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නදමොතස්සභගවදතොඅරහදතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා 

ධාතුෙථා-අට්ඨෙථා 

අට්ඨාරසහි දභදෙහි, විභඞ්ගංමාරභඤ්ජදනො; 

දෙසයිත්වාමහාවීදරො, යංතස්දසවඅනන්තරං. 

අදෙසයිධාතුකථං, ධාතුදභෙප්පකාසදනො; 

තස්සත්ථංදීපයිස්සාමි, තංසුණාථසමාහිතාති. 

1. මාතිොවණ්ණනා 

1. නයමාතිකාවණ්ණනා 

1. සඞ්ගක ො අසඞ්ගක ොතිආදීනඤ්හි වදසන ඉෙං පකරණං චුද්ෙසවිදධන
විභත්තන්ති වුත්තං. තං සබ්බම්පි උද්දෙසනිද්දෙසදතො ද්විධා ඨිතං. තත්ථ

මාතිකා උද්කෙකසො. සා පඤ්චවිධා – නයමාතිකා, අබ්භන්තරමාතිකා, 

නයමුඛමාතිකා, ලක්ඛණමාතිකා, බාහිරමාතිකාති. තත්ථ සඞ්ගක ො 

අසඞ්ගක ො…කප.…විප්පයුත්කෙනසඞ්ගහිෙංඅසඞ්ගහිෙන්ති–අයංචුද්ෙසහි 

පදෙහිනික්ඛිත්තා නයමාතිො නාම. අයඤ්හි ඉමිනා සඞ්ගහාදිදකනනදයන
ධාතුකථාධම්මාවිභත්තාතිෙස්දසතුංඨපිතත්තානයමාතිකාති වුච්චති.එදතසං

පොනංමූලභූතත්තා මූලමාතිොතිපිවත්තුං වට්ටති. 

2. අබ්භන්තරමාතිකාවණ්ණනා 

2. පඤ්චක්ඛන්ධා …කප.… මනසිොකරොති අයං පඤ්චවීසාධිදකන

පෙසදතන නික්ඛිත්තා අබ්භන්ෙරමාතිො නාම. අයඤ්හි ‘‘සබ්බාපි
ධම්මසඞ්ගණී ධාතුකථාය මාතිකා’’ති එවං අවත්වා සඞ්ගහාදිනා නදයන
විභජිතබ්දබ ඛන්ධාදිධම්දම සරූපදතො ෙස්දසත්වා ධාතුකථාය
අබ්භන්තදරදයව ඨපිතත්තා අබ්භන්තරමාතිකාති වුච්චති. ඛන්ධාදිපොනං

ධම්මසඞ්ගණීමාතිකාය අසඞ්ගහිතත්තා පකිණ්ණෙමාතිොතිපිවත්තුංවට්ටති. 
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3. නයමුඛමාතිකාවණ්ණනා 

3. තීහි සඞ්ගක ො, තීහි අසඞ්ගක ො; චතූහි සම්පකයොකගො, චතූහි 

විප්පකයොකගොති අයං චතූහි පදෙහි නික්ඛිත්තා නයමුඛමාතිො නාම. අයඤ්හි

සබ්දබසුපි පඤ්චක්ඛන්ධාදීසු දචව කුසලත්තිකාදීසු ච මාතිකාධම්දමසු, තීහි
ඛන්ධායතනධාතුපදෙදහව සඞ්ගදහො ච අසඞ්ගදහො ච දයොදජතබ්දබො. තථා
චතූහි අරූපක්ඛන්දධහි සම්පදයොදගො ච විප්පදයොදගො ච. එතානි ඉදමසං 
සඞ්ගහාසඞ්ගහාදීනං නයානං මුඛානීති ෙස්දසතුං ඨපිතත්තා නයමුඛමාතිකාති 
වුච්චති. 

4. ලක්ඛණමාතිකාවණ්ණනා 

4. සභාකගො, විසභාකගොති අයං ද්වීහි පදෙහි නික්ඛිත්තා ලක්ඛණමාතිො 

නාම.අයඤ්හි සභාගලක්ඛදණහිධම්දමහිසඞ්ගහනදයො, විසභාගලක්ඛදණහි

අසඞ්ගහනදයො, තථා සම්පදයොගවිප්පදයොගනදයො දයොදජතබ්දබොති
සභාගවිසභාගලක්ඛණවදසන සඞ්ගහාදිලක්ඛණං ෙස්දසතුං ඨපිතත්තා
ලක්ඛණමාතිකාතිවුච්චති. 

5. බාහිරමාතිකාවණ්ණනා 

5. සබ්බාපි ධම්මසඞ්ගණී ධාතුෙථාය මාතිොති අයං ඡසට්ඨි තිකපොනි, 

ද්දව ච දුකපෙසතානි සඞ්ඛිපිත්වා නික්ඛිත්තා බාහිරමාතිො නාම. අයඤ්හි
‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා…දප.… මනසිකාදරො’’ති එවං ධාතුකථාය අබ්භන්තදර

අවත්වා ‘‘සබ්බාපිධම්මසඞ්ගණී’’තිඑවංධාතුකථායමාතිකදතොබහිඨපිතත්තා
බාහිරමාතිකාති වුච්චති. 

එවං මාතිකාය පඤ්චධා ඨිතභාවං විදිත්වා ඉොනි ‘සඞ්ගදහො
අසඞ්ගදහො’තිආදීසු සඞ්ගදහො තාව ජාතිසඤ්ජාතිකිරියාගණනවදසන 

චතුබ්බිදධො.තත්ථ–‘‘සබ්දබඛත්තියාආගච්ඡන්තු, සබ්දබබ්රාහ්මණා, සබ්දබ 

දවස්සා, සබ්දබසුද්ොආගච්ඡන්තු’’, ‘‘යාචාවුදසොවිසාඛ, සම්මාවාචා, දයොච 

සම්මාකම්මන්දතො, දයො ච සම්මාආජීදවො, ඉදම ධම්මා සීලක්ඛන්දධ

සඞ්ගහිතා’’ති අයං ජාතිසඞ්ගක ො නාම. ‘‘එකජාතිකා ආගච්ඡන්තූ’’ති
වුත්තට්ඨාදන විය හි ඉධ සබ්දබපි ජාතියා එකසඞ්ගහං ගතා. ‘‘සබ්දබ

දකොසලකාආගච්ඡන්තු, සබ්දබ මාගධකා, සබ්දබභාරුකච්ඡකාආගච්ඡන්තු’’, 

‘‘දයොචාවුදසොවිසාඛ, සම්මාවායාදමො; යාච සම්මාසති, දයොචසම්මාසමාධි, 

ඉදම ධම්මා සමාධික්ඛන්දධ සඞ්ගහිතා’’ති (ම. නි. 1.462) අයං 

සඤ්ජාතිසඞ්ගක ො නාම. ‘‘එකට්ඨාදන ජාතා සංවඩ්ඪා ආගච්ඡන්තූ’’ති
වුත්තට්ඨාදන විය හි ඉධ සබ්දබපි සඤ්ජාතිඨාදනන නිවුත්දථොකාදසන

එකසඞ්ගහං ගතා. ‘‘සබ්දබ හත්ථාදරොහා ආගච්ඡන්තු, සබ්දබ අස්සාදරොහා, 
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සබ්දබ රථිකා ආගච්ඡන්තු’’, ‘‘යා චාවුදසො විසාඛ, සම්මාදිට්ඨි, දයො ච

සම්මාසඞ්කප්දපො, ඉදමධම්මාපඤ්ඤාක්ඛන්දධසඞ්ගහිතා’’ති(ම.නි.1.462) 

අයං කිරියාසඞ්ගක ො නාම. සබ්දබව දහදත අත්තදනො කිරියාකරදණන 

එකසඞ්ගහං ගතා. ‘‘චක්ඛායතනං කතමක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතීති? 
රූපක්ඛන්ධගණනං ගච්ඡතී’’ති. හඤ්චි චක්ඛායතනං රූපක්ඛන්ධගණනං

ගච්ඡති, දතන වත දර වත්තබ්දබ – ‘චක්ඛායතනං රූපක්ඛන්දධන

සඞ්ගහිත’’න්ති(කථා.471), අයං ගණනසඞ්ගක ො නාම.අයමිධඅධිප්දපදතො. 
තප්පටිපක්දඛන අසඞ්ගදහො දවදිතබ්දබො. දතසං විකප්පදතො සඞ්ගහිදතන
අසඞ්ගහිතාදීනි. එකුප්පාදෙකනිදරොධඑකවත්ථුකඑකාරම්මණතාවදසන

සම්පදයොදගො, තප්පටිපක්ඛදතො විප්පදයොදගො. දතසං විකප්පදතො
සම්පයුත්දතන විප්පයුත්තාදීනි. තදුභයසංසග්ගවිකප්පදතො සඞ්ගහිදතන 

සම්පයුත්තංවිප්පයුත්තන්තිආදීනි.පඤ්චක්ඛන්ධාතිආදීනිපනඛන්ධවිභඞ්ගාදීසු 

වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බානි. ඵස්සාෙදයො පදනත්ථ සන්නිට්ඨානවදසන
වුත්තසබ්බචිත්තුප්පාෙසාධාරණදතොවුත්තාති. 

මාතිකාවණ්ණනා. 

2. නිද්කෙසවණ්ණනා 

1. පඨමනදයොසඞ්ගහාසඞ්ගහපෙවණ්ණනා 

1. ඛන්ධපෙවණ්ණනා 

6. ඉොනි පඤ්චක්ඛන්ධාදිවදසන නික්ඛිත්තමාතිකං ‘සඞ්ගදහො 
අසඞ්ගදහො’තිආදීහි නයමාතිකාපදෙහි සද්ධිං දයොදජත්වා ෙස්දසතුං 

රූපක්ඛන්කධො ෙතිහි ඛන්කධහීතිආදිනා නදයන නිද්දෙසවාදරො ආරද්දධො.

තත්ථයස්මා‘‘සඞ්ගදහොඅසඞ්ගදහොතිආදිකායනයමාතිකාය‘‘තීහි සඞ්ගදහො, 

තීහි අසඞ්ගදහො’’ති නයමුඛමාතිකා ඨපිතා, තස්මා රූපක්ඛන්ධාදීනං සඞ්ගහං 

ෙස්දසතුං ෙතිහි ඛන්කධහි ෙති ායෙකනහි ෙතිහි ධාතූහීති තීණි 
ඛන්ධායතනධාතුපොදනව උද්ධටානි. ‘චත්තාරි සච්චානී’තිආදීසු එකම්පි න

පරාමට්ඨං. යස්මා ච ‘‘සභාදගො විසභාදගො’’ති එවං ලක්ඛණමාතිකා ඨපිතා, 

තස්මාඉමස්සපඤ්හස්ස විස්සජ්ජදන රූපක්ඛන්කධොඑකෙනඛන්කධනාතිආදි

වුත්තං. සභාගා හි තස්ස එදත ඛන්ධාෙදයොති. තත්ථ එකෙන ඛන්කධනාති 
රූපක්ඛන්දධදනව. යඤ්හි කිඤ්චි රූපං රූපක්ඛන්ධසභාගත්තා

රූපක්ඛන්දධොත්දවව සඞ්ගහං ගච්ඡතීති රූපක්ඛන්දධදනව ගණිතං, තං

රූපක්ඛන්දධදනව පරිච්ඡින්නං. එොෙස ායෙකනහීති මනායතනවජ්දජහි.

සබ්දබොපි හි රූපක්ඛන්දධො ෙසායතනානි ධම්මායතදනකදෙදසො ච දහොති, 

තස්මා එකාෙසහායතදනහි ගණිදතො, පරිච්ඡින්දනො. එොෙසහි ධාතූහීති 
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සත්තවිඤ්ඤාණධාතුවජ්ජාහි එකාෙසහි එතාසු හි අපරියාපන්නං රූපං නාම
නත්ථි. 

අසඞ්ගහනයනිද්දෙදස ෙතිහිඅසඞ්ගහිකෙොති සඞ්දඛදපදනවපුච්ඡාකතා.
විස්සජ්ජදන පනස්ස යස්මා රූපක්ඛන්ධස්ස විසභාගා චත්තාදරො

අරූපක්ඛන්ධා, එකං මනායතනං, සත්ත විඤ්ඤාණධාතුදයො; තස්මා චතූහි

ඛන්කධහීතිආදි වුත්තං. ඉමිනා නදයන සබ්බපදෙසු සඞ්ගහාසඞ්ගදහො
දවදිතබ්දබො. ඉමස්මිං පන ඛන්ධනිද්දෙදස – ‘‘රූපක්ඛන්දධො කතිහි 
ඛන්දධහී’’තිආදිම්හිතාවඑකමූලදකසඞ්ගහනදයසරූදපදනවෙස්සිතාපඤ්ච

පුච්ඡා, පඤ්චවිස්සජ්ජනානි.අසඞ්ගහනදයසඞ්දඛදපනෙස්සිතාපඤ්චපුච්ඡා, 
පඤ්ච විස්සජ්ජනානි. ඉමිනා උපාදයන දුකමූලකාදීසුපි පුච්ඡාවිස්සජ්ජනානි 

දවදිතබ්බානි. රූපක්ඛන්ධමූලකාදයව දචත්ථ දුකතිකචතුක්කා ෙස්සිතා.
පඤ්චදක පන ‘‘රූපක්ඛන්දධො ච…දප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්දධො චා’’ති එවං

දභෙදතොච, ‘‘පඤ්චක්ඛන්ධාකතිහිඛන්දධහී’’තිඑවංඅදභෙදතොචාතිද්විධා 
පුච්ඡාවිස්සජ්ජනානිකතානි.එවංපාළිනදයොදවදිතබ්දබොති. 

2. ආයතනපොදිවණ්ණනා 

22. ආයතනපෙනිද්දෙසාදීසු ආයතනපෙනිද්දෙදස තාව චක්ඛායෙනං

එකෙන ඛන්කධනාතිඑදකනරූපක්ඛන්දධදනව, එදකනචක්ඛායතදනදනව

එකාය චක්ඛුධාතුයාව සඞ්ගහිතන්ති දවදිතබ්බං. කසොොයෙනාදීසුපි ඉමිනාව

නදයන සඞ්ගහාසඞ්ගදහො දවදිතබ්දබො. අසඞ්ඛෙං ඛන්ධකෙො ඨකපත්වාති 

එත්ථපනයස්මාඅසඞ්ඛතංධම්මායතනංනාමනිබ්බානං, තඤ්චඛන්ධසඞ්ගහං

න ගච්ඡති; තස්මා ‘ඛන්ධදතො ඨදපත්වා’ති වුත්තං. චතූහි ඛන්කධහීති 
රූපදවෙනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්දධහි.නිබ්බානවජ්ජඤ්හිධම්මායතනංඑදතහි
සඞ්ගහිතං. විඤ්ඤාණක්ඛන්දධන පන ඨදපත්වා ධම්මායතනධම්මධාතුදයො

දසසායතනධාතූහිචතංන සඞ්ගය්හති.දතනවුත්තං – ‘‘එදකනඛන්දධන, 

එකාෙසහායතදනහි, සත්තරසහිධාතූහි අසඞ්ගහිත’’න්ති.යථාචදතදහට්ඨා

රූපක්ඛන්ධමූලකා, එවමිධාපි චක්ඛායතනමූලකාව නයා දවදිතබ්බා.
දුකමත්තදමව පන පාළියං ෙස්දසත්වා ‘‘ද්වාෙසායතනානී’’ති අදභෙදතොව 

පුච්ඡාවිස්සජ්ජනංකතං.ධාතුනිද්දෙදසපිඑදසවනදයො. 

40. සච්චනිද්දෙදස – සබ්දබපිදුකතිකචතුක්කාපාළියංෙස්සිතා. යස්මාච

දුකතිදකසු සමුෙයසච්චසදිසදමව මග්ගසච්දචපි විස්සජ්ජනං, තස්මා තං 
සමුෙයානන්තරංවුත්තං. 

50. ඉන්ද්රියනිද්දෙදස – ජීවිතින්ද්රියං ද්වීහි ඛන්කධහීති රූපජීවිතින්ද්රියං

රූපක්ඛන්දධන, අරූපජීවිතින්ද්රියං සඞ්ඛාරක්ඛන්දධන සඞ්ගහිතං. දසසං
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පටුන 

වුත්තනයානුසාදරදනව දවදිතබ්බං. පාළිවවත්ථානං පදනත්ථ
ආයතනධාතුනිද්දෙසසදිසදමව. 

6. පටිච්චසමුප්පාෙවණ්ණනා 

61. පටිච්චසමුප්පාෙනිද්දෙදස – ‘‘අවිජ්ජා කතිහි ඛන්දධහී’’ති පුච්ඡං

අනාරභිත්වා අවිජ්ජාඑකෙනඛන්කධනාතිඑවංවිස්සජ්ජනදමවෙස්සිතං. තත්ථ 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන්ති පටිසන්ධියං පවත්දත ච සබ්බම්පි

විපාකවිඤ්ඤාණං.දතදනවාහ – ‘‘සත්තහිධාතූහි සඞ්ගහිත’’න්ති.නාමරූපම්පි
පටිසන්ධිපවත්තිවදසදනව දවදිතබ්බං. දතදනදවත්ථ සද්ොයතනම්පි

සඞ්ගදහත්වාඑකාෙසහායතදනහිසඞ්ගදහො ෙස්සිදතො. ඵස්සාදීසුඛන්ධදභදෙො

දවදිතබ්දබො. අඤ්දඤදනව හි එදකන ඛන්දධන ඵස්දසො සඞ්ගහිදතො, 

අඤ්දඤන දවෙනා, තණ්හාඋපාොනකම්මභවා පන සඞ්ඛාරක්ඛන්දධදනව 
සඞ්ගහිතා.භවපෙඤ්දචත්ථකම්මභවාදීනංවදසනඑකාෙසධාවිභත්තං.තත්ථ
කම්මභදවො ඵස්සාදීහි සදිසවිසජ්ජනත්තා දතහි සද්ධිං එකදතො ෙස්සිදතො. 
උපපත්තිභවකාමභවසඤ්ඤාභවපඤ්චදවොකාරභවා
අඤ්ඤමඤ්ඤසදිසවිස්සජ්ජනත්තා එකදතො ෙස්සිතා. යස්මා දචදත
උපාදින්නකධම්මාවතස්මා‘‘එකාෙසහායතදනහිසත්තරසහි ධාතූහී’’තිවුත්තං.

සද්ොයතනඤ්හිඅනුපාදින්නං, තංඑත්ථනගහිතං. 

68. රූපභවනිද්දෙදස – පඤ්ච ායෙකනහීති 

චක්ඛුදසොතමනරූපධම්මායතදනහි. අට්ඨහි ධාතූහීති 

චක්ඛුදසොතචක්ඛුවිඤ්ඤාණදසොතවිඤ්ඤාණරූපධම්මමදනොධාතුමදනොවිඤ්ඤා
ණධාතූහි. අරූපභවාෙදයොපි තදයො සදිසවිස්සජ්ජනත්තාව එකදතො ෙස්සිතා.

තථා අසඤ්ඤාභවඑකදවොකාරභවා. තත්ථ ද්වී ායෙකනහීති
රූපායතනධම්මායතදනහි. ධාතූසුපි එදසව නදයො. එකතලවාසිකානඤ්හි
දසසබ්රහ්මානං චක්ඛුසබ්භාවදතො තස්සාරම්මණත්තා තත්ථ රූපායතනං 
උද්ධටං. 

71. ජාති ද්වීහි ඛන්කධහීති රූපජාති රූපක්ඛන්දධන, අරූපජාති 

සඞ්ඛාරක්ඛන්දධන. ජරාමරදණසුපි එදසව නදයො. දසොකාදීසුපි එකෙන

ඛන්කධනාති දසොකදුක්ඛදෙොමනස්සානි දවෙනාක්ඛන්දධන, පරිදෙදවො

රූපක්ඛන්දධන, උපායාසාෙදයො සඞ්ඛාරක්ඛන්දධනාති එවං ඛන්ධවිදසදසො
දවදිතබ්දබො. 

73. ඉද්ධිපාකෙො ද්වීහීති සඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණක්ඛන්දධහි, 

මනායතනධම්මායතදනහි, ධම්මධාතුමදනොවිඤ්ඤාණධාතූහිච. ඣානං ද්වීහීති
දවෙනාක්ඛන්ධසඞ්ඛාරක්ඛන්දධහි. අප්පමඤ්ඤාෙදයො සදිසවිස්සජ්ජනත්තා
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එකදතො නිද්දිට්ඨා. චිත්තං පන දචතනානන්තරං නික්ඛිත්තම්පි 

අසදිසවිස්සජ්ජනත්තා පච්ඡා ගහිතං. තත්ථ අප්පමඤ්ඤාදීසු එකෙන 

ඛන්කධනාතිදවෙනාදවෙනාක්ඛන්දධන, සඤ්ඤාසඤ්ඤාක්ඛන්දධන, දසසා 
සඞ්ඛාරක්ඛන්දධනසඞ්ගහිතාතිඑවංඛන්ධවිදසදසොදවදිතබ්දබො. 

7. තිකපෙවණ්ණනා 

77. එවං අබ්භන්තරමාතිකාය සඞ්ගහං ෙස්දසත්වා ඉොනි බාහිරමාතිකාය 

සඞ්ගහං ෙස්දසතුං කුසලා ධම්මාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ දවෙනාත්තිදක තීහි

ධාතූහීති කායවිඤ්ඤාණමදනොවිඤ්ඤාණධම්මධාතූහි. සත්ෙහි ධාතූහීති 

චක්ඛුදසොත ානජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතූහි දචව

මදනොධාතුධම්මධාතුමදනොවිඤ්ඤාණධාතූහිච. විපාකත්තිදක අට්ඨහිධාතූහීති
කායවිඤ්ඤාණධාතුයා සද්ධිං තාහිදයව. විපාකධම්මධම්මා පන
සංකිලිට්ඨසංකිදලසිදකහි සද්ධිං සදිසවිස්සජ්ජනත්තා එකදතො ගහිතා. යථා

දචදත, එවං සබ්බතිකදුකපදෙසු යං යං පෙං දයන දයන පදෙන සද්ධිං 

සදිසවිස්සජ්ජනංදහොති, තංතංඋප්පටිපාටියාපිදතනදතනසද්ධිංගදහත්වා 
විස්සජ්ජිතං.තත්ථවුත්තානුසාදරදනවසඞ්ගහාසඞ්ගහනදයොදවදිතබ්දබොති. 

සඞ්ගහාසඞ්ගහපෙවණ්ණනා. 

2. දුතියනදයොසඞ්ගහිදතනඅසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා 

171. ඉොනි සඞ්ගහිදතන අසඞ්ගහිතපෙං භාදජතුං චක්ඛායෙකනනාතිආදි

ආරද්ධං. තත්රිෙං ලක්ඛණං – ඉමස්මිඤ්හි වාදර යං ඛන්ධපදෙන සඞ්ගහිතං

හුත්වාආයතනධාතුපදෙහිඅසඞ්ගහිතං, ඛන්ධායතනපදෙහිවාසඞ්ගහිතංහුත්වා

ධාතුපදෙන අසඞ්ගහිතං, තස්ස ඛන්ධාදීහි අසඞ්ගහං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජනං
කතං.තංපනරූපක්ඛන්ධාදීසුනයුජ්ජති. රූපක්ඛන්දධනහිරූපක්ඛන්දධොව
සඞ්ගහිදතො. දසො ච අඩ්දඪකාෙසහිආයතනධාතූහි අසඞ්ගහිදතොනාමනත්ථි.
දවෙනාක්ඛන්දධන ච දවෙනාක්ඛන්දධොව සඞ්ගහිදතො. දසොපි 

ධම්මායතනධම්මධාතූහි අසඞ්ගහිදතො නාම නත්ථි. එවං අසඞ්ගහිතතාය
අභාවදතො එතානි අඤ්ඤානි ච එවරූපානි මනායතනධම්මායතනාදීනි පොනි
ඉමස්මිං වාදර න ගහිතානි. යානි පන පොනි රූදපකදෙසං අරූදපන

අසම්මිස්සං, විඤ්ඤාදණකදෙසඤ්චඅඤ්දඤනඅසම්මිස්සං දීදපන්ති, තානිඉධ
ගහිතානි.පරිදයොසාදනච– 

‘‘ෙසායතනා සත්තරසධාතුදයො, 

සත්තින්ද්රියාඅසඤ්ඤාභදවොඑකදවොකාරභදවො; 

පරිදෙදවොසනිෙස්සනසප්පටි ං, 
අනිෙස්සනංපුනදෙවසප්පටි ංඋපාො’’ති. 
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එවං උද්ොනගාථාය ෙස්සිතාදනව. තස්මා දතසං වදසදනව
සඞ්ගහාසඞ්ගදහො දවදිතබ්දබො. පඤ්හවදසන හි ඉමස්මිං වාදර
ආයතනධාතුවදසදනව සදිසවිස්සජ්ජදන වීසති ධම්දම සදමොධාදනත්වා

එදකො පඤ්දහො කදතො, සත්ත විඤ්ඤාණධාතුදයො සදමොධාදනත්වා එදකො, 

සත්තින්ද්රියානි සදමොධාදනත්වා එදකො, ද්දව භදව සදමොධාදනත්වා එදකො, 

පරිදෙදවනචසනිෙස්සනසප්පටිද හිචඑදකො, අනිෙස්සනසප්පටිද හිඑදකො, 

සනිෙස්සදනහිඑදකො, සප්පටිද හිචඋපාොධම්දමහිචඑදකොතිඅට්ඨපඤ්හා
කතා.දතසු ඛන්ධාදිවිභාදගො එවංදවදිතබ්දබොදසයයථිෙං–පඨමපඤ්දහතාව 

චතූහි ඛන්කධහීති අරූපක්ඛන්දධහි, ද්වී ායෙකනහීති චක්ඛායතනාදීසු

එදකදකනසද්ධිංමනායතදනන, අට්ඨහිධාතූහීතිචක්ඛුධාතුආදීසුඑදකකාය
සද්ධිංසත්තහි විඤ්ඤාණධාතූහි. 

තත්රායං නදයො – චක්ඛායතදනන හි ඛන්ධසඞ්ගදහන රූපක්ඛන්දධො 
සඞ්ගහිදතො. තස්මිං සඞ්ගහිදත රූපක්ඛන්දධ ආයතනසඞ්ගදහන
චක්ඛායතනදමදවකං සඞ්ගහිතං. දසසානි ෙස ආයතනානි අසඞ්ගහිතානි.
ධාතුසඞ්ගදහනපි දතන චක්ඛුධාතුදයදවකා සඞ්ගහිතා. දසසා ෙස ධාතුදයො

අසඞ්ගහිතා. ඉති යානි දතන අසඞ්ගහිතානි ෙසායතනානි, තානි 
චක්ඛායතනමනායතදනහි ද්වීහි අසඞ්ගහිතානි. යාපි දතන අසඞ්ගහිතා ෙස

ධාතුදයො, තා චක්ඛුධාතුයා දචව සත්තහි ච විඤ්ඤාණධාතූහි අසඞ්ගහිතාති. 
රූපායතනාදීසුපිඑදසවනදයො. 

172. දුතියපඤ්දහ – යස්මා යාය කායචි විඤ්ඤාණධාතුයා සඞ්ගහිදතො

විඤ්ඤාණක්ඛන්දධො මනායතදනන අසඞ්ගහිදතො නාම නත්ථි, තස්මා 

ආයෙනසඞ්ගක න සඞ්ගහිොතිවුත්තං.එත්ථපන චතූහිඛන්කධහීති රූපාදීහි

චතූහි. එොෙස ායෙකනහීතිමනායතනවජ්දජහි. ද්වාෙසහිධාතූහීතියථානුරූපා
ඡවිඤ්ඤාණධාතුදයොඅපදනත්වාදසසාහි ද්වාෙසහි.චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාහි

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුදයව සඞ්ගහිතා, ඉතරා අසඞ්ගහිතා.
දසොතවිඤ්ඤාණධාතුආදීසුපිඑදසවනදයො. 

173. තතියපඤ්දහ – චක්ඛුන්ද්රියාදීනං විස්සජ්ජනං
චක්ඛායතනාදිසදිසදමව. ඉත්ථින්ද්රියපුරිසින්ද්රිදයසුපනධම්මායතදනනසද්ධිං

ද්දවආයතනානි, ධම්මධාතුයාචසද්ධිංඅට්ඨධාතුදයොදවදිතබ්බා. 

174. චතුත්ථපඤ්දහ – තී ායෙකනහීති
රූපායතනධම්මායතනමනායතදනහි. දතසු හි භදවසු

රූපායතනධම්මායතනවදසනද්දවවආයතනානිදතහිසඞ්ගහිතානි. දසසානි

නව රූපායතනානි දතදහව ච ද්වීහි, මනායතදනන චාති තීහි අසඞ්ගහිතානි
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නාම දහොන්ති. නවහි ධාතූහීති රූපධාතුධම්මධාතූහි සද්ධිං සත්තහි
විඤ්ඤාණධාතූහි. 

175. පඤ්චමපඤ්දහ – ද්වී ායෙකනහීති පඨමපෙං සන්ධාය 
සද්ොයතනමනායතදනහි. දුතියපෙං සන්ධාය රූපායතනමනායතදනහි.
ධාතුදයොපි දතසංදයව එදකදකන සද්ධිං සත්ත විඤ්ඤාණධාතුදයො
දවදිතබ්බා. 

176. ඡට්ඨපඤ්දහ – ෙස ායෙකනහීති රූපායතනධම්මායතනවජ්දජහි. 

කසොළසහි ධාතූහීතිරූපධාතුධම්මධාතුවජ්දජදහව. කථං? අනිෙස්සනසප්පටි ා
හි ධම්මා නාම නව ඔළාරිකායතනානි. දතහි ඛන්ධසඞ්ගදහන සඞ්ගහිදත 

රූපක්ඛන්දධ, ආයතනසඞ්ගදහන තාදනව නවායතනානි සඞ්ගහිතානි.
රූපායතනධම්මායතනානි අසඞ්ගහිතානි. ධාතුසඞ්ගදහනපි තා එව නව
ධාතුදයො සඞ්ගහිතා. රූපධාතුධම්මධාතුදයො අසඞ්ගහිතා. ඉති යානි දතහි

අසඞ්ගහිතානි ද්දව ආයතනානි, තානි රූපායතනවජ්දජහි නවහි

ඔළාරිකායතදනහි, මනායතදනන චාති ෙසහි අසඞ්ගහිතානි. යාපි දතහි 

අසඞ්ගහිතාද්දවධාතුදයො, තාරූපධාතුවජ්ජාහිනවහිඔළාරිකධාතූහි, සත්තහි
ච විඤ්ඤාණධාතූහීතිදසොළසහිඅසඞ්ගහිතාතිදවදිතබ්බා. 

177. සත්තමපඤ්දහ– ද්වී ායෙකනහීතිරූපායතනමනායතදනහි. අට්ඨහි

ධාතූහීතිරූපධාතුයාසද්ධිංසත්තහිවිඤ්ඤාණධාතූහි. 

178. අට්ඨමපඤ්දහ – එොෙස ායෙකනහීති සප්පටි ධම්දම සන්ධාය 

ධම්මායතනවජ්දජහි, උපාොධම්දම සන්ධාය දඵොට්ඨබ්බායතනවජ්දජහි.
ධාතූසුපි එදසව නදයො. අත්ථදයොජනා පදනත්ථ දහට්ඨා වුත්තනදයදනව
දවදිතබ්බාති. 

සඞ්ගහිදතනඅසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා. 

3. තතියනදයොඅසඞ්ගහිදතනසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා 

179. ඉොනි අසඞ්ගහිදතනසඞ්ගහිතපෙංභාදජතුං කවෙනාක්ඛන්කධනාතිආදි
ආරද්ධං. තත්රිෙං ලක්ඛණං – ඉමස්මිඤ්හි වාදර යං ඛන්ධපදෙන අසඞ්ගහිතං

හුත්වා ආයතනධාතුපදෙහි සඞ්ගහිතං, තස්ස ඛන්ධාදීහි සඞ්ගහං පුච්ඡිත්වා
විස්සජ්ජනං කතං. තං පන රූපක්ඛන්ධවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධචක්ඛායතනාදීසු න
යුජ්ජති. රූපක්ඛන්දධන හි චත්තාදරො ඛන්ධා ඛන්ධසඞ්ගදහන අසඞ්ගහිතා.
දතසු දතන එකධම්දමොපි ආයතනධාතුසඞ්ගදහන සඞ්ගහිදතො නාම නත්ථි.

නනු ච දවෙනාෙදයො ධම්මායතදනන සඞ්ගහිතාති? සඞ්ගහිතා. න පන 

රූපක්ඛන්දධොව ධම්මායතනං, රූපක්ඛන්ධදතො හි සුඛුමරූපමත්තං
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ධම්මායතනං භජති. තස්මා දය ධම්මායතදනන සඞ්ගහිතා, න දත
රූපක්ඛන්දධන සඞ්ගහිතා නාම. විඤ්ඤාණක්ඛන්දධනපි ඉතදර චත්තාදරො
ඛන්ධා අසඞ්ගහිතා.දතසුදතනඑදකොපි ආයතනධාතුසඞ්ගදහනසඞ්ගහිදතො
නාම නත්ථි. එවං සඞ්ගහිතතාය අභාවදතො එතානි අඤ්ඤානි ච එවරූපානි
චක්ඛායතනාදීනි පොනි ඉමස්මිං වාදර න ගහිතානි. යානි පන පොනි 
විඤ්ඤාදණන වා ඔළාරිකරූදපන වා අසම්මිස්සං ධම්මායතදනකදෙසං 

දීදපන්ති, තානිඉධගහිතානි.දතසංඉෙමුද්ොනං– 

‘‘තදයොඛන්ධාතථාසච්චා, ඉන්ද්රියානිචදසොළස; 

පොනිපච්චයාකාදර, චුද්ෙසූපරිචුද්ෙස. 

‘‘සමතිංසපොදහොන්ති, දගොච්ඡදකසුෙසස්වථ; 

දුදවචූළන්තරදුකා, අට්ඨදහොන්තිමහන්තරා’’ති. 

එදතසු පන පදෙසු සදිසවිස්සජ්ජනානි පොනි එකදතො කත්වා සබ්දබපි 
ද්වාෙසපඤ්හාවුත්තා.දතසුඑවංඛන්ධවිභාදගොදවදිතබ්දබො.ආයතනධාතූසු

පන දභදෙො නත්ථි. තත්ථ පඨමපඤ්දහ තාව – තීහි ඛන්කධහීති 

රූපසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්දධහි. ආයතනධාතුදයො පන
ධම්මායතනධම්මධාතුවදසන දවදිතබ්බා. 

තත්රායං නදයො – දවෙනාක්ඛන්දධන හි නිබ්බානඤ්ච 

සුඛුමරූපසඤ්ඤාසඞ්ඛාරා ච ඛන්ධසඞ්ගදහන අසඞ්ගහිතා හුත්වා 

ආයතනධාතුසඞ්ගදහනසඞ්ගහිතා.දතසුනිබ්බානංඛන්ධසඞ්ගහංනගච්ඡති, 
දසසා රූපසඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්දධහිසඞ්ගහංගච්ඡන්ති.ආයතනධාතුසඞ්ගහං

පනනිබ්බානම්පි ගච්ඡදතව.දතනවුත්තං – ‘‘අසඞ්ඛතංඛන්ධදතොඨදපත්වා

තීහි ඛන්දධහි, එදකනායතදනන, එකාය ධාතුයා සඞ්ගහිතා’’ති.
සඤ්ඤාක්ඛන්ධපක්දඛපදනත්ථ සඤ්ඤංඅපදනත්වාදවෙනායසද්ධිංතදයො
ඛන්ධා සඞ්ඛාරාදීසු සඞ්ඛාරක්ඛන්ධං අපදනත්වා රූපදවෙනාසඤ්ඤාවදසන
තදයොඛන්ධාදවදිතබ්බා. 

180. දුතිදය – චතූහි ඛන්කධහීති විඤ්ඤාණවජ්දජහි. දත හිනිදරොදධන 

ඛන්ධසඞ්ගදහනඅසඞ්ගහිතාහුත්වාආයතනධාතුසඞ්ගදහනසඞ්ගහිතා. 

181. තතිදය– ද්වීහීතිදවෙනාසඤ්ඤාක්ඛන්දධහි. රූපාරූපජීවිතින්ද්රිදයන
හි දවෙනාසඤ්ඤාවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධා ච ඛන්ධසඞ්ගදහන අසඞ්ගහිතා. දතසු
පන දවෙනාසඤ්ඤාව ආයතනධාතුසඞ්ගදහන සඞ්ගහිතා. දතන වුත්තං – 

‘‘දවෙනාසඤ්ඤාක්ඛන්දධහී’’ති. ඉමිනා උපාදයන සබ්බත්ථ ඛන්ධදභදෙො
දවදිතබ්දබො.ඉදතො පරඤ්හිඛන්ධානංනාමමත්තදමවවක්ඛාම. 
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182. චතුත්දථ – තීහි ඛන්කධහීති ඉත්ථින්ද්රියපුරිසින්ද්රිදයසු

දවෙනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාදරහි, දවෙනාපඤ්චදක රූපසඤ්ඤාසඞ්ඛාදරහි; 

සද්ධින්ද්රියාදීසු ඵස්සපරිදයොසාදනසු රූපදවෙනාසඤ්ඤාක්ඛන්දධහි. දවෙනාය
දවෙනාක්ඛන්ධසදිදසොව තණ්හුපාොනකම්මභදවසු සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසදිදසොව
විනිච්ඡදයො. 

183. පඤ්චදම – ජාතිජරාමරදණසු ජීවිතින්ද්රියසදිදසොව. ඣාදනන පන
නිබ්බානං සුඛුමරූපං සඤ්ඤා ච ඛන්ධසඞ්ගදහන අසඞ්ගහිතා හුත්වා
ආයතනධාතුසඞ්ගදහන සඞ්ගහිතා. තස්මා තං සන්ධාය 
රූපක්ඛන්ධසඤ්ඤාක්ඛන්ධානංවදසනද්දවඛන්ධාදවදිතබ්බා. 

184. ඡට්දඨ – දසොකාදිත්තදය දවෙනාය සදිදසො. උපායාසාදීසු

සඞ්ඛාරසදිදසො. පුන දවෙනාය දවෙනාක්ඛන්ධසදිදසො, සඤ්ඤාය

සඤ්ඤාක්ඛන්ධසදිදසො, දචතනාදීසු සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසදිදසො විනිච්ඡදයො.
ඉමිනාඋපාදයනසත්තමපඤ්හාදීසුපිසඞ්ගහාසඞ්ගදහො දවදිතබ්දබොති. 

අසඞ්ගහිදතනසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා. 

4. චතුත්ථනදයොසඞ්ගහිදතනසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා 

191. ඉොනි සඞ්ගහිදතනසඞ්ගහිතපෙං භාදජතුං සමුෙයසච්කචනාතිආදි

ආරද්ධං. තත්ථ යං ඛන්ධාදීහි සඞ්ගහිදතන ඛන්ධාදිවදසන සඞ්ගහිතං, පුන
තස්දසව ඛන්ධාදීහි සඞ්ගහං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජනං කතං. තං
ඛන්ධායතනධාතූසුඑකම්පිසකලදකොට්ඨාසංගදහත්වාඨිතපදෙසුනයුජ්ජති.

සකදලන හිඛන්ධාදිපදෙනඅඤ්ඤංඛන්ධාදිවදසනසඞ්ගහිතංනාමනත්ථි, යං
අත්තදනොසඞ්ගාහකං සඞ්ගණ්හිත්වාපුනදතදනවසඞ්ගහංගච්දඡයය.තස්මා
තථාරූපානි පොනි ඉමස්මිං වාදර න ගහිතානි. යානි පන පොනි
සඞ්ඛාදරකදෙසං වා අඤ්දඤන අසම්මිස්සං දීදපන්ති – දවෙදනකදෙසං වා

සුඛුමරූපංවාසද්දෙකදෙසංවා, තානිඉධගහිතානි.දතසංඉෙමුද්ොනං – 

‘‘ද්දවසච්චාපන්නරසින්ද්රියා, එකාෙසපටිච්චපො; 

උද්ධංපුනඑකාෙස, දගොච්ඡකපෙදමත්ථතිංසවිධ’’න්ති. 

පඤ්හා පදනත්ථ ද්දවදයව දහොන්ති. තත්ථ යං පුච්ඡාය උද්ධටං පෙං, 

තදෙව දයහි ධම්දමහි ඛන්ධාදිවදසන සඞ්ගහිතං, දත ධම්දම සන්ධාය

සබ්බත්ථ එකෙනඛන්කධනාතිආදිවුත්තං.තත්රායං නදයො–සමුෙයසච්දචනහි
තණ්හාවජ්ජා දසසා සඞ්ඛාරා ඛන්ධාදිසඞ්ගදහන සඞ්ගහිතා. පුන දතහි
තණ්හාව සඞ්ගහිතා. සා තණ්හා පුන සඞ්ඛාදරදහව ඛන්ධාදිසඞ්ගදහන
සඞ්ගහිතාති. එදසව නදයො සබ්බත්ථ. අරූපධම්මපුච්ඡාසු පදනත්ථ 
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සඞ්ඛාරක්ඛන්දධො වා දවෙනාක්ඛන්දධො වා එදකො ඛන්දධො නාම.
රූපධම්මපුච්ඡාසු රූපක්ඛන්දධො. පරිදෙවපුච්ඡාය සද්ොයතනං එකං ආයතනං

නාම. සද්ෙධාතු එකා ධාතු නාම, දසසට්ඨාදනසු
ධම්මායතනධම්මධාතුවදසදනවඅත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

සඞ්ගහිදතනසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා. 

5. පඤ්චමනදයොඅසඞ්ගහිදතනඅසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා 

193. ඉොනි අසඞ්ගහිදතනඅසඞ්ගහිතපෙංභාදජතුං රූපක්ඛන්කධනාතිආදි 

ආරද්ධං.තත්ථයංඛන්ධාදීහිඅසඞ්ගහිදතනඛන්ධාදිවදසනඅසඞ්ගහිතං, පුන
තස්දසව ඛන්ධාදීහි අසඞ්ගහං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජනං කතං. තං
පඤ්චක්ඛන්ධග්ගාහදකසු දුක්ඛසච්චාදීසු විඤ්ඤාදණන සද්ධිං
සුඛුමරූපග්ගාහදකසු අනිෙස්සනඅප්පටි ාදීසුචපදෙසුනයුජ්ජති.තාදිදසනහි
පදෙන නිබ්බානං ඛන්ධසඞ්ගහමත්තං න ගච්දඡයය. දසසා ඛන්ධාදීහි
අසඞ්ගහිතධම්මා නාම නත්ථි. තස්මා තථාරූපානි පොනි ඉමස්මිං වාදර න
ගහිතානි. යානි පන පඤ්චක්ඛන්දධ විඤ්ඤාණඤ්ච සුඛුමරූදපන සද්ධිං

එකදතොනදීදපන්ති, තානිඉධගහිතානි.දතසං ඉෙමුද්ොනං– 

‘‘සබ්දබඛන්ධාතථායතනධාතුදයොසච්චදතොතදයො; 

ඉන්ද්රියානිපිසබ්බානි, දතවීසතිපටිච්චදතො. 

‘‘පරදතොදසොළසපො, දතචත්තාලීසකංතිදක; 

දගොච්ඡදකසත්තතිද්දවච, සත්තචූළන්තදරපො. 

‘‘මහන්තදර පොවුත්තා, අට්ඨාරසතදතො පරං; 

අට්ඨාරදසවඤාතබ්බා, දසසාඉධනභාසිතා’’ති. 

පඤ්හා පදනත්ථ සදිසවිස්සජ්ජනානං වදසන සදමොධාදනත්වා කතිහි 

සද්ධිං සබ්දබපි චතුත්තිංස දහොන්ති. තත්ථ යං පුච්ඡාය උද්ධටං පෙං, තදෙව

දයහි ඛන්ධාදීහි අසඞ්ගහිතං, දත ධම්දම සන්ධාය එකෙන ඛන්කධනාතිආදි
වුත්තං. 

තත්රායං නදයො – රූපක්ඛන්දධන හි චත්තාදරො ඛන්ධා නිබ්බානඤ්ච 
ඛන්ධසඞ්ගදහන අසඞ්ගහිතා. ආයතනධාතුසඞ්ගදහන පන ඨදපත්වා
විඤ්ඤාණං අවදසසා සඞ්ගහිතාති විඤ්ඤාණදමව තීහිපි ඛන්ධසඞ්ගහාදීහි
අසඞ්ගහිතං නාම. පුන දතන විඤ්ඤාදණන සද්ධිං නිබ්බාදනන චත්තාදරො
ඛන්ධා ඛන්ධාදිසඞ්ගදහන අසඞ්ගහිතා. දත සබ්දබපි පුන විඤ්ඤාදණදනව

ඛන්ධාදිසඞ්ගදහන අසඞ්ගහිතාති එදකන ඛන්දධන, එදකනායතදනන, 
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සත්තහිධාතූහි අසඞ්ගහිතානාමදහොන්ති. අථවා – යදෙතංරූපක්ඛන්දධන 

විඤ්ඤාණදමව තීහි ඛන්ධාදිසඞ්ගදහහි අසඞ්ගහිතං, දතහිපි
විඤ්ඤාණධම්දමහි දත රූපධම්මාව තීහි සඞ්ගදහහි අසඞ්ගහිතා. පුන දත
රූපධම්මා විඤ්ඤාදණදනව තීහි සඞ්ගදහහි අසඞ්ගහිතා. විඤ්ඤාණඤ්ච

ඛන්ධදතොඑදකොවිඤ්ඤාණක්ඛන්දධොදහොති, ආයතනදතො එකංමනායතනං, 
ධාතුදතො සත්ත විඤ්ඤාණධාතුදයො. තස්මා ‘‘එදකන ඛන්දධනා’’තිආදි

වුත්තං. ඉමිනා උපාදයන සබ්බත්ථ යං පුච්ඡාය උද්ධටං පෙං, තදෙව දයහි

ධම්දමහි ඛන්ධාදිවදසන අසඞ්ගහිතං, දතසං ධම්මානං වදසන ඛන්ධාෙදයො
දවදිතබ්බා.තත්ථදුතියපඤ්දහතාව– රූපවිඤ්ඤාණානංවදසන දවදිතබ්බා.
දවෙනාෙදයො හි රූපවිඤ්ඤාදණදහව ඛන්ධාදිසඞ්ගදහන අසඞ්ගහිතා. දත ච
ද්දවඛන්ධාඑකාෙසායතනානිසත්තරසධාතුදයො දහොන්ති. 

195. තතියපඤ්දහ – විඤ්ඤාණං රූපාදීහි චතූහි අසඞ්ගහිතන්ති දතසං
වදසනඛන්ධාෙදයොදවදිතබ්බා. 

196. චතුත්ථපඤ්දහ – චක්ඛායතනං දවෙනාදීහි චතූහීති ඉමිනා නදයන
සබ්බත්ථ ඛන්ධාෙදයො දවදිතබ්බා. පරිදයොසාදන –රූපඤ්ච ධම්මායතනන්ති
උද්ොනගාථායෙස්සිතධම්මාදයව අඤ්දඤනාකාදරනසඞ්ඛිපිත්වාෙස්සිතාති. 

අසඞ්ගහිදතනඅසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා. 

6. ඡට්ඨනදයොසම්පදයොගවිප්පදයොගපෙවණ්ණනා 

228. ඉොනි සම්පදයොගවිප්පදයොගපෙං භාදජතුං රූපක්ඛන්කධොතිආදි
ආරද්ධං. තත්ථ යං ලබ්භති යඤ්ච න ලබ්භති තං සබ්බං පුච්ඡාය ගහිතං.

විස්සජ්ජදනපනයංනලබ්භති, තංනත්ථීතිපටික්ඛිත්තං. චතූහිසම්පදයොදගො, 

චතූහි විප්පදයොදගො; සභාදගො විසභාදගොති හි වචනදතො චතූහි 
අරූපක්ඛන්දධදහව සභාගානං එකසන්තානස්මිං එකක්ඛදණ උප්පන්නානං 
අරූපක්ඛන්ධානංදයව අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්පදයොදගො ලබ්භති. රූපධම්මානං

පන රූදපන නිබ්බාදනන වා, නිබ්බානස්ස ච රූදපන සද්ධිං සම්පදයොදගො

නාමනත්ථි.තථා රූපනිබ්බානානංඅරූපක්ඛන්දධහි, විසභාගාහිදතදතසං.

යථා ච අරූපක්ඛන්ධානං රූපනිබ්බාදනහි, එවං භින්නසන්තාදනහි
නානාක්ඛණිදකහි අරූපධම්දමහිපි සද්ධිං නත්ථිදයව. දතපි හි දතසං
සන්තානක්ඛණවිසභාගතායවිසභාගාදයව.අයංපනවිසභාගතා සඞ්ගහට්දඨන
විරුජ්ඣනදතො සඞ්ගහනදය නත්ථි. ගණනූපගමත්තඤ්හි සඞ්ගහට්දඨො. 

සම්පදයොගනදය පන අත්ථි, එකුප්පාෙතාදිලක්ඛණඤ්හි සම්පදයොගට්දඨොති.

එවදමත්ථ යස්ස එකධම්දමනපි සම්පදයොගලක්ඛණං න යුජ්ඣති, තස්ස

පුච්ඡාය සඞ්ගහං කත්වාපි නත්ථීති පටික්දඛදපො කදතො. යස්ස
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විප්පදයොගලක්ඛණං යුජ්ජති, තස්ස විප්පදයොදගො ෙස්සිදතො. යානි පන පොනි
සත්තසු විඤ්ඤාණධාතූසු එකායපි අවිප්පයුත්දත රූදපන නිබ්බාදනන වා

මිස්සකධම්දමදීදපන්ති, තානිසබ්බථාපිඉධනයුජ්ජන්තීතින ගහිතානි.දතසං
ඉෙමුද්ොනං– 

‘‘ධම්මායතනං ධම්මධාතු, දුක්ඛසච්චඤ්ච ජීවිතං; 

සළායතනංනාමරූපං, චත්තාදරොචමහාභවා. 

‘‘ජාතිජරාචමරණං, තිදකස්දවකූනවීසති; 

දගොච්ඡදකසුචපඤ්ඤාස, අට්ඨචූළන්තදරපො. 

‘‘මහන්තදරපන්නරස, අට්ඨාරසතදතොපදර; 

දතවීසපෙසතංඑතං, සම්පදයොදගනලබ්භතී’’ති. 

ධම්මායතනඤ්හි රූපනිබ්බානමිස්සකත්තා තස්මිං අපරියාපන්දනන
විඤ්ඤාදණනපි න සක්කා සම්පයුත්තන්ති වත්තුං. යස්මා පදනත්ථ

දවෙනාෙදයො විඤ්ඤාදණන සම්පයුත්තා, තස්මා විප්පයුත්තන්තිපි න සක්කා
වත්තුං.දසදසසුපිඑදසවනදයො.එවංසබ්බත්ථාපි එතානිනයුජ්ජන්තීතිඉධ
නගහිතානි.දසසානිඛන්ධාදීනියුජ්ජන්තීතිතානි ගදහත්වාඑදකකවදසනච

සදමොධාදනන ච පඤ්හවිස්සජ්ජනං කතං. දතසු පඤ්දහසු, පඨදම – 

එකෙනායෙකනනාති මනායතදනන. කෙහිචීති 

ධම්මායතනධම්මධාතුපරියාපන්දනහිදවෙනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාදරහි. 

229. දුතිදය – තීහීති පුච්ඡිතං පුච්ඡිතං ඨදපත්වා දසදසහි. කෙහිචි

සම්පයුත්කෙොති දවෙනාක්ඛන්දධො සඤ්ඤාසඞ්ඛාදරහි. ඉතදරපි අත්තානං

ඨදපත්වා ඉතදරහි. කෙහිචි විප්පයුත්කෙොති රූපනිබ්බාදනහි. එවං සබ්බත්ථ

රූපස්ස විප්පදයොදග ධම්මායතනධම්මධාතූසු අරූපං, අරූපස්ස විප්පදයොදග
රූපංෙට්ඨබ්බං.තතියපඤ්දහොඋත්තානත්දථොව. 

231. චතුත්දථ– ‘කතිහිඛන්දධහී’තිආදිංඅවත්වා සම්පයුත්ෙන්තිනත්ථීති 

වුත්තං. තං පන ඛන්ධාදීනංදයව වදසන දවදිතබ්බං. පරදතොපි එවරූදපසු
පඤ්දහසුඑදසවනදයො. ආදිපඤ්හස්මිඤ්හිසරූපදතොෙස්දසත්වාපරදතොපාළි
සංඛිත්තා. ඉමිනා නදයන සබ්බත්ථ අත්ථදයොජනා දවදිතබ්බා. යත්ථ පන

නාතිපාකටාභවිස්සති, තත්ථනංපාකටංකත්වාව ගමිස්සාම. 

234. කසොළසහිධාතූහීතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුතාවඅත්තානංඨදපත්වාඡහි 

විඤ්ඤාණධාතූහි, ෙසහිචරූපධාතූහි.දසසාසුපිඑදසවනදයො. 
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235. තීහි ඛන්කධහීති සඞ්ඛාරක්ඛන්ධං ඨදපත්වා දසදසහි. එොය

ධාතුයාති මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා. සමුෙයමග්ගානඤ්හි අඤ්ඤාය ධාතුයා

සම්පදයොදගො නත්ථි. එකෙන ඛන්කධනාති සඞ්ඛාරක්ඛන්දධන. 

එකෙනායෙකනනාතිධම්මායතදනන. එොය ධාතුයාතිධම්මධාතුයා.එදතසුහි
තං සච්චද්වයංදකහිචිසම්පයුත්තං. 

238. සුඛින්ද්රියාදිපඤ්දහ – තීහීති සඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාදණහි. එොය

ධාතුයාති කායවිඤ්ඤාණධාතුයා, මදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ච. ඡහි ධාතූහීති
කායවිඤ්ඤාණධාතුවජ්ජාහි. 

245. රූපභවපඤ්දහ–සබ්දබසම්පිඅරූපක්ඛන්ධානංඅරූපායතනානඤ්ච

අත්ථිතාය න කෙහිචීති වුත්තං.  ානජිව්හාකායවිඤ්ඤාණධාතූනං පන

නත්ථිතාය තීහිධාතූහි විප්පයුත්කෙොතිවුත්තං. 

256. අධිදමොක්ඛපඤ්දහ – ද්වීහි ධාතූහීති 

මදනොධාතුමදනොවිඤ්ඤාණධාතූහි. පන්නරසහීති දසසාහි ෙසහි රූපධාතූහි, 

පඤ්චහිචචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීහි. 

257. කුසලපඤ්දහ – කුසදලහි චතුන්නම්පි ඛන්ධානං ගහිතත්තා
සම්පදයොදගොපටික්ඛිත්දතො. 

258. දවෙනාත්තිකපඤ්දහ– එකෙනඛන්කධනාතිදවෙනාක්ඛන්දධදනව. 

පන්නරසහීති චක්ඛුදසොත ානජිව්හාවිඤ්ඤාණධාතුමදනොධාතූහි දචව 

රූපධාතූහිච. එොෙසහීතිකායවිඤ්ඤාණධාතුයාසද්ධිං රූපධාතූහි. 

262. දනවවිපාකනවිපාකධම්මධම්මපඤ්දහ – පඤ්චහීති 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීහි. අනුපාදින්නඅනුපාොනියපඤ්දහ – ඡහීති 

මදනොවිඤ්ඤාණධාතුවජ්ජාහි. සවිතක්කසවිචාරපඤ්දහ – පන්නරසහීති
පඤ්චහි විඤ්ඤාදණහි සද්ධිං රූපධාතූහි. අවිතක්කවිචාරමත්තපඤ්දහ – 

එකෙන ඛන්කධනාතිආදි සඞ්ඛාරක්ඛන්ධවදසදනව දවදිතබ්බං.

දුතියජ්ඣානවිචාරඤ්හි ඨදපත්වා දසසා අවිෙක්ෙවිචාරමත්ො නාම. පීතිං

ඨදපත්වා දසසා පීතිස ගො. තත්ථ විචාදරො විචාදරන, පීති ච පීතියා න
සම්පයුත්තාති සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මායතනධම්මධාතූසු දකහිචි සම්පයුත්තා

නාම. කසොළසහීති ධම්මධාතුමදනොවිඤ්ඤාණධාතුවජ්ජාදහව. 

අවිතක්කඅවිචාරපඤ්දහ – එොය ධාතුයාති මදනොධාතුයා. සුඛස ගො 

උකපක්ඛාස ගො ච දවෙනාත්තිදක වුත්තාව. ෙස්සකනනප ාෙබ්බාෙදයො
කුසලසදිසාව. 
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271. පරිත්ොරම්මණං විපාකධම්මසදිසං. එොය ධාතුයාති ධම්මධාතුයා. 

කෙහිචීති දය තත්ථ පරිත්තාරම්මණා න දහොන්ති, දතහි. ධම්මධාතු පන
පරිත්තාරම්මණානං ඡන්නං චිත්තුප්පාොනං වදසන චතූහි ඛන්දධහි

සඞ්ගහිතත්තා පඨමපටික්දඛපදමව භජති. ම ග්ගොරම්මණාෙදයො
කුසලසදිසාව. 

273. අනුප්පන්දනසු – පඤ්චහි ධාතූහීති චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීහි. තානි හි

එකන්දතන උප්පාදිධම්මභූතාදනව, උප්පන්නදකොට්ඨාසම්පි පන භජන්ති. 

පච්චුප්පන්නාරම්මණාෙදයො පරිත්තාරම්මණසදිසාව. ක තුආෙදයො

සමුෙයසදිසාව. සක තුො කචව න ච ක තූපි පීතිසහගතසදිසාව. තථා 

පරාමාසසම්පයුත්ො. අනුපාදින්නා අනුප්පන්නසදිසාව. දසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථදමවාති. 

සම්පදයොගවිප්පදයොගපෙවණ්ණනා. 

7. සත්තමනදයොසම්පයුත්දතනවිප්පයුත්තපෙවණ්ණනා 

306. ඉොනි සම්පයුත්දතනවිප්පයුත්තපෙං භාදජතුං 

කවෙනාක්ඛන්කධනාතිආදි ආරද්ධං. තත්රිෙං ලක්ඛණං – ඉමස්මිඤ්හි වාදර

පුච්ඡාය උද්ධටපදෙන දය ධම්මා සම්පයුත්තා, දතහි දය ධම්මා විප්පයුත්තා, 
දතසං ඛන්ධාදීහි විප්පදයොගං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජනං කතං. තං පන
රූපක්ඛන්ධාදීසු නයුජ්ජති.රූපක්ඛන්දධනහිසම්පයුත්තානාමනත්ථි.තස්මා
තඤ්ච අඤ්ඤානි ච එවරූපානි පොනි ඉමස්මිං වාදර න ගහිතානි. යානි පන
පොනිධම්මධාතුයා සම්පයුත්දතධම්දමවිඤ්ඤාණඤ්චඅඤ්දඤනඅසම්මිස්සං 

දීදපන්ති, තානිඉධගහිතානි.දතසංඉෙමුද්ොනං– 

‘‘චත්තාදරො ඛන්ධායතනඤ්චඑකං, 

ද්දවඉන්ද්රියාධාතුපොනිසත්ත; 

තදයොපටිච්චාඅථඵස්සසත්තකං, 
තිදකතදයොසත්තමහන්තදරච. 

‘‘එකංසවිතක්කං, සවිචාරදමකං; 
යුත්තංඋදපක්ඛායචඑකදමවා’’ති. 

පරිදයොසාදන – ඛන්ධා චතුදරොතිආදිනාපි අයදමවත්දථො සඞ්ගහිදතො.

තත්ථ යානිපොනිසදිසවිස්සජ්ජනානි, තානිඋප්පටිපාටියාපිසදමොධාදනත්වා
තත්ථ දවෙනාක්ඛන්ධාදිකා පඤ්හා කතා. දතසු එවං ඛන්ධාදිවිභාදගො

දවදිතබ්දබො. දවෙනාක්ඛන්ධාදිපඤ්දහ තාව – එකෙනාති මනායතදනන. 
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සත්ෙහීති විඤ්ඤාණධාතූහි. කෙහිචීති ධම්මායතදන දවෙනාදීහි.

විඤ්ඤාණධාතුපඤ්දහ – කෙ ධම්මා න කෙහිචීති දත පුච්ඡාය උද්ධටපෙං

විඤ්ඤාණධාතුං ඨදපත්වාදසසාඡවිඤ්ඤාණධාතුධම්මා, රූපං, නිබ්බානඤ්ච.
දතහි සබ්දබසං ඛන්ධායතනානං සඞ්ගහිතත්තා න දකහිචි ඛන්දධහි

ආයතදනහි වා විප්පයුත්තා. එොය ධාතුයාති යා යා පුච්ඡාය උද්ධටා දහොති
තායතාය. 

309. උදපක්ඛින්ද්රියපඤ්දහ – පඤ්චහීති උදපක්ඛාසම්පයුත්තාහි
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුආදීහි.ඉමිනානදයනසබ්බත්ථපුච්ඡාය උද්ධටපදෙදනව
සද්ධිංවිප්පයුත්තානංවදසනඅත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

සම්පයුත්දතනවිප්පයුත්තපෙවණ්ණනා. 

8. අට්ඨමනදයොවිප්පයුත්දතනසම්පයුත්තපෙවණ්ණනා 

317. ඉොනි විප්පයුත්දතනසම්පයුත්තපෙං භාදජතුං රූපක්ඛන්කධනාතිආදි 

ආරද්ධං. තත්ථ සබ්බාපි පුච්ඡා දමො පුච්ඡාව. රූපක්ඛන්දධන හි විප්පයුත්තා

නාම චත්තාදරො ඛන්ධා, දතසං අඤ්දඤහි සම්පදයොදගො නත්ථි. 

දවෙනාක්ඛන්දධන විප්පයුත්තං රූපං නිබ්බානඤ්ච, තස්ස ච දකනචි
සම්පදයොදගොනත්ථි. එවංසබ්බපදෙසු.විප්පයුත්තානංපනසම්පදයොගාභාදවො

දවදිතබ්දබො.ඉතිපුච්ඡාය දමො ත්තාසබ්බවිස්සජ්ජදනසු නත්ථිනත්ථිඉච්දචව 

වුත්තන්ති. 

විප්පයුත්දතනසම්පයුත්තපෙවණ්ණනා. 

9. නවමනදයොසම්පයුත්දතනසම්පයුත්තපෙවණ්ණනා 

319. ඉොනි සම්පයුත්දතනසම්පයුත්තපෙං භාදජතුං 

කවෙනාක්ඛන්කධනාතිආදිආරද්ධං.තත්ථයං ඛන්ධාදිවදසනසම්පයුත්තං, පුන
තස්දසවඛන්ධාදීහි සම්පදයොගං පුච්ඡිත්වා විස්සජ්ජනංකතං. තංරූදපනවා
රූපමිස්සදකහිවා සබ්බරූපක්ඛන්ධසඞ්ගාහදකහිවාපදෙහිසද්ධිංනයුජ්ජති.
රූදපන හි රූපමිස්සදකන වා අඤ්දඤසං සම්පදයොදගො නත්ථි.
සබ්බරූපක්ඛන්ධසඞ්ගාහදකහි සබ්දබසං සම්පදයොගාරහානං ඛන්ධාදීනං

ගහිතත්තාඅඤ්ඤංදයවනත්ථි, යංදතනසහසම්පදයොගං ගච්දඡයය.තස්මා
තථාරූපානි පොනි ඉධ න ගහිතානි. යානි පන පොනි රූදපන අසම්මිස්සං

අරූදපකදෙසංදීදපන්ති, තානිඉධගහිතානි.දතසංඉෙමුද්ොනං– 

‘‘අරූපක්ඛන්ධාචත්තාදරො, මනායතනදමවච; 

විඤ්ඤාණධාතුදයොසත්ත, ද්දවසච්චාචුද්ෙසින්ද්රියා. 
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පටුන 

‘‘පච්චදයද්වාෙසපො, තදතොඋපරිදසොළස; 

තිදකසුඅට්ඨදගොච්ඡදක, දතචත්තාලීසදමවච. 

‘‘මහන්තරදුදකසත්ත, පොපිට්ඨිදුදකසුඡ; 

නවමස්සපෙස්දසදත, නිද්දෙදසසඞ්ගහංගතා’’ති. 

සබ්බපඤ්දහසු පන දය ධම්මා පුච්ඡාය උද්ධටා, දත දයහි සම්පයුත්තා

දහොන්ති, දතසං වදසන ඛන්ධාදිදභදෙො දවදිතබ්දබො. දවෙනාක්ඛන්දධන හි

ඉතදරතදයොඛන්ධාසම්පයුත්තා, පුනදතහිදවෙනාක්ඛන්දධො සම්පයුත්දතො.

දසො දතහි සඤ්ඤාදීහි තීහි ඛන්දධහි, එදකන මනායතදනන, සත්තහි 

විඤ්ඤාණධාතූහි, එකස්මිං ධම්මායතදන, ධම්මධාතුයා ච, දකහිචි
සඤ්ඤාසඞ්ඛාදරදහව සම්පයුත්දතො.එදසවනදයොසබ්බත්ථාති. 

සම්පයුත්දතනසම්පයුත්තපෙවණ්ණනා. 

10. ෙසමනදයොවිප්පයුත්දතනවිප්පයුත්තපෙවණ්ණනා 

353. ඉොනි විප්පයුත්දතනවිප්පයුත්තපෙං භාදජතුං රූපක්ඛන්කධනාතිආදි
ආරද්ධං. තත්ථ දය සම්පදයොගවිප්පදයොගපෙනිද්දෙදස රූපක්ඛන්ධාෙදයො

ධම්මා උද්ධටා, සබ්බපුච්ඡාසු දතදයව උද්ධටා. සදිසවිස්සජ්ජනානං පන
එකදතො ගහිතත්තා පොනි අඤ්ඤාය පටිපාටියා ආගතානි. තත්ථ යං පෙං

පුච්ඡාය උද්ධටං, තං දයහි ධම්දමහි විප්පයුත්තං, දතසං වදසන

ඛන්ධාදිවිභාදගො දවදිතබ්දබො. රූපක්ඛන්දධන හි දවෙනාෙදයො විප්පයුත්තා, 
දතහිචරූපක්ඛන්දධොවිප්පයුත්දතො.නිබ්බානංපනසුඛුමරූපගතිකදමව. දසො

රූපක්ඛන්දධො චතූහි ඛන්දධහි, එදකන මනායතදනන සත්තහි

විඤ්ඤාණධාතූහි, ධම්මායතනධම්මධාතූසු, දකහිචි දවෙනාදීහි ධම්දමදහව
විප්පයුත්දතො.එදසවනදයො සබ්බත්ථාති. 

විප්පයුත්දතනවිප්පයුත්තපෙවණ්ණනා. 

11. එකාෙසමනදයොසඞ්ගහිදතනසම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙවණ්ණනා 

409. ඉොනි සඞ්ගහිදතනසම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙං භාදජතුං 

සමුෙයසච්කචනාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ දය සඞ්ගහිදතනසඞ්ගහිතපෙනිද්දෙදස

සමුෙයසච්චාෙදයොව ධම්මා උද්ධටා, සබ්බපුච්ඡාසු දතදයව උද්ධටා.
සදිසවිස්සජ්ජනානං පන එකදතො ගහිතත්තා පොනි අඤ්ඤාය පටිපාටියා 
ආගතානි. තත්ථ දය ධම්මා පුච්ඡාය උද්ධටපදෙන ඛන්ධාදිසඞ්ගදහන

සඞ්ගහිතා, දතසං දයහි සම්පදයොදගො වා විප්පදයොදගො වා දහොති, දතසං
වදසන ඛන්ධාදිවිභාදගොදවදිතබ්දබො. 
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පටුන 

තත්රායංනදයො–සමුෙයසච්දචනතාවසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා ධම්මා

ඛන්ධාදිසඞ්ගදහන සඞ්ගහිතා. දත ච දසදසහි තීහි ඛන්දධහි, එදකන

මනායතදනන, සත්තහි විඤ්ඤාණධාතූහි, සඞ්ඛාරක්ඛන්දධ
ධම්මායතනධම්මධාතූසුචඨදපත්වාතණ්හං දසදසහිසම්පයුත්තත්තාදකහිචි

සම්පයුත්තා නාම. එදකන පන රූපක්ඛන්දධන, ෙසහි රූපායතදනහි, 

රූපධාතූහි ච විප්පයුත්තා, එකස්මිං ධම්මායතදන ධම්මධාතුයා ච, 
රූපනිබ්බාදනහි විප්පයුත්තත්තා දකහිචි විප්පයුත්තා නාම. ඉමිනා උපාදයන
සබ්බත්ථඅත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

සඞ්ගහිදතනසම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙවණ්ණනා. 

12. ද්වාෙසමනදයොසම්පයුත්දතනසඞ්ගහිතාසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා 

417. ඉොනි සම්පයුත්දතනසඞ්ගහිතාසඞ්ගහිතපෙං භාදජතුං 

කවෙනාක්ඛන්කධනාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ දය 

සම්පයුත්දතනසම්පයුත්තපෙනිද්දෙදස දවෙනාක්ඛන්ධාෙදයො ධම්මා උද්ධටා, 
සබ්බපුච්ඡාසු දතදයව උද්ධටා. තත්ථ දය ධම්මා පුච්ඡාය උද්ධටපදෙන

සම්පයුත්තා, දතසංදයහිසඞ්ගදහොවා අසඞ්ගදහොවා දහොති, දතසංවදසන
ඛන්ධාදිදභදෙොදවදිතබ්දබො. 

තත්රායං නදයො – දවෙනාක්ඛන්දධො හි සඤ්ඤාදීහි සම්පයුත්දතො. දත 

සඤ්ඤාෙදයො තීහි සඤ්ඤාදික්ඛන්දධහි, ද්වීහි ධම්මායතනමනායතදනහි, 

ධම්මධාතුයා දචව, සත්තහි ච විඤ්ඤාණධාතූහීති අට්ඨහි ධාතූහි සඞ්ගහිතා, 
දසසාහි ඛන්ධායතනධාතූහි අසඞ්ගහිතා. ඉමිනා උපාදයන සබ්බත්ථ අත්දථො
දවදිතබ්දබොති. 

සම්පයුත්දතනසඞ්ගහිතාසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා. 

13. දතරසමනදයොඅසඞ්ගහිදතනසම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙවණ්ණනා 

448. ඉොනි අසඞ්ගහිදතනසම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙං භාදජතුං 

රූපක්ඛන්කධනාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ දය පඤ්චදම 

අසඞ්ගහිදතනඅසඞ්ගහිතපෙනිද්දෙදසරූපක්ඛන්දධනසදිසපඤ්හාධම්මා, දය

චඅරූපභදවන සදිසා, දතදයවඋද්ධටා.දසසාපනනරුහන්තීතිනඋද්ධටා.
දවෙනාක්ඛන්දධන හි ඛන්ධාදිවදසන පන රූපාරූපධම්මා අසඞ්ගහිතා

දහොන්ති. දතසඤ්ච සම්පදයොදගො නාමනත්ථි. තස්මා යානි පොනිරුහන්ති, 
තාදනව සදිසවිස්සජ්ජදනහි සද්ධිං සදමොධාදනත්වා උද්ධටානි. තත්ථ දය

ධම්මා පුච්ඡාය උද්ධටධම්දමහි ඛන්ධාදිවදසන අසඞ්ගහිතා, දත දයහි

සම්පයුත්තාචවිප්පයුත්තාච, දතසංවදසන ඛන්ධාදිවිභාදගොදවදිතබ්දබො. 
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පටුන 

තත්රායං නදයො – රූපක්ඛන්දධන තාව විඤ්ඤාණදමව තීහි සඞ්ගදහහි 

අසඞ්ගහිතං. තං දවෙනාදීහි තීහි ඛන්දධහි, ධම්මායතනධම්මධාතූසු ච

දවෙනාදීදහව සම්පයුත්තං. එදකන රූපක්ඛන්දධන, ෙසහි

රූපායතනරූපධාතූහි, ධම්මායතනධම්මධාතූසු ච රූපනිබ්බානධම්දමහි

විප්පයුත්තං. තං සන්ධාය කෙ ධම්මා තීහි ඛන්කධහීතිආදි වුත්තං. ඉමිනා
නදයනසබ්බත්ථ අත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

අසඞ්ගහිදතනසම්පයුත්තවිප්පයුත්තපෙවණ්ණනා. 

14. චුද්ෙසමනදයොවිප්පයුත්දතනසඞ්ගහිතාසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා 

456. ඉොනි විප්පයුත්දතනසඞ්ගහිතාසඞ්ගහිතපෙං භාදජතුං 

රූපක්ඛන්කධනාතිආදිආරද්ධං.තත්ථදයසංපොනං විප්පදයොදගොන රුහති, 

තානි ඉමස්මිං වාදර න ගහිතානි. කානි පන තානීති? ධම්මායතනාදීනි. 
ධම්මායතනස්ස හි ඛන්ධාදීසු එදකනාපි විප්පදයොදගො න රුහති.
ධම්මධාතුආදීසුපිඑදසව නදයො.දතසංඉෙමුද්ොනං– 

‘‘ධම්මායතනංධම්මධාතු, ජීවිතින්ද්රියදමවච; 

නාමරූපපෙඤ්දචව, සළායතනදමවච. 

‘‘ජාතිආදිත්තයංඑකං, පෙංවීසතිදමතිදක; 

තිකාවසානිකංඑකං, සත්තචූළන්තදරපො. 

‘‘ෙදසව දගොච්ඡදකදහොන්ති, මහන්තරම්හි චුද්ෙස; 

ඡපොනිතදතොඋද්ධංසබ්බානිපිසමාසදතො; 

පොනිචනලබ්භන්ති, චත්තාලීසඤ්චසත්තචා’’ති. 

පරිදයොසාදන ච–ධම්මායතනංධම්මධාතූති ගාථාපිඉමදමවත්ථංදීදපතුං
වුත්තා. ඉමානි පන ඨදපත්වා දසසානි සබ්බානිපි ලබ්භන්ති. දතසු
ඛන්ධාදිවිභාදගොවුත්තනයානුසාදරදනවදවදිතබ්දබොති. 

විප්පයුත්දතනසඞ්ගහිතාසඞ්ගහිතපෙවණ්ණනා. 

නිගමනෙථා 

එත්තාවතා ච– 

ධාතුප්පදභෙකුසදලො, යංධාතුකථංතථාගදතොආහ; 
තස්සානයමුඛදභෙ-ප්පකාසනංනිට්ඨිතංදහොති. 
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ඉමිනානයමුඛදභෙ-ප්පකාසදනනහිවිභාවිනාසක්කා; 

ඤාතුංසබ්දබපිනයා, සඞ්දඛපකථාවඉතිවුත්තා. 

එදකකස්සපනසදච, පෙස්සවිත්ථාරදමවභාදසයයං; 

වචනඤ්චඅතිවියබහුං, භදවයයඅත්දථොචඅවිදසදසො. 

ඉතිඌනභාණවාරද්වයාය, යංතන්තියාමයාඑතං; 

කුරුනාපත්තංපුඤ්ඤං, සුඛායතංදහොතුදලොකස්සාති. 

ධාතුකථා-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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නදමොතස්සභගවදතොඅරහදතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

පුග්ගලපඤ්ඤත්ති-අට්ඨෙථා 

නිපුණත්ථං පකරණං, ධාතුදභෙප්පකාසදනො; 

සත්ථාධාතුකථංනාම, දෙසයිත්වාසුරාලදය. 

අනන්තරංතස්සජිදනො, පඤ්ඤත්තිදභෙදීපනං; 

ආහපුග්ගලපඤ්ඤත්තිං, යංදලොදකඅග්ගපුග්ගදලො. 

තස්සාසංවණ්ණදනොකාදසො, යස්මාොනිඋපාගදතො; 

තස්මානංවණ්ණයිස්සාමි, තංසුණාථසමාහිතාති. 

1. මාතිොවණ්ණනා 
1. ඡ පඤ්ඤත්තිකයො– ඛන්ධපඤ්ඤත්ති…කප.…පුග්ගලපඤ්ඤත්තීතිඅයං

තාව පුග්ගලපඤ්ඤත්තියා උද්දෙදසො. තත්ථ ඡාති ගණනපරිච්දඡදෙො. දතන
දය ධම්දම ඉධ පඤ්ඤදපතුකාදමො දතසං ගණනවදසන සංදඛපදතො

පඤ්ඤත්තිපරිච්දඡෙං ෙස්දසති. පඤ්ඤත්තිකයොති පරිච්ඡින්නධම්මනිෙස්සනං.

තත්ථ ‘‘ආචික්ඛති දෙදසති පඤ්ඤදපති පට්ඨදපතී’’ති (සං. නි. 2.20) 
ආගතට්ඨාදන පඤ්ඤාපනා ෙස්සනා පකාසනා පඤ්ඤත්ති නාම.

‘‘සුපඤ්ඤත්තංමඤ්චපීඨ’’න්ති(පාරා.269) ආගතට්ඨාදන ඨපනානික්ඛිපනා

පඤ්ඤත්තිනාම.ඉධඋභයම්පිවට්ටති. ඡපඤ්ඤත්තිදයොතිහිඡ පඤ්ඤාපනා, 

ඡ ෙස්සනා පකාසනාතිපි; ඡ ඨපනා නික්ඛිපනාතිපි ඉධ අධිප්දපතදමව. 

නාමපඤ්ඤත්ති හි දත දත ධම්දම ෙස්දසතිපි, දතන දතන දකොට්ඨාදසන
ඨදපතිපි. 

ඛන්ධපඤ්ඤත්තීතිආදි පන සංදඛපදතො තාසං පඤ්ඤත්තීනං
සරූපෙස්සනං. තත්ථ ඛන්ධානං ‘ඛන්ධා’ති පඤ්ඤාපනා ෙස්සනා පකාසනා 

ඨපනානික්ඛිපනා ඛන්ධපඤ්ඤත්ති නාම.ආයතනානංආයතනානීති, ධාතූනං

ධාතුදයොති, සච්චානං සච්චානීති, ඉන්ද්රියානං ඉන්ද්රියානීති, පුග්ගලානං 

පුග්ගලාතිපඤ්ඤාපනාෙස්සනාපකාසනාඨපනානික්ඛිපනා පුග්ගලපඤ්ඤත්ති 

නාම. 

පාළිමුත්තදකන පන අට්ඨකථානදයන අපරාපි ඡ පඤ්ඤත්තිදයො –

විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති, අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති, විජ්ජමාදනන 
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අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති, අවිජ්ජමාදනන විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති, විජ්ජමාදනන

විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති, අවිජ්ජමාදනන අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තීති. තත්ථ 

කුසලාකුසලස්දසවසච්චිකට්ඨපරමත්ථවදසනවිජ්ජමානස්සසදතොසම්භූතස්ස

ධම්මස්ස පඤ්ඤාපනා විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම. තථා අවිජ්ජමානස්ස 
දලොකනිරුත්තිමත්තසිද්ධස්ස ඉත්ථිපුරිසාදිකස්ස පඤ්ඤාපනා 

අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම. සබ්බාකාදරනපි අනුපලබ්භදනයයස්ස 
වාචාවත්ථුමත්තස්දසව පඤ්චමසච්චාදිකස්ස තිත්ථියානං
අණුපකතිපුරිසාදිකස්ස වා පඤ්ඤාපනාපි අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිදයව. සා පන
සාසනාවචරානදහොතීතිඉධනගහිතා.ඉති ඉදමසංවිජ්ජමානාවිජ්ජමානානං

විකප්පනවදසන දසසා දවදිතබ්බා. ‘දතවිජ්දජො’, ‘ඡළභිඤ්දඤො’තිආදීසු හි

තිස්දසො විජ්ජා ඡ අභිඤ්ඤා ච විජ්ජමානා, පුග්ගදලො අවිජ්ජමාදනො. තස්මා

තිස්දසොවිජ්ජාඅස්සාතිදතවිජ්දජො, ඡඅභිඤ්ඤාඅස්සාති ඡළභිඤ්දඤොතිඑවං

විජ්ජමාදනන අවිජ්ජමානස්ස පඤ්ඤාපනදතො එවරූපා විජ්ජමාකනන

අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම.‘ඉත්ථිරූපං’, ‘පුරිසරූප’න්තිආදීසු පනඉත්ථිපුරිසා

අවිජ්ජමානා, රූපං විජ්ජමානං.තස්මාඉත්ථියාරූපංඉත්ථිරූපං, පුරිසස්සරූපං
පුරිසරූපන්ති එවං අවිජ්ජමාදනන විජ්ජමානස්ස පඤ්ඤාපනදතො එවරූපා 

අවිජ්ජමාකනන විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම. චක්ඛුසම්ඵස්දසො, 
දසොතසම්ඵස්දසොතිආදීසු චක්ඛුදසොතාෙදයොපි ඵස්දසොපි විජ්ජමාදනොදයව.

තස්මා චක්ඛුම්හි සම්ඵස්දසො, චක්ඛුදතො ජාදතො සම්ඵස්දසො, චක්ඛුස්ස වා
ඵලභූදතො සම්ඵස්දසො චක්ඛුසම්ඵස්දසොති එවං විජ්ජමාදනන විජ්ජමානස්ස

පඤ්ඤාපනදතො එවරූපා විජ්ජමාකනන විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම.

ඛත්තියපුත්දතො, බ්රාහ්මණපුත්දතො, දසට්ඨිපුත්දතොතිආදීසු ඛත්තියාෙදයොපි

අවිජ්ජමානා, පුත්දතොපි. තස්මා ඛත්තියස්ස පුත්දතො ඛත්තියපුත්දතොති එවං

අවිජ්ජමාදනන අවිජ්ජමානස්ස පඤ්ඤාපනදතො එවරූපා අවිජ්ජමාකනන

අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම. තාසු ඉමස්මිං පකරදණ පුරිමා තිස්දසොව
පඤ්ඤත්තිදයො ලබ්භන්ති. ‘‘ඛන්ධපඤ්ඤත්ති…දප.… ඉන්ද්රියපඤ්ඤත්තී’’ති
ඉමස්මිඤ්හි ඨාදන විජ්ජමානස්දසව පඤ්ඤාපිතත්තා විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති
ලබ්භති. ‘‘පුග්ගලපඤ්ඤත්තී’’ති පදෙ අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති. පරදතො පන

‘දතවිජ්දජො’, ‘ඡළභිඤ්දඤො’තිආදීසු විජ්ජමාදනන අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති
ලබ්භතීති. 

අට්ඨකථාමුත්තදකන පන ආචරියනදයන අපරාපි ඡ පඤ්ඤත්තිදයො – 

උපාොපඤ්ඤත්ති, උපනිධාපඤ්ඤත්ති, සදමොධානපඤ්ඤත්ති, 

උපනික්ඛිත්තපඤ්ඤත්ති, තජ්ජාපඤ්ඤත්ති, සන්තතිපඤ්ඤත්තීති. තත්ථ දයො
රූපදවෙනාදීහි එකත්දතන වා අඤ්ඤත්දතන වා රූපදවෙනාෙදයො විය
සච්චිකට්ඨපරමත්දථන අනුපලබ්භසභාදවොපි රූපදවෙනාදිදභදෙ ඛන්දධ
උපාොය නිස්සාය කාරණං කත්වා සම්මදතො සත්දතො. තානි තානි අඞ්ගානි
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පටුන 

උපාොයරදථොදගහංමුට්ඨිඋද්ධනන්තිච; දතදතදයවරූපාෙදයොඋපාොය

 දටො පදටො; චන්ෙසූරියපරිවත්තාෙදයො උපාොය කාදලො, දිසා; තං තං
භූතනිමිත්තඤ්දචව භාවනානිසංසඤ්ච උපාොය නිස්සාය කාරණං කත්වා
සම්මතංදතනදතනාකාදරනඋපට්ඨිතංඋග්ගහනිමිත්තං පටිභාගනිමිත්තන්ති

අයංඑවරූපා උපාොපඤ්ඤත්ති නාම. පඤ්ඤදපතබ්බට්දඨනදචසාපඤ්ඤත්ති

නාම, න පඤ්ඤාපනට්දඨන. යා පන තස්සත්ථස්ස පඤ්ඤාපනා, අයං
අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිදයව. 

යා පඨමදුතියාදීනි උපනිධාය දුතියං තතියන්තිආදිකා, අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ච 

උපනිධාය දී ං රස්සං, දූරං, සන්තිකන්තිආදිකා පඤ්ඤාපනා; අයං 

උපනිධාපඤ්ඤත්ති නාම. අපිදචසා උපනිධාපඤ්ඤත්ති – 

තෙඤ්ඤාදපක්ඛූපනිධා, හත්ථගතූපනිධා, සම්පයුත්තූපනිධා, සමාදරොපිතූපනිධා, 

අවිදූරගතූපනිධා, පටිභාගූපනිධා, තබ්බහුලූපනිධා, තබ්බිසිට්ඨූපනිධාතිආදිනා
දභදෙනඅදනකප්පකාරා. 

තත්ථ දුතියං තතියන්තිආදිකාව තෙඤ්ඤං අදපක්ඛිත්වා වුත්තතාය 

ෙෙඤ්ඤාකපක්ඛූපනිධා නාම. ඡත්තපාණි, සත්ථපාණීතිආදිකා හත්ථගතං

උපනිධාය වුත්තතාය  ත්ථගතූපනිධා නාම. කුණ්ඩලී, සිඛරී, කිරිටීතිආදිකා

සම්පයුත්තං උපනිධාය වුත්තතාය සම්පයුත්තූපනිධා නාම. ධඤ්ඤසකටං, 

සප්පිකුම්දභොතිආදිකා සමාදරොපිතං උපනිධාය වුත්තතාය සමාකරොපිතූපනිධා 

නාම. ඉන්ෙසාලගුහා, පියඞ්ගුගුහා, දසරීසකන්තිආදිකා අවිදූරගතං උපනිධාය

වුත්තතාය අවිදූරගතූපනිධා නාම. සුවණ්ණවණ්දණො, උසභගාමීතිආදිකා

පටිභාගං උපනිධාය වුත්තතාය පටිභාගූපනිධා නාම. පදුමස්සදරො, 

බ්රාහ්මණගාදමොතිආදිකාතබ්බහුලංඋපනිධායවුත්තතාය ෙබ්බහුලූපනිධා නාම.

මණිකටකං, වජිරකටකන්තිආදිකා තබ්බිසිට්ඨං උපනිධාය වුත්තතාය 

ෙබ්බිසිට්ඨූපනිධා නාම. 

යා පන දතසං දතසං සදමොධානමදපක්ඛිත්වා තිෙණ්ඩං, අට්ඨපෙං, 

ධඤ්ඤරාසි, පුප්ඵරාසීතිආදිකාපඤ්ඤාපනා, අයං සකමොධානපඤ්ඤත්ති නාම.

යා පුරිමස්ස පුරිමස්ස උපනික්ඛිපිත්වා ද්දව, තීණි, චත්තාරීතිආදිකා

පඤ්ඤාපනා, අයං උපනික්ඛිත්ෙපඤ්ඤත්ති නාම. යා තං තං ධම්මසභාවං

අදපක්ඛිත්වා පථවී, දතදජො, කක්ඛළතා, උණ්හතාතිආදිකාපඤ්ඤාපනා, අයං 

ෙජ්ජාපඤ්ඤත්ති නාම. යා පන සන්තතිවිච්දඡොභාවං අදපක්ඛිත්වා 

ආසීතිදකො, නාවුතිදකොතිආදිකා පඤ්ඤාපනා, අයං සන්ෙතිපඤ්ඤත්ති නාම.
එතාසු පන තජ්ජාපඤ්ඤත්ති විජ්ජමානපඤ්ඤත්තිදයව. දසසා 

අවිජ්ජමානපක්ඛඤ්දචව, අවිජ්ජමාදනනඅවිජ්ජමානපක්ඛඤ්චභජන්ති. 
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අට්ඨකථාමුත්තදකන ආචරියනදයදනව අපරාපි ඡ පඤ්ඤත්තිදයො – 

කිච්චපඤ්ඤත්ති, සණ්ඨානපඤ්ඤත්ති, ලිඞ්ගපඤ්ඤත්ති, භූමිපඤ්ඤත්ති, 

පච්චත්තපඤ්ඤත්ති, අසඞ්ඛතපඤ්ඤත්තීති. තත්ථ භාණදකො, 

ධම්මකථිදකොතිආදිකා කිච්චවදසන පඤ්ඤාපනා කිච්චපඤ්ඤත්ති නාම.

කිදසො, ථූදලො, පරිමණ්ඩදලො, චතුරස්දසොතිආදිකා සණ්ඨානවදසන

පඤ්ඤාපනා සණ්ඨානපඤ්ඤත්ති නාම. ඉත්ථී, පුරිදසොතිආදිකා ලිඞ්ගවදසන

පඤ්ඤාපනා ලිඞ්ගපඤ්ඤති නාම. කාමාවචරා, රූපාවචරා, අරූපාවචරා, 

දකොසලකා, මාධුරාතිආදිකා භූමිවදසන පඤ්ඤාපනා භූමිපඤ්ඤත්ති නාම.

තිස්දසො, නාදගො, සුමදනොතිආදිකා පච්චත්තනාමකරණමත්තවදසන

පඤ්ඤාපනා පච්චත්ෙපඤ්ඤත්ති නාම. නිදරොදධො, නිබ්බානන්තිආදිකා 

අසඞ්ඛතධම්මස්ස පඤ්ඤාපනා අසඞ්ඛෙපඤ්ඤත්ති නාම. තත්ථ එකච්චා

භූමිපඤ්ඤත්ති අසඞ්ඛතපඤ්ඤත්ති ච විජ්ජමානපඤ්ඤත්තිදයව, 
කිච්චපඤ්ඤත්ති විජ්ජමාදනන අවිජ්ජමානපක්ඛං භජති. දසසා
අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිදයො නාම. 

2. ඉොනි යාසං පඤ්ඤත්තීනං උද්දෙසවාදර සඞ්දඛපදතො සරූපෙස්සනං

කතං, සඞ්දඛපදතොදයව තාව තාසං වත්ථුං විභජිත්වා ෙස්සනවදසන තා

ෙස්දසතුං කිත්ොවොතිආදිමාහ.තත්ථපුච්ඡායතාවඑවමත්දථොදවදිතබ්දබො–

යා අයං ඛන්ධානං ‘ඛන්ධා’ති පඤ්ඤාපනා, ෙස්සනා, ඨපනා, සාකිත්තදකන

දහොතීති කදථතුකමයතාපුච්ඡා. පරදතො කිත්ොවො ආයෙනානන්තිආදීසුපි 

එදසව නදයො. විස්සජ්ජදනපි එවමත්දථො දවදිතබ්දබො – යත්තදකන
පඤ්ඤාපදනන සඞ්දඛපදතො පඤ්චක්ඛන්ධාති වා පදභෙදතො

‘‘රූපක්ඛන්දධො…දප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්දධො’’ති වා; තත්රාපි රූපක්ඛන්දධො

කාමාවචදරො, දසසාචතුභූමිකාතිවාඑවරූපංපඤ්ඤාපනංදහොති; එත්තදකන
ඛන්ධානං‘ඛන්ධා’තිපඤ්ඤත්තිදහොති. 

3. තථා යත්තදකන පඤ්ඤාපදනනසඞ්දඛපදතො ද්වාෙසායතනානීති වා, 

පදභෙදතො ‘‘චක්ඛායතනං…දප.… ධම්මායතන’’න්ති වා; තත්රාපි ෙසායතනා

කාමාවචරා, ද්වායතනා චතුභූමිකාති වා, එවරූපං පඤ්ඤාපනං දහොති; 

එත්තදකනආයතනානංආයතනානීතිපඤ්ඤත්ති දහොති. 

4. යත්තදකන පඤ්ඤාපදනන සඞ්දඛපදතො අට්ඨාරස ධාතුදයොති වා, 

පදභෙදතො ‘‘චක්ඛුධාතු…දප.…මදනොවිඤ්ඤාණධාතූ’’තිවා; තත්රාපිදසොළස

ධාතුදයො කාමාවචරා, ද්දව ධාතුදයො චතුභූමිකාති වා එවරූපං පඤ්ඤාපනං

දහොති; එත්තදකනධාතූනංධාතූතිපඤ්ඤත්ති දහොති. 
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5. යත්තදකන පඤ්ඤාපදනන සඞ්දඛපදතො චත්තාරි සච්චානීති වා, 

පදභෙදතො ‘‘දුක්ඛසච්චං…දප.… නිදරොධසච්ච’’න්ති වා; තත්රාපි ද්දව සච්චා

දලොකියා, ද්දව සච්චා දලොකුත්තරාති වා එවරූපං පඤ්ඤාපනං දහොති; 
එත්තදකනසච්චානං‘සච්චානී’තිපඤ්ඤත්තිදහොති. 

6. යත්තදකන පඤ්ඤාපදනන සඞ්දඛපදතො බාවීසතින්ද්රියානීති වා, 

පදභෙදතො ‘‘චක්ඛුන්ද්රියං…දප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රිය’’න්ති වා; තත්රාපි

ෙසින්ද්රියානි කාමාවචරානි, නවින්ද්රියානි මිස්සකානි, තීණි ඉන්ද්රියානි 

දලොකුත්තරානීති වා එවරූපං පඤ්ඤාපනං දහොති; එත්තදකන ඉන්ද්රියානං
ඉන්ද්රියානීති පඤ්ඤත්ති දහොති. එත්තාවතා සඞ්දඛපදතො වත්ථුං විභජිත්වා
ෙස්සනවදසනපඤ්ච පඤ්ඤත්තිදයොෙස්සිතාදහොන්ති. 

7. ඉොනි විත්ථාරදතොවත්ථුංවිභජිත්වාෙස්සනවදසනපුග්ගලපඤ්ඤත්තිං

ෙස්දසතුං සමයවිමුත්කෙො අසමයවිමුත්කෙොතිආදිමාහ. සම්මාසම්බුද්දධන හි

තිදල විසාරයමාදනන විය, වාදක හීරයමාදනන විය ච, දහට්ඨා
විභඞ්ගප්පකරදණ ඉමාසං පඤ්චන්නං පඤ්ඤත්තීනං වත්ථුභූතා ඛන්ධාෙදයො
නිප්පදෙදසන කථිතාති දතන දත ඉධ එකදෙදසදනව කදථසි. ඡට්ඨා
පුග්ගලපඤ්ඤත්ති දහට්ඨා අකථිතාව. ඉධාපි උද්දෙසවාදර එකදෙදසදනව

කථිතා; තස්මා තං විත්ථාරදතො කදථතුකාදමො සමයවිමුත්දතො
අසමයවිමුත්දතොතිඑකකදතොපට්ඨායයාව ෙසකාමාතිකංඨදපසීති. 

මාතිකාවණ්ණනා. 

2. නිද්කෙසවණ්ණනා 

1. එකකනිද්දෙසවණ්ණනා 

1. ඉොනි යථාඨපිතං මාතිකං ආදිදතො පට්ඨාය විභජිත්වා ෙස්දසතුං – 

ෙෙකමො ච පුග්ගකලො සමයවිමුත්කෙොතිආදිමාහ. තත්ථ ඉධාති ඉමස්මිං

සත්තදලොදක. එෙච්කචො පුග්ගකලොති එදකො පුග්ගදලො. ොකලන ොලන්ති
එත්ථ භුම්මවදසනඅත්දථොදවදිතබ්දබො.එදකකස්මිංකාදලතිවුත්තංදහොති. 

සමකයන සමයන්ති ඉෙං පුරිමස්දසව දවවචනං. අට්ඨ විකමොක්කඛති
රූපාවචරාරූපාවචරඅට්ඨසමාපත්තිදයො. තාසඤ්හි පච්චනීකධම්දමහි 

විමුච්චනදතො විදමොක්දඛොති නාමං. ොකයනාති විදමොක්ඛසහජාදතන 

නාමකාදයන. ඵුසිත්වාවි රතීතිපටිලභිත්වාඉරියති. කතමස්මිංපදනසකාදල

විදමොක්දඛඵුසිත්වාවිහරතීති? සමාපත්තිංසමාපජ්ජිතුකාමස්ස හිකාදලොනාම

අත්ථි, අකාදලො නාම අත්ථි. තත්ථ පාදතොව සරීරපටිජග්ගනකාදලො, 
වත්තකරණකාදලොචසමාපජ්ජනස්සඅකාදලොනාම.සරීරංපනපටිජග්ගිත්වා
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වත්තංකත්වා වසනට්ඨානං පවිසිත්වානිසින්නස්සයාවපිණ්ඩායගමනකාදලො 

නාගච්ඡති, එතස්මිංඅන්තදරසමාපජ්ජනස්සකාදලොනාම. 

පිණ්ඩාය ගමනකාලං පන සල්ලක්දඛත්වා නික්ඛන්තස්ස 

දචතියවන්ෙනකාදලො, භික්ඛුසඞ් පරිවුතස්ස විතක්කමාළදක ඨානකාදලො

පිණ්ඩාය ගමනකාදලො ගාදම චරණකාදලො; ආසනසාලාය යාගුපානකාදලො
වත්තකරණකාදලොතිඅයම්පිසමාපජ්ජනස්සඅකාදලො නාම.ආසනසාලායපන

විවිත්දත ඔකාදස සති යාව භත්තකාදලො නාගච්ඡති, එතස්මිම්පි අන්තදර

සමාපජ්ජනස්සකාදලොනාම.භත්තංපනභුඤ්ජනකාදලො, විහාරගමනකාදලො, 

පත්තචීවරපටිසාමනකාදලො, දිවාවත්තකරණකාදලො, පරිපුච්ඡාොනකාදලොති

අයම්පි සමාපජ්ජනස්ස අකාදලො නාම. දයො අකාදලො, ස්දවව අසමදයො. තං

සබ්බම්පි ඨදපත්වා අවදසදස කාදලකාදල, සමදය සමදය වුත්තප්පකාදර

අට්ඨ විදමොක්දඛ සහජාතනාමකාදයන පටිලභිත්වා විහරන්දතො, 

‘‘ඉදධකච්දචොපුග්ගදලො…දප.…විහරතී’’ති වුච්චති. 

අපිදචස සඵස්සදකහි සහජාතනාමධම්දමහි සහජාතධම්දම ඵුසතිදයව

නාම, උපචාදරනඅප්පනංඵුසතිදයවනාම.පුරිමායඅප්පනායඅපරං අප්පනං

ඵුසතිදයව. දයන හි සද්ධිං දය ධම්මා සහජාතා, දතන දත පටිලද්ධා නාම
දහොන්ති. ඵස්දසනාපි ඵුට්ඨාදයව නාම දහොන්ති. උපචාරම්පි අප්පනාය

පටිලාභකාරණදමව, තථා පුරිමා අප්පනා අපරඅප්පනාය. තත්රාස්ස එවං
සහජාදතහි සහජාතානං ඵුසනා දවදිතබ්බා – පඨමජ්ඣානඤ්හි විතක්කාදීහි
පඤ්චඞ්ගිකං.තස්මිංඨදපත්වාතානිඅඞ්ගානිදසසා අතිදරකපණ්ණාසධම්මා
චත්තාදරො ඛන්ධා නාම දහොන්ති. දතන නාමකාදයන 

පඨමජ්ඣානසමාපත්තිවිදමොක්ඛං ඵුසිත්වා පටිලභිත්වා විහරති. දුතියංඣානං 

පීතිසුඛචිත්දතකග්ගතාහි තිවඞ්ගිකං, තතියං සුඛචිත්දතකග්ගතාහි දුවඞ්ගිකං, 

චතුත්ථං උදපක්ඛාචිත්දතකග්ගතාහි දුවඞ්ගිකං, තථා
ආකාසානඤ්චායතනං…දප.… දනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනඤ්ච. තත්ථ
ඨදපත්වා තානි අඞ්ගානි දසසා අතිදරකපණ්ණාසධම්මා චත්තාදරො ඛන්ධා
නාම දහොන්ති. දතන නාමකාදයන
දනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසමාපත්තිවිදමොක්ඛං ඵුසිත්වා පටිලභිත්වා
විහරති. 

පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වාති විපස්සනාපඤ්ඤාය සඞ්ඛාරගතං, මග්ගපඤ්ඤාය

චතුසච්චධම්දම පස්සිත්වා. එෙච්කච ආසවා පරික්ඛීණා ක ොන්තීති

උපඩ්ඪුපඩ්ඪා පඨමමග්ගාදිවජ්ඣා ආසවා පරික්ඛීණා දහොන්ති. අයං වුච්චති

පුග්ගකලො සමයවිමුත්කෙොති එත්ථ අට්ඨසමාපත්තිලාභී පුථුජ්ජදනො දතන 

නාමකාදයනඵුසිත්වාවිහරතීති වත්තුං වට්ටති.පාළියංපන‘‘එකච්දචආසවා
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පරික්ඛීණා’’තිවුත්තං.පුථුජ්ජනස්සචඛීණා ආසවානාමනත්ථි, තස්මාදසොන
ගහිදතො. අට්ඨසමාපත්තිලාභී ඛීණාසදවොපි දතන නාමකාදයන ඵුසිත්වා

විහරතීතිවත්තුංවට්ටති.තස්සපනඅපරික්ඛීණාසවානාමනත්ථි, තස්මා දසොපි

න ගහිදතො. සමයවිමුත්කෙොති පන තිණ්ණං 
දසොතාපන්නසකොගාමිඅනාගාමීනංදයදවතංනාමන්තිදවදිතබ්බං. 

2. අසමයවිමුත්තනිද්දෙදස – පුරිමසදිසං වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. 

අසමයවිමුත්කෙොති පදනත්ථ සුක්ඛවිපස්සකඛීණාසවස්දසතං නාමං. 
සුක්ඛවිපස්සකා පන දසොතාපන්නසකොගාමිඅනාගාමිදනො

අට්ඨසමාපත්තිලාභිදනොචඛීණාසවා පුථුජ්ජනාචඉමස්මිංදුදකනලබ්භන්ති, 
දුකමුත්තකපුග්ගලා නාමදහොන්ති.තස්මා සත්ථා අත්තදනොබුද්ධසුබුද්ධතාය
දහට්ඨා ගහිදතචඅග්ගහිදතචසඞ්කඩ්ඪිත්වාසද්ධිංපිට්ඨිවට්ටදකහිතන්තිං

ආදරොදපන්දතො සබ්කබපිඅරියපුග්ගලාතිආදිමාහ.තත්ථ අරිකයවිකමොක්කඛති
කිදලදසහි ආරකත්තා අරිදයති සඞ්ඛං ගදත දලොකුත්තරවිදමොක්දඛ. ඉෙං
වුත්තං දහොති – බාහිරානඤ්හි අට්ඨන්නං සමාපත්තීනං සමාපජ්ජන්තස්ස
සමදයොපි අත්ථි අසමදයොපි. මග්ගවිදමොක්දඛන විමුච්චනස්ස සමදයො වා 

අසමදයො වා නත්ථි. යස්ස සද්ධා බලවතී, විපස්සනා ච ආරද්ධා, තස්ස
ගච්ඡන්තස්ස තිට්ඨන්තස්ස නිසීෙන්තස්ස නිපජ්ජන්තස්ස ඛාෙන්තස්ස
භුඤ්ජන්තස්ස මග්ගඵලපටිදවදධො නාම න දහොතීති නත්ථි. ඉති
මග්ගවිදමොක්දඛන විමුච්චනස්ස සමදයො වා අසමදයො වා නත්ථීති දහට්ඨා
ගහිදතච අග්ගහිදතචසඞ්කඩ්ඪිත්වා ඉමං පිට්ඨිවට්ටකං තන්තිංආදරොදපසි
ධම්මරාජා. සමාපත්තිලාභී පුථුජ්ජදනො ඉමායපි තන්තියා අග්ගහිදතොව. 
භජාපියමාදනො පන සමාපත්තිවික්ඛම්භිතානං කිදලසානං වදසන 
සමයවිමුත්තභාවංභදජයය. 

3. කුප්පධම්මාකුප්පධම්මනිද්දෙදසසු–යස්සඅධිගදතොසමාපත්තිධම්දමො

කුප්පති නස්සති, දසො කුප්පධම්කමො. රූපස ගොනන්ති 
රූපනිමිත්තසඞ්ඛාදතනරූදපනසහගතානං.දතනසද්ධිංපවත්තානංනවිනා
රූපාරම්මණානං චතුන්නං රූපාවචරජ්ඣානානන්ති අත්දථො. 

අරූපස ගොනන්ති රූපදතොඅඤ්ඤං, නරූපන්තිඅරූපං.අරූදපනසහගතානං
දතන සද්ධිං පවත්තානං න විනා අරූපාරම්මණානං චතුන්නං

අරූපාවචරජ්ඣානානන්ති අත්දථො. න නිොමලාභීති පඤ්චහාකාදරහි
අචිණ්ණවසිතාය ඉච්ඡිතාකාදරන අලද්ධත්තා න නිකාමලාභී.

අප්පගුණසමාපත්තිදකොතිඅත්දථො. නඅකිච්ඡලාභීති කිච්ඡලාභීදුක්ඛලාභී.දයො
ආගමනම්හි කිදලදස වික්ඛම්දභන්දතො උපචාරං පාදපන්දතො අප්පනං
පාදපන්දතො චිත්තමඤ්ජූසං ලභන්දතො දුක්දඛන කිච්දඡන සසඞ්ඛාදරන

සප්පදයොදගන කිලමන්දතො තං සම්පෙං පාපුණිතුං සක්දකොති, දසො න
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පටුන 

අකිච්ඡලාභී නාම. න අෙසිරලාභීති අවිපුලලාභී. සමාපත්තිං අප්දපත්වා 
අද්ධානං ඵරිතුං න සක්දකොති. එකං ද්දව චිත්තවාදර වත්දතත්වා සහසාව
වුට්ඨාතීති අත්දථො. 

යත්ථිච්ඡෙන්ති යස්මිං ඔකාදස සමාපත්තිං අප්දපත්වා නිසීදිතුං ඉච්ඡති. 

යදිච්ඡෙන්ති කසිණජ්ඣානංවාආනාපානජ්ඣානංවාබ්රහ්මවිහාරජ්ඣානංවා
අසුභජ්ඣානං වාති යං යං සමාපත්තිං අප්දපත්වා නිසීදිතුං ඉච්ඡති. 

යාවතිච්ඡෙන්ති අද්ධානපරිච්දඡදෙන යත්තකං කාලං ඉච්ඡති. ඉෙං වුත්තං
දහොති – යත්ථ යත්ථ යං යං සමාපත්තිං යත්තකං අද්ධානං සමාපජ්ජිතුම්පි 

වුට්ඨාතුම්පි ඉච්ඡති, තත්ථ තත්ථ තං තං සමාපත්තිං තත්තකං අද්ධානං 
සමාපජ්ජිතුම්පිවුට්ඨාතුම්පිනසක්දකොති.චන්ෙංවාසූරියංවාඋල්දලොදකත්වා 

‘ඉමස්මිං චන්දෙ වා සූරිදය වා එත්තකං ඨානං ගදත වුට්ඨහිස්සාමී’ති

පරිච්ඡින්දිත්වාඣානංසමාපන්දනොයථාපරිච්දඡදෙනවුට්ඨාතුංන සක්දකොති, 

අන්තරාවවුට්ඨාති; සමාපත්තියාඅප්පගුණතායාති. 

පමාෙමාගම්මාති පමාෙං පටිච්ච. අයං වුච්චතීති අයං එවංවිදධො පුග්ගදලො
කුප්පධම්දමොති වුච්චති. ඉෙං පන අට්ඨසමාපත්තිලාභිදනො පුථුජ්ජනස්ස
දසොතාපන්නස්ස සකොගාමිදනොති තිණ්ණං පුග්ගලානං නාමං. එදතසඤ්හි

සමාධිපාරිබන්ධකා විපස්සනාපාරිබන්ධකා ච ධම්මා න සුවික්ඛම්භිතා, න

සුවික්ඛාලිතා, දතන දතසං සමාපත්ති නස්සති පරිහායති. සා ච දඛො දනව

සීලදභදෙන, නාපත්තිවීතික්කදමන. න ගරුකදමොක්ඛධම්දමො පදනස
අප්පමත්තදකනපි කිච්චකරණීදයනවාවත්තදභෙමත්තදකනවානස්සති. 

තත්රිෙංවත්ථු–එදකොකිරදථදරොසමාපත්තිංවළඤ්දජති.තස්මිං පිණ්ඩාය
ගාමං පවිට්දඨ ොරකා පරිදවදණ කීළිත්වා පක්කමිංසු. දථදරො ආගන්ත්වා 

‘පරිදවණං සම්මජ්ජිතබ්බ’න්ති චින්දතත්වා අසම්මජ්ජිත්වා විහාරං පවිසිත්වා 

‘සමාපත්තිං අප්දපස්සාමී’ති නිසීදි. දසො අප්දපතුං අසක්දකොන්දතො, ‘කිං නු
දඛො ආවරණ’න්ති සීලං ආවජ්ජන්දතො අප්පමත්තකම්පි වීතික්කමං අදිස්වා
‘වත්තදභදෙොනු දඛොඅත්ථී’තිඔදලොදකන්දතොපරිදවණස්සඅසම්මට්ඨභාවං
ඤත්වාසම්මජ්ජිත්වා පවිසිත්වානිසීෙන්දතොසමාපත්තිංඅප්දපන්දතොවනිසීදි. 

4. අකුප්පධම්මනිද්දෙදසො වුත්තපටිපක්ඛවදසදනව දවදිතබ්දබො. 

අකුප්පධම්කමොති ඉෙං පන අට්ඨසමාපත්තිලාභිදනො අනාගාමිස්ස දචව 
ඛීණාසවස්ස චාති ද්වින්නං පුග්ගලානං නාමං. දතසඤ්හි සමාධිපාරිබන්ධකා 

විපස්සනාපාරිබන්ධකා ච ධම්මා සුවික්ඛම්භිතා සුවික්ඛාලිතා; දතන දතසං 
භස්සසඞ්ගණිකාරාමාදිකිච්දචන වා අඤ්දඤන වා දයන දකනචි අත්තදනො 

අනුරූදපනපමාදෙනවීතිනාදමන්තානම්පිසමාපත්තිනකුප්පති, නනස්සති. 
සුක්ඛවිපස්සකා පන දසොතාපන්නසකොගාමිඅනාගාමිඛීණාසවා ඉමස්මිං දුදක 
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න ලබ්භන්ති; දුකමුත්තකපුග්ගලා නාම දහොන්ති. තස්මා සත්ථා අත්තදනො
බුද්ධසුබුද්ධතාය දහට්ඨා ගහිදත ච අග්ගහිදත ච සඞ්කඩ්ඪිත්වා ඉමස්මිම්පි

දුදක සද්ධිං පිට්ඨිවට්ටදකහි තන්තිං ආදරොදපන්දතො සබ්කබපි

අරියපුග්ගලාතිආදිමාහ. අට්ඨන්නඤ්හි සමාපත්තීනං කුප්පනං නස්සනං

භදවයය, දලොකුත්තරධම්මස්සපනසකිංපටිවිද්ධස්සකුප්පනං නස්සනංනාම

නත්ථි, තංසන්ධාදයතංවුත්තං. 

5. පරිහානධම්මාපරිහානධම්මනිද්දෙසාපි
කුප්පධම්මාකුප්පධම්මනිද්දෙසවදසදනව දවදිතබ්බා. දකවලඤ්හි ඉධ
පුග්ගලස්ස පමාෙං පටිච්ච ධම්මානං පරිහානම්පි අපරිහානම්පි ගහිතන්ති ඉෙං
පරියායදෙසනාමත්තදමවනානං.දසසංසබ්බත්ථ තාදිසදමව. 

7. දචතනාභබ්බනිද්දෙදස – කචෙනාභබ්කබොති දචතනාය අපරිහානිං 

ආපජ්ජිතුංභබ්දබො. සකචඅනුසඤ්කචකෙතීති, සදචසමාපජ්ජති. සමාපත්තිඤ්හි

සමාපජ්ජන්දතොඅනුසඤ්දචදතතිනාම.දසොනපරිහායති, ඉතදරො පරිහායති. 

8. අනුරක්ඛණාභබ්බනිද්දෙදස – අනුරක්ඛණාභබ්කබොති අනුරක්ඛණාය 

අපරිහානිං ආපජ්ජිතුං භබ්දබො. සකච අනුරක්ඛතීති සදච අනුපකාරධම්දම
පහාය උපකාරධම්දම දසවන්දතො සමාපජ්ජති. එවඤ්හි පටිපජ්ජන්දතො 

අනුරක්ඛතිනාම.දසොනපරිහායති, ඉතදරොපරිහායති. 

ඉදමද්දවපිසමාපත්තිංඨදපතුංථාවරංකාතුංපටිබලා.දචතනාභබ්බදතො 
පනඅනුරක්ඛණාභබ්දබොවබලවතදරො.දචතනාභබ්දබොහිඋපකාරානුපකාදර

ධම්දම න ජානාති. අජානන්දතො උපකාරධම්දම නුෙති නීහරති, 

අනුපකාරධම්දම දසවති. දසො දත දසවන්දතො සමාපත්තිදතො පරිහායති. 
අනුරක්ඛණාභබ්දබො උපකාරානුපකාදර ධම්දම ජානාති. ජානන්දතො

අනුපකාරධම්දම නුෙතිනීහරති, උපකාරධම්දම දසවති.දසොදතදසවන්දතො
සමාපත්තිදතොනපරිහායති. 

යථා හි ද්දව දඛත්තපාලා එදකො පණ්ඩුදරොදගන සදරොදගො අක්ඛදමො 

සීතාදීනං, එදකොඅදරොදගොසීතාදීනංසදහො.සදරොදගොදහට්ඨාකුටිංනඔතරති, 
රත්තාරක්ඛං දිවාරක්ඛංවිජහති.තස්සදිවාසුකදමොරාෙදයොදඛත්තංඔතරිත්වා

සාලිසීසංඛාෙන්ති, රත්තිංමිගසූකරාෙදයොපවිසිත්වාඛලං තච්ඡිතංවියදඡත්වා 
ගච්ඡන්ති.දසොඅත්තදනොපමත්තකාරණාපුනබීජමත්තම්පිනලභති.ඉතදරො
රත්තාරක්ඛං දිවාරක්ඛං න විජහති. දසො අත්තදනො අප්පමත්තකාරණා
එකකරීසදතොචත්තාරිපිඅට්ඨපි සකටානිලභති. 
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තත්ථ සදරොගදඛත්තපාදලො විය දචතනාභබ්දබො, අදරොදගො විය 
අනුරක්ඛණාභබ්දබො ෙට්ඨබ්දබො. සදරොගස්ස අත්තදනො පමාදෙන පුන
බීජමත්තස්සපි අලභනං විය දචතනාභබ්බස්ස උපකාරානුපකාදර ධම්දම
අජානිත්වාඋපකාදරපහායඅනුපකාදර දසවන්තස්සසමාපත්තියාපරිහානං.
ඉතරස්සඅත්තදනොඅප්පමාදෙනඑකකරීසමත්තදතො චතුඅට්ඨසකටඋද්ධරණං
විය අනුරක්ඛණාභබ්බස්ස උපකාරානුපකාදර ධම්දම ජානිත්වා අනුපකාදර
පහාය උපකාදර දසවන්තස්ස සමාපත්තියා අපරිහානං දවදිතබ්බං. එවං 
දචතනාභබ්බදතො අනුරක්ඛණාභබ්දබොව සමාපත්තිං ථාවරං කාතුං
බලවතදරොතිදවදිතබ්දබො. 

9. පුථුජ්ජනනිද්දෙදස – තීණි සංකයොජනානීති 

දිට්ඨිසංදයොජනසීලබ්බතපරාමාසසංදයොජනවිචිකිච්ඡාසංදයොජනානි. එතානි හි
ඵලක්ඛදණ පහීනානි නාම දහොන්ති. අයං පන ඵලක්ඛදණපි න දහොතීති

ෙස්දසති. කෙසං ධම්මානන්තිදතසංසංදයොජනධම්මානං.මග්ගක්ඛණස්මිඤ්හි
දතසංපහානාය පටිපන්දනොනාමදහොති.අයංපනමග්ගක්ඛදණපිනදහොති.
එත්තාවතා විස්සට්ඨකම්මට්ඨාදනො ථූලබාලපුථුජ්ජදනොව ඉධ කථිදතොති
දවදිතබ්දබො. 

10. දගොත්රභුනිද්දෙදස – කයසං ධම්මානන්ති දයසං දගොත්රභුඤාදණන

සද්ධිං උප්පන්නානං පදරොපණ්ණාසකුසලධම්මානං. අරියධම්මස්සාති

දලොකුත්තරමග්ගස්ස. අවක්ෙන්ති ක ොතීති ඔක්කන්ති නිබ්බත්ති පාතුභාදවො

දහොති. අයං වුච්චතීති අයං නිබ්බානාරම්මදණන ඤාදණන සබ්බං 
පුථුජ්ජනසඞ්ඛං පුථුජ්ජනදගොත්තං පුථුජ්ජනමණ්ඩලං පුථුජ්ජනපඤ්ඤත්තිං
අතික්කමිත්වා අරියසඞ්ඛං අරියදගොත්තං අරියමණ්ඩලං අරියපඤ්ඤත්තිං
ඔක්කමනදතොදගොත්රභූපුග්ගදලොනාමවුච්චති. 

11. භයූපරතනිද්දෙදස–භදයනඋපරදතොති භයූපරකෙො. සත්තපිදසක්ඛා 

පුථුජ්ජනාචභායිත්වාපාපදතොඔරමන්තිපාපංනකදරොන්ති. තත්ථ පුථුජ්ජනා

දුග්ගතිභයං, වට්ටභයං, කිදලසභයං, උපවාෙභයන්තිචත්තාරිභයානි භායන්ති.

දතසු භායිතබ්බට්දඨන දුග්ගතිදයව භයං දුග්ගතිභයං. දසදසසුපි එදසව

නදයො.තත්ථපුථුජ්ජදනො‘සදචත්වං පාපංකරිස්සසි, චත්තාදරොඅපායාමුඛං

විවරිත්වාඨිතච්ඡාතඅජගරසදිසා, දතසුදුක්ඛං අනුභවන්දතොකථංභවිස්සසී’ති
දුග්ගතිභයං භායිත්වා පාපං න කදරොති. අනමතග්ගසංසාරවට්ටංදයව පන 

වට්ටභයං නාම.සබ්බම්පි අකුසලං කිකලසභයං නාම.ගරහාපන උපවාෙභයං 
නාම. තානිපි භායිත්වා පුථුජ්ජදනො පාපං න කදරොති.
දසොතාපන්නසකොගාමිඅනාගාමිදනො පන තදයො දසක්ඛා දුග්ගතිං අතීතත්තා
දසසානි තීණි භයානි භායිත්වා පාපං න කදරොන්ති. මග්ගට්ඨකදසක්ඛා
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පටුන 

ආගමනවදසන වා අසමුච්ඡින්නභයත්තා වා භයූපරො නාම දහොන්ති.
ඛීණාසදවො ඉදමසු චතූසු භදයසු එකම්පි න භායති. දසො හි සබ්බදසො

සමුච්ඡින්නභදයො; තස්මා අභයූපරකෙොති වුච්චති.කිං පන දසො උපවාෙම්පින

භායතීති? න භායති. උපවාෙං පන රක්ඛතීති වත්තුං වට්ටති.
දෙොණුප්පලවාපිගාදමඛීණාසවත්දථදරොවිය. 

12. අභබ්බාගමනනිද්දෙදස – සම්මත්තනියාමාගමනස්ස අභබ්දබොති 

අභබ්බාගමකනො. ෙම්මාවරකණනාති පඤ්චවිදධන ආනන්තරියකම්දමන. 

කිකලසාවරකණනාති නියතමිච්ඡාදිට්ඨියා. විපාොවරකණනාති

අදහතුකදුදහතුකපටිසන්ධියා. අස්සද්ධාති බුද්ධධම්මසඞ්ද සු සද්ධාරහිතා. 

අච්ඡන්දිොති කත්තුකමයතාකුසලච්ඡන්ෙරහිතා. දත ඨදපත්වා ජම්බුදීපං
ඉතරදීපත්තයවාසිදනොදවදිතබ්බා. දතසුහිමනුස්සාඅච්ඡන්දිකභාවං පවිට්ඨා

නාම. දුප්පඤ්ඤාති භවඞ්ගපඤ්ඤාරහිතා. අභබ්බාති

අප්පටිලද්ධමග්ගඵලූපනිස්සයා. නියාමන්ති මග්ගනියාමං, සම්මත්තනියාමං. 

ඔක්ෙමිතුන්තිඑතංකුසදලසුධම්දමසුසම්මත්තසඞ්ඛාතංනියාමං ඔක්කමිතුං
පවිසිතුංතත්ථපතිට්ඨාතුංඅභබ්බා. 

13. භබ්බාගමනනිද්දෙදසො වුත්තපටිපක්ඛනදයන දවදිතබ්දබො.

එවමිමස්මිං දුදක දය ච පුග්ගලා පඤ්චානන්තරියකා, දය ච

නියතමිච්ඡාදිට්ඨිකා, දයහි ච අදහතුකදුදහතුකපටිසන්ධි ගහිතා, දය ච

බුද්ධාදීනං න සද්ෙහන්ති, දයසඤ්ච කත්තුකමයතාඡන්දෙො නත්ථි, දය ච

අපරිපුණ්ණභවඞ්ගපඤ්ඤා, දයසඤ්ච මග්ගඵලානං උපනිස්සදයො නත්ථි, දත

සබ්දබපිසම්මත්තනියාමංඔක්කමිතුංඅභබ්බා, විපරීතා භබ්බාතිවුත්තා. 

14. නියතානියතනිද්දෙදස – ආනන්ෙරිොති ආන්තරිකකම්මසමඞ්ගිදනො. 

මිච්ඡාදිට්ඨිොති නියතමිච්ඡාදිට්ඨිසමඞ්ගිදනො. සබ්දබපි දහදත නිරයස්ස

අත්ථාය නියතත්තා නියො නාම. අට්ඨ පන අරියපුග්ගලා සම්මාභාවාය 

උපරූපරිමග්ගඵලත්ථායදචවඅනුපාොපරිනිබ්බානත්ථායචනියතත්තා නියො 
නාම. අවදසසපුග්ගලා පන අනිබද්ධගතිකා. යථා ආකාදස ඛිත්තෙණ්දඩො
පථවියං පතන්දතො ‘අග්දගන වා මජ්දඣන වා මූදලන වා පතිස්සතී’ති න 

ඤායති; එවදමව‘අසුකගතියානාමනිබ්බත්තිස්සන්තී’තිනියමාභාවා අනියො 

නාමාති දවදිතබ්බා. යා පන උත්තරකුරුකානංනියතගතිකතා වුත්තා, න සා
නියතධම්මවදසන. මිච්ඡත්තසම්මත්තනියතධම්මාදයව හි නියතා නාම.
දතසඤ්චවදසනායංපුග්ගලනියදමොකථිදතොති. 

15. පටිපන්නකනිද්දෙදස– මග්ගසමඞ්ගිකනොතිමග්ගට්ඨකපුග්ගලා. දතහි

ඵලත්ථාය පටිපන්නත්තා පටිපන්නො නාම. ඵලසමඞ්ගිකනොති
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ඵලපටිලාභසමඞ්ගිතාය ඵලසමඞ්ගිදනො. ඵලපටිලාභදතො පට්ඨාය හි දත
ඵලසමාපත්තිංඅසමාපන්නාපිඵදලඨිතාදයවනාම. 

16. සමසීසීනිද්දෙදස – අපුබ්බං අචරිමන්ති අපුදර අපච්ඡා, 

එකප්පහාදරදනවාතිඅත්දථො. පරියාොනන්තිපරික්ඛදයො. අයංවුච්චතීතිඅයං

පුග්ගදලො සමසීසී නාම වුච්චති.දසොපදනසතිවිදධොදහොති–ඉරියාපථසමසීසී, 

දරොගසමසීසී, ජීවිතසමසීසීති. තත්ථ දයො චඞ්කමන්දතොව විපස්සනං

පට්ඨදපත්වාඅරහත්තංපත්වාචඞ්කමන්දතොවපරිනිබ්බාති පදුමත්කථකරො විය; 
ඨිතදකොව විපස්සනං පට්ඨදපත්වා අරහත්තං පත්වා ඨිතදකොව පරිනිබ්බාති 

කෙොටපබ්බෙවි ාරවාසීතිස්සත්කථකරො විය; නිසින්දනොව විපස්සනං 

පට්ඨදපත්වා අරහත්තං පත්වා නිසින්දනොව පරිනිබ්බාති, නිපන්දනොව
විපස්සනං පට්ඨදපත්වා අරහත්තං පත්වා නිපන්දනොව පරිනිබ්බාති – අයං 

ඉරියාපථසමසීසී නාම. 

දයොපනඑකංදරොගංපත්වාඅන්දතොදරොදගදයවවිපස්සනංපට්ඨදපත්වා 

අරහත්තංපත්වාදතදනවදරොදගනපරිනිබ්බාති–අයං කරොගසමසීසී නාම. 

කතදරො ජීවිතසමසීසීනාම? ‘‘සීසන්තිදතරසසීසානි–පලිදබොධසීසඤ්ච

තණ්හා, විනිබන්ධනසීසඤ්චමාදනො, පරාමාසසීසඤ්ච දිට්ඨි, වික්දඛපසීසඤ්ච

උද්ධච්චං, සංකිදලසසීසඤ්ච අවිජ්ජා, අධිදමොක්ඛසීසඤ්ච සද්ධා, 

පග්ගහසීසඤ්ච වීරියං, උපට්ඨානසීසඤ්ච සති, අවික්දඛපසීසඤ්ච සමාධි, 

ෙස්සනසීසඤ්ච පඤ්ඤා, පවත්තසීසඤ්ච ජීවිතින්ද්රියං, දගොචරසීසඤ්ච

විදමොක්දඛො, සඞ්ඛාරසීසඤ්චනිදරොදධො’’ති(පටි.ම.1.87). තත්ථකිදලසසීසං 
අවිජ්ජං අරහත්තමග්දගො පරියාදියති. පවත්තසීසං ජීවිතින්ද්රියං චුතිචිත්තං 
පරියාදියති.අවිජ්ජාපරියාොයකං චිත්තංජීවිතින්ද්රියං පරියාොතුංනසක්දකොති.
ජීවිතින්ද්රියපරියාොයකං චිත්තං අවිජ්ජං පරියාොතුං න සක්දකොති.

අවිජ්ජාපරියාොයකං චිත්තං අඤ්ඤං, ජීවිතින්ද්රියපරියාොයකං චිත්තං අඤ්ඤං.

යස්සදචතංසීසද්වයංසමංපරියාොනංගච්ඡති, දසො ජීවිෙසමසීසී නාම. 

කථමිෙංසමංදහොතීති? වාරසමතාය.යස්මිඤ්හිවාදරමග්ගවුට්ඨානං දහොති

– දසොතාපත්තිමග්දග පඤ්ච පච්චදවක්ඛණානි, සකොගාමිමග්දග පඤ්ච, 

අනාගාමිමග්දග පඤ්ච, අරහත්තමග්දග චත්තාරීති එකූනවීසතියා
පච්චදවක්ඛණඤාදණ පතිට්ඨාය භවඞ්ගං ඔතරිත්වා පරිනිබ්බායති. ඉමාය
වාරසමතාය ඉෙං උභයසීසපරියාොනං සමං දහොති නාම. දතනායං පුග්ගදලො
ජීවිතසමසීසීතිවුච්චති.අයදමවචඉධඅධිප්දපදතො. 

17. ඨිතකප්පීනිද්දෙදස–ඨිදතොකප්දපොතිඨිතකප්දපො, ඨිතකප්දපොඅස්ස

අත්ථීති ඨිෙෙප්පී. කප්පං ඨදපතුං සමත්දථොති අත්දථො. උඩ්ඩය් නකවලා
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අස්සාති ඣායනකාදලො භදවයය. කනව ොවාති යාව එස මග්ගසමඞ්ගී

පුග්ගදලොදසොතාපත්තිඵලංනසච්ඡිකදරොති, දනවතාව කප්දපොඣාදයයය.
ඣායමාදනොපිඅජ්ඣායිත්වාවතිට්දඨයය.කප්පවිනාදසොහිනාම මහාවිකාදරො
මහාපදයොදගො දකොටිසතසහස්සචක්කවාළස්ස ඣායනවදසන
මහාදලොකවිනාදසො.අයම්පිඑවං මහාවිනාදසොතිට්දඨයයවාතිවෙති.සාසදන
පනධරමාදනඅයංකප්පවිනාදසොනාමනත්ථි. කප්පවිනාදසසාසනංනත්ථි.
ගතදකොටිදක හි කාදල කප්පවිනාදසො නාම දහොති. එවං සන්දතපි සත්ථා

අන්තරායාභාවං දීදපතුං ඉෙං කාරණං ආහරි – ‘‘ඉෙම්පි භදවයය, 
මග්ගසමඞ්ගිදනො පන ඵලස්ස අන්තරාදයො න සක්කා කාතු’’න්ති. අයං පන

පුග්ගදලො කප්පං ඨදපන්දතො කිත්තකං කාලං ඨදපයයාති? යස්මිං වාදර

මග්ගවුට්ඨානං දහොති, අථ භවඞ්ගං ආවට්දටන්තං මදනොද්වාරාවජ්ජනං

උප්පජ්ජති.තදතොතීණිඅනුදලොමානි, එකං දගොත්රභුචිත්තං, එකංමග්ගචිත්තං, 

ද්දවඵලචිත්තානි, පඤ්ච පච්චදවක්ඛණඤාණානීති එත්තකංකාලංඨදපයය. 
ඉමං පනත්ථං බාහිරාය ආගන්තුකූපමායපි එවං දීපයිංසු. සදච හි 

දසොතාපත්තිමග්ගසමඞ්ගිස්සමත්ථකූපරිදයොජනිකංඑකග් නදසලංතිවට්ටාය

රජ්ජුයා බන්ධිත්වා ඔලම්දබයය, එකස්මිං වට්දට ඡින්දන ද්වීහි ඔලම්දබයය, 

ද්වීසු ඡින්දනසු එදකන ඔලම්දබදයයව, තස්මිම්පි ඡින්දන අබ්භකූටං විය

ආකාදස තිට්දඨයය, න ත්දවව තස්ස පුග්ගලස්ස මග්ගානන්තරඵලස්ස

අන්තරායංකදරයයාති. අයංපනදීපනාපරිත්තා, පුරිමාවමහන්තා.නදකවලං

පන දසොතාපත්තිමග්ගට්දඨොව කප්පං ඨදපති, ඉතදර මග්ගසමඞ්ගිදනොපි
ඨදපන්තිදයව. දතන භගවා දහට්ඨා ගහිතඤ්ච අග්ගහිතඤ්ච සබ්බං
සඞ්කඩ්ඪිත්වා සද්ධිං පිට්ඨිවට්ටකපුග්ගදලහි ඉමං තන්තිං ආදරොදපසි – 

‘‘සබ්දබපිමග්ගසමඞ්ගිදනොපුග්ගලාඨිතකප්පිදනො’’ති. 

18. අරියනිද්දෙදස–කිදලදසහිආරකත්තා අරියා. සදෙවදකනදලොදකන 

අරණීයත්තා අරියා. අරියට්දඨො නාම පරිසුද්ධට්දඨොති පරිසුද්ධත්තාපි අරියා.

දසසා අපරිසුද්ධතාය අනරියා. 

19. දසක්ඛනිද්දෙදස–මග්ගසමඞ්ගිදනොමග්ගක්ඛදණ, ඵලසමඞ්ගිදනොච

ඵලක්ඛදණ, අධිසීලසික්ඛාදිකා තිස්දසොපි සික්ඛා සික්ඛන්තිදයවාති කසක්ඛා. 
අරහතා පන අරහත්තඵලක්ඛදණ තිස්දසො සික්ඛා සික්ඛිතා. පුන තස්ස

සික්ඛනකිච්චං නත්ථීති අකසක්ඛා. ඉති සත්ත අරියා සික්ඛන්තීති දසක්ඛා.
ඛීණාසවාඅඤ්ඤස්සසන්තිදකසීලාදීනංසික්ඛිතත්තා සික්ඛිතඅදසක්ඛානාම.
බුද්ධපච්දචකබුද්ධා සයම්භූතතාය අසික්ඛිතඅදසක්ඛා නාම. දසසපුග්ගලා

දනවසික්ඛන්තිනසික්ඛිතාති කනවකසක්ඛානාකසක්ඛා. 
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පටුන 

20. දතවිජ්ජනිද්දෙදස – පඨමං පුබ්දබනිවාසදිබ්බචක්ඛුඤාණානි

නිබ්බත්දතත්වා පච්ඡා අරහත්තං පත්දතොපි, පඨමං අරහත්තං පත්වා පච්ඡා 

පුබ්දබනිවාසදිබ්බචක්ඛුඤාණනිබ්බත්තදකොපි කෙවිජ්කජොදයව නාම.
සුත්තන්තකථා පන පරියායදෙසනා අභිධම්මකථා නිප්පරියායදෙසනාති
ඉමස්මිංඨාදන ආගමනීයදමවධුරං.තස්මාපඨමංද්දවවිජ්ජානිබ්බත්දතත්වා

පච්ඡාඅරහත්තං පත්දතොවඉධඅධිප්දපදතො. ඡළභිඤ්කඤපිඑදසවනදයො. 

22. සම්මාසම්බුද්ධනිද්දෙදස – පුබ්කබ අනනුස්සුකෙසූති පච්ඡිමභදව
සච්චප්පටිදවධදතො පුබ්දබ අඤ්ඤස්ස කස්සචි සන්තිදක අස්සුතපුබ්දබසු.
තදතො පුරිමපුරිදමසු පන භදවසු සබ්බඤ්ඤුදබොධිසත්තා බුද්ධසාසදන
පබ්බජිත්වා තීණි පිටකානි උග්ගදහත්වා ගතපච්චාගතවත්තං ආරුය්හ
කම්මට්ඨානං අනුදලොමං දගොත්රභුං ආහච්ච ඨදපන්ති. තස්මා 
පච්ඡිමභවස්මිංදයවඅනාචරියකභාවංසන්ධාදයතංවුත්තං.තොහිතථාගදතො 
පූරිතපාරමිත්තා අඤ්ඤස්ස සන්තිදක සාමං අනනුස්සුදතසු

සඞ්ඛතාසඞ්ඛතධම්දමසු ‘‘ඉෙං දුක්ඛං…දප.… අයං දුක්ඛනිදරොධගාමිනී
පටිපො’’තිඅත්තපච්චක්දඛනඤාදණන චත්තාරිසච්චානිඅභිසම්බුජ්ඣති. 

ෙත්ථ චාති තස්මිඤ්ච චතුසච්චසම්දබොධිසඞ්ඛාදත අරහත්තමග්දග. 

සබ්බඤ්ඤුෙං පාපුණාති බකලසු ච වසීභාවන්ති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්දචව
බදලසු ච චිණ්ණවසීභාවං පාපුණාති. බුද්ධානඤ්හි සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස
දචවෙසබලඤාණස්සචඅධිගමනදතොපට්ඨාය අඤ්ඤංකාතබ්බංනාමනත්ථි.
යථා පන උභදතොසුජාතස්ස ඛත්තියකුමාරස්ස අභිදසකප්පත්තිදතො පට්ඨාය

‘ඉෙං නාම ඉස්සරියං අනාගත’න්ති න වත්තබ්බං, සබ්බං ආගතදමව දහොති.
එවදමවබුද්ධානංඅරහත්තමග්ගස්සආගමනදතොපට්ඨාය ‘අයංනාමගුදණො

න ආගදතො, න පටිවිද්දධො, න පච්චක්දඛො’ති න වත්තබ්දබො, සබ්දබපි

සබ්බඤ්ඤුගුණාආගතා පටිවිද්ධාපච්චක්ඛකතාවදහොන්ති. අයංවුච්චතීතිඅයං
එවං පාරමීපූරණසිද්ධානුභාදවන අරියමග්දගන පටිවිද්ධසබ්බඤ්ඤුගුදණො

පුග්ගදලො සම්මාසම්බුද්කධොතිවුච්චති. 

23. පච්දචකබුද්ධනිද්දෙදසපි – පුබ්කබ අනනුස්සුකෙසූති පදෙ පුබ්දබ
වුත්තනදයදනව අත්දථො දවදිතබ්දබො. පච්දචකබුද්දධොපි හි පච්ඡිමභදව
අනාචරියදකො අත්තුක්කංසිකඤාදණදනව පටිවිද්ධසච්දචො 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්දචවබදලසුචචිණ්ණවසීභාවංනපාපුණාති. 

24. උභදතොභාගවිමුත්තනිද්දෙදස – අට්ඨ විකමොක්කඛ ොකයන ඵුසිත්වා 

වි රතීති අට්ඨ සමාපත්තිදයො සහජාතනාමකාදයන පටිලභිත්වා විහරති. 

පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වාති විපස්සනාපඤ්ඤාය සඞ්ඛාරගතං, මග්ගපඤ්ඤාය

චත්තාරිසච්චානිපස්සිත්වාචත්තාදරොපිආසවාඛීණාදහොන්ති. අයංවුච්චතීති 
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අයංඑවරූදපොපුග්ගදලො උභකෙොභාගවිමුත්කෙො නාමාතිවුච්චති.අයඤ්හිද්වීහි
භාදගහිද්දව වාදරවිමුත්දතොතිඋභදතොභාගවිමුත්දතො.තත්රායංදථරවාදෙො– 

තිපිටෙචූළනාගත්කථකරො තාවආහ–‘‘සමාපත්තියා වික්ඛම්භනවිදමොක්දඛන, 

මග්දගන සමුච්දඡෙවිදමොක්දඛන විමුත්දතොති උභදතොභාදගහි ද්දව වාදර

විමුත්දතො’’ති. තිපිටෙම ාධම්මරක්ඛිෙත්කථකරො ‘‘නාමනිස්සිතදකොඑදසො’’ති

වත්වා – 

‘‘අච්චීයථාවාතදවදගනඛිත්තා, (උපසීවාතිභගවා;) 

අත්ථංපදලතිනඋදපතිසඞ්ඛං; 

එවංමුනීනාමකායාවිමුත්දතො, 

අත්ථංපදලතිනඋදපතිසඞ්ඛ’’න්ති.(සු.නි.1080); 

වත්වාසුත්තංආහරිත්වා‘‘නාමකායදතොචරූපකායදතොච සුවිමුත්තත්තා

උභදතොභාගවිමුත්දතො’’ති ආහ. තිපිටෙචූළාභයත්කථකරො පනාහ –
‘‘සමාපත්තියා වික්ඛම්භනවිදමොක්දඛන එකවාරං විමුත්දතො මග්දගන
සමුච්දඡෙවිදමොක්දඛනඑකවාරංවිමුත්දතොති උභදතොභාගවිමුත්දතො’’ති.ඉදම

පනතදයොපිදථරාපණ්ඩිතා, ‘තිණ්ණම්පිවාදෙකාරණං දිස්සතී’තිතිණ්ණම්පි 
වාෙංතන්තිංකත්වාඨපයිංසු. 

සඞ්දඛපදතො පන අරූපසමාපත්තියා රූපකායදතො විමුත්දතො, මග්දගන 

නාමකායදතො විමුත්දතොති උදභොහි භාදගහි විමුත්තත්තා
උභදතොභාගවිමුත්දතො.දසොචතුන්නං අරූපසමාපත්තීනංඑදකකදතොවුට්ඨාය

සඞ්ඛාදර සම්මසිත්වා අරහත්තං පත්තානං චතුන්නං, නිදරොධා වුට්ඨාය
අරහත්තංපත්තස්සඅනාගාමිදනොචවදසනපඤ්චවිදධොදහොති. තත්ථපුරිමා
චත්තාදරො සමාපත්තිසීසං නිදරොධං න සමාපජ්ජන්තීති පරියාදයන 

උභදතොභාගවිමුත්තා නාම. අට්ඨසමාපත්තිලාභී අනාගාමී තං සමාපජ්ජිත්වා
තදතො වුට්ඨාය විපස්සනං වඩ්දඪත්වා අරහත්තං පත්දතොති නිප්පරියාදයන
උභදතොභාගවිමුත්තදසට්දඨො නාම. නනු ච අරූපාවචරජ්ඣානම්පි

උදපක්ඛාචිත්දතකග්ගතාහි දුවඞ්ගිකං රූපාවචරචතුත්ථජ්ඣානම්පි, තස්මා
තම්පි පෙට්ඨානං කත්වා අරහත්තං පත්දතන උභදතොභාගවිමුත්දතන

භවිතබ්බන්ති? න භවිතබ්බං. කස්මා? රූපකායදතො අවිමුත්තත්තා. තඤ්හි

කිදලසකායදතොවවිමුත්තං, නරූපකායදතො; තස්මාතදතොවුට්ඨායඅරහත්තං

පත්දතො උභදතොභාගවිමුත්දතොනාමනදහොති. අරූපාවචරංපනනාමකායදතො
ච විමුත්තං රූපකායදතො චාති තදෙව පාෙකං කත්වා අරහත්තං පත්දතො
උභදතොභාගවිමුත්දතො දහොතීතිදවදිතබ්දබො. 

25. පඤ්ඤාවිමුත්තනිද්දෙදස – පඤ්ඤාය විමුත්දතොති පඤ්ඤාවිමුත්කෙො. 
දසො සුක්ඛවිපස්සදකො චතූහි ඣාදනහි වුට්ඨාය අරහත්තං පත්තා චත්තාදරො
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චාති පඤ්චවිදධො දහොති. එදතසු හි එදකොපි අට්ඨවිදමොක්ඛලාභී න දහොති.

දතදනව නක වකඛොඅට්ඨ විකමොක්කඛතිආදිමාහ.අරූපාවචරජ්ඣාදනසුපන
එකස්මිංසතිඋභදතොභාගවිමුත්දතොදයව නාමදහොතීති. 

26. කායසක්ඛිනිද්දෙදස– එෙච්කචආසවාති දහට්ඨිමමග්ගත්තයවජ්ඣා. 

අයංවුච්චතීතිඅයංඑවරූදපො පුග්ගදලො ොයසක්ඛීතිවුච්චති.දසොහිඵුට්ඨන්තං 

සච්ඡිකදරොතීති කායසක්ඛී. ඣානඵස්සං පඨමං ඵුසති, පච්ඡා නිදරොධං
නිබ්බානං සච්ඡිකදරොතීතිපිකායසක්ඛී.දසොදසොතාපත්තිඵලට්ඨංආදිංකත්වා
යාව අරහත්තමග්ගට්ඨාඡබ්බිදධොදහොති. 

27. දිට්ඨිප්පත්තනිද්දෙදස – ඉෙං දුක්ඛන්තිඉෙංදුක්ඛං, එත්තකංදුක්ඛං, න

ඉදතො උද්ධං දුක්ඛං. දුක්ඛසමුෙයාදීසුපි එදසව නදයො. යථාභූෙං පජානාතීති
ඨදපත්වා තණ්හං පඤ්චුපාොනක්ඛන්දධ ‘දුක්ඛසච්ච’න්ති යාථාවසරසදතො

පජානාති. තණ්හා පන දුක්ඛං ජදනති නිබ්බත්දතති, පභාදවති, තදතො තං 

දුක්ඛංසමුදෙති; තස්මානංඅයං ‘දුක්ඛසමුෙදයො’තියථාභූතංපජානාති.යස්මා
පන ඉෙං දුක්ඛඤ්ච සමුෙදයො ච නිබ්බානං පත්වා නිරුජ්ඣන්ති වූපසම්මන්ති

අප්පවත්තිං ගච්ඡන්ති; තස්මානං‘අයංදුක්ඛනිදරොදධො’තියථාභූතංපජානාති.

අරිදයොපන අට්ඨඞ්ගිදකොමග්දගො, තංදුක්ඛනිදරොධංගච්ඡති; දතනතං‘අයං
දුක්ඛනිදරොධගාමිනී පටිපො’ති යථාභූතං පජානාති. එත්තාවතා නානාක්ඛදණ
සච්චවවත්ථානං ෙස්සිතං. ඉොනි එකක්ඛදණ ෙස්දසතුං 

ෙථාගෙප්පකවදිොතිආදිමාහ. තත්ථ ෙථාගෙප්පකවදිොති මහාදබොධිමණ්දඩ

නිසීෙත්වා තථාගදතන පටිවිද්ධා විදිතා පාකටීකතා. ධම්මාති චතුසච්චධම්මා. 

කවොදිට්ඨා ක ොන්තීති සුදිට්ඨා දහොන්ති. කවොචරිොති සුචරිතා. දතසු අදනන

පඤ්ඤා සුට්ඨු චරාපිතා දහොතීති අත්දථො. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො
පුග්ගදලො දිට්ඨිප්පත්දතොති වුච්චති. අයඤ්හි දිට්ඨන්තං පත්දතො. ‘‘දුක්ඛා

සඞ්ඛාරා, සුදඛොනිදරොදධො’’තිඤාණංදහොති. දිට්ඨංවිදිතංසච්ඡිකතංපස්සිතං 

පඤ්ඤායාති දිට්ඨප්පත්කෙො. අයම්පිකායසක්ඛීවිය ඡබ්බිදධොවදහොති. 

28. සද්ධාවිමුත්තනිද්දෙදස – කනො ච කඛො යථා දිට්ඨිප්පත්ෙස්සාති යථා

දිට්ඨිප්පත්තස්සආසවා පරික්ඛීණා, න එවං සද්ධාවිමුත්තස්සාති අත්දථො. කිං

පන දනසං කිදලසප්පහාදන නානත්තං අත්ථීති? නත්ථි. අථ කස්මා

සද්ධාවිමුත්දතො දිට්ඨිප්පත්තං න පාපුණාතීති? ආගමනීයනානත්දතන.
දිට්ඨිප්පදතො හි ආගමනම්හි කිදලදස වික්ඛම්දභන්දතො අප්පදුක්දඛන
අප්පකසිදරනඅකිලමන්දතොව වික්ඛම්දභතුං සක්දකොති.සද්ධාවිමුත්දතො පන

දුක්දඛන කසිදරන කිලමන්දතො හුත්වා වික්ඛම්දභතුං සක්දකොති, තස්මා
දිට්ඨිප්පත්තං න පාපුණාති. අපිච දනසං පඤ්ඤායපි නානත්තං අත්ථිදයව.
දිට්ඨිප්පත්තස්ස හි උපරි තිණ්ණං මග්ගානං විපස්සනාඤාණං තික්ඛං සූරං
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පටුන 

පසන්නං හුත්වා වහති. සද්ධාවිමුත්තස්ස විපස්සනාඤාණං දනො තික්ඛං සූරං

පසන්නංහුත්වාවහති, තස්මාපිදසොදිට්ඨිප්පත්තං නපාපුණාති. 

යථාහිද්වීසුතරුදණසුසිප්පංෙස්දසන්දතසුඑකස්සහත්දථ තිඛිදණොඅසි, 
එකස්ස කුණ්දඨො. තිඛිදණන අසිනා කෙලී ඡිජ්ජමානා සද්ෙං න කදරොති. 
කුණ්දඨන අසිනා ඡිජ්ජමානා ‘කටකටා’ති සද්ෙං කදරොති. තත්ථ තිඛිදණන
අසිනාසද්ෙං අකදරොන්තියාඑවකෙලියාදඡෙනංවියදිට්ඨිප්පත්තස්සතිණ්ණං
මග්ගානං විපස්සනාඤාණස්ස තිඛිණසූරවිප්පසන්නභාදවො. කුණ්දඨන අසිනා
සද්ෙංකදරොන්තියාපි කෙලියාදඡෙනංවියසද්ධාවිමුත්තස්සතිණ්ණංමග්ගානං
විපස්සනාඤාණස්ස අතිඛිණඅසූරඅප්පසන්නභාදවො දවදිතබ්දබො. ඉමං පන

නයං ‘දනො’ති පටික්ඛිපිත්වා, ආගමනීයනානත්දතදනව සද්ධාවිමුත්දතො
දිට්ඨිප්පත්තංනපාපුණාතීතිසන්නිට්ඨානං කතං. 

ආගමට්ඨකථාසු පන වුත්තං – ‘‘එදතසු හි සද්ධාවිමුත්තස්ස 

පුබ්බභාගමග්ගක්ඛදණ සද්ෙහන්තස්ස විය ඔකප්දපන්තස්ස විය
අධිමුච්චන්තස්ස විය ච කිදලසක්ඛදයො දහොති. දිට්ඨිප්පත්තස්ස
පුබ්බභාගමග්ගක්ඛදණ කිදලසච්දඡෙකඤාණං අෙන්ධං තිඛිණං සූරං හුත්වා
වහති.තස්මායථානාමඅතිඛිදණනඅසිනා කෙලිංඡින්ෙන්තස්සඡින්නට්ඨානං

න මට්ඨං දහොති, අසි න සී ං වහති, සද්දෙො සුයයති, බලවතදරො වායාදමො

කාතබ්දබොදහොති; එවරූපා සද්ධාවිමුත්තස්සපුබ්බභාගමග්ගභාවනා.යථාපන

සුනිසිදතදනව අසිනා කෙලිං ඡින්ෙන්තස්ස ඡින්නට්ඨානං මට්ඨං දහොති, අසි

සී ං වහති, සද්දෙො න සුයයති, බලවවායාමකිච්චං න දහොති; එවරූපා 

දිට්ඨිප්පත්තස්ස පුබ්බභාගමග්ගභාවනා දවදිතබ්බා’’ති. අයං වුච්චතීති අයං 

එවරූදපො පුග්ගදලො සද්ධාවිමුත්කෙොති වුච්චති. අයඤ්හි සද්ෙහන්දතො
විමුත්දතොතිසද්ධාවිමුත්දතො.අයම්පිකායසක්ඛීවියඡබ්බිදධොව දහොති. 

29. ධම්මානුසාරීනිද්දෙදස – පටිපන්නස්සාති ඉමිනා 

දසොතාපත්තිමග්ගට්දඨො ෙස්සිදතො. අධිමත්ෙන්ති බලවං. පඤ්ඤං වාදහතීති 

පඤ්ඤාවාහී. පඤ්ඤා ඉමං පුග්ගලං වහතීති පඤ්ඤාවාහීතිපි වුත්තං දහොති. 

පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ගමන්ති පඤ්ඤං පුදරචාරිකං කත්වා. අයං වුච්චතීති අයං

එවරූදපො පුග්ගදලො ධම්මානුසාරීති වුච්චති. දසො හි පඤ්ඤාසඞ්ඛාදතන
ධම්දමන සරති අනුස්සරතීති ධම්මානුසාරී. දසොතාපත්තිමග්ගට්ඨස්දසදවතං
නාමං.ඵදලපනපත්දත දිට්ඨිප්පත්දතොනාමදහොති. 

30. සද්ධානුසාරීනිද්දෙදසපි – සද්ධං වාදහතීති සද්ධාවාහී. සද්ධා ඉමං

පුග්ගලං වහතීති සද්ධාවාහීතිපි වුත්තදමව. සද්ධාපුබ්බඞ්ගමන්ති සද්ධං

පුදරචාරිකං කත්වා. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො සද්ධානුසාරීති
වුච්චති. දසො හි සද්ධාය සරති. අනුස්සරතීති සද්ධානුසාරී.
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පටුන 

දසොතාපත්තිමග්ගට්ඨස්දසදවතං නාමං. ඵදල පන පත්දත සද්ධාවිමුත්දතො 

නාමදහොති.දලොකුත්තරධම්මඤ්හිනිබ්බත්දතන්තානංද්දවධුරානිනාම, ද්දව 

අභිනිදවසානාම, ද්දවසීසානිනාම.තත්ථසද්ධාධුරංපඤ්ඤාධුරන්ති–ද්දව

ධුරානි නාම. එදකො පන භික්ඛු සමථාභිනිදවදසන අභිනිවිසති, එදකො
විපස්සනාභිනිදවදසනාති – ඉදම ද්දව අභිනිදවසානාම. එදකො ච මත්ථකං

පාපුණන්දතො උභදතොභාගවිමුත්දතො දහොති, එදකො පඤ්ඤාවිමුත්දතොති –

ඉමානි ද්දව සීසානි නාම. දය දකචි හි දලොකුත්තරධම්මං නිබ්බත්දතන්ති, 
සබ්දබදතඉදමද්දවධම්දමධුරංකත්වාඉදමසුද්වීසුඨාදනසු අභිනිවිසිත්වා
ඉදමහි ද්වීහි ඨාදනහි විමුච්චන්ති. දතසු දයො භික්ඛු අට්ඨසමාපත්තිලාභී
පඤ්ඤං ධුරං කත්වා සමථවදසන අභිනිවිට්දඨො අඤ්ඤතරං අරූපසමාපත්තිං

පෙට්ඨානං කත්වා විපස්සනං පට්ඨදපත්වා අරහත්තං පාපුණාති, දසො 
දසොතාපත්තිමග්ගක්ඛදණ ධම්මානුසාරී නාම. පරදතො පන ඡසු ඨාදනසු
කායසක්ඛීනාම. අරහත්තඵදලපත්දතඋභදතොභාගවිමුත්දතොනාම. 

අපදරො පඤ්ඤදමව ධුරං කත්වා විපස්සනාවදසන අභිනිවිට්දඨො
සුද්ධසඞ්ඛාදර වා රූපාවචරජ්ඣාදනසු වා අඤ්ඤතරං සම්මසිත්වා අරහත්තං

පාපුණාති, අයම්පිදසොතාපත්තිමග්ගක්ඛදණදයවධම්මානුසාරී නාම. පරදතො
පන ඡසු ඨාදනසු දිට්ඨිප්පත්දතො නාම. අරහත්දත පත්දත පඤ්ඤාවිමුත්දතො 

නාම. ඉධ ද්දව නාමානි අපුබ්බානි, තානි පුරිදමහි සද්ධිං පඤ්ච දහොන්ති.
අපදරො අට්ඨසමාපත්තිලාභී සද්ධං ධුරං කත්වා සමාධිවදසන අභිනිවිට්දඨො
අඤ්ඤතරං අරූපසමාපත්තිං පෙට්ඨානං කත්වා විපස්සනං පට්ඨදපත්වා
අරහත්තං පාපුණාති – අයං දසොතාපත්තිමග්ගක්ඛදණ සද්ධානුසාරී නාම.
පරදතො ඡසු ඨාදනසු කායසක්ඛීදයව නාම. අරහත්දත පත්දත
උභදතොභාගවිමුත්දතොදයවනාම. ඉධ එකදමවනාමං අපුබ්බං. දතන සද්ධිං 
පුරිමානි පඤ්ච ඡ දහොන්ති. අපදරො සද්ධදමව ධුරං කත්වා විපස්සනාවදසන
අභිනිවිට්දඨො සුද්ධසඞ්ඛාදර වා රූපාවචරජ්ඣාදනසු වා අඤ්ඤතරං
සම්මසිත්වා අරහත්තං පාපුණාති. අයම්පි දසොතාපත්තිමග්ගක්ඛදණ
සද්ධානුසාරී නාම. පරදතො ඡසු ඨාදනසු සද්ධාවිමුත්දතො නාම. අරහත්දත
පත්දතපඤ්ඤාවිමුත්දතොනාම. ඉධාපිඑකදමව නාමංඅපුබ්බං. දතනසද්ධිං
පුරිමානිඡසත්තදහොන්ති.ඉදමසත්තපුග්ගලාදලොදක අග්ගෙක්ඛිදණයයා
නාමාති. 

31. සත්තක්ඛත්තුපරමනිද්දෙදස – සත්ෙක්ඛත්තුන්ති සත්තවාදර.

සත්තක්ඛත්තුපරමා භවූපපත්තිඅත්තභාවග්ගහණං අස්ස, තදතො පරං අට්ඨමං 

භවං නාදියතීති සත්ෙක්ඛත්තුපරකමො. කසොොපන්කනො ක ොතීති එත්ථ 

කසොකෙොතිඅරියමග්දගො, දතනසමන්නාගදතො කසොොපන්කනො නාම.යථාහ– 
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‘‘දසොදතො දසොදතොති හිෙං, සාරිපුත්ත, වුච්චති. කතදමො නු දඛො, 

සාරිපුත්ත, දසොදතොති? අයදමව හි, භන්දත, අරිදයො අට්ඨඞ්ගිදකො

මග්දගො දසොදතො, දසයයථිෙං – සම්මාදිට්ඨි…දප.… සම්මාසමාධීති.

දසොතාපන්දනොදසොතාපන්දනොති, හිෙං, සාරිපුත්ත, වුච්චති.කතදමොනු

දඛො, සාරිපුත්ත, දසොතාපන්දනොති? දයො හි, භන්දත, ඉමිනා අරිදයන 

අට්ඨඞ්ගිදකන මග්දගන සමන්නාගදතො අයං වුච්චති දසොතාපන්දනො, 

ස්වායංආයස්මා එවංනාදමොඑවංදගොත්දතොඉතිවා’’ති(සං.නි.5.1001). 

එවං මග්ගක්ඛදණපි දසොතාපන්දනො නාම දහොති. ඉධ පන මග්දගන
ඵලස්සනාමංදින්නන්තිඵලක්ඛදණදසොතාපන්දනො අධිප්දපදතො. 

අවිනිපාෙධම්කමොති විනිපාතසඞ්ඛාතං අපායං උපපත්තිවදසන

අනාගමනසභාදවො. නියකෙොති මග්ගනියාදමන නියදතො. 

සම්කබොධිපරායකණොති බුජ්ඣනකභාවපරායදණො. දසො හි පටිලද්ධමග්දගන 
බුජ්ඣතීති සම්දබොධිපරායදණො. උපරි තීහි මග්දගහි අවස්සං බුජ්ඣිස්සතීති 

සම්දබොධිපරායදණො. කෙකව ච මනුස්කස චාති දෙවදලොකඤ්ච 

මනුස්සදලොකඤ්ච. සන්ධාවිත්වා සංසරිත්වාති පටිසන්ධිවදසන අපරාපරං

ගන්ත්වා. දුක්ඛස්සන්ෙංෙකරොතීති වට්ටදුක්ඛස්සපරියන්තංපරිවටුමංකදරොති. 

අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො සත්තක්ඛත්තුපරදමො නාම වුච්චති.
අයං පන කාදලන දෙවදලොකස්ස කාදලන මනුස්සදලොකස්ස වදසන
මිස්සකභදවනකථිදතොතිදවදිතබ්දබො. 

32. දකොලංදකොලනිද්දෙදස –කුලදතොකුලං ගච්ඡතීති කෙොලංකෙොකලො. 

දසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියදතොහිපට්ඨායනීදචකුදලඋපපත්තිනාමනත්ථි, 

මහාදභොගකුදලසුදයව නිබ්බත්තතීති අත්දථො. ද්කව වා තීණි වා කුලානීති
දෙවමනුස්සවදසන ද්දව වා තදයො වා භදව. ඉති අයම්පි මිස්සකභදවදනව
කථිදතො. දෙසනාමත්තදමව දචතං – ‘ද්දව වා තීණි වා’ති. යාව ඡට්ඨභවා 
සංසරන්දතොපිපනදකොලංදකොදලොවදහොති. 

33. එකබීජිනිද්දෙදස–ඛන්ධබීජංනාමකථිතං.යස්සහිදසොතාපන්නස්ස

එකංදයව ඛන්ධබීජං අත්ථි, එකං අත්තභාවග්ගහණං, දසො එෙබීජී නාම. 

මානුසෙං භවන්ති ඉෙං පදනත්ථ දෙසනාමත්තදමව. දෙවභවං 
නිබ්බත්දතතීතිපි පන වත්තුං වට්ටතිදයව. භගවතා ගහිතනාමවදසදනව
දචතානි එදතසං නාමානි. එත්තකං ඨානං ගදතො සත්තක්ඛත්තුපරදමො නාම

දහොති, එත්තකංදකොලංදකොදලො, එත්තකං එකබීජීතිභගවතාඑදතසංනාමං

ගහිතං.නියමදතොපනඅයංසත්තක්ඛත්තුපරදමො, අයංදකොලංදකොදලො, අයං
එකබීජීතිනත්ථි. 
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දකො පනදතසංඑතංපදභෙංනියදමතීති? දකචිතාව දථරා ‘පුබ්බදහතු

නියදමතී’තිවෙන්ති, දකචි‘පඨමමග්දගො’, දකචි‘උපරිතදයොමග්ගා’, දකචි
‘තිණ්ණං මග්ගානං විපස්සනා’ති. තත්ථ ‘පුබ්බදහතු නියදමතී’ති වාදෙ 

‘පඨමමග්ගස්ස උපනිස්සදයො කදතො නාම දහොති, උපරි තදයො මග්ගා
නිරුපනිස්සයා උප්පන්නා’ති වචනං ආපජ්ජති. ‘පඨමමග්දගො නියදමතී’ති 
වාදෙ උපරි තිණ්ණං මග්ගානං නිරත්ථකතා ආපජ්ජති. ‘උපරි තදයො මග්ගා

නියදමන්තී’ති වාදෙ ‘අට්ඨමමග්දග අනුප්පන්දනදයව උපරි තදයො මග්ගා
උප්පන්නා’තිආපජ්ජති.‘තිණ්ණං මග්ගානංවිපස්සනානියදමතී’තිවාදෙොපන

යුජ්ජති. සදච හි උපරි තිණ්ණං මග්ගානං විපස්සනා බලවතී දහොති, එකබීජී

නාම දහොති; තදතො මන්ෙතරාය දකොලංදකොදලො; තදතො මන්ෙතරාය 
සත්තක්ඛත්තුපරදමොති. 

එකච්දචො හි දසොතාපන්දනො වට්ටජ්ඣාසදයො දහොති, වට්ටාභිරදතො, 

පුනප්පුනංවට්ටස්මිංදයවවිචරතිසන්දිස්සති.අනාථපිණ්ඩිදකොදසට්ඨි, විසාඛා 

උපාසිකා, චූළරථමහාරථාදෙවපුත්තා, අදනකවණ්දණොදෙවපුත්දතො, සක්දකො

දෙවරාජා, නාගෙත්දතොදෙවපුත්දතොතිඉදමහිඑත්තකාජනාවට්ටජ්ඣාසයා
වට්ටාභිරතාආදිදතො පට්ඨාය ඡ දෙවදලොදකදසොදධත්වා අකනිට්දඨඨත්වා

පරිනිබ්බායිස්සන්ති, ඉදම ඉධ න ගහිතා. න දකවලඤ්චිදම; දයොපි

මනුස්දසසුදයව සත්තක්ඛත්තුං සංසරිත්වා අරහත්තං පාපුණාති, දයොපි
දෙවදලොදක නිබ්බත්දතො දෙදවසුදයව සත්තක්ඛත්තුං අපරාපරං සංසරිත්වා 

අරහත්තං පාපුණාති, ඉදමපි ඉධ න ගහිතා. මිස්සකභවවදසදනව පදනත්ථ 
සත්තක්ඛත්තුපරමදකොලංදකොලා මානුසකභවනිබ්බත්තදකොදයව ච එකබීජී 
ගහිදතොතිදවදිතබ්දබො.තත්ථඑදකදකොදුක්ඛාපටිපොදිවදසනචතුබ්බිධභාවං

ආපජ්ජති. සද්ධාධුදරදනව චත්තාදරො සත්තක්ඛත්තුපරමා, චත්තාදරො

දකොලංදකොලා, චත්තාදරො එකබීජිදනොති ද්වාෙස දහොන්ති. සදච පඤ්ඤාය

සක්කා නිබ්බත්දතතුං, ‘අහං දලොකුත්තරං ධම්මං නිබ්බත්දතස්සාමී’ති එවං
පඤ්ඤං ධුරං කත්වා සත්තක්ඛත්තුපරමාදිභාවං පත්තාපි පටිපොවදසන
ද්වාෙදසවාති ඉදම චතුවීසති දසොතාපන්නා ඉහට්ඨකනිජ්ඣානිකවදසදනව 
ඉමස්මිංඨාදනකථිතාතිදවදිතබ්බා. 

34. සකොගාමිනිද්දෙදස –පටිසන්ධිවදසනසකිංආගච්ඡතීති සෙොගාමී. 

සකිකෙවාති එකවාරංදයව. ඉමං කලොෙං ආගන්ත්වාති ඉමිනා පඤ්චසු 

සකොගාමීසු චත්තාදරො වජ්දජත්වා එදකොව ගහිදතො. එකච්දචො හි ඉධ

සකොගාමිඵලංපත්වාඉදධවපරිනිබ්බායති, එකච්දචොඉධපත්වාදෙවදලොදක 

පරිනිබ්බායති, එකච්දචො දෙවදලොදක පත්වා තත්දථව පරිනිබ්බායති, 
එකච්දචො දෙවදලොදක පත්වා ඉධූපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බායති – ඉදම
චත්තාදරොපි ඉධ න ගහිතා. දයො පන ඉධ පත්වා දෙවදලොදක යාවතායුකං
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පටුන 

වසිත්වා පුන ඉධූපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බායති – අයං එදකොව ඉධ ගහිදතොති
දවදිතබ්දබො. දසසදමත්ථ යං වත්තබ්බං සියා තං සබ්බං දහට්ඨා
ධම්මසඞ්ගහට්ඨකථායං දලොකුත්තරකුසලනිද්දෙදස වුත්තදමව. ඉමස්ස පන 

සකොගාමිදනො එකබීජිනා සද්ධිං කිං නානාකරණන්ති? එකබීජිස්ස එකාව

පටිසන්ධි, සකොගාමිස්සද්දවපටිසන්ධිදයො–ඉෙංදනසංනානාකරණන්ති. 

35. අනාගාමිනිද්දෙදස – ඔරම්භාගියානං සංකයොජනානන්ති ඔරං වුච්චති

කාමධාතු.යස්සඉමානිපඤ්චබන්ධනානිඅප්පහීනානිදහොන්ති, දසොභවග්දග 
නිබ්බත්දතොපි ගිලිතබළිදසො මච්දඡො විය දී සුත්තදකන පාදෙ බද්ධකාදකො
විය දතහි බන්ධදනහි ආකඩ්ඪියමාදනො කාමධාතුයංදයව පවත්තතීති පඤ්ච

බන්ධනානි ඔරම්භාගියානීති වුච්චන්ති. දහට්ඨාභාගියානි 

දහට්ඨාදකොට්ඨාසිකානීති අත්දථො. පරික්ඛයාති දතසං බන්ධනානං 

පරික්ඛදයන. ඔපපාතිකෙොති උපපාතදයොනිදකො. ඉමිනාස්ස ගබ්භදසයයා

පටික්ඛිත්තා. ෙත්ථ පරිනිබ්බායීති තත්ථ සුද්ධාවාසදලොදක පරිනිබ්බායිතා. 

අනාවත්තිධම්කමො ෙස්මා කලොොති පටිසන්ධිග්ගහණවදසන තස්මා දලොකා
ඉධ අනාවත්තනසභාදවො. බුද්ධෙස්සනදථරෙස්සනධම්මස්සවනානං

පනත්ථායස්ස ආගමනං අනිවාරිතං. අයං වුච්චතීති අයං එවංවිදධො පුග්ගදලො

පටිසන්ධිවදසනපුනඅනාගමනදතො අනාගාමී නාමවුච්චති. 

36. අන්තරාපරිනිබ්බායිනිද්දෙදස – උපපන්නං වා සමනන්ෙරාති

උපපන්නසමනන්තරා වා හුත්වා. අප්පත්ෙං වා කවමජ්ඣං ආයුප්පමාණන්ති
ආයුප්පමාණං දවමජ්ඣං අප්පත්තං වා හුත්වා අරියමග්ගං සඤ්ජදනතීති
අත්දථො.වාසද්ෙවිකප්පදතොපනදවමජ්ඣංපත්තන්තිපිඅත්දථො දවදිතබ්දබො.

එවං තදයො අන්තරාපරිනිබ්බායිදනො සිද්ධා දහොන්ති. උපරිට්ඨිමානං

සංකයොජනානන්තිඋපරිපඤ්චන්නං උද්ධම්භාගියසංදයොජනානංඅට්ඨන්නංවා

කිදලසානං. ප ානායාති එදතසං පජහනත්ථාය මග්ගං සඤ්ජදනති. අයං 

වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො ආයුදවමජ්ඣස්ස අන්තරාදයව

පරිනිබ්බායනදතො අන්ෙරාපරිනිබ්බායීතිවුච්චති. 

37. උපහච්චපරිනිබ්බායිනිද්දෙදස – අතික්ෙමිත්වා කවමජ්ඣං

ආයුප්පමාණන්ති ආයුප්පමාණං දවමජ්ඣං අතික්කමිත්වා. උප ච්ච වා

ොලකිරියන්ති උපගන්ත්වා කාලකිරියං. ආයුක්ඛයස්ස ආසන්දන ඨත්වාති

අත්දථො. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො අවිදහසු තාව
කප්පසහස්සප්පමාණස්ස ආයුදනො පඤ්චකප්පසතසඞ්ඛාතං දවමජ්ඣං
අතික්කමිත්වාඡට්දඨවාකප්පසදත සත්තමට්ඨමනවමානංවාඅඤ්ඤතරස්මිං
ෙසදමදයව වා කප්පසදත ඨත්වා අරහත්තං පත්වා කිදලසපරිනිබ්බාදනන

පරිනිබ්බායනදතො උප ච්චපරිනිබ්බායීති වුච්චති. 
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38. අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිනිද්දෙදසසු – අසඞ්ඛාදරන
අප්පදුක්දඛන අධිමත්තපදයොගං අකත්වාව කිදලසපරිනිබ්බාදනන

පරිනිබ්බානධම්දමොති අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී. සසඞ්ඛාදරන දුක්දඛනකසිදරන
අධිමත්තපදයොගං කත්වාව කිදලසපරිනිබ්බාදනන පරිනිබ්බායනධම්දමොති 

සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී. 

40. උද්ධංදසොතනිද්දෙදස–උද්ධංවාහිභාදවනඋද්ධමස්සතණ්හාදසොතං

වට්ටදසොතං වාති උද්ධංකසොකෙො. උද්ධං වා ගන්ත්වා පටිලභිතබ්බදතො

උද්ධමස්ස මග්ගදසොතන්තිඋද්ධංදසොදතො.අකනිට්ඨංගච්ඡතීති අෙනිට්ඨගාමී. 

අවි ාචුකෙොඅෙප්පංගච්ඡතීතිආදීසුඅවිදහකප්පසහස්සංවසන්දතොඅරහත්තං 
පත්තුංඅසක්කුණිත්වාඅතප්පංගච්ඡති.තත්රාපිද්දවකප්පසහස්සානිවසන්දතො 
අරහත්තං පත්තුං අසක්කුණිත්වා සුෙස්සං ගච්ඡති. තත්රාපි චත්තාරි 
කප්පසහස්සානි වසන්දතො අරහත්තං පත්තුං අසක්කුණිත්වා සුෙස්සිං ගච්ඡති. 
තත්රාපි අට්ඨ කප්පසහස්සානි වසන්දතො අරහත්තං පත්තුං අසක්කුණිත්වා
අකනිට්ඨං ගච්ඡති.තත්ථවසන්දතොඅරියමග්ගංසඤ්ජදනතීතිඅත්දථො. 

ඉදමසං පන අනාගාමීනං පදභෙජානනත්ථං උද්ධංදසොදතො
අකනිට්ඨගාමීචතුක්කං දවදිතබ්බං. තත්ථ දයො අවිහදතො පට්ඨාය චත්තාදරො 
දෙවදලොදක දසොදධත්වා අකනිට්ඨං ගන්ත්වා පරිනිබ්බායති අයං
උද්ධංදසොදතො අකනිට්ඨගාමී නාම. දයො පන දහට්ඨා තදයො දෙවදලොදක

දසොදධත්වාසුෙස්සීදෙවදලොදකඨත්වාපරිනිබ්බායති– අයංඋද්ධංදසොදතො, න

අකනිට්ඨගාමී නාම. දයො පන ඉදතො අකනිට්ඨදමව ගන්ත්වා පරිනිබ්බායති, 

අයං න උද්ධංදසොදතො, අකනිට්ඨගාමී නාම. දයො පන දහට්ඨා චතූසු

දෙවදලොදකසු තත්ථ තත්දථව පරිනිබ්බායති, අයං න උද්ධංදසොදතො, න 
අකනිට්ඨගාමීනාමාති.එවදමදතඅට්ඨචත්තාලීසඅනාගාමිදනොදහොන්ති. 

කථං? අවිදහ තාව තදයො අන්තරාපරිනිබ්බායිදනො, එදකො 

උපහච්චපරිනිබ්බායී, එදකො උද්ධංදසොදතො දත අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිදනො

පඤ්ච, සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිදනො පඤ්චාති ෙස දහොන්ති. තථා
අතප්පාසුෙස්සාසුෙස්සීසූති චත්තාදරො ෙසකා චත්තාලීසං. අකනිට්දඨ පන

උද්ධංදසොදතො නත්ථි. තදයො පන අන්තරාපරිනිබ්බායිදනො, එදකො

උපහච්චපරිනිබ්බායී. දත අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිදනො චත්තාදරො, 
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායිදනොචත්තාදරොතිඅට්ඨ.එවංඅට්ඨචත්තාලීසං දහොන්ති. 

දත සබ්දබපි පපටිදකොපමාය දීපිතා – දිවසං සන්තත්තානම්පි හි 
ආරකණ්ටකවිප්ඵලිකනඛච්දඡෙනානං අදයොමුදඛ හඤ්ඤමාදන පපටිකා
උප්පජ්ජිත්වාව නිබ්බායති – එවරූදපො පඨදමො අන්තරාපරිනිබ්බායී

දවදිතබ්දබො. කස්මා? උප්පන්නසමනන්තරාව කිදලසපරිනිබ්බාදනන
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පරිනිබ්බායනදතො. තදතො මහන්තතදර අදයොමුදඛ හඤ්ඤමාදන පපටිකා
ආකාසං උල්ලඞ්ඝිත්වා නිබ්බායති – එවරූදපො දුතිදයො අන්තරාපරිනිබ්බායී

ෙට්ඨබ්දබො. කස්මා? දවමජ්ඣං අප්පත්වා පරිනිබ්බායනදතො. තදතො 
මහන්තතදර අදයොමුදඛ හඤ්ඤමාදන පපටිකා ආකාසං උල්ලඞ්ඝිත්වා
නිවත්තමානා පථවියං අනුපහච්චතලා හුත්වා පරිනිබ්බායති – එවරූදපො

තතිදයොඅන්තරාපරිනිබ්බායී ෙට්ඨබ්දබො.කස්මා? දවමජ්ඣංපත්වාඅනුපහච්ච
පරිනිබ්බායනදතො. තදතො මහන්තතදර අදයොමුදඛ හඤ්ඤමාදන පපටිකා
ආකාසං උල්ලඞ්ඝිත්වා පථවියං පතිත්වා උපහච්චතලා හුත්වා නිබ්බායති –

එවරූදපොඋපහච්චපරිනිබ්බායීදවදිතබ්දබො.කස්මා? කාලකිරියං උපගන්ත්වා
ආයුගතිං දඛදපත්වා පරිනිබ්බායනදතො. තදතො මහන්තතදර අදයොමුදඛ
හඤ්ඤමාදන පපටිකාපරිත්දතතිණකට්දඨපතිත්වාතංපරිත්තංතිණකට්ඨං

ඣාදපත්වානිබ්බායති– එවරූදපොඅසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීදවදිතබ්දබො.කස්මා? 
අප්පදයොදගන ලහුසාය ගතියා පරිනිබ්බායනදතො. තදතො මහන්තතදර
අදයොමුදඛහඤ්ඤමාදනපපටිකාවිපුදලතිණකට්ඨපුඤ්දජ පතිත්වාතංවිපුලං
තිණකට්ඨපුඤ්ජං ඣාදපත්වා නිබ්බායති – එවරූදපො සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී

දවදිතබ්දබො. කස්මා? සප්පදයොදගන අලහුසාය ගතියා පරිනිබ්බායනදතො.

අපරා මහන්දතසු තිණකට්ඨපුඤ්දජසු පතති, තත්ථ මහන්දතසු
තිණකට්ඨපුඤ්දජසුඣායමාදනසු වීතච්චිතඞ්ගාදරො වා ජාලා වා උප්පතිත්වා
කම්මාරසාලං ඣාදපත්වා ගාමනිගමනගරරට්ඨං ඣාදපත්වා සමුද්ෙන්තං
පත්වා නිබ්බායති – එවරූදපො උද්ධංදසොදතො අකනිට්ඨගාමී ෙට්ඨබ්දබො.

කස්මා? අදනකභවබීජවිප්ඵාරං ඵුස්ස ඵුස්ස බයන්තීකත්වා පරිනිබ්බායනදතො.

යස්මා පන ආරකණ්ටකාදිදභෙං ඛුද්ෙකම්පි මහන්තම්පි අදයොකපාලදමව, 

තස්මාසුත්දතසබ්බවාදරසුඅදයොකපාලන්ත්දවවවුත්තං(අ.නි.7.55). යථාහ
– 

‘‘ඉධ, භික්ඛදව, භික්ඛුඑවංපටිපන්දනොදහොති–‘දනොචස්ස, දනො

ච දම සියා, න භවිස්සති, න දම භවිස්සති, යෙත්ථි යං භූතං, තං

පජහාමී’’’ති උදපක්ඛං පටිලභති. දසො භදව න රජ්ජති, සම්භදව න

රජ්ජති, අත්ථුත්තරිපෙංසන්තං සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති.තඤ්චඛ්වස්ස
පෙං න සබ්දබන සබ්බං සච්ඡිකතං දහොති. තස්ස න සබ්දබන සබ්බං

මානානුසදයො පහීදනො දහොති, න සබ්දබන සබ්බං භවරාගානුසදයො

පහීදනො දහොති, නසබ්දබනසබ්බංඅවිජ්ජානුසදයොපහීදනොදහොති.දසො
පඤ්චන්නංඔරම්භාගියානං සංදයොජනානංපරික්ඛයාඅන්තරාපරිනිබ්බායී

දහොති. දසයයථාපි, භික්ඛදව, දිවසං සන්තත්දත අදයොකපාදල

හඤ්ඤමාදන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා නිබ්බාදයයය; එවදමව දඛො, 

භික්ඛදව, භික්ඛු එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො චස්ස…දප.… 
අන්තරාපරිනිබ්බායීදහොති. 
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‘‘ඉධ පන, භික්ඛදව, භික්ඛු එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො

චස්ස…දප.… අන්තරාපරිනිබ්බායීදහොති.දසයයථාපි, භික්ඛදව, දිවසං
සන්තත්දත අදයොකපාදල හඤ්ඤමාදන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා

උප්පතිත්වා නිබ්බාදයයය; එවදමව දඛො, භික්ඛදව, භික්ඛු එවං
පටිපන්දනොදහොති–දනොචස්ස…දප.…අන්තරාපරිනිබ්බායී දහොති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛදව, භික්ඛු එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො

චස්ස…දප.… අන්තරාපරිනිබ්බායී දහොති.දසයයථාපි, භික්ඛදව, දිවසං 
සන්තත්දත අදයොකපාදල හඤ්ඤමාදන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා

උප්පතිත්වා අනුපහච්ච තලං නිබ්බාදයයය; එවදමව දඛො, භික්ඛදව, 
භික්ඛුඑවංපටිපන්දනො දහොති–දනොචස්ස…දප.…අන්තරාපරිනිබ්බායී
දහොති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛදව, භික්ඛු එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො

චස්ස…දප.… උපහච්චපරිනිබ්බායීදහොති.දසයයථාපි, භික්ඛදව, දිවසං
සන්තත්දත අදයොකපාදල හඤ්ඤමාදන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා

උප්පතිත්වාඋපහච්චතලංනිබ්බාදයයය; එවදමව දඛො, භික්ඛදව, භික්ඛු
එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො චස්ස…දප.… උපහච්චපරිනිබ්බායී 
දහොති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛදව, භික්ඛු එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො

චස්ස…දප.… පරික්ඛයා අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායී දහොති. දසයයථාපි, 

භික්ඛදව, දිවසං සන්තත්දත අදයොකපාදල හඤ්ඤමාදන පපටිකා
නිබ්බත්තිත්වා උප්පතිත්වා පරිත්දත තිණපුඤ්දජ වා කට්ඨපුඤ්දජ වා

නිපදතයය, සා තත්ථ අග්ගිම්පි ජදනයය, ධූමම්පි ජදනයය, අග්ගිම්පි
ජදනත්වාධූමම්පිජදනත්වාතදමවපරිත්තංතිණපුඤ්ජංවා කට්ඨපුඤ්ජං

වාපරියාදියිත්වාඅනාහාරානිබ්බාදයයය; එවදමවදඛො, භික්ඛදව, භික්ඛු
එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො චස්ස…දප.… පරික්ඛයා 
අසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීදහොති. 

‘‘ඉධ පන, භික්ඛදව, භික්ඛු එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො

චස්ස…දප.… සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීදහොති.දසයයථාපි, භික්ඛදව, දිවසං
සන්තත්දත අදයොකපාදල හඤ්ඤමාදන පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා

උප්පතිත්වා විපුදල තිණපුඤ්දජ වා කට්ඨපුඤ්දජ වා නිපදතයය, සා
තත්ථ අග්ගිම්පි ජදනයය…දප.… තදමව විපුලං තිණපුඤ්ජං වා 

කට්ඨපුඤ්ජං වා පරියාදියිත්වා අනාහාරා නිබ්බාදයයය; එවදමව දඛො, 

භික්ඛදව, භික්ඛු එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො චස්ස…දප.…
සසඞ්ඛාරපරිනිබ්බායීදහොති. 
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‘‘ඉධ පන, භික්ඛදව, භික්ඛු එවං පටිපන්දනො දහොති – දනො
චස්ස…දප.… පරික්ඛයා උද්ධංදසොදතො දහොති අකනිට්ඨගාමී.

දසයයථාපි, භික්ඛදව, දිවසං සන්තත්දත අදයොකපාදල හඤ්ඤමාදන
පපටිකා නිබ්බත්තිත්වා උප්පතිත්වා මහන්දත තිණපුඤ්දජ වා 

කට්ඨපුඤ්දජ වා නිපදතයය, සා තත්ථ අග්ගිම්පි ජදනයය…දප.…
තදමවමහන්තං තිණපුඤ්ජංවාකට්ඨපුඤ්ජංවාපරියාදියිත්වාගච්ඡම්පි

ෙදහයය, ොයම්පි ෙදහයය, ගච්ඡම්පිෙහිත්වාොයම්පි ෙහිත්වාහරිතන්තංවා
පථන්තංවාදසලන්තංවාඋෙකන්තංවාරමණීයං වාභූමිභාගංආගම්ම

අනාහාරානිබ්බාදයයය; එවදමවදඛො, භික්ඛදව, භික්ඛුඑවං පටිපන්දනො
දහොති – දනො චස්ස…දප.… පරික්ඛයා උද්ධංදසොදතො දහොති

අකනිට්ඨගාමී’’ති(අ. නි.7.55). 

41-44. දසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියායපටිපන්නාදිනිද්දෙසාඋත්තානත්ථාව. 

අයං වුච්චති පුග්ගකලො අර ාති එත්ථ පන ද්වාෙස අරහන්දතො දවදිතබ්බා.

කථං? තදයොහිවිදමොක්ඛා–සුඤ්ඤදතො, අනිමිත්දතො, අප්පණිහිදතොති.තත්ථ 

සුඤ්ඤතවිදමොක්දඛන විමුත්තඛීණාසදවො පටිපොවදසන චතුබ්බිදධො දහොති; 
තථා අනිමිත්තඅප්පණිහිතවිදමොක්දඛහීති – එවං ද්වාෙස අරහන්දතො

දවදිතබ්බා. ඉති ඉදම ද්වාෙස අරහන්දතො විය ද්වාෙදසව සකොගාමිදනො, 

චතුවීසති දසොතාපන්නා, අට්ඨචත්තාලීස අනාගාමිදනොති එත්තකා පුග්ගලා

ඉදතො මුච්චිත්වා බහිද්ධා නුප්පජ්ජන්ති, ඉමස්මිඤ්දඤව
සබ්බඤ්ඤුබුද්ධසාසදනඋප්පජ්ජන්තීති. 

එකකනිද්දෙසවණ්ණනා. 

2. දුකනිද්දෙසවණ්ණනා 

45. දුකනිද්දෙදස කෙොධකනොති කුජ්ඣනසීදලො මහාදකොදධො. එවං

පුග්ගලං පුච්ඡිත්වාපි ධම්දමන පුග්ගලං ෙස්දසතුං ෙත්ථ ෙෙකමො

කෙොකධොතිආදිමාහ. උපනාහීනිද්දෙසාදීසුපි එදසව නදයො. කෙොකධො 

කුජ්ඣනාතිආදීනි දහට්ඨා වුත්තත්ථාදනව. තථා උපනාහීනිද්දෙසාදීසු 

පුබ්බොලං කෙොකධොතිආදීනි. අයං කෙොකධො අප්පහීකනොති අයං එත්තදකො
දකොදධො වික්ඛම්භනප්පහාදනන වා තෙඞ්ගප්පහාදනන වා 

සමුච්දඡෙප්පහාදනනවාඅප්පහීදනො.පරදතො උපනා ාදීසුපිඑදසව නදයො. 

53. අහිරිකනිද්දෙසාදීසු – ඉමිනා අහිරිකෙනාති ඉමිනා එවංපකාදරන 

අහිරිකධම්දමන සමන්නාගදතො. ඉමිනා අකනොත්ෙප්කපනාතිආදීසුපි එදසව
නදයො. 
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63. අජ්ඣත්ෙසංකයොජකනොති අජ්ඣත්තබන්ධදනො. බහිද්ධාසංකයොජකනොති 
බහිද්ධාබන්ධදනො. දතඋදභොපි වච්ඡකසාලූපමාය දීදපතබ්බා. වච්ඡකසාලාය
හි අන්දතො බද්දධො අන්දතොදයව සයිතවච්ඡදකො විය

ඉධට්ඨකදසොතාපන්නසකොගාමිදනො. දතසඤ්හි බන්ධනම්පි ඉදධව, සයම්පි
ඉදධව. අන්දතො බද්දධො පන බහි සයිතවච්ඡදකො විය රූපාරූපභදව

දසොතාපන්නසකොගාමිදනො. දතසඤ්හි බන්ධනදමව ඉධ, සයං පන
බ්රහ්මදලොදක ඨිතා. බහි බද්දධො බහි සයිතවච්ඡදකො විය රූපාරූපභදව

අනාගාමී. තස්ස හි බන්ධනම්පි බහිද්ධා, සයම්පි බහිද්ධාව. බහි බද්දධො පන
අන්දතොසයිතවච්ඡදකො විය ඉධට්ඨකඅනාගාමී. තස්ස හි බන්ධනං

රූපාරූපභදවසු, සයංපනඉධඨිදතො. 

65. අක්දකොධනනිද්දෙසාදීසු – පහීකනොති වික්ඛම්භනප්පහාදනන වා, 

තෙඞ්ගප්පහාදනනවා, සමුච්දඡෙප්පහාදනනවාපහීදනො. 

83. දුල්ලභනිද්දෙදස – දුල්ලභාති න සුලභා. පුබ්බොරීති පඨමදමව

කාරදකො. ෙෙකවදීති කතං දවදෙති, විදිතං පාකටං කදරොති. දත
අගාරියානගාරිදයහි දීදපතබ්බා. අගාරිදයසු හි මාතාපිතදරො පුබ්බකාරිදනො
නාම. පුත්තධීතදරො පන මාතාපිතදරො පටිජග්ගන්තා අභිවාෙනාදීනි දතසං
කුරුමානා කතදවදිදනො නාම. අනගාරිදයසුආචරියුපජ්ඣායා පුබ්බකාරිදනො
නාම. අන්දතවාසිකසද්ධිවිහාරිකා ආචරියුපජ්ඣාදය පටිජග්ගන්තා
අභිවාෙනාදීනි දතසං කුරුමානා කතදවදිදනො නාම. දතසං ආවිභාවත්ථාය
උපජ්ඣායදපොසකදසොණත්දථරාදීනංවත්ථූනි කදථතබ්බානි. 

අපදරො නදයො – පදරන අකදතදයව උපකාදර අත්තනිකතං උපකාරං 

අනදපක්ඛිත්වා කාරදකො පුබ්බකාරී, දසයයථාපි මාතාපිතදරො දචව

ආචරියුපජ්ඣායා ච. දසො දුල්ලදභො; සත්තානං තණ්හාභිභූතත්තා. පදරන
කතස්ස උපකාරස්ස අනුරූපප්පවත්තිං අත්තනි කතං උපකාරං උපකාරදතො

ජානන්දතො, දවදියන්දතො, කතඤ්ඤුකතදවදී. දසයයථාපි 

මාතාපිතුආචරියුපජ්ඣාදයසු සම්මා පටිපන්දනො. දසොපි දුල්ලදභො; සත්තානං 
අවිජ්ජාභිභූතත්තා. 

අපිච–අකාරණවච්ඡදලොපුබ්බකාරී, සකාරණවච්ඡදලොකතඤ්ඤුකතදවදී. 

‘කරිස්සති දම’ති එවමාදිකාරණනිරදපක්ඛකිරිදයො පුබ්බකාරී. ‘කරිස්සති 
දම’ති එවමාදිකාරණසාදපක්ඛකිරිදයො කතඤ්ඤුකතදවදී. 

තදමොදජොතිපරායදණො පුබ්බකාරී, දජොතිදජොතිපරායදණො කතඤ්ඤුකතදවදී.

දෙදසතාපුබ්බකාරී, පටිපජ්ජිතාකතඤ්ඤුකතදවදී.සදෙවදකදලොදකඅරහං

සම්මාසම්බුද්දධො පුබ්බකාරී, අරියසාවදකො කතඤ්ඤුකතදවදීති.



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පුග්ගලපඤ්ඤත්ති-අට්ඨෙථා 
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පටුන 

දුකනිපාතට්ඨකථායං (අ. නි. අට්ඨ. 2.2.120) පන – ‘‘‘පුබ්බකාරී’ති පඨමං

උපකාරස්ස කාරදකො, ‘කතඤ්ඤුකතදවදී’ති දතන කතං ඤත්වා පච්ඡා

කාරදකො. දතසු පුබ්බකාරී ඉණං දෙමීති සඤ්ඤං කදරොති, පච්ඡාකාරදකො
‘ඉණංජීරාදපමී’තිසඤ්ඤංකදරොතී’’තිඑත්තකදමවවුත්තං. 

84. දුත්තප්පයනිද්දෙදස – දුත්ෙප්පයාති අතප්පයා, න සක්කා දකනචි
තප්දපතුං.දයොහිඋපට්ඨාකකුලංවාඤාතිකුලංවානිස්සායවසමාදනොචීවදර

ජිණ්දණ දතහි දින්නං චීවරංනික්ඛිපති, නපරිභුඤ්ජති. පුනප්පුනං දින්නම්පි
ගදහත්වා නික්ඛිපදතව. දයො ච දතදනවනදයනලද්ධංලද්ධං විස්සජ්දජති
පරස්ස දෙති. පුනප්පුනං ලද්ධම්පි තදථව කදරොති. ඉදම ද්දව පුග්ගලා
සකදටහිපිපච්චදයඋපදනන්දතනතප්දපතුං නසක්කාතිදුත්තප්පයානාම. 

85. සුතප්පයනිද්දෙදස– නවිස්සජ්කජතීතිඅත්තදනොඅකත්වා පරස්සන
දෙති.අතිදරදකපනසතිනනික්ඛිපතිපරස්සදෙති.ඉෙංවුත්තංදහොති–දයො
පන භික්ඛු උපට්ඨාකකුලා වාඤාතිකුලා වා ජිණ්ණචීවදරො සාටකං ලභිත්වා

චීවරං කත්වා පරිභුඤ්ජති, න නික්ඛිපති; අග්ගළං ෙත්වා පාරුපන්දතොපි පුන

දියයමාදනසහසාන පටිග්ගණ්හාති.දයොචලද්ධංලද්ධංඅත්තනාපරිභුඤ්ජති, 
පදරසංනදෙති.ඉදම ද්දවපිසුදඛනසක්කාතප්දපතුන්තිසුතප්පයානාමාති. 

86. ආසවාති කිදලසා. න කුක්කුච්චායිෙබ්බං කුක්කුච්චායතීති න
කුක්කුච්චායිතබ්බයුත්තකං කුක්කුච්චායති. සූකරමංසං ලභිත්වා අච්ඡමංසන්ති

කුක්කුච්චායති, මිගමංසං, ලභිත්වා දීපිමංසන්ති කුක්කුච්චායති. කාදල

සන්දතදයව ‘කාදලො නත්ථී’ති, අප්පවාදරත්වාව ‘පවාරිදතොස්මී’ති, පත්දත

රජස්මිංඅපතිදතදයව‘පතිත’න්ති, අත්තානංඋද්දිස්ස මච්ඡමංදසඅකදතදයව

‘මංඋද්දිස්සකත’න්තිකුක්කුච්චායති. කුක්කුච්චායිෙබ්බංනකුක්කුච්චායතීති 

කුක්කුච්චායිතබ්බයුත්තකං න කුක්කුච්චායති. අච්ඡමංසං ලභිත්වා
සූකරමංසන්තින කුක්කුච්චායති…දප.…අත්තානංඋද්දිස්සමච්ඡමංදසකදත

‘මං උද්දිස්සකත’න්තිනකුක්කුච්චායති. අඞ්ගුත්තරට්ඨකථායං පන – ‘‘‘න
කුක්කුච්චායිතබ්බ’න්ති සඞ් දභොගස්ස අපට්ඨපනං අවිචාරණං න 

කුක්කුච්චායිතබ්බං නාම, තංකුක්කුච්චායති. ‘කුක්කුච්චායිතබ්බ’න්තිතස්දසව

පට්ඨපනංවිචාරණං, තංනකුක්කුච්චායතී’’ති එත්තකදමවවුත්තං. ඉකමසන්ති
ඉදමසංද්වින්නංපුග්ගලානං සුභූමියංතිණලතාදීනිවියරත්තිම්පිදිවාපිආසවා
වඩ්ඪන්තිදයව. සුක්කපක්දඛ කප්පියමංසං ලභිත්වා කප්පියමංසන්ත්දවව
ගණ්හන්දතොනකුක්කුච්චායිතබ්බංන කුක්කුච්චායතිනාමාතිඉමිනානදයන
අත්දථොදවදිතබ්දබො. 

88. හීනාධිමුත්කෙොති හීනජ්ඣාසදයො. දුස්සීකලොති නිස්සීදලො. 

පාපධම්කමොතිලාමකධම්දමො. 
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89. පණීොධිමුත්කෙොති පණීතජ්ඣාසදයො. ෙලයාණධම්කමොති

භද්ෙකධම්දමො, සුචිධම්දමො, සුන්ෙරධම්දමො. 

90. තිත්කෙොති සුහිදතො පරිදයොසිදතො. ෙප්කපොති අඤ්දඤසම්පි

තිත්තිකදරො. පච්කචෙසම්බුද්ධාකයච ෙථාගෙසාවොතිඑත්ථපච්දචකබුද්ධා
නවහිදලොකුත්තරධම්දමහිසයංතිත්තා පරිපුණ්ණා.අඤ්දඤපනතප්දපතුංන
සක්දකොන්ති. දතසඤ්හි ධම්මකථාය අභිසමදයො න දහොති. සාවකානං පන
ධම්මකථාය අපරිමාණානම්පි දෙවමනුස්සානං අභිසමදයො දහොති. එවං 
සන්දතපි යස්මා පන දත ධම්මං දෙදසන්තා න අත්තදනො වචනං කත්වා

කදථන්ති, බුද්ධානං වචනංකත්වා කදථන්ති. දසොතුංනිසින්නපරිසාපි ‘අයං

භික්ඛුනඅත්තනා පටිවිද්ධධම්මංකදථති, බුද්දධහිපටිවිද්ධධම්මංකදථතී’ති
චිත්තීකාරංකදරොති.ඉති දසොචිත්තීකාදරොබුද්ධානංදයවදහොති.එවංතත්ථ

සම්මාසම්බුද්දධොව ෙප්කපො නාම. යථා හි ‘අසුකස්ස නාම ඉෙඤ්චිෙඤ්ච

දෙථා’තිරඤ්ඤා ආණත්තාකිඤ්චාපිආදනත්වාදෙන්ති, අථදඛොරාජාවතත්ථ

ොයදකො. දයහිපි ලද්ධං දහොති, දත ‘රඤ්ඤා අම්හාකං ඨානන්තරං දින්නං, 

ඉස්සරියවිභදවොදින්දනො’ත්දවවගණ්හන්ති, නරාජපුරිදසහීති.එවංසම්පෙමිෙං
දවදිතබ්බං.දසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

දුකනිද්දෙසවණ්ණනා. 

3. තිකනිද්දෙසවණ්ණනා 

91. තිකනිද්දෙදස – දුස්සීකලොති නිස්සීදලො. පාපධම්කමොතිලාමකධම්දමො.

සීලවිපත්තියාවා දුස්සීදලො, දිට්ඨිවිපත්තියාපාපධම්දමො. කායවචීසංවරදභදෙන 

දුස්සීදලො, දසසසංවරදභදෙන පාපධම්දමො. අසුද්ධපදයොගතාය දුස්සීදලො, 

අසුද්ධාසයතාය පාපධම්දමො. කුසලසීලවිරදහන දුස්සීදලො; 

අකුසලසීලසමන්නාගදමන පාපධම්දමො. අසුචීති අසුචීහි කායකම්මාදීහි

සමන්නාගදතො. සඞ්ෙස්සරසමාචාකරොති සඞ්කාය පදරහි සරිතබ්බසමාචාදරො.
කිඤ්චිදෙව අසාරුප්පං දිස්වා ‘ඉෙං ඉමිනා කතං භවිස්සතී’ති එවං පදරහි

ආසඞ්කනීයසමාචාදරො, අත්තදනොදයව වා සඞ්කාය සරිතබ්බසමාචාදරො –
සාසඞ්කසමාචාදරොති අත්දථො. තස්ස හි දිවාට්ඨානාදීසු සන්නිපතිත්වා

කිඤ්චිදෙව මන්තයන්දත භික්ඛූ දිස්වා ‘ඉදම එකදතො හුත්වා මන්දතන්ති, 
කච්චි නු දඛො මයා කතකම්මං ජානිත්වා මන්දතන්තී’ති එවං 
සාසඞ්කසමාචාදරොදහොති. 

පටිච්ඡන්නෙම්මන්කෙොති පටිච්ඡාදෙතබ්බයුත්තදකන පාපකම්දමන

සමන්නාගදතො. අස්සමකණො සමණපටිඤ්කඤොති අස්සමදණො හුත්වාව

සමණපතිරූපකතාය ‘සමදණො අහ’න්ති එවං පටිඤ්දඤො. අබ්ර ්මචාරී
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බ්ර ්මචාරිපටිඤ්කඤොති අඤ්දඤ බ්රහ්මචාරිදනො සුනිවත්දථ සුපාරුදත
සුම්භකපත්තධදර ගාමනිගමජනපෙරාජධානීසු පිණ්ඩාය චරිත්වා ජීවිකං
කප්දපන්දත දිස්වා සයම්පි තාදිදසන ආකාදරන තථා පටිපජ්ජනදතො ‘අහං 
බ්රහ්මචාරී’ති පටිඤ්ඤං දෙන්දතො විය දහොති. ‘අහං භික්ඛූ’ති වත්වා

උදපොසථග්ගාදීනි පවිසන්දතො පන බ්රහ්මචාරිපටිඤ්දඤො දහොතිදයව, තථා

සඞ්ඝිකං ලාභං ගණ්හන්දතො. අන්කෙොපූතීති පූතිනා කම්දමන අන්දතො

අනුපවිට්දඨො, නිග්ගුණතායවා ගුණසාරවිරහිතත්තාඅන්දතොපූති. අවස්සුකෙොති

රාගාදීහි තින්දතො. ෙසම්බුජාකෙොති සඤ්ජාතරාගාදිකචවදරො. අථ වා කසම්බු 
වුච්චති තින්තකුණපගතං කසටඋෙකං. ඉමස්මිඤ්ච සාසදන දුස්සීදලො නාම
ජිගුච්ඡනීයත්තා තින්තකුණපකසටඋෙකසදිදසො. තස්මා කසම්බු විය ජාදතොති
කසම්බුජාදතො. 

ෙස්ස න එවං ක ොතීති කස්මා න දහොති? යත්ථ පතිට්ඨිදතන සක්කා

භදවයය අරහත්තං ලද්ධුං, තස්සා පතිට්ඨාය භින්නත්තා. යථා හි

චණ්ඩාලකුමාරකස්ස ‘අසුදකො නාම ඛත්තියකුමාදරො රජ්දජ අභිසිත්දතො’ති

සුත්වාපි, යස්මිං කුදල පච්චාජාතා අභිදසකං පාපුණන්ති, තස්මිං කුදල
අපච්චාජාතත්තාන එවං දහොති – ‘කුොස්සුනාමාහම්පි දසො ඛත්තියකුමාදරො

විය අභිදසකං පාපුදණයය’න්ති; එවදමව දුස්සීලස්ස ‘අසුදකො නාම භික්ඛු

අරහත්තංපත්දතො’තිසුත්වාපි, යස්මිංසීදල පතිට්ඨිදතනඅරහත්තංපත්තබ්බං, 
තස්ස අභාවදතො ‘කුොස්සු නාමාහම්පි දසො සීලවා විය අරහත්තං

පාපුදණය’න්ති න එවං දහොති. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො

අරහත්තාසායඅභාවා නිරාකසොතිවුච්චති. 

92. ෙස්ස එවං ක ොතීති කස්මා දහොති? යස්මිං පතිට්ඨිදතන සක්කා 

භදවයය අරහත්තං පාපුණිතුං, තස්සා පතිට්ඨාය ථිරත්තා. යථා හි සුජාතස්ස 
ඛත්තියකුමාරස්ස ‘අසුදකො නාම ඛත්තියකුමාදරො රජ්දජ අභිසිත්දතො’ති

සුත්වාවයස්මිං කුදලපච්චාජාතාඅභිදසකංපාපුණන්ති, තස්මිංපච්චාජාතස්ස

එවං දහොති – ‘කුොස්සු නාමාහම්පි, දසො කුමාදරො විය අභිදසකං
පාපුදණයය’න්ති එවදමව සීලවදතො ‘අසුදකො නාම භික්ඛු අරහත්තං

පත්දතො’ති සුත්වාව යස්මිං සීදල පතිට්ඨිදතන අරහත්තං පත්තබ්බං, තස්සා
පතිට්ඨාය ථිරත්තා – ‘කුොස්සු නාමාහම්පි දසො භික්ඛු විය අරහත්තං

පාපුදණයය’න්තිඑවංදහොති. අයංවුච්චතීතිඅයං එවරූදපොපුග්ගදලො ආසංකසො 
නාමවුච්චති.දසොහිඅරහත්තංආසංසති පත්දථතීතිආසංදසො. 

93. යා හිස්ස පුබ්කබ අවිමුත්ෙස්සාති යා තස්ස ඛීණාසවස්ස පුබ්දබ 

අරහත්තවිමුත්තියාඅවිමුත්තස්සවිමුත්තාසාඅදහොසි, සාපටිප්පස්සද්ධා, තස්මා 
නඑවංදහොති.යථාහිඅභිසිත්තස්සඛත්තියස්ස‘අසුදකොනාමඛත්තියකුමාදරො
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පටුන 

රජ්දජ අභිසිත්දතො’ති සුත්වා එකස්ස රඤ්දඤො ද්වින්නං රජ්ජාභිදසකානං
ද්වින්නං දසතච්ඡත්තානංඅභාවානඑවංදහොති – ‘‘කුොස්සුනාමාහම්පිදසො

කුමාදරො විය අභිදසකං පාපුදණයය’’න්ති; එවදමව ඛීණාසවස්ස ‘අසුදකො

නාම භික්ඛු අරහත්තං පත්දතො’ති සුත්වා, ද්වින්නං අරහත්තානං අභාවා –
‘කුොස්සුනාමාහම්පිදසොභික්ඛුවිය අරහත්තංපාපුදණයය’න්ති නඑවංදහොති. 

අයං වුච්චතීතිඅයංඑවරූදපොපුග්ගදලොඅරහත්තාසායවිගතත්තා විගොකසොති
වුච්චති. 

94. ගිලානූපමනිද්දෙදස – යායඋපමාය දත ගිලානූපමාති වුච්චන්ති, තං

තාවඋපමංෙස්දසතුං ෙකයොගිලානාතිආදිවුත්තං. ෙත්ථ සප්පායානීතිහිතානි

වුද්ධිකරානි. පතිරූපන්ති අනුච්ඡවිකං. කනවවුට්ඨාතිෙම් ා ආබාධාතිඉමිනා
අදතකිච්දඡන වාතාපමාරාදිනා දරොදගන සමන්නාගදතො නිට්ඨප්පත්දතො 

ගිලාදනො කථිදතො. වුට්ඨාති ෙම් ා ආබාධාති ඉමිනා 
ඛිපිතකච්ඡුතිණපුප්ඵකජරාදිප්පදභදෙොඅප්පමත්තකාබාදධොකථිදතො. 

ලභන්කෙො සප්පායානි කභොජනානි කනො අලභන්කෙොති ඉමිනා පන දයසං

පටිජග්ගදනන ඵාසුකංදහොති, සබ්දබපිදතආබාධාකථිතා.එත්ථචපතිරූදපො
උපට්ඨාදකොනාම ගිලානුපට්ඨාකඅඞ්දගහිසමන්නාගදතො පණ්ඩිදතො ෙක්දඛො
අනලදසොදවදිතබ්දබො. 

ගිලානුපට්ඨාකෙො අනුඤ්ඤාකෙොති ‘භික්ඛුසඞ්ද න ොතබ්දබො’ති
අනුඤ්ඤාදතො. තස්මිඤ්හි ගිලාදන අත්තදනො ධම්මතාය යාදපතුං
අසක්දකොන්දතභික්ඛුසඞ්ද නතස්සභික්ඛුදනො‘එදකොභික්ඛුචසාමදණදරො

චඉමං පටිජග්ගථා’තිඅපදලොදකත්වාොතබ්බා.යාවපනදතතංපටිජග්ගන්ති, 
තාව ගිලානස්ස ච දතසඤ්ච ද්වින්නං දයනත්දථො සබ්බං භික්ඛුසඞ් ස්දසව

භාදරො. අඤ්කඤපි ගිලානා උපට්ඨාෙබ්බාති ඉතදරපි ද්දව ගිලානා 

උපට්ඨාතබ්බා. කිං කාරණා? දයොපි හි නිට්ඨප්පත්තගිලාදනො, දසො

අනුපට්ඨියමාදනො‘සදච මංපටිජග්දගයයං, ඵාසුකංදමභදවයය, නදඛොපන
මං පටිජග්ගන්තී’ති මදනොපදෙොසං කත්වා අපාදය නිබ්බත්දතයය.
පටිජග්ගියමානස්සපනඑවංදහොති–‘භික්ඛුසඞ්ද නයං කත්තබ්බංතංසබ්බං

කතං, මය්හං පන කම්මවිපාදකො ඊදිදසො’ති දසො භික්ඛුසඞ්ද  දමත්තං
පච්චුපට්ඨදපත්වා සග්දග නිබ්බත්තති. දයො පන අප්පමත්තදකන බයාධිනා 

සමන්නාගදතො ලභන්දතොපි අලභන්දතොපි වුට්ඨාතිදයව, තස්ස විනාපි
දභසජ්දජන වූපසමනකබයාධි දභසජ්දජ කදත ඛිප්පතරං වූපසම්මති. තදතො
දසො බුද්ධවචනං වා උග්ගණ්හිතුං සමණධම්මං වා කාතුං සක්ඛිස්සති. ඉමිනා
කාරදණන අඤ්දඤපිගිලානාඋපට්ඨාතබ්බාතිවුත්තං. 
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කනවඔක්ෙමතීතිදනවපවිසති. නියාමංකුසකලසුධම්කමසුසම්මත්ෙන්ති
කුසදලසු ධම්දමසු මග්ගනියාමසඞ්ඛාතං සම්මත්තං. ඉමිනා පෙපරදමො
පුග්ගදලො කථිදතො. දුතියවාදරන උග් ටිතඤ්ඤූ ගහිදතො සාසදන

නාළකත්දථරසදිදසො. බුද්ධන්තදර එකවාරං පච්දචකබුද්ධානං සන්තිදක
ඔවාෙං ලභිත්වා පටිවිද්ධපච්දචකදබොධිඤාදණො ච. තතියවාදරන
විපඤ්චිතඤ්ඤූපුග්ගදලොකථිදතො.දනදයයොපනතන්නිස්සිදතොවදහොති. 

ධම්මකෙසනාඅනුඤ්ඤාොතිමාසස්සඅට්ඨ වාදරධම්මකථාඅනුඤ්ඤාතා. 

අඤ්කඤසම්පිධම්කමො කෙකසෙබ්කබොතිඉතදරසම්පිධම්දමොකදථතබ්දබො.කිං

කාරණා? පෙපරමස්ස හි ඉමස්මිං අත්තභාදව ධම්මං පටිවිජ්ඣිතුං
අසක්දකොන්තස්සාපි අනාගදත පච්චදයො භවිස්සති. දයො පන තථාගතස්ස
රූපෙස්සනං ලභන්දතොපි අලභන්දතොපි ධම්මවිනයඤ්ච සවනාය ලභන්දතොපි

අලභන්දතොපි ධම්මං අභිසදමති; දසො අලභන්දතො න තාව අභිසදමති, 
ලභන්දතො පන ඛිප්පදමවඅභිසදමස්සතීතිඉමිනා කාරදණනදතසංධම්දමො 
දෙදසතබ්දබො. තතියස්ස පන පුනප්පුනං දෙදසතබ්දබොව. 
කායසක්ඛිදිට්ඨප්පත්තසද්ධාවිමුත්තාදහට්ඨාකථිතාදයව. 

98. ගූථභාණීආදීසු – සභග්ගකෙොති සභායං ඨිදතො. පරිසග්ගකෙොති

ගාමපරිසාය ඨිදතො. ඤාතිමජ්ඣගකෙොති ොයාොනං මජ්දඣ ඨිදතො. 

පූගමජ්ඣගකෙොති දසණීනං මජ්දඣ ඨිදතො. රාජකුලමජ්ඣගකෙොති

රාජකුලස්සමජ්දඣමහාවිනිච්ඡදයඨිදතො. අභිනීකෙොතිපුච්ඡනත්ථායනීදතො. 

සක්ඛිපුට්කඨොති සක්ඛිං කත්වා පුච්ඡිදතො. එ ම්කභො පුරිසාති ආලපනදමතං. 

අත්ෙක තු වා පරක තු වාති අත්තදනො වා පරස්ස වා හත්ථපාොදිදහතු වා

ධනදහතු වා. ආමිසකිඤ්චික්ඛක තු වාති එත්ථ ආමිසන්ති ලාදභො

අධිප්දපදතො. කිඤ්චික්ඛන්ති යං වා තං වා අප්පමත්තකං. අන්තමදසො 
තිත්තිරවට්ටකසප්පිපිණ්ඩනවනීතපිණ්ඩාදිඅප්පමත්තකස්සාපි ලඤ්ජස්ස

දහතූති අත්දථො. සම්පජානමුසා භාසිො ක ොතීති ජානන්දතොදයව මුසාවාෙං 

කත්තා දහොති. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො ගූථසදිසවචනත්තා 

ගූථභාණීතිවුච්චති. යථා හිගූථංනාම මහාජනස්ස අනිට්ඨං දහොති අකන්තං; 
එවදමවඉමස්සපුග්ගලස්ස වචනංදෙවමනුස්සානංඅනිට්ඨංදහොතිඅකන්තං. 

99. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො පුප්ඵසදිසවචනත්තා 

පුප්ඵභාණීති වුච්චති. යථා හි ඵුල්ලානි වස්සිකානි වා අධිමුත්තකානි වා

මහාජනස්ස ඉට්ඨානිකන්තානි දහොන්ති; එවදමව ඉමස්ස පුග්ගලස්ස වචනං
දෙවමනුස්සානංඉට්ඨං දහොතිකන්තං. 
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100. කනලාතිඑලංවුච්චතිදෙොදසො.නාස්සාඑලන්තිදනලා.නිද්දෙොසාති 

අත්දථො, ‘‘දනලඞ්දගො දසතපච්ඡාදෙො’’ති (උො. 65) එත්ථ වුත්තදනලං විය. 

ෙණ්ණසුඛාති බයඤ්ජනමධුරතාය කණ්ණානං සුඛා. සූචිවිජ්ඣනං විය 
කණ්ණසූලං න ජදනති. අත්ථමධුරතාය සකලසරීදර දකොපං අජදනත්වා

දපමං ජදනතීති කපමනීයා. හෙයං ගච්ඡති අප්පටිහඤ්ඤමානා සුදඛනචිත්තං

පවිසතීති  ෙයඞ්ගමා. ගුණපරිපුණ්ණතායපුදරභවාති කපොරී. පුදරසංවඩ්ඪනාරී
වියසුකුමාරාතිපිදපොරී.පුරස්සඑසාතිපි දපොරී.නගරවාසීනංකථාතිඅත්දථො.

නගරවාසිදනොහියුත්තකථාදහොන්ති.පිතිමත්තංපිතාති, මාතිමත්තංමාතාති, 
භාතිමත්තං භාතාති වෙන්ති. එවරූපී කථා බහුදනො ජනස්ස කන්තා දහොතීති 

බහුජනෙන්ො. බහුජනස්ස කන්තභාදවදනව බහුදනො ජනස්ස මනාපා

චිත්තවුද්ධිකරාති බහුජනමනාපා. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො 

මධුභාණීති වුච්චති. මුදුභාණීතිපිපාදඨො. උභයත්ථාපිමධුරවචදනොති අත්දථො.

යථා හි චතුමධුරං නාම මධුරං පණීතං; එවදමව ඉමස්ස පුග්ගලස්ස වචනං
දෙවමනුස්සානංමධුරංදහොති. 

101. අරුකූපමචිත්තාදීසු – අභිසජ්ජතීතිලග්ගති. කුප්පතීති දකොපවදසන

කුප්පති. බයාපජ්ජතීති පකතිභාවං පජහති, පූතිදකො දහොති. පතිත්ථීයතීති

ථිනභාවං ථද්ධභාවඤ්ච ආපජ්ජති. කෙොපන්ති දුබ්බලදකොධං. කෙොසන්ති 

දුස්සනවදසන තදතො බලවතරං. අප්පච්චයන්ති අතුට්ඨාකාරං දෙොමනස්සං. 

දුට්ඨාරුකෙොති පුරාණවදණො. ෙට්කඨනාති ෙණ්ඩකදකොටියා. ෙඨලායාති 

කපාදලන. ආසවං කෙතීති අපරාපරං සවති. පුරාණවදණො හි අත්තදනො 

ධම්මතායඑවපුබ්බංදලොහිතංයූසන්තිඉමානිතීණිසවති,  ට්ටිදතොපනතානි

අධිකතරං සවති. එවකමවං කඛොතිඑත්ථ ඉෙං ඔපම්මසංසන්ෙනං, දුට්ඨාරුදකො
විය හි දකොධදනො පුග්ගදලො. තස්ස අත්තදනො ධම්මතාය සවනං විය
දකොධනස්සපිඅත්තදනොධම්මතායඋද්ධුමාතකස්සවියචණ්ඩිකතස්සචරණං.
කට්දඨන වා කඨලාය වා  ට්ටනං විය අප්පමත්තකම්පි වචනං භිදයයොදසො
මත්තාය සවනං විය ‘මාදිසං නාම එස එවං වෙතී’ති භිදයයොදසො මත්තාය

උද්ධුමායනභාදවො ෙට්ඨබ්දබො. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො 

අරුකූපමචිත්කෙොතිවුච්චති.පුරාණවණසදිසචිත්දතොතිඅත්දථො. 

102. රත්ෙන්ධොරතිමිසායාතිරත්තිංචක්ඛුවිඤ්ඤාණුප්පත්තිනිවාරදණන 

අන්ධභාවකරදණ බහලතදම. විජ්ජන්ෙරිොයාති විජ්ජුප්පත්තික්ඛදණ. ඉධාපි
ඉෙං ඔපම්මසංසන්ෙනං – චක්ඛුමා පුරිදසො විය හි දයොගාවචදරො ෙට්ඨබ්දබො.
අන්ධකාරං විය දසොතාපත්තිමග්ගවජ්ඣා කිදලසා. විජ්ජුසඤ්චරණං විය
දසොතාපත්තිමග්ගඤාණස්ස උප්පත්තිකාදලො. විජ්ජන්තරිකාය චක්ඛුමදතො
පුරිසස්ස සාමන්තා රූපෙස්සනං විය දසොතාපත්තිමග්ගක්ඛදණ
නිබ්බානෙස්සනං. පුන අන්ධකාරාවත්ථරණං විය සකොගාමිමග්ගවජ්ඣා



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පුග්ගලපඤ්ඤත්ති-අට්ඨෙථා 
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පටුන 

කිදලසා. පුන විජ්ජුසඤ්චරණං විය සකොගාමිමග්ගඤාණස්ස උප්පාදෙො.
විජ්ජන්තරිකාය චක්ඛුමදතො පුරිසස්ස සාමන්තා රූපෙස්සනං විය
සකොගාමිමග්ගක්ඛදණ නිබ්බානෙස්සනං. පුන අන්ධකාරාවත්ථරණං විය 

අනාගාමිමග්ගවජ්ඣා කිදලසා. පුන විජ්ජුසඤ්චරණං විය
අනාගාමිමග්ගඤාණස්ස උප්පාදෙො. විජ්ජන්තරිකාය චක්ඛුමදතො පුරිසස්ස
සාමන්තාරූපෙස්සනංවියඅනාගාමිමග්ගක්ඛදණ නිබ්බානෙස්සනංදවදිතබ්බං. 

අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො විජ්ජූපමචිත්කෙොති වුච්චති.
ඉත්තරකාදලොභාදසන විජ්ජුසදිසචිත්දතොතිඅත්දථො. 

103. වජිරූපමචිත්තතායපි ඉෙං ඔපම්මසංසන්ෙනං – වජිරං විය හි 
අරහත්තමග්ගඤාණං ෙට්ඨබ්බං. මණිගණ්ඨිපාසාණගණ්ඨි විය
අරහත්තමග්ගවජ්ඣා කිදලසා. වජිරස්ස මණිගණ්ඨිං වා පාසාණගණ්ඨිං වා
විනිවිජ්ඣිත්වා අගමනභාවස්ස නත්ථිභාදවො විය අරහත්තමග්ගඤාදණන
අච්දඡජ්ජානං කිදලසානං නත්ථිභාදවො. වජිදරන නිබ්බිද්ධදවධස්ස පුන
අපටිපූරණං විය අරහත්තමග්දගන ඡින්නානං කිදලසානං පුන අනුප්පාදෙො

ෙට්ඨබ්දබො. අයංවුච්චතීතිඅයංඑවරූදපොපුග්ගදලො වජිරූපමචිත්කෙොතිවුච්චති.
කිදලසානං මූල ාතකරණසමත්ථතායවජිදරනසදිසචිත්දතොතිඅත්දථො. 

104. අන්ධාදීසු ෙථාරූපං චක්ඛු න ක ොතීති තථාජාතිකං තථාසභාවං 

පඤ්ඤාචක්ඛු න දහොති. ඵාතිං ෙකරයයාති ඵීතං වඩ්ඪිතං කදරයය. 

සාවජ්ජානවජ්කජති සදෙොසනිද්දෙොදස. හීනප්පණීකෙති අධමුත්තදම. 

ෙණ් සුක්ෙසප්පටිභාකගති කණ්හසුක්කාදයව අඤ්ඤමඤ්ඤපටිබාහනදතො 
පටිපක්ඛවදසනසප්පටිභාගාතිවුච්චන්ති.අයංපදනත්ථසඞ්දඛදපො–කුසදල

ධම්දම ‘කුසලාධම්මා’තිදයනපඤ්ඤාචක්ඛුනාජාදනයය, අකුසදලධම්දම

‘අකුසලා ධම්මා’ති, සාවජ්ජාදීසුපි එදසව නදයො. කණ්හසුක්කසප්පටිභාදගසු

පනකණ්හධම්දම ‘සුක්කසුප්පටිභාගා’ති, සුක්කධම්දම‘කණ්හසප්පටිභාගා’ති

දයන පඤ්ඤාචක්ඛුනා ජාදනයය. ෙථාරූපම්පිස්ස චක්ඛු න ක ොතීති ඉමිනා

නදයන දසසට්ඨාදනසුපිඅත්දථොදවදිතබ්දබො. අයංවුච්චතීතිඅයං එවරූදපො
පුග්ගදලො දිට්ඨධම්මිකදභොගසංහරණපඤ්ඤාචක්ඛුදනො ච 

සම්පරායිකත්ථදසොධනපඤ්ඤාචක්ඛුදනොචඅභාවා අන්කධොති වුච්චති.දුතිදයො

දිට්ඨධම්මිකදභොගසංහරණපඤ්ඤාචක්ඛුදනො භාවා, 

සම්පරායිකත්ථදසොධනපඤ්ඤාචක්ඛුදනො පන අභාවා එෙචක්ඛූති වුච්චති.

තතිදයොද්වින්නම්පිභාවා ද්විචක්ඛූති වුච්චති. 

107. අවකුජ්ජපඤ්ඤාදීසු ධම්මං කෙකසන්තීති උපාසදකො 
ධම්මස්සවනත්ථාය ආගදතොති අත්තදනො කම්මං පහාය ධම්මං දෙදසන්ති. 

ආදිෙලයාණන්ති ආදිම්හි කලයාණං භද්ෙකං අනවජ්ජං නිද්දෙොසං කත්වා
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දෙදසන්ති. දසසපදෙසුපි එදසව නදයො. එත්ථ පන ආදීති පුබ්බපට්ඨපනා. 

මජ්ඣන්ති කථාදවමජ්ඣං. පරිකයොසානන්ති සන්නිට්ඨානං. ඉතිස්ස ධම්මං
කදථන්තා පුබ්බපට්ඨපදනපි කලයාණං භද්ෙකං අනවජ්ජදමව කත්වා

කදථන්ති, දවමජ්දඣපි, පරිදයොසාදනපි. එත්ථ ච අත්ථි දෙසනාය

ආදිමජ්ඣපරිදයොසානානි, අත්ථි සාසනස්ස. තත්ථ දෙසනාය තාව –

චතුප්පදිකගාථාය පඨමපෙං ආදි, ද්දව පොනි මජ්ඣං, අවසානපෙං

පරිදයොසානං. එකානුසන්ධිකසුත්තස්ස – නිොනං ආදි, අනුසන්ධි මජ්ඣං, 
ඉෙමදවොචාති අප්පනා පරිදයොසානං. අදනකානුසන්ධිකස්ස – පඨදමො

අනුසන්ධි ආදි, තදතො පරං එදකො වා අදනකා වා මජ්ඣං, පච්ඡිදමො
පරිදයොසානං.අයංතාවදෙසනායනදයො. 

සාසනස්ස පනසීලංආදි, සමාධිමජ්ඣං, විපස්සනාපරිදයොසානං.සමාධි

වාආදි, විපස්සනාමජ්ඣං, මග්දගොපරිදයොසානං.විපස්සනා වාආදි, මග්දගො

මජ්ඣං, ඵලං පරිදයොසානං. මග්දගො වා ආදි, ඵලං මජ්ඣං, නිබ්බානං 

පරිදයොසානං. ද්දවද්දවවාකරියමාදනසීලසමාධදයොආදි, විපස්සනාමග්ගා

මජ්ඣං, ඵලනිබ්බානානි පරිදයොසානං. සාත්ථන්ති සාත්ථකං කත්වා

දෙදසන්ති. සබයඤ්ජනන්ති අක්ඛරපාරිපූරිං කත්වා දෙදසන්ති. 

කෙවලපරිපුණ්ණන්ති සකලපරිපුණ්ණං අනූනං කත්වා දෙදසන්ති. 

පරිසුද්ධන්ති පරිසුද්ධං නිජ්ජටං නිග්ගණ්ඨිං කත්වා දෙදසන්ති. බ්ර ්මචරියං

පොකසන්තීතිඑවංදෙදසන්තාච දසට්ඨචරියභූතංසික්ඛත්තයසඞ්ගහිතංඅරියං

අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං පකාදසන්ති. කනව ආදිං මනසි ෙකරොතීති දනව

පුබ්බපට්ඨපනං මනසිකදරොති. කුම්කභොති දටො. නික්කුජ්කජොති අදධොමුදඛො 

ඨපිදතො. එවකමවන්ති එත්ථ කුම්දභො නික්කුජ්දජො විය අවකුජ්ජපඤ්දඤො
පුග්ගදලො ෙට්ඨබ්දබො.උෙකාසිඤ්චනකාදලොවියධම්මදෙසනායලද්ධකාදලො. 
උෙකස්ස විවට්ටනකාදලො විය තස්මිං ආසදන නිසින්නස්ස උග්ගදහතුං
අසමත්ථකාදලො. උෙකස්ස අසණ්ඨානකාදලො විය උට්ඨහිත්වා

අසල්ලක්ඛණකාදලො දවදිතබ්දබො. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො 

අවකුජ්ජපඤ්කඤොතිවුච්චති.අදධොමුඛපඤ්දඤොතිඅත්දථො. 

108. ආකිණ්ණානීති පක්ඛිත්තානි. සතිසම්කමොසා පකිකරයයාති

මුට්ඨස්සතිතාය විකිදරයය. එවකමවන්ති එත්ථ උච්ඡඞ්දගො විය
උච්ඡඞ්ගපඤ්දඤො පුග්ගදලො ෙට්ඨබ්දබො. නානාඛජ්ජකානි විය නානප්පකාරං
බුද්ධවචනං. උච්ඡඞ්දග නානාඛජ්ජකානි ඛාෙන්තස්ස නිසින්නකාදලො විය
තස්මිං ආසදනනිසින්නස්ස උග්ගහණකාදලො. වුට්ඨහන්තස්ස සතිසම්දමොසා
විකිරණකාදලොවියතස්මාආසනාවුට්ඨායගච්ඡන්තස්ස අසල්ලක්ඛණකාදලො

දවදිතබ්දබො. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො උච්ඡඞ්ගපඤ්කඤොති
වුච්චති. උච්ඡඞ්ගසදිසපඤ්දඤොතිඅත්දථො. 
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109. උක්කුජ්කජොතිඋපරිමුදඛොඨපිදතො. සණ්ඨාතීති පතිට්ඨහති. එවකමව

කඛොති එත්ථ උපරිමුදඛො ඨපිදතො කුම්දභො විය පුථුපඤ්දඤො පුග්ගදලො
ෙට්ඨබ්දබො. උෙකස්ස ආසිත්තකාදලො විය දෙසනාය ලද්ධකාදලො. උෙකස්ස
සණ්ඨානකාදලො විය තත්ථ නිසින්නස්ස උග්ගහණකාදලො. දනො
විවට්ටනකාදලො වියඋට්ඨාය ගච්ඡන්තස්ස සල්ලක්ඛණකාදලො දවදිතබ්දබො. 

අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො පුථුපඤ්කඤොති වුච්චති.
විත්ථාරිකපඤ්දඤොතිඅත්දථො. 

110. අවීතරාගාදීසු–යථාදසොතාපන්නසකොගාමිදනො, එවංපුථුජ්ජදනොපි 

පඤ්චසුකාමගුදණසු, තීසුචභදවසු අවීෙරාකගො. අෙබ්බතායපනනගහිදතො.
යථාහිදඡදකොවඩ්ඪකී ෙබ්බසම්භාරත්ථංවනංපවිට්දඨොනආදිදතොපට්ඨාය

සම්පත්තසම්පත්තරුක්දඛ ඡින්ෙති, දය පනස්ස ෙබ්බසම්භාරූපගා දහොන්ති, 

දතදයවඡින්ෙති; එවමිධාපිභගවතා ෙබ්බජාතිකාඅරියාවගහිතා, පුථුජ්ජනාපන

අෙබ්බතායනගහිතාතිදවදිතබ්බා. ොකමසුවීෙරාකගොතිපඤ්චසුකාමගුදණසු

වීතරාදගො. භකවසුඅවීෙරාකගොතිරූපාරූපභදවසුඅවීතරාදගො. 

113. පාසාණදලඛූපමාදීසු– අනුකසතීතිඅප්පහීනතායඅනුදසති. නඛිප්පං

ලුජ්ජතීතිනඅන්තරානස්සති, කප්පුට්ඨාදනදනව නස්සති. එවකමවන්තිඑවං
තස්සාපි පුග්ගලස්ස දකොදධො න අන්තරා පුනදිවදස වා අපරදිවදස වා

නිබ්බාති, අද්ධනිදයො පන දහොති. මරදණදනව නිබ්බාතීති අත්දථො. අයං

වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො පාසාණදලඛා විය කුජ්ඣනභාදවන

චිරට්ඨිතිකදතො පාසාණකලඛූපකමොති වුච්චති. 

114. කසො ච ඛ්වස්ස කෙොකධොති දසො අප්පමත්තදකපි කාරදණ සහසා

කුද්ධස්ස දකොදධො. න චිරන්ති අචිරං අප්පහීනතාය නානුදසති. යථා පන 

පථවියං ආකඩ්ඪිත්වා කතදලඛා වාතාදීහි ඛිප්පං නස්සති, එවමස්ස සහසා

උප්පන්දනොපි දකොදධො ඛිප්පදමව නිබ්බාතීති අත්දථො. අයං වුච්චතීති අයං 
එවරූදපො පුග්ගදලො පථවියං දලඛා විය කුජ්ඣනභාදවන අචිරට්ඨිතිකදතො 

පථවීකලඛූපකමොතිවුච්චති. 

115. ආගාළ්ක නාති අතිගාළ්දහන මම්මච්දඡෙදකන ථද්ධවචදනන. 

ඵරුකසනාති න දසොතසුදඛන. අමනාකපනාති න චිත්තසුදඛන. සංසන්ෙතීති

එකීභවති. සන්ධියතීති  ටයති. සම්කමොෙතීති නිරන්තදරො දහොති. අථ වා – 

සංසන්ෙතීති චිත්තකිරියාදීසු චිත්දතන සදමොධානං ගච්ඡති. ඛීදරොෙකං විය

එකීභාවං උදපතීති අත්දථො. සන්ධියතීති ඨානගමනාදීසු කායකිරියාදීසු 

කාදයන සදමොධානංගච්ඡති.තිලතණ්ඩුලාවියමිස්සීභාවංඋදපතීතිඅත්දථො. 

සම්කමොෙතීති උද්දෙසපරිපුච්ඡාදීසු වචීකිරියාසු වාචාය සදමොධානං ගච්ඡති.
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පටුන 

විප්පවාසගදතොපි පියසහායදකො විය පියතරභාවං උදපතීති අත්දථො. අපිච –
කිච්චකරණීදයසු දතහි සද්ධිං ආදිදතොව එකකිරියභාවං උපගච්ඡන්දතො 

සංසන්ෙති. යාව මජ්ඣා පවත්තන්දතො සන්ධියති, යාව පරිදයොසානා

අනිවත්තන්දතො සම්දමොෙතීතිපි දවදිතබ්දබො. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො 

පුග්ගදලොඋෙකදලඛා වියඛිප්පංසංසන්ෙනදතො උෙෙකලඛූපකමොතිවුච්චති. 

116. දපොත්ථකූපදමසු–යායඋපමායදත කපොත්ථකූපමාතිවුච්චන්ති, තං

තාව උපමං ෙස්දසතුං ෙකයො කපොත්ථොතිආදි වුත්තං. තත්ථ නකවොති

නවවායිදමො. කපොත්ථකෙොති සාණවාකසාටදකො. දුබ්බණ්කණොති විවණ්දණො. 

දුක්ඛසම්ඵස්කසොති ඛරසම්ඵස්දසො. අප්පග්ක ොති අතිබහුං අග් න්දතො

කහාපණග් නදකොදහොති. මජ්ඣිකමොතිපරිදභොගමජ්ඣිදමො.දසොහිනවභාවං
අතික්කමිත්වා ජිණ්ණභාවං අප්පත්දතො මජ්දඣ පරිදභොගකාදලපි
දුබ්බණ්දණො ච දුක්ඛසම්ඵස්දසො ච අප්පග්ද ොදයව ච දහොති. අතිබහුං
අග් න්දතොඅඩ්ඪං අග් ති.ජිණ්ණකාදලපන අඩ්ඪමාසකංවාකාකණිකංවා

අග් ති. උක්ඛලිපරිමජ්ජනන්ති කාළුක්ඛලිපරිපුඤ්ඡනං. 

නකවොතිඋපසම්පොයපඤ්චවස්සකාලදතො දහට්ඨාජාතියාසට්ඨිවස්දසොපි

නදවොදයව. දුබ්බණ්ණොයාති සරීරවණ්දණනපි ගුණවණ්දණනපි
දුබ්බණ්ණතාය. දුස්සීලස්ස හි පරිසමජ්දඣ නිසින්නස්ස නිත්දතජතාය

සරීරවණ්දණොපින සම්පජ්ජති, ගුණවණ්දණ වත්තබ්බදමව නත්ථි. කය කඛො

පනස්සාති දය දඛො පන තස්ස උපට්ඨාකා වා ඤාතිමිත්තාෙදයො වා එතං

පුග්ගලංදසවන්ති. කෙසංෙන්තිදතසං පුග්ගලානංඡසත්ථාදරදසවන්තානං

මිච්ඡාදිට්ඨිකානං විය, දෙවෙත්තං දසවන්තානං දකොකාලිකාදීනං විය ච තං

දසවනංදී රත්තංඅහිතාය දුක්ඛායදහොති. මජ්ඣිකමොතිපඤ්චවස්සකාලදතො

පට්ඨාය යාව නවවස්සකාලා මජ්ඣිදමො නාම. කථකරොති ෙසවස්සකාලදතො

පට්ඨායදථදරොනාම. එවමා ංසූතිඑවංවෙන්ති. කිංනුකඛො තුය් න්තිතුය්හං

බාලස්ස භණිදතන දකො අත්දථොති වුත්තං දහොති. ෙථාරූපන්ති තථාජාතිකං
තථාසභාවංඋක්දඛපනීයකම්මස්ස කාරණභූතං. 

117. කාසිකවත්ථූපදමසු – ොසිෙවත්ථං නාම තදයොකප්පාසංසූගදහත්වා
කන්තිතසුත්දතන වායිතං සුඛුමවත්ථං. තං නවවායිමං අනග් ං දහොති.
පරිදභොගමජ්ඣිමං වීසම්පි තිංසම්පි සහස්සානි අග් ති. ජිණ්ණකාදල පන
අට්ඨපි ෙසපිසහස්සානිඅග් ති. 

කෙසං ෙං ක ොතීති දතසං සම්මාසම්බුද්ධාෙදයො දසවන්තානං විය තං
දසවනං දී රත්තං හිතාය සුඛාය දහොති. සම්මාසම්බුද්ධඤ්හි එකං නිස්සාය
යාවජ්ජකාලා මුච්චනකසත්තානං පමාණං නත්ථි. තථා 
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සාරිපුත්තත්දථරමහාදමොග්ගල්ලානත්දථදර අවදසදස ච අසීතිමහාසාවදක
නිස්සාය සග්ගං ගතසත්තානං පමාණං නත්ථි. යාවජ්ජකාලා දතසං

දිට්ඨානුගතිං පටිපන්නසත්තානම්පි පමාණං නත්ථිදයව. ආකධයයං ගච්ඡතීති
තස්ස මහාදථරස්ස තං අත්ථනිස්සිතං වචනං යථා ගන්ධකරණ්ඩදක

කාසිකවත්ථංආධාතබ්බතං ඨදපතබ්බතං ගච්ඡති, එවං උත්තමඞ්දග සිරස්මිං
හෙදය ච ආධාතබ්බතං ඨදපතබ්බතම්පි ගච්ඡති. දසසදමත්ථ දහට්ඨා
වුත්තානුසාදරදනවදවදිතබ්බං. 

118. සුප්පදමයයාදීසු – සුදඛන පදමතබ්දබොති සුප්පකමකයයො. ඉධාති

ඉමස්මිංසත්තදලොදක. උද්ධකෙොතිඋද්ධච්දචන සමන්නාගදතො. උන්නකළොති

උග්ගතනදළො; තුච්ඡමානං උක්ඛිපිත්වා ඨිදතොති අත්දථො. චපකලොති

පත්තමණ්ඩනාදිනා චාපල්දලන සමන්නාගදතො. මුඛකරොති මුඛඛදරො. 

විකිණ්ණවාකචොති අසංයතවචදනො. අසමාහිකෙොති චිත්දතකග්ගතාරහිදතො. 

විබ්භන්ෙචිත්කෙොති භන්තචිත්දතො, භන්තගාවීභන්තමිගීසප්පටිභාදගො. 

පාෙටින්ද්රිකයොති විවටින්ද්රිදයො. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො 

‘සුප්පදමදයයො’ති වුච්චති. යථා හි පරිත්තස්ස උෙකස්ස සුදඛන පමාණං

ගය්හති; එවදමව ඉදමහි අගුණඞ්දගහි සමන්නාගතස්ස සුදඛන පමාණං

ගය්හති.දතදනස ‘සුප්පදමදයයො’තිවුත්දතො. 

119. දුක්දඛන පදමතබ්දබොති දුප්පකමකයයො. අනුද්ධොදීනි 

වුත්තපටිපක්ඛවදසන දවදිතබ්බානි. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො

‘දුප්පදමදයයො’ති වුච්චති. යථා හි මහාසමුද්ෙස්ස දුක්දඛන පමාණං ගය්හති; 
එවදමව ඉදමහි ගුණඞ්දගහි සමන්නාගතස්ස දුක්දඛන පමාණං ගය්හති.

තාදිදසො ‘අනාගාමී නු දඛො, ඛීණාසදවො නු දඛො’ති වත්තබ්බතං ගච්ඡති, 
දතදනස‘දුප්පදමදයයො’ති වුත්දතො. 

120. න සක්කාපදමතුන්ති අප්පකමකයයො. යථාහි ආකාසස්සනසක්කා

පමාණංගදහතුං, එවංඛීණාසවස්ස.දතදනස‘අප්පදමදයයො’ති වුත්දතො. 

121. න දසවිතබ්බාදීසු – න කසවිෙබ්කබොති න උපසඞ්කමිතබ්දබො. න

භජිෙබ්කබොති න අල්ලීයිතබ්දබො. න පයිරුපාසිෙබ්කබොති න සන්තිදක

නිසීෙනවදසන පුනප්පුනං උපාසිතබ්දබො. හීකනො ක ොති සීකලනාතිආදීසු

උපාොයුපාොය හීනතා දවදිතබ්බා. දයො හි පඤ්ච සීලානි රක්ඛති, දසො ෙස

සීලානි රක්ඛන්දතන න දසවිතබ්දබො. දයො පන ෙස සීලානි රක්ඛති, දසො

චතුපාරිසුද්ධිසීලංරක්ඛන්දතනනදසවිතබ්දබො. අඤ්ඤත්රඅනුද්ෙයාඅඤ්ඤත්ර

අනුෙම්පාතිඨදපත්වා අනුද්ෙයඤ්ච අනුකම්පඤ්ච. අත්තදනො අත්ථායඑවහි
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එවරූදපො පුග්ගදලො න දසවිතබ්දබො. අනුද්ෙයානුකම්පාවදසන පන තං
උපසඞ්කමිතුංවට්ටති. 

122. සදිකසො ක ොතීති සමාදනො දහොති. සීලසාමඤ්ඤගොනං සෙන්ති

සීදලන සමානභාවං ගතානං සන්තානං. සීලෙථා ච කනො භවිස්සතීති එවං

සමානසීලානං අම්හාකං සීලදමව ආරබ්භ කථා භවිස්සති. සා ච කනො ඵාසු

භවිස්සතීතිසාචසීලකථාඅම්හාකංඵාසුවිහාදරො සුඛවිහාදරොභවිස්සති. සාච

කනො පවත්තිනී භවිස්සතීති සා ච අම්හාකං කථා දිවසම්පි කදථන්තානං

පවත්තිනීභවිස්සති, නපටිහඤ්ඤිස්සති. ද්වීසුහිසීලවන්දතසුඑදකනසීලස්ස

වණ්දණ කථිදත ඉතදරො අනුදමොෙති; දතන දතසං කථා ඵාසු දචව දහොති, 
පවත්තිනීච.එකස්මිංපනදුස්සීදලසතිදුස්සීලස්සසීලකථා දුක්කථාතිදනව

සීලකථා දහොති, න ඵාසු දහොති, න පවත්තිනී. සමාධිපඤ්ඤාෙථාසුපි එදසව

නදයො. ද්දව හි සමාධිලාභිදනො සමාධිකථං, සප්පඤ්ඤා ච පඤ්ඤාකථං

කදථන්තා, රත්තිංවාදිවසංවාඅතික්කන්තම්පින ජානන්ති. 

123. සක්ෙත්වා ගරුං ෙත්වාති සක්කාරඤ්දචව ගරුකාරඤ්ච කරිත්වා. 

අධිකෙො ක ොතීති අතිදරදකො දහොති. සීලක්ඛන්ධන්ති සීලරාසිං. 

පරිපූකරස්සාමීති තං අතිදරකසීලං පුග්ගලං නිස්සාය අත්තදනො අපරිපූරං

සීලරාසිංපරිපූරංකරිස්සාමි. ෙත්ථෙත්ථපඤ්ඤාය අනුග්ගක ස්සාමීතිඑත්ථ
සීලස්ස අසප්පාදය අනුපකාරධම්දම වජ්දජත්වා සප්පාදය උපකාරධම්දම
දසවන්දතොතස්මිංතස්මිංඨාදන සීලක්ඛන්ධංපඤ්ඤායඅනුග්ගණ්හාතිනාම. 

සමාධිපඤ්ඤාක්ඛන්කධසුපිඑදසවනදයො. 

124. ජිගුච්ඡිතබ්බාදීසු– ජිගුච්ඡිෙබ්කබොතිගූථංවිය ජිගුච්ඡිතබ්දබො. අථකඛො

නන්ති අථ දඛො අස්ස. කිත්තිසද්කෙොති කථාසද්දෙො. එවකමවන්ති එත්ථ
ගූථකූදපො විය දුස්සීලයං ෙට්ඨබ්බං. ගූථකූදප පතිත්වා ඨිදතො ධමනීඅහි විය 
දුස්සීලපුග්ගදලො. ගුථකූපදතො උද්ධරියමාදනන දතන අහිනා පුරිසස්ස සරීරං
ආරුළ්දහනාපි අෙට්ඨභාදවො විය දුස්සීලං දසවමානස්සාපි තස්ස කිරියාය 
කාරණභාදවො සරීරං ගූදථන මක්දඛත්වා අහිදනො ගතකාදලො විය දුස්සීලං 
දසවමානස්සපාපකිත්තිසද්ෙස්සඅබ්භුග්ගමනකාදලොදවදිතබ්දබො. 

125. තින්දුොලාෙන්ති තින්දුකරුක්ඛඅලාතං. භිකයයොකසො මත්ොය

චිච්චිටායතීති තඤ්හි ඣායමානං පකතියාපි පපටිකාදයො මුඤ්චන්තං
චිච්චිටායති චිටිචිටාති සද්ෙං කදරොති.  ට්ටිතං පන අධිමත්තං කදරොතීති

අත්දථො. එවකමවන්තිඑවදමවං දකොධදනො අත්තදනො ධම්මතායපිඋද්ධදතො

චණ්ඩිකදතොහුත්වාචරති.අප්පමත්තකංපනවචනංවුත්තකාදල ‘මාදිසංනාම

එවං වෙතී’ති අතිදරකතරං උද්ධදතො චණ්ඩිකදතො හුත්වා චරති. ගූථකූකපොති
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ගූථපුණ්ණකූදපො, ගූථරාසිදයව වා. ඔපම්මසංසන්ෙනං පදනත්ථ 

පුරිමනදයදනවදවදිතබ්බං. ෙස්මාඑවරූකපොපුග්ගකලො අජ්ඣුකපක්ඛිෙබ්කබො, 

න කසවිෙබ්කබොති යස්මා දකොධදනො අතිදසවියමාදනොපි 

අතිඋපසඞ්කමියමාදනොපි කුජ්ඣතිදයව, ‘කිං ඉමිනා’ති පටික්කමන්දතොපි

කුජ්ඣතිදයව, තස්මා පලාලග්ගි විය අජ්ඣුදපක්ඛිතබ්දබො, න දසවිතබ්දබො.

කිංවුත්තංදහොති? දයොහි පලාලග්ගිංඅතිඋපසඞ්කමිත්වාතප්පති, තස්සසරීරං

ඣායති. දයො අතිපටික්කමිත්වා තප්පති, තස්ස සීතං න වූපසම්මති.
අනුපසඞ්කමිත්වාඅපටික්කමිත්වාපන මජ්ඣත්තභාදවනතප්දපන්තස්සසීතං

වූපසම්මති, කාදයොපිනඩය්හති.තස්මා පලාලග්ගිවියදකොධදනොපුග්ගදලො

මජ්ඣත්තභාදවනඅජ්ඣුදපක්ඛිතබ්දබො, නදසවිතබ්දබො, න භජිතබ්දබො, න
පයිරුපාසිතබ්දබො. 

126. ෙලයාණමිත්කෙොති සුචිමිත්දතො. ෙලයාණස ාකයොති සුචිසහාදයො. 

ස ාකයොති සහගාමී සද්ධිංචදරො. ෙලයාණසම්පවඞ්කෙොති කලයාදණසු 

සුචිපුග්ගදලසු සම්පවඞ්දකො, තන්නින්නතප්දපොණතප්පබ්භාරමානදසොති 
අත්දථො. 

127. සීදලසු පරිපූරකාරීතිආදීසු – සීකලසු පරිපූරොරිකනොති එදත

අරියසාවකා යානි තානි මග්ගබ්රහ්මචරියස්ස ආදිභූතානි, ආදිබ්රහ්මචරියකානි, 

පාරාජිකසඞ්ඛාතානි චත්තාරි මහාසීලසික්ඛාපොනි, දතසං අවීතික්කමනදතො

යානි ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි ආපජ්ජන්ති, දතහි ච වුට්ඨානදතො සීදලසු යං

කත්තබ්බං, තං පරිපූරං සමත්තං කදරොන්තීති ‘සීදලසු පරිපූරකාරිදනො’ති

වුච්චන්ති. සමාධිපාරිබන්ධකානං පන කාමරාගබයාපාොනං, 

පඤ්ඤාපාරිබන්ධකස්සච සච්චපටිච්ඡාෙකස්සදමොහස්ස අසමූහතත්තා, සමාධිං
පඤ්ඤඤ්ච භාදවන්තාපි සමාධිපඤ්ඤාසු යං කත්තබ්බං තං මත්තදසො

පමාදණන පදෙසමත්තදමව කදරොන්තීති සමාධිස්මිං පඤ්ඤාය ච මත්ෙකසො 

ොරිකනොති වුච්චන්ති. ඉමිනා උපාදයන ඉතදරසුපි ද්වීසු නදයසු අත්දථො 
දවදිතබ්දබො. 

තත්රායංඅපදරොපිසුත්තන්තනදයො– 

‘‘ඉධ, භික්ඛදව, භික්ඛු සීදලසු පරිපූරකාරී දහොති, සමාධිස්මිං 

මත්තදසො කාරී, පඤ්ඤාය මත්තදසො කාරී. දසො යානි තානි

ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි සික්ඛාපොනි තානි ආපජ්ජතිපි, වුට්ඨාතිපි. තං කිස්ස

දහතු? න හි දමත්ථ, භික්ඛදව, අභබ්බතා වුත්තා. යානි ච දඛො තානි

සික්ඛාපොනිආදිබ්රහ්මචරියකානි බ්රහ්මචරියසාරුප්පානි, තත්ථධුවසීදලො

ච දහොති, ඨිතසීදලො ච, සමාොය සික්ඛති සික්ඛාපදෙසු. දසො තිණ්ණං



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පුග්ගලපඤ්ඤත්ති-අට්ඨෙථා 

61 

පටුන 

සංදයොජනානං පරික්ඛයා දසොතාපන්දනො දහොති, අවිනිපාතධම්දමො 

නියදතො සම්දබොධිපරායදණො. ඉධ පන, භික්ඛදව, භික්ඛු

සීදලසු…දප.… දසො තිණ්ණං සංදයොජනානං පරික්ඛයා, 

රාගදෙොසදමොහානං තනුත්තා, සකොගාමී දහොති; සකිදෙව ඉමං දලොකං

ආගන්ත්වා දුක්ඛස්සන්තං කදරොති. ඉධ පන, භික්ඛදව, භික්ඛු සීදලසු

පරිපූරකාරී දහොති, සමාධිස්මිං පරිපූරකාරී, පඤ්ඤාය මත්තදසො කාරී.
දසො යානි තානි…දප.… සික්ඛති සික්ඛාපදෙසු. දසො පඤ්චන්නං

ඔරම්භාගියානං…දප.… අනාවත්තිධම්දමො තස්මා දලොකා. ඉධ පන, 

භික්ඛදව, භික්ඛු සීදලසු පරිපූරකාරී, සමාධිස්මිං පරිපූරකාරී, පඤ්ඤාය
පරිපූරකාරී. දසො යානි තානි ඛුද්ොනුඛුද්ෙකානි…දප.… සික්ඛති 
සික්ඛාපදෙසු.දසොආසවානංඛයා…දප.…උපසම්පජ්ජවිහරතී’’ති (අ.

නි.3.87). 

130. සත්ථාරනිද්දෙදස – පරිඤ්ඤං පඤ්ඤකපතීති පහානං සමතික්කමං 

පඤ්ඤදපති. ෙත්රාති දතසු තීසු ජදනසු. කෙන ෙට්ඨබ්කබොති දතන

පඤ්ඤාපදනන දසො සත්ථා රූපාවචරසමාපත්තියා ලාභීති ෙට්ඨබ්දබොති

අත්දථො. දුතියවාදරපි එදසව නදයො. සම්මාසම්බුද්කධො සත්ථා කෙන

ෙට්ඨබ්කබොති දතන තිත්ථිදයහි අසාධාරදණන පඤ්ඤාපදනන අයං තතිදයො
සත්ථා සබ්බඤ්ඤුබුද්දධො ෙට්ඨබ්දබො. තිත්ථියා හි කාමානං පරිඤ්ඤං
පඤ්ඤදපන්තා රූපභවං වක්ඛන්ති. රූපානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤදපන්තා 
අරූපභවං වක්ඛන්ති. දවෙනානං පරිඤ්ඤං පඤ්ඤදපන්තා අසඤ්ඤභවං 

වක්ඛන්ති. සම්මා පඤ්ඤදපන්තා ‘එවං පඤ්ඤදපයයං’, දනො ච සම්මා
පඤ්ඤදපතුං සක්දකොන්ති.සම්මාසම්බුද්දධොපනකාමානංපරිඤ්ඤංපහානං

අනාගාමිමග්දගන පඤ්ඤදපති. රූපදවෙනානං පරිඤ්ඤං පහානං

අරහත්තමග්දගන පඤ්ඤදපති. ඉකම ෙකයො සත්ථාකරොති ඉදම ද්දව ජනා

බාහිරකා, එදකො සම්මාසම්බුද්දධොති – ඉමස්මිං දලොදක තදයො සත්ථාදරො
නාම. 

131. දුතිදය සත්ථාරනිද්දෙදස – දිට්කඨ කචව ධම්කමති ඉමස්මිං 

අත්තභාදව. අත්ොනංසච්චකෙොකථෙකෙොපඤ්ඤකපතීති‘‘අත්තා නාදමදකො
අත්ථි නිච්දචො ධුදවො සස්සදතො’’ති භූතදතො ථිරදතො පඤ්ඤදපති. 

අභිසම්පරායඤ්චාති අපරස්මිං අත්තභාදව එවදමවපඤ්ඤදපති. දසසදමත්ථ
වුත්තනදයදනවදවදිතබ්බන්ති. 

තිකනිද්දෙසවණ්ණනා. 
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4. චතුක්කනිද්දෙසවණ්ණනා 

132. චතුක්කනිද්දෙදස – අසප්පුරිකසොති ලාමකපුරිදසො. පාණං 

අතිපාදතතීති පාණාතිපාතී. අදින්නං ආදියතීති අදින්නාොයී. කාදමසු මිච්ඡා

චරතීති ොකමසුමිච්ඡාචාරී. මුසා වෙතීති මුසාවාදී. සුරාදමරයමජ්ජපමාදෙ

තිට්ඨතීති සුරාකමරයමජ්ජපමාෙට්ඨායී. 

133. පාණාතිපාකෙ සමාෙකපතීතියථාපාණංඅතිපාදතති, තථානංතත්ථ

ගහණංගණ්හාදපති. දසදසසුපිඑදසවනදයො. අයංවුච්චතීතිඅයංඑවරූදපො
පුග්ගදලො යස්මා සයං කදතන ච දුස්සීදලයන සමන්නාගදතො යඤ්ච

සමාෙපිදතන කතං, තදතො උපඩ්ඪස්ස ොයාදෙො, තස්මා අසප්පුරිකසන

අසප්පුරිසෙකරොතිවුච්චති. සප්පුරිකසොතිඋත්තමපුරිදසො. 

135. සප්පුරිකසන සප්පුරිසෙකරොති අත්තනා කදතන සුසීදලයන 
සමන්නාගතත්තා යඤ්ච සමාෙපිදතො කදරොති. තදතො උපඩ්ඪස්ස ොයාෙත්තා
උත්තමපුරිදසන උත්තමපුරිසතදරො. 

136. පාකපොති අකුසලකම්මපථසඞ්ඛාදතන ෙසවිදධන පාදපන
සමන්නාගදතො. 

138. ෙලයාකණොති කුසලකම්මපථසඞ්ඛාදතන ෙසවිදධන 

කලයාණධම්දමන සමන්නාගදතො සුද්ධදකො භද්රදකො. දසසදමත්ථ දහට්ඨා
වුත්තනයත්තාඋත්තානත්ථදමව. 

140. පාපධම්මාදීසු – පාදපො ධම්දමො අස්සාති පාපධම්කමො. කලයාදණො 

ධම්දමොඅස්සාති ෙලයාණධම්කමො. දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමව. 

144. සාවජ්ජාදීසු – සාවජ්කජොතිසදෙොදසො. සාවජ්කජනොයෙම්කමනාති

සදෙොදසන පාණාතිපාතාදිනා කායකම්දමන. ඉතදරසුපි එදසව නදයො. අයං

වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො තීහි ද්වාදරහි ආයූහනකම්මස්ස

සදෙොසත්තා, ගූථකුණපාදිභරිදතොපදෙදසොවියසාවජ්දජොති වුච්චති. 

145. සාවජ්කජන බහුලන්ති යස්ස සාවජ්ජදමව කායකම්මං බහු දහොති, 

අප්පං අනවජ්ජං; දසොසාවජ්දජනබහුලංකායකම්දමනසමන්නාගදතො, අප්පං
අනවජ්දජනාති වුච්චති. ඉතදරසුපි එදසව නදයො. දකො පන එවරූදපො

දහොතීති? දයොගාමධම්මතායවානිගමධම්මතාය වාකොචිකරහචිඋදපොසථං

සමාදියති, සීලානි පූදරති. අයං වුච්චතීති අයං එවරූදපො පුග්ගදලො තීහි
ද්වාදරහි ආයූහනකම්දමසු සාවජ්ජස්දසව බහුලතාය අනවජ්ජස්ස අප්පතාය 

වජ්ජබහුකලොතිවුච්චති. 
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යථා හි එකස්මිං පදෙදස දුබ්බණ්ණානි දුග්ගන්ධානි පුප්ඵානි 

රාසිකතානස්සු, දතසං උපරි තහං තහං අතිමුත්තකවස්සිකපාටලානි පතිතානි
භදවයයං. එවරූදපොඅයංපුග්ගදලොදවදිතබ්දබො.යථාපනඑකස්මිංපදෙදස

අතිමුත්තකවස්සිකපාටලානි රාසිකතානස්සු, දතසං උපරි තහං තහං
දුබ්බණ්ණදුග්ගන්ධානි බෙරපුප්ඵාදීනි පතිතානි භදවයයං. එවරූදපො තතිදයො
පුග්ගදලො දවදිතබ්දබො. චතුත්දථො පන තීහිපි ද්වාදරහි ආයූහනකම්මස්ස

නිද්දෙොසත්තා, චතුමධුරභරිතසුවණ්ණපාති විය ෙට්ඨබ්දබො. දතසු පඨදමො 
අන්ධබාලපුථුජ්ජදනො. දුතිදයො අන්තරන්තරා කුසලස්ස කාරදකො
දලොකියපුථුජ්ජදනො. තතිදයො දසොතාපන්දනො සකොගාමිඅනාගාමිදනොපි
එදතදනව සඞ්ගහිතා. චතුත්දථො ඛීණාසදවො. දසො හි එකන්දතන
අනවජ්දජොදයව.අයංඅඞ්ගුත්තරට්ඨකථාදයො. 

148. උග් ටිතඤ්ඤූආදීසු – උග් ටිෙඤ්ඤූති එත්ථ උග් ටිෙං නාම 

ඤාණුග් ාටනං, ඤාදණ උග් ටිතමත්දතදයව ජානාතීති අත්දථො. ස  

උො ටකවලායාති උොහාදර උොහටමත්දතදයව. ධම්මාභිසමකයොති

චතුසච්චධම්මස්සඤාදණනසද්ධිංඅභිසමදයො. අයංවුච්චතීතිඅයං‘චත්තාදරො
සතිපට්ඨානා’තිආදිනා නදයන සංඛිත්දතන මාතිකාය ඨපියමානාය
දෙසනානුසාදරනඤාණංදපදසත්වාඅරහත්තංගණ්හිතුං සමත්දථොපුග්ගදලො
උග් ටිතඤ්ඤූතිවුච්චති. 

149. විපඤ්චිතං විත්ථාරිතදමව අත්ථං ජානාතීති විපඤ්චිෙඤ්ඤූ. අයං 

වුච්චතීතිඅයංසඞ්ඛිත්දතනමාතිකංඨදපත්වාවිත්ථාදරනඅත්දථභාජියමාදන 
අරහත්තංපාපුණිතුංසමත්දථොපුග්ගදලොවිපඤ්චිතඤ්ඤූතිවුච්චති. 

150. උද්දෙසාදීහි දනතබ්දබොති කනකයයො. අනුපුබ්කබන ධම්මාභිසමකයො 

ක ොතීතිඅනුක්කදමනඅරහත්තප්පත්ති. 

151. බයඤ්ජනපෙදමව පරමං අස්සාති පෙපරකමො. න ොය ජාතියා

ධම්මාභිසමකයො ක ොතීති න දතන අත්තභාදවන ඣානං වා විපස්සනං වා
මග්ගං වාඵලංවානිබ්බත්දතතුංසක්දකොතීතිඅත්දථො. 

152. යුත්තපටිභානාදීසු – පටිභානං වුච්චති ඤාණම්පි, ඤාණස්ස
උපට්ඨිතවචනම්පි. තං ඉධ අධිප්දපතං. අත්ථයුත්තං කාරණයුත්තඤ්ච

පටිභානමස්සාති යුත්ෙප්පටිභාකනො. පුච්ඡිතානන්තරදමව සී ං බයාකාතුං

අසමත්ථතාය දනො මුත්තං පටිභානමස්සාති කනො මුත්ෙප්පටිභාකනො. ඉමිනා
නදයන දසසා දවදිතබ්බා. එත්ථ පන පඨදමො – කිඤ්චි කාලං වීමංසිත්වා

යුත්තදමවදපක්ඛති, තිපිටෙචූළනාගත්කථකරො විය.දසොකිරපඤ්හංපුට්දඨො 
පරිග්ගදහත්වායුත්තපයුත්තකාරණදමවකදථති. 
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දුතිදයො – පුච්ඡානන්තරදමව දයන වා දතන වා වචදනන පටිබාහති, 

වීමංසිත්වාපි ච යුත්තං න දපක්ඛති චතුනිොයිෙපණ්ඩිෙතිස්සත්කථකරො විය.

දසො කිර පඤ්හං පුට්දඨො පඤ්හපරිදයොසානම්පි නාගදමති, යං වා තං වා
කදථතිදයව.වචනත්ථංපනස්සවීමංසියමානං කත්ථචිනලග්ගති. 

තතිදයො – පුච්ඡාසමකාලදමවයුත්තං දපක්ඛති, තඞ්ඛණඤ්දඤව වචනං 

බයාකදරොති තිපිටෙචූළාභයත්කථකරො විය. දසොකිරපඤ්හංපුට්දඨොසී දමව

කදථති, යුත්තපයුත්තකාරදණොචදහොති. 

චතුත්දථො–පුට්දඨොසමාදනොදනවයුත්තංදපක්ඛති, නදයනවාදතන

වාපටිබාහිතුංසක්දකොතිතිබ්බන්ධකාරනිමුග්දගො වියදහොති ලාළුොයිත්කථකරො 
විය. 

156. ධම්මකථිදකසු – අප්පඤ්ච භාසතීති සම්පත්තපරිසාය දථොකදමව 

කදථති. අසහිෙඤ්චාති කදථන්දතො ච පන න අත්ථයුත්තං කාරණයුත්තං

කදථති. පරිසා චස්ස න කුසලා ක ොතීති දසොතුං නිසින්නපරිසා චස්ස
යුත්තායුත්තං කාරණාකාරණං සිලිට්ඨාසිලිට්ඨං න ජානාතීති අත්දථො. 

එවරූකපොති අයං එවංජාතිදකො බාලධම්මකථිදකො. එවංජාතිකාය බාලපරිසාය
ධම්මකථිදකොත්දවව නාමං ලභති. ඉමිනා නදයන සබ්බත්ථ අත්දථො

දවදිතබ්දබො. එත්ථ ච ද්දවදයව ජනා සභාවධම්මකථිකා, ඉතදර පන
ධම්මකථිකානංඅන්තදරපවිට්ඨත්තා එවංවුත්තා. 

157. වලාහකූපදමසු වලා ොතිදම ා. ගජ්ජිොතිථනිතා.තත්ථගජ්ජිත්වා
දනොවස්සනභාදවොනාමපාපදකො. මනුස්සාහියථාදෙදවොගජ්ජති‘සුවුට්ඨිකා
භවිස්සතී’ති බීජානි නීහරිත්වා වපන්ති. අථ දෙදව අවස්සන්දත දඛත්දත

බීජානි දඛත්දතදයව නස්සන්ති, දගදහ බීජානි දගදහදයව නස්සන්තීති
දුබ්භික්ඛං දහොති. දනො ගජ්ජිත්වා වස්සනභාදවොපි පාපදකොව. මනුස්සා හි
‘ඉමස්මිං කාදල දුබ්බුට්ඨිකා භවිස්සතී’ති නින්නට්ඨාදනසුදයව වප්පං 

කදරොන්ති. අථ දෙදවො වස්සිත්වා සබ්බබීජානි මහාසමුද්ෙං පාදපති, 
දුබ්භික්ඛදමව දහොති.ගජ්ජිත්වාවස්සනභාදවොපනභද්ෙදකො.තොහිසුභික්ඛං
දහොති.දනොගජ්ජිත්වා දනොවස්සනභාදවොඑකන්තපාපදකොව. 

භාසිො ක ොති කනො ෙත්ොති ‘ඉොනි ගන්ථධුරං පූදරස්සාමි, වාසධුරං

පූදරස්සාමී’ති කදථතිදයව, න පන උද්දෙසං ගණ්හාති, න කම්මට්ඨානං
භාදවති. 

ෙත්ොක ොතිකනොභාසිොති‘ගන්ථධුරංවා පූදරස්සාමිවාසධුරංවා’තින
භාසති.සම්පත්දතපනකාදලතමත්ථංසම්පාදෙති. ඉමිනා නදයනඉතදරපි
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පටුන 

දවදිතබ්බා.සබ්බංපදනතංපච්චයොයදකදනවකථිතං.එදකොහි‘අසුකදිවදස

නාම ොනංෙස්සාමී’තිසඞ් ංනිමන්දතති, සම්පත්තකාදලදනොකදරොති.අයං

පුග්ගදලො පුඤ්දඤන පරිහායති, භික්ඛුසඞ්ද ොපි ලාදභන පරිහායති. අපදරො 

සඞ් ං අනිමන්දතත්වාව සක්කාරං කත්වා ‘භික්ඛූ ආදනස්සාමී’ති න ලභති, 

සබ්දබ අඤ්ඤත්ථ නිමන්තිතා දහොන්ති. අයම්පි පුඤ්දඤන පරිහායති, 

සඞ්ද ොපි දතන ලාදභන පරිහායති. අපදරො පඨමං සඞ් ං නිමන්දතත්වා, 

පච්ඡාසක්කාරං කත්වාොනංදෙති, අයංකිච්චකාරීදහොති.අපදරොදනවසඞ් ං

නිමන්දතති, නොනංදෙති, අයං‘පාපපුග්ගදලො’තිදවදිතබ්දබො. 

158. මූසිකූපදමසු – ගාධංෙත්ො කනො වසිොතිඅත්තදනොආසයංබිලං 

කූපං ඛණති, දනො තත්ථ වසති, කිස්මිඤ්චිදෙව ඨාදන වසති, එවං

බිළාරාදිඅමිත්තවසං ගච්ඡති. ඛත්තාතිපි පාදඨො. වසිො කනො ගාධං ෙත්ොති

සයංන ඛණති, පදරනඛදතබිදලවසති, එවංජීවිතංරක්ඛති.තතියාද්දවපි

කදරොන්තී, ජීවිතං රක්ඛති. චතුත්ථා ද්දවපි අකදරොන්තී අමිත්තවසං ගච්ඡති.
ඉමාය පන උපමාය උපමිදතසු පුග්ගදලසු පඨදමො යථා සා මූසිකා ගාධං

ඛණති, එවංනවඞ්ගං සත්ථුසාසනංඋග්ගණ්හාති.යථාපනසාතත්ථනවසති, 

කිස්මිඤ්චිදෙව ඨාදන වසන්තී, අමිත්තවසං ගච්ඡති; තථා අයම්පි

පරියත්තිවදසන ඤාණං දපදසත්වා චතුසච්චධම්මං න පටිවිජ්ඣති, 
දලොකාමිසට්ඨාදනසුදයව චරන්දතො
මච්චුමාරකිදලසමාරදෙවපුත්තමාරසඞ්ඛාතානං අමිත්තානං වසං ගච්ඡති.

දුතිදයො යථා සා මූසිකා ගාධං න ඛණති, එවං නවඞ්ගං සත්ථුසාසනං න

උග්ගණ්හාති.යථාපනපදරනඛතබිදලවසන්තීජීවිතංරක්ඛති; එවං පරස්ස
කථංසුත්වාචතුසච්චධම්මංපටිවිජ්ඣිත්වාතිණ්ණංමාරානංවසංඅතික්කමති. 
ඉමිනානදයනතතියචතුත්දථසුපිඔපම්මසංසන්ෙනංදවදිතබ්බං. 

159. අම්බූපදමසු– ආමංපක්ෙවණ්ණීතිඅන්දතොආමංබහි පක්කසදිසං. 

පක්ෙංආමවණ්ණීති අන්දතො පක්කං බහිආමසදිසං. දසසද්වදයසුපි එදසව

නදයො. තත්ථ යථා අම්දබ අපක්කභාදවො ආමතා දහොති, එවං පුග්ගදලපි 

පුථුජ්ජනභාදවො ආමතා, අරියභාදවො පක්කතා. යථා ච තත්ථ පක්කසදිසතා

පක්කවණ්ණිතා; එවං පුග්ගදලපි අරියානං අභික්කමනාදිසදිසතා
පක්කවණ්ණිතාති – ඉමිනා නදයන උපමිතපුග්ගදලසු ඔපම්මසංසන්ෙනං
දවදිතබ්බං. 

160. කුම්භූපදමසු – කුම්කභොති  දටො. තුච්කඡොති අන්දතො රිත්දතො. 

පිහිකෙොති පිෙහිත්වාඨපිදතො. පුකරොතිඅන්දතොපුණ්දණො. විවකටොතිවිවරිත්වා
ඨපිදතො. උපමිතපුග්ගදලසු පදනත්ථ අන්දතො ගුණසාරවිරහිදතො තුච්දඡො
බාහිරදසොභනතායපිහිදතොපුග්ගදලො දවදිතබ්දබො.දසදසසුපිඑදසවනදයො. 
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161. උෙකරහදූපදමසු – උෙෙර කෙො තාව ජණ්ණුමත්දතපි උෙදක සති 
පණ්ණරසසම්භින්නවණ්ණත්තා වා බහලත්තා වා උෙකස්ස

අපඤ්ඤායමානතදලො උත්ොකනො ගම්භීකරොභාකසො නාම දහොති. තිදපොරිස
චතුදපොරිදසපි පන උෙදක සති අච්ඡත්තා උෙකස්ස පඤ්ඤායමානතදලො 

ගම්භීකරොඋත්ොකනොභාකසො නාමදහොති.උභයකාරණසම්භාවදතොපනඉතදර
ද්දව දවදිතබ්බා. පුග්ගදලොපි කිදලසුස්සෙභාවදතො ගුණගම්භීරතාය ච

අභාවදතො ගුණගම්භීරානං සදිදසහි අභික්කමාදීහි යුත්දතො උත්ොකනො

ගම්භීකරොභාකසො නාම.ඉමිනානදයනදසසාපිදවදිතබ්බා. 

162. බලීබද්දූපදමසු – බලීබද්කෙො තාවදයො අත්තදනොදගොගණං ට්දටති

උබ්දබදජති, පරදගොගදණ පන දසොරදතො සුඛසීදලො දහොති – අයං 

සෙගවචණ්කඩො කනො පරගවචණ්කඩො නාම. පුග්ගදලොපි අත්තදනො පරිසං 

 ට්දටන්දතො විජ්ඣන්දතො ඵරුදසන සමුොචරන්දතො, පරපරිසාය පන

දසොරච්චං නිවාතවුත්තිතං ආපජ්ජන්දතො සෙගවචණ්කඩො ක ොති කනො

පරගවචණ්කඩො නාමාති. ඉමිනා නදයන දසසාපි දවදිතබ්බා. නිද්දෙසවාදර

පදනත්ථ උබ්කබජිො ක ොතීති  ට්දටත්වා විජ්ඣිත්වා උබ්දබගප්පත්තං
කදරොතිච්දචවඅත්දථො. 

163. ආසීවිසූපදමසු – ආසීවිකසො තාව යස්ස විසං ආසුං ආගච්ඡති සී ං 

ඵරති; ද ොරං පන න දහොති, චිරකාලං න පීදළති – අයං ආගෙවිකසො කනො 

ක ොරවිකසො. දසසපදෙසුපි එදසව නදයො. පුග්ගලවිභාජනං පන
උත්තානත්ථදමව. 

164. අනනුවිච්ච අපරිකයොගාක ත්වා අවණ්ණාර ස්ස වණ්ණං භාසිො 

ක ොතීතිආදීසු අනනුවිච්චාති අතුලයිත්වා, අපරිග්ගණ්හිත්වා. 

අපරිකයොගාක ත්වාතිපඤ්ඤායගුදණ අදනොගාදහත්වා. 

166. භූෙංෙච්ඡන්තිවිජ්ජමානදතොභූතං, අවිපරීතදතො ෙච්ඡං.ොකලනාති

යුත්තපයුත්තකාදලන. ෙත්ර ොලඤ්ඤූක ොතීතියමිෙං කාදලනාතිවුත්තං.තත්ර

දයො පුග්ගදලො කාලඤ්ඤූ දහොති, කාලං ජානාති, තස්ස පඤ්හස්ස

දවයයාකරණත්ථාය ‘‘ඉමස්මිං කාදල පුච්ඡිදතනාපි මයා න කදථතබ්බා, 

ඉමස්මිංකාදල කදථතබ්බා’’ති – අයං කාදලනභණතිනාම. උකපක්ඛකෙො

වි රතීති මජ්ඣත්තභූතායඋදපක්ඛායඨිදතොහුත්වාවිහරති.දසසංසබ්බත්ථ
උත්තානත්ථදමව. 

167. උට්ඨානඵලූපජීවීතිආදීසු – දයො උට්ඨානවීරිදයදනව දිවසං

වීතිනාදමත්වාතස්ස නිස්සන්ෙඵලමත්තංකිඤ්චිදෙවලභිත්වාජීවිකංකප්දපති, 
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තංපනඋට්ඨානංආගම්ම කිඤ්චිපුඤ්ඤඵලංනපටිලභති, තංසන්ධාය යස්ස

පුග්ගලස්ස උට්ඨ කෙොතිආදි වුත්තං. ෙතූපරි කෙවාති තදතො උපරි 

බ්රහ්මකායිකාෙදයො දෙවා. දතසඤ්හි උට්ඨානවීරිදයන කිච්චං නාම නත්ථි.

පුඤ්ඤඵලදමව උපජීවන්ති. පුඤ්ඤවකෙො චාති ඉෙං පුඤ්ඤවන්දත 
ඛත්තියබ්රාහ්මණාෙදයො දචව භුම්මදෙදව ආදිං කත්වා
නිම්මානරතිපරිදයොසාදන දෙදව ච සන්ධාය වුත්තං. සබ්දබපි දහදත
වායාමඵලඤ්දචව පුඤ්ඤඵලඤ්ච අනුභවන්ති. දනරයිකා පන දනව

උට්ඨාදනන ආජීවං උප්පාදෙතුං සක්දකොන්ති, නාපි දනසං පුඤ්ඤඵදලන
දකොචිආජීදවොඋප්පජ්ජති. 

168. තමාදීසු – ‘‘නීදච කුදල පච්චාජාදතො’’තිආදිදකන තදමන

යුත්දතොති ෙකමො. කායදුච්චරිතාදීහි පුනනිරයතමූපගමනදතො ෙමපරායකණො.

කනසාෙකුකලති මිගලුද්ෙකාදීනං කුදල. කවනකුකලති විලීවකාරකුදල. 

රථොරකුකලති චම්මකාරකුදල. පුක්කුසකුකලති පුප්ඵඡඩ්ඩකකුදල. 

ෙසිරවුත්තිකෙති දුක්ඛවුත්තිදක. දුබ්බණ්කණොති පංසුපිසාචදකො විය

ඣාමඛාණුවණ්දණො. දුද්ෙසිකෙොති විජාතමාතුයාපි අමනාපෙස්සදනො. 

ඔකෙොටිමකෙොති ලකුණ්ඩදකො. ොකණොති එකක්ඛිකාදණො වා

උභයක්ඛිකාදණොවා. කුණීතිඑකහත්ථකුණීවාඋභයහත්ථකුණී වා. ඛඤ්කජොති

එකපාෙඛඤ්දජොවාඋභයපාෙඛඤ්දජොවා. පක්ඛ කෙොතිහතපක්දඛොපීඨසප්පී. 

පදීකපයයස්සාතිදතලකපල්ලකාදිදනොපදීපූපකරණස්ස. එවංපුග්ගකලොෙකමො

ක ොති ෙමපරායකණොති එත්ථ එදකො පුග්ගදලො බහිද්ධා ආදලොකං අදිස්වා
මාතුකුච්ඡිස්මිඤ්දඤව කාලං කත්වා අපාදයසු නිබ්බත්තන්දතො සකදලපි 

කප්දප සංසරති. දසොපි තදමො තමපරායදණොව. දසො පන කුහකපුග්ගදලො
භදවයය.කුහකස්සහි එවරූපානිබ්බත්තිදහොතීතිවුත්තං. 

එත්ථ ච නීකච කුකල පච්චාජාකෙො ක ොති චණ්ඩාලකුකල වාතිආදීහි

ආගමනවිපත්ති දචව පුබ්බුප්පන්නපච්චයවිපත්ති ච ෙස්සිතා. ෙලිද්කෙතිආදීහි

පවත්තිපච්චයවිපත්ති. ෙසිරවුත්තිකෙතිආදීහි ආජීවුපායවිපත්ති. 

දුබ්බණ්කණොතිආදීහි රූපවිපත්ති. බ ්වාබාකධොතිආදීහි

දුක්ඛකාරණසමාදයොදගො. න ලාභීතිආදීහි සුඛකාරණවිපත්ති දචව

උපදභොගවිපත්ති ච. ොකයන දුච්චරිෙන්තිආදීහි තමපරායණභාවස්ස

කාරණසමාදයොදගො. ොයස්ස කභොතිආදීහි සම්පරායිකතමූපගදමො.
සුක්කපක්දඛො වුත්තපටිපක්ඛනදයනදවදිතබ්දබො. 

අපිදචත්ථ තිවිධාය කුලසම්පත්තියා පච්චාජාතිආදිදකන දජොතිනා 

යුත්තදතො කජොති, ආදලොකභූදතොති වුත්තං දහොති. කායසුචරිතාදීහි පන 

සග්ගූපපත්තිදජොතිභාවූපගමනදතො කජොතිපරායකණො. ඛත්තියම ාසාලකුකල 
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වාතිආදීසු ඛත්තියම ාසාලාති ඛත්තියා මහාසාරා මහාසාරප්පත්තා ඛත්තියා.

දයසඤ්හිඛත්තියානංදහට්ඨිමන්දතන දකොටිසතංනිධානගතංදහොති, තදයො

කහාපණකුම්භා වළඤ්ජනත්ථාය දගහමජ්දඣරාසිංකත්වා ඨපිතා දහොන්ති, 
දත ඛත්තියමහාසාලා නාම. දයසං බ්රාහ්මණානං අසීතිදකොටිධනං නිහිතං 

දහොති, දියඩ්දඪොකහාපණකුම්දභොවළඤ්ජනත්ථායදගහමජ්දඣරාසිංකත්වා

ඨපිදතො දහොති, දත බ්රා ්මණම ාසාලා නාම. දයසං ගහපතීනං

චත්තාලීසදකොටිධනං නිහිතං දහොති, කහාපණකුම්දභො වළඤ්ජත්ථාය

දගහමජ්දඣරාසිංකත්වාඨපිදතොදහොති, දත ග පතිම ාසාලා නාම.දතසං

කුදලති අත්දථො. අඩ්කෙති ඉස්සදර. නිධානගතධනස්ස මහන්තතාය 

ම ද්ධකන. සුවණ්ණරජතභාජනාදීනං උපදභොගභණ්ඩානං මහන්තතාය 

ම ාකභොකග. නිධානගතස්ස ජාතරූපරජතස්ස පහූතතාය පහූෙජාෙරූපරජකෙ. 

විත්තූපකරණස්ස තුට්ඨිකරණස්ස පහූතතාය පහූෙවිත්තූපෙරකණ. 

දගොධනාදීනඤ්ච සත්තවිධධඤ්ඤානඤ්ච පහූතතාය පහූෙධනධඤ්කඤ.

අභිරූකපොති සුන්ෙරරූදපො. ෙස්සනීකයොති අඤ්ඤං කම්මං පහාය දිවසම්පි

පස්සිතබ්බයුත්දතො. පාසාදිකෙොතිෙස්සදනදනවචිත්තපසාොවදහො. පරමායාති

උත්තමාය. වණ්ණකපොක්ඛරොයාති දපොක්ඛරවණ්ණතාය. දපොක්ඛරං වුච්චති

සරීරං.තස්සවණ්ණසම්පත්තියාතිඅත්දථො. සමන්නාගකෙොතිඋදපදතො. 

169. ඔණදතොණතාදීසු – දිට්ඨධම්මිකායවාසම්පරායිකායවා සම්පත්තියා

විරහිදතො ඔණකෙො. නීදචො, ලාමදකොතිඅත්දථො. තබ්බිපක්ඛදතො උණ්ණකෙො. 

උච්දචො, උග්ගදතොති අත්දථො. දසසදමත්ථ තමාදීසු වුත්තනදයදනව

දවදිතබ්බං. අපිච – ඔණකෙොණකෙොති ඉොනි නීදචො, ආයතිම්පි නීදචොව

භවිස්සති. ඔණතුණ්ණකෙොති ඉොනි නීදචො, ආයතිං උච්දචො භවිස්සති. 

උණ්ණකෙොණකෙොති ඉොනි උච්දචො, ආයතිං නීදචො භවිස්සති. 

උණ්ණතුණ්ණකෙොතිඉොනිඋච්දචො, ආයතිම්පිඋච්දචොව භවිස්සතීති. 

170. රුක්ඛූපදමසු – රුක්දඛො තාව කඵග්ගුසාරපරිවාකරොති 

වනදජට්ඨකරුක්දඛො සයං දඵග්ගු දහොති, පරිවාරරුක්ඛා පනස්ස සාරා 
දහොන්ති.ඉමිනානදයනදසසාදවදිතබ්බා.පුග්ගදලසුපනසීලසාරවිරහදතො

දඵග්ගුතා, සීලාචාරසමන්නාගදමනචසාරතාදවදිතබ්බා. 

171. රූපප්පමාණාදීසු – සම්පත්තියුත්තං රූපං පමාණං කදරොතීති 

රූපප්පමාකණො. තත්ථ පසාෙං ජදනතීති රූපප්පසන්කනො. කිත්තිසද්ෙභූතං

ද ොසං පමාණං කදරොතීති ක ොසප්පමාකණො. ආදරොහං වාතිආදීසු පන – 

ආකරො න්ති උච්චත්තනං. පරිණා න්ති කිසථූලභාවාපගතං

පරික්දඛපසම්පත්තිං. සණ්ඨානන්ති අඞ්ගපච්චඞ්ගානං

දී රස්සවට්ටතාදියුත්තට්ඨාදනසුතථාභාවං. පාරිපූරින්තියථාවුත්තප්පකාරානං
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අනූනතං, ලක්ඛණපරිපුණ්ණභාවං වා. පරවණ්ණනායාති පදරහි පරම්මුඛා

නිච්ඡාරිතාය ගුණවණ්ණනාය. පරකථොමනායාති පදරහි ථුතිවදසන 

ගාථාදිඋපනිබන්ධදනනවුත්තායදථොමනාය. පරපසංසනායාතිපදරහි සම්මුඛා

වුත්තාය පසංසාය. පරවණ්ණ ාරිොයාති පරම්පරථුතිවදසන පදරහි
පවත්තිතායවණ්ණහරණාය. 

172. චීවරලූඛන්ති චීවරස්ස දුබ්බණ්ණාදිභාදවන ලූඛතං. පත්ෙලූඛන්ති

භාජනස්ස වණ්ණසණ්ඨානවත්ථූහි ලූඛතං. කසනාසනලූඛන්ති

නාටකාදිසම්පත්තිවිරදහන දසනාසනස්ස ලූඛතං. විවිධන්ති

අදචලකාදිභාදවනඅදනකප්පකාරං. දුක්ෙරොරිෙන්තිසරීරතාපනං. 

අපදරො නදයො – ඉදමසු හි චතූසු පුග්ගදලසු රූදප පමාණං ගදහත්වා 
පසන්දනො රූපප්පමාදණො නාම. රූපප්පසන්දනොති තස්දසව අත්ථවචනං.
ද ොදස පමාණං ගදහත්වා පසන්දනො ද ොසප්පමාදණො නාම.
චීවරලූඛපත්තලූදඛසු පමාණං ගදහත්වා පසන්දනො ලූඛප්පමාදණො නාම.
ධම්දම පමාණං ගදහත්වා පසන්දනො ධම්මප්පමාදණො නාම. ඉතරානි 
දතසංදයව අත්ථවචනානි. සබ්බසත්දත ච තදයො දකොට්ඨාදස කත්වා ද්දව

දකොට්ඨාසා රූපප්පමාණා, එදකො න රූපප්පමාදණො. පඤ්ච දකොට්ඨාදස

කත්වාචත්තාදරොදකොට්ඨාසා ද ොසප්පමාණා, එදකොනද ොසප්පමාදණො.ෙස

දකොට්ඨාදසකත්වානවදකොට්ඨාසාලූඛප්පමාණා, එදකොනලූඛප්පමාදණො.

සතසහස්සං දකොට්ඨාදසකත්වාපනඑදකොදකොට්ඨාදසොවධම්මප්පමාදණො, 
දසසානධම්මප්පමාණා.එවමයංචතුප්පමාදණොදලොකසන්නිවාදසො. 

එතස්මිං චතුප්පමාදණ දලොකසන්නිවාදස බුද්දධසු අප්පසන්නා මන්ො, 
පසන්නාවබහුකා.රූපප්පමාණස්ස හි බුද්ධරූපදතො උත්තරි පසාොවහංරූපං
නාම නත්ථි.ද ොසප්පමාණස්සබුද්ධානංකිත්තිද ොසදතොඋත්තරිපසාොවදහො
ද ොදසො නාම නත්ථි. ලූඛප්පමාණස්ස කාසිකානි වත්ථානි මහාරහානි 

කඤ්චනභාජනානි තිණ්ණං උතූනං අනුච්ඡවිදක සබ්බසම්පත්තියුත්දත 
පාසාෙවදර පහාය පංසුකූලචීවරදසලමයපත්තරුක්ඛමූලාදිදසනාසනදසවිදනො
බුද්ධස්ස භගවදතො ලූඛදතො උත්තරි පසාොවහං අඤ්ඤං ලූඛං නාම නත්ථි.
ධම්මප්පමාණස්ස සදෙවදක දලොදක අසාධාරණසීලාදිගුණස්ස තථාගතස්ස
සීලාදිගුණදතො උත්තරි පසාොවදහො අඤ්දඤො සීලාදිගුදණො නාමනත්ථි. ඉති
භගවාඉමංචතුප්පමාණිකංදලොකසන්නිවාසංමුට්ඨිනාගදහත්වාවිය ඨිදතොති. 

173. අත්තහිතාය පටිපන්නාදීසු– සීලසම්පන්කනොතිසීදලනසම්පන්දනො 

සමන්නාගදතො. සමාධිසම්පන්කනොතිආදීසුපි එදසව නදයො. එත්ථ ච සීලං

දලොකියදලොකුත්තරං කථිතං. තථා සමාධිපඤ්ඤා ච. විමුත්ති 

අරහත්තඵලවිමුත්තිදයව. ඤාණෙස්සනං එකූනවීසතිවිධං 
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පච්චදවක්ඛණඤාණං. කනො පරන්තිආදීසු – පරපුග්ගලං ‘‘තයාපි 

සීලසම්පන්දනන භවිතුං වට්ටතී’’ති වත්වා යථා සීලං සමාදියති, එවං න

සමාෙදපති, න ගණ්හාදපති. එදසව නදයො සබ්බත්ථ. එදතසු පන චතූසු

පඨදමො වක්කලිත්දථරසදිදසො දහොති. දුතිදයො උපනන්ෙසකයපුත්තසදිදසො. 
තතිදයො සාරිපුත්තදමොග්ගල්ලානත්දථරසදිදසො.චතුත්දථොදෙවෙත්තසදිදසොති
දවදිතබ්දබො. 

174. අත්තන්තපාදීසු – අත්තානං තපති දුක්ඛාදපතීති අත්ෙන්ෙකපො. 

අත්තදනො පරිතාපනානුදයොගං අත්ෙපරිොපනානුකයොගං. අකචලකෙොති

නිච්දචදලො, නග්දගො. මුත්ොචාකරොති විසට්ඨාචාදරො. උච්චාරකම්මාදීසු 

දලොකියකුලපුත්තාචාදරන විරහිදතො ඨිතදකොව උච්චාරං කදරොති, පස්සාවං

කදරොති, ඛාෙති, භුඤ්ජති ච.  ත්ථාපකලඛකනොතිහත්දථපිණ්ඩම්හිනිට්ඨිදත 
ජිව්හාය හත්ථං අපදලඛති. උච්චාරං වා කත්වා හත්ථස්මිඤ්දඤව
ෙණ්ඩකසඤ්ඤී හුත්වා හත්දථන අපදලඛතීති ෙස්දසති. දත කිර ෙණ්ඩකං
සත්දතොති පඤ්ඤදපන්ති. තස්මා දතසං පටිපෙං පූදරන්දතො එවං කදරොති.

භික්ඛාගහණත්ථං ‘එහි භද්ෙන්දත’ති වුත්දතො, න එතීති නඑහිභද්ෙන්තිකෙො. 

දතන හි ‘තිට්ඨ භද්ෙන්දත’ති වුත්දතොපි න තිට්ඨතීති නතිට්ඨභද්ෙන්තිකෙො. 
තදුභයම්පි දහතංතිත්ථියා ‘‘එතස්සවචනංකතංභවිස්සතී’’තිනකදරොන්ති. 

අභි ටන්තිපුදරතරංගදහත්වාආහටංභික්ඛං. උද්දිස්සෙෙන්ති‘‘ඉමංතුම්දහ

උද්දිස්ස කත’’න්ති එවං ආදරොචිතභික්ඛං. න නිමන්ෙනන්ති ‘‘අසුකං නාම
කුලං වා වීථිං වා ගාමං වා පවිදසයයාථා’’ති එවං නිමන්තිතභික්ඛම්පි න

සාදියති, නගණ්හාති. 

න කුම්භිමුඛාතිකුම්භිදතොඋද්ධරිත්වා දියයමානංභික්ඛංන ගණ්හාති. න

ෙකළොපිමුඛාති ෙකළොපීති උක්ඛලි, පච්ඡි වා. තදතොපි න ගණ්හාති. කස්මා? 

කුම්භී කදළොපිදයොකටච්ඡුනාපහාරංලභන්තීති. නඑළෙමන්ෙරන්ති උම්මාරං

අන්තරං කත්වා දියයමානං න ගණ්හාති. කස්මා? අයං මං නිස්සාය 

අන්තරකරණං ලභතීති. ෙණ්ඩමුසකලසුපි එදසව නදයො. ද්වින්නන්ති ද්වීසු

භුඤ්ජමාදනසු එකස්මිං උට්ඨාය දෙන්දත න ගණ්හති. කස්මා? 

කබළන්තරාදයො දහොතීති. න ගබ්භිනියාතිආදීසු පන ගබ්භිනියා කුච්ඡියං

ොරදකොකිලමති. පායන්තියා ොරකස්ස ඛීරන්තරාදයොදහොති. පුරිසන්ෙරගොය 

රතිඅන්තරාදයො දහොතීති න ගණ්හාති න සඞ්කිත්තීසූති සඞ්කිත්දතත්වා
කතභත්දතසු. දුබ්භික්ඛසමදය කිර අදචලකසාවකා අදචලකානං අත්ථාය

තදතොතදතොතණ්ඩුලාදීනිසමාෙදපත්වා භත්තංපචන්ති, උක්කට්ඨාදචලදකො

තදතොනපටිග්ගණ්හාති. නයත්ථසාතියත්ථසුනදඛො ‘පිණ්ඩංලභිස්සාමී’ති

උපට්ඨිදතොදහොති, තත්ථතස්සඅෙත්වාආහටංනගණ්හාති.කස්මා? එතස්ස
පිණ්ඩන්තරාදයොදහොතීති. 
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පටුන 

සණ්ඩසණ්ඩචාරිනීතිසමූහසමූහචාරිනී. සදච හි අදචලකං දිස්වා ‘ඉමස්ස

භික්ඛං ෙස්සාමා’ති මානුස්සකා භත්තදගහං පවිසන්ති, දතසු ච පවිසන්දතසු

කදළොපිමුඛාදීසු නිලීනා මක්ඛිකා උප්පතිත්වා සණ්ඩසණ්ඩා චරන්ති, තදතො

ආහටං භික්ඛං න ගණ්හාති. කස්මා? මං නිස්සාය මක්ඛිකානං 

දගොචරන්තරාදයො ජාදතොති. ථුකසොෙෙන්ති සබ්බසස්සසම්භාදරහි කතං 
දසොවීරකං. එත්ථ ච සුරාපානදමව සාවජ්ජං. අයං පන එතස්මිම්පි

සාවජ්ජසඤ්ඤී. එොගාරිකෙොති දයො එකස්මිංදයව දගදහ භික්ඛං ලභිත්වා

නිවත්තති. එොකලොපිකෙොති දයො එදකදනව ආදලොදපන යාදපති. 

ද්වාගාරිොදීසුපි එදසව නදයො. එකිස්සාපි ෙත්තියාති එකාය ෙත්තියා. ෙත්ති

නාමඑකාඛුද්ෙකපාතිදහොති, යත්ථ අග්ගභික්ඛංපක්ඛිපිත්වාඨදපන්ති. 

එොහිෙන්ති එකදිවසන්තරිකං. අඩ්ෙමාසිෙන්ති අඩ්ඪමාසන්තරිකං. 

පරියායභත්ෙකභොජනන්ති වාරභත්තදභොජනං. එකාහවාදරන ද්වීහවාදරන 

සත්තාහවාදරනඅඩ්ඪමාසවාදරනාති–එවංදිවසවාදරනආභතභත්තදභොජනං. 

සාෙභක්කඛොතිඅල්ලසාකභක්දඛො. සාමාෙභක්කඛොතිසාමාකතණ්ඩුලභක්දඛො.

නීවාරාදීසු – නීවාරා නාම තාව අරඤ්දඤ සයං ජාතා වීහිජාති. ෙද්දුලන්ති

චම්මකාදරහි චම්මං විලිඛිත්වා ඡඩ්ඩිතකසටං.  ටං වුච්චති සිදලදසොපි, 

දසවාදලොපි කණිකාරාදිරුක්ඛනියයාදසොපි. ෙණන්ති කුණ්ඩකං. ආචාකමොති
භත්තඋක්ඛලිකාය ලග්දගො ඣාදමොෙදනො. තං ඡඩ්ඩිතට්ඨාදන ගදහත්වා

ඛාෙති. ‘‘ඔෙනකඤ්ජිය’’න්තිපි වෙන්ති. පිඤ්ඤාොෙදයො පාකටා එව. 

පවත්ෙඵලකභොජීති පතිතඵලදභොජී. 

සාණානීති සාණවාකදචලානි. මසාණානීති මිස්සකදචලානි. ඡවදුස්සානීති
මතසරීරදතොඡඩ්ඩිතවත්ථානි.එරකතිණාදීනිවා ගන්දථත්වාකතනිවාසනානි. 

පංසුකූලානීති පථවියං ඡඩ්ඩිතනන්තකානි. තිරීටානීති රුක්ඛත්තචවත්ථානි. 

අජිනන්ති අජිනමිගචම්මං. අජිනක්ඛිපන්ති තදෙව මජ්දඣ ඵාලිතං.

සඛුරකන්තිපි වෙන්ති. කුසචීරන්ති කුසතිණානි ගන්දථත්වා කතචීරකං. 

වාෙචීරඵලෙචීකරසුපි එදසව නදයො. කෙසෙම්බලන්ති මනුස්සදකදසහි

කතකම්බලං. යං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘දසයයථාපි, භික්ඛදව, යානි කානිචි
තන්තාවුතානංවත්ථානංදකසකම්බදලොදතසං පතිකුට්දඨොඅක්ඛායතී’’ති(අ.

නි. 3.138). වාළෙම්බලන්ති අස්සවාළාදීහි කතකම්බලං. උලූෙපක්ඛන්ති

උලූකපත්තානි ගන්දථත්වාකතනිවාසනං. උබ්භට්ඨකෙොතිඋද්ධංඨිතදකො. 

උක්කුටිෙප්පධානමනුයුත්කෙොති උක්කුටිකවීරියං අනුයුත්දතො.
ගච්ඡන්දතොපි උක්කුටිදකොව හුත්වා උප්පතිත්වා උප්පතිත්වා ගච්ඡති. 

ෙණ්ටොපස්සයිකෙොති අයකණ්ටදක වා පකතිකණ්ටදක වා භූමියං

දකොට්දටත්වාතත්ථචම්මංඅත්ථරිත්වාඨානචඞ්කමාදීනි කදරොති. කසයයන්ති
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සයන්දතොපි තත්දථව දසයයං කප්දපති. සායං තතියමස්සාති සායෙතියෙං. 

‘‘පාදතො, මජ්ඣන්හිදක, සායන්තිදිවසස්සතික්ඛත්තුංපාපංපවාදහස්සාමී’’ති
උෙදකොදරොහනානුදයොගංඅනුයුත්දතො විහරති. 

175. පරං තපතීති පරන්ෙකපො. පදරසං පරිතාපනානුදයොගං 

පරපරිොපනානුකයොගං. ඔරබ්භිකාදීසු – උරබ්භා වුච්චන්ති එළකා. උරබ්දභ

හනතීති ඔරබ්භිකෙො. සූෙරිොදීසුපි – එදසව නදයො. ලුද්කෙොති ොරුදණො

කක්ඛදළො. මච්ඡ ාෙකෙොති මච්ඡබන්දධො දකවට්දටො. බන්ධනාගාරිකෙොති

බන්ධනාගාරදගොපදකො. කුරූරෙම්මන්ොතිොරුණකම්මන්තා. 

176. මුද්ධාවසිත්කෙොති ඛත්තියාභිදසදකන මුද්ධනි අභිසිත්දතො. 

පුරත්ථිකමන නගරස්සාති නගරදතො පුරත්ථිමදිසාය. සන්ධාගාරන්ති

යඤ්ඤසාලං. ඛරාජිනං නිවාකසත්වාති සඛුරං අජිනචම්මං නිවාදසත්වා. 

සප්පිකෙකලනාතිසප්පිනාචදතදලනච.ඨදපත්වාහිසප්පිංඅවදසදසො දයො

දකොචි ස්දනදහො දතලන්ති වුච්චති. ෙණ්ඩුවමාකනොති නඛානං ඡින්නත්තා

කණ්ඩුවිතබ්බකාදල දතන කණ්ඩුවමාදනො. අනන්ෙරහිොයාති අසන්ථතාය. 

සරූපවච්ඡායාතිසදිසවච්ඡාය.සදචගාවීදසතාදහොති, වච්දඡොපිදසතදකොව 

සදචකබරාවා, රත්තාවා, වච්දඡොපිතාදිදසොවාති–එවංසරූපවච්ඡාය. කසො

එවමා ාති දසොරාජාඑවංවදෙති. වච්ඡෙරාතිතරුණවච්ඡකභාවංඅතික්කන්තා 

බලවවච්ඡා. වච්ඡෙරීසුපි එදසව නදයො. බරිහිසත්ථායාති
පරික්දඛපකරණත්ථායදචවයඤ්ඤභූමියං අත්ථරණත්ථායච. 

177. දිට්කඨව ධම්කමති ඉමස්මිංදයව අත්තභාදව. නිච්ඡාකෙොති ඡාතං

වුච්චති තණ්හා, සා අස්සනත්ථීතිනිච්ඡාදතො. සබ්බකිදලසානං නිබ්බුතත්තා 

නිබ්බුකෙො. අන්දතො තාපනකිදලසානං අභාවා සීතදලො ජාදතොති සීතීභූකෙො. 

ඣානමග්ගඵලනිබ්බානසුඛානි පටිසංදවදෙතීති සුඛප්පටිසංකවදී. බ්ර ්මභූකෙන

අත්ෙනාතිදසට්ඨභූදතනඅත්තනා. 

ඉමං පන පුග්ගලං බුද්ධුප්පාෙදතො පට්ඨාය ෙස්දසතුං – ඉධ

ෙථාගකෙොතිආදිමාහ.තත්ථ ෙථාගකෙොති අට්ඨහිකාරදණහිභගවාතථාගදතො

– තථා ආගදතොති තථාගදතො, තථා ගදතොති තථාගදතො, තථලක්ඛණං 

ආගදතොති තථාගදතො, තථධම්දම යාථාවදතො අභිසම්බුද්දධොති තථාගදතො, 

තථෙස්සිතාය තථාගදතො, තථාවාදිතාය තථාගදතො, තථාකාරිතාය තථාගදතො, 

අභිභවනට්දඨන තථාගදතොති. අර ං සම්මාසම්බුද්කධොතිආදීනි විසුද්ධිමග්කග 

විත්ථාරිතාදනව. ෙං ධම්මන්තිතංවුත්තප්පකාරසම්පෙංධම්මං. සුණාතිග පති 

වාති කස්මා පඨමං ගහපතිං නිද්දිසති? නිහතමානත්තා උස්සන්නත්තා ච. 
දයභුදයයන හි ඛත්තියකුලදතො පබ්බජිතා ජාතිං නිස්සාය මානං කදරොන්ති. 
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බ්රාහ්මණකුලා පබ්බජිතා මන්දත නිස්සාය මානං කදරොන්ති. හීනජච්චකුලා
පබ්බජිතා අත්තදනොවිජාතිතායපතිට්ඨාතුංනසක්දකොන්ති.ගහපතිොරකාපන
කච්දඡහි දසෙං මුඤ්චන්දතහි පිට්ඨියා දලොණං පුප්ඵමානාය භූමිං කසිත්වා
තාදිසස්සමානස්සඅභාවදතො නිහතමානෙප්පාදහොන්ති.දතපබ්බජිත්වාමානං
වා ෙප්පං වා අකත්වායථාබලං බුද්ධවචනං උග්ගදහත්වා විපස්සනායකම්මං
කදරොන්තා සක්දකොන්ති අරහත්දත පතිට්ඨාතුං. ඉතදරහි ච කුදලහි

නික්ඛමිත්වා පබ්බජිතා නාම න බහුකා, ගහපතිකාව බහුකා. ඉති
නිහතමානත්තාඋස්සන්නත්තාචපඨමංගහපතිං නිද්දිසතීති. 

අඤ්ඤෙරස්මිංවාතිඉතදරසංවාකුලානං අඤ්ඤතරස්මිං. පච්චාජාකෙොති

පතිජාදතො. ෙථාගකෙසද්ධංපටිලභතීතිපරිසුද්ධං ධම්මං සුත්වාධම්මස්සාමිම්හි

තථාගදත ‘‘සම්මාසම්බුද්දධො වත දසො භගවා’’ති සද්ධං පටිලභති. ඉති

පටිසඤ්චික්ඛතීති එවං පච්චදවක්ඛති. සම්බාකධො  රාවාකසොති සදචපි

සට්ඨිහත්දථ දරදයොජනසතන්තදරපිවා ද්දවජායම්පතිකාවසන්ති, තථාපි

දනසංසකිඤ්චනසපලිදබොධට්දඨන රාවාදසොසම්බාදධොදයව. රකජොපකථොති
රාගරජාදීනං උට්ඨානට්ඨානන්ති මහාඅට්ඨකථායං වුත්තං. ආගමනපදථොතිපි

වත්තුං වට්ටති. අලග්ගනට්දඨන අබ්දභොකාදසො වියාති අබ්කභොොකසො. 
පබ්බජිදතො හි කූටාගාරරතනපාසාදෙ ච දෙවවිමානාදීසු ච

සුපිහිතද්වාරවාතපාදනසුපටිච්ඡන්දනසුවසන්දතොපිදනවලග්ගති, න සජ්ජති, 
නබජ්ඣති.දතනවුත්තං–‘‘අබ්දභොකාදසොපබ්බජ්ජා’’ති. 

අපිච–සම්බාදධො රාවාදසොකුසලකිරියායඔකාසාභාවදතො.රදජොපදථො 
අසංවුතසඞ්කාරට්ඨානං විය රජානං කිදලසරජානං සන්නිපාතට්ඨානදතො.

අබ්දභොකාදසො පබ්බජ්ජා කුසලකිරියාය යථාසුඛං ඔකාසසම්භාවදතො. නයිෙං

සුෙරං…කප.… පබ්බකජයයන්ති එත්ථ අයං සඞ්දඛපකථා – යදෙතං
සික්ඛත්තයබ්රහ්මචරියං එකම්පි දිවසං අඛණ්ඩං කත්වා චරිමකචිත්තං

පාදපතබ්බතාය එෙන්ෙපරිපුණ්ණං. එකදිවසම්පි ච කිදලසමදලන අමලිනං

කත්වා චරිමකචිත්තං පාදපතබ්බතාය එෙන්ෙපරිසුද්ධං. සඞ්ඛලිඛිෙං 
ලිඛිතසඞ්ඛසදිසං දධොතසඞ්ඛසප්පටිභාගං චරිතබ්බං. ඉෙං න සුකරං අගාරං
අජ්ඣාවසතා අගාරමජ්දඣවසන්දතනඑකන්තපරිපුණ්ණං…දප.…චරිතුං–
‘‘යංනූනාහං දකදස ච මස්සුඤ්ච ඔහාදරත්වා කසායරසපීතතාය කාසායානි
බ්රහ්මචරියං චරන්තානං අනුච්ඡවිකානි වත්ථානි අච්ඡාදෙත්වා පරිෙහිත්වා
අගාරස්මානික්ඛමිත්වාඅනගාරියංපබ්බදජයය’’න්ති. එත්ථචයස්මාඅගාරස්ස

හිතංකසිවාණිජ්ජාදිකම්මං ‘‘අගාරිය’’න්ති වුච්චති, තඤ්ච පබ්බජ්ජායනත්ථි, 

තස්මාපබ්බජ්ජා‘‘අනගාරිය’’න්තිඤාතබ්බා. ෙංඅනගාරියං.පබ්බකජයයන්ති 

පටිපජ්දජයයං. අප්පංවාතිසහස්සදතො දහට්ඨාදභොගක්ඛන්දධොඅප්දපොනාම
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දහොති, සහස්සදතොපට්ඨාය මහා. අබන්ධනට්දඨනඤාතිදයව ඤාතිපරිවට්කටො. 

දසොපිවීසතියාදහට්ඨා අප්දපොදහොති, වීසතියාපට්ඨායමහා. 

178. භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනොති යා භික්ඛූනං අධිසීලසඞ්ඛාතා 

සික්ඛා, තඤ්ච. යත්ථ දචදත සහ ජීවන්ති, එකජීවිකා සභාගවුත්තිදනො

දහොන්ති, තං භගවතා පඤ්ඤත්තසික්ඛාපෙසඞ්ඛාතං සාජීවඤ්ච. තත්ථ

සික්ඛනභාදවන සමාපන්දනොති භික්ඛූනං සික්ඛාසාජීවසමාපන්කනො.

සමාපන්කනොති සික්ඛං පරිපූදරන්දතො සාජීවඤ්ච අවීතික්කමන්දතො හුත්වා

තදුභයංඋපගදතොතිඅත්දථො. පාණාතිපාෙංප ායාතිආදීසුපාණාතිපාතාදිකථා

දහට්ඨාවිත්ථාරිතාඑව. ප ායාතිඉමංපාණාතිපාතදචතනාසඞ්ඛාතංදුස්සීලයං 

පජහිත්වා. පටිවිරකෙො ක ොතීති පහීනකාලදතො පට්ඨාය තදතො දුස්සීලයදතො

ඔරදතො විරදතොව දහොති. නිහිෙෙණ්කඩො නිහිෙසත්කථොති පරූප ාතත්ථාය
ෙණ්ඩං වා සත්ථං වා ආොය අවත්තනදතො නික්ඛිත්තෙණ්දඩො දචව 

නික්ඛිත්තසත්දථොචාති අත්දථො.එත්ථචඨදපත්වාෙණ්ඩං, සබ්බම්පිඅවදසසං
උපකරණංසත්තානංවිනාසනභාවදතො‘සත්ථ’න්තිදවදිතබ්බං.යංපන භික්ඛූ

කත්තරෙණ්ඩංවාෙන්තකට්ඨවාසිංවාපිප්ඵලිකංවාගදහත්වාවිචරන්ති, න තං
පරූප ාතත්ථාය. තස්මා නිහිතෙණ්ඩා නිහිතසත්ථාත්දවව සඞ්ඛං ගච්ඡන්ති. 

ලජ්ජීති පාපජිගුච්ඡනලක්ඛණාය ලජ්ජාය සමන්නාගදතො. ෙයාපන්කනොති ෙයං

දමත්තචිත්තතං ආපන්දනො. සබ්බපාණභූෙහිොනුෙම්පීති සබ්දබ පාණභූදත
හිදතන අනුකම්පදකො. තාය ෙයාපන්නතාය සබ්දබසං පාණභූතානං

හිතචිත්තදකොතිඅත්දථො. වි රතීතිඉරියති, පාදලති. 

දින්නදමව ආදියතීති දින්නාොයී. චිත්දතනපි දින්නදමව පටිකඞ්ඛතීති 

දින්නපාටිෙඞ්ඛී. දථදනතීති දථදනො. න දථදනන අකථකනන. 

අදථනත්තාදයව සුචිභූකෙන. අත්ෙනාති අත්තභාදවන. අදථනං සුචිභූතං
අත්තභාවං කත්වාවිහරතීතිවුත්තංදහොති. 

අබ්ර ්මචරියන්ති අදසට්ඨචරියං.බ්රහ්මංදසට්ඨංආචාරංචරතීති බ්ර ්මචාරී. 

ආරාචාරීති අබ්රහ්මචරියදතො දූරචාරී. කමථුනාති රාගපරියුට්ඨානවදසන
සදිසත්තා දමථුනකාති ලද්ධදවොහාදරහි පටිදසවිතබ්බදතො දමථුනාති සඞ්ඛං

ගතාඅසද්ධම්මා. ගාමධම්මාතිගාමවාසීනංධම්මා. 

සච්චං වෙතීති සච්චවාදී. සච්දචනසච්චංසන්ෙහති දටතීති සච්චසන්කධො. 

නඅන්තරන්තරාමුසාවෙතීතිඅත්දථො.දයොහිපුරිදසො කොචිමුසාවෙති, කොචි

සච්චං, තස්සමුසාවාදෙනඅන්තරිතත්තාසච්චංසච්දචනන  ටීයති, තස්මාන
දසොසච්චසන්දධො.අයංපනනතාදිදසො.ජීවිතදහතුපිමුසාඅවත්වා සච්දචන

සච්චංසන්ෙහතිදයවාතිසච්චසන්දධො. කථකෙොතිථිදරො, ථිරකදථොතිඅත්දථො.
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එදකො හි පුග්ගදලො හලිද්දිරාදගො විය, ථුසරාසිම්හි නිඛාතඛාණුදකො විය, 

අස්සපිට්දඨඨපිතකුම්භණ්ඩමිවච, නථිරකදථොදහොති.එදකොපාසාණදලඛා

විය, ඉන්ෙඛීදලො වියචථිරකදථොදහොති.අසිනාසීදසඡින්ෙන්දතපිද්දවකථා

න කදථති. අයං වුච්චති දථදතො. පච්චයිකෙොති පත්තියායිතබ්බදකො, 
සද්ධායිදකොති අත්දථො. එකච්දචො හි පුග්ගදලො න පච්චයිදකො දහොති. ‘ඉෙං

දකනවුත්තං? අසුදකනා’තිවුත්දත‘මා තස්සවචනංසද්ෙහථා’තිවත්තබ්බතං

ආපජ්ජති.එදකොපච්චයිදකොදහොති.‘ඉෙංදකන වුත්තං? අසුදකනා’තිවුත්දත

‘යදිදතනවුත්තං, ඉෙදමවපමාණං, ඉොනි උපපරික්ඛිතබ්බංනත්ථි, එවදමව

ඉෙ’න්ති වත්තබ්බතං ආපජ්ජති. අයං වුච්චති පච්චයිදකො. අවිසංවාෙකෙො

කලොෙස්සාතිතායසච්චවාදිතායදලොකංන විසංවාදෙතීතිඅත්දථො. 

ඉකමසං කභොයාතිදයසංඉදතොසුත්වාතිවුත්තානංසන්තිදකසුතං, දතසං 

දභොය. භින්නානං වා සන්ධාොති ද්වින්නං මිත්තානං වා 
සමානුපජ්ඣායකාදීනං වා දකනචිදෙව කාරදණන භින්නානං එකදමකං

උපසඞ්කමිත්වා– ‘තුම්හාකංඊදිදසකුදලජාතානං, එවංබහුස්සුතානංඉෙංන

යුත්ත’න්තිආදීනිවත්වා සන්ධානංකත්තා. අනුප්පොොතිසන්ධානානුප්පොතා.

ද්දව ජදනසමග්දගදිස්වා– ‘තුම්හාකංඑවරූදපකුදලජාතානං, එවරූදපහි
ගුදණහි සමන්නාගතානං අනුච්ඡවිකදමත’න්තිආදීනි වත්වා ෙළ්හීකම්මං 

කත්තාතිඅත්දථො.සමග්දගොආරාදමොඅස්සාති සමග්ගාරාකමො. යත්ථසමග්ගා

නත්ථි, තත්ථවසිතුම්පිනඉච්ඡතීතිඅත්දථො.සමග්ගරාදමොතිපිපාළි. අයදමව

අත්දථො. සමග්ගරකෙොතිසමග්දගසුරදතො. දතපහාය අඤ්ඤත්රගන්තුම්පින

ඉච්ඡතීති අත්දථො. සමග්දග දිස්වාපි සුත්වාපි නන්ෙතීති සමග්ගනන්දී.

සමග්ගෙරණිං වාචං භාසිොති යා වාචා සත්දත සමග්දගදයව කදරොති, තං

සාමග්ගීගුණපරිදීපකදමව වාචංභාසති, න ඉතරන්ති. 

කාදලන වෙතීති ොලවාදී. වත්තබ්බයුත්තකාලං සල්ලක්දඛත්වා වෙතීති

අත්දථො. භූතං තථං තච්ඡං සභාවදමව වෙතීති භූෙවාදී. 

දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්ථසන්නිස්සිතදමව කත්වා වෙතීති අත්ථවාදී. 

නවදලොකුත්තරධම්මසන්නිස්සිතං කත්වා වෙතීති ධම්මවාදී. 

සංවරවිනයපහානවිනයසන්නිස්සිතංකත්වාවෙතීති විනයවාදී. නිධානංවුච්චති

ඨපදනොකාදසො. නිධානමස්ස අත්ථීති නිධානවතී. හෙදය නිධාතබ්බයුත්තකං

වාචං භාසිතාති අත්දථො. ොකලනාති එවරූපිං භාසමාදනොපි ච ‘‘අහං
නිධානවතිං වාචං භාසිස්සාමී’’ති න අකාදලන භාසති. යුත්තකාලං පන

සල්ලක්දඛත්වාව භාසතීති අත්දථො. සාපකෙසන්ති සඋපමං, සකාරණන්ති

අත්දථො. පරියන්ෙවතින්ති පරිච්දඡෙං ෙස්දසත්වා. යථාස්සා පරිච්දඡදෙො 

පඤ්ඤායති, එවං භාසතීති අත්දථො. අත්ථසංහිෙන්ති අදනදකහිපි නදයහි
විභජන්දතන පරියාොතුං අසක්කුදණයයතාය අත්ථසම්පන්නං භාසති. යං වා
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දසො අත්ථවාදී අත්ථං වෙති, දතන අත්දථන සංහිතත්තා අත්ථසංහිතං වාචං
භාසති.නඅඤ්ඤං නික්ඛිපිත්වාඅඤ්ඤංභාසතීතිවුත්තංදහොති. 

179. බීජගාමභූෙගාමසමාරම්භාතිමූලබීජං, ඛන්ධබීජං, ඵළුබීජං, අග්ගබීජං 
බීජබීජන්ති පඤ්චවිධස්ස බීජගාමස්ස දචව යස්ස කස්සචි
නීලතිණරුක්ඛාදිකස්ස භූතගාමස්සචසමාරම්භා.දඡෙනදභෙනපචනාදිභාදවන

විදකොපනා පටිවිරදතොති අත්දථො. එෙභත්තිකෙොති පාතරාසභත්තං, 
සායමාසභත්තන්ති ද්දව භත්තානි. දතසු පාතරාසභත්තං
අන්දතොමජ්ඣන්හිදකන පරිච්ඡින්නං. ඉතරං මජ්ඣන්හිකදතො උද්ධං 
අන්දතොඅරුදණන.තස්මා අන්දතොමජ්ඣන්හිදක ෙසක්ඛත්තුං භුඤ්ජමාදනොපි
එකභත්තිදකොව දහොති. තං සන්ධාය වුත්තං – එකභත්තිදකොති. රත්තියා

දභොජනංරත්ති, තදතොඋපරදතොති රත්තූපරකෙො. අතික්කන්දතමජ්ඣන්හිදක

යාව සූරියසත්ථඞ්ගමනා දභොජනං විකාලදභොජනං නාම, තදතො විරතත්තා 

විරකෙො විොලකභොජනා. සාසනස්ස අනනුදලොමත්තා විසූකං පටාණීභූතං
ෙස්සනන්තිවිසූකෙස්සනං.අත්තනා නච්චනනච්චාපනාදිවදසනනච්චාචගීතා
ච වාදිතා ච අන්තමදසො මයූරනච්චනාපනාදිවදසනපි පවත්තානං නච්චාදීනං

විසූකභූතා ෙස්සනා චාති නච්චගීෙවාදිෙවිසූෙෙස්සනා. නච්චාදීනි හි අත්තනා
පදයොදජතුංවාපදරහිපදයොජාදපතුංවායුත්තානිපස්සිතුංවාදනවභික්ඛූනං

න භික්ඛුනීනං වට්ටන්ති. මාලාදීසු – මාලාති යංකිඤ්චි පුප්ඵං. ගන්ධන්ති

යංකිඤ්චි ගන්ධජාතං. විකලපනන්ති ඡවිරාගකරණං. තත්ථ පිළන්ධන්දතො
ධාදරති නාම. ඌනට්ඨානං පූදරන්දතො මණ්දඩති නාම. ගන්ධවදසන

ඡවිරාගවදසනචසාදියන්දතො විභූදසති නාම. ඨානං වුච්චතිකාරණං.තස්මා

යාය දුස්සීලයදචතනාය තානි මාලාධාරණාදීනි මහාජදනො කදරොති, තදතො

පටිවිරදතොති අත්දථො. උච්චාසයනං වුච්චති පමාණාතික්කන්තං. ම ාසයනං 

අකප්පියසන්ථතං, තදතො පටිවිරදතොති අත්දථො. ජාෙරූපන්ති සුවණ්ණං. 

රජෙන්ති කහාපදණො, දලොහමාසදකො, ජතුමාසදකො, ොරුමාසදකොති දය

දවොහාරං ගච්ඡන්ති. තස්ස උභයස්සාපි පටිග්ගහණා පටිවිරදතො, දනව නං

උග්ගණ්හාති, නඋග්ගණ්හාදපති, නඋපනික්ඛිත්තං සාදියතීතිඅත්දථො. 

ආමෙධඤ්ඤපටිග්ග ණාති 

සාලිවීහියවදගොධුමකඞ්ගුවරකකුද්රූසකසඞ්ඛාතස්ස සත්තවිධස්සාපි

ආමකධඤ්ඤස්ස පටිග්ගහණා. න දකවලඤ්ච එදතසං පටිග්ගහණදමව, 

ආමසනම්පිභික්ඛූනංනවට්ටතිදයව. ආමෙමංසපටිග්ග ණාතිඑත්ථඅඤ්ඤත්ර

ඔදිස්සඅනුඤ්ඤාතා ආමකමච්ඡමංසානංපටිග්ගහණදමවභික්ඛූනංනවට්ටති, 

දනො ආමසනං. ඉත්ථිකුමාරිෙපටිග්ග ණාති එත්ථ ඉත්ථීති පුරිසන්තරගතා.
ඉතරා කුමාරිකා නාම. තාසං පටිග්ගහණම්පි ආමසනම්පි අකප්පියදමව. 

ොසිොසපටිග්ග ණාතිඑත්ථොසිොසවදසදනවදතසංපටිග්ගහණංන වට්ටති.
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‘කප්පියකාරකං ෙම්මි’, ‘ආරාමිකං ෙම්මී’ති එවං වුත්දත පන වට්ටති. 

අකජළොදීසුපි කඛත්ෙවත්ථුපරිදයොසාදනසු කප්පියාකප්පියනදයො

විනයවදසන උපපරික්ඛිතබ්දබො. තත්ථ කඛත්ෙං නාම යස්මිං පුබ්බණ්ණං

රුහති. වත්ථු නාම යස්මිං අපරණ්ණං රුහති. යත්ථ වා උභයම්පි රුහති තං
දඛත්තං. තෙත්ථාය අකතභූමිභාදගො වත්ථු. දඛත්තවත්ථුසීදසන දචත්ථ
වාපිතළාකාදීනිපිසඞ්ගහිතාදනව. 

දූකෙයයං වුච්චති දූතකම්මං. ගිහීනං පහිතං පණ්ණං වා සාසනං වා

ගදහත්වා තත්ථ තත්ථ ගමනං. පහීණගමනං වුච්චති පර රං දපසිතස්ස

ඛුද්ෙකගමනං. අනුකයොකගො නාමතදුභයකරණං.තස්මාදූදතයයපහීණගමනානං

අනුදගොති එවදමත්ථඅත්දථොෙට්ඨබ්දබො. ෙයවික්ෙයාති කයාචවික්කයාච.

තුලාකූටාදීසු– කූටන්තිවඤ්චනං.තත්ථ තුලාකූටංනාමරූපකූටං, අඞ්ගකූටං

ගහණකූටං, පටිච්ඡන්නකූටන්තිචතුබ්බිධං දහොති. තත්ථ රූපකූටං නාම ද්දව

තුලා සමරූපා කත්වා ගණ්හන්දතො මහතියා ගණ්හාති, ෙෙන්දතො ඛුද්දිකාය

දෙති. අඞ්ගකූටං නාම ගණ්හන්දතො පච්ඡාභාදග හත්දථන තුලං අක්කමති, 

ෙෙන්දතො පුබ්බභාදග. ග ණකූටං නාම ගණ්හන්දතො මූදල රජ්ජුං ගණ්හාති, 

ෙෙන්දතො අග්දග. පටිච්ඡන්නකූටං නාම තුලං සුසිරං කත්වා අන්දතො

අයචුණ්ණං පක්ඛිපිත්වා ගණ්හන්දතො තං පච්ඡාභාදග කදරොති, ෙෙන්දතො
අග්ගභාදග. 

ෙංකසො වුච්චති සුවණ්ණපාති. තාය වඤ්චනං ෙංසකූටං. කථං? එකං
සුවණ්ණපාතිංකත්වාඅඤ්ඤා ද්දව තිස්දසොදලොහපාතිදයොසුවණ්ණවණ්ණා

කදරොන්ති, තදතො ජනපෙං ගන්ත්වා කිඤ්චිදෙව අඩ්ඪකුලං පවිසිත්වා
සුවණ්ණභාජනානි කිණථා’ති වත්වා අග්ද  පුච්ඡිදත සමග් තරං ොතුකාමා
දහොන්ති.තදතොදතහි‘කථංඉදමසංසුවණ්ණභාදවොජානිතබ්දබො’තිවුත්දත 

‘වීමංසිත්වා ගණ්හථා’ති සුවණ්ණපාතිං පාසාදණ  ංසිත්වා සබ්බපාතිදයො
ෙත්වා ගච්ඡන්ති. 

මානකූටං නාම හෙයදභෙසිඛාදභෙරජ්ජුදභෙවදසන තිවිධං දහොති. තත්ථ 

 ෙයකභකෙො සප්පිදතලාදිමිනනකාදලලබ්භති. තානිහිගණ්හන්දතොදහට්ඨා
ඡිද්දෙන මාදනන ‘සණිකං ආසිඤ්චා’ති වත්වා අන්දතොභාජදන බහුං
පග් රාදපත්වා ගණ්හාති. ෙෙන්දතො ඡිද්ෙං පිධාය සී ං පූදරත්වා දෙති. 

සිඛාකභකෙො තිලතණ්ඩුලාදිමිනනකාදලලබ්භති.තානිහිගණ්හන්දතො සණිකං
සිඛංඋස්සාදපත්වාගණ්හාති. ෙෙන්දතොදවදගනපූදරත්වාසිඛංඡින්ෙන්දතො 

දෙති. රජ්ජුකභකෙො දඛත්තවත්ථුමිනනකාදල ලබ්භති. ලඤ්ජං අලභන්තා හි
දඛත්තංඅමහන්තම්පිමහන්තංකත්වාමිනන්ති. 
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උක්දකොටනාදීසු – උක්කෙොටනන්ති අස්සාමිදක සාමිදක කාතුං

ලඤ්ජග්ගහණං. වඤ්චනන්ති දතහි දතහි උපාදයහි පදරසං වඤ්චනං.

තත්රිෙදමකංවත්ථු – එදකොකිරලුද්ෙදකොමිගඤ්චමිගදපොතකඤ්චගදහත්වා

ආගච්ඡති. තදමදකො ධුත්දතො – ‘‘කිං දභො මිදගො අග් ති, කිං

මිගදපොතදකො’’තිආහ.‘‘මිදගොද්දවකහාපදණ, මිගදපොතදකොඑක’’න්තිච 

වුත්දතකහාපණංෙත්වාමිගදපොතකංගදහත්වාදථොකංගන්ත්වානිවත්දතො, 

‘‘නදමදභොමිගදපොතදකනඅත්දථො, මිගංදමදෙහී’’තිආහ.දතනහි ‘‘ද්දව

කහාපදණ දෙහී’’ති. දසො ආහ – ‘‘නනු දත, දභො, මයා පඨමං එදකො 

කහාපදණොදින්දනො’’ති? ‘‘ආමදින්දනො’’ති.ඉෙම්පිමිගදපොතකංගණ්හ, එවං
දසො ච කහාපදණො අයඤ්ච කහාපණග් ණදකො මිගදපොතදකොති ද්දව
කහාපණාභවිස්සන්තීති.දසො‘‘කාරණංවෙතී’’ති සල්ලක්දඛත්වාමිගදපොතකං
ගදහත්වාමිගංඅොසීති. 

නිෙතීතිදයොගවදසනවාමායාවදසනවා අපාමඞ්ගංපාමඞ්ගන්ති, අමණිං

මණීති, අසුවණ්ණං සුවණ්ණන්ති කත්වා පතිරූපදකන වඤ්චනං. 

සාචිකයොකගොති කුටිලදයොදගො. එදතසංදයව උක්දකොටනාදීනදමතං නාමං.
තස්මා උක්දකොටනසාචිදයොදගො වඤ්චනසාචිදයොදගො නිකතිසාචිදයොදගොති
එවදමත්ථ අත්දථො ෙට්ඨබ්දබො. දකචි අඤ්ඤං ෙස්දසත්වා අඤ්ඤස්ස
පරිවත්තනං‘සාචිදයොදගො’තිවෙන්ති. තංපනවඤ්චදනදනවසඞ්ගහිතං. 

දඡෙනාදීසු – කඡෙනන්ති හත්ථච්දඡෙනාදි. වකධොති මාරණං. බන්කධොති 

රජ්ජුබන්ධනාදීහි බන්ධනං. විපරාකමොකසොති හිමවිපරාදමොදසො, 
ගුම්බවිපරාදමොදසොති දුවිදධො. යඤ්හි හිමපාතසමදය හිදමන පටිච්ඡන්නා

හුත්වා මග්ගප්පටිපන්නං ජනං මුසන්ති, අයං හිමවිපරාකමොකසො. යං ගුම්බාදීහි

පටිච්ඡන්නා මුසන්ති, අයං ගුම්බවිපරාකමොකසො. ආකලොකපො වුච්චති

ගාමනිගමාදීනං විදලොපකරණං. ස සාොකරොති සාහසිකකිරියා. දගහං
පවිසිත්වා මනුස්සානං උදර සත්ථං ඨදපත්වා ඉච්ඡිතභණ්ඩග්ගහණං.
එවදමතස්මාදඡෙන…දප.…සහසාකාරාපටිවිරදතොදහොති. 

180. කසො සන්තුට්කඨො ක ොතීති දසො චතූසු පච්චදයසු ද්වාෙසවිදධන 

ඉතරීතරපච්චයසන්දතොදසන සමන්නාගදතො දහොති. ොයපරි ාරිකෙනාති 

කායං පරිහරණමත්තදකන. කුච්ඡිපරි ාරිකෙනාති කුච්ඡිපරිහරණමත්තදකන. 

සමාොකයවපක්ෙමතීතිඅට්ඨවිධං භික්ඛුපරික්ඛාරමත්තකංසබ්බංගදහත්වාව
කායපටිබද්ධං කත්වාව ගච්ඡති. ‘‘මම විහාදරො පරිදවණං උපට්ඨාදකො’’ති

සඞ්දගොවාබද්දධොවානදහොති.දසො ජියාමුත්තසදරොවියයූථාපක්කන්දතො, 
මත්තහත්ථී විය ඉච්ඡිතිච්ඡිතං දසනාසනං වනසණ්ඩං රුක්ඛමූලං වනපත්ථං
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පබ්භාරං පරිභුඤ්ජන්දතො එදකොව තිට්ඨති, එදකොව නිසීෙති. සබ්බිරියාපදථසු
එදකොවඅදුතිදයො. 

‘‘චාතුද්දිදසො අප්පටිද ොචදහොති, 

සන්තුස්සමාදනොඉතරීතදරන; 

පරිස්සයානං සහිතාඅඡම්භී, 

එදකොචදරඛග්ගවිසාණකප්දපො’’ති.(සු.නි.42); 

එවංවණ්ණිතංඛග්ගවිසාණකප්පතංආපජ්ජති. 

ඉොනි තමත්ථං උපමාය සාදධන්දතො, ‘‘කසයයථාපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

පක්ඛී සකුකණොති පක්ඛයුත්දතො සකුදණො. කඩතීති උප්පතති. අයං පදනත්ථ
සඞ්දඛපත්දථො – සකුදණො නාම ‘‘අසුකස්මිං පදෙදස රුක්දඛො
පරිපක්කඵදලො’’ති ඤත්වානානාදිසාහිආගන්ත්වානඛපක්ඛතුණ්ඩාදීහිතස්ස

ඵලානි විජ්ඣන්තා විධුනන්තා ඛාෙන්ති. ‘‘ඉෙං අජ්ජතනාය, ඉෙං ස්වාතනාය
භවිස්සතී’’ති දතසං න දහොති. ඵදල පන ඛීදණ දනව රුක්ඛස්ස ආරක්ඛං

ඨදපන්ති, නතත්ථපත්තංවානඛංවාතුණ්ඩංවා ඨදපන්ති.අථදඛොතස්මිං

රුක්දඛ අනදපක්දඛො හුත්වා දයො යං දිසාභාගං ඉච්ඡති, දසො දතන 

සපත්තභාදරොව උප්පතිත්වා ගච්ඡති. එවදමව අයං භික්ඛු නිස්සඞ්කගො 

නිරදපක්දඛොදයව පක්කමති, දතන වුත්තං සමාොදයව පක්කමතීති. 

අරිකයනාතිනිද්දෙොදසන. අජ්ඣත්ෙන්තිසදකඅත්තභාදව. අනවජ්ජසුඛන්ති
නිද්දෙොසසුඛං. 

181. කසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති දසො ඉමිනා අරිදයන සීලක්ඛන්දධන 
සමන්නාගදතො භික්ඛු චක්ඛුවිඤ්ඤාදණන රූපං පස්සිත්වාති අත්දථො.

දසසපදෙසුපියං වත්තබ්බං, තංසබ්බංදහට්ඨාවුත්තදමව. අබයාකසෙසුඛන්ති
කිදලදසහිඅනවසිත්තසුඛං.අවිකිණ්ණසුඛන්තිපි වුත්තං.ඉන්ද්රියසංවරසුඛඤ්හි
දිට්ඨාදීසුදිට්ඨමත්තාදිවදසනපවත්තතාය අවිකිණ්ණංදහොති. 

182. කසො අභික්ෙන්කෙ පටික්ෙන්කෙති දසො මනච්ඡට්ඨානං ඉන්ද්රියානං
සංවදරන සමන්නාගදතො භික්ඛු ඉදමසු අභික්කන්තපටික්කන්තාදීසු සත්තසු
ඨාදනසු සතිසම්පජඤ්ඤවදසන සම්පජානකාරී දහොති. තත්ථ යං වත්තබ්බං

සියා, තං ඣානවිභඞ්කග වුත්තදමව. 

කසො ඉමිනා චාතිආදිනා කිං ෙස්දසති? අරඤ්ඤවාසස්ස පච්චයසම්පත්තිං

ෙස්දසති. යස්ස හි ඉදම චත්තාදරො පච්චයා නත්ථි, තස්ස අරඤ්ඤවාදසො න

ඉජ්ඣති, තිරච්ඡානගදතහි වා වනචරදකහි වා සද්ධිං වත්තබ්බතංආපජ්ජති.
අරඤ්දඤ අධිවත්ථා දෙවතා ‘‘කිං එවරූපස්ස පාපභික්ඛුදනො
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අරඤ්ඤවාදසනා’’ති දභරවං සද්ෙං සාදවන්ති. හත්දථහි සීසං පහරිත්වා 

පලායනාකාරංකදරොන්ති. ‘‘අසුදකො භික්ඛු අරඤ්ඤං පවිසිත්වා ඉෙඤ්චිෙඤ්ච
පාපකම්මං අකාසී’’ති අයදසො පත්ථරති. යස්ස පදනදත චත්තාදරො පච්චයා 

අත්ථි, තස්ස අරඤ්ඤවාදසො ඉජ්ඣති. දසො හි අත්තදනො සීලං
පච්චදවක්ඛන්දතො කිඤ්චි කාළකං වා තිලකං වා අපස්සන්දතො පීතිං
උප්පාදෙත්වා තං ඛයදතො වයදතො සම්මසන්දතො අරියභූමිං ඔක්කමති.
අරඤ්දඤ අධිවත්ථා දෙවතා අත්තමනා වණ්ණං භාසන්ති. ඉතිස්ස උෙදක

පක්ඛිත්තදතලබින්දුවියයදසොවිත්ථාරිදකොදහොති. විවිත්ෙන්තිආදීනිදහට්ඨා

වුත්තත්ථාදනව. කසො එවංසමාහිකෙචිත්කෙ…කප.…යථාෙම්මූපකගසත්කෙ

පජානාතීති එත්තදක ඨාදන යං වත්තබ්බං සියා, තං සබ්බං විසුද්ධිමග්කග 
වුත්තදමව. 

185. තතියවිජ්ජාය කසො එවං සමාහිකෙ චිත්කෙති විපස්සනාපාෙකං 

චතුත්ථජ්ඣානචිත්තං දවදිතබ්බං. ආසවානං ඛයඤාණායාති 
අරහත්තමග්ගඤාණත්ථාය. අරහත්තමග්දගො හි ආසවානං විනාසනදතො

ආසවානං ඛදයොති වුච්චති. තත්රදචතංඤාණංතප්පරියාපන්නත්තාති. චිත්ෙං 

අභිනින්නාකමතීතිවිපස්සනාචිත්තංඅභිනීහරති. කසොඉෙං දුක්ඛන්තිඑවමාදීසු–

‘‘එත්තකං දුක්ඛං, න ඉදතො භිදයයො’’ති සබ්බම්පි දුක්ඛසච්චං

සරසලක්ඛණප්පටිදවදධනයථාභූතංපජානාති, පටිවිජ්ඣති.තස්සච දුක්ඛස්ස

නිබ්බත්තිකං තණ්හං – අයං දුක්ඛසමුෙදයොති; තදුභයම්පි යං ඨානං පත්වා 

නිරුජ්ඣති, තංදතසංඅප්පවත්තිංනිබ්බානං–අයංදුක්ඛනිදරොදධොති; තස්සච 
සම්පාපකං අරියමග්ගං – අයං දුක්ඛනිදරොධගාමිනී පටිපොති

සරසලක්ඛණපටිදවදධන යථාභූතං පජානාති, පටිවිජ්ඣතීති – එවමත්දථො
දවදිතබ්දබො. 

එවං සරූපදතො සච්චානි ෙස්දසත්වා ඉොනි කිදලසවදසන පරියායදතො

ෙස්දසන්දතො ඉකම ආසවාතිආදිමාහ. ෙස්ස එවං ජානකෙො එවං පස්සකෙොති
තස්ස එවං ජානන්තස්ස එවං පස්සන්තස්ස සහ විපස්සනාය දකොටිප්පත්තං

මග්ගං කදථති. ොමාසවාති කාමාසවදතො. විමුච්චතීති ඉමිනා මග්ගක්ඛණං

ෙස්දසති. විමුත්ෙස්මින්තිඉමිනාඵලක්ඛණංෙස්දසති.මග්ගක්ඛදණහි චිත්තං

විමුච්චති, ඵලක්ඛදණ විමුත්තං දහොති. විමුත්ෙස්මිං විමුත්ෙමිති ඤාණන්ති

ඉමිනාපච්චදවක්ඛණඤාණංෙස්දසති. ඛීණාජාතීතිආදීහිතස්සභූමිං.දතනහි

ඤාදණන දසො පච්චදවක්ඛන්දතො ‘ඛීණා ජාතී’තිආදීනි පජානාති. වුසිෙන්ති

වුට්ඨං පරිවුට්ඨං කතං චරිතං නිට්ඨිතන්ති අත්දථො. බ්ර ්මචරියන්ති 
මග්ගබ්රහ්මචරියං. පුථුජ්ජනකලයාණදකන හි සද්ධිං සත්ත දසක්ඛා 
බ්රහ්මචරියවාසංවසන්තිනාම.ඛීණාසදවොවුට්ඨවාදසො.තස්මාදසොඅත්තදනො 

බ්රහ්මචරියවාසං පච්චදවක්ඛන්දතො වුසිෙං බ්ර ්මචරියන්ති පජානාති. ෙෙං
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ෙරණීයන්ති චතූසු සච්දචසු චතූහි මග්දගහි 
පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාවදසන දසොළසවිධම්පිකිච්චංනිට්ඨාපිතන්ති

අත්දථො. පුථුජ්ජනකලයාණකාෙදයො හි තං කිච්චං කදරොන්ති; ඛීණාසදවො
කතකරණීදයො. තස්මා දසො අත්තදනො කරණීයං පච්චදවක්ඛන්දතො. ‘‘කතං 

කරණීය’’න්තිපජානාති. නාපරංඉත්ථත්ොයාති‘‘ඉොනිපුන එත්ථභාවායඑවං
දසොළසකිච්චභාවාය කිදලසක්ඛයාය වා මග්ගභාවනාකිච්චං නත්ථී’’ති 
පජානාති. 

186. සරාගාදීසු – අප්පහීකනොති වික්ඛම්භනප්පහාදනන වා
තෙඞ්ගප්පහාදනනවා සමුච්දඡෙප්පහාදනනවාඅප්පහීදනො. 

187. ලාභීක ොතීතිආදීසු– ලාභීතිලාභවා පටිලභිත්වාඨිදතො. අජ්ඣත්ෙං

කචකෙොසමථස්සාති නියකජ්ඣත්තසඞ්ඛාදත අත්තදනො චිත්දතඋප්පන්නස්ස

දචදතොසමථස්ස. අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනායාති අධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය

ඛන්ධධම්දමසු අනිච්චාදිවදසන පවත්තාය විපස්සනාය. රූපස ගොනන්ති 

රූපනිමිත්තාරම්මණානං රූපාවචරසමාපත්තීනං. අරූපස ගොනන්ති න
රූපනිමිත්තාරම්මණානං අරූපසමාපත්තීනං. එත්ථ ච පඨදමො
අට්ඨසමාපත්තිලාභී පුථුජ්ජදනො.දුතිදයොසුක්ඛවිපස්සකඅරියසාවදකො.තතිදයො
අට්ඨසමාපත්තිලාභී අරියසාවදකො.චතුත්දථොදලොකියමහාජදනොදවදිතබ්දබො. 

188. අනුදසොතගාමීආදීසු – අනුකසොෙගාමීති වට්ටදසොතං අනුගදතො, 

වට්ටදසොදත නිමුග්දගො පුථුජ්ජදනො දවදිතබ්දබො. පටිකසොෙගාමීති 

පටිදසොතගමදනො. අනුදසොතං අගන්ත්වා පටිදසොතං ගච්ඡන්තස්දසතං 

අධිවචනං. පාපඤ්ච ෙම්මං න ෙකරොතීති පඤ්ඤත්තං වීතික්කමන්දතො න

කදරොති. ස ාපි දුක්කඛන ස ාපි කෙොමනස්කසනාති කිදලසපරියුට්ඨාදන සති

උප්පන්දනන දුක්ඛදෙොමනස්දසන සද්ධිම්පි. පරිපුණ්ණන්ති තිස්සන්නං

සික්ඛානං එකායපි අනූනං. පරිසුද්ධන්ති නිරුපක්කිදලසං. බ්ර ්මචරියන්ති
දසට්ඨචරියං.ඉමිනාවාදරනදසොතාපන්නසකොගාමිදනො කථිතා.කිංපනදත

රුෙන්තා බ්රහ්මචරියං චරන්තීති? ආම. කිදලසදරොෙදනන රුෙන්තා චරන්ති
නාම.සීලසම්පන්දනොපුථුජ්ජනභික්ඛුපිඑත්දථවසඞ්ගහිදතො. 

ඨිෙත්කෙොති ඨිතසභාදවො. අනාගාමීති කාමරාගබයාපාදෙහි
අකම්පනීයචිත්තතාය ච තම්හා දලොකා අනාවත්තිධම්මතාය ච ඨිතසභාදවො

නාම. තිණ්කණොතිතණ්හාදසොතං උත්තිණ්දණො. පාරඞ්ගකෙොතිනිබ්බානපාරං 

ගදතො. ථකල තිට්ඨතීති අරහත්තඵලසමාපත්තිථදල තිට්ඨති. 

කචකෙොවිමුත්තින්ති ඵලසමාධිං. පඤ්ඤාවිමුත්තින්තිඵලඤාණං. අයංවුච්චතීති
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අයංඛීණාසදවො‘‘තිණ්දණොපාරඞ්ගදතොථදලතිට්ඨති බ්රාහ්මදණො’’තිවුච්චති.

බාහිතපාපතායහිඑස බ්රා ්මකණො නාම. 

189. අප්පස්සුතාදීසු – අප්පෙං සුෙං ක ොතීති නවඞ්දග සත්ථුසාසදන

කිඤ්චිදෙව දථොකං සුතං දහොති. න අත්ථමඤ්ඤාය, න ධම්මමඤ්ඤාය

ධම්මානුධම්මපටිපන්කනො ක ොතීති අට්ඨකථඤ්ච පාළිඤ්ච ජානිත්වා 
දලොකුත්තරධම්මස්ස අනුරූපධම්මං පුබ්බභාගපටිපෙං පටිපන්දනො න දහොති.
ඉමිනානදයන සබ්බත්ථඅත්දථොදවදිතබ්දබො. 

190. සමණමචලාදීසු – සමණමචකලොති සමණඅචදලො, මකාදරො

පෙසන්ධිකදරො. නිච්චලසමදණො, ථිරසමදණොති අත්දථො. අයං වුච්චතීති අයං

දසොතාපන්දනො සාසදනමූලජාතායසද්ධාය පතිට්ඨිතත්තා ‘සමණමචදලො’ති

වුච්චති.සකොගාමීපනරජ්ජනකිදලසස්සඅත්ථිතාය සමණපදුකමොතිවුත්දතො.
රත්තට්දඨො හි ඉධ පදුමට්දඨොනාමාති වුත්තං. අනාගාමීකාමරාගසඞ්ඛාතස්ස

රජ්ජනකිදලසස්ස නත්ථිතාය සමණපුණ්ඩරීකෙොති වුත්දතො. පණ්ඩරට්දඨො හි

ඉධ පුණ්ඩරීකට්දඨො නාමාති වුත්තං. ඛීණාසදවො ච ථද්ධභාවකරානං

කිදලසානං අභාදවන සමකණසු සමණසුඛුමාකලො නාමාති වුත්දතො.
අප්පදුක්ඛට්දඨනපි දචසසමණසුඛුමාදලොදයවාති. 

චතුක්කනිද්දෙසවණ්ණනා. 

5. පඤ්චකනිද්දෙසවණ්ණනා 

191. පඤ්චදක– ෙත්රාතිදතසු‘‘ආරභතිචවිප්පටිසාරීචදහොතී’’තිආදිනා

නදයන දහට්ඨා උද්දිට්ඨපුග්ගදලසු. ය්වායන්ති දයො අයං. ආරභතීති එත්ථ
ආරම්භසද්දෙො කම්මකිරියාහිංසනවීරියවිදකොපනාපත්තිවීතික්කදමසු වත්තති.

තථා දහස ‘‘යංකිඤ්චි දුක්ඛං සම්දභොති, සබ්බං ආරම්භපච්චයා’’ති (සු. නි.

748) කම්දම ආගදතො. ‘‘මහායඤ්ඤා මහාරම්භා, න දත දහොන්ති

මහප්ඵලා’’ති (අ. නි. 4.39) කිරියායං. ‘‘සමණං දගොතමං උද්දිස්ස පාණං

ආරභන්තී’’ති (ම. නි. 2.51-52) හිංසදන. ‘‘ආරභථ, නික්ඛමථ, යුඤ්ජථ

බුද්ධසාසදන’’ති (සං. නි. 1.185) වීරිදය. ‘‘බීජගාමභූතගාමසමාරම්භා

පටිවිරදතොදහොතී’’ති(දී.නි.1.10, 194; ම.නි.1.293) විදකොපදන.‘‘ආරභති

ච විප්පටිසාරී ච දහොතී’’ති (අ. නි. 5.142) අයං පන ආපත්තිවීතික්කදම
ආගදතො.තස්මාආපත්තිවීතික්කමවදසනආරභතිදචවතප්පච්චයා විප්පටිසාරී
චදහොතීතිඅයදමත්ථඅත්දථො. 

යථාභූෙං නප්පජානාතීති අනධිගතත්තා යථාසභාවදතො න ජානාති. 

යත්ථස්සාති යස්මිං අස්ස, යං ඨානං පත්වා එතස්ස පුග්ගලස්ස උප්පන්නා
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පටුන 

පාපකාඅකුසලාධම්මාඅපරිදසසා නිරුජ්ඣන්තීතිඅත්දථො.කිංපනපත්වාදත

නිරුජ්ඣන්තීති? අරහත්තමග්ගං. ඵලප්පත්තස්සපනනිරුද්ධානාමදහොන්ති.
එවං සන්දතපි ඉධ මග්ගකිච්චවදසන ඵලදමව වුත්තන්ති දවදිතබ්බං. 

ආරම්භජාති ආපත්තිවීතික්කමසම්භවා. විප්පටිසාරජාති විප්පටිසාරදතො ජාතා. 

පවඩ්ෙන්තීති පුනප්පුනං උප්පජ්ජදනන වඩ්ඪන්ති. සාධූති ආයාචනසාධු. ඉෙං

වුත්තං දහොති – යාව අපරද්ධඤ්ච වත ආයස්මතා, එවං සන්දතපි මයං

ආයස්මන්තං යාචාම – ‘‘දෙදසතබ්බයුත්තකස්ස දෙසනාය, 

වුට්ඨාතබ්බයුත්තකස්ස වුට්ඨාදනන, ආවිකාතබ්බයුත්තකස්ස ආවිකිරියාය, 

ආරම්භදජ ආසදව පහාය, සුද්ධන්දත ඨිතභාවපච්චදවක්ඛදණන
විප්පටිසාරදජ ආසදව පටිවිදනොදෙත්වා නීහරිත්වා විපස්සනාචිත්තඤ්දචව

විපස්සනාපඤ්ඤඤ්ච භාදවතූ’’ති. අමුනා පඤ්චකමන පුග්ගකලනාති එදතන

පඤ්චදමන ඛීණාසවපුග්ගදලන. සමසකමො භවිස්සතීති දලොකුත්තරගුදණහි 
සමභාදවදනවසදමොභවිස්සතීතිඑවංඛීණාසදවනඔවදිතබ්දබොතිඅත්දථො. 

ආරභති න විප්පටිසාරී ක ොතීති ආපත්තිං ආපජ්ජති. තං පන දෙදසතුං
සභාගපුග්ගලං පරිදයසති.තස්මාන විප්පටිසාරීදහොති. අඞ්ගුත්තරට්ඨකථායං

පන ‘‘වුට්ඨිතත්තා න විප්පටිසාරී දහොතී’’ති වුත්තං. න ආරභති විප්පටිසාරී

ක ොතීති ආපත්තිං නාපජ්ජති, විනයපඤ්ඤත්තියං පන අදකොවිෙත්තා
අනාපත්තියං ආපත්තිසඤ්ඤී හුත්වා විප්පටිසාරී දහොති. අඞ්ගුත්තරට්ඨකථායං

පන ‘‘සකිංආපත්තිංආපජ්ජිත්වාතදතො වුට්ඨාය පච්ඡා කිඤ්චාපිනාපජ්ජති, 

විප්පටිසාරං පන විදනොදෙතුං න සක්දකොතී’’ති වුත්තං. න ආරභති න

විප්පටිසාරීක ොතීතිදනවආපත්තිංආපජ්ජති, න විප්පටිසාරීදහොති.කතදමො

පදනස පුග්ගදලොති? ඔස්සට්ඨවීරියපුග්ගදලො. දසො හි ‘‘කිං දම ඉමස්මිං

බුද්ධකාදල පරිනිබ්බාදනන, අනාගදත කමත්කෙයයසම්මාසම්බුද්ධොකල 

පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති විසුද්ධසීදලොපි පටිපත්තිං න පූදරති. දසොපි ‘‘කිමත්ථං
ආයස්මා පමත්දතො විහරති පුථුජ්ජනස්ස නාම ගති අනිබද්ධා. ආයස්මා හි 

දමත්දතයයසම්මාසම්බුද්ධස්ස සම්මුඛභාවං ලදභයයපි න ලදභයයාපීති 
අරහත්තත්ථාය විපස්සනං භාදවහී’’ති ඔවදිතබ්දබොව. දසසං සබ්බත්ථ
වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. 

192. ෙත්වා අවජානාතීතිආදීසු–එදකොභික්ඛුමහාපුඤ්දඤොචතුපච්චයලාභී
දහොති.දසො චීවරාදීනිලභිත්වා අඤ්ඤංඅප්පපුඤ්ඤංආපුච්ඡති.දසොපිතස්මිං
පුනප්පුනං ආපුච්ඡන්දතපි ගණ්හාතිදයව. අථස්ස ඉතදරො දථොකං කුපිදතො
හුත්වා මඞ්කුභාවං උප්පාදෙතුකාදමො වෙති – ‘‘අයං අත්තදනො ධම්මතාය

චීවරාදීනිනලභති, අම්දහනිස්සාය ලභතී’’ති.එවංපුග්ගදලො ෙත්වාඅවජානාති 
නාම. එදකො පන එදකන සද්ධිං ද්දව තීණි වස්සානි වසන්දතො පුබ්දබ තං
පුග්ගලං ගරුං කත්වා පච්ඡා ගච්ඡන්දත ගච්ඡන්දත කාදල චිත්තීකාරං න
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කදරොති, ආසනාපි න වුට්ඨාති, උපට්ඨානම්පි න ගච්ඡති. එවං පුග්ගදලො 

සංවාකසනඅවජානාති නාම. 

ආකධයයමුකඛොති ආදිදතො දධයයමුදඛො.පඨමවචනස්මිංදයවඨපිතමුදඛොති

අත්දථො. අධිමුච්චිො ක ොතීති සද්ධාතා දහොති. තත්රායං නදයො – එදකො

පුග්ගදලොසාරුප්පංදයවභික්ඛුං ‘අසාරුප්දපොඑදසො’තිකදථති, තංසුත්වාඑස
නිට්ඨං ගච්ඡති. පුන අඤ්දඤන සභාදගන භික්ඛුනා ‘සාරුප්දපො අය’න්ති

වුත්දතපි තස්ස වචනං න ගණ්හාති ‘‘අසුදකන නාම ‘අසාරුප්දපො අය’න්ති
අම්හාකංකථිත’’න්ති පුරිමභික්ඛුදනොවකථං ගණ්හාති. අපදරොපිස්ස දුස්සීලං

‘සීලවා’තිකදථති.තස්සවචනංසද්ෙහිත්වාපුනඅඤ්දඤන ‘‘අසාරුප්දපොඑස

භික්ඛු, නායංතුම්හාකංසන්තිකංඋපසඞ්කමිතුංයුත්දතො’’ති වුත්දතොපිතස්ස
වචනං අග්ගදහත්වා පුරිමස්දසව කථං ගණ්හාති. අපදරො වණ්ණම්පි කථිතං

ගණ්හාති, අවණ්ණම්පි කථිතං ගණ්හාතිදයව. අයම්පි ආදධයයමුදඛොදයව

නාම. ආධාතබ්බමුදඛොයංයංසුණාති, තත්ථතත්ථඨපිතමුදඛොතිඅත්දථො. 

කලොකලොති සද්ධාදීනං ඉත්තරකාලට්ඨිතිකත්තා අස්සද්ධියාදීහි

ලුලිතභාදවනදලොදලො. ඉත්ෙරසද්කධොතිපරිත්තසද්දධො, අපරිපුණ්ණසද්දධො.

දසදසසුපිඑදසව නදයො. එත්ථ පනපුනප්පුනංභජනවදසනසද්ධාව භත්ති.

කපමං සද්ධාදපමං දගහසිතදපමම්පි වට්ටති. පසාකෙො සද්ධාපසාදෙොව. එවං

පුග්ගකලොකලොකලොක ොතීතිඑවංඉත්තරසද්ධාදිතායපුග්ගදලො දලොදලොනාම

දහොති. හලිද්දිරාදගො විය, ථුසරාසිම්හි දකොට්ටිතඛාණුදකො විය, අස්සපිට්ඨියං

ඨපිතකුම්භණ්ඩං විය ච අනිබද්ධට්ඨාදනො මුහුත්දතන පසීෙති, මුහුත්දතන
කුප්පති. 

මන්කෙො කමොමූක ොති අඤ්ඤාණභාදවන මන්දෙො අවිසෙතාය දමොමූදහො.
මහාමූළ්දහොතිඅත්දථො. 

193. දයොධාජීවූපදමසු – කයොධාජීවාති යුද්ධූපජීවිදනො. රජග්ගන්ති

හත්ථිඅස්සාදීනං පාෙප්පහාරභින්නාය භූමියා උග්ගතං රජක්ඛන්ධං. න

සන්ථම්භතීති සන්ථම්භිත්වා ඨාතුං න සක්දකොති. ස ති රජග්ගන්ති

රජක්ඛන්ධං දිස්වාපි අධිවාදසති. ධජග්ගන්තිහත්ථිඅස්සාදිපිට්දඨසුවාරදථසු 

වා උස්සාපිතානං ධජානං අග්ගං. උස්සාරණන්ති හත්ථිඅස්සරථාදීනඤ්දචව

බලකායස්ස ච උච්චාසද්ෙමහාසද්ෙං. සම්ප ාකරති සමාගදත අප්පමත්තදකපි

පහාදර.  ඤ්ඤතීති විහඤ්ඤති, වි ාතං ආපජ්ජති. බයාපජ්ජතීති විපත්තිං

ආපජ්ජති, පකතිභාවංජහති. ස තිසම්ප ාරන්තිද්දවතදයොපහාදරපත්වාපි

සහති, අධිවාදසති. ෙකමව සඞ්ගාමසීසන්ති තදමව ජයඛන්ධාවාරට්ඨානං. 

අජ්ඣාවසතීති සත්තාහමත්තං අභිභවිත්වා ආවසති. කිං කාරණා? 
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ලද්ධප්පහාරානං පහාරජග්ගනත්ථඤ්දචව කතකම්මානං විදසසං ඤත්වා
ඨානන්තරොනත්ථඤ්චඉස්සරියසුඛානුභවනත්ථඤ්ච. 

194. ඉොනි යස්මාසත්ථුදයොධාජීදවහිකිච්චංනත්ථි, ඉමස්මිංපනසාසදන

තථාරූදපපඤ්ච පුග්ගදලෙස්දසතුංඉෙංඔපම්මංආභතං, තස්මාදතපුග්ගදල

ෙස්දසන්දතො එවකමවන්තිආදිමාහ. 

තත්ථ සංසීෙතීති මිච්ඡාවිතක්කස්මිං විසීෙති, අනුපවිසති. න සක්කෙොති

බ්ර ්මචරියං සන්ධාකරතුන්ති බ්රහ්මචරියවාසං අනුපච්ඡිජ්ජමානං දගොදපතුං න

සක්දකොති. සික්ඛාදුබ්බලයං ආවිෙත්වාති සික්ඛාය දුබ්බලභාවං පකාදසත්වා. 

කිමස්සරජග්ගස්මින්තිකිංතස්ස පුග්ගලස්සරජග්ගංනාමාතිවෙති. අභිරූපාති

අභිරූපවතී. ෙස්සනීයාති ෙස්සනදයොග්ගා. පාසාදිොති ෙස්සදනදනව

චිත්තප්පසාොවහා. පරමායාති උත්තමාය. වණ්ණකපොක්ඛරොයාති 
සරීරවණ්දණනදචවඅඞ්ගසණ්ඨාදනනච. 

196. ඌ සතීති අවහසති. උල්ලපතීති කදථති. උජ්ජග් තීති පාණිං

පහරිත්වාමහාහසිතං හසති. උප්පණ්කඩතීතිඋප්පණ්ඩනකථං කදථති. 

197. අභිනිසීෙතීති අභිභවිත්වා සන්තිදක වා එකාසදන වා නිසීෙති.

දුතියපදෙපිඑදසවනදයො. අජ්කඣොත්ථරතීති අවත්ථරති. 

198. විනිකවකඨත්වා විනිකමොකචත්වාති ගහිතට්ඨානදතො තස්ස හත්ථං 

විනිදවදඨත්වාදචව, දමොදචත්වාච.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමව. 

199. පිණ්ඩපාතිදකසු– මන්ෙත්ොකමොමූ ත්ොතිදනවසමාොනං ජානාති, 

න ආනිසංසං; අත්තදනො පන මන්ෙත්තා දමොමූහත්තා අඤ්ඤාදණදනව

පිණ්ඩපාතිදකො දහොති. පාපිච්කඡොඉච්ඡාපෙකෙොතිපිණ්ඩපාතිකස්සදමසදතො

‘‘අයං පිණ්ඩපාතිදකො’’ති චතුපච්චයසක්කාරං කරිස්සන්ති. ලජ්ජී, 
අප්පිච්දඡොතිආදීහිච ගුදණහිසම්භාදවස්සන්තීති.එවංපාපිකායඉච්ඡායඨත්වා
තාය පාපිච්ඡාය අභිභූදතො හුත්වා පිණ්ඩපාතිදකො දහොති. උම්මාෙවදසන

පිණ්ඩායචරන්දතොපන උම්මාොචිත්ෙවික්කඛපාපිණ්ඩපාතිකෙො නාම දහොති. 

වණ්ණිෙන්ති ඉෙං පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං නාම බුද්දධහි ච බුද්ධසාවදකහි ච

වණ්ණිතං පසත්ථන්ති පිණ්ඩපාතිදකො දහොති. අප්පිච්ඡෙංකයව

නිස්සායාතිආදීසු – ‘‘ඉති අප්පිච්දඡො භවිස්සාමි, ඉෙං දම පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං

අප්පිච්ඡතාය සංවත්තිස්සති; ‘ඉති සන්තුට්දඨො භවිස්සාමි ඉෙං දම

පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං සන්තුට්ඨියා සංවත්තිස්සති’; ‘ඉති කිදලදස සංලිඛිස්සාමි’, 
ඉෙං දම පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං කිදලසසල්දලඛනත්ථාය සංවත්තිස්සතී’’ති

පිණ්ඩපාතිදකො දහොති. ඉෙමත්ථිෙන්ති ඉමාය කලයාණාය පටිපත්තියා
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අත්ථිකභාවං, ඉමිනාවාපිණ්ඩපාතමත්දතනඅත්ථිකභාවං.යංයං ලද්ධංදතන

දතදනව යාපනභාවං නිස්සායාති අත්දථො. අග්කගොති දජට්ඨදකො. දසසානි
තස්දසවදවවචනානි. 

ගවා ඛීරන්ති ගාවිදතො ඛීරං නාම දහොති, න විනා ගාවියා. ඛීරම් ා

ෙධීතිආදීසුපි එදසව නදයො. එවකමවන්ති යථා එදතසු පඤ්චසු දගොරදසසු

සප්පිමණ්දඩො අග්දගො; එවදමවං ඉදමසු පඤ්චසු පිණ්ඩපාතිදකසු ය්වායං
අප්පිච්ඡතාදීනි නිස්සාය පිණ්ඩපාතිදකො දහොති. අයං අග්දගො ච දසට්දඨො ච
පාදමොක්දඛොචඋත්තදමොචපවදරොච.ඉදමසුපන පඤ්චසුපිණ්ඩපාතිදකසු

ද්දවව ජනා පිණ්ඩපාතිකා, තදයො න පිණ්ඩපාතිකා. නාමමත්දතන පන

පිණ්ඩපාතිකාතිදවදිතබ්බා. ඛලුපච්ඡාභත්තිොදීසුපිඑදසවනදයොති. 

පඤ්චකනිද්දෙසවණ්ණනා. 

6. ඡක්කනිද්දෙසවණ්ණනා 

202. ඡක්දක – ෙත්රාති දතසු ඡසු පුග්ගදලසු. සම්මාසම්බුද්කධො කෙන

ෙට්ඨබ්කබොති දසො පුග්ගදලො දතන අනාචරියදකන අත්තනා උප්පාදිදතන
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාදණනසබ්බඤ්ඤුබුද්දධොෙට්ඨබ්දබො. 

පච්කචෙසම්බුද්කධො කෙනාතිආදීසුපි දතන පච්දචකසම්දබොධිඤාදණන
දසොපුග්ගදලොපච්දචකසම්බුද්දධො.දතනසාවකපාරමීඤාදණනදත පුග්ගලා
සාරිපුත්තදමොග්ගල්ලානා. දතන දුක්ඛස්ස අන්තකරදණන දත පුග්ගලා
අවදසසා අරහන්දතො. දතන ඉත්ථත්තං අනාගමදනන දසො පුග්ගදලො
අනාගාමී. දතන ඉත්ථත්තං ආගමදනන දත පුග්ගලා
දසොතාපන්නසකොගාමිදනොෙට්ඨබ්බාති. 

ඡක්කනිද්දෙසවණ්ණනා. 

7. සත්තකනිද්දෙසවණ්ණනා 

203. සත්තදක – සකිං නිමුග්කගොති එකවාරං නිමුග්දගො. 

එෙන්ෙොළකෙහීති එකන්දතදනව කාළදකහි 

නත්ථිකවාෙඅදහතුකවාෙඅකිරියවාෙසඞ්ඛාදතහි නියතමිච්ඡාදිට්ඨිධම්දමහි. එවං

පුග්ගකලොතිඉමිනාකාරදණනපුග්ගදලොඑකවාරංනිමුග්දගොතථා නිමුග්දගොව
දහොති. එතස්ස හි පුන භවදතො වුට්ඨානං නාම නත්ථීති වෙන්ති. 
මක්ඛලිදගොසාලාෙදයොවියදහට්ඨානරකග්ගීනංදයවආහාදරොදහොති. 
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සාහුසද්ධාකුසකලසුධම්කමසූති කුසලධම්දමසුසද්ධානාමසාධුලද්ධිකාති

උම්මුජ්ජති.දසොතාවතදකදනවකුසදලන උම්මුජ්ජතිනාම. සාධුහිරීතිආදීසුපි

එදසව නදයො.  ායතිකයවාති චඞ්කවාදර ආසිත්තඋෙකං විය එකන්දතන

පරිහායදතව. එවංපුග්ගකලොතිඑවංසාහුසද්ධාති.ඉදමසංසද්ධාදීනංවදසන

එකවාරං උම්මුජ්ජිත්වාදතසංපරිහානියාපුනනිමුජ්ජතිදයව, දෙවෙත්තාෙදයො

විය. දෙවෙත්දතො හි අට්ඨ සමාපත්තිදයො, පඤ්ච ච අභිඤ්ඤාදයො
නිබ්බත්දතත්වාපි පුන බුද්ධානං පටිකණ්ටකතාය දතහි ගුදණහි පරිහීදනො
රුහිරුප්පාෙකම්මං සඞ් දභෙකම්මඤ්ච කත්වා කායස්ස දභො 
දුතියචිත්තවාදරන නිරදය නිබ්බත්ති. දකොකාලිදකො ද්දව අග්ගසාවදක
උපවදිත්වා පදුමනිරදයනිබ්බත්දතො. 

කනව  ායති කනො වඩ්ෙතීති අප්පදහොනකකාදලපි න හායති, 
පදහොනකකාදලපිනවඩ්ඪති.උභයම්පිපදනතංඅගාරිදකනපිඅනගාරිදකනපි 

දීදපතබ්බං. එකච්දචො හි අගාරිදකො අප්පදහොනකකාදල පක්ඛිකභත්තං වා
සලාකභත්තං වා වස්සාවාසිකං වා උපනිබන්ධාදපති. දසො පච්ඡා
පදහොනකකාදලපි පක්ඛිකභත්තාදිමත්තදමව පවත්දතති. අනගාරිදකොපි

ආදිම්හි අප්පදහොනකකාදල උද්දෙසං වා ධුතඞ්ගං වා ගණ්හාති, 

දමධාබලවීරියසම්පත්තියාපදහොනකකාදලපිතදතොඋත්තරිංනකදරොති. එවං 

පුග්ගකලොතිඑවංඉමායසද්ධාදීනංඨිතියාපුග්ගදලොඋම්මුජ්ජිත්වාඨිදතොනාම 
දහොති. 

උම්මුජ්ජිත්වා විපස්සති විකලොකෙතීති දසොතාපන්දනො පුග්ගදලො
උට්ඨහිත්වාගමනමග්ගංගන්තබ්බංදිසංවාආදලොදකතිනාම. 

උම්මුජ්ජිත්වා පෙරතීති සකොගාමිපුග්ගදලො කිදලසතනුතාය උට්ඨහිත්වා
ගන්තබ්බදිසාභිමුදඛොපතරතිනාම. 

පතිගාධප්පත්කෙො ක ොතීති අනාගාමිපුග්ගදලො උට්ඨාය විදලොදකත්වා

පතරිත්වාගන්ත්වා එකස්මිංඨාදනපතිට්ඨාපත්දතොනාමදහොති, තිට්ඨති, න
පුනාගච්ඡති. 

තිණ්කණොපාරඞ්ගකෙොථකලතිට්ඨතීති සබ්බකිදලදසො ංතරිත්වාපරතීරං
ගන්ත්වා නිබ්බානථදල ඨිදතො නාම දහොති. ඉදම පන සත්ත පුග්ගලා
උෙදකොපදමනදීපිතා. 

සත්ත කිර ජඞ් වාණිජා අද්ධානමග්ගපටිපන්නා අන්තරාමග්දග එකං 
පුණ්ණනදිං පාපුණිංසු. දතසු පඨමං ඔතිණ්දණො උෙකභීරුදකො පුරිදසො

ඔතිණ්ණට්ඨාදනදයව නිමුජ්ජිත්වා පුන උට්ඨාතුං නාසක්ඛි, අන්දතොදයව
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පටුන 

මච්ඡකච්ඡපභක්දඛො ජාදතො. දුතිදයො ඔතිණ්ණට්ඨාදන නිමුජ්ජිත්වා සකිං

උට්ඨහිත්වා පුන නිමුග්දගො උට්ඨාතුං නාසක්ඛි, අන්දතොදයව
මච්ඡකච්ඡපභක්දඛොජාදතො.තතිදයොනිමුජ්ජිත්වාඋට්ඨහි.දසො මජ්දඣනදියා

ඨත්වාදනවඔරදතොආගන්තුං, නපරදතොගන්තුංඅසක්ඛි. චතුත්දථොඋට්ඨාය
ඨිදතොඋත්තරණතිත්ථංඔදලොදකසි.පඤ්චදමො ඔතරණතිත්ථංඔදලොදකත්වා
පතරි. ඡට්දඨො තරිත්වා පාරිමතීරං ගන්ත්වා කටිප්පමාදණ උෙදක ඨිදතො.
සත්තදමො පාරිමතීරං ගන්ත්වා ගන්ධචුණ්ණාදීහි න්හාත්වා වරවත්ථානි 
නිවාදසත්වා සුරභිවිදලපනං විලිම්පිත්වා නීලුප්පලාදීනි පිළන්ධිත්වා
නානාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිදතො මහානගරං පවිසිත්වා පාසාෙවරමාරුය්හ 
උත්තමදභොජනංභුඤ්ජි. 

තත්ථ සත්ත ජඞ් වාණිජා විය ඉදම සත්ත පුග්ගලා. නදී විය වට්ටං.
පඨමස්ස උෙකභීරුකස්ස පුරිසස්ස ඔතිණ්ණට්ඨාදනදයව නිමුජ්ජනං විය 

මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස වට්දට නිමුජ්ජනං. උම්මුජ්ජිත්වා නිමුග්ගපුරිදසො විය 
සද්ධාදීනං උප්පත්තිමත්තදකන උම්මුජ්ජිත්වා දතසං පරිහානියා
නිමුග්ගපුග්ගදලො. මජ්දඣනදියාඨිදතොවියසද්ධාදීනංඨිතියාඨිතපුග්ගදලො.
උත්තරණතිත්ථං ඔදලොදකන්දතො විය ගන්තබ්බමග්ගං ගන්තබ්බදිසං වා
ඔදලොදකන්දතො දසොතාපන්දනො. පතරිතපුරිදසො විය කිදලසතනුතාය
පතරන්දතො සකොගාමී. තරිත්වා කටිමත්දත උෙදක ඨිතපුරිදසො විය 

අනාවත්තිතධම්මතායඨිදතොඅනාගාමී.න්හත්වාපාරිමතීරං උත්තරිත්වාථදල
ඨිතපුරිදසො විය චත්තාදරො ඔද  අතික්කමිත්වා නිබ්බානථදල ඨිදතො
ඛීණාසවබ්රාහ්මදණො. ථදලඨිතපුරිසස්සනගරං පවිසිත්වා පාසාෙවරං ආරුය්හ
උත්තමදභොජනභුඤ්ජනං විය ඛීණාසවස්ස නිබ්බානාරම්මණං ඵලසමාපත්තිං 
අප්දපත්වා වීතිනාමනං දවදිතබ්බං. උභදතොභාගවිමුත්තාෙදයො දහට්ඨා
පකාසිතාදයවාති. 

සත්තකනිද්දෙසවණ්ණනා. 

207. අට්ඨකනවකනිද්දෙසාපිදහට්ඨාවුත්තනදයදනවදවදිතබ්බා. 

10. ෙසකනිද්දෙසවණ්ණනා 

209. ෙසකනිද්දෙදස – ඉධාති කාමාවචරභූමියං. කාමාවචරභූමියඤ්හි 
සත්තක්ඛත්තුපරමාදීනං කාමාවචරභූමියඤ්දඤව නිට්ඨා දහොති.
කාමාවචරත්තභාදවදනව අරහත්තප්පත්ති ච අනුපාදිදසසනිබ්බානප්පත්ති ච
දහොතීතිඅත්දථො. 

ඉධ වි ායාති ඉධ කාමාවචදර අත්තභාදව විහාය සුද්ධාවාසත්තභාදව
ඨිතානං නිට්ඨා දහොතීති අත්දථො. අන්තරාපරිනිබ්බායිආෙදයො හි ඉධ
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අනාගාමිඵලං පත්වා ඉදතො චුතා සුද්ධාවාදසසු උප්පජ්ජිත්වා දතන
අත්තභාදවන අරහත්තඤ්දචව අනුපාදිදසසනිබ්බානධාතුඤ්ච පාපුණන්ති.
දතනවුත්තං–‘‘ඉදමසං පඤ්චන්නංඉධවිහායනිට්ඨා’’ති. 

ෙසකනිද්දෙසවණ්ණනා. 

නිගමනෙථා 

එත්තාවතාච– 

යංදවපුග්ගලපඤ්ඤත්තිං, දලොදකඅප්පටිපුග්ගදලො; 

නාතිසඞ්දඛපදතොසත්ථා, දෙදසසිතිෙසාලදය. 

තස්සාඅට්ඨකථඤ්දචව, දීපභාසායසඞ්ඛතං; 

ආගමට්ඨකථාදයොච, ඔගාදහත්වාඅදසසදතො. 

සුවිභත්දතො අසංකිණ්දණො, දයොදයොඅත්දථොයහිං යහිං; 

තදතොතදතොතංගදහත්වා, පහායඅතිවිත්ථාරං. 

විසුද්ධිමග්දගයංවුත්තං, තංඅනාොයසඞ්ඛතා; 
නාතිසඞ්දඛපවිත්ථාර-නදයනට්ඨකථාඅයං. 

තංඑතංසත්තමත්දතහි, භාණවාදරහිතන්තියා; 

චිරට්ඨිතත්ථංධම්මස්ස, සඞ්ඛදරොන්දතනයංමයා. 

සම්පත්තංකුසලංදතන, සද්ධම්මංසුඛුමංසිවං; 

ඔදලොදකන්තුවිසුද්දධන, පාණදයොධම්මචක්ඛුනාති. 

පුග්ගලපඤ්ඤත්ති-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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නදමොතස්සභගවදතොඅරහදතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

නිසින්දනො දෙවදලොකස්මිං, දෙවසඞ් පුරක්ඛදතො; 

සදෙවකස්සදලොකස්ස, සත්ථාඅප්පටිපුග්ගදලො. 

සබ්බපඤ්ඤත්තිකුසදලො, පඤ්ඤත්තිපරිදීපනං; 

වත්වාපුග්ගලපඤ්ඤත්තිං, දලොදකඋත්තමපුග්ගදලො. 

යංපුග්ගලකථාදීනං, කථානංවත්ථුභාවදතො; 

කථාවත්ථුප්පකරණං, සඞ්දඛදපනඅදෙසයී. 

මාතිකාඨපදනදනව, ඨපිතස්සසුරාලදය; 

තස්සදමොග්ගලිපුත්දතන, විභත්තස්සමහීතදල. 

ඉොනියස්මාසම්පත්දතො, අත්ථසංවණ්ණනාක්කදමො; 

තස්මානංවණ්ණයිස්සාමි, තංසුණාථසමාහිතාති. 

නිොනෙථා 
යමකපාටිහීරාවසානස්මිඤ්හි භගවා තිෙසපුදර පාරිච්ඡත්තකමූදල 

පණ්ඩුකම්බලසිලායං වස්සං උපගන්ත්වා මාතරං කායසක්ඛිං කත්වා
දෙවපරිසාය අභිධම්මකථං කදථන්දතො
ධම්මසඞ්ගණීවිභඞ්ගධාතුකථාපුග්ගලපඤ්ඤත්තිප්පකරණානි දෙසයිත්වා
කථාවත්ථුදෙසනායවාදරසම්පත්දත‘‘අනාගදතමමසාවදකොමහාපඤ්දඤො 

කමොග්ගලිපුත්ෙතිස්සත්කථකරො නාම උප්පන්නං සාසනමලං දසොදධත්වා 
තතියසඞ්ගීතිං කදරොන්දතො භික්ඛුසඞ් ස්ස මජ්දඣ නිසින්දනො සකවාදෙ
පඤ්ච සුත්තසතානි පරවාදෙ පඤ්චාති සුත්තසහස්සං සදමොධාදනත්වා ඉමං 
පකරණං භාදජස්සතී’’ති තස්දසොකාසං කදරොන්දතො යා දචසා පුග්ගලවාදෙ

තාව චතූසු පඤ්දහසු ද්වින්නං පඤ්චකානං වදසන අට්ඨමුඛා වාෙයුත්ති, තං
ආදිං කත්වා සබ්බකථාමග්දගසු අසම්පුණ්ණභාණවාරමත්තාය තන්තියා
මාතිකං ඨදපසි. අථාවදසසං අභිධම්මකථං විත්ථාරනදයදනව කදථත්වා
වුත්ථවස්දසො සුවණ්ණරජතදසොපානමජ්දඣ මණිමදයන දසොපාදනන
දෙවදලොකදතො සඞ්කස්සනගදර ඔරුය්හ සත්තහිතං සම්පාදෙන්දතො
යාවතායුකංඨත්වාඅනුපාදිදසසායනිබ්බානධාතුයාපරිනිබ්බායි. 
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අථස්ස මහාකස්සපප්පමුදඛො වසීගදණො අජාතසත්තුරාජානං සහායං 
ගදහත්වා ධම්මවිනයසරීරං සඞ්ගහං ආදරොදපසි. තදතො වස්සසතස්ස
අච්චදයන වජ්ජිපුත්තකා භික්ඛූ ෙස වත්ථූනි දීපයිංසු. තානි සුත්වා
කාකණ්ඩකස්ස බ්රාහ්මණස්ස පුත්දතො යසත්දථදරො සුසුනාගපුත්තං
කාලාදසොකං නාම රාජානං සහායං ගදහත්වා ද්වාෙසන්නං 
භික්ඛුසතසහස්සානංඅන්තදරසත්තදථරසතානිඋච්චිනිත්වාතානිෙසවත්ථූනි 

මද්දිත්වාධම්මවිනයසරීරංසඞ්ගහංආදරොදපසි. 

දතහිපනධම්මසඞ්ගාහකත්දථදරහිනිග්ගහිතා ෙසසහස්සා වජ්ජිපුත්තකා
භික්ඛූ පක්ඛං පරිදයසමානා අත්තදනො අනුරූපං දුබ්බලපක්ඛං ලභිත්වා විසුං

මහාසඞ්ඝිකාචරියකුලං නාම අකංසු. තදතො භිජ්ජිත්වා අපරානි ද්දව
ආචරියකුලානි ජාතානි – දගොකුලිකා ච එකදබයොහාරිකා ච.
දගොකුලිකනිකායදතො භිජ්ජිත්වා අපරානි ද්දව ආචරියකුලානි ජාතානි –
පණ්ණත්තිවාොචබාහුලියාච. බහුස්සුතිකාතිපිදතසංදයවනාමං.දතසංදයව
අන්තදර දචතියවාො නාම අපදර ආචරියවාො උප්පන්නා. එවං
මහාසඞ්ඝිකාචරියකුලදතොදුතිදයවස්සසදතපඤ්චාචරියකුලානි උප්පන්නානි.
තානිමහාසඞ්ඝිදකහිසද්ධිංඡදහොන්ති. 

තස්මිංදයව දුතිදය වස්සසදත දථරවාෙදතො භිජ්ජිත්වා ද්දව ආචරියවාො
උප්පන්නා – මහිසාසකා ච වජ්ජිපුත්තකා ච. තත්ථ වජ්ජිපුත්තකවාෙදතො

භිජ්ජිත්වා අපදර චත්තාදරො ආචරියවාො උප්පන්නා – ධම්මුත්තරියා, 

භද්රයානිකා, ඡන්නාගාරිකා, සමිතියාති. පුන තස්මිංදයව දුතිදය වස්සසදත
මහිසාසකවාෙදතොභිජ්ජිත්වාසබ්බත්ථිවාො ධම්මගුත්තිකාතිද්දව ආචරියවාො
උප්පන්නා. පුන සබ්බත්ථිවාෙකුලදතො භිජ්ජිත්වා කස්සපිකා නාම ජාතා. 
කස්සපිදකසු භින්දනසු අපදර සඞ්කන්තිකා නාම ජාතා. සඞ්කන්තිදකසු
භින්දනසු සුත්තවාො නාම ජාතාති දථරවාෙදතො භිජ්ජිත්වා ඉදම එකාෙස 
ආචරියවාොඋප්පන්නා.දතදථරවාදෙහිසද්ධිංද්වාෙසදහොන්ති.ඉති ඉදමච

ද්වාෙස, මහාසඞ්ඝිකානඤ්ච ඡ ආචරියවාොති සබ්දබව අට්ඨාරස ආචරියවාො

දුතිදය වස්සසදතඋප්පන්නා.අට්ඨාරසනිකායාතිපි, අට්ඨාරසාචරියකුලානීතිපි

එදතසංදයව නාමං. එදතසු පන සත්තරස වාො භින්නකා, දථරවාදෙො

අසම්භින්නදකොතිදවදිතබ්දබො.වුත්තම්පි දචතං දීපවංකස – 

‘‘නික්කඩ්ඪිතාපාපභික්ඛූ, දථදරහිවජ්ජිපුත්තකා; 

අඤ්ඤංපක්ඛංලභිත්වාන, අධම්මවාදීබහූජනා. 

‘‘ෙසසහස්සාසමාගන්ත්වා, අකංසුධම්මසඞ්ගහං; 

තස්මායංධම්මසඞ්ගීති, මහාසඞ්ගීතිවුච්චති. 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

96 

පටුන 

‘‘මහාසඞ්ගීතිකාභික්ඛූ, විදලොමංඅකංසුසාසදන; 

භින්දිත්වාමූලසඞ්ගහං, අඤ්ඤංඅකංසුසඞ්ගහං. 

‘‘අඤ්ඤත්ර සඞ්ගහිතා සුත්තං, අඤ්ඤත්රඅකරිංසුදත; 

අත්ථංධම්මඤ්චභින්දිංසු, විනදයනිකාදයසුචපඤ්චසු. 

‘‘පරියායදෙසිතඤ්චාපි, අදථොනිප්පරියායදෙසිතං; 

නීතත්ථඤ්දචවදනයයත්ථං, අජානිත්වානභික්ඛදවො. 

‘‘අඤ්ඤංසන්ධායභණිතං, අඤ්ඤංඅත්ථංඨපයිංසුදත; 

බයඤ්ජනච්ඡායායදතභික්ඛූ, බහුංඅත්ථංවිනාසයුං. 

‘‘ඡඩ්දඩත්වානඑකදෙසං, සුත්තංවිනයගම්භීරං; 

පතිරූපංසුත්තංවිනයං, තඤ්චඅඤ්ඤංකරිංසුදත. 

‘‘පරිවාරංඅත්ථුද්ධාරං, අභිධම්මංඡප්පකරණං; 

පටිසම්භිෙඤ්චනිද්දෙසං, එකදෙසඤ්චජාතකං. 

‘‘එත්තකංවිස්සජ්ජිත්වාන, අඤ්ඤානිඅකරිංසුදත; 

නාමංලිඞ්ගංපරික්ඛාරං, ආකප්පකරණානිච. 

‘‘පකතිභාවංජහිත්වා, තඤ්චඅඤ්ඤංඅකංසුදත; 

පුබ්බඞ්ගමාභින්නවාො, මහාසඞ්ගීතිකාරකා. 

‘‘දතසඤ්ච අනුකාදරන, භින්නවාොබහූඅහු; 

තදතොඅපරකාලම්හි, තස්මිංදභදෙොඅජායථ. 

‘‘දගොකුලිකාඑකදබයොහාරි, ද්විධාභිජ්ජිත්ථභික්ඛදවො; 

දගොකුලිකානංද්දවදභො, අපරකාලම්හිජායථ. 

‘‘බහුස්සුතිකා චපඤ්ඤත්ති, ද්විධා භිජ්ජිත්ථභික්ඛදවො; 

දචතියාචපුනවාදී, මහාසඞ්ගීතිදභෙකා. 

‘‘පඤ්චවාොඉදමසබ්දබ, මහාසඞ්ගීතිමූලකා; 

අත්ථංධම්මඤ්චභින්දිංසු, එකදෙසඤ්චසඞ්ගහං. 

‘‘ගන්ථඤ්චඑකදෙසඤ්හි, ඡඩ්දඩත්වාඅඤ්ඤංඅකංසුදත; 

නාමං ලිඞ්ගංපරික්ඛාරං, ආකප්පකරණානි ච. 
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‘‘පකතිභාවංජහිත්වා, තඤ්චඅඤ්ඤංඅකංසුදත; 

විසුද්ධත්දථරවාෙම්හි, පුනදභදෙොඅජායථ. 

‘‘මහිසාසකාවජ්ජිපුත්තකා, ද්විධාභිජ්ජිත්ථභික්ඛදවො; 

වජ්ජිපුත්තකවාෙම්හි, චතුධාදභදෙොඅජායථ. 

‘‘ධම්මුත්තරිකාභද්ෙයානිකා, ඡන්නාගාරිකාචසමිති; 

මහිසාසකානංද්දවදභො, අපරකාලම්හිඅජායථ. 

‘‘සබ්බත්ථිවාොධම්මගුත්තා, ද්විධාභිජ්ජිත්ථභික්ඛදවො; 

සබ්බත්ථිවාොනංකස්සපිකා, සඞ්කන්තිකස්සපිදකනච. 

‘‘සඞ්කන්තිකානංසුත්තවාදී, අනුපුබ්දබනභිජ්ජථ; 

ඉදමඑකාෙසවාො, සම්භින්නාදථරවාෙදතො. 

‘‘අත්ථංධම්මඤ්චභින්දිංසු, එකදෙසඤ්චසඞ්ගහං; 

ගන්ථඤ්චඑකදෙසඤ්හි, ඡඩ්දඩත්වාඅඤ්ඤංඅකංසුදත. 

‘‘නාමං ලිඞ්ගංපරික්ඛාරං, ආකප්පකරණානි ච; 

පකතිභාවංජහිත්වා, තඤ්චඅඤ්ඤංඅකංසුදත. 

‘‘සත්තරසභින්නවාො, එකවාදෙොඅභින්නදකො; 

සබ්දබවට්ඨාරසදහොන්ති, භින්නවාදෙනදතසහ. 

‘‘නිදරොදධොව මහාරුක්දඛො, දථර වාොනමුත්තදමො; 

අනූනංඅනධිකඤ්ච, දකවලංජිනසාසනං. 

‘‘සන්තකාවියරුක්ඛම්හි, නිබ්බත්තාවාෙදසසකා; 

පඨදමවස්සසදතනත්ථි, දුතිදයවස්සසතන්තදර; 

භින්නාසත්තරසවාො, උප්පන්නාජිනසාසදන’’ති. 

අපරාපරං පන දහමවතිකා, රාජගිරිකා, සිද්ධත්ථිකා, පුබ්බදසලියා, 

අපරදසලියා, වාජිරියාති අඤ්දඤපි ඡ ආචරියවාො උප්පන්නා. දත ඉධ
අනධිප්දපතා. පුරිමකානං පන අට්ඨාරසන්නං ආචරියවාොනං වදසන
පවත්තමාදන සාසදන පටිලද්ධසද්දධො අදසොදකො ධම්මරාජා දිවදස දිවදස

බුද්ධපූජාය සතසහස්සං, ධම්මපූජාය සතසහස්සං, සඞ් පූජාය සතසහස්සං, 

අත්තදනො ආචරියස්ස නිදරොධත්දථරස්ස සතසහස්සං, චතූසු ද්වාදරසු
දභසජ්ජත්ථාය සතසහස්සන්ති පඤ්චසතසහස්සානි පරිච්චජන්දතො සාසදන 

උළාරංලාභසක්කාරංපවත්දතසි. 
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තිත්ථියා හතලාභසක්කාරා අන්තමදසො  ාසච්ඡාෙනමත්තම්පි අලභන්තා 
ලාභසක්කාරංපත්ථයමානාභික්ඛූසුපබ්බජිත්වාසකානිසකානිදිට්ඨිගතානි–

‘‘අයං ධම්දමො, අයං විනදයො, ඉෙං සත්ථුසාසන’’න්ති දීදපන්ති. පබ්බජ්ජං
අලභමානාපි සයදමව දකදස ඡින්දිත්වා කාසායානි වත්ථානි අච්ඡාදෙත්වා
විහාදරසුවිචරන්තා උදපොසථකම්මාදිකරණකාදලසඞ් මජ්ඣංපවිසන්ති.දත
භික්ඛුසඞ්ද න ධම්දමන විනදයන සත්ථුසාසදනන නිග්ගය්හමානාපි
ධම්මවිනයානුදලොමාය පටිපත්තියා අසණ්ඨහන්තා අදනකරූපං සාසනස්ස

අබ්බුෙඤ්ච මලඤ්ච කණ්ටකඤ්ච සමුට්ඨාදපන්ති. දකචි අග්ගිං පරිචරන්ති, 

දකචිපඤ්චාතදපතපන්ති, දකචිආදිච්චංඅනුපරිවත්තන්ති, දකචි ‘‘ධම්මඤ්ච
විනයඤ්චදවොභින්දිස්සාමා’’තිතථාතථාපග්ගණ්හිංසු.තො භික්ඛුසඞ්ද ොන
දතහිසද්ධිං උදපොසථංවාපවාරණංවාඅකාසි. අදසොකාරාදමසත්තවස්සානි
උදපොසදථොඋපච්ඡිජ්ජි. 

රාජා ‘‘ආණාය කාදරස්සාමී’’ති වායමන්දතොපි කාදරතුං නාසක්ඛි, 
අඤ්ඤෙත්ථු දුග්ගහිතගාහිනා බාදලන අමච්දචන අදනදකසු භික්ඛූසු ජීවිතා
දවොදරොපිදතසු විප්පටිසාරී අදහොසි. දසො තඤ්ච විප්පටිසාරං තඤ්ච සාසදන
උප්පන්නං අබ්බුෙං වූපසදමතුකාදමො ‘‘දකො නු දඛො ඉමස්මිං අත්දථ

පටිබදලො’’ති සඞ් ං පුච්ඡිත්වා ‘‘දමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්දථදරො, මහාරාජා’’ති
සුත්වා සඞ් ස්ස වචදනන අදහොගඞ්ගාපබ්බතදතො දථරං පක්දකොසාදපත්වා
ඉද්ධිපාටිහාරියෙස්සදනන දථරස්ස ආනුභාදව නිබ්බිචිකිච්දඡො අත්තදනො
කුක්කුච්චං පුච්ඡිත්වා විප්පටිසාරං වූපසදමසි. දථදරොපි තං රාජුයයාදනදයව
වසන්දතො සත්ත දිවසානි සමයං උග්ගණ්හාදපසි. දසො උග්ගහිතසමදයො 
සත්තදමදිවදසඅදසොකාරාදමභික්ඛුසඞ් ංසන්නිපාතාදපත්වාසාණිපාකාරං 
පරික්ඛිපාදපත්වා සාණිපාකාරන්තදර නිසින්දනො එකලද්ධිදක එකලද්ධිදක
භික්ඛූ එකදතොඑකදතොකාදරත්වාඑකදමකංභික්ඛුසමූහංපක්දකොසාදපත්වා

පුච්ඡි – ‘‘භන්දත, කිංවාදී සම්මාසම්බුද්දධො’’ති? තදතො සස්සතවාදිදනො –

‘‘සස්සතවාදී’’ති ආහංසු. එකච්චසස්සතිකා, අන්තානන්තිකා, 

අමරාවික්දඛපිකා, අධිච්චසමුප්පන්නිකා, සඤ්ඤීවාො, අසඤ්ඤීවාො, 

දනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාො, උච්දඡෙවාො, දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාො –
‘‘දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාදී’’තිආහංසු. රාජා පඨමදමව සමයස්ස උග්ගහිතත්තා
නයිදමභික්ඛූඅඤ්ඤතිත්ථියාඉදමතිඤත්වාදතසංදසතකානි වත්ථානිෙත්වා
උප්පබ්බාදජසි.දතසබ්දබපිසට්ඨිසහස්සාඅදහසුං. 

අථඤ්දඤ භික්ඛූ පක්දකොසාදපත්වා පුච්ඡි – ‘‘කිංවාදී, භන්දත, 

සම්මාසම්බුද්දධො’’ති? ‘‘විභජ්ජවාදී, මහාරාජා’’ති. එවං වුත්දත රාජා දථරං

පුච්ඡි – ‘‘විභජ්ජවාදී, භන්දත, සම්මාසම්බුද්දධො’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති.

තදතො රාජා ‘සුද්ධං ොනි, භන්දත, සාසනං, කදරොතු භික්ඛුසඞ්ද ො
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උදපොසථ’න්තිආරක්ඛංෙත්වා නගරංපාවිසි.සමග්දගොසඞ්ද ොසන්නිපතිත්වා
උදපොසථං අකාසි. තස්මිං සන්නිපාදත සට්ඨිභික්ඛුසතසහස්සානි අදහසුං.
තස්මිං සමාගදම දමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්දථදරො යානි ච තො උප්පන්නානි

වත්ථූනි, යානිචආයතිංඋප්පජ්ජිස්සන්ති, සබ්දබසම්පිදතසං පටිබාහනත්ථං
සත්ථාරාදින්නනයවදසදනවතථාගදතනඨපිතමාතිකංවිභජන්දතොසකවාදෙ
පඤ්ච සුත්තසතානි පරවාදෙ පඤ්චාති සුත්තසහස්සං ආහරිත්වා ඉමං

පරප්පවාෙමථනං ආයතිලක්ඛණං ෙථාවත්ථුප්පෙරණං අභාසි. 

තදතො සට්ඨිසතසහස්සසඞ්දඛයසු භික්ඛූ උච්චිනිත්වා
තිපිටකපරියත්තිධරානං පභින්නපටිසම්භිොනං භික්ඛූනං සහස්සදමකං 
ගදහත්වා යථා මහාකස්සපත්දථදරො ච යසත්දථදරො ච ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච

සඞ්ගායිංසු; එවදමව සඞ්ගායන්දතො සාසනමලං විදසොදධත්වා තතියසඞ්ගීතිං
අකාසි. තත්ථ අභිධම්මං සඞ්ගායන්දතො ඉමං යථාභාසිතං පකරණං සඞ්ගහං

ආදරොදපසි.දතනවුත්තං – 

‘‘යං පුග්ගලකථාදීනං, කථානංවත්ථුභාවදතො; 

කථාවත්ථුප්පකරණං, සඞ්දඛදපනඅදෙසයී. 

‘‘මාතිකාඨපදනදනව, ඨපිතස්සසුරාලදය; 

තස්සදමොග්ගලිපුත්දතන, විභත්තස්සමහීතදල. 

‘‘ඉොනියස්මාසම්පත්දතො, අත්ථසංවණ්ණනාක්කදමො; 

තස්මානංවණ්ණයිස්සාමි, තංසුණාථසමාහිතා’’ති. 

නිොනකථානිට්ඨිතා. 

ම ාවග්කගො 

1. පුග්ගලකථා 

1. සුද්ධසච්චිකට්දඨො 

1. අනුදලොමපච්චනීකවණ්ණනා 

1. තත්ථ පුග්ගකලො උපලබ්භති සච්චිෙට්ඨපරමත්කථනාති අයං පුච්ඡා. 

ආමන්ොති අයං පටිජානනා. කස්ස පනායං පුච්ඡා, කස්ස පටිජානනාති? 
අසුකස්සාති න වත්තබ්බා. භගවතා හි ඉමස්මිං පකරදණ නානප්පකාරානං
ලද්ධීනං විදසොධනත්ථං තන්තිවදසන මාතිකා ඨපිතා. සා දථදරන සත්ථාරා
දින්නනදය ඨත්වා තන්තිවදසන විභත්තා. න හි දථදරො යත්තකා එත්ථ

වාෙමග්ගා ෙස්සිතා, තත්තදකහි වාදීහිසද්ධිං වාදෙනවිග්ගාහිකකථංකදථසි.
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එවං සන්දතපි පන තාසං තාසං කථානං අත්ථස්ස සුඛාවධාරණත්ථං

සකවාදීපුච්ඡා, පරවාදීපුච්ඡා, සකවාදීපටිඤ්ඤා, පරවාදීපටිඤ්ඤාතිඑවංවිභාගං
ෙස්දසත්වාවඅත්ථවණ්ණනංකරිස්සාම. 

පුග්ගකලො උපලබ්භති සච්චිෙට්ඨපරමත්කථනාති හි අයං සකවාදීපුච්ඡා.

තාය ‘‘දය අත්ථි පුග්ගදලොති එවංලද්ධිකා පුග්ගලවාදිදනො, දත එවං

පුච්ඡිතබ්බා’’ති දීදපති. දක පන පුග්ගලවාදිදනොති? සාසදන වජ්ජිපුත්තකා

දචව සමිතියා ච බහිද්ධා ච බහූ අඤ්ඤතිත්ථියා. තත්ථ පුග්ගකලොති අත්තා, 

සත්දතො ජීදවො. උපලබ්භතීති පඤ්ඤාය උපගන්ත්වා ලබ්භති, ඤායතීති

අත්දථො. සච්චිෙට්ඨපරමත්කථනාති එත්ථ සච්චිෙට්කඨොති මායාමරීචිආෙදයො

විය අභූතාකාදරන අග්ගදහතබ්දබො භූතට්දඨො. පරමත්කථොති
අනුස්සවාදිවදසන අග්ගදහතබ්දබො උත්තමත්දථො. උභදයනාපි දයො පරදතො 

‘‘පුග්ගදලොඋපලබ්භති සච්චිකට්ඨපරමත්දථන, රූපඤ්චඋපලබ්භතී’’තිආදිනා
ඛන්ධායතනධාතුඉන්ද්රියවදසන සත්තපඤ්ඤාසවිදධො ධම්මප්පදභදෙො

ෙස්සිදතො. යථා දසො භූදතන සභාවට්දඨන උපලබ්භති, එවං තව පුග්ගදලො

උපලබ්භතීති පුච්ඡති. පරවාදී ආමන්ොති පටිජානාති. පටිජානනඤ්හි කත්ථචි

‘‘ආම, භන්දත’’ති ආගච්ඡති, කත්ථචි‘‘ආදමො’’තිපටිජානනංආගච්ඡති.ඉධ
පන ‘‘ආමන්තා’’ති ආගතං. තත්රායං අධිප්පාදයො – දසො හි යං තං පරදතො
වුත්තං භගවතා – ‘‘අත්ථි පුග්ගදලො අත්තහිතාය පටිපන්දනො’’ති සුත්තං 

ආගතං, තංගදහත්වායස්මාපන භගවාසච්චවාදීනවිසංවාෙනපුදරක්ඛාදරො

වාචං භාසති, නාපි අනුස්සවාදිවදසනධම්මං දෙදසති, සදෙවකංපනදලොකං

සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡිකත්වා පදවදෙති, තස්මා දයො දතන වුත්දතො ‘‘අත්ථි

පුග්ගදලො අත්තහිතාය පටිපන්දනො’’ති, දසො සච්චිකට්ඨපරමත්දථදනව
අත්ථීති ලද්ධිංගදහත්වා‘‘ආමන්තා’’තිපටිජානාති. 

අථස්ස තාදිසස්ස දලසවචනස්ස ඡලවාෙස්ස ඔකාසං අෙෙමාදනො සකවාදී 

කයො සච්චිෙට්කඨොතිආදිමාහ. තත්රායං අධිප්පාදයො – ය්වායං පරදතො

‘‘සප්පච්චදයො අප්පච්චදයො, සඞ්ඛදතො අසඞ්ඛදතො, සස්සදතො, අසස්සදතො
සනිමිත්දතො අනිමිත්දතො’’ති එවං පරිදීපිදතො රූපාදිසත්තපඤ්ඤාසවිදධො

ධම්මප්පදභදෙො ආගදතො; න සම්මුතිසච්චවදසන, නාපි අනුස්සවාදිවදසන

ගදහතබ්දබො.අත්තදනොපනභූතතායඑව සච්චිකට්දඨො, අත්තපච්චක්ඛතායච

පරමත්දථො. තං සන්ධායාහ – ‘‘දයො සච්චිකට්දඨො පරමත්දථො, තදතො දසො
පුග්ගදලොඋපලබ්භතිසච්චිකට්ඨපරමත්දථනා’’ති. 

ෙකෙොති කරණවචනදමතං, තස්මා දතන සච්චිකට්ඨපරමත්දථන දසො
පුග්ගදලො උපලබ්භතීති අයදමත්ථ අත්දථො. ඉෙං වුත්තං දහොති – 

රුප්පනාදිදභදෙන වා සප්පච්චයාදිදභදෙන වා ආකාදරන දයො
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සච්චිකට්ඨපරමත්දථො උපලබ්භති, කිං දත පුග්ගදලොපි දතනාකාදරන

උපලබ්භතීති? නක වං වත්ෙබ්කබතිඅවජානනාපරවාදිස්ස.දසොහිතථාරූපං
පුග්ගලං අනිච්ඡන්දතො අවජානාති. තත්රායං පෙච්දඡදෙො – ‘න හි එවං

වත්තබ්දබ’ති, න හි එවන්තිපි වට්ටති. ද්වින්නම්පි එවං න වත්තබ්දබොති
අත්දථො. 

ආජානාහි නිග්ග න්ති සකවාදිවචනං. යස්මා දත පුරිමාය

වත්තබ්බපටිඤ්ඤාය පච්ඡිමා නවත්තබ්බපටිඤ්ඤා, පච්ඡිමාය ච පුරිමා න 

සන්ධියති, තස්මාපි නිග්ගහං පත්දතො. තං නිග්ගහං දෙොසං අපරාධං 
සම්පටිච්ඡාහීතිඅත්දථො.එවං නිග්ගහංආජානාදපත්වාඉොනිතං ඨපනායදචව
අනුදලොමපටිදලොමදතො පාපනාදරොපනානඤ්ච වදසන පාකටං කදරොන්දතො 

 ඤ්චිපුග්ගකලොතිආදිමාහ.තත්ථ  ඤ්චිපුග්ගකලො උපලබ්භතීතියදිපුග්ගදලො

උපලබ්භති, සදච පුග්ගදලො උපලබ්භති සච්චිකට්ඨපරමත්දථනාති අත්දථො.
අයංතාවපරවාදීපක්ඛස්සඨපනදතො නිග්ගහපාපනාදරොපනානංලක්ඛණභූතා 

අනුදලොමඨපනා නාම. කෙන වෙ කරතිආදි අනුදලොමපක්දඛ නිග්ගහස්ස

පාපිතත්තා අනුදලොමපාපනා නාම. තත්ථ කෙනාති කාරණවචනං. වොති 

ඔකප්පනවචනං. කරති ආමන්තනවචනං. ඉෙං වුත්තං දහොති – දතන, දර 

වත්තබ්දබවත, දරහම්දභො, භද්රමුඛ, දතනකාරදණනවත්තබ්දබොදයවාති. යං

ෙත්ථ වකෙසීතිආදි අනුදලොමපක්දඛ නිග්ගහස්ස ආදරොපිතත්තා 
අනුදලොමදරොපනා නාම. යං තස්ස පරිදයොසාදන මිච්ඡාතිපෙං තස්ස පුරදතො
ඉෙං දත’ති ආහරිතබ්බං. ඉෙං දත මිච්ඡාති අයඤ්දහත්ථ අත්දථො. පරදතො ච
පාළියංඑතංආගතදමව. 

කනො කච පන වත්ෙබ්කබතිආදි ‘‘න දහවං වත්තබ්දබ’’ති
පටික්ඛිත්තපක්ඛස්ස ඨපිතත්තා පටිදලොමදතො නිග්ගහපාපනාදරොපනානං 

ලක්ඛණභූතා පටිදලොමඨපනා නාම. කනො ච වෙ කරතිආදි පටිදලොමපක්දඛ 

නිග්ගහස්ස පාපිතත්තා පටිදලොමපාපනා නාම. පුන යං ෙත්ථ වකෙසීතිආදි
පටිදලොමපක්දඛ නිග්ගහස්ස ආදරොපිතත්තා පටිදලොමදරොපනා නාම. ඉධාපි 
පරිදයොසාදන මිච්ඡාතිපෙස්ස පුරදතො ඉෙං දතති ආහරිතබ්බදමව. පරදතොපි
එවරූදපසුඨාදනසු එදසවනදයො. 

තත්රායං ආදිදතො පට්ඨාය සඞ්දඛපත්දථො – යදි පුග්ගදලො උපලබ්භති 

සච්චිකට්ඨපරමත්දථන, දතනවතදභොදසොඋපලබ්භතීතිවත්තබ්දබො.යංපන

තත්ථ වදෙසි ‘‘වත්තබ්දබො දඛො පුරිමපඤ්දහ ‘සච්චිකට්ඨපරමත්දථන

උපලබ්භතී’ති, දනො ච වත්තබ්දබො දුතියපඤ්දහ ‘තදතො දසො පුග්ගදලො

උපලබ්භතී’’’ති, ඉෙං දත මිච්ඡාති එවං තාව අනුදලොමදතො 
ඨපනාපාපනාදරොපනාදහොන්ති.අථනවත්තබ්දබොදුතියපඤ්දහ‘‘තදතොදසො
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උපලබ්භතී’’ති, පුරිමපඤ්දහපි න වත්තබ්දබොව. යං පදනත්ථ වදෙසි

‘‘වත්තබ්දබො දඛො පුරිමපඤ්දහ ‘සච්චිකට්ඨපරමත්දථනඋපලබ්භතී’ති, දනො 

චවත්තබ්දබො දුතියපඤ්දහ ‘තදතො දසො පුග්ගදලොඋපලබ්භතී’’’ති, ඉෙං දත
මිච්ඡාති එවං පටිදලොමදතො ඨපනාපාපනාදරොපනා දහොන්ති. එවදමතං
නිග්ගහස්ස ච අනුදලොමපටිදලොමදතො චතුන්නං පාපනාදරොපනානඤ්ච
වුත්තත්තා උපලබ්භතීතිආදිකං අනුදලොමපඤ්චකං නාම. එත්ථ ච කිඤ්චාපි

අනුදලොමදතො පාපනාදරොපනාහි එදකො, පටිදලොමදතො පාපනාදරොපනාහි
එදකොති ද්දව නිග්ගහා කතා. ‘ආජානාහි නිග්ගහ’න්ති එතස්දසව පදනත්ථ 
පුග්ගදලො උපලබ්භතීති පඨමං වාෙං නිස්සාය පඨමස්ස නිග්ගහස්ස 
ද්වීහාකාදරහිආදරොපිතත්තාඑදකොවායංනිග්ගදහොතිපඨදමොනිග්ගදහො. 

2. ඉොනි පච්චනීකනදයොදහොති.තත්ථපුච්ඡාපරවාදිස්ස.දසොහි ‘‘අත්ථි
පුග්ගදලො අත්තහිතාය පටිපන්දනො’’ති ගහිතත්තා ‘‘නුපලබ්භතී’’ති

අසම්පටිච්ඡන්දතොඑවංපුච්ඡති.සකවාදී යථාරූපාදිධම්මාඋපලබ්භන්ති, එවං

අනුපලබ්භනීයදතො ආමන්ොතිපටිජානාති. පුනඉතදරො අත්තනා අධිප්දපතං 

සච්චිකට්ඨංදයව සන්ධාය කයො සච්චිෙට්කඨොතිආදිමාහ. 
සම්මුතිසච්චපරමත්ථසච්චානි වා එකදතො කත්වාපි එවමාහ. සකවාදී
‘පුග්ගදලො’ති උපාොපඤ්ඤත්තිසබ්භාවදතොපි ද්වින්නං සච්චානං එකදතො

කත්වාපුච්ඡිතත්තාපින ක වන්තිපටික්ඛිපති. 

ඉොනි කිඤ්චාපි දතන පඨමං පරමත්ථසච්චවදසන නුපලබ්භනීයතා 

සම්පටිච්ඡිතා, පච්ඡා සම්මුතිසච්චවදසන දවොමිස්සකවදසන වා පටික්ඛිත්තා.
පරවාදී පන ‘නුපලබ්භතී’ති වචනසාමඤ්ඤමත්තං ඡලවාෙං නිස්සාය යං තයා

පඨමං පටිඤ්ඤාතං, තං පච්ඡා පටික්ඛිත්තන්ති භණ්ඩනස්ස පටිභණ්ඩනං විය

අත්තදනො කතස්ස නිග්ගහකම්මස්ස පටිකම්මං කදරොන්දතො ආජානාහි

පටිෙම්මන්ති ආහ.ඉොනියථාස්සඅනුදලොමපඤ්චදකසකවාදිනාවාෙට්ඨපනං

කත්වාඅනුදලොමපටිදලොමදතො පාපනාදරොපනාහිනිග්ගදහොපාකදටොකදතො, 

එවං පටිකම්මං පාකටංකදරොන්දතො  ඤ්චි පුග්ගකලොතිආදිමාහ. තං දහට්ඨා
වුත්තනදයදනව අත්ථදතො දවදිතබ්බං. යස්මා පදනත්ථ ඨපනා නාම

පරවාදීපක්ඛස්සඨපනදතො ‘‘අයංතවදෙොදසො’’ති ෙස්දසතුංඨපනමත්තදමව

දහොති, නනිග්ගහස්සවා පටිකම්මස්සවාපාකටභාවකරණං, පාපනාදරොපනාහි
පනස්ස පාකටකරණං දහොති. තස්මා ඉෙං අනුදලොමපටිදලොමදතො
පාපනාදරොපනානං වදසන චතූහාකාදරහි. පටිකම්මස්ස කතත්තා 
පටිකම්මචතුක්කංනාමාතිඑකංචතුක්කංදවදිතබ්බං. 

3. එවං පටිකම්මං කත්වා ඉොනි ය්වාස්ස අනුදලොමපඤ්චදක සකවාදිනා

නිග්ගදහොකදතො, තස්සතදමවඡලවාෙං නිස්සාය දුක්කටභාවං ෙස්දසන්දතො 
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පටුන 

ත්වඤ්කච පන මඤ්ඤසීතිආදිමාහ. තත්ථ ත්වං කච පන මඤ්ඤසීති යදි ත්වං

මඤ්ඤසි. වත්ෙබ්කබ කඛොති ඉෙං පච්චනීදක ආමන්තාති පටිඤ්ඤං සන්ධාය

වුත්තං. කනොච වත්ෙබ්කබතිඉෙංපනනදහවාතිඅවජානනංසන්ධායවුත්තං. 

කෙන ෙවෙත්ථාතිදතනකාරදණනත්වංදයවතස්මිංනුපලබ්භතීතිපක්දඛ–

‘‘දහවං පටිජානන්තන්ති ආමන්තා’’ති එවං පටිජානන්දතො. ක වං

නිග්ගක ෙබ්කබතිපුනනදහවාතිඅවජානන්දතොඑවං නිග්ගදහතබ්දබො. අථ

ෙං නිග්ගණ් ාමාති අදථවං නිග්ගහාරහං තං නිග්ගණ්හාම. සුනිග්ගහිකෙො ච

ක ොසීතිසදකනමදතන නිග්ගහිතත්තාසුනිග්ගහිදතොචභවසි. 

එවමස්ස නිග්ගදහතබ්බභාවං ෙස්දසත්වා ඉොනි තං නිග්ගණ්හන්දතො 

 ඤ්චීතිආදිමාහ. තත්ථ ඨපනාපාපනාදරොපනා දහට්ඨා වුත්තනදයදනව 

දවදිතබ්බා.පරිදයොසාදනපන ඉෙංකෙමිච්ඡාතිඉෙංතවවචනං මිච්ඡාදහොතීති
අත්දථො. ඉෙං ඡලවාදෙන චතූහි ආකාදරහි නිග්ගහස්ස කතත්තා 
නිග්ගහචතුක්කංනාම. 

4. එවං නිග්ගහං කත්වාපි ඉොනි ‘‘යදි අයං මයා තව මදතන කදතො 

නිග්ගදහො දුන්නිග්ගදහො, දයො මම තයා දහට්ඨා අනුදලොමපඤ්චදක කදතො

නිග්ගදහො, දසොපි දුන්නිග්ගදහො’’ති ෙස්දසන්දතො එකස කච 

දුන්නිග්ගහිකෙතිආදිමාහ. තත්ථ එකස කච දුන්නිග්ගහිකෙති එදසො දච තව
වාදෙො මයා දුන්නිග්ගහිදතො. අථ වා එදසො දච තව මයා කදතො නිග්ගදහො

දුන්නිග්ගදහො. ක වකමවං ෙත්ථ ෙක්ඛාති තත්ථාපි තයා මම දහට්ඨා කදත
නිග්ගදහ එවදමවං පස්ස. ඉොනි ය්වාස්ස දහට්ඨා සකවාදිනා නිග්ගදහො

කදතො, තං ‘‘වත්තබ්දබ දඛො’’තිආදිවචදනන ෙස්දසත්වා පුන තං නිග්ගහං

අනිග්ගහභාවංඋපදනන්දතො කනොචමයංෙයාතිආදිමාහ. තත්ථ කනොචමයං

ෙයා ෙත්ථ ක ොය පටිඤ්ඤායාතිආදීසු අයමත්දථො – යස්මා දසො තයා මම

කදතොනිග්ගදහො දුන්නිග්ගදහො, තස්මාමයංතයාතත්ථ අනුදලොමපඤ්චදක
ආමන්තාතිඑතායපටිඤ්ඤායඑවංපටිජානන්තාපුනනදහවාතිපටික්දඛදප 

කදතපි ‘‘ආජානාහි නිග්ගහ’’න්ති එවං න නිග්ගදහතබ්දබොදයව. එවං

අනිග්ගදහතබ්බම්පි මංනිග්ගණ්හාසි, ඊදිදසනපනනිග්ගදහනදුන්නිග්ගහිතා
මයංදහොම. 

ඉොනි යං නිග්ගහං සන්ධාය ‘‘දුන්නිග්ගහිතා ච දහොමා’’ති අදවොච, තං

ෙස්දසතුං  ඤ්චි පුග්ගකලො…කප.… ඉෙං කෙ මිච්ඡාතිආහ. එවමිෙං
අනුදලොමපටිදලොමදතො චතූහි පාපනාදරොපනාහි නිග්ගහස්ස උපනීතත්තා
උපනයනචතුක්කංනාමදහොති. 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

104 

පටුන 

5. ඉොනි ‘‘න දහවං නිග්ගදහතබ්දබ’’තිආදිකංනිග්ගමනචතුක්කංනාම

දහොති.තත්ථ නක වං නිග්ගක ෙබ්කබතියථාහංතයානිග්ගහිදතො, නහිඑවං
නිග්ගදහතබ්දබො. එතස්ස හි නිග්ගහස්ස දුන්නිග්ගහභාදවො මයා සාධිදතො. 

කෙනහීතිදතන කාරදණන, යස්මාඑසනිග්ගදහො දුන්නිග්ගදහො, තස්මා යං

මං නිග්ගණ්හාසි හඤ්චි පුග්ගදලො…දප.… ඉෙං දත මිච්ඡාති, ඉෙං

නිග්ගණ්හනං තව මිච්ඡාති අත්දථො. කෙන හි කය ෙකෙ නිග්ගක ති දයන

කාරදණන ඉෙං මිච්ඡා, දතනකාරදණන දයො තයා නිග්ගදහො කදතො, දසො

දුක්කදටො. යං මයා පටිකම්මං කතං, තදෙව සුකතං. යාපි දචසා

පටිකම්මචතුක්කාදිවදසන කථාමග්ගසම්පටිපාෙනා කතා, සාපි සුකතා.
එවදමතං පුග්ගදලො උපලබ්භතීතිආදිකස්ස අනුදලොමපඤ්චකස්ස 
නුපලබ්භතීතිආදිකානං පටිකම්මනිග්ගදහොපනයනනිග්ගමනචතුක්කානං
වදසන අනුදලොමපච්චනීකපඤ්චකංනාමනිද්දිට්ඨන්තිදවදිතබ්බං.එත්තාවතා
සකවාදිදනො පුබ්බපක්දඛ සති පරවාදිදනො වචනසාමඤ්ඤමත්දතන
ඡලවාදෙනජදයොදහොති. 

2. පච්චනීකානුදලොමවණ්ණනා 

6. ඉොනි යථා පරවාදිදනො පුබ්බපක්දඛ සති සකවාදිදනො ධම්දමදනව

තදථන සුජදයො දහොති, තථා වාදුප්පත්තිං ෙස්දසතුං පුග්ගකලො නුපලබ්භතීති

පච්චනීකානුදලොමපඤ්චකං ආරද්ධං. තත්ථ පච්චනීදක පුච්ඡා පරවාදිස්ස, 

රූපාදිදභෙං සච්චිකට්ඨපරමත්ථං සන්ධාය පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස.

සුද්ධසම්මුතිසච්චං වා පරමත්ථමිස්සකං වා සම්මුතිසච්චං සන්ධාය කයො

සච්චිෙට්කඨොති පුන අනුදයොදගො පරවාදිස්ස, සම්මුතිවදසන නුපලබ්භතීති

නවත්තබ්බත්තාමිස්සකවදසනවාඅනුදයොගස්ස සංකිණ්ණත්තා නක වන්ති
පටික්දඛදපො සකවාදිස්ස. පටිඤ්ඤාතං පටික්ඛිපතීතිවචනසාමඤ්ඤමත්දතන 

ආජානාහි නිග්ග න්තිආදිවචනං පරවාදිස්ස. එවමයං පුග්ගදලො නුපලබ්භතීති
දුතියවාෙං නිස්සාය දුතිදයො නිග්ගදහො දහොතීති දවදිතබ්දබො. එවං දතන
ඡදලනනිග්ගදහොආදරොපිදතො. 

7-10. ඉොනි ධම්දමන සදමන අත්තදනො වාදෙ ජයං ෙස්දසතුං 

අනුදලොමනදය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, අත්තදනො ලද්ධිං නිස්සාය පටිඤ්ඤා
පරවාදිස්ස. ලද්ධියා ඔකාසං අෙත්වා පරමත්ථවදසන පුන අනුදයොදගො

සකවාදිස්ස, පරමත්ථවදසන පුග්ගලස්ස අභාවදතො පටික්දඛදපො පරවාදිස්ස.

තදතො පරං ධම්දමන සදමන අත්තදනො ජයෙස්සනත්ථං ආජානාහි

පටිෙම්මන්තිආදි සබ්බං සකවාදීවචනදමව දහොති. තත්ථ සබ්දබසං
පටිකම්මනිග්ගදහොපනයනනිග්ගමනචතුක්කානං දහට්ඨා වුත්තනදයදනව
අත්දථො දවදිතබ්දබො. එවමිෙං පුග්ගදලො නුපලබ්භතීතිආදිකස්ස 
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පච්චනීකපඤ්චකස්ස උපලබ්භතීතිආදීනං
පටිකම්මනිග්ගදහොපනයනනිග්ගමනචතුක්කානඤ්ච වදසන
පච්චනීකානුදලොමපඤ්චකං නාම නිද්දිට්ඨං දහොති. එවදමතානි
පඨමසච්චිකට්දඨ ද්දව පඤ්චකානි නිද්දිට්ඨානි. තත්ථ පුරිමපඤ්චදක 
පරවාදිස්ස සකවාදිනා කදතො නිග්ගදහො සුනිග්ගදහො. සකවාදිස්ස පන
පරවාදිනා ඡලවාෙං නිස්සාය පටිකම්මං කත්වා අත්තනා සාධිදතො ජදයො
දුජ්ජදයො. දුතියපඤ්චදක සකවාදිස්ස පරවාදිනා කදතො නිග්ගදහො
දුන්නිග්ගදහො.පරවාදිස්සපනසකවාදිනාධම්මවාෙංනිස්සායපටිකම්මං කත්වා
අත්තනාසාධිදතොජදයොසුජදයොතිපඨමසච්චිකට්දඨො.තත්දථතංවුච්චති– 

‘‘නිග්ගදහොපරවාදිස්ස, සුද්දධොපඨමපඤ්චදක; 

අසුද්දධොපනතස්දසව, පටිකම්මජදයොතහිං. 

‘‘නිග්ගදහොසකවාදිස්ස, අසුද්දධොදුතියපඤ්චදක; 

විසුද්දධොපනතස්දසව, පටිකම්මජදයොතහිං. 

‘‘තස්මාද්වීසුපිඨාදනසු, ජදයොවසකවාදිදනො; 

ධම්දමනහිජදයොනාම, අධම්දමනකුදතොජදයො. 

‘‘සච්චිකට්දඨයථාදචත්ථ, පඤ්චකද්වයමණ්ඩිදත; 

ධම්මාධම්මවදසදනව, වුත්දතොජයපරාජදයො. 

‘‘ඉදතොපදරසුසබ්දබසු, සච්චිකට්දඨසුපණ්ඩිදතො; 

එවදමවවිභාදවයය, උදභොජයපරාජදය’’ති. 

2. ඔකාසසච්චිකට්දඨො 

1. අනුදලොමපච්චනීකවණ්ණනා 

11. එවං සුද්ධිකසච්චිකට්ඨං විත්ථාදරත්වා ඉොනි තදමව අපදරහි

ඔකාසාදීහි නදයහි විත්ථාදරතුං පුන පුග්ගකලො උපලබ්භතීතිආදි ආරද්ධං.

තත්ථ පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. පුන සබ්බත්ථාති සරීරං

සන්ධායඅනුදයොදගොසකවාදිස්ස, රූපස්මිංඅත්තානංසමනුපස්සනාදෙොසඤ්ච
‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීර’න්ති ආපජ්ජනදෙොසඤ්ච දිස්වා පටික්දඛදපො
පරවාදිස්ස. දසසදමත්ථ අනුදලොමපච්චනීකපඤ්චදක දහට්ඨා

වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. පාදඨො පන සඞ්ඛිත්දතො. තත්ථ යස්මා සරීරං
සන්ධාය ‘‘සබ්බත්ථ න උපලබ්භතී’’ති වුත්දත සරීරදතො බහි උපලබ්භතීති 

ආපජ්ජති. තස්මා පච්චනීදක පටික්දඛදපො සකවාදිස්ස, පඨමං අනුජානිත්වා
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පච්ඡා අවජානාතීති ඡලවාෙස්ස වදසන පටිකම්මං පරවාදිස්ස. දසසං
පාකටදමව. 

3. කාලසච්චිකට්දඨො 

1. අනුදලොමපච්චනීකවණ්ණනා 

12. දුතියනදය සබ්බොති පුරිමපච්ඡිමජාතිකාලඤ්ච

ධරමානපරිනිබ්බුතකාලඤ්ච සන්ධාය අනුදයොදගො සකවාදිස්ස, ස්දවව
ඛත්තිදයො දසො බ්රාහ්මදණොතිආදීනංආපත්තිදෙොසඤ්ච ධරමානපරිනිබ්බුතානං
විදසසාභාවදෙොසඤ්ච දිස්වා පටික්දඛදපො පරවාදිස්ස. දසසං පඨමනදය 
වුත්තසදිසදමව. 

4. අවයවසච්චිකට්දඨො 

1. අනුදලොමපච්චනීකවණ්ණනා 

13. තතියනදය සබ්කබසූති ඛන්ධායතනාදීනි සන්ධාය අනුදයොදගො

සකවාදිස්ස, රූපස්මිංඅත්තා, චක්ඛුස්මිංඅත්තාතිආදිදෙොසභදයනපටික්දඛදපො
පරවාදිස්ස.දසසං තාදිසදමවාති. 

ඔකාසදිසච්චිකට්ඨාදි 

2. පච්චනීකානුදලොමවණ්ණනා 

14. එවදමතානි තීණි අනුදලොමපච්චනීකපඤ්චදක 
අනුදලොමමත්තවදසදනව තාව පටිපාටියා භාදජත්වා පුන

පච්චනීකානුදලොමපඤ්චදක පච්චනීකමත්තවදසදනව භාදජතුං පුග්ගකලො

නුපලබ්භතීතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ අනුදලොමපඤ්චකස්ස පාළියං සඞ්ඛිපිත්වා
ආගදත පච්චනීදක වුත්තනදයදනව පච්චනීකස්ස ච පාළියං සඞ්ඛිපිත්වා
ආගදත අනුදලොදම වුත්තනදයදනව අත්දථො දවදිතබ්දබො. එත්තාවතා
සුද්ධිකස්සදචවඉදමසඤ්චතිණ්ණන්තිචතුන්නංසච්චිකට්ඨානං එදකකස්මිං
සච්චිකට්දඨ අනුදලොමපච්චනීකස්ස පච්චනීකානුදලොමස්ස චාති ද්වින්නං
ද්වින්නං පච්චනීකානං වදසන අයං අට්ඨමුඛා නාම වාෙයුත්ති නිද්දිට්ඨා
දහොතීති දවදිතබ්බා. යා එදකකස්මිං මුදඛ එදකකස්ස නිග්ගහස්ස වදසන 

අට්ඨෙනිග්ගක ොතිපාළියංලිඛියති. තත්දථතංවුච්චති– 

‘‘එවංචතුබ්බිදධපඤ්දහ, පඤ්චකද්වයදභෙදතො; 

එසාඅට්ඨමුඛානාම, වාෙයුත්තිපකාසිතා. 

‘‘අට්දඨවනිග්ගහාතත්ථ, චත්තාදරොදතසුධම්මිකා; 
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අධම්මිකාචචත්තාදරො, සබ්බත්ථසකවාදිදනො; 

ජදයොපරාජදයොදචව, සබ්බත්ථපරවාදිදනො’’ති. 

සච්චිකට්ඨවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සුද්ධිකසංසන්ෙනවණ්ණනා 

17-27. ඉොනි රූපාදීහි සද්ධිං සච්චිකට්ඨසංසන්ෙනං දහොති. තත්ථ 

රූපඤ්චාති යථා රූපං පරමත්ථදතො උපලබ්භති, කිං දත පුග්ගදලොපි තදථව 

උපලබ්භතීති සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, අත්ථි පුග්ගදලොති වචනමත්තං
ගදහත්වා පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. යදි දත රූපං විය පරමත්ථදතො පුග්ගදලො

අත්ථි, රූපදතො දවෙනාදීනං විය පුග්ගලස්සාපි අඤ්ඤත්තං ආපජ්ජතීති

අනුදයොදගො සකවාදිස්ස, සමයසුත්තවිදරොධං දිස්වා පටික්දඛදපො පරවාදිස්ස.
දසසං අත්ථදතො පාකටදමව. ධම්මදතො පදනත්ථ සත්තපඤ්ඤාසදභෙස්ස 
සච්චිකට්ඨපරමත්ථස්ස වදසන සකවාදීපක්ඛමූලදක අනුදලොමපච්චනීදක
සත්තපඤ්ඤාස අනුදලොමපඤ්චකානි ෙස්සිතානි. පටිකම්මචතුක්කාදීනි
සඞ්ඛිත්තානි. පරවාදීපක්ඛමූලදකපි පච්චනීකානුදලොදම සත්තපඤ්ඤාස
පටිදලොමපඤ්චකානි ෙස්සිතානි. පටිකම්මචතුක්කාදීනි සඞ්ඛිත්තානි. තත්ථ
‘‘වුත්තං භගවතා’’ති වචනමත්දතන පුග්ගලස්ස අත්ථිතං රූපස්ස ච
සච්චිකට්ඨපරමත්ථවදසන උපලබ්භනීයතං ෙස්දසත්වා උභින්නං අඤ්ඤත්තං

පටිජානාපනත්ථං වුත්ෙං භගවොති අනුදයොදගො පරවාදිස්ස, 

සම්මුතිපරමත්ථානං එකත්තනානත්තපඤ්හස්ස ඨපනීයත්තා පටික්දඛදපො
සකවාදිස්ස.දසසමිධාපිඅත්ථදතොපාකටදමවාති. 

සුද්ධිකසංසන්ෙනවණ්ණනා. 

6. ඔපම්මසංසන්ෙනවණ්ණනා 

28-36. ඉොනි රූපාදීදහව සද්ධිං ඔපම්මවදසන සච්චිකට්ඨසංසන්ෙනං
දහොති. තත්ථ රූපදවෙනානං උපලද්ධිසාමඤ්දඤන අඤ්ඤත්තපුච්ඡා ච

පුග්ගලරූපානං උපලද්ධිසාමඤ්ඤපුච්ඡා චාති පුච්ඡාද්වයම්පි සකවාදිස්ස, 

උදභොපි පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. පරවාදිනා අනුඤ්ඤාදතන 
උපලද්ධිසාමඤ්දඤන රූපදවෙනානං විය රූපපුග්ගලානං

අඤ්ඤත්තානුදයොදගො සකවාදිස්ස, පටික්දඛදපො ඉතරස්ස. දසසමිධාපි
අත්ථදතො පාකටදමව. ධම්මදතො පදනත්ථ රූපමූලකාදීනං චක්කානඤ්ච
වදසන සකවාදීපක්දඛ වීසාධිකානි නව නිග්ගහපඤ්චකසතානි ෙස්සිතානි.

කථං? ඛන්දධසුතාවරූපමූලදකචක්දකචත්තාරි, තථාදවෙනාදිමූලදකසූති

වීසති. ආයතදනසු චක්ඛායතනමූලදක චක්දක එකාෙස, තථා දසදසසූති

ද්වත්තිංසසතං. ධාතූසු චක්ඛුධාතුමූලදක චක්දක සත්තරස, තථා දසදසසූති
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ඡාධිකානිතීණිසතානි.ඉන්ද්රිදයසු චක්ඛුන්ද්රියමූලදක චක්දකඑකවීසති, තථා
දසදසසූති ද්වාසට්ඨාධිකානිචත්තාරිසතානි.එවංසබ්බානිපිවීසාධිකානිනව 

නිග්ගහපඤ්චකසතානිදහොන්ති. 

37-45. පරවාදීපක්දඛපි රූපං උපලබ්භතීති අනුදලොමවදසදනව
රූපදවෙනාදීනං අඤ්ඤත්තපටිඤ්ඤංකාදරත්වාපුනඅත්ථිපුග්ගදලොතිසුත්තං
නිස්සාය ඡලවදසන පුග්ගලස්ස රූපාදීහි උපලද්ධිසාමඤ්ඤං ආදරොදපත්වා 
අඤ්ඤත්තානුදයොදගො කදතො. දසසමිධාපි අත්ථදතො උත්තානදමව.
ධම්මදතොපි සකවාදීපක්දඛ වුත්තනදයන වීසාධිකානි නව
පටිකම්මපඤ්චකසතානිෙස්සිතානි. 

රූපාදීහිසද්ධිංඔපම්මවදසනසච්චිකට්ඨසංසන්ෙනං. 

7. චතුක්කනයසංසන්ෙනවණ්ණනා 

46-52. ඉොනි යංසච්චිකට්ඨපරමත්දථනඋපලබ්භති, දතනයස්මාරූපාදීසු 

සත්තපඤ්ඤාසාය සච්චිකට්ඨපරමත්දථසු අඤ්ඤතදරන භවිතබ්බං; 

රූපාදිනිස්සිදතන වා, අඤ්ඤත්ර වාරූපාදීහි, රූපාදීනං වානිස්සදයන, තස්මා

ඉමිනාචතුක්කනදයන සච්චිකට්ඨසංසන්ෙනංආරද්ධං.තත්ථ රූපංපුග්ගකලොති 

අනුදයොදගො සකවාදිස්ස, උච්දඡෙදිට්ඨිභදයන න ක වාති පටික්දඛදපො

පරවාදිස්ස, නිග්ගහාදරොපනං සකවාදිස්ස. කිං පදනතං යුත්තං, නනු රූපං 

දවෙනාති වුත්තම්පි පටික්ඛිපිතබ්බදමවාති? ආම පටික්ඛිපිතබ්බං. තං පන

රූපදතො දවෙනායඅඤ්ඤසභාවසබ්භාවදතො, නඅඤ්ඤත්තාභාවදතො. අයඤ්ච

රූපාදීසු එකධම්මදතොපි පුග්ගලස්ස අඤ්ඤත්තං න ඉච්ඡති, තස්මා යුත්තං.
අයඤ්ච අනුදයොදගොරූපං පුග්ගදලො…දප.… අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං පුග්ගදලොති
සකලං පරමත්ථසච්චං සන්ධාය ආරද්දධො. සකලං පන
පච්චත්තලක්ඛණවදසන එකදතො වත්තුං න සක්කාති තන්තිවදසන 

අනුදයොගලක්ඛණමත්තදමතං ඨපිතං. දතන විඤ්ඤූ අත්ථං විභාදවන්ති.
වාෙකාදමනපනඉමං ලක්ඛණංගදහත්වායථායථාපරවාදිස්සඔකාදසොන

දහොති, තථා තථා වත්තබ්බං. ඉති තන්තිවදසන අනුදයොගලක්ඛණස්ස
ඨපිතත්තාපි යුත්තදමව. ඉමිනා නදයන සබ්බානුදයොදගසු අත්දථො
දවදිතබ්දබො. 

අයං පන විදසදසො – රූපස්මිං පුග්ගකලොතිආදීසු යථා එකං මහාභූතං

නිස්සායතදයොමහාභූතා, වත්ථුරූපංනිස්සාය විඤ්ඤාණංරූපස්මින්තිවත්තුං

වට්ටති, කිං දත එවං රූපස්මිං පුග්ගදලො? යථා ච සභාගවිනිබ්දභොගදතො

දවෙනාෙදයොසබ්බධම්මා, අරූපාවාපනචත්තාදරොඛන්ධා, නිබ්බානදමව වා

‘‘අඤ්ඤත්ර රූපා’’ති වත්තුං වට්ටති, කිං දත එවං පුග්ගදලො? යථා ච
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චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං නිස්සයවදසන ‘‘දවෙනාය රූපං…දප.… 

විඤ්ඤාණස්මිං රූප’’න්ති වත්තුං වට්ටති, කිං දත එවං පුග්ගදලොති? 

සබ්බානුදයොදගසු පන උච්දඡෙදිට්ඨිභදයන දචව සමයවිදරොදධන ච
පටික්දඛදපො පරවාදිස්ස. දසසදමත්ථ අත්ථදතො පාකටදමව. ධම්මදතො
පදනත්ථ සත්තපඤ්ඤාසාය සච්චිකට්දඨසු එදකකස්මිං චත්තාරි චත්තාරි
කත්වා නිග්ගහවදසන අට්ඨවීසාධිකානි ද්දව පඤ්චකසතානි ෙස්සිතානි. 
පරවාදීපක්දඛපි පටිකම්මවදසන තත්තකාදනව. යා පදනත්ථ අත්ථි

පුග්ගදලොති වුත්දත සකවාදිස්ස පටිඤ්ඤා, සා සුත්දත ආගදතන

සම්මුතිවදසන. දයො රූපං පුග්ගදලොතිආදීසු පටික්දඛදපො, දසො
සක්කායදිට්ඨිපඤ්හස්සඨපනීයත්තා.පරවාදිස්සපටිකම්මං ඡලවදසදනවාති. 

චතුක්කනයසංසන්ෙනං. 

නිට්ඨිතාචසංසන්ෙනකථා. 

8. ලක්ඛණයුත්තිවණ්ණනා 

53. ඉොනි ලක්ඛණයුත්තිනාම දහොති. තත්ථයස්මා ඨදපත්වානිබ්බානං

දසදසො සච්චිකට්ඨපරමත්දථො පච්චයපටිබද්ධතාය සප්පච්චදයො, පච්චදයහි

සමාගම්ම කතත්තා සඞ්ඛදතො, උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣනදතො සො අභාවදතො

අසස්සදතො, උප්පත්තිකාරණසඞ්ඛාතස්ස නිමිත්තස්ස අත්ථිතාය සනිමිත්දතො, 
නිබ්බානං වුත්තප්පකාරාභාවදතොඅප්පච්චයංඅසඞ්ඛතංසස්සතංඅනිමිත්තන්ති
ඉෙං සච්චිකට්ඨස්ස ලක්ඛණං. තස්මා යදි පුග්ගදලොපි සච්චිකට්ඨපරමත්දථොව

තස්සාපි ඉමිනා ලක්ඛදණන භවිතබ්බන්ති සන්ධාය පුග්ගකලො 

සප්පච්චකයොතිආෙදයොඅට්ඨපිඅනුදයොගාසකවාදිස්ස, පටික්දඛදපොපරවාදිස්ස.
ආජානාහි නිග්ගහන්තිආදි පදනත්ථ සඞ්ඛිත්තං. එවදමතානි සකවාදීපක්දඛ
අනුදලොමපච්චනීදකඅනුදලොමමත්තවදසනඅට්ඨපඤ්චකානිදවදිතබ්බානි. 

54. පරවාදීපක්දඛපි පච්චනීකානුදලොදම පච්චනීකමත්තවදසන අට්දඨව.

තත්ථ යස්මා පරවාදිනා සුත්තවදසන සම්මුතිසච්චං සාධිතං, සම්මුතියා ච

සප්පච්චයාදිභාදවො නත්ථි, තස්මා යාථාවදතො ච පටික්දඛදපො සකවාදිස්ස.
ඡලවදසන පන වත්තබ්බං ‘‘ආජානාහි පටිකම්ම’’න්තිආදි සබ්බං ඉධාපි
සඞ්ඛිත්තදමව. 

ලක්ඛණයුත්තිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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9. වචනදසොධනවණ්ණනා 

55-59. ඉොනි වචනදසොධනංදහොති.තත්ථයදෙතංපුග්ගදලොඋපලබ්භතීති

වචනං, තං දසොදධතුං පුග්ගකලො උපලබ්භති, උපලබ්භති පුග්ගකලොති. පුච්ඡා

සකවාදිස්ස. තස්සත්දථො – යදෙතං පුග්ගදලො උපලබ්භතීති පෙද්වයං, තං

එකත්ථං වා භදවයයනානත්ථං වා. යදිතාවනානත්ථං, යථා අඤ්ඤංරූපං, 

අඤ්ඤාදවෙනා, එවං අඤ්දඤො පුග්ගදලො, අඤ්දඤො උපලබ්භතීතිආපජ්ජති.

අදථකත්ථං, යථා යං චිත්තං තං මදනො, එවං ස්දවව පුග්ගදලො, දසො 

උපලබ්භතීති ආපජ්ජති. දතන තං වොමි ‘‘යදි දත දයො පුග්ගදලො, දසො

උපලබ්භති, එවං සන්දත දයො දයො උපලබ්භති, දසො දසො පුග්ගදලොති

ආපජ්ජති, කිං සම්පටිච්ඡසි එත’’න්ති? තදතො පුග්ගලවාදී යස්මා පුග්ගලස්ස

උපලබ්භතං ඉච්ඡති, න උපලබ්භමානානම්පි රූපාදීනං පුග්ගලභාවං, තස්මා 

පුග්ගකලො උපලබ්භති, උපලබ්භති කෙ හි චි පුග්ගකලො කෙ හි චි න

පුග්ගකලොතිආදිමාහ. තස්සත්දථො – මම පුග්ගදලො අත්ථි පුග්ගදලොති සත්ථු

වචනදතො උපලබ්භති. දයො පන උපලබ්භති, නදසො සබ්දබො පුග්ගදලො, අථ

දඛොදකහිචිපුග්ගදලොදකහිචිනපුග්ගදලොති. තත්ථ කෙො-කාරත්දථ කෙ-

කාදරො, හි-කාදරොචනිපාතමත්දතො.දකොචිපුග්ගදලො, දකොචිනපුග්ගදලොති
අයං පදනත්ථ අත්දථො. ඉෙං වුත්තං දහොති – පුග්ගදලොපි හි රූපාදීසුපි දයො

දකොචි ධම්දමො උපලබ්භතිදයව, තත්ථ පුග්ගදලොව පුග්ගදලො. රූපාදීසු පන

දකොචිපි න පුග්ගදලොති. තදතො තං සකවාදී ආහ – පුග්ගකලො කෙ හි චි

උපලබ්භතිකෙහි චිනඋපලබ්භතීති.තස්සත්දථො –පුග්ගදලොඋපලබ්භතීති
පෙද්වයස්ස අත්ථදතො එකත්දත යදි උපලබ්භතීති අනුඤ්ඤාදතො ධම්දමො

පුග්ගලදතො අනඤ්දඤොපි දකොචි පුග්ගදලො දකොචි න පුග්ගදලො, පුග්ගදලොපි 

දත දකොචි උපලබ්භති, දකොචි න උපලබ්භතීති ආපජ්ජති, කිං සම්පටිච්ඡසි

එතන්ති? දසොපුග්ගලස්සඅනුපලද්ධිංඅනිච්ඡන්දතො නක වන්තිපටික්ඛිපති.
ඉදතොපරං ‘‘ආජානාහි නිග්ගහ’’න්තිආදිසබ්බංසඞ්ඛිත්තං.විත්ථාරදතොපන

දවදිතබ්බං. පුග්ගකලොසච්චිෙට්කඨොතිආදීසුපිඑදසවනදයො.සබ්බානිදහතානි 

උපලබ්භතිදවවචනාදනව, අපිච යස්මා ‘‘පුග්ගදලො

උපලබ්භතිසච්චිකට්ඨපරමත්දථනා’’ති අයං පුග්ගලවාදිදනො පටිඤ්ඤා, 

තස්මාස්ස යදථව පුග්ගදලො උපලබ්භතීති ලද්ධි, එවදමවං පුග්ගදලො

සච්චිකට්දඨොතිපි ආපජ්ජති. යා පනස්ස පුග්ගදලො අත්ථීති ලද්ධි, තස්සා 

විජ්ජමාදනොතිදවවචනදමව, තස්මාසබ්බානිදපතානිවචනානිදසොධිතානි. 

60. තත්ථ යං අවසාදන ‘‘පුග්ගකලො අත්ථි, අත්ථි න සබ්කබො

පුග්ගකලො’’තිආදි වුත්තං, තත්රායමධිප්පාදයො – යඤ්දහතං පරවාදිනා

‘‘පුග්ගදලො අත්ථි, අත්ථිදකහිචි පුග්ගදලො, දකහිචිනපුග්ගදලො’’තිවුත්තං, 

තංයස්මාඅත්ථදතොපුග්ගදලොඅත්ථි, අත්ථිනසබ්දබොපුග්ගදලොතිඑත්තකං
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දහොති, තස්මානංසකවාදීසම්පටිච්ඡාදපත්වා ඉොනිනංඑවංඅනුයුඤ්ජති.තයා
හි ‘‘අත්ථි පුග්ගදලො අත්තහිතාය පටිපන්දනො’’ති වචනමත්තං නිස්සාය

‘‘පුග්ගදලො අත්ථී’’ති ලද්ධි ගහිතා, යථා ච භගවතා එතං වුත්තං, තථා

‘‘සුඤ්ඤදතොදලොකංඅදවක්ඛස්සු, දමො රාජා, සොසදතො’’තිආදිනා (සු.නි.

1125) නදයන ‘‘නත්ථී’’තිපි වුත්තං, තස්මා යදථව දත ‘‘පුග්ගදලො අත්ථි, 

අත්ථිනසබ්දබො පුග්ගදලො’’තිලද්ධි, තථාපුග්ගදලොනත්ථි, නත්ථිනසබ්දබො

පුග්ගදලොතිපිආපජ්ජති, කිංඑතංසම්පටිච්ඡසීති? අථනංඅසම්පටිච්ඡන්දතො න

ක වාති පටික්ඛිපති. දසසදමත්ථ නිග්ගහාදිවිධානං වුත්තනදයදනව
දවදිතබ්බන්ති. 

වචනදසොධනවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. පඤ්ඤත්තානුදයොගවණ්ණනා 

61-66. ඉොනි පඤ්ඤත්තානුදයොදගො නාම දහොති. රූපධාතුයා හි

පුග්ගලවාදී රූපිං පුග්ගලං පඤ්ඤදපති, තථා අරූපධාතුයා අරූපිං. තස්ස තං 

ලද්ධිං භින්දිතුං සබ්බාපි පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ච පටික්දඛදපො ච 

ඉතරස්ස. දසො හි රූපීති වුත්දත රූපකායසබ්භාවදතො දචව තථාරූපාය ච

පඤ්ඤත්තියාඅත්ථිතායපටිජානාති. ොමීතිවුත්දතවීතරාගසබ්භාවදතොදචව

තථාරූපාය ච පඤ්ඤත්තියා නත්ථිතාය පටික්ඛිපති. අරූපීති වුත්දතපි 
අරූපක්ඛන්ධසබ්භාවදතො දචව තථාරූපාය ච පඤ්ඤත්තියා අත්ථිතාය
පටිජානාති.ද්වීසුපි නදයසුසත්දතොතිපුග්ගලස්සදවවචනවදසනවුත්තං. 

67. ඉොනියස්මා දසො ‘‘කාදයකායානුපස්සී’’තිආගතට්ඨාදනඅඤ්දඤො

කාදයොඅඤ්දඤොපුග්ගදලොතිඉච්ඡති, තස්මාතංලද්ධිංභින්දිතුං ොකයොතිවා

සරීරන්තිවාතිආදි සකවාදීපුච්ඡාදහොති.තත්ථ ොයංඅප්පියංෙරිත්වාතිකායං 
අප්දපතබ්බං අල්ලීයාදපතබ්බං එකීභාවං උපදනතබ්බං අවිභජිතබ්බං කත්වා

පුච්ඡාමීති අත්දථො. එකසකසතිඑදසොදසොදයව.එදසඑදසතිපිපාදඨො.එදසො 

එදසොදයවාති අත්දථො. එෙට්කඨති එකට්දඨො. සකම සමභාකග ෙජ්ජාකෙති
සදමොසමභාදගොතජ්ජාතිදකො.වචනමත්දතදයදවත්ථදභදෙො.අත්ථදතො පන

කාදයොව එදසොති පුච්ඡති. පරවාදී නානත්තං අපස්සන්දතො ආමන්ොති

පටිජානාති. පුග්ගකලොති වා ජීකවොති වාති පුච්ඡායපි එදසවනදයො. අඤ්කඤො

ොකයොතිපුට්දඨොපන කායානුපස්සනායඑවංලද්ධිකත්තාපටිජානාති. අඤ්ඤං

ජීවන්ති පුට්දඨො පන ආහච්ච භාසිතං සුත්තං පටික්ඛිපිතුං අසක්දකොන්දතො

අවජානාති.තදතොපරං ‘‘ආජානාහිනිග්ගහ’’න්තිආදිඋත්තානත්ථදමව. 
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68. පරවාදීපක්දඛ පන අඤ්කඤො ොකයො අඤ්කඤො පුග්ගකලොති පුට්දඨො

සකවාදී ඨපනීයපඤ්හත්තාපටික්ඛිපති, පරවාදීඡලවදසනපටිකම්මංකදරොති.
තම්පි උත්තානත්ථදමවාති. 

පඤ්ඤත්තානුදයොගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. ගතිඅනුදයොගවණ්ණනා 

69-72. ඉොනි ගතිපරිවත්තනමුදඛන චුතිපටිසන්ධිඅනුදයොදගො දහොති.
තත්ථ යස්මා පුග්ගලවාදී ‘‘ස සත්තක්ඛත්තුපරමං සන්ධාවිත්වාන 

පුග්ගදලො’’තිආදීනි (සං. නි. 2.133; ඉතිවු. 24) සුත්තානි නිස්සාය පුග්ගදලො

සන්ධාවතීති ලද්ධිං ගදහත්වා දවොහරති, තස්මාස්ස තං ලද්ධිං භින්දිතුං 

සන්ධාවතීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. තත්ථ සන්ධාවතීති සංසරති ගමනාගමනං

කදරොති. අත්තදනො ලද්ධිවදසන පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. කසො

පුග්ගකලොතිආෙදයො අනුදයොදගොපි සකවාදිස්ස, පටික්දඛදපො ඉතරස්ස. තත්ථ 

කසොති දසොදයවාති අත්දථො. එවං පන අනුයුත්දතො සස්සතදිට්ඨිභදයන

පටික්ඛිපති. අඤ්කඤොති පුට්දඨො උච්දඡෙදිට්ඨිභදයන. කසො ච අඤ්කඤො චාති

පුට්දඨො එකච්චසස්සතදිට්ඨිභදයන. කනව කසො න අඤ්කඤොති පුට්දඨො
අමරාවික්දඛපදිට්ඨිභදයන. පුන චත්තාදරොපි පඤ්දහ එකදතො පුට්දඨො
චතුන්නම්පි දිට්ඨීනං භදයන පටික්ඛිපිත්වා පුන යානිස්ස සුත්තානි නිස්සාය

ලද්ධිඋප්පන්නාතානිෙස්දසන්දතො කෙනහි පුග්ගකලො සන්ධාවතීතිආදිමාහ. 

76. පුනසකවාදිනා ‘‘ය්වායංතවලද්ධියාසන්ධාවති, කිංදසොඅස්මිඤ්ච

පරස්මිඤ්ච දලොදක එදකොදයවා’’ති අධිප්පාදයන ස්කවවාති නියදමත්වා
පුට්දඨො සස්සතභයා පටික්ඛිපිත්වා පුන ෙළ්හං කත්වා තදථව පුට්දඨො යස්මා

දසො පුග්ගදලොව න අඤ්දඤො භාදවො, ‘‘දසො තදතො චුදතො

ඉධූපපන්දනො’’තිආදිසුත්තම්පි (පාරා. 12; දී. නි. 1.245) අත්ථි, තස්මා

පටිජානාති. ස්කවව මනුස්කසොති පුට්දඨො මනුස්සස්දසව දෙවත්තාභාවදතො
පටික්ඛිපති. 

77. පුන පුට්දඨො ‘‘අහං දතන සමදයන සුදනත්දතො නාම සත්ථා

අදහොසි’’න්තිආදිසුත්තවදසන (අ. නි. 7.66 අත්ථදතො සමානං) පටිජානාති.
අථස්ස සකවාදී දෙවමනුස්සුපපත්තීනං නානත්තදතො වචනං මිච්ඡාති

පකාදසන්දතො මනුස්කසොහුත්වාතිආදිමාහ. 

78. තත්ථ ක වංමරණංනක හිතීතිඑවංසන්දතමරණංනභවිස්සතීති
අත්දථො. ඉදතො පරං යක්දඛො දපදතොති අත්තභාවනානත්තවදසන
අනුදයොගනානත්තංදවදිතබ්බං. 
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පටුන 

82. ඛත්තිකයොතිආදීනි ජාතිවදසන දචව අඞ්ගදවකල්ලාදිවදසන ච 
වුත්තානි. 

87. පුන නවත්ෙබ්බන්ති පරවාදිනාපුට්දඨොඉධට්ඨකස්සඋපපත්තිවදසන
පරදලොකස්ස ගමනාභාවදතො පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස පුන දසොතාපන්නස්ස
භවන්තදරපි දසොතාපන්නභාවාවිජහනදතො දුතියපටිඤ්ඤාපි තස්දසව. 

 ඤ්චීතිආදිවචනංපරවාදිස්ස. 

88. පුන දෙවදලොදක උපපන්නස්ස මනුස්සත්තාභාවෙස්සදනන
අනුදයොදගොසකවාදිස්ස. 

89. තදතොපරං අනඤ්කඤොඅවිගකෙොතිඑත්ථ අනඤ්කඤොති සබ්බාකාදරන

එකසදිදසො. අවිගකෙොති එදකනාපි ආකාදරන අවිගදතොති අත්දථො. න

ක වන්තිදෙවදලොදකඋපපන්නස්සමනුස්සභාවාභාවදතො එවමාහ. 

90. පුන ෙළ්හං කත්වා අනුයුත්දතො ‘‘ස්දවව පුග්ගදලො සන්ධාවතී’’ති 

ලද්ධියාඅනුජානාති.  ත්ථච්ඡින්කනොතිආදි ආකාරවිගමනෙස්සදනනඅවිගදතො 

සන්ධාවතීතිලද්ධිභින්ෙනත්ථං වුත්තං.තත්ථ අළච්ඡින්කනොතියස්සඅඞ්ගුට්ඨකා

ඡින්නා. ෙණ්ඩරච්ඡින්කනොතියස්සමහාන්හාරූඡින්නා. 

91. සරූකපොතිආදීසු පඨදම පඤ්දහ ඉමිනා රූපකාදයන සද්ධිං අගමනං
සන්ධාය පටික්ඛිපති. දුතිදයඅන්තරාභවපුග්ගලංසන්ධායපටිජානාති.දසොහි
තස්සලද්ධියා සරූදපොවගන්ත්වාමාතුකුච්ඡිංපවිසති.අථස්සතංරූපංභිජ්ජති. 

ෙංජීවන්තිදයනරූපසඞ්ඛාදතනසරීදරනසද්ධිංගච්ඡති, කිමස්ස තදෙවජීවං
තංසරීරන්තිපුච්ඡති.පරවාදීඉධසරීරනික්දඛපාසුත්තවිදරොධාච පටික්ඛිපති. 

සකවෙකනොතිආදීසු අසඤ්ඤූපපත්තිං සන්ධාය පටික්ඛිපති, තෙඤ්ඤං

උපපත්තිං සන්ධාය පටිජානාති. ෙං ජීවන්ති දයන දවෙනාදිසඞ්ඛාදතන
සරීදරනසද්ධිංගච්ඡති.කිමස්සතදෙවජීවං තංසරීරන්තිපුච්ඡති.තංජීවංතං

සරීරං, අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරන්ති එතිස්සා හි ලද්ධියා පඤ්චපි ඛන්ධා
සරීරන්තිඅධිප්දපතා.පරවාදීසුත්තවිදරොධා පටික්ඛිපති. 

92. අරූකපොතිආදීසු පඨදම පඤ්දහ අන්තරාභවං සන්ධාය පටික්ඛිපති.

දුතිදය අරූපාරූපං උපපජ්ජමානං සන්ධාය පටිජානාති. අඤ්ඤං, ජීවන්ති යං 

රූපසඞ්ඛාතං සරීරං පහාය අරූදපො සන්ධාවති, කිං දත තං සරීරං අඤ්ඤං, 
අඤ්ඤංජීවන්තිපුච්ඡති. ඉතදරොසුත්තවිදරොධාපටික්ඛිපති. 
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අකවෙකනොතිආදීසු සඤ්ඤීභවං සන්ධාය පටික්ඛිපති, තෙඤ්ඤං උපපත්තිං

සන්ධාය පටිජානාති. අඤ්ඤං ජීවන්ති යං දවෙනාදිසඞ්ඛාතං සරීරං පහාය

අදවෙදනො අවිඤ්ඤාදණො සන්ධාවති, කිං දත තං අඤ්ඤං සරීරං, අඤ්ඤං
ජීවන්තිපුච්ඡති.ඉතදරොසුත්තවිදරොධාපටික්ඛිපති. 

93. රූපං සන්ධාවතීතිආදීසු දය රූපාෙදයො ඛන්දධ උපාොය පුග්ගලං 

පඤ්ඤදපති, කිංදතතස්මිංපුග්ගදලසන්ධාවන්දතතම්පිරූපංසන්ධාවතීති 
පුච්ඡති. පරවාදී ‘‘අවිජ්ජානීවරණානං සත්තානං තණ්හාසංදයොජනානං
සන්ධාවතං සංසරත’’න්ති සත්තස්දසව සන්ධාවනවචනදතො පටික්ඛිපති. පුන 

පුට්දඨො යස්මා රූපාදිධම්දම විනා පුග්ගදලො නත්ථි, තස්මා තස්මිං
සන්ධාවන්දත දතනපි රූදපන සන්ධාවිතබ්බන්ති සඤ්ඤාය පටිජානාති.
දවෙනාදීසුපිඑදසවනදයො. 

94. රූපංනසන්ධාවතීතිආදීසුයස්මාදතරූපංපුග්ගදලොනදහොති, ස්දවව 

ච සන්ධාවතීති වදෙසි, තස්මා තං පුච්ඡාමි, කිං දත රූපං න සන්ධාවතීති
අත්දථො. ඉතදරො පුග්ගදල සන්ධාවන්දත න සක්කා තස්ස උපාොනභූදතන
රූදපන සන්ධාවිතුන්ති සඤ්ඤාය පටික්ඛිපති. පුන පුට්දඨො සත්තානඤ්දඤව
සන්ධාවනවචනදතොපටිජානාති.දසසදමත්ථ උත්තානදමව. 

ගාථානංපනඅයමත්දථො–ආයස්මදතොමදතනරුක්ඛංඋපාොයඡායාවිය, 

ඉන්ධනං උපාොය අග්ගි විය ච, ඛන්දධ උපාොය පුග්ගදලො; රූපාදීනං
සන්ධාවදන අසති දතසු ඛන්දධසු භිජ්ජමාදනසු දසො තව පුග්ගදලො භිජ්ජති

දච, එවංසන්දතඋච්දඡොභවති දිට්ඨි, උච්දඡෙදිට්ඨිදතආපජ්ජති.කතරායා
බුද්දධනවිවජ්ජිතාඅකුසලදිට්ඨි. යාපන‘‘උච්දඡෙවාදීසමදණොදගොතදමො’’ති

පරියායභාසිතා, නතංවොමාතිෙස්දසති.අථාපි දතසුඛන්දධසුභිජ්ජමාදනසු

දසො පුග්ගදලො න භිජ්ජති, එවං සන්දත සස්සදතො පුග්ගදලො දහොති. තදතො

දසොනිබ්බාදනනසමසදමොආපජ්ජති. සමසකමොතිඅතිවියසදමො, සදමනවා

සදමො, සමභාදවදනවසදමො.යදථවනිබ්බානං නුප්පජ්ජතිනභිජ්ජති, එවංදත
පුග්ගදලොපිදතනසමසදමොති. 

ගතිපරිවත්තනමුදඛනචුතිපටිසන්ධානුදයොදගොනිට්ඨිදතො. 

අනුදයොගවණ්ණනා. 

12. උපාොපඤ්ඤත්තානුදයොගවණ්ණනා 

95. ඉොනි උපාොපඤ්ඤත්තානුදයොදගො දහොති. තත්ථ පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤාපටික්දඛදපො පරවාදිස්ස. දසො හි රුක්ඛං උපාොය ඡායාය විය, 
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ඉන්ධනංඋපාොය අග්ගිස්ස විය ච, රූපාදීනිඋපාොය පුග්ගලස්ස පඤ්ඤත්තිං 

පඤ්ඤාපනං අවදබොධනං ඉච්ඡති, තස්මා ‘‘රූපං උපාොයා’’ති පුට්දඨො

පටිජානාති. පුන යථා රුක්ඛුපාොනා ඡායා රුක්දඛො විය, ඉන්ධනුපාොදනො ච

අග්ගි ඉන්ධනං විය අනිච්චාදිධම්දමො, එවං දත රූපාදිඋපාොදනො පුග්ගදලො
රූපාෙදයො විය අනිච්දචොති ඉමමත්ථං පුට්දඨො අත්තදනො ලද්ධියං ඨත්වා
පටික්ඛිපති. 

97. නීලං රූපං උපාොය නීකලොතිආදීසු නීලරූදපන සද්ධිං පුග්ගලස්ස 

එකත්තං, එකසරීදර නීලාදීනං බහූනං වදසන බහුභාවඤ්ච අනිච්ඡන්දතො
පටික්ඛිපති. 

98. කුසලංකවෙනන්තිඑත්ථාපිදවෙනායසද්ධිං එකත්තං එකසන්තාදන 
බහූනං කුසලදවෙනානං වදසන බහුභාවඤ්ච අනිච්ඡන්දතො පටික්ඛිපති.
දුතියනදය මග්ගකුසදලොතිආදිවචනසබ්භාවදතො දඡකට්ඨං සන්ධාය

පටිජානාති. සඵකලොතිආදීනි පුට්දඨො තථාරූපස්ස දවොහාරස්ස අභාවදතො 
පටික්ඛිපති. 

99. අකුසලපක්දඛ අදඡකට්ඨංසන්ධායපටිජානාති. 

100. අබයාකතපක්දඛ සස්සතාදිවදසන අබයාකතභාවං සන්ධාය
පටිජානාති.දසසදමත්ථදහට්ඨා වුත්තනදයදනවදවදිතබ්බං. 

104. චක්ඛුං උපාොයාතිආදීසු ‘‘චක්ඛුමා විසමානීව…දප.… පාපානි 

පරිවජ්ජදය’’ති(උො. 43) ආදිදවොහාරසබ්භාවදතො පටිජානාති.
චක්ඛුමත්තාදිනිදරොදධන පුග්ගලනිදරොධංඅනිච්ඡන්දතොපටික්ඛිපති. 

107. රූපං උපාොය කවෙනං උපාොයාති එත්ථ අඤ්දඤපි රූපමූලකා 
දුකතිකචතුක්කා දවදිතබ්බා. යස්මා පන ඛන්දධ උපාොය පුග්ගලස්ස

පඤ්ඤත්ති, තස්මා ද්දවපිතදයොපිචත්තාදරොපිපඤ්චපි උපාොය පඤ්ඤත්තිං 
පටිජානාති. එකසන්තාදන පන ද්වින්නං පඤ්චන්නං වා අභාවා පටික්ඛිපති.
ආයතනාදීසුපි එදසවනදයො. 

112. ඉොනියං උපාොයයස්සපඤ්ඤත්ති, යථාතස්සඅනිච්චතායතස්සාපි

අනිච්චතා, තදතොච අඤ්ඤත්තංසිද්ධං, එවංතස්සපුග්ගලස්සාපිආපජ්ජතීති

ෙස්දසතුං යථාරුක්ඛන්තිආදිමාහ.තත්ථ උපාොයාති පටිච්චආගම්ම, නවිනා
තන්තිඅත්දථො.පරවාදීපනතථාඅනිච්ඡන්දතොලද්ධියංඨත්වා පටික්ඛිපති. 
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115. නිගකළොතිසඞ්ඛලිකබන්ධනං. කනගළිකෙොතිදතන බන්ධදකො යස්ස

රූපං කසො රූපවාති යස්මා යස්ස රූපං දසො රූපවා දහොති, තස්මා යථා න

නිගදළො …දප.…අඤ්දඤොරූපවාතිඅත්දථො. 

116. චිත්කෙ චිත්කෙතිආදීසු සරාගාදිචිත්තවදසන සරාගාදිතං සන්ධාය 

චිත්තානුපස්සනාවදසන පටිජානාති. ජායතීතිආදිනා නදයන පුට්දඨො 
පුග්ගලස්සඛණිකභාවංඅනිච්ඡන්දතොපටික්ඛිපති.‘‘දසො’’තිවා‘‘අඤ්දඤො’’ති
වා පුට්දඨො සස්සතුච්දඡෙභදයන පටික්ඛිපති. පුන න වත්තබ්බං

‘‘කුමාරදකො’’තිවා ‘‘කුමාරිකා’’තිවාපුට්දඨොදලොකදවොහාරසමුච්දඡෙභදයන
වත්තබ්බන්තිපටිජානාති. දසසදමත්ථපාකටදමව. 

118. ඉොනි පරවාදී අඤ්දඤනාකාදරන ලද්ධිං පතිට්ඨාදපතුකාදමො න

වත්ෙබ්බං පුග්ගකලො උපලබ්භතීතිආදිමාහ. තත්ථ න වත්ෙබ්බන්ති කිං දත

ඉමිනා එවං බහුනා උපාොපඤ්ඤත්තානුදයොදගන, ඉෙං තාව වදෙහි, කිං න

වත්තබ්බං ‘‘පුග්ගදලො උපලබ්භති සච්චිකට්ඨපරමත්දථනා’’ති. තදතො

සකවාදිනා ආමන්තාති වුත්දත නනු කයො පස්සතීතිආදිමාහ. තත්ථ කයොති 

පුග්ගදලො. යන්ති රූපං. කයනාති චක්ඛුනා. කසොති පුග්ගදලො. ෙන්ති රූපං. 

කෙනාති චක්ඛුනා. ඉෙං වුත්තං දහොති – නනු දයො යං රූපං දයන චක්ඛුනා

පස්සති, දසො තං රූපං දතන චක්ඛුනා පස්සන්දතො පුග්ගදලොති. සකවාදී

කිඤ්චාපිචක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සනිස්සයභාවං ගච්ඡන්තංචක්ඛුදමවරූපංපස්සති, 

තථා දසොතදමව සද්ෙං සුණාති…දප.… විඤ්ඤාණදමව ධම්මං විජානාති, 

‘‘අත්ථි අරහදතො චක්ඛු, පස්සති අරහා චක්ඛුනා රූප’’න්තිආදිසම්මුතිවදසන
පනආමන්තාතිපටිජානාති. 

120. තදතො ඡලවාෙං නිස්සාය පරවාදිනා පුග්ගලස්ස වත්තබ්බතාය

සාධිතාය තදමව වාෙං පරිවත්දතත්වා පුග්ගකලො උපලබ්භතීතිආදිමාහ. තත්ථ 

කයො න පස්සතීති අන්දධො අසඤ්ඤසත්දතො අරූපං උපපන්දනො නිදරොධං 

සමාපන්දනො, අනන්දධොපි ච අඤ්ඤත්ර ෙස්සනසමයා න පස්සති නාම.
දසසවාදරසුපිඑදසවනදයො. දසසංපාළිවදසදනවඅත්ථදතොදවදිතබ්බං. 

122. සුත්තසංසන්ෙනායං දිබ්බස්ස චක්ඛුදනො රූපදගොචරත්තා රූපං 

පස්සතීතිආහ. දුතියවාදර ‘‘සත්දත පස්සාමී’’තිවචනදතො පුග්ගලං පස්සතීති

ආහ. තතියවාදර ‘‘රූපං දිස්වා පුග්ගලං විභාදවතී’’ති ලද්ධිදතො උකභො

පස්සතීතිආහ. යස්මා පන පස්සිතබ්බංනාම දිට්ඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතන්ති

චතුබ්බිදධ රූපසඞ්ගදහ රූපායතනදමව සඞ්ගහිතං, තස්මා සකවාදී ‘‘රූපං

පුග්ගදලො, පුග්ගදලොරූපං, උදභො රූප’’න්තිඅනුදයොගංකදරොති.තස්සත්දථො
පාකදටොදයවාති. 
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උපාොපඤ්ඤත්තානුදයොගවණ්ණනා. 

13. පුරිසකාරානුදයොගවණ්ණනා 

123. ඉොනි පුරිසකාරානුදයොදගො දහොති. තත්ථ කම්දම සති නියමදතො

තස්ස කාරදකනපි භවිතබ්බන්ති ලද්ධියා පුච්ඡා පරවාදිස්ස, තථාරූපානං

කම්මානං අත්ථිතාය පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. පුන ෙත්ො ොකරොති පුච්ඡා

පරවාදිස්ස. තත්ථ ෙත්ොති දතසං කම්මානං කාරදකො. ොකරොති
ආණත්තිදෙසනාදීහි උපාදයහි කාරාපදකො. ඉොනි යස්මා පරවාදී පුග්ගලං

සන්ධායකත්තාතිපුච්ඡති, නකරණමත්තං, තස්මා පටික්දඛදපොසකවාදිස්ස. 

124. ෙස්සෙත්ොොකරොතිඑත්ථයදියංයංඋපලබ්භති, තස්සතස්ස 

කත්තා පුග්ගදලො දත උපලබ්භති, කිං තස්සාපි කාරදකො ච කාරාපදකො ච
අඤ්දඤො පුග්ගදලො උපලබ්භතීති අත්දථො. පරවාදී තථා අනිච්ඡන්දතො
ඉස්සරනිම්මානවාෙභදයන පටික්ඛිපති. පුන පුට්දඨො යස්මා පුග්ගලං

මාතාපිතදරොජදනන්තිනාමංකදරොන්තිදපොදසන්ති, තස්මාස්සදතකාරකා.
දය ච පන තං කලයාණමිත්තා වා ආචරියා වා තානි තානි 

විජ්ජාට්ඨානසිප්පායතනානි සික්ඛාදපන්ති, දත කාරාපකා නාමාති ඉමමත්ථං
සන්ධාය පටිජානාති. පුරිමකම්මදමව තස්ස කත්තා දචව කාරාදපතා චාති 
අධිප්දපතං. 

125. ෙස්ස ෙස්කසවාති ඉමිනා ඉෙං පුච්ඡති – යදි කම්මානං කාරකස්ස 

කත්තා තස්සාපි කත්තා තස්සාපි කත්තා අත්දථව, එවං සන්දත පුරිදමන
පුරිදමන අවස්සංපච්ඡාපච්ඡාපුග්ගදලොකාතබ්දබොතිඉමිනාපිදතකම්මානං

කාරදකන පුග්ගදලන ආයතිං අඤ්දඤො පුග්ගදලො කාතබ්දබො, දතනාපි

අඤ්දඤොතිනත්ථිදුක්ඛස්සඅන්තකිරියා, නත්ථිවට්ටස්සඋපච්දඡදෙො, නත්ථි
අප්පච්චයපරිනිබ්බානං.පච්චයාභාදවන පච්චයපටිබද්ධස්සදුක්ඛස්සඅභාවායං

නිබ්බානං වුත්තං, නත්ථි දත තන්ති. අථ වා ෙස්ස ෙස්කසවාති යදි කම්මං

කම්මමත්තං න දහොති, තස්ස පන කාරදකො පුග්ගදලො, තස්සාපි කාරදකො, 
තස්සාපි කාරදකොති එවං පුග්ගලපරම්පරා අත්ථි. එවං සන්දත යා එසා

කම්මවට්ටස්සඅප්පවත්තිකරදණනදුක්ඛස්සඅන්තකිරියා වුත්තා, සානත්ථීති
අත්දථො. පරවාදී තං අනිච්ඡන්දතො පටික්ඛිපති. ඉදතො අපරාසුපි උපලබ්භති
සාමඤ්දඤන කාරකපුච්ඡාසු පුග්ගලංදයව සන්ධාය ‘‘කත්තා කාදරතා’’ති 

වුත්තං, නපච්චදය.නහිමහාපථවීආදීනංපච්චයානත්ථි. 

135. අඤ්කඤො ෙලයාණපාපොනං ෙම්මානං ෙත්ොති පඤ්දහො
‘‘සඞ්ඛාරවන්තං වාඅත්තාන’’න්තිආදිදිට්ඨිභයාපටික්ඛිත්දතො. 
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136. විපාකෙො උපලබ්භතීතිආදි විපාකපටිසංදවදීවදසන පුග්ගලං 

ෙස්දසන්තස්සලද්ධිභින්ෙනත්ථංවුත්තං.තත්ථ විපාෙපටිසංකවදීතිඅනුදයොදගො

පරවාදිස්ස, විපාකපවත්තිදතො අඤ්ඤස්ස දවෙකස්ස අභාවා පටික්දඛදපො

සකවාදිස්ස.පුනපුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. 

138. ෙස්ස පටිසංකවදීති තස්ස විපාකපටිසංදවෙකස්ස පටිසංදවදී යස්මා

පන පටිසංදවදිතබ්දබො නාම විපාදකො, න ච පුග්ගදලො විපාදකො, තස්මා
පටික්දඛදපො පරවාදිස්ස. පුන පුට්දඨො යස්මා පුඤ්ඤවිපාදක ඨිතත්තා

විපාකපටිසංදවදීපුත්තංවාපතිංවාමාතා වාජායාවාපරිචුම්බතිපරිසජ්ජති, 
තස්මාතථාරූපංපටිසංදවදිතංසන්ධායපටිජානාති පරවාදී. 

ෙස්ස ෙස්කසවාති යදි විපාදකො විපාකමත්තං න දහොති, තස්ස පන

පටිසංදවදී පුග්ගදලො, තස්සාපි පටිසංදවදී තස්සාපි පටිසංදවදීති එවං
පුග්ගලපරම්පරා අත්ථි. එවං සන්දත යා එසා විපාකවට්ටස්ස

අප්පවත්තිකරදණනදුක්ඛස්සඅන්තකිරියා වුත්තා, සානත්ථීතිඅත්දථො.ඉදතො
පරං උපලබ්භතිසාමඤ්දඤන පටිසංදවදීපුච්ඡාසු දහට්ඨා වුත්තනදයදනව
අත්දථොදවදිතබ්දබො. 

142. අඤ්කඤොෙලයාණපාපොනංෙම්මානංවිපාෙපටිසංකවදීතිපඤ්දහො 

‘‘දවෙනවන්තංවාඅත්තාන’’න්තිආදිදිට්ඨිභයාපටික්ඛිත්දතො. 

143. දිබ්බං සුඛන්තිආදිකලයාණපාපකානංකම්මානං විපාකං භාදජත්වා 
ෙස්සනවදසන ආරද්ධං. තං සබ්බං දහට්ඨා වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං.

සකවාදිදනො දචත්ථ පුග්ගලවදසදනව පටිසංදවදීපටික්දඛදපො දවදිතබ්දබො, 
නදවෙයිතවදසන. 

148. ම ාපථවීආදීනි හි ආරම්මණං කත්වා දවෙයිතානං උප්පත්ති 
අප්පටිසිද්ධා. 

170. ෙත්ො ොකරො විපාෙපටිසංකවදීතිආදි දවොමිස්සකනයවදසන

ආරද්ධං. තත්ථ කසොෙකරොතීතියංත්වංකත්තාතිචපටිසංදවදීතිචවදෙසි, කිං

දසොදයව කදරොති, දසො පටිසංදවදෙති. අයමනුදයොදගො සකවාදිස්ස, 
සුත්තවිදරොධභදයන පටික්දඛදපොපරවාදිස්ස. 

171. පුන පුට්දඨො‘‘ඉධනන්ෙතිදපච්චනන්ෙතී’’තිආදිසුත්තවදසන(ධ.ප.

18) පටිඤ්ඤා තස්දසව. අථස්ස වචදනොකාසං පටිබාහන්දතො සකවාදී 

සයංෙෙං සුඛදුක්ඛන්ති ආහ. 
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172. තත්ථ අඤ්කඤොෙකරොතීතිකාරකදවෙකානංඅඤ්ඤත්තපුච්ඡාවදසන
වුත්තං. තදතො පරවාදී සුත්තවිදරොධභදයන පටික්ඛිපිත්වා පුන පුට්දඨො
‘‘මනුස්සභූදතො කත්වා දෙවභූදතො පටිසංදවදෙතී’’ති මඤ්ඤමාදනො

පටිජානාති. එවංවාදිදනො පන පරංකතං සුඛදුක්ඛං ආපජ්ජතීති තස්ස වදසන
පුට්දඨොපුනපටික්ඛිපති. 

174. කසො ච අඤ්කඤො චාති කාරකදවෙකානං
එකත්තඅඤ්ඤත්තපුච්ඡාවදසන වුත්තං.තදතොපරවාදීසුත්තවිදරොධභදයදනව
පටික්ඛිපිත්වා පුන පුට්දඨො පුරිදම ද්දවපි නදය එකදතො කත්වා පටිජානාති.
එවංවාදිදනො පන සයංකතඤ්ච පරංකතඤ්ච සුඛදුක්ඛං ආපජ්ජතීති තස්ස
වදසනපුට්දඨොපුනපටික්ඛිපති. 

176. කනව කසො ෙකරොතීති කාරකදවෙකානං
එකත්තඅඤ්ඤත්තපටික්දඛපවදසන වුත්තං. තදතො පරවාදී
සුත්තවිදරොධවදසදනව පටික්ඛිපිත්වා පුන පුට්දඨො යස්මා මනුස්දසො

දෙවදලොකූපපත්තියා කම්මං කත්වා න මනුස්සභූදතොව පටිසංදවදෙති, නාපි

දයන කම්මං කතං, තදතො අඤ්දඤොව පටිසංදවදෙති, තස්මා කාරකදතො

දවෙදකො දනව දසො දහොති, න අඤ්දඤොති මඤ්ඤමාදනො පටිජානාති.

ලද්ධිමත්තදමදවතං? එවංවාදිදනො පන අසයංකාරං අපරංකාරං 
අධිච්චසමුප්පන්නං සුඛදුක්ඛං ආපජ්ජතීති තස්ස වදසන පුට්දඨො පුන
පටික්ඛිපති. අපිචඉමස්මිංදවොමිස්සකනදයආදිදතොපට්ඨායඉමිනාපිනදයන
අත්දථො දවදිතබ්දබො. යස්මා හි අයං පුග්ගලවාදී කම්මානං කාරකඤ්දචව

දවෙකඤ්ච ඉච්ඡති, තස්මාස්ස දයො කාරදකො, දතදනව වා දවෙදකන

භවිතබ්බං, අඤ්දඤනවාඋදභොහිවාභවිතබ්බං, උදභොහිවාපින භවිතබ්බන්ති
ඉෙමාපන්නං දහොති. එවමාපන්නදමව අනුදයොගං අනුයුඤ්ජන්දතො සකවාදී
‘‘දසො කදරොතී’’තිආෙදයො චත්තාදරොපි විකප්දප ආහ. දසසං
වුත්තප්පකාරදමව. 

පරිදයොසාදනපනචත්තාදරොපිපඤ්හාඑකදතොපුට්ඨා.තත්ථපටික්දඛදපො 
චපටිජානනාචසයංකතාදිදෙොසප්පත්තිචපුරිමනදයදනවදවදිතබ්බා.ඉදතො 
පරං ‘‘කලයාණපාපකානී’’ති අවත්වා දහට්ඨා වුත්තනයා එව ‘‘කම්මං 
අත්ථී’’තිආදිනා විකප්දපන ෙස්සිතා. දතසම්පි දහට්ඨා වුත්තනදයදනව
අත්දථො දවදිතබ්දබො. 

පුරිසකාරානුදයොගවණ්ණනා. 

කලයාණවග්දගොතිපිඑතස්දසවනාමං. 
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14. අභිඤ්ඤානුදයොගවණ්ණනා 

193. ඉදතො පරංඅභිඤ්ඤානුදයොගාදිවදසනඅරහත්තසාධනාදහොති.තත්ථ 

ආමන්ොති සකවාදිනා පටිඤ්ඤාදත පරවාදී ‘‘බහිද්ධා අනින්ද්රියබද්ධරූදප

ඉද්ධිවිධාදිවිදසසාධිගදමො නත්ථි, අජ්ඣත්තං අත්ථි, තස්මා

ඉද්ධාදිනිබ්බත්තදකන පුග්ගදලන භවිතබ්බ’’න්ති මඤ්ඤමාදනො නනු අත්ථි

කෙොචිඉද්ධිංවිකුබ්බතීතිආදිමාහ.තං සබ්බංඋත්තානත්ථදමව. 

අභිඤ්ඤානුදයොගවණ්ණනා. 

15-18. ඤාතකානුදයොගාදිවණ්ණනා 

197. ඉොනි මාොතිආදිදකො ඤාතකානුදයොදගො. ඛත්තිකයොතිආදිදකො

ජාතිඅනුදයොදගො. ග ට්කඨො පබ්බජිකෙොති පටිපත්තිඅනුදයොදගො. කෙකවො

මනුස්කසොති උපපත්තිඅනුදයොදගො. කසොොපන්කනොතිආදිදකො

පටිදවධානුදයොදගො, අරියානුදයොදගොතිපි වුච්චති. දත සබ්දබ
උත්තානත්ථාදයව.‘‘අරහාහුත්වානඅරහා’’ති පදනත්ථදමො පඤ්හත්තාන
වුත්තං. 

206. චත්ොකරො පුරිසයුගාතිආදි සං ානුදයොදගො, දසොපි
උත්තානත්දථොදයව. 

209. සඞ්ඛකෙොතිආදි සච්චිකට්ඨසභාවානුදයොදගො. තත්ථ ෙතියා කෙොටීති
පුච්ඡා සකවාදිස්ස. තථාරූපස්ස සච්චිකට්ඨස්ස අභාවදතො පටික්දඛදපො
පරවාදිස්ස.පුනපුට්දඨොපුග්ගලංසන්ධායපටිඤ්ඤාතස්දසව. 

211. අඤ්කඤො පුග්ගකලොතිපඤ්දහපි සඞ්ඛදතහි ඛන්දධහි අඤ්ඤත්තං
අනිච්ඡන්දතො පටික්දඛදපොතස්දසව. 

212. ඛන්ධා සඞ්ඛොතිආදි සඞ්ඛතාසඞ්ඛතානි සරූදපන ෙස්දසත්වා 
අඤ්ඤත්තපුච්ඡනත්ථංවුත්තං. 

213. රූපං සඞ්ඛෙන්තිආදි ඛන්දධ විභාගදතො ෙස්දසත්වා 
අඤ්ඤත්තපුච්ඡනත්ථංවුත්තං. 

214. පුග්ගලස්ස උප්පාකෙොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, ‘‘ජාතිධම්මා ජරාධම්මා, 
අදථොමරණධම්මිදනො’’තිආදිසුත්තවදසන පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස.සඞ්ඛතභාවං

පනස්සදසොනඉච්ඡති, තස්මාපටික්ඛිපති. 
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215. පුන නඋප්පාකෙොපඤ්ඤායතීතිආදිනානදයනපුට්දඨො‘‘දුක්ඛදමවහි 

සම්දභොති, දුක්ඛංතිට්ඨතිදවතිචා’’තිආදිවචනදතො(සං.නි. 1.171) පුග්ගලස්ස
උප්පාොෙදයොනාමනයුජ්ජන්තීතිපටිජානාති. 

216. අත්ථත්ථම්හීතිඅත්ථංවුච්චතිනිබ්බානං.තත්ථ අත්ථීතිපුච්ඡති.තස්ස

අත්ථිතායසස්සතං, නත්ථිතාය.උච්දඡදෙො ආපජ්ජති.තදුභයම්පිඅනිච්ඡන්දතො
පච්ඡාපටික්ඛිපති. 

ඤාතකානුදයොගාදිවණ්ණනා. 

19. පටිදවධානුදයොගාදිවණ්ණනා 

217. භවං නිස්සායපඤ්දහ භවන්තිඋපපත්තිභවං. 

218. දවෙනං දවදියමානපඤ්දහ දවෙනං දවදියමාදනො

පරිග්ගහිතදවෙදනොදයොගාවචදරොවපජානාති, බාලපුථුජ්ජදනො නප්පජානාති. 

224. කායානුපස්සනාදිපඤ්හාඋත්තානත්ථාදයව. 

226. පාරායනගාථාය සුඤ්ඤකෙො කලොෙං අකවක්ඛස්සූති
සත්තසුඤ්ඤතවදසනඛන්ධදලොකංඔදලොදකහීතිඅත්දථො. 

228. පුග්ගකලො අකවක්ඛතීති සකවාදිපුච්ඡා. පරවාදිස්ස හි ‘‘සුඤ්ඤදතො 

දලොකං අදවක්ඛස්සූ’’ති ගාථාය දයො අදවක්ඛති, දසො පුග්ගදලොති ලද්ධි, 

තස්මානංඑවං පුච්ඡති. ස රූකපනාති රූපකාදයන සද්ධිං.තදතොඅනිස්සදටො
හුත්වාති අත්දථො. ඉෙං පඤ්චදවොකාරවදසන අනුජානිත්වා පුන තං ජීවන්ති

පුට්දඨො සුත්තවිදරොධභදයන පටික්ඛිපති. විනා රූකපනාති ඉෙං
චතුදවොකාරවදසන අනුජානිත්වා පුන අඤ්ඤං ජීවන්ති පුට්දඨො 
සුත්තවිදරොධභදයදනව පටික්ඛිපති. ‘‘අබ්භන්තරගදතො’’ති ච ‘‘බහිද්ධා 
නික්ඛමිත්වා’’ති ච ඉෙං ‘‘සහ රූදපන විනා රූදපනා’’ති දහට්ඨා වුත්තස්ස 

ලක්ඛණවචනං. තත්ථ අබ්භන්ෙරගකෙොති රූපස්ස අන්දතොගදතො, ඉදතො වා
එත්දතො වා අනික්ඛමිත්වා රූපපරිච්දඡෙවදසදනව ඨිදතො හුත්වාති අත්දථො. 

නික්ඛමිත්වාති රූපපරිච්දඡෙං අතික්කමිත්වා. රූපං අනිස්සිදතො හුත්වාති
අත්දථො. 

231. අනත්ොති අත්තනා ජීදවන පුග්ගදලන රහිදතො. එකධම්දමපි
පුග්ගදලො නත්ථීති අත්දථො. එවං සබ්බසුත්තානං ආගමට්ඨකථාසු
වුත්තනදයදනව අත්දථො දවදිතබ්දබො. ඉධ පන සන්ධායභාසිතමත්තදමව
වක්ඛාම. 
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237. වුත්ෙං භගවො සප්පිකුම්කභොතිආදි ‘‘සබ්බාව දෙසනා
යථාරුතවදසදනව අත්ථදතොනගදහතබ්බා’’ති ෙස්සනත්ථංආභතං. යථාහි
සුවණ්ණං ගදහත්වා කදතො සුවණ්ණවිකාදරො කුම්දභො සුවණ්ණකුම්දභොති

වුච්චති, නඑවංසප්පිංගදහත්වාකදතො සප්පිස්සවිකාදරොසප්පිකුම්දභොනාම

අත්ථි. යස්මිං පන කුම්දභ සප්පි පක්ඛිත්තං, දසො සප්පිකුම්දභො නාමාති
අයදමත්ථඅත්දථො.දතලකුම්භාදීසුපිඑදසවනදයො. යථාචනිබ්බානංනිච්චං

ධුවං, නඑවං භත්තං වා යාගු වා අත්ථි.කාලපරිච්දඡෙං පන අකත්වා දිවදස
දිවදස ෙස්සාමාති පඤ්ඤත්තවදසන ‘‘නිච්චභත්තං ධුවයාගූ’’ති වුච්චතීති
අයදමත්ථඅත්දථො. 

‘‘අත්ථි පුග්ගදලො අත්තහිතාය පටිපන්දනො’’තිආදීසුපි යථා රූපාෙදයො 

ධම්මා පච්චත්තලක්ඛණසාමඤ්ඤලක්ඛණවදසන අත්ථි, න එවං පුග්ගදලො. 
රූපාදීසු පන සති ‘එවංනාදමො’‘එවංදගොත්දතො’ති දවොහාදරො දහොති. ඉති 

ඉමිනා දලොකදවොහාදරන දලොකසම්මුතියා දලොකනිරුත්තියා අත්ථි

පුග්ගදලොතිඅයදමත්ථඅත්දථො. වුත්තම්පිදචතංභගවතා–‘‘ඉමාදඛොචිත්ත, 
දලොකසමඤ්ඤාදලොකනිරුත්තිදයොදලොකදවොහාරා දලොකපඤ්ඤත්තිදයො’’ති

(දී. නි. 1.440). රූපාදිධම්මා පන විනාපි දලොකසම්මුතිං 
පච්චත්තසාමඤ්ඤලක්ඛණවදසන පඤ්ඤාපනදතො අත්ථීති අයදමත්ථ
අත්දථො. 

බුද්ධානං පන ද්කව ෙථා සම්මුතිකථාචපරමත්ථකථාච.තත්ථසත්දතො, 

පුග්ගදලො, දෙදවො, බ්රහ්මාතිආදිකා සම්මුතිෙථා නාම. අනිච්චං, දුක්ඛං, 

අනත්තා, ඛන්ධා, ධාතුදයො, ආයතනානි, සතිපට්ඨානා, සම්මප්පධානාතිආදිකා 

පරමත්ථෙථා නාම. 

තත්ථදයොසම්මුතිදෙසනායසත්දතොතිවා…දප.…බ්රහ්මාතිවාති වුත්දත

ජානිතුංපටිවිජ්ඣිතුංනියයාතුංඅරහත්තජයග්ගාහංගදහතුංසක්දකොති, තස්ස 
භගවා ආදිදතොව සත්දතොති වා පුග්ගදලොති වා දපොදසොති වා දෙදවොති වා
බ්රහ්මාති වා කදථති. දයො පරමත්ථදෙසනාය අනිච්චන්ති වා දුක්ඛන්ති
වාතිආදීසු අඤ්ඤතරං සුත්වාව ජානිතුං පටිවිජ්ඣිතුං නියයාතුං
අරහත්තජයග්ගාහං ගදහතුං සක්දකොති. තස්ස අනිච්චන්තිආදීසු අඤ්ඤතරං
කදථති. තථා සම්මුතිකථාය බුජ්ඣනකසත්තස්ස න පඨමං පරමත්ථකථං

කදථති. සම්මුතිකථාය පන දබොදධත්වා පච්ඡා පරමත්ථකථං කදථති. 
පරමත්ථකථාය බුජ්ඣනකසත්තස්සාපි න පඨමං සම්මුතිකථං කදථති. 
පරමත්ථකථාය පන දබොදධත්වා පච්ඡා සම්මුතිකථං කදථති. පකතියා පන
පඨමදමවපරමත්ථකථං කදථන්තස්සදෙසනාලූඛාකාරාදහොති.තස්මාබුද්ධා
පඨමංසම්මුතිකථංකදථත්වාපච්ඡා පරමත්ථකථංකදථන්ති.දතසම්මුතිකථං
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කදථන්තාපි සච්චදමව සභාවදමව අමුසාව කදථන්ති. පරමත්ථකථං
කදථන්තාපිසච්චදමවසභාවදමවඅමුසාවකදථන්ති.අයඤ්හි– 

‘‘දුදවසච්චානිඅක්ඛාසි, සම්බුද්දධොවෙතංවදරො; 

සම්මුතිංපරමත්ථඤ්ච, තතියංනුපලබ්භති’’. 

තත්ථ – 

‘‘සඞ්දකතවචනංසච්චං, දලොකසම්මුතිකාරණං; 

පරමත්ථවචනංසච්චං, ධම්මානංතථලක්ඛණ’’න්ති. 

අපදරො නදයො – ද්දව භගවදතො දෙසනා පරමත්ථදෙසනා ච

ඛන්ධාදිවදසන, සම්මුතිදෙසනාචසප්පිකුම්භාදිවදසන.නහිභගවාසමඤ්ඤං
අතිධාවති. තස්මා ‘‘අත්ථි පුග්ගදලො’’ති වචනමත්තදතො අභිනිදවදසො න
කාතබ්දබො.සත්ථාරාහි– 

‘‘පඤ්ඤත්තිං අනතික්කම්ම, පරමත්දථො පකාසිදතො; 

සමඤ්ඤංනාතිධාදවයය, තස්මාඅඤ්දඤොපිපණ්ඩිදතො; 

පරමත්ථංපකාදසන්දතො, සමඤ්ඤංනාතිධාවදය’’. 

දසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

පුග්ගලකථානිට්ඨිතා. 

2. පරිහානිකථා 

1. වාෙයුත්තිපරිහානිවණ්ණනා 

239. ඉොනි පරිහානිකථා දහොති. පරිහානිධම්දමො අපරිහානිධම්දමො, 

‘‘ද්දවදම, භික්ඛදව, ධම්මාදසක්ඛස්ස, භික්ඛුදනොපරිහානාය සංවත්තන්ති’’

(අ. නි. 2.185), ‘‘පඤ්චිදම, භික්ඛදව, ධම්මා සමයවිමුත්තස්ස භික්ඛුදනො

පරිහානාය සංවත්තන්තී’’ති (අ. නි. 5.149) එවමාදීනි හි සුත්තානි නිස්සාය
සම්මිතියාවජ්ජිපුත්තකාසබ්බත්ථිවාදිදනො එකච්දචචමහාසඞ්ඝිකාඅරහදතොපි

පරිහානිංඉච්ඡන්ති, තස්මාදතවාදහොන්තු අඤ්දඤදයවවා, දයසංඅයංලද්ධි, 

දතසංලද්ධිභින්ෙනත්ථං පරි ායති අර ා අර ත්ොතිපුච්ඡාසකවාදිස්ස.තත්ර 

පරි ායතීති ද්දව පරිහානිදයො පත්තපරිහානි ච අප්පත්තපරිහානි ච. තත්ථ
‘‘දුතියම්පි දඛො ආයස්මා දගොධිදකො තම්හා සාමයිකාය දචදතොවිමුත්තියා

පරිහායී’’ති (සං. නි. 1.159) අයං පත්තපරිහානි නාම. ‘‘මා දවො

සාමඤ්ඤත්ථිකානංසතංසාමඤ්ඤත්දථො පරිහායී’’ති(ම.නි.1.416-418) අයං
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අප්පත්තපරිහානි. තාසු ඉධ පත්තපරිහානි අධිප්දපතා. තඤ්හි සන්ධාය 

ආමන්ොති පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. සකසමදය පන ඉමං පත්තපරිහානිං නාම

දලොකියසමාපත්තියාව ඉච්ඡන්ති, න අරහත්තාදීහි සාමඤ්ඤඵදලහි.
පරසමදයපිනංසබ්බසාමඤ්ඤඵදලසුසබ්බභදවසුසබ්බකාදලසුසබ්දබසඤ්ච 

පුග්ගලානංනඉච්ඡන්ති.තංපනදතසංලද්ධිමත්තදමවාතිසබ්බංලද්ධිජාලං 

භින්දිතුංපුන සබ්බත්ථාතිආදිනානදයනදෙසනාවඩ්ඪිතා. 

තත්ථ යස්මා පරවාදී කදමන පරිහායිත්වා දසොතාපත්තිඵදල ඨිතස්ස 

අරහදතො පරිහානිං න ඉච්ඡති, උපරිඵදලසු ඨිතස්දසව ඉච්ඡති. යස්මා ච

රූපාරූපභදවසු ඨිතස්සනඉච්ඡති, කම්මාරාමතාදීනංපනපරිහානියධම්මානං

භාවදතො කාමභදව ඨිතස්දසව ඉච්ඡති, තස්මා ‘‘සබ්බත්ථා’’ති පුට්දඨො
පටික්ඛිපති. පුන ෙළ්හං කත්වා පුට්දඨො කාමභවං සන්ධාය පටිජානාති.

සබ්බස්මිම්පි හි කාමභදව පරිහානිකරා කාමගුණා අත්ථි, තස්මා තත්ථ
පරිහායතීතිතස්සලද්ධි. 

තතියපුච්ඡාය පරි ානීති පරිහානිකදර ධම්දම පුච්ඡති. තත්ථ යස්මා

පරිහානිනාම කම්මාරාමතාදිධම්මා, විදසසදතොවාකාමරාගබයාපාොඑව, දත

චරූපාරූපභදවනත්ථි, තස්මා‘‘නදහව’’න්තිපටික්දඛදපොපරවාදිස්ස. 

සබ්බොති කාලපුච්ඡා. තත්ථ පඨමපඤ්දහ දයොනිදසොමනසිකාරකාදල
අපරිහායනදතො පටික්ඛිපති. දුතිදය අදයොනිදසොමනසිකදරොදතො රත්තිභාදග
වා දිවසභාදග වා සබ්බො පරිහායනදතො පටිජානාති. තතිදය

පරිහානිකරධම්මසමාදයොදග සති මුහුත්තදමව පරිහානි නාම දහොති, තදතො
පුබ්දබඅපරිහීනස්ස පච්ඡාපරිහීනස්සචපරිහානිනාමනත්ථීතිපටික්ඛිපති. 

සබ්කබව අර න්කෙොති පඤ්හානං පඨමස්මිං තික්ඛින්ද්රිදය සන්ධාය
පටික්ඛිපති. දුතියස්මිං මුදින්ද්රිදය සන්ධාය පටිජානාති. තතියස්මිම්පි
තික්ඛින්ද්රියාව අධිප්දපතා. දතසඤ්හි සබ්දබසම්පි පරිහානින දහොතීති තස්ස
ලද්ධි. 

කසට්ඨිඋො රකණ පඨමපුච්ඡා පරවාදිස්ස, දුතියා සකවාදිස්ස. තත්රායං
අධිප්පාදයො–යංමංතුම්දහපුච්ඡථ–‘‘අරහාඅරහත්තා පරිහායන්දතොචතූහි

ඵදලහි පරිහායතී’’ති, තත්ර දවො පටිපුච්ඡාමි – ‘‘චතූහි සතසහස්දසහි දසට්ඨී
දසට්ඨිත්තං කදරොන්දතො සතසහස්දසහි පරිහීදන දසට්ඨී දසට්ඨිත්තා
පරිහීදනො දහොතී’’ති. තදතො සකවාදිනා එකදෙදසන පරිහානිං සන්ධාය 

‘‘ආමන්තා’’ති වුත්දත සබ්බසාපකෙයයා පරිහීකනො ක ොතීති පුච්ඡති. තථා
අපරිහීනත්තාසකවාදීනදහවාතිවත්වාඅථනං ‘‘එවදමවඅරහාපිපරිහායති 

ච.නචචතූහිඵදලහී’’තිඋප්පන්නලද්ධිකංදුතියංභබ්බපඤ්හංපුච්ඡති.පරවාදී 
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දසට්ඨිදනො අභබ්බතාය නියමං අපස්සන්දතො පටිජානිත්වා අරහදතො චතූහි
ඵදලහි පරිහානිභබ්බතං පුට්දඨො ‘‘නියදතො සම්දබොධිපරායදණො’’ති (අ. නි.

3.87) වචනස්ස අදයොනිදසො අත්ථං ගදහත්වා ලද්ධියං ඨිදතො
දසොතාපත්තිඵලදතො පරිහායිතුං අභබ්බතං සන්ධාය පටික්ඛිපති. තං පනස්ස
ලද්ධිමත්තදමවාති. 

එත්තාවතාවාෙයුත්තිනාමනිට්ඨිතාදහොති. 

2. අරියපුග්ගලසංසන්ෙනපරිහානිවණ්ණනා 

240. ඉොනි අරියපුග්ගලසංසන්ෙනා ආරද්ධා. තත්ථ යස්මා දකචි

අරහදතොව පරිහානිං ඉච්ඡන්ති, දකචි අනාගාමිදනොපි, දකචිසකොගාමිස්සපි. 
දසොතාපන්නස්ස පනසබ්දබපින ඉච්ඡන්තිදයව. දය අරහත්තා පරිහායිත්වා 

අනාගාමිසකොගාමිභාදව ඨිතා, දතසං පරිහානිං ඉච්ඡන්ති, න ඉතදරසං
අනාගාමිසකොගාමීනං. දසොතාපන්නස්ස පන දතපි සබ්බථාපි න

ඉච්ඡන්තිදයව, තස්මා දපයයාලමුදඛනපුච්ඡාකතා.තත්ථදතසංලද්ධිවදසන
පටිඤ්ඤාචපටික්දඛදපොච දවදිතබ්බා.‘‘පරිහායතිඅනාගාමීඅනාගාමිඵලා’’ති

හි පඤ්හස්මිං දය අනාගාමිදනො පරිහානිං න ඉච්ඡන්ති, දතසං වදසන
පටික්දඛදපො. දය පකතිඅනාගාමිදනො වා අරහත්තා පරිහායිත්වා

ඨිතඅනාගාමිදනොවාපරිහානිංඉච්ඡන්ති, දතසංවදසනපටිඤ්ඤාතිඉෙදමත්ථ 
නයමුඛං.තස්සානුසාදරනසබ්බදපයයාලාඅත්ථදතොදවදිතබ්බා. 

241. යං පදනත්ථ ‘‘දසොතාපත්තිඵලස්ස අනන්තරා අරහත්තංදයව

සච්ඡිකදරොතී’’ති වුත්තං, තං පරිහීනස්ස පුන වායමදතො අරහත්තප්පත්තිං
සන්ධාය වුත්තං. ඉතදරො දසොතාපත්තිඵලානන්තරං අරහත්තස්ස අභාවා
පටික්ඛිපති. 

242. තදතො පරං ‘‘පරිහානි නාදමසා කිදලසප්පහානස්ස වා මන්ෙතාය

භදවයය, මග්ගභාවනාදීනංවා අනධිමත්තතාය, සච්චානංවාඅෙස්සදනනා’’ති

එවමාදීනං වදසන අනුයුඤ්ජිතුං ෙස්ස බහුෙරාකිකලසා පහීනාතිආදි වුත්තං.
තං සබ්බං උත්තානාධිප්පායදමව සුත්තානං පනත්දථො ආගමට්ඨකථාසු
වුත්තනදයදනවදවදිතබ්දබො. 

262. සමයවිමුත්කෙො අර ා අර ත්ො පරි ායතීති එත්ථ මුදින්ද්රිදයො 

සමයවිමුත්දතො, තික්ඛින්ද්රිදයො අසමයවිමුත්දතොති දතසං ලද්ධි. සකසමදය

පන අවසිප්පත්දතොඣානලාභීසමයවිමුත්දතො, වසිප්පත්දතොඣානලාභීදචව
සබ්දබ ච අරියපුග්ගලා අරිදය විදමොක්දඛ අසමයවිමුත්තාති සන්නිට්ඨානං.
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දසොපනතංඅත්තදනො ලද්ධිංගදහත්වාසමයවිමුත්දතො පරිහායති, ඉතදරොන
පරිහායතී’’ති ආහ.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමව. 

අරියපුග්ගලසංසන්ෙනපරිහානිවණ්ණනා. 

3. සුත්තසාධනපරිහානිවණ්ණනා 

265. ඉොනි සුත්තසාධනාදහොති.තත්ථ උච්චාවචාති උත්තමහීනදභෙදතො

උච්චා ච අවචා ච. පටිපාොති පටිපො. සමකණන පොසිොති බුද්ධසමදණන
දජොතිතා. සුඛාපටිපො හි ඛිප්පාභිඤ්ඤා උච්චා. දුක්ඛාපටිපො ෙන්ධාභිඤ්ඤා

අවචා.ඉතරාද්දවඑදකනඞ්දගන උච්චා, එදකනඅවචා.පඨමංවුත්තාඑවවා

උච්චා, ඉතදරොතිස්දසොපි අවචා.තායදචතායඋච්චාවචායපටිපොය නපාරං

දිගුණං යන්ති, එකමග්දගන ද්වික්ඛත්තුං නිබ්බානං න ගච්ඡන්තීති අත්දථො.

කස්මා? දයන මග්දගන දය කිදලසා පහීනා, දතන දතසං පුන

අප්පහාතබ්බදතො.එදතනපරිහානිධම්මාභාවංදීදපති. නයිෙංඑෙගුණංමුෙන්ති

තඤ්චඉෙංපාරංඑකවාරංදයවඵුසනාරහංන දහොති.කස්මා? එදකනමග්දගන
සබ්බකිදලසානං අප්පහානදතො. එදතන එකමග්දගදනව අරහත්තාභාවං
දීදපති. 

අත්ථි ඡින්නස්ස කඡදියන්ති ඡින්නස්ස කිදලසවට්ටස්ස පුන ඡින්දිතබ්බං
කිඤ්චි අත්ථීති පුච්ඡති. ඉතදරො තික්ඛින්ද්රියං සන්ධාය පටික්ඛිපිත්වා පුන
පුට්දඨොමුදින්ද්රියංසන්ධාය පටිජානාති.සකවාදීසුත්තංආහරිත්වානත්ථිභාවං

ෙස්දසති.තත්ථ ඔ පාකසොතිකිදලදසොද ොදචවකිදලසපාදසොච. 

266. ෙෙස්ස පටිචකයොති භාවිතස්ස මග්ගස්ස පුන භාවනා. ඉධාපි 
පටික්දඛපපටිජානනානිපුරිමනදයදනවදවදිතබ්බානි. 

267. පරි ානාය සංවත්ෙන්තීති පරවාදිනා ආභදත සුත්දත පඤ්ච ධම්මා 
අප්පත්තපරිහානාය දචව දලොකියසමාපත්තිපරිහානාය ච සංවත්තන්ති. දසො

පන පත්තස්ස අරහත්තඵලස්ස පරිහානාය සල්ලක්දඛති. දතදනව අත්ථි

අර කෙො ෙම්මාරාමොති ආහ. ඉතදරොපි අසමයවිමුත්තං සන්ධාය 
පටික්ඛිපිත්වාඉතරංසන්ධායපටිජානාති.කාමරාගවදසනවාපවත්තමානංතං 
පටික්ඛිපිත්වාඉතරථාපවත්තමානංපටිජානාති.රාගාදීනංපනඅත්ථිතංපුට්දඨො 
පටිජානිතුංනසක්දකොති. 

268. කිංපරියුට්ඨිකෙොතිදකනපරියුට්ඨිදතොඅනුබද්දධොඅජ්දඣොත්ථදතො
වා හුත්වාති අත්දථො. අනුසයපුච්ඡායපි තික්ඛින්ද්රියමුදින්ද්රියවදසදනව 
පටික්දඛපපටිජානනානි දවදිතබ්බානි. කලයාණානුසදයොති 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

127 

පටුන 

වචනමත්තසාමඤ්දඤන වා පටිජානාති. රාකගො උපචයං ගච්ඡතීති භාවනාය
පහීනං සන්ධායාහ. පරදතො දෙොසදමොදහසුපි එදසව නදයො. 
සක්කායදිට්ඨිආදීනං පන ෙස්සදනන පහීනත්තා උපචයං න ඉච්ඡති. දසසං
සබ්බත්ථ උත්තානත්ථදමවාති. 

සුත්තසාධනා. 

පරිහානිකථානිට්ඨිතා. 

3. බ්රහ්මචරියකථා 

1. සුද්ධබ්රහ්මචරියකථාවණ්ණනා 

269. ඉොනි බ්රහ්මචරියකථා දහොති. තත්ථ ද්දව බ්රහ්මචරියවාසා, 
මග්ගභාවනා ච පබ්බජ්ජා ච. පබ්බජ්ජා සබ්බදෙදවසු නත්ථි. මග්ගභාවනා
ඨදපත්වා අසඤ්ඤසත්දත දසදසසු අප්පටිසිද්ධා. තත්ථ දය 
පරනිම්මිතවසවත්තිදෙදවඋපාොයතදුපරිදෙදවසුමග්ගභාවනම්පිනඉච්ඡන්ති 

දසයයථාපිසම්මිතියා, දතසන්ධාය නත්ථිකෙකවසූතිපුච්ඡා සකවාදිස්ස.‘‘තීහි, 

භික්ඛදව, ඨාදනහි ජම්බුදීපකා මනුස්සා උත්තරකුරුදක ච මනුස්දස

අධිග්ගණ්හන්ති දෙදව ච තාවතිංදස. කතදමහි තීහි? සූරා සතිමන්දතො ඉධ 

බ්රහ්මචරියවාදසො’’ති(අ.නි.9.21) ඉෙංසුත්තංනිස්සායද්දවපිබ්රහ්මචරියවාසා 
නත්ථිදෙදවසූතිඋප්පන්නලද්ධිවදසනපටිඤ්ඤාපරවාදිස්ස.පුනද්වින්නම්පි 

බ්රහ්මචරියානං අන්තරායිකධම්මවදසදනව සබ්කබ කෙවා ජළාති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස. තත්ථ  ත්ථසංවාචිොති මූගා විය හත්ථමුද්ධාය වත්තාදරො.

පරදතො අත්ථි කෙකවසූති පුච්ඡා පරවාදිස්ස, මග්ගභාවනං සන්ධාය පටිඤ්ඤා
සකවාදිස්ස. පටිඤ්ඤාය අධිප්පායං අසල්ලක්දඛත්වා පබ්බජ්ජාවදසන
අනුදයොදගොපරවාදිස්ස. 

270. යත්ථ නත්ථි පබ්බජ්ජාති පඤ්දහ ගිහීනඤ්දචව එකච්චානඤ්ච 
දෙවානං මග්ගපටිලාභං සන්ධාය පටික්දඛදපො තස්දසව. පුන පුට්දඨො

පච්චන්තවාසිදනොදචව අසඤ්ඤසත්දතචසන්ධායපටිඤ්ඤාතස්දසව. කයො 

පබ්බජතීතිආදීසු පුච්ඡාසුපි එදසවනදයො. පුන ‘‘අත්ථි දෙදවසූ’’ති පඤ්දහපි 

මග්ගභාවනං සන්ධාදයව පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස, ‘‘සබ්බදෙදවසූ’’ති වුත්දත
අසඤ්ඤසත්දත සන්ධායපටික්දඛදපොතස්දසව. 

271. මනුස්කසසූති පඤ්හද්වදය ජම්බුදීපදක සන්ධාය පටිඤ්ඤා.
පච්චන්තවාසිදනොසන්ධායපටික්දඛදපොදවදිතබ්දබො. 
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අත්ථියත්ථඅත්ථීතිඅත්ථිදතදෙවා, අත්ථිවාදසොපදෙදසො, යත්ථඅත්ථීති
එවංසත්තපදෙසවිභාගමුදඛනවිස්සජ්ජනං සකවාදිස්ස.ඉමිනානදයනසබ්දබ
එකන්තරිකපඤ්හාදවදිතබ්බා. 

272. සුත්තානුදයොදග කුහිං ඵලුප්පත්තීති තස්ස අනාගාමිදනො

අරහත්තඵලුප්පත්ති කුහින්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. ෙත්කථවාති සුද්ධාවාදසසූති
අත්දථො. 

 න්ෙ හීති කාරණත්දථ නිපාදතො. ඉෙං වුත්තං දහොති – යස්මා
අනාගාමිපුග්ගදලොඉධදලොදකභාවිදතනමග්දගනතත්ථ සුද්ධාවාදසසුඵලං

සච්ඡිකදරොති, න තත්ථ අඤ්ඤං මග්ගං භාදවති, තස්මා නත්ථි දෙදවසු
බ්රහ්මචරියවාදසොති. 

2. සංසන්ෙනබ්රහ්මචරියවණ්ණනා 

273. ඉොනි යදිඅඤ්ඤත්ථභාවිදතනමග්දගනඅඤ්ඤත්ථඵලසච්ඡිකිරියා

දහොති, දසොතාපන්නාදීනම්පිසියාතිඑතමත්ථංෙස්දසතුංපුන අනාගාමීතිආදීනං

සංසන්ෙනපුච්ඡා සකවාදිස්ස. තත්ථ අනාගාමිස්ස ඵලසච්ඡිකිරියාය පටිඤ්ඤා, 
දසසානං ඵලසච්ඡිකිරියාය පටික්දඛදපො පරවාදිස්ස. ඉධ භාවිතමග්දගො හි
අනාගාමී ඉධවිහායනිට්දඨොනාම දහොති. දසො ඉධ අනාගාමිමග්ගං භාදවත්වා 

‘‘ඔපපාතිදකො තත්ථපරිනිබ්බායී’’ති වචනදතො ‘‘පුන මග්ගභාවනං විනා
උපපත්තිවදසදනව අරහත්තඵලං සච්ඡිකදරොතී’’ති තස්ස ලද්ධි.
දසොතාපන්නසකොගාමිදනොපනතත්ථමග්ගං භාදවත්වාතත්රපුපත්තිකානාම
දහොන්තීති දතසං ඉධාගමනඤ්දඤව නත්ථි. ඉති දසො අනාගාමිස්ස
ඵලසච්ඡිකිරියංපුට්දඨොපටිජානාති.ඉතදරසංපටික්ඛිපති. 

අනාගාමීපුග්ගකලොෙත්ථභාවිකෙන මග්කගනාතිපඤ්දහ‘‘අනාගාමිදනො

තත්ථමග්ගභාවනාවනත්ථී’’තිලද්ධියා පටික්ඛිපති. මග්කගොචභාවීයති, නච

කිකලසා පහීයන්තීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, රූපාවචරමග්ගං සන්ධාය පටිඤ්ඤා
ඉතරස්ස. රූපාවචරමග්දගනහිදසොඉධවිහායනිට්දඨොනාමජාදතො. 

අනාගාමී පුග්ගකලො ෙෙෙරණීකයොති පඤ්දහ ‘‘ඔපපාතිදකො
තත්ථපරිනිබ්බායී’’තිවචනදතොඋපපත්තියාවස්සකතකරණීයාදිභාවංසන්ධාය 

පටිජානාති. අර ාති පඤ්දහ ඉධපරිනිබ්බායිදනො අරහදතො වදසදනව 
පටික්ඛිපති.පුනපුට්දඨොතත්ථපරිනිබ්බායිදනොවදසනපටිජානාති. 

අත්ථි අර කෙො පුනබ්භකවොතිආදීසුපි තත්ථපරිනිබ්බායී ඉධපරිනිබ්බායීනං

වදසදනව අත්දථො දවදිතබ්දබො. අප්පටිවිද්ධාකුප්කපොව ෙත්ථපරිනිබ්බායතීති
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පුට්දඨො ඉදධව භාවිදතන මග්දගන තස්ස අකුප්පපටිදවධං ඉච්ඡන්දතො 
පටික්ඛිපති. 

යථා මිකගොති පඨමං උොහරණං පරවාදිස්ස, දුතියං සකවාදිස්ස. දසසං
සබ්බත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

බ්රහ්මචරියකථානිට්ඨිතා. 

3. ඔධිදසොකථාවණ්ණනා 

274. ඉොනි ඔධිදසොකථා නාම දහොති. තත්ථ දය දසොතාපන්නාදීනං
නානාභිසමයවදසන දුක්ඛෙස්සනාදීහි ඔධිදසො ඔධිදසො එකදෙදසන

එකදෙදසන කිදලසප්පහානං ඉච්ඡන්ති දසයයථාපි එතරහි සම්මිතියාෙදයො, 

දතසංතංලද්ධිංභින්දිතුං ඔධිකසොති පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාපරවාදිස්ස.

පුන අනුදයොදගො සකවාදිස්ස, එකදෙදසන දසොතාපන්නාදිභාවස්ස අභාවදතො
පටික්දඛදපො පරවාදිස්ස. ඉමිනා උපාදයන සබ්බවාදරසු අත්දථො
දවදිතබ්දබොති. 

ඔධිදසොකථාවණ්ණනා. 

4. ජහතිකථා 

1. නසුත්තාහරණකථාවණ්ණනා 

279. ඉොනි ජහතිකථානාමදහොති.තත්ථදයසං‘‘ඣානලාභීපුථුජ්ජදනො

සහ සච්චාභිසමයා අනාගාමී නාම දහොති, තස්ස පුථුජ්ජනකාදලදයව

කාමරාගබයාපාොපහීනා’’ති ලද්ධිදසයයථාපිඑතරහිසම්මිතියානං, දතසංතං

ලද්ධිං භින්දිතුං ජ ති පුථුජ්ජකනොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, ඣානවික්ඛම්භිතානං
පන දතසංපරියුට්ඨානංඅපස්සන්තස්සපටිඤ්ඤාපරවාදිස්ස.යස්මාපනදතසං 

ඣානවික්ඛම්භිතානම්පිඅනාගාමිමග්දගදනවඅච්චන්තං පහානං දහොති, තස්මා

පුන අච්චන්ෙන්තිආදිඅනුදයොදගො සකවාදිස්ස, තථාරූපස්ස පහානස්ස
අභාවදතො පටික්දඛදපො ඉතරස්ස. වික්ඛම්දභතීති අච්චන්තවික්ඛම්භනදමව
සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස. තදතො පරං අනාගාමිමග්ගට්දඨන සද්ධිං
පුථුජ්ජනසංසන්ෙනංදහොති.තංඋත්තානත්ථදමව. 

280. තදතො පරං අනාගාමිඵකල සණ්ඨාතීති පුට්දඨො ඣානානාගාමිතං

සන්ධාය පටිජානාති. අර ත්කෙ සණ්ඨාතීති පුට්දඨො ෙස්සනමග්දගන 
උද්ධම්භාගියානංපහානාභාවදතොපටික්ඛිපති. 
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අපුබ්බං අචරිමං ෙකයො මග්කගති පුට්දඨො තථාරූපාය භාවනාය අභාවා
පටික්ඛිපති. පුන පුට්දඨො තිණ්ණං මග්ගානං කිච්චසබ්භාවං සන්ධාය

පටිජානාති. සාමඤ්ඤඵලපුච්ඡාසුපි එදසව නදයො. ෙෙකමන මග්කගනාති

පුට්දඨො අනාගාමිමග්කගනාති ඣානානාගාමිතං සන්ධාය වෙති. පුන
සංදයොජනප්පහානං පුට්දඨො තිණ්ණං අනාගාමිමග්දගන දතසං කිදලසානං 
අප්පදහයයත්තා පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො පඨමමග්ගස්දසව 

ඣානානාගාමිමග්ගභාවං සන්ධාය පටිජානාති. දසසදමත්ථ 
උත්තානත්ථදමවාති. 

ජහතිකථා. 

5. සබ්බමත්ථීතිකථා 

1. වාෙයුත්තිවණ්ණනා 

282. ඉොනි සබ්බමත්ථීතිවාෙකථානාම දහොති.තත්ථ දයසං ‘‘යංකිඤ්චි
රූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නං…දප.… අයං වුච්චති

රූපක්ඛන්දධො’’තිආදිවචනදතො (විභ. 2) ‘‘සබ්දබපි අතීතාදිදභො ධම්මා

ඛන්ධසභාවං න විජහන්ති, තස්මා සබ්බං අත්ථිදයව නාමා’’ති ලද්ධි, 

දසයයථාපි එතරහි සබ්බමත්ථිවාොනං, දතසං ලද්ධිවිදසොධනත්ථං 

සබ්බමත්ථීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, වුත්තප්පකාරාය ලද්ධියා ඨත්වා පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. සබ්බථාති සබ්බස්මිං සරීදර සබ්බමත්ථීති පුච්ඡති. සබ්බොති

සබ්බස්මිංකාදල සබ්බමත්ථීතිපුච්ඡති. සබ්කබනසබ්බන්තිසබ්දබනාකාදරන 

සබ්බමත්ථීති පුච්ඡති. සබ්කබසූති සබ්දබසු ධම්දමසු සබ්බමත්ථීති පුච්ඡති. 

අකයොගන්ති අයුත්තං. නානාසභාවානඤ්හි දයොදගො දහොති, න එකසභාවස්ස.

ඉති ඉමස්මිං පඤ්දහ රූපං දවෙනාය, දවෙනං වා රූදපන අනානං

එකලක්ඛණදමවකත්වාසබ්බමත්ථීති පුච්ඡති. යම්පිනත්ථිෙම්පත්ථීතියම්පි 

ඡට්ඨඛන්ධාදිකංසසවිසාණාදිකංවාකිඤ්චිනත්ථීතිසිද්ධං, තම්පිදතඅත්ථීති 

පුච්ඡති. සබ්බමත්ථීති යා දිට්ඨි සා දිට්ඨි මිච්ඡාදිට්ඨීති, යා දිට්ඨි සා දිට්ඨි

සම්මාදිට්ඨීති ක වමත්ථීති ඉමිනා ඉෙං පුච්ඡති – යා දත එසා සබ්බමත්ථීති

දිට්ඨි, සාදිට්ඨිඅයාථාවකත්තාමිච්ඡාදිට්ඨීතිඑවංයා අම්හාකංදිට්ඨි, සාදිට්ඨි
යාථාවකත්තා සම්මාදිට්ඨීති එවං තව සමදය අත්ථීති පුච්ඡති. ඉතදරො
සබ්දබසුපි එදතසුනදයසු වුත්තප්පකාරාය අත්ථිතාය අභාවදතො පටික්ඛිපති.
ඉදමසුපනසබ්දබසුපිනදයසු‘‘ආජානාහිනිග්ගහ’’න්තිආදිංකත්වා සබ්දබො
කථාමග්ගදභදෙොවිත්ථාරදතොදවදිතබ්දබොතිඅයංතාදවත්ථවාෙයුත්ති. 
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2. කාලසංසන්ෙනවණ්ණනා 

283-284. ඉොනි අතීතං අත්ථීති කාලසංසන්ෙනං දහොති. තත්ථ අතීෙං

අත්ථීතිආදිකං සුද්ධිකසංසන්ෙනං. අතීෙං රූපං අත්ථීතිආදිකං ඛන්ධවදසන
කාලසංසන්ෙනං. 

285. පච්චුප්පන්නං රූපං අප්පියං ෙරිත්වාති අතීතානාගතං පහාය 

පච්චුප්පන්නරූපදමවඅප්පියං අවිභජිතබ්බංකරිත්වා. රූපභාවංජ තීතිපඤ්දහ

නිරුද්ධස්සාපි රූපස්ස රූපක්ඛන්ධසඞ්ගහිතත්තා පටික්ඛිපති. රූපභාවං න

ජ තීති පටිදලොමපඤ්දහපිරූපක්ඛන්දධනසඞ්ගහිතත්තාවපටිජානාති. ඔොෙං 

වත්ථංඅප්පියංෙරිත්වාතිඑත්ථකිඤ්චාපිනසබ්බංවත්ථංඔොතං, ඉමිනා පන
වත්ථන්ති අවත්වා ‘‘ඔොතං වත්ථං අප්පියං කරිත්වා’’ති වුත්දත සකවාදිනා 

එකත්ථතා අනුඤ්ඤාතා. ඔොෙභාවං ජ තීති පඤ්දහ වණ්ණවිගමං සන්ධාය

පටිඤ්ඤාසකවාදිස්ස. වත්ථභාවංජ තීතිඑත්ථපන පඤ්ඤත්තියාඅවිගතත්තා
පටික්දඛදපොතස්දසව.පටිදලොදමපිඑදසවනදයො. 

286. අතීෙං අතීෙභාවං න ජ තීති පුට්දඨො ‘‘යදි ජදහයය, අනාගතං වා 

පච්චුප්පන්නං වා සියා’’ති මඤ්ඤමාදනො පටිජානාති. අනාගෙං අනාගෙභාවං

නජ තීතිපුට්දඨොපන‘‘යදිනජදහයය, අනාගතදමවස්ස, පච්චුප්පන්නභාවං
න පාපුදණයයා’’ති මඤ්ඤමාදනො පටික්ඛිපති. පච්චුප්පන්නපඤ්දහපි
අතීතභාවං අනාපජ්ජනදෙොදසො සියාති පටික්ඛිපති. අනුදලොමපඤ්දහසුපි
ඉමිනාවනදයනඅත්දථොදවදිතබ්දබො. 

287. එවං සුද්ධිකනයං වත්වා පුන ඛන්ධවදසන ෙස්දසතුං අතීෙං 

රූපන්තිආදිවුත්තං.තංසබ්බංපාළිඅනුසාදරදනවසක්කාජානිතුං. 

වචනකසොධනවණ්ණනා 

288. ඉොනි ‘‘අතීතංන්වත්ථී’’තිආදි වචනදසොධනා දහොති. තත්ථ  ඤ්චි

අතීෙං න්වත්ථීති යදි අතීතං දනො අත්ථීති අත්දථො. අතීෙං අත්ථීති මිච්ඡාති

අතීතඤ්චතංඅත්ථි චාතිමිච්ඡාඑව. ෙඤ්කඤවඅනාගෙංෙංපච්චුප්පන්නන්ති 
පුට්දඨො අනාගතක්ඛදණදයවස්ස පච්චුප්පන්නතාය අභාවං සන්ධාය
කාලනානත්දතන පටික්ඛිපති. 

දුතියං පුට්දඨො යං උප්පාෙදතො පුබ්දබ අනාගතං අදහොසි, තස්ස 

උප්පන්නකාදල පච්චුප්පන්නත්තා පටිජානාති. හුත්වා ක ොති හුත්වා ක ොතීති
යදෙතං තයා ‘‘අනාගතං හුත්වා පච්චුප්පන්නං දහොතී’’ති වෙතා තඤ්දඤව
අනාගතං තං පච්චුප්පන්නන්ති ලද්ධිවදසන ‘‘අනාගතං වා පච්චුප්පන්නං වා 
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හුත්වාදහොතී’’ති වුත්තං.කිංදතතම්පිහුත්වාදහොතීති? ඉතදරො හුත්වාභූතස්ස

පුනහුත්වාඅභාවදතො නක වන්ති පටික්ඛිපති. 

දුතියංපුට්දඨොයස්මාතංඅනාගතංහුත්වාපච්චුප්පන්නං දහොන්තං‘‘හුත්වා

දහොතී’’ති සඞ්ඛං ගතං, තස්මා පටිජානාති. අථ නං සකවාදී ‘‘යදි දත තං

අනාගතං හුත්වා පච්චුප්පන්නං දහොන්තං ‘හුත්වා දහොතී’ති සඞ්ඛං ගතං, පුන 

හුත්වාදහොති, යංඅනාගතංනහුත්වාපච්චුප්පන්නංනදහොන්තං‘නහුත්වාන

දහොතී’ති සඞ්ඛං ගතං සසවිසාණං, කිං දත තම්පි පුන න හුත්වා න

දහොතී’’තිඅධිප්පාදයන න හුත්වා න ක ොති න හුත්වා න ක ොතීති පඤ්හං

පුච්ඡති. ඉතදරො ‘‘යං නත්ථි, තං නත්ථිතාය, එව අනාගතං න හුත්වා

පච්චුප්පන්නං න දහොතීති නහුත්වානදහොති නාම තාව දහොතු, පුන
නහුත්වානදහොතිභාදවො පනස්ස කුදතො’’ති මඤ්ඤමාදනො පටික්ඛිපති. 

ෙඤ්කඤවපච්චුප්පන්නංෙංඅතීෙන්තිපඤ්දහපි පච්චුප්පන්නක්ඛදණදයවස්ස
අතීතතායඅභාවංසන්ධායකාලනානත්තාපටික්ඛිපති. 

දුතියපඤ්දහ පුට්දඨො යං අතීතභාවදතො පුබ්දබ පච්චුප්පන්නං අදහොසි, 

තස්දසව අතීතත්තා පටිජානාති. හුත්වා ක ොති හුත්වා ක ොතීති යදෙතං තයා

‘‘පච්චුප්පන්නංහුත්වාඅතීතංදහොතී’’තිවෙතා ‘‘තඤ්දඤවපච්චුප්පන්නංතං
අතීත’’න්ති ලද්ධිවදසන ‘‘පච්චුප්පන්නං වා අතීතං වා හුත්වා දහොතී’’ති

වුත්තං, කිං දත තම්පි හුත්වා දහොතීති? ඉතදරො හුත්වා භූතස්ස පුන හුත්වා

අභාවදතො නක වන්තිපටික්ඛිපති. 

දුතියපඤ්දහ යස්මා තං පච්චුප්පන්නං හුත්වා අතීතං දහොන්තං ‘‘හුත්වා

දහොතී’’තිසඞ්ඛංගතං, තස්මාපටිජානාති. අථනං සකවාදී‘‘යදිදතතඤ්දඤව

පච්චුප්පන්නං හුත්වා අතීතං දහොන්තං ‘හුත්වා දහොතී’ති සඞ්ඛං ගතං, පුන

හුත්වා දහොති, යංපච්චුප්පන්නංනහුත්වා අතීතංනදහොන්තං ‘න හුත්වාන

දහොතී’තිසඞ්ඛංගතංසසවිසාණං, කිංදතතම්පිපුනනහුත්වානදහොතී’’ති 

අධිප්පාදයන නහුත්වානක ොතිනහුත්වානක ොතීතිපඤ්හං පුච්ඡති.ඉතදරො

‘‘යං නත්ථි, තං නත්ථිතාය එව පච්චුප්පන්නං න හුත්වා අතීතං න දහොතීති
නහුත්වානදහොති නාම තාව දහොතු. පුන නහුත්වානදහොතිභාදවො පනස්ස
කුදතො’’ති මඤ්ඤමාදනො පටික්ඛිපති. උභයං එකදතො කත්වා ආගදත
තතියපඤ්දහපිඉමිනාවුපාදයනදයොජනා කාතබ්බා. 

අපදරො නදයො –යදිතඤ්දඤවඅනාගතංතං පච්චුප්පන්නං, අනාගතස්ස

පච්චුප්පන්දන වුත්දතො දහොතිභාදවො, පච්චුප්පන්නස්ස ච අනාගදත වුත්දතො
හුත්වාභාදවො ආපජ්ජති. එවං සන්දත අනාගතම්පි හුත්වාදහොති නාම. 
පච්චුප්පන්නම්පිහුත්වාදහොතිදයවනාම.දතනතංපුච්ඡාම–‘‘කිංදතඑදතසු
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එදකකං හුත්වාදහොතිහුත්වාදහොතී’’ති? ඉතදරො–‘‘තඤ්දඤවඅනාගතංතං
පච්චුප්පන්න’’න්ති පඤ්දහ පටික්ඛිත්තනදයදනවපටික්ඛිපිත්වා පුනපුට්දඨො
දුතිදය පඤ්දහ පටිඤ්ඤාතනදයදනව පටිජානාති. අථ නං සකවාදී
‘‘තඤ්දඤව අනාගතං තං පච්චුප්පන්න’’න්ති පඤ්හාවදසන දතසු එදකකං
හුත්වා දහොති හුත්වා දහොතීති පටිජානන්තං පුරිමං පටික්ඛිත්තපඤ්හං

පරිවත්තිත්වා පුච්ඡන්දතො නහුත්වාන ක ොතිනහුත්වාන ක ොතීතිපුච්ඡති.

තස්සත්දථො–නනු ‘‘තයාතඤ්දඤවඅනාගතංතංපච්චුප්පන්න’’න්තිවුත්දත
පඨමපඤ්හං පටික්ඛිපන්දතන අනාගතස්ස දහොතිභාදවො පච්චුප්පන්නස්ස ච

හුත්වාභාදවොපටික්ඛිත්දතොති.දතනඅනාගතං නදහොතිනාම, පච්චුප්පන්නං
නහුත්වානාම. 

දුතියපඤ්දහ ච තඤ්දඤව අනාගතං තං පච්චුප්පන්නන්ති පටිඤ්ඤාතං.
එවංසන්දතඅනාගතම්පිනහුත්වානදහොතිනාම. පච්චුප්පන්නම්පිනහුත්වා
නදහොතිදයවනාම.දතනතංපුච්ඡාම–‘‘කිංදතඑදතසු එදකකංනහුත්වා

න දහොති න හුත්වා න දහොතී’’ති? පරවාදී සබ්බදතො අන්ධකාදරන 

පරිදයොනද්දධො විය දතසං නහුත්වානදහොතිභාවං අපස්සන්දතො න ක වන්ති
පටික්ඛිපති. 

දුතියවාදරපි යදි තඤ්දඤව පච්චුප්පන්නං තං අතීතං, පච්චුප්පන්නස්ස

අතීදත වුත්දතො දහොතිභාදවො, අතීතස්ස ච පච්චුප්පන්දන වුත්දතො

හුත්වාභාදවො ආපජ්ජති, එවං සන්දත පච්චුප්පන්නම්පි හුත්වාදහොති නාම, 
අතීතම්පි හුත්වාදහොතිදයව නාම. දතන තං පුච්ඡාම – ‘‘කිං දත එදතසු

එදකකංහුත්වා දහොතිහුත්වාදහොතී’’ති? ඉතදරොතඤ්දඤවපච්චුප්පන්නංතං
අතීතන්තිපඤ්දහ පටික්ඛිත්තනදයදනව පටික්ඛිපිත්වා පුන පුට්දඨො
දුතියපඤ්දහපටිඤ්ඤාතනදයදනව පටිජානාති. අථනංසකවාදී ‘‘තඤ්දඤව
පච්චුප්පන්නං තං අතීත’’න්ති පඤ්හාවදසන දතසු එදකකං හුත්වා දහොති
හුත්වා දහොතීති පටිජානන්තං පුරිමං පටික්ඛිත්තපඤ්හං පරිවත්තිත්වා

පුච්ඡන්දතො නහුත්වානක ොතිනහුත්වාන ක ොතීතිපුච්ඡති.තස්සත්දථො –
නනු තයා තඤ්දඤව පච්චුප්පන්නං තං අතීතන්ති වුත්දත පඨමපඤ්හං

පටික්ඛිපන්දතන පච්චුප්පන්නස්ස දහොතිභාදවො, අතීතස්ස ච හුත්වාභාදවො
පටික්ඛිත්දතොති.දතනපච්චුප්පන්නංනදහොතිනාම.අතීතං නහුත්වානාම. 

දුතියපඤ්දහ ච දත ‘‘තඤ්දඤව පච්චුප්පන්නං තං අතීත’’න්ති 

පටිඤ්ඤාතං.එවංසන්දතපච්චුප්පන්නම්පි නහුත්වානදහොති නාම, අතීතම්පි
නහුත්වානදහොතිදයවනාම.දතනතංපුච්ඡාම–‘‘කිංදතඑදතසුඑදකකං

න හුත්වානදහොති, නහුත්වානදහොතී’’ති.පරවාදීසබ්බදතොඅන්ධකාදරන
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පටුන 

පරිදයොනද්දධො විය දතසං නහුත්වානදහොතිභාවං අපස්සන්දතො න ක වන්ති 
පටික්ඛිපති. 

තතියවාදරපි යදි තඤ්දඤව අනාගතං තං පච්චුප්පන්නං තං අතීතං; 

අනාගතපච්චුප්පන්නානං පච්චුප්පන්නාතීදතසු වුත්දතො දහොතිභාදවො, 
පච්චුප්පන්නාතීතානඤ්ච අනාගතපච්චුප්පන්දනසු වුත්දතො හුත්වාභාදවො
ආපජ්ජති. එවං සන්දත අනාගතම්පි හුත්වාදහොති නාම. පච්චුප්පන්නම්පි
අතීතම්පිහුත්වා දහොතිදයවනාම.දතනතංපුච්ඡාම–‘‘කිංදතතීසුපිඑදතසු

එදකකංහුත්වාදහොති හුත්වාදහොතී’’ති? ඉතදරො ‘‘තඤ්දඤවඅනාගතං, තං

පච්චුප්පන්නං, තං අතීත’’න්තිපඤ්දහ පටික්ඛිත්තනදයදනව පටික්ඛිපිත්වා
පුනපුට්දඨො දුතියපඤ්දහ පටිඤ්ඤාතනදයදනවපටිජානාති.අථනංසකවාදී

‘‘තඤ්දඤවඅනාගතං, තංපච්චුප්පන්නං, තං අතීත’’න්තිපඤ්හාවදසනදතසු

එදකකංහුත්වාදහොති, හුත්වාදහොතීතිපටිජානන්තං පුරිමංපටික්ඛිත්තපඤ්හං

පරිවත්තිත්වා පුච්ඡන්දතො නහුත්වාන ක ොතිනහුත්වාන ක ොතීතිපුච්ඡති.

තස්සත්දථො – නනු තයාතඤ්දඤවඅනාගතං, තංපච්චුප්පන්නං, තංඅතීතන්ති

වුත්දතපඨමපඤ්හං පටික්ඛිපන්දතනඅනාගතපච්චුප්පන්නානංදහොතිභාදවො; 

පච්චුප්පන්නාතීතානඤ්ච හුත්වාභාදවො පටික්ඛිත්දතොති? දතන අනාගතං
පච්චුප්පන්නඤ්චනදහොතිනාම. පච්චුප්පන්නඤ්චඅතීතඤ්චනහුත්වානාම. 

දුතියපඤ්දහ ච දත ‘‘තඤ්දඤව අනාගතං, තං පච්චුප්පන්නං, තං 

අතීත’’න්තිපටිඤ්ඤාතං.එවංසන්දතඅනාගතම්පිනහුත්වානදහොතිනාම, 
පච්චුප්පන්නම්පිඅතීතම්පිනහුත්වානදහොතිදයවනාම.දතනතංපුච්ඡාම–

‘‘කිං දතඑදතසුඑදකකංනහුත්වානදහොතිනහුත්වානදහොතී’’ති? පරවාදී
සබ්බදතො අන්ධකාදරන පරිදයොනද්දධො වියදතසංනහුත්වානදහොතිභාවං

අපස්සන්දතො න ක වන්ති පටික්ඛිපතීති. නිග්ගහාදීනි පදනත්ථ දහට්ඨා
වුත්තනදයදනව දයොදජතබ්බානි. 

වචනදසොධනවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අතීතචක්ඛුරූපාදිකථාවණ්ණනා 

289. අතීෙං චක්ඛු අත්ථීතිආදීසුපි චක්ඛාදිභාවාවිජහදනදනව අත්ථිතං

පටිජානාති. පස්සතීතිආදීනි පුට්දඨො පන දතසං විඤ්ඤාණානං
කිච්චාභාවවදසන පටික්ඛිපති. 

අතීතඤාණාදිකථාවණ්ණනා 

290. දතනඤාදණන ඤාණකරණීයං ෙකරොතීතිපඤ්දහතස්සඤාණස්ස
නිරුද්ධත්තා කිච්චභාවමස්ස අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති. පුන පුට්දඨො
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අතීතාරම්මණං පච්චුප්පන්නං ඤාණං අතීතානං ධම්මානං ජානනදතො අතීතං
ඤාණන්ති දලදසන පච්චුප්පන්නදමව ‘‘අතීතං ඤාණ’’න්ති කත්වා දතන
ඤාදණන ඤාණකරණීයස්ස අත්ථිතාය පටිජානාති. අථස්ස සකවාදී

දලදසොකාසං අෙත්වා කෙන ඤාකණන දුක්ඛං පරිජානාතීතිආදිමාහ. ඉතදරො
අතීතාරම්මදණදනව ඤාදණන ඉදමසං චතුන්නං කිච්චානං අභාවා 
පටික්ඛිපති. අනාගතපඤ්දහපි එදසව නදයො. පච්චුප්පන්නපඤ්දහො දචව
සංසන්ෙනපඤ්දහොචඋත්තානත්ථාදයව. 

අරහන්තාදිකථාවණ්ණනා 

291. අර කෙොඅතීකෙොරාකගොඅත්ථීතිආදීසුපිරාගාදිභාවාවිජහන්දතොඑවං 

පටිජානාති. සරාකගොතිආදීසුසුත්තවිදරොධභදයනදචව යුත්තිවිදරොධභදයනච
පටික්ඛිපති. 

පෙදසොධනකථාවණ්ණනා 

295. එවං සබ්බම්පිපාළිඅනුසාදරදනවවිදිත්වාපරදතො අත්ථිසියාඅතීෙං, 

සියා න්වාතීෙන්ති එත්ථ එවමත්දථො දවදිතබ්දබො. යං අතීතදමව අත්ථි, තං

අතීතං. යං පච්චුප්පන්නානාගතං අත්ථි, තං දනො අත්ථි, තං දනො අතීතං. 

කෙනාතීෙං න්වාතීෙං, න්වාතීෙං අතීෙන්ති දතන කාරදණන අතීතං දනො

අතීතං, දනොඅතීතං අතීතන්ති.අනාගතපච්චුප්පන්නපුච්ඡාසුපිඑදසවනදයො. 

සුත්තසාධනවණ්ණනා 

296. න වත්ෙබ්බං‘‘අතීෙංඅත්ථි අනාගෙංඅත්ථී’’තිසුත්තසාධනායපුච්ඡා

පරවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. පුන අත්තදනො ලද්ධිං නිස්සාය යංකිඤ්චි, 

භික්ඛකව, රූපන්ති අනුදයොදගො පරවාදිස්දසව. දුතියනදය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 
පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. එවං සබ්බත්ථ පුච්ඡා ච පටිඤ්ඤා ච දවදිතබ්බා. යං
පදනතං පරවාදිනා අනාගතස්ස අත්ථිභාවසාධනත්ථං ‘‘නනු වුත්තං භගවතා

කබළීකාදර, දච, භික්ඛදව’’ති සුත්තස්ස පරිදයොසාදන අත්ථි ෙත්ථ ආයතිං 

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තීතිආදි ෙස්සිතං න තං අනාගතස්ස අත්ථිභාවසාධකං. 
තඤ්හිදහතූනංපරිනිට්ඨිතත්තා අවස්සං භාවිතංසන්ධායතත්ථ වුත්තං. අයං
සුත්තාධිප්පාදයො.දසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

සබ්බමත්ථීතිකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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6. අතීතක්ඛන්ධාදිකථා 

1. නසුත්තසාධනකථාවණ්ණනා 

297. ඉොනි ‘‘අතීතං ඛන්ධා’’තිආදිකථා දහොති. තත්ථ

ඛන්ධාදිභාවාවිජහනදතො අතීතානාගතානං අත්ථිතං ඉච්ඡන්තස්ස අතීෙං

ඛන්ධාතිපුච්ඡාපරවාදිස්ස, අතීතස්ස ඛන්ධසඞ්ගහිතත්තා ආමන්ොතිපටිඤ්ඤා

සකවාදිස්ස.පුන අතීෙං නත්ථීති පුච්ඡාපරවාදිස්ස, තස්සනිරුත්තිපථසුත්දතන
අත්ථිතාය වාරිතත්තා පටික්දඛදපො සකවාදිස්ස. ආයතනධාතුපුච්ඡාසුපි
අනාගතපඤ්දහසුපි පච්චුප්පන්දනන සද්ධිං සංසන්දිත්වා
අනුදලොමපටිදලොමදතො ආගතපඤ්දහසුපි ‘‘අතීතං රූප’’න්තිආදිපඤ්දහසුපි 

ඉමිනාවුපාදයනඅත්දථොදවදිතබ්දබො. 

2. සුත්තසාධනවණ්ණනා 

298. සුත්තසාධදන පන නවත්ෙබ්බන්ති පුච්ඡාසකවාදිස්ස.තත්ථ නත්ථි

කචකෙති නත්ථි ච එදත ධම්මාති අත්දථො. ඛන්ධාදිභාදව සති නත්ථිතං

අනිච්ඡන්තස්ස ආමන්ොති පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස, අථ දනසං

නත්ථිභාවසාධනත්ථං සුත්තාහරණං සකවාදිස්ස. දුතියපුච්ඡාපි පරවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස, සුත්තාහරණං පරවාදිස්ස. තං පන දනසං

ඛන්ධාදිභාවදමවසාදධති, නඅත්ථිභාවන්ති ආහටම්පිඅනාහටසදිසදමවාති. 

අතීතංඛන්ධාතිආදිකථාවණ්ණනා. 

7. එකච්චංඅත්ථීතිකථා 

1. අතීතාදිඑකච්චකථාවණ්ණනා 

299. ඉොනි එෙච්චං අත්ථීති කථා දහොති. තත්ථ දය ‘‘එකච්චං අතීතං

අත්ථී’’තිමඤ්ඤන්ති, දසයයථාපිකස්සපිකා; දතසං ලද්ධිභින්ෙනත්ථං අතීෙං

අත්ථීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, එෙච්චං අත්ථීති විස්සජ්ජනං පරවාදිස්ස. අයඤ්හි 

අධිප්පාදයො – අවිපක්කවිපාකං අත්ථි, විපක්කවිපාකං නත්ථීති. එෙච්චං

නිරුද්ධන්ති අනුදයොදගො සකවාදිස්ස. තස්සත්දථො – යදි දත අතීතං එකච්චං

අත්ථිඑකච්චංනත්ථි, එවංසන්දතඑකච්චං අතීතංනිරුද්ධං, එකච්චං අතීතං

අනිරුද්ධං, තදථවඨිතන්තිආපජ්ජති. විගෙන්තිආදීසුපිඑදසවනදයො. 

අවිපක්ෙවිපාෙධම්මා එෙච්කචති ඉෙං යස්මා දයසං දසො

අවිපක්කවිපාකානංඅත්ථිතංඉච්ඡති, දතපිඅතීතාදයව.තස්මායථාදත අතීතං

එකච්චං අත්ථි, කිං තථා අවිපක්කවිපාකාපි ධම්මා එකච්දච අත්ථී එකච්දච

නත්ථීතිදචොදෙතුංවුත්තං. විපක්ෙවිපාොතිඉෙංදයසංදසොනත්ථිතංඉච්ඡති, 
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දතසං වදසන දචොදෙතුං වුත්තං. අවිපාොති ඉෙං අබයාකතානං වදසන
දචොදෙතුං වුත්තං. ඉති ඉදමසං තිණ්ණං රාසීනං වදසන සබ්දබසු
අනුදලොමපටිදලොදමසු පටිඤ්ඤා ච පටික්දඛදපො ච දවදිතබ්බා. අතීතා

එකදෙසං විපක්කවිපාකා, එකදෙසං අවිපක්කවිපාකාති විප්පකතවිපාකා

වුච්චන්ති.දයනහිකම්දමනපටිසන්ධි නිබ්බත්තිතා, භවඞ්ගම්පිචුතිපිතස්දසව

විපාදකො.තස්මාපටිසන්ධිදතොයාවචුති, තාවතංවිප්පකතවිපාකංනාමදහොති.
තථාරූදපධම්දමසන්ධාදයතංවුත්තං. 

විපච්චිස්සන්තීතිෙත්වාකෙඅත්ථීති පුච්ඡාසකවාදිස්ස.යථාධම්මධරස්ස

පුග්ගලස්ස නිද්ොයන්තස්සාපි බහුපවත්තිදනො ධම්මා අත්ථීති වුච්චන්ති, එවං

දලොකදවොහාරවදසනඅත්ථිතංසන්ධායපටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. විපච්චිස්සන්තීති

ෙත්වා පච්චුපන්නාති දුතියපඤ්දහ ‘‘කම්මානං අවිනාසසඞ්ඛාදතො
කම්මූපචදයොනාදමදකොඅත්ථී’’තිලද්ධියං ඨත්වාපටිඤ්ඤාපරවාදිස්ස. 

2. අනාගතාදිඑකච්චකථාවණ්ණනා 

300. අනාගෙං අත්ථීතිආදීසුපි එෙච්චං අත්ථීති උප්පාදිදනො ධම්දම
සන්ධායවෙති.දසසංසබ්බත්ථදහට්ඨාවුත්තනයත්තා උත්තානත්ථදමවාති. 

එකච්චංඅත්ථීතිකථාවණ්ණනා. 

8. සතිපට්ඨානකථාවණ්ණනා 

301. ඉොනි සතිපට්ඨානකථා දහොති. ‘‘තත්ථ – චතුන්නං, භික්ඛදව, 

සතිපට්ඨානානං සමුෙයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච දෙදසස්සාමී’’ති (සං. නි. 5.408) 
සතිපට්ඨානසංයුත්දත වුත්තනදයදනව දයසං කායාෙදයො සතියා

ආරම්මණධම්දමගදහත්වා‘‘සබ්දබධම්මාසතිපට්ඨානා’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි

එතරහි අන්ධකානං. අන්ධකා නාම පුබ්බදසලියා, අපරදසලියා, රාජගිරියා, 
සිද්ධත්ථිකාතිඉදමපච්ඡාඋප්පන්නනිකායා.දතසංලද්ධිවිදවචනත්ථං පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. තත්ථ යස්මා ‘‘පතිට්ඨාති එදතසූති 

පට්ඨානා. කා පතිට්ඨාති? සති. සතියා පට්ඨානා සතිපට්ඨානා’’ති ඉමිනා

අත්දථන සතිදගොචරාපි සතිපට්ඨානා. ‘‘පතිට්ඨහන්තීති පට්ඨානා. කා 

පතිට්ඨහන්ති? සතිදයො.සතිදයොවපට්ඨානාසතිපට්ඨානා’’තිඉමිනා අත්දථන

සතිදයොවසතිපට්ඨානා.තස්මා ද්කවපිවාොපරියාදයන යුජ්ජන්ති.දයපනතං

පරියායංපහායඑකන්දතදනව ‘‘සබ්දබධම්මාසතිපට්ඨානා’’ති වෙන්ති, දත

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, ආරම්මණවදසන පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. සබ්කබ

ධම්මා සතීති අනුයුත්තස්ස පන සබ්දබසං සතිසභාවාභාවදතො පටික්දඛදපො

තස්දසව. තත්ථ ඛයගාමීතිආදීනි මග්ගවිදසසනානි. එකායනමග්දගො හි



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

138 

පටුන 

කිදලසානං ඛයභූතං නිබ්බානං ගච්ඡතීති ඛයගාමී. චත්තාරි සච්චානි

බුජ්ඣන්දතොගච්ඡතීති කබොධගාමී. වට්ටංඅපචිනන්දතොගච්ඡතීති අපචයගාමී. 

එවදමදතහිපදෙහි‘‘කිංදතසබ්දබධම්මාඑවරූදපොදත එකායදනොමග්දගො

දහොතී’’ති පුච්ඡති. අනාසවා අසංකයොජනියාතිආදීනිපි දලොකුත්තරභාවං

පුච්ඡනත්ථායවුත්තානි. බුද්ධානුස්සතීතිආදීනිපදභෙපුච්ඡාවදසනවුත්තානි. 

චක්ඛායෙනං සතිපට්ඨානන්තිආදි සබ්බධම්මානං පදභෙපුච්ඡාවදසන

වුත්තං. තත්ථාපිසතිවදසනපටික්දඛදපො, ආරම්මණවදසනපටිඤ්ඤාති.එවං
සබ්බපඤ්දහසුඅත්දථො දවදිතබ්දබො.සුත්තසාධනාඋත්තානත්ථාදයවාති. 

සතිපට්ඨානකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. දහවත්ථිකථාවණ්ණනා 

304. ඉොනි දහවත්ථිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘සබ්දබපි

අතීතාදිදභො ධම්මාරූපාදිවදසන අත්ථි, අතීතං අනාගතපච්චුප්පන්නවදසන, 

අනාගතපච්චුප්පන්නානි වා අතීතාදිවදසන නත්ථි; තස්මා සබ්බදමවිෙං එවං

අත්ථිඑවංනත්ථී’’තිලද්ධි, දසයයථාපිඑතරහි වුත්තප්පදභොනංඅන්ධකානං; 

දත සන්ධාය අතීෙං අත්ථීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. ක වත්ථි ක ව නත්ථීති

විස්සජ්ජනං පරවාදිස්ස.තත්ථ ක වාතිඑවං. අථනං සකවාදී ‘‘යදිඅතීදතොව

එවංඅත්ථි, එවංනත්ථීතිලද්ධි, එවංසන්දතදසොදයවඅත්ථි, දසොදයවනත්ථි

නාමා’’ති පුච්ඡන්දතො කසවත්ථි, කසව නත්ථීති ආහ. ඉතදරො දතදනව

සභාදවන අත්ථිතං, දතදනව නත්ථිතං සන්ධාය පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො 

සකභාදවදනවඅත්ථිතං, පරභාදවදනවනත්ථිතංසන්ධාය පටිජානාති.තදතො

පරං අත්ථට්කඨො නත්ථට්කඨොති අත්ථිසභාදවො නත්ථිසභාදවො නාම දහොතීති
පුච්ඡති.ඉමිනාවුපාදයනසබ්බවාදරසුඅත්දථොදවදිතබ්දබො. පරිදයොසාදනපන 

‘‘කෙනහිඅතීෙංක වත්ථි, ක වනත්ථී’’තිච ‘‘දතනහිරූපංදහවත්ථි, දහව

නත්ථී’’ති චාතිආදීනි වත්වා කිඤ්චාපි පරවාදිනා ලද්ධි පතිට්ඨාපිතා, 
අදයොනිදසොපතිට්ඨාපිතත්තාපදනසාඅප්පතිට්ඨාපිතාදයවාති. 

දහවත්ථිකථාවණ්ණනා. 

මහාවග්දගොනිට්ඨිදතො. 
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2. දුතියවග්කගො 

1. පරූපහාරවණ්ණනා 

307. ඉොනි පරූපහාරකථා නාම දහොති. තත්ථ දය අරහත්තං 
පටිජානන්තානං අප්පත්දත පත්තසඤ්ඤීනං අධිමානිකානං කුහකානං වා
අරහත්තං පටිජානන්තානං සුක්කවිස්සට්ඨිං දිස්වා ‘‘මාරකායිකා දෙවතා

අරහදතො අසුචිං උපසංහරන්තී’’ති මඤ්ඤන්ති; දසයයථාපි එතරහි

පුබ්බදසලියා ච අපරදසලියා ච; දත සන්ධාය අත්ථි අර කෙොති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. ඉොනි යස්මා සුක්කවිස්සට්ඨි නාම

රාගසමුට්ඨානාදහොති, තස්මා අත්ථිඅර කෙොරාකගොතිඅනුදයොදගොආරද්දධො.
දසොසබ්දබොපි උත්තානත්දථොදයව. 

මාරොයිො කෙවො අත්ෙකනොතිආදිපඤ්දහ යස්මා තාසං දෙවතානං

සුක්කවිස්සට්ඨිනාමනත්ථි, අඤ්දඤසම්පිසුක්කංගදහත්වා නඋපසංහරන්ති, 

අරහදතොපනසුක්කදමවනත්ථි, තස්මා න ක වන්තිපටික්ඛිපති. 

කනව අත්ෙකනොතිපඤ්දහ පන නිම්මිනිත්වා උපසංහරන්තීති ලද්ධියා

පටිජානාති. කලොමකූකපහීතිපඤ්දහ සප්පිදතලානං විය දලොමකූදපහි
උපසංහරණාභාවංදිස්වාපටික්ඛිපති. 

308.  න්ෙ හීති වචසායත්දථනිපාදතො.‘‘අරහානුදඛොඅහං, දනො’’තිඑවං

විමතිං ගාහයිස්සාමාති එවං වචසායං කත්වා උපසංහරන්තීති අත්දථො. අත්ථි

අර කෙොවිමතීතිපුට්දඨො අට්ඨවත්ථුකංවිචිකිච්ඡංසන්ධායපටික්ඛිපති, දුතියං
පුට්දඨො ඉත්ථිපුරිසානං නාමදගොත්තාදීසු සන්නිට්ඨානාභාවං සන්ධාය
පටිජානාති. 

309. අත්ථි ෙස්ස ආසකයොති තස්ස සුක්කස්ස උච්චාරපස්සාවානං විය 

පතිට්ඨාදනොකාදසොඅත්ථීතිපුච්ඡති. 

312. සධම්මකුසලස්සාතිඅත්තදනොඅරහත්තධම්මමත්දතදයවකුසලස්ස. 

පඤ්ඤාවිමුත්තංසන්ධාදයවං වෙති. පරධම්මකුසලස්සාතිසධම්මදතො පරස්මිං 
අට්ඨසමාපත්තිධම්දමපි කුසලස්ස. උභදතොභාගවිමුත්තං සන්ධාදයවං වෙති.
දසසදමත්ථපාළිඅනුසාදරදනවදවදිතබ්බන්ති. 

පරූපහාරකථාවණ්ණනා. 
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2-3-4. අඤ්ඤාණාදිකථාවණ්ණනා 

314. ඉොනි අඤ්ඤාණං, කඞ්ඛා, පරවිතරණාති තිස්දසො කථා නාම
දහොන්ති. තත්ථ දයසං ‘‘අරහදතො ඉත්ථිපුරිසාදීනං නාමදගොත්තාදීසු

ඤාණප්පවත්තියාඅභාදවනඅත්ථිඅඤ්ඤාණං, තත්දථව සන්නිට්ඨානාභාදවන
අත්ථි කඞ්ඛා. යස්මා ච දනසං තානි වත්ථූනි පදර විතරන්ති පකාදසන්ති

ආචික්ඛන්ති, තස්මාදනසංඅත්ථිපරවිතරණා’’තිඉමාලද්ධිදයො, දසයයථාපි

එතරහි පුබ්බදසලියාදීනං; දතසං තා ලද්ධිදයො භින්දිතුං තීසුපි කථාසු පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාචපටික්දඛදපොචඉතරස්ස.තත්ථසබ්දබසුපිපඤ්දහසු 
දචවවිස්සජ්ජදනසුචපාළිංඅනුගන්ත්වාවඅත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

අඤ්ඤාණාදිකථාවණ්ණනා. 

5. වචීදභෙකථාවණ්ණනා 

326. ඉොනි වචීදභෙකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං
‘‘දසොතාපත්තිමග්ගක්ඛදණ පඨමං ඣානං සමාපන්නස්ස දුක්ඛන්ති වාචා

භිජ්ජතී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි පුබ්බදසලියාදීනං; දත සන්ධාය 

සමාපන්නස්සඅත්ථි වචීකභකෙොතිපුච්ඡාසකවාදිස්ස, ලද්ධියංඨත්වාපටිඤ්ඤා

පරවාදිස්ස. පුන සබ්බත්ථාති තදයො භදව සන්ධාය පුට්දඨො අරූපං සන්ධාය 

පටික්ඛිපති. සබ්බොති කාලවදසන පුට්දඨො පඨමමග්ගක්ඛදණ
පඨමජ්ඣානිකසමාපත්තිදතො අඤ්ඤං සබ්බං සමාපත්තිකාලං සන්ධාය

පටික්ඛිපති. සබ්කබසං සමාපන්නානන්ති පුට්දඨො දලොකියසමාපත්තිදයො

සමාපන්දන සන්ධාය පටික්ඛිපති. සබ්බසමාපත්තීසූති පුට්දඨො
දුතියජ්ඣානාදිකං දලොකුත්තරං සබ්බඤ්ච දලොකියසමාපත්තිං සන්ධාය
පටික්ඛිපති. 

ොයකභකෙොති අභික්කමාදිවදසන පවත්තකායවිඤ්ඤත්ති. ඉෙං ‘‘යානි

චිත්තානි වචීවිඤ්ඤත්තිං සමුට්ඨාදපන්ති, තාදනව කායවිඤ්ඤත්තිං. එවං
සන්දත කස්මා කායදභදෙොපි න දහොතී’’ති දචොෙනත්ථං පුච්ඡති. ඉතදරො
ලද්ධිවදසන පටික්ඛිපති දචව පටිජානාති ච. ඉොනි යදි දසො මග්ගක්ඛදණ

‘‘දුක්ඛ’’න්ති වාචං භාසති, ‘‘සමුෙදයො’’තිආදිකම්පි භාදසයය. යදි වා තං න

භාසති, ඉතරම්පින භාදසයයාති දචොෙනත්ථං දුක්ඛන්ති ජානන්කෙොතිආෙදයො
පඤ්හා වුත්තා. ඉතදරො පන අත්තදනො ලද්ධිවදසදනව පටිජානාති දචව
පටික්ඛිපති ච. දලොකුත්තරං පඨමජ්ඣානං සමාපන්දනො දුක්ඛදුක්ඛන්ති
විපස්සතීතිහිස්සලද්ධි. 
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328. ඤාණන්ති දලොකුත්තරං චතුසච්චඤාණං. කසොෙන්ති

දසොතවිඤ්ඤාණංඅධිප්දපතං, දයනතංසද්ෙංසුණාති. ද්වින්නංඵස්සානන්ති
දසොතසම්ඵස්සමදනොසම්ඵස්සානං. 

329. කනොවෙකරවත්ෙබ්කබතියදිඅවිදසදසනයංකිඤ්චිසමාපන්නස්ස 

නත්ථි වචීදභදෙො, න අවිදසදසන වත්තබ්බං ‘‘සමාපන්නස්ස අත්ථි
වචීදභදෙො’’ති. දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමව සද්ධිං සුත්තසාධනාය. යං

පදනදතන ‘‘සිඛිස්ස ආනන්ෙ, භගවදතො’’ති පරිදයොසාදන සුත්තං ආභතං, 

තත්ථ දයන සමාපත්තිචිත්දතන දසො වචීදභදෙො සමුට්ඨිදතො, කායදභදෙොපි

දතන සමුට්ඨාතිදයව, න ච තං දලොකුත්තරං පඨමජ්ඣානචිත්තං, තස්මා
අසාධකන්ති. 

වචීදභෙකථාවණ්ණනා. 

6. දුක්ඛාහාරකථාවණ්ණනා 

334. ඉොනි දුක්ඛාහාරකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘දුක්ඛං දුක්ඛන්ති වාචං 

භාසන්දතො දුක්දඛ ඤාණං ආහරති, තං දුක්ඛාහාදරො නාම වුච්චති. තඤ්ච

පදනතං මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්න’’න්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි 

පුබ්බදසලියානං; දත සන්ධාය දුක්ඛා ාකරොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

පරවාදිස්ස. කය කෙචීති පඨමපඤ්දහ අවිපස්සදක සන්ධාය පටික්ඛිපති, 

දුතියපඤ්දහ විපස්සදක සන්ධාය පටිජානාති, තං පනස්ස ලද්ධිමත්තදමව.

තස්මා ‘‘සබ්දබ දත’’ති වාෙස්ස භින්ෙනත්ථං බාලපුථුජ්ජනාතිආදිමාහ. තං 
උත්තානත්ථදමවාති. 

දුක්ඛාහාරකථාවණ්ණනා. 

7. චිත්තට්ඨිතිකථාවණ්ණනා 

335. ඉොනි චිත්තට්ඨිතිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං
සමාපත්තිචිත්තඤ්දචවභවඞ්ගචිත්තඤ්ච අනුප්පබන්දධනපවත්තමානංදිස්වා
‘‘එකදමව චිත්තං චිරං තිට්ඨතී’’ති ලද්ධි දසයයථාපි එතරහි දහට්ඨා

වුත්තප්පදභොනං අන්ධකානං, තංලද්ධිවිදසොධනත්ථං එෙං, චිත්ෙං දිවසං

තිට්ඨතීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. උපඩ්ෙදිවකසො

උප්පාෙක්ඛකණොති එත්ථ ඨිතික්ඛණං අනාමසිත්වා ‘‘අනිච්චා වත සඞ්ඛාරා, 

උප්පාෙවයධම්මිදනො’’ති (සං. නි. 1.186; 2.143) දෙසනානදයන
උප්පාෙවයවදසදනවපුච්ඡාකතා. 
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කෙ ධම්මා චිත්කෙන ලහුපරිවත්ොති පුට්දඨො චිත්තදතො
ලහුතරපරිවත්තිදනො ධම්දම අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො යස්ස

චිත්තස්ස දී ට්ඨිතිං ඉච්ඡති, තං සන්ධාය පටිජානාති. යාවොයුෙං තිට්ඨතීති

පඤ්දහ ‘‘චුල්ලාසීතිසහස්සානි, කප්පා තිට්ඨන්තිදයමරූ’’තිආදිවචනවදසන

(මහානි.10) ආරුප්පදතොඅඤ්ඤත්රපටික්ඛිපති, ආරුප්දපපටිජානාති. මුහුත්ෙං

මුහුත්ෙං උප්පජ්ජතීති පඤ්දහ පරවාදිස්ස
‘‘උප්පාෙවයධම්මිදනො’’තිආදිසුත්තවිදරොධභදයන පටිජානාති. ඨිතිං පනස්ස
ලද්ධිවදසනඉච්ඡති.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

චිත්තට්ඨිතිකථාවණ්ණනා. 

8. කුක්කුළකථාවණ්ණනා 

338. ඉොනි කුක්කුළකථානාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘සබ්බං, භික්ඛදව, 

ආදිත්තං (සං.නි. 4.28; මහාව. 54) සබ්දබසඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’තිආදීනි (ධ. ප.

278) සුත්තානි අදයොනිදසො ගදහත්වා ‘‘නිප්පරියාදයදනව සබ්දබ සඞ්ඛාරා

කුක්කුළා වීතච්චිතඞ්ගාරසම්මිස්සා ඡාරිකනිරයසදිසා’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි

එතරහි දගොකුලිකානං; දතසං නානප්පකාරසුඛසන්ෙස්සදනන තං ලද්ධිං

විදවදචතුං පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාපරවාදිස්ස.තත්ථ අකනොධිං ෙත්වාති

ඔධිං මරියාෙං දකොට්ඨාසං අකරිත්වා, අවිදසදසන සබ්දබදයවාති අත්දථො. 
දසසංසබ්බංපාළිනදයදනවදවදිතබ්බංසද්ධිංසුත්තසාධනායාති. 

කුක්කුළකථාවණ්ණනා. 

9. අනුපුබ්බාභිසමයකථාවණ්ණනා 

339. ඉොනි අනුපුබ්බාභිසමයකථානාමදහොති.තත්ථදයසං– 

‘‘අනුපුබ්දබනදමධාවී, දථොකංදථොකංඛදණඛදණ; 

කම්මාදරොරජතස්දසව, නිද්ධදමමලමත්තදනො’’ති.(ධ.ප.239) – 

ආදීනි සුත්තානි අදයොනිදසො ගදහත්වා ‘‘දසොතාපත්තිඵලසච්ඡිකිරියාය 

පටිපන්දනො එකච්දච කිදලදස දුක්ඛෙස්සදනන පජහති, එකච්දච

සමුෙයනිදරොධමග්ගෙස්සදනන, තථා දසසාපීති එවං දසොළසහි දකොට්ඨාදසහි
අනුපුබ්දබන කිදලසප්පහානං කත්වා අරහත්තපටිලාදභො දහොතී’’ති එවරූපා

නානාභිසමයලද්ධි උප්පන්නා, දසයයථාපි එතරහි 

අන්ධකසබ්බත්ථිකසම්මිතියභද්රයානිකානං; දතසං ලද්ධිවිදවචනත්ථං 

අනුපුබ්බාභිසමකයොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අනුපුබ්කබන

කසොොපත්තිමග්ගන්ති පුට්දඨො පන එකස්ස මග්ගස්ස බහුභාවාපත්තිභදයන



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

143 

පටුන 

පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො දුක්ඛෙස්සනාදිවදසන පටිජානාති. තානි වා

චත්තාරිපිඤාණානිඑදකොදසොතාපත්තිමග්දගොදයවාති පටිජානාති, ඵලංපන

එකදමවඉච්ඡති, තස්මාපටික්ඛිපති. සකොගාමිමග්ගාදීසුපි එදසවනදයො. 

344. මග්කගදිට්කඨඵකලඨිකෙොතිපඤ්දහයස්මාදුක්ඛෙස්සනාදීහි ෙස්සනං

අපරිනිට්ඨිතං, මග්ගෙස්සදනන පරිනිට්ඨිතං නාම දහොති, තො දසො ඵදල

ඨිදතොති සඞ්ඛංගච්ඡති, තස්මාපටිජානාති. 

345. දුක්කඛ දිට්කඨ චත්ොරි සච්චානීති පුච්ඡා පරවාදිස්ස, 

එකාභිසමයවදසනපටිඤ්ඤාසකවාදිස්ස.පුන දුක්ඛසච්චංචත්ොරිසච්චානීති
අනුදයොදගචතුන්නම්පි නානාසභාවත්තාපටික්දඛදපොතස්දසව. 

රූපක්ඛන්කධ අනිච්චකෙො දිට්කඨති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, සමුද්ෙදතො
එකබින්දුස්ස රදස පටිවිද්දධ දසසඋෙකස්ස පටිදවදධො විය එකධම්දම
අනිච්චාදිදතො පටිවිද්දධ සබ්දබපි පටිවිද්ධා දහොන්තීති ලද්ධියා පටිඤ්ඤා
පරවාදිස්ස. 

චතූහි ඤාකණහීති දුක්දඛ ඤාණාදීහි. අට්ඨහි ඤාකණහීති සාවකානං

සාධාරදණහිසච්චඤාදණහිදචව පටිසම්භිොඤාදණහිච. ද්වාෙසහිඤාකණහීති 

ද්වාෙසඞ්ගපටිච්චසමුප්පාෙඤාදණහි. චතුචත්ොරීසාය ඤාකණහීති‘‘ජරාමරදණ

ඤාණං, ජරාමරණසමුෙදය ඤාණ’’න්ති එවං නිොනවග්දග වුත්තඤාදණහි. 

සත්ෙසත්ෙතියා ඤාකණහීති ‘‘ජරාමරණං, භික්ඛදව, අනිච්චං සඞ්ඛතං
පටිච්චසමුප්පන්නං ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං නිදරොධධම්ම’’න්ති (සං.

නි. 2.20) එවං තත්දථව වුත්තඤාදණහි. දසසදමත්ථ පාළිනදයදනව 
දවදිතබ්බංසද්ධිංසුත්තසාධදනනාති. 

අනුපුබ්බාභිසමයකථාවණ්ණනා. 

10. දවොහාරකථාවණ්ණනා 

347. ඉොනි දවොහාරකථා නාම දහොති. තත්ථ බුද්දධො භගවා

දලොකුත්තදරන දවොහාදරන දවොහරතීති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි

අන්ධකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, ලද්ධිවදසන පටිඤ්ඤා

පරවාදිස්ස. කලොකුත්ෙකර කසොකෙතිආදීනි තස්ස අයුත්තවාදීභාවදීපනත්ථං

වුත්තානි. අයඤ්දහත්ථ අධිප්පාදයො – ‘‘සද්ොයතනදමව දත දලොකුත්තරං, 
උොහුදසොතාදීනිපී’’ති. 

 ඤ්චි බුද්ධස්ස භගවකෙො කවො ාකරො කලොකිකය කසොකෙ පටි ඤ්ඤතීති
එත්ථ යදි දසො දලොකුත්තදර පටිහඤ්දඤයය. දලොකුත්තදරො සියාති 
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එවමත්දථොනගදහතබ්දබො.දලොකිදය පටිහඤ්ඤමානස්සපනදලොකුත්තරතා 

නාම නත්ථීති අයදමත්ථාධිප්පාදයො. කලොකිකයන විඤ්ඤාකණනාති එත්ථාපි
දලොකිදයදනවාති අත්දථො. ඉතරථා අදනකන්තතා සියා. දලොකුත්තරඤ්හි
දලොකිදයනපි ඤාදණන ඤායතී. එවං සබ්බං යථානුරූපදතො දවදිතබ්බං. 

සබ්කබ කෙ මග්ගං භාකවන්තීති පඤ්දහසු දය මග්ගං නප්පටිලභන්ති, දත

සන්ධායපටික්ඛිපති.දයපටිලභන්ති, දතසන්ධායපටිජානාති. 

351. කසොවණ්ණමයායාතිසුවණ්ණමයාය.ඉෙංපරවාදිස්සඋොහරණං. 

එළණ්ඩියායාති එළණ්ඩමයාය. ඉෙං සකවාදිස්ස උොහරණං. දලොකියං
දවොහරන්තස්ස දලොකිදයොති අයම්පි එකා ලද්ධි. සා එතරහි එකච්චානං
අන්ධකානංලද්ධි.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

දවොහාරකථාවණ්ණනා. 

11. නිදරොධකථාවණ්ණනා 

353. ඉොනි නිදරොධකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං
අප්පටිසඞ්ඛානිදරොධඤ්ච පටිසඞ්ඛානිදරොධඤ්ච ද්දවපි එකදතො කත්වා

නිදරොධසච්චන්ති ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි මහිසාසකානඤ්දචව 

අන්ධකානඤ්ච; දත සන්ධාය ද්කව නිකරොධාති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

පරවාදිස්ස. ද්කව දුක්ඛනිකරොධාති පඤ්දහසු යස්මා ද්දව දුක්ඛසච්චානි න

ඉච්ඡති, තස්මා පටික්ඛිපති. යස්මා ද්වීහාකාදරහි දුක්ඛංනිරුජ්ඣතීතිඉච්ඡති, 

තස්මා පටිජානාති. ද්කව නිකරොධසච්චානීතිපඤ්දහසු ද්වින්නං දුක්ඛසච්චානං
නිදරොධවදසනඅනිච්ඡන්දතො පටික්ඛිපති. ද්වීහාකාදරහි දුක්ඛස්ස 

නිරුජ්ඣනදතොපටිජානාති. ද්කවොණානීතිආදීසුපිඑදසව නදයො. 

අත්ථිද්වින්නංනිබ්බානානන්තිආදීසු පුච්ඡාසුඋච්චනීචතාදීනිඅපස්සන්දතො
පටික්ඛිපති. 

අප්පටිසඞ්ඛානිරුද්කධති දය පටිසඞ්ඛාය දලොකුත්තදරන ඤාදණන
අනිරුද්ධා සුද්ධපකතිකත්තා වා උද්දෙසපරිපුච්ඡාදීනං වා වදසන න 

සමුොචරණදතො නිරුද්ධාති වුච්චන්ති, දත සඞ්ඛාදර. පටිසඞ්ඛා 

නිකරොකධන්තීති. දලොකුත්තරඤාදණන නිදරොදධන්ති අනුප්පත්තිභාවං

ගදමන්ති. නනු අප්පටිසඞ්ඛානිරුද්ධා සඞ්ඛාරාති පුච්ඡා පරවාදිස්ස. තත්ථ
භග්ගානං පුන අභඤ්ජනදතො අප්පටිසඞ්ඛානිරුද්ධානං වා අරියමග්දග
උප්පන්දන තථා නිරුජ්ඣනදතොව සකවාදී අච්චන්තභග්ගතං පටිජානාති.
දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 
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නිදරොධකථාවණ්ණනා. 

දුතිදයොවග්දගො. 

3. ෙතියවග්කගො 

1. බලකථාවණ්ණනා 

354. ඉොනි බලකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං අනුරුද්ධසංයුත්දත

‘‘ඉදමසඤ්ච පනාහං, ආවුදසො, චතුන්නං සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා ඨානඤ්ච ඨානදතො අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානදතො යථාභූතං

පජානාමී’’තිආදීනි (සං. නි. 5.913) ෙසසුත්තානි අදයොනිදසො ගදහත්වා 

‘‘තථාගතබලං සාවකසාධාරණ’’න්ති ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි අන්ධකානං; 

දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, ලද්ධියං ඨත්වා පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස.
තථාගතබලඤ්ච නාදමතං සාවදකහි සාධාරණම්පි අත්ථි අසාධාරණම්පි
සාධාරණාසාධාරණම්පි. තත්ථ ආසවානං ඛදය ඤාණං සාධාරණං.
ඉන්ද්රියපදරොපරියත්තිඤාණං අසාධාරණං. දසසං සාධාරණඤ්ච

අසාධාරණඤ්ච. ඨානාට්ඨානාදීනි හි සාවකා පදෙදසන ජානන්ති, තථාගතා 

නිප්පදෙදසන.ඉතිතානිඋද්දෙසදතොසාධාරණානි, නනිද්දෙසදතො.අයංපන
අවිදසදසන සබ්බම්පි සාධාරණන්ති ආහ. තදමනං තදතො විදවදචතුං 

ෙථාගෙබලං සාවෙබලන්ති පුන අනුදයොදගො ආරද්දධො. තත්ථ පඨමපඤ්දහ
නිද්දෙසදතො සබ්බාකාරවිසයතං සන්ධාය පටික්ඛිපති. දුතියපඤ්දහ
උද්දෙසදතො ඨානාට්ඨානමත්තාදිජානනවදසන පටිජානාති. 

ෙඤ්කඤවාතිආදිපඤ්දහසු සබ්බාකාදරන නින්නානාකරණතාය අභාදවන 

පටික්ඛිපති. පුබ්බකයොකගො ච පුබ්බචරියා ච අත්ථදතො එකං, තථා 

ධම්මක්ඛානඤ්ච ධම්මකෙසනා ච. 

ඉන්ද්රියපදරොපරියත්තිපඤ්දහ එකදෙදසන සාධාරණතං සන්ධාය 

සාවකවිසදයපටිජානාති. 

355. ඉොනි යස්මාඋද්දෙසදතොඨානාට්ඨානාදීනිසාවදකොජානාති, තස්මා
සාවකස්ස තථාජානනංපකාදසත්වාදතනජානනමත්තසාමඤ්දඤනදතසං

සාවකසාධාරණත්තං පතිට්ඨාදපතුං සාවකෙො ඨානාට්ඨානං ජානාතීතිආෙදයො
පරවාදිපඤ්හා දහොන්ති. තත්ථ ඉන්ද්රියපදරොපරියත්තිඤාණං ඡන්නං

අසාධාරණඤාණානං අඤ්ඤතරන්ති න ගහිතං. ආසවක්ඛකයන වා

ආසවක්ඛයන්තියංතථාගතස්සආසවක්ඛදයනසද්ධිං සාවකස්සආසවක්ඛයං

පටිච්ච වත්තබ්බං සියා නානාකරණං, තං නත්ථි. විමුත්තියා වා විමුත්තින්ති
පදෙපිඑදසවනදයො.දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමව. 
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356. ඉොනි යං සකවාදිනා ‘‘ආසවානං ඛදය ඤාණං සාධාරණ’’න්ති

අනුඤ්ඤාතං, දතන සද්ධිං සංසන්දිත්වා දසසානම්පි සාධාරණභාවං පුච්ඡිතුං

පුන ආසවානං ඛකයතිආෙදයො පරවාදිපඤ්හාව දහොන්ති. දතසං විස්සජ්ජදන
සකවාදිනා ආසවක්ඛදය විදසසාභාදවන තං ඤාණං සාධාරණන්ති
අනුඤ්ඤාතං. ඉතදරසුපි විදසසාභාදවන සාධාරණතා පටික්ඛිත්තා. පුන 

ඨානාට්ඨානාදීනං ආසවක්ඛදයදනව සද්ධිං සංසන්දිත්වා අසාධාරණපුච්ඡා

පරවාදිස්දසව. තත්ථආසවක්ඛයඤාදණපටික්දඛදපො, දසදසසුචපටිඤ්ඤා
සකවාදිස්ස. තදතො ඉන්ද්රියපදරොපරියත්දතන සද්ධිං සංසන්දිත්වා
අසාධාරණපුච්ඡා පරවාදිස්ස. සා සඞ්ඛිපිත්වා ෙස්සිතා. තථාපි

ඉන්ද්රියපදරොපරියත්දතපටිඤ්ඤා, දසදසසුච පටික්දඛදපොසකවාදිස්ස.තදතො
ඨානාට්ඨානාදීහිසද්ධිං සංසන්දිත්වා ඉන්ද්රියපදරොපරියත්තස්ස සාධාරණපුච්ඡා
පරවාදිස්ස. සාපි සඞ්ඛිපිත්වාව ෙස්සිතා. තත්ථ ඉන්ද්රියපදරොපරියත්දත
පටික්දඛදපො.දසදසසුචපටිඤ්ඤා සකවාදිස්සාති. 

බලකථාවණ්ණනා. 

2. අරියන්තිකථාවණ්ණනා 

357. ඉොනි අරියන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘න දකවලං

ආසවක්ඛයඤාණදමව අරියං, අථදඛොපුරිමානිපිනවබලානිඅරියානි’’ච්දචව

ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි අන්ධකානං; දත සන්ධාය අරියන්ති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. පුන යදි තං අරියං, මග්ගාදීසු දතන

අඤ්ඤතදරන භවිතබ්බන්ති මග්ගාදිවදසන පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටික්දඛදපො 
ඉතරස්ස. 

පුනසුඤ්ඤතාරම්මණාදිවදසනපුච්ඡාසකවාදිස්ස.තත්ථද්දව සුඤ්ඤතා–
සත්තසුඤ්ඤතා ච සඞ්ඛාරසුඤ්ඤතා ච. සත්තසුඤ්ඤතා නාම දිට්ඨියා 
පරිකප්පිදතන සත්දතන සුඤ්ඤා පඤ්චක්ඛන්ධා. සඞ්ඛාරසුඤ්ඤතා නාම
සබ්බසඞ්ඛාදරහි සුඤ්ඤං විවිත්තං නිස්සටං නිබ්බානං. තත්ථ පරවාදී 

නිබ්බානාරම්මණතං සන්ධාය පටික්ඛිපති, සඞ්ඛාරාරම්මණතං සන්ධාය

පටිජානාති. මනසි ෙකරොතීති පුට්දඨොපි නිබ්බානදමව සන්ධාය පටික්ඛිපති, 

සඞ්ඛාදරසන්ධායපටිජානාති.තදතොසකවාදිනා‘‘ඨානාට්ඨානාදිමනසිකාදරො 

සඞ්ඛාරාරම්මදණො, සුඤ්ඤතමනසිකාදරො නිබ්බානාරම්මදණො’’ති ඉමං නයං

ගදහත්වා ‘‘ද්වින්නං ඵස්සානං ද්වින්නං චිත්තානං සදමොධානං දහොතී’’ති
පුට්දඨොදලදසොකාසං අලභන්දතොපටික්ඛිපති.අනිමිත්තාපණිහිදතසුපිඑදසව
නදයො.සත්තනිමිත්තාභාවදතොහි ඛන්ධාඅනිමිත්තා.සඞ්ඛාරනිමිත්තාභාවදතො
නිබ්බානං. එකධම්මස්මිම්පි ආදරොදපත්වා ඨදපතබ්බසඞ්ඛාදතන ච
පණිෙහිතබ්බට්දඨන පණිහිතසඞ්ඛං ගදතන සත්තපණිධිනා අප්පණිහිතා 
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ඛන්ධා.තණ්හාපණිධිනාතණ්හායවාආරම්මණභූදතනසබ්බසඞ්ඛාරපණිධිනා
අප්පණිහිතං නිබ්බානං. තස්මා ඉධාපි පටික්දඛදපො ච පටිඤ්ඤා ච
පුරිමනදයදනවදවදිතබ්බා. 

358. තදතො ‘‘යථා සතිපට්ඨානාෙදයො දලොකුත්තරධම්මා අරියා දචව

සුඤ්ඤතාදිආරම්මණා ච, කිං දත එවං ඨානාට්ඨානඤාණ’’න්ති
අනුදලොමපටිදලොමපුච්ඡා දහොන්ති. තත්ථ සබ්බාපි පටිඤ්ඤා සබ්දබ ච
පටික්දඛපාපරවාදිස්දසව.ඉමිනාවුපාදයනදසසඤාදණසුපිපුච්ඡාවිස්සජ්ජනං 
දවදිතබ්බං. පාළියං පනදසසානිසඞ්ඛිපිත්වා අවසාදන චුතූපපාතඤාණදමව
විභත්තං. තදතො පරං සකසමදයපි ‘‘අරිය’’න්ති සිද්දධන ආසවානං
ඛයඤාදණන සද්ධිං සංසන්දිත්වා දසසඤාණානං අනුදලොමදතො ච

පටිදලොමදතො ච අරියභාවපුච්ඡා දහොන්ති. තා සබ්බා පරවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

පටික්දඛදපො ච සකවාදිස්ස. දත උත්තානත්ථාදයව. පාළියං පදනත්ථ
පඨමනවමාදනවෙස්දසත්වාසත්තඤාණානිසඞ්ඛිත්තානීති. 

අරියන්තිකථාවණ්ණනා. 

3. විමුත්තිකථාවණ්ණනා 

363. ඉොනි විමුත්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘වීතරාගචිත්තානං
විමුත්තිපදයොජනං නාම නත්ථි. යථා පන මලීනං වත්ථං දධොවියමානං මලා 

විමුච්චති, එවංසරාගංචිත්තංරාගදතොවිමුච්චතී’’තිලද්ධි, දසයයථාපිඑතරහි 

අන්ධකානං; දත සන්ධාය සරාගන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.

තදතො රාගස ගෙන්තිආදිනානදයනපුට්දඨො මග්ගක්ඛදණචිත්තං විමුච්චති
නාම.තොචඑවරූපංචිත්තංනත්ථීති පටික්ඛිපති. 

සඵස්සන්තිආදිනා නදයන පුට්දඨොපි යථා ඵස්දසො ච චිත්තඤ්ච උදභො 

රාගදතො විමුච්චන්ති, එවං රාගස්ස විමුත්තිං අපස්සමාදනො පටික්ඛිපති.
සදෙොසාදීසුපි ඉමිනාවුපාදයනඅත්දථොදවදිතබ්දබො. 

විමුත්තිකථාවණ්ණනා. 

4. විමුච්චමානකථාවණ්ණනා 

366. ඉොනි විමුච්චමානකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘ඣාදනන

වික්ඛම්භනවිමුත්තියාවිමුත්තං, මග්ගක්ඛදණසමුච්දඡෙවිමුත්තියාවිමුච්චමානං

නාම දහොතී’’ති ලද්ධි, දත සන්ධාය විමුත්ෙං විමුච්චමානන්ති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස. 
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පටුන 

පුන එෙකෙසන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. තත්ථ එෙකෙසන්ති භාවනපුංසකං.

යථා විමුත්තං, එකදෙදසන වා එකදෙදස වා අවිමුත්තං දහොති කිං එවං

එකදෙසංවිමුත්තං, එකදෙසං අවිමුත්තන්තිපුච්ඡති.කිංකාරණාඑවංපුච්ඡතීති? 

‘‘විමුත්තං විමුච්චමාන’’න්තිවිප්පකතභාදවනවුත්තත්තා.යථාහිකරියමානා

කටාෙදයො විප්පකතත්තාඑකදෙදසනකතාඑකදෙදසනඅකතාදහොන්ති, තථා
ඉෙම්පි එකදෙසං විමුත්තං එකදෙසං අවිමුත්තන්ති ආපජ්ජති. තදතො පරවාදී
කටාදීනං විය චිත්තස්ස එකදෙසාභාවා පඨමපඤ්දහ පටික්ඛිපිත්වා දුතිදය
විමුච්චමානස්ස අපරිනිට්ඨිතවිමුත්තිතාය පටිජානාති. දලොකියජ්ඣානක්ඛණං
වා සන්ධාය පටික්ඛිපති. න හි තං තො සමුච්දඡෙවිමුත්තියා විමුච්චමානං.
දලොකුත්තරජ්ඣානක්ඛණං සන්ධාය පටිජානාති. තඤ්හි තො
සමුච්දඡෙවිමුත්තියා විමුත්දතකදෙදසන විමුච්චමානන්තිස්ස ලද්ධි. තදතො

සකවාදී ‘‘යදි දත එකදමව චිත්තං එකදෙසං විමුත්තං එකදෙසං අවිමුත්තං, 

එවං සන්දත දයො එදකදනව චිත්දතන දසොතාපන්දනො දහොති, දසොපි දත

එකදෙසං දසොතාපන්දනො, එකදෙසං න දසොතාපන්දනො ආපජ්ජතී’’ති

දචොෙනත්ථං එෙකෙසං කසොොපන්කනොතිආදිමාහ. ඉතදරො තං විධානං
අපස්සන්දතොපටික්ඛිපති.දසසවාදරසුපිඑදසවනදයො. 

උප්පාෙක්ඛණපඤ්දහ යදි එකදමව චිත්තං විමුත්තඤ්ච විමුච්චමානඤ්ච, 
එකස්මිං ඛදණ විමුත්තං එකස්මිං විමුච්චමානං ආපජ්ජති. කිං දත එවරූපං
චිත්තන්තිඅත්දථො. 

367. සුත්තසාධදන පඨමසුත්තං පරවාදිස්ස. තත්රාස්සායමධිප්පාදයො – 

විමුච්චතීතිවිප්පකතනිද්දෙදසො.තස්මායංතස්සදයොගිදනොඑවං ජානදතොඑවං

පස්සදතො එදතහිආසදවහි චිත්තං විමුච්චති, තං විමුච්චමානංනාම දහොතීති. 
දුතියසුත්තං සකවාදිස්ස. තත්රාස්සායමධිප්පාදයො – යදි දත විමුච්චතීති

වචනදතො විමුත්තං විමුච්චමානං, ඉධ විමුච්චතීති වචනාභාවදතො විමුත්තදමව

සියා, න විමුච්චමානන්ති. 

ඉොනි ‘‘යථා දත විප්පකතවිමුත්තිතාය විමුච්චමානං, කිං එවං 

විප්පකතරාගාදිතාය රජ්ජමානාදීනිපි අත්ථී’’ති දචොෙනත්ථං පුන අත්ථි

චිත්ෙන්තිආදි ආරද්ධං. පරවාදිනාපි තථාරූපං චිත්තං අපස්සන්දතන සබ්බං

පටික්ඛිත්තං. අථ නං සකවාදී ‘‘ද්දවදයව දකොටිදයො, තතියා නත්ථී’’ති

අනුදබොදධන්දතො නනු රත්ෙඤ්කචව අරත්ෙඤ්චාතිආදිමාහ. තස්සත්දථො –

නනු භද්රමුඛ, රාගසම්පයුත්තං චිත්තං රත්තං විප්පයුත්තං අරත්තන්ති ද්දවව

දකොටිදයො, රජ්ජමානංනාමතතියාදකොටි නත්ථීති? දුට්ඨාදීසුපිඑදසවනදයො.
අථනංආමන්තාතිපටිජානිත්වාඨිතං. විමුත්තිපක්දඛපිද්දවදයව දකොටිදයො

ෙස්දසතුං  ඤ්චි රත්ෙඤ්කචවාතිආදිමාහ. තස්සත්දථො – යදි එතා ද්දව
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දකොටිදයො සම්පටිච්ඡසි, අවිමුත්තඤ්දචව විමුත්තඤ්චා ති ඉමාපි සම්පටිච්ඡ. 

කිදලසසම්පයුත්තඤ්හි චිත්තං අවිමුත්තං, විප්පයුත්තං විමුත්තං. විමුච්චමානං 
නාමාතිපරමත්ථදතොතතියාදකොටිනත්ථීති. 

විමුච්චමානකථාවණ්ණනා. 

5. අට්ඨමකකථාවණ්ණනා 

368. ඉොනි අට්ඨමකකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං 
අනුදලොමදගොත්රභුමග්ගක්ඛදණ කිදලසානං සමුොචාරාභාවදතො අට්ඨමකස්ස 

දසොතාපත්තිමග්ගට්ඨපුග්ගලස්සද්දවපරියුට්ඨානාපහීනාතිලද්ධි, දසයයථාපි 

එතරහිඅන්ධකානඤ්දචවසම්මිතියානඤ්ච; දතසංඅඤ්ඤතරංසන්ධායපුච්ඡා

සකවාදිස්ස, මග්ගක්ඛණදතොපට්ඨායදිට්ඨියාඅනුප්පත්තිංසන්ධායපටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. තදතො යස්මා දිට්ඨි නාදමසා දසොතාපන්නස්දසව පහීනා, න

මග්ගට්ඨස්ස, තස්මා අට්ඨමකෙො පුග්ගකලො කසොොපන්කනොති අනුදයොදගො
සකවාදිස්ස. විචිකිච්ඡාපඤ්දහපිඑදසවනදයො.අනුසයපඤ්දහපරියුට්ඨානදතො

අඤ්දඤොඅනුසදයොතිදතසං ලද්ධි, තස්මා‘‘නදහව’’න්තිපටික්ඛිත්තං. 

සීලබ්බතපරාමාසපඤ්දහපි සීලබ්බතපරාමාසපරියුට්ඨානන්ති දවොහාරං න 

පස්සති, තස්මාපටික්ඛිපති.පරියුට්ඨානදමවස්සපහීනන්තිලද්ධි. 

369. මග්කගො භාවිකෙොති පඤ්දහ තස්මිං ඛදණ භාදවති, න භාවිදතො.

තස්මා පටික්ඛිපති. අමග්කගනාතිආදිඅනුදයොදගපඨමමග්දගදනවපහීනභාවං 

සන්ධාය පටික්ඛිපති. යදි හි අමග්දගන පහීදයථ, දගොත්රභුපුග්ගලාදීනම්පි

පහීදයථාති ආපජ්ජනදතො. උප්පජ්ජිස්සතීති පුච්ඡා පරවාදිස්ස, විස්සජ්ජනං
සකවාදිස්ස.දසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

අට්ඨමකකථාවණ්ණනා. 

6. අට්ඨමකස්සඉන්ද්රියකථාවණ්ණනා 

371. ඉොනි අට්ඨමකස්ස ඉන්ද්රියකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං

‘‘අට්ඨමදකො මග්ගක්ඛදණඉන්ද්රියානිපටිලභතිනාම, දනොචස්සපටිලද්ධානි

දහොන්තී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි අන්ධකානං; දත සන්ධාය නත්ථි 

සද්ධින්ද්රියන්තිපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. නත්ථිසද්ධාතිපුට්දඨො
පනසද්ධින්ද්රියදතොසද්ධායනානත්තං සල්ලක්දඛත්වාපටික්ඛිපති.දසදසසුපි

එදසවනදයො. යථා පනයස්ස අත්ථිමදනො, තස්ස මනින්ද්රියම්පි අත්ථි; එවං

යස්ස සද්ධාෙදයොඅත්ථි, තස්ස අත්ථිසද්ධින්ද්රියාදීනිපීතිදීපනත්ථං අත්ථිමකනො
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අත්ථි මනින්ද්රියන්තිආදි ආරද්ධං. තං සබ්බං උත්තානත්ථදමව සද්ධිං
සුත්තසාධදනනාති. 

අට්ඨමකස්සඉන්ද්රියකථාවණ්ණනා. 

7. දිබ්බචක්ඛුකථාවණ්ණනා 

373. ඉොනි දිබ්බචක්ඛුකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං

චතුත්ථජ්ඣානධම්මූපත්ථද්ධංමංසචක්ඛුදමව දිබ්බචක්ඛුනාමදහොතීතිලද්ධි, 

දසයයථාපි එතරහි අන්ධකානඤ්දචව සම්මිතියානඤ්ච; දත සන්ධාය 

මංසචක්ඛුන්තිපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. 

පුන ‘‘මංසචක්ඛු දිබ්බචක්ඛු, දිබ්බචක්ඛු මංසචක්ඛූ’’ති පුට්දඨො තං

මත්තදමව තං න දහොතීති පටික්ඛිපති. යාදිසන්තිආදිපුච්ඡාසුපි උභින්නං
එකසභාවාභාදවදනව පටික්ඛිපති. 

විසකයොතිආදීසු උභින්නම්පි රූපායතනදමව විසදයො. මංසචක්ඛු පන
ආපාථගතදමව පස්සති. ඉතරං අනාපාථගතං තිදරොපබ්බතාදිගතම්පි. 

දිබ්බචක්ඛුස්ස ච අතිසුඛුමම්පි රූපං දගොචදරො, න තාදිසං ඉතරස්සාති
එවදමදතසං ආනුභාවදගොචරාඅසදිසා. 

උපාදිණ්ණං හුත්වා අනුපාදිණ්ණං ක ොතීති පුට්දඨො යස්මා මංසචක්ඛු

උපාදිණ්ණං, දිබ්බචක්ඛු අනුපාදිණ්ණං, න ච මංසචක්ඛුදමව දිබ්බචක්ඛූති

ඉච්ඡති, තස්මා පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො යස්මා ‘‘මංසචක්ඛුස්ස උප්පාදෙො, 
මග්දගො දිබ්බස්සචක්ඛුදනො’’තිවචනං නිස්සායමංසචක්ඛුපච්චයා දිබ්බචක්ඛු

උප්පජ්ජති, තඤ්ච රූපාවචරිකානං චතුන්නං මහාභූතානං පසාදෙොති ඉච්ඡති, 

තස්මා පටිජානාති. ොමාවචරං හුත්වාති පුට්දඨොපි යස්මා න මංසචක්ඛුදමව

දිබ්බචක්ඛූති ඉච්ඡති, තස්මා පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො
රූපාවචරජ්ඣානපච්චදයන උප්පන්නත්තා රූපාවචරං නාම ජාතන්ති
පටිජානාති. 

රූපාවචරං හුත්වා අරූපාවචරන්ති පුට්දඨොපි තදතො පරං භාවනාය
අරූපාවචරක්ඛදණ රූපාවචරචිත්තස්ස අභාවා පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො
අරූපාවචරිකානං චතුන්නං මහාභූතානං පසාදෙො හුත්වා උප්පජ්ජතීති ලද්ධියා 

පටිජානාති.අපරියාපන්නභාවං පනස්සනඉච්ඡති, තස්මාපටික්ඛිපතිදයව. 

374. දිබ්බචක්ඛුං ධම්මුපත්ථද්ධන්ති කාමාවචරධම්දමන උපත්ථම්භිතං 

හුත්වා. පුන ධම්මුපත්ථද්ධන්ති දලොකුත්තරධම්දමන උපත්ථද්ධං. ද්කවව

චක්ඛූනීති පුට්දඨො කිඤ්චාපි දිබ්බචක්ඛුදනො ධම්මුපත්ථද්ධස්ස
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පඤ්ඤාචක්ඛුභාවංනඉච්ඡති, පඤ්ඤාචක්ඛුස්ස පනඅත්ථිතායපටික්ඛිපති.පුන
පුට්දඨොමංසචක්ඛුධම්මුපත්ථද්ධංදිබ්බචක්ඛු දහොතීතිලද්ධිවදසනපටිජානාති.
දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

දිබ්බචක්ඛුකථාවණ්ණනා. 

8. දිබ්බදසොතකථාවණ්ණනා 

375. ඉොනි දිබ්බදසොතකථා නාම දහොති. තත්ථ එෙංකයව කසොෙන්ති
පුට්දඨො ද්වින්නං අත්ථිතාය පටික්ඛිපති. පුන පුට්දඨො යස්මා තදෙව

ධම්මුපත්ථද්ධං දිබ්බදසොතං නාම දහොති, තස්මා පටිජානාති. දසසං දහට්ඨා
වුත්තනයදමවාති. 

දිබ්බදසොතකථාවණ්ණනා. 

9. යථාකම්මූපගතඤාණකථාවණ්ණනා 

377. ඉොනි යථාකම්මූපගතඤාණකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘ඉති
දිබ්දබන චක්ඛුනා විසුද්දධන…දප.… යථාකම්මූපදග සත්දත පජානාතී’’ති

(දී. නි. 1.246; පටි. ම. 1.106) සුත්තං අදයොනිදසො ගදහත්වා

යථාකම්මූපගතඤාණදමව දිබ්බචක්ඛුන්ති ලද්ධි, දත සන්ධාය පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. පුන යථාෙම්මූපගෙඤ්ච මනසි ෙකරොතීති
පුට්දඨො එකචිත්තස්ස ආරම්මණද්වයාභාවා පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො

නානාචිත්තවදසන පටිජානාති. පුන දලදසොකාසං අෙත්වා ද්වින්නං

ඵස්සානන්ති පුට්දඨො පටික්ඛිපති. ඉති යථා ඉමිනා යථාකම්මූපගතපදෙන, 

එවදමව ඉකමවෙකභොන්කෙො, සත්ොතිආදිපදෙහිපිසද්ධිංදයොජනාසු අත්දථො
දවදිතබ්දබො. 

378. ආයස්මා සාරිපුත්කෙො යථාෙම්මූපගෙංඤාණංජානාතීතිඉෙංසකවාදී
යස්මා දථදරො අප්පිච්ඡතාය අභිඤ්ඤාඤාණානින වළඤ්දජතීති එකච්දචන

ජානන්ති, තානිපනස්සදනවඅත්ථීති මඤ්ඤන්ති, තස්මාතං‘‘දිබ්බචක්ඛුදනො
අලාභී දථදරො’’ති මඤ්ඤමානං පුච්ඡති. දතදනව කාරදණන
‘‘අත්ථායස්මදතො සාරිපුත්තස්ස දිබ්බචක්ඛූ’’ති පරදතො පුට්දඨො පටික්ඛිපති. 

දුතියං පුට්දඨො යංකිඤ්චි සාවදකන පත්තබ්බං, සබ්බං තං දථදරන

අනුප්පත්තන්ති පටිජානාති. ඉොනිස්ස වික්දඛපං කදරොන්දතො සකවාදී නනු

ආයස්මා සාරිපුත්කෙොතිආදිමාහ.ඉමඤ්හිගාථංදථදරොවළඤ්ජනපණිධියාඑව

අභාදවනආහ, න අභිඤ්ඤාඤාණස්සඅභාදවන.පරවාදීපනඅභාදවදනවාති
අත්ථංසල්ලක්දඛති.තස්මාතස්ස ලද්ධියාදථරස්සයථාකම්මූපගතඤාණදමව
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අත්ථි, දනො දිබ්බචක්ඛු. දතන වුත්තං ‘‘දතන හි න වත්තබ්බං
යථාකම්මූපගතඤාණංදිබ්බචක්ඛූ’’ති. 

යථාකම්මූපගතඤාණකථාවණ්ණනා. 

10. සංවරකථාවණ්ණනා 

379. ඉොනි සංවරකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං තාවතිංදස දෙදව

උපාොයතතුත්තරිදෙදවසුයස්මාදත පඤ්ච දවරානිනසමාචරන්ති, තස්මා

සංවදරො අත්ථීති ලද්ධි, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, දවරසමුොචාරං
අපස්සදතො පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. තදතො යස්මා සංවදරො නාම සංවරිතබ්දබ

අසංවදර සති දහොති, තස්මා අසංවරපුච්ඡා සකවාදිස්ස, දෙදවසු 

පාණාතිපාතාදීනංඅභාදවනපටික්දඛදපොඉතරස්ස. 

අත්ථිමනුස්කසසූතිආදිසංවදරසති අසංවරස්සඅසංවදරචසතිසංවරස්ස
පවත්තිෙස්සනත්ථංවුත්තං. 

380. පාණාතිපාො කවරමණීති ආදිපඤ්දහසු පාණාතිපාතාදීනං

අසමාචරණවදසන පටිඤ්ඤා, පාණාතිපාතාදීනං නත්ථිතාය පටික්දඛදපො
දවදිතබ්දබො.පටිදලොමපඤ්හා උත්තානත්ථාදයව. 

අවසාදන නත්ථිකෙකවසුසංවකරොතිපඤ්දහ පාණාතිපාතාදීනිකත්වා පුන
තදතො සංවරාභාවං සන්ධාය පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. තදතො ඡලවදසන යදි

සංවදරොනත්ථි, සබ්දබදෙවා පාණාතිපාතිදනොතිආදිපුච්ඡාපරවාදිස්ස.දෙවානං

දවරසමුොචාරස්ස අභාදවන පටික්දඛදපො සකවාදිස්ස. නක වන්ති
වචනමත්තංගදහත්වා ලද්ධිපතිට්ඨාපනංපරවාදිස්ස.එවංපතිට්ඨිතාපනලද්ධි
අප්පතිට්ඨිතාව දහොතීති. 

සංවරකථාවණ්ණනා. 

11. අසඤ්ඤකථාවණ්ණනා 

381. ඉොනි අසඤ්ඤකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා
විඤ්ඤාණ’’න්ති වචනදතො විනා විඤ්ඤාදණන පටිසන්ධි නාම නත්ථි.
‘‘සඤ්ඤුප්පාො ච පන දත දෙවා තම්හා කායා චවන්තී’’ති වචනදතො

අසඤ්ඤසත්තානම්පි චුතිපටිසන්ධික්ඛදණසඤ්ඤා අත්ථීතිලද්ධි, දසයයථාපි

එතරහි අන්ධකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.
තදතො නං සකවාදී ‘‘කිං දත තං ඨානං සඤ්ඤාභදවො’’තිආදීහි දචොදෙතුං 
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සඤ්ඤාභකවො සඤ්ඤාගතීතිආදිමාහ.තංසබ්බංතදතොපරඤ්චපාළිනදයදනව
දවදිතබ්බන්ති. 

අසඤ්ඤකථාවණ්ණනා. 

12. දනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකථාවණ්ණනා 

384. ඉොනි දනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකථානාමදහොති.තත්ථදයසං 

‘‘දනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන’’න්ති වචනදතො න වත්තබ්බං ‘‘තස්මිං භදව

සඤ්ඤාඅත්ථී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපිඑතරහිඅන්ධකානං; දතසන්ධායපුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ සබ්බං පාළිනදයදනව
දවදිතබ්බන්ති. 

දනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකථාවණ්ණනා. 

තතිදයොවග්දගො. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

1. ගිහිස්සඅරහාතිකථාවණ්ණනා 

387. ඉොනි ගිහිස්ස අරහාති කථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං 
යසකුලපුත්තාදීනංගිහිබයඤ්ජදනඨිතානංඅරහත්තප්පත්තිංදිස්වා‘‘ගිහිඅස්ස 

අරහා’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා

සකවාදිස්ස. තත්ථ ගිහිස්සාති දයො ගිහිසංදයොජනසම්පයුත්තතාය ගිහි, දසො 
අරහං අස්සාති අත්දථො. පරවාදී පන අධිප්පායං අසල්ලක්දඛත්වා 
ගිහිබයඤ්ජනමත්තදමව පස්සන්දතො පටිජානාති. ඉොනිස්ස ‘‘ගිහි නාම

ගිහිසංදයොජදනන දහොති, නබයඤ්ජනමත්දතන.යථාහභගවා– 

‘අලඞ්කදතොදචපිසමංචදරයය, 

සන්දතොෙන්දතොනියදතොබ්රහ්මචාරී; 

සබ්දබසුභූදතසුනිධායෙණ්ඩං, 

දසොබ්රාහ්මදණොදසොසමදණොසභික්ඛූ’’’ති.(ධ.ප.142); 

ඉමං නයං ෙස්දසතුං අත්ථි අර කෙොතිආදි ආරද්ධං. තං සබ්බං
උත්තානත්ථදමවාති. 

ගිහිස්සඅරහාතිකථාවණ්ණනා. 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

154 

පටුන 

2. උපපත්තිකථාවණ්ණනා 

388. ඉොනි උපපත්තිකථානාමදහොති.තත්ථදයසං‘‘ඔපපාතිදකොදහොති

තත්ථපරිනිබ්බායී’’තිවචනානි (පු. ප. 35-40) අදයොනිදසො ගදහත්වා

සුද්ධාවාදසසුඋපපත්තියා අරහාතිලද්ධි, ‘‘දයසං වාඋපහච්චපරිනිබ්බායී’’ති 

පෙං පරිවත්තිත්වා ‘‘උපපජ්ජපරිනිබ්බායී’’ති පරියාපුණන්තානං සහ

උපපත්තියා අරහා දහොතීතිලද්ධි, දසයයථාපි එතරහිඋත්තරාපථකානං; දත

සන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. තත්ථයස්මාඋපපත්තිචිත්තං

නාම දලොකියං, දතන දසොතාපන්නාෙදයොපි න දහොන්ති, පදගව අරහා.

තස්මාස්ස ඉමංනයංෙස්දසතුං ස  උපපත්තියාකසොොපන්කනොතිආදිආරද්ධං. 

389. සාරිපුත්කෙොතිආදිඉදමසුමහාදථදරසුදකොඑදකොපිසහඋපපත්තියා
අරහා නාමාතිදචොෙනත්ථංවුත්තං. 

390. උපපත්කෙසිකයනාති පටිසන්ධිචිත්දතන. තඤ්හි උපපත්තිං එසති 

ගදවසති, තස්මාඋපපත්දතසියන්තිවුච්චති.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

උපපත්තිකථාවණ්ණනා. 

3. අනාසවකථාවණ්ණනා 

391. ඉොනි අනාසවකථා නාම දහොති. තත්ථ දය ධම්මා අනාසවස්ස

අරහදතො, සබ්දබ දත අනාසවාති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි

උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය අර කෙොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. අථ නං අනාසවා නාම මග්ගාෙදයො, කිං තස්ස දතදයව

උප්පජ්ජන්තීතිදචොෙනත්ථං මග්කගොඵලන්තිආදිආරද්ධං. චක්ඛු අනාසවන්ති
පුට්දඨො තස්ස සාසවත්තා පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො අනාසවස්දසතන්ති
පටිජානාති. 

392. චීවරපඤ්දහ එදකොව ධම්දමො අනාසදවො සාසදවො ච දහොතීති
ලක්ඛණවිදරොධභයා පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො අනාසවස්ස හුත්වා සාසවස්ස

දහොතීති පටිජානාති. ෙඤ්කඤව අනාසවන්ති පඤ්හාද්වදයපි එදසව නදයො.

සකවාදී පන ෙඤ්කඤවාති අනුඤ්ඤාතත්තා ‘‘මග්දගො අනාසදවො
හුත්වා’’තිආදීහි දචොදෙති.ඉමිනාඋපාදයනසබ්බත්ථඅත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

අනාසවකථාවණ්ණනා. 
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4. සමන්නාගතකථාවණ්ණනා 

393. ඉොනි සමන්නාගතකථා නාම දහොති. තත්ථ ද්දව සමන්නාගමා
පච්චුප්පන්නක්ඛදණ සමඞ්ගීභාවසමන්නාගදමො ච රූපාවචරාදීසු 

අඤ්ඤතරභූමිප්පත්තිදතො පටිලාභසමන්නාගදමො ච. දසො යාව අධිගතවිදසසා

නපරිහායති, තාවදෙව ලබ්භති.දයසංපනඨදපත්වාඉදමද්දවසමන්නාගදම

අඤ්දඤො උපපත්තිධම්මවදසන එදකො සමන්නාගදමො නාම දහොතීති ලද්ධි, 

දසයයථාපි එතරහි උත්තරාපථකානං, දතසං පත්තිධම්දමො නාම දකොචි

නත්ථීති අනුදබොධනත්ථං අර ා චතූහි ඵකලහි සමන්නාගකෙොති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පත්තිංසන්ධායපටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථස්ස ‘‘යදිදතඅරහාචතූහි

ඛන්දධහි විය චතූහි ඵදලහි සමන්නාගදතො, එවං සන්දත දය චතූසු ඵදලසු

චත්තාදරො ඵස්සාෙදයො, දතහි දත අරහදතො සමන්නාගතතා පාපුණාතී’’ති

දචොෙනත්ථං අර ා චතූහි ඵස්කසහීතිආදි ආරද්ධං. තං සබ්බං පරවාදිනා
එකක්ඛදණ චතුන්නං ඵස්සාදීනං අභාවා පටික්ඛිත්තං. අනාගාමිපඤ්හාදීසුපි
එදසවනදයො. 

395. කසොොපත්තිඵලං වීතිවත්කෙොති න පඨමජ්ඣානං විය

දුතියජ්ඣානලාභී; පුන අනුප්පත්තියා පන වීතිවත්දතොති පුච්ඡති. 

කසොොපත්තිමග්ගන්තිආදි යං වීතිවත්දතො, දතනස්ස පුන අසමන්නාගමං 
ෙස්දසතුංආරද්ධං. 

396. කෙහි ච අපරිහීකනොති පඤ්දහ යස්මා යථා පච්චනීකසමුොචාදරන 

දලොකියජ්ඣානධම්මා පරිහායන්ති, න එවං දලොකුත්තරා. මග්දගන හි දය

කිදලසා පහීයන්ති, ඵදලන ච පටිප්පස්සම්භන්ති, දත තථා පහීනාව තථා

පටිප්පස්සද්ධාදයව ච දහොන්ති, තස්මා සකවාදිනා ආමන්තාති පටිඤ්ඤාතං.
ස්වායමත්දථො පරදතො ‘‘අරහතා චත්තාදරො මග්ගා පටිලද්ධා’’තිආදීසු
පකාසිදතොදයව.දසසංඋත්තානත්ථදමවාති. 

සමන්නාගතකථාවණ්ණනා. 

5. උදපක්ඛාසමන්නාගතකථාවණ්ණනා 

397. අර ා ඡහි උකපක්ඛාහීති කථායපි ඉමිනාව නදයන අත්දථො
දවදිතබ්දබො. අරහා හි ඡසු ද්වාදරසු උදපක්ඛානං උප්පත්තිභබ්බතාය තාහි

සමන්නාගදතොතිවුච්චති, න එකක්ඛදණසබ්බාසංඋප්පත්තිභාදවනාති. 

උදපක්ඛාසමන්නාගතකථාවණ්ණනා. 
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6. දබොධියාබුද්දධොතිකථාවණ්ණනා 

398. ඉොනි කබොධියා බුද්කධොතිකථා නාම දහොති. තත්ථ කබොධීති
චතුමග්ගඤාණස්සාපිසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සාපිඅධිවචනං. තස්මාදයසංයථා

ඔොදතන වණ්දණන ඔොදතො, සාදමන වණ්දණන සාදමො, එවං දබොධියා

බුද්දධොති ලද්ධි, දසයයථාපිඑතරහිඋත්තරාපථකානංදයව; දතසන්ධායපුච්ඡා

චඅනුදයොදගොච සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාචපටික්දඛදපොචඉතරස්ස. 

අතීොයාති පඤ්දහ තස්මිං ඛදණ අභාවදතො පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො
පටිලාභං සන්ධාය පටිජානාති. පුන කිච්චවදසන පුට්දඨො කිච්චාභාවදතො

පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො යං දතන තාය කරණීයං කතං, තත්ථ

සම්දමොහාභාවං පටිජානාති. දලදසොකාසං පන අෙත්වා දුක්ඛං 

පරිජානාතීතිආදිනානදයනපුට්දඨොතස්සකිච්චස්සඅභාවාපටික්ඛිපති. 

අනාගතපඤ්දහ තස්මිං ඛදණ මග්ගඤාණස්ස අභාවා පටික්ඛිපති. දුතියං 

පුට්දඨො ‘‘අගමා රාජගහං බුද්දධො’’ති (සු. නි. 410) අනාගතාය දබොධියා

බුද්ධභාවං මඤ්ඤමාදනොපටිජානාති. කබොධිෙරණීයංෙකරොතීතිපුට්දඨොතස්මිං 

ඛදණකිච්චාභාදවනපටික්ඛිපති.දුතියංපුට්දඨොයදිනකදරයය, බුද්දධොතින 

වුච්දචයය.යස්මාඅවස්සංකරිස්සති, තස්මාකදරොතිදයවනාමාතිපටිජානාති.
පුන දලදසොකාසං අෙත්වා පුට්දඨො පටික්ඛිපති. පච්චුප්පන්නපඤ්දහො සද්ධිං
සංසන්ෙනාය උත්තානත්දථොව. 

399. තිස්දසො දබොධිදයො එකදතො කත්වා පුට්දඨො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
සන්ධාය තීහිපි බුද්දධොති වත්තබ්බභාවදතො පටිජානාති. පුන තීහිති පුට්දඨො
සබ්බාසං එකක්ඛදණ අභාවා පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො 
අතීතානාගතපච්චුප්පන්නස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස වදසන පටිජානාති.
පුනදලදසොකාසං අෙත්වාසතතංසමිතන්තිපුට්දඨොපටික්ඛිපති. 

න බත්ෙබ්බං කබොධියාති පුච්ඡා පරවාදිස්ස, දබොධියා අභාවක්ඛදණ

අබුද්ධභාවාපත්තිදතො පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. නනු කබොධිපටිලාභාති පඤ්දහ

පන යස්මිං සන්තාදන දබොධිසඞ්ඛාතං මග්ගඤාණං උප්පන්නං, තත්ථ
බුද්දධොතිසම්මුතිසබ්භාවදතො පටිඤ්ඤාතස්දසව.තස්සඅධිප්පායංඅජානිත්වා
හඤ්චීති ලද්ධිට්ඨපනා පරවාදිස්ස. ඉොනිස්ස අසල්ලක්ඛණං පාකටං කාතුං 

කබොධිපටිලාභාබුද්කධොතිකබොධියා බුද්කධොතිපුච්ඡාසකවාදිස්ස.තස්සත්දථො–

‘‘කිංදතයස්මාදබොධිපටිලාභා බුද්දධො, තස්මාදබොධියාබුද්දධො’’ති.ඉතදරො
‘‘දබොධිපටිලාදභො නාම දබොධියා උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධායපි සන්තාදන
උප්පන්නභාදවොදයව. දබොධි නාම මග්ගක්ඛදණ ඤාණ’’න්ති ඉමං විභාගං



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

157 

පටුන 

අසල්ලක්දඛන්දතොව පුන පටිජානාති. තදතො සකවාදිනා කබොධිපටිලාභා

කබොධීතිපුට්දඨොවචදනොකාසංඅලභන්දතොපටික්ඛිපතීති. 

දබොධියාබුද්දධොතිකථාවණ්ණනා. 

ඉතිඉමාතිස්දසොපිකථාඋත්තරාපථකානංදයව. 

7. ලක්ඛණකථාවණ්ණනා 

400. ඉොනි ලක්ඛණකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘දයහි සමන්නාගතස්ස

මහාපුරිසස්ස ද්දවව ගතිදයො භවන්තී’’ති (දී. නි. 1.258) ඉමං සුත්තං
අදයොනිදසොගදහත්වා ලක්ඛණසමන්නාගදතොදබොධිසත්දතොවදහොතීතිදයසං

ලද්ධි, දසයයථාපිඑතරහිඋත්තරාපථකානං; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, 
පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. 

චක්ෙවත්තිසත්කෙොති පඤ්දහසු යස්මා චක්කවත්තී සත්දතොපි ච

දබොධිසත්දතොපි, තස්මා අදබොධිසත්තං සන්ධාය පටික්ඛිපති. දබොධිසත්තං
සන්ධායපටිජානාති. 

402. ද්වත්තිංසිමානීතිසුත්තං දබොධිසත්තදමව සන්ධාය වුත්තං. දසො හි

පච්ඡිදම භදව බුද්දධො දහොති, ඉතදරසු චක්කවත්තී, තස්මා ආභතම්පි
අනාභතසදිසදමවාති. 

ලක්ඛණකථාවණ්ණනා. 

8. නියාදමොක්කන්තිකථාවණ්ණනා 

403. ඉොනි නියාදමොක්කන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං
 ටිකාරසුත්දත දජොතිපාලස්ස පබ්බජ්ජං සන්ධාය ‘‘දබොධිසත්දතො

කස්සපභගවදතො පාවචදන ඔක්කන්තනියාදමො චරිතබ්රහ්මචරිදයො’’ති ලද්ධි, 

දසයයථාපි එතරහි අන්ධකානං; දත සන්ධාය කබොධිසත්කෙොති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, ලද්ධියංඨත්වා පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.තදතොයස්මානියාදමොතිවා

බ්රහ්මචරියන්ති වා අරියමග්ගස්ස නාමං, දබොධිසත්තානඤ්ච ඨදපත්වා

පාරමීපූරණං අඤ්ඤා නියාදමොක්කන්ති නාම නත්ථි. යදි භදවයය, 
දබොධිසත්දතොදසොතාපන්දනොසාවදකොභදවයය.නදචතදමවං.දකවලඤ්හි
නං බුද්ධා අත්තදනො ඤාණබදල ඨත්වා – ‘‘අයං බුද්දධො භවිස්සතී’’ති

බයාකදරොන්ති, තස්මා පුන කබොධිසත්කෙොති අනුදයොදගො සකවාදිස්ස.
පච්ඡිමභවං සන්ධාය පටික්දඛදපො ඉතරස්ස. දුතියපඤ්දහ දජොතිපාලකාලං

සන්ධාය පටිඤ්ඤා තස්දසව. සාවකෙො හුත්වාතිආදීසුපි එදසව නදයො. 
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අනුස්සවිකයොති අනුස්සදවන පටිවිද්ධධම්දමො. පච්ඡිමභවං සන්ධාය
පටික්ඛිපිත්වාදජොතිපාලකාදලඅනුස්සවංසන්ධායපටිජානාති. 

404. අඤ්ඤං සත්ථාරන්තිආළාරඤ්ච රාමපුත්තඤ්ච සන්ධාය වුත්තං. 

ආයස්මා ආනන්කෙොතිආදි ‘‘ඔක්කන්තනියාමාව සාවකා දහොන්ති, න ඉතදර
ඔක්කන්තනියාමාඑවරූපාදහොන්තී’’තිෙස්දසතුංවුත්තං. 

සාවකෙො ජාතිං වීතිවත්කෙොති යාය ජාතියා සාවදකො, තං වීතිවත්දතො
අඤ්ඤස්මිං භදව අසාවදකො දහොතීති පුච්ඡති. ඉතදරො දසොතාපන්නාදීනං 
දසොතාපන්නාදිසාවකභාවදතොපටික්ඛිපති.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

නියාදමොක්කන්තිකථාවණ්ණනා. 

9. අපරාපිසමන්නාගතකථාවණ්ණනා 

406. ඉොනි අපරාපි සමන්නාගතකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං
‘‘චතුත්ථමග්ගට්දඨො පුග්ගදලො පත්තිධම්මවදසන තීහි ඵදලහි

සමන්නාගදතො’’තිලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි අන්ධකානං; දතසන්ධායපුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ දහට්ඨා චතූහි ඵදලහි
සමන්නාගතකථායංවුත්තනදයදනවදවදිතබ්බන්ති. 

අපරාපිසමන්නාගතකථාවණ්ණනා. 

10. සබ්බසංදයොජනප්පහානකථාවණ්ණනා 

413. ඉොනි සංදයොජනප්පහානකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං

‘‘නිප්පරියාදයදනව සබ්බසංදයොජනප්පහානං අරහත්ත’’න්ති ලද්ධි, 

දසයයථාපි එතරහි අන්ධකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. පුන සබ්කබ සංකයොජනාති පුට්දඨො දහට්ඨා වුත්තමග්ගත්තදයන
පහීදන සන්ධාය පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො දතන මග්දගන අප්පහීනස්ස

අභාවා පටිජානාති. සක්ොයදිට්ඨිආදීසුපි පඨමමග්දගන පහීනභාවං සන්ධාය

පටික්ඛිපති, චතුත්ථමග්දගනඅනවදසසප්පහානංසන්ධායපටිජානාති.එදසව
නදයොසබ්බත්ථාති. 

සබ්බසංදයොජනප්පහානකථාවණ්ණනා. 

චතුත්දථොවග්දගො. 
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5. පඤ්චමවග්කගො 

1. විමුත්තිකථාවණ්ණනා 

418. ඉොනි විමුත්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ විපස්සනා, මග්දගො, ඵලං, 
පච්චදවක්ඛණන්ති චතුන්නං ඤාණානං විමුත්තිඤාණන්ති නාමං. දතසු

විපස්සනාඤාණං නිච්චනිමිත්තාදීහි විමුත්තත්තා, තෙඞ්ගවිමුත්තිභාදවන වා

විමුත්තත්තා විමුත්තිඤාණං. මග්දගො සමුච්දඡෙවිමුත්ති, ඵලං 

පටිප්පස්සද්ධිවිමුත්ති, පච්චදවක්ඛණඤාණං පන විමුත්තිං ජානාතීති 

විමුත්තිඤාණං. එවංචතුබ්බිදධවිමුත්තිඤාදණනිප්පරියාදයන ඵලඤාණදමව
විමුත්ති. දසසානි ‘‘විමුත්තානී’’ති වා ‘‘අවිමුත්තානී’’ති වා න වත්තබ්බානි.
තස්මා ‘‘ඉෙං නාම විමුත්තිඤාණං විමුත්ත’’න්ති අවත්වා අවිදසදසදනව 

‘‘විමුත්තිඤාණං විමුත්ත’’න්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. පුන යංකිඤ්චීති පුට්දඨො

පච්චදවක්ඛණාදීනි සන්ධාය පටික්ඛිපති. පටිපන්නස්සාති පුට්දඨො
මග්ගඤාණස්ස අනාසවතං සන්ධාය පටිජානාති. යස්මා පන තං

දසොතාපන්නස්ස ඵදල ඨිතස්ස ඤාණං න දහොති, තස්මා විමුත්තං නාම න 

දහොතීති දචොෙනත්ථං පුන සකවාදී කසොොපන්නස්සාතිආදිමාහ. ඉමිනා 
උපාදයනසබ්බත්ථඅත්දථොදවදිතබ්දබො. 

විමුත්තිකථාවණ්ණනා. 

2. අදසඛඤාණකථාවණ්ණනා 

421. ඉොනි අදසඛකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා ආනන්ෙත්දථරාෙදයො

දසඛා ‘‘උළාදරො භගවා’’තිආදිනා නදයන අදසදඛ ජානන්ති, තස්මා 

‘‘දසඛස්සඅදසඛඤාණං අත්ථී’’තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිඋත්තරාපථකානං; 

දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. ජානාති පස්සතීති ඉෙං

අත්තනා අධිගතස්ස ජානනවදසන වුත්තං. කගොත්රභුනකනොතිආදි දහට්ඨිමාය

භූමියං ඨිතස්ස උපරූපරිඤාණස්ස අභාවෙස්සනත්ථං වුත්තං. නනු ආයස්මා 

ආනන්කෙො කසකඛො ‘‘උළාකරො භගවා’’ති ජානාතීති පරවාදී අදසදඛ භගවති

පවත්තත්තා තං අදසඛඤාණන්ති ඉච්ඡති, න පදනතං අදසඛං. තස්මා එවං
පතිට්ඨාපිතාපිලද්ධි අප්පතිට්ඨාපිතාවදහොතීති. 

අදසඛඤාණකථාවණ්ණනා. 
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3. විපරීතකථාවණ්ණනා 

424. ඉොනි විපරීතකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘ය්වායං පථවීකසිදණ

පථවීසඤ්ඤී සමාපජ්ජති, තස්ස තං ඤාණං විපරීතඤාණ’’න්ති දයසං ලද්ධි, 

දසයයථාපි අන්ධකානං, දත සන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.

පථවිං නිස්සාය උප්පන්නනිමිත්තඤ්හි න පථවීදයව, තත්ර චායං පථවීසඤ්ඤී.
තස්මා විපරීතඤාණන්ති අයදමතස්ස අධිප්පාදයො. තදතො සකවාදී
‘‘ලක්ඛණපථවීපි සසම්භාරපථවීපි නිමිත්තපථවීපි පථවීදෙවතාපි සබ්බා

පථවීදයව, තාසු පථවීති ඤාණං විපරීතං න දහොති. අනිච්දච 
නිච්චන්තිආදිවිපරිදයදසො පන විපරීතඤාණං නාම. කිං දත ඉෙං එදතසු

අඤ්ඤතර’’න්ති දචොදෙතුං අනිච්කච නිච්චන්තිආදිමාහ. ඉතදරො 

විපල්ලාසලක්ඛණාභාවං සන්ධාය පටික්ඛිපති, පථවීනිමිත්තං සන්ධාය
පටිජානාති. 

කුසලන්තිදසක්ඛපුථුජ්ජනානංඤාණං සන්ධායවුත්තං. අත්ථිඅර කෙොති
පඤ්දහසුපි විපල්ලාසලක්ඛණාභාදවන පටික්ඛිපති. පථවීනිමිත්තං සන්ධාය

පටිජානාති. සබ්කබව පථවීති සබ්බං තං පථවීකසිණං ලක්ඛණපථවීදයව 

දහොතීතිපුච්ඡති.සකවාදීතථාඅභාවදතොපටික්ඛිපති. නනුපථවීඅත්ථි, අත්ථිච

කෙොචි පථවිං පථවිකෙො සමාපජ්ජතීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. තස්සත්දථො –නනු

නිමිත්තපථවීඅත්ථි, අත්ථිචදකොචිතංපථවිංපථවිදතොදයවසමාපජ්ජති, න

ආපදතො වා දතජදතො වාති. පථවී අත්ථීතිආදි ‘‘යදි යං යථා අත්ථි, තං තථා

සමාපජ්ජන්තස්ස ඤාණං විපරීතං දහොති, නිබ්බානං අත්ථි, තම්පි
සමාපජ්ජන්තස්ස සබ්බවිපරිදයසසමුග් ාතනං මග්ගඤාණම්පි දත විපරීතං
දහොතූ’’තිෙස්සනත්ථං වුත්තන්ති. 

විපරීතකථාවණ්ණනා. 

4. නියාමකථාවණ්ණනා 

428-431. ඉොනි නියාමකථා නාම දහොති. තත්ථ දයො පුග්ගදලො

සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිස්සති, තං ‘‘භබ්දබො එස ධම්මං අභිසදමතු’’න්ති

යස්මාභගවාජානාති, තස්මා ‘‘අනියතස්ස පුථුජ්ජනස්දසවසදතොපුග්ගලස්ස

නියාමගමනාය ඤාණං අත්ථී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි

උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය අනියෙස්සාති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. තත්ථ 

නියාමගමනායාති නියාදමො වුච්චති මග්දගො, මග්ගගමනාය

මග්දගොක්කමනායාති අත්දථො. යං පනස්ස ඤාණං දිස්වා භගවා ‘‘භබ්දබො

අය’’න්තිජානාති, තංසන්ධායපටිඤ්ඤාපරවාදිස්ස. 
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පටුන 

අථස්ස සකවාදී අයුත්තවාදිතං දීදපතුං නියෙස්සාති විපරීතානුදයොගමාහ.
තත්ථපඨමපඤ්දහමග්දගනනියතස්ස අනියාමගමනායඤාණංනාමනත්ථීති
පටික්ඛිපති. දුතිදය නත්ථිභාදවන පටිජානාති. තතිදය අනියතස්ස නත්ථීති
පුට්ඨත්තාලද්ධිවිදරොදධනපටික්ඛිපති.පුනපඨමපඤ්හදමව චතුත්ථංකත්වා
නියතස්ස නියාමගමනාදිවදසන තදයො පඤ්හා කතා. දතසු පඨදම යස්මා 

ආදිමග්දගන නියතස්ස පුන තෙත්ථාය ඤාණං නත්ථි, තස්මා පටික්ඛිපති.
දුතිදය නත්ථිභාදවදනවපටිජානාති.තතිදයලද්ධිවිදරොදධදනවපටික්ඛිපති.
පුන පඨමපඤ්හං අට්ඨමං කත්වා අනියතස්ස අනියාමගමනාදිවදසන තදයො
පඤ්හා කතා. දතසං අත්දථො වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො. පුන

පඨමපඤ්හදමවද්වාෙසමංකත්වාතංමූලකා අත්ථිනියාකමොතිආෙදයොපඤ්හා

කතා. තත්ථ යස්මා නියාමගමනාය ඤාණං නාම මග්ගඤාණදමව දහොති, 

තස්මාතංසන්ධාය අත්ථිනියාකමොති වුත්තං.ඉතදරොපනනියාදමොතිවුත්දත

පටික්ඛිපති, ඤාණන්ති වුත්දත පටිජානාති. සතිපට්ඨානාදීසුපි එදසව නදයො.

පච්චනීකං උත්තානත්ථදමව. කගොත්රභුනකනොතිආදිදයනයංඅප්පත්තං, තස්ස තං

නත්ථීතිෙස්සනත්ථංවුත්තං. භගවාජානාතීතිඅත්තදනො ඤාණබදලනජානාති, 
න තස්ස නියාමගමනඤාණසබ්භාවදතො. තස්මා ඉමිනා කාරදණන 

පතිට්ඨිතාපිස්සලද්ධිඅප්පතිට්ඨිතාදයවාති. 

නියාමකථාවණ්ණනා. 

5. පටිසම්භිොකථාවණ්ණනා 

432-433. ඉොනි පටිසම්භිොකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘යංකිඤ්චි

අරියානං ඤාණං, සබ්බං දලොකුත්තරදමවා’’ති ගදහත්වා ‘‘සබ්බං ඤාණං

පටිසම්භිො’’තිලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. සම්මුතිඤාණපඤ්දහසු පථවීකසිණසම්මුතියං

සමාපත්තිඤාණං සන්ධාය පටික්ඛිපති, නිරුත්තිඤාණං සන්ධාය පටිජානාති.
දය දකචි සම්මුතින්ති පඤ්දහ පුථුජ්ජදන සන්ධාය පටික්ඛිපති.

දචදතොපරියායපඤ්දහසු පුථුජ්ජනස්ස ඤාණං සන්ධාය පටික්ඛිපති, අරියස්ස

ඤාණං සන්ධාය පටිජානාති. සබ්බා පඤ්ඤාතිපඤ්දහසු

කසිණසමාපත්තිපඤ්හං සන්ධාය පටික්ඛිපති, දලොකුත්තරං සන්ධාය

පටිජානාති. පථවීෙසිණසමාපත්තින්තිආදි ‘‘යා එදතසු එත්තදකසු ඨාදනසු

පඤ්ඤා, කිං සබ්බා සා පටිසම්භිො’’ති පුච්ඡනත්ථං වුත්තං. කෙන හි සබ්බං 

ඤාණන්ති යස්මා සබ්බා දලොකුත්තරපඤ්ඤා පටිසම්භිො, තස්මා සබ්බන්ති
වචනංසාමඤ්ඤඵදලනසද්ධිංපතිට්ඨාදපතීති. 

පටිසම්භිොකථාවණ්ණනා. 
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6. සම්මුතිඤාණකථාවණ්ණනා 

434-435. ඉොනි සම්මුතිඤාණකථා නාම දහොති. තත්ථ සම්මුතිසච්චං
පරමත්ථසච්චන්ති ද්දව සච්චානි. දය පන එවං විභාගං අකත්වා සච්චන්ති

වචනසාමඤ්දඤන සම්මුතිඤාණම්පි ‘‘සච්චාරම්මණදමවා’’ති වෙන්ති, 

දසයයථාපි අන්ධකා; දත අයුත්තවාදිදනොති දතසං වාෙවිදසොධනත්ථං අයං

කථා ආරද්ධා. තත්ථ න වත්ෙබ්බන්ති පුච්ඡා පරවාදිස්ස, පරමත්ථසච්චං

සන්ධාය පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. සම්මුතිසච්චම්හීති සම්මුතිං අනුපවිට්දඨ 

සච්චම්හි.පච්චත්දතවාභුම්මවචනං, සම්මුතිසච්චන්තිඅත්දථො. සම්මුතිඤාණං

සච්චාරම්මණඤ්කඤවාති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. තදතො නං

‘‘යදි තං අවිදසදසන සච්චාරම්මණඤ්දඤව, දතන ඤාදණන 

දුක්ඛපරිඤ්ඤාදීනිකදරයයා’’තිදචොදෙතුං කෙන ඤාකණනාතිආදිමාහ. 

සම්මුතිඤාණකථාවණ්ණනා. 

7. චිත්තාරම්මණකථාවණ්ණනා 

436-438. ඉොනිචිත්තාරම්මණකථානාමදහොති.තත්ථදචදතොපරියාදය

ඤාණන්ති වචනමත්තදමව ගදහත්වා ‘‘තං ඤාණං චිත්තාරම්මණදමවා’’ති

දයසංලද්ධි, දසයයථාපිඑතරහිඅන්ධකානං; දත සන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථස්ස ‘‘දයො සරාගාදිවදසන චිත්තං ජානාති, තස්ස

රාගාෙදයොපි ආරම්මණා දහොන්ති, තස්මා න වත්තබ්බං තං 

චිත්තාරම්මණඤ්දඤවා’’ති දචොෙනත්ථං නනු අත්ථි කෙොචීතිආදි ආරද්ධං. 

ඵස්සාරම්මකණති ඵස්සසඞ්ඛාදත ආරම්මදණ. කවෙනාරම්මකණතිආදීසුපි

එදසවනදයො.පුන ඵස්සාරම්මකණඤාණංනවත්ෙබ්බන්තිපුට්දඨොඵස්සස්ස 

ඵුසනලක්ඛණං මනසිකදරොදතො ඵස්දසොවාරම්මණං දහොතීති පටිජානාති. කිං

පකනෙංඵස්සපරියාකයඤාණන්තිපුට්දඨොපනතාදිසස්ස සුත්තපෙස්සඅභාවා

පටික්ඛිපති. දවෙනාදීසුපි එදසව නදයො. ඉොනි යං නිස්සාය ලද්ධි, තදෙව

ෙස්දසත්වාලද්ධිංපතිට්ඨාදපතුං නනුකචකෙොපරියාකය ඤාණන්තිආදිමාහ.සා
පදනසාවචනමත්තාභිනිදවදසනපතිට්ඨාපිතාපි අප්පතිට්ඨාපිතාවදහොතීති. 

චිත්තාරම්මණකථාවණ්ණනා. 

8. අනාගතඤාණකථාවණ්ණනා 

439-440. ඉොනි අනාගතඤාණකථා නාම දහොති. තත්ථ අනාගතං නාම

අන්තරම්පි අත්ථි, අනන්තරම්පි. දතසු අනන්තදර එකන්දතදනව ඤාණං

නත්ථි. යථා ච අනන්තදර, තථා එකවීථිඑකජවනපරියාපන්දනපි. තත්ථ දය

සබ්බස්මිම්පි අනාගදතඤාණං ඉච්ඡන්ති, දසයයථාපි අන්ධකා; දතසන්ධාය
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පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං‘‘යං දතඅනාගදතඤාණං, කිං

දතන අනන්තරං අනාගතං මූලාදිවදසන ජානාතී’’ති දචොදෙතුං අනාගෙං

මූලකෙොතිආදිමාහ. තත්ථ මූලකෙොතිආදීනි සබ්බානි කාරණදවවචනාදනව.

කාරණඤ්හියංඅත්තදනොඵලංකදරොති, තංතත්ථමූලයති පතිට්ඨාතීති මූලං. 

තදතො ච තං හිදනොති පවත්තයතීති ක තු. තදෙව තං නිදෙති ‘‘හන්ෙ නං

ගණ්හථා’’ති. නියයාදතති වියාති නිොනං. තදතො තං සම්භවතීති සම්භකවො. 

පභවතීති පභකවො. තත්ථ ච තං සමුට්ඨාති, තං වා නං සමුට්ඨාදපතීති 

සමුට්ඨානං. තදෙව නංආහරතීති ආ ාකරො. තඤ්චස්ස අපරිච්චජිතබ්බට්දඨන 

ආරම්මණං. තදෙව දචතං පටිච්ච එතීති පච්චකයො. තදතො නං සමුදෙතීති 

සමුෙකයොති වුච්චති. යස්මා පන අනන්තරං චිත්තං එදතහාකාදරහින සක්කා 

ජානිතුං, තස්මා න ක වන්ති පටික්ඛිපති. අනාගෙං ක තුපච්චයෙන්ති යා

අනන්තරානාගදත චිත්දත දහතුපච්චයතා, තං ජානාති. දය තත්ථ ධම්මා

දහතුපච්චයා දහොන්ති, දත ජානාතීති අත්දථො. දසසපදෙසුපි එදසව නදයො. 

කගොත්රභුනකනොතිආදි යස්මිං අනාගදත ඤාණං න උප්පජ්ජති, තං සරූපදතො

ෙස්දසතුං වුත්තං. පාටලිපුත්ෙස්සාති සුත්තං යස්මිං අනාගදත ඤාණං

උප්පජ්ජති, තං ෙස්දසතුං ආහටං. යස්මා පදනතං න සබ්බස්මිං අනාගදත

ඤාණස්ස සාධකං; තස්මාඅනාහටදමවාති. 

අනාගතඤාණකථාවණ්ණනා. 

9. පටුප්පන්නඤාණකථාවණ්ණනා 

441-442. ඉොනි පටුප්පන්නඤාණකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං
‘‘සබ්බසඞ්ඛාදරසු අනිච්චදතො දිට්දඨසු තම්පි ඤාණං අනිච්චදතො දිට්ඨං
දහොතී’’ති වචනං නිස්සාය ‘‘අවිදසදසන සබ්බස්මිං පච්චුප්පන්දන ඤාණං

අත්ථී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය පටුප්පන්කනති පුච්ඡා 

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි අවිදසදසන පටුප්පන්දන 

ඤාණං අත්ථි, ඛණපච්චුප්පන්දනපි දතන භවිතබ්බං. එවං සන්දත ද්වින්නං
ඤාණානං එකදතො අභාවා දතදනව ඤාදණන තං ජානිතබ්බං දහොතී’’ති

දචොෙනත්ථං කෙනාති අනුදයොදගො සකවාදිස්ස. තත්ථ පඨමපඤ්දහ දතදනව
තංජානිතුංන සක්කාතිපටික්දඛදපොඉතරස්ස.දුතියපඤ්දහසන්තතිංසන්ධාය
පටිඤ්ඤා තස්දසව. පටිපාටිදතො භඞ්ගං පස්සන්දතො භඞ්ගානුපස්සදනදනව

භඞ්ගානුපස්සනාඤාණං පස්සතීති අධිප්පාදයො. කෙන ඤාකණන ෙං ඤාණං

ජානාතීතිආදීසුපි එදසව නදයො. කෙන ඵස්කසන ෙං ඵස්සන්තිආදීනිස්ස

දලදසොකාසනිවාරණත්ථං වුත්තානි. යංපදනදතනලද්ධිපතිට්ඨාපනත්ථං නනු

සබ්බසඞ්ඛාකරතිආදි වුත්තං. තත්ථ නයදතො තං ඤාණං දිට්ඨං දහොති, න
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ආරම්මණදතොති අධිප්පාදයන පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. තස්මා එවං
පතිට්ඨිතාපිස්ස ලද්ධිඅප්පතිට්ඨිතාවදහොති. 

පටුප්පන්නඤාණකථාවණ්ණනා. 

10. ඵලඤාණකථාවණ්ණනා 

443-444. ඉොනිඵදලඤාණකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘බුද්ධාපිසත්තානං

අරියඵලප්පත්තියා ධම්මං දෙදසන්ති සාවකාපි, ඉති ඉමිනා සාමඤ්දඤන 
බුද්ධානං විය සාවකානම්පි දතන දතන සත්දතන පත්තබ්දබ ඵදලඤාණං

අත්ථී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය සාවෙස්සාති

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. අථනං ‘‘යදිසාවකස්සඵදලඤාණං

අත්ථි, යථාබුද්ධා සමාදනපිදසොතාපත්තිඵදලඅත්තදනොඤාණබදලන‘අයං

එකබීජී, අයං දකොලංදකොදලො, අයං සත්තක්ඛත්තුපරදමො’ති ඵලස්සකතං

පඤ්ඤදපන්ති, කිංදතඑවංසාවදකොපී’’තිදචොදෙතුං සාවකෙොඵලස්සෙෙං

පඤ්ඤකපතීතිආහ.ඉතදරොපටික්ඛිපති. 

අත්ථි සාවෙස්ස ඵලපකරොපරියත්තීතිආදි ඵදල ඤාණස්ස අත්ථිතාය

පච්චයපුච්ඡනත්ථං වුත්තං. අයඤ්දහත්ථ අධිප්පාදයො – බුද්ධානං ‘‘ඉෙං ඵලං

පරං, ඉෙං ඔපර’’න්ති එවං ඵලානං උච්චාවචභාවජානනසඞ්ඛාතා ඵදල

පදරොපරියත්ති නාම අත්ථි. තථා ඉන්ද්රියපුග්ගලපදරොපරියත්තිදයො, තාසං 
අත්ථිතායතස්සතස්සපුග්ගලස්සදතසංදතසංඉන්ද්රියානංවදසන තංතංඵලං

ජානන්ති, කිංදතසාවකස්සාපිඑතාපදරොපරියත්තිදයොඅත්ථීති. 

අත්ථිසාවෙස්ස ඛන්ධපඤ්ඤත්තීතිආදීනිපි ‘‘යදිදතසාවකස්සබුද්ධානං

විය ඵදල ඤාණං අත්ථි, ඉමා හි පිස්ස පඤ්ඤත්තීහි භවිතබ්බං. කිමස්ස තා

අත්ථි, සක්දකොති දසො එතා පඤ්ඤත්තිදයො අත්තදනො බදලන ජානිතුං වා

පඤ්ඤදපතුං වා’’ති දචොෙනත්ථං වුත්තානි. සාවකෙො ජිකනොතිආදි ‘‘යදි

සාවකස්සබුද්ධානං විය ඵදලඤාණං අත්ථි, එවං සන්දතස්දවව ජිදනො’’ති

දචොෙනත්ථං වුත්තං. සාවකෙො අනුප්පන්නස්සාති පඤ්දහපි අයදමව නදයො. 

අඤ්ඤාණීති පඤ්දහ අවිජ්ජාසඞ්ඛාතස්ස අඤ්ඤාණස්ස විහතත්තා 

පටික්ඛිත්දතො, න පනස්ස බුද්ධානං විය ඵදල ඤාණං අත්ථි. තස්මා
අප්පතිට්ඨිදතොව පරවාදීවාදෙොති. 

ඵලඤාණකථාවණ්ණනා. 

පඤ්චදමොවග්දගො. 

මහාපණ්ණාසදකොසමත්දතො. 
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6. ඡට්ඨවග්කගො 

1. නියාමකථාවණ්ණනා 

445-447. ඉොනි නියාමකථා නාම දහොති. තත්ථ නියාකමොති ‘‘භබ්දබො

නියාමංඔක්කමිතුංකුසදලසුධම්දමසු සම්මත්ත’’න්ති (පු. ප. 13) වචනදතො
අරියමග්දගො වුච්චති. යස්මා පන තස්මිං උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්දධපි පුග්ගදලො

අනියදතොනාමනදහොති, තස්මා‘‘දසොනියාදමො නිච්චට්දඨනඅසඞ්ඛදතො’’ති

දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. තදතො ‘‘යදි දසො අසඞ්ඛදතො, එවරූදපන දතන

භවිතබ්බ’’න්ති දීදපන්දතො නිබ්බානන්තිආදිමාහ. සංසන්ෙනපුච්ඡා 
උත්තානත්ථාදයව. 

අත්ථි කෙචීතිආදි නියාමස්ස සඞ්ඛතභාවදීපනත්ථං වුත්තං. මග්කගො

අසඞ්ඛකෙොතිපඤ්දහ තස්ස උප්පාෙනිදරොධභාවදතො පටික්ඛිපතීති. නියාකමො

සඞ්ඛකෙොතිපඤ්දහ නිරුද්දධපි මග්දග නියාමස්ස අත්ථිතං සන්ධාය

පටික්ඛිපති. කසොොපත්තිනියාකමොතිආදිපඤ්දහසුපි අනුදලොමදතො ච

පටිදලොමදතොචඉමිනාව නදයනඅත්දථොදවදිතබ්දබො. පඤ්චඅසඞ්ඛොනීති
පුට්දඨො පඤ්චන්නං අසඞ්ඛතානං ආගතට්ඨානං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති.
දුතියං පුට්දඨො චතුන්නං සම්මත්තනියාමානංනියාමවචනදතොනිබ්බානස්ස ච
අසඞ්ඛතභාවදතො පටිජානාති. මිච්ඡත්තනියාමපඤ්දහො නියාමවචනමත්දතන
අසඞ්ඛතතායඅයුත්තභාවදීපනත්ථං වුත්දතොති. 

නියාමකථාවණ්ණනා. 

2. පටිච්චසමුප්පාෙකථාවණ්ණනා 

448. ඉොනි පටිච්චසමුප්පාෙකථානාම දහොති.තත්ථදයසංනිොනවග්දග
‘‘උප්පාො වා තථාගතානං අනුප්පාො වා තථාගතානං ඨිතාව සා ධාතු 

ධම්මට්ඨිතතා’’තිආදිවචනදතො (සං. නි. 2.20) ‘‘පටිච්චසමුප්පාදෙො

අසඞ්ඛදතො’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානඤ්ච මහිසාසකානඤ්ච; දත

සන්ධායපුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. 

449. අවිජ්ජා අසඞ්ඛොති ආෙදයො පඤ්හා අවිජ්ජාදීනංදයව
පටිච්චසමුප්පාෙභාවෙස්සනත්ථං වුත්තා. දයන පනත්දථන තත්ථ එදකකං

අඞ්ගං ‘‘පටිච්චසමුප්පාදෙො’’ති වුච්චති, දසො පටිච්චසමුප්පාෙවිභඞ්දග 
වුත්දතොදයව. 
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451. අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාති යා ෙත්ථ ධම්මට්ඨිෙොතිආදි දයන 

සුත්දතන ලද්ධි පතිට්ඨාපිතා, තස්දසව අත්ථෙස්සදනන ලද්ධිභින්ෙනත්ථං
වුත්තං. අයඤ්දහත්ථ අත්දථො – යා අයං දහට්ඨා ‘‘ඨිතාව සා ධාතු
ධම්මට්ඨිතතා ධම්මනියාමතා’’තිවුත්තානසාඅඤ්ඤත්රඅවිජ්ජාදීහිවිසුංඑකා
අත්ථි. අවිජ්ජාදීනංපනපච්චයානංදයදවතංනාමං.උප්පන්දනපිහිතථාගදත

අනුප්පන්දනපි අවිජ්ජාදතො සඞ්ඛාරා සම්භවන්ති, සඞ්ඛාරාදීහි ච

විඤ්ඤාණාදීනි, තස්මා ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති යා එතස්මිං පදෙ 
සඞ්ඛාරධම්මානං කාරණට්දඨන ඨිතතාති ධම්මට්ඨිතතා. දතසංදයව ච
ධම්මානං කාරණට්දඨදනවනියාමතාතිධම්මනියාමතාතිඅවිජ්ජාවුච්චති.සාච

අසඞ්ඛතා, නිබ්බානඤ්ච අසඞ්ඛතන්ති පුච්ඡති. පරවාදී ලද්ධිවදසන

පටිජානිත්වා පුන ද්කව අසඞ්ඛොනීති පුට්දඨො සුත්තාභාදවන පටික්ඛිපිත්වා 
ලද්ධිවදසදනවපටිජානාති.දසසපදෙසුපිඑදසවනදයො.දහට්ඨාවුත්තසදිසං
පනතත්ථ වුත්තනදයදනවදවදිතබ්බන්ති. 

පටිච්චසමුප්පාෙකථාවණ්ණනා. 

3. සච්චකථාවණ්ණනා 

452-454. ඉොනි සච්චකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘චත්තාරිමානි, 

භික්ඛදව, තථානි අවිතථානී’’ති (සං.නි. 5.1090) සුත්තංනිස්සාය ‘‘චත්තාරි

සච්චානි නිච්චානි අසඞ්ඛතානී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානං; දත

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අයඤ්හිස්ස අධිප්පාදයො –

දුක්ඛසමුෙයමග්දගසුවත්ථුසච්චංසඞ්ඛතං, ලක්ඛණසච්චං අසඞ්ඛතං.නිදරොදධ

වත්ථුසච්චං නාම නත්ථි අසඞ්ඛතදමව තන්ති. තස්මා ආමන්ොති ආහ. තං

පනස්ස ලද්ධිමත්තදමව. දසො හි දුක්ඛං වත්ථුසච්චං ඉච්ඡති, තථා සමුෙයං

මග්ගඤ්ච. යානි පන දනසං බාධනපභවනියයානිකලක්ඛණානි, තානි

ලක්ඛණසච්චං නාමාති, න ච බාධනලක්ඛණාදීහි අඤ්ඤානි දුක්ඛාදීනි නාම

අත්ථීති. ොණානීතිආදීසුඅධිප්පාදයොවුත්තනදයදනවදවදිතබ්දබො. 

දුක්ඛසච්චන්ති පඤ්දහ ලද්ධිවදසන ලක්ඛණං සන්ධාය පටිජානාති. 

දුක්ඛන්ති පඤ්දහ වත්ථුං සන්ධාය පටික්ඛිපති. ඉදතො පරං සුද්ධිකපඤ්හා ච
සංසන්ෙනපඤ්හා ච සබ්දබ පාළිඅනුසාදරදනව දවදිතබ්බා. අවසාදන 
ලද්ධිපතිට්ඨාපනත්ථං ආහටසුත්තං අත්ථස්ස මිච්ඡා ගහිතත්තා 
අනාහටසදිසදමවාති. 

සච්චකථාවණ්ණනා. 
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4. ආරුප්පකථාවණ්ණනා 

455-456. ඉොනි ආරුප්පකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘චත්තාදරො
ආරුප්පා ආදනඤ්ජා’’තිවචනංනිස්සාය ‘‘සබ්දබපිදතධම්මාඅසඞ්ඛතා’’ති

ලද්ධි, දත සන්ධාය ආොසානඤ්චායෙනන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා
ඉතරස්ස. දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති.සාධකසුත්තම්පිඅත්ථංඅජානිත්වා
ආහටත්තා අනාහටසදිසදමවාති. 

ආරුප්පකථාවණ්ණනා. 

5. නිදරොධසමාපත්තිකථාවණ්ණනා 

457-459. ඉොනි නිදරොධසමාපත්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ 

නිකරොධසමාපත්තීති චතුන්නංඛන්ධානංඅප්පවත්ති.යස්මාපනසාකරියමානා

කරියති, සමාපජ්ජියමානා සමාපජ්ජියති, තස්මා නිප්ඵන්නාති වුච්චති.
සඞ්ඛතාසඞ්ඛතලක්ඛණානං පන අභාදවන න වත්තබ්බා ‘‘සඞ්ඛතාති වා

අසඞ්ඛතා’’තිවා.තත්ථදයසං ‘‘යස්මාසඞ්ඛතානදහොති, තස්මාඅසඞ්ඛතා’’ති

ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානඤ්දචව උත්තරාපථකානඤ්ච; දත සන්ධාය 

නිකරොධසමාපත්තීතිපුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. උප්පාකෙන්තීතිආදි 

සමාපජ්ජනපටිලාභවදසදනව වුත්තං. යථා පන රූපාෙදයො අසඞ්ඛතධම්දම

උප්පාදෙන්ති; න තථා තං දකචි උප්පාදෙන්ති නාම. නිකරොධා කවොොනං

වුට්ඨානන්ති ඵලසමාපත්තිදවදිතබ්බා. අසඞ්ඛතාපනතං නත්ථිදයව, තස්මා 

පටික්ඛිපති. කෙනහීතියස්මාසඞ්ඛතානදහොති, තස්මා අසඞ්ඛතාතිලද්ධි.ඉෙං
පනඅසඞ්ඛතභාදවකාරණංනදහොතීතිවුත්තම්පි අවුත්තසදිසදමවාති. 

නිදරොධසමාපත්තිකථාවණ්ණනා. 

6. ආකාසකථාවණ්ණනා 

460-462. ඉොනි ආකාසකථා නාම දහොති. තත්ථ තිවිදධො ආකාදසො –

පරිච්දඡොකාදසො, කසිණුග් ාටිමාකාදසො, අජටාකාදසො. ‘‘තුච්ඡාකාදසො’’තිපි

තස්දසව නාමං. දතසු පරිච්දඡොකාදසො සඞ්ඛදතො, ඉතදර ද්කව 

පඤ්ඤත්තිමත්තා. දයසං පන ‘‘දුවිදධොපි යස්මා සඞ්ඛදතො න දහොති, තස්මා

අසඞ්ඛදතො’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි උත්තරාපථකානං මහිසාසකානඤ්ච; දත

සන්ධාය ආොකසොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ
උත්තානත්ථදමවාති. 

ආකාසකථාවණ්ණනා. 
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7. ආකාදසොසනිෙස්සදනොතිකථාවණ්ණනා 

463-464. ඉොනිආකාදසොසනිෙස්සදනොතිකථානාමදහොති.තත්ථදයසං
තාළච්ඡිද්ොදීසු ඤාණප්පවත්තිං නිස්සාය ‘‘සබ්දබොපි අජටාකාදසො 

සනිෙස්සදනො’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය ආොකසො

සනිෙස්සකනොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි

සනිෙස්සදනො, එවංවිදධො භදවයයා’’ති දචොෙනත්ථං රූපන්තිආදි වුත්තං. 

චක්ඛුඤ්ච පටිච්චාතිපඤ්දහසු එවරූපස්ස සුත්තස්ස අභාදවන පටික්ඛිපිත්වා 

තුලන්තරිකාදීනං උපලද්ධිං නිස්සාය පටිජානාති. ද්වින්නං රුක්ඛානං

අන්ෙරන්ති එත්ථ රුක්ඛරූපං චක්ඛුනා දිස්වා අන්තදර රූපාභාවදතො 

ආකාසන්තිමදනොද්වාරවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජති, නචක්ඛුවිඤ්ඤාණං.දසදසසුපි
එදසවනදයො. තස්මාඅසාධකදමතන්ති. 

ආකාදසොසනිෙස්සදනොතිකථාවණ්ණනා. 

10. පථවීධාතුසනිෙස්සනාතිආදිකථාවණ්ණනා 

465-470. ඉොනි පථවීධාතු සනිෙස්සනාතිආදිකථා නාම දහොති. තත්ථ
දයසං පාසාණඋෙකජාලරුක්ඛචලනානඤ්දචව
පඤ්චින්ද්රියපතිට්දඨොකාසානඤ්ච වණ්ණායතනං කායවිඤ්ඤත්තිකාදල

හත්ථපාොදිරූපඤ්ච දිස්වා ‘‘පථවීධාතුආෙදයො සනිෙස්සනා’’ති ලද්ධි, 

දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය සබ්බකථාසු ආදිපුච්ඡා සකවාදිස්ස, 
පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසං සබ්බත්ථ පාළිඅනුසාදරන දචව දහට්ඨා

වුත්තනදයන ච දවදිතබ්බන්ති. පථවීධාතු සනිෙස්සනාති ආදිං කත්වා 

ොයෙම්මංසනිෙස්සනන්තිපරිදයොසානකථානිට්ඨිතා. 

ඡට්දඨොවග්දගො. 

7. සත්ෙමවග්කගො 

1. සඞ්ගහිතකථාවණ්ණනා 

471-472. ඉොනි සඞ්ගහිතකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා ොමාදීහි 

බලිබද්ොෙදයොවියදකචිධම්මාදකහිචිධම්දමහිසඞ්ගහිතානාමනත්ථි, තස්මා 

‘‘නත්ථි දකචි ධම්මා දකහිචි ධම්දමහි සඞ්ගහිතා, එවං සන්දත එකවිදධන 

රූපසඞ්ගදහොතිආදි නිරත්ථක’’න්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

රාජගිරිකානඤ්දචව සිද්ධත්ථිකානඤ්ච; දත සන්ධාය අඤ්දඤනත්දථන

සඞ්ගහභාවං ෙස්දසතුං පුච්ඡා සකවාදිස්ස, අත්තදනො ලද්ධිවදසන පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. ඉොනි දයනත්දථන සඞ්ගදහො ලබ්භති, තං ෙස්දසතුං නනු අත්ථි
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කෙචි ධම්මාතිආදි ආරද්ධං. තං සබ්බං දහට්ඨා වුත්තනයත්තා

උත්තානත්ථදමව. යා පදනසා පරවාදිනා ලද්ධිපතිට්ඨාපනත්ථං යථා ොකමන

වාතිආදිකාඋපමාආහටා, සකවාදිනාතංඅනභිනන්දිත්වාඅප්පටික්දකොසිත්වා
‘‘හඤ්චි ොදමන වා’’ති තස්ස ලද්ධි භින්නාති දවදිතබ්බා. අයඤ්දහත්ථ

අත්දථො–යදිදතොමාදීහිබලිබද්ොෙදයො සඞ්ගහිතානාම, අත්ථිදකචිධම්මා
දකහිචිධම්දමහිසඞ්ගහිතාති. 

සඞ්ගහිතකථාවණ්ණනා. 

2. සම්පයුත්තකථාවණ්ණනා 

473-474. ඉොනි සම්පයුත්තකථානාමදහොති.තත්ථයස්මාතිලම්හිදතලං 

විය න දවෙනාෙදයො සඤ්ඤාදීසු අනුපවිට්ඨා, තස්මා ‘‘නත්ථි දකචි ධම්මා

දකහිචි ධම්දමහි සම්පයුත්තා, එවං සන්දත ඤාණසම්පයුත්තන්තිආදි 

නිරත්ථකං දහොතී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි 

රාජගිරිකසිද්ධත්ථිකානඤ්දඤව; දත සන්ධාය අඤ්දඤදනවත්දථන 

සම්පයුත්තතං ෙස්දසතුං පුච්ඡා සකවාදිස්ස, අත්තදනොලද්ධිවදසනපටිඤ්ඤා
ඉතරස්ස. දසසමිධාපි දහට්ඨා වුත්තනයත්තා උත්තානත්ථදමව. දයො පදනස

පරවාදිනා ‘‘යථා තිලම්හි දතල’’න්තිආදිදකො උපමාපඤ්දහො ආහදටො, දසො
යස්මාදවෙනාසඤ්ඤානංවියතිලදතලානංලක්ඛණදතො නානත්තවවත්ථානං

නත්ථි.සබ්දබසුපිහිතිලඅට්ඨිතදචසුතිදලොතිදවොහාරමත්තං, දතදනව තිලං

නිබ්බත්දතත්වාගහිදතපුරිමසණ්ඨාදනනතිදලොනාමනපඤ්ඤායති, තස්මා 
අනාහටසදිදසොවදහොතීති. 

සම්පයුත්තකථාවණ්ණනා. 

3. දචතසිකකථාවණ්ණනා 

475-477. ඉොනි දචතසිකකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා ඵස්සිකාෙදයො

නාම නත්ථි, තස්මා ‘‘දචතසිදකනාපි න භවිතබ්බං, ඉති නත්ථි දචතසිදකො

ධම්දමො’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි රාජගිරිකසිද්ධත්ථිකානං; දත සන්ධාය

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. ස ජාකෙොති සම්පයුත්තසහජාතං

සන්ධායවුත්තං. ඵස්සිොතිතාදිසංදවොහාරංඅපස්සන්තස්සපුච්ඡාපරවාදිස්ස.

කිං දවොහාදරන, යථා චිත්තනිස්සිතදකොති දචතසිදකො, එවං දසොපි
ඵස්සනිස්සිතත්තාඵස්සිදකොති වුත්දතදෙොදසොනත්ථීතිපටිඤ්ඤාසකවාදිස්ස.
දසසංඋත්තානත්ථදමවාති. 

දචතසිකකථාවණ්ණනා. 
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4. ොනකථාවණ්ණනා 

478. ඉොනි ොනකථා නාම දහොති. තත්ථ ොනං නාම තිවිධං –

චාගදචතනාපි, විරතිපි, දෙයයධම්දමොපි. ‘‘සද්ධා හිරියං කුසලඤ්ච ොන’’න්ති

(අ.නි. 8.30) ආගතට්ඨාදනචාගදචතනාොනං.‘‘අභයංදෙතී’’ති(අ.නි.8.39) 

ආගතට්ඨාදන විරති. ‘‘ොනං දෙති අන්නං පාන’’න්ති ආගතට්ඨාදන

දෙයයධම්දමො. තත්ථ චාගදචතනා ‘‘දෙති වා දෙයයධම්මං, දෙන්ති වා එතාය
දෙයයධම්ම’’න්තිොනං.විරති අවඛණ්ඩනට්දඨනලවනට්දඨනවාොනං.සාහි
උප්පජ්ජමානා භයදභරවාදිසඞ්ඛාතං දුස්සීලයදචතනං ොති ඛණ්දඩති ලුනාති
වාති ොනං. දෙයයධම්දමො දියයතීති ොනං. එවදමතං තිවිධම්පි අත්ථදතො
දචතසිදකො දචව ධම්දමො දෙයයධම්දමො චාති දුවිධං දහොති. තත්ථ දයසං

‘‘දචතසිදකොව ධම්දමො ොනං, න දෙයයධම්දමො’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි 

රාජගිරිකසිද්ධත්ථිකානං; දත සන්ධාය කචෙසිකෙොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං දෙයයධම්මවදසන දචොදෙතුං ලබ්භාති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, අන්නාදීනි විය දසො න සක්කා ොතුන්ති පටික්දඛදපො ඉතරස්ස.
පුනෙළ්හංකත්වාපුට්දඨ ‘‘අභයංදෙතී’’ති සුත්තවදසනපටිඤ්ඤාතස්දසව.
ඵස්සපඤ්හාදීසුපනඵස්සංදෙතීතිආදිදවොහාරං අපස්සන්දතොපටික්ඛිපදතව. 

479. අනිට්ඨඵලන්තිආදි අදචතසිකස්ස ධම්මස්ස ොනභාවදීපනත්ථං 

වුත්තං. න හි අදචතසිදකො අන්නාදිධම්දමො ආයතිං විපාකං දෙති, 

ඉට්ඨඵලභාවනියමනත්ථං පදනතං වුත්තන්ති දවදිතබ්බං. අයම්පි දහත්ථ

අධිප්පාදයො–යදිඅදචතසිදකො අන්නාදිධම්දමොොනංභදවයය, හිතචිත්දතන
අනිට්ඨං අකන්තං දභසජ්ජං දෙන්තස්ස නිම්බබීජාදීහි විය නිම්බාෙදයො
අනිට්ඨදමව ඵලං නිබ්බත්දතයය. යස්මා පදනත්ථ හිතඵරණචාගදචතනා

ොනං, තස්මාඅනිට්දඨපිදෙයයධම්දමොනංඉට්ඨඵලදමවදහොතීති. 

එවං පරවාදිනා දචතසිකධම්මස්ස ොනභාදව පතිට්ඨාපිදත සකවාදී

ඉතදරන පරියාදයන දෙයයධම්මස්ස ොනභාවං සාදධතුං ොනං ඉට්ඨඵලං

වුත්ෙං භගවොතිආදිමාහ.පරවාදීපනචීවරාදීනංඉට්ඨවිපාකතංඅපස්සන්දතො

පටික්ඛිපති. සුත්තසාධනං පරවාදීවාදෙපි යුජ්ජති සකවාදීවාදෙපි, න පන
එදකනත්දථන. දෙයයධම්දමො ඉට්ඨඵදලොති ඉට්ඨඵලභාවමත්තදමව

පටික්ඛිත්තං. තස්මා කෙන හි න වත්ෙබ්බන්ති ඉට්ඨඵලභාදවදනව න

වත්තබ්බතා යුජ්ජති. ොතබ්බට්දඨන පන දෙයයධම්දමො ොනදමව. දින්නඤ්හි
ොනානං සඞ්කරභාවදමොචනත්ථදමවඅයංකථාති. 

ොනකථාවණ්ණනා. 
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5. පරිදභොගමයපුඤ්ඤකථාවණ්ණනා 

483. ඉොනි පරිදභොගමයපුඤ්ඤකථානාම දහොති. තත්ථ ‘‘දතසං දිවා ච

රත්දතොච, සොපුඤ්ඤං පවඩ්ඪතී’’ති(සං.නි.1.47) ච‘‘යස්සභික්ඛදව, භික්ඛු

චීවරං පරිභුඤ්ජමාදනො’’ති (අ. නි. 4.51) ච එවමාදීනි සුත්තානි අදයොනිදසො

ගදහත්වා දයසං පරිදභොගමයං නාම පුඤ්ඤං අත්ථී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි 

රාජගිරිකසිද්ධත්ථිකසම්මිතියානං; දත සන්ධාය පරිකභොගමයන්ති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘පුඤ්ඤං නාම ඵස්සාෙදයො කුසලා

ධම්මා, න තදතො පරං, තස්මා ඵස්සාදීහි දත වඩ්ඪිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං 

පරිකභොගමකයො ඵස්කසොතිආදි ආරද්ධං. තං සබ්බං ඉතදරන දතසං

අවඩ්ඪනදතොපටික්ඛිත්තං. ලොවියාතිආදීනි‘‘කිරියායවාභාවනායවාවිනාපි

යථා ලතාදීනි සයදමව වඩ්ඪන්ති, කිං දත එවං වඩ්ඪන්තී’’ති දචොෙනත්ථං

වුත්තානි.තථාපනස්සඅවඩ්ඪනදතො නක වාතිපටික්ඛිත්තං. 

484. න සමන්නා රතීති පඤ්දහ පටිග්ගාහකානං පරිදභොදගන

පුරිමදචතනා වඩ්ඪති, එවං තං දහොති පුඤ්ඤන්ති ලද්ධිවදසන පටිජානාති.

තදතො අනාවට්කටන්ෙස්සාතිආදීහි පුට්දඨො ොයකස්ස චාගදචතනං සන්ධාය 

පටික්ඛිපති. තත්ථ අනාවට්කටන්ෙස්සාති ොනදචතනාය පුදරචාරිදකන
ආවජ්ජදනන භවඞ්ගං අනාවට්දටන්තස්ස අපරිවට්දටන්තස්ස. 

අනාකභොගස්සාති නිරාදභොගස්ස. අසමන්නා රන්ෙස්සාති න
සමන්නාහරන්තස්ස. ආවජ්ජනඤ්හි භවඞ්ගං විච්ඡින්දිත්වා අත්තදනො
ගතමග්දග උප්පජ්ජමානං ොනදචතනං සමන්නාහරති නාම. එවංකිච්දචන
ඉමිනා චිත්දතන අසමන්නාහරන්තස්ස පුඤ්ඤං දහොතීති පුච්ඡති. 

අමනසිෙකරොන්ෙස්සාති මනං අකදරොන්තස්ස. ආවජ්ජදනන හි තෙනන්තරං
උප්පජ්ජමානං මනං කදරොති නාම. එවං අකදරොන්තස්සාති අත්දථො. 

උපදයොගවචනස්මිඤ්හි එතං භුම්මං. අකචෙයන්ෙස්සාති දචතනං 

අනුප්පාදෙන්තස්ස. අපත්කථන්ෙස්සාති පත්ථනාසඞ්ඛාතං කුසලච්ඡන්ෙං

අකදරොන්තස්ස. අප්පණිෙ න්ෙස්සාති ොනදචතනාවදසන චිත්තං

අට්ඨදපන්තස්සාති අත්දථො. නනු ආවට්කටන්ෙස්සාති වාදර ආකභොගස්සාති

ආදභොගවදතො.අථවාආදභොගාඅස්ස, ආදභොගස්සවාඅනන්තරංතං පුඤ්ඤං
දහොතීතිඅත්දථො. 

485. ද්වින්නං ඵස්සානන්තිආදීසුපි එකක්ඛදණ ොයකස්ස ද්වින්නං 

ඵස්සාදීනං අභාවා පටික්ඛිපති, ොයකස්ස ච පරිභුඤ්ජන්තස්ස චාති උභින්නං 
ඵස්සාෙදයො සන්ධාය පටිජානාති. අපිචස්ස පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං

සදමොධානං දහොතීති ලද්ධි, තස්සාපි වදසන පටිජානාති. අථ නං සකවාදී

පරියායස්ස ද්වාරංපිෙහිත්වා උජුවිපච්චනීකවදසන දචොදෙතුං කුසලාදිපඤ්හං
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පුච්ඡති. තත්රාපිකුසලාකුසලානංඑකස්දසකක්ඛදණසම්පදයොගාභාවංසන්ධාය
පටික්ඛිපති. පරිදභොගමයං පන චිත්තවිප්පයුත්තං උප්පජ්ජතීති ලද්ධියා
පටිජානාති.අථනංසකවාදී සුත්දතනනිග්ගණ්හාති. 

486. සුත්තසාධදනආරාමදරොපකාදීනං අනුස්සරණපටිසඞ්ඛරණාදිවදසන

අන්තරන්තරාඋප්පජ්ජමානං පුඤ්ඤංසන්ධාය සොපුඤ්ඤං පවඩ්ෙතීතිවුත්තං. 

අප්පමාකණො ෙස්ස පුඤ්ඤාභිසන්කෙොති ඉෙං අප්පමාණවිහාරිදනො
දින්නපච්චයත්තාච ‘‘එවරූදපොදම චීවරංපරිභුඤ්ජතී’’තිඅනුදමොෙනවදසන

චවුත්තං.තංදසො පරිකභොගමයන්තිසල්ලක්දඛති.යස්මාපනපටිග්ගාහදකන 

පටිග්ගදහත්වා අපරිභුත්දතපි දෙයයධම්දම පුඤ්ඤං දහොතිදයව, තස්මා

සකවාදීවාදෙොව බලවා, තත්ථ පටිග්ගාහදකන පටිග්ගහිදතති අත්දථො
ෙට්ඨබ්දබො.දසසං උත්තානත්ථදමවාති. 

පරිදභොගමයපුඤ්ඤකථාවණ්ණනා. 

6. ඉදතොදින්නකථාවණ්ණනා 

488-491. ඉොනි ඉදතො දින්නකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘ඉදතො

දින්දනන යාදපන්ති, දපතා කාලඞ්කතා තහි’’න්ති (දප. ව. 19) වචනං

නිස්සාය‘‘යංඉදතොචීවරාදි දින්නංදතදනවයාදපන්තී’’තිලද්ධි, දසයයථාපි

රාජගිරිකසිද්ධත්ථිකානං; දත සන්ධාය ඉකෙොදින්කනනාතිපුච්ඡාසකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. පුන චීවරාදිවදසන අනුයුත්දතො පටික්ඛිපති. අඤ්කඤො

අඤ්ඤස්ස ොරකෙොති අඤ්ඤස්ස විපාකොයකානං කම්මානං අඤ්දඤො 

කාරදකො, න අත්තනාව අත්තදනො කම්මං කදරොතීති වුත්තං දහොති. එවං

පුට්දඨොපනඉතදරො සුත්තවිදරොධභදයනපටික්ඛිපති. ොනංකෙන්ෙන්තිොනං
ෙෙමානං දිස්වාති අත්දථො. තත්ථ යස්මා අත්තදනො අනුදමොදිතත්තා ච දතසං

තත්ථ දභොගා උප්පජ්ජන්ති, තස්මාස්ස ඉමිනා කාරදණන ලද්ධිං
පතිට්ඨදපන්තස්සාපි අප්පතිට්ඨිතාව දහොති. න හි දත ඉදතො දින්දනදනව
වත්ථුනායාදපන්ති.දසදසසුපි සුත්තසාධදනසුඑදසවනදයොති. 

ඉදතොදින්නකථාවණ්ණනා. 

7. පථවීකම්මවිපාදකොතිකථාවණ්ණනා 

492. ඉොනිපථවී කම්මවිපාදකොතිකථානාමදහොති.තත්ථයස්මා ‘‘අත්ථි

ඉස්සරියසංවත්තනියං කම්මං, ආධිපච්චසංවත්තනියං කම්ම’’න්ති එත්ථ

ඉස්සරානං භාදවො ඉස්සරියං නාම, අධිපතීනඤ්ච භාදවො ආධිපච්චං නාම, 
පථවිස්සරියආධිපච්චසංවත්තනිකඤ්ච කම්මං අත්ථීති වුත්තං. තස්මා දයසං

‘‘පථවී කම්මවිපාදකො’’තිලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානං; දතසන්ධාය පථවීති
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පටුන 

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. සුඛකවෙනීයාතිආදි
කම්මවිපාකසභාවෙස්සනවදසන වුත්තං. ‘‘ඵස්දසො දහොතී’’තිආදිනා නදයන
නිද්දිට්දඨසු විපාදකසු ඵස්දසො සුඛදවෙනීයාදිදභදෙො දහොති. දසො ච

සඤ්ඤාෙදයොචසුඛදවෙනාදීහිසම්පයුත්තා, දවෙනාෙදයො සඤ්ඤාදීහි, සබ්දබපි

සාරම්මණා, අත්ථි ච දනසං පුදරචාරිකආවට්ටනාදිසඞ්ඛාතං ආවජ්ජනං, 

කම්මපච්චයභූතා දචතනා, දයො තත්ථ ඉට්ඨවිපාදකො, තස්ස පත්ථනා, 

පණිධානවදසන පවත්තාමූලතණ්හා, කිංදතඑවරූපාපථවීතිපුච්ඡති.ඉතදරො
පටික්ඛිපති. පටිදලොමපුච්ඡාදීනිඋත්තානත්ථාදනව. 

493. ෙම්මවිපාකෙො පකරසං සාධාරකණොති පඤ්දහ ඵස්සාෙදයො සන්ධාය 

පටික්ඛිපති, කම්මසමුට්ඨානං රූපඤ්ච පථවීආදීනංදයව ච සාධාරණභාවං

සන්ධාය පටිජානාති. අසාධාරණමඤ්කඤසන්තිසුත්තංපරසමයදතොආහරිත්වා 

ෙස්සිතං. සබ්කබ සත්ො පථවිං පරිභුනඤ්ජන්තීති පඤ්දහ පථවිං අනිස්සිදත

සන්ධාය පටික්ඛිපති, නිස්සිදත සන්ධාය පටිජානාති. පථවිං අපරිභුනඤ්ජිත්වා 

පරිනිබ්බායන්තීති පඤ්දහ ආරුප්දප පරිනිබ්බායන්තානං වදසන පටිජානාති. 

ෙම්මවිපාෙං අකඛකපත්වාති ඉෙං පරසමයවදසන වුත්තං. කම්මවිපාකඤ්හි
දඛදපත්වාව පරිනිබ්බායන්තීති දතසං ලද්ධි. සකසමදය පනකදතොකාසස්ස 
කම්මස්ස උප්පන්නං විපාකං අදඛදපත්වා පරිනිබ්බානං නත්ථි. දතසඤ්ච
ලද්ධියා පථවී සාධාරණවිපාකත්තා උප්පන්නවිපාදකොදයව දහොති. තං
විපාකභාදවනඨිතංඅදඛදපත්වා පරිනිබ්බානංනයුජ්ජතීතිදචොදෙතුංවට්ටති.

ඉතදරො ලද්ධිවදසන පටික්ඛිපති. චක්ෙවත්තිසත්ෙස්ස ෙම්මවිපාෙන්ති

පඤ්දහ අසාධාරණං ඵස්සාදිං සන්ධාය පටික්ඛිපති, සාධාරණං සන්ධාය
පටිජානාති. පථවීසමුද්ෙසූරියචන්දිමාෙදයො හි සබ්දබසං
සාධාරණකම්මවිපාදකොතිදතසංලද්ධි. 

494. ඉස්සරියසංවත්ෙනියන්තිඑත්ථඉස්සරියංනාමබහුධනතා.ආධිපච්චං 
නාම දසසජදන අත්තදනො වදස වත්දතත්වා දතහි ගරුකාතබ්බට්දඨන

අධිපතිභාදවො.තත්ථ කම්මංපටිලාභවදසනතංසංවත්තනිකංනාමදහොති, න
ජනකවදසන.තස්මාවිපාකභාදව අසාධකදමතන්ති. 

පථවීකම්මවිපාදකොතිකථාවණ්ණනා. 

8. ජරාමරණංවිපාදකොතිකථාවණ්ණනා 

495. ඉොනි ජරාමරණංවිපාදකොතිකථානාමදහොති.තත්ථදයසං ‘‘අත්ථි
දුබ්බණ්ණසංවත්තනියං කම්මං අප්පායුකසංවත්තනියං කම්ම’’න්ති එත්ථ 

දුබ්බණ්ණතානාමජරා.අප්පායුකතානාමමරණං.තංසංවත්තනියඤ්චකම්මං

අත්ථි. තස්මා ජරාමරණං විපාදකොති ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත
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සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. පටිදලොමපඤ්දහ 

අනාරම්මණන්ති රූපධම්මානං තාව අනාරම්මණදමව, අරූපානං පන
ජරාමරණංසම්පදයොගලක්ඛණාභාවා අනාරම්මණදමව. 

496. අකුසලානං ධම්මානං ජරාමරණං අකුසලානං ධම්මානං විපාකෙොති
පඤ්දහ ජරාමරදණන නාම අනිට්ඨවිපාදකන භවිතබ්බන්ති ලද්ධියා

පටිජානාති. දතදනව කාරදණන කුසලානං ධම්මානං ජරාමරණස්ස
කුසලවිපාකතං පටික්ඛිපති.පරදතොචස්සඅකුසලවිපාකතඤ්දඤවපටිජානාති. 

කුසලානඤ්ච අකුසලානඤ්චාතිපුච්ඡාවදසන එකදතොකතං, එකක්ඛදණ
පනතංනත්ථි.අබයාකතානංඅවිපාකානංජරාමරණංවිපාදකොති වත්තබ්බතාය

පරියාදයොනත්ථි, තස්මාඅබයාකතවදසන පුච්ඡාන ෙො. 

497. දුබ්බණ්ණසංවත්ෙනියන්ති එත්ථ දුබ්බණ්ණියං නාම 

අපරිසුද්ධවණ්ණතා. අප්පායුකතානාමආයුදනො චිරං පවත්තිතුං අසමත්ථතා.
තත්ථ අකුසලකම්මං කම්මසමුට්ඨානස්ස දුබ්බණ්ණරූපස්ස කම්මපච්චදයො

දහොති, අසදිසත්තා පනස්ස තංවිපාදකො න දහොති. උතුසමුට්ඨානාදිදනො පන
තංපටිලාභවදසනආයුදනොචඋපච්දඡෙකවදසන පච්චදයොදහොති.එවදමතං

පරියාදයන තංසංවත්තනිකං නාම දහොති, න විපාකඵස්සාදීනං විය 

ජනකවදසන, තස්මා විපාකභාදව අසාධකං. දසසදමත්ථ දහට්ඨා
වුත්තසදිසදමවාති. 

ජරාමරණංවිපාදකොතිකථාවණ්ණනා. 

9. අරියධම්මවිපාකකථාවණ්ණනා 

498. ඉොනි අරියධම්මවිපාකකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං 

කිදලසප්පහානමත්තදමව සාමඤ්ඤඵලං, න චිත්තදචතසිකා ධම්මාති ලද්ධි, 

දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය නත්ථි අරියධම්මවිපාකෙොති පුච්ඡා 

සකවාදිස්ස. තත්ථ අරියධම්මවිපාකෙොති මග්ගසඞ්ඛාතස්ස අරියධම්මස්ස
විපාදකො. කිදලසක්ඛයමත්තං අරියඵලන්ති ලද්ධියා පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. 

සාමඤ්ඤන්ති සමණභාදවො, මග්ගස්දසතං නාමං. ‘‘සාමඤ්ඤඤ්ච දවො, 

භික්ඛදව, දෙදසස්සාමිසාමඤ්ඤඵලඤ්චා’’තිහිවුත්තං.බ්රහ්මඤ්දඤපිඑදසව 
නදයො. 

කසොොපත්තිඵලං න විපාකෙොතිආදීසු දසොතාපත්තිමග්ගාදීනං

අපචයගාමිතං සන්ධාය අරියඵලානං නවිපාකභාවං පටිජානාති, ොනඵලාදීනං

පටික්ඛිපති. දසොහිආචයගාමිත්තිකස්සඑවංඅත්ථං ධාදරති–විපාකසඞ්ඛාතං
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ආචයං ගච්ඡන්ති, තං වා ආචිනන්තා ගච්ඡන්තීති ආචයගාමිදනො, විපාකං
අපචිනන්තා ගච්ඡන්තීති අපචයගාමිදනොති. තස්මා එවං පටිජානාති ච
පටික්ඛිපති ච. 

500. ොමාවචරං කුසලං සවිපාෙං ආචයගාමීතිආදිකා පුච්ඡා පරවාදිස්ස, 
පටිඤ්ඤා ච පටික්දඛදපො ච සකවාදිස්ස. දලොකියඤ්හි කුසලං
විපාකචුතිපටිසන්ධිදයො දචව වට්ටඤ්ච ආචිනන්තං ගච්ඡතීති ආචයගාමි.
දලොකුත්තරකුසලං චුතිපටිසන්ධිදයො දචව වට්ටඤ්ච අපචිනන්තං ගච්ඡතීති

අපචයගාමි. එවදමතං සවිපාකදමව දහොති, න අපචයගාමිවචනමත්දතන
අවිපාකං. ඉමමත්ථං සන්ධාදයත්ථ සකවාදිදනො පටිඤ්ඤා ච පටික්දඛදපො ච
දවදිතබ්බාති. 

අරියධම්මවිපාකකථාවණ්ණනා. 

10. විපාදකොවිපාකධම්මධම්දමොතිකථාවණ්ණනා 

501. ඉොනි විපාදකොවිපාකධම්මධම්දමොතිකථානාම දහොති.තත්ථයස්මා

විපාදකො විපාකස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤාදිපච්චයවදසන පච්චදයො දහොති, තස්මා

විපාදකොපි විපාකධම්මධම්දමොති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. ෙස්ස විපාකෙොති තස්ස 

විපාකධම්මධම්මස්සවිපාකස්සදයො විපාදකො, දසොපිදතවිපාකධම්මධම්දමො
දහොතීති පුච්ඡති.ඉතදරොආයතිංවිපාකොනාභාවංසන්ධායපටික්ඛිපති. දුතියං 
පුට්දඨො තප්පච්චයාපි අඤ්ඤස්ස විපාකස්ස උප්පත්තිං සන්ධාය පටිජානාති.

එවං සන්දත පනස්ස කුසලාකුසලස්ස විය තස්සාපි විපාකස්ස විපාදකො, 
තස්සාපිවිපාදකොති වට්ටානුපච්දඡදෙොආපජ්ජතීතිපුට්දඨොසමයවිදරොධභදයන
පටික්ඛිපති. 

විපාකෙොති වාතිආදිම්හි වචනසාධදන පන යදි විපාකස්ස

විපාකධම්මධම්දමනඑකත්ථතාභදවයය, කුසලාකුසලබයාකතානංඑකත්ථතං 

ආපජ්දජයයාති පටික්ඛිපති. විපාකෙො ච විපාෙධම්මධම්කමො චාති එත්ථ අයං
අධිප්පාදයො – දසො හි චතූසු විපාකක්ඛන්දධසු එදකකං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාදීසු පච්චයට්දඨන විපාකධම්මධම්මතං 
පච්චයුප්පන්නට්දඨන ච විපාකං මඤ්ඤමාදනො ‘‘විපාදකො
විපාකධම්මධම්දමො’’ති පුට්දඨො ආමන්තාති පටිජානාති. අථ නං සකවාදී
‘‘යස්මා තයා එකක්ඛදණ චතූසු ඛන්දධසු විපාදකො විපාකධම්මධම්දමොපි

අනුඤ්ඤාදතො, තස්මාදතසංසහගතාදිභාදවොආපජ්ජතී’’තිදචොදෙතුං එවමාහ.
ඉතදරො කුසලාකුසලසඞ්ඛාතං විපාකධම්මධම්මං සන්ධාය පටික්ඛිපති. 

ෙඤ්කඤව අකුසලන්ති යදි දත විපාදකො විපාකධම්මධම්දමො, දයො 
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අකුසලවිපාදකො, දසො අකුසලං ආපජ්ජති. කස්මා? විපාකධම්මධම්දමන

එකත්තා. ෙඤ්කඤවකුසලන්තිආදීසුපිඑදසවනදයො. 

502. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාතිඉෙංසහජාතානංපච්චයමත්තවදසනවුත්තං, 

තස්මාඅසාධකං.මහාභූතානම්පිචඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතාවුත්තා, නචතානි

විපාකානි, න චවිපාකධම්මධම්මානීති. 

විපාදකොවිපාකධම්මධම්දමොතිකථාවණ්ණනා. 

සත්තදමොවග්දගො. 

8. අට්ඨමවග්කගො 

1. ඡගතිකථාවණ්ණනා 

503-504. ඉොනි ඡගතිකථා නාම දහොති. තත්ථ අසුරකාදයන සද්ධිං

ඡගතිදයොතිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානඤ්දචවඋත්තරාපථකානඤ්ච; 

දත සන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනංසකවාදී ‘‘පඤ්ච

දඛො පනිමා, සාරිපුත්ත, ගතිදයො’’ති (ම. නි. 1.153) දලොමහංසනපරියාදය

පරිච්ඡින්නානං ගතීනං වදසන දචොදෙතුං නනු පඤ්ච ගතිකයොතිආදිමාහ.
ඉතදරො සුත්තවිදරොධභදයන පටිජානාති. කස්මා පන සකවාදී ඡ ගතිදයො න

සම්පටිච්ඡති, නනු ‘‘චතූහාපාදයහි ච විප්පමුත්දතො’’ති එත්ථ අසුරකාදයොපි

ගහිදතොති. සච්චං ගහිදතො, න පදනසා ගති. කස්මා? විසුං අභාවදතො.

අසුරකායස්මිඤ්හි කාලකඤ්චිකා අසුරා දපතගතියා සඞ්ගහිතා, 

දවපචිත්තිපරිසාදෙවගතියා, අසුරකාදයොතිවිසුංඑකාගතිනාම නත්ථි. 

ඉොනිඑතදමවඅත්ථංෙස්දසතුං නනු ොලෙඤ්චිොතිආදිආරද්ධං.තත්ථ 

සමානවණ්ණාති සදිසරූපසණ්ඨානාබීභච්ඡාවිරූපාදුද්ෙස්සිකා. සමානකභොගාති 

සදිසදමථුනසමාචාරා. සමානා ාරාති 

සදිසදඛළසිඞ් ාණිකපුබ්බදලොහිතාදිආහාරා. සමානායුොති 

සදිසආයුපරිච්දඡො. ආවා විවා න්තිකඤ්ඤාගහණඤ්දචව කඤ්ඤාොනඤ්ච.

සුක්කපක්දඛ සමානවණ්ණාතිසදිසරූපසණ්ඨානා අභිරූපාපාසාදිකාෙස්සනීයා

පභාසම්පන්නා. සමානකභොගාති සදිසපඤ්චකආමගුණදභොගා. සමානා ාරාති

සදිසසුධාදභොජනාදිආහාරා. දසසං වුත්තනයදමව. නනු අත්ථි අසුරොකයොති
ඉෙං අසුරකායස්දසව සාධකං. තස්ස පන විසුං ගතිපරිච්දඡොභාදවන න
ගතිසාධකන්ති. 

ඡගතිකථාවණ්ණනා. 
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2. අන්තරාභවකථාවණ්ණනා 

505. ඉොනි අන්තරාභවකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘අන්තරා 

පරිනිබ්බායී’’තිසුත්තපෙංඅදයොනිදසොගදහත්වා ‘‘අන්තරාභදවොනාමඅත්ථි, 

යත්ථ සත්දතො දිබ්බචක්ඛුදකො විය අදිබ්බචක්ඛුදකො, ඉද්ධිමා විය අනිද්ධිමා 
මාතාපිතිසමාගමඤ්දචව උතුසමයඤ්ච ඔදලොකයමාදනො සත්තාහං වා

අතිදරකසත්තාහං වා තිට්ඨතී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානඤ්දචව

සම්මිතියානඤ්ච; දත සන්ධාය අත්ථීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, ලද්ධියං ඨත්වා

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.අථනංදයචභගවතාතදයොභවාවුත්තා, දතසංවදසන

දචොදෙතුං ොමභකවොතිආදිමාහ.තත්රායංඅධිප්පාදයො –යදිදතඅන්තරාභදවො

නාම දකොචි භදවො අත්ථි, දතනකාමභවාදීනංදයව අඤ්ඤතදරන භවිතබ්බං

පඤ්චදවොකාරභවාදිනාවිය, දතනතංපුච්ඡාමි–‘‘කිංදතඅයංඅන්තරාභදවො

නාම කාමභදවො, උොහු රූපභදවො අරූපභදවො වා’’ති? ඉතදරො තථා

අනිච්ඡන්දතොසබ්බංපටික්ඛිපති. ොමභවස්ස චාතිආදියදිඅන්තරාභදවොනාම

අත්ථි, ඉදමසංභවානංඅන්තරාද්වින්නංසීමානං සීමන්තරිකා වියභදවයයාති
දචොදෙතුංආරද්ධං. පරවාදී පනතථා අනිච්ඡන්දතො සබ්බපඤ්දහ පටික්ඛිපති

දකවලං ලද්ධියා, න සහධම්දමන. දතදනව නං සකවාදී ‘දනො වත දර’ති
පටිදසදධති. 

506. පඤ්චමී සා කයොනීතිආදීනිපි යථාපරිච්ඡින්නදයොනිආදීසු දසො

සදමොධානං න ගච්ඡති, අථ දතන තදතො තදතො අතිදරදකන භවිතබ්බන්ති

දචොදෙතුංවුත්තානි. අන්ෙරාභවූපගංෙම්මන්තියදිදසොපිඑදකොභදවො, යථා

කාමභවූපගාදීනි කම්මානි අත්ථීති සත්ථාරා විභජිත්වා ෙස්සිතානි, එවං
තදුපදගනාපි කම්දමන භවිතබ්බන්ති දචොෙනත්ථං වුත්තං. යස්මා පන

පරසමදය අන්තරාභවූපගං නාම පාටිදයක්කං කම්මං නත්ථි, යං යං භවං

උපපජ්ජිස්සති, තදුපදගදනව කම්දමන අන්තරාභදව නිබ්බත්තතීති දතසං

ලද්ධි, තස්මා ‘නදහව’න්ති පටික්ඛිත්තං. අත්ථි අන්ෙරාභවූපගා සත්ොති

පුට්දඨොපිකාමභවූපගාදයවනාම දතති ලද්ධියා පටික්ඛිපති. ජායන්තීතිආදීනි
පුට්දඨොපි තත්ථ ජාතිජරාමරණානි දචව චුතිපටිසන්ධිපරම්පරඤ්ච 

අනිච්ඡන්දතො පටික්ඛිපති.රූපාදිවදසනපුට්දඨොපියස්මාඅන්තරාභවසත්තස්ස

අනිෙස්සනංරූපං, දවෙනාෙදයොපි අඤ්දඤසං වියනඔළාරිකාතිතස්සලද්ධි, 
තස්මාපටික්ඛිපති.ඉමිනාව කාරදණනපඤ්චදවොකාරභවභාදවපිපටික්දඛදපො
දවදිතබ්දබො. 

507. ඉොනි ොමභකවො භකවො ගතීතිආදි භවසංසන්ෙනං නාම දහොති.

තත්රායංඅධිප්පාදයො–යදිදතඅන්තරාභදවොනාමදකොචිභදවොභදවයය, යථා 

කාමභවාදීසුභවගතිආදිදභදෙොලබ්භති, තථාතත්රාපිලබ්දභථ.යථාවාතත්ථ
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න ලබ්භති, තථා ඉදමසුපි න ලබ්දභථ. සමානස්මිඤ්හි භවභාදව

එදතස්දවදවස විභාදගො අත්ථි, න ඉතරස්මින්ති දකො එත්ථ විදසසදහතූති.
ඉතදරොපුනලද්ධිමත්තවදසනතංතංපටිජානාතිදචව පටික්ඛිපතිච. 

508. සබ්කබසඤ්කඤව සත්ොනං අත්ථි අන්ෙරාභකවොති පුට්දඨො යස්මා 

නිරයූපගඅසඤ්ඤසත්තූපගඅරූපූපගානං අන්තරාභවං න ඉච්ඡති, තස්මා
පටික්ඛිපති. දතදනව කාරදණන පටිදලොදම පටිජානාති. 

ආනන්ෙරියස්සාතිආදිදයසංදසො අන්තරාභවංනඉච්ඡති, දතතාවවිභජිත්වා 
ෙස්දසතුං වුත්තං. තං සබ්බං පාළිඅනුසාදරදනව දවදිතබ්බං සද්ධිං
සුත්තසාධදනනාති. 

අන්තරාභවකථාවණ්ණනා. 

3. කාමගුණකථාවණ්ණනා 

510. ඉොනි කාමගුණකථානාමදහොති.තත්ථසකසමදයතාව ොමධාතූති 
වත්ථුකාමාපි වුච්චන්ති – කිදලසකාමාපි කාමභදවොපි. එදතසු හි වත්ථුකාමා

කමනීයට්දඨන කාමා, සභාවනිස්සත්තසුඤ්ඤතට්දඨන ධාතූති කාමධාතු.

කිදලසකාමා කමනීයට්දඨන දචව කමනට්දඨන ච කාමා, 
යථාවුත්දතදනවත්දථන ධාතූති කාමධාතු. කාමභදවො කමනීයට්දඨන 

කමනට්දඨන වත්ථුකාමපවත්තිදෙසට්දඨනාති තීහි කාරදණහි කාදමො, 

යථාවුත්දතදනවත්දථන ධාතූති කාමධාතු. පරසමදය පන – ‘‘පඤ්චිදම, 

භික්ඛදව, කාමගුණා’’තිවචනමත්තංනිස්සායපඤ්දචවකාමගුණාකාමධාතූති

ගහිතං. තස්මා දයසං අයං ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි පුබ්බදසලියානං; දත

සන්ධාය කාමධාතුනානත්තං දබොදධතුං පඤ්කචවාති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

ලද්ධිවදසන පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. නනු අත්ථීතිආදි කිදලසකාමෙස්සනත්ථං

වුත්තං. තත්ථ ෙප්පටිසංයුත්කෙොති කාමගුණපටිසංයුත්දතො, 

කාමගුණාරම්මදණොතිඅත්දථො. කනොචවෙකරවත්ෙබ්කබපඤ්කචවාති ඉදමසු
තප්පටිසංයුත්තඡන්ොදීසු සති පඤ්දචව කාමගුණා කාමධාතූති න වත්තබ්බං.
එදතපි හි ඡන්ොෙදයො කමනීයට්දඨන කාමා ච ධාතු චාතිපි කාමධාතු.
කමනට්දඨනකාමසඞ්ඛාතාධාතූතිපිකාමධාතූතිඅත්දථො. 

මනුස්සානං චක්ඛුන්තිආදි වත්ථුකාමෙස්සනත්ථං වුත්තං. තත්ථ පරවාදී
ඡන්නම්පිආයතනානංවත්ථුකාමභාදවන නකාමධාතුභාවංපටික්ඛිපිත්වාපුන
මදනොතිපුට්දඨොමහග්ගතදලොකුත්තරංසන්ධාය නකාමධාතුභාවංපටිජානාති.

යස්මා පන සබ්දබොපි දතභූමකමදනො කාමධාතුදයව, තස්මා නං සකවාදී
සුත්දතනනිග්ගණ්හාති. 
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511. ොමගුණා භකවොතිආදි භවස්ස කාමධාතුභාවෙස්සනත්ථං වුත්තං.

යස්මා පන කාමගුණමත්දත භදවොති දවොහාදරො නත්ථි, තස්මා පරවාදී

නදහවාති පටික්ඛිපති. ොමගුණූපගං ෙම්මන්තිආදිසබ්බංකාමගුණමත්තස්ස
නකාමධාතුභාවෙස්සනත්ථං වුත්තං. කාමධාතුසඞ්ඛාතකාමභවූපගදමව හි

කම්මං අත්ථි, කාමභවූපගා එව ච සත්තා දහොන්ති. තත්ථ ජායන්ති ජියන්ති

මියන්ති චවන්ති උපපජ්ජන්ති, නකාමගුදණසූති ඉමිනා උපාදයන සබ්බත්ථ
අත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

කාමගුණකථාවණ්ණනා. 

4. කාමකථාවණ්ණනා 

513-514. ඉොනි කාමකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘පඤ්චිදම, 

භික්ඛදව, කාමගුණා’’ති වචනමත්තං නිස්සාය රූපායතනාදීනි

පඤ්දචවායතනානි කාමාති ලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානං; දතසං

කිදලසකාමස්දසව නිප්පරියාදයන කාමභාවං ෙස්දසතුං පඤ්කචවාති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

කාමකථාවණ්ණනා. 

5. රූපධාතුකථාවණ්ණනා 

515-516. ඉොනි රූපධාතුකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘රූපිදනො ධම්මා

රූපධාතු නාමා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය 

රූපිකනොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං සකවාදී යස්මා

රූපධාතු නාම රූපභදවො, නරූපමත්තදමව, තස්මා දතනත්දථන දචොදෙතුං 

රූපධාතූතිආදිමාහ. තං සබ්බං කාමගුණකථායං වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. 

සාව ොමධාතූති පුට්දඨො භූමිපරිච්දඡදෙන විදරොධං පස්සමාදනො පටික්ඛිපති.
පුන ෙළ්හං කත්වා පුට්දඨො අත්තදනො ලද්ධිවදසන පටිජානාති. එවං සන්දත 

පන ද්වීහි භදවහි සමන්නාගතතා ආපජ්ජති, දතන තං සකවාදී ොමභකවන 

චාතිආදිමාහ.ඉතදරොඑකස්සද්වීහිසමන්නාගතාභාවදතොපටික්ඛිපතීති. 

රූපධාතුකථාවණ්ණනා. 

6. අරූපධාතුකථාවණ්ණනා 

517-518. අරූපධාතුකථායපි ඉමිනාවුපාදයන අත්දථො දවදිතබ්දබො.
අරූපධම්දමසු පන දවෙනාක්ඛන්ධදමව ගදහත්වා දවෙනා භදවොතිආදිනා
නදයදනත්ථ දෙසනා කතා. තත්ථ කිං දත අරූපිදනො ධම්මාති සඞ්ඛං ගතා
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දවෙනාදීසු අඤ්ඤතරා දහොතීති එවමත්දථො ෙට්ඨබ්දබො. දසසං දහට්ඨා
වුත්තනදයදනවදවදිතබ්බන්ති. 

අරූපධාතුකථාවණ්ණනා. 

7. රූපධාතුයාආයතනකථාවණ්ණනා 

519. ඉොනි රූපධාතුයා ආයතනකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘රූපී

මදනොමදයොසබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගී අහීනින්ද්රිදයො’’ති(දී.නි.1.87) සුත්තංනිස්සාය
බ්රහ්මකායිකානං  ානාදිනිමිත්තානිපි ආයතනාදනවාති කප්දපත්වා

සළායතනිදකො දතසං අත්තභාදවොති ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානඤ්දචව

සම්මිතියානඤ්ච; දත සන්ධාය සළායෙනිකෙොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

ලද්ධිවදසන පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං යං තත්ථ ආයතනං නත්ථි, තස්ස

වදසනදචොදෙතුං අත්ථිෙත්ථ  ානායෙනන්තිආදිආරද්ධං.තදතොපරවාදීයං
තත්ථ අජ්ඣත්තිකානං තිණ්ණං ආයතනානං  ානාදිකං සණ්ඨානනිමිත්තං
තදෙවආයතනන්තිලද්ධියාපටිජානාති.බාහිරානං ගන්ධායතනාදීනංවදසන

පුට්දඨො  ානප්පසාොෙදයො තත්ථ න ඉච්ඡති, තස්මා දතසං දගොචරං 
පටිදසදධන්දතො පටික්ඛිපති. පටිදලොමපඤ්හසංසන්ෙනපඤ්දහසුපි
ඉමිනාවුපාදයනඅත්දථො දවදිතබ්දබො. 

521. අත්ථි තත්ථ  ානායතනං අත්ථි ගන්ධායතනං දතන  ාදනන තං
ගන්ධං ායතීතිතස්මිංදයවපරසමදය එකච්දචආචරිදයසන්ධායවුත්තං.දත

කිරතත්ථඡඅජ්ඣත්තිකානිආයතනානි පරිපුණ්ණානිඉච්ඡන්ති, ආයතදනන
චනාමසකිච්චදකනභවිතබ්බන්තිදතහි ානාදීහිදත ගන්ධාෙදයො ායන්ති
සායන්ති ඵුසන්තීතිපි ඉච්ඡන්ති. තං ලද්ධිං සන්ධාය පරවාදී ආමන්තාති
පටිජානාති. 

522. අත්ථි ෙත්ථ මූලගන්කධොතිආදීනි පන පුට්දඨො අත්ථිභාවං සාදධතුං

අසක්දකොන්දතො පටික්ඛිපති. නනු අත්ථි ෙත්ථ  ානනිමිත්ෙන්තිආදි

සණ්ඨානමත්තස්දසව සාධකං, න ආයතනස්ස, තස්මා උොහටම්පි
අනුොහටසදිසදමවාති. 

රූපධාතුයාආයතනකථාවණ්ණනා. 

8. අරූදපරූපකථාවණ්ණනා 

524-526. ඉොනි අරූදප රූපකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං
‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති වචනදතො ආරුප්පභදවපි ඔළාරිකරූපා

නිස්සටංසුඛුමරූපංඅත්ථීතිලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දතසන්ධාය අත්ථි
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රූපන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ
උත්තානත්ථදමවාති. 

අරූදපරූපකථාවණ්ණනා. 

9. රූපංකම්මන්තිකථාවණ්ණනා 

527-537. ඉොනි රූපං කම්මන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං 

කායවචීවිඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතං රූපදමව කායකම්මං වචීකම්මං නාම, තඤ්ච

කුසලසමුට්ඨානං කුසලං, අකුසලසමුට්ඨානං අකුසලන්ති ලද්ධි, දසයයථාපි

මහිසාසකානඤ්දචව සම්මිතියානඤ්ච; දත සන්ධාය කුසකලන චිත්කෙන 

සමුට්ඨිෙන්තිපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනංසදචතංකුසලං, 

ය්වායං සාරම්මණාදිදභදෙො කුසලස්ස ලබ්භති, අත්ථි දත දසො තස්සාති

දචොදෙතුං සාරම්මණන්තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ පත්ථනා පණිධීති
දචතනාදයදවතංදවවචනං.කුසලදචතනාදයවහිපකප්පයමානාපත්ථනාති. 

පකප්පනවදසනඨිතත්තාපණිධීතිචවුච්චති.පරදතොපන කුසකලනචිත්කෙන 

සමුට්ඨිොකවෙනාසඤ්ඤාකචෙනාසද්ධාතිආදීසුදවෙනාදීනඤ්දඤවදචත්ථ

පත්ථනා පණිධීතිලබ්භති, නදචතනාය.කස්මා? ද්වින්නංදචතනානංඑකදතො

අභාවා, දසොතපතිතත්තා පනඑවංතන්තිගතාතිදවදිතබ්බා. රූපායෙනන්තිආදි 

පුරිමවාදර ‘‘සබ්බන්තං කුසල’’න්ති සංඛිත්තස්ස පදභෙෙස්සනත්ථං වුත්තං. 

දසසා සංසන්ෙනනයා, වචීකම්මකථා ‘‘අකුසදලන චිත්දතන 

සමුට්ඨිත’’න්තිආදිවිධානඤ්ච සබ්බං පාළිඅනුසාදරදනව දවදිතබ්බං. අසුචීති
පදනත්ථසුක්කංඅධිප්දපතං.සුත්තසාධනං උත්තානත්ථදමව. 

රූපංකම්මන්තිකථාවණ්ණනා. 

10. ජීවිතින්ද්රියකථාවණ්ණනා 

540. ඉොනි ජීවිතින්ද්රියකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ජීවිතින්ද්රියං නාම

චිත්තවිප්පයුත්දතො අරූපධම්දමො, තස්මා රූපජීවිතින්ද්රියං නත්ථීති ලද්ධි, 

දසයයථාපි පුබ්බදසලියානඤ්දචව සම්මිතියානඤ්ච; දත සන්ධාය පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. නත්ථි රූපීනං ධම්මානං ආයූති පඤ්දහ 
උපාදින්නරූපානම්පිතිණකට්ඨාදීනම්පිසන්තානවදසනපවත්තිදමවආයුඨිති

යපනායාපනා ඉරියනාවත්තනාපාලනාතිඉච්ඡති, තස්මාපටික්ඛිපති. අත්ථීති

පඤ්දහපි ඉමිනා කාරදණන පටිජානාති. අත්ථි අරූපජීවිතින්ද්රියන්ති පඤ්දහ 

අරූපධම්මානං චිත්තවිප්පයුත්තං ජීවිතින්ද්රියසන්තානං නාම අත්ථීති ඉච්ඡති, 
තස්මාපටිජානාති. 
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541. රූපීනංධම්මානංආයුඅරූපජීවිතින්ද්රියන්තිපඤ්දහ සත්තසන්තාදන

රූපිදනො වා දහොන්තු අරූපිදනො වා, සබ්දබසං චිත්තවිප්පයුත්තං 

අරූපජීවිතින්ද්රියදමවඉච්ඡති, තස්මාපටිජානාති. 

542. නිදරොධසමාපන්නපඤ්දහසුපි චිත්තවිප්පයුත්තං අරූපජීවිතදමව
සන්ධායපටික්ඛිපතිච පටිජානාති ච. සකවාදී පනතං අසම්පටිච්ඡන්දතොයං

අරූපපවත්දත අසති අත්ථි, රූදපන දතන භවිතබ්බන්ති දචොදෙතුං 

 ඤ්චීතිආදිමාහ. සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපඤ්දහ ඵස්සාදිසඞ්ඛාරක්ඛන්ධං සන්ධාය

පටික්ඛිපති, කායකම්මාදිසඞ්ඛාරක්ඛන්ධංසන්ධායපටිජානාති.කායවිඤ්ඤත්ති 
වචීවිඤ්ඤත්ති සම්මාවාචා සම්මාකම්මන්දතො ජීවිතින්ද්රියන්ති එවමාෙදයොපි
ධම්මා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නාතිස්ස ලද්ධි. සකවාදී පන තං 

අසම්පටිච්ඡන්දතො යදි නිරුද්දධපි අරූපපවත්දත සඞ්ඛාරක්ඛන්දධො අත්ථි, 

චතුන්නම්පිඛන්ධානං අත්ථිතා දහොතූතිදචොදෙතුං අත්ථි කවෙනාක්ඛන්කධොති

ආදිමාහ.ඉතදරොඅන්දතොසමාපත්තිංසන්ධායපටික්ඛිපති, සමාපජ්ජන්තස්සච
වුට්ඨහන්තස්සචපුබ්බාපරභාගංසන්ධායපටිජානාති. 

543. අසඤ්ඤසත්තවාදරපි එදසව නදයො. තස්ස හි ලද්ධියා

අසඤ්ඤසත්තානං පටිසන්ධිකාදලචිත්තංඋප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣති, දතනසහ 
චිත්තවිප්පයුත්තඅරූපජීවිතින්ද්රියං උප්පජ්ජිත්වා යාවතායුකං පවත්තති. තස්මා

දතසං ජීවිතින්ද්රියං නත්ථීති පුට්දඨො පටික්ඛිපති, අත්ථීති පුට්දඨො පටිජානාති.

දවෙනාක්ඛන්ධාෙදයොපිදතසංපවත්තිවදසනපටික්ඛිපති, චුතිපටිසන්ධිවදසන 
පටිජානාති. සකවාදී පන තං අනිච්ඡන්දතො ‘‘සදච තත්ථ එකක්ඛදණපි

දවෙනාෙදයො අත්ථි, පඤ්චදවොකාරභවත්තං පාපුණාතී’’ති දචොදෙතුං 

පඤ්චකවොොරභකවොති ආහ.ඉතදරොසුත්තවිදරොධභයාපටික්ඛිපති. 

544-545. එෙකෙසං භිජ්ජතීති පඤ්දහ සම්පයුත්තං භිජ්ජති, විප්පයුත්තං

තිට්ඨතීති තස්ස ලද්ධි, තස්මා පටිජානාති. ද්කව ජීවිතින්ද්රියානීති පුච්ඡා

පරවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. රූපාරූපවදසන හි ද්දව ජීවිතින්ද්රියානි, 

දතහිදයවසත්දතොජීවති, දතසංභඞ්දගනමරතීතිවුච්චති. චුතික්ඛණස්මිඤ්හි
ද්දවපිජීවිතානිසදහවභිජ්ජන්ති. 

ජීවිතින්ද්රියකථාවණ්ණනා. 

11. කම්මදහතුකථාවණ්ණනා 

546. ඉොනි කම්මදහතුකථානාමදහොති.තත්ථදයනඅරහතාපුරිමභදව

අරහා අබ්භාචික්ඛිතපුබ්දබො, දසොතස්සකම්මස්සදහතුඅරහත්තාපරිහායතීති

දයසංලද්ධි, දසයයථාපිපුබ්බදසලියානඤ්දචවසම්මිතියානඤ්ච; දතසන්ධාය 
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ෙම්මක තූති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසං පරිහානිකථායං

වුත්තනයදමව. 

 න්ෙහිඅර න්ොනංඅබ්භාචික්ඛතීති ඉෙංයස්සකම්මස්සදහතුපරිහායති, 

තංසම්පටිච්ඡාදපතුංවෙති.අථනංසකවාදීතං පක්ඛංපටිජානාදපත්වා ‘‘යදි

එවං දයහි අරහන්දතො න අබ්භාචික්ඛිතපුබ්බා, දත සබ්දබ අරහත්තං

පාපුදණයය’’න්ති දචොදෙතුං කය කෙචීතිආදිමාහ. ඉතදරො තස්ස කම්මස්ස
අරහත්තංසම්පාපුණදනනියාමංඅපස්සන්දතොපටික්ඛිපති. 

කම්මදහතුකථාවණ්ණනා. 

අට්ඨදමොවග්දගො. 

9. නවමවග්කගො 

1. ආනිසංසෙස්සාවීකථාවණ්ණනා 

547. ඉොනි ආනිසංසෙස්සාවීකථානාමදහොති.තත්ථසකසමදය සඞ්ඛාදර
ආදීනවදතො නිබ්බානඤ්ච ආනිසංසදතො පස්සන්තස්ස සංදයොජනප්පහානං
දහොතීති නිච්ඡදයො. දයසං පන දතසු ද්වීසුපි එකංසිකවාෙං ගදහත්වා

‘‘ආනිසංසෙස්සාවිදනොව සංදයොජනප්පහානං දහොතී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි

අන්ධකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථස්ස

‘‘එකංසිකවාදෙො තයා ගහිදතො, ආදීනදවොපි ෙට්ඨබ්දබොදයවා’’ති

විභාගෙස්සනත්ථංසකවාදී සඞ්ඛාකරතිආදිමාහ. 

සඞ්ඛාකර ච අනිච්චකෙො මනසිෙකරොති, නිබ්බාකන ච ආනිසංසෙස්සාවී

ක ොතීති පඤ්හස්මිං අයමධිප්පාදයො – ආනිසංසෙස්සාවිස්ස සංදයොජනානං
පහානං දහොතීති දතසං ලද්ධි. නනු සඞ්ඛාදර අනිච්චදතො මනසිකදරොදතො
සංදයොජනාපහීයන්තීතිචපුට්දඨොආමන්තාති පටිජානාති.දතනදතසඞ්ඛාදර

ච අනිච්චදතො මනසිකදරොති, නිබ්බාදන ච ආනිසංසෙස්සාවී දහොතීති ඉෙං

ආපජ්ජති, කිංසම්පටිච්ඡසිඑතන්ති.තදතොපරවාදීඑකචිත්තක්ඛණං සන්ධාය

පටික්ඛිපති, දුතියං පුට්දඨො නානාචිත්තවදසන පටිජානාති. සකවාදී පනස්ස 
අධිප්පායං මද්දිත්වා අනිච්චමනසිකාරස්ස ආනිසංසෙස්සාවිතාය ච එකදතො 

පටිඤ්ඤාතත්තා ද්වින්නං ඵස්සානං ද්වින්නං චිත්ොනං සකමොධානං ක ොතීති
පුච්ඡති. ඉතදරො ද්වින්නං සදමොධානං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති. 

දුක්ඛකෙොතිආදිපඤ්දහසුපි එදසව නදයො. කිං පදනත්ථ සන්නිට්ඨානං, කිං

අනිච්චාදිදතො මනසිකදරොදතො සංදයොජනා පහීයන්ති, උොහු නිබ්බාදන 

ආනිසංසෙස්සාවිස්ස, උොහු ද්දවපි එකදතො කදරොන්තස්සාති. යදි තාව
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අනිච්චාදිදතො මනසිකදරොදතො පහානං භදවයය, විපස්සනාචිත්දතදනව

භදවයය. අථ ආනිසංසෙස්සාවිදනො, අනුස්සවවදසන නිබ්බාදන ආනිසංසං

පස්සන්තස්ස විපස්සනාචිත්දතදනව භදවයය, අථ ද්දවපි එකදතො

කදරොන්තස්සභදවයය, ද්වින්නං ඵස්සාදීනංසදමොධානංභදවයය.යස්මාපන
අරියමග්ගක්ඛදණ අනිච්චාදිමනසිකාරස්ස කිච්චං නිප්ඵත්තිං ගච්ඡති පුන

නිච්චදතොතිආදිගහණස්ස අනුප්පත්තිධම්මභාවදතො, නිබ්බාදන ච

පච්චක්ඛදතොව ආනිසංසෙස්සනං ඉජ්ඣති, තස්මා කිච්චනිප්ඵත්තිවදසන 
අනිච්චාදිදතො මනසිකදරොදතොආරම්මණංකත්වාපවත්තිවදසනච නිබ්බාදන
ආනිසංසෙස්සාවිස්සසංදයොජනානංපහානංදහොතීතිදවදිතබ්බං. 

548. නිබ්බාකනසුඛානුපස්සීතිසුත්තංනිබ්බාදන සුඛානුපස්සනාදිභාවදමව

සාදධති, න ආනිසංසෙස්සාවිතාමත්දතන සංදයොජනානං පහානං. තස්මා 
ආභතම්පිඅනාභතසදිසදමවාති. 

ආනිසංසෙස්සාවීකථාවණ්ණනා. 

2. අමතාරම්මණකථාවණ්ණනා 

549. ඉොනි අමතාරම්මණකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘නිබ්බානං
මඤ්ඤතී’’තිආදීනං අදයොනිදසොඅත්ථංගදහත්වා අමතාරම්මණංසංදයොජනං

දහොතීතිලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානං, දතසන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං සදච අමතාරම්මණං සංදයොජනං, අමතස්ස

සංදයොජනියාදිභාදවො ආපජ්ජතීති දචොදෙතුං අමෙං සංකයොජනියන්තිආදිමාහ.
ඉතදරොසුත්තවිදරොධභදයනසබ්බං පටික්ඛිපති.ඉමිනාඋපාදයනසබ්බවාදරසු

අත්දථො දවදිතබ්දබො. නිබ්බානං නිබ්බානකෙොති ආහටසුත්තං පන

දිට්ඨධම්මනිබ්බානං සන්ධායභාසිතං, තස්මාඅසාධකන්ති. 

අමතාරම්මණකථාවණ්ණනා. 

3. රූපංසාරම්මණන්තිකථාවණ්ණනා 

552-553. ඉොනි රූපං සාරම්මණන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ රූපං 

සප්පච්චයට්දඨන සාරම්මණංනාම දහොති, න අඤ්ඤංආරම්මණංකදරොතීති 

ආරම්මණපච්චයවදසන. දයසං පන අවිදසදසනරූපං සාරම්මණන්ති ලද්ධි, 

දසයයථාපි උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය ආරම්මණත්ථස්ස

විභාගෙස්සනත්ථං පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ

පාළිඅනුසාදරදනව දවදිතබ්බං. න වත්ෙබ්බන්ති පඤ්දහ ඔලුබ්භාරම්මණං
සන්ධාය පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. දුතියපඤ්දහපි පච්චයාරම්මණං සන්ධාය
පටිඤ්ඤාතස්දසව.ඉති සප්පච්චයට්දඨදනදවත්ථසාරම්මණතාසිද්ධාති. 
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රූපංසාරම්මණන්තිකථාවණ්ණනා. 

4. අනුසයාඅනාරම්මණකථාවණ්ණනා 

554-556. ඉොනි අනුසයා අනාරම්මණාතිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං

අනුසයා නාම චිත්තවිප්පයුත්තා අදහතුකා අබයාකතා, දතදනව ච

අනාරම්මණාති ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානඤ්දචව එකච්චානඤ්ච

උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය අනුසයාති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා 
ඉතරස්ස. අථ නං අනාරම්මදණනනාම එවංවිදධන භවිතබ්බන්ති දචොදෙතුං 

රූපන්තිආදිමාහ. ොමරාකගොතිආදි කාමරාගානුසයදතොඅනඤ්ඤත්තාෙස්සිතං. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො අනාරම්මකණොති පඤ්දහ චිත්තසම්පයුත්තසඞ්ඛාරක්ඛන්ධං
සන්ධාය පටික්ඛිපති. අනුසයං ජීවිතින්ද්රියං කායකම්මාදිරූපඤ්ච 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නං, තං සන්ධාය පටිජානාති. ඉමිනාවුපාදයන

සබ්බවාදරසු අත්දථො දවදිතබ්දබො. සානුසකයොති පඤ්දහ පන
අප්පහීනානුසයත්තා සානුසයතාඅනුඤ්ඤාතා.නඅනුසයානංපවත්තිසබ්භාවා.

දයො හි අප්පහීදනො, න දසො අතීදතො, නානාගදතො, න පච්චුප්පන්දනො ච.
මග්ගවජ්ඣකිදලදසො පදනස අප්පහීනත්තාව අත්ථීති වුච්චති. එවරූපස්ස ච
ඉෙංනාමආරම්මණන්තිනවත්තබ්බං.තස්මා තංපටික්ඛිත්තං.තංපදනතංන

දකවලං අනුසයස්ස, රාගාදීනම්පි තාදිසදමව, තස්මා අනුසයානං
අනාරම්මණතාසාධකංනදහොතීති. 

අනුසයාඅනාරම්මණාතිකථාවණ්ණනා. 

5. ඤාණංඅනාරම්මණන්තිකථාවණ්ණනා 

557-558. ඉොනිඤාණං අනාරම්මණන්තිකථානාම දහොති.තත්ථයස්මා

අරහාචක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී ඤාණීතිවුච්චති, තස්සඤාණස්සතස්මිංඛදණ

ආරම්මණං නත්ථි, තස්මා ඤාණං අනාරම්මණන්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

අන්ධකානං; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.දසසදමත්ථ
අනුසයකථායංවුත්තනදයදනවදවදිතබ්බන්ති. 

ඤාණංඅනාරම්මණන්තිකථාවණ්ණනා. 

6. අතීතානාගතාරම්මණකථාවණ්ණනා 

559-561. ඉොනි අතීතානාගතාරම්මණකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා

අතීතානාගතාරම්මණං නාම නත්ථි, තස්මා තොරම්මදණන චිත්දතන
ආරම්මණස්ස නත්ථිතාය අනාරම්මදණන භවිතබ්බන්ති අතීතං

අනාරම්මණන්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි උත්තරාපථකානං, දත සන්ධාය 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

186 

පටුන 

අතීොරම්මණන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ
යථාපාළිදමවනියයාතීති. 

අතීතානාගතාරම්මණකථාවණ්ණනා. 

7. විතක්කානුපතිතකථාවණ්ණනා 

562. ඉොනි විතක්කානුපතිතකථා නාම දහොති. තත්ථ විතක්කානුපතිතා
නාම දුවිධා – ආරම්මණදතො ච සම්පදයොගදතො ච. තත්ථ අසුකචිත්තං නාම
විතක්කස්සාරම්මණං න දහොතීති නියමාභාවදතො සියා සබ්බං චිත්තං

විතක්කානුපතිතං, විතක්කවිප්පයුත්තචිත්තසබ්භාවදතො පන න සබ්බං චිත්තං
විතක්කානුපතිතං. ඉති ඉමං විභාගං අකත්වා අවිදසදසදනව සබ්බං චිත්තං

විතක්කානුපතිතන්තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිඋත්තරාපථකානං, දතසන්ධාය

පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. දසසදමත්ථපාළිවදසදනවනියයාතීති. 

විතක්කානුපතිතකථාවණ්ණනා. 

8. විතක්කවිප්ඵාරසද්ෙකථාවණ්ණනා 

563. ඉොනි විතක්කවිප්ඵාරසද්ෙකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා

‘‘විතක්කවිචාරා වචීසඞ්ඛාරා’’ති වුත්තා, තස්මා සබ්බදසො විතක්කයදතො
විචාරයදතො අන්තමදසො මදනොධාතුපවත්තිකාදලපි විතක්කවිප්ඵාදරො

සද්දෙොදයවාති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානං; දත සන්ධාය 

සබ්බකසොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං යදි 

විතක්කවිප්ඵාරමත්තංසද්දෙො, ඵස්සාදිවිප්ඵාදරොපිසද්දෙොභදවයයාතිදචොදෙතුං 

සබ්බකසො ඵුසයකෙොතිආදිමාහ. ඉතදරො තාදිසං සුත්තදලසං අපස්සන්දතො

පටික්ඛිපති. විෙක්ෙවිප්ඵාකරො සද්කෙො කසොෙවිඤ්කඤකයයොති විතක්කස්ස

විප්ඵාරමත්තදමව සද්දෙොති කත්වා පුච්ඡති, න විතක්කවිප්ඵාරසමුට්ඨිතං 

සුත්තපමත්තානං සද්ෙං, ඉතදරො පටික්ඛිපති. නනු විෙක්ෙවිප්ඵාරසද්කෙො න

කසොෙවිඤ්කඤකයයොති ඉෙං තස්දසව ලද්ධියා ෙස්දසති. දසො හි

විතක්කවිප්ඵාරමත්තදමවසද්ෙංවෙති, දසොන දසොතවිඤ්දඤදයයොති.ඉතදරො

පන ‘‘විතක්කවිප්ඵාරසද්ෙං සුත්වා ආදිසතී’’ ති (දී. නි. 3.148) වචනදතො
දසොතවිඤ්දඤදයයොවාතිවෙති. 

විතක්කවිප්ඵාරසද්ෙකථාවණ්ණනා. 
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9. නයථාචිත්තස්සවාචාතිකථාවණ්ණනා 

564. ඉොනි නයථාචිත්තස්සවාචාතිකථානාමදහොති.තත්ථයස්මාදකොචි

අඤ්ඤං භණිස්සාමීති අඤ්ඤං භණති, තස්මා නයථාචිත්තස්ස වාචා

චිත්තානුරූපා චිත්තානුගතිකා න දහොති, විනාපි චිත්දතන පවත්තතීති දයසං

ලද්ධි; දසයයථාපි පුබ්බදසලියානං; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. අථනං ‘‘යදි තංසමුට්ඨාපකං චිත්තංන සියා, ඵස්සාෙදයොපි තස්මිං

ඛදණනසියු’’න්තිදචොදෙතුං අඵස්සෙස්සාතිආදිමාහ. න භණිතුොකමොතිආදීසු
යස්මා අඤ්ඤං භණිස්සාමීති අඤ්ඤං භණන්දතොපි භණිතුකාදමොදයව නාම

දහොති, තස්මානදහවාතිපටික්ඛිපති. 

565. නනුඅත්ථිකෙොචිඅඤ්ඤංභණිස්සාමීතිආදීසුචීවරන්තිභණිතුකාදමො 

චීරන්තිභදණයය.තත්ථඅඤ්ඤංභණිතුකාමතාචිත්තං, අඤ්ඤංභණනචිත්තං, 

ඉති පුබ්බභාදගනචිත්දතනඅසදිසත්තාඅයථාචිත්දතොනාමදහොති, දතනස්ස

දකවලං අනාපත්ති නාම දහොති, න පන චීරන්ති වචනසමුට්ඨාපකචිත්තං

නත්ථි, ඉති අචිත්තකා සා වාචාති අත්ථං සන්ධාය ඉමිනා උොහරදණන
‘‘නයථාචිත්තස්සවාචා’’තිපතිට්ඨාපිතාපි අප්පතිට්ඨාපිතාවදහොතීති. 

නයථාචිත්තස්සවාචාතිකථාවණ්ණනා. 

10. නයථාචිත්තස්සකායකම්මන්තිකථාවණ්ණනා 

566-567. ඉොනි නයථාචිත්තස්සකායකම්මන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ

යස්මාදකොචිඅඤ්ඤත්රගච්ඡිස්සාමීතිඅඤ්ඤත්රගච්ඡති, තස්මා නයථාචිත්තස්ස

කායකම්මං චිත්තානුරූපං චිත්තානුගතිකං න දහොති, විනාපි චිත්දතන 

පවත්තතීතිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිපුබ්බදසලියානංදයව, දතසන්ධායපුච්ඡා 

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ දහට්ඨා වුත්තනදයදනව
දවදිතබ්බන්ති. 

නයථාචිත්තස්සකායකම්මන්තිකථාවණ්ණනා. 

11. අතීතානාගතසමන්නාගතකථාවණ්ණනා 

568-570. ඉොනි අතීතානාගදතහි සමන්නාගතකථා නාම දහොති. තත්ථ 
සමන්නාගතපඤ්ඤත්තිපටිලාභපඤ්ඤත්තීතිද්දවපඤ්ඤත්තිදයොදවදිතබ්බා.
තාසු පච්චුප්පන්නධම්මසමඞ්ගී සමන්නාගදතොති වුච්චති. අට්ඨ

සමාපත්තිලාභිදනො පන සමාපත්තිදයොකිඤ්චාපින එකක්ඛදණපවත්තන්ති, 

අඤ්ඤා අතීතා දහොන්ති, අඤ්ඤා අනාගතා, අඤ්ඤා පච්චුප්පන්නා, 
පටිවිජ්ඣිත්වා අපරිහීනතාය පන ලාභීති වුච්චති. තත්ථ දයසං ඉමං විභාගං
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අග්ගදහත්වා යස්මාඣානලාභීනං අතීතානාගතානිඣානානිපි අත්ථි, තස්මා

‘‘දත අතීදතනපි අනාගදතනපි සමන්නාගතා’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි 

අන්ධකානං.දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.දසසදමත්ථ 

උත්තානත්ථදමවාති. ‘‘අට්ඨවිදමොක්ඛඣායී’’තිආදිපනලාභීභාවස්සසාධකං, 
න සමන්නාගතභාවස්සාති. 

අතීතානාගතසමන්නාගතකථාවණ්ණනා. 

නවදමොවග්දගො. 

10. ෙසමවග්කගො 

1. නිදරොධකථාවණ්ණනා 

571-572. ඉොනි නිදරොධකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං 

‘‘උපපත්දතසියන්ති සඞ්ඛං ගතස්ස භවඞ්ගචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛදණන සදහව
කිරියාති සඞ්ඛං ගතා කුසලා වා අකුසලා වා චත්තාදරො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානරූපඤ්චාති පඤ්චක්ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති. දතසු හි

අනුප්පන්දනසු භවඞ්දග නිරුද්දධ සන්තතිවිච්දඡදෙො භදවයයා’’ති ලද්ධි, 

දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය උපපත්කෙසිකයති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. තත්ථ උපපත්කෙසිකයති චතූසුපි පදෙසු 

බහුවචනභුම්මත්දථ එකවචනභුම්මං. උපපත්දතසිදයසු පඤ්චසු ඛන්දධසු

අනිරුද්දධසූති අයඤ්දහත්ථඅත්දථො. ෙසන්නන්තිඋපපත්දතසියඛන්ධානඤ්ච 
කිරියඛන්ධානඤ්ච වදසන වුත්තං. තත්ථ පඨමපඤ්දහ ඛන්ධලක්ඛණවදසන
කිරියවදසන ච පඤ්දචව නාම දත ඛන්ධාති පටික්ඛිපති. දුතියපඤ්දහ
පුරිමපච්ඡිමවදසන උපපත්දතසියකිරියවදසන ච නානත්තං සන්ධාය
පටිජානාති. ද්වින්නං පන ඵස්සානං චිත්තානඤ්ච සදමොධානං පුට්දඨො
සුත්තදලසාභාදවනපටික්ඛිපති. 

කිරියා චත්ොකරොතිරූදපන විනා කුසලා අකුසලා වා චත්තාදරො ගහිතා. 

කිරියාඤාණන්ති පරවාදිනා චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගික්ඛදණ අරහදතො

අනුඤ්ඤාතං අනාරම්මණඤාණං. නිරුද්කධ මග්කගො උප්පජ්ජතීති පුච්ඡා

පරවාදිස්ස, අනිරුද්දධ අනුප්පජ්ජනදතොපටිඤ්ඤාසකවාදිස්ස. මකෙොමග්ගං

භාකවතීති ඡදලනපුච්ඡාපරවාදිස්ස.යස්මාපනපටිසන්ධිදතොයාව චුතිචිත්තා

සත්දතොජීවතිදයවනාම, තස්මාසකවාදී නක වන්ති පටික්ඛිපති. 

නිදරොධකථාවණ්ණනා. 
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2. රූපංමග්දගොතිකථාවණ්ණනා 

573-575. ඉොනි රූපං මග්දගොතිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං 

‘‘සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවා රූප’’න්ති ලද්ධි, දසයයථාපි 

මහිසාසකසම්මිතියමහාසංඝිකානං; දත සන්ධාය මග්ගසමඞ්ගිස්සාති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. අථනං ‘‘යදිදතසම්මාවාචාෙදයොරූපං, න

විරතිදයො, යථා සම්මාදිට්ඨාදිමග්දගො සාරම්මණාදිසභාදවො, එවං තම්පි රූපං

සියා’’තිදචොදෙතුං සාරම්මකණොතිආදිමාහ.තත්ථපටික්දඛදපොචපටිඤ්ඤාච
පරවාදිදනො ලද්ධිඅනුරූදපනදවදිතබ්බා.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

රූපංමග්දගොතිකථාවණ්ණනා. 

3. පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සමග්ගකථාවණ්ණනා 

576. ඉොනි පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස මග්ගකථා නාම දහොති. තත්ථ

දයසං ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී දහොතී’’ති සුත්තං නිස්සාය 

‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනා’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි

මහාසංඝිකානං, දතසන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථනං

‘‘සදච තස්ස මග්ගභාවනා අත්ථි, පඤ්චවිඤ්ඤාණගතිදකන වා මග්දගන, 

මග්ගගතිදකහි වා පඤ්චවිඤ්ඤාදණහි භවිතබ්බං, න ච තානි මග්ගගතිකානි

අනිබ්බානාරම්මණත්තා අදලොකුත්තරත්තා ච, න මග්දගො
පඤ්චවිඤ්ඤාණගතිදකො දතසං ලක්ඛදණන අසඞ්ගහිතත්තා’’ති දචොදෙතුං 

නනුපඤ්චවිඤ්ඤාණාඋප්පන්නවත්ථුොතිආදිමාහ.තත්රායං අධිප්පාදයො–යදි 

පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස මග්ගභාවනා සියා, දයන මදනොවිඤ්ඤාදණන

මග්දගො සම්පයුත්දතො, තම්පි පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස සියා. එවං සන්දත

යදිෙං ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණාඋප්පන්නවත්ථුකා’’තිආදිලක්ඛණංවුත්තං, තංඑවං 
අවත්වා ‘‘ඡ විඤ්ඤාණා’’ති වත්තබ්බං සියා. තථා පන අවත්වා 

‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණා’’ත්දවව වුත්තං, තස්මා න වතබ්බං
‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනා’’ති. යස්මා දචත්ථ අයදමව

අධිප්පාදයො, තස්මාසකවාදීතංලක්ඛණං පරවාදිංසම්පටිච්ඡාදපත්වා කනොච

වෙකරවත්ෙබ්කබ පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සඅත්ථිමග්ගභාවනාතිආහ. 

අපදරො නදයො – පඤ්චවිඤ්ඤාණා උප්පන්නවත්ථුකා, මග්දගො

අවත්ථුදකොපි දහොති. දත ච උප්පන්නාරම්මණා, මග්දගො 
නවත්තබ්බාරම්මදණො. දත පුදරජාතවත්ථුකාව මග්දගො අවත්ථුදකොපි. දත

පුදරජාතාරම්මණා, මග්දගොඅපුදරජාතාරම්මදණො.දතඅජ්ඣත්තිකවත්ථුකාව

මග්දගො අවත්ථුදකොපි දහොති. දත ච රූපාදිවදසන බාහිරාරම්මණා, මග්දගො
නිබ්බානාරම්මදණො. දත අනිරුද්ධං වත්ථුං නිස්සයං කත්වා පවත්තනදතො
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අසම්භින්නවත්ථුකා, මග්දගො අවත්ථුදකොපි. දත අනිරුද්ධාදනව රූපාදීනි

ආරබ්භපවත්තනදතොඅසම්භින්නාරම්මණා, මග්දගො නිබ්බානාරම්මදණො.දත

නානාවත්ථුකා, මග්දගොඅවත්ථුදකොවාඑකවත්ථුදකොවා.දත නානාරම්මණා
මග්දගො එකාරම්මදණො. දත අත්තදනො අත්තදනොව රූපාදිදගොචදර

පවත්තනදතො න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දගොචරවිසයං පච්චනුදභොන්ති, මග්දගො
රූපාදීසුඑකම්පිදගොචරංනකදරොති. දතකිරියමදනොධාතුංපුදරචාරිකංකත්වා

උප්පජ්ජනදතො න අසමන්නාහාරා න අමනසිකාරා උප්පජ්ජන්ති, මග්දගො

නිරාවජ්ජදනොව. දත සම්පටිච්ඡනාදීහි දවොකිණ්ණා උප්පජ්ජන්ති, මග්ගස්ස

දවොකාදරොදයව නත්ථි. දත අඤ්ඤමඤ්ඤං පුබ්බචරිමභාදවන උප්පජ්ජන්ති, 

මග්ගස්ස දතහි සද්ධිං පුරිමපච්ඡිමතාව නත්ථි, දතසං අනුප්පත්තිකාදල

තික්ඛවිපස්සනාසමදය, දතසංඅනුප්පත්තිදෙදසආරුප්දපපිච උප්පජ්ජනදතො.
දත සම්පටිච්ඡනාදීහි අන්තරිතත්තා න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සමනන්තරා 

උප්පජ්ජන්ති, මග්ගස්ස සම්පටිච්ඡනාදීහි අන්තරිතභාදවොව නත්ථි. දතසං

අඤ්ඤත්ර අභිනිපාතා ආදභොගමත්තම්පි කිච්චං නත්ථි, මග්ගස්ස

කිදලසසමුග් ාතනං කිච්චන්ති. යස්මා දචත්ථ අයම්පි අධිප්පාදයො, තස්මා
සකවාදී ඉදමහාකාදරහි පරවාදිං මග්ගස්ස අපඤ්චවිඤ්ඤාණගතිකභාවං

සම්පටිච්ඡාදපත්වා කනො ච වෙ කර වත්ෙබ්කබ පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස

අත්ථිමග්ගභාවනාතිආහ. 

577. සුඤ්ඤෙංආරබ්භාති‘‘යථාදලොකුත්තරමග්දගොසුඤ්ඤතංනිබ්බානං 

ආරබ්භ, දලොකිදයො සුද්ධසඞ්ඛාරපුඤ්ජං ආරබ්භ උප්පජ්ජති, කිං දත එවං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති පුච්ඡති. ඉතදරො ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූදප චා’’ති
වචනදතො පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො ‘‘න නිමිත්තග්ගාහී’’ති වචනදතො යං

තත්ථ අනිමිත්තං, තදෙව සුඤ්ඤතන්ති සන්ධාය පටිජානාති. චක්ඛුඤ්ච 

පටිච්චාතිපඤ්හද්වදයපිඑදසවනදයො. 

578-579. චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඅතීොනාගෙංආරබ්භාතිඑත්ථඅයමධිප්පාදයො

– මදනොවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස අත්ථි මග්ගභාවනා, මදනොවිඤ්ඤාණඤ්ච

අතීතානාගතම්පිආරබ්භ උප්පජ්ජති, කිංදතඑවංචක්ඛුවිඤ්ඤාණම්පීති. ඵස්සං 

ආරබ්භාතිආදීසුපි එදසව නදයො. චක්ඛුනා රූපං දිස්වා න නිමිත්ෙග්ගාහීති

එත්ථ ජවනක්ඛදණනනිමිත්තග්ගාහිතාවුත්තා, නචක්ඛුවිඤ්ඤාණක්ඛදණ.
තස්මා දලොකියමග්ගම්පිසන්ධාදයතංඅසාධකන්ති. 

පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සමග්ගකථාවණ්ණනා. 
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4. පඤ්චවිඤ්ඤාණාකුසලාපීතිකථාවණ්ණනා 

580-583. ඉොනිපඤ්චවිඤ්ඤාණාකුසලාපීතිකථානාමදහොති.සාදහට්ඨා
වුත්තනදයදනවඅත්ථදතො දවදිතබ්බාති. 

පඤ්චවිඤ්ඤාණාකුසලාපීතිකථාවණ්ණනා. 

5. පඤ්චවිඤ්ඤාණාසාදභොගාතිකථාවණ්ණනා 

584-586. ඉොනි පඤ්චවිඤ්ඤාණා සාදභොගාතිකථා නාම දහොති. තත්ථ
ආදභොදගොනාම කුසලාකුසලවදසනදහොතිසත්ථාරා ච‘‘චක්ඛුනාරූපංදිස්වා 

නිමිත්තග්ගාහීදහොති, නනිමිත්තග්ගාහීදහොතී’’තිආදිවුත්තං, තංඅදයොනිදසො

ගදහත්වා ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාණා සාදභොගා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

මහාසංඝිකානං, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.
දසසදමත්ථපුරිමකථාසදිසදමවාති. 

පඤ්චවිඤ්ඤාණාසාදභොගාතිකථාවණ්ණනා. 

6. ද්වීහිසීදලහීතිකථාවණ්ණනා 

587-589. ඉොනි ද්වීහිසීදලහීතිකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘සීදලපතිට්ඨාය 

නදරොසපඤ්දඤො’’තිආදිවචනදතො(සං.නි.1.23) යස්මාදලොකිදයනසීදලන

සීලවා දලොකුත්තරං මග්ගං භාදවති, තස්මා ‘‘පුරිදමන ච දලොකිදයන
මග්ගක්ඛදණ දලොකුත්තදරන චාති ද්වීහි සීදලහි සමන්නාගදතො නාම

දහොතී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසංඝිකානංදයව, දත සන්ධාය 

මග්ගසමඞ්ගීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි දසො

එකක්ඛදණ දලොකියදලොකුත්තදරහි ද්වීහි සීදලහි සමන්නාගදතො, ද්වීහි

ඵස්සාදීහිපි දතන සමන්නාගදතන භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං ද්වීහි

ඵස්කසහීතිආදිමාහ. ඉතදරො තථාරූපං නයං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති. 

කලොකිකයන ච කලොකුත්ෙකරන චාති පඤ්දහ පුබ්දබ සමාදින්නඤ්ච
මග්ගක්ඛදණඋප්පන්නසම්මාවාචාදීනිචසන්ධායපටිජානාති. 

කලොකිකයසීකලනිරුද්කධතිපුච්ඡා පරවාදිස්ස, ඛණභඞ්ගනිදරොධංසන්ධාය
පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. ඉතදරො පන තං වීතික්කමං විය සල්ලක්දඛන්දතො 

දුස්සීකලොතිආදිමාහ. ලද්ධිපතිට්ඨාපනං පනස්ස පුබ්දබ අභින්නසීලතංදයව

දීදපති, නද්වීහිසමන්නාගතතං.තස්මා අප්පතිට්ඨිතාවලද්ධීති. 

ද්වීහිසීදලහීතිකථාවණ්ණනා. 
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7. සීලංඅදචතසිකන්තිකථාවණ්ණනා 

590-594. ඉොනි සීලංඅදචතසිකන්තිකථානාමදහොති. තත්ථයස්මාසීදල

උප්පජ්ජිත්වානිරුද්දධපිසමාොනදහතුදකොසීදලොපචදයොනාම අත්ථි, දයන

දසො සීලවාදයව නාම දහොති, තස්මා ‘‘සීලං අදචතසික’’න්ති දයසං ලද්ධි, 

දසයයථාපි මහාසංඝිකානං, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා
ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ ‘‘ොනං අදචතසික’’න්තිකථායං වුත්තනදයදනව
දවදිතබ්බං. ලද්ධිපතිට්ඨාපනම්පි අදයොනිදසො ගහිතත්තා
අප්පතිට්ඨාපනදමවාති. 

සීලංඅදචතසිකන්තිකථාවණ්ණනා. 

8. සීලංනචිත්තානුපරිවත්තීතිකථාවණ්ණනා 

595-597. ඉොනි සීලංන චිත්තානුපරිවත්තීතිකථානාම දහොති. තත්ථ න

චිත්ොනුපරිවත්තීතිභාසන්තරදමවනානං, දසසං පුරිමකථාසදිසදමවාති. 

සීලංනචිත්තානුපරිවත්තීතිකථාවණ්ණනා. 

9. සමාොනදහතුකථාවණ්ණනා 

598-600. ඉොනිසමාොනදහතුකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘ආරාමදරොපා’’ති

ගාථාය අත්ථං අදයොනිදසො ගදහත්වා ‘‘සො පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතී’’ති වචනදතො

‘‘සමාොනදහතුකං සීලං වඩ්ඪතී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

මහාසංඝිකානඤ්දඤව, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, චිත්තවිප්පයුත්තං 
සීදලොපචයංසන්ධායපටිඤ්ඤාපරවාදිස්ස.දසසංපුරිමකථාසදිසදමවාති. 

සමාොනදහතුකථාවණ්ණනා. 

10. විඤ්ඤත්තිසීලන්තිකථාවණ්ණනා 

601-602. ඉොනි විඤ්ඤත්ති සීලන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ

කායවිඤ්ඤත්ති කායකම්මං, වචීවිඤ්ඤත්ති වචීකම්මන්ති ගහිතත්තා

‘‘විඤ්ඤත්ති සීල’’න්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසංඝිකානඤ්දචව

සම්මිතියානඤ්ච; දත සන්ධාය විඤ්ඤත්තීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා 

ඉතරස්ස.අථනංයස්මාසීලංනාමවිරති, නරූපධම්දමො, තස්මාදතනත්දථන

දචොදෙතුං පාණාතිපාො කවරමණීතිආදිමාහ. අභිවාෙනං සීලන්තිආදි යථාරූපං
විඤ්ඤත්තිංදසො‘‘සීල’’න්තිමඤ්ඤතිතංඋද්ධරිත්වා ෙස්දසතුංවුත්තං.යස්මා

පන සා විරති න දහොති, තස්මා පුන පාණාතිපාොතිආදිමාහ. ලද්ධි පනස්ස
ඡදලනපතිට්ඨිතත්තා අප්පතිට්ඨිතාදයවාති. 
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විඤ්ඤත්තිසීලන්තිකථාවණ්ණනා. 

11. අවිඤ්ඤත්තිදුස්සීලයන්තිකථාවණ්ණනා 

603-604. ඉොනි අවිඤ්ඤත්ති දුස්සීලයන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ 
චිත්තවිප්පයුත්තං අපුඤ්ඤූපචයඤ්දචව ආණත්තියා ච පාණාතිපාතාදීසු

අඞ්ගපාරිපූරිං සන්ධාය ‘‘අවිඤ්ඤත්ති දුස්සීලය’’න්තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපි

මහාසංඝිකානං, දතසන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථනං

‘‘සදච සා දුස්සීලයං, පාණාතිපාතාදීසු අඤ්ඤතරා සියා’’ති දචොදෙතුං 

පාණාතිපාකෙොතිආදිමාහ. පාපෙම්මං සමාදියිත්වාති ‘‘අසුකං නාම

 ාදතස්සාමි, අසුකංභණ්ඩංඅවහරිස්සාමී’’තිඑවං පාපසමාොනංකත්වා. උකභො

වඩ්ෙන්තීති පුට්දඨො ොනක්ඛදණ පාපස්ස අනුප්පත්තිං සන්ධාය පටික්ඛිපති.
දුතියංපුට්දඨොචිත්තවිප්පයුත්තං පාපූපචයංසන්ධායපටිජානාති.දසසදමත්ථ
පරිදභොගමයකථායං වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. ලද්ධිපතිට්ඨාපනම්පිස්ස

පාපසමාදින්නපුබ්බභාගදමව සාදධති; නඅවිඤ්ඤත්තියාදුස්සීලභාවන්ති. 

අවිඤ්ඤත්තිදුස්සීලයන්තිකථාවණ්ණනා. 

ෙසදමොවග්දගො. 

දුතියපණ්ණාසදකොසමත්දතො. 

11. එොෙසමවග්කගො 

1-3. තිස්දසොපිඅනුසයකථාවණ්ණනා 

605-613. ඉොනි අනුසයා අබයාකතා, අදහතුකා, චිත්තවිප්පයුත්තාති
තිස්දසොපි අනුසයකථා නාම දහොන්ති. තත්ථ යස්මා පුථුජ්ජදනො 

කුසලාබයාකදතචිත්දතවත්තමාදන‘‘සානුසදයො’’තිවත්තබ්දබො, දයොචස්ස

තස්මිංඛදණ දහතු, නදතනදහතුනාඅනුසයාසදහතුකා, නදතනචිත්දතන

සම්පයුත්තා, තස්මා ‘‘දත අබයාකතා, අදහතුකා, චිත්තවිප්පයුත්තා’’තිදයසං

ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසංඝිකානඤ්දචවසම්මිතියානඤ්ච; දතසන්ධායතීසුපි

කථාසු පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසං දහට්ඨා වුත්තනයත්තා

සක්කාපාළිමග්දගදනවජානිතුන්ති, තස්මානවිත්ථාරිතන්ති. 

තිස්දසොපිඅනුසයකථාවණ්ණනා. 
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4. ඤාණකථාවණ්ණනා 

614-615. ඉොනි ඤාණකථා නාම දහොති. තත්ථ මග්ගඤාදණන
අඤ්ඤාදණ විගදතපි පුන චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිවදසන ඤාණවිප්පයුත්තචිත්දත

වත්තමාදන යස්මා තං මග්ගචිත්තං න පවත්තති, තස්මා ‘‘න වත්තබ්බං

ඤාණී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසංඝිකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. අථනං ‘‘යදිඅඤ්ඤාදණවිගදත ‘ඤාණී’ති

පඤ්ඤත්ති න සියා, රාගාදීසු විගදතසු වීතරාගාදිපඤ්ඤත්තිපි න සියාති 

පුග්ගලපඤ්ඤත්තියං අදකොවිදෙොසී’’ති දචොදෙතුං රාකග විගකෙතිආදිමාහ.
ඉතදරො දතසු විගදතසු සරාගාදිභාදව යුත්තිං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති.

පරිදයොසාදන යස්මා ඤාණපටිලාදභන දසො ඤාණීති වත්තබ්බතං අරහති, 

තස්මා නක වන්තිපටික්දඛදපො සකවාදිස්සාති. 

ඤාණකථාවණ්ණනා. 

5. ඤාණංචිත්තවිප්පයුත්තන්තිකථාවණ්ණනා 

616-617. ඉොනි ඤාණං චිත්තවිප්පයුත්තන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ
යස්මා අරහා චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිසමඞ්ගී පටිලද්ධං මග්ගඤාණං සන්ධාය

‘‘ඤාණී’’තිවුච්චති, න චස්සතංදතනචිත්දතනසම්පයුත්තං, තස්මා‘‘ඤාණං

චිත්තවිප්පයුත්ත’’න්තිදයසං ලද්ධි, දසයයථාපිපුබ්බදසලියානං; දතසන්ධාය

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි දත ඤාණං
චිත්තවිප්පයුත්තං චිත්තවිප්පයුත්දතසුරූපාදීසු අඤ්ඤතරං සියා’’ති දචොදෙතුං 

රූපන්තිආදිමාහ. ඉතදරො පටික්ඛිපති. දසසං දහට්ඨා වුත්තනයදමව.

පරිදයොසාදන පන පඤ්ඤවාති පුට්දඨො පටිලාභවදසන තං පවත්තිං ඉච්ඡති, 
තස්මා පටිජානාතීති. 

ඤාණංචිත්තවිප්පයුත්තන්තිකථාවණ්ණනා. 

6. ඉෙංදුක්ඛන්තිකථාවණ්ණනා 

618-820. ඉොනි ඉෙං දුක්ඛන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං 

‘‘දලොකුත්තරමග්ගක්ඛදණ දයොගාවචදරො ඉෙං දුක්ඛන්ති වාචං භාසති, 
එවමස්සඉෙං දුක්ඛන්තිවාචංභාසදතොචඉෙං දුක්ඛන්තිඤාණංපවත්තතී’’ති

ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, මග්ගක්ඛදණ
තථාවාචාභාසනං ඤාණප්පවත්තිඤ්චසන්ධායපටිඤ්ඤාඉතරස්ස.යස්මාපන

දසො දසසසච්චපටිසංයුත්තං වාචං පුථුජ්ජදනොව භාසති, න ච තස්ස තථා

ඤාණප්පවත්තීති ඉච්ඡති, තස්මා සමුෙයාදිපඤ්දහසු පටික්ඛිපති. රූපං 

අනිච්චන්තිආදි දුක්ඛපරියායෙස්සනවදසන වුත්තං. ඉතදරො පන සකසමදය
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තාදිසං දවොහාරං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති. ඉති ච ෙන්ති චාතිආදි යදි තස්ස

දුක්දඛඤාණංපවත්තති, ඉ-කාර ෙං-කාර දු-කාරඛ-කාදරසුපටිපාටියාචතූහි

ඤාදණහි පවත්තිතබ්බන්ති ෙස්දසතුං වුත්තං. ඉතදරො පන තථා න ඉච්ඡති, 
තස්මා පටික්ඛිපති. 

ඉෙංදුක්ඛන්තිකථාවණ්ණනා. 

7. ඉද්ධිබලකථාවණ්ණනා 

621-624. ඉොනි ඉද්ධිබලකථා නාම දහොති. තත්ථ
ඉද්ධිපාෙභාවනානිසංසස්ස අත්ථං අදයොනිදසො ගදහත්වා ‘‘ඉද්ධිබදලන

සමන්නාගදතොකප්පංතිට්දඨයයා’’තිදයසං ලද්ධි, දසයයථාපිමහාසංඝිකානං; 

දත සන්ධාය ඉද්ධිබකලන සමන්නාගකෙො ෙප්පං තිට්කඨයයාති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස.තත්ථකප්දපොනාමමහාකප්දපො, කප්දපකදෙදසො, ආයුකප්දපොති

තිවිදධො. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛදව, කප්පස්ස අසඞ්දඛයයයානී’’ති (අ. නි.

4.156) එත්ථහිමහාකප්දපොවකප්දපොතිවුත්දතො. ‘‘බ්රහ්මකායිකානංදෙවානං

කප්දපො ආයුප්පමාණ’’න්ති (අ. නි. 4.123) එත්ථ කප්දපකදෙසා. ‘‘කප්පං

නිරයම්හිපච්චති, කප්පංසග්ගම්හිදමොෙතී’’ති(චූළව.354) එත්ථආයුකප්දපො.
ආයුකප්පනං ආයුවිධානං කම්මස්ස විපාකවදසන වා වස්සගණනාය වා 

ආයුපරිච්දඡදෙොති අත්දථො. දතසු මහාකප්පං සන්ධාය පුච්ඡති, ඉතදරො
පටිජානාති. 

අථනංසකවාදී‘‘සදචදතඉද්ධිබදලනසමන්නාගදතො, ‘දයොචිරංජීවති, 

දසො වස්සසතං අප්පං වා භිදයයො’ති (සං. නි. 2.143) එවං පරිච්ඡින්නා
ආයුකප්පා උද්ධං මහාකප්පං වා මහාකප්දපකදෙසං වා ජීදවයය 

ඉද්ධිමයිදකනස්ස ආයුනා භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං ඉද්ධිමයිකෙො කසො 

ආයූතිආදිමාහ. ඉතදරො ‘‘ජීවිතින්ද්රියං නාම ඉද්ධිමයිකං නත්ථි, 
කම්මසමුට්ඨානදමවා’’ති වුත්තත්තා පටික්ඛිපති. දකො පදනත්ථ ඉද්ධිමදතො

විදසදසො, නනු අනිද්ධිමාපිආයුකප්පං තිට්දඨයයාති? අයංවිදසදසො–ඉද්ධිමා 
හි යාවතායුකං ජීවිතප්පවත්තියා අන්තරායකදර ධම්දම ඉද්ධිබදලන

පටිබාහිත්වා අන්තරාඅකාලමරණංනිවාදරතුංසක්දකොති, අනිද්ධිමදතොඑතං
බලංනත්ථි.අයදමදතසං විදසදසො. 

අතීෙංඅනාගෙන්තිඉෙංඅවිදසදසනකප්පං තිට්දඨයයාතිපටිඤ්ඤාතත්තා

දචොදෙති. ද්දව ෙප්කපතිආදි ‘‘යදි ඉද්ධිමා ජීවිතපරිච්දඡෙං අතික්කමිතුං

සක්දකොති, නදකවලං එකං අදනදකපිකප්දප තිට්දඨයයා’’ති දචොෙනත්ථං

වුත්තං. උප්පන්කනො ඵස්කසොතිආදි න සබ්බං ඉද්ධියා ලබ්භති, ඉද්ධියා
අවිසදයොපිඅත්ථීති ෙස්දසතුංවුත්තං.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 
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පටුන 

ඉද්ධිබලකථාවණ්ණනා. 

8. සමාධිකථාවණ්ණනා 

625-626. ඉොනි සමාධිකථානාමදහොති.තත්ථදයසං එකචිත්තක්ඛදණ 
උප්පන්නාපි එකග්ගතා සමාධානට්දඨන සමාධීති අග්ගදහත්වා ‘‘සත්ත

රත්තින්දිවානි එකන්තසුඛපටිසංදවදී විහරිතු’’න්තිආදිවචනං (ම. නි. 1.180) 

නිස්සාය ‘‘චිත්තසන්තති සමාධී’’තිලද්ධි, දසයයථාපිසබ්බත්ථිවාොනඤ්දචව

උත්තරාපථකානඤ්ච; දත සන්ධාය චිත්ෙසන්ෙතීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි චිත්තසන්තති සමාධි, චිත්තසන්තති නාම

අතීතාපි අත්ථි, අනාගතාපි අත්ථි. න හි එකං පච්චුප්පන්නචිත්තදමව

චිත්තසන්තති නාම දහොති, කිං දත සබ්බාපි සා සමාධී’’ති දචොදෙතුං 

අතීොතිආදිමාහ, ඉතදරොතථාඅනිච්ඡන්දතො පටික්ඛිපති. 

නනු අතීෙං නිරුද්ධන්තිආදි ‘‘චිත්තසන්තතියං පච්චුප්පන්නදමව චිත්තං

කිච්චකරං, අතීතානාගතං නිරුද්ධත්තා අනුප්පන්නත්තා ච නත්ථි, කථං තං 

සමාධි නාම දහොතී’’ති ෙස්දසතුං වුත්තං. එෙචිත්ෙක්ඛණිකෙොති පුච්ඡා

පරවාදිස්ස. තදතො යා සකසමදය ‘‘සමාධිං, භික්ඛදව, භාදවථා’’තිආදීසු 

පච්චුප්පන්නකුසලචිත්තසම්පයුත්තා එකග්ගතා සමාධීති වුත්තා, තං සන්ධාය 

පටිඤ්ඤාසකවාදිස්ස. චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගීතිආදි ‘‘එකචිත්තක්ඛණිදකො’’ති

වචනමත්තංගදහත්වාඡදලනවුත්තං, දතදනවසකවාදිනා පටික්ඛිත්තං. නනු

වුත්ෙං භගවොති සුත්තං පුරිමපච්ඡිමවදසන පවත්තමානස්ස සමාධිස්ස

අබ්දබොකිණ්ණතං සාදධති, නසන්තතියාසමාධිභාවං, තස්මාඅසාධකන්ති. 

සමාධිකථාවණ්ණනා. 

9. ධම්මට්ඨිතතාකථාවණ්ණනා 

627. ඉොනි ධම්මට්ඨිතතාකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘ඨිතාව සා ධාතූ’’ති

වචනංනිස්සාය ‘‘පටිච්චසමුප්පාෙසඞ්ඛාතාධම්මට්ඨිතතානාමඑකාඅත්ථි, සා

චපරිනිප්ඵන්නා’’ති දයසංලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානං; දතසන්ධායපුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි පරිනිප්ඵන්නානං අවිජ්ජාදීනං

අඤ්ඤා ධම්මට්ඨිතතානාමපරිනිප්ඵන්නාඅත්ථි, තායපිචදත ධම්මට්ඨිතතාය

අඤ්ඤා ඨිතතා පරිනිප්ඵන්නාආපජ්ජතී’’ති දචොදෙතුං ොය ඨිෙොතිආදිමාහ.
පරවාදී එවරූපාය ලද්ධියා අභාදවන පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො
අනන්තරපච්චයතඤ්දචව අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතඤ්ච සන්ධාය පටිජානාති. 
දසසංදහට්ඨාවුත්තනයත්තාඋත්තානත්ථදමවාති. 

ධම්මට්ඨිතතාකථාවණ්ණනා. 
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10. අනිච්චතාකථාවණ්ණනා 

628. ඉොනි අනිච්චතාකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘අනිච්චානං රූපාදීනං

අනිච්චතාපි රූපාෙදයො විය පරිනිප්ඵන්නා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

අන්ධකානං; දතසන්ධාය පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං‘‘යදි

දත රූපාෙදයො විය අනිච්චතා පරිනිප්ඵන්නා, තස්සාපි අඤ්ඤාය

පරිනිප්ඵන්නාය අනිච්චතාය භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං ොය

අනිච්චොයාතිආදිමාහ. ඉතදරො ද්වින්නං අනිච්චතාය එකදතො අභාදවන

පටික්ඛිපිත්වාපුනයස්මාසාඅනිච්චතානිච්චානදහොති, දතදනවඅනිච්දචන

සද්ධිංඅන්තරධායති, තස්මාපටිජානාති.අථස්සසකවාදීදලදසොකාසං අෙත්වා

යාදතනදුතියාඅනිච්චතාපටිඤ්ඤාතා, තායපිතදතො පරායපීතිපරම්පරවදසන

අනුපච්දඡෙදෙොසං ආදරොදපන්දතො ොය ොකයවාතිආදිමාහ. ජරා 

පරිනිප්ඵන්නාතිආදි යස්මා උප්පන්නස්ස ජරාමරණදතො අඤ්ඤා අනිච්චතා

නාම නත්ථි, තස්මා අනිච්චතාවිභාගානුයුඤ්ජනවදසන වුත්තං. තත්රාපි
පරවාදිදනොපුරිමනදයදනවපටිඤ්ඤාච පටික්දඛදපොචදවදිතබ්දබො. 

629. රූපං පරිනිප්ඵන්නන්තිආදි දයසං සා අනිච්චතා, දතහි සද්ධිං 
සංසන්ෙනත්ථං වුත්තං. තත්ථ ‘‘යථා පරිනිප්ඵන්නානං රූපාදීනං

අනිච්චතාජරාමරණානි අත්ථි, එවං පරිනිප්ඵන්නානං අනිච්චතාදීනං තානි
නත්ථී’’තිමඤ්ඤමාදනොඑකන්දතන පටික්ඛිපතිදයවාති. 

අනිච්චතාකථාවණ්ණනා. 

එකාෙසදමොවග්දගො. 

12. ද්වාෙසමවග්කගො 

1. සංවදරොකම්මන්තිකථාවණ්ණනා 

630-632. ඉොනි සංවදරො කම්මන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘චක්ඛුනා

රූපංදිස්වානිමිත්තග්ගාහී දහොති, න නිමිත්තග්ගාහීදහොතී’’තිසුත්තංනිස්සාය

‘‘සංවදරොපිඅසංවදරොපිකම්ම’’න්තිදයසං ලද්ධි, දසයයථාපිමහාසංඝිකානං; 

දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. 

අථ නං යා සකසමදය දචතනා ‘‘කම්ම’’න්ති වුත්තා යථා සා 

කායවචීමදනොද්වාදරසුපවත්තමානාකායකම්මාදිනාමංලභති, තථා‘‘යදිදත

සංවදරො කම්මං, දසොපි චක්ඛුන්ද්රියාදීසු පවත්තමාදනො චක්ඛුකම්මාදිනාමං

ලදභයයා’’ති දචොදෙතුං චක්ඛුන්ද්රියසංවකරො චක්ඛුෙම්මන්තිආදිමාහ. ඉතදරො
තාදිසං සුත්තපෙං අපස්සන්දතො චතූසු ද්වාදරසු පටික්ඛිපිත්වා පඤ්චදම
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කායද්වාදර පසාෙකායං සන්ධාය පටික්ඛිපති, විඤ්ඤත්තිකායං සන්ධාය
පටිජානාති. දසො හි පසාෙකායම්පි විඤ්ඤත්තිකායම්පි කායින්ද්රියන්ත්දවව

ඉච්ඡති. මදනොද්වාදරපි විපාකද්වාරං සන්ධාය පටික්ඛිපති, කම්මද්වාරං
සන්ධාය පටිජානාති. අසංවදරපි එදසව නදයො. ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිස්වා’’ති

සුත්තංදතසුද්වාදරසුසංවරාසංවරදමවදීදපති, න තස්සකම්මභාවං, තස්මා
අසාධකන්ති. 

සංවදරොකම්මන්තිකථාවණ්ණනා. 

2. කම්මකථාවණ්ණනා 

633-635. ඉොනි කම්මකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘නාහං, භික්ඛදව, 

සඤ්දචතනිකානං කම්මාන’’න්ති(අ.නි.10.217) සුත්තපෙංනිස්සාය‘‘සබ්බං 

කම්මං සවිපාක’’න්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසංඝිකානං; දතසං

‘‘දචතනාහං, භික්ඛදව, කම්මංවොමී’’ති(අ.නි.6.63) සත්ථාරාඅවිදසදසන

දචතනා ‘‘කම්ම’’න්ති වුත්තා; සා ච කුසලාකුසලාව සවිපාකා, අබයාකතා

අවිපාකාති ඉමං විභාගං ෙස්දසතුං සබ්බං ෙම්මන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. පුන සබ්බා කචෙනාති පඤ්දහසු අබයාකතං සන්ධාය

පටික්දඛදපො, කුසලාකුසදල සන්ධාය පටිඤ්ඤා දවදිතබ්බා. 

විපාොබයාෙොතිආදි සවිපාකාවිපාකදචතනං සරූදපන ෙස්දසතුං වුත්තං. 

දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමව. ‘‘නාහං, භික්ඛදව’’ති සුත්තං සති පච්චදය 

දිට්ඨධම්මාදීසුවිපාකපටිසංදවෙනංසන්ධායවුත්තං, තස්මාඅසාධකන්ති. 

කම්මකථාවණ්ණනා. 

3. සද්දෙොවිපාදකොතිකථාවණ්ණනා 

636-637. ඉොනි සද්දෙොවිපාදකොතිකථානාමදහොති.තත්ථ ‘‘දසොතස්ස 
කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා උස්සන්නත්තා විපුලත්තා බ්රහ්මස්සදරො 

දහොතී’’තිආදීනි (දී.නි. 3.236) අදයොනිදසො ගදහත්වා ‘‘සද්දෙො විපාදකො’’ති

දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසංඝිකානං; දතසං ‘‘කම්මසමුට්ඨානා
අරූපධම්මාව විපාකාති නාමං ලභන්ති. රූපධම්දමසු පනායං දවොහාදරො

නත්ථී’’ති ෙස්දසතුං පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. 

සුඛකවෙනීකයොතිආදි‘‘විපාදකොනාමඑවරූදපො දහොතී’’තිෙස්සනත්ථංවුත්තං.
‘‘දසො තස්ස කම්මස්සා’’ති සුත්තං ලක්ඛණපටිලාභෙස්සනත්ථං වුත්තං.

මහාපුරිදසො හි කම්මස්ස කතත්තා සුචිපරිවාදරොපි දහොති, න ච පරිවාදරො

විපාදකො, තස්මාඅසාධකදමතන්ති. 

සද්දෙොවිපාදකොතිකථාවණ්ණනා. 
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4. සළායතනකථාවණ්ණනා 

638-640. ඉොනි සළායතනකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා සළායතනං

කම්මස්ස කතත්තාඋප්පන්නං, තස්මා‘‘විපාදකො’’තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපි

මහාසංඝිකානං; දත සන්ධාය චක්ඛායෙනං විපාකෙොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසං දහට්ඨා වුත්තනයදමව. සළායෙනං විපාකෙොති

එත්ථ මනායතනං සියා විපාදකො. දසසානි දකවලං කම්මසමුට්ඨානානි, න
විපාදකො.තස්මා අසාධකදමතන්ති. 

සළායතනකථාවණ්ණනා. 

5. සත්තක්ඛත්තුපරමකථාවණ්ණනා 

541-545. ඉොනි සත්තක්ඛත්තුපරමකථා නාම දහොති, තත්ථ යස්මා 

‘‘සත්තක්ඛත්තුපරදමො’’ති වුත්තං, තස්මා ‘‘සත්තක්ඛත්තුපරදමො පුග්ගදලො

සත්තක්ඛත්තුපරමතාය නියදතො’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

උත්තරාපථකානං; දතසං ඨදපත්වා ‘‘අරියමග්ගං අඤ්දඤො තස්ස නියදමො

නත්ථි, දයනදසොසත්තක්ඛත්තුපරමතායනියදතොභදවයයා’’තිඉමංවිභාගං

ෙස්දසතුංපුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. 

මාො ජීවිොතිආදීසු අයමධිප්පාදයො – ද්දව නියාමා සම්මත්තනියාදමො ච
මිච්ඡත්තනියාදමො ච. සම්මත්තනියාදමො අරියමග්දගො. දසො 
අවිනිපාතධම්මතඤ්දචව ඵලුප්පත්තිඤ්ච නියදමති. මිච්ඡත්තනියාදමො
ආනන්තරියකම්මං. තං අනන්තරා නිරයූපපත්තිං නියදමති. තත්ථ
සත්තක්ඛත්තුපරදමො දසොතාපත්තිමග්දගන අවිනිපාතධම්මතාය ච

ඵලුප්පත්තියාචනියමිදතො.දසසමග්ගනියාදමොපනස්සනත්ථි අනධිගතත්තා, 

ආනන්තරියම්පිකාතුංදසොඅභබ්දබො.ත්වංපනස්සනියාමංඉච්ඡසි, දතන තං
වොම–‘‘කිංදතදසොඉමිනාමිච්ඡත්තනියාදමනනියමිදතො’’ති. 

අභබ්කබො අන්ෙරාති පඤ්දහසු ආනන්තරියාභාවං සන්ධාය පටික්ඛිපති, 

සත්තක්ඛත්තුපරමං සන්ධාය පටිජානාති. අත්ථි කසො නියාකමොති පඤ්දහ 

සත්තක්ඛත්තුපරමතාය නියාමං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති. අත්ථි කෙ 

සතිපට්ඨානාතිආදිනියාමසඞ්ඛාදතමග්ගධම්දම ෙස්දසතුං වුත්තං. තස්ස පන 

පුන පඨමමග්ගානුප්පත්තිදතො දතපි නත්ථි, තස්මා පටික්ඛිපති. දසසදමත්ථ 

උත්තානත්ථදමව. නනු කසො සත්ෙක්ඛත්තුපරකමොති එත්ථ භගවා ‘‘අයං

පුග්ගදලො එත්තදක භදව සන්ධාවිත්වා පරිනිබ්බායිස්සති, අයං එත්තදක’’ති 

අත්තදනො ඤාණබදලන බයාකදරොති, න භවනියාමං නාම කිඤ්චි දතන
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සත්තක්ඛත්තුපරදමො, දකොලංදකොදලො, එකබීජී වාති වුත්තං, තස්මා
අසාධකදමතන්ති. 

සත්තක්ඛත්තුපරමකථාවණ්ණනා. 

646-647. දකොලංදකොලඑකබීජිකථාදයොපිඉමිනාවුපාදයනදවදිතබ්බා. 

දකොලංදකොලඑකබීජිකථාවණ්ණනා. 

8. ජීවිතාදවොදරොපනකථාවණ්ණනා 

648-649. ඉොනි ජීවිතාදවොදරොපනකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා

දෙොසසම්පයුත්දතන චිත්දතන පාණාතිපාදතො දහොති, දෙොදසො ච

දිට්ඨිසම්පන්නස්ස අප්පහීදනො, තස්මා ‘‘දිට්ඨිසම්පන්දනො සඤ්චිච්ච පාණං

ජීවිතා දවොදරොදපයයා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

පුබ්බදසලියාපරදසලියානං; දත සන්ධාය දිට්ඨිසම්පන්කනොති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. සඤ්චිච්ච මාෙරන්තිආදිපඤ්දහසු පන

‘‘අට්ඨානදමතං අනවකාදසො’’ති සුත්තභදයන පටික්ඛිපති. සත්ථරි

අගාරකවොතිආදි සත්ථාරාදීසු සගාරවස්ස සික්ඛාපෙස්ස
වීතික්කමාභාවෙස්සනත්ථංවුත්තං.ඉතදරොපනඅකුසලවදසන තස්සඅගාරදවො

නාම නත්ථීති පටික්ඛිපිත්වා සගාරවභාවඤ්ච සම්පටිච්ඡිත්වා පුන අගාරකවොති
පුට්දඨොදතසුදතසු කිච්දචසුපසුතතායවික්ඛිත්තානංඅසතියාඅමනසිකාදරන
දචතිදය අභිවාෙනපෙක්ඛිණකරණාභාවං සන්ධාය පටිජානාති. පුන 

ඔ කෙයයාතිආදිනානදයනපුට්දඨො තාදිසායකිරියාය සඤ්චිච්ච අකරණදතො 
පටික්ඛිපති.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

ජීවිතාදවොදරොපනකථාවණ්ණනා. 

9. දුග්ගතිකථාවණ්ණනා 

650-652. ඉොනි දුග්ගතිකථා නාම දහොති. තත්ථ දය දුග්ගතිඤ්ච
දුග්ගතිසත්තානං රූපාදිආරම්මණංතණ්හඤ්චාතිඋභයම්පි දුග්ගතීතිගදහත්වා
පුන තථා අවිභජිත්වා අවිදසදසදනව ‘‘දිට්ඨිසම්පන්නස්ස පහීනා දුග්ගතී’’ති

වෙන්ති, දසයයථාපි උත්තරාපථකා; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. ආපායිකෙ රූකප රජ්කජයයාතිආදි පරවාදිදනො ලද්ධියා 

දිට්ඨිසම්පන්නස්ස දුග්ගති අප්පහීනා, තස්ස වදසන දචොදෙතුං වුත්තං.

දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමව. නිරයංඋපපජ්කජයයාතිආදිදුග්ගතිපහානදමව 

දුග්ගතිගාමිනිතණ්හාපහානංවාදීදපති, නදුග්ගතිසත්තානංරූපාදිආරම්මණාය

තණ්හාය පහානං, තස්මාඅසාධකන්ති. 
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දුග්ගතිකථාවණ්ණනා. 

653. සත්තමභවිකකථායපි එදසවනදයොති. 

ද්වාෙසදමොවග්දගො. 

13. කෙරසමවග්කගො 

1. කප්පට්ඨකථාවණ්ණනා 

654-657. ඉොනි කප්පට්ඨකථානාමදහොති.තත්ථදයසං‘‘සඞ් ංසමග්ගං 

දභත්වාන, කප්පං නිරයම්හි පච්චතී’’ති ‘‘සකලම්පි කප්පං සඞ් දභෙදකො

නිරදය තිට්ඨතී’’තිලද්ධි, දසයයථාපිරාජගිරිකානං; දතසන්ධාය ෙප්පට්කඨොති

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. බුද්කධො ච කලොකෙති ඉෙං විනා

බුද්ධුප්පාදෙන සඞ් දභෙස්ස අභාවෙස්සනත්ථං වුත්තං. ෙප්කපො ච සණ්ඨාති

සඞ්ක ො ච භිජ්ජතීතිආදි ‘‘යදි දසො සකලං කප්පං තිට්ඨති, සණ්ඨහනදතො
පට්ඨාය තං කම්මං කත්වා තත්ථ උප්පජ්ජිත්වා තිට්දඨයයා’’ති ෙස්දසතුං

වුත්තං. අතීෙන්තිආදි දහට්ඨා වුත්තාධිප්පායදමව. ෙප්පට්කඨො ඉද්ධිමාති

පඤ්දහභාවනාමයං සන්ධාය පටික්ඛිපති, පරසමදය පනස්ස ජාතිමයං ඉද්ධිං

ඉච්ඡන්ති, තංසන්ධාය පටිජානාති. ඡන්දිද්ධිපාකෙොතිආදි ‘‘ජාතිමයාය ඉද්ධියා

ඉද්ධිමාති ලද්ධිමත්තදමතං, කිංදතන, යදිපනස්සඉද්ධිඅත්ථි, ඉමිනානදයන

ඉද්ධිපාොභාවිතා භදවයය’’න්තිදචොෙනත්ථංවුත්තං. ආපායිකෙොකනරයිකෙොති 
සුත්තංයංදසො එකංකප්පං අසීතිභාදගකත්වාතදතො එකභාගමත්තංකාලං

තිට්දඨයය, තං ආයුකප්පංසන්ධායවුත්තං, තස්මාඅසාධකන්ති. 

කප්පට්ඨකථාවණ්ණනා. 

2. කුසලපටිලාභකථාවණ්ණනා 

658-659. ඉොනි කුසලපටිලාභකථා නාම දහොති. තත්ථ කප්පට්දඨො
සකසමදය කාමාවචරකුසලදමව පටිලභති. දයන පන තං උපපත්තිං

පටිබාදහයය, තං මහග්ගතං දලොකුත්තරං වා න පටිලභති. දයසං පන ඉමං

විභාගං අකත්වා අවිදසදසදනව ‘‘දසො කුසලචිත්තං න පටිලභතී’’ති ලද්ධි, 

දසයයථාපි උත්තරාපථකානං; දතසං විභාගෙස්සදනන තං ලද්ධිං භින්දිතුං

පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

කුසලපටිලාභකථාවණ්ණනා. 
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3. අනන්තරාපයුත්තකථාවණ්ණනා 

660-662. ඉොනි අනන්තරාපයුත්තකථා නාම දහොති. තත්ථ
අනන්තරාපයුත්දතො නාම දයන ඛන්ධදභෙදතො අනන්තරා විපාකොයකං
මාතු ාතාදි ආනන්තරියකම්මං ආණත්තං. තත්ථ යස්ස නියතාය ආණත්තියා

ආණත්දතොතංකම්මංකරිස්සති, දසොඅත්ථසාධිකායදචතනායඋප්පාදිතත්තා 

මිච්ඡත්තනියදතො දහොති, අභබ්දබො සම්මත්තනියාමං ඔක්කමිතුං. යස්ස

අනියතාය ආණත්තියාආණත්දතො තංකම්මංකරිස්සති, දසො අත්ථසාධිකාය

දචතනාය අනුප්පාදිතත්තා න මිච්ඡත්තනියදතො, භබ්දබො සම්මත්තනියාමං
ඔක්කමිතුන්ති ඉෙං සකසමදය සන්නිට්ඨානං. දයසං පන ‘‘අනියතායපි

ආණත්තියාඅභබ්දබොදයවසම්මත්තනියාමංඔක්කමිතු’’න්ති ලද්ධි, දසයයථාපි

උත්තරාපථකානං; දතසං තං ලද්ධිං භින්දිතුං සකවාදී පුබ්බපක්ඛං ෙත්වා 

අනන්ෙරාපයුත්කෙොතිපරවාදිනාඅත්තානංපුච්ඡාදපති. දතදනත්ථපඨමපුච්ඡා

පරවාදිස්ස, අත්ථසාධිකදචතනාය අභාවං සන්ධාය පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස.
තදතො පරවාදී මාතු ාතාදිකම්මස්ස ආණත්තත්තාව ‘‘දසො

මිච්ඡත්තනියදතො’’ති මඤ්ඤති.තස්මා මිච්ඡත්ෙනියාමඤ්චාති පඤ්හංපුච්ඡති.
සකවාදීපනඑකස්සපුග්ගලස්සද්වින්නං නියාමානංඅදනොක්කන්තිමත්තදමව

සන්ධාය නක වන්ති පටික්ඛිපති. 

නනු ෙං ෙම්මන්ති මාතු ාතාදිකම්මං. තත්ථ අනියතාණත්තිං සන්ධාය
‘‘ආමන්තා’’ති පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. අනියතම්පි හි ආණත්තිං පදයොදජත්වා

ඨිතස්ස ‘‘අනනුච්ඡවිකං මයා කත’’න්ති කුක්කුච්චං උප්පජ්ජදතව, 

විප්පටිසාදරො ජායදතව.  ඤ්චීතිආදි කුක්කුච්චුප්පත්තිමත්තං ගදහත්වා
පරවාදිනාලද්ධිපතිට්ඨාපනත්ථංවුත්තං. 

661. ඉොනි යස්සඅනියතාණත්තිකස්සාපිඅනන්තරාපයුත්තස්සපරවාදිනා 

සම්මත්තනියාදමොක්කමනං පටිසිද්ධං, තදමව පුග්ගලං ගදහත්වා 

අනන්ෙරාපයුත්කෙො පුග්ගකලො අභබ්කබොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, අත්තදනො
ලද්ධිවදසන පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං සකවාදී ‘‘අභබ්දබො නාම

මාතු ාතාදිකම්මානං කාරදකො, කිං දත දතන තානි කම්මානි කතානී’’ති

දචොදෙතුං මාො ජීවිො කවොකරොපිොතිආදිමාහ. ඉතදරො දතසං වත්ථූනං
අදරොගතායතථාරූපංකිරියංඅපස්සන්දතො‘‘නදහව’’න්තිපටික්ඛිපති. 

ෙංෙම්මංපටිසං රිත්වාති අනියතාණත්තිකම්මංසන්ධායවුත්තං.තඤ්හි
‘‘මා දඛො මයා ආණත්තං ආකාසී’’ති ආණත්තං නිවාදරන්දතන පටිසංහටං

නාම දහොති. පටිසංහටත්තාදයව දචත්ථ කුක්කුච්චං පටිවිදනොදිතං, 
විප්පටිසාදරො පටිවිනීදතො නාම දහොති. එවං සන්දතපි පදනත්ථ
පුරිමාණත්තියාදයව නියතභාවං මඤ්ඤමාදනො පරවාදී ‘‘ආමන්තා’’ති
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පටුන 

පටිජානාති.අථනංසකවාදීතස්සකම්මස්ස පටිසංහටභාවංසම්පටිච්ඡාදපත්වා

අත්තදනොලද්ධිංපතිට්ඨාදපත්වා  ඤ්චීතිආදිමාහ. 

662. පුන අනන්ෙරාපයුත්කෙොති පරිදයොසානපඤ්දහ පඨමපඤ්දහ විය

පුච්ඡා පරවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. නනු ෙං ෙම්මන්ති අනුදයොදගො

පරවාදිස්ස, පටිසංහටකාලදතො පුබ්දබ පයුත්තකාලං සන්ධාය පටිඤ්ඤා 
සකවාදිස්ස. පයුත්තපුබ්බතාමත්තං ගදහත්වා අනියතාණත්තිවදසන හඤ්චීති 

ලද්ධිපතිට්ඨාපනං පරවාදිස්ස. අයං පන ලද්ධි අදයොනිදසො පතිට්ඨිතත්තා 
අප්පතිට්ඨිතාවදහොතීති. 

අනන්තරාපයුත්තකථාවණ්ණනා. 

4. නියතස්සනියාමකථාවණ්ණනා 

663-664. ඉොනි නියතස්ස නියාමකථා නාම දහොති. තත්ථ දුවිදධො

නියාදමො – මිච්ඡත්තනියාදමො ච ආනන්තරියකම්මං, සම්මත්තනියාදමො ච
අරියමග්දගො. ඉදමද්දව නියාදමඨදපත්වාඅඤ්දඤොනියාදමොනාමනත්ථි.
සබ්දබපි හි දසසා දතභූමකධම්මා අනියතා නාම. දතහි සමන්නාගදතොපි 
අනියදතොදයව. බුද්දධහි පන අත්තදනො ඤාණබදලන ‘‘අයං සත්දතො
අනාගදතදබොධිංපාපුණිස්සතී’’තිබයාකදතොදබොධිසත්දතො පුඤ්ඤුස්සෙත්තා
නියදතොති වුච්චති. ඉති ඉමං දවොහාරමත්තං ගදහත්වා ‘‘පච්ඡිමභවිදකො 
දබොධිසත්දතො තාය ජාතියා භබ්දබො ධම්මං අභිසදමතු’’න්ති අධිප්පාදයන

‘‘නියදතො නියාමං ඔක්කමතී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි 

පුබ්බදසලියාපරදසලියානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. මිච්ඡත්ෙනියකෙොතිආදි අඤ්දඤන නියාදමන නියතස්ස 

අඤ්ඤනියාමාභාවෙස්සනත්ථං වුත්තං. පුබ්කබ මග්ගං භාකවත්වාතිආදි

නියාමප්පදභෙෙස්සනත්ථං වුත්තං. සතිපට්ඨානන්තිආදි එකස්මිම්පි නියාදම

ධම්මප්පදභෙෙස්සනත්ථං වුත්තං. භබ්කබො කබොධිසත්කෙොති වචනං දකවලං

දබොධිසත්තස්ස භබ්බතං දීදපති, න නියතස්ස නියාදමොක්කමනං, තස්මා
අසාධකං. දසො හි පුබ්දබ එදකනපි නියතධම්දමන අනියදතො දබොධිමූදල
සච්චෙස්සදනනනියාමංඔක්කන්දතොති. 

නියතස්සනියාමකථාවණ්ණනා. 

5. නිවුතකථාවණ්ණනා 

665-667. ඉොනි නිවුතකථා නාම දහොති. තත්ථ සුද්ධස්ස
සුද්ධකිච්චාභාවදතොනීවරදණහිනිවුදතො ඔඵුදටොපරිදයොනද්දධොචනීවරණං

ජහතීති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය 
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නිවුකෙොතිපුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. රත්කෙො රාගන්තිආදි

නිවුතස්ස නීවරණජහදන දෙොසෙස්සනත්ථං වුත්තං. පරිසුද්කධ

පරිකයොොකෙතිආදි වික්ඛම්භනවිසුද්ධියා විසුද්ධස්ස 

සමුච්දඡෙවිසුද්ධිෙස්සනත්ථං වුත්තං. ෙස්ස එවං ජානකෙොතිආදි ජානදතො

පස්සදතො ආසවක්ඛයං දීදපති, න නිවුතස්ස නීවරණජහනං, තස්මා
අසාධකන්ති. 

නිවුතකථාවණ්ණනා. 

6. සම්මුඛීභූතකථාවණ්ණනා 

668-670. ඉොනි සම්මුඛීභූතකථා නාම දහොති. තත්ථ සම්මුඛීභූකෙොති
සංදයොජනානං සම්මුඛීභාවං දතහි සමඞ්ගීභාවං උපගදතො. දසසදමත්ථ
නිවුතකථාසදිසදමවාති. 

සම්මුඛීභූතකථාවණ්ණනා. 

7. සමාපන්දනොඅස්සාදෙතීතිකථාවණ්ණනා 

671-673. ඉොනි සමාපන්දනො අස්සාදෙතීතිකථා නාම දහොති. තත්ථ

‘‘පඨමංඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, දසො තෙස්සාදෙතී’’තිආදිවචනං (අ. නි.

4.123) නිස්සාය ‘‘සමාපන්දනො අස්සාදෙති, සා චස්ස ඣානනිකන්ති

ඣානාරම්මණාදහොතී’’තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානං, දතසන්ධාය 

සමාපන්කනොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. ෙං ඣානං ෙස්ස

ඣානස්ස ආරම්මණන්ති පඤ්දහසු තස්දසව තොරම්මණතං අපස්සන්දතො

සුත්තවිදරොධභදයන පටික්ඛිපති, ‘‘තෙස්සාදෙතී’’තිවචනමත්දතනපටිජානාති. 

කසො ෙෙස්සාකෙතීති සුත්තං ඣානලාභිදනො ඣානා වුට්ඨාය ඣානස්සාෙං

සාදධති, න අන්දතොසමාපත්තියංදයව ඣානනිකන්තියා ඣානාරම්මණතං, 
තස්මාඅසාධකන්ති. 

සමාපන්දනොඅස්සාදෙතීතිකථාවණ්ණනා. 

8. අසාතරාගකථාවණ්ණනා 

674. ඉොනි අසාතරාගකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘යංකිඤ්චිදවෙනංදවදෙති

සුඛංවා දුක්ඛංවා අදුක්ඛමසුඛංවා, දසොතංදවෙනංඅභිනන්ෙතිඅභිවෙතී’’ති

(ම.නි.1.409) සුත්දතදිට්ඨාභිනන්ෙනවදසනවුත්තං. ‘‘අභිනන්ෙතී’’තිවචනං

නිස්සාය ‘‘දුක්ඛදවෙනායපිරාගස්සාෙවදසන අභිනන්ෙනාදහොති.තස්මා අත්ථි

අසාතරාදගො’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය 
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අත්ථි අසාෙරාකගොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. තත්ථ අසාෙරාකගොති අසාදත

දුක්ඛදවෙයිදත ‘‘අදහො වත දම එතදෙව භදවයයා’’ති රජ්ජනා. ආමන්ොති
ලද්ධිවදසනපටිඤ්ඤාඉතරස්ස.දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමව. 

675. කසො ෙං කවෙනං අභිනන්ෙතීති සුත්දත පන විනිවට්දටත්වා 

දුක්ඛදවෙනදමව ආරබ්භ රාගුප්පත්ති නාම නත්ථි, සමූහග්ගහදණන පන
දවෙයිතලක්ඛණං ධම්මං දුක්ඛදවෙනදමව වා අත්තදතො සමනුපස්සන්දතො

දිට්ඨිමඤ්ඤනාසඞ්ඛාතාය දිට්ඨාභිනන්ෙනාය දවෙනං අභිනන්ෙති, දුක්ඛාය

දවෙනායවිපරිණාමංඅභිනන්ෙති, දුක්ඛායදවෙනායඅභිභූදතොතස්සාපටිපක්ඛං
කාමසුඛං පත්ථයන්දතොපි දුක්ඛදවෙනං අභිනන්ෙතිනාම. එවං දුක්ඛදවෙනාය
අභිනන්ෙනාදහොතීති අධිප්පාදයො.තස්මාඅසාධකදමතංඅසාතරාගස්සාති. 

අසාතරාගකථාවණ්ණනා. 

9. ධම්මතණ්හාඅබයාකතාතිකථාවණ්ණනා 

676-680. ඉොනි ධම්මතණ්හා අබයාකතාතිකථා නාම දහොති. තත්ථ
රූපතණ්හා…දප.…ධම්මතණ්හාති ඉමාසු ඡසුතණ්හාසු යස්මා සබ්බපච්ඡිමා

තණ්හාධම්මතණ්හාතිවුත්තා, තස්මාසා අබයාකතාතිදයසංලද්ධි, දසයයථාපි

පුබ්බදසලියානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.

දසසපඤ්හානං පාළියා අත්දථො නියයාති. ොමෙණ් ාතිආදීහි තීහි
දකොට්ඨාදසහිඡපිතණ්හා සඞ්ඛිපිත්වා ෙස්සිතා.රූපාදීසුහිඡසුආරම්මදණසු
කාමස්සාෙවදසනපවත්තාතණ්හා කාමතණ්හා.‘‘භවිස්සතිඅත්තාචදලොදකො

චා’’ති සස්සතදිට්ඨිසහගතා තණ්හා භවතණ්හා. ‘‘න භවිස්සතී’’ති

උච්දඡෙදිට්ඨිසහගතා තණ්හා විභවතණ්හාති. නනු සා ධම්මෙණ් ාති පෙං

තණ්හාය ධම්මාරම්මණං ආරබ්භ පවත්තිං දීදපති, න අබයාකතභාවං තස්මා
අසාධකන්ති. 

ධම්මතණ්හාඅබයාකතාතිකථාවණ්ණනා. 

10. ධම්මතණ්හානදුක්ඛසමුෙදයොතිකථාවණ්ණනා 

681-685. ඉොනි ධම්මතණ්හානදුක්ඛසමුෙදයොතිකථානාමදහොති.තත්රාපි 

යස්මා සා ධම්මතණ්හාති වුත්තා, තස්මා න දුක්ඛසමුෙදයොති දයසං ලද්ධි, 

දසයයථාපි පුබ්බදසලියානංදයව; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා
ඉතරස්ස.දසසං පුරිමකථාසදිසදමවාති. 

ධම්මතණ්හානදුක්ඛසමුෙදයොතිකථාවණ්ණනා. 
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දතරසදමොවග්දගො. 

14. චුද්ෙසමවග්කගො 

1. කුසලාකුසලපටිසන්ෙහනකථාවණ්ණනා 

686-690. ඉොනි කුසලාකුසලපටිසන්ෙහනකථානාමදහොති. තත්ථකුසලං

වාඅකුසලස්ස, අකුසලංවාකුසලස්සඅනන්තරාඋප්පජ්ජනකංනාමනත්ථීති 
දතසං අඤ්ඤමඤ්ඤං පටිසන්ධානං න යුජ්ජති. දය පන යස්මා

එකවත්ථුස්මිඤ්දඤව රජ්ජති විරජ්ජති ච, තස්මා තං අඤ්ඤමඤ්ඤං

පටිසන්ෙහතීතිලද්ධිංගදහත්වා ඨිතා, දසයයථාපිමහාසඞ්ඝිකා; දතසන්ධාය

පුච්ඡා සකවාදිස්ස; පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. ආවට්ටනා පණිධීති උභයං
ආවජ්ජනස්දසව නාමං. තඤ්හි භවඞ්ගං ආවට්දටතීති ආවට්ටනා.
භවඞ්ගාරම්මණදතොඅඤ්ඤස්මිංආරම්මදණචිත්තංපණිෙහති ඨදපතීතිපණිධි. 

කුසලංඅනාවට්කටන්ෙස්සාතියංතං අකුසලානන්තරංපටිසන්ෙහන්තංකුසලං

උප්පජ්ජති, තං අනාවට්දටන්තස්ස උප්පජ්ජතීති පුච්ඡති. ඉතදරො පන විනා

ආවජ්ජදනන කුසලස්ස උප්පත්තිං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති. කුසලං

අකයොනිකසො මනසිෙකරොකෙොති ඉෙං යදි අකුසලානන්තරං කුසලං

උප්පජ්දජයය, අකුසලස්දසව ආවජ්ජදනන අදයොනිදසො මනසිකදරොදතො 

උප්පජ්දජයයාති දචොෙනත්ථං වුත්තං. දසසං යථාපාළිදමව නියයාති. නනු

යස්මිංකයවවත්ථුස්මින්තිවචනංඑකාරම්මදණ සරාගවිරාගුප්පත්තිංදීදපති, න

කුසලාකුසලානංඅනන්තරතං, තස්මාඅසාධකන්ති. 

කුසලාකුසලපටිසන්ෙහනකථාවණ්ණනා. 

2. සළායතනුප්පත්තිකථාවණ්ණනා 

691-692. ඉොනි සළායතනුප්පත්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ
උපපත්දතසිදයන පටිසන්ධිචිත්දතන සදහව ඔපපාතිකානං සළායතනං
උප්පජ්ජති. ගබ්භදසයයකානං අජ්ඣත්තිකායතදනසු
මනායතනකායායතනාදනවපටිසන්ධික්ඛදණ උප්පජ්ජන්ති.දසසානිචත්තාරි

සත්තසත්තතිරත්තිම්හි.තානිචදඛොදයනකම්මුනා පටිසන්ධිගහිතා, තස්දසව
අඤ්ඤස්ස වා කතත්තාති අයං සකසමදය වාදෙො. දයසං පන 

එකකම්මසම්භවත්තා සම්පන්නසාඛාවිටපානං රුක්ඛාදීනං අංකුදරො විය
බීජමත්තං සළායතනං මාතුකුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධික්ඛදණදයව උප්පජ්ජතීති

ලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානං; දත සන්ධාය සළායෙනන්ති පුච්ඡා 

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගීතිආදි සළායතදන සති

එවරූදපො හුත්වා ඔක්කදමයයාති දචොෙනත්ථං වුත්තං. මාතුකුච්ඡිගෙස්සාති



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

207 

පටුන 

පුච්ඡාපරවාදිස්ස.පරදතො මාතුකුච්ඡිගෙස්සපච්ඡාකෙසාතිපුච්ඡාසකවාදිස්ස.
දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමවාති. 

සළායතනුප්පත්තිකථාවණ්ණනා. 

3. අනන්තරපච්චයකථාවණ්ණනා 

693-697. ඉොනි අනන්තරපච්චයකථා නාම දහොති. තත්ථ නච්චගීතාදීසු
රූපෙස්සනසද්ෙසවනාදීනං ලහුපරිවත්තිතං දිස්වා ‘‘ඉමානි විඤ්ඤාණානි

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අනන්තරා උප්පජ්ජන්තී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සාති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. කසොෙවිඤ්ඤාණං රූපාරම්මණංකයවාති යදි

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරා උප්පජ්දජයය, විපාකමදනොධාතු විය

රූපාරම්මණංසියාතිදචොදෙතුං වුත්තං. චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූකපචඋප්පජ්ජති

කසොෙවිඤ්ඤාණන්ති පඤ්දහසු සුත්තාභාදවන පටික්ඛිපිත්වා

අනන්තරුප්පත්තිං සල්ලක්දඛන්දතො ලද්ධිවදසන පටිජානාති. ෙඤ්කඤව

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ෙං කසොෙවිඤ්ඤාණන්ති යථා පඨමජවනානන්තරං 

දුතියජවනංමදනොවිඤ්ඤාණභාදවනතඤ්දඤවදහොති, කිංදතතථා එතම්පි
ද්වයංඑකදමවාති පුච්ඡති.ඉමිනානදයනසබ්බවාදරසුඅත්දථොදවදිතබ්දබො. 

නච්චති ගායතීතිආදිවචනං ආරම්මණසදමොධාදන ලහුපරිවත්තිතාය 

දවොකිණ්ණභාවංදීදපති, නඅනන්තරපච්චයතං, තස්මාඅසාධකන්ති. 

අනන්තරපච්චයකථාවණ්ණනා. 

4. අරියරූපකථාවණ්ණනා 

698-699. ඉොනි අරියරූපකථානාම දහොති. තත්ථ සම්මාවාචාකම්මන්තා

රූපං, තඤ්ච දඛො ‘‘සබ්බං රූපං චත්තාරි ච මහාභූතානි චතුන්නඤ්ච

මහාභූතානංඋපාොයරූප’’න්ති(ම.නි.3.67) වචනදතොඋපාොයරූපන්තිදයසං

ලද්ධි, දසයයථාපි උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය අරියරූපං ම ාභූොනං

උපාොයාති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. තත්ථ අරියානං රූපං, අරියං වා රූපන්ති 

අරියරූපං.ආමන්ොතිලද්ධියංඨත්වාපටිඤ්ඤාඉතරස්ස. කුසලන්තිපුට්දඨො

ලද්ධිවදසදනව පටිජානාති. අනාසවපුච්ඡාදීසුපි එදසව නදයො. යං කිඤ්චි

රූපන්ති සුත්තං ඨදපත්වා භූතානි දසසරූපස්ස උපාොභාවං දීදපති, න

සම්මාවාචාකම්මන්තානං. දතසඤ්හි රූපමත්තඤ්දඤව අසිද්ධං, කුදතො

උපාොරූපතා; තස්මාඅසාධකන්ති. 

අරියරූපකථාවණ්ණනා. 
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5. අඤ්දඤොඅනුසදයොතිකථාවණ්ණනා 

700-701. ඉොනි අඤ්දඤො අනුසදයොතිකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා

පුථුජ්ජදනොකුසලාබයාකදතචිත්දත වත්තමාදනසානුසදයොතිවත්තබ්දබො, න

පරියුට්ඨිදතොති තස්මා අඤ්දඤො අනුසදයො, අඤ්ඤං පරියුට්ඨානන්ති දයසං

ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය අඤ්කඤො ොමරාගානුසකයොති
පුච්ඡා සකවාදිස්ස පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසං දහට්ඨා අනුසයකථායං

වුත්තනදයදනවදවදිතබ්බං. සානුසකයොතිආදිපනතස්මිංසමදයඅනුසයස්ස

අප්පහීනත්තා සානුසදයොති වත්තබ්බතං, අනුප්පන්නත්තා ච පරියුට්ඨිදතොති

අවත්තබ්බතං දීදපති, න අනුසයපරියුට්ඨානානං අඤ්ඤත්තං, තස්මා
අසාධකන්ති. 

අඤ්දඤොඅනුසදයොතිකථාවණ්ණනා. 

6. පරියුට්ඨානංචිත්තවිප්පයුත්තන්තිකථාවණ්ණනා 

702. ඉොනි පරියුට්ඨානං චිත්තවිප්පයුත්තන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ
යස්මා අනිච්චාදිදතො මනසිකදරොදතොපි රාගාෙදයො උප්පජ්ජන්ති. වුත්තම්පි

දචතං – ‘‘අප්දපකො, දභො භාරද්වාජ, අසුභදතොමනසිකරිස්සාමීතිසුභදතොව

මනසිකදරොතී’’ති (සං. නි. 4.127). තස්මා පරියුට්ඨානං චිත්තවිප්පයුත්තන්ති

දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානංදයව; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

පරියුට්ඨානංචිත්තවිප්පයුත්තන්තිකථාවණ්ණනා. 

7. පරියාපන්නකථාවණ්ණනා 

703-705. ඉොනි පරියාපන්නකථානාම දහොති. තත්ථ යස්මා කාමරාදගො

කාමධාතුං අනුදසති, කාමධාතුපරියාපන්දනොති ච වුච්චති, තස්මා
රූපරාගාරූපරාගාපි රූපධාතුඅරූපධාතුදයො අනුදසන්ති.

රූපධාතුඅරූපධාතුපරියාපන්නාදයව ච නාම දහොන්තීති දයසං ලද්ධි, 

දසයයථාපි අන්ධකානඤ්දචව සම්මිතියානඤ්ච; දත සන්ධාය රූපරාකගොති

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. තත්ථ අනුකසතීති යථා කාමරාදගො 

කාමවිතක්කසඞ්ඛාතං කාමධාතුං සහජාතවදසන අනුදසති, කිං දත එවං

රූපරාදගො රූපධාතුන්ති පුච්ඡති. පරියාපන්කනොති යථා ච දසො තිවිධාය

කාමධාතුයා කිදලසකාමවදසනපරියාපන්නත්තාකාමධාතුපරියාපන්දනො, කිං
දත එවං රූපරාදගොපි රූපධාතුපරියාපන්දනොති පුච්ඡති. ඉතදරො පනස්ස
අධිප්පායං අසල්ලක්දඛන්දතො දකවලං ලද්ධිවදසන ආමන්තාති පටිජානාති.
අථ නං තමත්ථං සල්ලක්ඛාදපතුං කුසලවිපාකකිරියසඞ්ඛාදතහි
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සමාපත්දතසියාදීහි සංසන්දිත්වා පුච්ඡිතුං සමාපත්කෙසිකයොතිආදිමාහ.

දසසදමත්ථ යථාපාළිදමව නියයාති. නනු ොමරාකගොතිආදිවචනම්පි

කාමරාගස්දසව කාමධාතුයං අනුසයභාවං පරියාපන්නතඤ්ච දීදපති, න
ඉතදරසංඉතරධාතූසූති. 

පරියාපන්නකථාවණ්ණනා. 

8. අබයාකතකථාවණ්ණනා 

706-708. ඉොනි අබයාකතකථා නාම දහොති. තත්ථ
විපාකකිරියරූපනිබ්බානසඞ්ඛාතං චතුබ්බිධං අබයාකතං අවිපාකත්තා

අබයාකතන්ති වුත්තං. දිට්ඨිගතං ‘‘සස්සදතො දලොදකොති දඛො, වච්ඡ, 

අබයාකතදමත’’න්ති (සං. නි. 4.416 දථොකං විසදිසං) සස්සතාදිභාදවන 
අකථිතත්තා. දයසං පන ඉමං විභාගං අග්ගදහත්වා පුරිමාබයාකතං විය

දිට්ඨිගතම්පි අබයාකතන්ති ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානඤ්දචව

උත්තරාපථකානඤ්ච; දතසං තං විභාගං ෙස්දසතුං දිට්ඨිගෙං අබයාෙෙන්ති

පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.දසසදමත්ථයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

අබයාකතකථාවණ්ණනා. 

9. අපරියාපන්නකථාවණ්ණනා 

709-710. ඉොනි අපරියාපන්නකථානාමදහොති.තත්ථයස්මාපුථුජ්ජදනො 

ඣානලාභීකාදමසුවීතරාදගොතිවත්තබ්දබොදහොති, නපනවිගතදිට්ඨිදකොති, 

තස්මාදිට්ඨිගතංඅපරියාපන්නන්තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානං; 

දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ 
යථාපාළිදමවනියයාතීති. 

අපරියාපන්නකථාවණ්ණනා. 

චුද්ෙසදමොවග්දගො. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

1. පච්චයතාකථාවණ්ණනා 

711-717. ඉොනි පච්චයතාකථා නාම දහොති. තත්ථ දයො ධම්දමො

දහතුපච්චදයන පච්චදයො, දසො දයසං දහතුපච්චදයන පච්චදයො, 
දතසඤ්දඤව යස්මා ආරම්මණානන්තරසමනන්තරපච්චදයන පච්චදයො න

දහොති, දයො වා ආරම්මණපච්චදයන පච්චදයො, දසො යස්මා දතසංදයව
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අනන්තරසමනන්තරපච්චදයන පච්චදයො න දහොති, තස්මා පච්චයතා 

වවත්ථිතාති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසඞ්ඝිකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා 

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.දසසදමත්ථයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

පච්චයතාකථාවණ්ණනා. 

2. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයකථාවණ්ණනා 

718-719. ඉොනි අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං

සමදය ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති අයදමව තන්ති, ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයාපි

අවිජ්ජා’’තිඅයංනත්ථි, තස්මා අවිජ්ජාවසඞ්ඛාරානංපච්චදයො, නපනසඞ්ඛාරා

අවිජ්ජායාති ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසඞ්ඝිකානං; දත සන්ධාය
අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදීනං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතාපි අත්ථීති ෙස්දසතුං පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අවිජ්ජා සඞ්ඛාකරනාති එත්ථ
අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාදරොව ගහිදතො. තස්මා සඞ්ඛාරපච්චයාපි අවිජ්ජාති එත්ථ
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤඅත්ථිඅවිගතසම්පයුත්තවදසන පච්චයතා දවදිතබ්බා. 

උපාොනපච්චයාපි ෙණ් ාති එත්ථ ඨදපත්වා කාමුපාොනං දසසානි තීණි
උපාොනානිඅවිජ්ජායසඞ්ඛාරාවියතණ්හායපච්චයා දහොන්තීතිදවදිතබ්බානි.

දසසං යථාපාළිදමවනියයාති. ජරාමරණපච්චයාතිපුච්ඡාපරවාදිස්ස, නාමරූපං 

විඤ්ඤාණපච්චයාතිසකවාදිස්සාති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයකථාවණ්ණනා. 

3. අද්ධාකථාවණ්ණනා 

720-721. ඉොනි අද්ධාකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘තීණිමානි, භික්ඛදව, 

කථාවත්ථූනී’’ති (අ. නි. 3.68) සුත්තං නිස්සාය කාලසඞ්ඛාදතො අද්ධා නාම 

පරිනිප්ඵන්දනො අත්ථීති දයසං ලද්ධි; දතසං ‘‘අද්ධා නාම දකොචි
පරිනිප්ඵන්දනො නත්ථි අඤ්ඤත්ර කාලපඤ්ඤත්තිමත්තා. රූපාෙදයො පන

ඛන්ධාව පරිනිප්ඵන්නා’’ති විභාගං ෙස්දසතුං අද්ධා පරිනිප්ඵන්කනොති පුච්ඡා 

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං‘‘සදචදසොපරිනිප්ඵන්දනො, රූපාදීසු

අදනන අඤ්ඤතදරන භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං රූපන්තිආදිමාහ. ඉතදරො 
පටික්ඛිපති.දසසංයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

අද්ධාකථාවණ්ණනා. 
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4. ඛණලයමුහුත්තකථාවණ්ණනා 

722-723. ඛණලයමුහුත්තකථාසුපි එදසව නදයො. සබ්දබපි දහදත
ඛණාෙදයොඅද්ධාපරියායාඑවාති. 

ඛණලයමුහුත්තකථාවණ්ණනා. 

5. ආසවකථාවණ්ණනා 

724-725. ඉොනි ආසවකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා චතූහි ආසදවහි

උත්තරිඅඤ්දඤොආසදවොනාමනත්ථි, දයනචත්තාදරොආසවා සාසවාසියුං, 

තස්මා චත්තාදරො ආසවා අනාසවාති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි දහතුවාොනං; 

දත සන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං‘‘යදිදතආසවා

අනාසවා, එවං සන්දත දතහි මග්ගාදිලක්ඛණප්පත්දතහි භවිතබ්බ’’න්ති

දචොදෙතුං මග්කගොතිආදිමාහ.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

ආසවකථාවණ්ණනා. 

6. ජරාමරණකථාවණ්ණනා 

726-727. ඉොනි ජරාමරණකථා නාම දහොති. තත්ථ ජරාමරණං නාම 
අපරිනිප්ඵන්නත්තා දලොකියන්ති වා දලොකුත්තරන්ති වා න වත්තබ්බං.
‘‘දලොකියා ධම්මා දලොකුත්තරා ධම්මා’’ති හි දුදක ජරාමරණං දනව

දලොකියපදෙ, න දලොකුත්තරපදෙ නිද්දිට්ඨං. තත්ථ දයසං ඉමං ලක්ඛණං

අනාදියිත්වා දලොකුත්තරානං ධම්මානං ජරාමරණං දලොකුත්තරන්ති ලද්ධි, 

දසයයථාපි මහාසඞ්ඝිකානං, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා
ඉතරස්ස.දසසදමත්ථයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

ජරාමරණකථාවණ්ණනා. 

7. සඤ්ඤාදවෙයිතකථාවණ්ණනා 

728-729. ඉොනි සඤ්ඤාදවෙයිතකථා නාම දහොති. තත්ථ

සඤ්ඤාදවෙයිතනිදරොධසමාපත්ති නාම න දකොචි ධම්දමො, චතුන්නං පන
ඛන්ධානං නිදරොදධො. ඉති සා දනව දලොකියා න දලොකුත්තරා. යස්මා පන 

දලොකියා න දහොති, තස්මා දලොකුත්තරාති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

දහතුවාොනංදයව; දත සන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.දසසං
පුරිමකථාසදිසදමවාති. 

සඤ්ඤාදවෙයිතකථාවණ්ණනා. 
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8. දුතියසඤ්ඤාදවෙයිතකථාවණ්ණනා 

730-731. ඉොනි යස්මා සා දලොකුත්තරා න දහොති, තස්මා දලොකියාති

දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි දහතුවාොනං, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 
පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.දසසංපුරිමසදිසදමවාති. 

දුතියසඤ්ඤාදවෙයිතකථාවණ්ණනා. 

9. තතියසඤ්ඤාදවෙයිතකථාවණ්ණනා 

732. ඉොනි යස්මා‘‘අසුදකොමරණධම්දමො, අසුදකොනමරණධම්දමො’’ති
සත්තානං මරණධම්මතාය නියාදමො නත්ථීති සඤ්ඤාදවෙයිතනිදරොධං

සමාපන්දනොපි කාලං කදරයයාති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි රාජගිරිකානං; 
දතසං සමාපන්නායපි මරණධම්මතාය මරණසමයඤ්ච අමරණසමයඤ්ච

ෙස්දසතුං පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං යස්මා කාලං 

කදරොන්තස්ස නාම මරණන්තිදකහි ඵස්සාදීහි භවිතබ්බං, තස්මා

දතනාකාදරනදචොදෙතුං අත්ථීතිආදිමාහ. 

අඵස්සෙස්සොලකිරියාතිආදීනිපුට්දඨො දසසසත්දතසන්ධායපටික්ඛිපති 

විසං ෙකමයයාතිආදීනි පුට්දඨො සමාපත්තිආනුභාවං සන්ධාය පටික්ඛිපති.
දුතියවාදර සරීරපකතිං සන්ධාය පටිජානාති. එවං සන්දත පන

සමාපත්තිආනුභාදවො නාම න දහොති, දතදනව න නිකරොධසමාපන්කනොති
අනුයුඤ්ජති. 

733-734. නොලංෙකරයයාතිපුච්ඡා පරවාදිස්ස. අත්ථිකසොනියාකමොති

පරවාදිස්ස පඤ්දහ පන යස්මා එවරූදපො නියාදමො නාම නත්ථි, තස්මා
පටික්ඛිපති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගීතිආදි සකවාදිනා ‘‘නියාදම අසන්දතපි

මරණසමදයදනව මරති, නාසමදයනා’’ති ෙස්දසතුං වුත්තං.

තත්රායමධිප්පාදයො – යදි නියාමාභාදවන කාලකිරියා භදවයය, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිදනොපි භදවයය. තදතො ‘‘පඤ්චහි විඤ්ඤාදණහි න

චවති, න උපපජ්ජතී’’ති සුත්තවිදරොදධො සියා. යථා පන

චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්ස කාලකිරියා න දහොති, තථා 
නිදරොධසමාපන්නස්සාපීති. 

තතියසඤ්ඤාදවෙයිතකථාවණ්ණනා. 
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10. අසඤ්ඤසත්තුපිකාකථාවණ්ණනා 

735. ඉොනි අසඤ්ඤසත්තුපිකාකථා නාම දහොති. තත්ථ
සඤ්ඤාවිරාගවදසන පවත්තභාවනා අසඤ්ඤසමාපත්තිපි නිදරොධසමාපත්තිපි
සඤ්ඤාදවෙයිතනිදරොධසමාපත්ති නාම. ඉති ද්දව 
සඤ්ඤාදවෙයිතනිදරොධසමාපත්තිදයො දලොකියා ච දලොකුත්තරා ච. තත්ථ 

දලොකියාපුථුජ්ජනස්සඅසඤ්ඤසත්තුපිකාදහොති, දලොකුත්තරාඅරියානං, සාච 
නාසඤ්ඤසත්තුපිකා. ඉමං පන විභාගං අකත්වා අවිදසදසන

සඤ්ඤාදවෙයිතනිදරොධසමාපත්ති අසඤ්ඤසත්තුපිකාති දයසං ලද්ධි, 

දසයයථාපිදහතුවාොනං; දතසන්ධායපුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.

අථ නං යස්මා අසඤ්ඤසමාපත්තිං සමාපන්නස්ස අදලොභාෙදයො අත්ථි, න

නිදරොධසමාපත්තිං, තස්මාදතසංවදසනදචොදෙතුං අත්ථීතිආදිමාහ. 

736. ඉධාපි අසඤ්ඤීතිපඤ්දහ ඉධ සඤ්ඤාවිරාගවදසනසමාපන්නත්තා 

අසඤ්ඤිතාඅනුඤ්ඤාතා, ෙත්රාපි අසඤ්ඤසත්දතදනව.තස්මා ඉමංපටිඤ්ඤං
ගදහත්වා ලද්ධිං පතිට්ඨදපන්දතන ඡදලන පතිට්ඨාපිතා දහොති. ඉධ වා 
නිදරොධසමාපත්තිං සන්ධාය අසඤ්ඤිතා අනුඤ්ඤාතා. තත්රාපි ඉදතො චුතස්ස
අනාගාමිදනො නිදරොධසමාපත්තිදමවතස්මාපිඉමායපටිඤ්ඤායපතිට්ඨාපිතා
ලද්ධි අප්පතිට්ඨිතාදයවාති. 

අසඤ්ඤසත්තුපිකාකථාවණ්ණනා. 

11. කම්මූපචයකථාවණ්ණනා 

737. ඉොනි කම්මූපචයකථානාමදහොති.තත්ථදයසංකම්මූපචදයො නාම

කම්මදතො අඤ්දඤො චිත්තවිප්පයුත්දතො අබයාකදතො අනාරම්මදණොති ලද්ධි, 

දසයයථාපි අන්ධකානඤ්දචව සම්මිතියානඤ්ච; දත සන්ධාය අඤ්ඤං 

ෙම්මන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි කම්මදතො 

අඤ්දඤො කම්මූපචදයො, ඵස්සාදිදතොපි අඤ්දඤන ඵස්සූපචයාදිනා

භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං අඤ්කඤො ඵස්කසොතිආදිමාහ. ඉතදරො ලද්ධියා
අභාදවන පටික්ඛිපති. 

738-739. ෙම්කමන ස ජාකෙොති පඤ්දහසු චිත්තවිප්පයුත්තං සන්ධාය

පටික්ඛිපති, චිත්තසම්පයුත්තං සන්ධාය පටිජානාති. කුසකලොති පඤ්දහසුපි 

චිත්තවිප්පයුත්තංසන්ධායපටිජානාති.පරදතො අකුසකලොතිපඤ්දහසුපිඑදසව
නදයො. 

740. සාරම්මකණොති පුට්දඨො පන එකන්තං අනාරම්මණදමව ඉච්ඡති, 

තස්මා පටික්ඛිපති. චිත්ෙං භිජ්ජමානන්තියො චිත්තං භිජ්ජමානං දහොති, තො
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කම්මං භිජ්ජතීති අත්දථො. භුම්මත්දථ වා පච්චත්තං, චිත්දත භිජ්ජමාදනති

අත්දථො.අයදමවවාපාදඨො.තත්ථයස්මා සම්පයුත්දතොභිජ්ජති, විප්පයුත්දතො

නභිජ්ජති, තස්මාපටිජානාතිදචව පටික්ඛිපතිච. 

741. ෙම්මම්හි ෙම්මූපචකයොති කම්දම සති කම්මූපචදයො, කම්දම වා 

පතිට්ඨිදතකම්මූපචදයො, කම්මූපචයදතොවවිපාදකොනිබ්බත්තති.තස්මිං පන
කම්දම නිරුද්දධයාවඅංකුරුප්පාොබීජංවියයාවවිපාකුප්පාොකම්මූපචදයො

තිට්ඨතීතිස්ස ලද්ධි, තස්මාපටිජානාති. ෙඤ්කඤවෙම්මං, කසොෙම්මූපචකයො, 

කසො ෙම්මවිපාකෙොතියස්මාකම්මම්හිකම්මූපචදයො, දසොචයාවවිපාකුප්පාො 

තිට්ඨතීතිස්ස ලද්ධි, තස්මා නං දතසං තිණ්ණම්පි එකත්තං පුච්ඡති විපාකෙො

සාරම්මකණොති ඉෙං විපාදකො විය විපාකධම්මධම්දමොපි 

ආරම්මණපටිබද්දධොදයවාති දචොෙනත්ථං පුච්ඡති. ඉතදරො පන

ලද්ධිවදසදනකං පටිජානාති, එකං පටික්ඛිපති. පටිදලොදමපි එදසව නදයො.
දසසදමත්ථයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

කම්මූපචයකථාවණ්ණනා. 

පන්නරසදමොවග්දගො. 

තතියපණ්ණාසදකොසමත්දතො. 

16. කසොළසමවග්කගො 

1. නිග්ගහකථාවණ්ණනා 

743-744. ඉොනි නිග්ගහකථානාමදහොති.තත්ථදයදලොදක බලප්පත්තා

වසීභූතා, දත යදි පරස්ස චිත්තං නිග්ගණ්හිතුං න සක්කුදණයයං, කා දතසං

බලප්පත්ති, දකො වසීභාදවො. බලප්පත්තියා පන වසීභාදවන ච අද්ධා දත

පරස්ස චිත්තංනිග්ගණ්හන්තීතිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිමහාසඞ්ඝිකානං; දත

සන්ධාය පකරො පරස්සාති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. තත්ථ 

නිග්ගණ් ාතීති සංකිදලසාපත්තිදතො නිවාදරති. දසසදමත්ථ යථාපාළිදමව
නියයාතීති.පග්ගහකථායපිඑදසවනදයො. 

නිග්ගහකථාවණ්ණනා. 

3. සුඛානුප්පොනකථාවණ්ණනා 

747-748. ඉොනිසුඛානුප්පොනකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘බහූනංවතදනො

භගවා සුඛධම්මානං උපහත්තා’’ති (ම. නි. 2.148) සුත්තං නිස්සාය පදරො
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පරස්සසුඛංඅනුප්පදෙතීතිදයසං ලද්ධි, දසයයථාපිදහතුවාොනං; දතසන්ධාය

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දුක්ඛං අනුප්පකෙතීති පුට්දඨො පන

තාදිසංසුත්තපෙං අපස්සන්දතොපටික්ඛිපති. අත්ෙකනොසුඛන්තිආදිපඤ්දහයං 

අත්තදනො පරස්ස වා, තං අනුප්පොතුං න සක්කා. යං තස්දසව, කිං තත්ථ

අනුප්පොනංනාමාතිපටික්ඛිපති. කනවත්ෙකනොතිආදිපඤ්දහපනයංඑවරූපං, 

න තං අනුප්පදින්නං නාම භවිතුමරහතීති ලද්ධියාපටිජානාති. කනො ච වෙ

කරතිතාදිසස්ස සුඛස්ස අභාවා වුත්තං. සුඛධම්මානං උප ත්ොතිවචනං

භගවදතො පදරසංසුඛුප්පත්තියාපච්චයභාවංදීදපති, නඅන්නාදීනංවියසුඛස්ස

අනුප්පොනං, තස්මාඅසාධකන්ති. 

සුඛානුප්පොනකථාවණ්ණනා. 

4. අධිගය්හමනසිකාරකථාවණ්ණනා 

749-753. ඉොනි අධිගය්හ මනසිකාරකථා නාම දහොති. තත්ථ දුවිදධො
මනසිකාදරො නයදතොචආරම්මණදතොච.තත්ථඑකසඞ්ඛාරස්සාපිඅනිච්චතාය
දිට්ඨායසබ්දබසඞ්ඛාරා අනිච්චාතිඅවදසදසසුනයදතොමනසිකාදරොදහොති.
අතීදතපනසඞ්ඛාදරමනසිකදරොන්දතොනඅනාගදත මනසිකාතුංසක්දකොති.

අතීතාදීසු අඤ්ඤතරං මනසිකදරොදතො ආරම්මණදතො මනසිකාදරො දහොති. 

තත්ථ පච්චුප්පන්දන මනසිකදරොන්දතො දයන චිත්දතන දත මනසිකදරොති, 
තං පච්චුප්පන්නක්ඛදණ මනසිකාතුං න සක්දකොති. තත්ථ දයසං ‘‘සබ්දබ
සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආදිවචනං නිස්සාය ‘‘මනසිකදරොන්දතො නාම අධිගය්හ
අධිගණ්හිත්වා සඞ්ගණ්හිත්වා සබ්දබ සඞ්ඛාදර එකදතො මනසිකදරොතී’’ති

ලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියාපරදසලියානං; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, 
පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. 

අථනං යස්මා සබ්දබඑකදතොමනසිකදරොන්දතනදයනචිත්දතනදත 

මනසිකදරොති, තම්පි මනසිකාතබ්බං දහොති. තස්මා තංචිත්තතාය දචොදෙතුං 

කෙන චිත්කෙනාති ආහ. ඉතදරො ආරම්මණං කත්වා න සක්කා ජානිතුන්ති 
සන්ධාය පටික්ඛිපති. එවංලක්ඛණං චිත්තන්ති ඤාතත්තා පන තම්පි චිත්තං
ඤාතදමව දහොතීතිසන්ධායපටිජානාති.අථවාතඤ්දඤවතස්සආරම්මණං

න දහොතීති පටික්ඛිපති. ‘‘සබ්දබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා, යො පඤ්ඤාය
පස්සතී’’තිආදීනි නිස්සාය උප්පන්නලද්ධිවදසන පටිජානාති.

දසසපඤ්හද්වදයපි එදසව නදයො. කෙන ඵස්කසනාතිආදීසු පන තථාරූපං
සුත්තං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපදතව. අතීතාදිපඤ්දහසු දහට්ඨා
වුත්තනදයදනව පටික්දඛපපටිඤ්ඤා දවදිතබ්බා. දසසං යථාපාළිදමව

නියයාතීති. සබ්කබසඞ්ඛාරාතිආදිවචනං නයදතොෙස්සනංසන්ධායවුත්තං, න

එකක්ඛදණආරම්මණදතො, තස්මාඅසාධකන්ති. 
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අධිගය්හමනසිකාරකථාවණ්ණනා. 

5. රූපංදහතූතිකථාවණ්ණනා 

754-756. ඉොනි රූපං දහතූති කථානාම දහොති. තත්ථ ක තූති

කුසලමූලාදිදනො දහතුදහතුස්සාපිනාමං, යස්සකස්සචිපච්චයස්සාපි.ඉමං පන 
විභාගං අකත්වා ‘‘චත්තාදරො මහාභූතා දහතූ’’ති වචනමත්තං නිස්සාය

අවිදසදසදනවරූපං දහතූතිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිඋත්තරාපථකානං; දත

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අකලොකභො ක තූති කිං දත

රූපංඅදලොභසඞ්ඛාදතො දහතූතිපුච්ඡති, ඉතදරොපටික්ඛිපති.දසදසසුපිඑදසව

නදයො. ම ාභූො උපාොයරූපානං උපාොයක තූති එත්ථ පච්චයට්දඨන

දහතුභාදවොවුත්දතො, න මූලට්දඨන, තස්මාඅසාධකන්ති. 

රූපංදහතූතිකථාවණ්ණනා. 

757-759. සදහතුකකථායම්පි ඉමිනාවනදයනඅත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

රූපංසදහතුකන්තිකථාවණ්ණනා. 

7. රූපංකුසලාකුසලන්තිකථාවණ්ණනා 

760-764. ඉොනි රූපං කුසලාකුසලන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ
‘‘කායකම්මං වචීකම්මං කුසලම්පි අකුසලම්පී’’තිවචනං නිස්සාය
කායවචීකම්මසඞ්ඛාතං කායවිඤ්ඤත්තිවචීවිඤ්ඤත්තිරූපං කුසලම්පි

අකුසලම්පීති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි මහිසාසකානඤ්දචව සම්මිතියානඤ්ච; 

දත සන්ධාය රූපං කුසලන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථනං

‘‘යදි දත රූපං කුසලං, එවංවිදධන අදනන භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං 

සාරම්මණන්ති ආදිමාහ.පරදතොඅකුසලපඤ්දහපිඑදසවනදයො.දසසදමත්ථ
උත්තානත්ථදමවාති. 

රූපංකුසලාකුසලන්තිකථාවණ්ණනා. 

8. රූපංවිපාදකොතිකථාවණ්ණනා 

765-767. ඉොනි රූපං විපාදකොතිකථා නාම දහොති. තත්ථ යං කම්මස්ස
කතත්තා උප්පන්නා චිත්තදචතසිකා විය කම්මස්ස කතත්තා උප්පන්නං තං

රූපම්පි විපාදකොති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානඤ්දචව

සම්මිතියානඤ්ච; දත සන්ධාය පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං

‘‘යදි දත රූපං විපාදකො, එවංවිදධන අදනන භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං 

සුඛකවෙනීයන්තිආදිමාහ.දසසං යථාපාළිදමවනියයාතීති. 
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රූපංවිපාදකොතිකථාවණ්ණනා. 

9. රූපංරූපාවචරාරූපාවචරන්තිකථාවණ්ණනා 

768-770. ඉොනි රූපංරූපාවචරාරූපාවචරන්තිකථානාමදහොති.තත්ථයං 

කාමාවචරකම්මස්ස කතත්තා රූපං, තං යස්මා කාමාවචරං, තස්මා 
රූපාවචරාරූපාවචරකම්මානම්පි කතත්තා රූදපන රූපාවචරාරූපාවචදරන

භවිතබ්බන්ති දයසංලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානං; දතසන්ධාය අත්ථිරූපං

රූපාවචරාරූපාවචරන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ
දහට්ඨාවුත්තනයදමවාති. 

රූපංරූපාවචරාරූපාවචරන්තිකථාවණ්ණනා. 

10. රූපාරූපධාතුපරියාපන්නකථාවණ්ණනා 

771-775. ඉොනි රූපරාදගො රූපධාතුපරියාපන්දනො අරූපරාදගො
අරූපධාතුපරියාපන්දනොති කථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා කාමරාදගො

කාමධාතුපරියාපන්දනො, තස්මා රූපරාගාරූපරාදගහිපි 

රූපධාතුඅරූපධාතුපරියාපන්දනහි භවිතබ්බන්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

අන්ධකානං, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසං

දහට්ඨාවුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං.දකවලඤ්හිතත්ථ‘‘රූපධාතුංඅනුදසති, 

අරූපධාතුං අනුදසතී’’ති පෙං විදසදසො. සා ච ලද්ධි අන්ධකානඤ්දචව
සම්මිතියානඤ්ච.අයංඅන්ධකානංදයවාති. 

රූපරාදගො රූපධාතුපරියාපන්දනො අරූපරාදගො 
අරූපධාතුපරියාපන්දනොතිකථාවණ්ණනා. 

රූපාරූපධාතුපරියාපන්නකථාවණ්ණනා. 

දසොළසදමොවග්දගො. 

17. සත්ෙරසමවග්කගො 

1. අත්ථිඅරහදතොපුඤ්ඤූපචයකථාවණ්ණනා 

776-779. ඉොනි අත්ථිඅරහදතො පුඤ්ඤූපචදයොතිකථානාමදහොති.තත්ථ
දයසං අරහදතො ොනසංවිභාගදචතියවන්ෙනාදීනි කම්මානි දිස්වා අත්ථි

අරහදතොපුඤ්ඤූපචදයොතිලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානං; දතසන්ධාය පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං‘‘අරහානාමපහීනපුඤ්ඤපාදපො, දසො

යදි පුඤ්ඤංකදරයය, පාපම්පිකදරයයා’’තිදචොදෙතුං අපුඤ්ඤූපචකයොතිආහ.



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

218 

පටුන 

ඉතදරො පාණාතිපාතාදිකිරියං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති. 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරන්තිආදීසුභවගාමිකම්මං අරහදතොනත්ථීතිපටික්ඛිපති. ොනං

ෙකෙයයාතිආදීසු කිරියචිත්දතනොනාදිපවත්තිසබ්භාවදතොසකවාදීපටිජානාති.
ඉතදරො චිත්තං අනාදියිත්වා කිරියාපවත්තිමත්තෙස්සදනදනව ලද්ධිං
පතිට්ඨදපති.සාපනඅදයොනිදසොපතිට්ඨාපිතත්තා අප්පතිට්ඨාපිතාදහොතීති. 

අත්ථිඅරහදතොපුඤ්ඤූපචදයොතිකථාවණ්ණනා. 

2. නත්ථිඅරහදතොඅකාලමච්චූතිකථාවණ්ණනා 

780. ඉොනි නත්ථිඅරහදතොඅකාලමච්චූතිකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘නාහං, 

භික්ඛදව, සඤ්දචතනිකානං කම්මානං කතානං උපචිතානං අපටිසංදවදිත්වා

බයන්තීභාවංවොමී’’ති(අ.නි.10.217) සුත්තස්සඅත්ථංඅදයොනිදසොගදහත්වා

‘‘අරහතානාම සබ්බකම්මවිපාකංපටිසංදවෙයිත්වාවපරිනිබ්බායිතබ්බං, තස්මා 

නත්ථි, අරහදතොඅකාලමච්චූ’’තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිරාජගිරිකානඤ්දචව 

සිද්ධත්ථිකානඤ්ච; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ

නං ‘‘සදච තස්ස නත්ථි අකාලමච්චු, අරහන්ත ාතදකන නාම න

භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං නත්ථි අර න්ෙ ාෙකෙොති ආහ. ඉතදරො 
ආනන්තරියකම්මස්සදචවතාදිසානඤ්චපුග්ගලානංසබ්භාවදතොපටික්ඛිපති. 

781. විසංනෙකමයයාතිපඤ්දහ ‘‘යාවපුබ්දබකතකම්මංපරික්ඛයංන 

ගච්ඡති, තාව න කමතී’’ති ලද්ධියා පටික්ඛිපති. දසසදමත්ථ යථාපාළිදමව 
නියයාති. 

782. නා ං, භික්ඛකවති සුත්තංඉෙංසන්ධායවුත්තං –සඤ්දචතනිකානං
කම්මානං කතානං විපාකං අපටිසංදවදිත්වා අවින්දිත්වා අනනුභවිත්වා

බයන්තීභාවං දතසංකම්මානං පරිවටුමපරිච්ඡින්නභාවංන වොමි, තඤ්ච දඛො

දිට්ඨධම්මදවෙනීයානං දිට්දඨව ධම්දම, නතදතො පරං, උපපජ්ජදවෙනීයානං

අනන්තරං උපපත්තිං උපපජ්ජිත්වාව න තදතො පරං, අපරාපරියදවෙනීයානං

යොවිපාදකොකාසංලභන්ති, තථාරූදපඅපරාපදරවාපරියාදය.එවං සබ්බථාපි

සංසාරපවත්දතසතිලද්ධවිපාකවාදරකම්දමනවිජ්ජදතදසොජගතිප්පදෙදසො, 
යත්ථට්ඨිදතො මුච්දචයය පාපකම්මාති. එවං සන්දත යදෙතං
‘‘අලද්ධවිපාකවාරම්පි කම්මං අවස්සං අරහදතො පටිසංදවදිතබ්බ’’න්ති

කප්පනාවදසන‘‘නත්ථිඅරහදතො අකාලමච්චූ’’තිලද්ධිපතිට්ඨාපනංකතං, තං
දුක්කටදමවාති. 

නත්ථිඅරහදතොඅකාලමච්චූතිකථාවණ්ණනා. 
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3. සබ්බමිෙංකම්මදතොතිකථාවණ්ණනා 

783. ඉොනි සබ්බමිෙං කම්මදතොතිකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘කම්මුනා
වත්තති දලොදකො’’ති සුත්තං නිස්සාය ‘‘සබ්බමිෙං කම්මකිදලසවිපාකවට්ටං

කම්මදතොව දහොතී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි රාජගිරිකානඤ්දචව

සිද්ධත්ථිකානඤ්ච; දත සන්ධාය සබ්බමිෙන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස.අථනං ‘‘එවංසන්දතකම්මම්පිකම්මදතොආපජ්ජතී’’තිදචොදෙතුං 

ෙම්මම්පි ෙම්මකෙොතිආහ.ඉතදරොයදිකම්මම්පිකම්මදතොවනාමතංකම්මං

විපාදකොදයවසියාති පටික්ඛිපති. පුබ්කබෙෙක තූති‘‘යදිසබ්බමිෙංකම්මදතො, 

පුබ්දබකතදහතුනා දතන භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං පුච්ඡති, ඉතදරො
පුබ්දබකතදහතුවාෙභදයන පටික්ඛිපති. 

784. ෙම්මවිපාෙකෙොති ‘‘යදි සබ්බමිෙං කම්මදතො, යං අතීතභදව

පවත්තස්ස දහතුභූතං කම්මං, තම්පි පුරිමතදර භදව කම්මදතොති

කම්මවිපාදකො සම්පජ්ජති, දතනදතසබ්බමිෙංකම්මවිපාකදතොආපජ්ජතී’’ති
දචොදෙතුං පුච්ඡති. ඉතදරො බීජදතො අංකුරස්දසව පච්චුප්පන්නපවත්තස්ස
කම්මදතොනිබ්බත්තිං සන්ධාය පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්දඨො තස්සාපිකම්මස්ස

බීජස්ස පුරිමබීජදතො විය පුරිමකම්මදතො පවත්තත්තා පටිජානාති. පාණං 

 කනයයාතිආදි ‘‘යදි සබ්බං කම්මවිපාකදතො, පාණාතිපාතාදීනි
කම්මවිපාදකදනව කදරයයා’’තිදචොදෙතුංවුත්තං.ඉතදරොදුස්සීලයදචතනාපි
පුරිමකම්මනිබ්බත්තා එදකන පරියාදයන විපාදකොදයවාති ලද්ධියා

පටිජානාති. අථ නං ‘‘යදි දත පාණාතිපාදතො කම්මවිපාකදතො නිබ්බත්තති, 

පාණාතිපාදතොවියවිපාදකොපිසඵදලොආපජ්ජතී’’තිදචොදෙතුං සඵකලොතිආහ.
ඉතදරො පාණාතිපාතස්ස නිරයසංවත්තනිකාදිභාවදතො සඵලතං පස්සන්දතො
පටිජානාති.කම්මවිපාකස්සපනඉෙංනාමඵලන්තිවුත්තට්ඨානං අපස්සන්දතො
පටික්ඛිපති. අදින්නාොනාදීසුපි එදසව නදයො. 

ගිලානපච්චයකභසජ්ජපරික්ඛාකරො සඵකලොති දෙයයධම්මවදසන ොනඵලං 

පුච්ඡති. ෙම්මුනා වත්ෙතීති සුත්තං ‘‘නත්ථි කම්ම’’න්ති අකම්මවාදිතං
පටික්ඛිපිත්වා ‘‘අත්ථි කම්ම’’න්ති කම්මවාදිතං කම්මස්සකතං දීදපති. න

සබ්බස්දසවකම්මදතොනිබ්බත්තිං, තස්මාඅසාධකන්ති. 

සබ්බමිෙංකම්මදතොතිකථාවණ්ණනා. 

4. ඉන්ද්රියබද්ධකථාවණ්ණනා 

786-787. ඉොනි ඉන්ද්රියබද්ධකථා නාම දහොති. තත්ථ දුවිධං දුක්ඛං – 

ඉන්ද්රියබද්ධං, අනින්ද්රියබද්ධඤ්ච. ඉන්ද්රියබද්ධං දුක්ඛවත්ථුතාය දුක්ඛං, 
අනින්ද්රියබද්ධං උෙයබ්බයපටිපීළනට්දඨන ‘‘යෙනිච්චං තං දුක්ඛ’’න්ති 
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සඞ්ගහිතත්තා දුක්ඛං. ඉමං විභාගං අග්ගදහත්වා ‘‘යස්ස පරිඤ්ඤාය භගවති 

බ්රහ්මචරියංවුස්සති, තංඉන්ද්රියබද්ධදමව දුක්ඛං, නඉතර’’න්තිදයසංලද්ධි, 

දසයයථාපි දහතුවාොනං, දතසං ඉතරස්සාපි දුක්ඛභාවං ෙස්දසතුං 

ඉන්ද්රියබද්ධඤ්කඤවාතිපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. අථනං‘‘යස්මා

භගවතා ‘යෙනිච්චං තං දුක්ඛ’න්ති වුත්තං, තස්මා ඉන්ද්රියබද්දධදනව දතන

අනිච්දචනභවිතබ්බ’’න්තිදචොදෙතුං ඉන්ද්රියබද්ධඤ්කඤවඅනිච්චන්තිආදිමාහ. 

නනු අනින්ද්රියබද්ධං අනිච්චන්තිනනුපථවීපබ්බතපාසාණාදිඅනින්ද්රියබද්ධම්පි
අනිච්චන්ති අත්දථො. 

788. න වත්ෙබ්බං ඉන්ද්රියබද්ධඤ්කඤව දුක්ඛන්ති පඤ්දහ ආමන්ොති
පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. අනින්ද්රියබද්ධඤ්හි දුක්ඛදෙොමනස්සානං ආරම්මණං

දහොති. උණ්හකාලස්මිඤ්හි අග්ගි සීතකාදල ච වාදතො දුක්ඛස්ස ආරම්මණං, 
නිච්චම්පි දභොගවිනාසාෙදයො දෙොමනස්සස්ස. තස්මා විනාපි අනිච්චට්දඨන
අනින්ද්රියබද්ධං දුක්ඛන්ති වත්තබ්බං. කම්මකිදලදසහි පන අනිබ්බත්තත්තා

දුක්ඛංඅරියසච්චන්තිනවත්තබ්බං, තථා මග්දගනඅපරිඤ්දඤයයත්තා.යස්මා
පන තිණකට්ඨාදිනිදරොදධො වා උතුබීජාදිනිදරොදධො වා දුක්ඛනිදරොධං

අරියසච්චංනාමන දහොති, තස්මා ඉන්ද්රියබද්ධං දුක්ඛඤ්දචව අරියසච්චඤ්ච, 

ඉතරං පන දුක්ඛදමවාති ඉෙං නානත්තං ෙස්දසතුං පටිජානාති. යථා

ඉන්ද්රියබද්ධස්සාතිආදිවචනං ඉන්ද්රියබද්ධස්ස පරිඤ්ඤාය බ්රහ්මචරියවාසං
පරිඤ්ඤාතස්ස පුන අනුප්පත්තිං දීදපති. දතදනදවත්ථ සකවාදිනා 
පටික්දඛදපො කදතො. ‘‘යෙනිච්චං තං දුක්ඛ’’න්ති වචදනන පන සඞ්ගහිතස්ස 

අනින්ද්රියබද්ධස්සදුක්ඛභාවංපටිදසදධතුංනසක්කාති, තස්මාඅසාධකන්ති. 

ඉන්ද්රියබද්ධකථාවණ්ණනා. 

5. ඨදපත්වාඅරියමග්ගන්තිකථාවණ්ණනා 

789-790. ඉොනි ඨදපත්වාඅරියමග්ගන්තිකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘යස්මා 

අරියමග්දගො ‘දුක්ඛනිදරොධගාමිනිපටිපො’ති වුත්දතො, තස්මා ඨදපත්වා

අරියමග්ගං අවදසසා සඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

දහතුවාොනං; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං

‘‘යදිඑවංසමුෙයස්සාපිදුක්ඛභාදවො ආපජ්ජතී’’තිදචොදෙතුං දුක්ඛසමුෙකයොපීති
ආහ. ඉතදරො දහතුලක්ඛණං සන්ධාය පටික්ඛිපති. පුන පුට්දඨො

පවත්තපරියාපන්නභාවං සන්ධාය පටිජානාති. තීකණවාති පඤ්දහසු

සුත්තවිදරොධභදයන පටික්ඛිපති, ලද්ධිවදසන පටිජානාති. දසසදමත්ථ
උත්තානත්ථදමවාති. 

ඨදපත්වාඅරියමග්ගන්තිකථාවණ්ණනා. 
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6. නවත්තබ්බංසඞ්ද ොෙක්ඛිණංපටිග්ගණ්හාතීතිකථාවණ්ණනා 

791-792. ඉොනි නවත්තබ්බංසඞ්ද ොෙක්ඛිණංපටිග්ගණ්හාතීතිකථානාම 

දහොති.තත්ථ ‘‘පරමත්ථදතොමග්ගඵලාදනවසඞ්ද ො, මග්ගඵදලහිඅඤ්දඤො 

සඞ්ද ො නාම නත්ථි, මග්ගඵලානි ච න කිඤ්චි පටිග්ගණ්හන්ති, තස්මා න

වත්තබ්බංසඞ්ද ොෙක්ඛිණංපටිග්ගණ්හාතී’’තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි

මහාපුඤ්ඤවාදීසඞ්ඛාතානං දවතුල්ලකානං; දත සන්ධාය න වත්ෙබ්බන්ති

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි සඞ්ද ො න 

පටිග්ගණ්දහයය, නනංසත්ථාආහුදනයයාතිආදීහිදථොදමයයා’’තිදචොදෙතුං 

නනු සඞ්ක ො ආහුකනකයයොතිආදිමාහ. සඞ් ස්ස ොනං කෙන්තීති ‘‘දය දත

සඞ් ස්සදෙන්ති, දතපටිග්ගාහදකසුඅසතිකස්ස ෙදෙයය’’න්තිදචොෙනත්ථං

වුත්තං. ආහුතිං ජාෙකවකෙො වාති සුත්තං පරසමයදතො ආගතං. තත්ථ 

ම ාකම න්තිදම වුට්ඨිං සන්ධායවුත්තං.වුට්ඨිඤ්හිදමෙනීපටිග්ගණ්හාති, න

දම දමව.මග්දගො පටිග්ගණ්හාතීති‘‘මග්ගඵලානිසඞ්ද ො’’තිලද්ධියා වෙති, 
න ච මග්ගඵලාදනව සඞ්ද ො. මග්ගඵලපාතුභාවපරිසුද්දධ පන ඛන්දධ

උපාොයපඤ්ඤත්තාඅට්ඨ පුග්ගලාසඞ්ද ො, තස්මාඅසාධකදමතන්ති. 

නවත්තබ්බංසඞ්ද ොෙක්ඛිණංපටිග්ගණ්හාතීතිකථාවණ්ණනා. 

7. නවත්තබ්බංසඞ්ද ොෙක්ඛිණංවිදසොදධතීතිකථාවණ්ණනා 

793-794. ඉොනින වත්තබ්බං සඞ්ද ො ෙක්ඛිණං විදසොදධතීතිකථානාම

දහොති.තත්ථ‘‘මග්ගඵලාදනව සඞ්ද ොනාම, නචතානිෙක්ඛිණංවිදසොදධතුං

සක්දකොන්ති, තස්මා න වත්තබ්බං සඞ්ද ො ෙක්ඛිණං විදසොදධතී’’ති දයසං

ලද්ධි, දසයයථාපි දතසඤ්දඤව; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. ආහුකනකයයොතිආදි ‘‘යදි සඞ්ද ො ෙක්ඛිණං විදසොදධතුං න

සක්කුදණයය, න නං සත්ථා එවං දථොදමයයා’’ති ෙස්සනත්ථං වුත්තං. 

විකසොකධතීතිමහප්ඵලංකදරොති. සඞ් ස්මිඤ්හිඅප්පංදින්නංබහුදහොති, බහු

දින්නංබහුතරං. ෙක්ඛිකණයයාතිෙක්ඛිණාරහාෙක්ඛිණායඅනුච්ඡවිකා, ෙක්ඛිණං 

විදසොදධතුං සමත්ථාති අත්දථො. ෙක්ඛිණං ආරාකධන්තීති සම්පාදෙන්ති, 

අප්පමත්තිකායපි ෙක්ඛිණාය මහන්තං ඵලං පාපුණන්තීති අත්දථො. දසසං 
දහට්ඨාවුත්තනයදමවාති. 

නවත්තබ්බංසඞ්ද ොෙක්ඛිණංවිදසොදධතීතිකථාවණ්ණනා. 

8. නවත්තබ්බංසඞ්ද ොභුඤ්ජතීතිකථාවණ්ණනා 

795-796. ඉොනි නවත්තබ්බංසඞ්ද ොභුඤ්ජතීතිකථා නාමදහොති.තත්රාපි

‘‘මග්ගඵලාදනව සඞ්ද ො නාම, න ච තානි කිඤ්චි භුඤ්ජන්ති, තස්මා න
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වත්තබ්බංසඞ්ද ොභුඤ්ජති, පිවති, ඛාෙති, සායතී’’ති දයසංලද්ධි, දසයයථාපි

දතසංදයව; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං‘‘යදි

සඞ්ද ො න භුඤ්දජයය, සඞ් භත්තාදිකරණං නිරත්ථකං භදවයයා’’ති

දචොදෙතුං නනු අත්ථි කෙචි සඞ් භත්ොනි ෙකරොන්තීතිආදිමාහ. 

ගණකභොජනන්තිආදි ‘‘යදි සඞ්ද ො න භුඤ්දජයය, කස්ස ගණදභොජනාදීනි

සියු’’න්ති දචොෙනත්ථං වුත්තං. අට්ඨ පානානීති ඉෙම්පි ‘‘යදි සඞ්ද ො න

පිදවයය, කස්දසතානි පානානිසත්ථා අනුජාදනයයා’’ති දචොෙනත්ථං වුත්තං.
දසසමිධාපිදහට්ඨාවුත්තනදයදනව දවදිතබ්බන්ති. 

නවත්තබ්බංසඞ්ද ොභුඤ්ජතීතිකථාවණ්ණනා. 

9. නවත්තබ්බංසඞ් ස්සදින්නංමහප්ඵලන්තිකථාවණ්ණනා 

797-798. ඉොනි න වත්තබ්බං සඞ් ස්ස දින්නං මහප්ඵලන්තිකථා නාම

දහොති. තත්රාපි ‘‘මග්ගඵලාදනව සඞ්ද ො නාම, න ච සක්කා දතසං කිඤ්චි

ොතුං, න ච දතහි පටිග්ගණ්හිතුං, නාපි දතසං ොදනන දකොචි උපකාදරො

ඉජ්ඣති, තස්මා න වත්තබ්බං සඞ් ස්ස දින්නං මහප්ඵල’’න්ති දයසං ලද්ධි, 

දසයයථාපි දතසංදයව; දතසන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. 

ආහුකනකයයොතිආදි ‘‘යදිසඞ් ස්සදින්නංමහප්ඵලංනභදවයය, නනංසත්ථා
එවංදථොදමයයා’’ති ෙස්සනත්ථංවුත්තං.දසසංයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

නවත්තබ්බංසඞ් ස්සදින්නංමහප්ඵලන්තිකථාවණ්ණනා. 

10. නවත්තබ්බංබුද්ධස්සදින්නංමහප්ඵලන්තිකථාවණ්ණනා 

799. ඉොනි නවත්තබ්බංබුද්ධස්සදින්නංමහප්ඵලන්තිකථානාමදහොති.

තත්ථ ‘‘බුද්දධො භගවා න කිඤ්චි පරිභුඤ්ජති, දලොකානුවත්තනත්ථං පන

පරිභුඤ්ජමානං විය අත්තානං ෙස්දසති, තස්මා නිරුපකාරත්තා න වත්තබ්බං

තස්මිං දින්නං මහප්ඵල’’න්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි දතසංදයව; දත 

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. ද්විපොනං අග්කගොතිආදි

‘‘මනුස්සදුස්සීදලපි ොනං සහස්සගුණං දහොති, කිමඞ්ගං පන එවරූදප 

අග්ගපුග්ගදල’’තිෙස්සනත්ථංවුත්තං.දසසදමත්ථයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

නවත්තබ්බංබුද්ධස්සදින්නංමහප්ඵලන්තිකථාවණ්ණනා. 

11. ෙක්ඛිණාවිසුද්ධිකථාවණ්ණනා 

800-801. ඉොනි ෙක්ඛිණාවිසුද්ධිකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘යදි

පටිග්ගාහකදතො ෙක්ඛිණා විසුජ්දඣයය, මහප්ඵලා භදවයය. ොයදකන ොනං
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පටුන 

දින්නං, පටිග්ගාහදකන විපාදකො නිබ්බත්තිදතොති අඤ්දඤො අඤ්ඤස්ස

කාරදකො භදවයය, පරංකතං සුඛදුක්ඛං ආපජ්දජයය, අඤ්දඤො කදරයය, 

අඤ්දඤො පටිසංදවදෙයය. තස්මා ොයකදතොව ොනං විසුජ්ඣති, දනො 

පටිග්ගාහකදතො, ොයකස්දසව චිත්තවිසුද්ධි විපාකොයිකා දහොතී’’ති දයසං

ලද්ධි, දසයයථාපිඋත්තරාපථකානං; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. ආහුකනයයාතිආදි ‘‘යදි පටිග්ගාහකදතො ොනං න විසුජ්දඣයය, 

කිමස්ස ආහුදනයයාදිභාදවො කදරයයා’’ති ෙස්සනත්ථං වුත්තං. අඤ්කඤො

අඤ්ඤස්ස ොරකෙොති යදි ොයකස්ස ොනදචතනා පටිග්ගාහදකන කතා 

භදවයය, යුත්තරූපං සියා. තස්ස පන ොනදචතනා පරිසුද්ධා

පටිග්ගාහකසඞ්ඛාතං වත්ථුං පටිච්ච මහාවිපාකට්දඨන විසුජ්ඣති, තස්මා
අදචොෙනාඑසා‘‘පටිග්ගාහකදතොොනං විසුජ්ඣතී’’ති. 

ෙක්ඛිණාවිසුද්ධිකථාවණ්ණනා. 

සත්තරසදමොවග්දගො. 

18. අට්ඨාරසමවග්කගො 

1. මනුස්සදලොකකථාවණ්ණනා 

802-803. ඉොනි මනුස්සදලොකකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘තථාගදතො

දලොදක, ජාදතො දලොදක සංවඩ්දඪො, දලොකං අභිභුයය විහරති අනුපලිත්දතො

දලොදකනා’’ති (සං. නි. 3.94) සුත්තං අදයොනිදසො ගදහත්වා ‘‘භගවා

තුසිතභවදන නිබ්බත්දතො තත්දථව වසති, න මනුස්සදලොකං ආගච්ඡති, 

නිම්මිතරූපමත්තකං පදනත්ථ ෙස්දසතී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එතරහි 

දවතුල්ලකානංදයව, දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථ

නං පුට්දඨොකාදසන දචව සුත්තසාධදනන ච සඤ්ඤාදපතුං නනු 

අත්ථීතිආදිමාහ. කලොකෙජාකෙොතිපරවාදීතුසිතපුරං සන්ධායවෙති.සත්ථාරා

පදනතංමනුස්සදලොකඤ්දඤවසන්ධායදලොකං වුත්තං. කලොෙං අභිභුනයයාති

පරවාදී මනුස්සදලොකං අභිභවිත්වාති දිට්ඨියා වෙති, සත්ථා පන

ආරම්මණදලොකං අභිභවිත්වා විහාසි. අනුපලිත්කෙො කලොකෙනාති පරවාදී

මනුස්සදලොදකනඅනුපලිත්තතංවසන්ධායවෙති, සත්ථාපන දලොකධම්දමසු
කිදලදසහිඅනුපලිත්දතොවිහාසි.තස්මාඅසාධකදමතන්ති. 

මනුස්සදලොකකථාවණ්ණනා. 
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2. ධම්මදෙසනාකථාවණ්ණනා 

804-806. ඉොනිධම්මදෙසනාකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘තුසිතපුදරඨිදතො

භගවාධම්මදෙසනත්ථාය අභිනිම්මිතංදපදසසි, දතනදචවතස්සචදෙසනං

සම්පටිච්ඡිත්වා ආයස්මතා ආනන්දෙන ධම්දමො දෙසිදතො, න බුද්දධන

භගවතා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි දවතුල්ලකානඤ්දඤව; දත සන්ධාය

පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං‘‘යදි දතනධම්දමොදෙසිදතො, 

ස්දවවසත්ථාභදවයයා’’තිදචොදෙතුං අභිනිම්මිකෙොජිකනොතිආදිමාහ.ඉතදරො
තථාඅසම්පටිච්ඡන්දතො පටික්ඛිපති.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

ධම්මදෙසනාකථාවණ්ණනා. 

3. කරුණාකථාවණ්ණනා 

807-808. ඉොනි කරුණාකථා නාම දහොති. තත්ථ පියායිතානං වත්ථූනං 
විපත්තියාසරාගානංරාගවදසනකරුණාපතිරූපිකංපවත්තිංදිස්වා ‘‘රාදගොව 

කරුණා නාම, දසො ච භගවදතො නත්ථි, තස්මා නත්ථි බුද්ධස්ස භගවදතො 

කරුණා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං ‘‘කරුණානාදමසානික්කිදලසතාය
දචව සත්තාරම්මණතාය ච දචදතොවිමුත්තිතාය ච එකාෙසානිසංසතාය ච

දමත්තාදීහි සමානජාතිකා, තස්මා යදි භගවදතො කරුණා නත්ථි, 

දමත්තාෙදයොපිස්ස න සියු’’න්ති දචොෙනත්ථං නත්ථි බුද්ධස්ස භගවකෙො

කමත්ොතිආදිමාහ. ආොරුණිකෙොති පඤ්දහතථාරූපංදවොහාරංඅපස්සන්දතො
පටික්ඛිපති.දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

කරුණාකථාවණ්ණනා. 

4. ගන්ධජාතකථාවණ්ණනා 

809. ඉොනි ගන්ධජාතකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං බුද්දධ භගවති
අදයොනිදසො දපමවදසන ‘‘භගවදතො උච්චාරපස්සාදවො අඤ්දඤගන්ධජාදත

අතිවිය අධිගණ්හාති, නත්ථි තදතො ච සුගන්ධතරං ගන්ධජාත’’න්ති ලද්ධි, 

දසයයථාපිඑකච්චානංඅන්ධකානඤ්දචව උත්තරාපථකානඤ්ච; දතසන්ධාය

පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.දසසදමත්ථයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

ගන්ධජාතකථාවණ්ණනා. 
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5. එකමග්ගකථාවණ්ණනා 

810-811. ඉොනිඑකමග්ගකථානාමදහොති.තත්ථදයසංබුද්දධභගවති

අදයොනිදසො දපමවදසදනව ‘‘භගවා දසොතාපන්දනො හුත්වා සකොගාමී, 

සකොගාමීහුත්වාඅනාගාමී, අනාගාමීහුත්වාඅරහත්තංසච්ඡාකාසි, එදකදනව

පන අරියමග්දගන චත්තාරි ඵලානි සච්ඡාකාසී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි

දතසඤ්දඤව; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං
චතූහි ඵදලහි සද්ධිං උප්පන්නානං චතුන්නං ඵස්සාදීනං එකදතො 

සදමොධානවදසන දචොදෙතුං චතුන්නං ඵස්සානන්තිආදිමාහ. 

කසොොපත්තිමග්කගනාතිආදි ‘‘කතරමග්දගන සච්ඡිකදරොතී’’ති පුච්ඡනත්ථං

වුත්තං. අර ත්ෙමග්කගනාති ච වුත්දත දතන සක්කායදිට්ඨිආදීනං 

පහානාභාවවදසන දචොදෙති. භගවා කසොොපන්කනොති බුද්ධභූතස්ස 
දසොතාපන්නභාදවොනත්ථීතිපටික්ඛිපති.පරදතොපඤ්හද්වදයපිඑදසවනදයො.
දසසදමත්ථ යථාපාළිදමවනියයාතීති. 

එකමග්ගකථාවණ්ණනා. 

6. ඣානසඞ්කන්තිකථාවණ්ණනා 

813-816. ඉොනි ඣානසඞ්කන්තිකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘ඉධ, 

භික්ඛදව, භික්ඛු විවිච්දචව කාදමහි පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති, 

විතක්කවිචාරානං වූපසමා දුතියං ඣානං, තතියං ඣානං, චතුත්ථං ඣානං

උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති (සං. නි. 5.923-934) ඉමං පටිපාටිදෙසනං නිස්සාය
‘‘තස්සතස්සඣානස්සඋපචාරප්පවත්තිංවිනාවඣානා ඣානංසඞ්කමතී’’ති

ලද්ධි, දසයයථාපි මහිසාසකානඤ්දචව එකච්චානඤ්ච අන්ධකානං; දත 

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි දත
දුතියජ්ඣානූපචාරං අප්පත්වා උප්පටිපාටියා පඨමජ්ඣානා දුතියජ්ඣානදමව

සඞ්කමති, පඨමදතොතතියං, දුතියදතොචතුත්ථම්පිසඞ්කදමයයා’’තිදචොදෙතුං 

පඨමා ඣානාතිආදිමාහ. යාපඨමස්සාතිආදි‘‘යදිපඨමදතො අනන්තරංදුතියං, 

දුතියාදීහි වා තතියාදීනි සමාපජ්ජති, එකාවජ්ජදනන සමාපජ්දජයයා’’ති

දචොෙනත්ථං වුත්තං. ොකම ආදීනවකෙොති පඨමං කාදම ආදීනවදතො මනසි
කදරොදතො පච්ඡා උප්පජ්ජති. ඣානක්ඛදණ පදනස නිමිත්තදමව මනසි 

කදරොති. ෙඤ්කඤව පඨමන්ති ‘‘යදි පුරිමජවනදතො පච්ඡිමජවනං විය 

අනන්තරංඋප්පජ්දජයය, ඨදපත්වාපුරිමපච්ඡිමභාවංලක්ඛණදතොතඤ්දඤව
තං භදවයයා’’ති දචොදෙතුං පුච්ඡති. ඉමිනා උපාදයන සබ්බත්ථ අත්දථො 

දවදිතබ්දබො. විවිච්කචව ොකමහීතිආදීහි පටිපාටියා ඣානානං දෙසිතභාවං

දීදපති, නඅනන්තරුප්පත්තිං, තස්මාඅසාධකන්ති. 
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ඣානසඞ්කන්තිකථාවණ්ණනා. 

7. ඣානන්තරිකකථාවණ්ණනා 

817-818. ඉොනි ඣානන්තරිකකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං සමදය

‘‘පඤ්චකනදය පඤ්ච ඣානානි විභත්තානි, දකවලං තදයො සමාධී
උද්දිට්ඨා’’ති අවිතක්කවිචාරමත්තස්ස සමාධිදනො ඔකාසං අජානන්තානං
‘‘පඨමස්ස ච දුතියස්ස ච ඣානස්ස අන්තදර ඣානන්තරිකා නාම එසා’’ති

ලද්ධි, දසයයථාපි සම්මිතියානඤ්දචව එකච්චානඤ්ච අන්ධකානං; දත 

සන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං‘‘ඣානම්පිදචතසිකා

ධම්මා, ඵස්සාෙදයොපි, තස්මා යදි ඣානන්තරිකා නාම භදවයය, 

ඵස්සන්තරිකාදීහිපි භවිතබ්බ’’න්තිදචොෙනත්ථං අත්ථිඵස්සන්ෙරිොතිආදිමාහ. 

දුතියස්ස ච ඣානස්සාති ‘‘යදි ඣානන්තරිකා නාම භදවයය, 

දුතියතතියාදීනිපි ඣානාදනව, දතසම්පි අන්තරිකාය භවිතබ්බ’’න්ති
දචොෙනත්ථං වුත්තං. දසො දකවලං ලද්ධියා අභාදවන පටික්ඛිපති දචව 

පටිජානාතිච. පඨමස්සචාතිපුට්දඨොලද්ධිවදසන පටිජානාති. 

819. සවිෙක්කෙො සවිචාකරොතිආදි ‘‘තිණ්ණම්පි සමාධීනං සමාධිභාදව

සමාදන අවිතක්දකො විචාරමත්දතොව සමාධි ඣානන්තරිදකො, න ඉතදරොති
දකොඑත්ථවිදසසදහතූ’’ති දචොෙනත්ථංවුත්තං. 

820-822. ද්වින්නං ඣානානං පටුප්පන්නානන්ති පඨමදුතියානි සන්ධාය 
පුච්ඡති. ඉතදරො ‘‘දතසං පච්චුප්පන්නානංදයව අන්තදර අවිතක්දකො
විචාරමත්දතො සමාධි ඣානන්තරිදකො නාම දහොතී’’ති ලද්ධියා පටිජානාති. 

පඨමංඣානං නිරුද්ධන්තිපුට්දඨොතිණ්ණංඑකක්ඛදණපවත්තිනයුත්තාති

පටිජානාති. අවිෙක්කෙො විචාරමත්කෙො සමාධි පඨමං ඣානන්ති
චතුක්කනයවදසන පුච්ඡති. සකවාදී තස්මිං නදය තස්ස අභාවා පටික්ඛිපති. 

නනුෙකයොසමාධීතිඑත්ථායමධිප්පාදයො–යථාදතසු තීසුසමාධීසුද්දවසමාධී

ඣානාදනව, නඣානන්තරිකා, එවං ඉතදරනපිඣාදනදනව භවිතබ්බං, න
ඣානන්තරිකායාති. 

ඣානන්තරිකකථාවණ්ණනා. 

8. සමාපන්දනොසද්ෙංසුණාතීතිකථාවණ්ණනා 

823-825. ඉොනි සමාපන්දනො සද්ෙං සුණාතීතිකථා නාම දහොති. තත්ථ

‘‘යස්මා පඨමස්ස ඣානස්ස සද්දෙො කණ්ඩදකො වුත්දතො භගවතා, යදි ච

සමාපන්දනො තං න සුදණයය, කථං කණ්ඩදකො සියා. තස්මා සමාපන්දනො
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සද්ෙං, සුණාතී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානං; දත සන්ධාය

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. චක්ඛුනා රූපං පස්සතීතිආදි

‘‘සමාපන්නස්සතාව පඤ්චද්වාරප්පවත්තංනත්ථි, තස්මිංඅසති යදිදසොසද්ෙං 

සුදණයය, රූපම්පි පස්දසයයා’’ති දචොෙනත්ථං වුත්තං. සද්කෙො ෙණ්ඩකෙොති
වික්දඛපකරත්තා වුත්තං. ඔළාරිදකන හි සද්දෙන දසොදත  ට්ටිදත 

පඨමජ්ඣානදතො වුට්ඨානං දහොති, දතදනතං වුත්තං, තස්මා අසාධකං. 

දුතියස්සඣානස්සාතිආදි ‘‘යථා අඤ්දඤොපිකණ්ඩදකො අන්දතොසමාපත්තියං

නත්ථි, එවං සද්ෙස්සවනම්පී’’ති දබොධනත්ථං වුත්තං, තං සබ්බං 
උත්තානත්ථදමවාති. 

සමාපන්දනොසද්ෙංසුණාතීතිකථාවණ්ණනා. 

9. චක්ඛුනාරූපංපස්සතීතිකථාවණ්ණනා 

826-827. ඉොනි චක්ඛුනා රූපං පස්සතීතිකථා නාම දහොති. තත්ථ
‘‘චක්ඛුනාරූපංදිස්වා’’ති වචනංනිස්සාය‘‘පසාෙචක්ඛුදමවරූපංපස්සතී’’ති

දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසඞ්ඝිකානං, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි චක්ඛුනා රූපං පස්දසයය, රූදපන රූපං

පස්දසයයාතී’’ති දචොදෙතුං රූකපනරූපං පස්සතීතිආහ. ඉතදරොරූපායතනං
සන්ධාය පටික්ඛිපිත්වා පුන පුට්දඨො චක්ඛුදමව සන්ධාය පටිජානාති. 

පටිවිජානාතීතිඑත්ථඅයමධිප්පාදයො –පස්සතීතිහිමයංපටිජානනං සන්ධාය

පුච්ඡාම, නචක්ඛූපසංහාරමත්තං.තස්මාවදෙහිතාව‘‘කිංදතචක්ඛුමාරූදපන 
රූපංපටිවිජානාතී’’ති.ඉතදරොපුරිමනදයදනවපටික්ඛිපතිදචවපටිජානාතිච.

අථනං ‘‘එවං සන්දතරූපංමදනොවිඤ්ඤාණංආපජ්ජති, තඤ්හිපටිවිජානාති

නාමා’’ති දචොදෙතුං රූපං මකනොවිඤ්ඤාණන්ති ආහ. ඉතදරො දලසං

අලභන්දතො පටික්ඛිපදතව. අත්ථි චක්ඛුස්ස ආවට්ටනාතිආදි ‘‘යදි චක්ඛු 

පටිවිජානනට්දඨන පස්සති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස විය තස්සාපි ආවජ්ජනාය 

භවිතබ්බ’’න්තිදචොදෙතුංපුච්ඡති.ඉතදරොයස්මාන ආවජ්ජනපටිබද්ධංචක්ඛු, 

න තං ආවජ්ජනානන්තරං උප්පජ්ජති, තස්මා න ක වන්ති පටික්ඛිපති. 

කසොකෙන සද්ෙන්තිආදීසුපි එදසවනදයො. ඉධ, භික්ඛකව, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපං

පස්සතීති සසම්භාරකථානදයන වුත්තං. යථා හි උසුනා විජ්ඣන්දතොපි

‘‘ධනුනා විජ්ඣතී’’ති වුච්චති, එවං චක්ඛුවිඤ්ඤාදණන පස්සන්දතොපි

‘‘චක්ඛුනා පස්සතී’’ති වුත්දතො, තස්මා අසාධකදමතං. දසදසසුපි එදසව 
නදයොපි. 

චක්ඛුනාරූපංපස්සතීතිකථාවණ්ණනා. 

අට්ඨාරසදමොවග්දගො. 
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19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

1. කිදලසපජහනකථාවණ්ණනා 

828-831. ඉොනි කිදලසපජහනකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘යස්මා

කිදලසපහානං නාම අත්ථි, පහීනකිදලසස්ස ච අතීතාපි කිදලසා පහීනාව

දහොන්ති, අනාගතාපි, පච්චුප්පන්නාපි, තස්මා අතීදතපි කිදලදස පජහති, 

අනාගදතපි, පච්චුප්පන්දනපී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එකච්චානං

උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය අතීකෙතිආදිපුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. දසසංයථාපාළිදමවනියයාති. නත්ථිකිකලකස ජ තීතිඉමස්මිංපන
පරවාදිස්සපඤ්දහයස්මාකචවරංපජහන්තස්සකචවදර ඡඩ්ඩනවායාදමොවිය

කිදලදස පජහන්තස්ස න අතීතාදිදභදෙසු කිදලදසසු වායාදමො අත්ථි, 
නිබ්බානාරම්මදණ පන අරියමග්දග පවත්තිදත කිදලසා අනුප්පන්නාදයව 

නුප්පජ්ජන්තීතිපහීනානාමදහොන්ති, තස්මා නක වන්ති පටික්ඛිපති. කෙනහි

අතීකෙ කිකලකස පජ තීතිආදි පන යස්මා ‘‘නත්ථි කිදලසපජහනා’’ති න

වත්තබ්බං, තස්මාඅතීතාදිදභදෙපජහතීතිඡදලන වුත්තං. 

කිදලසපජහනකථාවණ්ණනා. 

2. සුඤ්ඤතකථාවණ්ණනා 

832. ඉොනි සුඤ්ඤතකථානාමදහොති.තත්ථ සුඤ්ඤොති ද්දවසුඤ්ඤතා
ඛන්ධානඤ්ච අනත්තලක්ඛණං නිබ්බානඤ්ච. දතසු අනත්තලක්ඛණං තාව

එකච්චං එදකන පරියාදයන සියා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නං, නිබ්බානං, 
අපරියාපන්නදමව. ඉමං පන විභාගං අග්ගදහත්වා ‘‘සුඤ්ඤතා 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං, දත

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අනිමිත්ෙන්ති 
සබ්බනිමිත්තරහිතං නිබ්බානං. ‘‘අප්පණිහිදතො’’තිපි තස්දසව නාමං. කස්මා

පදනතං ආභතන්ති? අවිභජ්ජවාදීවාදෙදෙොසාදරොපනත්ථං.යස්සහිඅවිභජිත්වා

‘‘එකදෙදසදනව සුඤ්ඤතා සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා’’ති ලද්ධි, තස්ස
නිබ්බානම්පි සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නන්ති ආපජ්ජති. ඉමස්ස
දෙොසස්සාදරොපනත්ථං ‘‘අනිමිත්තං අප්පණිහිත’’න්ති ආභතං. ඉතදරො තස්ස

පරියාපන්නභාවං අනිච්ඡන්දතො පටික්ඛිපති. සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො න

අනිච්කචොතිආදි නිබ්බානසඞ්ඛාතාය සුඤ්ඤතාය
අනිච්චභාවාපත්තිදෙොසෙස්සනත්ථංවුත්තං. 

833. සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්සසුඤ්ඤොති‘‘යදිඅඤ්ඤස්සඛන්ධස්ස සුඤ්ඤතා

අඤ්ඤක්ඛන්ධපරියාපන්නා, සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසුඤ්ඤතායපි 
දසසක්ඛන්ධපරියාපන්නාය භවිතබ්බ’’න්ති දචොෙනත්ථං වුත්තං. 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා ෙථාවත්ථු-අට්ඨෙථා 

229 

පටුන 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධස්ස සුඤ්ඤො න වත්ෙබ්බාතිආදි ‘‘යදි 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධසුඤ්ඤතා දසසක්ඛන්ධපරියාපන්නා න දහොති, 

දසසක්ඛන්ධසුඤ්ඤතාපි සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නා න දහොතී’’ති
පටිදලොමෙස්සනත්ථං වුත්තං. 

834. සුඤ්ඤමිෙං, භික්ඛකව, සඞ්ඛාරාතිසුත්තංපරසමයදතොආභතං.තත්ථ 

සඞ්ඛාරාති ‘‘සබ්දබ සඞ්ඛාරා අනිච්චා’’තිආගතට්ඨාදන විය පඤ්චක්ඛන්ධා, 

දත ච අත්තත්තනියසුඤ්ඤත්තා සුඤ්ඤතාති සාසනාවචරං දහොති, න 

විරුජ්ඣති, තස්මා අනුඤ්ඤාතං. යස්මා පදනතං න සුඤ්ඤතාය 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නභාවංදීදපති, තස්මාඅසාධකන්ති. 

සුඤ්ඤතකථාවණ්ණනා. 

3. සාමඤ්ඤඵලකථාවණ්ණනා 

835-836. ඉොනි සාමඤ්ඤඵලකථා නාම දහොති. තත්ථ මග්ගවීථියම්පි
ඵලසමාපත්තිවීථියම්පි අරියමග්ගස්ස විපාකචිත්තං සාමඤ්ඤඵලං නාමාති 

සකසමදය සන්නිට්ඨානං. දයසං පන තථා අග්ගදහත්වා 

‘‘කිදලසපහානඤ්දචව ඵලුප්පත්ති ච සාමඤ්ඤඵලං, තස්මා අසඞ්ඛත’’න්ති

ලද්ධි, දසයයථාපිපුබ්බදසලියානං; දතසන්ධායපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා
ඉතරස්ස. දසසදමත්ථදහට්ඨාවුත්තනයත්තායථාපාළිදමවනියයාතීති. 

සාමඤ්ඤඵලකථාවණ්ණනා. 

4. පත්තිකථාවණ්ණනා 

837-840. ඉොනිපත්තිකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘යංයංපටිලබ්භති, තස්ස

තස්ස පටිලාදභො පත්ති නාම. සා ච අසඞ්ඛතා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

පුබ්බදසලියානඤ්දඤව; දතසන්ධාය පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.

දසසමිධාපි දහට්ඨා වුත්තනයත්තා යථාපාළිදමව නියයාතීති. න

වත්ෙබ්බන්තිආදි යාය ලද්ධියා පත්ති අසඞ්ඛතාති මඤ්ඤති, තං පකාදසතුං
වුත්තං. තත්ථ සකවාදී ‘‘න දහවං වත්තබ්දබ’’ති පටික්ඛිපන්දතො දකවලං

පත්තියාරූපාදිභාවංනසම්පටිච්ඡති.නහි පත්තිනාමදකොචිධම්දමොඅත්ථි, න
පන අසඞ්ඛතභාවං අනුජානාති. ඉතදරො පන පටික්දඛපමත්දතදනව

අසඞ්ඛතාති ලද්ධිං පතිට්ඨදපති, සා අදයොනිදසො පතිට්ඨාපිතත්තා 
අප්පතිට්ඨිතාදයවාති. 

පත්තිකථාවණ්ණනා. 
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5. තථතාකථාවණ්ණනා 

841-843. ඉොනි තථතාකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘රූපාදීනං

සබ්බධම්මානං රූපාදිසභාවතාසඞ්ඛාතා තථතා නාම අත්ථි, සා ච සඞ්ඛදතසු

රූපාදීසු අපරියාපන්නත්තා අසඞ්ඛතා’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි එකච්චානං

උත්තරාපථකානං, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.
දසසමිධාපිදහට්ඨාවුත්තනයත්තා පාකටදමවාති. 

තථතාකථාවණ්ණනා. 

6. කුසලකථාවණ්ණනා 

844-846. ඉොනි කුසලකථා නාම දහොති. තත්ථ අනවජ්ජම්පි කුසලං 
ඉට්ඨපාකම්පි. අනවජ්ජං නාම කිදලසවිප්පයුත්තං. අයං නදයො ඨදපත්වා
අකුසලං සබ්බධම්දම භජති. ඉට්ඨවිපාකං නාම ආයතිං උපපත්තිපවත්දතසු
ඉට්ඨඵලනිප්ඵාෙකං පුඤ්ඤං. අයං නදයො කුසලත්තිදක ආදිපෙදමව භජති.
දයසං පන ඉමං විභාගං අග්ගදහත්වා අනවජ්ජභාවමත්දතදනව නිබ්බානං

කුසලන්ති ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං, දතසං ඉට්ඨවිපාකට්දඨන

නිබ්බානස්සකුසලතාභාවංදීදපතුං පුච්ඡා සකවාදිස්ස, අත්තදනොලද්ධිවදසන
පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.දසසමිධාපිදහට්ඨාවුත්තනයත්තා උත්තානත්ථදමවාති. 

කුසලකථාවණ්ණනා. 

7. අච්චන්තනියාමකථාවණ්ණනා 

847. ඉොනි අච්චන්තනියාමකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘සකිං

නිමුග්දගො නිමුග්දගොව දහොතී’’ති (අ. නි. 7.15) සුත්තං නිස්සාය ‘‘අත්ථි

පුථුජ්ජනස්ස අච්චන්තනියාමතා’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි එකච්චානං

උත්තරාපථකානං, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. 

මාතු ාෙකෙොතිආදි ‘‘නියතමිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස ච මාතු ාතකාදීනඤ්ච සමාදන
මිච්ඡත්තනියාදම මාතු ාතකාදීහිපි දත අච්චන්තනියදතහි භවිතබ්බ’’න්ති
දචොෙනත්ථං වුත්තං. ඉතදරො ‘‘නියතමිච්ඡාදිට්ඨිදකො සංසාරඛාණුදකො 

භවන්තදරපිනියදතොවඉදමපනඑකස්මිඤ්දඤවඅත්තභාදව’’තිලද්ධියා න 

ක වන්තිපටික්ඛිපති. 

848. විචිකිච්ඡා උප්පජ්කජයයාති ‘‘අයං නියදතො වා දනො වා’’ති එවං 
උප්පජ්දජයයාතිපුච්ඡති.ඉතදරොඅනුප්පත්තිකාරණංඅපස්සන්දතොපටිජානාති. 

නුප්පජ්කජයයාති පුට්දඨො පන යං දිට්ඨිංආදසවන්දතොනියාමං ඔක්කන්දතො, 

තත්ථ අනුප්පත්තිං සන්ධාය පටිජානාති. තදතො පහීනාති පුට්දඨො මග්දගන
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අප්පහීනත්තා පටික්ඛිපති, තං දිට්ඨිං ආරබ්භ අසමුොචාරදතො පටිජානාති. අථ

නං යස්මා පහානං නාම විනා අරියමග්දගන නත්ථි, තස්මා තස්ස වදසන

දචොදෙතුං කසොොපත්තිමග්කගනාතිආදිමාහ. දසො එකමග්දගනාපි

අප්පහීනත්තා පටික්ඛිපති. පුන ෙෙකමනාති පුට්දඨො මිච්ඡාමග්ගං සන්ධාය 

අකුසකලනාතිආදිමාහ. 

849. උච්කඡෙදිට්ඨි උප්පජ්කජයයාති දුතියනියාමුප්පත්තිං පුච්ඡති. ඉතදරො
යස්මා ‘‘දයපි දත ඔක්කලා වයභිඤ්ඤා නත්ථිකවාො අකිරියවාො 

අදහතුකවාො’’ති (ම. නි. 3.143) වචනදතො තිස්දසොපි නියතමිච්ඡාදිට්ඨිදයො

එකස්ස උප්පජ්ජන්ති, තස්මාපටිජානාති. 

850. අථ නං ‘‘න ච නාම දසො අච්චන්තනියාදමො’’ති දචොදෙතුං 

 ඤ්චීතිආදිමාහ. අච්චන්තනියතස්ස හි දුතියනියාදමො නිරත්ථදකො. 

නුප්පජ්කජයයාති පඤ්දහ යං සස්සතදිට්ඨියා සස්සතන්ති ගහිතං, තදෙව

උච්ඡිජ්ජිස්සතීතිගදහත්වාඅනුප්පත්තිංසන්ධායපටිජානාති. පහීනාතිපුට්දඨො

මග්දගන අප්පහීනත්තා පටික්ඛිපති, වුත්තනදයන අනුප්පජ්ජනදතො

පටිජානාති. සස්සෙදිට්ඨි උප්පජ්කජයයාතිආදීසුපි එදසව නදයො. දසසං
විචිකිච්ඡාවාදරවුත්තනයදමව. 

851-852. න වත්ෙබ්බන්ති පුච්ඡා පරවාදිස්ස, සුත්තස්ස අත්ථිතාය 

පටිඤ්ඤාසකවාදිස්ස.නපනදසොභවන්තදරපිනිමුග්දගොව.ඉමස්මිඤ්දඤව

හිභදව අභබ්දබො දසො තං දිට්ඨිං පජහිතුන්ති අයදමත්ථ අධිප්පාදයො, තස්මා

අසාධකදමතන්ති. සබ්බොලං උම්මුජ්ජිත්වා නිමුජ්ජතීතිආදි වචනමත්දත
අභිනිදවසං අකත්වාඅත්දථොපරිදයසිතබ්දබොතිෙස්සනත්ථංවුත්තන්ති. 

අච්චන්තනියාමකථාවණ්ණනා. 

8. ඉන්ද්රියකථාවණ්ණනා 

853-856. ඉොනිඉන්ද්රියකථානාමදහොති.තත්ථදලොකියාසද්ධාසද්ධා එව 

නාම, නසද්ධින්ද්රියං.තථාදලොකියංවීරියං…දප.…සති…සමාධි…පඤ්ඤා

පඤ්ඤාදයව නාම, න පඤ්ඤින්ද්රියන්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

දහතුවාොනඤ්දචව මහිසාසකානඤ්ච; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. නත්ථි කලොකියා සද්ධාතිආදි යස්මා දලොකියාපි

සද්ධාෙදයොව ධම්මා අධිපතියට්දඨන ඉන්ද්රියං, න සද්ධාදීහි අඤ්ඤං 

සද්ධින්ද්රියාදි නාම අත්ථි, තස්මා දලොකියානම්පි සද්ධාදීනඤ්දඤව 

සද්ධින්ද්රියාදිභාවෙස්සනත්ථං වුත්තං. අත්ථි කලොකිකයො මකනොතිආදි යථා දත

දලොකියාපි මනාෙදයො ධම්මා මනින්ද්රියාදීනි, එවං දලොකියා සද්ධාෙදයොපි
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සද්ධින්ද්රියානීති උපමාය තස්සත්ථස්ස විභාවනත්ථං වුත්තං. දසසදමත්ථ
යථාපාළිදමවනියයාතීති. 

ඉන්ද්රියකථාවණ්ණනා. 

එකූනවීසතිදමොවග්දගො. 

20. වීසතිමවග්කගො 

1. අසඤ්චිච්චකථාවණ්ණනා 

857-862. ඉොනි අසඤ්චිච්චකථානාමදහොති.තත්ථ ‘‘ආනන්තරියවත්ථූනි

නාම ගරූනි භාරියානි, තස්මා අසඤ්චිච්චාපි දතසු වත්ථූසු විදකොපිදතසු

ආනන්තරිදකො දහොතී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එකච්චානං

උත්තරාපථකානං; දතසන්ධාය අසඤ්චිච්චාතිපුච්ඡාසකවාදිස්ස, ලද්ධිවදසන 
පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යස්මා ආනන්තරියකම්මං නාම

කම්මපථප්පත්තං. යදි ච අසඤ්චිච්ච කම්මපථදභදෙො සියා, අවදසසා

පාණාතිපාතාෙදයොපි අසඤ්චිච්ච භදවයය’’න්ති දචොෙනත්ථං අසඤ්චිච්චපාණං

 න්ත්වාතිආදිමාහ. ඉතදරො තථාරූපායලද්ධියා අභාදවනපටික්ඛිපති. දසසං

යථාපාළිදමව නියයාති. න වත්ෙබ්බං මාතු ාෙකෙොති පුච්ඡා පරවාදිස්ස, 

දරොගපටිකාරාදිකාදල අසඤ්චිච්ච ාතංසන්ධායපටිඤ්ඤාසකවාදිස්ස. නනු

මාො ජීවිො කවොකරොපිොති පඤ්දහපි අසඤ්චිච්ච දවොදරොපිතං සන්ධාය
පටිඤ්ඤා සකවාදිස්දසව. එවං අධිප්පායං පන අග්ගදහත්වා හඤ්චීති
ලද්ධිපතිට්ඨාපනං ඉතරස්ස. තං අදයොනිදසො පතිට්ඨාපිතත්තා
අප්පතිට්ඨිතදමව. පිතු ාතකාදීසුපි එදසව නදයො. සඞ් දභෙදක පන 

ධම්මසඤ්ඤිං සන්ධාය සඞ් කභකෙො ආනන්ෙරිකෙොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

‘‘සඞ් ං සමග්ගං දභත්වාන, කප්පං නිරයම්හි පච්චතී’’ති වචනං අදයොනිදසො

ගදහත්වා පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. පුන සබ්කබති පුට්දඨො සකපක්දඛ

ධම්මසඤ්ඤිං සන්ධාය පටික්ඛිපති, පරපක්දඛ ධම්මසඤ්ඤිං සන්ධාය

පටිජානාති. ධම්මසඤ්ඤීති පඤ්හද්වදයපි එදසව නදයො. නනු වුත්ෙං 

භගවොති සුත්තං එකන්දතදනව ධම්මවාදිස්ස ආනන්තරිකභාවෙස්සනත්ථං

වුත්තං. ආපායිකෙො කනරයිකෙොති ගාථායපි අධම්මවාදීදයව අධිප්දපදතො.
ඉතදරො පන අධිප්පායං අග්ගදහත්වා ලද්ධිං පතිට්ඨදපති. සා අදයොනිදසො
පතිට්ඨාපිතත්තා අප්පතිට්ඨිතාදයවාති. 

අසඤ්චිච්චකථාවණ්ණනා. 
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2. ඤාණකථාවණ්ණනා 

863-865. ඉොනි ඤාණකථා නාම දහොති. තත්ථ දුවිධං ඤාණං –
දලොකියඤ්ච දලොකුත්තරඤ්ච. දලොකියං සමාපත්තිඤාණම්පි දහොති

ොනාදිවදසනපවත්තං කම්මස්සකතඤාණම්පි; දලොකුත්තරංසච්චපරිච්දඡෙකං
මග්ගඤාණම්පි ඵලඤාණම්පි. ඉමං පන විභාගං අකත්වා

‘‘සච්චපරිච්දඡෙකදමව ඤාණං න ඉතරං, තස්මා නත්ථි පුථුජ්ජනස්ස 

ඤාණ’’න්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි දහතුවාොනං, දත සන්ධාය පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. පඤ්ඤාතිආදි ඤාණදවවචනෙස්සනත්ථං 

වුත්තං. දතදනතං දීදපති – යදිතස්සඤාණංනත්ථි, පඤ්ඤාෙදයොපිනත්ථි.

අථ පඤ්ඤාෙදයො අත්ථි, ඤාණම්පි අත්ථි. කස්මා? පඤ්ඤාදීනං ඤාණදතො

අනඤ්ඤත්තාති. පඨමංඣානන්තිආදිසමාපත්තිඤාණස්සෙස්සනත්ථංවුත්තං. 

ොනං ෙකෙයයාතිආදි කම්මස්සකතඤාණස්ස. දුක්ඛං පරිජානාතීති

දලොකුත්තරමග්ගඤාණදමවදීදපති, නචදලොකුත්තරදමවඤාණන්ති. 

ඤාණකථාවණ්ණනා. 

3. නිරයපාලකථාවණ්ණනා 

866. ඉොනි නිරයපාලකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘නිරදය

දනරයිකකම්මාදනව නිරයපාලරූපවදසනවදධන්ති, නත්ථිනිරයපාලානාම

සත්තා’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි තත්ථ නිරයපාලා න සියුං, 

කම්මකාරණාපිනභදවයයං.කාරණිදකසුහිසති කාරණා’’තිදචොදෙතුං නත්ථි

නිරකයසූතිආදිමාහ. 

867-868. අත්ථි මනුස්කසසූති පච්චක්දඛන ඤාපනත්ථං. යථා හි 

මනුස්දසසුසතිකාරණිදකසුකාරණා, එවංතත්ථාපීතිඅයදමත්ථඅධිප්පාදයො. 

අත්ථිනිරකයසූතිපුච්ඡාපරවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. නකවස්සභූකනොපිච

කපත්තිරාජාති පරවාදිනා සකසමයදතො සුත්තං ආභතං. තං පන

සාසනාවචරිකන්තිසකවාදිනා අනුඤ්ඤාතං.තත්ථ කවස්සභූතිඑදකොදෙදවො. 

කපත්තිරාජාති දපත්තිවිසදයදපතමහිද්ධිදකො. කසොමාෙදයො පාකටා එව. ඉෙං
වුත්තං දහොති–අත්තදනොකම්දමහිඉදතොපණුන්නං පරදලොකංපත්තංපුරිසං

න එදතදවස්සභූආෙදයොහනන්ති.දයහිපනදසොකම්දමහිතත්ථපණුන්දනො, 

තානි සකානි කම්මානිදයව නං තත්ථ හනන්තීති කම්මස්සකතං දීදපති, න

නිරයපාලානං අභාවං. සකවාදිනා පන ෙකමනං, භික්ඛකවති ආභතානි
සුත්තපොනි නීතත්ථාදනවාති. 
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නිරයපාලකථාවණ්ණනා. 

4. තිරච්ඡානකථාවණ්ණනා 

869-871. ඉොනිතිරච්ඡානකථානාමදහොති.තත්ථදෙදවසුඑරාවණාෙදයො

දෙවපුත්තා හත්ථිවණ්ණං අස්සවණ්ණං විකුබ්බන්ති, නත්ථි තත්ථ
තිරච්ඡානගතා. දයසං පන තිරච්ඡානවණ්ණිදනො දෙවපුත්දත දිස්වා ‘‘අත්ථි

දෙදවසුතිරච්ඡානගතා’’තිලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දතසන්ධායපුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි දෙවදයොනියං තිරච්ඡානගතා

සියුං, තිරච්ඡානදයොනියම්පි දෙවා සියු’’න්ති දචොදෙතුං අත්ථි

තිරච්ඡානගකෙසූතිආදිමාහ. කීටාතිආදි දයසං දසො අභාවං ඉච්ඡති, දත

ෙස්දසතුංවුත්තං. එරාවකණොතිපඤ්දහතස්සඅත්ථිතායපටිඤ්ඤාසකවාදිස්ස, 

න තිරච්ඡානගතස්ස.  ත්ථිබන්ධාතිආදි ‘‘යදි තත්ථ හත්ථිආෙදයො සියුං, 

හත්ථිබන්ධාෙදයොපි සියු’’න්ති දචොෙනත්ථං වුත්තං. තත්ථ යාවසිොති යවස්ස

ොයකා. ොරණිොති හත්ථාචරියාෙදයො, දයහි දත නානාවිධං කාරණං

කදරයයං. භත්ෙොරොති හත්ථිආදීනං භත්තරන්ධකා. න ක වන්ති තථා
අනිච්ඡන්දතොපටික්ඛිපතීති. 

තිරච්ඡානකථාවණ්ණනා. 

5. මග්ගකථාවණ්ණනා 

872-875. ඉොනි මග්ගකථා නාම දහොති. තත්ථ දයසං ‘‘පුබ්දබව දඛො

පනස්සකායකම්මංවචීකම්මං ආජීදවොසුපරිසුද්දධොදහොතී’’ති(අ.නි.3.431) 
ඉෙඤ්දචව සුත්තං සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවානඤ්ච චිත්තවිප්පයුත්තතං

නිස්සාය ‘‘නිප්පරියාදයන පඤ්චඞ්ගිදකොව මග්දගො’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි

මහිසාසකානං, දත සන්ධාය පඤ්චඞ්ගිකෙොති පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා 

ඉතරස්ස. සම්මාවාචා මග්ගඞ්ගං, සා ච න මග්කගොතිආදි පරසමයවදසන
වුත්තං.පරසමයස්මිඤ්හිසම්මාවාචාෙදයොමග්ගඞ්ගන්තිආගතා.රූපත්තා පන

මග්දගො න දහොතීති වණ්ණිතා. සම්මාදිට්ඨි මග්ගඞ්ගන්තිආදි මග්ගඞ්ගස්ස

අමග්ගතානාමනත්ථීතිෙස්සනත්ථං වුත්තං. පුබ්කබවකඛොපනස්සාතිසුත්දත

පරිසුද්ධසීලස්ස මග්ගභාවනා නාම දහොති, න ඉතරස්සාති ආගමනියපටිපොය

විසුද්ධිභාවෙස්සනත්ථං ‘‘කායකම්මං වචීකම්මං ආජීදවො සුපරිසුද්දධො

දහොතී’’ති වුත්තං, න ඉදමහි විනා පඤ්චඞ්ගිකභාවෙස්සනත්ථං. දතදනවාහ 

‘‘එවමස්සායං අරිදයො අට්ඨඞ්ගිදකො මග්දගො භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡතී’’ති.
සකවාදිනාආභතසුත්තං නීතත්ථදමවාති. 

මග්ගකථාවණ්ණනා. 
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6. ඤාණකථාවණ්ණනා 

876-877. ඉොනිඤාණකථා නාම දහොති. තත්ථ ධම්මචක්කප්පවත්තදන

ද්වාෙසාකාරඤාණං සන්ධාය ‘‘ද්වාෙසවත්ථුකං ඤාණං දලොකුත්තර’’න්ති

දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි පුබ්බදසලියානං, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘සදච තං ද්වාෙසවත්ථුකං, ද්වාෙසහි

මග්ගඤාදණහිභවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං ද්වාෙසාතිආදිමාහ.ඉතදරොමග්ගස්ස

එකත්තං සන්ධාය පටික්ඛිපති, එදකකස්මිං සච්දච
සච්චඤාණකිච්චඤාණකතඤාණානං වදසන ඤාණනානත්තං සන්ධාය

පටිජානාති. ද්වාෙස කසොොපත්තිමග්ගාතිආදීසුපි එදසව නදයො. නනු වුත්ෙං

භගවොති සුත්තං සද්ධිං පුබ්බභාගපරභාදගහි ඤාණනානත්තං දීදපති, න
අරියමග්ගස්සද්වාෙසඤාණතං.තස්මා අසාධකන්ති. 

ඤාණකථාවණ්ණනා. 

වීසතිදමොවග්දගො. 

චතුත්ථපණ්ණාසදකොසමත්දතො. 

21. එෙවීසතිමවග්කගො 

1. සාසනකථාවණ්ණනා 

878. ඉොනි සාසනකථානාමදහොති.තත්ථතිස්දසොසඞ්ගීතිදයො සන්ධාය
‘‘සාසනං නවං කත’’න්ති ච ‘‘අත්ථි දකොචි තථාගතස්ස සාසනං නවං

කදරොතී’’තිච ‘‘ලබ්භාතථාගතස්සසාසනංනවංකාතු’’න්තිචදයසංලද්ධි, 

දසයයථාපි එකච්චානං උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය තීසුපි කථාසු පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. සතිපට්ඨානාතිආදි සාසනං නාම

සතිපට්ඨානාෙදයො දචව අරියධම්මා, කුසලාදීනඤ්ච දෙසනා. තත්ථ දයසං

භගවතා දෙසිතා සතිපට්ඨානාෙදයො, ඨදපත්වා දත අඤ්දඤසං වා
සතිපට්ඨානාදීනං කරදණන අකුසලාදීනං වා කුසලාදිභාවකරදණන සාසනං

නවංකතං නාම භදවයය, කිං තං එවං කතං දකනචි, අත්ථි වා දකොචි එවං

කදරොති, ලබ්භා වා එවංකාතුන්තිතීසුපි පුච්ඡාසු දචොෙනත්ථං වුත්තං. දසසං
සබ්බත්ථයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

සාසනකථාවණ්ණනා. 
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2. අවිවිත්තකථාවණ්ණනා 

879-880. ඉොනි අවිවිත්තකථානාමදහොති.තත්ථයස්සපුග්ගලස්සදයො 

ධම්දමො පච්චුප්පන්දනො, දසො දතන අවිවිත්දතො නාමාති ඉෙං සකසමදය

සන්නිට්ඨානං. යස්මා පන පුථුජ්ජදනන දතධාතුකා ධම්මා අපරිඤ්ඤාතා, 
තස්මාදසොඑකක්ඛදණදයව සබ්දබහිපිදතධාතුදකහිධම්දමහිඅවිවිත්දතොති

දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි දතසඤ්දඤව, දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, 

පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. ඵස්කසහීතිආදි සබ්දබසං ඵස්සාදීනං එකක්ඛදණ 
පවත්තිදෙොසෙස්සනත්ථංවුත්තං.දසසංසබ්බත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

අවිවිත්තකථාවණ්ණනා. 

3. සඤ්දඤොජනකථාවණ්ණනා 

881-882. ඉොනි සඤ්දඤොජනකථානාමදහොති.තත්ථයස්මාඅරහාසබ්බං 

බුද්ධවිසයං න ජානාති, තස්මා තස්ස තත්ථ අවිජ්ජාවිචිකිච්ඡාහි අප්පහීනාහි 
භවිතබ්බන්ති සඤ්ඤාය ‘‘අත්ථි කිඤ්චි සඤ්දඤොජනං අප්පහාය

අරහත්තප්පත්තී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි මහාසඞ්ඝිකානං, දත සන්ධාය

පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අත්ථි කිඤ්චි සක්ොයදිට්ඨීතිආදි

අරහදතො සබ්බසංදයොජනප්පහානෙස්සනත්ථං වුත්තං. සබ්බං බුද්ධවිසයන්ති

පඤ්හද්වදය අරහදතො සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාභාදවන පටිදසදධො කදතො, න 

අවිජ්ජාවිචිකිච්ඡානං අප්පහාදනන. ඉතදරො පන දතසං අප්පහීනතං සන්ධාය 

කෙනහීතිලද්ධිංපතිට්ඨදපති.සාඅදයොනිදසොපතිට්ඨාපිතත්තා අප්පතිට්ඨිතාව
දහොතීති. 

සඤ්දඤොජනකථාවණ්ණනා. 

4. ඉද්ධිකථාවණ්ණනා 

883-884. ඉොනි ඉද්ධිකථා නාම දහොති. තත්ථ ඉද්ධි නාදමසා කත්ථචි

ඉජ්ඣති, කත්ථචින ඉජ්ඣති, අනිච්චාදීනංනිච්චාදිකරදණඑකන්දතදනවන
ඉජ්ඣති. සභාගසන්තතිං පන පරිවත්දතත්වා විසභාගසන්තතිකරදණ වා

සභාගසන්තතිවදසදනව චිරතරප්පවත්තදනවාදයසංඅත්ථායකරියති, දතසං

පුඤ්ඤාදීනි කාරණානිනිස්සායකත්ථචිඉජ්ඣති, භික්ඛූනංඅත්ථායපානීයස්ස
සප්පිඛීරාදිකරදණ විය මහාධාතුනිධාදන දීපාදීනං චිරසන්තානප්පවත්තදන
විය චාති ඉෙං සකසමදය සන්නිට්ඨානං. යං පන ආයස්මා පිලින්ෙවච්දඡො

රඤ්දඤො පාසාෙං සුවණ්ණන්ත්දවව අධිමුච්චි, තං නිස්සාය දයසං ‘‘අත්ථි

අධිප්පායඉද්ධී’’ති ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දත සන්ධාය අත්ථි 

අධිප්පායඉද්ධීති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. තත්ථ අධිප්පායඉද්ධීති අධිප්පායඉද්ධි, 
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යථාධිප්පායං ඉජ්ඣනඉද්ධීති අත්දථො. ආමන්ොති ලද්ධිමත්දත ඨත්වා
පටිඤ්ඤා පරවාදිස්ස. අථ නං අනිච්චාදීනං නිච්චාදිතාය අනුයුඤ්ජිතුං 

නිච්චපණ්ණා රුක්ඛා ක ොන්තූතිආදිමාහ. දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමව. 

ලද්ධිපතිට්ඨාපදන සුවණ්කණොචපනාසීතිරඤ්දඤො පුඤ්ඤූපනිස්සදයනආසි, 
නදකවලංදථරස්සඅධිප්පාදයදනව.තස්මාඅසාධකදමතන්ති. 

ඉද්ධිකථාවණ්ණනා. 

5. බුද්ධකථාවණ්ණනා 

885. ඉොනි බුද්ධකථානාමදහොති.තත්ථඨදපත්වාතස්මිංතස්මිංකාදල 
සරීරදවමත්තතංආයුදවමත්තතං පභාදවමත්තතඤ්ච දසදසහි බුද්ධධම්දමහි
බුද්ධානං බුද්දධහි හීනාතිදරකතා නාම නත්ථි. දයසං පන අවිදසදසදනව

අත්ථීතිලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; දතසන්ධාය අත්ථිබුද්ධානන්තිපුච්ඡා 

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං බුද්ධධම්දමහි අනුයුඤ්ජිතුං 

සතිපට්ඨානකෙොතිආදිමාහ. ඉතදරො දතසං වදසන හීනාතිදරකතං
අපස්සන්දතො පටික්ඛිපතිදයවාති. 

බුද්ධකථාවණ්ණනා. 

6. සබ්බදිසාකථාවණ්ණනා 

886. ඉොනි සබ්බදිසාකථානාමදහොති.තත්ථචතූසුදිසාසුදහට්ඨා උපරීති 

සමන්තදතො දලොකධාතුසන්නිවාසං, සබ්බදලොකධාතූසු ච බුද්ධා අත්ථීති
අත්තදනොවිකප්පසිප්පංඋප්පාදෙත්වා‘‘සබ්බදිසාසුබුද්ධා තිට්ඨන්තී’’තිදයසං

ලද්ධි, දසයයථාපිමහාසඞ්ඝිකානං; දතසන්ධායපුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා

ඉතරස්ස. පුරත්ථිමායාතිපුට්දඨො සකයමුනිංසන්ධායපටික්ඛිපති.පුනපුට්දඨො

ලද්ධිවදසනඅඤ්ඤදලොකධාතුයංඨිතං සන්ධායපටිජානාති. කින්නාකමොකසො

භගවාතිආදි ‘‘සදචත්වං ජානාසි, නාමාදිවදසනනංකදථහී’’ති දචොෙනත්ථං
වුත්තං.ඉමිනාඋපාදයනසබ්බත්ථඅත්දථො දවදිතබ්දබොති. 

සබ්බදිසාකථාවණ්ණනා. 

7. ධම්මකථාවණ්ණනා 

887-888. ඉොනි ධම්මකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා රූපාෙදයො

රූපාදිසභාදවනනියතා නතංසභාවංවිජහන්ති, තස්මාසබ්බධම්මානියතාති

දයසංලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානඤ්දචවඑකච්චානඤ්චඋත්තරාපථකානං; 

දතසන්ධාය සබ්කබධම්මාතිපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. අථනං 
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‘‘සදච දත නියතා, මිච්ඡත්තනියතා වා සියුං සම්මත්තනියතා වා, ඉදතො

අඤ්දඤොනියාදමො නාමනත්ථී’’තිදචොදෙතුං මිච්ඡත්ෙනියොතිආදිමාහ.තත්ථ 

පටික්දඛදපොචපටිඤ්ඤාචපරවාදිස්ස. රූපංරූපට්කඨනාතිආදි දයනත්දථන

නියතාතිවෙති, තස්සවදසනදචොදෙතුංවුත්තං.තත්රායංඅධිප්පාදයො– රූපඤ්හි

රූපට්දඨන නියතන්ති රූපං රූපදමව, න දවෙනාදිසභාවන්ති අධිප්පාදයන 

වත්තබ්බං, ඉදතො අඤ්ඤථා න වත්තබ්බං. කස්මා? රූපට්ඨදතො අඤ්ඤස්ස

රූපස්ස අභාවා. රූපසභාදවො හි රූපට්දඨො, රූපසභාදවො ච රූපදමව, න
රූපදතො අඤ්දඤො. දවෙනාදීහි පනස්ස නානත්තපඤ්ඤාපනත්ථං එස
දවොහාදරො දහොතීති. තස්මා ‘‘රූපං රූපට්දඨනනියත’’න්ති වෙන්දතනරූපං
නියතන්ති වුත්තං දහොති. නියතඤ්ච නාම මිච්ඡත්තනියතං වා සියා

සම්මත්තනියතං වා, ඉදතො අඤ්දඤො නියාදමො නාම නත්ථීති. අථ කස්මා

පටිජානාතීති? අත්ථන්තරවදසන. රූපංරූපට්කඨන නියෙන්ති එත්ථ හි රූපං

රූපදමව, න දවෙනාදිසභාවන්ති අයමත්දථො. තස්මා පටිජානාති. ඉදතො
අඤ්ඤථා පනස්ස නියතත්තං නත්ථීති පුන දතදනව නදයන දචොදෙතුං 

මිච්ඡත්ෙනියෙන්තිආදිමාහ. තං සබ්බං උත්තානත්ථදමව. කෙන හි රූපන්ති
ලද්ධිපිඅදයොනිදසො පතිට්ඨාපිතත්තාඅප්පතිට්ඨිතාවදහොතීති. 

ධම්මකථාවණ්ණනා. 

8. කම්මකථාවණ්ණනා 

889-891. ඉොනි කම්මකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘යස්මා

දිට්ඨධම්මදවෙනීයාදීනි දිට්ඨධම්මදවෙනීයට්ඨාදීහි නියතානි, තස්මා සබ්දබ

කම්මානියතා’’තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිදතසඤ්දඤව; දතසන්ධායපුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දිට්ඨධම්මකවෙනීයට්කඨන නියෙන්ති එත්ථ
දිට්ඨධම්මදවෙනීයං දිට්ඨධම්මදවෙනීයට්ඨදමව.සදචදිට්දඨවධම්දමවිපාකං

ොතුං සක්දකොති දෙති, දනො දච අදහොසිකම්මං නාම දහොතීති ඉමමත්ථං
සන්ධාය පටිඤ්ඤා සකවාදිස්ස. මිච්ඡත්තසම්මත්තනියාමවදසන පදනතං
අනියතදමවාතිසබ්බංදහට්ඨාවුත්තනදයදනව දවදිතබ්බන්ති. 

කම්මකථාවණ්ණනා. 

එකවීසතිදමොවග්දගො. 
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22. බාවීසතිමවග්කගො 

1. පරිනිබ්බානකථාවණ්ණනා 

892. ඉොනි පරිනිබ්බානකථා නාම දහොති. තත්ථ ‘‘යස්මා අරහා

සබ්බඤ්ඤුවිසදය අප්පහීනසංදයොජදනොව පරිනිබ්බායති, තස්මා අත්ථි කිඤ්චි 

සංදයොජනංඅප්පහායපරිනිබ්බාන’’න්තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානං; 

දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ දහට්ඨා 
වුත්තනයදමවාති. 

පරිනිබ්බානකථාවණ්ණනා. 

2. කුසලචිත්තකථාවණ්ණනා 

894-895. ඉොනි කුසලචිත්තකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා අරහා 

සතිදවපුල්ලප්පත්දතො පරිනිබ්බායන්දතොපි සදතො සම්පජාදනොව පරිනිබ්බාති, 

තස්මා කුසලචිත්දතො පරිනිබ්බායතීති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානං; 

දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං යස්මා

කුසලචිත්දතො නාම පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාභිසඞ්ඛරණාදිවදසන දහොති, තස්මා

දතනත්දථන දචොදෙතුං අර ා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරන්තිආදිමාහ. දසසදමත්ථ

යථාපාළිදමව නියයාති. සකෙො සම්පජාකනොති ඉෙං ජවනක්ඛදණ 

කිරියසතිසම්පජඤ්ඤානං වදසන අසම්දමොහමරණදීපනත්ථං වුත්තං, න
කුසලචිත්තදීපනත්ථං. තස්මාඅසාධකන්ති. 

කුසලචිත්තකථාවණ්ණනා. 

3. ආදනඤ්ජකථාවණ්ණනා 

896. ඉොනි ආදනඤ්ජකථා නාම දහොති. තත්ථ භගවා චතුත්ථජ්ඣාදන
ඨිදතො පරිනිබ්බායීති සල්ලක්දඛත්වා ‘‘අරහා ආදනඤ්දජ ඨිදතො 

පරිනිබ්බායතී’’තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිඑකච්චානංඋත්තරාපථකානං, දත

සන්ධාය පුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස. පෙතිචිත්කෙති භවඞ්ගචිත්දත.
සබ්දබ හි සඤ්ඤිදනො සත්තා භවඞ්ගචිත්දත ඨත්වා භවඞ්ගපරිදයොසාදනන 

චුතිචිත්දතනකාලංකදරොන්ති. ඉතිනං ඉමිනා අත්දථන දචොදෙතුං එවමාහ.

තත්ථකිඤ්චාපි චතුදවොකාරභදවඅරහදතොපකතිචිත්තම්පිආදනඤ්ජංදහොති, 

අයංපනපඤ්දහොපඤ්චදවොකාරභවවදසන උද්ධදටො.තස්මා කනොචවෙකර

වත්ෙබ්කබතිආහ.දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමවාති. 

ආදනඤ්ජකථාවණ්ණනා. 
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4. ධම්මාභිසමයකථාවණ්ණනා 

897. ඉොනි ධම්මාභිසමයකථා නාම දහොති. තත්ථ අතීතභදව
දසොතාපන්නංමාතුකුච්ඡියංවසිත්වා නික්ඛන්තංදිස්වා ‘‘අත්ථිගබ්භදසයයාය

ධම්මාභිසමදයො’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එකච්චානං උත්තරාපථකානං, 

දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං ‘‘යදි තත්ථ

ධම්මාභිසමදයො අත්ථි, ධම්මාභිසමයස්ස කාරදණහි ධම්මදෙසනාදීහි

භවිතබ්බ’’න්ති දචොදෙතුං අත්ථි ගබ්භකසයයාය ධම්මකෙසනාතිආදිමාහ. 

සුත්ෙස්සාතිආදි භවඞ්ගවාරං සන්ධාය වුත්තං. ගබ්භදසයයාය හි දයභුදයයන

භවඞ්ගදමව පවත්තති. දතදනව සත්දතො කිරියමයප්පවත්තාභාවා සුත්දතො, 

භාවනානුදයොගස්ස අභාවා පමත්දතො, කම්මට්ඨානපරිග්ගාහකානං

සතිසම්පජඤ්ඤානංඅභාවා මුට්ඨස්සතිඅසම්පජාදනොනාමදහොති, තථාරූපස්ස

කුදතොධම්මාභිසමදයොති? 

ධම්මාභිසමයකථාවණ්ණනා. 

5-7. තිස්දසොපිකථාවණ්ණනා 

898-900. ඉොනි තිස්දසොපිකථා නාම දහොන්ති. තත්ථ අචිරජාතානං පන
දසොතාපන්නානං අරහත්තප්පත්තිං සුප්පවාසාය ච උපාසිකාය සත්තවස්සිකං
ගබ්භං දිස්වා ‘‘අත්ථි ගබ්භදසයයාය අරහත්තප්පත්තී’’ති ච සුපිදන
ආකාසගමනාදීනි දිස්වා ‘‘අත්ථි ධම්මාභිසමදයො’’ති ච ‘‘අත්ථි තත්ථ 

අරහත්තප්පත්තී’’තිචඉධාපිදයසංලද්ධිදයො, දසයයථාපිදතසඤ්දඤව; දත

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසදමත්ථ පුරිමකථා
සදිසදමවාති. 

තිස්දසොපිකථාවණ්ණනා. 

8. අබයාකතකථාවණ්ණනා 

901-902. ඉොනිඅබයාකතකථානාමදහොති.තත්ථ‘‘අත්දථසා, භික්ඛදව, 

දචතනා, සා ච දඛො අබ්දබොහාරිකා’’ති (පාරා. 235) වචනදතො ‘‘සබ්බං

සුපිනගතස්ස චිත්තං අබයාකත’’න්ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එකච්චානං

උත්තරාපථකානඤ්දඤව, දතසන්ධායපුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.

දසසදමත්ථයථා පාළිදමවනියයාති. සුපිනගෙස්ස චිත්ෙං අබ්කබො ාරිෙන්ති
ඉෙං ආපත්තිංසන්ධායවුත්තං.සුපිනගතස්සහිපාණාතිපාතාදිවදසන කිඤ්චාපි

අකුසලචිත්තං පවත්තති, වත්ථුවිදකොපනං පන නත්ථීති න සක්කා තත්ථ 

ආපත්තිං පඤ්ඤදපතුං. ඉමිනා කාරදණන තං අබ්දබොහාරිකං, න
අබයාකතත්තාති. 
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අබයාකතකථාවණ්ණනා. 

9. ආදසවනපච්චයකථාවණ්ණනා 

903-905. ඉොනිආදසවනපච්චයකථා නාම දහොති. තත්ථ යස්මා සබ්දබ 

ධම්මා ඛණිකා, නදකොචිමුහුත්තම්පිඨත්වාආදසවනපච්චයංආදසවතිනාම. 
තස්මානත්ථිකිඤ්චිආදසවනපච්චයතා.ආදසවනපච්චයතායඋප්පන්නංපන

නකිඤ්චි අත්ථීතිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිදතසඤ්දඤව; දතසන්ධායපුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථනංසුත්තවදසදනවපඤ්ඤාදපතුං නනු

වුත්ෙං භගවොපාණාතිපාකෙොතිආදිආභතං.තංසබ්බංඋත්තානත්ථදමවාති. 

ආදසවනපච්චයකථාවණ්ණනා. 

10. ඛණිකකථාවණ්ණනා 

906-907. ඉොනිඛණිකකථානාමදහොති.තත්ථයස්මාසබ්බසඞ්ඛතධම්මා

අනිච්චා, තස්මා එකචිත්තක්ඛණිකාදයව.සමානායහිඅනිච්චතායඑදකොලහුං

භිජ්ජති, එදකො චිදරනාති දකො එත්ථ නියාදමොති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි

පුබ්බදසලියාපරදසලියානං; දත සන්ධාය එෙචිත්ෙක්ඛණිොති පුච්ඡා

සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. චිත්කෙ ම ාපථවීතිආදීසු දතසං තථා

සණ්ඨානං අපස්සන්දතො පටික්ඛිපති. චක්ඛායෙනන්තිආදි ‘‘යදි සබ්දබ 

එකචිත්තක්ඛණිකා භදවයයං, චක්ඛායතනාදීනි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීහි
සද්ධිංදයව උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්දඣයය’’න්තිදචොෙනත්ථංවුත්තං.ඉතදරොපන 

අන්දතොමාතුකුච්ඡිගතස්ස විඤ්ඤාණුප්පත්තිං සන්ධාය පටික්ඛිපති, පවත්තං

සන්ධායලද්ධිවදසනපටිජානාති.දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමවාති. කෙනහි

එෙචිත්ෙක්ඛණිොති යස්මා නිච්චා න දහොන්ති, තස්මා එකචිත්තක්ඛණිකාති
අත්තදනොරුචියාකාරණංවෙති.තං අවුත්තසදිසදමවාති. 

ඛණිකකථාවණ්ණනා. 

බාවීසතිදමොවග්දගො. 

23. කෙවීසතිමවග්කගො 

1. එකාධිප්පායකථාවණ්ණනා 

908. ඉොනි එකාධිප්පායකථානාමදහොති.තත්ථකාරුඤ්දඤන වාඑදකන

අධිප්පාදයනඑකාධිප්පාදයො, සංසාදරවාඑකදතොභවිස්සාමාතිඉත්ථියාසද්ධිං 
බුද්ධපූජාදීනිකත්වාපණිධිවදසනඑදකොඅධිප්පාදයොඅස්සාතිඑකාධිප්පාදයො.
එවරූදපො ද්වින්නම්පි ජනානං එකාධිප්පාදයො දමථුදනො ධම්දමො
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පටිදසවිතබ්දබොති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි අන්ධකානඤ්දචව

දවතුල්ලකානඤ්ච; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.
දසසදමත්ථයථාපාළිදමවනියයාතීති. 

එකාධිප්පායකථාවණ්ණනා. 

2. අරහන්තවණ්ණකථාවණ්ණනා 

909. ඉොනි අරහන්තවණ්ණකථානාමදහොති.තත්ථඉරියාපථසම්පන්දන
ආකප්පසම්පන්දන පාපභික්ඛූ දිස්වා ‘‘අරහන්තානං වණ්දණන අමනුස්සා

දමථුනං ධම්මං පටිදසවන්තී’’ති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි එකච්චානං

උත්තරාපථකානං; දත සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස.
දසසදමත්ථඋත්තානත්ථදමවාති. 

අරහන්තවණ්ණකථාවණ්ණනා. 

3-7. ඉස්සරියකාමකාරිකාකථාවණ්ණනා 

910-914. ඉොනි ඉස්සරියකාමකාරිකාකථා නාම දහොති.

ඡද්ෙන්තජාතකාදීනි සන්ධාය ‘‘දබොධිසත්දතො ඉස්සරියකාමකාරිකාදහතු

විනිපාතං ගච්ඡති, ගබ්භදසයයංඔක්කමති, දුක්කරකාරිකංඅකාසි, අපරන්තපං 

අකාසි, අඤ්ඤංසත්ථාරංඋද්දිසී’’තිදයසංලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානං, දත 

සන්ධාය පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. දසසං පඨමකථායං

උත්තානත්ථදමව. දුතියකථායං ඉද්ධිමාති යදි ඉස්සරියකාමකාරිකාදහතු 

ගච්දඡයය, ඉද්ධියාගච්දඡයය, නකම්මවදසනාතිදචොෙනත්ථංවුත්තං.ඉතදරො
පන පඨමපඤ්දහ භාවනාමයං සන්ධාය පටික්ඛිපති. දුතියපඤ්දහ පුඤ්ඤිද්ධිං
සන්ධාය පටිජානාති. තතියකථායං ඉස්සරියකාමකාරිකාදහතු නාම

දුක්කරකාරිකා මිච්ඡාදිට්ඨියා කරියති. යදි ච දසො තංකදරයය, සස්සතාදීනිපි

ගණ්දහයයාතිදචොෙනත්ථං සස්සකෙොකලොකෙොතිආදිවුත්තං.චතුත්ථකථායම්පි
එදසවනදයොති. 

ඉස්සරියකාමකාරිකාකථාවණ්ණනා. 

8. පතිරූපකථාවණ්ණනා 

915-916. ඉොනි රාගපතිරූපකථා නාම දහොති. තත්ථ
දමත්තාකරුණාමුදිතාදයො සන්ධාය ‘‘න රාදගො රාගපතිරූපදකො’’ති ච
ඉස්සාමච්ඡරියකුක්කුච්චානි සන්ධාය ‘‘න දෙොදසො දෙොසපතිරූපදකො’’ති ච
හසිතුප්පාෙං සන්ධාය ‘‘න දමොදහො දමොහපතිරූපදකො’’ති ච දුම්මඞ්කූනං
පුග්ගලානං නිග්ගහං දපසලානං භික්ඛූනං අනුග්ගහං පාපගරහිතං
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කලයාණපසංසං ආයස්මදතො පිලින්ෙවච්ඡස්ස වසලවාෙං භගවදතො
දඛළාසකවාෙං දමො පුරිසවාෙඤ්ච සන්ධාය ‘‘න කිදලදසො 

කිදලසපතිරූපදකො’’තිචදයසංලද්ධි, දසයයථාපිඅන්ධකානං; දතසන්ධාය

සබ්බකථාසු පුච්ඡා සකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤා ඉතරස්ස. අථ නං යස්මා

ඵස්සාදිපතිරූපකා නඵස්සාෙදයො නාම නත්ථි, තස්මා රාගාදිපතිරූපකා

නරාගාෙදයොපිනත්ථීති දචොදෙතුං අත්ථින ඵස්කසොතිආදිමාහ. ඉතදරො දතසං
අභාවාපටික්ඛිපති.දසසංසබ්බත්ථ උත්තානත්ථදමවාති. 

පතිරූපකථාවණ්ණනා. 

9. අපරිනිප්ඵන්නකථාවණ්ණනා 

917-918. ඉොනි අපරිනිප්ඵන්නකථානාමදහොති.තත්ථ– 

‘‘දුක්ඛදමවහිසම්දභොති, දුක්ඛංතිට්ඨතිදවතිච; 

නාඤ්ඤත්රදුක්ඛාසම්දභොති, නාඤ්ඤංදුක්ඛානිරුජ්ඣතී’’ති. (සං.නි.
1.171) – 

වචනං නිස්සාය දුක්ඛඤ්දඤව පරිනිප්ඵන්නං, දසසා 

ඛන්ධායතනධාතුඉන්ද්රියධම්මා අපරිනිප්ඵන්නාති දයසං ලද්ධි, දසයයථාපි 

එකච්චානං උත්තරපථකානඤ්දචව දහතුවාොනඤ්ච; දත සන්ධාය රූපං 

අපරිනිප්ඵන්නන්තිපුච්ඡාසකවාදිස්ස, පටිඤ්ඤාඉතරස්ස.අථනං‘‘සදච රූපං

අපරිනිප්ඵන්නං, න අනිච්චාදිසභාවං සියා’’ති දචොදෙතුං රූපං න 

අනිච්චන්තිආදිමාහ.ඉතදරොතථාරූපංරූපංඅපස්සන්දතොපටික්ඛිපති.සකවාදී 

නනුරූපං අනිච්චන්තිආදි වචදනනතස්ස එකං ලද්ධිං පටිදසදධත්වා දුතියං

පුච්ඡන්දතො දුක්ඛඤ්කඤව පරිනිප්ඵන්නන්තිආදිමාහ. අථස්ස තම්පි ලද්ධිං

පටිදසදධතුං න යෙනිච්චන්තිආදිමාහ. තත්රායං අධිප්පාදයො – න දකවලඤ්හි 

පඨමසච්චදමව දුක්ඛං. යං පන කිඤ්චි අනිච්චං, තං දුක්ඛදමව. රූපඤ්ච

අනිච්චං, තස්මා තම්පි පරිනිප්ඵන්නං. ඉති යං ත්වං වදෙසි ‘‘රූපං

අපරිනිප්ඵන්නං, දුක්ඛඤ්දඤව පරිනිප්ඵන්න’’න්ති, තං දනො වත දර
වත්තබ්දබ ‘‘දුක්ඛඤ්දඤව පරිනිප්ඵන්න’’න්ති. දවෙනාදිමූලිකාදීසුපි
දයොජනාසු එදසව නදයො. ධම්මායතනධම්මධාතූසු පන ඨදපත්වා නිබ්බානං
දසසධම්මානංවදසනඅනිච්චතාදවදිතබ්බා.ඉන්ද්රියානි අනිච්චාදනවාති. 

අපරිනිප්ඵන්නකථාවණ්ණනා. 

දතවීසතිදමොවග්දගො. 

නිගමනෙථා 
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එත්තාවතා ච– 

පණ්ණාසදකහිචතූහි, තීහිවග්දගහිදචවච; 

සඞ්ගදහත්වාකථාසබ්බා, ඌනතිසතදභෙනා. 

කථාවත්ථුප්පකරණං, කථාමග්දගසුදකොවිදෙො; 

යංජිදනොදෙසයිතස්ස, නිට්ඨිතාඅත්ථවණ්ණනා. 

ඉමංදතරසමත්දතහි, භාණවාදරහිතන්තියා; 

චිරට්ඨිතත්ථංධම්මස්ස, සඞ්ඛදරොන්දතනයංමයා. 

යංපත්තංකුසලංදතන, දලොදකොයංසනරාමදරො; 
ධම්මරාජස්සසද්ධම්ම-රසදමවාධිගච්ඡතූති. 

කථාවත්ථු-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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නදමොතස්සභගවදතොඅරහදතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

යමෙප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

සඞ්දඛදපදනව දෙවානං, දෙවදෙදවොසුරාලදය; 

කථාවත්ථුප්පකරණං, දෙසයිත්වාරණඤ්ජදහො. 

යමස්සවිසයාතීදතො, නානායමකමණ්ඩිතං; 

අභිධම්මප්පකරණං, ඡට්ඨංඡට්ඨානදෙසදකො. 

යමකංඅයමාවත්ත-නීලාමලතනූරුදහො; 

යංදෙසයිඅනුප්පත්දතො, තස්සසංවණ්ණනාක්කදමො; 

ඉොනියස්මාතස්මාස්ස, දහොතිසංවණ්ණනාඅයන්ති. 

1. මූලයමෙං 

උද්දෙසවාරවණ්ණනා 

1. මූලයමකං, ඛන්ධයමකං, ආයතනයමකං, ධාතුයමකං, සච්චයමකං, 

සඞ්ඛාරයමකං, අනුසයයමකං, චිත්තයමකං, ධම්මයමකං, ඉන්ද්රියයමකන්ති
ඉදමසං ෙසන්නං යමකානං වදසන ඉෙං පකරණං ෙසවිදධන විභත්තන්ති හි
වුත්තං. තත්ථ දයසං ෙසන්නං යමකානං වදසන ඉෙං පකරණං ෙසවිදධන

විභත්තං, දතසඤ්දචව ඉමස්ස ච පකරණස්ස නාමත්දථො තාව එවං

දවදිතබ්දබො – දකනට්දඨන යමකන්ති? යුගළට්දඨන. යුගළඤ්හි යමකන්ති

වුච්චති – ‘යමකපාටිහාරියං, යමකසාලා’තිආදීසු විය. ඉති යුගළසඞ්ඛාතානං
යමකානංවදසනදෙසිතත්තාඉදමසුෙසසුඑදකකං යමකංනාම.ඉදමසංපන
යමකානංසමූහභාවදතොසබ්බම්දපතංපකරණංයමකන්තිදවදිතබ්බං. 

තත්ථ මූලවදසන පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං කත්වා දෙසිතත්තා ෙසන්නං තාව

සබ්බපඨමංමූලයමකන්තිවුත්තං.තස්සඋද්දෙසවාදරො, නිද්දෙසවාදරොතිද්දව

වාරා දහොන්ති. දතසු උද්දිට්ඨානුක්කදමන නිද්දිසිතබ්බත්තා උද්දෙසවාදරො

පඨදමො.තස්ස කයකෙචිකුසලාධම්මා, සබ්කබකෙ කුසලමූලා; කයවාපන

කුසලමූලා, සබ්කබ කෙ ධම්මා කුසලාති ඉෙං යමකං ආදි. තස්ස

කුසලාකුසලමූලසඞ්ඛාතානං ද්වින්නං අත්ථානං වදසන අත්ථයමකන්ති වා, 
දතසඤ්දඤව අත්ථානං වදසන අනුදලොමපටිදලොමදතො

පවත්තපාළිධම්මවදසන ධම්මයමකන්ති වා, අනුදලොමපටිදලොමදතො
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පවත්තපුච්ඡාවදසන පුච්ඡායමකන්ති වා තිධා යමකභාදවො දවදිතබ්දබො.
දසදසසුපිඑදසවනදයො. 

ඉොනි ඉදමසං යමකානං වදසන දෙසිදත ඉමස්මිං මූලයමදක
උද්දෙසවාරස්ස තාව නයයමකපුච්ඡාඅත්ථවාරප්පදභෙවදසන
පාළිවවත්ථානදමව එවං දවදිතබ්බං – කුසලත්තිකමාතිකාය හි ‘කුසලා

ධම්මා’ති ඉෙං ආදිපෙං නිස්සාය මූලනදයො, මූලමූලනදයො, මූලකනදයො, 
මූලමූලකනදයොති ඉදම චත්තාදරොනයා දහොන්ති. දතසං එදකකස්මිංනදය

මූලයමකං, එකමූලයමකං, අඤ්ඤමඤ්ඤමූලයමකන්ති තීණි තීණි යමකානි.

එවං චතූසු නදයසු ද්වාෙස යමකානි, එදකකස්මිං යමදක

අනුදලොමපටිදලොමවදසන ද්දව ද්දව පුච්ඡාති චතුවීසති පුච්ඡා, එදකකාය
පුච්ඡාය සන්නිට්ඨානසංසයවදසන ද්දව ද්දව අත්ථාති අට්ඨචත්තාලීස
අත්ථාති. 

තත්ථ කයකෙචිකුසලාධම්මාතිකුසදලසු ‘‘කුසලානුදඛො, නකුසලානු
දඛො’’ති සන්දෙහාභාවදතො ඉමස්මිං පදෙ සන්නිට්ඨානත්දථො දවදිතබ්දබො. 

සබ්කබකෙකුසලමූලාති‘‘සබ්දබදතකුසලාධම්මා කුසලමූලානුදඛො, නනු
දඛො’’තිඑවංවිමතිවදසනපුච්ඡිතත්තාඉමස්මිංපදෙසංසයත්දථො දවදිතබ්දබො.

දසො ච දඛො දවදනයයානං සංසයට්ඨාදන සංසයදීපනත්ථං වුත්දතො, 
තථාගතස්ස පන සංසදයො නාම නත්ථි. ඉදතො පදරසුපි පුච්ඡාපදෙසු එදසව
නදයො. 

යථා ච කුසලපෙං නිස්සාය ඉදම චත්තාදරො නයා, එදකකස්මිං නදය 

තිණ්ණං තිණ්ණං යමකානං වදසන ද්වාෙස යමකානි, එදකකස්මිං යමදක

ද්වින්නං ද්වින්නං පුච්ඡානං වදසන චතුවීසති පුච්ඡා; එදකකාය පුච්ඡාය
ද්වින්නං ද්වින්නං අත්ථානං වදසන අට්ඨචත්තාලීස අත්ථා ච දහොන්ති.
අකුසලපෙංනිස්සායපි තදථව. අබයාකතපෙංනිස්සායපිතදථව.තීණිපිපොනි
එකදතොකත්වානිද්දිට්ඨංනාමපෙං නිස්සායපිතදථවාතිකුසලත්තිකමාතිකාය

චතූසු පදෙසු සබ්දබපි දසොළස නයා, අට්ඨචත්තාලීස යමකානි, ඡන්නවුති 

පුච්ඡා, ද්දවනවුතිසතං අත්ථා ච උද්දෙසවදසන වුත්තාති දවදිතබ්බා.
එත්තාවතාමූලවාදරොනාමපඨමංඋද්දිට්දඨොදහොති. 

තදතො පරං කය කෙචි කුසලා ධම්මා, සබ්කබ කෙ කුසලක තූතිආෙදයො

තස්දසව මූලවාරස්ස දවවචනවදසන නව වාරා උද්දිට්ඨා. ඉති මූලවාදරො, 

දහතුවාදරො, නිොනවාදරො, සම්භවවාදරො, පභවවාදරො, සමුට්ඨානවාදරො, 

ආහාරවාදරො, ආරම්මණවාදරො, පච්චයවාදරො, සමුෙයවාදරොති සබ්දබපි ෙස
වාරා දහොන්ති. තත්ථ මූලවාදර ආගතපරිච්දඡදෙදනව දසදසසුපි නයාෙදයො

දවදිතබ්බාති සබ්දබසුපි ෙසසු වාදරසු සට්ඨිසතනයා, අසීතිඅධිකානි චත්තාරි
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යමකසතානි, සට්ඨිඅධිකානි නවපුච්ඡාසතානි, වීසාධිකානි එකූනවීසති
අත්ථසතානි ච උද්දිට්ඨානීති දවදිතබ්බානි. එවං තාව උද්දෙසවාදර
නයයමකපුච්ඡාඅත්ථවාරප්පදභෙවදසනපාළිවවත්ථානදමවදවදිතබ්බං. 

මූලං ක තු නිොනඤ්චාති ගාථා ෙසන්නම්පි වාරානං උද්ොනගාථා නාම.
තත්ථමූලාදීනිසබ්බානිපිකාරණදවවචනාදනව.කාරණඤ්හි පතිට්ඨානට්දඨන

මූලං. අත්තදනො ඵලනිප්ඵාෙනත්ථං හිදනොති පවත්තතීති දහතු. ‘හන්ෙ, නං
ගණ්හාථා’තිෙස්දසන්තංවියඅත්තදනොඵලංනිදෙතීතිනිොනං.එතස්මාඵලං 

සම්දභොතීති සම්භදවො. පභවතීති පභදවො. සමුට්ඨාති එත්ථ ඵලං, එදතන වා
සමුට්ඨාතීති සමුට්ඨානං. අත්තදනො ඵලං ආහරතීති ආහාදරො.
අප්පටික්ඛිපිතබ්දබන අත්තදනො ඵදලන ආලම්බියතීති ආලම්බණං. එතං
පටිච්ච අප්පටික්ඛිපිත්වා ඵලං එති පවත්තතීති පච්චදයො. එතස්මා ඵලං
සමුදෙතීතිසමුෙදයො.එවදමදතසංපොනංවචනත්දථොදවදිතබ්දබො. 

උද්දෙසවාරවණ්ණනා. 

නිද්දෙසවාරවණ්ණනා 

50. ඉොනි කයකෙචි කුසලා ධම්මාතිආදිනා නදයන නිද්දෙසවාදරො

ආරද්දධො. තත්ථ කය කෙචීති අනවදසසවචනං. කුසලා ධම්මාති
කුසලත්තිකස්ස පෙභාජදන වුත්තලක්ඛණා අනවජ්ජසුඛවිපාකා කුසලසභාවා. 

සබ්කබ කෙ කුසලමූලාති කිං දත සබ්දබදයව කුසලමූලාති පුච්ඡති. තීකණව 

කුසලමූලානීති න දත සබ්දබ කුසලමූලානි, අදලොභාදීනි පන තීණි එව

කුසලමූලානීති අත්දථො. අවකසසා කුසලා ධම්මා න කුසලමූලාති අවදසසා
ඵස්සාෙදයො කුසලා ධම්මා කුසලමූලානි නාම න දහොන්ති. අථ වා අවදසසා

ඵස්සාෙදයොකුසලාධම්මාදයවනාම, නකුසලමූලානීතිපිඅත්දථො. කයවාපන

කුසලමූලාති දය වා පන පඨමපුච්ඡාය දුතියපදෙන කුසලමූලාති තදයො

අදලොභාෙදයො ගහිතා. සබ්කබ කෙ ධම්මා කුසලාති කිං දත සබ්දබ තදයොපි

ධම්මා කුසලාති පුච්ඡති. ආමන්ොති සබ්දබසම්පි කුසලමූලානං කුසලභාවං
සම්පටිච්ඡන්දතො ආහ. අයං තාව මූලනදය මූලයමකස්ස අත්දථො. ඉමිනා
උපාදයන සබ්බපුච්ඡාසු විස්සජ්ජනනදයො දවදිතබ්දබො. යං පන යත්ථ 

විදසසමත්තංඅත්ථි, තදෙවවණ්ණයිස්සාම. 

51. එකමූලයමදක තාව සබ්කබ කෙ කුසලමූකලන එෙමූලාති
ගණනට්දඨන එකමූලකං අග්ගදහත්වා සමානට්දඨන ගදහතබ්බා.
අයඤ්දහත්ථ අත්දථො – සබ්දබ දත කුසලමූදලන සමානමූලා. යං ඵස්සස්ස

මූලං, තදෙව දවෙනාදීනන්ති. අථ දනසං තථාභාවං සම්පටිච්ඡන්දතො 

ආමන්ොති ආහ. කුසලසමුට්ඨානන්ති කුසලචිත්තසමුට්ඨානරූපං ෙස්සිතං. 
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එෙමූලන්ති අදලොභාදිනා කුසලමූදලන සමානමූලං. යදථව හි ඵස්සාදීනං

අදලොභාෙදයො දහතුපච්චයත්තා මූලං, තථා තං සමුට්ඨානරූපස්සාපි, 

කුසලලක්ඛණාභාදවනපනතංනකුසලං. 

52. අඤ්ඤමඤ්ඤයමදක ‘දයදකචි කුසලා’ති අපුච්ඡිත්වා කයකෙචි

කුසලමූකලන එෙමූලාති පුච්ඡා කතා. කස්මා? ඉමිනාපි බයඤ්ජදනන

තස්දසවත්ථස්ස සම්භවදතො. කුසලමූලානීතිඉෙංපුරිමස්සවිදසසනං. ‘මූලානි 

යානි එකදතො උප්පජ්ජන්තී’ති හි වුත්තං, තානි පන කුසලමූලානිපි දහොන්ති 

අකුසලඅබයාකතමූලානිපි, ඉධ කුසලමූලානීති විදසසෙස්සනත්ථමිෙං වුත්තං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤමූලානි චාති අඤ්ඤමඤ්ඤං දහතුපච්චදයන පච්චයා දහොන්තීති
අත්දථො. තස්දසව පටිදලොමපුච්ඡාය ‘සබ්දබ දත ධම්මා කුසලමූදලන

එකමූලා’ති අවත්වා සබ්කබ කෙ ධම්මා කුසලාති වුත්තං. කස්මා? 

අත්ථවිදසසාභාවදතො.කුසලමූදලනඑකමූලාතිහිපුච්ඡාය කතාය‘මූලානියානි
එකදතො උප්පජ්ජන්තී’ති දහට්ඨා වුත්තනදයදනව විස්සජ්ජනං කාතබ්බං

භදවයය, එවඤ්ච සති අත්ථවිදසසාභාදවො දහොති. තස්මා තථා අකත්වා එවං
පුච්ඡා කතා. ඉමිනා උපාදයන මූලමූලනයාදීසුපි අඤ්ඤමඤ්ඤමූලයමදක 
පුච්ඡාවිදසදසොදවදිතබ්දබො. 

53-55. මූලමූලනදය සබ්කබ කෙ කුසලමූලමූලාති සබ්දබ දත 

කුසලමූලසඞ්ඛාතා මූලාති පුච්ඡති. එෙමූලමූලාති සමානට්දඨන එකදමව

මූලමූලං එදතසන්ති එකමූලමූලා. අඤ්ඤමඤ්ඤමූලමූලාති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

මූලං අඤ්ඤමඤ්ඤමූලං, අඤ්ඤමඤ්ඤමූලං දහතුපච්චයට්දඨන මූලං 
එදතසන්තිඅඤ්ඤමඤ්ඤමූලමූලා. 

56. මූලකනදය කුසලමූලොති දහතුපච්චයට්දඨන කුසලං මූලං
එදතසන්ති කුසලමූලකා. 

57-61. මූලමූලකනදය කුසලමූලමූලොති කුසලානං මූලං කුසලමූලං. 
දහතුපච්චයට්දඨදනව කුසලමූලං මූලං එදතසන්ති කුසලමූලමූලකාති. අයං
තාවකුසලපෙං නිස්සායනයයමකපුච්ඡාසුවිදසසත්දථො. 

62-73. අකුසලපොදීසුපි එදසව නදයො. අයං පන විදසදසො, අක තුෙං 

අකුසලන්ති විචිකිච්ඡාය දචව උද්ධච්දචන ච සම්පයුත්තං දමොහං සන්ධාය 

වුත්තං. 

74-85. අක තුෙං අබයාෙෙන්තිඅට්ඨාරසචිත්තුප්පාොරූපං, නිබ්බානඤ්ච. 

අබයාෙෙමූකලන න එෙමූලන්ති ඉධ පන ඨදපත්වා 

සදහතුකඅබයාකතසමුට්ඨානං රූපං, දසසං ලබ්භති.
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සදහතුකඅබයාකතසමුට්ඨානං රූපං අබයාකතමූදලන එකමූලං දහොති, තං
අබ්දබොහාරිකං කත්වා එකදතො ලබ්භමානකවදසදනව දචතං විස්සජ්ජනං
කතං. 

86-97. නාමා ධම්මාති නාමසඞ්ඛාතා ධම්මා. දත අත්ථදතො චත්තාදරො

අරූපිදනො ඛන්ධා, නිබ්බානඤ්ච. නකවව නාමමූලානීති 

කුසලාකුසලඅබයාකතමූලවදසනනවමූලානි. අක තුෙංනාමංනාමමූකලනන 

එෙමූලන්ති අදහතුකං සබ්බම්පි අට්ඨාරස 
චිත්තුප්පාෙවිචිකිච්ඡුද්ධච්චසම්පයුත්තදමොහනිබ්බානසඞ්ඛාතං නාමං

නාමමූදලනන එකමූලං. නහිතංදතනසද්ධිංඋප්පජ්ජති. සක තුෙං නාමං 

නාමමූකලනාති පදෙපි සදහතුකං නාමං නාමමූදලනාති අත්දථො. දසසං
සබ්බත්ථ උත්තානත්ථදමවාති. 

මූලවාරවණ්ණනා. 

98-99. දහතුවාරාදීසුපිඉමිනාවුපාදයනඅත්දථොදවදිතබ්දබො. මූලංක තු 

නිොනඤ්චාතිගාථා යථානිද්දිට්ඨානං ෙසන්නම්පි වාරානං පුන
උද්ොනවදසදනව වුත්තාති. 

මූලයමකවණ්ණනා. 

2. ඛන්ධයමෙං 

1. පණ්ණත්තිඋද්දෙසවාරවණ්ණනා 

1. ඉොනි මූලයමදක දෙසිදතදයව කුසලාදිධම්දම ඛන්ධවදසන
සඞ්ගණ්හිත්වාමූලයමකානන්තරංදෙසිතස්ස ඛන්ධයමකස්සවණ්ණනාදහොති.
තත්ථපාළිවවත්ථානංතාවඑවංදවදිතබ්බං–ඉමස්මිඤ්හි ඛන්ධයමදකතදයො

මහාවාරාදහොන්ති–පණ්ණත්තිවාදරො, පවත්තිවාදරො, පරිඤ්ඤාවාදරොති. දතසු 
පණ්ණත්තිවාදරො ඛන්ධානං නාමාභිධානදසොධනවදසදනව ගතත්තා 
පණ්ණත්තිවාදරොති වුච්චති. පවත්තිවාදරො දතන දසොධිතනාමාභිධානානං

ඛන්ධානං උප්පාෙනිදරොධවදසන පවත්තිං දසොධයමාදනො ගදතො, තස්මා
පවත්තිවාදරොති වුච්චති. පරිඤ්ඤාවාදරො ඉමිනානුක්කදමන පවත්තානං

ඛන්ධානං සඞ්දඛදපදනව තිස්දසො පරිඤ්ඤා දීපයමාදනො ගදතො, තස්මා
පරිඤ්ඤාවාදරොති වුච්චති. තත්ථ පණ්ණත්තිවාදරො උද්දෙසනිද්දෙසවදසන
ද්වීහාකාදරහි වවත්ථිදතො. ඉතදරසු විසුං උද්දෙසවාදරො නත්ථි. ආදිදතො

පට්ඨායපුච්ඡාවිස්සජ්ජනවදසනඑකධාවවත්ථිතා.තත්ථ පඤ්චක්ඛන්ධාතිපෙං

ආදිං කත්වා යාව න ඛන්ධා, න සඞ්ඛාරාති පෙං තාව පණ්ණත්තිවාරස්ස
උද්දෙසවාදරො දවදිතබ්දබො. පුච්ඡාවාදරොතිපි තස්දසව නාමං. තත්ථ 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා යමෙප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

260 

පටුන 

පඤ්චක්ඛන්ධාති අයං යමකවදසන පුච්ඡිතබ්බානං ඛන්ධානං උද්දෙදසො. 

රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොති දතසඤ්දඤව පදභෙදතො
නාමවවත්ථානං. 

2-3. ඉොනි ඉදමසං ඛන්ධානං වදසන පෙදසොධනවාදරො, 

පෙදසොධනමූලචක්කවාදරො, සුද්ධඛන්ධවාදරො, සුද්ධඛන්ධමූලචක්කවාදරොති

චත්තාදරො නයවාරා දහොන්ති. තත්ථ රූපං රූපක්ඛන්කධො, රූපක්ඛන්කධො 

රූපන්තිආදිනා නදයන පෙදමව දසොදධත්වා ගදතො පෙදසොධනවාදරො නාම.
දසො අනුදලොමපටිදලොමවදසන දුවිදධො දහොති. තත්ථ අනුදලොමවාදර ‘රූපං

රූපක්ඛන්දධො, රූපක්ඛන්දධො රූප’න්තිආදීනි පඤ්ච යමකානි.

පටිදලොමවාදරපි ‘න රූපං, න රූපක්ඛන්දධො; න රූපක්ඛන්දධො න
රූප’න්තිආදීනි පඤ්දචව. තදතො පරං දතසඤ්දඤව පෙදසොධනවාදර

දසොධිතානං ඛන්ධානං ‘රූපං රූපක්ඛන්දධො, ඛන්ධා
දවෙනාක්ඛන්දධො’තිආදිනා නදයන එදකකඛන්ධමූලකානි චත්තාරි චත්තාරි
චක්කානි බන්ධිත්වා ගදතො පෙදසොධනමූලකානං චක්කානං අත්ථිතාය 
පෙදසොධනමූලචක්කවාදරො නාම. දසොපි අනුදලොමපටිදලොමවදසන දුවිදධො

දහොති. තත්ථ අනුදලොමවාදර ‘රූපං රූපක්ඛන්දධො, ඛන්ධා
දවෙනාක්ඛන්දධො’තිආදීනි එදකකඛන්ධමූලකානි චත්තාරි චත්තාරි කත්වා

වීසති යමකානි. පටිදලොමවාදරපි ‘න රූපං, නරූපක්ඛන්දධො; න ඛන්ධා න 
දවෙනාක්ඛන්දධො’තිආදීනිවීසතිදමව. 

තදතො පරං රූපං ඛන්කධො ඛන්ධා රූපන්තිආදිනා නදයන

සුද්ධඛන්ධවදසදනව ගදතො සුද්ධඛන්ධවාදරො නාම. තත්ථ ඛන්ධා

රූපන්තිආදීසු ඛන්ධා රූපක්ඛන්දධො, ඛන්ධා දවෙනාක්ඛන්දධොති අත්දථො

ගදහතබ්දබො. කස්මා? නිද්දෙසවාදර එවං භාජිතත්තා. තත්ථ හි ‘රූපං
ඛන්දධොති ආමන්තා. ඛන්ධා රූපක්ඛන්දධොති රූපක්ඛන්දධො ඛන්දධො දචව 

රූපක්ඛන්දධො ච, අවදසසා ඛන්ධා න රූපක්ඛන්දධො’ති එවං ‘ඛන්ධා
රූප’න්තිආදීනං ඛන්ධා රූපක්ඛන්දධොතිආදිනා නදයන පෙං උද්ධරිත්වා
අත්දථොවිභත්දතො.දතදනවච කාරදණදනදසසුද්ධඛන්ධවාදරොතිවුත්දතො.
වචනදසොධදන විය හි එත්ථ න වචනං පමාණං. යථා යථා පන සුද්ධඛන්ධා

ලබ්භන්ති, තථා තථා අත්දථොව පමාණං. පරදතො ආයතනයමකාදීසුපි එදසව
නදයො.එදසොපිචසුද්ධඛන්ධවාදරොඅනුදලොමපටිදලොමවදසනදුවිදධො දහොති.
තත්ථඅනුදලොමවාදර ‘රූපංඛන්දධොඛන්ධාරූප’න්තිආදීනිපඤ්ච යමකානි.

පටිදලොමවාදරපි‘නරූපංනඛන්දධො, නඛන්ධානරූප’න්තිආදීනිපඤ්දචව. 

තදතො පරං දතසඤ්දඤව සුද්ධඛන්ධානං රූපං ඛන්කධො, ඛන්ධා

කවෙනාතිආදිනා නදයන එදකකඛන්ධමූලකානි චත්තාරි චත්තාරි චක්කානි 
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පටුන 

බන්ධිත්වා ගදතො සුද්ධඛන්ධමූලකානං චක්කානං අත්ථිතාය

සුද්ධඛන්ධමූලචක්කවාදරො නාම. තත්ථ ඛන්ධා කවෙනාතිආදීසු ඛන්ධා 
දවෙනාක්ඛන්දධොතිආදිනා නදයන අත්දථො දවදිතබ්දබො. ඉතරථා
නිද්දෙසවාදරන සද්ධිං විදරොදධො දහොති. දසොපි අනුදලොමපටිදලොමවදසන

දුවිදධොදහොති.තත්ථඅනුදලොමවාදර‘රූපංඛන්දධො, ඛන්ධා දවෙනා’තිආදීනි
එදකකඛන්ධමූලකානි චත්තාරි චත්තාරි කත්වා වීසති යමකානි. 

පටිදලොමවාදරපි ‘න රූපං, න ඛන්දධො, න ඛන්ධා න දවෙනා’තිආදීනි
වීසතිදමව.එවංතාවඑදකන යමකසදතනද්වීහිපුච්ඡාසදතහිඑදකකපුච්ඡාය
සන්නිට්ඨානසංසයවදසන ද්දව ද්දව අත්දථ කත්වා චතූහි ච අත්ථසදතහි
පටිමණ්ඩිදතොපණ්ණත්තිවාරස්සඋද්දෙසවාදරො දවදිතබ්දබොති. 

පණ්ණත්තිඋද්දෙසවාරවණ්ණනා. 

1. පණ්ණත්තිනිද්දෙසවාරවණ්ණනා 

26. ඉොනි රූපංරූපක්ඛන්කධොතිආදිනානදයනනිද්දෙසවාදරොආරද්දධො.

තත්ථ රූපං රූපක්ඛන්කධොති යංකිඤ්චි රූපන්ති වුච්චති. සබ්බං තං රූපං 

රූපක්ඛන්දධොති වචනදසොධනත්ථං පුච්ඡති. පියරූපං සාෙරූපං, රූපං, න 

රූපක්ඛන්කධොති යං ‘පියරූපං සාතරූප’න්ති එත්ථ රූපන්ති වුත්තං, තං 

රූපදමව, න රූපක්ඛන්දධොති අත්දථො. රූපක්ඛන්කධො රූපඤ්කචව 

රූපක්ඛන්කධොචාතිදයොපනරූපක්ඛන්දධො, දසොරූපන්තිපිරූපක්ඛන්දධොතිපි 

වත්තුං වට්ටතීති අත්දථො. රූපක්ඛන්කධො රූපන්ති එත්ථ පන යස්මා

රූපක්ඛන්දධො නියදමදනව රූපන්ති වත්තබ්දබො. තස්මා ආමන්ොති ආහ.
ඉමිනා උපාදයන සබ්බවිස්සජ්ජදනසු අත්දථො දවදිතබ්දබො. දයො පන යත්ථ

විදසදසො භවිස්සති, තදථව තං වණ්ණයිස්සාම. සඤ්ඤායමදක තාව 

දිට්ඨිසඤ්ඤාති ‘පපඤ්චසඤ්ඤා’තිආදීසුආගතා දිට්ඨිසඤ්ඤා. සඞ්ඛාරයමදක 

අවකසසා සඞ්ඛාරාති ‘අනිච්චා වත සඞ්ඛාරා’තිආදීසු ආගතා
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධදතො අවදසසා සඞ්ඛතධම්මා. පටිදලොමවාදරපි එදසව
නදයොති. 

පෙදසොධනවාදරොනිට්ඨිදතො. 

28. පෙදසොධනමූලචක්කවාදර ඛන්ධා කවෙනාක්ඛන්කධොති දයදකචි

ඛන්ධා, සබ්දබදතදවෙනාක්ඛන්දධොතිපුච්ඡති.දසසපුච්ඡාසුපිඑදසවනදයො.

පටිදලොදම න ඛන්ධා න කවෙනාක්ඛන්කධොති එත්ථ දය

පඤ්ඤත්තිනිබ්බානසඞ්ඛාතා ධම්මා ඛන්ධා න දහොන්ති, දත යස්මා

දවෙනාක්ඛන්දධොපින දහොන්ති, තස්මා ආමන්ොතිආහ.දසසවිස්සජ්ජදනසුපි
එදසව නදයොති. 
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පෙදසොධනමූලචක්කවාදරොනිට්ඨිදතො. 

38. සුද්ධඛන්ධවාදර රූපංඛන්කධොතියංකිඤ්චිරූපන්තිවුත්තං, සබ්බංතං

ඛන්දධොති පුච්ඡති. තත්ථ යස්මා පියරූපසාතරූපසඞ්ඛාතං වා රූපං දහොතු, 

භූතුපාොරූපං වා, සබ්බං පඤ්චසු ඛන්දධසු සඞ්ගහං ගච්ඡදතව. තස්මා 

ආමන්ොති පටිජානාති. දුතියපදෙ ‘ඛන්ධා රූප’න්ති පුච්ඡිතබ්දබ යස්මා

රූපන්තිවචදනන රූපක්ඛන්දධොව අධිප්දපදතො, තස්මා වචනං අනාදියිත්වා 

අත්ථවදසන පුච්ඡන්දතො ඛන්ධා රූපක්ඛන්කධොති ආහ. ඉමිනා නදයන
සබ්බපදෙසුඅත්දථොදවදිතබ්දබො.පරදතොආයතනයමකාදීනංනිද්දෙසවාදරපි

එදසවනදයො. සඤ්ඤාඛන්කධොතිඑත්ථාපිදිට්ඨිසඤ්ඤාවාදහොතු, සඤ්ඤාඑව 

වා, සබ්බායපි ඛන්ධභාවදතො ආමන්තාති වුත්තං. සඞ්ඛාරා ඛන්කධොති පදෙපි
එදසවනදයො.ඛන්ධවිනිමුත්තදකොහිසඞ්ඛාදරොනාමනත්ථි. 

39. පටිදලොදම නරූපංනඛන්කධොතියංධම්මජාතංරූපංනදහොති, තං

ඛන්දධොපින දහොතීතිපුච්ඡති.විස්සජ්ජදනපනස්ස රූපංඨකපත්වාඅවකසසා

ඛන්ධා නරූපං, ඛන්ධාතිරූපදතොඅඤ්දඤදවෙනාෙදයොඛන්ධාරූපදමවන

දහොන්ති, ඛන්ධා පන දහොන්තීති අත්දථො. රූපඤ්ච ඛන්කධ ච ඨකපත්වා

අවකසසාති පඤ්චක්ඛන්ධවිනිමුත්තං නිබ්බානඤ්දචව පඤ්ඤත්ති ච. ඉදතො 
පදරසුපි‘අවදසසා’තිපදෙසුඑදසවනදයොති. 

සුද්ධඛන්ධවාදරොනිට්ඨිදතො. 

40-44. සුද්ධඛන්ධමූලචක්කවාදර රූපං ඛන්කධොතිආදීනං දහට්ඨා
වුත්තනදයදනවඅත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

සුද්ධඛන්ධමූලචක්කවාදරොනිට්ඨිදතො. 

පණ්ණත්තිනිද්දෙසවාරවණ්ණනා. 

2. පවත්තිවාරවණ්ණනා 

50-205. ඉොනි යස්ස රූපක්ඛන්කධොතිආදිනා නදයන පවත්තිවාදරො

ආරද්දධො. කස්මා පදනත්ථ උද්දෙසවාදරො න වුත්දතොති? දහට්ඨා 
ෙස්සිතනයත්තා.පණ්ණත්තිවාරස්මිඤ්හිඋද්දෙසවාදරනදයොෙස්සිදතො.දතන
පන නදයන සක්කා දසො ඉධ අවුත්දතොපි ජානිතුන්ති තං අවත්වා
නිද්දෙසවාදරොව ආරද්දධො. ඉමස්මිං පන පවත්තිවාරසඞ්ඛාදත මහාවාදර

උප්පාෙවාදරො, නිදරොධවාදරො, උප්පාෙනිදරොධවාදරොති තදයො අන්තරවාරා
දහොන්ති. දතසු පඨදමො ධම්මානං උප්පාෙලක්ඛණස්ස දීපිතත්තා 

උප්පාෙවාකරොතිවුච්චති. දුතිදයොදතසඤ්දඤවනිදරොධලක්ඛණස්ස දීපිතත්තා 
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නිකරොධවාකරොති වුච්චති. තතිදයො උභින්නම්පි ලක්ඛණානං දීපිතත්තා 

උප්පාෙනිකරොධවාකරොති වුච්චති. උප්පාෙවාදරන දචත්ථ ධම්මානං
උප්පජ්ජනාකාදරොව දීපිදතො. නිදරොධවාදරන ‘උප්පන්නං නාම නිච්චං
නත්ථී’තිදතසඤ්දඤවඅනිච්චතාදීපිතා.උප්පාෙනිදරොධවාදරනතදුභයං. 

තත්ථඋප්පාෙවාදරතාවතිණ්ණංඅද්ධානංවදසනඡකාලදභොදහොන්ති – 

පච්චුප්පන්දනො, අතීදතො, අනාගදතො, පච්චුප්පන්දනනාතීදතො, 

පච්චුප්පන්දනනානාගදතො, අතීදතනානාගදතොති.දතසු ‘යස්සරූපක්ඛන්කධො

උප්පජ්ජතී’ති පච්චුප්පන්නාභිධානවදසන පච්චුප්පන්දනො දවදිතබ්දබො. දසො
පච්චුප්පන්නානං ධම්මානං පච්චක්ඛදතො ගදහතබ්බත්තා අතිවිය

සුවිඤ්දඤදයයොති පඨමං වුත්දතො. යස්ස රූපක්ඛන්කධො උප්පජ්ජිත්ථාති
අතීතාභිධානවදසනඅතීදතො දවදිතබ්දබො.දසොපච්චක්ඛදතොඅනුභූතපුබ්බානං
අතීතධම්මානංඅනුමාදනනඅනාගදතහි සුවිඤ්දඤයයතරත්තාදුතියංවුත්දතො. 

යස්ස රූපක්ඛන්කධො උප්පජ්ජිස්සතීති අනාගතාභිධානවදසන අනාගදතො
දවදිතබ්දබො. දසො පච්චක්ඛදතො ච අනුභූතපුබ්බවදසන ච
ගහිතධම්මානුමාදනන ‘අනාගදතපි එවරූපා ධම්මා උප්පජ්ජිස්සන්තී’ති
ගදහතබ්බදතො තතියංවුත්දතො. 

යස්ස රූපක්ඛන්කධො උප්පජ්ජති, ෙස්ස කවෙනාක්ඛන්කධො උප්පජ්ජිත්ථාති
පච්චුප්පන්දනන සද්ධිං අතීතාභිධානවදසන පච්චුප්පන්දනනාතීදතො
දවදිතබ්දබො. දසො මිස්සදකසු තීසු සුවිඤ්දඤයයතරත්තා චතුත්ථං වුත්දතො. 

යස්ස රූපක්ඛන්කධො උප්පජ්ජති ෙස්ස කවෙනාක්ඛන්කධො උප්පජ්ජිස්සතීති
පච්චුප්පන්දනන සද්ධිං අනාගතාභිධානවදසන පච්චුප්පන්දනනානාගදතො
දවදිතබ්දබො.දසොපච්චක්ඛදතොගදහතබ්බානං ධම්මානංඅත්ථිතායඅත්ථදතො

සුවිඤ්දඤයයතදරොති පඤ්චමං වුත්දතො. යස්ස රූපක්ඛන්කධො උප්පජ්ජිත්ථ, 

ෙස්ස කවෙනාක්ඛන්කධො උප්පජ්ජිස්සතීති අතීදතන සද්ධිං
අනාගතාභිධානවදසන අතීදතනානාගදතො දවදිතබ්දබො. දසො පුරිදමහි
දුවිඤ්දඤදයයොතිඡට්ඨංවුත්දතො. 

එවදමදතසු ඡසු කාලදභදෙසු ය්වායං පඨදමො පච්චුප්පන්දනො, තත්ථ 

පුග්ගලදතො, ඔකාසදතො, පුග්ගදලොකාසදතොති තදයො වාරා දහොන්ති. දතසු 

යස්සාති පුග්ගලවදසන ඛන්ධානං උප්පත්තිදීපදනො පුග්ගලවාකරො. යත්ථාති

ඔකාසවදසන ඛන්ධානං උප්පත්තිදීපදනො ඔොසවාකරො. යස්ස යත්ථාති

පුග්ගදලොකාසවදසනඛන්ධානංඋප්පත්තිදීපදනො පුග්ගකලොොසවාකරො. ඉදම
පන තදයොපි වාරා පඨමං අනුදලොමනදයන නිද්දිසිත්වා පච්ඡා

පටිදලොමනදයන නිද්දිට්ඨා. දතසු ‘උප්පජ්ජති’ ‘උප්පජ්ජිත්ථ,’ 

‘උප්පජ්ජිස්සතී’ති වචනදතො උප්පත්තිදීපදනො අනුදලොමනදයො. ‘නුප්පජ්ජති’, 
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‘නුප්පජ්ජිත්ථ,’ ‘නුප්පජ්ජිස්සතී’ති වචනදතො අනුප්පත්තිදීපදනො 
පටිදලොමනදයො. 

තත්ථ පච්චුප්පන්නකාදල තාව පුග්ගලවාරස්ස අනුදලොමනදය ‘‘යස්ස 

රූපක්ඛන්දධොඋප්පජ්ජති, තස්සදවෙනාක්ඛන්දධොඋප්පජ්ජති.යස්ස වා පන 

දවෙනාක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති, තස්ස රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති. යස්ස

රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති, තස්ස සඤ්ඤාක්ඛන්දධො සඞ්ඛාරක්ඛන්දධො, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්දධො, උප්පජ්ජති. යස්ස වා පන විඤ්ඤාණක්ඛන්දධො

උප්පජ්ජති, තස්ස රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජතී’’ති එවං රූපක්ඛන්ධමූලකානි

චත්තාරි යමකානි; ‘‘යස්ස දවෙනාක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති, තස්ස
සඤ්ඤාක්ඛන්දධො උප්පජ්ජතී’’තිආදිනා නදයන දවෙනාක්ඛන්ධමූලකානි

තීණි; සඤ්ඤාක්ඛන්ධමූලකානි ද්දව; සඞ්ඛාරක්ඛන්ධමූලකං එකන්ති
අග්ගහිතග්ගහදණනෙසයමකානිදහොන්ති. 

තත්ථ රූපක්ඛන්ධමූලදකසුචතූසුආදිදතොඑකදමව විස්සජ්ජිතං.දසසානි
දතන සදිසවිස්සජ්ජනානීති තන්තියා ලහුභාවත්ථං සඞ්ඛිත්තානි.
දවෙනාක්ඛන්ධාදිමූලදකසුපි ‘ආමන්තා’ති එකසදිසදමව විස්සජ්ජනං. තස්මා
තානිපි තන්තියා ලහුභාවත්ථං සඞ්ඛිත්තාදනවාති එවදමතානි
පච්චුප්පන්නකාදල පුග්ගලවාදර අනුදලොමනදය එකයමකවිස්සජ්ජදනදනව
ෙසයමකානිවිස්සජ්ජිතානි නාමදහොන්තීතිදවදිතබ්බානි.යථාචපුග්ගලවාදර

ෙස, එවංඔකාසවාදර ෙස, පුග්ගදලොකාසවාදරෙසාතිපච්චුප්පන්නකාදලතීසු

වාදරසුඅනුදලොමනදයතිංසයමකානි දහොන්ති.යථාචඅනුදලොමනදය, එවං
පටිදලොමනදයපීති සබ්බානිපි පච්චුප්පන්නකාදල සට්ඨි යමකානි දහොන්ති.

දතසු වීසපුච්ඡාසතං, චත්තාරීසානි ච ද්දව අත්ථසතානි දහොන්තීති
දවදිතබ්බානි. එවං දසදසසුපි පඤ්චසු කාලදභදෙසු පුග්ගලාදිදභෙදතො
අනුදලොමපටිදලොමනයවදසන ඡ ඡ වාරා. එදකකස්මිං වාදර ෙස ෙස කත්වා
සට්ඨි සට්ඨියමකානීතිතීණියමකසතානි.තානිපුරිදමහිසද්ධිංසට්ඨාධිකානි

තීණි යමකසතානි, වීසාධිකානි සත්තපුච්ඡාසතානි, චත්තාරීසානි ච චුද්ෙස
අත්ථසතානි දහොන්ති. ඉෙං තාව උප්පාෙවාදර පාළිවවත්ථානං. යථා ච

උප්පාෙවාදර, තථා නිදරොධවාදරපි, උප්පාෙනිදරොධවාදරපීති සබ්බස්මිම්පි

පවත්තිමහාවාදරඅසීතියමකසහස්සං, සට්ඨිසතාධිකානිද්දවපුච්ඡාසහස්සානි, 
වීසංතිසතාධිකානිචචත්තාරි අත්ථසහස්සානිදවදිතබ්බානි. 

පාළි පන උප්පාෙවාදර නිදරොධවාදර ච තීසු අසම්මිස්සකකාලදභදෙසු 
තස්මිං තස්මිං වාදර එදකකදමව යමකං විස්සජ්දජත්වා සඞ්ඛිත්තා. තීසු 

මිස්සකකාලදභදෙසු ‘යස්ස දවෙනාක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති, තස්ස
සඤ්ඤාක්ඛන්දධො උප්පජ්ජිත්ථා’තිආදිනා නදයන
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දවෙනාක්ඛන්ධාදිමූලදකසුපි එකං යමකං විස්සජ්ජිතං. උප්පාෙනිදරොධවාදර
පන ඡසුපි කාලදභදෙසු තං විස්සජ්ජිතදමව. දසසානි දතන 

සමානවිස්සජ්ජනත්තා සඞ්ඛිත්තානීති. ඉෙං සකදලපි පවත්තිමහාවාදර 

පාළිවවත්ථානං. 

අත්ථවිනිච්ඡයත්ථං පනස්ස ඉෙං ලක්ඛණං දවදිතබ්බං – ඉමස්මිඤ්හි
පවත්තිමහාවාදර චතුන්නං පඤ්හානං පඤ්ච විස්සජ්ජනානි සත්තවීසතියා 

ඨාදනසු පක්ඛිපිත්වා අත්ථවිනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො. තත්ථ පුදරපඤ්දහො, 

පච්ඡාපඤ්දහො, පරිපුණ්ණපඤ්දහො, දමො පඤ්දහොති ඉදම චත්තාදරො පඤ්හා
නාම.එදකකස්මිඤ්හියමදකද්දවද්දවපුච්ඡා.එදකකපුච්ඡායපි ද්දවද්දව
පොනි. තත්ථ යාය පුච්ඡාය විස්සජ්ජදන එදකදනව පදෙන ගහිතක්ඛන්ධස්ස 

උප්පාදෙොවානිදරොදධොවාලබ්භති, අයං පුකරපඤ්ක ො නාම.යායපනපුච්ඡාය
විස්සජ්ජදන ද්වීහිපි පදෙහි ගහිතක්ඛන්ධානං උප්පාදෙො වා නිදරොදධො වා

ලබ්භති, අයං පච්ඡාපඤ්ක ො නාම. යාය පන පුච්ඡාය විස්සජ්ජදන එදකනපි

පදෙන ගහිතක්ඛන්ධස්ස ද්වීහිපි පදෙහි ගහිතක්ඛන්ධානං උප්පාදෙො වා, 

නිදරොදධො වා ලබ්භති, අයං පරිපුණ්ණපඤ්ක ො නාම. යාය පන පුච්ඡාය

විස්සජ්ජදන පටික්දඛදපො වා, පටිදසදධො වා ලබ්භති, අයං කමො පඤ්ක ො 

නාම. යස්මා පදනස අෙස්සියමාදනො න සක්කා ජානිතුං, තස්මා නං
ෙස්සයිස්සාම. 

‘යත්ථ රූපක්ඛන්දධොනුප්පජ්ජති, තත්ථ දවෙනාක්ඛන්දධොනුප්පජ්ජතී’ති
පුච්ඡාය තාව උප්පජ්ජතීති ඉමස්මිං විස්සජ්ජදන එදකදනව පදෙන ගහිතස්ස

දවෙනාක්ඛන්ධස්සඋප්පාදෙොලබ්භති, ඉතිඅයඤ්දචවඅඤ්දඤොච එවරූදපො

පඤ්දහො පුදරපඤ්දහොති දවදිතබ්දබො. ‘යස්ස රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජිත්ථ, 
තස්ස දවෙනාක්ඛන්දධො උප්පජ්ජිත්ථා’ති පුච්ඡාය පන ‘ආමන්තා’ති ඉමස්මිං
විස්සජ්ජදන ද්වීහි පදෙහි ගහිතානං රූපදවෙනාක්ඛන්ධානං යස්ස කස්සචි
සත්තස්ස අතීදත උප්පාදෙො ලබ්භති. ඉති අයඤ්දචව අඤ්දඤො ච එවරූදපො
පඤ්දහොපච්ඡාපඤ්දහොතිදවදිතබ්දබො. 

‘යස්ස රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති, තස්ස දවෙනාක්ඛන්දධො උප්පජ්ජතී’ති
ඉමායපනපඨමපුච්ඡාය‘අසඤ්ඤසත්තංඋපපජ්ජන්තාන’න්තිආදිදක ඉමස්මිං
විස්සජ්ජදන ‘අසඤ්ඤසත්තං උපපජ්ජන්තානං දතසං රූපක්ඛන්දධො 

උප්පජ්ජති, දනො ච දතසං දවෙනාක්ඛන්දධො උප්පජ්ජතී’ති ඉමස්මිං
දකොට්ඨාදසඑදකදනව පදෙනගහිතස්සරූපක්ඛන්ධස්සපිඋප්පාදෙොලබ්භති.
‘පඤ්චදවොකාරං උපපජ්ජන්තානං දතසං රූපක්ඛන්දධො ච උප්පජ්ජති
දවෙනාක්ඛන්දධො ච උප්පජ්ජතී’ති ඉමස්මිං දකොට්ඨාදස ද්වීහිපි පදෙහි
සඞ්ගහිතානං රූපදවෙනාක්ඛන්ධානම්පි උප්පාදෙො ලබ්භති. ඉති අයඤ්දචව
අඤ්දඤො ච එවරූදපො පඤ්දහො පරිපුණ්ණපඤ්දහොති දවදිතබ්දබො. 
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පුදරපච්ඡාපඤ්දහොතිපි එතස්දසව නාමං. එතස්ස හි විස්සජ්ජදන 
පුරිමදකොට්ඨාදස එදකන පදෙන සඞ්ගහිතස්ස රූපක්ඛන්ධස්දසව උප්පාදෙො
ෙස්සිදතො. දුතියදකොට්ඨාදසද්වීහිපදෙහිසඞ්ගහිතානංරූපදවෙනාක්ඛන්ධානං.
ඉමිනාදයව ච ලක්ඛදණන යත්ථ එදකන පදෙන සඞ්ගහිතස්ස ඛන්ධස්ස

උප්පාදෙො වා නිදරොදධො වා ලබ්භති, දසො පුදරපඤ්දහොති වුත්දතො. යත්ථ

ද්වීහිපිපදෙහිසඞ්ගහිතානංඛන්ධානංඋප්පාදෙොවා නිදරොදධොවාලබ්භති, දසො
පච්ඡාපඤ්දහොතිවුත්දතො. 

‘යස්ස රූපක්ඛන්දධො නුප්පජ්ජිත්ථ, තස්ස දවෙනාක්ඛන්දධො 
නුප්පජ්ජිත්ථා’ති ඉමාය පන පුච්ඡාය ‘නත්ථී’ති ඉමස්මිං විස්සජ්ජදන

පටික්දඛදපො ලබ්භති. ‘යස්ස රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති, තස්ස
දවෙනාක්ඛන්දධො නිරුජ්ඣතී’ති පුච්ඡාය ‘දනො’ති ඉමස්මිං විස්සජ්ජදන
පටිදසදධොලබ්භති.තස්මාඅයඤ්දචවදුවිදධො අඤ්දඤොචඑවරූදපොපඤ්දහො
දමො පඤ්දහොතිදවදිතබ්දබො.තුච්ඡපඤ්දහොතිපිවුච්චති.එවං තාවචත්තාදරො
පඤ්හාදවදිතබ්බා. 

පාළිගතියා විස්සජ්ජනං, පටිවචනවිස්සජ්ජනං, සරූපෙස්සදනන

විස්සජ්ජනං, පටික්දඛදපන විස්සජ්ජනං, පටිදසදධන විස්සජ්ජනන්ති ඉමානි

පන පඤ්ච විස්සජ්ජනානි නාම. තත්ථ යං විස්සජ්ජනං පාළිපෙදමව හුත්වා

අත්ථංවිස්සජ්දජති, ඉෙං පාළිගතියාවිස්සජ්ජනං නාම.තංපුදරපඤ්දහලබ්භති.
‘යත්ථ රූපක්ඛන්දධො නුප්පජ්ජති තත්ථ දවෙනාක්ඛන්දධො නුප්පජ්ජතී’ති හි

පඤ්දහ ‘උප්පජ්ජතී’ති ඉෙං විස්සජ්ජනං පාළිපෙදමව හුත්වා අත්ථං

විස්සජ්ජයමානං ගතං, තස්මා එවරූදපසු ඨාදනසු පාළිගතියා විස්සජ්ජනං

දවදිතබ්බං. යං පන විස්සජ්ජනං පටිවචනභාදවන අත්ථං විස්සජ්දජති, ඉෙං 

පටිවචනවිස්සජ්ජනං නාම. තං පච්ඡාපඤ්දහ ලබ්භති. ‘යස්ස රූපක්ඛන්දධො

උප්පජ්ජිත්ථ, තස්ස දවෙනාක්ඛන්දධොඋප්පජ්ජිත්ථා’තිහිපඤ්දහ‘ආමන්තා’ති

ඉෙං විස්සජ්ජනං පටිවචනවදසදනව අත්ථං විස්සජ්ජයමානං ගතං, තස්මා
එවරූදපසුඨාදනසු පටිවචනවිස්සජ්ජනංදවදිතබ්බං.යං විස්සජ්ජනංසරූදපන 

ෙස්දසත්වා අත්ථං විස්සජ්දජති; ඉෙං සරූපෙස්සකනන විස්සජ්ජනං නාම. තං

පරිපුණ්ණපඤ්දහ ලබ්භති. ‘යස්ස රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති; තස්ස
දවෙනාක්ඛන්දධො උප්පජ්ජතී’ති හි පඤ්දහ ‘අසඤ්ඤසත්තං 

උපපජ්ජන්තාන’න්තිඉෙංවිස්සජ්ජනං‘ඉදමසංරූපක්ඛන්දධොඋප්පජ්ජති, දනො

ච දවෙනාක්ඛන්දධො, ඉදමසංරූපක්ඛන්දධොචඋප්පජ්ජති, දවෙනාක්ඛන්දධො
චා’ති සරූපෙස්සදනදනව අත්ථං විස්සජ්ජයමානං ගතං. තස්මා එවරූදපසු
ඨාදනසු සරූපෙස්සදනන විස්සජ්ජනං දවදිතබ්බං. යං පන විස්සජ්ජනං

තථාරූපස්ස අත්ථස්සාභාවදතො අත්ථපටික්දඛදපන පඤ්හං විස්සජ්දජති, ඉෙං 

පටික්කඛකපන විස්සජ්ජනං නාම. යං තථාරූපස්ස අත්ථස්ස එකක්ඛදණ
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පටුන 

අලාභදතො අත්ථපටිදසධදනන පඤ්හං විස්සජ්දජති, ඉෙං පටිකසකධන

විස්සජ්ජනං නාම. තං දමො පඤ්දහ ලබ්භති. ‘යස්ස රූපක්ඛන්දධො

නුප්පජ්ජිත්ථ, තස්ස දවෙනාක්ඛන්දධො නුප්පජ්ජිත්ථා’ති හි පඤ්දහ ‘නත්ථී’ති

ඉෙංවිස්සජ්ජනං; එවරූදපොනාමසත්දතො නත්ථීතිඅත්ථපටික්දඛදපනපඤ්හං

විස්සජ්ජයමානං ගතං; තස්මා එවරූදපසු ඨාදනසු පටික්දඛදපන විස්සජ්ජනං

දවදිතබ්බං. ‘යස්ස රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති, තස්ස දවෙනාක්ඛන්දධො
නිරුජ්ඣතී’ති පඤ්දහ පන ‘දනො’ති ඉෙං විස්සජ්ජනං එකස්මිං 
පටිසන්ධික්ඛදණ උප්පාදෙන සද්ධිං නිදරොදධො නාම න ලබ්භතීති

අත්ථපටිදසධදනනපඤ්හං විස්සජ්ජයමානංගතං, තස්මාඑවරූදපසුඨාදනසු
පටිදසදධනවිස්සජ්ජනං දවදිතබ්බං. 

ඉොනි ඉදම චත්තාදරො පඤ්හා, ඉමානි ච පඤ්ච විස්සජ්ජනානි, දයසු 

සත්තවීසතියා ඨාදනසු පක්ඛිපිතබ්බානි, තානි එවං දවදිතබ්බානි –

අසඤ්ඤසත්තං උපපජ්ජන්තානන්ති එකං ඨානං, අසඤ්ඤසත්දත තත්ථාති

එකං, අසඤ්ඤසත්තානන්තිඑකං; අසඤ්ඤසත්තාචවන්තානන්තිඑකං; අරූපං

උපපජ්ජන්තානන්ති එකං, අරූදප තත්ථාති එකං, අරූපානන්ති එකං, අරූපා

චවන්තානන්ති එකං, අරූදප පච්ඡිමභවිකානන්ති එකං, අරූදප

පරිනිබ්බන්තානන්ති එකං; දය ච අරූපං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බායිස්සන්තීති

එකං; පඤ්චදවොකාරං උපපජ්ජන්තානන්ති එකං, පඤ්චදවොකාදර තත්ථාති

එකං, පඤ්චදවොකාරානන්ති එකං පඤ්චදවොකාරා චවන්තානන්ති එකං, 

පඤ්චදවොකාදර පච්ඡිමභවිකානන්ති එකං, පඤ්චදවොකාදර 

පරිනිබ්බන්තානන්තිඑකං; සුද්ධාවාසංඋපපජ්ජන්තානන්තිඑකං, සුද්ධාවාදස 

තත්ථාතිඑකං, සුද්ධාවාසානන්තිඑකං, සුද්ධාවාදසපරිනිබ්බන්තානන්තිඑකං; 

සබ්දබසං උපපජ්ජන්තානන්ති එකං, සබ්දබසං චවන්තානන්ති එකං; 

සබ්බසාධාරණවදසන පච්ඡිමභවිකානන්ති එකං, පරිනිබ්බන්තානන්ති එකං, 

චතුදවොකාරංපඤ්චදවොකාරං උපපජ්ජන්තානන්තිඑකං, චවන්තානන්තිඑකං.
එවං ඉදමසං චතුන්නං පඤ්හානං ඉමානි පඤ්ච විස්සජ්ජනානි ඉදමසු
සත්තවීසතියාඨාදනසුපක්ඛිපිත්වාඉමස්මිං පවත්තිමහාවාදරඅත්ථවිනිච්ඡදයො

දවදිතබ්දබො. එවං විදිත්වා හි පඤ්හං විස්සජ්ජන්දතනසුවිස්සජ්ජිදතො දහොති, 

අත්ථඤ්චවිනිච්ඡයන්දතනසුවිනිච්ඡිදතො දහොති. 

තත්ථායං නදයො – යස්ස රූපක්ඛන්කධො උප්පජ්ජතීති යස්ස පුග්ගලස්ස

උප්පාෙක්ඛණසමඞ්ගිතායරූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජති. ෙස්ස කවෙනාක්ඛන්කධො

උප්පජ්ජතීති දවෙනාක්ඛන්දධොපි තස්ස තස්මිඤ්දඤව ඛදණ උප්පජ්ජතීති

පුච්ඡති. අසඤ්ඤසත්ෙං උපපජ්ජන්ොනන්ති අචිත්තකපටිසන්ධිවදසන 

අසඤ්ඤසත්තභවංඋපපජ්ජන්තානං. කෙසංරූපක්ඛන්කධො උප්පජ්ජතීතිදතසං
එකන්දතන රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජතිදයව. පවත්දත උප්පන්නානං
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රූපක්ඛන්දධො උප්පජ්ජතිපි නිරුජ්ඣතිපි, තස්මා ‘අසඤ්ඤසත්තාන’න්ති

අවත්වා’අසඤ්ඤසත්තං උපපජ්ජන්තාන’න්ති වුත්තං. කනො ච කෙසං

කවෙනාක්ඛන්කධො උප්පජ්ජතීති අචිත්තකත්තා පන දතසං දවෙනාක්ඛන්දධො
නුප්පජ්ජදතව.ඉෙංසත්තවීසතියාඨාදනසුපඨදමඨාදන පරිපුණ්ණපඤ්හස්ස

පුරිමදකොට්ඨාදස සරූපෙස්සදනන විස්සජ්ජනං. පඤ්චකවොොරං

උපපජ්ජන්ොනන්ති රූපාරූපමිස්සකපටිසන්ධිවදසන පඤ්චදවොකාරභවං

උපපජ්ජන්තානං. කෙසංරූපක්ඛන්කධොචඋප්පජ්ජති, කවෙනාක්ඛන්කධොචාති
දතසං එකන්දතන රූපදවෙනාක්ඛන්ධසඞ්ඛාතා ද්දවපි ඛන්ධා 
උප්පජ්ජන්තිදයව. පවත්දත පන තත්ථ උප්පන්නානං දත ඛන්ධා

උප්පජ්ජන්තිපි නිරුජ්ඣන්තිපි, තස්මා ‘පඤ්චදවොකාරාන’න්ති අවත්වා 

‘පඤ්චදවොකාරං උපපජ්ජන්තාන’න්ති වුත්තං. ඉෙං පඤ්චදවොකාරං
උපපජ්ජන්තානන්ති ඨාදන පරිපුණ්ණපඤ්හස්ස පච්ඡිමදකොට්ඨාදස
සරූපෙස්සදනන විස්සජ්ජනං. ඉමිනා උපාදයන සබ්බානි විස්සජ්ජනානි
දවදිතබ්බානි. 

ඉෙං පදනත්ථ උප්පාෙනිදරොදධසුනියමලක්ඛණං – සකදලපි හි ඉමස්මිං 
ඛන්ධයමදක තත්ථ තත්ථ උප්පන්නානං පවත්දත යාව මරණා ඛන්ධානං 
අපරියන්දතසු උප්පාෙනිදරොදධසු විජ්ජමාදනසුපි ලහුපරිවත්තානං ධම්මානං
විනිබ්දභොගං කත්වා උප්පාෙනිදරොදධ ෙස්දසතුං න සුකරන්ති පවත්තියං 
උප්පාෙනිදරොදධ අනාමසිත්වා අභිනවං විපාකවට්ටං නිප්ඵාෙයමාදනන
නානාකම්දමන නිබ්බත්තානං පටිසන්ධිඛන්ධානං උප්පාෙං ෙස්දසතුං සුඛන්ති
පටිසන්ධිකාදල උප්පාෙවදසදනව උප්පාෙවාදරො කථිදතො. උප්පන්නස්ස පන
විපාකවට්ටස්ස පරිදයොසාදනන නිදරොධං ෙස්දසතුං සුඛන්ති මරණකාදල
නිදරොධවදසනනිදරොධවාදරොකථිදතො. 

කිං පදනත්ථ පවත්තියං උප්පාෙනිදරොධානං අනාමට්ඨභාදව පමාණන්ති? 
පාළිදයව. පාළියඤ්හි විදසදසන උප්පාෙවාරස්ස අනාගතකාලවාදර

‘පච්ඡිමභවිකානංදතසං රූපක්ඛන්දධොචනුප්පජ්ජිස්සති, දවෙනාක්ඛන්දධොච
නුප්පජ්ජිස්සතී’ති අයං පාළි අතිපමාණදමව. පච්ඡිමභවිකානඤ්හි පවත්දත
රූපාරූපධම්මානං උප්පජ්ජිතුං යුත්තභාදව සතිපි ‘රූපක්ඛන්දධො ච

නුප්පජ්ජිස්සති, දවෙනාක්ඛන්දධො ච නුප්පජ්ජිස්සතී’ති සන්නිට්ඨානං කත්වා

වුත්තභාදවන පවත්දත උප්පාදෙො න ගහිදතොති දවදිතබ්දබො. ‘සුද්ධාවාදස

පරිනිබ්බන්තානං දතසං තත්ථ සඤ්ඤාක්ඛන්දධො න නිරුජ්ඣිත්ථ, දනො ච 
දතසං තත්ථ දවෙනාක්ඛන්දධො න නිරුජ්ඣතී’ති අයං පන පාළි පවත්දත
නිදරොධස්ස අනාමට්ඨභාදවඅතිවියපමාණං.සුද්ධාවාදසපරිනිබ්බන්තානඤ්හි
චුතිචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛදණ ඨිතානං පටිසන්ධිදතො පට්ඨාය පවත්දත
උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධසඤ්ඤාක්ඛන්ධානංගණනපදථොනත්ථි. ‘එවංසන්දතපි
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දතසං තත්ථ සඤ්ඤාක්ඛන්දධො න නිරුජ්ඣිත්ථා’ති සන්නිට්ඨානං කත්වා
වුත්තභාදවනපවත්දත නිදරොදධොනගහිදතොතිදවදිතබ්දබො. 

එවදමත්ථ උප්පාෙනිදරොදධසු නියමලක්ඛණං විදිත්වා 
පටිසන්ධිඋප්පාෙදමව චුතිනිදරොධදමව ච ගදහත්වා දතසු දතසු ඨාදනසු 
ආගතානං විස්සජ්ජනානං අත්ථවිනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො. දසො පන සක්කා
ආදිවිස්සජ්ජදන වුත්තනදයන සබ්බත්ථ විදිතුන්ති විස්සජ්ජනපටිපාටියා න
විත්ථාරිදතො.ඉමිනාපන එවංදින්දනනපිනදයනදයොඑදතසංඅත්ථවිනිච්ඡයං

ජානිතුං න සක්දකොති, දතන ආචරිදය පයිරුපාසිත්වා සාධුකං සුත්වාපි
ජානිතබ්දබො. 

උප්පාෙස්සනිදරොධස්ස, උප්පන්නඤ්චාපිඑකදතො; 

නයස්සඅනුදලොමස්ස, පටිදලොමනයස්සච. 

වදසන යානිඛන්දධසු, යමකානිචපඤ්චසු; 

පුග්ගලංඅථඔකාසං, පුග්ගදලොකාසදමවච. 

ආමසිත්වා පවත්දතසු, ඨාදනසුකථයීජිදනො; 

දතසංපාළිවවත්ථානං, ෙස්සිතංඅනුපුබ්බදතො. 

විනිච්ඡයත්ථංඅත්ථස්ස, පඤ්හාවිස්සජ්ජනානිච; 

විස්සජ්ජනානංඨානානි, යානිතානිචසබ්බදසො. 

ෙස්දසත්වාඑකපඤ්හස්මිං, දයොජනාපිපකාසිතා; 

විත්ථාදරනගදතඑත්ථ, පඤ්හාවිස්සජ්ජනක්කදම. 

අත්ථංවණ්ණයතාකාතුං, කිංනුසක්කාඉදතොපරං; 

නදයනඉමිනාතස්මා, අත්ථංජානන්තුපණ්ඩිතාති. 

පවත්තිමහාවාරවණ්ණනා. 

3. පරිඤ්ඤාවාරවණ්ණනා 

206-208. තෙනන්තදර පරිඤ්ඤාවාදරපි ඡදළව කාලදභො.

අනුදලොමපටිදලොමදතො ද්දවදයව නයා. පුග්ගලවාදරො, ඔකාසවාදරො, 

පුග්ගදලොකාසවාදරොති ඉදමසු පන තීසු පුග්ගලවාදරොව ලබ්භති, න ඉතදර

ද්දව. කිං කාරණා? සදිසවිස්සජ්ජනතාය. දයො හි දකොචි පුග්ගදලො යත්ථ

කත්ථචි ඨාදන රූපක්ඛන්ධං දච පරිජානාති, දවෙනාක්ඛන්ධම්පි

පරිජානාතිදයව. දවෙනාක්ඛන්ධං දච පරිජානාති, රූපක්ඛන්ධම්පි



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා යමෙප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

270 

පටුන 

පරිජානාතිදයව. රූපක්ඛන්ධං දච න පරිජානාති, දවෙනාක්ඛන්ධම්පි න

පරිජානාතිදයව. දවෙනාක්ඛන්ධං දච න පරිජානාති, රූපක්ඛන්ධම්පි න

පරිජානාතිදයව. තස්මා දතසුපි ‘යත්ථ රූපක්ඛන්ධං පරිජානාති, තත්ථ

දවෙනාක්ඛන්ධං පරිජානාතී’ති ආදිවදසන පුච්ඡං කත්වා ‘ආමන්තා’ත්දවව

විස්සජ්ජනං කාතබ්බං. සියාති සදිසවිස්සජ්ජනතාය දත ඉධ න ලබ්භන්තීති
දවදිතබ්බා. 

අථ වා පරිඤ්ඤාකිච්චං නාම පුග්ගලස්දසව දහොති, දනො ඔකාසස්ස, 

පුග්ගදලොව පරිජානිතුං සමත්දථො, දනො ඔකාදසොති පුග්ගලවාදරොදවත්ථ

ගහිදතො, න ඔකාසවාදරො. තස්ස පන අග්ගහිතත්තා තෙනන්තදරො
පුග්ගදලොකාසවාදරො ලබ්භමාදනොපි න ගහිදතො. දයො පදනස පුග්ගලවාදරො

ගහිදතො, තත්ථ පච්චුප්පන්නකාදල රූපක්ඛන්ධමූලකානි චත්තාරි, 

දවෙනාක්ඛන්ධමූලකානි තීණි, සඤ්ඤාක්ඛන්ධමූලකානි ද්දව, 
සඞ්ඛාරක්ඛන්ධමූලකං එකන්ති දහට්ඨා වුත්තනදයදනව අනුදලොමනදය
අග්ගහිතග්ගහදණන ෙස යමකානි. පටිදලොමනදය ෙසාති වීසති. තථා
දසදසසුපීති එදකකස්මිං කාදල වීසති වීසති කත්වා ඡසු කාදලසු වීසං

යමකසතං, චත්තාරීසානි ද්දව පුච්ඡාසතානි, අසීතයාධිකානි චත්තාරි 
අත්ථසතානිචදහොන්තීතිඉෙදමත්ථපාළිවවත්ථානං. 

අත්ථවිනිච්ඡදයපදනත්ථඅතීතානාගතපච්චුප්පන්නසඞ්ඛාතාතදයො අද්ධා
පවත්තිවාදර විය චුතිපටිසන්ධිවදසන න ලබ්භන්ති. පවත්දත
චිත්තක්ඛණවදසදනව ලබ්භන්ති. දතදනදවත්ථ ‘දයො රූපක්ඛන්ධං

පරිජානාති, දසො දවෙනාක්ඛන්ධං පරිජානාතී’තිආදීසු පුච්ඡාසු ‘ආමන්තා’ති
විස්සජ්ජනං කතං. දලොකුත්තරමග්ගක්ඛණස්මිඤ්හි නිබ්බානාරම්මදණන
චිත්දතනපඤ්චසුඛන්දධසු පරිඤ්ඤාකිච්චනිබ්බත්තියායංකිඤ්චිඑකංඛන්ධං
පරිජානන්දතො ඉතරම්පි පරිජානාතීති වුච්චති. එවදමත්ථ ‘පරිජානාතී’ති
පඤ්දහසු අනුදලොමනදය පරිඤ්ඤාකිච්චස්ස මත්ථකප්පත්තං
අග්ගමග්ගසමඞ්ගිං සන්ධාය ‘ආමන්තා’ති වුත්තන්ති දවදිතබ්බං.
පටිදලොමනදය පන ‘න පරිජානාතී’ති පඤ්දහසු පුථුජ්ජනාෙදයො සන්ධාය
‘ආමන්තා’ති වුත්තං. ‘පරිජානිත්ථා’ති ඉමස්මිං පන අතීතකාලවාදර 
මග්ගානන්තරඅග්ගඵදල ඨිදතොපි පරිඤ්ඤාකිච්චස්ස නිට්ඨිතත්තා
පරිජානිත්ථදයව නාම. 

209. කයො රූපක්ඛන්ධං පරිජානාති, කසො කවෙනාක්ඛන්ධං පරිජානිත්ථාති 

පඤ්දහන අග්ගමග්ගසමඞ්ගිං පුච්ඡති. යස්මා පදනස ඛන්ධපඤ්චකං

පරිජානාතිදයව නාම, න තාව නිට්ඨිතපරිඤ්ඤාකිච්දචො; තස්මා ‘දනො’ති

පටිදසදධොකදතො.දුතියපඤ්දහපන පරිජානිත්ථාතිඅරහන්තංපුච්ඡති.යස්මා
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පදනදසො නිට්ඨිතපරිඤ්ඤාකිච්දචො.නත්ථිතස්සපරිඤ්දඤයයංනාම; තස්මා 

‘දනො’ති පටිදසදධො කදතො. පටිදලොමනයවිස්සජ්ජදන පදනත්ථ අර ා

රූපක්ඛන්ධං න පරිජානාතීති අරහදතො පරිඤ්ඤාය අභාදවන වුත්තං. 

අග්ගමග්ගසමඞ්ගී කවෙනාක්ඛන්ධං න පරිජානිත්ථාති අරහත්තමග්ගට්ඨස්ස

අනිට්ඨිතපරිඤ්ඤාකිච්චතාය වුත්තං. න දකවලඤ්ච දවෙනාක්ඛන්ධදමව, 

එකධම්මම්පි දසො න පරිජානිත්දථව. ඉෙං පන පුච්ඡාවදසන වුත්තං. කනො ච

රූපක්ඛන්ධන්ති ඉෙම්පි පුච්ඡාවදසදනව වුත්තං. අඤ්ඤම්පි පන දසො ඛන්ධං
පරිජානාති. 

210-211. කයො රූපක්ඛන්ධං පරිජානාති, කසො කවෙනාක්ඛන්ධං 

පරිජානිස්සතීති එත්ථ යස්මා මග්ගට්ඨපුග්ගදලො එකචිත්තක්ඛණිදකො, තස්මා 

දසො පරිජානිස්සතීති සඞ්ඛං න ගච්ඡති. දතන වුත්තං ‘දනො’ති. කෙ 

රූපක්ඛන්ධඤ්ච න පරිජානිත්ථාති පුච්ඡාසභාදගන වුත්තං, න පරිජානිංසූති
පදනත්ථ අත්දථො. ඉමිනා උපාදයන සබ්බත්ථ අත්ථවිනිච්ඡදයො
දවදිතබ්දබොති. 

පරිඤ්ඤාවාරවණ්ණනා. 

ඛන්ධයමකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. ආයෙනයමෙං 

1. පණ්ණත්තිඋද්දෙසවාරවණ්ණනා 

1-9. ඉොනි මූලයමදක දෙසිදතදයව කුසලාදිධම්දම ආයතනවදසනාපි
සඞ්ගණ්හිත්වා ඛන්ධයමකානන්තරං දෙසිතස්ස ආයතනයමකස්ස වණ්ණනා
දහොති. තත්ථ ඛන්ධයමදක වුත්තනදයදනව පාළිවවත්ථානං දවදිතබ්බං.

යදථව හි තත්ථ පණ්ණත්තිවාදරො, පවත්තිවාදරො, පරිඤ්ඤාවාදරොති තදයො 

මහාවාරාදහොන්ති, තථාඉධාපි. වචනත්දථොපිදනසංතත්ථවුත්තනදයදනව
දවදිතබ්දබො. ඉධාපි ච පණ්ණත්තිවාදරො උද්දෙසනිද්දෙසවදසන ද්විධා

වවත්ථිදතො. ඉතදරනිද්දෙසවදසදනව. ‘තත්ථ ද්වාෙසායතනානී’තිපෙංආදිං

කත්වා යාව නායෙනා න මකනොති, තාව පණ්ණත්තිවාරස්ස උද්දෙසවාදරො

දවදිතබ්දබො. තත්ථ ද්වාෙසායෙනානීති අයං යමකවදසන පුච්ඡිතබ්බානං 

ආයතනානංඋද්දෙදසො. චක්ඛායෙනං…කප.… ධම්මායෙනන්තිදතසඤ්දඤව
පදභෙදතො නාමවවත්ථානං. යමකවදසන පුච්ඡාසුඛත්ථඤ්දචත්ථ පඨමං
පටිපාටියා අජ්ඣත්තරූපායතනානි වුත්තානි. පච්ඡා බාහිරරූපායතනානි.
පරිදයොසාදනමනායතනධම්මායතනානි. 
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යථා පන දහට්ඨා ඛන්ධවදසන, එවමිධ ඉදමසං ආයතනානං වදසන

පෙදසොධනවාදරො, පෙදසොධනමූලචක්කවාදරො, සුද්ධායතනවාදරො, 

සුද්ධායතනමූලචක්කවාදරොති, චත්තාදරොව නයවාරා දහොන්ති. එදකදකො
දචත්ථ අනුදලොමපටිදලොමවදසන දුවිදධොදයව. දතසමත්දථො තත්ථ
වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො. යථා පන ඛන්ධයමදක පෙදසොධනවාරස්ස

අනුදලොමවාදර ‘රූපං රූපක්ඛන්දධො, රූපක්ඛන්දධො රූප’න්තිආදීනි පඤ්ච

යමකානි, තථාඉධ‘චක්ඛු, චක්ඛායතනං; චක්ඛායතනං; චක්ඛූ’තිආදීනිද්වාෙස.

පටිදලොමවාදරපි ‘න චක්ඛු, න චක්ඛායතනං; න චක්ඛායතනං, න 

චක්ඛූ’තිආදීනිද්වාෙස, පෙදසොධනමූලචක්කවාරස්ස පදනත්ථ අනුදලොමවාදර
එදකකායතනමූලකානි එකාෙස එකාෙස කත්වා ද්වත්තිංසසතං යමකානි. 
පටිදලොමවාදරපි ද්වත්තිංසසතදමව. සුද්ධායතනවාරස්සාපි අනුදලොමවාදර

ද්වාෙස, පටිදලොමවාදර ද්වාෙස, සුද්ධායතනමූලචක්කවාරස්සාපි
අනුදලොමවාදරඑදකකායතනමූලකානි එකාෙසඑකාෙසකත්වාද්වත්තිංසසතං
යමකානි. පටිදලොමවාදරපි ද්වත්තිංසසතදමවාති එවමිධ ඡසත්තතාධිදකහි

පඤ්චහි යමකසදතහි, ද්විපඤ්ඤාසාධිදකහි එකාෙසහි පුච්ඡාසදතහි, 
චතුරාධිදකහි දතවීසාය අත්ථසදතහි ච පටිමණ්ඩිදතො පණ්ණත්තිවාරස්ස
උද්දෙසවාදරො දවදිතබ්දබො. 

පණ්ණත්තිඋද්දෙසවාරවණ්ණනා. 

1. පණ්ණත්තිනිද්දෙසවාරවණ්ණනා 

10-17. නිද්දෙසවාදර පන දහට්ඨා ඛන්ධයමකස්ස
පණ්ණත්තිවාරනිද්දෙදස වුත්තනදයදනව අත්දථො දවදිතබ්දබො. අඤ්ඤත්ර

විදසසා. තත්රායං විදසදසො – දිබ්බචක්ඛූති දුතියවිජ්ජාඤාණං. පඤ්ඤාචක්ඛූති

තතියවිජ්ජාඤාණං. දිබ්බකසොෙන්ති දුතියඅභිඤ්ඤාඤාණං. ෙණ් ාකසොෙන්ති

තණ්හාව. අවකසකසො ොකයොති නාමකාදයො, රූපකාදයො, හත්ථිකාදයො, 

අස්සකාදයොති එවමාදි. අවකසසං රූපන්ති රූපායතනදතො දසසං

භූතුපාොයරූපඤ්දචව පියරූපසාතරූපඤ්ච. සීලගන්කධොතිආදීනි වායනට්දඨන

සීලාදීනංදයව නාමානි. අත්ථරකසොතිආදීනිපි සාධුමධුරට්දඨන

අත්ථාදීනඤ්දඤව නාමානි. අවකසකසො ධම්කමොති 
පරියත්තිධම්මාදිඅදනකප්පදභදෙොතිඅයදමත්ථවිදසදසො. 

පණ්ණත්තිනිද්දෙසවාරවණ්ණනා. 

2. පවත්තිවාරවණ්ණනා 

18-21. ඉධාපි ච පවත්තිවාරස්ස උප්පාෙවාරාදීසු තීසු අන්තරවාදරසු 
එදකකස්මිං ඡදළවකාලදභො. දතසං එදකකස්මිංකාදල පුග්ගලවාරාෙදයො
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තදයො වාරා. දත සබ්දබපි අනුදලොමපටිදලොමනයවදසන දුවිධාව දහොන්ති.
තත්ථ පච්චුප්පන්නකාදල පුග්ගලවාරස්ස අනුදලොමනදය යථා ඛන්ධයමදක

රූපක්ඛන්ධමූලකානි චත්තාරි, දවෙනාක්ඛන්ධමූලකානි තීණි, 

සඤ්ඤාක්ඛන්ධමූලකානි ද්දව, සඞ්ඛාරක්ඛන්ධමූලකං එකන්ති
අග්ගහිතග්ගහදණන ෙස යමකානි දහොන්ති. එවං ‘‘යස්ස චක්ඛායතනං

උප්පජ්ජති, තස්ස දසොතායතනං උප්පජ්ජති; යස්ස වා පන දසොතායතනං 

උප්පජ්ජති, තස්ස චක්ඛායතනං උප්පජ්ජති; යස්ස චක්ඛායතනං උප්පජ්ජති, 

තස්ස  ාණායතනං, ජිව්හායතනං, කායායතනං, රූපායතනං, සද්ොයතනං, 

ගන්ධායතනං, රසායතනං, දඵොට්ඨබ්බායතනං, මනායතනං, ධම්මායතනං, 

උප්පජ්ජති; යස්ස වා පන ධම්මායතනං උප්පජ්ජති, තස්ස චක්ඛායතනං

උප්පජ්ජතී’’ති එවං චක්ඛායතනමූලකානි එකාෙස. ‘‘යස්ස දසොතායතනං

උප්පජ්ජති, තස්ස  ානායතනං උප්පජ්ජතී’’තිආදිනා නදයන 

දසොතායතනමූලකානි ෙස;  ානායතනමූලකානි නව, ජිව්හායතනමූලකානි

අට්ඨ; කායායතනමූලකානි සත්ත; රූපායතනමූලකානිඡ; සද්ොයතනමූලකානි

පඤ්ච; ගන්ධායතනමූලකානි චත්තාරි; රසායතනමූලකානි තීණි; 

දඵොට්ඨබ්බායතනමූලකානි ද්දව; මනායතනමූලකං එකන්ති 
අග්ගහිතග්ගහදණනඡසට්ඨියමකානිදහොන්ති. 

තත්ථ චක්ඛායතනමූලදකසු එකාෙසසු ‘‘යස්ස චක්ඛායතනං උප්පජ්ජති, 

තස්ස දසොතායතනං,  ානායතනං, රූපායතනං, මනායතනං, ධම්මායතනං
උප්පජ්ජතී’’ති ඉමානි පඤ්දචව විස්සජ්ජිතානි. දතසු පඨමං විස්සජ්දජතබ්බං

තාව විස්සජ්ජිතං. දුතියං කිඤ්චාපි පඨදමන සදිසවිස්සජ්ජනං, 
චක්ඛුදසොතායතනානං පවත්තිට්ඨාදන පන  ානායතනස්ස න එකන්දතන
පවත්තිදතො ‘‘කථං නු දඛො එතං විස්සජ්දජතබ්බ’’න්ති විමතිනිවාරණත්ථං
විස්සජ්ජිතං. රූපායතනමනායතනධම්මායතදනහි සද්ධිං තීණි යමකානි
අසදිසවිස්සජ්ජනත්තා විස්සජ්ජිතානි.දසදසසුජිව්හායතනකායායතදනහිතාව
සද්ධිංද්දවයමකානිපුරිදමහි ද්වීහිසද්ධිංසදිසවිස්සජ්ජනානි.සද්ොයතනස්ස
පටිසන්ධික්ඛදණ අනුප්පත්තිදතො දතන සද්ධිං යමකස්ස විස්සජ්ජනදමව
නත්ථි. ගන්ධරසදඵොට්ඨබ්බායතදනහිපි සද්ධිං තීණි යමකානි පුරිදමහි ද්වීහි
සදිසවිස්සජ්ජනාදනව දහොන්තීති තන්තියා ලහුභාවත්ථං සඞ්ඛිත්තානි.

දසොතායතනමූලදකසුයංලබ්භති, තංපුරිදමහි සදිසවිස්සජ්ජනදමවාතිඑකම්පි

පාළිං නාරුළ්හං.  ානායතනමූලදකසු රූපායතදනන සද්ධිං එකං, 
මනායතනධම්මායතදනහි සද්ධිං ද්දවති තීණි යමකානි පාළිං ආරුළ්හානි.
දසසානි  ානායතනයමදකන සදිසවිස්සජ්ජනත්තා නාරුළ්හානි. තථා
ජිව්හායතනකායායතනමූලකානි. රූපායතනමූලදකසු 
මනායතනධම්මායතදනහි සද්ධිං ද්දවදයව විස්සජ්ජිතානි.
ගන්ධරසදඵොට්ඨබ්දබහි පන සද්ධිං තීණි රූපායතනමනායතදනහි සද්ධිං 
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සදිසවිස්සජ්ජනානි. යදථව දහත්ථ ‘‘සරූපකානං අචිත්තකාන’’න්තිආදි

වුත්තං, තථා ඉධාපි ‘‘සරූපකානං අගන්ධකානං, අරසකානං
අදඵොට්ඨබ්බකාන’’න්ති දයොජනා දවදිතබ්බා. ගන්ධාදීනි දචත්ථ
ආයතනභූතාදනවඅධිප්දපතානි.තස්මා ‘‘සරූපකානං සගන්ධායතනාන’’න්ති
ආයතනවදසදනත්ථඅත්දථොෙට්ඨබ්දබො. 

සද්ොයතනමූලකානි අත්ථාභාවදතො පාළිං නාරුළ්හාදනව. 
ගන්ධරසදඵොට්ඨබ්බමූලකානි චත්තාරි තීණි ද්දව ච දහට්ඨිදමහි
සදිසවිස්සජ්ජනත්තා පාළිං නාරුළ්හානි. මනායතනමූලකං විස්සජ්ජිතදමවාති
එවදමතානි පච්චුප්පන්නකාදල පුග්ගලවාරස්ස අනුදලොමනදය
කතිපයයමකවිස්සජ්ජදනදනවඡසට්ඨියමකානිවිස්සජ්ජිතානි නාමදහොන්තීති

දවදිතබ්බානි.යථාචපුග්ගලවාදර, එවංඔකාසවාදරපිපුග්ගදලොකාසවාදරපි 
ඡසට්ඨීති පච්චුප්පන්නකාදල තීසු වාදරසු අනුදලොමනදය අට්ඨනවුතිසතං 

යමකානිදහොන්ති.යථාචඅනුදලොමනදය, එවංපටිදලොමනදයපීතිසබ්බානිපි 
පච්චුප්පන්නකාදල ඡන්නවුතාධිකානි තීණි යමකසතානි දහොන්ති. දතසු

ද්වානවුතාධිකානි සත්ත පුච්ඡාසතානි, චතුරාසීතාධිකානි ච පන්නරස
අත්ථසතානිදහොන්තීතිදවදිතබ්බානි. එවංදසදසසුපිපඤ්චසුකාලදභදෙසූති

සබ්බානිපි ඡසත්තතාධිකානි දතවීසති යමකසතානි. තදතො දිගුණා පුච්ඡා, 
තදතො දිගුණා අත්ථාති ඉෙදමත්ථ උප්පාෙවාදර පාළිවවත්ථානං. 
නිදරොධවාරඋප්පාෙනිදරොධවාදරසුපි එදසව නදයොති. සබ්බස්මිම්පි

පවත්තිවාදර අට්ඨවීසානි එකසත්තති යමකසතානි. තදතො දිගුණා පුච්ඡා, 
තදතො දිගුණා අත්ථා දවදිතබ්බා. පාළි පන මනායතනං ධම්මායතනඤ්ච

එකසදිසං, නානං නත්ථි. උපරි පන ‘‘වාරසඞ්දඛදපො දහොතී’’තිආදීනි වත්වා

තත්ථ තත්ථ සඞ්ඛිත්තා. තස්මා යං තත්ථ තත්ථ සඞ්ඛිත්තං, තං සබ්බං 
අසම්මුය්හන්දතහිසල්ලක්දඛතබ්බං. 

අත්ථවිනිච්ඡදය පදනත්ථ ඉෙං නයමුඛං. සචක්ඛුොනං අකසොෙොනන්ති
අපාදයජාතිබධිරඔපපාතිකංසන්ධාය වුත්තං.දසොහිසචක්ඛුදකොඅදසොතදකො

හුත්වා උපපජ්ජති. යථාහ – ‘‘කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛදණකස්සචි අපරානි

ෙසායතනානි පාතුභවන්ති. ඔපපාතිකානං දපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, 

ඔපපාතිකානං තිරච්ඡානගතානං, ඔපපාතිකානං දනරයිකානං; ජච්චබධිරානං

උපපත්තික්ඛදණ ෙසායතනානි පාතුභවන්ති, චක්ඛායතනං
රූප ානගන්ධජිව්හාරසකායදඵොට්ඨබ්බායතනංමනායතනංධම්මායතන’’න්ති. 

සචක්ඛුොනං සකසොෙොනන්ති සුගතිදුග්ගතීසු පරිපුණ්ණායතදන ච 
ඔපපාතිදකරූපීබ්රහ්මාදනො ච සන්ධාය වුත්තං. දත හි සචක්ඛුකා සදසොතකා
හුත්වා උපපජ්ජන්ති. යථාහ – ‘‘කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛදණ කස්සචි

එකාෙසායතනානි පාතුභවන්ති; කාමාවචරානං දෙවානං, පඨමකප්පිකානං
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මනුස්සානං, ඔපපාතිකානං දපතානං, ඔපපාතිකානං අසුරානං, ඔපපාතිකානං

තිරච්ඡානගතානං, ඔපපාතිකානං දනරයිකානං, පරිපුණ්ණායතනානං.

රූපධාතුයා උපපත්තික්ඛදණ පඤ්චායතනානි පාතුභවන්ති, චක්ඛායතනං 
රූපදසොතමනායතනංධම්මායතන’’න්ති. 

අ ානොනන්ති බ්රහ්මපාරිසජ්ජාෙදයො සන්ධාය වුත්තං. දත හි සචක්ඛුකා
අ ානකා හුත්වා උපපජ්ජන්ති. කාමධාතුයං පන අ ානදකො ඔපපාතිදකො
නත්ථි. යදි භදවයය ‘‘කස්සචි අට්ඨායතනානි පාතුභවන්තී’’ති දවෙයය. දයො

ගබ්භදසයයදකො පන අ ානදකො සියා, දසො ‘‘සචක්ඛුකාන’’න්ති වචනදතො

ඉධ අනධිප්දපදතො. සචක්ඛුොනං ස ානොනන්ති ජච්චබධිරම්පි

පරිපුණ්ණායතනම්පි ඔපපාතිකං සන්ධාය වුත්තං. ස ානොනං

අචක්ඛුොනන්ති ජච්චන්ධම්පි ජච්චබධිරම්පි ඔපපාතිකං සන්ධාය වුත්තදමව. 

ස ානොනං සචක්ඛුොනන්ති පරිපුණ්ණායතනදමව ඔපපාතිකං සන්ධාය
වුත්තං. 

සරූපොනං අචක්ඛුොනන්ති එත්ථ ජච්චන්ධජච්චබධිරඔපපාතිදකසු

අඤ්ඤතදරොපිගබ්භදසයයදකොපිලබ්භතිදයව. සචිත්ෙොනංඅචක්ඛුොනන්ති
එත්ථ දහට්ඨා වුත්දතහි ජච්චන්ධාදීහි තීහි සද්ධිං අරූපිදනොපි ලබ්භන්ති. 

අචක්ඛුොනන්ති එත්ථ පුරිමපදෙ වුත්දතහි චතූහි සද්ධිං අසඤ්ඤසත්තාපි

ලබ්භන්ති. සරූපොනං අ ානොනන්ති එත්ථ ගබ්භදසයයකා ච

අසඤ්ඤසත්තා ච දසසරූපීබ්රහ්මාදනො ච ලබ්භන්ති. සචිත්ෙොනං

අ ානොනන්ති එත්ථ ගබ්භදසයයකා ච රූපාරූපබ්රහ්මාදනො ච ලබ්භන්ති. 

අචිත්ෙොනං අරූපොනන්තිපදෙසු පන එකදවොකාරචතුදවොකාරසත්තාව
ලබ්භන්තීති ඉමිනා නදයන සබ්දබසු පුග්ගලවාදරසු පුග්ගලවිභාදගො
දවදිතබ්දබො. 

22-254. ඔකාසවාදර යත්ථ චක්ඛායෙනන්ති රූපීබ්රහ්මදලොකං පුච්ඡති. 

දතදනව ආමන්ොති වුත්තං. තස්මිඤ්හි තදල නියමදතො තානි ආයතනානි 
පටිසන්ධියං උප්පජ්ජන්ති. ඉෙදමත්ථ නයමුඛං. ඉමිනා නයමුදඛන සකදලපි
පවත්තිවාදර අත්දථො දවදිතබ්දබො. පරිඤ්ඤාවාදරො ඛන්ධයමදක
වුත්තනදයොදයවාති. 

පවත්තිවාරවණ්ණනා. 

ආයතනයමකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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4. ධාතුයමෙං 
1-19. ඉොනි දතදයව මූලයමදක දෙසිදත කුසලාදිධම්දම ධාතුවදසන

සඞ්ගණ්හිත්වා ආයතනයමකානන්තරං දෙසිතස්ස ධාතුයමකස්ස වණ්ණනා
දහොති. තත්ථ ආයතනයමදක වුත්තනදයදනව පාළිවවත්ථානං දවතිෙබ්බං.

ඉධාපි හිපණ්ණත්තිවාරාෙදයොතදයොමහාවාරා, අවදසසා අන්තරවාරාචසද්ධිං
කාලප්පදභොදීහි ආයතනයමදක ආගතසදිසාදයව. ඉධාපි ච 
යමකපුච්ඡාසුඛත්ථං පටිපාටියා අජ්ඣත්තිකබාහිරා රූපධාතුදයොව වත්වා
විඤ්ඤාණධාතුදයො වුත්තා. ධාතූනං පන බහුත්තා ඉධ ආයතනයමකදතො

බහුතරානියමකානි, යමකදිගුණාපුච්ඡා, පුච්ඡාදිගුණාචඅත්ථාදහොන්ති.තත්ථ
චක්ඛුධාතුමූලකාදීසු යමදකසු ලබ්භමානානං යමකානං අත්ථවිනිච්ඡදයො
ආයතනයමදක වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො. තංසදිසාදයව දහත්ථ 

අත්ථගති, දතදනව ච කාරදණන පාළිපි සඞ්ඛිත්තා. පරිඤ්ඤාවාදරො
පාකතිදකොදයවාති. 

ධාතුයමකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. සච්චයමෙං 

1. පණ්ණත්තිවාරවණ්ණනා 

1-9. ඉොනි දතදයව මූලයමදක දෙසිදත කුසලාදිධම්දම සච්චවදසන
සඞ්ගණ්හිත්වා ධාතුයමකානන්තරංදෙසිතස්සසච්චයමකස්සවණ්ණනාදහොති.
තත්ථාපි දහට්ඨා වුත්තනදයදනව පණ්ණත්තිවාරාෙදයො තදයො මහාවාරා 
අන්තරවාරාෙදයො ච අවදසසප්පදභො දවදිතබ්බා. පණ්ණත්තිවාදරපදනත්ථ

චතුන්නං සච්චානං වදසන පෙදසොධනවාදරො, පෙදසොධනමූලචක්කවාදරො, 

සුද්ධසච්චවාදරො, සුද්ධසච්චමූලචක්කවාදරොති ඉදමසු චතූසු වාදරසු
යමකගණනාදවදිතබ්බා. 

10-26. පණ්ණත්තිවාරනිද්දෙදස පන අවකසසං දුක්ඛසච්චන්ති 
දුක්ඛදවෙනාය දචව තණ්හාය ච විනිමුත්තා දතභූමකධම්මා දවදිතබ්බා. 

අවකසකසො සමුෙකයොති සච්චවිභඞ්දග නිද්දිට්ඨකාමාවචරකුසලාදිදභදෙො 

දුක්ඛසච්චස්ස පච්චදයො. අවකසකසො නිකරොකධොති 
තෙඞ්ගවික්ඛම්භනසමුච්දඡෙපටිපස්සද්ධිනිදරොදධො දචව ඛණභඞ්ගනිදරොදධො

ච. අවකසකසො මග්කගොති ‘‘තස්මිං දඛො පන සමදය පඤ්චඞ්ගිදකො මග්දගො

දහොති, අට්ඨඞ්ගිදකොමග්දගො, මිච්ඡාමග්දගො, ජඞ් මග්දගො, සකටමග්දගො’’ති
එවමාදිදකො. 

පණ්ණත්තිවාරවණ්ණනා. 
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2. පවත්තිවාරවණ්ණනා 

27-164. පවත්තිවාදර පදනත්ථ පච්චුප්පන්නකාදල පුග්ගලවාරස්ස 

අනුදලොමනදය‘‘යස්සදුක්ඛසච්චංඋප්පජ්ජති, තස්සසමුෙයසච්චංඋප්පජ්ජති; 

යස්ස වා පන සමුෙයසච්චං උප්පජ්ජති, තස්ස දුක්ඛසච්චං උප්පජ්ජතී’’ති 

දුක්ඛසච්චමූලදකහි තීහි, සමුෙයසච්චමූලදකහි ද්වීහි, නිදරොධසච්චමූලදකන
එදකනාති ලබ්භමානඤ්චඅලබ්භමානඤ්චගදහත්වාපාළිවදසනඡහියමදකහි 

භවිතබ්බං. දතසු යස්මා නිදරොධස්ස දනව උප්පාදෙො, නනිදරොදධො යුජ්ජති, 

තස්මා දුක්ඛසච්චමූලකානි සමුෙයසච්චමග්ගසච්දචහි සද්ධිං ද්දව, 
සමුෙයසච්චමූලකං මග්ගසච්දචන සද්ධිං එකන්ති තීණි යමකානි ආගතානි.
තස්ස පටිදලොමනදයපි ඔකාසවාරාදීසුපි එදසව නදයො. එවදමත්ථ
සබ්බවාදරසු තිණ්ණං තිණ්ණං යමකානං වදසන යමකගණනා දවදිතබ්බා.
අත්ථවිනිච්ඡදය පදනත්ථ ඉෙං ලක්ඛණං – ඉමස්ස හි සච්චයමකස්ස
පවත්තිවාදර නිදරොධසච්චං තාව න ලබ්භදතව. දසදසසු පන තීසු 

සමුෙයසච්චමග්ගසච්චානි එකන්දතන පවත්තියංදයව ලබ්භන්ති. දුක්ඛසච්චං 
චුතිපටිසන්ධීසුපි පවත්දතපි ලබ්භති. පච්චුප්පන්නාෙදයො පන තදයො කාලා 

චුතිපටිසන්ධීනම්පි පවත්තියාපි වදසනලබ්භන්ති. එවදමත්ථයං යංලබ්භති, 
තස්ස තස්සවදසනඅත්ථවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබො. 

තත්රිෙං නයමුඛං – සබ්කබසං උපපජ්ජන්ොනන්ති අන්තමදසො
සුද්ධාවාසානම්පි. දතපි හි දුක්ඛසච්දචදනව උපපජ්ජන්ති. 

ෙණ් ාවිප්පයුත්ෙචිත්ෙස්සාතිඉෙං දුක්ඛසච්චසමුෙයසච්දචසුඑකදකොට්ඨාසස්ස
උප්පත්තිෙස්සනත්ථං වුත්තං. තස්මා පඤ්චදවොකාරවදසදනව ගදහතබ්බං.
චතුදවොකාදර පන තණ්හාවිප්පයුත්තස්ස ඵලසමාපත්තිචිත්තස්ස

උප්පාෙක්ඛදණ එකම්පි සච්චං නුප්පජ්ජති. ඉෙං ඉධ න ගදහතබ්බං. කෙසං

දුක්ඛසච්චඤ්චාතිතස්මිඤ්හිඛදණතණ්හං ඨදපත්වාදසසං දුක්ඛසච්චංනාම
දහොතීතිසන්ධාදයතංවුත්තං.මග්ගස්ස උප්පාෙක්ඛදණපිඑදසවනදයො.තත්ථ
පන රූපදමව දුක්ඛසච්චං නාම. දසසා මග්ගසම්පයුත්තකා ධම්මා

සච්චවිනිමුත්තා. දතදනව කාරදණන ‘‘අරූදප මග්ගස්ස උප්පාෙක්ඛදණ

දතසංමග්ගසච්චංඋප්පජ්ජති, දනොචදතසංදුක්ඛසච්චංඋප්පජ්ජතී’’තිවුත්තං. 

සබ්කබසං උපපජ්ජන්ොනං පවත්කෙ ෙණ් ාවිප්පයුත්ෙචිත්ෙස්ස

උප්පාෙක්ඛකණ කෙසං ෙත්ථාති දතසං තස්මිං උපපත්තික්ඛදණ 
තණ්හාවිප්පයුත්තචිත්තුප්පත්තික්ඛදණචාති එවදමත්ථඛණවදසනඔකාදසො

දවදිතබ්දබො. අඤ්දඤසුපි එවරූදපසු එදසව නදයො. අනභිසකමොවීනන්ති 

චතුසච්චපටිදවධසඞ්ඛාතං අභිසමයං අප්පත්තසත්තානං. අභිසකමොවීනන්ති
අභිසමිතසච්චානන්ති. ඉමිනා නයමුදඛන සබ්බත්ථ අත්ථවිනිච්ඡදයො
දවදිතබ්දබො. 
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පවත්තිවාරවණ්ණනා. 

3. පරිඤ්ඤාවාරවණ්ණනා 

165-170. පරිඤ්ඤාවාදර පන ඤාතපරිඤ්ඤා, තීරණපරිඤ්ඤා, 
පහානපරිඤ්ඤාති තිස්දසොදපත්ථ පරිඤ්ඤාදයො ලබ්භන්ති. යස්මා ච

දලොකුත්තරධම්දමසුපරිඤ්ඤානාම නත්ථි; තස්මාඉධද්දවසච්චානිගහිතානි.

තත්ථ දුක්ඛසච්චං පරිජානාතීති ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාවදසදනව වුත්තං. 

සමුෙයසච්චං පජ තීතිඤාතපහානපරිඤ්ඤාවදසන. ඉති ඉමාසං පරිඤ්ඤානං
වදසනසබ්බපදෙසුඅත්දථො දවදිතබ්දබොති. 

පරිඤ්ඤාවාරවණ්ණනා. 

සච්චයමකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. සඞ්ඛාරයමෙං 

1. පණ්ණත්තිවාරවණ්ණනා 

1. ඉොනි දතසඤ්දඤව මූලයමදක දෙසිතානං කුසලාදිධම්මානං
ලබ්භමානවදසන එකදෙසං සඞ්ගණ්හිත්වා සච්චයමකානන්තරං දෙසිතස්ස
සඞ්ඛාරයමකස්ස වණ්ණනා දහොති. තත්ථාපි දහට්ඨා වුත්තනදයදනව

පණ්ණත්තිවාරාෙදයො තදයො මහාවාරා, අන්තරවාරාෙදයො ච අවදසසපදභො 
දවදිතබ්බා. අයං පදනත්ථ විදසදසො – පණ්ණත්තිවාදර තාව යථා දහට්ඨා

ඛන්ධාෙදයො ධම්දම උද්දිසිත්වා ‘‘රූපං රූපක්ඛන්දධො; චක්ඛු චක්ඛායතනං; 

චක්ඛු චක්ඛුධාතු; දුක්ඛං දුක්ඛසච්ච’’න්ති පෙදසොධනවාදරො ආරද්දධො. තථා
අනාරභිත්වා ‘‘අස්සාසපස්සාසා කායසඞ්ඛාදරො’’ති පඨමං තදයොපි සඞ්ඛාරා
විභජිත්වාෙස්සිතා. 

තත්ථ කායස්ස සඞ්ඛාදරො ොයසඞ්ඛාකරො. ‘‘අස්සාසපස්සාසා කායිකා, 

එදත ධම්මා කායප්පටිබද්ධා’’ති (ම. නි. 1.463; සං. නි. 4.348 අත්ථදතො
සමානං)හිවචනදතො කාරණභූතස්සකරජකායස්සඵලභූදතොඑවසඞ්ඛාදරොති

කායසඞ්ඛාදරො.අපදරොනදයො–සඞ්ඛරියතීති සඞ්ඛාදරො.දකනසඞ්ඛරියතීති? 
කාදයන. අයඤ්හි වාදතො විය භස්තාය කරජකාදයන සඞ්ඛරියතීති. එවම්පි
කායස්සසඞ්ඛාදරොතිකායසඞ්ඛාදරො.කාදයනකදතො අස්සාසපස්සාසවාදතොති

අත්දථො. ‘‘පුබ්දබව දඛො, ආවුදසො විසාඛ, විතක්දකත්වා විචාදරත්වා පච්ඡා

වාචංභින්ෙති, තස්මාවිතක්කවිචාරාවචීසඞ්ඛාදරො’’ති (ම.නි. 1.463; සං.නි.

4.348) වචනදතොපනසඞ්ඛදරොතීතිසඞ්ඛාදරො.කිංසඞ්ඛදරොති? වචිං.වචියා 

සඞ්ඛාදරොති වචීසඞ්ඛාකරො. වචීදභෙසමුට්ඨාපකස්ස විතක්කවිචාරද්වයස්දසතං
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නාමං. ‘‘සඤ්ඤාචදවෙනාචදචතසිකාඑදතධම්මා චිත්තපටිබද්ධා’’ති (ම.

නි. 1.463; සං. නි. 4.348) වචනදතොදයව පන තතියපදෙපි සඞ්ඛරියතීති

සඞ්ඛාදරො. දකන සඞ්ඛරියති? චිත්දතන. කරණත්දථ සාමිවචනං කත්වා 

චිත්තස්ස සඞ්ඛාදරොති චිත්ෙසඞ්ඛාකරො. සබ්දබසම්පි චිත්තසමුට්ඨානානං
දචතසිකධම්මානදමතං අධිවචනං. විතක්කවිචාරානං පන වචීසඞ්ඛාරභාදවන 

විසුංගහිතත්තා‘‘ඨදපත්වාවිතක්කවිචාදර’’තිවුත්තං. 

2-7. ඉොනි ොකයො ොයසඞ්ඛාකරොති පෙදසොධනවාදරො ආරද්දධො. තස්ස

අනුදලොමනදය තීණි, පටිදලොමනදය තීණීති ඡ යමකානි.
පෙදසොධනමූලචක්කවාදර එදකකසඞ්ඛාරමූලකානි ද්දව ද්දව කත්වා

අනුදලොමනදය ඡ, පටිදලොමනදය ඡාති ද්වාෙස යමකානි. සුද්ධසඞ්ඛාරවාදර

පනයථා සුද්ධඛන්ධවාරාදීසු ‘‘රූපං ඛන්දධො, ඛන්ධාරූපං; චක්ඛුආයතනං, 
ආයතනා චක්ඛූ’’තිආදිනා නදයන යමකානි වුත්තානි. එවං ‘‘කාදයො

සඞ්ඛාදරො, සඞ්ඛාරා කාදයො’’ති අවත්වා ‘‘කායසඞ්ඛාදරො වචීසඞ්ඛාදරො, 

වචීසඞ්ඛාදරො කායසඞ්ඛාදරො’’තිආදිනා නදයන කායසඞ්ඛාරමූලකානි ද්දව, 

වචීසඞ්ඛාරමූලකං එකන්ති අනුදලොදම තීණි, පටිදලොදම තීණීති සබ්බානිපි

සුද්ධිකවාදර ඡ යමකානි වුත්තානි. කිං කාරණා? සුද්ධිකඑදකකපෙවදසන
අත්ථාභාවදතො. යථා හි ඛන්ධයමකාදීසු රූපාදිවිසිට්ඨානං ඛන්ධානං

චක්ඛාදිවිසිට්ඨානඤ්ච ආයතනාදීනං අධිප්දපතත්තා ‘‘රූපං ඛන්දධො, ඛන්ධා

රූපං, චක්ඛුආයතනං, ආයතනා චක්ඛූ’’ති සුද්ධිකඑදකකපෙවදසන අත්දථො

අත්ථි. එවමිධ ‘‘කාදයො සඞ්ඛාදරො, සඞ්ඛාරා කාදයො’’ති නත්ථි.
කායසඞ්ඛාදරොති පන ද්වීහිපි පදෙහි එදකොව අත්දථො ලබ්භති. අස්සාදසො වා 

පස්සාදසොවාතිසුද්ධිකඑදකකපෙවදසනඅත්ථාභාවදතො ‘‘කාදයොසඞ්ඛාදරො, 
සඞ්ඛාරාකාදයො’’ති නවුත්තං.‘‘කාදයොකායසඞ්ඛාදරො’’තිආදිපනවත්තබ්බං
සියා.තම්පි කායවචීචිත්තපදෙහිඉධඅධිප්දපතානංසඞ්ඛාරානංඅග්ගහිතත්තා
නයුජ්ජති. සුද්ධසඞ්ඛාරවාදරොදහස.පෙදසොධදනපනවිනාපිඅත්දථනවචනං
යුජ්ජතීති තත්ථ දසො නදයො ගහිදතොව. ඉධ පන කායසඞ්ඛාරස්ස

වචීසඞ්ඛාරාදීහි, වචීසඞ්ඛාරස්ස ච චිත්තසඞ්ඛාරාදීහි, චිත්තසඞ්ඛාරස්ස ච

කායසඞ්ඛාරාදීහි, අඤ්ඤත්තා ‘‘කායසඞ්ඛාදරො වචීසඞ්ඛාදරො, වචීසඞ්ඛාදරො, 
කායසඞ්ඛාදරො’’ති එදකකසඞ්ඛාරමූලකානි ද්දව ද්දව කත්වා ඡ යමකානි
යුජ්ජන්ති. දතසු අග්ගහිතග්ගහදණන තීදණව ලබ්භන්ති. තස්මා තාදනව

ෙස්දසතුං අනුදලොමනදයතීණි, පටිදලොමනදයතීණීතිඡ යමකානි වුත්තානි.
සුද්ධසඞ්ඛාරමූලචක්කවාදරො පදනත්ථන ගහිදතොති. එවං පණ්ණත්තිවාරස්ස
උද්දෙසවාදරොදවදිතබ්දබො. 

8-18. නිද්දෙසවාදර පනස්ස අනුදලොදම තාව යස්මා න කායාෙදයොව

කායසඞ්ඛාරාදීනං නාමං, තස්මා කනොති පටිදසදධො කදතො. පටිදලොදම න
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පටුන 

ොකයොන ොයසඞ්ඛාකරොතිදයොනකාදයොදසොකායසඞ්ඛාදරොපිනදහොතීති

පුච්ඡති. ොයසඞ්ඛාකරොනොකයොොයසඞ්ඛාකරොති කායසඞ්ඛාදරොකාදයොන

දහොති, කායසඞ්ඛාදරොදයව පදනදසොති අත්දථො. අවකසසන්ති න දකවලං
දසසසඞ්ඛාරද්වයදමව. කායසඞ්ඛාරවිනිමුත්තං පන දසසං සබ්බම්පි

සඞ්ඛතාසඞ්ඛතපණ්ණත්තිදභෙංධම්මජාතංදනවකාදයො, නකායසඞ්ඛාදරොති 
ඉමිනාඋපාදයනසබ්බවිස්සජ්ජදනසුඅත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

පණ්ණත්තිවාරවණ්ණනා. 

2. පවත්තිවාරවණ්ණනා 

19. පවත්තිවාදර පදනත්ථ පච්චුප්පන්නකාදල පුග්ගලවාරස්ස

අනුදලොමනදය ‘‘යස්ස කායසඞ්ඛාදරො උප්පජ්ජති, තස්ස වචීසඞ්ඛාදරො

උප්පජ්ජතී’’තිකායසඞ්ඛාරමූලකානිද්දව, වචීසඞ්ඛාරමූලකං එකන්තිතීදණව

යමකානිලබ්භන්ති; තානි ගහිතාදනව.තස්සපටිදලොමනදයපිඔකාසවාරාදීසුපි
එදසව නදයො. එවදමත්ථ සබ්බවාදරසු තිණ්ණං තිණ්ණං යමකානං වදසන
යමකගණනාදවදිතබ්බා. 

අත්ථවිනිච්ඡදය පදනත්ථ ඉෙං ලක්ඛණං – ඉමස්මිඤ්හි සඞ්ඛාරයමදක 

‘‘අස්සාසපස්සාසානං උප්පාෙක්ඛදණ විතක්කවිචාරානං
උප්පාෙක්ඛදණ’’තිආදිවචනදතො පච්චුප්පන්නාදිකාලදභදෙො පවත්තිවදසනාපි

ගදහතබ්දබො, න චුතිපටිසන්ධිවදසදනව. ‘‘දුතියජ්ඣාදන තතියජ්ඣාදන
තත්ථ කායසඞ්ඛාදරො උප්පජ්ජතී’’තිආදිවචනදතො චඣානම්පි ඔකාසවදසන

ගහිතන්ති දවදිතබ්බං. එවදමත්ථ යං යං ලබ්භති, තස්ස තස්ස වදසන
අත්ථවිනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො. 

තත්රිෙං නයමුඛං – විනා විෙක්ෙවිචාකරහීති දුතියතතියජ්ඣානවදසන

වුත්තං. කෙසන්ති දතසං දුතියතතියජ්ඣානසමඞ්ගීනං. ොමාවචරානන්ති
කාමාවචදර උප්පන්නසත්තානං. රූපාවචරදෙවානං පන අස්සාසපස්සාසා

නත්ථි. අරූපාවචරානං රූපදමව නත්ථි. විනා අස්සාසපස්සාකසහීති
රූපාරූපභදවසුනිබ්බත්තසත්තානං විතක්කවිචාරුප්පත්තිංසන්ධායවුත්තං. 

21. පඨමජ්ඣාකන ොමාවචකරති කාමාවචරභූමියං උප්පන්දන

පඨමජ්ඣාදන. අඞ්ගමත්තවදසන දචත්ථ පඨමජ්ඣානං ගදහතබ්බං, න
අප්පනාවදසදනව. අනප්පනාපත්දතපි හි සවිතක්කසවිචාරචිත්දත ඉෙං
සඞ්ඛාරද්වයංඋප්පජ්ජදතව. 
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24. චිත්ෙස්ස භඞ්ගක්ඛකණති ඉෙං කායසඞ්ඛාරස්ස
එකන්තචිත්තසමුට්ඨානත්තා වුත්තං. උප්පජ්ජමානදමව හි චිත්තං රූපං වා

අරූපංවාසමුට්ඨාදපති, න භිජ්ජමානං. 

37. සුද්ධාවාසානං දුතිකය චිත්කෙ වත්ෙමාකනති පටිසන්ධිදතො දුතිදය 
භවඞ්ගචිත්දත. කාමඤ්දචතං පටිසන්ධිචිත්දතපි වත්තමාදන දතසං තත්ථ 

නුප්පජ්ජිත්දථව. යාව පන අබ්දබොකිණ්ණං විපාකචිත්තං වත්තති, තාව 
නුප්පජ්ජිත්දථව නාමාති ෙස්සනත්ථදමතං වුත්තං. යස්ස වා ඣානස්ස

විපාකචිත්දතන දත නිබ්බත්තා, තං සතදසොපි සහස්සදසොපි උප්පජ්ජමානං
පඨමචිත්තදමව.විපාකචිත්දතන පනවිසදිසංභවනිකන්තියාආවජ්ජනචිත්තං
දුතියචිත්තංනාම.තංසන්ධාදයතං වුත්තන්තිදවදිතබ්බං. 

44. පච්ඡිමචිත්ෙසමඞ්ගීනන්ති සබ්බපච්ඡිදමන අප්පටිසන්ධිකචිත්දතන

සමඞ්ගීභූතානංඛීණාසවානං. අවිෙක්ෙඅවිචාරං පච්ඡිමචිත්ෙන්තිරූපාවචරානං

දුතියජ්ඣානිකාදිචුතිචිත්තවදසන, අරූපාවචරානඤ්ච

චතුත්ථජ්ඣානිකචුතිචිත්තවදසදනතං වුත්තං. කෙසන්ති දතසං
පච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගීආදීනං. 

79. යස්සොයසඞ්ඛාකරොනිරුජ්ඣති, ෙස්සචිත්ෙසඞ්ඛාකරොනිරුජ්ඣතීති 
එත්ථ නියමදතො කායසඞ්ඛාරස්ස චිත්තසඞ්ඛාදරන සද්ධිං එකක්ඛදණ
නිරුජ්ඣනදතො ආමන්තාති පටිවචනං දින්නං. න චිත්තසඞ්ඛාරස්ස 

කායසඞ්ඛාදරන සද්ධිං. කිං කාරණා? චිත්තසඞ්ඛාදරො හි කායසඞ්ඛාදරන
විනාපි උප්පජ්ජති ච නිරුජ්ඣති ච. කායසඞ්ඛාදරො පන චිත්තසමුට්ඨාදනො
අස්සාසපස්සාසවාදතො. චිත්තසමුට්ඨානරූපඤ්ච චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛදණ

උප්පජ්ජිත්වා යාව අඤ්ඤානි දසොළසචිත්තානි උප්පජ්ජන්ති, තාව තිට්ඨති.
දතසං දසොළසන්නං සබ්බපච්ඡිදමන සද්ධිං නිරුජ්ඣතීති දයන චිත්දතන

සද්ධිංඋප්පජ්ජති, තදතොපට්ඨායසත්තරසදමන සද්ධිංනිරුජ්ඣති.නකස්සචි

චිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛදණවාඨිතික්ඛදණවා නිරුජ්ඣති, නාපිඨිතික්ඛදණවා
භඞ්ගක්ඛදණවාඋප්පජ්ජති.එසා චිත්තසමුට්ඨානරූපස්සධම්මතාතිනියමදතො
චිත්තසඞ්ඛාදරන සද්ධිං එකක්ඛදණ නිරුජ්ඣනදතො ආමන්තාති වුත්තං. යං

පන විභඞ්ගප්පකරණස්ස සීහළට්ඨකථායං ‘‘චිත්තසමුට්ඨානං රූපං

සත්තරසමස්ස චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛදණ නිරුජ්ඣතී’’ති වුත්තං, තං ඉමාය
පාළියාවිරූජ්ඣති.අට්ඨකථාදතොචපාළිදයවබලවතරාතිපාළියං වුත්තදමව
පමාණං. 

128. යස්ස ොයසඞ්ඛාකරො උප්පජ්ජති, ෙස්ස වචීසඞ්ඛාකරො නිරුජ්ඣතීති 

එත්ථයස්මාකායසඞ්ඛාදරොචිත්තස්සඋප්පාෙක්ඛදණඋප්පජ්ජති, නචතස්මිං
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ඛදණ විතක්කවිචාරානිරුජ්ඣන්ති, තස්මාදනොතිපටිදසදධොකදතොති. ඉමිනා
නයමුදඛන සබ්බත්ථ අත්ථවිනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො. පරිඤ්ඤාවාදරො 
පාකතිදකොදයවාති. 

පවත්තිවාරවණ්ණනා. 

සඞ්ඛාරයමකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. අනුසයයමෙං 

පරිච්දඡෙපරිච්ඡින්නුද්දෙසවාරවණ්ණනා 

1. ඉොනි දතසඤ්දඤව මූලයමදක දෙසිතානං කුසලාදිධම්මානං
ලබ්භමානවදසන එකදෙසං සඞ්ගණ්හිත්වා සඞ්ඛාරයමකානන්තරං දෙසිතස්ස
අනුසයයමකස්ස අත්ථවණ්ණනා දහොති. තත්ථ පාළිවවත්ථානං තාව
දවදිතබ්බං–ඉමස්මිඤ්හිඅනුසයයමදකඛන්ධයමකාදීසුවිය දෙසනංඅකත්වා 

අඤ්දඤන නදයන පාළිදෙසනා කතා. කථං? පඨමං තාව පරිච්දඡෙදතො, 

උද්දෙසදතො, උප්පත්තිට්ඨානදතොති තීහාකාදරහි අනුසදය ගහාදපතුං 

පරිච්දඡෙවාදරො, පරිච්ඡින්නුද්දෙසවාදරො, උප්පත්තිට්ඨානවාදරොති, තදයොවාරා
දෙසිතා. තදතො සත්තන්නං මහාවාරානං වදසන අනුසදය දයොදජත්වා

යමකදෙසනාකතා.තත්ථ සත්ොනුසයාති අයං‘‘සත්දතව, නතදතොඋද්ධං, න
දහට්ඨා’’ති ගණනපරිච්දඡදෙන පරිච්ඡින්දිත්වා අනුසයානං දෙසිතත්තා

පරිච්දඡෙවාදරො නාම. ොමරාගානුසකයො…කප.… අවිජ්ජානුසකයොති අයං
පරිච්දඡෙවාදරන පරිච්ඡින්නානංනාමමත්තංඋද්දිසිත්වා ‘‘ඉදමනාමදත’’ති

දෙසිතත්තා පරිච්ඡින්නුද්දෙසවාදරො නාම. ෙත්ථ ොමරාගානුසකයො

අනුකසති…කප.… එත්ථ අවිජ්ජානුසකයො අනුකසතීති අයං ‘‘ඉදමසු නාම
ඨාදනසු ඉදම අනුසයා අනුදසන්ති’’ති එවං දතසංදයව උප්පත්තිට්ඨානස්ස
දෙසිතත්තාඋප්පත්තිට්ඨානවාදරො නාම. 

දයසං පන සත්තන්නං මහාවාරානං වදසන අනුසදය දයොදජත්වා

යමකදෙසනා කතා, දතසං ඉමානි නාමානි – අනුසයවාදරො, සානුසයවාදරො, 

පජහනවාදරො, පරිඤ්ඤාවාදරො, පහීනවාදරො, උප්පජ්ජනවාදරො ධාතුවාදරොති.
දතසු පඨදමො අනුසයවාදරො. දසො අනුදලොමපටිදලොමනයවදසන දුවිදධො
දහොති. 

තත්ථ අනුදලොමනදය ‘‘යස්ස අනුදසති, යත්ථ අනුදසති, යස්ස යත්ථ
අනුදසතී’’තිපුග්ගදලොකාසතදුභයවදසනතදයො අන්තරවාරාදහොන්ති. දතසු

පඨදමපුග්ගලවාදර‘‘යස්සකාමරාගානුසදයොඅනුදසති, තස්සපටි ානුසදයො

අනුදසති; යස්ස වා පන පටි ානුසදයො අනුදසති, තස්ස කාමරාගානුසදයො
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අනුදසති; යස්ස කාමරාගානුසදයො අනුදසති, තස්ස මානානුසදයො, 

දිට්ඨානුසදයො, විචිකිච්ඡානුසදයො, භවරාගානුසදයො, අවිජ්ජානුසදයොඅනුදසති.

යස්සවාපනඅවිජ්ජානුසදයොඅනුදසති, තස්සකාමරාගානුසදයො අනුදසතී’’ති
කාමරාගානුසයමූලකානි ඡ යමකානි. පුන අගහිතග්ගහණවදසන 

පටි ානුසයමූලකානිපඤ්ච, මානානුසයමූලකානිචත්තාරි, දිට්ඨානුසයමූලකානි

තීණි, විචිකිච්ඡානුසයමූලකානි ද්දව, භවරාගානුසයමූලකං එකන්ති එවං
සබ්බානිපි එකමූලකානි එකවීසති. පුන ‘‘යස්ස කාමරාගානුසදයො ච

පටි ානුසදයො ච අනුදසන්තී’’ති එවං ආගතානි දුකමූලකානි පඤ්ච, 

තිකමූලකානි චත්තාරි, චතුක්කමූලකානි තීණි, පඤ්චකමූලකානි ද්දව, 
ඡක්කමූලකංඑකන්තිඅපරානිපිපන්නරසදහොන්ති.තානිපුරිදමහිඑකවීසතියා

සද්ධිං ඡත්තිංසාති පුග්ගලවාදර ඡත්තිංස යමකානි. තථා ඔකාසවාදර, තථා
පුග්ගදලොකාසවාදරති සබ්බානිපි අනුදලොමනදය අට්ඨසතං යමකානි. තථා

පටිදලොමනදයති අනුසයවාදර දසොළසාධිකානි ද්දව යමකසතානි, තදතො

දිගුණා පුච්ඡා, තදතො දිගුණා අත්ථා ච දවදිතබ්බා. යථා දචත්ථ, එවං

සානුසයවාදරො, පජහනවාදරො, පරිඤ්ඤාවාදරො, පහීනවාදරො, 

උප්පජ්ජනවාදරොතිඉදමසම්පිපඤ්චන්නංවාරානං, එදකකස්මිංයමකගණනා; 

යමකදිගුණා පුච්ඡා, පුච්ඡාදිගුණාචඅත්ථාදවදිතබ්බා.අයංපදනත්ථපුරිදමසු

තීසුවාදරසු විදසදසො.ඔකාසවාදර‘‘යත්ථතත්ථා’’තිඅවත්වා යකෙොෙකෙොති 

නිස්සක්කවචදනනදෙසනාකතා.දසසංතාදිසදමව. 

දයො පනායං සබ්බපච්ඡිදමො ධාතුවාදරො නාම, දසො පුච්ඡාවාදරො, 

විස්සජ්ජනාවාදරොති ද්විධා ඨිදතො. තස්ස පුච්ඡාවාදර ොමධාතුයා චුෙස්ස

ොමධාතුං උපපජ්ජන්ෙස්සාති වත්වා ‘‘කාමධාතුං වා පන උපපජ්ජන්තස්ස

කාමධාතුයාචුතස්සා’’තිනවුත්තං.කිංකාරණා? අත්ථවිදසසාභාවදතො. ද්දවපි

හි එතා පුච්ඡා එකත්ථාදයව, තස්මා එදකකස්මා යමකා එදකකදමව පුච්ඡං 
පුච්ඡිත්වා සබ්බපුච්ඡාවසාදන පුච්ඡානුක්කදමදනව ‘‘කාමධාතුයා චුතස්ස
කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස කස්සචි සත්ත අනුසයා අනුදසන්තී’’තිආදිනා
නදයනවිස්සජ්ජනංකතං. 

තත්ථ ‘‘කාමධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස, රූපධාතුං, 

අරූපධාතුං, නකාමධාතුං, නරූපධාතුං නඅරූපධාතුං, උපපජ්ජන්තස්සා’’ති ඡ

සුද්ධිකපුච්ඡා; ‘‘නකාමධාතුං, නඅරූපධාතුං, නරූපධාතුං; නඅරූපධාතුං, 

නකාමධාතුං, නරූපධාතුං, උපපජ්ජන්තස්සා’’ති තිස්දසො මිස්සකා පුච්ඡා චාති

කාමධාතුමූලකා නව අනුදලොමපුච්ඡා දහොන්ති. තථා රූපධාතුමූලකා නව, 
අරූපධාතුමූලකා නවාති සත්තවීසති අනුදලොමපුච්ඡා දහොන්ති. තථා
නකාමධාතුනරූපධාතුනඅරූපධාතුමූලකා සත්තවීසති පටිදලොමපුච්ඡා. පුන

‘‘නකාමධාතුයා, නඅරූපධාතුයා, නරූපධාතුයා, නඅරූපධාතුයා, නකාමධාතුයා, 
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නඅරූපධාතුයා’’ති සත්තවීසති දුකමූලකා පුච්ඡාති සබ්බාපි සම්පිණ්ඩිතා
එකාසීති පුච්ඡා දහොන්ති. තාසං වදසදනත්ථ විස්සජ්ජනං කතන්ති ඉෙං 
ධාතුවාදර පාළිවවත්ථානං. එවං තාව සකදලපි අනුසයයමදක
පාළිවවත්ථානදමතං දවදිතබ්බං. 

ආදිදතො පට්ඨාය පදනත්ථ යං යං අනුත්තානං, තත්ථ තත්ථ අයං 

විනිච්ඡයකථා– අනුසයාතිදකනට්දඨනඅනුසයා? අනුසයනට්දඨන. දකොඑස

අනුසයනට්දඨොනාමාති? අප්පහීනට්දඨො.එදතහිඅප්පහීනට්දඨනතස්සතස්ස 

සන්තාදන අනුදසන්ති නාම, තස්මා අනුසයාති වුච්චන්ති. අනුකසන්තීති
අනුරූපං කාරණං ලභිත්වා උප්පජ්ජන්තීති අත්දථො. අථාපි සියා –
අනුසයනට්දඨොනාමඅප්පහීනාකාදරො.අප්පහීනාකාදරොචඋප්පජ්ජතීති වත්තුං

න යුජ්ජති, තස්මා න අනුසයා උප්පජ්ජන්තීති. තත්රිෙං පටිවචනං –

අප්පහීනාකාදරො අනුසදයො, අනුසදයොති පන අප්පහීනට්දඨන
ථාමගතකිදලදසො වුච්චති. දසො චිත්තසම්පයුත්දතො සාරම්මදණො
සප්පච්චයට්දඨනසදහතුදකොඑකන්තාකුසදලො අතීදතොපිදහොතිඅනාගදතොපි

පච්චුප්පන්දනොපි, තස්මාඋප්පජ්ජතීතිවත්තුං යුජ්ජති. 

තත්රිෙං පමාණං – අභිධම්දම තාව කථාවත්ථුස්මිං (කථා. 554 ආෙදයො) 

‘‘අනුසයා අබයාකතා, අනුසයා අදහතුකා, අනුසයා චිත්තවිප්පයුත්තා’’ති

සබ්දබ වාො පටිදසධිතා. පටිසම්භිොමග්දග (පටි. ම. 3.21) ‘‘පච්චුප්පන්දන
කිදලදසපජහතී’’ති පුච්ඡංකත්වාඅනුසයානංපච්චුප්පන්නභාවස්සඅත්ථිතාය
‘‘ථාමගතානුසයංපජහතී’’ති වුත්තං.ධම්මසඞ්ගදහපනදමොහස්සපෙභාජදන

‘‘අවිජ්ජානුසදයො අවිජ්ජාපරියුට්ඨානංඅවිජ්ජාලඞ්ගීදමොදහොඅකුසලමූලං, අයං

තස්මිං සමදය දමොදහො දහොතී’’ති (ධ. ස. 390) අකුසලචිත්දතන සද්ධිං
අවිජ්ජානුසයස්ස උප්පන්නභාදවො වුත්දතො. ඉමස්මිංදයව අනුසයයමදක
සත්තන්නං මහාවාරානං අඤ්ඤතරස්මිං උප්පජ්ජනවාදර ‘‘යස්ස

කාමරාගානුසදයො උප්පජ්ජති, තස්ස පටි ානුසදයො උප්පජ්ජතී’’තිආදි වුත්තං.

තස්මා ‘‘අනුදසන්තීතිඅනුරූපංකාරණංලභිත්වා උප්පජ්ජන්තී’’තියංවුත්තං, 
තං ඉමිනා තන්තිප්පමාදණන සුවුත්තන්ති දවදිතබ්බං. යම්පි

‘‘චිත්තසම්පයුත්දතො සාරම්මදණො’’තිආදි වුත්තං, තම්පි සුවුත්තදමව.
අනුසදයො හි නාදමස පරිනිප්ඵන්දනො චිත්තසම්පයුත්දතො අකුසලධම්දමොති 

නිට්ඨදමත්ථ ගන්තබ්බං. ොමරාගානුසකයොතිආදීසු කාමරාදගො ච දසො 
අප්පහීනට්දඨන අනුසදයො චාති කාමරාගානුසදයො. දසසපදෙසුපි එදසව
නදයො. 

පරිච්දඡෙපරිච්ඡින්නුද්දෙසවාරවණ්ණනා. 
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උප්පත්තිට්ඨානවාරවණ්ණනා 

2. ඉොනි දතසං උප්පත්තිට්ඨානං පකාදසතුං ෙත්ථ ොමරාගානුසකයො 

අනුකසතීතිආදිමාහ. තත්ථ ොමධාතුයා ද්වීසු කවෙනාසූති කාමාවචරභූමියං

සුඛායචඋදපක්ඛායචාතිද්වීසුදවෙනාසු. එත්ථ ොමරාගානුසකයොඅනුකසතීති
ඉමාසු ද්වීසු දවෙනාසු උප්පජ්ජති. දසො පදනස අකුසලදවෙනාසු
සහජාතවදසන ආරම්මණවදසන චාති ද්වීහාකාදරහි අනුදසති. අකුසලාය
සුඛාය දවෙනායදචවඋදපක්ඛායදවෙනායචසහජාදතොපිහුත්වාඋප්පජ්ජති.
තා දවෙනා ආරම්මණං කත්වාපි උප්පජ්ජතීති අත්දථො. අවදසසා පන 
කාමාවචරකුසලවිපාකකිරියදවෙනා ආරම්මණදමව කත්වා උප්පජ්ජති.
කාමධාතුයාද්වීසු දවෙනාසුඅනුසයමාදනොදචසතාහිදවෙනාහිසම්පයුත්දතසු
සඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාදණසුපි අනුදසතිදයව. න හි සක්කා දවෙනාසු

අනුසයමාදනනතංසම්පයුත්දතහිසඤ්ඤාදීහිසද්ධිං අසහජාදතනවා භවිතුං, 
තංසම්පයුත්දත වා සඤ්ඤාෙදයො ආරම්මණං අකත්වා උප්පජ්ජිතුං. එවං
සන්දතපි පන යස්මා ඉමා ද්දව දවෙනාව සාතසන්තසුඛත්තා අස්සාෙට්දඨන

කාමරාගානුසයස්ස උප්පත්තියා දසසසම්පයුත්තධම්දමසු පධානා, තස්මා 

‘‘ද්වීසුදවෙනාසුඑත්ථකාමරාගානුසදයොඅනුදසතී’’තිවුත්තං, ඔළාරිකවදසන
හි දබොධදනදයයසුඛංදබොදධතුන්ති. 

නනු දචස ආරම්මණවදසන අනුසයමාදනො න දකවලං ඉමාසු ද්වීසු

දවෙනාසු දචව දවෙනාසම්පයුත්තධම්දමසු ච අනුදසති, ඉට්දඨසු පන

රූපාදීසුපිඅනුදසතිදයව.වුත්තම්පිදචතංවිභඞ්ගප්පකරදණ(විභ.816) ‘‘යං

දලොදක පියරූපං සාතරූපං, එත්ථ සත්තානං කාමරාගානුසදයො අනුදසතී’’ති
ඉමස්මිම්පි පකරදණ අනුසයවාරස්ස පටිදලොමනදය වුත්තං. ‘‘යත්ථ
කාමරාගානුසදයො නානුදසති තත්ථ දිට්ඨානුසදයො නානුදසතීති දුක්ඛාය

දවෙනායරූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථකාමරාගානුසදයො නානුදසති, දනොච
තත්ථ දිට්ඨානුසදයො නානුදසති. අපරියාපන්දන එත්ථ කාමරාගානුසදයො ච 

නානුදසති, දිට්ඨානුසදයො ච නානුදසතී’’ති. එත්ථ හි දුක්ඛදවෙනාය දචව
රූපධාතුආදීසු ච නානුදසතීති වුත්තත්තා සසම්පයුත්තධම්මං දුක්ඛදවෙනං

සඔකාදස රූපාරූපාවචරධම්දම නව ච, දලොකුත්තරධම්දම ඨදපත්වා
අවදසදසසුරූපසද්ෙගන්ධරසදඵොට්ඨබ්දබසුඅනුදසතීති වුත්තංදහොති.තංඉධ

කස්මා න වුත්තන්ති? අදනොළාරිකත්තා. දහට්ඨා වුත්තනදයන හි 
දවෙනානඤ්දඤවඔළාරිකත්තාඉදමසංපනඅදනොළාරිකත්තාඑදතසුරූපාදීසු

අනුදසතීති න වුත්තං, අත්ථදතො පන ලබ්භති. තස්මා එදතසුපි
කාමරාගානුසදයොඅනුදසතිදයවාති දවදිතබ්දබො.නහිසත්ථාසබ්බංසබ්බත්ථ

කදථති. දබොධදනයයසත්තානං පන වදසන කත්ථචි යං ලබ්භති, තං සබ්බං

කදථති, කත්ථචිනකදථති.තථාහිඅදනනකත්ථචි දිට්ඨානුසදයොඅනුදසතීති
පුච්ඡිත්වා ‘‘සබ්බසක්කායපරියාපන්දනසු ධම්දමසු එත්ථ දිට්ඨානුසදයො
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පටුන 

අනුදසතී’’තියංලබ්භතිතංසබ්බංකථිතං.අපරස්මිංඨාදන විස්සජ්ජන්දතන
‘‘රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ විචිකිච්ඡානුසදයො ච මානානුසදයො ච 

දිට්ඨානුසදයො ච අනුදසන්ති, කාමධාතුයා ද්වීසු දවෙනාසු එත්ථ
විචිකිච්ඡානුසදයො ච කාමරාගානුසදයො ච මානානුසදයො ච දිට්ඨානුසදයො ච

අනුදසන්ති, දුක්ඛාය දවෙනාය එත්ථ විචිකිච්ඡානුසදයො ච පටි ානුසදයො ච
දිට්ඨානුසදයො ච අවිජ්ජානුසදයො ච අනුදසන්තී’’ති යං ලබ්භති තං සබ්බං 
අකදථත්වා රූපධාතුඅරූපධාතූහි සද්ධිං තිස්දසො දවෙනාව කථිතා.

දවෙනාසම්පයුත්තා පන අරූපධම්මා, සබ්බඤ්චරූපංන කථිතං.කිඤ්චාපින

කථිතං, දිට්ඨානුසදයො පදනත්ථ අනුදසතිදයව. එවදමව කිඤ්චාපි ඉධ

රූපාදිඉට්ඨාරම්මණංනකථිතං, කාමරාගානුසදයොපදනත්ථඅනුදසතිදයවාති.
එවංතාවකාමරාගානුසයස්සඅනුසයනට්ඨානං දවදිතබ්බං. 

පටි ානුසයස්ස පන ‘‘දුක්ඛාය දවෙනායා’’ති වචනදතො ද්දව 

දෙොමනස්සදවෙනාකායවිඤ්ඤාණසම්පයුත්තාදුක්ඛදවෙනාතිතිස්දසොදවෙනා
අනුසයනට්ඨානං. දසො පදනස දෙොමනස්සදවෙනාසු සහජාතවදසන
ආරම්මණවදසන චාති ද්වීහාකාදරහි අනුදසති. අවදසසදුක්ඛදවෙනාය පන
ආරම්මණවදසදනව අනුදසති. තාසු දවෙනාසු අනුසයමාදනො දචස තාහි 
සම්පයුත්දතසු සඤ්ඤාක්ඛන්ධාදීසුපි අනුදසතිදයව. යාය හි දවෙනාය එස

සහජාදතො, තංසම්පයුත්දතහි සඤ්ඤාදීහිපි සහජාදතොව. යා ච දවෙනා

ආරම්මණං කදරොති, තාහි සම්පයුත්දත සඤ්ඤාෙදයොපි කදරොතිදයව. එවං
සන්දතපිපනයස්මා දුක්ඛදවෙනාව අසාතදුක්ඛදවෙයිතත්තානිරස්සාෙට්දඨන

පටි ානුසයස්සඋප්පත්තියා දසසසම්පයුත්තධම්දමසුඅධිකා; තස්මා‘‘දුක්ඛාය

දවෙනාය එත්ථ පටි ානුසදයො අනුදසතී’’ති වුත්තං, ඔළාරිකවදසන හි
දබොධදනදයයසුඛංදබොදධතුන්ති. 

නනු දචස ආරම්මණවදසන අනුසයමාදනො න දකවලං දුක්ඛදවෙනාය

දචව තංසම්පයුත්තධම්දමසු ච අනුදසති, අනිට්දඨසු පන රූපාදීසුපි

අනුදසතිදයව? වුත්තම්පි දචතං විභඞ්ගප්පකරදණ (විභ. 816) ‘‘යං දලොදක

අප්පියරූපං අසාතරූපං, එත්ථ සත්තානං පටි ානුසදයො අනුදසතී’’ති
ඉමස්මිම්පි පකරදණ අනුසයවාරස්ස පටිදලොමනදය වුත්තං – ‘‘කාමධාතුයා

ද්වීසු දවෙනාසු එත්ථ පටි ානුසදයො නානුදසති, දනො ච තත්ථ 
කාමරාගානුසදයො නානුදසති. රූපධාතුයා අරූපධාතුයා අපරියාපන්දන එත්ථ

පටි ානුසදයොච නානුදසති, කාමරාගානුසදයොචනානුදසතී’’ති.එත්ථහිද්වීසු
කාමාවචරදවෙනාසු දචව රූපධාතුආදීසු ච නානුදසතීති වුත්තත්තා

සසම්පයුත්තධම්මා ද්දව දවෙනා සඔකාදස රූපාරූපාවචරධම්දම නව ච, 

දලොකුත්තරධම්දම ඨදපත්වා අවදසදසසු රූපාදීසු අනුදසතීතිවුත්තං දහොති. 

තං ඉධ කස්මා න වුත්තන්ති? අදනොළාරිකත්තා. දහට්ඨා වුත්තනදයන හි
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දුක්ඛදවෙනායඑවඔළාරිකත්තාඉදමසංපන අදනොළාරිකත්තාඑදතසුරූපාදීසු

අනුදසතීතිනවුත්තං.අත්ථදතොපනලබ්භති, තස්මා එදතසුපිපටි ානුසදයො
අනුදසතිදයවාතිදවදිතබ්දබො. 

කිං පන ඉතරා ද්දව දවෙනා ඉට්ඨාරම්මණං වා පටි ස්ස ආරම්මණං න

දහොන්තීති? දනො න දහොන්ති. පරිහීනජ්ඣානස්ස විප්පටිසාරවදසන 
සසම්පයුත්තධම්මා තා දවෙනා ආරබ්භ දෙොමනස්සං උප්පජ්ජති.
ඉට්ඨාරම්මණස්සච පටිලද්ධස්සවිපරිණාමංවාඅප්පටිලද්ධස්සඅප්පටිලාභංවා
සමනුස්සරදතොපි දෙොමනස්සං උප්පජ්ජති. දෙොමනස්සමත්තදමව පන තං

දහොති, න පටි ානුසදයො. පටි ානුසදයො හි අනිට්ඨාරම්මදණ

පටිහඤ්ඤනවදසන උප්පන්දනො ථාමගදතො කිදලදසො, තස්මා එත්ථ
දෙොමනස්දසන සද්ධිං පටිද ො උප්පන්දනොපි අත්තදනො පටි කිච්චං
අකරණභාදවනඑවපටි ානුසදයොනදහොති අබ්දබොහාරිකත්තංගච්ඡති.යථා
හිපාණාතිපාතදචතනායසද්ධිංඋප්පන්දනොපිබයාපාදෙො මදනොකම්මංනාමන

දහොති අබ්දබොහාරිකත්තං ගච්ඡති, එවං පටි ානුසදයො න දහොති, 
අබ්දබොහාරිකත්තං ගච්ඡති. වුත්තම්පි දචතං එකච්චං ඉට්ඨාරම්මණං 
දනක්ඛම්මසිතම්පිවාදෙොමනස්සංසන්ධාය ‘‘යංඑවරූපංදෙොමනස්සංපටි ං

දතන පජහති න තත්ථ පටි ානුසදයො අනුදසතී’’ති (ම. නි. 1.465). එවං
පටි ානුසයස්සඅනුසයනට්ඨානං දවදිතබ්බං. 

මානානුසයස්ස පන ‘‘කාමධාතුයා ද්වීසු දවෙනාසූ’’තිආදිවචනදතො ද්දව 
කාමාවචරදවෙනාරූපාරූපධාතුදයො චාති ඉෙං තිවිධං අනුසයනට්ඨානං. තස්ස
අකුසලාසු දවෙනාසු කාමරාගානුසයස්ස විය සහජාතානුසයතා දවදිතබ්බා.
සසම්පයුත්තධම්මාසු පන සබ්බාසුපි කාමාවචරාසු සුඛඅදුක්ඛමසුඛදවෙනාසු
රූපාරූපධාතූසු ච ආරම්මණවදසදනව අනුදසති. අනුසයවාරස්ස පන
පටිදලොමනදය‘‘දුක්ඛායදවෙනායඅපරියාපන්දනඑත්ථකාමරාගානුසදයොච 

නානුදසති, මානානුසදයො ච නානුදසතී’’ති වුත්තත්තා ඨදපත්වා
දුක්ඛදවෙනඤ්දචව නවවිධං දලොකුත්තරධම්මඤ්ච දසසරූපාරූපධම්දමසුපි 
අයංඅනුදසතිදයවාති. එවංමානානුසයස්සඅනුසයනට්ඨානංදවදිතබ්බං. 

දිට්ඨානුසයවිචිකිච්ඡානුසයා පන දකවලං දලොකුත්තරධම්දමස්දවව
නානුදසන්ති. දතභූමදකසු පනසබ්දබසුපි අනුදසන්තිදයව. දතන වුත්තං –

‘‘සබ්බසක්කායපරියාපන්දනසුධම්දමසුඑත්ථදිට්ඨානුසදයොඅනුදසති, එත්ථ 

විචිකිච්ඡානුසදයො අනුදසතී’’ති. තත්ථ සබ්බසක්ොයපරියාපන්කනසූති
සංසාරවට්ටනිස්සිතට්දඨන සක්කායපරියාපන්දනසු සබ්බධම්දමසූති අත්දථො.
තත්ථ පදනදත පඤ්චසු චිත්තුප්පාදෙසු සහජාතානුසයනවදසන අනුදසන්ති.
දත වා පන පඤ්ච චිත්තුප්පාදෙ අඤ්දඤ වා දතභූමකධම්දම ආරබ්භ
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පවත්තිකාදල ආරම්මණානුසයනවදසන අනුදසන්තීති. එවං 
දිට්ඨානුසයවිචිකිච්ඡානුසයානංඅනුසයනට්ඨානංදවදිතබ්බං. 

භවරාගානුසදයො පන කිඤ්චාපි දිට්ඨිවිප්පයුත්දතසු චතූසු චිත්දතසු
උප්පජ්ජනදතො සහජාතානුසයනවදසන ‘‘කාමධාතුයා ද්වීසු දවෙනාසු
අනුදසතී’’තිවත්තබ්දබොභදවයය.කාමධාතුයංපදනසද්වීහිදවෙනාහි සද්ධිං
උප්පජ්ජමාදනොපිරූපාරූපාවචරධම්මදමවපටිලභති.කාමධාතුයාපරියාපන්නං 

එකධම්මම්පිආරම්මණංනකදරොති, තස්මාආරම්මණානුසයනවදසනනියමං
කත්වා‘‘රූපධාතුයා අරූපධාතුයාඑත්ථභවරාගානුසදයොඅනුදසතී’’තිවුත්තං.
අපිච රාදගො නාදමස කාමරාගභවරාගවදසන දුවිදධො. තත්ථ කාමරාදගො
කාමධාතුයා ද්වීසු දවෙනාසු අනුදසතීති වුත්දතො. සදච පන භවරාදගොපි

කාමරාදගො විය එවං වුච්දචයය, කාමරාදගනසද්ධිං දෙසනා සංකිණ්ණා විය
භදවයයාති රාගකිදලසං ද්විධා භින්දිත්වා කාමරාගදතො භවරාගස්ස 

විදසසෙස්සනත්ථම්පි එවං දෙසනා කතාති. එවං භවරාගානුසයස්ස
අනුසයනට්ඨානං දවදිතබ්බං. 

අවිජ්ජානුසදයොපනසබ්දබසුපිදතභූමකධම්දමසුඅනුදසති.දතන වුත්තං
‘‘සබ්බසක්කායපරියාපන්දනසු ධම්දමසු එත්ථ අවිජ්ජානුසදයො අනුදසතී’’ති. 
තස්ස ද්වාෙසසු චිත්තුප්පාදෙසු සහජාතානුසයතා දවදිතබ්බා.
ආරම්මණකරණවදසනපනන කිඤ්චිදතභූමකධම්මංආරබ්භනපවත්තතීති.
එවං අවිජ්ජානුසයස්ස අනුසයනට්ඨානං දවදිතබ්බං. අයං තාව 
පරිච්දඡෙවාරපරිච්ඡින්නුද්දෙසවාරඋප්පත්තිට්ඨානවාදරසුවිනිච්ඡයකථා. 

උප්පත්තිට්ඨානවාරවණ්ණනා. 

මහාවාදරො 

1. අනුසයවාරවණ්ණනා 

3. සත්තන්නං පන මහාවාරානං පඨදම අනුසයවාදර යස්ස

ොමරාගානුසකයො අනුකසති, ෙස්ස පටි ානුසකයො අනුකසතීති එත්ථ යදෙතං 

‘‘ආමන්ො’’ති පටිවචනං දින්නං, තං දුද්දින්නං විය ඛායති. කස්මා? 

කාමරාගපටි ානං එකක්ඛදණ අනුප්පත්තිදතො. යථා හි ‘‘යස්ස මනායතනං 

උප්පජ්ජති, තස්ස ධම්මායතනං උප්පජ්ජතීති ‘ආමන්තා’, අස්සාසපස්සාසානං 

උප්පාෙක්ඛදණ දතසං කායසඞ්ඛාදරො ච උප්පජ්ජති, වචීසඞ්ඛාදරො ච 
උප්පජ්ජතී’’තිආදීසු මනායතනධම්මායතනානි කායසඞ්ඛාරවචීසඞ්ඛාරා ච

එකක්ඛදණ උප්පජ්ජන්ති, න තථා කාමරාගපටි ා. කාමරාදගො හි අට්ඨසු

දලොභසහගතචිත්තුප්පාදෙසු උප්පජ්ජති.පටිද ොද්වීසුදෙොමනස්සසහගදතසූති, 

නත්ථි දනසං එකක්ඛදණ උප්පත්ති; තස්මා එත්ථ ‘දනො’ති පටිදසදධො
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පටුන 

කත්තබ්දබො සියා. තං අකත්වා පන ‘ආමන්තා’ති පටිවචනස්ස දින්නත්තා
දහට්ඨායමදකසු විය එත්ථ ඛණපච්චුප්පන්නවදසන වත්තමානදවොහාරං
අග්ගදහත්වාඅඤ්ඤථාගදහතබ්දබො. 

කථං? අප්පහීනවදසන. අප්පහීනතඤ්හි සන්ධාය අයං ‘‘අනුදසතී’’ති 

වත්තමානදවොහාදරො වුත්දතො, න ඛණපච්චුප්පන්නතං. යස්මා ච අප්පහීනතං

සන්ධාය වුත්දතො, තස්මා ‘‘යස්ස කාමරාගානුසදයො අනුදසති, තස්ස

පටි ානුසදයො අනුදසතී’’ති පුච්ඡාය යස්ස කාමරාගානුසදයො අප්පහීදනො, න

අනුප්පත්තිධම්මතං ආපාදිදතො, තස්ස පටි ානුසදයොපි අප්පහීදනොති

එවමත්දථො ෙට්ඨබ්දබො. යස්මා ච දතසු යස්දසදකො අප්පහීදනො, තස්ස

ඉතදරොපිඅප්පහීදනොවදහොති, තස්මා‘‘ආමන්තා’’තිවුත්තං.යදිඑවං, යංඋපරි 

උප්පජ්ජනවාදර ‘යස්ස කාමරාගානුසදයො උප්පජ්ජති, තස්ස පටි ානුසදයො

උප්පජ්ජතී’ති පුච්ඡිත්වා ‘ආමන්තා’ති වුත්තං; තත්ථ කථං අත්දථො

ගදහතබ්දබොති? තත්ථාපි අප්පහීනවදසදනව උප්පත්තිපච්චදය සති
උප්පත්තියා අනිවාරිතවදසන වා. යථා හි චිත්තකම්මාදීනි ආරභිත්වා
අපරිනිට්ඨිතකම්මන්තා චිත්තකාරාෙදයො දතසං කම්මන්තානං
අකරණක්ඛදණපි මිත්තසුහජ්ජාදීහි දිට්ඨදිට්ඨට්ඨාදන ‘‘ඉදමසු දිවදසසු කිං

කදරොථා’’තිවුත්තා, ‘‘චිත්තකම්මංකදරොම, කට්ඨකම්මංකදරොමා’’තිවෙන්ති.
දත කිඤ්චාපි තස්මිං ඛදණ න කදරොන්ති අවිච්ඡින්නකම්මන්තත්තා පන
කතඛණඤ්ච කත්තබ්බඛණඤ්ච උපාොය කදරොන්තිදයව නාම දහොන්ති.

එවදමවයම්හි සන්තාදනඅනුසයාඅප්පහීනා, යම්හිවාපනදනසංසන්තාදන

උප්පත්තිපච්චදය සති උප්පත්ති අනිවාරිතා, තත්ථ අනුප්පජ්ජනක්ඛදණපි 
උප්පන්නපුබ්බඤ්දචව කාලන්තදර උප්පජ්ජනකඤ්ච උපාොය යස්ස 

කාමරාගානුසදයො උප්පජ්ජති, තස්ස පටි ානුසදයො උප්පජ්ජතිදයව නාමාති
එවමත්දථො දවදිතබ්දබො. ඉදතො පදරසුපි එවරූදපසු විස්සජ්ජදනසු එදසව

නදයො. කනොච ෙස්සාතිඉෙංඅනාගාමිස්සකාමරාගබයාපාොනංඅනවදසසදතො

පහීනත්තා වුත්තං. තිණ්ණං පුග්ගලානන්ති

පුථුජ්ජනදසොතාපන්නසකොගාමීනං. ද්වින්නං පුග්ගලානන්ති
දසොතාපන්නසකොගාමීනං.පරදතොපි එවරූදපසුඨාදනසුඑදසවනදයො. 

14. ඔකාසවාරස්ස පඨමදුතියපුච්ඡාසුයස්මාකාමරාගානුසදයොකාමධාතුයා

ද්වීසු දවෙනාසු අනුදසති, පටි ානුසදයො දුක්ඛදවෙනාය; තස්මා ‘කනො’ති
පටිදසදධො කදතො. තතියපුච්ඡායං උභින්නම්පි කාමධාතුයා ද්වීසු දවෙනාසු

අනුසයනදතො ‘ආමන්ො’ති පටිවචනං දින්නං. රූපධාතුඅරූපධාතුයා පන
මානානුසයස්සකාමරාගානුසදයනසද්ධිංඅසාධාරණං උප්පත්තිට්ඨානං.තස්මා 

කනො ච ෙත්ථ ොමරාගානුසකයොති වුත්තං. ඉමිනා නදයන සබ්දබසං
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උප්පත්තිට්ඨානවාරං ඔදලොදකත්වා සාධාරණාසාධාරණං උප්පත්තිට්ඨානං
දවදිතබ්බං. 

20. දුකමූලකපුච්ඡායං යස්මා කාමරාගපටි ානුසයා නාපි එකස්මිං ඨාදන

උප්පජ්ජන්ති, න එකං ධම්මං ආරම්මණං කදරොන්ති, තස්මා නත්ථීති
පටික්දඛදපො කදතො. අයඤ්දහත්ථ අධිප්පාදයො. යස්මිං ඉදම ද්දව අනුසයා

අනුසදයයයං, තංඨානදමව නත්ථි.තස්මා‘‘කත්ථමානානුසදයොඅනුදසතී’’ති
අයංපුච්ඡාඅපුච්ඡාදයවාති. අඤ්දඤසුපිඑවරූදපසුඑදසවනදයො. 

27. පුග්ගදලොකාසවාදර චතුන්නන්ති 
පුථුජ්ජනදසොතාපන්නසකොගාමිඅනාගාමීනං. 

36. පටිදලොමනදය යස්ස ොමරාගානුසකයො නානුකසතීති අයං පුච්ඡා
අනාගාමිං ගදහත්වාපුච්ඡති. 

56. ද්වින්නං පුග්ගලානං සබ්බත්ථ ොමරාගානුසකයො නානුකසතීති

අනාගාමිඅරහන්තානං. ොමධාතුයා තීසු කවෙනාසූති ච දවෙනාග්ගහදණන
දවෙනාසම්පයුත්තකානම්පි දතසං වත්ථාරම්මණානම්පීති සබ්දබසම්පි
කාමාවචරධම්මානංගහණංදවදිතබ්බං.අයං අනුසයවාදරවිනිච්ඡයකථා. 

අනුසයවාරවණ්ණනා. 

2. සානුසයවාරවණ්ණනා 

66-131. සානුසයවාදර පන කයො ොමරාගානුසකයන සානුසකයොති යථා 

එකන්තරිකජරාදිදරොදගන ආබාධිදකො යාව තම්හා දරොගා න මුච්චති, තාව
තස්ස දරොගස්ස අනුප්පත්තික්ඛදණපි සදරොදගොදයව නාම දහොති. එවං
සසංකිදලසස්ස වට්ටගාමිසත්තස්සයාවඅරියමග්දගනඅනුසයාසමුග් ාතංන

ගච්ඡන්ති, තාවදතසං අනුසයානංඅනුප්පත්තික්ඛදණපිසානුසදයොදයවනාම

දහොති. එවරූපං සානුසයතං සන්ධාය ‘ආමන්ො’ති වුත්තං. දසසදමත්ථ
අනුසයවාරසදිසදමව. 

ඔකාසවාදර පන ‘‘රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත්ථ මානානුසදයන 

සානුසදයො’’ති වුත්දත තාසු ධාතූසු පුග්ගලස්ස සානුසයතා පඤ්ඤාදයයය, 
අනුසයස්ස උප්පත්තිට්ඨානං න පඤ්ඤාදයයය. අනුසයස්ස ච

උප්පත්තිට්ඨානෙස්සනත්ථං අයං වාදරො ආරද්දධො, තස්මා ෙකෙො

මානානුසකයන සානුසකයොති වුත්තං. එවඤ්හි සති තදතො ධාතුද්වයදතො
උප්පන්දනන මානානුසදයන සානුසදයොති අනුසයස්ස උප්පත්තිට්ඨානං
ෙස්සිතංදහොති.ඉමස්සපනපඤ්හස්සඅත්දථඅවුත්දත ආදිපඤ්හස්සඅත්දථො
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පාකදටොනදහොතීතිපඨමංනවුත්දතො, තස්මාදසොඑවංදවදිතබ්දබො. යකෙො

ොමරාගානුසකයනාතියදතොඋප්පන්දනනකාමරාගානුසදයන සානුසදයො, කිං

දසො තදතො උප්පන්දනන පටි ානුසදයනපි සානුසදයොති? යස්මා පදනදත

ද්දව එකස්මාඨානානුප්පජ්ජන්ති; තස්මා‘‘දනො’’තිපටිදසදධොකදතො. අර ා 

සබ්බත්ථාති අරහා සබ්බධම්දමසු උප්පජ්ජනදකන දකනචි අනුසදයන
නිරානුසදයොති. ඉමිනා අත්ථවදසන නිප්පදෙසට්ඨාදනසු භුම්මවචනදමව
කතන්ති.ඉමිනාඋපාදයනසබ්බත්ථ අත්ථවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබොති. 

සානුසයවාරවණ්ණනා. 

3. පජහනවාරවණ්ණනා 

132-197. පජහනවාදර පජ තීති දතන දතන මග්දගන

පහානපරිඤ්ඤාවදසන පජහති, ආයතිං අනුප්පත්තිධම්මතං ආපාදෙති. 

ආමන්ොති අනාගාමීමග්ගට්ඨං සන්ධාය පටිවචනං. ෙකෙෙට්ඨං පජ තීති

පහාදනකට්ඨතං සන්ධාය වුත්තං. කනොති අරහත්තමග්ගට්ඨං සන්ධාය
පටිදසදධො. 

යකෙො ොමරාගානුසයං පජ තීති යදතො උප්පජ්ජනකං කාමරාගානුසයං

පජහතීති අත්දථො. අට්ඨමකෙොති අරහත්තඵලට්ඨදතො පට්ඨාය
පච්දචොදරොහනගණනාය ගණියමාදනො දසොතාපත්තිමග්ගට්දඨො අට්ඨමදකො 

නාම. ෙක්ඛිදණයයගණනාය හි අරහා අග්ගෙක්ඛිදණයයත්තා පඨදමො, 

අරහත්තමග්ගට්දඨො දුතිදයො, අනාගාමී තතිදයො…දප.…

දසොතාපත්තිමග්ගට්දඨො අට්ඨදමො. දසො ඉධ ‘‘අට්ඨමදකො’’ති වුත්දතො.

නාමසඤ්ඤාදයව වා එසා තස්සාති. අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමෙඤ්ච

ඨකපත්වා අවකසසාති සද්ධිං පුථුජ්ජදනන දසක්ඛාදසක්ඛා. දතසු හි
පුථුජ්ජදනොපහානපරිඤ්ඤායඅභාදවනනප්පජහති. දසසාදතසංඅනුසයානං

පහීනත්තා. ද්වින්නං මග්ගසමඞ්ගීනන්ති ද්දව මග්ගසමඞ්ගිදනො ඨදපත්වාති
අත්දථො.ඉමිනානදයන සබ්බත්ථවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබොති. 

පජහනවාරවණ්ණනා. 

4. පරිඤ්ඤාවාරවණ්ණනා 

198-263. පරිඤ්ඤාවාදර පරිජානාතීති තීහි පරිඤ්ඤාහි පරිජානාති. 
දසසදමත්ථ දහට්ඨා වුත්තනයදමව. අයම්පි හි වාදරො පජහනවාදරො විය
මග්ගට්ඨානඤ්දඤව වදසනවිස්සජ්ජිදතොති. 

පරිඤ්ඤාවාරවණ්ණනා. 
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5. පහීනවාරවණ්ණනා 

264-274. පහීනවාදරඵලට්ඨවදසදනවදෙසනාආරද්ධා. අනාගාමිස්සහි

උදභොදපදතඅනුසයාපහීනා, තස්මා ‘‘ආමන්තා’’තිවුත්තං. 

275-296. ඔකාසවාදර යත්ථ ොමරාගානුසකයො පහීකනො ෙත්ථ 

පටි ානුසකයොපහීකනොතිපුච්ඡිත්වා නවත්ෙබ්කබොපහීකනොතිවා අප්පහීකනොති

වාති වුත්තං තං කස්මාති? උප්පත්තිට්ඨානස්ස අසාධාරණත්තා. අඤ්ඤං හි

කාමරාගානුසයස්ස උප්පත්තිට්ඨානං, අඤ්ඤං පටි ානුසයස්ස.

අභාවිතමග්ගස්සචයත්ථඅනුසදයොඋප්පජ්ජති, මග්දගභාවිදතතත්දථව දසො

පහීදනො නාම දහොති. තත්ථ යස්මා දනව කාමරාගානුසයට්ඨාදන 

පටි ානුසදයො උප්පජ්ජති, න පටි ානුසයට්ඨාදන කාමරාගානුසදයො, තස්මා
තත්ථ දසො පහීදනොති වා අප්පහීදනොති වා න වත්තබ්දබො. දසො හි යස්මිං

අත්තදනොඋප්පත්තිට්ඨාදන කාමරාගානුසදයොපහීදනො, තස්මිංඅප්පහීනත්තා

තත්ථ පහීදනොති න වත්තබ්දබො. යං කාමරාගානුසයස්ස උප්පත්තිට්ඨානං, 
තස්මිංඅට්ඨිතත්තාතත්ථඅප්පහීදනොතින වත්තබ්දබො. 

යත්ථ ොමරාගානුසකයො පහීකනො, ෙත්ථ මානානුසකයො පහීකනොති එත්ථ
පන සාධාරණට්ඨානං සන්ධාය ආමන්තාති වුත්තං. කාමරාගානුසදයො හි 

කාමධාතුයාද්වීසුදවෙනාසුඅනුදසති.මානානුසදයොතාසුදචවරූපාරූපධාතූසු
ච. දසො ඨදපත්වා අසාධාරණට්ඨානංසාධාරණට්ඨාදනදතනසද්ධිං පහීදනො

නාම දහොති. තස්මා ‘ආමන්තා’ති වුත්තං. ඉමිනා නදයන සබ්බස්මිම්පි
ඔකාසවාදර පහීනතා ච නවත්තබ්බතා ච දවදිතබ්බා. ‘නත්ථී’ති

ආගතට්ඨාදනසුපනදහට්ඨාවුත්තසදිදසොවවිනිච්ඡදයො. පුග්ගදලොකාසවාදරො, 
ඔකාසවාරගතිදකොදයව. 

297-307. පටිදලොමනදය යස්ස ොමරාගානුසකයො අප්පහීකනොති 

පුථුජ්ජනදසොතාපන්නසකොගාමිවදසන පුච්ඡති. කිඤ්චාපි හි ඉදම ද්දව
අනුසයා පුථුජ්ජනදතො පට්ඨාය යාව අනාගාමිමග්ගට්ඨා ඡන්නං පුග්ගලානං
අප්පහීනා. ඉධ පන පරදතො ‘‘තිණ්ණං පුග්ගලානං ද්වින්නං

පුග්ගලාන’’න්තිආදිවචනදතො මග්ගට්ඨා අනධිප්දපතා, තස්මා

පුථුජ්ජනදසොතාපන්නසකොගාමිදනොවසන්ධාය‘ආමන්තා’තිවුත්තං. ද්වින්නං

පුග්ගලානන්ති දසොතාපන්නසකොගාමීනං. ඉමිනා නදයන පුග්ගලවාදර
විනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබො. 

308-329. ඔකාසවාරපුග්ගදලොකාසවාරා පන දහට්ඨා වුත්තනදයදනව
දවදිතබ්බාති. 
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පහීනවාරවණ්ණනා. 

6. උප්පජ්ජනවාරවණ්ණනා 

330. උප්පජ්ජනවාදරො අනුසයවාරසදිදසොදයව. 

7. ධාතුපුච්ඡාවාරවණ්ණනා 

332-340. ධාතුවාරස්ස පුච්ඡාවාදර තාව ෙති අනුසයා අනුකසන්තීතිකති 

අනුසයාසන්තානංඅනුගතාහුත්වා සයන්ති. ෙතිඅනුසයානානුකසන්තීතිකති

අනුසයා සන්තානං න අනුගතා හුත්වා සයන්ති. ෙති අනුසයා භඞ්ගාති කති
අනුසයා අනුදසන්තිනානුදසන්තීතිඑවං විභජිතබ්බාති අත්දථො. දසසදමත්ථ

යංවත්තබ්බංසියා, තංදහට්ඨාපාළිවවත්ථාදනවුත්තදමව. 

7. ධාතුවිස්සජ්ජනාවාරවණ්ණනා 

341-349. නිද්දෙසවාදර පනස්ස ෙස්සචි සත්ෙ අනුසයා අනුකසන්තීති 

පුථුජ්ජනවදසන වුත්තං. ෙස්සචි පඤ්චාති දසොතාපන්නසකොගාමිවදසන
වුත්තං. දතසඤ්හි දිට්ඨානුසදයො ච විචිකිච්ඡානුසදයො ච පහීනාති පඤ්දචව
අනුදසන්ති.තත්ථයථාඅනුසයවාදර ‘‘අනුදසන්තී’’තිපෙස්ස උප්පජ්ජන්තීති

අත්දථො ගහිදතො, එවමිධ න ගදහතබ්දබො. කස්මා? තස්මිං ඛදණ 
අනුප්පජ්ජනදතො. කාමධාතුං උපපජ්ජන්තස්ස හි විපාකචිත්තඤ්දචව 

කම්මසමුට්ඨානරූපඤ්ච උප්පජ්ජති, අකුසලචිත්තං නත්ථි. අනුසයා ච 

අකුසලචිත්තක්ඛදණ උප්පජ්ජන්ති, න විපාකචිත්තක්ඛදණති තස්මිං ඛදණ 

අනුප්පජ්ජනදතො තථා අත්දථො න ගදහතබ්දබො. කථං පන ගදහතබ්දබොති? 

යථා ලබ්භති තථා ගදහතබ්දබො. කථඤ්ච ලබ්භති? අප්පහීනට්දඨන. යථා හි
රාගදෙොසදමොහානං අප්පහීනත්තා. කුසලාබයාකතචිත්තසමඞ්ගී පුග්ගදලො

‘‘සරාදගොසදෙොදසොසදමොදහො’’තිවුච්චති, එවං මග්ගභාවනායඅප්පහීනත්තා
පටිසන්ධික්ඛදණපි තස්ස තස්ස පුග්ගලස්ස දත දත අනුසයා අනුදසන්තීති

වුච්චන්ති. න දකවලඤ්ච වුච්චන්ති, අප්පහීනත්තා පන දත අනුදසන්තිදයව
නාමාතිදවදිතබ්බා. 

අනුසයාභඞ්ගානත්ථීතියස්සහිදයො අනුදසති, දසොඅනුදසතිදයව; දයො

නානුදසති, දසො නානුදසතිදයව. අයං අනුදසති ච නානුදසති ච, අයං සියා

අනුදසති සියා නානුදසතීති, එවං විභජිතබ්දබො අනුසදයො නාම නත්ථි. 

රූපධාතුංඋපපජ්ජන්ෙස්සෙස්සචිෙකයොති අනාගාමිවදසනවුත්තං.තස්සහි
කාමරාගපටි දිට්ඨිවිචිකිච්ඡානුසයා චත්තාදරොපිඅනවදසසදතොපහීනා.ඉතදර
තදයොවඅප්පහීනා.දතනවුත්තං–‘‘කස්සචිතදයො අනුසයාඅනුදසන්තී’’ති. 
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පටුන 

න ොමධාතුන්ති කාමධාතුයා පටිසිද්ධත්තා දසසා ද්දව ධාතුදයො 

උපපජ්ජන්තස්සාති අත්දථො. සත්කෙ වාති යස්මා අරියසාවකස්ස රූපධාතුයා 

චුතස්ස කාමධාතුයං උපපත්ති නාම නත්ථි, පුථුජ්ජනස්දසව දහොති, තස්මා
සත්දතවාති නියදමත්වා වුත්තං. ‘‘අරූපධාතුයා චුතස්ස කාමධාතුං

උපපජ්ජන්තස්ස සත්දතවා’’ති එත්ථාපි එදසව නදයො. රූපධාතුයා උපපත්ති

නත්ථීති කස්මා නත්ථි? උපපත්තිනිප්ඵාෙකස්ස රූපාවචරජ්ඣානස්ස අභාවා.
දසොහිසබ්බදසොරූපසඤ්ඤානං සමතික්කමාතංධාතුංඋපපන්දනොතිනාස්ස
තත්ථ රූපාවචරජ්ඣානං අත්ථි. තෙභාවා රූපධාතුයං උපපත්ති නත්ථීති

දවදිතබ්බා. අරූපධාතුයා චුෙස්ස න ොමධාතුන්ති එත්ථ අරූපධාතුදයව
අධිප්දපතා.ඉමිනානදයනසබ්බවිස්සජ්ජදනසු අත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

ධාතුවාරවණ්ණනා. 

අනුසයයමකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. චිත්ෙයමෙං 

උද්දෙසවාරවණ්ණනා 

1-62. ඉොනි දතසඤ්දඤව මූලයමදක දෙසිතානං කුසලාදිධම්මානං
ලබ්භමානවදසන එකදෙසදමව සඞ්ගණ්හිත්වා අනුසයයමකානන්තරං
දෙසිතස්සචිත්තයමකස්ස අත්ථවණ්ණනාදහොති.තත්ථපාළිවවත්ථානං තාව

දවදිතබ්බං. ඉමස්මිඤ්හි චිත්තයමදක මාතිකාඨපනං, ඨපිතමාතිකාය

විස්සජ්ජනන්ති ද්දව වාරා දහොන්ති. තත්ථ මාතිකාඨපදන පුග්ගලවාදරො, 

ධම්මවාදරො, පුග්ගලධම්මවාදරොති ආදිදතොවතදයොසුද්ධිකමහාවාරාදහොන්ති. 

තත්ථ ‘‘යස්ස චිත්තං උප්පජ්ජති, න නිරුජ්ඣතී’’ති එවං පුග්ගලවදසන
චිත්තස්සඋප්පජ්ජනනිරුජ්ඣනාදිදභෙංදීදපන්දතොගදතොපුග්ගලවාදරොනාම. 

‘‘යං චිත්තං උප්පජ්ජති, න නිරුජ්ඣතී’’ති එවං ධම්මවදසදනව චිත්තස්ස 
උප්පජ්ජනනිරුජ්ඣනාදිදභෙංදීදපන්දතොගදතොධම්මවාදරොනාම.‘‘යස්සයං

චිත්තං උප්පජ්ජති, න නිරුජ්ඣතී’’ති එවං උභයවදසන චිත්තස්ස 

උප්පජ්ජනනිරුජ්ඣනාදිදභෙං දීදපන්දතො ගදතො පුග්ගලධම්මවාදරො නාම.

තදතො ‘‘යස්ස සරාගං චිත්ත’’න්ති දසොළසන්නං පොනං වදසන අපදර

සරාගාදිපෙවිදසසිතා දසොළස පුග්ගලවාරා, දසොළස ධම්මවාරා, දසොළස
පුග්ගලධම්මවාරාති අට්ඨචත්තාලීසං මිස්සකවාරා දහොන්ති. දත
සරාගාදිපෙමත්තං ෙස්දසත්වා සඞ්ඛිත්තා. තදතො ‘‘යස්ස කුසලං
චිත්ත’’න්තිආදිනා නදයන ඡසට්ඨිද්විසතසඞ්ඛානං අභිධම්මමාතිකාපොනං

වදසන අපදර කුසලාදිපෙවිදසසිතා ඡසට්ඨිද්විසතපුග්ගලවාරා, 
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ඡසට්ඨිද්විසතධම්මවාරාඡසට්ඨිද්විසතපුග්ගලධම්මවාරාතිඅට්ඨනවුතිසත්තසතා 
මිස්සකවාරා දහොන්ති. දතපි කුසලාදිපෙමත්තං ෙස්දසත්වා සඞ්ඛිත්තාදයව.

යානිදපත්ථ සනිෙස්සනාදීනි පොනි චිත්දතන සද්ධිං න යුජ්ජන්ති, තානි
දමො පුච්ඡාවදසන ඨපිතානි. 

දතසු පන තීසු වාදරසු සබ්බපඨදම සුද්ධිකපුග්ගලමහාවාදර 

උප්පාෙනිදරොධකාලසම්දභෙවාදරො, උප්පාදුප්පන්නවාදරො, 

නිදරොධුප්පන්නවාදරො, උප්පාෙවාදරො, නිදරොධවාදරො, උප්පාෙනිදරොධවාදරො

උප්පජ්ජමානනිදරොධවාදරො, උප්පජ්ජමානුප්පන්නවාදරො, 

නිරුජ්ඣමානුප්පන්නවාදරො, උප්පන්නුප්පාෙවාදරො, අතීතානාගතවාදරො, 

උප්පන්නුප්පජ්ජමානවාදරො, නිරුද්ධනිරුජ්ඣමානවාදරො, 

අතික්කන්තකාලවාදරොති චුද්ෙස අන්තරවාරා. දතසු උප්පාෙවාදරො, 

නිදරොධවාදරො, උප්පාෙනිදරොධවාදරොති ඉදමසු තීසු වාදරසු
අනුදලොමපටිදලොමවදසන ඡ ඡ කත්වා අට්ඨාරස යමකානි.

උප්පන්නුප්පාෙවාදර අතීතානාගතකාලවදසන අනුදලොමදතො ද්දව, 

පටිදලොමදතො ද්දවති චත්තාරි යමකානි. දසදසසුආදිදතො නිද්දිට්දඨසු තීසු, 

අනන්තදර නිද්දිට්දඨසු තීසු; අවසාදන නිද්දිට්දඨසු චතූසූති ෙසසු වාදරසු

අනුදලොමදතොඑකං, පටිදලොමදතොඑකන්තිද්දව ද්දවකත්වාවීසතියමකානි.

එවං සබ්දබසුපි චුද්ෙසසු අන්තරවාදරසු ද්වාචත්තාලීස යමකානි, චතුරාසීති

පුච්ඡා අට්ඨසට්ඨිඅත්ථසතං දහොති. යථා ච එකස්මිං සුද්ධිකපුග්ගලමහාවාදර, 

තථා සුද්ධිකධම්මවාදරපි සුද්ධිකපුග්ගලධම්මවාදරපීති තීසු මහාවාදරසු

ඡබ්බීසතියමකසතං, තදතොදිගුණාපුච්ඡා, තදතොදිගුණාඅත්ථාච දවදිතබ්බා.

ඉෙං පන වාරත්තයං සරාගාදිවදසන දසොළසගුණං, කුසලාදිවදසන 

ඡසට්ඨිද්විසතගුණංකත්වාඉමස්මිං චිත්තයමදකඅදනකානියමකසහස්සානි, 

තදතො දිගුණා පුච්ඡා, තදතො දිගුණා අත්ථා ච දහොන්තීති. පාදඨො පන
සංඛිත්දතොති. එවංතාවඉමස්මිංචිත්තයමදකපාළිවවත්ථානංදවදිතබ්බං. 

මාතිකාඨපනවණ්ණනා. 

නිද්දෙදසො 

1. පුග්ගලවාරවණ්ණනා 

63. ඉොනි ඨපිතානුක්කදමනමාතිකංවිස්සජ්දජතුං යස්සචිත්ෙංඋප්පජ්ජති

න නිරුජ්ඣතීතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ උප්පජ්ජතීති උප්පාෙක්ඛණසමඞ්ගිතාය

උප්පජ්ජති නනිරුජ්ඣතීතිනිදරොධක්ඛණංඅප්පත්තතායනනිරුජ්ඣති. ෙස්ස

චිත්ෙන්ති තස්ස පුග්ගලස්ස තදතො පට්ඨාය චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති

නුප්පජ්ජිස්සතීති පුච්ඡති. කෙසං චිත්ෙන්ති දයසං පරිච්ඡින්නවට්ටදුක්ඛානං
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ඛීණාසවානං සබ්බපච්ඡිමස්ස චුතිචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛදණො වත්තති, එදතසං

තදෙවචුතිචිත්තංඋප්පාෙප්පත්තතාය උප්පජ්ජතිනාම, භඞ්ගංඅප්පත්තතායන

නිරුජ්ඣති.ඉොනිපනභඞ්ගංපත්වාතං දතසංචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සති, තදතො

අප්පටිසන්ධිකත්තාඅඤ්ඤංනුප්පජ්ජිස්සති. ඉෙකරසන්තිපච්ඡිමචිත්තසමඞ්ගිං

ඛීණාසවං ඨදපත්වා අවදසසානං දසක්ඛාදසක්ඛපුථුජ්ජනානං නිරුජ්ඣිස්සති

කචව උප්පජ්ජිස්සතිචාතියංතංඋප්පාෙක්ඛණප්පත්තංතංනිරුජ්ඣිස්සදතව. 
අඤ්ඤං පන තස්මිං වා අඤ්ඤස්මිං වා අත්තභාදව උප්පජ්ජිස්සති දචව 
නිරුජ්ඣිස්සතිච.දුතියපුච්ඡාවිස්සජ්ජදනපිතථාරූපස්දසවඛීණාසවස්සචිත්තං 

සන්ධාය‘ආමන්තා’තිවුත්තං. නුප්පජ්ජතිනිරුජ්ඣතීති භඞ්ගක්ඛදණඅරහදතො
පච්ඡිමචිත්තම්පි දසසානං භිජ්ජමානචිත්තම්පි. තදතො පට්ඨාය පන අරහදතො
චිත්තං න නිරුජ්ඣිස්සතීති සක්කා වත්තුං උප්පජ්ජිස්සතීති පන න සක්කා. 

දසසානං උප්පජ්ජිස්සතීති සක්කා වත්තුං, න නිරුජ්ඣිස්සතීති න සක්කා.

තස්මා ‘දනො’ති පටිදසදධො කදතො. දුතියපඤ්දහ යස්ස චිත්තං න

නිරුජ්ඣිස්සති, උප්පජ්ජිස්සතීති දසො පුග්ගදලොදයව නත්ථි, තස්මා නත්ථීති
පටික්දඛදපොකදතො. 

65-82. උප්පන්නන්ති උප්පාෙසමඞ්ගිදනොදපතං නාමං. උප්පාෙං පත්වා 

අනිරුද්ධස්සාපි.තත්ථඋප්පාෙසමඞ්ගිතංසන්ධාය ‘ආමන්තා’ති, උප්පාෙංපත්වා
අනිරුද්ධභාවං සන්ධාය ‘‘දතසං චිත්තං උප්පන්න’’න්ති වුත්තං. 

අනුප්පන්නන්ති උප්පාෙං අප්පත්තං. කෙසං චිත්ෙං උප්පජ්ජිත්ථාති එත්ථාපි
සබ්දබසංතාවචිත්තංඛණපච්චුප්පන්නදමවහුත්වාඋප්පාෙක්ඛණං අතීතත්තා

උප්පජ්ජිත්ථ නාම, නිදරොධසමාපන්නානං නිදරොධදතො පුබ්දබ 

උප්පන්නපුබ්බත්තා, අසඤ්ඤසත්තානං සඤ්ඤීභදව උප්පන්නපුබ්බත්තා. 

උප්පජ්ජිත්ථ කචව උප්පජ්ජති චාති උප්පාෙං පත්තත්තා උප්පජ්ජිත්ථ, 
අනතීතත්තාඋප්පජ්ජතිනාමාතිඅත්දථො. 

උප්පාෙක්ඛකණ අනාගෙඤ්චාති උප්පාෙක්ඛදණ ච චිත්තං අනාගතඤ්ච
චිත්තන්ති අත්දථො. 

83. අතික්කන්තකාලවාදර උප්පජ්ජමානංඛණන්තිඋප්පාෙක්ඛණං. තත්ථ

කිඤ්චාපි උප්පාෙක්ඛදණො උප්පජ්ජමාදනො නාම න දහොති, උප්පජ්ජමානස්ස

පන ඛණත්තාඑවං වුත්දතො. ඛණංවීතික්ෙන්ෙං අතික්ෙන්ෙොලන්තිනචිරං
වීතික්කන්තං තදමව පන උප්පාෙක්ඛණං වීතික්කන්තං හුත්වා

අතික්කන්තකාලන්තිසඞ්ඛංගච්ඡති. නිරුජ්ඣමානංඛණන්තිනිදරොධක්ඛණං.

තත්ථ කිඤ්චාපි නිදරොධක්ඛදණො නිරුජ්ඣමාදනො නාම න දහොති, 

නිරුජ්ඣමානස්ස පන ඛණත්තා එවං වුත්දතො. ඛණං වීතික්ෙන්ෙං

අතික්ෙන්ෙොලන්ති කිං තස්ස චිත්තං එවං නිදරොධක්ඛණම්පි වීතික්කන්තං
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හුත්වා අතික්කන්තකාලං නාම දහොතීති පුච්ඡති. තත්ථ යස්මා භඞ්ගක්ඛදණ

චිත්තං උප්පාෙක්ඛණං ඛණං වීතික්කන්තං හුත්වා අතික්කන්තකාලං දහොති, 

නිදරොධක්ඛණංඛණංවීතික්කන්තංහුත්වාඅතික්කන්තකාලංනාම නදහොති.
අතීතංපනචිත්තංඋදභොපිඛදණඛණංවීතික්කන්තංහුත්වාඅතික්කන්තකාලං 

නාම, තස්මා ‘‘භඞ්ගක්ඛදණ චිත්තං උප්පාෙක්ඛණං වීතික්කන්තං, 

භඞ්ගක්ඛණං අවීතික්කන්තං, අතීතං චිත්තං උප්පාෙක්ඛණඤ්ච වීතික්කන්තං
භඞ්ගක්ඛණඤ්ච වීතික්කන්තන්තිවිස්සජ්ජනමාහ. දුතියපඤ්හස්සවිස්සජ්ජදන
යස්මා අතීතං චිත්තං උදභොපි ඛදණ වීතික්කන්තං හුත්වා අතික්කන්තකාලං

නාමදහොති, තස්මාඅතීතං චිත්තන්තිවුත්තං.පටිදලොමපඤ්හස්සවිස්සජ්ජදන
යස්මා උප්පාෙක්ඛදණ ච චිත්තං අනාගතඤ්ච චිත්තං උදභොපි ඛදණ ඛණං

වීතික්කන්තං හුත්වා අතික්කන්තකාලං නාම න දහොති, දතසං ඛණානං 
අවීතික්කන්තත්තා. තස්මා ‘‘උප්පාෙක්ඛදණ චිත්තං අනාගතං චිත්ත’’න්ති
වුත්තං.දුතියවිස්සජ්ජනංපාකටදමව. 

84-113. ධම්මවාදරපි ඉමිනාවුපාදයන සබ්බවිස්සජ්ජදනසු අත්දථො
දවදිතබ්දබො.පුග්ගලධම්මවාදරො ධම්මවාරගතිදකොදයව. 

114-116. සබ්දබපි මිස්සකවාරා යස්ස සරාගං චිත්ෙන්තිආදිනා නදයන 
මුඛමත්තං ෙස්දසත්වා සඞ්ඛිත්තා. විත්ථාදරො පන දනසං දහට්ඨා

වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො.දතසුපන‘‘යස්සසරාගංචිත්තංඋප්පජ්ජති, න

නිරුජ්ඣති; තස්ස චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති, නුප්පජ්ජිස්සතී’’ති එවං
විත්ථාදරතබ්බතාය පුච්ඡාව සදිසා දහොති. යස්මා පන සරාගං චිත්තං

පච්ඡිමචිත්තං න දහොති, තස්මා ‘‘යස්ස සරාගං චිත්තං උප්පජ්ජති, න

නිරුජ්ඣති; තස්ස චිත්තං නිරුජ්ඣිස්සති, නුප්පජ්ජිස්සතීති දනො’’ති එවං
විස්සජ්ජිතබ්බත්තා විස්සජ්ජනං අසදිසං දහොති. තං තං තස්සා තස්සා පුච්ඡාය
අනුරූපවදසන දවදිතබ්බන්ති. 

චිත්තයමකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. ධම්මයමෙං 

1. පණ්ණත්තිඋද්දෙසවාරවණ්ණනා 

1-16. ඉොනි දතසඤ්දඤව මූලයමදක දෙසිතානං කුසලාදිධම්මානං
මාතිකං ඨදපත්වා චිත්තයමකානන්තරං දෙසිතස්ස ධම්මයමකස්ස වණ්ණනා
දහොති.තත්ථඛන්ධයමදක වුත්තනදයදනවපාළිවවත්ථානංදවදිතබ්බං.යථා

හි තත්ථ පණ්ණත්තිවාරාෙදයො තදයො මහාවාරා, අවදසසා අන්තරවාරා ච

දහොන්ති, තථා ඉධාපි. ‘‘දයො කුසලං ධම්මං භාදවති, දසො අකුසලං ධම්මං
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පජහතී’’ති ආගතත්තා පදනත්ථ පරිඤ්ඤාවාදරො, භාවනාවාදරො නාමාති 

දවදිතබ්දබො. තත්ථ යස්මා අබයාකදතො ධම්දමො දනව භාදවතබ්දබො, න

පහාතබ්දබො, තස්මා තං පෙදමව න උද්ධටං. පණ්ණත්තිවාදර පදනත්ථ

තිණ්ණං කුසලාදිධම්මානං වදසන පෙදසොධනවාදරො, 

පෙදසොධනමූලචක්කවාදරො, සුද්ධධම්මවාදරො, සුද්ධධම්මමූලචක්කවාදරොති 
ඉදමසුචතූසුවාදරසුයමකගණනාදවදිතබ්බා. 

1. පණ්ණත්තිනිද්දෙසවාරවණ්ණනා 

17-32. පණ්ණත්තිවාරනිද්දෙදස පන කුසලා කුසලධම්මාති කුසලානං 
එකන්දතන කුසලධම්මත්තා ‘‘ආමන්තා’’ති වුත්තං. දසසවිස්සජ්ජදනසුපි

එදසවනදයො. අවකසසාධම්මානඅකුසලාධම්මාතිඅවදසසාධම්මාඅකුසලා

න දහොන්ති, ධම්මාපනදහොන්තීතිඅත්දථො.ඉමිනානදයනසබ්බවිස්සජ්ජනානි 
දවදිතබ්බානි. 

පණ්ණත්තිවාරවණ්ණනා. 

2. පවත්තිවාරවණ්ණනා 

33-34. පවත්තිවාදර පදනත්ථ පච්චුප්පන්නකාදල පුග්ගලවාරස්ස 

අනුදලොමනදය ‘‘යස්ස කුසලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, තස්ස අකුසලා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්ති; යස්සවාපනඅකුසලාධම්මාඋප්පජ්ජන්ති, තස්සකුසලාධම්මා 

උප්පජ්ජන්තී’’ති කුසලධම්මමූලකානි ද්දව යමකානි, අකුසලධම්මමූලකං
එකන්ති තීණි යමකානි දහොන්ති. තස්ස පටිදලොමනදයපි ඔකාසවාරාදීසුපි
එදසව නදයො. එවදමත්ථ සබ්බවාදරසු තිණ්ණං තිණ්ණං යමකානං වදසන
යමකගණනාදවදිතබ්බා.අත්ථවිනිච්ඡදයපදනත්ථඉෙං ලක්ඛණං–ඉමස්සහි

ධම්මයමකස්ස පවත්තිමහාවාදර ‘‘උප්පජ්ජන්ති නිරුජ්ඣන්තී’’ති ඉදමසු
උප්පාෙනිදරොදධසු කුසලාකුසලධම්මා තාව එකන්දතන පවත්තියංදයව

ලබ්භන්ති, නචුතිපටිසන්ධීසු.අබයාකතධම්මාපනපවත්දතච චුතිපටිසන්ධීසු

චාති තීසුපි කාදලසු ලබ්භන්ති. එවදමත්ථ යං යත්ථ යත්ථ ලබ්භති, තස්ස
වදසනතත්ථතත්ථවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබො. 

තත්රිෙං නයමුඛං – කුසලාකුසලානං තාව එකක්ඛදණ අනුප්පජ්ජනදතො 

‘‘දනො’’ති පටිදසදධො කදතො. අබයාෙො චාති චිත්තසමුට්ඨානරූපවදසන
වුත්තං. 

35-36. යත්ථකුසලාධම්මානුප්පජ්ජන්තීතිඅසඤ්ඤභවංසන්ධායවුත්තං. 

දතදනදවත්ථ ‘‘ආමන්තා’’ති විස්සජ්ජනං කතං. උප්පජ්ජන්තීති ඉෙම්පි
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පටුන 

අසඤ්ඤභවංදයව සන්ධාය වුත්තං. අබයාකතානං පන අනුප්පත්තිට්ඨානස්ස
අභාවා‘‘නත්ථී’’තිපටික්දඛදපොකදතො. 

49. දුතිකයඅකුසකලතිභවංඅස්සාදෙත්වාඋප්පන්දනසුනිකන්තිජවදනසු 

දුතිදය ජවනචිත්දත. දුතිකය චිත්කෙ වත්ෙමාකනති පටිසන්ධිදතො දුතිදය
භවඞ්ගචිත්දතවත්තමාදනසහවාපටිසන්ධියාභවඞ්ගංවිපාකවදසනඑකදමව
කත්වා භවනිකන්තියා ආවජ්ජනචිත්දත. තඤ්හි කිරියචිත්තත්තා
අබයාකතජාතියංවිපාකදතො දුතියංනාමදහොති. 

57. යස්ස චිත්ෙස්ස අනන්ෙරා අග්ගමග්ගන්ති දගොත්රභුචිත්තං සන්ධාය

වුත්තං. කුසලාධම්මාඋප්පජ්ජිස්සන්තීතිදතඅග්ගමග්ගධම්දමදයව සන්ධාය
වුත්තං. 

79. යස්ස චිත්ෙස්සඅනන්ෙරා අග්ගමග්ගංපටිලභිස්සන්ති, ෙස්සචිත්ෙස්ස

උප්පාෙක්ඛකණති ඉෙං චිත්තජාතිවදසන වුත්තං. තජ්ජාතිකස්ස හි
එකාවජ්ජදනන උප්පන්නස්ස තදතො ඔරිමචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛදණපි එතං
ලක්ඛණංලබ්භදතව. 

99. නිදරොධවාදරපි කුසලාකුසලානංඑකදතොඅනිරුජ්ඣනදතො‘‘දනො’’ති
වුත්තං.ඉමිනානයමුදඛනසබ්බත්ථ විනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබොති. 

ධම්මයමකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. ඉන්ද්රියයමෙං 
ඉොනි දතසඤ්දඤව මූලයමදක දෙසිතානං කුසලාදිධම්මානං

ලබ්භමානවදසන එකදෙසං සංගණ්හිත්වා ධම්මයමකානන්තරං දෙසිතස්ස 

ඉන්ද්රියයමකස්ස වණ්ණනා දහොති. තත්ථ ඛන්ධයමකාදීසු වුත්තනදයදනව
පාළිවවත්ථානං දවදිතබ්බං. ඉධාපි හි පණ්ණත්තිවාරාෙදයො තදයො මහාවාරා
අවදසසාඅන්තරවාරාචසද්ධිං කාලප්පදභොදීහිඛන්ධයමකාදීසුආගතසදිසාව.
ඉන්ද්රියානං පනබහුතායධාතුයමකදතොපි බහුතරානියමකානිදහොන්ති. යථා
පන දහට්ඨා පුග්ගලවාරාදීසු චක්ඛායතනචක්ඛුධාතුමූලදක නදය
චක්ඛායතනචක්ඛුධාතූහි සද්ධිං ජිව්හායතනකායායතනානි න දයොජිතානි. 

ජිව්හායතනකායායතනමූලකානි ච යමකාදනව න ගහිතානි, තථා ඉධාපි

චක්ඛුන්ද්රියමූලදක නදය ජිව්හින්ද්රියකායින්ද්රියානි න දයොජිතානි, 
ජිව්හින්ද්රියකායින්ද්රියමූලකානි ච යමකාදනවන ගහිතානි. දතසං අග්ගහදණ
කාරණං තත්ථ වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. මනින්ද්රියං පන යථා
චක්ඛුන්ද්රියාදිමූලදකහි තදථවඉත්ථින්ද්රියාදිමූලදකහිපිසද්ධිංයස්මාදයොජනං

ගච්ඡති, තස්මා නික්ඛිත්තපටිපාටියා අදයොදජත්වා සබ්දබහිපි
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චක්ඛුන්ද්රියමූලකාදීහි සද්ධිං පරිදයොසාදන දයොජිතන්ති දවදිතබ්බං.
චක්ඛුන්ද්රිදයන සද්ධිං ඉත්ථින්ද්රියපුරිසින්ද්රියජීවිතින්ද්රියානි දයොජිතානි 

සුඛින්ද්රියදුක්ඛින්ද්රියදෙොමනස්සින්ද්රියානි පටිසන්ධියං නත්ථීති න ගහිතානි.
දසොමනස්සින්ද්රියඋදපක්ඛින්ද්රියානිපටිසන්ධියංඋප්පත්තිසබ්භාවදතො ගහිතානි.
තථාසද්ධින්ද්රියාදීනිපඤ්ච.දලොකුත්තරානිතීණිපටිසන්ධියංඅභාදවදනව න

ගහිතානි. ඉති යානි ගහිතානි, දතසං වදසදනත්ථ චක්ඛුන්ද්රියමූලදක නදය

යමකගණනාදවදිතබ්බා.යථාදචත්ථ, එවංසබ්බත්ථ.යානිපන නගහිතානි, 
දතසං වදසන යමකානි න ගදණතබ්බානි. ගදණන්දතන වා
දමො පුච්ඡාවදසන ගදණතබ්බානීති එවං තාව සබ්බවාදරසු
පාළිවවත්ථානදමවදවදිතබ්බං. 

පවත්තිවාරවණ්ණනා 

1-86. අත්ථවිනිච්ඡදය පදනත්ථ ඉෙං නයමුඛං – සචක්ඛුොනං න 

ඉත්ථීනන්ති බ්රහ්මපාරිසජ්ජාදීනඤ්දචව රූපීනං පුරිසනපුංසකානඤ්ච වදසන 

වුත්තං. දතසඤ්හි ඉත්ථින්ද්රියං නුප්පජ්ජති. සචක්ඛුොනං න පුරිසානන්ති
රූපීබ්රහ්මානඤ්දචව ඉත්ථිනපුංසකානඤ්ච වදසන වුත්තං. දතසඤ්හි

පුරිසින්ද්රියං නුප්පජ්ජති. අචක්ඛුොනං උපපජ්ජන්ොනං කෙසං ජීවිතින්ද්රියං

උප්පජ්ජතීති එකදවොකාරචතුදවොකාරකාමධාතුසත්දත සන්ධාය වුත්තං. 

සචක්ඛුොනං විනා කසොමනස්කසනාති උදපක්ඛාසහගතානං චතුන්නං 

මහාවිපාකපටිසන්ධීනං වදසන වුත්තං. සචක්ඛුොනං විනා උකපක්ඛායාති

දසොමනස්සසහගතපටිසන්ධිකානං වදසන වුත්තං. උකපක්ඛාය

අචක්ඛුොනන්ති අදහතුකපටිසන්ධිවදසන වුත්තං. අක තුොනන්ති
අදහතුකපටිසන්ධිචිත්දතනසද්ධිං සද්ධින්ද්රියාදීනංඅභාවදතොවුත්තං.තත්ථහි
එකන්දතදනව සද්ධාසතිපඤ්ඤාදයො නත්ථි. සමාධිවීරියානි පන

ඉන්ද්රියප්පත්තානි න දහොන්ති. සක තුොනං අචක්ඛුොනන්ති
ගබ්භදසයයකවදසන දචව අරූපීවදසන ච වුත්තං. අඤ්දඤො හි සදහතුදකො

අචක්ඛුදකො නාම නත්ථි. සචක්ඛුොනං අක තුොනන්ති අපාදය

ඔපපාතිකවදසන වුත්තං. සචක්ඛුොනං ඤාණවිප්පයුත්ොනන්ති කාමධාතුයං

දුදහතුකපටිසන්ධිකානංවදසනවුත්තං. සචක්ඛුොනංඤාණසම්පයුත්ොනන්ති
රූපීබ්රහ්මාදනො දචව කාමාවචරදෙවමනුස්දස ච සන්ධාය වුත්තං. 

ඤාණසම්පයුත්ොනං අචක්ඛුොනන්ති අරූපිදනො ච තිදහතුකගබ්භදසයයදක
චසන්ධායවුත්තං. 

190. ජීවිතින්ද්රියමූලදක විනා කසොමනස්කසනඋපපජ්ජන්ොනන්ති ද්දවපි

ජීවිතින්ද්රියානි සන්ධාය වුත්තං. පවත්කෙ කසොමනස්සවිප්පයුත්ෙචිත්ෙස්ස 

උප්පාෙක්ඛකණති අරූපජීවිතින්ද්රියං සන්ධාය වුත්තං. ඉමිනා නදයන 

සබ්බත්ථාපි පටිසන්ධිපවත්තිවදසන ජීවිතින්ද්රියදයොජනා දවදිතබ්බා. 
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දසොමනස්සින්ද්රියාදිමූලදකසුපිපටිසන්ධිපවත්තිවදසදනවත්දථොගදහතබ්දබො.
පටිදලොමනදය පනනිදරොධවාදර ච එදතසඤ්දචව අඤ්දඤසඤ්ච ධම්මානං
යථාලාභවදසනචුතිපටිසන්ධිපවත්දතසු තීසුපිඅනුප්පාෙනිදරොධාදවදිතබ්බා. 

281. අනාගතවාදර එකෙකනව භාකවනාති එදතන පුරිසභාදවදනව, 
අන්තරා ඉත්ථිභාවං අනාපජ්ජිත්වා පුරිසපටිසන්ධිග්ගහදණදනවාති අත්දථො. 

ෙතිචි භකව ෙස්කසත්වා පරිනිබ්බායිස්සන්තීතිකතිචි පටිසන්ධිදයො ගදහත්වා
ඉත්ථිභාවං අප්පත්වාව පරිනිබ්බායිස්සන්තීති අත්දථො. දුතියපුච්ඡායපි එදසව
නදයො. 

361. පච්චුප්පන්දනන අතීතවාදර සුද්ධාවාසානං උපපත්තිචිත්ෙස්ස 

භඞ්ගක්ඛකණ මනින්ද්රියඤ්ච නුප්පජ්ජිත්ථාති චිත්තයමදක විය 

උප්පාෙක්ඛණාතික්කමවදසන අත්ථං අග්ගදහත්වා තස්මිං භදව
අනුප්පන්නපුබ්බවදසන ගදහතබ්දබොති. ඉමිනා නයමුදඛන සබ්බස්මිම්පි
පවත්තිවාදරඅත්ථවිනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො. 

පවත්තිවාරවණ්ණනා. 

පරිඤ්ඤාවාරවණ්ණනා 

435-482. පරිඤ්ඤාවාදර පනචක්ඛුමූලකාදීසුඑකදමවචක්ඛුදසොතයමකං 
ෙස්සිතං. යස්මා පන දසසානිපි දලොකියඅබයාකතානි දචව

දලොකියඅබයාකතමිස්සකානි ච පරිඤ්දඤයයාදනව, තස්මා තානි
අනුපදිට්ඨානිපිඉමිනාවෙස්සිතානිදහොන්ති.යස්මා පනඅකුසලංඑකන්තදතො

පහාතබ්බදමව, එකන්තං කුසලං භාදවතබ්බදමව, දලොකුත්තරාබයාකතං 

සච්ඡිකාතබ්බං, තස්මා ‘‘දෙොමනස්සින්ද්රියං පජහතී’’ති 

‘‘අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං භාදවතී’’ති ‘‘අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං 
සච්ඡිකදරොතී’’ති වුත්තං. අඤ්ඤින්ද්රියං පන භාදවතබ්බම්පි අත්ථි 

සච්ඡිකාතබ්බම්පි, තං භාවනාවදසදනව ගහිතං. තත්ථ ද්කව පුග්ගලාති

සකොගාමිමග්ගසමඞ්ගීච, අරහත්තමග්ගසමඞ්ගීච.දතසුඑදකො සමුච්ඡින්දිතුං
අසමත්ථත්තා දෙොමනස්සින්ද්රියං න පජහති නාම. එදකො පහීනදෙොසත්තා 

චක්ඛුන්ද්රියංනපරිජානාතීතිඅනුප්පාෙංආපාදෙතුං අසමත්ථතායනපරිජානාති.
ඉමිනානදයනසබ්බවිස්සජ්ජදනසුඅත්දථො දවදිතබ්දබොති. 

පරිඤ්ඤාවාරවණ්ණනා. 

ඉන්ද්රියයමකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිගමනෙථා 
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එත්තාවතා ච– 

යස්දසොවාදෙඨත්වා, නිට්ඨිතකිච්චස්සකිච්චසම්පන්දනො; 

යුවතිජදනොපිඅතීදතො, සුවිහිතනියදමොයමස්සාණං. 

දෙවපරිසායමජ්දඣ, දෙවපුදරසබ්බදෙවදෙදවන; 

යමකංනාමපකාසිතං, යමාමලදලොදමනයංදතන. 

පාළිවවත්ථානවිධිං, පුච්ඡාවිස්සජ්ජදනචඅත්ථනයං; 

ෙස්දසතුංආරද්ධා, යමකඅට්ඨකථාමයාතස්ස. 

සා සුබහුඅන්තරාදය, දලොකම්හියථා අනන්තරාදයන; 

අයමජ්ජපඤ්චමත්දතහි, තන්තියාභාණවාදරහි. 

නිට්ඨංපත්තාඑවං, නිට්ඨානංපාපුණන්තුසබ්දබපි; 

හිතසුඛනිබ්බත්තිකරා, මදනොරථාසබ්බසත්තානන්ති. 

යමකප්පකරණ-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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නදමොතස්සභගවදතොඅරහදතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

දෙවාතිදෙදවො දෙවානං, දෙවොනවපූජිදතො, 

දෙසයිත්වාපකරණං, යමකංසුද්ධසංයදමො. 

අත්ථදතොධම්මදතොදචව, ගම්භීරස්සාථතස්සයං, 

අනන්තරංමහාවීදරො, සත්තමංඉසිසත්තදමො. 

පට්ඨානංනාමනාදමන, නාමරූපනිදරොධදනො, 
දෙදසසිඅතිගම්භීර-නයමණ්ඩිතදෙසනං. 

ඉොනි තස්සසම්පත්දතො, යස්මා සංවණ්ණනාක්කදමො, 

තස්මානංවණ්ණයිස්සාමි, තංසුණාථසමාහිතාති. 

පච්චයුද්කෙසවණ්ණනා 
සම්මාසම්බුද්දධන හි අනුදලොමපට්ඨාදන ද්වාවීසති තිදක නිස්සාය 

තිකපට්ඨානංනාමනිද්දිට්ඨං, සතංදුදකනිස්සායදුකපට්ඨානංනාමනිද්දිට්ඨං. 
තදතොපරංද්වාවීසතිතිදකගදහත්වා දුකසදතපක්ඛිපිත්වා දුකතිකපට්ඨානං
නාම ෙස්සිතං.තදතොපරංදුකසතංගදහත්වාද්වාවීසතියාතිදකසුපක්ඛිපිත්වා 
තිකදුකපට්ඨානං නාම ෙස්සිතං. තිදක පන තිදකසුදයව පක්ඛිපිත්වා
තිකතිකපට්ඨානං නාම ෙස්සිතං. දුදක ච දුදකසුදයව පක්ඛිපිත්වා
දුකදුකපට්ඨානංනාමෙස්සිතං.එවං– 

තිකඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුකංතිකඤ්දචවතිකංදුකඤ්ච; 

තිකංතිකඤ්දචවදුකංදුකඤ්ච, 

ඡ අනුකලොමම්හි නයාසුගම්භීරාති. 

පච්චනීයපට්ඨාදනපි ද්වාවීසතිතිදක නිස්සායතිකපට්ඨානංනාම.දුකසතං
නිස්සාය දුකපට්ඨානං නාම. ද්වාවීසති තිදක දුකසදත පක්ඛිපිත්වා
දුකතිකපට්ඨානං නාම. දුකසතං ද්වාවීසතියා තිදකසු පක්ඛිපිත්වා
තිකදුකපට්ඨානංනාම.තිදකතිදකසුදයවපක්ඛිපිත්වාතිකතිකපට්ඨානං නාම.
දුදක දුදකසුදයවපක්ඛිපිත්වා දුකදුකපට්ඨානංනාමාතිඑවං පච්චනීදයපිඡහි 
නදයහිපට්ඨානංනිද්දිට්ඨං.දතනවුත්තං– 
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‘‘තිකඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුකංතිකඤ්දචවතිකංදුකඤ්ච; 

තිකංතිකඤ්දචවදුකංදුකඤ්ච, 

ඡ පච්චනීයම්හි නයා සුගම්භීරා’’ති. 

තදතො පරං අනුදලොමපච්චනීදයපි එදතදනවුපාදයන ඡ නයා ෙස්සිතා.
දතනාහ– 

‘‘තිකඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුකංතිකඤ්දචවතිකංදුකඤ්ච; 

තිකංතිකඤ්දචවදුකංදුකඤ්ච, 

ඡ අනුකලොමපච්චනීයම්හි නයා සුගම්භීරා’’ති. 

තෙනන්තරං පච්චනීයානුදලොමම්හි එදතදහව ඡහි නදයහි නිද්දිට්ඨං. 
දතනාහ– 

‘‘තිකඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුකංතිකඤ්දචවතිකංදුකඤ්ච; 

තිකංතිකඤ්දචවදුකංදුකඤ්ච, 

ඡ පච්චනීයානුකලොමම්හි නයා සුගම්භීරා’’ති. 

එවං අනුදලොදම ඡ පට්ඨානානි, පච්චනීදය ඡ, අනුදලොමපච්චනීදය ඡ, 
පච්චනීයානුදලොදම ඡ පට්ඨානානීති ඉෙං
‘‘චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානසදමොධානපට්ඨානමහාපකරණං නාමා’’තිහිවුත්තං. 

තත්ථ දයසං චතුවීසතියා සමන්තපට්ඨානානං සදමොධානවදසදනතං 

චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානසදමොධානං පට්ඨානමහාපකරණං නාමාති වුත්තං, 
දතසඤ්දචව ඉමස්ස ච පකරණස්ස නාමත්දථො තාව එවං දවදිතබ්දබො.

දකනට්දඨන පට්ඨානන්ති? නානප්පකාරපච්චයට්දඨන. ‘ප-කාදරො’ හි 

නානප්පකාරත්ථං දීදපති, ඨානසද්දෙො පච්චයත්ථං.
ඨානාට්ඨානකුසලතාතිආදීසු හි පච්චදයො ඨානන්ති වුත්දතො. ඉති
නානප්පකාරානං පච්චයානං වදසන දෙසිතත්තා ඉදමසු චතුවීසතියා
පට්ඨාදනසු එදකකං පට්ඨානං නාම. ඉදමසං පන පට්ඨානානං සමූහදතො 
සබ්බම්දපතංපකරණංපට්ඨානන්තිදවදිතබ්බං. 

අපදරො නදයො – දකනට්දඨන පට්ඨානන්ති? විභජනට්දඨන.

‘‘පඤ්ඤාපනා පට්ඨපනාවිවරණාවිභජනාඋත්තානීකම්ම’’න්ති(ම.නි.1.371) 
ආගතට්ඨානස්මිඤ්හි විභජනට්දඨන පට්ඨානං පඤ්ඤායති. ඉති කුසලාදීනං



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

310 

පටුන 

ධම්මානං දහතුපච්චයාදිවදසන විභත්තත්තා ඉදමසු චතුවීසතියා පට්ඨාදනසු 
එදකකං පට්ඨානං නාම. ඉදමසං පන පට්ඨානානං සමූහදතො සබ්බම්දපතං
පකරණංපට්ඨානංනාමාතිදවදිතබ්බං. 

අපදරො නදයො – දකනට්දඨන පට්ඨානන්ති? පට්ඨිතත්දථන.

ගමනට්දඨනාති අත්දථො. ‘‘දගොට්ඨා පට්ඨිතගාදවො’’ති (ම. නි. 1.156) 

ආගතට්ඨානස්මිඤ්හිදයන පට්ඨාදනනපට්ඨිතගාදවොතිවුත්දතො, තංඅත්ථදතො
ගමනං දහොති. ඉති නාතිවිත්ථාරිතනදයසු ධම්මසඞ්ගණීආදීසු
අනිස්සඞ්ගගමනස්ස සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස දහතුපච්චයාදිදභෙභින්දනසු
කුසලාදීසු විත්ථාරිතනයලාභදතො නිස්සඞ්ගවදසන පවත්තගමනත්තා ඉදමසු
චතුවීසතියා පට්ඨාදනසු එදකකං පට්ඨානං නාම. ඉදමසං පන පට්ඨානානං
සමූහදතොසබ්බම්දපතංපකරණංපට්ඨානංනාමාතිදවදිතබ්බං. 

තත්ථ අනුදලොමම්හි තාව පඨමං තිකවදසන දෙසිතත්තා තිකපට්ඨානං

නාම. තස්ස පෙච්දඡදෙො – තිකානං පට්ඨානං එත්ථ අත්ථීති තිෙපට්ඨානං. 
තිකානං නානප්පකාරකා පච්චයා එතිස්සා දෙසනාය අත්ථීති අත්දථො.
දුතියවිකප්දපපිතිකානංපට්ඨානන්ත්දවවතිකපට්ඨානං. දහතුපච්චයාදිවදසන
තිකානං විභජනාති අත්දථො. තතියවිකප්දප දහතුපච්චයාදිදභෙභින්නතාය 
ලද්ධවිත්ථාරා තිකා එව පට්ඨානං තිකපට්ඨානං. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස 
නිස්සඞ්ගගමනභූමීති අත්දථො. දුකපට්ඨානාදීසුපි එදසව නදයො. එවං
අනුදලොදම ඡපට්ඨානානි විදිත්වා පච්චනීයාදීසුපි ඉමිනාවුපාදයන
දවදිතබ්බානි. 

යස්මා පදනතානි අනුදලොදම, පච්චනීදය, අනුදලොමපච්චනීදය, 

පච්චනීයානුදලොදමති සමන්තා ඡ ඡ හුත්වා චතුවීසති දහොන්ති; තස්මා
‘‘චතුවීසති සමන්තපට්ඨානානී’’ති වුච්චන්ති. ඉති ඉදමසං චතුවීසතියා 
ඛුද්ෙකපට්ඨානසඞ්ඛාතානං සමන්තපට්ඨානානං සදමොධානවදසදනතං 
චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානසදමොධානංපට්ඨානමහාපකරණංනාම. 

තං පදනතං දය තිකාෙදයො නිස්සාය නිද්දිට්ඨත්තා ‘‘තිකපට්ඨානං 

දුකපට්ඨානං…දප.… දුකදුකපට්ඨාන’’න්ති වුත්තං, දත අනාමසිත්වා දයසං
පච්චයානං වදසන දත තිකාෙදයො විභත්තා දත පච්චදය ෙස්දසතුං ආදිදතො

තාවස්ස මාතිකානික්දඛපවාදරො නාම වුත්දතො; පච්චයවිභඞ්ගවාදරොතිපි
තස්දසව නාමං. දසො උද්දෙසනිද්දෙසදතො දුවිදධො. තස්ස 

ක තුපච්චකයො…කප.…අවිගෙපච්චකයොතිඅයංඋද්දෙදසො. 

තත්ථ දහතුචදසොපච්චදයොචාති ක තුපච්චකයො. දහතුහුත්වාපච්චදයො, 
දහතුභාදවනපච්චදයොතිවුත්තං දහොති.ආරම්මණපච්චයාදීසුපිඑදසවනදයො.
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තත්ථ ක තූති වචනාවයවකාරණමූලානදමතං අධිවචනං. ‘‘පටිඤ්ඤා

දහතූ’’තිආදීසුහිදලොදකවචනාවයදවොදහතූති, වුච්චති.සාසදනපන ‘‘දය

ධම්මා දහතුප්පභවා’’තිආදීසු (මහාව. 60) කාරණං. ‘‘තදයො කුසලා දහතූ, 

තදයො අකුසලා දහතූ’’තිආදීසු (ධ. ස. 1059) මූලං දහතූති වුච්චති. තං ඉධ 

අධිප්දපතං. පච්චකයොතිඑත්ථපන අයං වචනත්දථො – පටිච්ච එතස්මා එතීති

පච්චදයො, අප්පච්චක්ඛාය නං වත්තතීති අත්දථො. දයො හි ධම්දමො යං ධම්මං

අප්පච්චක්ඛායතිට්ඨතිවාඋප්පජ්ජතිවා, දසොතස්සපච්චදයොතිවුත්තං දහොති. 

ලක්ඛණදතො පන උපකාරකලක්ඛදණො පච්චදයො, දයො හි ධම්දමො යස්ස 

ධම්මස්සඨිතියාවාඋප්පත්තියාවාඋපකාරදකොදහොති, දසොතස්සපච්චදයොති

වුච්චති. පච්චදයො, දහතු; කාරණංනිොනංසම්භදවො, පභදවොතිඅත්ථදතොඑකං, 

බයඤ්ජනදතො නානං. ඉති මූලට්දඨන දහතු, උපකාරකට්දඨන පච්චදයොති
සඞ්දඛපදතො මූලට්දඨන උපකාරදකො ධම්දමො දහතුපච්චදයො. දසො හි

සාලිආදීනං සාලිබීජාදීනි විය, මණිප්පභාදීනං විය ච මණිවණ්ණාෙදයො 
කුසලාදීනංකුසලාදිභාවසාධදකොතිආචරියානංඅධිප්පාදයො.එවංසන්දතපන
තංසමුට්ඨානරූදපසු දහතුපච්චයතා න සම්පජ්ජති. න හි දසො දතසං

කුසලාදිභාවං සාදධති, න ච පච්චදයො න දහොතීති. වුත්තඤ්දහතං ‘‘දහතූ
දහතුසම්පයුත්තකානංධම්මානංතංසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානංදහතුපච්චදයන
පච්චදයො’’ති.අදහතුකචිත්තානඤ්චවිනාඑදතන අබයාකතභාදවොසිද්දධො. 

සදහතුකානම්පි ච දයොනිදසොමනසිකාරාදිපටිබද්දධො කුසලාදිභාදවො න 
සම්පයුත්තදහතුපටිබද්දධො. යදි ච සම්පයුත්තදහතූසු සභාවදතොව

කුසලාදිභාදවොසියා, තංසම්පයුත්දතසුදහතුපටිබද්දධොඅදලොදභොකුසදලොවා

සියාඅබයාකදතොවා.යස්මාපන උභයථාපිදහොති, තස්මායථාසම්පයුත්දතසු, 
එවං දහතූසුපි කුසලාදිතා පරිදයසිතබ්බා. කුසලාදිභාවසාධනවදසන පන
දහතූනංමූලට්ඨංඅග්ගදහත්වාසුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනවදසන ගය්හමාදනන
කිඤ්චි විරුජ්ඣති. ලද්ධදහතුපච්චයා හි ධම්මා විරුළ්හමූලා විය පාෙපා ථිරා

දහොන්ති සුප්පතිට්ඨිතා, අදහතුකා පන තිලබීජකාදිදසවාලා විය න 
සුප්පතිට්ඨිතා. ඉති මූලට්දඨන උපකාරදකොති සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධදනන
උපකාරදකොධම්දමො දහතුපච්චදයොතිදවදිතබ්දබො. 

තදතො පදරසුආරම්මණවදසනඋපකාරදකොධම්දමො ආරම්මණපච්චකයො. 
දසො ‘‘රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා’’ති ආරභිත්වාපි ‘‘යං යං ධම්මං

ආරබ්භ දය දය ධම්මා උප්පජ්ජන්ති චිත්තදචතසිකා ධම්මා, දත දත ධම්මා
දතසං දතසං ධම්මානං ආරම්මණපච්චදයන පච්චදයො’’ති ඔසාපිතත්තා න
දකොචි ධම්දමො න දහොති. යථා හි දුබ්බදලො පුරිදසො ෙණ්ඩං වා රජ්ජුං වා

ආලම්බිත්වාව උට්ඨහති දචව තිට්ඨති ච, එවං චිත්තදචතසිකා ධම්මා



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

312 

පටුන 

රූපාදිආරම්මණංආරබ්දභව උප්පජ්ජන්තිදචවතිට්ඨන්තිච.තස්මාසබ්දබපි
චිත්තදචතසිකානං ධම්මානං ආරම්මණභූතා ධම්මා ආරම්මණපච්චදයොති
දවදිතබ්බා. 

දජට්ඨකට්දඨන උපකාරදකො ධම්දමො අධිපතිපච්චකයො. දසො
සහජාතාරම්මණවදසන දුවිදධො. තත්ථ ‘‘ඡන්ොධිපති ඡන්ෙසම්පයුත්තකානං
ධම්මානං තංසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අධිපතිපච්චදයන 
පච්චදයො’’තිආදිවචනදතො ඡන්ෙවීරියචිත්තවීමංසසඞ්ඛාතා චත්තාදරො ධම්මා 

සහජාතාධිපතිපච්චදයොතිදවදිතබ්බා, දනොචදඛොඑකදතො.යොහිඡන්ෙංධුරං

දජට්ඨකං කත්වා චිත්තං පවත්තති, තො ඡන්දෙොව අධිපති, න ඉතදර. එස

නදයොදසදසසුපි.යංපන ධම්මංගරුංකත්වාඅරූපධම්මාපවත්තන්ති, දසො
දනසංආරම්මණාධිපති.දතන වුත්තං–‘‘යංයංධම්මංගරුංකත්වාදයදය

ධම්මා උප්පජ්ජන්ති චිත්තදචතසිකා ධම්මා, දත දත ධම්මා දතසං දතසං
ධම්මානං අධිපතිපච්චදයනපච්චදයො’’ති. 

අනන්තරභාදවන උපකාරදකො ධම්දමො අනන්ෙරපච්චකයො. 

සමනන්තරභාදවන උපකාරදකො ධම්දමො සමනන්ෙරපච්චකයො. ඉෙඤ්ච
පච්චයද්වයං බහුධා පපඤ්චයන්ති. අයං පදනත්ථ සාදරො – දයො හි එස

චක්ඛුවිඤ්ඤාණානන්තරා මදනොධාතු, මදනොධාතුඅනන්තරා 

මදනොවිඤ්ඤාණධාතූතිආදි චිත්තනියදමො, දසො යස්මා පුරිමචිත්තවදසදනව

ඉජ්ඣති, න අඤ්ඤථා. තස්මා අත්තදනො අත්තදනො අනන්තරං අනුරූපස්ස
චිත්තුප්පාෙස්ස උප්පාෙනසමත්දථොවධම්දමොඅනන්තරපච්චදයො.දතදනවාහ–
‘‘අනන්තරපච්චදයොති චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු තංසම්පයුත්තකා ච ධම්මා
මදනොධාතුයා තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං අනන්තරපච්චදයන
පච්චදයො’’තිආදි. 

දයොඅනන්තරපච්චදයො, ස්දවවසමනන්තරපච්චදයො.බයඤ්ජනමත්තදමව 

දහත්ථ නානං, උපචයසන්තතිආදීසු විය, අධිවචනනිරුත්තිදුකාදීසු විය ච, 

අත්ථදතො පන නානං නත්ථි. යම්පි ‘‘අද්ධානන්තරතාය අනන්තරපච්චදයො, 

කාලානන්තරතාය සමනන්තරපච්චදයො’’ති ආචරියානං මතං, තං ‘‘නිදරොධා 
වුට්ඨහන්තස්ස දනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකුසලං ඵලසමාපත්තියා
සමනන්තරපච්චදයන පච්චදයො’’තිආදීහි විරුජ්ඣති. යම්පි තත්ථ වෙන්ති –

‘‘ධම්මානං සමුට්ඨාපනසමත්ථතානපරිහායති, භාවනාබදලනපනවාරිතත්තා

ධම්මා සමනන්තරං නුප්පජ්ජන්තී’’ති, තම්පි කාලානන්තරතාය අභාවදමව

සාදධති. භාවනාබදලන හි තත්ථ කාලානන්තරතා නත්ථීති, මයම්පි එතදෙව

වොම. යස්මා ච කාලානන්තරතා නත්ථි, තස්මා සමනන්තරපච්චයතා න
යුජ්ජති. කාලානන්තරතාය හි දතසං සමනන්තරපච්චදයො දහොතීති ලද්ධි.
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පටුන 

තස්මා අභිනිදවසං අකත්වා බයඤ්ජනමත්තදතොදවත්ථ නානාකරණං

පච්දචතබ්බං, න අත්ථදතො.කථං? නත්ථිඑදතසං අන්තරන්තිහි අනන්තරා.
සණ්ඨානාභාවදතොසුට්ඨු අනන්තරාතිසමනන්තරා. 

උප්පජ්ජමාදනො සහ උප්පජ්ජමානභාදවන උපකාරදකො ධම්දමො 

ස ජාෙපච්චකයො, පකාසස්ස පදීදපො විය. දසො අරූපක්ඛන්ධාදිවදසන 
ඡබ්බිදධො දහොති. යථාහ – චත්තාදරො ඛන්ධා අරූපිදනො අඤ්ඤමඤ්ඤං
සහජාතපච්චදයන පච්චදයො. චත්තාදරො මහාභූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං…දප.…
ඔක්කන්තික්ඛදණ නාමරූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං…දප.… චිත්තදචතසිකා ධම්මා
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං…දප.… මහාභූතා උපාොරූපානං…දප.…

රූපිදනොධම්මාඅරූපීනංධම්මානංකිඤ්චිකාදල සහජාතපච්චදයනපච්චදයො; 
කිඤ්චිකාදලනසහජාතපච්චදයනපච්චදයොති.ඉෙංහෙයවත්ථුදමව සන්ධාය
වුත්තං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤං උප්පාෙනුපත්ථම්භනභාදවන උපකාරදකො ධම්දමො 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො. අඤ්ඤමඤ්ඤුපත්ථම්භකං තිෙණ්ඩං විය. දසො 
අරූපක්ඛන්ධාදිවදසනතිවිදධොදහොති.යථාහ –චත්තාදරොඛන්ධාඅරූපිදනො 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයන පච්චදයො. චත්තාදරො මහාභූතා…දප.…
ඔක්කන්තික්ඛදණනාමරූපං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයනපච්චදයොති. 

අධිට්ඨානාකාදරන නිස්සයාකාදරන ච උපකාරදකො ධම්දමො 

නිස්සයපච්චකයො, තරුචිත්තකම්මාදීනං පථවීපටාෙදයො විය. දසො ‘‘චත්තාදරො
ඛන්ධා අරූපිදනො අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සයපච්චදයන පච්චදයො’’ති එවං
සහජාදත වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො. ඡට්දඨො පදනත්ථ දකොට්ඨාදසො

‘‘චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා, දසොත ානජිව්හාකායායතනං
කායවිඤ්ඤාණධාතුයා තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං නිස්සයපච්චදයන

පච්චදයො.යංරූපංනිස්සායමදනොධාතු චමදනොවිඤ්ඤාණධාතුචවත්තන්ති, 
තං රූපං මදනොධාතුයා ච මදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ච තංසම්පයුත්තකානඤ්ච
ධම්මානංනිස්සයපච්චදයනපච්චදයො’’ති එවංවිභත්දතො. 

උපනිස්සයපච්චකයොතිඉධපනඅයංතාව වචනත්දථො–තෙධීනවුත්තිතාය

අත්තදනොඵදලනනිස්සිදතො, නපටික්ඛිත්දතොතිනිස්සදයො. යථාපනභුදසො

ආයාදසො උපායාදසො, එවං භුදසො නිස්සදයො උපනිස්සදයො.
බලවකාරණස්දසතං අධිවචනං. තස්මා බලවකාරණභාදවන උපකාරදකො

ධම්දමො උපනිස්සයපච්චදයොති දවදිතබ්දබො. දසො ආරම්මණූපනිස්සදයො, 
අනන්තරූපනිස්සදයොපකතූපනිස්සදයොතිතිවිදධොදහොති.තත්ථ‘‘ොනං ෙත්වා

සීලං සමාදියිත්වා උදපොසථකම්මං කත්වා තං ගරුං කත්වා පච්චදවක්ඛති, 

පුබ්දබ සුචිණ්ණානි ගරුං කත්වා පච්චදවක්ඛති, ඣානා වුට්ඨහිත්වාඣානං
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ගරුං කත්වාපච්චදවක්ඛති, දසක්ඛාදගොත්රභුංගරුංකත්වාපච්චදවක්ඛන්ති, 

දවොොනං ගරුං කත්වා පච්චදවක්ඛන්ති, දසක්ඛා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං

ගරුං කත්වා පච්චදවක්ඛන්තී’’ති එවමාදිනා නදයන ආරම්මණූපනිස්සකයො 
තාව ආරම්මණාධිපතිනා සද්ධිං නානත්තං අකත්වා විභත්දතො. තත්ථ යං

ආරම්මණං ගරුං කත්වා චිත්තදචතසිකා උප්පජ්ජන්ති, තං නියමදතො දතසං

ආරම්මදණසු බලවාරම්මණං දහොති. ඉති ගරුකාතබ්බමත්තට්දඨන

ආරම්මණාධිපති, බලවකාරණට්දඨන ආරම්මණූපනිස්සදයොති එවදමදතසං
නානත්තංදවදිතබ්බං. 

අනන්ෙරූපනිස්සකයොපි ‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා ඛන්ධා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං කුසලානං ඛන්ධානං උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයො’’තිආදිනා
නදයන අනන්තරපච්චදයන සද්ධිං නානත්තං අකත්වාව විභත්දතො. 
මාතිකානික්දඛදප පන දනසං ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු තංසම්පයුත්තකා ච
ධම්මා මදනොධාතුයා තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං අනන්තරපච්චදයන
පච්චදයො’’තිආදිනා නදයන අනන්තරස්ස ච ‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා
පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කුසලානං ධම්මානං උපනිස්සයපච්චදයන
පච්චදයො’’තිආදිනා නදයන උපනිස්සයස්ස චආගතත්තා නික්දඛපවිදසදසො 

අත්ථි, දසොපි අත්ථදතො එකීභාවදමව ගච්ඡති. එවං සන්දතපි අත්තදනො
අත්තදනො අනන්තරං අනුරූපස්ස චිත්තුප්පාෙස්ස පවත්තනසමත්ථතාය
අනන්තරතා පුරිමචිත්තස්ස ච පච්ඡිමචිත්තුප්පාෙදන බලවතාය
අනන්තරූපනිස්සයතා දවදිතබ්බා. යථා හි දහතුපච්චයාදීසු කඤ්චි ධම්මං

විනාපි චිත්තං උප්පජ්ජති, න එවං අනන්තරචිත්තං, විනා චිත්තස්ස උප්පත්ති

නාමඅත්ථි, තස්මාබලවපච්චදයොදහොති.ඉතිඅත්තදනො අත්තදනොඅනන්තරං

අනුරූපචිත්තුප්පාෙවදසන අනන්තරපච්චදයො, බලවකාරණවදසන 
අනන්තරූපනිස්සදයොතිඑවදමදතසංනානත්තංදවදිතබ්බං. 

පෙතූපනිස්සකයො පන පකදතො උපනිස්සදයො පකතූපනිස්සදයො. පකදතො

නාම අත්තදනො සන්තාදන නිප්ඵාදිදතො වා සද්ධාසීලාදි; උපදසවිදතො වා

උතුදභොජනාදි. පකතියාදයව වා උපනිස්සදයො පකතූපනිස්සදයො, 
ආරම්මණානන්තදරහි අසම්මිස්දසොති අත්දථො. තස්ස ‘‘පකතූපනිස්සදයො –

සද්ධං උපනිස්සාය ොනං දෙති, සීලං සමාදියති, උදපොසථකම්මං කදරොති, 

ඣානං උප්පාදෙති, විපස්සනං උප්පාදෙති, මග්ගං උප්පාදෙති, අභිඤ්ඤං

උප්පාදෙති, සමාපත්තිං උප්පාදෙති, සීලං… සුතං… චාගං… පඤ්ඤං
උපනිස්සාය ොනං දෙති…දප.… සමාපත්තිං උප්පාදෙති. සද්ධා… සීලං…
සුතං… චාදගො… පඤ්ඤා සද්ධාය… සීලස්ස… සුතස්ස… චාගස්ස… 

පඤ්ඤාය උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයො’’තිආදිනා නදයන
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අදනකප්පකාරදකොපදභදෙොදවදිතබ්දබො. ඉතිඉදමසද්ධාෙදයොපකතාදචව
බලවකාරණට්දඨනඋපනිස්සයාචාතිපකතූපනිස්සදයොති. 

පඨමතරං උප්පජ්ජිත්වා වත්තමානභාදවන උපකාරදකො ධම්දමො 

පුකරජාෙපච්චකයො. දසො පඤ්චද්වාදර වත්ථාරම්මණහෙයවත්ථුවදසන 

එකාෙසවිදධො දහොති. යථාහ – චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා 
තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං පුදරජාතපච්චදයන පච්චදයො. දසොත…

 ාන… ජිව්හා… කායායතනං, රූපායතනං, සද්ෙ… ගන්ධ… රස…

දඵොට්ඨබ්බායතනං, කායවිඤ්ඤාණධාතුයා තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං
පුදරජාතපච්චදයන පච්චදයො. රූපසද්ෙගන්ධරසදඵොට්ඨබ්බායතනං
මදනොධාතුයාතංසම්පයුත්තකානඤ්චධම්මානං පුදරජාතපච්චදයනපච්චදයො.

යංරූපංනිස්සායමදනොධාතුචමදනොවිඤ්ඤාණධාතුච වත්තන්ති, තංරූපං

මදනොධාතුයාතංසම්පයුත්තකානඤ්චධම්මානංපුදරජාතපච්චදයන පච්චදයො, 
මදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං කිඤ්චි කාදල 

පුදරජාතපච්චදයන පච්චදයො, කිඤ්චි කාදල න පුදරජාතපච්චදයන
පච්චදයොති. 

පුදරජාතානං රූපධම්මානං උපත්ථම්භකට්දඨන උපකාරදකො

අරූපධම්දමො පච්ඡාජාෙපච්චකයො, ගිජ්ඣදපොතකසරීරානං ආහාරාසාදචතනා
විය.දතන වුත්තං–‘‘පච්ඡාජාතාචිත්තදචතසිකාධම්මාපුදරජාතස්සඉමස්ස
කායස්ස පච්ඡාජාතපච්චදයනපච්චදයො’’ති. 

ආදසවනට්දඨන අනන්තරානං පගුණබලවභාවාය උපකාරදකො ධම්දමො 

ආකසවනපච්චකයො, ගන්ථාදීසු පුරිමාපුරිමාභිදයොදගො විය. දසො 
කුසලාකුසලකිරියජවනවදසනතිවිදධො දහොති. යථාහ – පුරිමා පුරිමා කුසලා
ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කුසලානං ධම්මානං ආදසවනපච්චදයන

පච්චදයො. පුරිමා පුරිමා අකුසලා…දප.… කිරියාබයාකතා ධම්මා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානංකිරියාබයාකතානං ධම්මානංආදසවනපච්චදයනපච්චදයොති. 

චිත්තපදයොගසඞ්ඛාදතන කිරියාභාදවන උපකාරදකො ධම්දමො 

ෙම්මපච්චකයො. දසොනානාක්ඛණිකායදචවකුසලාකුසලදචතනායසහජාතාය
ච සබ්බායපිදචතනායවදසනදුවිදධොදහොති.යථාහ –කුසලාකුසලංකම්මං
විපාකානංඛන්ධානං කටත්තාචරූපානංකම්මපච්චදයනපච්චදයො.දචතනා
සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං කම්මපච්චදයන
පච්චදයොති. 

නිරුස්සාහසන්තභාදවන නිරුස්සාහසන්තභාවාය උපකාරදකො

විපාකධම්දමො විපාෙපච්චකයො. දසොපවත්දතචිත්තසමුට්ඨානානං, පටිසන්ධියං 
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කටත්තාච රූපානං, සබ්බත්ථචසම්පයුත්තධම්මානං විපාකපච්චදයොදහොති.

යථාහ – විපාකාබයාකදතො එදකො ඛන්දධො තිණ්ණං ඛන්ධානං, 

චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං, විපාකපච්චදයන පච්චදයො…දප.…
පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකාබයාකදතො එදකො ඛන්දධො…දප.… ද්දව ඛන්ධා
ද්වින්නං ඛන්ධානං කටත්තා ච රූපානං විපාකපච්චදයන පච්චදයො. ඛන්ධා
වත්ථුස්සවිපාකපච්චදයනපච්චදයොති. 

රූපාරූපානං උපත්ථම්භකට්දඨන උපකාරකා චත්තාදරො ආහාරා 

ආ ාරපච්චකයො. යථාහ – කබළීකාදරො ආහාදරො ඉමස්ස කායස්ස
ආහාරපච්චදයන පච්චදයො. අරූපිදනො ආහාරා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං
තංසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ආහාරපච්චදයන පච්චදයොති. පඤ්හාවාදර පන
‘‘පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකාබයාකතා ආහාරා සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං
කටත්තාචරූපානංආහාරපච්චදයනපච්චදයො’’තිපි වුත්තං. 

අධිපතියට්දඨන උපකාරකා ඉත්ථින්ද්රියපුරිසින්ද්රියවජ්ජා වීසතින්ද්රියා 

ඉන්ද්රියපච්චකයො. තත්ථ චක්ඛුන්ද්රියාෙදයො පඤ්ච අරූපධම්මානංදයව, දසසා

රූපාරූපානං පච්චයා දහොන්ති. යථාහ – චක්ඛුන්ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා, 
දසොත…  ාන… ජිව්හා… කායින්ද්රියං කායවිඤ්ඤාණධාතුයා
තංසම්පයුත්තකානඤ්චධම්මානංඉන්ද්රියපච්චදයනපච්චදයො. රූපජීවිතින්ද්රියං
කටත්තාරූපානං ඉන්ද්රියපච්චදයන පච්චදයො. අරූපිදනො ඉන්ද්රියා
සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තංසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චදයන 

පච්චදයොති. පඤ්හාවාදර පන ‘‘පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකාබයාකතා ඉන්ද්රියා 
සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං කටත්තා ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චදයන
පච්චදයො’’තිපි වුත්තං. 

උපනිජ්ඣායනට්දඨන උපකාරකානි ඨදපත්වා ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාදණසු
කායිකසුඛදුක්ඛදවෙනාද්වයං සබ්බානිපි කුසලාදිදභොනි සත්ත ඣානඞ්ගානි 

ඣානපච්චකයො. යථාහ – ඣානඞ්ගානි ඣානසම්පයුත්තකානං ධම්මානං
තංසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං ඣානපච්චදයන පච්චදයොති. පඤ්හාවාදර පන
පටිසන්ධික්ඛදණවිපාකාබයාකතානිඣානඞ්ගානිසම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං
කටත්තාචරූපානංඣානපච්චදයනපච්චදයො’’තිපිවුත්තං. 

යදතො තදතො වා නියයානට්දඨන උපකාරකානි කුසලාදිදභොනි ද්වාෙස 

මග්ගඞ්ගානි මග්ගපච්චකයො. යථාහ – ‘‘මග්ගඞ්ගානි මග්ගසම්පයුත්තකානං
ධම්මානං තංසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං මග්ගපච්චදයන පච්චදයො’’ති.
පඤ්හාවාදර පන ‘‘පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකාබයාකතානි මග්ගඞ්ගානි 
සම්පයුත්තකානංඛන්ධානංකටත්තාචරූපානං මග්ගපච්චදයන පච්චදයො’’ති
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වුත්තං. න එදත පන ද්දවපි ඣානමග්ගපච්චයා යථාසඞ්ඛයං 
ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණාදහතුකචිත්දතසුලබ්භන්තීතිදවදිතබ්බා. 

එකවත්ථුකඑකාරම්මණඑකුප්පාදෙකනිදරොධසඞ්ඛාදතන

සම්පයුත්තභාදවන උපකාරකා අරූපධම්මා සම්පයුත්ෙපච්චකයො. යථාහ –
‘‘චත්තාදරො ඛන්ධා අරූපිදනො අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්පයුත්තපච්චදයන
පච්චදයො’’ති. 

එකවත්ථුකාදිභාවානුපගදමන උපකාරකා රූපිදනො ධම්මා අරූපීනං, 

අරූපිදනො ධම්මා රූපීනං විප්පයුත්ෙපච්චකයන පච්චදයො. දසො 
සහජාතපච්ඡාජාතපුදරජාතවදසනතිවිදධො දහොති. වුත්තඤ්දහතං – සහජාතා
කුසලා ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො.
පච්ඡාජාතාකුසලාඛන්ධා පුදරජාතස්සඉමස්සකායස්සවිප්පයුත්තපච්චදයන
පච්චදයොති. අබයාකතපෙස්ස පන සහජාතවිභඞ්දග ‘‘පටිසන්ධික්ඛදණ
විපාකාබයාකතා ඛන්ධා කටත්තාරූපානං විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො.

ඛන්ධාවත්ථුස්ස, වත්ථුඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චදයනපච්චදයො’’තිවුත්තං.
පුදරජාතං පන චක්ඛුන්ද්රියාදිවත්ථුවදසදනව දවදිතබ්බං. යථාහ – පුදරජාතං
චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස…දප.… කායායතනං කායවිඤ්ඤාණස්ස
විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො. වත්ථු විපාකාබයාකතානං කිරියාබයාකතානං

ඛන්ධානං වත්ථු කුසලානං ඛන්ධානං, වත්ථු අකුසලානං ඛන්ධානං
විප්පයුත්තපච්චදයනපච්චදයොති. 

පච්චුප්පන්නලක්ඛදණන අත්ථිභාදවන තාදිසස්දසව ධම්මස්ස 

උපත්ථම්භකට්දඨන උපකාරදකො ධම්දමො අත්ථිපච්චකයො. තස්ස 
අරූපක්ඛන්ධමහාභූතනාමරූපචිත්තදචතසිකමහාභූතායතනවත්ථුවදසන
සත්තධා මාතිකා නික්ඛිත්තා. යථාහ – චත්තාදරො ඛන්ධා අරූපිදනො

අඤ්ඤමඤ්ඤංඅත්ථිපච්චදයනපච්චදයො; චත්තාදරොමහාභූතාඅඤ්ඤමඤ්ඤං, 

ඔක්කන්තික්ඛදණ නාමරූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං, චිත්තදචතසිකා ධම්මා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං මහාභූතා උපාොරූපානං, චක්ඛායතනං 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා…දප.… කායායතනං…දප.… රූපායතනං…දප.…
දඵොට්ඨබ්බායතනං කායවිඤ්ඤාණධාතුයා තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං
අත්ථිපච්චදයන පච්චදයො. රූපායතනං…දප.… දඵොට්ඨබ්බායතනං
මදනොධාතුයාතංසම්පයුත්තකානඤ්චධම්මානං අත්ථිපච්චදයනපච්චදයො.යං

රූපං නිස්සාය මදනොධාතු ච මදනොවිඤ්ඤාණධාතු ච වත්තන්ති, තං රූපං
මදනොධාතුයා ච මදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ච තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං 

අත්ථිපච්චදයන පච්චදයොති. පඤ්හාවාදර පන සහජාතං, පුදරජාතං, 

පච්ඡාජාතං, ආහාරං, ඉන්ද්රියන්තිපි නික්ඛිපිත්වා සහජාදත තාව ‘‘එදකො
ඛන්දධො තිණ්ණං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං අත්ථිපච්චදයන
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පච්චදයො’’තිආදිනා නදයන නිද්දෙදසො කදතො. පුදරජාදත පුදරජාතානං
චක්ඛාදීනං වදසන නිද්දෙදසො කදතො. පච්ඡාජාදත පුදරජාතස්ස ඉමස්ස
කායස්ස පච්ඡාජාතානං චිත්තදචතසිකානං පච්චයවදසන නිද්දෙදසො කදතො.
ආහාරින්ද්රිදයසුපන‘‘කබළීකාදරොආහාදරොඉමස්සකායස්ස අත්ථිපච්චදයන
පච්චදයො.රූපජීවිතින්ද්රියංකටත්තාරූපානංඅත්ථිපච්චදයන පච්චදයො’’තිඑවං
නිද්දෙදසොකදතොති. 

අත්තදනො අනන්තරං උප්පජ්ජමානානං අරූපධම්මානං පවත්තිඔකාසස්ස 

ොදනනඋපකාරකාසමනන්තරනිරුද්ධාඅරූපධම්මා නත්ථිපච්චකයො. යථාහ–
සමනන්තරනිරුද්ධාචිත්තදචතසිකාධම්මාපටුප්පන්නානංචිත්තදචතසිකානං 
ධම්මානංනත්ථිපච්චදයනපච්චදයොති. 

දත එව විගතභාදවන උපකාරකත්තා විගෙපච්චකයො. යථාහ –
සමනන්තරවිගතා චිත්තදචතසිකා ධම්මා පටුප්පන්නානං චිත්තදචතසිකානං
ධම්මානංවිගතපච්චදයනපච්චදයොති. 

අත්ථිපච්චයධම්මා එව අවිගතභාදවන උපකාරකත්තා අවිගෙපච්චකයොති
දවදිතබ්බා. දෙසනාවිලාදසනපනතථා විදනතබ්බදවදනයයවදසනවා අයං

දුදකොවුත්දතො; සදහතුකදුකංවත්වාපි දහතුසම්පයුත්තදුදකොවියාති. 

ඉදමසුපනචතුවීසතියාපච්චදයසුඅසම්දමොහත්ථං– 

ධම්මදතො කාලදතොදචව, නානප්පකාරදභෙදතො; 

පච්චයුප්පන්නදතොදචව, විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

තත්ථ ධම්මකෙොති – ඉදමසු හි පච්චදයසු දහතුපච්චදයො තාව
නාමරූපධම්දමසු නාමධම්දමකදෙදසො. ආරම්මණපච්චදයො සද්ධිං 
පඤ්ඤත්තියා ච අභාදවන සබ්දබපි නාමරූපධම්මා. අධිපතිපච්චදය

සහජාතාධිපති නාමධම්දමකදෙදසො, තථා කම්මඣානමග්ගපච්චයා.
ආරම්මණාධිපති සබ්දබපි ගරුකාතබ්බා ආරම්මණධම්මා.
අනන්තරසමනන්තරපච්ඡාජාතආදසවනවිපාකසම්පයුත්තනත්ථිවිගතපච්චයා 
නාමධම්මාව. නිබ්බානස්ස අසඞ්ගහිතත්තා නාමධම්දමකදෙදසොතිපි වත්තුං
වට්ටති. පුදරජාතපච්චදයො රූදපකදෙදසො. දසසා යථාලාභවදසන
නාමරූපධම්මාතිඑවංතාදවත්ථධම්මදතො විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

ොලකෙොති – 

පච්චුප්පන්නාවදහොන්දතත්ථ, පච්චයාෙසපඤ්චච; 

අතීතාඑවපඤ්දචදකො, දතකාදලද්දවපිනිස්සිදතො; 
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තදයොතිකාලිකාදචව, විමුත්තාචාපිකාලදතොති. 

එදතසු හි දහතුපච්චදයො 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයපුදරජාතපච්ඡාජාතවිපාකආහාරඉන්ද්රියඣානමග්
ගසම්පයුත්තවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චදයොති ඉදම පන්නරස පච්චයා
පච්චුප්පන්නධම්මාව දහොන්ති. අනන්තරපච්චදයො 
සමනන්තරආදසවනනත්ථිවිගතපච්චදයොතිඉදමපඤ්ච අතීතාදයවදහොන්ති.

එදකොපන කම්මපච්චදයො, දසොපච්චුප්පන්නාතීදතද්දවපිකාදලනිස්සිදතො
දහොති.දසසා ආරම්මණපච්චදයොඅධිපතිපච්චදයොඋපනිස්සයපච්චදයොතිඉදම

තදයො පච්චයා දතකාලිකාපි දහොන්ති, පඤ්ඤත්තියා සද්ධිං නිබ්බානස්ස
සඞ්ගහිතත්තා කාලවිමුත්තාපීති. එවදමත්ථ කාලදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබො
විනිච්ඡදයො. 

නානප්පොරකභෙකෙො පච්චයුප්පන්නකෙොති ඉදමසං පන ද්වින්නං පොනං
අත්දථොනිද්දෙසවාදරආවිභවිස්සතීති. 

පච්චයුද්දෙසවණ්ණනා. 

පච්චයනිද්කෙකසො 

1. දහතුපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

1. ඉොනි සබ්දබපි දත පච්චදය උද්දිට්ඨපටිපාටියා නිද්දිසිත්වා ෙස්දසතුං 

ක තුපච්චකයොති ක තූ ක තුසම්පයුත්ෙොනං ධම්මානං ෙංසමුට්ඨානානඤ්ච

රූපානං ක තුපච්චකයන පච්චකයොතිආදිමාහ. තත්ථ ක තුපච්චකයොති
චතුවීසතියා පච්චදයසු නික්ඛිත්තපටිපාටියා සබ්බපඨමං භාදජතබ්බස්ස
පදුද්ධාදරො. දසසපච්චදයසුපි ඉමිනාව නදයන පඨමං භාදජතබ්බපෙං 
උද්ධරිත්වා විස්සජ්ජනං කතන්ති දවදිතබ්බං. අයං පදනත්ථ සම්බන්දධො –

දයො පච්චයුද්දෙදස දහතුපච්චදයොති උද්දිට්දඨො, දසො නිද්දෙසදතො ‘‘දහතූ 
දහතුසම්පයුත්තකානංධම්මානංතංසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංදහතුපච්චදයන

පච්චදයො’’ති එවං දවදිතබ්දබො. ඉමිනා උපාදයන සබ්බපච්චදයසු
භාදජතබ්බස්ස පෙස්සවිස්සජ්ජදනනසද්ධිංසම්බන්දධොදවදිතබ්දබො. 

ඉොනි ක තූක තුසම්පයුත්ෙොනන්ති එත්ථ‘‘දහතුසම්පයුත්තකාන’’න්ති

අවත්වා ‘‘දහතූ දහතුසම්පයුත්තකාන’’න්ති කස්මා වුත්තන්ති? පච්චයස්ස
දචව පච්චයුප්පන්නානඤ්ච වවත්ථාපනදතො. දහතුසම්පයුත්තකානන්ති හි
වුත්දත දහතුනා සම්පයුත්තකානං දහතුපච්චදයන පච්චදයොති අත්දථො
භදවයය. එවං සන්දත අසුදකො නාම ධම්දමො දහතුපච්චදයන පච්චදයොති 

පච්චයවවත්ථානං න පඤ්ඤාදයයය. අථාපි දහතුනා සම්පයුත්තකානං 
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දහතුසම්පයුත්තකානන්ති අත්ථං අග්ගදහත්වාව දයසං දකසඤ්චි

සම්පයුත්තකානං දහතූ දහතුපච්චදයන පච්චදයොති අත්දථො භදවයය, එවං

සන්දත දහතුනා විප්පයුත්තා චක්ඛුවිඤ්ඤාණාෙදයොපි සම්පයුත්තකාදයව, 
දහතුනා සම්පයුත්තා කුසලාෙදයොපි. තත්ථ අයං දහතු අසුකස්ස නාම
සම්පයුත්තකධම්මස්සපච්චදයොතිපච්චයුප්පන්නවවත්ථානංන පඤ්ඤාදයයය.
තස්මා පච්චයඤ්දචව පච්චයුප්පන්නඤ්ච වවත්ථාදපන්දතො ‘‘දහතූ 
දහතුසම්පයුත්තකාන’’න්ති ආහ. තස්සත්දථො – දහතුසම්පයුත්තකානං

කුසලාදිධම්මානං දයොදහතුසම්පයුත්තදකො, දසොදහතුපච්චදයනපච්චදයොති.

තත්රාපි ‘‘පච්චදයො’’ති අවත්වා ‘‘දහතුපච්චදයනා’’ති වචනං දහතුදනො
අඤ්ඤථා පච්චයභාවපටිදසධනත්ථං. අයඤ්හි දහතු දහතුපච්චදයනාපි

පච්චදයො දහොති, සහජාතාදිපච්චදයනාපි. තත්රාස්ස ය්වායං 

සහජාතාදිපච්චයවදසන අඤ්ඤථාපි පච්චයභාදවො, තස්ස පටිදසධනත්ථං
දහතුපච්චදයනාති වුත්තං. එවං සන්දතපි ‘‘තංසම්පයුත්තකාන’’න්ති අවත්වා

කස්මා ‘‘දහතුසම්පයුත්තකාන’’න්තිවුත්තන්ති? නිද්දිසිතබ්බස්සඅපාකටත්තා. 

තංසම්පයුත්තකානන්තිහිවුත්දතදයනදතතංසම්පයුත්තකානාමදහොන්ති, 
අයං නාම දසොති නිද්දිසිතබ්දබො අපාකදටො. තස්ස අපාකටත්තා දයන 

සම්පයුත්තා දත තංසම්පයුත්තකාති වුච්චන්ති, තං සරූපදතොව ෙස්දසතුං 

‘‘දහතුසම්පයුත්තකාන’’න්තිවුත්තං. 

ෙංසමුට්ඨානානන්ති එත්ථ පන නිද්දිසිතබ්බස්ස පාකටත්තා තං-ගහණං
කතං. අයඤ්දහත්ථ අත්දථො – දත දහතූ දචව දහතුසම්පයුත්තකා ච ධම්මා

සමුට්ඨානං එදතසන්ති තංසමුට්ඨානානි. දතසං තංසමුට්ඨානානං, දහතුදතො
දචව දහතුසම්පයුත්තධම්දමහි ච නිබ්බත්තානන්ති අත්දථො. ඉමිනා

චිත්තසමුට්ඨානරූපං ගණ්හාති. කිං පන තං චිත්තදතො අඤ්දඤනපි

සමුට්ඨාතීති? ආම, සමුට්ඨාති.සබ්දබපිහිචිත්තදචතසිකාඑකදතොහුත්වා රූපං
සමුට්ඨාදපන්ති. දලොකියධම්මදෙසනායං පන චිත්තස්ස අධිකභාවදතො
තථාවිධංරූපං චිත්තසමුට්ඨානන්තිවුච්චති.දතදනවාහචිත්තදචතසිකාධම්මා
චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානංසහජාතපච්චදයනපච්චදයොති. 

යදි එවං ඉධාපි ‘‘තංසමුට්ඨානාන’’න්ති අවත්වා චිත්තසමුට්ඨානානන්ති

කස්මා න වුත්තන්ති? අචිත්තසමුට්ඨානානම්පි සඞ්ගණ්හනදතො.
පඤ්හාවාරස්මිඤ්හි ‘‘පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකාබයාකතා දහතූ 
සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං කටත්තා ච රූපානං දහතුපච්චදයන පච්චදයොති
ආගතං’’. තස්ස සඞ්ගණ්හනත්ථං ඉධ චිත්තසමුට්ඨානානන්ති අවත්වා
තංසමුට්ඨානානන්ති වුත්තං. තස්සත්දථො – චිත්තජරූපං අජනයමානාපි දත
දහතූ දහතුසම්පයුත්තකා ධම්මා සහජාතාදිපච්චයවදසන සමුට්ඨානං
එදතසන්ති තංසමුට්ඨානානි. දතසං තංසමුට්ඨානානං පවත්දත චිත්තජානං
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පටුන 

පටිසන්ධියඤ්චකටත්තාරූපානම්පි දහතූදහතුපච්චදයනපච්චදයොති. ඉමිනා
උපාදයන අඤ්දඤසුපි තංසමුට්ඨානානන්ති ආගතට්ඨාදනසු අත්දථො
දවදිතබ්දබො. 

කස්මා පනායං දහතු පටිසන්ධියදමව කටත්තාරූපානං දහතුපච්චදයො 

දහොති, න පවත්දතති? පටිසන්ධියං කම්මජරූපානං චිත්තපටිබද්ධවුත්තිතාය. 

පටිසන්ධියඤ්හි කම්මජරූපානං චිත්තපටිබද්ධා පවත්ති, චිත්තවදසන
උප්පජ්ජන්ති දචවතිට්ඨන්තිච.තස්මිඤ්හිඛදණචිත්තංචිත්තජරූපංජදනතුං

නසක්දකොති, තානිපි විනාචිත්දතනඋප්පජ්ජිතුංවාඨාතුංවානසක්දකොන්ති.

දතදනවාහ – ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, තස්මිං පතිට්ඨිදත විඤ්ඤාදණ

නාමරූපස්ස අවක්කන්ති දහොතී’’ති (සං. නි. 2.39). පවත්තියං පන දතසං

චිත්දත විජ්ජමාදනපි කම්මපටිබද්ධාව පවත්ති, න චිත්තපටිබද්ධා.
අවිජ්ජමාදනචාපිචිත්දතනිදරොධසමාපන්නානං උප්පජ්ජන්තිදයව. 

කස්මා පන පටිසන්ධික්ඛදණ චිත්තං චිත්තජරූපං ජදනතුං න 

සක්දකොතීති? කම්මදවගක්ඛිත්තතාය දචව අප්පතිට්ඨිතවත්ථුතාය ච
දුබ්බලත්තා. තඤ්හි තො කම්මදවගක්ඛිත්තං අපුදරජාතවත්ථුකත්තා ච 
අප්පතිට්ඨිතවත්ථුකන්තිදුබ්බලංදහොති.තස්මාපපාදතපතිතමත්දතොපුරිදසො

කිඤ්චි සිප්පංකාතුංවියරූපංජදනතුංනසක්දකොති; කම්මජරූපදමවපනස්ස 
චිත්තසමුට්ඨානරූපට්ඨාදන තිට්ඨති. තඤ්ච කම්මජරූපස්දසව බීජට්ඨාදන

තිට්ඨති. කම්මං පනස්ස දඛත්තසදිසං, කිදලසා ආපසදිසා. තස්මා සන්දතපි 
දඛත්දත ආදප ච පඨමුප්පත්තියං බීජානුභාදවන රුක්ඛුප්පත්ති විය
පටිසන්ධික්ඛදණ චිත්තානුභාදවනරූපකායස්සඋප්පත්ති.බීදජපනවිගදතපි

පථවීආපානුභාදවන රුක්ඛස්ස උපරූපරි පවත්ති විය; විනා චිත්දතන
කම්මදතොවකටත්තාරූපානං පවත්තිදහොතීති දවදිතබ්බා. වුත්තම්පි දචතං –

‘‘කම්මංදඛත්තංවිඤ්ඤාණංබීජංතණ්හා ස්දනදහො’’ති(අ.නි.3.77). 

අයඤ්ච පනත්දථො ඔකාසවදසදනව ගදහතබ්දබො. තදයො හි ඔකාසා –

නාදමොකාදසො, රූදපොකාදසො, නාමරූදපොකාදසොති. තත්ථ අරූපභදවො
නාදමොකාදසොනාම.තත්රහි හෙයවත්ථුමත්තම්පිරූපපච්චයංවිනාඅරූපධම්මාව
උප්පජ්ජන්ති. අසඤ්ඤභදවො රූදපොකාදසො නාම. තත්ර හි
පටිසන්ධිචිත්තමත්තම්පි අරූපපච්චයං විනා රූපධම්මාව උප්පජ්ජන්ති.
පඤ්චදවොකාරභදවොනාමරූදපොකාදසොනාම.තත්රහිවත්ථුරූපමත්තම්පිවිනා 

පටිසන්ධියං අරූපධම්මා, පටිසන්ධිචිත්තඤ්ච විනා කම්මජාපි රූපධම්මා 
නුප්පජ්ජන්ති. යුගනද්ධාව රූපාරූපානං උප්පත්ති. යථා හි සස්සාමිදක
සරාජදක දගදහ සද්වාරපාලදක රාජාණත්තිං විනා පඨමප්පදවදසො නාම

නත්ථි, අපරභාදග පනවිනාපිආණත්තිං පුරිමාණත්තිආනුභාදවදනවදහොති, 
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එවදමවපඤ්චදවොකාදරපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණරාජස්ස සහජාතාදිපච්චයතංවිනා
රූපස්ස පටිසන්ධිවදසන පඨමුප්පත්ති නාම නත්ථි. අපරභාදග පන විනාපි
පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස සහජාතාදිපච්චයානුභාවං පුරිමානුභාවවදසන 

ලද්ධප්පදවසස්ස කම්මදතො පවත්ති දහොති. අසඤ්ඤභදවො පන යස්මා

අරූදපොකාදසො න දහොති, තස්මා තත්ථ විනාව අරූපපච්චයා

අසඤ්දඤොකාසත්තා රූපං පවත්තති, අස්සාමිදක සුඤ්ඤදගදහ අත්තදනො

දගදහචපුරිසස්සපදවදසොවිය.අරූපභදවොපියස්මාරූදපොකාදසොනදහොති, 
තස්මා තත්ථ විනාවරූපපච්චයා අඤ්දඤොකාසත්තා අරූපධම්මා පවත්තන්ති. 
පඤ්චදවොකාරභදවො පනරූපාරූදපොකාදසොතිනත්දථත්ථ අරූපපච්චයං විනා
පටිසන්ධික්ඛදණ රූපානං උප්පත්තීති. ඉති අයං දහතු පටිසන්ධියදමව

කටත්තාරූපානංපච්චදයොදහොති, න පවත්දතති. 

නනු ‘‘දහතූ සහජාතානං දහතුපච්චදයන පච්චදයොති වුත්දත සබ්දබොපි 

අයමත්දථො ගහිදතො දහොති, අථ කස්මා ‘‘දහතුසම්පයුත්තකානං ධම්මානං

තංසමුට්ඨානානඤ්චරූපාන’’න්තිඉෙංගහිතන්ති? පවත්තියංකටත්තාරූපාදීනං 
පච්චයභාවපටිබාහනදතො. එවඤ්හි සති යානි පවත්තියං දහතුනා සහ 

එකක්ඛදණ කටත්තාරූපානි දචව උතුආහාරසමුට්ඨානානි ච ජායන්ති, 

දතසම්පි දහතූ දහතුපච්චදයොති ආපජ්දජයය, න ච දසො දතසං පච්චදයො.
තස්මාදතසංපච්චයභාවස්ස පටිබාහනත්ථදමතංගහිතන්තිදවදිතබ්බං. 

ඉොනි ‘‘නානප්පකාරදභෙදතො පච්චයුප්පන්නදතො’’ති ඉදමසං පොනං 

වදසදනත්ථ විඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයො. දතසු නානප්පොරකභෙකෙොති
අයඤ්හි දහතු නාම ජාතිදතො කුසලාකුසලවිපාකකිරියදභෙදතො චතුබ්බිදධො.

තත්ථ කුසලදහතු භූමන්තරදතො කාමාවචරාදිදභදෙන චතුබ්බිදධො, 

අකුසලදහතු කාමාවචදරොව විපාකදහතු කාමාවචරාදිදභදෙන චතුබ්බිදධො, 
කිරියදහතු කාමාවචදරො රූපාවචදරො අරූපාවචදරොති තිවිදධො. තත්ථ
කාමාවචරකුසලදහතු නාමදතො අදලොභාදිවදසන තිවිදධො.
රූපාවචරාදිකුසලදහතූසුපි එදසව නදයො. අකුසලදහතු දලොභාදිවදසන
තිවිදධො. විපාකකිරියදහතූ පන අදලොභාදිවදසන තදයො තදයො දහොන්ති.
තංතංචිත්තසම්පදයොගවදසන පන දතසං දතසං දහතූනං
නානප්පකාරදභදෙොදයවාති එවං තාදවත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො
විඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයො. 

පච්චයුප්පන්නකෙොතිඉමිනාපච්චදයනඉදම ධම්මාඋප්පජ්ජන්ති, ඉදමසං
නාමධම්මානංඅයංපච්චදයොතිඑවම්පිවිඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයොතිඅත්දථො.
තත්ථ ඉමස්මිං තාව දහතුපච්චදය කාමාවචරකුසලදහතු කාමභවරූපභදවසු
අත්තනාසම්පයුත්තධම්මානඤ්දචවචිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච දහතුපච්චදයො

දහොති, අරූපභදව සම්පයුත්තධම්මානංදයව. රූපාවචරකුසලදහතු 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

323 

පටුන 

කාමභවරූපභදවසුදයවසම්පයුත්තධම්මානඤ්දචවචිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච
දහතුපච්චදයො. අරූපාවචරකුසලදහතු කාමාවචරකුසලදහතුසදිදසොව. තථා

අපරියාපන්නකුසලදහතු, තථා අකුසලදහතු. කාමාවචරවිපාකදහතු පන

කාමභවස්මිංදයවඅත්තනාසම්පයුත්තධම්මානං, පටිසන්ධියං කටත්තාරූපානං, 
පවත්දත චිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච දහතුපච්චදයො. රූපාවචරවිපාකදහතු 

රූපභදව වුත්තප්පකාරානඤ්දඤව දහතුපච්චදයො. අරූපාවචරවිපාකදහතු
අරූපභදව සම්පයුත්තකානඤ්දඤව දහතුපච්චදයො. අපරියාපන්නවිපාකදහතු
කාමභවරූපභදවසු සම්පයුත්තකානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච
අරූපභදව අරූපධම්මානඤ්දඤව දහතුපච්චදයො. කිරියදහතූසු පන
දතභූමදකසුපි කුසලදහතුසදිදසොව පච්චදයොති. එවදමත්ථ
පච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

දහතුපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

2. ආරම්මණපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

2. ආරම්මණපච්චයනිද්දෙදස රූපායෙනන්ති රූපසඞ්ඛාතං ආයතනං.

දසදසසුපිඑදසවනදයො. චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාතිචක්ඛුවිඤ්ඤාණසඞ්ඛාතාය

ධාතුයා. දසසපදෙසුපි එදසව නදයො. ෙංසම්පයුත්ෙොනන්ති තාය 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා සම්පයුත්තකානං තිණ්ණං ඛන්ධානං, සබ්දබසම්පි 
චක්ඛුපසාෙවත්ථුකානං චතුන්නං ඛන්ධානං රූපායතනං ආරම්මණපච්චදයන

පච්චදයොති අත්දථො. ඉදතො පදරසුපි එදසව නදයො. මකනොධාතුයාති 
සසම්පයුත්තධම්මාය තිවිධායපි මදනොධාතුයා රූපායතනාදීනි පඤ්ච

ආරම්මණපච්චදයන පච්චදයො, දනො ච දඛො එකක්ඛදණ. සබ්කබ ධම්මාති
එතානි ච රූපායතනාදීනි පඤ්ච අවදසසා ච සබ්දබපි දඤයයධම්මා ඉමා ඡ
ධාතුදයො ඨදපත්වා දසසාය සසම්පයුත්තධම්මාය මදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා

ආරම්මණපච්චදයනපච්චදයොතිඅත්දථො. යංයංධම්මංආරබ්භාතිඉමිනාදය

එදතඑතාසංසත්තන්නං විඤ්ඤාණධාතූනංආරම්මණධම්මාවුත්තා, දතතාසං
ධාතූනං ආරම්මණං කත්වා උප්පජ්ජනක්ඛදණදයව ආරම්මණපච්චදයො

දහොන්තීතිදීදපති.එවංදහොන්තාපිචනඑකදතො දහොන්ති, යංයංආරබ්භදය

දය උප්පජ්ජන්ති, දතසං දතසං දත දත විසුං විසුං ආරම්මණපච්චදයො

දහොන්තීතිපි දීදපති. උප්පජ්ජන්තීති ඉෙං යථා නජ්දජො සන්ෙන්ති, පබ්බතා

තිට්ඨන්තීතිසබ්බකාලසඞ්ගහවදසන, එවංවුත්තන්ති දවදිතබ්බං.දතනදයපි

ආරබ්භ දය උප්පජ්ජිංසු, දයපි උප්පජ්ජිස්සන්ති, දත සබ්දබ
ආරම්මණපච්චදයදනව උප්පජ්ජිංසු ච උප්පජ්ජිස්සන්ති චාති සිද්ධං දහොති. 

චිත්ෙකචෙසිො ධම්මාති ඉෙං ‘‘දය දය ධම්මා’’ති වුත්තානං සරූපදතො

නිෙස්සනං. කෙකෙධම්මාතිදතදතආරම්මණධම්මා. කෙසංකෙසන්තිදතසං
දතසංචිත්තදචතසිකධම්මානං.අයං තාදවත්ථපාළිවණ්ණනා. 
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පටුන 

ඉෙං පන ආරම්මණං නාම රූපාරම්මණං 
සද්ෙගන්ධරසදඵොට්ඨබ්බධම්මාරම්මණන්ති දකොට්ඨාසදතො ඡබ්බිධං දහොති.
තත්ථ ඨදපත්වා පඤ්ඤත්තිං අවදසසං භූමිදතො කාමාවචරං…දප.…
අපරියාපන්නන්ති චතුබ්බිධං දහොති. තත්ථ කාමාවචරං

කුසලාකුසලවිපාකකිරියරූපදභෙදතො පඤ්චවිධං; රූපාවචරං 

කුසලවිපාකකිරියදතො තිවිධං, තථා අරූපාවචරං, අපරියාපන්නං
කුසලවිපාකනිබ්බානවදසන තිවිධං දහොති. සබ්බදමව වා එතං
කුසලාකුසලවිපාකකිරියරූපනිබ්බානපඤ්ඤත්තිදභෙදතො සත්තවිධං දහොති.

තත්ථකුසලංභූමිදභෙදතොචතුබ්බිධංදහොති, අකුසලංකාමාවචරදමව, විපාකං 

චතුභූමකං, කිරියං තිභූමකං, රූපං එකභූමකං කාමාවචරදමව, නිබ්බානම්පි

එකභූමකං අපරියාපන්නදමව, පඤ්ඤත්ති භූමිවිනිමුත්තාති එවදමත්ථ
නානප්පකාරදභෙදතො විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනතස්මිං ආරම්මදණ කාමාවචරකුසලාරම්මණං

කාමාවචරකුසලස්ස, රූපාවචරකුසලස්ස, අකුසලස්ස, කාමාවචරවිපාකස්ස, 

කාමාවචරකිරියස්ස, රූපාවචරකිරියස්ස චාති ඉදමසං ඡන්නං රාසීනං 
ආරම්මණපච්චදයො දහොති. රූපාවචරකුසලාරම්මණං දතසු ඡසු රාසීසු
කාමාවචරවිපාකවජ්ජානං පඤ්චන්නං රාසීනං ආරම්මණපච්චදයො දහොති.

අරූපාවචරකුසලාරම්මණං කාමාවචරකුසලස්ස, රූපාවචරකුසලස්ස, 

අරූපාවචරකුසලස්ස, අකුසලස්ස, අරූපාවරචරවිපාකස්ස, කාමාවචරකිරියස්ස, 

රූපාවචරකිරියස්ස, අරූපාවචරකිරියස්ස චාති ඉදමසං අට්ඨන්නං රාසීනං
ආරම්මණපච්චදයො දහොති. අපරියාපන්නකුසලාරම්මණං
කාමාවචරරූපාවචරදතො කුසලකිරියානදමව ආරම්මණපච්චදයො දහොති.

අකුසලාරම්මණං කාමාවචරරූපාවචරකුසලස්ස, අකුසලස්ස, 

කාමාවචරවිපාකස්ස, කාමාවචරරූපාවචරකිරියස්ස චාති ඉදමසං ඡන්නං
රාසීනං ආරම්මණපච්චදයොදහොති. 

කාමාවචරවිපාකාරම්මණං කාමාවචරරූපාවචරකුසලස්ස, අකුසලස්ස, 

කාමාවචරවිපාකස්ස, කාමාවචරරූපාවචරකිරියස්ස චාති ඉදමසං ඡන්නං
රාසීනං ආරම්මණපච්චදයො දහොති. රූපාවචරවිපාකාරම්මණං

කාමාවචරරූපාවචරකුසලස්ස, අකුසලස්ස, කාමාවචරරූපාවචරකිරියස්ස චාති
ඉදමසං පඤ්චන්නං රාසීනං ආරම්මණපච්චදයො දහොති. 
අරූපාවචරවිපාකාරම්මණම්පි ඉදමසංදයව පඤ්චන්නං රාසීනං
ආරම්මණපච්චදයො දහොති. අපරියාපන්නවිපාකාරම්මණං
කාමාවචරරූපාවචරකුසලකිරියානඤ්දඤවආරම්මණපච්චදයො දහොති. 
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කාමාවචරකිරියාරම්මණං කාමාවචරරූපාවචරකුසලස්ස, අකුසලස්ස, 

කාමාවචරවිපාකස්ස, කාමාවචරරූපාවචරකිරියස්ස චාති ඉදමසං ඡන්නං
රාසීනං ආරම්මණපච්චදයොදහොති.රූපාවචරකිරියාරම්මණංඉදමසුඡසුරාසීසු 
කාමාවචරවිපාකවජ්ජානං පඤ්චන්නං රාසීනං ආරම්මණපච්චදයො දහොති. 
අරූපාවචරකිරියාරම්මණංදතසංපඤ්චන්නංඅරූපාවචරකිරියස්සචාතිඉදමසං
ඡන්නංරාසීනං ආරම්මණපච්චදයොදහොති.චතුසමුට්ඨානංරූපක්ඛන්ධසඞ්ඛාතං
රූපාරම්මණං කාමාවචරරූපාවචරකුසලස්ස අකුසලස්ස කාමාවචරවිපාකස්ස
කාමාවචරරූපාවචරකිරියස්සචාති ඉදමසංඡන්නංරාසීනංආරම්මණපච්චදයො

දහොති. නිබ්බානාරම්මණං කාමාවචරරූපාවචරකුසලස්ස, අපරියාපන්නදතො

කුසලවිපාකස්ස, කාමාවචරරූපාවචරකිරියස්ස චාති ඉදමසං ඡන්නං රාසීනං

ආරම්මණපච්චදයො දහොති. රූපාවචරකුසලකිරියානං දකචි නිච්ඡන්ති, තං
යුත්තිදතො උපධාදරතබ්බං. නානප්පකාරකං පන පඤ්ඤත්තිආරම්මණං

දතභූමකකුසලස්ස, අකුසලස්ස, රූපාවචරවිපාකස්ස, අරූපාවචරවිපාකස්ස, 
දතභූමකකිරියස්සචාතිඉදමසංනවන්නංරාසීනංආරම්මණපච්චදයො දහොති.

තත්ථයංයංආරම්මණංදයසංදයසංපච්චදයො, දතදතතංතංපච්චයුප්පන්නා
නාම දහොන්තීති එවදමත්ථ පච්චයුප්පන්නදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබො
විනිච්ඡදයොති. 

ආරම්මණපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

3. අධිපතිපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

3. අධිපතිපච්චයනිද්දෙදස ඡන්ොධිපතීති ඡන්ෙසඞ්ඛාදතො අධිපති. ඡන්ෙං
ධුරං කත්වා ඡන්ෙං දජට්ඨකං කත්වා චිත්තුප්පත්තිකාදල උප්පන්නස්ස 

කත්තුකමයතාඡන්ෙස්දසතංනාමං.දසදසසුපිඑදසවනදයො.කස්මාපනයථා 

දහතුපච්චයනිද්දෙදස දහතූ දහතුසම්පයුත්තකාන’’න්ති වුත්තං, එවමිධ
‘‘අධිපතී අධිපතිසම්පයුත්තකානන්ති අවත්වා ‘‘ඡන්ොධිපති

ඡන්ෙසම්පයුත්තකාන’’න්තිආදිනා නදයන දෙසනා කතාති? එකක්ඛදණ
අභාවදතො. පුරිමනයස්මිඤ්හි ද්දව තදයො දහතූ එකක්ඛදණපි දහතුපච්චදයො
දහොන්ති මූලට්දඨන. උපකාරකභාවස්ස අවිජහනදතො. අධිපති පන

දජට්ඨකට්දඨන උපකාරදකො, නචඑකක්ඛදණබහූදජට්ඨකානාමදහොන්ති.
තස්මා එකදතො උප්පන්නානම්පි දනසං එකක්ඛදණ අධිපතිපච්චයභාදවො
නත්ථි. තස්ස අධිපතිපච්චයභාවස්ස එකක්ඛදණ අභාවදතො ඉධ එවං දෙසනා
කතාති. 

එවං සහජාතාධිපතිං ෙස්දසත්වා ඉොනි ආරම්මණාධිපතිං ෙස්දසතුං යංයං

ධම්මං ගරුං ෙත්වාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ යං යං ධම්මන්ති යං යං

ආරම්මණධම්මං. ගරුං ෙත්වාති ගරුකාරචිත්තීකාරවදසන වා අස්සාෙවදසන
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වා ගරුං භාරියං ලද්ධබ්බං අවිජහිතබ්බං අනවඤ්ඤාතං කත්වා. කෙ කෙ 

ධම්මාති දත දත ගරුකාතබ්බධම්මා. කෙසං කෙසන්ති දතසං දතසං

ගරුකාරකධම්මානං. අධිපතිපච්චකයනාති ආරම්මණාධිපතිපච්චදයනපච්චදයො
දහොතීතිඅයංතාදවත්ථපාළිවණ්ණනා. 

අයං පන අධිපතිනාම සහජාතාරම්මණවදසන දුවිදධො. තත්ථ සහජාදතො
ඡන්ොදිවදසන චතුබ්බිදධො. දතසු එදකදකො කාමාවචරාදිවදසන භූමිදතො 
චතුබ්බිදධො. තත්ථ කාමාවචදරො කුසලාකුසලකිරියවදසන තිවිදධො. අකුසලං
පත්වාපදනත්ථ වීමංසාධිපතිනලබ්භති.රූපාරූපාවචදරොකුසලකිරියවදසන

දුවිදධො, අපරියාපන්දනො කුසලවිපාකවදසන දුවිදධො. ආරම්මණාධිපති පන
ජාතිදභෙදතො කුසලාකුසලවිපාකකිරියරූපනිබ්බානානං වදසන ඡබ්බිදධොති
එවදමත්ථනානප්පකාරදභෙදතො විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ සහජාතාධිපතිම්හි තාව 
කාමාවචරකුසලකිරියසඞ්ඛාදතො අධිපති දුදහතුකතිදහතුදකසු චිත්තුප්පාදෙසු
ඡන්ොදීනං අඤ්ඤතරං දජට්ඨකං කත්වා උප්පත්තිකාදල අත්තනා
සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච අධිපතිපච්චදයො දහොති.
රූපාවචරකුසලකිරියසඞ්ඛාදතපි එදසව නදයො. අයං පන එකන්දතදනව
ලබ්භති. න හි දත ධම්මා සහජාතාධිපතිං විනා උප්පජ්ජන්ති. 
අරූපාවචරකුසලකිරියසඞ්ඛාදතො පන පඤ්චදවොකාදර
රූපාවචරඅධිපතිසදිදසොව චතුදවොකාදර පන සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව
අධිපතිපච්චදයො දහොති. තථා තත්ථුප්පන්දනො සබ්දබොපි කාමාවචරාධිපති.
අපරියාපන්දනො කුසලදතොපි විපාකදතොපි පඤ්චදවොකාදර එකන්දතදනව 

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචවචිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්චඅධිපතිපච්චදයොදහොති, 
චතුදවොකාදර අරූපධම්මානඤ්දඤව. අකුසදලො කාමභදව
මිච්ඡත්තනියතචිත්දතසු එකන්දතදනව සම්පයුත්තකානඤ්දචව
චිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච අධිපතිපච්චදයො දහොති. අනියදතො 
කාමභවරූපභදවසු අත්තදනො අධිපතිකාදල දතසඤ්දඤව. අරූපභදව 
අරූපධම්මානඤ්දඤව අධිපතිපච්චදයො දහොති. අයං තාව සහජාතාධිපතිම්හි
නදයො. 

ආරම්මණාධිපතිම්හි පන කාමාවචරකුසදලො ආරම්මණාධිපති 
කාමාවචරකුසලස්ස දලොභසහගතාකුසලස්සාති ඉදමසං ද්වින්නං රාසීනං
ආරම්මණාධිපතිපච්චදයො දහොති. රූපාවචරාරූපාවචදරපි
කුසලාරම්මණාධිපතිම්හි එදසව නදයො. අපරියාපන්නකුසදලො පන 

ආරම්මණාධිපති කාමාවචරදතො ඤාණසම්පයුත්තකුසලස්ස දචව
ඤාණසම්පයුත්තකිරියස්සච ආරම්මණාධිපතිපච්චදයො දහොති. අකුසදලො පන
ආරම්මණාධිපති නාම දලොභසහගතචිත්තුප්පාදෙො වුච්චති. දසො
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පටුන 

දලොභසහගතාකුසලස්දසවආරම්මණාධිපතිපච්චදයොදහොති.කාමාවචදරොපන 
විපාකාරම්මණාධිපති දලොභසහගතාකුසලස්දසව ආරම්මණාධිපතිපච්චදයො
දහොති. තථා රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකාරම්මණාධිපති. දලොකුත්තදරො පන
විපාකාරම්මණාධිපති කාමාවචරදතො ඤාණසම්පයුත්තකුසලකිරියානඤ්දඤව 
ආරම්මණාධිපතිපච්චදයො දහොති. කාමාවචරාදිදභෙදතො පන තිවිදධොපි
කිරියාරම්මණාධිපති දලොභසහගතාකුසලස්දසව ආරම්මණාධිපතිපච්චදයො
දහොති. චතුසමුට්ඨානිකරූපසඞ්ඛාදතො රූපක්ඛන්දධො ආරම්මණාධිපති 
දලොභසහගතාකුසලස්දසව ආරම්මණාධිපතිපච්චදයො දහොති. නිබ්බානං
කාමාවචරදතො ඤාණසම්පයුත්තකුසලස්ස ඤාණසම්පයුත්තකිරියස්ස
දලොකුත්තරකුසලස්ස දලොකුත්තරවිපාකස්ස චාති ඉදමසං චතුන්නං රාසීනං
ආරම්මණාධිපතිපච්චදයො දහොතීති එවදමත්ථ පච්චයුප්පන්නදතොපි
විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

අධිපතිපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

4. අනන්තරපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

4. අනන්තරපච්චයනිද්දෙදස මකනොධාතුයාති විපාකමදනොධාතුයා. 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයාති සන්තීරණකිච්චාය 
අදහතුකවිපාකමදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා. තදතො පරං පන
දවොට්ඨබ්බනජවනතොරම්මණභවඞ්ගකිච්චා මදනොවිඤ්ඤාණධාතුදයො 

වත්තබ්බාසියුං, තාඅවුත්තාපිඉමිනාව නදයනදවදිතබ්බාතිනයංෙස්දසත්වා
දෙසනාසඞ්ඛිත්තා. ‘‘පුරිමාපුරිමාකුසලා ධම්මා’’තිආදිදකචඡට්ඨනදයතා

සඞ්ගහිතාතිපිඉධනවුත්තාතිදවදිතබ්බා.තත්ථ පුරිමාපුරිමාතිඡසුද්වාදරසුපි

අනන්තරාතීතා කුසලජවනධම්මා ෙට්ඨබ්බා. පච්ඡිමානං පච්ඡිමානන්ති 

අනන්තරඋප්පජ්ජමානානඤ්දඤව. කුසලානන්ති සදිසකුසලානං. 

අබයාෙොනන්ති ඉෙං පන කුසලානන්තරං 
තොරම්මණභවඞ්ගඵලසමාපත්තිවදසන වුත්තං. අකුසලමූලදක 

අබයාෙොනන්ති තොරම්මණභවඞ්ගසඞ්ඛාතානඤ්දඤව. අබයාකතමූලදක 

අබයාෙොනන්ති ආවජ්ජනජවනවදසන වා භවඞ්ගවදසන වා පවත්තානං 
කිරියවිපාකාබයාකතානං කිරියමදනොධාතුදතො පට්ඨාය පන යාව

දවොට්ඨබ්බනකිච්චා මදනොවිඤ්ඤාණධාතු, තාවපවත්දතසුවීථිචිත්දතසුපිඅයං

නදයො ලබ්භදතව. කුසලානන්ති පඤ්චද්වාදර දවොට්ඨබ්බනානන්තරානං

මදනොද්වාදර ආවජ්ජනාන්තරානංපඨමජවනකුසලානං. අකුසලානන්තිපදෙපි

එදසව නදයො. කයසං කයසන්ති ඉෙං සබ්දබසම්පි අනන්තරපච්චයධම්මානං.
සඞ්දඛපලක්ඛණන්තිඅයංතාදවත්ථපාළිවණ්ණනා. 
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අයං පන අනන්තරපච්චදයො නාම ඨදපත්වා නිබ්බානං චතුභූමදකො
අරූපධම්මරාසිදයවාති දවදිතබ්දබො. දසො ජාතිවදසන 

කුසලාකුසලවිපාකකිරියදතො චතුධා භිජ්ජති. තත්ථ කුසදලො

කාමාවචරාදිදභෙදතො චතුබ්බිදධො දහොති, අකුසදලො කාමාවචදරොව විපාදකො

චතුභූමදකො, කිරියානන්තරපච්චදයො පන දත භූමදකොති එවදමත්ථ
නානප්පකාරදභෙදතොවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ කාමාවචරකුසදලො අත්තනා සදිසස්දසව 

කාමාවචරකුසලස්ස අනන්තරපච්චදයො දහොති.
ඤාණසම්පයුත්තකාමාවචරකුසදලො පන රූපාවචරකුසලස්ස
අරූපාවචරකුසලස්ස දලොකුත්තරකුසලස්සාති ඉදමසං තිණ්ණං රාසීනං 

අනන්තරපච්චදයො දහොති. කාමාවචරකුසදලො ච කාමාවචරවිපාකස්ස, 

රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකස්ස, ඤාණසම්පයුත්දතො දලොකුත්තරවිපාකස්සාපීති
ඉදමසං චතුන්නං රාසීනං අනන්තරපච්චදයො දහොති. රූපාවචරකුසදලො

රූපාවචරකුසලස්ස, ඤාණසම්පයුත්තකාමාවචරවිපාකස්ස, 
රූපාවචරවිපාකස්සාති ඉදමසං තිණ්ණං රාසීනං අනන්තරපච්චදයො දහොති.
අරූපාවචරකුසදලොදතසං ද්වින්නංවිපාකානංඅත්තදනො කුසලස්සවිපාකස්ස
චාති අවිදසදසන චතුන්නං රාසීනං අනන්තරපච්චදයො දහොති. විදසදසන
පදනත්ථ දනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනකුසදලො අනාගාමිඵලසඞ්ඛාතස්ස
දලොකුත්තරවිපාකස්සපි අනන්තරපච්චදයො දහොති. දලොකුත්තරකුසදලො 
දලොකුත්තරවිපාකස්දසව අනන්තරපච්චදයො දහොති. අකුසදලො අවිදසදසන
අකුසලස්ස දචව කුසලාකුසලවිපාකස්ස ච. විදසදසන පදනත්ථ
සුඛමජ්ඣත්තදවෙනාසම්පයුත්දතො අකුසදලො 
රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකස්සාපීතිඉදමසංචතුන්නංරාසීනංඅනන්තරපච්චදයො
දහොති. 

කාමාවචරවිපාකස්ස ඤාණසම්පයුත්දතො වා ඤාණවිප්පයුත්දතො වා

විපාදකො කාමාවචරකිරියාවජ්ජනස්ස, ඤාණසම්පයුත්තවිපාදකො පදනත්ථ
පටිසන්ධිවදසන උප්පජ්ජමානස්ස රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකස්සාපීති ඉදමසං
චතුන්නං රාසීනං අනන්තරපච්චදයො දහොති. රූපාවචරවිපාදකො
සදහතුකකාමාවචරවිපාකස්ස රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකස්ස
කාමාවචරකිරියාවජ්ජනස්සාති ඉදමසං චතුන්නං රාසීනං අනන්තරපච්චදයො
දහොති.අරූපාවචරවිපාදකොතිදහතුකකාමාවචරවිපාකස්සඅරූපාවචරවිපාකස්ස 

කාමාවචරකිරියාවජ්ජනස්සාති තිණ්ණං රාසීනං අනන්තරපච්චදයො දහොති.
දලොකුත්තරවිපාදකො තිදහතුකකාමාවචරවිපාකස්ස
රූපාවචරාරූපාවචරදලොකුත්තරවිපාකස්සාති චතුන්නං රාසීනං 
අනන්තරපච්චදයොදහොති. 
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කාමාවචරකිරියං කාමාවචරකුසලාකුසලස්ස චතුභූමකවිපාකස්ස 
දතභූමකකිරියස්සාති නවන්නං රාසීනං අනන්තරපච්චදයො දහොති. 
රූපාවචරකිරියං තිදහතුකකාමාවචරවිපාකස්ස රූපාවචරවිපාකස්ස
රූපාවචරකිරියස්සාති තිණ්ණං රාසීනං අනන්තරපච්චදයො දහොති.
අරූපාවචරකිරියං තිදහතුකකාමාවචරවිපාකස්ස 
රූපාවචරාරූපාවචරදලොකුත්තරවිපාකස්ස අරූපාවචරකිරියස්සාති පඤ්චන්නං
රාසීනං අනන්තරපච්චදයො දහොතීති. එවදමත්ථ පච්චයුප්පන්නදතොපි
විඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයොති. 

අනන්තරපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

5. සමනන්තරපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

5. සමනන්තරපච්චයනිද්දෙදසොපි ඉමිනාසමානගතිදකොව.ඉදමපනද්දව 

පච්චයාමහාවිත්ථාරා, තස්මාසබ්බචිත්තුප්පත්තිවදසනදතසංඋපපරික්ඛිත්වා 
විත්ථාදරොගදහතබ්දබොති. 

සමනන්තරපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

6. සහජාතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

6. සහජාතපච්චයනිද්දෙදස අඤ්ඤමඤ්ඤන්තිඅඤ්දඤොඅඤ්ඤස්ස. ඉමිනා
එදතසං ධම්මානං එකක්ඛදණ පච්චයභාවඤ්දචව පච්චයුප්පන්නභාවඤ්ච

දීදපති. ඔක්ෙන්තික්ඛකණතිපඤ්චදවොකාරභදවපටිසන්ධික්ඛදණ. තස්මිඤ්හි
ඛදණ නාමරූපං ඔක්කන්තං විය පක්ඛන්ෙන්තං විය පරදලොකදතො ඉමං

දලොකං ආගන්ත්වා පවිසන්තං විය උප්පජ්ජති, තස්මා දසො ඛදණො

‘‘ඔක්කන්තික්ඛදණො’’ති වුච්චති. එත්ථ ච රූපන්ති හෙයවත්ථුමත්තදමව

අධිප්දපතං. තඤ්හි නාමස්ස, නාමඤ්ච තස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤං

සහජාතපච්චයට්ඨං ඵරති. චිත්ෙකචෙසිොති පවත්තියං චත්තාදරො ඛන්ධා. 

ස ජාෙපච්චකයනාති එත්ථ චිත්තසමුට්ඨානරූපා චිත්තදචතසිකානං 

පච්චයට්ඨං න ඵරන්ති, තස්මා ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤ’’න්ති න වුත්තං. තථා

උපාොරූපාභූතානං. රූපිකනොධම්මාඅරූපීනංධම්මානන්ති හෙයවත්ථුචතුන්නං

ඛන්ධානං. කිඤ්චිොකලතිකිස්මිඤ්චි කාදල. ස ජාෙපච්චකයනාතිපටිසන්ධිං

සන්ධායවුත්තං. නස ජාෙපච්චකයනාතිපවත්තිංසන්ධායවුත්තං. 

අයංපන‘චත්තාදරොඛන්ධාඅරූපිදනොඅඤ්ඤමඤ්ඤංසහජාතපච්චදයන 

පච්චදයො’ති එවං ඡහි දකොට්ඨාදසහි ඨිදතො. තත්ථ තදයො දකොට්ඨාසා

අඤ්ඤමඤ්ඤවදසන වුත්තා, තදයො න අඤ්ඤමඤ්ඤවදසන. තත්ථ

පඨමදකොට්ඨාදස අරූපදමව පච්චදයො දචව පච්චයුප්පන්නඤ්ච, දුතිදය
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රූපදමව, තතිදයනාමරූපං, චතුත්දථපච්චදයොඅරූපං, පච්චයුප්පන්නංරූපං; 

පඤ්චදම පච්චදයොපි පච්චයුප්පන්නම්පි රූපදමව; ඡට්දඨ පච්චදයො රූපං, 
පච්චයුප්පන්නංඅරූපන්තිඅයංතාදවත්ථපාළිවණ්ණනා. 

අයංපනසහජාතපච්චදයොජාතිවදසනකුසදලොඅකුසදලොවිපාදකොකිරියං 

රූපන්ති පඤ්චධා භිජ්ජති. තත්ථ කුසදලො භූමිදතො චතුබ්බිදධො දහොති, 

අකුසදලො එකවිදධොව විපාදකො චතුබ්බිදධො, කිරියසඞ්ඛාදතො තිවිදධො, රූපං
එකවිධං කාමාවචරදමවාති එවං තාදවත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො
විඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයො. 

එවංභින්දනපදනත්ථචතුභූමකම්පිකුසලංපඤ්චදවොකාරභදවඅත්තනා 

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචවචිත්තසමුට්ඨානරූපස්සචසහජාතපච්චදයොදහොති, 

තථා අකුසලං. යං පදනත්ථ අරූදප උප්පජ්ජති, තං අරූපධම්මානංදයව
සහජාතපච්චදයොදහොති. 

කාමාවචරරූපාවචරවිපාකං චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස දචව 
සම්පයුත්තධම්මානඤ්ච සහජාතපච්චදයො දහොති. යං පදනත්ථ රූපං න

සමුට්ඨාදපති, තං සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව.යංපටිසන්ධියංඋප්පජ්ජති, තං
කටත්තාරූපානඤ්චාපි සහජාතපච්චදයො දහොති. අරූපාවචරවිපාකං
සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව. දලොකුත්තරවිපාකං පඤ්චදවොකාදර

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච, චතුදවොකාදර 
අරූපානඤ්දඤව. කාමාවචරඅරූපාවචරකිරියා පඤ්චදවොකාදර

සම්පයුත්තකානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච සහජාතපච්චදයො දහොති, 
චතුදවොකාදර අරූපානඤ්දඤව. රූපාවචරකිරියා සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව
චිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්චඑකන්දතන සහජාතපච්චදයොදහොති. 

චතුසමුට්ඨානිකස්ස රූපස්ස කම්මසමුට්ඨානරූදපඑකංමහාභූතංතිණ්ණං, 

තීණි එකස්ස, ද්දව ද්වින්නං මහාභූතානං, මහාභූතා උපාොරූපස්ස
සහජාතපච්චදයනපච්චදයො.කාමාවචරරූපාවචරපටිසන්ධික්ඛදණ වත්ථුරූපං
විපාකක්ඛන්ධානං සහජාතපච්චදයන පච්චදයො. උතුචිත්තාහාරසමුට්ඨාදනසු
පන මහාභූතානි අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්දචව උපාොරූපස්ස ච සහජාතපච්චදයන
පච්චදයොතිඑවදමත්ථ පච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

සහජාතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

7. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

7. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයනිද්දෙදස සහජාතපච්චයනිද්දෙසස්ස පුරිමානං
තිණ්ණං දකොට්ඨාසානං වදසන පාළි ආගතා. තස්සා තත්ථ වුත්තසදිසාව
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වණ්ණනාති පුන න ගහිතා. අයම්පි ච අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයො ජාතිවදසන
කුසදලොඅකුසදලොවිපාදකොකිරියංරූපන්තිපඤ්චධාභින්දනො. තත්ථකුසදලො
භූමිදතො චතුබ්බිදධො. සබ්බං පුරිමසදිසදමවාති එවදමත්ථ
නානප්පකාරදභෙදතොවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ සබ්බම්පි චතුභූමකං කුසලං අත්තනා 
සම්පයුත්තධම්මානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයන පච්චදයො. තථා අකුසලං.

විපාදක පන කාමාවචරරූපාවචරවිපාකං පටිසන්ධියං වත්ථුරූපස්ස, පවත්දත 
සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව. අරූපාවචරදලොකුත්තරවිපාකං අත්තනා 
සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයන පච්චදයො. සබ්බම්පි
කිරියං සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයන පච්චදයො.

චතුසමුට්ඨානිකරූපස්ස කම්මසමුට්ඨාදන එකං මහාභූතං තිණ්ණං, තීණි

එකස්ස, ද්දව ද්වින්නං මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයන පච්චදයො.
කාමාවචරරූපාවචරපටිසන්ධියං වත්ථුරූපං විපාකක්ඛන්ධානං
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයනපච්චදයො.උතුචිත්තාහාරසමුට්ඨාදනසු මහාභූතාදනව
මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයන පච්චදයොති එවදමත්ථ
පච්චයුප්පන්නදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

8. නිස්සයපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

8. නිස්සයපච්චයනිද්දෙදස සහජාතපච්චයනිද්දෙසස්ස පුරිමානං 
පඤ්චන්නං දකොට්ඨාසානං වදසන සහජාතනිස්සයනයං ෙස්දසත්වා පුන

ඡට්දඨන දකොට්ඨාදසන පුදරජාතනිස්සයනයං ෙස්දසතුං චක්ඛායෙනං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ යං රූපං නිස්සායාති වත්ථුරූපං

සන්ධාය වුත්තං. තඤ්හි නිස්සාය තිවිධා මදනොධාතු, ඨදපත්වා අරූපවිපාකං
ද්වාසත්තතිවිධා මදනොවිඤ්ඤාණධාතූති ඉමානි පඤ්චසත්තති චිත්තානි
වත්තන්තීති අයං තාදවත්ථ පාළිවණ්ණනා. අයම්පි නිස්සයපච්චදයො
ජාතිවදසන කුසලාදිදභෙදතො පඤ්චධාව භිජ්ජති. තත්ථ කුසදලො භූමිදතො

චතුබ්බිදධොව අකුසදලො එකවිදධො විපාදකො චතුබ්බිදධො, කිරියසඞ්ඛාදතො

තිවිදධො, රූපං එකවිධදමවාති එවදමත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො
විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ චතුභූමකම්පි කුසලං පඤ්චදවොකාදර 

සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච නිස්සයපච්චදයන

පච්චදයො දහොති. තථා අකුසලං. යං පදනත්ථ ආරුප්දප උප්පජ්ජති, තං 
අරූපධම්මානඤ්දඤව නිස්සයපච්චදයො දහොති. කාමාවචරරූපාවචරවිපාකං
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පවත්දත සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, පටිසන්ධියං
කටත්තාරූපස්සාපි නිස්සයපච්චදයො දහොති. අරූපාවචරවිපාකං

සම්පයුත්තක්ඛන්ධානංදයව දහොති. දලොකුත්තරවිපාකං පඤ්චදවොකාදර; 

සම්පයුත්තකානඤ්දචවචිත්තසමුට්ඨානරූපස්සච, චතුදවොකාදරඅරූපස්දසව
නිස්සයපච්චදයො දහොති. කාමාවචරඅරූපාවචරකිරියා පඤ්චදවොකාදර 

සම්පයුත්තකානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච නිස්සයපච්චදයො දහොති, 
චතුදවොකාදර අරූපානඤ්දඤව. රූපාවචරකිරියා සම්පයුත්තකානඤ්දචව
චිත්තසමුට්ඨානරූපස්සච එකන්දතනනිස්සයපච්චදයොදහොති. 

චතුසමුට්ඨානිකරූපස්ස ච කම්මසමුට්ඨානරූදප එකං මහාභූතං තිණ්ණං, 

තීණිඑකස්ස, ද්දවද්වින්නංමහාභූතානං, මහාභූතාඋපාොරූපානං, වත්ථුරූපං

පඤ්චදවොකාරභදව චතුභූමකකුසලස්ස, අකුසලස්ස, ඨදපත්වා

ආරුප්පවිපාකඤ්දචව ද්දව පඤ්චවිඤ්ඤාණානි ච දසසදතභූමකවිපාකස්ස, 
දතභූමකකිරියස්සාතිඉදමසං චතුන්නං ධම්මරාසීනංනිස්සයපච්චදයො දහොති.
චක්ඛායතනාදීනි පඤ්ච සසම්පයුත්තානං චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං
නිස්සයපච්චදයො දහොති. උතුචිත්තාහාරසමුට්ඨාදනසු පන මහාභූතා 
මහාභූතානඤ්දචවඋපාොරූපස්ස චනිස්සයපච්චදයනපච්චදයොති එවදමත්ථ 
පච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

නිස්සයපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

9. උපනිස්සයපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

9. උපනිස්සයපච්චයනිද්දෙදස පුරිමා පුරිමාති අනන්තරූපනිස්සදය

සමනන්තරාතීතා ලබ්භන්ති, ආරම්මණූපනිස්සයපකතූපනිස්සදයසු
නානාවීථිවදසන පුරිමතරා. දත තදයොපි රාසදයො කුසලවදසන කුසලපදෙ

ලබ්භන්ති, කුසදලනපන අකුසදලසමනන්තරාතීතානලබ්භන්ති. දතදනව

වුත්තං – ‘‘අකුසලානං ධම්මානං දකසඤ්චි උපනිස්සයපච්චදයන

පච්චදයො’’ති. ඉෙඤ්හි – ‘‘කුසදලො ධම්දමො අකුසලස්ස ධම්මස්ස

උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයො; ආරම්මණූපනිස්සදයො පකතූපනිස්සදයො.
ආරම්මණූපනිස්සදයො–ොනංෙත්වාසීලං සමාදියිත්වාඋදපොසථකම්මංකත්වා

තං ගරුංකත්වා අස්සාදෙති අභිනන්ෙති, තං ගරුං කත්වා රාදගො උප්පජ්ජති, 

දිට්ඨිඋප්පජ්ජති, පුබ්දබසුචිණ්ණානිගරුංකත්වා අස්සාදෙතිඅභිනන්ෙති, තං

ගරුංකත්වා රාදගොඋප්පජ්ජති, දිට්ඨිඋප්පජ්ජති. ඣානා වුට්ඨහිත්වාඣානං

ගරුංකත්වාඅස්සාදෙතිඅභිනන්ෙති, තංගරුංකත්වාරාදගො උප්පජ්ජතිදිට්ඨි

උප්පජ්ජති. පකතූපනිස්සදයො – සද්ධං උපනිස්සාය මානං ජප්දපති, දිට්ඨිං

ගණ්හාති. සීලං සුතං චාගං පඤ්ඤං උපනිස්සාය මානං ජප්දපති, දිට්ඨිං
ගණ්හාති. සද්ධා සීලං සුතං චාදගො පඤ්ඤා රාගස්ස දෙොසස්ස දමොහස්ස
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මානස්ස දිට්ඨියා පත්ථනාය උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයො’’ති ඉමං නයං

සන්ධාය වුත්තං. කුසදලන අබයාකදත තදයොපි ලබ්භන්ති, තථා අකුසදලන
අකුසදල. 

අකුසදලන පනකුසදල සමනන්තරාතීතාන ලබ්භන්ති. දතන වුත්තං – 

‘‘කුසලානංධම්මානංදකසඤ්චිඋපනිස්සයපච්චදයනපච්චදයො’’ති.ඉෙම්පිහි
– ‘‘අකුසදලො ධම්දමො කුසලස්ස ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයො.

පකතූපනිස්සදයො – රාගං උපනිස්සාය ොනං දෙති, සීලං සමාදියති, 

උදපොසථකම්මං කදරොති, ඣානං උප්පාදෙති විපස්සනං උප්පාදෙති, මග්ගං

උප්පාදෙති, අභිඤ්ඤංඋප්පාදෙති, සමාපත්තිං උප්පාදෙති; දෙොසංදමොහංමානං
දිට්ඨිංපත්ථනංඋපනිස්සායොනංදෙති…දප.…සමාපත්තිං උප්පාදෙති.රාදගො
දෙොදසො දමොදහො මාදනො දිට්ඨි පත්ථනා සද්ධාය සීලස්ස සුතස්ස චාගස්ස 
පඤ්ඤාය උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයො. පාණං හන්ත්වා තස්ස
පටි ාතත්ථාය ොනං දෙතී’’තිආදිනා නදයන පඤ්හාවාදර ආගතං
පකතූපනිස්සයදමව සන්ධාය වුත්තං. අකුසලං පන කුසලස්ස

ආරම්මණූපනිස්සදයො න දහොති. කස්මා? තං ගරුං කත්වා තස්ස

අප්පවත්තනදතොති යථා අනන්තරූපනිස්සදයො, එවං
ආරම්මණූපනිස්සදයොදපත්ථ න ලබ්භතීති දවදිතබ්දබො. අකුසදලන
අබයාකතපදෙ ආරම්මණූපනිස්සදයොව න ලබ්භති. න හි අබයාකතා ධම්මා

අකුසලං ගරුං කදරොන්ති. යස්මා පන අනන්තරතා ලබ්භති, තස්මා එත්ථ 

‘‘දකසඤ්චී’’තිනවුත්තං.අබයාකදතනපනඅබයාකදතකුසදලඅකුසදලති

තීසු නදයසු තදයොපි උපනිස්සයා ලබ්භන්දතව. පුග්ගකලොපි කසනාසනම්පීති 

ඉෙංද්වයංපකතූපනිස්සයවදසනවුත්තං.ඉෙඤ්හිද්වයංකුසලාකුසලපවත්තියා 
බලවපච්චදයො දහොති. පච්චයභාදවො චස්ස පදනත්ථ පරියායවදසන 
දවදිතබ්දබොතිඅයංතාදවත්ථපාළිවණ්ණනා. 

අයං පන උපනිස්සයපච්චදයො නාම සද්ධිං එකච්චාය පඤ්ඤත්තියා 
සබ්දබපිචතුභූමකධම්මා.විභාගදතොපනආරම්මණූපනිස්සයාදිවදසනතිවිදධො
දහොති.තත්ථ ආරම්මණූපනිස්සදයොආරම්මණාධිපතිනානින්නානාකරදණොති
දහට්ඨා වුත්තනදයදනව නානප්පකාරදභෙදතො ගදහතබ්දබො.

අනන්තරූපනිස්සදයොඅනන්තරපච්චදයනනින්නානාකරදණො, දසොපි දහට්ඨා
වුත්තනදයදනව නානප්පකාරදභෙදතො දවදිතබ්දබො. පච්චයුප්පන්නදතොපි
දනසංතත්ථ වුත්තනදයදනවවිනිච්ඡදයොදවදිතබ්දබො.පකතූපනිස්සදයොපන

ජාතිවදසන කුසලාකුසලවිපාකකිරියරූපදභෙදතො පඤ්චවිදධො දහොති, 
කුසලාදීනං පන භූමිදභෙදතො අදනකවිදධොති එවං තාදවත්ථ
නානප්පකාරදභෙදතොවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 
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එවං භින්දන පදනත්ථ දතභූමකකුසදලො චතුභූමකස්සාපි කුසලස්ස 
අකුසලස්ස විපාකකිරියස්සාති චතුන්නං රාසීනං පකතූපනිස්සදයො දහොති.
දලොකුත්තදරො අකුසලස්දසව න දහොති. අම්හාකං ආචරිදයන
‘‘දලොකුත්තරධම්දමො නිබ්බත්තිදතො’’ති ඉමිනා පන නදයන අඤ්දඤසං

අකුසලස්සාපි දහොති. යස්ස වා උප්පජ්ජිස්සති, තස්සාපි අනුත්තදරසු
විදමොක්දඛසු පිහං උපට්ඨාපයදතො ඉමිනා නදයන දහොතිදයව. අකුසදලො

සබ්දබසම්පි චතුභූමකානං ඛන්ධානං පකතූපනිස්සදයො දහොති, තථා
දතභූමකවිපාදකො. දලොකුත්තරවිපාදක දහට්ඨිමානි තීණි ඵලානි

අකුසලස්දසව න දහොන්ති, උපරිට්ඨිමං කුසලස්සාපි. පුරිමනදයන පන

අඤ්දඤසං වා යස්ස වා උප්පජ්ජිස්සති, තස්ස සන්තාදන සබ්දබොපි 
දලොකුත්තරවිපාදකොසබ්දබසංකුසලාදීනංඅරූපක්ඛන්ධානංපකතූපනිස්සදයො
දහොති. කිරියසඞ්ඛාදතොපි පකතූපනිස්සදයො චතුභූමකානං අකුසලාදිඛන්ධානං

දහොතිදයව, තථා රූපසඞ්ඛාදතො. සයං පන රූපං ඉමස්මිං

පට්ඨානමහාපකරදණ ආගතනදයන උපනිස්සයපච්චයං න ලභති, 
සුත්තන්තිකපරියාදයන පන ලභතීති වත්තුං වට්ටති. එවදමත්ථ 
පච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

උපනිස්සයපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

10. පුදරජාතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

10. පුදරජාතපච්චයනිද්දෙදස පුකරජාෙපච්චකයන පච්චකයොති එත්ථ

පුදරජාතං නාම යස්ස පච්චදයො දහොති, තදතො පුරිමතරං ජාතං ජාතික්ඛණං

අතික්කමිත්වා ඨිතික්ඛණප්පත්තං. චක්ඛායෙනන්තිආදි වත්ථුපුදරජාතවදසන

වුත්තං. රූපායෙනන්තිආදි ආරම්මණපුදරජාතවදසන. කිඤ්චිොකල 

පුකරජාෙපච්චකයනාති පවත්තිං සන්ධාය වුත්තං. කිඤ්චිොකල න

පුකරජාෙපච්චකයනාතිපටිසන්ධිංසන්ධායවුත්තං.එවංසබ්බථාපි පඤ්චද්වාදර

වත්ථාරම්මණවදසන, මදනොද්වාදර වත්ථුවදසදනවායං පාළි ආගතා, 
පඤ්හාවාදර පන ‘‘ආරම්මණපුදරජාතං – දසක්ඛා වා පුථුජ්ජනා වා චක්ඛුං
අනිච්චදතො දුක්ඛදතො අනත්තදතො විපස්සන්තී’’තිආගතත්තාමදනොද්වාදරපි
ආරම්මණපුදරජාතංලබ්භදතව.ඉධපන සාවදසසවදසනදෙසනාකතාතිඅයං
තාදවත්ථපාළිවණ්ණනා. 

අයං පන පුදරජාතපච්චදයො සුද්ධරූපදමව දහොති. තඤ්ච දඛො 
උප්පාෙක්ඛණං අතික්කමිත්වා ඨිතිප්පත්තං අට්ඨාරසවිධං රූපරූපදමව. තං
සබ්බම්පි වත්ථුපුදරජාතං ආරම්මණපුදරජාතන්ති ද්විධා ඨිතං. තත්ථ
චක්ඛායතනං…දප.…කායායතනං වත්ථුරූපන්ති ඉෙං වත්ථුපුදරජාතං නාම.
දසසංඉමායපාළියාආගතඤ්චඅනාගතඤ්චවණ්දණො සද්දෙොගන්දධොරදසො
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පටුන 

චතස්දසොධාතුදයොතීණිඉන්ද්රියානිකබළීකාදරොආහාදරොතිද්වාෙසවිධං රූපං
ආරම්මණපුදරජාතපච්චදයො නාමාති එවදමත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො
විඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ චක්ඛායතනං ද්වින්නං චක්ඛුවිඤ්ඤාණානං 

පුදරජාතපච්චදයන පච්චදයො, තථා ඉතරානි චත්තාරි දසොතවිඤ්ඤාණාදීනං.
වත්ථුරූපංපන ඨදපත්වාද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණානිචත්තාදරොචආරුප්පවිපාදක
දසසානං සබ්දබසම්පි චතුභූමකානං කුසලාකුසලාබයාකතානං
චිත්තදචතසිකානං පුදරජාතපච්චදයො දහොති. රූපාදීනි පන පඤ්චාරම්මණානි
ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණානඤ්දචව මදනොධාතූනඤ්ච එකන්දතදනව 

පුදරජාතපච්චයා දහොන්ති. අට්ඨාරසවිධම්පි පදනතං රූපරූපං
කාමාවචරකුසලස්ස රූපාවචරදතො අභිඤ්ඤාකුසලස්ස අකුසලස්ස
තොරම්මණභාවිදනො කාමාවචරවිපාකස්ස කාමාවචරකිරියස්ස රූපාවචරදතො
අභිඤ්ඤාකිරියස්සාති ඉදමසං ඡන්නං රාසීනං පුදරජාතපච්චදයො දහොතීති
එවදමත්ථපච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයොති. 

පුදරජාතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

11. පච්ඡාජාතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

11. පච්ඡාජාතපච්චයනිද්දෙදස පච්ඡාජාොති යස්ස කායස්ස පච්චයා

දහොන්ති, තස්මිංඋප්පජ්ජිත්වාඨිදතජාතා. පුකරජාෙස්සාතිදතසංඋප්පාෙදතො

පඨමතරං ජාතස්ස ජාතික්ඛණං අතික්කමිත්වා ඨිතිප්පත්තස්ස. ඉමස්ස

ොයස්සාති ඉමස්ස චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකභූතඋපාොරූපසඞ්ඛාතස්ස
කායස්ස. එත්ථ ච තිසමුට්ඨානිකකාදයොති ආහාරසමුට්ඨානස්ස අභාවදතො
බ්රහ්මපාරිසජ්ජාදීනංකාදයො දවදිතබ්දබො.අයදමත්ථපාළිවණ්ණනා.අයංපන
පච්ඡාජාතපච්චදයො නාම සඞ්දඛපදතො ඨදපත්වා ආරුප්පවිපාදක අවදසසා
චතුභූමකා අරූපක්ඛන්ධා. දසො ජාතිවදසන කුසලාකුසලවිපාකකිරියදභදෙන
චතුධාභිජ්ජතීතිඑවදමත්ථනානප්පකාරදභෙදතොවිඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයො. 

එවංභින්දනපදනත්ථපඤ්චදවොකාරභදවඋප්පන්නංචතුභූමකකුසලඤ්ච 

අකුසලඤ්ච උප්පාෙක්ඛණං අතික්කමිත්වා ඨිතිප්පත්තස්ස 

චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකරූපකායස්ස පච්ඡාජාතපච්චදයො දහොති.
විපාදකපිඨදපත්වා පටිසන්ධිවිපාකං අවදසදසොකාමාවචරරූපාවචරවිපාදකො
තස්දසව එකන්දතන පච්ඡාජාතපච්චදයො දහොති. දලොකුත්තදරොපි
පඤ්චදවොකාදර උප්පන්නවිපාදකො තස්දසව පච්ඡාජාතපච්චදයො දහොති. 
දතභූමකකිරියාපි පඤ්චදවොකාදර උප්පන්නාව වුත්තප්පකාරස්ස කායස්ස 
පච්ඡාජාතපච්චදයො දහොතීති එවදමත්ථ පච්චයුප්පන්නදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබො 
විනිච්ඡදයොති. 
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පච්ඡාජාතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

12. ආදසවනපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

12. ආදසවනපච්චයනිද්දෙදස පුරිමා පුරිමාති සබ්බනදයසු 
සමනන්තරාතීතාව ෙට්ඨබ්බා.කස්මාපදනත්ථඅනන්තරපච්චදයවිය ‘‘පුරිමා
පුරිමා කුසලා ධම්මාපච්ඡිමානංපච්ඡිමානංඅබයාකතානං ධම්මාන’’න්තිආදිනා

නදයන භින්නජාතිදකහි සද්ධිං නිද්දෙදසො න කදතොති? අත්තදනො ගතිං 
ගාහාදපතුං අසමත්ථතාය. භින්නජාතිකා හි භින්නජාතිකානං අරූපධම්මානං
ආදසවනගුදණන පගුණබලවභාවං සාධයමානා අත්තදනො
කුසලාදිභාවසඞ්ඛාතං ගතිං ගාහාදපතුං න සක්දකොන්ති. තස්මා දතහි සද්ධිං
නිද්දෙසං අකත්වා දය දයසං වාසනාසඞ්ඛාදතන ආදසවදනන
පගුණතරබලවතරභාවවිසිට්ඨං අත්තදනො කුසලාදිභාවසඞ්ඛාතං ගතිං 

ගාහාදපතුංසක්දකොන්ති, දතසංදතහිසමානජාතිදකදහවසද්ධිංනිද්දෙදසො

කදතොති දවදිතබ්දබො. අථ විපාකාබයාකතං කස්මා න ගහිතන්ති? 
ආදසවනාභාදවන. විපාකඤ්හි කම්මවදසන විපාකභාවප්පත්තං
කම්මපරිණාමිතංහුත්වාවත්තතිනිරුස්සාහං දුබ්බලන්තිතංආදසවනගුදණන
අත්තදනො සභාවං ගාහාදපත්වා පරිභාදවත්වා දනව අඤ්ඤං විපාකං

උප්පාදෙතුං සක්දකොති, න පුරිමවිපාකානුභාවං ගදහත්වා උප්පජ්ජිතුන්ති. 
කම්මදවගක්ඛිත්තං පන පතිතං විය හුත්වා උප්පජ්ජතීති සබ්බථාපි විපාදක
ආදසවනං නත්ථීති ආදසවනාභාදවන විපාකං න ගහිතං.
කුසලාකුසලකිරියානන්තරං උප්පජ්ජමානම්පි දචතං කම්මපටිබද්ධවුත්තිතාය
ආදසවනගුණංනගණ්හාතීතිකුසලාෙදයොපිස්සආදසවනපච්චයා නදහොන්ති.
අපිචනානාජාතිකත්තාදපදතනදහොන්තිදයව.භූමිදතොපනආරම්මණදතොවා 
නානාජාතිකත්තං නාම නත්ථි. තස්මා

කාමාවචරකුසලකිරියාමහග්ගතකුසලකිරියානම්පි, සඞ්ඛාරාරම්මණඤ්ච
අනුදලොමකුසලං නිබ්බානාරම්මණස්ස දගොත්රභුකුසලස්ස ආදසවනපච්චදයො 
දහොතිදයවාති අයං තාදවත්ථ පාළිවණ්ණනා. අයං පන ආදසවනපච්චදයො
ජාතිදතො තාව කුසදලො අකුසදලො කිරියාබයාකදතොති තිධා ඨිදතො. තත්ථ

කුසදලො භූමිදතො කාමාවචදරො රූපාවචදරො අරූපාවචදරොති තිවිදධො දහොති, 

අකුසදලො කාමාවචදරොව කිරියාබයාකදතො කාමාවචදරො රූපාවචදරො

අරූපාවචදරොති තිවිදධොව, දලොකුත්තදරො ආදසවනපච්චදයො නාම නත්ථීති
එවදමත්ථනානප්පකාරදභෙදතො විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ කාමාවචරකුසලං අත්තදනො අනන්තරස්ස 

කාමාවචරකුසලස්දසව. යං පදනත්ථ ඤාණසම්පයුත්තං, තං අත්තනා
සදිසදවෙනස්ස රූපාවචරකුසලස්ස අරූපාවචරකුසලස්ස
දලොකුත්තරකුසලස්සාති ඉදමසං රාසීනං ආදසවනපච්චදයො දහොති.
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රූපාවචරකුසලං පන රූපාවචරකුසලස්දසව. අරූපාවචරකුසලං
අරූපාවචරකුසලස්දසව. අකුසලං පන අකුසලස්දසව ආදසවනපච්චදයො
දහොති. කිරියදතොපනකාමාවචරකිරියසඞ්ඛාදතොතාවකාමාවචරකිරියස්දසව.

දයො පදනත්ථ ඤාණසම්පයුත්දතො, දසො අත්තනා සදිසදවෙනස්ස
රූපාවචරකිරියස්ස අරූපාවචරකිරියස්සාති ඉදමසං රාසීනංආදසවනපච්චදයො

දහොති. රූපාවචරකිරියසඞ්ඛාදතො පන රූපාවචරකිරියස්දසව, 
අරූපාවචරකිරියසඞ්ඛාදතො අරූපාවචරකිරියස්දසවආදසවනපච්චදයො දහොති.
විපාදකො පන එකධම්මස්සාපි එකධම්දමොපි වා දකොචි විපාකස්ස
ආදසවනපච්චදයො නත්ථීති එවදමත්ථ පච්චයුප්පන්නදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබො
විනිච්ඡදයොති. 

ආදසවනපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

13. කම්මපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

13. කම්මපච්චයනිද්දෙදස ෙම්මන්ති දචතනාකම්මදමව. ෙටත්ො ච

රූපානන්ති කම්මස්ස කටත්තා උප්පන්නරූපානං. ෙම්මපච්චකයනාති
අදනකානම්පි කප්පදකොටීනං මත්ථදක අත්තදනො ඵලං උප්පාදෙතුං
සමත්දථන නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයනාති අත්දථො. කුසලාකුසලඤ්හි

කම්මං අත්තදනො පවත්තික්ඛදණ ඵලං න දෙති. යදි ෙදෙයය, යං මනුස්දසො

දෙවදලොකූපගං කුසලකම්මං කදරොති, තස්සානුභාදවන තස්මිංදයව ඛදණ

දෙදවො භදවයය. යස්මිං පන ඛදණ තං කතං, තදතො අඤ්ඤස්මිං ඛදණ
අවිජ්ජමානම්පිදකවලංකටත්තාදයවදිට්දඨවධම්දමඋපපජ්දජවා අපදරවා
පරියාදය අවදසසපච්චයසමාදයොදග සති ඵලං උප්පාදෙති නිරුද්ධාපි 
පුරිමසිප්පාදිකිරියා විය කාලන්තදර පච්ඡිමසිප්පාදිකිරියාය. තස්මා 

නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයොති වුච්චති. කචෙනා සම්පයුත්ෙොනං 

ධම්මානන්ති යා කාචි දචතනා අත්තනා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං. 

ෙංසමුට්ඨානානන්ති ඉමිනා පටිසන්ධික්ඛදණ කටත්තාරූපම්පි ගණ්හාති. 

ෙම්මපච්චකයනාතිඉෙංසහජාතදචතනංසන්ධාය වුත්තං.කුසලාදීසුහියාකාචි
සහජාතදචතනා දසසධම්මානං චිත්තපදයොගසඞ්ඛාදතන කිරියාභාදවන 

උපකාරිකා දහොති. තස්මා සහජාතකම්මපච්චදයොති වුච්චති. අයං තාදවත්ථ
පාළිවණ්ණනා. 

අයං පන කම්මපච්චදයො අත්ථදතො චතුභූමිකදචතනාමත්තදමව. දසො හි 
ජාතිදභෙදතො කුසදලො අකුසදලො විපාදකො කිරියාති චතුධා භිජ්ජති. තත්ථ
කුසදලො භූමිදතො කාමාවචරාදිවදසන චතුධා භිජ්ජති. අකුසදලො එකධාව

විපාදකො චතුධා, කිරියා තිධාවාති එවදමත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො
විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 
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පටුන 

එවංභින්දනපදනත්ථසහජාතාකාමාවචරකුසලදචතනාපඤ්චදවොකාදර 

අත්තනා සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, චතුදවොකාදර
සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දඤව සහජාතකම්මපච්චදයො දහොති. උප්පජ්ජිත්වා 
නිරුද්ධා පන අත්තදනො විපාකානං ඛන්ධානං කටත්තා ච රූපානං
නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයන පච්චදයො දහොති. සා ච දඛො

පඤ්චදවොකාදරදයව, න අඤ්ඤත්ථ. සහජාතා රූපාවචරකුසලදචතනා 
අත්තනා සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච
එකන්දතදනව සහජාතකම්මපච්චදයනපච්චදයො.උප්පජ්ජිත්වානිරුද්ධාපන
අත්තදනො විපාකානඤ්දචව කටත්තාරූපානඤ්ච
නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයන පච්චදයො. අරූපාවචරා පන දලොකුත්තරා ච 

සහජාතා කුසලදචතනා පඤ්චදවොකාදර අත්තනා සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව 

චිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච, චතුදවොකාදර සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දඤව 
සහජාතකම්මපච්චදයන පච්චදයො. උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධා පදනසා දුවිධාපි
අත්තදනො අත්තදනො විපාකක්ඛන්ධානඤ්දඤව
නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයන පච්චදයො. සහජාතා අකුසලදචතනා
පඤ්චදවොකාදර අත්තනා සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දචව 
චිත්තසමුට්ඨානරූපානඤ්ච චතුදවොකාදර අරූපක්ඛන්ධානඤ්දඤව
සහජාතකම්මපච්චදයන පච්චදයො. උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධා පන
විපාකක්ඛන්ධානඤ්දචව කටත්තාරූපානඤ්ච නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයන
පච්චදයො. 

කාමාවචරරූපාවචරදතො විපාකදචතනා අත්තනා සම්පයුත්තධම්මානං 

පවත්දත චිත්තසමුට්ඨානරූපානං, පටිසන්ධියං කටත්තාරූපානඤ්ච
සහජාතකම්මපච්චදයන පච්චදයො. අරූපාවචරවිපාකදචතනා අත්තනා
සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව සහජාතකම්මපච්චදයන පච්චදයො.
දලොකුත්තරවිපාකදචතනා පඤ්චදවොකාදර අත්තනා

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, චතුදවොකාදර
අරූපස්දසව සහජාතකම්මපච්චදයන පච්චදයො. දතභූමිකා කිරියදචතනා
පඤ්චදවොකාදර සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච

සහජාතකම්මපච්චදයන පච්චදයො. යා පදනත්ථ ආරුප්දප උප්පජ්ජති, සා
අරූපධම්මානඤ්දඤව සහජාතකම්මපච්චදයන පච්චදයොති එවදමත්ථ 

පච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

කම්මපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 
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14. විපාකපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

14. විපාකපච්චයනිද්දෙදස විපාො චත්ොකරො ඛන්ධාති යස්මා

කම්මසමුට්ඨානාපි රූපා විපාකා න දහොන්ති, තස්මා ‘‘විපාකා’’ති වත්වා
‘‘චත්තාදරො ඛන්ධා’’ති වුත්තං. එවං අයං පාළි අරූපධම්මානඤ්දඤව
විපාකපච්චයවදසන ආගතා. පඤ්හාවාදර පන ‘‘විපාකාබයාකදතො එදකො 
ඛන්දධොතිණ්ණංඛන්ධානංචිත්තසමුට්ඨානානඤ්චරූපානංවිපාකපච්චදයන
පච්චදයො. පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකාබයාකදතො එදකො ඛන්දධො තිණ්ණන්නං
ඛන්ධානං කටත්තා ච රූපානං විපාකපච්චදයන පච්චදයො’’ති ආගතත්තා
චිත්තසමුට්ඨානකම්මසමුට්ඨානරූපානම්පි විපාකපච්චදයො ලබ්භති. ඉධ පන
සාවදසසවදසන දෙසනා කතාති අයං තාදවත්ථ පාළිවණ්ණනා. අයං පන

විපාකපච්චදයො විපාකභාදවන ජාතිදතො එකවිදධො, භූමිදභෙදතො
කාමාවචරාදිවදසන චතුධා භිජ්ජතීති එවදමත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො
විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ කාමාවචරරූපාවචරවිපාදකො අත්තනා 
සම්පයුත්තධම්මානං පවත්දත චිත්තසමුට්ඨානරූපානං පටිසන්ධියං
කටත්තාරූපානඤ්ච විපාකපච්චදයො දහොති. අරූපාවචරවිපාදකො
සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව. දලොකුත්තරවිපාදකො පඤ්චදවොකාදර

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, චතුදවොකාදර 
සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දඤව විපාකපච්චදයො දහොතීති එවදමත්ථ
පච්චයුප්පන්නදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

විපාකපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

15. ආහාරපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

15. ආහාරපච්චයනිද්දෙදස ෙබළීොකරො ආ ාකරොති 
චතුසන්තතිසමුට්ඨාදන රූදප ඔජා ආහාදරො නාම. දසො පන යස්මා කබළං

කරිත්වා අජ්දඣොහරිදතොව ආහාරකිච්චං කදරොති, න බහි ඨිදතො, තස්මා
ආහාදරොති අවත්වා ‘‘කබළීකාදරො ආහාදරො’’ති වුත්තං. කබළං කරිත්වා

අජ්දඣොහරිතබ්බවත්ථුකත්තාවාකබළීකාදරොතිනාමදමතංතස්ස. අරූපිකනො

ආ ාරාති ඵස්සදචතනාවිඤ්ඤාණාහාරා. ෙංසමුට්ඨානානන්ති ඉධාපි 
කම්මසමුට්ඨානානි ගහිතාදනව. වුත්තඤ්දහතං පඤ්හාවාදර –
පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකාබයාකතා ආහාරා සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං
කටත්තා ච රූපානං ආහාරපච්චදයන පච්චදයොති. අයං තාදවත්ථ
පාළිවණ්ණනා. 
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අයං පන ආහාරපච්චදයො සඞ්දඛපදතො කබළීකාදරො ආහාදරො, ඵස්දසො, 

දචතනා, විඤ්ඤාණන්ති චත්තාදරොව ධම්මා දහොන්ති. තත්ථ ඨදපත්වා
කබළීකාරාහාරං දසසා තදයො අරූපාහාරා ජාතිවදසන
කුසලාකුසලවිපාකකිරියදභෙදතො චතුධා භිජ්ජන්ති. පුනභූමිදභදෙන කුසදලො

චතුධා, අකුසදලො එකධා, විපාදකො චතුධා, කිරියා තිධාති එවං අදනකධා

භිජ්ජන්ති. කබළීකාරාහාදරො පන ජාතිදතො අබයාකදතො, භූමිදතො
කාමාවචදරොවාති එවදමත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො විඤ්ඤාතබ්දබො
විනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ චතුභූමකාපි තදයො කුසලාහාරා පඤ්චදවොකාදර 

අත්තනා සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච

ආහාරපච්චදයන පච්චදයො, ඨදපත්වා පන රූපාවචරං අවදසසා ආරුප්දප
සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව ආහාරපච්චදයන පච්චදයො. අකුසලාහාදරසුපි
එදසව නදයො. චතුභූමකවිපාකාහාරා පන සබ්බත්ථ සම්පයුත්තකානං 
ආහාරපච්චයාදහොන්ති.කාමාවචරරූපාවචරවිපාකාපදනත්ථපඤ්චදවොකාදර
උප්පජ්ජමානා පවත්දත චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස පටිසන්ධියං
කටත්තාරූපස්සාපි ආහාරපච්චයා දහොන්ති. දලොකුත්තරා පන

චිත්තසමුට්ඨානරූපස්දසව, ආරුප්දපඋප්පන්නාරූපස්ස පච්චයානදහොන්ති.
දතභූමකාපි තදයො කිරියාහාරා පඤ්චදවොකාදර සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව 

චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, කාමාවචරාරූපාවචරා පන ආරුප්දප

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව ආහාරපච්චදයන පච්චදයො. 
චතුසන්තතිසමුට්ඨාදනො කබළීකාරාහාදරො කිඤ්චාපි ‘‘ඉමස්ස කායස්සා’’ති

අවිදසසදතො වුත්දතො, විදසසදතො පනායදමත්ථ ආහාරසමුට්ඨානරූපස්ස

ජනදකො දචව අනුපාලදකො ච හුත්වා ආහාරපච්චදයන පච්චදයො දහොති, 
දසසතිසන්තතිසමුට්ඨානස්සඅනුපාලදකොවහුත්වාආහාරපච්චදයනපච්චදයො
දහොතීතිඑවදමත්ථ පච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

ආහාරපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

16. ඉන්ද්රියපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

16. ඉන්ද්රියපච්චයනිද්දෙදස චක්ඛුන්ද්රියන්ති චක්ඛුසඞ්ඛාතං ඉන්ද්රියං. 

ඉන්ද්රියපච්චකයනාති සයං පුදරජාදතො හුත්වා අරූපධම්මානං උප්පාෙදතො
පට්ඨාය යාව භඞ්ගා ඉන්ද්රියපච්චදයන පච්චදයො දහොති. දසොතින්ද්රියාදීසුපි

එදසව නදයො. අරූපිකනො ඉන්ද්රියාති එත්ථ අරූපජීවිතින්ද්රියම්පි සඞ්ගහිතං. 

ෙංසමුට්ඨානානන්ති එත්ථ දහට්ඨා වුත්තනදයදනව කටත්තාරූපම්පි 
සඞ්ගහිතං. වුත්තඤ්දහතං පඤ්හාවාදර – පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකාබයාකතා
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පටුන 

ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං කටත්තා ච රූපානං ඉන්ද්රියපච්චදයන
පච්චදයොති.එවං තාදවත්ථපාළිවණ්ණනාදවදිතබ්බා. 

අයං පන ඉන්ද්රියපච්චදයො ඉත්ථින්ද්රියපුරිසින්ද්රියවජ්ජානං සමවීසතියා
ඉන්ද්රියානං වදසන ඨිදතො. ඉත්ථින්ද්රියපුරිසින්ද්රියානි හි කිඤ්චාපි

ඉත්ථිලිඞ්ගපුරිසලිඞ්ගාදීනං බීජභූතානි, කලලාදිකාදල පන විජ්ජමාදනසුපි

දතසු ඉත්ථිලිඞ්ගපුරිසලිඞ්ගාදීනං අභාවා තානි දනව දතසං, න අඤ්දඤසං
ඉන්ද්රියපච්චයතං ඵරන්ති. ඉන්ද්රියපච්චදයො හි අත්තදනො විජ්ජමානක්ඛදණ

අවිනිබ්භුත්තධම්මානංඉන්ද්රියපච්චයතංඅඵරන්දතොනාම නත්ථි, තස්මාතානි

ඉන්ද්රියපච්චයා න දහොන්ති. දයසං පදනතානි බීජභූතානි, දතසං තානි
සුත්තන්තිකපරියාදයන පකතූපනිස්සයභාවං භජන්ති. ඉති ඉන්ද්රියපච්චදයො 
සමවීසතියා ඉන්ද්රියානං වදසන ඨිදතොති දවදිතබ්දබො. දසො ජාතිදතො 
කුසලාකුසලවිපාකකිරියරූපවදසන පඤ්චධා භිජ්ජති. තත්ථ කුසදලො

භූමිවදසන චතුධා, අකුසදලො කාමාවචදරොව විපාදකො චතුධාව

කිරියාසඞ්ඛාදතොතිධා, රූපංකාමාවචරදමවාතිඑවංඅදනකධා භිජ්ජතීතිඑවං
තාදවත්ථනානප්පකාරදභෙදතොවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දනපදනත්ථචතුභූමදකොපි කුසලින්ද්රියපච්චදයොපඤ්චදවොකාදර
සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච ඉන්ද්රියපච්චදයන

පච්චදයො, තථා අකුසදලො. ඨදපත්වා පන රූපාවචරකුසලං අවදසසා
කුසලාකුසලා ආරුප්දප සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව ඉන්ද්රියපච්චදයන
පච්චදයො. චතුභූමදකො විපාකින්ද්රියපච්චදයො එකන්දතදනව සම්පයුත්තකානං
ඉන්ද්රියපච්චදයන පච්චදයො. කාමාවචරරූපාවචරා පදනත්ථ පඤ්චදවොකාදර 

උප්පජ්ජනදතො පවත්දත චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස, පටිසන්ධියං
කටත්තාරූපස්සාපි ඉන්ද්රියපච්චදයන පච්චයා දහොන්ති. දලොකුත්තරා
චිත්තසමුට්ඨානරූපස්දසව. ආරුප්දප උප්පන්නා දලොකුත්තරවිපාකා ඉන්ද්රියා
රූපස්ස පච්චයා න දහොන්ති. දතභූමකා කිරියින්ද්රියා පඤ්චදවොකාදර

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, කාමාවචරාරූපාවචරා
පන ආරුප්දප සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව ඉන්ද්රියපච්චයතං ඵරන්ති.
චක්ඛුන්ද්රියාදිවදසනඡබ්බිදධ රූපින්ද්රිදයචක්ඛුන්ද්රියංකුසලාකුසලවිපාකදතො

සම්පයුත්තධම්මානං ද්වින්නං චක්ඛුවිඤ්ඤාණානං, දසොතින්ද්රියාදීනි

තථාවිධානඤ්දඤව දසොතවිඤ්ඤාණාදීනං, රූපජීවිතින්ද්රියං අත්තනා
සහජාතරූපානං ඨිතික්ඛදණ ඉන්ද්රියපච්චදයන පච්චදයො. සහජාතපච්චයතා
පන තස්ස නත්ථීති එවදමත්ථ පච්චයුප්පන්නදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබො 
විනිච්ඡදයොති. 

ඉන්ද්රියපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 
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17. ඣානපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

17. ඣානපච්චයනිද්දෙදස ඣානඞ්ගානීති ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණවජ්දජසු
දසසචිත්දතසු උප්පන්නානි 
විතක්කවිචාරපීතිදසොමනස්සදෙොමනස්සුදපක්ඛාචිත්දතකග්ගතාසඞ්ඛාතානි
සත්තඅඞ්ගානි. පඤ්චන්නංපනවිඤ්ඤාණකායානංඅභිනිපාතමත්තත්තාදතසු
විජ්ජමානානිපි උදපක්ඛාසුඛදුක්ඛානි උපනිජ්ඣානාකාරස්ස අභාවදතො
ඣානඞ්ගානීති න උද්ධටානි. තත්ථ පච්ඡින්නත්තා පන දසසාදහතුදකසුපි

ඣානඞ්ගං න උද්ධටදමව. ෙංසමුට්ඨානානන්ති ඉධාපි කටත්තාරූපං
සඞ්ගහිතන්ති දවදිතබ්බං. වුත්තඤ්දහතං පඤ්හාවාදර – ‘‘පටිසන්ධික්ඛදණ
විපාකාබයාකතානි ඣානඞ්ගානි සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං කටත්තා ච
රූපානං ඣානපච්චදයන පච්චදයො’’ති. අයං තාදවත්ථ පාළිවණ්ණනා. අයං
පනඣානපච්චදයො සත්තන්නංඣානඞ්ගානං වදසන ඨිදතොපි ජාතිදභෙදතො

කුසලාකුසලවිපාකකිරියවදසනචතුධා භිජ්ජති, පුනභූමිවදසනචතුධා; එකධා, 

චතුධා, තිධාති ද්වාෙසධා භිජ්ජතීති එවදමත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො
විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ චතුභූමකම්පි කුසලඣානඞ්ගං පඤ්චදවොකාදර 

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, ඨදපත්වා රූපාවචරං
අවදසසං ආරුප්දප සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව ඣානපච්චදයන පච්චදයො.
අකුසදලපි එදසව නදයො. කාමාවචරරූපාවචරවිපාකං පවත්දත

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, පටිසන්ධියං

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව කටත්තාරූපස්ස ච, ආරුප්පවිපාකං 

සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව, යඤ්ච ආරුප්දප දලොකුත්තරවිපාකං උප්පජ්ජති, 
තඤ්ච. පඤ්චදවොකාදර පන තං චිත්තසමුට්ඨානරූපස්සපි ඣානපච්චදයන
පච්චදයො දහොති. දතභූමකම්පි කිරියඣානඞ්ගං පඤ්චදවොකාදර
සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච. යං පදනත්ථආරුප්දප

උප්පජ්ජති, තං සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව ඣානපච්චදයන පච්චදයොති
එවදමත්ථපච්චයුප්පන්නදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

ඣානපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

18. මග්ගපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

18. මග්ගපච්චයනිද්දෙදස මග්ගඞ්ගානීති අදහතුකචිත්තුප්පාෙවජ්දජසු

දසසචිත්දතසු උප්පන්නානි පඤ්ඤා, විතක්දකො, සම්මාවාචාකම්මන්තාජීවා, 

වීරියං, සති, සමාධි, මිච්ඡාදිට්ඨි, මිච්ඡාවාචාකම්මන්තාජීවාති ඉමානි
ද්වාෙසඞ්ගානි. මග්ගස්ස පන දහතුපච්ඡිමකත්තා අදහතුකචිත්දතසු

මග්ගඞ්ගානි න උද්ධටානි. ෙංසමුට්ඨානානන්ති ඉධාපි කටත්තාරූපං
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සඞ්ගහිතදමව. වුත්තඤ්දහතං පඤ්හාවාදර – ‘‘පටිසන්ධික්ඛදණ
විපාකාබයාකතානි මග්ගඞ්ගානි සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං කටත්තා ච
රූපානංමග්ගපච්චදයනපච්චදයො’’ති.අයංතාදවත්ථ පාළිවණ්ණනා. 

අයං පන මග්ගපච්චදයො ද්වාෙසන්නං මග්ගඞ්ගානං වදසන ඨිදතොපි 

ජාතිදභෙදතොකුසලාදිවදසනචතුධා, කුසලාදීනඤ්චකාමාවචරාදිභූමිදභෙදතො
ද්වාෙසධා භිජ්ජතීති එවදමත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො විඤ්ඤාතබ්දබො

විනිච්ඡදයො. එවං භින්දන පදනත්ථ චතුභූමකම්පි කුසලමග්ගඞ්ගං

පඤ්චදවොකාදර සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, 
ඨදපත්වා රූපාවචරං අවදසසං ආරුප්දප සම්පයුත්තධම්මානඤ්දඤව
මග්ගපච්චදයන පච්චදයොති සබ්බං ඣානපච්චදය විය විත්ථාදරතබ්බන්ති
එවදමත්ථපච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

මග්ගපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

19. සම්පයුත්තපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

19. සම්පයුත්තපච්චයනිද්දෙදස පාළි උත්තානත්ථා එව. අයං පන 
සම්පයුත්තපච්චදයොනාමසඞ්දඛපදතොසබ්දබපිඅරූපිදනොඛන්ධා.පදභෙදතො

පදනස ජාතිදතො කුසලාදීනං, භූමිදතො ච කාමාවචරාදීනං වදසන අදනකධා
භිජ්ජතීති එවදමත්ථ නානප්පකාරදභෙදතො විඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයො. එවං
භින්දන පදනත්ථ චතුභූමදකසුපි කුසලක්ඛන්දධසු එදකො ඛන්දධො තිණ්ණං

ඛන්ධානං, තදයො එකස්ස, ද්දව ද්වින්නන්ති එවං සබ්දබපි අඤ්ඤමඤ්ඤං
සම්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො. අකුසලවිපාකකිරියක්ඛන්දධසුපි එදසව
නදයොති එවදමත්ථපච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

සම්පයුත්තපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

20. විප්පයුත්තපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

20. විප්පයුත්තපච්චයනිද්දෙදස රූපිකනො ධම්මා අරූපීනන්ති ඉෙං තාව
හෙයවත්ථුදනොදචවචක්ඛුන්ද්රියාදීනඤ්ච වදසනදවදිතබ්බං.රූපධම්දමසුහි 
එදතදයව ඡ දකොට්ඨාසා අරූපක්ඛන්ධානං විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චයා

දහොන්ති. රූපායතනාෙදයො පන ආරම්මණධම්මා කිඤ්චාපි විප්පයුත්තධම්මා, 

විප්පයුත්තපච්චයා පන න දහොන්ති. කිං කාරණා? සම්පදයොගාසඞ්කාය
අභාවදතො. අරූපිදනො හි ඛන්ධා චක්ඛාදීනං වත්ථූනං අබ්භන්තරදතො

නික්ඛමන්තාවියඋප්පජ්ජන්ති.තත්ථආසඞ්කාදහොති– ‘‘කිංනුදඛොඑදත

එදතහි සම්පයුත්තා, උොහු විප්පයුත්තා’’ති. ආරම්මණධම්මා පන 
වත්ථුනිස්සදයන උප්පජ්ජමානානං ආරම්මණමත්තා දහොන්තීති නත්ථි දතසු 
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සම්පදයොගාසඞ්කා. ඉති සම්පදයොගාසඞ්කාය අභාවදතො න දත 
විප්පයුත්තපච්චයා. හෙයවත්ථුආදීසු එව පනායං විප්පයුත්තපච්චයතා
දවදිතබ්බා. වුත්තම්පි දචතං පඤ්හාවාදර – වත්ථු කුසලානං ඛන්ධානං
විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො. වත්ථු අකුසලානං ඛන්ධානං
විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො. චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස
විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො. දසොත…  ාන… ජිව්හා… කායායතනං 
කායවිඤ්ඤාණස්ස විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො. වත්ථු විපාකාබයාකතානං 
කිරියාබයාකතානංඛන්ධානංවිප්පයුත්තපච්චදයනපච්චදයොති. 

අරූපිකනො ධම්මා රූපීනන්ති ඉෙං පන චතුන්නං ඛන්ධානං වදසන
දවදිතබ්බං. අරූපධම්දමසු හි චත්තාදරො ඛන්ධාව සහජාතපුදරජාතානං

රූපධම්මානං විප්පයුත්තපච්චයා දහොන්ති, නිබ්බානං පන අරූපම්පි සමානං

රූපස්ස විප්පයුත්තපච්චදයො න දහොති. ‘‘චතූහි සම්පදයොදගො චතූහි
විප්පදයොදගො’’ති හි වුත්තං. ඉති චතුන්නං අරූපක්ඛන්ධානංදයව

විප්පයුත්තපච්චයතා දවදිතබ්බා. වුත්තම්පි දචතං පඤ්හාවාදර – සහජාතා
කුසලා ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො. 
පච්ඡාජාතාකුසලාඛන්ධාපුදරජාතස්සඉමස්සකායස්සවිප්පයුත්තපච්චදයන
පච්චදයො. පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකාබයාකතා ඛන්ධා කටත්තාරූපානං

විප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො, ඛන්ධා වත්ථුස්සාති. එවං තාදවත්ථ
පාළිවණ්ණනාදවදිතබ්බා. 

අයං පන විප්පයුත්තපච්චදයො නාම සඞ්දඛපදතො පඤ්චදවොකාරභදව 
වත්තමානාරූපාරූපධම්මා.දතසුරූපංවත්ථුදනොචක්ඛාදීනඤ්චවදසනඡධා

භින්නං, අරූපං පඤ්චදවොකාරභදව උප්පන්නකුසලාකුසලවිපාකකිරියවදසන

චතුධාභින්නං.තස්සභූමිදතො කාමාවචරාදිවදසනචතුධා, එකධා, තිධා, තිධාති
එකෙසධා දභදෙො දහොති. ආරුප්පවිපාකඤ්හි විප්පයුත්තපච්චදයො න දහොතීති
එවදමත්ථනානප්පකාරදභෙදතොවිඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ පඤ්චදවොකාරභදව උප්පන්නං චතුභූමකම්පි 
කුසලං අකුසලඤ්ච අත්තනා සමුට්ඨාපිතචිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස 

සහජාතවිප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො දහොති. උප්පාෙක්ඛණං පන
අතික්කමිත්වා ඨිතික්ඛණං පත්තස්ස පුදරජාතස්ස
චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකරූපකායස්ස පච්ඡාජාතවිප්පයුත්තපච්චදයන
පච්චදයො දහොති. එත්ථ ච තිසමුට්ඨානිකකාදයොති ආහාරසමුට්ඨානස්ස
අභාවදතො බ්රහ්මපාරිසජ්ජාදීනං කාදයො දවදිතබ්දබො. 

කාමාවචරරූපාවචරවිපාකංපනපවත්දතචිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස, පටිසන්ධියං 
කටත්තාරූපස්ස ච සහජාතවිප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො දහොති. 
දලොකුත්තරවිපාකංචිත්තසමුට්ඨානරූපස්දසව.තිවිධම්පිපදනතංපුදරජාතස්ස 
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චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකකායස්ස පච්ඡාජාතවිප්පයුත්තපච්චදයන
පච්චදයො. දතභූමකම්පි කිරියං චිත්තසමුට්ඨානස්ස

සහජාතවිප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො, පුදරජාතස්ස
චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකකායස්ස පච්ඡාජාතවිප්පයුත්තපච්චදයන 

පච්චදයො. ඡධා ඨිදතසු පන රූදපසු වත්ථුරූපං පටිසන්ධික්ඛදණ

කාමාවචරරූපාවචරවිපාකානං සහජාතවිප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො, 
පවත්දත උප්පජ්ජමානානං චතුභූමකකුසලානං අකුසලානං
ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාණවජ්ජානං දතභූමකවිපාකානං දතභූමකකිරියානඤ්ච 

පුදරජාතවිප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයො. චක්ඛායතනාදීනි 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං පුදරජාතවිප්පයුත්තපච්චදයන පච්චදයොති එවදමත්ථ 

පච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

විප්පයුත්තපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

21. අත්ථිපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

21. අත්ථිපච්චයනිද්දෙදස චත්ොකරො ඛන්ධාතිආදීහි සහජාතවදසන 

අත්ථිපච්චදයො නිද්දිට්දඨො. චක්ඛායෙනන්තිආදීහි පුදරජාතවදසන. යං රූපං

නිස්සායාතිඑත්ථසහජාතපුදරජාතවදසන අත්ථිපච්චදයොනිද්දිට්දඨො.එවමයං
පාළි සහජාතපුදරජාතානඤ්දඤව අත්ථිපච්චයානං වදසන ආගතා.

පඤ්හාවාදර පන සහජාතං, පුදරජාතං, පච්ඡාජාතං, ආහාරං, ඉන්ද්රියන්ති
ඉදමසං වදසන ආගතත්තා පච්ඡාජාතආහාරින්ද්රියවදසනාපි අත්ථිපච්චදයො
ලබ්භති. ඉධ පන සාවදසසවදසන දෙසනා කතාති අයං තාදවත්ථ
පාළිවණ්ණනා. 

අයං පන අත්ථිපච්චදයො නාම දුවිදධො – අඤ්ඤමඤ්ඤදතො, න 

අඤ්ඤමඤ්ඤදතො. තත්ථ අඤ්ඤමඤ්ඤං තිවිධං – අරූපං අරූදපන, රූපං

රූදපන, රූපාරූපං රූපාරූදපන. ‘‘චත්තාදරො ඛන්ධා අරූපිදනො’’ති එත්ථ හි
සබ්බචිත්තුප්පත්තිවදසන අරූපං අරූදපන වුත්තං. ‘‘චත්තාදරො මහාභූතා’’ති

එත්ථසබ්බසන්තතිවදසනරූපංරූදපන. ‘‘ඔක්කන්තික්ඛදණනාමරූප’’න්ති
එත්ථ පටිසන්ධිඛන්ධානඤ්දචව වත්ථුදනො ච වදසන රූපාරූපං රූපාරූදපන

වුත්තං. න අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි තිවිධං – ‘‘අරූපං රූපස්ස, රූපං රූපස්ස, රූපං 
අරූපස්ස චිත්තදචතසිකා ධම්මා’’ති එත්ථ හි පඤ්චදවොකාරවදසන අරූපං
රූපස්ස වුත්තං. ‘‘මහාභූතා උපාොරූපාන’’න්ති එත්ථ සබ්බසන්තතිවදසන
රූපං රූපස්ස. ‘‘චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා’’තිආදීසු 
වත්ථාරම්මණවදසනරූපංඅරූපස්සඅත්ථිපච්චදයොතිවුත්තං. 
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අපිදචසඅත්ථිපච්චදයොනාමසඞ්දඛපදතොඛණත්තයප්පත්තංනාමඤ්දචව 

රූපඤ්ච, වත්තමානා පඤ්චක්ඛන්ධාතිපි වත්තුං වට්ටති. දසො ජාතිදභෙදතො 

කුසලාකුසලවිපාකකිරියරූපවදසන පඤ්චධා භිජ්ජති. තත්ථ කුසදලො 

සහජාතපච්ඡාජාතවදසන දුවිදධො දහොති, තථා අකුසදලො

විපාකකිරියසඞ්ඛාදතොච.දතසුකුසදලො කාමාවචරාදිදභදෙනචතුධාභිජ්ජති, 

අකුසදලො කාමාවචදරොව විපාදකො චතුභූමදකො, කිරියාසඞ්ඛාදතො තිභූමදකො.
රූපසඞ්ඛාදතො අත්ථිපච්චදයො කාමාවචදරොව. දසො පන
සහජාතපුදරජාතවදසන දුවිදධො. තත්ථ පඤ්ච වත්ථූනි ආරම්මණානි ච

පුදරජාතාදනව, හෙයවත්ථුසහජාතංවාදහොතිපුදරජාතං වා.පඤ්හාවාදරපන
ආගදතො ආහාදරො ඉන්ද්රියඤ්ච සහජාතාදිදභෙං න ලභතීති එවදමත්ථ 
නානප්පකාරදභෙදතොවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එවං භින්දන පදනත්ථ චතුභූමකකුසදලොපි සහජාදතො අත්ථිපච්චදයො 
පඤ්චදවොකාදර‘‘එදකොඛන්දධොතිණ්ණන්නංඛන්ධාන’’න්තිආදිනානදයන
අඤ්ඤමඤ්ඤං ඛන්ධානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච ඨදපත්වා පන
රූපාවචරකුසලං අවදසදසො ආරුප්දප සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දඤව
සහජාතකුසදලො අත්ථිපච්චදයන පච්චදයො දහොති. චතුභූමදකො පදනස
පඤ්චදවොකාදර චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකකායස්ස පච්ඡාජාදතො කුසදලො 
අත්ථිපච්චදයන පච්චදයො දහොති. අකුසදලපි එදසව නදයො. දසොපි හි

පඤ්චදවොකාදර සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච, 

චතුදවොකාදර සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දඤව සහජාතාකුසදලො
අත්ථිපච්චදයන පච්චදයො. පඤ්චදවොකාදර 
චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකකායස්ස පච්ඡාජාතාකුසදලො අත්ථිපච්චදයන
පච්චදයො. 

විපාකදතො පන කාමාවචරරූපාවචදරො අත්ථිපච්චදයො නියදමදනව 

පටිසන්ධික්ඛදණ ඛන්ධානඤ්දචව කටත්තාරූපස්ස ච සහජාතත්ථිපච්චදයන
පච්චදයො. පවත්දත පනසම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දචව චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස

ච සහජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයො, ඨිතිප්පත්තස්ස 
චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකකායස්ස පච්ඡාජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයො. 
අරූපාවචරවිපාදකො පනආරුප්දපඋප්පන්නදලොකුත්තරවිපාදකොච අත්තනා 
සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දඤව සහජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයො.
පඤ්චදවොකාදර දලොකුත්තරවිපාදකො සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දචව

චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච සහජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයො, 
චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකකායස්ස පච්ඡාජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයො.
කිරියදතො රූපාවචදරො අත්ථිපච්චදයො සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දචව

චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච සහජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයො, 
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චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකකායස්ස පච්ඡාජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයො. 

කාමාවචරාරූපාවචදරො පන ආරුප්දප සම්පයුත්තක්ඛන්ධානඤ්දඤව, 

පඤ්චදවොකාදර චිත්තසමුට්ඨානරූපස්සාපි සහජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයො, 
චතුසමුට්ඨානිකතිසමුට්ඨානිකකායස්සපච්ඡාජාතත්ථිපච්චදයනපච්චදයො. 

රූපසඞ්ඛාදතො පන අත්ථිපච්චදයො සහජාදතො, පුදරජාදතො, ආහාදරො, 
ඉන්ද්රියන්ති චතුබ්බිදධො. තත්ථ සහජාතරූපත්ථිපච්චදයො චතුසමුට්ඨානවදසන
චතුධා ඨිදතො. තත්ථ කම්මසමුට්ඨාදනො එකං මහාභූතං තිණ්ණන්නං

මහාභූතානං, තීණි එකස්ස, ද්දව ද්වින්නං, මහාභූතා උපාොරූපානන්ති එවං
සහජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයො දහොති. පටිසන්ධික්ඛදණ වත්ථුරූපං
කාමාවචරරූපාවචරවිපාකක්ඛන්ධානංසහජාතත්ථිපච්චදයන පච්චදයොදහොති.

දතසම්පි තිසමුට්ඨානිකරූපං එකං මහාභූතං තිණ්ණන්නං මහාභූතානං, තීණි 

එකස්ස, ද්දවද්වින්නං, මහාභූතාඋපාොරූපානන්තිඑවංසහජාතත්ථිපච්චදයන
පච්චදයො දහොති. පුදරජාතත්ථිපච්චදයො පන
වත්ථුපුදරජාතආරම්මණපුදරජාතවදසනදුවිදධොදහොති.දසො දුවිදධොපිදහට්ඨා
පුදරජාතපච්චදය වුත්තනදයදනව දයොදජත්වා ගදහතබ්දබො. 
ආහාරත්ථිපච්චදයොපි දහට්ඨා කබළීකාරාහාරපච්චදය දයොජිතනදයදනව
දයොදජතබ්දබො. ඉධ පදනස අත්තදනො අනිරුද්ධක්ඛදණ පච්චයභාදවන
අත්ථිපච්චදයොති වුත්දතො. රූපජීවිතින්ද්රියම්පි දහට්ඨා ඉන්ද්රියපච්චදය
රූපජීවිතින්ද්රියදයොජනායං වුත්තනදයදනව දයොදජතබ්බං. ඉධ පදනතම්පි
අත්තදනො අනිරුද්ධක්ඛදණදයව පච්චයභාදවන අත්ථිපච්චදයොති වුත්තන්ති
එවදමත්ථපච්චයුප්පන්නදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයොති. 

අත්ථිපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

22. නත්ථිපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

22. නත්ථිපච්චයනිද්දෙදස සමනන්ෙරනිරුද්ධාති අඤ්දඤන

චිත්තුප්පාදෙන අනන්තරිකා හුත්වා සමනන්තරනිරුද්ධා. පටුප්පන්නානන්ති
පච්චුප්පන්නානං. ඉමිනානත්ථිපච්චයස්සඔකාසොනට්දඨනනත්ථිපච්චයභාවං
සාදධති.පුරිදමසුහි නිදරොධවදසනපච්ඡිමානංපවත්තදනොකාසංඅදෙන්දතසු
දතසං පටුප්පන්නභාදවො න සියාති අයදමත්ථ පාළිවණ්ණනා. දසසං සබ්බං
අනන්තරපච්චදය වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. පච්චයලක්ඛණදමව දහත්ථ

නානං, පච්චයානං පන පච්චයුප්පන්නානඤ්ච නානාකරණං නත්ථි. දකවලං
පන තත්ථ ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු තංසම්පයුත්තකා ච ධම්මා
මදනොධාතුයා’’තිආදිනා නදයන පච්චයා ච පච්චයුප්පන්නා ච සරූපදතො
ෙස්සිතා.ඉධපන‘‘සමනන්තරනිරුද්ධා චිත්තදචතසිකාධම්මා පටුප්පන්නානං
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චිත්තදචතසිකානං ධම්මාන’’න්ති සබ්දබපි දත නිදරොධුප්පාෙවදසන
සාමඤ්ඤදතොෙස්සිතාති. 

නත්ථිපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

23. විගතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

23. විගතපච්චයනිද්දෙදස සමනන්ෙරවිගොති සමනන්තරදමව විගතා. 
ඉමිනා විගතපච්චයස්ස විගච්ඡමානභාදවදනව පච්චයභාවං ෙස්දසති. ඉති

නත්ථිපච්චයස්ස චඉමස්සචබයඤ්ජනමත්දතදයවනානත්තං, නඅත්දථති. 

විගතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

24. අවිගතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා 

24. අවිගතපච්චයනිද්දෙදස චත්ොකරො ඛන්ධාතිආදීනං සබ්බාකාදරන 

අත්ථිපච්චයනිද්දෙදස වුත්තනදයදනව අත්දථො දවදිතබ්දබො. ඉමස්සපි හි

පච්චයස්ස අත්ථිපච්චදයන සද්ධිං බයඤ්ජනමත්දතදයව නානත්තං, න
අත්දථති. 

අවිගතපච්චයනිද්දෙසවණ්ණනා. 

පච්චයනිද්දෙසපකිණ්ණකවිනිච්ඡයකථා 

ඉොනි එවංඋද්දෙසනිද්දෙසදතො ෙස්සිදතසු ඉදමසුචතුවීසතියාපච්චදයසු

ඤාණචාරස්ස විසෙභාවත්ථං අදනකධම්මානං එකපච්චයභාවදතො, 

එකධම්මස්ස අදනකපච්චයභාවදතො, එකපච්චයස්ස අදනකපච්චයභාවදතො, 

පච්චයසභාගදතො, පච්චයවිසභාගදතො, යුගළකදතො, ජනකාජනකදතො, 

සබ්බට්ඨානිකාසබ්බට්ඨානිකදතො, රූපං රූපස්සාතිආදිවිකප්පදතො, 
භවදභෙදතොති ඉදමසං ෙසන්නං පොනං වදසන පකිණ්ණකවිනිච්ඡදයො

දවදිතබ්දබො. තත්ථ අකනෙධම්මානං එෙපච්චයභාවකෙොති එදතසු හි
ඨදපත්වා කම්මපච්චයං අවදසදසසු දතවීසතියා පච්චදයසු අදනකධම්මා
එකදතොපච්චයාදහොන්ති.කම්මපච්චදයොපන එදකොදචතනාධම්දමොදයවාති
එවංතාදවත්ථඅදනකධම්මානංඑකපච්චයභාවදතොවිනිච්ඡදයො දවදිතබ්දබො. 

එෙධම්මස්ස අකනෙපච්චයභාවකෙොති දහතුපච්චදය තාව අදමොදහො

එදකොධම්දමො.දසොපුදරජාතකම්මාහාරඣානපච්චදයොවනදහොති, දසසානං 
වීසතියා පච්චයානං වදසන පච්චදයො දහොති. අදලොභාදෙොසා

ඉන්ද්රියමග්ගපච්චයාපින දහොන්ති, දසසානංඅට්ඨාරසන්නංපච්චයානංවදසන

පච්චයා දහොන්ති. දලොභදමොහා විපාකපච්චයාපි න දහොන්ති, දසසානං



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

349 

පටුන 

සත්තරසන්නංපච්චයානංවදසනපච්චයාදහොන්ති. දෙොදසොඅධිපතිපච්චදයොපි

න දහොති, දසසානං දසොළසන්නං පච්චයානං වදසන පච්චදයො දහොති. 
ආරම්මණපච්චදය රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා

ආරම්මණපුදරජාතඅත්ථිඅවිගතවදසන චතුධා පච්චදයො; තථා මදනොධාතුයා
අදහතුකමදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ච. සදහතුකාය පන 

ආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයවදසනාපිපච්චදයොදහොති.ඉමිනානදයන
සබ්දබසං ආරම්මණපච්චයධම්මානංඅදනකපච්චයභාදවොදවදිතබ්දබො. 

අධිපතිපච්චදය ආරම්මණාධිපතිදනො ආරම්මණපච්චදය වුත්තනදයදනව 
අදනකපච්චයභාදවො දවදිතබ්දබො. සහජාතාධිපතීසු වීමංසා අදමොහදහතු විය
වීසතිධා පච්චදයො දහොති. ඡන්දෙො

දහතුපුදරජාතකම්මආහාරඉන්ද්රියඣානමග්ගපච්චදයො න දහොති, දසසානං 
සත්තරසන්නං පච්චයානං වදසන පච්චදයො දහොති. චිත්තං 

දහතුපුදරජාතකම්මඣානමග්ගපච්චදයො න දහොති, දසසානං එකූනවීසතියා
පච්චයානං වදසන පච්චදයො දහොති. වීරියං

දහතුපුදරජාතකම්මාහාරඣානපච්චදයො න දහොති, දසසානං එකූනවීසතියා 
වදසනපච්චදයොදහොති. 

අනන්තරපච්චදය ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතූ’’තිආදිනා නදයන වුත්දතසු
චතූසු ඛන්දධසු දවෙනාක්ඛන්දධො දහතුපුදරජාතකම්මාහාරමග්ගපච්චදයො න

දහොති, දසසානං එකූනවීසතියා වදසන පච්චදයො දහොති. සඤ්ඤාක්ඛන්දධො

ඉන්ද්රියඣානපච්චදයොපිනදහොති, දසසානංසත්තරසන්නං වදසනපච්චදයො 

දහොති. සඞ්ඛාරක්ඛන්දධ දහතූ දහතුපච්චදය වුත්තනදයන, ඡන්ෙවීරියානි
අධිපතිපච්චදය වුත්තනදයදනව පච්චයා දහොන්ති. ඵස්දසො 

දහතුපුදරජාතකම්මඉන්ද්රියඣානමග්ගපච්චදයො න දහොති, දසසානං
අට්ඨාරසන්නං වදසන පච්චදයො දහොති. දචතනා
දහතුපුදරජාතඉන්ද්රියඣානමග්ගපච්චදයො න දහොති. දසසානං එකූනවීසතියා
වදසනපච්චදයොදහොති.විතක්දකොදහතුපුදරජාතකම්මාහාරින්ද්රියපච්චදයොන 

දහොති, දසසානං එකූනවීසතියා වදසන පච්චදයො දහොති. විචාදරො

මග්ගපච්චදයොපිනදහොති, දසසානං අට්ඨාරසන්නංවදසනපච්චදයොදහොති.
පීති දතසඤ්දඤව වදසන පච්චදයො දහොති. චිත්දතකග්ගතා

දහතුපුදරජාතකම්මාහාරපච්චදයො න දහොති, දසසානං වීසතියා වදසන
පච්චදයො දහොති. සද්ධා දහතුපුදරජාතකම්මාහාරඣානමග්ගපච්චදයො න

දහොති, දසසානං අට්ඨාරසන්නං වදසන පච්චදයො දහොති. සති දතහි දචව
මග්ගපච්චදයන චාති එකූනවීසතියා වදසන පච්චදයො දහොති. ජීවිතින්ද්රියං
සද්ධාය වුත්තානං අට්ඨාරසන්නං වදසන පච්චදයො දහොති. හිදරොත්තප්පං
තදතො ඉන්ද්රියපච්චයං අපදනත්වා දසසානං සත්තරසන්නං වදසන පච්චදයො 
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දහොති. තථා කායපස්සද්ධාදීනි යුගළකානි, දයවාපනදකසු 
අධිදමොක්ඛමනසිකාරතත්රමජ්ඣත්තතා කරුණාමුදිතා ච. විරතිදයො පන දතහි
දචව මග්ගපච්චදයන චාති අට්ඨාරසධා පච්චයා දහොන්ති. මිච්ඡාදිට්ඨි තදතො

විපාකපච්චයං අපදනත්වා සත්තරසධා, මිච්ඡාවාචාකම්මන්තාජීවා දතහිදචව
කම්මාහාරපච්චදයහිචාති එකූනවීසතිධා.අහිරිකංඅදනොත්තප්පංමාදනොථිනං
මිද්ධං උද්ධච්චන්ති ඉදම 

දහතුපුදරජාතකම්මවිපාකාහාරින්ද්රියඣානමග්ගපච්චයානදහොන්ති, දසසානං
පන දසොළසන්නං පච්චයානං වදසන පච්චයා දහොන්ති. 
විචිකිච්ඡාඉස්සාමච්ඡරියකුක්කුච්චානි තදතො අධිපතිපච්චයං අපදනත්වා
පන්නරසධා විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස. අධිපතිපච්චදය වුත්තනදයදනව
අදනකපච්චයභාදවොදවදිතබ්දබො. සමනන්තරපච්චදයපිඑදසවනදයො. 

සහජාතපච්චදය චතූසු තාව ඛන්දධසු එදකකස්ස ධම්මස්ස 
අදනකපච්චයභාදවො වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො. චත්තාරි මහාභූතානි 

ආරම්මණආරම්මණාධිපතිසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයඋපනිස්සයපුදරජාතඅ
ත්ථිඅවිගතවදසන නවධා පච්චයා දහොන්ති. හෙයවත්ථු දතසඤ්දචව
විප්පයුත්තස්ස ච වදසන ෙසධා පච්චදයො දහොති. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදය
අපුබ්බං නත්ථි. නිස්සයපච්චදය චක්ඛායතනාදීනි 
ආරම්මණආරම්මණාධිපතිනිස්සයඋපනිස්සයපුදරජාතඉන්ද්රියවිප්පයුත්තඅත්ථිඅ
විගතවදසන නවධා පච්චයා දහොන්ති. උපනිස්සදය අපුබ්බං නත්ථි.
පුදරජාතපච්චදය රූපසද්ෙගන්ධරසායතනානි
ආරම්මණආරම්මණාධිපතිඋපනිස්සයපුදරජාතඅත්ථිඅවිගතවදසනඡධා පච්චයා
දහොන්ති. එත්තකදමදවත්ථ අපුබ්බං. පච්ඡාජාතාදීසු අපුබ්බං නත්ථි. 
ආහාරපච්චදය කබළීකාරාහාදරො 
ආරම්මණආරම්මණාධිපතිඋපනිස්සයආහාරඅත්ථිඅවිගතවදසන ඡධා පච්චදයො 
දහොති. ඉන්ද්රියාදීසු අපුබ්බං නත්ථි. එවදමත්ථ එකධම්මස්ස
අදනකපච්චයභාවදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

එෙපච්චයස්ස අකනෙපච්චයභාවකෙොති දහතුපච්චයාදීසු යස්ස කස්සචි
එකස්ස පච්චයස්ස දයනාකාදරන දයනත්දථන දයො පච්චයුප්පන්නානං

පච්චදයො දහොති, තං ආකාරං තං අත්ථං අවිජහිත්වාව අඤ්දඤහිපි 
දයහාකාදරහි දයහි අත්දථහි දසො තස්මිඤ්දඤව ඛදණ දතසං ධම්මානං

අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති, තදතො අදනකපච්චයභාවදතො තස්ස විනිච්ඡදයො

දවදිතබ්දබොති අත්දථො. දසයයථිෙං – අදමොදහො දහතුපච්චදයො, දසො
දහතුපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව 
අධිපතිසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකඉන්ද්රියමග්ගසම්පයුත්තවිප්පයුත්තඅ
ත්ථිඅවිගතානං වදසන අපදරහිපි එකාෙසහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං
ගච්ඡති.අදලොභාදෙොසාතදතො අධිපතිඉන්ද්රියමග්ගපච්චදයතදයොඅපදනත්වා
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දසසානං වදසන අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡන්ති. ඉෙං විපාකදහතූසුදයව

ලබ්භති, කුසලකිරිදයසුපනවිපාකපච්චයතාපරිහායති. දලොභදෙොසදමොහාදත
තදයො විපාකඤ්චාති චත්තාදරො අපදනත්වා දසසානං වදසන
අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡන්ති. 

ආරම්මණපච්චදයො තං ආරම්මණපච්චයත්තං අවිජහන්තංදයව 
ආරම්මණාධිපතිනිස්සයඋපනිස්සයපුදරජාතවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතානං වදසන
අපදරහිපි සත්තහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. අයදමත්ථ

උක්කට්ඨපරිච්දඡදෙො, අරූපධම්මානං පන අතීතානාගතානං වා රූපධම්මානං
ආරම්මණපච්චයභාදව සති ආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයමත්තඤ්දඤව
උත්තරි ලබ්භති. අධිපතිපච්චදයවීමංසාඅදමොහසදිසා.ඡන්දෙොඅධිපතිපච්චදයො
අධිපතිපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකසම්පයුත්තවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතානං 
වදසන අපදරහිපි අට්ඨහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. වීරියං
දතසඤ්දචව ඉන්ද්රියමග්ගපච්චයානඤ්චාති ඉදමසං වදසන අපදරහිපි
ෙසහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. චිත්තං තදතො මග්ගපච්චයං
අපදනත්වා ආහාරපච්චයං පක්ඛිපිත්වා ඉදමසං වදසන අධිපතිපච්චයදතො
උත්තරි ෙසහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. ආරම්මණාධිපතිදනො පන 
දහට්ඨා ආරම්මණපච්චදය වුත්තනදයදනව අදනකපච්චයභාදවො
දවදිතබ්දබො. 

අනන්තරසමනන්තරපච්චයා අනන්තරසමනන්තරපච්චයත්තං
අවිජහන්තාව උපනිස්සයකම්මආදසවනනත්ථිවිගතානං වදසන අපදරහිපි
පඤ්චහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡන්ති. අරියමග්ගදචතනාදයව

දචත්ථ කම්මපච්චයතං ලභති, න දසසධම්මා. සහජාතපච්චදයො
සහජාතපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව 
දහතුඅධිපතිඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයකම්මවිපාකආහාරඉන්ද්රියඣානමග්ගසම්පයු
ත්තවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතානං වදසන අපදරහි චුද්ෙසහාකාදරහි
අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. අයම්පි උක්කට්ඨපරිච්දඡදෙො වත්ථුසහජාතාදීනං
පන වදසදනත්ථ දහතුපච්චයාදීනං අභාදවොපි දවදිතබ්දබො. 
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයපිඑදසවනදයො. 

නිස්සයපච්චදයොනිස්සයපච්චයත්තංඅවිජහන්දතොවචතුවීසතියා පච්චදයසු
අත්තදනො නිස්සයපච්චයත්තඤ්දචව 
අනන්තරසමනන්තරපච්ඡාජාතආදසවනනත්ථිවිගතපච්චදය ච ඡ අපදනත්වා
දසසානං වදසන අපදරහිපි සත්තරසහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති.
අයම්පි උක්කට්ඨපරිච්දඡදෙොව වත්ථුනිස්සයාදීනං පන වදසදනත්ථ
දහතුපච්චයාදීනංආභාදවොපිදවදිතබ්දබො. 
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පටුන 

උපනිස්සයපච්චදය ආරම්මණූපනිස්සදයො ආරම්මණාධිපතිසදිදසො. 
අනන්තරූපනිස්සදයො අනන්තරූපනිස්සයපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව 

අනන්තරසමනන්තරකම්මආදසවනනත්ථිවිගතානං වදසන අපදරහිපි
ඡහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. අරියමග්ගදචතනාදයව දචත්ථ

කම්මපච්චයතං ලභති, න දසසධම්මා. පකතූපනිස්සදයො පකතූපනිස්සදයොව.
පුදරජාතපච්චදයො අත්තදනො පුදරජාතපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව 
ආරම්මණආරම්මණාධිපතිනිස්සයඋපනිස්සයඉන්ද්රියවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතානං
වදසන අපදරහිපි අට්ඨහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. අයම්පි 
උක්කට්ඨනිද්දෙදසොව ආරම්මණපුදරජාදත පදනත්ථ 
නිස්සයඉන්ද්රියවිප්පයුත්තපච්චයතා න ලබ්භති. ඉදතො උත්තරිපි 

ලබ්භමානාලබ්භමානං දවදිතබ්බං. පච්ඡාජාතපච්චදයො අත්තදනො
පච්ඡාජාතපච්චයභාවං අවිජහන්දතොව විප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතානං වදසන
අපදරහිපි තීහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. ආදසවනපච්චදයො
ආදසවනපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව 
අනන්තරසමනන්තරඋපනිස්සයනත්ථිවිගතානං වදසන අපදරහිපි
පඤ්චහාකාදරහිඅදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. 

කම්මපච්චදයො කම්මපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව එකක්ඛණිදකො තාව 

සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකආහාරසම්පයුත්තවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතා
නං වදසන අපදරහිපි නවහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති.
නානාක්ඛණිදකො උපනිස්සයඅනන්තරසමනන්තරනත්ථිවිගතානං වදසන
අපදරහිපි පඤ්චහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. විපාකපච්චදයො 
විපාකපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව 

දහතුඅධිපතිසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයකම්මආහාරඉන්ද්රියඣානමග්ගසම්ප
යුත්තවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතානං වදසන අපදරහිපි චුද්ෙසහාකාදරහි
අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. ආහාරපච්චදය කබළීකාදරො ආහාදරො 
ආහාරපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව අත්ථිඅවිගතානං වදසන අපදරහිපි
ද්වීහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. දසසා තදයො ආහාරපච්චයත්තං
අවිජහන්තාව යථානුරූපං 
අධිපතිසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයකම්මවිපාකඉන්ද්රියසම්පයුත්තවිප්පයුත්තඅ
ත්ථිඅවිගතානං වදසන අපදරහිපි එකාෙසහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං
ගච්ඡන්ති. 

ඉන්ද්රියපච්චදය රූපිදනො පඤ්චින්ද්රියා ඉන්ද්රියපච්චයත්තං අවිජහන්තාව
නිස්සයපුදරජාතවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතානංවදසන අපදරහිපිපඤ්චහාකාදරහි
අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡන්ති. රූපජීවිතින්ද්රියම්පි ඉන්ද්රියපච්චයත්තං
අවිජහන්තඤ්දඤව අත්ථිඅවිගතානං වදසන අපදරහිපි ද්වීහාකාදරහි 

අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. අරූපිදනො ඉන්ද්රියානිපි යථානුරූපං
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ඉන්ද්රියපච්චයත්තං අවිජහන්තාදනව 
දහතුඅධිපතිසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකආහාරඣානමග්ගසම්පයුත්තවි
ප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතානං වදසන අපදරහිපි දතරසහාකාදරහි
අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡන්ති. ඣානපච්චදයො ඣානපච්චයත්තං 
අවිජහන්දතොව යථානුරූපං 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයවිපාකඉන්ද්රියමග්ගසම්පයුත්තවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවි
ගතානං වදසන අපදරහිපි ෙසහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති.
මග්ගපච්චදයො මග්ගපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව යථානුරූපං ඣානපච්චදය
වුත්තානං ෙසන්නං දහතුඅධිපතීනඤ්චාති ඉදමසං වදසන අපදරහිපි
ද්වාෙසහාකාදරහිඅදනකපච්චයභාවංගච්ඡති. 

සම්පයුත්තපච්චදයො සම්පයුත්තපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව යථානුරූපං 
දහතුඅධිපතිසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයකම්මවිපාකආහාරඉන්ද්රියඣානමග්ග
අත්ථිඅවිගතානං වදසන අපදරහිපි දතරසහාකාදරහි අදනකපච්චයභාවං
ගච්ඡති. විප්පයුත්තපච්චදයො විප්පයුත්තපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව 
අනන්තරසමනන්තරආදසවනසම්පයුත්තනත්ථිවිගතසඞ්ඛාදත ඡ පච්චදය
අපදනත්වා දසසානං වදසන යථානුරූපං අපදරහිපි සත්තරසහාකාදරහි
අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. තත්ථ රූපස්ස ච අරූපස්ස ච පච්චයවිභාදගො
දවදිතබ්දබො. අත්ථිපච්චදයො අත්ථිපච්චයත්තං අවිජහන්දතොව 
අනන්තරසමනන්තරආදසවනනත්ථිවිගතසඞ්ඛාදත පඤ්ච පච්චදය
අපදනත්වා දසසානං වදසන යථානුරූපං අපදරහි අට්ඨාරසහාකාදරහි

අදනකපච්චයභාවං ගච්ඡති. නත්ථිපච්චයවිගතපච්චයා අනන්තරපච්චයසදිසා. 
අවිගතපච්චදයො අත්ථිපච්චයසදිදසොදයවාති එවදමත්ථ එකපච්චයස්ස
අදනකපච්චයභාවදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයො. 

පච්චයසභාගකෙොති එදතසු හි චතුවීසතියා පච්චදයසු

අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයආදසවනනත්ථිවිගතා සභාගා, තථා 
ආරම්මණආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයාති ඉමිනා උපාදයදනත්ථ
පච්චයසභාගදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

පච්චයවිසභාගකෙොති පුදරජාතපච්චදයො පදනත්ථ පච්ඡාජාතපච්චදයන

විසභාදගො, තථා සම්පයුත්තපච්චදයො විප්පයුත්තපච්චදයන, අත්ථිපච්චදයො

නත්ථිපච්චදයන, විගතපච්චදයො අවිගතපච්චදයනාති ඉමිනා උපාදයදනත්ථ 
පච්චයවිසභාගදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

යුගළෙකෙොති එදතසු ච අත්ථසරික්ඛතාය, සද්ෙසරික්ඛතාය, 

කාලපටිපක්ඛතාය, දහතුඵලතාය, අඤ්ඤමඤ්ඤපටිපක්ඛතායාති ඉදමහි 
කාරදණහියුගළකදතොවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. අනන්තරසමනන්තරාහි
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අත්ථසරික්ඛතාය එකං යුගළකං නාම; නිස්සයූපනිස්සයා සද්ෙසරික්ඛතාය, 

පුදරජාතපච්ඡාජාතා කාලපටිපක්ඛතාය, කම්මපච්චයවිපාකපච්චයා

දහතුඵලතාය, සම්පයුත්තවිප්පයුත්තපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපටිපක්ඛතාය එකං

යුගළකං නාම, තථා අත්ථිනත්ථිපච්චයා, විගතාවිගතපච්චයා චාති එවදමත්ථ

යුගළකදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබො විනිච්ඡදයො. ජනොජනෙකෙොති එදතසු ච 
අනන්තරසමනන්තරානන්තරූපනිස්සයපකතූපනිස්සයාදසවනපච්චයා

නානාක්ඛණිදකො, කම්මපච්චදයො, නත්ථිවිගතපච්චයාති ඉදම පච්චයා

ජනකාදයව, නඅජනකා.පච්ඡාජාතපච්චදයො දකවලංඋපත්ථම්භදකොදයව, න
ජනදකො.දසසාජනකාචඅජනකාචඋපත්ථම්භකාචාතිඅත්දථො. එවදමත්ථ
ජනකාජනකදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

සබ්බට්ඨානිොසබ්බට්ඨානිෙකෙොති එදතසු ච 

සහජාතනිස්සයඅත්ථිඅවිගතපච්චයාසබ්බට්ඨානිකානාම, සබ්දබසංසඞ්ඛතානං 
රූපාරූපධම්මානං ඨානභූතා කාරණභූතාති අත්දථො. එදතහි විනා
උප්පජ්ජමාදනො එකධම්දමොපි නත්ථීති. 
ආරම්මණආරම්මණාධිපතිඅනන්තරසමනන්තරානන්තරූපනිස්සයපකතූපනිස්ස
යාදසවනසම්පයුත්තනත්ථිවිගතපච්චයා අසබ්බට්ඨානිකා නාම. න සබ්දබසං

රූපාරූපධම්මානං ඨානභූතා, අරූපක්ඛන්ධානඤ්දඤව පන ඨානභූතා

කාරණභූතාතිඅත්දථො.අරූපධම්මාදයවහිඑදතහිඋප්පජ්ජන්ති, නරූපධම්මා. 
පුදරජාතපච්ඡාජාතාපි අසබ්බට්ඨානිකා අරූපරූපානඤ්දඤව යථාක්කදමන
පච්චයභාවදතො. වුත්තාවදසසාපි එකච්චානං රූපාරූපධම්මානං
උප්පත්තිදහතුදතො න සබ්බට්ඨානිකාති එවදමත්ථ සබ්බට්ඨානිකා 
සබ්බට්ඨානිකදතොපිවිඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

රූපං රූපස්සාතිආදිවිෙප්පකෙොති එදතසු ච චතුවීසතියා පච්චදයසු

එකපච්චදයොපිඑකන්දතනරූපදමවහුත්වාරූපස්දසවපච්චදයොනාම නත්ථි, 
එකන්දතන පන රූපං හුත්වා අරූපස්දසව පච්චදයො නාම අත්ථි. කතදරො

පදනදසොති? පුදරජාතපච්චදයො. පුදරජාතපච්චදයො හි එකන්දතන රූපදමව
හුත්වා අරූපස්දසව පච්චදයො දහොති. එකන්දතන රූපදමව හුත්වා

රූපාරූපස්දසව පච්චදයො නාමාතිපි නත්ථි, එකන්දතන පන අරූපං හුත්වා

අරූපස්දසව පච්චදයො නාම අත්ථි. කතදරො පදනදසොති? 
අනන්තරසමනන්තරආදසවනසම්පයුත්තනත්ථිවිගතවදසනඡබ්බිදධො.දසොහි
සබ්දබොපි එකන්දතන අරූපදමව හුත්වා අරූපස්දසව පච්චදයො දහොති.
එකන්දතන අරූපදමව හුත්වාපි එකන්දතන රූපස්දසව පච්චදයො නාමාතිපි

අත්ථි.කතදරො පදනදසොති? පච්ඡාජාතපච්චදයො. දසො හි එකන්දතන අරූපං

හුත්වා රූපස්දසව පච්චදයො දහොති; එකන්දතන පන අරූපධම්දමොව හුත්වා

රූපාරූපානං පච්චදයොපි අත්ථි. කතදරො පදනදසොති? 
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පටුන 

දහතුකම්මවිපාකඣානමග්ගවදසන පඤ්චවිදධො. දසො හි සබ්දබොපි
එකන්දතනඅරූපදමවහුත්වා රූපධම්මානංඅරූපධම්මානම්පිපච්චදයොදහොති.

එකන්දතනපනරූපාරූපදමවහුත්වා රූපස්දසව පච්චදයොනාමාතිපිනත්ථි, 

අරූපස්දසව පන දහොති. කතදරො පදනදසොති? ආරම්මණපච්චදයො දචව
උපනිස්සයපච්චදයො ච. ඉෙඤ්හි ද්වයං එකන්දතන රූපාරූපදමව හුත්වා
අරූපස්දසව පච්චදයො දහොති. එකන්දතන රූපාරූපදමව හුත්වා පන

රූපාරූපස්දසව පච්චදයො නාමාතිපි අත්ථි. කතදරො පදනදසොති? 
අධිපතිසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයආහාරඉන්ද්රියවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවදස
න නවවිදධො. දසො හි සබ්දබොපි එකන්දතන රූපාරූපදමව හුත්වා
රූපාරූපස්දසවපච්චදයොදහොතීතිඑවදමත්ථ රූපංරූපස්සාතිආදිවිකප්පදතොපි
විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයො. 

භවකභෙකෙොතිඉදමසුපනචතුවීසතියාපච්චදයසු පඤ්චදවොකාරභදවතාව
න දකොචි පච්චදයො න ලබ්භති නාම. චතුදවොකාරභදව පන තදයො 
පුදරජාතපච්ඡාජාතවිප්පයුත්තපච්චදය අපදනත්වා දසසා එකවීසතිදමව
ලබ්භන්ති. එකදවොකාරභදව
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයකම්මඉන්ද්රියඅත්ථිඅවිගතවදසන සත්දතව 

ලබ්භන්ති. බාහිදර පන අනින්ද්රියබද්ධරූදප 
සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයඅත්ථිඅවිගතවදසන පඤ්දචව ලබ්භන්තීති
එවදමත්ථභවදභෙදතොපි විඤ්ඤාතබ්දබොවිනිච්ඡදයොති. 

පච්චයනිද්දෙසවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පුච්ඡාවාකරො 

1. පච්චයානුදලොමවණ්ණනා 

එවං අනුදලොමපට්ඨානාදීසු තිකපට්ඨානාදිවදසන 

චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානසදමොධාදන පට්ඨානමහාපකරදණ දය තිකාෙදයො

නිස්සාය නිද්දිට්ඨත්තා එතං තිකපට්ඨානං, දුකපට්ඨානං…දප.…
දුකදුකපට්ඨානන්ති වුත්තං. දත අනාමසිත්වා දයසං පච්චයානං වදසන දත

තිකාෙදයො විභත්තා, දත පච්චදය එව තාව ඉමිනා 
මාතිකානික්දඛපපච්චයවිභඞ්ගසඞ්ඛාදතන වාදරන උද්දෙසදතො ච

නිද්දෙසදතොචෙස්දසත්වා, ඉොනිදයතිකාෙදයොනිස්සායනිද්දිට්ඨත්තාඑතං

තිකපට්ඨානං, දුකපට්ඨානං…දප.… දුකදුකපට්ඨානන්තිවුත්තං.දත තිකාෙදයො
ඉදමසංපච්චයානංවදසන විත්ථාදරත්වාෙස්දසතුංඑදකකංතිකදුකංනිස්සාය

සත්තහි මහාවාදරහි දෙසනා කතා. දතසං ඉමානි නාමානි – පටිච්චවාදරො, 
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සහජාතවාදරො, පච්චයවාදරො, නිස්සයවාදරො, සංසට්ඨවාදරො, සම්පයුත්තවාදරො, 
පඤ්හාවාදරොති. 

තත්ථ ‘‘කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසදලො ධම්දමො’’ති එවං 

පටිච්චාභිධානවදසන වුත්දතො පටිච්චවාකරො නාම. කුසලං ධම්මං සහජාදතො

කුසදලොධම්දමො’’තිඑවංසහජාතාභිධානවදසනවුත්දතො ස ජාෙවාකරො නාම.
දසො පුරිදමන පටිච්චවාදරන අත්ථදතො නින්නානාකරදණො. 

පටිච්චාභිධානවදසන බුජ්ඣනකානං වදසන පන පඨදමො වුත්දතො, 
සහජාතාභිධානවදසන බුජ්ඣනකානං වදසන දුතිදයො. ද්වීසුපි දචදතසු
රූපාරූපධම්මවදසනපච්චයාදචවපච්චයුප්පන්නධම්මා චදවදිතබ්බා.දතච

දඛො සහජාතාව, න පුදරජාතපච්ඡාජාතා ලබ්භන්ති. ‘‘කුසලං ධම්මං පච්චයා

කුසදලො ධම්දමො’’ති එවං පච්චයාභිධානවදසන වුත්දතො පන පච්චයවාකරො 
නාම. දසොපි පුරිමවාරද්වයං විය රූපාරූපධම්මවදසදනව දවදිතබ්දබො.
පච්චදයො පදනත්ථ පුදරජාදතොපි ලබ්භති. අයමස්ස පුරිමවාරද්වයදතො
විදසදසො. තෙනන්තදරො ‘‘කුසලං ධම්මං නිස්සාය කුසදලො ධම්දමො’’ති එවං

නිස්සයාභිධානවදසන වුත්දතො නිස්සයවාකරො නාම. දසො පුරිදමන
පච්චයවාදරන අත්ථදතො නින්නානාකරදණො. පච්චයාභිධානවදසන

බුජ්ඣනකානං වදසන පන පඨදමො වුත්දතො, නිස්සයාභිධානවදසන
බුජ්ඣනකානං වදසන දුතිදයො. තදතො පරං ‘‘කුසලං ධම්මං සංසට්දඨො

කුසදලො ධම්දමො’’තිඑවංසංසට්ඨාභිධානවදසනවුත්දතො සංසට්ඨවාකරො නාම. 

‘‘කුසලං ධම්මං සම්පයුත්දතො කුසදලො ධම්දමො’’ති එවං

සම්පයුත්තාභිධානවදසන වුත්දතො සම්පයුත්ෙවාකරො නාම. දසො පුරිදමන
සංසට්ඨවාදරන අත්ථදතො නින්නානාකරදණො. සංසට්ඨාභිධානවදසන

බුජ්ඣනකානං වදසන පන පඨදමො වුත්දතො, සම්පයුත්තාභිධානවදසන 
දුතිදයො. ද්වීසුපි දචදතසු අරූපධම්මවදසදනව පච්චයා පච්චයුප්පන්නා ච

දවදිතබ්බා. සත්තමවාදර පන යස්මා ‘‘කුසදලො ධම්දමො කුසලස්ස ධම්මස්ස
දහතුපච්චදයනපච්චදයො’’තිආදිනානදයනදතදත පඤ්දහඋද්ධරිත්වාපුන
‘‘කුසලා දහතූසම්පයුත්තකානං ඛන්ධාන’’න්තිආදිනානදයන සබ්දබපිදත

පඤ්හානිජ්ජටානිග්ගුම්බා චකත්වා විභත්තා, තස්මා දසො වාදරො පඤ්හානං

සාධුකං විභත්තත්තා පඤ් ාවාකරොත්දවව සඞ්ඛයං ගදතො.
රූපාරූපධම්මවදසදනවපදනත්ථපච්චයාපිපච්චයුප්පන්නාපිදවදිතබ්බා. 

තත්ථ දයො තාව එස සබ්බපඨදමො පටිච්චවාදරො නාම, දසො උද්දෙසදතො

නිද්දෙසදතොචදුවිදධොදහොති.තත්ථඋද්දෙසවාදරොපඨදමො, පුච්ඡාවාදරොතිපි 
වුච්චති. පණ්ණත්තිවාදරොතිපි තස්දසව නාමං. දසො හි කුසලාෙදයො පටිච්ච

කුසලාදීනං දහතුපච්චයාදීනං වදසන උද්දිට්ඨත්තා උද්දෙසවාදරො, 
කුසලාෙදයොපටිච්ච දහතුපච්චයාදිවදසනකුසලාදීනංඋප්පත්තියාපුච්ඡිතත්තා
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පුච්ඡාවාදරො, කුසලාෙදයො පටිච්චදහතුපච්චයාදිවදසනකුසලාදීනංඋප්පත්තියා
පඤ්ඤාපිතත්තා පණ්ණත්තිවාදරොතිපිවුත්දතො. 

25-34. තත්ථ සියාකුසලං ධම්මං පටිච්චකුසකලො ධම්කමොඋප්පජ්කජයය 

ක තුපච්චයාතිපරිකප්පපුච්ඡා.අයඤ්දහත්ථඅත්දථො–දයොකුසදලොධම්දමො 

උප්පජ්දජයය දහතුපච්චයා, කිං දසො කුසලං ධම්මං පටිච්ච සියාති අථ වා

කුසලං ධම්මංපටිච්චදයොකුසදලොධම්දමොඋප්පජ්දජයය, දසොදහතුපච්චයා

සියාතිඅයදමත්ථ අත්දථො.තත්ථ පටීතිසදිසත්දථවත්තති.සදිසපුග්ගදලොහි 

පටිපුග්ගදලො, සදිසභාදගො ච පටිභාදගොති වුච්චති. ඉච්චාති 

ගමනුස්සුක්කවචනදමතං. උභයං එකදතො කත්වා පටිච්චාති පටිගන්ත්වා

සහුප්පත්තිසඞ්ඛාදතන සදිසභාදවන පත්වා, දතන සද්ධිං එකදතො 

උප්පත්තිභාවං උපගන්ත්වාති වුත්තං දහොති. කුසකලො ධම්කමොති එවං
සහුප්පත්තිභාදවන කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසදලො ධම්දමො උප්පජ්දජයය 

දහතුපච්චයාතිපුච්ඡති.අථවා පටිච්චාතිපච්චයංකත්වා. තංපනපච්චයකරණං

පුදරජාදතපි පච්චදය ලබ්භති සහජාදතපි. ඉධ සහජාතං අධිප්දපතං. සියා

කුසලං ධම්මං පටිච්ච අකුසකලොතිආදීසුපි එදසව නදයො. තත්ථ කිඤ්චාපි

සහජාතවදසන කුසලං ධම්මං පටිච්ච අකුසදලො නත්ථි, ඉමස්මිං පන

පුච්ඡාවාදර යම්පි විස්සජ්ජියමානං අත්ථදතො ලබ්භති, යම්පි න ලබ්භති, තං

සබ්බං පුච්ඡාවදසන උද්ධටං. පරදතො පන විස්සජ්ජදන යං න ලබ්භති, තං

පහායයංලබ්භති, තදෙව විස්සජ්ජිතං. 

එවදමත්ථ පුච්ඡානං අත්ථඤ්දචව පුච්ඡාගතිඤ්ච ඤත්වා ඉොනි 

ගණනවදසන පුච්ඡාපරිච්දඡදෙො දවදිතබ්දබො. එත්ථ හි ‘‘කුසලං ධම්මං

පටිච්චා’’තිකුසලපෙංආදිංකත්වාකුසලාකුසලාබයාකතන්තාතිස්දසොපුච්ඡා, 

පුනතදෙවාදිංකත්වාකුසලාබයාකතාදිවදසනදුකප්පදභෙන්තාතිස්දසො, පුන

තදෙවාදිං කත්වාතිකන්තාචඑකා, එවංකුසලංධම්මංපටිච්චාතිකුසලාදිකා 

සත්ත පුච්ඡා, තථා අකුසලාදිකා, තථා අබයාකතාදිකා, තථා 

කුසලාබයාකතාදිකා, අකුසලාබයාකතාදිකා, කුසලාකුසලාදිකා, 
කුසලාකුසලාබයාකතාදිකාති සබ්බාපි සත්තන්නං සත්තකානං වදසන
කුසලත්තිකංනිස්සායදහතුපච්චදයඑකූනපඤ්ඤාසං පුච්ඡා. 

තත්ථඑකමූලකාවසානානව, එකමූලදුකාවසානානව, එකමූලතිකාවසානා 

තිස්දසො, දුකමූලඑකාවසානානව, දුකමූලදුකාවසානානව, දුකමූලතිකාවසානා

තිස්දසො, තිකමූලඑකාවසානා තිස්දසො, තිකමූලදුකාවසානා තිස්දසො, 
තිකමූලතිකාවසානා එකාති එවදමතා මූලවදසනාපි දවදිතබ්බා. යථා ච

දහතුපච්චදය එකූනපඤ්ඤාසං, ආරම්මණපච්චයාදීසුපි තදථවාති සබ්දබසුපි
චතුවීසතියාපච්චදයසු– 
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සහස්සදමකඤ්චසතං, ඡසත්තතිපුනාපරා; 

පුච්ඡාසම්පිණ්ඩිතාදහොන්ති, නයම්හිඑකමූලදක. 

35-36. තදතො පරං ක තුපච්චයා ආරම්මණපච්චයාති දුමූලකනදයො
ආරද්දධො. තත්ථ දහතාරම්මණදුදකො…දප.… දහතුඅවිගතදුදකොති
දහතුපච්චදයන සද්ධිං දතවීසති දුකා දහොන්ති. දතසු දහතුපච්චදය විය

දහතාරම්මණදුදකපිඑකූනපඤ්ඤාසංපුච්ඡා, තාසුපාළියං ද්දවදයව ෙස්සිතා.
යථා චදහතාරම්මණදුදකඑකූනපඤ්ඤාසංතථා දහතාධිපතිදුකාදීසුපි.තත්ථ 

පඨමපුච්ඡාවදසන දහතාධිපතිදුදකො, දහතානන්තරදුදකො, 
දහතුසමනන්තරදුදකොති පටිපාටියා තදයො දුදක ෙස්දසත්වා පරිදයොසාදන

දහතුඅවිගතදුදකො ෙස්සිදතො, දසසං සඞ්ඛිත්තං. පුච්ඡාපරිච්දඡදෙො පදනත්ථ
එවංදවදිතබ්දබො. 

සහස්සදමකඤ්චසතං, සත්තවීසතිදමවච; 

දුදකසුදතවීසතියා, පුච්ඡාදහොන්තිදුමූලදක. 

37. තදතො පරං ක තුපච්චයා ආරම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයාති
තිමූලකනදයො ආරද්දධො.තත්ථ දහතාරම්මණදුදකනසද්ධිංඅධිපතිපච්චයාදීසු 

බාවීසතියා පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන බාවීසති තිකා දහොන්ති.
දතසු පඨමපුච්ඡාවදසන පඨමත්තිකඤ්ච දුතියත්තිකඤ්ච ෙස්දසත්වා

පරිදයොසානතිදකො ෙස්සිදතො, දසසං සඞ්ඛිත්තං. යථා පන දුදකසු, එවං
තිදකසුපිඑකදමකස්මිං තිදකඑකූනපඤ්ඤාසංකත්වාසබ්දබසුපිබාවීසතියා
තිදකසු– 

සහස්සදමකංපුච්ඡානං, අට්ඨසත්තතිදමවච; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නයම්හිතිකමූලදක. 

38. තදතො පරං ක තුපච්චයා ආරම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා

අනන්ෙරපච්චයාති චතුමූලකනදයො ආරද්දධො. තත්ථ පඨමත්තිදකන සද්ධිං
අනන්තරපච්චයාදීසු එකවීසතියා පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන
එකවීසති චතුක්කා දහොන්ති. දතසු ද්දව චතුක්දක ෙස්දසත්වා දසසං
සඞ්ඛිත්තං.ඉධාපිඑකදමකස්මිංචතුක්දකඑකූනපඤ්ඤාසංකත්වා සබ්දබසුපි
එකවීසතියාචතුක්දකසු– 

සහස්සදමකංපුච්ඡානං, එකූනතිංසපුනාපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නයම්හිචතුමූලදක. 
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තදතොපරංපඤ්චමූලකංආදිංකත්වායාවසබ්බමූලකාදෙසනාකතා, තං 
සබ්බං සඞ්ඛිපිත්වා දහට්ඨා වුත්තඤ්ච උපරි වත්තබ්බඤ්ච එකදතො කත්වා

පාළියං ‘‘එකමූලකං, දුමූලකං, තිමූලකං, චතුමූලකං, පඤ්චමූලකං, සබ්බමූලකං
අසම්මුය්හන්දතන විත්ථාදරතබ්බ’’න්තිනදයොෙස්සිදතො.තත්ථඑකමූලකාදීසු

යං වත්තබ්බං, තං වුත්තදමව. පඤ්චමූලදක පන පඨමචතුක්දකන සද්ධිං
සමනන්තරපච්චයාදීසු සමවීසතියා පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන
සමවීසතිපඤ්චකාදහොන්ති.දතසුඑකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතානිනවපුච්ඡානං, අසීතිචපුනාපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නයම්හිපඤ්චමූලදක. 

ඡමූලදක පඨමපඤ්චදකන සද්ධිං සහජාතපච්චයාදීසු එකූනවීසතියා 
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන එකූනවීසති ඡක්කා දහොන්ති. දතසු 

එකදමකස්මිංඑකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතානිනවපුච්ඡානං, එකතිංසතදතොපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නයම්හිඡක්කමූලදක. 

සත්තමූලදක පඨමඡක්දකන සද්ධිං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාදීසු අට්ඨාරසසු
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන අට්ඨාරස සත්තකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිංඑකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතානිඅට්ඨපුච්ඡානං, ද්වාසීතිචතදතොපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නයම්හිසත්තමූලදක. 

අට්ඨමූලදක පඨමසත්තදකන සද්ධිං නිස්සයපච්චයාදීසු සත්තරසසු 

පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන සත්තරස අට්ඨකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතානිඅට්ඨපුච්ඡානං, දතත්තිංසාචතදතොපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නයම්හිඅට්ඨමූලදක. 

නවමූලදක පඨමඅට්ඨදකන සද්ධිං උපනිස්සයපච්චයාදීසු දසොළසසු 

පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන දසොළස නවකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිංඑකූනපඤ්ඤාසං කත්වා– 

සතානි සත්තපුච්ඡානං, චතුරාසීතිතදතොපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නයම්හිනවමූලදක. 
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ෙසමූලදක පඨමනවදකන සද්ධිං පුදරජාතපච්චයාදීසු පන්නරසසු 
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන පන්නරස ෙසකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතානිසත්තපුච්ඡානං, පඤ්චතිංසතදතොපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නයම්හිෙසමූලදක. 

එකාෙසමූලදක පඨමෙසදකන සද්ධිං පච්ඡාජාතපච්චයාදීසු චුද්ෙසසු 

පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන චුද්ෙස එකාෙසකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

ඡසතානිචපුච්ඡානං, ඡළාසීතිතදතොපරා; 

නයම්හිපුච්ඡාගණිතා, එකාෙසකමූලදක. 

ද්වාෙසමූලදක පඨමඑකාෙසදකන සද්ධිං ආදසවනපච්චයාදීසු දතරසසු 

පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන දතරස ද්වාෙසකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

ඡ සතානිචපුච්ඡානං, සත්තතිංසතදතොපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයද්වාෙසමූලදක. 

දතරසමූලදක පඨමද්වාෙසදකන සද්ධිං කම්මපච්චයාදීසු ද්වාෙසසු 
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන ද්වාෙස දතරසකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතානිපඤ්චපුච්ඡානං, අට්ඨාසීතිපුනාපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයදතරසමූලදක. 

චුද්ෙසමූලදක පඨමදතරසදකන සද්ධිං විපාකපච්චයාදීසු එකාෙසසු 
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන එකාෙස චුද්ෙසකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතානිපඤ්චපුච්ඡානං, තිංසචාථනවාපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයචුද්ෙසමූලදක. 

පන්නරසමූලදක පඨමචුද්ෙසදකන සද්ධිං ආහාරපච්චයාදීසු ෙසසු
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන ෙස පන්නරසකා දහොන්ති. දතසු 
එකදමකස්මිංඑකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 
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සතානිචත්තාරිපුච්ඡානං, නවුතිචතදතොපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයපන්නරසමූලදක. 

දසොළසමූලදක පඨමපන්නරසදකන සද්ධිං ඉන්ද්රියපච්චයාදීසු නවසු 
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන නව දසොළසකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිංඑකූනපඤ්ඤාසං කත්වා– 

සතානිචත්තාරිචත්තා-ලීදසකාදචවපුනාපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයදසොළසමූලදක. 

සත්තරසමූලදක පඨමදසොළසදකන සද්ධිං ඣානපච්චයාදීසු අට්ඨසු 

පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන අට්ඨ සත්තරසකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතානිතීණිපුච්ඡානං, නවුතිද්දවපුනාපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයසත්තරසමූලදක. 

අට්ඨාරසමූලදක පඨමසත්තරසදකන සද්ධිං මග්ගපච්චයාදීසු සත්තසු
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන සත්ත අට්ඨාරසකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිංඑකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතානිතීණිපුච්ඡානං, දතචත්තාරීසදමවච; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයඅට්ඨාරසමූලදක. 

එකූනවීසතිමූලදක පඨමඅට්ඨාරසදකන සද්ධිං සම්පයුත්තපච්චයාදීසු ඡසු
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන ඡ එකූනවීසතිකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

ද්දව සතානවුතිදචව, චතස්දසොචපුනාපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයඑකූනවීසතිදක. 

වීසතිමූලදක පඨමඑකූනවීසතිදකන සද්ධිං විප්පයුත්තපච්චයාදීසු පඤ්චසු
පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසන පඤ්චවීසතිකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

ද්දවසතාදහොන්තිපුච්ඡානං, චත්තාලීසාචපඤ්චච; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයවීසතිමූලදක. 
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එකවීසතිමූලදකපඨමවීසතිදකනසද්ධිංඅත්ථිපච්චයාදීසුචතූසු පච්චදයසු
එකදමකස්ස දයොජනාවදසන චත්තාදරො එකවීසතිකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

සතංඡනවුතිදචව, පුච්ඡාදහොන්තිසම්පිණ්ඩිතා; 

ගණිතාලක්ඛණඤ්ඤූහි, එකවීසතිදකනදය. 

ද්වාවීසතිමූලදක පඨමඑකවීසතිදකන සද්ධිං නත්ථිපච්චයාදීසු තීසු 

පච්චදයසු එකදමකස්ස දයොජනාවදසනතදයො ද්වාවීසතිකා දහොන්ති. දතසු
එකදමකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

චත්තාලීසාධිකංසතං, සත්තදචවපුනාපරා; 

පුච්ඡාගණනදතොදහොන්ති, නදයද්වාවීසතිමූලදක. 

දතවීසතිමූලදක පඨමද්වාවීසතිදකන සද්ධිං ද්වීසු විගතාවිගතපච්චදයසු
එකදමකස්සදයොජනාවදසනද්දවදතවීසතිකාදහොන්ති.දතසු එකදමකස්මිං
එකූනපඤ්ඤාසංකත්වා– 

අට්ඨනවුතිදමවිධ, පුච්ඡාගණනදතොමතා; 

නයම්හිදතවීසතිදම, දතවීසතිකමූලදක. 

චතුවීසතිමූලදකො පන සබ්බපච්චයානං සදමොධානවදසන දවදිතබ්දබො, 
දතදනව සබ්බමූලදකොති වුත්දතො. තත්ථ එකූනපඤ්ඤාසදමව පුච්ඡා
දහොන්තීති සබ්බාදපතා දහතුපච්චයපෙදමව ගදහත්වා එකමූලකාදීනං
සබ්බමූලකපරිදයොසානානංවදසන සත්ථාරාදෙවපරිසතිවිත්ථාරදතොවිභත්තා
පුච්ඡාඉධසඞ්දඛදපනෙස්සිතා. 

තාසං පන සබ්බාසම්පි අයං ගණනපිණ්දඩො – එකමූලකනයස්මිඤ්හි
එකාෙස සතානි ඡසත්තති ච පුච්ඡා ආගතා. දහතුපච්චයනදය දතදනව

මූලදකන එකූනපඤ්ඤාසං කත්වා ඉමස්මිං දහතුපච්චයමූලදක ගදහතබ්බා, 
දසසා දසසපච්චයමූලදකසු පක්ඛිපිතබ්බා. දුමූලදක සත්තවීසානි එකාෙස

සතානි, තිමූලදක සහස්සං අට්ඨසත්තති ච, චතුමූලදක සහස්සං

එකූනතිංසඤ්ච, පඤ්චමූලදකඅසීතාධිකානිනවසතානි, ඡමූලදකඑකතිංසානි

නව සතානි, සත්තමූලදකද්වාසීතානිඅට්ඨසතානි, අට්ඨමූලදකදතත්තිංසානි

අට්ඨසතානි, නවමූලදකචතුරාසීතානිසත්තසතානි, ෙසමූලදකපඤ්චතිංසානි

සත්තසතානි, එකාෙසමූලදක ඡාසීතානිඡසතානි, ද්වාෙසමූලදකසත්තතිංසානි

ඡ සතානි, දතරසමූලදක අට්ඨාසීතානි පඤ්ච සතානි, චුද්ෙසමූලදක

එකූනචත්තාලීසානිපඤ්චසතානි, පන්නරසමූලදකනවුතානි චත්තාරිසතානි, 
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දසොළසමූලදක එකචත්තාලීසානි චත්තාරි සත්තානි, සත්තරසමූලදක 

ද්වානවුතානි තීණි සතානි, අට්ඨාරසමූලදක දතචත්තාලීසානි තීණි සතානි, 

එකූනවීසතිමූලදක චතුනවුතානිද්දවසතානි, වීසතිමූලදකපඤ්චචත්තාලීසානි

ද්දව සතානි, එකවීසතිමූලදක ඡනවුතිසතං, ද්වාවීසතිමූලදක

සත්තචත්තාලීසසතං, දතවීසතිමූලදක අට්ඨනවුති, සබ්බමූලදක
එකූනපඤ්ඤාසාතිඑවංදහතුපෙංආදිංකත්වාවිභත්දතසුඑකමූලකාදීසු– 

චුද්ෙදසවසහස්සානි, පුනසත්තසතානිච; 

පුච්ඡාදහතුපෙස්දසව, එකමූලාදිදභෙදතොති. 

39-40. එවං දහතුපච්චයං ආදිං කත්වා එකමූලකදතො පට්ඨාය යාව
සබ්බමූලකනයා පුච්ඡාදභෙං ෙස්දසත්වාඉොනිආරම්මණපච්චයංආදිංකත්වා

ෙස්දසතුං සියා කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසකලො ධම්කමො උප්පජ්කජයය

ආරම්මණපච්චයා ක තුපච්චයාතිආදිමාහ. තත්ථ ආරම්මණපච්චයා 

ක තුපච්චයාති එත්තාවතා ආරම්මණපච්චයං ආදිං කත්වා
දහතුපච්චයපරිදයොසාදනො එකමූලකනදයො ෙස්සිදතො. තදතො පරං 

ආරම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයාති දුකමූලකං ආරද්ධං. තත්ථ ඉමං
පඨමදුකඤ්දචව ආරම්මණාවිගතදුකඤ්ච ෙස්දසත්වා දසසං සඞ්ඛිත්තං. 

ආරම්මණපච්චයා ක තුපච්චයාතිඅයං ඔසානදුදකොපින ෙස්සිදතො. සදච පන 

කත්ථචි වාචනාමග්දග සන්දිස්සති, ස්දවව වාචනාමග්දගො ගදහතබ්දබො.
තදතො පරං ආරම්මණපච්චයවදසන තිකමූලකාෙදයො අෙස්දසත්වාව

අධිපතිපච්චයං ආදිං කත්වා එකකාෙදයො ෙස්දසතුං අධිපතිපච්චයා, 

අනන්ෙරපච්චයා, සමනන්ෙරපච්චයා, ස ජාෙපච්චයා, අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාති

එත්තකදමව වුත්තං, තං එකමූලකවදසන වා සබ්බමූලකවදසන වා
දවදිතබ්බං. 

41. තදතො පරං අවිගතපච්චයං ආදිං කත්වා දුමූලකදමව ෙස්දසතුං – 

අවිගෙපච්චයා ක තුපච්චයාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ අවිගතදහතුදුදකො, 

අවිගතාරම්මණදුදකො, අවිගතාධිපතිදුදකොති පටිපාටියා තදයො දුදක වත්වා
පරිදයොසාදන ච අවිගතවිගතදුදකො එදකො දුදකො ෙස්සිදතො. තදතො
අවිගතපච්චයවදසදනව තිමූලකං ෙස්දසතුං – ‘‘අවිගතපච්චයා දහතුපච්චයා 

ආරම්මණපච්චයා, අවිගතපච්චයා දහතුපච්චයා අධිපතිපච්චයා, අවිගතපච්චයා
දහතුපච්චයා අනන්තරපච්චයා’’ති එවං පටිපාටියා තදයො තිදක වත්වා
‘‘අවිගතපච්චයාදහතුපච්චයා විගතපච්චයා’’තිපරිදයොසානත්තිදකොවුත්දතො.
තදතො අවිගතපච්චයවදසදනව චතුමූලකං ෙස්දසතුං ‘‘අවිගතපච්චයා

දහතුපච්චයා ආරම්මණපච්චයා අධිපතිපච්චයා, අවිගතපච්චයා දහතුපච්චයා
ආරම්මණපච්චයා අනන්තරපච්චයා’’ති ද්දව චතුක්දක වත්වා 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 
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පටුන 

‘‘විගතපච්චයා’’ති පෙං උද්ධරිත්වා ඨපිතං, දසසං සබ්බං සඞ්ඛිත්තං. තස්ස 

සඞ්ඛිත්තභාවං ෙස්දසතුං ‘‘එදකකස්ස පෙස්ස එකමූලකං, දුමූලකං, තිමූලකං, 
සබ්බමූලකං අසම්මුය්හන්දතන විත්ථාදරතබ්බ’’න්ති වුත්තං. තස්මා යථා
දහතුපච්චයංආදිං කත්වාදහතුආදිපෙවදසනඑකමූලදකඑකාෙසපුච්ඡාසතානි

ඡසත්තති ච පුච්ඡා…දප.… සබ්බමූලදක එකූනපඤ්ඤාසං, එවං
ආරම්මණපච්චයාදීසුපි එකදමකං ආදිං කත්වා ආරම්මණාදිපෙවදසන
එකදමකස්ස පෙස්ස එකමූලදක එකාෙස පුච්ඡාසතානි ඡසත්තති ච
පුච්ඡා…දප.… සබ්බමූලදක එකූනපඤ්ඤාසාති එදකකස්ස පෙස්ස
එකමූලකාදිදභදෙ සත්තසතාධිකානි චුද්ෙස පුච්ඡා සහස්සානි දහොන්ති. තාසං
සබ්දබසුපිචතුවීසතියා පච්චදයසුඅයංගණනපරිච්දඡදෙො– 

ද්වාපඤ්ඤාසසහස්සාන-ට්ඨසතානිතීණිසතසහස්සානි; 

කුසලත්තිකස්සපුච්ඡා, අනුදලොමනයම්හිසුවිභත්තා. 

යථා ච කුසලත්තිකස්ස, එවං දවෙනාත්තිකාදීනම්පීති සබ්දබසුපි
ද්වාවීසතියාතිදකසු– 

එකසට්ඨිසහස්සානි, ඡසතානිසත්තසත්තති; 

සතසහස්සානිපුච්ඡානං, තිකදභදෙපදභෙදතො. 

සඞ්ඛිත්තාවාචනාමග්දග. 

දුදකසු පන ‘‘සියා දහතුං ධම්මං පටිච්ච දහතුධම්දමො උප්පජ්දජයය

දහතුපච්චයා’’ති එවං දහතුං පටිච්ච දහතු, දහතුං පටිච්ච නදහතු, දහතුං

පටිච්ච දහතු චනදහතු ච, නදහතුං පටිච්චනදහතු, නදහතුං පටිච්ච දහතු, 

නදහතුං පටිච්ච දහතු ච නදහතු ච, දහතුඤ්ච නදහතුඤ්ච පටිච්ච දහතු, 

දහතුඤ්චනදහතුඤ්ච පටිච්චනදහතු, දහතුඤ්චනදහතුඤ්චපටිච්චදහතුච
නදහතුචාතිඑකදමකස්මිංදුදක දහතුපච්චයාදීසුඑකදමකස්මිංපච්චදයනව
පුච්ඡා දහොන්ති. තාසු දහතුපච්චයං ආදිං කත්වා එකමූලදක ද්දවසතානි
දසොළසචපුච්ඡාදහොන්ති.තාසුදහතුපච්චයස්දසවඅඤ්දඤන අසම්මිස්සානව

පුච්ඡාගදහතබ්බා, දසසාඅට්ඨවාදරනගහිතා. 

තාසංදුකමූලකාදීසුදතවීසතියාවාදරසුඑදකකංනවකංඅපදනත්වායාව 
සබ්බමූලකාඅයංගණනපරිච්දඡදෙො–දුකමූලදකතාවඑකමූලදකෙස්සිදතසු
ද්වීසු දසොළසාධිදකසු පුච්ඡාසදතසු නව අපදනත්වා ද්දවසතානි සත්ත ච

පුච්ඡා දහොන්ති, තදතො නව අපදනත්වා තිමූලදක අට්ඨනවුතිසතං. එවං

පුරිමපුරිමදතොනවනවඅපදනත්වාචතුමූලදක එකූනනවුතිසතං, පඤ්චමූලදක

අසීතිසතං, ඡමූලදක එකසත්තතිසතං, සත්තමූලදක ද්වාසට්ඨිසතං, 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

365 

පටුන 

අට්ඨමූලදක දතපණ්ණාසසතං, නවමූලදක චතුචත්තාලීසසතං, ෙසමූලදක

පඤ්චතිංසසතං, එකාෙසමූලදක ඡබ්බීසසතං, ද්වාෙසමූලදක

සත්තරසාධිකසතං, දතරසමූලදක අට්ඨාධිකසතං, චුද්ෙසමූලදක නවනවුති, 

පන්නරසමූලදක නවුති, දසොළසමූලදක එකාසීති, සත්තරසමූලදක

ද්වාසත්තති, අට්ඨාරසමූලදක දතසට්ඨි, එකූනවීසතිමූලදක චතුපඤ්ඤාසං, 

වීසතිමූලදක පඤ්චචත්තාලීසං, එකවීසතිමූලදක ඡත්තිංසං, ද්වාවීසතිමූලදක

සත්තවීස, දතවීසතිමූලදක අට්ඨාරස, සබ්බමූලදක නවාති. යථා පදනතානි
දහතුපච්චයවදසන එකමූලදක දසොළසාධිකානි ද්දව පුච්ඡාසතානි…දප.… 

සබ්බමූලදක නව, එවං ආරම්මණපච්චයාදීසුපි එකදමකං ආදිං කත්වා
ආරම්මණාදිපෙවදසන එදකකස්ස පෙස්ස එකමූලදක දසොළසාධිකානි ද්දව
පුච්ඡාසතානි…දප.… සබ්බමූලදක නවාති එදකකස්ස පෙස්ස
එකමූලකාදිදභදෙද්දවපුච්ඡාසහස්සානි සත්තසතානිචපුච්ඡාදහොන්ති.තාසං
සබ්දබසුපිචතුවීසතියාපච්චදයසුඅයං ගණනපරිච්දඡදෙො– 

චතුසට්ඨිසහස්සානි, පුනඅට්ඨසතානිච; 

පුච්ඡාදහතුදුකස්දසව, අනුදලොමනදයමතා. 

යථාචදහතුදුකස්ස, එවංසදහතුකදුකාදීනම්පීතිසබ්බස්මිම්පි දුකසදත– 

සට්ඨිසතසහස්සානි, චත්තාරිචතදතොපරං; 

අසීතිචසහස්සානි, පුච්ඡාදුකසදතවිදූ. 

අයං තාව සුද්ධිදක තිකපට්ඨාදන දචව දුකපට්ඨාදන ච පුච්ඡානං 
ගණනපරිච්දඡදෙො. 

යං පන තදතො පරං ද්වාවීසති තිදක ගදහත්වා දුකසදත පක්ඛිපිත්වා 

දුෙතිෙපට්ඨානං නාමදෙසිතං, තත්ථ‘‘සියාදහතුංකුසලං ධම්මංපටිච්චදහතු
කුසදලො ධම්දමො උප්පජ්දජයය දහතුපච්චයා’’ති එවං ද්වාවීසතියා තිදකසු
එදකකං තිකං දුකානං සදතන සදතන සද්ධිං දයොදජත්වා ෙස්දසතබ්බානං
පුච්ඡානං දහට්ඨා වුත්තනදයන සබ්දබසං එකමූලකාදීනං වදසන ගදහත්වා
පරිච්දඡදෙොදවදිතබ්දබො. 

යම්පි තදතො පරං දුකසතං ගදහත්වා ද්වාවීසතියා තිදකසු පක්ඛිපිත්වා 

තිෙදුෙපට්ඨානං නාම දෙසිතං, තත්ථාපි ‘‘සියා කුසලං දහතුං ධම්මං පටිච්ච
කුසදලොදහතුධම්දමොඋප්පජ්දජයයදහතුපච්චයා’’තිඑවං දුකසදතඑදකකං 
දුකංද්වාවීසතියාතිදකහිසද්ධිංදයොදජත්වා ෙස්දසතබ්බානංපුච්ඡානංදහට්ඨා
වුත්තනදයන සබ්දබසං එකමූලකාදීනං වදසන ගදහත්වා පරිච්දඡදෙො
දවදිතබ්දබො. 
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යම්පිතදතො පරංතිදකතිදකසුදයවපක්ඛිපිත්වා තිෙතිෙපට්ඨානං නාම

දෙසිතං, තත්ථාපි ‘‘සියා කුසලං සුඛාය දවෙනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්ච
කුසදලොසුඛායදවෙනායසම්පයුත්දතොධම්දමො උප්පජ්දජයයදහතුපච්චයා’’ති
එවංද්වාවීසතියාතිදකසුඑදකකංතිකංදසදසහි එකවීසතියා තිදකහිසද්ධිං
දයොදජත්වා ෙස්දසතබ්බානං පුච්ඡානං දහට්ඨා වුත්තනදයන සබ්දබසං
එකමූලකාදීනංවදසනගදහත්වාපරිච්දඡදෙොදවදිතබ්දබො. 

යම්පි තදතො පරං දුදක දුදකසුදයව පක්ඛිපිත්වා දුෙදුෙපට්ඨානං නාම

දෙසිතං, තත්ථාපි ‘‘සියා දහතුං සදහතුකං ධම්මං පටිච්ච දහතු සදහතුදකො
ධම්දමොඋප්පජ්දජයයදහතුපච්චයා’’තිඑවං දුකසදතඑදකකංදුකං දසදසහි
නවනවුතියා දුදකහි සද්ධිං දයොදජත්වා ෙස්දසතබ්බානං පුච්ඡානං දහට්ඨා 
වුත්තනදයන සබ්දබසං එකමූලකාදීනං වදසන ගදහත්වා පරිච්දඡදෙො
දවදිතබ්දබො. තථාගදතන හි සබ්බම්දපතං පදභෙං ෙස්දසත්වාව දෙවපරිසාය

ධම්දමො දෙසිදතො, ධම්මදසනාපතිස්ස පන දතන ‘‘අජ්ජ ඉෙඤ්චිෙඤ්ච
දෙසිත’’න්ති සඞ්ඛිපිත්වා නයෙස්සනමත්දතදනව දෙසනා අක්ඛාතා.

දථදරනාපි සඞ්ඛිපිත්වාව වාචනාමග්දගො පවත්තිදතො, දසො දථදරන
පවත්තිතනදයදනව සඞ්ගීතිකාදලසඞ්ගහංආදරොපිදතො. 

තං පනස්ස සඞ්දඛපනයං ෙස්දසතුං තිෙඤ්ච පට්ඨානවරන්ති අයං ගාථා

ඨපිතා. තස්සත්දථො – තිෙඤ්ච පට්ඨානවරන්ති පවරං තිකපට්ඨානඤ්ච. 

දුකුත්ෙමන්ති උත්තමං දසට්ඨං දුකපට්ඨානඤ්ච. දුෙතිෙඤ්කචවාති 

දුකතිකපට්ඨානඤ්ච. තිෙදුෙඤ්චාති තිකදුකපට්ඨානඤ්ච. තිෙතිෙඤ්කචවාති

තිකතිකපට්ඨානඤ්ච. දුෙදුෙඤ්චාතිදුකදුකපට්ඨානඤ්ච. ඡඅනුකලොමම්හි නයා

සුගම්භීරාති එදත තිකපට්ඨානාෙදයො සුට්ඨු ගම්භීරා ඡ නයා අනුදලොමම්හි 

දවදිතබ්බාති. තත්ථ ද්දව අනුදලොමානි – ධම්මානුදලොමඤ්ච

පච්චයානුදලොමඤ්ච.තත්ථ ‘‘කුසලංධම්මංපටිච්චකුසදලොධම්දමො’’තිඑවං
අභිධම්මමාතිකාපදෙහි සඞ්ගහිතානං ධම්මානං අනුදලොමදෙසනාවදසන

පවත්තං ධම්මානුකලොමං නාම. ‘‘දහතුපච්චයා ආරම්මණපච්චයා’’ති එවං 

චතුවීසතියා පච්චයානං අනුදලොමදෙසනාවදසන පවත්තං පච්චයානුකලොමං 
නාම. 

තත්ථ දහට්ඨා අට්ඨකථායං ‘‘තිකඤ්ච පට්ඨානවරං…දප.… ඡ 
අනුදලොමම්හිනයාසුගම්භීරා’’ති අයංගාථාධම්මානුදලොමංසන්ධායවුත්තා.
ඉධපනඅයං ගාථාතස්මිංධම්මානුදලොදමපච්චයානුදලොමංසන්ධායවුත්තා.
තස්මා‘‘ඡඅනුදලොමම්හි නයාසුගම්භීරා’’තිඅට්ඨකථාගාථායධම්මානුදලොදම
තිකපට්ඨානාෙදයො ඡ නයා සුගම්භීරාති එවමත්දථො දවදිතබ්දබො. ඉමස්මිං
පදනොකාදස ‘‘දහතුපච්චයා ආරම්මණපච්චයා’’ති එවං පවත්දත
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පටුන 

පච්චයානුදලොදම එදත ධම්මානුදලොදම තිකපට්ඨානාෙදයො ‘‘ඡ නයා
සුගම්භීරා’’ති එවමත්දථො දවදිතබ්දබො. දතසු අනුදලොදම තිකපට්ඨාදන
කුසලත්තිකමත්තස්දසව වදසනඅයංඉමස්මිංපටිච්චවාරස්සපණ්ණත්තිවාදර
සඞ්ඛිපිත්වා පුච්ඡාපදභදෙොෙස්සිදතො.දසදසසුපනතිදකසුදසසපට්ඨාදනසුච
එකාපිපුච්ඡාන ෙස්සිතා.තදතොපදරසුපනසහජාතවාරාදීසුකුසලත්තිකස්සාපි
වදසනපුච්ඡං අනුද්ධරිත්වාලබ්භමානකවදසනවිස්සජ්ජනදමවෙස්සිතං. ‘‘ඡ
අනුදලොමම්හිනයා සුගම්භීරා’’තිවචනදතොපනඉමස්මිංපච්චයානුදලොදමඡපි
එදත පට්ඨානනයා පුච්ඡාවදසන උද්ධරිත්වා ෙස්දසතබ්බා. පට්ඨානං
වණ්ණයන්තානඤ්හිආචරියානංභාදරොඑදසොති. 

2. පච්චයපච්චනීයවණ්ණනා 

42-44. ඉොනි පච්චනීයංදහොති.තං ෙස්දසතුං සියාකුසලංධම්මං පටිච්ච

කුසකලො ධම්කමො උප්පජ්කජයය න ක තුපච්චයාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ
අනුදලොමපුච්ඡාහි සමප්පමාදණොව පුච්ඡාපරිච්දඡදෙො. දතදනදවත්ථ ‘‘යථා

අනුදලොදම දහතුපච්චදයො විත්ථාරිදතො, එවං පච්චනීදයපි නදහතුපච්චදයො
විත්ථාදරතබ්දබො’’තිවත්වාපුනපරිදයොසාදන‘‘යථා අනුදලොදමඑදකකස්ස

පෙස්ස එකමූලකං, දුමූලකං, තිමූලකං, චතුමූලකං යාව දතවීසතිමූලකං, එවං

පච්චනීදයපි විත්ථාදරතබ්බ’’න්ති වුත්තං. කෙවීසතිමූලෙන්ති ඉෙඤ්දචත්ථ
දුමූලකංදයව සන්ධාය වුත්තං. පරිදයොසාදන පන සබ්බමූලකං
චතුවීසතිමූලකම්පිදහොතිදයව.තංසබ්බං සඞ්ඛිත්තදමවාති. 

තිෙඤ්ච පට්ඨානවරං…කප.… ඡ පච්චනීයම්හිනයා සුගම්භීරාති එත්ථාපි
ද්දව පච්චනීයානි – ධම්මපච්චනීයඤ්ච පච්චයපච්චනීයඤ්ච. තත්ථ ‘‘කුසලා
ධම්මා’’ති එවං අභිධම්මමාතිකාපදෙහි සඞ්ගහිතානං ධම්මානං ‘‘න කුසලං
ධම්මං පටිච්ච න කුසදලො ධම්දමො’’ති පච්චනීයදෙසනාවදසන පවත්තං 

ධම්මපච්චනීයං නාම. ‘‘නදහතුපච්චයානාරම්මණපච්චයා’’තිඑවංචතුවීසතියා

පච්චයානං පච්චනීයදෙසනාවදසන පවත්තං පච්චයපච්චනීයං නාම. තත්ථ

දහට්ඨා අට්ඨකථායං ‘‘තිකඤ්ච පට්ඨානවරං…දප.… ඡ පච්චනීයම්හි නයා
සුගම්භීරා’’තිඅයංගාථා ධම්මපච්චනීයංසන්ධායවුත්තා. ඉධපනඅයංගාථා
ධම්මානුදලොදමදයව පච්චයපච්චනීයං සන්ධාය වුත්තා. තස්මා ‘‘ඡ
පච්චනීයම්හි නයා සුගම්භීරා’’ති අට්ඨකථාගාථාය ධම්මපච්චනීදය
තිකපට්ඨානාෙදයො ඡ නයා සුගම්භීරාති එවමත්දථො දවදිතබ්දබො. ඉමස්මිං 
පදනොකාදස න දහතුපච්චයා නාරම්මණපච්චයාති එවං පවත්දත
පච්චයපච්චනීදය එදත ධම්මානුදලොදමදයව තිකපට්ඨානාෙදයො ඡ නයා
සුගම්භීරාතිඑවමත්දථොදවදිතබ්දබො. 
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දතසු අනුදලොමතිකපට්ඨාදනදයව කුසලත්තිකමත්තස්ස වදසන අයං
ඉමස්මිංපටිච්චවාරස්සපණ්ණත්තිවාදර සඞ්ඛිපිත්වාපුච්ඡාපදභදෙොෙස්සිදතො.
දසදසසු පන තිදකසු දසසපට්ඨාදනසු ච එකාපි පුච්ඡා න ෙස්සිතා. තදතො
පදරසු පන සහජාතවාරාදීසු කුසලත්තිකස්සාපි වදසන පුච්ඡං අනුද්ධරිත්වා
ලබ්භමානකවදසන විස්සජ්ජනදමව ෙස්සිතං. ‘‘ඡ පච්චනීයම්හි නයා 
සුගම්භීරා’’තිවචනදතොපනඉමස්මිංපච්චයපච්චනීදයඡපිඑදතපට්ඨානනයා
පුච්ඡාවදසන උද්ධරිත්වා ෙස්දසතබ්බා. පට්ඨානං වණ්ණයන්තානඤ්හි
ආචරියානංභාදරොඑදසොති. 

3. අනුදලොමපච්චනීයවණ්ණනා 

45-48. ඉොනි අනුදලොමපච්චනීයංදහොති.තංෙස්දසතුං සියාකුසලංධම්මං

පටිච්ච කුසකලොධම්කමොඋප්පජ්කජයයක තුපච්චයානආරම්මණපච්චයාතිආදි
ආරද්ධං. තත්ථ ‘‘දහතුපච්චයා නආරම්මණපච්චයා…දප.… දහතුපච්චයා
නඅවිගතපච්චයා’’ති දහතුපෙස්ස දසදසසුදතවීසතියා පච්චදයසුඑදකදකන
සද්ධිං දයොජනාවදසන දහතුපොදිදක එකමූලදක දතවීසති
අනුදලොමපච්චනීයානි. දතසු එදකකස්මිං එකූනපඤ්ඤාසං කත්වා 
සත්තවීසාධිකානි එකාෙස පුච්ඡාසතානි දහොන්ති. දුමූලදක පන
දහතාරම්මණපොනං දසදසසු ද්වාවීසතියා පච්චදයසු එදකදකන සද්ධිං 
දයොජනාවදසනද්වාවීසති අනුදලොමපච්චනීයානීතිඑවං අනුදලොදමවුත්දතසු
සබ්දබසු එකමූලකාදීසු එදකකං පෙං පරිහාදපත්වා අවදසසානං වදසන

පුච්ඡාගණනාදවදිතබ්බා.එකමූලකාදීසුදචත්ථයාපුච්ඡා පාළියංආගතා, යාච

නආගතා, තාසබ්බාදහට්ඨාවුත්තනයානුසාදරදනවදවදිතබ්බා. 

තිෙඤ්චපට්ඨානවරං…කප.…ඡඅනුකලොමපච්චනීයම්හි නයාසුගම්භීරාති
එත්ථ පන දහට්ඨා වුත්තනදයදනව ද්දව අනුදලොමපච්චනීයානි – 
ධම්මානුදලොමපච්චනීයං පච්චයානුදලොමපච්චනීයඤ්ච. තත්ථ ‘‘කුසලා
ධම්මා’’තිඑවං අභිධම්මමාතිකාපදෙහිසඞ්ගහිතානංධම්මානං‘‘කුසලංධම්මං
පටිච්ච න කුසදලො ධම්දමො’’ති අනුදලොමපච්චනීයදෙසනාවදසන පවත්තං 

ධම්මානුකලොමපච්චනීයං නාම. ‘‘දහතුපච්චයා නආරම්මණපච්චයා’’ති එවං 
චතුවීසතියා පච්චදයසු ලබ්භමානපොනං අනුදලොමපච්චනීයදෙසනාවදසන

පවත්තං පච්චයානුකලොමපච්චනීයං නාම. තත්ථ දහට්ඨා අට්ඨකථායං
‘‘තිකඤ්ච පට්ඨානවරං…දප.… ඡ අනුදලොමපච්චනීයම්හිනයා සුගම්භීරා’’ති
අයං ගාථා ධම්මානුදලොමපච්චනීයං සන්ධාය වුත්තා. ඉධ පන අයං ගාථා
ධම්මානුදලොදමදයව පච්චයානුදලොමපච්චනීයං සන්ධාය වුත්තා. තස්මා ‘‘ඡ 
අනුදලොමපච්චනීයම්හි නයා සුගම්භීරා’’ති අට්ඨකථාගාථාය
ධම්මානුදලොමපච්චනීදය තිකපට්ඨානාෙදයො ඡ නයා සුගම්භීරාති එවමත්දථො
දවදිතබ්දබො. ඉමස්මිං පදනොකාදස දහතුපච්චයා නාරම්මණපච්චයාති එවං
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පවත්දත පච්චයානුදලොමපච්චනීදය එදත ධම්මානුදලොදමදයව
තිකපට්ඨානාෙදයොඡනයාසුගම්භීරාතිඑවමත්දථොදවදිතබ්දබො. 

දතසු අනුදලොදම තිකපට්ඨාදනදයව කුසලත්තිකමත්තස්ස වදසන අයං 
ඉමස්මිංපටිච්චවාරස්සපණ්ණත්තිවාදරසඞ්ඛිපිත්වාපුච්ඡාපදභදෙොෙස්සිදතො. 
දසදසසු පන තිදකසු දසසපට්ඨාදනසු ච එකාපි පුච්ඡා න ෙස්සිතා. තදතො
පදරසු පන සහජාතවාරාදීසු කුසලත්තිකස්සාපි වදසන පුච්ඡං අනුද්ධරිත්වා
ලබ්භමානකවදසන විස්සජ්ජනදමවෙස්සිතං. ‘‘ඡඅනුදලොමපච්චනීයම්හිනයා
සුගම්භීරා’’ති වචනදතො පන ඉමස්මිං පච්චයානුදලොමපච්චනීදය ඡපි එදත
පට්ඨානනයා පුච්ඡාවදසන උද්ධරිත්වා ෙස්දසතබ්බා. පට්ඨානං
වණ්ණයන්තානඤ්හිආචරියානංභාදරොඑදසොති. 

4. පච්චනීයානුදලොමවණ්ණනා 

49-52. ඉොනි පච්චනීයානුදලොමංදහොති.තංෙස්දසතුං සියා කුසලංධම්මං

පටිච්චකුසකලොධම්කමොඋප්පජ්කජයයනක තුපච්චයා ආරම්මණපච්චයාතිආදි
ආරද්ධං. තත්ථ අනුදලොමපච්චනීයපුච්ඡාහි සමප්පමාදණො එව 

පුච්ඡාපරිච්දඡදෙො. එකමූලකාදීසු දචත්ථ යා පුච්ඡා පාළියං ආගතා, යා ච න

ආගතා, තා සබ්බාදහට්ඨාවුත්තනයානුසාදරදනවදවදිතබ්බා. 

තිෙඤ්ච පට්ඨානවරං…කප.… ඡ පච්චනීයානුකලොමම්හි නයා සුගම්භීරාති
එත්ථාපි දහට්ඨා වුත්තනදයදනව ද්දව පච්චයානුදලොමානි – 

ධම්මපච්චනීයානුදලොමං පච්චයපච්චනීයානුදලොමඤ්ච. තත්ථ ‘‘කුසලා
ධම්මා’’ති එවං අභිධම්මමාතිකාපදෙහි සඞ්ගහිතානං ධම්මානං ‘‘නකුසලං
ධම්මං පටිච්චකුසදලො ධම්දමො’’ති පච්චනීයානුදලොමදෙසනාවදසනපවත්තං 

ධම්මපච්චනීයානුකලොමං නාම. ‘‘නදහතුපච්චයා ආරම්මණපච්චයා’’ති එවං 
චතුවීසතියා පච්චදයසු ලබ්භමානපොනං

පච්චයපච්චනීයානුදලොමදෙසනාවදසන පවත්තං පච්චයපච්චනීයානුකලොමං 
නාම. තත්ථ දහට්ඨා අට්ඨකථායං ‘‘තිකඤ්ච පට්ඨානවරං…දප.… ඡ
පච්චනීයානුදලොමම්හි නයා සුගම්භීරා’’ති අයං ගාථා ධම්මපච්චනීයානුදලොමං
සන්ධාය වුත්තා. ඉධ පන අයං ගාථා ධම්මානුදලොදමදයව 
පච්චයපච්චනීයානුදලොමං සන්ධාය වුත්තා. තස්මා ‘‘ඡ පච්චනීයානුදලොමම්හි
නයා සුගම්භීරා’’තිඅට්ඨකථාය ධම්මපච්චනීයානුදලොදමතිකපට්ඨානාෙදයො ඡ
නයා සුගම්භීරාති එවමත්දථො දවදිතබ්දබො. ඉමස්මිං පදනොකාදස
නදහතුපච්චයා ආරම්මණපච්චයාති එවං පවත්දත පච්චයපච්චනීයානුදලොදම
එදතධම්මානුදලොදමදයව තිකපට්ඨානාෙදයොඡනයාසුගම්භීරාතිඑවමත්දථො
දවදිතබ්දබො. 
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දතසු අනුදලොමතිකපට්ඨාදනදයව කුසලත්තිකමත්තස්සපි වදසන අයං 
ඉමස්මිංපටිච්චවාරස්සපණ්ණත්තිවාදරසඞ්ඛිපිත්වාපුච්ඡාපදභදෙො ෙස්සිදතො. 
දසදසසු පන තිදකසු දසසපට්ඨාදනසු ච එකාපි පුච්ඡා න ෙස්සිතා. තදතො
පදරසු පන සහජාතවාරාදීසු කුසලත්තිකස්සපි වදසන පුච්ඡං අනුද්ධරිත්වා
ලබ්භමානකවදසන විස්සජ්ජනදමව ෙස්සිතං. ‘‘ඡ පච්චනීයානුදලොමම්හිනයා
සුගම්භීරා’’ති වචනදතො පන ඉමස්මිං පච්චයපච්චනීයානුදලොදම ඡපි එදත
පට්ඨානනයා පුච්ඡාවදසන උද්ධරිත්වා ෙස්දසතබ්බා. පට්ඨානං
වණ්ණයන්තානඤ්හිආචරියානංභාදරොඑදසොති. 

පුච්ඡාවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

1. කුසලත්තිෙවණ්ණනා 

1. පටිච්චවාරවණ්ණනා 

1. පච්චයානුදලොමං 

(1.) විභඞ්ගවාදරො 

53. ඉොනි යා එතා පණ්ණත්තිවාදර කුසලත්තිකං නිස්සාය
දහතුපච්චයාදිවදසන එකූනපඤ්ඤාසංආදිංකත්වානයමත්තංෙස්දසන්දතන
අපරිමාණාපුච්ඡාෙස්සිතා.තත්ථ කුසලාකුසලාදීනංසහුප්පත්තියාඅභාවදතොයා
පුච්ඡා ‘‘කුසලංධම්මං පටිච්ච අකුසදලො ධම්දමොඋප්පජ්ජතිදහතුපච්චයා’’ති

එවං විස්සජ්ජනං න ලභන්ති. තා පහාය යා විස්සජ්ජනං ලභන්ති, තාදයව 

විස්සජ්දජතුං අයං කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසකලො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

ක තුපච්චයාතිආදිනානදයනපටිච්චවාරස්සනිද්දෙසවාදරොආරද්දධො. 

තත්ථ සියා – සදච ඉමා දහතුපච්චයාදිවදසන එකූනපඤ්ඤාසං පුච්ඡා 

සබ්බදසො විස්සජ්ජනං න ලභන්ති, අථ කස්මා ෙස්සිතා? නනු යා ලභන්ති, 

තාදයව ෙස්දසතබ්බාති? ආම, ෙස්දසතබ්බා සියුං. තථා ෙස්සියමානා පන

සබ්දබසු තිකදුකපට්ඨානාදීසු එදකකස්මිං තිදක, දුදක, දුකතිදක, තිකදුදක, 

තිකතිදක, දුකදුදකච සඞ්දඛපංඅකත්වාෙස්දසතබ්බාදයවභදවයයං.කස්මා? 

යස්මා යා කුසලත්තිදක ලභන්ති, න තාදයව දවෙනාත්තිකාදීසු.
ධම්මානුදලොමපච්චනීදය ච තිකපට්ඨාදන විතක්කත්තිකපීතිත්තිකානං

විස්සජ්ජදනසබ්බාදපතා විස්සජ්ජනංලභන්ති, තස්මා උක්කට්ඨපරිච්දඡදෙන
එදකකස්මිංතිදකයත්තකාහිපුච්ඡාහිභවිතබ්බංසබ්බා කුසලත්තිදකෙස්සිතා.

එවංෙස්සිතාසුහියාතත්ථවිස්සජ්ජනංනලභන්ති, තාපහාය යාලභන්ති, තා
වුච්චමානා සක්කා සුදඛන විජානිතුන්ති සුදඛන විජානනත්ථං සබ්බාපි 
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කුසලත්තිදක ෙස්සිතා. යා පදනත්ථ විස්සජ්ජනං න ලභන්ති, තා පහාය යා

ලභන්ති, තාදයවවිස්සජ්ජිතාතිදවදිතබ්බා. 

තත්ථ කුසලං ධම්මං පටිච්චාති චතුභූමකකුසලධම්දමසු
දවෙනාක්ඛන්ධාදිදභෙංඑකංධම්මංපටිච්චපටිගන්ත්වා සහුප්පත්තිසඞ්ඛාදතන

සදිසභාදවන පත්වා, දතන සද්ධිං එකදතො උප්පත්තිභාවං උපගන්ත්වාති

අත්දථො. කුසකලො ධම්කමොති චතුභූමකකුසලධම්දමසුදයව

සඤ්ඤාක්ඛන්ධාදිදභදෙො එදකො ධම්දමො. උප්පජ්ජතීති උප්පාෙදතො යාව

නිදරොධගමනා උද්ධං පජ්ජති, නිබ්බත්තතීතිපි අත්දථො. අත්තානං ලභති, 

උප්පාොෙදයො තදයොපි ඛදණ පාපුණාතීති වුත්තං දහොති. ක තුපච්චයාති
කුසලදහතුනා දහතුපච්චයභාවංසාදධන්දතන. 

එවං‘‘උප්පජ්දජයයා’’තිපුච්ඡාය‘‘උප්පජ්ජතී’’ති විස්සජ්ජනංවත්වාඉොනි

යංධම්මංපටිච්චදයොධම්දමොඋප්පජ්ජති, තංධම්මං ඛන්ධවදසනෙස්දසතුං 

කුසලං එෙං ඛන්ධන්තිආදිමාහ. තත්ථ එෙන්ති දවෙනාදීසු චතූසු යංකිඤ්චි

එකං. ෙකයො ඛන්ධාති දයො දයො පච්චයභාදවන ගහිදතො, තං තං ඨදපත්වා

අවදසසා තදයො ඛන්ධා. ෙකයො ඛන්කධති දවෙනාදීසු දයො එදකො ඛන්දධො 

උප්පජ්ජතීති ගහිදතො, තං ඨදපත්වා දසදස තදයො. ද්කව ඛන්කධති 

දවෙනාසඤ්ඤාදුකාදීසු ඡසු දුදකසු දයදකචි ද්දව ඛන්දධ පටිච්ච. ද්කව

ඛන්ධාති දය දය පච්චයභාදවන ගහිතා, දත දත ඨදපත්වා අවදසසා ද්දව
ඛන්ධාකුසලදහතුනාදහතුපච්චයභාවංසාදධන්දතනඋප්පජ්ජන්තීති අත්දථො. 

යස්මා පන එදකො ඛන්දධො එකස්දසව ද්වින්නංදයව වා, ද්දව වා පන 

එකස්දසවපච්චදයොනාමනත්ථි, තස්මා‘‘එකංඛන්ධංපටිච්චඑදකොඛන්දධො, 

එකංඛන්ධං පටිච්චද්දවඛන්ධා, ද්දවඛන්දධපටිච්චඑදකොඛන්දධො’’තින

වුත්තං. කුසලං ධම්මං පටිච්ච අබයාෙකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජතීතිආදීසුපි 

වුත්තනදයදනව අත්දථො දවදිතබ්දබො. චිත්ෙසමුට්ඨානං රූපන්ති ඉෙං
පටිච්චත්ථස්සසහජාතත්ථත්තායංකුසදලනසහජාතඤ්දචවදහතුපච්චයඤ්ච

ලභති, තං ෙස්දසතුංවුත්තං.පරදතොපිඑවරූදපසුඨාදනසුඅයදමවනදයො. 

විපාොබයාෙෙං කිරියාබයාෙෙන්ති එත්ථ දහතුපච්චයාභාවදතො

අදහතුකං, රූදපනසද්ධිං අනුප්පත්තිදතො ආරුප්පවිපාකඤ්චන ගදහතබ්බං. 

පටිසන්ධික්ඛකණති කටත්තාරූපසඞ්ඛාතස්ස අබයාකතස්ස අබයාකතං පටිච්ච

උප්පත්තිෙස්සනත්ථං වුත්තං. විපාොබයාෙෙන්ති තස්මිං ඛදණ

විජ්ජමානාබයාකතවදසන වුත්තං. ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච

ඛන්ධාති ඉෙං කටත්තාරූපග්ගහදණන වත්ථුම්හි ගහිදතපි වත්ථුං පටිච්ච
ඛන්ධානං උප්පත්තිෙස්සනත්ථංවුත්තං. 
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පටුන 

එෙං ම ාභූෙන්තිආදි රූපාබයාකතං පටිච්ච රූපාබයාකතස්ස

උප්පත්තිෙස්සනත්ථංවුත්තං. එෙං ඛන්ධන්තිආදීසුවුත්තනදයදනවපදනත්ථ
අත්ථදයොජනා දවදිතබ්බා. එවං රූපාබයාකතම්හි භූදත පටිච්ච භූතානං
උප්පත්තිං වත්වා ඉොනි භූදත පටිච්ච උපාොරූපානං උප්පත්තිං ෙස්දසතුං 

ම ාභූකෙ පටිච්ච චිත්ෙසමුට්ඨානන්තිආදිවුත්තං.එවංසන්දතඋපාොරූපන්ති

එත්තකදමව වත්තබ්බං, ඉතරද්වයං කස්මා වුත්තන්ති? මහාභූදතපි පටිච්ච 
උප්පත්තිෙස්සනත්ථං. යඤ්හි දහට්ඨා ‘‘චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූපංකටත්තා ච 

රූප’’න්ති ෙස්සිතං, තං න දකවලං ඛන්දධදයව ච පටිච්ච උප්පජ්ජති, 
මහාභූදතපි පන පටිච්ච උප්පජ්ජතීති ෙස්සනත්ථමිෙං වුත්තන්ති දවදිතබ්බං.

තත්ථ චිත්තසමුට්ඨානං පවත්දතදයව, කටත්තාරූපං පටිසන්ධියම්පි. 

උපාොරූපන්තිතස්දසවඋභයස්සවිදසසනං. 

කුසකල ඛන්කධ ච ම ාභූකෙ ච පටිච්චාති එත්ථ චිත්තසමුට්ඨානාව

මහාභූතාගහිතා. චිත්ෙසමුට්ඨානං රූපන්තිඑත්ථපනභූතරූපම්පිඋපාොරූපම්පි
ගහිතං. ‘‘එකං මහාභූතං පටිච්ච තදයො මහාභූතා’’තිආදිනා නදයන හි

භූතරූපම්පි ඛන්දධ ච මහාභූදත ච පටිච්ච උප්පජ්ජති. ම ාභූකෙ පටිච්ච

උපාොරූපන්ති වුත්තනදයන උපාොරූපම්පි. අකුසලඤ්ච අබයාෙෙඤ්චාති
පඤ්හාවිස්සජ්ජදනසුපි එදසව නදයො. එවං දහතුපච්චදය නව පුච්ඡා

විස්සජ්ජිතා.එතාදයවහිඑත්ථලබ්භන්ති, දසසා චත්තාලීසදමො පුච්ඡාතින
විස්සජ්ජිතා. ඉමිනා උපාදයන ආරම්මණපච්චයාදීසුපි පුච්ඡාවිස්සජ්ජනානං
අත්දථො දවදිතබ්දබො. තත්ථ තත්ථ පන විචාදරතබ්බයුත්තකදමව 

විචාරයිස්සාම. 

54. ආරම්මණපච්චදය තාව රූපස්ස ආරම්මණපච්චයවදසන
අනුප්පත්තිදතො තාසු නවසු රූපමිස්සකා පහාය තිස්දසොව පුච්ඡා විස්සජ්ජිතා.
දතදනව ච කාරදණන ‘‘වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා’’ති වත්වා ‘‘ඛන්දධ පටිච්ච
වත්ථූ’’තිනවුත්තං.නහිතං ආරම්මණපච්චදයනඋප්පජ්ජති. 

55. අධිපතිපච්චදය විපාොබයාෙෙන්තිදලොකුත්තරදමවසන්ධාය වුත්තං.
දතදනදවත්ථ‘‘පටිසන්ධික්ඛදණ’’තිනගහිතං.දසසංදහතුපච්චයසදිසදමව. 

56. අනන්තරසමන්තදරසුපි රූපං න ලබ්භතීති ආරම්මණපච්චදය විය
තිස්දසොවපුච්ඡා. 

57. සහජාතපච්චදය පටිසන්ධික්ඛකණතිපඤ්චදවොකාදරපටිසන්ධිවදසන
වුත්තං. දහට්ඨා පන පච්චයවිභඞ්දග ‘‘ඔක්කන්තික්ඛදණ’’ති ආගතං තම්පි

ඉමිනා සද්ධිං අත්ථදතො එකං, බයඤ්ජනමත්තදමව දහත්ථ නානන්ති. අපිච

‘‘තිණ්ණං සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති දහොතී’’ති (ම. නි. 1.408) 
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වචනදතො ඔක්ෙන්තීති පඤ්චදවොකාරපටිසන්ධියාදවතං නාමං. පටිසන්ධීති
සබ්බභවසාධාරණං. ඉධ පන ‘‘කටත්තා ච රූප’’න්තිආදිවචනදතො
පඤ්චදවොකාරපටිසන්ධිදයව අධිප්දපතා. සා හි රූපස්සපි අරූපස්සපි 

පච්චයභාවඤ්දචව පච්චයුප්පන්නභාවඤ්ච සඞ්ගණ්හාති, තස්මා 

පරිපුණ්ණවිස්සජ්ජනා දහොතීති ගහිතා. බාහිරං එෙං ම ාභූෙන්ති
අනින්ද්රියබද්දධසු පථවීපාසාණාදීසු මහාභූතං සන්ධාය වුත්තං. 
පච්චයවිභඞ්ගවාරස්මිඤ්හි චත්තාදරො මහාභූතාති අජ්ඣත්තිකඤ්ච බාහිරඤ්ච

එකදතො කත්වා ගහිතං. සඞ්දඛපදෙසනා හි සා. අයං පන විත්ථාරදෙසනා, 
තස්මා සබ්බං විභජිත්වා ෙස්දසන්දතො ‘‘බාහිරං එකං මහාභූත’’න්තිආදිමාහ. 

අසඤ්ඤසත්ොනං එෙං ම ාභූෙං පටිච්චාති ද්විසන්තතිසමුට්ඨානභූතවදසන

වුත්තං.මහාභූදතපටිච්ච ෙටත්ොරූපන්තිඉෙංපනකම්මසමුට්ඨානවදසදනව

වුත්තං. උපාොරූපන්තිඋතුසමුට්ඨානවදසදනව. 

58. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදය ඛන්කධපටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්චඛන්ධාති
චතුන්නම්පි ඛන්ධානං එකදතො වත්ථුනා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතං ෙස්දසතුං
වුත්තං. 

59. නිස්සයපච්චදය යස්මා පටිච්චත්දථො නාම සහජාතත්දථො, තස්මා යා

දහට්ඨා පච්චයවිභඞ්ගවාදරචක්ඛායතනාදීනංනිස්සයපච්චයතාෙස්සිතා, නසා

ගහිතා. චක්ඛායතනාදීනි හි පුදරජාතානි හුත්වා පච්චයා දහොන්ති, ඉධ
සහජාතදමව ලබ්භති. දතදනව වුත්තං – ‘‘නිස්සයපච්චදයො
සහජාතපච්චයසදිදසො’’ති. 

60. උපනිස්සයපච්චදය රූපස්ස උපනිස්සයපච්චයාභාවා තීදණව

විස්සජ්ජනානි ලබ්භන්ති, දතන වුත්තං ‘‘ආරම්මණපච්චයසදිස’’න්ති. තත්ථ

කිඤ්චාපිනසබ්දබ කුසලාකුසලාබයාකතාආරම්මණූපනිස්සයංලභන්ති, දය

පනලභන්ති, දතසංවදසදනතං වුත්තන්තිදවදිතබ්බං. 

61. පුදරජාතපච්චදය වත්ථුං පුකරජාෙපච්චයාති වත්ථුං පටිච්ච වත්ථුනා

පුදරජාතපච්චයතං සාදධන්දතන උප්පජ්ජන්තීති අත්දථො. විපාොබයාෙෙං

එෙං ඛන්ධන්ති එත්ථ යං විපාකාබයාකතස්ස වත්ථු ඔක්කන්තික්ඛදණ

සහජාතපච්චදයොදහොති, තංපුදරජාතපච්චයභාජනියත්තාඉධනගදහතබ්බං. 

දයපි කුසලාෙදයො ආරුප්දප පුදරජාතපච්චයං න ලභන්ති, දතපි 
පුදරජාතපච්චයභාජනියදතොදයව ඉධ න ගදහතබ්බා. ආරම්මණං පන
නියමදතො පුදරජාතපච්චයභාවං න ලභති. රූපායතනාදීනි හි

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනංදයව පුදරජාතපච්චයතං සාදධන්ති, 
මදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා අතීතානාගතානිපි ආරම්මණං දහොන්තිදයව. තස්මා
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ඉධ න ගහිතං. ඛන්ධවදසන හි අයං දෙසනා, න විඤ්ඤාණධාතුවදසන.
‘‘විපාකාබයාකතං එකංඛන්ධ’’න්ති දෙසනාය චසබ්බාපි විඤ්ඤාණධාතුදයො

ගහිතා, නචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුආෙදයොඑවාති. 

පච්ඡාජාදතො කුසලාකුසලානං පච්චදයො න දහොති, අබයාකතස්සපි 

උපත්ථම්භදකොවන ජනදකො, තස්මා ‘‘උප්පජ්ජති පච්ඡාජාතපච්චයා’’ති එවං
වත්තබ්දබො එකධම්දමොපි නත්ථීති පච්ඡාජාතපච්චයවදසන විස්සජ්ජනං න
කතං. 

62. ආදසවනපච්චදය කාමං සබ්බාකිරියාආදසවනපච්චයංනලභන්ති, 

ලබ්භමානවදසන පන ‘‘කිරියාබයාකත’’න්ති වුත්තං. තස්මා
ජවනකිරියාදවත්ථගහිතාතිදවදිතබ්බා. 

63. කම්මපච්චදය කුසලාකුසදලසු එකක්ඛණිදකො කම්මපච්චදයො

දවදිතබ්දබො, තථා කිරියාබයාකදත.විපාකාබයාකදතපනනානාක්ඛණිදකොපි, 
තථාපටිසන්ධික්ඛදණමහාභූතානං. චිත්තසමුට්ඨානානංපනඑකක්ඛණිදකො.
කටත්තාරූපානංනානාක්ඛණිදකොවතථා අසඤ්ඤසත්තරූපානං.කටත්තාරූපං
පදනත්ථ ජීවිතින්ද්රියං. දසසං න එකන්තදතො කම්මසමුට්ඨානත්තා
උපාොරූපන්තිවුත්තං.එවංසන්දතපිඉධකම්මසමුට්ඨානදමව අධිප්දපතං. 

64. විපාකපච්චදය කුසලාකුසලං කිරියඤ්ච න ලබ්භතීති

අබයාකතවදසදනව විස්සජ්ජනං කතං. චිත්ෙසමුට්ඨානන්ති

විපාකචිත්තසමුට්ඨානදමව. ෙටත්ොරූපන්තියථාලාභවදසනඉන්ද්රියරූපඤ්ච

වත්ථුරූපඤ්ච. උපාොරූපන්ති තෙවදසසං තස්මිං සමදය විජ්ජමානකං 
උපාොරූපං. 

65. ආහාරපච්චදය සබ්දබසම්පි කුසලාදීනං ඛන්ධානං

චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච අරූපාහාරවදසන උප්පත්ති දවදිතබ්බා, තථා

පටිසන්ධික්ඛදණමහාභූතානං. චිත්ෙසමුට්ඨානන්තිභවඞ්ගාදිචිත්තසමුට්ඨානං. 

ආ ාරසමුට්ඨානන්ති කබළීකාරාහාරසමුට්ඨානං. චිත්ෙසමුට්ඨානන්ති
කුසලාකුසලචිත්තසමුට්ඨානදමව. පච්චයවිභඞ්ගවාදරආහාරපටිපාටියා පඨමං

කබළීකාදරො ආහාදරො ෙස්සිදතො, ඉධ පන කුසලං ධම්මන්ති පුච්ඡාවදසන
පඨමංඅරූපාහාරාෙස්සිතාතිදවදිතබ්බා. 

66. ඉන්ද්රියපච්චදය පච්චයවිභඞ්දග ඉන්ද්රියපටිපාටියා පඨමං

චක්ඛුන්ද්රියාදීනි ෙස්සිතානි, ඉධපනකුසලාදිපුච්ඡාවදසනපඨමංඅරූපින්ද්රියානං
පච්චයතා ෙස්සිතා. තත්ථකුසලාදීසුයථාලාභවදසනඅරූපින්ද්රියාගදහතබ්බා.
අසඤ්ඤසත්තානංභූතරූදපසුපි ජීවිතින්ද්රියන්ති. 
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67. ඣානමග්ගපච්චදයසු දහතුපච්චයසදිසදමව විස්සජ්ජනං, 

දතදනදවත්ථ ‘‘දහතුපච්චයසදිස’’න්තිවුත්තං. 

68. සම්පයුත්තපච්චදය විස්සජ්ජනං ආරම්මණපච්චයගතිකං, 

දතදනදවත්ථ ‘‘ආරම්මණපච්චයසදිස’’න්තිවුත්තං. 

69. විප්පයුත්තපච්චදය වත්ථුං විප්පයුත්ෙපච්චයාති වත්ථුං පටිච්ච

විප්පයුත්තපච්චයා, වත්ථුනා විප්පයුත්තපච්චයතංසාදධන්දතනඋප්පජ්ජන්තීති

අත්දථො. ඛන්කධ විප්පයුත්ෙපච්චයාති ඛන්දධ පටිච්ච විප්පයුත්තපච්චයා, 

ඛන්දධහි විප්පයුත්තපච්චයතං සාදධන්දතහි උප්පජ්ජතීති අත්දථො. ඛන්ධා 

වත්ථුංවිප්පයුත්ෙපච්චයාතිවත්ථුංපටිච්චඛන්ධාවිප්පයුත්තපච්චයා. වත්ථුනා
විප්පයුත්තපච්චයතං සාදධන්දතන උප්පජ්ජන්තීති අත්දථො. 

චිත්ෙසමුට්ඨානරූපං ඛන්කධ විප්පයුත්ෙපච්චයාති ඛන්දධ පටිච්ච 
විප්පයුත්තපච්චයා චිත්තසමුට්ඨානං රූපං ඛන්දධහි විප්පයුත්තපච්චයතං 

සාදධන්දතහි උප්පජ්ජතීති අත්දථො. දසසවිස්සජ්ජදනසුපි වත්ථුං 

විප්පයුත්ෙපච්චයාතිආදීසුපි වුත්තනදයදනවත්දථො දවදිතබ්දබො.

විපාකාබයාකදත දචත්ථ වත්ථුග්ගහදණන චක්ඛාදීනි සඞ්ගහිතබ්බානි. එෙං 

ම ාභූෙන්තිආදි රූපාබයාකතස්ස පච්චයභාවං ෙස්දසතුං වුත්තං. 

චිත්ෙසමුට්ඨානන්ති අබයාකතචිත්තසමුට්ඨානම්පි 

කුසලාකුසලචිත්තසමුට්ඨානම්පි. 

70. අත්ථිපච්චදය සබ්බං සහජාතපච්චයගතිකං. දතදනදවත්ථ
‘‘සහජාතපච්චයසදිස’’න්ති වුත්තං. 

71-72. නත්ථිවිගතා ආරම්මණපච්චයගතිකා, අවිගතං සහජාතගතිකං.

දතදනදවත්ථ ‘‘ආරම්මණපච්චයසදිසං, සහජාතපච්චයසදිස’’න්ති වුත්තං. 

ඉකම කෙවීසති පච්චයාති සඞ්ඛිපිත්වා ෙස්සිතානං වදසදනතං වුත්තං. 

විත්ථාකරෙබ්බාති යා පුච්ඡා විස්සජ්ජනං ලභන්ති, තාසං වදසන
විත්ථාදරතබ්බා.අයංදහතුපච්චයංආදිංකත්වාඑකමූලදකපච්චයානුදලොදම 

පටිච්චවාරස්සකුසලත්තිකවිස්සජ්ජදනඅත්ථවණ්ණනා. 

(2.) සඞ්ඛයාවාදරො 

73. ඉොනිදය එත්ථදහතුපච්චයාදීසුඑදකකස්මිංපච්චදයවිස්සජ්ජනවාරා

ලද්ධා, දත ගණනවදසන ෙස්දසතුං ක තුයා නවාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ
දහතුයානවාති දහතුපච්චදයනවපුච්ඡාවිස්සජ්ජනවාරාදහොන්ති.දසයයථිෙං–

කුසදලන කුසලං, කුසදලන අබයාකතං, කුසදලන කුසලාබයාකතං; 

අකුසදලන අකුසලං, අකුසදලන අබයාකතං, අකුසදලන අකුසලාබයාකතං, 
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අබයාකදතනඅබයාකතං, කුසලාබයාකදතනඅබයාකතං, අකුසලාබයාකදතන 
අබයාකතන්ති. 

ආරම්මකණ තීණීතිකුසදලනකුසලං, අකුසදලනඅකුසලං, අබයාකදතන

අබයාකතං. අධිපතියානවාතිදහතුයාවුත්තසදිසාව.ද්වාෙසසුහි පච්චදයසුනව
නවාති වුත්තං. සබ්දබසුපි පුච්ඡාවිස්සජ්ජනානි දහතුපච්චයසදිසාදනව. 
විභඞ්දගපනඅත්ථිවිදසදසො.ෙසසුපච්චදයසුතීණිතීණීතිවුත්තං.සබ්දබසුපි 

පුච්ඡාවිස්සජ්ජනානි ආරම්මණසදිසාදනව. විභඞ්දග පන අත්ථි විදසදසො. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයස්මිඤ්හි අබයාකතපෙස්ස විස්සජ්ජදන රූපම්පි ලබ්භති, 
තථා පුදරජාතපච්චදය. ආදසවනපච්චදය විපාකානි දචව වීථිචිත්තානි ච න

ලබ්භන්ති. විපාකෙඑෙන්තිඅබයාකතදමව.එවදමත්ථසඞ්දඛපදතොනවතීණි

එකන්ති, තිවිදධොව වාරපරිච්දඡදෙො. විත්ථාරදතො ද්වාෙස නවකා, ෙස තිකා, 
එකං එකකන්ති සබ්දබසුපි දතවීසතියා පච්චදයසු එකූනචත්තාලීසාධිකං

වාරසතං දහොති, එකූනචත්තාලීසාධිකඤ්ච පුච්ඡාසතං. එකූනචත්තාලීසාධිකං
පුච්ඡාවිස්සජ්ජනසතන්තිපිතස්දසවනාමං. 

74. එවං දහතුපච්චයාදිදකඑකමූලදකගණනංෙස්දසත්වාඉදතොපදරසු
දුමූලකාදීසු විත්ථාරදෙසනං සඞ්ඛිපිත්වා එකමූලදක ෙස්සිතාය දෙසනාය
ලබ්භමානගණනඤ්දඤව ආොය වාරපරිච්දඡෙං ෙස්දසතුං දුමූලදක තාව 

ක තුපච්චයා ආරම්මකණ තීණීතිආදිමාහ. තත්රිෙං ලක්ඛණං – බහුගණදනොපි
පච්චදයො අබහුගණදනන සද්ධිං යුත්දතො දතන සමානගණදනොව දහොති.
දතන වුත්තං ‘‘දහතුපච්චයා ආරම්මදණ තීණී’’ති. දහතුආරම්මණදුදක
ආරම්මදණ වුත්තානි තීදණව විස්සජ්ජනානි ලබ්භන්තීති අත්දථො. 
සමානගණදනො පන සමානගණදනන සද්ධිං යුත්දතො අපරිහීනගණදනොව

දහොති. දතන වුත්තං ‘‘දහතුපච්චයා අධිපතියා නවා’’ති. දහතාධිපතිදුදක

නදවවවිස්සජ්ජනානිලබ්භන්තීති අත්දථො. විපාකෙඑෙන්තිදහතුවිපාකදුදක
විපාදක වුත්තං එකදමව විස්සජ්ජනං ලබ්භතීති එවං තාව දුමූලදක
වාරපරිච්දඡදෙොදවදිතබ්දබො. 

75. තිමූලකාදීසුපි ඉෙදමව ලක්ඛණං. දතදනවාහ – ක තුපච්චයා 

ආරම්මණපච්චයා අධිපතියා තීණීති. දහතාරම්මණාධිපති තිදක ආරම්මදණ
වුත්තානි තීදණව විස්සජ්ජනානි ලබ්භන්තීති අත්දථො. එවං සබ්බත්ථ නදයො
දනතබ්දබො. 

76-79. ද්වාෙසමූලදක පන විපාකපච්චදයො න ලබ්භති, තස්මා 

ආකසවනපච්චයා ෙම්කමතීණීතිවත්වාවිපාකංඅපරාමසිත්වා ආ ාකර තීණීති
වුත්තං. දතරසමූලකාදීසුපි එදසව නදයො. දත පන සඞ්ඛිපිත්වා 
දතවීසතිමූලදකොදවත්ථ ෙස්සිදතො. දසො දුවිදධො දහොති – සාදසවදනො වා
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සවිපාදකො වා.තත්ථපඨමංසාදසවදනොෙස්සිදතො, දසොතීදණවවිස්සජ්ජනානි
ලභති. දතන වුත්තං ‘‘ආදසවනපච්චයා අවිගදත තීණී’’ති. සවිපාදකො පන

ආදසවනං න ලභති, තස්මා තං පහාය විපාකවදසන ගණනාය ෙස්සනත්ථං
අනන්තරාදයව ‘‘දහතුපච්චයා…දප.… විපාකපච්චයා ආහාදර එක’’න්ති
එකංනයං ෙස්දසත්වා පච්ඡාදතවීසතිමූලදකොව ෙස්සිදතො. එදතසුපන ද්වීසු

දතවීසතිමූලදකසු කිඤ්චාපි එකස්මිං විපාකපච්චදයො නත්ථි, එකස්මිං 

ආදසවනපච්චදයො, පච්ඡාජාතපච්චදයො පන උභයත්ථාපි. රුළ්හීසද්දෙන
පදනදත දතවීසතිමූලකාත්දවව දවදිතබ්බා. දතසු සාදසවදනආදසවනස්ස

වදසන සබ්බත්ථ තීදණව විස්සජ්ජනානි, සවිපාදක විපාකපච්චයස්ස වදසන
එකදමවාතිඅයංදහතුපච්චයංආදිං කත්වාඑකමූලකාදීසුගණනා. 

යංපදනතංදහතුමූලකානන්තරං‘‘ආරම්මදණඨිදතනසබ්බත්ථතීදණව 

පඤ්හා’’ති වුත්තං, තං ආරම්මණපච්චයං ආදිං කත්වා එකමූලදකපි
දුමූලකාදීසුපි සබ්බත්ථ ආරම්මණපදෙ දචව ආරම්මදණන සද්ධිං

දසසපච්චයදයොජනාසු ච යත්ථ නවහි භවිතබ්බං, තත්ථ තදයොව පඤ්හා
දහොන්තීති ෙස්සනත්ථං වුත්තං. විපාකපදෙ පන විපාකපදෙන සද්ධිං
දසසපච්චයදයොජනාසු ච එදකොව පඤ්දහො දහොතීති. ඉති යං දහට්ඨා
අදවොචුම්හ ‘‘බහුගණදනොපි පච්චදයො අබහුගණදනන සද්ධිං යුත්දතො දතන

සමානගණදනො දහොතී’’ති, තංසුවුත්තදමව. 

80-85. ඉොනි දය ආරම්මණාදීනං පච්චයානං වදසන එකමූලකාෙදයො

ෙස්දසතබ්බා, දතසු එකමූලදකො තාව දහතුඑකමූලදකදනව සදිදසොති
එකස්මිම්පි පච්චදය න ෙස්සිදතො. ආරම්මණපච්චයවදසන පන දුමූලදක

ගණනං ෙස්දසතුං ආරම්මණපච්චයා ක තුයා තීණි, අධිපතියා තීණි…කප.…

අවිගකෙතීණීතිවුත්තං.එත්ථච ‘‘ආරම්මණපච්චයාඅධිපතියා තීණි…දප.…

අවිගදත තීණී’’ති වත්තබ්දබ දය දහතුපච්චයාෙදයො පච්චයා බහුගණනා, 
දතසං ඌනතරගණදනහිචසමානගණදනහිචසද්ධිංසංසන්ෙදනයාගණනා

ලබ්භති, තං ෙස්දසතුං ආරම්මණපච්චයස්ස පුරිමභාදග ඨිතම්පි දහතුපච්චයං

පච්ඡිමභාදගව ඨදපත්වා ‘‘ආරම්මණපච්චයා දහතුයා තීණී’’ති වුත්තං.
දතදනතංආවිකදරොති –ආරම්මණපච්චදයො දයන දයනබහුතරගණදනන

වා සමානගණදනන වා පච්චදයන සද්ධිං දුකතිකාදිදභෙං ගච්ඡති, සබ්බත්ථ 
තීදණව පඤ්හාවිස්සජ්ජනානි දවදිතබ්බානි. විපාකපච්චදයන පන සද්ධිං

සංසන්ෙදන එකදමව ලබ්භති, තං විපාකපච්චයාදිකාය ගණනාය ආවි

භවිස්සතීතිඉධනෙස්සිතං.යාදචසා දුමූලදකගණනා ෙස්සිතා, තිමූලකාදීසුපි
එසාවගණනාති ආරම්මණපච්චයවදසනතිමූලකාෙදයොනවිත්ථාරිතා. 
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ඉොනිඅධිපතිපච්චයාදිවදසනදුමූලකාදීසුගණනංෙස්දසතුං අධිපතිපච්චයා

ක තුයා නවාතිආදි වුත්තං. තත්ථාපි වුත්තනදයදනව පච්චයසන්නිදවදසො

දවදිතබ්දබො. යථා ච අධිපතිපච්චයා දහතුයා නව, එවං දසදසසුපි දහතුනා 

සමානගණනාසුනදවව.ඉතිදයොදයොපච්චදයොආදිම්හිතිට්ඨති, දතනදතන
සද්ධිං සමානගණනානං සංසන්ෙදනආදිම්හි ඨිතස්ස වදසන ගණනා දහොති.
දතන පන සද්ධිං ඌනතරගණනානං සංසන්ෙදන ඌනතරගණනානංදයව
වදසන ගණනා දහොතීති දවදිතබ්දබො. යථා ච ආරම්මණපච්චයවදසන එවං 
අධිපතිපච්චයවදසනාපිතදතොපදරසංඅනන්තරාදීනංවදසනාපිතිමූලකාෙදයො
න විත්ථාරිතා. තස්මා දුමූලදක ෙස්සිතගණනාවදසදනව සබ්බත්ථ
සාදධතබ්බා. දතදනව වුත්තං ‘‘එදකකං පච්චයං මූලකං කාතුන
සජ්ඣායමග්දගනගදණතබ්බා’’ති. 

පච්චයානුදලොමවණ්ණනා. 

පටිච්චවාදරො 

පච්චයපච්චනීයවණ්ණනා 

86-87. පච්චයපච්චනීයංපනයස්මාකුසලපදෙනලබ්භතිකුසලධම්මස්ස

දහතුපච්චදයන විනා අනුප්පත්තිදතො, තස්මා අකුසලං ධම්මං පටිච්චාතිආදි 

ආරද්ධං.තත්ථ නක තුපච්චයාතිදහතුපච්චයපටික්දඛදපො දහතුපච්චයංවිනා

අඤ්දඤන පච්චදයන උප්පජ්ජතීති අත්දථො. විචිකිච්ඡාස ගකෙො

උද්ධච්චස ගකෙො කමොක ොති අයඤ්හි සම්පයුත්තධම්මානඤ්දචව

චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ච සයං දහතුපච්චදයො දහොති, අඤ්ඤස්ස පන
සම්පයුත්තදහතුදනො අභාවා න දහතුපච්චයා උප්පජ්ජතීති ඨදපත්වා 
දහතුපච්චයංදසදසහිඅත්තදනොඅනුරූපපච්චදයහිඋප්පජ්ජති.ඉමිනානදයන 

සබ්බපච්චයපටික්දඛදපසු අත්දථො දවදිතබ්දබො. අක තුෙං 

විපාොබයාෙෙන්ති ඉෙං රූපසමුට්ඨාපකවදසදනව දවදිතබ්බං. අඤ්දඤසුපි 
එවරූදපසුඑදසවනදයො. 

88. නඅධිපතිපච්චදයකාමංඅධිපතිපිඅත්තනාසද්ධිංදුතියස්සඅධිපතිදනො

අභාවා නඅධිපතිපච්චයං ලභති, යථා පන විචිකිච්ඡුද්ධච්චසහගදතො දමොදහො 

අදහතුදකො, න තථා අධිපතදයො එව නිරාධිපති. ඡන්ොදීසු පන අඤ්ඤතරං
අධිපතිං අකත්වා කුසලාදීනං උප්පත්තිකාදල සබ්දබපි කුසලාෙදයො
නිරාධිපතිදනො. තස්මා දමොහං විය විසුං අධිපතිමත්තදමව අනුද්ධරිත්වා
සබ්බසඞ්ගාහිකවදසන එසා ‘‘එකං ඛන්ධං පටිච්ච තදයො ඛන්ධා’’තිආදිකා
දෙසනාකතාතිදවදිතබ්බා. 
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89. නානන්තරනසමනන්තදරසු නාරම්මදණ විය රූපදමව

පච්චයුප්පන්නං.දතනවුත්තං ‘‘නාරම්මණපච්චයසදිස’’න්ති.සහජාතපච්චදයො

පරිහීදනො.යථාදචස, තථා නිස්සයඅත්ථිඅවිගතපච්චයාපි.කිංකාරණා? එදතහි
විනා කස්සචි අනුප්පත්තිදතො. සහජාතනිස්සයඅත්ථිඅවිගතපච්චදයපි හි

පච්චක්ඛායඑදකොපිරූපාරූපධම්දමො නුප්පජ්ජති, තස්මාදතපරිහීනා. 

90. නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයවිභඞ්දග පටිසන්ධික්ඛකණ විපාොබයාෙකෙ

ඛන්කධපටිච්චෙටත්ොරූපන්තිහෙයවත්ථුවජ්ජං දවදිතබ්බං. 

91. නඋපනිස්සයපච්චයවිභඞ්දග රූපදමව පච්චයුප්පන්නං, තඤ්හි
උපනිස්සයං න ලභති. අරූපං පන කිඤ්චාපි

ආරම්මණූපනිස්සයපකතූපනිස්සදය න ලදභයය, අනන්තරූපනිස්සයමුත්තකං
පනනත්ථි.දතනවුත්තං‘‘නාරම්මණපච්චයසදිස’’න්ති. 

92. නපුදරජාදත චිත්ෙසමුට්ඨානරූපන්තිපඤ්චදවොකාරවදසනවුත්තං. 

93. නපච්ඡාජාෙපච්චයාති එත්ථ සහජාතපුදරජාතපච්චයා සඞ්ගහං 

ගච්ඡන්ති. තස්මා සහජාතපච්චයසදිසා එත්ථ පාළි, සා නඅධිපතිපච්චදය
විත්ථාරිතාති ඉධ සඞ්ඛිත්තා. නාදසවනපච්චදය කුසලාකුසලා

පඨමජවනවදසන දවදිතබ්බා, තථා කිරියාබයාකතං. පාළි පන ඉධාපි

නඅධිපතිපච්චදය විත්ථාරිතවදසන දවදිතබ්බා. දතදනවාහ – 

‘‘නපච්ඡාජාතපච්චයම්පිනාදසවනපච්චයම්පිනාධිපතිපච්චයසදිස’’න්ති. 

94-97. නකම්මපච්චදය විපාකදචතනා නානාක්ඛණිකකම්මපච්චයං

ලභතීති න ගහිතා. නාහාරපච්චදය එකච්චං රූපදමව පච්චයුප්පන්නං, තථා
නඉන්ද්රියපච්චදය. 

98. නඣානපච්චදය පඤ්චවිඤ්ඤාණධම්මා දචව එකච්චඤ්ච රූපං
පච්චයුප්පන්නං. පඤ්චවිඤ්ඤාණස්මිඤ්හි දවෙනා ච චිත්දතකග්ගතා ච
දුබ්බලත්තාඋපනිජ්ඣානලක්ඛණං නපාපුණන්තීතිඣානපච්චදයනගහිතා. 

99-102. නමග්ගපච්චදය අදහතුකවිපාකකිරියඤ්දචව එකච්චඤ්ච රූපං
පච්චයුප්පන්නං. නසම්පයුත්තදනොනත්ථිදනොවිගදතසු රූපදමව

පච්චයුප්පන්නං.දතනවුත්තං ‘‘නාරම්මණපච්චයසදිස’’න්ති. 

103. නක තුයාද්කවතිඑකමූලකගණනායයථාපාළිදමවනියයාති. 

104. දුමූලදක නක තුපච්චයා නාරම්මකණ එෙන්ති එත්ථ කිඤ්චාපි
බහුගණදනන සද්ධිං ඌනතරගණනස්ස සංසන්ෙදන ඌනතරගණනවදසන
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නදහතුයා විය ද්වීහි භවිතබ්බං. නාරම්මණවදසන පන අරූපධම්මානං
පරිහීනත්තා අබයාකතං පටිච්ච රූපාබයාකතස්ස උප්පත්තිං සන්ධාය

‘‘එක’’න්තිවුත්තං. සබ්දබසුඑකදකසුපි එදසවනදයො.ද්දවතිවුත්තට්ඨාදන
පනනදහතුයාලද්ධවදසනවාරද්වයංදවදිතබ්බං. 

105-106. තිමූලකාදීසු පන සබ්දබසු නාරම්මණපච්චයස්ස අපරිහීනත්තා
එකදමව විස්සජ්ජනන්ති අයං පච්චනීදය නදහතුපච්චයං ආදිං කත්වා
එකමූලකාදීසුගණනා. 

107-130. නාරම්මණපච්චයාෙදයො පන එකමූලදක තාව පුරිදමන
සදිසත්තා ඉධාපි න ෙස්සිතාදයව. නාරම්මණපච්චයවදසන දුමූලදක 

නාරම්මණපච්චයා, නක තුයා එෙන්තිනදහතුදුමූලදකවුත්තදමව. නාධිපතියා

පඤ්චාති නාරම්මණපච්චදය ලද්ධවදසන දවදිතබ්බාති එවං
සබ්බසංසන්ෙදනසු ඌනතරගණනස්දසව පච්චයස්ස වදසන ගණනා

දවදිතබ්බා.යත්ථයත්ථචනාරම්මණපච්චදයොපවිසති, තත්ථ තත්ථරූපදමව
පච්චයුප්පන්නං. 
නානන්තරනසමනන්තරනඅඤ්ඤමඤ්ඤනඋපනිස්සයනාහාරනඉන්ද්රියනසම්ප
යුත්තදනොනත්ථිදනොවිගතපච්චයානං පවිට්ඨට්ඨාදනපි එදසව නදයො.
නාහාරනඉන්ද්රියනඣානනමග්ගපච්චයා සබ්බත්ථ සදිසවිස්සජ්ජනා.
නසහජාතාදිචතුක්කං ඉධාපි පරිහීනදමවාති ඉෙදමත්ථ ලක්ඛණං. ඉමිනා පන

ලක්ඛදණනසබ්දබසුදුමූලකාදීසු‘‘අයං පච්චදයොමූලං, අයදමත්ථදුමූලදකො, 

අයං තිමූලදකො, අයං සබ්බමූලදකො’’ති සල්ලක්දඛත්වා ඌනතරගණනස්ස
පච්චයස්සවදසනගණනාදවදිතබ්බාති. 

පච්චයපච්චනීයවණ්ණනා. 

පච්චයානුදලොමපච්චනීයවණ්ණනා 

131-189. ඉොනි අනුදලොමපච්චනීදය ගණනං ෙස්දසතුං ක තුපච්චයා

නාරම්මකණ පඤ්චාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ දහතාධිපතිමග්ගපච්චදයසු

අනුදලොමදතො ඨිදතසු සහජාතාෙදයො චත්තාදරො සබ්බට්ඨානිකපච්චයා, 
ආහාරින්ද්රියඣානමග්ගපච්චයා චත්තාදරොති ඉදම අට්ඨ පච්චනීයදතො න
ලබ්භන්ති. දහතුපච්චයාදිවදසන හි උප්පජ්ජමාදනො ධම්දමො ඉදම අට්ඨ
පච්චදය අලභන්දතො නාම නත්ථි. 
ආරම්මණඅනන්තරසමනන්තරඋපනිස්සයසම්පයුත්තනත්ථිවිගතපච්චදයසුපන
අනුදලොමදතො ඨිදතසු අරූපට්ඨානිකා පච්චනීකදතො න ලබ්භන්ති. න හි 

ආරම්මණපච්චයාදීහි උප්පජ්ජමානා අනන්තරසමනන්තරපච්චයාෙදයො න
ලභන්ති. සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයකම්මාහාරින්ද්රියඅත්ථිඅවිගතපච්චදයසු
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පන අනුදලොමදතො ඨිදතසු චත්තාදරො සබ්බට්ඨානිකාදයව, පච්චනීකදතො න
ලබ්භන්ති. එදතසඤ්හි පච්චයානං වදසන උප්පජ්ජමාදනො සබ්බට්ඨානිදක
අලභන්දතො නාම නත්ථි. පච්ඡාජාතපච්චයස්ස අනුදලොමදතො ඨානං නාම

නත්ථි. එවං දසදසසු අනුදලොමදතො ඨිදතසු දය ච ලබ්භන්ති, දය ච න

ලබ්භන්ති, දත සල්ලක්දඛත්වා සබ්දබසුපි දුමූලකාදීසුනදයසු දතසං දතසං
පච්චයානංසංසන්ෙදන ඌනතරගණනානංදයවවදසනගණනාදවදිතබ්බාති. 

පච්චයානුදලොමපච්චනීයවණ්ණනා. 

පච්චයපච්චනීයානුදලොමවණ්ණනා 

190. ඉොනි පච්චනීයානුදලොදම ගණනං ෙස්දසතුං නක තුපච්චයා

ආරම්මකණ ද්කවතිආදිආරද්ධං.තත්ථදහතුම්හිපච්චනීකදතොඨිදතඨදපත්වා
අධිපතිං අවදසසා අනුදලොමදතො ලබ්භන්ති. පච්ඡාජාදතො පන අනුදලොමදතො 

සබ්බත්දථවනලබ්භති, දයනවපච්චයා‘‘අරූපානඤ්දඤවා’’තිවුත්තා, දතසු 
පුදරජාතඤ්ච ආදසවනඤ්ච ඨදපත්වා අවදසදසසු සත්තසු පච්චනීකදතො
ඨිදතසු දසසා අරූපට්ඨානිකා අනුදලොමදතො න ලබ්භන්ති. දයො හි

ආරම්මණාදීහි නුප්පජ්ජති, න දසො අනන්තරාෙදයො ලභති. පටිසන්ධිවිපාදකො

පනපුදරජාතදතො, සබ්බවිපාදකො චසද්ධිං කිරියමදනොධාතුයාආදසවනදතො

අනුප්පජ්ජමාදනොපි අනන්තරාෙදයො ලභති, තස්මා ‘‘පුදරජාතඤ්ච 
ආදසවනඤ්චඨදපත්වා’’තිවුත්තං. 

පුදරජාතපච්ඡාජාතආදසවනවිපාකවිප්පයුත්දතසු පච්චනීකදතො ඨිදතසු 
එකං ඨදපත්වා අවදසසා අනුදලොමදතො ලබ්භන්ති. කම්මපච්චදය
පච්චනීකදතො ඨිදත ඨදපත්වා විපාකපච්චයං අවදසසා අනුදලොමදතො
ලබ්භන්ති. ආහාරින්ද්රිදයසු පච්චනීකදතො ඨිදතසු ඨදපත්වා සබ්බට්ඨානිදක
දචව අඤ්ඤමඤ්ඤකම්මාහාරින්ද්රියපච්චදය ච අවදසසා අනුදලොමදතො න

ලබ්භන්ති, ඉතදරයුජ්ජමානකවදසනලබ්භන්ති.ඣානපච්චදයපච්චනීකදතො 
ඨිදත. දහතාධිපතිආදසවනමග්ගපච්චයා අනුදලොමදතො න ලබ්භන්ති. 
මග්ගපච්චදය පච්චනීකදතො ඨිදත දහතාධිපතිපච්චයා අනුදලොමදතො න
ලබ්භන්ති. විප්පයුත්තපච්චදයපච්චනීකදතොඨිදතපුදරජාතපච්චයංඨදපත්වා
අවදසසාඅනුදලොමදතො ලබ්භන්ති.එවංදතසුදතසුපච්චදයසුපච්චනීකදතො

ඨිදතසු දය දය අනුදලොමදතොන ලබ්භන්ති, දත දතඤත්වා දතසං දතසං
පච්චයානංසංසන්ෙදනඌනතරගණනානංවදසනගණනා දවදිතබ්බා. 

191-195. දුමූලකාදීසු ච නදයසු යං යං පච්චයං ආදිං කත්වා දය දය

දුකාෙදයො ෙස්සිතා, දත දත ලබ්භමානාලබ්භමානපච්චයවදසන යථා යථා

ෙස්සිතා, තථා තථා සාධුකං සල්ලක්දඛතබ්බා. තත්ථ යං නදහතුවදසන
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දුමූලකාෙදයොනදයෙස්දසන්දතන නක තුපච්චයා නාරම්මණපච්චයා…කප.…

නාකසවනපච්චයාතිවත්වා‘‘යාවආදසවනාසබ්බං සදිස’’න්තිවුත්තං.තස්ස, 

‘‘නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා සහජාදත එක’’න්තිආදීහි සදිසතා දවදිතබ්බා. යං

පන‘‘නකම්දමගණිදතපඤ්චගණ්හාතී’’තිසීහළභාසායලිඛිතං, තස්සත්දථො
– නදහතුපච්චයං ආදිං කත්වා නකම්මපච්චයාති එවං නකම්මපච්චදයන
 ටිදත සහජාදත එකන්ති එවං ෙස්සිතා පඤ්දචව පච්චයා අනුදලොමදතො

ලබ්භන්ති, න අඤ්දඤති. එවං අඤ්දඤසුපි එවරූදපසු ඨාදනසු බයඤ්ජනං
අනාදියිත්වා අධිප්දපතත්දථොදයව ගදහතබ්දබො. එවරූපඤ්හි බයඤ්ජනං
අත්තදනොසඤ්ඤානිබන්ධනත්ථංදපොරාදණහිසකසකභාසායලිඛිතං. 

අපිච ඉමස්මිංපච්චනීයානුදලොදම පච්චයුප්පන්නධම්දමසුපිඅත්ථිධම්දමො

කම්මපච්චයං ලභති, න ඉන්ද්රියපච්චයං. දසො අසඤ්දඤසු දචව
පඤ්චදවොකාදරපවත්දතචරූපජීවිතින්ද්රියවදසනදවදිතබ්දබො.අත්ථි ධම්දමො

මග්ගපච්චයංලභති, නදහතුපච්චයං.දසොවිචිකිච්ඡුද්ධච්චසහජාතදමොහවදසන 

දවදිතබ්දබො. අත්ථි ධම්දමො ඣානපච්චයං ලභති, නමග්ගපච්චයං. දසො 
මදනොධාතුඅදහතුකමදනොවිඤ්ඤාණධාතුවදසන දවදිතබ්දබො. යත්ථ

කටත්තාරූපානි නානාක්ඛණිකකම්මවදසදනවකම්මපච්චයං ලභන්ති, තත්ථ

රූපධම්මා දහතාධිපතිවිපාකින්ද්රියඣානමග්ගපච්චදය න ලභන්ති, 
සබ්බට්ඨානිකා පච්චනීයා න දහොන්ති. අදහතුදක අධිපතිපච්චදයො නත්ථීති
ඉදමසම්පි පකිණ්ණකානං වදසදනත්ථ ගණනවාදරො අසම්දමොහදතො
දවදිතබ්දබො. 

තත්රායං නදයො – නක තුපච්චයා ආරම්මකණ ද්කවති එත්ථ තාව

අදහතුකදමොදහො දචව අදහතුකවිපාකකිරියා ච පච්චයුප්පන්නං, තස්මා

අකුසදලනාකුසලං, අබයාකදතන අබයාකතං සන්ධාදයත්ථ ද්දවති වුත්තං.

දසදසසුපි එදසව නදයො. ආදසවදන පන විපාකං න ලබ්භති, තථා 
කිරියමදනොධාතු. තස්මා කිරියාදහතුමදනොවිඤ්ඤාණධාතුවදසදනත්ථ

අබයාකදතන අබයාකතං දවදිතබ්බං. විපාකෙ එෙන්ති අබයාකදතන

අබයාකතදමව. මග්කගඑෙන්තිඅකුසදලනඅකුසලදමව. 

196-197. නාරම්මණමූලකෙක තුයාපඤ්චාතිරූපදමවසන්ධායවුත්තං. 
තඤ්හි කුසලං අකුසලං අබයාකතං කුසලාබයාකතං අකුසලාබයාකතඤ්චාති
පඤ්ච දකොට්ඨාදස පටිච්ච උප්පජ්ජති. සබ්බපඤ්චදකසු එදසව නදයො. 

අඤ්ඤමඤ්කඤ එෙන්තිභූතරූපානිදචවවත්ථුඤ්චසන්ධායවුත්තං.තානිහි
නාරම්මණපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා උප්පජ්ජන්ති. තිමූලදකපි එදසව
නදයො. 
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198-202. නාධිපතිමූලදක ක තුයා නවාති අනුදලොදම දහතුම්හි

වුත්තාදනව. තීණීතිආදීනිපි දහට්ඨා අනුදලොදම වුත්තසදිසාදනව. තිමූලදක 

ද්කවතිදහට්ඨානදහතුපච්චයාආරම්මදණවුත්තසදිසාදනව. 

203-233. නපුදරජාතමූලදක ක තුයාසත්ොතිදහට්ඨා‘‘ආරුප්දපකුසලං 
එකං ඛන්ධං පටිච්චා’’තිආදිනා නදයන පුදරජාදත ෙස්සිතාදනව.

සබ්බසත්තදකසු එදසව නදයො. නකම්මමූලදක ක තුයා තීණීතිආදීසු
දචතනාව පච්චයුප්පන්නා. තස්මා කුසලං අකුසලං අබයාකතඤ්ච පටිච්ච
උප්පත්තිං සන්ධාය තීණීති වුත්තං. ඉමිනා නදයන ‘‘එකං ද්දව තීණි පඤ්ච
සත්ත නවා’’ති ආගතට්ඨාදනසු ගණනා දවදිතබ්බා. ‘‘චත්තාරි ඡ අට්ඨා’’ති
ඉමාපනතිස්දසොගණනානත්දථවාති. 

පච්චයපච්චනීයානුදලොමවණ්ණනා. 

නිට්ඨිතාචපටිච්චවාරස්සඅත්ථවණ්ණනා. 

2. සහජාතවාරවණ්ණනා 

234-242. සහජාතවාදර කුසලංධම්මංස ජාකෙොතිකුසලං ධම්මංපටිච්ච
දතනසහජාදතොහුත්වාතිඅත්දථො.දසසදමත්ථපටිච්චවාදරවුත්තනදයදනව 

දවදිතබ්බං.අවසාදනපනස්ස ‘‘පටිච්චත්තංනාමසහජාතත්තං, සහජාතත්තං
නාම පටිච්චත්ත’’න්ති ඉෙං උභින්නම්පි එදතසං වාරානං අත්ථදතො 
නින්නානාකරණභාවෙස්සනත්ථං වුත්තං. අත්ථදතො හි එදත ද්දවපි
නින්නානාකරණා.එවං සන්දතපිඅඤ්ඤමඤ්ඤස්සඅත්ථනියමනත්ථංවුත්තා.
‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූදප චා’’තිආදීසු හි අසහජාතම්පි පටිච්ච උප්පජ්ජතීති
වුච්චති. සහජාතම්පි ච උපාොරූපං භූතරූපස්ස පච්චදයො න දහොති. ඉති

පටිච්චවාදරන සහජාතපච්චයභාවං, සහජාතවාදරන ච පටිච්චාති වුත්තස්ස
සහජාතභාවං නියදමතුං උදභොදපදත වුත්තා. අපිච තථා බුජ්ඣනකානං
අජ්ඣාසයවදසන දෙසනාවිලාදසන නිරුත්තිපටිසම්භිොප්පදභෙජානනවදසන
චාපි එදතඋදභොපිවුත්තාති. 

සහජාතවාරවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. පච්චයවාරවණ්ණනා 

243. පච්චයවාදර කුසලංධම්මංපච්චයාතිකුසලධම්දමපතිට්ඨිදතොහුත්වා 

කුසලංධම්මංනිස්සයට්දඨනපච්චයංකත්වාතිඅත්දථො. කුසලංඑෙං ඛන්ධං

පච්චයාති කුසලං එකං ඛන්ධං නිස්සයපච්චයං කත්වා තදයො ඛන්ධා
උප්පජ්ජන්ති දහතුපච්චයාති වුත්තං දහොති. ඉමිනාවුපාදයන සබ්බපදෙසු
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අත්දථොදවදිතබ්දබො. වත්ථුංපච්චයා විපාොබයාෙොකිරියාබයාෙොඛන්ධාති
ඉෙං පඤ්චදවොකාදර පවත්තිවදසන වුත්තං. පඤ්චදවොකාදර පවත්තියඤ්හි
ඛන්ධානං පුදරජාතං වත්ථු නිස්සයපච්චදයො දහොති. පටිච්චට්ඨස්ස පන
සහජාතට්ඨත්තා පටිච්චවාදර එස නදයො න ලබ්භතීති පටිසන්ධියං 

සහජාතදමවවත්ථුංසන්ධාය‘‘වත්ථුංපටිච්චඛන්ධා’’තිවුත්තං. කුසලංඑෙං

ඛන්ධඤ්චවත්ථුඤ්චපච්චයාෙකයොඛන්ධාතිආදීසුපි ඉමිනාවනදයනඅත්දථො
දවදිතබ්දබො. 

අබයාෙෙං ධම්මංපච්චයාකුසකලොචඅබයාෙකෙොචාතිකුසලාබයාකතානං 
දහතුපච්චයවදසන එකදතො උප්පත්තිං සන්ධාය වුත්තං.

කුසලුප්පත්තික්ඛණස්මිඤ්හි වත්ථුංනිස්සායකුසලාඛන්ධා, චිත්තසමුට්ඨාදන
චමහාභූදතනිස්සාය චිත්තසමුට්ඨානංඋපාොරූපංදහතුපච්චයවදසනඑකදතො
උප්පජ්ජති. ඉති පච්චයභූතස්ස අබයාකතස්ස නානත්දතපි පච්චයුප්පන්නානං
දහතුපච්චයවදසන එකදතො උප්පත්තිං සන්ධාදයතං වුත්තන්ති දවදිතබ්බං.
අඤ්දඤසුපි එවරූදපසු ඨාදනසු එදසව නදයො. එවං ඉමස්මිං දහතුපච්චදය
සහජාතඤ්ච පුදරජාතඤ්ච නිස්සයට්දඨන පච්චයං කත්වා සත්තරස පඤ්හා

විස්සජ්ජිතා. තත්ථ ඛන්ධා දචව භූතා ච සහජාතවදසන, වත්ථු
සහජාතපුදරජාතවදසන ගහිතං. පටිච්චවාදර පන සහජාතවදසන පච්චදයො

ලබ්භති, තස්මාතත්ථනදවවපඤ්හා විස්සජ්ජිතා.දයපදනදතඑත්ථසත්තරස

පඤ්හා විස්සජ්ජිතා, දතසු එකාදිදක එකාවසාදන විස්සජ්ජදන කුසලාදීසු
එකපච්චයදතො එදකො පච්චයුප්පන්දනො. එකාදිදක දුකාවසාදන
එකපච්චයදතො නානාපච්චයුප්පන්දනො. දුකාදිදක එකාවසාදන
නානාපච්චයදතො එදකො පච්චයුප්පන්දනො. දුකාදිදක දුකාවසාදන
නානාපච්චයදතොනානාපච්චයුප්පන්දනො. 

248-252. ආරම්මණපච්චයාදීසුපි ඉමිනාවුපාදයන
පඤ්හාවිස්සජ්ජනප්පදභදෙො දවදිතබ්දබො. යං පදනතං ආරම්මණපච්චදය 

වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධාති වුත්තං, තං පටිසන්ධික්ඛදණ විපාකක්ඛන්දධදයව
සන්ධාය වුත්තං. චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි අබ්යාකතං නිස්සාය

ආරම්මණපච්චදයනඋප්පජ්ජන්තානංපදභෙෙස්සනත්ථංවුත්තානි.පුන වත්ථුං

පච්චයාති පවත්දත විපාකකිරියාබයාකතානං උප්පත්තිෙස්සනත්ථං වුත්තං.
දසසං පුරිමනදයදනව දවදිතබ්බං. එවං ඉමස්මිං ආරම්මණපච්චදය
සහජාතඤ්ච පුදරජාතඤ්ච පච්චයං කත්වා සත්ත පඤ්හා විස්සජ්ජිතා. තත්ථ

ඛන්ධා සහජාතවදසන, වත්ථු සහජාතපුදරජාතවදසන, චක්ඛායතනාදීනි
පුදරජාතවදසදනව ගහිතානි. පටිච්චවාදර පන සහජාතවදසදනව පච්චදයො
ලබ්භති.තස්මාතත්ථතදයොවපඤ්හා විස්සජ්ජිතා. 
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253-254. අධිපතිපච්චදය විපාකාබයාකතං දලොකුත්තරදමව දවදිතබ්බං. 
අනන්තරසමනන්තරා රූපාභාදවන ආරම්මණසදිසා. පරදතො
ආදසවනනත්ථිවිගදතසුපිඑදසවනදයො. 

255. සහජාතපච්චදය ෙටත්ොරූපං උපාොරූපන්ති උපාොරූපසඞ්ඛාතං
කටත්තාරූපං. ඉෙං අසඤ්ඤසත්තානඤ්දඤව රූපං සන්ධාය වුත්තං.
චක්ඛායතනාදීනිපඤ්චදවොකාරවදසනවුත්තානි. 

256-257. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදය ච යථා ආරම්මණපච්චයා එවන්ති 
විස්සජ්ජනසමතංසන්ධායවුත්තං.පච්චයුප්පන්දනසුපනනානත්තංඅත්ථි. 

258. උපනිස්සයපච්චදය ආරම්මණපච්චයසදිසන්ති රූපාභාවදතොපි 
විස්සජ්ජනසමතායපිවුත්තං. 

259-260. වත්ථුං පුකරජාෙපච්චයාතිආදීනං පටිච්චවාදර 
වුත්තනදයදනවත්දථොගදහතබ්දබො. 

261-266. කම්මපච්චදය තීණීති කුසලං පච්චයා කුසදලො අබයාකදතො 
කුසලාබයාකදතොචාතිඑවංතීණිදවදිතබ්බානි.අකුසදලපිඑදසවනදයො. 

267-268. විප්පයුත්තපච්චදය ඛන්කධ විප්පයුත්ෙපච්චයාති ඛන්දධ 

නිස්සාය විප්පයුත්තපච්චයා උප්පජ්ජන්තීති අත්දථො. ඛන්ධා වත්ථුං

විප්පයුත්ෙපච්චයාතිඛන්ධාවත්ථුංනිස්සායවිප්පයුත්තපච්චයා උප්පජ්ජන්තීති
අත්දථො.දසසංදහට්ඨාවුත්තනදයදනවදවදිතබ්බං. 

269-276. ඉොනි යථාලද්ධානි විස්සජ්ජනානි ගණනවදසන ෙස්දසතුං 

ක තුයා සත්ෙරසාතිආදිමාහ. තත්ථ ක තුයා සත්ෙරසාති කුසදලන කුසලං, 

කුසදලන අබයාකතං, කුසදලන කුසලාබයාකතන්ති එවං කුසලවදසන

එකාදිකානි එකාවසානානිද්දව, දුකාවසානංඑකන්තිතීණිවුත්තානිදහොන්ති, 

තථා අකුසලවදසන. අබයාකදතන අබයාකතං, දතදනව කුසලං, අකුසලං, 

කුසලාබයාකතං අකුසලාබයාකතඤ්ච; කුසලාබයාකදතහි කුසලං, අබයාකතං, 

කුසලාබයාකතං; අකුසලාබයාකදතහි අකුසලං, අබයාකතං, 
අකුසලාබයාකතන්තිඑවංසත්තරසදවදිතබ්බානි. 

ආරම්මකණ සත්ොති කුසදලන කුසලං; අකුසදලන අකුසලං, 

අබයාකදතන අබයාකතං, කුසලං, අකුසලං; කුසලාබයාකදතන කුසලං; 
අකුසලාබයාකදතනඅකුසලන්තිඑවංසත්ත. 
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විපාකෙ එෙන්ති අබයාකදතන අබයාකතදමව. එවදමත්ථ සත්තරස, 

සත්ත, එකන්තිතදයොවාරපරිච්දඡොදහොන්ති.දතසුද්වාෙසසත්තරසකා, ෙස

සත්තකා, එකං එකකන්ති දත සබ්දබ සාධුකං සල්ලක්දඛත්වා පරදතො
දුකතිකාදිවදසන පච්චයසංසන්ෙදන ඌනතරගණනස්ස වදසන ගණනා
දවදිතබ්බා.සක්කාහිඉමායගණනායදුකමූලාදීසුවාරපරිච්දඡදෙ ජානිතුන්ති
පුන ‘‘කුසලං ධම්මං පච්චයා කුසදලො ධම්දමො’’ති අනාමසිත්වා

ගණනවදසදනව වාරපරිච්දඡෙං ෙස්දසතුං ක තුපච්චයා ආරම්මකණ

සත්ොතිආදි ආරද්ධං. 

තත්ථ කුසලං ධම්මං පච්චයා කුසදලො ධම්දමො උප්පජ්ජති දහතුපච්චයා
ආරම්මණපච්චයා.කුසලංඑකංඛන්ධංපච්චයාතදයොඛන්ධාතිඉමිනානදයන 

ආරම්මදණ ලද්ධවිස්සජ්ජනානි විත්ථාදරතබ්බානි. අයං තාව අනුදලොදම
නදයො. 

277-285. පච්චනීදයපනකුසලංනලබ්භතීති අකුසලං ධම්මං පච්චයාති 
අකුසලදමව ආදිං කත්වා විස්සජ්ජනං ආරද්ධං. තං යථාපාළිදමව නියයාති.

යඤ්දහත්ථ වත්තබ්බංසියා, තංපටිච්චවාරස්සපච්චනීදයවුත්තදමව. 

286-287. යං පදනතං පච්චනීදය ලද්ධවිස්සජ්ජනපරිච්දඡෙං ගණනදතො

ෙස්දසතුං නක තුයා චත්ොරීතිආදි වුත්තං, තත්ථ චත්තාරි, සත්තරස, සත්ත, 

පඤ්ච, තීණි, එකන්ති ඡ පරිච්දඡො. දතසං වදසන දුකතිකාදීසු
පච්චයසංසන්ෙදන ගණනා දවදිතබ්බා. දයො හි පච්චදයො සත්තරස

විස්සජ්ජනානි ලභති, දතන සද්ධිං සදිසසංසන්ෙදන සත්තරස, 
ඌනතරසංසන්ෙදන දසසා ඡපි පරිච්දඡො ලබ්භන්ති. එවං දසදසසුපි 
අධිකපරිච්දඡෙංඨදපත්වාසමසමාඌනතරාචලබ්භන්තීති. 

එත්ථ ච අධිකතරා න ලබ්භන්තීති අයදමත්ථ නියදමො. සමසමා පන
ඌනතරා ච අත්ථා විදරොදධ සති ලබ්භන්ති. දතදනත්ථ ‘‘නදහතුපච්චයා

නාරම්මදණඑක’’න්තිආදි වුත්තං.එත්ථහිනදහතුයාචතුන්නං, නාරම්මදණ

පඤ්චන්නං ආගතත්තා නදහතුවදසන චත්තාරීති වත්තබ්බං සියා, 
නාරම්මදණන සද්ධිං ටිතත්තාපන ආරම්මණධම්දමොවිරුජ්ඣතීතිඅකුසලං

ධම්මං පච්චයා අකුසදලො ධම්දමො, අබයාකතං ධම්මං පච්චයා අකුසදලො, 
අකුසලඤ්ච අබයාකතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකුසදලොති තීණි විස්සජ්ජනානි
පරිහීනානි. අබයාකතං ධම්මං පච්චයා අබයාකදතොති රූපවදසන එකදමව
වුත්තං. එවං සබ්බත්ථ විරුද්ධාවිරුද්ධං ඤත්වා ලබ්භමානපරිච්දඡදෙො

දවදිතබ්දබො. අපිදචත්ථ ඉෙං නයමත්තෙස්සනං. නාධිපතියා චත්ොරීති
නදහතුයාලද්ධාදනව.දසසචතුක්දකසුපිඑදසව නදයො. 
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නානන්ෙකර එෙන්ති අදහතුකචිත්තසමුට්ඨානස්ස දචව දසසරූපස්ස ච
වදසන අබයාකදතන අබයාකතං. එවං සබ්දබසු එකදකසු යුජ්ජමානකරූපං

ජානිතබ්බං. නපුකරජාකෙ ද්කවති ඉධාපි නදහතුවදසන චත්තාරීති වත්තබ්බං

සියා, නපුදරජාදතන සද්ධිං  ටිතත්තා පන අබයාකතං ධම්මං පච්චයා

අකුසදලො, අකුසලඤ්ච අබයාකතඤ්ච ධම්මං පච්චයා අකුසදලොති
වත්ථුපුදරජාතවදසන ද්දව විස්සජ්ජනානි පරිහීනානි. ආරුප්දප පන 

අදහතුකදමොහස්සඅදහතුකකිරියස්සචවදසනද්දවවුත්තානි. නවිප්පයුත්කෙ

ද්කවතිආරුප්දපඅදහතුකාකුසලකිරියවදසනද්දව. දනොනත්ථිදනොවිගදතසු
එකන්තිසබ්බස්සරූපස්සවදසනඅබයාකදතනඅබයාකතං ෙට්ඨබ්බං.තිකාදීසු
අපුබ්බංනත්ථි. 

288. නාරම්මණමූලදක පන නඅධිපතියා පඤ්චාති නාරම්මදණ

ලද්ධාදනව. නෙම්කම එෙන්ති එත්ථ චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච කටත්තාරූපඤ්ච 

අග්ගදහත්වාදසසරූපවදසනඅබයාකදතනඅබයාකතංදවදිතබ්බං. 

289-296. නාධිපතිමූලදක නපුකරජාකෙ සත්ොති නපුදරජාදත

ලද්ධාදනව. නපච්ඡාජාකෙසත්ෙරසාතිඉමානිපිතත්ථලද්ධානිසත්තරදසව. 
නානන්තරනසමනන්තරනඅඤ්ඤමඤ්ඤනඋපනිස්සයනසම්පයුත්තදනොනත්ථි
දනොවිගතමූලකානි නාරම්මණමූලකසදිසාදනව. ඉමිනාවනයමත්තෙස්සදනන
සබ්බත්ථආගතානාගතං ලබ්භමානාලබ්භමානඤ්චදවදිතබ්බන්ති. 

පච්චනීයවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

297-328. ඉමිනාදයව පන ලක්ඛදණන අනුදලොමං පුරදතො කත්වා
අනුදලොමපච්චනීදය පච්චනීයං පුරදතො කත්වා පච්චනීයානුදලොදම ච
ගණනපරිච්දඡදෙොආගතානාගතං ලබ්භමානාලබ්භමානඤ්චදවදිතබ්බන්ති. 

පච්චයවාරවණ්ණනානිට්ඨිො. 

4. නිස්සයවාරවණ්ණනා 

329-337. නිස්සයවාදර කුසලං ධම්මං නිස්සායාති කුසලං ධම්මං
පතිට්ඨට්දඨන නිස්සයං කත්වාති අත්දථො. දසසදමත්ථ පච්චයවාදර 
වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. අවසාදන පනස්ස ‘‘පච්චයත්තං නාම

නිස්සයත්තං, නිස්සයත්තං නාම පච්චයත්ත’’න්ති ඉෙං උභින්නම්පි එදතසං
වාරානං අත්ථදතො නින්නානාකරණභාවෙස්සනත්ථං වුත්තං. අත්ථදතො හි
එදතපිපටිච්චසහජාතාවිය නින්නානාකරණා.එවංසන්දතපිඅඤ්ඤමඤ්ඤස්ස
අත්ථනියමනත්ථං වුත්තා. අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාතිආදීසු හි අනිස්සාය

වත්තමානංනානාක්ඛණිකම්පි ‘‘පච්චයාඋප්පජ්ජතී’’තිවුත්තං.අඤ්ඤමඤ්ඤං
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අල්ලීයිත්වා ඨිතකට්ඨාදීසු ච එකං එකස්ස නිස්සයපච්චදයො න දහොති, තථා
උපාොරූපං මහාභූතස්ස නිස්සයපච්චදයො න දහොතිදයව. ඉති පච්චයවාදරන
නිස්සයපච්චයභාවං නිස්සයවාදරන ච පච්චයාති වුත්තස්ස 
සහජාතපුදරජාතභාවං නියදමතුං උදභොදපදත වුත්තා. අපිච තථා
බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසයවදසන දෙසනාවිලාදසන
නිරුත්තිපටිසම්භිොපදභෙජානනවදසනචාපිඑදතඋදභොපිවුත්තාති. 

නිස්සයවාරවණ්ණනා. 

5. සංසට්ඨවාරවණ්ණනා 

338-346. සංසට්ඨවාදර කුසලං ධම්මං සංසට්කඨොති කුසලං ධම්මං 

එකුප්පාොදිලක්ඛදණනසම්පදයොගට්දඨනපච්චයංකත්වාති අත්දථො. කුසලං

එෙංඛන්ධංසංසට්කඨොතිකුසලංඑකංඛන්ධංසම්පයුත්තපච්චයං කත්වාතදයො
ඛන්ධා උප්පජ්ජන්ති දහතුපච්චයාති වුත්තං දහොති. ඉමිනා උපාදයන 
සබ්බපදෙසු අත්දථො දවදිතබ්දබො. ඉමස්මිං පන දහතුපච්චදය 

අරූපධම්මස්දසව සම්පදයොගට්දඨන පච්චයං කත්වා තදයො පඤ්හා

විස්සජ්ජිතා. යථා ච දහතුපච්චදය, තථා ආරම්මණපච්චයාදීසුපි, දකවලං
විපාකපච්චදයඑකදමව විස්සජ්ජනං. 

347-350. ඉොනි යථාලද්ධානි විස්සජ්ජනානි ගණනවදසන ෙස්දසතුං 

ක තුයා තීණීතිආදිවුත්තං.තත්ථසබ්බතිදකසුකුසදලනකුසලං, අකුසදලන 

අකුසලං, අබයාකදතන අබයාකතන්ති අයදමව නියදමො. එකදක පන 

අබයාකදතනඅබයාකතදමවලබ්භතීතිඑවදමත්ථබාවීසතියාපච්චදයසුතීණි, 
විපාදක එකන්තිද්දවපරිච්දඡො.පච්ඡාජාදතඅනුදලොමංනත්ථි.තස්මාතීණි
එකන්ති ඉදමසඤ්දඤව වදසන දුකතිකාදීසු පච්චයසංසන්ෙදන යත්ථ

විපාකපච්චදයොපවිසති; තත්ථ එකං, දසදසසුතීණීතිඑවංගණනාදවදිතබ්බා.
දසසදමත්ථඅනුදලොදමඋත්තානත්ථදමව. 

351-354. පච්චනීදය පනකුසලංන ලබ්භතීති අකුසලදමවආදිංකත්වා

විස්සජ්ජනංකතං, තං උත්තානත්ථදමව. 

359. යං පදනත්ථ පච්චනීදය විස්සජ්ජනපරිච්දඡෙං ගණනදතො ෙස්දසතුං 

නක තුයා ද්කවතිආදි වුත්තං, තත්ථ ද්දව තීණි එකන්ති තදයො පරිච්දඡො.
දතසං වදසන දුකතිකාදීසු පච්චයසංසන්ෙදන ගණනා දවදිතබ්බා. ඉධාපි
අධිකතරගණනානංඌනතරගණදනන සද්ධිංසංසන්ෙදනඌනතරගණනදමව

ලබ්භති, සමගණදනන සද්ධිං සමගණනං. යස්මා දචත්ථ අරූපධම්මාදයව

පච්චයුප්පන්නා, තස්මා 
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නදහතුනාධිපතිනපුදරජාතනපච්ඡාජාතනාදසවනනකම්මනවිපාකනඣානනම

ග්ගනවිප්පයුත්තවදසනෙදසව පච්චයාපච්චනීකදතොෙස්සිතා, දසසාචුද්ෙසන

ලබ්භන්ති.දයපිලබ්භන්ති, දතසුපි විපාදකපච්චයුප්පන්දනනකම්මනවිපාකා
නලබ්භන්ති. 

360-368. නක තුපච්චයානාධිපතියාද්කවතිනදහතුයාලද්ධංද්වයදමව. 

දසසද්වදයසුපි එදසව නදයො. නෙම්කම එෙන්ති අදහතුකකිරියදචතනං 

පච්චයුප්පන්නං කත්වා අබයාකදතන අබයාකතං. නවිපාකෙ ද්කවති

අදහතුකදමොහකිරියවදසන ද්දව. නඣාකන එෙන්ති 

අදහතුකපඤ්චවිඤ්ඤාණවදසන අබයාකතවිස්සජ්ජනං දවදිතබ්බං. නමග්කග 

එෙන්ති අදහතුකවිපාකකිරියවදසන අබයාකතවිස්සජ්ජනං. ඉමිනාවුපාදයන 

සබ්බසංසන්ෙදනසුඅත්දථොදවදිතබ්දබොති. 

369-383. අනුදලොමපච්චනීදය දහට්ඨා වුත්තා නදහතුආෙදයො ෙදසව

පච්චනීයදතො ලබ්භන්ති, න දසසා. දයපි ලබ්භන්ති, දතසු දහතුම්හි
අනුදලොමදතොඨිදතඣානමග්ගා පච්චනීයදතොනලබ්භන්තීතිසබ්බංදහට්ඨා
වුත්තනදයදනවදවදිතබ්බන්ති. 

384-391. පච්චනීයානුදලොදම නදහතුපච්චයුප්පන්දනසු

අදහතුකදමොදහොව ඣානමග්ගපච්චයං ලභති, දසසා න ලභන්ති.

නඣානපච්චදය අට්ඨාදහතුකචිත්තානිපි. නෙම්මපච්චයා නක තුපච්චයා

නාධිපතිපච්චයා නපුකරජාෙපච්චයා ආරම්මකණ එෙන්ති ආරුප්දප
අදහතුකකිරියදචතනාවදසනඅබයාකදතනඅබයාකතං. ඉමිනාඋපාදයන යං

ලබ්භති, යඤ්චනලබ්භති, තස්සවදසනසබ්බත්ථගණනාදවදිතබ්බාති. 

සංසට්ඨවාරවණ්ණනා. 

6. සම්පයුත්තවාරවණ්ණනා 

392-400. සම්පයුත්තවාදර කුසලං ධම්මං සම්පයුත්කෙොති කුසලං ධම්මං 
සම්පයුත්තපච්චයං කත්වාති අත්දථො. දසසදමත්ථ සංසට්ඨවාදර
වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං. අවසාදන පනස්ස ‘‘සංසට්ඨත්තං නාම

සම්පයුත්තත්තං, සම්පයුත්තත්තං නාම සංසට්ඨත්ත’’න්ති ඉෙං උභින්නම්පි
එදතසංවාරානංඅත්ථදතො නින්නානාකරණභාවෙස්සනත්ථංවුත්තං.අත්ථදතො
හි එදතපි පටිච්චසහජාතා විය පච්චයනිස්සයා විය චනින්නානාකරණා. එවං
සන්දතපි අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අත්ථනියමනත්ථං වුත්තා. ‘‘සංසට්ඨා දයොජිතා

හයා’’තිආදීසු (ජා.2.22.70) හිඅසම්පයුත්තම්පි සංසට්ඨන්තිවුච්චති. ‘‘යාසා

වීමංසා දකොසජ්ජසහගතා දකොසජ්ජසම්පයුත්තා’’තිආදීසු (සං. නි. 5.832) 
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පටුන 

අසංසට්ඨං දවොකිණ්ණම්පි සම්පයුත්තන්ති. ඉති සංසට්ඨවාදරන 
එකුප්පාෙලක්ඛණස්ස සම්පයුත්තස්ස සංසට්ඨභාවං සම්පයුත්තවාදරන ච
සංසට්ඨස්ස එකුප්පාොදිලක්ඛණස්ස සම්පයුත්තභාවං නියදමතුං උදභොදපදත
වුත්තා. අපිච තථා බුජ්ඣනකානං අජ්ඣාසයවදසන දෙසනාවිලාදසන
නිරුත්තිපටිසම්භිොපදභෙජානනවදසනචාපිඑදත උදභොපිවුත්තාති. 

සම්පයුත්තවාරවණ්ණනා. 

එදතසු පනඡසුවාදරසුඅත්ථිදකොචිපච්චදයො එකන්තංඅනුදලොමදතොන

තිට්ඨති, පච්චනීකදතොව තිට්ඨති; අත්ථි එකන්තං පච්චනීකදතො න තිට්ඨති, 

අනුදලොමදතොව තිට්ඨති; අත්ථි අදනකන්තං අනුදලොමදතො දචව තිට්ඨති, 

පච්චනීකදතො චාති ඉෙං පකිණ්ණකං දවදිතබ්බං. තත්ථ පඨදමො පඤ්දහො 

පච්ඡාජාතස්ස, දුතිදයො මහාචතුක්කස්ස, තතිදයො යුජ්ජමානකානං දසසානං
වදසනදවදිතබ්දබොති. 

7. පඤ්හාවාරවිභඞ්ගවණ්ණනා 

401-403. පඤ්හාවාදර ‘‘සියා කුසදලො ධම්දමො කුසලස්ස ධම්මස්ස
දහතුපච්චදයන පච්චදයො’’තිආදිනා කුසලත්තිදක උද්ධරිතබ්බපුච්ඡානං

ලබ්භමානවදසනවිස්සජ්ජනං ෙස්දසතුං කුසකලොධම්කමොකුසලස්සධම්මස්ස

ක තුපච්චකයන පච්චකයොතිආදි වුත්තං. කුසදලො ච නාදමස සයං
උප්පජ්ජන්දතො ඨදපත්වා පච්ඡාජාතඤ්ච විපාකඤ්ච දසදසහි ද්වාවීසතියා
පච්චදයහි උප්පජ්ජති. කුසලස්ස පච්චදයො දහොන්දතො ඨදපත්වා 
පුදරජාතපච්ඡාජාතවිපාකවිප්පයුත්දත දසදසහි වීසතියා පච්චදයහි පච්චදයො

දහොති. තස්මා දයහි පච්චදයහි කුසදලො කුසලස්ස පච්චදයො දහොති, දත

පච්චදයපටිපාටියාෙස්දසතුං ක තුපච්චකයනාතිආදිආරද්ධං. 

තත්ථ යා එසා පච්චයවිභඞ්ගවාදර විය ‘‘දහතුසම්පයුත්තකානං 

ධම්මාන’’න්තිඅකත්වා‘‘දහතූසම්පයුත්තකානංඛන්ධාන’’න්තිදෙසනාකතා, 
තස්සා එවකරදණඉෙංපදයොජනං–තත්ථහිසුඤ්ඤට්ඨංදීදපතුංධම්මානන්ති

වුත්තං. ඉධ පච්චයදතො උප්පජ්ජමානා ධම්මා රාසිදතො උප්පජ්ජන්ති, න
එදකකදතොති රාසට්ඨං දීදපතුං ඛන්ධානන්ති වුත්තං. පටිච්චවාරාදීසු වා
ඛන්ධවදසන පච්චයුප්පන්නදෙසනා ආරුළ්හාති දතදනවානුක්කදමන ඉධාපි

ආරුළ්හාති. කස්මා පදනදතසු එවං ආරුළ්හාති? අසඞ්කරදතො
විභාගෙස්සනත්ථං. ‘‘එකං ධම්මං පටිච්ච දසසා ධම්මා’’ති හිආදිනා නදයන 
වුච්චමාදනඅසුකධම්මංනාමනිස්සායඅසුකධම්මාතිනසක්කාඅසඞ්කරදතො

පච්චදය පච්චයුප්පන්දන ච ජානිතුං, එවං සන්දත උද්දෙසනිද්දෙසා
නිබ්බිදසසා සියුං. තස්මා අසඞ්කරදතො විභාගෙස්සනත්ථං එවං ආරුළ්හාති
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දවදිතබ්බා. චිත්ෙසමුට්ඨානානන්ති ඉෙං යස්ස අබයාකතස්ස කුසදලො 

දහතුපච්චදයනපච්චදයොදහොති, තදමවෙස්දසතුංවුත්තං.පච්චයවිභඞ්දගපන
කුසලාදිවදසන විභාගං අකත්වා සාමඤ්ඤදතො සබ්දබසං දහතූනං වදසන
උප්පන්නරූපෙස්සනත්ථං චිත්තසමුට්ඨානානන්තිඅවත්වාතංසමුට්ඨානානන්ති

වුත්තං. තස්මා තත්ථ අබයාකතදහතුසමුට්ඨානරූපං, ඔක්කන්තික්ඛදණ 
කටත්තාරූපම්පි සඞ්ගහං ගතං. ඉමිනා උපාදයන දසදසසුපි එවරූදපසු
විස්සජ්ජදනසුඅත්දථො දවදිතබ්දබො. 

404. ොනං ෙත්වාති දෙයයධම්මංචජිත්වා.යායවාදචතනායදසොදියයති, 

සාදචතනාොනං. ෙත්වාතිතංදචතනංපරිදයොොදපත්වාවිසුද්ධංකත්වා. සීලං

සමාදියිත්වාති පඤ්චඞ්ගාදිවදසන නිච්චසීලං ගණ්හිත්වා. ඉමිනා
සමාොනවිරතිදයව ෙස්සිතා. සම්පත්තවිරතිසමුච්දඡෙවිරතිදයො පන දලොදක

සීලන්ති අපාකටත්තා න වුත්තා. කිඤ්චාපි න වුත්තා, ආරම්මණපච්චයා පන
දහොන්තිදයව. තත්ථ සමුච්දඡෙවිරති දසක්ඛානංදයව කුසලස්ස ආරම්මණං

දහොති, න ඉතදරසං. උකපොසථෙම්මං ෙත්වාති ‘‘පාණං න හදන, න

චාදින්නමාදිදය’’ති (අ. නි. 3.71) එවං වුත්තං උදපොසථදිවදසසු

අට්ඨඞ්ගඋදපොසථකිරියං කත්වා. ෙං පච්චකවක්ඛතීති තං කුසලං දසක්දඛොපි

පුථුජ්ජදනොපි පච්චදවක්ඛති, අරහාපි පච්චදවක්ඛදතව. අරහදතොපි හි පුබ්දබ

කතංකුසලංකුසලදමව, දයනපනචිත්දතන පච්චදවක්ඛති, තංකිරියචිත්තං
නාමදහොති.තස්මා ‘‘එතංකුසදලොධම්දමොකුසලස්ස ධම්මස්සා’’තිඉමස්මිං

අධිකාදරනලබ්භති. පුබ්කබ සුචිණ්ණානීති‘‘ෙත්වාසමාදියිත්වාකත්වා’’තිහි

ආසන්දන කතානි වුත්තානි, ඉමානි න ආසන්දන කතානීති දවදිතබ්බානි.

ොනාදීහි වා දසසානි කාමාවචරකුසලානි ෙස්දසතුං ඉෙං වුත්තං. ඣානා 

වුට්ඨහිත්වාති ඣානා වුට්ඨහිත්වා. අයදමව වා පාළි. කසක්ඛා කගොත්රභුනන්ති

දසොතාපන්නංසන්ධායවුත්තං.දසොහි දගොත්රභුංපච්චදවක්ඛති. කවොොනන්ති
ඉෙං පන සකොගාමිඅනාගාමිදනො සන්ධාය වුත්තං. දතසඤ්හි තං චිත්තං

දවොොනංනාමදහොති. කසක්ඛාතිදසොතාපන්නසකොගාමිඅනාගාමිදනො. මග්ගා 

වුට්ඨහිත්වාති මග්ගඵලභවඞ්ගාතික්කමවදසන අත්තනා පටිලද්ධා මග්ගා 

වුට්ඨහිත්වා, සුද්ධමග්ගදතොදයවපනවුට්ඨායපච්චදවක්ඛණංනාමනත්ථි. 

කුසලංඅනිච්චකෙොතිඑත්ථවිපස්සනූපගං දතභූමකකුසලදමවදවදිතබ්බං, 

විපස්සනාකුසලං පන කාමාවචරදමව. කචකෙොපරියඤාකණනාති

රූපාවචරකුසලං ෙස්දසති. ආොසානඤ්චායෙනන්තිආදීහි

අරූපාවචරකුසලාරම්මණවදසනඋප්පජ්ජමානං අරූපාවචරකුසලදමව. කුසලා

ඛන්ධාඉද්ධිවිධඤාණස්සාතිආදීහි පුග්ගලංඅනාමසිත්වාධම්මවදසනෙස්දසති.
දතදනදවත්ථදහට්ඨාගහිතම්පි දචදතොපරියඤාණංපුනවුත්තං. 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

392 

පටුන 

405. අස්සාකෙතීති දසොමනස්සසහගතදලොභසම්පයුත්තචිත්දතහි අනුභවති

දචව රජ්ජතිච. අභිනන්ෙතීති සප්පීතිකතණ්හාවදසනනන්ෙතිහට්ඨපහට්දඨො 

දහොති, දිට්ඨාභිනන්ෙනායවාඅභිනන්ෙති. රාකගොඋප්පජ්ජතීති අස්සාදෙන්තස්ස

රාදගොඋප්පජ්ජතිනාම.ඉෙංඅට්ඨපිදලොභසහගතානිගදහත්වාවුත්තං. දිට්ඨි

උප්පජ්ජතීති අභිනන්ෙන්තස්ස අත්තා අත්තනියන්තිආදිවදසන චතූහිපි
චිත්දතහි සම්පයුත්තා දිට්ඨි උප්පජ්ජති. අසන්නිට්ඨානගතස්ස පදනත්ථ

විචිකිච්ඡාඋප්පජ්ජති.වික්දඛපගතස්සඋද්ධච්චං, අකතංවතදමකලයාණන්ති

විප්පටිසාරිදනො දෙොමනස්සං. ෙං ආරබ්භාති තානි සුචිණ්ණානි ආරම්මණං

කත්වාති අත්දථො. බහුවචනස්ස දහස එකවචනාදෙදසො, ජාතිවදසන වා
එකවචනදමදවතං. 

406. අර ා මග්ගා වුට්ඨහිත්වාති මග්ගවීථියං ඵලානන්තරස්ස භවඞ්ගස්ස
අතික්කමවදසන වුට්ඨහිත්වා. පච්චදවක්ඛණචිත්තානි පනස්ස 
කිරියාබයාකතානි. එවං කිරියාබයාකතස්ස ආරම්මණපච්චයං ෙස්දසත්වා පුන 

විපාකාබයාකතස්ස ෙස්දසතුං කසක්ඛා වාතිආදිමාහ. කුසකල නිරුද්කධති

විපස්සනාජවනවීථියා පච්ඡින්නාය. විපාකෙොති කාමාවචරවිපාදකො. 

ෙොරම්මණොති තොරම්මණතාය, තං කුසලස්ස ජවනස්ස ආරම්මණභූතං
විපස්සිතකුසලං ආරම්මණං කත්වා උප්පජ්ජතීති අත්දථො. න දකවලඤ්ච

තොරම්මණවදසදනව, පටිසන්ධිභවඞ්ගචුතිවදසනාපි. විපාදකො හි කම්මං

ආරම්මණංකත්වාගහිතපටිසන්ධිකස්සකුසලාරම්මදණොදහොතිදයව, දසොපන 

දුබ්බිඤ්දඤයයත්තාඉධනෙස්සිදතො. 

කුසලං අස්සාකෙතීතිආදි අකුසලජවනාවසාදන කුසලාරම්මණවිපාකං

ෙස්දසතුං වුත්තං. විඤ්ඤාණඤ්චායෙනවිපාෙස්සාති ඉෙං දුබ්බිඤ්දඤයයම්පි
සමානං මහග්ගතවිපාකස්ස තොරම්මණභාදවන අනුප්පත්තිදතො

ලබ්භමානකවදසන වුත්තං. කිරියස්සාති අරහත්තං පත්වා අසමාපන්නපුබ්දබ
ආකාසානඤ්චායතදන පටිදලොමදතො වා එකන්තරිකවදසන වා

සමාපන්නකිරියාය. කචකෙොපරියඤාණස්සාතිආදීනි පරදතො ආවජ්ජනාය

දයොදජතබ්බානි. යා එදතසං ආවජ්ජනා, තස්සා කුසලා ඛන්ධා
ආරම්මණපච්චදයනපච්චදයොතිඅයඤ්දහත්ථඅත්දථො. 

407-409. රාගන්තිඅත්තදනොවාපරස්සවා රාගං.අත්තදනොරාගවදසන 

පදනත්ථ වණ්ණනා පාකටා දහොති. අස්සාකෙතීතිආදීනි වුත්තත්ථාදනව.
විචිකිච්ඡාදීසුපනතීසුඅස්සාදෙතබ්බතායඅභාදවන‘‘අස්සාදෙතී’’ති නවුත්තං.

දිට්ඨි පදනත්ථ උප්පජ්ජති, සා අස්සාදෙතීති පෙස්ස පරිහීනත්තා 
ආගතපටිපාටියා පඨමං න වුත්තා. විචිකිච්ඡාදීසුදයව තං තං සභාගං පඨමං
වත්වා තස්ස තස්ස අනන්තරා වුත්තා. ඉදමසු ච පන රාගාදීසු ‘‘කිං දම
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පටුන 

පාපධම්මා උප්පජ්ජන්තී’’ති අක්ඛන්තිවදසන වා, ‘‘කතං පාපං කතං 
ලුද්ධ’’න්තිවිප්පටිසාරාදිවදසනවාදෙොමනස්සුප්පත්තිදවදිතබ්බා. 

410. චක්ඛුං අනිච්චකෙොති විපස්සනානුක්කදමන ඔළාරිකායතනානි 

වත්ථුරූපඤ්චාති එකාෙස රූපානි පාකටත්තා ගහිතානි. පුන රූපායතනාදීනි 
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං ආරම්මණත්තා ගහිතානි. යස්මා පදනසා

විඤ්ඤාණකායවදසනදෙසනා, න ධාතුවදසන, තස්මාමදනොධාතුනගහිතා.
එවංසබ්බත්ථගහිතාගහිතංදවදිතබ්බං. 

411. ඵලං පච්චකවක්ඛන්ති නිබ්බානං පච්චකවක්ඛන්තීති 
පච්චදවක්ඛණකුසලස්සආරම්මණෙස්සනත්ථංවුත්තං. 

413-416. ආරම්මණාධිපතිනිද්දෙදස දසක්ඛපුථුජ්ජනානං වදසන

චතුභූමකකුසලං ෙස්සිතං, තථා සහජාතාධිපතිනිද්දෙදස. අරහදතො
උත්තමධම්මං අධිගතත්තා දලොකියකුසදලසු ගරුකාදරො නත්ථීති
අග්ගමග්දගොවෙස්සිදතො. 

417. අනන්තරපච්චදය පුරිමාපුරිමාතිඑකභූමකාපිනානාභූමකාපි කුසලා

එකදතො කත්වා වුත්තා. අනුකලොමං කගොත්රභුනස්ස, අනුකලොමං කවොොනස්සාති

නානාරම්මණවදසන. කගොත්රභුන මග්ගස්ස, කවොොනං මග්ගස්සාති

නානාභූමිවදසන. කුසලංවුට්ඨානස්සාති එත්ථපන කුසලන්තිදතභූමකකුසලං. 

වුට්ඨානන්ති දතභූමකවිපාකං. දතහි කුසලජවනවීථිදතො වුට්ඨහන්ති, තස්මා
වුට්ඨානන්ති වුච්චති. තං දුවිධං දහොති – තොරම්මණං භවඞ්ගඤ්ච. තත්ථ 

කාමාවචරකුසලස්ස උභයම්පි වුට්ඨානං දහොති, මහග්ගතස්ස භවඞ්ගදමව. 

මග්කගො ඵලස්සාති ඉෙං යස්මා දලොකුත්තරවිපාකං ජවනවීථිපරියාපන්නත්තා

වුට්ඨානං නාම න දහොති, තස්මා විසුං වුත්තං. අනුකලොමං කසක්ඛායාති

අදසක්ඛාය කුසලං අනන්තරං න දහොති, තස්මා විභාගං කදරොති. 

ඵලසමාපත්තියාති දසොතාපත්තිඵලසකොගාමිඵලඅනාගාමිඵලසමාපත්තියාපි. 

ඵලසමාපත්තියාති අනාගාමිඵලසමාපත්තියා. අකුසදල දුවිධම්පි වුට්ඨානං

ලබ්භති. විපාොබයාෙො කිරියාබයාෙොති එත්ථ විපාකාබයාකතා

විපාකාබයාකතානංදයව, කිරියාබයාකතා කිරියාබයාකතානංදයව දවදිතබ්බා. 

භවඞ්ගං ආවජ්ජනායාතිආදි දවොමිස්සකවදසන වුත්තං. තත්ථ කිරියාති

කාමාවචරකිරියා. සා දුවිධස්සාපි වුට්ඨානස්ස අනන්තරපච්චදයො දහොති, 
මහග්ගතා භවඞ්ගස්දසව. ඉති දය දහට්ඨා පච්චයවිභඞ්ගනිද්දෙදස ‘‘පුරිමා
පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කුසලානං ධම්මානං

අනන්තරපච්චදයන පච්චදයො’’ති ආරභිත්වා කුසලං කුසලස්ස, කුසලං

අබයාකතස්ස, අකුසලං අකුසලස්ස, අකුසලං අබයාකතස්ස, අබයාකතං
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අබයාකතස්ස, අබයාකතං කුසලස්ස, අබයාකතං අකුසලස්සාති සත්ත වාරා 

ෙස්සිතා; දතසංවදසනඉධසඞ්දඛපදතොඅනන්තරපච්චදයොවිභත්දතො. 

විත්ථාරදතොපදනත්ථ– 

ෙසධාසත්තරසධා, සමසට්ඨිවිදධනච; 

බහුධාපිචනිද්දෙසං, සාධුකංඋපලක්ඛදය. 

අයඤ්හිඅනන්තරපච්චදයොනදකවලංසත්තධාවනිද්දෙසංලභති, කුසලං 

පනකුසලස්ස විපාකස්ස; අකුසලං අකුසලස්ස විපාකස්ස; විපාකං විපාකස්ස

කිරියස්ස; කිරියං කුසලස්ස අකුසලස්ස විපාකස්ස කිරියස්සාති එවං ෙසධාපි

නිද්දෙසංලභති.න දකවලංෙසධාදයව, කුසලංපනකුසලස්සකුසලවිපාකස්ස

අකුසලවිපාකස්ස; අකුසලං අකුසලස්ස අකුසලවිපාකස්ස කුසලවිපාකස්ස; 

කුසලවිපාකං කුසලවිපාකස්ස අකුසලවිපාකස්ස කිරියස්ස; අකුසලවිපාකං

අකුසලවිපාකස්ස කුසලවිපාකස්ස කිරියස්ස; කිරියං කිරියස්ස කුසලස්ස 
අකුසලස්ස කුසලවිපාකස්ස අකුසලවිපාකස්සාති එවං සත්තරසධා නිද්දෙසං
ලභති. 

නදකවලඤ්චසත්තරසධාවසමසට්ඨිවිදධනාපිනිද්දෙසංලභදතව.කථං? 
කාමාවචරකුසලඤ්හි භූමිදභදෙන චතුබ්බිධස්ස කුසලස්ස අනන්තරපච්චදයො

දහොති, රූපාවචරාරූපාවචරං සකසකභූමිකස්දසවාති කුසලං කුසලස්ස
ඡබ්බිදධන අනන්තරපච්චදයො. කාමාවචරකුසලං පන
කාමාවචරකුසලවිපාකස්ස අකුසලවිපාකස්ස රූපාවචරවිපාකස්ස 

අරූපාවචරවිපාකස්ස දලොකුත්තරවිපාකස්ස; රූපාවචරකුසලං

රූපාවචරවිපාකස්ස කාමාවචරකුසලවිපාකස්ස; අරූපාවචරකුසලං

කාමාවචරකුසලවිපාකස්ස රූපාවචරඅරූපාවචරදලොකුත්තරවිපාකස්ස; 
දලොකුත්තරකුසලං දලොකුත්තරවිපාකස්සාති කුසලං විපාකස්ස ද්වාෙසවිදධන 

අනන්තරපච්චදයො. අකුසලං අකුසලස්ස අකුසලවිපාකස්ස
දතභූමකකුසලවිපාකස්සාතිපඤ්චවිදධන අනන්තරපච්චදයො. 

කාමාවචරකුසලවිපාකං කාමාවචරකුසලවිපාකස්ස අකුසලවිපාකස්ස 
රූපාවචරවිපාකස්සඅරූපාවචරවිපාකස්සාතිකාමාවචරකුසලවිපාකංවිපාකස්ස
චතුබ්බිදධන අනන්තරපච්චදයො.රූපාවචරවිපාකංදතභූමකකුසලවිපාකස්සාති
තිවිදධන අනන්තරපච්චදයො. අරූපාවචරවිපාකං අරූපාවචරවිපාකස්ස
කාමාවචරකුසලවිපාකස්සාති දුවිදධන අනන්තරපච්චදයො. දලොකුත්තරවිපාකං
චතුභූමකකුසලවිපාකස්සාති චතුබ්බිදධන අනන්තරපච්චදයො. එවං 
කුසලවිපාකං විපාකස්ස දතරසධාපි අනන්තරපච්චදයො. අකුසලවිපාකං
අකුසලවිපාකස්ස කාමාවචරකුසලවිපාකස්සාති දුවිදධන අනන්තරපච්චදයො.
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එවං සබ්බථාපි විපාකං විපාකස්ස පඤ්චෙසවිදධන අනන්තරපච්චදයො.

කාමාවචරකුසලවිපාකං පන කාමාවචරකිරියස්ස, තථා අකුසලවිපාකං, තථා

රූපාවචරවිපාකං, තථා අරූපාවචරවිපාකඤ්චාති විපාකං කිරියස්ස ච 
චතුබ්බිදධනඅනන්තරපච්චදයො. 

කාමාවචරකිරියං දතභූමකකිරියස්ස, රූපාවචරාරූපාවචරකිරියං 
රූපාවචරාරූපාවචරානඤ්දඤවාති කිරියං කිරියස්ස පඤ්චවිදධන
අනන්තරපච්චදයො. කාමාවචරකිරියං අකුසලවිපාකස්ස දචව

චතුභූමකකුසලවිපාකස්ස ච, රූපාවචරකිරියං 
කාමාවචරකුසලවිපාකරූපාවචරවිපාකානං අරූපාවචරකිරියං
චතුභූමකකුසලවිපාකස්සාපීති කිරියං විපාකස්ස එකාෙසවිදධන
අනන්තරපච්චදයො. කාමාවචරකිරියං පන කාමාවචරකුසලස්ස අකුසලස්සාති
කුසලාකුසලානං දුවිදධන අනන්තරපච්චදයො දහොති. එවං සමසට්ඨිවිදධනාපි 
නිද්දෙසංලභති. 

න දකවලඤ්ච සමසට්ඨිවිදධදනව, බහුවිදධනාපි ලභදතව. කථං? 

කාමාවචරපඨමමහාකුසලචිත්තං තාව අත්තදනො, චතුන්නඤ්ච
රූපාවචරකුසලානං පාෙකදයොදගන දසොළසන්නං

දසොමනස්සදලොකුත්තරානන්ති එකවීසතියා ච කුසලානං, ජවනපරිදයොසාදන 
තොරම්මණභවඞ්ගවදසන උප්පජ්ජමානානං එකාෙසන්නං

කාමාවචරවිපාකානං, භවඞ්ගවදසදනව පවත්තානං

රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකානං, ඵලසමාපත්තිවදසන පවත්තානං ද්වාෙසන්නං 

දලොකුත්තරවිපාකානන්ති එවං එකවීසතියා කුසලානං; ද්වත්තිංසාය 

විපාකානන්ති දතපඤ්ඤාසාය චිත්තානං අනන්තරපච්චදයො දහොති. තථා 
දුතියකුසලචිත්තං. තතියචතුත්ථානි පන ඨදපත්වා උපරිභූමකකුසලානි ච
දලොකුත්තරවිපාකානි ච දසසඑකවීසතිචිත්තානං. පඤ්චමඡට්ඨානි අත්තදනො

ච, නවන්නඤ්ච උපරිභූමකඋදපක්ඛාකුසලානං, දතවීසතියා ච විපාකානන්ති
දතත්තිංසාය.සත්තමඅට්ඨමානි එකවීසතියාව. 

පඤ්ච රූපාවචරකුසලානි අත්තදනො අත්තදනො පච්ඡිමානං 

රූපාවචරකුසලානං, චතුන්නම්පි ඤාණසම්පයුත්තමහාවිපාකානං, පඤ්චන්නං 
රූපාවචරවිපාකානඤ්චාතිෙසන්නං.එදතදනවචනදයනඅරූපාවචරකුසදලසු

පඨමං අත්තදනො විපාදකනසද්ධිං එකාෙසන්නං, දුතියං ද්වාෙසන්නං, තතියං

දතරසන්නං, චතුත්ථං චුද්ෙසන්නං ඵලසමාපත්තියා චාති පන්නරසන්නං
දලොකුත්තරකුසලං අත්තදනො අත්තදනො විපාකස්දසව. අට්ඨසු
දලොභසහගදතසු එදකකං අකුසලං එකාෙසන්නං 

කාමාවචරවිපාකමදනොවිඤ්ඤාණධාතූනං නවන්නං, මහග්ගතවිපාකානං



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

396 

පටුන 

අත්තදනොඅත්තදනො පච්ඡිමස්සචාතිඑකවීසතියා.ද්දවදෙොමනස්සසහගතානි
උදපක්ඛාසහගතානං ඡන්නං කාමාවචරවිපාකමදනොවිඤ්ඤාණධාතූනං
අත්තදනො පච්ඡිමස්ස චාති සත්තන්නං. විචිකිච්ඡුද්ධච්චසහගතද්වයං
දසොමනස්සසහගතාදහතුකවිපාදකන සද්ධිං එකාෙසන්නං 
කාමාවචරවිපාකමදනොවිඤ්ඤාණධාතූනං නවන්නං
රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකානංඅත්තදනො පච්ඡිමස්සචාතිඑකවීසතියා. 

කුසලවිපාකපඤ්චවිඤ්ඤාණා කුසලවිපාකමදනොධාතුයා, මදනොධාතු
ද්වින්නං විපාකමදනොවිඤ්ඤාණධාතූනං. තාසු ද්වීසු දසොමනස්සසහගතා
ෙසන්නං විපාකමදනොවිඤ්ඤාණධාතූනං භවඞ්ගභූතානං තොරම්මණකාදල
අත්තදනො පච්ඡිමස්ස දවොට්ඨබ්බනකිරියස්ස චාති ද්වාෙසන්නං.
උදපක්ඛාසහගතාදහතුකමදනොවිඤ්ඤාණධාතු පන ආවජ්ජනමදනොධාතුයා
ද්විට්ඨානිකාය ආවජ්ජනමදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා ෙසන්නඤ්ච 
විපාකමදනොවිඤ්ඤාණධාතූනන්ති ද්වාෙසන්නදමව. තිදහතුකමහාවිපාකා 
දසොමනස්සසහගතාදහතුකවජ්ජානං ෙසන්නම්පි
කාමාවචරවිපාකමදනොවිඤ්ඤාණධාතූනං රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකානං

ආවජ්ජනද්වයස්ස චාති එකවීසතියා, දුදහතුකවිපාකා ඨදපත්වා 
මහග්ගතවිපාදක දසසානං ද්වාෙසන්නං. පඤ්ච රූපාවචරවිපාකා 
දතභූමකකුසලවිපාකසදහතුකපටිසන්ධිචිත්තානං සත්තරසන්නං 
ආවජ්ජනද්වයස්ස චාති එකූනවීසතියා. අරූපාවචරවිපාදකසු පඨමං 

කාමාවචරකුසලවිපාකතිදහතුකපටිසන්ධිචිත්තානං, චතුන්නං
අරූපාවචරවිපාකචිත්තානං චතුන්නං මදනොද්වාරාවජ්ජනස්ස චාති නවන්නං.

දුතියං දහට්ඨිමවිපාකං වජ්දජත්වා අට්ඨන්නං, තතියං ද්දව දහට්ඨිමානි 

වජ්දජත්වාසත්තන්නං, චතුත්ථංතීණිදහට්ඨිමානිවජ්දජත්වාඡන්නංචත්තාරි
දලොකුත්තරවිපාකානි තිදහතුකවිපාකානං දතරසන්නං අත්තදනො අත්තදනො
පච්ඡිමස්සචාතිචුද්ෙසන්නං. 

අකුසලවිපාකපඤ්චවිඤ්ඤාණා අකුසලවිපාකමදනොධාතුයා, මදනොධාතු 
අකුසලවිපාකාදහතුකමදනොවිඤ්ඤාණධාතුයා. සා තොරම්මණකාදල
අත්තදනොපච්ඡිමස්සචුතිකාදල පටිසන්ධිවදසනභවඞ්ගවදසනචපවත්තානං
ඉතදරසම්පි නවන්නං කාමාවචරවිපාකානං උදපක්ඛාසහගතානං ද්වින්නං
පරිත්තකිරියානඤ්චාති ද්වාෙසන්නං.කිරියමදනොධාතු ෙසන්නං විඤ්ඤාණානං
හසිතුප්පාෙකිරියා පඤ්චදවොකාදර භවඞ්ගවදසන පවත්තානං නවන්නං 

තිදහතුකවිපාකානං, තොරම්මණවදසන පවත්තානං පඤ්චන්නං
දසොමනස්සසහගතවිපාකානං අත්තදනො පච්ඡිමස්සචාතිඅග්ගහිතග්ගහදණන
දතරසන්නං. දවොට්ඨබ්බනකිරියා ඨදපත්වා කිරියමදනොධාතුං ෙසන්නං

කාමාවචරකිරියානං, කාමාවචරකුසලාකුසලානං පඤ්චදවොකාදර 
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භවඞ්ගවදසන පවත්තානං පන්නරසන්නං විපාකචිත්තානඤ්චාති
පඤ්චචත්තාලීසාය. 

කාමාවචරතිදහතුකදසොමනස්සසහගතකිරියද්වයං භවඞ්ගවදසන
පවත්තානං දතරසන්නං තිදහතුකවිපාකානං තොරම්මණවදසන පඤ්චන්නං
දසොමනස්සසහගතවිපාකානං පරිකම්මවදසන පවත්තමානානං චතුන්නං
රූපාවචරකිරියානං අරහත්තඵලසමාපත්තියා අත්තදනො පච්ඡිමස්ස චාති
අග්ගහිතග්ගහදණන ද්වාවීසතියා දුදහතුකදසොමනස්සසහගතකිරියද්වයං 
යථාවුත්තානං දතරසන්නං භවඞ්ගචිත්තානං පඤ්චන්නං තොරම්මණානං
අත්තදනො පච්ඡිමස්ස චාති අග්ගහිතග්ගහදණන සත්තරසන්නං. 
කාමාවචරතිදහතුකඋදපක්ඛාසහගතකිරියද්වයං දතසංදයව දතරසන්නං

භවඞ්ගානං, තොරම්මණවදසන පවත්තානං ඡන්නං

උදපක්ඛාසහගතවිපාකානං, පරිකම්මවදසන පවත්තානං එකිස්සා 
රූපාවචරකිරියාය චතුන්නං අරූපාවචරකිරියානං අරහත්තඵලසමාපත්තියා
අත්තදනො පච්ඡිමස්ස චාති අග්ගහිතග්ගහදණන චතුවීසතියා.
දුදහතුකඋදපක්ඛාසහගතකිරියද්වයං දතසංදයව දතරසන්නං භවඞ්ගානං 
ඡන්නං තොරම්මණානං අත්තදනො පච්ඡිමස්ස චාති අග්ගහිතග්ගහදණන
අට්ඨාරසන්නං. රූපාවචරකිරිදයසු එදකකං නවන්නං පඤ්චදවොකාදර
තිදහතුකභවඞ්ගානංඅත්තදනොපච්ඡිමස්සචාති ෙසන්නං.අරූපාවචරකිරිදයසු 

පඨමංපඤ්චදවොකාදරනවන්නංභවඞ්ගානං, චතුදවොකාදරඑකස්සඅත්තදනො
පච්ඡිමස්ස චාති එකාෙසන්නං. දුතියං චතුදවොකාදර ද්දව භවඞ්ගානි ලභති.

තතියං තීණි, චතුත්ථං චත්තාරි ඵලසමාපත්තිඤ්චාති දතසු එදකකං
යථාපටිපාටියා එකාෙසන්නං ද්වාෙසන්නං දතරසන්නං පඤ්චෙසන්නඤ්ච

අනන්තරපච්චදයොදහොති.එවංබහුවිදධනාපිනිද්දෙසංලභති.දතනවුත්තං – 

‘‘ෙසධා සත්තරසධා, සමසට්ඨිවිදධනච; 

බහුධාපිචනිද්දෙසං, සාධුකංඋපලක්ඛදය’’ති. 

සමනන්තරපච්චයාෙදයොඋත්තානත්ථාදයව. 

423. උපනිස්සදය සද්ධං උපනිස්සායාති
කම්මකම්මඵලඉධදලොකපරදලොකාදීසු සද්ධං උපනිස්සයං කත්වා. යථා හි

පුරිදසොදහට්ඨාපථවියංඋෙකංඅත්ථීතිසද්ෙහිත්වාපථවිං ඛනති, එවංසද්දධො
කුලපුත්දතොොනාදීනංඵලඤ්චආනිසංසඤ්චසද්ෙහිත්වාොනාදීනි පවත්දතති.
තස්මා‘‘සද්ධංඋපනිස්සායා’’තිවුත්තං. 

සීලංඋපනිස්සායාතිආදීසුපිඉදමසීලාෙදයො ධම්දමඋපනිස්සයංකත්වාති
අත්දථො.සීලවාහිසීලානුභාදවසුසීලානිසංදසසුචකුසදලො සීලංඋපනිස්සාය
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සීලවන්තානං ොනං දෙති, උපරූපරි සීලං සමාදියති සුපරිසුද්ධං අඛණ්ඩං, 

චාතුද්ෙසීආදීසු පක්ඛදිවදසසු උදපොසථකම්මං කදරොති, සීලසම්පෙං නිස්සාය 

ඣානාදීනි උප්පාදෙති. බහුස්සුදතොපි ොනාදිපුඤ්ඤකිරියායත්තා
සබ්බසම්පත්තිදයො ොනාදීනඤ්ච සඞ්කිදලසදවොොනාදිදභෙං සුතමයාය
පඤ්ඤාය පටිවිජ්ඣිත්වා ඨිදතො සුතං උපනිස්සාය ොනාදීනි පවත්දතති.

චාගවාපි චාගාධිමුත්දතො අත්තදනො චාගසම්පෙං උපනිස්සාය ොනං දෙති, 

සීලවන්දතො හුත්වා දින්නං මහප්ඵලන්ති සීලං සමාදියති, උදපොසථකම්මං

කදරොති, තායපටිපත්තියාපරිසුද්ධචිත්දතොඣානාදීනිඋප්පාදෙති. පඤ්ඤවාපි
ඉධදලොකපරදලොකහිතඤ්දචවදලොකසමතික්කමනුපායඤ්චඋපපරික්ඛන්දතො
‘‘සක්කා ඉමාය පටිපත්තියා ඉධදලොකහිතම්පි පරදලොකහිතම්පි
දලොකසමතික්කමනූපායඤ්ච සම්පාදෙතු’’න්ති පඤ්ඤං උපනිස්සාය ොනාදීනි

පවත්දතති. යස්මා පන න දකවලං සද්ධාෙදයො ොනාදීනංදයව උපනිස්සයා, 

අත්තදනොඅපරභාදග උප්පජ්ජමානානංසද්ධාදීනම්පිඋපනිස්සයාඑව, තස්මා 

සද්ධාසීලං සුෙංචාකගොපඤ්ඤාසද්ධායසීලස්සසුෙස්සචාගස්සපඤ්ඤායාති
වුත්තං. 

පරිෙම්මන්තිඅනන්තරංඅග්ගදහත්වා පුබ්බභාදගපරිකම්මංගදහතබ්බං. 

යථාෙම්මූපගඤාණස්ස අනාගෙංසඤාණස්සාති ඉදමසං ද්වින්නං

දිබ්බචක්ඛුපරිකම්මදමව, පරිකම්මං විසුං නත්ථි. දිබ්බචක්ඛුස්දසව

පරිභණ්ඩඤාණානි එතානි, තස්මිං ඉජ්ඣමාදන ඉජ්ඣන්ති එවං සන්දතපි
තෙධිමුත්තතායසහිතංදිබ්බචක්ඛුපරිකම්මංදතසං පරිකම්මන්තිදවදිතබ්බං.න
හි එතානි සබ්දබසං දිබ්බචක්ඛුකානං සමගතිකානි දහොන්ති. තස්මා

භවිතබ්බදමත්ථ පරිකම්මවිදසදසනාති. දිබ්බචක්ඛු දිබ්බාය කසොෙධාතුයාති 

දූදරරූපානිදිස්වාදතසංසද්ෙංදසොතුකාමස්සදිබ්බචක්ඛුදසොතධාතුවිසුද්ධියා 
උපනිස්සදයො දහොති. දතසං පන සද්ෙං සුත්වා තත්ථ ගන්තුකාමතාදිවදසන
දිබ්බදසොතධාතු ඉද්ධිවිධඤාණස්සඋපනිස්සදයො දහොති. එවංසබ්බත්ථතස්ස
තස්සඋපකාරකභාවවදසන උපනිස්සයපච්චයතාදවදිතබ්බා. 

මග්ගං උපනිස්සාය අනුප්පන්නං සමාපත්තින්ති දතන දතන මග්දගන
සිථිලීකතපාරිපන්ථකත්තා පහීනපාරිපන්ථකත්තා ච තං තං සමාපත්තිං

උප්පාදෙන්තීතිදතසංමග්දගොසමාපත්තියා උපනිස්සදයොදහොති. විපස්සන්තීති

උපරූපරිමග්ගත්ථාය විපස්සන්ති. අත්ථපටිසම්භිොයාතිආදි පටිසම්භිොනං 
මග්ගපටිලාදභදනව ඉජ්ඣනදතො වුත්තං. එවංඉද්ධානඤ්ච පදනතාසං පච්ඡා
දතසුදතසු ආරම්මදණසුපවත්තියාමග්දගොවඋපනිස්සදයොනාමදහොති. 

සද්ධංඋපනිස්සායමානංජප්කපතීති අහමස්මිසද්දධොපසන්දනොතිමානං

පවත්දතති. දිට්ඨිං ගණ් ාතීතිතස්මිංතස්මිංවචදනසද්ධාවදසදනවගන්ත්වා



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

399 

පටුන 

පඤ්ඤාය අත්ථං අනුපපරික්ඛන්දතො ‘‘අත්ථි පුග්ගදලො’’තිආදිවදසන දිට්ඨිං

ගණ්හාති. සීලං සුෙං චාගං පඤ්ඤන්ති අහමස්මි සීලවා සුතවා චාගී 

පඤ්ඤාසම්පන්දනොති මානං ජප්දපති. සීලසුතචාගපඤ්ඤාසු පන
මානමඤ්ඤනං විය දිට්ඨිමඤ්ඤනං උප්පාදෙන්දතො දිට්ඨිං ගණ්හාති. 

රාගස්සාතිආදීසු සද්ධාදිසම්පෙං උපනිස්සාය අත්තුක්කංසනකාදල දතසු

එදකදකො ධම්දමො රාගස්ස, පරවම්භනකාදල දෙොසස්ස, උභදයන

සම්පයුත්තස්ස දමොහස්ස, වුත්තප්පකාරානං මානදිට්ඨීනං, සද්ධාදිසම්පෙං
උපනිස්සාය භවදභොගසම්පත්තිපත්ථනාය උපනිස්සදයො දහොති. එවදමත්ථ 

දලොකියකුසලඤ්දඤව ෙස්සිතං. දලොකුත්තරං පන සන්තං පණීතං උත්තමං 
අකුසලවිද්ධංසනං. තස්මා චන්දෙො විය අන්ධකාරතමානං න අකුසලස්ස
උපනිස්සදයොදහොතීතින ගහිතං. 

ආොකපතීතිආදි කායිකදුක්ඛවදසන අබයාකතධම්මෙස්සනත්ථං වුත්තං.
සද්දධො හි සද්ධං නිස්සාය අතිසීතං අතිඋණ්හන්ති අදනොසක්කිත්වා
නානප්පකාරානිනවකම්මදවයයාවච්චාදීනිකදරොන්දතො අත්තානංආතාදපති

පරිතාදපති, දභොගං උප්පාදෙත්වා පුඤ්ඤානි කරිස්සාමීති පරිදයට්ඨිමූලකං
දුක්ඛංපච්චනුදභොති.සීලවාපිසීලානුරක්ඛණත්ථං අබ්දභොකාසිකත්තාදිවදසන

අත්තානං ආතාදපති පරිතාදපති, පිණ්ඩචාරිකත්තාදිවදසන පරිදයට්ඨිමූලකං
දුක්ඛං පච්චනුදභොති. සුතවාපි බාහුස්සච්චානුරූපං පටිපත්තිං පටිපජ්ජිස්සාමීති

වුත්තනදයදනව පටිපජ්ජන්දතො අත්තානං ආතාදපති පරිතාදපති, 

පරිදයට්ඨිමූලකං දුක්ඛං පච්චනුදභොති. චාගවාපි චාගාධිමුත්තතාය අත්තදනො

යාපනමත්දතපිපච්චදයඅනවදසදසත්වාපරිච්චජන්දතො, අඞ්ගාදිපරිච්චාගංවා

පන කදරොන්දතො අත්තානං ආතාදපති පරිතාදපති, පරිච්චජිතබ්බස්ස 

වත්ථුදනො උප්පාෙනත්ථං පරිදයට්ඨිමූලකං දුක්ඛං පච්චනුදභොති. පඤ්ඤවාපි
උපරූපරි පඤ්ඤං වඩ්දඪස්සාමීති සප්පඤ්ඤතං නිස්සාය සීතුණ්හාදීනි
අගදණත්වා සජ්ඣායමනසිකාදරසුදයොගංකදරොන්දතොඅත්තානංආතාදපති

පරිතාදපති, මිච්ඡාජීදව ආදීනවං සම්මාජීදව ච ආනිසංසං දිස්වා මිච්ඡාජීවං
පහාය පරිසුද්දධන ආජීදවන ජීවිතවුත්තිං පරිදයසන්දතො පරිදයට්ඨිමූලකං
දුක්ඛංපච්චනුදභොති. 

ොයිෙස්ස සුඛස්සාති සද්ධාදිසම්පත්තිං උපනිස්සාය උප්පන්නානි
සුදඛොපකරණානි පරිභුඤ්ජනකාදල සද්ධාදිසමුට්ඨානපණීතරූපඵුටකායස්ස ච
දතසං වදසන අවිප්පටිසාරමූලකපාදමොජ්ජපීතිසමුට්ඨානරූපඵුටකායස්ස ච
සුඛුප්පත්තිකාදල දතසං කටත්තා උප්පන්නවිපාකසුඛකාදල ච කායිකස්ස

සුඛස්ස, වුත්තනදයදනව දුක්ඛුප්පත්තිකාදල සද්ධාදිගුණසම්පත්තිං

අසහමාදනහිපයුත්තවධබන්ධනාදිකාදලච කායිකස්ස දුක්ඛස්ස, සද්ධාෙදයො
උපනිස්සාය පවත්තිතඵලසමාපත්තිකාදල පන ඵලසමාපත්තියා එදතසු
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පටුන 

එදකදකො උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයො දහොතීති දවදිතබ්දබො. කුසලං

ෙම්මන්ති කුසලදචතනා අත්තදනො විපාකස්ස උපනිස්සයපච්චදයො, සා පන

බලවදචතනාව ලබ්භති, න දුබ්බලා. තත්රිෙං වත්ථු – එකා කිර ඉත්ථී 
උබ්බන්ධිතුකාමා රුක්දඛ රජ්ජුං ලග්දගත්වා සංවිධාතබ්බං සංවිෙහති.
අදථදකො දචොදරො රත්තිභාදග තං දගහං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඉමාය රජ්ජුයා
කිඤ්චිදෙව බන්ධිත්වාහරිස්සාමී’’තිසත්දථනඡින්දිතුංඋපගදතො.අථසාරජ්ජු
ආසීවිදසො හුත්වා සුසූති අකාසි. දචොදරො භීදතො අපසක්කි. ඉත්ථී අත්තදනො
නිදවසනානික්ඛමිත්වා රජ්ජුපාදසගීවංපටිමුඤ්චිත්වාඋබ්බන්ධාකාලමකාසි.
එවංබලවදචතනාඅන්තරාදය නිවාදරත්වාඅත්තදනොවිපාකස්සඋපනිස්සදයො
දහොති. න පදනතං එකන්තදතො ගදහතබ්බං. කදතොකාසඤ්හි කම්මං එව

විපාකස්ස අන්තරායං පටිබාහිත්වා විපච්චති, විපාකජනකං පන කම්මං

විපාකස්ස උපනිස්සයපච්චදයො න දහොතීති න වත්තබ්බං. ෙම්මන්ති එත්ථ
චතුභූමකම්පි දවදිතබ්බං. යං පන පරදතො ‘‘මග්දගො ඵලසමාපත්තියා’’ති

වුත්තං, තංඅදචතනාවදසන.දතදනතංදීදපති–දයොදකොචිවිපාකජනදකො 

ධම්දමො, දසොඅත්තදනොවිපාකස්සඋපනිස්සයපච්චදයොදහොතීති. 

රාගං උපනිස්සාය පාණං  නතීති යස්මිං වත්ථුස්මිං සාරත්දතො දහොති, 

තස්මිං වා විරුද්ධං, තස්ස වා අත්ථාය පාණං හනති. අදින්නාොනාදීසුපි 

එදතදනවුපාදයනඅත්දථොදවදිතබ්දබො. සන්ධිංඡින්ෙතීති අදින්නාොනවදසන

වුත්තං. තත්ථ සන්ධින්ති දගහසන්ධිං. නිල්කලොපං  රතීති නිලීයිත්වා හරති. 

එොගාරිෙං ෙකරොතීති බහූහි සද්ධිං එකදමව දගහං පරිවාදරත්වා විලුම්පති. 

පරිපන්කථ තිට්ඨතීති පන්ථදූහනකම්මං කදරොති. කෙොසං උපනිස්සායාතිආදීසු
‘‘අනත්ථං දම අචරී’’තිආදිවදසන උප්පන්නං දෙොසං උපනිස්සයං කත්වා. 

කමො ංඋපනිස්සායාති පාණාතිපාතාදීසුආදීනවපටිච්ඡාෙකංදමොහංඋපනිස්සයං

කත්වා. මානං උපනිස්සායාති අහං කිං හනිතුං න සක්දකොමි, ආොතුං න
සක්දකොමීතිමානං උපනිස්සයංකත්වා.දකනචිවාපනඅවඤ්ඤාදතොදහොති

පරිභූදතො හීළිදතො, තං ඔමානං උපනිස්සයං කත්වාතිපි අත්දථො. දිට්ඨිං

උපනිස්සායාති යඤ්ඤාදීසු බ්රාහ්මණාෙදයො විය පාෙසිකමිලක්ඛුආෙදයො විය ච

දිට්ඨිං උපනිස්සයං කත්වා. පත්ථනං උපනිස්සායාති ‘‘සදච දම ඉෙං නාම 

ඉජ්ඣිස්සති, එවරූපං දත බලිකම්මං කරිස්සාමීති එවං දෙවතායාචනසඞ්ඛතං

වා, අසුකං නාමදම ාදතත්වාදෙහි, අසුකස්සසන්තකංආහර, එහිවාදම
එතානි කම්මානි කදරොන්තස්ස සහාදයො දහොහී’’ති එවමාදිං වා පත්ථනං

උපනිස්සයං කත්වා. රාකගො කෙොකසො කමොක ො මාකනො දිට්ඨි පත්ථනා

රාගස්සාති. එත්ථ රාදගො රාගස්සාපි උපනිස්සදයො දහොති දෙොසාදීනම්පි.
දෙොසාදීසුපිඑදසව නදයො. 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

401 
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පාණාතිපාකෙො පාණාතිපාෙස්සාති පාණාතිපාතී අසංවදර ඨිතත්තා

අඤ්ඤම්පි පාණං හනති. දයො වා එදතන හදතො, තස්ස ඤාතිමිත්දතහි 

උපද්දුදතො දතසු අඤ්ඤම්පි හනති. එවං පාණාතිපාදතො පාණාතිපාතස්ස
උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයො. භණ්ඩසාමිකං පන දගොපකං වා  ාදතත්වා

පරභණ්ඩහරදණ, සාමිකං  ාදතත්වා තස්ස ොරාතික්කදම, නාහං හනාමීති

මුසාභණදන, කතස්සපටිච්ඡාෙනත්ථායඅකතස්සවා කරණත්ථායදපසුඤ්ඤං

උපසංහාදර, දතදනවනදයන ඵරුසවාචානිච්ඡාරදණ, සම්ඵප්පලාපභණදන, 

පරං හනිත්වා අභිජ්ඣායිතබ්බපරවිත්තූපකරණාභිජ්ඣායදන, දයො දතන

 ාතිදතො දහොති; තස්ස මිත්තාමච්චා උච්ඡිජ්ජන්තූතිආදිචින්තදන ‘‘එවං දම
පාණාතිපාදතො නිජ්ජිණ්දණො භවිස්සතී’’ති දුක්කරකාරිකාදිවදසන
දිට්ඨිග්ගහණකාදල පාණාතිපාදතො අදින්නාොනාදීනම්පිඋපනිස්සදයො දහොති.
ඉමිනාඋපාදයනඅදින්නාොනාදිමූලදකසුපි චක්දකසුඅත්දථොදවදිතබ්දබො. 

මාතු ාතිෙම්මං මාතු ාතිෙම්මස්සාති අඤ්ඤං මාතරං හනන්තං දිස්වා

‘‘වට්ටති එවං කාතු’’න්ති අත්තදනො මාතරං හනන්තස්ස වා, එකස්මිං භදව

හන්ත්වා අපරස්මිම්පිහනනවදසනවා, එකස්මිංදයවභදව‘‘ගච්ඡ, දමමාතරං

හනාහී’’ති පුනප්පුනං ආණාපනවදසන වා, ද්වීහි පහාදරහි නියතමරණාය
දුතියපහාරොනවදසන වා මාතු ාතිකම්මං මාතු ාතිකම්මස්ස උපනිස්සදයො
දහොති. දසසානිපි යථාදයොගං ඉමිනාව නදයන දවදිතබ්බානි. යස්මා පන

බලවාකුසලං දුබ්බලාකුසලස්ස උපනිස්සදයො න දහොති, තස්මා 
කම්මපථානන්තරියකම්මවදසදනව දෙසනා කතාති වෙන්ති. තං න
එකන්තදතො ගදහතබ්බං. පාණාතිපාතාදීනි හි කත්වා ‘‘කස්මා එවමකාසී’’ති
දචොදියමාදනො දකොපමත්තකම්පි කදරොති. විප්පටිසාරීපි දහොති.
අප්පමත්තදකපිචකිදලදසඋප්පන්දනතංවඩ්දඪත්වා වීතික්කමංකදරොති.
තස්මාබලවංදුබ්බලස්සදුබ්බලඤ්චබලවස්සාපිඋපනිස්සදයො දහොතිදයව.යං
පන පච්චයවිභඞ්ගස්ස උද්දෙසවණ්ණනායං වුත්තං ‘‘බලවකාරණට්දඨන 

උපනිස්සදයො දහොතී’’ති, තං කාරණභාවස්දසව බලවතාය වුත්තං, න
උපනිස්සයපච්චයධම්මානං. කම්මකිදලසා හි බලවන්දතොපි දුබ්බලාපි
බලවකාරණංදහොන්තිදයව. 

රාගං උපනිස්සාය ොනං කෙතීතිආදීසු අදහො වතාහං චාතුමහාරාජිකානං
දෙවානං සහබයතං උපපජ්දජයයන්ති උපපත්තිභදව වා දභොදගසු වා රාගං
උපනිස්සාය ොනං දෙති. සීලසමාොනඋදපොසථකම්දමසුපි එදසව නදයො.

ඣානං පන රාගවික්ඛම්භනත්ථාය, විපස්සනං රාගස්ස පහානත්ථාය, මග්ගං
සමුච්දඡෙනත්ථාය උප්පාදෙන්දතො රාගං උපනිස්සාය උප්පාදෙති නාම.
වීතරාගභාවත්ථාය පන අභිඤ්ඤං සමාපත්තිඤ්ච උප්පාදෙන්දතො රාගං 
උපනිස්සායඋප්පාදෙතිනාම.එත්තාවතාහිවීතරාදගොනාමදහොති. 
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පටුන 

සද්ධායාති ොනාදිවදසනපවත්තසද්ධාය සීලාදීසුපිඑදසවනදයො. යදථව
හි ොනාදිවදසන සද්ධාෙදයො උප්පාදෙන්දතො රාගං උපනිස්සාය උප්පාදෙති

නාම, එවං රාගාෙදයොපි සද්ධාදීනං උපනිස්සයපච්චයා නාම දහොන්තීති 

දවදිතබ්බා. ෙස්ස පටි ාෙත්ථායාතිතස්ස පටිබාහනත්ථාය, විපාදකොකාසස්ස

අනුප්පොනත්ථායාති අත්දථො. සප්පටි ාදතසු තාව එවං දහොතු, යානි පන 

අප්පටි ාතානිආනන්තරියකම්මානි, දතසු ‘‘තස්ස පටි ාතත්ථායා’’තිකස්මා 

වුත්තන්ති? තස්ස අජ්ඣාසයවදසන. තප්පටි ාතත්ථාය පවත්දතමීති හිස්ස

අජ්ඣාසදයො, තංගදහත්වාඑවංවුත්තං. 

රාගංඋපනිස්සායඅත්ොනංආොකපතීති යත්ථරත්දතො, තස්සදුක්කදරන
පත්තිං සම්පස්සන්දතො එවං කදරොතීති සබ්බං පුරිමනදයදනව දවදිතබ්බං. 

ොයිෙස්සසුඛස්සාතිරාගාදිසමතික්කමවදසනකුසලංකත්වා පටිලද්ධසුඛස්ස
වා රාගාදිවදසන අනාදීනවෙස්සාවිදනො කාදම පරිභුඤ්ජනවදසන 

උප්පන්නසුඛස්ස වා. දුක්ඛස්සාති ආතාපනාදිවදසන උප්පන්නසුඛස්ස වා
රාගාදිදහතු පවත්තවධබන්ධනාදිවදසන උප්පන්නදුක්ඛස්ස වා. 

ඵලසමාපත්තියාති රාගාෙදයො සමුච්ඡින්දිත්වා වා උප්පාදිතාය දතහි වා
අට්ටීයමාදනනසමාපන්නාය. 

ොයිෙං සුඛන්තිආදීසු සුදඛ උප්පන්දන තං අස්සාදෙත්වා පුනප්පුනං
තථාරූදපදහවපච්චදයහිතංඋප්පාදෙන්තස්සපුරිමං පච්ඡිමස්සඋපනිස්සදයො
දහොති. සීතාදීසු පන අග්ගිසන්තාපනාදීනි අතිදසවන්තස්ස පුබ්බභාදග සුඛං

අපරභාදග දුක්ඛස්ස, ‘‘සුදඛො වති මිස්සා පරිබ්බාජිකායතරුණාය දලොමසාය
බාහාය සම්ඵස්දසො’’තිකාදමසු පාතබයතංආපජ්ජන්තස්ස ඉධකායිකං සුඛං 

දනරයිකස්ස කායිකදුක්ඛස්ස, අදරොගභාදවන පන සුඛිදනො ඵලසමාපත්තිං
සමාපජ්ජන්තස්ස කායිකං සුඛං ඵලසමාපත්තියා උපනිස්සයපච්චදයො දහොති. 
දුක්ඛපටි ාතාය පන සුඛං දසවන්තස්ස දුක්ඛපටි ාතාය ච භගවදතො විය
ආබාධං වික්ඛම්දභත්වා ඵලසමාපත්තිං සමාපජ්ජන්තස්ස කායිකදුක්ඛං

කායිකසුඛස්ස දචව ඵලසමාපත්තියා ච, උපනිස්සයපච්චදයො දහොති.

උතුසප්පාදයො සුඛස්ස දචව ඵලසමාපත්තියා ච, අසප්පාදයො දුක්ඛස්ස.
උතුඅසප්පායං වා අභිභවිත්වා සමාපත්තිසමුට්ඨිතරූපවදසන උප්පන්නං සුඛං
අනුභවිතුකාමස්ස අසප්පාදයොපි උතු ඵලසමාපත්තියා පච්චදයොව. 

දභොජනදසනාසදනසුපි එදසව නදයො. පුන ොයිෙං සුඛන්තිආදීනි දකවලං 
එකදතො ෙස්සිතානි. දහට්ඨා වුත්තනදයදනව පදනසං පච්චයභාදවො

දවදිතබ්දබො. ඵලසමාපත්ති ොයිෙස්ස සුඛස්සාති
සමාපත්තිසමුට්ඨානරූපවදසන උප්පන්නස්සසුඛස්ස.තංදහසසමාපත්තිදතො
වුට්ඨායඅනුභවති. 
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පටුන 

ොයිෙං සුඛං උපනිස්සාය ොනන්තිආදීසු ‘‘අදහො වත දම ඉෙං සුඛං න

පරිහාදයයයා’’ති පත්තස්ස වා අපරිහායනවදසන; ‘‘අදහො වතාහං ආයතිං

එවරූපං සුඛං පාපුදණයය’’න්ති අප්පත්තස්ස වා පත්තිවදසන; දුක්දඛපි

‘‘අදහො වත දම දුක්ඛං පරිහාදයයයා’’ති පත්තස්ස පරිහායනවදසන වා; 

‘‘ආයතිංඑවරූපං නුප්පජ්දජයයා’’තිඅනුප්පාෙපත්ථනාවදසනවාසුඛදුක්ඛානං
උපනිස්සයතා දවදිතබ්බා. උතුදභොජනදසනාසනානි වුත්තනයාදනව. පුන 

ොයිෙං සුඛන්තිආදීසු යස්මා ‘‘සාධු දඛො, මාරිස, දමොග්ගල්ලාන, 

බුද්ධසරණගමනං දහොතී’’ති සුඛප්පත්තානම්පි, ‘‘සම්මාසම්බුද්දධො වත, දසො

භගවා, දයො එවරූපස්ස දුක්ඛස්ස පරිඤ්ඤාය ධම්මං දෙදසතී’’ති (උො. 18) 
දුක්ඛප්පත්තානම්පි සද්ධා උප්පජ්ජති. සුඛදුක්දඛහි ච සංදයොගවිදයොගත්ථාය 

සීලාදිපරිපූරණං කදරයය, තස්මා සුඛදුක්ඛානි සද්ධාදීනං උපනිස්සයභාදවන 

ෙස්සිතානි.උතුආදීනිපියථාදයොගංදයොදජතබ්බානි. ොයිෙංසුඛං උපනිස්සාය

පාණං  නතීතිආදීසුපි වුත්තනයානුසාදරදනව සුඛාදීනං උපනිස්සයතා 
දවදිතබ්බා. 

ඉමස්මිං පන උපනිස්සයභාජනීදය කුසදලො කුසලස්ස තිවිදධනාපි 

උපනිස්සදයො, අකුසලස්ස දුවිදධන, අබයාකතස්ස තිවිදධන. අකුසදලො

අකුසලස්ස තිවිදධන, කුසලස්ස එකවිදධන, අබයාකතස්ස දුවිදධන.

අබයාකදතොපි අබයාකතස්ස තිවිදධන, තථා කුසලස්ස, තථා අකුසලස්සාති.

එවංකුසදලොඅට්ඨවිදධන, අකුසදලො ඡබ්බිදධන, අබයාකදතොනවවිදධනාති
දතවීසතිවිදධනඋපනිස්සදයොභාජිදතොතිදවදිතබ්දබො. 

424. පුදරජාදත චක්ඛාදීනි ඔළාරිකවදසන වුත්තානි. ආදපොධාතුආදීනිපි

පනපුදරජාතාරම්මණානිදහොන්තිදයව. වත්ථුපුකරජාෙංචක්ඛායෙනන්තිආදි

යං වත්ථු හුත්වා පුදරජාතං දහොති, තං ෙස්දසතුං වුත්තං. වත්ථු 

විපාොබයාෙොනන්තිපවත්තියංපුදරජාතපච්චයංසන්ධායවුත්තං. 

425. පච්ඡාජාදත ඉමස්ස ොයස්සාති චාතුමහාභූතිකකායස්ස. 

පච්ඡාජාෙපච්චකයන පච්චකයොති උපත්ථම්භනවදසන පච්ඡාජාදතො හුත්වා 
පච්චදයො. උපත්ථම්භකට්දඨන පච්චයත්තාදයව දහස පච්ඡාජාතපච්චදයොති
ඉමස්මිං පඤ්හාවාදරඅනුදලොමදතොආගදතො. 

426. ආදසවනපච්චදය අනුකලොමං කගොත්රභුනස්සාතිආදීනං විසුං ගහදණ 
දහට්ඨාවුත්තනදයදනවකාරණංදවදිතබ්බං. 

427. කම්මපච්චදය කුසලා කචෙනා සම්පයුත්ෙොනන්ති එත්ථ 
සහජාතනානාක්ඛණිකවිභාගස්ස අභාවදතො සහජාතාති න වුත්තා.

අබයාකතවිස්සජ්ජදන පන දසො විභාදගො අත්ථි, තස්මා තත්ථ වුත්තා.
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පටුන 

පටිසන්ධිග්ගහණං කටත්තාරූපානං වදසන කතං. කචෙනා වත්ථුස්සාති
කිඤ්චාපි පටිසන්ධික්ඛදණ වත්ථුපතිට්ඨිතා අරූපධම්මා වත්ථුපච්චයා

වත්තන්ති, දචතනාපනවත්ථුස්සාපි පච්චදයොතිෙස්දසතුංවුත්තං. 

428. විපාකපච්චදය පටිසන්ධිවාදර ඉමිනාව නදයන අත්දථො 
දවදිතබ්දබො. 

429-438. ආහාරපච්චදය ඉමස්ස ොයස්සාති ඉමස්මිං චතුසන්තතිවදසන 

පවත්දත චාතුමහාභූතිකකාදය ආහාරසමුට්ඨානස්ස ජනකවදසන, දසසස්ස
උපත්ථම්භකවදසන ආහාරපච්චදයන පච්චදයො. ඉන්ද්රියපච්චයාදීසුපි
පටිසන්ධිවාදරො වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො. දසසං සබ්බත්ථ
උත්තානත්ථදමවාති. 

පඤ්හාවාරවිභඞ්ගවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

පඤ්හාවාරස්ස ටදනඅනුදලොමගණනා 

439. ඉොදනත්ථ යථාලද්ධානි විස්සජ්ජනානි ගණනාවදසන ෙස්දසතුං 

ක තුයා සත්ොතිආදි වුත්තං. තත්ථ සත්ොති කුසදලන කුසලං, අබයාකතං, 

කුසලාබයාකතන්ති තීණි. තථා අකුසදලන; අබයාකදතන අබයාකතදමවාති

එවංසත්ත. ආරම්මකණ නවාතිඑකමූලකඑකාවසානානිනව. අධිපතියාෙසාති

කුසලං කුසලස්ස සහජාතදතො දචව ආරම්මණදතො ච; අකුසලස්ස

ආරම්මණදතොව අබයාකතස්ස සහජාතදතො දචව ආරම්මණදතො ච; 
කුසලාබයාකතස්ස සහජාතදතොවාති කුසලමූලකානි චත්තාරි. අකුසලං

අකුසලස්ස සහජාතදතො දචවආරම්මණදතො ච; අබයාකතස්ස සහජාතදතොව
තථාඅකුසලාබයාකතස්සාති අකුසලමූලකානිතීණි.අබයාකදතොඅබයාකතස්ස

සහජාතදතො දචව ආරම්මණදතො ච; කුසලස්ස ආරම්මණදතොව තථා
අකුසලස්සාතිඅබයාකතමූලකානිතීණීතිඑවංෙස.එත්ථපන ආරම්මණාධිපතිපි

සත්තධා, සහජාතාධිපතිපිසත්තධාවලබ්භති. 

අනන්ෙකර සත්ොති කුසලමූලකානි ද්දව, තථා අකුසලමූලකානි, 

අබයාකතමූලකානි තීණීති එවං සත්ත. සමනන්තදරපි එතාදනව. ස ජාකෙ

නවාති කුසලමූලකානි තීණි, අකුසලමූලකානි තීණි, අබයාකතමූලකං එකං, 

තථා කුසලාබයාකතමූලකං, අකුසලාබයාකතමූලකඤ්චාති එවං නව. 

අඤ්ඤමඤ්කඤතීණීතිකුසදලනකුසලං, අකුසදලනඅකුසලං, අබයාකදතන

අබයාකතන්ති එවං තීණි. නිස්සකය කෙරසාති සහජාතදතොව කුසලමූලකානි

තීණි, තථාඅකුසලමූලකානි, තථාඅබයාකතමූලකානි. එත්ථපනපුදරජාතම්පි

ලබ්භති. අබයාකතඤ්හි අබයාකතස්ස සහජාතම්පි දහොති පුදරජාතම්පි; 
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පටුන 

කුසලස්ස පුදරජාතදමව තථා අකුසලස්ස. පුන කුසලාබයාකදතො 

සහජාතපුදරජාතදතො කුසලස්ස, සහජාතදතොව අබයාකතස්ස, තථා

අකුසලාබයාකදතොති එවං දතරස. උපනිස්සකයනවාති එකමූලදකකාවසානා
නව. දතසං විභඞ්දග දතවීසති දභො ෙස්සිතා. දතසු ආරම්මණූපනිස්සදය

සත්ත, අනන්තරූපනිස්සදයසත්ත, පකතූපනිස්සදයනවදහොන්ති. පුකරජාකෙ

තීණීතිඅබයාකදතො අබයාකතස්ස, කුසලස්ස, අකුසලස්සාතිඑවංතීණි. 

පච්ඡාජාකෙ තීණීති කුසදලො අබයාකතස්ස, අකුසදලො අබයාකතස්ස, 

අබයාකදතො අබයාකතස්සාති එවං තීණි. ආකසවකන තීණි 

අඤ්ඤමඤ්ඤසදිසානි. ෙම්කමසත්ෙ දහතුසදිසානි.තත්ථද්වීසුවිස්සජ්ජදනසු 

නානාක්ඛණිකකම්මම්පි ආගතං, පඤ්චසු සහජාතදමව. විපාකෙ එෙං 

අබයාකදතනඅබයාකතං. ආ ාරඉන්ද්රියඣානමග්කගසුසත්ෙ දහතුසදිසාදනව.

ඉන්ද්රියං පදනත්ථ සහජාතපුදරජාතවදසන ආගතං. සම්පයුත්කෙ තීණි 

අඤ්ඤමඤ්ඤසදිසානි. විප්පයුත්කෙපඤ්චාතිසහජාතපච්ඡාජාතදතොකුසදලන

අබයාකතං, අකුසදලන අබයාකතං, සහජාතපුදරජාතපච්ඡාජාතදතො

අබයාකදතන අබයාකතං, වත්ථුපුදරජාතදතො අබයාකදතන කුසලං, තථා

අකුසලන්තිඑකංකුසලමූලං, එකංඅකුසලමූලං, තීණි අබයාකතමූලානීතිඑවං
පඤ්ච. 

අත්ථියා කෙරසාතිසහජාතදතොකුසදලනකුසලං, සහජාතපච්ඡාජාතදතො

කුසදලන අබයාකතං, සහජාතදතොව කුසදලන කුසලාබයාකතන්ති

කුසලමූලානි තීණි, තථා අකුසලමූලානි, 

සහජාතපුදරජාතපච්ඡාජාතාහාරින්ද්රියදතො පන අබයාකදතන අබයාකතං, 

වත්ථාරම්මණපුදරජාතදතො අබයාකදතන කුසලං, තථා අකුසලං, 

සහජාතපුදරජාතදතො කුසදලො ච අබයාකදතො ච අකුසලස්ස; ස්දවව
අබයාකතස්ස සහජාතපච්ඡාජාතආහාරින්ද්රියදතො සහජාතපුදරජාතදතො ච

කුසදලො ච අබයාකදතො ච කුසලස්ස; ස්දවව අබයාකතස්ස

සහජාතපච්ඡාජාතආහාරින්ද්රියදතොති එවං දතරස. නත්ථිවිගකෙසු සත්ෙ 

අනන්තරසදිසානි. අවිගකෙ කෙරස අත්ථිසදිසානීති. එවදමත්ථ සත්ත
ගණනපරිච්දඡො එකං තීණි පඤ්ච සත්ත නව ෙස දතරසාති. දතසු

විපාකවදසන එකදමව එකකං, 

අඤ්ඤමඤ්ඤපුදරජාතපච්ඡාජාතාදසවනසම්පයුත්තවදසන පඤ්ච තිකා, 

විප්පයුත්තවදසන එකදමව පඤ්චකං, 
දහතුඅනන්තරසමනන්තරකම්මආහාරින්ද්රියඣානමග්ගනත්ථිවිගතවදසන ෙස

සත්තකා, ආරම්මණසහජාතඋපනිස්සයවදසන තදයො නවකා, අධිපතිවදසන

එකං ෙසකං, නිස්සයඅත්ථිඅවිගතවදසනතදයොදතරසකාතිඑවංතස්මිංතස්මිං
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පච්චදය නිද්දිට්ඨවාදරගණනවදසනසාධුකංසල්ලක්දඛත්වාදතසංවදසන
දුකතිකාදීසු පච්චයසංසන්ෙදනගණනාදවදිතබ්බා. 

440. දයපන පච්චයාදයසංපච්චයානංවිසභාගාවාවිරුද්ධාවාදහොන්ති, 
දත දතහි සද්ධිං න දයොදජතබ්බා. දසයයථිෙං – දහතුපච්චයස්ස තාව 
ආරම්මණානන්තරසමනන්තරූපනිස්සයපුදරජාතපච්ඡාජාතකම්මාදසවනාහාර
ඣානනත්ථිවිගතා අධිපතිපච්චදය ච ඨදපත්වා වීමංසං දසසාධිපතිදනො

විසභාගා, සහජාතාෙදයො සභාගා.කස්මා? තථාභාවාභාවදතො.දහතුපච්චදයොහි

දයසං දහතුපච්චදයො දහොති, දතසං සහජාතාදිපච්චදයොපි දහොති, 
ආරම්මණාදිපච්චදයො පනන දහොතීතිආරම්මණාෙදයො තස්ස විසභාගා නාම.

තස්මා දසො දතහි, දත වා දතන සද්ධිං, න දයොදජතබ්බා. 
පුදරජාතපච්ඡාජාතසම්පයුත්තවිප්පයුත්තඅත්ථිනත්ථිවිගතාවිගතා ච 

අඤ්ඤමඤ්ඤවිරුද්ධා, දතපි අඤ්ඤමඤ්ඤං න දයොදජතබ්බා. තත්ථ

අදයොජනීදය වජ්දජත්වා දයොජනීදයහි දයොදග දය වාරා ලබ්භන්ති, දත

සඞ්දඛපදතොෙස්දසතුං ක තුපච්චයාඅධිපතියාචත්ොරීතිආදිවුත්තං. 

තත්ථ කිඤ්චාපි දහතුපච්චයස්ස අධිපතිනා සංසන්ෙදන

ඌනතරගණනවදසන සත්තහි වාදරහි භවිතබ්බං, යස්මා පන අධිපතීසු

වීමංසාවදහතුපච්චදයො, නඉතදර, තස්මා විසභාදගවජ්දජත්වාසභාගවදසන
‘‘චත්තාරී’’ති වුත්තං. තානි එවං දවදිතබ්බානි – කුසදලො ධම්දමො කුසලස්ස

ධම්මස්සදහතුපච්චදයනපච්චදයොඅධිපතිපච්චදයනපච්චදයො; කුසලාවීමංසා

සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං, කුසදලො ධම්දමො අබයාකතස්ස ධම්මස්ස 

දහතුපච්චදයන පච්චදයො අධිපතිපච්චදයන පච්චදයො; කුසලා වීමංසා

චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං, කුසදලො ධම්දමො කුසලස්ස ච අබයාකතස්ස ච

ධම්මස්සදහතුපච්චදයනපච්චදයො අධිපතිපච්චදයනපච්චදයො; කුසලාවීමංසා

සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානං, අබයාකදතො
ධම්දමො අබයාකතස්ස ධම්මස්ස දහතුපච්චදයන පච්චදයො අධිපතිපච්චදයන

පච්චදයො; විපාකාබ්යාකතාකිරියාබයාකතා වීමංසාසම්පයුත්තකානංඛන්ධානං
චිත්තසමුට්ඨානානඤ්ච රූපානන්ති. එත්ථ ච විපාකාබයාකතා
දලොකුත්තරදතොව ගදහතබ්බා. ආරම්මණපච්චයඅනන්තරපච්චයාෙදයො පන 
විසභාගත්තා න දයොජිතා. ඉමිනා උපාදයන සබ්බත්ථ ලබ්භමානඤ්ච
අලබ්භමානඤ්චඤත්වා ලබ්භමානවදසනවාරාඋද්ධරිතබ්බා. 

ස ජාකෙ සත්ොති දහතුයා ලද්ධාදනව. අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණීති

සුද්ධිකඅඤ්ඤමඤ්දඤ ලද්ධාදනව. නිස්සකය සත්ොති දහතුයා ලද්ධාදනව. 

විපාකෙ එෙන්ති සුද්ධිකවිපාදක ලද්ධදමව. ඉන්ද්රියමග්කගසු චත්ොරීති 

දහට්ඨාවුත්තනයාදනව. සම්පයුත්කෙ තීණීතිසුද්ධිකසම්පයුත්දතලද්ධාදනව. 
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පටුන 

විප්පයුත්කෙ තීණීති කුසලාදිචිත්තසමුට්ඨානං රූපං පච්චයුප්පන්නං කත්වා

දවදිතබ්බානි. අත්ථිඅවිගකෙසුසත්ොතිදහතුයාලද්ධාදනව. 

441-443. එවං දයහි අධිපතිපච්චයාදීහි එකාෙසහි පච්චදයහි සද්ධිං

දහතුපච්චදයොදයොජනංලභති, දතසංවදසනදුමූලකනදයගණනංෙස්දසත්වා
ඉොනි තිමූලකාදීසු තස්ස ෙස්සනත්ථං ලක්ඛණං ඨදපන්දතො 

ක තුස ජාෙනිස්සයඅත්ථිඅවිගෙන්ති සත්ොතිආදිමාහ. දපොත්ථදකසු පන

නිස්සඋපනිස්සඅධිපාති එවං පරිහීනක්ඛරානි පච්චයනාමානි ලිඛන්ති, තං 
සඤ්ඤාකරණමත්තවදසනලිඛිතං.තස්මාතාදිදසසුඨාදනසුපරිපුණ්ණාපාළි

කාතබ්බා.යං පනිෙංලක්ඛණංඨපිතං, දතනඉෙංදීදපති–අයංදහතුපච්චදයො
සහජාතාදීහි චතූහි සද්ධිං සංසන්ෙදන අත්තදනො විභඞ්දග ලද්ධානි සත්දතව

විස්සජ්ජනානි ලභති. සදච පදනත්ථ අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයො පවිසති, 

අඤ්ඤමඤ්දඤ ලද්ධානි තීණි ලභති. සදච සම්පයුත්තපච්චදයො පවිසති, 

තාදනවතීණිලභති.සදච විප්පයුත්තපච්චදයො පවිසති, දහතුවිප්පයුත්තදුදක 

ලද්ධානිතීණිලභති.සදචවිපාකපච්චදයොපවිසති, සබ්දබහිවිපාකසභාදගහි
සද්ධිං සංසන්ෙදන එවදමව විස්සජ්ජනං ලභති. සදච පදනත්ථ

ඉන්ද්රියමග්ගපච්චයා පවිසන්ති, දතහි සද්ධිං දුමූලදක ලද්ධානි චත්තාරිදයව

ලභති. සදච දතහි සද්ධිං අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයො පවිසති, දහතාධිපතිදුදක

ෙස්සිදතසු චතූසු විස්සජ්ජදනසු ‘‘කුසදලො ධම්දමො අබයාකතස්ස, කුසදලො
ධම්දමො කුසලස්ස ච අබයාකතස්ස චා’’ති ද්දව අපදනත්වා දසසානි ද්දව

ලභති.සදචපිතත්ථසම්පයුත්තපච්චදයොපවිසති, තාදනවද්දවලභති.සදච 

පන විප්පයුත්තපච්චදයො පවිසති, ඉතරානි ද්දව ලභති. සදච පන දතසු

විපාකපච්චදයො පවිසති, සබ්බත්ථ එකදමව ලභති. අධිපතිනා පන සද්ධිං
දහතාධිපතිදුකදතො ඌනතරගණදනසු අප්පවිසන්දතසු චත්තාරිදයව ලභති.
ඌනතරගණදනසු පවිසන්දතසු දතසං වදසන ද්දව එකන්ති ලභති. එවං
දතසංදතසංපච්චයානංසමාදයොදගලබ්භමානංගණනංවිදිත්වාතිමූලකාදීසු
ගණනා උද්ධරිතබ්බාති. 

එදතසු පන  ටදනසු සබ්බපඨමානි චත්තාරි  ටනානි සාමඤ්ඤදතො
නවන්නම්පි දහතූනං වදසන වුත්තානි අවිපාකානි. අබයාකදතන 

අබයාකතවිස්සජ්ජදනපදනත්ථවිපාකදහතුපිලබ්භති. 

තදතො පරානිපඤ්ච ටනානිවිපාකදහතුවදසන වුත්තානි.තත්ථසබ්දබපි
සහජාතවිපාකාදචවවිපාකසහජාතරූපාච.දතසුපඨදම ටදන විපාකාදචව

තංසමුට්ඨානරූපාචලබ්භන්ති, දුතිදයවිපාකාදචවපටිසන්ධියඤ්ච වත්ථුරූපං.
තතිදය අරූපධම්මාව. චතුත්දථ විපාකචිත්තසමුට්ඨානරූපදමව ලබ්භති. 
පඤ්චදමවත්ථුරූපදමව. 
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පටුන 

තදතොපරානිපඤ්චෙස ටනානිඉන්ද්රියමග්ගයුත්තානිඅදමොහදහතුවදසන 

වුත්තානි. තත්ථ පඨමානි නව නිරාධිපතීනි, පච්ඡිමානි ඡ සාධිපතීනි.
නිරාධිපතිදකසුපි පඨමානි චත්තාරි සාමඤ්ඤදතො සබ්බත්ථ අදමොහවදසන

වුත්තානි, පච්ඡිමානිපඤ්ච විපාකාදමොහවදසන.තත්ථනිරාධිපතිදකසුපඨදම 

චත්ොරීති දහට්ඨාදහතාධිපතිදුදකෙස්සිතාදනව.දුතිදයචිත්තසමුට්ඨානරූපං
පරිහායති. තතිදය වත්ථුරූපං පරිහායති. චතුත්දථ කුසදලො ධම්දමො

චිත්තසමුට්ඨානානං, අබයාකදතො තංසමුට්ඨානානන්ති රූපදමව ලබ්භති.
තදතො පරානි විපාකයුත්තානි පඤ්ච දහට්ඨා වුත්තනයාදනව. සාධිපතිදකසු
පඨමානි තීණි  ටනානි සාමඤ්ඤදතො විපාකාවිපාකදහතුවදසන වුත්තානි.

දතසුපඨදමචත්තාරිවුත්තනයාදනව.දුතිදයරූපංපරිහායති, තතිදයඅරූපං 
පරිහායති. තදතො පරානි තීණි විපාකදහතුවදසන වුත්තානි. දතසු පඨදම

රූපාරූපංලබ්භති, දුතිදයඅරූපදමව, තතිදයරූපදමව.එවම්පිදතසංදතසං
පච්චයානං සමාදයොදග ලබ්භමානං ගණනං විදිත්වා තිමූලකාදීසු ගණනා
උද්ධරිතබ්බාති. 

දහතුමූලකංනිට්ඨිතං. 

444. ආරම්මණමූලදකපිඅධිපතිපච්චයාෙදයොසත්තආරම්මදණනසභාගා, 
දසසා දසොළස විසභාගාති දත අදයොදජත්වා සත්දතව දයොජිතා. දතසු 

අධිපතියාසත්ොතිකුසදලො ධම්දමොකුසලස්සධම්මස්ස, අකුසලස්සධම්මස්ස, 

අබයාකතස්සාති එවං කුසලමූලානි තීණි, අකුසලමූලං එකං, අබයාකතමූලානි

තීණීතිසත්ත. නිස්සකය තීණීතිවත්ථුවදසනඅබයාකතමූලාදනව.උපනිස්සදය

සත්ත දහට්ඨිමානි එව. පුකරජාකෙ තීණීති වත්ථාරම්මණවදසන

අබයාකතමූලානි. විප්පයුත්කෙතීණීති වත්ථුවදසදනව. අත්ථිඅවිගකෙසුතීණීති
වත්ථාරම්මණවදසන. යථා පන දහතුමූලදක ලක්ඛණෙස්සනත්ථං  ටනානි

ඨපිතානි, තථාආරම්මණමූලකාදීසුපි. 

445. තත්ථ යානිතාවඉමස්මිංආරම්මණමූලදකපඤ්ච ටනානිඨපිතානි.

තත්ථ පඨමං ආරම්මණාධිපතිවදසන සාධිපතිකං. තත්ථ සත්ොති 

ආරම්මණාධිපතිදුදකලද්ධවිස්සජ්ජනාදනව.දුතියංනිරාධිපතිකං.තත්ථ තීණීති
වත්ථාරම්මණවදසන ආරම්මණවදසදනව වා අබයාකතමූලානි. තතියං 

නිස්සදයන වුත්තං. තත්ථ තීණීති වත්ථුවදසන අබයාකතමූලානි.

චතුත්ථපඤ්චමානිසාධිපතිකානි.දතසුචතුත්දථ එෙන්තිවත්ථාරම්මණවදසන

ආරම්මණවදසදනව වා අබයාකතමූලං අකුසලං. පඤ්චදම එෙන්ති
නිස්සයදතො අබයාකතමූලකං අකුසලං. එවමිධාපි ලබ්භමානවදසන තිකාදීසු
ගණනා දවදිතබ්බා. තථා අධිපතිමූලකාදීසු. ආරම්මණඉන්ද්රියවිපාකවදසන
විත්ථාරදයොජනංපනඅවත්වාතත්ථතත්ථ වත්තබ්බයුත්තකදමවවොමාති. 
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446. අධිපතිමූලදක ස ජාකෙසත්ොතිසහජාතාධිපතිවදසනකුසලමූලානි 

තීණි, අකුසලමූලානි තීණි, අබයාකතමූලං එකං. සහජාදතන පන සද්ධිං

ආරම්මණාධිපති, ආරම්මණාධිපතිනා ච සද්ධිං සහජාතං න ලබ්භති. 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණීති සහජාතාධිපතිවදසදනව. නිස්සකය අට්ඨාති 

කුසලමූලානිතීණි, අකුසලමූලානිතීණි, අබයාකතමූලානිද්දව.අබයාකදතොහි

අධිපති අබයාකතස්ස සහජාතදතො දචව ආරම්මණදතො ච නිස්සදයො දහොති, 
අකුසලස්ස ආරම්මණදතොව. කුසලස්ස පන උභයථාපි න දහොතීති

අබයාකතමූලානි ද්දවදයවාති එවං අට්ඨ. උපනිස්සකය සත්ෙ 

ආරම්මණසදිසාදනව. පුකරජාකෙ එෙන්ති අබයාකතාධිපති ආරම්මණවදසන

අකුසලස්ස. විපාකෙ එෙං අබයාකදතනඅබයාකතං දලොකුත්තරං.ආහාරාදීසු

සත්ත දහට්ඨා එකමූලදක ලද්ධාදනව. විප්පයුත්කෙ චත්ොරීති කුසදලන

අබයාකතං, තථා අකුසදලන, අබයාකදතන අබයාකතඤ්ච කුසලඤ්ච.
අත්ථිඅවිගදතසුඅට්ඨ නිස්සයසදිසාදනව. 

447-452.  ටනානි පදනත්ථ පටිපාටියා ආරම්මණාදීහි අදයොදජත්වා

පඨමං අත්ථිඅවිගදතහි දයොජිතානි. කිං කාරණාති? උභයාධිපතිමිස්සකත්තා.

තත්ථපඨදම ටදනආරම්මණාධිපතිවදසන වත්ථාරම්මණංලබ්භති, දුතිදය

නිස්සයවදසන ගරුං කත්වා අස්සාදෙන්තස්ස වත්ථුදමව, තතිදය

සහජාතාධිපතිවදසන කුසලාෙදයො රූපානං, ආරම්මණාධිපතිවදසන වත්ථු
අකුසලස්ස. තදතො පරානි තීණි  ටනානි ආරම්මණාධිපතිවදසන වුත්තානි.

තත්ථ පඨදම සත්ොති දහට්ඨා වුත්තාදනව. දුතිදය එෙන්ති පුදරජාතානි
වත්ථාරම්මණානි අකුසලස්ස. තතිදය වත්ථුදමව අකුසලස්ස. තදතො පරානි
තීණි ටනානි විපාකාවිපාකසාධාරණානිසහජාතාධිපතිවදසනවුත්තානි.තත්ථ

පඨදමරූපාරූපංලබ්භති, දුතිදයඅරූපදමව, තතිදයරූපදමව.තදතොපරානි

තීණිවිපාකාධිපතිවදසනවුත්තානි. දතසුපි පඨදමරූපාරූපංලබ්භති, දුතිදය

අරූපං, තතිදය රූපදමව. තදතො පරානි ඡ  ටනානි ආහාරින්ද්රියයුත්තානි

චිත්තාධිපතිවදසනවුත්තානි.තත්ථතීණිඅවිපාකානි, තීණි සවිපාකානි.දතසු
ගණනා පාකටාදයව. තදතො පරානි ඡ  ටනානි තදථව විරියාධිපතිවදසන 

වුත්තානි.නනුචඅධිපතිපටිපාටියාපඨමංවිරියාධිපතිවදසනවත්තබ්බානිසියුං, 

කස්මා තථා න වුත්තානීති? පරදතො දහතුවදසන වුත්ත ටදනහි සදිසත්තා.
පරදතො හි දහතුවදසන  ටනානි අදමොහස්ස වීමංසාධිපතිත්තා වීමංසාය ච
සම්මාදිට්ඨිභාවදතො මග්ගසම්පයුත්තානි. විරියම්පි ච
සම්මාවායාමමිච්ඡාවායාමභාදවන මග්දගොති දතන සද්ධිං  ටනානි පරදතො 
දහතුවදසන වුත්ත ටදනහි සදිසානීති පරිවත්දතත්වා වුත්තානි. දතසුපි
ගණනා පාකටාදයව. 
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453-456. අනන්තරසමනන්තරමූලදකසු සත්ොති කුසදලො කුසලස්ස 

අබයාකතස්ස ච, තථා අකුසදලො, අබයාකදතො තිණ්ණන්නම්පීති එවං සත්ත. 

ෙම්කමඑෙන්තිකුසලාමග්ගදචතනාඅත්තදනොවිපාකාබයාකතස්ස.  ටනානි
පදනදතසුතීණිතීණිදයව.තානිබහුතරපටිපාටියාවුත්තානි. 

457-460. සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයමූලදකසු දය දය දුකමූලදක
පච්චයා වුත්තා දත දතදයව ආදිදතො ඨිදතන සභාගා. තස්මා දුකමූලදක

ගණනං ඤත්වා දය උපරි පච්චයා  ටිතා, දතසු ඌනතරගණනස්ස වදසන
සබ්බ ටදනසුගණනාදවදිතබ්බා.තත්ථසහජාතමූලදකෙස ටනානි.දතසු

පඤ්ච අවිපාකානි, පඤ්චසවිපාකානි.තත්ථඅවිපාදකසුතාවපඨදමකුසදලො

කුසලස්ස අබයාකතස්ස, කුසලාබයාකතස්ස, කුසලාබයාකදතො අබයාකතස්සාති

චත්තාරි, තථා අකුසදලො, අබයාකදතො අබයාකතස්දසවාති එවං නව. තත්ථ 
කුසලාකුසලාදිදකසු අට්ඨසු විස්සජ්ජදනසු අරූපඤ්දචව
චිත්තසමුට්ඨානරූපඤ්ච ලබ්භති. අබයාකදත වත්ථුරූපම්පි. දුතිදය  ටදන

අබයාකතවිස්සජ්ජදන රූදපසු වත්ථුදමව ලබ්භති, තතිදය තීසුපි අරූපදමව, 

චතුත්දථ චිත්තසමුට්ඨානරූපදමව, පඤ්චදම පටිසන්ධියං වත්ථුනා සද්ධිං

අරූපධම්මා. සවිපාදකසු පඨදම විපාකා දචව විපාකචිත්තසමුට්ඨානරූපඤ්ච, 

දුතිදය විපාකා දචව වත්ථුරූපඤ්ච, තතිදය විපාකදමව, චතුත්දථ

විපාකචිත්තසමුට්ඨානදමව, පඤ්චදමවත්ථුරූපදමවලබ්භති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤමූලදක ඡ  ටනානි. දතසු පඨමානි තීණි අවිපාකානි, 
පච්ඡිමානිතීණිසවිපාකානි.දතසුගණනාපාකටාදයව. 

461. නිස්සයමූලදක නිස්සයපච්චයාආරම්මකණතීණීතිවත්ථුං ආරම්මණං

කත්වා පවත්තකුසලාදිවදසන දවදිතබ්බානි. උපනිස්සකය එෙන්ති වත්ථුං
ආරම්මණූපනිස්සයං කත්වා උප්පන්නාකුසලං. දසසං දුමූලදක දහට්ඨා
වුත්තනදයදනවදවදිතබ්බං. 

462-464. ඉමස්මිංපනනිස්සයපච්චදයවීසති ටනානි.දතසුපුරිමානිඡ

 ටනානි පුදරජාතසහජාතවදසන වුත්තානි, තදතො චත්තාරි

පුදරජාතවදසදනව, තදතො ෙස සහජාතවදසදනව. තත්ථ පඨදම  ටදන 

කෙරසාති නිස්සයපච්චයවිභඞ්දග වුත්තාදනව. දුතිදය අට්ඨාති

සහජාතාධිපතිවදසනසත්ත, වත්ථුංගරුංකත්වා අකුසලඤ්චාතිඅට්ඨ.තතිදය
සත්ත ඉන්ද්රියපච්චදය ලද්ධාදනව. චතුත්දථ පඤ්ච විප්පයුත්දත ලද්ධානි.

පඤ්චදම චත්ොරීති කුසලාදීනි චිත්තසමුට්ඨානානං, වත්ථු ච අකුසලස්ස.

ඡට්දඨ තීණීති කුසලාදීනි චිත්තසමුට්ඨානස්ස. පුදරජාතවදසන චතූසු පඨදම 

තීණීති වත්ථු කුසලාදීනං, චක්ඛාදීනි ච අබයාකතස්ස. දුතිදය වත්ථුදමව



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

411 

පටුන 

කුසලාදීනං. තතිදය එෙන්ති වත්ථු අකුසලස්ස. චතුත්දථ චක්ඛාදීනි
විඤ්ඤාණපඤ්චකස්ස. සහජාතවදසන ෙස සවිපාකාවිපාකවදසන ද්විධා 
භින්දිත්වාසහජාතමූලදකවුත්තනදයදනවදවදිතබ්බානි. 

465. උපනිස්සයමූලදක ආරම්මකණ සත්ොති ආරම්මණූපනිස්සදය 

ලද්ධාදනව. අධිපතියා සත්ොති තාදනව. අනන්තරසමනන්තදරසු 

අනන්තරූපනිස්සදය ලද්ධාදනව. නිස්සකය එෙන්ති වත්ථු අකුසලස්ස. 

පුකරජාකෙ එෙන්ති තස්දසව වත්ථුං වා ආරම්මණං වා. ආකසවකන තීණි 

අනන්තරූපනිස්සයවදසන. ෙම්කම ද්කව පකතූපනිස්සයවදසන.

දලොකුත්තරකුසලදචතනා පන අනන්තරූපනිස්සදයොපි දහොති. විප්පයුත්කෙ

එෙං ආරම්මණූපනිස්සයවදසන, තථා අත්ථිඅවිගදතසු. නත්ථිවිගදතසු සත්ත
අනන්තරසමාදනව. 

466. උපනිස්සයමූලකානි පන සත්ත  ටනානි දහොන්ති. තත්ථ පුරිමානි

තීණි ආරම්මණූපනිස්සයවදසන වුත්තානි. තත්ථ පඨදම සත්ොති කුසදලො 

කුසලාදීනං, තථාඅබයාකදතො, අකුසදලොඅකුසලස්දසවාතිඑවංසත්ත.දුතිදය 

එෙන්ති චක්ඛාදිඅබයාකතං අකුසලස්ස. තතිදය වත්ථු අකුසලස්ස. තදතො
පරානි ද්දව අනන්තරූපනිස්සයවදසන වුත්තානි. දතසුගණනා පාකටාදයව.
තදතො ද්දව අනන්තරපකතූපනිස්සයවදසන වුත්තානි. තත්ථ පඨදම

දලොකියකුසලාකුසලදචතනාපච්චයභාවදතො ගදහතබ්බා, දුතිදය
දලොකුත්තරකුසලාව. 

467-468. පුදරජාතමූලදක ආරම්මකණ තීණීති අබයාකදතො කුසලාදීනං. 

අධිපතියා එෙන්ති අබයාකදතො අකුසලස්ස. දසදසසුපි එදසවනදයො. එත්ථ 

පන සත්ත  ටනානි. දතසු පඨමං වත්ථාරම්මණවදසන වුත්තං, දුතියං

වත්ථුවදසදනව, තතියං ආරම්මණවදසන, චතුත්ථං වත්ථුස්ස

ආරම්මණකාලවදසන, පඤ්චමං ආරම්මණාධිපතිවදසන, ඡට්ඨං වත්ථුදනො

ආරම්මණාධිපතිකාලවදසන, සත්තමංචක්ඛාදිවදසන. 

469-472. පච්ඡාජාතමූලදකවීසතිපච්චයානයුජ්ජන්ති, තදයොවදයොජනං

ලභන්ති. එකදමදවත්ථ  ටනං, තංකායස්සකුසලාදීනං වදසනදවදිතබ්බං.
ආදසවනමූලදකපිඑකදමව ටනං. 

473-477. කම්මමූලදක අනන්ෙකරඑෙන්තිමග්ගදචතනාවදසනවුත්තං. 

අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණීති එත්ථ පටිසන්ධියං වත්ථුපි ගදහතබ්බං. උපනිස්සකය

ද්කවති අනන්තරපකතූපනිස්සයවදසන දහට්ඨා වුත්තාදනව. එවං දසසානිපි
දහට්ඨා වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බානි. එත්ථ පන එකාෙස  ටනානි. තත්ථ 

පඨමානි ද්දව පකතූපනිස්සයානන්තරූපනිස්සයවිභාගදතො



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

412 

පටුන 

නානාක්ඛණිකකම්මවදසනවුත්තානි. තදතොපරානිචත්තාරිවිපාකාවිපාකදතො
එකක්ඛණිකකම්මවදසන වුත්තානි. තත්ථ පඨදම අරූදපන සද්ධිං

චිත්තසමුට්ඨානරූපං ලබ්භති, දුතිදය අරූදපන සද්ධිං වත්ථු, තතිදය

අරූපදමව, චතුත්දථ චිත්තසමුට්ඨානරූපදමව. පටිසන්ධියං පන 

කටත්තාරූපම්පි ලබ්භති. තදතො පරානි පඤ්ච සවිපාකානි, තානි දහට්ඨා
වුත්තනයාදනව. විපාකමූලදකපඤ්ච ටානානිඋත්තානත්ථාදනව. 

478-483. ආහාරමූලදක සත්ොතිආදීනි වුත්තනයාදනව.  ටනානි
පදනත්ථ චතුත්තිංස. දතසු පඨමානි පඤ්ච විපාකාවිපාකසාමඤ්ඤදතො

වුත්තානි. තත්ථ පඨදම චත්තාදරොපි ආහාරා ලබ්භන්ති; දුතිදය තදයො

අරූපාහාරාව.තතිදයවත්ථුපි පච්චයුප්පන්නංදහොති, චතුත්දථතංපරිහායති.

පඤ්චදම රූපදමව පච්චයුප්පන්නං. තදතො පරානි පඤ්ච සවිපාක ටනානි, 
තානිදහට්ඨාවුත්තනයාදනව.තදතොපරානිනව ටනානි දචතනාහාරවදසන

වුත්තානි. තදතො පරානි නව නිරාධිපතිවිඤ්ඤාණාහාරවදසන. තදතො පරානි
සාධිපතිවිඤ්ඤාණාහාරවදසන ඡ  ටනානි වුත්තානි. තත්ථ තීණි
විපාකාවිපාකසාමඤ්ඤවදසන වුත්තානි. තීණි විපාකවදසදනව. තත්ථ
දලොකියානංවිපාකානං අභාවදතොවත්ථුපරිහායති. 

484-495. ඉන්ද්රියමූලදක පුකරජාකෙ එෙන්ති චක්ඛුන්ද්රියාදීනං වදසන
අබයාකදතනඅබයාකතං.දසසංදුමූලකංදහට්ඨාවුත්තනදයදනවදවදිතබ්බං.
 ටනානි පදනත්ථ ඡ සත්තති. තත්ථ පඨදම සබ්බානිපි ඉන්ද්රියානි
පච්චයට්දඨනලබ්භන්ති. දුතිදයරූපජීවිතින්ද්රියං හායති. න හි තංනිස්සදයො
දහොති. තතිදය අරූපින්ද්රියානි රූපානං. චතුත්දථ චක්ඛාදීනි
චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං. තදතො පරානි නව  ටනානි සහජාතඅරූපින්ද්රියවදසන

වුත්තානි, තදතො නව මග්ගභූතානං ඉන්ද්රියානං වදසන, තදතො නව 

ඣානඞ්ගභූතානං, තදතො නව ඣානමග්ගභූතානං, තදතො නව

මනින්ද්රියවදසදනව, තදතො සාධිපතීනි ඡ, තදතො වීරියවදසන

මග්ගසම්පයුත්තානිඡ, තදතොඅදමොහදහතුවදසනනිරාධිපතීනිනව, සාධිපතීනි
ඡ. දතසු සබ්දබසු විපාකපච්චදයන අයුත්තානි ච යුත්තානි ච දහට්ඨා 
වුත්තනදයදනවදවදිතබ්බානි. 

496-500. ඣානමූලදකපි දුමූලකං දහට්ඨා වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං.
 ටනානි පදනත්ථ ඡත්තිංස. දතසු පඨමානි නව ඉන්ද්රියමග්ගභාවං
අනාමසිත්වා සාධාරණඣානඞ්ගවදසදනව වුත්තානි. තදතො පරානි නව

ඉන්ද්රියභූතඣානඞ්ගවදසන, තදතොනව මග්ගභූතඣානඞ්ගවදසන, තදතොනව
ඉන්ද්රියමග්ගභූතඣානඞ්ගවදසන.චතූසුපිදචදතසුනවදකසු ආදිදතොචත්තාරි



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

413 

පටුන 

චත්තාරිවිපාකාවිපාකසාධාරණානි.අවසාදනපඤ්චපඤ්චවිපාකාදනව, තානි 
දහට්ඨාවුත්තනයාදනව. 

501-508. මග්ගමූලදකපි දුමූලකං වුත්තනදයදනව දවදිතබ්බං.  ටනානි
පදනත්ථසත්තපඤ්ඤාස.දතසු පඨමානිනවඉන්ද්රියඣානභාවංඅනාමසිත්වා

සුද්ධිකමග්ගවදසදනව වුත්තානි. තදතො නව ඉන්ද්රියභූතමග්ගවදසන, තදතො

නවඣානභූතමග්ගවදසන, තදතොනව ඉන්ද්රියඣානභූතමග්ගවදසන, තදතො

ඡ අධිපතිභූතමග්ගවදසන, තදතොනව නිරාධිපතිමග්ගදහතුවදසන, තදතො ඡ

සාධිපතිමග්ගදහතුවදසන, තත්ථනවදකසුපඤ්චපඤ්ච ඡක්දකසුතීණිතීණි

විපාකානි.දසසානිසාධාරණානි, තානිදහට්ඨාවුත්තනයාදනව. 

509-510. සම්පයුත්තමූලදක දුමූලකං උත්තානත්ථදමව. එත්ථ පන

ද්දවදයව  ටනානි.තත්ථඑකංසාධාරණවදසන, එකංවිපාකවදසනවුත්තං. 

511-514. විප්පයුත්තමූලදකපි දුමූලකං උත්තානත්ථදමව.  ටනානි

පදනත්ථ දතරස. තත්ථ පඨදම පඤ්චාති කුසදලො අබයාකතස්ස, තථා

අකුසදලො, අබයාකදතො තිණ්ණන්නම්පි. එත්ථ ච ඉදම විප්පයුත්තාෙදයො

සහජාතාපිදහොන්ති, පච්ඡාජාතපුදරජාතාපි.දුතිදයපුදරජාතසහජාතාවතතිදය

දතදයව අධිපතිවදසන. තත්ථ කුසදලො අබයාකතස්ස තථා අකුසදලො, 
අබයාකදතොපනඅබයාකතස්සචආරම්මණාධිපතිවදසනඅකුසලස්ස චාතිඑවං

චත්තාරි. චතුත්දථ තීණීති කුසලාදීනි අබයාකතස්ස. ඉන්ද්රියානි පදනත්ථ
රූපානිපි අරූපානිපි. පඤ්චදම පච්චයා අරූපාව ඡට්දඨ වත්ථුවදසන රූපාව

සත්තදම කුසලාබයාකතානං විපස්සනාවදසන, අකුසලස්ස අස්සාෙනවදසන

වත්ථුදමව.අට්ඨදමතදෙවාකුසලස්ස, නවදමචක්ඛාදීනිඅබයාකතස්ස, ෙසදම

කුසලාෙදයො චිත්තසමුට්ඨානානං, එකාෙසදම පටිසන්ධියං වත්ථු ඛන්ධානං, 

ද්වාෙසදම පටිසන්ධියංඛන්ධාකටත්තාරූපානං, දතරසදමපටිසන්ධියංඛන්ධා
වත්ථුස්ස. 

515-518. අත්ථිපච්චයමූලදක උපනිස්සකය එෙන්ති 

ආරම්මණූපනිස්සයවදසන අබයාකතං අකුසලස්ස. දසසං දුමූලදක
උත්තානදමව.  ටනානි පදනත්ථ එකූනතිංස. දතසු පඨදම
අරූපවත්ථාරම්මණමහාභූතඉන්ද්රියාහාරානං වදසන 
සහජාතපුදරජාතපච්ඡාජාතපච්චයා ලබ්භන්ති. දුතිදය
පච්ඡාජාතකබළීකාරාහාරා න ලබ්භන්ති. පඨමදුතිය ටනාදනව අධිපතිනා
සද්ධිං උපරි තතියචතුත්ථානිකතානි. පුන පඨමදමව චතූහිආහාදරහි සද්ධිං

පඤ්චමං, රූපින්ද්රිදයහිසද්ධිංඡට්ඨං, රූපාරූපින්ද්රිදයහිසද්ධිංසත්තමංකතං.
දුතියදමව වා පන ඉන්ද්රිදයහි සද්ධිං සත්තමං කතං. පඨමදුතියාදනව
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පටුන 

විප්පයුත්තපච්චදයන සද්ධිං අට්ඨමනවමානි. දතසු නවමං අධිපතිනා සද්ධිං
ෙසමං කතං. තදතො එකාෙසදම පච්චයවදසන වත්ථු හායති. ද්වාෙසදම 

අරූපධම්මාදයව පච්චයා, දතරසදම වත්ථාරම්මණා, චුද්ෙසදම වත්ථුදමව, 

පන්නරසදම ආරම්මණදමව, දසොළසදමවත්ථුදමවආරම්මණං, සත්තරසදම

පන තදෙව ආරම්මණාධිපතිභාදවන, අට්ඨාරසදමපි තදෙව

ආරම්මණූපනිස්සයවදසන, එකූනවීසතිදම චක්ඛාෙදයොව පච්චයා. ඉමානි 
එකූනවීසතිපකිණ්ණක ටනානිනාමසහජාතංඅග්ගදහත්වාවුත්තානි.තදතො
පරානිෙස සහජාතවදසනවුත්තානි. 

519. නත්ථිවිගතමූලදකසු අනන්තරසමනන්තරමූලදකසු විය 

උපනිස්සයාදසවනකම්මවදසන තීණිදයව  ටනානි, අවිගතමූලකං
අත්ථිමූලකසදිසදමවාති. 

යානිපදනතානිඉමස්මිංපඤ්හාවාදර ටනානිවුත්තානි, තානි සබ්බානිපි
දුවිධානිදයව – පකිණ්ණකදතො සහජාතදතො ච. තත්ථ සබ්දබසම්පි 

ආරම්මණමූලකාදීනංආදිදතොසහජාතංඅග්ගදහත්වාවුත්තානි පකිණ්ණොනි 

නාම. තානි ආරම්මණමූලදක පඤ්චපි, අධිපතිමූලදක ඡ, අනන්තරමූලදක

තීණිපි, තථාසමනන්තරමූලදක, නිස්සයමූලදකෙස, උපනිස්සයමූලදකසත්ත, 

පුදරජාතමූලදක සත්ත, පච්ඡාජාතමූලදක එකදමව, තථා ආදසවනමූලදක, 

කම්මමූලදක ද්දව, ආහාරමූලදක එකං, ඉන්ද්රියමූලදක චත්තාරි, 

විප්පයුත්තමූලදක නව, අත්ථිමූලදක එකූනවීසති, නත්ථිමූලදක තීණිපි, 
තථාවිගතමූලදක.අවිගතමූලදකඑකූනවීසතීතිසබ්බානිපි සතඤ්දචවතීණිච
දහොන්ති.සහජාතනිස්සයභාදවනපදනතානිපකිණ්ණකානීතිවුත්තානි. 

යානි පන සහජාතං ලබ්භන්ති, තානි ස ජාෙ ටනානි නාමාති වුච්චන්ති.
තානි ආරම්මණමූලදක 
අනන්තරසමනන්තරපුදරජාතපච්ඡාජාතආදසවනනත්ථිවිගතමූලදකසු න
ලබ්භන්ති.නහිදත පච්චයාසහජාතානංපච්චයාදහොන්ති.යථාචසහජාතානං

න දහොන්ති, තථා 
දහතුසහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤවිපාකඣානමග්ගසම්පයුත්තපච්චයා.
අසහජාතානන්ති දහතුමූලදක සබ්බානි චතුවීසතිපි  ටනානි

සහජාත ටනාදනව. තථා අධිපතිමූලදක චතුවීසති, සහජාතමූලදක ෙසපි, 

අඤ්ඤමඤ්ඤමූලදක ඡපි, නිස්සයමූලදක ෙස, කම්මමූලදක නව, 

විපාකමූලදක පඤ්චපි, ආහාරමූලදක දතත්තිංස, ඉන්ද්රියමූලදක ද්වාසත්තති

ඣානමූලදකඡත්තිංසාපි, මග්ගමූලදකසත්තපඤ්ඤාසම්පි, සම්පයුත්තමූලදක

ද්දවපි, විප්පයුත්තමූලදක චත්තාරි, අත්ථිමූලදක ෙස, අවිගතමූලදක ෙසාති
සබ්බානිපිතීණිසතානිද්වාෙසච දහොන්ති.ඉතිපුරිමානිසතංතීණිචඉමානිච
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පටුන 

ද්වාෙසුත්තරානි තීණි සතානීති සබ්බානිපි පඤ්චෙසාධිකානි චත්තාරි
 ටනසතානිපඤ්හාවාදරආගතානි. දතසුදයදය පච්චයධම්මානාමවදසන

න පාකටා හුත්වා පඤ්ඤායන්ති, දතපි දහතුමූලකාදීනං නයානං ආදිදතො
විපාකාවිපාකසාමඤ්ඤදතො වුත්දතසු  ටදනසු ෙස්දසතබ්බා. ද්වාෙදසව හි
දහතූඡ ආරම්මණාචත්තාදරොඅධිපතදයොචත්තාදරොආහාරාවීසතිඉන්ද්රියානි
සත්තඣානඞ්ගානි ද්වාෙසමග්ගඞ්ගානීතිඑදතපච්චයධම්මානාම.දතසුදය

දය ධම්මා එකන්දතන කුසලා, එකන්දතදනව අකුසලා, එකන්දතන

කුසලවිපාකා, එකන්දතදනවාකුසලවිපාකා, එකන්දතදනව විපාකා, 

එකන්දතදනවඅවිපාකාදතදතසාධුකංසල්ලක්දඛත්වාදය තත්ථවිපාකා, 

දත විපාක ටදනසු, දය අවිපාකා, දත අවිපාක ටදනසු යථාදයොගං 
දයොදජතබ්බාති. 

පඤ්හාවාරස්ස ටදනඅනුදලොමගණනා. 

පච්චනීයුද්ධාරවණ්ණනා 

527. ඉොනි පච්චනීයංදහොති.තත්ථයථාපටිච්චවාරාදීසු‘‘අකුසලංධම්මං
පටිච්ච අකුසදලො ධම්දමො උප්පජ්ජති නදහතුපච්චයා’’තිආදිනා නදයන
ලබ්භමානා පඤ්හා ලබ්භමානානංපච්චයානං වදසනසරූපදතොවවිත්ථාරිතා.
එවං අවිත්ථාදරත්වා එදකන ලක්ඛදණන සඞ්දඛපදතො පච්චනීයං ෙස්දසතුං

ධම්මසඞ්ගාහදකහි කුසකලො ධම්කමොකුසලස්සධම්මස්සආරම්මණපච්චකයන

පච්චකයොතිආදිනානදයනඅනුදලොමදතො කුසලාදීනංපච්චයාඋද්ධටා.දතච

දඛො පච්චයා සමූහවදසන, දනො එදකකපච්චයවදසදනව; තස්මා දය යත්ථ

සමූහදතො ෙස්සිතා, දත විභජිත්වා දවදිතබ්බා. සබ්දබපි හි ඉදම චතුවීසති 

පච්චයා අට්ඨසුපච්චදයසුසඞ්ගහංගච්ඡන්ති.කතදරසුඅට්ඨසු? ආරම්මදණ, 

සහජාදත, උපනිස්සදය, පුදරජාදත, පච්ඡාජාදත, කම්දම, ආහාදර, 

ඉන්ද්රිදයති. කථං? ඨදපත්වා හි ඉදම අට්ඨ පච්චදය දසදසසු දසොළසසු
දහතුපච්චදයො අඤ්ඤමඤ්ඤවිපාකඣානමග්ගසම්පයුත්තපච්චදයොති ඉදම ඡ
පච්චයා එකන්දතන සහජාතා හුත්වා සහජාතානඤ්දඤව පච්චයභාවදතො
සහජාතපච්චදය සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති. අනන්තරපච්චදයො
සමනන්තරආදසවනනත්ථිවිගතපච්චදයොති ඉදම පන පඤ්ච උප්පජ්ජිත්වා 
නිරුද්ධා අත්තදනො අනන්තරං උප්පජ්ජමානානඤ්දඤව පච්චයභාවදතො 
අනන්තරූපනිස්සයලක්ඛදණන උපනිස්සදය සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති.
නිස්සයපච්චදයො සහජාතපුදරජාතදභෙදතො දුවිදධො. තත්ථ සහජාතනිස්සදයො

සහජාතානඤ්දඤව නිස්සයපච්චයභාවදතො සහජාතපච්චදය සඞ්ගහං ගච්ඡති, 
පුදරජාතනිස්සදයොපුදරජාතපච්චදයසඞ්ගහං ගච්ඡති. 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

416 

පටුන 

අධිපතිපච්චදයොපි සහජාතාධිපතිආරම්මණාධිපතිවදසන දුවිදධො. තත්ථ 
සහජාතාධිපති සහජාතානංදයව අධිපතිපච්චයභාවදතො සහජාතපච්චදය
සඞ්ගහං ගච්ඡති. ආරම්මණාධිපති ආරම්මණූපනිස්සදයො දහොතිදයවාති 

ආරම්මණූපනිස්සයලක්ඛදණන උපනිස්සයපච්චදය සඞ්ගහං ගච්ඡති.
විප්පයුත්තපච්චදයො සහජාතපුදරජාතපච්ඡාජාතදභෙදතො තිවිදධො. තත්ථ
සහජාතවිප්පයුත්දතො සහජාතානඤ්දඤව විප්පයුත්තපච්චයභාවදතො
සහජාතපච්චදය සඞ්ගහං ගච්ඡති. පුදරජාතවිප්පයුත්දතො පුදර උප්පජ්ජිත්වා
පච්ඡා උප්පජ්ජමානානං පච්චයභාවදතො පුදරජාදත සඞ්ගහිදතො. 
පච්ඡාජාතවිප්පයුත්දතො පච්ඡා උප්පජ්ජිත්වා පුදර උප්පන්නානං
උපත්ථම්භනවදසන පච්චයභාවදතො පච්ඡාජාතපච්චදය සඞ්ගහං ගච්ඡති.
අත්ථිපච්චයඅවිගතපච්චයා සහජාතපුදරජාතපච්ඡාජාතආහාරින්ද්රියානඤ්දචව
අත්ථිඅවිගදතසු ච එදකකස්ස වදසන ඡහි දභදෙහි ඨිතා. තත්ථ
සහජාතඅත්ථිඅවිගතා සහජාතානඤ්දඤව අත්ථිඅවිගතපච්චයභාවදතො. 
සහජාතපච්චදය සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති. පුදරජාතා පුදර උප්පජ්ජිත්වා පච්ඡා
උප්පජ්ජමානානං පච්චයභාවදතො පුදරජාතපච්චදය සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති.
පච්ඡාජාතා පච්ඡා උප්පජ්ජිත්වා පුදර උප්පන්නානං උපත්ථම්භනවදසන 
පච්චයභාවදතො පච්ඡාජාතපච්චදය සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති. ආහාරභූතා
කබළීකාරාහාරපච්චදය සඞ්ගහංගච්ඡන්ති.ඉන්ද්රියභූතාරූපජීවිතින්ද්රියපච්චදය
සඞ්ගහං ගච්ඡන්තීති එවං ඉදම දසොළස පච්චයා ඉදමසු අට්ඨසු පච්චදයසු
සඞ්ගහංගච්ඡන්තීති දවදිතබ්බා. 

ඉදමසම්පිපනඅට්ඨන්නංපච්චයානංඅඤ්ඤමඤ්ඤංසඞ්ගදහො අත්ථිදයව.
ආදිදතො නිද්දිට්දඨො හි ආරම්මණපච්චදයො අධිපතිඅනධිපතිදභදෙන දුවිදධො.
තත්ථ අධිපතිභූදතො ආරම්මණූපනිස්සයලක්ඛදණන උපනිස්සදය සඞ්ගහං
ගච්ඡති. අනධිපතිභූදතො සුද්දධො ආරම්මණපච්චදයොව. කම්මපච්චදයොපි
සහජාතනානාක්ඛණිකවදසන දුවිදධො. තත්ථ සහජාතකම්මං අත්තනා
සහජාතානඤ්දඤව කම්මපච්චයභාවදතො සහජාදතදයව සඞ්ගහං ගච්ඡති. 
නානාක්ඛණිකකම්මං බලවදුබ්බලවදසන දුවිධං. තත්ථ බලවකම්මං
විපාකධම්මානං උපනිස්සදයොවහුත්වාපච්චදයොදහොතීතිඋපනිස්සදයසඞ්ගහං
ගච්ඡති. බලවම්පි පන රූපානං දුබ්බලඤ්ච අරූපානං
නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයදනව පච්චදයො. ආහාරපච්චදයොපි රූපාරූපදතො
දුවිදධො. තත්ථ අරූපාහාදරො අත්තනා සහජාතානඤ්දඤව පච්චදයො දහොතීති 
සහජාතපච්චදය සඞ්ගහං ගච්ඡති. රූපාහාදරො සහජාතපුදරජාතපච්ඡාජාතානං
පච්චදයො න දහොති. අත්තදනො පන උප්පාෙක්ඛණං අතික්කමිත්වා
ඨිතිප්පත්දතො ආහාරපච්චයතං සාදධතීති ආහාරපච්චදයොව දහොති.
ඉන්ද්රියපච්චදයොපි රූපාරූපදතො දුවිදධො. තත්ථ අරූපින්ද්රියපච්චදයො අත්තනා
සහජාතානඤ්දඤව ඉන්ද්රියපච්චයතං සාදධතීති සහජාදතදයව සඞ්ගහං
ගච්ඡති. රූපින්ද්රියපච්චදයො පන අජ්ඣත්තබහිද්ධාදභෙදතො දුවිදධො. තත්ථ
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අජ්ඣත්තං ඉන්ද්රියපච්චදයො පුදර උප්පජ්ජිත්වා පච්ඡා උප්පජ්ජමානානං 
සසම්පයුත්තධම්මානං චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං ඉන්ද්රියපච්චදයො දහොතීති
පුදරජාදතදයව සඞ්ගහං ගච්ඡති. බාහිදරො ඉන්ද්රියපච්චදයො නාම

රූපජීවිතින්ද්රියං, තං සහජාතානං පච්චදයො දහොන්තම්පි

අනුපාලනමත්තවදසදනව දහොති, න ජනකවදසනාති ඉන්ද්රියපච්චදයොව
දහොති. එවං ඉදම අට්ඨ පච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤම්පි සඞ්ගහං ගච්ඡන්තීති
දවදිතබ්බා. අයං තාව අට්ඨසු පච්චදයසු අවදසසානං දසොළසන්නඤ්දචව
දතසංදයවචඅට්ඨන්නංඅඤ්ඤමඤ්ඤවදසනසඞ්ගහනදයො. 

ඉොනි ඉදමසංඅට්ඨන්නංපච්චයානං එදකකස්මිංචතුවීසතියාපිපච්චදයසු

දය දය සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති, දත දත දවදිතබ්බා. තත්ථ අට්ඨන්නං තාව

සබ්බපඨදම ආරම්මණපච්චදය ආරම්මණපච්චදයොව සඞ්ගහං ගච්ඡති, න 

දසසා දතවීසති. දුතිදය සහජාතපච්චදය දහතුපච්චදයො
සහජාතාධිපතිපච්චදයො සහජාතපච්චදයො අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයො
සහජාතනිස්සයපච්චදයො සහජාතකම්මපච්චදයො විපාකපච්චදයො 
සහජාතආහාරපච්චදයො සහජාතඉන්ද්රියපච්චදයො ඣානපච්චදයො
මග්ගපච්චදයො සම්පයුත්තපච්චදයො සහජාතවිප්පයුත්තපච්චදයො
සහජාතත්ථිපච්චදයො සහජාතාවිගතපච්චදයොති ඉදම පන්නරස පච්චයා
සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති. තතිදය උපනිස්සයපච්චදය අධිපතිභූදතො
ආරම්මණපච්චදයො ආරම්මණභූදතො අධිපතිපච්චදයො 
අනන්තරසමනන්තරඋපනිස්සයආදසවනපච්චයා නානාක්ඛණිදකො
බලවකම්මපච්චදයො නත්ථිපච්චදයො විගතපච්චදයොති ඉදම නව පච්චයා
සඞ්ගහං ගච්ඡන්ති. චතුත්දථ පුදරජාතපච්චදය පුදරජාතනිස්සයපච්චදයො
පුදරජාතපච්චදයො පුදරජාතින්ද්රියපච්චදයො පුදරජාතවිප්පයුත්තපච්චදයො
පුදරජාතත්ථිපච්චදයො පුදරජාතාවිගතපච්චදයොති ඉදම ඡ පච්චයා සඞ්ගහං
ගච්ඡන්ති. පඤ්චදම පච්ඡාජාතපච්චදය පච්ඡාජාතපච්චදයො 
පච්ඡාජාතවිප්පයුත්තපච්චදයො පච්ඡාජාතත්ථිපච්චදයො
පච්ඡාජාතාවිගතපච්චදයොතිඉදම චත්තාදරොපච්චයාසඞ්ගහංගච්ඡන්ති.ඡට්දඨ
කම්මපච්චදය නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයොව සඞ්ගහිදතො. සත්තදම
ආහාරපච්චදයකබළීකාරාහාරවදසදනව ආහාරපච්චදයො ආහාරත්ථිපච්චදයො
ආහාරාවිගතපච්චදයොති ඉදම තදයො පච්චයා සඞ්ගහිතා. අට්ඨදම
ඉන්ද්රියපච්චදය රූපජීවිතින්ද්රියපච්චදයො ඉන්ද්රියත්ථිපච්චදයො 
ඉන්ද්රියාවිගතපච්චදයොතිඉදමතදයොපච්චයාසඞ්ගහංගච්ඡන්ති.එවංඉදමසං 
අට්ඨන්නං පච්චයානං එදකකස්මිං ඉදම චිදම ච පච්චයා සඞ්ගහං ගතාති

ඤත්වා දය යත්ථ සඞ්ගහං ගතා, දත තස්ස ගණදනන ගහිතාව දහොන්තීති
දවදිතබ්බා. 
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එවං සබ්බපච්චයසඞ්ගාහකානං ඉදමසං අට්ඨන්නං පච්චයානං වදසන 
එකූනපඤ්ඤාසායපඤ්දහසුඉමස්මිංපච්චනීදය‘‘කුසදලොධම්දමොකුසලස්ස
ධම්මස්ස ආරම්මණපච්චදයන පච්චදයො’’තිආෙදයො ඉදම පන්නරස පඤ්හා 

උද්ධරිත්වා විස්සජ්ජිතා. තත්ථ කුසදලො කුසලස්ස, කුසදලො අකුසලස්ස, 

කුසදලො අබයාකතස්ස, කුසදලො කුසලාබයාකතස්සාතිකුසලාදිකා චත්තාදරො

පඤ්හා; තථා අකුසලාදිකා; අබයාකදතො පන අබයාකතස්ස, අබයාකදතො 

කුසලස්ස, අබයාකදතො අකුසලස්සාති අබයාකතාදිකා තදයො; කුසදලො ච

අබයාකදතො ච කුසලස්ස; තථා අබයාකතස්ස; අකුසදලො ච අබයාකදතො ච

අකුසලස්ස; තථා අබයාකතස්සාති දුමූලදකකාවසානා චත්තාදරො දහොන්ති.

දතසුපඨදමපඤ්දහදයහිභවිතබ්බං, දතසබ්දබසඞ්ගදහත්වාතදයො පච්චයා

වුත්තා.දුතිදයද්දව, තතිදයපඤ්ච, චතුත්දථඑදකොවපඤ්චදමතදයො, ඡට්දඨ 

ද්දව, සත්තදම පඤ්ච, අට්ඨදම එදකොව නවදම සත්ත, ෙසදම තදයො, 

එකාෙසදම තදයො, ද්වාෙසදම ද්දව, දතරසදම චත්තාදරො, චුද්ෙසදම ද්දව, 

පන්නරසදමපිචත්තාදරොව.දත ‘‘සහජාතපච්චදයනා’’ති අවත්වා ‘‘සහජාතං
පච්ඡාජාත’’න්තිවුත්තා.තත්ථකාරණංපරදතො වක්ඛාම. 

සමාසදතොපදනත්ථඑදකොද්දවතදයොචත්තාදරොපඤ්චසත්තාතිඡදළව 
පච්චයපරිච්දඡො දහොන්ති. අයං පඤ්හාවාරස්ස පච්චනීදය උක්කට්ඨවදසන 
පඤ්හාපරිච්දඡදෙො දචව දත දත පච්චදය සඞ්ගදහත්වා
ෙස්සිතපච්චයපරිච්දඡදෙො ච. ‘‘න දහතුපච්චදයො’’තිආදීසු හි චතුවීසතියාපි
පච්චයපච්චනීදයසු එකපච්චනීදයපි ඉදතො උද්ධං පඤ්හා වා පච්චයා වා න

ලබ්භන්ති, දහට්ඨා ලබ්භන්ති. තස්මා දයසු පඤ්දහසු ‘‘කුසදලො ධම්දමො
කුසලස්ස ච අබයාකතස්ස ච ධම්මස්ස සහජාතපච්චදයන පච්චදයො’’ති එවං 

එදකොව පච්චදයො ආගදතො, තස්මිං පච්චදය පටික්ඛිත්දත දත පඤ්හා
පරිහායන්ති. යස්මිං පන පඤ්දහ ‘‘කුසදලො ධම්දමො අකුසලස්ස ධම්මස්ස
ආරම්මණපච්චදයන පච්චදයො උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයො’’ති එවං ද්දව
පච්චයා ආගතා. තත්ථ නාරම්මණපච්චයාති එවං එකස්මිං පච්චදය
පටික්ඛිත්දතපි ඉතරස්ස පච්චයස්ස වදසන දසො පඤ්දහො ලබ්භදතව. දතසු
පන ද්වීසුපි පච්චදයසු පටික්ඛිත්දතසු දසො වාදරො පච්ඡිජ්ජති. එවදමව දයසු 

පඤ්දහසු තදයො චත්තාදරො පඤ්ච සත්ත වා ලබ්භන්ති, දතසු ඨදපත්වා
පටික්ඛිත්දත පච්චදය අවදසසානං වදසන දත පඤ්හා ලබ්භන්තිදයව.
සබ්දබසු පන පච්චදයසු පටික්ඛිත්දතසු සබ්දබපි දත වාරා පච්ඡිජ්ජන්තීති
ඉෙදමවදචත්ථලක්ඛණං. ඉමිනා ලක්ඛදණනආදිදතො පට්ඨායදතසුදතසු
පඤ්දහසු සඞ්ඛිපිත්වා වුත්තපච්චයානං පදභදෙො ච තස්මිං තස්මිං පච්චනීදය
දතසංදතසංපඤ්හානංපරිහානිචදවදිතබ්බා. 



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

419 

පටුන 

තත්රායං විත්ථාරකථා – පඨමපඤ්දහ තාව තීහි පච්චදයහි එකූනවීසති

පච්චයා ෙස්සිතා. කථං? කුසදලො හි කුසලස්ස 

පුදරජාතපච්ඡාජාතවිපාකවිප්පයුත්දතදහව පච්චදයො න දහොති, දසදසහි 

වීසතියා දහොති, දතසු ආරම්මණපච්චදයො එදකොව සහජාදත පන
සබ්බසඞ්ගාහිකවදසන පන්නරස පච්චයා සඞ්ගහං ගච්ඡන්තීති වුත්තා. දතසු
දහතුපච්චදය පටික්ඛිත්දත චුද්ෙස දහොන්ති. කුසදලො පන කුසලස්ස දනව

විපාකපච්චදයොන, විප්පයුත්තපච්චදයොතිදතද්දව අපදනත්වාදසදසද්වාෙස
සන්ධාය සහජාතපච්චදයන පච්චදයොති වුත්තං. උපනිස්සයපච්චදයපි
සබ්බසඞ්ගාහිකවදසන නව පච්චයා සඞ්ගහං ගච්ඡන්තීති වුත්තා. දතසු
අධිපතිභූදතො ආරම්මණපච්චදයො ආරම්මණභූදතො ච අධිපතිපච්චදයො
ආරම්මණූපනිස්සයවදසන උපනිස්සයදමව අනුපවිට්දඨො. කුසදලො පන
කුසලස්සනානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයොනදහොතීතිතං අපදනත්වාදසදසඡ
සන්ධාය උපනිස්සයපච්චදයන පච්චදයොති වුත්තං. එවං පඨමපඤ්දහ තීහි 
පච්චදයහි එකූනවීසතිපච්චයා ෙස්සිතාති දවදිතබ්බා. දතසු ඉමස්මිං

දහතුපච්චනීදය ‘‘කුසදලො ධම්දමො කුසලස්ස ධම්මස්ස නදහතුපච්චදයන
පච්චදයොති ොනං ෙත්වා සීලං සමාදියිත්වා උදපොසථකම්මං කත්වා තං

පච්චදවක්ඛති, පුබ්දබ සුචිණ්ණානි පච්චදවක්ඛතී’’ති එවමාදිනා
ආරම්මණපච්චයාදීසුවුත්තනදයදනවඋද්ධරිත්වාපාළි ෙස්දසතබ්බා. 

ආරම්මණපච්චදය පන පටික්ඛිත්දත තස්ස විත්ථාරං අපදනත්වා 

දහතුපච්චයවිත්ථාරං පක්ඛිපිත්වා සාදයව පාළි ෙස්දසතබ්බා, 
දසසපච්චයපටික්දඛදපසුපිඑදසවනදයො.තස්මිං පනපච්චදයපටික්ඛිත්දත

දයවාරා පරිහායන්ති, දතපරදතොවක්ඛාම. 

දුතියපඤ්දහපනද්වීහිපච්චදයහිතදයොපච්චයාෙස්සිතා.කථං? කුසදලො
හිඅකුසලස්සඅනන්තරාදිවදසනපච්චදයොනදහොති.තස්මාදතඅපදනත්වා 
ආරම්මණූපනිස්සයවදසන සඞ්ගහිතං ආරම්මණාධිපතිඤ්දචව
පකතූපනිස්සයඤ්ච සන්ධාය උපනිස්සයපච්චදයනපච්චදයොතිවුත්තං.තස්මා
සුද්දධො ආරම්මණපච්චදයො ආරම්මණාධිපතිවදසන අධිපතිපච්චදයො
උපනිස්සයපච්චදයොති දුතියපඤ්දහ ද්වීහි පච්චදයහි ඉදම තදයො පච්චයා
ෙස්සිතාතිදවදිතබ්බා. 

තතියපඤ්දහ පන පඤ්චහි පච්චදයහි අට්ඨාරස පච්චයා ෙස්සිතා. කථං? 
කුසදලො හි අබයාකතස්ස 

අඤ්ඤමඤ්ඤපුදරජාතාදසවනවිපාකසම්පයුත්දතහිදයව පච්චදයො න දහොති, 
දසදසහි එකූනවීසතියා දහොති. දතසුආරම්මණපච්චදයො එදකො. යස්මා පන
කුසදලො අබයාකතස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤවිපාකසම්පයුත්තවදසන පච්චදයො න

දහොති, දහතුපච්චදයො පටික්ඛිත්දතො, කම්මපච්චදයො විසුං ගහිදතො, තස්මා



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

420 

පටුන 

ඉදම පඤ්ච අපදනත්වා සහජාදතන ෙස පච්චයා ෙස්සිතා. උපනිස්සදයන
දහට්ඨා වුත්දතසුඡසුඨදපත්වාආදසවනං දසසාපඤ්ච.පච්ඡාජාදතොඑදකොව
තථා සහජාතනානාක්ඛණිකවදසන දුවිදධොපි කම්මපච්චදයොති එවං 
තතියපඤ්දහපඤ්චහිපච්චදයහිඉදමඅට්ඨාරසපච්චයාෙස්සිතාතිදවදිතබ්බා. 

චතුත්ථපඤ්දහ පන එදකන පච්චදයන ෙස. කථං? කුසදලො හි 
කුසලාබයාකතස්ස සහජාදත වුත්දතසු පන්නරසසු 

අඤ්ඤමඤ්ඤවිපාකසම්පයුත්තවිප්පයුත්දතහි පච්චදයො න දහොති, 
දහතුපච්චදයො පටික්ඛිත්දතො.ඉතිඉදමපඤ්චඅපදනත්වාදසසාෙසපච්චයා
එත්ථඑදකනපච්චදයන ෙස්සිතාතිදවදිතබ්බා. 

528. යථා ච ඉදමසු කුසලාදිදකසු චතූසු, තථා අකුසලාදිදකසුපි චතූසු
පඤ්දහසුදතහිදතහිපච්චදයහි දතදතදයවපච්චයාෙස්සිතාතිදවදිතබ්බා. 

529. තදතො පරානං අබයාකතාදීනං තිණ්ණං පඤ්හානං පඨමපඤ්දහ

සත්තහි පච්චදයහි දතවීසති පච්චයා ෙස්සිතා. කථං? අබයාකදතො හි
අබයාකතස්ස චතුවීසතියාපි පච්චදයහි පච්චදයො දහොති. දහතුපච්චදය පන
පටික්ඛිත්දත දතවීසති දහොන්ති. දතසු ආරම්මණපච්චදයො එදකොව. යස්මා 
පදනත්ථ අසහජාතානම්පි සඞ්ගහණත්ථං ආහාරින්ද්රියපච්චයා විසුං ගහිතා.
තස්මා ඉදම තදයො අපදනත්වා සහජාදතන ද්වාෙස පච්චයා ෙස්සිතා.

උපනිස්සදයන දහට්ඨා වුත්තා ඡ, පුදරජාදතො එදකොව තථා
පච්ඡාජාතආහාරින්ද්රියපච්චයාති එවදමත්ථ සත්තහි පච්චදයහි ඉදම දතවීසති

පච්චයා ෙස්සිතාති දවදිතබ්බා. දුතිදය තීහි පච්චදයහි ද්වාෙස ෙස්සිතා. කථං? 

ආරම්මණපච්චදයො එදකො, උපනිස්සදයන පන ආරම්මණූපනිස්සයවදසන 

ආරම්මණාධිපතිඅනන්තරසමනන්තරනත්ථිවිගතඋපනිස්සයපච්චදයොති ඡ 
ෙස්සිතා. පුදරජාදතන පුදරජාතනිස්සයවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතා පඤ්චාති
එවදමත්ථතීහිපච්චදයහිඉදමද්වාෙසපච්චයාෙස්සිතාතිදවදිතබ්බා. තතිදයපි
එදසවනදයො. 

530. තදතො පරානං දුකමූලකානං චතුන්නං පඤ්හානං පඨමපඤ්දහ
‘‘සහජාතපච්චදයන පුදරජාතපච්චදයනා’’ති අවත්වා ‘‘සහජාතං
පුදරජාත’’න්ති වුත්දතහි ද්වීහි නිස්සයඅත්ථිඅවිගතවදසන තදයො පච්චයා
ෙස්සිතා. කුසලා හි ඛන්ධා වත්ථුනා සද්ධිං එකදතො කුසලස්ස පච්චයභාවං 

සාධයමානා කිඤ්චාපි සහජාතා, සහජාතපච්චයා පන න දහොන්ති

වත්ථුමිස්සකත්තා. තස්මා දතසංසහජාතානංනිස්සයඅත්ථිඅවිගතානංවදසන

සහජාතන්ති වුත්තං. වත්ථුම්හිපිඑදසවනදයො.තම්පිහිකිඤ්චාපි පුදරජාතං, 
ඛන්ධමිස්සකත්තා පන පුදරජාතපච්චදයො න දහොති. දකවලං පුදරජාතානං
නිස්සයාදීනංවදසනපුදරජාතන්ති වුත්තං. 
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දුතියපඤ්දහ‘‘සහජාතංපච්ඡාජාතංආහාරංඉන්ද්රිය’’න්ති වුත්දතහිචතූහිපි
සහජාතනිස්සයඅත්ථිඅවිගතවදසන චත්තාදරො පච්චයා ෙස්සිතා. ඉමස්මිඤ්හි

වාදර සහජාතපච්චදයො ලබ්භති, පච්ඡාජාතපච්චයාෙදයො න ලබ්භන්ති. 
පච්ඡාජාතානං පන ආහාරින්ද්රියසඞ්ඛාතානඤ්ච අත්ථිඅවිගතානං වදසදනතං
වුත්තං. කුසලා හි ඛන්ධා අබයාකතා ච මහාභූතා උපාොරූපානං
සහජාතපච්චදයනනිස්සයපච්චදයන අත්ථිඅවිගතපච්චදයහීති චතුධා පච්චයා
දහොන්ති. පච්ඡාජාතා පන කුසලා දතහිදයව භූදතහි සද්ධිං දතසඤ්දඤව
උපාොරූපානංඅත්ථිඅවිගතවදසනපච්චදයො.කබළීකාරාහාදරොපි පච්ඡාජාදතහි
කුසදලහි සද්ධිං පුදරජාතස්ස කායස්ස අත්ථිඅවිගතවදසදනව පච්චදයො. 
රූපජීවිතින්ද්රියම්පි පච්ඡාජාදතහි කුසදලහි සද්ධිං කටත්තාරූපානං 
අත්ථිඅවිගතපච්චදයදනව පච්චදයො. ඉති ඉමං චතුධා පච්චයභාවං සන්ධාය

‘‘සහජාතං පච්ඡාජාතං, ආහාරං ඉන්ද්රිය’’න්ති ඉෙං වුත්තං.
පච්ඡාජාතාහාරින්ද්රියපච්චයා පදනත්ථ න ලබ්භන්තිදයව. පරදතො
අකුසලමිස්සකපඤ්හාද්වදයපි එදසව නදයොති. එවදමත්ථ දතසු දතසු
පඤ්දහසු සඞ්ඛිපිත්වා වුත්තපච්චයානං පදභදෙො දවදිතබ්දබො. තස්මිං තස්මිං
පන පච්චදය දතසං දතසං පඤ්හානං පරිහානාපරිහානිං පරදතො
ආවිකරිස්සාමාති. 

පච්චනීයුද්ධාරස්සඅත්ථවණ්ණනා. 

පච්චනීයගණනවණ්ණනා 

532. ඉොනි එදත ‘‘කුසදලො ධම්දමො කුසලස්ස ධම්මස්සා’’තිආෙදයො

අනුදලොමවදසන පන්නරස වාරා ෙස්සිතා. යස්මා පච්චනීදයපි එදතදයව, න

ඉදතොඋද්ධං; දහට්ඨාපන දහොන්ති, තස්මායස්සයස්සපච්චයස්සපච්චනීදය

දය දය වාරා ලබ්භන්ති, දත දත ආදිදතො පට්ඨාය ගණනවදසන ෙස්දසතුං 

නක තුයාපන්නරසාතිආදි ආරද්ධං. 

තත්ථ නක තුයා සබ්දබසම්පි යථාෙස්සිතානංපච්චයානංවදසනපන්නරස

ලබ්භන්ති. නාරම්මකණ සහජාදත දහතුපච්චදයොපවිසති. තස්මිංතස්මිංවාදර

සුද්දධො ආරම්මණපච්චදයො පරිහායති, දසසපච්චයවදසන දත වාරා 

විස්සජ්ජනං ලභන්ති. යථා ච නාරම්මදණ, එවං දසදසසුපි. සහජාදත
දහතුපච්චදයොපවිසති. තස්මිංතස්මිඤ්චවාදරනඋපනිස්සදයනඅනන්තදරති

එවං පච්චනීයදතො ඨිතා පච්චයා පරිහායන්ති, අවදසසපච්චයවදසනදත දත

වාරා විස්සජ්ජනං ලභන්ති. නස ජාකෙ පන ‘‘කුසදලො ධම්දමො කුසලස්ස ච

අබයාකතස්සච, අකුසදලො ධම්දමොඅකුසලස්සචඅබයාකතස්සච, කුසදලොච

අබයාකදතො ච ධම්මා කුසලස්ස, අකුසදලො ච අබයාකදතො ච ධම්මා
අකුසලස්සාති ඉදම චත්තාදරො වාරා පරිහායන්ති. එදතසඤ්හි චතුන්නං
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පටුන 

පුරිදමසුද්වීසුසහජාතපච්චදයනපච්චදයොතිඑකාෙසන්නංපච්චයානංවදසන
එදකොව පච්චයසඞ්ගදහො වුත්දතො. දත තස්මිං පටික්ඛිත්දත
අඤ්දඤනාකාදරන විස්සජ්ජනං න ලභන්ති. පච්ඡිදමසු ද්වීසු
නිස්සයඅත්ථිඅවිගතපච්චදය සන්ධාය ‘‘සහජාතං පුදරජාත’’න්ති වුත්තං. දත
සහජාදත පටික්ඛිත්දත අවදසසානං දහතුආදීනඤ්ච පුදරජාතානඤ්දචව

නිස්සයඅත්ථිඅවිගතානං වදසන විස්සජ්ජනං න ලභන්ති, තස්මා ඉදම 
චත්තාදරොපිවාරාපරිහායන්ති.අවදසසානංවදසන‘‘එකාෙසා’’තිවුත්තං. 

තත්ථසියා–යථාදහතුම්හිපටික්ඛිත්දතදසසානංඅධිපතිආදීනං වදසන

දතවාරාලද්ධා, එවංසහජාදතපටික්ඛිත්දතඅවදසසානංදහතුආදීනංවදසන

කස්මා න ලබ්භන්තීති? නිප්පදෙසත්තා. දහතුආෙදයො හි සහජාතානං

එකදෙසමත්තදතොසප්පදෙසා, තස්මාදතසුපටික්ඛිත්දතසුඅඤ්දඤසංවදසන
දත වාරා ලබ්භන්ති. සහජාදතො පන නිප්පදෙදසො සබ්දබපි දහතුආෙදයො

ගණ්හාති, තස්මාතස්මිංපටික්ඛිත්දතසබ්දබපිදත පටික්ඛිත්තාදහොන්ති.නහි

අසහජාතා දහතුපච්චයාෙදයො නාම අත්ථි. ඉති සහජාතස්ස නිප්පදෙසත්තා
තස්මිං පටික්ඛිත්දත සබ්දබපි දත උදභොපි වාරා න ලබ්භන්ති. ‘‘සහජාතං

පුදරජාත’’න්තිවිස්සජ්ජිතවාදරසුපන කිඤ්චාපිසහජාතපච්චදයොදයවනත්ථි, 

යස්මාපදනත්ථසහජාතාවඅරූපක්ඛන්ධා නිස්සයඅත්ථිඅවිගතවදසනපච්චයා, 
සහජාදත ච පටික්ඛිත්දත එකන්දතන සහජාතනිස්සයඅත්ථිඅවිගතා

පටික්ඛිත්තාදහොන්ති, තස්මාතස්සපටික්ඛිත්තත්තා දතපිවාරානලබ්භන්තීති
එවං සබ්බථාදපත්ථ ඉදම චත්තාදරො වාරා පරිහායන්ති. අවදසසානඤ්දඤව
වදසනඑකාෙසාතිවුත්තං. 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤනනිස්සයනසම්පයුත්කෙපි දතදයව වාරා පරිහායන්ති.

කස්මා? සහජාතගතිකත්තා. යදථව හි අරූපධම්මභූදතො සහජාතපච්චදයො

නිප්පදෙදසන චත්තාදරො අරූපක්ඛන්දධ ගණ්හාති, තථා 
අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තාපීති සහජාතගතිකත්තා එදතසුපි
පටික්ඛිත්දතසු දත වාරා න ලබ්භන්තීති දවදිතබ්බා. දතන වුත්තං 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤඑොෙස, නනිස්සකයඑොෙස, නසම්පයුත්කෙ එොෙසාති. 

තත්ථ සියා – කිඤ්චාපි ඉදම අවිදසදසන කුසලාදිදභොනං චතුන්නං 

ඛන්ධානං සඞ්ගාහකත්තා සහජාතගතිකා, කුසදලො පන කුසලාබයාකතස්ස

ඨදපත්වා සහජාතපච්චයං අඤ්ඤථා පච්චදයොව න දහොති, තස්මා තස්මිං
පටික්ඛිත්දත දසො වාදරො පරිහායතු. කුසදලො පන කුසලාබයාකතානං දනව

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයො දහොති, තස්මිං පටික්ඛිත්දත දසො වාදරො කස්මා

පරිහායතීති? අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයධම්මවදසන පවත්තිසබ්භාවදතො. යදථව හි
කුසලාබයාකතාකුසලස්සසහජාතපච්චදයොවනදහොන්ති. සහජාතධම්මවදසන
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පන නිස්සයපච්චයාදීහි පවත්තිසබ්භාවදතො තස්මිං පටික්ඛිත්දත දසො වාදරො

පරිහායති, එවමිධාපි අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයධම්මවදසන සහජාතාදීහි
පවත්තිසබ්භාවදතො තස්මිං පටික්ඛිත්දත දසො වාදරො පරිහායති. 

නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන පච්චකයොති පෙස්ස හි අයමත්දථො – දය ධම්මා

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයසඞ්ගහං ගතා, න දතහි පච්චදයො. කුසදලො ච
කුසලාබයාකතානං සහජාතාදිවදසන පච්චදයො දහොන්දතො 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයධම්දමදහවපච්චදයොදහොති, තස්මාතස්මිංපටික්ඛිත්දත

දසොවාදරො පරිහායති.යථාචදසොවාදරො, තථාදසසාපිතදයොතිචත්තාදරොපි
දතවාරාපරිහායන්ති. 

නනිස්සකය එොෙසාති එත්ථාපි යස්මා දතසං වාරානං එදකන්දතන 

සහජාතපච්චයධම්මාව නිස්සයභූතා, තස්මා නිස්සදය පටික්ඛිත්දත

පරිහායන්ති. නපුකරජාකෙකෙරසාතිසහජාතංපුදරජාතන්තිවුත්තවිස්සජ්ජදන 

ද්විමූලදක ද්දව අපදනත්වා දතරස. යථා හි දත සහජාදත පටික්ඛිත්දත

පුදරජාතානඤ්දඤව නිස්සයඅත්ථිඅවිගතානංවදසනවිස්සජ්ජනංනලභන්ති, 
තථා පුදරජාදතපි පටික්ඛිත්දත සහජාතානඤ්දඤව නිස්සයඅත්ථිඅවිගතානං

වදසනවිස්සජ්ජනංනලභන්ති, තස්මාදත අපදනත්වාදතරසාතිදවදිතබ්බා. 

නපච්ඡාජාකෙ පන්නරසාති එත්ථ ‘‘පච්ඡාජාතපච්චදයන පච්චදයො’’ති වා
‘‘සහජාතං පච්ඡාජාතං ආහාරං ඉන්ද්රිය’’න්ති වා ආගතට්ඨාදනසු ඨදපත්වා

පච්ඡාජාතං අවදසසවදසනපි දත පඤ්හා ලබ්භන්ති, තස්මා පන්නරදසව

වුත්තා. නෙම්කමතිආදීසු යස්මා කම්මවිපාකාහාරින්ද්රියඣානමග්ගාපි
කුසලාදිදභොනංචතුන්නංඛන්ධානංඑකදෙදසොව තස්මාඨදපත්වාදතධම්දම
අවදසසධම්මවදසන සහජාතධම්මා පච්චයා දහොන්තීති එකම්පි 

පඤ්හාවිස්සජ්ජනංන පරිහීනං. නසම්පයුත්කෙ එොෙසාති යස්මා දතසු චතූසු

වාදරසු සම්පයුත්තධම්මා සහජාතාදිපච්චදයන පච්චයා දහොන්ති, තස්මා
සම්පයුත්තපච්චයපටික්දඛදපන දතදයව වාරා පරිහායන්තීති දවදිතබ්බා. 

නවිප්පයුත්කෙ නවාති දුමූලකඑකාවසානා චත්තාදරො එකමූලකදුකාවසානා
ද්දවචාතිඉදමඡවාරාඑකන්දතනවිප්පයුත්තපච්චයධම්දමහි යුත්තා.දතහි

සහජාතාදිවදසනපච්චයාදහොන්ති, තස්මාවිප්පයුත්දතපටික්ඛිත්දත සබ්දබපි
දතපරිහායන්තීතිනදවවලබ්භන්ති.දතනවුත්තං ‘‘නවිප්පයුත්දතනවා’’ති. 
දනොඅත්ථිදනොඅවිගදතසුපි දතදයව දවදිතබ්බා. එකන්දතන හි දත වාරා 

අත්ථිඅවිගතපච්චයධම්මයුත්තා, තස්මා දත දතසං පටික්දඛදප පරිහායන්ති.

දයපි ලබ්භන්ති, දතසුආරම්මණවදසනඅනන්තරාදිවදසනවාවිස්සජ්ජනානි
කාතබ්බානි. සහජාතපුදරජාතපච්ඡාජාතආහාරින්ද්රියදභෙදතො පඤ්චන්නං
අත්ථිඅවිගතානං විප්පයුත්තධම්මානංවාවදසනනකාතබ්බානීති. 
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533. එවං පච්චනීදය ලද්ධවාදර ගණනදතො ෙස්දසත්වා ඉොනි

දුමූලකාදිවදසන පච්චයගණනං ෙස්දසතුං නක තුපච්චයා නාරම්මකණ

පන්නරසාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ නදහතුමූලකදුදකසු අතිදරකගණදනො
ඌනතරගණදනනසද්ධිංදයොජිදතොඌනතරගණදනොවදහොති. 

තිමූලදක නඋපනිස්සකය කෙරසාති කුසදලො අකුසලස්ස, අකුසදලො

කුසලස්සාති ද්දව වාරා පරිහායන්ති. කස්මා? නාරම්මදණන සද්ධිං
නඋපනිස්සයස්ස ටිතත්තා.ආරම්මණවදසනහි උපනිස්සයවදසනචඉදමසං
පවත්ති. තඤ්ච උභයං පටික්ඛිත්තං. ආරම්මණාධිපති ච 
ආරම්මණූපනිස්සයග්ගහදණනගහිදතොදහොතිදයව. 

ඡමූලදකපි නඋපනිස්සකයකෙරසාතිදතදයව දතරස.සත්තමූලදකපන 

නඋපනිස්සකය සත්ොති නසහජාදතන සද්ධිං  ටිතත්තා තත්ථ පරිහීදනහි

චතූහිසද්ධිං‘‘කුසදලොකුසලස්ස, කුසදලොඅකුසලස්ස, අකුසදලොඅකුසලස්ස, 

අකුසදලො කුසලස්සා’’ති ඉදම අනන්තරූපනිස්සයපකතූපනිස්සයවදසන 

පවත්තමානා චත්තාදරොති අට්ඨ පරිහායන්ති, තස්මා අවදසසානං වදසන

සත්තාති වුත්තං. නපුකරජාකෙ එොෙසාති නසහජාදතන සද්ධිං  ටිතත්තා

එකාෙස. නපච්ඡාජාකෙ නවාති දතසු එකාෙසසු සහජාතං පච්ඡාජාතං ආහාරං 
ඉන්ද්රියන්ති ලද්ධවිස්සජ්ජදනසු දුමූලදක අබයාකතන්දත ද්දව වාදර
අපදනත්වා. දත හි සහජාදත පටික්ඛිත්දතපි පච්ඡාජාතවදසන අපරිහීනා.
සහජාදතන පන සද්ධිං පච්ඡාජාදත පටික්ඛිත්දත පරිහායන්තීති දසසානං

වදසන නවාති වුත්තං. අට්ඨමූලදක නනිස්සකය එොෙසාති සබ්බං දහට්ඨා

වුත්තසදිසදමව. නවමූලදක නඋපනිස්සකය පඤ්චාති කුසලාෙදයො 
අබයාකතන්තා තදයො දුමූලකා අබයාකතන්තා ද්දව චාති පඤ්ච. දතසු 

නානාක්ඛණිකකම්මකබළීකාරාහාරරූපජීවිතින්ද්රියපච්ඡාජාතධම්මවදසන
විස්සජ්ජනං දවදිතබ්බං. 

ෙසමූලදක නපුකරජාකෙ පඤ්චාතිආදීසුපි දතදයව. නපච්ඡාජාකෙ තීණීති
පච්ඡාජාතවදසන ලබ්භමාදන දුමූලදක අබයාකතන්දත ද්දව අපදනත්වා

අවදසසා. නවිප්පයුත්දතපි දතදයව තදයො. කනොඅත්ථියා ද්කවති
නානාක්ඛණිකකම්මවදසන කුසලඤ්ච අකුසලඤ්ච කටත්තාරූපස්ස. විපාකං
පදනත්ථ නඋපනිස්සදයන සද්ධිං  ටිතත්තා න ලබ්භති. එකාෙසමූලදක

දහට්ඨාවුත්තසදිසාවගණනා.ද්වාෙසමූලදක නෙම්කම එෙන්තිඅබයාකදතන
අබයාකතං. තත්ථ ච ආහාරින්ද්රියවදසන විස්සජ්ජනං දවදිතබ්බං.

දතරසමූලකාදීසුපි සබ්බත්ථ එෙන්ති ආගතට්ඨාදන ඉෙදමව ගදහතබ්බං.
නාහාදර පන ඉන්ද්රියවදසන විස්සජ්ජනං දවදිතබ්බං. නඉන්ද්රිදය 
ආහාරවදසන. චුද්ෙසමූලකාදීසු නකම්දමන සද්ධිං  ටිතත්තා
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දනොඅත්ථිදනොඅවිගතා න ලබ්භන්තීති න වුත්තා. නා ාරපච්චයා 

නඣානපච්චයාතිනඉන්ද්රියං අපදනත්වාවුත්තං.තස්මාතත්ථඉන්ද්රියවදසන 

එකං දවදිතබ්බං. නවිපාෙපච්චයා නඉන්ද්රියපච්චයාති නාහාරං අපදනත්වා

වුත්තං, තස්මා තත්ථ ආහාරවදසන එකං දවදිතබ්බං. ඉදමසු පන ද්වීසු 

පච්චනීයදතොඨිදතසුගණනානාමනත්ථි, තස්මාඑකදතොනෙස්සිතාති. 

නදහතුමූලකං. 

534. නාරම්මණමූලකාදීසුපි පන්නරසදතරසඑකාෙසනවාති සබ්බදුදකසු
චත්තාදරොව මූලගණනපරිච්දඡො. තිකාදීසු පන බහුපච්චයසමාදයොදග
ඉතරානිපිසත්තපඤ්චතීණිද්දව එකන්තිපරිච්ඡින්නගණනානිවිස්සජ්ජනානි

ලබ්භන්තිදයව. දතසු දයසං පච්චයානං සමාදයොදග යං යං ලබ්භති, තං තං
දහට්ඨා වුත්තනදයන සාධුකං සල්ලක්දඛත්වා උද්ධරිතබ්බං. සබ්දබසු
දචදතසු නාරම්මණමූලකාදීසු නාරම්මණාදීනි පොනි අතික්කන්දතන
දහතුපදෙන සද්ධිං පඨමං බන්ධිත්වාව චක්කානි කතානි. යස්මා පන තානි 

නදහතුමූලදක වුත්තසදිසාදනව දහොන්ති, තස්මා විත්ථාදරන අෙස්දසත්වා
සඞ්දඛපං කත්වා ෙස්සිතානි. තත්ථ යථා නදහතුමූලදක
නාරම්මණනඋපනිස්සයා විසුං විසුං පන්නරස වාදර ලභන්තාපි සමාදයොදග

දතරස ලභිංසු, එවං සබ්බත්ථ දතරදසව ලභන්ති. යථා ච 

නාරම්මණනසහජාදතහි සද්ධිං නඋපනිස්සදය සත්ත වාරා දහොන්ති, එවං 
නඋපනිස්සයනාරම්මදණහිසද්ධිංනසහජාදතපිසත්ත. 

538. නනිස්සයපච්චයා නඋපනිස්සයපච්චයා නපච්ඡාජාකෙ තීණීති
කුසලාදීනි අබයාකතන්තානි. දතසු කටත්තාරූපඤ්ච ආහාරසමුට්ඨානඤ්ච
පච්චයුප්පන්නං. 

543-544. නාහාරනඉන්ද්රියමූලදකසු චතුක්දකසු නකම්දමන සද්ධිං
අ ටිතත්තා නදහතුමූලදක විය එදකන්දතන ලබ්භන්ති. නඉන්ද්රියමූලදක

නඋපනිස්සදය ච නපුදරජාදත ච ඨදපත්වා නා ාකර තීණීති ොෙබ්බන්ති
නඉන්ද්රියපච්චයදතො පට්ඨාය ඉදම ද්දව පච්චදය  දටත්වා
නඉන්ද්රියපච්චයා…දප.… නඋපනිස්සයපච්චයා නාහාදර තීණී. 
නඉන්ද්රියපච්චයා…දප.… නපුදරජාතපච්චයා නාහාදර තීණීති එවං ඉදමහි

පච්චදයහි සද්ධිංනාහාරපච්චදයචගණනාකාතබ්බාති අත්දථො.තත්ථ තීණීති
කුසලාදීදනව අබයාකතස්ස. තත්ථ කුසලාකුසලා කටත්තාරූපානං 

පුදරජාතස්සචකායස්සපච්ඡාජාතපච්චදයන, අබයාකතාපනචිත්තදචතසිකා 
පච්ඡාජාතපච්චදයදනවාති ඉදමසං වදසන තීණි විස්සජ්ජනානි කාතබ්බානි.

පරදතොපන නපච්ඡාජාදතනසද්ධිං ටිතත්තානාහාදර ද්කවතිවුත්තං. තත්ථ

කටත්තාරූපවදසන කුසලං අබයාකතස්ස, තථා අකුසලන්ති එත්තකදමව
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ලබ්භති. ආහාරස්ස පන පටික්ඛිත්තත්තා කබළීකාරාහාදරො
අත්ථිඅවිගතවදසනාපිපච්චයභාවංන ලභති. 

545. නවිප්පයුත්තමූලකස්සචතුමූලදක නඋපනිස්සකයපඤ්චාතිකුසදලො 

සහජාතකුසලස්ස, කුසදලො කටත්තාරූපසඞ්ඛාතස්ස අබයාකතස්ස, අකුසදලො

සහජාතඅකුසලස්ස, තථා කටත්තාරූපසඞ්ඛාතස්ස අබයාකතස්ස, අබයාකදතො

සහජාතඅබයාකතස්සාති එවං පඤ්ච. නවිප්පයුත්ෙපච්චයා…කප.…

නඋපනිස්සකය තීණීති දහට්ඨා වුත්තනදයදනව කුසලාෙදයො තදයො
අබයාකතස්ස. 

546. කනොඅත්ථිපච්චයා නක තුයා නවාති නදහතුපච්චයා දනොඅත්ථියා
වුත්තා නදවව. සබ්දබපි හි දත එකමූලදකකාවසානා

අනන්තරපකතූපනිස්සයවදසන ලබ්භන්ති. නාරම්මකණ නවාතිපි දතදයව

නාරම්මදණ ඨත්වා නඋපනිස්සදය ද්දව කාතබ්බා. යාව නිස්සයම්පීති

දනොඅත්ථිමූලදක නදය ‘‘දනොඅත්ථිපච්චයා නදහතුපච්චයා
නාරම්මණපච්චයා’’ති එවං චක්කබන්ධගමදනන නාරම්මණපච්චදය ඨත්වා

ඉදමහිවාතීහි, ඉදතොපදරසුනාධිපතිආදීසුඅඤ්ඤතරඤ්ඤතදරනවා සද්ධිං

යාව නිස්සයපච්චයං පාපුණාති, තාව ගන්ත්වා නඋපනිස්සදය ද්දව 
විස්සජ්ජනානිකාතබ්බානීතිඅත්දථො. 

එවං ලක්ඛණංඨදපත්වාපුනනාරම්මණදතො පට්ඨායයාවනිස්සයාසත්ත

පච්චදය ගදහත්වා නඋපනිස්සකය ද්කවති ආහ. තත්ථ දනොඅත්ථිපච්චයා

නදහතුපච්චයා නාරම්මණපච්චයා නඋපනිස්සදය ද්දව, දනොඅත්ථිපච්චයා
නදහතුනාරම්මණනාධිපතිපච්චයානඋපනිස්සදය ද්දවතිඑවංනාරම්මණදතො
පුරිමපච්ඡිදමහිනිස්සයපරිදයොසාදනහිසබ්බපදෙහිසද්ධිං දයොජනාකාතබ්බා. 

ද්කවති පදනත්ථ කුසදලො අබයාකතස්ස, අකුසදලො අබයාකතස්සාති 

නානාක්ඛණිකකම්මවදසන කටත්තාරූපස්ස පච්චයවදසන දවදිතබ්බානි.
නඋපනිස්සයපදෙන සද්ධිං නපුදරජාතාදීසු සබ්බත්ථ ද්දව. කම්මපච්චදයො

පදනත්ථ න ගහිදතො. තස්මිඤ්හි ගහිදත දතපි ද්දව වාරා ඡිජ්ජන්ති, 

විස්සජ්ජනදමවනලබ්භති.එවංදයනදයනසද්ධිංයස්සයස්සසංසන්ෙදන.

යං ලබ්භති, යඤ්ච පරිහායති, තං සබ්බං සාධුකං සල්ලක්දඛත්වා
සබ්බපච්චනීදයසුගණනා උද්ධරිතබ්බාති. 

පච්චනීයගණනවණ්ණනා. 
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අනුදලොමපච්චනීයවණ්ණනා 

550. අනුදලොමපච්චනීදය ‘‘දහතුයා සත්ත, ආරම්මදණ නවා’’ති එවං

අනුදලොදම‘‘නදහතුයාපන්නරස, නාරම්මදණපන්නරසා’’තිඑවංපච්චනීදය

ච ලද්ධගණදනසු පච්චදයසු දයො පච්චදයො අනුදලොමදතො ඨිදතො, තස්ස
අනුදලොදම ලද්ධවාදරහි සද්ධිං දය පච්චනීයදතො ඨිතස්ස පච්චනීදය 

ලද්ධවාදරසුසදිසවාරා, දතසංවදසනගණනාදවදිතබ්බා.අනුදලොමස්මිඤ්හි

දහතුපච්චදය ‘‘දහතුයා සත්තා’’ති සත්ත වාරා ලද්ධා, පච්චනීදය
නාරම්මණපච්චදය ‘‘නාරම්මදණ පන්නරසා’’ති පන්නරස ලද්ධා. දතසු දය

දහතුයා සත්ත වුත්තා, දතහි සද්ධිං නාරම්මදණ වුත්දතසු පන්නරසසු

‘‘කුසදලොකුසලස්ස, අබයාකතස්ස, කුසලාබයාකතස්ස, අකුසදලොඅකුසලස්ස, 

අබයාකතස්ස, අකුසලාබයාකතස්ස, අබයාකදතොඅබයාකතස්සා’’ති ඉදමසත්ත

සදිසා.දතසන්ධාය ක තුපච්චයානආරම්මකණ සත්ොතිවුත්තං. නඅධිපතියා

සත්ොතිආදීසුපිඑදසව නදයො. 

නසහජාතස්සපනදහතුපච්චයස්සඅභාවානසහජාදතඑදකොපිනලබ්භති, 

තස්මාදතනසද්ධිංදයොජනානකතා. නඅඤ්ඤමඤ්කඤ කුසලාෙදයොතදයො 

රූපාබයාකතස්සලබ්භන්ති, දතසන්ධාය තීණීතිවුත්තං.තථා නසම්පයුත්කෙ. 

නවිප්පයුත්කෙ පන කුසලං කුසලස්ස, අකුසලං අකුසලස්ස, අබයාකතං 
අබයාකතස්සාති අරූපධම්මවදසන තීණි දවදිතබ්බානි.
නනිස්සයදනොඅත්ථිදනොඅවිගතා නසහජාදතොවිය නලබ්භන්තිදයවාතිදතහිපි

සද්ධිංදයොජනානකතා. එවදමත්ථසත්තතීණීතිද්දවදයවගණනපරිච්දඡො, 
දතසං වදසන ඌනතරගණදනන සද්ධිං අතිදරකගණනස්සපි ගණනං
පරිහාදපත්වාපච්චය ටදනසුගණනාදවදිතබ්බා. 

551. තත්ථ ක තුස ජාෙනිස්සයඅත්ථිඅවිගෙන්ති නාරම්මකණ සත්ොති

කුසදලො ධම්දමො කුසලස්ස ධම්මස්ස දහතුපච්චදයන පච්චදයො, 

සහජාතනිස්සයඅත්ථිඅවිගතපච්චදයන පච්චදයො, නාරම්මණපච්චදයන

පච්චදයො.කුසලාදහතූසම්පයුත්තකානංඛන්ධානං දහතුපච්චදයනපච්චදයො, 

සහජාතනිස්සයඅත්ථිඅවිගතපච්චදයන පච්චදයො, නාරම්මණපච්චදයන 

පච්චදයොති ඉමිනා නදයන සත්ත වාරා උද්ධරිතබ්බා. නාධිපතියා 

සත්ොතිආදීසුපි එදසවනදයො. දුතිදය  ටදන අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පවිට්ඨත්තා 

ඨදපත්වා නසම්පයුත්තං දසදසසු තීණීති වුත්තං. නසම්පයුත්දත පන
අඤ්ඤමඤ්ඤවිප්පයුත්තං පටිසන්ධිනාමරූපං සන්ධාය එකන්ති වුත්තං.
අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චදයොදචත්ථඅනුදලොම ටදනපවිට්ඨත්තාපච්චනීයදතොන

ලබ්භති, තස්මා ‘‘නඅඤ්ඤමඤ්දඤ’’ති න වුත්තං. යථා දචත්ථ, එවං
දසස ටදනසුපි පවිට්ඨපච්චයා පච්චනීයදතො න ලබ්භන්තීති න වුත්තා.



අභිධම්මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අට්ඨෙථා පට්ඨානප්පෙරණ-අට්ඨෙථා 

428 

පටුන 

තතිය ටදන සම්පයුත්තස්ස පවිට්ඨත්තා සබ්බත්ථ තීණිදයව. චතුත්ථ ටදන
විප්පයුත්තස්ස පවිට්ඨත්තා තීණිකුසලාදීනි චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස. පඤ්චදම
විපාකස්සපවිට්ඨත්තාසබ්බත්ථඑකංඅබයාකදතන අබයාකතං.ඉදතොපදරසුපි
විපාකසම්පයුත්දතසුඑදසවනදයො. 

552. ක තුස ජාෙනිස්සයඉන්ද්රියමග්ගඅත්ථිඅවිගෙන්ති නාරම්මකණ 

චත්ොරීතිකුසදලොකුසලස්ස, අබයාකතස්ස, කුසලාබයාකතස්ස; අබයාකදතො 
අබයාකතස්සාති ඉදමසං වදසන දවදිතබ්බානි. දසදසසුපි එදසව නදයො. 

නඅඤ්ඤමඤ්කඤද්කවතිකුසදලොඅබයාකතස්ස, තථාඅබයාකදතො.පරදතොපි 

ද්වීසු එදසව නදයො. ඉමිනා උපාදයන සබ්බ ටදනසු ලබ්භමානවදසන
ගණනා දවදිතබ්බා. සබ්බානිපි දචතානි ඉමස්මිං අනුදලොමපච්චනීදය
සහජාතවදසන දචව පකිණ්ණකවදසන ච පන්නරසාධිකානි චත්තාරි
 ටනසතානි වුත්තානි. දතසු තස්මිං තස්මිං  ටදන දය අනුදලොමදතො ඨිතා

පච්චයා, දතසංඑදකොපිපච්චනීයදතොනලබ්භති.දහතුමූලදකදචත්ථපඨදම 
 ටදන අනුදලොමදතො පඤ්චන්නං පච්චයානං ඨිතත්තා පච්චනීයදතො
එකූනවීසති පච්චයා ආගතා. එවං දසදසසුපි අනුදලොමදතො ඨිතාවදසසා
පච්චනීයදතො ආගතා. අනුදලොමදතො දචත්ථ බහූසුපි ඨිදතසු පච්චනීයදතො

එදකදකොව ආගදතොති දවදිතබ්දබො. යථා ච දහතුමූලදක, එවං
ආරම්මණාදිමූලදකසුපිසබ්බදමතංවිධානංයථානුරූපදතො දවදිතබ්බන්ති. 

අනුදලොමපච්චනීයවණ්ණනා. 

පච්චනීයානුදලොමවණ්ණනා 

631. පච්චනීයානුදලොදමපි ‘‘දහතුයා සත්ත, ආරම්මදණ නවා’’ති එවං

අනුදලොදම‘‘නදහතුයා පන්නරස, නාරම්මදණපන්නරසා’’තිඑවංපච්චනීදය

ච ලද්ධගණදනසු පච්චදයසු දයො පච්චනීයදතො ඨිදතො, තස්ස පච්චනීයදතො
ලද්ධවාදරසු දය අනුදලොමදතො ඨිතස්ස අනුදලොමදතො ලද්ධවාදරහි සදිසා

වාරා, දතසං වදසන ගණනා දවදිතබ්බා. පච්චනීයස්මිඤ්හි නදහතුපච්චදය

‘‘නදහතුයා පන්නරසා’’ති පන්නරස වාරා ලද්ධා, අනුදලොදම

ආරම්මණපච්චදය ‘‘ආරම්මදණ නවා’’ති නව වාරා ලද්ධා. තත්ථ දය

නදහතුයාපන්නරසවුත්තා, දතසුදය වාරාආරම්මදණවුත්දතහිනවහිසදිසා, 

දතසං වදසන ගණනා දවදිතබ්බා. තත්ථ දය ආරම්මදණ නව වුත්තා, දත

නදහතුයා වුත්දතසු පන්නරසසු කුසදලො ‘‘කුසලාකුසලාබයාකතානං, 

අකුසදලො අකුසලකුසලාබයාකතානං, අබයාකදතො

අබයාකතකුසලාකුසලාන’’න්ති ඉදමහිනවහි සදිසා, දත සන්ධාය නක තුයා

ආරම්මකණ නවාති වුත්තං. අධිපතියා ෙසාතිආදීසුපි එදසව නදයො.
ආරම්මණාදීනඤ්හි අනුදලොමගණනාය දය වාරා වුත්තා නදහතුපච්චදයන
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පටුන 

සද්ධිං සංසන්ෙදනපි දත සබ්දබ ලබ්භන්තීති දවදිතබ්බා. ‘‘කුසදලො ධම්දමො
කුසලස්ස ධම්මස්ස නදහතුපච්චදයන පච්චදයො ආරම්මණපච්චදයන

පච්චදයො, ොනං ෙත්වා සීලං සමාදියිත්වා උදපොසථකම්මං කත්වා තං 

පච්චදවක්ඛති, පුබ්දබසුචිණ්ණානිපච්චදවක්ඛතී’’තිඉමිනාඋපාදයනදතසං
පාළි උද්ධරිතබ්බා. 

නක තුපච්චයා අධිපතියා ෙසාති එත්ථ ඨදපත්වා වීමංසාධිපතිං
දසසාධිපතිවදසන අනුදලොමවිභඞ්දග ආගතවාරා උද්ධරිතබ්බා. එවදමත්ථ

නව ෙසසත්තතීණිදතරසඑකන්ති ඡ ගණනපරිච්දඡො, දතසං වදසන
ඌනතරගණදනන සද්ධිං අතිදරකගණනස්සාපි ගණනං පරිහාදපත්වා
නදහතුමූලකාදීනං නයානං තිමූලකාදීසු සබ්බසංසන්ෙදනසු ගණනා

දවදිතබ්බා. ඉෙං තාව සාධාරණලක්ඛණං. න පදනතං සබ්බසංසන්ෙදනසු

ගච්ඡති, දයහිපනපච්චදයහිසද්ධිං දයසං පච්චයානංසංසන්ෙදනදයවාරා

විරුජ්ඣන්ති, දතඅපදනත්වාඅවදසසානංවදසනදපත්ථ ගණනාදවදිතබ්බා. 

නක තුපච්චයානආරම්මණපච්චයා අධිපතියා සත්ොතිඑත්ථ හිකුසදලො

අකුසලස්ස; අබයාකදතො කුසලස්ස, අකුසලස්සාති ඉදම 

ආරම්මණාධිපතිවදසන ලබ්භමානා තදයො වාරා විරුජ්ඣන්ති. කස්මා? 
නආරම්මණපච්චයාති වුත්තත්තා. තස්මා දත අපදනත්වා

සහජාතාධිපතිනදයදනදවත්ථ ‘‘කුසදලො කුසලස්ස, අබයාකතස්ස, 

කුසලාබයාකතස්ස; අකුසදලොඅකුසලස්ස, අබයාකතස්ස, අකුසලාබයාකතස්ස; 
අබයාකදතොඅබයාකතස්සා’’තිසත්තවාරාදවදිතබ්බා.දතපි නදහතුපච්චයාති
වචනදතො ඨදපත්වා වීමංසාධිපතිං දසසාධිපතීනං වදසන. එවං සබ්බත්ථ 
ඌනතරගණනපච්චයවදසන අවිරුජ්ඣමානගණනවදසන ච ගණනා
දවදිතබ්බා. 

දයසුචපච්චදයසුපච්චනීයදතොඨිදතසුදයඅනුදලොමදතොනතිට්ඨන්ති, 
දතපි දවදිතබ්බා. දසයයථිෙං – අනන්තදර පච්චනීයදතො ඨිදත

සමනන්තරාදසවනනත්ථිවිගතා අනුදලොමදතො න තිට්ඨන්ති, සහජාදත
පච්චනීයදතො ඨිදත දහතුඅඤ්ඤමඤ්ඤවිපාකඣානමග්ගසම්පයුත්තා

අනුදලොමදතො න තිට්ඨන්ති, නිස්සදය පච්චනීයදතො ඨිදත වත්ථුපුදරජාදතො
අනුදලොමදතො න තිට්ඨති. ආහාදර වා ඉන්ද්රිදය වා පච්චනීයදතො ඨිදත
දහතුඅඤ්ඤමඤ්ඤවිපාකඣානමග්ගසම්පයුත්තා අනුදලොමදතො න තිට්ඨන්ති. 
ආරම්මදණ පන පච්චනීයදතො ඨිදත අධිපතිඋපනිස්සයා අනුදලොමදතො න

තිට්ඨන්ති, ආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයා පන න ලබ්භන්ති. ඉමිනා

උපාදයන සබ්බත්ථ යං ලබ්භති, යඤ්ච න ලබ්භති, තං ජානිත්වා
ලබ්භමානවදසනවාරාඋද්ධරිතබ්බා. 
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පටුන 

තත්ථ සබ්දබසුපි තිමූලකාදීසු අනන්ෙකර සත්ොතිආෙදයො දුමූලදක

ලද්ධවාරාදයව සත්තමූලකාදීසු පන නස ජාෙපච්චයා නිස්සකය තීණීති

පුදරජාතවදසනවත්ථුනිස්සදයතීණි. ෙම්කමද්කව නානාක්ඛණිකවදසදනව. 

ආ ාකර එෙං කබළීකාරාහාරවදසන. ඉන්ද්රිකයඑෙං රූපින්ද්රියවදසන.කදමන 

ගන්ත්වා විප්පයුත්කෙතීණීතිකුසලාදීනං අබයාකතන්තානි පච්ඡාජාතවදසන. 

අත්ථිඅවිගකෙසු පඤ්චාති තානි දචව තීණි, කුසලාබයාකතා අබයාකතස්ස, 

අකුසලාබයාකතා අබයාකතස්සාති ඉමානි ච ද්දව 
පච්ඡාජාතාහාරින්ද්රියවදසනාති.පච්ඡාජාතපච්චයස්සපච්චනීකභාවදතොපට්ඨාය

පන අත්ථිඅවිගකෙසු එෙන්ති අබයාකදතො අබයාකතස්ස ආහාරින්ද්රියවදසන.
නාහාදර ගහිදතනඉන්ද්රියපච්චයාතින ගදහතබ්බං. තථානඉන්ද්රිදයගහිදත

නාහාරපච්චයාති. කස්මා? ද්වීසු එකදතො ගහිදතසු ගදණතබ්බවාරස්ස
අභාවදතො.ඣානමග්ගාදීසුපිපච්චනීකදතොඨිදතසුආහාරදතොවාඉන්ද්රියදතො 

වා එකං අනුදලොමං අකත්වාව අවසාදන ඉන්ද්රිකය එෙං, අත්ථියා එෙං, 

අවිගකෙ එෙං, ආ ාකර එෙං, අත්ථියා එෙං, අවිගකෙ එෙන්ති වුත්තං.
දසසදමත්ථ උත්තානත්ථදමවාති. 

නදහතුමූලකං. 

636. නාරම්මණමූලකාදීසුනඅඤ්ඤමඤ්ඤමූලදක නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා

ක තුයා තීණීති කුසලාදීනි චිත්තසමුට්ඨානානං. අධිපතියා අට්ඨාති අධිපතියා

වුත්දතසු ෙසසු ‘‘කුසදලො කුසලාබයාකතස්ස, අකුසදලො 

අකුසලාබයාකතස්සා’’තිද්දවඅපදනත්වාදසසානිඅට්ඨ. ස ජාකෙ පඤ්චාති

දහතුයා වුත්දතහි තීහි සද්ධිං ‘‘කුසදලො ච අබයාකදතො ච අබයාකතස්ස, 

අකුසදලොචඅබයාකදතොචඅබයාකතස්සා’’තිඉදමද්දව. නිස්සකයසත්ොති

දතහි පඤ්චහි සද්ධිං ‘‘අබයාකදතො කුසලස්ස, අබයාකදතො අකුසලස්සා’’ති

ඉදමද්දවවත්ථුවදසන. ෙම්කම තීණීතිදහතුයාවුත්තාදනව.දසසතිදකසුපි

එදසවනදයො. අධිපතියා තීණීතිදහට්ඨාවුත්තාදනව. 

644. නාහාරමූලදක අඤ්ඤමඤ්කඤ තීණීති ඨදපත්වා ආහාදර

දසසදචතසිකවදසන දවදිතබ්බානි. යථා ච දහට්ඨා, තථා ඉධාපි

නාහාරනඉන්ද්රිදයසුඑදකකදමවගහිතං, න ද්දවඑකදතො. 

648. නසම්පයුත්ෙපච්චයා ක තුයා තීණීති දහට්ඨා නඅඤ්ඤමඤ්දඤ

වුත්තාදනව. අධිපතියා අට්ඨාති වුත්තාදනව. නවිප්පයුත්තමූලදක ෙම්කම 

පඤ්චාති කුසලාදිදචතනා සහජාතකුසලාදීනං, නානාක්ඛණිකා

කුසලාකුසලදචතනා කම්මසමුට්ඨානරූපස්සාති එවං පඤ්ච. ආ ාරින්ද්රිකයසු 

තීණි සහජාතසදිසානි. ඣානමග්ගාදීසුතීණි දහතුසදිසානි. 
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650. දනොඅත්ථිමූලදකයස්මාදහතුදනොඅත්ථිනාමනදහොති, නියමදතො

අත්ථිදයව, තස්මාතං අග්ගදහත්වා නාරම්මකණනවාතිවුත්තං.යථාචදහතු, 

තථා අඤ්දඤපිඅත්ථිපච්චයලක්ඛණයුත්තාඑත්ථඅනුදලොමදතොනතිට්ඨන්ති. 

ෙම්කම ද්කවති ඉෙං පන නානාක්ඛණිකකම්මවදසන වුත්තං. පච්චනීයදතො 
සබ්දබලබ්භන්ති. යං පන අනුදලොමදතො ලබ්භමානම්පි අග්ගදහත්වා තදතො

පුදරතරා පච්චයා පච්චනීයදතො ගය්හන්ති, දසො පච්ඡා දයොජනං ලභති.
දතදනදවත්ථ ‘‘දනොඅත්ථිපච්චයා නදහතුපච්චයා…දප.…
දනොඅවිගතපච්චයාකම්දමද්දව’’තිවුත්තං.කස්මාපදනස සකට්ඨාදනදයව

න ගහිදතොති? යස්මා අවදසදසසුපි පච්චනීයදතො ඨිදතසු එදකොව
අනුදලොමදතො ලබ්භති. ඉෙඤ්හි ඉමස්මිං පච්චයානුදලොදම ලක්ඛණං – දයො

සබ්දබසු පච්චනීයදතො ඨිදතසු එදකොව අනුදලොමදතො ලබ්භති, දසො පච්ඡා

වුච්චතීති. කනොඅත්ථිපච්චයා කනොක තුපච්චයා…කප.… කනොඅවිගෙපච්චයා

උපනිස්සකය නවාති එත්ථාපි එදසව නදයො. ඉෙං පන පකතූපනිස්සයවදසන
වුත්තං. ඉමිනා උපාදයන සබ්බත්ථ ලබ්භමානං අලබ්භමානං පුදරවුත්තං
පච්ඡාවුත්තඤ්චදවදිතබ්බන්ති. 

පඤ්හාවාරස්සපච්චනීයානුදලොමවණ්ණනා. 

නිට්ඨිතාචකුසලත්තිකපට්ඨානස්සවණ්ණනාති. 

2. කවෙනාත්තිෙවණ්ණනා 
1. දවෙනාත්තිදක තිස්දසො දවෙනා රූපං නිබ්බානන්ති ඉදම ධම්මා න

ලබ්භන්ති, තස්මා එෙං ඛන්ධං පටිච්ච ද්කව ඛන්ධාතිආදි වුත්තං.

පටිසන්ධික්ඛදණ සුඛාය කවෙනායාති සදහතුකපටිසන්ධිවදසන වුත්තං.
දුක්ඛදවෙනා පටිසන්ධියංනලබ්භතීති දුතියවාදරපටිසන්ධිග්ගහණංනකතං. 

තතියවාදර පටිසන්ධික්ඛකණතිසදහතුකපටිසන්ධිවදසනවුත්තං. දසසදමත්ථ
ඉදතො පදරසු ච පච්චදයසු යථාපාළිදමව නියයාති. සබ්බත්ථ තදයො තදයො

වාරා වුත්තා.දතනවුත්තං ක තුයාතීණි…කප.…අවිගකෙතීණීති. 

6. පච්චයසංසන්ෙදන පන සදහතුකාය විපාකදුක්ඛදවෙනාය අභාවදතො

දහතුමූලකනදය විපාකෙ ද්කවති වුත්තං. අධිපතිආදීහි සද්ධිං සංසන්ෙදනසුපි 

විපාදක ද්දවදයව. කස්මා? විපාදක දුක්ඛදවෙනාය අධිපතිඣානමග්ගානං

අභාවදතො. දයහි ච සද්ධිං සංසන්ෙදන විපාදක ද්දව වාරා ලබ්භන්ති, 
විපාදකනසද්ධිංසංසන්ෙදනදතසුපි ද්දවදයව. 

10. පච්චනීදය නපුදරජාදත ආරුප්දප ච පටිසන්ධියඤ්ච දුක්ඛදවෙනාය
අභාවදතො ද්දව වාරා ආගතා. නවිප්පයුත්දතපි ආරුප්දප දුක්ඛාභාවදතො
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ද්දවදයව. සබ්බඅරූපධම්මපරිග්ගාහකා පන සහජාතාෙදයො පච්චයා ඉමස්මිං

පච්චනීයවාදර පරිහායන්ති. කස්මා? දවෙනාසම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස
දවෙනාසම්පයුත්තං පටිච්ච සහජාතාදීහි විනා අනුප්පත්තිදතො
පච්ඡාජාතපච්චයඤ්චවිනාවඋප්පත්තිදතො. 

17. පච්චයසංසන්ෙදන පන නපුකරජාකෙ එෙන්ති ආරුප්දප 
පටිසන්ධියඤ්ච අදහතුකාදුක්ඛමසුඛදවෙනාසම්පයුත්තං සන්ධාය වුත්තං. 

නෙම්කම ද්කවති අදහතුකකිරියසම්පයුත්තදචතනාවදසන වුත්තං. සුඛාය හි
අදුක්ඛමසුඛාය ච දවෙනාය සම්පයුත්දත ධම්දම පටිච්ච තාහි දවෙනාහි
සම්පයුත්තා අදහතුකකිරියදචතනාඋප්පජ්ජන්ති.නදහතුපච්චයානවිපාදකපි

එදසව නදයො. නවිප්පයුත්කෙ එෙන්ති ආරුප්දප ආවජ්ජනවදසන වුත්තං.
ඉමිනා උපාදයනසබ්බසංසන්ෙදනසුගණනාදවදිතබ්බා. 

25-37. අනුදලොමපච්චනීදය පච්චනීදය ලද්ධපච්චයා එව පච්චනීයදතො
තිට්ඨන්ති. පච්චනීයානුදලොදම සබ්බා රූපධම්මපරිග්ගාහකා සහජාතාෙදයො

අනුදලොමදතොවතිට්ඨන්ති, න පච්චනීයදතො.අදහතුකස්සපනචිත්තුප්පාෙස්ස
අධිපතිනත්ථීතිඅධිපතිපච්චදයො අනුදලොමදතොනතිට්ඨති.පටිච්චවාරාදීසුපන
පච්ඡාජාදතො අනුදලොමදතො න ලබ්භතිදයවාති පරිහීදනො. දය දචත්ථ

අනුදලොමදතො ලබ්භන්ති, දත පච්චනීයදතො ලබ්භමාදනහි සද්ධිං 
පරිවත්දතත්වාපි දයොජිතාදයව. දතසු තීණි ද්දව එකන්ති තදයොව 

වාරපරිච්දඡො, දත සබ්බත්ථ යථානුරූපං සල්ලක්දඛතබ්බා. දයො චායං

පටිච්චවාදර වුත්දතො, සහජාතවාරාදීසුපිඅයදමවවණ්ණනානදයො. 

38. පඤ්හාවාදර පන සම්පයුත්ෙොනං ඛන්ධානන්ති දතන සද්ධිං 
සම්පයුත්තකානංඛන්ධානංදතහිදයවවාදහතූහිසුඛදවෙනාදීහිවා. 

39. විප්පටිසාරිස්සාති ොනාදීසු තාව ‘‘කස්මා මයා ඉෙං කතං, දුට්ඨු දම

කතං, අකතං දසදයයො සියා’’ති එවං විප්පටිසාරිස්ස. ඣානපරිහානියං පන

‘‘පරිහීනංදම ඣානං, මහාජානිදයොවතම්හී’’තිඑවංවිප්පටිසාරිස්ස. කමොක ො 

උප්පජ්ජතීති දෙොසසම්පයුත්තදමොදහො. තථා කමො ං අරබ්භාති
දෙොසසම්පයුත්තදමොහදමව. 

45. සුඛාය කවෙනාය සම්පයුත්ෙං භවඞ්ගං අදුක්ඛමසුඛාය කවෙනාය

සම්පයුත්ෙස්ස භවඞ්ගස්සාතිතොරම්මණසඞ්ඛාතංපිට්ඨිභවඞ්ගංමූලභවඞ්ගස්ස. 

වුට්ඨානස්සාති තොරම්මණස්ස භවඞ්ගස්ස වා. උභයම්පි දහතං

කුසලාකුසලජවනදතොවුට්ඨිතත්තාවුට්ඨානන්තිවුච්චති. කිරියංවුට්ඨානස්සාති

එත්ථාපි එදසවනදයො. ඵලං වුට්ඨානස්සාතිඵලචිත්තංභවඞ්ගස්ස.භවඞ්දගන
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හිඵලදතොවුට්ඨිදතොනාම දහොති.පරදතො ‘‘වුට්ඨාන’’න්තිආගතට්ඨාදනසුපි
එදසවනදයො. 

46. දුක්ඛාය කවෙනාය සම්පයුත්ො ඛන්ධාති දෙොමනස්සසම්පයුත්තා 

අකුසලා ඛන්ධා. අදුක්ඛමසුඛාය කවෙනාය සම්පයුත්ෙස්ස වුට්ඨානස්සාති
තොරම්මණසඞ්ඛාතස්ස ආගන්තුකභවඞ්ගස්ස වා 
උදපක්ඛාසම්පයුත්තමූලභවඞ්ගස්ස වා. සදච පන දසොමනස්සසහගතං

මූලභවඞ්ගං දහොති, තොරම්මණස්ස ච උප්පත්තිකාරණං න දහොති, ජවනස්ස
ආරම්මණදතො අඤ්ඤස්මිම්පි ආරම්මදණ අදුක්ඛමසුඛදවෙනං අකුසලවිපාකං
උප්පජ්ජදතව. තම්පි හි ජවනදතො වුට්ඨිතත්තා වුට්ඨානන්ති වුච්චති.

සහජාතපච්චයාදිනිද්දෙසා උත්තානත්ථාදයව. නදහත්ථ කිඤ්චි අත්ථි, යං න

සක්කාසියාදහට්ඨාවුත්තනදයනදවදෙතුං, තස්මා සාධුකංඋපලක්දඛතබ්බං. 

62. ඉොනි යස්මිං යස්මිං පච්චදය දය දය වාරා ලද්ධා, සබ්දබ දත

සඞ්ඛිපිත්වා ගණනාය ෙස්දසතුං ක තුයා තීණීතිආදි වුත්තං. තත්ථ සබ්බානි
තීණි සුද්ධානං තිණ්ණං පොනං වදසන දවදිතබ්බානි. ආරම්මදණ නව 
එකමූලදකකාවසානානි. අධිපතියා පඤ්ච සහජාතාධිපතිවදසන අමිස්සානි

තීණි, ආරම්මණාධිපතිවදසනච ‘‘සුඛායසම්පයුත්දතොසුඛායසම්පයුත්තස්ස, 

අදුක්ඛමසුඛාය සම්පයුත්දතොඅදුක්ඛමසුඛායසම්පයුත්තස්සා’’තිද්දව, තානින

ගදණතබ්බානි. සුඛාය පන සම්පයුත්දතො අදුක්ඛමසුඛාය, අදුක්ඛමසුඛාය
සම්පයුත්දතො සුඛායාති ඉමානි ද්දව ගදණතබ්බානීති එවං පඤ්ච. 

අනන්ෙරසමනන්ෙකරසු සත්ොති සුඛා ද්වින්නං, තථා දුක්ඛා, අදුක්ඛමසුඛා

තිණ්ණම්පීති එවං සත්ත. උපනිස්සකය නවාති සුඛසම්පයුත්දතො

සුඛසම්පයුත්තස්ස තීහිපි උපනිස්සදයහි, දුක්ඛසම්පයුත්තස්ස

පකතූපනිස්සදයදනව, උදපක්ඛාසම්පයුත්තස්ස තීහිපි, දුක්ඛසම්පයුත්දතො

දුක්ඛසම්පයුත්තස්ස අනන්තරපකතූපනිස්සදයහි, සුඛසම්පයුත්තස්ස

පකතූපනිස්සදයන, අදුක්ඛමසුඛසම්පයුත්තස්ස ද්විධා, 

අදුක්ඛමසුඛසම්පයුත්දතො අදුක්ඛමසුඛසම්පයුත්තස්ස තිධාපි, තථා 

සුඛසම්පයුත්තස්ස, දුක්ඛසම්පයුත්තස්ස අනන්තරපකතූපනිස්සදයහීති එවං

නව. පච්චයදභෙදතො පදනත්ථ පකතූපනිස්සයා නව, අනන්තරූපනිස්සයා

සත්ත, ආරම්මණූපනිස්සයා චත්තාදරොති වීසති උපනිස්සයා.
පුදරජාතපච්ඡාජාතා පදනත්ථ ඡිජ්ජන්ති. න හි පුදරජාතා පච්ඡාජාතා වා
අරූපධම්මාඅරූපධම්මානංපච්චයාදහොන්ති. 

ෙම්කම අට්ඨාති සුඛසම්පයුත්දතො සුඛසම්පයුත්තස්ස ද්විධාපි, 
දුක්ඛසම්පයුත්තස්ස නානාක්ඛණිකදතොව තථා ඉතරස්ස. දුක්ඛසම්පයුත්දතො 

දුක්ඛසම්පයුත්තස්ස ද්විධාපි, සුඛසම්පයුත්තස්ස නත්ථි, ඉතරස්ස 
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නානාක්ඛණිකදතොව අදුක්ඛමසුඛසම්පයුත්දතො අදුක්ඛමසුඛසම්පයුත්තස්ස

ද්විධාපි, ඉතදරසංනානාක්ඛණිකදතොතිඑවංඅට්ඨ.පච්චයදභෙදතොපදනත්ථ

නානාක්ඛණිකා අට්ඨ, සහජාතා තීණීති එකාෙස කම්මපච්චයා. යථා ච

පුදරජාතපච්ඡාජාතා, එවං විප්පයුත්තපච්චදයොදපත්ථ ඡිජ්ජති. අරූපධම්මා හි

අරූපධම්මානං විප්පයුත්තපච්චදයො න දහොන්ති. නත්ථිවිගකෙසු සත්ෙ 
අනන්තරසදිසාව. එවදමත්ථ තීණි පඤ්ච සත්ත අට්ඨ නවාති පඤ්ච
ගණනපරිච්දඡො.දතසං වදසනපච්චයසංසන්ෙදනඌනතරගණදනනසද්ධිං
සංසන්ෙදනසුඅතිදරකඤ්චඅලබ්භමානඤ්ච අපදනත්වාගණනාදවදිතබ්බා. 

63-64. දහතුයා සද්ධිං ආරම්මණං න ලබ්භති, තථා අනන්තරාෙදයො. 

අධිපතියා ද්කවති දුක්ඛපෙං ඨදපත්වා දසසානි ද්දව. දුක්ඛසම්පයුත්දතො හි

දහතුඅධිපතිනාමනත්ථි, තස්මාදසොනලබ්භතීතිඅපනීදතො. දසසද්වදයසුපි

එදසවනදයො.ඉතිදහතුමූලදකද්දවදයවගණනපරිච්දඡො, දතසංවදසනඡ
 ටනානි වුත්තානි. දතසු පඨමං අවිපාකභූතානං

ඤාණවිප්පයුත්තනිරාධිපතිධම්මානං වදසන වුත්තං, දුතියං දතසඤ්දඤව

විපාකභූතානං, තතියචතුත්ථානිදතසඤ්දඤවඤාණසම්පයුත්තානං, පඤ්චමං

අවිපාකභූතසාධිපතිඅදමොහවදසන, ඡට්ඨං විපාකභූතසාධිපතිඅදමොහවදසන.

පඨමං වා සබ්බදහතුවදසන, දුතියං සබ්බවිපාකදහතුවදසන, තතියං

සබ්බාදමොහදහතුවදසන, චතුත්ථං සබ්බවිපාකාදමොහදහතුවදසන. පඤ්චමං

සබ්බසාධිපතිඅදමොහවදසන, ඡට්ඨං සබ්බසාධිපතිවිපාකාදමොහවදසන. 

66. ආරම්මණමූලදක අධිපතියා චත්ොරීති ආරම්මණාධිපතිවදසන සුඛං

සුඛස්ස, අදුක්ඛමසුඛස්ස, අදුක්ඛමසුඛං අදුක්ඛමසුඛස්ස, සුඛස්සාති එවං
චත්තාරි. උපනිස්සදයපිආරම්මණූපනිස්සයවදසනචත්තාදරොවුත්තා. ටනානි
පදනත්ථ එකදමව. අධිපතිමූලකාදීසුපි දහට්ඨා වුත්තනදයදනව යං ලබ්භති

යඤ්චනලබ්භති, තංසබ්බං සාධුකංසල්ලක්දඛත්වාසංසන්ෙන ටනගණනා
දවදිතබ්බා. 

83-87. පච්චනීයම්හි කුසලත්තිදක වුත්තනදයදනව අනුදලොමදතො
පච්චදය උද්ධරිත්වා තත්ථ ලද්ධානං වාරානං වදසන පච්චනීයදතො

ගණනවදසන නක තුයා නවාති සබ්බපච්චදයසු නව වාරා ෙස්සිතා. දත
එකමූලදකකාවසානානං නවන්නං විස්සජ්ජනානං වදසන ‘‘සුඛාය දවෙනාය
සම්පයුත්දතො ධම්දමො සුඛාය දවෙනාය සම්පයුත්තස්ස ධම්මස්ස

නදහතුපච්චදයනපච්චදයො, සුඛායදවෙනායසම්පයුත්දතන චිත්දතන ොනං
ෙත්වා’’තිආදිනා නදයන පාළිං උද්ධරිත්වා ෙස්දසතබ්බා. පච්චයසංසන්ෙදන

පදනත්ථ නක තුපච්චයා…කප.… නඋපනිස්සකය අට්ඨාති
නානාක්ඛණිකකම්මපච්චයවදසනදවදිතබ්බා. දුබ්බලකම්මඤ්හි විපාකස්සන
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උපනිස්සදයො දහොති. දකවලං පන නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයදනව
පච්චදයො දහොති. දසසදමත්ථ අනුදලොමපච්චනීයපච්චනීයානුදලොදමසු ච
දතසං දතසං පච්චයානං දයොදග ලද්ධවාරවදසන සක්කා දහට්ඨා

වුත්තනදයදනවගදණතුං, තස්මානවිත්ථාරිතන්ති. 

දවෙනාත්තිකවණ්ණනා. 

3. විපාෙත්තිෙවණ්ණනා 
1-23. විපාකත්තිදක විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති

ක තුපච්චයාති දය දහතුපච්චදය දතරස වාරා වුත්තා, දත සඞ්ඛිපිත්වා

ගණනාය ෙස්දසතුං ක තුයා කෙරසාති වුත්තං. ආරම්මකණ පඤ්චාතිආදීසුපි
එදසව නදයො. එවදමත්ථ දතරස පඤ්ච නව සත්ත තීණි ද්දවති ඡ

ගණනපරිච්දඡො, දතසං වදසනපච්චයසංසන්ෙදනදහට්ඨා වුත්තනදයදනව
ගණනාදවදිතබ්බා. 

24-52. පච්චනීදයපි විපාෙං ධම්මං පටිච්ච විපාකෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති 

නක තුපච්චයාති දය නදහතුපච්චදය ෙස වාරා වුත්තා, දත සඞ්ඛිපිත්වා

ගණනාය ෙස්දසතුං නක තුයා ෙසාති වුත්තං. න ආරම්මකණ පඤ්චාතිආදීසුපි
එදසව නදයො. එවදමත්ථ ෙස පඤ්ච දතරස ද්වාෙස ද්දව එකං නව තීණීති

අට්ඨ ගණනපරිච්දඡො, දතසං වදසන පච්චයසංසන්ෙදන දහට්ඨා 

වුත්තනදයදනව විත්ථාරදතො ගණනා දවදිතබ්බා. පාළි පන සඞ්ඛිත්තා, 
එදතසඤ්දඤවපන ලද්ධගණනරපරිච්දඡොනං වාරානං වදසනසංසන්දිත්වා
අනුදලොමපච්චනීයං පච්චනීයානුදලොමඤ්චදවදිතබ්බං. 

සහජාතවාදරො ඉමිනාව එකගතිදකො. 
පච්චයනිස්සයසංසට්ඨසම්පයුත්තවාරායථාපාළිදමවනියයන්ති. 

92. පඤ්හාවාදර කුසලාකුසකල නිරුද්කධති එතස්මිං විපස්සනාවදසන

පවත්දත කුසදලසාරජ්ජනාදිවදසනපවත්දතඅකුසදලචනිරුද්දධ. විපාකෙො 

ෙොරම්මණො උප්පජ්ජතීති කාමාවචරවිපාදකො තොරම්මණතාය උප්පජ්ජති.

දය පන ‘‘විපස්සනාජවනානං විචිකිච්ඡුද්ධච්චානඤ්ච පරිදයොසාදන

තොරම්මණං නත්ථී’’ති වෙන්ති, දත ඉමාය තන්තියා පටිදසදධතබ්බා. 

ආොසානඤ්චායෙනකුසලං විඤ්ඤාණඤ්චායෙනස්ස කිරියස්ස

ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයොති අරහත්තං පත්වා අසමාපන්නපුබ්බා
සමාපත්තිදයො පටිදලොමදතො සමාපජ්ජන්තස්ස වදසදනතං වුත්තං. ඉමිනා 
උපාදයන සබ්බවිස්සජ්ජදනසු සාධුකං පාළිං උපපරික්ඛිත්වා අත්දථො
දවදිතබ්දබො. 
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120. ක තුයා සත්ෙ, ආරම්මකණ නව, අධිපතියා ෙසාතිආදීසුපි 
සහජාතාධිපතිවදසන ආරම්මණාධිපතිවදසන සහජාතනිස්සයවදසන
පුදරජාතනිස්සයවදසන අනන්තරූපනිස්සයවදසනආරම්මණූපනිස්සයවදසන 

පකතූපනිස්සයවදසන සහජාතවිප්පයුත්තවදසන
පුදරජාතපච්ඡාජාතවිප්පයුත්තවදසනාති යත්ථ යත්ථ යථා යථා යත්තකානි

විස්සජ්ජනානි ලබ්භන්ති, තත්ථ තත්ථ තථා තථා තානි සබ්බානි 

සල්ලක්දඛතබ්බානි. තථා පච්චනීයාදීසු අනුදලොමවදසන වාරුද්ධරණං, 

අනුදලොමදතො ලද්ධවාරානං පච්චනීයදතො ගණනා, පච්චයසංසන්ෙනං, 
අනුදලොමපච්චනීදයපච්චනීයානුදලොදමච සුද්ධිදකසුදචවසංසන්ෙනවදසන

ච පවත්දතසු දහතුමූලකාදීසු ලබ්භමානවාරගණනා, අලබ්භමානානං
අලබ්භමානතාතිසබ්බංදහට්ඨාවුත්තනදයදනවදවදිතබ්බං. 

යථා දචත්ථ, එවං ඉදතො පදරසුපි තිකදුදකසු. පට්ඨානපකරණඤ්හි 
පාළිදතොව අනන්තං අපරිමාණං. තස්ස පෙපටිපාටියා අත්ථං වණ්ණයිස්සාමීති
පටිපන්නස්ස අතිදී ායුකස්සාපි ආයු නප්පදහොති. න චස්ස එකදෙසං

වණ්දණත්වා දසසම්හි නයදතො ෙස්සියමාදන න සක්කා අත්දථො ජානිතුං, 
තස්මා ඉදතො පරං එත්තකම්පි අවත්වා දසදසසු තිකදුදකසු දහට්ඨා

අවුත්තප්පකාරත්තා යං යං අවස්සං වත්තබ්බං, තං තදෙව වක්ඛාම. යං පන

අවත්වාගමිස්සාම, තංපාළිනදයදනවදවදිතබ්බන්ති. 

විපාකත්තිකවණ්ණනා. 

4. උපාදින්නත්තිෙවණ්ණනා 
51. උපාදින්නුපාොනියත්තිකස්ස පඤ්හාවාදර වත්ථු උපාොනියානං

ඛන්ධානං පුකරජාෙපච්චකයන පච්චකයොති පවත්තිං සන්ධාය වුත්තං.
පටිසන්ධියංපනතංපුදරජාතංනදහොති. 

72. උපාදින්නුපාොනිකයො ෙබළීොකරො ආ ාකරො උපාදින්නුපාොනියස්ස

ොයස්ස ආ ාරපච්චකයන පච්චකයොති එත්ථ උපාදින්නුපාොනිදයො
කබළීකාරාහාදරො නාම කම්මසමුට්ඨානානං රූපානං අබ්භන්තරගතා ඔජා. 

උපාදින්නුපාොනියස්ස ොයස්සාති තස්දසව කම්මසමුට්ඨානරූපකායස්ස
ආහාරපච්චදයන පච්චදයො. රූපජීවිතින්ද්රියං විය කටත්තාරූපානං

අනුපාලනඋපත්ථම්භනවදසන පච්චදයො, න ජනකවදසන. යං පන
මණ්ඩූකාෙදයො ගිලිත්වා ඨිතානං අහිආදීනං කායස්ස

ජීවමානකමණ්ඩූකාදිසරීදර ඔජාආහාරපච්චදයන පච්චදයොති වෙන්ති, තංන
ගදහතබ්බං.නහිජීවමානකසරීදරඔජා අඤ්ඤස්සසරීරස්සආහාරපච්චයතං

සාදධති. අනුපාදින්නුපාොනියස්ස ොයස්සාති එත්ථ පන ජනකවදසනාපි
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ලබ්භති. උපාදින්නුපාොනියස්සචඅනුපාදින්නුපාොනියස්ස චාතිඑත්ථ එකස්ස

උපත්ථම්භකවදසන, එකස්ස ජනකවදසන, උභින්නම්පි වා
උපත්ථම්භකවදසදනව වුත්දතො.ද්දවපනආහාරාඑකදතොපච්චයාදහොන්තා

උපත්ථම්භකාව දහොන්ති, න ජනකා. දසසදමත්ථ පාළිදමව සාධුකං
ඔදලොදකත්වාදවදිතබ්බං. 

උපාදින්නත්තිකවණ්ණනා. 

5-22. සඞ්කිලිට්ඨත්තිොදිවණ්ණනා 
සඞ්කිලිට්ඨසඞ්කිදලසිකත්තිදක සබ්බං කුසලත්තිදක 

වුත්තනයානුසාදරදනවදවදිතබ්බං. 

79. විතක්කත්තිදක යථාෙම්මූපගඤාණස්ස පරිෙම්මන්ති 

දිබ්බචක්ඛුපරිකම්මදමව තස්ස උප්පාෙනත්ථාය පරිකම්මං. උප්පන්නස්ස පන
වළඤ්ජනකාදල පරිකම්මං සන්ධාදයතං වුත්තං. දසසදමත්ථ යථාපාළිදමව 
නියයාති. 

82. ති තොරම්මණභවඞ්ගමූලභවඞ්ගානං වදසන වුත්තං. දසසදමත්ථ
සබ්බංපාළිවදසදනව දවදිතබ්බං. 

ෙස්සනත්තිදක ෙස්සකනන ප ාෙබ්කබො රාකගො උප්පජ්ජතීතිආදීසු
ෙස්සදනන පහාතබ්දබො පුථුජ්ජනස්ස උප්පජ්ජති. භාවනාය පහාතබ්දබො
දසොතාපන්නස්සාපීති එවං උපරිමස්ස උපරිමස්ස දහට්ඨිමා දහට්ඨිමා 
නුප්පජ්ජන්තීති දවදිතබ්බා. ෙස්සදනන පහාතබ්දබො ධම්දමො භාවනාය
පහාතබ්බස්ස ධම්මස්සඑදකනපිපච්චදයනපච්චදයොනදහොති.දසසදමත්ථ
පාළිංඅනුගන්ත්වා කුසලත්තිදකවුත්තලක්ඛණවදසදනවදවදිතබ්බං. 

ෙස්සදනනපහාතබ්බදහතුකත්තිදක ෙස්සදනනපහාතබ්බදහතුකාදීනං
විභාදගො අට්ඨකථාකණ්දඩ වුත්තනදයදනව දවදිතබ්දබො.
විචිකිච්ඡුද්ධච්චසහගදතො දමොදහො අදහතුකත්තා තතියපදෙ පවිට්දඨො.

එවදමත්ථ දයසං ෙස්සනභාවනාහි පහාතබ්දබො දහතු අත්ථි, දත
පහාතබ්බදහතුකා. දයසං දසො නත්ථි දත දනවෙස්සදනන 
නභාවනායපහාතබ්බදහතුකාති ඉමං පහාතබ්බදහතුකවිභාගං ඤත්වා දසසං 
ෙස්සදනනපහාතබ්බත්තිදක දචව කුසලත්තිදක ච
ෙස්සිතලක්ඛණානුසාදරදනව දවදිතබ්බං. 
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ආචයගාමිත්තිදක ච පටිච්චවාරසංසට්ඨවාදරසු අනුදලොමං 
කුසලත්තිකසදිසදමව. දසසං විස්සජ්ජනදතො ගණනදතො ච යථාපාළිදමව
නියයාති. 

දසක්ඛත්තිදක අදසක්දඛො ධම්දමො දසක්ඛස්ස ධම්මස්ස න දකනචි 
පච්චදයන පච්චදයො. දසක්දඛො අදසක්ඛස්ස අනන්තරපකතූපනිස්සදයො පන

දහොති.දසසදමත්ථ යථාපාළිදමවනියයාති, තථාපරිත්තත්තිදක. 

පරිත්තාරම්මණත්තිදක අප්පමාණාරම්මණාකචෙනාති දසක්ඛානං

දගොත්රභුදචතනා, පච්චදවක්ඛණදචතනාතිපි වත්තුං වට්ටති. විපාොනං 

පරිත්ොරම්මණානන්ති පටිසන්ධියං කම්මං ආරම්මණං කත්වා, පවත්දත 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිවදසනරූපාදිආරම්මණං, තොරම්මණවදසන ජවදනන
ගහිතපරිත්තාරම්මණඤ්ච ආරම්මණං කත්වා උප්පන්නානං. දය පන

‘‘දගොත්රභුචිත්දතන නත්ථි පටිසන්ධී’’ති වෙන්ති, දත ඉමිනා සුත්දතන
පටිදසදධතබ්බා. දසසදමත්ථ පාළිනදයදනව දවදිතබ්බං. හීනත්තිදකො
සඞ්කිලිට්ඨත්තිකසදිදසො. 

මිච්ඡත්තත්තිදක මිච්ඡත්තනියදතො සම්මත්තනියතස්ස, සම්මත්තනියදතො
වා මිච්ඡත්තනියතස්ස දකනචි පච්චදයන පච්චදයො න දහොති. 
මිච්ඡත්තනියදතොවාසම්මත්තනියදතොවාසහජාතාධිපතිරහිදතොනාමනත්ථි.

සම්මත්තනියදත එකන්තදතො ආරම්මණපුදරජාතං නත්ථි, මිච්ඡත්තනියදත
සියා ආරම්මණපුදරජාතං. අනියතං චිත්තං ආරබ්භ නියතා මිච්ඡාදිට්ඨි

උප්පජ්දජයය.දසසානියතංආරබ්භනියතං නුප්පජ්ජති, මිච්ඡත්තනියතංගරුං
කත්වා න දකොචි ධම්දමො උප්පජ්ජති. කුසදලො මිච්ඡත්තස්ස
උපනිස්සයපච්චදයො න දහොති. දසසදමත්ථ පාළියං වුත්තනදයදනව 

දවදිතබ්බං. 

මග්ගාරම්මණත්තිදක පටිච්චවාරස්ස අනුදලොදම විපාකපච්චදයො නත්ථි.

කම්මපච්චදයපි ඉමස්මිං තිදක නානාක්ඛණිකං න ලබ්භති, තථා 

උප්පන්නත්තිකඅතීතත්තිදකසු. පච්චනීදය අක තුෙං මග්ගාරම්මණන්ති

අදහතුකං මග්ගාරම්මණං, ආවජ්ජනං සන්ධාදයතං වුත්තං. දසසදමත්ථ
පාළිඅනුසාදරදනවදවදිතබ්බං. 

උප්පන්නත්තිදක ච අතීතත්තිදක ච පටිච්චවාරාෙදයො නත්ථි, 

පඤ්හාවාරමත්තදමව ලබ්භති. කස්මා? පටිච්චවාරාෙදයො හි 
සහජාතපුදරජාතානඤ්දඤව දහොන්ති. ඉදම ච තිකා අතීතානාගතමිස්සකා.

උප්පන්නත්තිදක දචත්ථ අනන්තරභාගියාපි පච්චයා න ලබ්භන්ති. කස්මා? 
උප්පන්නත්තිදක අතීතස්ස අභාවදතො. උප්පන්දනො ච අනුප්පන්දනො චාති
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ඉදම දචත්ථ ද්දව ධම්මා උප්පන්නස්ස ච අනුප්පන්නස්ස චාති ඉදමසං
ද්වින්නංනදකනචිපච්චදයනපච්චදයො.අනුප්පන්දනොච උප්පාදීචාතිඉදම
පනද්දවඋප්පන්නස්සආරම්මණූපනිස්සයවදසනද්වීහිපච්චදයහි පච්චදයො.
දසසදමත්ථපාළියංආගතනදයදනවදවදිතබ්බං. 

අතීතත්තිදක පච්චුප්පන්නං අතීතානාගතස්ස, අතීතානාගතඤ්ච 
අතීතානාගතස්සනදකනචිපච්චදයනපච්චදයො.නිබ්බානංපනද්වීසුපිඉදමසු
තිදකසුදනව පච්චයදතොන පච්චයුප්පන්නදතොලබ්භති. දසසමිධාපි පාළියං
ආගතනදයදනවදවදිතබ්බං. 

අජ්ඣත්තත්තිදක අජ්ඣත්තබහිද්ධාපෙං න ගහිතං.

අජ්ඣත්තබහිද්ධාසඞ්ඛාතාහිඋදභොරාසදයොදනවඑකදතොපච්චයාදහොන්ති, 

න පච්චයුප්පන්නා; තස්මා හත්ථතදල ඨපිතස්ස සාසපස්ස වණ්දණොපි
හත්ථතලවණ්දණන සද්ධිංඑකදතොආරම්මණංනදහොතීතිදවදිතබ්දබො.යථා

ච අජ්ඣත්තබහිද්ධාපෙං, එවදමත්ථ අජ්ඣත්තාරම්මණත්තිදකපි
අජ්ඣත්තබහිද්ධාරම්මණපෙංනලබ්භති.දසසංයථාපාළිදමව නියයාති. 

සනිෙස්සනත්තිදකපිපාළිවදසදනවඅත්දථොගදහතබ්දබො.ගණනාදපත්ථ 

පාළියං ආගතවාදර සඞ්ඛිපිත්වා දහට්ඨා වුත්තනදයදනව සංසන්ෙදනසු
සංසන්දිත්වා දවදිතබ්බාති. 

ධම්මානුදලොදමතිකපට්ඨානවණ්ණනා. 

2. දුෙපට්ඨානවණ්ණනා 
දුෙපට්ඨාකනපි සබ්බදුදකසු පඤ්හාවිස්සජ්ජනානිදචව ගණනා ච පාළියං

ආගතනදයදනව දවදිතබ්බා. අපිදචත්ථ සදහතුකදහතුසම්පයුත්තදුකානං

විස්සජ්ජනං දහතුදුකවිස්සජ්ජනසදිසං; තථා 

දහතූදචවසදහතුකදහතූදචවදහතුසම්පයුත්තදුකානං, තථා

සප්පච්චයසඞ්ඛතදුකානං. ඉෙංදුෙංයථාසප්පච්චයදුෙං, එවංොෙබ්බන්තිඉෙං

යස්මා සප්පච්චදයො විය අප්පච්චදයන සඞ්ඛදතොපි, අසඞ්ඛදතන සද්ධිං 

දයොජනං න ලබ්භති, තස්මා වුත්තං. සාරම්මණචිත්තසම්පයුත්තසංසට්ඨදුකාපි 

සදිසවිස්සජ්ජනාදයව; තථා ආසවඔ දයොගදගොච්ඡකා. එදත හි තදයො
අඤ්ඤමඤ්ඤං සදිසවිස්සජ්ජනාදයව. අපිච 

දලොකියසාසවසංදයොජනියගන්ථනියනීවරණියපරාමට්ඨසඞ්කිදලසිකදුකා 
ආසවවිප්පයුත්තසාසවසංදයොජනවිප්පයුත්තසංදයොජනියගන්ථවිප්පයුත්තගන්ථ
නියනීවරණවිප්පයුත්තනීවරණියපරාමාසවිප්පයුත්තපරාමට්ඨකිදලසවිප්පයුත්ත
සඞ්කිදලසිකපරියාපන්නසඋත්තරදුකාත ඉදමපිදුකාසමානා. 
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කිදලසදුකං සංදයොජනදුකසදිසං. 
සඞ්කිලිට්ඨකිදලසසම්පයුත්තනීවරණසම්පයුත්තෙස්සදනනපහාතබ්බසරණදු
කාපි සමානා. තථාකිදලසා දචව සඞ්කිලිට්ඨනීවරණා දචව
නීවරණසම්පයුත්තකිදලසා දචව කිදලසසම්පයුත්තදුකා. ඉමිනා නදයන
සබ්දබසං අත්ථදතො සදිසානං දුකානං විස්සජ්ජනානි සදිසාදනව දහොන්තීති
දවදිතබ්බානි.සබ්බස්මිම්පි පනපට්ඨාදනදකනචිවිඤ්දඤයයදුකංනලබ්භති.

ආසවාදචවආසවසම්පයුත්තාච, සංදයොජනා දචවසංදයොජනසම්පයුත්තාච, 

ගන්ථා දචව ගන්ථසම්පයුත්තා ච, නීවරණා දචව නීවරණසම්පයුත්තා ච, 
කිදලසා දචව සඞ්කිලිට්ඨා චාති එවරූදපසු දුදකසු විපාකපච්චදයො දචව
නානාක්ඛණිකකම්මපච්චදයො ච න ලබ්භති.
නදහතුසදහතුකනදහතුඅදහතුදකසු දහතුපච්චදයො නත්ථි. දහතූ දචව

දහතුසම්පයුත්තා ච, ආසවා දචව ආසවසම්පයුත්තා ච, ගන්ථා දචව 
ගන්ථසම්පයුත්තා චාති ඉදමසු දුදකසුනදහතුනඣානනමග්ගානලබ්භන්ති.

සංදයොජනාදචව සංදයොජනසම්පයුත්තාච, නීවරණාදචවනීවරණසම්පයුත්තා

ච, කිදලසා දචව කිදලසසම්පයුත්තා ච, කිදලසා දචව සඞ්කිලිට්ඨා චාති
ඉදමසු පන විචිකිච්ඡුද්ධච්චසහගතස්ස දමොහස්ස වදසන නදහතුපච්චදයො

ලබ්භති; නඣානනමග්ගපච්චයා න ලබ්භන්තීති එවං සබ්බදුදකසු
ලබ්භමානාලබ්භමානං උපපරික්ඛිත්වා පාළිවදසදනව වාරගණනා
දවදිතබ්බාති. 

දුකපට්ඨානවණ්ණනා. 

3. දුෙතිෙපට්ඨානවණ්ණනා 
දුෙතිෙපට්ඨාකන ක තුං කුසලං ධම්මං පටිච්ච ක තු කුසකලො ධම්කමො

උප්පජ්ජති ක තුපච්චයාති එවං පඤ්හාමත්තුද්ධාරවදසදනව සඞ්දඛපදතො
දෙසනා කතා. ‘‘කුසලං අදලොභං පටිච්ච අදෙොදසො අදමොදහො’’තිආදිනා පන

නදයන විත්ථාදරො වත්තබ්දබො සියා, දසො දහට්ඨා ෙස්සිතනදයන සක්කා 
අවුත්දතොපි ජානිතුන්ති එකපදෙපි එකපච්චදයො වා න වුත්දතො. යා පදනසා

සඞ්දඛපදතොදෙසනා කතා, සාඑවංකතාතිදවදිතබ්බා.දහතුදුදකනහිසද්ධිං
කුසලපෙංදයොදජත්වාපටිච්චවාදර අනුදලොමස්සදචවපච්චනීයස්සචවදසන

සබ්දබලබ්භමානකපච්චයාෙස්සිතා, අනුදලොමපච්චනීයපච්චනීයානුදලොමනයා

දචව සහජාතවාරාෙදයො ච න ෙස්සිතා, දකවලං ‘‘පටිච්චවාරසදිසංදයව
විත්ථාදරතබ්බ’’න්තිවුත්තං.පඤ්හාවාදරපඤ්හම්පි අවිස්සජ්දජත්වාදකවලං
පඤ්හුද්ධාරමත්තං කත්වා අනුදලොමපච්චනීයවදසදනව ලබ්භමානපච්චයා

ෙස්සිතා.යථාචකුසලපෙං, එවං අකුසලඅබයාකතපොනිපිදහතුදුදකන සද්ධිං
දයොදජත්වාදහතුකුසලදුකතිකංනිද්දිසිතබ්බන්තිවුත්තං. 
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පටුන 

තදතො පරං ක තුංසුඛායකවෙනාය සම්පයුත්ෙංධම්මන්තිආදිනානදයන
දහතුදවෙනාදුකතිකාදීනි එකවීසති දුකතිකානි ෙස්සිතානි. යස්මා පන දහතු

නාම සනිෙස්සනසප්පටිද ො අනිෙස්සනසප්පටිද ො වා නත්ථි, තස්මා
දහතුපදෙනසද්ධිංසනිෙස්සනසප්පටි අනිෙස්සනසප්පටි පොනිනදයොජිතානි.
එවං දහතුදුදකනසද්ධිංලබ්භමානකවදසනද්වාවීසතිතිදකදයොදජත්වාපුන
දත සදහතුකදුකාදීහි සරණදුකපරිදයොසාදනහි සබ්බදුදකහි සද්ධිං දයොජිතා.

තත්ථ යං යං පෙං දයන දයන පදෙන සද්ධිං දයොජනං න ගච්ඡති, තං තං
පාළියංදයවනලබ්භතීති වුත්තං. එවදමත්ථ එදකන දුදකනසද්ධිං බාවීසති

තිදක දයොදජත්වා පුන අපදරන බාවීසති, අපදරන බාවීසතීති පටිපාටියා
දුකසදතලබ්භමානදුකපදෙහිසද්ධිංද්වාවීසතිතිකාදයොජිතාතිද්වාවීසති තිදක
ගදහත්වා දුකසදත පක්ඛිපිත්වා දුකතිකපට්ඨානං නාම දෙසිතං. තත්ථ දයසු

දයසු ඨාදනසු නයං ෙස්දසත්වා පාළියා සඞ්දඛදපො කදතො, දතසු දතසු
ඨාදනසුෙස්සිතනයානුරූදපන තස්සාවිත්ථාදරොදවදිතබ්දබොති. 

දුකතිකපට්ඨානවණ්ණනා. 

4. තිෙදුෙපට්ඨානවණ්ණනා 
තිෙදුෙපට්ඨාකනපි කුසලං ක තුං ධම්මං පටිච්ච කුසකලො ක තු ධම්කමො 

උප්පජ්ජති ක තුපච්චයාති පඤ්හාමත්තුද්ධාරවදසදනව දෙසනා කතා. තත්ථ
යථා දහට්ඨා දහතුදුදකන සද්ධිං කුසලපෙං දයොදජත්වා සබ්බපච්චයවදසන

සබ්බවාදරසු සඞ්දඛපදතො දෙසනා කතා, එවමිධ කුසලත්තිදකන සද්ධිං
දහතුපෙං දයොදජත්වා සබ්බපච්චයවදසනසබ්බවාදරසුසඞ්දඛපදතො දෙසනා

කතා.යථාචදහතුපෙං, එවංනදහතුපෙම්පි කුසලත්තිදකනසද්ධිංදයොදජත්වා

කුසලත්තිකදහතුදුකං නිට්ඨාපිතං. තදතො පරං සුඛාය කවෙනාය සම්පයුත්ෙං

ක තුං ධම්මන්තිආදිනා නදයන දවෙනාත්තිකදහතුදුකාදීනි එකවීසති
තිකදුකානිෙස්සිතානි. 

එවං බාවීසතියා තිදකහි සද්ධිං දහතුදුකං දයොදජත්වා පුන දතහිදයව 

සද්ධිං සදහතුකදුකාෙදයො සරණදුකපරිදයොසානා ලබ්භමානවදසන සබ්බදුකා

දයොජිතා. ඉධාපි යං යං පෙං දයොජනං න ගච්ඡති, තං තං පාළියංදයව
පටික්ඛිත්තං. එවං දුකසතං ගදහත්වා ද්වාවීසතියා තිදකසු පක්ඛිපිත්වා

තිකදුකපට්ඨානංනාම දෙසිතං. තත්රාපි දයන දයනනදයන පාළි සඞ්ඛිත්තා, 
දසොදසොනදයොවිත්ථාරදතොදවදිතබ්දබො. 

තිකදුකපට්ඨානවණ්ණනා. 
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5. තිෙතිෙපට්ඨානවණ්ණනා 
තිෙතිෙපට්ඨාකනපි කුසලං සුඛාය කවෙනාය සම්පයුත්ෙං ධම්මං පටිච්ච

කුසකලො සුඛාය කවෙනාය සම්පයුත්කෙො ධම්කමො උප්පජ්ජති ක තුපච්චයාති
පඤ්හුද්ධාරවදසදනව සඞ්දඛපදතො දෙසනා කතා. එත්ථ ච කුසලත්තිකං

දවෙනාත්තිකාදීහි, දවෙනාත්තිකාෙදයොචකුසලත්තිදකනාතිඑවංතිදකසුදයව 

තිකාපක්ඛිත්තා.දයනදයනචපදෙනසද්ධිංයංයංපෙංදයොජනංනගච්ඡති, 
තංතං හාදපත්වාලබ්භමානවදසදනවසබ්බපච්චදයසුවාරාචගණනනයාච

ෙස්සිතා, තස්මා දත සාධුකං පාළිං උපපරික්ඛිත්වා දවදිතබ්බා. යථා ච

කුසලත්තිකං දවෙනාත්තිකාදීහි, දවෙනාත්තිකාෙදයො ච දතන සද්ධිං

දයොදජත්වාදවදිතබ්බා; තථාඑදකකංතිකංදසදසහි.දසසා චදතහිසද්ධිං
දයොදජත්වාදවදිතබ්බාති. 

තිකතිකපට්ඨානවණ්ණනා. 

6. දුෙදුෙපට්ඨානවණ්ණනා 
දුෙදුෙපට්ඨාකනපි ක තුසක තුෙංධම්මංපටිච්චක තුසක තුකෙොධම්කමො 

උප්පජ්ජති ක තුපච්චයාති පඤ්හුද්ධාරවදසදනව සඞ්දඛපදතො දෙසනාකතා.

තත්ථ දහතුදුකං සදහතුකදුකාදීහි, සදහතුකදුකාදීනි ච දතන සද්ධිං

දයොජිතානි. එදකකං පන දුකං දසදසහි, දසසා ච දතහි සද්ධිං පටිපාටියා

දයොදජතබ්බා. ඉෙඤ්හි දුකදුකපට්ඨානංනාම ‘දුදකසුදයව දුදකපක්ඛිපිත්වා’
දෙසිතං. දතදනත්ථ සබ්බදුදකහි සද්ධිං සබ්බදුකානං දයොජනා දවදිතබ්බා.
පාළි පන සඞ්ඛිත්තා. දයන දයන ච පදෙන සද්ධිං යං යං පෙං දයොජනං න

ගච්ඡති, තංතංහාදපත්වාවදෙසනාකතාති. 

දුකදුකපට්ඨානවණ්ණනා. 

එත්තාවතා– 

තිකඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුකංතිකඤ්දචවතිකංදුකඤ්ච; 

තිකංතිකඤ්දචවදුකංදුකඤ්ච, 
ඡඅනුදලොමම්හිනයාසුගම්භීරාති.– 

අට්ඨකථායං වුත්තගාථාය දීපිතා. ධම්මානුකලොමපට්ඨාකන ඡ නයා නිද්දිට්ඨා
දහොන්ති. පච්චයවදසන පදනත්ථ එදකකස්මිං පට්ඨාදන අනුදලොමාෙදයො
චත්තාදරො චත්තාදරො නයාති එදකන පරියාදයන චතුවීසතිනයපටිමණ්ඩිතං
අනුදලොමපට්ඨානංදයවදවදිතබ්බං. 
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7-12. පච්චනීයපට්ඨානවණ්ණනා 

1. ඉොනි කුසලාදීනං පොනං පටික්දඛපවදසන ධම්මානං පච්චනීයතාය

ලද්ධනාමං පච්චනීයපට්ඨානං ෙස්දසතුං නකුසලං ධම්මං පටිච්ච නකුසකලො

ධම්කමො උප්පජ්ජති ක තුපච්චයාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ නකුසලං ධම්මං

පටිච්චාති කුසලස්ස පච්චයභාවං වාදරති. නකුසකලො ධම්කමො උප්පජ්ජතීති

කුසලස්ස උප්පත්තිං වාදරති, තස්මා ‘‘අකුසලාබයාකතං එකං ඛන්ධං පටිච්ච
අකුසලාබයාකතා තදයො ඛන්ධා චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූප’’න්ති එවමාදිනා
නදයදනත්ථපඤ්හංවිස්සජ්ජිතබ්බං. තස්මිංතස්මිංපච්චදයලද්ධගණනාපන

පාළියං වුත්තාදයව. දයපි වාරා සදිසවිස්සජ්ජනා, දතපි තත්දථව ෙස්සිතා.
තස්මා සබ්බදමත්ථ දහට්ඨා වුත්තනයානුසාදරන පාළිං උපපරික්ඛිත්වා

දවදිතබ්බං. යථා දචත්ථ, එවං දුකපට්ඨාදන, දුකතිකපට්ඨාදන, 

තිකදුකපට්ඨාදනතිකතිකපට්ඨාදන, දුකදුකපට්ඨාදනච. 

එත්තාවතා – 

තිකඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුකංතිකඤ්දචවතිකංදුකඤ්ච; 

තිකංතිකඤ්දචව, දුකංදුකඤ්ච, 
ඡපච්චනීයම්හිනයාසුගම්භීරාති.– 

අට්ඨකථායං වුත්තගාථාය දීපිතා. ධම්මපච්චනීයපට්ඨාකන ඡ නයා නිද්දිට්ඨා
දහොන්ති. පච්චයවදසන පදනත්ථ එදකකස්මිං පට්ඨාදන අනුදලොමාෙදයො
චත්තාදරො චත්තාදරො නයාති එදකන පරියාදයන චතුවීසතිනයපටිමණ්ඩිතං
පච්චනීයපට්ඨානඤ්දඤවදවදිතබ්බං. 

පච්චනීයපට්ඨානවණ්ණනා. 

13-18. අනුදලොමපච්චනීයපට්ඨානවණ්ණනා 

1. ඉොනි කුසලාදීසු ධම්දමසු පච්චයධම්මං අප්පටික්ඛිපිත්වා
පච්චයුප්පන්නස්ස කුසලාදිභාවපටික්දඛපවදසන ධම්මානං

අනුදලොමපච්චනීයතාය ලද්ධනාමං අනුකලොමපච්චනීයපට්ඨානං ෙස්දසතුං 

කුසලං ධම්මං පටිච්ච න කුසකලො ධම්කමො උප්පජ්ජති ක තුපච්චයාතිආදි

ආරද්ධං.තත්ථ කුසලංධම්මංපටිච්චාතිකුසලස්සපච්චයභාවංඅනුජානාති. න

කුසකලො ධම්කමො උප්පජ්ජතීති කුසලස්දසව උප්පත්තිං වාදරති. තස්මා
‘‘කුසදල ඛන්දධ පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූප’’න්තිආදිනා නදයන

විස්සජ්ජනං ෙස්සිතං, තං සබ්බං පාළිං ඔදලොදකත්වා සාධුකං

සල්ලක්දඛතබ්බං. යම්පි දයන සදිසං, යඤ්ච යත්ථ ලබ්භති, දයො ච දයසං
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විස්සජ්ජනානං දයසු පච්චදයසු ගණනපරිච්දඡදෙො, දසො සබ්දබො පාළියං

ෙස්සිදතො, තස්මා පාළිදයව එත්ථ අත්දථො. යථා දචත්ථ, එවං 
දුකපට්ඨානාදීසුපීති. 

එත්තාවතා– 

තිකඤ්ච පට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 

දුකංතිකඤ්දචවතිකංදුකඤ්ච; 

තිකංතිකඤ්දචවදුකංදුකඤ්ච, 
ඡඅනුදලොමපච්චනීයම්හිනයාසුගම්භීරාති.– 

අට්ඨකථායං වුත්තගාථාය දීපිතා ධම්මානුකලොමපච්චනීයපට්ඨාකන ඡ නයා
නිද්දිට්ඨා දහොන්ති. පච්චයවදසන පදනත්ථ එදකකස්මිං පට්ඨාදන
අනුදලොමාෙදයො චත්තාදරො චත්තාදරො නයාති එදකන පරියාදයන
චතුවීසතිනයපටිමණ්ඩිතංඅනුදලොමපච්චනීයපට්ඨානඤ්දඤවදවදිතබ්බං. 

අනුදලොමපච්චනීයපට්ඨානවණ්ණනා. 

19-24. පච්චනීයානුදලොමපට්ඨානවණ්ණනා 

1. ඉොනි කුසලාදීසුධම්දමසුපච්චයධම්මංපටික්ඛිපිත්වාපච්චයුප්පන්නස්ස
කුසලාදිභාවං අප්පටික්දඛපවදසන ධම්මානං පච්චනීයානුදලොමතාය

ලද්ධනාමං පච්චනීයානුකලොමපට්ඨානං ෙස්දසතුං නකුසලං ධම්මං පටිච්ච

අකුසකලො ධම්කමො උප්පජ්ජති ක තුපච්චයාතිආදි ආරද්ධං. තත්ථ නකුසලං

ධම්මං පටිච්චාති කුසලස්ස පච්චයභාවං වාදරති. අකුසකලො ධම්කමො

උප්පජ්ජතීති අකුසලස්ස උප්පත්තිං අනුජානාති. නකුසලඤ්හි අකුසලං

අබයාකතං වා, තඤ්ච සහජාතපච්චයං කත්වා උප්පජ්ජමාදනොකුසදලො නාම

නත්ථි, තස්මා අකුසලාබයාකතවදසන දෙසනා කතා. තත්ථ ‘‘අකුසලං එකං
ඛන්ධං පටිච්ච තදයො ඛන්ධා’’ති එවං නකුසලං ධම්මං පටිච්ච විස්සජ්ජනං

දවදිතබ්බං. අබයාෙකෙොධම්කමොඋප්පජ්ජතික තුපච්චයාතිඅයංපනපඤ්දහො 

‘‘විපාකාබයාකතං කිරියාබයාකතං එකං ඛන්ධං පටිච්ච තදයො ඛන්ධා 
චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූප’’න්ති විස්සජ්ජිදතොව. ඉති සබ්බපඤ්දහසු 
අවිස්සජ්ජිතස්ස අත්ථානුරූපං විස්සජ්ජිතස්ස ච පාළිආගතදමව විස්සජ්ජනං. 
එදකකස්මිඤ්ච තිකදුදක වාරප්පදභෙපච්චයගණනවිධානං සබ්බං දහට්ඨා 
වුත්තනයානුසාදරදනවදවදිතබ්බං. 

එත්තාවතාච– 

තිකඤ්චපට්ඨානවරංදුකුත්තමං, 
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දුකංතිකඤ්දචවතිකංදුකඤ්ච; 

තිකං තිකඤ්දචවදුකංදුකඤ්ච, 

ඡපච්චනීයානුදලොමම්හිනයාසුගම්භීරාති.– 

අට්ඨකථායං වුත්තගාථාය දීපිතා. ධම්මපච්චනීයානුකලොමපට්ඨාකන ඡ නයා
නිද්දිට්ඨා දහොන්ති. පච්චයවදසන පදනත්ථ එදකකස්මිං පට්ඨාදන
අනුදලොමාෙදයො චත්තාදරො චත්තාදරො නයාති එදකන පරියාදයන
චතුවීසතිනයපටිමණ්ඩිතංපච්චනීයානුදලොමපට්ඨානඤ්දඤවදවදිතබ්බං. 

පච්චනීයානුදලොමපට්ඨානවණ්ණනා. 

එවං ධම්මානුදලොමාදිවදසන චතූසු වාදරසු එදකකස්මිං චතුවීසතියා
චතුවීසතියා නයානං වදසන ඡන්නවුති නයා දහොන්ති. තත්ථ පච්චයනදය
අග්ගදහත්වා එදකකස්මිං පට්ඨාදන තිකදුකාදීනඤ්දඤව ඡන්නං ඡන්නං

නයානං වදසදනතං චතුවීසතිනයපටිමණ්ඩිතං සමන්ෙපට්ඨානම ාපෙරණං 
දවදිතබ්බං. දකචි පන ‘‘කුසලාරම්මදණො ධම්දමො අකුසලාරම්මදණො
ධම්දමො’’තිආදිනා නදයන ආරම්මණමාතිකං නාම ඨදපත්වා
‘‘කුසලාරම්මදණො ධම්දමො කුසලාරම්මණස්ස ධම්මස්ස දහතුපච්චදයන
පච්චදයො’’තිආදිනා නදයන ආරම්මණපට්ඨානං නාම ෙස්දසත්වා අපරම්පි 

ඵස්සාදීනං වදසනපි ඵස්සපට්ඨානං නාම උද්ධරිත්වා ෙස්දසන්ති. තං දනව
පාළියං න අට්ඨකථාසු සන්දිස්සතීති ඉධ න විචාරිතං.
සඞ්ගීතිආරුළ්හපාළිවදසදනවපදනත්ථ වණ්ණනාකතාතිදවදිතබ්බා. 

එත්තාවතාච– 

සම්මූළ්හායත්ථපජා, තන්තාකුලාදිභාවමාපන්නා; 

දනකවිධදුක්ඛගහනං, සංසාරංනාතිවත්තන්ති. 

පච්චයදභදෙකුසදලො, දලොදකගරුතම්පිපච්චයාකාරං; 

අතිනිප්පුණගම්භීරං, ජවනබ්භූමිංබුද්ධඤාණස්ස. 

කුසලාදිධම්මදභෙං, නිස්සායනදයහිවිවිධගණදනහි; 
විත්ථාදරන්දතොසත්තම-මභිධම්මප්පකරණංසත්ථා. 

සුවිහිතසන්නිට්ඨාදනො, පට්ඨානංනාමයං පකාදසසි; 

සද්ධායසමාරද්ධා, යාඅට්ඨකථාමයාතස්ස. 

ආචරියානංවාෙං, අවිහායවිභජ්ජවාදිසිස්සානං; 

අතිබහුවිධන්තරාදය, දලොකම්හිඅනන්තරාදයන. 
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සාඑවංඅජ්ජකතා, චුද්ෙසමත්දතහිභාණවාදරහි; 

අත්ථංපකාසයන්තී, පට්ඨානවරස්සසකලස්ස. 

සන්නිට්ඨානංපත්තායදථවනිට්ඨංතථාබහුජනස්ස; 

සම්පාපුණන්තුසී ං, කලයාණාසබ්බසඞ්කප්පා. 

එත්තාවතා – 

සත්තප්පකරණංනාදථො, අභිධම්මමදෙසයි; 

දෙවාතිදෙදවොදෙවානං, දෙවදලොකම්හියංපුදර. 

තස්සඅට්ඨකථාඑසා, සකලස්සාපිනිට්ඨිතා; 

චිරට්ඨිතත්ථංධම්මස්ස, නිට්ඨදපන්දතනතංමයා. 

යංපත්තංකුසලංතස්ස, ආනුභාදවනපාණිදනො; 

සබ්දබසද්ධම්මරාජස්ස, ඤත්වාධම්මංසුඛාවහං. 

පාපුණන්තුවිසුද්ධාය, සුඛායපටිපත්තියා; 

අදසොකමනුපායාසං, නිබ්බානසුඛමුත්තමං. 

චිරංතිට්ඨතුසද්ධම්දමො, ධම්දමදහොන්තුසගාරවා; 

සබ්දබපිසත්තාකාදලන, සම්මාදෙදවොපවස්සතු. 

යථා රක්ඛිංසුදපොරාණා, සුරාජාදනොතදථවිමං; 

රාජාරක්ඛතුධම්දමන, අත්තදනොවපජංපජන්ති. 

පට්ඨානප්පකරණ-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචපඤ්චපකරණට්ඨකථාති. 

නිගමනකථා 

පරමවිසුද්ධසද්ධාබුද්ධිවීරියපටිමණ්ඩිදතන 
සීලාචාරජ්ජවමද්ෙවාදිගුණසමුෙයසමුදිදතන 

සකසමයසමයන්තරගහනජ්දඣොගාහණසමත්දථන
පඤ්ඤාදවයයත්තියසමන්නාගදතන තිපිටකපරියත්තිප්පදභදෙ සාට්ඨකදථ
සත්ථුසාසදන අප්පටිහතඤාණප්පභාදවන මහාදවයයාකරදණන
කරණසම්පත්තිජනිතසුඛවිනිග්ගතමධුදරොොරවචනලාවණ්ණයුත්දතන 
යුත්තමුත්තවාදිනා වාදීවදරන මහාකවිනා පභින්නපටිසම්භිොපරිවාදර 
ඡළභිඤ්ඤාදිප්පදභෙගුණපටිමණ්ඩිදත උත්තරිමනුස්සධම්දම
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සුප්පතිට්ඨිතබුද්ධීනං දථරවංසප්පදීපානං දථරානං මහාවිහාරවාසීනං

වංසාලඞ්කාරභූදතන විපුලවිසුද්ධබුද්ධිනා බුද්ධක ොකසොති ගරූහි
ගහිතනාමදධදයයන දථදරන කතා අයං සකලස්සපි අභිධම්මපිටකස්ස
අට්ඨකථා– 

තාවතිට්ඨතුදලොකස්මිං, දලොකනිත්ථරදණසිනං; 

ෙස්දසන්තීකුලපුත්තානං, නයංපඤ්ඤාවිසුද්ධියා. 

යාවබුද්දධොතිනාමම්පි, සුද්ධචිත්තස්සතාදිදනො; 

දලොකම්හිදලොකදජට්ඨස්ස, පවත්තතිමදහසිදනොති. 

අභිධම්මපිටක-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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