම්පයුත්තඅසඞ්ඛාරිෙකුසලචිත්තානි
එෙස්ස බහූනි උප්පජ්ජන්ති. බහූනම්පි බහූනි උප්පජ්ජන්ති. තානි සබ්බානිපි
ොමාවචරට්කඨන කසොමනස්සසහගතට්කඨන ඤාණසම්පයුත්තට්කඨන
අසඞ්ඛාරිෙට්කඨන එෙත්තං ගච්ඡන්ති. එෙකමව කසොමනස්සසහගතං
තිකහතුෙං අසඞ්ඛාරිෙං මහාචිත්තං කහොති. තථා සසඞ්ඛාරිෙං 
මහාචිත්තං…කප.… තථා උකපක්ඛාසහගතං ඤාණවිප්පයුත්තං ද්විකහතුෙං 
සසඞ්ඛාරිෙචිත්තන්ති. එවං සබ්බානිපි අපරිමාකණසු චක්ෙවාකළසු
අපරිමාණානං සත්තානං උප්පජ්ජමානානි ොමාවචරකුසලචිත්තානි

සම්මාසම්බුද්කධොමහාතුලායතුලයමාකනොවිය, තුම්කබපක්ඛිපිත්වාමිනමාකනො

විය, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණන පරිච්ඡන්දිත්වා ‘අට්කඨකවතානී’ති
සරික්ඛට්කඨනඅට්කඨවකෙොට්ඨාකසෙත්වාදස්කසසි. 

පුන ඉමස්මිං ඨාකන ඡබ්බිකධන පුඤ්ඤායූහනං නාම ගහිතං. පුඤ්ඤඤ්හි

අත්ථිසයංොරංඅත්ථි පරංොරං, අත්ථිසාහත්ථිෙංඅත්ථිආණත්තිෙං, අත්ථි
සම්පජානෙතංඅත්ථි අසම්පජානෙතන්ති. 

තත්ථ අත්තකනොධම්මතායෙතං ‘සයංොරං’ නාම.පරංෙකරොන්තංදිස්වා

ෙතං ‘පරංොරං’ නාම. සහත්කථන ෙතං ‘සාහත්ථිෙං’ නාම. ආණාකපත්වා

ොරිතං ‘ආණත්තිෙං’ නාම. ෙම්මඤ්ච ඵලඤ්ච සද්දහිත්වා ෙතං 

‘සම්පජානෙ ං’ නාම. ෙම්මම්පි ඵලම්පි අජානිත්වා ෙතං ‘අසම්පජානෙ ං’ 
නාම. කතසු සයංොරං ෙකරොන්කතොපි ඉකමසං අට්ඨන්නං කුසලචිත්තානං

අඤ්ඤතකරකනව ෙකරොති. පරංොරං ෙකරොන්කතොපි, සහත්කථන

ෙකරොන්කතොපි, ආණාකපත්වා ෙකරොන්කතොපි ඉකමසං අට්ඨන්නං 
කුසලචිත්තානං අඤ්ඤතකරකනව ෙකරොති. සම්පජානෙරණං පන චතූහි
ඤාණසම්පයුත්කතහිකහොති. අසම්පජානෙරණංචතූහිඤාණවිප්පයුත්කතහි. 
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අපරාපිඉමස්මිංඨාකනචතස්කසො දක්ඛිණාවිසුද්ධිකයො ගහිතා–පච්චයානං

ධම්මිෙතා, කචතනාමහත්තං, වත්ථුසම්පත්ති, ගුණාතිකරෙතාති. තත්ථ

ධම්කමනසකමනඋප්පන්නාපච්චයා ‘ධම්මිො’ නාම.සද්දහිත්වා ඔෙප්කපත්වා 

දදකතො පන ‘කච නාමහත් ං’ නාම කහොති. ඛීණාසවභාකවො ‘වත්ථුසම්පත්ති’ 

නාම. ඛීණාසවස්කසවනිකරොධා වුට්ඨිතභාකවො ‘ගුණාතිකරෙ ා’ නාම. ඉමානි
චත්තාරි සකමොධාකනත්වා දාතුං සක්කෙොන්තස්ස ොමාවචරං කුසලං
ඉමස්මිංකයව අත්තභාකව විපාෙං කදති. 

පුණ්ණෙකසට්ඨිොෙවලයසුමනමාලාොරාදීනං (ධ. ප. අට්ඨ. 2.225

පුණ්ණදාසීවත්ථු)(ධ. ප.අට්ඨ.1.67සුමනමාලාොරවත්ථු)විය. 

සඞ්කඛපකතො පකනතං සබ්බම්පි ොමාවචරකුසලචිත්තං ‘චිත්ත’න්ති 

ෙරිත්වා චිත්තවිචිත්තට්කඨන එෙකමව කහොති. කවදනාවකසන
කසොමනස්සසහගතං උකපක්ඛාසහගතන්ති දුවිධං කහොති.
ඤාණවිභත්තිකදසනාවකසන චතුබ්බිධං කහොති. කසොමනස්සසහගතං
ඤාණසම්පයුත්තං අසඞ්ඛාරිෙං මහාචිත්තඤ්හි උකපක්ඛාසහගතං 
ඤාණසම්පයුත්තං අසඞ්ඛාරිෙං මහාචිත්තඤ්ච ඤාණසම්පයුත්තට්කඨන

අසඞ්ඛාරිෙට්කඨන ච එෙකමව කහොති. තථා ඤාණසම්පයුත්තං සසඞ්ඛාරිෙං, 

ඤාණවිප්පයුත්තං අසඞ්ඛාරිෙං, ඤාණවිප්පයුත්තං සසඞ්ඛාරිෙඤ්චාති. එවං
ඤාණවිභත්තිකදසනාවකසන චතුබ්බිකධ පකනතස්මිං
අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරවිභත්තිකතො චත්තාරි අසඞ්ඛාරිොනි චත්තාරි 

සසඞ්ඛාරිොනීති අට්කඨව කුසලචිත්තානි කහොන්ති. තානි යාථාවකතොඤත්වා
භගවා සබ්බඤ්ඤූ ගණීවකරො මුනිකසට්කඨො ආචික්ඛති කදකසති පඤ්ඤකපති
පට්ඨකපතිවිවරතිවිභජති උත්තානීෙකරොතීති. 

අට්ඨසාලනියාධම්මසඞ්ගහට්ඨෙථාය 

ොමාවචරකුසලනිද්කදකසොසමත්කතො. 

රූපාවචරකුසලවණ්ණනා 

චතුක්ෙනකයොපඨමජ්ඣානං 

160. ඉදානි රූපාවචරකුසලං දස්කසතුං ෙ කම ධම්මා කුසලාතිආදි

ආරද්ධං. තත්ථ රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවතීති රූපං වුච්චති රූපභකවො. 

උපපත්තීති නිබ්බත්ති ජාති සඤ්ජාති. මග්කගොති උපාකයො. වචනත්කථො
පකනත්ථ–තංඋපපත්තිංමග්ගතිගකවසති ජකනතිනිප්ඵාකදතීතිමග්කගො.ඉදං
වුත්තං කහොති – කයන මග්කගන රූපභකව උපපත්ති කහොති නිබ්බත්ති ජාති

සඤ්ජාති, තංමග්ගංභාකවතීති.කිංපකනකතනනියමකතොරූපභකවඋපපත්ති 

කහොතීති? න කහොති. ‘‘සමාධිං, භික්ඛකව, භාකවථ, සමාහිකතො යථාභූතං

පජානාතිපස්සතී’’ති (සං.නි.3.5; 4.99; 5.1071; කනත්ති.40; මි.ප.2.1.15) 
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එවං වුත්කතන හි නිබ්කබධභාගිකයන රූපභවාතික්ෙකමොපි කහොති.

රූපූපපත්තියා පන ඉකතො අඤ්කඤො මග්කගො නාම නත්ථි, කතන වුත්තං
‘රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවතී’ති. අත්ථකතො චායං මග්කගො නාම කචතනාපි

කහොති, කචතනාය සම්පයුත්තධම්මාපි, තදුභයම්පි. ‘‘නිරයඤ්චාහං, සාරිපුත්ත, 

පජානාමිනිරයගාමිඤ්චමග්ග’’න්ති(ම.නි.1.153) හි එත්ථකචතනාමග්කගො
නාම. 

‘‘සද්ධාහිරියංකුසලඤ්චදානං, ධම්මාඑකතසප්පුරිසානුයාතා; 

එතඤ්හිමග්ගංදිවියංවදන්ති, එකතනහිගච්ඡතිකදවකලොෙ’’න්ති. (අ.

නි.8.32); 

එත්ථකචතනාසම්පයුත්තධම්මාමග්කගොනාම. ‘‘අයං, භික්ඛකව, මග්කගො, 

අයං පටිපදා’’ති සඞ්ඛාරුපපත්තිසුත්තාදීසු (ම. නි. 3.161 ආදකයො) කචතනාපි 
කචතනාසම්පයුත්තධම්මාපි මග්කගො නාම. ඉමස්මිං පන ඨාකන ‘ඣාන’න්ති
වචනකතො කචතනාසම්පයුත්තා අධිප්කපතා. යස්මා පන ඣානකචතනා

පටිසන්ධිං ආෙඩ්ෙති, තස්මා කචතනාපි කචතනාසම්පයුත්තධම්මාපි
වට්ටන්තිකයව. 

භාකවතීතිජකනතිඋප්පාකදතිවඩ්කෙති.අයං තාවඉධභාවනායඅත්කථො.
අඤ්ඤත්ථ පන උපසග්ගවකසන සම්භාවනා පරිභාවනා විභාවනාති එවං 
අඤ්ඤථාපිඅත්කථොකහොති.තත්ථ‘‘ඉධුදායිමමසාවොඅධිසීකලසම්භාකවන්ති

–සීලවා සමකණොකගොතකමො, පරකමනසීලක්ඛන්කධනසමන්නාගකතො’’ති (ම.

නි. 2.243) අයං සම්භාවනා නාම; ඔෙප්පනාති අත්කථො. ‘‘සීලපරිභාවිකතො

සමාධි මහප්ඵකලො කහොති මහානිසංකසො, සමාධිපරිභාවිතා පඤ්ඤා මහප්ඵලා 

කහොතිමහානිසංසා, පඤ්ඤාපරිභාවිතංචිත්තංසම්මකදවආසකවහිවිමුච්චතී’’ති

(දී.නි. 2.186) අයංපරිභාවනානාම; වාසනාතිඅත්කථො.‘‘ඉඞ්ඝරූපංවිභාකවහි, 
කවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාකර… විඤ්ඤාණං විභාකවහී’’ති අයං විභාවනා

නාම; අන්තරධාපනාතිඅත්කථො.‘‘පුන චපරං, උදායි, අක්ඛාතාමයාසාවොනං

පටිපදා, යථාපටිපන්නාකමසාවොචත්තාකරො සතිපට්ඨාකනභාකවන්තී’’ති(ම.

නි.2.247), අයංපනඋප්පාදනවඩ්ෙනට්කඨනභාවනානාම. ඉමස්මිම්පිඨාකන
අයකමව අධිප්කපතා. කතන වුත්තං – ‘භාකවතීති ජකනති උප්පාකදති 
වඩ්කෙතී’ති. 

ෙස්මාපකනත්ථ, යථාොමාවචරකුසලනිද්කදකසධම්මපුබ්බඞ්ගමා කදසනා

ෙතා තථා අෙත්වා, පුග්ගලපුබ්බඞ්ගමා ෙතාති? පටිපදාය සාකධතබ්බකතො.

ඉදඤ්හි චතූසු පටිපදාසු අඤ්ඤතරාය සාකධතබ්බං; න ොමාවචරං විය විනා 
පටිපදායඋප්පජ්ජති.පටිපදාචනාකමසාපටිපන්නකෙසතිකහොතීතිඑතමත්ථං
දස්කසතුං පුග්ගලපුබ්බඞ්ගමං කදසනං ෙකරොන්කතො ‘රූපූපපත්තියා මග්ගං
භාකවතී’තිආහ. 
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විවිච්කචවොකමහීතිොකමහි විවිච්චිත්වා, විනාහුත්වා, අපක්ෙමිත්වා.කයො
පනායකමත්ථ ‘එව’-ොකරො කසො නියමත්කථොති කවදිතබ්කබො. යස්මා ච

නියමත්කථො, තස්මා තස්මිං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරණසමකය

අවිජ්ජමානානම්පි ොමානං තස්ස පඨමජ්ඣානස්ස පටිපක්ඛභාවං, 

ොමපරිච්චාකගකනව චස්ස අධිගමං දීකපති. ෙථං? ‘විවිච්කචව ොකමහී’ති
එවඤ්හිනියකම ෙරියමාකනඉදංපඤ්ඤායති–නූනිමස්සොමාපටිපක්ඛභූතා

කයසු සති ඉදං න පවත්තති, අන්ධොකර සති පදීකපොභාකසො විය? කතසං
පරිච්චාකගකනවචස්සඅධිගකමොකහොති ඔරිමතීරපරිච්චාකගනපාරිමතීරස්කසව.
තස්මානියමංෙකරොතීති. 

තත්ථසියා–‘ෙස්මාපකනසපුබ්බපකදකයවවුත්කතො, නඋත්තරපකද? කිං

අකුසකලහි ධම්කමහි අවිවිච්චාපි ඣානං උපසම්පජ්ජ විහකරයයා’ති? න කඛො
පකනතං එවං දට්ඨබ්බං. තංනිස්සරණකතො හි පුබ්බපකද එස වුත්කතො.
ොමධාතුසමතික්ෙමනකතො හි ොමරාගපටිපක්ඛකතො ච ඉදං ඣානං

ොමානකමව නිස්සරණං. යථාහ – ‘‘ොමානකමතං නිස්සරණං යදිදං

කනක්ඛම්ම’’න්ති(ඉතිවු.72; දී.නි.3.353). උත්තරපකදපිපන, යථා‘‘ඉකධව, 

භික්ඛකව, සමකණො, ඉධ දුතිකයො සමකණො’’ති (ම. නි. 1.139; අ. නි. 4.241) 

එත්ථ ‘එව’-ොකරොආකනත්වාවුච්චති, එවංවත්තබ්කබො.නහිසක්ොඉකතො
අඤ්කඤහිපි නීවරණසඞ්ඛාකතහි අකුසකලහි ධම්කමහි අවිවිච්ච ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරිතුං, තස්මා ‘විවිච්කචව ොකමහි විවිච්කචව අකුසකලහි
ධම්කමහී’තිඑවංපදද්වකයපිඑසදට්ඨබ්කබො.පදද්වකයපිචකිඤ්චාපි විවිච්චාති
ඉමිනා සාධාරණවචකනනතදඞ්ගවිකවොදකයොොයවිකවොදකයො ච සබ්කබපි

විකවො සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති, තථාපි ොයවිකවකෙො චිත්තවිකවකෙො
වික්ඛම්භනවිකවකෙොතිතකයොඑවඉධ දට්ඨබ්බා. 

ොකමහීති ඉමිනා පන පකදන කය ච නිද්කදකස ‘‘ෙතකම වත්ථුොමා? 

මනාපියා රූපා’’තිආදිනා (මහානි. 1) නකයන වත්ථුොමා වුත්තා, කය ච

තත්කථවවිභඞ්කගච ‘‘ඡන්කදොොකමො, රාකගො ොකමො, ඡන්දරාකගො ොකමො; 

සඞ්ෙප්කපොොකමො, රාකගොොකමො, සඞ්ෙප්පරාකගොොකමො; ඉකමවුච්චන්ති

ොමා’’ති (මහානි. 1; විභ. 564) එවං කිකලසොමා වුත්තා, කත සබ්කබපි
සඞ්ගහිතාඉච්කචව දට්ඨබ්බා.එවඤ්හිසතිවිවිච්කචවොකමහීතිවත්ථුොකමහිපි
විවිච්කචවාතිඅත්කථො යුජ්ජති.කතනොයවිකවකෙොවුත්කතොකහොති. 

විවිච්ච අකුසකලහි ධම්කමහීති කිකලසොකමහි සබ්බාකුසකලහි වා
විවිච්චාති අත්කථො යුජ්ජති. කතන චිත්තවිකවකෙො වුත්කතො කහොති. පුරිකමන

කචත්ථ වත්ථුොකමහි විකවෙවචනකතො එව ොමසුඛපරිච්චාකගො, දුතිකයන
කිකලසොකමහිවිකවෙවචනකතොකනක්ඛම්මසුඛපරිග්ගකහොවිභාවිකතොකහොති.
එවං වත්ථුොමකිකලසොමවිකවෙවචනකතොකයව ච එකතසං පඨකමන



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

187 

පටුන 

සංකිකලසවත්ථුප්පහානං, දුතිකයන සංකිකලසප්පහානං; පඨකමන

කලොලභාවස්ස කහතුපරිච්චාකගො, දුතිකයන බාලභාවස්ස; පඨකමන ච 

පකයොගසුද්ධි, දුතිකයනආසයකපොසනංවිභාවිතංකහොතීතිඤාතබ්බං.එසතාව
නකයො‘ොකමහී’ති එත්ථවුත්තොකමසුවත්ථුොමපක්කඛ. 

කිකලසොමපක්කඛපන‘ඡන්කදොතිචරාකගො’තිචඑවමාදීහිඅකනෙකභකදො 
ොමච්ඡන්කදොකයව ොකමොති අධිප්කපකතො. කසො ච අකුසලපරියාපන්කනොපි 

සමාකනො ‘‘තත්ථෙතකමොොමච්ඡන්කදොොකමො’’තිආදිනානකයන විභඞ්කග 

(විභ. 564) ඣානපටිපක්ඛකතො විසුං වුත්කතො. කිකලසොමත්තා වා පුරිමපකද

වුත්කතො, අකුසලපරියාපන්නත්තා දුතියපකද. අකනෙකභදකතො චස්ස
‘ොමකතො’ති අවත්වා ‘ොකමහී’ති වුත්තං. අඤ්කඤසම්පි ච ධම්මානං

අකුසලභාකව විජ්ජමාකන ‘‘තත්ථ ෙතකම අකුසලා ධම්මා? 

ොමච්ඡන්කදො’’තිආදිනා නකයන විභඞ්කග 
උපරිඣානඞ්ගපච්චනීෙපටිපක්ඛභාවදස්සනකතො නීවරණාකනව වුත්තානි. 

නීවරණානි හි ඣානඞ්ගපච්චනීොනි. කතසං ඣානඞ්ගාකනව පටිපක්ඛානි, 

විද්ධංසොනි, විඝාතොනීති වුත්තං කහොති. තථා හි ‘‘සමාධි ොමච්ඡන්දස්ස

පටිපක්කඛො, පීති බයාපාදස්ස, විතක්කෙො ථිනමිද්ධස්ස, සුඛං

උද්ධච්චකුක්කුච්චස්ස, විචාකරො විචිකිච්ඡායා’’ති කපටකෙ වුත්තං. 

එවකමත්ථ ‘විවිච්කචව ොකමහී’ති ඉමිනා ොමච්ඡන්දස්ස 
වික්ඛම්භනවිකවකෙො වුත්කතො කහොති. ‘විවිච්ච අකුසකලහි ධම්කමහී’ති ඉමිනා 
පඤ්චන්නම්පි නීවරණානං. අග්ගහිතග්ගහකණන පන පඨකමන

ොමච්ඡන්දස්ස, දුතිකයන කසසනීවරණානං; තථාපඨකමනතීසුඅකුසලමූකලසු

පඤ්චොමගුණකභදවිසයස්ස කලොභස්ස, දුතිකයන ආඝාතවත්ථුකභදාදිවිසයානං 
කදොසකමොහානං. ඔඝාදීසු වා ධම්කමසු පඨකමන 
ොකමොඝොමකයොගොමාසවොමුපාදානඅභිජ්ඣාොයගන්ථොමරාගසංකයොජ

නානං, දුතිකයන අවකසසඔඝකයොගාසවඋපාදානගන්ථසංකයොජනානං.පඨකමන

ච තණ්හාය තංසම්පයුත්තොනඤ්ච, දුතිකයන අවිජ්ජාය

තංසම්පයුත්තොනඤ්ච. අපිච පඨකමන කලොභසම්පයුත්තඅට්ඨචිත්තුප්පාදානං, 
දුතිකයන කසසානං චතුන්නං අකුසලචිත්තුප්පාදානං වික්ඛම්භනවිකවකෙො
වුත්කතො කහොතීති කවදිතබ්කබො. අයං තාව ‘විවිච්කචව ොකමහි විවිච්ච
අකුසකලහිධම්කමහී’තිඑත්ථ අත්ථප්පොසනා. 

එත්තාවතා ච පඨමස්ස ඣානස්ස පහානඞ්ගං දස්කසත්වා ඉදානි 

සම්පකයොගඞ්ගං දස්කසතුං සවි ක්ෙං සවිචාරන්තිආදි වුත්තං. තත්ථ කහට්ඨා
වුත්තලක්ඛණාදිවිභාකගන අප්පනාසම්පකයොගකතො රූපාවචරභාවප්පත්කතන 
විතක්කෙනකචවවිචාකරනචසහවත්තති.රුක්කඛොවියපුප්කඵනචඵකලන
චාති ඉදං ඣානං සවිතක්ෙං සවිචාරන්ති වුච්චති. විභඞ්කග පන ‘‘ඉමිනා ච
විතක්කෙනඉමිනා චවිචාකරන උකපකතොකහොතිසමුකපකතො’’තිආදිනා (විභ.
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565) නකයන පුග්ගලාධිට්ඨානා කදසනා ෙතා. අත්කථො පන තත්රපි එවකමව
දට්ඨබ්කබො. 

විකවෙජන්ති – එත්ථ විවිත්ති විකවකෙො. නීවරණවිගකමොති අත්කථො.

විවිත්කතොති වා විකවකෙො, නීවරණවිවිත්කතො ඣානසම්පයුත්තධම්මරාසීති

අත්කථො.තස්මාවිකවො, තස්මිංවාවිකවකෙ, ජාතන්ති විකවෙජං. පීතිසුෙන්ති
– එත්ථ පීතිසුඛානි කහට්ඨා පොසිතාකනව. කතසු පන වුත්තප්පොරාය
පඤ්චවිධාය පීතියා යා අප්පනාසමාධිස්ස මූලං හුත්වා වඩ්ෙමානා
සමාධිසම්පකයොගං ගතා ඵරණාපීති – අයං ඉමස්මිං අත්කථඅධිප්කපතා පීතීති.

අයඤ්ච පීති ඉදඤ්ච සුඛං අස්ස ඣානස්ස, අස්මිං වා ඣාකන අත්ථීති ඉදං

ඣානංපීතිසුඛන්තිවුච්චති.අථවාපීතිචසුඛඤ්චපීතිසුඛං, ධම්මවිනයාදකයො

විය. විකවෙජං පීතිසුඛමස්ස ඣානස්ස, අස්මිං වා ඣාකන, අත්ථීති එවම්පි
විකවෙජං පීතිසුඛං. යකථව හි ඣානං එවං පීතිසුඛම්කපත්ථ විකවෙජකමව
කහොති. තඤ්චස්සඅත්ථි.තස්මාඑෙපකදකනව ‘විකවෙජංපීතිසුඛ’න්තිවත්තුං
යුජ්ජති. විභඞ්කග පන ‘‘ඉදං සුඛං ඉමාය පීතියා සහගත’’න්තිආදිනානකයන
වුත්තං.අත්කථොපන තත්ථාපිඑවකමවදට්ඨබ්කබො. 

පඨමං ඣානන්ති –එත්ථගණනානුපුබ්බතාපඨමං. පඨමංඋප්පන්නන්ති
පඨමං. පඨමං සමාපජ්ජිතබ්බන්තිපි පඨමං. ඉදං පන න එෙන්තලක්ඛණං.
චිණ්ණවසීභාකවො හි අට්ඨසමාපත්තිලාභී ආදිකතො පට්ඨාය මත්ථෙං
පාකපන්කතොපි සමාපජ්ජිතුං සක්කෙොති. මත්ථෙකතො පට්ඨාය ආදිං
පාකපන්කතොපි සමාපජ්ජිතුං සක්කෙොති. අන්තරන්තරා ඔක්ෙමන්කතොපි
සක්කෙොති.එවංපුබ්බුප්පත්තියට්කඨනපනපඨමංනාමකහොති. 

ඣානන්තිදුවිධංඣානං– ආරම්මණූපනිජ්ඣානංලක්ඛණූපනිජ්ඣානන්ති.
තත්ථ අට්ඨ සමාපත්තිකයො පථවිෙසිණාදිආරම්මණං උපනිජ්ඣායන්තීති
ආරම්මණූපනිජ්ඣානන්ති සඞ්ඛයං ගතා. විපස්සනාමග්ගඵලානි පන
ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං නාම. තත්ථ විපස්සනා අනිච්චාදිලක්ඛණස්ස
උපනිජ්ඣානකතො ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං. විපස්සනාය ෙතකිච්චස්ස මග්කගන
ඉජ්ඣනකතො මග්කගො ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං. ඵලං පන නිකරොධසච්චං
තථලක්ඛණං උපනිජ්ඣායතීති ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං නාම. කතසු ඉමස්මිං
අත්කථ ආරම්මණූපනිජ්ඣානං අධිප්කපතං. තස්මා ආරම්මණූපනිජ්ඣානකතො
පච්චනීෙජ්ඣාපනකතොවාඣානන්ති කවදිතබ්බං. 

උපසම්පජ්ජාති උපගන්ත්වා, පාපුණිත්වාතිවුත්තංකහොති.උපසම්පාදයිත්වා
වා නිප්ඵාකදත්වාති වුත්තං කහොති. විභඞ්කග පන ‘‘උපසම්පජ්ජාති පඨමස්ස
ඣානස්සලාකභො පටිලාකභොපත්තිසම්පත්තිඵුසනාසච්ඡකිරියාඋපසම්පදා’’ති

(විභ.570) වුත්තං. තස්සාපිඑවකමවත්කථොදට්ඨබ්කබො. විහරතීතිතදනුරූකපන 

ඉරියාපථවිහාකරන ඉතිවුත්තප්පොරජ්ඣානසමඞ්ගී හුත්වා අත්තභාවස්ස



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

189 

පටුන 

ඉරියනං වුත්තිං පාලනං යපනං යාපනං චාරං විහාරං අභිනිප්ඵාකදති.

වුත්තඤ්කහතංවිභඞ්කග– ‘‘විහරතීතිඉරියතිවත්තතිපාකලතියකපතියාකපති

චරතිවිහරති, කතනවුච්චති විහරතී’’ති(විභ.512, 571). 

පථවිෙසිණන්ති එත්ථ පථවිමණ් ලම්පි සෙලට්කඨන පථවිෙසිණන්ති
වුච්චති. තං නිස්සාය පටිලද්ධං නිමිත්තම්පි. පථවිෙසිණනිමිත්කත
පටිලද්ධජ්ඣානම්පි. තත්ථ ඉමස්මිං අත්කථ ඣානං පථවීෙසිණන්ති
කවදිතබ්බං. පථවිෙසිණසඞ්ඛාතංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරතීති අයඤ්කහත්ථ 
සඞ්කඛපත්කථො. ඉමස්මිං පන පථවිෙසිකණ පරිෙම්මං ෙත්වා 
චතුක්ෙපඤ්චෙජ්ඣානානි නිබ්බත්කතත්වා ඣානපදට්ඨානං විපස්සනං

වඩ්කෙත්වා අරහත්තං පත්තුොකමන කුලපුත්කතන කිං ෙත්තබ්බන්ති? 

ආදිකතො තාව 
පාතිකමොක්ඛසංවරඉන්ද්රියසංවරආජීවපාරිසුද්ධිපච්චයසන්නිස්සිතසඞ්ඛාතානි

චත්තාරි සීලානි විකසොකධත්වා සුපරිසුද්කධ සීකල පතිට්ඨිකතන, ය්වාස්ස

ආවාසාදීසු දසසු පලකබොකධසු පලකබොකධො අත්ථි, තං උපච්ඡන්දිත්වා
ෙම්මට්ඨානදායෙං ෙලයාණමිත්තං උපසඞ්ෙමිත්වා පාළියා ආගකතසු
අට්ඨතිංසාය ෙම්මට්ඨාකනසු අත්තකනො චරියානුකූලං ෙම්මට්ඨානං

උපපරික්ඛන්කතන සචස්ස ඉදං පථවිෙසිණං අනුකූලං කහොති, ඉදකමව 
ෙම්මට්ඨානං ගකහත්වා ඣානභාවනාය අනනුරූපං විහාරං පහාය අනුරූකප
විහාකර විහරන්කතන ඛුද්දෙපලකබොධුපච්කඡදං ෙත්වා 
ෙසිණපරිෙම්මනිමිත්තානුරක්ඛණසත්තඅසප්පායපරිවජ්ජනසත්තසප්පායකසව
නදසවිධඅප්පනාකෙොසල්ලප්පකභදං සබ්බං භාවනාවිධානං අපරිහාකපන්කතන
ඣානාධිගමත්ථාය පටිපජ්ජිතබ්බං. අයකමත්ථ සඞ්කඛකපො. විත්ථාකරො පන 

විසුද්ධිමග්කග (විසුද්ධි. 1.51 ආදකයො) වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො. යථා
කචත්ථ එවං ඉකතො පකරසුපි. සබ්බෙම්මට්ඨානානඤ්හි භාවනාවිධානං සබ්බං
අට්ඨෙථානකයනගකහත්වාවිසුද්ධිමග්කග විත්ථාරිතං.කිංකතනතත්ථතත්ථ
පුනවුත්කතනාතිනනංපුන විත්ථාරයාම.පාළියාපනකහට්ඨාඅනාගතංඅත්ථං
අපරිහාකපන්තානිරන්තරං අනුපදවණ්ණනකමවෙරිස්සාම. 

 ස්මිංසමකයතිතස්මිංපඨමජ්ඣානං උපසම්පජ්ජවිහරණසමකය. ඵස්කසො

කහොති…කප.… අවික්කෙකපො කහොතීති ඉකම ොමාවචරපඨමකුසලචිත්කත
වුත්තප්පොරාය පදපටිපාටියා ඡපණ්ණාස ධම්මා කහොන්ති. කෙවලඤ්හි කත

ොමාවචරා, ඉකම භූමන්තරවකසන මහග්ගතා රූපාවචරාති අයකමත්ථ
විකසකසො. කසසංතාදිසකමව.කයවාපනොපකනත්ථඡන්දාදකයොචත්තාකරොව
ලබ්භන්ති. කෙොට්ඨාසවාරසුඤ්ඤතවාරාපාෙතිොඑවාති. 

පඨමං. 
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දුතියජ්ඣානං 

161-162. දුතියජ්ඣානනිද්කදකස වි ක්ෙවිචාරානං වූපසමාති විතක්ෙස්ස

චවිචාරස්සචාතිඉකමසං ද්වින්නංවූපසමා, සමතික්ෙමා; දුතියජ්ඣානක්ඛකණ
අපාතුභාවාති වුත්තං කහොති. තත්ථ කිඤ්චාපි දුතියජ්ඣාකන සබ්කබපි

පඨමජ්ඣානධම්මා න සන්ති, අඤ්කඤකයව හි පඨමජ්ඣාකන ඵස්සාදකයො

අඤ්කඤ ඉධ, ඔළාරිෙස්ස පන ඔළාරිෙස්ස අඞ්ගස්ස සමතික්ෙමා 
පඨමජ්ඣානකතො පකරසං දුතියජ්ඣානාදීනං අධිගකමො කහොතීති දීපනත්ථං

විතක්ෙවිචාරානං වූපසමාතිඑවංවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. අජ්ඣත් න්තිඉධ– 

නියෙජ්ඣත්තං අධිප්කපතං. විභඞ්කග පන ‘‘අජ්ඣත්තං පච්චත්ත’’න්ති (විභ.

573) එත්තෙකමවවුත්තං.යස්මානියෙජ්ඣත්තංඅධිප්කපතං, තස්මාඅත්තනි

ජාතං, අත්තකනොසන්තාකනනිබ්බත්තන්තිඅයකමත්ථඅත්කථො. 

සම්පසාදනන්ති සම්පසාදනං වුච්චති සද්ධා. සම්පසාදනකයොගකතො

ඣානම්පි සම්පසාදනං, නීලවණ්ණකයොගකතො නීලවත්ථං විය. යස්මා වා තං
ඣානං සම්පසාදනසමන්නාගතත්තා විතක්ෙවිචාරක්කඛොභවූපසමකනන ච

කචකතො සම්පසාදයති, තස්මාපි සම්පසාදනන්ති වුත්තං. ඉමස්මිඤ්ච

අත්ථවිෙප්කප ‘සම්පසාදනං කචතකසො’ති එවං පදසම්බන්කධො කවදිතබ්කබො.

පුරිමස්මිං පන අත්ථවිෙප්කප ‘කචතකසො’ති එතං එකෙොදිභාකවන සද්ධිං
කයොකජතබ්බං. 

තත්රායං අත්ථකයොජනා – එකෙො උකදතීති එකෙොදි, විතක්ෙවිචාකරහි
අනජ්ඣාරුළ්හත්තාඅග්කගොකසට්කඨො හුත්වාඋකදතීතිඅත්කථො.කසට්කඨොපි හි
කලොකෙ එකෙොති වුච්චති. විතක්ෙවිචාරවිරහකතො වා එකෙො අසහාකයො
හුත්වාතිපි වත්තුං වට්ටති. අථ වා සම්පයුත්තධම්කම උදායතීති උදි.

උට්ඨාකපතීති අත්කථො. කසට්ඨට්කඨන එකෙො ච කසො උදි චාති එකෙොදි. 
සමාධිස්කසතං අධිවචනං. ඉති ඉමං එකෙොදිං භාකවති වඩ්කෙතීති ඉදං

දුතියජ්ඣානං එකෙොදිභාවං. කසො පනායං එකෙොදි යස්මා කචතකසො, න

සත්තස්ස, නජීවස්ස, තස්මාඑතං‘කචතකසොඑකෙොදිභාව’න්ති වුත්තං. 

‘නනුචායංසද්ධාපඨමජ්ඣාකනපිඅත්ථි, අයඤ්චඑකෙොදිනාමකෙොසමාධි, 

අථ ෙස්මා ඉදකමව සම්පසාදනං කචතකසො එකෙොදිභාවඤ්චාති වුත්තන්ති? 

වුච්චකත – ‘අදුඤ්හි පඨමජ්ඣානං විතක්ෙවිචාරක්කඛොකභන

වීචිතරඞ්ගසමාකුලමිව ජලං න සුප්පසන්නං කහොති, තස්මා සතියාපි සද්ධාය 
සම්පසාදන’න්ති නවුත්තං.නසුප්පසන්නත්තා එවකචත්ථසමාධිපිනසුට්ඨු 
පාෙකටො. තස්මා එකෙොදිභාවන්තිපි න වුත්තං. ඉමස්මිං පන ඣාකන 

විතක්ෙවිචාරපලකබොධාභාකවන ලද්කධොොසා බලවතී සද්ධා, 
බලවසද්ධාසහායපටිලාකභකනව සමාධිපි පාෙකටො. තස්මා ඉදකමව එවං

වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. විභඞ්කග පන ‘‘සම්පසාදනන්ති යා සද්ධා සද්දහනා
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ඔෙප්පනාඅභිප්පසාකදො; කචතකසොඑකෙොදිභාවන්තියා චිත්තස්සඨිති…කප.…

සම්මාසමාධී’’ති (විභ. 574-575) එත්තෙකමව වුත්තං. එවං වුත්කතන
පකනකතන සද්ධිං අයං අත්ථවණ්ණනා යථා න විරුජ්ඣති අඤ්ඤදත්ථු

සංසන්දති කචවසකමතිච, එවංකවදිතබ්බා. 

අවි ක්ෙංඅවිචාරන්තිභාවනායපහීනත්තා එතස්මිංඑතස්සවාවිතක්කෙො
නත්ථීති අවිතක්ෙං. ඉමිනාව නකයන අවිචාරං. විභඞ්කගපි වුත්තං – ‘‘ඉති
අයඤ්ච විතක්කෙො අයඤ්ච විචාකරො සන්තා කහොන්ති සමිතා වූපසන්තා 
අත්ථඞ්ගතා අබ්භත්ථඞ්ගතා අප්පිතා බයප්පිතා කසොසිතා විකසොසිතා

බයන්තීෙතා, කතනවුච්චතිඅවිතක්ෙංඅවිචාර’’න්ති. 

එත්ථාහ – නනු ච විතක්ෙවිචාරානං වූපසමාති ඉමිනාපි අයමත්කථො 

සිද්කධො? අථ ෙස්මා පුන ‘වුත්තං අවිතක්ෙං අවිචාර’න්ති? වුච්චකත –

එවකමතං, සිද්කධොවායමත්කථො, නපකනතංතදත්ථදීපෙං.නනුඅකවොචුම්හ –
‘ඔළාරිෙස්සපනඔළාරිෙස්ස අඞ්ගස්සසමතික්ෙමාපඨමජ්ඣානකතොපකරසං
දුතියජ්ඣානාදීනං සමධිගකමොකහොතීතිදීපනත්ථංවිතක්ෙවිචාරානංවූපසමාති
එවං වුත්ත’න්ති. 

අපිචවිතක්ෙවිචාරානංවූපසමාඉදංසම්පසාදනං, න කිකලසොලුසියස්ස; 

විතක්ෙවිචාරානඤ්ච වූපසමා එකෙොදිභාවං, න උපචාරජ්ඣානමිව 

නීවරණප්පහානා; න පඨමජ්ඣානමිව ච අඞ්ගපාතුභාවාති එවං
සම්පසාදනඑකෙොදිභාවානං කහතුපරිදීපෙමිදං වචනං. තථා විතක්ෙවිචාරානං

වූපසමා ඉදං අවිතක්ෙං අවිචාරං, න තතියචතුත්ථජ්ඣානානි විය, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි විය ච, අභාවාති එවං අවිතක්ෙඅවිචාරභාවස්ස

කහතුපරිදීපෙඤ්ච, න විතක්ෙවිචාරාභාවමත්තපරිදීපෙං. 

විතක්ෙවිචාරාභාවමත්තපරිදීපෙකමවපනඅවිතක්ෙංඅවිචාරන්තිඉදං වචනං, 
තස්මාපුරිමං වත්වාපිපුනවත්තබ්බකමවාති. 

සමාධිජන්ති පඨමජ්ඣානසමාධිකතො සම්පයුත්තසමාධිකතො වා ජාතන්ති

අත්කථො. තත්ථ කිඤ්චාපි පඨමම්පි සම්පයුත්තසමාධිකතො ජාතං, අථ කඛො

අයකමවසමාධි ‘සමාධී’ති වත්තබ්බතංඅරහති, විතක්ෙවිචාරක්කඛොභවිරකහන
අතිවිය අචලත්තා සුප්පසන්නත්තා ච. තස්මා ඉමස්ස වණ්ණභණනත්ථං

ඉදකමවසමාධිජන්තිවුත්තං. පීතිසුෙන්තිඉදංවුත්තනයකමව. 

දුතියන්තිගණනානුපුබ්බතාදුතියං.ඉදං දුතියංසමාපජ්ජතීතිපිදුතියං.  ස්මිං

සමකය ඵස්කසො කහොතීතිආදීසු ඣානපඤ්චකෙ විතක්ෙවිචාරපදානි
මග්ගපඤ්චකෙ ච සම්මාසඞ්ෙප්පපදං පරිහීනං. කතසං වකසන
සවිභත්තිොවිභත්තිෙපදවිනිච්ඡකයො කවදිතබ්කබො. කෙොට්ඨාසවාකරපි 
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තිවඞ්ගිෙං ඣානං කහොති, චතුරඞ්ගිකෙො මග්කගො කහොතීති ආගතං. කසසං
පඨමජ්ඣානසදිසකමවාති. 

දුතියං. 

තතියජ්ඣානං 

163. තතියජ්ඣානනිද්කදකස පීතියා ච විරාගාති විරාකගො නාම 
වුත්තප්පොරායපීතියාජිගුච්ඡනංවාසමතික්ෙකමොවා.උභින්නංපනඅන්තරා 

‘ච’-සද්කදො සම්පිණ් නත්කථො. කසො වූපසමං වා සම්පිණ්ක ති
විතක්ෙවිචාරවූපසමං වා. තත්ථ යදා වූපසමකමව සම්පිණ්ක ති තදා පීතියා

විරාගාච, කිඤ්චභිකයයො‘වූපසමා’ චාතිඑවංකයොජනාකවදිතබ්බා.ඉමිස්සාච
කයොජනායවිරාකගොජිගුච්ඡනත්කථොකහොති.තස්මා පීතියාජිගුච්ඡනාචවූපසමා 
චාතිඅයමත්කථොදට්ඨබ්කබො.යදාපන විතක්ෙවිචාරානංවූපසමංසම්පිණ්ක ති

තදා පීතියා ච විරාගා කිඤ්ච භිකයයො ‘විතක්ෙවිචාරානඤ්ච වූපසමා’ති එවං
කයොජනා කවදිතබ්බා. ඉමිස්සා ච කයොජනාය විරාකගො සමතික්ෙමනත්කථො

කහොති, තස්මා පීතියා ච සමතික්ෙමා විතක්ෙවිචාරානඤ්ච වූපසමාති 
අයමත්කථොදට්ඨබ්කබො. 

ොමඤ්කචකත විතක්ෙවිචාරා දුතියජ්ඣාකනකයව වූපසන්තා, ඉමස්ස පන 
ඣානස්ස මග්ගපරිදීපනත්ථං වණ්ණභණනත්ථඤ්කචතං වුත්තං.
විතක්ෙවිචාරානඤ්ච වූපසමාති හි වුත්කත ඉදං පඤ්ඤායති – නූන

විතක්ෙවිචාරවූපසකමො මග්කගො ඉමස්ස ඣානස්සාති? යථා ච තතිකය
අරියමග්කග අප්පහීනානම්පි සක්ොයදිට්ඨාදීනං ‘‘පඤ්චන්නං ඔරම්භාගියානං 

සංකයොජනානං පහානා’’ති (ම. නි. 2.132) එවං පහානං වුච්චමානං

වණ්ණභණනංකහොති, තදධිගමාය උස්සුක්ොනංඋස්සාහජනෙං, එවකමවඉධ
අවූපසන්තානම්පි විතක්ෙවිචාරානං වූපසකමො වුච්චමාකනො වණ්ණභණනං
කහොති. කතනායමත්කථො වුත්කතො – ‘පීතියා ච සමතික්ෙමා 
විතක්ෙවිචාරානඤ්චවූපසමා’ති. 

උකපක්ෙකෙොචවිහරතීති–එත්ථඋපපත්තිකතො ඉක්ඛතීතිඋකපක්ඛා.සමං

පස්සති, අපක්ඛපතිතා හුත්වා පස්සතීති අත්කථො. තාය විසදාය විපුලාය
ථාමගතායසමන්නාගතත්තාතතියජ්ඣානසමඞ්ගීඋකපක්ඛකෙොති වුච්චති. 

උකපක්ො පන දසවිධා කහොති – ඡළඞ්ගුකපක්ඛා බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා
කබොජ්ඣඞ්ගුකපක්ඛා වීරියුකපක්ඛා සඞ්ඛාරුකපක්ඛා කවදනුකපක්ඛා
විපස්සනුකපක්ඛාතත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාඣානුකපක්ඛා පාරිසුද්ධුකපක්ඛාති. 

තත්ථ යා ‘‘ඉධ, භික්ඛකව, භික්ඛු චක්ඛුනා රූපං දිස්වා කනව සුමකනො

කහොති, න දුම්මකනො, උකපක්ඛකෙොච විහරතිසකතොසම්පජාකනො’’ති (අ.නි.
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5.1; මහානි. 90; චූළනි. කමත්තගූමාණවපුච්ඡානිද්කදස 18; පටි. ම. 3.17) 
එවමාගතා ඛීණාසවස්ස ඡසු ද්වාකරසු ඉට්ඨානිට්ඨඡළාරම්මණාපාකථ

පරිසුද්ධපෙතිභාවාවිජහනාොරභූතාඋකපක්ඛා, අයං‘ඡළඞ්ගුකපක්ඛා’නාම. 

යා පන ‘‘උකපක්ඛාසහගකතනකචතසාඑෙංදිසං ඵරිත්වාවිහරතී’’ති (දී.

නි.1.556; ම.නි.1.77) එවමාගතාසත්කතසු මජ්ඣත්තාොරභූතාඋකපක්ඛා, 
අයං‘බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා’නාම. 

යා ‘‘උකපක්ඛාසම්කබොජ්ඣඞ්ගං භාකවති විකවෙනිස්සිත’’න්ති (ම. නි.

1.27; 3.247) එවමාගතා සහජාතධම්මානං මජ්ඣත්තාොරභූතා උකපක්ඛා, 

අයං ‘කබොජ්ඣඞ්ගුකපක්ඛා’නාම. 

යා පන ‘‘ොකලන ොලං උකපක්ඛානිමිත්තං මනසි ෙකරොතී’’ති (අ. නි.

3.103) එවමාගතා අනච්චාරද්ධනාතිසිථිලවීරියසඞ්ඛාතා උකපක්ඛා, අයං
‘වීරියුකපක්ඛා’නාම. 

යා ‘‘ෙති සඞ්ඛාරුකපක්ඛා සමථවකසන උප්පජ්ජන්ති, ෙති 

සඞ්ඛාරුකපක්ඛා විපස්සනාවකසන උප්පජ්ජන්ති? අට්ඨ සඞ්ඛාරුකපක්ඛා

සමථවකසන උප්පජ්ජන්ති, දස සඞ්ඛාරුකපක්ඛා විපස්සනාවකසන

උප්පජ්ජන්තී’’ති (පටි. ම. 1.57) එවමාගතා

නීවරණාදිපටිසඞ්ඛාසන්තිට්ඨනාගහකණ මජ්ඣත්තභූතා උකපක්ඛා, අයං 

‘සඞ්ඛාරුකපක්ඛා’නාම. 

යා පන ‘‘යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං කහොති 

උකපක්ඛාසහගත’’න්ති (ධ. ස. 150) එවමාගතා අදුක්ඛමසුඛසඞ්ඛාතා

උකපක්ඛාඅයං ‘කවදනුකපක්ඛා’නාම. 

යා‘‘යදත්ථි, යංභූතං, තංපජහති, උකපක්ඛංපටිලභතී’’ති (ම.නි.3.71; අ.

නි. 7.55) එවමාගතා විචිනකන මජ්ඣත්තභූතා උකපක්ඛා, අයං
‘විපස්සනුකපක්ඛා’නාම. 

යා පන ඡන්දාදීසු කයවාපනකෙසු ආගතා සහජාතානං සමවාහිතභූතා

උකපක්ඛා අයං, ‘තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛා’නාම. 

යා ‘‘උකපක්ඛකෙො ච විහරතී’’ති (ධ. ස. 163; දී. නි. 1.230) එවමාගතා 

අග්ගසුකඛපිතස්මිංඅපක්ඛපාතජනනීඋකපක්ඛා, අයං‘ඣානුකපක්ඛා’නාම. 

යා ‘‘උකපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධිං චතුත්ථං ඣාන’’න්ති එවමාගතා 

සබ්බපච්චනීෙපරිසුද්ධා පච්චනීෙවූපසමකනපි අබයාපාරභූතා උකපක්ඛා, අයං 

‘පාරිසුද්ධුකපක්ඛා’නාම. 
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තත්ථ ඡළඞ්ගුකපක්ඛා ච බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා ච කබොජ්ඣඞ්ගුකපක්ඛා ච
තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාචඣානුකපක්ඛාචපාරිසුද්ධුකපක්ඛාච අත්ථකතොඑො
තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාව කහොති. කතන කතන අවත්ථාකභකදන පනස්සා අයං 

කභකදො. එෙස්සාපි සකතො සත්තස්ස කුමාරයුවකථර කසනාපතිරාජාදිවකසන 
කභකදො විය. තස්මා තාසු යත්ථ ඡළඞ්ගුකපක්ඛා න තත්ථ

කබොජ්ඣඞ්ගුකපක්ඛාදකයො, යත්ථ වා පන කබොජ්ඣඞ්ගුකපක්ඛා න තත්ථ
ඡළඞ්ගුකපක්ඛාදකයොකහොන්තීතිකවදිතබ්බා. 

යථා කචතාසං අත්ථකතො එළාභාකවො, එවං 
සඞ්ඛාරුකපක්ඛාවිපස්සනුකපක්ඛානම්පි. පඤ්ඤා එව හි එසා කිච්චවකසන
ද්විධා භින්නා. යථා හි පුරිසස්ස සායං කගහං පවිට්ඨං සප්පං අජපදදණ් ං
ගකහත්වා පරිකයසමානස්ස තං ථුසකෙොට්ඨකෙ නිපන්නං දිස්වා ‘සප්කපො නු
කඛො කනො’ති අවකලොකෙන්තස්ස කසොවත්ථිෙත්තයං දිස්වා නිබ්කබමතිෙස්ස

‘සප්කපො, න සප්කපො’ති විචිනකන මජ්ඣත්තතා කහොති; එවකමව යා
ආරද්ධවිපස්සෙස්ස විපස්සනාඤාකණන ලක්ඛණත්තකය දිට්කඨ සඞ්ඛාරානං 

අනිච්චභාවාදිවිචිනකනමජ්ඣත්තතාඋප්පජ්ජති, අයං‘විපස්සනුකපක්ඛා’.යථා
පන තස්සපුරිසස්සඅජපදදණ් කෙනගාළ්හංසප්පංගකහත්වා‘කින්තාහංඉමං
සප්පං අවිකහකඨන්කතොඅත්තානඤ්චඉමිනාඅ ංසාකපන්කතොමුඤ්කචයය’න්ති

මුඤ්චනාොරකමව පරිකයසකතො ගහකණ මජ්ඣත්තතා කහොති; එවකමව යා

ලක්ඛණත්තයස්ස දිට්ඨත්තා, ආදිත්කත විය තකයො භකව පස්සකතො, 

සඞ්ඛාරග්ගහකණ මජ්ඣත්තතා, අයං ‘සඞ්ඛාරුකපක්ඛා’. ඉති 
විපස්සනුකපක්ඛායසිද්ධායසඞ්ඛාරුකපක්ඛාපිසිද්ධාවකහොති.ඉමිනාපකනසා 
විචිනනග්ගහකණසු මජ්ඣත්තසඞ්ඛාකතන කිච්කචන ද්විධා භින්නාති.
විරියුකපක්ඛාපන කවදනුකපක්ඛාචඅඤ්ඤමඤ්ඤඤ්චඅවකසසාහි චඅත්ථකතො 
භින්නාකයවාති. 

ඉමාසු දසසු උකපක්ඛාසු ‘ඣානුකපක්ඛා’ ඉධ අධිප්කපතා. සා 
මජ්ඣත්තලක්ඛණා අනාකභොගරසා අබයාපාරපච්චුපට්ඨානා

පීතිවිරාගපදට්ඨානාති.එත්ථාහ – නනුචායංඅත්ථකතොතත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාව

කහොති? සා ච පඨමදුතියජ්ඣාකනසුපි අත්ථි, තස්මා තත්රාපි ‘උකපක්ඛකෙො ච

විහරතී’ති එවමයං වත්තබ්බා සියා. සා ෙස්මා න වුත්තාති? 

අපරිබයත්තකිච්චකතො. අපරිබයත්තඤ්හි තස්සා තත්ථ කිච්චං, විතක්ොදීහි
අභිභූතත්තා.ඉධපනායංවිතක්ෙවිචාරපීතීහිඅනභිභූතත්තා උක්ඛිත්තසිරාවිය

හුත්වාපරිබයත්තකිච්චාජාතා, තස්මාවුත්තාති. 

නිට්ඨිතාඋකපක්ඛකෙොචවිහරතීතිඑතස්ස 
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සබ්බකසොඅත්ථවණ්ණනා. 

ඉදානි සක ො ච සම්පජාකනොති එත්ථ සරතීති සකතො. සම්පජානාතීති
සම්පජාකනො. ඉති පුග්ගකලන සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච වුත්තං. තත්ථ

සරණලක්ඛණා සති, අසම්මුස්සනරසා, ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානා.

අසම්කමොහලක්ඛණංසම්පජඤ්ඤං, තීරණරසං, පවිචයපච්චුපට්ඨානං. 

තත්ථ කිඤ්චාපි ඉදං සතිසම්පජඤ්ඤං පුරිමජ්ඣාකනසුපි අත්ථි – 

මුට්ඨස්සතිස්ස හි අසම්පජානස්ස උපචාරමත්තම්පි න සම්පජ්ජති, පකගව

අප්පනා–ඔළාරිෙත්තාපනකතසංඣානානං, භූමියංවියපුරිසස්ස, චිත්තස්ස

ගති සුඛා කහොති, අබයත්තං තත්ථ සතිසම්පජඤ්ඤකිච්චං. 

ඔළාරිෙඞ්ගප්පහාකනනපනසුඛුමත්තාඉමස්සඣානස්ස, පුරිසස්සඛුරධාරායං

විය, සතිසම්පජඤ්ඤකිච්චපරිග්ගහිතා එව චිත්තස්සගති ඉච්ඡතබ්බාති ඉකධව

වුත්තං. කිඤ්ච භිකයයො? යථා කධනුපකගො වච්කඡො කධනුකතො අපනීකතො

අරක්ඛියමාකනොපුනකදවකධනුං උපගච්ඡති, එවමිදංතතියජ්ඣානසුඛංපීතිකතො
අපනීතම්පි සතිසම්පජඤ්ඤාරක්කඛන අරක්ඛියමානං පුනකදව පීතිං

උපගච්කඡයය, පීතිසම්පයුත්තකමවසියා.සුකඛවාපි සත්තාසාරජ්ජන්ති, ඉදඤ්ච

අතිමධුරං සුඛං, තකතො පරං සුඛාභාවා. සතිසම්පජඤ්ඤානුභාකවන පකනත්ථ

සුකඛ අසාරජ්ජනා කහොති, කනො අඤ්ඤථාති ඉමම්පි අත්ථවිකසසං දස්කසතුං
ඉදමිකධවවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

ඉදානි සුෙඤ්ච ොකයන පටිසංකවකදතීති එත්ථ කිඤ්චාපි

තතියජ්ඣානසමඞ්ගිකනො සුඛපටිසංකවදනාකභොකගො නත්ථි, එවං සන්කතපි

යස්මාතස්සනාමොකයනසම්පයුත්තංසුඛං, යංවාතංනාමොයසම්පයුත්තං 

සුඛං, තංසමුට්ඨාකනනස්ස යස්මා අතිපණීකතන රූකපන රූපොකයො ඵුකටො, 

යස්ස ඵුටත්තා ඣානා වුට්ඨිකතොපි සුඛං පටිසංකවකදයය, තස්මා එතමත්ථං
දස්කසන්කතො‘සුඛඤ්චොකයන පටිසංකවකදතී’තිආහ. 

ඉදානි යං  ං අරියාආචික්ෙන්ති උකපක්ෙකෙො සතිමා සුෙවිහාරීති එත්ථ
යංඣානකහතු යංඣානොරණා තං තතියජ්ඣානසමඞ්ගීපුග්ගලං බුද්ධාදකයො
අරියා ‘‘ආචික්ඛන්ති කදකසන්ති පඤ්ඤාකපන්ති පට්ඨකපන්ති විවරන්ති 
විභජන්ති උත්තානීෙකරොන්ති පොකස’’න්ති පසංසන්තීති අධිප්පාකයො –

කින්ති? ‘උකපක්ඛකෙො සතිමා සුඛවිහාරී’ති – තං තතියජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ
විහරතීතිඑවකමත්ථ කයොජනාකවදිතබ්බා. 

ෙස්මා පන තං කත එවං පසංසන්තීති? පසංසාරහකතො. අයඤ්හි යස්මා

අතිමධුරසුකඛ සුඛපාරමිප්පත්කතපි තතියජ්ඣාකන උකපක්ඛකෙො, න තත්ථ

සුඛාභිසඞ්කගනආෙඩ්ඪීයති, ‘යථාචපීතිනඋප්පජ්ජති’එවංඋපට්ඨිතසතිතාය 

සතිමා, යස්මා ච අරියෙන්තං අරියජනකසවිතකමව අසංකිලට්ඨං සුඛං
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නාමොකයනපටිසංකවකදති තස්මාපසංසාරකහො; ඉතිපසංසාරහකතොනංඅරියා

කත එවං පසංසාකහතුභූකත ගුකණ පොකසන්තා ‘උකපක්ඛකෙො සතිමා
සුඛවිහාරී’තිඑවංපසංසන්තීතිකවදිතබ්බං. 

 තියන්ති ගණනානුපුබ්බතා තතියං. ඉදං තතියං සමාපජ්ජතීතිපි තතියං. 

 ස්මිං සමකය ඵස්කසො කහොතීතිආදීසු ඣානපඤ්චකෙ පීතිපදම්පි පරිහීනං. 
තස්සාපි වකසන සවිභත්තිොවිභත්තිෙපදවිනිච්ඡකයො කවදිතබ්කබො.

කෙොට්ඨාසවාකරපි දුවඞ්ගිෙං ඣානං කහොතීති ආගතං. කසසං
දුතියජ්ඣානසදිසකමවාති. 

තතියං. 

චතුත්ථජ්ඣානං 

165. චතුත්ථජ්ඣානනිද්කදකස සුෙස්ස ච පහානා දුක්ෙස්ස ච පහානාති

ොයිෙසුඛස්සචොයිෙදුක්ඛස්සචපහානා. පුබ්කබවාතිතඤ්චකඛොපුබ්කබව

න චතුත්ථජ්ඣානක්ඛකණ. කසොමනස්සකදොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාති
කචතසිෙසුඛස්ස ච කචතසිෙදුක්ඛස්ස චාති ඉකමසම්පි ද්වින්නං පුබ්කබව 

අත්ථඞ්ගමා; පහානාඉච්කචවවුත්තංකහොති.ෙදාපනකනසංපහානංකහොති? 
චතුන්නං ඣානානං උපචාරක්ඛකණ. කසොමනස්සඤ්හි චතුත්ථජ්ඣානස්ස
උපචාරක්ඛකණකයව පහීයති. දුක්ඛකදොමනස්සසුඛානි
පඨමදුතියතතියජ්ඣානානං උපචාරක්ඛකණසු. එවකමකතසං පහානක්ෙකමන 

අවුත්තානං ඉන්ද්රියවිභඞ්කග පන ඉන්ද්රියානං උද්කදසක්ෙකමකනව ඉධාපි
වුත්තානංසුඛදුක්ඛකසොමනස්සකදොමනස්සානංපහානං කවදිතබ්බං. 

යදිපකනතානිතස්සතස්සඣානස්සඋපචාරක්ඛකණකයවපහීයන්ති, අථ 

ෙස්මා‘‘ෙත්ථචුප්පන්නංදුක්ඛින්ද්රියංඅපරිකසසංනිරුජ්ඣති? ඉධ, භික්ඛකව, 

භික්ඛු විවිච්කචව ොකමහි…කප.… පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, 
එත්ථුප්පන්නං දුක්ඛින්ද්රියං අපරිකසසං නිරුජ්ඣති. ෙත්ථ චුප්පන්නං 

කදොමනස්සින්ද්රියං… සුඛින්ද්රියං… කසොමනස්සින්ද්රියං අපරිකසසං නිරුජ්ඣති? 

ඉධ, භික්ඛකව, භික්ඛුසුඛස්සචපහානා…කප.…චතුත්ථංඣානංඋපසම්පජ්ජ
විහරති. එත්ථුප්පන්නං කසොමනස්සින්ද්රියං අපරිකසසංනිරුජ්ඣතී’’ති (සං.නි.

5.510) එවං ඣාකනස්කවව නිකරොකධො වුත්කතොති? අතිසයනිකරොධත්තා.

අතිසයනිකරොකධො හි කතසං පඨමජ්ඣානාදීසු, න නිකරොකධොකයව.

නිකරොකධොකයව පන උපචාරක්ඛකණ, නාතිසයනිකරොකධො. තථා හි 
නානාවජ්ජකන පඨමජ්ඣානුපචාකර නිරුද්ධස්සාපි දුක්ඛින්ද්රියස්ස

 ංසමෙසාදිසම්ඵස්කසනවා, විසමාසනුපතාකපනවාසියාඋප්පත්ති, නත්කවව

අන්කතොඅප්පනායං. උපචාකර වා නිරුද්ධම්කපතං න සුට්ඨු නිරුද්ධං කහොති, 
පටිපක්කඛන අවිහතත්තා. අන්කතොඅප්පනායං පන පීතිඵරකණන සබ්කබො
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ොකයො සුකඛොක්ෙන්කතො කහොති. සුකඛොක්ෙන්තොයස්ස ච සුට්ඨු නිරුද්ධං

කහොති දුක්ඛින්ද්රියං, පටිපක්කඛන විහතත්තා. නානාවජ්ජකනකයව ච
දුතියජ්ඣානුපචාකර පහීනස්ස කදොමනස්සින්ද්රියස්ස යස්මා එතං

විතක්ෙවිචාරපච්චකයපි ොයකිලමකථ චිත්තුපඝාකත ච සති උප්පජ්ජති, 

විතක්ෙවිචාරාභාකව කනව උප්පජ්ජති; යත්ථ පන උප්පජ්ජති තත්ථ

විතක්ෙවිචාරභාකව; අප්පහීනා එව ච දුතියජ්ඣානුපචාකර විතක්ෙවිචාරාති

තත්ථස්ස සියා උප්පත්ති, නත්කවව දුතියජ්ඣාකන, පහීනපච්චයත්තා. තථා
තතියජ්ඣානුපචාකර පහීනස්සාපි සුඛින්ද්රියස්ස

පීතිසමුට්ඨානපණීතරූපඵුටොයස්ස සියා උප්පත්ති, නත්කවව තතියජ්ඣාකන.
තතියජ්ඣාකන හි සුඛස්ස පච්චයභූතා පීති සබ්බකසො නිරුද්ධාති. තථා 

චතුත්ථජ්ඣානුපචාකර පහීනස්සාපි කසොමනස්සින්ද්රියස්ස ආසන්නත්තා, 

අප්පනාප්පත්තාය උකපක්ඛාය අභාකවන සම්මා අනතික්ෙන්තත්තා ච, සියා 

උප්පත්ති, නත්කවවචතුත්ථජ්ඣාකන.තස්මාඑවච‘එත්ථුප්පන්නං දුක්ඛින්ද්රියං
අපරිකසසංනිරුජ්ඣතී’තිතත්ථතත්ථඅපරිකසසග්ගහණංෙතන්ති. 

එත්ථාහ–‘අකථවංතස්සතස්සඣානස්සුපචාකරපහීනාපිඑතාකවදනා ඉධ

ෙස්මා සමාහටා’ති? ‘සුඛග්ගහණත්ථං’. යා හි අයං ‘අදුක්ඛමසුඛ’න්ති එත්ථ 

අදුක්ඛමසුඛා කවදනා වුත්තා, සා සුඛුමා, දුබ්බිඤ්කඤයයා, නසක්ො සුකඛන
ගකහතුං. තස්මා යථා නාම දුට්ඨස්ස යථා තථා වා උපසඞ්ෙමිත්වා ගකහතුං
අසක්කුකණයයස්ස කගොණස්ස ගහණත්ථං කගොකපො එෙස්මිං වකජ සබ්බා

ගාකවො සමාහරති, අකථකෙෙං නීහරන්කතො පටිපාටියා ආගතං ‘අයං කසො, 

ගණ්හථන’න්තිතම්පිගාහාපයති; එවකමවභගවාසුඛගහණත්ථංසබ්බාපිඑතා

සමාහරීති. එවඤ්හි සමාහටා එතා දස්කසත්වා යං කනව සුඛං න දුක්ඛං, න

කසොමනස්සංන කදොමනස්සං, අයං අදුක්ඛමසුඛාකවදනාති සක්ො කහොති එසා
ගාහයිතුං. 

අපිච අදුක්ඛමසුඛාය කචකතොවිමුත්තියා පච්චයදස්සනත්ථඤ්චාපි එතා 
වුත්තාති කවදිතබ්බා. සුඛදුක්ඛප්පහානාදකයො හි තස්සා පච්චයා. යථාහ –

‘‘චත්තාකරො කඛො, ආවුකසො, පච්චයා අදුක්ඛමසුඛාය කචකතොවිමුත්තියා

සමාපත්තියා. ඉධාවුකසො භික්ඛු, සුඛස්ස ච පහානා…කප.… චතුත්ථංඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරති, ඉකම කඛො, ආවුකසො, චත්තාකරො පච්චයා අදුක්ඛමසුඛාය 

කචකතොවිමුත්තියාසමාපත්තියා’’ති(ම. නි.1.458). යථාවාඅඤ්ඤත්ථපහීනාපි

සක්ොයදිට්ඨිආදකයොතතියමග්ගස්ස වණ්ණභණනත්ථංතත්ථපහීනාතිවුත්තා, 
එවං වණ්ණභණනත්ථම්කපතස්ස ඣානස්කසතා ඉධ වුත්තාති කවදිතබ්බා.
පච්චයඝාකතන වා එත්ථ රාගකදොසානං අතිදූරභාවං දස්කසතුම්කපතා වුත්තාති

කවදිතබ්බා. එතාසු හි සුඛං කසොමනස්සස්ස පච්චකයො, කසොමනස්සං රාගස්ස; 

දුක්ඛං කදොමනස්සස්ස, කදොමනස්සං කදොසස්ස. සුඛාදිඝාකතන ච සප්පච්චයා
රාගකදොසාහතාති අතිදූකරකහොන්තීති. 
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අදුක්ෙමසුෙන්තිදුක්ඛාභාකවනඅදුක්ඛං, සුඛාභාකවනඅසුඛං.එකතකනත්ථ

දුක්ඛසුඛප්පටිපක්ඛභූතං තතියකවදනං දීකපති, න දුක්ඛසුඛාභාවමත්තං.
තතියකවදනා නාම අදුක්ඛමසුඛා. උකපක්ඛාතිපි වුච්චති. සා 

ඉට්ඨානිට්ඨවිපරීතානුභවනලක්ඛණා, මජ්ඣත්තරසා, අවිභූතපච්චුපට්ඨානා, 
සුඛනිකරොධපදට්ඨානාතිකවදිතබ්බා. 

උකපක්ොසතිපාරිසුද්ධින්ති උකපක්ඛාය ජනිතසතිපාරිසුද්ධිං. ඉමස්මිඤ්හි

ඣාකනසුපරිසුද්ධාසති.යාචතස්සාසතියා පාරිසුද්ධිසාඋකපක්ඛායෙතා, න

අඤ්කඤන.තස්මාඑතංඋකපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධීති වුච්චති. විභඞ්කගපි වුත්තං–

‘‘අයං සති ඉමාය උකපක්ඛාය විසදා කහොති පරිසුද්ධා පරිකයොදාතා, කතන

වුච්චතිඋකපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධී’’ති (විභ. 597). යායචඋකපක්ඛායඑත්ථසති
පාරිසුද්ධි කහොති සා අත්ථකතො තත්රමජ්ඣත්තතාති කවදිතබ්බා. න
කෙවලඤ්කචත්ථ තාය සතිකයව පරිසුද්ධා අපිච කඛො සබ්කබපි 

සම්පයුත්තධම්මා.සතිසීකසනපනකදසනාවුත්තා. 

තත්ථ කිඤ්චාපිඅයංඋකපක්ඛාකහට්ඨාපි තීසුඣාකනසුවිජ්ජති–යථාපන
දිවා සූරියප්පභාභිභවා කසොම්මභාකවන ච අත්තකනො උපොරෙත්කතන වා
සභාගාය රත්තියා අලාභා දිවා විජ්ජමානාපි චන්දකලඛා අපරිසුද්ධා කහොති
අපරිකයොදාතා – එවමයම්පි තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාචන්දකලඛා 
විතක්ොදිපච්චනීෙධම්මකතජාභිභවා සභාගාය ච උකපක්ඛාකවදනාරත්තියා
අප්පටිලාභා විජ්ජමානාපි පඨමාදිජ්ඣානකභකදසු අපරිසුද්ධා කහොති. තස්සා ච
අපරිසුද්ධාය දිවා අපරිසුද්ධචන්දකලඛාය පභා විය සහජාතාපි සතිආදකයො
අපරිසුද්ධාව කහොන්ති. තස්මා කතසු එෙම්පි ‘උකපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධී’ති න
වුත්තං. ඉධ පන විතක්ොදිපච්චනීෙධම්මකතජාභිභවාභාවා සභාගාය ච
උකපක්ඛා කවදනාරත්තියා පටිලාභා අයං තත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාචන්දකලඛා 
අතිවිය පරිසුද්ධා. තස්සා පරිසුද්ධත්තා පරිසුද්ධචන්දකලඛාය පභා විය
සහජාතාපි සතිආදකයො පරිසුද්ධා කහොන්ති පරිකයොදාතා. තස්මා ඉදකමව
උකපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධීතිවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

චතුත්ථන්ති ගණනානුපුබ්බතා චතුත්ථං. ඉදං චතුත්ථං සමාපජ්ජතීතිපි

චතුත්ථං. ඵස්කසො කහොතීතිආදීසු ඵස්සපඤ්චකෙ තාව කවදනාති
උකපක්ඛාකවදනා කවදිතබ්බා.ඣානපඤ්චෙඉන්ද්රියඅට්ඨකෙසු පනඋකපක්ඛා

කහොති උකපක්ඛින්ද්රියං කහොතීති (ධ. ස. 165) වුත්තකමව. කසසානි තතිකය

පරිහීනපදානි ඉධාපි පරිහීනාකනව. කෙොට්ඨාසවාකරපි දුවඞ්ගිෙං ඣානන්ති
උකපක්ඛාචිත්කතෙග්ගතාවකසකනව කවදිතබ්බං. කසසං සබ්බං
තතියසදිසකමවාති. 

චතුක්ෙනකයොනිට්ඨිකතො. 
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පඤ්චෙනකයො 

167. ඉදානි ෙ කම ධම්මා කුසලාති පඤ්චෙනකයො ආරද්කධො. ෙස්මාති

කච, පුග්ගලජ්ඣාසයවකසන කචව කදසනාවිලාකසන ච.
සන්නිසින්නකදවපරිසායකිරඑෙච්චානං කදවානංවිතක්කෙොඑවඔළාරිෙකතො

උපට්ඨාසි, විචාරපීතිසුඛචිත්කතෙග්ගතා සන්තකතො. කතසං සප්පායවකසන
සත්ථා චතුරඞ්ගිෙං අවිතක්ෙං විචාරමත්තං දුතියජ්ඣානං නාම භාකජසි. 

එෙච්චානං විචාකරො ඔළාරිෙකතො උපට්ඨාසි, පීතිසුඛචිත්කතෙග්ගතා 
සන්තකතො. කතසං සප්පායවකසන තිවඞ්ගිෙං තතියජ්ඣානං නාම භාකජසි.

එෙච්චානංපීති ඔළාරිෙකතොඋපට්ඨාසි, සුඛචිත්කතෙග්ගතාසන්තකතො.කතසං
සප්පායවකසන දුවඞ්ගිෙං චතුත්ථජ්ඣානං නාම භාකජසි. එෙච්චානං සුඛං

ඔළාරිෙකතො උපට්ඨාසි, උකපක්ඛාචිත්කතෙග්ගතා සන්තකතො. කතසං
සප්පායවකසන දුවඞ්ගිෙං පඤ්චමජ්ඣානං නාම භාකජසි. අයං තාව
‘පුග්ගලජ්ඣාසකයො’. 

යස්සා පන ධම්මධාතුයා සුප්පටිවිද්ධත්තා කදසනාවිලාසප්පත්කතො නාම
කහොති – සා තථාගතස්ස සුට්ඨු පටිවිද්ධා – තස්මා ඤාණමහත්තතාය
කදසනාවිධාකනසු කුසකලො කදසනාවිලාසප්පත්කතො සත්ථා යං යං අඞ්ගං
ලබ්භතිතස්ස තස්සවකසනයථායථාඉච්ඡතිතථාතථාකදසනංනියාකමතීති

කසො ඉධ පඤ්චඞ්ගිෙං පඨමජ්ඣානං භාකජසි, චතුරඞ්ගිෙං අවිතක්ෙං

විචාරමත්තං දුතියජ්ඣානං, භාකජසි තිවඞ්ගිෙං තතියජ්ඣානං, භාකජසි

දුවඞ්ගිෙං චතුත්ථජ්ඣානං, දුවඞ්ගිෙකමව පඤ්චමජ්ඣානං භාකජසි. අයං
‘කදසනාවිලාකසො’නාම. 

අපිච කය භගවතා ‘‘තකයොකම, භික්ඛකව, සමාධී – සවිතක්ෙසවිචාකරො 

සමාධි, අවිතක්ෙවිචාරමත්කතො සමාධි, අවිතක්ෙඅවිචාකරො සමාධී’’ති (දී. නි.

3.305) සුත්තන්කතතකයොසමාධීකදසිතා, කතසුකහට්ඨා සවිතක්ෙසවිචාකරො

සමාධි අවිතක්ෙඅවිචාකරො සමාධි ච භාකජත්වා දස්සිකතො, 
අවිතක්ෙවිචාරමත්කතො න දස්සිකතො. තං දස්කසතුම්පි අයං පඤ්චෙනකයො
ආරද්කධොතිකවදිතබ්කබො. 

තත්ථ දුතියජ්ඣානනිද්කදකස ඵස්සාදීසු විතක්ෙමත්තං පරිහායති, 
කෙොට්ඨාසවාකර‘‘චතුරඞ්ගිෙංඣානංකහොතිචතුරඞ්ගිකෙොමග්කගොකහොතී’’ති
අයකමවවිකසකසො. කසසංසබ්බංපඨමජ්ඣානසදිසකමව.යානිචචතුක්ෙනකය
දුතියතතියචතුත්ථානි තාකනව ඉධ තතියචතුත්ථපඤ්චමානි. කතසං
අධිගමපටිපාටිදීපනත්ථංඅයංනකයොකවදිතබ්කබො– 

එකෙොකිරඅමච්චපුත්කතොරාජානංඋපට්ඨාතුංජනපදකතොනගරංආගකතො.
කසො එෙදිවසකමවරාජානංදිස්වාපානබයසකනනසබ්බංවිභවජාතංනාකසසි.
තං එෙදිවසං සුරාමදමත්තං නිච්කචොළං ෙත්වා ජිණ්ණෙටසාරෙමත්කතන 
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පටිච්ඡාකදත්වා පානාගාරකතො නීහරිංසු. තකමනං සඞ්ොරකූකට නිපජ්ජිත්වා
නිද්දායන්තං එකෙො අඞ්ගවිජ්ජාපාඨකෙො දිස්වා ‘අයං පුරිකසො මහාජනස්ස 

අවස්සකයො භවිස්සති, පටිජග්ගිතබ්කබො එකසො’ති සන්නිට්ඨානං ෙත්වා
මත්තිොය න්හාකපත්වා ථූලසාටෙයුගං නිවාසාකපත්වා පුන ගන්කධොදකෙන
න්හාකපත්වා සුඛුකමන දුකූලයුගකළන අච්ඡාකදත්වා පාසාදං ආකරොකපත්වා
සුකභොජනංකභොකජත්වා ‘එවංනං පරිචාකරයයාථා’තිපරිචාරකෙපටිපාකදත්වා
පක්ොමි. අථනං කත සයනංආකරොකපසුං. පානාගාරගමනපටිබාහනත්ථඤ්ච
නං චත්තාකරො තාව ජනා චතූසු හත්ථපාකදසු උප්පීකළත්වා අට්ඨංසු. එකෙො
පාකද පරිමජ්ජි. එකෙො තාලවණ්ටං ගකහත්වා බීජි. එකෙො වීණං වාදයමාකනො 
ගායන්කතොනිසීදි. 

කසො සයනුපගමකනන විගතකිලමකථො කථොෙං නිද්දායිත්වා වුට්ඨිකතො 

හත්ථපාදනිප්පීළනං අසහමාකනො ‘කෙො කම හත්ථපාකද උප්පීකළති? 
අපගච්ඡථා’තිතජ්කජසි.කතඑෙවචකනකනවඅපගච්ඡංසු.තකතොපුනකථොෙං

නිද්දායිත්වා වුට්ඨිකතොපාදපරිමජ්ජනංඅසහමාකනො‘කෙොකමපාකදපරිමජ්ජති? 
අපගච්ඡා’තිආහ. කසොපි එෙවචකනකනව අපගච්ඡ. පුන කථොෙං නිද්දායිත්වා

වුට්ඨිකතොවාතවුට්ඨිවිය තාලවණ්ටවාතංඅසහන්කතො‘කෙොඑස? අපගච්ඡතූ’ති
ආහ. කසොපි එෙවචකනකනව අපගච්ඡ. පුන කථොෙං නිද්දායිත්වා වුට්ඨිකතො
ෙණ්ණසූලං විය ගීතවාදිතසද්දං අසහමාකනො වීණාවාදෙං තජ්කජසි. කසොපි
එෙවචකනකනව අපගච්ඡ. අකථවං අනුක්ෙකමන 

පහීනකිලමථුප්පීළනපරිමජ්ජනවාතප්පහාරගීතවාදිතසද්දුපද්දකවොසුඛංසයිත්වා
වුට්ඨාය රඤ්කඤොසන්තිෙංඅගමාසි. රාජාපිස්සමහන්තංඉස්සරියමදාසි.කසො
මහාජනස්සඅවස්සකයො ජාකතො. 

තත්ථ පානබයසකනන පාරිජුඤ්ඤප්පත්කතො කසො අමච්චපුත්කතො විය 
අකනෙබයසනපාරිජුඤ්ඤප්පත්කතො ඝරාවාසගකතො කුලපුත්කතො දට්ඨබ්කබො.
අඞ්ගවිජ්ජාපාඨකෙො පුරිකසොවියතථාගකතො.තස්සපුරිසස්ස‘අයංමහාජනස්ස

අවස්සකයො භවිස්සති, පටිජග්ගනං අරහතී’ති සන්නිට්ඨානං විය තථාගතස්ස

‘අයං මහාජනස්ස අවස්සකයො භවිස්සති, පබ්බජ්ජං අරහති කුලපුත්කතො’ති
සන්නිට්ඨානෙරණං. 

අථස්ස අමච්චපුත්තස්සමත්තිොමත්කතන න්හාපනංවියකුලපුත්තස්සාපි
පබ්බජ්ජාපටිලාකභො. අථස්ස ථූලසාටෙනිවාසනං විය ඉමස්සාපි
දසසික්ඛාපදසඞ්ඛාතසීලවත්ථනිවාසනං. පුන තස්ස ගන්කධොදෙන්හාපනං විය 
ඉමස්සාපි පාතිකමොක්ඛසංවරාදිසීලගන්කධොදෙන්හාපනං. පුන තස්ස
සුඛුමදුකූලයුගළච්ඡාදනං විය ඉමස්සාපි
යථාවුත්තසීලවිසුද්ධිසම්පදාසඞ්ඛාතදුකූලච්ඡාදනං. 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

201 

පටුන 

දුකූලච්ඡාදිතස්ස පනස්ස පාසාදාකරොපනං විය ඉමස්සාපි 
සීලවිසුද්ධිදුකූලච්ඡාදිතස්ස සමාධිභාවනාපාසාදාකරොහනං. තකතො තස්ස
සුකභොජනභුඤ්ජනං විය ඉමස්සාපි
සමාධිඋපොරෙසතිසම්පජඤ්ඤාදිධම්මාමතපරිභුඤ්ජනං. 

භුත්තකභොජනස්ස පන තස්ස පරිචාරකෙහි සයනාකරොපනං විය ඉමස්සාපි 

විතක්ොදීහිඋපචාරජ්ඣානාකරොපනං.පුනතස්සපානාගාරගමනපටිබාහනත්ථං 
හත්ථපාදුප්පීළනෙපුරිසචතුක්ෙං විය ඉමස්සාපි
ොමසඤ්ඤාභිමුඛගමනපටිබාහනත්ථං ආරම්මකණ චිත්තුප්පීළනකෙො
කනක්ඛම්මවිතක්කෙො.තස්ස පාදපරිමජ්ජෙපුරිකසොවියඉමස්සාපිආරම්මකණ
චිත්තානුමජ්ජනකෙො විචාකරො. තස්ස තාලවණ්ටවාතදායකෙො විය ඉමස්සාපි
කචතකසොසීතලභාවදායිොපීති. 

තස්ස කසොතානුග්ගහෙකරො ගන්ධබ්බපුරිකසො විය ඉමස්සාපි 

චිත්තානුග්ගාහෙං කසොමනස්සං. තස්ස සයනුපගමකනන විගතකිලමථස්ස
කථොෙං නිද්දුපගමනං විය ඉමස්සාපි උපචාරජ්ඣානසන්නිස්සකයන
විගතනීවරණකිලමථස්සපඨමජ්ඣානුපගමනං. 

අථස්ස නිද්දායිත්වා වුට්ඨිතස්ස හත්ථපාදුප්පීළනාසහකනන 

හත්ථපාදුප්පීළොනං සන්තජ්ජනං කතසඤ්ච අපගමකනන පුන කථොෙං
නිද්දුපගමනං විය ඉමස්සාපි පඨමජ්ඣානකතො වුට්ඨිතස්ස 

චිත්තුප්පීළෙවිතක්ොසහකනනවිතක්ෙකදොසදස්සනං, විතක්ෙප්පහානා චපුන
අවිතක්ෙවිචාරමත්තදුතියජ්ඣානුපගමනං. 

තකතො තස්ස පුනප්පුනං නිද්දායිත්වා වුට්ඨිතස්ස යථාවුත්කතන ෙකමන

පාදපරිමජ්ජනාදීනං අසහකනන පටිපාටියා පාදපරිමජ්ජොදීනං සන්තජ්ජනං, 
කතසං කතසඤ්චඅපගමකනනපුනප්පුනංකථොෙංනිද්දුපගමනංවියඉමස්සාපි
පුනප්පුනං දුතියාදීහි ඣාකනහි වුට්ඨිතස්ස යථාවුත්තකදොසානං විචාරාදීනං
අසහකනන පටිපාටියා විචාරාදිකදොසදස්සනං. කතසං කතසඤ්ච පහානා
පුනප්පුනං අවිතක්ෙඅවිචාරනිප්පීතිෙපහීනකසොමනස්සජ්ඣානුපගමනං. 

තස්සපනසයනාවුට්ඨායරඤ්කඤොසන්තිෙංගතස්ස ඉස්සරියප්පත්තිවිය
ඉමස්සාපි පඤ්චමජ්ඣානකතො වුට්ඨිතස්ස විපස්සනා මග්ගං උපගතස්ස
අරහත්තප්පත්ති. 

තස්ස පත්තිස්සරියස්ස බහූනං ජනානං අවස්සයභාකවො විය ඉමස්සාපි 
අරහත්තප්පත්තස්ස බහූනං අවස්සයභාකවො කවදිතබ්කබො. එත්තාවතා හි එස
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්කඛත්තංනාමකහොතීති. 

පඤ්චෙනකයොනිට්ඨිකතො. 
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එත්තාවතා චතුක්ෙපඤ්චෙනයද්වයකභකදො සුද්ධිෙනවකෙො නාම
පොසිකතො කහොති. අත්ථකතො පකනස පඤ්චෙනකය චතුක්ෙනයස්ස
පවිට්ඨත්තාඣානපඤ්චකෙොඑවාති කවදිතබ්කබො. 

පටිපදාචතුක්ෙං 

176-180. ඉදානි යස්මාඑතංඣානංනාමපටිපදාෙකමනසිජ්ඣති, තස්මා

තස්ස පටිපදාකභදංදස්කසතුං පුනෙ කමධම්මාකුසලාතිආදිආරද්ධං. තත්ථ

දුක්ඛා පටිපදා අස්සාති දුක්ෙපටිපදං. දන්ධා අභිඤ්ඤා අස්සාති දන්ධාභිඤ්ඤං. 
ඉති දුක්ඛපටිපදන්ති වා දන්ධාභිඤ්ඤන්ති වා පථවීෙසිණන්ති වා තීණිපි

ඣානස්කසවනාමානි. දුක්ෙපටිපදංඛිප්පාභිඤ්ඤන්තිආදීසුපිඑකසවනකයො. 

තත්ථපඨමසමන්නාහාරකතොපට්ඨායයාවතස්සතස්සඣානස්සඋපචාරං 
උප්පජ්ජති තාව පවත්තා ඣානභාවනා ‘පටිපදා’ති වුච්චති. උපචාරකතො පන
පට්ඨායයාව අප්පනාතාවපවත්තාපඤ්ඤා‘අභිඤ්ඤා’තිවුච්චති.සාපකනසා
පටිපදා එෙච්චස්ස දුක්ඛාකහොති.නීවරණාදිපච්චනීෙධම්මසමුදාචාරගහනතාය 

කිච්ඡා අසුඛකසවනාති අත්කථො. එෙච්චස්ස තදභාකවන සුඛා. අභිඤ්ඤාපි

එෙච්චස්ස දන්ධා කහොති, මන්දා, අසීඝප්පවත්ති. එෙච්චස්ස ඛිප්පා අමන්දා
සීඝප්පවත්ති. තස්මා කයො ආදිකතො කිකලකස වික්ඛම්කභන්කතො දුක්කඛන

සසඞ්ඛාකරනසප්පකයොකගනකිලමන්කතො වික්ඛම්කභති, තස්ස දුක්ඛා පටිපදා
නාමකහොති.කයොපන වික්ඛම්භිතකිකලකසොඅප්පනාපරිවාසංවසන්කතොචිකරන

අඞ්ගපාතුභාවං පාපුණාති, තස්ස දන්ධාභිඤ්ඤා නාම කහොති. කයො ඛිප්පං
අඞ්ගපාතුභාවං පාපුණාති තස්ස ඛිප්පාභිඤ්ඤා නාම කහොති. කයො කිකලකස

වික්ඛම්කභන්කතොසුකඛනඅකිලමන්කතොවික්ඛම්කභති, තස්සසුඛා පටිපදානාම
කහොති. 

තත්ථ යානි සප්පායාසප්පායානි ච පලකබොධුපච්කඡදාදීනි පුබ්බකිච්චානි ච

අප්පනාකෙොසල්ලානි ච විසුද්ධිමග්කග චිත්තභාවනානිද්කදකස නිද්දිට්ඨානි, 

කතසු කයො අසප්පායකසවී කහොති, තස්ස දුක්ඛා පටිපදා දන්ධා ච අභිඤ්ඤා
කහොති.සප්පායකසවිකනොසුඛාපටිපදාඛිප්පාචඅභිඤ්ඤා.කයො පනපුබ්බභාකග

අසප්පායංකසවිත්වාඅපරභාකගසප්පායකසවීකහොති, පුබ්බභාකගවා සප්පායං

කසවිත්වා අපරභාකග අසප්පායකසවී, තස්ස කවොමිස්සෙතා කවදිතබ්බා. තථා 
පලකබොධුපච්කඡදාදිෙංපුබ්බකිච්චංඅසම්පාකදත්වාභාවනංඅනුයුත්තස්සදුක්ඛා 

පටිපදාකහොති, විපරියාකයනසුඛා.අප්පනාකෙොසල්ලානිපනඅසම්පාකදන්තස්ස

දන්ධා අභිඤ්ඤාකහොති, සම්පාකදන්තස්සඛිප්පා. 

අපිච තණ්හාඅවිජ්ජාවකසන සමථවිපස්සනාෙතාධිොරවකසනචාපිඑතාසං

පකභකදොකවදිතබ්කබො.තණ්හාභිභූතස්සහිදුක්ඛා පටිපදාකහොති, අනභිභූතස්ස

සුඛා.අවිජ්ජාභිභූතස්සචදන්ධාඅභිඤ්ඤාකහොති, අනභිභූතස්සඛිප්පා.කයොච
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සමකථඅෙතාධිොකරොතස්සදුක්ඛාපටිපදාකහොති, ෙතාධිොරස්සසුඛා.කයො

පන විපස්සනාය අෙතාධිොකරො කහොති, තස්ස දන්ධා අභිඤ්ඤා කහොති, 

ෙතාධිොරස්සඛිප්පා. 

කිකලසින්ද්රියවකසනචාපිඑතාසං පකභකදො කවදිතබ්කබො. තිබ්බකිකලසස්ස

හිමුදින්ද්රියස්ස දුක්ඛා පටිපදා කහොති දන්ධා ච අභිඤ්ඤා, තික්ඛින්ද්රියස්ස පන
ඛිප්පාඅභිඤ්ඤා.මන්දකිකලසස්සචමුදින්ද්රියස්ස සුඛාපටිපදාකහොතිදන්ධාච

අභිඤ්ඤා, තික්ඛින්ද්රියස්සපනඛිප්පා අභිඤ්ඤාති. 

ඉති ඉමාසු පටිපදාඅභිඤ්ඤාසු කයො පුග්ගකලො දුක්ඛාය පටිපදාය දන්ධාය

අභිඤ්ඤායඣානංපාපුණාති, තස්සතංඣානංදුක්ඛපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤන්ති
වුච්චති.කසකසසුපිඑකසවනකයො. 

තත්ථ ‘තදනුධම්මතා සති සන්තිට්ඨති ඨිතිභාගිනී පඤ්ඤා’ති (විභ. 799) 

එවං වුත්තසතියා වා තංතංඣානනිෙන්තියා වා වික්ඛම්භකන පටිපදා, 
තංතංඣානුපචාරප්පත්තස්ස අප්පනාය පරිවාකස අභිඤ්ඤා ච කවදිතබ්බා.
ආගමනවකසනාපි ච පටිපදා අභිඤ්ඤා කහොන්තිකයව. දුක්ඛපටිපදඤ්හි 
දන්ධාභිඤ්ඤං පඨමජ්ඣානං පත්වා පවත්තං දුතියම්පි තාදිසකමව කහොති. 
තතියචතුත්කථසුපි එකසවනකයො. යථා ච චතුක්ෙනකය එවං පඤ්චෙනකයපි
පටිපදාවකසන චතුධා කභකදො කවදිතබ්කබො. ඉති පටිපදාවකසනපි චත්තාකරො

නවො වුත්තා කහොන්ති. කතසු පාඨකතො ඡත්තිංස චිත්තානි, අත්ථකතො පන
පඤ්චෙනකයචතුක්ෙනයස්සපවිට්ඨත්තාවීසතිකමව භවන්තීති. 

පටිපදාචතුක්ෙං. 

ආරම්මණචතුක්ෙං 

181. ඉදානි යස්මා එතං ඣානං නාම යථා පටිපදාකභකදන එවං
ආරම්මණකභකදනාපි චතුබ්බිධං කහොති. තස්මාස්ස තං පකභදං දස්කසතුං පුන 

ෙ කමධම්මා කුසලාතිආදිආරද්ධං.තත්ථ පරිත් ං පරිත් ාරම්මණන්තිආදීසු

යං අප්පගුණං කහොති, උපරිජ්ඣානස්ස පච්චකයො භවිතුං න සක්කෙොති, ඉදං 

පරිත් ංනාම. යංපනඅවඩ්ඪිකත සුප්පමත්කතවාසරාවමත්කතවාආරම්මකණ

පවත්තං, තං පරිත්තං ආරම්මණං අස්සාති පරිත් ාරම්මණං. යං පගුණං

සුභාවිතංඋපරිජ්ඣානස්සපච්චකයො භවිතුංසක්කෙොති, ඉදං අප්පමාණං නාම.
යංවිපුකලආරම්මකණ පවත්තංතංවුඩ්ඪිප්පමාණත්තාඅප්පමාණංආරම්මණං

අස්සාති අප්පමාණාරම්මණං. වුත්තලක්ඛණකවොමිස්සෙතාය පන
කවොමිස්සෙනකයො කවදිතබ්කබො. ඉති ආරම්මණවකසනපි චත්තාකරො නවො
වුත්තාකහොන්ති.චිත්තගණනාකපත්ථ පුරිමසදිසාඑවාති. 

ආරම්මණචතුක්ෙං. 
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ආරම්මණපටිපදාමිස්සෙං 

186. ඉදානි ආරම්මණපටිපදාමිස්සෙං කසොළසක්ඛත්තුෙනයං දස්කසතුං

පුන ෙ කම ධම්මා කුසලාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ පඨමනකය වුත්තජ්ඣානං 
දුක්ඛපටිපදත්තා දන්ධාභිඤ්ඤත්තා පරිත්තත්තා පරිත්තාරම්මණත්තාති චතූහි

ොරකණහි හීනං, කසොළසමනකය වුත්තජ්ඣානං සුඛපටිපදත්තා
ඛිප්පාභිඤ්ඤත්තා අප්පමාණත්තා අප්පමාණාරම්මණත්තාති චතූහි ොරකණහි 

පණී ං. කසකසසු චුද්දසසු එකෙන ද්වීහි තීහි ච ොරකණහි හීනප්පණීතතා
කවදිතබ්බා. 

ෙස්මා පනායං නකයො කදසිකතොති? ඣානුප්පත්තිොරණත්තා. 
සම්මාසම්බුද්කධන හි පථවීෙසිකණ සුද්ධිෙජ්ඣානං චතුක්ෙනයවකසන

පඤ්චෙනයවකසන ච දස්සිතං; තථා සුද්ධිෙපටිපදා, තථා සුද්ධිොරම්මණං.
තත්ථ යා කදවතා පථවීෙසිකණ සුද්ධිෙජ්ඣානං චතුක්ෙනයවකසන

කදසියමානං බුජ්ඣිතුං සක්කෙොන්ති, තාසං සප්පායවකසන සුද්ධිෙජ්ඣාකන
චතුක්ෙනකයො කදසිකතො. යා පඤ්චෙනයවකසන කදසියමානං බුජ්ඣිතුං 

සක්කෙොන්ති, තාසං සප්පායවකසන පඤ්චෙනකයො. යා සුද්ධිෙපටිපදාය, 

සුද්ධිොරම්මකණ චතුක්ෙනයවකසන කදසියමානං බුජ්ඣිතුං සක්කෙොන්ති, 
තාසං සප්පායවකසන සුද්ධිෙපටිපදාය සුද්ධිොරම්මකණ චතුක්ෙනකයො
කදසිකතො. යා පඤ්චෙනයවකසන කදසියමානං බුජ්ඣිතුං සක්කෙොන්ති තාසං
සප්පායවකසන පඤ්චෙනකයො. ඉති කහට්ඨා පුග්ගලජ්ඣාසයවකසන කදසනා
ෙතා. 

කදසනාවිලාසප්පත්කතො කචස පභින්නපටිසම්භිකදො 
දසබලචතුකවසාරජ්ජවිසදඤාකණො ධම්මානං යාථාවසරසලක්ඛණස්ස
සුප්පටිවිද්ධත්තා ධම්මපඤ්ඤත්තිකුසලතාය කයො කයො නකයො ලබ්භති තස්ස

තස්ස වකසන කදසනං නියකමතුං සක්කෙොති, තස්මා ඉමාය
කදසනාවිලාසප්පත්තියාපි කතන එසා පථවීෙසිකණ 
සුද්ධිෙචතුක්ෙනයාදිවකසනකදසනාෙතා. 

යස්මාපනකයකෙචිඣානංඋප්පාකදන්තිනාමනකතආරම්මණපටිපදාහි 

විනා උප්පාකදතුං සක්කෙොන්ති, තස්මා නියමකතො ඣානුප්පත්තිොරණත්තා
අයං කසොළසක්ඛත්තුෙනකයොෙථිකතො. 

එත්තාවතා සුද්ධිෙනවකෙො, චත්තාකරො පටිපදානවො, චත්තාකරො 

ආරම්මණනවො, ඉකම ච කසොළස නවොති පඤ්චවීසති නවො ෙථිතා
කහොන්ති.තත්ථඑකෙෙස්මිං නවකෙචතුක්ෙපඤ්චෙවකසනද්කවද්කවනයාති

පඤ්ඤාසනයා. තත්ථ ‘‘පඤ්චවීසතියා චතුක්ෙනකයසු සතං, පඤ්චෙනකයසු
පඤ්චවීසසත’’න්ති පාඨකතො පඤ්චවීසාධිොනි ද්කව ඣානචිත්තසතානි
කහොන්ති. පඤ්චෙනකය පන චතුක්ෙනයස්ස පවිට්ඨත්තා අත්ථකතො
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පඤ්චවීසාධිෙකමව චිත්තසතං කහොති. යානි කචතානි පාකඨ පඤ්චවීසාධිොනි
ද්කව චිත්තසතානි කතසු එකෙෙස්ස නිද්කදකස ධම්මවවත්ථානාදකයො තකයො
තකයො මහාවාරා කහොන්ති. කත පන තත්ථ තත්ථ නයමත්තකමව දස්කසත්වා
සංඛිත්තාති. 

පථවීෙසිණං. 

203. ඉදානි යස්මා ආකපොෙසිණාදීසුපි එතානි ඣානානි උප්පජ්ජන්ති, 

තස්මා කතසං දස්සනත්ථං පුන ෙ කම ධම්මා කුසලාතිආදි ආරද්ධං. කතසු
සබ්කබො පාළිනකයො ච අත්ථවිභාවනා ච චිත්තගණනා ච වාරසඞ්කඛකපො ච
පථවීෙසිකණ වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො. භාවනානකයො පන

ෙසිණපරිෙම්මං ආදිං ෙත්වා සබ්කබො විසුද්ධිමග්කග (විසුද්ධි 1.91 ආදකයො)

පොසිකතොකයව. මහාසකුලුදායිසුත්ක  පන දසෙසිණානි (ම. නි. 2.250) 

වුත්තානි. කතසු විඤ්ඤාණෙසිණං ආොකස පවත්තිතමහග්ගතවිඤ්ඤාණම්පි
තත්ථ පරිෙම්මංෙත්වානිබ්බත්තාවිඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තිපිකහොතීති

සබ්බප්පොකරන ආරුප්පකදසනකමවභජති, තස්මාඉමස්මිංඨාකනනෙථිතං. 

ආොසෙසිණන්ති පන ෙසිණුග්ඝාටිමමාොසම්පි, තං ආරම්මණං ෙත්වා

පවත්තක්ඛන්ධාපි, භිත්තිච්ඡද්දාදීසු අඤ්ඤතරස්මිං

ගකහතබ්බනිමිත්තපරිච්කඡදාොසම්පි, තං ආරම්මණං ෙත්වා උප්පන්නං

චතුක්ෙපඤ්චෙජ්ඣානම්පි වුච්චති. තත්ථ පුරිමනකයො ආරුප්පකදසනං භජති, 

පච්ඡමනකයො රූපාවචරකදසනං. ඉති මිස්සෙත්තා ඉමං රූපාවචරකදසනං න 

ආරුළ්හං. පරිච්කඡදාොකස නිබ්බත්තජ්ඣානං පන රූපූපපත්තියා මග්කගො
කහොති තස්මා තං ගකහතබ්බං. තස්මිං පන චතුක්ෙපඤ්චෙජ්ඣානකමව

උප්පජ්ජති, අරූපජ්ඣානං නුප්පජ්ජති.ෙස්මා? ෙසිණුග්ඝාටනස්ස අලාභකතො.
තඤ්හි පුනප්පුනං උග්ඝාටියමානම්පි ආොසකමව කහොතීති න තත්ථ

ෙසිණුග්ඝාටනංලබ්භති, තස්මා තත්ථුප්පන්නංඣානං දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරාය

සංවත්තති, අභිඤ්ඤාපාදෙංකහොති, විපස්සනාපාදෙංකහොති, නිකරොධපාදෙංන
කහොති.අනුපුබ්බනිකරොකධොපකනත්ථයාව පඤ්චමජ්ඣානාලබ්භතිවට්ටපාදෙං
කහොතිකයව. යථා කචතං එවං පුරිමෙසිකණසු උප්පන්නං ඣානම්පි.
නිකරොධපාදෙභාකවො පකනත්ථ විකසකසො. කසසකමත්ථ ආොසෙසිකණ යං

වත්තබ්බංසියාතංසබ්බං විසුද්ධිමග්කග (විසුද්ධි.1.98-99) වුත්තකමව. 

‘එකෙොපි හුත්වා බහුධා කහොතී’තිආදිනයං (දී. නි. 1.239; පටි. ම. 1.102) 
පනවිකුබ්බනංඉච්ඡන්කතනපුරිකමසුඅට්ඨසුෙසිකණසු අට්ඨසමාපත්තිකයො

නිබ්බත්කතත්වා ෙසිණානුකලොමකතො ෙසිණපටිකලොමකතො, 

ෙසිණානුකලොමපටිකලොමකතො; ඣානානුකලොමකතො, ඣානපටිකලොමකතො, 

ඣානානුකලොමපටිකලොමකතො; ඣානුක්ෙන්තිෙකතො, ෙසිණුක්ෙන්තිෙකතො, 

ඣානෙසිණුක්ෙන්තිෙකතො; අඞ්ගසඞ්ෙන්තිෙකතො, 
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ආරම්මණසඞ්ෙන්තිෙකතො, අඞ්ගාරම්මණසඞ්ෙන්තිෙකතො; 

අඞ්ගවවත්ථානකතො, ආරම්මණවවත්ථානකතොති ඉකමහි චුද්දසහාොකරහි

චිත්තංපරිදකමතබ්බං.කතසංවිත්ථාරෙථා විසුද්ධිමග්කග (විසුද්ධි.2.365-366) 
වුත්තාකයව. 

එවංපනචුද්දසහාොකරහිචිත්තංඅපරිදකමත්වා, පුබ්කබ අභාවිතභාවකනො
ආදිෙම්මිකෙො කයොගාවචකරො ඉද්ධිවිකුබ්බනං සම්පාකදස්සතීති කනතං ඨානං 

විජ්ජති. ආදිෙම්මිෙස්ස හි ෙසිණපරිෙම්මම්පි භාකරො; සකතසු සහස්කසසු වා

එකෙොව සක්කෙොති. ෙතෙසිණපරිෙම්මස්ස නිමිත්තුප්පාදනං භාකරො; සකතසු
සහස්කසසු වා එකෙොව සක්කෙොති. උප්පන්කන නිමිත්කත තං වඩ්කෙත්වා

අප්පනාධිගකමො භාකරො, සකතසු සහස්කසසු වා එකෙොව සක්කෙොති.

අධිගතප්පනස්ස චුද්දසහාොකරහිචිත්තපරිදමනංභාකරො; සකතසුසහස්කසසුවා
එකෙොවසක්කෙොති. චුද්දසහාොකරහිපරිදමිතචිත්තස්සාපිඉද්ධිවිකුබ්බනංනාම

භාකරො, සකතසු සහස්කසසු වා එකෙොව සක්කෙොති. විකුබ්බනප්පත්තස්සාපි

ඛිප්පනිසන්තිභාකවොනාමභාකරො; සකතසු සහස්කසසුවාඑකෙොවඛිප්පනිසන්ති

කහොති. කථරම්බත්ථකල මහාකරොහනගුත් ත්කථරස්ස ගිලානුපට්ඨානං
ආගකතසු තිංසමත්කතසු ඉද්ධිමන්තසහස්කසසු උපසම්පදාය අට්ඨවස්සිකෙො 

රක්ඛි ත්කථකරො විය. සබ්බං වත්ථු විසුද්ධිමග්කග (විසුද්ධි. 2.367) 
විත්ථාරිතකමවාති. 

ෙසිණෙථා. 

අභිභායතනෙථා 

204. එවං අට්ඨසු ෙසිකණසු රූපාවචරකුසලං නිද්දිසිත්වා, ඉදානි යස්මා
සමාකනපිආරම්මකණ භාවනායඅසමානංඉකමසුඅට්ඨසුෙසිකණසුඅඤ්ඤම්පි

අභිභායතනසඞ්ඛාතං රූපාවචරකුසලං පවත්තති, තස්මා තං දස්කසතුං පුන 

ෙ කම ධම්මා කුසලාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ අජ්ඣත් ං අරූපසඤ්ඤීති
අලාභිතාය වා අනත්ථිෙතාය වා අජ්ඣත්තරූකප පරිෙම්මසඤ්ඤාවිරහිකතො. 

බහිද්ධා රූපානි පස්සතීති බහිද්ධා අට්ඨසු ෙසිකණසු ෙතපරිෙම්මතාය
පරිෙම්මවකසන කචව අප්පනාවකසන ච තානි බහිද්ධා අට්ඨසු ෙසිකණසු

රූපානි පස්සති. පරිත් ානීති අවඩ්ඪිතානි.  ානි අභිභුයයාති යථා නාම
සම්පන්නගහණිකෙො ෙටච්ඡුමත්තං භත්තං ලභිත්වා ‘කිං එත්ථ භුඤ්ජිතබ්බං

අත්ථී’ති සඞ්ෙඩ්ඪිත්වා එෙෙබළකමව ෙකරොති, එවකමව ඤාණුත්තරිකෙො 
පුග්ගකලො විසදඤාකණො ‘කිකමත්ථ පරිත්තකෙ ආරම්මකණ සමාපජ්ජිතබ්බං

අත්ථි, නායං මම භාකරො’ති තානි රූපානි අභිභවිත්වා සමාපජ්ජති. සහ

නිමිත්තුප්පාකදකනකවත්ථඅප්පනං නිබ්බත්කතතීතිඅත්කථො. ජානාමිපස්සාමීති

ඉමිනාපනස්ස පුබ්බභාකගොෙථිකතො. ආගමට්ඨෙථාසු පනවුත්තං–ඉමිනාස්ස
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පන ආකභොකගො ෙථිකතො. කසො ච කඛො සමාපත්තිකතො වුට්ඨිතස්ස, න

අන්කතොසමාපත්තියන්ති(අ.නි. අට්ඨ.3.8.65). 

අප්පමාණානීති වඩ්ඪිතප්පමාණානි. අභිභුයයාතිඑත්ථපන යථාමහග්ඝකසො
පුරිකසො එෙං භත්තවඩ්ඪිතෙං ලභිත්වා ‘අඤ්ඤාපි කහොතු ‘කිකමසා මය්හං 

ෙරිස්සතී’ති තං න මහන්තකතො පස්සති, එවකමව ඤාණුත්තකරො පුග්ගකලො

විසදඤ්ඤාකණො ‘කිකමත්ථ සමාපජ්ජිතබ්බං, න ඉදං අප්පමාණං, න මය්හං
චිත්කතෙග්ගතාෙරකණ භාකරො අත්ථී’ති තානි අභිභවිත්වා සමාපජ්ජති. සහ
නිමිත්තුප්පාකදකනකවත්ථඅප්පනං නිබ්බත්කතතීතිඅත්කථො. 

පරිත්තංපරිත්තාරම්මණංඅප්පමාණංපරිත්තාරම්මණන්තිඉධ පරිත්තානීති

ආගතත්තාඅප්පමාණාරම්මණතානගහිතා, පරකතොඅප්පමාණානීතිආගතත්තා 

පරිත්තාරම්මණතා. අට්ඨෙථායං පන වුත්තං – ‘ඉමස්මිං ඨාකන චත්තාරි

චත්තාරිආරම්මණානිඅග්ගකහත්වාද්කවද්කවවගහිතානි. කිංොරණා? චතූසු

හි ගහිකතසු කදසනා කසොළසක්ඛත්තුො කහොති, සත්ථාරා ච කහට්ඨා
කසොළසක්ඛත්තුොකදසනාකිලඤ්ජම්හිතිකලපත්ථරන්කතනවිය විත්ථාරකතො
ෙථිතා. තස්ස ඉමස්මිං ඨාකන අට්ඨක්ඛත්තුෙං කදසනං ොතුං අජ්ඣාසකයො. 
තස්මාද්කවද්කවකයවගහිතානීතිකවදිතබ්බානීති. 

සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානීති පරිසුද්ධාපරිසුද්ධවණ්ණානි. පරිසුද්ධානි හි

නීලාදීනි සුවණ්ණානි, අපරිසුද්ධානි ච දුබ්බණ්ණානීති ඉධ අධිප්කපතානි. 

ආගමට්ඨෙථාසු පන ‘සුවණ්ණානි වා කහොන්තු දුබ්බණ්ණානි වා, 
පරිත්තඅප්පමාණවකසකනවඉමානිඅභිභායතනානිකදසිතානී’ති (අ.නි.අට්ඨ.

3.8.65) වුත්තං. ඉකමසු පන චතූසු පරිත්තං විතක්ෙචරිතවකසන ආගතං, 

අප්පමාණං කමොහචරිතවකසන, සුවණ්ණං කදොසචරිතවකසන, දුබ්බණ්ණං
රාගචරිතවකසන. එකතසඤ්හි එතානි සප්පායානි. සා ච කතසං සප්පායතා

විත්ථාරකතො විසුද්ධිමග්කග (විසුද්ධි. 1.43) චරියනිද්කදකසවුත්තා. 

ෙස්මා පන, යථා සුත්තන්කත ‘‘අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී එකෙො බහිද්ධා 

රූපානි පස්සති පරිත්තානී’’තිආදි (දී.නි. 2.173; ම.නි. 2.249; අ.නි. 8.65) 

වුත්තං, එවංඅවත්වාඉධචතූසුපිඅභිභායතකනසුඅජ්ඣත්තංඅරූපසඤ්ඤිතාව

වුත්තාති? අජ්ඣත්තරූපානං අනභිභවනීයකතො. තත්ථ වා හි ඉධ වා

බහිද්ධාරූපාකනවඅභිභවිතබ්බානි, තස්මාතානිනියමකතොවත්තබ්බානීතිතත්රපි
ඉධපි වුත්තානි. අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීති ඉදං පන සත්ථු
කදසනාවිලාසමත්තකමව.අයංතාවචතූසුඅභිභායතකනසු අපුබ්බපදවණ්ණනා.
සුද්ධිෙනයපටිපදාකභකදො පකනත්ථ පථවීෙසිකණ වුත්තනකයකනව
එකෙෙස්මිං අභිභායතකනකවදිතබ්කබො. කෙවලඤ්කචත්ථ ආරම්මණචතුක්ෙං 

ආරම්මණදුෙං කහොති, කසොළසක්ඛත්තුෙඤ්ච අට්ඨක්ඛත්තුෙං. කසසං

තාදිසකමව. එවකමත්ථ එකෙෙස්මිං අභිභායතකන එකෙො සුද්ධිෙනවකෙො, 
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චත්තාකරො පටිපදානවො, ද්කව ආරම්මණනවො, ආරම්මණපටිපදාමිස්සකෙ
අට්ඨ නවොති පන්නරස නවොති චතූසුපි අභිභායතකනසු සමසට්ඨි නවො
කවදිතබ්බා. 

246. පඤ්චමඅභිභායතනාදීසු නීලානීති සබ්බසඞ්ගාහිෙවකසන වුත්තං. 

නීලවණ්ණානීති වණ්ණවකසන, නීලනිදස්සනානීති නිදස්සනවකසන, 

අපඤ්ඤායමානවිවරානි, අසම්භින්නවණ්ණානි, එෙනීලාකනව හුත්වා

දිස්සන්තීති වුත්තං කහොති. නීලනිභාසානීති ඉදං පන ඔභාසනවකසන වුත්තං; 
නීකලොභාසානි නීලප්පභායුත්තානීති අත්කථො. එකතන කනසං සුවිසුද්ධතං
දස්කසති. සුවිසුද්ධවණ්ණවකසන හි ඉමානි චත්තාරි අභිභායතනානි වුත්තානි. 

පී ානීතිආදීසුපි ඉමිනාව නකයන අත්කථො කවදිතබ්කබො. නීලෙසිණං 
උග්ගණ්හන්කතො නීලස්මිං නිමිත්තං ගණ්හාති. පුප්ඵස්මිං වා වත්ථස්මිං වා 
වණ්ණධාතුයා වාතිආදිෙං පකනත්ථ ෙසිණෙරණඤ්ච පරිෙම්මඤ්ච 

අප්පනාවිධානඤ්ච සබ්බං විසුද්ධිමග්කග (විසුද්ධි. 1.93 ආදකයො) විත්ථාරකතො
වුත්තකමව. යථා ච පථවීෙසිකණ එවකමත්ථ එකෙෙස්මිං අභිභායතකන 
පඤ්චවීසතිපඤ්චවීසතිනවොකවදිතබ්බා. 

අභිභායතනෙථා. 

විකමොක්ඛෙථා 

248. ඉදානි යස්මා ඉදං රූපාවචරකුසලං නාම න කෙවලං
ආරම්මණසඞ්ඛාතානං ආයතනානං අභිභවනකතො අභිභායතනවකසකනව

උප්පජ්ජති, අථ කඛො විකමොක්ඛවකසනපි උප්පජ්ජති, තස්මා තම්පි නයං 

දස්කසතුංපුන ෙ කමධම්මාකුසලාතිආදිආරද්ධං. 

කෙනට්කඨන පන විකමොක්කඛො කවදිතබ්කබොති? අධිමුච්චනට්කඨන. කෙො

අයං අධිමුච්චනට්කඨො නාම? පච්චනීෙධම්කමහි ච සුට්ඨු විමුච්චනට්කඨො, 

ආරම්මකණ ච අභිරතිවකසන සුට්ඨු විමුච්චනට්කඨො. පිතුඅඞ්කෙ 
විස්සට්ඨඅඞ්ගපච්චඞ්ගස්ස දාරෙස්ස සයනං විය අනිග්ගහිතභාකවන
නිරාසඞ්ෙතාය ආරම්මකණ පවත්තීති වුත්තං කහොති. එවංලක්ඛණඤ්හි
විකමොක්ඛභාවප්පත්තං රූපාවචරකුසලංදස්කසතුංඅයංනකයොආරද්කධො. 

තත්ථ රූපීති අජ්ඣත්තං කෙසාදීසු උප්පාදිතං රූපජ්ඣානං රූපං, 
තදස්සත්ථීති රූපී. අජ්ඣත්තඤ්හි නීලපරිෙම්මං ෙකරොන්කතො කෙකස වා
පිත්කතවා අක්ඛිතාරොය වාෙකරොති. පීතපරිෙම්මංෙකරොන්කතො කමකද වා 
ඡවියා වා අක්ඛීනං පීතට්ඨාකන වා ෙකරොති. කලොහිතපරිෙම්මං ෙකරොන්කතො
මංකස වා කලොහිකත වා ජිව්හාය වා හත්ථතලපාදතකලසු වා අක්ඛීනං
රත්තට්ඨාකන වාෙකරොති.ඔදාතපරිෙම්මංෙකරොන්කතොඅට්ඨිම්හිවාදන්කතවා
නකඛ වා අක්ඛීනං කසතට්ඨාකන වා ෙකරොති. එවං පරිෙම්මං ෙත්වා
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උප්පන්නජ්ඣානසමඞ්ගිනං සන්ධාකයතං වුත්තං. රූපානි පස්සතීති බහිද්ධාපි
නීලෙසිණාදිරූපානි ඣානචක්ඛුනා පස්සති. ඉමිනා
අජ්ඣත්තබහිද්ධාවත්ථුකෙසුෙසිකණසුඣානපටිලාකභො දස්සිකතො. 

අජ්ඣත් ං අරූපසඤ්ඤීතිඅජ්ඣත්තංනරූපසඤ්ඤී.අත්තකනොකෙසාදීසු 
අනුප්පාදිතරූපාවචරජ්ඣාකනොති අත්කථො. ඉමිනා බහිද්ධා පරිෙම්මං ෙත්වා
බහිද්ධාව පටිලද්ධජ්ඣානතාදස්සිතා. 

සුභන්තිඉමිනාසුවිසුද්කධසුනීලාදීසු වණ්ණෙසිකණසුඣානානිදස්සිතානි.

තත්ථ කිඤ්චාපි අන්කතොඅප්පනාය ‘සුභ’න්ති ආකභොකගො නත්ථි, කයො පන

සුවිසුද්ධං සුභෙසිණං ආරම්මණං ෙත්වා විහරති, කසො යස්මා 

‘සුභ’න්ති…කප.…පඨමංඣානංඋපසම්පජ්ජවිහරති, තථාදුතියාදීනි, තස්මා

එවං කදසනා ෙතා. පටිසම්භිදාමග්කග පන ‘‘ෙථං සුභන්ත්කවව අධිමුත්කතො 

කහොතීති විකමොක්කඛො? ඉධ භික්ඛු කමත්තාසහගකතන කචතසා එෙං

දිසං…කප.… විහරති, කමත්තාය භාවිතත්තා සත්තා අප්පටිකූලා කහොන්ති; 

ෙරුණා…මුදිතා…උකපක්ඛාසහගකතනකචතසාඑෙං දිසං…කප.…විහරති, 

උකපක්ඛාය භාවිතත්තා සත්තා අප්පටිකූලා කහොන්ති, එවං සුභන්ත්කවව

අධිමුත්කතො කහොතී’’තිවිකමොක්කඛොති (පටි. ම. 1.212) වුත්තං. ඉධ පනඋපරි 
පාළියංකයව බ්රහ්මවිහාරානං ආගතත්තා තං නයං පටික්ඛිපිත්වා 
සුනීලෙසුපීතෙසුකලොහිතෙසුඔදාතෙපරිසුද්ධනීලෙපරිසුද්ධපීතෙපරිසුද්ධකලො
හිතෙපරිසුද්ධඔදාතෙවකසකනව සුභවිකමොක්කඛො අනුඤ්ඤාකතො. ඉති

ෙසිණන්ති වා අභිභායතනන්ති වා විකමොක්කඛොති වා රූපාවචරජ්ඣානකමව. 

තඤ්හිආරම්මණස්සසෙලට්කඨනෙසිණංනාම, ආරම්මණංඅභිභවනට්කඨන

අභිභායතනං නාම, ආරම්මකණ අධිමුච්චනට්කඨන පච්චනීෙධම්කමහි ච
විමුච්චනට්කඨන විකමොක්කඛො නාමාති වුත්තං. තත්ථ ෙසිණකදසනා 

අභිධම්මවකසන, ඉතරා පන සුත්තන්තකදසනාවකසන වුත්තාති කවදිතබ්බා.
අයකමත්ථ අපුබ්බපදවණ්ණනා. එකෙෙස්මිං පන විකමොක්කඛ පථවීෙසිකණ
වියපඤ්චවීසතිපඤ්චවීසතීති ෙත්වාපඤ්චසත්තතිනවොකවදිතබ්බා. 

විකමොක්ඛෙථා. 

බ්රහ්මවිහාරෙථා 

251. ඉදානි කමත්තාදිබ්රහ්මවිහාරවකසන පවත්තමානං රූපාවචරකුසලං

දස්කසතුංපුන ෙ කමධම්මාකුසලාතිආදිආරද්ධං.තත්ථ කමත් ාසහග න්ති 

කමත්තාය සමන්නාගතං. පරකතො ෙරුණාසහගතාදීසුපි එකසව නකයො. කයන
පකනස විධාකනන පටිපන්කනො කමත්තාදිසහගතානි ඣානානි උපසම්පජ්ජ

විහරති, තංකමත්තාදීනංභාවනාවිධානංසබ්බං විසුද්ධිමග්කග (විසුද්ධි.1.240) 
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විත්ථාරිතකමව. අවකසසාය පාළියා අත්කථො පථවීෙසිකණ වුත්තනකයකනව
කවදිතබ්කබො. 

කෙවලඤ්හි පථවීෙසිකණ පඤ්චවීසති නවො, ඉධ පුරිමාසු තීසු 

තිෙචතුක්ෙජ්ඣානිෙවකසන පඤ්චවීසති සත්තො, උකපක්ඛාය

චතුත්ථජ්ඣානවකසන පඤ්චවීසතිඑෙො, ෙරුණාමුදිතාසුච ඡන්දාදීහිචතූහි
සද්ධිං ෙරුණාමුදිතාති ඉකමපි කයවාපනො ලබ්භන්ති. දුක්ඛපටිපදාදිභාකවො

කචත්ථ කමත්තාය තාව බයාපාදවික්ඛම්භනවකසන, ෙරුණාය

විහිංසාවික්ඛම්භනවකසන, මුදිතාය අරතිවික්ඛම්භනවකසන, උකපක්ඛාය
රාගපටිඝවික්ඛම්භනවකසන කවදිතබ්කබො. පරිත්තාරම්මණතා පන

නබහුසත්තාරම්මණවකසන; අප්පමාණාරම්මණතා බහුසත්තාරම්මණවකසන 

කහොතීතිඅයංවිකසකසො.කසසංතාදිසකමව. 

එවංතාවපාළිවකසකනව– 

බ්රහ්මුත්තකමන ෙථිකත, බ්රහ්මවිහාකරඉකම ඉතිවිදිත්වා; 

භිකයයොඑකතසුඅයං, පකිණ්ණෙෙථාපිවිඤ්කඤයයා. 

එතාසු හි කමත්තාෙරුණාමුදිතාඋකපක්ඛාසු අත්ථකතො තාව කමජ්ජතීති 

කමත් ා, සිනිය්හතීතිඅත්කථො.මිත්කතවාභවා, මිත්තස්ස වාඑසාපවත්තතීපි

කමත්තා.පරදුක්කඛසතිසාධූනංහදයෙම්පනංෙකරොතීති ෙරුණා. කිණාතිවා

පරදුක්ඛං හිංසති විනාකසතීති ෙරුණා. කිරීයති වා දුක්ඛිකතසු ඵරණවකසන 

පසාරියතීති ෙරුණා. කමොදන්ති තාය තංසමඞ්ගිකනො, සයං වා කමොදති, 

කමොදනමත්තකමව වා තන්ති මුදි ා. ‘අකවරා 
කහොන්තූ’තිආදිබයාපාරප්පහාකනන මජ්ඣත්තභාවූපගමකනන ච උකපක්ඛතීති 

උකපක්ො. 

ලක්ඛණාදිකතො පකනත්ථ හිතාොරප්පවත්තිලක්ඛණා ‘කමත්තා’, 

හිතූපසංහාරරසා, ආඝාතවිනයපච්චුපට්ඨානා, සත්තානං

මනාපභාවදස්සනපදට්ඨානා. බයාපාදූපසකමො එතිස්සා සම්පත්ති, 

සිකනහසම්භකවො විපත්ති. දුක්ඛාපනයනාොරප්පවත්තිලක්ඛණා ‘ෙරුණා’, 

පරදුක්ඛාසහනරසා, අවිහිංසාපච්චුපට්ඨානා, දුක්ඛාභිභූතානං 

අනාථභාවදස්සනපදට්ඨානා. විහිංසූපසකමො තස්සා සම්පත්ති, කසොෙසම්භකවො

විපත්ති. සත්කතසු පකමොදනලක්ඛණා ‘මුදිතා’, අනිස්සායනරසා, 

අරතිවිඝාතපච්චුපට්ඨානා, සත්තානං සම්පත්තිදස්සනපදට්ඨානා.අරතිවූපසකමො

තස්සා සම්පත්ති, පහාසසම්භකවො විපත්ති. සත්කතසු

මජ්ඣත්තාොරප්පවත්තිලක්ඛණා ‘උකපක්ඛා’, සත්කතසු සමභාවදස්සනරසා, 

පටිඝානුනයවූපසමපච්චුපට්ඨානා, ‘‘ෙම්මස්සො සත්තා, කත ෙස්ස රුචියා

සුඛිතා වා භවිස්සන්ති, දුක්ඛකතො වා මුච්චිස්සන්ති, පත්තසම්පත්තිකතො වාන 
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පරිහායිස්සන්තී’’ති? එවං පවත්තෙම්මස්සෙතාදස්සනපදට්ඨානා.

පටිඝානුනයවූපසකමො තස්සා සම්පත්ති, කගහස්සිතාය අඤ්ඤාණුකපක්ඛාය
සම්භකවොවිපත්ති. 

චතුන්නම්පිපකනකතසංබ්රහ්මවිහාරානංවිපස්සනාසුඛඤ්කචව භවසම්පත්ති

ච සාධාරණප්පකයොජනං, බයාපාදාදිපටිඝාකතො ආකවණිෙං. 

බයාපාදපටිඝාතප්පකයොජනා කහත්ථ කමත්තා, 
විහිංසාඅරතිරාගපටිඝාතප්පකයොජනාඉතරා. වුත්තම්පිකචතං– 

‘‘නිස්සරණඤ්කහතං, ආවුකසො, බයාපාදස්ස යදිදං 

කමත්තාකචකතොවිමුත්ති, නිස්සරණඤ්කහතං, ආවුකසො, විකහසාය යදිදං

ෙරුණාකචකතොවිමුත්ති; නිස්සරණඤ්කහතං, ආවුකසො, අරතියා යදිදං 

මුදිතාකචකතොවිමුත්ති, නිස්සරණඤ්කහතං, ආවුකසො, රාගස්ස යදිදං

උකපක්ඛාකචකතොවිමුත්තී’’ති(දී.නි.3.326; අ.නි.6.13). 

එෙකමෙස්ස කචත්ථ ආසන්නදූරවකසන ද්කව ද්කව පච්චත්ථිො. 

කමත්තාබ්රහ්මවිහාරස්ස හි, සමීපචාකරො විය පුරිසස්ස සපත්කතො, 
ගුණදස්සනසභාගතාය රාකගොආසන්නපච්චත්ථිකෙො.කසොලහුංඔතාරංලභති.
තස්මා තකතො සුට්ඨු කමත්තා රක්ඛිතබ්බා. පබ්බතාදිගහනනිස්සිකතො විය
පුරිසස්ස සපත්කතො සභාවවිසභාගතාය බයාපාකදො දූරපච්චත්ථිකෙො. තස්මා
තකතො නිබ්භකයන කමත්තායිතබ්බං. කමත්තායිස්සති ච නාම කෙොපඤ්ච
ෙරිස්සතීතිඅට්ඨානකමතං. 

ෙරුණාබ්රහ්මවිහාරස්ස ‘‘චක්ඛුවිඤ්කඤයයානං රූපානං ඉට්ඨානං 
ෙන්තානංමනාපානංමකනොරමානංකලොොමිසපටිසංයුත්තානංඅප්පටිලාභංවා
අප්පටිලාභකතො සමනුපස්සකතො පුබ්කබ වා පටිලද්ධපුබ්බං අතීතං නිරුද්ධං
විපරිණතං සමනුස්සරකතො උප්පජ්ජති කදොමනස්සං. යං එවරූපං කදොමනස්සං
ඉදං වුච්චති කගහස්සිතං කදොමනස්ස’’න්තිආදිනානකයනආගතං කගහස්සිතං
කදොමනස්සං විපත්තිදස්සනසභාගතායආසන්නපච්චත්ථිෙං.සභාවවිසභාගතාය
විකහසාදූරපච්චත්ථිො. තස්මාතකතොනිබ්භකයනෙරුණායිතබ්බං.ෙරුණඤ්ච
නාමෙරිස්සතිපාණිආදීහිච විකහසිස්සතීතිඅට්ඨානකමතං. 

මුදිතාබ්රහ්මවිහාරස්ස ‘‘චක්ඛුවිඤ්කඤයයානංරූපානං ඉට්ඨානං ෙන්තානං
මනාපානංමකනොරමානංකලොොමිසපටිසංයුත්තානංපටිලාභංවාපටිලාභකතො
සමනුපස්සකතො පුබ්කබ වා පටිලද්ධපුබ්බං අතීතං නිරුද්ධං විපරිණතං
සමනුස්සරකතොඋප්පජ්ජති කසොමනස්සං.යංඑවරූපංකසොමනස්සංඉදංවුච්චති

කගහස්සිතං කසොමනස්ස’’න්තිආදිනා (ම. නි. 3.306) නකයන ආගතං
කගහස්සිතං කසොමනස්සං සම්පත්තිදස්සනසභාගතාය ආසන්නපච්චත්ථිෙං.
සභාවවිසභාගතාය අරති දූරපච්චත්ථිො. තස්මා තකතො නිබ්භකයන මුදිතා
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පටුන 

භාකවතබ්බා. පමුදිකතො ච නාම භවිස්සති පන්තකසනාසකනසු ච
අධිකුසලධම්කමසුච උක්ෙණ්ඨිස්සතීතිඅට්ඨානකමතං. 

උකපක්ඛාබ්රහ්මවිහාරස්සපන‘‘චක්ඛුනාරූපංදිස්වා උප්පජ්ජතිඋකපක්ඛා
බාලස්ස මූළ්හස්ස පුථුජ්ජනස්ස අකනොධිජිනස්ස අවිපාෙජිනස්ස 
අනාදීනවදස්සාවිකනොඅස්සුතවකතොපුථුජ්ජනස්ස.යාඑවරූපාඋකපක්ඛාරූපං

සා නාතිවත්තති.තස්මාසාඋකපක්ඛාකගහස්සිතාතිවුච්චතී’’තිආදිනා (ම.නි.

3.308) නකයන ආගතා කගහස්සිතා අඤ්ඤාණුකපක්ඛා කදොසගුණානං 
අවිචාරණවකසන සභාගත්තා ආසන්නපච්චත්ථිො. සභාවවිසභාගතාය
රාගපටිඝා දූරපච්චත්ථිො. තස්මා තකතො නිබ්භකයන උකපක්ඛිතබ්බං.
උකපක්ඛිස්සතිචනාම රජ්ජිස්සතිචපටිහඤ්ඤිස්සතිචාතිඅට්ඨානකමතං. 

සබ්කබසම්පි චඑකතසංෙත්තුොමතාඡන්කදොආදි, නීවරණාදිවික්ඛම්භනං

මජ්ඣං, අප්පනා පරිකයොසානං, පඤ්ඤත්තිධම්මවකසන එකෙො වා සත්කතො

අකනො වා සත්තා ආරම්මණං, උපචාකර වා අප්පනාය වා පත්තාය
ආරම්මණවඩ්ෙනං. 

තත්රායං වඩ්ෙනක්ෙකමො – යථා හි කුසකලො ෙස්සකෙො ෙසිතබ්බට්ඨානං 

පරිච්ඡන්දිත්වා ෙසති, එවං පඨමකමව එෙං ආවාසං පරිච්ඡන්දිත්වා තත්ථ

සත්කතසු ‘ඉමස්මිංආවාකසසත්තාඅකවරාකහොන්තූ’තිආදිනානකයනකමත්තා
භාකවතබ්බා. තත්ථ චිත්තං මුදුං ෙම්මනියං ෙත්වා ද්කව ආවාසා

පරිච්ඡන්දිතබ්බා. තකතොඅනුක්ෙකමනතකයොචත්තාකරොපඤ්චඡසත්තඅට්ඨ

නවදස, එො රච්ඡා, උපඩ්ෙගාකමො, ගාකමො, ජනපකදො, රජ්ජං, එොදිසාතිඑවං

යාවඑෙංචක්ෙවාළං, තකතො වාපනභිකයයොතත්ථතත්ථසත්කතසුකමත්තා
භාකවතබ්බා.තථාෙරුණාදකයොති.අයකමත්ථ ආරම්මණවඩ්ෙනක්ෙකමො. 

යථා පන ෙසිණානං නිස්සන්කදො ආරුප්පා, සමාධීනං නිස්සන්කදො 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, විපස්සනානං නිස්සන්කදො ඵලසමාපත්ති, 

සමථවිපස්සනානං නිස්සන්කදො නිකරොධසමාපත්ති, එවං
පුරිමබ්රහ්මවිහාරත්තයස්ස නිස්සන්කදො එත්ථ උකපක්ඛාබ්රහ්මවිහාකරො. යථා හි
ථම්කභ අනුස්සාකපත්වා තුලාසඞ්ඝාටං අනාකරොකපත්වා න සක්ො ආොකස

කූටකගොපානසිකයො ඨකපතුං, එවං පුරිකමසු තතියජ්ඣානං විනා න සක්ො 
චතුත්ථංභාකවතුං.ෙසිකණසුපනඋප්පන්නතතියජ්ඣානස්සකපසානුප්පජ්ජති 
විසභාගාරම්මණත්තාති. 

එත්ථ සියා – ‘ෙස්මා පකනතා කමත්තා ෙරුණා මුදිතා උකපක්ඛා 

බ්රහ්මවිහාරාති වුච්චන්ති? ෙස්මා ච, චතස්කසොව? කෙො ච එතාසං ෙකමො? 

විභඞ්කග ච ෙස්මා අප්පමඤ්ඤාති වුත්තා’ති? වුච්චකත – කසට්ඨට්කඨනතාව
නිද්කදොසභාකවන කචත්ථ බ්රහ්මවිහාරතා කවදිතබ්බා. සත්කතසු
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සම්මාපටිපත්තිභාකවන හි කසට්ඨා එකත විහාරා. යථා ච බ්රහ්මාකනො

නිද්කදොසචිත්තා විහරන්ති, එවං එකතහි සම්පයුත්තා කයොගිකනො බ්රහ්මසමාව
හුත්වාවිහරන්තීති කසට්ඨට්කඨනනිද්කදොසභාකවනචබ්රහ්මවිහාරාතිවුච්චන්ති. 

ෙස්මාචචතස්කසොතිආදිපඤ්හස්සපනඉදංවිස්සජ්ජනං– 

විසුද්ධිමග්ගාදිවසාචතස්කසො, 

හිතාදිආොරවසාපනාසං; 

ෙකමොපවත්තන්තිචඅප්පමාකණ, 
තාකගොචකරකයනතදප්පමඤ්ඤා. 

එතාසුහියස්මාකමත්තාබයාපාදබහුලස්ස, ෙරුණා විහිංසාබහුලස්ස, මුදිතා

අරතිබහුලස්ස, උකපක්ඛා රාගබහුලස්ස විසුද්ධිමග්කගො; යස්මා ච
හිතූපසංහාරඅහිතාපනයනසම්පත්තිකමොදනඅනාකභොගවකසන චතුබ්බිකධොකයව

සත්කතසු මනසිොකරො; යස්මා ච යථා මාතා 
දහරගිලානකයොබ්බනප්පත්තසකිච්චපසුකතසු චතූසු පුත්කතසු දහරස්ස

අභිවුඩ්ඪිොමා කහොති, ගිලානස්ස කගලඤ්ඤාපනයනොමා, 

කයොබ්බනප්පත්තස්ස කයොබ්බනසම්පත්තියා චිරට්ඨිතිොමා, සකිච්චපසුතස්ස

කිස්මිඤ්චිපි පරියාකය අබයාවටා කහොති, තථා අප්පමඤ්ඤාවිහාරිකෙනාපි

සබ්බසත්කතසු කමත්තාදිවකසන භවිතබ්බං, තස්මා ඉකතො විසුද්ධිමග්ගාදිවසා
චතස්කසොවඅප්පමඤ්ඤා. 

යස්මා පන චතස්කසොකපතා භාකවතුොකමන පඨමං

හිතාොරප්පවත්තිවකසන සත්කතසුපටිපජ්ජිතබ්බං, හිතාොරප්පවත්තිලක්ඛණා

චකමත්තා; තකතොඑවං පත්ථිතහිතානංසත්තානංදුක්ඛාභිභවංදිස්වාවාසුත්වා

වා සම්භාකවත්වා වා දුක්ඛාපනයනාොරප්පවත්තිවකසන, 

දුක්ඛාපනයනාොරප්පවත්තිලක්ඛණා ච ෙරුණා; අකථවං පත්ථිතහිතානං

පත්ථිතදුක්ඛාපගමානඤ්චකනසංසම්පත්තිංදිස්වා සම්පත්තිප්පකමොදනවකසන, 

පකමොදනලක්ඛණා ච මුදිතා; තකතො පරං පන ෙත්තබ්බාභාවකතො 

අජ්ඣුකපක්ඛෙතාසඞ්ඛාකතන මජ්ඣත්තාොකරන පටිපජ්ජිතබ්බං, 

මජ්ඣත්තාොරප්පවත්තිලක්ඛණාචඋකපක්ඛා; තස්මාඉකතොහිතාදිආොරවසා
පනාසං පඨමං කමත්තා වුත්තා. අථ ෙරුණා මුදිතා උකපක්ඛාති අයං ෙකමො
කවදිතබ්කබො. 

යස්මා පන සබ්බාකපතා අප්පමාකණ කගොචකර පවත්තන්ති, තස්මා 

අප්පමඤ්ඤාති වුච්චන්ති. අප්පමාණා හි සත්තා එතාසං කගොචරභූතා, 

‘එෙසත්තස්සාපි ච එත්තකෙ පකදකස කමත්තාදකයො භාකවතබ්බා’ති එවං

පමාණං අග්ගකහත්වාසෙලඵරණවකසකනවපවත්තාති, කතනවුත්තං– 
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විසුද්ධිමග්ගාදිවසාචතස්කසො, 

හිතාදිආොරවසාපනාසං; 

ෙකමොපවත්තන්තිචඅප්පමාකණ, 
තාකගොචකරකයනතදප්පමඤ්ඤාති. 

එවං අප්පමාණකගොචරතාය එෙලක්ඛණාසු චාපි එතාසු පුරිමා තිස්කසො 

තිෙචතුක්ෙජ්ඣානිොව කහොන්ති. ෙස්මා? කසොමනස්සාවිප්පකයොගකතො.

ෙස්මා පනාසං කසොමනස්කසන අවිප්පකයොකගොති? කදොමනස්සසමුට්ඨිතානං 

බයාපාදාදීනං නිස්සරණත්තා. පච්ඡමා පන අවකසකසෙජ්ඣානිොව. ෙස්මා? 
උකපක්ඛාකවදනාසම්පකයොගකතො. න හි සත්කතසු මජ්ඣත්තාොරප්පවත්තා 
බ්රහ්මවිහාරුකපක්ඛා උකපක්ඛාකවදනංවිනාවත්තතීති. 

බ්රහ්මවිහාරෙථා. 

අසුභෙථා 

263. ඉදානි රාගචරිතසත්තානං එෙන්තහිතං නානාරම්මකණසු

එකෙෙජ්ඣානවකසකනවපවත්තමානං රූපාවචරකුසලංදස්කසතුංපුන ෙ කම

ධම්මාකුසලාතිආදි ආරද්ධං. 

තත්ථ උද්ධුමා ෙසඤ්ඤාසහග න්තිආදීසු, භස්තා විය වායුනා, උද්ධං
ජීවිතපරියාදානා යථානුක්ෙමං සමුග්ගකතන සූනභාකවන ධුමාතත්තා

උද්ධුමාතං. උද්ධුමාතකමව උද්ධුමා ෙං. පටිකූලත්තා වා කුච්ඡතං
උද්ධුමාතන්ති උද්ධුමාතෙං. තථාරූපස්ස ඡවසරීරස්කසතං අධිවචනං. විනීලං

වුච්චතිවිපරිභින්නනීලවණ්ණං.විනීලකමව විනීලෙං. පටිකූලත්තාවාකුච්ඡතං

විනීලන්ති විනීලෙං. මංසුස්සදට්ඨාකනසු රත්තවණ්ණස්ස, 

පුබ්බසන්නිචයට්ඨාකනසු කසතවණ්ණස්ස, කයභුකයයන ච නීලවණ්ණස්ස, 
නීලට්ඨාකන නීලසාටෙපාරුතස්කසව ඡවසරීරස්කසතං අධිවචනං.

පරිභින්නට්ඨාකනසු විස්සන්දමානං පුබ්බං විපුබ්බං. විපුබ්බකමව විපුබ්බෙං. 
පටිකූලත්තා වාකුච්ඡතං විපුබ්බන්ති විපුබ්බෙං.තථාරූපස්ස ඡවසරීරස්කසතං

අධිවචනං. විච්ඡද්දං වුච්චති ද්විධා ඡන්දකනන අපධාරිතං, විච්ඡද්දකමව 

විච්ඡිද්දෙං. පටිකූලත්තා වා කුච්ඡතං විච්ඡද්දන්ති විච්ඡද්දෙං. කවමජ්කඣ
ඡන්නස්ස ඡවසරීරස්කසතං අධිවචනං. ඉකතො ච එත්කතො ච විවිධාොකරන

කසොණසිඞ්ගාලාදීහි ඛායිතං වික්ඛායිතං. වික්ඛායිතකමව වික්ොයි ෙං. 
පටිකූලත්තා වා කුච්ඡතං වික්ඛායිතන්ති වික්ඛායිතෙං. තථාරූපස්ස
ඡවසරීරස්කසතං අධිවචනං. විවිධා ඛිත්තං වික්ඛිත්තං. වික්ඛිත්තකමව 

වික්ඛිත් ෙං. පටිකූලත්තා වා කුච්ඡතං වික්ඛිත්තන්ති වික්ඛිත්තෙං.
‘අඤ්කඤන හත්ථං අඤ්කඤන පාදං අඤ්කඤන සීස’න්ති එවං තකතො තකතො
ඛිත්තස්ස ඡවසරීරස්කසතං අධිවචනං. හතඤ්ච තං පුරිමනකයකනව 
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වික්ඛිත්තෙඤ්චාති හ වික්ඛිත් ෙං. ොෙපදාොකරන අඞ්ගපච්චඞ්කගසු
සත්කථන හනිත්වා වුත්තනකයන වික්ඛිත්තෙස්ස ඡවසරීරස්කසතං අධිවචනං.

කලොහිතං කිරති, වික්ඛිපති, ඉකතො චිකතො ච පග්ඝරතීති කලොහි ෙං. 
පග්ඝරිතකලොහිතමක්ඛිතස්ස ඡවසරීරස්කසතං අධිවචනං. පුළවා වුච්චන්ති

කිමකයො. පුළකව විකිරතීති පුළවෙං. කිමිපරිපුණ්ණස්ස ඡවසරීරස්කසතං 

අධිවචනං. අට්ඨිකයව අට්ඨිෙං. පටිකූලත්තා වා කුච්ඡතං අට්ඨීති අට්ඨිෙං.
අට්ඨිසඞ්ඛලොයපි එෙට්ඨිෙස්සපි එතං අධිවචනං. ඉමානි ච පන 
උද්ධුමාතොදීනි නිස්සාය උප්පන්නනිමිත්තානම්පි නිමිත්කතසු 

පටිලද්ධජ්ඣානානම්පිඑතාකනවනාමානි. 

තත්ථ උද්ධුමාතෙනිමිත්කත අප්පනාවකසන උප්පන්නා සඤ්ඤා 
උද්ධුමාතෙසඤ්ඤා. තාය උද්ධුමාතෙසඤ්ඤාය සම්පකයොගට්කඨන සහගතං 

උද්ධුමා ෙසඤ්ඤාසහග ං. විනීලෙසඤ්ඤාසහග ාදීසුපි එකසව නකයො. යං 

පකනත්ථභාවනාවිධානංවත්තබ්බංභකවයය, තංසබ්බාොකරන විසුද්ධිමග්කග 

(විසුද්ධි. 1.103 ආදකයො) වුත්තකමව. අවකසසා පාළිවණ්ණනා කහට්ඨා

වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බා. කෙවලඤ්හි ඉධ, චතුත්ථජ්ඣානවකසන 

උකපක්ඛාබ්රහ්මවිහාකර විය, පඨමජ්ඣානවකසන එකෙෙස්මිං පඤ්චවීසති

එෙො කහොන්ති. අසුභාරම්මණස්ස ච අවඩ්ෙනීයත්තා, පරිත්කත

උද්ධුමාතෙට්ඨාකන උප්පන්නනිමිත්තාරම්මණං පරිත් ාරම්මණං, මහන්කත 

අප්පමාණාරම්මණං කවදිතබ්බං.කසකසසුපිඑකසවනකයොති. 

ඉති අසුභානිසුභගුකණො, 

දසසතකලොචකනනථුතකිත්ති; 

යානිඅකවොචදසබකලො, 
එකෙෙජ්ඣානකහතූනි. 

එවංපාළිනකයකනව, තාවසබ්බානිතානිජානිත්වා; 

කතස්කවව අයං භිකයයො, පකිණ්ණෙෙථාපි විඤ්කඤයයා. (විසුද්ධි. 
1.120); 

එකතසු හි යත්ථ ෙත්ථචි අධිගතජ්ඣාකනො සුවික්ඛම්භිතරාගත්තා 
වීතරාකගොවියනිල්කලොලුප්පචාකරොකහොති.එවංසන්කතපිය්වායංඅසුභකභකදො

වුත්කතො, කසො සරීරසභාවප්පත්තිවකසන ච රාගචරිතකභදවකසන චාති
කවදිතබ්කබො. 

ඡවසරීරඤ්හිපටිකූලභාවංආපජ්ජමානංඋද්ධුමාතෙසභාවප්පත්තංවා සියා, 
විනීලොදීනං වා අඤ්ඤතරසභාවප්පත්තං. ඉති යාදිසං යාදිසං සක්ො කහොති
ලද්ධුංතාදිකස තාදිකස උද්ධුමාතෙපටිකූලංවිනීලෙපටිකූලන්තිඑවංනිමිත්තං
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ගණ්හිතබ්බකමවාති සරීරසභාවප්පත්තිවකසනදසධාඅසුභප්පකභකදොවුත්කතොති
කවදිතබ්කබො. 

විකසසකතො කචත්ථ උද්ධුමාතෙං සරීරසණ්ඨානවිපත්තිප්පොසනකතො 
සරීරසණ්ඨානරාගිකනො සප්පායං. විනීලෙං ඡවිරාගවිපත්තිප්පොසනකතො
සරීරවණ්ණරාගිකනො සප්පායං. විපුබ්බෙං ොයවණපටිබද්ධස්ස
දුග්ගන්ධභාවස්ස පොසනකතො මාලාගන්ධාදිවකසන
සමුට්ඨාපිතසරීරගන්ධරාගිකනො සප්පායං. විච්ඡද්දෙං 
අන්කතොසුසිරභාවප්පොසනකතො සරීකර ඝනභාවරාගිකනො සප්පායං.
වික්ඛායිතෙං මංසූපචයසම්පත්තිවිනාසප්පොසනකතොථනාදීසුසරීරප්පකදකසසු
මංසූපචයරාගිකනො සප්පායං. වික්ඛිත්තෙං අඞ්ගපච්චඞ්ගානං
වික්කඛපප්පොසනකතොඅඞ්ගපච්චඞ්ගලීලාරාගිකනො සප්පායං.හතවික්ඛිත්තෙං
සරීරසඞ්ඝාටකභදවිොරප්පොසනකතො සරීරසඞ්ඝාටසම්පත්තිරාගිකනොසප්පායං.
කලොහිතෙං කලොහිතමක්ඛිතපටිකූලභාවප්පොසනකතො 
අලඞ්ොරජනිතකසොභරාගිකනො සප්පායං. පුළවෙං ොයස්ස
අකනෙකිමිකුලසාධාරණභාවප්පොසනකතො ොකයමමත්තරාගිකනො සප්පායං.
අට්ඨිෙං සරීරට්ඨීනං පටිකූලභාවප්පොසනකතො දන්තසම්පත්තිරාගිකනො
සප්පායන්ති. එවං රාගචරිතවකසනාපි දසධා අසුභප්පකභකදො වුත්කතොති
කවදිතබ්කබො. 

යස්මා පනදසවිකධපිඑතස්මිංඅසුකභ කසයයථාපිනාමඅපරිසණ්ඨිතජලාය

සීඝකසොතාය නදියා අරිත්තබකලකනව නාවා තිට්ඨති, විනා අරිත්කතන න

සක්ොඨකපතුං, එවකමවදුබ්බලත්තාආරම්මණස්සවිතක්ෙබකලකනවචිත්තං 

එෙග්ගං හුත්වා තිට්ඨති, විනා විතක්කෙන න සක්ො ඨකපතුං, තස්මා 

පඨමජ්ඣානකමකවත්ථකහොති, නදුතියාදීනි.පටිකූකලපිකචතස්මිංආරම්මකණ
‘අද්ධා ඉමාය පටිපදාය ජරාමරණම්හා පරිමුච්චිස්සාමී’ති එවං
ආනිසංසදස්සාවිතාය කචව නීවරණසන්තාපප්පහාකනන ච පීතිකසොමනස්සං 

උප්පජ්ජති, ‘බහුං දානි කවතනං ලභිස්සාමී’ති ආනිසංසදස්සාවිකනො

පුප්ඵඡඩ් ෙස්ස ගූථරාසිම්හි විය, උස්සන්නබයාධිදුක්ඛස්ස කරොගිකනො
වමනවිකරචනප්පවත්තියංවියච. 

දසවිධම්පි කචතං අසුභං ලක්ඛණකතො එෙකමව කහොති. දසවිධස්සපි හි 
එතස්ස අසුචිදුග්ගන්ධකජගුච්ඡපටිකූලභාකවො එව ලක්ඛණං. තකදතං ඉමිනා 
ලක්ඛකණන න කෙවලං මතසරීකරකයව දන්තට්ඨිෙදස්සාවිකනො පන 

කචතියපබ්බතවාසිකනො මහාතිස්සත්කථරස්ස විය, හත්ථික්ඛන්ධගතං රාජානං

උල්කලොකෙන්තස්ස සඞ්ඝරක්ඛි ත්කථරුපට්ඨාෙසාමකණරස්ස විය ච, 

ජීවමානෙසරීකරපි උපට්ඨාති. යකථව හි මතසරීරං එවං ජීවමානෙම්පි
අසුභකමව. අසුභලක්ඛණං පකනත්ථ ආගන්තුකෙන අලඞ්ොකරන
පටිච්ඡන්නත්තානපඤ්ඤායතීති. 
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පටුන 

අසුභෙථා. 

කිං පන පථවීෙසිණං ආදිං ෙත්වා අට්ඨිෙසඤ්ඤාපරිකයොසානාකවසා 

රූපාවචරප්පනා, උදාහු අඤ්ඤාපි අත්ථීති? අත්ථි; ආනාපානජ්ඣානඤ්හි
ොයගතාසතිභාවනා චඉධනෙථිතා.කිඤ්චාපිනෙථිතාවාකයොෙසිකණපන

ගහිකතආනාපානජ්ඣානංගහිතකමව; වණ්ණෙසිකණසුචගහිකතසුකෙසාදීසු

චතුක්ෙපඤ්චෙජ්ඣානවකසන උප්පන්නා ොයගතාසති, දසසු අසුකභසු
ගහිකතසු ද්වත්තිංසාොකර පටිකූලමනසිොරජ්ඣානවකසන කචව 

නවසිවථිොවණ්ණජ්ඣානවකසන ච පවත්තා ොයගතාසති ගහිතාවාති.
සබ්බාපිරූපාවචරප්පනා ඉධෙථිතාවකහොතීති. 

රූපාවචරකුසලෙථානිට්ඨිතා. 

අරූපාවචරකුසලවණ්ණනා 

ආොසානඤ්චායතනං 

265. ඉදානි අරූපාවචරකුසලං දස්කසතුං පුන ෙ කමධම්මා කුසලාතිආදි

ආරද්ධං. තත්ථ අරූපූපපත්තියාති අරූපභකවො අරූපං, අරූකප උපපත්ති

අරූපූපපත්ති, තස්සාඅරූපූපපත්තියා. මග්ගංභාකවතීතිඋපායංකහතුංොරණං

උප්පාකදති වඩ්කෙති. සබ්බකසොති සබ්බාොකරන. සබ්බාසං වා

අනවකසසානන්ති අත්කථො. රූපසඤ්ඤානන්ති සඤ්ඤාසීකසන
වුත්තරූපාවචරජ්ඣානානඤ්කචව තදාරම්මණානඤ්ච. රූපාවචරජ්ඣානම්පි හි

රූපන්තිවුච්චති‘රූපී රූපානිපස්සතී’තිආදීසු(ධ.ස.248; දී.නි.2.129). තස්ස
ආරම්මණම්පි‘‘බහිද්ධා රූපානිපස්සතිසුවණ්ණදුබ්බණ්ණානී’’තිආදීසු(ධ.ස.

244-246; දී. නි. 2.173); තස්මා ඉධ රූකප සඤ්ඤා රූපසඤ්ඤාති එවං
සඤ්ඤාසීකසන වුත්තරූපාවචරජ්ඣානස්කසතං අධිවචනං. රූපං සඤ්ඤා

අස්සාති රූපසඤ්ඤං, රූපමස්ස නාමන්ති වුත්තං කහොති. එවං
පථවීෙසිණාදිකභදස්සතදාරම්මණස්ස කචතංඅධිවචනන්තිකවදිතබ්බං. 

සමතික්ෙමාති විරාගා නිකරොධා ච. කිං වුත්තං කහොති? එතාසං

කුසලවිපාෙකිරියවකසන පඤ්චදසන්නං ඣානසඞ්ඛාතානං රූපසඤ්ඤානං, 
එකතසඤ්ච පථවීෙසිණාදිවකසන අට්ඨන්නං ආරම්මණසඞ්ඛාතානං

රූපසඤ්ඤානං, සබ්බාොකරන අනවකසසානං වා විරාගා ච නිකරොධා ච
විරාගකහතු කචවනිකරොධකහතු චආොසානඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහරති.
න හි සක්ො සබ්බකසො අනතික්ෙන්තරූපසඤ්කඤන එතං උපසම්පජ්ජ 
විහරිතුන්ති. 

තත්ථ යස්මා ආරම්මකණ අවිරත්තස්ස සඤ්ඤාසමතික්ෙකමො න කහොති, 

සමතික්ෙන්තාසු ච සඤ්ඤාසු ආරම්මණං සමතික්ෙන්තකමව කහොති, තස්මා 
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ආරම්මණසමතික්ෙමං අවත්වා ‘‘තත්ථ ෙතමා රූපසඤ්ඤා? 
රූපාවචරසමාපත්තිංසමාපන්නස්ස වාඋපපන්නස්සවාදිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්ස

වාසඤ්ඤාසඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං, ඉමාවුච්චන්තිරූපසඤ්ඤාකයො.ඉමා

රූපසඤ්ඤාකයොඅතික්ෙන්කතොකහොති, වීතික්ෙන්කතො, සමතික්ෙන්කතො, කතන

වුච්චති සබ්බකසො රූපසඤ්ඤානං සමතික්ෙමා’’ති (විභ. 602) එවං විභඞ්කග 

සඤ්ඤානංකයවසමතික්ෙකමොවුත්කතො.යස්මාපන ආරම්මණසමතික්ෙකමන 

පත්තබ්බාඑතාසමාපත්තිකයො, නඑෙස්මිංකයව ආරම්මකණපඨමජ්ඣානාදීනි

විය, තස්මා අයං ආරම්මණසමතික්ෙමවකසනාපි අත්ථවණ්ණනා ෙතාති
කවදිතබ්බා. 

පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමාති චක්ඛාදීනං වත්ථූනං රූපාදීනං

ආරම්මණානඤ්ච පටිඝාකතන සමුප්පන්නා සඤ්ඤා පටිඝසඤ්ඤා. 

රූපසඤ්ඤාදීනං එතං අධිවචනං. යථාහ – ‘‘තත්ථ ෙතමා පටිඝසඤ්ඤා? 

රූපසඤ්ඤා සද්දසඤ්ඤා ගන්ධසඤ්ඤා රසසඤ්ඤා කඵොට්ඨබ්බසඤ්ඤා, ඉමා 

වුච්චන්තිපටිඝසඤ්ඤාකයො’’ති(විභ.603). තාසංකුසලවිපාොනංපඤ්චන්නං 
අකුසලවිපාොනං පඤ්චන්නන්ති සබ්බකසො දසන්නම්පි පටිඝසඤ්ඤානං
අත්ථඞ්ගමාපහානාඅසමුප්පාදාඅප්පවත්තිංෙත්වාතිවුත්තං කහොති. 

ොමඤ්කචතාපඨමජ්ඣානාදීනිසමාපන්නස්සාපිනසන්ති–නහි තස්මිං

සමකය පඤ්චද්වාරවකසන චිත්තං පවත්තති – එවං සන්කතපි, අඤ්ඤත්ථ

පහීනානං සුඛදුක්ඛානං චතුත්ථජ්ඣාකනවිය, සක්ොයදිට්ඨාදීනං තතියමග්කග

විය ච, ඉමස්මිංඣාකන උස්සාහජනනත්ථං ඉමස්සඣානස්ස පසංසාවකසන
එතාසං එත්ථවචනංකවදිතබ්බං.අථවාකිඤ්චාපිතාරූපාවචරංසමාපන්නස්ස

නසන්ති, අථකඛො නපහීනත්තානසන්ති.නහිරූපවිරාගායරූපාවචරභාවනා

සංවත්තති, රූපායත්තා ච එතාසං පවත්ති. අයං පන භාවනා රූපවිරාගාය

සංවත්තති. තස්මා තා එත්ථ පහීනාති වත්තුං වට්ටති.න කෙවලඤ්ච වත්තුං, 
එෙංකසකනව එවං ධාකරතුම්පි වට්ටති. තාසඤ්හි ඉකතො පුබ්කබ
අප්පහීනත්තාකයව පඨමජ්ඣානං සමාපන්නස්ස ‘‘සද්කදො ෙණ්ටකෙො’’ති (අ.

නි. 10.72) වුත්කතො භගවතා. ඉධ ච පහීනත්තාකයව අරූපසමාපත්තීනං
ආකනඤ්ජතා සන්තවිකමොක්ඛතා ච වුත්තා. ආළාකරො ච ොළාකමො
ආරුප්පසමාපන්කනො පඤ්චමත්තානි සෙටසතානි නිස්සාය නිස්සාය

අතික්ෙන්තානිකනවඅද්දස, නපනසද්දංඅස්කසොසීති (දී.නි.2.192). 

නානත් සඤ්ඤානං අමනසිොරාති නානත්කත කගොචකර පවත්තානං
සඤ්ඤානං නානත්තානං වා සඤ්ඤානං. යස්මා හි එතා ‘‘තත්ථ ෙතමා 

නානත්තසඤ්ඤා? අසමාපන්නස්ස මකනොධාතුසමඞ්ගිස්ස වා

මකනොවිඤ්ඤාණධාතුසමඞ්ගිස්සවා සඤ්ඤාසඤ්ජානනාසඤ්ජානිතත්තං, ඉමා

වුච්චන්තිනානත්තසඤ්ඤාකයො’’ති(විභ.604) එවං විභඞ්කග විභජිත්වාවුත්තා
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ඉධ අධිප්කපතා; අසමාපන්නස්ස මකනොධාතුමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසඞ්ගහිතා

සඤ්ඤා රූපසද්දාදිකභකද නානත්කත නානාසභාකව කගොචකර පවත්තන්ති; 

යස්මා කචතා අට්ඨොමාවචරකුසලසඤ්ඤා, ද්වාදස අකුසලසඤ්ඤා, එොදස

ොමාවචරකුසලවිපාෙසඤ්ඤා, ද්කව අකුසලවිපාෙසඤ්ඤා, එොදස
ොමාවචරකිරියසඤ්ඤාති එවං චතුචත්තාලීසම්පි සඤ්ඤා නානත්තා

නානාසභාවාඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅසදිසා, තස්මානානත්තසඤ්ඤාතිවුත්තා.තාසං 
සබ්බකසො නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිොරා අනාවජ්ජනා අසමන්නාහාරා

අපච්චකවක්ඛණා. යස්මා තා නාවජ්ජති, න මනසිෙකරොති, න පච්චකවක්ඛති, 
තස්මාති වුත්තං කහොති. 

යස්මා කචත්ථ පුරිමා රූපසඤ්ඤා පටිඝසඤ්ඤා ච ඉමිනා ඣාකනන 

නිබ්බත්කතභකවපිනවිජ්ජන්ති, පකගවතස්මිංභකවඉමංඣානංඋපසම්පජ්ජ 

විහරණොකල, තස්මා තාසං ‘සමතික්ෙමා අත්ථඞ්ගමා’ති ද්කවධාපි
අභාකවොකයව වුත්කතො. නානත්තසඤ්ඤාසු පන යස්මා අට්ඨ

ොමාවචරකුසලසඤ්ඤා, නව කිරියාසඤ්ඤා, දස අකුසලසඤ්ඤාති ඉමා

සත්තවීසතිසඤ්ඤාඉමිනා ඣාකනනනිබ්බත්කතභකවවිජ්ජන්ති, තස්මාතාසං
අමනසිොරාති වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. තත්රාපි හි ඉමං ඣානං උපසම්පජ්ජ
විහරන්කතො තාසං අමනසිොරාකයව උපසම්පජ්ජ විහරති. තා පන
මනසිෙකරොන්කතො අසමාපන්කනො කහොතීති. සඞ්කඛපකතො කචත්ථ 

‘රූපසඤ්ඤානං සමතික්ෙමා’ති ඉමිනා සබ්බරූපාවචරධම්මානං පහානං

වුත්තං. ‘පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගමා නානත්තසඤ්ඤානං අමනසිොරා’ති
ඉමිනා සබ්කබසං ොමාවචරචිත්තකචතසිොනඤ්ච පහානං අමනසිොකරො ච
වුත්කතොතිකවදිතබ්කබො. 

ඉති භගවා ‘පන්නරසන්නං රූපසඤ්ඤානං සමතික්ෙකමන, දසන්නං 

පටිඝසඤ්ඤානං අත්ථඞ්ගකමන, චතුචත්තාලීසාය නානත්තසඤ්ඤානං
අමනසිොකරනා’ති තීහි පකදහි ආොසානඤ්චායතනසමාපත්තියා වණ්ණං
ෙකථසි. කිං ොරණාති කච කසොතූනං උස්සාහජනනත්ථඤ්කචව
පකලොභනත්ථඤ්ච. සකච හි කෙචි අපණ්ඩිතා වකදයයං ‘සත්ථා 

ආොසානඤ්චායතනසමාපත්තිං නිබ්බත්කතථාති වදති, කෙො නු කඛො එතාය

නිබ්බත්තිතාය අත්කථො? කෙො ආනිසංකසො’ති කත එවං වත්තුං මා ලභන්තූති
ඉකමහි ආොකරහි සමාපත්තියා වණ්ණං ෙකථසි. තඤ්හි කනසං සුත්වා එවං

භවිස්සති – ‘එවංසන්තා කිර අයං සමාපත්ති, එවංපණීතා, නිබ්බත්කතස්සාම
න’න්ති.අථස්සනිබ්බත්තනත්ථායඋස්සාහං ෙරිස්සන්තීති. 

පකලොභනත්ථඤ්චාපි කනසං එතිස්සා වණ්ණං ෙකථසි, 
විසෙණ්ටෙවාණිකජො විය. විසෙණ්ටෙවාණිකජො නාම ගුළවාණිකජො වුච්චති.
කසොකිරගුළඵාණිතඛණ් සක්ෙරාදීනි සෙකටනාදාය පච්චන්තගාමංගන්ත්වා
‘විසෙණ්ටෙං ගණ්හථ විසෙණ්ටෙං ගණ්හථා’ති උග්කඝොකසසි. තං සුත්වා
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ගාමිො ‘විසං නාම ෙක්ඛළං, කයො නං ඛාදති කසො මරති, ෙණ්ටකෙොපි

විජ්ඣිත්වා මාකරති. උකභොකපකත ෙක්ඛළා, කෙො එත්ථ ආනිසංකසො’ති

කගහද්වාරානි ථකෙසුං, දාරකෙ ච පලාකපසුං. තං දිස්වා වාණිකජො

‘අකවොහාරකුසලා ඉකම ගාමිො, හන්ද කන උපාකයන ගණ්හාකපමී’ති

‘අතිමධුරංගණ්හථ අතිසාදුංගණ්හථ, ගුළංඵාණිතංසක්ෙරංසමග්ඝංලබ්භති, 
කූටමාසෙකූටෙහාපණාදීහිපි ලබ්භතී’ති උග්කඝොකසසි. තං සුත්වා ගාමිො
හට්ඨපහට්ඨානිග්ගන්ත්වාබහුම්පි මූලංදත්වාගකහසුං. 

තත්ථ වාණිජස්ස ‘විසෙණ්ටෙං ගණ්හථා’ති උග්කඝොසනං විය භගවකතො 

‘ආොසානඤ්චායතනසමාපත්තිං නිබ්බත්කතථා’ති වචනං. ‘උකභොකපකත

ෙක්ඛළා, කෙො එත්ථ ආනිසංකසො’ති? ගාමිොනං චින්තනං විය ‘භගවා 

ආොසානඤ්චායතනං නිබ්බත්කතථාතිආහ, කෙො එත්ථ ආනිසංකසො? නාස්ස
ගුණං ජානාමා’ති කසොතූනං චින්තනං. අථස්ස වාණිජස්ස ‘අතිමධුරං
ගණ්හථා’තිආදිවචනං විය භගවකතො රූපසඤ්ඤාසමතික්ෙමනාදිෙං

ආනිසංසප්පොසනං.ඉදඤ්හිසුත්වාකතබහුම්පිමූලං දත්වා, ගාමිොවියගුළං, 
ඉමිනා ආනිසංකසන පකලොභිතචිත්තා මහන්තම්පි උස්සාහං ෙත්වා ඉමං
සමාපත්තිං නිබ්බත්කතස්සන්තීති උස්සාහජනනත්ථං පකලොභනත්ථඤ්ච 
ෙකථසි. 

ආොසානඤ්චාය නසඤ්ඤාසහග න්තිඑත්ථ නාස්සඅන්කතොතිඅනන්තං.
ආොසං අනන්තං ආොසානන්තං. ආොසානන්තකමව ආොසානඤ්චං. තං
ආොසානඤ්චං අධිට්ඨානට්කඨන ආයතනමස්ස සසම්පයුත්තධම්මස්ස

ඣානස්ස, කදවානං කදවායතනමිවාති ආොසානඤ්චාය නං. ඉති
ආොසානඤ්චං ච තං ආයතනඤ්චාතිපි ආොසානඤ්චායතනං.
ෙසිණුග්ඝාටිමාොසස්කසතං අධිවචනං. තස්මිං ආොසානඤ්චායතකන
අප්පනාප්පත්තායසඤ්ඤායසහගතංආොසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසහගතං. 

යථා පන අඤ්ඤත්ථ ‘අනන්කතො ආොකසො’ති (විභ. 508; දී. නි. 2.129) 

වුත්තං, එවමිධඅනන්තන්තිවාපරිත්තන්තිවානගහිතං.ෙස්මා? අනන්කතහි

ගහිකත පරිත්තංනගය්හති, පරිත්කතගහිකතඅනන්තංනගය්හති.එවංසන්කත

ආරම්මණචතුක්ෙං න පූරති, කදසනා කසොළසක්ඛත්තුො න කහොති.
සම්මාසම්බුද්ධස්ස ච ඉමස්මිං ඨාකන කදසනං කසොළසක්ඛත්තුෙං ොතුං 

අජ්ඣාසකයො, තස්මා අනන්තන්ති වා පරිත්තන්ති වා අවත්වා
‘ආොසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසහගත’න්ති ආහ. එවඤ්හි සති උභයම්පි 

ගහිතකමව කහොති. ආරම්මණචතුක්ෙං පූරති, කදසනා කසොළසක්ඛත්තුො
සම්පජ්ජති. අවකසකසො පාළිඅත්කථො කහට්ඨා වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො. 

රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානනිෙන්තිපරියාදානදුක්ඛතාය කචත්ථ දුක්ඛා පටිපදා, 
පරියාදින්නනිෙන්තිෙස්ස අප්පනාපරිවාසදන්ධතාය දන්ධාභිඤ්ඤා කහොති. 
විපරියාකයන සුඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා ච කවදිතබ්බා.
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පරිත්තෙසිණුග්ඝාටිමාොකස පන පවත්තං ඣානං පරිත්තාරම්මණං
විපුලෙසිණුග්ඝාටිමාොකස පවත්තං අප්පමාණාරම්මණන්ති කවදිතබ්බං.
උකපක්ඛාබ්රහ්මවිහාකරවියචඉධාපි චතුත්ථජ්ඣානවකසනපඤ්චවීසතිඑෙො

කහොන්ති. යථා කචත්ථ එවං ඉකතො පකරසුපි. විකසසමත්තකමව පන කතසු
වණ්ණයිස්සාම. 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 

266. ආොසානඤ්චාය නං සමතික්ෙම්මාති, එත්ථ තාව පුබ්කබ
වුත්තනකයන ආොසානඤ්චං ආයතනමස්ස අධිට්ඨානට්කඨනාති ඣානම්පි
ආොසානඤ්චායතනං. වුත්තනකයකනව ආරම්මණම්පි. එවකමතං ඣානඤ්ච
ආරම්මණඤ්චාති උභයම්පි අප්පවත්තිෙරකණන ච අමනසිෙරකණන ච

සමතික්ෙමිත්වාව යස්මා ඉදං විඤ්ඤාණඤ්චායතනං උපසම්පජ්ජ විහාතබ්බං, 
තස්මාඋභයම්කපතංඑෙජ්ඣංෙත්වා‘ආොසානඤ්චායතනංසමතික්ෙම්මා’ති 

ඉදංවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

විඤ්ඤාණඤ්චාය නසඤ්ඤාසහග න්ති, එත්ථ පන අනන්තන්ති
මනසිොතබ්බවකසන නාස්ස අන්කතොති අනන්තං. අනන්තකමව ආනඤ්චං. 
විඤ්ඤාණං ආනඤ්චං විඤ්ඤාණානඤ්චන්ති අවත්වා විඤ්ඤාණඤ්චන්ති
වුත්තං. අයඤ්කහත්ථ රූළ්හීසද්කදො. තකදව විඤ්ඤාණඤ්චං අධිට්ඨානට්කඨන

ඉමාය සඤ්ඤාය ආයතනන්ති විඤ්ඤාණඤ්චාය නං. තස්මිං
විඤ්ඤාණඤ්චායතකන පවත්තාය සඤ්ඤාය සහගතන්ති 

විඤ්ඤාණඤ්චාය නසඤ්ඤාසහග ං. ආොකස පවත්තවිඤ්ඤාණාරම්මණස්ස
ඣානස්කසතං අධිවචනං. ඉධ ආොසානඤ්චායතනසමාපත්තියා 

නිෙන්තිපරියාදානදුක්ඛතාය දුක්ඛා පටිපදා, පරියාදින්නනිෙන්තිෙස්ස 
අප්පනාපරිවාසදන්ධතාය දන්ධාභිඤ්ඤා. විපරියාකයන සුඛා පටිපදා
ඛිප්පාභිඤ්ඤා ච. පරිත්තෙසිණුග්ඝාටිමාොසාරම්මණං සමාපත්තිං ආරබ්භ

පවත්තියා පරිත්තාරම්මණතා, විපරියාකයනඅප්පමාණාරම්මණතා කවදිතබ්බා.
කසසංපුරිමසදිසකමව. 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 

267. විඤ්ඤාණඤ්චාය නං සමතික්ෙම්මාති එත්ථාපි පුබ්කබ
වුත්තනකයකනව විඤ්ඤාණඤ්ච ආයතනමස්ස අධිට්ඨානට්කඨනාතිඣානම්පි
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං.වුත්තනකයකනවච ආරම්මණම්පි.එවකමතංඣානඤ්ච
ආරම්මණඤ්චාති උභයම්පි අප්පවත්තිෙරකණන ච අමනසිෙරකණන ච

සමතික්ෙමිත්වාව යස්මා ඉදං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහාතබ්බං, 
තස්මා උභයම්කපතං එෙජ්ඣං ෙත්වා ‘විඤ්ඤාණඤ්චායතනං 
සමතික්ෙම්මා’තිඉදංවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 
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ආකිඤ්චඤ්ඤාය නසඤ්ඤාසහග න්ති එත්ථ පන නාස්ස කිඤ්චනන්ති

අකිඤ්චනං; අන්තමකසො භඞ්ගමත්තම්පිඅස්සඅවසිට්ඨංනත්ථීතිවුත්තංකහොති.
අකිඤ්චනස්ස භාකවො ආකිඤ්චඤ්ඤං.
ආොසානඤ්චායතනවිඤ්ඤාණාපගමස්කසතං අධිවචනං. තං ආකිඤ්චඤ්ඤං 

අධිට්ඨානට්කඨනඉමිස්සාසඤ්ඤායආයතනන්ති ආකිඤ්චඤ්ඤාය නං. තස්මිං
ආකිඤ්චඤ්ඤායතකන පවත්තාය සඤ්ඤාය සහගතන්ති 

ආකිඤ්චඤ්ඤාය නසඤ්ඤාසහග ං. ආොකස 
පවත්තිතවිඤ්ඤාණාපගමාරම්මණස්ස ඣානස්කසතං අධිවචනං. ඉධ 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනසමාපත්තියානිෙන්තිපරියාදානදුක්ඛතාය දුක්ඛා පටිපදා, 
පරියාදින්නනිෙන්තිෙස්ස අප්පනා පරිවාසදන්ධතාය දන්ධාභිඤ්ඤා.
විපරියාකයන සුඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා ච. පරිත්තෙසිණුග්ඝාටිමාොකස 

පවත්තිතවිඤ්ඤාණාපගමාරම්මණතාය පරිත්තාරම්මණතා, විපරියාකයන
අප්පමාණාරම්මණතා කවදිතබ්බා.කසසංපුරිමසදිසකමව. 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

ආකිඤ්චඤ්ඤාය නං සමතික්ෙම්මාති එත්ථාපි පුබ්කබ වුත්තනකයකනව
ආකිඤ්චඤ්ඤං ආයතනමස්ස අධිට්ඨානට්කඨනාති ඣානම්පි 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං. වුත්තනකයකනව ආරම්මණම්පි. එවකමතං ඣානඤ්ච
ආරම්මණඤ්චාති උභයම්පි අප්පවත්තිෙරකණන ච අමනසිෙරකණ ච
සමතික්ෙමිත්වාව යස්මා ඉදං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ

විහාතබ්බං, තස්මා උභයම්කපතං එෙජ්ඣං ෙත්වා ‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං
සමතික්ෙම්මා’තිඉදංවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාය නසඤ්ඤාසහග න්ති එත්ථ පන යාය

සඤ්ඤාය භාවකතො තං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනන්ති වුච්චති, යථා 

පටිපන්නස්ස සා සඤ්ඤා කහොති, තං තාව දස්කසතුං විභඞ්කග 

‘‘කනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති උද්ධරිත්වා ‘‘තඤ්කඤව ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං

සන්තකතො මනසිෙකරොති සඞ්ඛාරාවකසසසමාපත්තිං භාකවති, කතන වුච්චති

කනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති (විභ. 619) වුත්තං. තත්ථ ‘සන් ක ො

මනසිෙකරොතී’ති ‘සන්තා වතායං සමාපත්ති, යත්ර හි නාම නත්ථිභාවම්පි
ආරම්මණං ෙරිත්වා ඨස්සතී’ති එවං සන්තාරම්මණතාය නං ‘සන්තා’ති 

මනසිෙකරොති. සන්තකතො කච මනසිෙකරොති, ෙථං සමතික්ෙකමො කහොතීති? 

අනාවජ්ජිතුොමතාය. කසො හි කිඤ්චාපි නං සන්තකතො මනසිෙකරොති, අථ
ඛ්වස්ස ‘අහකමතං ආවජ්ජිස්සාමිසමාපජ්ජිස්සාමිඅධිට්ඨහිස්සාමිවුට්ඨහිස්සාමි 
පච්චකවක්ඛිස්සාමී’ති එසආකභොකගො සමන්නාහාකරො මනසිොකරොන කහොති.

ෙස්මා? ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකතො කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස
සන්තතරපණීතතරතාය. 
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පටුන 

යථා හි රාජා මහච්චරාජානුභාකවන හත්ථික්ඛන්ධගකතො නගරවීථියං 
විචරන්කතොදන්තොරාදකයොසිප්පිකෙඑෙංවත්ථංදළ්හංනිවාකසත්වාඑකෙන
සීසං කවකඨත්වා දන්තචුණ්ණාදීහි සකමොකිණ්ණගත්කත අකනොනි

දන්තවිෙතිආදීනිෙකරොන්කත දිස්වා‘අකහොවතකරකඡොආචරියා, ඊදිසානිපි

නාම සිප්පානි ෙරිස්සන්තී’ති, එවං කතසං කඡෙතාය තුස්සති, න චස්ස එවං
කහොති – ‘අකහො වතාහං රජ්ජං පහාය එවරූකපො සිප්පිකෙො භකවයය’න්ති.තං

කිස්ස කහතු? රජ්ජසිරියා මහානිසංසතාය. කසො සිප්පිකෙ සමතික්ෙමිත්වාව

ගච්ඡති. එවකමකවස කිඤ්චාපි තං සමාපත්තිං සන්තකතො මනසිෙකරොති, අථ 
ඛ්වස්ස ‘අහකමතං සමාපත්තිං ආවජ්ජිස්සාමි සමාපජ්ජිස්සාමි අධිට්ඨහිස්සාමි 

වුට්ඨහිස්සාමි පච්චකවක්ඛිස්සාමී’ති කනව එස ආකභොකගො සමන්නාහාකරො
මනසිොකරො කහොති. කසො තං සන්තකතො මනසි ෙකරොන්කතො තං පරමසුඛුමං

අප්පනාප්පත්තංසඤ්ඤංපාපුණාති, යාය ‘කනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීනාමකහොති, 

සඞ්ඛාරාවකසසසමාපත්තිං භාකවතී’ති වුච්චති. ‘සඞ්ඛාරාවකසසසමාපත්ති’න්ති
අච්චන්තසුඛුමභාවප්පත්තසඞ්ඛාරං චතුත්ථාරුප්පසමාපත්තිං. 

ඉදානි යං තං එවං අධිගතාය සඤ්ඤාය වකසන

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනන්ති වුච්චති, තං අත්ථකතො දස්කසතුං
‘‘කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනන්ති කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

සමාපන්නස්සවා, උපපන්නස්සවා, දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරිස්සවාචිත්තකචතසිො 

ධම්මා’’ති(විභ.620) වුත්තං.කතසුඉධසමාපන්නස්සචිත්තකචතසිොධම්මා 
අධිප්කපතා. 

වචනත්කථො පකනත්ථ – ඔළාරිොය සඤ්ඤාය අභාවකතො, සුඛුමාය ච

භාවකතො, කනවස්ස සසම්පයුත්තධම්මස්ස ඣානස්ස සඤ්ඤා, නාසඤ්ඤාති
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤං. කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤඤ්ච තං
මනායතනධම්මායතනපරියාපන්නත්තා ආයතනඤ්චාති 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාය නං. අථ වා යායකමත්ථ සඤ්ඤා, සා 

පටුසඤ්ඤාකිච්චං ොතුං අසමත්ථතාය කනවසඤ්ඤා, 
සඞ්ඛාරාවකසසසුඛුමභාකවන විජ්ජමානත්තා නාසඤ්ඤාති
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා. කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤා ච සා කසසධම්මානං
අධිට්ඨානට්කඨනආයතනඤ්චාති කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං. 

න කෙවලඤ්කචත්ථ සඤ්ඤාව එදිසී, අථ කඛො කවදනාපි කනවකවදනා

නාකවදනා, චිත්තම්පි කනවචිත්තං නාචිත්තං, ඵස්කසොපි කනවඵස්කසො
නාඵස්කසොති. එස නකයො කසසසම්පයුත්තධම්කමසු. සඤ්ඤාසීකසන පනායං
කදසනාෙතාතිකවදිතබ්බා. පත්තමක්ඛනකතලප්පභුතීහිචඋපමාහිඑසමත්කථො

විභාකවතබ්කබො– සාමකණකරො කිරකතකලනපත්තංමක්කඛත්වාඨකපසි.තං

යාගුපානොකල කථකරො ‘පත්තමාහරා’ති ආහ. කසො ‘පත්කත කතලමත්ථි, 

භන්කත’තිආහ.තකතො‘ආහර, සාමකණර, කතලං නාළිංපූකරස්සාමී’තිවුත්කත
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‘නත්ථි, භන්කත, කතල’න්තිආහ.තත්ථයථා අන්කතොවුත්ථත්තායාගුයාසද්ධිං

අෙප්පියට්කඨනකතලංඅත්ථීතිකහොති, නාළිපූරණාදීනංඅභාවවකසනනත්ථීති

කහොති, එවංසාපිසඤ්ඤාපටුසඤ්ඤාකිච්චංොතුං අසමත්ථතායකනවසඤ්ඤා, 
සඞ්ඛාරාවකසසසුඛුමභාකවනවිජ්ජමානත්තානාසඤ්ඤාකහොති. 

කිම්පකනත්ථසඤ්ඤාකිච්චන්ති? ආරම්මණසඤ්ජානනඤ්කචව විපස්සනාය
ච විසයභාවං උපගන්ත්වා නිබ්බිදාජනනං. දහනකිච්චමිව හි සුකඛොදකෙ 

කතකජොධාතු, සඤ්ජානනකිච්චම්කපසා පටුං ොතුං න සක්කෙොති.
කසසසමාපත්තීසු සඤ්ඤා විය විපස්සනාය විසයභාවං උපගන්ත්වා
නිබ්බිදාජනනම්පි ොතුං න සක්කෙොති. අඤ්කඤසු හි ඛන්කධසු
අෙතාභිනිකවකසො භික්ඛු කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනක්ඛන්කධ සම්මසිත්වා 

නිබ්බිදං පත්තුං සමත්කථො නාම නත්ථි. අපිච ආයස්මා සාරිපුත්ක ො, 
පෙතිවිපස්සකෙොපනමහාපඤ්කඤොසාරිපුත්තසදිකසොවසක්කුකණයය. කසොපි

‘‘එවංකිරිකමධම්මාඅහුත්වාසම්කභොන්ති, හුත්වාපටිකවන්තී’’ති(ම.නි. 3.95) 

එවං ෙලාපසම්මසනවකසකනව, කනො අනුපදධම්මවිපස්සනාවකසන. එවං
සුඛුමත්තංගතාඑසා සමාපත්ති. 

යථා ච පත්තමක්ඛනකතලූපමාය එවං මග්ගුදකූපමායපි අයමත්කථො 
විභාකවතබ්කබො. මග්ගපටිපන්නස්ස කිර කථරස්ස පුරකතො ගච්ඡන්කතො 

සාමකණකරොකථොෙමුදෙංදිස්වා‘උදෙං, භන්කත, උපාහනාඔමුඤ්චථා’තිආහ.

තකතො කථකරන ‘සකච උදෙමත්ථි, ආහර න්හානසාටෙං, න්හායිස්සාමී’ති 

වුත්කත ‘නත්ථි, භන්කත’ති ආහ. තත්ථ යථා උපාහනකතමනමත්තට්කඨන

උදෙං අත්ථීති කහොති, න්හානට්කඨන නත්ථීති කහොති, එවම්පි සා

පටුසඤ්ඤාකිච්චං ොතුං අසමත්ථතාය කනව සඤ්ඤා, 
සඞ්ඛාරාවකසසසුඛුමභාකවනවිජ්ජමානත්තානාසඤ්ඤාකහොති.න කෙවලඤ්ච

එතාකහව, අඤ්ඤාහිපි අනුරූපාහි උපමාහි එස අත්කථො විභාකවතබ්කබො. ඉති
ඉමාය කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතකන පවත්තාය සඤ්ඤාය
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනභූතාය වා සඤ්ඤාය සහගතන්ති 

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාය නසඤ්ඤාසහග ං. 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තිආරම්මණස්සඣානස්කසතංඅධිවචනං. 

ඉධ ආකිඤ්චඤ්ඤායතනසමාපත්තියා නිෙන්තිපරියාදානදුක්ඛතාය දුක්ඛා

පටිපදා, පරියාදින්නනිෙන්තිෙස්ස අප්පනාපරිවාසදන්ධතාය දන්ධාභිඤ්ඤා. 
විපරියාකයන සුඛා පටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා ච. පරිත්තෙසිණුග්ඝාටිමාොකස 
පවත්තිතවිඤ්ඤාණාපගමාරම්මණං සමාපත්තිං ආරබ්භ පවත්තිතාය

පරිත්තාරම්මණතා, විපරියාකයන අප්පමාණාරම්මණතා කවදිතබ්බා. කසසං
පුරිමසදිසකමව. 

අසදිසරූකපොනාකථො, ආරුප්පංයංචතුබ්බිධංආහ; 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

225 

පටුන 

තංඉතිඤත්වාතස්මිං, පකිණ්ණෙෙථාපිවිඤ්කඤයයා. 

අරූපසමාපත්තිකයොහි– 

ආරම්මණාතික්ෙමකතො, චතස්කසොපිභවන්තිමා; 

අඞ්ගාතික්ෙමකමතාසං, නඉච්ඡන්තිවිභාවිකනො. 

එතාසු හි රූපනිමිත්තාතික්ෙමකතො පඨමා, ආොසාතික්ෙමකතො දුතියා, 

ආොකස පවත්තිතවිඤ්ඤාණාතික්ෙමකතො තතියා, ආොකස
පවත්තිතවිඤ්ඤාණස්ස අපගමාතික්ෙමකතො චතුත්ථාති සබ්බථා
‘ආරම්මණාතික්ෙමකතො චතස්කසොපි භවන්තිමා’ අරූපසමාපත්තිකයොති
කවදිතබ්බා. අඞ්ගාතික්ෙමං පන එතාසං න ඉච්ඡන්ති පණ්ඩිතා. න හි
රූපාවචරසමාපත්තීසු විය එතාසු අඞ්ගාතික්ෙකමො අත්ථි. සබ්බාසුපි හි එතාසු 

උකපක්ඛාචිත්කතෙග්ගතාතිද්කවඑවඣානඞ්ගානිකහොන්ති.එවංසන්කතපි– 

සුපණීතතරාකහොන්ති, පච්ඡමාපච්ඡමාඉධ; 

උපමාතත්ථවිඤ්කඤයයා, පාසාදතලසාටිො. 

යථා හි චතුභූමෙපාසාදස්ස කහට්ඨිමතකල 
දිබ්බනච්චගීතවාදිතසුරභිගන්ධමාලාසාදුරසපානකභොජනසයනච්ඡාදනාදිවකසන

පණීතාපඤ්ච ොමගුණාපච්චුපට්ඨිතාඅස්සු, දුතිකයතකතොපණීතතරා, තතිකය

තකතො පණීතතමා, චතුත්කථ සබ්බපණීතා; තත්ථ කිඤ්චාපි තානි චත්තාරිපි

පාසාදතලාකනව, නත්ථි කනසං පාසාදතලභාකවන විකසකසො, 
පඤ්චොමගුණසමිද්ධිවිකසකසන පන කහට්ඨිමකතො කහට්ඨිමකතො උපරිමං 
උපරිමංපණීතතරංකහොති. 

යථා ච එොය ඉත්ථියා ෙන්තිතථූලසණ්හසණ්හතරසණ්හතමසුත්තානං 

චතුපලතිපලද්විපලඑෙපලසාටිො අස්සු, ආයාකමන විත්ථාකරන ච

සමප්පමාණා; තත්ථ කිඤ්චාපි තා සාටිො චතස්කසොපි ආයාමකතො ච

විත්ථාරකතො ච සමප්පමාණා, නත්ථි තාසං පමාණකතො විකසකසො, 
සුඛසම්ඵස්සසුඛුමභාවමහග්ඝභාකවහි පන පුරිමාය පුරිමාය පච්ඡමා පච්ඡමා

පණීතතරා කහොන්ති, එවකමව කිඤ්චාපි චතූසුපි එතාසු උකපක්ඛා 

චිත්කතෙග්ගතාති එතානි ද්කවකයව අඞ්ගානි කහොන්ති, අථ කඛො
භාවනාවිකසකසන කතසං අඞ්ගානං පණීතපණීතතරභාකවන සුපණීතතරා
කහොන්ති පච්ඡමා පච්ඡමා ඉධාති කවදිතබ්බා. එවං අනුපුබ්කබනපණීතපණීතා
කචතා– 

අසුචිම්හිමණ් කපලග්කගො, එකෙොතංනිස්සිකතොපකරො; 

අඤ්කඤොබහිඅනිස්සාය, තංතංනිස්සායචාපකරො. 
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ඨිකතොචතූහිඑකතහි, පුරිකසහියථාක්ෙමං; 

සමානතායඤාතබ්බා, චතස්කසොපිවිභාවිනා.(විසුද්ධි.1.291); 

තත්රායමත්ථකයොජනා –අසුචිම්හිකිරකදකසඑකෙොමණ් කපො. අකථකෙො 
පුරිකසො ආගන්ත්වා තං අසුචිං ජිගුච්ඡමාකනො තං මණ් පං හත්කථහි

ආලම්බිත්වාතත්ථ ලග්කගො, ලග්ගිකතොවියඅට්ඨාසි.අථාපකරොආගන්ත්වාතං
මණ් පලග්ගංපුරිසං නිස්සිකතො.අථඤ්කඤොආගන්ත්වාචින්කතසි–‘කයොඑස

මණ් කප ලග්කගො, කයො ච තං නිස්සිකතො, උකභොකපකත දුට්ඨිතා; ධුකවො ච

කනසං මණ් පපපාකත පාකතො, හන්දාහං බහිකයව තිට්ඨාමී’ති කසො
තන්නිස්සිතං අනිස්සාය බහිකයව අට්ඨාසි. අථාපකරො ආගන්ත්වා 
මණ් පලග්ගස්ස තන්නිස්සිතස්ස ච අකඛමභාවං චින්කතත්වා බහිඨිතඤ්ච
සුට්ඨිකතොතිමන්ත්වාතංනිස්සායඅට්ඨාසි. 

තත්ථ අසුචිම්හි කදකස මණ් කපො විය ෙසිණුග්ඝාටිමාොසං දට්ඨබ්බං.
අසුචිජිගුච්ඡාය මණ් පලග්කගො පුරිකසො විය රූපනිමිත්තජිගුච්ඡාය

ආොසාරම්මණං ආොසානඤ්චායතනං. මණ් පලග්ගං පුරිසං නිස්සිකතො විය
ආොසාරම්මණං ආොසානඤ්චායතනං ආරබ්භ පවත්තං 
විඤ්ඤාණඤ්චායතනං.කතසංද්වින්නම්පිඅකඛමභාවංචින්කතත්වාඅනිස්සාය

තං මණ් පලග්ගං, බහිඨිකතොවිය, ආොසානඤ්චායතනංආරම්මණංඅෙත්වා
තදභාවාරම්මණං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං. මණ් පලග්ගස්ස තන්නිස්සිතස්ස ච
අකඛමතංචින්කතත්වා බහිඨිතඤ්ච ‘සුට්ඨිකතො’තිමන්ත්වාතංනිස්සායඨිකතො
වියවිඤ්ඤාණාභාවසඞ්ඛාකත බහිපකදකසඨිතංආකිඤ්චඤ්ඤායතනංආරබ්භ
පවත්තංකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංදට්ඨබ්බං. එවංපවත්තමානඤ්ච– 

ආරම්මණංෙකරොකතව, අඤ්ඤාභාකවනතංඉදං; 

දිට්ඨකදොසම්පිරාජානං, වුත්තිකහතුයථාජකනො.(විසුද්ධි. 1.292); 

ඉදඤ්හි කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං 

‘ආසන්නවිඤ්ඤාණඤ්චායතනපච්චත්ථිො අයං සමාපත්තී’ති එවං
දිට්ඨකදොසම්පි තං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං අඤ්ඤස්ස ආරම්මණස්ස අභාවා

ආරම්මණං ෙකරොකතව. යථා කිං? ‘දිට්ඨකදොසම්පි රාජානං වුත්තිකහතු යථා
ජකනො’.යථාහිඅසංයතංඵරුසොයවචීමකනොසමාචාරං ෙඤ්චිසබ්බදිසම්පතිං
රාජානං ‘ඵරුසසමාචාකරො අය’න්ති එවං දිට්ඨකදොසම්පි අඤ්ඤත්ථ වුත්තිං

අලභමාකනො ජකනො වුත්තිකහතු නිස්සාය වත්තති, එවං දිට්ඨකදොසම්පි තං 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං අඤ්ඤං ආරම්මණං අලභමානමිදං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංආරම්මණං ෙකරොකතව.එවංකුරුමානඤ්ච– 

ආරුළ්කහොදීඝනිස්කසණිං, යථානිස්කසණිබාහුෙං; 

පබ්බතග්ගඤ්චආරුළ්කහො, යථාපබ්බතමත්ථෙං. 
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යථාවාගිරිමාරුළ්කහො, අත්තකනොකයවජණ්ණුෙං; 

ඔලුබ්භතිතකථකවතං, ඣානකමොලුබ්භවත්තතීති.(විසුද්ධි. 1.293); 

අරූපාවචරකුසලෙථානිට්ඨිතා. 

කතභූමෙකුසලවණ්ණනා 

269. ඉදානි යස්මාසබ්බානිකපතානිකතභූමෙකුසලානි හීනාදිනාපකභකදන

වත්තන්ති, තස්මාකතසංතංපකභදංදස්කසතුංපුන ෙ කමධම්මාකුසලාතිආදි

ආරද්ධං.තත්ථ හීනන්තිලාමෙං.තංආයූහනවකසනකවදිතබ්බං.හීනුත්තමානං 

මජ්කඣභවං මජ්ඣිමං. පධානභාවංනීතං පණී ං, උත්තමන්තිඅත්කථො.තානිපි
ආයූහනවකසකනවකවදිතබ්බානි. යස්සහිආයූහනක්ඛකණඡන්කදොවාහීකනො

කහොති, වීරියං වා, චිත්තං වා, වීමංසා වා, තං හීනං නාම. යස්ස කත ධම්මා

මජ්ඣිමා කචව පණීතා, ච තං මජ්ඣිමඤ්කචව පණීතඤ්ච. යං පන 
ෙත්තුොමතාසඞ්ඛාතංඡන්දංධුරංඡන්දංකජට්ඨෙංඡන්දංපුබ්බඞ්ගමංෙත්වා 

ආයූහිතං, තං ඡන්දාධිපතිකතො ආගතත්තා ෙන්දාධිපක යයං නාම. 
වීරියාධිපකතයයාදීසුපිඑකසවනකයො. 

ඉමස්මිං පන ඨාකන ඨත්වා නයා ගකණතබ්බා. සබ්බපඨමං විභත්කතො හි 

එකෙො නකයො, හීනන්ති එකෙො, මජ්ඣිමන්ති එකෙො, පණීතන්ති එකෙො, 
ඡන්දාධිපකතයයන්ති එකෙො. ඉකම තාව ඡන්දාධිපකතකයය පඤ්ච නයා. එවං
වීරියාධිපකතයයාදීසුපීතිචත්තාකරො පඤ්චොවීසතිකහොන්ති.පුරිකමොවාඑකෙො

සුද්ධිෙනකයො, හීනන්තිආදකයො තකයො, ඡන්දාධිපකතයයන්තිආදකයො

චත්තාකරො, ඡන්දාධිපකතයයං හීනන්තිආදකයො ද්වාදසාති එවම්පි වීසති නයා
කහොන්ති. 

ඉකම වීසති මහානයා ෙත්ථ විභත්තාති? මහාපෙරකණ (පට්ඨා. 2.14.1) 

හීනත්තිකෙ විභත්තා. ඉමස්මිං පන ඨාකන හීනත්තිෙකතො මජ්ඣිමරාසිං
ගකහත්වා හීනමජ්ඣිමපණීතවකසන තකයො කෙොට්ඨාසා ොතබ්බා. තකතොපි
මජ්ඣිමරාසිංඨකපත්වාහීනපණීකතගකහත්වානවනවකෙොට්ඨාසාොතබ්බා. 
හීනස්මිංකයවහිහීනංඅත්ථිමජ්ඣිමංඅත්ථිපණීතංඅත්ථි.පණීතස්මිම්පිහීනං 

අත්ථි මජ්ඣිමං අත්ථි පණීතං අත්ථි. තථා හීනහීනස්මිං හීනං, හීනහීනස්මිං 

මජ්ඣිමං, හීනහීනස්මිං පණීතං. හීනමජ්ඣිමස්මිං හීනං, හීනමජ්ඣිමස්මිං

මජ්ඣිමං, හීනමජ්ඣිමස්මිං පණීතං. හීනපණීතස්මිං හීනං, හීනපණීතස්මිං

මජ්ඣිමං, හීනපණීතස්මිං පණීතන්ති අයකමකෙො නවකෙො. පණීතහීනස්මිම්පි

හීනං නාම අත්ථි, පණීතහීනස්මිං මජ්ඣිමං, පණීතහීනස්මිං පණීතං. තථා

පණීතමජ්ඣිමස්මිං හීනං, පණීතමජ්ඣිමස්මිං මජ්ඣිමං, පණීතමජ්ඣිමස්මිං

පණීතං.පණීතපණීතස්මිංහීනං, පණීතපණීතස්මිංමජ්ඣිමං, පණීතපණීතස්මිං
පණීතන්ති. අයං දුතිකයො නවකෙොති ද්කවනවො අට්ඨාරස. ඉමානි අට්ඨාරස
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ෙම්මද්වාරානි නාම. ඉකමහිපභාවිතත්තා, ඉකමසංවකසන, අට්ඨාරස ඛත්තියා, 

අට්ඨාරස බ්රාහ්මණා, අට්ඨාරස කවස්සා, අට්ඨාරස සුද්දා, අට්ඨචත්තාලීස
කගොත්තචරණානිකවදිතබ්බානි. 

ඉකමසු ච පන කතභූමකෙසු කුසකලසු ොමාවචරකුසලං තිකහතුෙම්පි 

දුකහතුෙම්පි කහොති ඤාණසම්පයුත්තවිප්පයුත්තවකසන. රූපාවචරාරූපාවචරං
පන තිකහතුෙකමව ඤාණසම්පයුත්තකමව. ොමාවචරම්කපත්ථ අධිපතිනා
සහාපි උප්පජ්ජති විනාපි. රූපාවචරාරූපාවචරං අධිපතිසම්පන්නකමව කහොති.
ොමාවචරකුසකලකචත්ථආරම්මණාධිපති සහජාතාධිපතීතිද්කවපිඅධිපතකයො

ලබ්භන්ති. රූපාවචරාරූපාවචකරසු ආරම්මණාධිපති න ලබ්භති, 
සහජාතාධිපතිකයව ලබ්භති. තත්ථ චිත්තස්ස චිත්තාධිපකතයයභාකවො 
සම්පයුත්තධම්මානං වකසන වුත්කතො. ද්වින්නං පන චිත්තානං එෙකතො
අභාකවන සම්පයුත්තචිත්තස්ස චිත්තාධිපති නාම නත්ථි. තථා ඡන්දාදීනං

ඡන්දාධිපතිආදකයො. කෙචි පන ‘සකච චිත්තවකතො කුසලං කහොති, මය්හං
භවිස්සතීතිඑවංයංචිත්තංධුරංෙත්වා කජට්ඨෙංෙත්වා අපරංකුසලචිත්තං

ආයූහිතං, තස්ස තං පුරිමචිත්තං චිත්තාධිපති නාම කහොති, තකතො ආගතත්තා
ඉදංචිත්තාධිපකතයයංනාමා’තිඑවංආගමනවකසනාපිඅධිපතිංනාම ඉච්ඡන්ති.
අයංපනනකයොකනවපාළියංනඅට්ඨෙථායංදිස්සති.තස්මාවුත්තනකයකනව 

අධිපතිභාකවො කවදිතබ්කබො. ඉකමසු ච එකූනවීසතියා මහානකයසු පුරිකම
සුද්ධිෙනකය වුත්තපරිමාණාකනවචිත්තානිචනවොචපාඨවාරාචකහොන්ති.
තස්මා ඤාණසම්පයුත්කතසු වුත්තපරිමාණකතො වීසතිගුකණො

චිත්තනවෙවාරකභකදො කවදිතබ්කබො, චතූසු ඤාණවිප්පයුත්කතසු 

කසොළසගුකණොති, අයංකතභූමෙකුසකලපකිණ්ණෙෙථානාමාති. 

කතභූමෙකුසලං. 

කලොකුත්තරකුසලවණ්ණනා 

277. එවං භවත්තයසම්පත්තිනිබ්බත්තෙං කුසලං දස්කසත්වා ඉදානි

සබ්බභවසමතික්ෙමනාය කලොකුත්තරකුසලං දස්කසතුං පුන ෙ කම ධම්මා

කුසලාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ කලොකුත් රන්ති කෙනට්කඨන කලොකුත්තරං? 

කලොෙං තරතීති, කලොකුත්තරං කලොෙං උත්තරතීති කලොකුත්තරං; කලොෙං 

සමතික්ෙම්ම අභිභුයය තිට්ඨතීති කලොකුත්තරං (පටි. ම. 2.43). ඣානං

භාකවතීතිඑෙචිත්තක්ඛණිෙං අප්පනාඣානංභාකවතිජකනතිවඩ්කෙති. 

කලොෙකතො නියයාති වට්ටකතො නියයාතීති නියයානිෙං. නියයාති වා

එකතනාතිනියයානිෙං.තංසමඞ්ගීහි පුග්ගකලොදුක්ඛංපරිජානන්කතොනියයාති, 

සමුදයං පජහන්කතො නියයාති, නිකරොධං සච්ඡෙකරොන්කතො නියයාති, මග්ගං
භාකවන්කතොනියයාති.යථාචපනකතභූමෙකුසලං වට්ටස්මිංචුතිපටිසන්ධිකයො



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 
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පටුන 

ආචිනාති වඩ්කෙතීති ආචයගාමී නාම කහොති, න තථා ඉදං. ඉදං පන යථා
එෙස්මිං පුරිකස අට්ඨාරසහත්ථං පාොරං චිනන්කත අපකරො මහාමුග්ගරං

ගකහත්වා කතනචිතචිතට්ඨානංඅපචිනන්කතොවිද්ධංකසන්කතොඑවගච්කඡයය, 
එවකමවකතභූමෙකුසකලන චිතාචුතිපටිසන්ධිකයොපච්චයකවෙල්ලෙරකණන
අපචිනන්තංවිද්ධංකසන්තංගච්ඡතීති අපචයගාමි. 

දිට්ඨිග ානං පහානායාති, එත්ථ දිට්ඨිකයො එව දිට්ඨිගතානි, ගූථගතං

මුත්තගතන්තිආදීනි (අ. නි. 9.11) විය. ද්වාසට්ඨියා වා දිට්ඨීනං
අන්කතොගධත්තාදිට්ඨීසුගතානීතිපිදිට්ඨිගතානි.දිට්ඨියාවාගතං එකතසන්තිපි
දිට්ඨිගතානි. දිට්ඨිසදිසගමනානි දිට්ඨිසදිසප්පවත්තානීති අත්කථො. ොනි පන

තානීති? සසම්පයුත්තානි 

සක්ොයදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසඅපායගමනීයරාගකදොසකමොහාකුසලානි
.තානිහියාව පඨමමග්ගභාවනාතාවපවත්තිසබ්භාවකතොදිට්ඨිසදිසගමනානීති

වුච්චන්ති. ඉති දිට්ඨිකයො ච දිට්ඨිගතානි ච දිට්ඨිගතානි. කතසං දිට්ඨිග ානං. 

පහානායාති සමුච්කඡදවකසකනව පජහනත්ථාය. පඨමායාති ගණනවකසනපි

පඨමුප්පත්තිවකසනපි පඨමාය. භූමියාති ‘‘අනන්තරහිතාය භූමියා’’තිආදීසු

(පාරා. 27; ම. නි. 2.296) තාව අයං මහාපථවී භූමීති වුච්චති. ‘‘සුඛභූමියං

ොමාවචකර’’තිආදීසු (ධ. ස. 988) චිත්තුප්පාකදො. ඉධ පන සාමඤ්ඤඵලං
අධිප්කපතං. තඤ්හි සම්පයුත්තානං නිස්සයභාවකතො කත ධම්මා භවන්ති 

එත්ථාතිභූමි.යස්මාවාසමාකනපිකලොකුත්තරභාකවසයම්පිභවතිඋප්පජ්ජති, 

න නිබ්බානං විය අපාතුභාවං, තස්මාපි භූමීති වුච්චති; තස්සා පඨමාය භූමියා.

පත්තියාතිකසොතාපත්තිඵලසඞ්ඛාතස්ස පඨමස්ස සාමඤ්ඤඵලස්ස පත්තත්ථාය

පටිලාභත්ථායාති එවකමත්ථ අත්කථො කවදිතබ්කබො. විවිච්චාති

සමුච්කඡදවිකවෙවකසන විවිච්චිත්වා, විනාහුත්වා. 

ඉදානි කිඤ්චාපි කලොකියජ්ඣානම්පි න විනා පටිපදාය ඉජ්ඣති, එවං 
සන්කතපි ඉධ සුද්ධිෙනයං පහාය කලොකුත්තරජ්ඣානං පටිපදාය සද්ධිංකයව

ගරුංෙත්වාකදකසතුොමතාය දුක්ෙපටිපදං දන්ධාභිඤ්ඤන්තිආදිමාහ. 

තත්ථකයොආදිකතොවකිකලකස වික්ඛම්කභන්කතො දුක්කඛනසසඞ්ඛාකරන 

සප්පකයොකගනකිලමන්කතොවික්ඛම්කභතිතස්සදුක්ඛාපටිපදාකහොති; කයොපන
වික්ඛම්භිත කිකලකසො විපස්සනාපරිවාසං වසන්කතො චිකරන මග්ගපාතුභාවං
පාපුණාති තස්ස දන්ධාභිඤ්ඤා කහොති. ඉති කයො කෙොචි වාකරො
දුක්ඛපටිපදදන්ධාභිඤ්කඤොනාමෙකතො. 

ෙතමං පන වාරං කරොකචසුන්ති? යත්ථ සකිං වික්ඛම්භිතා කිකලසා 

සමුදාචරිත්වාදුතියම්පිවික්ඛම්භිතාපුනසමුදාචරන්ති, තතියංවික්ඛම්භිකතපන 

තථාවික්ඛම්භිකතවෙත්වාමග්කගනසමුග්ඝාතංපාකපති, ඉමංවාරංකරොකචසුං.
ඉමස්ස වාරස්සදුක්ඛාපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤාතිනාමංෙතං.එත්තකෙනපනන
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පාෙටංකහොති.තස්මා එවකමත්ථආදිකතොපට්ඨායවිභාවනාකවදිතබ්බා–කයො

හි චත්තාරි මහාභූතානි පරිග්ගකහත්වා උපාදාරූපං පරිග්ගණ්හාති, අරූපං

පරිග්ගණ්හාති, ‘රූපාරූපං’ පන පරිග්ගණ්හන්කතො දුක්කඛන ෙසිකරන

කිලමන්කතො පරිග්ගකහතුං සක්කෙොති, තස්ස දුක්ඛා පටිපදා නාම කහොති.
පරිග්ගහිතරූපාරූපස්ස පන විපස්සනාපරිවාකස මග්ගපාතුභාවදන්ධතාය 

දන්ධාභිඤ්ඤානාමකහොති. 

කයොපි රූපාරූපං පරිග්ගකහත්වා ‘නාමරූපං’ වවත්ථකපන්කතො දුක්කඛන 

ෙසිකරන කිලමන්කතො වවත්ථකපති, වවත්ථාපිකත ච නාමරූකප

විපස්සනාපරිවාසං වසන්කතො චිකරන මග්ගං උප්පාකදතුං සක්කෙොති, තස්සාපි
දුක්ඛාපටිපදාදන්ධාභිඤ්ඤානාම කහොති. 

අපකරොනාමරූපම්පිවවත්ථකපත්වා‘පච්චකය’පරිග්ගණ්හන්කතො දුක්කඛන

ෙසිකරන කිලමන්කතො පරිග්ගණ්හාති, පච්චකය ච පරිග්ගකහත්වා 

විපස්සනාපරිවාසංවසන්කතොචිකරනමග්ගං උප්පාකදති, එවම්පි දුක්ඛාපටිපදා
දන්ධාභිඤ්ඤානාමකහොති. 

අපකරො පච්චකයපිපරිග්ගකහත්වා‘ලක්ඛණානි’ පටිවිජ්ඣන්කතොදුක්කඛන

ෙසිකරනකිලමන්කතො පටිවිජ්ඣති, පටිවිද්ධලක්ඛකණො ච විපස්සනාපරිවාසං

වසන්කතොචිකරනමග්ගංඋප්පාකදති, එවම්පිදුක්ඛාපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤානාම
කහොති. 

අපකරො ලක්ඛණානිපි පටිවිජ්ඣිත්වා විපස්සනාඤාකණ තික්කඛ සූකර
පසන්කනවහන්කතඋප්පන්නං‘විපස්සනානිෙන්තිං’ පරියාදියමාකනොදුක්කඛන

ෙසිකරන කිලමන්කතො පරියාදියති, නිෙන්තිඤ්ච පරියාදියිත්වා 

විපස්සනාපරිවාසංවසන්කතොචිකරනමග්ගංඋප්පාකදති, එවම්පිදුක්ඛාපටිපදා 
දන්ධාභිඤ්ඤානාමකහොති.ඉමංවාරංකරොකචසුං.ඉමස්සවාරස්සඑතංනාමං
ෙතං.ඉමිනාව උපාකයනපරකතොතිස්කසොපටිපදාකවදිතබ්බා. 

ඵස්කසො කහොතීතිආදීසු අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, සම්මාවාචා, 

සම්මාෙම්මන්කතො, සම්මාආජීකවොති චත්තාරිපදානිඅධිොනි. නිද්කදසවාකර ච 
විතක්ොදිනිද්කදකසසු ‘මග්ගඞ්ග’න්තිආදීනි පදානි අධිොනි. කසසං සබ්බං
කහට්ඨා වුත්තසදිසකමව.භූමන්තරවකසනපනකලොකුත්තරතාවඉධවිකසකසො. 

තත්ථ අනඤ්ඤා ඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියන්ති ‘අනමතග්කග සංසාරවට්කට 

අනඤ්ඤාතං අමතං පදං චතුසච්චධම්මකමව වා ජානිස්සාමී’ති පටිපන්නස්ස
ඉමිනා පුබ්බාකභොකගන උප්පන්නං ඉන්ද්රියං. ලක්ඛණාදීනි පනස්ස කහට්ඨා
පඤ්ඤින්ද්රිකය වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බානි. 
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සුන්දරා පසත්ථා වා වාචා සම්මාවාචා. වචීදුච්චරිතසමුග්ඝාටිොය
මිච්ඡාවාචාවිරතියා එතං අධිවචනං. සා පරිග්ගහලක්ඛණා විරමණරසා
මිච්ඡාවාචප්පහානපච්චුපට්ඨානා. සුන්දකරො පසත්කථො වා ෙම්මන්කතො 

සම්මාෙම්මන්ක ො. මිච්ඡාෙම්මන්තසමුච්කඡදිොය පාණාතිපාතාදිවිරතියාඑතං
නාමං. කසො සමුට්ඨානලක්ඛකණො විරමණරකසො 
මිච්ඡාෙම්මන්තප්පහානපච්චුපට්ඨාකනො. සුන්දකරො පසත්කථො වා ආජීකවො 

සම්මාආජීකවො. මිච්ඡාජීවවිරතියා එතං අධිවචනං. කසො කවොදානලක්ඛකණො 
ඤායාජීවප්පවත්තිරකසො මිච්ඡාජීවප්පහානපච්චුපට්ඨාකනො. 

අපිචකහට්ඨාවිරතිත්තකයවුත්තවකසනකපත්ථලක්ඛණාදීනි කවදිතබ්බානි.
ඉති ඉකමසං තිණ්ණං ධම්මානං වකසන කහට්ඨා වුත්තං මග්ගපඤ්චෙං ඉධ 

මග්ගට්ඨෙං කවදිතබ්බං. කයවාපනකෙසු ච ඉකමසං අභාකවො. තථා
ෙරුණාමුදිතානං. ඉකම හි තකයො ධම්මා ඉධ පාළියං ආගතත්තාව

කයවාපනකෙසු න ගහිතා. ෙරුණාමුදිතා පන සත්තාරම්මණා, ඉකම ධම්මා
නිබ්බානාරම්මණාති තාකපත්ථ න ගහිතා. අයං තාව උද්කදසවාකර
විකසසත්කථො. 

283. නිද්කදසවාකර පන මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නන්ති එත්ථ තාව

මග්ගස්ස අඞ්ගන්ති මග්ගඞ්ගං; මග්ගකෙොට්ඨාකසොති අත්කථො. යථා පන

අරඤ්කඤ පරියාපන්නං අරඤ්ඤපරියාපන්නං නාම කහොති, එවං මග්කග
පරියාපන්නන්තිමග්ගපරියාපන්නං.මග්ගසන්නිස්සිතන්තිඅත්කථො. 

285. පීතිසම්කබොජ්ඣඞ්කගොති එත්ථ පීති එව සම්කබොජ්ඣඞ්කගොති 
පීතිසම්කබොජ්ඣඞ්කගො.තත්ථකබොධියාකබොධිස්සවාඅඞ්කගොතිකබොජ්ඣඞ්කගො.
ඉදං වුත්තං කහොති – යා අයං ධම්මසාමග්ගී යාය කලොකුත්තරමග්ගක්ඛකණ
උප්පජ්ජමානාය 
ලීනුද්ධච්චපතිට්ඨානායූහනොමසුඛත්තකිලමථානුකයොගඋච්කඡදසස්සතාභිනි
කවසාදීනං අකනකෙසං උපද්දවානං පටිපක්ඛභූතාය 

සතිධම්මවිචයවීරියපීතිපස්සද්ධිසමාධිඋකපක්ඛාසඞ්ඛාතාය ධම්මසාමග්ගියා
අරියසාවකෙො බුජ්ඣතීති ෙත්වා කබොධීති වුච්චති. බුජ්ඣතීති

කිකලසසන්තානනිද්දාය උට්ඨහති, චත්තාරි වා අරියසච්චානි පටිවිජ්ඣති, 
නිබ්බානකමව වා සච්ඡෙකරොති. තස්සා ධම්මසාමග්ගීසඞ්ඛාතාය කබොධියා

අඞ්කගොතිපි කබොජ්ඣඞ්කගො, ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගාදීනි විය. කයොකපස
යථාවුත්තප්පොරාය එතාය ධම්මසාමග්ගියා බුජ්ඣතීතිෙත්වා අරියසාවකෙො

කබොධීති වුච්චති, තස්ස කබොධිස්ස අඞ්කගොතිපි කබොජ්ඣඞ්කගො; 
කසනඞ්ගරථඞ්ගාදකයො විය. කතනාහු අට්ඨෙථාචරියා – ‘‘බුජ්ඣනෙස්ස

පුග්ගලස්ස අඞ්ගාති වා කබොජ්ඣඞ්ගා’’ති (විභ. අට්ඨ. 466; සං. නි. අට්ඨ.
3.5.182). 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

232 

පටුන 

අපිච ‘‘කබොජ්ඣඞ්ගාති කෙනට්කඨන කබොජ්ඣඞ්ගා? කබොධාය 

සංවත්තන්තීති කබොජ්ඣඞ්ගා, බුජ්ඣන්තීති කබොජ්ඣඞ්ගා, අනුබුජ්ඣන්තීති 

කබොජ්ඣඞ්ගා, පටිබුජ්ඣන්තීති කබොජ්ඣඞ්ගා, සම්බුජ්ඣන්තීති 

කබොජ්ඣඞ්ගා’’ති (පටි. ම. 2.17) ඉමිනා පටිසම්භිදානකයනාපි
කබොජ්ඣඞ්ගත්කථො කවදිතබ්කබො. පසත්කථො සුන්දකරො වා කබොජ්ඣඞ්කගොති
සම්කබොජ්ඣඞ්කගො. එවං පීති එව සම්කබොජ්ඣඞ්කගො පීතිසම්කබොජ්ඣඞ්කගොති.
චිත්කතෙග්ගතානිද්කදසාදීසුපිඉමිනාවනකයන අත්කථොකවදිතබ්කබො. 

296. ක සං ධම්මානන්ති කය තස්මිං සමකය පටිකවධං ගච්ඡන්ති 

චතුසච්චධම්මා, කතසංධම්මානං. අනඤ්ඤා ානන්තිකිඤ්චාපි පඨමමග්කගන

කත ධම්මා ඤාතා නාම කහොන්ති, යථා පන පෙතියා අනාගතපුබ්බං විහාරං
ආගන්ත්වා විහාරමජ්කඣඨිකතොපි පුග්ගකලො පෙතියා අනාගතභාවං උපාදාය

‘අනාගතපුබ්බං ඨානං ආගකතොම්හී’ති වදති, යථා ච පෙතියා අපිළන්ධපුබ්බං

මාලං පිළන්ධිත්වා, අනිවත්ථපුබ්බං වත්ථං නිවාකසත්වා, අභුත්තපුබ්බං

කභොජනං භුඤ්ජිත්වා, පෙතියා අභුත්තභාවං උපාදාය අභුත්තපුබ්බං කභොජනං

භුත්කතොම්හීති වදති, එවමිධාපි යස්මාපෙතියාඉමිනාපුග්ගකලනඉකමධම්මා
න ඤාතපුබ්බාතස්මා අනඤ්ඤාතානන්තිවුත්තං. අදිට්ඨාදීසුපිඑකසවනකයො.

තත්ථ අදිට්ඨානන්ති ඉකතො පුබ්කබ පඤ්ඤාචක්ඛුනා අදිට්ඨානං. 

අප්පත් ානන්ති අධිගමනවකසන අප්පත්තානං. අවිදි ානන්ති ඤාකණන

අපාෙටෙතානං. අසච්ඡිෙ ානන්ති අපච්චක්ඛෙතානං. සච්ඡිකිරියායාති

පච්චක්ඛෙරණත්ථං. යථා ච ඉමිනා පකදන, එවං කසකසහිපි සද්ධිං

අනඤ්ඤාතානං ඤාණාය, අදිට්ඨානං දස්සනාය, අප්පත්තානං පත්තියා, 
අවිදිතානංකවදායාතිකයොජනාොතබ්බා. 

299. චතූහි වචීදුච්චරික හීතිආදීසු වචීති වචීවිඤ්ඤත්ති කවදිතබ්බා. 
තිණ්ණං කදොසානං කයන කෙනචි දුට්ඨානි චරිතානීති දුච්චරිතානි. වචීකතො

පවත්තානි දුච්චරිතානි වචීදුච්චරිතානි, වචියා වා නිප්ඵාදිතානි දුච්චරිතානි 

වචීදුච්චරිතානි.කතහි වචීදුච්චරික හි. ආරොරමතීති ආරති. විනාකතහිරමතීති 

විරති. තකතො තකතො පටිනිවත්තාව හුත්වා කතහි විනා රමතීති පටිවිරති. 

උපසග්ගවකසනවාපදංවඩ්ඪිතං.සබ්බමිදංඔරමණභාවස්කසවාධිවචනං.කවරං

මණති, විනාකසතීති කවරමණී. ඉදම්පි ඔරමණස්කසව කවවචනං. යාය පන

කචතනායමුසාවාදාදීනිභාසමාකනොෙකරොතිනාම, අයං කලොකුත්තරමග්ගවිරති.

උප්පජ්ජිත්වාතංකිරියංොතුංනකදති, කිරියාපථං පච්ඡන්දතීති අකිරියා. තථා

තංෙරණංොතුංනකදති, ෙරණපථං පච්ඡන්දතීති අෙරණං. යායචකචතනාය

චතුබ්බිධං වචීදුච්චරිතංභාසමාකනොඅජ්ඣාපජ්ජතිනාම, අයංඋප්පජ්ජිත්වාතථා

අජ්ඣාපජ්ජිතුං නකදතීති අනජ්ඣාපත්ති. 
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කවලාඅනතික්ෙකමොති එත්ථ ‘‘තාය කවලායා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.154; 

මහාව. 1-3; උදා. 1 ආදකයො) තාවොකලො කවලාතිආගකතො. ‘‘උරුකවලායං

විහරතී’’ති (මහාව. 1; සං. නි. 1.137) එත්ථ රාසි. ‘‘ඨිතධම්කමො කවලං 

නාතිවත්තතී’’ති(චූළව.384; අ.නි.8.19; උදා.45) එත්ථසීමා.ඉධාපිසීමාව. 
අනතික්ෙමනීයට්කඨන හි චත්තාරි වචීසුචරිතානි කවලාති අධිප්කපතානි. ඉති

යාය කචතනාය චත්තාරි වචීදුච්චරිතානි භාසමාකනො කවලං අතික්ෙමති නාම, 
අයං උප්පජ්ජිත්වා තං කවලං අතික්ෙමිතුං න කදතීති කවලාඅනතික්ෙකමොති

වුත්තා. කවලායතීතිවාකවලා, චලයතිවිද්ධංකසතීතිඅත්කථො.කිං කවලායති? 
චතුබ්බිධං වචීදුච්චරිතං. ඉති කවලායනකතො ‘කවලා’. පුරිසස්ස පන හිතසුඛං 
අනතික්ෙමිත්වා වත්තතීති ‘අනතික්ෙකමො’. එවකමත්ථ පදද්වයවකසනාපි
අත්කථො කවදිතබ්කබො. 

කසතුං හනතීති කසතුඝාක ො; චතුන්නං වචීදුච්චරිතානං පදඝාකතො
පච්චයඝාකතොති අත්කථො. පච්චකයො හි ඉධ කසතූති අධිප්කපකතො. තත්රායං
වචනත්කථො – රාගාදිකෙො චතුන්නං වචීදුච්චරිතානං පච්චකයො වට්ටස්මිං 
පුග්ගලං සිකනොති බන්ධතීති කසතු. කසතුස්ස ඝාකතො කසතුඝාකතො. 
වචීදුච්චරිතපච්චයසමුග්ඝාටිොය විරතියා එතං අධිවචනං. අයං පන
සම්මාවාචාසඞ්ඛාතා විරතිපුබ්බභාකගනානාචිත්කතසුලබ්භති.අඤ්කඤකනවහි

චිත්කතන මුසාවාදා විරමති, අඤ්කඤන කපසුඤ්ඤාදීහි.
කලොකුත්තරමග්ගක්ඛකණ පන එෙචිත්තස්මිංකයව ලබ්භති. චතුබ්බිධාය හි
වචීදුච්චරිතකචතනායපදපච්කඡදංකුරුමානාමග්ගඞ්ගංපූරයමානාඑොව විරති
උප්පජ්ජති. 

300. ොයදුච්චරික හීති ොයකතො පවත්කතහි ොකයන වා නිප්ඵාදිකතහි 
පාණාතිපාතාදීහි දුච්චරිකතහි. කසසං පුරිමනකයකනව කවදිතබ්බං. අයම්පි 

සම්මාෙම්මන්තසඞ්ඛාතා විරති පුබ්බභාකග නානාචිත්කතසු ලබ්භති.

අඤ්කඤකනව හි චිත්කතන පාණාතිපාතා විරමති, අඤ්කඤන 
අදින්නාදානමිච්ඡාචාකරහි. කලොකුත්තරමග්ගක්ඛකණ පන එෙචිත්තස්මිංකයව
ලබ්භති. තිවිධාය හි ොයදුච්චරිතකචතනාය පදපච්කඡදං කුරුමානා මග්ගඞ්ගං
පූරයමානාඑොවවිරති උප්පජ්ජති. 

301. සම්මාආජීවනිද්කදකස අකිරියාතිආදීසු යාය කචතනාය මිච්ඡාජීවං 

ආජීවමාකනො කිරියං ෙකරොති නාම, අයං උප්පජ්ජිත්වා තං කිරියං ොතුං න
කදතීති අකිරියාති. ඉමිනා නකයන කයොජනා කවදිතබ්බා. ආජීකවො ච නාකමස

පාටිකයක්කෙො නත්ථි, වාචාෙම්මන්කතසු ගහිකතසු ගහිකතොව කහොති, 
තප්පක්ඛිෙත්තා. ධුවපටිකසවනවකසන පනායං තකතො නීහරිත්වා දස්සිකතොති.

එවං සන්කත සම්මාආජීකවො සකිච්චකෙො න කහොති, අට්ඨ මග්ගඞ්ගානි න

පරිපූකරන්ති, තස්මාසම්මාආජීකවො සකිච්චකෙොොතබ්කබො, අට්ඨමග්ගඞ්ගානි
පරිපූකරතබ්බානීති. තත්රායං නකයො – ආජීකවො නාම භිජ්ජමාකනො
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ොයවචීද්වාකරසුකයව භිජ්ජති. මකනොද්වාකර ආජීවකභකදො නාම නත්ථි. 
පූරයමාකනොපිතස්මිංකයවද්වාරද්වකයපූරති.මකනොද්වාකරආජීවපූරණංනාම
නත්ථි. ොයද්වාකර පන වීතික්ෙකමො ආජීවකහතුකෙොපි අත්ථි
නආජීවකහතුකෙොපි.තථාවචීද්වාකර. 

තත්ථ යංරාජරාජමහාමත්තාඛිඩ් ාපසුතා සූරභාවංදස්කසන්තාමිගවධංවා

පන්ථදුහනං වා පරදාරවීතික්ෙමං වා ෙකරොන්ති, ඉදං අකුසලං ොයෙම්මං
නාම. තකතො විරතිපි ‘සම්මාෙම්මන්කතො’ නාම. යං පන නආජීවකහතුෙං 

චතුබ්බිධංවචීදුච්චරිතංභාසන්ති, ඉදංඅකුසලංවචීෙම්මංනාම.තකතොවිරතිපි 

‘සම්මාවාචා’නාම. 

යං පන ආජීවකහතු කනසාදමච්ඡබන්ධාදකයො පාණං හනන්ති, අදින්නං 

ආදියන්ති, මිච්ඡාචාරං චරන්ති, අයං මිච්ඡාජීකවො නාම. තකතො විරති

‘සම්මාආජීකවො’ නාම. යම්පි ලඤ්ජං ගකහත්වා මුසා භණන්ති, 

කපසුඤ්ඤඵරුසසම්ඵප්පලාකප පවත්කතන්ති, අයම්පිමිච්ඡාජීකවොනාම.තකතො
විරතිසම්මාආජීකවොනාම. 

මහාසීවත්කථකරො පනාහ – ‘ොයවචීද්වාකරසුපි වීතික්ෙකමො

ආජීවකහතුකෙො වා කහොතු කනො වා ආජීවකහතුකෙො, අකුසලං ොයෙම්මං
වචීෙම්මන්ත්කවව සඞ්ඛයං ගච්ඡති. තකතො විරතිපි සම්මාෙම්මන්කතො 
සම්මාවාචාත්කවව වුච්චතී’ති. ‘ආජීකවො කුහි’න්ති වුත්කත පන ‘තීණි
කුහනවත්ථූනි නිස්සායචත්තාකරොපච්චකයඋප්පාකදත්වාකතසංපරිකභොකගො’ති
ආහ.අයංපනකෙොටිප්පත්කතො මිච්ඡාජීකවො.තකතොවිරතිසම්මාආජීකවොනාම. 

අයම්පිසම්මාආජීකවොපුබ්බභාකගනානාචිත්කතසුලබ්භති, අඤ්කඤකනවහි

චිත්කතන ොයද්වාරවීතික්ෙමා විරමති, අඤ්කඤන වචීද්වාරවීතික්ෙමා. 
කලොකුත්තරමග්ගක්ඛකණපනඑෙචිත්තස්මිංකයවලබ්භති.ොයවචීද්වාකරසුහි 
සත්තෙම්මපථවකසන උප්පන්නාය මිච්ඡාජීවසඞ්ඛාතාය දුස්සීලයකචතනාය
පදපච්කඡදං කුරුමානා මග්ගඞ්ගං පූරයමානා එොව විරති උප්පජ්ජතීති. අයං
නිද්කදසවාකර විකසකසො. 

යං පකනතං ඉන්ද්රිකයසු අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං වඩ්ඪිතං, 

මග්ගඞ්කගසු ච සම්මාවාචාදීනි, කතසං වකසන සඞ්ගහවාකර ‘‘නවින්ද්රියානි, 
අට්ඨඞ්ගිකෙො මග්කගො’’ති වුත්තං. සුඤ්ඤතවාකරො පාෙතිකෙොකයවාති. අයං
තාවසුද්ධිෙපටිපදායවිකසකසො. 

343. ඉකතො පරං සුද්ධිෙසුඤ්ඤතා සුඤ්ඤතපටිපදා සුද්ධිෙඅප්පණිහිතා

අප්පණිහිතපටිපදාති අයං කදසනාකභකදො කහොති. තත්ථ සුඤ්ඤ න්ති
කලොකුත්තරමග්ගස්ස නාමං.කසොහි ආගමනකතොසගුණකතොආරම්මණකතොති
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පටුන 

තීහි ොරකණහි නාමං ලභති. ෙථං? ඉධ භික්ඛු අනත්තකතො අභිනිවිසිත්වා
අනත්තකතො සඞ්ඛාකර පස්සති. යස්මා පන අනත්තකතො දිට්ඨමත්කතකනව

මග්ගවුට්ඨානං නාම න කහොති, අනිච්චකතොපි දුක්ඛකතොපි දට්ඨුකමව වට්ටති, 
තස්මා ‘අනිච්චං දුක්ඛමනත්තා’ති තිවිධං අනුපස්සනං ආකරොකපත්වා
සම්මසන්කතො චරති. වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා පනස්ස කතභූමකෙපි සඞ්ඛාකර 

සුඤ්ඤකතොව පස්සති. අයං විපස්සනා සුඤ්ඤතා නාම කහොති. සා
ආගමනීයට්ඨාකනඨත්වා අත්තකනොමග්ගස්ස‘සුඤ්ඤත’න්තිනාමංකදති.එවං
මග්කගො ‘ආගමනකතො’ සුඤ්ඤතනාමං ලභති. යස්මා පන කසො රාගාදීහි
සුඤ්කඤො තස්මා ‘සගුකණකනව’ සුඤ්ඤතනාමං ලභති. නිබ්බානම්පි රාගාදීහි
සුඤ්ඤත්තා සුඤ්ඤතන්ති වුච්චති. තං ආරම්මණං ෙත්වා උප්පන්නත්තා
මග්කගො‘ආරම්මණකතො’සුඤ්ඤතනාමංලභති. 

තත්ථසුත්තන්තිෙපරියාකයන සගුණකතොපි ආරම්මණකතොපිනාමංලභති.
පරියායකදසනා කහසා. අභිධම්මෙථා පන නිප්පරියායකදසනා. තස්මා ඉධ

සගුණකතො වා ආරම්මණකතො වා නාමං න ලභති, ආගමනකතොව ලභති.
ආගමනකමව හි ධුරං. තං දුවිධං කහොති – විපස්සනාගමනං මග්ගාගමනන්ති.

තත්ථ මග්ගස්ස ආගතට්ඨාකන විපස්සනාගමනං ධුරං, ඵලස්ස ආගතට්ඨාකන
මග්ගාගමනංධුරං.ඉධමග්ගස්සආගතත්තාවිපස්සනාගමනකමව ධුරංජාතං. 

350. අප්පණිහි න්ති, එත්ථාපිඅප්පණිහිතන්තිමග්ගස්කසවනාමං. ඉදම්පි

නාමංමග්කගොතීකහවොරකණහිලභති.ෙථං? ඉධභික්ඛුආදිකතොවදුක්ඛකතො 
අභිනිවිසිත්වා දුක්ඛකතොව සඞ්ඛාකර පස්සති. යස්මා පන දුක්ඛකතො

දිට්ඨමත්කතකනව මග්ගවුට්ඨානංනාමනකහොති, අනිච්චකතොපි අනත්තකතොපි

දට්ඨුකමව වට්ටති, තස්මා අනිච්චං දුක්ඛමනත්තා’ති තිවිධං අනුපස්සනං
ආකරොකපත්වා සම්මසන්කතො චරති. වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා පනස්ස 
කතභූමෙසඞ්ඛාකරසු පණිධිං කසොකසත්වා පරියාදියිත්වා විස්සජ්කජති. අයං
විපස්සනා අප්පණිහිතා නාම කහොති. සා ආගමනීයට්ඨාකන ඨත්වා අත්තකනො

මග්ගස්ස ‘අප්පණිහිත’න්ති නාමං කදති. එවං මග්කගො ‘ආගමනකතො’

අප්පණිහිතනාමං ලභති. යස්මා පන තත්ථ රාගකදොසකමොහපණිධකයො නත්ථි, 
තස්මා ‘සගුකණකනව’ අප්පණිහිතනාමං ලභති. නිබ්බානම්පි කතසං පණිධීනං
අභාවාඅප්පණිහිතන්තිවුච්චති.තංආරම්මණංෙත්වා උප්පන්නත්තාමග්කගො
අප්පණිහිතනාමංලභති. 

තත්ථසුත්තන්තිෙපරියාකයනසගුණකතොපිආරම්මණකතොපිනාමංලභති. 

පරියායකදසනා කහසා. අභිධම්මෙථා පන නිප්පරියායකදසනා. තස්මා ඉධ 

සගුණකතො වා ආරම්මණකතො වා නාමං න ලභති, ආගමනකතොව ලභති.
ආගමනකමව හි ධුරං. තං දුවිධං කහොති – විපස්සනාගමනං මග්ගාගමනන්ති.

තත්ථ මග්ගස්ස ආගතට්ඨාකන විපස්සනාගමනං ධුරං, ඵලස්ස ආගතට්ඨාකන 
මග්ගාගමනංධුරං.ඉධමග්ගස්ස ආගතත්තාවිපස්සනාගමනකමවධුරංජාතං. 
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නනුචසුඤ්ඤකතො අනිමිත්කතො අප්පණිහිකතොතිතීණිමග්ගස්සනාමානි? 

යථාහ – ‘‘තකයොකම, භික්ඛකව, විකමොක්ඛා – සුඤ්ඤකතො විකමොක්කඛො, 

අනිමිත්කතො විකමොක්කඛො, අප්පණිහිකතො විකමොක්කඛො’’ති (පටි. ම. 1.209). 

කතසු ඉධ ද්කව මග්කග ගකහත්වා අනිමිත්කතො ෙස්මා න ගහිකතොති? 
ආගමනාභාවකතො. අනිමිත්තවිපස්සනා හි සයං ආගමනීයට්ඨාකන ඨත්වා
අත්තකනො මග්ගස්ස නාමං දාතුං න සක්කෙොති. සම්මාසම්බුද්කධො පන
අත්තකනො පුත්තස්සරාහුලත්කථරස්ස. 

‘‘අනිමිත්තඤ්චභාකවහි, මානානුසයමුජ්ජහ; 

තකතොමානාභිසමයා, උපසන්කතොචරිස්සසී’’ති.(සු.නි.344); 

අනිමිත්තවිපස්සනං ෙකථසි. විපස්සනා හි නිච්චනිමිත්තං ධුවනිමිත්තං
සුඛනිමිත්තංඅත්තනිමිත්තඤ්චඋග්ඝාකටති.තස්මාඅනිමිත්තාති ෙථිතා.සාච

කිඤ්චාපි තං නිමිත්තං උග්ඝාකටති, සයං පන නිමිත්තධම්කමසු චරතීති 
සනිමිත්තාවකහොති.තස්මාසයංආගමනීයට්ඨාකනඨත්වාඅත්තකනොමග්ගස්ස
නාමංදාතුංන සක්කෙොති. 

අපකරො නකයො –අභිධම්කමොනාමපරමත්ථකදසනා. අනිමිත්තමග්ගස්සච

පරමත්ථකතොකහතුකවෙල්ලකමවකහොති.ෙථං? අනිච්චානුපස්සනායහි වකසන
අනිමිත්තවිකමොක්කඛොෙථිකතො.කතනචවිකමොක්කඛනසද්ධින්ද්රියංඅධිමත්තං

කහොති. තං අරියමග්කග එෙඞ්ගම්පි න කහොති, අමග්ගඞ්ගත්තා අත්තකනො
මග්ගස්ස පරමත්ථකතො නාමං දාතුං න සක්කෙොති. ඉතකරසු පන ද්වීසු

අනත්තානුපස්සනාය තාව වකසන සුඤ්ඤතවිකමොක්කඛො, දුක්ඛානුපස්සනාය
වකසන අප්පණිහිතවිකමොක්කඛො ෙථිකතො. කතසු සුඤ්ඤතවිකමොක්කඛන

පඤ්ඤින්ද්රියං අධිමත්තං කහොති, අප්පණිහිතවිකමොක්කඛන සමාධින්ද්රියං. තානි
අරියමග්ගස්ස අඞ්ගත්තා අත්තකනො මග්ගස්ස පරමත්ථකතො නාමං දාතුං
සක්කෙොන්ති. මග්ගාරම්මණත්තිකෙපි හි මග්ගාධිපතිධම්මවිභජකන 

ඡන්දචිත්තානං අධිපතිොකල කතසං ධම්මානං අමග්ගඞ්ගත්තාව 
මග්ගාධිපතිභාකවො න වුත්කතො. එවංසම්පදමිදං කවදිතබ්බන්ති. අයකමත්ථ 

අට්ඨෙථාමුත්තකෙොඑෙස්සආචරියස්සමතිවිනිච්ඡකයො. 

එවං සබ්බථාපි අනිමිත්තවිපස්සනා සයං ආගමනීයට්ඨාකන ඨත්වා
අත්තකනොමග්ගස්සනාමංදාතුංනසක්කෙොතීතිඅනිමිත්තමග්කගොන ගහිකතො.
කෙචි පන ‘අනිමිත්තමග්කගො ආගමනකතො නාමං අලභන්කතොපි
සුත්තන්තපරියාකයනසගුණකතො චආරම්මණකතො චනාමං ලභතී’තිආහංසු.
කතඉදංවත්වාපටික්ඛිත්තා–අනිමිත්තමග්කග සගුණකතොචආරම්මණකතොච
නාමං ලභන්කත සුඤ්ඤතඅප්පණිහිතමග්ගාපි සගුණකතොකයව 

ආරම්මණකතොකයව ච ඉධ නාමං ලකභයයං. න පන ලභන්ති. කිං ොරණා? 
අයඤ්හි මග්කගො නාම ද්වීහි ොරකණහි නාමං ලභති – සරසකතො ච
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පච්චනීෙකතො ච; සභාවකතො ච පටිපක්ඛකතො චාති අත්කථො. තත්ථ
සුඤ්ඤතඅප්පණිහිතමග්ගා සරසකතොපි පච්චනීෙකතොපි නාමං ලභන්ති. 

සුඤ්ඤතඅප්පණිහිතමග්ගා හි රාගාදීහි සුඤ්ඤා, රාගපණිධිආදීහි ච

අප්පණිහිතාති එවං ‘සරසකතො’ නාමං ලභන්ති. සුඤ්ඤකතො ච

අත්තාභිනිකවසස්ස පටිපක්කඛො, අප්පණිහිකතො පණිධිස්සාති එවං
‘පච්චනීෙකතො’ නාමං ලභන්ති. අනිමිත්තමග්කගො පන රාගාදිනිමිත්තානං 

නිච්චනිමිත්තාදීනඤ්චඅභාකවනසරසකතොවනාමංලභති, කනොපච්චනීෙකතො.
න හි කසො සඞ්ඛාරනිමිත්තාරම්මණාය අනිච්චානුපස්සනාය පටිපක්කඛො.
අනිච්චානුපස්සනා පනස්ස අනුකලොමභාකව ඨිතාති. සබ්බථාපි
අභිධම්මපරියාකයනඅනිමිත්තමග්කගොනාමනත්ථීති. 

සුත්තන්තිෙපරියාකයන පකනසඑවංආහරිත්වා දීපිකතො–යස්මිඤ්හිවාකර

මග්ගවුට්ඨානං කහොති, තීණි ලක්ඛණානි එොවජ්ජකනන විය 

ආපාථමාගච්ඡන්ති, තිණ්ණඤ්ච එෙකතො ආපාථගමනං නාම නත්ථි.
ෙම්මට්ඨානස්සපන විභූතභාවදීපනත්ථංඑවංවුත්තං.ආදිකතොහියත්ථෙත්ථචි

අභිනිකවකසොකහොතු, වුට්ඨානගාමිනීපනවිපස්සනායංයංසම්මසිත්වාවුට්ඨාති
තස්ස තස්කසව වකසන ආගමනීයට්ඨාකන ඨත්වා අත්තකනො මග්ගස්ස නාමං

කදති. ෙථං? අනිච්චාදීසු හි යත්ථ ෙත්ථචි අභිනිවිසිත්වා ඉතරම්පි
ලක්ඛණද්වයං දට්ඨුං වට්ටති එව. එෙලක්ඛණදස්සනමත්කතකනව හි

මග්ගවුට්ඨානං නාම න කහොති, තස්මා අනිච්චකතො අභිනිවිට්කඨො භික්ඛු න

කෙවලං අනිච්චකතොව වුට්ඨාති, දුක්ඛකතොපි අනත්තකතොපි වුට්ඨාතිකයව.
දුක්ඛකතො අනත්තකතො අභිනිවිට්කඨපි එකසව නකයො. ඉති ආදිකතො යත්ථ

ෙත්ථචිඅභිනිකවකසොකහොතු, වුට්ඨානගාමිනීපනවිපස්සනායංයං සම්මසිත්වා
වුට්ඨාතිතස්සතස්කසවවකසනආගමනීයට්ඨාකනඨත්වා අත්තකනොමග්ගස්ස
නාමං කදති. තත්ථ අනිච්චකතො වුට්ඨහන්තස්ස මග්කගො අනිමිත්කතො නාම

කහොති, දුක්ඛකතො වුට්ඨහන්තස්ස අප්පණිහිකතො, අනත්තකතො වුට්ඨහන්තස්ස
සුඤ්ඤකතොති.එවංසුත්තන්තපරියාකයනආහරිත්වාදීපිකතො. 

වුට්ඨානගාමිනී පන විපස්සනා කිමාරම්මණාති? ලක්ඛණාරම්මණාති. 
ලක්ඛණං නාම පඤ්ඤත්තිගතිෙං න වත්තබ්බධම්මභූතං. කයො පන අනිච්චං

දුක්ඛමනත්තාති තීණිලක්ඛණානිසල්ලක්කඛති, තස්සපඤ්චක්ඛන්ධාෙණ්කඨ
බද්ධකුණපංවියකහොන්ති. සඞ්ඛාරාරම්මණකමවඤාණංසඞ්ඛාරකතොවුට්ඨාති.
යථා හි එකෙො භික්ඛු පත්තං කිණිතුොකමො පත්තවාණිකජන පත්තං ආභතං
දිස්වා හට්ඨපහට්කඨො ගණ්හිස්සාමීති චින්කතත්වා වීමංසමාකනො තීණි ඡද්දානි

පස්කසයය, කසොනඡද්කදසුනිරාලකයොකහොති, පත්කතපන නිරාලකයොකහොති; 
එවකමව තීණි ලක්ඛණානි සල්ලක්කඛත්වා සඞ්ඛාකරසු නිරාලකයො කහොති. 
සඞ්ඛාරාරම්මකණකනව ඤාකණන සඞ්ඛාරකතො වුට්ඨාතීති කවදිතබ්බං.
දුස්කසොපමායපිඑකසව නකයො. 
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පටුන 

ඉතිභගවාකලොකුත්තරංඣානංභාකජන්කතොසුද්ධිෙපටිපදායචතුක්ෙනයං 
පඤ්චෙනයන්ති ද්කවපි නකය ආහරි. තථා සුද්ධිෙසුඤ්ඤතාය
සුඤ්ඤතපටිපදාය සුද්ධිෙඅප්පණිහිතාය අප්පණිහිතපටිපදායාති. ෙස්මා එවං

ආහරීති? පුග්ගලජ්ඣාසකයන කචව කදසනාවිලාකසන ච. තදුභයම්පි කහට්ඨා 

වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. එවං කලොකුත් රං ඣානං භාකවතීති එත්ථ 

සුද්ධිෙපටිපදායචතුක්ෙපඤ්චෙවකසනද්කවනයා, තථාකසකසසූතිසබ්කබසුපි
පඤ්චසු කෙොට්ඨාකසසුදසනයාභාජිතා. 

කලොකුත්තරකුසලංපකිණ්ණෙෙථා 

තත්රිදංපකිණ්ණෙං– 

අජ්ඣත්තඤ්චබහිද්ධාච, රූපාරූකපසුපඤ්චසු; 

සත්තට්ඨඞ්ගපරිණාමං, නිමිත්තංපටිපදාපතීති. 

කලොකුත්තරමග්කගො හි අජ්ඣත්තං අභිනිවිසිත්වා අජ්ඣත්තං වුට්ඨාති, 

අජ්ඣත්තං අභිනිවිසිත්වා බහිද්ධා වුට්ඨාති, බහිද්ධා අභිනිවිසිත්වා බහිද්ධා

වුට්ඨාති, බහිද්ධා අභිනිවිසිත්වාඅජ්ඣත්තංවුට්ඨාති.රූකපඅභිනිවිසිත්වාරූපා

වුට්ඨාති, රූකප අභිනිවිසිත්වා අරූපා වුට්ඨාති. අරූකප අභිනිවිසිත්වා අරූපා

වුට්ඨාති, අරූකප අභිනිවිසිත්වා රූපා වුට්ඨාති, එෙප්පහාකරකනව පඤ්චහි
ඛන්කධහිවුට්ඨාති. 

‘සත් ට්ඨඞ්ගපරිණාම’න්ති කසො පකනස මග්කගො අට්ඨඞ්ගිකෙොපි කහොති
සත්තඞ්ගිකෙොපි. කබොජ්ඣඞ්ගාපි සත්ත වා කහොන්ති ඡ වා. ඣානං පන

පඤ්චඞ්ගිෙං වා කහොති චතුරඞ්ගිෙං වා; තිවඞ්ගිෙං වා දුවඞ්ගිෙං වා. එවං 
සත්තඅට්ඨාදීනංඅඞ්ගානංපරිණාකමොකවදිතබ්කබොතිඅත්කථො. 

‘නිමිත් ං පටිපදාපතී’ති නිමිත්තන්ති යකතො වුට්ඨානං කහොති; 

‘පටිපදාපතී’තිපටිපදායචඅධිපතිකනොචචලනාචලනංකවදිතබ්බං. 

තත්ථ අජ්ඣත්තං අභිනිවිසිත්වා අජ්ඣත්තං වුට්ඨාතීතිආදීසු තාව

ඉකධෙච්කචො ආදිකතොව අජ්ඣත්තං පඤ්චසු ඛන්කධසු අභිනිවිසති, 

අභිනිවිසිත්වා කත අනිච්චාදිකතො පස්සති, යස්මා පන න

සුද්ධඅජ්ඣත්තදස්සනමත්කතකනව මග්ගවුට්ඨානං කහොති, බහිද්ධාපි

දට්ඨබ්බකමව, තස්මා පරස්ස ඛන්කධපි අනුපාදින්නසඞ්ඛාකරපි අනිච්චං
දුක්ඛමනත්තාති පස්සති. කසො ොකලන අජ්ඣත්තං සම්මසති ොකලන
බහිද්ධාති. තස්කසවං සම්මසකතො අජ්ඣත්තං සම්මසනොකල විපස්සනා
මග්කගන සද්ධිං ඝටියති. එවං අජ්ඣත්තං අභිනිවිසිත්වා අජ්ඣත්තං වුට්ඨාති
නාම. සකච පනස්ස බහිද්ධා සම්මසනොකල විපස්සනා මග්කගන සද්ධිං
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ඝටියති, එවං අජ්ඣත්තං අභිනිවිසිත්වාබහිද්ධාවුට්ඨාතිනාම. එකසවනකයො
බහිද්ධාඅභිනිවිසිත්වාබහිද්ධා චඅජ්ඣත්තඤ්චවුට්ඨාකනපි. 

අපකරො ආදිකතොව රූකප අභිනිවිසති අභිනිවිසිත්වා භූතරූපඤ්ච 

උපාදාරූපඤ්ච පරිච්ඡන්දිත්වා අනිච්චාදිකතො පස්සති, යස්මා පන න 

සුද්ධරූපදස්සනමත්කතකනව වුට්ඨානං කහොති අරූපම්පි දට්ඨබ්බකමව, තස්මා
තං රූපං ආරම්මණං ෙත්වා උප්පන්නං කවදනං සඤ්ඤං සඞ්ඛාකර 
විඤ්ඤාණඤ්ච ඉදං අරූපන්ති පරිච්ඡන්දිත්වා අනිච්චාදිකතො පස්සති. කසො
ොකලන රූපං සම්මසති ොකලන අරූපං. තස්කසවං සම්මසකතො
රූපසම්මසනොකල විපස්සනා මග්කගන සද්ධිං ඝටියති. එවං රූකප
අභිනිවිසිත්වා රූපා වුට්ඨාති නාම. සකච පනස්ස අරූපසම්මසනොකල

විපස්සනා මග්කගනසද්ධිං ඝටියති, එවංරූකප අභිනිවිසිත්වා අරූපා වුට්ඨාති
නාම.එසනකයොඅරූකපඅභිනිවිසිත්වාඅරූපාචරූපාච වුට්ඨාකනපි. 

‘‘යංකිඤ්චිසමුදයධම්මංසබ්බංතංනිකරොධධම්ම’’න්ති(මහාව.16; දී.නි.

1.298) එවංඅභිනිවිසිත්වාඑවකමවවුට්ඨානොකලපනඑෙප්පහාකරනපඤ්චහි 
ඛන්කධහිවුට්ඨාතිනාමාති.අයංතික්ඛවිපස්සෙස්සමහාපඤ්ඤස්සභික්ඛුකනො 
විපස්සනා. 

යථා හි ඡාතජ්ඣත්තස්ස පුරිසස්ස මජ්කඣ ගූථපිණ් ං ඨකපත්වා 

නානග්ගරසකභොජනපුණ්ණං පාතිං උපකනයයං, කසො බයඤ්ජනං හත්කථන
වියූහන්කතොතං ගූථපිණ් ංදිස්වා‘කිමිද’න්තිපුච්ඡත්වාගූථපිණ්ක ොතිවුත්කත

‘ධි ධි, අපකනථා’ති භත්කතපි පාතියම්පි නිරාලකයො කහොති. එවංසම්පදමිදං
දට්ඨබ්බං. 

කභොජනපාතිදස්සනස්මිඤ්හිතස්සඅත්තමනොකලොවියඉමස්ස භික්ඛුකනො
බාලපුථුජ්ජනොකලපඤ්චක්ඛන්කධ‘අහංමමා’තිගහිතොකලො.ගූථපිණ් ස්ස 

දිට්ඨොකලොවියතිණ්ණංලක්ඛණානංසල්ලක්ඛිතොකලො.භත්කතපිපාතියම්පි
නිරාලයොකලො වියතික්ඛවිපස්සෙස්ස මහාපඤ්ඤස්සභික්ඛුකනො ‘‘යංකිඤ්චි
සමුදයධම්මංසබ්බංතං නිකරොධධම්ම’’න්තිපඤ්චහිඛන්කධහිඑෙප්පහාකරන
වුට්ඨිතොකලොකවදිතබ්කබො. 

‘සත්තට්ඨඞ්ගපරිණාම’න්ති එත්ථ අයං වුත්තප්පකභකදො අඞ්ගපරිණාකමො
යථා කහොති තථා කවදිතබ්කබො. සඞ්ඛාරුකපක්ඛාඤාණකමව හි අරියමග්ගස්ස 
කබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගඣානඞ්ගවිකසසං නියකමති. කෙචි පන කථරා 

‘කබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගඣානඞ්ගවිකසසං පාදෙජ්ඣානං නියකමතී’ති වදන්ති.

කෙචි ‘විපස්සනාය ආරම්මණභූතා ඛන්ධා නියකමන්තී’ති වදන්ති. කෙචි
‘පුග්ගලජ්ඣාසකයො නියකමතී’ති වදන්ති. කතසම්පි වාකදසු අයං
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සඞ්ඛාරුකපක්ඛාසඞ්ඛාතා පුබ්බභාගා වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනාව නියකමතීති
කවදිතබ්බා. 

තත්රායං අනුපුබ්බීෙථා – විපස්සනානියකමන හි සුක්ඛවිපස්සෙස්ස 
උප්පන්නමග්කගොපි සමාපත්තිලාභිකනො ඣානං පාදෙං අෙත්වා 
උප්පන්නමග්කගොපි පඨමජ්ඣානං පාදෙං ෙත්වා පකිණ්ණෙසඞ්ඛාකර
සම්මසිත්වා උප්පාදිතමග්කගොපි පඨමජ්ඣානිකෙොව කහොති. සබ්කබසු සත්ත
කබොජ්ඣඞ්ගානි අට්ඨ මග්ගඞ්ගානි පඤ්ච ඣානඞ්ගානි කහොන්ති. කතසඤ්හි
පුබ්බභාගවිපස්සනා කසොමනස්සසහගතාපි උකපක්ඛාසහගතාපි හුත්වා
වුට්ඨානොකල සඞ්ඛාරුකපක්ඛාභාවංපත්තාකසොමනස්සසහගතාවකහොති. 

පඤ්චෙනකය දුතියතතියචතුත්ථජ්ඣානානි පාදොනි ෙත්වා 
උප්පාදිතමග්කගසු යථාක්ෙකමකනව ඣානං චතුරඞ්ගිෙං තිවඞ්ගිෙං

දුවඞ්ගිෙඤ්ච කහොති. සබ්කබසු පන සත්ත මග්ගඞ්ගානි කහොන්ති, චතුත්කථ ඡ
කබොජ්ඣඞ්ගානි. අයං විකසකසො පාදෙජ්ඣානනියකමන කචව
විපස්සනානියකමන ච කහොති. කතසම්පි හි පුබ්බභාගවිපස්සනා 
කසොමනස්සසහගතාපි උකපක්ඛාසහගතාපි කහොති. වුට්ඨානගාමිනී
කසොමනස්සසහගතාව. 

පඤ්චමජ්ඣානං පාදෙං ෙත්වා නිබ්බත්තිතමග්කග පන 

උකපක්ඛාචිත්කතෙග්ගතාවකසන ද්කව ඣානඞ්ගානි කබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගානි
ඡසත්තකචව. අයම්පිවිකසකසොඋභයනියමවකසනකහොති.ඉමස්මිඤ්හිනකය

පුබ්බභාගවිපස්සනා කසොමනස්සසහගතා වා උකපක්ඛාසහගතා වා කහොති, 
වුට්ඨානගාමිනී උකපක්ඛාසහගතාව. අරූපජ්ඣානානි පාදොනි ෙත්වා
උප්පාදිතමග්කගපි එකසව නකයො. එවං පාදෙජ්ඣානකතො වුට්ඨාය කය කෙචි
සඞ්ඛාකර සම්මසිත්වා නිබ්බත්තිතමග්ගස්ස ආසන්නපකදකස වුට්ඨිතා

සමාපත්තිඅත්තනාසදිසභාවංෙකරොති, භූමිවණ්කණොවියකගොධාවණ්ණස්ස. 

දුතියත්කථරවාකද පන යකතො යකතො සමාපත්තිකතො වුට්ඨාය කය කය 
සමාපත්තිධම්කම සම්මසිත්වා මග්කගො නිබ්බත්තිකතො කහොති

තංතංසමාපත්තිසදිකසොව කහොති, සම්මසිතසමාපත්තිසදිකසොති අත්කථො. සකච 

පන ොමාවචරධම්කම සම්මසති පඨමජ්ඣානිකෙොව කහොති. තත්රාපි
විපස්සනානියකමොවුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො. 

තතියත්කථරවාකද ‘අකහො වතාහං සත්තඞ්ගිෙං මග්ගං පාපුකණයයං, 
අට්ඨඞ්ගිෙං මග්ගං පාපුකණයය’න්ති අත්තකනො අජ්ඣාසයානුරූකපන යං යං
ඣානං පාදෙං ෙත්වා කය වා කය වා ඣානධම්කම සම්මසිත්වා මග්කගො
නිබ්බත්තිකතො තංතංඣානසදිකසොව කහොති. පාදෙජ්ඣානං පන
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සම්මසිතජ්ඣානං වා විනා, අජ්ඣාසයමත්කතකනව තං න ඉජ්ඣති.

ස්වායමත්කථො නන්දකෙොවාදසුත්ක න දීකපතබ්කබො.වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘කසයයථාපි, භික්ඛකව, තදහුකපොසකථපන්නරකසනකහොතිබහුකනො
ජනස්ස ෙඞ්ඛාවාවිමති වා ‘ඌකනොනුකඛොචන්කදොපුණ්කණොනුකඛො 

චන්කදො’ති, අථ කඛො පුණ්කණො චන්කදොත්කවව කහොති, එවකමව කඛො, 

භික්ඛකව, තා භික්ඛුනිකයො නන්දෙස්ස ධම්මකදසනාය අත්තමනා කචව

පරිපුණ්ණසඞ්ෙප්පාච.තාසං, භික්ඛකව, පඤ්චන්නංභික්ඛුනිසතානංයා
පච්ඡමිො භික්ඛුනී සා කසොතාපන්නා අවිනිපාතධම්මා නියතා

සම්කබොධිපරායණා’’ති(ම.නි.3.415). 

තාසු හි යස්සා භික්ඛුනියා කසොතාපත්තිඵලස්ස උපනිස්සකයො, සා 
කසොතාපත්තිඵකලකනව පරිපුණ්ණසඞ්ෙප්පා අකහොසි…කප.… යස්සා
අරහත්තස්ස උපනිස්සකයො සා අරහත්කතකනව. එවකමව අත්තකනො
අජ්ඣාසයානුරූකපනයංයංඣානංපාදෙංෙත්වාකයවාකයවා ඣානධම්කම
සම්මසිත්වා මග්කගො නිබ්බත්තිකතො තංතංඣානසදිකසොව කසො කහොති.

පාදෙජ්ඣානං පනසම්මසිතජ්ඣානංවාවිනා, අජ්ඣාසයමත්කතකනවතංන
ඉජ්ඣතීති.එත්ථාපිච විපස්සනානියකමොවුත්තනකයකනවකවදිතබ්කබො. 

තත්ථ ‘පාදෙජ්ඣානකමව නියකමතී’ති එවංවාදිං තිපිටෙචූළනාගත්කථරං 

අන්කතවාසිොආහංසු– ‘භන්කත, යත්ථතාව පාදෙජ්ඣානංඅත්ථිතත්ථතං

නියකමතු; යස්මිං පන පාදෙජ්ඣානං නත්ථි, තස්මිං අරූපභකව කිං

නියකමතී’ති? ‘ආවුකසො, තත්ථපි පාදෙජ්ඣානකමවනියකමති. කයො හි භික්ඛු 
අට්ඨසමාපත්තිලාභී පඨමජ්ඣානං පාදෙං ෙත්වා කසොතාපත්තිමග්ගඵලානි

නිබ්බත්කතත්වා අපරිහීනජ්ඣාකනො ොලං ෙත්වා අරූපභකව නිබ්බත්කතො, 
පඨමජ්ඣානිොය කසොතාපත්තිඵලසමාපත්තියා වුට්ඨාය විපස්සනං

පට්ඨකපත්වා උපරි තීණි මග්ගඵලානි නිබ්බත්කතති, තස්ස තානි
පඨමජ්ඣානිොකනව කහොන්ති. දුතියජ්ඣානිොදීසුපි එකසව නකයො. අරූකප 

තිෙචතුක්ෙජ්ඣානංඋප්පජ්ජති, තඤ්ච කඛො කලොකුත්තරංන කලොකියං. එවං

තත්ථාපි පාදෙජ්ඣානකමව නියකමති ආවුකසො’ති. ‘සුෙථිකතො, භන්කත, 

පඤ්කහො’ති. 

‘විපස්සනායආරම්මණභූතාඛන්ධානියකමන්ති; යංයංහි පඤ්චක්ඛන්ධං
සම්මසිත්වා වුට්ඨාති තංතංසදිකසොව මග්කගො කහොතී’ති වාදිං 

කමොරවාපිවාසිමහාදත් ත්කථරම්පි අන්කතවාසිො ආහංසු ‘භන්කත, තුම්හාෙං
වාකද කදොකසො පඤ්ඤායති – රූපං සම්මසිත්වා වුට්ඨිතභික්ඛුකනො හි

රූපසදිකසන අබයාෙකතන මග්කගන භවිතබ්බං, 
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං නයකතො පරිග්ගකහත්වා වුට්ඨිතස්ස
තංසදිකසකනව කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභාවප්පත්කතන මග්කගන
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භවිතබ්බ’න්ති. ‘න, ආවුකසො, එවං කහොති. කලොකුත්තරමග්කගො හි අප්පනං

අප්පත්කතො නාම නත්ථි, තස්මා රූපං සම්මසිත්වා වුට්ඨිතස්ස අට්ඨඞ්ගිකෙො

කසොමනස්සසහගතමග්කගො කහොති, කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනංසම්මසිත්වා

වුට්ඨිතස්සපි න සබ්බාොකරන තාදිකසො කහොති, සත්තඞ්ගිකෙො පන
උකපක්ඛාසහගතමග්කගොකහොතී’ති. 

‘පුග්ගලජ්ඣාසකයො නියකමතී’තිවාදිකනො චූළාභයත්කථරස්සාපි වාදං
ආහරිත්වා තිපිටෙචූළනාගත්කථරස්ස ෙථයිංසු. කසො ආහ – ‘යස්ස තාව

පාදෙජ්ඣානංඅත්ථිතස්සපුග්ගලජ්ඣාසකයොනියකමතු, යස්සතංනත්ථිතස්ස
ෙතරජ්ඣාසකයො නියකමස්සති නිද්ධනස්ස වුඩ්ඪිගකවසනොකලො විය 

කහොතී’ති. 

තං ෙථං ආහරිත්වා තිපිටෙචූළාභයත්කථරස්ස පුන ෙථයිංසු. කසො 

‘පාදෙජ්ඣානවකතො ඉදං ෙථිතං ආවුකසො’ති ආහ. යථා පන

පාදෙජ්ඣානවකතො, සම්මසිතජ්ඣානවකතොපි තකථව කවදිතබ්බං.
පඤ්චමජ්ඣානකතො වුට්ඨාය හි පඨමාදීනි සම්මසකතො උප්පන්නමග්කගො 
පඨමත්කථරවාකදන පඤ්චමජ්ඣානිකෙො. දුතියවාකදන පඨමාදිජ්ඣානිකෙො
ආපජ්ජතීති ද්කවපි වාදා විරුජ්ඣන්ති. තතියවාකදන පකනත්ථ ‘යං ඉච්ඡති

තජ්ඣානිකෙො කහොතී’ති කත ච වාදා න විරුජ්ඣන්ති, අජ්ඣාසකයො ච

සාත්ථකෙොකහොතීති.එවංතකයොපිකථරාපණ්ඩිතාබයත්තා බුද්ධිසම්පන්නාව. 
කතන කතසං වාදං තන්තිං ෙත්වා ඨපයිංසු. ඉධ පන අත්ථකමව උද්ධරිත්වා
තකයොකපකතවාකදවිපස්සනාවනියකමතීතිදස්සිතං. 

ඉදානි ‘නිමිත්තං පටිපදාපතී’ති එත්ථ එවං අඞ්ගපරිණාමවකතො මග්ගස්ස

උප්පාදොකල කගොත්රභු කුකතො වුට්ඨාති? මග්කගො කුකතොති? කගොත්රභු තාව

නිමිත්තකතො වුට්ඨාති, පවත්තං කඡත්තුං න සක්කෙොති, එෙකතොවුට්ඨාකනො 

කහස. මග්කගො නිමිත්තකතො වුට්ඨාති, පවත්තම්පි ඡන්දති උභකතොවුට්ඨාකනො

කහස. කතසං අයං උප්පත්තිනකයො – යස්මිඤ්හි වාකර මග්ගවුට්ඨානං කහොති, 

තස්මිං අනුකලොමං කනව එෙං කහොති, න පඤ්චමං. එෙඤ්හි ආකසවනං න

ලභති, පඤ්චමංභවඞ්ගස්සආසන්නත්තා පකවධති.තදාහිජවනංපතිතංනාම
කහොති. තස්මා කනව එෙං කහොති න පඤ්චමං. මහාපඤ්ඤස්ස පන ද්කව

අනුකලොමානි කහොන්ති, තතියං කගොත්රභු, චතුත්ථං මග්ගචිත්තං, තීණි ඵලානි, 

තකතො භවඞ්කගොතරණං. මජ්ඣිමපඤ්ඤස්ස තීණි අනුකලොමානි කහොන්ති, 

චතුත්ථංකගොත්රභු, පඤ්චමංමග්ගචිත්තං, ද්කවඵලානි, තකතොභවඞ්කගොතරණං.

මන්දපඤ්ඤස්ස චත්තාරි අනුකලොමානි, කහොන්ති පඤ්චමං කගොත්රභු, ඡට්ඨං

මග්ගචිත්තං, සත්තමං ඵලං, තකතො භවඞ්කගොතරණං. තත්ර
මහාපඤ්ඤමන්දපඤ්ඤානං වකසන අෙකථත්වා මජ්ඣිමපඤ්ඤස්ස වකසන 
ෙකථතබ්බං. 
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යස්මිඤ්හි වාකර මග්ගවුට්ඨානං කහොති, තස්මිං
කිරියාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු උකපක්ඛාසහගතා මකනොද්වාරාවජ්ජනං
හුත්වා විපස්සනාකගොචකර ඛන්කධ ආරම්මණං ෙත්වා භවඞ්ගං ආවට්කටති.
තදනන්තරං කතකනව ආවජ්ජකනන ගහිතක්ඛන්කධ ගකහත්වා උප්පජ්ජති
පඨමංජවනංඅනුකලොමඤාණං.තංකතසු ඛන්කධසුඅනිච්චාතිවා දුක්ඛාතිවා
අනත්තාති වා පවත්තිත්වා ඔළාරිෙං ඔළාරිෙං සච්චපටිච්ඡාදෙතමං
විකනොකදත්වාතීණිලක්ඛණානි භිකයයොභිකයයොපාෙටානිෙත්වානිරුජ්ඣති.
තදනන්තරං උප්පජ්ජති දුතියානුකලොමං. කතසු පුරිමං අනාකසවනං. දුතියස්ස
පුරිමංආකසවනංකහොති.තම්පිලද්ධාකසවනත්තා තික්ඛංසූරංපසන්නංහුත්වා
තස්මිංකයවාරම්මකණ කතකනවාොකරන පවත්තිත්වා මජ්ඣිමප්පමාණං
සච්චපටිච්ඡාදෙතමංවිකනොකදත්වාතීණිලක්ඛණානිභිකයයොභිකයයො පාෙටානි
ෙත්වා නිරුජ්ඣති. තදනන්තරං උප්පජ්ජති තතියානුකලොමං. තස්ස දුතියං 
ආකසවනං කහොති. තම්පි ලද්ධාකසවනත්තා තික්ඛං සූරං පසන්නං හුත්වා 
තස්මිංකයවාරම්මකණකතකනවාොකරනපවත්තිත්වාතදවකසසං අණුසහගතං
සච්චපටිච්ඡාදෙතමං විකනොකදත්වා නිරවකසසං ෙත්වා තීණි ලක්ඛණානි
භිකයයො භිකයයො පාෙටානි ෙත්වා නිරුජ්ඣති. එවං තීහි අනුකලොකමහි
සච්චපටිච්ඡාදෙතකම විකනොදිකත තදනන්තරං උප්පජ්ජති කගොත්රභුඤ්ඤාණං
නිබ්බානංආරම්මණංකුරුමානං. 

තත්රායං උපමා – එකෙො කිර චක්ඛුමා පුරිකසො නක්ඛත්තකයොගං 
ජානිස්සාමීති රත්තිභාකග නික්ඛමිත්වා චන්දං පස්සිතුං උද්ධං උල්කලොකෙසි.
තස්ස වලාහකෙහිපටිච්ඡන්නත්තාචන්කදොනපඤ්ඤායිත්ථ.අකථකෙොවාකතො
උට්ඨහිත්වා ථූලථූකල වලාහකෙ විද්ධංකසසි. අපකරො මජ්ඣිකම. අපකරො
සුඛුකම. තකතො කසො පුරිකසො විගතවලාහකෙ නකභ චන්දං දිස්වා
නක්ඛත්තකයොගංඅඤ්ඤාසි. 

තත්ථ තකයො වලාහො විය 
සච්චපටිච්ඡාදෙථූලමජ්ඣිමසුඛුමකිකලසන්ධොරා. තකයො වාතා විය තීණි
අනුකලොමචිත්තානි. චක්ඛුමා පුරිකසො විය කගොත්රභුඤ්ඤාණං. චන්කදො විය
නිබ්බානං. එකෙෙස්ස වාතස්ස යථාක්ෙකමන වලාහෙත්තයවිද්ධංසනං විය
එකෙෙස්සඅනුකලොමචිත්තස්ස සච්චපටිච්ඡාදෙතමවිකනොදනං.විගතවලාහකෙ
නකභතස්සපුරිසස්සවිසුද්ධචන්දදස්සනං වියවිගකතසච්චපටිච්ඡාදකෙ තකම
කගොත්රභුඤ්ඤාණස්ස සුවිසුද්ධනිබ්බානාරම්මණෙරණං. 

යකථව හි තකයො වාතා චන්දපටිච්ඡාදකෙ වලාහකෙකයව විද්ධංකසතුං 

සක්කෙොන්ති, න චන්දං දට්ඨුං, එවං අනුකලොමානි සච්චපටිච්ඡාදෙතකමකයව

විකනොකදතුං සක්කෙොන්ති, නනිබ්බානංආරම්මණංොතුං. යථාකසොපුරිකසො 

චන්දකමවදට්ඨුංසක්කෙොතිනවලාහකෙවිද්ධංකසතුං, එවංකගොත්රභුඤ්ඤාණං
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පටුන 

නිබ්බානකමව ආරම්මණංොතුංසක්කෙොතිනකිකලසතමංවිකනොකදතුං.එවං

අනුකලොමංසඞ්ඛාරාරම්මණංකහොති, කගොත්රභුනිබ්බානාරම්මණං. 

යදි හි කගොත්රභු අනුකලොකමනගහිතාරම්මණං ගණ්කහයය පුන අනුකලොමං 
තං අනුබන්කධයයාති මග්ගවුට්ඨානකමව න භකවයය. කගොත්රභුඤ්ඤාණං පන
අනුකලොමස්ස ආරම්මණං අග්ගකහත්වාතං අපච්ඡකතොපවත්තිෙංෙත්වාසයං
අනාවජ්ජනම්පිසමානං ආවජ්ජනට්ඨාකනඨත්වාඑවංනිබ්බත්තාහීතිමග්ගස්ස
සඤ්ඤං දත්වා විය නිරුජ්ඣති.මග්කගොපිකතන දින්නසඤ්ඤං අමුඤ්චිත්වාව
අවීචිසන්තතිවකසන තං ඤාණං අනුබන්ධමාකනො අනිබ්බිද්ධපුබ්බං
අපදාලතපුබ්බං කලොභක්ඛන්ධං කදොසක්ඛන්ධං කමොහක්ඛන්ධං
නිබ්බිජ්ඣමාකනොවපදාලයමාකනොවනිබ්බත්තති. 

තත්රායං උපමා – එකෙො කිර ඉස්සාකසො ධනුසතමත්ථකෙ ඵලෙසතං
ඨපාකපත්වා වත්කථන මුඛං කවකඨත්වා සරං සන්නය්හිත්වා චක්ෙයන්කත
අට්ඨාසි. අඤ්කඤො පුරිකසො චක්ෙයන්තං ආවඤ්ඡත්වා යදා ඉස්සාසස්ස 

ඵලෙසතං අභිමුඛං කහොති තදා තත්ථ දණ් කෙන සඤ්ඤං කදති, ඉස්සාකසො
දණ් ෙසඤ්ඤං අමුඤ්චිත්වාව සරං ඛිපිත්වා ඵලෙසතං නිබ්බිජ්ඣති. තත්ථ
දණ් ෙසඤ්ඤා විය කගොත්රභුඤ්ඤාණං. ඉස්සාකසො විය මග්ගඤාණං.
ඉස්සාසස්ස දණ් ෙසඤ්ඤං අමුඤ්චිත්වාව ඵලෙසතනිබ්බිජ්ඣනං විය
මග්ගඤාණස්ස කගොත්රභුඤ්ඤාකණන දින්නසඤ්ඤං අමුඤ්චිත්වාව නිබ්බානං
ආරම්මණං ෙත්වා අනිබ්බිද්ධපුබ්බඅපදාලතපුබ්බානං කලොභක්ඛන්ධාදීනං 
නිබ්බිජ්ඣනපදාලනං. භූමිලද්ධවට්ටකසතුසමුග්ඝාතෙරණන්තිපි එතකදව.
මග්ගස්සහිඑෙකමවකිච්චංඅනුසයප්පජහනං.ඉතිකසොඅනුසකය පජහන්කතො

නිමිත්තා වුට්ඨාති නාම, පවත්තං ඡන්දති නාම. ‘නිමිත් ’න්ති

රූපකවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණනිමිත්තං. ‘පවත්ත’ම්පි
රූපකවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණපවත්තකමව. තං දුවිධං කහොති – 
උපාදින්නෙං අනුපාදින්නෙන්ති. කතසු මග්ගස්ස අනුපාදින්නෙකතො
වුට්ඨානච්ඡායා දිස්සතීතිවත්වාඅනුපාදින්නෙකතොවුට්ඨාතීතිවදිංසු. 

කසොතාපත්තිමග්කගන හි චත්තාරි දිට්ඨිගතසම්පයුත්තානි 

විචිකිච්ඡාසහගතන්තිපඤ්චචිත්තානිපහීයන්ති.තානිරූපංසමුට්ඨාකපන්ති.තං 
අනුපාදින්නෙරූපක්ඛන්කධො. තානි චිත්තානි විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො.
තංසම්පයුත්තා කවදනා සඤ්ඤා සඞ්ඛාරා තකයො අරූපක්ඛන්ධා. තත්ථ සකච
කසොතාපන්නස්ස කසොතාපත්තිමග්කගො අභාවිකතො අභවිස්ස තානි පඤ්ච
චිත්තානි ඡසු ආරම්මකණසු පරියුට්ඨානං පාපුකණයයං. කසොතාපත්තිමග්කගො
පන කතසං පරියුට්ඨාකනනප්පත්තිං වාරයමාකනො කසතුසමුග්ඝාතං
අභබ්බුප්පත්තිෙභාවංකුරුමාකනොඅනුපාදින්නෙකතොවුට්ඨාති නාම. 
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සෙදාගාමිමග්කගන චත්තාරි දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තානි ද්කව 
කදොමනස්සසහගතානීතිඔළාරිෙොමරාගබයාපාදවකසනඡචිත්තානිපහීයන්ති.
අනාගාමිමග්කගන අණුසහගතොමරාගබයාපාදවකසන තානි එව ඡ චිත්තානි
පහීයන්ති. අරහත්තමග්කගන චත්තාරි දිට්ඨිගතවිප්පයුත්තානි
උද්ධච්චසහගතඤ්චාති පඤ්ච අකුසලචිත්තානි පහීයන්ති. තත්ථ සකච කතසං

අරියානං කත මග්ගා අභාවිතා අස්සු, තානි චිත්තානි ඡසු ආරම්මකණසු 
පරියුට්ඨානං පාපුකණයයං. කත පන කතසං මග්ගා පරියුට්ඨානප්පත්තිං
වාරයමානා කසතුසමුග්ඝාතං අභබ්බුප්පත්තිෙභාවං කුරුමානා
අනුපාදින්නෙකතො වුට්ඨහන්තිනාම. 

උපාදින්නෙකතො වුට්ඨානච්ඡායා දිස්සතීති වත්වා උපාදින්නෙකතො 
වුට්ඨාතීතිපි වදිංසු. සකච හි කසොතාපන්නස්ස කසොතාපත්තිමග්කගො අභාවිකතො

අභවිස්ස, ඨකපත්වා සත්ත භකව අනමතග්කග සංසාරවට්කට

උපාදින්නෙප්පවත්තං පවත්කතයය. ෙස්මා? තස්ස පවත්තියා කහතූනං
අත්ථිතාය. තීණි සංකයොජනානි දිට්ඨානුසකයො විචිකිච්ඡානුසකයොති ඉකම පන
පඤ්ච කිකලකස කසොතාපත්තිමග්කගො උප්පජ්ජමාකනොව සමුග්ඝාකතති. ඉදානි
කුකතො කසොතාපන්නස්ස සත්ත භකව ඨකපත්වා අනමතග්කග සංසාරවට්කට

උපාදින්නෙප්පවත්තං පවත්තිස්සති? එවං කසොතාපත්තිමග්කගො 
උපාදින්නෙප්පවත්තංඅප්පවත්තංකුරුමාකනොඋපාදින්නෙකතොවුට්ඨාතිනාම. 

සකචසෙදාගාමිස්සසෙදාගාමිමග්කගොඅභාවිකතොඅභවිස්ස, ඨකපත්වා ද්කව

භකව පඤ්චසු භකවසු උපාදින්නෙපවත්තං පවත්කතයය. ෙස්මා? තස්ස
පවත්තියා කහතූනං අත්ථිතාය. ඔළාරිොනි ොමරාගපටිඝසංකයොජනානි
ඔළාරිකෙොොමරාගානුසකයො පටිඝානුසකයොතිඉකමපනචත්තාකරොකිකලකස
කසො මග්කගො උප්පජ්ජමාකනොව සමුග්ඝාකතති. ඉදානි කුකතො සෙදාගාමිස්ස

ද්කවභකවඨකපත්වාපඤ්චසුභකවසුඋපාදින්නෙප්පවත්තං පවත්තිස්සති? එවං
සෙදාගාමිමග්කගො උපාදින්නෙප්පවත්තං අප්පවත්තං කුරුමාකනො 
උපාදින්නෙකතොවුට්ඨාතිනාම. 

සකච අනාගාමිස්ස අනාගාමිමග්කගො අභාවිකතො අභවිස්ස, ඨකපත්වා එෙං 

භවං දුතියභකවඋපාදින්නෙප්පවත්තං පවත්කතයය. ෙස්මා? තස්ස පවත්තියා
කහතූනං අත්ථිතාය.අණුසහගතානි ොමරාගපටිඝසංකයොජනානිඅණුසහගකතො 
ොමරාගානුසකයො පටිඝානුසකයොති ඉකම පන චත්තාකරො කිකලකස කසො
මග්කගොඋප්පජ්ජමාකනොව සමුග්ඝාකතති.ඉදානිකුකතොඅනාගාමිස්සඑෙංභවං

ඨකපත්වා දුතියභකව උපාදින්නෙප්පවත්තං පවත්තිස්සති? එවං
අනාගාමිමග්කගො උපාදින්නෙප්පවත්තං අප්පවත්තං කුරුමාකනො
උපාදින්නෙකතොවුට්ඨාතිනාම. 
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සකච අරහකතො අරහත්තමග්කගො අභාවිකතො අභවිස්ස, රූපාරූපභකවසු 

උපාදින්නෙප්පවත්තං පවත්කතයය. ෙස්මා? තස්ස පවත්තියා කහතූනං

අත්ථිතාය. රූපරාකගො අරූපරාකගො මාකනො උද්ධච්චං අවිජ්ජා මානානුසකයො 
භවරාගානුසකයො අවිජ්ජානුසකයොති ඉකම පන අට්ඨ කිකලකස කසො මග්කගො
උප්පජ්ජමාකනොව සමුග්ඝාකතති. ඉදානි කුකතො ඛීණාසවස්ස පුනබ්භකව

උපාදින්නෙප්පවත්තං පවත්තිස්සති? එවං අරහත්තමග්කගො 
උපාදින්නෙප්පවත්තං අප්පවත්තංකුරුමාකනොඋපාදින්නෙකතොවුට්ඨාතිනාම. 

කසොතාපත්තිමග්කගො කචත්ථ අපායභවකතො වුට්ඨාති, සෙදාගාමිමග්කගො 

සුගතිොමභකවෙකදසකතො, අනාගාමිමග්කගො ොමභවකතො, අරහත්තමග්කගො
රූපාරූපභවකතොසබ්බභකවහිපි වුට්ඨාතිඑවාතිවදන්ති. 

ඉමස්සපනත්ථස්සවිභාවනත්ථංඅයංපාළි– ‘‘කසොතාපත්තිමග්ගඤාකණන
අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නිකරොකධන සත්ත භකව ඨකපත්වා අනමතග්කග

සංසාරවට්කටකයඋප්පජ්කජයයං, නාමඤ්චරූපඤ්චඑත්කථකත නිරුජ්ඣන්ති
වූපසමන්තිඅත්ථංගච්ඡන්තිපටිප්පස්සම්භන්ති. 

‘සෙදාගාමිමග්ගඤාකණන අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නිකරොකධන ද්කව

භකව ඨකපත්වා පඤ්චසු භකවසු කය උප්පජ්කජයයං, නාමඤ්ච රූපඤ්ච
එත්කථකත නිරුජ්ඣන්තිවූපසමන්තිඅත්ථංගච්ඡන්තිපටිප්පස්සම්භන්ති. 

‘අනාගාමිමග්ගඤාකණනඅභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්සනිකරොකධනඑෙංභවං 

ඨකපත්වා ොමධාතුයා ද්වීසු භකවසු කය උප්පජ්කජයයං, නාමඤ්ච රූපඤ්ච
එත්කථකත නිරුජ්ඣන්තිවූපසමන්තිඅත්ථංගච්ඡන්තිපටිප්පස්සම්භන්ති. 

‘අරහත්තමග්ගඤාකණනඅභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්සනිකරොකධනරූපධාතුයා

වා අරූපධාතුයා වා කය උප්පජ්කජයයං, නාමඤ්ච රූපඤ්ච එත්කථකත 
නිරුජ්ඣන්ති වූපසමන්ති අත්ථං ගච්ඡන්ති පටිප්පස්සම්භන්ති. අරහකතො 
අනුපාදිකසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායන්තස්ස චරිමවිඤ්ඤාණස්ස
නිකරොකධන පඤ්ඤා ච සති ච නාමඤ්ච රූපඤ්ච එත්කථකත නිරුජ්ඣන්ති
වූපසමන්ති අත්ථං ගච්ඡන්ති පටිප්පස්සම්භන්තී’’ති (චූළනි.

අජිතමාණවපුච්ඡානිද්කදස6). අයංතාවනිමිත්කත විනිච්ඡකයො. 

‘පටිපදාපතී’ති–එත්ථපනපටිපදාචලතින චලතීති? චලති.තථාගතස්සහි
සාරිපුත්තත්කථරස්සචචත්තාකරොපිමග්ගාසුඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා අකහසුං.

මහාකමොග්ගල්ලානත්කථරස්සපඨමමග්කගොසුඛපටිපකදො ඛිප්පාභිඤ්කඤො, උපරි

තකයො මග්ගා දුක්ඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා. ෙස්මා? නිද්දාභිභූතත්තා.
සම්මාසම්බුද්කධො කිර සත්තාහං දහරකුමාරෙං විය කථරං පරිහරි. කථකරොපි

එෙදිවසංනිද්දායමාකනොනිසීදි.අථනංසත්ථාආහ–‘‘පචලායසි කනොත්වං, 
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පටුන 

කමොග්ගල්ලාන, පචලායසි කනො ත්වං කමොග්ගල්ලානා’’ති (අ. නි. 7.61). 

එවරූපස්සපිමහාභිඤ්ඤප්පත්තස්සසාවෙස්සපටිපදා චලති, කසසානංකිංන

චලස්සති? එෙච්චස්ස හි භික්ඛුකනො චත්තාකරොපි මග්ගා දුක්ඛපටිපදා 

දන්ධාභිඤ්ඤා කහොන්ති, එෙච්චස්ස දුක්ඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා, එෙච්චස්ස 

සුඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා, එෙච්චස්ස සුඛපටිපදා ඛිප්පාභිඤ්ඤා. එෙච්චස්ස 

පඨමමග්කගො දුක්ඛපටිපකදො දන්ධාභිඤ්කඤො කහොති, දුතියමග්කගො

දුක්ඛපටිපකදො ඛිප්පාභිඤ්කඤො, තතියමග්කගො සුඛපටිපකදො දන්ධාභිඤ්කඤො, 
චතුත්ථමග්කගොසුඛපටිපකදො ඛිප්පාභිඤ්කඤොති. 

යථා ච පටිපදා එවං අධිපතිපි චලති එව. එෙච්චස්ස හි භික්ඛුකනො 

චත්තාකරොපි මග්ගා ඡන්දාධිපකතයයා කහොන්ති, එෙච්චස්ස වීරියාධිපකතයයා, 

එෙච්චස්ස චිත්තාධිපකතයයා, එෙච්චස්ස වීමංසාධිපකතයයා. එෙච්චස්ස පන 

පඨමමග්කගො ඡන්දාධිපකතකයයො කහොති, දුතිකයො වීරියාධිපකතකයයො, තතිකයො 

චිත්තාධිපකතකයයො, චතුත්කථොවීමංසාධිපකතකයයොති. 

පකිණ්ණෙෙථානිට්ඨිතා. 

පඨමමග්ගවීසතිමහානකයො 

357. ඉදානි යස්මා කලොකුත්තරකුසලං භාකවන්කතො න කෙවලං

උපනිජ්ඣායනට්කඨන ඣානංකයව භාකවති, නියයානට්කඨන පන මග්ගම්පි

භාකවති, උපට්ඨානට්කඨන සතිපට්ඨානම්පි, පදහනට්කඨන සම්මප්පධානම්පි, 

ඉජ්ඣනට්කඨන ඉද්ධිපාදම්පි, අධිපතියට්කඨන ඉන්ද්රියම්පි, අෙම්පියට්කඨන

බලම්පි, බුජ්ඣනට්කඨන කබොජ්ඣඞ්ගම්පි, තථට්කඨන සච්චම්පි, 

අවික්කඛපට්කඨනසමථම්පි, සුඤ්ඤතට්කඨන ධම්මම්පි, රාසට්කඨනඛන්ධම්පි, 

ආයතනට්කඨන ආයතනම්පි, සුඤ්ඤසභාවනිස්සත්තට්කඨන ධාතුම්පි, 

පච්චයට්කඨන ආහාරම්පි, ඵුසනට්කඨන ඵස්සම්පි, කවදයිතට්කඨන කවදනම්පි, 

සඤ්ජානනට්කඨන සඤ්ඤම්පි, කචතයිතට්කඨන කචතනම්පි, විජානනට්කඨන

චිත්තම්පි භාකවති, තස්මා එකතසං එකූනවීසතියා පදානං දස්සනත්ථං පුන 

ෙ කම ධම්මා කුසලාතිආදි වුත්තං. එවං ‘ඉදම්පි භාකවති, ඉදම්පි භාකවතී’ති

පුග්ගලජ්ඣාසකයන කචව කදසනාවිලාකසන ච වීසති නයා කදසිතා කහොන්ති. 
ධම්මංකසොතුංනිසින්නකදවපරිසායහිකය උපනිජ්ඣායනට්කඨනකලොකුත්තරං 

‘ඣාන’න්ති ෙථිකත බුජ්ඣන්ති, කතසං සප්පායවකසන ඣානන්ති

ෙථිතං…කප.… කය විජානනට්කඨන ‘චිත්ත’න්ති වුත්කත බුජ්ඣන්ති, කතසං
සප්පායවකසනචිත්තන්තිෙථිතං.අයකමත්ථ‘පුග්ගලජ්ඣාසකයො’. 

සම්මාසම්බුද්කධො පන අත්තකනො බුද්ධසුකබොධිතාය 

දසබලචතුකවසාරජ්ජචතුපටිසම්භිදතායඡඅසාධාරණඤාණකයොකගනචකදසනං
යදිච්ඡෙං නියකමත්වා දස්කසති. ඉච්ඡන්කතො උපනිජ්ඣායනට්කඨන
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කලොකුත්තරං ඣානන්ති දස්කසති, ඉච්ඡන්කතො නියයානට්කඨන…කප.…
විජානනට්කඨනකලොකුත්තරං චිත්තන්ති. අයං ‘කදසනාවිලාකසො’නාම. තත්ථ

යකථව කලොකුත්තරං ඣානන්ති වුත්තට්ඨාකන දස නයා විභත්තා, එවං
මග්ගාදීසුපි කතකයව කවදිතබ්බා. ඉති වීසතියා ඨාකනසු දස දස ෙත්වා ද්කව
නයසතානිවිභත්තානි කහොන්ති. 

358. ඉදානි අධිපතිකභදං දස්කසතුං පුන ෙ කම ධම්මා කුසලාතිආදි
ආරද්ධං. තත්ථ ඡන්දං ධුරං කජට්ඨෙං පුබ්බඞ්ගමං ෙත්වා නිබ්බත්තිතං

කලොකුත්තරං ඣානං ෙන්දාධිපක යයං නාම. කසකසසුපි එකසව නකයො. ඉති
පුරිමස්මිං සුද්ධිකෙ ද්කවනයසතානි ඡන්දාධිපකතයයාදීසුපි ද්කව ද්කවති
නයසහස්කසනභාකජත්වා පඨමමග්ගංදස්කසසිධම්මරාජා. 

පඨමමග්කගොනිට්ඨිකතො. 

දුතියමග්කගො 

361. ඉදානි දුතියමග්ගාදීනං දස්සනත්ථං පුන ෙ කමධම්මා කුසලාතිආදි

ආරද්ධං. තත්ථ ොමරාගබයාපාදානං  නුභාවායාති එකතසං කිකලසානං
තනුභාවත්ථාය. තත්ථ ද්වීහි ොරකණහි තනුභාකවො කවදිතබ්කබො –

අධිච්චුප්පත්තියා ච පරියුට්ඨානමන්දතාය ච. සෙදාගාමිස්ස හි, 

වට්ටානුසාරිමහාජනස්කසව, කිකලසා අභිණ්හං නුප්පජ්ජන්ති, ෙදාචි ෙදාචි 

උප්පජ්ජන්ති; උප්පජ්ජන්තාපි විරළාොරා හුත්වා උප්පජ්ජන්ති, 

විරළවාපිතකඛත්කත අඞ්කුරා විය. උප්පජ්ජමානාපි, ච

වට්ටානුසාරිමහාජනස්කසව, මද්දන්තා ඵරන්තා ඡාකදන්තා අන්ධොරං 
ෙකරොන්තා නුප්පජ්ජන්ති. ද්වීහි පන මග්කගහි පහීනත්තා මන්දා මන්දා 

උප්පජ්ජන්ති. තනුොොරා හුත්වා උප්පජ්ජන්ති, අබ්භපටලං විය 
මක්ඛිොපත්තංවියච. 

තත්ථ කෙචි කථරා වදන්ති – ‘සෙදාගාමිස්ස කිකලසා කිඤ්චාපි චිකරන 

උප්පජ්ජන්ති, බහලාවපනහුත්වාඋප්පජ්ජන්ති, තථාහිස්සපුත්තාචධීතකරොච 
දිස්සන්තී’ති. එතං පන අප්පමාණං. පුත්තධීතකරො හි
අඞ්ගපච්චඞ්ගපරාමසනමත්කතනපි කහොන්ති. ද්වීහි පන මග්කගහි පහීනත්තා
නත්ථිකිකලසානංබහලතාති.ද්වීහිඑව ොරකණහිස්සකිකලසානංතනුභාකවො
කවදිතබ්කබො–අධිච්චුප්පත්තියාච පරියුට්ඨානමන්දතායචාති. 

දුතියායාති ගණනවකසනාපි දුතියුප්පත්තිවකසනාපි දුතියාය. භූමියා

පත්තියාති සාමඤ්ඤඵලස්ස පටිලාභත්ථාය. තතියචතුත්කථසුපිඑකසවනකයො.
විකසසමත්තංකයවපන වක්ඛාම. 
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අඤ්ඤින්ද්රියන්ති ආජානනෙං ඉන්ද්රියං. පඨමමග්කගන ඤාතමරියාදං
අනතික්ෙමිත්වා කතසංකයව කතන මග්කගන ඤාතානං චතුසච්චධම්මානං
ජානනෙං ඉන්ද්රියන්ති වුත්තං කහොති. නිද්කදසවාකරපිස්ස ඉමිනාව නකයන
අත්කථොකවදිතබ්කබො.කෙොට්ඨාසවාකරපිඉමිනාවසද්ධිංනවින්ද්රියානිකහොන්ති. 
කසසංපුරිමනකයකනවකවදිතබ්බං. 

දුතියමග්කගොනිට්ඨිකතො. 

තතියචතුත්ථමග්ගා 

362. තතිකය අනවකසසප්පහානායාති කතසංකයව සෙදාගාමිමග්කගන
තනුභූතානංසංකයොජනානංනිස්කසසපජහනත්ථාය. 

චතුත්කථ රූපරාගඅරූපරාගමානඋද්ධච්චඅවිජ්ජාය අනවකසසප්පහානායාති
එකතසංපඤ්චන්නංඋද්ධම්භාගියසංකයොජනානං නිස්කසසපජහනත්ථාය.තත්ථ 

රූපරාකගොති රූපභකව ඡන්දරාකගො. අරූපරාකගොති අරූපභකව ඡන්දරාකගො. 

මාකනොතිඅරහත්තමග්ගවජ්ඣකෙොමාකනොඑව.තථා උද්ධච්චාවිජ්ජා.ඉකමසුපි
ද්වීසුමග්කගසුනවමං අඤ්ඤින්ද්රියකමවකහොති. 

චතුමග්ගනයසහස්සං 

සබ්බමග්කගසු පදපටිපාටියාසමසට්ඨිපදානි, චතූහිඅපණ්ණෙඞ්කගහිසද්ධිං
චතුසට්ඨි කහොන්ති. අසම්භින්නකතො පන කතත්තිංස. 
කෙොට්ඨාසවාරසුඤ්ඤතවාරා පාෙතිො එව. යථා ච පන පඨමමග්කග එවං
දුතියාදීසුපි නයසහස්සකමවාති චත්තාකරො මග්කග චතූහි නයසහස්කසහි
භාකජත්වාදස්කසසි ධම්මරාජා. 

සච්චවිභඞ්කගපනසට්ඨිනයසහස්සානිකලොකුත්තරානිඉකමසංඑවවකසන 

නික්ඛිත්තානි. සතිපට්ඨානවිභඞ්කග වීසති නයසහස්සානි කලොකුත්තරානි, 

සම්මප්පධානවිභඞ්කග වීසති, ඉද්ධිපාදවිභඞ්කග ද්වත්තිංස, 

කබොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කග ද්වත්තිංස, මග්ගඞ්ගවිභඞ්කග අට්ඨවීසති නයසහස්සානි
කලොකුත්තරානිඉකමසංඑවවකසන නික්ඛිත්තානි. 

ඉධ පන චතූසු මග්කගසු චත්තාරිකයව නයසහස්සානි. කතසු 

පඨමජ්ඣානිකෙ පඨමමග්කග අට්ඨඞ්ගානි භාජිතානි; තථා දුතියාදීසු. තත්ථ
පඨමමග්කග සම්මාදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨිං පජහතීති සම්මාදිට්ඨි.
සම්මාසඞ්ෙප්පාදකයොපි මිච්ඡාසඞ්ෙප්පාදීනං පජහනට්කඨකනව කවදිතබ්බා.
එවං සන්කත ‘පඨමමග්කගකනව ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨිගතානං පහීනත්තා
උපරිමග්ගත්තකයන පහාතබ්බා දිට්ඨිනාම නත්ථි. තත්ථ සම්මාදිට්ඨීතිනාමං

ෙථං කහොතී’ති? ‘යථා විසං අත්ථි වා, කහොතු මා වා, අගකදො අගකදො ත්කවව

වුච්චති, එවංමිච්ඡාදිට්ඨිඅත්ථිවා, කහොතුමාවා, අයං සම්මාදිට්ඨිඑවනාම’. 
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පටුන 

‘යදි එවංනාමමත්තකමකවතංකහොති, උපරිමග්ගත්තකයපනසම්මාදිට්ඨියා

කිච්චාභාකවො ආපජ්ජති, මග්ගඞ්ගානි න පරිපූකරන්ති, තස්මා සම්මාදිට්ඨි
සකිච්චො ොතබ්බා මග්ගඞ්ගානි පූකරතබ්බානී’ති. සකිච්චො කචත්ථ
සම්මාදිට්ඨියථාලාභනියකමනදීකපතබ්බා. උපරිමග්ගත්තයවජ්කඣොහිඑකෙො

මාකනොඅත්ථි, කසො දිට්ඨිට්ඨාකනතිට්ඨති.සාතංමානං පජහතීතිසම්මාදිට්ඨි.
කසොතාපත්තිමග්ගස්මිඤ්හි සම්මාදිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨිං පජහති. කසොතාපන්නස්ස

පනසෙදාගාමිමග්ගවජ්කඣොමාකනොඅත්ථි, කසොදිට්ඨිට්ඨාකන තිට්ඨතිසාතං
මානංපජහතීතිසම්මාදිට්ඨි.තස්කසවසත්තඅකුසලචිත්තසහජාකතො සඞ්ෙප්කපො

අත්ථි. කතකහව චිත්කතහි වාචඞ්ගකචොපනං අත්ථි, ොයඞ්ගකචොපනං අත්ථි, 

පච්චයපරිකභොකගො අත්ථි, සහජාතවායාකමො අත්ථි, අසතිභාකවො අත්ථි, 
සහජාතචිත්කතෙග්ගතා අත්ථි. එකත මිච්ඡාසඞ්ෙප්පාදකයො නාම 

සෙදාගාමිමග්කග සම්මාසඞ්ෙප්පාදකයො. කතසං පහාකනන
සම්මාසඞ්ෙප්පාදකයොති කවදිතබ්බා. එවං සෙදාගාමිමග්කග අට්ඨඞ්ගානි
සකිච්චොනිෙත්වා ආගතානි. සෙදාගාමිස්ස අනාගාමිමග්ගවජ්කඣො මාකනො
අත්ථි. කසො දිට්ඨිට්ඨාකන තිට්ඨති. තස්කසව සත්තහි චිත්කතහි සහජාතා
සඞ්ෙප්පාදකයො. කතසං පහාකනන අනාගාමිමග්කග අට්ඨන්නං අඞ්ගානං
සකිච්චෙතා කවදිතබ්බා. අනාගාමිස්ස අරහත්තමග්ගවජ්කඣො මාකනො අත්ථි.

කසො දිට්ඨිට්ඨාකන තිට්ඨති. යානි පනස්ස පඤ්ච අකුසලචිත්තානි, කතහි
සහජාතා සඞ්ෙප්පාදකයො. කතසං පහාකනන අරහත්තමග්කග අට්ඨන්නං
අඞ්ගානංසකිච්චෙතා කවදිතබ්බා. 

ඉකමසු චතූසු මග්කගසු පඨමමග්කගන චත්තාරි සච්චානි දිට්ඨානි. 

‘උපරිමග්ගත්තයං දිට්ඨෙකමව පස්සති, අදිට්ඨෙං පස්සතී’ති දිට්ඨෙකමව
පස්සතීති අයං ආචරියානං සමානත්ථෙථා. විතණ් වාදී පනාහ ‘අදිට්ඨං

පස්සතී’ති. කසො වත්තබ්කබො – ‘පඨමමග්කග ෙතමං ඉන්ද්රියං භාකජසී’ති? 

ජානමාකනො ‘අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිය’න්ති වක්ඛති. ‘උපරිමග්කගසු

ෙතර’න්ති? වුත්කතපි ‘අඤ්ඤින්ද්රිය’න්ති වක්ඛති. කසො වත්තබ්කබො –
‘අදිට්ඨසච්චදස්සකන සති උපරිමග්කගසුපි අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියකමව
භාකජහි. එවං කත පඤ්කහො සකමස්සතී’ති. ‘කිකලකස පන අඤ්කඤ අඤ්කඤො

පජහති; පහීකනඑවපජහතී’ති? ‘අඤ්කඤඅඤ්කඤො පජහතී’ති. ‘යදිඅඤ්කඤ

අඤ්කඤො, අප්පහීකන කිකලකස පජහති. සච්චානිපි අදිට්ඨාකනව පස්සතී’ති

එවංවාදී පුග්ගකලො පුච්ඡතබ්කබො – ‘සච්චානි නාම ෙතී’ති? ජානන්කතො 

‘චත්තාරී’ති වක්ඛති. කසො වත්තබ්කබො – ‘තව වාකද කසොළස සච්චානි
ආපජ්ජන්ති.ත්වං බුද්කධහිපිඅදිට්ඨංපස්සසි.බහුසච්චකෙොනාමත්වං.එවංමා

ගණ්හ.සච්චදස්සනං නාමඅපුබ්බංනත්ථි, කිකලකසපනඅප්පහීකනපජහතී’ති. 

තත්ථ සච්චදස්සනස්ස අපුබ්බාභාකව කපකළොපමං නාම ගහිතං – එෙස්ස
කිර චත්තාකරො රතනකපළා සාරගබ්කභ ඨපිතා. කසො රත්තිභාකග කපළාසු
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උප්පන්නකිච්කචො ද්වාරං විවරිත්වා, දීපං ජාකලත්වා, දීකපන විහකත

අන්ධොකර, කපළාසුපාෙටභාවංගතාසු, තාසුකිච්චංෙත්වාද්වාරංපිදහිත්වා 
ගකතො. පුන අන්ධොරං අවත්ථරි. දුතියවාකරපි තතියවාකරපි තකථව අොසි.
චතුත්ථවාකර ද්වාකර විවකට අන්ධොකර කපළා න පඤ්ඤායන්තීති

වීමංසන්තස්කසව සූරිකයො උග්ගඤ්ඡ, සූරිකයොභාකසන විහකත අන්ධොකර
කපළාසුකිච්චං ෙත්වාපක්ොමි. 

තත්ථ චත්තාකරො කපළා විය චත්තාරි සච්චානි. තාසු කිච්කච උප්පන්කන
ද්වාරවිවරණොකලො විය කසොතාපත්තිමග්ගස්ස විපස්සනාභිනීහරණොකලො. 
අන්ධොරං විය සච්චපටිච්ඡාදෙතමං. දීකපො භාකසො විය
කසොතාපත්තිමග්කගොභාකසො. විහකත අන්ධොකර තස්ස පුරිසස්ස කපළානං
පාෙටභාකවො විය මග්ගඤාණස්ස සච්චානං පාෙටභාකවො. මග්ගඤාණස්ස
පාෙටානි පන මග්ගසමඞ්ගිස්ස පුග්ගලස්ස පාෙටාකනව කහොන්ති. කපළාසු 
කිච්චං ෙත්වා ගතොකලො විය කසොතාපත්තිමග්ගස්ස අත්තනා
පහාතබ්බකිකලකස පජහිත්වා නිරුද්ධොකලො. පුන අන්ධොරාවත්ථරණං විය 
උපරිමග්ගත්තයවජ්ඣසච්චපටිච්ඡාදෙතමං. 

දුතියවාකර ද්වාරවිවරණොකලො විය සෙදාගාමිමග්ගස්ස 
විපස්සනාභිනීහරණොකලො. දීකපොභාකසො විය සෙදාගාමිමග්කගොභාකසො.
කපළාසු කිච්චං ෙත්වා ගතොකලො විය සෙදාගාමිමග්ගස්ස අත්තනා
පහාතබ්බකිකලකස පජහිත්වා නිරුද්ධොකලො. පුන අන්ධොරාවත්ථරණං විය
උපරිමග්ගද්වයවජ්ඣසච්චපටිච්ඡාදෙතමං. 

තතියවාකර ද්වාරවිවරණොකලො විය අනාගාමිමග්ගස්ස 
විපස්සනාභිනීහරණොකලො.දීකපොභාකසොවියඅනාගාමිමග්කගොභාකසො.කපළාසු
කිච්චංෙත්වා ගතොකලොවියඅනාගාමිමග්ගස්සඅත්තනාපහාතබ්බකිකලකස
පජහිත්වා නිරුද්ධොකලො. පුන අන්ධොරාවත්ථරණං විය
උපරිඅරහත්තමග්ගවජ්ඣසච්චපටිච්ඡාදෙතමං. 

චතුත්ථවාකර ද්වාරවිවරණොකලො විය අරහත්තමග්ගස්ස 

විපස්සනාභිනීහරණොකලො. සූරියුග්ගමනං විය අරහත්තමග්ගුප්පාකදො.

අන්ධොරවිධමනං විය අරහත්තමග්ගස්ස සච්චපටිච්ඡාදෙතමවිකනොදනං. 
විහකතඅන්ධොකර තස්සකපළානංපාෙටභාකවොවියඅරහත්තමග්ගඤාණස්ස
චතුන්නං සච්චානං පාෙටභාකවො. ඤාණස්ස පාෙටානි පන පුග්ගලස්ස
පාෙටාකනව කහොන්ති. කපළාසු කිච්චං ෙත්වා ගතොකලො විය
අරහත්තමග්ගස්ස සබ්බකිකලසකඛපනං. සූරියුග්ගමනකතො පට්ඨාය
ආකලොෙස්කසව පවත්තිොකලො විය අරහත්තමග්ගස්ස උප්පන්නොලකතො

පට්ඨාය පුන සච්චපටිච්ඡාදෙතමාභාකවො. ඉදං තාව සච්චදස්සනස්ස
අපුබ්බාභාකවඔපම්මං. 
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දිට්ඨෙකමවහිපස්සති.‘කිකලකසපනඅඤ්කඤඅඤ්කඤොපජහතී’තිඑත්ථ 
ඛාකරොපමං නාම ගහිතං. එකෙො පුරිකසො කිලට්ඨං වත්ථං රජෙස්ස අදාසි.
රජකෙො ඌසඛාරං ඡාරිෙඛාරං කගොමයඛාරන්ති තකයො ඛාකර දත්වා ඛාකරහි
ඛාදිතභාවංඤත්වා උදකෙ වික්ඛාකලත්වා ඔළාරිකෙොළාරිෙං මලං පවාකහසි.

තකතො න තාව පරිසුද්ධන්ති දුතියම්පි තකථව ඛාකර දත්වා, උදකෙ

වික්ඛාකලත්වා, තකතො නාතිසණ්හතරං මලං පවාකහසි. තකතො න තාව 
පරිසුද්ධන්ති තතියම්පි කත ඛාකර දත්වා උදකෙ වික්ඛාකලත්වා තකතො
සණ්හතරංමලං පවාකහසි.තකතොනතාවපරිසුද්ධන්තිචතුත්ථම්පිකතඛාකර

දත්වා, උදකෙ වික්ඛාකලත්වා අංසුඅබ්භන්තරගතම්පි නිස්කසසං මලං
පවාකහත්වා සාමිෙස්ස අදාසි. කසො ගන්ධෙරණ් කෙ පක්ඛිපිත්වා
ඉච්ඡතිච්ඡතොකලපරිදහති. 

තත්ථකිලට්ඨවත්ථංවියකිකලසානුගතංචිත්තං.තිවිධඛාරදානොකලො විය
තීසු අනුපස්සනාසු ෙම්මස්ස පවත්තනොකලො. උදකෙ වික්ඛාකලත්වා 
ඔළාරිකෙොළාරිෙමලප්පවාහනං විය කසොතාපත්තිමග්කගන
පඤ්චකිකලසකඛපනං. දුතියම්පි කතසං ඛාරානං අනුප්පදානං විය ‘න තාව
පරිසුද්ධං ඉදං චිත්ත’න්ති තාසුකයව තීසු අනුපස්සනාසු ෙම්මප්පවත්තනං.
තකතො නාතිසණ්හතරමලප්පවාහනං විය සෙදාගාමිමග්කගන 
ඔළාරිෙසංකයොජනද්වයකඛපනං. තකතො ‘න තාව පරිසුද්ධං වත්ථ’න්ති පුන

ඛාරත්තයදානං විය ‘න තාව පරිසුද්ධං ඉදං චිත්ත’න්ති තාසුකයව තීසු
අනුපස්සනාසු ෙම්මප්පවත්තනං. තකතො සණ්හතරමලප්පවාහනං විය
අනාගාමිමග්කගන අණුසහගතසංකයොජනද්වයකඛපනං. ‘න තාව පරිසුද්ධං
වත්ථ’න්ති පුන ඛාරත්තයදානං විය ‘න තාව පරිසුද්ධං ඉදං චිත්ත’න්ති
තාසුකයව තීසු අනුපස්සනාසු ෙම්මප්පවත්තනං. තකතො වික්ඛාලකනන
අංසුඅබ්භන්තරගකත මකල පවාකහත්වා පරිසුද්ධස්ස රජතපට්ටසදිසස්ස 
ගන්ධෙරණ් කෙනික්ඛිත්තස්ස වත්ථස්ස ඉච්ඡතිච්ඡතක්ඛකණපරිදහනං විය 

අරහත්තමග්කගන අට්ඨන්නං කිකලසානං කඛපිතත්තා පරිසුද්ධස්ස
ඛීණාසවචිත්තස්ස ඉච්ඡතිච්ඡතක්ඛකණ ඵලසමාපත්තිවිහාකරන වීතිනාමනං.
ඉදං‘අඤ්කඤඅඤ්කඤොකිකලකස පජහතී’තිඑත්ථඔපම්මං.වුත්තම්පිකචතං– 

‘‘කසය්යථාපි, ආවුකසො, වත්ථං සංකිලට්ඨං මලග්ගහිතං, තකමනං
සාමිොරජෙස්සඅනුපදජ්කජයයං.තකමනංරජකෙොඌකසවා ඛාකරවා
කගොමකය වා සම්මද්දිත්වා අච්කඡ උදකෙ වික්ඛාකලති. කිඤ්චාපි තං

කහොති වත්ථං පරිසුද්ධං පරිකයොදාතං, අථ ඛ්වස්ස කහොතිකයව
‘අණුසහගකතො ඌසගන්කධො වා ඛාරගන්කධො වා කගොමයගන්කධො වා
අසමූහකතො’. තකමනං රජකෙො සාමිොනං කදති. තකමනං සාමිො
ගන්ධපරිභාවිකත ෙරණ් කෙ නික්ඛිපන්ති. කයොපිස්ස කහොති
අණුසහගකතො ඌසගන්කධො වා ඛාරගන්කධො වා කගොමයගන්කධො වා

අසමූහකතො, කසොපිසමුග්ඝාතංගච්ඡති.එවකමවකඛො, ආවුකසො, කිඤ්චාපි
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පටුන 

අරියසාවෙස්සපඤ්කචොරම්භාගියානිසංකයොජනානිපහීනානිභවන්ති, අථ
ඛ්වස්ස කහොතිකයවපඤ්චසුඋපාදානක්ඛන්කධසුඅණුසහගකතො‘අස්මී’ති

මාකනො, ‘අස්මී’තිඡන්කදො, ‘අස්මී’තිඅනුසකයොඅසමූහකතො, කසොඅපකරන
සමකයනපඤ්චසුඋපාදානක්ඛන්කධසු උදයබ්බයානුපස්සීවිහරති–‘ඉති

රූපං, ඉතිරූපස්සසමුදකයො, ඉතිරූපස්ස අත්ථඞ්ගකමො; ඉතිකවදනාඉති

සඤ්ඤාඉතිසඞ්ඛාරාඉතිවිඤ්ඤාණං, ඉතිවිඤ්ඤාණස්ස සමුදකයො, ඉති
විඤ්ඤාණස්සඅත්ථඞ්ගකමො’ති.තස්සිකමසුපඤ්චසුඋපාදානක්ඛන්කධසු 
උදයබ්බයානුපස්සිකනො විහරකතො කයොපිස්ස කහොති පඤ්චසු

උපාදානක්ඛන්කධසුඅණුසහගකතො ‘අස්මී’තිමාකනො, ‘අස්මී’තිඡන්කදො, 

‘අස්මී’ති අනුසකයො අසමූහකතො, කසොපි සමුග්ඝාතං ගච්ඡතී’’ති (සං. නි.
3.89). 

තත්ථ කසොතාපත්තිමග්කගන පඤ්ච අකුසලචිත්තානි පහීයන්ති සද්ධිං
චිත්තඞ්ගවකසන උප්පජ්ජනෙපාපධම්කමහි. සෙදාගාමිමග්කගන ද්කව
කදොමනස්සසහගතචිත්තානි තනුොනි භවන්ති සද්ධිං චිත්තඞ්ගවකසන
උප්පජ්ජනෙපාපධම්කමහි. අනාගාමිමග්කගන තානිකයව පහීයන්ති සද්ධිං 
සම්පයුත්තධම්කමහි. අරහත්තමග්කගන පඤ්ච අකුසලචිත්තානි පහීයන්ති
සද්ධිං චිත්තඞ්ගවකසන උප්පජ්ජනෙපාපධම්කමහි. ඉකමසං ද්වාදසන්නං
අකුසලචිත්තානං පහීනොලකතො පට්ඨාය ඛීණාසවස්ස චිත්තඞ්ගවකසන පුන
පච්ඡකතොපවත්තනෙකිකලකසොනාමන කහොති. 

තත්රිදං ඔපම්මං – එකෙො කිර මහාරාජා පච්චන්කත ආරක්ඛං දත්වා 
මහානගකරඉස්සරියං අනුභවන්කතොවසති. අථස්සපච්චන්කතොකුප්පි.තස්මිං
සමකය ද්වාදස කචොරකජට්ඨො අකනකෙහි පුරිසසහස්කසහි සද්ධිං රට්ඨං 
විලුම්පන්ති. පච්චන්තවාසිකනොමහාමත්තා ‘පච්චන්කතොකුපිකතො’ති රඤ්කඤො

පහිණිංසු. රාජා ‘විස්සට්ඨා ගණ්හථ, අහං තුම්හාෙං ෙත්තබ්බං ෙරිස්සාමී’ති

සාසනං පහිණි. කත පඨමසම්පහාකරකනව අකනකෙහි පුරිසසහස්කසහි සද්ධිං
පඤ්ච කචොරකජට්ඨකෙ ඝාතයිංසු. කසසා සත්ත ජනා අත්තකනො අත්තකනො
පරිවාකරගකහත්වාපබ්බතං පවිසිංසු.අමච්චාතංපවත්තිංරඤ්කඤොකපසයිංසු. 

රාජා‘තුම්හාෙංෙත්තබ්බයුත්තංඅහංජානිස්සාමි, කතපි ගණ්හථා’තිධනං

පහිණි.කතදුතියසම්පහාකරනද්කවකචොරකජට්ඨකෙපහරිංසු, පරිවාකරපි කතසං
දුබ්බකල අෙංසු. කත සබ්කබපි පලායිත්වා පබ්බතං පවිසිංසු. තම්පි පවත්තිං 
අමච්චාරඤ්කඤොකපසයිංසු. 

පුන රාජා ‘විස්සට්ඨා ගණ්හන්තූ’ති ධනං පහිණි. කත තතියසම්පහාකරන
සද්ධිංසහායපුරිකසහිද්කවකචොරකජට්ඨකෙඝාතයිත්වාතංපවත්තිං රඤ්කඤො
කපසයිංසු. 
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පුන රාජා ‘අවකසකස විස්සට්ඨා ගණ්හන්තූ’ති ධනං පහිණි. කත 
චතුත්ථසම්පහාකරනසපරිවාකරපඤ්චකචොරකජට්ඨකෙඝාතයිංසු.ද්වාදසන්නං 
කචොරකජට්ඨොනංඝාතිතොලකතොපට්ඨායකෙොචිකචොකරොනාමනත්ථි.කඛමා
ජනපදාඋකරපුත්කත නච්කචන්තාමඤ්කඤවිහරන්ති. රාජා විජිතසඞ්ගාකමහි
කයොකධහිපරිවුකතො වරපාසාදගකතොමහාසම්පත්තිංඅනුභවි. 

තත්ථ මහන්කතො රාජා විය ධම්මරාජා. පච්චන්තවාසිකනො අමච්චා විය 
කයොගාවචරාකුලපුත්තා. ද්වාදසකචොරකජට්ඨොවියද්වාදසඅකුසලචිත්තානි.
කතසං සහායා අකනෙසහස්සපුරිසා විය චිත්තඞ්ගවකසන
උප්පජ්ජනෙපාපධම්මා. රඤ්කඤො පච්චන්කතො කුපිකතොති පහිතොකලො විය

ආරම්මකණකිකලකසසුඋප්පන්කනසු‘භන්කත, කිකලකසොකම උප්පන්කනො’ති
සත්ථු ආකරොචනොකලො. ‘විස්සට්ඨා ගණ්හන්තූ’ති ධනදානං විය ‘කිකලකස 

නිග්ගණ්හ භික්ඛූ’ති ධම්මරඤ්කඤො ෙම්මට්ඨානාචික්ඛනං. සපරිවාරානං
පඤ්චන්නං කචොරකජට්ඨොනං ඝාතිතොකලො විය කසොතාපත්තිමග්කගන
සම්පයුත්තානංපඤ්චන්නං අකුසලචිත්තානංපහානං. 

පුන රඤ්කඤො පවත්තිකපසනං විය සම්මාසම්බුද්ධස්ස
පටිලද්ධගුණාකරොචනං.‘කසසකෙචගණ්හන්තූ’තිපුනධනදානංවිය භගවකතො
සෙදාගාමිමග්ගස්ස විපස්සනාචික්ඛනං. දුතියසම්පහාකරන සපරිවාරානං
ද්වින්නං කචොරකජට්ඨොනං දුබ්බලීෙරණං විය සෙදාගාමිමග්කගන
සසම්පයුත්තානංද්වින්නං කදොමනස්සචිත්තානංතනුභාවෙරණං. 

පුන රඤ්කඤො පවත්තිකපසනං විය සත්ථු පටිලද්ධගුණාකරොචනං.
‘විස්සට්ඨා ගණ්හන්තූ’ති පුන ධනදානං විය භගවකතො අනාගාමිමග්ගස්ස
විපස්සනාචික්ඛනං. තතියසම්පහාකරන සපරිවාරානං ද්වින්නං 
කචොරකජට්ඨොනං ඝාතනං විය අනාගාමිමග්කගන සසම්පයුත්තානං ද්වින්නං 
කදොමනස්සචිත්තානංපහානං. 

පුන රඤ්කඤො පවත්තිකපසනං විය තථාගතස්ස පටිලද්ධගුණාකරොචනං. 

‘විස්සට්ඨා ගණ්හන්තූ’ති පුන ධනදානං විය භගවකතො අරහත්තමග්ගස්ස 
විපස්සනාචික්ඛනං. චතුත්ථසම්පහාකරන සපරිවාරානං පඤ්චන්නං
කචොරකජට්ඨොනං ඝාතිතොලකතො පට්ඨාය ජනපදස්ස කඛමොකලො විය
අරහත්තමග්කගන සසම්පයුත්කතසු පඤ්චසු අකුසලචිත්කතසු පහීකනසු
ද්වාදසන්නං අකුසලචිත්තානං පහීනොලකතො පට්ඨාය පුන චිත්තඞ්ගවකසන
උප්පජ්ජනෙස්ස අකුසලධම්මස්ස අභාකවො. රඤ්කඤො විජිතසඞ්ගාමස්ස 

අමච්චගණපරිවුතස්ස වරපාසාකද මහාසම්පත්තිඅනුභවනං විය
ඛීණාසවපරිවුතස්ස ධම්මරඤ්කඤො සුඤ්ඤතඅනිමිත්තඅප්පණිහිතකභකදසු
සමාපත්තිසුකඛසු ඉච්ඡතිච්ඡතඵලසමාපත්තිසුඛානුභවනංකවදිතබ්බන්ති. 

කුසලාධම්මාතිපදස්සවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

අකුසලපදං 

ධම්මුද්කදසවාරෙථා 

පඨමචිත්තං 

365. ඉදානි අකුසලධම්මපදං භාකජත්වා දස්කසතුං ෙ කම ධම්මා

අකුසලාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ ධම්මවවත්ථානාදිවාරප්පකභකදො ච කහට්ඨා
ආගතානං පදානං අත්ථවිනිච්ඡකයො චකහට්ඨා වුත්තනකයකනවකවදිතබ්කබො.
තත්ථ තත්ථ පන විකසසමත්තකමව වණ්ණයිස්සාම. තත්ථ සමයවවත්ථාකන

තාව යස්මා, කුසලස්ස විය, අකුසලස්ස භූමිකභකදො නත්ථි, තස්මා එෙන්තං
ොමාවචරම්පි සමානං එතං ‘ොමාවචර’න්ති න වුත්තං. 

දිට්ඨිග සම්පයුත් න්ති එත්ථ දිට්ඨි එව දිට්ඨිගතං ‘ගූථගතං 

මුත්තගත’න්තිආදීනි (අ. නි. 9.11) විය. ගන්තබ්බාභාවකතො වා දිට්ඨියා
ගතමත්තකමකවතන්තිපිදිට්ඨිගතං.කතනසම්පයුත්තං දිට්ඨිගතසම්පයුත්තං. 

තත්ථඅසද්ධම්මසවනං, අෙලයාණමිත්තතා, අරියානං අදස්සනොමතාදීනි
අකයොනිකසො මනසිොකරොති එවමාදීහිොරකණහි ඉමස්ස දිට්ඨිගතසඞ්ඛාතස්ස 

මිච්ඡාදස්සනස්ස උප්පත්ති කවදිතබ්බා. කය හි එකත දිට්ඨිවාදපටිසංයුත්තා 
අසද්ධම්මා කතසං බහුමානපුබ්බඞ්ගකමන අතික්ෙන්තමජ්ඣත්කතන

උපපරික්ඛාරහිකතන සවකනන, කය ච දිට්ඨිවිපන්නා අෙලයාණමිත්තා

තංසම්පවඞ්ෙතාසඞ්ඛාතාය අෙලයාණමිත්තතාය, බුද්ධාදීනං අරියානඤ්කචව
සප්පුරිසානඤ්ච අදස්සනොමතාය චතුසතිපට්ඨානාදිකභකද අරියධම්කම
අකෙොවිදත්කතන 
පාතිකමොක්ඛසංවරඉන්ද්රියසංවරසතිසංවරඤාණසංවරපහානසංවරප්පකභකද
අරියධම්කම කචව සප්පුරිසධම්කම ච සංවරකභදසඞ්ඛාකතන අවිනකයන
කතකහව ොරකණහි පරිභාවිකතන අකයොනිකසො මනසිොකරන
කෙොතූහලමඞ්ගලාදිපසුතතායචඑතංඋප්පජ්ජතීතිකවදිතබ්බං.අසඞ්ඛාරභාකවො 
පනස්සචිත්තස්සකහට්ඨාවුත්තනකයකනවකවදිතබ්කබො. 

ධම්මුද්කදසවාකර ඵස්කසොති අකුසලචිත්තසහජාකතො ඵස්කසො. කවදනාදීසුපි
එකසවනකයො.ඉති අකුසලමත්තකමවඑකතසංපුරිකමහිවිකසකසො. 

චිත් ස්කසෙග්ග ා කහොතීති පාණාතිපාතාදීසුපි අවික්ඛිත්තභාකවන
චිත්තස්සඑෙග්ගතාකහොති.මනුස්සාහිචිත්තං සමාදහිත්වාඅවික්ඛිත්තාහුත්වා

අවිරජ්ඣමානානි සත්ථානි පාණසරීකරසු නිපාකතන්ති, සුසමාහිතා පකරසං

සන්තෙං හරන්ති, එෙරකසන චිත්කතන මිච්ඡාචාරං ආපජ්ජන්ති. එවං
අකුසලප්පවත්තියම්පිචිත්තස්සඑෙග්ගතාකහොති. 
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මිච්ොදිට්ඨීති අයාථාවදිට්ඨි, විරජ්ඣිත්වා ගහණකතො වා විතථා දිට්ඨි
මිච්ඡාදිට්ඨි. අනත්ථාවහත්තා පණ්ඩිකතහි ජිගුච්ඡතා දිට්ඨීතිපි මිච්ඡාදිට්ඨි. 

මිච්ොසඞ්ෙප්පාදීසුපිඑකසවනකයො.අපිචමිච්ඡාපස්සන්තිතාය, සයංවාමිච්ඡා

පස්සති, මිච්ඡාදස්සනමත්තකමව වා එසාති මිච්ඡාදිට්ඨි. සා අකයොනිකසො

අභිනිකවසලක්ඛණා, පරාමාසරසා, මිච්ඡාභිනිකවසපච්චුපට්ඨානා, අරියානං 

අදස්සනොමතාදිපදට්ඨානා; පරමං වජ්ජන්ති දට්ඨබ්බා. මිච්ඡාසඞ්ෙප්පාදීසු 

‘මිච්ඡා’ති පදමත්තකමව විකසකසො. කසසං කුසලාධිොකර වුත්තනකයකනව 
කවදිතබ්බං. 

අහිරිෙබලං අකනොත් ප්පබලන්ති එත්ථ බලත්කථො නිද්කදසවාකර ආවි

භවිස්සති. ඉතකරසුපන–නහිරියතීතිඅහිරිකෙො.අහිරිෙස්සභාකවො අහිරිෙං. 

න ඔත්තප්පං අකනොත් ප්පං. කතසු අහිරිෙං ොයදුච්චරිතාදීහි 

අජිගුච්ඡනලක්ඛණං, අලජ්ජාලක්ඛණං වා. අකනොත්තප්පං කතකහව
අසාරජ්ජනලක්ඛණං අනුත්තාසනලක්ඛණංවා.අහිරිෙකමවබලංඅහිරිෙබලං.
අකනොත්තප්පකමව බලං අකනොත්තප්පබලං. අයකමත්ථ සඞ්කඛපත්කථො.
විත්ථාකරොපනකහට්ඨාවුත්තපටිපක්ඛවකසන කවදිතබ්කබො. 

ලුබ්භන්තිකතන, සයංවාලුබ්භති, ලුබ්භනමත්තකමව වාතන්ති කලොකභො. 

මුය්හන්තිකතන, සයංවා මුය්හති, මුය්හනමත්තකමවවාතන්ති කමොකහො. කතසු

කලොකභො ආරම්මණග්ගහණලක්ඛකණො මක්ෙටාකලකපො විය, අභිසඞ්ගරකසො

තත්තෙපාකල ඛිත්තමංසකපසි විය, අපරිච්චාගපච්චුපට්ඨාකනො

කතලඤ්ජනරාකගො විය, සංකයොජනියධම්කමසු අස්සාදදස්සනපදට්ඨාකනො. කසො

තණ්හානදීභාකවන වඩ්ෙමාකනො, සීඝකසොතානදී විය මහාසමුද්දං, අපායකමව
ගකහත්වාගච්ඡතීතිදට්ඨබ්කබො. 

කමොකහො චිත්තස්ස අන්ධභාවලක්ඛකණො අඤ්ඤාණලක්ඛකණො වා, 

අසම්පටිකවධරකසො ආරම්මණසභාවච්ඡාදනරකසො වා, 

අසම්මාපටිපත්තිපච්චුපට්ඨාකනො අන්ධොරපච්චුපට්ඨාකනො වා, 
අකයොනිකසොමනසිොරපදට්ඨාකනො.සබ්බාකුසලානංමූලන්ති දට්ඨබ්කබො. 

අභිජ්ඣායන්ති තාය, සයං වා අභිජ්ඣායති, අභිජ්ඣායනමත්තකමව වා 

එසාති අභිජ්ඣා. සාපරසම්පත්තීනංසෙෙරණඉච්ඡාලක්ඛණා, කතනාොකරන

එසනභාවරසා, පරසම්පත්ති-අභිමුඛභාවපච්චුපට්ඨානා, පරසම්පත්තීසු 
අභිරතිපදට්ඨානා.පරසම්පත්තිඅභිමුඛාඑවහිසාඋපට්ඨහති.තාසුචඅභිරතියා

සති පවත්තති, පරසම්පත්තීසුකචතකසොහත්ථප්පසාකරොවියාතිදට්ඨබ්බා. 

සමකථො කහොතීතිආදීසු අඤ්කඤසු කිච්කචසු වික්කඛපසමනකතො සමකථො. 

අකුසලප්පවත්තියං චිත්තං පග්ගණ්හාතීති පග්ගාකහො. න වික්ඛිපතීති 

අවික්කෙකපො. 
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ඉමස්මිං චිත්කත සද්ධා, සති, පඤ්ඤා, ඡ යුගළොනීති ඉකම ධම්මා න

ගහිතා.ෙස්මා? අස්සද්ධියචිත්කතපසාකදොනාමනත්ථි. තස්මාතාවසද්ධාන

ගහිතා.කිංපනදිට්ඨිගතිො අත්තකනො අත්තකනොසත්ථාරානංනසද්දහන්තීති? 

සද්දහන්ති. සා පන සද්ධා නාමන කහොති, වචනසම්පටිච්ඡනමත්තකමකවතං.

අත්ථකතොඅනුපපරික්ඛාවා කහොති, දිට්ඨිවා.අසතියචිත්කතපනසතිනත්ථීතින

ගහිතා.කිංදිට්ඨිගතිොඅත්තනා ෙතෙම්මංනසරන්තීති? සරන්ති.සාපනසති
නාමනකහොති.කෙවලංකතනාොකරන අකුසලචිත්තප්පවත්ති.තස්මාසතින

ගහිතා. අථ ෙස්මා ‘‘මිච්ඡාසතී’’ති (දී. නි. 3.333; සං. නි. 5.1) සුත්තන්කත

වුත්තා? සා පන අකුසලක්ඛන්ධානං සතිවිරහිතත්තා සතිපටිපක්ඛත්තා ච
මිච්ඡාමග්ගමිච්ඡත්තානං පූරණත්ථං තත්ථ පරියාකයන කදසනා ෙතා. 
නිප්පරියාකයන පකනසා නත්ථි. තස්මා න ගහිතා. අන්ධබාලචිත්කත පන

පඤ්ඤා නත්ථීති න ගහිතා. කිං දිට්ඨිගතිොනං වඤ්චනාපඤ්ඤා නත්ථීති? 

අත්ථි.නපකනසාපඤ්ඤා, මායා නාකමසාකහොති.සාඅත්ථකතොතණ්හාව.ඉදං
පන චිත්තං සදරථං ගරුෙං භාරියං ෙක්ඛළං ථද්ධං අෙම්මඤ්ඤං ගිලානං
වඞ්ෙංකුටිලං.තස්මාපස්සද්ධාදීනිඡයුගළොනින ගහිතානි. 

එත්තාවතාපදපටිපාටියාචිත්තඞ්ගවකසනපාළිආරුළ්හානි ද්වත්තිංසපදානි

දස්කසත්වා ඉදානි කයවාපනෙධම්කම දස්කසතුං කය වා පන  ස්මිං

සමකයතිආදිමාහ. තත්ථ සබ්කබසුපි අකුසලචිත්කතසු ඡන්කදො අධිකමොක්කඛො
මනසිොකරො මාකනො ඉස්සා මච්ඡරියං ථිනං මිද්ධං උද්ධච්චං කුක්කුච්චන්ති

ඉකමදකසවකයවාපනොකහොන්තිධම්මා, සුත්තාගතා, සුත්තපකදසු දිස්සකරති
වුත්තා.ඉමස්මිංපනචිත්කතඡන්කදොඅධිකමොක්කඛොමනසිොකරො උද්ධච්චන්ති
ඉකමඅපණ්ණෙඞ්ගසඞ්ඛාතාචත්තාකරොවකයවාපනොකහොන්ති. 

තත්ථ ඡන්දාදකයො කහට්ඨා වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බා. කෙවලඤ්හි කත 

කුසලා, ඉකමඅකුසලා.ඉතරංපනඋද්ධතස්සභාකවො‘උද්ධච්චං’.තංකචතකසො

අවූපසමලක්ඛණං වාතාභිඝාතචලජලං විය, අනවට්ඨානරසං

වාතාභිඝාතචලධජපටාො විය, භන්තත්තපච්චුපට්ඨානං 

පාසාණාභිඝාතසමුද්ධතභස්මා විය, කචතකසො අවූපසකම
අකයොනිකසොමනසිොරපදට්ඨානං. චිත්තවික්කඛකපොතිදට්ඨබ්බං. 

ඉති ඵස්සාදීනි ද්වත්තිංස, කයවාපනෙවකසන වුත්තානි චත්තාරීති 
සබ්බානිපි ඉමස්මිං ධම්මුද්කදසවාකර ඡත්තිංස ධම්මපදානි භවන්ති. චත්තාරි
අපණ්ණෙඞ්ගානි හාකපත්වා පාළියං ආගතානි ද්වත්තිංසකමව.

අග්ගහිතග්ගහකණන පකනත්ථ ඵස්සපඤ්චෙං, විතක්කෙො විචාකරො පීති 
චිත්තස්කසෙග්ගතා වීරියින්ද්රියංජීවිතින්ද්රියං මිච්ඡාදිට්ඨිඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පං
කලොකභොකමොකහොතිකසොළසධම්මාකහොන්ති. 
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පටුන 

කතසු කසොළසසු සත්ත ධම්මා අවිභත්තිො නව සවිභත්තිො කහොන්ති. 

ෙතකමසත්ත? ඵස්කසොසඤ්ඤාකචතනාවිචාකරොපීතිජීවිතින්ද්රියංකමොකහොති
ඉකම සත්ත අවිභත්තිො. කවදනා චිත්තං විතක්කෙො චිත්තස්කසෙග්ගතා
වීරියින්ද්රියං මිච්ඡාදිට්ඨි අහිරිෙං අකනොත්තප්පං කලොකභොති ඉකම නව
සවිභත්තිො. 

කතසුඡධම්මා ද්වීසුඨාකනසුවිභත්තා, එකෙොතීසු, එකෙොචතූසු, එකෙො

ඡසු. ෙථං? චිත්තං විතක්කෙො මිච්ඡාදිට්ඨි අහිරිෙං අකනොත්තප්පං කලොකභොති
ඉකම ඡ ද්වීසු ඨාකනසු විභත්තා. කතසු හි චිත්තං තාව ඵස්සපඤ්චෙං පත්වා

චිත්තං කහොතීති වුත්තං, ඉන්ද්රියානි පත්වා මනින්ද්රියන්ති. විතක්කෙො

ඣානඞ්ගානි පත්වා විතක්කෙො කහොතීති වුත්කතො, මග්ගඞ්ගානි පත්වා
මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපොති.මිච්ඡාදිට්ඨි මග්ගඞ්කගසුපිෙම්මපකථසුපිමිච්ඡාදිට්ඨිකයව.

අහිරිෙංබලානිපත්වා අහිරිෙබලං කහොතීතිවුත්තං, කලොෙනාසෙදුෙංපත්වා
අහිරිෙන්ති. අකනොත්තප්කපපි එකසව නකයො. කලොකභො මූලං පත්වා කලොකභො
කහොතීති වුත්කතො. ෙම්මපථං පත්වා අභිජ්ඣාති. ඉකම ඡ ද්වීසු ඨාකනසු
විභත්තා. 

කවදනා පන ඵස්සපඤ්චෙං පත්වා කවදනා කහොතීති වුත්තා, ඣානඞ්ගානි 

පත්වාසුඛන්ති, ඉන්ද්රියානිපත්වාකසොමනස්සින්ද්රියන්ති.එවංඑකෙොවධම්කමො 
තීසුඨාකනසුවිභත්කතො. 

වීරියං පන ඉන්ද්රියානි පත්වා වීරියින්ද්රියං කහොතීති වුත්තං, මග්ගඞ්ගානි

පත්වාමිච්ඡාවායාකමොකහොතීති, බලානිපත්වාවීරියබලන්ති, පිට්ඨිදුෙංපත්වා
පග්ගාකහොකහොතීති.එවංඅයංඑකෙොධම්කමොචතූසුඨාකනසු විභත්කතො. 

සමාධි පන ඣානඞ්ගානි පත්වා චිත්තස්කසෙග්ගතා කහොතීති වුත්කතො, 

ඉන්ද්රියානි පත්වා සමාධින්ද්රියන්ති, මග්ගඞ්ගානි පත්වා මිච්ඡාසමාධීති, බලානි

පත්වාසමාධිබලන්ති, පිට්ඨිදුෙංපත්වාදුතියදුකෙ එෙෙවකසකනවසමකථොති, 
තතිකයඅවික්කඛකපොති.එවමයං එකෙොධම්කමොඡසුඨාකනසුවිභත්කතො. 

සබ්කබපි පකනකත ධම්මා ඵස්සපඤ්චෙවකසන ඣානඞ්ගවකසන
ඉන්ද්රියවකසන මග්ගඞ්ගවකසන බලවකසන මූලවකසන ෙම්මපථවකසන
කලොෙනාසෙවකසන පිට්ඨිදුෙවකසනාති නව රාසකයො කහොන්ති. තත්ථ යං
වත්තබ්බංතං පඨමකුසලචිත්තනිද්කදකසවුත්තකමවාති. 

ධම්මුද්කදසවාරෙථානිට්ඨිතා. 
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නිද්කදසවාරෙථා 

375. නිද්කදසවාකර චිත්තස්කසෙග්ගතානිද්කදකස තාව සණ්ඨිති 

අවට්ඨිතීති.ඉදංද්වයංඨිතිකවවචනකමව.යංපනකුසලනිද්කදකස‘ආරම්මණං 

ඔගාකහත්වා අනුපවිසිත්වා තිට්ඨතීති අවට්ඨිතී’ති වුත්තං, තං ඉධන ලබ්භති. 
අකුසලස්මිඤ්හිදුබ්බලාචිත්තස්කසෙග්ගතාතිකහට්ඨාදීපිතකමව. 

384. උද්ධච්චවිචිකිච්ඡාවකසන පවත්තස්ස විසාහාරස්ස පටිපක්ඛකතො
අවිසාහාකරොති එවරූකපොපි අත්කථො ඉධ න ලබ්භති. සහජාතධම්කම පන න

විසාහරතීති අවිසාහාකරො. න වික්ඛිපතීති අවික්කෙකපො. 
අකුසලචිත්කතෙග්ගතාවකසන අවිසාහටස්ස මානසස්ස භාකවො 

අවිසාහටමානස ා. සහජාතධම්කමසු න ෙම්පතීති සමාධිබලං. 

අයාථාවසමාධානකතො මිච්ොසමාධීති එවමිධඅත්කථොදට්ඨබ්කබො. 

385. වීරියින්ද්රියනිද්කදකස කයො කහට්ඨා ‘නික්ෙකමො කචකසො ොමානං

පනුදනායා’තිආදි නකයො වුත්කතො, කසො ඉධ න ලබ්භති. සහජාතධම්කමසු

අෙම්පනට්කඨකනව වීරියබලං කවදිතබ්බං. 

386. මිච්ඡාදිට්ඨිනිද්කදකසඅයාථාවදස්සනට්කඨන මිච්ොදිට්ඨි. දිට්ඨීසුගතං

ඉදංදස්සනං, ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිඅන්කතොගතත්තාති දිට්ඨිග ං. කහට්ඨාපිස්සඅත්කථො

වුත්කතොකයව. දිට්ඨිකයව දුරතික්ෙමනට්කඨන දිට්ඨිගහනං, 
තිණගහනවනගහනපබ්බතගහනානි විය. දිට්ඨිකයව සාසඞ්ෙසප්පටිභයට්කඨන 

දිට්ඨිෙන් ාකරො, 
කචොරෙන්තාරවාළෙන්තාරමරුෙන්තාරනිරුදෙෙන්තාරදුබ්භික්ඛෙන්තාරා 

විය. සම්මාදිට්ඨියා විනිවිජ්ඣනට්කඨන විකලොමනට්කඨන ච දිට්ඨිවිසූොයිෙං. 
මිච්ඡාදස්සනඤ්හි උප්පජ්ජමානං සම්මාදස්සනං විනිවිජ්ඣතිකචව විකලොකමති
ච.ෙදාචිසස්සතස්සෙදාචි උච්කඡදස්සගහණකතොදිට්ඨියාවිරූපංඵන්දිතන්ති 

දිට්ඨිවිප්ඵන්දි ං. දිට්ඨිගතිකෙො හි එෙස්මිං පතිට්ඨාතුං න සක්කෙොති, ෙදාචි
සස්සතං අනුපතතිෙදාචිඋච්කඡදං. දිට්ඨිකයවබන්ධනට්කඨන සංකයොජනන්ති
දිට්ඨිසංකයොජනං. 

සුසුමාරාදකයො විය පුරිසං, ආරම්මණං දළ්හං ගණ්හාතීති ගාකහො. 

පතිට්ඨහනකතො පතිට්ඨාකහො. අයඤ්හි බලවප්පවත්තිභාකවන පතිට්ඨහිත්වා

ගණ්හාති. නිච්චාදිවකසන අභිනිවිසතීති අභිනිකවකසො. ධම්මසභාවං

අතික්ෙමිත්වානිච්චාදිවකසනපරකතොආමසතීති පරාමාකසො. අනත්ථාවහත්තා

කුච්ඡකතො මග්කගො, කුච්ඡතානං වා අපායානං මග්කගොති කුම්මග්කගො. 

අයාථාවපථකතො මිච්ොපකථො. යථා හි දිසාමූළ්කහන අයං අසුෙගාමස්ස නාම

පකථොති ගහිකතොපිතංගාමංනසම්පාකපති, එවංදිට්ඨිගතිකෙනසුගතිපකථොති

ගහිතාපි දිට්ඨි සුගතිං න පාකපතීති අයාථාවපථකතො, මිච්ඡාපකථො.
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මිච්ඡාසභාවකතො මිච්ෙත් ං. තත්කථව පරිබ්භමනකතො තරන්ති එත්ථ බාලාති

තිත්ථං. තිත්ථඤ්චතංඅනත්ථානඤ්චආයතනන්ති තිත්ථාය නං. තිත්ථියානං
වා සඤ්ජාතිකදසට්කඨන නිවාසඨානට්කඨන ච ආයතනන්තිපි තිත්ථායතනං. 

විපරිකයසභූකතො ගාකහො, විපරිකයසකතො වා ගාකහොති විපරිකයසග්ගාකහො; 
විපල්ලත්ථගාකහොතිඅත්කථො. 

387-388. අහිරිොකනොත්තප්පනිද්කදකසසු
හිකරොත්තප්පනිද්කදසවිපරියාකයනඅත්කථොකවදිතබ්කබො. සහජාතධම්කමසුපන
අෙම්පනට්කඨකනවඅහිරිෙබලංඅකනොත්තප්පබලඤ්චකවදිතබ්බං. 

389. කලොභකමොහනිද්කදකසසු ලුබ්භතීති කලොකභො. ලුබ්භනාති 

ලුබ්භනාොකරො.කලොභසම්පයුත්තචිත්තං, පුග්ගකලොවාලුබ්භිකතො; ලුබ්භිතස්ස

භාකවො ලුබ්භි ත් ං. සාරජ්ජතීති සාරාකගො. සාරජ්ජනාොකරො සාරජ්ජනා. 

සාරජ්ජිතස්ස භාකවො සාරජ්ජි ත් ං. අභිජ්ඣායනට්කඨන අභිජ්ඣා. පුන
‘කලොභ’-වචකනොරණං වුත්තකමව. අකුසලඤ්චතංමූලඤ්ච අකුසලානංවා

මූලන්ති අකුසලමූලං. 

390. ඤාණදස්සනපටිපක්ඛකතො අඤ්ඤාණං අදස්සනං. අභිමුකඛො හුත්වා 

ධම්කමන න සකමති, න සමාගච්ඡතීති අනභිසමකයො. අනුරූපකතො ධම්කම 

බුජ්ඣතීති අනුකබොකධො. තප්පටිපක්ඛතාය අනනුකබොකධො. අනිච්චාදීහි සද්ධිං

කයොකජත්වා න බුජ්ඣතීති අසම්කබොකධො. අසන්තං අසමඤ්ච බුජ්ඣතීතිපි

අසම්කබොකධො. චතුසච්චධම්මං නප්පටිවිජ්ඣතීති අප්පටිකවකධො. රූපාදීසු 

එෙධම්මම්පි අනිච්චාදිසාමඤ්ඤකතො න සඞ්ගණ්හාතීති අසංගාහනා. තකමව

ධම්මං න පරිකයොගාහතීති අපරිකයොගාහනා. න සමං කපක්ඛතීති 

අසමකපක්ෙණා. ධම්මානංසභාවංපතිනඅකපක්ඛතීති අපච්චකවක්ෙණා. 

කුසලාකුසලෙම්කමසු විපරීතවුත්තියා සභාවග්ගහණාභාකවන වා එෙම්පි 

ෙම්මං එතස්ස පච්චක්ඛංනත්ථි, සයං වාෙස්සචිෙම්මස්ස පච්චක්ඛෙරණං

නාම න කහොතීති අප්පච්චක්ෙෙම්මං. යං එතස්මිං අනුප්පජ්ජමාකන 

චිත්තසන්තානංකමජ්ඣංභකවයය, සුචි, කවොදානං, තංදුට්ඨංකමජ්ඣංඉමිනාති 

දුම්කමජ්ඣං. බාලානං භාකවොති බාලයං. මුය්හතීති කමොකහො. බලවතකරො

කමොකහො පකමොකහො. සමන්තකතො මුය්හතීති සම්කමොකහො. විජ්ජාය

පටිපක්ඛභාවකතො න විජ්ජාති අවිජ්ජා. ඔඝකයොගත්කථො වුත්කතොකයව.

ථාමගතට්කඨන අනුකසතීති අනුසකයො. චිත්තං පරියුට්ඨාති, අභිභවතීති 

පරියුට්ඨානං. හිතග්ගහණාභාකවන හිතාභිමුඛං ගන්තුං න සක්කෙොති, 

අඤ්ඤදත්ථුලඞ්ගතිකයවාති ලඞ්ගී; ඛඤ්ජතීතිඅත්කථො.දුරුග්ඝාටනට්කඨනවා

ලඞ්ගී. යථා හි මහාපලඝසඞ්ඛාතා ලඞ්ගී දුරුග්ඝාටා කහොති, එවමයම්පි ලඞ්ගී



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

261 

පටුන 

වියාති ලඞ්ගී. කසසං උත්තානත්ථකමව. සඞ්ගහවාරසුඤ්ඤතවාරාපි කහට්ඨා
වුත්තනකයකනව අත්ථකතොකවදිතබ්බාති. 

දුතියචිත්තං 

399. දුතියචිත්කත සසඞ්ොකරනාති පදං විකසසං. තම්පි කහට්ඨා 
වුත්තත්ථකමව.ඉදංපනචිත්තංකිඤ්චාපිඡසුආරම්මකණසුකසොමනස්සිතස්ස
කලොභං උප්පාකදත්වා ‘සත්කතො සත්කතො’තිආදිනා නකයන පරාමසන්තස්ස

උප්පජ්ජති, තථාපි සසඞ්ඛාරිෙත්තාසප්පකයොකගනසඋපාකයනඋප්පජ්ජනකතො
– යදා කුලපුත්කතො මිච්ඡාදිට්ඨිෙස්ස කුලස්ස කුමාරිෙං පත්කථති. කත ච 

‘අඤ්ඤදිට්ඨිො තුම්කහ’ති කුමාරිෙං න කදන්ති. අථඤ්කඤ ඤාතො ‘යං
තුම්කහෙකරොථ තකමවායංෙරිස්සතී’තිදාකපන්ති.කසොකතහිසද්ධිංතිත්ථිකය
උපසඞ්ෙමති. ආදිකතොව කවමතිකෙො කහොති. ගච්ඡන්කත ගච්ඡන්කත ොකල

එකතසංකිරියාමනාපාතිලද්ධිංකරොකචති, දිට්ඨිංගණ්හාති–එවරූකපොකල
ඉදංලබ්භතීතිකවදිතබ්බං. 

කයවාපනකෙසු පකනත්ථ ථිනමිද්ධං අධිෙං. තත්ථ ථිනනතා ‘ථිනං’.

මිද්ධනතා ‘මිද්ධං’; අනුස්සාහසංහනනතා අසත්තිවිඝාකතො චාති අත්කථො. 

ථිනඤ්ච මිද්ධඤ්ච ථිනමිද්ධං. තත්ථ ථිනං අනුස්සාහලක්ඛණං, 

වීරියවිකනොදනරසං, සංසීදනපච්චුපට්ඨානං. මිද්ධං අෙම්මඤ්ඤතාලක්ඛණං, 

ඔනහනරසං, ලීනභාවපච්චුපට්ඨානං පචලායිොනිද්දාපච්චුපට්ඨානං වා.
උභයම්පිඅරතිතන්දීවිජම්භිතාදීසුඅකයොනිකසොමනසිොරපදට්ඨානන්ති. 

තතියචිත්තං 

400. තතියං ඡසු ආරම්මකණසු කසොමනස්සිතස්ස කලොභං උප්පාකදත්වා
‘සත්කතො සත්කතො’තිආදිනා නකයන අපරාමසන්තස්ස
නාරායණවිරාජනමල්ලයුද්ධනටසමජ්ජාදීනි පස්සකතො 
මනාපියසද්දසවනාදිපසුතස්ස වා උප්පජ්ජති. ඉධ මාකනන සද්ධිං පඤ්ච

අපණ්ණෙඞ්ගානි කහොන්ති. තත්ථ මඤ්ඤතීති ‘මාකනො’. කසො 

උන්නතිලක්ඛකණො, සම්පග්ගහරකසො, කෙතුෙමයතාපච්චුපට්ඨාකනො, 

දිට්ඨිවිප්පයුත්තකලොභපදට්ඨාකනො, උම්මාකදොවියදට්ඨබ්කබොති. 

චතුත්ථචිත්තං 

402. චතුත්ථං වුත්තප්පොකරසු එව ඨාකනසු යදා සීකස කඛළං ඛිපන්ති, 

පාදපංසුං ඔකිරන්ති, තදා තස්ස පරිහරණත්ථං සඋස්සාකහන අන්තරන්තරා
ඔකලොකෙන්තානං රාජනාටකෙසු නික්ඛන්කතසු උස්සාරණාය වත්තමානාය
කතන කතන ඡද්කදන ඔකලොකෙන්තානඤ්චාති එවමාදීසු ඨාකනසු උප්පජ්ජති.
ඉධ පන ථිනමිද්කධහි සද්ධිං සත්ත කයවාපනො කහොන්ති. උභයත්ථාපි
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මිච්ඡාදිට්ඨි පරිහායති. තං ඨකපත්වා කසසානං වකසන ධම්මගණනා 
කවදිතබ්බාති. 

පඤ්චමචිත්තං 

403. පඤ්චමං ඡසු ආරම්මකණසු කවදනාවකසන මජ්ඣත්තස්ස කලොභං
උප්පාකදත්වා ‘සත්කතොසත්කතො’තිආදිනා නකයනපරාමසන්තස්සඋප්පජ්ජති.

කසොමනස්සට්ඨාකන පකනත්ථ උකපක්ඛාකවදනා කහොති, පීතිපදං පරිහායති.
කසසංසබ්බංපඨමචිත්තසදිසකමව. 

ඡට්ඨචිත්තාදි 

409-412. ඡට්ඨසත්තමට්ඨමානිපි කවදනං පරිවත්කතත්වා පීතිපදඤ්ච 

හාකපත්වාදුතියතතියචතුත්කථසුවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බානි.ඉකමසුඅට්ඨසු 
කලොභසහගතචිත්කතසු සහජාතාධිපති ආරම්මණාධිපතීති ද්කවපි අධිපතකයො
ලබ්භන්ති. 

නවමචිත්තං 

413. නවමං ඡසු ආරම්මකණසු කදොමනස්සිතස්ස පටිඝං උප්පාදයකතො

උප්පජ්ජති.තස්සසමයවවත්ථානවාකර තාව දුට්ඨුමකනො, හීනකවදනත්තා වා

කුච්ඡතංමකනොතිදුම්මකනො; දුම්මනස්සභාකවො කදොමනස්සං.කතනසහගතන්ති 

කදොමනස්සසහග ං. අසම්පියායනභාකවන ආරම්මණස්මිං පටිහඤ්ඤතීති

පටිඝං.කතනසම්පයුත්තන්ති පටිඝසම්පයුත් ං. 

ධම්මුද්කදකස තීසුපි ඨාකනසු කදොමනස්සකවදනාව ආගතා. තත්ථ
කවදනාපදං වුත්තකමව. තථා දුක්ඛකදොමනස්සපදානි ලක්ඛණාදිකතො පන 

අනිට්ඨාරම්මණානුභවනලක්ඛණං කදොමනස්සං, යථාතථා වා

අනිට්ඨාොරසම්කභොගරසං, කචතසිොබාධපච්චුපට්ඨානං, එෙන්කතකනව
හදයවත්ථුපදට්ඨානං. 

මූලෙම්මපකථසු යථා පුරිමචිත්කතසු කලොකභො කහොති, අභිජ්ඣා කහොතීති 

ආගතං, එවං කදොකසො කහොති, බයාපාකදො කහොතීති වුත්තං. තත්ථ දුස්සන්ති

කතන, සයං වා දුස්සති, දුස්සනමත්තකමව වා තන්ති කදොකසො කසො

චණ්ඩික්ෙලක්ඛකණො පහටාසිවිකසො විය, විසප්පනරකසො විසනිපාකතො විය, 

අත්තකනො නිස්සයදහනරකසො වා දාවග්ගි විය, දුස්සනපච්චුපට්ඨාකනො

ලද්කධොොකසො විය සපත්කතො, ආඝාතවත්ථුපදට්ඨාකනො විසසංසට්ඨපූතිමුත්තං
වියදට්ඨබ්කබො. 

බයාපජ්ජති කතන චිත්තං, පූතිභාවං උපගච්ඡති, බයාපාදයති වා 

විනයාචාරරූපසම්පත්තිහිතසුඛාදීනීති බයාපාකදො. අත්ථකතො පකනස
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කදොකසොකයව. ඉධ පදපටිපාටියා එකූනතිංස පදානි කහොන්ති.
අග්ගහිතග්ගහකණන චුද්දස. කතසං වකසන සවිභත්තිොවිභත්තිෙරාසිකභකදො
කවදිතබ්කබො. 

කයවාපනකෙසු ඡන්දාධිකමොක්ඛමනසිොරඋද්ධච්චානි නියතානි. 
ඉස්සාමච්ඡරියකුක්කුච්කචසු පන අඤ්ඤතකරන සද්ධිං පඤ්ච පඤ්ච හුත්වාපි
උප්පජ්ජන්ති.එවකමපිතකයොධම්මාඅනියතකයවාපනොනාම.කතසු ඉස්සතීති 

‘ඉස්සා’. සාපරසම්පත්තීනංඋසූයනලක්ඛණා, තත්කථවඅනභිරතිරසා, තකතො

විමුඛභාවපච්චුපට්ඨානා, පරසම්පත්තිපදට්ඨානා. සංකයොජනන්ති දට්ඨබ්බා.

මච්කඡරභාකවො ‘මච්ෙරියං’. තං ලද්ධානං වා ලභිතබ්බානං වා අත්තකනො

සම්පත්තීනංනිගූහනලක්ඛණං, තාසංකයවපකරහි සාධාරණභාවඅක්ඛමනරසං, 

සඞ්කෙොචනපච්චුපට්ඨානං ෙටුෙඤ්චුෙතාපච්චුපට්ඨානං වා, 
අත්තසම්පත්තිපදට්ඨානං. කචතකසො විරූපභාකවොති දට්ඨබ්බං. කුච්ඡතං ෙතං

කුෙතං. තස්ස භාකවො ‘කුක්කුච්චං’. තං පච්ඡානුතාපලක්ඛණං, 

ෙතාෙතානුකසොචනරසං, විප්පටිසාරපච්චුපට්ඨානං, ෙතාෙතපදට්ඨානං.
දාසබයංවියදට්ඨබ්බං.අයංතාව උද්කදසවාකරවිකසකසො. 

415. නිද්කදසවාකර කවදනානිද්කදකස අසා ං සාතපටිපක්ඛවකසන 

කවදිතබ්බං. 

418. කදොසනිද්කදකස දුස්සතීති කදොකසො. දුස්සනාති දුස්සනාොකරො. 

දුස්සි ත් න්තිදුස්සිතභාකවො.පෙතිභාවවිජහනට්කඨන බයාපජ්ජනං බයාපත්ති.

බයාපජ්ජනාති බයාපජ්ජනාොකරො. විරුජ්ඣතීති විකරොකධො. පුනප්පුනං 

විරුජ්ඣතීති පටිවිකරොකධො. විරුද්ධාොරපටිවිරුද්ධාොරවකසන වාඉදංවුත්තං.

චණ්ඩිකෙො වුච්චති චණ්ක ො, ථද්ධපුග්ගකලො; තස්ස භාකවො චණ්ඩික්ෙං. න

එකතන සුකරොපිතං වචනං කහොති, දුරුත්තං අපරිපුණ්ණකමව කහොතීති 

අසුකරොකපො. කුද්ධොකල හි පරිපුණ්ණවචනං නාම නත්ථි. සකචපි ෙස්සචි
කහොති තං අප්පමාණං. අපකර පන අස්සුජනනට්කඨන අස්සුකරොපනකතො

අස්සුකරොකපොති වදන්ති. තං අොරණං, කසොමනස්සස්සාපි අස්සුජනනකතො. 

කහට්ඨා වුත්තඅත්තමනතාපටිපක්ඛකතො න අත්තමනතාති අනත් මන ා. සා

පනයස්මාචිත්තස්කසව, නසත්තස්ස, තස්මා චිත් ස්සාතිවුත්තං.කසසකමත්ථ
සඞ්ගහසුඤ්ඤතවාකරසුච කහට්ඨාවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බන්ති. 

දසමචිත්තං 

421. දසමං සසඞ්ඛාරත්තා පකරහි උස්සාහිතස්ස වා, පකරසං වා අපරාධං

සාරිතස්ස, සයකමව වා පකරසං අපරාධං අනුස්සරිත්වා කුජ්ඣමානස්ස
උප්පජ්ජති. 
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පටුන 

ඉධාපි පදපටිපාටියා එකූනතිංස, අග්ගහිතග්ගහකණන ච චුද්දකසව පදානි 
කහොන්ති. කයවාපනකෙසු පන ථිනමිද්ධම්පි ලබ්භති. තස්මා එත්ථ විනා
ඉස්සාමච්ඡරියකුක්කුච්කචහි චත්තාරි අපණ්ණෙඞ්ගානි ථිනමිද්ධන්ති ඉකම ඡ 
ඉස්සාදීනං උප්පත්තිොකල කතසු අඤ්ඤතකරන සද්ධිං සත්ත කයවාපනො
එෙක්ඛකණ උප්පජ්ජන්ති.කසසංසබ්බංසබ්බවාකරසුනවමසදිසකමව.ඉකමසු

පන ද්වීසු කදොමනස්සචිත්කතසු සහජාතාධිපතිකයව ලබ්භති, න
ආරම්මණාධිපති.න හිකුද්කධොකිඤ්චිගරුංෙකරොතීති. 

එොදසමචිත්තං 

422. එොදසමං ඡසු ආරම්මකණසු කවදනාවකසන මජ්ඣත්තස්ස
ෙඞ්ඛාපවත්තිොකල උප්පජ්ජති. තස්ස සමයවවත්ථාකන 

විචිකිච්ොසම්පයුත් න්ති පදං අපුබ්බං. තස්සත්කථො – විචිකිච්ඡාය

සම්පයුත්තන්ති විචිකිච්ොසම්පයුත් ං. ධම්මුද්කදකස ‘විචිකිච්ො කහොතී’ති

පදකමවවිකසකසො.තත්ථවිගතාචිකිච්ඡාති විචිකිච්ො. සභාවංවාවිචිනන්කතො

එතාය කිච්ඡති කිලමතීති විචිකිච්ඡා. සා සංසයලක්ඛණා, ෙම්පනරසා, 

අනිච්ඡයපච්චුපට්ඨානා අකනෙංසගාහපච්චුපට්ඨානා වා, 
අකයොනිකසොමනසිොරපදට්ඨානා.පටිපත්තිඅන්තරායෙරාති දට්ඨබ්බා. 

ඉධ පදපටිපාටියා කතවීසති පදානි කහොන්ති. අග්ගහිතග්ගහකණන චුද්දස.
කතසං වකසන සවිභත්තිොවිභත්තිෙරාසිවිනිච්ඡකයො කවදිතබ්කබො.
මනසිොකරො උද්ධච්චන්තිද්කවකයවකයවාපනො. 

424. නිද්කදසවාරස්ස චිත්තස්කසෙග්ගතානිද්කදකස යස්මා ඉදං දුබ්බලං

චිත්තං පවත්තිට්ඨිතිමත්තෙකමකවත්ථ කහොති, තස්මා ‘සණ්ඨිතී’තිආදීනි 

අවත්වා චිත් ස්ස ‘ඨිතී’ති එෙකමව පදං වුත්තං. කතකනව ච ොරකණන
උද්කදසවාකරපි‘සමාධින්ද්රිය’න්තිආදිනවුත්තං. 

425. විචිකිච්ඡානිද්කදකස ෙඞ්ඛනවකසන ෙඞ්ො. ෙඞ්ඛාය ආයනාති 

ෙඞ්ොයනා. පුරිමෙඞ්ඛා හි උත්තරෙඞ්ඛං ආකනති නාම. ආොරවකසන වා
එතංවුත්තං.ෙඞ්ඛාසමඞ්ගිචිත්තංෙඞ්ඛායආයිතත්තාෙඞ්ඛායිතංනාම. තස්ස

භාකවො ෙඞ්ොයි ත් ං. විමතීති නමති. විචිකිච්ො වුත්තත්ථා එව.

ෙම්පනට්කඨනද්විධාඑළයතීති ද්කවළ්හෙං. පටිපත්තිනිවාරකණනද්විධාපකථො

වියාති ද්කවධාපකථො. ‘නිච්චං නු කඛො ඉදං, අනිච්චං නු කඛො’තිආදිපවත්තියා 

එෙස්මිං ආොකර සණ්ඨාතුං අසමත්ථතාය සමන්තකතො කසතීති සංසකයො. 

එෙංසං ගකහතුං අසමත්ථතාය න එෙංසග්ගාකහොති අකනෙංසග්ගාකහො. 

නිච්කඡතුං අසක්කෙොන්තී ආරම්මණකතො ඔසක්ෙතීති ආසප්පනා. ඔගාහිතුං

අසක්කෙොන්තී පරිසමන්තකතො සප්පතීති පරිසප්පනා. පරිකයොගාහිතුං

අසමත්ථතාය අපරිකයොගාහනා. නිච්ඡයවකසන ආරම්මකණ පවත්තිතුං
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පටුන 

අසමත්ථතාය ථම්භි ත් ං; චිත්තස්ස ථද්ධභාකවොති අත්කථො. විචිකිච්ඡා හි
උප්පජ්ජිත්වාචිත්තංථද්ධංෙකරොති.යස්මාපකනසාඋප්පජ්ජමානාආරම්මණං 

ගකහත්වා මනං විලඛන්තී විය, තස්මා මකනොවිකලකෙොති වුත්තා. කසසං
සබ්බත්ථඋත්තානත්ථකමව. 

ද්වාදසමචිත්තං 

427. ද්වාදසමස්ස සමයවවත්ථාකන උද්ධච්කචන සම්පයුත්තන්ති 

උද්ධච්චසම්පයුත් ං. ඉදඤ්හි චිත්තං ඡසු ආරම්මකණසු කවදනාවකසන 
මජ්ඣත්තං හුත්වා උද්ධතං කහොති. ඉධ ධම්මුද්කදකස ‘විචිකිච්ඡා’-ඨාකන
‘උද්ධච්චං කහොතී’ති ආගතං. පදපටිපාටියා අට්ඨවීසති පදානි කහොන්ති.
අග්ගහිතග්ගහකණන චුද්දස. කතසං වකසන සවිභත්තිොවිභත්තිෙරාසිවිධානං
කවදිතබ්බං.අධිකමොක්කඛොමනසිොකරොති ද්කවකයවකයවාපනො. 

429. නිද්කදසවාරස්ස උද්ධච්චනිද්කදකස චිත් ස්සාති න සත්තස්ස, න

කපොසස්ස. උද්ධච්චන්ති උද්ධතාොකරො. න වූපසකමොති අවූපසකමො. කචකතො

වික්ඛිපතීති කච කසොවික්කෙකපො. භන් ත් ං චිත් ස්සාති චිත්තස්ස

භන්තභාකවො, භන්තයානභන්තකගොණාදීනි විය. ඉමිනා එොරම්මණස්මිංකයව 

විප්ඵන්දනං ෙථිතං. උද්ධච්චඤ්හි එොරම්මකණ විප්ඵන්දති, විචිකිච්ඡා 
නානාරම්මකණ.කසසංසබ්බවාකරසුකහට්ඨාවුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං. 

ඉදානි ඉමස්මිං චිත්තද්වකය පකිණ්ණෙවිනිච්ඡකයො කහොති. ‘ආරම්මකණ 

පවට්ටනෙචිත්තානි නාම ෙතී’ති? හි වුත්කත ‘ඉමාකනව ද්කව’ති වත්තබ්බං.

තත්ථ විචිකිච්ඡාසහගතං එෙන්කතන පවට්ටති, උද්ධච්චසහගතං පන 
ලද්ධාධිකමොක්ඛත්තා ලද්ධපතිට්ඨං පවට්ටති. යථා හි වට්ටචතුරස්කසසු ද්වීසු 

මණීසු පබ්භාරට්ඨාකන පවට්කටත්වා විස්සට්කඨසු වට්ටමණි එෙන්කතකනව

පවට්ටති, චතුරස්කසොපතිට්ඨායපතිට්ඨායපවට්ටති, එවංසම්පදමිදංකවදිතබ්බං.

සබ්කබසුපි හීනාදිකභකදො න උද්ධකටො, සබ්කබසං එෙන්තහීනත්තා.

සහජාතාධිපති ලබ්භමාකනොපි න උද්ධකටො, කහට්ඨා දස්සිතනයත්තා.
ඤාණාභාවකතො පකනත්ථ වීමංසාධිපති නාම නත්ථි. පච්ඡමද්වකය කසකසොපි

නත්ථිඑව.ෙස්මා? ෙඤ්චිධම්මංධුරංෙත්වා අනුප්පජ්ජනකතො, පට්ඨාකනච
පටිසිද්ධකතො. 

ඉකමහි පන ද්වාදසහිපි අකුසලචිත්කතහි ෙම්කම ආයූහිකත, ඨකපත්වා

උද්ධච්චසහගතං, කසසානි එොදකසව පටිසන්ධිං ආෙඩ්ෙන්ති. 
විචිකිච්ඡාසහගකත අලද්ධාධිකමොක්කඛ දුබ්බකලපි පටිසන්ධිං ආෙඩ්ෙමාකන 

උද්ධච්චසහගතං ලද්ධාධිකමොක්ඛං බලවං ෙස්මා නාෙඩ්ෙතීති? දස්සකනන
පහාතබ්බාභාවකතො. යදි හි ආෙඩ්කෙයය ‘දස්සකනනපහාතබ්බ’-පදවිභඞ්කග

ආගච්කඡයය, තස්මා, ඨකපත්වා තං, කසසානි එොදස ආෙඩ්ෙන්ති. කතසු හි
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පටුන 

කයන කෙනචි ෙම්කම ආයූහිකත තාය කචතනාය චතූසු අපාකයසු පටිසන්ධි
කහොති. අකුසලවිපාකෙසු අකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුඋකපක්ඛාසහගතාය 

පටිසන්ධිං ගණ්හාති. ඉතරස්සාපි එත්කථව පටිසන්ධිදානං භකවයය. යස්මා

පකනතං නත්ථි, තස්මා‘දස්සකනනපහාතබ්බ’-පදවිභඞ්කගනාගතන්ති. 

අකුසලාධම්මාතිපදස්සවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අබයාෙතපදං 

අකහතුෙකුසලවිපාකෙො 

431. ඉදානි අබයාෙතපදං භාකජත්වා දස්කසතුං ෙ කම ධම්මා 

අබයාෙ ාතිආදිආරද්ධං.තත්ථචතුබ්බිධං අබයාෙතං – විපාෙංකිරියංරූපං 
නිබ්බානන්ති. කතසු විපාොබයාෙතං. විපාොබයාෙකතපි කුසලවිපාෙං.
තස්මිම්පි පරිත්තවිපාෙං. තස්මිම්පි අකහතුෙං. තස්මිම්පි පඤ්චවිඤ්ඤාණං.

තස්මිම්පි ද්වාරපටිපාටියා චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. තස්සාපි, ඨකපත්වා 

ද්වාරාරම්මණාදිසාධාරණපච්චයං, අසාධාරණෙම්මපච්චයවකසකනවඋප්පත්තිං

දීකපතුං ොමාවචරස්ස කුසලස්ස ෙම්මස්ස ෙ ත් ාතිආදි වුත්තං. තත්ථ 

ෙ ත් ාති ෙතොරණා. උපචි ත් ාති ආචිතත්තා, වඩ්ඪිතොරණා. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණන්ති ොරණභූතස්ස චක්ඛුස්ස විඤ්ඤාණං, චක්ඛුකතො වා

පවත්තං, චක්ඛුස්මිං වා නිස්සිතං විඤ්ඤාණන්ති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං. පරකතො 

කසො විඤ්ඤාණාදීසුපිඑකසවනකයො. 

තත්ථ චක්ඛුසන්නිස්සිතරූපවිජානනලක්ඛණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 

රූපමත්තාරම්මණරසං, රූපාභිමුඛභාවපච්චුපට්ඨානං, රූපාරම්මණාය 
කිරියමකනොධාතුයා අපගමපදට්ඨානං. පරකතො ආගතානි 
කසොතාදිසන්නිස්සිතසද්දාදිවිජානනලක්ඛණානි

කසොතඝානජිව්හාොයවිඤ්ඤාණානි සද්දාදිමත්තාරම්මණරසානි, 

සද්දාදිඅභිමුඛභාවපච්චුපට්ඨානානි, සද්දාදිආරම්මණානං කිරියමකනොධාතූනං
අපගමපදට්ඨානානි. 

ඉධ පදපටිපාටියා දස පදානි කහොන්ති. අග්ගහිතග්ගහකණන සත්ත. කතසු 

පඤ්චඅවිභත්තිොනි, ද්කවසවිභත්තිොනි.කතසුචිත්තංඵස්සපඤ්චෙවකසන

කචව ඉන්ද්රියවකසන ච ද්වීසු ඨාකනසු විභත්තිං ගච්ඡති, කවදනා 
ඵස්සපඤ්චෙඣානඞ්ගඉන්ද්රියවකසන තීසුකයව. රාසකයොපි ඉකමව තකයො
කහොන්ති.කයවාපනකෙොඑකෙො මනසිොකරොඑව. 

436. නිද්කදසවාකර චක්ඛුවිඤ්ඤාණං පණ් රන්ති වත්ථුකතො වුත්තං.

කුසලඤ්හි අත්තකනො පරිසුද්ධතාය පණ් රං නාම, අකුසලං

භවඞ්ගනිස්සන්කදන, විපාෙං වත්ථුපණ් රත්තා. 
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439. චිත්තස්කසෙග්ගතානිද්කදකස චිත් ස්සඨිතීතිඑෙකමවපදං වුත්තං.

ඉදම්පි හි දුබ්බලං චිත්තං පවත්තිට්ඨිතිමත්තකමකවත්ථ ලබ්භති, 

‘සණ්ඨිතිඅවට්ඨිති’-භාවං පාපුණිතුං න සක්කෙොති. සඞ්ගහවාකර 

ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගානි න උද්ධටානි. ෙස්මා? විතක්ෙපච්ඡමෙඤ්හි ඣානං

නාම, කහතුපච්ඡමකෙොමග්කගොනාම.පෙතියාඅවිතක්ෙචිත්කතඣානඞ්ගංන

ලබ්භති, අකහතුෙචිත්කත ච මග්ගඞ්ගානි. තස්මා ඉධ උභයම්පි න උද්ධටං. 
සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකපත්ථ චතුරඞ්ගිකෙොකයව භාජිකතො. සුඤ්ඤතවාකරො
පාෙතිකෙොකයව. කසොතවිඤ්ඤාණාදිනිද්කදසාපිඉමිනාවනකයනකවදිතබ්බා. 

කෙවලඤ්හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසු ‘උකපක්ඛා’ භාජිතා, ොයවිඤ්ඤාකණ 

‘සුඛ’න්ති, අයකමත්ථවිකසකසො.කසොපිචඝට්ටනවකසනකහොතීතිකවදිතබ්කබො. 

චක්ඛුද්වාරාදීසුහිචතූසුඋපාදාරූපකමවඋපාදාරූපංඝට්කටති, උපාදාරූකපකයව 
උපාදාරූපං ඝට්කටන්කත පටිඝට්ටනානිඝංකසො බලවා න කහොති. චතුන්නං
අධිෙරණීනං උපරි චත්තාකරො ෙප්පාසපිචුපිණ්ක  ඨකපත්වා පිචුපිණ්ක කහව
පහතොකලොවියඵුට්ඨමත්තකමව කහොති.කවදනාමජ්ඣත්තට්ඨාකනතිට්ඨති.
ොයද්වාකරපනබහිද්ධාමහාභූතාරම්මණං අජ්ඣත්තිෙොයපසාදංඝට්කටත්වා
පසාදපච්චකයසු මහාභූකතසු පටිහඤ්ඤති. යථා අධිෙරණීමත්ථකෙ
ෙප්පාසපිචුපිණ් ං ඨකපත්වා කූකටන පහරන්තස්ස ෙප්පාසපිචුපිණ් ං 

ඡන්දිත්වා කූටං අධිෙරණිං ගණ්හතීති, නිඝංකසො බලවා කහොති, එවකමව
පටිඝට්ටනානිඝංකසො බලවා කහොති. ඉට්කඨ ආරම්මකණ සුඛසහගතං

ොයවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, අනිට්කඨදුක්ඛසහගතං. 

ඉකමසං පන පඤ්චන්නං චිත්තානං වත්ථුද්වාරාරම්මණානි නිබද්ධාකනව

කහොන්ති, වත්ථාදිසඞ්ෙමනං නාකමත්ථ නත්ථි. 
කුසලවිපාෙචක්ඛුවිඤ්ඤාණඤ්හි චක්ඛුපසාදං වත්ථුං ෙත්වා ඉට්කඨ ච
ඉට්ඨමජ්ඣත්කත ච චතුසමුට්ඨානිෙරූපාරම්මකණ දස්සනකිච්චං සාධයමානං
චක්ඛුද්වාකර ඨත්වා විපච්චති. කසොතවිඤ්ඤාණාදීනි කසොතපසාදාදීනි වත්ථුං
ෙත්වා ඉට්ඨඉට්ඨමජ්ඣත්කතසු සද්දාදීසු සවනඝායනසායනඵුසනකිච්චානි
සාධයමානානි කසොතද්වාරාදීසු ඨත්වා විපච්චන්ති. සද්කදො පකනත්ථ
ද්විසමුට්ඨානිකෙොකයවකහොති. 

455. මකනොධාතුනිද්කදකස සභාවසුඤ්ඤතනිස්සත්තට්කඨන මකනොකයව

ධාතු මකනොධාතු. සාචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනංඅනන්තරංරූපාදිවිජානනලක්ඛණා, 

රූපාදීනං සම්පටිච්ඡනරසා, තථාභාවපච්චුපට්ඨානා, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිඅපගමපදට්ඨානා. ඉධධම්මුද්කදකසද්වාදසපදානිකහොන්ති.
අග්ගහිතග්ගහකණන නව. කතසු සත්ත අවිභත්තිොනි ද්කව සවිභත්තිොනි.
අධිකමොක්කඛො මනසිොකරොති ද්කව කයවාපනො. විතක්ෙනිද්කදකසො
අභිනිකරොපනං පාකපත්වා ඨපිකතො. යස්මා පකනතං චිත්තං කනව කුසලං

නාකුසලං, තස්මා සම්මාසඞ්ෙප්කපොති වා මිච්ඡාසඞ්ෙප්කපොති වා න වුත්තං.
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සඞ්ගහවාකර ලබ්භමානම්පි ඣානඞ්ගං පඤ්චවිඤ්ඤාණකසොකත පතිත්වා
ගතන්ති. මග්ගඞ්ගං පන න ලබ්භතිකයවාති න උද්ධටං. සුඤ්ඤතවාකරො
පාෙතිකෙොකයව. ඉමස්ස චිත්තස්ස වත්ථු නිබද්ධං හදයවත්ථුකමව කහොති. 

ද්වාරාරම්මණානි අනිබද්ධානි.තත්ථකිඤ්චාපි ද්වාරාරම්මණානිසඞ්ෙමන්ති, 
ඨානං පන එෙං. සම්පටිච්ඡනකිච්චකමව කහතං කහොති. ඉදඤ්හි පඤ්චද්වාකර
පඤ්චසු ආරම්මකණසු සම්පටිච්ඡනං හුත්වා විපච්චති. කුසලවිපාකෙසු
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසු නිරුද්කධසු තංසමනන්තරා තාකනව ඨානප්පත්තානි
රූපාරම්මණාදීනිසම්පටිච්ඡති. 

469. මකනොවිඤ්ඤාණධාතුනිද්කදකසසු පඨමමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයං

‘පීති’පදං අධිෙං. කවදනාපි ‘කසොමනස්ස’-කවදනා කහොති. අයඤ්හි
ඉට්ඨාරම්මණස්මිංකයව පවත්තති. දුතියමකනොවිඤ්ඤාණධාතු
ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මකණ. තස්මා තත්ථ ‘උකපක්ඛා’ කවදනා කහොතීති. පදානි
මකනොධාතුනිද්කදසසදිසාකනව. උභයත්ථාපි පඤ්චවිඤ්ඤාණකසොකත පතිත්වා 
ගතත්තාකයවඣානඞ්ගානිනඋද්ධටානි.මග්ගඞ්ගානිඅලාභකතොකයව.කසසං
සබ්බත්ථ වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. ලක්ඛණාදිකතො පකනසා දුවිධාපි

මකනොවිඤ්ඤාණධාතු අකහතුෙවිපාො, ඡළාරම්මණවිජානනලක්ඛණා, 

සන්තීරණාදිරසා, තථාභාවපච්චුපට්ඨානා, හදයවත්ථුපදට්ඨානාතිකවදිතබ්බා. 

තත්ථ පඨමා ද්වීසු ඨාකනසු විපච්චති. සා හි පඤ්චද්වාකර 

කුසලවිපාෙචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිඅනන්තරං, විපාෙමකනොධාතුයා තං ආරම්මණං

සම්පටිච්ඡත්වා නිරුද්ධාය, තස්මිංකයවාරම්මකණසන්තීරණකිච්චංසාධයමානා
පඤ්චසු ද්වාකරසු ඨත්වා විපච්චති. ඡසු ද්වාකරසු පන බලවාරම්මකණ 

තදාරම්මණා හුත්වා විපච්චති. ෙථං? යථා හි චණ් කසොකත, තිරියං නාවාය

ගච්ඡන්තියා, උදෙං ඡජ්ජිත්වා කථොෙං ඨානං නාවං අනුබන්ධිත්වා

යථාකසොතකමව ගච්ඡති, එවකමව ඡසු ද්වාකරසු බලවාරම්මකණ
පකලොභයමාකනආපාථගකත ජවනං ජවති. තස්මිං ජවිකත භවඞ්ගස්ස වාකරො.
ඉදං පනචිත්තංභවඞ්ගස්සවාරං අදත්වා ජවකනනගහිතාරම්මණංගකහත්වා
එෙං ද්කව චිත්තවාකර පවත්තිත්වා භවඞ්ගකමව ඔතරති. ගවක්ඛන්කධ නදිං
තරන්කතපි එවකමව උපමා විත්ථාකරතබ්බා. එවකමසා යං ජවකනන
ගහිතාරම්මණංතස්කසව ගහිතත්තාතදාරම්මණංනාමහුත්වාවිපච්චති. 

දුතියා පන පඤ්චසු ඨාකනසු විපච්චති. ෙථං? මනුස්සකලොකෙ තාව 
ජච්චන්ධජච්චබධිරජච්චඑළජච්චුම්මත්තෙඋභකතොබයඤ්ජනෙනපුංසොනං 
පටිසන්ධිග්ගහණොකල පටිසන්ධි හුත්වා විපච්චති. පටිසන්ධියා වීතිවත්තාය 

යාවතායුෙං භවඞ්ගං හුත්වා විපච්චති. ඉට්ඨමජ්ඣත්කත පඤ්චාරම්මණවීථියා 

සන්තීරණං හුත්වා, බලවාරම්මකණ ඡසු ද්වාකරසු තදාරම්මණං හුත්වා, 
මරණොකලචුති හුත්වාතිඉකමසුපඤ්චසුඨාකනසුවිපච්චතීති. 
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පටුන 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතුද්වයංනිට්ඨිතං. 

අට්ඨමහාවිපාෙචිත්තවණ්ණනා 

498. ඉදානි අට්ඨමහාවිපාෙචිත්තානි දස්කසතුං පුන ෙ කම ධම්මා 

අබයාෙ ාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ පාළියං නයමත්තං දස්කසත්වා සබ්බවාරා 
සංඛිත්තා. කතසං අත්කථො කහට්ඨා වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො. කයො

පකනත්ථ විකසකසො තං දස්කසතුං අකලොකභො අබයාෙ මූලන්තිආදි වුත්තං.
යම්පි න වුත්තං තං එවං කවදිතබ්බං – කයො හි ොමාවචරකුසකලසු 

ෙම්මද්වාරෙම්මපථපුඤ්ඤකිරියවත්ථුකභකදොවුත්කතොකසොඉධනත්ථි.ෙස්මා? 
අවිඤ්ඤත්තිජනෙකතො අවිපාෙධම්මකතො තථා අප්පවත්තිකතො ච. යාපි තා

කයවාපනකෙසු ෙරුණාමුදිතා වුත්තා, තා සත්තාරම්මණත්තා විපාකෙසු න
සන්ති. එෙන්තපරිත්තාරම්මණානි හි ොමාවචරවිපාොනි. න කෙවලඤ්ච

ෙරුණාමුදිතා, විරතිකයොකපත්ථනසන්ති.‘පඤ්චසික්ඛාපදානිකුසලාකනවා’ති

(විභ.715) හි වුත්තං. 

අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරවිධානඤ්කචත්ථ කුසලකතො කචව පච්චයකභදකතො ච 

කවදිතබ්බං. අසඞ්ඛාරිෙස්ස හි කුසලස්ස අසඞ්ඛාරිෙකමව විපාෙං, 

සසඞ්ඛාරිෙස්ස සසඞ්ඛාරිෙං. බලවපච්චකයහි ච උප්පන්නං අසඞ්ඛාරිෙං, 
ඉතකරහි ඉතරං. හීනාදිකභකදපි ඉමානි හීනමජ්ඣිමපණීකතහි ඡන්දාදීහි
අනිප්ඵාදිතත්තාහීනමජ්ඣිමපණීතානිනාමන කහොන්ති.හීනස්සපනකුසලස්ස

විපාෙංහීනං, මජ්ඣිමස්ස මජ්ඣිමං, පණීතස්සපණීතං.අධිපතිකනොකපත්ථන

සන්ති. ෙස්මා? ඡන්දාදීනි ධුරං ෙත්වා අනුප්පාකදතබ්බකතො. කසසං සබ්බං
අට්ඨසුකුසකලසු වුත්තසදිසකමව. 

ඉදානි ඉකමසං අට්ඨන්නං මහාවිපාෙචිත්තානං විපච්චනට්ඨානං 

කවදිතබ්බං. එතානි හි චතූසු ඨාකනසු විපච්චන්ති – පටිසන්ධියං, භවඞ්කග, 

චුතියං, තදාරම්මකණති. ෙථං? මනුස්කසසු තාව ොමාවචරකදකවසු ච
පුඤ්ඤවන්තානං දුකහතුෙතිකහතුොනං පටිසන්ධිග්ගහණොකල පටිසන්ධි
හුත්වාවිපච්චන්ති. පටිසන්ධියාවීතිවත්තායපවත්කතසට්ඨිපිඅසීතිපිවස්සානි

අසඞ්කඛයයයම්පි ආයුොලං භවඞ්ගං හුත්වා, බලවාරම්මකණ ඡසු ද්වාකරසු

තදාරම්මණංහුත්වා, මරණොකල චුතිහුත්වාති.එවංචතූසුඨාකනසුවිපච්චන්ති. 

තත්ථසබ්කබපිසබ්බඤ්ඤුකබොධිසත්තාපච්ඡමපටිසන්ධිග්ගහකණ පඨකමන
කසොමනස්සසහගතතිකහතුෙඅසඞ්ඛාරිෙමහාවිපාෙචිත්කතන පටිසන්ධිං
ගණ්හන්ති.තංපන කමත්තාපුබ්බභාගචිත්තස්සවිපාෙංකහොති.කතනදින්නාය

පටිසන්ධියාඅසඞ්කඛයයයං ආයු.ොලවකසනපනපරිණමති. මහාසීවත්කථකරො 

පනාහ – ‘කසොමනස්සසහගතකතො උකපක්ඛාසහගතං බලවතරං. කතන
පටිසන්ධිං ගණ්හන්ති. කතන ගහිතපටිසන්ධිො හි මහජ්ඣාසයා කහොන්ති.
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දිබ්කබසුපි ආරම්මකණසු උප්පිලාවිකනො න කහොන්ති, 

තිපිටෙචූළනාගත්කථරාදකයො වියා’ති. අට්ඨෙථායං පන – ‘අයං කථරස්ස

මකනොරකථො,’‘නත්ථි එත’න්ති පටික්ඛිපිත්වා ‘සබ්බඤ්ඤුකබොධිසත්තානං 

හිතූපචාකරො බලවා කහොති, තස්මා 
කමත්තාපුබ්බභාගොමාවචරකුසලවිපාෙකසොමනස්සසහගතතිකහතුෙඅසඞ්ඛාරි
ෙචිත්කතනපටිසන්ධිං ගණ්හන්තී’තිවුත්තං. 

විපාකුද්ධාරෙථා 

ඉදානිවිපාකුද්ධාරෙථායමාතිො ඨකපතබ්බා – තිපිටෙචූළනාගත්කථකරො 
තාව ආහ – එොය කුසලකචතනාය කසොළස විපාෙචිත්තානි උප්පජ්ජන්ති.

එත්කථව ද්වාදසෙමග්කගොපි අකහතුෙට්ඨෙම්පීති. කමොරවාපිවාසී

මහාදත් ත්කථකරො පනාහ – එොය කුසලකචතනාය ද්වාදස විපාෙචිත්තානි
උප්පජ්ජන්ති. එත්කථව දසෙමග්කගොපි අකහතුෙට්ඨෙම්පීති. 

තිපිටෙමහාධම්මරක්ඛි ත්කථකරො ආහ – එොය කුසලකචතනාය දස 

විපාෙචිත්තානිඋප්පජ්ජන්ති, එත්කථවඅකහතුෙට්ඨෙන්ති. 

ඉමස්මිං ඨාකන සාකෙ පඤ්හං නාම ගණ්හිංසු. සාකෙකතකිර උපාසො

සාලායං නිසීදිත්වා ‘කිං නු කඛො එොය කචතනාය ෙම්කම ආයූහිකත එො

පටිසන්ධි කහොති උදාහු නානා’ති? පඤ්හං නාම සමුට්ඨාකපත්වා නිච්කඡතුං
අසක්කෙොන්තා ආභිධම්මිෙත්කථකර උපසඞ්ෙමිත්වා පුච්ඡංසු. කථරා ‘යථා

එෙස්මා අම්බබීජා එකෙොව අඞ්කුකරො නික්ඛමති, එවං එොව පටිසන්ධි
කහොතී’ති සඤ්ඤාකපසුං. අකථෙදිවසං ‘කිං නු කඛො නානාකචතනාහි ෙම්කම

ආයූහිකත පටිසන්ධිකයොනානාකහොන්තිඋදාහුඑො’ති? පඤ්හංසමුට්ඨාකපත්වා
නිච්කඡතුං අසක්කෙොන්තා කථකර පුච්ඡංසු. කථරා ‘යථා බහූසු අම්බබීකජසු

කරොපිකතසුබහූඅඞ්කුරා නික්ඛමන්ති, එවංබහුොවපටිසන්ධිකයොකහොන්තී’ති
සඤ්ඤාකපසුං. 

අපරම්පි ඉමස්මිං ඨාකන උස්සදකිත් නං නාම ගහිතං. ඉකමසඤ්හි

සත්තානං කලොකභොපි උස්සන්කනො කහොති, කදොකසොපි කමොකහොපි; අකලොකභොපි 

අකදොකසොපි අකමොකහොපි. තං කනසං උස්සන්නභාවං කෙො නියාකමතීති? 

පුබ්බකහතු නියාකමති. ෙම්මායූහනක්ඛකණකයව නානත්තං කහොති. ෙථං? 

‘‘යස්ස හි ෙම්මායූහනක්ඛකණ කලොකභො බලවා කහොති අකලොකභො මන්කදො, 

අකදොසාකමොහා බලවන්කතො කදොසකමොහා මන්දා, තස්ස මන්කදො අකලොකභො

කලොභං පරියාදාතුං න සක්කෙොති, අකදොසාකමොහා පන බලවන්කතො
කදොසකමොකහ පරියාදාතුං සක්කෙොන්ති. තස්මා කසො කතන ෙම්කමන 

දින්නපටිසන්ධිවකසනනිබ්බත්කතොලුද්කධොකහොති, සුඛසීකලොඅක්කෙොධකනො, 
පඤ්ඤවාපනකහොති වජිරූපමඤාකණො’’ති. 
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‘යස්ස පන ෙම්මායූහනක්ඛකණ කලොභකදොසා බලවන්කතො කහොන්ති

අකලොභාකදොසා මන්දා, අකමොකහො බලවා කමොකහො මන්කදො, කසො

පුරිමනකයකනව ලුද්කධො කචව කහොති දුට්කඨො ච, පඤ්ඤවා පන කහොති
වජිරූපමඤාකණොදත්තාභයත්කථකරොවිය. 

‘යස්සපනෙම්මායූහනක්ඛකණකලොභාකදොසකමොහාබලවන්කතොකහොන්ති

ඉතකර මන්දා, කසො පුරිමනකයකනව ලුද්කධො කචව කහොති දන්කධො ච, 
සුඛසීලකෙොපනකහොති අක්කෙොධකනො. 

‘තථා යස්සෙම්මායූහනක්ඛකණතකයොපි කලොභකදොසකමොහා බලවන්කතො

කහොන්ති අකලොභාදකයො මන්දා, කසො පුරිමනකයකනව ලුද්කධො කචව කහොති
දුට්කඨොචමූළ්කහොච. 

‘යස්ස පනෙම්මායූහනක්ඛකණඅකලොභකදොසකමොහා බලවන්කතොකහොන්ති

ඉතකර මන්දා, කසො පුරිමනකයකනව අප්පකිකලකසො කහොති, දිබ්බාරම්මණම්පි

දිස්වානිච්චකලො, දුට්කඨොපනකහොතිදන්ධපඤ්කඤොචාති. 

‘යස්ස පන ෙම්මායූහනක්ඛකණ අකලොභාකදොසකමොහා බලවන්කතො

කහොන්ති ඉතකර මන්දා, කසො පුරිමනකයකනව අලුද්කධො කචව කහොති, 

සුඛසීලකෙොච, දන්කධොපනකහොති. 

‘තථා යස්ස ෙම්මායූහනක්ඛකණ අකලොභකදොසාකමොහා බලවන්කතො

කහොන්තිඉතකර මන්දා, කසොපුරිමනකයකනවඅලුද්කධොකචවකහොතිපඤ්ඤවා

ච, දුට්කඨොචපනකහොතිකෙොධකනො. 

‘යස්ස පන ෙම්මායූහනක්ඛකණ තකයොපි අකලොභාදකයො බලවන්කතො

කහොන්ති කලොභාදකයො මන්දා, කසො මහාසඞ්ඝරක්ඛිතත්කථකරො විය අලුද්කධො
අදුට්කඨොපඤ්ඤවාච කහොතී’ති. 

අපරම්පි ඉමස්මිං ඨාකන කහතුකිත් නං නාම ගහිතං. තිකහතුෙෙම්මඤ්හි
තිකහතුෙම්පි දුකහතුෙම්පි අකහතුෙම්පි විපාෙං කදති. දුකහතුෙෙම්මං

තිකහතුෙවිපාෙං න කදති, ඉතරං කදති. තිකහතුෙෙම්කමන පටිසන්ධි 

තිකහතුොපිකහොති, දුකහතුොපි; අකහතුොනකහොති.දුකහතුකෙනදුකහතුොපි

කහොති අකහතුොපි; තිකහතුොනකහොති. අසඞ්ඛාරිෙංකුසලං අසඞ්ඛාරිෙම්පි
සසඞ්ඛාරිෙම්පි විපාෙං කදති. සසඞ්ඛාරිෙං සසඞ්ඛාරිෙම්පි අසඞ්ඛාරිෙම්පි
විපාෙංකදති.ආරම්මකණනකවදනාපරිවත්කතතබ්බා.ජවකනනතදාරම්මණං 
නියාකමතබ්බං. 
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පටුන 

ඉදානි තස්ස තස්ස කථරස්ස වාකද කසොළසමග්ගාදකයො කවදිතබ්බා.
පඨමොමාවචරකුසලසදිකසන හි පඨමමහාවිපාෙචිත්කතන
ගහිතපටිසන්ධිෙස්ස ගබ්භාවාසකතො නික්ඛමිත්වා සංවරාසංවකර පට්ඨකපතුං
සමත්ථභාවං උපගතස්ස චක්ඛුද්වාරස්මිං ‘ඉට්ඨාරම්මකණ’ ආපාථමාගකත 
කිරියමකනොධාතුයා භවඞ්කග අනාවට්ටිකතකයව අතික්ෙමනආරම්මණානං

පමාණං නත්ථි. ෙස්මා එවං කහොති? ආරම්මණදුබ්බලතාය. අයං තාව එකෙො
කමොඝවාකරො. 

සකච පන භවඞ්ගං ආවට්කටති, කිරියමකනොධාතුයා භවඞ්කග ආවට්ටිකත, 

කවොට්ඨබ්බනංඅපාකපත්වාවඅන්තරා, චක්ඛුවිඤ්ඤාකණවාසම්පටිච්ඡකනවා
සන්තීරකණ වා ඨත්වා නිවත්තිස්සතීති කනතං ඨානං විජ්ජති. 
කවොට්ඨබ්බනවකසනපනඨත්වාඑෙංවාද්කවවාචිත්තානිපවත්තන්ති.තකතො
ආකසවනං ලභිත්වා ජවනට්ඨාකන ඨත්වා පුන භවඞ්ගං ඔතරති ඉදම්පි

ආරම්මණදුබ්බලතාය එව කහොති. අයං පන වාකරො ‘දිට්ඨං විය කම, සුතං විය
කම’තිආදීනිවදනොකලලබ්භති.අයම්පිදුතිකයො කමොඝවාකරො. 

අපරස්ස කිරියමකනොධාතුයා භවඞ්කග ආවට්ටිකත වීථිචිත්තානි 

උප්පජ්ජන්ති, ජවනං ජවති. ජවනපරිකයොසාකන පන තදාරම්මණස්ස වාකරො.
තස්මිං අනුප්පන්කනකයව භවඞ්ගං ඔතරති. තත්රායං උපමා – යථා හි නදියා
ආවරණංබන්ධිත්වා මහාමාතිොභිමුකඛඋදකෙෙකතඋදෙංගන්ත්වාඋකභොසු
තීකරසු කෙදාකර පූකරත්වා අතිකරෙං ෙක්ෙටෙමග්ගාදීහි පලායිත්වා පුන

නදිංකයවඔතරති, එවකමතංදට්ඨබ්බං.එත්ථහි නදියංඋදෙප්පවත්තනොකලො

විය භවඞ්ගවීථිප්පවත්තනොකලො. ආවරණබන්ධනොකලො විය
කිරියමකනොධාතුයා භවඞ්ගස්ස ආවට්ටනොකලො. මහාමාතිොය 
උදෙප්පවත්තනොකලොවියවීථිචිත්තප්පවත්ති.උකභොසුතීකරසුකෙදාරපූරණං
විය ජවනං. ෙක්ෙටෙමග්ගාදීහි පලායිත්වා පුන උදෙස්ස නදීඔතරණං විය
ජවනං ජවිත්වා තදාරම්මකණ අනුප්පන්කනකයව පුන භවඞ්කගොතරණං. එවං
භවඞ්ගං ඔතරණචිත්තානම්පි ගණනපකථො නත්ථි. ඉදඤ්චාපි
ආරම්මණදුබ්බලතායඑවකහොති.අයංතතිකයොකමොඝවාකරො. 

සකචපනබලවාරම්මණංආපාථගතංකහොතිකිරියමකනොධාතුයා භවඞ්කග 

ආවට්ටිකත චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි උප්පජ්ජන්ති. ජවනට්ඨාකන පන 
පඨමොමාවචරකුසලචිත්තං ජවනං හුත්වා ඡසත්තවාකර ජවිත්වා
තදාරම්මණස්ස වාරං කදති. තදාරම්මණං පතිට්ඨහමානං තංසදිසකමව
මහාවිපාෙචිත්තං පතිට්ඨාති. ඉදං ද්කව නාමානි ලභති –

පටිසන්ධිචිත්තසදිසත්තා ‘මූලභවඞ්ග’න්තිච, යංජවකනනගහිතංආරම්මණං 
තස්ස ගහිතත්තා ‘තදාරම්මණ’න්ති ච. ඉමස්මිං ඨාකන චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
සම්පටිච්ඡනං සන්තීරණං තදාරම්මණන්ති චත්තාරි විපාෙචිත්තානි
ගණනූපගානිකහොන්ති. 
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යදා පන දුතියකුසලචිත්තං ජවනං කහොති, තදා තංසදිසං 
දුතියවිපාෙචිත්තකමව තදාරම්මණං හුත්වා පතිට්ඨාති. ඉදඤ්ච ද්කව නාමානි

ලභති. පටිසන්ධිචිත්කතන අසදිසත්තා ‘ආගන්තුෙභවඞ්ග’න්ති ච 
පුරිමනකයකනව ‘තදාරම්මණ’න්ති ච. ඉමිනා සද්ධිං පුරිමානි චත්තාරි පඤ්ච 
කහොන්ති. 

යදාපනතතියකුසලචිත්තංජවනංකහොති, තදාතංසදිසංතතියවිපාෙචිත්තං 
තදාරම්මණං හුත්වා පතිට්ඨාති. ඉදම්පි වුත්තනකයකනව 

‘ආගන්තුෙභවඞ්ගං’‘තදාරම්මණ’න්ති ච ද්කව නාමානි ලභති. ඉමිනා සද්ධිං
පුරිමානි පඤ්චඡකහොන්ති. 

යදා පන චතුත්ථකුසලචිත්තං ජවනං කහොති, තදා තංසදිසං 
චතුත්ථවිපාෙචිත්තං තදාරම්මණං හුත්වා පතිට්ඨාති. ඉදම්පි වුත්තනකයකනව 

‘ආගන්තුෙභවඞ්ගං’‘තදාරම්මණ’න්ති ච ද්කව නාමානි ලභති. ඉමිනා සද්ධිං
පුරිමානිඡසත්තකහොන්ති. 

යදාපනතස්මිංද්වාකර‘ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මණං’ආපාථමාගච්ඡති, තත්රාපි
වුත්තනකයකනව තකයො කමොඝවාරා ලබ්භන්ති. යස්මා පන ආරම්මකණන
කවදනා පරිවත්තති තස්මා තත්ථ උකපක්ඛාසහගතසන්තීරණං. චතුන්නඤ්ච 
උකපක්ඛාසහගතමහාකුසලජවනානං පරිකයොසාකන චත්තාරි
උකපක්ඛාසහගතමහාවිපාෙචිත්තාකනව තදාරම්මණභාකවන පතිට්ඨහන්ති.

තානිපිවුත්තනකයකනව ‘ආගන්තුෙභවඞ්ගං’‘තදාරම්මණ’න්තිචද්කවනාමානි
ලභන්ති. ‘පිට්ඨිභවඞ්ගානී’තිපි වුච්චන්ති එව. ඉති ඉමානි පඤ්ච පුරිකමහි

සත්තහි සද්ධිං ද්වාදස කහොන්ති. එවං චක්ඛුද්වාකර ද්වාදස, කසොතද්වාරාදීසු

ද්වාදසද්වාදසාති, සමසට්ඨිකහොන්ති.එවං එොයකචතනායෙම්කමආයූහිකත
සමසට්ඨි විපාෙචිත්තානි උප්පජ්ජන්ති.අග්ගහිතග්ගහකණනපනචක්ඛුද්වාකර

ද්වාදස, කසොතඝානජිව්හාොයවිඤ්ඤාණානිචත්තාරීතිකසොළසකහොන්ති. 

ඉමස්මිං ඨාකන අම්කබොපමං නාම ගණ්හිංසු – එකෙො කිර පුරිකසො
ඵලතම්බරුක්ඛමූකල සසීසං පාරුපිත්වා නිපන්කනො නිද්දායති. අකථෙං 
අම්බපක්ෙං වණ්ටකතො මුච්චිත්වා තස්ස ෙණ්ණසක්ඛලං පුඤ්ඡමානං විය
‘ථ’න්ති භූමියං පති. කසො තස්ස සද්කදන පබුජ්ඣිත්වා උම්මීකලත්වා
ඔකලොකෙසි.තකතොහත්ථං පසාකරත්වාඵලංගකහත්වාමද්දිත්වාඋපසිඞ්ඝිත්වා
පරිභුඤ්ජි. 

තත්ථ, තස්ස පුරිසස්ස අම්බරුක්ඛමූකල නිද්දායනොකලො විය 
භවඞ්ගසමඞ්ගිොකලො. අම්බපක්ෙස්ස වණ්ටකතො මුච්චිත්වා ෙණ්ණසක්ඛලං 
පුඤ්ඡමානස්ස පතනොකලො විය ආරම්මණස්ස පසාදඝට්ටනොකලො. කතන
සද්කදන පබුද්ධොකලො විය කිරියමකනොධාතුයා භවඞ්ගස්ස ආවට්ටිතොකලො.
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උම්මීකලත්වා ඔකලොකිතොකලො විය චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස
දස්සනකිච්චසාධනොකලො. හත්ථං පසාකරත්වා ගහිතොකලො විය
විපාෙමකනොධාතුයා ආරම්මණස්ස සම්පටිච්ඡතොකලො. ගකහත්වා
මද්දිතොකලො විය විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ආරම්මණස්ස
සන්තීරණොකලො. උපසිඞ්ඝිතොකලො විය කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා

ආරම්මණස්ස වවත්ථාපිතොකලො. පරිභුත්තොකලො විය ජවනස්ස

ආරම්මණරසං අනුභවිතොකලො. අයං උපමා කිං දීකපති? ආරම්මණස්ස
පසාදඝට්ටනකමව කිච්චං. කතන පසාකද ඝට්ටිකත කිරියමකනොධාතුයා 

භවඞ්ගාවට්ටනකමව, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස දස්සනමත්තෙකමව, 

විපාෙමකනොධාතුයා ආරම්මණසම්පටිච්ඡනමත්තෙකමව, 

විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ආරම්මණසන්තීරණමත්තෙකමව, 

කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ආරම්මණවවත්ථාපනමත්තෙකමව කිච්චං.
එෙන්කතනපනආරම්මණරසං ජවනකමවඅනුභවතීතිදීකපති. 

එත්ථච ‘ත්වංභවඞ්ගංනාමකහොහි, ත්වංආවජ්ජනංනාම, ත්වං දස්සනං

නාම, ත්වං සම්පටිච්ඡනං නාම, ත්වං සන්තීරණං නාම, ත්වං කවොට්ඨබ්බනං 

නාම, ත්වංජවනංනාම, කහොහී’තිකෙොචිෙත්තාවාොකරතාවානත්ථි. 

ඉමස්මිං පන ඨාකන පඤ්චවිධං නියාමං නාම ගණ්හිංසු – බීජනියාමං
උතුනියාමං ෙම්මනියාමං ධම්මනියාමං චිත්තනියාමන්ති. තත්ථ 

කුලත්ථගච්ඡස්ස උත්තරග්ගභාකවො, දක්ඛිණවල්ලයා දක්ඛිණකතො 

රුක්ඛපරිහරණං, සූරියාවට්ටපුප්ඵානං සූරියාභිමුඛභාකවො, මාලුවලතාය 

රුක්ඛාභිමුඛගමනකමව, නාළිකෙරස්ස මත්ථකෙ ඡද්දසබ්භාකවොති කතසං

කතසං බීජානං තංතංසදිසඵලදානං බීජනියාකමො නාම. තස්මිං තස්මිං සමකය
කතසං කතසං රුක්ඛානං එෙප්පහාකරකනව පුප්ඵඵලපල්ලවග්ගහණං 

උතුනියාකමො නාම. තිකහතුෙෙම්මං තිකහතුෙදුකහතුොකහතුෙවිපාෙං කදති. 

දුකහතුෙෙම්මං දුකහතුොකහතුෙවිපාෙං කදති, තිකහතුෙං න කදතීති, එවං

තස්සතස්ස ෙම්මස්සතංතංසදිසවිපාෙදානකමව ෙම්මනියාකමො නාම. 

අපකරොපි ෙම්මසරික්ඛෙවිපාෙවකසකනව ෙම්මනියාකමො කහොති. තස්ස 

දීපනත්ථමිදංවත්ථුංෙකථන්ති–සම්මාසම්බුද්ධොකලසාවත්ථියාද්වාරගාකමො 

ඣායි. තකතොපජ්ජලතංතිණෙරළංඋට්ඨහිත්වාආොකසනගච්ඡකතො ොෙස්ස
ගීවායපටිමුඤ්චි.කසොවිරවන්කතොභූමියංපතිත්වාොලමොසි.මහාසමුද්කදපි 
එො නාවා නිච්චලා අට්ඨාසි. කහට්ඨා කෙනචි නිරුද්ධභාවං අපස්සන්තා
ොළෙණ්ණිසලාෙං විචාකරසුං. සා නාවිෙස්කසව උපාසිොය හත්කථ පති.

තකතො එකිස්සාොරණා මා සබ්කබනස්සන්තු, උදකෙනං ඛිපාමාතිආහංසු.
නාවිකෙො‘න සක්ඛිස්සාමිඑතංඋදකෙඋප්පිලවමානංපස්සිතු’න්තිවාලොඝටං
ගීවායං බන්ධාකපත්වා ඛිපාකපසි. තඞ්ඛණඤ්කඤව නාවා ඛිත්තසකරො විය
පක්ඛන්දි.එකෙොභික්ඛු කලකණවසති.මහන්තංපබ්බතකූටංපතිත්වාද්වාරං
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පටුන 

පිදහි. තං සත්තකම දිවකස සයකමව අපගතං. සම්මාසම්බුද්ධස්ස කජතවකන
නිසීදිත්වා ධම්මං ෙකථන්තස්ස ඉමානි තීණි වත්ථූනි එෙප්පහාකරකනව

ආකරොකචසුං. සත්ථා ‘න එතං අඤ්කඤහිෙතං, කතහිෙතෙම්මකමව ත’න්ති
අතීතංආහරිත්වාදස්කසන්කතොආහ– 

ොකෙො පුරිමත්තභාකව මනුස්කසො හුත්වා එෙං දුට්ඨකගොණං දකමතුං 
අසක්කෙොන්කතො ගීවාය පලාලකවණිං බන්ධිත්වා අග්ගිං අදාසි. කගොකණො
කතකනවමකතො.ඉදානිතං ෙම්මංඑතස්සආොකසනගච්ඡකතොපිනමුච්චිතුං
අදාසි. සාපි ඉත්ථී පුරිමත්තභාකව එො ඉත්ථීකයව. එකෙො කුක්කුකරො තාය

පරිචිකතො හුත්වා අරඤ්ඤං ගච්ඡන්තියා සද්ධිං ගච්ඡති, සද්ධිකමවාගච්ඡති.
මනුස්සා‘නික්ඛන්කතොඉදානිඅම්හාෙංසුනඛලුද්දකෙො’ති උප්පණ්ක න්ති.සා
කතන අට්ටීයමානා කුක්කුරං නිවාකරතුං අසක්කෙොන්තී වාලොඝටං ගීවාය
බන්ධිත්වාඋදකෙඛිපි.තංෙම්මංතස්සාසමුද්දමජ්කඣමුච්චිතුංනාදාසි. කසොපි
භික්ඛු පුරිමත්තභාකව කගොපාලකෙො හුත්වා බිලං පවිට්ඨාය කගොධාය 
සාඛාභඞ්ගමුට්ඨියා ද්වාරං ථකෙසි. තකතො සත්තකම දිවකස සයං ආගන්ත්වා
විවරි.කගොධා ෙම්පමානා නික්ඛමි.ෙරුණායතංනමාකරසි.තංෙම්මංතස්ස 

පබ්බතන්තරං පවිසිත්වානිසින්නස්ස මුච්චිතුංනාදාසීති. ඉමානිතීණි වත්ථූනි 
සකමොධාකනත්වාඉමංගාථමාහ– 

‘‘නඅන්තලක්කඛනසමුද්දමජ්කඣ, 

න පබ්බතානංවිවරංපවිස්ස; 

නවිජ්ජකතකසොජගතිප්පකදකසො, 

යත්ථට්ඨිකතොමුච්කචයයපාපෙම්මා’’ති.(ධ.ප.127); 

අයම්පි ෙම්මනියාකමොකයව නාම. අඤ්ඤානිපි එවරූපානි වත්ථූනි
ෙකථතබ්බානි. 

කබොධිසත්තානං පන පටිසන්ධිග්ගහකණ, මාතුකුච්ඡකතො නික්ඛමකන, 

අභිසම්කබොධියං තථාගතස්ස ධම්මචක්ෙප්පවත්තකන, ආයුසඞ්ඛාරස්ස

ඔස්සජ්ජකන, පරිනිබ්බාකන ච දසසහස්සචක්ෙවාළෙම්පනං ධම්මනියාකමො 
නාම. 

ආරම්මකණනපනපසාකදඝට්ටිකත‘ත්වංආවජ්ජනංනාමකහොහි…කප.… 

ත්වංජවනංනාමකහොහී’තිකෙොචිෙත්තාවාොකරතාවානත්ථි, අත්තකනො
අත්තකනොපන ධම්මතායඑවආරම්මකණනපසාදස්සඝට්ටිතොලකතොපට්ඨාය

කිරියමකනොධාතුචිත්තං භවඞ්ගං ආවට්කටති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං

සාකධති, විපාෙමකනොධාතු සම්පටිච්ඡනකිච්චං සාකධති, 

විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු සන්තීරණකිච්චං සාකධති, 
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කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුකවොට්ඨබ්බනකිච්චංසාකධති, ජවනංආරම්මණරසං

අනුභවතීතිඅයං චිත් නියාකමො නාම.අයංඉධඅධිප්කපකතො. 

සසඞ්ඛාරිෙතිකහතුෙකුසකලනාපි උකපක්ඛාසහගකතහි 

අසඞ්ඛාරිෙසසඞ්ඛාරිෙකුසලචිත්කතහිපි ෙම්කම ආයූහිකත
තංසදිසවිපාෙචිත්කතහි ආදින්නාය පටිසන්ධියා එකසව නකයො.

උකපක්ඛාසහගතද්වකයපනපඨමං ‘ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මණවකසන’පවත්තිං
දස්කසත්වාපච්ඡා‘ඉට්ඨාරම්මණවකසන’ දස්කසතබ්බා. 

එවම්පි එකෙෙස්මිං ද්වාකර ද්වාදස ද්වාදස හුත්වා සමසට්ඨි කහොන්ති.
අග්ගහිතග්ගහකණනකසොළසවිපාෙචිත්තානිඋප්පජ්ජන්ති. 

ඉමස්මිං ඨාකන පඤ්චඋච්ඡුනාළියන්ක ොපමං නාම ගණ්හිංසු.
උච්ඡුපීළනසමකය කිර එෙස්මා ගාමා එොදස යන්තවාහා නික්ඛමිත්වා එෙං
උච්ඡුවාටං දිස්වා තස්ස පරිපක්ෙභාවං ඤත්වා උච්ඡුසාමිෙං උපසඞ්ෙමිත්වා
‘යන්තවාහා මය’න්ති ආකරොකචසුං. කසො ‘අහං තුම්කහකයව පරිකයසාමී’ති
උච්ඡුසාලං කත ගකහත්වා අගමාසි. කත තත්ථනාළියන්තං සජ්කජත්වා ‘මයං

එොදස ජනා, අපරම්පි එෙං ලද්ධුං වට්ටති, කවතකනන ගණ්හථා’තිආහංසු.
උච්ඡුසාමිකෙො ‘අහකමව සහාකයො භවිස්සාමී’ති උච්ඡූනං සාලං පූරාකපත්වා

කතසං සහාකයො අකහොසි. කත අත්තකනො අත්තකනො කිච්චානි ෙත්වා, 

ඵාණිතපාචකෙන උච්ඡුරකසපක්කෙ, ගුළබන්ධකෙන බද්කධ, උච්ඡුසාමිකෙන

තුලයිත්වා භාකගසු දින්කනසු, අත්තකනො අත්තකනො භාගං ආදාය උච්ඡුසාලං

සාමිෙස්ස පටිච්ඡාකපත්වා, එකතකනව උපාකයන අපරාසුපි චතූසු සාලාසු
ෙම්මං ෙත්වාපක්ෙමිංසු. 

තත්ථපඤ්චයන්තසාලාවියපඤ්චපසාදාදට්ඨබ්බා.පඤ්ච උච්ඡුවාටාවිය
පඤ්චආරම්මණානි.එොදසවිචරණෙයන්තවාහාවියඑොදසවිපාෙචිත්තානි. 
පඤ්චඋච්ඡුසාලාසාමිකනොවියපඤ්චවිඤ්ඤාණානි.පඨමෙසාලායංසාමිකෙන
සද්ධිං ද්වාදසන්නං ජනානං එෙකතොව හුත්වා ෙතෙම්මානං
භාගග්ගහණොකලො විය එොදසන්නං විපාෙචිත්තානං චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන
සද්ධිංඑෙකතොහුත්වාචක්ඛුද්වාකරරූපාරම්මකණ සෙසෙකිච්චෙරණොකලො.
සාලාසාමිෙස්ස සාලාය සම්පටිච්ඡනොකලො විය චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස 
ද්වාරසඞ්ෙන්තිඅෙරණං. දුතිය තතිය චතුත්ථ පඤ්චමසාලාය ද්වාදසන්නං
එෙකතො හුත්වා ෙතෙම්මානං භාගග්ගහණොකලො විය එොදසන්නං
විපාෙචිත්තානං ොයවිඤ්ඤාකණන සද්ධිං එෙකතො හුත්වා ොයද්වාකර
කඵොට්ඨබ්බාරම්මකණ සෙසෙකිච්චෙරණොකලො. සාලාසාමිෙස්ස සාලාය
සම්පටිච්ඡනොකලො විය ොයවිඤ්ඤාණස්ස ද්වාරසඞ්ෙන්තිඅෙරණං
කවදිතබ්බං. එත්තාවතා තිකහතුෙෙම්කමන පටිසන්ධි තිකහතුො කහොතීති
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වාකරො ෙථිකතො. යා පන කතන දුකහතුෙපටිසන්ධි කහොති, සා පටිච්ඡන්නාව
හුත්වාගතා. 

ඉදානි දුකහතුෙෙම්කමන දුකහතුො පටිසන්ධි කහොතීති වාකරො
ෙකථතබ්කබො.දුකහතුකෙනහිකසොමනස්සසහගතඅසඞ්ඛාරිෙචිත්කතනෙම්කම 
ආයූහිකත තංසදිකසකනව දුකහතුෙවිපාෙචිත්කතන ගහිතපටිසන්ධිෙස්ස

වුත්තනකයකනව චක්ඛුද්වාකර ‘ඉට්ඨාරම්මකණ’ ආපාථමාගකත තකයො
කමොඝවාරා. දුකහතුෙකසොමනස්සසහගතඅසඞ්ඛාරිෙජවනාවසාකනතංසදිසකමව
මූලභවඞ්ගසඞ්ඛාතං තදාරම්මණං. සසඞ්ඛාරිෙජවනාවසාකන තංසදිසකමව

ආගන්තුෙභවඞ්ගසඞ්ඛාතං තදාරම්මණං. ‘ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මකණ’ ද්වින්නං
උකපක්ඛාසහගතජවනානං අවසාකන තාදිසාකනව ද්කව තදාරම්මණානි
උප්පජ්ජන්ති. ඉධ එකෙෙස්මිං ද්වාකර අට්ඨ අට්ඨ ෙත්වා සමචත්තාලීස

චිත්තානි. අග්ගහිතග්ගහකණන පන චක්ඛුද්වාකර අට්ඨ, 
කසොතඝානජිව්හාොයවිඤ්ඤාණානි චත්තාරීති ද්වාදස කහොන්ති. එවං එොය
කචතනාය ෙම්කම ආයූහිකත ද්වාදස විපාෙචිත්තානි උප්පජ්ජන්ති. 
අම්කබොපමපඤ්චනියාමෙථා පාෙතිො එව.
දුකහතුෙකසසචිත්තත්තයසදිසවිපාකෙන ගහිතපටිසන්ධිකෙපි එකසව නකයො.
යන්තවාකහොපමාය පකනත්ථ සත්ත යන්තවාහා. කතහි තත්ථ යන්කත නාම
සජ්ජිකත සාලාසාමිෙං අට්ඨමං ෙත්වා වුත්තනයානුසාකරන කයොජනා
කවදිතබ්බා. එත්තාවතා දුකහතුෙෙම්කමන දුකහතුෙපටිසන්ධි කහොතීති වාකරො
ෙථිකතො. 

ඉදානි අකහතුෙපටිසන්ධිෙථා කහොති – චතුන්නඤ්හි
දුකහතුෙකුසලචිත්තානං අඤ්ඤතකරන ෙම්කම ආයූහිකත 
කුසලවිපාෙඋකපක්ඛාසහගතාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුචිත්කතන
ගහිතපටිසන්ධිෙස්ස පටිසන්ධි ෙම්මසදිසාති න වත්තබ්බා. ෙම්මඤ්හි
දුකහතුෙං පටිසන්ධි අකහතුො. තස්ස වුඩ්ඪිප්පත්තස්ස චක්ඛුද්වාකර
‘ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මකණ’ආපාථමාගකතපුරිමනකයකනව තකයොකමොඝවාරා
කවදිතබ්බා. චතුන්නං පන දුකහතුෙකුසලචිත්තානං අඤ්ඤතරජවනස්ස 
පරිකයොසාකන අකහතුෙචිත්තං තදාරම්මණභාකවන පතිට්ඨාති. තං 

‘මූලභවඞ්ගං’‘තදාරම්මණ’න්ති ද්කව නාමානි ලභති. එවකමත්ථ
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සම්පටිච්ඡනං උකපක්ඛාසහගතසන්තීරණං තදාරම්මණම්පි
උකපක්ඛාසහගතකමවාතිකතසුඑෙං ගකහත්වාගණනූපගානිතීකණවකහොන්ති. 

‘ඉට්ඨාරම්මකණ’ පන සන්තීරණම්පි තදාරම්මණම්පි 
කසොමනස්සසහගතකමව.කතසුඑෙංගකහත්වාපුරිමානිතීණිචත්තාරිකහොන්ති.
එවං පඤ්චසු ද්වාකරසු චත්තාරි චත්තාරි ෙත්වා එොය කචතනාය ෙම්කම
ආයූහිකත වීසති විපාෙචිත්තානි උප්පජ්ජන්තීති කවදිතබ්බානි. 
අග්ගහිතග්ගහකණන පන චක්ඛුද්වාකර චත්තාරි
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පටුන 

කසොතඝානජිව්හාොයවිඤ්ඤාණානි චත්තාරීති අට්ඨ කහොන්ති. ඉදං
‘අකහතුෙට්ඨෙං’නාම.ඉදංමනුස්සකලොකෙනගහිතං. 

චතූසුපනඅපාකයසුපවත්කතලබ්භති.යදාහි මහාකමොග්ගල්ලානත්කථකරො
නිරකයපදුමංමාකපත්වාපදුමෙණ්ණිොයනිසින්කනොකනරයිොනං ධම්මෙථං

ෙකථසි, තදා කතසං කථරං පස්සන්තානං කුසලවිපාෙං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

උප්පජ්ජති. සද්දං සුණන්තානං කසොතවිඤ්ඤාණං, චන්දනවකන දිවාවිහාරං

නිසීදිත්වා ගතස්ස චීවරගන්ධඝායනොකල ඝානවිඤ්ඤාණං, නිරයග්ගිං

නිබ්බාකපතුං කදවං වස්සාකපත්වා පානීයදානොකල ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, 
මන්දමන්දවාතසමුට්ඨාපනොකල ොයවිඤ්ඤාණන්ති එවං

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි පඤ්ච, එෙං සම්පටිච්ඡනං, ද්කව සන්තීරණානීති

අකහතුෙට්ඨෙං ලබ්භති. නාගසුපණ්ණකවමානිෙකපතානම්පි අකුසකලන
පටිසන්ධි කහොති. පවත්කත කුසලං විපච්චති. තථා චක්ෙවත්තිකනො
මඞ්ගලහත්ථිඅස්සාදීනං. අයං තාව ‘ඉට්ඨඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මකණසු’ 
කුසලජවනවකසනෙථාමග්කගො. 

‘ඉට්ඨාරම්මකණ’ පන චතූසු කසොමනස්සසහගතාකුසලචිත්කතසු ජවිකතසු 

කුසලවිපාෙං කසොමනස්සසහගතාකහතුෙචිත්තං තදාරම්මණං කහොති.
‘ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මකණ’ චතූසු උකපක්ඛාසහගතකලොභසම්පයුත්කතසු
ජවිකතසු කුසලවිපාෙං උකපක්ඛාසහගතාකහතුෙචිත්තං තදාරම්මණං කහොති.
යංපන‘ජවකනනතදාරම්මණංනියකමතබ්බ’න්තිවුත්තංතංකුසලං සන්ධාය
වුත්තන්ති කවදිතබ්බං. කදොමනස්සසහගතජවනානන්තරං තදාරම්මණං

උප්පජ්ජමානං කිං උප්පජ්ජතීති? 
අකුසලවිපාොකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුචිත්තංඋප්පජ්ජති. 

ඉදං පන ජවනං කුසලත්ථාය වා අකුසලත්ථාය වා කෙො නියාකමතීති? 
ආවජ්ජනඤ්කචව කවොට්ඨබ්බනඤ්ච. ආවජ්ජකනන හි කයොනිකසො ආවට්ටිකත
කවොට්ඨබ්බකනන කයොනිකසො වවත්ථාපිකත ජවනං අකුසලං භවිස්සතීති
අට්ඨානකමතං. ආවජ්ජකනන අකයොනිකසො ආවට්ටිකත කවොට්ඨබ්බකනන
අකයොනිකසො වවත්ථාපිකත ජවනං කුසලං භවිස්සතීතිපි අට්ඨානකමතං.

උභකයන පන කයොනිකසො ආවට්ටිකත වවත්ථාපිකත ච ජවනං කුසලං කහොති, 
අකයොනිකසොඅකුසලන්තිකවදිතබ්බං. 

‘ඉට්ඨාරම්මකණ’පනෙඞ්ඛකතොඋද්ධතස්සචතදාරම්මණංකිංකහොතීති? 

ඉට්ඨාරම්මණස්මිං ෙඞ්ඛතු වා මා වා, උද්ධකතො වා කහොතු මා වා, 

කුසලවිපාොකහතුෙකසොමනස්සචිත්තකමව තදාරම්මණං කහොති, 

‘ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මකණ’ ‘කුසලවිපාොකහතුෙඋකපක්ඛාසහගත’න්ති, අයං
පකනත්ථ සඞ්කඛපකතො අත්ථදීපකනො මහාධම්මරක්ඛිතත්කථරවාකදො නාම.
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කසොමනස්සසහගතස්මිඤ්හි ජවකන ජවිකත පඤ්ච තදාරම්මණානි
ගකවසිතබ්බානීති.උකපක්ඛාසහගතස්මිංජවකනජවිකතඡ ගකවසිතබ්බානීති. 

අථ යදා කසොමනස්සසහගතපටිසන්ධිෙස්ස පවත්කත ඣානං 
නිබ්බත්කතත්වා පමාකදන පරිහීනජ්ඣානස්ස ‘පණීතධම්කමො කම නට්කඨො’ති

පච්චකවක්ඛකතො විප්පටිසාරවකසන කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, තදා කිං

උප්පජ්ජති? ‘කසොමනස්සානන්තරඤ්හි කදොමනස්සං කදොමනස්සානන්තරඤ්ච
කසොමනස්සං’ පට්ඨාකන පටිසිද්ධං. මහග්ගතධම්මං ආරබ්භ ජවකන ජවිකත

තදාරම්මණම්පි තත්කථව පටිසිද්ධන්ති? කුසලවිපාො වා අකුසලවිපාො වා

උකපක්ඛාසහගතාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පජ්ජති, කිමස්සා

ආවජ්ජනන්ති? ‘භවඞ්ගාවජ්ජනානං විය නත්ථස්සා ආවජ්ජනකිච්ච’න්ති.
‘එතානි තාව අත්තකනො නින්නත්තා ච චිණ්ණත්තා ච සමුදාචාරත්තා ච

උප්පජ්ජන්තු, අයං ෙථං උප්පජ්ජතී’ති? ‘යථා නිකරොධස්ස අනන්තරපච්චයං

කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං, නිකරොධා වුට්ඨහන්තස්ස ඵලසමාපත්තිචිත්තං, 

අරියමග්ගචිත්තං, මග්ගානන්තරානිඵලචිත්තානි, එවංඅසන්කතපිආවජ්ජකන, 
නින්නචිණ්ණසමුදාචාරභාකවන උප්පජ්ජති. විනා හි ආවජ්ජකනන චිත්තං

උප්පජ්ජති, ආරම්මකණනපනවිනානුප්පජ්ජතී’ති.‘අථකිමස්සාරම්මණ’න්ති? 

‘රූපාදීසු පරිත්තධම්කමසු අඤ්ඤතරං. එකතසු හි යකදව තස්මිං සමකය

ආපාථමාගතංකහොති, තංආරබ්භ එතංචිත්තංඋප්පජ්ජතී’තිකවදිතබ්බං. 

ඉදානි සබ්කබසම්පි එකතසං චිත්තානං පාෙටභාවත්ථං අයං
පකිණ්ණෙනකයොවුත්කතො– 

සුත්තංකදොවාරිකෙොච, ගාමිල්කලොඅම්කබොකෙොලයකෙනච; 

ජච්චන්කධොපීඨසප්පීච, විසයග්ගාකහොචඋපනිස්සයමත්ථකසොති. 

තත්ථ ‘සුත් ’න්ති, එකෙො පන්ථමක්ෙටකෙො පඤ්චසු දිසාසු සුත්තං
පසාකරත්වා ජාලං ෙත්වා මජ්කඣ නිපජ්ජති. පඨමදිසාය පසාරිතසුත්කත
පාණකෙන වා පටඞ්කගන වා මක්ඛිොය වා පහකට නිපන්නට්ඨානකතො
චලත්වා නික්ඛමිත්වා සුත්තානුසාකරන ගන්ත්වා තස්ස යූසං පිවිත්වා
පුනආගන්ත්වා තත්කථව නිපජ්ජති. දුතියදිසාදීසු පහටොකලපි එවකමව
ෙකරොති. 

තත්ථ පඤ්චසු දිසාසු පසාරිතසුත්තං විය පඤ්චපසාදා. මජ්කඣ 

නිපන්නමක්ෙටකෙො විය චිත්තං. පාණොදීහි සුත්තඝට්ටනොකලො විය
ආරම්මකණනපසාදස්ස ඝට්ටිතොකලො.මජ්කඣනිපන්නමක්ෙටෙස්සචලනං
විය පසාදඝට්ටනෙං ආරම්මණං ගකහත්වා කිරියමකනොධාතුයා භවඞ්ගස්ස
ආවට්ටිතොකලො.සුත්තානුසාකරනගමනොකලොවිය වීථිචිත්තප්පවත්ති.සීකස
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විජ්ඣිත්වා යූසපිවනංවියජවනස්ස ආරම්මකණජවිතොකලො.පුනආගන්ත්වා
මජ්කඣනිපජ්ජනංවියචිත්තස්සහදයවත්ථුකමව නිස්සායපවත්තනං. 

ඉදං ඔපම්මං කිං දීකපති? ආරම්මකණන පසාකද ඝට්ටිකත 
පසාදවත්ථුෙචිත්තකතොහදයරූපවත්ථුෙචිත්තං පඨමතරංඋප්පජ්ජතීති දීකපති.
එකෙෙං ආරම්මණංද්වීසුද්වීසුද්වාකරසුආපාථමාගච්ඡතීතිපි. 

‘කදොවාරිකෙො’ති, එකෙො රාජා සයනගකතො නිද්දායති. තස්ස පරිචාරකෙො
පාකදපරිමජ්ජන්කතොනිසීදි.බධිරකදොවාරිකෙො ද්වාකරඨිකතො.තකයොපටිහාරා
පටිපාටියා ඨිතා. අකථකෙො පච්චන්තවාසී මනුස්කසො පණ්ණාොරං ආදාය
ආගන්ත්වා ද්වාරං ආකෙොකටසි. බධිරකදොවාරිකෙො සද්දං න සුණාති. 
පාදපරිමජ්ජකෙො සඤ්ඤං අදාසි. තාය සඤ්ඤාය ද්වාරං විවරිත්වා පස්සි.

පඨමපටිහාකරො පණ්ණාොරං ගකහත්වා දුතියස්ස අදාසි, දුතිකයො තතියස්ස, 
තතිකයොරඤ්කඤො.රාජා පරිභුඤ්ජි. 

තත්ථ කසො රාජා විය ජවනං දට්ඨබ්බං. පාදපරිමජ්ජකෙො විය ආවජ්ජනං.
බධිරකදොවාරිකෙොවියචක්ඛුවිඤ්ඤාණං.තකයො පටිහාරා විය සම්පටිච්ඡනාදීනි
තීණි වීථිචිත්තානි. පච්චන්තවාසිකනො පණ්ණාොරං ආදාය ආගන්ත්වා 
ද්වාරාකෙොටනංවියආරම්මණස්සපසාදඝට්ටනං.පාදපරිමජ්ජකෙනසඤ්ඤාය
දින්නොකලො විය කිරියමකනොධාතුයා භවඞ්ගස්ස ආවට්ටිතොකලො. කතන
දින්නසඤ්ඤාය බධිරකදොවාරිෙස්ස ද්වාරවිවරණොකලො විය
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මකණ දස්සනකිච්චසාධනොකලො. පඨමපටිහාකරන
පණ්ණාොරස්ස ගහිතොකලො විය විපාෙමකනොධාතුයා ආරම්මණස්ස 
සම්පටිච්ඡතොකලො. පඨකමන දුතියස්ස දින්නොකලො විය
විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ආරම්මණස්ස සන්තීරණොකලො. දුතිකයන
තතියස්ස දින්නොකලො විය කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ආරම්මණස්ස
වවත්ථාපිතොකලො. තතිකයන රඤ්කඤො දින්නොකලො විය කවොට්ඨබ්බකනන
ජවනස්ස නියයාදිතොකලො. රඤ්කඤො පරිකභොගොකලො විය ජවනස්ස
ආරම්මණරසානුභවනොකලො. 

ඉදං ඔපම්මං කිං දීකපති? ආරම්මණස්ස පසාදඝට්ටමත්තනකමව කිච්චං, 

කිරියමකනොධාතුයා භවඞ්ගාවට්ටනමත්තකමව, චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං 
දස්සනසම්පටිච්ඡනසන්තීරණවවත්ථාපනමත්තාකනව කිච්චානි. එෙන්කතන
පනජවනකමව ආරම්මණරසංඅනුකභොතීතිදීකපති. 

‘ගාමිල්කලො’ති, සම්බහුලා ගාමදාරො අන්තරවීථියං පංසුළාළං ළාළන්ති.

තත්කථෙස්සහත්කථෙහාපකණො පටිහඤ්ඤි.කසො‘මය්හංහත්කථපටිහතං, කිං
නුකඛොඑත’න්තිආහ.අකථකෙො‘පණ් රං එත’න්තිආහ.අපකරොසහපංසුනා
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පටුන 

ගාළ්හංගණ්හි.අඤ්කඤො‘පුථුලංචතුරස්සංඑත’න්ති ආහ.අපකරො‘ෙහාපකණො
එකසො’තිආහ.අථනංආහරිත්වාමාතුඅදාසි.සාෙම්කමඋපකනසි. 

තත්ථ සම්බහුලානං දාරොනං අන්තරවීථියං ළාළන්තානංනිසින්නොකලො
විය භවඞ්ගචිත්තප්පවත්ති දට්ඨබ්බා. ෙහාපණස්ස හත්කථ පටිහතොකලො විය
ආරම්මකණනපසාදස්සඝට්ටිතොකලො.‘කිංනුකඛොඑත’න්තිවුත්තොකලොවිය 

තං ආරම්මණං ගකහත්වා කිරියමකනොධාතුයා භවඞ්ගස්ස ආවට්ටිතොකලො.
‘පණ් රං එත’න්ති වුත්තොකලො විය චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන දස්සනකිච්චස්ස
සාධිතොකලො. සහ පංසුනා ගාළ්හං ගහිතොකලො විය විපාෙමකනොධාතුයා 

ආරම්මණස්ස සම්පටිච්ඡතොකලො. ‘පුථුලං චතුරස්සං එත’න්ති වුත්තොකලො
විය විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ආරම්මණස්ස සන්තීරණොකලො. ‘එකසො
ෙහාපකණො’ති වුත්තොකලො විය කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ආරම්මණස්ස 

වවත්ථාපිතොකලො. මාතරා ෙම්කම උපනීතොකලො විය ජවනස්ස
ආරම්මණරසානුභවනං කවදිතබ්බං. 

ඉදං ඔපම්මං කිං දීකපති? කිරියමකනොධාතු අදිස්වාව භවඞ්ගං ආවට්කටති, 

විපාෙමකනොධාතුඅදිස්වාවසම්පටිච්ඡති, විපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුඅදිස්වාව 

සන්තීකරති, කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතු අදිස්වාව වවත්ථාකපති, ජවනං
අදිස්වාව ආරම්මණරසං අනුකභොති. එෙන්කතන පන චක්ඛුවිඤ්ඤාණකමව
දස්සනකිච්චංසාකධතීති දීකපති. 

‘අම්කබො කෙොලියකෙන චා’ති, ඉදං කහට්ඨා වුත්තං අම්කබොපමඤ්ච
උච්ඡුසාලාසාමිකෙොපමඤ්චසන්ධායවුත්තං. 

‘ජච්චන්කධො පීඨසප්පී චා’ති, උකභොපි කිර කත නගරද්වාකර සාලායං

නිසීදිංසු.තත්ථපීඨසප්පීආහ– ‘කභොඅන්ධෙ, ෙස්මාත්වංඉධ සුස්සමාකනො

විචරසි, අසුකෙො පකදකසො සුභික්කඛො බහ්වන්නපාකනො, කිං තත්ථ ගන්ත්වා 

සුකඛනජීවිතුංනවට්ටතී’ති? ‘මය්හංතාවතයාආචික්ඛිතං, තුය්හංපනතත්ථ 

ගන්ත්වා සුකඛන ජීවිතුං කිං න වට්ටතී’ති? ‘මය්හං ගන්තුං පාදා නත්ථී’ති. 

‘මය්හම්පි පස්සිතුං චක්ඛූනි නත්ථී’ති. ‘යදි එවං, තව පාදා කහොන්තු, මම 

චක්ඛූනී’ති උකභොපි ‘සාධූ’ති සම්පටිච්ඡත්වා ජච්චන්කධො පීඨසප්පිං ඛන්ධං
ආකරොකපසි.කසොතස්සඛන්කධනිසීදිත්වාවාමහත්කථනස්සසීසං පරික්ඛිපිත්වා

දක්ඛිණහත්කථන ‘ඉමස්මිං ඨාකන මූලංආවරිත්වා ඨිතං, ඉමස්මිං පාසාකණො, 

වාමං මුඤ්ච දක්ඛිණං ගණ්හ, දක්ඛිණං මුඤ්ච වාමං ගණ්හා’ති මග්ගං 
නියකමත්වාආචික්ඛති.එවංජච්චන්ධස්සපාදාපීඨසප්පිස්සචක්ඛූනීතිඋකභොපි 

සම්පකයොකගනඉච්ඡතට්ඨානංගන්ත්වාසුකඛනජීවිංසු. 

තත්ථ ජච්චන්කධොවියරූපොකයො, පීඨසප්පී වියඅරූපොකයො.පීඨසප්පිනා
විනා ජච්චන්ධස්ස දිසං ගන්තුං ගමනාභිසඞ්ඛාරස්ස අනිබ්බත්තිතොකලො විය
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රූපස්ස අරූකපන විනා ආදානගහණකචොපනං පාකපතුං අසමත්ථතා.
ජච්චන්කධනවිනාපීඨසප්පිස්සදිසංගන්තුංගමනාභිසඞ්ඛාරස්ස අප්පවත්තනං

විය පඤ්චකවොොකර රූපං, විනා අරූපස්ස අප්පවත්ති. ද්වින්නම්පි 
සම්පකයොකගන ඉච්ඡතට්ඨානං ගන්ත්වා සුකඛන ජීවිතොකලො විය
රූපාරූපධම්මානං අඤ්ඤමඤ්ඤකයොකගනසබ්බකිච්කචසුපවත්තිසම්භාකවොති.
අයංපඤ්කහොපඤ්චකවොොරභවවකසන ෙථිකතො. 

‘විසයග්ගාකහො’චාති, චක්ඛුරූපවිසයං ගණ්හාති.කසොතාදීනිසද්දාදිවිසකය. 

‘උපනිස්සයමත්ථකසො’ති, ‘උපනිස්සයකතො’ ච ‘අත්ථකතො’ ච. තත්ථ

අසම්භින්නත්තා චක්ඛුස්ස, ආපාථගතත්තා රූපානං, ආකලොෙසන්නිස්සිතං, 

මනසිොරකහතුෙං චතූහි පච්චකයහි උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, සද්ධිං
සම්පයුත්තධම්කමහි. තත්ථ මතස්සාපි චක්ඛු සම්භින්නං කහොති. ජීවකතො 

නිරුද්ධම්පි, පිත්කතන වා කසම්කහන වා රුහිකරන වා පලබුද්ධම්පි, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සපච්චකයොභවිතුංඅසක්කෙොන්තං‘සම්භින්නං’නාමකහොති. 
සක්කෙොන්තං අසම්භින්නං නාම. කසොතාදීසුපි එකසවනකයො. චක්ඛුස්මිං පන 
අසම්භින්කනපි බහිද්ධා රූපාරම්මකණ ආපාථං අනාගච්ඡන්කත
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං නුප්පජ්ජති. තස්මිං පන ආපාථං ආගච්ඡන්කතපි
ආකලොෙසන්නිස්සකය අසතිනුප්පජ්ජති. තස්මිං සන්කතපිකිරියමකනොධාතුයා
භවඞ්කග අනාවට්ටිකත නුප්පජ්ජති. ආවට්ටිකතකයව උප්පජ්ජති. එවං
උප්පජ්ජමානංසම්පයුත්තධම්කමහිසද්ධිංකයවඋප්පජ්ජති.ඉති ඉකමචත්තාකරො

පච්චකයලභිත්වාඋප්පජ්ජතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණං(ම.නි.1.306කථොෙං විසදිසං). 

අසම්භින්නත්තා කසොතස්ස, ආපාථගතත්තා සද්දානං, ආොසසන්නිස්සිතං, 

මනසිොරකහතුෙං චතූහි පච්චකයහි උප්පජ්ජති කසොතවිඤ්ඤාණං, සද්ධිං
සම්පයුත්තධම්කමහි. තත්ථ ‘ආොසසන්නිස්සිත’න්ති ආොසසන්නිස්සයං

ලද්ධාව උප්පජ්ජති, න විනා කතන. න හි පිහිතෙණ්ණච්ඡද්දස්ස 
කසොතවිඤ්ඤාණං පවත්තති. කසසං පුරිමනකයකනවකවදිතබ්බං. යථා කචත්ථ
එවංඉකතොපකරසුපි. විකසසමත්තංපනවක්ඛාම. 

අසම්භින්නත්තාඝානස්ස, ආපාථගතත්තාගන්ධානං, වාකයොසන්නිස්සිතං, 

මනසිොරකහතුෙං චතූහි පච්චකයහි උප්පජ්ජති ඝානවිඤ්ඤාණං, සද්ධිං

සම්පයුත්තධම්කමහි. තත්ථ ‘වාකයොසන්නිස්සිත’න්ති ඝානබිලං වායුම්හි

පවිසන්කතකයවඋප්පජ්ජති, තස්මිංඅසති නුප්පජ්ජතීතිඅත්කථො. 

අසම්භින්නත්තා ජිව්හාය, ආපාථගතත්තා රසානං, ආකපොසන්නිස්සිතං, 

මනසිොරකහතුෙං චතූහි පච්චකයහි උප්පජ්ජති ජිව්හාවිඤ්ඤාණං, සද්ධිං
සම්පයුත්තධම්කමහි. තත්ථ ‘ආකපොසන්නිස්සිත’න්ති ජිව්හාකතමනං ආපං 
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ලද්ධාවඋප්පජ්ජති, නවිනාකතන.සුක්ඛජිව්හානඤ්හිසුක්ඛඛාදනීකයජිව්හාය 
ඨපිකතපිජිව්හාවිඤ්ඤාණංනුප්පජ්ජකතව. 

අසම්භින්නත්තා ොයස්ස, ආපාථගතත්තා කඵොට්ඨබ්බානං, 

පථවිසන්නිස්සිතං, මනසිොරකහතුෙං චතූහි පච්චකයහි උප්පජ්ජති

ොයවිඤ්ඤාණං, සද්ධිං සම්පයුත්තධම්කමහි. තත්ථ ‘පථවිසන්නිස්සිත’න්ති

ොයපසාදපච්චයං පථවිසන්නිස්සයං ලද්ධාව උප්පජ්ජති, න කතන විනා.
ොයද්වාරස්මිඤ්හි බහිද්ධාමහාභූතාරම්මණං අජ්ඣත්තිෙං ොයපසාදං
ඝට්කටත්වාපසාදපච්චකයසුමහාභූකතසු පටිහඤ්ඤති. 

අසම්භින්නත්තා මනස්ස, ආපාථගතත්තා ධම්මානං, වත්ථුසන්නිස්සිතං, 

මනසිොරකහතුෙං චතූහි පච්චකයහි උප්පජ්ජති මකනොවිඤ්ඤාණං, සද්ධිං

සම්පයුත්තධම්කමහි. තත්ථ ‘මකනො’ති භවඞ්ගචිත්තං. තං නිරුද්ධම්පි, 
ආවජ්ජනචිත්තස්ස පච්චකයො භවිතුං අසමත්ථං මන්දථාමගතකමව

පවත්තමානම්පි, සම්භින්නං නාම කහොති. ආවජ්ජනස්ස පන පච්චකයො භවිතුං

සමත්ථං අසම්භින්නං නාම. ‘ආපාථගතත්තා ධම්මාන’න්ති ධම්මාරම්මකණ
ආපාථගකත. ‘වත්ථුසන්නිස්සිත’න්ති හදයවත්ථුසන්නිස්සයං ලද්ධාව

උප්පජ්ජති, න කතන විනා. අයම්පි පඤ්කහො පඤ්චකවොොරභවං සන්ධාය
ෙථිකතො. ‘මනසිොරකහතුෙ’න්ති කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා භවඞ්කග

ආවට්ටිකතකයව උප්පජ්ජතීති අත්කථො. අයං තාව ‘උපනිස්සයමත්ථකසො’ති
එත්ථඋපනිස්සයවණ්ණනා. 

‘අත්ථකතො’පනචක්ඛුදස්සනත්ථං, කසොතංසවනත්ථං, ඝානං ඝායනත්ථං, 

ජිව්හාසායනත්ථා, ොකයොඵුසනත්කථො, මකනො විජානනත්කථො.තත්ථදස්සනං
අත්කථොඅස්ස.තඤ්හිකතනනිප්ඵාකදතබ්බන්ති දස්සනත්ථං.කසකසසුපිඑකසව

නකයො. එත්තාවතා තිපිටෙචූළනාගත්කථරවාකද කසොළසෙමග්කගො නිට්ඨිකතො, 
සද්ධිංද්වාදසෙමග්කගනකචවඅකහතුෙට්ඨකෙන චාති. 

ඉදානි කමොරවාපීවාසීමහාදත් ත්කථරවාකද ද්වාදසෙමග්ගෙථා කහොති.
තත්ථසාකෙතපඤ්හඋස්සදකිත්තනකහතුකිත්තනානි පාෙතිොකනව.අයංපන

කථකරොඅසඞ්ඛාරිෙසසඞ්ඛාරිකෙසුකදොසංදිස්වා ‘අසඞ්ඛාරිෙංඅසඞ්ඛාරිෙකමව

විපාෙං කදති, කනො සසඞ්ඛාරිෙං; සසඞ්ඛාරිෙම්පි සසඞ්ඛාරිෙකමව කනො
අසඞ්ඛාරිෙ’න්තිආහ.ජවකනනකචසචිත්තනියාමංනෙකථති.ආරම්මකණන 
පන කවදනානියාමං ෙකථති. කතනස්ස විපාකුද්ධාකර ද්වාදසෙමග්කගො නාම

ජාකතො. දසෙමග්කගොපි, අකහතුෙට්ඨෙම්පිඑත්කථවපවිට්ඨං. 

තත්රායං නකයො – කසොමනස්සසහගතතිකහතුෙඅසඞ්ඛාරිෙචිත්කතන හි
ෙම්කම ආයූහිකත තාදිකසකනව විපාෙචිත්කතන ගහිතපටිසන්ධිෙස්ස
වුඩ්ඪිප්පත්තස්ස චක්ඛුද්වාකර ‘ඉට්ඨාරම්මකණ’ ආපාථගකත කහට්ඨා
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පටුන 

වුත්තනකයකනව තකයො කමොඝවාරා කහොන්ති. තස්ස කුසලකතො චත්තාරි

කසොමනස්සසහගතානි, අකුසලකතො චත්තාරි, කිරියකතො පඤ්චාති ඉකමසං 
කතරසන්නං චිත්තානං අඤ්ඤතකරන ජවිතපරිකයොසාකන තදාරම්මණං
පතිට්ඨහමානං කසොමනස්සසහගතඅසඞ්ඛාරිෙතිකහතුෙචිත්තම්පි

දුකහතුෙචිත්තම්පිපතිට්ඨාති.එවමස්ස චක්ඛුද්වාකරචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනිතීණි, 

තදාරම්මණානිද්කවති, පඤ්ච ගණනූපගචිත්තානිකහොන්ති. 

ආරම්මකණන පන කවදනං පරිවත්කතත්වා කුසලකතො චතුන්නං, 

අකුසලකතො චතුන්නං, කිරියකතො චතුන්නන්ති, ද්වාදසන්නං
උකපක්ඛාසහගතචිත්තානං අඤ්ඤතකරන ජවිතාවසාකන
උකපක්ඛාසහගතතිකහතුෙඅසඞ්ඛාරිෙවිපාෙම්පි දුකහතුෙඅසඞ්ඛාරිෙවිපාෙම්පි 

තදාරම්මණං හුත්වා උප්පජ්ජති. එවමස්ස චක්ඛුද්වාකර

උකපක්ඛාසහගතසන්තීරණං, ඉමානි ද්කව තදාරම්මණානීති, තීණි
ගණනූපගචිත්තානි කහොන්ති. තානි පුරිකමහි පඤ්චහි සද්ධිං අට්ඨ.
කසොතද්වාරාදීසුපි අට්ඨ අට්ඨාති එොය කචතනාය ෙම්කම ආයූහිකත
සමචත්තාලීස චිත්තානි උප්පජ්ජන්ති. අග්ගහිතග්ගහකණන පන චක්ඛුද්වාකර

අට්ඨ, කසොතවිඤ්ඤාණාදීනි චත්තාරීති, ද්වාදස කහොන්ති. තත්ථ
‘මූලභවඞ්ගතා’‘ආගන්තුෙභවඞ්ගතා’‘අම්කබොපමනියාමෙථා’ ච
වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බා. 

කසොමනස්සසහගතතිකහතුෙසසඞ්ඛාරිෙකුසලචිත්කතන ෙම්කම
ආයූහිකතපි උකපක්ඛාසහගතතිකහතුෙඅසඞ්ඛාරිෙසසඞ්ඛාරිකෙහි ෙම්කම
ආයූහිකතපි එකසව නකයො. තත්ථ යන්කතොපමාපි එත්ථ පාෙතිො එව.
එත්තාවතා තිකහතුෙෙම්කමන තිකහතුෙපටිසන්ධි කහොතීති වාකරො ෙථිකතො.
තිකහතුෙෙම්කමන දුකහතුෙපටිසන්ධි කහොතීති වාකරො පන පටිච්ඡන්කනො
හුත්වා ගකතො. 

ඉදානි දුකහතුෙෙම්කමන දුකහතුෙපටිසන්ධිෙථා කහොති.
කසොමනස්සසහගතදුකහතුෙඅසඞ්ඛාරිෙචිත්කතන හි ෙම්කම ආයූහිකත
තාදිකසකනව විපාෙචිත්කතන ගහිතපටිසන්ධිෙස්ස වුඩ්ඪිප්පත්තස්ස
චක්ඛුද්වාකර ඉට්ඨාරම්මකණ ආපාථගකත කහට්ඨා වුත්තනකයකනව තකයො

කමොඝවාරා කහොන්ති. දුකහතුෙස්ස පන ජවනකිරියා නත්ථි. තස්මා කුසලකතො

චත්තාරි කසොමනස්සසහගතානි, අකුසලකතො චත්තාරීති ඉකමසං අට්ඨන්නං
අඤ්ඤතකරන ජවිතපරිකයොසාකන දුකහතුෙකමව 
කසොමනස්සසහගතඅසඞ්ඛාරිෙං තදාරම්මණං කහොති. එවමස්ස

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි තීණි, ඉදඤ්ච තදාරම්මණන්ති, චත්තාරි

ගණනූපගචිත්තානි කහොන්ති. ‘ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මකණ’ පන කුසලකතො

උකපක්ඛාසහගතානං චතුන්නං, අකුසලකතො චතුන්නන්ති, අට්ඨන්නං
අඤ්ඤතකරන ජවිතපරිකයොසාකන දුකහතුෙකමව උකපක්ඛාසහගතං 
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අසඞ්ඛාරිෙං තදාරම්මණං කහොති. එවමස්ස උකපක්ඛාසහගතසන්තීරණං, 

ඉදඤ්ච තදාරම්මණන්ති, ද්කව ගණනූපගචිත්තානි කහොන්ති. තානි පුරිකමහි
චතූහිසද්ධිංඡ. කසොතද්වාරාදීසුපිඡඡාතිඑොයකචතනායෙම්කමආයූහිකත

සමතිංස චිත්තානි උප්පජ්ජන්ති. අග්ගහිතග්ගහකණන පන චක්ඛුද්වාකර ඡ, 
කසොතවිඤ්ඤාණාදීනිචත්තාරීති දසකහොන්ති.අම්කබොපමනියාමෙථාපාෙතිො
එව.යන්කතොපමාඉධනලබ්භතීතිවුත්තං. 

කසොමනස්සසහගතදුකහතුෙසසඞ්ඛාරිෙකුසලචිත්කතන ෙම්කමආයූහිකතපි 

උකපක්ඛාසහගතදුකහතුෙඅසඞ්ඛාරිෙසසඞ්ඛාරිකෙහි ෙම්කම ආයූහිකතපි
එකසව නකයො. එත්තාවතා දුකහතුෙෙම්කමන දුකහතුෙපටිසන්ධි කහොතීති
වාකරොෙථිකතො. 

අකහතුෙපටිසන්ධි කහොතීති වාකරො පන එවං කවදිතබ්කබො – කුසලකතො

චතූහි ඤාණවිප්පයුත්කතහි ෙම්කම ආයූහිකත, 
කුසලවිපාොකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා උකපක්ඛාසහගතාය පටිසන්ධියා

ගහිතාය, ෙම්මසදිසා පටිසන්ධීති න වත්තබ්බා. ඉකතො පට්ඨාය කහට්ඨා
වුත්තනකයකනව ෙකථත්වා ඉට්කඨපි ඉට්ඨමජ්ඣත්කතපි චිත්තප්පවත්ති
කවදිතබ්බා.ඉමස්සහිකථරස්සවාකදපිණ් ජවනංජවති.කසසාඉදංපන ජවනං
කුසලත්ථාය වා අකුසලත්ථාය වා කෙො නියාකමතීතිආදිෙථා සබ්බා කහට්ඨා 
වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බාති.එත්තාවතාකමොරවාපීවාසීමහාදත්තත්කථරවාකද 
ද්වාදසෙමග්කගොනිට්ඨිකතොසද්ධිංදසෙමග්කගනකචවඅකහතුෙට්ඨකෙනච. 

ඉදානි මහාධම්මරක්ඛි ත්කථරවාකද දසෙමග්ගෙථා කහොති. තත්ථ
සාකෙතපඤ්හඋස්සදකිත්තනානි පාෙතිොකනව. කහතුකිත්තකන පන අයං
විකසකසො. තිකහතුෙෙම්මං තිකහතුෙවිපාෙම්පි දුකහතුෙවිපාෙම්පි 

අකහතුෙවිපාෙම්පිකදති.දුකහතුෙෙම්මංතිකහතුෙකමවනකදති, ඉතරං කදති.

තිකහතුෙෙම්කමනපටිසන්ධිතිකහතුොවකහොති; දුකහතුොකහතුොනකහොති. 

දුකහතුෙෙම්කමන දුකහතුොකහතුො කහොති, තිකහතුො න කහොති.

අසඞ්ඛාරිෙෙම්මං විපාෙං අසඞ්ඛාරිෙකමව කදති, කනො සසඞ්ඛාරිෙං.

සසඞ්ඛාරිෙම්පි සසඞ්ඛාරිෙකමව කදති, කනො අසඞ්ඛාරිෙං. ආරම්මකණන
කවදනා පරිවත්කතතබ්බා. ජවනං පිණ් ජවනකමව ජවති. ආදිකතො පට්ඨාය
චිත්තානිෙකථතබ්බානි. 

තත්රායං ෙථා – එකෙො පඨමකුසලචිත්කතන ෙම්මං ආයූහති, 
පඨමවිපාෙචිත්කතකනවපටිසන්ධිංගණ්හාති.අයංෙම්මසදිසාපටිසන්ධි.තස්ස 

වුඩ්ඪිප්පත්තස්ස චක්ඛුද්වාකර ‘ඉට්ඨාරම්මකණ’ආපාථගකත වුත්තනකයකනව
තකයො කමොඝවාරා කහොන්ති. අථස්ස කහට්ඨා වුත්තානං කතරසන්නං
කසොමනස්සසහගතජවනානං අඤ්ඤතකරන ජවිතපරිකයොසාකන
පඨමවිපාෙචිත්තකමවතදාරම්මණං කහොති.තං‘මූලභවඞ්ගං’‘තදාරම්මණ’න්ති
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ද්කව නාමානි ලභති. එවමස්ස චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි තීණි, ඉදඤ්ච

තදාරම්මණන්ති, චත්තාරි ගණනූපගචිත්තානි කහොන්ති.
‘ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මකණ’ කහට්ඨා වුත්තානංකයව ද්වාදසන්නං
උකපක්ඛාසහගතජවනානං අඤ්ඤතකරන ජවිතපරිකයොසාකන
උකපක්ඛාසහගතංතිකහතුෙං අසඞ්ඛාරිෙචිත්තංතදාරම්මණතායපවත්තති.තං
‘ආගන්තුෙභවඞ්ගං’‘තදාරම්මණ’න්ති ද්කව නාමානි ලභති. එවමස්ස
උකපක්ඛාසහගතසන්තීරණංඉදඤ්චතදාරම්මණන්තිද්කව ගණනූපගචිත්තානි.
තානි පුරිකමහි චතූහි සද්ධිං ඡ කහොන්ති. එවං එොය කචතනාය ෙම්කම 
ආයූහිකත පඤ්චසු ද්වාකරසු සමතිංස චිත්තානි උප්පජ්ජන්ති.

අග්ගහිතග්ගහකණනපන චක්ඛුද්වාකරඡ, කසොතවිඤ්ඤාණාදීනිචත්තාරීතිදස
කහොන්ති.අම්කබොපමනියාමෙථා පාෙතිොකයව. 

දුතියතතියචතුත්ථකුසලචිත්කතහි ෙම්කම ආයූහිකතපි එත්තොකනව 
විපාෙචිත්තානි කහොන්ති. චතූහි උකපක්ඛාසහගතචිත්කතහිආයූහිකතපි එකසව
නකයො. ඉධ පන පඨමං ඉට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මණං දස්කසතබ්බං. පච්ඡා
ඉට්ඨාරම්මකණන කවදනා පරිවත්කතතබ්බා. අම්කබොපමනියාමෙථා පාෙතිො
එව.යන්කතොපමානලබ්භති. ‘කුසලකතොපන චතුන්නංඤාණවිප්පයුත්තානං
අඤ්ඤතකරන ෙම්කම ආයූහිකත’ති ඉකතො පට්ඨාය සබ්බං විත්ථාකරත්වා
අකහතුෙට්ඨෙං ෙකථතබ්බං. එත්තාවතා මහාධම්මරක්ඛිතත්කථරවාකද 

දසෙමග්කගොනිට්ඨිකතොකහොති, සද්ධිංඅකහතුෙට්ඨකෙනාති. 

ඉකමසං පන තිණ්ණං කථරානං ෙතරස්ස වාකදො ගකහතබ්කබොති? න
ෙස්සචි එෙංකසන. සබ්කබසං පන වාකදසු යුත්තං ගකහතබ්බං.
පඨමවාදස්මිඤ්හි සසඞ්ඛාරාසඞ්ඛාරවිධානං පච්චයකභදකතො අධිප්කපතං.

කතකනත්ථ, අසඞ්ඛාරිෙකුසලස්ස දුබ්බලපච්චකයහි උප්පන්නං

සසඞ්ඛාරිෙවිපාෙං, සසඞ්ඛාරිෙකුසලස්ස බලවපච්චකයහි උප්පන්නං

අසඞ්ඛාරිෙවිපාෙඤ්ච ගකහත්වා, ලබ්භමානානිපි කිරියජවනානි පහාය, 

කුසලජවකනන තදාරම්මණං ආරම්මකණන ච කවදනං නියාකමත්වා, 
කසක්ඛපුථුජ්ජනවකසන කසොළසෙමග්කගො ෙථිකතො. යං පකනත්ථ 

අකුසලජවනාවසාකනඅකහතුෙවිපාෙකමවතදාරම්මණංදස්සිතං, තංඉතකරසු

න දස්සිතකමව. තස්මා තං තත්ථ කතසු වුත්තං සකහතුෙවිපාෙඤ්ච, එත්ථාපි
සබ්බමිදං ලබ්භකතව. තත්රායංනකයො – යදා හිකුසලජවනානං අන්තරන්තරා

අකුසලං ජවති, තදා කුසලාවසාකන ආචිණ්ණසදිසකමව, අකුසලාවසාකන 
සකහතුෙං තදාරම්මණං යුත්තං. යදා නිරන්තරං අකුසලකමවතදා අකහතුෙං.
එවංතාවපඨමවාකදයුත්තංගකහතබ්බං. 

දුතියවාකද පන කුසලකතො සසඞ්ඛාරාසඞ්ඛාරවිධානං අධිප්කපතං. 

කතකනත්ථ අසඞ්ඛාරිෙකුසලස්ස අසඞ්ඛාරිෙකමව විපාෙං, 

සසඞ්ඛාරිෙකුසලස්ස ච සසඞ්ඛාරිෙකමව ගකහත්වා, ජවකනන



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩො 

287 

පටුන 

තදාරම්මණනියාමං අෙත්වා, සබ්කබසම්පි කසක්ඛාකසක්ඛපුථුජ්ජනානං
උප්පත්තිරකහො පිණ් ජවනවකසකනව ද්වාදසෙමග්කගො ෙථිකතො. 
තිකහතුෙජවනාවසාකන පකනත්ථ තිකහතුෙං තදාරම්මණං යුත්තං.

දුකහතුෙජවනාවසාකන දුකහතුෙං, අකහතුෙජවනාවසාකන අකහතුෙං
භාකජත්වාපනනවුත්තං.එවංදුතියවාකදයුත්තං ගකහතබ්බං. 

තතියවාකදපි කුසලකතොව අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරවිධානං අධිප්කපතං. 

‘තිකහතුෙෙම්මං තිකහතුෙවිපාෙම්පි දුකහතුෙවිපාෙම්පි අකහතුෙවිපාෙම්පි
කදතී’ති පන වචනකතො අසඞ්ඛාරිෙතිකහතුෙපටිසන්ධිෙස්ස
අසඞ්ඛාරිෙදුකහතුකෙනපි තදාරම්මකණන භවිතබ්බං. තං අදස්කසත්වා
කහතුසදිසකමව තදාරම්මණං දස්සිතං. තං පුරිමාය කහතුකිත්තනලද්ධියා න
යුජ්ජති.කෙවලංදසෙමග්ගවිභාවනත්ථකමවවුත්තං.ඉතරම්පිපන ලබ්භකතව.
එවංතතියවාකදපියුත්තංගකහතබ්බං.අයඤ්චසබ්බාපිපටිසන්ධිජනෙස්කසව 
ෙම්මස්සවිපාෙංසන්ධායතදාරම්මණෙථා.‘සකහතුෙංභවඞ්ගංඅකහතුෙස්ස

භවඞ්ගස්ස අනන්තරපච්චකයනපච්චකයො’ති (පට්ඨා. 3.1.102) වචනකතො පන
නානාෙම්කමන අකහතුෙපටිසන්ධිෙස්සාපි සකහතුෙවිපාෙං තදාරම්මණං
උප්පජ්ජති.තස්ස උප්පත්තිවිධානංමහාපෙරකණආවිභවිස්සතීති. 

ොමාවචරකුසලවිපාෙෙථානිට්ඨිතා. 

රූපාවචරාරූපාවචරවිපාෙෙථා 

499. ඉදානි රූපාවචරාදිවිපාෙං දස්කසතුං පුන ෙ කම ධම්මා

අබයාෙ ාතිආදිආරද්ධං.තත්ථයස්මාොමාවචරවිපාෙං අත්තකනොකුසකලන

සදිසම්පි කහොති, අසදිසම්පි, තස්මා න තං කුසලානුගතිෙං ෙත්වා භාජිතං.
රූපාවචරාරූපාවචරවිපාෙං පන යථා හත්ථිඅස්සපබ්බතාදීනං ඡායා

හත්ථිආදිසදිසාව කහොන්ති, තථා අත්තකනො කුසලසදිසකමව කහොතීති

කුසලානුගතිෙංෙත්වාභාජිතං. ොමාවචරෙම්මඤ්චයදාෙදාචි විපාෙංකදති, 

රූපාවචරාරූපාවචරංපන අනන්තරාකයන, දුතියස්මිංකයවඅත්තභාකව, විපාෙං
කදතීතිපිකුසලානුගතිෙකමවෙත්වා භාජිතං. කසසංකුසකලවුත්තනකයකනව
කවදිතබ්බං.අයංපනවිකසකසො–පටිපදාදිකභකදොච හීනපණීතමජ්ඣිමභාකවො
ච එකතසු ඣානාගමනකතො කවදිතබ්කබො. ඡන්දාදීනං පන අඤ්ඤතරං ධුරං 
ෙත්වාඅනුප්පාදනීයත්තානිරධිපතිොකනවඑතානීති. 

රූපාවචරාරූපාවචරවිපාෙෙථානිට්ඨිතා. 

කලොකුත්තරවිපාෙෙථා 

505. කලොකුත්තරවිපාෙම්පි කුසලසදිසත්තා කුසලානුගතිෙකමව ෙත්වා
භාජිතං. යස්මා පන කතභූමෙකුසලං චුතිපටිසන්ධිවකසන වට්ටං ආචිනාති
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වඩ්කෙති, තස්මා තත්ථ ෙ ත් ා උපචි ත් ාති වුත්තං. කලොකුත්තරං පන

කතන ආචිතම්පි අපචිනාති, සයම්පි චුතිපටිසන්ධිවකසන න ආචිනාති, 

කතකනත්ථ‘ෙතත්තාඋපචිතත්තා’ති අවත්වා ෙ ත් ාභාවි ත් ාතිවුත්තං. 

සුඤ්ඤ න්තිආදීසු ‘මග්කගො’ තාව ‘ආගමනකතො සගුණකතො

ආරම්මණකතොතිතීහිොරකණහිනාමංලභතී’ති, ඉදං කහට්ඨාකුසලාධිොකර 
විත්ථාරිතං.තත්ථසුත්තන්තිෙපරියාකයනසගුණකතොපිආරම්මණකතොපිනාමං
ලභති. පරියායකදසනා කහසා. අභිධම්මෙථා පන නිප්පරියායකදසනා. තස්මා

ඉධ සගුණකතො වා ආරම්මණකතො වා නාමං න ලභති, ආගමනකතොව ලභති.
ආගමනකමවහිධුරං.තංදුවිධංකහොති–විපස්සනාගමනං මග්ගාගමනන්ති. 

තත්ථ මග්ගස්ස ආගතට්ඨාකන විපස්සනාගමනං ධුරං, ඵලස්ස 

ආගතට්ඨාකන මග්ගාගමනං ධුරන්ති, ඉදම්පි කහට්ඨා වුත්තකමව. කතසු ඉදං

ඵලස්ස ආගතට්ඨානං, තස්මා ඉධ මග්ගාගමනං ධුරන්ති කවදිතබ්බං. කසො
පකනස මග්කගො ආගමනකතො ‘සුඤ්ඤත’න්ති නාමං ලභිත්වා සගුණකතො ච

ආරම්මණකතො ච ‘අනිමිත්කතො’‘අප්පණිහිකතො’තිපි වුච්චති. තස්මා සයං

ආගමනීයට්ඨාකනඨත්වාඅත්තකනො ඵලස්සතීණිනාමානිකදති.ෙථං? අයඤ්හි
සුද්ධාගමනවකසකනවලද්ධනාකමො‘සුඤ්ඤතමග්කගො’ සයංආගමනීයට්ඨාකන
ඨත්වා අත්තකනො ඵලස්ස නාමං දදමාකනො ‘සුඤ්ඤත’න්ති නාමං අොසි. 

‘සුඤ්ඤතඅනිමිත්තමග්කගො’සයංආගමනීයට්ඨාකනඨත්වාඅත්තකනොඵලස්ස

නාමං දදමාකනො ‘අනිමිත්ත’න්තිනාමං අොසි. ‘සුඤ්ඤතඅප්පණිහිතමග්කගො’
සයං ආගමනීයට්ඨාකන ඨත්වා අත්තකනො ඵලස්ස නාමං දදමාකනො
‘අප්පණිහිත’න්ති නාමං අොසි. ඉමානි පන තීණි නාමානි මග්ගානන්තකර

ඵලචිත්තස්මිංකයව ඉමිනා නකයන ලබ්භන්ති, කනො අපරභාකග
වළඤ්ජනෙඵලසමාපත්තියා. අපරභාකග පන අනිච්චතාදීහි තීහි විපස්සනාහි 
විපස්සිතුං සක්කෙොති. අථස්ස වුට්ඨිතවුට්ඨිතවිපස්සනාවකසන 
අනිමිත්තඅප්පණිහිතසුඤ්ඤතසඞ්ඛාතානි තීණි ඵලානි උප්පජ්ජන්ති. කතසං
තාකනව සඞ්ඛාරාරම්මණානි. අනිච්චානුපස්සනාදීනි ඤාණානි
අනුකලොමඤාණානිනාමකහොන්ති. 

කයො චායං සුඤ්ඤතමග්කග වුත්කතො. අප්පණිහිතමග්කගපි එකසව නකයො. 
අයම්පි හි සුද්ධාගමනවකසන ලද්ධනාකමො ‘අප්පණිහිතමග්කගො’ සයං
ආගමනීයට්ඨාකනඨත්වා අත්තකනොඵලස්සනාමංදදමාකනො‘අප්පණිහිත’න්ති

නාමං අොසි. ‘අප්පණිහිතඅනිමිත්තමග්කගො’ සයං ආගමනීයට්ඨාකන ඨත්වා

අත්තකනො ඵලස්ස නාමං දදමාකනො ‘අනිමිත්ත’න්ති නාමං අොසි.
‘අප්පණිහිතසුඤ්ඤතමග්කගො’ සයං ආගමනීයට්ඨාකන ඨත්වා අත්තකනො
ඵලස්සනාමං දදමාකනො ‘සුඤ්ඤත’න්තිනාමං අොසි. ඉමානිපිතීණිනාමානි

මග්ගානන්තකර ඵලචිත්තස්මිංකයව ඉමිනා නකයන ලබ්භන්ති, න අපරභාකග
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වළඤ්ජනෙඵලසමාපත්තියාති. එවං ඉමස්මිං විපාෙනිද්කදකස කුසලචිත්කතහි 
තිගුණානිවිපාෙචිත්තානිකවදිතබ්බානි. 

යථා පන කතභූමෙකුසලානි අත්තකනො විපාෙං අධිපතිං ලභාකපතුං න 

සක්කෙොන්ති, න එවං කලොකුත්තරකුසලානි. ෙස්මා? කතභූමෙකුසලානඤ්හි
අඤ්කඤො ආයූහනොකලො අඤ්කඤො විපච්චනොකලො. කතන තානි අත්තකනො

විපාෙංඅධිපතිංලභාකපතුංනසක්කෙොන්ති. කලොකුත්තරානිපනතායසද්ධාය, 

තස්මිං වීරිකය, තාය සතියා, තස්මිං සමාධිම්හි, තාය පඤ්ඤාය අවූපසන්තාය, 

අපණ්ණෙංඅවිරද්ධංමග්ගානන්තරකමව විපාෙංපටිලභන්ති, කතනඅත්තකනො
විපාෙංඅධිපතිංලභාකපතුංසක්කෙොන්ති. 

යථාහිපරිත්තෙස්සඅග්ගිකනොගතට්ඨාකනඅග්ගිස්මිං නිබ්බුතමත්කතකයව

උණ්හාොකරො නිබ්බායිත්වා කිඤ්චි න කහොති, මහන්තං පන ආදිත්තං 
අග්ගික්ඛන්ධං නිබ්බාකපත්වා කගොමයපරිභණ්ක  ෙකතපි උණ්හාොකරො

අවූපසන්කතොව කහොති, එවකමව කතභූමෙකුසකල අඤ්කඤො ෙම්මක්ඛකණො
අඤ්කඤො විපාෙක්ඛකණො පරිත්තඅග්ගිට්ඨාකන උණ්හභාවනිබ්බුතොකලො විය
කහොති. තස්මා තං අත්තකනො විපාෙං අධිපතිං ලභාකපතුං න සක්කෙොති.

කලොකුත්තකර පන තාය සද්ධාය…කප.… තාය පඤ්ඤාය අවූපසන්තාය, 

මග්ගානන්තරකමව ඵලං උප්පජ්ජති, තස්මා තං අත්තකනො විපාෙං අධිපතිං
ලභාකපතීති කවදිතබ්බං. කතනාහු කපොරාණා – ‘විපාකෙ අධිපති නත්ථි
ඨකපත්වා කලොකුත්තර’න්ති. 

555. චතුත්ථඵලනිද්කදකස අඤ්ඤා ාවින්ද්රියන්ති අඤ්ඤාතාවිකනො චතූසු

සච්කචසු නිට්ඨිතඤාණකිච්චස්ස ඉන්ද්රියං, අඤ්ඤාතාවීනං වා චතූසු සච්කචසු 
නිට්ඨිතකිච්චානං චත්තාරි සච්චානි ඤත්වා පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිතානං ධම්මානං 
අබ්භන්තකර ඉන්දට්ඨසාධකනන ඉන්ද්රියං. නිද්කදසවාකරපිස්ස 

අඤ්ඤා ාවීනන්ති ආජානිත්වා ඨිතානං. ධම්මානන්ති සම්පයුත්තධම්මානං

අබ්භන්තකර. අඤ්ඤාතිආජානනා, පඤ්ඤාපජානනාතිආදීනි වුත්තත්ථාකනව. 

මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නන්ති ඵලමග්ගස්ස අඞ්ගං, ඵලමග්කග ච
පරියාපන්නන්තිඅත්කථො. 

අපිකචත්ථඉදංපකිණ්ණෙං–එෙංඉන්ද්රියංඑෙංඨානංගච්ඡති, එෙංඡ

ඨානානි ගච්ඡති, එෙං එෙං ඨානං ගච්ඡති. එෙඤ්හි 

‘අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං’එෙංඨානංගච්ඡතිකසොතාපත්තිමග්ගං.එෙං 

‘අඤ්ඤින්ද්රියං’කහට්ඨාතීණිඵලානි, උපරිතකයොමග්කගතිඡඨානානිගච්ඡති.

එෙං ‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං’ එෙං ඨානං ගච්ඡති අරහත්තඵලං. සබ්කබසුපි
මග්ගඵකලසු අත්ථකතොඅට්ඨඅට්ඨඉන්ද්රියානීතිචතුසට්ඨිකලොකුත්තරින්ද්රියානි
ෙථිතානි. පාළිකතො පන නව නව ෙත්වා ද්වාසත්තති කහොන්ති. මග්කග
මග්ගඞ්ගන්ති වුත්තං. ඵකලපි මග්ගඞ්ගං. මග්කග කබොජ්ඣඞ්කගොති වුත්කතො
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ඵකලපි කබොජ්ඣඞ්කගො. මග්ගක්ඛකණ ආරති විරතීති වුත්තා ඵලක්ඛකණපි

ආරති විරතීති. තත්ථ මග්කගො මග්ගභාකවකනව මග්කගො, ඵලං පන මග්ගං

උපාදායමග්කගොනාම; ඵලඞ්ගංඵලපරියාපන්නන්තිවත්තුම්පිවට්ටති. මග්කග

බුජ්ඣනෙස්ස අඞ්කගොති සම්කබොජ්ඣඞ්කගො, ඵකල බුද්ධස්ස අඞ්කගොති
සම්කබොජ්ඣඞ්කගො.මග්කගආරමණවිරමණවකසකනවආරතිවිරති. ඵකලපන
ආරතිවිරතිවකසනාති. 

කලොකුත්තරවිපාෙෙථානිට්ඨිතා. 

අකුසලවිපාෙෙථා 

556. ඉකතො පරානි අකුසලවිපාොනි – පඤ්ච

චක්ඛුකසොතඝානජිව්හාොයවිඤ්ඤාණානි, එො මකනොධාතු, එො
මකනොවිඤ්ඤාණධාතූති ඉමානි සත්ත චිත්තානි – පාළිකතො ච අත්ථකතො ච 

කහට්ඨාවුත්කතහිතාදිකසකහවකුසලවිපාෙචිත්කතහිසදිසානි. 

කෙවලඤ්හි තානි කුසලෙම්මපච්චයානි ඉමානි අකුසලෙම්මපච්චයානි. 

තානි ච ඉට්ඨඉට්ඨමජ්ඣත්කතසු ආරම්මකණසු වත්තන්ති, ඉමානි 

අනිට්ඨඅනිට්ඨමජ්ඣත්කතසු. තත්ථ ච සුඛසහගතං ොයවිඤ්ඤාණං, ඉධ

දුක්ඛසහගතං. තත්ථ ච උකපක්ඛාසහගතා මකනොවිඤ්ඤාණධාතු මනුස්කසසු 
ජච්චන්ධාදීනං පටිසන්ධිං ආදිං ෙත්වා පඤ්චසු ඨාකනසු විපච්චති. ඉධ පන 

එොදසවිකධනාපි අකුසලචිත්කතන ෙම්කම ආයූහිකත
ෙම්මෙම්මනිමිත්තගතිනිමිත්කතසු අඤ්ඤතරං ආරම්මණං ෙත්වා චතූසු

අපාකයසු පටිසන්ධි හුත්වා විපච්චති; දුතියවාරකතො පට්ඨාය යාවතායුෙං

භවඞ්ගං හුත්වා, අනිට්ඨඅනිට්ඨමජ්ඣත්තාරම්මණාය පඤ්චවිඤ්ඤාණවීථියා

සන්තීරණං හුත්වා, බලවාරම්මකණ ඡසු ද්වාකරසු තදාරම්මණං හුත්වා, 

මරණොකලචුතිහුත්වාති, එවංපඤ්චසුඑවඨාකනසුවිපච්චතීති. 

අකුසලවිපාෙෙථානිට්ඨිතා. 

කිරියාබයාෙතවණ්ණනා 

මකනොධාතුචිත්තං 

566. ඉදානි කිරියාබයාෙතං භාකජත්වා දස්කසතුං පුන ෙ කම ධම්මා

අබයාෙ ාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ කිරියාති ෙරණමත්තං. සබ්කබසුකයව හි
කිරියචිත්කතසු යං ජවනභාවං අප්පත්තං තං වාතපුප්ඵං විය. යං

ජවනභාවප්පත්තං තං ඡන්නමූලෙරුක්ඛපුප්ඵං විය අඵලං කහොති, තංතං 
කිච්චසාධනවකසනපවත්තත්තාපනෙරණමත්තකමවකහොති.තස්මාකිරියාති

වුත්තං. කනවකුසලානාකුසලාතිආදීසු කුසලමූලසඞ්ඛාතස්ස කුසලකහතුකනො

අභාවා ‘කනවකුසලා’; අකුසලමූලසඞ්ඛාතස්ස අකුසලකහතුකනො අභාවා
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‘කනවඅකුසලා’; කයොනිකසොමනසිොරඅකයොනිකසොමනසිොරසඞ්ඛාතානම්පි 

කුසලාකුසලපච්චයානං අභාවා ‘කනවකුසලානාකුසලා’. 

කුසලාකුසලසඞ්ඛාතස්සජනෙකහතුකනො අභාවා කනවෙම්මවිපාො. 

ඉධාපිචිත්තස්කසෙග්ගතානිද්කදකසපවත්තිට්ඨිතිමත්තකමව ලබ්භති.ද්කව

පඤ්චවිඤ්ඤාණානි, තිස්කසො මකනොධාතුකයො, තිස්කසො

මකනොවිඤ්ඤාණධාතුකයො, විචිකිච්ඡාසහගතන්ති ඉකමසු සත්තරසසු චිත්කතසු
දුබ්බලත්තා සණ්ඨිති අවට්ඨිතිආදීනි න ලබ්භන්ති. කසසං සබ්බං

විපාෙමකනොධාතුනිද්කදකස වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං, අඤ්ඤත්ර
උප්පත්තිට්ඨානා.තඤ්හිචිත්තං පඤ්චවිඤ්ඤාණානන්තරංඋප්පජ්ජති.ඉදංපන

පඤ්චද්වාකර වළඤ්ජනෙප්පවත්තිොකල සබ්කබසං පුකර උප්පජ්ජති. ෙථං? 

චක්ඛුද්වාකර තාව ඉට්ඨඉට්ඨමජ්ඣත්තඅනිට්ඨඅනිට්ඨමජ්ඣත්කතසු
රූපාරම්මකණසු කයන කෙනචි පසාකද ඝට්ටිකත තං ආරම්මණං ගකහත්වා
ආවජ්ජනවකසන පුකරචාරිෙං හුත්වා භවඞ්ගං ආවට්ටයමානං උප්පජ්ජති.
කසොතද්වාරාදීසුපිඑකසවනකයොති. 

කිරියමකනොධාතුචිත්තංනිට්ඨිතං. 

කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුචිත්තානි 

568. මකනොවිඤ්ඤාණධාතු උප්පන්නා කහොති…කප.…

කසොමනස්සසහග ාති, ඉදං චිත්තං අඤ්කඤසං අසාධාරණං. ඛීණාසවස්කසව 

පාටිපුග්ගලෙං. ඡසු ද්වාකරසු ලබ්භති. චක්ඛුද්වාකර හි පධානසාරුප්පං ඨානං 
දිස්වා ඛීණාසකවො ඉමිනා චිත්කතන කසොමනස්සිකතො කහොති. කසොතද්වාකර
භණ් භාජනීයට්ඨානං පත්වා මහාසද්දං ෙත්වා ලුද්ධලුද්කධසු ගණ්හන්කතසු
‘එවරූපා නාම කම කලොලුප්පතණ්හා පහීනා’ති ඉමිනා චිත්කතන
කසොමනස්සිකතො කහොති. ඝානද්වාකර ගන්කධහි වා පුප්කඵහි වා කචතියං
පූකජන්කතො ඉමිනා චිත්කතන කසොමනස්සිකතො කහොති. ජිව්හාද්වාකර 

රසසම්පන්නංපිණ් පාතංලද්ධාභාකජත්වාපරිභුඤ්ජන්කතො‘සාරණීයධම්කමො
වත කම පූරිකතො’ති ඉමිනා චිත්කතන කසොමනස්සිකතො කහොති. ොයද්වාකර

අභිසමාචාරිෙවත්තංෙකරොන්කතො ‘ොයද්වාකර කම වත්තං පූරිත’න්ති ඉමිනා
චිත්කතනකසොමනස්සිකතොකහොති.එවංතාව පඤ්චද්වාකරලබ්භති. 

මකනොද්වාකර පන අතීතානාගතමාරබ්භ උප්පජ්ජති. කජොතිපාලමාණව(ම.

නි. 2.282 ආදකයො) මග්ඝකදවරාජ(ම. නි. 2.308 ආදකයො) 

ෙණ්හතාපසාදිොලස්මිඤ්හි (ජා. 1.10.11 ආදකයො) ෙතං ොරණං
ආවජ්කජත්වා තථාගකතො සිතං පාත්වාොසි. තං පන
පුබ්කබනිවාසඤාණසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණානං කිච්චං. කතසං පන ද්වින්නං
ඤාණානං චිණ්ණපරියන්කත ඉදං චිත්තං හාසයමානං උප්පජ්ජති. අනාගකත 

‘තන්තිස්සකරොමුදිඞ්ගස්සකරො පච්කචෙබුද්කධොභවිස්සතී’ති සිතං පාත්වාොසි.
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තම්පි අනාගතංසඤාණසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණානං කිච්චං. කතසං පන ද්වින්න
ඤාණානංචිණ්ණපරියන්කතඉදංචිත්තංහාසයමානංඋප්පජ්ජති. 

නිද්කදසවාකර පනස්ස කසසඅකහතුෙචිත්කතහි බලවතරතාය
චිත්කතෙග්ගතා සමාධිබලං පාකපත්වා ඨපිතා. වීරියම්පි වීරියබලං පාකපත්වා.

උද්කදසවාකර පන ‘සමාධිබලං කහොති වීරියබලං කහොතී’ති අනාගතත්තා
පරිපුණ්කණනබලට්කඨකනතංද්වයංබලං නාමනකහොති.යස්මාපන ‘කනව
කුසලංනාකුසලං’තස්මාබලන්තිවත්වානඨපිතං.යස්මාච නනිප්පරියාකයන

බලං, තස්මාසඞ්ගහවාකරපි‘ද්කවබලානිකහොන්තී’තිනවුත්තං.කසසං සබ්බං
කසොමනස්සසහගතාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුනිද්කදකස වුත්තනකයකනව
කවදිතබ්බං. 

574. උකපක්ොසහග ාති ඉදං චිත්තං තීසු භකවසු සබ්කබසං 

සචිත්තෙසත්තානං සාධාරණං, න ෙස්සචි සචිත්තෙස්ස නුප්පජ්ජති නාම.

උප්පජ්ජමානං පන පඤ්චද්වාකර කවොට්ඨබ්බනං කහොති, මකනොද්වාකර 
ආවජ්ජනං. ඡ අසාධාරණඤාණානිපි ඉමිනා ගහිතාරම්මණකමව ගණ්හන්ති.

මහාගජං නාකමතං චිත්තං; ඉමස්ස අනාරම්මණං නාම නත්ථි.
‘අසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගතිෙංනාමෙතම’න්තිවුත්කත
‘ඉද’න්ති වත්තබ්බං. කසසකමත්ථ පුරිමචිත්කත වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං.
කෙවලඤ්හි තත්ථ සප්පීතිෙත්තා නවඞ්ගිකෙො සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො විභත්කතො.
ඉධනිප්පීතිෙත්තාඅට්ඨඞ්ගිකෙො. 

ඉදානි යානිකුසලකතොඅට්ඨමහාචිත්තාකනව ඛීණාසවස්සඋප්පජ්ජනතාය

කිරියානිජාතානි, තස්මාතානිකුසලනිද්කදකසවුත්තනකයකනව කවදිතබ්බානි. 

ඉධ ඨත්වා හසනෙචිත්තානි සකමොධාකනතබ්බානි. ෙති පකනතානි 

කහොන්තීති? වුච්චකත කතරස. පුථුජ්ජනා හි කුසලකතො චතූහි

කසොමනස්සසහගකතහි, අකුසලකතො චතූහීති, අට්ඨහි චිත්කතහි හසන්ති.

කසක්ඛා කුසලකතො චතූහි කසොමනස්සසහගකතහි, අකුසලකතො ද්වීහි

දිට්ඨිගතවිප්පයුත්කතහි කසොමනස්සසහගකතහීති, ඡහි චිත්කතහි හසන්ති.
ඛීණාසවාකිරියකතොපඤ්චහිකසොමනස්සසහගකතහිහසන්තීති. 

රූපාවචරාරූපාවචරකිරියං 

577. රූපාවචරාරූපාවචරකිරියනිද්කදකසසු දිට්ඨධම්මසුෙවිහාරන්ති

දිට්ඨධම්කම, ඉමස්මිංකයව අත්තභාකව, සුඛවිහාරමත්තං. තත්ථ ඛීණාසවස්ස
පුථුජ්ජනොකලනිබ්බත්තිතාසමාපත්තියාවනනං සමාපජ්ජතිතාවකුසලාව
සමාපන්නොකල කිරියා කහොති. ඛීණාසවොකල පනස්ස නිබ්බත්තිතා 
සමාපත්ති කිරියාව කහොති. කසසං සබ්බං තංසදිසත්තා කුසලනිද්කදකස
වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බන්ති. 
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අට්ඨසාලනියාධම්මසඞ්ගහඅට්ඨෙථාය 

චිත්තුප්පාදෙණ් ෙථානිට්ඨිතා. 

අබයාෙතපදංපනකනවතාවනිට්ඨිතන්ති. 

චිත්තුප්පාදෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. රූපෙණ්කඩො 

උද්කදසවණ්ණනා 

ඉදානි රූපෙණ් ං භාකජත්වා දස්කසතුං පුන ෙ කම ධම්මා

අබයාෙ ාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ කිඤ්චාපි කහට්ඨා චිත්තුප්පාදෙණ්ක 

විපාොබයාෙතඤ්කචව කිරියාබයාෙතඤ්ච නිස්කසසං ෙත්වා භාජිතං, 

රූපාබයාෙතනිබ්බානාබයාෙතානිපන අෙථිතානි, තානිෙකථතුංචතුබ්බිධම්පි

අබයාෙතං සකමොධාකනත්වා දස්කසන්කතො කුසලාකුසලානං ධම්මානං

විපාොතිආදිමාහ. තත්ථ කුසලාකුසලානන්ති චතුභූමෙකුසලානඤ්කචව
අකුසලානඤ්ච. එවං තාව විපාොබයාෙතං කුසලවිපාොකුසලවිපාෙවකසන
ද්වීහි පකදහි පරියාදියිත්වා දස්සිතං. යස්මා පන තං සබ්බම්පි ොමාවචරං වා

කහොති, රූපාවචරාදීසු වා අඤ්ඤතරං, තස්මා ‘ොමාවචරා’තිආදිනා නකයන
තකදවවිපාොබයාෙතංභූමන්තරවකසන පරියාදියිත්වාදස්සිතං.යස්මාපනතං

කවදනාක්ඛන්කධොපි කහොති…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොපි, තස්මා පුන
සම්පයුත්තචතුක්ඛන්ධවකසනපරියාදියිත්වා දස්සිතං. 

එවං විපාොබයාෙතං කුසලාකුසලවකසන භූමන්තරවකසන 

සම්පයුත්තක්ඛන්ධවකසනාති තීහි නකයහි පරියාදාය දස්කසත්වා, පුන

කිරියාබයාෙතං දස්කසන්කතො කය ච ධම්මා කිරියාතිආදිමාහ. තත්ථ
‘ොමාවචරා රූපාවචරා අරූපාවචරා කවදනාක්ඛන්කධො…කප.… 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො’ති වත්තබ්බං භකවයය. කහට්ඨා පනගහිතකමවාතිනයං

දස්කසත්වා නිස්සජ්ජිතං. ඉදානි අවිභත්තං දස්කසන්කතො සබ්බඤ්ච රූපං 

අසඞ්ෙ ාචධාතූතිආහ.තත්ථ ‘සබ්බඤ්චරූප’න්ති පකදනපඤ්චවීසතිරූපානි

ඡන්නවුතිරූපකෙොට්ඨාසා නිප්පකදසකතො ගහිතාති කවදිතබ්බා. ‘අසඞ්ෙ ා ච 

ධාතූ’ති පකදන නිබ්බානං නිප්පකදසකතො ගහිතන්ති. එත්තාවතා ‘අබයාෙ ා

ධම්මා’තිපදංනිට්ඨිතංකහොති. 

584.  ත්ථ ෙ මං සබ්බං රූපන්ති ඉදං ෙස්මා ගහිතං? කහට්ඨා 
රූපාබයාෙතං සඞ්කඛකපන ෙථිතං. ඉදානි තං එෙෙදුෙතිෙචතුක්ෙ…කප.…
එොදසෙවකසන විත්ථාරකතොභාකජත්වාදස්කසතුංඉදංගහිතං.තස්සත්කථො–

යං වුත්තං ‘සබ්බඤ්ච රූපං, අසඞ්ඛතා ච ධාතූ’ති, තස්මිං පදද්වකය ‘ෙතමං

සබ්බංරූපංනාම’? ඉදානිතං දස්කසන්කතො චත් ාකරොචමහාභූ ාතිආදිමාහ. 

තත්ථ චත් ාකරොතිගණනපරිච්කඡකදො.කතන කතසංඌනාධිෙභාවංනිවාකරති.
‘ච’-සද්කදො සම්පිණ් නත්කථො. කතන න කෙවලං ‘චත්තාකරො මහාභූතාව’

රූපං, අඤ්ඤම්පිඅත්ථීති‘උපාදාරූපං’සම්පිණ්ක ති. 
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මහාභූ ාතිඑත්ථ මහන්තපාතුභාවාදීහි ොරකණහිමහාභූතතා කවදිතබ්බා.

එතානි හි මහන්තපාතුභාවකතො, මහාභූතසාමඤ්ඤකතො, මහාපරිහාරකතො, 

මහාවිොරකතො, මහන්තභූතත්තා චාති ඉකමහි ොරකණහි මහාභූතානීති 

වුච්චන්ති.තත්ථ ‘මහන් පාතුභාවක ො’ති, එතානිහි අනුපාදින්නෙසන්තාකනපි
උපාදින්නෙසන්තාකනපි මහන්තානි පාතුභූතානි. කතසං 
අනුපාදින්නෙසන්තාකන එවං මහන්තපාතුභාවතා කවදිතබ්බා – එෙඤ්හි
චක්ෙවාළං ආයාමකතො ච විත්ථාරකතො ච කයොජනානං ද්වාදස සතසහස්සානි
තීණිසහස්සානිචත්තාරිසතානි පඤ්ඤාසඤ්චකයොජනානි.පරික්කඛපකතො– 

සබ්බං සතසහස්සානි, ඡත්තිංසපරිමණ් ලං; 

දසකචවසහස්සානි, අඩ්ඪුඩ්ොනිසතානිච.(පාරා.අට්ඨ.1.1; විසුද්ධි.
1.137); 

තත්ථ– 

දුකවසතසහස්සානි, චත්තාරිනහුතානිච; 

එත්තෙං බහලත්කතන, සඞ්ඛාතායං වසුන්ධරා. (පාරා. අට්ඨ. 1.1; 

විසුද්ධි.1.137); 

තස්සාකයවසන්ධාරෙං– 

චත්තාරි සතසහස්සානි, අට්කඨවනහුතානිච; 

එත්තෙංබහලත්කතන, ජලංවාකතපතිට්ඨිතං. 

තස්සාපිසන්ධාරකෙො– 

නවසතසහස්සානි, මාලුකතොනභමුග්ගකතො; 

සට්ඨිකචවසහස්සානි, එසාකලොෙස්සසණ්ඨිති. 

එවංසණ්ඨිකතකචත්ථකයොජනානං– 

චතුරාසීතිසහස්සානි, අජ්කඣොගාළ්කහොමහණ්ණකව; 

අච්චුග්ගකතොතාවකදව, සිකනරුපබ්බතුත්තකමො. 

තකතො උපඩ්ඪුපඩ්කෙන, පමාකණනයථාක්ෙමං; 

අජ්කඣොගාළ්හුග්ගතාදිබ්බා, නානාරතනචිත්තිතා. 

යුගන්ධකරොඊසධකරො, ෙරවීකෙොසුදස්සකනො; 

කනමින්ධකරොවිනතකෙො, අස්සෙණ්කණොගිරිබ්රහා. 
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එකතසත්තමහාකසලා, සිකනරුස්සසමන්තකතො; 
මහාරාජානමාවාසාකදවයක්ඛනිකසවිතා. 

කයොජනානංසතානුච්කචො, හිමවාපඤ්චපබ්බකතො; 

කයොජනානංසහස්සානි, තීණිආයතවිත්ථකතො; 

චතුරාසීතිසහස්කසහි, කූකටහිපටිමණ්ඩිකතො. 

තිපඤ්චකයොජනක්ඛන්ධපරික්කඛපානගව්හයා; 
පඤ්ඤාසකයොජනක්ඛන්ධසාඛායාමාසමන්තකතො. 

සතකයොජනවිත්ථිණ්ණා, තාවකදවචඋග්ගතා; 

ජම්බූ යස්සානුභාකවන, ජම්බුදීකපො පොසිකතො. (පාරා. අට්ඨ. 1.1; 

විසුද්ධි.1.137); 

යඤ්කචතං ජම්බුයා පමාණං තකදව අසුරානං චිත්තපාටලයා, ගරුළානං 

සිම්බලරුක්ඛස්ස, අපරකගොයාකන ෙදම්බරුක්ඛස්ස, උත්තරකුරුම්හි

ෙප්පරුක්ඛස්ස, පුබ්බවිකදකහ සිරීසස්ස, තාවතිංකසසු පාරිච්ඡත්තෙස්සාති.
කතනාහු කපොරාණා– 

පාටලීසිම්බලීජම්බූ, කදවානංපාරිච්ඡත්තකෙො; 

ෙදම්කබොෙප්පරුක්කඛොච, සිරීකසනභවතිසත්තමන්ති. 

ද්කවඅසීතිසහස්සානි, අජ්කඣොගාළ්කහොමහණ්ණකව; 

උඅච්චුග්ගකතොතාවකදව, චක්ෙවාළසිලුච්චකයො; 

පරික්ඛිපිත්වාතංසබ්බං, කලොෙධාතුමයංඨිකතොති. 

උපාදින්නෙසන්තාකනපි මච්ඡෙච්ඡපකදවදානවාදිසරීරවකසන

මහන්තාකනව පාතුභූතානි. වුත්තඤ්කහතං භගවතා – ‘‘සන්ති, භික්ඛකව, 
මහාසමුද්කදකයොජනසතිොපි අත්තභාවාති’’ආදි. 

‘මහාභූ සාමඤ්ඤක ො’ති එතානිහියථාමායාොකරො අමණිංකයවඋදෙං

මණිං ෙත්වා දස්කසති, අසුවණ්ණංකයව කලඩ්ඩුං සුවණ්ණං ෙත්වා දස්කසති, 
යථා ච සයං කනව යක්කඛො න පක්ඛී සමාකනො යක්ඛභාවම්පි පක්ඛිභාවම්පි

දස්කසති, එවකමව සයං අනීලාකනව හුත්වා නීලං උපාදාරූපං දස්කසන්ති, 

අපීතානි… අකලොහිතානි… අකනොදාතාකනව හුත්වා ඔදාතං උපාදාරූපං 
දස්කසන්තීති මායාොරමහාභූතසාමඤ්ඤකතො මහාභූතානි. යථා ච යක්ඛාදීනි

මහාභූතානියං ගණ්හන්තිකනවකතසංතස්සඅන්කතොනබහිඨානංඋපලබ්භති, 

න ච තං නිස්සාය න තිට්ඨන්ති, එවකමව එතානිපි කනව අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

අන්කතොනබහිඨිතානිහුත්වා උපලබ්භන්ති, නචඅඤ්ඤමඤ්ඤංනිස්සායන
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තිට්ඨන්තීති. අචින්කතයයට්ඨානතාය යක්ඛාදිමහාභූතසාමඤ්ඤකතොපි
මහාභූතානි. 

යථා ච යක්ඛිනීසඞ්ඛාතානි මහාභූතානි මනාකපහි 
වණ්ණසණ්ඨානවික්කඛකපහිඅත්තකනොභයානෙභාවං පටිච්ඡාකදත්වා සත්කත

වඤ්කචන්ති, එවකමව එතානිපි ඉත්ථිපුරිසසරීරාදීසු මනාකපන ඡවිවණ්කණන, 

මනාකපන අඞ්ගපච්චඞ්ගසණ්ඨාකනන, මනාකපන ච
හත්ථපාදඞ්ගුලභමුෙවික්කඛකපන අත්තකනො ෙක්ඛළතාදිකභදං සරසලක්ඛණං

පටිච්ඡාකදත්වාබාලජනංවඤ්කචන්ති, අත්තකනොසභාවං දට්ඨුංනකදන්ති.ඉති
වඤ්චෙට්කඨනයක්ඛිනීමහාභූතසාමඤ්ඤකතොපිමහාභූතානි. 

‘මහාපරිහාරක ො’ති මහන්කතහි පච්චකයහි පරිහරිතබ්බකතො. එතානි හි
දිවකස දිවකස උපකනතබ්බත්තා මහන්කතහි ඝාසච්ඡාදනාදීහි භූතානි
පවත්තානීතිමහාභූතානි. මහාපරිහාරානිවාභූතානීතිමහාභූතානි. 

‘මහාවිොරක ො’ති භූතානං මහාවිොරකතො. එතානි හි උපාදිණ්ණානිපි
අනුපාදිණ්ණානිපි මහාවිොරානි කහොන්ති. තත්ථ අනුපාදිණ්ණානං 

ෙප්පවුට්ඨාකන විොරමහත්තං පාෙටං කහොති, උපාදිණ්ණානං

ධාතුක්කඛොභොකල.තථාහි – 

භූමිකතොවුට්ඨිතායාව, බ්රහ්මකලොොවිධාවති; 

අච්චිඅච්චිමකතොකලොකෙ, දය්හමානම්හිකතජසා. 

කෙොටිසතසහස්කසෙං, චක්ෙවාළංවිලීයති; 

කුපිකතනයදාකලොකෙො, සලකලනවිනස්සති. 

කෙොටිසතසහස්කසෙං, චක්ෙවාළංවිළාරති; 

වාකයොධාතුප්පකෙොකපන, යදාකලොකෙොවිනස්සති. 

පත්ථද්කධොභවතිොකයො, දට්කඨොෙට්ඨමුකඛනවා; 

පථවීධාතුප්පකෙොකපන, කහොතිෙට්ඨමුකඛවකසො. 

පූතිකයොභවතිොකයො, දට්කඨොපූතිමුකඛනවා; 

ආකපොධාතුප්පකෙොකපන, කහොතිපූතිමුකඛවකසො. 

සන්තත්කතො භවතිොකයො, දට්කඨොඅග්ගිමුකඛන වා; 

කතකජොධාතුප්පකෙොකපන, කහොතිඅග්ගිමුකඛවකසො. 

සඤ්ඡන්කනොභවතිොකයො, දට්කඨොසත්ථමුකඛනවා; 
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වාකයොධාතුප්පකෙොකපන, කහොති සත්ථමුකඛව කසො. (සං. නි. අට්ඨ. 
3.4.238); 

ඉතිමහාවිොරානිභූතානීතිමහාභූතානි. 

‘මහන් භූ ත් ා චා’ති එතානි හි මහන්තානි මහතා වායාකමන

පරිග්ගකහතබ්බත්තා, භූතානිවිජ්ජමානත්තාති, මහන්තභූතත්තාචමහාභූතානි.
එවංමහන්තපාතුභාවාදීහිොරකණහිමහාභූතානි. 

චතුන්නඤ්ච මහාභූ ානං උපාදාය රූපන්ති උපකයොගත්කථ සාමිවචනං.

චත්තාරිමහාභූතානිඋපාදාය, නිස්සාය, අමුඤ්චිත්වා පවත්තරූපන්තිඅත්කථො. 

ඉදංවුච්චතිසබ්බංරූපන්තිඉදං චත්තාරිමහාභූතානි, පදපටිපාටියානිද්දිට්ඨානි

කතවීසතිඋපාදාරූපානීති, සත්තවීසතිප්පකභදංසබ්බංරූපංනාම. 

එෙවිධරූපසඞ්ගකහො 

ඉදානි තංවිත්ථාරකතොදස්කසතුංඑෙවිධාදීහි එොදසහිසඞ්ගකහහිමාතිෙං

ඨකපන්කතො සබ්බංරූපංන කහතූතිආදිමාහ. 

තත්ථ ‘සබ්බං රූප’න්ති ඉදං පදං ‘සබ්බං රූපං න කහතු’ ‘සබ්බං රූපං
අකහතුෙ’න්තිඑවංසබ්බපකදහිසද්ධිංකයොකජතබ්බං. සබ්බාකනවකචතානි‘න
කහතූ’තිආදීනි කතචත්තාලීසපදානි උද්දිට්ඨානි. කතසු පටිපාටියා 

චත්තාලීසපදානි මාතිෙකතො ගකහත්වා ඨපිතානි, අවසාකන තීණි
මාතිොමුත්තොනීති. එවං තාව පඨකම සඞ්ගකහ පාළිවවත්ථානකමව
කවදිතබ්බං.තථාදුතියසඞ්ගහාදීසු. 

දුවිධරූපසඞ්ගකහො 

තත්රායං නකයො– දුතියසඞ්ගකහතාවසතංචත්තාකරොචදුො.තත්ථ අත්ථි

රූපං උපාදා, අත්ථි රූපං කනොඋපාදාතිආදකයො ආදිම්හි චුද්දස දුො

අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බන්ධාභාවකතො පකිණ්ණෙදුො නාම. තකතො අත්ථි රූපං

චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස වත්ථූතිආදකයො පඤ්චවීසති දුො

වත්ථුඅවත්ථුඋපපරික්ඛණවකසන පවත්තත්තා වත්ථුදුො නාම. තකතො අත්ථි

රූපං චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස ආරම්මණන්තිආදකයො පඤ්චවීසති
ආරම්මණානාරම්මණඋපපරික්ඛණවකසන පවත්තත්තා ආරම්මණදුො නාම.

තකතො අත්ථි රූපං චක්ොය නන්ති ආදකයො දස 
ආයතනානායතනඋපපරික්ඛණවකසනපවත්තත්තාආයතනදුොනාම.තකතො 

අත්ථි රූපං චක්ඛුධාතූතිආදකයො දස ධාතුඅධාතුඋපපරික්ඛණවකසන

පවත්තත්තා ධාතුදුො නාම. තකතො අත්ථි රූපං චක්ඛුන්ද්රියන්තිආදකයො අට්ඨ 
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ඉන්ද්රියානින්ද්රියඋපපරික්ඛණවකසන පවත්තත්තා ඉන්ද්රියදුො නාම. තකතො 

අත්ථි රූපං ොයවිඤ්ඤත්තීතිආදකයො ද්වාදස 

සුඛුමාසුඛුමරූපඋපපරික්ඛණවකසන පවත්තත්තා සුඛුමරූපදුො නාමාති. ඉදං
දුතියසඞ්ගකහ පාළිවවත්ථානං. 

තිවිධරූපසඞ්ගකහො 

585. තතියසඞ්ගකහසතං තීණිච තිොනි. තත්ථ දුතියසඞ්ගකහ වුත්කතසු
චුද්දසසු පකිණ්ණෙදුකෙසු එෙං අජ්ඣත්තිෙදුෙං කසකසහි කතරසහි

කයොකජත්වායංතංරූපං අජ්ඣත්තිෙංතංඋපාදා; යංතංරූපංබාහිරංතංඅත්ථි

උපාදා, අත්ථි කනොඋපාදාතිආදිනා නකයන ඨපිතා කතරස පකිණ්ණෙතිො
නාම.තකතොතකමවදුෙංකසසදුකෙහි සද්ධිංකයොකජත්වායංතංරූපංබාහිරං

තං චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස න වත්ථු, යං තං රූපං අජ්ඣත්තිෙං තං අත්ථි

චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස වත්ථු, අත්ථි චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස න වත්ථූතිආදිනා නකයන
කසසතිො ඨපිතා. කතසං නාමඤ්ච ගණනා ච කතසංකයව වත්ථුදුොදීනං 
වකසනකවදිතබ්බාති.ඉදංතතියසඞ්ගකහපාළිවවත්ථානං. 

චතුබ්බිධාදිරූපසඞ්ගහා 

586. චතුත්ථසඞ්ගකහද්වාවීසතිචතුක්ො.තත්ථසබ්බපච්ඡකමොඅත්ථිරූපං

උපාදාඅත්ථි රූපංකනොඋපාදාතිඑවංඉධවුත්තංමාතිෙංඅනාමසිත්වාඨපිකතො. 

ඉතකර පන ආමසිත්වා ඨපිතා. ෙථං? කය තාව ඉධ දුවිධසඞ්ගකහ

පකිණ්ණකෙසු ආදිකතො තකයො දුො, කතසු එකෙෙං ගකහත්වා යං තං රූපං

උපාදාතංඅත්ථිඋපාදිණ්ණං, අත්ථි අනුපාදිණ්ණන්තිආදිනානකයනපඤ්චහි
පඤ්චහිදුකෙහිසද්ධිංකයොකජත්වා දුෙත්තයමූලොආදිම්හිපඤ්චදසචතුක්ො
ඨපිතා. 

ඉදානි කයො යං චතුක්කෙො සනිදස්සනදුකෙො කසො යස්මා යං තං රූපං 

සනිදස්සනංතංඅත්ථිසප්පටිඝං, අත්ථිඅප්පටිඝන්තිආදිනානකයනපකරහිවා, 

අත්ථි උපාදා අත්ථි කනොඋපාදාතිආදිනා නකයන පුරිකමහි වා, දුකෙහි සද්ධිං
අත්ථාභාවකතො ෙමාභාවකතො විකසසාභාවකතො ච කයොගං න ගච්ඡති.

සනිදස්සනඤ්හි ‘අප්පටිඝං’ නාම, ‘කනො උපාදා’ වා නත්ථීති අත්ථාභාවකතො
කයොගං න ගච්ඡති. ‘උපාදිණ්ණං පන අනුපාදිණ්ණඤ්ච අත්ථි තං ෙමාභාවා
කයොගං න ගච්ඡති. සබ්බදුො හි පච්ඡමපච්ඡකමකහව සද්ධිං කයොජිතා.
අයකමත්ථෙකමො.පුරිකමහිපනසද්ධිංෙමාභාකවොති.‘සතිඅත්කථෙමාභාකවො

අොරණං. තස්මා උපාදිණ්ණපදාදීහි සද්ධිං කයොකජතබ්කබො’ති කච – න, 

විකසසාභාවා; උපාදිණ්ණපදාදීනි හි ඉමිනා සද්ධිං කයොජිතානි. තත්ථ

‘උපාදිණ්ණං වා සනිදස්සනං, සනිදස්සනං වා උපාදිණ්ණ’න්ති වුත්කත
විකසකසො නත්ථීති විකසසාභාවාපි කයොගං න ගච්ඡති. තස්මා තං චතුත්ථදුෙං



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා රූපෙණ්කඩො 

300 

පටුන 

අනාමසිත්වා, තකතොපකරහිඅත්ථිරූපං සප්පටිඝන්තිආදීහිතීහිදුකෙහිසද්ධිං

‘යං තං රූපං සප්පටිඝං තං අත්ථි ඉන්ද්රියං, අත්ථි න ඉන්ද්රියං, යං තං රූපං

අප්පටිඝංතංඅත්ථි ඉන්ද්රියං, අත්ථිනඉන්ද්රිය’න්තිආදිනානකයනයුජ්ජමාකන
ද්කවද්කවදුකෙ කයොකජත්වාඡචතුක්ොඨපිතා. 

යථාචායංචතුත්ථදුකෙොකයොගංනගච්ඡති, තථාකතනසද්ධිං ආදිදුකෙොපි.

ෙස්මා? අනුපාදාරූපස්ස එෙන්කතන අනිදස්සනත්තා. කසො හි යං තං රූපං 

කනොඋපාදා තං අත්ථි සනිදස්සනං, අත්ථි අනිදස්සනන්ති – එවං චතුත්කථන
දුකෙන සද්ධිං කයොජියමාකනො කයොගං න ගච්ඡති. තස්මා තං අතික්ෙමිත්වා

පඤ්චකමනසහකයොජිකතො. එවංකයොකයනසද්ධිංකයොගංගච්ඡති, කයොචන
ගච්ඡතිකසොකවදිතබ්කබොති.ඉදං චතුත්ථසඞ්ගකහපාළිවවත්ථානං.ඉකතොපකර
පන පඤ්චවිධසඞ්ගහාදකයො සත්ත සඞ්ගහා අසම්මිස්සා එව. එවං සෙලායපි
මාතිොයපාළිවවත්ථානංකවදිතබ්බං. 

රූපවිභත්තිඑෙෙනිද්කදසවණ්ණනා 

594. ඉදානි තස්සා අත්ථං භාකජත්වා දස්කසතුං සබ්බං රූපං න

කහතුකමවාතිආදි ආරද්ධං. ෙස්මා පකනත්ථ ‘ෙතමං තං සබ්බං රූපං න

කහතූ’තිපුච්ඡානෙතාති? කභදාභාවකතො.යථාහිදුොදීසු ‘උපාදාරූප’ම්පිඅත්ථි

‘කනොඋපාදාරූප’ම්පි, එවමිධ කහතු න කහතූතිපි සකහතුෙමකහතුෙන්තිපි

කභකදො නත්ථි, තස්මා පුච්ඡං අෙත්වාව විභත්තං. තත්ථ ‘සබ්බ’න්ති සෙලං, 

නිරවකසසං. ‘රූප’න්ති අයමස්ස සීතාදීහි රුප්පනභාවදීපකනො

සාමඤ්ඤලක්ඛණනිද්කදකසො. න කහතුකමවාති
සාධාරණකහතුපටික්කඛපනිද්කදකසො. 

තත්ථ කහතුකහතු පච්චයකහතුඋත්තමකහතුසාධාරණකහතූති චතුබ්බිකධො 

කහතු.කතසු‘තකයොකුසලකහතූ, තකයොඅකුසලකහතූ, තකයොඅබයාෙතකහතූ’ති

(ධ. ස. 1059) අයං ‘කහතුකහතු’ නාම. ‘‘චත්තාකරො කඛො, භික්ඛු, මහාභූතා

කහතු, චත්තාකරො මහාභූතා පච්චකයො රූපක්ඛන්ධස්ස පඤ්ඤාපනායා’’ති (ම.

නි. 3.85; සං.නි. 3.82) අයං ‘පච්චයකහතු’ නාම. ‘‘කුසලාකුසලං අත්තකනො

විපාෙට්ඨාකන, උත්තමං ඉට්ඨාරම්මණං කුසලවිපාෙට්ඨාකන, උත්තමං
අනිට්ඨාරම්මණංඅකුසලවිපාෙට්ඨාකන’’තිඅයං‘උත්තමකහතු’නාම.යථාහ– 

‘අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං ෙම්මසමාදානානං ඨානකසො කහතුකසො විපාෙං

යථාභූතංපජානාතී’ති(ම.නි.1.148; විභ.810; පාටි.ම.2.44), ‘‘එකසවකහතු 
එසපච්චකයොසඞ්ඛාරානංයදිදංඅවිජ්ජා’’තිඅවිජ්ජාසඞ්ඛාරානංසාධාරණකහතු
හුත්වා පච්චයට්ඨං ඵරතීති අයං ‘සාධාරණකහතු’ නාම. යථා හි පථවීරකසො

ආකපොරකසො ච මධුරස්සාපි අමධුරස්සාපි පච්චකයො, එවං අවිජ්ජා
කුසලසඞ්ඛාරානම්පි අකුසලසඞ්ඛාරානම්පි සාධාරණපච්චකයො කහොති. ඉමස්මිං
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පනත්කථ‘කහතුකහතු’අධිප්කපකතො.ඉති‘කහතූධම්මාන කහතූධම්මා’ති(ධ.

ස. දුෙමාතිො 1) මාතිොය ආගතං කහතුභාවං රූපස්ස නියකමත්වා 

පටික්ඛිපන්කතො ‘න කහතුකමවා’ති ආහ. ඉමිනා නකයන සබ්බපකදසු 
පටික්කඛපනිද්කදකසොචඅප්පටික්කඛපනිද්කදකසොචකවදිතබ්කබො.වචනත්කථො
පනසබ්බපදානං මාතිොවණ්ණනායංවුත්කතොකයව. 

සප්පච්චයකමවාති එත්ථ පන ෙම්මසමුට්ඨානං ෙම්මපච්චයකමව කහොති, 
ආහාරසමුට්ඨානාදීනි ආහාරාදිපච්චයාකනවාති එවං රූපස්කසව

වුත්තචතුපච්චයවකසන අත්කථො කවදිතබ්කබො. රූපකමවාති ‘රූපිකනො ධම්මා

අරූපිකනො ධම්මා’ති මාතිොය වුත්තං අරූපීභාවං පටික්ඛිපති. උප්පන්නං ෙහි

විඤ්ඤාකණහීති පච්චුප්පන්නරූපකමව චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීහි ඡහි කවදිතබ්බං.
නියාකමො පනචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනිසන්ධායගහිකතො.නහිතානිඅතීතානාගතං
විජානන්ති. මකනොවිඤ්ඤාණංපනඅතීතම්පිඅනාගතම්පිවිජානාති.තංඉමස්මිං
පඤ්චවිඤ්ඤාණකසොකත පතිතත්තා කසොතපතිතකමව හුත්වා ගතං. හුත්වා

අභාවට්කඨනපන අනිච්චකමව. ජරායඅභිභවිතබ්බධම්මෙත්තා ජරාභිභූ කමව. 

යස්මාවාරූපොකයජරාපාෙටාකහොති, තස්මාපි ‘ජරාභිභූතකමවා’තිවුත්තං. 

එවං එෙවිකධන රූපසඞ්ගකහොති එත්ථ ‘විධා’-සද්කදො 

මානසණ්ඨානකෙොට්ඨාකසසු දිස්සති. ‘‘කසකයයොහමස්මීති විධා, 

සදිකසොහමස්මීති විධා’’තිආදීසු (විභ. 962) හි මාකනො විධා නාම. ‘‘ෙථංවිධං

සීලවන්තං වදන්ති, ෙථංවිධං පඤ්ඤවන්තං වදන්තී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.95) 

සණ්ඨානං. ‘ෙථංවිධ’න්ති හිපදස්සෙථංසණ්ඨානන්ති අත්කථො. ‘‘එෙවිකධන

ඤාණවත්ථුංදුවිකධනඤාණවත්ථූ’’තිආදීසු(විභ.751-752) කෙොට්ඨාකසො විධා
නාම.ඉධාපිකෙොට්ඨාකසොවඅධිප්කපකතො. 

සඞ්ගහසද්කදොපි සජාතිසඤ්ජාතිකිරියාගණනවකසන චතුබ්බිකධො. තත්ථ 

‘‘සබ්කබඛත්තියාආගච්ඡන්තු, සබ්කබබ්රාහ්මණාසබ්කබකවස්සාසබ්කබසුද්දා 

ආගච්ඡන්තු’’, ‘‘යා චාවුකසො විසාඛ, සම්මාවාචා, කයො ච සම්මාෙම්මන්කතො, 
කයො ච සම්මාආජීකවො – ඉකම ධම්මා සීලක්ඛන්කධ සඞ්ගහිතා’’ති (ම. නි.

1.462) අයං ‘සජාතිසඞ්ගකහො’නාම.‘එෙජාතිොආගච්ඡන්තූ’තිවුත්තට්ඨාකන

වියහිඉධසබ්කබ ජාතියාඑෙසඞ්ගහංගතා.‘‘සබ්කබකෙොසලොආගච්ඡන්තු, 

සබ්කබමාගධො, සබ්කබ භාරුෙච්ඡොආගච්ඡන්තු’’, ‘‘කයොචාවුකසොවිසාඛ, 

සම්මාවායාකමො, යා ච සම්මාසති, කයො ච සම්මාසමාධි – ඉකම ධම්මා
සමාධික්ඛන්කධ සඞ්ගහිතා’’ති අයං ‘සඤ්ජාතිසඞ්ගකහො’ නාම. එෙට්ඨාකන
ජාතා සංවුද්ධා ආගච්ඡන්තූති වුත්තට්ඨාකන විය හි ඉධ සබ්කබ 
සඤ්ජාතිට්ඨාකනන නිවුත්කථොොකසන එෙසඞ්ගහං ගතා. ‘‘සබ්කබ

හත්ථාකරොහාආගච්ඡන්තු, සබ්කබඅස්සාකරොහා, සබ්කබරථිොආගච්ඡන්තු’’, 

‘‘යා චාවුකසො විසාඛ, සම්මාදිට්ඨි, කයො ච සම්මාසඞ්ෙප්කපො – ඉකම ධම්මා
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පඤ්ඤාක්ඛන්කධසඞ්ගහිතා’’ති (ම.නි. 1.462) අයං ‘කිරියාසඞ්ගකහො’නාම.
සබ්කබව කහකතඅත්තකනොකිරියාෙරකණන එෙසඞ්ගහංගතා.‘‘චක්ඛායතනං

ෙතමක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡති? චක්ඛායතනං රූපක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡති.

හඤ්චිචක්ඛායතනංරූපක්ඛන්ධගණනංගච්ඡති, කතනවතකරවත්තබ්කබ– 

චක්ඛායතනං රූපක්ඛන්කධන සඞ්ගහිත’’න්ති (ෙථා. 471), අයං 

‘ගණනසඞ්ගකහො’නාම.අයමිධඅධිප්කපකතො.එෙකෙොට්ඨාකසනරූපගණනාති
අයඤ්කහත්ථඅත්කථො. එසනකයොසබ්බත්ථ. 

දුෙනිද්කදසවණ්ණනා 

උපාදාභාජනීයෙථා 

595. ඉදානි දුවිධසඞ්ගහාදීසු‘අත්ථිරූපංඋපාදා, අත්ථිරූපංකනොඋපාදා’ති

එවං කභදසබ්භාවකතො පුච්ඡාපුබ්බඞ්ගමං පදභාජනං දස්කසන්කතො ෙ මං  ං

රූපං උපාදාතිආදිමාහ. තත්ථ උපාදියතීති ‘උපාදා’; මහාභූතානි ගකහත්වා, 

අමුඤ්චිත්වා, තානි නිස්සාය පවත්තතීති අත්කථො. ඉදානි තං පකභදකතො

දස්කසන්කතො චක්ොය නන්තිආදිමාහ. 

596. එවං කතවීසතිවිධං උපාදාරූපං සඞ්කඛපකතොඋද්දිසිත්වා පුනතකදව

විත්ථාරකතො නිද්දිසන්කතො ෙ මං  ං රූපං චක්ොය නන්තිආදිමාහ. තත්ථ
දුවිධං චක්ඛු – මංසචක්ඛු පඤ්ඤාචක්ඛු ච. එකතසු ‘බුද්ධචක්ඛු සමන්තචක්ඛු
ඤාණචක්ඛු දිබ්බචක්ඛුධම්මචක්ඛූ’තිපඤ්චවිධංපඤ්ඤාචක්ඛු.තත්ථ‘‘අද්දසං

කඛො අහං, භික්ඛකව, බුද්ධචක්ඛුනා කලොෙං කවොකලොකෙන්කතො සත්කත

අප්පරජක්කඛ…කප.… දුවිඤ්ඤාපකය’’ති(ම.නි.1.283) ඉදංබුද්ධචක්ඛුනාම.
‘‘සමන්තචක්ඛු වුච්චති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණ’’න්ති ඉදං සමන්තචක්ඛු නාම.

‘‘චක්ඛුං උදපාදි ඤාණං උදපාදී’’ති (සං. නි. 5.1081; මහාව. 15) ඉදං

ඤාණචක්ඛු නාම. ‘‘අද්දසං කඛො අහං, භික්ඛකව, දිබ්කබන චක්ඛුනා

විසුද්කධනා’’ති (ම. නි. 1.284) ඉදං දිබ්බචක්ඛු නාම. ‘‘තස්මිං කයවාසකන

විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදී’’ති (ම. නි. 2.395) ඉදං 
කහට්ඨිමමග්ගත්තයසඞ්ඛාතංඤාණංධම්මචක්ඛුනාම. 

මංසචක්ඛුපි පසාදචක්ඛු සසම්භාරචක්ඛූති දුවිධං කහොති. තත්ථ කයොයං

අක්ඛිකූපකෙපතිට්ඨිකතොකහට්ඨාඅක්ඛිකූපෙට්ඨිකෙන, උපරිභමුෙට්ඨිකෙන, 

උභකතො අක්ඛිකූකටහි, අන්කතො මත්ථලුඞ්කගන, බහිද්ධා අක්ඛිකලොකමහි

පරිච්ඡන්කනො මංසපිණ්ක ො. සඞ්කඛපකතො ‘චතස්කසො ධාතුකයො, වණ්කණො

ගන්කධො රකසො ඔජා, සම්භකවො සණ්ඨානං, ජීවිතං භාකවො ොයපසාකදො

චක්ඛුපසාකදො’ති චුද්දසසම්භාකරො. විත්ථාරකතො ‘චතස්කසො ධාතුකයො, 
තංසන්නිස්සිතවණ්ණගන්ධරසඔජාසණ්ඨානසම්භවා චා’ති ඉමානි දස



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා රූපෙණ්කඩො 

303 

පටුන 

චතුසමුට්ඨානිෙත්තා චත්තාලීසං කහොන්ති. ජීවිතං භාකවො ොයපසාකදො
චක්ඛුපසාකදොති චත්තාරි එෙන්තෙම්මසමුට්ඨානාකනවාති ඉකමසං
චතුචත්තාලීසාය රූපානංවකසනචතුචත්තාලීසසම්භාකරො.යංකලොකෙොකසතං
චක්ඛුං පුථුලං විසටං විත්ථිණ්ණං ‘චක්ඛු’න්ති සඤ්ජානන්කතො න චක්ඛුං

සඤ්ජානාති, වත්ථුං චක්ඛුකතො සඤ්ජානාති, කසො මංසපිණ්ක ො අක්ඛිකූකප

පතිට්ඨිකතො, න්හාරුසුත්තකෙනමත්ථලුඞ්කගආබද්කධො, යත්ථකසතම්පිඅත්ථි, 

ෙණ්හම්පි කලොහිතෙම්පි, පථවීපි ආකපොපි කතකජොපි වාකයොපි, යං

කසම්හූස්සදත්තාකසතං, පිත්තුස්සදත්තාෙණ්හං, රුහිරුස්සදත්තාකලොහිතෙං, 

පථවුස්සදත්තා පත්ථිණ්ණං කහොති, ආපුස්සදත්තා පග්ඝරති, කතජුස්සදත්තා

පරිදය්හති, වායුස්සදත්තා සම්භමති, ඉදං සසම්භාරචක්ඛු නාම. 

කයො පකනත්ථ සිකතො එත්ථ පටිබද්කධො චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය 

පසාකදො, ඉදං පසාදචක්ඛු නාම. තකදතං තස්ස සසම්භාරචක්ඛුකනො 

කසතමණ් ලපරික්ඛිත්තස්ස ෙණ්හමණ් ලස්ස මජ්කඣ, අභිමුකඛ ඨිතානං 

සරීරසණ්ඨානුප්පත්තිකදසභූකත දිට්ඨිමණ් කල, සත්තසු පිචුපටකලසු

ආසිත්තකතලං පිචුපටලානි විය, සත්තක්ඛිපටලානි බයාකපත්වා, 

ධාරණන්හාපනමණ් නබීජනකිච්චාහි චතූහි ධාතීහි ඛත්තියකුමාකරො විය, 

සන්ධාරණආබන්ධනපරිපාචනසමුදීරණකිච්චාහි චතූහි ධාතූහි ෙතූපොරං, 

උතුචිත්තාහාකරහි උපත්ථම්භියමානං, ආයුනා අනුපාලයමානං, 

වණ්ණගන්ධරසාදීහි පරිවුතං, පමාණකතො ඌොසිරමත්තං, 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනංයථාරහං වත්ථුද්වාරභාවංසාධයමානංතිට්ඨති.වුත්තම්පි
කචතංධම්මකසනාපතිනා– 

‘‘කයනචක්ඛුප්පසාකදන, රූපානිමනුපස්සති; 

පරිත්තංසුඛුමංඑතං, ඌොසිරසමූපම’’න්ති. 

චක්ඛුචතංආයතනඤ්චාති චක්ොය නං.යංචක්ඛු චතුන්නංමහාභූ ානං

උපාදායපසාකදොතිඉධාපිඋපකයොගත්කථකයවසාමිවචනං; චත්තාරි මහාභූතානි 

උපාදියිත්වා පවත්තප්පසාකදොති අත්කථො. ඉමිනා පසාදචක්ඛුකමව ගණ්හාති, 

කසසචක්ඛුං පටික්ඛිපති. යං පන ඉන්ද්රියකගොචරසුත්කත ‘‘එෙං මහාභූතං
උපාදාය පසාකදො පථවීධාතුයා තීහි මහාභූකතහි සඞ්ගහිකතො ආකපොධාතුයා ච

කතකජොධාතුයා ච වාකයොධාතුයා ච,’’ චතුපරිවත්තසුත්කත ‘‘ද්වින්නං
මහාභූතානංඋපාදායපසාකදොපථවීධාතුයාචආකපොධාතුයාචද්වීහිමහාභූකතහි 

සඞ්ගහිකතො කතකජොධාතුයා ච වාකයොධාතුයා චා’’ති වුත්තං, තං පරියාකයන

වුත්තං. අයඤ්හි සුත්තන්තිෙෙථා නාම පරියායකදසනා. කයො ච චතුන්නං
මහාභූතානං උපාදාය පසාකදො කසො කතසු එකෙෙස්සාපි දින්නං ද්වින්නම්පි
පසාකදොකයවාති ඉමිනා පරියාකයන තත්ථ කදසනා ආගතා. අභිධම්කමො පන
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පටුන 

නිප්පරියායකදසනා නාම. තස්මා ඉධ ‘චතුන්නං මහාභූතානං උපාදාය
පසාකදො’තිවුත්තං. 

‘අයං කම අත්තා’ති බාලජකනන පරිග්ගහිතත්තා අත්තභාකවො වුච්චති 
සරීරම්පි ඛන්ධපඤ්චෙම්පි. තස්මිං පරියාපන්කනො තන්නිස්සිකතොති 

අත් භාවපරියාපන්කනො චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන පස්සිතුං න සක්ොති 

අනිදස්සකනො. පටිඝට්ටනානිඝංකසොඑත්ථජායතීති සප්පටිකඝො. 

කයනාතිආදීසු අයං සඞ්කඛපත්කථො – කයන ෙරණභූකතන චක්ඛුනා අයං

සත්කතො ඉදං වුත්තප්පොරං රූපං අතීකත පස්සි වා, වත්තමාකන පස්සති වා, 

අනාගකත පස්සිස්සති වා, සචස්ස අපරිභින්නං චක්ඛු භකවයය, අථාකනන 

ආපාථගතං රූපං පස්කස වා, අතීතං වා රූපං අතීකතන චක්ඛුනා පස්සි, 

පච්චුප්පන්නං පච්චුප්පන්කනන පස්සති, අනාගතං අනාගකතන පස්සිස්සති, 
සකචතංරූපංචක්ඛුස්ස ආපාථංආගච්කඡයයචක්ඛුනාතංරූපංපස්කසයයාති

ඉදකමත්ථ පරිෙප්පවචනං. දස්සනපරිණායෙට්කඨන චක්ඛුංකප ං, 

සඤ්ජාතිසකමොසරණට්කඨන චක්ොය නංකප ං, 

සුඤ්ඤතභාවනිස්සත්තට්කඨන චක්ඛුධාතුකපසා. දස්සනලක්ඛකණ ඉන්දට්ඨං

ොකරතීති චක්ඛුන්ද්රියංකප ං. ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්කඨන කලොකෙොකපකසො. 

වළඤ්ජනට්කඨන ද්වාරාකපසා. අපූරණීයට්කඨන සමුද්කදොකපකසො. 

පරිසුද්ධට්කඨන පණ්ඩරංකප ං. ඵස්සාදීනං අභිජායනට්කඨන කෙත් ංකප ං. 

කතසංකයව පතිට්ඨානට්කඨන වත්ථුංකප ං. සමවිසමං දස්කසන්තං අත්තභාවං

කනතීති කනත් ංකප ං. කතකනවට්කඨන නයනංකප ං. 

සක්ොයපරියාපන්නට්කඨන ඔරිමං තීරංකප ං. බහුසාධාරණට්කඨන

අස්සාමිෙට්කඨනච සුඤ්කඤොගාකමොකපකසොති. 

එත්තාවතා ‘පස්සි වා’තිආදීහි චතූහි පකදහි චක්ඛුංකපතන්තිආදීනි චුද්දස
නාමානි කයොකජත්වා චක්ඛායතනස්ස චත්තාකරො වවත්ථාපනනයා වුත්තාති 

කවදිතබ්බා.ෙථං? එත්ථහිකයනචක්ඛුනාඅනිදස්සකනනසප්පටිකඝනරූපං
සනිදස්සනං සප්පටිඝං පස්සි වා චක්ඛුංකපතං…කප.… සුඤ්කඤො

ගාකමොකපකසො, ඉදංතංරූපං චක්ඛායතනන්තිඅයකමකෙොනකයො.එවංකසසාපි
කවදිතබ්බා. 

597. ඉදානි යස්මා විජ්ජුනිච්ඡරණාදිොකලසු අකනොකලොකෙතුොමස්සාපි

රූපං චක්ඛුපසාදං ඝට්කටති, තස්මා තං ආොරං දස්කසතුං දුතිකයො

නිද්කදසවාකරො ආරද්කධො. තත්ථ යම්හි චක්ඛුම්හීති යම්හි අධිෙරණභූකත

චක්ඛුම්හි. රූපන්ති පච්චත්තවචනකමතං. තත්ථ පටිහඤ්ඤි වාති අතීතත්කථො. 

පටිහඤ්ඤති වාති පච්චුප්පන්නත්කථො. පටිහඤ්ඤිස්සති වාති අනාගතත්කථො. 

පටිහඤ්කඤ වාති විෙප්පනත්කථො. අතීතඤ්හි රූපං අතීකත චක්ඛුස්මිං
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පටිහඤ්ඤි නාම. පච්චුප්පන්නං පච්චුප්පන්කන පටිහඤ්ඤති නාම. අනාගතං

අනාගකතපටිහඤ්ඤිස්සති නාම.සකචතංරූපංචක්ඛුස්සආපාථංආගච්කඡයය, 

චක්ඛුම්හි පටිහඤ්කඤයයතං රූපන්ති අයකමත්ථ පරිෙප්කපො. අත්ථකතො පන
පසාදං ඝට්ටයමානකමව රූපං පටිහඤ්ඤති නාම. ඉධාපි පුරිමනකයකනව
චත්තාකරොවවත්ථාපනනයාකවදිතබ්බා. 

598. ඉදානි යස්මා අත්තකනො ඉච්ඡාය ඔකලොකෙතුොමස්ස රූකප චක්ඛුං

උපසංහරකතො චක්ඛු රූපස්මිං පටිහඤ්ඤති, තස්මා තං ආොරං දස්කසතුං
තතිකයො නිද්කදසවාකරො ආරද්කධො. කසො අත්ථකතො පාෙකටොකයව. එත්ථ පන
චක්ඛු ආරම්මණං සම්පටිච්ඡමානකමව රූපම්හි පටිහඤ්ඤති නාම. ඉධාපි
පුරිමනකයකනවචත්තාකරොවවත්ථාපනනයාකවදිතබ්බා. 

599. ඉකතො පරං ඵස්සපඤ්චමොනං උප්පත්තිදස්සනවකසන පඤ්ච, 

කතසංකයව ආරම්මණපටිබද්ධඋප්පත්තිදස්සනවකසන පඤ්චාති, දස වාරා

දස්සිතා. තත්ථ චක්ඛුං නිස්සායාති චක්ඛුං නිස්සාය, පච්චයං ෙත්වා. රූපං

ආරබ්භාති රූපාරම්මණං ආගම්ම, සන්ධාය, පටිච්ච. ඉමිනා 
චක්ඛුපසාදවත්ථුොනං ඵස්සාදීනං පුකරජාතපච්චකයන 
චක්ඛුද්වාරජවනවීථිපරියාපන්නානං 
ආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයපච්චකයහිරූපස්සපච්චයභාකවො දස්සිකතො.
ඉතකරසු පඤ්චසු වාකරසු රූපං ආරම්මණමස්සාති රූපාරම්මකණොති එවං

ආරම්මණපච්චයමත්කතකනව පච්චයභාකවොදස්සිකතො.යථාපනපුරිකමසුතීසු, 

එවංඉකමසුපිදසසුවාකරසුචත්තාකරො චත්තාකරොවවත්ථාපනනයාකවදිතබ්බා.
එවං ෙතමං තං රූපං චක්ඛායතනන්ති පුච්ඡාය උද්ධටං චක්ඛුං ‘ඉදං ත’න්ති

නානප්පොරකතො දස්කසතුං, පුරිමා තකයො, ඉකම දසාති, කතරස නිද්කදසවාරා
දස්සිතා. එකෙෙස්මිඤ්කචත්ථ චතුන්නං චතුන්නං වවත්ථාපනනයානං 
ආගතත්තාද්විපඤ්ඤාසායනකයහිපටිමණ්ක ත්වාවදස්සිතාතිකවදිතබ්බා. 

600. ඉකතො පකරසු කසොතායතනාදිනිද්කදකසසුපි එකසව නකයො.

විකසසමත්තං පකනත්ථ එවං කවදිතබ්බං – සුණාතීති කසො ං. තං
සසම්භාරකසොතබිලස්ස අන්කතො තනුතම්බකලොමාචිකත 

අඞ්ගුලකවධෙසණ්ඨාකන පකදකස වුත්තප්පොරාහි ධාතූහි ෙතූපොරං, 

උතුචිත්තාහාකරහි උපත්ථම්භියමානං, ආයුනා අනුපාලයමානං, වණ්ණාදීහි
පරිවුතංකසොතවිඤ්ඤාණාදීනංයථාරහං වත්ථුද්වාරභාවංසාධයමානංතිට්ඨති. 

ඝායතීති ඝානං. තං සසම්භාරඝානබිලස්ස අන්කතො අජප්පදසණ්ඨාකන
පකදකස යථාවුත්තප්පොරඋපොරුපත්ථම්භනානුපාලනපරිවාරං හුත්වා
ඝානවිඤ්ඤාණාදීනං යථාරහංවත්ථුද්වාරභාවංසාධයමානංතිට්ඨති. 
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පටුන 

සායනට්කඨන ජිව්හා. සා සසම්භාරජිව්හාමජ්ඣස්ස උපරි
උප්පලදලග්ගසණ්ඨාකන පකදකස 

යථාවුත්තප්පොරඋපොරුපත්ථම්භනානුපාලනපරිවාරා හුත්වා
ජිව්හාවිඤ්ඤාණාදීනං යථාරහංවත්ථුද්වාරභාවංසාධයමානාතිට්ඨති. 

යාවතා පන ඉමස්මිං ොකය උපාදිණ්ණෙරූපං නාම අත්ථි, සබ්බත්ථ 

ොයායතනං, ෙප්පාසපටකල ස්කනකහො විය, 
යථාවුත්තප්පොරඋපොරුපත්ථම්භනානුපාලනපරිවාරකමව හුත්වා
ොයවිඤ්ඤාණාදීනංයථාරහං වත්ථුද්වාරභාවංසාධයමානංතිට්ඨති.අයකමත්ථ
විකසකසො. කසකසො පාළිප්පකභකදො ච අත්කථො ච චක්ඛුනිද්කදකස
වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො. කෙවලඤ්හි ඉධ චක්ඛුපදස්ස ඨාකන 

කසොතපදාදීනි, රූපපදස්ස ඨාකන සද්දපදාදීනි, පස්සීති ආදීනං ඨාකන

සුණීතිආදිපදානි ච ආගතානි. ‘කනත්තංකපතං, නයනංකපත’න්ති ඉමස්ස ච
පදද්වයස්ස අභාවා ද්වාදස ද්වාදස නාමානි කහොන්ති. කසසං සබ්බත්ථ
වුත්තසදිසකමව. 

තත්ථ සියා – යදි යාවතා ඉමස්මිංොකය උපාදිණ්ණෙරූපංනාම අත්ථි, 

සබ්බත්ථ ොයායතනං, ෙප්පාසපටකල ස්කනකහො විය. ‘එවං සන්කත 

ලක්ඛණසම්මිස්සතා ආපජ්ජතී’ති. ‘නාපජ්ජතී’ති. ‘ෙස්මා’? ‘අඤ්ඤස්ස

අඤ්ඤත්ථ අභාවකතො’. ‘යදි එවං, න සබ්බත්ථ ොයායතන’න්ති? ‘කනව
පරමත්ථකතොසබ්බත්ථ. විනිබ්භුජිත්වාපනස්සනානාෙරණංපඤ්ඤාකපතුංන

සක්ො, තස්මා එවං වුත්තං. යථා හි රූපරසාදකයො, වාලොචුණ්ණානි විය, 

විකවකචතුං අසක්කුකණයයතාය අඤ්ඤමඤ්ඤබයාපිකනොති වුච්චන්ති, න ච
පරමත්ථකතො රූකප රකසො අත්ථි. යදි සියා රූපග්ගහකණකනව රසග්ගහණං

ගච්කඡයය. එවං ොයායතනම්පි පරමත්ථකතො කනව සබ්බත්ථ අත්ථි, න ච

සබ්බත්ථ නත්ථි, විකවකචතුං අසක්කුකණයයතායාති. එවකමත්ථ න 
ලක්ඛණසම්මිස්සතාආපජ්ජතීතිකවදිතබ්බා’. 

අපිච ලක්ඛණාදිවවත්ථාපනකතොකපකතසං අසම්මිස්සතා කවදිතබ්බා –
එකතසු හි රූපාභිඝාතාරහභූතප්පසාදලක්ඛණං 

දට්ඨුොමතානිදානෙම්මසමුට්ඨානභූතප්පසාදලක්ඛණං වා චක්ඛු, රූකපසු 

ආවිඤ්ඡනරසං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ආධාරභාවපච්චුපට්ඨානං, 
දට්ඨුොමතානිදානෙම්මජභූතපදට්ඨානං. 

සද්දාභිඝාතාරහභූතප්පසාදලක්ඛණං 

කසොතුොමතානිදානෙම්මසමුට්ඨානභූතප්පසාදලක්ඛණං වා කසො ං, සද්කදසු

ආවිඤ්ඡනරසං, කසොතවිඤ්ඤාණස්ස ආධාරභාවපච්චුපට්ඨානං, 
කසොතුොමතානිදානෙම්මජභූතපදට්ඨානං. 
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ගන්ධාභිඝාතාරහභූතප්පසාදලක්ඛණං 

ඝායිතුොමතානිදානෙම්මසමුට්ඨානභූතප්පසාදලක්ඛණං වා ඝානං, ගන්කධසු

ආවිඤ්ඡනරසං, ඝානවිඤ්ඤාණස්ස ආධාරභාවපච්චුපට්ඨානං 
ඝායිතුොමතානිදානෙම්මජභූතපදට්ඨානං. 

රසාභිඝාතාරහභූතප්පසාදලක්ඛණා 

සායිතුොමතානිදානෙම්මසමුට්ඨානභූතප්පසාදලක්ඛණා වා ජිව්හා, රකසසු

ආවිඤ්ඡනරසා, ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස ආධාරභාවපච්චුපට්ඨානා, 
සායිතුොමතානිදානෙම්මජභූතපදට්ඨානා. 

කඵොට්ඨබ්බාභිඝාතාරහභූතප්පසාදලක්ඛකණො 

ඵුසිතුොමතානිදානෙම්මසමුට්ඨානභූතප්පසාදලක්ඛකණො වා ොකයො, 

කඵොට්ඨබ්කබසුආවිඤ්ඡනරකසො, ොයවිඤ්ඤාණස්ස ආධාරභාවපච්චුපට්ඨාකනො, 
ඵුසිතුොමතානිදානෙම්මජභූතපදට්ඨාකනො. 

කෙචි පන ‘කතජාධිොනං භූතානං පසාකදො චක්ඛු, වායුපථවීආපාධිොනං 

භූතානං පසාදා කසොතඝානජිව්හා, ොකයො සබ්කබස’න්ති වදන්ති. අපකර

‘කතජාධිොනං පසාකදො චක්ඛු, විවරවායුආපපථවාධිොනං පසාදා

කසොතඝානජිව්හාොයා’තිවදන්ති.කතවත්තබ්බා– ‘සුත්තංආහරථා’ති.අද්ධා
සුත්තකමව න දක්ඛිස්සන්ති. කෙචි පකනත්ථ ‘කතජාදීනං ගුකණහි රූපාදීහි
අනුග්ගය්හභාවකතො’තිොරණංවදන්ති.කතචවත්තබ්බා–‘කෙොපකනවමාහ 

– රූපාදකයො කතජාදීනං ගුණා’ති? අවිනිබ්කභොකගසු හි රූකපසු ‘අයං ඉමස්ස

ගුකණො, අයංඉමස්සගුකණො’තිනලබ්භාවත්තුං.අථාපිවකදයයං–‘යථාකතසු 
කතසුසම්භාකරසුතස්සතස්සභූතස්ස අධිෙතායපථවීආදීනංසන්ධාරණාදීනි

කිච්චානි ඉච්ඡථ, එවං කතජාදිඅධිකෙසු සම්භාකරසු රූපාදීනං
අධිෙභාවදස්සනකතො ඉච්ඡතබ්බකමතං රූපාදකයො කතසං ගුණා’ති. කත

වත්තබ්බා – ඉච්කඡයයාම, යදි ආපාධිෙස්සආසවස්සගන්ධකතො පථවීඅධිකෙ

ෙප්පාකස ගන්කධො අධිෙතකරො සියා, කතජාධිෙස්ස ච උණ්කහොදෙස්ස
වණ්ණකතොපි සීතූදෙස්ස වණ්කණො පරිහාකයථ. යස්මා පකනතං උභයම්පි

නත්ථි, තස්මා පහාකයකථතං එකතසං නිස්සයභූතානං විකසසෙප්පනං, යථා
අවිකසකසපි එෙෙලාකප භූතානං රූපරසාදකයො අඤ්ඤමඤ්ඤං විසදිසා

කහොන්ති, එවංචක්ඛුපසාදාදකයො, අවිජ්ජමාකනපි අඤ්ඤස්මිංවිකසසොරකණති
ගකහතබ්බකමතං. 

කිං පන තං යං අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අසාධාරණං? ෙම්මකමව කනසං 

විකසසොරණං.තස්මාෙම්මවිකසසකතොඑකතසංවිකසකසො, නභූතවිකසසකතො.

භූතවිකසකස හි සති පසාකදොව නුප්පජ්ජති. සමානානඤ්හි පසාකදො, න
විසමානානන්ති කපොරාණා. එවං ෙම්කමවිසසකතො විකසසවන්කතසු ච එකතසු
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චක්ඛුකසොතානි අසම්පත්තවිසයග්ගාහොනි අත්තකනො නිස්සයං 
අනල්ලීනනිස්සකය එව විසකය විඤ්ඤාණකහතුත්තා. ඝානජිව්හාොයා 

සම්පත්තවිසයග්ගාහො, නිස්සයවකසන කචව සයඤ්ච අත්තකනො නිස්සයං 
අල්ලීකනකයවවිසකයවිඤ්ඤාණකහතුත්තා. 

අට්ඨෙථායං පන ‘‘ආපාථගතත්තාව ආරම්මණං සම්පත්තං නාම. 
චන්දමණ් ලසූරියමණ් ලානඤ්හි ද්වාචත්තාලීසකයොජනසහස්සමත්ථකෙ
ඨිතානංවණ්කණො චක්ඛුපසාදං ඝට්කටති.කසො දූකරඨත්වාපඤ්ඤායමාකනොපි
සම්පත්කතොකයවනාම. තංකගොචරත්තාචක්ඛුසම්පත්තකගොචරකමවනාම.දූකර

රුක්ඛං ඡන්දන්තානම්පි, රජොනඤ්ච වත්ථං කධොවන්තානං දූරකතොව
ොයවිොකරො පඤ්ඤායති. සද්කදො පන ධාතුපරම්පරාය ආගන්ත්වා කසොතං
ඝට්කටත්වාසණිෙංවවත්ථානංගච්ඡතී’’තිවුත්තං. 

තත්ථ කිඤ්චාපි ආපාථගතත්තා ආරම්මණං සම්පත්තන්ති වුත්තං, 
චන්දමණ් ලාදිවණ්කණොපනචක්ඛුං අසම්පත්කතො දූකරඨිකතොව පඤ්ඤායති.

සද්කදොපි සකච සණිෙං ආගච්කඡයය, දූකර උප්පන්කනො චිකරන සුකයයයය, 
පරම්පරඝට්ටනායචආගන්ත්වාකසොතංඝට්කටන්කතොඅසුෙදිසායනාමාතින
පඤ්ඤාකයයය. තස්මාඅසම්පත්තකගොචරාකනවතානි. 

අහිආදිසමානානි කචතානි. යථා හි අහි නාම බහි සිත්තසම්මට්ඨට්ඨාකන

නාභිරමති, සඞ්ොරට්ඨානතිණපණ්ණගහනවම්මිොනිකයව පන පවිසිත්වා

නිපන්නොකල අභිරමති, එෙග්ගතං ආපජ්ජති, එවකමව චක්ඛුකපතං

විසමජ්ඣාසයං මට්කඨසු සුවණ්ණභිත්තිආදීසු නාභිරමති, ඔකලොකෙතුම්පි න 

ඉච්ඡති, රූපචිත්තපුප්ඵලතාදිචිත්කතසුකයවපනඅභිරමති.තාදිකසසුහිඨාකනසු 
චක්ඛුම්හිඅප්පකහොන්කතමුඛම්පිවිවරිත්වාඔකලොකෙතුොමාකහොන්ති. 

සුසුමාකරොපි බහි නික්ඛන්කතො ගකහතබ්බං න පස්සති, අක්ඛීනි 
නිම්මීකලත්වාව චරති. යදා පන බයාමසතමත්තං උදෙං ඔගාහිත්වා බිලං

පවිසිත්වා නිපන්කනො කහොති, තදා තස්ස චිත්තං එෙග්ගං කහොති සුඛං සුපති, 
එවකමව කසොතං තම්කප බිලජ්ඣාසයං ආොසසන්නිස්සිතං
ෙණ්ණච්ඡද්දකූපකෙකයව අජ්ඣාසයං ෙකරොති. ෙණ්ණච්ඡද්දාොකසොකයව
තස්ස සද්දසවකන පච්චකයො කහොති. අජටාොකසොපි වට්ටතිකයව. 
අන්කතොකලණස්මිඤ්හි සජ්ඣාකය ෙරියමාකන න කලණච්ඡදනං භින්දිත්වා

සද්කදො බහි නික්ඛමති, ද්වාරවාතපානච්ඡද්කදහි පන නික්ඛමිත්වා
ධාතුපරම්පරාකයව ඝට්කටන්කතො ගන්ත්වා කසොතපසාදං ඝට්කටති. අථ තස්මිං
ොකල‘අසුකෙොනාම සජ්ඣායතී’තිකලණපිට්කඨනිසින්නාජානන්ති. 
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එවං සන්කත සම්පත්තකගොචරතා කහොති. ‘කිං පකනතං 

සම්පත්තකගොචර’න්ති? ‘ආම, සම්පත්තකගොචරං’. ‘යදි එවං, දූකර කභරීආදීසු

වජ්ජමාකනසු දූකර සද්කදොති ජානනං න භකවයයා’ති? ‘කනො න භවති.

කසොතපසාදස්මිඤ්හි ඝට්ටිකත දූකර සද්කදො ආසන්කන සද්කදො, පරතීකර

ඔරිමතීකරති තථා තථා ජානනාොකරො කහොති. ධම්මතා එසා’ති. ‘කිං එතාය

ධම්මතාය? යකතොයකතොඡද්දංතකතොතකතො සවනංකහොති, චන්දිමසූරියාදීනං
දස්සනංවියාතිඅසම්පත්තකගොචරකමකවතං’. 

පක්ඛීපි රුක්කඛ වා භූමියං වා න රමති. යදා පන එෙං වා ද්කව වා 

කලඩ්ඩුපාකතඅතික්ෙම්මඅජටාොසංපක්ඛන්කදොකහොති, තදාඑෙග්ගචිත්තතං

ආපජ්ජති, එවකමව ඝානම්පි ආොසජ්ඣාසයං වාතූපනිස්සයගන්ධකගොචරං.
තථා හි ගාකවො නවවුට්කඨ කදකව භූමියං ඝායිත්වා ඝායිත්වා ආොසාභිමුඛා
හුත්වා වාතං ආෙඩ්ෙන්ති. අඞ්ගුලීහි ගන්ධපිණ් ං ගකහත්වාපි ච
උපසිඞ්ඝනොකලවාතංඅනාෙඩ්ෙන්කතොකනවතස්සගන්ධං ජානාති. 

කුක්කුකරොපි බහි විචරන්කතො කඛමට්ඨානං න පස්සති කලඩ්ඩුපහාරාදීහි
උපද්දුකතො කහොති. අන්කතොගාමං පවිසිත්වාඋද්ධනට්ඨාකනඡාරිෙං බූහිත්වා

නිපන්නස්ස පන ඵාසුෙං කහොති, එවකමව ජිව්හාපි ගාමජ්ඣාසයා 
ආකපොසන්නිස්සිතරසාරම්මණා. තථා හි තියාමරත්තිං සමණධම්මං ෙත්වාපි
පාකතොව පත්තචීවරමාදායගාකමොපවිසිතබ්කබොකහොති.සුක්ඛඛාදනීයස්සචන 
සක්ොකඛකළනඅකතමිතස්සරසංජානිතුං. 

සිඞ්ගාකලොපි බහි චරන්කතො රතිංන වින්දති, ආමෙසුසාකනමනුස්සමංසං 

ඛාදිත්වා නිපන්නස්කසව පනස්ස ඵාසුෙං කහොති, එවකමව ොකයොපි
උපාදිණ්ණෙජ්ඣාසකයො පථවීනිස්සිතකඵොට්ඨබ්බාරම්මකණො. තථා හි අඤ්ඤං
උපාදිණ්ණෙං අලභමානා සත්තා අත්තකනොව හත්ථතකල සීසං ෙත්වා
නිපජ්ජන්ති. අජ්ඣත්තිෙබාහිරා චස්ස පථවී ආරම්මණග්ගහකණ පච්චකයො

කහොති.සුසන්ථතස්සපිහිසයනස්ස, හත්කථඨපිතානම්පිවා ඵලානං, නසක්ො
අනිසීදන්කතන වා අනිප්පීකළන්කතන වා ථද්ධමුදුභාකවො ජානිතුන්ති. 
අජ්ඣත්තිෙබාහිරාපථවී එතස්ස ොයපසාදස්ස කඵොට්ඨබ්බජානකන පච්චකයො
කහොති. එවං ලක්ඛණාදිවවත්ථානකතොකපකතසං අසම්මිස්සතා කවදිතබ්බා.
අඤ්කඤකයව හි චක්ඛුපසාදස්ස
ලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානකගොචරජ්ඣාසයනිස්සයා අඤ්කඤ 
කසොතපසාදාදීනන්ති අසම්මිස්සාකනවචක්ඛායතනාදීනි. 

අපිච කනසං අසම්මිස්සතාය අයං උපමාපි කවදිතබ්බා – යථා හි 

පඤ්චවණ්ණානංධජානංඋස්සාපිතානංකිඤ්චාපිඡායාඑොබද්ධාවියකහොති, 
තස්ස තස්ස පන අඤ්ඤමඤ්ඤං අසම්මිස්සාව යථා ච පඤ්චවණ්කණන
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ෙප්පාකසනවට්ටිංෙත්වාදීකප ජාලකතකිඤ්චාපිජාලාඑොබද්ධාවියකහොති, 

තස්ස තස්ස පන අංසුකනො පාටිකයක්ො පාටිකයක්ො ජාලා අසම්මිස්සා එව, 

එවකමව කිඤ්චාපි ඉමානි පඤ්චායතනානි එෙස්මිං අත්තභාකව සකමොසටානි

අඤ්ඤමඤ්ඤං පන අසම්මිස්සාකනව. න කෙවලඤ්ච ඉමාකනව පඤ්ච, 
කසසරූපානිපි අසම්මිස්සාකනව. ඉමස්මිඤ්හි සරීකර කහට්ඨිමොකයො
මජ්ඣිමොකයො උපරිමොකයොතිතකයො කෙොට්ඨාසා. තත්ථනාභිකතො පට්ඨාය

කහට්ඨා කහට්ඨිමොකයො නාම. තස්මිං ොයදසෙං, භාවදසෙං, 

ආහාරසමුට්ඨානානිඅට්ඨ, උතුසමුට්ඨානානිඅට්ඨ, චිත්තසමුට්ඨානානිඅට්ඨාති
චතුචත්තාලීසරූපානි.නාභිකතොඋද්ධංයාවගලවාටො මජ්ඣිමොකයොනාම.

තත්ථ ච ොයදසෙං, භාවදසෙං, වත්ථුදසෙං, ආහාරසමුට්ඨානාදීනි තීණි 
අට්ඨොනීතිචතුපඤ්ඤාසරූපානි.ගලවාටෙකතොඋද්ධංඋපරිමොකයොනාම.

තත්ථ චක්ඛුදසෙං, කසොතදසෙං, ඝානදසෙං, ජිව්හාදසෙං, ොයදසෙං, 

භාවදසෙං, ආහාරසමුට්ඨානාදීනිතීණි අට්ඨොනීතිචතුරාසීතිරූපානි. 

තත්ථ චක්ඛුපසාදස්ස පච්චයානි චත්තාරි මහාභූතානි, වණ්කණො ගන්කධො

රකසො ඔජා, ජීවිතින්ද්රියං චක්ඛුපසාකදොති ඉදං එෙන්තකතො අවිනිභුත්තානං
දසන්නං නිප්ඵන්නරූපානං වකසන චක්ඛුදසෙං නාම. ඉමිනා නකයන
කසසානිපි කවදිතබ්බානි. කතසු කහට්ඨිමොකය රූපං
මජ්ඣිමොයඋපරිමොයරූකපහි සද්ධිං අසම්මිස්සං. කසසොයද්වකයපි රූපං
ඉතකරහි සද්ධිං අසම්මිස්සකමව. යථා හි සායන්හසමකය පබ්බතච්ඡායා ච
රුක්ඛච්ඡායා ච කිඤ්චාපි එොබද්ධා විය කහොන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤං පන
අසම්මිස්සාව එවං ඉකමසුපි ොකයසු චතුචත්තාලීස චතුපඤ්ඤාස චතුරාසීති

රූපානි ච කිඤ්චාපි එොබද්ධානි විය කහොන්ති, අඤ්ඤමඤ්ඤං පන 
අසම්මිස්සාකනවාති. 

616. රූපායතනනිද්කදකස වණ්කණොව වණ්ණනිභා; නිභාතීති වා නිභා.

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස පාෙටා කහොතීති අත්කථො. වණ්කණොව නිභා වණ්ණනිභා. 

සද්ධිංනිදස්සකනන සනිදස්සනං, චක්ඛුවිඤ්ඤාකණනපස්සිතබ්බන්තිඅත්කථො.

සද්ධිං පටිකඝන සප්පටිඝං, පටිඝට්ටනනිඝංසජනෙන්ති අත්කථො. නීලාදීසු 

උමාපුප්ඵසමානං නීලං, ෙණිොරපුප්ඵසමානං පී ෙං, බන්ධුජීවෙපුප්ඵසමානං 

කලොහි ෙං, ඔසධිතාරෙසමානං ඔදා ං. ඣාමඞ්ගාරසමානං ොළෙං, 

මන්දරත්තං සින්දුවාරෙරවීරමකුළසමානං මඤ්ජිට්ඨෙං. 

‘‘හරිත්තචකහමවණ්ණොමංසුමුඛපක්ෙමා’’ති (ජා. 1.15.133) එත්ථ පන

කිඤ්චාපි ‘හරී’ති සුවණ්ණං වුත්තං, පරකතො පනස්ස ජාතරූපග්ගහකණන

ගහිතත්තාඉධසාමං හරි නාම.ඉමානිසත්ත වත්ථුංඅනාමසිත්වාසභාකවකනව
දස්සිතානි. 
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පටුන 

හරිවණ්ණන්ති හරිතසද්දලවණ්ණං. අම්බඞ්කුරවණ්ණන්ති අම්බඞ්කුකරන

සමානවණ්ණං. ඉමානි ද්කව වත්ථුං ආමසිත්වා දස්සිතානි. දීඝාදීනි ද්වාදස
කවොහාරකතො දස්සිතානි. කසො ච කනසං කවොහාකරො උපනිධායසිද්කධො කචව

සන්නිකවසසිද්කධොච.දීඝාදීනිහි අඤ්ඤමඤ්ඤංඋපනිධායසිද්ධානි, වට්ටාදීනි

සන්නිකවසවිකසකසන. තත්ථ රස්සං උපනිධාය තකතො උච්චතරං දීඝං, තං

උපනිධායතකතොනීචතරං රස්සං. ථූලංඋපනිධායතකතොඛුද්දෙතරං අණුං, තං

උපනිධාය තකතො මහන්තතරං ථූලං. චක්ෙසණ්ඨානං වට්ටං, 

කුක්කුටණ් සණ්ඨානං පරිමණ්ඩලං. චතූහි අංකසහි යුත්තං චතුරංසං. 

ෙළංසාදීසුපිඑකසවනකයො. නින්නන්තිඔනතං, ථලන්තිඋන්නතං. 

තත්ථයස්මාදීඝාදීනිඵුසිත්වාසක්ොජානිතුං, නීලාදීනිපකනවං නසක්ො, 

තස්මානනිප්පරියාකයනදීඝංරූපායතනං; තථාරස්සාදීනි.තංතංනිස්සාය පන
තථාතථාඨිතංදීඝංරස්සන්ති කතනකතනකවොහාකරන රූපායතනකමකවත්ථ

භාසිතන්ති කවදිතබ්බං. ොයා ආ කපොති ඉදං අඤ්ඤමඤ්ඤපරිච්ඡන්නං; තථා 

ආකලොකෙො අන්ධොකරො ච. අබ්භා මහිොතිආදීනි චත්තාරි වත්ථුනාව

දස්සිතානි. තත්ථ ‘අබ්භා’ති වලාහකෙො. ‘මහිො’ති හිමං. ඉකමහි චතූහි

අබ්භාදීනංවණ්ණාදස්සිතා. චන්දමණ්ඩලස්ස වණ්ණනිභාතිආදීහිකතසංකතසං
පභාවණ්ණා දස්සිතා. 

තත්ථචන්දමණ් ලාදීනංවත්ථූනංඑවංවිකසකසොකවදිතබ්කබො–මණිමයං 
රජතපටිච්ඡන්නංඑකූනපඤ්ඤාසකයොජනායාමවිත්ථාරංචන්දස්සකදවපුත්තස්ස

විමානං චන්දමණ්ඩලං නාම. කසොවණ්ණමයං ඵලෙපටිච්ඡන්නං
සමපණ්ණාසකයොජනායාමවිත්ථාරං සූරියස්ස කදවපුත්තස්ස විමානං 

සූරියමණ්ඩලං නාම. සත්තරතනමයානි 
සත්තට්ඨදසද්වාදසකයොජනායාමවිත්ථාරානි කතසං කතසං කදවපුත්තානං

විමානානි  ාරෙරූපානි නාම. 

තත්ථ කහට්ඨා චන්කදො, සූරිකයොඋපරි, උභින්නමන්තරං කයොජනං කහොති. 
චන්දස්ස කහට්ඨිමන්තකතො සූරියස්ස උපරිමන්කතො කයොජනසතං කහොති. ද්වීසු

පස්කසසු නක්ඛත්තතාරොගච්ඡන්ති.එකතසුපනතීසුචන්කදොදන්ධගමකනො, 

සූරිකයො සීඝගමකනො, නක්ඛත්තතාරො සබ්බසීඝගමනා. ොකලන
චන්දිමසූරියානංපුරකතොකහොන්තිොකලන පච්ඡා. 

ආදාසමණ්ඩලන්ති ෙංසමයං. මණීති ඨකපත්වා කවළුරියං කසකසො

කජොතිරසාදිඅකනෙප්පකභකදො. සඞ්කෙොති සාමුද්දිකෙො; මුත් ා සාමුද්දිොපි, 

කසසාපි. කවළුරිකයොති කවළුවණ්ණමණි. ජා රූපං වුච්චති සත්ථුවණ්කණො.

සත්ථා හි සුවණ්ණවණ්කණො, සුවණ්ණම්පි සත්ථුවණ්ණං. රජ ං වුච්චති
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ෙහාපකණො – කලොහමාසකෙො දාරුමාසකෙො ජතුමාසකෙො, කය ‘කවොහාරං

ගච්ඡන්තී’ති(පාරා.584) වුත්තංතං සබ්බම්පිඉධගහිතං. 

යං වා පනඤ්ඤම්පීති ඉමිනා පාළිආගතං ඨකපත්වා කසසං
තට්ටිෙපිකලොතිෙෙණ්ණිෙවණ්ණාදිකභදං රූපං ගහිතං. තඤ්හි සබ්බං 
කයවාපනකෙසුපවිට්ඨං. 

එවකමතං නීලාදිනා කභකදන භින්නම්පි රූපං සබ්බං ලක්ඛණාදීහි 

අභින්නකමව. සබ්බඤ්කහතං චක්ඛුපටිහනනලක්ඛණං රූපං, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස විසයභාවරසං, තස්කසව කගොචරපච්චුපට්ඨානං, 
චතුමහාභූතපදට්ඨානං. යථා කචතං තථා සබ්බානිපි උපාදාරූපානි. යත්ථ පන
විකසකසො අත්ථි තත්ථ වක්ඛාම. කසසකමත්ථ චක්ඛායතනනිද්කදකස
වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බං. කෙවලඤ්හි තත්ථචක්ඛුපුබ්බඞ්ගකමොනිද්කදකසො

ඉධ රූපපුබ්බඞ්ගකමො. තත්ථ ‘චක්ඛුං කපත’න්තිආදීනි චුද්දස නාමානි, ඉධ 

‘රූපංකපත’න්තිආදීනි තීණි. කසසං තාදිසකමව. යථා හි චතූහි චතූහි නකයහි

පටිමණ්ක ත්වා චක්ඛුංවවත්ථාකපතුංකතරසවාරාවුත්තා, ඉධාපිකතතකථව
වුත්තාති. 

620. සද්දායතනනිද්කදකස කභරිසද්කදොති මහාකභරීපහටකභරීනං සද්කදො. 

මුදිඞ්ගසඞ්ෙපණවසද්දාපි මුදිඞ්ගාදිපච්චයා සද්දා. ගීතසඞ්ඛාකතො සද්කදො 

ගී සද්කදො. වුත්තාවකසසානං වීණාදීනං තන්තිබද්ධානං සද්කදො වාදි සද්කදො. 

සම්මසද්කදොතිෙංසතාලෙට්ඨතාලසද්කදො. පාණිසද්කදොති පාණිප්පහාරසද්කදො. 

සත් ානං නිග්කඝොසසද්කදොති බහූනං සන්නිපතිතානං

අපඤ්ඤායමානපදබයඤ්ජනනිග්කඝොසසද්කදො. ධාතූනං සන්නිඝා සද්කදොති
රුක්ඛානංඅඤ්ඤමඤ්ඤනිඝංසනඝණ්ටිොකෙොටනාදිසද්කදො. වාතස්සවායකතො

සද්කදො වා සද්කදො. උදෙස්ස සන්දමානස්ස වා පටිහතස්ස වා සද්කදො 

උදෙසද්කදො. මනුස්සානං සල්ලාපාදිසද්කදො මනුස්සසද්කදො. තං ඨකපත්වා

කසකසො සබ්කබොපි අමනුස්සසද්කදො. ඉමිනා පදද්වකයන සබ්කබොපි සද්කදො 
පරියාදින්කනො. එවං සන්කතපි වංසඵාලනපිකලොතිෙඵාලනාදීසු පවත්කතො
පාළියංඅනාගතසද්කදො කයවාපනෙට්ඨානංපවිට්කඨොතිකවදිතබ්කබො. 

එවමයං කභරීසද්දාදිනා කභකදන භින්කනොපි සද්කදො ලක්ඛණාදීහි 

අභින්කනොකයව. සබ්කබොපි කහස කසොතපටිහනනලක්ඛකණො සද්කදො 

කසොතවිඤ්ඤාණස්ස විසයභාවරකසො, තස්කසව කගොචරපච්චුපට්ඨාකනො. කසසං
චක්ඛායතනනිද්කදකස වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. ඉධාපි හි චතූහි චතූහි
නකයහි පටිමණ්ඩිතා කතරස වාරා වුත්තා. කතසං අත්කථො සක්ො
වුත්තනකයකනවජානිතුන්තිනවිත්ථාරිකතො. 
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624. ගන්ධායතනනිද්කදකස මූලගන්කධොති යං කිඤ්චි මූලං පටිච්ච 

නිබ්බත්කතො ගන්කධො. සාරගන්ධාදීසුපි එකසව නකයො. අසිද්ධදුසිද්ධානං

 ාොදීනං ගන්කධො ආමෙගන්කධො. 

මච්ඡසෙලොපූතිමංසසංකිලට්ඨසප්පිආදීනං ගන්කධො විස්සගන්කධො. 

සුගන්කධොති ඉට්ඨගන්කධො. දුග්ගන්කධොතිඅනිට්ඨගන්කධො. ඉමිනා පදද්වකයන
සබ්කබොපි ගන්කධො පරියාදින්කනො. එවං සන්කතපි
ෙණ්ණෙගන්ධපිකලොතිෙගන්ධාදකයො පාළියං අනාගතා සබ්කබපි ගන්ධා
කයවාපනෙට්ඨානංපවිට්ඨාතිකවදිතබ්බා. 

එවමයං මූලගන්ධාදිනා කභකදන භින්කනොපි ගන්කධො ලක්ඛණාදීහි 

අභින්කනොකයව. සබ්කබොපි කහස ඝානපටිහනනලක්ඛකණො ගන්කධො, 

ඝානවිඤ්ඤාණස්ස විසයභාවරකසො, තස්කසව කගොචරපච්චුපට්ඨාකනො. කසසං
චක්ඛායතනනිද්කදකස වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. ඉධාපි හි තකථව 
ද්විපඤ්ඤාසනයපටිමණ්ඩිතාකතරසවාරාවුත්තා.කතඅත්ථකතොපාෙටාකයව. 

628. රසායතනනිද්කදකස මූලරකසොති යංකිඤ්චි මූලං පටිච්ච

නිබ්බත්තරකසො. ෙන්ධරසාදීසුපි එකසව නකයො. අම්බිලන්ති තක්ෙම්බිලාදි. 

මධුරන්ති එෙන්තකතො කගොසප්පිආදි. මධු පන ෙසාවයුත්තං චිරනික්ඛිත්තං
ෙසාවං කහොති. ඵාණිතං ඛාරියුත්තං චිරනික්ඛිත්තං ඛාරියං කහොති. සප්පි පන
චිරනික්ඛිත්තං වණ්ණගන්කධ ජහන්තම්පි රසං න ජහතීති තකදව

එෙන්තමධුරං. තිත් ෙන්ති නිම්බපණ්ණාදි. ෙටුෙන්ති සිඞ්ගිකවරමරිචාදි. 

කලොණිෙන්ති සාමුද්දිෙකලොණාදි. ොරිෙන්ති වාතිඞ්ගණෙළීරාදි. ලම්බිලන්ති

බදරාමලෙෙපිට්ඨසාලවාදි. ෙසාවන්ති හරිතොදි. ඉකම සබ්කබපි රසා
වත්ථුවකසන වුත්තා. තංතංවත්ථුකතො පකනත්ථ රකසොව අම්බිලාදීහි නාකමහි

වුත්කතොති කවදිතබ්කබො. සාදූති ඉට්ඨරකසො, අසාදූති අනිට්ඨරකසො. ඉමිනා
පදද්වකයන සබ්කබොපි රකසො පරියාදින්කනො. එවං සන්කතපි 

කලඩ්ඩුරසභිත්තිරසපිකලොතිෙරසාදකයො පාළියං අනාගතා සබ්කබපි රසා
කයවාපනෙට්ඨානං පවිට්ඨාතිකවදිතබ්බා. 

එවමයං මූලරසාදිනාකභකදන භින්කනොපි රකසො ලක්ඛණාදීහි

අභින්කනොකයව. සබ්කබොපි කහස ජිව්හාපටිහනනලක්ඛකණො රකසො, 

ජිව්හාවිඤ්ඤාණස්ස විසයභාවරකසො, තස්කසව කගොචරපච්චුපට්ඨාකනො. කසසං 
චක්ඛායතනනිද්කදකස වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. ඉධාපි හි තකථව 
ද්විපඤ්ඤාසනයපටිමණ්ඩිතාකතරසවාරාවුත්තා. 

632. ඉත්ථින්ද්රියනිද්කදකස යන්තිෙරණවචනං.කයනොරකණන ඉත්ථියා

ඉත්ථිලඞ්ගාදීනිකහොන්තීතිඅයකමත්ථඅත්කථො.තත්ථ ‘ලිඞ්ග’න්තිසණ්ඨානං.
ඉත්ථියා හි හත්ථපාදගීවාඋරාදීනං සණ්ඨානං න පුරිසස්ස විය කහොති.
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පටුන 

ඉත්ථීනඤ්හි කහට්ඨිමොකයො විසකදො කහොති, උපරිමොකයො අවිසකදො.

හත්ථපාදා ඛුද්දො, මුඛං ඛුද්දෙං. නිමිත් න්ති සඤ්ජානනං. ඉත්ථීනඤ්හි

උරමංසංඅවිසදංකහොති, මුඛංනිම්මස්සුදාඨිෙං. කෙසබන්ධවත්ථග්ගහණම්පින

පුරිසානං විය කහොති. කුත් න්ති කිරියා. ඉත්ථිකයො හි දහරොකල

සුප්පෙමුසලකෙහි ළාළන්ති, චිත්තධීතලොය ළාළන්ති, මත්තිෙවාකෙන

සුත්තෙං නාම ෙන්තන්ති. ආෙප්කපොති ගමනාදිආොකරො. ඉත්ථිකයො හි

ගච්ඡමානා අවිසදා ගච්ඡන්ති, තිට්ඨමානා නිපජ්ජමානා නිසීදමානා ඛාදමානා
භුඤ්ජමානා අවිසදා භුඤ්ජන්ති. පුරිසම්පි හි අවිසදං දිස්වා මාතුගාකමො විය
ගච්ඡතිතිට්ඨතිනිපජ්ජති නිසීදතිඛාදතිභුඤ්ජතීතිවදන්ති. 

ඉත්ථත් ං ඉත්ථිභාකවොති උභයම්පි එෙත්ථං; ඉත්ථිසභාකවොති අත්කථො.
අයංෙම්මකජොපටිසන්ධිසමුට්ඨිකතො. ඉත්ථිලඞ්ගාදීනිපනඉත්ථින්ද්රියං පටිච්ච

පවත්කත සමුට්ඨිතානි. යථා හි බීකජ සති, බීජං පටිච්ච, බීජපච්චයා රුක්කඛො

වඩ්ඪිත්වා සාඛාවිටපසම්පන්කනො හුත්වා ආොසං පූකරත්වා තිට්ඨති, එවකමව
ඉත්ථිභාවසඞ්ඛාකත ඉත්ථින්ද්රිකය සති ඉත්ථිලඞ්ගාදීනි කහොන්ති. බීජං විය හි

ඉත්ථින්ද්රියං, බීජං පටිච්ච වඩ්ඪිත්වා ආොසං පූකරත්වා ඨිතරුක්කඛො විය
ඉත්ථින්ද්රියංපටිච්ච ඉත්ථිලඞ්ගාදීනිපවත්කතසමුට්ඨහන්ති.තත්ථඉත්ථින්ද්රියං

න චක්ඛුවිඤ්කඤයයං, මකනොවිඤ්කඤයයකමව. ඉත්ථිලඞ්ගාදීනි
චක්ඛුවිඤ්කඤයයානිපි මකනොවිඤ්කඤයයානිපි. 

ඉදං  ං රූපං ඉත්ථින්ද්රියන්ති ඉදං තං රූපං, යථා චක්ඛුන්ද්රියාදීනි

පුරිසස්සාපි කහොන්ති, න එවං; නියමකතො පන ඉත්ථියා එව ඉන්ද්රියං
‘ඉත්ථින්ද්රියං’. 

633. පුරිසින්ද්රිකයපි එකසව නකයො. පුරිසලඞ්ගාදීනි පන ඉත්ථිලඞ්ගාදීනං
පටිපක්ඛකතො කවදිතබ්බානි. පුරිසස්ස හි හත්ථපාදගීවාඋරාදීනං සණ්ඨානං න
ඉත්ථියාවියකහොති.පුරිසානඤ්හිඋපරිමොකයොවිසකදොකහොතිකහට්ඨිමොකයො 

අවිසකදො, හත්ථපාදා මහන්තා, මුඛං මහන්තං, උරමංසං විසදං, මස්සුදාඨිො 
උප්පජ්ජන්ති.කෙසබන්ධනවත්ථග්ගහණංනඉත්ථීනංවියකහොති.දහරොකල

රථනඞ්ගලාදීහි ළාළන්ති, වාලෙපාළිං ෙත්වා වාපිං නාම ඛනන්ති, ගමනාදීනි
විසදානිකහොන්ති. ඉත්ථිම්පිගමනාදීනිවිසදානිකුරුමානං දිස්වා ‘පුරිකසොවිය
ගච්ඡතී’තිආදීනි වදන්ති.කසසංඉත්ථින්ද්රිකයවුත්තසදිසකමව. 

තත්ථ ඉත්ථිභාවලක්ඛණං ඉත්ථින්ද්රියං, ඉත්ථීති පොසනරසං, 
ඉත්ථිලඞ්ගනිමිත්තකුත්තාෙප්පානං ොරණභාවපච්චුපට්ඨානං.

පුරිසභාවලක්ඛණං පුරිසින්ද්රියං, පුරිකසොති පොසනරසං, 
පුරිසලඞ්ගනිමිත්තකුත්තාෙප්පානං ොරණභාවපච්චුපට්ඨානං. උභයම්කපතං 
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පඨමෙප්පිොනං පවත්කත සමුට්ඨාති. අපරභාකග පටිසන්ධියං.
පටිසන්ධිසමුට්ඨිතම්පි පවත්කතචලතිපරිවත්තති. 

යථාහ – 

‘‘කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරස්ස භික්ඛුකනො ඉත්ථිලඞ්ගං
පාතුභූතං කහොති. කතන කඛො පන සමකයන අඤ්ඤතරිස්සා භික්ඛුනියා 

පුරිසලඞ්ගංපාතුභූතංකහොතී’’ති(පාරා.69). 

ඉකමසු පන ද්වීසු පුරිසලඞ්ගං උත්තමං, ඉත්ථිලඞ්ගං හීනං. තස්මා

පුරිසලඞ්ගං බලවඅකුසකලන අන්තරධායති, ඉත්ථිලඞ්ගං දුබ්බලකුසකලන 

පතිට්ඨාති.ඉත්ථිලඞ්ගංපනඅන්තරධායන්තංදුබ්බලඅකුසකලනඅන්තරධායති, 

පුරිසලඞ්ගං බලවකුසකලන පතිට්ඨාති. එවං උභයම්පි අකුසකලන

අන්තරධායති, කුසකලන පතිට්ඨාතීතිකවදිතබ්බං. 

උභකතොබයඤ්ජනෙස්සපනකිංඑෙංඉන්ද්රියංඋදාහුද්කවති? එෙං. තඤ්ච

කඛො ඉත්ථිඋභකතොබයඤ්ජනෙස්ස ඉත්ථින්ද්රියං, පුරිසඋභකතොබයඤ්ජනෙස්ස 
පුරිසින්ද්රියං.‘එවංසන්කතදුතියබයඤ්ජනෙස්සඅභාකවොආපජ්ජති. ඉන්ද්රියඤ්හි

බයඤ්ජනොරණං වුත්තං. තඤ්චස්ස නත්ථී’ති? ‘න තස්ස ඉන්ද්රියං

බයඤ්ජනොරණං’.‘ෙස්මා’? ‘සදා අභාවකතො. ඉත්ථිඋභකතොබයඤ්ජනෙස්සහි

යදා ඉත්ථියා රාගචිත්තං උප්පජ්ජති, තදාව පුරිසබයඤ්ජනං පාෙටං කහොති, 

ඉත්ථිබයඤ්ජනංපටිච්ඡන්නංගුළ්හංකහොති.තථා ඉතරස්සඉතරං. 

යදි ච කතසං ඉන්ද්රියං දුතියබයඤ්ජනොරණං භකවයය, සදාපි 
බයඤ්ජනද්වයංතිට්කඨයය.නපනතිට්ඨති.තස්මාකවදිතබ්බකමතංනතස්ස
තං බයඤ්ජනොරණං.ෙම්මසහායංපනරාගචිත්තකමකවත්ථොරණං.යස්මා

චස්ස එෙකමව ඉන්ද්රියං කහොති, තස්මා ඉත්ථිඋභකතොබයඤ්ජනකෙො සයම්පි

ගබ්භංගණ්හාති, පරම්පි ගණ්හාකපති.පුරිසඋභකතොබයඤ්ජනකෙොපරංගබ්භං

ගණ්හාකපති, සයංපනනගණ්හාතීති. 

634. ජීවිතින්ද්රියනිද්කදකස යං වත්තබ්බං තං කහට්ඨා අරූපජීවිතින්ද්රිකය 

වුත්තකමව.කෙවලඤ්හිතත්ථ කයොක සංඅරූපීනංධම්මානන්ති වුත්තං, ඉධ

රූපජීවිතින්ද්රියත්තා කයො ක සං රූපීනං ධම්මානන්ති අයකමව විකසකසො.
ලක්ඛණාදීනි පනස්ස එවං කවදිතබ්බානි – සහජාතරූපානුපාලනලක්ඛණං 

ජීවිතින්ද්රියං, කතසං පවත්තනරසං, කතසං කයව ඨපනපච්චුපට්ඨානං, 
යාපයිතබ්බභූතපදට්ඨානන්ති. 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා රූපෙණ්කඩො 

316 

පටුන 

635. ොයවිඤ්ඤත්තිනිද්කදකස ොයවිඤ්ඤත්තීති එත්ථ තාව ොකයන

අත්තකනො භාවං විඤ්ඤාකපන්තානං තිරච්ඡාකනහිපි පුරිසානං, පුරිකසහි වා
තිරච්ඡානානම්පි ොයගහණානුසාකරන ගහිතාය එතාය භාකවො විඤ්ඤායතීති 

‘විඤ්ඤත්ති’. සයං ොයගහණානුසාකරන විඤ්ඤායතීතිපි ‘විඤ්ඤත්ති’.

‘‘ොකයන සංවකරො සාධූ’’තිආදීසු (ධ. ප. 361) ආගකතො කචොපනසඞ්ඛාකතො

ොකයොව විඤ්ඤත්ති ‘ොයවිඤ්ඤත්ති’. ොයවිප්ඵන්දකනන

අධිප්පායවිඤ්ඤාපනකහතුත්තා, සයඤ්ච තථා විඤ්කඤයයත්තා ොකයන 

විඤ්ඤත්තීතිපි ‘ොයවිඤ්ඤත්ති’. 

කුසලචිත් ස්ස වාතිආදීසු අට්ඨහි ොමාවචකරහි අභිඤ්ඤාචිත්කතන චාති

නවහි කුසලචිත්කතහි කුසලචිත් ස්ස වා, ද්වාදසහිපි අකුසලචිත්කතහි 

අකුසලචිත් ස්ස වා, අට්ඨහි මහාකිරිකයහි ද්වීහි අකහතුෙකිරිකයහි 
අභිඤ්ඤාප්පත්කතන එකෙන රූපාවචරකිරිකයනාති එොදසහි කිරියචිත්කතහි 

අබයාෙ චිත් ස්සවා. ඉකතොඅඤ්ඤානිහිචිත්තානිවිඤ්ඤත්තිංන ජකනන්ති.
කසක්ඛාකසක්ඛපුථුජ්ජනානං පනඑත්තකෙකහවචිත්කතහි විඤ්ඤත්තිකහොතීති
එකතසංකුසලාදීනංවකසනතීහිපකදහි‘කහතුකතො’දස්සිතා. 

ඉදානි ඡහි පකදහි ‘ඵලකතො’ දස්කසතුං අභික්ෙමන් ස්ස වාතිආදි වුත්තං.
අභික්ෙමාදකයොහි විඤ්ඤත්තිවකසනපවත්තත්තාවිඤ්ඤත්තිඵලංනාම.තත්ථ 

‘අභික්ෙමන් ස්සා’ති පුරකතො ොයං අභිහරන්තස්ස. පටික්ෙමන් ස්සාති

පච්ඡකතො පච්චාහරන්තස්ස. ආකලොකෙන් ස්සාති උජුෙං කපක්ඛන්තස්ස. 

විකලොකෙන් ස්සාති ඉකතො චිකතො ච කපක්ඛන්තස්ස. සමිඤ්කජන් ස්සාති

සන්ධකයො සඞ්කෙොකචන්තස්ස. පසාකරන් ස්සාති සන්ධකයො
පටිපණාකමන්තස්ස. 

ඉදානි ඡහි පකදහි ‘සභාවකතො’ දස්කසතුං ොයස්ස ථම්භනාතිආදි වුත්තං.

තත්ථ ‘ොයස්සා’ති සරීරස්ස. ොයං ථම්කභත්වා ථද්ධං ෙකරොතීති ථම්භනා. 

තකමව උපසග්කගන වඩ්කෙත්වා සන්ථම්භනාතිආහ. බලවතරා වා ථම්භනා 

‘සන්ථම්භනා’. සන්ථම්භි ත් න්ති සන්ථම්භිතභාකවො. විඤ්ඤාපනවකසන 

විඤ්ඤත්ති. විඤ්ඤාපනාති විඤ්ඤාපනාොකරො. විඤ්ඤාපිතභාකවො 

විඤ්ඤාපි ත් ං. කසසකමත්ථ යං වත්තබ්බං තං කහට්ඨා ද්වාරෙථායං 
වුත්තකමව.තථාවචීවිඤ්ඤත්තියං. 

636. වචීවිඤ්ඤත්තීතිපදස්ස පන නිද්කදසපදානඤ්ච අත්කථො තත්ථ න 

වුත්කතො, කසොඑවංකවදිතබ්කබො–වාචායඅත්තකනොභාවංවිඤ්ඤාකපන්තානං

තිරච්ඡාකනහිපි පුරිසානං, පුරිකසහි වා තිරච්ඡානානම්පි, වචීගහණානුසාකරන 

ගහිතායඑතායභාකවොවිඤ්ඤායතීති විඤ්ඤත්ති. සයඤ්ච වචීගහණානුසාකරන

විඤ්ඤායතීතිපි විඤ්ඤත්ති. ‘‘සාධු වාචාය සංවකරො’’තිආදීසු (ධ. ප. 361) 
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පටුන 

ආගතා කචොපනසඞ්ඛාතා වචී එව විඤ්ඤත්ති ‘වචීවිඤ්ඤත්ති’. වචීකඝොකසන
අධිප්පායවිඤ්ඤාපනකහතුත්තා සයඤ්ච තථාවිඤ්කඤයයත්තා වාචාය

විඤ්ඤත්තීතිපි ‘වචීවිඤ්ඤත්ති’. වාචා ගිරාතිආදීසු වුච්චතීති ‘වාචා’. ගිරියතීති 

‘ගිරා’. බයප්පකථොති වාෙයකභකදො. වාෙයඤ්ච තං පකථො ච අත්ථං 

ඤාතුොමානං ඤාකපතුොමානඤ්චාතිපි ‘බයප්පකථො’. උදීරියතීති උදීරණං. 

ඝුස්සතීති කඝොකසො. ෙරියතීති ෙම්මං. කඝොකසොව ෙම්මං කඝොසෙම්මං. 

නානප්පොකරහි ෙකතො කඝොකසොති අත්කථො. වචියා කභකදො වචීකභකදො. කසො

පන ‘න භඞ්කගො, පකභදගතා වාචා එවා’ති ඤාපනත්ථං වාචා වචීකභකදොති
වුත්තං. ඉකමහි සබ්කබහිපි පකදහි ‘සද්දවාචාව’ දස්සිතා. ඉදානි තාය වාචාය
සද්ධිං කයොකජත්වා කහට්ඨා වුත්තත්ථානං විඤ්ඤත්තිආදීනං පදානං වකසන

තීහාොකරහිසභාවකතොතංදස්කසතුං යා  ායවාචායවිඤ්ඤත්තීතිආදිවුත්තං.
තංකහට්ඨාවුත්තනයත්තා උත්තානත්ථකමව. 

ඉදානි විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපෙචිත්කතසු අසම්කමොහත්ථං ද්වත්තිංස ඡබ්බීස

එකූනවීසති කසොළස පච්ඡමානීති ඉදං පකිණ්ණෙං කවදිතබ්බං – ද්වත්තිංස 

චිත්තානි හි රූපං සමුට්ඨාකපන්ති, ඉරියාපථම්පි උපත්ථම්කභන්ති, දුවිධම්පි

විඤ්ඤත්තිං ජකනන්ති. ඡබ්බීසති විඤ්ඤත්තිකමව න ජකනන්ති, ඉතරද්වයං

ෙකරොන්ති. එකූනවීසති රූපකමව සමුට්ඨාකපන්ති, ඉතරද්වයං න ෙකරොන්ති. 

කසොළස ඉකමසුතීසු එෙම්පිනෙකරොන්ති. 

තත්ථ ද්වත්තිංසාති කහට්ඨා වුත්තාකනව ොමාවචරකතො අට්ඨ කුසලානි, 

ද්වාදස අකුසලානි, කිරියකතො දස චිත්තානි, කසක්ඛපුථුජ්ජනානං

අභිඤ්ඤාචිත්තං, ඛීණාසවානං අභිඤ්ඤාචිත්තන්ති. ෙබ්බීසාති රූපාවචරකතො

පඤ්චකුසලානි, පඤ්චකිරියානි, අරූපාවචරකතො චත්තාරිකුසලානි, චත්තාරි

කිරියානි, චත්තාරි මග්ගචිත්තානි, චත්තාරි ඵලචිත්තානීති. එකූනවීසතීති

ොමාවචරකුසලවිපාෙකතො එොදස, අකුසලවිපාෙකතො ද්කව, කිරියකතො

කිරියමකනොධාතු, රූපාවචරකතො පඤ්ච විපාෙචිත්තානීති. කසොළසාති ද්කව

පඤ්චවිඤ්ඤාණානි, සබ්බසත්තානං පටිසන්ධිචිත්තං, ඛීණාසවානං චුතිචිත්තං, 
අරූකප චත්තාරි විපාෙචිත්තානීති. ඉමානි කසොළස රූපිරියාපථවිඤ්ඤත්තීසු
එෙම්පි න ෙකරොන්ති. අඤ්ඤානිපි බහූනි අරූකප උප්පන්නානි

අකනොොසගතත්තා රූපං න සමුට්ඨාකපන්ති. න තාකනව, 
ොයවචීවිඤ්ඤත්තිකයොපි. 

637. ආොසධාතුනිද්කදකස නෙස්සති, නනිෙස්සති, ෙසිතුංවා ඡන්දිතුං

වා භින්දිතුං වා න සක්ොති ආොකසො. ආොකසොව ආොසග ං, කඛළගතාදි

විය.ආොකසොතිවා ගතන්ති ‘ආොසග ං’. නහඤ්ඤතීති අඝං, අඝට්ටනීයන්ති

අත්කථො. අඝකමව අඝග ං. ඡද්දට්කඨන විවකරො. විවකරොව විවරග ං. 
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අසම්ඵුට්ඨං චතූහි මහාභූක හීති එකතහි අසම්ඵුට්ඨං නිජ්ජටාොසංව ෙථිතං. 

ලක්ඛණාදිකතො පන රූපපරිච්කඡදලක්ඛණා ආොසධාතු, 

රූපපරියන්තප්පොසනරසා, රූපමරියාදපච්චුපට්ඨානා 

අසම්ඵුට්ඨභාවඡද්දවිවරභාවපච්චුපට්ඨානා වා, පරිච්ඡන්නරූපපදට්ඨානා, යාය 
පරිච්ඡන්කනසුරූකපසු‘ඉදමිකතොඋද්ධංඅකධොතිරිය’න්තිචකහොති. 

638. ඉකතො පකර රූපස්සලහු ාදීනං නිද්කදසා චිත්තස්සලහුතාදීසු 

වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බා. ලක්ඛණාදිකතො පකනත්ථ අදන්ධතාලක්ඛණා 

රූපස්සලහු ා, රූපානං ගරුභාවවිකනොදනරසා, ලහුපරිවත්තිතාපච්චුපට්ඨානා, 

ලහුරූපපදට්ඨානා. අථද්ධතාලක්ඛණා රූපස්ස මුදු ා, රූපානං

ථද්ධභාවවිකනොදනරසා, සබ්බකිරියාසු අවිකරොධිතාපච්චුපට්ඨානා, 

මුදුරූපපදට්ඨානා. සරීරකිරියානුකූලෙම්මඤ්ඤභාවලක්ඛණා රූපස්ස

ෙම්මඤ්ඤ ා, අෙම්මඤ්ඤතාවිකනොදනරසා, අදුබ්බලභාවපච්චුපට්ඨානා, 
ෙම්මඤ්ඤරූපපදට්ඨානා. 

එතා පන තිස්කසො න අඤ්ඤමඤ්ඤං විජහන්ති. එවං සන්කතපි කයො 

අකරොගිකනො විය රූපානං ලහුභාකවො, අදන්ධතාලහුපරිවත්තිප්පොකරො, 

රූපදන්ධත්තෙරධාතුක්කඛොභපටිපක්ඛපච්චයසමුට්ඨාකනො, කසො රූපවිොකරො
‘රූපස්සලහුතා’. කයො සුපරිමද්දිතචම්මස්කසව රූපානං මුදුභාකවො
සබ්බකිරියාවිකසකසසු සරසවත්තනභාකවො වසවත්තනභාවමද්දවප්පොකරො

රූපථද්ධත්තෙරධාතුක්කඛොභපටිපක්ඛපච්චයසමුට්ඨාකනො, කසො රූපවිොකරො
‘රූපස්සමුදුතා’. කයො පනසුධන්තසුවණ්ණස්කසව රූපානංෙම්මඤ්ඤභාකවො
සරීරකිරියානුකූලභාවප්පොකරො සරීරකිරියානං 

අනනුකූලෙරධාතුක්කඛොභපටිපක්ඛපච්චයසමුට්ඨාකනො, කසො රූපවිොකරො 

‘රූපස්සෙම්මඤ්ඤ ා’ති.එවකමතාසංවිකසකසොකවදිතබ්කබො. 

එතාපනතිස්කසොපිෙම්මංොතුංනසක්කෙොති, ආහාරාදකයොවෙකරොන්ති. 

තථාහිකයොගිකනො ‘අජ්ජඅම්කහහිකභොජනසප්පායංලද්ධං, ොකයොකනොලහු

මුදු ෙම්මඤ්කඤො’තිවදන්ති.‘අජ්ජඋතුසප්පායංලද්ධං, අජ්ජඅම්හාෙංචිත්තං 

එෙග්ගං, ොකයොකනොලහුමුදුෙම්මඤ්කඤො’තිවදන්තීති. 

641. උපචයසන්තතිනිද්කදකසසු ආය නානන්ති අඩ්කෙොදසන්නං

රූපායතනානං. ආචකයොති නිබ්බත්ති. කසො රූපස්ස උපචකයොති කයො

ආයතනානංආචකයො පුනප්පුනංනිබ්බත්තමානානං, කසොවරූපස්ස උපචකයො

නාමකහොති; වඩ්ඪීතිඅත්කථො. කයොරූපස්සඋපචකයොසා රූපස්සසන් තීතියා

එවංඋපචිතානංරූපානංවඩ්ඪි, තකතොඋත්තරිතරං පවත්තිොකලසාරූපස්ස

සන්තති නාම කහොති; පවත්තීති අත්කථො. නදිතීකර ඛතකූපස්මිඤ්හි
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උදකුග්ගමනොකලොවියආචකයො, නිබ්බත්ති; පරිපුණ්ණොකලොවියඋපචකයො, 

වඩ්ඪි; අජ්කඣොත්ථරිත්වාගමනොකලොවියසන්තති, පවත්තීතිකවදිතබ්බා. 

එවං කිං ෙථිතං කහොතීති? ආයතකනන හි ආචකයො ෙථිකතො, ආචකයන
ආයතනංෙථිතං. ආචකයොවෙථිකතොආයතනකමවෙථිතං.එවම්පිකිංෙථිතං

කහොතීති? චතුසන්තතිරූපානං ආචකයො උපචකයො නිබ්බත්ති වඩ්ඪි ෙථිතා.
අත්ථකතොහිඋභයම්කපතංජාතිරූපස්කසවඅධිවචනං. ආොරනානත්කතනපන
කවකනයයවකසනචඋපචකයොසන්තතීතිඋද්කදසකදසනංෙත්වායස්මාඑත්ථ 

අත්ථකතොනානත්තංනත්ථි, තස්මානිද්කදකස‘‘කයොආයතනානංආචකයොකසො

රූපස්සඋපචකයො, කයො රූපස්සඋපචකයොසාරූපස්සසන්තතී’’තිවුත්තං. 

යස්මා ච උභයම්කපතං ජාතිරූපස්කසව අධිවචනං තස්මා එත්ථ 

ආචයලක්ඛකණො රූපස්සඋපචකයො, පුබ්බන්තකතොරූපානං උම්මුජ්ජාපනරකසො, 

නියයාතනපච්චුපට්ඨාකනො පරිපුණ්ණභාවපච්චුපට්ඨාකනො වා, 

උපචිතරූපපදට්ඨාකනො. පවත්තිලක්ඛණා රූපස්ස සන් ති, අනුප්පබන්ධරසා, 

අනුපච්කඡදපච්චුපට්ඨානා, අනුප්පබන්ධරූපපදට්ඨානාතිකවදිතබ්බා. 

643. ජරතානිද්කදකස ජීරණෙවකසන ජරා; අයකමත්ථ සභාවනිද්කදකසො. 

ජීරණාොකරො ජීරණ ා. ඛණ්ඩිච්චන්ති ආදකයො තකයො ොලාතික්ෙකම
කිච්චනිද්කදසා. පච්ඡමා ද්කව පෙතිනිද්කදසා. අයඤ්හි ‘ජරා’ති ඉමිනා පකදන

සභාවකතො දීපිතා; කතනස්සායං සභාවනිද්කදකසො. ‘ජීරණතා’ති ඉමිනා

ආොරකතො; කතනස්සායං ආොරනිද්කදකසො. ෙණ්ඩිච්චන්ති ඉමිනා 

ොලාතික්ෙකම දන්තනඛානං ඛණ්ඩිතභාවෙරණකිච්චකතො. පාලිච්චන්ති

ඉමිනාකෙසකලොමානංපලතභාවෙරණකිච්චකතො. වලිත් ච ාතිඉමිනාමංසං
මිලාකපත්වා තකච වලභාවෙරණකිච්චකතො දීපිතා. කතනස්සා ඉකම
‘ඛණ්ඩිච්ච’න්තිආදකයො තකයොොලාතික්ෙකමකිච්චනිද්කදසා. කතහි ඉකමසං
විොරානංදස්සනවකසනපාෙටීභූතාපාෙටජරාදස්සිතා.යකථවහි උදෙස්සවා
අග්ගිකනො වා තිණරුක්ඛාදීනං සංභග්ගපලභග්ගතාය වා ඣාමතාය වා

ගතමග්කගො පාෙකටො කහොති, න ච කසො ගතමග්කගො තාකනව උදොදීනි, 

එවකමව ජරාය දන්තාදීසු ඛණ්ඩිච්චාදිවකසන ගතමග්කගො පාෙකටො, චක්ඛුං

උම්මීකලත්වාපි ගය්හති, න ච ඛණ්ඩිච්චාදීකනව ජරා. න හි ජරා
චක්ඛුවිඤ්කඤයයාකහොති. 

ආයුකනො සංහානි ඉන්ද්රියානං පරිපාකෙොති ඉකමහි පන පකදහි
ොලාතික්ෙකමකයවඅභිබයත්තාය ආයුක්ඛයචක්ඛාදිඉන්ද්රියපරිපාෙසඤ්ඤිතාය
පෙතියාදීපිතා.කතනස්සිකමපච්ඡමා ද්කවපෙතිනිද්කදසාතිකවදිතබ්බා.තත්ථ

යස්මා ජරං පත්තස්ස ආයු හායති, තස්මා ජරා ‘ආයුකනො සංහානී’ති

ඵලූපචාකරනවුත්තා.යස්මාචදහරොකල සුප්පසන්නානි, සුඛුමම්පිඅත්තකනො
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පටුන 

විසයං සුකඛකනව ගණ්හනසමත්ථානි චක්ඛාදීනි ඉන්ද්රියානි ජරං පත්තස්ස

පරිපක්ොනි ආලුළිතානි අවිසදානි, ඔළාරිෙම්පි අත්තකනො විසයං ගකහතුං

අසමත්ථානි කහොන්ති, තස්මා ‘ඉන්ද්රියානං පරිපාකෙො’තිපි ඵලූපචාකරකනව
වුත්තා. 

සාපනායංඑවංනිද්දිට්ඨාසබ්බාපිජරාපාෙටාපටිච්ඡන්නාති දුවිධාකහොති.

තත්ථ දන්තාදීසු ඛණ් භාවාදිදස්සනකතො රූපධම්කමසු ජරා පාෙටජරා නාම. 

අරූපධම්කමසුපනජරාතාදිසස්ස විොරස්සඅදස්සනකතො පටිච්ෙන්නජරා නාම.
පුන අවීචි සවීචීති එවම්පි දුවිධා කහොති. තත්ථ

මණිෙනෙරජතපවාළචන්දිමසූරියාදීනං විය, මන්දදසොදීසු පාණීනං විය ච, 

පුප්ඵඵලපල්ලවාදීසු ච අපාණීනං විය, අන්තරන්තරා වණ්ණවිකසසාදීනං

දුවිඤ්කඤයයත්තා ජරා අවීචිජරා නාම; නිරන්තරජරාති අත්කථො. තකතො
අඤ්කඤසු පන යථාවුත්කතසු අන්තරන්තරා වණ්ණවිකසසාදීනං

සුවිඤ්කඤයයත්තාජරා සවීචිජරා නාමාතිකවදිතබ්බා. 

ලක්ඛණාදිකතොපි රූපපරිපාෙලක්ඛණා රූපස්ස ජර ා, උපනයනරසා, 

සභාවානපගකමපි නවභාවාපගමපච්චුපට්ඨානා, වීහිපුරාණභාකවො විය 
පරිපච්චමානරූපපදට්ඨානාතිකවදිතබ්බා. 

644. අනිච්චතානිද්කදකසඛයගමනවකසන ෙකයො, වයගමනවකසන වකයො, 

භිජ්ජනවකසන කභකදො. අථවා, යස්මාතං පත්වාරූපංඛීයති, කවති, භිජ්ජතිච, 

තස්මා ඛීයති එතස්මින්ති ‘ෙකයො’, කවති එතස්මින්ති ‘වකයො’, භිජ්ජති 

එතස්මින්ති ‘කභකදො’. උපසග්ගවකසන පදං වඩ්කෙත්වා කභකදොව පරිකභකදො. 

හුත්වා අභාවට්කඨන, න නිච්චන්ති අනිච්චං. තස්ස භාකවො අනිච්ච ා. 

අන්තරධායති එත්ථාති අන් රධානං. මරණඤ්හි පත්වා රූපං අන්තරධායති, 

අදස්සනං ගච්ඡති. න කෙවලඤ්ච රූපකමව, සබ්කබපි පඤ්චක්ඛන්ධා. තස්මා 
පඤ්චන්නම්පි ඛන්ධානං අනිච්චතාය ඉදකමව ලක්ඛණන්ති කවදිතබ්බං.

ලක්ඛණාදිකතො පන පරිකභදලක්ඛණා රූපස්ස අනිච්ච ා, සංසීදනරසා, 

ඛයවයපච්චුපට්ඨානා, පරිභිජ්ජමානරූපපදට්ඨානාතිකවදිතබ්බා. 

කහට්ඨා ජාති ගහිතා ජරා ගහිතා, ඉමස්මිං ඨාකන මරණං ගහිතං. ඉකම 
තකයො ධම්මා ඉකමසං සත්තානං උක්ඛිත්තාසිෙපච්චාමිත්තසදිසා. යථා හි
පුරිසස්සතකයො පච්චාමිත්තාඔතාරංගකවසමානාවිචකරයයං.කතසුඑකෙොඑවං
වකදයය – ‘එතං නීහරිත්වා අටවිපකවසනං මය්හං භාකරො කහොතූ’ති. දුතිකයො
‘අටවිගතොකල කපොකථත්වා පථවියං පාතනං මය්හං භාකරො’ති. තතිකයො
‘පථවිගතොලකතො පට්ඨාය අසිනා සීසච්කඡදනං මය්හං භාකරො’ති. එවරූපා

ඉකම ජාති ආදකයො. නීහරිත්වා අටවිපකවසනපච්චාමිත්තසදිසා කහත්ථ ජාති, 
තස්මිං තස්මිං ඨාකන නිබ්බත්තාපනකතො. අටවිගතං කපොකථත්වා පථවියං
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පාතනපච්චාමිත්තසදිසා ජරා, නිබ්බත්තක්ඛන්ධානං
දුබ්බලපරාධීනමඤ්චපරායණභාවෙරණකතො. පථවිගතස්ස අසිනා

සීසච්කඡදෙපච්චාමිත්තසදිසං මරණං, ජරාප්පත්තානං ඛන්ධානං
ජීවිතක්ඛයපාපනකතොති. 

645. ෙබළීොරාහාරනිද්කදකසෙබළංෙරීයතීති ෙබළීොකරො. ආහරීයතීති 

ආහාකරො. ෙබළං ෙත්වා අජ්කඣොහරීයතීති අත්කථො. රූපං වා ආහරතීතිපි
‘ආහාකරො’. එවං වත්ථුවකසන නාමං උද්ධරිත්වා පුන වත්ථුවකසකනකවතං

පකභදකතො දස්කසතුං ඔදකනො කුම්මාකසොතිආදි වුත්තං. ඔදනාදීනි හි 
ඵාණිතපරියන්තානි ද්වාදස ඉධාධිප්කපතස්ස ආහාරස්ස වත්ථූනි. පාළියං
අනාගතානි මූලඵලාදීනිකයවාපනෙංපවිට්ඨානි. 

ඉදානි තානි මූලඵලාදීනි ෙත්තබ්බකතො දස්කසතුං යම්හි යම්හි

ජනපකදතිආදිමාහ. තත්ථ මුකඛන අසිතබ්බං භුඤ්ජිතබ්බන්ති මුොසියං. 

දන්කතහි විඛාදිතබ්බන්ති දන් විොදනං. ගකලන අජ්කඣොහරිතබ්බන්ති 

ගලජ්කඣොහරණීයං. ඉදානි තං කිච්චවකසන දස්කසතුං කුච්ඡිවිත්ථම්භනන්ති
ආහ. තඤ්හි මූලඵලාදි ඔදනකුම්මාසාදි වා අජ්කඣොහටංකුච්ඡං විත්ථම්කභති.

ඉදමස්ස කිච්චං. යාය ඔජාය සත් ා යාකපන්තීති කහට්ඨා සබ්බපකදහි
සවත්ථුෙංආහාරංදස්කසත්වාඉදානි නිබ්බට්ටිතඔජකමවදස්කසතුංඉදංවුත්තං. 

කිං පකනත්ථ වත්ථුස්ස කිච්චං? කිං ඔජාය? පරිස්සයහරණපාලනානි.

වත්ථුහිපරිස්සයංහරතිපාකලතුංනසක්කෙොති, ඔජාපාකලති පරිස්සයංහරිතුං
න සක්කෙොති. ද්කවපි එෙකතො හුත්වා පාකලතුම්පි සක්කෙොන්ති පරිස්සයම්පි

හරිතුං. කෙො පකනස පරිස්සකයො නාම? ෙම්මජකතකජො. අන්කතොකුච්ඡයඤ්හි 

ඔදනාදිවත්ථුස්මිං අසති, ෙම්මජකතකජො උට්ඨහිත්වා උදරපටලං ගණ්හාති, 

‘ඡාකතොම්හි, ආහාරංකමකදථා’තිවදාකපති.භුත්තොකලඋදරපටලංමුඤ්චිත්වා
වත්ථුංගණ්හාති.අථ සත්කතොඑෙග්කගොකහොති. 

යථාහිඡායාරක්ඛකසොඡායංපවිට්ඨංගකහත්වාකදවසඞ්ඛලොය බන්ධිත්වා
අත්තකනො භවකන කමොදන්කතො ඡාතොකල ආගන්ත්වා සීකස  ංසති. කසො
 ට්ඨත්තා විරවති. තං විරවං සුත්වා ‘දුක්ඛප්පත්කතො එත්ථ අත්ථී’ති තකතො
තකතො මනුස්සා ආගච්ඡන්ති. කසො ආගතාගකත ගකහත්වා ඛාදිත්වා භවකන

කමොදති. එවංසම්පදමිදං කවදිතබ්බං. ඡායාරක්ඛකසො විය හි ෙම්මජකතකජො, 

කදවසඞ්ඛලොයබන්ධිත්වාඨපිතසත්කතොවියඋදරපටලං, පුනආගතමනුස්සා 

විය ඔදනාදිවත්ථු, ඔතරිත්වා සීකස  ංසනං විය ෙම්මජකතජස්ස වත්ථුකතො

මුත්තස්ස උදරපටලග්ගහණං,  ට්ඨස්ස විරවනොකලො විය ‘ආහාරං කදථා’ති

වචනොකලො, තාය සඤ්ඤාය ආගතාගකත ගකහත්වා ඛාදිත්වා භවකන
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කමොදනොකලොවියෙම්මජකතකජනඋදරපටලංමුඤ්චිත්වා වත්ථුස්මිංගහිකත
එෙග්ගචිත්තතා. 

තත්ථ ඔළාරිකෙ වත්ථුස්මිං ඔජා මන්දා කහොති. සුඛුකම බලවතී. 
කුද්රසූෙභත්තාදීනි හි භුඤ්ජිත්වා මුහුත්කතකනව ඡාකතො කහොති. සප්පිආදීනි 
පිවිත්වා ඨිතස්ස දිවසම්පි භත්තං න රුච්චති. එත්ථ ච උපාදායුපාදාය 

ඔළාරිෙසුඛුමතා කවදිතබ්බා. කුම්භීලානඤ්හි ආහාරං උපාදාය කමොරානං
ආහාකරොසුඛුකමො. කුම්භීලාකිරපාසාකණගිලන්ති.කතචකනසංකුච්ඡප්පත්තා
විලීයන්ති. කමොරා සප්පවිච්ඡොදිපාකණ ඛාදන්ති. කමොරානං පන ආහාරං
උපාදාය තරච්ඡානං ආහාකරො සුඛුකමො. කත කිර තිවස්සඡඩ්ඩිතානි විසාණානි
කචව අට්ඨීනි ච ඛාදන්ති. තානි ච කනසං කඛකළන කතමිතමත්තාකනව
ෙන්දමූලං විය මුදුොනි කහොන්ති. තරච්ඡානම්පි ආහාරමුපාදාය හත්ථීනං
ආහාකරොසුඛුකමො.කතහිනානාරුක්ඛසාඛාදකයොඛාදන්ති.හත්ථීනංආහාරකතො 
ගවයකගොෙණ්ණමිගාදීනං ආහාකරො සුඛුකමො. කත කිර නිස්සාරානි
නානාරුක්ඛපණ්ණාදීනි ඛාදන්ති. කතසම්පි ආහාරකතො ගුන්නං ආහාකරො
සුඛුකමො. කත අල්ලසුක්ඛතිණානි ඛාදන්ති. කතසම්පි ආහාරකතො සසානං
ආහාකරොසුඛුකමො.සසානංආහාරකතොසකුණානංආහාකරොසුඛුකමො.සකුණානං 
ආහාරකතො පච්චන්තවාසීනං ආහාකරො සුඛුකමො. පච්චන්තවාසීනං ආහාරකතො 
ගාමකභොජොනං ආහාකරො සුඛුකමො. ගාමකභොජොනං ආහාරකතො
රාජරාජමහාමත්තානංආහාකරොසුඛුකමො. කතසම්පිආහාරකතොචක්ෙවත්තිකනො
ආහාකරො සුඛුකමො. චක්ෙවත්තිකනො ආහාරකතො භුම්මකදවානං ආහාකරො
සුඛුකමො.භුම්මකදවානංආහාරකතොචාතුමහාරාජිොනංආහාකරොසුඛුකමො.එවං
යාව පරනිම්මිතවසවත්තීනං ආහාකරො විත්ථාකරතබ්කබො. කතසං පනාහාකරො
සුඛුකමොත්කවවනිට්ඨංපත්කතො. 

ලක්ඛණාදිකතොපිඔජාලක්ඛකණො ෙබළීොකරො ආහාකරො, රූපාහරණරකසො, 

උපත්ථම්භනපච්චුපට්ඨාකනො, ෙබළං ෙත්වා ආහරිතබ්බවත්ථුපදට්ඨාකනොති
කවදිතබ්කබො. 

646. කනොඋපාදානිද්කදකස යථා උපාදාරූපං උපාදියකතව, න අඤ්කඤන

උපාදියති, එවකමතංන උපාදියකතවාති කනොඋපාදා. 

647. ඵුසිතබ්බන්ති කඵොට්ඨබ්බං. ඵුසිත්වා ජානිතබ්බන්ති අත්කථො.

කඵොට්ඨබ්බඤ්ච තං ආයතනඤ්චාති කඵොට්ඨබ්බාය නං. ආකපො ච තං 

නිස්සත්තසුඤ්ඤතසභාවට්කඨන ධාතු චාති ආකපොධාතු. ඉදානි යස්මා තීණි

රූපානි ඵුසිත්වා ජානිතබ්බානි තස්මා තානි භාකජත්වා දස්කසතුං ෙ මං  ං

රූපං කඵොට්ඨබ්බාය නං? පථවීධාතූතිආදිමාහ. තත්ථ ෙක්ඛළත්තලක්ඛණා 

පථවීධාතු, පතිට්ඨානරසා, සම්පටිච්ඡනපච්චුපට්ඨානා. ක කජොධාතු 
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උණ්හත්තලක්ඛණා, පරිපාචනරසා, මද්දවානුප්පදානපච්චුපට්ඨානා. වාකයොධාතු 

විත්ථම්භනලක්ඛණා, සමුදීරණරසා, අභිනීහාරපච්චුපට්ඨානා. පුරිමා පන 

‘ආකපොධාතු’ පග්ඝරණලක්ඛණා, බූ්රහනරසා, සඞ්ගහපච්චුපට්ඨානා. එකෙො
කචත්ථකසසත්තයපදට්ඨානාතිකවදිතබ්බා. 

ෙක්ෙළන්තිථද්ධං. මුදුෙන්තිඅථද්ධං. සණ්හන්තිමට්ඨං. ඵරුසන්තිඛරං. 

සුෙසම්ඵස්සන්ති සුඛකවදනාපච්චයං ඉට්ඨකඵොට්ඨබ්බං. දුක්ෙසම්ඵස්සන්ති 

දුක්ඛකවදනාපච්චයං අනිට්ඨකඵොට්ඨබ්බං. ගරුෙන්ති භාරියං. ලහුෙන්ති

අභාරියං, සල්ලහුෙන්ති අත්කථො. එත්ථ ච ‘ෙක්ඛළං මුදුෙං සණ්හං ඵරුසං
ගරුෙං ලහුෙ’න්ති පකදහි පථවීධාතු එව භාජිතා. ‘‘යදායං ොකයො 
ආයුසහගකතො ච කහොති උස්මාසහගකතො ච විඤ්ඤාණසහගකතො ච තදා

ලහුතකරො ච කහොති මුදුතකරො ච ෙම්මඤ්ඤතකරො චා’’ති (දී. නි. 2.424) 
සුත්කතපිලහුමුදුභූතං පථවීධාතුකමවසන්ධායවුත්තං. 

‘සුඛසම්ඵස්සං දුක්ඛසම්ඵස්ස’න්ති පදද්වකයන පන තීණිපි මහාභූතානි
භාජිතානි. පථවීධාතු හි සුඛසම්ඵස්සාපි අත්ථි දුක්ඛසම්ඵස්සාපි. තථා
කතකජොධාතුවාකයොධාතුකයො. තත්ථ සුඛසම්ඵස්සා පථවීධාතු මුදුතලුණහත්කථ 

දහකරපාකදසම්බාහන්කතඅස්සාකදත්වා අස්සාකදත්වා‘සම්බාහතාත, සම්බාහ
තාතා’ති වදාපනාොරං ෙකරොති. සුඛසම්ඵස්සා කතකජොධාතු සීතසමකය
අඞ්ගාරෙපල්ලං ආහරිත්වා ගත්තං කසකදන්කත අස්සාකදත්වා අස්සාකදත්වා

‘කසකදහි තාත, කසකදහි තාතා’ති වදාපනාොරං ෙකරොති. සුඛසම්ඵස්සා 
වාකයොධාතු උණ්හසමකය වත්තසම්පන්කන දහකර බීජකනන බීජන්කත

අස්සාකදත්වා අස්සාකදත්වා ‘බීජ තාත, බීජ තාතා’ති වදාපනාොරං ෙකරොති.
ථද්ධහත්කථ පන දහකර පාකද සම්බාහන්කත අට්ඨීනං භිජ්ජනොකලො විය
කහොති. කසොපි ‘අකපහී’ති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති. උණ්හසමකය
අඞ්ගාරෙපල්කල ආභකත ‘අපකනහි න’න්ති වත්තබ්බං කහොති. සීතසමකය

බීජකනන බීජන්කත ‘අකපහි, මා බීජා’ති වත්තබ්බං කහොති. එවකමතාසං
සුඛසම්ඵස්සතා දුක්ඛසම්ඵස්සතාචකවදිතබ්බා. 

යංකඵොට්ඨබ්බංඅනිදස්සනං සප්පටිඝන්තිආදිනානකයනවුත්තාපනචතූහි
චතූහි නකයහි පටිමණ්ඩිතා කතරස වාරා කහට්ඨා රූපායතනාදීසු
වුත්තනකයකනවකවදිතබ්බා. 

කිං පකනතානි තීණි මහාභූතානි එෙප්පහාකරකනව ආපාථං ආගච්ඡන්ති 

උදාහු කනොති? ආගච්ඡන්ති. එවං ආගතානි ොයපසාදං ඝට්කටන්ති න

ඝට්කටන්තීති? ඝට්කටන්ති. එෙප්පහාකරකනව තානි ආරම්මණං ෙත්වා

ොයවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති නුප්පජ්ජතීති? නුප්පජ්ජති. ආභුජිතවකසන වා හි
උස්සදවකසනවාආරම්මණෙරණං කහොති. 
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තත්ථආභුජිතවකසනතාව, පත්තස්මිඤ්හිඔදකනනපූකරත්වාආභකතඑෙං 
සිත්ථංගකහත්වාථද්ධංවාමුදුෙංවාතිවීමංසන්කතොකිඤ්චාපිතත්ථකතකජොපි

අත්ථි වාකයොපි අත්ථි, පථවීධාතුකමව පන ආභුජති. උණ්කහොදකෙ හත්ථං

ඔතාකරත්වා වීමංසන්කතො කිඤ්චාපි තත්ථ පථවීපි අත්ථි වාකයොපි අත්ථි, 
කතකජොධාතුකමව පන ආභුජති. උණ්හසමකය වාතපානං විවරිත්වා වාකතන
සරීරං පහරාකපන්කතො ඨිකතො මන්දමන්කද වාකත පහරන්කත කිඤ්චාපි තත්ථ

පථවීපි අත්ථි කතකජොපි අත්ථි, වාකයොධාතුකමව පන ආභුජති. එවං
ආභුජිතවකසනආරම්මණංෙකරොතිනාම. 

කයො පන උපක්ඛලති වා සීකසන වා රුක්ඛං පහරති භුඤ්ජන්කතො වා

සක්ඛරං  ංසති, කසො කිඤ්චාපි තත්ථ කතකජොපි අත්ථි වාකයොපි අත්ථි, 

උස්සදවකසනපනපථවීධාතුකමවආරම්මණංෙකරොති.අග්ගිං අක්ෙමන්කතොපි

කිඤ්චාපි තත්ථ පථවීපි අත්ථි වාකයොපි අත්ථි, උස්සදවකසන පන 
කතකජොධාතුකමවආරම්මණංෙකරොති.බලවවාකතෙණ්ණසක්ඛලංපහරිත්වා

බධිරභාවං ෙකරොන්කත. කිඤ්චාපි තත්ථ පථවීපි අත්ථි කතකජොපි අත්ථි, 
උස්සදවකසනපනවාකයොධාතුකමවආරම්මණං ෙකරොති. 

යංකිඤ්චි ධාතුං ආරම්මණං ෙකරොන්තස්ස ොයවිඤ්ඤාණම්පි 
එෙප්පහාකරන නුප්පජ්ජති. සූචිෙලාකපන විද්ධස්ස එෙප්පහාකරන ොකයො

ඝට්ටියති. යස්මිං යස්මිං පන ඨාකනොයපසාකදො උස්සන්කනො කහොති, තත්ථ
තත්ථොයවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති. යත්ථයත්ථාපි පටිඝට්ටනනිඝංකසො බලවා
කහොතිතත්ථතත්ථපඨමං උප්පජ්ජති.කුක්කුටපත්කතනවකණකධොවියමාකන

අංසුඅංසුොයපසාදංඝට්කටති.යත්ථ යත්ථපනපසාකදොඋස්සන්කනොකහොති, 
තත්ථ තත්කථව ොයවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති. එවං උස්සදවකසන ආරම්මණං
ෙකරොති.උස්සදවකසකනවචොයවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජතිනාම. 

ෙථං පන චිත්තස්ස ආරම්මණකතො සඞ්ෙන්ති කහොතීති? ද්වීහාොකරහි 
කහොති–අජ්ඣාසයකතොවාවිසයාධිමත්තකතොවා.විහාරපූජාදීසුහි‘තානිතානි

කචතියානි කචව පටිමාකයො ච වන්දිස්සාමි, කපොත්ථෙම්මචිත්තෙම්මානි ච
ඔකලොකෙස්සාමී’ති අජ්ඣාසකයන ගකතො එෙං වන්දිත්වා වා පස්සිත්වා වා
ඉතරස්සවන්දනත්ථායවාදස්සනත්ථායවා මනංෙත්වාවන්දිතුම්පිපස්සිතුම්පි

ගච්ඡතිකයව, එවංඅජ්ඣාසයකතොසඞ්ෙමති නාම. 

කෙලාසකූටපටිභාගං පන මහාකචතියං ඔකලොකෙන්කතො ඨිකතොපි
අපරභාකග සබ්බතූරිකයසු පග්ගහිකතසු රූපාරම්මණං විස්සජ්කජත්වා
සද්දාරම්මණං සඞ්ෙමති. මනුඤ්ඤගන්කධසු පුප්කඵසු වා ගන්කධසු වා
ආභකතසු සද්දාරම්මණං විස්සජ්කජත්වා ගන්ධාරම්මණං සඞ්ෙමති. එවං
විසයාධිමත්තකතොසඞ්ෙමතිනාම. 
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651. ආකපොධාතුනිද්කදකස ආකපොතිසභාවනිද්කදකසො. ආකපොව ආකපොග ං. 

සිකනහවකසන සිකනකහො, සිකනකහොව සිකනහග ං. බන්ධනත් ං රූපස්සාති
පථවීධාතුආදිෙස්ස භූතරූපස්ස බන්ධනභාකවො. අකයොපිණ්ඩිආදීනි හි
ආකපොධාතු ආබන්ධිත්වා බද්ධානි ෙකරොති. තාය ආබද්ධත්තා තානි බද්ධානි
නාම කහොන්ති. පාසාණපබ්බතතාලට්ඨිහත්ථිදන්තකගොසිඞ්ගාදීසුපි එකසව

නකයො. සබ්බානි කහතානි ආකපොධාතු එව ආබන්ධිත්වා බද්ධානි ෙකරොති. 
ආකපොධාතුයාආබද්ධත්තාවබද්ධානිකහොන්ති. 

කිංපනපථවීධාතුකසසධාතූනංපතිට්ඨාකහොතිනකහොතීතිකහොති ඵුසිත්වා

කහොති උදාහු අඵුසිත්වා? ආකපොධාතු වා කසසා ආබන්ධමානා ඵුසිත්වා

ආබන්ධති උදාහු අඵුසිත්වාති? පථවීධාතු තාව ආකපොධාතුයා අඵුසිත්වාව

පතිට්ඨා කහොති, කතකජොධාතුයා ච වාකයොධාතුයා ච ඵුසිත්වා. ආකපොධාතු පන
පථවීධාතුම්පි කතකජොවාකයොධාතුකයොපි අඵුසිත්වාව ආබන්ධති. යදි ඵුසිත්වා
ආබන්කධයයකඵොට්ඨබ්බායතනංනාමභකවයය. 

කතකජොධාතුවාකයොධාතූනම්පි කසසධාතූසු සෙසෙකිච්චෙරකණ එකසව
නකයො. කතකජොධාතුහිපථවීධාතුංඵුසිත්වාඣාකපති.සාපනනඋණ්හාහුත්වා
ඣායති. යදි උණ්හා හුත්වා ඣාකයයය උණ්හත්තලක්ඛණා නාම භකවයය.
ආකපොධාතුංපනඅඵුසිත්වාවතාකපති. සාපිතපමානානඋණ්හාහුත්වාතපති.
යදි උණ්හා හුත්වා තකපයය උණ්හත්තලක්ඛණා නාම භකවයය. වාකයොධාතුං
පන ඵුසිත්වාව තාකපති. සාපි තපමානාන උණ්හා හුත්වා තපති. යදි උණ්හා
හුත්වා තකපයය උණ්හත්තලක්ඛණා නාම භකවයය. වාකයොධාතු පථවීධාතුං 

ඵුසිත්වා විත්ථම්කභති, තථා කතකජොධාතුං ආකපොධාතුං පන අඵුසිත්වාව
විත්ථම්කභති. 

උච්ඡුරසංපචිත්වාඵාණිතපිණ්ක ෙරියමාකනආකපොධාතුථද්ධාකහොතින 

කහොතීති? න කහොති. සා හි පග්ඝරණලක්ඛණා. පථවීධාතු ෙක්ඛළලක්ඛණා.
ඔමත්තංපනආකපො අධිමත්තපථවීගතිෙංජාතං.සාහිරසාොකරනඨිතභාවං

විජහති, ලක්ඛණං න විජහති. ඵාණිතපිණ්ක  විලීයමාකනපි පථවීධාතු න
විලීයති. ෙක්ඛළලක්ඛණා හි පථවීධාතු පග්ඝරණලක්ඛණා ආකපොධාතු.
ඔමත්තා පන පථවී අධිමත්තආපගතිො කහොති. සා පිණ් ාොකරන ඨිතභාවං

විජහති, ලක්ඛණං න විජහති. චතුන්නඤ්හි මහාභූතානං භාවඤ්ඤථත්තකමව

කහොති, ලක්ඛණඤ්ඤථත්තං නාම නත්ථි. තස්ස අභාකවො 
අට්ඨානපරිෙප්පසුත්කතනදීපිකතො.වුත්තඤ්කහතං– 

‘‘සියා, ආනන්ද, චතුන්නං මහාභූතානං අඤ්ඤථත්තං, 

පථවීධාතුයා…කප.… වාකයොධාතුයා; න ත්කවව බුද්කධ



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා රූපෙණ්කඩො 

326 

පටුන 

අකවච්චප්පසාකදන සමන්නාගතස්ස අරියසාවෙස්ස සියා

අඤ්ඤථත්ත’’න්ති(අ.නි.3.76). 

අයඤ්කහත්ථ අත්කථො – ආනන්ද, ෙක්ඛළත්තලක්ඛණා පථවීධාතු 

පරිවත්තිත්වා පග්ඝරණලක්ඛණා ආකපොධාතු නාම භකවයය, අරියසාවෙස්ස
පනඅඤ්ඤථත්තං නාමනත්ථීති.එවකමත්ථඅට්ඨානපරිෙප්කපොආගකතො. 

652. ඉකතො පකරසු උපාදිණ්ණරූපාදිනිද්කදකසසු උපාදිණ්ණපදාදීනං
අත්කථො මාතිොෙථායං වුත්තනකයකනව කවදිතබ්කබො. චක්ඛායතනාදීනි
කහට්ඨාවිත්ථාරිතාකනව.තත්ථතත්ථපනවිකසසමත්තකමව වක්ඛාම. 

උපාදිණ්ණනිද්කදකස තාව චක්ඛායතනාදීනි එෙන්තඋපාදිණ්ණත්තා 

වුත්තානි.යස්මාපනරූපායතනාදීනිඋපාදිණ්ණානිපිඅත්ථිඅනුපාදිණ්ණානිපි, 
තස්මා තානි යං වා පනාති සඞ්කඛපකතො දස්කසත්වා පුනෙම්මස්ස ෙතත්තා
රූපායතනන්තිආදිනා නකයන විත්ථාරිතානි. ඉමිනා උපාකයන
සබ්බකයවාපනකෙසුඅත්කථොකවදිතබ්කබො. 

ෙස්මා පන ‘ෙම්මස්ස ෙතත්තා’ති ච ‘න ෙම්මස්ස ෙතත්තා’ති ච 

උභින්නම්පි නිද්කදකස ‘ජරතා ච අනිච්චතා ච’ න ගහිතා, 

අනුපාදිණ්ණාදීනංකයව නිද්කදකසසු ගහිතාති? නෙම්මස්ස ෙතත්තාති එත්ථ
තාව ෙම්මකතො අඤ්ඤපච්චයසමුට්ඨානං සඞ්ගහිතං. ‘ෙම්මස්ස ෙතත්තා’ති
එත්ථ ෙම්මසමුට්ඨානකමව. ඉමානි ච ද්කව රූපානි කනව ෙම්මකතො න

අඤ්ඤස්මාරූපජනෙපච්චයා උප්පජ්ජන්ති, තස්මානගහිතානි. සා ච කනසං
අනුප්පත්ති පරකතො ආවි භවිස්සති. අනුපාදිණ්ණන්තිආදීසු පන කෙවලං

අනුපාදිණ්ණාදිග්ගහකණන ෙම්මාදිසමුට්ඨානතා පටික්ඛිත්තා, 
නඅඤ්ඤපච්චයසමුට්ඨානතා අනුඤ්ඤාතා. තස්මා තත්ථ ගහිතානීති 
කවදිතබ්බානි. 

666. චිත්තසමුට්ඨානනිද්කදකසොයවිඤ්ඤත්තිවචීවිඤ්ඤත්තීතිඉදංද්වයං

යස්මා එෙන්තචිත්තසමුට්ඨානානිභූතානිඋපාදායපඤ්ඤායති, තස්මාවුත්තං.

පරමත්ථකතො පන තස්ස නිස්සයභූතානි භූතාකනව චිත්තසමුට්ඨානානි, 

තංනිස්සිතත්තා. යථා අනිච්චස්ස රූපස්ස ජරාමරණං අනිච්චං නාම කහොති, 
එවමිදම්පි චිත්තසමුට්ඨානංනාමජාතං. 

668. චිත්තසහභුනිද්කදකසපි එකසව නකයො. යාව චිත්තං තාව

පඤ්ඤායනකතො ඉදකමවද්වයංවුත්තං.නපකනතංචිත්කතනසහභූතානිවිය, 
කචතනාදකයොවියච උප්පජ්ජති. 
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670. චිත්තානුපරිවත්තිතායපි එකසව නකයො. යාව චිත්තං තාව

පඤ්ඤායනකතොඑවකහතංද්වයං චිත් ානුපරිවත්තීතිවුත්තං. 

674. ඔළාරිෙන්ති වත්ථාරම්මණභූතත්තා සංඞ්ඝට්ටනවකසන

ගකහතබ්බකතො ථූලං.වුත්තවිපල්ලාසකතො සුඛුමං කවදිතබ්බං. 

676. දූකරති ඝට්ටනවකසන අග්ගකහතබ්බත්තා දුබ්බිඤ්කඤයයභාකවන
සමීකප ඨිතම්පි දූකර. ඉතරං පන ඝට්ටනවකසන ගකහතබ්බත්තා

සුවිඤ්කඤයයභාකවනදූකරඨිතම්පි සන්තිකෙ. චක්ඛායතනාදිනිද්කදසාකහට්ඨා
වුත්තනකයකනව විත්ථාරකතො කවදිතබ්බා. ඉදං තාව දුවිකධන රූපසඞ්ගකහ 
විකසසමත්තං.තිවිධසඞ්ගකහොඋත්තානත්කථොව. 

චතුක්ෙනිද්කදසවණ්ණනා 

966. චතුබ්බිධසඞ්ගහාවසාකන දිට්ඨාදීනං පච්ඡමපදස්ස කභදාභාකවන

ආදිකතොපට්ඨායපුච්ඡං අෙත්වාව රූපාය නංදිට්ඨංසද්දාය නංසු න්තිආදි

වුත්තං. තත්ථ රූපාය නං චක්ඛුනාඔකලොකෙත්වා දක්ඛිතුංසක්ොති ‘දිට්ඨං’ 

නාමජාතං. සද්දාය නං කසොකතනසුත්වාජානිතුංසක්ොති ‘සු ං’ නාමජාතං. 
ගන්ධායතනාදිත්තයං ඝානජිව්හාොකයහි පත්වා ගකහතබ්බකතො මුනිත්වා

ජානිතබ්බට්කඨන මු ං නාම ජාතං. ඵුසිත්වා විඤ්ඤාණුප්පත්තිොරණකතො 

‘මු ං’ නාමාතිපි වුත්තං. සබ්බකමව පන රූපං මකනොවිඤ්ඤාකණන 

ජානිතබ්බන්ති මනසාවිඤ්ඤා ං නාමජාතං. 

පඤ්චෙනිද්කදසවණ්ණනා 

967. පඤ්චවිධසඞ්ගහනිද්කදකස ෙක්ෙළන්ති ථද්ධං. ඛරකමව ෙරග ං, 

ඵරුසන්ති අත්කථො. ඉතකර ද්කවපි සභාවනිද්කදසා එව. අජ්ඣත් න්ති

නියෙජ්ඣත්තං. බහිද්ධාති බාහිරං. උපාදිණ්ණන්ති න ෙම්මසමුට්ඨානකමව.
අවිකසකසන පන සරීරට්ඨෙස්කසතං ගහණං. සරීරට්ඨෙඤ්හි උපාදිණ්ණං වා

කහොතුඅනුපාදිණ්ණංවා, ආදින්නගහිතපරාමට්ඨවකසනසබ්බංඋපාදිණ්ණකමව
නාම. 

969. ක කජොග න්ති සබ්බකතකජසුගතං උණ්හත්තලක්ඛණං, කතකජොඑව

වාකතකජොභාවංගතන්ති ‘ක කජොග ං’. උස්මාතිඋස්මාොකරො. උස්මාග න්ති

උස්මාභාවං ගතං. උස්මාොරස්කසකවතං නාමං. උසුමන්ති බලවඋස්මා.

උසුමකමව උසුමභාවංගතන්ති උසුමග ං. 
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970. වායනෙවකසන වාකයො. වාකයොවවාකයොභාවංගතත්තා වාකයොග ං. 

ථම්භි ත් න්ති උප්පලනාළතචාදීනං විය වාතපුණ්ණානං ථම්භිතභාකවො 
රූපස්ස. 

ඡක්ොදිනිද්කදසවණ්ණනා 

972-4. ඡබ්බිධාදිසඞ්ගහානං තිණ්ණංඔසානපදස්සකභදාභාවකතොආදිකතො 
පට්ඨාය අපුච්ඡත්වාව නිද්කදකසො ෙකතො. තත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන ජානිතුං

සක්ොති චක්ඛුවිඤ්කඤයයං…කප.… මකනොවිඤ්ඤාකණන ජානිතුං සක්ොති 

මකනොවිඤ්කඤයයං. තිවිධාය මකනොධාතුයා ජානිතුං සක්ොති 

මකනොධාතුවිඤ්කඤයයං සබ්බං රූපන්ති එත්ථ යස්මා එෙං රූපම්පි 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා අජානිතබ්බං නාම නත්ථි, තස්මා ‘සබ්බං රූප’න්ති
වුත්තං. සම්මාසම්බුද්කධන හි අභිධම්මං පත්වා නයං ොතුං යුත්තට්ඨාකන
නකයො අෙකතො නාම නත්ථි. ඉදඤ්ච එෙරූපස්සාපි මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා

අජානිතබ්බස්ස අභාකවන නයං ොතුං යුත්තට්ඨානං නාම, තස්මා නයං
ෙකරොන්කතො‘සබ්බංරූප’න්තිආහ. 

974. සුෙසම්ඵස්කසොති සුඛකවදනාපටිලාභපච්චකයො. දුක්ෙසම්ඵස්කසොති
දුක්ඛකවදනාපටිලාභපච්චකයො. ඉධාපි කඵොට්ඨබ්බාරම්මණස්ස සුඛදුක්ඛස්ස
සබ්භාවකතොඅයංනකයොදින්කනො. 

නවොදිනිද්කදසවණ්ණනා 

975. නවකෙ පනඉන්ද්රියරූපස්සනාමඅත්ථිතායනකයොදින්කනො.තස්කසව 
සප්පටිඝඅප්පටිඝතාය දසකෙ නකයො දින්කනො. එොදසකෙ අඩ්කෙොදස
ආයතනානිවිභත්තානි. කතසංනිද්කදසවාරාකහට්ඨාවුත්තනකයනවිත්ථාරකතො
කවදිතබ්බා.කසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථකමව. 

පකිණ්ණෙෙථා 

ඉකමසු පන රූකපසු අසම්කමොහත්ථං සකමොධානං සමුට්ඨානං
පරිනිප්ඵන්නඤ්චසඞ්ඛතන්තිඉදං‘පකිණ්ණෙං’කවදිතබ්බං. 

තත්ථ ‘සකමොධාන’න්ති සබ්බකමව හිදං රූපං සකමොධානකතො

චක්ඛායතනං…කප.… ෙබළීොකරො ආහාකරො, කඵොට්ඨබ්බායතනං
ආකපොධාතූති පඤ්චවීසතිසඞ්ඛයං කහොති. තං වත්ථුරූකපන සද්ධිං
ඡබ්බීසතිසඞ්ඛයං කවදිතබ්බං. ඉකතො අඤ්ඤං රූපං නාම නත්ථි. කෙචි පන

‘මිද්ධරූපං නාම අත්ථී’ති වදන්ති. කත ‘‘අද්ධා මුනීසි සම්බුද්කධො, නත්ථි

නීවරණා තවා’’තිආදීනි (සු. නි. 546) වත්වා මිද්ධරූපං නාම නත්ථීති

පටිකසකධතබ්බා.අපකරබලරූකපනසද්ධිං සත්තවීසති, සම්භවරූකපනසද්ධිං
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අට්ඨවීසති, ජාතිරූකපන සද්ධිං එකූනතිංසති, කරොගරූකපන සද්ධිං සමතිංසති
රූපානීති වදන්ති. කතපි කතසං විසුං අභාවං දස්කසත්වා පටික්ඛිපිතබ්බා.

වාකයොධාතුයාහිගහිතායබලරූපංගහිතකමව, අඤ්ඤංබලරූපංනාමනත්ථි. 

ආකපොධාතුයා සම්භවරූපං, උපචයසන්තතීහි ජාතිරූපං, ජරතාඅනිච්චතාහි
ගහිතාහි කරොගරූපං ගහිතකමව. අඤ්ඤං කරොගරූපං නාම නත්ථි. කයොපි
ෙණ්ණකරොගාදි ආබාකධො කසො විසමපච්චයසමුට්ඨිතධාතුමත්තකමව. න
අඤ්කඤොතත්ථකරොකගොනාමඅත්ථීතිසකමොධානකතො ඡබ්බීසතිකමවරූපානි. 

‘සමුට්ඨාන’න්තිෙතිරූපානිෙතිසමුට්ඨානානි? දස එෙසමුට්ඨානානි, එෙං

ද්විසමුට්ඨානං, තීණිතිසමුට්ඨානානි, නව චතුසමුට්ඨානානි, ද්කව න කෙනචි
සමුට්ඨහන්ති. 

තත්ථ චක්ඛුපසාකදො…කප.… ජීවිතින්ද්රියන්ති ඉමානි අට්ඨ එෙන්තං
ෙම්මකතොව සමුට්ඨහන්ති. ොයවිඤ්ඤත්තිවචීවිඤ්ඤත්තිද්වයං එෙන්කතන 

චිත්තකතො සමුට්ඨාතීති දස ‘එෙසමුට්ඨානානි’ නාම. සද්කදො උතුකතො ච

චිත්තකතො ච සමුට්ඨාතීති එකෙො ‘ද්විසමුට්ඨාකනො’ නාම. තත්ථ

අවිඤ්ඤාණෙසද්කදො උතුකතො සමුට්ඨාති, සවිඤ්ඤාණෙසද්කදො චිත්තකතො.

ලහුතාදිත්තයංපනඋතුචිත්තාහාකරහි සමුට්ඨාතීති තීණි‘තිසමුට්ඨානානි’ නාම.

අවකසසානි නව රූපානි කතහි ෙම්කමන චාති චතූහි සමුට්ඨහන්තීති නව 

‘චතුසමුට්ඨානානි’ නාම. ජරතා අනිච්චතා පන එකතසු එෙකතොපි න

සමුට්ඨහන්තීති ද්කව‘නකෙනචිසමුට්ඨහන්ති’ නාම.ෙස්මා? අජායනකතො.න

හි එතානිජායන්ති.ෙස්මා? ජාතස්සපාෙකභදත්තා.උප්පන්නඤ්හිරූපංජීරති 
භිජ්ජතීති අවස්සං පකනතං සම්පටිච්ඡතබ්බං.නහිඋප්පන්නංරූපංඅරූපංවා
අක්ඛයංනාමදිස්සති.යාවපනන භිජ්ජතිතාවස්සපරිපාකෙොතිසිද්ධකමතං.
‘ජාතස්ස පාෙකභදත්තා’ති යදි ච තානි ජාකයයයං කතසම්පි පාෙකභදා

භකවයයං. න ච පාකෙො පච්චති, කභකදො වා භිජ්ජතීති ජාතස්ස පාෙකභදත්තා
කනතංද්වයංජායති. 

තත්ථ සියා – යථා ‘ෙම්මස්ස ෙතත්තා’ති ආදිනිද්කදකසසු ‘රූපස්ස 

උපචකයො රූපස්ස සන්තතී’ති වචකනන ‘ජාති’ ජායතීති සම්පටිච්ඡතං කහොති, 

එවං ‘පාකෙො’පි පච්චතු ‘කභකදො’පි භිජ්ජතූති. ‘‘න තත්ථ ‘ජාති ජායතී’ති
සම්පටිච්ඡතං. කය පන ධම්මා ෙම්මාදීහි නිබ්බත්තන්ති කතසං
අභිනිබ්බත්තිභාවකතො ජාතියා තප්පච්චයභාවකවොහාකරො අනුමකතො. න පන
පරමත්ථකතොජාතිජායති.ජායමානස්සහි අභිනිබ්බත්තිමත්තංජාතී’’ති. 

තත්ථ සියා – ‘යකථව ජාති කයසං ධම්මානං අභිනිබ්බත්ති 

තප්පච්චයභාවකවොහාරං අභිනිබ්බත්තිකවොහාරඤ්ච ලභති, තථා පාෙකභදාපි
කයසං ධම්මානං පාෙකභදා තප්පච්චයභාවකවොහාරං අභිනිබ්බත්තිකවොහාරඤ්ච
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ලභන්තු.එවංඉදම්පිද්වයං ෙම්මාදිසමුට්ඨානකමවාතිවත්තබ්බංභවිස්සතී’ති.

‘න පාෙකභදා තං කවොහාරං ලභන්ති. ෙස්මා? ජනෙපච්චයානුභාවක්ඛකණ
අභාවකතො. ජනෙපච්චයානඤ්හි උප්පාකදතබ්බධම්මස්ස උප්පාදක්ඛකණකයව

ආනුභාකවො, නතකතොඋත්තරි.කතහිඅභිනිබ්බත්තිතධම්මක්ඛණස්මිඤ්ච ජාති

පඤ්ඤායමානා තප්පච්චයභාවකවොහාරං අභිනිබ්බත්තිකවොහාරඤ්ච ලභති, 

තස්මිංඛකණ සබ්භාවකතො; නඉතරද්වයං, තස්මිංඛකණඅභාවකතොතිකනකවතං

ජායතී’ති වත්තබ්බං. ‘‘ජරාමරණං, භික්ඛකව, අනිච්චං සඞ්ඛතං

පටිච්චසමුප්පන්න’’න්ති(සං.නි.2.20) ආගතත්තා ඉදම්පිද්වයංජායතීතිකච–

‘න, පරියායකදසිතත්තා. තත්ථ හි පටිච්චසමුප්පන්නානං ධම්මානං
ජරාමරණත්තාපරියාකයනතං පටිච්චසමුප්පන්න’න්තිවුත්තං. 

‘යදිඑවං, තයම්කපතංඅජාතත්තාසසවිසාණං විය නත්ථි; නිබ්බානංවියවා

නිච්ච’න්ති කච – න, නිස්සයපටිබද්ධවුත්තිකතො; පථවීආදීනඤ්හි නිස්සයානං

භාකව ජාතිආදිත්තයං පඤ්ඤායති, තස්මා න නත්ථි. කතසඤ්ච අභාකව න

පඤ්ඤායති, තස්මා න නිච්චං. එතම්පි ච අභිනිකවසං පටිකසකධතුං එව ඉදං 

වුත්තං – ‘‘ජරාමරණං, භික්ඛකව, අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්චසමුප්පන්න’’න්ති

(සං.නි.2.20). එවමාදීහිනකයහිතානි ද්කවරූපානිනකෙහිචිසමුට්ඨහන්තීති
කවදිතබ්බං. 

අපිච ‘සමුට්ඨාන’න්ති එත්ථ අයමඤ්කඤොපි අත්කථො. තස්සායං මාතිො – 

‘ෙම්මජං ෙම්මපච්චයං ෙම්මපච්චයඋතුසමුට්ඨානං, ආහාරසමුට්ඨානං

ආහාරපච්චයං ආහාරපච්චයඋතුසමුට්ඨානං, උතුසමුට්ඨානං උතුපච්චයං

උතුපච්චයඋතුසමුට්ඨානං, චිත්තසමුට්ඨානං චිත්තපච්චයං
චිත්තපච්චයඋතුසමුට්ඨාන’න්ති. 

තත්ථ චක්ඛුපසාදාදි අට්ඨවිධංරූපංසද්ධිංහදයවත්ථුනා ‘ෙම්මජං’ නාම.

කෙසමස්සුහත්ථිදන්තා අස්සවාලා චමරවාලාති එවමාදි ‘ෙම්මපච්චයං’ නාම.
චක්ෙරතනං කදවතානං උයයානවිමානාදීනීති එවමාදි 

‘ෙම්මපච්චයඋතුසමුට්ඨානං’ නාම. 

ආහාරකතොසමුට්ඨිතං සුද්ධට්ඨෙං ‘ආහාරසමුට්ඨානං’ නාම.ෙබළීොකරො
ආහාකරො ද්වින්නම්පි රූපසන්තතීනං පච්චකයො කහොති ආහාරසමුට්ඨානස්ස ච

උපාදින්නස්ස ච. ආහාරසමුට්ඨානස්ස ජනකෙො හුත්වා පච්චකයො කහොති, 
ෙම්මජස්ස අනුපාලකෙො හුත්වාති ඉදං ආහාරානුපාලතං ෙම්මජරූපං 

‘ආහාරපච්චයං’ නාම. විසභාගාහාරං කසවිත්වා ආතකප ගච්ඡන්තස්ස

තිලෙොළකුට්ඨාදීනිඋප්පජ්ජන්ති, ඉදං ‘ආහාරපච්චයඋතුසමුට්ඨානං’ නාම. 
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උතුකතොසමුට්ඨිතංසුද්ධට්ඨෙං ‘උතුසමුට්ඨානං’ නාම.තස්මිංඋතුඅඤ්ඤං

අට්ඨෙංසමුට්ඨාකපති, ඉදං ‘උතුපච්චයං’ නාම.තස්මිම්පිඋතු අඤ්ඤංඅට්ඨෙං

සමුට්ඨාකපති, ඉදං ‘උතුපච්චයඋතුසමුට්ඨානං’ නාම. එවං තිස්කසොකයව
සන්තතිකයො ඝට්කටතුං සක්කෙොති. න තකතො පරං. ඉමමත්ථං 
අනුපාදින්නකෙනාපි දීකපතුං වට්ටති. උතුසමුට්ඨාකනො නාම වලාහකෙො.

උතුපච්චයානාම වුට්ඨිධාරා.කදකවපනවුට්කඨබීජානිවිරූහන්ති, පථවීගන්ධං 

මුඤ්චති, පබ්බතා නීලා ඛායන්ති, සමුද්කදො වඩ්ෙති, එතං 

උතුපච්චයඋතුසමුට්ඨානං නාම. 

චිත්තකතො සමුට්ඨිතං සුද්ධට්ඨෙං ‘චිත් සමුට්ඨානං’ නාම. ‘‘පච්ඡාජාතා
චිත්තකචතසිො ධම්මා පුකරජාතස්ස ඉමස්ස ොයස්ස පච්ඡාජාතපච්චකයන

පච්චකයො’’ති(පට්ඨා.1.1.11) ඉදං ‘චිත්තපච්චයං’නාම.ආොකසඅන්තලක්කඛ

හත්ථිම්පි දස්කසති, අස්සම්පි දස්කසති, රථම්පි දස්කසති, විවිධම්පිකසනාබූහං 

දස්කසතිතී(පටි.ම.3.18) ඉදං ‘චිත් පච්චයඋතුසමුට්ඨානං’ නාම. 

‘පරිනිප්ඵන්න’න්ති පන්නරස රූපානි පරිනිප්ඵන්නානි නාම, දස

අපරිනිප්ඵන්නානි නාම. ‘යදි අපරිනිප්ඵන්නා, අසඞ්ඛතා නාම භකවයයං’.

‘‘කතසංකයවපනරූපානංොයවිොකරො ‘ොයවිඤ්ඤත්ති’නාම, වචීවිොකරො 

‘වචීවිඤ්ඤත්ති’ නාම, ඡද්දං විවරං ‘ආොසධාතු’ නාම, ලහුභාකවො ‘ලහුතා’

නාම, මුදුභාකවො ‘මුදුතා’ නාම, ෙම්මඤ්ඤභාකවො ‘ෙම්මඤ්ඤතා’ නාම, 

නිබ්බත්ති ‘උපචකයො’ නාම, පවත්ති ‘සන්තති’ නාම, ජීරණාොකරො ‘ජරතා’

නාම, හුත්වා අභාවාොකරො ‘අනිච්චතා’ නාමාති. සබ්බං පරිනිප්ඵන්නං
සඞ්ඛතකමවකහොතී’’ති. 

අට්ඨසාලනියාධම්මසඞ්ගහඅට්ඨෙථාය 

රූපෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. නික්කෙපෙණ්කඩො 

තිෙනික්කඛපෙථා 

985. එත්තාවතා කුසලත්තිකෙො සබ්කබසං කුසලාදිධම්මානං 
පදභාජනනකයන විත්ථාරිකතො කහොති. යස්මා පන ය්වායං කුසලත්තිෙස්ස

විභජනනකයොවුත්කතො, කසසතිෙදුොනම්පිඑකසවවිභජනනකයොකහොති–යථා

හි එත්ථ, එවං ‘ෙතකම ධම්මා සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා? යස්මිං සමකය
ොමාවචරං කුසලං චිත්තං උප්පන්නං කහොති කසොමනස්සසහගතං
ඤාණසම්පයුත්තං රූපාරම්මණං වා…කප.… කය වා පන තස්මිං සමකය

අඤ්කඤපිඅත්ථිපටිච්චසමුප්පන්නාඅරූපිකනොධම්මාඨකපත්වා කවදනාඛන්ධං, 
ඉකම ධම්මා සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා’තිආදිනා අනුක්ෙකමන 
සබ්බතිෙදුකෙසුසක්ොපණ්ඩිකතහිවිභාජනනයංසල්ලක්කඛතුං–තස්මාතං 

විත්ථාරකදසනං නික්ඛිපිත්වා, අඤ්කඤන නාතිසඞ්කඛපනාතිවිත්ථාරනකයන 

සබ්බතිෙදුෙධම්මවිභාගං දස්කසතුං ෙ කමධම්මාකුසලාති නික්කඛපෙණ් ං

ආරද්ධං. චිත්තුප්පාදෙණ් ඤ්හි විත්ථාරකදසනා, අට්ඨෙථාෙණ් ං 
සඞ්කඛපකදසනා. ඉදං පන නික්කඛපෙණ් ං චිත්තුප්පාදෙණ් ං උපාදාය

සඞ්කඛකපො, අට්ඨෙථාෙණ් ං උපාදාය විත්ථාකරොති සඞ්ඛිත්තවිත්ථාරධාතුෙං

කහොති. තයිදං, විත්ථාරකදසනං නික්ඛිපිත්වා කදසිතත්තාපි, කහට්ඨා

වුත්තොරණවකසනාපි, නික්කඛපෙණ් ංනාමාතිකවදිතබ්බං.වුත්තඤ්කහතං– 

මූලකතොඛන්ධකතොචාපි, ද්වාරකතොචාපිභූමිකතො; 

අත්ථකතොධම්මකතොචාපි, නාමකතොචාපිලඞ්ගකතො; 

නික්ඛිපිත්වාකදසිතත්තා, නික්කඛකපොතිපවුච්චතීති. 

ඉදඤ්හි තීණිකුසලමූලානීතිආදිනානකයන මූලකතොනික්ඛිපිත්වාකදසිතං.
තංසම්පයුත්කතොකවදනාක්ඛන්කධොති ඛන්ධකතො.තංසමුට්ඨානංොයෙම්මන්ති

ද්වාරකතො. ොයද්වාරප්පවත්තඤ්හිෙම්මංොයෙම්මන්ති වුච්චති. සුඛභූමියං, 
ොමාවචකරති භූමිකතො නික්ඛිපිත්වා කදසිතං. තත්ථ තත්ථ
අත්ථධම්මනාමලඞ්ගානං වකසන කදසිතත්තා අත්ථාදීහි නික්ඛිපිත්වා කදසිතං
නාමාතිකවදිතබ්බං. 

තත්ථ කුසලපදනිද්කදකසතාව තීණීතිගණනපරිච්කඡකදො.කුසලානිචතානි

මූලානි ච, කුසලානං වා ධම්මානං

කහතුපච්චයපභවජනෙසමුට්ඨානනිබ්බත්තෙට්කඨන මූලානීති කුසලමූලානි. 

එවංඅත්ථවකසනදස්කසත්වාඉදානිනාමවකසනදස්කසතුං අකලොකභොඅකදොකසො

අකමොකහොතිආහ.එත්තාවතායස්මාමූකලනමුත්තං කුසලංනාමනත්ථි, තස්මා
චතුභූමෙකුසලං තීහි මූකලහි පරියාදියිත්වා දස්කසසි ධම්මරාජා. 
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පටුන 

 ංසම්පයුත්ක ොති කතහි අකලොභාදීහි සම්පයුත්කතො. තත්ථ අකලොකභන

සම්පයුත්කත සඞ්ඛාරක්ඛන්කධ, අකදොසාකමොහාපි අකලොකභන
සම්පයුත්තසඞ්ඛාරක්ඛන්ධගණනංකයව ගච්ඡන්ති. කසසද්වයවකසන
සම්පකයොකගපි එකසව නකයො. ඉති චතුභූමෙකුසලං පුන
තංසම්පයුත්තෙචතුක්ඛන්ධවකසන පරියාදියිත්වා දස්කසසි ධම්මරාජා. 

 ංසමුට්ඨානන්ති කතහි අකලොභාදීහි සමුට්ඨිතං. ඉමිනාපි නකයන තකදව
චතුභූමිෙකුසලං තිණ්ණං ෙම්මද්වාරානං වකසන පරියාදියිත්වා දස්කසසි
ධම්මරාජා.එවංතාවකුසලංතීසුඨාකනසුපරියාදියිත්වා දස්සිතං. 

986. අකුසකලපි එකසවනකයො.ද්වාදසන්නඤ්හිඅකුසලචිත්තානංඑෙම්පි
මූකලන මුත්තං නාම නත්ථීති මූකලන පරියාදියිත්වා දස්කසසි ධම්මරාජා.
තංසම්පයුත්තචතුක්ඛන්ධකතොචඋද්ධං අකුසලංනාමනත්ථීතිතාකනවද්වාදස
අකුසලචිත්තානි චතුක්ඛන්ධවකසන පරියාදියිත්වා දස්කසසි. ධම්මරාජා
ොයෙම්මාදිවකසන පන කනසං පවත්තිසබ්භාවකතො ෙම්මද්වාරවකසන 

පරියාදියිත්වා දස්කසසි ධම්මරාජා. යං පකනත්ථ  කදෙට්ඨා ච කිකලසාතිආදි

වුත්තං, තත්ථඑෙස්මිංචිත්කතපුග්ගකලවාඨිතන්ති ‘එෙට්ඨං’. තත්ථඑෙස්මිං
චිත්කතඨිතංසහකජෙට්ඨංනාමකහොති. එෙස්මිංපුග්ගකලඨිතංපහාකනෙට්ඨං
නාම.කතනකලොභාදිනාඅඤ්කඤනවාතත්ථතත්ථ නිද්දිට්කඨනසහඑෙස්මිං

ඨිතන්ති  කදෙට්ඨං. තත්ථ ‘ෙතකම ධම්මා සංකිලට්ඨසංකිකලසිො? තීණි

අකුසලමූලානි – කලොකභො කදොකසො කමොකහො, තකදෙට්ඨා ච කිකලසා’ති

සංකිලට්ඨත්තිකෙ; ‘ෙතකම ධම්මා හීනා? තීණි අකුසලමූලානි – කලොකභො

කදොකසො කමොකහො, තකදෙට්ඨා ච කිකලසා’ති හීනත්තිකෙ ‘ෙතකම ධම්මා

අකුසලා? තීණි අකුසලමූලානි – කලොකභො කදොකසො කමොකහො, තකදෙට්ඨා ච

කිකලසා’ති ඉමස්මිං කුසලත්තිකෙ; ‘ෙතකම ධම්මා සංකිලට්ඨා? තීණි

අකුසලමූලානි – කලොකභො කදොකසො කමොකහො, තකදෙට්ඨා ච කිකලසා’ති

කිකලසකගොච්ඡකෙ ‘ෙතකම ධම්මා සරණා? තීණි අකුසලමූලානි – කලොකභො

කදොකසොකමොකහො, තකදෙට්ඨාචකිකලසාතිසරණදුකෙ’ති–ඉකමසු එත්තකෙසු

ඨාකනසු ‘සහකජෙට්ඨං’ ආගතං. 

දස්සකනනපහාතබ්බත්තිකෙපන ‘ඉමානිතීණිසංකයොජනානි, තකදෙට්ඨා

ච කිකලසා’ති, දස්සකනනපහාතබ්බකහතුෙත්තිකෙපි ‘ඉමානි තීණි

සංකයොජනානි, තකදෙට්ඨාච කිකලසා’ති, පුනතත්කථවතීණිසංකයොජනානි–

සක්ොයදිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බතපරාමාකසො, ඉකම ධම්මා

දස්සකනනපහාතබ්බා; තකදෙට්කඨො කලොකභො කදොකසො කමොකහො, ඉකම ධම්මා

දස්සකනනපහාතබ්බකහතූ; තකදෙට්ඨා ච කිකලසා තංසම්පයුත්කතො

කවදනාඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො, තංසමුට්ඨානං ොයෙම්මං

වචීෙම්මං මකනොෙම්මං, ඉකම ධම්මා දස්සකනනපහාතබ්බකහතුොති; 
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සම්මප්පධානවිභඞ්කග ‘‘තත්ථ ෙතකම පාපො අකුසලා ධම්මා? තීණි

අකුසලමූලානි–කලොකභොකදොකසොකමොකහො, තකදෙට්ඨාචකිකලසා’’ති (විභ.

391) – ඉකමසු පන එත්තකෙසු ඨාකනසු ‘පහාකනෙට්ඨං’ ආගතන්ති
කවදිතබ්බං. 

987. අබයාෙතපදනිද්කදකසොඋත්තානත්කථොකයවාති.ඉමස්මිංතිකෙතීණි
ලක්ඛණානි තිස්කසො පඤ්ඤත්තිකයො ෙසිණුග්ඝාටිමාොසං අජටාොසං
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්සආරම්මණං නිකරොධසමාපත්තිචනලබ්භතීතිවුත්තං. 

988. කවදනාත්තිෙනිද්කදකස සුෙභූමියන්ති එත්ථ යථා තම්බභූමි

ෙණ්හභූමීතිතම්බෙණ්හභූමිකයොවවුච්චන්ති, එවංසුඛම්පිසුඛභූමි නාම.යථා

උච්ඡුභූමිසාලභූමීතිඋච්ඡුසාලීනංඋප්පජ්ජනට්ඨානානිවුච්චන්ති, එවං සුඛස්ස
උප්පජ්ජනට්ඨානංචිත්තම්පිසුඛභූමිනාම.තංඉධඅධිප්කපතං.යස්මාපන සා

ොමාවචකර වා කහොති, රූපාවචරාදීසු වා, තස්මාස්සා තං පකභදං දස්කසතුං 

ොමාවචකරතිආදිවුත්තං. සුෙකවදනං ඨකපත්වාතියාසාසුඛභූමියංසුඛකවදනා, 

තං ඨකපත්වා.  ංසම්පයුත්ක ොති තාය ඨපිතාය සුඛකවදනාය සම්පයුත්කතො. 
කසසපදද්වකයපිඉමිනාවනකයනඅත්කථොකවදිතබ්කබොති. 

ඉමස්මිං තිකෙ තිස්කසො කවදනා, සබ්බං රූපං, නිබ්බානන්ති ඉදම්පි න
ලබ්භති. අයඤ්හි තිකෙො කුසලත්තිකෙ ච අලබ්භමාකනහි ඉකමහි ච තීහි
කෙොට්ඨාකසහි මුත්තකෙො නාම. ඉකතො පකරසු පන තිෙදුකෙසු පාළිකතො ච
අත්ථකතො ච යං වත්තබ්බං සියා තං සබ්බං පදානුක්ෙකමන
මාතිොෙථායඤ්කචව කුසලාදීනං නිද්කදකස ච වුත්තකමව. යං පන යත්ථ
විකසසමත්තංතකදවවක්ඛාම. 

991. තත්ථ විපාෙත්තිකෙ තාව කිඤ්චාපි අරූපධම්මා විය රූපධම්මාපි

ෙම්මසමුට්ඨානා අත්ථි, අනාරම්මණත්තා පන කත ෙම්මසරික්ඛො න 

කහොන්තීති සාරම්මණා අරූපධම්මාව ෙම්මසරික්ඛෙත්තා විපාොති වුත්තා, 
බීජසරික්ඛෙං ඵලං විය. සාලබීජස්මිඤ්හි වපිකත අඞ්කුරපත්තාදීසු
නික්ඛන්කතසුපි සාලඵලන්ති න වුච්චති. යදා පන සාලසීසං පක්ෙං කහොති

පරිණතං, තදාබීජසරික්ඛකෙො සාලඑවසාලඵලන්තිවුච්චති.අඞ්කුරපත්තාදීනි

පනබීජජාතානිබීජකතො නිබ්බත්තානීතිවුච්චන්ති, එවකමවරූපම්පිෙම්මජන්ති
වාඋපාදිණ්ණන්තිවා වත්තුංවට්ටති. 

994. උපාදිණ්ණත්තිකෙ කිඤ්චාපි ඛීණාසවස්ස ඛන්ධා ‘අම්හාෙං 
මාතුලත්කථකරොඅම්හාෙංචූළපිතුත්කථකරො’තිවදන්තානංපකරසංඋපාදානස්ස

පච්චයා කහොන්ති, මග්ගඵලනිබ්බානානි පන අග්ගහිතානි අපරාමට්ඨානි

අනුපාදිණ්ණාකනව.තානි හි, යථාදිවසංසන්තත්කතොඅකයොගුකළොමක්ඛිොනං
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අභිනිසීදනස්ස පච්චකයො න කහොති, එවකමව කතජුස්සදත්තා
තණ්හාමානදිට්ඨිවකසනගහණස්සපච්චයානකහොන්ති.කතනවුත්තං–ඉකම 

ධම්මාඅනුපාදිණ්ණඅනුපාදානියාති. 

998. අසංකිලට්ඨඅසංකිකලසිකෙසුපිඑකසවනකයො. 

1000. වි ක්ෙත්තිකෙ විතක්ෙසහජාකතනවිචාකරනසද්ධිංකුසලත්තිකෙ 

අලබ්භමානාවනලබ්භන්ති. 

1003. පීතිසහග ත්තිකෙ පීතිආදකයො අත්තනා සහජාතධම්මානං
පීතිසහගතාදිභාවං දත්වා සයං පිට්ඨිවට්ටො ජාතා. ඉමස්මිඤ්හි තිකෙ ද්කව
කදොමනස්සසහගතචිත්තුප්පාදා දුක්ඛසහගතංොයවිඤ්ඤාණං උකපක්ඛාකවදනා
රූපං නිබ්බානන්ති – ඉදම්පි න ලබ්භති. අයඤ්හි තිකෙො කුසලත්තිකෙ ච 

අලබ්භමාකනහිඉකමහිචපඤ්චහිකෙොට්ඨාකසහිමුත්තකෙොනාම. 

1006. දස්සකනනපහා බ්බත්තිකෙ සඤ්කඤොජනානීති බන්ධනානි. 

සක්ොයදිට්ඨීතිවිජ්ජමානට්කඨනසතිඛන්ධපඤ්චෙසඞ්ඛාකතොකය; සයංවා

සතීතස්මිංොකයදිට්ඨීති ‘සක්ොයදිට්ඨි’. සීකලන සුජ්ඣිතුංසක්ො, වකතන

සුජ්ඣිතුං සක්ො, සීලවකතහි සුජ්ඣිතුං සක්ොති ගහිතසමාදානං පන 

සීලබ්බ පරාමාකසො නාම. 

1007. ඉධාති කදසාපකදකස නිපාකතො. ස්වායං ෙත්ථචි කලොෙං උපාදාය

වුච්චති. යථාහ – ‘‘ඉධ තථාගකතො කලොකෙ උප්පජ්ජතී’’ති (දී. නි. 1.189). 

ෙත්ථචි සාසනං. යථාහ – ‘‘ඉකධව, භික්ඛකව, සමකණො ඉධ දුතිකයො

සමකණො’’ති(ම.නි.1.139; අ.නි.4.241). ෙත්ථචිඔොසං.යථාහ– 

‘‘ඉකධවතිට්ඨමානස්ස, කදවභූතස්සකමසකතො; 

පුනරායුචකමලද්කධො, එවංජානාහිමාරිසා’’ති.(දී.නි. 2.369); 

ෙත්ථචිපදපූරණමත්තකමව.යථාහ–‘‘ඉධාහං, භික්ඛකව, භුත්තාවී අස්සං

පවාරිකතො’’ති(ම.නි.1.30). ඉධපනකලොෙංඋපාදායවුත්කතොතිකවදිතබ්කබො. 

අස්සු වාපුථුජ්ජකනොතිඑත්ථපන ‘ආගමාධිගමාභාවාකඤකයයොඅස්සුතවා
ඉති’. යස්ස හි ඛන්ධධාතුආයතනපච්චයාොරසතිපට්ඨානාදීසු

උග්ගහපරිපුච්ඡාවිනිච්ඡයරහිතත්තා දිට්ඨිපටිකසධකෙො කනව ‘ආගකමො’, 

පටිපත්තියා අධිගන්තබ්බස්ස අනධිගතත්තා කනව ‘අධිගකමො’ අත්ථි, කසො
‘ආගමාධිගමාභාවාකඤකයයොඅස්සුතවාඉති’.ස්වායං– 

පුථූනංජනනාදීහි, ොරකණහිපුථුජ්ජකනො; 
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පුථුජ්ජනන්කතොගධත්තා, පුථුවායංජකනොඉති.(දී.නි.අට්ඨ.1.7; ම.නි.

අට්ඨ.1.2; අ.නි.අට්ඨ.1.1.51; පටි.ම.අට්ඨ.2.1.130; චූළනි.අට්ඨ. 

88; කනත්ති.අට්ඨ.56); 

කසො හි පුථූනං නානප්පොරානං කිකලසාදීනං ජනනාදීහි ොරකණහි 

පුථුජ්ජකනො. යථාහ – ‘‘පුථු කිකලකස ජකනන්තීති පුථුජ්ජනා. පුථු
අවිහතසක්ොයදිට්ඨිොති පුථුජ්ජනා. පුථු සත්ථාරානං මුඛුල්කලොකිොති
පුථුජ්ජනා. පුථු සබ්බගතීහි අවුට්ඨිතාති පුථුජ්ජනා. පුථු නානාභිසඞ්ඛාකර
අභිසඞ්ඛකරොන්තීති පුථුජ්ජනා. පුථු නානාඔකඝහි වුය්හන්තීති පුථුජ්ජනා. පුථු
නානාසන්තාකපහි සන්තප්පන්තීති පුථුජ්ජනා. පුථු නානාපරිළාකහහි
පරි ය්හන්තීති පුථුජ්ජනා. පුථු පඤ්චසු ොමගුකණසු රත්තා ගිද්ධා ගධිතා
මුච්ඡතා අජ්කඣොසන්නා ලග්ගා ලග්ගිතා පලබුද්ධාති පුථුජ්ජනා. පුථු පඤ්චහි
නීවරකණහි ආවුතා නිවුතා ඔවුතා පිහිතා පටිච්ඡන්නා පටිකුජ්ජිතාති

පුථුජ්ජනා’’ති (මහානි. 94). පුථූනං වා ගණනපථමතීතානං 
අරියධම්මපරම්මුඛානං නීචධම්මසමාචාරානං ජනානං අන්කතොගධත්තාපි

පුථුජ්ජනා. පුථු වා අයං – විසුංකයව සඞ්ඛයං ගකතො, විසංසට්කඨො
සීලසුතාදිගුණයුත්කතහි අරිකයහි – ජකනොතිපි පුථුජ්ජකනො. එවකමකතහි
‘අස්සුතවාපුථුජ්ජකනො’තිද්වීහිපකදහිකයකත– 

‘‘දුකවපුථුජ්ජනාවුත්තා, බුද්කධනාදිච්චබන්ධුනා; 

අන්කධො පුථුජ්ජකනො එකෙො, ෙලයාකණකෙො පුථුජ්ජකනො’’ති. (දී. නි. 

අට්ඨ.1.7; අ.නි.අට්ඨ.1.1.51; පටි.ම.අට්ඨ.2.1.130; චූළනි.අට්ඨ.
88); 

ද්කව පුථුජ්ජනා වුත්තා, කතසු අන්ධපුථුජ්ජකනො වුත්කතො කහොතීති 
කවදිතබ්කබො. 

අරියානං අදස්සාවීතිආදීසු අරියාති ආරෙත්තා කිකලකසහි, අනකය න

ඉරියනකතො, අකයඉරියනකතො, සකදවකෙන කලොකෙනචඅරණීයකතොබුද්ධාච
පච්කචෙබුද්ධාචබුද්ධසාවොචවුච්චන්ති.බුද්ධාඑව වාඉධඅරියා.යථාහ–

‘‘සකදවකෙ, භික්ඛකව, කලොකෙ…කප.…තථාගකතොඅරිකයොතිවුච්චතී’’ති (සං.

නි.5.1098). 

සප්පුරිසාති එත්ථ පන පච්කචෙබුද්ධා තථාගතසාවො ච සප්පුරිසාති

කවදිතබ්බා. කත හි කලොකුත්තරගුණකයොකගන කසොභනා පුරිසාති සප්පුරිසා. 
සබ්කබව වා එකත ද්කවධාපි වුත්තා. බුද්ධාපි හි අරියා ච සප්පුරිසා ච

පච්කචෙබුද්ධාබුද්ධසාවොපි.යථාහ – 
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‘‘කයොකවෙතඤ්ඤූෙතකවදිධීකරො, 

ෙලයාණමිත්කතොදළ්හභත්තිචකහොති; 

දුඛිතස්සසක්ෙච්චෙකරොතිකිච්චං, 

තථාවිධංසප්පුරිසංවදන්තී’’ති.(ජා.2.17.78); 

‘ෙලයාණමිත්කතො දළ්හභත්ති ච කහොතී’ති එත්තාවතා හි බුද්ධසාවකෙො
වුත්කතො.ෙතඤ්ඤුතාදීහි පච්කචෙබුද්ධාබුද්ධාති.ඉදානිකයොකතසංඅරියානං

අදස්සනසීකලො, න ච දස්සකන සාධුොරී, කසො අරියානං අදස්සාවීති
කවදිතබ්කබො. කසො චක්ඛුනා අදස්සාවී ඤාකණන අදස්සාවීති දුවිකධො. කතසු
ඤාකණනඅදස්සාවීඉධඅධිප්කපකතො. මංසචක්ඛුනාහිදිබ්බචක්ඛුනාවාඅරියා

දිට්ඨාපි අදිට්ඨාව කහොන්ති, කතසං චක්ඛූනං වණ්ණමත්තග්ගහණකතො, න

අරියභාවකගොචරකතො.කසොණසිඞ්ගාලාදකයොපිචක්ඛුනාඅරිකය පස්සන්ති, නච
කතඅරියානංදස්සාවිකනො. 

තත්රිදං වත්ථු – චිත්තලපබ්බතවාසිකනො කිර ඛීණාසවත්කථරස්ස 

උපට්ඨාකෙො වුඩ්ෙපබ්බජිකතො එෙදිවසං කථකරන සද්ධිං පිණ් ාය චරිත්වා
කථරස්ස පත්තචීවරංගකහත්වාපිට්ඨිකතොආගච්ඡන්කතොකථරංපුච්ඡ–‘අරියා

නාමභන්කත ළාදිසා’ති? කථකරොආහ – ‘ඉකධෙච්කචො මහල්ලකෙො අරියානං
පත්තචීවරං ගකහත්වා වත්තපටිපත්තිං ෙත්වා සහ චරන්කතොපි කනව අරිකය

ජානාති, එවංදුජ්ජානාවුකසො, අරියා’ති. එවං වුත්කතපි කසො කනව අඤ්ඤාසි.

තස්මානචක්ඛුනා දස්සනං ‘දස්සනං’, ඤාණදස්සනකමව ‘දස්සනං’.යථාහ–

‘‘කිං කත වක්ෙල ඉමිනා පූතිොකයන දිට්කඨන? කයො කඛො, වක්ෙල, ධම්මං

පස්සති, කසො මං පස්සතී’’ති (සං. නි. 3.87). තස්මා චක්ඛුනා පස්සන්කතොපි, 

ඤාකණන අරිකයහි දිට්ඨං අනිච්චාදිලක්ඛණං අපස්සන්කතො, අරියාධිගතඤ්ච 

ධම්මං අනධිගච්ඡන්කතො, අරියෙරධම්මානං අරියභාවස්ස ච අදිට්ඨත්තා, 

‘අරියානං අදස්සාවී’තිකවදිතබ්කබො. 

අරියධම්මස්ස අකෙොවිකදොති සතිපට්ඨානාදිකභකද අරියධම්කම අකුසකලො. 

අරියධම්කමඅවිනීක ොති, එත්ථපන 

දුවිකධොවිනකයොනාම, එෙකමකෙත්ථපඤ්චධා; 

අභාවකතොතස්සඅයං, අවිනීකතොතිවුච්චති. 

අයඤ්හිසංවරවිනකයොපහානවිනකයොතිදුවිකධොවිනකයො.එත්ථචදුවිකධපි 

විනකයඑෙකමකෙොවිනකයොපඤ්චධාභිජ්ජති. සංවරවිනකයොපිහි සීලසංවකරො
සතිසංවකරො ඤාණසංවකරො ඛන්තිසංවකරො වීරියසංවකරොති පඤ්චවිකධො. 

පහානවිනකයොපි තදඞ්ගපහානං වික්ඛම්භනපහානං සමුච්කඡදපහානං 
පටිප්පස්සද්ධිපහානංනිස්සරණපහානන්තිපඤ්චවිකධො. 
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තත්ථ ‘‘ඉමිනා පාතිකමොක්ඛසංවකරන උකපකතො කහොති සමුකපකතො’’ති

(විභ. 511) අයං සීලසංවකරො. ‘‘රක්ඛති චක්ඛුන්ද්රියං, චක්ඛුන්ද්රිකය සංවරං 

ආපජ්ජතී’’ති (දී.නි.1.213; ම.නි.1.295; සං.නි.4.239; අ.නි.3.16) අයං 

සතිසංවකරො. 

‘‘යානිකසොතානිකලොෙස්මිං, (අජිතාතිභගවා) 

සතිකතසංනිවාරණං; 

කසොතානංසංවරංබූ්රමි, 

පඤ්ඤාකයකතපිධීයකර’’ති.(සු.නි.1041) – 

අයං ඤාණසංවකරො නාම. ‘‘ඛකමො කහොති සීතස්ස උණ්හස්සා’’ති (ම.නි.

1.24; අ. නි. 4.114; 6.58) අයං ෙන්තිසංවකරො. ‘‘උප්පන්නං ොමවිතක්ෙං

නාධිවාකසතී’’ති (ම. නි. 1.26; අ. නි. 4.114; 6.58) අයං වීරියසංවකරො. 
සබ්කබොපි චායං සංවකරො යථාසෙං සංවරිතබ්බානං විකනතබ්බානඤ්ච

ොයදුච්චරිතාදීනංසංවරණකතොසංවකරො, විනයනකතොවිනකයොතිවුච්චති.එවං
තාව‘සංවරවිනකයො’පඤ්චධාභිජ්ජතීතිකවදිතබ්කබො. 

තථා යං නාමරූපපරිච්කඡදාදීසු විපස්සනාඤාකණසු පටිපක්ඛභාවකතො, 

දීපාකලොකෙකනව තමස්ස, කතන කතන විපස්සනාඤාකණන තස්ස තස්ස

අනත්ථස්ස පහානං, කසයයථිදං – නාමරූපවවත්ථාකනන සක්ොයදිට්ඨියා, 

පච්චයපරිග්ගකහන අකහතුවිසමකහතුදිට්ඨීනං, තස්කසව අපරභාකගන

ෙඞ්ඛාවිතරකණන ෙථංෙථිභාවස්ස, ෙලාපසම්මසකනන ‘අහං මමා’ති

ගාහස්ස, මග්ගාමග්ගවවත්ථාකනන අමග්කග මග්ගසඤ්ඤාය, උදයදස්සකනන

උච්කඡදදිට්ඨියා, වයදස්සකනන සස්සතදිට්ඨියා, භයදස්සකනන සභකය

අභයසඤ්ඤාය, ආදීනවදස්සකනන අස්සාදසඤ්ඤාය, නිබ්බිදානුපස්සනාය 

අභිරතිසඤ්ඤාය, මුච්චිතුෙමයතාඤාකණන අමුච්චිතුොමතාය, 

උකපක්ඛාඤාකණන අනුකපක්ඛාය, අනුකලොකමනධම්මට්ඨිතියංනිබ්බාකන ච

පටිකලොමභාවස්ස, කගොත්රභුනා සඞ්ඛාරනිමිත්තග්ගාහස්ස පහානං, එතං
‘තදඞ්ගපහානං’නාම. 

යං පන උපචාරප්පනාකභකදන සමාධිනා පවත්තිභාවනිවාරණකතො, 

ඝටප්පහාකරකනවඋදෙපිට්කඨකසවාලස්ස, කතසංකතසංනීවරණාදිධම්මානං

පහානං, එතං ‘වික්ෙම්භනපහානං’ නාම. ‘‘යං චතුන්නං අරියමග්ගානං
භාවිතත්තා තංතංමග්ගවකතො අත්තකනො අත්තකනො සන්තාකන දිට්ඨිගතානං 

පහානායා’’තිආදිනා (ධ. ස. 277) නකයන වුත්තස්ස සමුදයපක්ඛිෙස්ස

කිකලසගණස්සඅච්චන්තංඅප්පවත්තිභාකවනපහානං, ඉදං ‘සමුච්කෙදපහානං’ 

නාම. යං පන ඵලක්ඛකණ පටිප්පස්සද්ධත්තං කිකලසානං, එතං 

‘පටිප්පස්සද්ධිපහානං’ නාම. යං සබ්බසඞ්ඛතනිස්සටත්තා පහීනසබ්බසඞ්ඛතං
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නිබ්බානං, එතං ‘නිස්සරණපහානං’ නාම. සබ්බම්පි කචතං පහානං යස්මා

චාගට්කඨන පහානං, විනයනට්කඨන විනකයො, තස්මා ‘පහානවිනකයො’ති
වුච්චති. තංතංපහානවකතො වා තස්ස තස්ස විනයස්ස සම්භවකතොකපතං
පහානවිනකයොතිවුච්චති.එවංපහානවිනකයොපිපඤ්චධා භිජ්ජතීතිකවදිතබ්කබො. 

එවමයං සඞ්කඛපකතො දුවිකධො, කභදකතො ච දසවිකධො විනකයො, 

භින්නසංවරත්තා, පහාතබ්බස්සචඅප්පහීනත්තා, යස්මාඑතස්සඅස්සුතවකතො

පුථුජ්ජනස්සනත්ථි, තස්මාඅභාවකතොතස්ස, අයං‘අවිනීකතො’තිවුච්චතීති.එස 

නකයො සප්පුරිසානං අදස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අකෙොවිකදො සප්පුරිසධම්කම

අවිනීක ොති එත්ථාපි. නින්නානාෙරණඤ්කහතං අත්ථකතො. යථාහ – ‘‘කයව

කතඅරියාකතවකතසප්පුරිසා, කයවකතසප්පුරිසාකතවකතඅරියා.කයොඑව

කසො අරියානං ධම්කමො කසො එව කසො සප්පුරිසානං ධම්කමො, කයො එව කසො
සප්පුරිසානං ධම්කමො කසො එව කසො අරියානං ධම්කමො. කයව කත අරියවිනයා

කතව කත සප්පුරිසවිනයා, කයව කත සප්පුරිසවිනයා කතව කත අරියවිනයා.

අරිකයති වා සප්පුරිකසති වා, අරියධම්කමති වා සප්පුරිසධම්කමති වා, 

අරියවිනකයති වා සප්පුරිසවිනකයති වා, එකසකස එකෙ එෙට්කඨ සකම
සමභාකගතජ්ජාකත තඤ්කඤවා’’ති. 

රූපංඅත් ක ොසමනුපස්සතීතිඉකධෙච්කචො රූපංඅත්තකතොසමනුපස්සති

– ‘යංරූපං කසො අහං, කයො අහංතංරූප’න්තිරූපඤ්ච අත්තානඤ්ච අද්වයං
සමනුපස්සති. ‘‘කසයයථාපි නාම කතලප්පදීපස්ස ඣායකතො යා අච්චි කසො

වණ්කණො, කයො වණ්කණො සා අච්චීති අච්චිඤ්ච වණ්ණඤ්ච අද්වයං

සමනුපස්සති,’’ එවකමව ඉකධෙච්කචො රූපං අත්තකතො සමනුපස්සතීති එවං

රූපං අත්තාති දිට්ඨිපස්සනාය පස්සති. රූපවන් ං වා අත් ානන්ති ‘අරූපං

අත්තා’ති ගකහත්වා, ඡායාවන්තං රුක්ඛං විය, තං රූපවන්තං සමනුපස්සති. 

අත් නි වා රූපන්ති ‘අරූපකමව අත්තා’ති ගකහත්වා, පුප්ඵම්හි ගන්ධං විය, 

අත්තනි රූපං සමනුපස්සති. රූපස්මිං වා අත් ානන්ති ‘අරූපකමව අත්තා’ති 

ගකහත්වා, ෙරණ් කෙ මණිං විය, අත්තානං රූපස්මිං සමනුපස්සති.
කවදනාදීසුපිඑකසව නකයො. 

තත්ථ ‘රූපං අත්තකතො සමනුපස්සතී’ති සුද්ධරූපකමව අත්තාති ෙථිතං.

‘රූපවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා රූපං, රූපස්මිං වා අත්තානං; කවදනං
අත්තකතො සමනුපස්සති… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාකර… විඤ්ඤාණං අත්තකතො 
සමනුපස්සතී’ති ඉකමසු සත්තසු ඨාකනසු ‘අරූපං අත්තා’ති ෙථිතං.

කවදනාවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා කවදනං, කවදනාය වා අත්තානන්ති
එවං චතූසු ඛන්කධසු තිණ්ණං තිණ්ණං වකසන ද්වාදසසු ඨාකනසු
‘රූපාරූපමිස්සකෙො අත්තා’ ෙථිකතො. තත්ථ ‘රූපං අත්තකතො සමනුපස්සති
කවදනං… සඤ්ඤං… සඞ්ඛාකර… විඤ්ඤාණං අත්තකතො සමනුපස්සතී’ති
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ඉකමසු පඤ්චසු ඨාකනසු උච්කඡදදිට්ඨි ෙථිතා. අවකසකසසු සස්සතදිට්ඨි.
එවකමත්ථපන්නරසභවදිට්ඨිකයොපඤ්චවිභවදිට්ඨිකයොකහොන්ති.තා සබ්බාපි

මග්ගාවරණා, නසග්ගාවරණා, පඨමමග්ගවජ්ඣාතිකවදිතබ්බා. 

1008. සත්ථරිෙඞ්ෙතීතිසත්ථුසරීකරවාගුකණවාඋභයත්ථවාෙඞ්ඛති. 
සරීකරෙඞ්ඛමාකනො ‘ද්වත්තිංසවරලක්ඛණපටිමණ්ඩිතංනාම සරීරං අත්ථිනු
කඛො නත්ථී’ති ෙඞ්ඛති. ගුකණ ෙඞ්ඛමාකනො
‘අතීතානාගතපච්චුප්පන්නජානනසමත්ථං සබ්බඤ්ඤුතඤාණං අත්ථි නු කඛො
නත්ථී’ති ෙඞ්ඛති. උභයත්ථ ෙඞ්ඛමාකනො 

‘අසීතිඅනුබයඤ්ජනබයාමප්පභානුරඤ්ජිතාය සරීරනිප්ඵත්තියා සමන්නාගකතො 
සබ්බකඤයයජානනසමත්ථං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිකතො
කලොෙතාරකෙො බුද්කධො නාම අත්ථි නු කඛො නත්ථී’ති ෙඞ්ඛති. අයඤ්හිස්ස

අත්තභාකව ගුකණ වා ෙඞ්ඛනකතො උභයත්ථ ෙඞ්ඛති නාම. විචිකිච්ෙතීති

ආරම්මණං නිච්කඡතුං අසක්කෙොන්කතො කිච්ඡති කිලමති. නාධිමුච්චතීති

තත්කථව අධිකමොක්ඛං න ලභති. න සම්පසීදතීති චිත්තං අනාවිලං ෙත්වා 

පසීදිතුංනසක්කෙොති, ගුකණසුනප්පසීදති. 

ධම්කමෙඞ්ෙතීතිආදීසු පන ‘කිකලකස පජහන්තා චත්තාකරො අරියමග්ගා, 

පටිප්පස්සද්ධකිකලසානි චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි, මග්ගඵලානං
ආරම්මණපච්චයභූතං අමතං මහානිබ්බානං නාම අත්ථි නු කඛො නත්ථී’ති 

ෙඞ්ඛන්කතොපි ‘අයං ධම්කමො නියයානිකෙො නු කඛො අනියයානිකෙො’ති

ෙඞ්ඛන්කතොපි ධම්කම ෙඞ්ෙති නාම. ‘චත්තාකරො මග්ගට්ඨො චත්තාකරො

ඵලට්ඨොති ඉදං සඞ්ඝරතනං අත්ථි නු කඛො නත්ථී’ති ෙඞ්ඛන්කතොපි, ‘අයං

සඞ්කඝො සුප්පටිපන්කනො නු කඛො දුප්පටිපන්කනො’ති ෙඞ්ඛන්කතොපි, ‘එතස්මිං
සඞ්ඝරතකන දින්නස්ස විපාෙඵලං අත්ථි නු කඛො නත්ථී’ති ෙඞ්ඛන්කතොපි 

සඞ්කඝ ෙඞ්ෙති නාම. ‘තිස්කසො පන සික්ඛා අත්ථි නු කඛො නත්ථී’ති

ෙඞ්ඛන්කතොපි, ‘තිස්කසොසික්ඛාසික්ඛිතපච්චකයනආනිසංකසො අත්ථිනුකඛො

නත්ථී’තිෙඞ්ඛන්කතොපි සික්ොයෙඞ්ෙති නාම. 

පුබ්බන්කතො වුච්චතිඅතීතානි ඛන්ධධාතායතනානි.අපරන්කතොඅනාගතානි.

තත්ථ අතීකතසු ඛන්ධාදීසු ‘අතීතානි නු කඛො, න නු කඛො’ති ෙඞ්ඛන්කතො 

පුබ්බන්ක  ෙඞ්ෙති නාම. අනාගකතසු ‘අනාගතානි නු කඛො, න නු කඛො’ති

ෙඞ්ඛන්කතො අපරන්ක  ෙඞ්ෙති නාම. උභයත්ථ ෙඞ්ඛන්කතො 

පුබ්බන් ාපරන්ක  ෙඞ්ෙති නාම. ‘ද්වාදසපදිෙං පච්චයවට්ටං අත්ථි නු කඛො

නත්ථී’ති ෙඞ්ඛන්කතො ඉදප්පච්චය ාපටිච්චසමුප්පන්කනසු ධම්කමසු ෙඞ්ෙති 

නාම. තත්රායං වචනත්කථො – ඉකමසං ජරාමරණාදීනං පච්චයා ‘ඉදප්පච්චයා’.

ඉදප්පච්චයානං භාකවො ‘ඉදප්පච්චයතා’. ඉදප්පච්චයා එව වා ‘ඉදප්පච්චයතා’; 
ජාතිආදීනකමතං අධිවචනං. ජාතිආදීසු තං තං පටිච්ච ආගම්ම සමුප්පන්නාති
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‘පටිච්චසමුප්පන්නා’. ඉදං වුත්තං කහොති – ඉදප්පච්චයතාය ච
පටිච්චසමුප්පන්කනසුචධම්කමසුෙඞ්ඛතීති. 

1009. සීකලනාතිකගොසීලාදිනා. වක නාතිකගොවතාදිනාව. සීලබ්බක නාති

තදුභකයන. සුද්ධීති කිකලසසුද්ධි; පරමත්ථසුද්ධිභූතං වා නිබ්බානකමව. 

 කදෙට්ඨාති ඉධ පහාකනෙට්ඨං ධුරං. ඉමිස්සා ච පාළියා දිට්ඨිකිකලකසො
විචිකිච්ඡාකිකලකසොති ද්කවකයව ආගතා. කලොකභො කදොකසො කමොකහො මාකනො
ථිනං උද්ධච්චංඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පන්තිඉකමපනඅට්ඨඅනාගතා.ආහරිත්වා
පන දීකපතබ්බා. එත්ථ හි දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසු පහීයමානාසු අපායගමනීකයො
කලොකභොකදොකසොකමොකහො මාකනොථිනංඋද්ධච්චංඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පන්ති
සබ්කබපිකම පහාකනෙට්ඨා හුත්වා පහීයන්ති. සහකජෙට්ඨං පන ආහරිත්වා
දීකපතබ්බං. කසොතාපත්තිමග්කගන හි චත්තාරි දිට්ඨිසහගතානි
විචිකිච්ඡාසහගතඤ්චාති පඤ්ච චිත්තානි පහීයන්ති. තත්ථ ද්වීසු
අසඞ්ඛාරිෙදිට්ඨිචිත්කතසු පහීයන්කතසු කතහි සහජාකතො කලොකභො කමොකහො
උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පන්ති ඉකම කිකලසා සහකජෙට්ඨවකසන
පහීයන්ති. කසසදිට්ඨිකිකලකසොචවිචිකිච්ඡාකිකලකසොචපහාකනෙට්ඨවකසන
පහීයන්ති. දිට්ඨිගතසම්පයුත්තසසඞ්ඛාරිෙචිත්කතසුපි පහීයන්කතසු කතහි
සහජාකතොකලොකභොකමොකහො ථිනංඋද්ධච්චංඅහිරිෙංඅකනොත්තප්පන්තිඉකම
කිකලසා සහකජෙට්ඨවකසන පහීයන්ති. කසසදිට්ඨිකිකලකසො ච
විචිකිච්ඡාකිකලකසො ච පහාකනෙට්ඨවකසන පහීයන්ති. එවං
පහාකනෙට්ඨස්මිංකයව සහකජෙට්ඨං ලබ්භතීති ඉදං සහකජෙට්ඨං ආහරිත්වා 
දීපයිංසු. 

 ංසම්පයුත්ක ොති කතහි තකදෙට්කඨහි අට්ඨහි කිකලකසහි සම්පයුත්කතො.
විනිබ්කභොගංවාෙත්වාකතනකලොකභනකතනකදොකසනාතිඑවං එකෙකෙන

සම්පයුත්තතා දීකපතබ්බා. තත්ථ කලොකභ ගහිකත, කමොකහො මාකනො ථිනං
උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පන්ති අයං සඞ්ඛාරක්ඛන්කධ කිකලසගකණො

කලොභසම්පයුත්කතො නාම. කදොකස ගහිකත, කමොකහො ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං
අකනොත්තප්පන්ති අයං කිකලසගකණො කදොසසම්පයුත්කතො නාම. කමොකහ

ගහිකත, කලොකභො කදොකසො මාකනො ථිනංඋද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පන්ති

අයං කිකලසගකණො කමොහසම්පයුත්කතො නාම. මාකන ගහිකත, කතන
සහුප්පන්කනො කලොකභො කමොකහො ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පන්ති
අයංකිකලසගකණොමානසම්පයුත්කතො නාම.ඉමිනාඋපාකයනකතනථිකනන
කතන උද්ධච්කචන කතන අහිරිකෙන කතන අකනොත්තප්කපන සම්පයුත්කතො

තංසම්පයුත්කතොති කයොජනා ොතබ්බා.  ංසමුට්ඨානන්ති කතන
කලොකභන…කප.…කතනඅකනොත්තප්කපන සමුට්ඨිතන්තිඅත්කථො. 
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ඉකම ධම්මා දස්සකනන පහා බ්බාති එත්ථ දස්සනං නාම

කසොතාපත්තිමග්කගො; කතන පහාතබ්බාති අත්කථො. ‘ෙස්මා පන 

කසොතාපත්තිමග්කගො දස්සනං නාම ජාකතො’ති? ‘පඨමං නිබ්බානදස්සනකතො’.

‘නනුකගොත්රභු පඨමතරංපස්සතී’ති? ‘කනොනපස්සති; දිස්වාපිෙත්තබ්බකිච්චං 

පන න ෙකරොති, සංකයොජනානං අප්පහානකතො. තස්මා පස්සතී’ති න
වත්තබ්කබො. යත්ථ ෙත්ථචි රාජානං දිස්වාපි පණ්ණාොරං දත්වා
කිච්චනිප්ඵත්තියාඅදිට්ඨත්තා‘අජ්ජාපි රාජානංනපස්සාමී’තිවදන්කතොකචත්ථ
ජානපදපුරිකසොනිදස්සනං. 

1011. අවකසකසො කලොකභොති දස්සකනන පහීනාවකසකසො. කලොකභො
කදොසකමොකහසුපි එකසවනකයො. දස්සකනන හි අපායගමනීයාව පහීනා. කතහි

පනඅඤ්කඤදස්කසතුංඉදංවුත්තං. ‘ කදෙට්ඨා’තිකතහිපාළියංආගකතහිතීහි

කිකලකසහි සම්පකයොගකතොපි පහානකතොපි එෙට්ඨා පඤ්ච කිකලසා. කනව

දස්සකනන න භාවනායාති ඉදං සංකයොජනාදීනං විය කතහි මග්කගහි
අප්පහාතබ්බතං සන්ධාය වුත්තං. යං පන ‘‘කසොතාපත්තිමග්ගඤාකණන
අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණස්ස නිකරොකධන සත්ත භකව ඨකපත්වා අනමතග්කග

සංසාරවට්කට කය උප්පජ්කජයයං, නාමඤ්ච රූපඤ්ච එත්කථකත 

නිරුජ්ඣන්තී’’තිආදිනානකයනකුසලාදීනම්පිපහානංඅනුඤ්ඤාතං, තංකතසං

මග්ගානං අභාවිතත්තා කය උප්පජ්කජයයං, කත උපනිස්සයපච්චයානං
කිකලසානංපහීනත්තා පහීනාතිඉමංපරියායංසන්ධායවුත්තන්තිකවදිතබ්බං. 

1013. දස්සකනනපහා බ්බකහතුෙත්තිකෙ ඉකම ධම්මා දස්සකනන 

පහාතබ්බකහතුොතිනිට්ඨකපත්වා, පුන ‘තීණිසංකයොජනානී’තිආදි පහාතබ්කබ

දස්කසත්වා, තකදෙට්ඨභාකවන කහතූ කචව සකහතුකෙ ච දස්කසතුං වුත්තං.

තත්ථ ‘කිඤ්චාපි දස්සකනන පහාතබ්කබසු කහතූසු කලොභසහගකතො කමොකහො

කලොකභනසකහතුකෙොකහොති, කදොසසහගකතොකමොකහොකදොකසන, කලොභකදොසා

ච කමොකහනාති පහාතබ්බකහතුෙපකදකපකත සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති, 
විචිකිච්ඡාසහගකතො පන කමොකහො අඤ්ඤස්ස සම්පයුත්තකහතුකනො අභාකවන

කහතුකයව, නසකහතුකෙොතිතස්සපහානං දස්කසතුංඉකමධම්මා දස්සකනන
පහාතබ්බකහතූ’තිවුත්තං. 

1018. දුතියපකද උද්ධච්චසහගතස්ස කමොහස්ස පහානං දස්කසතුං ඉකම

ධම්මාභාවනායපහා බ්බකහතූතිවුත්තං.කසොහිඅත්තනා සම්පයුත්තධම්කම

සකහතුකෙෙත්වාපිට්ඨිවට්ටකෙොජාකතො, විචිකිච්ඡාසහගකතොවිය අඤ්ඤස්ස
සම්පයුත්තකහතුකනො අභාවා පහාතබ්බකහතුෙපදං න භජති. තතියපකද 

අවකසසා අකුසලාති පුන අකුසලග්ගහණං විචිකිච්ඡුද්ධච්චසහගතානං 
කමොහානං සඞ්ගහත්ථං ෙතං. කත හි සම්පයුත්තකහතුකනො අභාවා
පහාතබ්බකහතුොනාමන කහොන්ති. 
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1029. පරිත්තාරම්මණත්තිකෙ ආරබ්භාති ආරම්මණං ෙත්වා. සයඤ්හි 

පරිත්තා වා කහොන්තු මහග්ගතා වා, පරිත්තධම්කම ආරම්මණං ෙත්වා

උප්පන්නා පරිත් ාරම්මණා, මහග්ගකත ආරම්මණං ෙත්වා උප්පන්නා 

මහග්ග ාරම්මණා, අප්පමාකණ ආරම්මණං ෙත්වා උප්පන්නා 

අප්පමාණාරම්මණා. කතපනපරිත්තාපිකහොන්තිමහග්ගතාපි අප්පමාණාපි. 

1035. මිච්ඡත්තත්තිකෙ ආනන් රිොනීති අනන්තරාකයන ඵලදායොනි; 

මාතුඝාතෙෙම්මාදීනකමතංඅධිවචනං. කතසුහිඑෙස්මිම්පි ෙම්කමෙකතතං
පටිබාහිත්වාඅඤ්ඤංෙම්මංඅත්තකනොවිපාෙස්සඔොසංොතුංන සක්කෙොති.
සිකනරුප්පමාකණපි හි සුවණ්ණථූකප ෙත්වා චක්ෙවාළමත්තං වා
රතනමයපාොරං විහාරංොකරත්වාතංපූකරත්වානිසින්නස්සබුද්ධප්පමුඛස්ස
සඞ්ඝස්සයාවජීවං චත්තාකරොපච්චකයදදකතොපිතංෙම්මංඑකතසංෙම්මානං

විපාෙං පටිබාකහතුං න සක්කෙොති එව. යා ච මිච්ොදිට්ඨි නිය ාති 
අකහතුෙවාදඅකිරියවාදනත්ථිෙවාකදසු අඤ්ඤතරා. තඤ්හි ගකහත්වා ඨිතං
පුග්ගලං බුද්ධසතම්පිබුද්ධසහස්සම්පිකබොකධතුංනසක්කෙොති. 

1038. මග්ගාරම්මණත්තිකෙ අරියමග්ගං ආරබ්භාති කලොකුත්තරමග්ගං 
ආරම්මණංෙත්වා.කතපනපරිත්තාපිකහොන්තිමහග්ගතාපි. 

1039. මග්ගකහතුෙනිද්කදකස පඨමනකයන පච්චයට්කඨන කහතුනා 
මග්ගසම්පයුත්තානං ඛන්ධානං සකහතුෙභාකවො දස්සිකතො. දුතියනකයන
මග්ගභූකතන සම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛාකතන කහතුනා කසසමග්ගඞ්ගානං
සකහතුෙභාකවො දස්සිකතො. තතියනකයන මග්කග උප්පන්නකහතූහි
සම්මාදිට්ඨියා සකහතුෙභාකවොදස්සිකතොතිකවදිතබ්කබො. 

1040. අධිපතිං ෙරිත්වාති ආරම්මණාධිපතිං ෙත්වා. කත ච කඛො 
පරිත්තධම්මාව කහොන්ති. අරියසාවොනඤ්හි අත්තකනො මග්ගං ගරුං ෙත්වා 
පච්චකවක්ඛණොකල ආරම්මණාධිපති ලබ්භති. කචකතොපරියඤාකණන පන
අරියසාවකෙොපරස්සමග්ගං පච්චකවක්ඛමාකනොගරුංෙකරොන්කතොපිඅත්තනා

පටිවිද්ධමග්ගංවියගරුංනෙකරොති. ‘යමෙපාටිහාරියංෙකරොන්තංතථාගතං

දිස්වාතස්සමග්ගංගරුංෙකරොතිනෙකරොතී’ති? ෙකරොති, නපනඅත්තකනො
මග්ගං විය. අරහා න කිඤ්චි ධම්මං ගරුං ෙකරොති ඨකපත්වා මග්ගං ඵලං

නිබ්බානන්ති. එත්ථාපි අයකමවත්කථො. වීමංසාධිපක යයන්ති ඉදං
සහජාතාධිපතිං දස්කසතුං වුත්තං. ඡන්දඤ්හි කජට්ඨෙං ෙත්වා මග්ගං

භාකවන්තස්ස ඡන්කදො අධිපති නාම කහොති, න මග්කගො. කසසධම්මාපි

ඡන්දාධිපතිකනොනාමකහොන්ති, නමග්ගාධිපතිකනො. චිත්කතපිඑකසවනකයො. 
වීමංසංපනකජට්ඨෙංෙත්වාමග්ගංභාකවන්තස්සවීමංසාධිපතිකචවකහොති
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පටුන 

මග්කගො චාති. කසසධම්මා මග්ගාධිපතිකනො නාම කහොන්ති. වීරිකයපි එකසව
නකයො. 

1041. උප්පන්නත්තිෙනිද්කදකස ජා ාති නිබ්බත්තා, පටිලද්ධත්තභාවා. 

භූ ාතිආදීනි කතසංකයව කවවචනානි. ජාතා එව හි භාවප්පත්තියා භූතා.

පච්චයසංකයොකග ජාතත්තා සඤ්ජා ා. නිබ්බත්තිලක්ඛණප්පත්තත්තා 

නිබ්බත් ා. උපසග්කගන පන පදං වඩ්කෙත්වා අභිනිබ්බත් ාති වුත්තා.

පාෙටීභූතාති පාතුභූතා. පුබ්බන්තකතො උද්ධං පන්නාති උප්පන්නා. 

උපසග්කගන පදං වඩ්කෙත්වා සමුප්පන්නාති වුත්තා. නිබ්බත්තට්කඨකනව

උද්ධං ඨිතාති උට්ඨි ා. පච්චයසංකයොකග උට්ඨිතාති සමුට්ඨි ා. පුන 

උප්පන්නාතිවචකන ොරණං කහට්ඨා වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. 

උප්පන්නංකසන සඞ්ගහි ාති උප්පන්නකෙොට්ඨාකසන ගණනං ගතා. රූපං

කවදනා සඤ්ඤා සඞ්ොරා විඤ්ඤාණන්ති ඉදං කනසං සභාවදස්සනං. 
දුතියපදනිද්කදකසො වුත්තපටිකසධනකයන කවදිතබ්කබො. තතියපදනිද්කදකසො 
උත්තානත්කථොකයව. 

අයං පන තිකෙො ද්වින්නං අද්ධානං වකසන පූකරත්වා දස්සිකතො. 

ලද්කධොොසස්සහිෙම්මස්සවිපාකෙොදුවිකධො–ඛණප්පත්කතො, චඅප්පත්කතො

ච.තත්ථ ‘ඛණප්පත්කතො’උප්පන්කනොනාම.‘අප්පත්කතො’චිත්තානන්තකරවා

උප්පජ්ජතු, ෙප්පසතසහස්සාතික්ෙකම වා. ධුවපච්චයට්කඨන නත්ථි නාම න

කහොති, උප්පාදිකනො ධම්මා නාම ජාකතො. යථා හි – ‘‘තිට්ඨකතව සායං, 

කපොට්ඨපාද, අරූපී අත්තා සඤ්ඤාමකයො. අථ ඉමස්ස පුරිසස්ස අඤ්ඤා ච

සඤ්ඤා උප්පජ්ජන්ති අඤ්ඤා ච සඤ්ඤා නිරුජ්ඣන්තී’’ති (දී. නි. 1.419). 
එත්ථආරුප්කප ොමාවචරසඤ්ඤාපවත්තිොකලකිඤ්චාපි මූලභවඞ්ගසඤ්ඤා
නිරුද්ධාොමාවචරසඤ්ඤායපන නිරුද්ධොකලඅවස්සංසාඋප්පජ්ජිස්සතීති
අරූපසඞ්ඛාකතො අත්තා නත්ථීති සඞ්ඛයං අගන්ත්වා ‘තිට්ඨකතව’ නාමාති
ජාකතො. එවකමව ලද්කධොොසස්ස ෙම්මස්ස විපාකෙො දුවිකධො…කප.…

ධුවපච්චයට්කඨනනත්ථිනාමනකහොති, උප්පාදිකනොධම්මානාම ජාකතො. 

යදි පන ආයූහිතං කුසලාකුසලෙම්මං සබ්බං විපාෙං දකදයය, අඤ්ඤස්ස

ඔොකසො න භකවයය. තං පන දුවිධං කහොති – ධුවවිපාෙං, අධුවවිපාෙඤ්ච.

තත්ථ පඤ්ච ආනන්තරියෙම්මානි, අට්ඨ සමාපත්තිකයො, චත්තාකරො

අරියමග්ගාති එතං ‘ධුවවිපාෙං’ නාම. තං පන ඛණප්පත්තම්පි අත්ථි, 
අප්පත්තම්පි.තත්ථ ‘ඛණප්පත්තං’උප්පන්නංනාම. ‘අප්පත්තං’ අනුප්පන්නං 
නාම. තස්ස විපාකෙො චිත්තානන්තකර වා උප්පජ්ජතු

ෙප්පසතසහස්සාතික්ෙකමවා. ධුවපච්චයට්කඨනඅනුප්පන්නංනාමනකහොති, 
උප්පාදිකනො ධම්මා නාම ජාතං. කමත්කතයයකබොධිසත්තස්ස මග්කගො

අනුප්පන්කනොනාම, ඵලංඋප්පාදිකනොධම්මාකයවනාම ජාතං. 
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1044. අතීතත්තිෙනිද්කදකස අතී ාතිඛණත්තයං අතික්ෙන්තා. නිරුද්ධාති

නිකරොධප්පත්තා. විග ාති විභවං ගතා, විගච්ඡතා වා. විපරිණ ාති

පෙතිවිජහකනනවිපරිණාමංගතා.නිකරොධසඞ්ඛාතංඅත්ථං ගතාති අත්ථඞ්ග ා.

අබ්භත්ථඞ්ග ාති උපසග්කගන පදං වඩ්ඪිතං. උප්පජ්ජිත්වා විග ාති
නිබ්බත්තිත්වා විගච්ඡතා. පුන අතීතවචකන ොරණං කහට්ඨා වුත්තකමව.

පරකතො අනාග ාදීසුපි එකසව නකයො. අතී ංකසන සඞ්ගහි ාති

අතීතකෙොට්ඨාකසන ගණනං ගතා. ෙතකම කතති? රූපං කවදනා සඤ්ඤා 
සඞ්ඛාරාවිඤ්ඤාණං.පරකතොඅනාගතාදීසුපිඑකසවනකයො. 

1047. අතීතාරම්මණත්තිෙනිද්කදකස අතීක  ධම්කම ආරබ්භාතිආදීසු 
පරිත්තමහග්ගතාවධම්මාකවදිතබ්බා.කතහිඅතීතාදීනිආරබ්භඋප්පජ්ජන්ති. 

1050. අජ්ඣත්තත්තිෙනිද්කදකස ක සං ක සන්ති පදද්වකයන 

සබ්බසත්කත පරියාදියති. අජ්ඣත් ං පච්චත් න්ති උභයං 

නියෙජ්ඣත්තාධිවචනං. නිය ාති අත්තනි ජාතා. පාටිපුග්ගලිොති

පාටිකයක්ෙස්ස පාටිකයක්ෙස්ස පුග්ගලස්ස සන්තො. උපාදිණ්ණාති 

සරීරට්ඨො. කත හි ෙම්මනිබ්බත්තා වා කහොන්තු මා වා, 
ආදින්නගහිතපරාමට්ඨවකසනපන ඉධඋපාදිණ්ණාතිවුත්තා. 

1051. පරසත් ානන්ති අත්තානං ඨකපත්වා අවකසසසත්තානං. 

පරපුග්ගලානන්ති තස්කසව කවවචනං. කසසං කහට්ඨා වුත්තසදිසකමව. 

 දුභයන්තිතංඋභයං. 

1053. අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිෙස්ස පඨමපකද පරිත්තමහග්ගතා ධම්මා
කවදිතබ්බා. දුතිකය අප්පමාණාපි.තතිකයපරිත්තමහග්ගතාව. අප්පමාණා පන
ොකලන බහිද්ධා ොකලන අජ්ඣත්තං ආරම්මණං න ෙකරොන්ති.
සනිදස්සනත්තිෙනිද්කදකසො උත්තාකනොකයවාති. 

දුෙනික්කඛපෙථා 

1062. දුකෙසු අකදොසනිද්කදකස කමත්තායනවකසන කමත්ති. 

කමත්තාොකරො කමත් ායනා. කමත්තාය අයිතස්ස කමත්තාසමඞ්ගිකනො

චිත්තස්ස භාකවො කමත් ායි ත් ං. අනුදයතීති අනුද්දා, රක්ඛතීති අත්කථො.

අනුද්දාොකරො අනුද්දායනා. අනුද්දායිතස්ස භාකවො අනුද්දායි ත් ං. හිතස්ස

එසනවකසන හික සි ා. අනුෙම්පනවකසන අනුෙම්පා. සබ්කබහිපි ඉකමහි
පකදහි උපචාරප්පනාප්පත්තා කමත්තාව වුත්තා. කසසපකදහි 

කලොකියකලොකුත්තකරොඅකදොකසොෙථිකතො. 
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1063. අකමොහනිද්කදකස දුක්කෙ ඤාණන්ති දුක්ඛසච්කච පඤ්ඤා. 

දුක්ෙසමුදකයතිආදීසුපි එකසව නකයො. එත්ථ ච දුක්කඛ ඤාණං 
සවනසම්මසනපටිකවධපච්චකවක්ඛණාසු වත්තති. තථා දුක්ඛසමුදකය.
නිකරොකධ පන සවනපටිකවධපච්චකවක්ඛණාසු එව. තථා පටිපදාය. 

පුබ්බන්ක ති අතීතකෙොට්ඨාකස. අපරන්ක ති අනාගතකෙොට්ඨාකස. 

පුබ්බන් ාපරන්ක ති තදුභකය. ඉදප්පච්චය ාපටිච්චසමුප්පන්කනසු ධම්කමසු

ඤාණන්තිඅයං පච්චකයො, ඉදංපච්චයුප්පන්නං, ඉදංපටිච්චඉදංනිබ්බත්තන්ති, 
එවංපච්චකයසුච පච්චයුප්පන්නධම්කමසුචඤාණං. 

1065. කලොභනිද්කදකසපි කහට්ඨා අනාගතානං පදානං අයමත්කථො –

රඤ්ජනවකසන රාකගො. බලවරඤ්ජනට්කඨන සාරාකගො. විසකයසු සත්තානං

අනුනයනකතො අනුනකයො. අනුරුජ්ඣතීති අනුකරොකධො, ොකමතීති අත්කථො.

යත්ථෙත්ථචිභකවසත්තා එතායනන්දන්ති, සයංවානන්දතීති නන්දී. නන්දී 

ච සා රඤ්ජනට්කඨන රාකගො චාති නන්දීරාකගො. තත්ථ එෙස්මිං ආරම්මකණ
සකිං උප්පන්නා තණ්හා ‘නන්දී’. පුනප්පුනං උප්පජ්ජමානා ‘නන්දීරාකගො’ති

වුච්චති. චිත් ස්ස සාරාකගොති කයො කහට්ඨා බලවරඤ්ජනට්කඨන සාරාකගොති 

වුත්කතො, කසොනසත්තස්ස, චිත්තස්කසවසාරාකගොතිඅත්කථො. 

ඉච්ඡන්ති එතාය ආරම්මණානීති ඉච්ො. බහලකිකලසභාකවන මුච්ඡන්ති

එතාය පාණිකනොති මුච්ො. ගිලත්වා පරිනිට්ඨකපත්වා ගහණවකසන 

අජ්කඣොසානං. ඉමිනා සත්තා ගිජ්ඣන්ති, කගධං ආපජ්ජන්තීති කගකධො; 
බහලට්කඨන වා කගකධො. ‘‘කගධං වා පවනසණ් ’’න්ති හි බහලට්කඨකනව
වුත්තං. අනන්තරපදං උපසග්ගවකසන වඩ්ඪිතං. සබ්බකතොභාකගන වා

කගකධොති පලිකගකධො. සඤ්ජන්ති එකතනාති සඞ්කගො; ලග්ගනට්කඨන වා

සඞ්කගො. ඔසීදනට්කඨන පඞ්කෙො. ආෙඩ්ෙනවකසන එජා. ‘‘එජා ඉමං පුරිසං
පරිෙඩ්ෙති තස්ස තස්කසව භවස්ස අභිනිබ්බත්තියා’’ති හි වුත්තං. 

වඤ්චනට්කඨන මායා. වට්ටස්මිං සත්තානං ජනනට්කඨන ජනිො. ‘‘තණ්හා

ජකනතිපුරිසංචිත්තමස්ස විධාවතී’’ති(සං.නි.1.55-57) හිවුත්තං.වට්ටස්මිං

සත්කතදුක්කඛනසංකයොජයමානා ජකනතීති සඤ්ජනනී. ඝටනට්කඨන සිබ්බිනී. 

අයඤ්හිවට්ටස්මිංසත්කතචුතිපටිසන්ධිවකසන සිබ්බතිඝකටති, තුන්නොකරො

විය පිකලොතිොය පිකලොතිෙං; තස්මා ඝටනට්කඨන සිබ්බිනීති වුත්තා.
අකනෙප්පොරං විසයජාලං තණ්හාවිප්ඵන්දිතනිකවසසඞ්ඛාතං වා ජාලමස්සා 

අත්ථීති ජාලිනී. 

ආෙඩ්ෙනට්කඨනසීඝකසොතාසරිතාවියාති සරි ා. අල්ලට්කඨනවාසරිතා.
වුත්තඤ්කහතං – ‘‘සරිතානි සිකනහිතානි ච කසොමනස්සානි භවන්ති

ජන්තුකනො’’ති (ධ. ප. 341). අල්ලානි කචව සිනිද්ධානි චාති අයඤ්කහත්ථ
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අත්කථො. විසතාති විසත්තිො. විසටාති විසත්තිො. විසාලාති විසත්තිො. 
විසක්ෙතීති විසත්තිො. විසංවාදිොති විසත්තිො. විසංහරතීති විසත්තිො. 
විසමූලාතිවිසත්තිො.විසඵලාතිවිසත්තිො.විසපරිකභොගාතිවිසත්තිො.විසතා
වා පන සා තණ්හා රූකප සද්කද ගන්කධ රකස කඵොට්ඨබ්කබ ධම්කම කුකල

ගකණ විත්ථතාති විසත්තිො (මහානි. 3). අනයබයසනපාපනට්කඨන

කුම්මානුබන්ධසුත්තෙං වියාති සුත් ං. වුත්තඤ්කහතං – ‘‘සුත්තෙන්ති කඛො, 

භික්ඛකව, නන්දීරාගස්කසතං අධිවචන’’න්ති (සං. නි. 2.159). රූපාදීසු

විත්ථතට්කඨන විසටා. තස්ස තස්ස පටිලාභත්ථාය සත්කත ආයූහාකපතීති 

ආයූහිනී. උක්ෙණ්ඨිතුංඅප්පදානකතොසහායට්කඨන දුතියා. අයඤ්හිසත්තානං

වට්ටස්මිං උක්ෙණ්ඨිතුං න කදති, ගතගතට්ඨාකන පියසහාකයො විය
අභිරමාකපති.කතනවුත්තං– 

‘‘තණ්හාදුතිකයො පුරිකසො, දීඝමද්ධානසංසරං; 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරං නාතිවත්තතී’’ති. (අ. නි. 4.9; ඉතිවු.

15; මහානි.191; චූළනි.පාරායනානුගීතිගාථානිද්කදස107); 

පණිධානෙවකසන පණිධි.භවකනත්තීති භවරජ්ජු.එතායහිසත්තා, රජ්ජුයා

ගීවාය බද්ධා කගොණා විය, ඉච්ඡතිච්ඡතට්ඨානං නියයන්ති. තං තංආරම්මණං

වනතිභජතිඅල්ලීයතීති වනං. වනතියාචතීතිවාවනං. වනකථොතිබයඤ්ජකනන
පදං වඩ්ඪිතං. අනත්ථදුක්ඛානං වා සමුට්ඨාපනට්කඨන ගහනට්කඨන ච වනං 

වියාති ‘වනං’; බලවතණ්හාකයතං නාමං. ගහනතරට්කඨන පන තකතො

බලවතකරො‘වනකථො’නාම.කතනවුත්තං – 

‘‘වනංඡන්දථමාරුක්ඛං, වනකතොජායකතභයං; 

කඡත්වා වනඤ්ච වනථඤ්ච, නිබ්බනා කහොථ භික්ඛකවො’’ති. (ධ. ප. 
283); 

සන්ථවනවකසන සන්ථකවො; සංසග්කගොති අත්කථො. කසො දුවිකධො –
තණ්හාසන්ථකවොමිත්තසන්ථකවොච.කතසුඉධ තණ්හාසන්ථකවොඅධිප්කපකතො.

සිකනහවකසන සිකනකහො. ආලයෙරණවකසන අකපක්ඛතීති අකපක්ො. 
වුත්තම්පි කචතං – ‘‘ඉමානි කත කදව චතුරාසීතිනගරසහස්සානි

කුසාවතීරාජධානීපමුඛානි. එත්ථ කදව ඡන්දං ජකනහි, ජීවිකත අකපක්ඛං

ෙකරොහී’’ති (දී. නි. 2.266). ආලයං ෙකරොහීති අයඤ්කහත්ථ අත්කථො.

පාටිකයක්කෙ පාටිකයක්කෙආරම්මකණබන්ධතීති පටිබන්ධු. ඤාතෙට්කඨන
වා පාටිකයක්කෙො බන්ධූතිපි පටිබන්ධු. නිච්චසන්නිස්සිතට්කඨන හි සත්තානං
තණ්හාසකමො බන්ධුනාමනත්ථි. 
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ආරම්මණානං අසනකතො ආසා. අජ්කඣොත්ථරණකතො කචව තිත්තිං

අනුපගන්ත්වාව පරිභුඤ්ජනකතො චාති අත්කථො. ආසිසනවකසන ආසිසනා. 

ආසිසිතස්ස භාකවො ආසිසි ත් ං. ඉදානි තස්සා පවත්තිට්ඨානං දස්කසතුං 

රූපාසාතිආදි වුත්තං. තත්ථ ආසිසනවකසනආසාති ආසාය අත්ථං ගකහත්වා

රූකපආසා රූපාසාතිඑවංනවපිපදානිකවදිතබ්බානි.එත්ථචපුරිමානිපඤ්ච 
පඤ්චොමගුණවකසනවුත්තානි.පරික්ඛාරකලොභවකසනඡට්ඨං.තංවිකසසකතො
පබ්බජිතානං. තකතො පරානි තීණි අතිත්තියවත්ථුවකසන ගහට්ඨානං. න හි
කතසං ධනපුත්තජීවිකතහිඅඤ්ඤංපියතරංඅත්ථි.‘එතංමය්හංඑතංමය්හ’න්ති
වා ‘අසුකෙනකම ඉදං දින්නං ඉදං දින්න’න්ති වා එවං සත්කතජප්පාකපතීති 

ජප්පා. පරකතො ද්කව පදානි උපසග්කගන වඩ්ඪිතානි. තකතො පරං 

අඤ්කඤනාොකරනවිභජිතුංආරද්ධත්තාපුන ජප්පාතිවුත්තං. ජප්පනාොකරො 

ජප්පනා. ජප්පිතස්සභාකවො ජප්පි ත් ං. පුනප්පුනංවිසකයලුම්පතිආෙඩ්ෙතීති

කලොලුකපො. කලොලුපස්ස භාකවො කලොලුප්පං. කලොලුප්පාොකරො කලොලුප්පායනා. 

කලොලුප්පසමඞ්ගිකනොභාකවො කලොලුප්පායි ත් ං. 

පුච්ෙඤ්ජිෙ ාති යායතණ්හායලාභට්ඨාකනසු, පුච්ඡංචාලයමානාසුනඛා

විය, ෙම්පමානා විචරන්ති, තං තස්සා ෙම්පනතණ්හාය නාමං. සාධු

මනාපමනාකප විසකය ොකමතීති සාධුොකමො. තස්ස භාකවො සාධුෙමය ා. 

මාතා මාතුච්ඡාතිආදිකෙ අයුත්තට්ඨාකන රාකගොති අධම්මරාකගො. 

යුත්තට්ඨාකනපි බලවා හුත්වා උප්පන්නකලොකභො විසමකලොකභො. ‘‘රාකගො

විසම’’න්තිආදිවචනකතො (විභ. 924) වා යුත්තට්ඨාකන වා අයුත්තට්ඨාකන වා

උප්පන්කනො ඡන්දරාකගො අධම්මට්කඨන ‘අධම්මරාකගො’, විසමට්කඨන 

‘විසමකලොකභො’ති කවදිතබ්කබො. 

ආරම්මණානං නිොමනවකසන නිෙන්ති. නිොමනාොකරො නිොමනා. 

පත්ථනාවකසන පත්ථනා. පිහායනවකසන පිහනා. සුට්ඨු පත්ථනා සම්පත්ථනා. 

පඤ්චසුොමගුකණසුතණ්හා ොම ණ්හා. රූපාරූපභකවතණ්හා භව ණ්හා. 

උච්කඡදසඞ්ඛාකත විභකව තණ්හා විභව ණ්හා. සුද්කධ රූපභවස්මිංකයව

තණ්හා රූප ණ්හා. අරූපභකව තණ්හා අරූප ණ්හා. උච්කඡදදිට්ඨිසහගකතො

රාකගො දිට්ඨිරාකගො. නිකරොකධ තණ්හා නිකරොධ ණ්හා. රූකප තණ්හා 

රූප ණ්හා. සද්කද තණ්හා සද්ද ණ්හා. ගන්ධතණ්හාදීසුපි එකසව නකයො.
ඔඝාදකයොවුත්තත්ථාව. 

කුසලධම්කමආවරතීති ආවරණං. ඡාදනවකසන ොදනං. සත්කතවට්ටස්මිං

බන්ධතීති බන්ධනං. චිත්තං උපගන්ත්වා කිලස්සති සංකිලට්ඨං ෙකරොතීති 

උපක්කිකලකසො. ථාමගතට්කඨනඅනුකසතීති අනුසකයො. උප්පජ්ජමානා චිත්තං

පරියුට්ඨාතීති පරියුට්ඨානං; උප්පජ්ජිතුං අප්පදාකනන කුසලචාරං ගණ්හාතීති 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා නික්කෙපෙණ්කඩො 
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පටුන 

අත්කථො. ‘‘කචොරා මග්කග පරියුට්ඨිංසු ධුත්තා මග්කග පරියුට්ඨිංසූ’’තිආදීසු

(චූළව. 430) හි මග්ගං ගණ්හිංසූති අත්කථො. එවමිධාපි ගහණට්කඨන

පරියුට්ඨානංකවදිතබ්බං. පලකවඨනට්කඨනලතාවියාති ල ා. ‘‘ලතාඋබ්භිජ්ජ 

තිට්ඨතී’’ති(ධ.ප.340) ආගතට්ඨාකනපිඅයංතණ්හාලතාතිවුත්තා.විවිධානි 

වත්ථූනි ඉච්ඡතීති කවවිච්ෙං. වට්ටදුක්ඛස්ස මූලන්ති දුක්ෙමූලං. තස්කසව

දුක්ඛස්ස නිදානන්ති දුක්ෙනිදානං. තං දුක්ඛං ඉකතො පභවතීති දුක්ෙප්පභකවො. 

බන්ධනට්කඨන පාකසො වියාති පාකසො. මාරස්ස පාකසො මාරපාකසො. 

දුරුග්ගිලනට්කඨන බළිසං වියාති බළිසං. මාරස්ස බළිසං මාරබළිසං. 

තණ්හාභිභූතා මාරස්ස විසයං නාතික්ෙමන්ති, කතසං උපරි මාකරො වසං

වත්කතතීතිඉමිනාපරියාකයනමාරස්ස විසකයොති මාරවිසකයො. සන්දනට්කඨන 

තණ්හාව නදී  ණ්හානදී. අජ්කඣොත්ථරණට්කඨන තණ්හාව ජාලං 

 ණ්හාජාලං. යථාසුනඛාගද්දුලබද්ධායදිච්ඡෙංනීයන්ති, එවංතණ්හාබද්ධා
සත්තාපීති දළ්හබන්ධනට්කඨන ගද්දුලං වියාති ගද්දුලං. තණ්හාව ගද්දුලං 

 ණ්හාගද්දුලං. දුප්පූරණට්කඨනතණ්හාවසමුද්කදො  ණ්හාසමුද්කදො. 

1066. කදොසනිද්කදකස අනත්ථං කම අචරීති අවුඩ්ඪිං කම අොසි. ඉමිනා 

උපාකයන සබ්බපකදසු අත්කථො කවදිතබ්කබො. අට්ඨාකන වා පන ආඝාක ොති

අොරකණ කෙොකපො – එෙච්කචො හි ‘කදකවො අතිවස්සතී’ති කුප්පති, ‘න 

වස්සතී’තිකුප්පති, ‘සූරිකයොතප්පතී’තිකුප්පති, ‘නතප්පතී’තිකුප්පති, වාකත 

වායන්කතපි කුප්පති, අවායන්කතපි කුප්පති, සම්මජ්ජිතුං අසක්කෙොන්කතො 

කබොධිපණ්ණානංකුප්පති, චීවරං පාරුපිතුංඅසක්කෙොන්කතොවාතස්සකුප්පති, 
උපක්ඛලත්වා ඛාණුෙස්ස කුප්පති ඉදං සන්ධාය වුත්තං – අට්ඨාකන වා පන
ආඝාකතො ජායතීති. තත්ථ කහට්ඨා නවසු ඨාකනසු සත්කත ආරබ්භ
උප්පන්නත්තා ෙම්මපථකභකදො කහොති. අට්ඨානාඝාකතො පන සඞ්ඛාකරසු
උප්පන්කනොෙම්මපථකභදංනෙකරොති.චිත්තං ආඝාකතන්කතොඋප්පන්කනොති 

චිත් ස්සආඝාක ො. තකතොබලවතකරො පටිඝාක ො. පටිහඤ්ඤනවකසන පටිඝං. 

පටිවිරුජ්ඣතීති පටිවිකරොකධො. කුප්පනවකසන කෙොකපො. පකෙොකපො

සම්පකෙොකපොතිඋපසග්කගනපදංවඩ්ඪිතං.දුස්සනවකසන කදොකසො.පකදොකසො

සම්පකදොකසොති උපසග්කගන පදං වඩ්ඪිතං. චිත් ස්ස බයාපත්තීති චිත්තස්ස

විපන්නතා, විපරිවත්තනාොකරො. මනං පදූසයමාකනො උප්පජ්ජතීති 

මකනොපකදොකසො. කුජ්ඣනවකසන කෙොකධො. කුජ්ඣනාොකරො කුජ්ඣනා. 

කුජ්ඣිතස්සභාකවො කුජ්ඣි ත් ං. 

ඉදානි අකුසලනිද්කදකස වුත්තනයං දස්කසතුං කදොකසො දුස්සනාතිආදි
වුත්තං. තස්මා ‘‘කයො එවරූකපො චිත්තස්ස ආඝාකතො…කප.… 

කුජ්ඣිතත්ත’’න්ති ච ඉධ වුත්කතො, ‘‘කදොකසො දුස්සනා’’තිආදිනා නකයන

කහට්ඨා වුත්කතො, අයං වුච්චති කදොකසොති. එවකමත්ථ කයොජනා ොතබ්බා.
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එවඤ්හි සති පුනරුත්තිකදොකසො පටිකසධිකතො කහොති. කමොහනිද්කදකසො 
අකමොහනිද්කදකස වුත්තපටිපක්ඛනකයන කවදිතබ්කබො. සබ්බාොකරනපකනස 

විභඞ්ගට්ඨෙථායං ආවිභවිස්සති. 

1079. ක හි ධම්කමහි කය ධම්මා සකහතුොති කතහි කහතුධම්කමහි කය
අඤ්කඤ කහතුධම්මා වා නකහතුධම්මා වා කත සකහතුො. අකහතුෙපකදපි

එකසවනකයො. එත්ථ ච කහතුකහතුකයවච කහොති, තිණ්ණං වා ද්වින්නං වා
එෙකතො උප්පත්තියං සකහතුකෙො ච. විචිකිච්ඡුද්ධච්චසහගකතො පන කමොකහො
කහතු අකහතුකෙො.කහතුසම්පයුත්තදුෙනිද්කදකසපිඑකසවනකයො. 

1091. සඞ්ඛතදුෙනිද්කදකසපුරිමදුකෙවුත්තංඅසඞ්ඛතධාතුංසන්ධාය කයො

එව කසො ධම්කමොති එෙවචනනිද්කදකසො ෙකතො. පුරිමදුකෙ පන
බහුවචනවකසන පුච්ඡාය උද්ධටත්තා ඉකම ධම්මා අප්පච්චයාති

පුච්ඡානුසන්ධිනකයන බහුවචනං ෙතං. ඉකම ධම්මා සනිදස්සනාතිආදීසුපි
එකසවනකයො. 

1101. කෙනචි විඤ්කඤයයදුෙනිද්කදකස චක්ඛුවිඤ්කඤයයාති 
චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන විජානිතබ්බා. කසසපකදසුපි එකසව නකයො. එත්ථ ච 

කෙනචි විඤ්කඤයයාති චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීසු කෙනචි එකෙන 

චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන වා කසොතවිඤ්ඤාකණන වා විජානිතබ්බා. කෙනචි න 

විඤ්කඤයයාති කතකනව චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන වා කසොතවිඤ්ඤාකණන වා න

විජානිතබ්බා. ‘එවං සන්කත ද්වින්නම්පි පදානං අත්ථනානත්තකතො දුකෙො

කහොතී’තිකහට්ඨාවුත්තත්තා ‘කයකතධම්මාචක්ඛුවිඤ්කඤයයානකතධම්මා
කසොතවිඤ්කඤයයා’ති අයං දුකෙො න කහොති. රූපං පන චක්ඛුවිඤ්කඤයයං
සද්කදො න චක්ඛුවිඤ්කඤකයයොති ඉමමත්ථං ගකහත්වා ‘කය කත ධම්මා

චක්ඛුවිඤ්කඤයයාන කත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤයයා, කය වා පන කත ධම්මා 
කසොතවිඤ්කඤයයා න කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤයයා’ති අයකමකෙො දුකෙොති
කවදිතබ්කබො. එවං එකෙෙඉන්ද්රියමූලකෙචත්තාකරො චත්තාකරොෙත්වා වීසති
දුොවිභත්තාති කවදිතබ්බා. 

කිං පන ‘මකනොවිඤ්ඤාකණන කෙනචි විඤ්කඤයයා කෙනචි න

විඤ්කඤයයා’ නත්ථි? කතකනත්ථ දුො න වුත්තාති? කනො නත්ථි, 

වවත්ථානාභාවකතො පන න වුත්තා. න හි, යථා චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන

අවිඤ්කඤයයා එවාති වවත්ථානං අත්ථි, එවං මකනොවිඤ්ඤාකණනාපීති
වවත්ථානාභාවකතො එත්ථ දුො න වුත්තා. මකනොවිඤ්ඤාකණන පන කෙනචි
විඤ්කඤයයා කචව අවිඤ්කඤයයා චාති අයමත්කථො අත්ථි. තස්මා කසො
අවුත්කතොපි යථාලාභවකසන කවදිතබ්කබො. මකනොවිඤ්ඤාණන්ති හි සඞ්ඛයං
ගකතහි ොමාවචරධම්කමහි ොමාවචරධම්මා එව තාව කෙහිචි විඤ්කඤයයා
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කෙහිචි අවිඤ්කඤයයා. කතහිකයව රූපාවචරාදිධම්මාපි කෙහිචි විඤ්කඤයයා
කෙහිචි අවිඤ්කඤයයා.රූපාවචකරහිපිොමාවචරාකෙහිචිවිඤ්කඤයයාකෙහිචි
අවිඤ්කඤයයා. කතකහව රූපාවචරාදකයොපි කෙහිචි විඤ්කඤයයා කෙහිචි 

අවිඤ්කඤයයා. අරූපාවචකරහි පන ොමාවචරා රූපාවචරා අපරියාපන්නා ච
කනව විඤ්කඤයයා. අරූපාවචරා පන කෙහිචි විඤ්කඤයයා කෙහිචි
අවිඤ්කඤයයා. කතපි ච කෙචිකදව විඤ්කඤයයා කෙචි අවිඤ්කඤයයා.
අපරියාපන්කනහි ොමාවචරාදකයො කනව විඤ්කඤයයා. අපරියාපන්නා පන
නිබ්බාකනන අවිඤ්කඤයයත්තා කෙහිචි විඤ්කඤයයා කෙහිචි අවිඤ්කඤයයා.
කතපි ච මග්ගඵලානං අවිඤ්කඤයයත්තා කෙචිකදව විඤ්කඤයයා කෙචි 
අවිඤ්කඤයයාති. 

1102. ආසවනිද්කදකස පඤ්චොමගුණිකෙො රාකගො ොමාසකවො නාම. 
රූපාරූපභකවසු ඡන්දරාකගො ඣානනිෙන්ති සස්සතදිට්ඨිසහජාකතො රාකගො

භවවකසන පත්ථනා භවාසකවො නාම. ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිකයො දිට්ඨාසකවො නාම.

අට්ඨසු ඨාකනසු අඤ්ඤාණං අවිජ්ජාසකවො නාම. තත්ථ තත්ථආගකතසු පන
ආසකවසු අසම්කමොහත්ථං එෙවිධාදිකභකදො කවදිතබ්කබො. අත්ථකතො කහකත
චිරපාරිවාසියට්කඨන ආසවාති එවං එෙවිධාව කහොන්ති. විනකය පන
‘‘දිට්ඨධම්මිොනං ආසවානං සංවරාය සම්පරායිොනං ආසවානං 

පටිඝාතායා’’ති (පාරා. 39) දුවිකධන ආගතා. සුත්තන්කත සළාය කන තාව

‘‘තකයොකම, ආවුකසො, ආසවා –ොමාසකවො භවාසකවො අවිජ්ජාසකවො’’ති (සං.

නි. 4.321) තිවිකධනආගතා.නිබ්කබධිෙපරියාකය ‘‘අත්ථි, භික්ඛකව, ආසවා

නිරයගමනීයා, අත්ථි ආසවා තිරච්ඡානකයොනිගමනීයා, අත්ථි ආසවා

කපත්තිවිසයගමනීයා, අත්ථි ආසවා මනුස්සකලොෙගමනීයා, අත්ථි ආසවා 

කදවකලොෙගමනීයා’’ති (අ. නි. 6.63) පඤ්චවිකධන ආගතා. ඡක්ෙනිපාකත 

ආහුකනයයසුත්ක  – ‘‘අත්ථි ආසවා සංවරා පහාතබ්බා, අත්ථි ආසවා 

පටිකසවනා පහාතබ්බා, අත්ථි ආසවා අධිවාසනා පහාතබ්බා, අත්ථි ආසවා

පරිවජ්ජනා පහාතබ්බා, අත්ථි ආසවා විකනොදනා පහාතබ්බා, අත්ථි ආසවා

භාවනා පහාතබ්බා’’ති(අ.නි.6.58) ඡබ්බිකධනආගතා. සබ්බාසවපරියාකය (ම.

නි. 1.14 ආදකයො) ‘දස්සනපහාතබ්කබහි’ සද්ධිං සත්තවිකධන ආගතා. ඉධ
පකනකත ොමාසවාදිකභදකතො චතුබ්බිකධන ආගතා. තත්රායං වචනත්කථො – 

පඤ්චොමගුණසඞ්ඛාකත ොකම ආසකවො ‘ොමාසකවො’. රූපාරූපසඞ්ඛාකත 

ෙම්මකතො ච උපපත්තිකතො ච දුවිකධපි භකවආසකවො ‘භවාසකවො’. දිට්ඨි එව

ආසකවො ‘දිට්ඨාසකවො’. අවිජ්ජාවආසකවො ‘අවිජ්ජාසකවො’. 

1103. ොකමසූති පඤ්චසු ොමගුකණසු. ොමච්ෙන්කදොති ොමසඞ්ඛාකතො

ඡන්කදො, න ෙත්තුෙමයතාඡන්කදො, න ධම්මච්ඡන්කදො. ොමනවකසන

රජ්ජනවකසන ච ොකමොකයව රාකගො ොමරාකගො. ොමනවකසන 
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පටුන 

නන්දනවකසන ච ොකමොව නන්දීති ොමනන්දී. එවං සබ්බත්ථ ොමත්ථං

විදිත්වා තණ්හායනට්කඨන ොම ණ්හා, සිකනහනට්කඨන ොමසිකනකහො, 

පරි ය්හනට්කඨන ොමපරිළාකහො, මුච්ඡනට්කඨන ොමමුච්ො, ගිලත්වා

පරිනිට්ඨාපනට්කඨන ොමජ්කඣොසානන්ති කවදිතබ්බං. අයං වුච්චතීති අයං
අට්ඨහිපකදහිවිභත්කතොොමාසකවොනාමවුච්චති. 

1104. භකවසු භවෙන්කදොති රූපාරූපභකවසු භවපත්ථනාවකසකනව

පවත්කතොඡන්කදො ‘භවෙන්කදො’. කසසපදානිපිඉමිනාවනකයනකවදිතබ්බානි. 

1105. සස්සක ො කලොකෙොති වාතිආදීහි දසහාොකරහි දිට්ඨිප්පකභකදොව

වුත්කතො. තත්ථ සස්සක ො කලොකෙොති එත්ථ ඛන්ධපඤ්චෙං කලොකෙොති

ගකහත්වා ‘අයං කලොකෙො නිච්කචො ධුකවො සබ්බොලකෙො’ති ගණ්හන්තස්ස

‘සස්සත’න්ති ගහණාොරප්පවත්තා දිට්ඨි. අසස්සක ොති තකමව කලොෙං
‘උච්ඡජ්ජති විනස්සතී’ති ගණ්හන්තස්ස උච්කඡදගහණාොරප්පවත්තා දිට්ඨි. 

අන් වාති පරිත්තෙසිණලාභිකනො‘සුප්පමත්කතවාසරාවමත්කතවා’ෙසිකණ
සමාපන්නස්ස අන්කතොසමාපත්තියං පවත්තිතරූපාරූපධම්කම කලොකෙොති ච

ෙසිණපරිච්කඡදන්කතන ච ‘අන්තවා’ති ගණ්හන්තස්ස ‘අන්තවා කලොකෙො’ති
ගහණාොරප්පවත්තා දිට්ඨි. සා සස්සතදිට්ඨිපි කහොති උච්කඡදදිට්ඨිපි.
විපුලෙසිණලාභිකනොපනතස්මිංෙසිකණ සමාපන්නස්සඅන්කතොසමාපත්තියං
පවත්තිතරූපාරූපධම්කම කලොකෙොති ච ෙසිණපරිච්කඡදන්කතන ච
‘අනන්කතො’ති ගණ්හන්තස්ස ‘අනන්තවා කලොකෙො’ති ගහණාොරප්පවත්තා

දිට්ඨි.සාසස්සතදිට්ඨිපිකහොති, උච්කඡදදිට්ඨිපි. 

 ං ජීවං  ං සරීරන්ති කභදනධම්මස්ස සරීරස්කසව ‘ජීව’න්ති ගහිතත්තා
සරීකර උච්ඡජ්ජමාකන ‘ජීවම්පි උච්ඡජ්ජතී’ති උච්කඡදගහණාොරප්පවත්තා
දිට්ඨි.දුතියපකදසරීරකතොඅඤ්ඤස්සජීවස්සගහිතත්තා සරීකරඋච්ඡජ්ජමාකනපි

‘ජීවං න උච්ඡජ්ජතී’ති සස්සතගහණාොරප්පවත්තා දිට්ඨි. කහොති  ථාගක ො

පරං මරණාතිආදීසු සත්කතො තථාගකතො නාම. කසො පරං මරණා කහොතීති
ගණ්හකතො පඨමා සස්සතදිට්ඨි. න කහොතීති ගණ්හකතො දුතියා උච්කඡදදිට්ඨි. 

කහොතිචනචකහොතීතිගණ්හකතොතතියාඑෙච්චසස්සතදිට්ඨි. කනවකහොතින 

නකහොතීතිගණ්හකතොචතුත්ථාඅමරාවික්කඛපදිට්ඨි. ඉකමධම්මා ආසවාතිඉකම

ොමාසවඤ්ච භවාසවඤ්ච රාගවකසන එෙකතො ෙත්වා, සඞ්කඛපකතො තකයො, 
විත්ථාරකතොචත්තාකරොධම්මාආසවානාම. 

කයො පනබ්රහ්මානංවිමානෙප්පරුක්ඛආභරකණසු ඡන්දරාකගොඋප්පජ්ජති, 

කසොොමාසකවොකහොතිනකහොතීති? නකහොති.ෙස්මා? පඤ්චොමගුණිෙස්ස
රාගස්ස ඉකධව පහීනත්තා. කහතුකගොච්ඡෙං පන පත්වා කලොකභො කහතුනාම 
කහොති.ගන්ථකගොච්ඡෙංපත්වාඅභිජ්ඣාොයගන්කථොනාම.කිකලසකගොච්ඡෙං
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පත්වාකලොකභො කිකලකසොනාමකහොති.දිට්ඨිසහජාකතොපනරාකගොොමාසකවො

කහොති න කහොතීති? න කහොති; දිට්ඨිරාකගො නාම කහොති. වුත්තඤ්කහතං

‘‘දිට්ඨිරාගරත්කත පුරිසපුග්ගකල දින්නදානං න මහප්ඵලං කහොති, න

මහානිසංස’’න්ති (පටි.ම.1.129). 

ඉකමපනආසකවකිකලසපටිපාටියාපිආහරිතුංවට්ටති, මග්ගපටිපාටියාපි.

කිකලසපටිපාටියා ොමාසකවො අනාගාමිමග්කගන පහීයති, භවාසකවො 

අරහත්තමග්කගන, දිට්ඨාසකවො කසොතාපත්තිමග්කගන, අවිජ්ජාසකවො

අරහත්තමග්කගන. මග්ගපටිපාටියාකසොතාපත්තිමග්කගනදිට්ඨාසකවොපහීයති, 

අනාගාමිමග්කගන ොමාසකවො, අරහත්තමග්කගන භවාසකවො අවිජ්ජාසකවො
චාති. 

1121. සංකයොජකනසු මානනිද්කදකස කසකයයොහමස්මීති මාකනොති 

උත්තමට්කඨන ‘අහං කසකයයො’ති එවං උප්පන්නමාකනො. සදිකසොහමස්මීති 

මාකනොති සමසමට්කඨන ‘අහං සදිකසො’ති එවං උප්පන්නමාකනො. 

හීකනොහමස්මීතිමාකනොතිලාමෙට්කඨන‘අහංහීකනො’තිඑවං උප්පන්නමාකනො.
එවං කසයයමාකනො සදිසමාකනො හීනමාකනොති ඉකම තකයො මානා තිණ්ණං
ජනානං උප්පජ්ජන්ති.කසයයස්සාපිහි‘අහංකසකයයොසදිකසොහීකනො’තිතකයො

මානා උප්පජ්ජන්ති.සදිසස්සාපි, හීනස්සාපි.තත්ථකසයයස්සකසයයමාකනොව

යාථාවමාකනො, ඉතකර ද්කව අයාථාවමානා. සදිසස්ස සදිසමාකනොව…කප.…

හීනස්ස හීනමාකනොව යාථාවමාකනො, ඉතකර ද්කව අයාථාවමානා. ඉමිනා කිං

ෙථිතං? එෙස්ස තකයො මානා උප්පජ්ජන්තීති ෙථිතං. ඛුද්දෙවත්ථුකෙ පන
පඨමෙමානභාජනීකයඑකෙොමාකනොතිණ්ණංජනානංඋප්පජ්ජතීති ෙථිකතො. 

මානෙරණවකසන මාකනො. මඤ්ඤනා මඤ්ඤි ත් න්ති

ආොරභාවනිද්කදසා. උස්සිතට්කඨන උන්නති. යස්සුප්පජ්ජති තං පුග්ගලං

උන්නාකමති, උක්ඛිපිත්වා ඨකපතීති උන්නකමො. සමුස්සිතට්කඨන ධකජො. 

උක්ඛිපනට්කඨනචිත්තංසම්පග්ගණ්හාතීති සම්පග්ගාකහො. කෙතුවුච්චතිබහූසු
ධකජසු අච්චුග්ගතධකජො. මාකනොපි පුනප්පුනං උප්පජ්ජමාකනො අපරාපකර

උපාදායඅච්චුග්ගතට්කඨනකෙතුවියාති‘කෙතු’. කෙතුංඉච්ඡතීතිකෙතුෙමයං, 

තස්සභාකවො කෙතුෙමය ා. සාපන චිත්තස්ස, නඅත්තකනො.කතනවුත්තං–
‘කෙතුෙමයතා චිත්තස්සා’ති.මානසම්පයුත්තඤ්හිචිත්තංකෙතුංඉච්ඡති. තස්ස

චභාකවොකෙතුෙමයතා; කෙතුසඞ්ඛාකතොමාකනොති. 

1126. ඉස්සානිද්කදකස යා පරලාභසක්ොරගරුොරමානනවන්දනපූජනාසු

ඉස්සාති යා එකතසු පකරසං ලාභාදීසු ‘කිං ඉමිනා ඉකමස’න්ති

පරසම්පත්තිඛියයනලක්ඛණා ඉස්සා. තත්ථ ලාකභොති චීවරාදීනං චතුන්නං

පච්චයානං පටිලාකභො. ඉස්සුළා හි පුග්ගකලො පරස්ස තං ලාභං ඛියයති, ‘කිං
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ඉමස්ස ඉමිනා’ති න ඉච්ඡති. සක්ොකරොති කතසංකයව පච්චයානං සුෙතානං

සුන්දරානං පටිලාකභො. ගරුොකරොති ගරුකිරියා, භාරියෙරණං. මානනන්ති

මකනන පියෙරණං. වන්දනන්ති පඤ්චපතිට්ඨිකතන වන්දනං. පූජනාති

ගන්ධමාලාදීහි පූජනා. ඉස්සායනවකසන ඉස්සා. ඉස්සාොකරො ඉස්සායනා. 

ඉස්සායිතභාකවො ඉස්සායි ත් ං. උසූයාදීනිඉස්සාදිකවවචනානි. 

ඉමිස්සා පන ඉස්සාය ඛියයනලක්ඛණං ආගාරිකෙනාපි අනාගාරිකෙනාපි
දීකපතබ්බං.ආගාරිකෙොහිඑෙච්කචොෙසිවණිජ්ජාදීසු අඤ්ඤතකරනආජීකවන
අත්තකනොපුරිසොරංනිස්සායභද්දෙංයානංවාවාහනංවාරතනංවා ලභති.
අපකරො තස්ස අලාභත්ථිකෙො කතන ලාකභන න තුස්සති. ‘ෙදා නු කඛො එස
ඉමාය සම්පත්තියා පරිහායිත්වා ෙපකණො හුත්වා චරිස්සතී’ති චින්කතත්වා
එකෙන ොරකණන තස්මිං තාය සම්පත්තියා පරිහීකන අත්තමකනො කහොති.
අනාගාරිකෙොපි එකෙො ඉස්සාමනකෙො අඤ්ඤං අත්තකනො සුතපරියත්තිආදීනි

නිස්සායඋප්පන්නලාභාදිසම්පත්තිංදිස්වා ‘ෙදානුකඛොඑකසොඉකමහිලාභාදීහි

පරිහායිස්සතී’තිචින්කතත්වා, යදාතංඑකෙනොරකණන පරිහීනංපස්සති, තදා
අත්තමකනොකහොති.එවංපරසම්පත්තිඛියයනලක්ඛණා‘ඉස්සා’ති කවදිතබ්බා. 

1127. මච්ඡරියනිද්කදකස වත්ථුකතො මච්ඡරියදස්සනත්ථං ‘පඤ්ච 

මච්ෙරියානි ආවාසමච්ෙරිය’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ ආවාකස මච්ඡරියං 

ආවාසමච්ෙරියං. කසසපකදසුපිඑකසවනකයො. 

ආවාකසො නාම සෙලාරාකමොපි පරිකවණම්පි එකෙොවරකෙොපි
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදීනිපි. කතසු වසන්තා සුඛං වසන්ති පච්චකය ලභන්ති.
එකෙොභික්ඛුවත්තසම්පන්නස්කසවකපසලස්සභික්ඛුකනොතත්ථආගමනංන 

ඉච්ඡති.ආගකතොපි ‘ඛිප්පං ගච්ඡතූ’ති චින්කතති. ඉදං ‘ආවාසමච්ෙරියං’ නාම.
භණ් නොරොදීනං පන තත්ථ වාසං අනිච්ඡකතො ආවාසමච්ඡරියං නාම න
කහොති. 

කුලන්තිඋපට්ඨාෙකුලම්පිඤාතිකුලම්පි. තත්ථඅඤ්ඤස්සඋපසඞ්ෙමනං
අනිච්ඡකතො කුලමච්ඡරියං කහොති. පාපපුග්ගලස්ස පන උපසඞ්ෙමනං
අනිච්ඡන්කතොපිමච්ඡරීනාමනකහොති.කසොහිකතසංපසාදකභදායපටිපජ්ජති. 
පසාදං රක්ඛිතුං සමත්ථස්කසව පන භික්ඛුකනො තත්ථ උපසඞ්ෙමනං
අනිච්ඡන්කතොමච්ඡරී නාමකහොති. 

ලාකභොති චතුපච්චයලාකභොව. තං අඤ්ඤස්මිං සීලවන්කතකයව ලභන්කත
‘මා ලභතූ’ති චින්කතන්තස්ස ලාභමච්ඡරියං කහොති. කයො පන සද්ධාකදයයං

විනිපාකතති, අපරිකභොගදුප්පරිකභොගාදිවකසන විනාකසති, පූතිභාවං 

ගච්ඡන්තම්පි අඤ්ඤස්ස න කදති, තං දිස්වා ‘සකච ඉමං එස න ලකභයය, 
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අඤ්කඤොසීලවාලකභයය, පරිකභොගංගච්කඡයයා’තිචින්කතන්තස්ස මච්ඡරියං
නාමනත්ථි. 

වණ්කණො නාම සරීරවණ්කණොපි ගුණවණ්කණොපි. තත්ථ සරීරවණ්කණ
මච්ඡරිපුග්ගකලො ‘පකරො පාසාදිකෙො රූපවා’ති වුත්කත තං න ෙකථතුොකමො 
කහොති.ගුණවණ්ණමච්ඡරීසීකලනධුතඞ්කගනපටිපදායආචාකරනවණ්ණංන
ෙකථතුොකමො කහොති. 

ධම්කමොති පරියත්තිධම්කමො ච පටිකවධධම්කමො ච. තත්ථ අරියසාවො

පටිකවධධම්මං න මච්ඡරායන්ති, අත්තනා පටිවිද්ධධම්කම සකදවෙස්ස
කලොෙස්සපටිකවධංඉච්ඡන්ති.තංපනපටිකවධං‘පකරජානන්තූ’තිඉච්ඡන්ති. 
තන්තිධම්කමකයව පන ධම්මමච්ඡරියං නාම කහොති. කතන සමන්නාගකතො
පුග්ගකලො යං ගුළ්හං ගන්ථං වා ෙථාමග්ගං වා ජානාති තං අඤ්ඤං න

ජානාකපතුොකමොකහොති.කයොපනපුග්ගලං උපපරික්ඛිත්වාධම්මානුග්ගකහන, 

ධම්මංවාඋපපරික්ඛිත්වාපුග්ගලානුග්ගකහනන කදති, අයංධම්මමච්ඡරීනාම
නකහොති. 

තත්ථ එෙච්කචො පුග්ගකලො කලොකලො කහොති, ොකලන සමකණො කහොති, 

ොකලන බ්රාහ්මකණො, ොකලන නිගණ්කඨො. කයො හි භික්ඛු ‘අයං පුග්ගකලො 
පකවණිආගතංතන්තිංසණ්හංසුඛුමංධම්මන්තරංභින්දිත්වාආලුළිස්සතී’තින

කදති, අයංපුග්ගලංඋපපරික්ඛිත්වාධම්මානුග්ගකහනනකදතිනාම. කයො පන

‘අයං ධම්කමො සණ්කහො සුඛුකමො, සචායං පුග්ගකලො ගණ්හිස්සති අඤ්ඤං

බයාෙරිත්වා අත්තානං ආවිෙත්වා නස්සිස්සතී’ති න කදති, අයං ධම්මං
උපපරික්ඛිත්වා පුග්ගලානුග්ගකහන න කදති නාම. කයො පන ‘සචායං ඉමං

ධම්මංගණ්හිස්සති, අම්හාෙං සමයංභින්දිතුංසමත්කථොභවිස්සතී’තිනකදති, 
අයංධම්මමච්ඡරීනාමකහොති. 

ඉකමසුපඤ්චසුමච්ඡරිකයසුආවාසමච්ඡරිකයනතාවයක්කඛො වා කපකතො
වා හුත්වා තස්කසව ආවාසස්ස සඞ්ොරං සීකසන උක්ඛිපිත්වා විචරති.
කුලමච්ඡරිකයන තස්මිංකුකල අඤ්කඤසං දානමානනාදීනිෙකරොන්කත දිස්වා

‘භින්නං වතිදං කුලං මමා’ති චින්තයකතො කලොහිතම්පි මුඛකතො උග්ගච්ඡති, 

කුච්ඡවිකරචනම්පි කහොති, අන්තානිපි ඛණ් ාඛණ් ානි හුත්වා නික්ඛමන්ති.
ලාභමච්ඡරිකයන සඞ්ඝස්ස වා ගණස්ස වා සන්තකෙ ලාකභ මච්ඡරායිත්වා
පුග්ගලෙපරිකභොගංවියපරිභුඤ්ජිත්වායක්කඛොවාකපකතො වාමහාඅජගකරොවා
හුත්වා නිබ්බත්තති. සරීරවණ්ණගුණවණ්ණමච්ඡකරන 

පරියත්තිධම්මමච්ඡරිකයන ච අත්තකනොව වණ්ණං වණ්කණති, පකරසං 
වණ්කණ‘කිංවණ්කණොඑකසො’තිතංතංකදොසංවදන්කතොපරියත්තිධම්මඤ්ච
ෙස්සචිකිඤ්චි අකදන්කතොදුබ්බණ්කණොකචවඑළමූකගොචකහොති. 
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අපිච ආවාසමච්ඡරිකයන කලොහකගකහ පච්චති. කුලමච්ඡරිකයන
අප්පලාකභො කහොති. ලාභමච්ඡරිකයන ගූථනිරකය නිබ්බත්තති.
වණ්ණමච්ඡරිකයන භකව භකව නිබ්බත්තස්ස වණ්කණො නාම න කහොති.
ධම්මමච්ඡරිකයනකුක්කුළනිරකය නිබ්බත්තතීති. 

මච්ඡරායනවකසන මච්කෙරං. මච්ඡරායනාොකරො මච්ෙරායනා. මච්ඡකරන

අයිතස්සමච්කඡරසමඞ්ගිකනොභාකවො මච්ෙරායි ත් ං. ‘මය්හකමවකහොන්තුමා
අඤ්ඤස්සා’ති සබ්බාපි අත්තකනො සම්පත්තිකයො බයාකපතුං න ඉච්ඡතීති 

විවිච්කෙො. විවිච්ඡස්ස භාකවො කවවිච්ෙං, මුදුමච්ඡරියස්කසතං නාමං. ෙදරිකයො 

වුච්චතිඅනාදකරො.තස්සභාකවො ෙදරියං. ථද්ධමච්ඡරියස්කසතංනාමං.කතනහි
සමන්නාගකතොපුග්ගකලො පරම්පිපකරසංදදමානංනිවාකරති.වුත්තම්පිකචතං– 

ෙදරිකයොපාපසඞ්ෙප්කපො, මිච්ඡාදිට්ඨිඅනාදකරො; 

දදමානංනිවාකරති, යාචමානානකභොජනන්ති.(සං.නි.1.132); 

යාචකෙ දිස්වා ෙටුෙභාකවන චිත්තං අඤ්චති සඞ්කෙොකචතීති

ෙටුෙඤ්චුකෙො.තස්සභාකවො ෙටුෙඤ්චුෙ ා. අපකරො නකයො– ෙටුෙඤ්චුෙ ා 
වුච්චති ෙටච්ඡුග්ගාකහො. සමතිත්තිෙපුණ්ණාය හි උක්ඛලයා භත්තං

ගණ්හන්කතො සබ්බකතොභාකගන සඞ්කුටිකතන අග්ගෙටච්ඡුනා ගණ්හාති, 

පූකරත්වා ගකහතුං න සක්කෙොති; එවං මච්ඡරිපුග්ගලස්ස චිත්තං සඞ්කුචති.

තස්මිං සඞ්කුචිකත ොකයොපි තකථව සඞ්කුචති, පටිකුටති, පටිනිවත්තති, න
සම්පසාරියතීතිමච්කඡරං‘ෙටුෙඤ්චුෙතා’තිවුත්තං. 

අග්ගහි ත් ං චිත් ස්සාති පකරසං උපොරෙරකණ දානාදිනාආොකරන

යථා න සම්පසාරියති, එවං ආවරිත්වා ගහිතභාකවො චිත්තස්ස. යස්මා පන
මච්ඡරිපුග්ගකලොඅත්තකනොසන්තෙංපකරසංඅදාතුොකමොකහොතිපරසන්තෙං 

ගණ්හිතුොකමො, තස්මා ‘ඉදං අච්ඡරියං මය්හකමව කහොතු, මා අඤ්ඤස්සා’ති 
පවත්තිවකසනස්ස අත්තසම්පත්තිනිගූහනලක්ඛණතා
අත්තසම්පත්තිග්ගහණලක්ඛණතා වා කවදිතබ්බා. කසසං ඉමස්මිං කගොච්ඡකෙ
උත්තානත්ථකමව. 

ඉමානි පන සංකයොජනානි කිකලසපටිපාටියාපි ආහරිතුං වට්ටති 

මග්ගපටිපාටියාපි. කිකලසපටිපාටියා ොමරාගපටිඝසංකයොජනානි

අනාගාමිමග්කගන පහීයන්ති, මානසංකයොජනං අරහත්තමග්කගන, 

දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසා කසොතාපත්තිමග්කගන, භවරාගසංකයොජනං

අරහත්තමග්කගන, ඉස්සාමච්ඡරියානි කසොතාපත්තිමග්කගන, අවිජ්ජා 
අරහත්තමග්කගන. මග්ගපටිපාටියා
දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාසීලබ්බතපරාමාසඉස්සාමච්ඡරියානි කසොතාපත්තිමග්කගන
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පහීයන්ති, ොමරාගපටිඝා අනාගාමිමග්කගන, මානභවරාගඅවිජ්ජා
අරහත්තමග්කගනාති. 

1140. ගන්ථකගොච්ඡකෙ නාමොයං ගන්කථති, චුතිපටිසන්ධිවකසන

වට්ටස්මිංඝකටතීති ොයගන්කථො. සබ්බඤ්ඤුභාසිතම්පිපටික්ඛිපිත්වාසස්සකතො
කලොකෙො ඉදකමව සච්චං කමොඝමඤ්ඤන්ති ඉමිනා ආොකරන අභිනිවිසතීති 

ඉදංසච්චාභිනිකවකසො. යස්මාපනඅභිජ්ඣාොමරාගානංවිකසකසොඅත්ථි, තස්මා
අභිජ්ඣාොයගන්ථස්ස පදභාජකන ‘‘කයො ොකමසු ොමච්ඡන්කදො
ොමරාකගො’’තිඅවත්වා කයොරාකගොසාරාකගොතිආදිවුත්තං.ඉමිනායංකහට්ඨා

වුත්තං ‘බ්රහ්මානං විමානාදීසු ඡන්දරාකගො ොමාසකවො න කහොති, 
ගන්ථකගොච්ඡෙං පත්වා අභිජ්ඣාොයගන්කථො කහොතී’ති තං සුවුත්තන්ති

කවදිතබ්බං. පරකතො කිකලසකගොච්ඡකෙපි එකසව නකයො. ඨකපත්වා

සීලබ්බ පරාමාසන්ති ඉදං යස්මා සීලබ්බතපරාමාකසො ‘ඉදකමව 

සච්ච’න්තිආදිනා ආොකරන නාභිනිවිසති, ‘සීකලන සුද්ධී’තිආදිනා එව පන

අභිනිවිසති, තස්මාමිච්ඡාදිට්ඨිභූතම්පිතං පටික්ඛිපන්කතො‘ඨකපත්වා’තිආහ. 

1162. නීවරණකගොච්ඡෙස්ස ථිනමිද්ධනිද්කදකස චිත් ස්ස අෙල්ල ාති 
චිත්තස්සගිලානභාකවො.ගිලාකනොහිඅෙල්ලකෙොතිවුච්චති.විනකයපිවුත්තං–

‘‘නාහං, භන්කත, අෙල්ලකෙො’’ති (පාරා. 151). අෙම්මඤ්ඤ ාති 

චිත්තකගලඤ්ඤසඞ්ඛාකතොව අෙම්මඤ්ඤතාොකරො. ඔලීයනාති 

ඔලීයනාොකරො.ඉරියාපථිෙචිත්තඤ්හිඉරියාපථංසන්ධාකරතුංඅසක්කෙොන්තං, 

රුක්කඛ වග්ගුලවිය, ඛීකලලග්ගිතඵාණිතවාරකෙොවියච, ඔලීයති.තස්සතං
ආොරං සන්ධාය ඔලීයනාති වුත්තං. දුතියපදං උපසග්ගවකසන වඩ්ඪිතං. 

ලීනන්ති අවිප්ඵාරිෙතාය පටිකුටිතං. ඉතකර ද්කව ආොරභාවනිද්කදසා. 

ථිනන්ති සප්පිපිණ්ක ො විය අවිප්ඵාරිෙතාය ඝනභාකවන ඨිතං. ථියනාති

ආොරනිද්කදකසො. ථියිතභාකවො ථියි ත් ං, අවිප්ඵාරවකසකනව ථද්ධතාති
අත්කථො. 

1163. ොයස්සාති ඛන්ධත්තයසඞ්ඛාතස්ස නාමොයස්ස. අෙල්ල ා 

අෙම්මඤ්ඤ ාති කහට්ඨා වුත්තනයකමව. කමකඝො විය ආොසං ොයං

ඔනය්හතීති ඔනාකහො. සබ්බකතොභාකගන ඔනාකහො පරිකයොනාකහො. 

අබ්භන්තකර සකමොරුන්ධතීති අන්ක ොසකමොකරොකධො. යථා හි නගකර

රුන්ධිත්වා ගහිකත මනුස්සා බහි නික්ඛමිතුං න ලභන්ති, එවම්පි මිද්කධන
සකමොරුද්ධා ධම්මා විප්ඵාරවකසන නික්ඛමිතුං න ලභන්ති. තස්මා

අන්කතොසකමොකරොකධොති වුත්තං. කමධතීති මිද්ධං; අෙම්මඤ්ඤභාකවන

විහිංසතීති අත්කථො. සුපන්ති කතනාති කසොප්පං. අක්ඛිදලාදීනං පචලභාවං

ෙකරොතීති පචලායිො. සුපනා සුපි ත් න්ති ආොරභාවනිද්කදසා. යං පන
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පටුන 

කතසං පුරකතොකසොප්පපදංතස්සපුනවචකනොරණංවුත්තකමව. ඉදංවුච්චති 

ථිනමිද්ධනීවරණන්තිඉදංථිනඤ්චමිද්ධඤ්චඑෙකතොෙත්වාආවරණට්කඨන 

ථිනමිද්ධනීවරණන්ති වුච්චති. යං කයභුකයයන කසක්ඛපුථුජ්ජනානං නිද්දාය 

පුබ්බභාගඅපරභාකගසු උප්පජ්ජති තං අරහත්තමග්කගන සමුච්ඡජ්ජති.

ඛීණාසවානංපන ෙරජොයස්සදුබ්බලභාකවනභවඞ්කගොතරණංකහොති, තස්මිං

අසම්මිස්කසවත්තමාකනකත සුපන්ති, සාකනසංනිද්දානාමකහොති.කතනාහ

භගවා – ‘‘අභිජානාමිකඛො පනාහං, අග්ගිකවස්සන, ගිම්හානං පච්ඡකමමාකස
චතුග්ගුණංසඞ්ඝාටිංපඤ්ඤකපත්වා දක්ඛිකණනපස්කසනසකතොසම්පජාකනො

නිද්දං ඔක්ෙමිතා’’ති (ම. නි. 1.387). එවරූකපො පනායං ෙරජොයස්ස

දුබ්බලභාකවො න මග්ගවජ්කඣො, උපාදින්නකෙපි අනුපාදින්නකෙපි ලබ්භති.

උපාදින්නකෙ ලබ්භමාකනො යදා ඛීණාසකවො දීඝමග්ගං ගකතො කහොති, 

අඤ්ඤතරං වා පන ෙම්මං ෙත්වා කිලන්කතො, එවරූකප ොකල ලබ්භති.
අනුපාදින්නකෙ ලබ්භමාකනො පණ්ණපුප්කඵසු ලබ්භති. එෙච්චානඤ්හි

රුක්ඛානං පණ්ණානි සූරියාතකපන පසාරියන්ති රත්තිං පටිකුටන්ති, 

පදුමපුප්ඵාදීනිසූරියාතකපනපුප්ඵන්ති, රත්තිං පුනපටිකුටන්ති. ඉදංපනමිද්ධං
අකුසලත්තාඛීණාසවානංන කහොතීති. 

තත්ථ සියා–‘‘නමිද්ධංඅකුසලං.ෙස්මා? රූපත්තා.රූපඤ්හිඅබයාෙතං.
ඉදඤ්ච රූපං. කතකනකවත්ථ ‘ොයස්ස අෙල්ලතා අෙම්මඤ්ඤතා’ති

ොයග්ගහණං ෙත’’න්ති. යදි ‘ොයස්සා’ති වුත්තමත්කතකනකවතං රූපං, 
ොයපස්සද්ධාදකයොපි ධම්මා රූපකමව භකවයයං. ‘සුඛඤ්ච ොකයන

පටිසංකවකදති’ (ධ. ස. 163; දී. නි. 1.230) ‘ොකයන කචව පරමසච්චං

සච්ඡෙකරොතී’ති (ම. නි. 2.183; අ. නි. 4.113) 
සුඛපටිසංකවදනපරමත්ථසච්චසච්ඡෙරණානිපිරූපොකයකනවසියුං.තස්මාන 
වත්තබ්බකමතං ‘රූපං මිද්ධ’න්ති. නාමොකයො කහත්ථ ොකයො නාම. යදි

නාමොකයො, අථ ෙස්මා ‘කසොප්පං පචලායිො’ති වුත්තං? න හි නාමොකයො

සුපති, නච පචලායතීති. ‘ලඞ්ගාදීනි විය ඉන්ද්රියස්ස, තස්ස ඵලත්තා. යථා හි
‘ඉත්ථිලඞ්ගං ඉත්ථිනිමිත්තං ඉත්ථිකුත්තං ඉත්ථාෙප්කපො’ති ඉමානි ලඞ්ගාදීනි 

ඉත්ථින්ද්රියස්ස ඵලත්තා වුත්තානි, එවං ඉමස්සාපි
නාමොයකගලඤ්ඤසඞ්ඛාතස්ස මිද්ධස්ස ඵලත්තා කසොප්පාදීනි වුත්තානි.

මිද්කධ හි සති තානි කහොන්තීති. ඵලූපචාකරන, මිද්ධං අරූපම්පි සමානං
‘කසොප්පංපචලායිොසුපනාසුපිතත්ත’න්ති වුත්තං. 

‘අක්ඛිදලාදීනං පචලභාවං ෙකරොතීති පචලායිො’ති වචනත්කථනාපි 
චායමත්කථොසාධිකතොකයවාතිනරූපංමිද්ධං.ඔනාහාදීහිපිචස්සඅරූපභාකවො
දීපිකතොකයව. න හි රූපං නාමොයස්ස ‘ඔනාකහො පරිකයොනාකහො

අන්කතොසකමොකරොකධො’කහොතීති.‘නනුචඉමිනාව ොරකණකනතංරූපං? නහි
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අරූපං ෙස්සචි ඔනාකහො, න පරිකයොනාකහො, න අන්කතොසකමොකරොකධො

කහොතී’ති. යදි එවං, ආවරණම්පි න භකවයය. තස්මා. යථා ොමච්ඡන්දාදකයො

අරූපධම්මා ආවරණට්කඨන නීවරණා, එවං ඉමස්සාපි ඔනාහනාදිඅත්කථන
ඔනාහාදිතා කවදිතබ්බා. අපිච ‘‘පඤ්ච නීවරකණ පහාය කචතකසො

උපක්කිකලකස පඤ්ඤාය දුබ්බලීෙරකණ’’ති (දී. නි. 2.146; සං. නි. 5.233) 

වචනකතොකපතං අරූපං. න හි රූපං චිත්තුපක්කිකලකසො, න පඤ්ඤාය 
දුබ්බලීෙරණංකහොතීති. 

ෙස්මා නකහොති? නනුවුත්තං– 

‘‘සන්ති, භික්ඛකව, එකෙ සමණබ්රාහ්මණා සුරං පිවන්ති කමරයං, 

සුරාකමරයපානා අප්පටිවිරතා, අයං, භික්ඛකව, පඨකමො

සමණබ්රාහ්මණානංඋපක්කිකලකසො’’ති (අ.නි.4.50). 

අපරම්පි වුත්තං ‘‘ඡ කඛොකම, ගහපතිපුත්ත, ආදීනවා

සුරාකමරයමජ්ජපමාදට්ඨානානුකයොකග – සන්දිට්ඨිො ධනජානි, 

ෙලහප්පවඩ්ෙනී, කරොගානං ආයතනං, අකිත්තිසඤ්ජනනී, කෙොපීනනිදංසනී, 

පඤ්ඤාය දුබ්බලීෙරණීත්කවව ඡට්ඨං පදං භවතී’’ති (දී. නි. 3.248). 

පච්චක්ඛකතොපිකචතංසිද්ධකමව.යථාමජ්කජඋදරගකත, චිත්තංසංකිලස්සති, 

පඤ්ඤා දුබ්බලා කහොති, තස්මා මජ්ජං විය මිද්ධම්පි චිත්තසංකිකලකසො කචව

පඤ්ඤාය දුබ්බලීෙරණඤ්ච සියාති. න, පච්චයනිද්කදසකතො. යදි හි මජ්ජං

සංකිකලකසො භකවයය, කසො ‘‘ඉකම පඤ්ච නීවරකණ පහාය කචතකසො

උපක්කිකලකස’’ති (ම. නි. 1.297) වා, ‘‘එවකමව කඛො, භික්ඛකව, පඤ්චිකම

චිත්තස්සඋපක්කිකලසා, කයහි උපක්කිකලකසහිඋපක්කිලට්ඨංචිත්තංනකචව

මුදුකහොති, නචෙම්මනියං, නච පභස්සරං, පභඞ්ගුච, නචසම්මාසමාධියති

ආසවානං ඛයාය. ෙතකම පඤ්ච? ොමච්ඡන්කදො, භික්ඛකව, චිත්තස්ස

උපක්කිකලකසො’’ති (සං. නි. 5.214) වා, ‘‘ෙතකම ච, භික්ඛකව, චිත්තස්ස

උපක්කිකලසා? අභිජ්ඣාවිසමකලොකභොචිත්තස්සඋපක්කිකලකසො’’ති (ම.නි. 

1.71) වා –එවමාදීසුඋපක්කිකලසනිද්කදකසසුනිද්කදසංආගච්කඡයය.යස්මා
පන තස්මිං පීකත උපක්කිකලසා උප්පජ්ජන්ති කය චිත්තසංකිකලසා කචව

පඤ්ඤාය ච දුබ්බලීෙරණා කහොන්ති, තස්මා තං කතසං පච්චයත්තා
පච්චයනිද්කදසකතො එවං වුත්තං. මිද්ධං පන සයකමව චිත්තස්ස සංකිකලකසො
කචවපඤ්ඤායදුබ්බලීෙරණඤ්චාතිඅරූපකමව මිද්ධං. 

කිඤ්ච භිකයයො? සම්පකයොගවචනකතො. ‘‘ථිනමිද්ධනීවරණං 

අවිජ්ජානීවරකණනනීවරණඤ්කචවනීවරණසම්පයුත්තඤ්චා’’ති(ධ.ස.1176) 
හි වුත්තං. තස්මා සම්පකයොගවචනකතො නයිදං රූපං. න හි රූපං
සම්පයුත්තසඞ්ඛයංලභතීති.අථාපි සියා–‘යථාලාභවකසකනතං වුත්තං.යථාහි
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‘‘සිප්පිසම්බුෙම්පි සක්ඛරෙථලම්පිමච්ඡගුම්බම්පිචරන්තම්පිතිට්ඨන්තම්පී’’ති

(දී. නි. 1.249; ම. නි. 1.433) එවං එෙකතො ෙත්වා යථාලාභවකසන වුත්තං.

සක්ඛරෙථලඤ්හි තිට්ඨති කයව න චරති, ඉතරද්වයං තිට්ඨතිපි චරතිපි.

එවමිධාපි මිද්ධං නීවරණකමව, න සම්පයුත්තං, ථිනං නීවරණම්පි
සම්පයුත්තම්පීති සබ්බං එෙකතො ෙත්වා යථාලාභවකසන ‘‘නීවරණඤ්කචව
නීවරණසම්පයුත්තඤ්චා’’තිවුත්තං.මිද්ධංපනයථා සක්ඛරෙථලංතිට්ඨකතව

න චරති, එවං නීවරණකමව, නසම්පයුත්තං. තස්මා රූපකමව මිද්ධන්ති. න, 
රූපභාවාසිද්ධිකතො. සක්ඛරෙථලඤ්හි න චරතීති විනාපි සුත්කතන සිද්ධං.

තස්මාතත්ථයථාලාභවකසනත්කථොකහොතු. මිද්ධංපන රූපන්තිඅසිද්ධකමතං.
න සක්ො තස්ස ඉමිනා සුත්කතන රූපභාකවො සාකධතුන්ති මිද්ධස්ස
රූපභාවාසිද්ධිකතොනඉදංයථාලාභවකසනවුත්තන්තිඅරූපකමවමිද්ධං. 

කිඤ්ච භිකයයො? ‘චත්තත්තා’තිආදිවචනකතො. විභඞ්ගස්මිඤ්හි 

‘‘විගතථිනමිද්කධොති තස්ස ථිනමිද්ධස්ස චත්තත්තා වන්තත්තා මුත්තත්තා 

පහීනත්තාපටිනිස්සට්ඨත්තා, කතනවුච්චතිවිගතථිනමිද්කධො’’ති(විභ.547) ච, 

‘‘ඉදංචිත්තංඉමම්හාථිනමිද්ධාකසොකධතිවිකසොකධතිපරිකසොකධතිකමොකචති

විකමොකචති පරිකමොකචති, කතනවුච්චතිථිනමිද්ධාචිත්තංපරිකසොකධති’’චාති

(විභ.551) – එවං ‘චත්තත්තා’තිආදිවුත්තං.නච‘රූපං’එවංවුච්චති, තස්මාපි

අරූපකමව මිද්ධන්ති. න, චිත්තජස්සාසම්භවවචනකතො. තිවිධඤ්හි මිද්ධං –
චිත්තජං උතුජං ආහාරජඤ්ච. තස්මා යං තත්ථ චිත්තජං තස්ස විභඞ්කග

ඣානචිත්කතහි අසම්භකවො වුත්කතො, න අරූපභාකවො සාධිකතොති රූපකමව

මිද්ධන්ති.න, රූපභාවාසිද්ධිකතොව. මිද්ධස්සහිරූපභාකවසිද්කධසක්ොඑතං
ලද්ධුං. තත්ථ චිත්තජස්සාසම්භකවො වුත්කතො. කසො එව ච න සිජ්ඣතීති
අරූපකමවමිද්ධං. 

කිඤ්චභිකයයො? පහානවචනකතො.භගවතාහි‘‘ඡ, භික්ඛකව, ධම්කමපහාය 

භබ්කබො පඨමජ්ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරිතුං; ෙතකම ඡ? ොමච්ඡන්දං, 

බයාපාදං, ථිනමිද්ධං, උද්ධච්චං, ෙක්කුච්චං, විචිකිච්ඡං; ොකමසුකඛො පනස්ස

ආදීනකවොසම්මපඤ්ඤායසුදිට්කඨොකහොතී’’ති(අ.නි.6.73) ච, ‘‘ඉකම පඤ්ච
නීවරකණපහායබලවතියාපඤ්ඤායඅත්තත්ථංවාපරත්ථංවාඤස්සතී’’ති(අ.

නි. 5.51) චආදීසුමිද්ධස්සාපිපහානංවුත්තං.නචරූපංපහාතබ්බං.යථාහ– 

‘‘රූපක්ඛන්කධො අභිඤ්කඤකයයො, පරිඤ්කඤකයයො, න පහාතබ්කබො, න

භාකවතබ්කබොන සච්ඡොතබ්කබො’’ති (විභ. 1031) ඉමස්සාපිපහානවචනකතො

අරූපකමව මිද්ධන්ති. න, රූපස්සාපි පහානවචනකතො. ‘‘රූපං, භික්ඛකව, න

තුම්හාෙං, තං පජහථා’’ති (ම.නි. 1.247; සං.නි. 3.33). එත්ථ හිරූපස්සාපි

පහානං වුත්තකමව. තස්මා අොරණකමතන්ති. න, අඤ්ඤථා වුත්තත්තා.

තස්මිඤ්හි සුත්කත ‘‘කයො, භික්ඛකව, රූකප ඡන්දරාගවිනකයො තං තත්ථ
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පහාන’’න්ති (සං. නි. 3.25) එවං ඡන්දරාගප්පහානවකසන රූපස්ස පහානං

වුත්තං, න යථා ‘‘ඡ ධම්කම පහාය පඤ්ච නීවරකණ පහායා’’ති එවං 

පහාතබ්බකමව වුත්තන්ති, අඤ්ඤථා වුත්තත්තා, න රූපං මිද්ධං. තස්මා

යාකනතානි ‘‘කසො ඉකම පඤ්ච නීවරකණ පහාය කචතකසො 

උපක්කිකලකස’’තිආදීනි සුත්තානි වුත්තානි, එකතහි කචව අඤ්කඤහි ච
සුත්කතහිඅරූපකමවමිද්ධන්ති කවදිතබ්බං.තථාහි– 

‘‘පඤ්චිකම, භික්ඛකව, ආවරණා නීවරණා කචතකසො අජ්ඣාරුහා

පඤ්ඤාය දුබ්බලීෙරණා. ෙතකම පඤ්ච? ොමච්ඡන්කදො, භික්ඛකව, 

ආවරකණොනීවරකණො…කප.…ථිනමිද්ධං, භික්ඛකව, ආවරණංනීවරණං

කචතකසොඅජ්ඣාරුහංපඤ්ඤායදුබ්බලීෙරණ’’න්ති(සං.නි. 5.220) ච, 

‘‘ථිනමිද්ධනීවරණං, භික්ඛකව, අන්ධෙරණං අචක්ඛුෙරණං
අඤ්ඤාණෙරණං පඤ්ඤානිකරොධිෙං විඝාතපක්ඛිෙං

අනිබ්බානසංවත්තනිෙ’’න්ති (සං. නි. 5.221) ච, ‘‘එවකමව කඛො, 

බ්රාහ්මණ, යස්මිං සමකය ථිනමිද්ධපරියුට්ඨිකතන කචතසා විහරති 

ථිනමිද්ධපකරකතනා’’ති (සං. නි. 5.236) ච, ‘‘අකයොනිකසො, භික්ඛකව, 
මනසිෙකරොකතො අනුප්පන්කනොකචවොමච්ඡන්කදොඋප්පජ්ජති…කප.…

අනුප්පන්නඤ්කචව ථිනමිද්ධං උප්පජ්ජතී’’ති (සං. නි. 5.216) ච, 

‘‘කෙවකලොහායං, භික්ඛකව, අකුසලරාසියදිදං පඤ්චනීවරණා’’ති (සං.

නි.5.371) ච– 

එවමාදීනිචඅකනොනිඑතස්සඅරූපභාවකජොතොකනවසුත්තානිවුත්තානි. 
යස්මා කචතං අරූපං තස්මා ආරුප්කපපි උප්පජ්ජති. වුත්තඤ්කහතං

මහාපෙරකණ පට්ඨාකන – ‘‘නීවරණං ධම්මං පටිච්ච නීවරකණො ධම්කමො

උප්පජ්ජති, න පුකරජාතපච්චයා’’ති එතස්ස විභඞ්කග ‘‘ආරුප්කප
ොමච්ඡන්දනීවරණං පටිච්ච ථිනමිද්ධං… උද්ධච්චං අවිජ්ජානීවරණ’’න්ති

(පට්ඨා.3.8.8) සබ්බං විත්ථාකරතබ්බං.තස්මාසන්නිට්ඨානකමත්ථගන්තබ්බං
අරූපකමවමිද්ධන්ති. 

1166. කුක්කුච්චනිද්කදකස අෙප්පිකය ෙප්පියසඤ්ඤි ාතිආදීනි මූලකතො

කුක්කුච්චදස්සනත්ථංවුත්තානි.එවංසඤ්ඤිතායහිෙකතවීතිෙම්කම, නිට්ඨිකත

වත්ථුජ්ඣාචාකර, පුන සඤ්ජාතසතිකනොපි ‘දුට්ඨු මයා ෙත’න්ති එවං 
අනුතප්පමානස්ස පච්ඡානුතාපවකසකනතං උප්පජ්ජති. කතන තං මූලකතො

දස්කසතුං ‘අෙප්පිකයෙප්පියසඤ්ඤිතා’තිආදිවුත්තං.තත්ථඅෙප්පියකභොජනං

ෙප්පියසඤ්ඤී හුත්වා පරිභුඤ්ජති, අෙප්පියමංසං ෙප්පියමංසසඤ්ඤී හුත්වා, 

අච්ඡමංසං සූෙරමංසන්ති, දීපිමංසංවාමිගමංසන්ති ඛාදති; ොකලවීතිවත්කත 

ොලසඤ්ඤාය, පවාකරත්වා අප්පවාරිතසඤ්ඤාය, පත්තස්මිං රකජ පතිකත 



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා නික්කෙපෙණ්කඩො 

362 

පටුන 

පටිග්ගහිතසඤ්ඤායභුඤ්ජති–එවං‘අෙප්පිකයෙප්පියසඤ්ඤාය’වීතික්ෙමං 

ෙකරොති නාම. සූෙරමංසං පන අච්ඡමංසසඤ්ඤාය ඛාදමාකනො, ොකල ච 

විොලසඤ්ඤාය භුඤ්ජමාකනො ‘ෙප්පිකය අෙප්පියසඤ්ඤිතාය’ වීතික්ෙමං

ෙකරොති නාම. අනවජ්ජං පන කිඤ්චිකදව වජ්ජසඤ්ඤිතාය, වජ්ජඤ්ච

අනවජ්ජසඤ්ඤිතාය ෙකරොන්කතො ‘අනවජ්කජ වජ්ජසඤ්ඤාය වජ්කජ ච
අනවජ්ජසඤ්ඤාය’වීතික්ෙමංෙකරොතිනාම.යස්මා පකනතං‘‘අෙතංවතකම

ෙලයාණං, අෙතංකුසලං, අෙතංභීරුත්තාණං, ෙතංපාපං, ෙතං ලුද්දං, ෙතං

කිබ්බිස’’න්තිඑවංඅනවජ්කජවජ්ජසඤ්ඤිතායපිෙකතවීතික්ෙකම උප්පජ්ජති, 

තස්මාස්සඅඤ්ඤම්පිවත්ථුංඅනුජානන්කතො යං එවරූපන්තිආදිමාහ. 

තත්ථ කුක්කුච්චපදං වුත්තත්ථකමව. කුක්කුච්චායනාොකරො 

කුක්කුච්චායනා. කුක්කුච්කචන අයිතස්සභාකවො කුක්කුච්චායි ත් ං.කච කසො

විප්පටිසාකරොති එත්ථ ෙතාෙතස්ස සාවජ්ජානවජ්ජස්ස වා අභිමුඛගමනං

‘විප්පටිසාකරො’නාම.යස්මාපන කසොෙතංවාපාපංඅෙතංනෙකරොති, අෙතං

වා ෙලයාණං ෙතං න ෙකරොති, තස්මා විරූකපො කුච්ඡකතො වා පටිසාකරොති

‘විප්පටිසාකරො’. කසො පන කචතකසො, නසත්තස්සාතිඤාපනත්ථං ‘කචතකසො’
විප්පටිසාකරොති වුත්තං. අයමස්ස සභාවනිද්කදකසො. උප්පජ්ජමානං පන 

කුක්කුච්චං ආරග්ගමිව ෙංසපත්තං මනං විලඛමානකමව උප්පජ්ජති, තස්මා 

මකනොවිකලකෙොතිවුත්තං.අයමස්සකිච්චනිද්කදකසො.යංපනවිනකය‘‘අථ කඛො
ආයස්මා සාරිපුත්කතො භගවතා පටික්ඛිත්තං අනුවසිත්වා අනුවසිත්වා
ආවසථපිණ් ං පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති කුක්කුච්චායන්කතො න පටිග්ගකහසීති (පාචි.

204) කුක්කුච්චං ආගතං, න තං නීවරණං. න හි අරහකතො ‘දුට්ඨු මයා ඉදං
ෙත’න්ති එවං අනුතාකපො අත්ථි. නීවරණපතිරූපෙං පකනතං ‘ෙප්පති න
ෙප්පතී’තිවීමංසනසඞ්ඛාතංවිනයකුක්කුච්චං නාම. 

1176. ‘‘ෙ කමධම්මානීවරණාකචවනීවරණසම්පයුත් ා චා’’තිපදස්ස 

නිද්කදකස යස්මා ථිනමිද්ධං අඤ්ඤමඤ්ඤං න විජහති, තස්මා 

ථිනමිද්ධනීවරණං අවිජ්ජානීවරකණන නීවරණඤ්කචව 

නීවරණසම්පයුත් ඤ්චාති අභින්දිත්වා වුත්තං. යස්මා පන උද්ධච්කච සතිපි 

කුක්කුච්චස්ස අභාවා කුක්කුච්කචන විනාපි උද්ධච්චං උප්පජ්ජති, තස්මා තං 

භින්දිත්වා වුත්තං. යඤ්ච කයන සම්පකයොගං න ගච්ඡති, තං න කයොජිතන්ති 
කවදිතබ්බං. 

ඉකම පනනීවරකණ කිකලසපටිපාටියාපිආහරිතුංවට්ටතිමග්ගපටිපාටියාපි.

කිකලසපටිපාටියා ොමච්ඡන්දබයාපාදා අනාගාමිමග්කගන පහීයන්ති, 

ථිනමිද්ධුද්ධච්චානි අරහත්තමග්කගන, කුක්කුච්චවිචිකිච්ඡා

කසොතාපත්තිමග්කගන, අවිජ්ජා අරහත්තමග්කගන. මග්ගපටිපාටියා
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කසොතාපත්තිමග්කගන කුක්කුච්චවිචිකිච්ඡා පහීයන්ති, අනාගාමිමග්කගන

ොමච්ඡන්දබයාපාදා, අරහත්තමග්කගන ථිනමිද්ධුද්ධච්චාවිජ්ජාති. 

1182. පරාමාසකගොච්ඡකෙ ක  ධම්කම ඨකපත්වාති පුච්ඡාසභාකගන
බහුවචනංෙතං. 

1219. උපාදානනිද්කදකස වත්ථුසඞ්ඛාතං ොමං උපාදියතීති ොමුපාදානං 

ොකමො ච කසො උපාදානඤ්චාතිපි ොමුපාදානං. උපාදානන්ති දළ්හග්ගහණං.
දළ්හත්කථො හි එත්ථ උපසද්කදො උපායාසඋපෙට්ඨාදීසු විය. තථා දිට්ඨි ච සා

උපාදානඤ්චාති දිට්ඨුපාදානං. දිට්ඨිං උපාදියතීති දිට්ඨුපාදානං. ‘සස්සකතො

අත්තා ච කලොකෙො චා’තිආදීසු (දී. නි. 1.31) හි පුරිමදිට්ඨිං උත්තරදිට්ඨි

උපාදියහි. තථා සීලබ්බතං උපාදියතීති සීලබ්බතුපාදානං. සීලබ්බතඤ්ච තං
උපාදානඤ්චාතිපි සීලබ්බතුපාදානං. කගොසීලකගොවතාදීනි හි ‘එවං සුද්ධී’ති

අභිනිකවසකතො සයකමව උපාදානානි. තථා, වදන්ති එකතනාති ‘වාකදො’; 

උපාදියන්ති එකතනාති ‘උපාදානං’. කිං වදන්ති, උපාදියන්ති වා? අත්තානං.

අත්තකනො වාදුපාදානං අත් වාදුපාදානං; ‘අත්තවාදමත්තකමව වා අත්තා’ති
උපාදියන්ති එකතනාතිඅත්තවාදුපාදානං. 

1220. කයොොකමසුොමච්ෙන්කදොතිඑත්ථාපිවත්ථුොමාවඅනවකසසකතො
ොමාති අධිප්කපතා. තස්මා වත්ථුොකමසුොමච්ඡන්කදො ඉධොමුපාදානන්ති
අනාගාමිකනොපි තං සිද්ධං කහොති. පඤ්චොමගුණවත්ථුකෙො පනස්ස
ොමරාකගොවනත්ථීති. 

1221. දිට්ඨුපාදානනිද්කදකස නත්ථිදින්නන්ති.දින්නංනාම අත්ථි, සක්ො

ෙස්සචි කිඤ්චි දාතුන්ති ජානාති; දින්නස්ස පන ඵලං විපාකෙො නත්ථීති

ගණ්හාති. නත්ථි යිට්ඨන්ති. යිට්ඨං වුච්චති මහායාකගො. තං යජිතුං සක්ොති

ජානාති; යිට්ඨස්ස පන ඵලං විපාකෙො නත්ථීති ගණ්හාති. නත්ථි හු න්ති

ආහුනපාහුනමඞ්ගලකිරියා. තං ොතුං සක්ොති ජානාති; තස්ස පන ඵලං

විපාකෙො නත්ථීති ගණ්හාති. නත්ථි, සුෙ දුක්ෙටානන්ති එත්ථ දස
කුසලෙම්මපථා සුෙතෙම්මානි නාම. දස අකුසලෙම්මපථා දුක්ෙටෙම්මානි 

නාම.කතසංඅත්ථිභාවං ජානාතිඵලංවිපාකෙොපනනත්ථීතිගණ්හාති. නත්ථි

අයං කලොකෙොති පරකලොකෙ ඨිකතො ඉමං කලොෙං නත්ථීති ගණ්හාති. නත්ථි

පරකලොකෙොතිඉධකලොකෙඨිකතොපරකලොෙංනත්ථීතිගණ්හාති. නත්ථිමා ා

නත්ථිපි ාතිමාතාපිතූනංඅත්ථිභාවංජානාති, කතසු ෙතපච්චකයනකෙොචිඵලං

විපාකෙොනත්ථීතිගණ්හාති. නත්ථිසත් ා ඔපපාතිොතිචවනෙඋපපජ්ජනො

සත්තා නත්ථීති ගණ්හාති. සම්මග්ග ා සම්මා පටිපන්නාති අනුකලොමපටිපදං

පටිපන්නා ධම්මිෙසමණබ්රාහ්මණාකලොෙස්මිංනත්ථීතිගණ්හාති. කයඉමඤ්ච 

කලොෙං පරඤ්ච කලොෙං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිෙත්වා පකවකදන්තීති ඉමඤ්ච



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා නික්කෙපෙණ්කඩො 

364 

පටුන 

කලොෙං පරඤ්ච කලොෙං අත්තනාව අභිවිසිට්කඨන ඤාකණන ඤත්වා
පකවදනසමත්කථොසබ්බඤ්ඤූබුද්කධො නාමනත්ථීතිගණ්හාති. 

ඉමානි පන උපාදානානි කිකලසපටිපාටියාපි ආහරිතුං වට්ටති 

මග්ගපටිපාටියාපි. කිකලසපටිපාටියා ොමුපාදානං චතූහි මග්කගහි පහීයති, 
කසසානි තීණි කසොතාපත්තිමග්කගන. මග්ගපටිපාටියා කසොතාපත්තිමග්කගන

දිට්ඨුපාදානාදීනිපහීයන්ති, චතූහිමග්කගහිොමුපාදානන්ති. 

1235. කිකලසකගොච්ඡකෙකිකලසාඑව කිකලසවත්ථූනි. වසන්තිවාඑත්ථ 

අඛීණාසවා සත්තා කලොභාදීසු පතිට්ඨිතත්තාති ‘වත්ථූනි’. කිකලසා ච කත

තප්පතිට්ඨානං සත්තානං වත්ථූනි චාති ‘කිකලසවත්ථූනි’. යස්මා කචත්ථ

අනන්තරපච්චයාදිභාකවන උප්පජ්ජමානාකිකලසාපිවසන්තිඑවනාම, තස්මා

කිකලසානංවත්ථූනීතිපි ‘කිකලසවත්ථූනි’. 

1236.  ත්ථෙ කමොකලොකභො? කයොරාකගොසාරාකගොතිඅයංපනකලොකභො
කහතුකගොච්ඡකෙ ගන්ථකගොච්ඡකෙඉමස්මිංකිකලසකගොච්ඡකෙතිතීසුඨාකනසු
අතිකරෙපදසකතන නිද්දිට්කඨො. 
ආසවසංකයොජනඔඝකයොගනීවරණඋපාදානකගොච්ඡකෙසු අට්ඨහි අට්ඨහි පකදහි
නිද්දිට්කඨො. ස්වායං අතිකරෙපදසකතන නිද්දිට්ඨට්ඨාකනපි අට්ඨහි අට්ඨහි
පකදහි නිද්දිට්ඨට්ඨාකනපි නිප්පකදසකතොව ගහිකතොති කවදිතබ්කබො. කතසු 

කහතුගන්ථනීවරණඋපාදානකිකලසකගොච්ඡකෙසු චතුමග්ගවජ්ඣා තණ්හා 
එකෙකනව කෙොට්ඨාකසන ඨිතා. ආසවසංකයොජනඔඝකයොකගසු

චතුමග්ගවජ්ඣාපි ද්කවකෙොට්ඨාසාහුත්වාඨිතා.ෙථං? ආසකවසුොමාසකවො

භවාසකවොති, සංකයොජකනසු ොමරාගසංකයොජනං භවරාගසංකයොජනන්ති, 

ඔකඝසුොකමොකඝොභකවොකඝොති, කයොකගසුොමකයොකගො භවකයොකගොති. 

ඉමානි පන කිකලසවත්ථූනි කිකලසපටිපාටියාපි ආහරිතුං වට්ටති 

මග්ගපටිපාටියාපි.කිකලසපටිපාටියා කලොකභොචතූහිමග්කගහිපහීයති, කදොකසො

අනාගාමිමග්කගන, කමොහමානා අරහත්තමග්කගන, දිට්ඨිවිචිකිච්ඡා 

කසොතාපත්තිමග්කගන, ථිනාදීනි අරහත්තමග්කගන. මග්ගපටිපාටියා

කසොතාපත්තිමග්කගන දිට්ඨිවිචිකිච්ඡා පහීයන්ති, අනාගාමිමග්කගන කදොකසො, 
අරහත්තමග්කගනකසසා සත්තාති. 

1287. ොමාවචරනිද්කදකස කහට්ඨක ොතිකහට්ඨාභාකගන. අවීචිනිරයන්ති

වා අග්ගිජාලානං වා සත්තානං වා දුක්ඛකවදනාය වීචි, අන්තරං, ඡද්දං එත්ථ
නත්ථීතිඅවීචි.සුඛසඞ්ඛාකතො අකයොඑත්ථනත්ථීති නිරකයො.නිරතිඅත්කථනපි

නිරස්සාදත්කථනපි නිරකයො. පරියන් ං ෙරිත්වාති තං අවීචිසඞ්ඛාතං නිරයං

අන්තං ෙත්වා. උපරික ොති උපරිභාකගන. පරනිම්මි වසවත්තිකදකවති
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පරනිම්මිකතසුොකමසුවසංවත්තනකතො එවංලද්ධකවොහාකරකදකව. අන්ක ො

ෙරිත්වාතිඅන්කතො පක්ඛිපිත්වා. යංඑ ස්මිංඅන් කරතිකයඑතස්මිංඔොකස. 

එත්ථාවචරාති ඉමිනා යස්මා එතස්මිං අන්තකර අඤ්කඤපි චරන්ති ෙදාචි

ෙත්ථචිසම්භවකතො, තස්මාකතසංඅසඞ්ගණ්හනත්ථං‘අවචරා’තිවුත්තං. කතන

කයඑතස්මිං අන්තකරඔගාළ්හා හුත්වා චරන්තිසබ්බත්ථසදා චසම්භවකතො, 

අකධොභාකග චරන්ති අවීචිනිරයස්ස කහට්ඨා භූතුපාදායපවත්තිභාකවන, කතසං

සඞ්ගකහොෙකතො කහොති.කතහිඅවගාළ්හාවචරන්ති, අකධොභාකගවචරන්තීති 

අවචරා. එත්ථ පරියාපන්නාති ඉමිනා පන යස්මා එකත එත්ථාවචරා

අඤ්ඤත්ථාපි අවචරන්ති, නපන තත්ථපරියාපන්නා කහොන්ති, තස්මා කතසං
අඤ්ඤත්ථාපි අවචරන්තානං පරිග්ගකහො ෙකතො කහොති. ඉදානි කත එත්ථ
පරියාපන්නධම්කම රාසිසුඤ්ඤතපච්චයභාවකතො කචව සභාවකතො ච

දස්කසන්කතො ෙන්ධාතිආදිමාහ. 

1289. රූපාවචරනිද්කදකස බ්රහ්මකලොෙන්ති පඨමජ්ඣානභූමිසඞ්ඛාතං
බ්රහ්මට්ඨානං. කසසකමත්ථොමාවචරනිද්කදකස වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. 

සමාපන්නස්ස වාතිආදීසු පඨමපකදන කුසලජ්ඣානං වුත්තං, දුතිකයන

විපාෙජ්ඣානං, වුත්තංතතිකයනකිරියජ්ඣානංවුත්තන්ති කවදිතබ්බං. 

1291. අරූපාවචරනිද්කදකස ආොසානඤ්චාය නූපකගති 
ආොසානඤ්චායතනසඞ්ඛාතංභවංඋපගකත.දුතියපකදපිඑකසවනකයො.කසසං
කහට්ඨාවුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. 

1301. සරණදුෙනිද්කදකස ය්වායං තීසු අකුසලමූකලසු කමොකහො, කසො

කලොභසම්පයුත්කතො ච කලොකභන සරකණො, කදොසසම්පයුත්කතො ච කදොකසන
සරකණො. විචිකිච්ඡුද්ධච්චසම්පයුත්කතොපනකමොකහොදිට්ඨිසම්පයුත්කතනකචව 
රූපරාගඅරූපරාගසඞ්ඛාකතන ච රාගරකණන පහාකනෙට්ඨභාවකතො සරකණො
සරකජොතිකවදිතබ්කබො. 

සුත්තන්තිෙදුෙනික්කඛපෙථා 

1303. සුත්තන්තිෙදුකෙසුමාතිොෙථායංඅත්ථකතොවිකවචිතත්තායානිච
කනසං නිද්කදසපදානි කතසම්පි කහට්ඨා වුත්තනකයකනව සුවිඤ්කඤයයත්තා

කයභුකයයනඋත්තානත්ථානිඑව. ඉදංපකනත්ථවිකසසමත්තං– විජ්ජූපමදුකෙ 
තාව චක්ඛුමා කිර පුරිකසො කමඝන්ධොකර රත්තිං මග්ගං පටිපජ්ජි. තස්ස
අන්ධොරතායමග්කගොන පඤ්ඤායි.විජ්ජුනිච්ඡරිත්වාඅන්ධොරංවිද්ධංකසසි.
අථස්ස අන්ධොරවිගමා මග්කගො පාෙකටො අකහොසි. කසො දුතියම්පි ගමනං
අභිනීහරි. දුතියම්පි අන්ධොකරො ඔත්ථරි. මග්කගො න පඤ්ඤායි. විජ්ජු
නිච්ඡරිත්වා තං විද්ධංකසසි. විගකත අන්ධොකර මග්කගො පාෙකටො අකහොසි.
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තතියම්පිගමනංඅභිනීහරි. අන්ධොකරොඔත්ථරි.මග්කගොනපඤ්ඤායි. විජ්ජු
නිච්ඡරිත්වාඅන්ධොරංවිද්ධංකසසි. 

තත්ථ චක්ඛුමකතො පුරිසස්ස අන්ධොකර මග්ගපටිපජ්ජනං විය 
අරියසාවෙස්ස කසොතාපත්තිමග්ගත්ථාය විපස්සනාරම්කභො. අන්ධොකර
මග්ගස්ස අපඤ්ඤායනොකලො විය සච්චච්ඡාදෙතමං. විජ්ජුයා නිච්ඡරිත්වා
අන්ධොරස්ස විද්ධංසිතොකලොවියකසොතාපත්තිමග්කගොභාකසනඋප්පජ්ජිත්වා
සච්චච්ඡාදෙතමස්ස විකනොදිතොකලො. විගකත අන්ධොකර මග්ගස්ස
පාෙටොකලො විය කසොතාපත්තිමග්ගස්ස චතුන්නං සච්චානං පාෙටොකලො.
මග්ගස්ස පාෙටං පන මග්ගසමඞ්ගිපුග්ගලස්ස පාෙටකමව.
දුතියගමනාභිනීහාකරො විය සෙදාගාමිමග්ගත්ථාය විපස්සනාරම්කභො.
අන්ධොකර මග්ගස්ස අපඤ්ඤායනොකලො විය සච්චච්ඡාදෙතමං. දුතියං 
විජ්ජුයා නිච්ඡරිත්වා අන්ධොරස්ස විද්ධංසිතොකලො විය
සෙදාගාමිමග්කගොභාකසන උප්පජ්ජිත්වාසච්චච්ඡාදෙතමස්සවිකනොදිතොකලො.
විගකතඅන්ධොකරමග්ගස්ස පාෙටොකලොවියසෙදාගාමිමග්ගස්සචතුන්නං
සච්චානං පාෙටොකලො. මග්ගස්ස පාෙටං පන මග්ගසමඞ්ගිපුග්ගලස්ස
පාෙටකමව. තතියගමනාභිනීහාකරො විය අනාගාමිමග්ගත්ථාය 
විපස්සනාරම්කභො. අන්ධොකර මග්ගස්ස අපඤ්ඤායනොකලො විය
සච්චච්ඡාදෙතමං.තතියං විජ්ජුයානිච්ඡරිත්වා අන්ධොරස්සවිද්ධංසිතොකලො
විය අනාගාමිමග්කගොභාකසන උප්පජ්ජිත්වා සච්චච්ඡාදෙතමස්ස
විකනොදිතොකලො. විගකත අන්ධොකර මග්ගස්ස පාෙටොකලො විය
අනාගාමිමග්ගස්ස චතුන්නං සච්චානං පාෙටොකලො. මග්ගස්ස පාෙටං පන
මග්ගසමඞ්ගිපුග්ගලස්සපාෙටකමව. 

වජිරස්සපනපාසාකණොවාමණිවාඅකභජ්කජොනාමනත්ථි.යත්ථපතති 

තංවිනිවිද්ධකමවකහොති.වජිරංකඛකපන්තං අකසකසත්වාකඛකපති.වජිකරන
ගතමග්කගො නාම පුන පාෙතිකෙො න කහොති. එවකමව අරහත්තමග්ගස්ස
අවජ්ඣකිකලකසො නාම නත්ථි. සබ්බකිකලකස විනිවිජ්ඣති වජිරං විය.
අරහත්තමග්කගොපි කිකලකස කඛකපන්කතො අකසකසත්වා කඛකපති. වජිකරන
ගතමග්ගස්සපුනපාෙතිෙත්තාභාකවොවියඅරහත්තමග්කගනපහීනකිකලසානං
පුන පච්චුදාවත්තනංනාමනත්ථීති. 

1307. බාලදුෙනිද්කදකසබාකලසුඅහිරිොකනොත්තප්පානිපාෙටානි, මූලානි
ච කසසානංබාලධම්මානං.අහිරිකෙොහිඅකනොත්තප්පීචනකිඤ්චිඅකුසලංන
ෙකරොති නාමාති. එතානි ද්කව පඨමංකයව විසුං වුත්තානි. සුක්ෙපක්කඛපි
අයකමවනකයො.තථා ෙණ්හදුකෙ. 

1311.  පනීයදුෙනිද්කදකසෙතත්තාචඅෙතත්තාචතපනංකවදිතබ්බං. 

ොයදුච්චරි ාදීනි හි ෙතත්තා තපන්ති, ොයසුචරිතාදීනි අෙතත්තා. තථා හි
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පුග්ගකලො ‘ෙතංකමොයදුච්චරිත’න්තිතප්පති, ‘අෙතංකමොයසුචරිත’න්ති
තප්පති. ‘ෙතං කම වචීදුච්චරිත’න්ති තප්පති…කප.… ‘අෙතං කම 

මකනොසුචරිත’න්ති තප්පති. අතපනීකයපි එකසව නකයො. ෙලයාණොරී හි

පුග්ගකලො ‘ෙතං කම ොයසුචරිත’න්ති න තප්පති, ‘අෙතං කම
ොයදුච්චරිත’න්ති න තප්පති…කප.… ‘අෙතං කම මකනොදුච්චරිත’න්ති න

තප්පතීති(අ.නි.2.3). 

1313. අධිවචනදුෙනිද්කදකස යා ක සං ක සං ධම්මානන්ති

සබ්බධම්මග්ගහණං. සඞ්ඛායතීති සඞ්ො, සංෙථියතීති අත්කථො. කින්ති

සංෙථියති? අහන්තිමමන්ති පකරොතිපරස්සාතිසත්කතොතිභාකවොතිකපොකසොති

පුග්ගකලොති නකරොති මාණකවොති තිස්කසොති දත්කතොති, ‘මඤ්කචො පීඨං භිසි
බිම්කබොහනං’ ‘විහාකරො පරිකවණං ද්වාරං වාතපාන’න්ති එවං අකනකෙහි

ආොකරහි සංෙථියතීති ‘සඞ්ො’. සමඤ්ඤායතීති සමඤ්ඤා. කින්ති

සමඤ්ඤායති? ‘අහන්ති…කප.… වාතපාන’න්ති සමඤ්ඤායතීති ‘සමඤ්ඤා’.

පඤ්ඤාපියතීති පඤ්ඤත්ති. කවොහරියතීති කවොහාකරො. කින්ති කවොහරියති? 

‘අහ’න්ති…කප.…‘වාතපාන’න්තිකවොහරියතීතිකවොහාකරො. 

නාමන්ති චතුබ්බිධං නාමං – සාමඤ්ඤනාමං ගුණනාමං කිත්තිමනාමං
ඔපපාතිෙනාමන්ති. තත්ථ පඨමෙප්පිකෙසු මහාජකනන සම්මන්නිත්වා
ඨපිතත්තා මහාසම්මකතොති රඤ්කඤො නාමං ‘සාමඤ්ඤනාමං’ නාම. යං

සන්ධාය වුත්තං–‘‘මහාජනසම්මකතොතිකඛො, වාකසට්ඨ, මහාසම්මකතොත්කවව

පඨමංඅක්ඛරං උපනිබ්බත්ත’’න්ති(දී.නි.3.131). ධම්මෙථිකෙො පංසුකූලකෙො 
විනයධකරො කතපිටකෙො සද්කධො පසන්කනොති එවරූපං ගුණකතො ආගතනාමං
‘ගුණනාමං’ නාම. භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්කධොතිආදීනිපි තථාගතස්ස

අකනොනිනාමසතානිගුණනාමාකනව.කතනවුත්තං – 

‘‘අසඞ්කඛයයයානිනාමානි, සගුකණනමකහසිකනො; 

ගුකණනනාමමුද්කධයයං, අපිනාමසහස්සකතො’’ති. 

යං පන ජාතස්ස කුමාරෙස්ස නාමග්ගහණදිවකස දක්ඛිකණයයානං 
සක්ොරං ෙත්වා සමීකප ඨිතා ඤාතො ෙප්කපත්වා පෙප්කපත්වා ‘අයං

අසුකෙොනාමා’ති නාමං ෙකරොන්ති, ඉදං ‘කිත්තිමනාම’ නාම. යා පන

පුරිමපඤ්ඤත්ති පච්ඡමපඤ්ඤත්තියං පතති, පුරිමකවොහාකරො පච්ඡමකවොහාකර

පතති, කසයයථිදං – පුරිමෙප්කපපි චන්කදො චන්කදොකයව නාම, එතරහිපි

චන්කදොව. අතීකත සූරිකයො… සමුද්කදො… පථවී… පබ්බකතො පබ්බකතොකයව, 

නාම, එතරහිපි පබ්බකතොකයවාතිඉදං‘ඔපපාතිෙනාමං’නාම.ඉදංචතුබ්බිධම්පි
නාමං එත්ථනාමකමවකහොති. 
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නාමෙම්මන්ති නාමෙරණං. නාමකධයයන්ති නාමට්ඨපනං. නිරුත්තීති 

නාමනිරුත්ති. බයඤ්ජනන්ති නාමබයඤ්ජනං. යස්මා පකනතං අත්ථං

බයඤ්කජතිතස්මාඑවංවුත්තං. අභිලාකපොති නාමාභිලාකපොව. සබ්කබවධම්මා

අධිවචනපථාති අධිවචනස්ස කනොපථධම්කමො නාම නත්ථි. එෙධම්කමො

සබ්බධම්කමසු නිපතති, සබ්බධම්මා එෙධම්මස්මිං නිපතන්ති. ෙථං? අයඤ්හි

නාමපඤ්ඤත්ති එෙධම්කමො, කසො සබ්කබසු චතුභූමෙධම්කමසු නිපතති.
සත්කතොපිසඞ්ඛාකරොපිනාමකතොමුත්තකෙොනාමනත්ථි. 

අටවීපබ්බතාදීසුරුක්කඛොපිජානපදානංභාකරො.කතහි ‘අයංකිං රුක්කඛො
නාමා’ති පුට්ඨා ‘ඛදිකරො’ ‘පලාකසො’ති අත්තනා ජානනෙනාමං ෙකථන්ති.
යස්ස නාමං න ජානන්ති තම්පි ‘අනාමකෙො’ නාමාති වදන්ති. තම්පි තස්ස 

නාමකධයයකමව හුත්වා තිට්ඨති. සමුද්කද මච්ඡෙච්ඡපාදීසුපි එකසව නකයො.
ඉතකරද්කව දුොඉමිනාසමානත්ථාඑව. 

1316. නාමරූපදුකෙ නාමෙරණට්කඨනචනමනට්කඨනච නාමනට්කඨන

ච නාමං. තත්ථ චත්තාකරො ඛන්ධා තාව නාමෙරණට්කඨන ‘නාමං’. යථා හි

මහාජනසම්මතත්තා මහාසම්මතස්ස මහාසම්මකතොති නාමං අකහොසි, යථා වා

මාතාපිතකරො‘අයංතිස්කසොනාමකහොතු, ඵුස්කසොනාම කහොතූ’තිඑවංපුත්තස්ස

කිත්තිමනාමං ෙකරොන්ති, යථා වා ‘ධම්මෙථිකෙො’ ‘විනයධකරො’ති ගුණකතො

නාමං ආගච්ඡති, න එවං කවදනාදීනං. කවදනාදකයො හි මහාපථවීආදකයො විය
අත්තකනොනාමං ෙකරොන්තාවඋප්පජ්ජන්ති.කතසුඋප්පන්කනසුකතසංනාමං
උප්පන්නකමවකහොති.නහි කවදනංඋප්පන්නං ‘ත්වංකවදනානාමකහොහී’ති
කෙොචි භණති. න ච තස්සා නාමග්ගහණකිච්චං අත්ථි. යථා පථවියා

උප්පන්නාය ‘ත්වං පථවී නාම කහොහී’ති නාමග්ගහණකිච්චං නත්ථි, 
චක්ෙවාළසිකනරුචන්දිමසූරියනක්ඛත්කතසු උප්පන්කනසු ‘ත්වං චක්ෙවාළං

නාමකහොහි ත්වංනක්ඛත්තංනාමකහොහී’තිනාමග්ගහණකිච්චංනත්ථි, නාමං

උප්පන්නකමව කහොති, ඔපපාතිෙපඤ්ඤත්තියං නිපතති, එවං කවදනාය
උප්පන්නාය ‘ත්වං කවදනා නාම කහොහී’ති නාමග්ගහණකිච්චං නත්ථි. තාය 

උප්පන්නාය කවදනාති නාමං උප්පන්නකමව කහොති. ඔපපාතිෙපඤ්ඤත්තියං

නිපතති. සඤ්ඤාදීසුපි එකසව නකයො. අතීකතපි හි කවදනා කවදනාකයව, 

සඤ්ඤා… සඞ්ඛාරා… විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණකමව. අනාගකතපි, 
පච්චුප්පන්කනපි. නිබ්බානං පන සදාපි නිබ්බානකමවාති. ‘නාමෙරණට්කඨන’
නාමං. 

‘නමනට්කඨනා’පි කචත්ථ චත්තාකරො ඛන්ධා නාමං. කත හි

ආරම්මණාභිමුඛා නමන්ති. ‘නාමනට්කඨන’ සබ්බම්පි නාමං. චත්තාකරො හි
ඛන්ධා ආරම්මකණ අඤ්ඤමඤ්ඤං නාකමන්ති. නිබ්බානං 
ආරම්මණාධිපතිපච්චයතායඅත්තනිඅනවජ්ජධම්කමනාකමති. 
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1318. අවිජ්ජාභවතණ්හාවට්ටමූලසමුදාචාරදස්සනත්ථංගහිතා. 

1320. භවිස්සතිඅත් ාචකලොකෙොචාතිඛන්ධපඤ්චෙංඅත්තාචකලොකෙො

චාති ගකහත්වා ‘තං භවිස්සතී’තිගහණාොකරනනිවිට්ඨා සස්ස දිට්ඨි. දුතියා 

‘නභවිස්සතී’ති ආොකරනනිවිට්ඨාඋච්කඡදදිට්ඨි. 

1326. පුබ්බන් ං ආරබ්භාතිඅතීතකෙොට්ඨාසංආරම්මණංෙරිත්වා.ඉමිනා

බ්රහ්මජාකල ආගතා අට්ඨාරස පුබ්බන්තානුදිට්ඨිකයො ගහිතා. අපරන් ං 

ආරබ්භාති අනාගතකෙොට්ඨාසංආරම්මණංෙරිත්වා. ඉමිනා තත්කථවආගතා 
චතුචත්තාලීසඅපරන්තානුදිට්ඨිකයොගහිතා. 

1332. කදොවචස්සතානිද්කදකස සහධම්මිකෙ වුච්චමාකනති සහධම්මිෙං 

නාමයංභගවතාපඤ්ඤත්තංසික්ඛාපදං, තස්මිං වත්ථුං දස්කසත්වාආපත්තිං 

ආකරොකපත්වා ‘ඉදං නාම ත්වං ආපත්තිං ආපන්කනො, ඉඞ්ඝ කදකසහි වුට්ඨාහි

පටිෙකරොහී’ති වුච්චමාකන. කදොවචස්සායන්තිආදීසු එවං කචොදියමානස්ස 
පටිකචොදනාය වා අප්පදක්ඛිණගාහිතාය වා දුබ්බචස්ස ෙම්මං කදොවචස්සායං.

තකදව කදොවචස්සන්තිපි වුච්චති. තස්ස භාකවො කදොවචස්සියං. ඉතරං තස්කසව

කවවචනං. විප්පටිකූලගාහි ාති විකලොමගාහිතා. විකලොමගහණසඞ්ඛාකතන
විපච්චනීකෙන සාතං අස්සාති විපච්චනීෙසාකතො. ‘පටාණිෙගහණං ගකහත්වා
එෙපකදකනව තං නිස්සද්දමොසි’න්ති සුඛං පටිලභන්තස්කසතං අධිවචනං.

තස්ස භාකවො විපච්චනීෙසා  ා. ඔවාදං අනාදියනවකසන අනාදරස්ස භාකවො 

අනාදරියං. ඉතරං තස්කසව කවවචනං. අනාදියනාොකරො වා අනාදර ා. 

ගරුවාසං අවසනවකසන උප්පන්කනො අගාරවභාකවො අගාරව ා. 

සකජට්ඨෙවාසංඅවසනවකසනඋප්පන්කනොඅප්පටිස්සවභාකවො අප්පටිස්සව ා.

අයං වුච්චතීති අයං එවරූපා කදොවචස්සතා නාම වුච්චති. අත්ථකතො පකනසා

කතනාොකරන පවත්තා චත්තාකරො ඛන්ධා, සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකයව වාති. 

පාපමිත්  ාදීසුපි එකසව නකයො. කදොවචස්සතා පාපමිත්තතාදකයො හි විසුං 
කචතසිෙධම්මානාමනත්ථි. 

1333. නත්ථි එකතසංසද්ධාති අස්සද්ධා; බුද්ධාදීනිවත්ථූනිනසද්දහන්තීති

අත්කථො. දුස්සීලාති සීලස්සදුන්නාමංනත්ථි, නිස්සීලාතිඅත්කථො. අප්පස්සු ාති

සුතරහිතා. පඤ්ච මච්ඡරියානි එකතසං අත්ථීති මච්ෙරිකනො. දුප්පඤ්ඤාති

නිප්පඤ්ඤා. කසවනෙවකසන කසවනා. බලවකසවනා නිකසවනා. 

සබ්බකතොභාකගන කසවනා සංකසවනා. උපසග්ගවකසනවාපදංවඩ්ඪිතං.තීහිපි

කසවනාව ෙථිතා. භජනාති උපසඞ්ෙමනා. සම්භජනාති සබ්බකතොභාකගන

භජනා. උපසග්ගවකසන වා පදං වඩ්ඪිතං. භත්තීති දළ්හභත්ති. සම්භත්තීති 
සබ්බකතොභාකගනභත්ති.උපසග්ගවකසනවාපදංවඩ්ඪිතං.ද්වීහිපිදළ්හභත්ති
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එව ෙථිතා.  ංසම්පවඞ්ෙ ාති කතසු පුග්ගකලසු ොකයන කචව චිත්කතන ච

සම්පවඞ්ෙභාකවො; තන්නින්නතාතප්කපොණතාතප්පබ්භාරතාතිඅත්කථො. 

1334. කසොවචස්සතාදුෙනිද්කදකසොපිවුත්තපටිපක්ඛනකයනකවදිතබ්කබො. 

1336. පඤ්චපි ආපත්තික්ෙන්ධාති මාතිොනිද්කදකසන ‘පාරාජිෙං
සඞ්ඝාදිකසසං පාචිත්තියංපාටිකදසනීයංදුක්ෙට’න්තිඉමාපඤ්චආපත්තිකයො. 

සත් පි ආපත්තික්ෙන්ධාති විනයනිද්කදකසන ‘පාරාජිෙං සඞ්ඝාදිකසසං
ථුල්ලච්චයං පාචිත්තියං පාටිකදසනීයං දුක්ෙටං දුබ්භාසිත’න්ති ඉමා සත්ත
ආපත්තිකයො.තත්ථසහවත්ථුනාතාසංආපත්තීනංපරිච්කඡදජානනෙපඤ්ඤා 

ආපත්තිකුසල ා නාම. සහ ෙම්මවාචාය 

ආපත්තිවුට්ඨානපරිච්කඡදජානනෙපඤ්ඤාපන ආපත්තිවුට්ඨානකුසල ා නාම. 

1338. සමාපජ්ජිතබ්බකතො සමාපත්ති. සහ පරිෙම්කමන

අප්පනාපරිච්කඡදජානනෙපඤ්ඤා පන සමාපත්තිකුසල ා නාම. ‘චන්කද වා
සූරිකයවානක්ඛත්කතවාඑත්තෙං ඨානංගකතවුට්ඨහිස්සාමී’තිඅවිරජ්ඣිත්වා

තස්මිංකයවසමකයවුට්ඨානෙපඤ්ඤාය අත්ථිතාය සමාපත්තිවුට්ඨානකුසල ා 
නාම. 

1340. අට්ඨාරසන්නං ධාතූනං 

උග්ගහමනසිොරසවනධාරණපරිච්කඡදජානනෙපඤ්ඤා ධාතුකුසල ා නාම. 

තාසංකයවඋග්ගහමනසිොරජානනෙපඤ්ඤා මනසිොරකුසල ා නාම. 

1342. ද්වාදසන්නං ආයතනානං
උග්ගහමනසිොරසවනධාරණපරිච්කඡදජානනෙපඤ්ඤා ලතා නාම. තීසුපි වා 
එතාසු කුසලතාසු උග්ගකහො මනසිොකරො සවනං සම්මසනං පටිකවකධො

පච්චකවක්ඛණාතිසබ්බං වට්ටති.තත්ථසවනඋග්ගහපච්චකවක්ඛණාකලොකියා, 
පටිකවකධො කලොකුත්තකරො. සම්මසනමනසිොරා කලොකියකලොකුත්තරමිස්සො.

‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’තිආදීනි (විභ. අට්ඨ. 225) පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කග
ආවිභවිස්සන්ති. ‘ඉමිනා පන පච්චකයන ඉදං කහොතී’ති ජානනෙපඤ්ඤා 

පටිච්චසමුප්පාදකුසල ා නාම. 

1344. ඨානාට්ඨානකුසලතාදුෙනිද්කදකස කහතූ පච්චයාති උභයම්කපතං 
අඤ්ඤමඤ්ඤකවවචනං. චක්ඛුපසාකදො හි රූපං ආරම්මණං ෙත්වා
උප්පජ්ජනෙස්ස චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස කහතු කචව පච්චකයො ච. තථා

කසොතපසාදාදකයො කසොතවිඤ්ඤාණාදීනං, අම්බබීජාදීනි ච අම්බඵලාදීනං.

දුතියනකය කය කය ධම්මාති විසභාගපච්චයධම්මානං නිදස්සනං. කයසං

කයසන්ති විසභාගපච්චයසමුප්පන්නධම්මනිදස්සනං. න කහතූ න පච්චයාති 
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චක්ඛුපසාකදො සද්දං ආරම්මණං ෙත්වා උප්පජ්ජනෙස්ස කසොතවිඤ්ඤාණස්ස
න කහතු න පච්චකයො. තථා කසොතපසාදාදකයො අවකසසවිඤ්ඤාණාදීනං.
අම්බාදකයොචතාලාදීනංඋප්පත්තියාති එවමත්කථොකවදිතබ්කබො. 

1346. අජ්ජවමද්දවනිද්කදකස නීචචිත්  ාති පදමත්තකමව විකසකසො.
තස්සත්කථො – මානාභාකවනනීචං චිත්තං අස්සාතිනීචචිත්කතො. නීචචිත්තස්ස
භාකවො නීචචිත්තතා. කසසං චිත්තුජුෙතාචිත්තමුදුතානං පදභාජනීකය 
ආගතකමව. 

1348. ඛන්තිනිද්කදකස ඛමනෙවකසන ෙන්ති. ඛමනාොකරො ෙමන ා. 

අධිවාකසන්ති එතාය, අත්තකනො උපරි ආකරොකපත්වා වාකසන්ති, න 

පටිබාහන්ති, නපච්චනීෙතායතිට්ඨන්තීති අධිවාසන ා. අචණ්ඩිෙස්සභාකවො 

අචණ්ඩික්ෙං. අනසුකරොකපොති අසුකරොකපො වුච්චති න සම්මාකරොපිතත්තා
දුරුත්තවචනං. තප්පටිපක්ඛකතො අනසුකරොකපො සුරුත්තවාචාති අත්කථො.

එවකමත්ථ ඵලූපචාකරන ොරණං නිද්දිට්ඨං. අත් මන ා චිත් ස්සාති

කසොමනස්සවකසන චිත්තස්ස සෙමනතා, අත්තකනො චිත්තසභාකවොකයව, න 
බයාපන්නචිත්තතාතිඅත්කථො. 

1349. කසොරච්චනිද්කදකස ොයිකෙො අවීතික්ෙකමොතිතිවිධංොයසුචරිතං. 

වාචසිකෙො අවීතික්ෙකමොති චතුබ්බිධං වචීසුචරිතං. ොයිෙවාචසිකෙොති ඉමිනා

ොයවචීද්වාරසමුට්ඨිතං ආජීවට්ඨමෙසීලං පරියාදියති. ඉදං වුච්චති

කසොරච්චන්තිඉදංපාපකතොසුට්ඨුඔරතත්තාකසොරච්චං නාමවුච්චති. සබ්කබොපි

සීලසංවකරොති ඉදං යස්මා න කෙවලං ොයවාචාකහව අනාචාරං ආචරති

මනසාපිආචරතිඑව, තස්මාමානසිෙසීලංපරියාදායදස්කසතුං වුත්තං. 

1350. සාඛලයනිද්කදකස අණ්ඩොති යථා සකදොකස රුක්කඛ අණ් ොනි 

උට්ඨහන්ති, එවං සකදොසතාය ඛුංසනවම්භනාදිවචකනහි අණ් ො ජාතා. 

ෙක්ෙසාති පූතිො සා යථා නාම පූතිරුක්කඛො ෙක්ෙකසො කහොති 
පග්ඝරිතචුණ්කණො එවං ෙක්ෙසා කහොති. කසොතං ඝංසයමානා විය පවිසති.

කතනවුත්තං ‘ෙක්ෙසා’ති. පරෙටුොතිපකරසංෙටුොඅමනාපාකදොසජනනී. 

පරාභිසජ්ජනීති කුටිලෙණ්ටෙසාඛා විය චම්කමසු විජ්ඣිත්වා පකරසං 

අභිසජ්ජනී, ගන්තුොමානම්පි ගන්තුං අදත්වා ලග්ගනොරී. කෙොධසාමන් ාති

කෙොධස්ස ආසන්නා. අසමාධිසංවත් නිොති අප්පනාසමාධිස්ස වා
උපචාරසමාධිස්ස වා අසංවත්තනිො. ඉති සබ්බාකනකවතානි සකදොසවාචාය

කවවචනානි.  ථාරූපිං වාචං පහායාති ඉදං ඵරුසවාචං අප්පජහිත්වා ඨිතස්ස 
අන්තරන්තකර පවත්තාපි සණ්හවාචා අසණ්හවාචා එව නාමාති දීපනත්ථං
වුත්තං. 
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කනළාති එළං වුච්චති කදොකසො. නාස්සා එළන්ති කනළා; නිද්කදොසාති

අත්කථො.‘‘කනළඞ්කගොකසතපච්ඡාකදො’’ති(උදා. 65; සං.නි.4.347; කපටකෙො.

25) එත්ථ වුත්තකනළං විය. ෙණ්ණසුොති බයඤ්ජනමධුරතාය ෙණ්ණානං

සුඛා, සූචිවිජ්ඣනංවිය ෙණ්ණසූලංනජකනති.අත්ථමධුරතායසරීකරකෙොපං

අජකනත්වා කපමං ජකනතීති කපමනීයා. හදයං ගච්ඡති, අප්පටිහඤ්ඤමානා

සුකඛන චිත්තං පවිසතීති හදයඞ්ගමා. ගුණපරිපුණ්ණතාය පුකර භවාති කපොරී. 

පුකරසංවඩ්ෙනාරීවියසුකුමාරාතිපිකපොරී.පුරස්සඑසාතිපි කපොරී; නගරවාසීනං
ෙථාති අත්කථො. නගරවාසිකනො හි යුත්තෙථා කහොන්ති. පිතිමත්තං පිතාති
භාතිමත්තං භාතාති වදන්ති. එවරූපී ෙථා බහුකනො ජනස්ස ෙන්තා කහොතීති 

බහුජනෙන් ා. ෙන්තභාකවකනව බහුකනො ජනස්ස මනාපා චිත්තවුඩ්ඪිෙරාති 

බහුජනමනාපා.යා ත්ථාතියා තස්මිංපුග්ගකල. සණ්හවාච ාතිමට්ඨවාචතා. 

සඛිලවාච ාතිමුදුවාචතා. අඵරුසවාච ාති අෙක්ඛළවාචතා. 

1351. පටිසන්ථාරනිද්කදකස ආමිසපටිසන්ථාකරොති ආමිසඅලාකභන
අත්තනා සහ පකරසං ඡද්දං යථා පිහිතං කහොති පටිච්ඡන්නං එවං ආමිකසන

පටිසන්ථරණං. ධම්මපටිසන්ථාකරොති ධම්මස්ස අප්පටිලාකභන අත්තනා සහ

පකරසං ඡද්දං යථා පිහිතං කහොතිපටිච්ඡන්නං, එවං ධම්කමනපටිසන්ථරණං. 

පටිසන්ථාරකෙො කහොතීති ද්කවකයව හි කලොෙසන්නිවාසස්ස ඡද්දානි, කතසං
පටිසන්ථාරකෙො කහොති. ආමිසපටිසන්ථාකරන වා ධම්මපටිසන්ථාකරන වාති

ඉමිනා දුවිකධන පටිසන්ථාකරන පටිසන්ථාරකෙො කහොති, පටිසන්ථරති, 

නිරන්තරංෙකරොති. 

තත්රායංආදිකතොපට්ඨායෙථා–පටිසන්ථාරකෙනහිභික්ඛුනා ආගන්තුෙං

ආගච්ඡන්තංදිස්වාවපච්චුග්ගන්ත්වාපත්තචීවරං ගකහතබ්බං, ආසනංදාතබ්බං, 

තාලවණ්කටන බීජිතබ්බං, පාදා කධොවිත්වා මක්කඛතබ්බා, සප්පිඵාණිකත සති

කභසජ්ජං දාතබ්බං, පානීකයනපුච්ඡතබ්කබො, ආවාකසො පටිජග්ගිතබ්කබො. එවං
එෙකදකසනආමිසපටිසන්ථාකරොෙකතොනාමකහොති. 

සායං පන නවෙතකරපි අත්තකනො උපට්ඨානං අනාගකතකයව, තස්ස
සන්තිෙං ගන්ත්වා නිසීදිත්වා අවිසකය අපුච්ඡත්වා තස්ස විසකය පඤ්කහො

පුච්ඡතබ්කබො. ‘තුම්කහ ෙතරභාණො’ති අපුච්ඡත්වා තුම්හාෙං
‘ආචරියුපජ්ඣායාෙතරංගන්ථං වළඤ්කජන්තී’තිපුච්ඡත්වාපකහොනෙට්ඨාකන
පඤ්කහොපුච්ඡතබ්කබො.සකචෙකථතුං සක්කෙොතිඉච්කචතංකුසලං.කනොකච
සක්කෙොති සයං ෙකථත්වා දාතබ්බං. එවං එෙකදකසන ධම්මපටිසන්ථාකරො
ෙකතොනාමකහොති. 

සකච අත්තකනො සන්තිකෙවසතිතංආදායනිබද්ධං පිණ් ාය චරිතබ්බං.
සකචගන්තුොකමොකහොතිපුනදිවකසගමනසභාකගනතංආදායඑෙස්මිංගාකම 
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පිණ් ාය චරිත්වා උකයයොකජතබ්කබො. සකච අඤ්ඤස්මිං දිසාභාකග භික්ඛූ
නිමන්තිතා කහොන්තිතංභික්ඛුංඉච්ඡමානංආදායගන්තබ්බං. ‘න මය්හංඑසා 
දිසාසභාගා’තිගන්තුංඅනිච්ඡන්කතකසසභික්ඛූකපකසත්වාතංආදායපිණ් ාය 

චරිතබ්බං. අත්තනා ලද්ධාමිසං තස්ස දාතබ්බං. එවං ‘ආමිසපටිසන්ථාකරො’
ෙකතොනාම කහොති. 

ආමිසපටිසන්ථාරකෙන පන අත්තනා ලද්ධං ෙස්ස දාතබ්බන්ති? 

ආගන්තුෙස්සතාවදාතබ්බං.සකචගිලාකනොවාඅවස්සිකෙොවාඅත්ථි, කතසම්පි
දාතබ්බං. ආචරියුපජ්ඣායානං දාතබ්බං. භණ් ගාහෙස්ස දාතබ්බං.
සාරාණීයධම්මපූරකෙන පන සතවාරම්පි සහස්සවාරම්පි ආගතාගතානං

කථරාසනකතොපට්ඨායදාතබ්බං.පටිසන්ථාරකෙනපන කයනකයනනලද්ධං, 
තස්සතස්ස දාතබ්බං.බහිගාමංනික්ඛමිත්වාජිණ්ණෙංවාඅනාථං භික්ඛුංවා
භික්ඛුනිංවාදිස්වාකතසම්පිදාතබ්බං. 

තත්රිදං වත්ථු – කචොකරහි කිර ගුත්තසාලගාකම පහකත තඞ්ඛණඤ්කඤව 
එො නිකරොධකතො වුට්ඨිතා ඛීණාසවත්කථරී දහරභික්ඛුනියා භණ් ෙං
ගාහාකපත්වා මහාජකනන සද්ධිං මග්ගං පටිපජ්ජිත්වා ඨිතමජ්ඣන්හිකෙ
නකුලනගරගාමද්වාරං පත්වා රුක්ඛමූකල නිසීදි. තස්මිං සමකය
ොළවල්ලමණ් පවාසී මහානාගත්කථකරොනකුලනගරගාකමපිණ් ායචරිත්වා
නික්ඛන්කතොකථරිංදිස්වාභත්කතන ආපුච්ඡ.සා ‘පත්කතොකමනත්ථී’තිආහ.
කථකරො ‘ඉමිනාවභුඤ්ජථා’තිසහපත්කතනඅදාසි. කථරීභත්තකිච්චංෙත්වා

පත්තංකධොවිත්වාකථරස්සදත්වාආහ–‘අජ්ජතාව භික්ඛාචාකරනකිලමිස්සථ, 

ඉකතො පට්ඨාය පන කවො භික්ඛාචාරපරිත්තාකසො නාමන භවිස්සති, තාතා’ති.
තකතො පට්ඨාය කථරස්ස ඌනෙහාපණග්ඝනකෙො පිණ් පාකතො නාම න
උප්පන්නපුබ්කබො. අයං‘ආමිසපටිසන්ථාකරො’නාම. 

ඉමංපටිසන්ථාරංෙත්වාභික්ඛුනාසඞ්ගහපක්කඛඨත්වාතස්ස භික්ඛුකනො

ෙම්මට්ඨානංෙකථතබ්බං, ධම්කමොවාකචතබ්කබො, කුක්කුච්චංවිකනොකදතබ්බං, 

උප්පන්නං කිච්චං ෙරණීයං ොතබ්බං, අබ්භානවුට්ඨානමානත්තපරිවාසා
දාතබ්බා. පබ්බජ්ජාරකහො පබ්බාකජතබ්කබො උපසම්පදාරකහො
උපසම්පාකදතබ්කබො. භික්ඛුනියාපි අත්තකනො සන්තිකෙ උපසම්පදං

ආෙඞ්ඛමානායෙම්මවාචංොතුංවට්ටති.අයං ‘ධම්මපටිසන්ථාකරො’නාම. 

ඉකමහි ද්වීහි පටිසන්ථාකරහි පටිසන්ථාරකෙො භික්ඛු අනුප්පන්නං ලාභං

උප්පාකදති, උප්පන්නං ථාවරං ෙකරොති, සභයට්ඨාකන අත්තකනො ජීවිතං
රක්ඛති කචොරනාගරඤ්කඤො පත්තග්ගහණහත්කථකනව අග්ගං ගකහත්වා
පත්කතකනවභත්තංආකිරන්කතොකථකරොවිය.අලද්ධලාභුප්පාදකනපනඉකතො 
පලායිත්වා පරතීරං ගකතන මහානාගරඤ්ඤා එෙස්ස කථරස්ස සන්තිකෙ
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සඞ්ගහං ලභිත්වා පුන ආගන්ත්වා රජ්කජ පතිට්ඨිකතන කසතම්බඞ්ගකණ
යාවජීවං පවත්තිතං මහාකභසජ්ජදානවත්ථු ෙකථතබ්බං.
උප්පන්නලාභථාවරෙරකණදීඝභාණෙඅභයත්කථරස්සහත්ථකතො පටිසන්ථාරං
ලභිත්වා කචතියපබ්බකත කචොකරහි භණ් ෙස්ස අවිලුත්තභාකව වත්ථු 
ෙකථතබ්බං. 

1352. ඉන්ද්රිකයසු අගුත්තද්වාරතානිද්කදකස චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති
ොරණවකසන චක්ඛූති ලද්ධකවොහාකරන රූපදස්සනසමත්කථන 

චක්ඛුවිඤ්ඤාකණනරූපංදිස්වා.කපොරාණාපනාහු–‘‘චක්ඛුරූපංන පස්සති, 

අචිත්තෙත්තා; චිත්තංනපස්සති, අචක්ඛුෙත්තා; ද්වාරාරම්මණසඞ්ඝට්ටකනන
පනපසාදවත්ථුකෙනචිත්කතනපස්සති.ඊදිසීපකනසා‘ධනුනා විජ්ජතී’තිආදීසු
විය සසම්භාරෙථා නාම කහොති. තස්මා චක්ඛුවිඤ්ඤාකණන රූපං දිස්වා’’ති

අයකමකවත්ථ අත්කථොති. නිමිත් ග්ගාහීති ඉත්ථිපුරිසනිමිත්තං වා

සුභනිමිත්තාදිෙං වා කිකලසවත්ථුභූතං නිමිත්තං ඡන්දරාගවකසන ගණ්හාති, 

දිට්ඨමත්කතකයව න සණ්ඨාති. අනුබයඤ්ජනග්ගාහීති කිකලසානං
අනුබයඤ්ජනකතො පාෙටභාවෙරණකතො අනුබයඤ්ජනන්ති ලද්ධකවොහාරං
හත්ථපාදසිතහසිතෙථිතආකලොකිතවිකලොකිතාදිකභදං ආොරං ගණ්හාති. 

යත්වාධිෙරණකමනන්තිආදිම්හි යංොරණායස්ස චක්ඛුන්ද්රියාසංවරස්ස කහතු, 
එතං පුග්ගලං සතිෙවාකටන චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතං අපිහිතචක්ඛුද්වාරං හුත්වා
විහරන්තං එකත අභිජ්ඣාදකයො ධම්මා අන්වාස්සකවයයං අනුබන්කධයයං

අජ්කඣොත්ථකරයයං.  ස්ස සංවරාය න පටිපජ්ජතීති තස්ස චක්ඛුන්ද්රියස්ස
සතිෙවාකටන පිදහනත්ථාය න පටිපජ්ජති. එවංභූකතොකයව ච න රක්ඛති

චක්ඛුන්ද්රියං, නචක්ඛුන්ද්රිකයසංවරං ආපජ්ජතීතිවුච්චති. 

තත්ථ කිඤ්චාපි චක්ඛුන්ද්රිකය සංවකරො වා අසංවකරො වා නත්ථි, න හි
චක්ඛුපසාදං නිස්සාය සති වා මුට්ඨස්සච්චං වා උප්පජ්ජති. අපිච යදා 
රූපාරම්මණං චක්ඛුස්ස ආපාථමාගච්ඡති තදා භවඞ්කග ද්වික්ඛත්තුං
උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්කධ කිරියමකනොධාතු ආවජ්ජනකිච්චං සාධයමානා 

උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣති. තකතො චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්චං, තකතො

විපාෙමකනොධාතු සම්පටිච්ඡනකිච්චං, තකතො

විපාොකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු සන්තීරණකිච්චං, තකතො
කිරියාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු කවොට්ඨබ්බනකිච්චං සාධයමානා
උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣති. තදනන්තරං ජවනං ජවති. තත්රාපි කනව
භවඞ්ගසමකයනආවජ්ජනාදීනං අඤ්ඤතරසමකය සංවකරො වා අසංවකරො වා
අත්ථි. ජවනක්ඛකණ පන දුස්සීලයං වා මුට්ඨස්සච්චං වා අඤ්ඤාණං වා 

අක්ඛන්තිවාකෙොසජ්ජංවාඋප්පජ්ජති, අසංවකරොකහොති. 
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පටුන 

එවං කහොන්කතො පන කසො ‘චක්ඛුන්ද්රිකය අසංවකරො’ති වුච්චති. ෙස්මා? 

යස්මා තස්මිං අසංවකර සති ද්වාරම්පි අගුත්තං කහොති, භවඞ්ගම්පි, 

ආවජ්ජනාදීනිපිවීථිචිත්තානි.යථාකිං? යථානගකරචතූසුද්වාකරසුඅසංවුකතසු 

කිඤ්චාපි අන්කතොඝරද්වාරකෙොට්ඨෙගබ්භාදකයො සුසංවුතා, තථාපි
අන්කතොනගකරසබ්බං භණ් ංඅරක්ඛිතංඅකගොපිතකමවකහොති.නගරද්වාකරන
හි පවිසිත්වා කචොරා යදිච්ඡෙං ෙකරයයං. එවකමව ජවකන දුස්සීලයාදීසු

උප්පන්කනසු තස්මිං අසංවකර සති ද්වාරම්පි අගුත්තං කහොති, භවඞ්ගම්පි, 
ආවජ්ජනාදීනිපිවීථිචිත්තානීති. 

කසොක නසද්දංසුත්වාතිආදීසුපිඑකසවනකයො. යාඉකමසන්තිඑවංසංවරං
අනාපජ්ජන්තස්ස ඉකමසං ඡන්නං ඉන්ද්රියානං යා අගුත්ති යා අකගොපනා කයො

අනාරක්කඛොකයොඅසංවකරො, අථෙනං, අපිදහනන්ති අත්කථො. 

1353. කභොජකන අමත්තඤ්ඤුතානිද්කදකස ඉකධෙච්කචොති ඉමස්මිං

සත්තකලොකෙ එෙච්කචො. අප්පටිසඞ්ොති පටිසඞ්ඛානපඤ්ඤාය අජානිත්වා 

අනුපධාකරත්වා. අකයොනිකසොති අනුපාකයන. ආහාරන්ති

අසිතපීතාදිඅජ්කඣොහරණීයං. ආහාකරතීති පරිභුඤ්ජති අජ්කඣොහරති. 

දවායාතිආදි අනුපායදස්සනත්ථං වුත්තං. අනුපාකයන හි ආහාකරන්කතො 

දවත්ථාය මදත්ථාය මණ් නත්ථාය විභූසනත්ථාය වා ආහාකරති, කනො

ඉදමත්ථිතං පටිච්ච. යා තත්ථ අසන්තුට්ඨි ාති යා තස්මිං අකයොනිකසො

ආහාරපරිකභොකග අසන්තුස්සනා අසන්තුට්ඨිභාකවො. අමත් ඤ්ඤු ාති

අමත්තඤ්ඤුභාකවො, පමාණසඞ්ඛාතායමත්තායඅජානනං. අයංවුච්චතීතිඅයං
අපච්චකවක්ඛිතපරිකභොගවකසන පවත්තා කභොජකන අමත්තඤ්ඤුතා නාම
වුච්චති. 

1354. ඉන්ද්රිකයසු ගුත්තද්වාරතානිද්කදකස චක්ඛුනාතිආදිවුත්තනකයකනව

කවදිතබ්බං. න නිමිත් ග්ගාහී කහොතීති ඡන්දරාගවකසන වුත්තප්පොරං
නිමිත්තං න ගණ්හාති. එවං කසසපදානිපි වුත්තපටිපක්ඛනකයකනව 
කවදිතබ්බානි. යථා ච කහට්ඨා ‘ජවකන දුස්සීලයාදීසු උප්පන්කනසු තස්මිං

අසංවකර සති, ද්වාරම්පි අගුත්තං කහොති, භවඞ්ගම්පි, ආවජ්ජනාදීනිපි

වීථිචිත්තානී’ති වුත්තං, එවමිධ තස්මිං සීලාදීසුඋප්පන්කනසු ද්වාරම්පි ගුත්තං

කහොති, භවඞ්ගම්පි, ආවජ්ජනාදීනිපිවීථිචිත්තානි.යථාකිං? යථානගරද්වාකරසු

සුසංවුකතසු, කිඤ්චාපි අන්කතොඝරාදකයො අසංවුතා කහොන්ති, තථාපි
අන්කතොනගකර සබ්බං භණ් ං සුරක්ඛිතං සුකගොපිතකමව කහොති –
නගරද්වාකරසුපිහිකතසුකචොරානංපකවකසොනත්ථි–එවකමවජවකන සීලාදීසු

උප්පන්කනසුද්වාරම්පිගුත්තංකහොති, භවඞ්ගම්පි, ආවජ්ජනාදීනිපි වීථිචිත්තානි.
තස්මා ජවනක්ඛකණ උප්පජ්ජමාකනොපි ‘චක්ඛුන්ද්රිකය සංවකරො’ති වුත්කතො. 

කසොක නසද්දංසුත්වාතිආදීසුපිඑකසවනකයො. 
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1355. කභොජකන මත්තඤ්ඤුතානිද්කදකස පටිසඞ්ො කයොනිකසො ආහාරං

ආහාකරතීති පටිසඞ්ඛානපඤ්ඤාය ජානිත්වා උපාකයන ආහාරං පරිභුඤ්ජති.

ඉදානිතංඋපායංදස්කසතුං කනවදවායාතිආදිවුත්තං. 

තත්ථ ‘කනව දවායා’ති දවත්ථාය නආහාකරති. තත්ථ නටලඞ්ඝොදකයො
දවත්ථාය ආහාකරන්ති නාම. යඤ්හි කභොජනං භුත්තස්ස 

නච්චගීතෙබයසිකලොෙසඞ්ඛාකතොදකවොඅතිකරෙතකරනපටිභාති, තංකභොජනං
අධම්කමනවිසකමන පරිකයසිත්වා කතආහාකරන්ති. අයං පනභික්ඛුඑවංන
ආහාකරති. 

න මදායාති මානමදපුරිසමදානං වඩ්ෙනත්ථාය න ආහාකරති. තත්ථ 
රාජරාජමහාමත්තා මදත්ථාය ආහාකරන්ති නාම. කත හි අත්තකනො
මානමදපුරිසමදානං වඩ්ෙනත්ථාය පිණ් රසකභොජනාදීනි පණීතකභොජනානි
භුඤ්ජන්ති.අයංපනභික්ඛුඑවංන ආහාකරති. 

නමණ්ඩනායාතිසරීරමණ් නත්ථායන ආහාකරති.තත්ථරූපූපජීවිනිකයො

මාතුගාමා අන්කතපුරිොදකයො ච සප්පිඵාණිතං නාම පිවන්ති, කත හි සිනිද්ධං

මුදුංමන්දංකභොජනංආහාකරන්ති‘එවංකනොඅඞ්ගලට්ඨි සුසණ්ඨිතා භවිස්සති, 
සරීකරඡවිවණ්කණොපසන්කනොභවිස්සතී’ති. අයංපනභික්ඛුඑවංනආහාකරති. 

න විභූසනායාති සරීකර මංසවිභූසනත්ථාය න ආහාකරති. තත්ථ
නිබ්බුද්ධමල්ලමුට්ඨිෙමල්ලාදකයො සුසිනිද්කධහි මච්ඡමංසාදීහි සරීරමංසං
පීකණන්ති‘එවංකනොමංසං උස්සදංභවිස්සතිපහාරසහනත්ථායා’ති.අයංපන
භික්ඛුඑවංසරීකරමංසවිභූසනත්ථායන ආහාකරති. 

යාවකදවාති ආහාරාහරකණ පකයොජනස්ස පරිච්කඡදනියමදස්සනං. ඉමස්ස

ොයස්සඨිතියාතිඉමස්ස චතුමහාභූතිෙෙරජොයස්සඨපනත්ථායආහාකරති.

ඉදමස්ස ආහාරාහරකණ පකයොජනන්ති අත්කථො. යාපනායාති

ජීවිතින්ද්රියයාපනත්ථාය ආහාකරති. විහිංසූපරතියාති විහිංසා නාම
අභුත්තපච්චයා උප්පජ්ජනො ඛුද්දා. තස්සා උපරතියා වූපසමනත්ථාය

ආහාකරති. බ්රහ්මචරියානුග්ගහායාතිබ්රහ්මචරියංනාමතිස්කසො සික්ඛා, සෙලං

සාසනං, තස්සඅනුග්ගණ්හනත්ථායආහාකරති. 

ඉතීතිඋපායනිදස්සනං; ඉමිනාඋපාකයනාති අත්කථො. පුරාණඤ්ච කවදනං

පටිහඞ්ොමීති පුරාණකවදනා නාම අභුත්තප්පච්චයා උප්පජ්ජනෙකවදනා. තං

පටිහනිස්සාමීති ආහාකරති. නවඤ්ච කවදනං න උප්පාකදස්සාමීතිනවකවදනා
නාම අතිභුත්තප්පච්චකයන උප්පජ්ජනෙකවදනා. තං න උප්පාකදස්සාමීති

ආහාකරති.අථවා, ‘නවකවදනා’නාමභුත්තප්පච්චයා නඋප්පජ්ජනෙකවදනා.
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තස්සා අනුප්පන්නායඅනුප්පජ්ජනත්ථකමවආහාකරති. යාත්රාචකම භවිස්සතීති

යාපනා ච කම භවිස්සති. අනවජ්ජ ා චාති එත්ථ අත්ථි සාවජ්ජං අත්ථි
අනවජ්ජං. තත්ථ අධම්මිෙපරිකයසනා අධම්මිෙපටිග්ගහණං අධම්කමන
පරිකභොකගොති ඉදං ‘සාවජ්ජං’ නාම. ධම්කමන පරිකයසිත්වා ධම්කමන 
පටිග්ගකහත්වා පච්චකවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජනං ‘අනවජ්ජං’ නාම. එෙච්කචො

අනවජ්කජකයව සාවජ්ජං ෙකරොති, ‘ලද්ධං කම’ති ෙත්වා පමාණාතික්ෙන්තං
භුඤ්ජති. තං ජීරාකපතුං අසක්කෙොන්කතො උද්ධංවිකරචනඅකධොවිකරචනාදීහි
කිලමති. සෙලවිහාකර භික්ඛූ තස්ස සරීරපටිජග්ගනකභසජ්ජපරිකයසනාදීසු

උස්සුක්ෙං ආපජ්ජන්ති. ‘කිං ඉද’න්ති වුත්කත ‘අසුෙස්ස නාම උදරං

උද්ධුමාත’න්තිආදීනි වදන්ති. ‘එස නිච්චොලම්පි එවංපෙතිකෙොකයව, 
අත්තකනො කුච්ඡපමාණං නාම න ජානාතී’ති නින්දන්ති ගරහන්ති. අයං
අනවජ්කජකයව සාවජ්ජං ෙකරොති නාම. එවං අෙත්වා ‘අනවජ්ජතා ච 
භවිස්සතී’තිආහාකරති. 

ඵාසුවිහාකරොචාතිඑත්ථාපිඅත්ථි ඵාසුවිහාකරොඅත්ථිනඵාසුවිහාකරො.තත්ථ
‘ආහරහත්ථකෙො අලංසාටකෙො තත්ථවට්ටකෙො ොෙමාසකෙො 
භුත්තවමිතකෙො’තිඉකමසංපඤ්චන්නංබ්රාහ්මණානංකභොජනංනඵාසුවිහාකරො

නාම.එකතසුහි ‘ආහරහත්ථකෙො’ නාමබහුංභුඤ්ජිත්වාඅත්තකනො ධම්මතාය

උට්ඨාතුං අසක්කෙොන්කතො ‘ආහර හත්ථ’න්ති වදති. ‘අලංසාටකෙො’ නාම
අච්චුද්ධුමාතකුච්ඡතාය උට්ඨිකතොපි සාටෙං නිවාකසතුං න සක්කෙොති. 

‘ ත්ථවට්ටකෙො’ නාම උට්ඨාතුං අසක්කෙොන්කතො තත්කථව පරිවට්ටති. 

‘ොෙමාසකෙො’ නාම යථා ොකෙහි ආමසිතුං සක්ො කහොති, එවං යාව

මුඛද්වාරා ආහාකරති. ‘භුත් වමි කෙො’ නාම මුකඛන සන්ධාකරතුං
අසක්කෙොන්කතො තත්කථව වමති. එවං අෙත්වා ‘ඵාසුවිහාකරො ච කම
භවිස්සතී’ති ආහාකරති. ඵාසුවිහාකරො නාම චතූහි පඤ්චහි ආකලොකපහි
ඌනූදරතා. එත්තෙඤ්හි භුඤ්ජිත්වා පානීයං පිවකතො චත්තාකරො ඉරියාපථා
සුකඛන පවත්තන්ති.තස්මාධම්මකසනාපතිඑවමාහ– 

‘‘චත්තාකරො පඤ්චආකලොකප, අභුත්වාඋදෙං පිකව; 

අලංඵාසුවිහාරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුකනො’’ති.(කථරගා. 983); 

ඉමස්මිංපනඨාකනඅඞ්ගානිසකමොධාකනතබ්බානි.‘කනවදවායා’තිහිඑෙං 

අඞ්ගං, ‘නමදායා’තිඑෙං, ‘නමණ් නායා’තිඑෙං, ‘නවිභූසනායා’තිඑෙං, 

‘යාවකදව ඉමස්ස ොයස්ස ඨිතියා යාපනායා’ති එෙං, ‘විහිංසූපරතියා

බ්රහ්මචරියානුග්ගහායා’ති එෙං, ‘ඉතිපුරාණඤ්ච කවදනං පටිහඞ්ඛාමිනවඤ්ච

කවදනං න උප්පාකදස්සාමී’ති එෙං, ‘යාත්රා ච කම භවිස්සතී’ති එෙං අඞ්ගං.
අනවජ්ජතා ච ඵාසුවිහාකරො චාති අයකමත්ථ කභොජනානිසංකසො.
මහාසීවත්කථකරොපනාහ–කහට්ඨාචත්තාරිඅඞ්ගානිපටික්කඛකපොනාම.උපරි 
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පටුන 

පන අට්ඨඞ්ගානි සකමොධාකනතබ්බානීති – තත්ථ ‘යාවකදව ඉමස්ස ොයස්ස

ඨිතියා’ති එෙං අඞ්ගං, ‘යාපනායා’ති එෙං, ‘විහිංසූපරතියාති’ එෙං, 

‘බ්රහ්මචරියානුග්ගහායා’තිඑෙං, ‘ඉතිපුරාණඤ්චකවදනංපටිහඞ්ඛාමී’තිඑෙං, 

‘නවඤ්ච කවදනංන උප්පාකදස්සාමී’තිඑෙං, ‘යාත්රාචකමභවිස්සතී’තිඑෙං, 

‘අනවජ්ජතා’ චාති එෙං. ඵාසුවිහාකරො පන කභොජනානිසංකසොති. එවං
අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතං ආහාරං ආහාකරන්කතො කභොජකන මත්තඤ්ඤූ නාම

කහොති. අයං වුච්චතීති අයං පරිකයසනපටිග්ගහණපරිකභොකගසු
යුත්තප්පමාණජානනවකසන පවත්කතො පච්චකවක්ඛිතපරිකභොකගො කභොජකන
මත්තඤ්ඤුතානාමවුච්චති. 

1356. මුට්ඨස්සච්චනිද්කදකස අසතීති සතිවිරහිතා චත්තාකරො ඛන්ධා. 

අනනුස්සති අප්පටිස්සතීති උපසග්ගවකසන පදං වඩ්ඪිතං. අසරණ ාති

අසරණාොකරො. අධාරණ ාති ධාකරතුං අසමත්ථතා. තාය හි සමන්නාගකතො
පුග්ගකලො ආධානප්පත්කතො නිධානක්ඛකමො න කහොති. උදකෙ අලාබුෙටාහං 

විය ආරම්මකණපිලවතීති පිලාපන ා.සංමුසන ාති නට්ඨමුට්ඨස්සතිතා.තාය

හිසමන්නාගකතොපුග්ගකලොනික්ඛිත්තභත්කතොවියොකෙො, නික්ඛිත්තමංකසො
වියචසිඞ්ගාකලොකහොති. 

1361. භාවනාබලනිද්කදකස කුසලානංධම්මානන්ති කබොධිපක්ඛියධම්මානං 

ආකසවනාති ආදිකසවනා. භාවනාති වඩ්ෙනා. බහුලීෙම්මන්ති පුනප්පුනං
ෙරණං. 

1368. සීලවිපත්තිනිද්කදකසො සීලසම්පදානිද්කදසපටිපක්ඛකතො
කවදිතබ්කබො. දිට්ඨිවිපත්තිනිද්කදකසො ච දිට්ඨිසම්පදානිද්කදසපටිපක්ඛකතො 
දිට්ඨිසම්පදානිද්කදකසො ච දිට්ඨුපාදානනිද්කදසපටිපක්ඛකතො.

සීලවිසුද්ධිනිද්කදකසො කිඤ්චාපි සීලසම්පදානිද්කදකසන සමාකනො, තත්ථ පන

විසුද්ධිසම්පාපෙං පාතිකමොක්ඛසංවරසීලංෙථිතං, ඉධවිසුද්ධිප්පත්තංසීලං.සති

චසම්පජඤ්ඤඤ්ච, පටිසඞ්ඛානබලඤ්චභාවනාබලඤ්ච, සමකථොචවිපස්සනා

ච, සමථනිමිත්තඤ්ච පග්ගහනිමිත්තඤ්ච, පග්ගාකහො ච අවික්කඛකපො ච, 
සීලසම්පදා ච දිට්ඨිසම්පදා චාති ඉකමහි පන ඡහි දුකෙහි චතුභූමොපි
කලොකියකලොකුත්තරධම්මාවෙථිතා. 

1373. දිට්ඨිවිසුද්ධිනිද්කදකස ෙම්මස්සෙ ඤ්ඤාණන්ති‘ඉදං ෙම්මංසෙං, 
ඉදංකනොසෙ’න්තිජානනපඤ්ඤා.තත්ථඅත්තනාවාෙතංකහොතුපකරනවා 

සබ්බම්පි අකුසලෙම්මං කනො සෙං. ෙස්මා? අත්ථභඤ්ජනකතො
අනත්ථජනනකතොච.කුසලෙම්මං පනඅනත්ථභඤ්ජනකතොඅත්ථජනනකතොච
‘සෙං’ නාම. තත්ථ යථා නාම සධකනො සකභොකගො පුරිකසො අද්ධානමග්ගං
පටිපජ්ජිත්වා අන්තරාමග්කග ගාමනිගමාදීසු නක්ඛත්කත සඞ්ඝුට්කඨ ‘අහං
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ආගන්තුකෙො, ෙං නු කඛො නිස්සාය නක්ඛත්තං ළාකළයය’න්ති අචින්කතත්වා
යථා යථා ඉච්ඡති කතන කතන නීහාකරන නක්ඛත්තං ළාළන්කතො සුකඛන

ෙන්තාරං අතික්ෙමති, එවකමවඉමස්මිංෙම්මස්සෙතඤ්ඤාකණඨත්වාඉකම
සත්තා බහුං වට්ටගාමිෙම්මංආයූහිත්වා සුකඛන සුඛං අනුභවන්තා අරහත්තං

පත්තා ගණනපථං වීතිවත්තා. සච්චානුකලොමිෙඤාණන්ති චතුන්නං සච්චානං

අනුකලොමං විපස්සනාඤාණං. මග්ගසමඞ්ගිස්ස ඤාණං ඵලසමඞ්ගිස්ස

ඤාණන්ති මග්ගඤාණඵලඤාණානිකයව. 

1374. ‘දිට්ඨිවිසුද්ධි කඛො පනා’තිපදස්ස නිද්කදකස යා පඤ්ඤා 

පජානනාතිආදීහි පකදහි කහට්ඨා වුත්තානි ෙම්මස්සෙතඤ්ඤාණාදීකනව
චත්තාරි ඤාණානිවිභත්තානි. 

1375. ‘යථාදිට්ඨිස්ස ච පධාන’න්ති පදස්ස නිද්කදකස කයො කච සිකෙො 

වීරියාරම්කභොතිආදීහිපකදහිනිද්දිට්ඨං වීරියං පඤ්ඤාගතිෙකමව; පඤ්ඤායහි 
කලොකියට්ඨාකනකලොකියංකලොකුත්තරට්ඨාකනකලොකුත්තරන්තිකවදිතබ්බං. 

1376. සංකවගදුෙනිද්කදකස ජාතිභයන්තිජාතිංභයකතොදිස්වාඨිතඤාණං. 
ජරාමරණභයාදීසුපිඑකසවනකයො. 

1377. අනුප්පන්නානං පාපොනන්තිආදීහි ජාතිආදීනි භයකතො දිස්වා 
ජාතිජරාබයාධිමරකණහි මුච්චිතුොමස්ස උපායපධානං ෙථිතං. පදභාජනීයස්ස

පනත්කථො විභඞ්ගට්ඨෙථායං (විභ. අට්ඨ. 367 කබොජ්ඣඞ්ගපබ්බවණ්ණනා) 
ආවිභවිස්සති. 

1378. ‘අසන්තුට්ඨි ා ච කුසකලසු ධම්කමසූ’ති පදනිද්කදකස 

භිකයයොෙමය ාතිවිකසසොමතා.ඉකධෙච්කචොහිආදිකතොවපක්ඛිෙභත්තං වා

සලාෙභත්තංවාඋකපොසථිෙංවාපාටිපදිෙංවාකදති, කසොකතනඅසන්තුට්කඨො

හුත්වා පුන ධුරභත්තං සඞ්ඝභත්තං වස්සාවාසිෙං කදති, ආවාසං ොකරති, 

චත්තාකරොපි පච්චකය කදති. තත්රාපි අසන්තුට්කඨො හුත්වා සරණානි ගණ්හාති, 
පඤ්ච සීලානි සමාදියති. තත්රාපි අසන්තුට්කඨො හුත්වා පබ්බජති. පබ්බජිත්වා

එෙං නිොයං ද්කව නිොකයති කතපිටෙං බුද්ධවචනං ගණ්හාති, අට්ඨ

සමාපත්තිකයො භාකවති, විපස්සනං වඩ්කෙත්වා අරහත්තං ගණ්හාති. 
අරහත්තප්පත්තිකතොපට්ඨායමහාසන්තුට්කඨොනාම කහොති.එවංයාවඅරහත්තා
විකසසොමතා‘භිකයයොෙමයතා’නාම. 

1379. ‘අප්පටිවානි ා ච පධානස්මි’න්ති පදස්ස නිද්කදකස යස්මා 
පන්තකසනාසකනසු අධිකුසලානං ධම්මානං භාවනාය උක්ෙණ්ඨමාකනො

පධානං පටිවාකසතිනාම, අනුක්ෙණ්ඨමාකනො කනො පටිවාකසතිනාම, තස්මා
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තං නයං දස්කසතුං යා කුසලානං ධම්මානන්තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සක්ෙච්චකිරිය ාති කුසලානං ෙරකණ සක්ෙච්චොරිතා. සා ච්චකිරිය ාති

සතතකමව ෙරණං. අට්ඨි කිරිය ාති ඛණ් ං අෙත්වා අට්ඨකපත්වා ෙරණං. 

අකනොලීනවුත්ති ාති අලීනජීවිතා, අලීනපවත්තිතා වා. අනික්ඛිත් ෙන්ද ාති

කුසලච්ඡන්දස්ස අනික්ඛිපනං. අනික්ඛිත් ධුර ාතිකුසලෙරකණවීරියධුරස්ස
අනික්ඛිපනං. 

1380. ‘පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං විජ්ජා’ති එත්ථ පුබ්කබනිවාකසොති
පුබ්කබ නිවුත්ථක්ඛන්ධා ච ඛන්ධපටිබද්ධඤ්ච. පුබ්කබනිවාසස්ස අනුස්සති 

පුබ්කබනිවාසානුස්සති.තායසම්පයුත්තංඤාණං පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණං. 

තයිදං පුබ්කබ නිවුත්ථක්ඛන්ධපටිච්ඡාදෙං තමං විජ්ඣතීති විජ්ජා. තං තමං

විජ්ඣිත්වාකතඛන්කධවිදිකතපාෙකටෙකරොතීතිවිදිතෙරණට්කඨනාපි විජ්ජා. 

චුතූපපාක  ඤාණන්ති චුතියඤ්ච උපපාකත ච ඤාණං. ඉදම්පි සත්තානං
චුතිපටිසන්ධිච්ඡාදෙං තමං විජ්ඣතීති විජ්ජා. තං තමං විජ්ඣිත්වා සත්තානං
චුතිපටිසන්ධිකයො විදිතා පාෙටා ෙකරොතීති විදිතෙරණට්කඨනාපි විජ්ජා. 

ආසවානං ෙකය ඤාණන්ති සබ්බකිකලසානං ඛයසමකය ඤාණං. තයිදං

චතුසච්චච්ඡාදෙතමං විජ්ඣතීති විජ්ජා. තංතමං විජ්ඣිත්වා චත්තාරි සච්චානි

විදිතානිපාෙටානිෙකරොතීතිවිදිතෙරණට්කඨනාපි විජ්ජා. 

1381. ‘චිත් ස්ස ච අධිමුත්ති නිබ්බානඤ්චා’ති එත්ථ ආරම්මකණ

අධිමුච්චනට්කඨන, පච්චනීෙධම්කමහිච සුට්ඨුමුත්තට්කඨනඅට්ඨසමාපත්තිකයො 

චිත් ස්ස අධිමුත්ති නාම. ඉතරං පන ‘නත්ථි එත්ථ තණ්හාසඞ්ඛාතං වානං’, 

‘නිග්ගතං වා තස්මා වානා’ති නිබ්බානං. තත්ථ අට්ඨ සමාපත්තිකයො සයං 

වික්ඛම්භිතකිකලකසහි විමුත්තත්තා විමුත්තීති වුත්තා, නිබ්බානං පන 
සබ්බකිකලකසහිඅච්චන්තංවිමුත්තත්තාවිමුත්තීති. 

1382. මග්ගසමඞ්ගිස්ස ඤාණන්තිචත්තාරිමග්ගඤාණානි. ඵලසමඞ්ගිස්ස 

ඤාණන්ති චත්තාරි ඵලඤාණානි. තත්ථ පඨමමග්ගඤාණං පඤ්ච කිකලකස
කඛකපන්තං නිකරොකධන්තං වූපසකමන්තං පටිප්පස්සම්කභන්තං උප්පජ්ජතීති
ඛකය ඤාණං නාම ජාතං. දුතියමග්ගඤාණං චත්තාකරො කිකලකස. තථා
තතියමග්ගඤාණං. චතුත්ථමග්ගඤාණං පන අට්ඨ කිකලකස කඛකපන්තං

නිකරොකධන්තංවූපසකමන්තංපටිප්පස්සම්කභන්තංඋප්පජ්ජතීති ‘ඛකයඤාණං’
නාමජාතං.තංතංමග්ගඵලඤාණංපනකතසංකතසංකිකලසානංඛීණන්කත 

නිරුද්ධන්කත වූපසමන්කත පටිප්පස්සම්භන්කත අනුප්පාදන්කත
අප්පවත්තන්කත උප්පන්නන්තිඅනුප්පාකදඤාණංනාමජාතන්ති. 

අට්ඨසාලනියාධම්මසඞ්ගහඅට්ඨෙථාය 
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පටුන 

4. අට්ඨෙථාෙණ්කඩො 

තිෙඅත්ථුද්ධාරවණ්ණනා 

1384. ඉදානි නික්කඛපෙණ් ානන්තරං ඨපිතස්ස අට්ඨෙථාෙණ් ස්ස
වණ්ණනාක්ෙකමො අනුප්පත්කතො. ෙස්මා පකනතං අට්ඨෙථාෙණ් ං නාම 

ජාතන්ති? කතපිටෙස්සබුද්ධවචනස්සඅත්ථංඋද්ධරිත්වාඨපිතත්තා.තීසුපිහි 
පිටකෙසු ධම්මන්තරං ආගතං අට්ඨෙථාෙණ්ක කනව පරිච්ඡන්දිත්වා
විනිච්ඡතං සුවිනිච්ඡතං නාම කහොති. සෙකල අභිධම්මපිටකෙ නයමග්ගං
මහාපෙරකණ පඤ්හුද්ධාරං ගණනචාරං අසල්ලක්කඛන්කතනාපි
අට්ඨෙථාෙණ් කතොකයවසමාකනතුංවට්ටති. 

කුකතො පභවං පන එතන්ති? සාරිපුත්තත්කථරප්පභවං. සාරිපුත්තත්කථකරො
හි එෙස්ස අත්තකනො සද්ධිවිහාරිෙස්ස නික්කඛපෙණ්ක  අත්ථුද්ධාරං
සල්ලක්කඛතුංඅසක්කෙොන්තස්සඅට්ඨෙථාෙණ් ං ෙකථත්වාඅදාසි.ඉදංපන
මහාඅට්ඨෙථායං පටික්ඛිපිත්වා ඉදං වුත්තං – අභිධම්කමො නාම න

සාවෙවිසකයො, න සාවෙකගොචකරො; බුද්ධවිසකයො එස, බුද්ධකගොචකරො.
ධම්මකසනාපති පන සද්ධිවිහාරිකෙන පුච්ඡකතො තං ආදාය සත්ථු සන්තිෙං
ගන්ත්වා සම්මාසම්බුද්ධස්ස ෙකථසි. සම්මාසම්බුද්කධො තස්ස භික්ඛුකනො

අට්ඨෙථාෙණ් ංෙකථත්වාඅදාසි.ෙථං? භගවාහි ‘ෙතකමධම්මාකුසලා’ති
පුච්ඡ. ‘කුසලා ධම්මා නාම ෙතකම’ති සල්ලක්කඛසීති අත්කථො. අථස්ස

තුණ්හීභූතස්ස‘නනුයංමයාෙතකමධම්මාකුසලා? යස්මිංසමකය ොමාවචරං

කුසලංචිත්තංඋප්පන්නංකහොතීතිආදිනානකයනභූමිකභදකතොකුසලංදස්සිතං, 

සබ්බම්පි තං චතූසු භූමීසු කුසලං, ඉකම ධම්මා කුසලා’ති ඉමිනා නකයන
ෙණ්ණිෙං ෙණ්ණිෙං ඝටං ඝටං කගොච්ඡෙං කගොච්ඡෙං ෙත්වා
අත්ථුද්ධාරවකසනකුසලාදිධම්කම දස්කසන්කතොෙකථත්වාඅදාසි. 

තත්ථ චතූසූති ොමාවචරරූපාවචරාරූපාවචරඅපරියාපන්නාසු. කුසලන්ති 

ඵස්සාදිකභදං කුසලං. ඉකම ධම්මා කුසලාති ඉකම සබ්කබපි තාසු තාසු භූමීසු
වුත්තාඵස්සාදකයොධම්මාකුසලානාම. 

1385. අකුසලානං පන භූමිවකසන කභදාභාවකතො ද්වාදස

අකුසලචිත්තුප්පාදාතිආහ. තත්ථඋප්පජ්ජතීතිඋප්පාකදො.චිත්තකමවඋප්පාකදො 

චිත්තුප්පාකදො. කදසනාසීසකමව කචතං. යථා පන ‘රාජා ආගකතො’ති වුත්කත 

අමච්චාදීනම්පිආගමනංවුත්තකමවකහොති, එවං‘චිත්තුප්පාදා’තිවුත්කතකතහි 
සම්පයුත්තධම්මාපි වුත්තාව කහොන්තීති. සබ්බත්ථ චිත්තුප්පාදග්ගහකණන 

සසම්පයුත්තධම්මං චිත්තං ගහිතන්ති කවදිතබ්බං. ඉකතො පරං චතූසු භූමීසු

විපාකෙොතිආදීනං සබ්කබසම්පි තිෙදුෙභාජනීයපදානං අත්කථො, 
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පටුන 

කවදනාත්තිොදීසු ච සුඛාදීනං නවත්තබ්බතා කහට්ඨා වුත්තනකයකනව
පාළියත්ථං වීමංසිත්වාකවදිතබ්බා.විකසසමත්තකමවපනවක්ඛාම. 

1420. තත්ථ පරිත්තාරම්මණත්තිකෙ තාව සබ්කබො ොමාවචරස්ස

විපාකෙොති එත්ථ ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණානි චක්ඛුපසාදාදකයො නිස්සාය
නියකමකනව ඉට්ඨානිට්ඨාදිකභකද රූපසද්දගන්ධරසකඵොට්ඨබ්බධම්කමආරබ්භ
පවත්තන්තීති පරිත්තාරම්මණානි. කුසලාකුසලවිපාො පන ද්කව
මකනොධාතුකයො හදයවත්ථුං නිස්සාය චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං අනන්තරා
නියමකතො රූපාදීකනව ආරබ්භ පවත්තන්තීති පරිත්තාරම්මණා. 
කුසලවිපාොකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු කසොමනස්සසහගතා පඤ්චද්වාකර
සන්තීරණවකසන ඡසු ද්වාකරසු තදාරම්මණවකසනාති නියමකතො රූපාදීනි ඡ
පරිත්තාරම්මණාකනව ආරබ්භ පවත්තතීති පරිත්තාරම්මණා.
කුසලාකුසලවිපාොකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුද්වයං පඤ්චද්වාකර
සන්තීරණවකසන ඡසු ද්වාකරසු තදාරම්මණවකසන නියමකතො රූපාදීනි ඡ 

පරිත්තාරම්මණාකනව ආරබ්භ පවත්තති. පටිසන්ධිවකසන පවත්තමානම්පි

පරිත්තංෙම්මං ෙම්මනිමිත්තංගතිනිමිත්තංවාආරම්මණංෙකරොති, පවත්තියං

භවඞ්ගවකසන, පරිකයොසාකන චුතිවකසන පවත්තමානම්පි තකදව ආරම්මණං
ෙකරොතීති පරිත්තාරම්මණං. අට්ඨ පන සකහතුෙවිපාෙචිත්තුප්පාදා එත්ථ
වුත්තනකයකනව තදාරම්මණවකසන පටිසන්ධිභවඞ්ගචුතිවකසන ච
පරිත්තධම්කමකයව ආරබ්භ පවත්තන්ති. කිරියමකනොධාතු පඤ්චද්වාකර
රූපාදීනි ආරබ්භ පවත්තති.
කසොමනස්සසහගතාකහතුෙකිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතු ඡසු ද්වාකරසු
පච්චුප්පන්කන මකනොද්වාකර අතීතානාගකතපි පරිත්කත රූපාදිධම්කමකයව 
ආරබ්භ ඛීණාසවානං පහට්ඨාොරං කුරුමානා පවත්තතීති පරිත්තාරම්මණා.

එවමිකම පඤ්චවීසති චිත්තුප්පාදා එෙන්කතකනව පරිත් ාරම්මණාති 
කවදිතබ්බා. 

1421. විඤ්ඤාණඤ්චායතනකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනධම්මා 
අත්තකනො අත්තකනො කහට්ඨිමං සමාපත්තිං ආරබ්භ පවත්තනකතො 

මහග්ග ාරම්මණා. එව මග්ගඵලධම්මා නිබ්බානාරම්මණත්තා 

අප්පමාණාරම්මණා. 

කුසලකතො චත්තාකරො කිරියකතො චත්තාකරොති අට්ඨ 

ඤාණවිප්පයුත්තචිත්තුප්පාදා කසක්ඛපුථුජ්ජනඛීණාසවානං 
අසක්ෙච්චදානපච්චකවක්ඛණධම්මසවනාදීසු ොමාවචරධම්කම ආරබ්භ
පවත්තිොකල පරිත්තාරම්මණා. අතිපගුණානං පඨමජ්ඣානාදීනං
පච්චකවක්ඛණොකල මහග්ගතාරම්මණා. 
ෙසිණනිමිත්තාදිපඤ්ඤත්තිපච්චකවක්ඛණොකල නවත්තබ්බාරම්මණා.
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අකුසලකතො චත්තාකරො දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා පඤ්චපණ්ණාසාය
ොමාවචරධම්මානං ‘සත්කතො සත්කතො’ති පරාමසනඅස්සාදනාභිනන්දනොකල
පරිත්තාරම්මණා. කතකනවාොකරන සත්තවීසති මහග්ගතධම්කම ආරබ්භ
පවත්තිොකල මහග්ගතාරම්මණා. පණ්ණත්තිධම්කමආරබ්භ පවත්තනොකල
සියා නවත්තබ්බාරම්මණා. දිට්ඨිවිප්පයුත්තානං කතකයව ධම්කම ආරබ්භ 

කෙවලං අස්සාදනාභිනන්දනවකසන, පවත්තියං පටිඝසම්පයුත්තානං

කදොමනස්සවකසන, විචිකිච්ඡාසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදස්ස අනිට්ඨඞ්ගතවකසන, 
උද්ධච්චසහගතස්ස වික්කඛපවකසන අවූපසමවකසන ච පවත්තියං
පරිත්තමහග්ගතනවත්තබ්බාරම්මණතා කවදිතබ්බා. එකතසු පන එෙධම්කමොපි

අප්පමාකණආරබ්භපවත්තිතුංනසක්කෙොති, තස්මාන අප්පමාණාරම්මණා. 

කුසලකතො චත්තාකරො කිරියකතො චත්තාකරොති අට්ඨ 
ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා කසක්ඛපුථුජ්ජනඛීණාසවානං 
සක්ෙච්චදානපච්චකවක්ඛණධම්මසවනාදීසුයථාවුත්තප්පොකරධම්කමආරබ්භ 

පවත්තිොකල පරිත්තමහග්ගතනවත්තබ්බාරම්මණා කහොන්ති. කගොත්රභුොකල 

කලොකුත්තරධම්කම පච්චකවක්ඛණොකල ච කනසං අප්පමාණාරම්මණ ා 
කවදිතබ්බා. 

යං පකනතං රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානං තං සබ්බත්ථපාදෙචතුත්ථං 
ආොසෙසිණචතුත්ථං ආකලොෙෙසිණචතුත්ථං බ්රහ්මවිහාරචතුත්ථං
ආනාපානචතුත්ථං ඉද්ධිවිධචතුත්ථං දිබ්බකසොතචතුත්ථං
කචකතොපරියඤාණචතුත්ථං යථාෙම්මුපගඤාණචතුත්ථං
දිබ්බචක්ඛුඤාණචතුත්ථං පුබ්කබනිවාසඤාණචතුත්ථං 
අනාගතංසඤාණචතුත්ථන්තිකුසලකතොපිකිරියකතොපිද්වාදසවිධංකහොති. 

තත්ථ ‘සබ්බත්ථපාදෙචතුත්ථං’ නාම අට්ඨසු ෙසිකණසු චතුත්ථජ්ඣානං.

තඤ්හිවිපස්සනායපිපාදෙං කහොති, අභිඤ්ඤානම්පි, නිකරොධස්සාපි, වට්ටස්සාපි
පාදෙං කහොතිකයවාති සබ්බත්ථපාදෙන්ති වුත්තං.
‘ආොසෙසිණආකලොෙෙසිණචතුත්ථානි’ පන විපස්සනායපි අභිඤ්ඤානම්පි 

වට්ටස්සාපි පාදොනි කහොන්ති, නිකරොධපාදොකනව න කහොන්ති. 

‘බ්රහ්මවිහාරආනාපානචතුත්ථානි’ විපස්සනාය කචව වට්ටස්ස ච පාදොනි

කහොන්ති, අභිඤ්ඤානං පන නිකරොධස්ස ච පාදොනි න කහොන්ති. තත්ථ

දසවිධම්පි ෙසිණජ්ඣානං ෙසිණපණ්ණත්තිං ආරබ්භ පවත්තත්තා, 

බ්රහ්මවිහාරචතුත්ථංසත්තපණ්ණත්තිං ආරබ්භපවත්තත්තා, ආනාපානචතුත්ථං
නිමිත්තං ආරබ්භ පවත්තත්තා පරිත්තාදිවකසන නවත්තබ්බධම්මාරම්මණකතො 

නවත් බ්බාරම්මණං නාමකහොති. 
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පටුන 

‘ඉද්ධිවිධචතුත්ථං’ පරිත්තමහග්ගතාරම්මණං කහොති. ෙථං? තඤ්හි යදා
ොයං චිත්තසන්නිස්සිතං ෙත්වා අදිස්සමාකනන ොකයන ගන්තුොකමො

චිත්තවකසන ොයං පරිණාකමති, මහග්ගතචිත්කත සකමොදහති, සමාකරොකපති, 
තදා උපකයොගලද්ධං ආරම්මණං කහොතීති ෙත්වා රූපොයාරම්මණකතො
පරිත්තාරම්මණං කහොති. යදා චිත්තං ොයසන්නිස්සිතං ෙත්වා දිස්සමාකනන

ොකයන ගන්තුොකමො ොයවකසන චිත්තං පරිණාකමති, පාදෙජ්ඣානචිත්තං 

රූපොකයසකමොදහති, සමාකරොකපති, තදාඋපකයොගලද්ධංආරම්මණංකහොතීති
ෙත්වා මහග්ගතචිත්තාරම්මණකතොමහග්ගතාරම්මණංකහොති. 

‘දිබ්බකසොතචතුත්ථං’ සද්දං ආරබ්භ පවත්තත්තා 
එෙන්තපරිත්තාරම්මණකමව. ‘කචකතොපරියඤාණචතුත්ථං’

පරිත්තමහග්ගතඅප්පමාණාරම්මණං කහොති. ෙථං? තඤ්හි පකරසං

ොමාවචරචිත්තජානනොකල පරිත්තාරම්මණං කහොති, 

රූපාවචරාරූපාවචරචිත්තජානනොකල මහග්ගතාරම්මණං, 
මග්ගඵලජානනොකල අප්පමාණාරම්මණං කහොති. එත්ථ ච පුථුජ්ජකනො

කසොතාපන්නස්සචිත්තං නජානාති, කසොතාපන්කනොවාසෙදාගාමිස්සාතිඑවං
යාවඅරහකතොකනතබ්බං.අරහාපනසබ්කබසං චිත්තංජානාති.අඤ්කඤොපිච
උපරිකමො කහට්ඨිමස්සාති අයං විකසකසො කවදිතබ්කබො. 

‘යථාෙම්මුපගඤාණචතුත්ථං’ ොමාවචරෙම්මජානනොකල පරිත්තාරම්මණං

කහොති, රූපාවචරාරූපාවචරෙම්මජානනොකලමහග්ගතාරම්මණං. 

‘දිබ්බචක්ඛුඤාණචතුත්ථං’රූපාරම්මණත්තා එෙන්තපරිත්තාරම්මණකමව.
‘පුබ්කබනිවාසඤාණචතුත්ථං’ පරිත්තමහග්ගතඅප්පමාණනවත්තබ්බාරම්මණං

කහොති. ෙථං? තඤ්හි ොමාවචරක්ඛන්ධානුස්සරණොකල පරිත්තාරම්මණං
කහොති. රූපාවචරාරූපාවචරක්ඛන්ධානුස්සරණොකල මහග්ගතාරම්මණං.
අතීකත අත්තනා වා පකරහි වා භාවිතමග්ගං සච්ඡෙතඵලඤ්ච

අනුස්සරණොකල අප්පමාණාරම්මණං. අතීකත බුද්ධා මග්ගං භාවයිංසු, ඵලං

සච්ඡාෙංසු, නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායිංසූති ඡන්නවටුමොනුස්සරණවකසන
මග්ගඵලනිබ්බානපච්චකවක්ඛණකතොපි අප්පමාණාරම්මණං. අතීකත ‘විපස්සී

නාම භගවා’ අකහොසි. තස්ස ‘බන්ධුමතීනාම නගරං අකහොසි, බන්ධුමා නාම

රාජා පිතා, බන්ධුමතී නාම මාතා’තිආදිනා නකයන
නාමකගොත්තපථවීනිමිත්තාදිඅනුස්සරණොකලනවත්තබ්බාරම්මණංකහොති. 

‘අනාගතංසඤාණචතුත්කථ’පි එකසව නකයො. තම්පි අයං අනාගකත
‘ොමාවචකර නිබ්බත්තිස්සතී’ති ජානනොකල පරිත්තාරම්මණං කහොති.
‘රූපාවචකර වා අරූපාවචකර වා නිබ්බත්තිස්සතී’ති ජානනොකල
මහග්ගතාරම්මණං. ‘මග්ගංභාකවස්සතිඵලං සච්ඡෙරිස්සති’ ‘නිබ්බානධාතුයා
පරිනිබ්බායිස්සතී’ති ජානනොකල අප්පමාණාරම්මණං. අනාගකත



අභිධම්මපිටකෙධම්මසඞ්ගණී-අට්ඨෙථා අට්ඨෙථාෙණ්කඩො 

386 

පටුන 

‘‘කමත්කතකයයොනාමභගවාඋප්පජ්ජිස්සති, සුබ්රහ්මා නාමස්සබ්රාහ්මකණොපිතා

භවිස්සති, බ්රහ්මවතී නාම බ්රාහ්මණී මාතා භවිස්සතී’’තිආදිනා නකයන
නාමකගොත්තජානනොකලනවත්තබ්බාරම්මණංකහොති. 

අරූපාවචරචතුත්ථං පන ආසවානං ඛයචතුත්ථඤ්ච පාළියං
ආගතට්ඨාකනකයව ෙකථස්සාමි. කිරියාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු
උකපක්ඛාසහගතා සබ්කබසම්පි එකතසං කුසලාකුසලකිරියචිත්තානං
පුකරචාරිො. තස්සා කතසු වුත්තනකයකනව ආරම්මණකභකදො කවදිතබ්කබො.
පඤ්චද්වාකර පන කවොට්ඨබ්බනවකසන පවත්තියං එෙන්තපරිත්තාරම්මණාව 
කහොති. රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානාදීනි පරිත්තාදිභාකවන නවත්තබ්බධම්මං
ආරබ්භ පවත්තිකතො නවත්තබ්බාරම්මණානි. එත්ථ හි රූපාවචරානි

පථවීෙසිණාදීසු පවත්තන්ති, ආොසානඤ්චායතනං උග්ඝාටිමාොකස, 
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනංවිඤ්ඤාණාපගකමති. 

1429. මග්ගාරම්මණත්තිකෙ ආදිම්හි වුත්තා අට්ඨ
ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා කසක්ඛාකසක්ඛානං අත්තනා පටිවිද්ධමග්ගානං

පච්චකවක්ඛණොකල මග්ගාරම්මණා, මග්කගන පන අසහජාතත්තා න

මග්ගකහතුො, අත්තනා පටිවිද්ධමග්ගං ගරුං ෙත්වා පච්චකවක්ඛණොකල

ආරම්මණාධිපතිවකසන මග්ගාධිපතිකනො, අඤ්ඤධම්මාරම්මණොකල න 
වත්තබ්බා මග්ගාරම්මණාතිපි මග්ගාධිපතිකනොතිපි. චත්තාකරො අරියමග්ගා 
මග්ගසඞ්ඛාතස්ස මග්ගසම්පයුත්තස්ස වා කහතුකනො අත්ථිතාය එෙන්තකතො
මග්ගකහතුොව. වීරියං පන වීමංසං වා කජට්ඨෙං ෙත්වා මග්ගභාවනාොකල 

සහජාතාධිපතිනා සියා මග්ගාධිපතිකනො, ඡන්දචිත්තානං 
අඤ්ඤතරකජට්ඨෙොකලසියානවත්තබ්බාමග්ගාධිපතිකනොති. 

ද්වාදසවිකධ රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාකන සබ්බත්ථපාදෙචතුත්ථාදීනි නව
ඣානානි කනව මග්ගාරම්මණානි න මග්ගකහතුොනි න මග්ගාධිපතීනි.
කචකතොපරියඤාණපුබ්කබනිවාසඤාණඅනාගතංසඤාණචතුත්ථානි පන

අරියානං මග්ගචිත්තජානනොකල මග්ගාරම්මණානි කහොන්ති, මග්කගන පන

අසහජාතත්තා න මග්ගකහතුොනි, මග්ගං ගරුං ෙත්වා අප්පවත්තිකතො න

මග්ගාධිපතීනි. ෙස්මා පකනතානි න මග්ගං ගරුං ෙකරොන්තීති? අත්තකනො

මහග්ගතතාය.යථාහිරාජානංසබ්කබොකලොකෙොගරුං ෙකරොති, මාතාපිතකරො

පන න ෙකරොන්ති. න හි කත රාජානං දිස්වා ආසනා වුට්ඨහන්ති, න 

අඤ්ජලෙම්මාදීනි ෙකරොන්ති, දහරොකල කවොහරිතනකයකනව කවොහරන්ති.
එවකමතානිපිඅත්තකනො මහග්ගතතායනමග්ගංගරුංෙකරොන්ති. 

කිරියාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුපි අරියානං මග්ගපච්චකවක්ඛණොකල 

පච්චකවක්ඛණපුකරචාරිෙත්තාමග්ගාරම්මණාකහොති, මග්කගනඅසහජාතත්තා
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පන න මග්ගකහතුො, මග්ගං ගරුං ෙත්වා අප්පවත්තිකතො න මග්ගාධිපති.

ෙස්මාගරුංන ෙකරොතීති? අත්තකනොඅකහතුෙතායහීනතායජළතාය.යථාහි

රාජානං සබ්කබො කලොකෙො ගරුං ෙකරොති, අත්තකනො පරිජනා පන
ඛුජ්ජවාමනෙකචටොදකයො අත්තකනො අඤ්ඤාණතාය පණ්ඩිතමනුස්සා විය 

නාතිගරුංෙකරොන්ති, එවකමවඉදම්පිචිත්තංඅත්තකනොඅකහතුෙතායහීනතාය
ජළතායමග්ගං ගරුංනෙකරොති. 

ඤාණවිප්පයුත්තකුසලාදීනි ඤාණාභාකවන කචව

කලොකියධම්මාරම්මණතාය ච මග්ගාරම්මණාදිභාවං න ලභන්ති, 
නවත්තබ්බාරම්මණාකනවකහොන්තීති කවදිතබ්බානීති. 

1432. අතීතාරම්මණත්තිකෙ 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනධම්මා කහට්ඨා 

අතීතසමාපත්තිංආරබ්භපවත්තිතාඑෙන්කතන අතී ාරම්මණාව. 

1433. නිකයොගාඅනාග ාරම්මණානත්ථීතිනියකමනපාටිකයක්ෙංචිත්තං 
අනාගතාරම්මණං නාම නත්ථි. නනු ච අනාගතංසඤාණං එෙන්කතන

අනාගතාරම්මණං, කචකතොපරියඤාණම්පිඅනාගතංආරබ්භපවත්තතීති? කනො 
න පවත්තති. පාටිකයක්ෙං පන එතං එෙං චිත්තං නාම නත්ථි.
රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාකනන සඞ්ගහිතත්තා අඤ්කඤහි මහග්ගතචිත්කතහි
මිස්සෙංකහොති.කතනවුත්තං‘නිකයොගාඅනාගතාරම්මණා නත්ථී’ති. 

1434. ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණානි, තිස්කසොමකනොධාතුකයොචපච්චුප්පන්කනසු 

රූපාදීසුපවත්තිකතො පච්චුප්පන්නාරම්මණා නාම. දසචිත්තුප්පාදාතිඑත්ථඅට්ඨ
තාව සකහතුො කදවමනුස්සානං පටිසන්ධිග්ගහණොකල ෙම්මං වා
ෙම්මනිමිත්තං වා ආරබ්භ පවත්තියං අතීතාරම්මණා. භවඞ්ගචුතිොකලසුපි
එකසවනකයො.ගතිනිමිත්තංපනආරබ්භපටිසන්ධිග්ගහණොකලතකතොපරං 
භවඞ්ගොකලචපච්චුප්පන්නාරම්මණා.තථාපඤ්චද්වාකරතදාරම්මණවකසන
පවත්තියං. මකනොද්වාකරපනඅතීතානාගතපච්චුප්පන්නාරම්මණානංජවනානං
ආරම්මණං ගකහත්වා පවත්තිකතො අතීතානාගතපච්චුප්පන්නාරම්මණා. 

‘කුසලවිපාොකහතුෙඋකපක්ඛාසහගතමකනොවිඤ්ඤාණධාතුය’ම්පි එකසව
නකයො. කෙවලඤ්හි සා මනුස්කසසු ජච්චන්ධාදීනං පටිසන්ධි කහොති.
පඤ්චද්වාකරචසන්තීරණවකසනාපි පච්චුප්පන්නාරම්මණාකහොතීතිඅයකමත්ථ
විකසකසො. ‘කසොමනස්සසහගතා’ පන පඤ්චද්වාකර සන්තීරණවකසන
තදාරම්මණවකසන ච පච්චුප්පන්නාරම්මණා කහොති. මකනොද්වාකර 
තදාරම්මණවකසන සකහතුෙවිපාො විය අතීතානාගතපච්චුප්පන්නාරම්මණාති
කවදිතබ්බා. 
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‘අකුසලවිපාොකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු’ පන කුසලවිපාොය 
උකපක්ඛාසහගතාකහතුොය සමානගතිො එව. කෙවලඤ්හි සා ආපායිොනං 
පටිසන්ධිභවඞ්ගචුතිවකසන පවත්තතීති අයකමත්ථ විකසකසො.
‘කිරියාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු’ කසොමනස්සසහගතා ඛීණාසවානං
පඤ්චද්වාකර පහට්ඨාොරං කුරුමානා පච්චුප්පන්නාරම්මණා කහොති.
මකනොද්වාකර අතීතාදිකභකද ධම්කම ආරබ්භ හසිතුප්පාදවකසන පවත්තියං 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නාරම්මණාකහොති. 

ොමාවචරකුසලන්තිආදීසු කුසලකතො තාව චත්තාකරො
ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා. කසක්ඛපුථුජ්ජනානං අතීතාදිකභදානි 
ඛන්ධධාතුආයතනානි සම්මසන්තානං පච්චකවක්ඛන්තානං 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නාරම්මණා කහොන්ති.
පණ්ණත්තිනිබ්බානපච්චකවක්ඛකණ නවත්තබ්බාරම්මණා.

ඤාණවිප්පයුත්කතසුපි එකසව නකයො. කෙවලඤ්හි කතහි
මග්ගඵලනිබ්බානපච්චකවක්ඛණානත්ථි.අයකමකවත්ථවිකසකසො. 

අකුසලකතො චත්තාකරො දිට්ඨිසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා අතීතාදිකභදානං
ඛන්ධධාතුආයතනානං අස්සාදනාභිනන්දනපරාමාසොකල අතීතාදිආරම්මණා 
කහොන්ති. පණ්ණත්තිං ආරබ්භ අස්සාකදන්තස්ස අභිනන්දන්තස්ස ‘සත්කතො
සත්කතො’ති පරාමසිත්වා ගණ්හන්තස්ස නවත්තබ්බාරම්මණා කහොන්ති.
දිට්ඨිවිප්පයුත්කතසුපි එකසව නකයො. කෙවලඤ්හි කතහි පරාමාසග්ගහණං
නත්ථි. ද්කව පටිඝසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා අතීතාදිකභකද ධම්කම ආරබ්භ 

කදොමනස්සිතානං අතීතාදිආරම්මණා, පණ්ණත්තිං ආරබ්භ කදොමනස්සිතානං 
නවත්තබ්බාරම්මණා. විචිකිච්ඡුද්ධච්චසම්පයුත්තා කතසු එව ධම්කමසු 
අනිට්ඨඞ්ගතභාකවන කචව උද්ධතභාකවන ච පවත්තියං 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නනවත්තබ්බාරම්මණා. කිරියකතො අට්ඨ
සකහතුෙචිත්තුප්පාදා කුසලචිත්තුප්පාදගතිො එව.
කිරියාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු උකපක්ඛාසහගතා පඤ්චද්වාකර 

කවොට්ඨබ්බනවකසන පවත්තියං පච්චුප්පන්නාරම්මණාව. මකනොද්වාකර
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නාරම්මණානඤ්කචව 

පණ්ණත්තිනිබ්බානාරම්මණානඤ්ච ජවනානං පුකරචාරිෙොකල 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නනවත්තබ්බාරම්මණා. 

යථාවුත්තප්පකභකද රූපාවචරජ්ඣාකන සබ්බත්ථපාදෙචතුත්ථං 
ආොසෙසිණචතුත්ථං ආකලොෙෙසිණචතුත්ථං බ්රහ්මවිහාරචතුත්ථං
ආනාපානචතුත්ථන්ති ඉමානි පඤ්ච නවත්තබ්බාරම්මණාකනව.
‘ඉද්ධිවිධචතුත්ථං’ ොයවකසන චිත්තං පරිණාකමන්තස්ස 

අතීතපාදෙජ්ඣානචිත්තං ආරබ්භ පවත්තනකතො අතීතාරම්මණං.
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මහාධාතුනිධාකන මහාෙස්සපත්කථරාදීනං විය අනාගතං අධිට්ඨහන්තානං

අනාගතාරම්මණං කහොති. මහාෙස්සපත්කථකරො කිර මහාධාතුනිධානං
ෙකරොන්කතොඅනාගකත අට්ඨාරසවස්සාධිොනිද්කවවස්සසතානිඉකමගන්ධා

මා සුස්සිංසු, පුප්ඵානි මා මිලායිංසු, දීපා මා නිබ්බායිංසූති අධිට්ඨහි. සබ්බං

තකථව අකහොසි. අස්සගුත් ත්කථකරො වත්තනියකසනාසකන භික්ඛුසඞ්ඝං

සුක්ඛභත්තං භුඤ්ජමානං දිස්වා ‘උදෙකසොණ්ඩි දිවකස දිවකස, පුකරභත්තං
දධිරසා කහොතූ’ති අධිට්ඨහි. පුකරභත්තං ගහිතං දධිරසං කහොති පච්ඡාභත්කත
පාෙතිෙකමව.ොයං පනචිත්තසන්නිස්සිතං ෙත්වා අදිස්සමාකනනොකයන

ගමනොකල, අඤ්ඤස්ස වා පාටිහාරියස්ස ෙරණොකල, ොයං ආරබ්භ
පවත්තත්තාපච්චුප්පන්නාරම්මණං කහොති. 

‘දිබ්බකසොතචතුත්ථං’ විජ්ජමානසද්දකමව ආරබ්භ පවත්තිකතො 
පච්චුප්පන්නාරම්මණං කහොති. කචකතොපරියඤාණචතුත්ථං අතීකත
සත්තදිවසබ්භන්තකර අනාගකත සත්තදිවසබ්භන්තකර පකරසං චිත්තං
ජානන්තස්සඅතීතාරම්මණං අනාගතාරම්මණඤ්චකහොති.සත්තදිවසාතික්ෙකම
පනතංජානිතුංනසක්කෙොති. අතීතානාගතංසඤාණානඤ්හිඑසවිසකයො.න
එතස්සපච්චුප්පන්නජානනොකලපන පච්චුප්පන්නාරම්මණංකහොති. 

පච්චුප්පන්නඤ්ච නාකමතං තිවිධං – ඛණපච්චුප්පන්නං
සන්තතිපච්චුප්පන්නංඅද්ධාපච්චුප්පන්නඤ්ච.තත්ථ උප්පාදට්ඨිතිභඞ්ගප්පත්තං 

‘ෙණපච්චුප්පන්නං’. එෙද්විසන්තතිවාරපරියාපන්නං ‘සන් තිපච්චුප්පන්නං’. 
තත්ථ අන්ධොකර නිසීදිත්වා ආකලොෙට්ඨානං ගතස්ස න තාව ආරම්මණං

පාෙටංකහොති; යාවපනතංපාෙටංකහොති, එත්ථන්තකරඑෙද්විසන්තතිවාරා 
කවදිතබ්බා.ආකලොෙට්ඨාකන විචරිත්වා ඔවරෙං පවිට්ඨස්සාපිනතාව සහසා

රූපංපාෙටං කහොති; යාවතංපාෙටංකහොති, එත්ථන්තකරඑෙද්විසන්තතිවාරා
කවදිතබ්බා. දූකර ඨත්වා පන රජොනං හත්ථවිොරං

ඝණ්ඩිකභරීආදිආකෙොටනවිොරඤ්ච දිස්වාපිනතාව සද්දං සුණාති; යාව පන

තං සුණාති, එතස්මිම්පි අන්තකර එෙද්විසන්තතිවාරා කවදිතබ්බා. එවං තාව 
මජ්ඣිමභාණො. සංයුත්තභාණො පන ‘රූපසන්තති අරූපසන්තතී’ති ද්කව

සන්තතිකයො වත්වා, ‘උදෙං අක්ෙමිත්වා ගතස්ස යාව තීකර

අක්ෙන්තඋදෙකලඛා න විප්පසීදති, අද්ධානකතො ආගතස්ස යාව ොකය

උසුමභාකවො න වූපසම්මති, ආතපා ආගන්ත්වා ගබ්භං පවිට්ඨස්ස යාව

අන්ධොරභාකවොනවිගච්ඡති, අන්කතොගබ්කභෙම්මට්ඨානංමනසිෙරිත්වා දිවා
වාතපානං විවරිත්වා ඔකලොකෙන්තස්ස යාව අක්ඛීනං ඵන්දනභාකවො න

වූපසම්මති, අයං රූපසන්තති නාම; ද්කව තකයො ජවනවාරා අරූපසන්තති
නාමා’තිවත්වා‘තදුභයම්පි සන්තතිපච්චුප්පන්නංනාමා’තිවදන්ති. 
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පටුන 

එෙභවපරිච්ඡන්නං පන අද්ධාපච්චුප්පන්නං නාම. යං සන්ධාය 

භද්කදෙරත් සුත්ක  ‘‘කයො චාවුකසො, මකනො කය ච ධම්මා උභයකමතං 

පච්චුප්පන්නං.තස්මිංකචපච්චුප්පන්කනඡන්දරාගපටිබද්ධංකහොතිවිඤ්ඤාණං, 

ඡන්දරාගපටිබද්ධත්තා විඤ්ඤාණස්ස තදභිනන්දති, තදභිනන්දන්කතො

පච්චුප්පන්කනසු ධම්කමසු සංහීරතී’’ති (ම. නි. 3.284) වුත්තං.
සන්තතිපච්චුප්පන්නඤ්කචත්ථ අට්ඨෙථාසු ආගතං. අද්ධාපච්චුප්පන්නං
සුත්කත. 

තත්ථ කෙචි ‘ඛණපච්චුප්පන්නංචිත්තං කචකතොපරියඤාණස්සආරම්මණං

කහොතී’ති වදන්ති. කිංොරණා? යස්මා ඉද්ධිමස්ස ච පරස්ස ච එෙක්ඛකණ
චිත්තං උප්පජ්ජතීති. ඉදඤ්ච කනසං ඔපම්මං – යථා ආොකස ඛිත්කත 

පුප්ඵමුට්ඨිම්හි අවස්සං එෙං පුප්ඵං එෙස්ස වණ්ටං පටිවිජ්ඣති වණ්කටන

වණ්ටං පටිවිජ්ඣති, එවංපරස්සචිත්තංජානිස්සාමීතිරාසිවකසනමහාජනස්ස
චිත්කත ආවජ්ජිකතඅවස්සංඑෙස්සචිත්තංඑකෙනචිත්කතනඋප්පාදක්ඛකණ
වා ඨිතික්ඛකණ වා භඞ්ගක්ඛකණ වා පටිවිජ්ඣතීති. තං පන වස්සසතම්පි

වස්සසහස්සම්පි ආවජ්ජන්කතො කයන චිත්කතනආවජ්කජති, කයන ච ජානාති
කතසං ද්වින්නං සහට්ඨානාභාවකතො ආවජ්ජනජවනානඤ්ච අනිට්කඨ ඨාකන
නානාරම්මණභාවප්පත්තිකදොසකතො අයුත්තන්ති අට්ඨෙථාසු පටික්ඛිත්තං.
සන්තතිපච්චුප්පන්නං පන අද්ධාපච්චුප්පන්නඤ්ච ආරම්මණං කහොතීති
කවදිතබ්බං. 

තත්ථ යං වත්තමානජවනවීථිකතො අතීතානාගතවකසන 

ද්විතිජවනවීථිපරිමාණොකල පරස්ස චිත්තං, තං සබ්බම්පි
සන්තතිපච්චුප්පන්නං නාම. අද්ධාපච්චුප්පන්නං පන ජවනවාකරන
දීකපතබ්බන්තියංඅට්ඨෙථායංවුත්තංතං සුවුත්තං.තත්රායං දීපනා –ඉද්ධිමා
පරස්ස චිත්තං ජානිතුොකමො ආවජ්කජති. ආවජ්ජනං ඛණපච්චුප්පන්නං
ආරම්මණංෙත්වා කතකනවසහනිරුජ්ඣති.තකතොචත්තාරි පඤ්ච ජවනානි

කයසංපච්ඡමංඉද්ධිචිත්තං, කසසානිොමාවචරානි.කතසංසබ්කබසම්පි තකදව
නිරුද්ධං චිත්තමාරම්මණං කහොති. න ච තානි නානාරම්මණානි කහොන්ති. 
අද්ධාපච්චුප්පන්නවකසන පච්චුප්පන්නාරම්මණත්තා එොරම්මණානි. 

එොරම්මණත්කතපි ච ඉද්ධිචිත්තකමව පරස්ස චිත්තං පජානාති, න ඉතරානි; 

යථා චක්ඛුද්වාකරචක්ඛුවිඤ්ඤාණකමවරූපංපස්සති, නඉතරානීති.ඉතිඉදං 
සන්තතිපච්චුප්පන්නස්ස කචව අද්ධාපච්චුප්පන්නස්ස ච වකසන 
පච්චුප්පන්නාරම්මණං කහොති. යස්මා වා සන්තතිපච්චුප්පන්නම්පි

අද්ධාපච්චුප්පන්කනකයව පතති, තස්මා අද්ධාපච්චුප්පන්නවකසකනතං
පච්චුප්පන්නාරම්මණන්තිකවදිතබ්බං. 
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‘පුබ්කබනිවාසඤාණචතුත්ථං’ නාමකගොත්තානුස්සරකණ 

නිබ්බානනිමිත්තපච්චකවක්ඛකණ ච නවත්තබ්බාරම්මණං, කසසොකල
අතීතාරම්මණකමව. යථාෙම්මුපගඤාණචතුත්ථම්පි අතීතාරම්මණකමව. තත්ථ

කිඤ්චාපි පුබ්කබනිවාසකචකතොපරියඤාණානිපිඅතීතාරම්මණානිකහොන්ති, අථ
කඛො කතසං පුබ්කබනිවාසඤාණස්ස අතීතක්ඛන්ධා ඛන්ධපටිබද්ධඤ්ච කිඤ්චි
අනාරම්මණං නාම නත්ථි. තඤ්හි අතීතක්ඛන්ධඛන්ධපටිබද්කධසු ධම්කමසු
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසමගතිෙං කහොති. කචකතොපරියඤාණස්ස ච
සත්තදිවසබ්භන්තරාතීතං චිත්තකමව ආරම්මණං. තඤ්හි අඤ්ඤං ඛන්ධං වා

ඛන්ධපටිබද්ධං වා න ජානාති, මග්ගසම්පයුත්තචිත්තාරම්මණත්තා පන
පරියායකතො මග්ගාරම්මණන්ති වුත්තං. යථාෙම්මුපගඤාණස්ස ච
අතීතකචතනාමත්තකමවාරම්මණන්ති.අයංවිකසකසොකවදිතබ්කබො. අයකමත්ථ
අට්ඨෙථානකයො. යස්මා පන ‘‘කුසලා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස
කචකතොපරියඤාණස්ස පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්සයථාෙම්මුපගඤාණස්ස

අනාගතංසඤාණස්ස ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 1.1.404) 

පට්ඨාකන වුත්තං, තස්මා චත්තාකරොපි ඛන්ධා
කචකතොපරියඤාණයථාෙම්මුපගඤාණානං ආරම්මණං කහොන්ති. තත්රාපි 
යථාෙම්මුපගඤාණස්සකුසලාකුසලාඑවාති. 

‘දිබ්බචක්ඛුඤාණචතුත්ථං’ විජ්ජමානවණ්ණාරම්මණත්තා 
පච්චුප්පන්නාරම්මණකමව. අනාගතංසඤාණචතුත්ථං අනාගතාරම්මණකමව.
තඤ්හි අනාගතක්ඛන්ධඛන්ධපටිබද්කධසු ධම්කමසු පුබ්කබනිවාසඤාණං විය 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසමගතිෙං කහොති.තත්ථකිඤ්චාපි කචකතොපරියඤාණම්පි

අනාගතාරම්මණං කහොති, තං පන සත්තදිවසබ්භන්තකර 
උප්පජ්ජනෙචිත්තකමවආරම්මණං ෙකරොති.ඉදංඅනාගකත ෙප්පසතසහස්කස
උප්පජ්ජනෙචිත්තම්පි ඛන්කධපි ඛන්ධපටිබද්ධම්පි. 
රූපාවචරතිෙචතුක්ෙජ්ඣානාදීනි අතීතානාගතපච්චුප්පන්කනසු එෙධම්මම්පි
ආරබ්භ අප්පවත්තිකතොඑෙන්තනවත්තබ්බාරම්මණාකනවාතිකවදිතබ්බානි. 

1435. අජ්ඣත්තත්තිකෙ අනින්ද්රියබද්ධරූපඤ්ච නිබ්බානඤ්ච බහිද්ධාති
ඉදං යථා ඉන්ද්රියබද්ධං පරපුග්ගලසන්තාකන බහිද්ධාති වුච්චමානම්පි තස්ස

අත්තකනො සන්තානපරියාපන්නත්තානියෙජ්ඣත්තං කහොති, එවංන කෙනචි
පරියාකයනඅජ්ඣත්තංකහොතීතිනියෙජ්ඣත්තපරියායස්සඅභාකවනබහිද්ධාති 

වුත්තං, නනියෙජ්ඣත්තමත්තස්සඅසම්භවකතො.නියෙජ්ඣත්තමත්තස්සපන 
අසම්භවමත්තංසන්ධායඅජ්ඣත්තාරම්මණත්තිකෙබහිද්ධාරම්මණතාවුත්තා. 
අජ්ඣත්තධම්මාපගමමත්තකතොව ආකිඤ්චඤ්ඤායතනාරම්මණස්ස
අජ්ඣත්තභාවම්පි බහිද්ධාභාවම්පි අජ්ඣත්තබහිද්ධාභාවම්පි අනනුජානිත්වා 

ආකිඤ්චඤ්ඤාය නංනවත් බ්බංඅජ්ඣත් ාරම්මණන්තිපීතිආදි වුත්තං. 
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තත්ථන කෙවලං තකදවනවත්තබ්බාරම්මණං, තස්ස පනආවජ්ජනම්පි, 

උපචාරචිත්තානිපි, තස්සාරම්මණස්ස පච්චකවක්ඛණචිත්තානිපි, තස්කසව 

අස්සාදනාදිවකසනපවත්තානිඅකුසලචිත්තානිපිනවත්තබ්බාරම්මණාකනවාති.
තානි පන තස්මිං වුත්කත වුත්තාකනව කහොන්තීති විසුං න වුත්තානි. ෙථං 

වුත්තාකනව කහොන්තීති? එතඤ්හි ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, යඤ්ච තස්ස

පුකරචාරිෙං ආවජ්ජනඋපචාරාදිවකසන පවත්තං, කතන සහ එොරම්මණං

භකවයය. තං සබ්බං අතීතාරම්මණත්තිකෙ ‘ොමාවචරකුසලං, අකුසලං, 

කිරියකතො නව චිත්තුප්පාදා, රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාන’න්ති එවං වුත්තානං
එකතසං චිත්තුප්පාදානං ‘සියා න වත්තබ්බා අතීතාරම්මණාතිපී’තිආදිනා

නකයන නවත්තබ්බාරම්මණභාවස්ස අනුඤ්ඤාතත්තා, 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස ච ‘ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං, චත්තාකරො මග්ගා 

අපරියාපන්නා, චත්තාරි ච සාමඤ්ඤඵලානි, ඉකම ධම්මා න වත්තබ්බා 
අතීතාරම්මණාතිපී’ති එවං එෙන්කතන නවත්තබ්බාරම්මණත්තවචනකතො 
නවත්තබ්බාරම්මණන්තිවුත්තං. ඉදානි තං අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිකෙඑෙම්පි
වුච්චමානං යස්මා කහට්ඨා කතන සහ එොරම්මණභාවම්පි සන්ධාය

ොමාවචරකුසලාදීනං නවත්තබ්බාරම්මණතා වුත්තා, තස්මා ඉධාපි කතසං
නවත්තබ්බාරම්මණභාවං දීකපති. කෙො හි කතන සහ එොරම්මණානං 

නවත්තබ්බාරම්මණභාකව අන්තරාකයොති? එවං තස්මිං වුත්කත ‘වුත්තාකනව
කහොන්තී’ති කවදිතබ්බානි. කසසකමත්ථ අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිකෙ පාළිකතො 
උත්තානකමව. 

ආරම්මණවිභාකග පන විඤ්ඤාණඤ්චායතනං
කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනන්ති ඉකමසං තාව කුසලවිපාෙකිරියවකසන
ඡන්නං චිත්තුප්පාදානං අත්තකනො සන්තානසම්බන්ධං කහට්ඨිමසමාපත්තිං
ආරබ්භ පවත්තිකතො අජ්ඣත්තාරම්මණතා කවදිතබ්බා. එත්ථ ච 
කිරියආොසානඤ්චායතනං කිරියවිඤ්ඤාණඤ්චායතනස්කසව ආරම්මණං

කහොති, නඉතරස්ස. ෙස්මා? ආොසානඤ්චායතනකිරියසමඞ්ගිකනොකුසලස්ස
වා විපාෙස්ස වා විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස අභාවකතො. කුසලං පන

කුසලවිපාෙකිරියානං තිණ්ණම්පි ආරම්මණං කහොති. ෙස්මා? 
ආොසානඤ්චායතනකුසලංනිබ්බත්කතත්වාඨිතස්සතකතොඋද්ධං තිවිධස්සපි
විඤ්ඤාණඤ්චායතනස්ස උප්පත්තිසම්භවකතො. විපාෙං පන න ෙස්සචි 

ආරම්මණං කහොති. ෙස්මා? විපාෙකතො වුට්ඨහිත්වා චිත්තස්ස
අභිනීහාරාසම්භවකතො. කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස ආරම්මණෙරකණපි
එකසව නකයො. රූපාවචරත්තිෙචතුක්ෙජ්ඣානාදීනං සබ්කබසම්පි
නියෙජ්ඣත්තකතො බහිද්ධාභාකවන බහිද්ධාභූතානි පථවීෙසිණාදීනි ආරබ්භ 

පවත්තිකතොබහිද්ධාරම්මණතාකවදිතබ්බා. 
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සබ්කබව ොමාවචරා කුසලාකුසලාබයාෙ ා ධම්මා, රූපාවචරං චතුත්ථං

ඣානන්ති එත්ථ කුසලකතො තාව චත්තාකරො ඤාණසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා
අත්තකනො ඛන්ධාදීනි පච්චකවක්ඛන්තස්ස අජ්ඣත්තාරම්මණා. පකරසං
ඛන්ධාදිපච්චකවක්ඛකණ පණ්ණත්තිනිබ්බානපච්චකවක්ඛකණ ච
බහිද්ධාරම්මණා. තදුභයවකසන අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණා.
ඤාණවිප්පයුත්කතසුපි එකසව නකයො. කෙවලඤ්හි කතසං 
නිබ්බානපච්චකවක්ඛණං නත්ථි. අකුසලකතො චත්තාකරො 
දිට්ඨිසම්පයුත්තචිත්තුප්පාදා අත්තකනො ඛන්ධාදීනං 

අස්සාදනාභිනන්දනපරාමාසගහණොකල අජ්ඣත්තාරම්මණා, පරස්ස
ඛන්ධාදීසු කචව අනින්ද්රියබද්ධරූපෙසිණාදීසු ච තකථව පවත්තිොකල

බහිද්ධාරම්මණා, තදුභයවකසන අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණා.
දිට්ඨිවිප්පයුත්කතසුපිඑකසවනකයො.කෙවලඤ්හිකතසං පරාමාසගහණංනත්ථි.
ද්කවපි පටිඝසම්පයුත්තා අත්තකනො ඛන්ධාදීසු කදොමනස්සිතස්ස 

අජ්ඣත්තාරම්මණා, පරස්සඛන්ධාදීසුකචවඅනින්ද්රියබද්ධරූපපණ්ණත්තීසුච 

බහිද්ධාරම්මණා, තදුභයවකසන අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණා. 
විචිකිච්ඡුද්ධච්චසම්පයුත්තානම්පි වුත්තපොකරසු ධම්කමසු 
විචිකිච්ඡනඵන්දනභාවවකසනපවත්තියංඅජ්ඣත්තාදිආරම්මණතාකවදිතබ්බා. 

ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණානි, තිස්කසො ච මකනොධාතුකයොති, ඉකම කතරස

චිත්තුප්පාදාඅත්තකනොරූපාදීනිආරබ්භපවත්තියං අජ්ඣත්තාරම්මණා, පරස්ස

රූපාදීසු පවත්තා බහිද්ධාරම්මණා, තදුභයවකසන අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණා.
කසොමනස්සසහගතඅකහතුෙවිපාෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු පඤ්චද්වාකර 

සන්තීරණතදාරම්මණවකසන අත්තකනො පඤ්ච රූපාදිධම්කම, මකනොද්වාකර
තදාරම්මණවකසකනව අඤ්කඤපි අජ්ඣත්තිකෙ ොමාවචරධම්කම ආරබ්භ

පවත්තියං අජ්ඣත්තාරම්මණා, පකරසං ධම්කමසු පවත්තමානා

බහිද්ධාරම්මණා, උභයවකසන අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණා. 
උකපක්ඛාසහගතවිපාොකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතුද්වකයපි එකසව නකයො.
කෙවලං පකනතා සුගතියං දුග්ගතියඤ්ච පටිසන්ධිභවඞ්ගචුතිවකසනාපි
අජ්ඣත්තාදිකභකදසුෙම්මාදීසු පවත්තන්ති. 

අට්ඨ මහාවිපාෙචිත්තානිපිතාසංකයව ද්වින්නං සමානගතිොනි. කෙවලං
පකනතානි සන්තීරණවකසන න පවත්තන්ති. පටිසන්ධිභවඞ්ගචුතිවකසකනව
එතානි සුගතියංකයව පවත්තන්ති. කසොමනස්සසහගතාකහතුෙකිරියා
පඤ්චද්වාකරඅත්තකනොරූපාදීනි ආරබ්භපහට්ඨාොරෙරණවකසනපවත්තියං

අජ්ඣත්තාරම්මණා, පරස්ස රූපාදීසු පවත්තා බහිද්ධාරම්මණා. මකනොද්වාකර
තථාගතස්ස කජොතිපාලමාණවමඝකදවරාජෙණ්හතාපසාදිොකලසු අත්තනා
ෙතකිරියං පච්චකවක්ඛන්තස්ස හසිතුප්පාදවකසන පවත්තා

අජ්ඣත්තාරම්මණා. 
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මල්ලොයකදවියාසන්තතිමහාමත්තස්සසුමනමාලාොරස්සාති එවමාදීනං
කිරියාෙරණං ආරබ්භ පවත්තිොකල බහිද්ධාරම්මණා. උභයවකසන 

අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණා.
උකපක්ඛාසහගතකිරියාකහතුෙමකනොවිඤ්ඤාණධාතු පඤ්චද්වාකර 
කවොට්ඨබ්බනවකසන මකනොද්වාකර ච ආවජ්ජනවකසන පවත්තියං
අජ්ඣත්තාදිආරම්මණා. අට්ඨ මහාකිරියාකුසලචිත්තගතිො එව. කෙවලඤ්හි

තා ඛීණාසවානං උප්පජ්ජන්ති, කුසලානි කසක්ඛපුථුජ්ජනානන්ති
එත්තෙකමකවත්ථනානාෙරණං. 

වුත්තප්පොකර රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣාකන සබ්බත්ථපාදෙචතුත්ථාදීනි 
පඤ්ච ඣානානි ඉමස්මිං තිකෙ ඔොසං ලභන්ති. එතානි හි 

ෙසිණපණ්ණත්තිනිමිත්තාරම්මණත්තාබහිද්ධාරම්මණානි. 

‘ඉද්ධිවිධචතුත්ථං’ ොයවකසන චිත්තං, චිත්තවකසන වා ොයං 
පරිණාමනොකල අත්තකනො කුමාරෙවණ්ණාදිනිම්මානොකල ච

සොයචිත්තානං ආරම්මණෙරණකතො අජ්ඣත්තාරම්මණං, බහිද්ධා

හත්ථිඅස්සාදිදස්සනොකල බහිද්ධාරම්මණං, ොකලන අජ්ඣත්තං ොකලන

බහිද්ධා, පවත්තියංඅජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණං. 

‘දිබ්බකසොතචතුත්ථං’ අත්තකනො කුච්ඡසද්දසවනොකල

අජ්ඣත්තාරම්මණං, පකරසං සද්දසවනොකල බහිද්ධාරම්මණං, උභයවකසන
අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණං. ‘කචකතොපරියඤාණචතුත්ථං’ පකරසං
චිත්තාරම්මණකතො බහිද්ධාරම්මණකමව. අත්තකනො චිත්තජානකනපන කතන

පකයොජනං නත්ථි. ‘පුබ්කබනිවාසචතුත්ථං’ අත්තකනො ඛන්ධානුස්සරණොකල

අජ්ඣත්තාරම්මණං, පරස්ස ඛන්කධ, අනිද්රියබද්ධරූපං, තිස්කසො ච

පණ්ණත්තිකයො අනුස්සරණකතො බහිද්ධාරම්මණං, උභයවකසන
අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණං. 

‘දිබ්බචක්ඛුචතුත්ථං’ අත්තකනො කුච්ඡගතාදිරූපදස්සනොකල

අජ්ඣත්තාරම්මණං, අවකසසරූපදස්සනොකල බහිද්ධාරම්මණං, උභයවකසන
අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණං. ‘අනාගතංසඤාණචතුත්ථං’ අත්තකනො 

අනාගතක්ඛන්ධානුස්සරණොකල අජ්ඣත්තාරම්මණං, පරස්ස
අනාගතක්ඛන්ධානං වා අනින්ද්රියබද්ධස්ස වා රූපස්ස අනුස්සරණොකල

බහිද්ධාරම්මණං, උභයවකසන අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණං.
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්සනවත්තබ්බාරම්මණතායොරණංකහට්ඨා වුත්තකමව. 
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දුෙඅත්ථුද්ධාරවණ්ණනා 

1441. කහතුකගොච්ඡෙනිද්කදකස  කයො කුසලකහතූතිආදිනානකයනකහතූ

දස්කසත්වාපුනකතකයවඋප්පත්තිට්ඨානකතො දස්කසතුං චතූසුභූමීසුකුසකලසු

උප්පජ්ජන්තීතිආදි වුත්තං. ඉමිනා උපාකයන කසසකගොච්ඡකෙසුපි
කදසනානකයොකවදිතබ්කබො. 

1473. යත්ථද්කව කයොආසවාඑෙක ොඋප්පජ්ජන්තීතිඑත්ථතිවිකධන
ආසවානං එෙකතො උප්පත්ති කවදිතබ්බා. තත්ථ චතූසු දිට්ඨිවිප්පයුත්කතසු

අවිජ්ජාසකවන, දිට්ඨිසම්පයුත්කතසු දිට්ඨාසවඅවිජ්ජාසකවහි සද්ධින්ති
ොමාසකවොදුවිකධනඑෙකතො උප්පජ්ජති.භවාසකවොචතූසුදිට්ඨිවිප්පයුත්කතසු
අවිජ්ජාසකවනසද්ධින්තිඑෙධාව එෙකතොඋප්පජ්ජති.යථාකචත්ථඑවංයත්ථ
ද්කව තීණි සංකයොජනානි එෙකතො උප්පජ්ජන්තීති එත්ථාපි සංකයොජනානං

උප්පත්තිඑෙකතොදසධාභකව.තත්ථොමරාකගො චතුධාඑෙකතොඋප්පජ්ජති, 

පටිකඝො තිධා, මාකනො එෙධා. තථා විචිකිච්ඡා කචව භවරාකගො ච. ෙථං? 

ොමරාකගො තාව මානසංකයොජනඅවිජ්ජාසංකයොජකනහි කචව, 

දිට්ඨිසංකයොජනඅවිජ්ජාසංකයොජකනහි ච, 

සීලබ්බතපරාමාසඅවිජ්ජාසංකයොජකනහි ච, අවිජ්ජාසංකයොජනමත්කතකනව ච
සද්ධින්ති එවං චතුධා එෙකතො උප්පජ්ජති. පටිකඝො පන

ඉස්සාසංකයොජනඅවිජ්ජාසංකයොජකනහි කචව, 

මච්ඡරියසංකයොජනඅවිජ්ජාසංකයොජකනහි ච, අවිජ්ජාසංකයොජනමත්කතකනව ච 

සද්ධින්ති එවංතිධා එෙකතොඋප්පජ්ජති.මාකනොභවරාගාවිජ්ජාසංකයොජකනහි

සද්ධිං එෙධාව එෙකතො උප්පජ්ජති. තථා විචිකිච්ඡා. සා හි
අවිජ්ජාසංකයොජකනන සද්ධිං එෙධා උප්පජ්ජති. භවරාකගපි එකසව නකයොති.
එවකමත්ථද්කවතීණිසංකයොජනානි එෙකතොඋප්පජ්ජන්ති. 

1511. යං පකනතං නීවරණකගොච්ඡකෙ යත්ථ ද්කව තීණි නීවරණානි

එෙකතො උප්පජ්ජන්තීති වුත්තං, තත්ථාපි අට්ඨධා නීවරණානං එෙකතො

උප්පත්ති කවදිතබ්බා. එකතසු හි ොමච්ඡන්කදො දුවිධා එෙකතො උප්පජ්ජති, 

බයාපාකදොචතුධා, උද්ධච්චංඑෙධා.තථාවිචිකිච්ඡා.ෙථං? ොමච්ඡන්කදොතාව

අසඞ්ඛාරිෙචිත්කතසු උද්ධච්චනීවරණඅවිජ්ජානීවරකණහි, සසඞ්ඛාරිකෙසු
ථිනමිද්ධඋද්ධච්චඅවිජ්ජානීවරකණහි සද්ධිං දුවිධා එෙකතො උප්පජ්ජති. යං

පකනතං ද්කව තීණීති වුත්තං, තං කහට්ඨිමපරිච්කඡදවකසන වුත්තං. තස්මා
චතුන්නම්පි එෙකතො උප්පජ්ජතීති වචනං යුජ්ජති එව. බයාපාකදො පන

අසඞ්ඛාරිෙචිත්කත උද්ධච්චඅවිජ්ජානීවරකණහි, සසඞ්ඛාරිකෙ 

ථිනමිද්ධඋද්ධච්චඅවිජ්ජානීවරකණහි, අසඞ්ඛාරිකෙකයව 

උද්ධච්චකුක්කුච්චඅවිජ්ජානීවරකණහි, සසඞ්ඛාරිකෙකයව 
ථිනමිද්ධඋද්ධච්චකුක්කුච්චඅවිජ්ජානීවරකණහි සද්ධින්ති චතුධා එෙකතො 
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උප්පජ්ජති. උද්ධච්චං පන අවිජ්ජානීවරණමත්කතන සද්ධිං එෙධාව එෙකතො
උප්පජ්ජති. විචිකිච්ඡුද්ධච්චඅවිජ්ජානීවරකණහි සද්ධිං එෙධාව එෙකතො
උප්පජ්ජති. 

1577. යම්පිදං කිකලසකගොච්ඡකෙ යත්ථ ද්කව තකයො කිකලසා එෙකතො

උප්පජ්ජන්තීති වුත්තං, තත්ථ ‘ද්කව කිකලසා අඤ්කඤහි, තකයො වා කිකලසා

අඤ්කඤහිකිකලකසහිසද්ධිංඋප්පජ්ජන්තී’ති එවමත්කථොකවදිතබ්කබො.ෙස්මා? 
ද්වින්නංතිණ්ණංකයවවාඑෙකතොඋප්පත්තියා අසම්භවකතො. 

තත්ථදසධාකිකලසානංඑෙකතොඋප්පත්තිකහොති.එත්ථහිකලොකභොඡධා 

එෙකතො උප්පජ්ජති. පටිකඝො ද්විධා. තථා කමොකහොති කවදිතබ්කබො. ෙථං? 
කලොකභො තාව අසඞ්ඛාරිකෙ දිට්ඨිවිප්පයුත්කත

කමොහඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, සසඞ්ඛාරිකෙ 

කමොහථිනඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, අසඞ්ඛාරිකෙකයව 

කමොහමානුද්ධච්චාහිරිොකනොත්තප්කපහි, සසඞ්ඛාරිකෙකයව 

කමොහමානථිනඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, දිට්ඨිසම්පයුත්කත පන

අසඞ්ඛාරිකෙ කමොහඋද්ධච්චදිට්ඨිඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, සසඞ්ඛාරිකෙ 
කමොහදිට්ඨිථිනඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි සද්ධින්ති ඡධා එෙකතො
උප්පජ්ජති. 

පටිකඝො පන අසඞ්ඛාරිකෙ කමොහඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, 

සසඞ්ඛාරිකෙ කමොහථිනඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි සද්ධින්ති එවං ද්විධා
එෙකතො උප්පජ්ජති. කමොකහො පන විචිකිච්ඡාසම්පයුත්කත

විචිකිච්ඡුද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, උද්ධච්චසම්පයුත්කත
උද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි සද්ධින්ති එවං ද්විධා එෙකතො උප්පජ්ජති.
කසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථකමවාති. 

අට්ඨසාලනියාධම්මසඞ්ගහඅට්ඨෙථාය 

අට්ඨෙථාෙණ් වණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනෙථා 

එත්තාවතාච– 

චිත්තං රූපඤ්චනික්කඛපං, අත්ථුද්ධාරං මකනොරමං; 

යංකලොෙනාකථොභාකජන්කතො, කදකසසිධම්මසඞ්ගණිං. 

අභිධම්මස්සසඞ්ගය්හ, ධම්කමඅනවකසසකතො; 
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ඨිතායතස්සාආරද්ධා, යාමයාඅත්ථවණ්ණනා. 

අනාකුලානමත්ථානං, සම්භවාඅට්ඨසාලනී; 

ඉතිනාකමනසාඑසා, සන්නිට්ඨානමුපාගතා. 

එකූනචත්තාලීසාය, පාළියාභාණවාරකතො; 

චිරට්ඨිතත්ථංධම්මස්ස, නිට්ඨාකපන්කතනතංමයා. 

යං පත්තංකුසලංතස්ස, ආනුභාකවනපාණිකනො; 

සබ්කබසද්ධම්මරාජස්ස, ඤත්වාධම්මංසුඛාවහං. 

පාපුණන්තු විසුද්ධාය, සුඛාය පටිපත්තියා; 

අකසොෙමනුපායාසං, නිබ්බානසුඛමුත්තමං. 

චිරංතිට්ඨතුසද්ධම්කමො, ධම්කමකහොන්තුසගාරවා; 

සබ්කබපිසත්තාොකලන, සම්මාකදකවොපවස්සතු. 

යථාරක්ඛිංසුකපොරාණා, සුරාජාකනොතකථවිමං; 

රාජාරක්ඛතුධම්කමන, අත්තකනොවපජංපජන්ති. 

පරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරියපටිමණ්ඩිකතන 

සීලාචාරජ්ජවමද්දවාදිගුණසමුදයසමුදිකතන
සෙසමයසමයන්තරගහනජ්කඣොගාහණසමත්කථන 

පඤ්ඤාකවයයත්තියසමන්නාගකතන තිපිටෙපරියත්තිප්පකභකද සාට්ඨෙකථ
සත්ථුසාසකන අප්පටිහතඤාණප්පභාකවන මහාකවයයාෙරකණන 
ෙරණසම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග්ගතමධුකරොදාරවචනලාවණ්ණයුත්කතන
යුත්තමුත්තවාදිනා වාදීවකරන මහාෙවිනා පභින්නපටිසම්භිදාපරිවාකර
ඡළභිඤ්ඤාදිප්පකභදගුණපටිමණ්ඩිකත උත්තරිමනුස්සධම්කම
සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං කථරවංසප්පදීපානං කථරානං මහාවිහාරවාසීනං
වංසාලඞ්ොරභූකතන විපුලවිසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධකඝොකසොති ගරූහි 
ගහිතනාමකධකයයන කථකරන ෙතා අයං අට්ඨසාලනී නාම 

ධම්මසඞ්ගහට්ඨෙථා. 

තාවතිට්ඨතුකලොෙස්මිං, කලොෙනිත්ථරකණසිනං; 

දස්කසන්තීකුලපුත්තානං, නයංපඤ්ඤාවිසුද්ධියා. 

යාව‘බුද්කධො’තිනාමම්පි, සුද්ධචිත්තස්සතාදිකනො; 

කලොෙම්හිකලොෙකජට්ඨස්ස, පවත්තතිමකහසිකනොති. 
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අට්ඨසාලනීනාම 

ධම්මසඞ්ගහ-අට්ඨෙථානිට්ඨිතා. 
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