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iii 
 

එකාදසමචිත් තවණ් ණනා .................................................................. 112 

ද් වාදසමචිත් තවණ් ණනා ................................................................... 112 

අබයාකතපදං ...................................................................................... 114 

අනහතුකකුසලවිපාකවණ් ණනා ......................................................... 114 

අට් ඨමහාවිපාකචිත් තවණ් ණනා ......................................................... 116 

රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකකථාවණ් ණනා ........................................... 124 

නලොකුත් තරවිපාකකථාවණ් ණනා ...................................................... 124 

අකුසලවිපාකකථාවණ් ණනා ............................................................. 125 

කිරියාබයාකතං ................................................................................ 125 

2. රූපකණ් ඩං……………….128 

උද් නදසවණ් ණනා ............................................................................... 128 

රූපවිභත් ති ......................................................................................... 131 

එකකනිද් නදසවණ් ණනා ................................................................... 131 

දුකනිද් නදනසො .................................................................................. 132 

චතුක් කනිද් නදසවණ් ණනා ................................................................ 143 

පඤ ්චකනිද් නදසවණ් ණනා ................................................................ 143 

පකිණ් ණකකථාවණ් ණනා ................................................................ 143 

3. නික් නෙපකණ් ඩං…………………146 

තිකනික් නෙපකථාවණ් ණනා ................................................................ 146 

දුකනික් නෙපකථාවණ් ණනා ................................................................. 153 

4. අට් ඨකථාකණ් ඩං………………….173 

තිකඅත් ථුද් ධාරවණ් ණනා ..................................................................... 173 

දුකඅත් ථුද් ධාරවණ් ණනා ...................................................................... 184 

 

  



අභිධම්මපිටකෙ  ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො 
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 1 

පටුන 

නනමො තස් ස භගවනතො අරහනතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො 

වීසතිගාථාවණ්ණනා 
1. ධම් මසංවණ් ණනායං සත් ථරි පණාමකරණං ධම් මස ්ස 

ස් වාක් ොතභානවන සත් ථරි පසාදජනනත් ථං, සත් ථු ච 

අවිතථනදසනභාවප් පකාසනනන ධම් නම පසාදජනනත් ථං. තදුභයප් පසාදා හි 

ධම් මසම් පටිපත් ති මහනතො ච අත් ථස් ස සිද් ධි නහොතීති. අථ වා 

රතනත් තයපණාමවචනං අත් තනනො රතනත් තයපසාදස් ස විඤ් ඤාපනත් ථං, තං 

පන විඤ් ඤූනං චිත් තාරාධනත් ථං, තං අට් ඨකථාය ගාහණත් ථං, තං 

සබ් බසම් පත් තිනිප් ඵාදනත් ථන් ති. ඉදං පන ආචරිනයන අධිප් නපතප් පනයොජනං 

අන් තරායවිනසොසනං. වක් ෙති හි ‘‘නිපච් චකාරස් නසතස් ස…නප.… 

අනසසනතො’’ති. රතනත් තයපණාමකරණඤ් හි 
අන් තරායකරාපුඤ් ඤවිඝාතකරපුඤ් ඤවිනසසභාවනතො මඞ් ගලභාවනතො 

භයාදිඋපද් දවනිවාරණනතො ච අන් තරායවිනසොසනන සමත් ථං නහොති. කථං 

පනනතස් සාපුඤ ්ඤවිඝාතකරාදිභානවො විජානිතබ් නබොති? ‘‘යස් මං මහානාම 

සමනය අරියසාවනකො තථාගතං අනුස් සරති, නනවස ්ස තස් මං සමනය 

රාගපරියුට් ඨිතං චිත් තං නහොතී’’තිආදිවචනනතො (අ. නි. 6.10; 11.11), ‘‘පූජා ච 

පූජනනයයානං, එතං මඞ් ගලමුත් තම’’න් ති (ඛු. පා. 5.3; සු. නි. 262) ච, ‘‘එවං 

බුද් ධං සරන් තානං, ධම් මං සඞ් ඝඤ ්ච භික් ෙනවො. භයං වා ඡම් භිතත් තං වා, 

නලොමහංනසො න නහස් සතී’’ති (සං. නි. 1.249) ච වචනනතොති. 

තත් ථ යස් ස සත් ථුනනො පණාමං කත් තුකානමො, තස් ස 

ගුණවිනසසදස් සනත් ථං ‘‘ෙරුණා වියා’’තිආදිමාහ. ගුණවිනසසවා හි 

පණාමාරනහො නහොති, පණාමාරනහ ච කනතො පණානමො 

වුත් තප් පනයොජනසිද් ධිකනරොව නහොතීති. භගවනතො ච නදසනා විනයපිටනක 

කරුණාප් පධානා, සුත් තන් තපිටනක පඤ් ඤාකරුණාප් පධානා. නතනනව ච 
කාරනණන විනයපිටකස් ස සංවණ් ණනං කනරොන් නතන කරුණාප් පධානා 

භගවනතො නථොමනා කතා, ආගමසංවණ් ණනඤ් ච කනරොන් නතන උභයප් පධානා, 
අභිධම් මනදසනා පන පඤ් ඤාප් පධානාති කත් වා පඤ් ඤාප් පධානනමව නථොමනං 

කනරොන් නතො ‘‘ෙරුණා විය සත්කෙසූ’’ති කරුණං උපමාභානවන ගනහත් වා 

පඤ ්ඤාය නථොනමති. 
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තත් ථ ෙරුණාවියාති නිදස් සනවචනනමතං, යස් ස යථා කරුණා සබ් නබසු 

සත් නතසු පවත් තිත් ථ, එවං සබ් නබසු නඤයයධම් නමසු පඤ ්ඤාපි පවත් තිත් ථාති 

අත් නථො. සත්කෙසූති විසයනිදස් සනනමතං. පඤ්ඤාති 

නිදස ්නසතබ් බධම් මනිදස් සනං. යස්සාති තදධිට් ඨානපුග් ගලනිදස් සනං. 

මකෙසිකනොති තබ් බිනසසනං. කඤයයධම්කමසූති පඤ ්ඤාවිසයනිදස් සනං. 

සබ්කෙසූති තබ් බිනසසනං. පවත්තිත්ථාති කිරියානිදස් සනං. යථාරුචීති 

වසීභාවනිදස් සනං. 

තත් ථ කිරතීති ෙරුණා, පරදුක් ෙං වික් ඛිපති අපනනතීති අත් නථො. රූපාදීසු 

සත් තා විසත් තාති සත්ො. තස් සා පන පඤ් ඤත් තියා ෙන් ධසන් තානන 

නිරුළ ්හභාවනතො නිච් ඡන් දරාගාපි ‘‘සත් තා’’ති වුච් චන් ති. පජානාතීති පඤ්ඤා, 

යථාසභාවං පකානරහි පටිවිජ් ඣතීති අත් නථො. යස්සාති අනියමනං. ‘‘තස ්ස 

පානද නමස් සිත් වා’’ති එනතන නියමනං නවදිතබ් බං. මකෙසීති මහන් නත 

සීලක් ෙන් ධාදනයො එසි ගනවසීති මනහසි. ඤාතබ් බාති නඤයයා, 

සභාවධාරණාදිනා අත් නථන ධම් මා. තත් ථ ‘‘නඤයයා’’ති වචනනන ධම් මානං 

අනඤයයත් තං පටික් ඛිපති. ‘‘ධම් මා’’ති වචනනන නඤයයානං සත් තජීවාදිභාවං 

පටික් ඛිපති. නඤයයා ච නත ධම් මා චාති කඤයයධම්මා. සබ්කෙසූති 

අනවනසසපරියාදානං. නතන අඤ් ඤාතාභාවං දස් නසති. පවත්තිත්ථාති 

උප් පජ් ජිත් ථ. යථාරුචීති යා යා රුචි යථාරුචි, රුචීති ච ඉච් ඡා, කත් තුකාමතා සා. 

යා යා පවත් තා තප් පනභදා, යථා වා රුචි තථා, රුචිඅනුරූපං පවත් තා ‘‘යථාරුචි 

පවත් තිත් ථා’’ති වුච් චති. යථා යථා වා රුචි පවත් තා, තථා තථා පවත් තා පඤ ්ඤා 

‘‘යථාරුචි පවත් තිත් ථා’’ති වුච් චති. 

තත් ථ භගවති පවත් තාව කරුණා භගවනතො පඤ් ඤාය නිදස් සනන් ති 

ගනහතබ් බා. සා හි අසාධාරණා මහාකරුණා, න අඤ් ඤා. යස්සාති ච 

කරුණාපඤ් ඤානං උභින් නම් පි ආධාරපුග් ගලනිදස් සනං. න හි නිරාධාරා 

කරුණා අත් ථීති ‘‘කරුණා’’ති වුත් නත තදාධාරභූනතො පුග් ගනලො 

නිදස ්නසතබ් නබො නහොති, නසො ච ඉධ අඤ් නඤො වුත් නතො නත් ථි, න ච ආසන් නං 

වජ් නජත් වා දූරස් ස ගහනණ පනයොජනං අත් ථීති ‘‘යස් සා’’ති නිදස ්සිතපුග් ගනලොව 

කරුණාය ආධානරො. නතන ඉදං වුත් තං නහොති ‘‘යස ්ස අත් තනනො කරුණා විය 

පඤ ්ඤාපි පවත් තිත් ථා’’ති. කථං පන කරුණා සත් නතසු පවත් තිත් ථ යථා 

පඤ ්ඤාපි ධම් නමසු පවත් තිත් ථාති? නිරවනසසනතො යථාරුචි ච. භගවනතො හි 
කරුණා කඤ් චි සත් තං අවජ් නජත් වා සබ් නබසු සත් නතසු නිරවනසනසසු 

පවත් තති, පවත් තමානා ච රුචිවනසන එකස ්මං අනනනකසු ච අඤ් නඤහි 

අසාධාරණා පවත් තති. න හි අඤ් නඤසං ‘‘මනහොඝපක් ෙන් දානං සත් තානං 

නත් ථඤ ්නඤො නකොචි ඔඝා උද් ධතා අඤ් ඤත්ර මයා’’ති පස් සන් තානං 
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කරුනණොක් කමනං නහොති යථා භගවනතොති. පඤ ්ඤාපි භගවනතො සබ් නබසු 

ධම් නමසු නිරවනසනසසු පවත් තති, පවත් තමානා ච එකස් මං අනනනකසු ච 

ධම් නමසු සභාවකිච් චාදිජානනනන අනාවරණා අසාධාරණා පවත් තති යථාරුචි, 

යථා ච පස් සන් තස් ස භගවනතො කරුණා යථාරුචි පවත් තති. තං සබ් බං 

පටිසම්භිදාමග්කග මහාකරුණාඤාණවිභඞ් ගවනසන ජානිතබ් බං, පඤ ්ඤාය ච 

යථාරුචි පවත් ති නසසාසාධාරණඤාණවිභඞ් ගාදිවනසන. පඤ් ඤාගහනණන ච 

තීසු කානලසු අප් පටිහතඤාණං චතුසච් චඤාණං චතුපටිසම් භිදාඤාණං, 
කරුණාගහනණන මහාකරුණාසමාපත් තිඤාණස් ස ගහිතත් තා තං වජ් නජත් වා 
අඤ ්ඤානි අසාධාරණඤාණානි චතුනවසාරජ් ජඤාණං දසබලානි ඡ අභිඤ් ඤා 
චතුචත් තාලීස ඤාණවත් ථූනි සත් තසත් තති ඤාණවත් ථූනීති එවමාදනයො 

අනනනක පඤ ්ඤාප් පනභදා සඞ් ගය් හන් ති, තස් මා තස් සා තස් සා පඤ ්ඤාය 

පවත් තිවනසන යථාරුචි පවත් ති නවදිතබ් බා. නතනාහ ‘‘කරුණා විය…නප.… 

යථාරුචී’’ති. 

තත් ථ ෙරුණාගහනණන මහානබොධියා මූලං දස් නසති. 

මහාදුක් ෙසම් බාධප් පටිපන් නඤ් හි සත් තනිකායං දිස් වා ‘‘තස ්ස නත් ථඤ ්නඤො 

නකොචි සරණං, අහනමතං මුත් නතො නමොනචස් සාමී’’ති කරුණාය 
සඤ ්නචොදිතමානනසො අභිනීහාරං දීපඞ් කරස ්ස භගවනතො පාදමූනල කත් වා 
නබොධිසම් භානර සනමොධානනත් වා අනුපුබ් නබන සම් නබොධිං පත් නතොති කරුණා 

මහානබොධියා මූලන් ති. සත්කෙසූති එනතන මහානබොධියා පනයොජනං දස් නසති. 

සත් තා හි මහානබොධිං පනයොනජන් ති. සත් තසන් තාරණත් ථඤ් හි සබ් බඤ ්ඤුතා 

අභිපත් ථිතා. යථාහ – 

‘‘කිං නම එනකන තිණ් නණන, පුරිනසන ථාමදස් සිනා; 

සබ් බඤ ්ඤුතං පාපුණිත් වා, සන් තානරස් සං සනදවක’’න් ති. (බු. වං. 2. 

56); 

පඤ්ඤාගහනණන මහානබොධිං දස් නසති. සබ් බඤ ්ඤුතාය හි පදට් ඨානභූතං 

මග් ගඤාණං, මග් ගඤාණපදට් ඨානඤ් ච සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං ‘‘මහානබොධී’’ති 

වුච් චතීති. කඤයයධම්කමසු සබ්කෙසූති එනතන සන් තානරතබ් බානං සත් තානං 
අභිඤ් නඤයයපරිඤ් නඤයයපහාතබ් බභානවතබ් බසච් ඡිකාතබ් නබ 

ෙන් ධායතනධාතුසච් චින් ද්රියපටිච් චසමුප් පාදසතිපට් ඨානාදිනභනද කුසලාදිනභනද 

ච සබ් බධම් නම දස් නසති. පවත්තිත්ථ යථාරුචීති එනතන 

පටිනවධපච් චනවක් ෙණපුබ් බඞ් ගමනදසනාඤාණප් පවත් තිදීපනනන 

පනයොජනසම් පත් තිං දස් නසති. සබ් බධම් මානඤ් හි පටිනවධඤාණං 

නබොධිපල් ලඞ් නක අනහොසි. මග් ගඤාණනමව හි තන් ති. 
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පටුන 

පච් චනවක් ෙණඤාණඤ් ච විනසනසන රතනඝරසත් තානහ අනහොසි. එවං 
පටිවිද් ධපච් චනවක් ඛිතානං ධම් මානං ධම් මචක් කප් පවත් තනාදීසු නදසනාඤාණං 

අනහොසි, විනසනසන ච පණ් ඩුකම් බලසිලායං සත් තප් පකරණනදසනායන් ති. 

නදසනාඤානණන ච නදනසන් නතො භගවා සත් නතසු හිතපටිපත් තිං පටිපජ් ජතීති. 

එනතන සබ් නබන අත් තහිතපටිපත් තිං පරහිතපටිපත් තිඤ් ච දස් නසති. 

මහානබොධිදස් සනනන හි අත් තහිතපටිපත් ති, ඉතනරහිපි පරහිතපටිපත් ති 

දස් සිතාති. නතන අත් තහිතපටිපන් නාදීසු චතූසු පුග් ගනලසු භගවනතො 

චතුත් ථපුග් ගලභාවං දස් නසති, නතන ච අනුත් තරදක් ඛිනණයයභාවං 

නිරතිසයපණාමාරහභාවඤ් ච අත් තනනො ච කිරියාය නෙත් තඞ් ගතභාවං දස් නසති. 

එත් ථ ච ෙරුණාගහනණන නලොකිනයසු 

මහග් ගතභාවප් පත් තාසාධාරණගුණදීපනනතො සබ් බනලොකියගුණසම් පත් ති 

භගවනතො දස් සිතා නහොති, පඤ්ඤාගහනණනපි 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණපදට් ඨානමග් ගඤාණදීපනනතො 

සබ් බනලොකුත් තරගුණසම් පත් ති. කරුණාවචනනන ච උපගමනං 

නිරුපක් කිනලසං, පඤ ්ඤාවචනනන අපගමනං දස් නසති. උපගමනං 

දස් නසන් නතො ච නලොනක සඤ් ජාතසංවඩ් ඪභාවං දස් නසති, අපගමනං 

දස් නසන් නතො නලොනකන අනුපලිත් තතං. ‘‘කරුණා විය සත් නතසූ’’ති ච 

නලොකසමඤ් ඤානුරූපං භගවනතො පවත් තිං දස් නසති, ‘‘නඤයයධම් නමසු 

සබ් නබසු යථාරුචි පඤ් ඤා පවත් තිත් ථා’’ති එනතන සමඤ් ඤාය අනතිධාවනං. 

සබ් බධම් මසභාවානවනබොනධ හි සති සමඤ් ඤං අතිධාවිත් වා ‘‘සත් නතො ජීනවො 

අත් ථී’’ති පරාමසනං නහොතීති. සබ් නබසඤ් ච බුද් ධගුණානං කරුණා ආදි 

තන් නිදානභාවනතො, පඤ ්ඤා පරිනයොසානං තනතො උත් තරිකරණීයාභාවනතො. 

ආදිපරිනයොසානදස් සනනන ච සබ් නබ බුද් ධගුණා දස ්සිතාව නහොන් ති. 
කරුණාගහනණන ච සීලක් ෙන් ධපුබ් බඞ් ගනමො සමාධික් ෙන් නධො දස් සිනතො 

නහොති. කරුණානිදානඤ් හි සීලං තනතො පාණාතිපාතාදිවිරතිප් පවත් තිනතො තස් සා 

ච ඣානත් තයසම් පනයොගනතො. පඤ් ඤාවචනනන පඤ් ඤාක් ෙන් නධො. සීලඤ් ච 

සබ් බබුද් ධගුණානං ආදි, සමාධි මජ් ඣං, පඤ ්ඤා පරිනයොසානන් ති එවම් පි 

ආදිමජ් ඣපරිනයොසානකලයාණා සබ් නබ බුද් ධගුණා දස් සිතා නහොන් ති. 

2. එවං සඞ් නෙනපන සබ් බබුද් ධගුනණහි භගවන් තං නථොනමත් වා යස් සා 

සංවණ් ණනං කත් තුකානමො, තාය අභිධම් මනදසනාය අඤ් නඤහි අසාධාරණාය 

නථොනමතුං ‘‘දයාය ොයා’’තිආදිමාහ. තස් සා පන නදසනාය නිදානඤ් ච 

සමුට් ඨානඤ් ච දස් නසතුං ‘‘දයාය ොයා’’තිආදි වුත් තං. නිදානඤ් ච දුවිධං 

අබ් භන් තරං බාහිරඤ් චාති. අබ් භන් තරං කරුණා, බාහිරං නදසකාලාදි. 

සමුට් ඨානං නදසනාපඤ් ඤා. තත් ථ අබ් භන් තරනිදානං දස් නසන් නතො ‘‘දයාය
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ොය සත්කෙසු, සමුස්සාහිෙමානකසො’’ති ආහ. තත් ථ දයාති කරුණා 

අධිප් නපතා. තාය හි සමුස් සාහිනතො අභිධම් මකථාමග් ගං සම් පවත් තයීති. ොයාති 

අයං ෙ-සද් නදො පුබ් නබ වුත් තස් ස පටිනිද් නදනසො නහොති. 

පුරිමගාථාය ච පධානභානවන පඤ් ඤා නිද් දිට් ඨා, තබ් බිනසසනභානවන 

කරුණා. සා හි තස් සා නිදස් සනභූතා අප් පධානා තං විනසනසත් වා විනිවත් තා, 

තස් මා ‘‘තායා’’ති පටිනිද් නදසං නාරහති. යා ච පධානභූතා පඤ් ඤා, සා 

නදසනාය සමුට් ඨානං, න සමුස ්සාහිනීති තස් සා ච පටිනිද් නදනසො න යුත් නතොති? 

පඤ ්ඤාය තාව පටිනිද් නදනසො න යුත් නතොති සුවුත් තනමතං, කරුණාය පන 

පටිනිද් නදනසො නනො න යුත් නතො ‘‘දයාය තායා’’ති ද් වින් නං පදානං 

සමානාධිකරණභාවනතො. සමානාධිකරණානඤ් හි ද් වින් නං පදානං 

රූපක් ෙන් ධාදීනං විය විනසසනවිනසසිතබ් බභානවො නහොති. රූප-සද් නදො හි 

අඤ ්ඤක් ෙන් ධනිවත් තනත් ථං වුච් චමානනො විනසසනං නහොති, ෙන් ධ-සද් නදො ච 

නිවත් නතතබ් බගනහතබ් බසාධාරණවචනභාවනතො විනසසිතබ් නබො, එවමධාපි 

‘‘දයාය තායා’’ති ද් වින් නං පදානං එකවිභත් තියුත් තානං 

සමානාධිකරණභාවනතො විනසසනවිනසසිතබ් බභානවො නහොති. තත් ථ දයා 

සමුස් සාහිනීති පධානා, නිවත් නතතබ් බගනහතබ් බසාධාරණවචනඤ් චිදං. තස ්මා 

‘‘දයායා’’ති විනසසිතබ් බවචනනමතං, තස් ස ච යථා විනසසනං නහොති 

‘‘තායා’’ති ඉදං වචනං, තථා තස් ස පටිනිද් නදසභානවො නයොනජතබ් නබො. න හි 

පඤ ්ඤාපටිනිද් නදසභානව දයාවිනසසනං ත-සද් නදො නහොති, 

කරුණාපටිනිද් නදසභානව ච නහොතීති. පධානඤ් ච පඤ් ඤං වජ් නජත් වා 

‘‘දයායා’’ති එනතන සම් බජ් ඣමානනො ‘‘තායා’’ති අයං ත-සද් නදො අප් පධානාය 

කරුණාය පටිනිද් නදනසො භවිතුමරහති. අයනමත් ථ අත් නථො – යාය දයාය 

සමුස් සාහිනතො, න සා යා කාචි, සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණස ්ස පන නිදස් සනභූතා 

මහාකරුණා, තාය සමුස් සාහිනතොති. 

කථං පන කරුණා ‘‘දයා’’ති ඤාතබ් බා, නනු වුත් තං ‘‘දයාපන් නනො’’ති 

එතස ්ස අට්ඨෙථායං (දී. නි. අට් ඨ. 1.8) ‘‘නමත් තචිත් තතං ආපන් නනො’’ති, 

තස් මා දයා නමත් තාති යුජ් නජයය, න කරුණාති? යදි එවං ‘‘අදයාපන් නනො’’ති 

එතස ්ස අට් ඨකථායං ‘‘නික් කරුණතං ආපන් නනො’’ති වුත් තන් ති දයා නමත් තාති 

ච න යුජ් නජයය, තස් මා දයා-සද් නදො යත් ථ යත් ථ පවත් තති, තත් ථ තත් ථ 

අධිප් පායවනසන නයොනජතබ් නබො. දයා-සද් නදො හි අනුරක් ෙණත් ථං 
අන් නතොනීතං කත් වා පවත් තමානනො නමත් තාය ච කරුණාය ච පවත් තතීති නනො 

න යුජ් ජති. එවඤ ්හි අට් ඨකථානං අවිනරොනධො නහොතීති. කරුණා ච නදසනාය 

නිදානභානවන වුත් තා, න නමත් තා ‘‘අච් චන් තනමව හි තං සමයං භගවා 

කරුණාවිහානරන විහාසී’’ති (දී. නි. අට් ඨ. 1.1; ම. නි. අට් ඨ. 1.1 
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මූලපරියායසුත් තවණ් ණනා; සං. නි. අට් ඨ. 1.1.1; අ. නි. අට් ඨ. 1.1.1) එවමාදීසු, 

තස් මා ඉධ කරුණාව දයාවචනනන ගහිතාති නවදිතබ් බා. සා හි සමුස් සාහිනී, න 

නමත් තා, නමත් තා පන පඤ් ඤාගතිකපවත් තිනී නහොතීති. 

‘‘සත් නතසූ’’ති කස් මා එවං වුත් තං, නනු ‘‘තායා’’ති එනතන වචනනන 

සත් තවිසයා කරුණා ගහිතාති? නනො න ගහිතා, පුරිමගාථාය පන ‘‘සත් නතසු 

කරුණා යථාරුචි පවත් තිත් ථා’’ති සප් පනදසසත් තවිසයා නිප් පනදසසත් තවිසයා 

ච සබ් බා වුත් තා, ඉධ පන නිප් පනදසසත් තවිසයතං ගනහතුං ‘‘සත් නතසූ’’ති 

නිප් පනදසසත් තවිසයභූතා දස් සිතා. නතන සබ් බසත් තවිසයාය කරුණාය 

සමුස් සාහිනතො අභිධම් මකථාමග් ගං නදවානං සම් පවත් තයි, න නදවවිසයාය එව, 

තස් මා සබ් බසත් තහිතත් ථං අභිධම් මකථාමග් ගං නදවානං සම් පවත් තයි, න 

නදවානංනයව අත් ථායාති අයමත් නථො දස් සිනතොව නහොති. අථ වා ‘‘සත් නතසූ’’ති 

ඉදං න දයාය ආලම් බනනිදස් සනං, සමුස ්සාහනවිසනයො පන එනතන දස් සිනතො. 
අභිධම් මකථාමග් ගප් පවත් තනත් ථඤ ්හි භගවා කරුණාය න නදනවසුනයව 

සමුස් සාහිනතො, සබ් බනබොධනනනයයසු පන සත් නතසු සමුස් සාහිනතො සබ් නබසං 

අත් ථාය පවත් තත් තා, තස් මා සත්කෙසු සමුස්සාහිෙමානකසොති සත් නතසු 
විසයභූනතසු නිමත් තභූනතසු වා සමුස් සාහිතමානනසො උනයයොජිතචිත් නතොති 

අත් නථො දට් ඨබ් නබො. 

එවං අබ් භන් තරනිදානං දස් නසත් වා බාහිරනිදානං දස් නසන් නතො 

‘‘පාටිහීරාවසානම්හී’’තිආදිමාහ. තත් ථ යස් මං කානල භගවතා 

අභිධම් මකථාමග් නගො පවත් තිනතො, තං දස් නසතුං ‘‘පාටිහීරාවසානම්හි 

වසන්කෙො’’ති වුත් තං. ‘‘අවසානම් හි වසන් නතො තිදසාලනය’’ති වචනනතො 

යස් සාවසානම් හි තිදසාලනය වසි, තං කණ් ඩම් බමූනල කතං යමකපාටිහාරියං 

ඉධ ‘‘පාටිහීර’’න් ති වුත් තං, න නබොධිමූලාදීසු කතං පාටිහාරියං, නාපි 

ආනදසනානුසාසනිනයොති විඤ් ඤායති, පාකටත් තා ච ආසන් නත් තා ච තනදව 

ගහිතන් ති දට් ඨබ් බං. පාටිහාරියපදස් ස වචනත් ථං (උදා. අට් ඨ. 1; ඉතිවු. අට් ඨ. 

නිදානවණ් ණනා) ‘‘පටිපක් ෙහරණනතො රාගාදිකිනලසාපනයනනතො 

පාටිහාරිය’’න් ති වදන් ති, භගවනතො පන පටිපක් ො රාගාදනයො න සන් ති නය 

හරිතබ් බා. පුථුජ් ජනානම් පි හි විගතුපක් කිනලනස අට් ඨඞ් ගගුණසමන් නාගනත 

චිත් නත හතපටිපක් නෙ ඉද් ධිවිධං පවත් තති, තස් මා තත් ථ පවත් තනවොහානරන ච 

න සක් කා ඉධ ‘‘පාටිහාරිය’’න් ති වත් තුං. සනච පන මහාකාරුණිකස් ස 

භගවනතො නවනනයයගතා ච කිනලසා පටිපක් ො, නතසං හරණනතො 

‘‘පාටිොරිය’’න් ති වුත් තං, එවං සති යුත් තනමතං. අථ වා භගවනතො ච සාසනස ්ස 

ච පටිපක් ො තිත් ථියා, නතසං හරණනතො පාටිහාරියං. නත හි දිට් ඨිහරණවනසන 
දිට් ඨිප් පකාසනන අසමත් ථභානවන ච ඉද් ධිආනදසනානුසාසනීහි හරිතා අපනීතා 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

නහොන් තීති. අථ වා පටීති අයං සද් නදො ‘‘පච් ඡා’’ති එතස් ස අත් ථං නබොනධති 

‘‘තස් මං පටිපවිට් ඨම් හි, අඤ ්නඤො ආගඤ් ඡි බ්රාහ් මනණො’’තිආදීසු (සු. නි. 985; 

චූළනි. පාරායනවග් ග, වත් ථුගාථා 4) විය, තස් මා සමාහිනත චිත් නත 
විගතුපක් කිනලනස ච කතකිච් නචන පච් ඡා හරිතබ් බං පවත් නතතබ් බන් ති 

පටිහාරියං, අත් තනනො වා උපක් කිනලනසසු චතුත් ථජ් ඣානමග් නගහි හරිනතසු 

පච් ඡා හරණං පටිහාරියං, ඉද් ධිආනදසනානුසාසනිනයො ච විගතුපක් කිනලනසන 

කතකිච් නචන ච සත් තහිතත් ථං පුන පවත් නතතබ් බා, හරිනතසු ච අත් තනනො 
උපක් කිනලනසසු පරසත් තානං උපක් කිනලසහරණානි නහොන් තීති පටිහාරියානි 

භවන් ති, පටිහාරියනමව පාටිොරියං. පටිහාරිනය වා 

ඉද් ධිආනදසනානුසාසනිසමුදානය භවං එනකකං පාටිොරියන් ති වුච් චති. 

පටිහාරියං වා චතුත් ථජ් ඣානං මග් නගො ච පටිපක් ෙහරණනතො, තත් ථ ජාතං, 

තස් මං වා නිමත් තභූනත, තනතො වා ආගතන් ති පාටිොරියං. පාටිහාරියනමව ඉධ 

‘‘පාටිහීර’’න් ති වුත් තං. අවසානම්හි වසන්කෙොති එනතහි කාලං නිදස් නසති. 

පාටිහීරකරණාවසානනන හි තිදසාලයවානසන ච පරිච් ඡින් නනො 

අභිධම් මකථාමග් ගප් පවත් තනස් ස කානලොති. තිදසාලකයති නදසං නිදස් නසති. 
නසො හි අභිධම් මකථාමග් ගප් පවත් තනස ්ස නදනසො තත් ථ වසන් නතන 

පවත් තිතත් තාති. 

3. තත් ථාපි නදසවිනසසදස් සනත් ථං ‘‘පාරිච්ඡත්ෙෙමූලම්හී’’තිආදි වුත් තං. 

යුගන්ධකරති සීතපබ් බනතස් නවනකො ද් නවචත් තාලීසනයොජනසහස් සුබ් නබනධො, 

ආදිච් නචො ච තදුබ් නබධමග් ගචාරී, නසො සති සම් භනව යථා යුගන් ධනර 

නසොනභයය, එවං නසොභමානනො නිසින් නනොති අත් නථො. 

4-5. ඉදානි පුග් ගනල ධම් මපටිග් ගාහනක අපදිසන් නතො 

‘‘චක්ෙවාළසෙස්කසහී’’තිආදිමාහ. සබ්ෙකසොති සමන් තනතො ආගම් ම සබ් නබහි 

දිසාභානගහි, සන් නිනවසවනසන වා සමන් තනතො සන් නිවිට් නඨහි දසහි 

චක් කවාළසහස ්නසහීති අධිප් පානයො, න සබ් බනසො චක් කවාළසහස් නසහි දසහි 

දසහීති. එවං සති චත් තාලීසචක් කවාළසහස් නසහි අධිනකහි වා ආගමනං වුත් තං 

සියා, න නචතං අධිප් නපතන් ති. සමන් තනතො සන් නිසින් නනනාති වා 

නයොනජතබ් බං. සමං, සම් මා වා නිසින් නනන සන්නිසින්කනන, අඤ් ඤමඤ් ඤං 
අබයාබානධත් වා භගවති ගාරවං කත් වා නසොතං ඔදහිත් වා නිසජ් ජනදොනස 

වජ් ජිතබ් නබ වජ් නජත් වා නිසින් නනනාති අත් නථො. මාතරං පමුෙං කත් වා 

සන් නිසින් නනන නදවානං ගනණන පරිවාරිනතොති වා, මාතරං පමුෙං කත් වා 

අභිධම් මකථාමග් ගං සම් පවත් තයීති වා නයොජනා කාතබ් බා. 
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 8 

පටුන 

ඉදානි නදසනාය සමුට් ඨානං දස් නසන් නතො ‘‘ෙස්සා පඤ්ඤාය කෙජසා’’ති 

ආහ. යා සා ආදිම් හි කරුණාය උපමතා සබ් බනඤයයධම් මානං 

යථාසභාවජානනසමත් ථා, නතසං නදනසතබ් බප් පකාරජානනසමත් ථා, 

නබොනධතබ් බපුග් ගලානං ආසයාධිමුත් තියාදිවිභාවනසමත් ථා ච පඤ් ඤා, තස් සා 

ච යථාවුත් තබලනයොගනතොති අත් නථො. නතන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණනමව 

අභිධම් මකථාය සමුට් ඨානභානව සමත් ථං, නාඤ ්ඤන් ති ඉමමත් ථං දීනපන් නතො 

අභිධම් මකථාය අසාධාරණභාවං දස් නසති. මග්කගොති උපානයො. 

ෙන් ධායතනාදීනං කුසලාදීනඤ් ච ධම් මානං අවනබොධස් ස, 

සච් චප් පටිනවධස් නසව වා උපායභාවනතො ‘‘අභිධම්මෙථාමග්කගො’’ති වුත් නතො. 

පබන් නධො වා ‘‘මග් නගො’’ති වුච් චති. නසො හි දීඝත් තා මග් නගො වියාති මග්කගො, 

තස් මා අභිධම් මකථාපබන් නධො ‘‘අභිධම්මෙථාමග්කගො’’ති වුත් නතො. කදවානං

ගකණන පරිවාරිකෙොති වත් වා පුන කදවානන් ති වචනං නතසං ගහණසමත් ථතං 

දීනපති. න හි අසමත් ථානං භගවා නදනසතීති. 

6. එවං කරුණාපඤ් ඤාමුනෙහි ගුනණහි භගවනතො 
අභිධම් මකථාමග් ගප් පවත් තනනන ච හිතප් පටිපත් තියා පරමපණාමාරහතං 

දස් නසත් වා ඉදානි අධිප් නපතං පණාමං කනරොන් නතො ආහ ‘‘ෙස්ස පාකද

නමස්සිත්වා’’ති. භගවනතො නථොමනනනනව ච ධම් මස් ස ස් වාක් ොතතා සඞ් ඝස් ස 

ච සුප් පටිපන් නතා දස් සිතා නහොති තප් පභවස් ස අනඤ් ඤථාභාවනතො, තස් මා 

පණාමාරහං තඤ් ච රතනද් වයං පණමන් නතො ‘‘සද්ධම්මඤ්චස්ස…කප.… 

චඤ්ජලි’’න් ති ආහ. තත් ථ යස් මා බුද් නධො ‘‘සනදවනක නලොනක තථාගනතො 

වන් දනීනයො’’ති, සඞ් නඝො ච ‘‘සුප් පටිපන් නනො…නප.… අඤ් ජලිකරණීනයො’’ති 

(අ. නි. 6.10) වුත් නතො, තස් මා ‘‘ෙස්ස පාකද නමස්සිත්වා, ෙත්වා සඞ්ඝස්ස

චඤ්ජලි’’න් ති වුත් තං. ධම් නමො පන ස් වාක් ොතතාදිගුණයුත් නතො 

තථානුස ්සරනණන පූනජතබ් නබො නහොති ‘‘තනමව ධම් මං සක් කත් වා ගරුංකත් වා 

උපනිස ්සාය විහනරයය’’න් ති (සං. නි. 1.173; අ. නි. 4.21) වචනනතො, 

කායවාචාචිත් නතහි සබ් බථා පූනජතබ් නබො, තස් මා ‘‘සද්ධම්මඤ්චස්ස 

පූකජත්වා’’ති වුත් තං. සිරීමකෙොති එත් ථ සිරීති පඤ් ඤාපුඤ ්ඤානං අධිවචනන් ති 

වදන් ති. අථ වා පුඤ් ඤනිබ් බත් තා සරීරනසොභග් ගාදිසම් පත් ති කතපුඤ් නඤ 

නිස ්සයති, කතපුඤ් නඤහි වා නිස ්සීයතීති ‘‘සිරී’’ති වුච් චති, සා ච අතිසයවතී 

භගවනතො අත් ථීති සිරීමා, භගවා, තස් ස සිරීමකෙො. 

7. නිපච්චොරස්සාති පණාමකිරියාය. ආනුභාකවනාති බනලන. 

කසොකසත්වාති සුක් ොනපත් වා අන් තරධානපත් වා අත් ථං පකාසයිස් සාමීති 

සම් බන් නධො. අන්ෙරාකයති අත් ථප් පකාසනස් ස උපඝාතනක. අකසසකෙොති 

නිස ්නසනස සකනල. 
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 9 

පටුන 

8. ඉදානි අභිධම් මස ්ස ගම් භීරත් ථත් තා අත් ථප් පකාසනස ්ස දුක් කරභාවං 

දීනපතුං ‘‘විසුද්ධාචාරසීකලනා’’තිආදිනා අභියාචනං දස් නසති. 

ථුල් ලච් චයාදිවිසුද් ධියා විසුද්ධාචාකරො, පාරාජිකසඞ් ඝාදිනසසවිසුද් ධියා 

විසුද්ධසීකලො. චාරිත් තවාරිත් තවිසුද් ධියා වා විසුද්ධාචාරසීකලො, නතන. 

සක්ෙච්චන් ති චිත් තිං කත් වා. අභියාචිකෙොති අභිමුෙං යාචිනතො. නතන අනාදරියං 

අත් ථප් පකාසනන කාතුං අසක් කුනණයයං දස් නසති. 

9. ඉදානි යස් ස අත් ථං පකානසතුකානමො, තං දස් නසතුං ‘‘යං

කදවකදකවො’’තිආදිමාහ. තත් ථ යන් ති අභිධම් මං. කදවකදකවොති 

විසුද් ධිසම් මුතිඋපපත් තිනදවානං නදනවො. නලොනක හි නය ‘‘සරණං 

පරායණ’’න් ති ගන් තබ් බා ගතිභූතා, නත ‘‘නදවා’’ති වුච් චන් ති, භගවා ච 

සබ් බනදවානං ගතිභූනතොති. නයකෙොති සඞ් නෙපනතො. සමාචික්ඛීති සම් මා 

ආචික් ඛි යථා නථනරො බුජ් ඣති. නවනනයයසත් නත විනනතීති විනායකෙො, 

නායකවිරහිනතො වා, සයම් භූති අත් නථො. 

10-12. යඤ්චාති යඤ් ච අභිධම් මං භික් ඛූනං පයිරුදාහාසීති සම් බන් නධො. 

පයිරුදාොසීති කනථසි. ඉතීති ඉමනා අනුක් කනමන. ‘‘නයො ධාරිනතො’’ති යන් ති 

උපනයොගවනසන වුත් නතො යං-සද් නදො ධාරිකෙොති පච් චත් නතන 

සම් බජ් ඣමානනො පච් චත් තවනසන පරිණමති, තස් මා නයො ධාරිනතො, නයො ච 

සඞ් ගීනතො, තස් ස අත් ථං පකාසයිස් සාමීති නයොජනා කාතබ් බා. නවනදන 

පඤ ්ඤාය ඊහති පවත් තතීති කවකදකෙො, නතන මුනිනා. අභිණ්ෙකසොති බහුනසො. 

අභිධම්මස්සාති එතං ‘‘අත් ථං පකාසයිස් සාමී’’ති එනතන නයොනජතබ් බං. ඉදානි 

නයො අත් ථප් පකාසනස් ස නිස ්සනයො, තං දස් නසතුං ‘‘ආදිකෙො’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

ආදිකෙොති ආදිම් හි පඨමසඞ් ගීතියං. 

13. යා අට් ඨකථා සඞ් ගීතා, කස ්ස පන සා අට් ඨකථාති? අඤ ්ඤස ්ස 

වුත් තස ්ස අභාවා ‘‘යස් ස අත් ථං පකාසයිස් සාමී’’ති වුත් තං, අධිකාරවනසන 

‘‘තස ්ස අභිධම් මස් සා’’ති විඤ ්ඤායති. සඞ්ගීොති අත් ථං පකානසතුං 

යුත් තට් ඨානන ‘‘අයං එතස් ස අත් නථො, අයං එතස් ස අත් නථො’’ති සඞ් ගනහත් වා 

වුත් තා, පච් ඡාපි ච දුතියතතියසඞ් ගීතීසු අනුසඞ්ගීො. 

14-16. අභිසඞ්ඛොති රචිතා. ෙකෙොති අට් ඨකථානතො. ෙන්තිනයානුගන් ති 

තන් තිගතිං අනුගතං. භාසන් ති මාගධභාසං. නිොයන්ෙරලද්ධීහීති 

අන් තරන් තරා අනුප් පනවසිතාහි. අසම්මිස්සන් ති අනවොකිණ් ණං. අනාකුලන් ති 

සනිකානයපි අනාවිලං පරිච් ඡින් නං. අසම් මස් නසො අනාකුනලො ච නයො 

මහාවිහාරවාසීනං අත් ථවිනිච් ඡනයො, තං දීපයන් නතො අත් ථං පකාසයිස් සාමීති. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

එනතන තිපිටෙචූළනාගත්කථරාදීහි වුත් නතො නථරවානදොපි සඞ් ගහිනතො නහොති. 

අථ වා තම් බපණ් ණිභාසං අපනනත් වා මාගධභාසඤ් ච ආනරොනපත් වා 
පකාසියමානනො නයො අභිධම් මස ්ස අත් නථො අසම් මස් නසො අනාකුනලොනයව ච 

නහොති මහාවිහාරවාසීනඤ් ච විනිච් ඡයභූනතො, තං අත් ථං ‘‘එනසො 

මහාවිහාරවාසීනං විනිච් ඡනයො’’ති දීපයන් නතො පකාසයිස් සාම. 

තප් පකාසනනනනව හි නසො තථා දීපිනතො නහොතීති. 

17. කෙොසයන්කෙො විචක්ඛකණති විචක් ෙනණ නතොසයන් නතො ගනහතබ් බං 

ගනහත් වානාති එවං නයොනජත් වා ‘‘ගනහතබ් බට් ඨානනනයව ගහිතං සුට් ඨු 

කත’’න් ති එවං නතොසයන් නතොති අත් ථං වදන් ති. එවං සති 

ගනහතබ් බග් ගහනණනනව නතොසනං කතං, න අඤ් නඤන 

අත් ථප් පකාසනනනාති එතං ආපජ් නජයය. නතොසයන් නතො අත් ථං 
පකාසයිස ්සාමීති එවං පන නයොජනාය සති ගනහතබ් බග් ගහණං අඤ් ඤඤ් ච 

සබ් බං අත් ථප් පකාසනං නහොතීති සබ් නබන නතන නතොසනං කතං නහොති, තස් මා 

නතොසයන් නතො අත් ථං පකාසයිස් සාමීති යුත් තරූපා. 

18-20. ඉදානි යං අත් ථප් පකාසනං කත් තුකානමො, තස් ස මහත් තං පරිහරිතුං 

‘‘ෙම්මට්ඨානානී’’තිආදිමාහ. අත්ථවණ්ණනන් ති එත් ථ වණ් ණනා නාම 

විවරිත් වා විත් ථානරත් වා වචනං. ඉතීති ‘‘අපනනත් වා තනතො භාස’’න් ති 

එවමාදිනා යථාදස් සිතප් පකානරන. ඉති නසොතූනං උස් සාහුප් පාදනස් ස නහතුං 

දස් නසති. අභිධම්මෙථන් ති අභිධම් මට් ඨකථං. නිසාකමථාති සුණාථ. ඉදානි 

අවස් සං අයං නසොතබ් බානයවාති දළ් හං උස් සානහන් නතො ආහ ‘‘දුල්ලභාහිඅයං

ෙථා’’ති. 

වීසතිගාථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිදානෙථාවණ්ණනා 

අට් ඨසාලිනිං තාව වණ් නණන් නතහි ආචරිනයහි තස් සා සන් නිනවනසො 

විභානවතබ් නබො. තස් මා ඉදං වුච් චති – 

‘‘වචනත් නථො පරිච් නඡනදො, සන් නිනවනසො ච පාළියා; 

සාගනරහි තථා චින් තා, නදසනාහි ගම් භීරතා. 

‘‘නදසනාය සරීරස් ස, පවත් තිග් ගහණං තථා; 

නථරස ්ස වාචනාමග් ග-තප් පභාවිතතාපි ච. 
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‘‘පටිනවධා තථා බුද් ධ-වචනාදීහි ආදිනතො; 

ආභිධම් මකභාවස් ස, සාධනං සබ් බදස් සිනනො. 

‘‘විනනයනාථ නගොසිඞ් ග-සුත් නතන ච මනහසිනා; 

භාසිතත් තස ්ස සංසිද් ධි, නිදානනන ච දීපිතා. 

‘‘පකානසත් වා ඉමං සබ් බං, පටිඤ ්ඤාතකථා කතා; 

අට් ඨසාලිනියා එතං, සන් නිනවසං විභාවනය’’ති. 

වචනත් ථවිජානනනන විදිතාභිධම් මසාමඤ් ඤත් ථස් ස අභිධම් මකථා 
වුච් චමානා නසොනභයයාති අභිධම් මපරිජානනනමව ආදිම් හි යුත් තරූපන් ති 

තදත් ථං පුච් ඡති ‘‘ෙත්ථ කෙනට්කඨන අභිධම්කමො’’ති. තත් ථ ෙත්ථාති 

‘‘අභිධම් මස ්ස අත් ථං පකාසයිස් සාමී’’ති යදිදං වුත් තං, තස් මං. ‘‘යස් ස අත් ථං 

පකාසයිස ්සාමී’’ති පටිඤ් ඤාතං, නසො අභිධම් නමො නකනට් නඨන අභිධම් නමොති 

අත් නථො. ෙත්ථාති වා ‘‘අභිධම් මකථ’’න් ති එතස ්මං වචනන නයො අභිධම් නමො 

වුත් නතො, නසො නකනට් නඨන අභිධම් නමොති අත් නථො. 

ධම්මාතිකරෙධම්මවිකසසට්කඨනාති එත් ථ ධම් නමො අතිනරනකො 

ධම් මාතිනරනකො, සුත් තන් තාධිකා පාළීති අත් නථො. ධම් නමො විනසනසො 

ධම් මවිනසනසො ධම් මාතිසනයො, විචිත් තා පාළීති අත් නථො, 

ධම් මාතිනරකධම් මවිනසසා එව අත් නථො ධම්මාතිකරෙධම්මවිකසසට්කඨො. 
ද් වින් නම් පි අත් ථානං අභිධම් මසද් දස ්ස අත් ථභානවන සාමඤ් ඤනතො 

එකවචනනිද් නදනසො කනතො. ෙස්මාති යස් මා ‘‘අභික් කමන් ති, 

අභික් කන් තවණ් ණා’’තිආදීසු විය අතිනරකවිනසසට් ඨදීපනකො අභිසද් නදො, තස් මා 

අයම් පි ධම් නමො ධම් මාතිනරකධම් මවිනසසට් නඨන ‘‘අභිධම් නමො’’ති වුච් චතීති 

සම් බන් නධො. 

තත් ථ සියා – ‘‘අභික් කමන් ති, අභික් කන් තවණ් ණා’’ති එත් ථ ධාතුසද් දස් ස 
පුරනතො පයුජ් ජමානනො අභිසද් නදො කිරියාය අතිනරකවිනසසභාවදීපනකො නහොතීති 

යුත් තං උපසග් ගභාවනතො, ධම් මසද් නදො පන න ධාතුසද් නදොති එතස් මා පුරනතො 

අභිසද් නදො පනයොගනමව නාරහති. අථාපි පයුජ් නජයය, කිරියාවිනසසකා 

උපසග් ගා, න ච ධම් නමො කිරියාති ධම් මස් ස අතිනරකවිනසසභාවදීපනං න 

යුත් තන් ති? නනො න යුත් තං. අඤ ්ඤස ්සපි හි උපසග් ගස් ස අධාතුසද් දා පුරනතො 
පයුජ් ජමානස ්ස අකිරියායපි අතිනරකවිනසසභාවදීපකස් ස දස් සනනතොති 

එතමත් ථං විභානවතුං අතිඡත් තාදිඋදාහරණං දස් නසන් නතො ආහ ‘‘යථා’’තිආදි. 

එවකමවාති යථා ඡත් තාතිනරකඡත් තවිනසසාදිඅත් නථන අතිඡත් තාදනයො 
නහොන් ති අතිසද් දස ්ස උපසග් ගස් ස අධාතුසද් දස් සපි පුරනතො පයුජ් ජමානස් ස 

අකිරියාය ච තබ් භාවදීපකත් තා, එවමයම් පි ධම් නමො 
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ධම් මාතිනරකධම් මවිනසසට් නඨන ‘‘අභිධම්කමො’’ති වුච් චති අභි-සද් දස් ස 

උපසග් ගස ්ස අධාතුසද් දස් සපි පුරනතො පයුජ් ජමානස් ස අකිරියාය ච 

තබ් භාවදීපකත් තාති අධිප් පානයො. 

එෙකදකසකනව විභත්ොති ‘‘කතනම ච, භික් ෙනව, පඤ් චක් ෙන් ධා? 

රූපක් ෙන් නධො…නප.… විඤ ්ඤාණක් ෙන් නධො. කතනමො ච, භික් ෙනව, 

රූපක් ෙන් නධො? යං කිඤ් චි රූපං අතීතා…නප.… සන් තිනක වා, අයං වුච් චති 

රූපක් ෙන් නධො’’තිඑවමාදිනා (සං. නි. 3.48; විභ. 2) 

උද් නදසනිද් නදසමත් නතනනව විභත් තා, ‘‘තත් ථ කතමං රූපං 

අතීත’’න් තිඑවමාදිනා (විභ. 3) පටිනිද් නදසස් ස අභිධම් මභාජනීයස් ස 

පඤ ්හපුච් ඡකස ්ස ච අභාවා න නිප් පනදනසන. අභිධම් මං පත් වා පන…නප.… 

නිප් පනදසනතොව විභත් තා, තස් මා අයම් පි ධම් නමො 

ධම් මාතිනරකධම් මවිනසසට් නඨන ‘‘අභිධම්කමො’’ති වුච් චති නිප් පනදසානං 
තිණ් ණම් පි නයානං අතිනරකපාළිභාවනතො විනසසපාළිභාවනතො චාති 

අධිප් පානයො. සුත් තන් නත බාවීසතියා ඉන් ද්රියානං එකනතො අනාගතත් තා 

ඉන් ද්රියවිභඞ් නග සුත් තන් තභාජනීයං නත් ථි. ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ොරා 

සම් භවන් තී’’තිආදිනා පටිච් චසමුප් පානද තස් ස තස් ස පච් චයධම් මස ්ස 

පච් චයුප් පන් නධම් මානං පච් චයභානවො උද් දිට් නඨො, උද් දිට් ඨධම් මානඤ් ච 

කුසලාදිභානවො පුච් ඡිත් වා විස් සජ් නජතබ් නබො, න නචත් ථ ‘‘අවිජ් ජාසඞ් ොරා’’ති 

එවං වුත් නතො උද් නදනසො අත් ථීති පඤ් හපුච් ඡකං නත් ථි. සුත් තන් නත පඤ් ච 

සික් ොපදානි උද් දිට් ඨානි පාණාතිපාතා නවරමණීතිආදීනි. සා පන නවරමණී යදි 

සභාවකිච් චාදිවනසන විභජීනයයය, ‘‘ආරති විරතී’’තිආදිනා 

අභිධම් මභාජනීයනමව නහොති. අථාපි චිත් තුප් පාදවනසන විභජීනයයය, තථාපි 

අභිධම් මභාජනීයනමව නහොති. අඤ ්නඤො පන නවරමණීනං විභජිතබ් බප් පකානරො 

නත් ථි, නයන පකානරන සුත් තන් තභාජනීයං වත් තබ් බං සියා. තස් මා 

සික් ොපදවිභඞ් නග සුත් තන් තභාජනීයං නත් ථි. 

වචනත් ථනතො අභිධම් නම ඤානත පරිච් නඡදනතො ඤානපතුං ආහ 

‘‘පෙරණපරිච්කඡදකෙො’’තිආදි. ෙතිපයාව පඤ්ෙවාරා අවකසසාති 
ධම් මහදයවිභඞ් නග අනාගතා හුත් වා මහාධම් මහදනය ආගතා 

ධම් මහදයවිභඞ් ගවචනවනසන අවනසසා කතිපයාව පඤ් හවාරාති අත් නථො. 

එත් නථව සඞ් ගහිතාති ‘‘අපුබ්ෙං නත්ථී’’ති වුත් තං. අප්පමත්තිොව ෙන්ති

අවකසසාති ධම් මහදයවිභඞ් නග අනාගන් ත් වා මහාධම් මහදනය ආගතතන් තිනතො 

යදි පථවීආදීනං විත් ථාරකථා මහාධාතුකථා රූපකණ් ඩධාතුවිභඞ් ගාදීසු, අථ 
ධාතුකථාය විත් ථාරකථා ධාතුකථාය අනාගන් ත් වා මහාධාතුකථාය ආගතතන් ති 

අප් පමත් තිකාවාති අධිප් පානයො. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

යං පන වුත් තං ‘‘සාවකභාසිතත් තා ඡඩ් නඩථ න’’න් ති, තං 

බුද් ධභාසිතභාවදස් සනනන පටිනසනධතුං ‘‘සම්මාසම්බුද්කධො හී’’තිආදිමාහ. 

චතූසු පඤ්කෙසූති ‘‘උපලබ් භති නුපලබ් භතී’’ති පටිඤ් ඤාය ගහිතාය 

පටික් නෙපගහණත් ථං ‘‘නයො සච් චිකට් නඨො’’ති වුත් තං සච් චිකට් ඨං නිස ්සයං 

කත් වා උපාදාය පවත් තා ද් නවපි පඤ් චකා එනකො පඤ් නහො, ‘‘සබ් බත් ථා’’ති 

සරීරං සබ් බං වා නදසං උපාදාය පවත් තා එනකො, ‘‘සබ් බදා’’ති කාලමුපාදාය 

එනකො, ‘‘සබ් නබසූ’’ති යදි ෙන් ධායතනාදනයො ගහිතා, නත උපාදාය පවත් තා, 

අථ පන ‘‘නයො සච් චිකට් නඨො සබ් බත් ථ සබ් බදා’’ති එනතහි න නකොචි 

සච් චිකට් නඨො නදනසො කානලො වා අග් ගහිනතො අත් ථි, නත පන සාමඤ් ඤවනසන 

ගනහත් වා අනුනයොනගො කනතො, න නභදවනසනාති නභදවනසන ගනහත් වා 

අනුයුඤ් ජිතුං ‘‘සබ් නබසූ’’ති වුත් තා සච් චිකට් ඨනදසකාලප් පනදනස උපාදාය ච 

පවත් තා එනකොති එනතසු චතූසු. ද්වින්නං පඤ්චොනන් ති එත් ථ ‘‘පුග් ගනලො 

උපලබ් භති…නප.… මච් ඡා’’ති එකං, ‘‘පුග් ගනලො නුපලබ් භති…නප.… 

මච් ඡා’’ති (කථා. 18) එකං, ‘‘ත් වං නච පන මඤ් ඤසි…නප.… ඉදං නත 

මච් ඡා’’ති (කථා. 3) එකං, ‘‘එනස නච දුන් නිග් ගහිනත…නප.… ඉදං නත 

මච් ඡා’’ති එකං, ‘‘න නහවං නිග් ගනහතබ් නබ, නතන හි යං 

නිග් ගණ් හාසි…නප.… සුකතා පටිපාදනා’’ති (කථා. 10) එකන් ති එවං 

නිග් ගහකරණං, පටිකම් මකරණං, නිග් ගහස් ස සුනිග් ගහභාවං ඉච් ඡනතො 

පටිඤ ්ඤාඨපනනන පටිකම් මනවඨනං, පටිකම් මස ්ස දුප් පටිකම් මභාවං ඉච් ඡනතො 

තංනිදස් සනනන නිග් ගහස් ස දුන් නිග් ගහභාවදස් සනනන නිග් ගහනිබ් නබඨනං, 

අනිග් ගහභාවානරොපනාදිනා නඡනදොති අයං එනකො පඤ ්චනකො, නයො අට් ඨකථායං 
අනුනලොමපඤ් චකපටිකම් මචතුක් කනිග් ගහචතුක් කඋපනයනචතුක් කනිගමනච

තුක් ක නානමහි සකවාදිපුබ් බපක් නෙ අනුනලොමපච් චනීකපඤ් චනකොති වුත් නතො, 

පරවාදිපුබ් බපක් නෙ ච එවනමව පච් චනීයානුනලොමපඤ් චනකොති වුත් නතො. එවං 

ද් නව පඤ ්චකා නවදිතබ් බා. එවං නසසපඤ් නහසුපීති අට් ඨ පඤ් චකා අට්ඨමුඛා

වාදයුත්තීති වුත් තා. යුත්තීති උපානයො, වාදස ්ස යුත් ති වාදයුත්ති, 

වාදප් පවත් තනස ්ස උපානයොති අත් නථො. 

අනුනලොමපච් චනීකපඤ් චනක ආදිනිග් ගහං දස් නසත් වා 
පච් චනීයානුනලොමපඤ් චනක ච ආදිනිග් ගහනමව දස් නසත් වා මාතිකං දීනපතුං 

‘‘සා පකනසා’’තිආදිමාහ. පුග්ගකලොති අත් තා සත් නතො ජීනවො. උපලබ්භතීති 

පඤ ්ඤාය උපගන් ත් වා ලබ් භති. සච්චිෙට්ඨපරමට්කඨනාති මායාමරීචිආදනයො 

විය නාභූතාකානරන, අනුස ්සවාදීහි ගනහතබ් බා විය න අනුත් තමත් ථභානවන, 

අථ නෙො භූනතන උත් තමත් ථභානවන උපලබ් භතීති පුච් ඡති. ඉතනරො තාදිසං 

ඉච් ඡන් නතො පටිජානාති. පුන නයො සච් චිකට් ඨපරමට් නඨන උපලබ් භති, නසො 

සච් චිකට් ඨපරමට් ඨනතො අඤ් නඤො තදාධානරො, අඤ ්ඤත්ර වා නතහි, නතසං වා 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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ආධාරභූනතො, අනඤ් නඤො වා තනතො රුප් පනාදිසභාවනතො 

සප් පච් චයාදිසභාවනතො වා උපලබ් භමානනො ආපජ් ජතීති අනුයුඤ් ජති ‘‘කයො

සච්චිෙට්කඨො…කප.… පරමට්කඨනා’’ති. ඉතනරො පුග් ගලස ්ස රූපාදීහි 

අඤ ්ඤත් තං අනඤ් ඤත් තඤ් ච අනිච් ඡන් නතො ‘‘න කෙව’’න් ති පටික් ඛිපති. පුන 
සකවාදී පටිඤ් ඤාය එකත් තාපන් නං අප් පටික් ඛිපිතබ් බං පටික් ඛිපතීති කත් වා 

නිග් ගහං ආනරොනපන් නතො ආහ ‘‘ආජානාහි නිග්ගෙ’’න් ති. ‘‘පුග්ගකලො 

නුපලබ්භතී’’ති පුට් නඨො සකවාදී පුග් ගලදිට් ඨිං පටිනසනධන් නතො ‘‘ආමන්ො’’ති 

පටිජානාති. පුන ඉතනරො නයො සච් චිකට් නඨන නුපලබ් භති පුග් ගනලො, නසො 
සච් චිකට් ඨපරමට් ඨනතො අඤ් නඤො වා අනඤ් නඤො වා නුපලබ් භතීති ආපජ් ජති 

අඤ ්ඤස ්ස පකාරස ්ස අභාවාති අනුයුඤ් ජති ‘‘කයො සච්චිෙට්කඨො…කප.… 

පරමට්කඨනා’’ති. යස් මා පන පුග් ගනලො සබ් නබන සබ් බං නුපලබ් භති, තස් මා 
තස් ස අඤ් ඤත් තානඤ් ඤත් තානුනයොනගො අනනුනයොනගො පුග් ගලලද් ධිං 

පටිනසනධන් තස් ස අනාපජ් ජනනතොති ‘‘න කෙව’’න් ති පටික් ඛිපති. ඉතනරො 
පටිඤ ්ඤාය ආපජ් ජනනලසනමව පස් සන් නතො අවිපරීතං අත් ථං 

අසම් බුජ් ඣන් නතොනයව නිග් ගහං ආනරොනපති ‘‘ආජානාහිනිග්ගෙ’’න් ති. 

ඉතීති යං දිස් වා මාතිකා ඨපිතා, එවං නදසිතත් තාති අධිප් පානයො. යථාකින් ති 

නයන පකානරන බුද් ධභාසිතං නාම ජාතං, තං නිදස් සනං කින් ති අත් නථො. 

යකෙොනිදානන් ති යංකාරණා ඡඅජ් ඣත් තිකබාහිරායතනාදිනිදානන් ති අත් නථො. 

පපඤ්චසඤ්ඤාසඞ්ඛාති තණ් හාමානදිට් ඨිපපඤ් චසම් පයුත් තා 

සඤ ්ඤානකොට් ඨාසා. සමුදාචරන්තීති අජ් ඣාචරන් ති. එත්ථ කචති එනතසු 
ආයතනාදීසු තණ් හාමානදිට් ඨීහි අභිනන් දිතබ් බං අභිවදිතබ් බං 

අජ් නඣොසිතබ් බඤ ්ච නත් ථි නච. නනු නත් ථිනයව, කස ්මා ‘‘නත් ථි නච’’ති 

වුත් තන් ති? සච් චං නත් ථි, අප් පහීනාභිනන් දනාභිවදනජ් නඣොසානානං පන 
පුථුජ් ජනානං අභිනන් දිතබ් බාදිප් පකාරානි ආයතනාදීනි නහොන් තීති නතසං න 

සක් කා ‘‘නත් ථී’’ති වත් තුං, පහීනාභිනන් දනාදීනං පන සබ් බථා නත් ථීති 

‘‘නත් ථි නච’’ති වුත් තං. එකසවන්කෙොති අභිනන් දනාදීනං නත් ථිභාවකනරො 

මග් නගො තප් පටිප් පස් සද් ධිභූතං ඵලං වා රාගානුසයාදීනං අන් නතො අවසානං, 

අප් පවත් තීති අත් නථො. 

ජානං ජානාතීති සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤානණන ජානිතබ් බං ජානාති. න හි 

පනදසඤාණවා ජානිතබ් බං සබ් බං ජානාතීති. පස්සං පස්සතීති 

දිබ් බචක් ඛුපඤ ්ඤාචක් ඛුධම් මචක් ඛුබුද් ධචක් ඛුසමන් තචක් ඛුසඞ් ොනතහි පඤ් චහි 

චක් ඛූහි පස් සිතබ් බං පස් සති. අථ වා ජානංජානාතීති යථා අඤ ්නඤ සවිපල් ලාසා 

කාමරූපපරිඤ් ඤාවාදිනනො ජානන් තාපි විපල් ලාසවනසන ජානන් ති, න එවං 

භගවා, භගවා පන පහීනවිපල් ලාසත් තා ජානන් නතො ජානාතිනයව, 
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දිට් ඨිදස ්සනස ්ස ච අභාවා පස් සන් නතො පස් සතිනයවාති අත් නථො. චක්ඛුභූකෙොති 

පඤ ්ඤාචක් ඛුමයත් තා සත් නතසු ච තදුප් පාදනනතො නලොකස් ස චක් ඛුභූනතො. 

ඤාණභූකෙොති එතස් ස ච එවනමව අත් නථො දට් ඨබ් නබො. ධම්මා නබොධිපක් ඛියා. 

බ්රේමා මග් නගො, නතහි උප් පන් නත් තා නලොකස් ස ච තදුප් පාදනනතො තබ් භූනතො. 

වත්ොති චතුසච් චධම් නම වදතීති වත් තා. පවත්ොති චිරං සච් චප් පටිනවධං 

පවත් නතන් නතො වදතීති පවත් තා. අත්ථස්ස නින්කනොති අත් ථං උද් ධරිත් වා 

දස් නසතා, පරමත් ථං වා නිබ් බානං පාපයිතා. අමෙස්සදාොති අමතසච් ඡිකිරියං 

සත් නතසු උප් පානදන් නතො අමතං දදාතීති අමතස් ස දාතා. නබොධිපක් ඛියධම් මානං 

තදායත් තභාවනතො ධම්මස්සාමී. සුවණ්ණාලිඞ්ගන් ති සුවණ් ණමයං ආලිඞ් ගං 

ඛුද් දකමුදිඞ් ගං. සුපුප් ඵිතසතපත් තපදුමමව සස් සිරිකං සනසොභං 

සුපුප්ඵිෙසෙපත්ෙසස්සිරිෙං. 

අනුකමොදිෙොලකෙොපට්ඨාය…කප.… බුද්ධභාසිෙංනාම ජාෙන් ති එනතන 

අනුනමොදනා බුද් ධභාසිතභාවස් ස කාරණන් ති අයමත් නථො වුත් නතො විය දිස ්සති, 

එවඤ් ච සති කථාවත් ථුස ්ස බුද් ධභාසිතභානවො න සියා අනනුනමොදිතත් තා, 

තස් මා එවනමත් ථ අත් නථො දට් ඨබ් නබො – ‘‘මහාකච් චායනනො එවං විභජිස් සතී’’ති 

දිස ්වා භගවා මාතිකං නික් ඛිපිත් වා විහාරං පවිට් නඨො, තනථව ච නථනරො භගවතා 

දින් නනනයන ඨපිතමාතිකාය විභජීති බුද් ධභාසිතං නාම ජාතං, තං පන 

අනුනමොදනාය පාකටං ජාතන් ති එතමත් ථං සන් ධාය ‘‘එවං සත් ථාරා…නප.… 

නාම ජාත’’න් ති වුත් තන් ති. 

ඉදානි පාළියා සන් නිනවසං දස් නසතුං ‘‘ෙත්ථ

ධම්මසඞ්ගණීපෙරකණ’’තිආදිමාහ. ොමාවචරකුසලකෙො අට්ඨාති 
කාමාවචරකුසනල චත් තානරො ෙන් නධ ගනහත් වා තනතො අට් ඨ චිත් තානි 

උද් ධරති. පඨමා විභත් තීතිපි වදන් ති. එකූනනවුති චිත්ොනීති යත් ථ එතානි 

චිත් තානි විභත් තානි, නත පාළිප් පනදසා ‘‘එකූනනවුති චිත් තානී’’ති වුත් තා. 

නතසඤ් ච සමුදානයො චිත් තවිභත් ති, තස් මා උපපන් නනමතං ‘‘එකූනනවුති

චිත්ොනි චිත්ෙවිභත්තී’’ති. මාතිකඤ් ච උද් දිසිත් වා තත් ථ එනකකං පදං 

උද් ධරිත් වා යස් මා චිත් තානි විභත් තානි, තස් මා මාතිකාපි 
චිත් තවිභත් තිඅන් නතොගධානයවාති චිත් තුප් පාදකණ් ඩං මාතිකාපදභාජනීයවනසන 

දුවිධන් ති ඉදම් පි වචනං යුජ් ජති. 

මූලකෙොති ‘‘තීණි කුසලමූලානී’’තිආදිනා (ධ. ස. 985) කුසලාදීනං 

මූලවනසන සඞ් ඛිපිත් වා වචනං. ‘‘නවදනාක් ෙන් නධො’’තිආදිනා ඛන්ධකෙො. 

‘‘කායකම් ම’’න් තිආදිනා ද්වාරකෙො. ‘‘සුෙභූමයං කාමාවචනර’’තිආදිනා (ධ. ස. 

988) භූමිකෙො. අත්කථොති නහතුඵලං. ධම්කමොති නහතු. ‘‘තීණි කුසලමූලානි තීණි 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

අකුසලමූලානී’’තිආදිනා (ධ. ස. 985-986) නහතුවනසන සඞ් ගනහො ධම්මකෙො 

නික් නෙනපො. ‘‘තංසම් පයුත් නතො, තංසමුට් ඨානා තනදකට් ඨා ච 

කිනලසා’’තිආදිනා (ධ. ස. 985-986) නහතුඵලවනසන සඞ් ගනහො අත්ථකෙො 

නික් නෙනපො. අථ වා ධම්කමොති භාසිනතො. අත්කථොති භාසිතත් නථො. ‘‘තනයො 

කුසලනහතූ’’ති (ධ. ස. 1059) ධම්කමො. ‘‘තත් ථ කතනම තනයො කුසලනහතූ 

අනලොනභො’’තිආදි (ධ. ස. 1060) අත්කථො, නසො ච ධම්කමො. ‘‘තත් ථ කතනමො 

අනලොනභො’’තිආදි (ධ. ස. 1061) අත්කථොති එවං අත් ථධම් මවනසන නික් නෙනපො 

නවදිතබ් නබො. නාමකෙොති ‘‘තීණි කුසලමූලානී’’ති වුත් තධම් මානං 

අනලොනභොතිආදිනාමවනසන. ලිඞ්ගකෙොති උද් දිට් ඨස් ස එකස ්නසව ධම් මස් ස 

‘‘අනලොනභො අලුබ් භනා අලුබ් භිතත් ත’’න් ති (ධ. ස. 1061) පුරිසාදිලිඞ් ගවනසන 

නික් නෙනපො. 

ගණනචාරන් ති ගණනප් පවත් තිං. සමාකනන්තීති සමානං කනරොන් ති 

පූනරන් ති, තථා සමාකනෙබ්ෙන් ති එත් ථාපි. ‘‘විජ් ජාභාගිනනො 

අවිජ් ජාභාගිනනො’’ති (ධ. ස. දුකමාතිකා 101) එවමාදීසු එත් ථ විඤ් ඤානතසු 
ආභිධම් මකත් නථරා සුත් තන් තං සුණන් තා චින් නතන් තා ච සුත් තන් නතසු 

‘‘විජ් ජාභාගිනනො’’තිආදීසු ආගනතසු අත් ථස් ස විඤ ්ඤාතත් තා න කිලමන් තීති 

එතමත් ථං සන් ධාය වුත් තං ‘‘ආභිධම්මිෙත්කථරානං…කප.… අකිලමත්ථං

ඨපිො’’ති. 

අනමෙග්කගොති අඤ ්ඤාතග් නගො. ඛන්ධන්ෙරන් ති ෙන් ධනානත් තං, 

ෙන් ධනමව වා. ගනහතුං අසක් කුනණයයත් තා සණ් හං, සුඛුමාය පඤ් ඤාය 

ගනහතබ් බනතො සුඛුමඤ් ච ධම් මං සණ්ෙසුඛුමධම්මං. බලවතා ඤාණනවනගන 

පවත් තත් තා බලවනතො ඤාණනවගස් ස නිමත් තභාවනතො ච ෙලවං. ගම් භීරනමව 

ගම්භීරගෙං, ගම් භීරානි වා ගතානි ගමනානි එතස් ස සන් තීති ගම්භීරගෙං. 

යථානුපුබ්ෙන් ති යථානුපුබ් නබන. නිඛිකලනාති නිරවනසනසන නදසිතං, 

පඤ ්චඛිලරහිනතන වා භගවතා නදසිතං. රූපගෙංවාති හත් ථගතං රූපං විය 

චක් ඛුනා. ‘‘පටිනවධඤානණන සමන් තපට් ඨානං නයො පස් සති, නසො අත් නථව, 

නනො නත් ථී’’ති අත් තානං සන් ධාය නථනරො වදතීති. 

ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කග ආගනතසු එකාධිනකසු අට් ඨසු කිනලසසනතසු 
අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතානි අපනනත් වා නසසා ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිනයො ච 

උප් පන් නානුප් පන් නභානවන දිගුණිතානි දියඩ් ඪකිනලසසහස් සානි දසාධිකානි 

නහොන් ති, අප් පකං පන ඌනමධිකං වා න ගණනූපගං නහොතීති 

‘‘දියඩ්ඪකිකලසසෙස්ස’’න් ති වුත් තං. ඉතනරසං අතීතාදිභාවාමසනා අග් ගහණං 

නෙපනන දට් ඨබ් බං. 
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කමචෙපටාති නීලනිභා පටා. චිත්ෙසමුට්ඨානා වණ්ණධාතූති 

චිත් තපච් චයඋතුසමුට් ඨානා වණ් ණධාතූති අත් නථො ගනහතබ් නබො. කස ්මා? න හි 

චිත් තසමුට් ඨානං රූපං බහි නිගච් ඡතීති, චිත් තසමුට් ඨානරූපපරම් පරාය 

ආගතත් තා පන එවං වුත් තං. අථ වා චිත්ෙසමුට්ඨානා වණ්ණධාතූති එත් ථ 

පච් චයඋතුසද් දානං නලොපං කත් වා නසොනයව පුබ් නබ වුත් නතො අත් නථො 

සුවණ් ණතා සුස් සරතා විය. එත් ථ හි ‘‘සුස් සරතා’’ති උපාදින් නකාධිකානර 

ආගතං, න ච සද් නදො උපාදින් නනකො අත් ථි, තස ්මා 

උපාදින් නකරූපඔට් ඨතාලුආදිනිස් සයත් තා එවං වුත් තන් ති, එවනමත් ථාපි 

චිත් තපච් චයඋතුසමුට් ඨානං සන් ධාය ‘‘චිත් තසමුට් ඨානා වණ් ණධාතූ’’ති වදති. 

ොයසක්ඛින් ති පච් චක් ෙං. දන්ොවරණන් ති ඔට් ඨද් වයං. මුඛාදානන් ති 

මුෙවිවරං. සිලිට්ඨන් ති සංගතං සුසණ් ඨිතං. සකර නිමිත්ෙං ගකෙත්වාති 

‘‘ධම් නමො එනසො වුච් චතී’’ති ධම් මස් සරවනසන නිමත් තං ගනහත් වා, න 

කිනලසානුබයඤ් ජනවනසන. එෙප්පොකරනාති එත් ථ පොකරොති දිවසස් ස 

තතිනයො භානගො වුච් චති. එවං සන්කෙති පුබ් නබ වුත් තමග් ගනහත් වා 
වාචනාමග් ගස් ස නථරප් පභවත් තවචනනමව ගනහත් වා නතන පුරිමවචනඤ් ච 

පටික් ඛිපන් නතො නචොනදති. 

කෙකනෙකමෙස්සාති විනයස් ස. අත්ෙත්ථපරත්ථාදිකභකදති නයො තං සුත් තං 

සජ් ඣායති සුණාති වානචති චින් නතති නදනසති, සුත් නතන සඞ් ගහිනතො 

සීලාදිඅත් නථො තස් සපි නහොති, නතන පරස් ස සානධතබ් බනතො පරස් සපි නහොතීති 

තදුභයං තං සුත් තං සූනචති දීනපති. තථා දිට් ඨධම් මකසම් පරායිකත් නථ 

නලොකියනලොකුත් තරත් නථති එවමාදිනභනද අත් නථ ආදිසද් නදන සඞ් ගණ් හාති. 

අත්ථසද් නදො චායං හිතපරියායවචනං, න භාසිතත් ථවචනං. යදි සියා, සුත් තං 

අත් තනනොපි භාසිතත් ථං සූනචති පරසුත් තස් සපීති අයමත් නථො සියා, සුත් නතන ච 

නයො අත් නථො පකාසිනතො, නසො තස් නසව නහොතීති න නතන පරත් නථො සූචිනතො 

නහොති, නතන ච සූනචතබ් බස් ස පරත් ථස් ස නිවත් නතතබ් බස් ස අභාවා 

අත් තග් ගහණං න කත් තබ් බං, අත් තත් ථපරත් ථවිනිමුත් තස ්ස භාසිතත් ථස ්ස 

අභාවා ආදිග් ගහණඤ් ච න කත් තබ් බං, තස් මා යථාවුත් තස් ස අත් ථස් ස සුත් නත 

අසම් භවනතො සුත් තාධාරස් ස පුග් ගලස් ස වනසන අත් තත් ථපරත් ථා වුත් තා. 

අථ වා සුත් තං අනනපක් ඛිත් වා නය අත් තත් ථාදනයොපි අත් ථප් පනභදා වුත් තා 

නිද්කදකස (මහානි. 69; චූළනි. නමොඝරාජමාණවපුච් ඡානිද් නදස 85) 

‘‘අත් තත් නථො පරත් නථො උභයත් නථො දිට් ඨධම් මනකො අත් නථො සම් පරායිනකො 
අත් නථො උත් තානනො අත් නථො ගම් භීනරො අත් නථො ගුළ් නහො අත් නථො පටිච් ඡන් නනො 
අත් නථො නනනයයො අත් නථො නීනතො අත් නථො අනවජ් නජො අත් නථො නික් කිනලනසො 
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 18 

පටුන 

අත් නථො නවොදානනො අත් නථො පරමත් නථො අත් නථො’’ති, නත සුත් තං සූනචතීති 

අත් නථො. අථ වා ‘‘අත් තනා ච අප් පිච් නඡො නහොතී’’ති අත් තත් ථං, 

‘‘අප් පිච් ඡකථඤ ්ච පනරසං කත් තා නහොතී’’ති පරත් ථං සූනචතීති. එවං ‘‘අත් තනා 

ච පාණාතිපාතා පටිවිරනතො නහොතී’’තිආදිසුත් තානි (අ. නි. 4.99) 

නයොනජතබ් බානි. විනයාභිධම් නමහි ච විනසනසත් වා සුත් තසද් දස් ස අත් නථො 

වත් තබ් නබො, තස් මා නවනනයයජ් ඣාසයවසප් පවත් තාය නදසනාය 

අත් තහිතපරහිතාදීනි සාතිසයං පකාසිතානි නහොන් ති, න 

ආණාධම් මසභාවවසප් පවත් තායාති ඉදනමව ‘‘අත්ථානංසූචනකෙොසුත්ෙ’’න් ති 

වුත් තං. 

සුත් නත ච ආණාධම් මසභාවා නවනනයයජ් ඣාසයං අනුවත් තන් ති, න 

විනයාභිධම් නමසු විය නවනනයයජ් ඣාසනයො ආණාධම් මසභානව අනුවත් තති, 
තස් මා නවනනයයානං එකන් තහිතපටිලාභසංවත් තනිකා සුත් තන් තනදසනා 

නහොතීති ‘‘සුවුත්ො කචත්ථ අත්ථා’’තිආදි වුත් තං. පසවතීති ඵලති. 

‘‘සුත්ොණා’’ති එතස් ස අත් ථං පකානසතුං ‘‘සුට්ඨු ච කන ොයතී’’ති වුත් තං. 
අත් තත් ථපරත් ථාදිවිධානනසු ච සුත් තස් ස පමාණභානවො නතසඤ් ච 

සඞ් ගාහකත් තං නයොනජතබ් බං, තදත් ථප් පකාසනන පධානත් තා සුත් තස් ස 

ඉතනරහි විනසසනඤ් ච. එෙන් ති ‘‘අත් ථානං සූචනනතො’’තිආදිකං අත් ථවචනං. 

එෙස්සාති සුත් තස් ස. 

අභික්ෙමන්තීති එත් ථ අභි-සද් නදො කමනස් ස වුද් ධිභාවං අතිනරකත් තං 

දීනපති. අභික්ෙන්කෙනාති ච එත් ථ කන් තියා අධිකත් තං විනසසභාවන් ති යුත් තං 

කිරියාවිනසසකත් තා උපසග් ගස් ස. අභිඤ්ඤාො, අභිරාජා, අභිවිනකයති එත් ථ 

ලක් ෙණපූජිතපරිච් ඡින් නනසු රත් තිආදීසු අභි-සද් නදො වත් තතීති කථනමතං 

යුජ් නජයයාති? ලක් ෙණකරණඤාණපූජනපරිච් නඡදකිරියාදීපනනතො තාහි ච 

කිරියාහි රත් තිරාජවිනයානං යුත් තත් තා. භාවනාඵරණවුද් ධීහි වුද්ධිමන්කෙො. 

ආරම්මණාදීහීති ආරම් මණසම් පයුත් තකම් මද් වාරපටිපදාදීහි. අවිසිට්ඨන් ති 
අඤ ්ඤමඤ් ඤවිසිට් නඨසු විනයසුත් තන් තාභිධම් නමසු අවිසිට් ඨං සමානං 

පිටකසද් දන් ති අත් නථො. යථාවුත්කෙකනවාති ‘‘එවං දුවිධත් නථනා’’තිආදිනා 

නනයන. 

කනථතබ් බානං අත් ථානං නදසකායත් නතන ආණාදිවිධිනා අතිසජ් ජනං 

පනබොධනං කදසනා. සාසිතබ් බපුග් ගලගනතන යථාපරාධාදිනා 

සාසිතබ් බභානවන අනුසාසනං විනයනං සාසනං. කනථතබ් බස් ස 

සංවරාසංවරාදිනනො අත් ථස ්ස කථනං වචනපටිබද් ධකරණං ෙථා. කභද-සද් නදො 

විසුං විසුං නයොනජතබ් නබො ‘‘නදසනානභදං සාසනනභදං කථානභදඤ් ච යථාරහං 
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පරිදීපනය’’ති. කභදන් ති නානත් තං, නානාකරණන් ති අත් නථො. සික් ො ච 

පහානානි ච ගම් භීරභානවො ච සික්ඛාපොනගම්භීරභාවං, තඤ් ච පරිදීපකය. යන් ති 

පරියත් තිආදිං. යථාති උපාරම් භාදිනහතු පරියාපුණනාදිප් පකානරහි. 

තීසුපි කචකෙසු එකෙ ධම්මත්ථකදසනාපටිකවධාති එත් ථ තන් තිඅත් නථො 
තන් තිනදසනා තන් තිඅත් ථපටිනවනධො ච තන් තිවිසයා නහොන් තීති 

විනයපිටකාදීනං අත් ථනදසනාපටිනවධාධාරභානවො යුත් නතො, පිටකානි පන 

තන් තිනයොනයවාති ධම් මාධාරභානවො කථං යුජ් නජයයාති? තන් තිසමුදායස් ස 

අවයවතන් තියා ආධාරභාවනතො, ධම් මාදීනඤ් ච දුක් නෙොගාහභාවනතො නතහි 

විනයාදනයො ගම් භීරාති විනයාදීනඤ් ච චතුබ් බිනධො ගම් භීරභානවො වුත් නතො, 

තස් මා ‘‘ධම් මාදනයො එව දුක් නෙොගාහත් තා ගම් භීරා, න විනයාදනයො’’ති න 

නචොනදතබ් බනමතං. තත් ථ පටිනවධස් ස දුක් කරභාවනතො ධම් මත් ථානං, 
නදසනාඤාණස ්ස දුක් කරභාවනතො නදසනාය ච දුක් නෙොගාහභානවො 

නවදිතබ් නබො. පටිනවධස් ස පන උප් පානදතුං අසක් කුනණයයත් තා 

තබ් බිසයඤාණුප් පත් තියා ච දුක් කරභාවනතො දුක් නෙොගාහතා නවදිතබ් බා. 

කෙතුම්හි ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදාති එනතන වචනත් නථන ධම් මස් ස 

නහතුභානවො කථං ඤාතබ් නබොති? ‘‘ධම් මපටිසම් භිදා’’ති එතස් ස සමාසපදස් ස 

අවයවපදත් ථං දස් නසන් නතන ‘‘නහතුම් හි ඤාණ’’න් ති වුත් තත් තා. ‘‘ධම් නම 

පටිසම් භිදා’’ති එත් ථ හි ‘‘ධම් නම’’ති එතස් ස අත් ථං දස් නසන් නතන 

‘‘නහතුම් හී’’ති වුත් තං, ‘‘පටිසම් භිදා’’ති එතස් ස ච අත් ථං දස් නසන් නතන 

‘‘ඤාණ’’න් ති, තස් මා නහතුධම් මසද් දා එකත් ථා ඤාණපටිසම් භිදාසද් දා චාති 

ඉමමත් ථං දස් නසන් නතන සාධිනතො ධම් මස ්ස නහතුභානවො. අත් ථස් ස 

නහතුඵලභානවො ච එවනමව දට් ඨබ් නබො. යථාධම්මන් ති එත් ථ ධම්ම-සද් නදො 

නහතුං නහතුඵලඤ් ච සබ් බං ගණ් හාති. සභාවවාචනකො නහස, න 

පරියත් තිනහතුභාවවාචනකො, තස් මා යථාධම්මන් ති නයො නයො 

අවිජ් ජාසඞ් ොරාදිධම් නමො, තස් මං තස් මන් ති අත් නථො. ධම්මාභිලාකපොති 

අත් ථබයඤ් ජනනකො අවිපරීතාභිලානපො. එනතන ‘‘තත්ර ධම් මනිරුත් තාභිලානප 

ඤාණං නිරුත් තිපටිසම් භිදා’’ති (විභ. 718-720) එත් ථ වුත් තධම් මනිරුත් තිං 

දස් නසති. අනුකලොමාදිවකසන වා ෙථනන් ති එනතන තස් සා ධම් මනිරුත් තියා 

අභිලාපං කථනං තස් ස වචනස් ස පවත් තනං දස් නසති. අධිප්පාකයොති එනතන 

‘‘නදසනාති පඤ ්ඤත් තී’’ති එතං වචනං ධම් මනිරුත් තාභිලාපං සන් ධාය වුත් තං, 

න තබ් බිනිමුත් තං පඤ් ඤත් තිං සන් ධායාති දස් නසති. 

කසො ච කලොකියකලොකුත්ෙකරොති එවං වුත් තං අභිසමයං නයන පකානරන 

අභිසනමති, යඤ ්ච අභිසනමති, නයො ච තස් ස සභානවො, නතහි පාකටං කාතුං 
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‘‘විසයකෙොඅසම්කමොෙකෙොචඅත්ථාදිඅනුරූපං ධම්මාදීසුඅවකෙොකධො’’ති ආහ. 

තත් ථ හි විසයකෙො අත් ථාදිඅනුරූපං ධම් මාදීසු අවනබොනධො 
අවිජ් ජාදිධම් මසඞ් ොරාදිඅත් ථතදුභයපඤ් ඤාපනාරම් මනණො නලොකිනයො 

අභිසමනයො. අසම්කමොෙකෙො අත් ථාදිඅනුරූපං ධම් මාදීසු අවනබොනධො 
නිබ් බානාරම් මනණො මග් ගසම් පයුත් නතො යථාවුත් තධම් මත් ථපඤ් ඤත් තීසු 

සම් නමොහවිද් ධංසනනො නලොකුත් තනරො අභිසමනයොති. අභිසමයනතො අඤ් ඤම් පි 

පටිනවධත් ථං දස ්නසතුං ‘‘කෙසං කෙසං වා’’තිආදිමාහ. ‘‘පටිනවධනං 

පටිනවනධො’’ති ඉමනා හි වචනත් නථන අභිසමනයො, පටිවිජ් ඣීයතීති 
පටිනවනධොති ඉමනා තංතංරූපාදිධම් මානං අවිපරීතසභානවො ච පටිනවනධොති 

යුජ් ජති. 

යථාවුත් නතහි ධම් මාදීහි පිටකානං ගම් භීරභාවං දස් නසතුං ‘‘ඉදානි යස්මා

එකෙසු පිටකෙසූ’’තිආදිමාහ. කයො කචත්ථාති එනතසු තංතංපිටකගනතසු 
ධම් මාදීසු නයො පටිනවනධො එනතසු ච පිටනකසු නතසං නතසං ධම් මානං නයො 

අවිපරීතසභානවොති නයොනජතබ් නබො. දුක් නෙොගාහතා ච වුත් තනනයනනව 

නවදිතබ් බා. අයං පනනත් ථ විනසනසො ‘‘අවිපරීතසභාවසඞ් ොනතො පටිනවනධො 

දුබ් බිඤ් නඤයයතාය එව දුක් නෙොගානහො’’ති. 

යන් ති පරියත් තිදුග් ගහණං සන් ධාය වුත් තං. අත්ථන් ති භාසිතත් ථං 

පනයොජනත් ථඤ ්ච. න උපපරික්ඛන්තීති න විචානරන් ති. න නිජ්ඣානං 

ඛමන්තීති නිජ් ඣානපඤ් ඤං න ෙමන් ති, නිජ් ඣායිත් වා පඤ් ඤාය දිස් වා 

නරොනචත් වා න ගනහතබ් බා නහොන් තීති අධිප් පානයො. ඉතීති එවං එතාය 

පරියත් තියා වාදප්පකමොක්ඛානිසංසා අත් තනනො උපරි පනරහි ආනරොපිතවාදස් ස 

නිග් ගහස ්ස පනමොක් ෙප් පනයොජනා හුත් වා ධම් මං පරියාපුණන් ති. 

වාදප්පකමොක්කඛොති වා නින් දාපනමොක් නෙො. යස්ස චත්ථායාති යස ්ස ච 

සීලාදිපරිපූරණස් ස අනුපාදාවිනමොක් ෙස් ස වා අත් ථාය. ධම්මං පරියාපුණන්තීති 

ඤානයන පරියාපුණන් තීති අධිප් පානයො. අස්සාති අස් ස ධම් මස් ස. 

නානුකභොන්තීති න වින් දන් ති. නතසං නත ධම් මා දුග් ගහිතත් තා 
උපාරම් භමානදප් පමක් ෙපලාසාදිනහතුභානවන දීඝරත් තං අහිතාය දුක් ොය 

සංවත් තන් ති. භණ් ඩාගානර නියුත් නතො භණ් ඩාගාරිනකො, භණ් ඩාගාරිනකො වියාති 

භණ් ඩාගාරිනකො, ධම් මරතනානුපාලනකො. අඤ ්ඤං අත් ථං අනනපක් ඛිත් වා 

භණ් ඩාගාරිකස් නසව සනතො පරියත් ති භණ්ඩාගාරිෙපරියත්ති. 

ොසංකයවාති අවධාරණං පාපුණිතබ් බානං ඡළභිඤ් ඤාචතුපටිසම් භිදානං 

විනනය පනභදවචනාභාවං සන් ධාය වුත් තං. නවරඤ් ජකණ් නඩ හි තිස් නසො 

විජ් ජාව විභත් තාති. දුතිනය ොසංකයවාති අවධාරණං චතස් නසො පටිසම් භිදා 
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අනපක් ඛිත් වා කතං, න තිස් නසො විජ් ජා. තා හි ඡසු අභිඤ් ඤාසු අන් නතොගධාති 

සුත් නත විභත් තානයවාති. ඤත් වා සඞ් ගය් හමානන් ති නයොජනා. කෙසන් ති නතසං 

පිටකානං. සබ්ෙම්පීති සබ් බම් පි බුද් ධවචනං. 

අත් ථානුනලොමනාමනතො අනුකලොමිකෙො. අනුනලොමකත් තංනයව විභානවතුං 

‘‘ෙස්මා පනා’’තිආදි වුත් තං. එෙනිොයම්පීති එකසමූහම් පි. නපොණිකා ච 

චික් ෙල් ලිකා ච ෙත් තියා, නතසං නිවානසො කපොණිෙනිොකයො 

චික්ඛල්ලිෙනිොකයො ච. එවං ධම් මක් ෙන් ධනතො චතුරාසීති 

ධම් මක් ෙන් ධසහස් සානීති බුද් ධවචනපිටකාදීනි නිට් ඨානපත් වා 
අනනකච් ඡරියපාතුභාවපටිමණ් ඩිතාය සඞ් ගීතියා පඨමබුද් ධවචනාදිනකො සබ් නබො 
වුත් තප් පනභනදො අඤ් නඤොපි උද් දානසඞ් ගහාදිනභනදො සඞ් ගීතියා ඤායතීති 

එතස ්ස දස් සනත් ථං ‘‘එවකමෙං සබ්ෙම්පී’’තිආදි ආරද් ධං. අයං අභිධම්කමො

පිටෙකෙො අභිධම්මපිටෙන් තිආදිනා පිටකාදිභාවදස් සනනනනව 
මජ් ඣිමබුද් ධවචනභානවො තථාගතස් ස ච ආදිනතො ආභිධම් මකභානවො 

දස් සිනතොති නවදිතබ් නබො. 

එත් ථ සියා ‘‘යදි තථාගතභාසිතභානවො අභිධම් මස් ස සිද් නධො සියා, 

මජ් ඣිමබුද් ධවචනභානවො ච සිද් නධො භනවයය, නසො එව ච න සිද් නධො’’ති තස් ස 

විනයාදීහි බුද් ධභාසිතභාවං සානධතුං වත් ථුං දස් නසන් නතො ‘‘ෙං ධාරයන්කෙසු 

භික්ඛූසූ’’තිආදිමාහ. සබ්ෙසාමයිෙපරිසායාති සබ් බනිකායිකපරිසාය පඤ් චපි 

නිකානය පරියාපුණන් තියා. න උග්ගහිෙන් ති සකලස් ස විනයපිටකස් ස 

අනුග් ගහිතත් තා ආහ. විනයමත්ෙං උග්ගහිෙන් ති විභඞ් ගද් වයස ්ස 

උග් ගහිතත් තා ආහ. විනයං අවිවණ් නණතුකාමතාය ‘‘අභිධම් මං 

පරියාපුණස ්සූ’’ති භණන් තස් ස අනාපත් තිං, අභිධම් නම අනනොකාසකතං භික් ඛුං 
පඤ ්හං පුච් ඡන් තියා පාචිත් තියඤ් ච වදන් නතන භගවතා අභිධම් මස් ස 

බුද් ධභාසිතභානවො දීපිනතො බුද් ධභාසිනතහි සුත් තාදීහිසහ වචනනතො, 

බාහිරකභාසිනතසු ච ඊදිසස් ස වචනස් ස අභාවා. 

ඉකෙොපි ෙලවෙරං ආභිධම් මකස් ස සාධුකාරදානනන විචිකිච් ඡාවිච් නඡදස් ස 

කතත් තා. කම් මනතො අඤ් ඤං කම් මං ෙම්මන්ෙරං, තං කාමාවචරාදිං 

රූපාවචරාදිභානවන, කණ් හවිපාකාදිං සුක් කවිපාකාදිභානවන කනථන් නතො 

ආනලොනළති. 

ජිනචක්කෙති ජිනසාසනන. විසංවාකදතීති විප් පලම් නභති. කභදෙරවත්ථූසු 

එෙස්මින් ති ‘‘භාසිතං ලපිතං තථාගනතන අභාසිතං අලපිතං තථාගනතනාති 

දීනපතී’’ති එකස ්මං සන් දිස ්සති. උත්ෙරිපි එවං වත්ෙබ්කෙො…කප.… න
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අඤ්කඤසං විසකයො…කප.… නිදානකිච්චං නාම නත්ථීති අපාකටානං 
කාලනදසනදසකපරිසානං පාකටභාවකරණත් ථං තදුපනදසසහිනතන නිදානනන 

භවිතබ් බං, අඤ ්නඤසං අවිසයත් තා නදසනකො පාකනටො, ඔක් කන් තිකාලාදීනං 

පාකටත් තා කානලො ච, නදවනලොනක නදසිතභාවස් ස පාකටත් තා නදසපරිසා ච 

පාකටාති කිං නිදානකිච් චං සියාති. 

යත් ථ ෙන් ධාදනයො නිප් පනදනසන විභත් තා, නසො අභිධම් නමො නාම, තස් මා 
තස් ස නිදානනන ෙන් ධාදීනං නිප් පනදසනතොපි පටිවිද් ධට් ඨානනන භවිතබ් බන් ති 

අධිප් පානයන නථනරො ‘‘මොකෙොධිනිදාකනො අභිධම්කමො’’ති දස් නසති. ‘‘නසො 

එවං පජානාම සම් මාදිට් ඨිපච් චයාපි නවදයිත’’න් තිආදිනා (සං. නි. 5.12) 
නනයන පච් චයාදීහි නවදනං උපපරික් ෙන් නතො ෙන් ධාදිපනදසානං 

නවදනාක් ෙන් ධාදීනං වනසන විහාසි. ධම්කමති කුසලාදිඅරණන් නත. 

ධම්මං පරිවත්කෙන්කෙොති සාට් ඨකථං පාළිං පරිවත් නතන් නතො එතං 

පරවාදීනචොදනං පත් වා ‘‘අයං පරවාදී’’තිආදිමාහ. අම් හාදිනසසු නිදානං 
ජානන් නතසු පටිසරනණසු විජ් ජමානනසු අප් පටිසරනණො අරඤ් නඤ කන් දන් නතො 
විය නිදානසබ් භානව සක් ඛිභූනතසුපි අම් නහසු විජ් ජමානනසු අසක් ඛිකං අඩ් ඩං 

කනරොන් නතො විය නහොති, නිදානස ්ස අත් ථිභාවම් පි න ජානාති, නනු එතං 

නිදානන් ති කනථන් නතො එවමාහ. එෙකමවාති නදසනානිදානනමව 

අජ් ඣාසයානුරූනපන නදසිතත් තා. ද්කව නිදානානීති 

අධිගන් තබ් බනදනසතබ් බධම් මානුරූනපන නදසිතත් තා. අභිධම් මාධිගමස් ස මූලං 

අධිගමං නිනදතීති අධිගමනිදානං. කෙොධිඅභිනීොරසද්ධායාති යාය සද් ධාය 

දීපඞ් කරදසබලස් ස සන් තිනක නබොධියා චිත් තං අභිනීහරි පණිධානං අකාසි. 

සුකමධෙථාවණ්ණනා 

චතුකරො ච අසඞ්ඛිකයති (බු. වං. අට් ඨ. 2.1-2) උද් ධං ආනරොහනවනසන 

අතික් කමත් වා අමරං නාම නගරං අනහොසීති වචනනසසනයොජනා කාතබ් බා. 

දසහීති හත් ථිඅස ්සරථනභරීසඞ් ෙමුදිඞ් ගවීණාගීතසම් මතානළහි ‘‘අස් නාථ පිවථ 

ොදථා’’ති දසනමන සද් නදන. නත පන එකනදනසන දස් නසතුං 

‘‘ෙත්ථිසද්ද’’න් තිආදි වුත් තං. ෙත්ථිසද්දන් ති කරණත් නථ උපනයොනගො 

දට් ඨබ් නබො. නභරීසඞ් ෙරථානඤ් ච සද් නදහි අවිවිත් තන් ති වා නඝොසිතන් ති වා 

නයොනජතබ් බං. ෙත්ථිසද්දන් ති වා හත් ථිසද් දවන් තං නගරං. ඛාදථපිවථකචවාති 

ඉති-සද් නදො ඤාතත් ථත් තා අප් පයුත් නතො දට් ඨබ් නබො. 

සබ්ෙඞ්ගසම්පන්නං උයයානනපොක් ෙරණීආදිසම් පන් නත් තා. ලක්ඛකණති 

ඉත් ථිලක් ෙනණ පුරිසලක් ෙනණ ච. ඉතිොකසති නපොරානණ. සධම්කමති 
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 23 

පටුන 

අත් තනනො නතවිජ් ජධම් නම ච යඤ් ඤවිධිආදිනක ච. පාරමින් ති පාරඤාණං 

පාරාධිගමං ගනතො. චින්කෙසෙන් ති චින් නතසිං අහං සුනමධභූනතොති සත් ථා 

වදති. අත්ථි කෙහිතීති නසො විජ් ජමානනො භවිස් සති. න කෙතුකයති අභවිතුං. 

එවකමවාති එවනමවං. නගකවසතීති න ගන් තුං එසති න ඉච් ඡති නානුගච් ඡති 

වා. කධොකවති නධොවන් නත. කසරීති සායත් තිනකො. සයංවසීති සවනසො. 

මොකචොරසකමො වියාති කායසාරාගවනසන දුච් චරිතානනසනනහි 

කුසලභණ් ඩච් නඡදනා. නාථාති නාථවන් නතො. පඤ්චකදොසවිවජ්ජිෙන් ති 
එවමාදිකස ්ස අත් නථො නකසුචි අට් ඨකථානපොත් ථනකසු ලිඛිනතොති කත් වා න 

වක් ොම. 

සාසකනති එත් ථ තාපසසාසනං ඣානාභිඤ් ඤා ච. වසීභූෙස්ස සනතො. මයි 

එවංභූනත දීපඞ් කනරො ජිනනො උප් පජ් ජි. නසොනධති ජනනො. අඤ්ජසං

වටුමායනන් ති පරියායවචනනහි මග් ගනමව වදති. මානංඅක්ෙමිත්ථාති එත් ථ 

නන් ති පදපූරණමත් නත නිපානතො. ඝාතියාමෙන් ති එත් ථ ච අ-ඉති ච ෙං-ඉති ච 

නිපාතා, අෙං-ඉති වා එනකො නිපානතො සානුනාසිනකො කනතො. ආහුතීනන් ති 

දක් ඛිණාහුතීනං. මන් ති මම, මං වා අබ් ්  වි. 

කප් නප අතික් කමත් වා වුත් නතපි නබොධිම් හි මාතාදිසංකිත් තනන 

සඞ් ගණ් හිතුං ‘‘කෙොධි ෙස්ස භගවකෙො’’තිආදිමාහ. සුකඛනාති උත් තනමන 

සුනෙන. අසකමොති තාපනසහි අසනමො. අභිඤ් ඤාසුෙනතොපි විසිට් ඨං ඊදිසං 

බුද් ධත් තබයාකරණජං සුඛං අලභිං. යාති යානි නිමත් තානි. ආභුජතීති 

ආවත් තති. අභිරවන්තීති සද් දං කනරොන් ති. ඡුද්ධාති නික් ෙන් තා. නුද්ධංසතීති න 

උද් ධං ගච් ඡති. උභයන් ති උභයවචනං. ධුවසස්සෙන් ති එකන් තසස ්සතං, 

අවිපරීතනමවාති අත් නථො. ආපන්නසත්ොනන් ති ගබ් භිනීනං. යාවොදස දිසා, 

තත් ථ. ධම්මධාතුයාති ධම් මධාතුයං, සබ් නබසු ධම් නමසු විචිනාමීති අත් නථො. 

යස් ස සම් පුණ් නණො, තං වමකෙව උදකං නිස ්නසසං. එකෙති එකිස ්සාපි 

දානපාරමතාය අනනකප් පකාරතාය බහුවචනනිද් නදනසො කනතො. පටිලග්ගිෙං 

රක් ෙතීති වචනනසනසො, භුම් මත් නථ වා උපනයොනගො. චතූසු භූමීසූති 

පාතිනමොක් ොදීසු සංවරභූමීසු. අද්කවජ්ඣමානකසොති කදාචි ෙමනං කදාචි 

අක් ෙමනං, කස ්සචි ෙමනං කස් සචි අක් ෙමනන් ති එවං ද් නවධාභාවං 

අනාපන් නමානනසො හුත් වා. සච් චස් ස වීථි නාම දිට් ඨාදි ච අදිට් ඨාදි ච යථාභූතංව 

වත් ථු. අධිට්ඨානන් ති කුසලසමාදානාධිට් ඨානං, සමාදින් නනසු කුසනලසු 

අචලතා අධිට් ඨානං නාම. පථවියා උකපක්ඛනං නාම විකාරානාපත් ති. 

අඤ්ඤත්රාති අඤ් ඤං. සභාවරසලක්ඛකණති එත් ථ භාකවොති අවිපරීතතා 

විජ් ජමානතා, සහ භානවන සභානවො, අවිපරීනතො අත් තනනො 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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නබොධිපරිපාචනකිච් චසඞ් ොනතො රනසො, අනවජ් ජවත් ථුපරිච් චාගාදිසඞ් ොතං 

ලක් ෙණඤ් ච සභාවරසලක්ඛණං, තනතො සම්මසකෙො. ධම්මකෙකජනාති 

ඤාණනතනජන. චලොති චලතාය කම් පනතාය. කසසීති සයි. මා භාථාති මා 

භායිත් ථ. සබ්බීතිකයොති සබ් බා ඊතිනයො උපද් දවා තං විවජ් ජන් තු. 

සුනමධකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පවච්ඡතීති නදති. කයොකගනාති උපානයන. සමිංසූති සන් නිපතිංසු. 

අප්පත්ෙමානසාති අප් පත් තඅරහත් තා භික් ඛූ ගරහිතා භවන් ති. රිත්ොති සුඤ් ඤා 

අන් තරහිතා. සාලෙලයාණී නාම එනකො රුක් නෙො. බුද් ධචක් කවත් තිකානලනයව 

කිර එකානහනනව උප් පජ් ජති. 

ලිඞ්ගසම්පත්තීති පුරිසලිඞ් ගතා. කෙතූති තිනහතුකපටිසන් ධිතා. 

ගුණසම්පත්තීති අභිඤ් ඤාසමාපත් තිලාභිතා. අධිොකරොති බුද් ධානං 

සක් කාරකරණං. ඡන්දොති බුද් ධත් තප් පත් තියං ඡන් දසමානයොනගො. 

සබ්ෙඞ්ගසම්පන්නාති අට් ඨඞ් ගානි සනමොධානනත් වා කතපණිධානා. පක්ඛිොති 

පීඨසප් පිකා. පණ්ඩොති උභයලිඞ් ගරහිතා. නබොධිසත් තා ච 

බ්රහ් මනලොකූපපත් තිපඨමකප් පිනකසු කානලසු උභයලිඞ් ගරහිතා නහොන් ති, න 

පන පණ් ඩකපරියාපන් නාති එතමත් ථං දස් නසතුං ‘‘පරියාපන්නානභවන්තී’’ති 

වුත් තං, යථාවුත් නතසු වා නදොනසසු සබ් නබසු පරියාපන්නා න භවන්ති, 

නබොධිසත් නතසු වා පරියාපන් නා තදන් නතොගධා, පරිච් ඡින් නසංසාරත් තා වා 

පරියාපන් නා නබොධිසත් තා උභනතොබයඤ් ජනපණ් ඩකා න භවන් තීති අත් නථො. 

සබ්ෙත්ථ සුද්ධකගොචරා යස් මා, තස් මා මිච්ඡාදිට්ඨංනකසවන්ති. මිච්ඡාදිට්ඨන් ති 

නත් ථිකානහතුකාකිරියදිට් ඨිං. භවාභකවති ඛුද් දනක නචව මහන් නත ච භනව. 

කභොජපුත්කෙති ලුද් දනක. ලගනන් ති සඞ් නගො. අඤ්ඤථාති ලීනතා. 

ගාමණ්ඩලාති ගාමදාරකා. රූපන් ති විප් පකාරං. අයං තාව නිදානකථා යාය 

අභිධම් මස ්ස බුද් ධභාසිතතාසිද් ධීති අත් ථනයොජනා කාතබ් බා. 

නිදානකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1. චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

තිකමාතිකාපදවණ් ණනා 
ඉදානි පටිඤ ්ඤාතකථං කාතුං ‘‘ඉදානි ඉති කම…කප.… ෙථකනොොකසො

සම්පත්කෙො’’තිආදිමාහ. ඉකෙොපට්ඨායාති කුසලධම් මපදනතො පට් ඨාය. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

1. සබ්ෙපකදහිලද්ධනාකමොති තීසුපි පනදසු නවදනාසද් දස ්ස විජ් ජමානත් තා 

නතන ලද් ධනානමො සබ් බපනදහි ලද් ධනානමො නහොති. නනු සුොය නවදනාය 

සම් පයුත් තා ධම් මාති චත් තාරි පදානි, එවං නසනසසුපීති ද් වාදනසතානි පදානි, න 

තීණීති නවදනාසද් දස් ස පදත් තයාවයවත් තං සන් ධාය ‘‘සබ් බපනදහී’’ති 

වුච් නචයය, න යුත් තං. ‘‘නවදනායා’’ති හි විසුං පදං න කස් සචි පදස් ස අවයනවො 

නහොති, නාපි සුොදිපදභාවං භජතීති නතන ලද් ධනානමො කථං සබ් බපනදහි 

ලද් ධනානමො සියාති? අධිප් නපතප් පකාරත් ථගමකස ්ස පදසමුදායස් ස පදත් තා. 

පජ් ජති අවබුජ් ඣීයති එනතනාති හි පදං, ‘‘සුොය නවදනාය සම් පයුත් තා 

ධම් මා’’ති එනතන ච පදසමුදානයන යථාධිප් නපනතො අත් නථො සමත් නතො 

විඤ ්ඤායති, තස් මා නසො පදසමුදානයො ‘‘පද’’න් ති වුච් චති. එවං ඉතනරපි 

නවදිතබ් බා. තස ්මා නතසං තිණ් ණං සමුදායානං අවයනවන ලද් ධනානමො 

සබ් බපනදහි ලද් ධනානමොති යුත් නතො. 

ගන්ථකෙොචඅත්ථකෙොචාති එත් ථ නහතුපදසනහතුකපදාදීහි සම් බන් ධත් තා 
ගන් ථනතො ච නහතුඅත් ථසනහතුකත් ථාදීහි සම් බන් ධත් තා අත් ථනතො ච 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් බන් නධො නවදිතබ් නබො. සනහතුකනහතුසම් පයුත් තදුකා හි 

නහතුදුනක නහතූහි සම් බන් ධත් තා නහතුදුකසම් බන් ධා, නහතුසනහතුකදුනකො 

නහතුදුකසනහතුකදුකසම් බන් නධො උභනයකපදවනසන. තථා 

නහතුනහතුසම් පයුත් තදුනකො නහතුදුකනහතුසම් පයුත් තදුකසම් බන් නධො, 

නනහතුසනහතුකදුනකො එකද් විපදවනසන නහතුදුකසනහතුකදුකසම් බන් නධොති. 

ෙණ්ණිො වියාති පුප් ඵමයකණ් ණිකා විය. ඝටා වියාති පුප් ඵහත් ථකාදීසු 

පුප් ඵාදීනං සමූනහො විය. කණ් ණිකාඝටාදීසු හි පුප් ඵාදීනි වණ් ටාදීහි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් බන් ධානි නහොන් තීති තථාසම් බන් ධතා එනතසං දුකානං වුත් තා. 

දුෙසාමඤ්ඤකෙොති අඤ් නඤහි නහතුදුකාදීහි දුකවනසන සමානභාවා. 

අඤ්කඤහීති සාරම් මණදුකාදීහි. අසඞ් ගහිනතො පනදනසො නයසං අත් ථි, නත 

සප්පකදසා. නයසං පන නත් ථි, නත නිප්පකදසා. 

‘‘කච් චි නු නභොනතො කුසල’’න් ති එවං පුච් ඡිතනමවත් ථං පාකටං කත් වා 

පුච් ඡිතුං ‘‘කච් චි නභොනතො අනාමය’’න් ති වුත් තං, තස ්මා කුසලසද් නදො 

අනාමයත් නථො නහොති. ොහිතිෙසුත්කෙ (ම. නි. 2.361) භගවනතො 

කායසමාචාරාදනයො වණ් නණන් නතන ධම් මභණ් ඩාගාරිනකන ‘‘නයො නෙො, 

මහාරාජ, කායසමාචානරො අනවජ් නජො’’ති කුසනලො කායසමාචානරො වුත් නතො. න 
හි භගවනතො සුෙවිපාකං කම් මං අත් ථීති සබ් බසාවජ් ජරහිතා කායසමාචාරාදනයො 

කුසලාති වුත් තා. කුසකලසු ධම්කමසූති ච නබොධිපක් ඛියධම් මා ‘‘කුසලා’’ති 

වුත් තා. නත ච විපස් සනාමග් ගඵලසම් පයුත් තා න එකන් නතන 

සුෙවිපාකානයවාති අනවජ් ජත් නථො කුසලසද් නදො. අඞ්ගපච්චඞ්ගානන් ති 
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කුසලසද් දනයොනගන භුම් මත් නථ සාමවචනං, අඞ් ගපච් චඞ් ගානං වා 

නාමකිරියාපනයොජනාදීසූති අත් නථො. නච්චගීෙස්සාති ච සාමවචනං භුම් මත් නථ, 

නච් චගීතස් ස විනසනසසූති වා නයොනජතබ් බං. කුසලානං ධම් මානං සමාදානනහතු 

එවමදං පුඤ ්ඤං පවඩ් ඪතීති පුඤ ්ඤවිපාකනිබ් බත් තකකම් මං ‘‘කුසල’’න් ති 

වුත් තං. ධම්මා කෙොන්තීති සුඤ් ඤධම් මත් තා සභාවමත් තා නහොන් තීති අත් නථො. 

එවං ධම්කමසු ධම්මානුපස්සීති එත් ථාපි සුඤ් ඤතත් නථො ධම් මසද් නදො 

දට් ඨබ් නබො. 

සලයන්ති…කප.… විද්ධංකසන්තීති එත් ථ පුරිමස ්ස පුරිමස් ස පච් ඡිමං 

පච් ඡිමං අත් ථවචනං. අථ වා සලනස් ස අත් ථදීපනානි චලනාදීනි තීණි 

තදඞ් ගප් පහානාදීහි නයොනජතබ් බානි. අප් පහීනභානවන සන් තානන සයමානා 
අකුසලා ධම් මා රාගාදිඅසුචිසම් පනයොගනතො නානාවිධදුක් ෙනහතුනතො ච 

කුච්ඡිකෙන ආොකරන සයන්ති. ඤාණවිප් පයුත් තානම් පි ඤාණං 

උපනිස ්සයපච් චනයො නහොතීති සබ් නබපි කුසලා ධම් මා කුකසන ඤානණන 

පවත් නතතබ් බාති කුසලා. උප් පන් නංසානුප් පන් නංසභානගසු සඞ් ගහිතත් තා 

උභයභාගගෙං සංකිකලසපක්ඛං පහානානුප් පාදනනහි ලුනන්ති 

සම් මප් පධානද් වයං විය. 

සත් තාදිගාහකානං චිත් තානං නගොචරා සත් තාදනයො විය පඤ් ඤාය 

උපපරික් ඛියමානා න නිස් සභාවා, කින් තු අත් තනනො සභාවං ධානරන් තීති ධම්මා. 

න ච ධාරියමානසභාවා අඤ් නඤො ධම් නමො නාම අත් ථි. න හි රුප් පනාදීහි 

අඤ ්නඤ රූපාදනයො, කක් ෙළාදීහි ච අඤ් නඤ පථවීආදනයො ධම් මා විජ් ජන් තීති. 
අඤ ්ඤථා පන අවනබොනධතුං න සක් කාති නාමවනසන විඤ් ඤාතාවිඤ් ඤානත 

සභාවධම් නම අඤ් නඤ විය කත් වා ‘‘අත් තනනො සභාවං ධානරන් තී’’ති වුත් තං. 

සප් පච් චයධම් නමසු විනසසං දස් නසන් නතො ‘‘ධාරීයන්තිවා පච්චකයහී’’ති ආහ. 

ධාරීයන්තීති උපධාරීයන් ති, ලක් ඛීයන් තීති අත් නථො. 

අකුසලාති කුසලපටිනසධනමත් තං කුසලාභාවමත් තවචනං 

තදඤ් ඤමත් තවචනං වා එතං න නහොති, කින් තු තප් පටිපක් ෙවචනන් ති දස් නසතුං 

‘‘මිත්ෙපටිපක්ඛා අමිත්ො වියා’’තිආදි වුත් තං. තප් පටිපක් ෙවචනතා ච 

අබයාකතතතියරාසිවචනනන විඤ් ඤායති. යදි හි කුසලාභාවමත් තවචනං 

අකුසලසද් නදො, නතන න නකොචි ධම් නමො වුත් නතොති අබයාකතවචනනනනව ච 

තතිනයො රාසි වුත් නතො න සියා, කුසලා නචව ධම් මා අබයාකතා චාති දුනකොවායං 

ආපජ් ජති, න තිනකො, එවඤ් ච සති අකුසලවචනනන න නකොචි අත් නථො. අථ 

සියා, ‘‘අනබයාකතා’’ති ච වත් තබ් බං සියා කුසලානං විය අබයාකතානඤ් ච 

අභාවමත් තසම් භවා, තස් මා අභාවමත් තවචනන අබයාකතභාවමත් තං විය 
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කුසලාභාවමත් තං අකුසලං න නකොචි රාසීති ‘‘අබයාකතා’’ති තතිනයො රාසි න 

සියා. තතියරාසිභානවන ච අබයාකතා වුත් තාති අකුසනලො ච එනකො රාසීති 

විඤ ්ඤායති. තස් මා නාභාවවචනතා, සභාවධාරණාදිඅත් නථන ධම් මසද් නදන 

සමානාධිකරණභාවනතො ච අකුසලසද් දස ්ස කුසලාභාවමත් තවචනතා න නහොති, 

නාපි තදඤ් ඤමත් තවචනතා තතියරාසිවචනනතො එව. යදි හි කුසනලහි අඤ් නඤ 

අකුසලා නචතසිනකහි අඤ් නඤ අනචතසිකා විය, කුසලාකුසලවචනනහි 
සබ් නබසං ධම් මානං සඞ් ගහිතත් තා අසඞ් ගහිතස් ස තතියරාසිස් ස අභාවා 

නචතසිකදුනකො විය අයඤ් ච දුනකො වත් තබ් නබො සියා ‘‘කුසලා ධම් මා අකුසලා 

ධම් මා’’ති, න ‘‘අබයාකතා’’ති තතිනයො රාසි වත් තබ් නබො, වුත් නතො ච නසො, 

තස් මා න තදඤ් ඤමත් තවචනං අකුසලසද් නදො, පාරිනසනසන තප් පටිපක් නෙසු 

අ-කාරස් ස පනයොගදස් සනනතො නලොනක ‘‘අමත් තා’’ති සාසනන ‘‘අනලොනභො’’ති 

ඉධාපි තප් පටිපක් ෙවචනතා අකුසලසද් දස් ස සිද් ධා, තත් ථ නිරුළ් හත් තා ච න 

ඉතරවචනතා, තප් පටිපක් ෙභානවො ච විරුද් ධසභාවත් තා තප් පනහයයභාවනතො ච 

නවදිතබ් නබො, න කුසලවිනාසනනතො. න හි කුසලා අකුසනලහි පහාතබ් බා, 
මහාබලවතාය පන කුසලානයව පනයොගනිප් ඵාදිතා සදානුසයිනත අකුසනල 

තදඞ් ගවික් ෙම් භනසමුච් නඡදවනසන පජහන් තීති. 

න ෙයාෙොති අකථිතා. කථං පනනනත අකථිතා නහොන් ති, නනු ‘‘සුොය 

නවදනාය සම් පයුත් තා’’තිආදීහි තිකදුකපනදහි චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිවචනනහි 

ඵස් සාදිවචනනහි ච කථිතාති? නනො න කථිතා, තානි පන වචනානි ඉධ 

අනධිප් නපතානි අවුත් තත් තා අනනුවත් තනනතො. න හි ‘‘සුොය නවදනාය 

සම් පයුත් තා ධම් මා’’තිආදිං වත් වා ‘‘අබයාකතා’’ති වුත් තං, තස් මා න තානි ඉධ 

අනුවත් තන් තීති තබ් බචනීයභානවන අකථිතතා න නහොති, කුසලාකුසලවචනානි 
පන ඉධ වුත් තත් තා අනුවත් තන් තීති තබ් බචනීයභානවන අකථිතතා ඤායතීති 

‘‘කුසලාකුසලභාකවනඅෙථිොති අත්කථො’’ති ආහ. නෙයාෙොති වා අවිපාකා, 

අබයාකතවචනනනනව ච අවිපාකත් ථා ඤායන් ති. න හි භගවනතො වචනං 

ඤාපකසාධනීයං, ආසයානුසයචරියාදිකුසනලන භගවතා නයසං 

අවනබොධනත් ථං ධම් මා වුත් තා නතසං වචනානන් තරං තදත් ථපටිනවධනතො, 

පච් ඡිනමහි පන යථා නතසං අවනබොධනත් ථං භගවතා තං තං වචනං වුත් තං, යථා 

ච නතහි තදත් නථො පටිවිද් නධො, තං සබ් බං ආචරිනය පයිරුපාසිත් වා සුත් වා 

නවදිතබ් බං නහොති, තස් මා කාරණං අවත් වා ‘‘කුසලාකුසලභාකවන අෙථිොති 

අත්කථො’’ති ආහ. නයො ච වනදයය ‘‘අකුසලවිපාකභානවන අකථිතත් තා, කුසලා 

අබයාකතාති ආපජ් ජන් ති, කුසලවිපාකභානවන අකථිතත් තා අකුසලාපී’’ති, 

නසොපි ‘‘අඤ ්ඤාපකසාධනීයවචනනො භගවා’’ති නිවානරතබ් නබො 

අනුවත් තමානවචනවචනීයභානවන අකථිතස් ස ච අබයාකතභාවනතො. න හි 

අවිපාකවචනං වුත් තං කුසලවචනඤ් ච අවුත් තං, යනතො අවිපාකවචනස් ස 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

අධිකතභානවො කුසලස් ස ච තබ් බචනීයභානවන අකථිතභානවො සියා, තස් මා න 

කුසලානං අබයාකතතා, එවං අකුසලානඤ් ච අනබයාකතභානව නයොජනා 

කාතබ් බා. 

අථ වා වි-සද් නදො විනරොධවචනනො, ආ-සද් නදො අභිමුෙභාවප් පකාසනනො, 

තස් මා අත් තනනො පච් චනයහි අඤ් ඤමඤ් ඤවිනරොධාභිමුො කතා, 

ලක් ෙණවිනරොධනතො විනාසකවිනාසිතබ් බනතො චාති බයාකතා, කුසලාකුසලා. න 

බයාකතාති අෙයාෙො. නත හි ලක් ෙණනතො කුසලාකුසලා විය විරුද් ධා න 

නහොන් ති. න හි අවිපාකතා දුක් ෙවිපාකතා විය සුෙවිපාකතාය සුෙවිපාකතා විය 

ච දුක් ෙවිපාකතාය සුෙදුක් ෙවිපාකතාහි විරුජ් ඣතීති නාපි නත කිඤ් චි පජහන් ති, 

න ච නත නකනචි පහාතබ් බාති අයනමත් ථ අත් තනනොමති. 

අනවජ්ජසුඛවිපාෙලක්ඛණාති එත් ථ නත් ථි එනතසං අවජ් ජන් ති අනවජ් ජා, 

ගරහිතබ් බභාවරහිතා නිද් නදොසාති අත් නථො. නතන නනසං අගරහිතබ් බභාවං 

දස් නසති, න ගාරය් හවිරහමත් තං. අඤ ්නඤපි අත් ථි නිද් නදොසා අබයාකතාති 
අනවජ් ජවචනමත් නතන නතසම් පි කුසලතාපත් තිනදොසං දිස් වා තං පරිහරිතුං 

සුෙවිපාකවචනං ආහ. අවජ් ජපටිපක් ො වා ඉධ අනවජ් ජාති වුත් තා, න 

ොහිතිෙසුත්කෙ (ම. නි. 2.361) විය පටිප් පස ්සද් ධාවජ් ජා විරහිතාවජ් ජමත් තා 

වා, තස් මා අනවජ් ජවචනනන අවජ් ජවිනාසනභානවො දස් සිනතො. අබයාකනතහි 
පන විසිට් ඨං කුසලාකුසලානං සාධාරණං සවිපාකතාලක් ෙණන් ති තස් මං 

ලක් ෙනණ විනසසදස් සනත් තං සුෙවිපාකවචනං අනවොච. සිද් නධො හි පුරිනමනනව 

අකුසලාබයාකනතහි කුසලානං විනසනසොති. සුනෙො විපානකො එනතසන් ති 

සුෙවිපාකා. නතන කුසලාකුසලානං සාමඤ් නඤ විපාකධම් මභානව 

සුෙවිපාකවිපච් චනසභාවං දස් නසති, න නතසං සුෙවිපාකසබ් භාවනමව. අනවජ් ජා 

ච නත සුෙවිපාකා චාති අනවජ් ජසුෙවිපාකා. කුසලා ලක් ඛීයන් ති එනතනාති 

ලක් ෙණං, අනවජ් ජසුෙවිපාකලක් ෙණං එනතසන් ති 

අනවජ්ජසුඛවිපාෙලක්ඛණා. නනු නත එව කුසලා අනවජ් ජසුෙවිපාකා, කථං 

නත සයනමව අත් තනනො ලක් ෙණං නහොන් තීති? 

විඤ ්ඤාතාවිඤ් ඤාතසද් දත් ථභානවන ලක් ෙණලක් ඛිතබ් බභාවයුත් තිනතො. 

කුසලසද් දත් ථවනසන හි අවිඤ් ඤාතා කුසලා ලක් ඛිතබ් බා නහොන් ති, 

අනවජ් ජසුෙවිපාකසද් දත් ථභානවන විඤ් ඤාතා ලක් ෙණන් ති යුත් තනමතං. අථ 

වා ලක් ඛීයතීති ලක් ෙණං, සභානවො. අනවජ් ජසුෙවිපාකා ච නත ලක් ෙණඤ් චාති 

අනවජ්ජසුඛවිපාෙලක්ඛණා, අනවජ් ජසුෙවිපාකා හුත් වා ලක් ඛියමානා සභාවා 

කුසලා නාමාති අත් නථො. 
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අථ වා අනවජ් ජවචනනන අනවජ් ජත් තං ආහ, සුෙවිපාකවචනනන 

සුෙවිපාකත් තං, තස් මා අනවජ් ජඤ ්ච සුෙවිපානකො ච අනවජ් ජසුෙවිපාකං, තං 
ලක් ෙණං එනතසං කරණත් නථ ච කම් මත් නථ ච ලක් ෙණසද් නද සභාවභූතන් ති 

අනවජ්ජසුඛවිපාෙලක්ඛණා, අනවජ් ජසුෙවිපාකසභානවන ලක් ඛියමානා 

තංසභාවවන් නතො ච කුසලාති වුත් තං නහොති. තත් ථ අනවජ් ජවචනනන 

පවත් තිසුෙතං කුසලානං දස් නසති, සුෙවිපාකවචනනන විපාකසුෙතං. පුරිමඤ් හි 

අත් තනනො පවත් තිසභාවවනසන ලක් ෙණතාවචනං, පච් ඡිමං කාලන් තනර 

විපාකුප් පාදනසමත් ථතායාති. තථා පුරිනමන කුසලානං අත් තසුද් ධිං දස් නසති, 

පච් ඡිනමන විසුද් ධවිපාකතං. පුරිනමන ච කුසලං අකුසලසභාවනතො නිවත් නතති, 

පච් ඡිනමන අබයාකතසභාවනතො සවිපාකත් තදීපකත් තා පච් ඡිමස ්ස. පුරිනමන වා 
වජ් ජපටිපක් ෙභාවදස් සනනතො කිච් චට් නඨන රනසන අකුසලවිද් ධංසනරසතං 

දීනපති, පච් ඡිනමන සම් පත් තිඅත් නථන ඉට් ඨවිපාකරසතං. පුරිනමන ච 

උපට් ඨානාකාරට් නඨන පච් චුපට් ඨානනන නවොදානපච් චුපට් ඨානතං දස් නසති, 

පච් ඡිනමන ඵලත් නථන සුෙවිපාකපච් චුපට් ඨානතං. පුරිනමන ච 

නයොනිනසොමනසිකාරං කුසලානං පදට් ඨානං විභානවති. තනතො හි නත අනවජ් ජා 

ජාතාති. පච් ඡිනමන කුසලානං අඤ් නඤසං පදට් ඨානභාවං දස් නසති. නත හි 

සුෙවිපාකස ්ස කාරණං නහොන් තීති. එත් ථ ච සුෙවිපාකසද් නද සුෙසද් නදො 

ඉට් ඨපරියායවචනන් ති දට් ඨබ් නබො. ඉට් ඨචතුක් ෙන් ධවිපාකා හි කුසලා, න 

සුෙනවදනාවිපාකාව. සඞ් ොරදුක් නෙොපසමසුෙවිපාකතාය ච සම් භනවො එව 

නත් ථි. න හි තංවිපානකොති. යදි පන විපාකසද් නදො ඵලපරියායවචනං, 

නිස ්සන් දවිපානකන ඉට් ඨරූනපනාපි සුෙවිපාකතා නයොනජතබ් බා. 

සාවජ්ජදුක්ඛවිපාෙලක්ඛණාති එත් ථ ච වුත් තවිධිඅනුසානරන අත් නථො ච 

නයොජනා ච යථාසම් භවං නවදිතබ් බා. විපාකාරහතා කුසලාකුසලානං 

ලක් ෙණභානවන වුත් තා, තබ් භානවන අකථිතා අබයාකතා අවිපාකාරහසභාවා 

නහොන් තීති ආහ ‘‘අවිපාෙලක්ඛණා අෙයාෙො’’ති. යනථව හි 

සුෙදුක් ෙවිපාකාරහා සුෙදුක් ෙවිපාකාති එවංලක් ෙණතා කුසලාකුසලානං 

වුත් තා, එවමධාපි අවිපාකාරහා අවිපාකාති එවංලක් ෙණතා අබයාකතානං 

වුත් තා. තස් මා ‘‘අනහොසි කම් මං නානහොසි කම් මවිපානකො න භවිස් සති 

කම් මවිපානකො නත් ථි කම් මවිපානකො, අත් ථි කම් මං නත් ථි කම් මවිපානකො න 

භවිස ්සති කම් මවිපානකො, භවිස ්සති කම් මං න භවිස් සති කම් මවිපානකො’’ති (පටි. 

ම. 1.234) එවංපකාරානං කුසලාකුසලානං කුසලාකුසලභාවානාපත් ති 

අබයාකතභාවාපත් ති වා න නහොති. න හි නත සුෙදුක් ෙවිපාකාරහා න නහොන් ති 

විපාකධම් මත් තා, අවිපාකාරහා වා න නහොන් ති අවිපාකධම් මත් තාභාවාති. 
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කුසලාති වා ධම්මාති වාතිආදීනීති කුසලධම් මපදානි ද් නව, 

අකුසලධම් මපදානි ද් නව, අබයාකතධම් මපදානි ද් නවති. එෙත්ථනානත්ථානීති 
විසුං විසුං ද් වින් නං ද් වින් නං අඤ ්ඤමඤ් ඤානපක් ෙං එකත් ථනානත් ථතං 

නචොනදති, න ඡන් නං. නදොසනමත් ථ වත් තුකානමො නචොදනකො පුච් ඡතීති ඤත් වා 

ආචරිනයො ආහ ‘‘කිඤ්කචත්ථා’’ති. එත් ථ එකත් ථනානත් ථතායං කිඤ් චි 

වත් තබ් බං අසමත් තා නත නචොදනා, අවසිට් ඨං තාව බ්රූහීති වුත් තං නහොති. යදි 

එකත් ථානි ඉන් දසක් කසද් දානං විය සද් දමත් නත එව නභනදො, එවං 

කුසලධම් මසද් දානං, න අත් නථති. යථා ‘‘ඉන් නදො සක් නකො’’ති වුත් නත 

‘‘ඉන් නදො ඉන් නදො’’ති වුත් තසදිසං නහොති, එවං ‘‘කුසලා ධම් මා’’ති ඉදං වචනං 

‘‘කුසලා කුසලා’’ති වුත් තසදිසං නහොති. එවං ඉතනරසුපි ‘‘අකුසලා අකුසලා’’ති 

වුත් තසදිසතා ‘‘අබයාකතා අබයාකතා’’ති වුත් තසදිසතා ච නයොනජතබ් බා. අථ 

නානත් ථානි, ඉන් දකුනවරසද් දානං විය සද් දනතො අත් ථනතො ච 

කුසලධම් මසද් දානං නභනදො, තථා අකුසලධම් මසද් දාදීනන් ති ඡහි පනදහි චතූහි 
පනදහි ච ඡ චත් තානරො ච අත් ථා භින් නා වුත් තාති කුසලත් තිකාදීනං 

කුසලඡක් කාදිභානවො, නහතුදුකාදීනඤ් ච නහතුචතුක් කාදිභානවො ආපජ් ජතීති. 

නනු තිණ් ණං ධම් මසද් දානං තිණ් ණං ඉන් දසද් දානං විය රූපානභදා 

අත් ථානභනදොති ඡක් කභානවො න භවිස් සති, තස් මා එවමදං වත් තබ් බං සියා 

‘‘තිකදුකානං චතුක් කතිකභානවො ආපජ් ජතී’’ති, න වත් තබ් බං, තිණ් ණං 
ධම් මසද් දානං එකත් ථානං තිණ් ණං ඉන් දසද් දානං විය වචනන පනයොජනාභාවා 
වුත් තානං නතසං මාසසද් දානං විය අභින් නරූපානඤ් ච අත් ථනභනදො 

උපපජ් ජතීති, එවමපි යථා එනකො මාසසද් නදො අභින් නරූනපො කාලං 

අපරණ් ණවිනසසං සුවණ් ණමාසඤ් ච වදති, එවං ධම් මසද් නදොපි එනකො භින් නන 
අත් නථ වත් තුමරහතීති කාලාදීනං මාසපදත් ථතාය විය තබ් බචනීයභින් නත් ථානං 

ධම් මපදත් ථතාය අනභනදොති චතුක් කතිකභානවො එව ආපජ් ජතීති, නාපජ් ජති 

එකස ්ස සද් දස් ස ජාතිගුණකිරියාභින් නානං අනභිධානනතො. න හි මාස-සද් නදො 

එනකො ජාතිභින් නානං කාලාදීනං අන් තනරන සරූනපකනසසං වාචනකො නහොති. 

ඉධ ච යදි සරූනපකනසනසො කනතො සියා, දුතිනයො තතිනයො ච ධම් ම-සද් නදො න 

වත් තබ් නබො සියා, වුත් නතො ච නසො, තස් මා කුසලාදි-සද් දා විය 

අභින් නකුසලාදිජාතීසු රූපසාමඤ් නඤපි මාස-සද් දා විය තනයො 

විනිවත් තඅඤ් ඤජාතීසු වත් තමානා තනයො ද් නව ච ධම් ම-සද් දා ආපන් නාති 

තිකදුකානං ඡක් කචතුක් කභානවො එව ආපජ් ජතීති. 

පදානඤ්ච අසම්ෙන්කධොති කුසලධම් මපදානං අඤ ්ඤමඤ් ඤං තථා 
අකුසලධම් මපදානං අබයාකතධම් මපදානඤ් ච අසම් බන් නධො ආපජ් ජතීති 

අත් නථො. ද් වින් නං ද් වින් නඤ් හි ඉච් ඡිනතො සම් බන් නධො, න සබ් නබසං ඡන් නං 
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පටුන 

චතුන් නං වා අඤ් ඤමඤ් ඤන් ති. ඉදං පන කස් මා නචොනදති, නනු නානත් ථත් නත 

සති අත් ථන් තරදස් සනත් ථං වුච් චමානනසු ධම් ම-සද් නදසු කුසලාකුසලාබයාකත-

සද් දානං විය අසම් බන් නධො වුත් නතො යුත් නතො එවාති? සච් චනමතං, අසම් බන් ධං 

පන සිද් ධං කත් වා පුරිමනචොදනා කතා ‘‘තිකදුකානං ඡක් කචතුක් කභානවො 

ආපජ් ජතී’’ති, ඉධ පන තං අසම් බන් ධං සානධතුං ඉදං නචොදිතන් ති නවදිතබ් බං. 

අථ වා එවනමත් ථ නයොජනා කාතබ් බා – යදි පන ඡක් කචතුක් කභාවං න ඉච් ඡසි, 

පදානං සම් බන් නධන භවිතබ් බං යථාවුත් තනනයන, නසො ච සමානවිභත් තීනං 

ද් වින් නං ද් වින් නං සම් බන් නධො එකත් ථත් නත සති යුජ් නජයය, ත් වං පන 

නානත් ථතං වදසීති පදානඤ් ච නත අසම් බන් නධො ආපජ් ජති, නනව නාපජ් ජතීති. 

නියමනත් නථො ච-සද් නදො. පුබ්ොපර…කප.… නිප්පකයොජනානිනාමකෙොන්තීති 

ඡක් කචතුක් කභාවං අනිච් ඡන් තස් ස, නානත් ථතං පන ඉච් ඡන් තස් සාති 

අධිප් පානයො. අවස් සඤ ්ච සම් බන් නධො ඉච් ඡිතබ් නබො 

පුබ් බාපරවිනරොධාපත් තිනතොති දස් නසතුං ‘‘යාපි කචසා’’තිආදිමාහ. පුච් ඡා හි 

පදවිපල් ලාසකරනණන ධම් මා එව කුසලාති කුසලධම් ම-සද් දානං ඉධ 

උද් දිට් ඨානං එකත් ථතං දීනපති, තව ච නානත් ථතං වදන් තස ්ස නනව හි ධම් මා 

කුසලාති කත් වා තායපි පුච් ඡාය විනරොනධො ආපජ් ජති, වුච් චති ච තථා සා පුච් ඡාති 

න නානත් ථතා යුජ් ජති. 

අපකරො නකයොති ‘‘කුසලා ධම් මා’’තිආදීනං ද් වින් නං ද් වින් නං 

එකත් ථත් තනමව තිණ් ණං ධම් මසද් දානං එකත් ථනානත් ථත් නතහි නචොනදති. 

තිණ්ණං ධම්මානං එෙත්ොතිආදිම් හි යථා තීහි ඉන් ද-සද් නදහි වුච් චමානානං 
ඉන් දත් ථානං ඉන් දභානවන එකත් තා තනතො අනඤ් නඤසං 

සක් කපුරින් දදසහස ්සක් ෙසද් දත් ථානං එකත් තං, එවං තිණ් ණං ධම් ම-
සද් දත් ථානං ධම් මභානවන එකත් තා තනතො අනඤ් නඤසං 

කුසලාකුසලාබයාකත-සද් දත් ථානං එකත් තං ආපජ් ජතීති අත් නථො. ධම්කමොනාම

භාකවොති සභාවධාරණාදිනා අත් නථන ධම් නමොති වුත් නතො, නසො ච සභාවස් නසව 

නහොති, නාසභාවස ්සාති ඉමනා අධිප් පානයන වදති. නහොතු භානවො, තනතො 

කින් ති? යදි තිණ් ණං ධම් මසද් දානං නානත් ථතා, තීසු ධම් නමසු නයො නකොචි 

එනකො ධම් නමො භානවො, තනතො අනඤ් ඤං කුසලං අකුසලං අබයාකතං වා 

එනකකනමව භානවො. භාවභූතා පන ධම් මා අඤ් නඤ ද් නව අභාවා නහොන් තීති 

නතහි අනඤ් නඤ කුසලාදීසු ද් නව නය නකචි අභාවා. නයොපි ච නසො එනකො 

ධම් නමො භානවොති ගහිනතො, නසොපි සමානරූනපසු තීසු ධම් මසද් නදසු අයනමව 
භාවත් නථො නහොතීති නියමස් ස අභාවා අඤ් ඤස ්ස භාවත් ථත් නත සති අභානවො 
නහොතීති තනතො අනඤ් ඤස ්සපි අභාවත් තං ආපන් නන් ති කුසලාදීනං 

සබ් නබසම් පි අභාවත් තාපත් ති නහොති. න හි ඉන් දස ්ස අමනුස් සත් නත තනතො 

අනඤ් නඤසං සක් කාදීනං මනුස ්සත් තං අත් ථීති. 
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නනු එවමපි එකස් ස භාවත් තං විනා අඤ් නඤසං අභාවත් තං න සක් කා 

වත් තුං, තත් ථ ච එනකනනව භානවන භවිතබ් බන් ති නියමාභාවනතො තිණ් ණම් පි 

භාවත් නත සිද් නධ නතහි අනඤ් නඤසං කුසලාදීනම් පි භාවත් තං සිද් ධං නහොතීති? 

න නහොති තිණ් ණං ධම් ම-සද් දානං නානත් ථභාවස ්ස අනුඤ් ඤාතත් තා. න හි 

තිණ් ණං භාවත් නත නානත් ථතා අත් ථි, අනුඤ් ඤාතා ච සා තයාති. නනු තිණ් ණං 

ධම් මානං අභාවත් නතපි නානත් ථතා න සියාති? මා නහොතු නානත් ථතා, තව පන 

නානත් ථතං පටිජානන් තස් ස ‘‘එනසො නදොනසො’’ති වදාම, න පන මයා 

නානත් ථතා එකත් ථතා වා අනුඤ් ඤාතාති කුනතො නම විනරොනධො සියාති. අථ වා 

අභාවත්ෙංආපන්කනහිධම්කමහි අනඤ්කඤකුසලාදකයොපිඅභාවාඑවසියුන් ති 

ඉදං වචනං අනියනමන නය නකචි ද් නව ධම් මා අභාවත් තං ආපන් නා, නතහි 
අනඤ් නඤසං කුසලාදීසු නයසං නකසඤ් චි ද් වින් නං කුසලාදීනං 

අභාවත් තාපත් තිං සන් ධාය වුත් තං එකස ්ස භාවත් තා. යම් පි වුත් තං ‘‘කෙහි ච

අඤ්කඤො කුසලපකරොපි අභාකවො සියා’’ති, තං අනියමදස් සනත් ථං වුත් තං, න 

සබ් නබසං අභාවසාධනත් ථං. අයඤ් හි තත් ථ අත් නථො අකුසලපරස් ස වා 
අබයාකතපරස ්ස වා ධම් මස් ස භාවත් නත සති නතහි අඤ් නඤො කුසලපනරොපි 

අභානවො සියාති. 

සබ්ෙකමෙංඅොරණන් ති එත් ථ කාරණං නාම යුත් ති. කුසලකුසලසද් දානං 

විය එකන් තඑකත් ථතං, කුසලරූපචක් ඛුම-සද් දානං විය එකන් තනානත් ථතඤ් ච 
විකප් නපත් වා යායං පුනරුත් ති ඡක් කචතුක් කාපත් ති 

අසම් බන් ධවිනරොධාභාවාපත් ති නදොසානරොපනයුත් ති වුත් තා, සබ් බා සා අයුත් ති, 

තථා එකත් ථනානත් ථතාභාවනතොති වුත් තං නහොති. යා යා අනුමති යථානුමති 

අනුමතියා අනුමතියා නවොහාරසිද් ධිනතො. අනුමතියා අනුරූපං වා යථානුමති, 

යථා අනුමති පවත් තා, තථා තදනුරූපං නවොහාරසිද් ධිනතොති අත් නථො. අනුමති හි 
විනසසනවිනසසිතබ් බාභාවනතො අච් චන් තමභින් නනසු කත් ථචි 
කිරියාගුණාදිපරිග් ගහවිනසනසන අවිවටසද් දත් ථවිවරණත් ථං පවත් තා යථා 

‘‘සක් නකො ඉන් නදො පුරින් දනදො’’ති. කත් ථචි අච් චන් තං භින් නනසු යථා ‘‘ධනවො 

ෙදිනරො පලානසො ච ආනීයන් තූ’’ති. කත් ථචි විනසසනවිනසසිතබ් බභාවනතො 

නභදානභදවන් නතසු නසයයථාපි ‘‘නීලුප් පලං පණ් ඩිතපුරිනසො’’ති, තාය තාය 

අනුමතියා තදනුරූපඤ් ච නත නත නවොහාරා සිද් ධා. තස ්මා ඉහාපි කුසලධම් ම-
සද් දානං විනසසනවිනසසිතබ් බභාවනතො විනසසත් ථසාමඤ් ඤත් ථපරිග් ගනහන 
සමානන අත් නථ නභදානභදයුත් නත පවත් ති අනුමතාති තාය තාය අනුමතියා 

තදනුරූපඤ ්ච සිද් නධො එනසො නවොහානරො. තස ්මා වුත් තං ‘‘සබ් බනමතං 

අකාරණ’’න් ති. 
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අත්ෙකනොඅත්ෙකනොඅත්ථවිකසසංෙස්ස දීකපන්තීති අත් තනා පරිග් ගහිතං 

අත් තනා වුච් චමානං අනවජ් ජසුෙවිපාකාදිකුසලාදිභාවං ධම් ම-සද් දස් ස දීනපන් ති 

තදත් ථස ්ස තබ් භාවදීපනවනසනාති අධිප් පානයො. න හි ධම් ම-සද් නදො 

කුසලාදිභානවො නහොතීති. ඉමිනාවාති ‘‘ධම් ම-සද් නදො පරියත් තිආදීසු 

දිස ්සතී’’තිආදිනා ‘‘අත් තනනො සභාවං ධානරන් තී’’තිආදිනා ච නනයන. නසො හි 

සබ් බත් ථ සමානනො, න කුසල-සද් නදො ආනරොගයාදීසු දිස ්සතීති ‘‘කුච් ඡිනත 

සලයන් තී’’තිආදිනකො, නසො ච විනසසනනයො ‘‘ඉනතො පරං විනසසමත් තනමව 

වක් ොමා’’ති එනතන අපනීනතොති දට් ඨබ් නබො. න හි කුසලාදිවිනසසං ගනහත් වා 

පවත් තා සුොය නවදනාය සම් පයුත් තාතිආදනයො විනසසාති. 

2. සුඛස්ස ච පොනාති එත් ථ සුඛින් ද්රියං ‘‘සුෙ’’න් ති වුත් තං, තඤ් ච 

සුෙනවදනාව නහොතීති ‘‘සුඛකවදනායං දිස්සතී’’ති වුත් තං, න පන ‘‘තිස ්නසො 

ඉමා, භික් ෙනව, නවදනා සුො නවදනා’’තිඑවමාදීසු (සං. නි. 4.249 ආදනයො) සුෙ-

සද් නදො විය සුෙනවදනාසද් නදන සමානත් ථත් තා. අයඤ් හි සුඛින් ද්රියත් නථො සුෙ-

සද් නදො කායසුෙනං කායානුග් ගහං සාතවිනසසං ගනහත් වා පවත් නතො, න පන 

සුො නවදනා ‘‘යං කිඤ් චි නවදනං නවනදති සුෙං වා (ම. නි. 1.409), නයො සුෙං 

දුක් ෙනතො’’තිඑවමාදීසු (සං. නි. 4.253) සුෙ-සද් නදො විය සාතසාමඤ් ඤං 

ගනහත් වා පවත් නතොති. යස් මං සති සුෙනහතූනං පවත් ති, තං සුෙමූලං. 
බුද් ධුප් පානද ච කාමසමතික් කමාදිනක විරානග ච සති සුෙනහතූනං 

පුඤ ්ඤපස ්සද් ධිආදීනං පවත් ති නහොතීති තං ‘‘සුඛමූලංසුඛ’’න් ති වුත් තං. සුෙස ්ස 

ච ආරම් මණත් තා ‘‘රූපං සුඛ’’න් ති වුත් තං. පුඤ්ඤානීති යදිදං වචනං, තං 

සුඛස්ස ච අධිවචනං ඉට් ඨවිපාකස් ස අධිවචනං තදත් ථස් ස 

ඉට් ඨවිපාකවිපච් චනනතොති අත් නථො. සුඛපච්චයානං රූපාදීනං ඉට් ඨානං ඨානං 

ඔකානසො සග් ගා නන් දනඤ් චාති ‘‘සුඛා සග්ගා සුඛං නන්දන’’න් ති වුත් තං. 

දිට්ඨධම්කමති ඉමස් මං අත් තභානව. සුඛවිොරාති පඨමජ් ඣානවිහාරාදී. 

නීවරණාදිබයාබාධරහිතත් තා ‘‘අෙයාෙජ්ඣා’’ති වුත් තා. 

සබ් බසඞ් ොරදුක් ෙනිබ් බාපනනතො තංනිනරොධත් තා වා ‘‘නිබ්ොනං සුඛ’’න් ති 

වුත් තං. ආදි-සද් නදන ‘‘අදුක් ෙමසුෙං සන් තං, සුෙමච් නචව භාසිත’’න් ති 

අදුක් ෙමසුනෙ. ‘‘ද් නවපි මයා, ආනන් ද, නවදනා වුත් තා පරියානයන සුො නවදනා 

දුක් ො නවදනා’’ති (සං. නි. 4.267) සුනෙොනපක් ොසු ච ඉට් ඨාසූති එවමාදීසු 

පවත් ති සඞ් ගහිතා. 

දුක්ඛවත්ථූති දුක් ෙස් ස ඔකානසො. අත් තනනො පච් චනයහි උප් පජ් ජමානම් පි හි 

තං දුක් ෙං ජාතිආදීසු විජ් ජමානනසු තබ් බත් ථුකං හුත් වා උප් පජ් ජති. 

දුක්ඛපච්චකයති දුක් ෙනහතුම් හි, දුක් ෙස ්ස ජනනකති අත් නථො. 

දුක්ඛපච්චයට්ඨාකනති දුක් ෙජනකකම් මස ්ස සහායභූතානං 
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අනිට් ඨරූපාදිපච් චයානං ඨානන. පච් චයසද් නදො හි ජනනක ජනකසහානය ච 

පවත් තතීති. ආදි-සද් නදන ‘‘යදනිච් චං තං දුක් ෙ’’න් තිආදිනා (සං. නි. 3.15, 45-

46, 76) සඞ් ොරදුක් ොදීසු පවත් ති දට් ඨබ් බා. සම් පයුත් නත වත් ථුඤ් ච කරජකායං 

සුෙයති ලද් ධස ්සානද අනුග් ගහිනත කනරොතීති සුඛා. සුොති 
නවදනාසද් දමනපක් ඛිත් වා සුෙභාවමත් තස් ස අප් පකාසනනන නපුංසකලිඞ් ගතා 

න කතා. සභාවනතො සඞ් කප් පනතො ච යං ඉට් ඨං, තදනුභවනං 

ඉට් ඨාකාරානුභවනං වා ඉට්ඨානුභවනං. 

සමන් ති අවිසමං. සමා එකීභාවූපගතා විය යුත් තා, සමං වා සහ යුත් තාති 

නයොනජතබ් බං. එකුප්පාදාති එනකො සමානනො උප් පානදො එනතසන් ති එකුප්පාදා, 

සමානපච් චනයහි සහුප් පත් තිකාති අත් නථො. සහුප් පත් තිකානං රූපාරූපානඤ් ච 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් පයුත් තතා ආපජ් නජයයාති ‘‘එෙනිකරොධා’’ති වුත් තං, නය 

සමානුප් පාදා සමානනිනරොධා ච, නත සම් පයුත් තාති රූපාරූපානං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් පනයොනගො නිවාරිනතො නහොති. එවමපි අවිනිබ් නභොගරූපානං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් පයුත් තතා ආපජ් නජයයාති ‘‘එෙවත්ථුො’’ති වුත් තං, නය 

එකුප් පාදා එකනිනරොධා එකවත් ථුකා ච, නත සම් පයුත් තාති. එවමපි 
අවිනිබ් නභොගරූනපසු එකං මහාභූතං නසසමහාභූනතොපාදාරූපානං 

නිස ්සයපච් චනයො නහොතීති නතන තානි එකවත් ථුකානීති, චක් ොදිනිස ්සයභූතානි 
වා භූතානි එකං වත් ථු එනතසු සන් නිස ්සිතන් ති එකවත් ථුකානීති කප් නපන් තස ්ස 

නතසං සම් පයුත් තතාපත් ති සියාති තන් නිවාරණත් ථං ‘‘එොරම්මණා’’ති වුත් තං, 

නය එකුප් පාදා…නප.… එකාරම් මණා ච නහොන් ති, නත සම් පයුත් තාති. 

පටිනලොමනතො වා එොරම්මණාති වුත් නත එකවීථියඤ් ච 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ඡනානං නානාවීථියං පරසන් තානන ච එකස් මං 
ආරම් මනණ උප් පජ් ජමානානං භින් නවත් ථුකානං සම් පයුත් තතා ආපජ් නජයයාති 

‘‘එෙවත්ථුො’’ති වුත් තං, නය එකවත් ථුකා හුත් වා එකාරම් මණා, නත 

සම් පයුත් තාති. එවමපි සම් පටිච් ඡනසන් තීරණාදීනං සම් පයුත් තතා 

ආපජ් නජයයාති ‘‘එෙනිකරොධා’’ති වුත් තං, නය එකනිනරොධා හුත් වා එකවත් ථුකා 

එකාරම් මණා, නත සම් පයුත් තාති. කිං පන නානුප් පාදාපි එවං තිවිධලක් ෙණා 

නහොන් ති, අථ එකුප් පාදා එවාති විචාරණාය එකුප් පාදා එව එවං තිවිධලක් ෙණා 

නහොන් තීති දස් සනත් ථං ‘‘එකුප්පාදා’’ති වුත් තං. 

3. විපක්ෙභාවමාපන්නානං අරූපධම්මානන් ති යථා සාලිබීජාදීනං ඵලානි 

තංසදිසානි නිබ් බත් තානි විපක් කානි නාම නහොන් ති, විපාකනිරුත් තිඤ් ච 

ලභන් ති, න මූලඞ් කුරපත් තෙන් ධනාළානි, එවං කුසලාකුසලානං ඵලානි 
අරූපධම් මභානවන සාරම් මණභානවන සුක් කකණ් හාදිභානවන ච තංසදිසානි 

විපක් කභාවමාපන් නානීති විපාකනිරුත් තිං ලභන් ති, න රූපධම් මා 
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පටුන 

කම් මනිබ් බත් තාපි කම් මාසදිසාති දස් නසතුං වුත් තං. ජාතිජරාසභාවාති 

ජායනජීරණසභාවා. විපාෙපෙතිොති විපච් චනපකතිකා. විපච් චනසභාවතා ච 

අනුපච් ඡින් නාවිජ් ජාතණ් හාමානසන් තානන සබයාපාරතා, නතන 
අභිඤ් ඤාදිකුසලානං භාවනායපහාතබ් බාදිඅකුසලානඤ් ච විපාකානුප් පාදනනපි 

විපාකධම් මතා සිද් ධා නහොති. විපක්ෙභාවන් ති නචත් ථ භාව-සද් නදන සභානවො 

එව වුත් නතො. තං යථාවුත් තං විපක් කසභාවං දුතියස් ස වුත් තං විපච් චනසභාවඤ් ච 

ගනහත් වා ‘‘උභයසභාවපටික්කඛපවකසනා’’ති ආහ. 

4. උකපකෙන ආදින්නා උපාදින්නා. කිං පන තං උනපතං, නකන ච 

උනපතං, කථඤ ්ච උනපතං, නක ච නතන ආදින් නාති? සති ච නලොකුත් තරානං 

නකසඤ් චි ආරම් මණභානව තන් නිවත් තනත් ථං උනපතසද් දසම් බන් ධිනා උපය-

සද් නදන වුච් චමානාහි චතුබ් බිධුපාදානභූතාහි තණ් හාදිට් ඨීහි උනපතං, නතහි ච 

ආරම් මණකරණවනසන උනපතං, න සමන් නාගමවනසන. සති ච 
සබ් බනතභූමකධම් මානං උපාදානාරම් මණත් නත නයහි විපාකකටත් තාරූපානි 
අම් නහහි නිබ් බත් තත් තා අම් හාකං එතානි ඵලානීති ගණ් හන් නතහි විය 

ආදින් නානි, තානි නතභූමකකම් මානි කම් මභානවන එකත් තං උපනනත් වා 

උනපතන් ති ඉධ ගහිතානි. නතහි ච නිබ් බත් තානි විපාකකටත් තාරූපානි 

උපාදින් නා ධම් මාති සබ් බනමතං දස් නසතුං ‘‘ආරම්මණෙරණවකසනා’’තිආදි 

වුත් තං. අයඤ් ච අත් ථනනයො යථාසම් භවං නයොනජතබ් නබො, න 

වචනානුපුබ් නබනාති. එත් ථාහ – යදි ආරම් මණකරණවනසන තණ් හාදිට් ඨීහි 

උනපනතන ආදින් නා උපාදින් නා, සබ් බනතභූමකධම් මා ච තණ් හාදීනං 

ආරම් මණා නහොන් ති, න ච උනපතසද් නදො කම් නම එව නිරුළ් නහො, නතන 

කම් මස ්නසව ගහනණ කාරණං නත් ථි, තස් මා 
සබ් බනතභූමකධම් මපච් චයුප් පන් නානං අවිජ් ජාදිනහතූහි නිබ් බත් තානං 
සඞ් ොරාදිඵලානං උපාදින් නත් තං ආපජ් ජති නතසම් පි නතහිඵලභානවන 

ගහිතත් තා. උප-සද් නදන ච උනපතතාමත් තං නජොතිතං, න ආරම් මණකරණං 

සමන් නාගමනිවත් තකං, ආදින්න-සද් නදන ච ගහිතතාමත් තං වුත් තං, න 

කම් මසමුට් ඨානතාවිනසනසො. තස ්මා සබ් බපච් චයුප් පන් නානං උපාදින් නත් තං 

ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති නබොධනනයයජ් ඣාසයවනසන නදසනාපවත් තිනතො. 

නයසඤ් හි නබොධනත් ථං ‘‘උපාදින් නා’’ති එතං වුත් තං, නත නතනනව වචනනන 

යථාවුත් තප් පකානර ධම් නම බුජ් ඣිංසු, එතරහි පන තාවතා බුජ් ඣිතුං 
අසක් නකොන් නතන සුත් වා තදත් නථො නවදිතබ් නබොති එසා අත් ථවිභාවනා කතා 

‘‘ෙම්මුනා’’ති. 

අයං පන අපනරො අත් නථො දට් ඨබ් නබො – උප-සද් නදො උනපතං දීනපති. 

අයඤ් හි උප-සද් නදො සමානස පයුජ් ජමානනො ‘‘අතිමාලා’’තිආදීසු අති-සද් නදො 
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විය අතික් කමනං සසාධනං උපගමනං සසාධනං වදති, උපගමනඤ් ච 

උපාදානඋපනයො, නතන උපගතං උනපතං. කිං පන තන් ති? යං අසති උපාදානන 

න නහොති, තං ‘‘උපාදානපච් චයා භනවො’’ති එවං වුත් තං නතභූමකකම් මං 

පච් චයභානවන පුරිමජාතුප් පන් නනන උපාදානනන උපගතත් තා ‘‘උනපත’’න් ති 

වුච් චති. න හි නකොචි අනුපග් ගම් ම අනිච් ඡන් නතො කම් මං කනරොතීති. නතන 

උකපකෙන ෙම්මුනා පුනබ් භවස ්ස ආදානං නහොති. කම් මුනා හි සාසනවන සත් තා 

ආදියන් ති පුනබ් භවං, තස් මා ආදාතබ් බභානවන පාකනටො පුනබ් භනවො. නසො ච 

උපපත් තිභනවො නතභූමකවිපාකකටත් තාරූපසඞ් ගනහො ‘‘භවපච් චයා ජාතී’’ති 

එත් ථ ජාතිවචනන සමවරුද් නධොති උපාදින් නවචනනන උපපත් තිභනවො වුච් චති, 
උපපත් තිභනවො ච නතභූමකවිපාකකටත් තාරූපානීති ධාතුකථායං 

පකාසිතනමතං. තස ්මා උකපකෙන ආදින්නාති නත එව ධම් මා වුච් චන් තීති 

සිද් නධො අයමත් නථොති. උපාදින් න-සද් දස ්ස අත් ථං වත් වා තං විස් සජ් නජත් වා 

උපාදානිය-සද් දස් ස විසුං උපාදින් නසද් දානනපක් ෙං අත් ථං වත් තුං 

‘‘ආරම්මණභාවං උපගන්ත්වා’’තිආදිමාහ. තස් මා එව අවිනසනසත් වා 

‘‘උපාදානස්ස ආරම්මණපච්චයභූොනකමෙං අධිවචන’’න් ති වුත් තං. තං පන 

උපාදානියං උපාදින් නං අනුපාදින් නන් ති දුවිධං. තස් මා තං විනසසනනන 

දස් නසන් නතො ‘‘උපාදින්නාචකෙඋපාදානියාචා’’තිආදිමාහ. 

5. සංකිකලකසොති දස කිනලසවත් ථූනි වුච් චන් ති. සංකිලිට්ඨාති නතහි 

විබාධිතා උපතාපිතා ච. නත පන යස් මා සංකිනලසසම් පයුත් තා එකුප් පාදාදීහි 
නින් නානත් තා එකීභාවමව ගතා විසාදීහි විය සප් පිආදනයො විදූසිතා මලීනා 

විබාධිතා උපතාපිතා ච නාම නහොන් ති, තස් මා ආහ ‘‘සංකිකලකසන

සමන්නාගො සංකිලිට්ඨා’’ති. සංකිකලසං අරෙන්තීති සංකිනලසස් ස 

ආරම් මණභානවන තං ලද් ධුං අරහන් තීති අත් නථො. 

ආරම්මණභාවානතික්ෙමනකෙොති එනතන සංකිනලසානතික් කමනනමව 

දස් නසති, වත් ථයුගිකසුඞ් කසාලිකසද් දානං විය සංකිනලසික-සද් දස ්ස පවත් ති 

නවදිතබ් බා. 

6. සහ විතක් නකන නහොන් තීති වචනනසනසො නයොනජතබ් නබො 

අවුච් චමානස ්සපි භවති-අත් ථස ්ස විඤ ්ඤායමානත් තා. මත්ොති පමාණවාචකං 

එකං පදන් ති ගනහත් වා ‘‘විචාකරොව මත්ො එකෙස’’න් ති අත් නථො වුත් නතො. 

අඤ ්ඤත් ථ අවිප් පනයොගීසු විතක් කවිචානරසු විචානරොව එනතසං මත් තා, තනතො 

උද් ධං විතක් නකන සම් පනයොගං න ගච් ඡන් තීති අත් නථො. අයමපනරො අත් නථො – 

මත් ත-සද් නදො විනසසනිවත් තිඅත් නථො. සවිතක් කසවිචාරා ධම් මා හි 

විතක් කවිසිට් නඨන විචානරන සවිචාරා, එනත පන විචාරමත් නතන 

විතක් කසඞ් ොතවිනසසරහිනතන, තස් මා ‘‘විචාරමත්ො’’ති වුච් චන් ති, 
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විචාරමත් තවන් නතොති අත් නථො. විචාරමත් තවචනනන අවිතක් කත් නත සිද් නධ 

අවිතක් කානං අඤ් නඤසම් පි අත් ථිභාවනජොතනත් ථං අවිතක් කවචනං. අවිතක් කා 

හි විචාරමත් තා ච සන් ති අවිචාරා චාති නිවත් නතතබ් බා ගනහතබ් බා ච නහොන් ති, 
නතසු අවුච් චමානනසු නිවත් නතතබ් බගනහතබ් බස ්ස අදස ්සිතත් තා 

විචාරමත් තාවඅවිතක් කාති ආපජ් නජයයාති. විනසසනවිනසසිතබ් බභානවො පන 
යථාකාමං නහොතීති සාමඤ් නඤන අවිතක් කභානවන සහ විචාරමත් තතාය 

ධම් මවිනසසනභාවං දස් නසතුං ‘‘අවිෙක්ෙවිචාරමත්ො’’ති පදානුක් කනමො 

කනතො. 

අථ වා සවිචාරා දුවිධා සවිතක් කා අවිතක් කා ච, නතසු අවිතක් නක 

නිවත් නතතුං ආදිපදං වුත් තං. අවිචාරා ච දුවිධා සවිතක් කා අවිතක් කා ච, නතසු 

සවිතක් නක නිවත් නතතුං තතියපදං වුත් තං. නය පන ද් වීහිපි නිවත් තිතා 

අවිතක් කා සවිතක් කා ච සවිචාරා අවිචාරා ච, නතසු අඤ් ඤතරදස් සනං වා 

කත් තබ් බං සියා උභයදස් සනං වා. උභයදස ්සනන කරියමානන යදි 

‘‘සවිතක් කසවිචාරා’’ති වුච් නචයය, ආදිපදත් ථතාව ආපජ් ජති. අථ 

‘‘අවිතක් කඅවිචාරා’’ති වුච් නචයය, අන් තපදත් ථතා. අථ පන 

‘‘අවිතක් කසවිචාරා සවිතක් කඅවිචාරා’’ති වුච් නචයය, අජ් ඣත් තබහිද් ධානං විය 
අත් ථන් තරාභානවො වා සඞ් කරනදොනසො වා එකස් නසව 

සවිතක් කාවිතක් කතාසවිචාරාවිචාරතාවිනරොනධො වා ආපජ් නජයය, තස් මා 
අඤ ්ඤතරදස ්සනනන ඉතරම් පි පකානසතුං අවිතක් කවචනනන ද් විප් පකානරසු 

වත් තබ් නබසු සවිතක් කඅවිචානර නිවත් නතත් වා අවිතක් කසවිචානර 

දස් නසන් නතො ආහ ‘‘අවිෙක්ෙවිචාරමත්ො’’ති. අථ වා විතක් කාභානවන එනත 

විචාරමත් තා, න විචාරනතො අඤ් ඤස ්ස කස ්සචි ධම් මස ්ස අභාවාති දස් නසතුං 

අවිතක් කවචනනන විචාරමත් තා විනසසිතා. 

7. උකපක්ඛතීති නවදයමානාපි මජ් ඣත් තනවදනා සුොකානර දුක් ොකානර ච 

උදාසිනා නහොතීති අත් නථො. අථ වා උනපතා යුත් තා සුෙදුක් ොනං අවිරුද් ධා 

ඉක් ො අනුභවනං උකපක්ඛා. විකසසදස්සනවකසනාති නානත් තදස් සනවනසන. 

යදි හි පීතිසහගතා එව සුෙසහගතා සියුං, ‘‘පීතිසහගතා’’ති එනතනනව 

සිද් ධත් තා ‘‘සුෙසහගතා’’ති ඉදං න වත් තබ් බං සියා, ‘‘සුෙසහගතා’’ති වා 

වුච් චමානන ‘‘පීතිසහගතා’’ති න වත් තබ් බං, තනතො තිකං පූනරන් නතන 

දුක් ෙසහගතපදං වත් තබ් බං සියා, එවඤ් ච සති ‘‘නවදනාත් තිනකො එවාය’’න් ති 

වුත් තවචනං ආපජ් ජති, තස් මා ‘‘පීතිසහගතා’’ති වත් වා ‘‘සුෙසහගතා’’ති 
වදන් නතො පීතිවිප් පයුත් තම් පි සුෙං අත් ථීති 
තතියජ් ඣානකායවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තං සුෙං සප් පීතිකසුෙනතො භින් නං කත් වා 

දස් නසතීති අධිප් පානයො. අථ වා පීතිසුොනං දුබ් බිඤ ්නඤයයනානත් තානං 
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පටුන 

නානත් තදස ්සනත් ථං අයං තිනකො වුත් නතො. ‘‘පීතිසහගතා’’ති එත් ථ හි 

සුනෙකනදනසො සඞ් ගහිනතො, න පීති. ‘‘සුෙසහගතා’’ති එත් ථ පීති සඞ් ගහිතා, න 

සුෙං. පීතිවිප් පයුත් තසුෙසහගතා ච පුරිනමන අසඞ් ගහිතා පච් ඡිනමන සඞ් ගහිතාති 

සිද් නධො පීතිසුොනං විනසනසොති. 

8. නිබ්ොනං දස්සනකෙොති නිබ් බානාරම් මණතං සන් ධායාහ. අථ වා 

ධම් මචක් ඛු පුනප් පුනං නිබ් බත් තනනන භාවනාභාවං අප් පත් තං දස් සනං නාම, 

ධම් මචක් ඛු ච පරිඤ් ඤාදිකිච් චකරනණන චතුසච් චධම් මදස් සනං තදතිසනයො, 

තස් මා නත් නථත් ථ නගොත්රභුස් ස දස් සනභාවාපත් තීති. උභයපටික්කඛපවකසනාති 

ද් වීහි පනදහි වුත් තධම් මපටික් නෙපවනසන, න පහායකපටික් නෙපවනසන. තථා 

හි සති දස් සනභාවනාහි අඤ් නඤො සමුච් නඡදවනසන පහායනකො අත් ථි, නතන 

පහාතබ් බා නනව දස් සනනන න භාවනාය පහාතබ් බාති අයමත් නථො ආපජ් ජති, 
න ච අඤ් නඤො පහායනකො අත් ථි අඤ් නඤහි වික් ෙම් භිතානඤ් ච 

පුනප් පවත් තිසබ් භාවා, නාපි පහාතබ් බා තතියපනදන සඞ් ගය් හන් ති, කින් තු 

අප් පහාතබ් බා එවාති. තස ්මා පහාතබ් බපදං පච් නචකං නයොනජත් වා නනව 
දස් සනනන පහාතබ් බා න භාවනාය පහාතබ් බාති දස් සනනන භාවනාය 

පහාතබ් නබහි අඤ් නඤ ගහිතාති නවදිතබ් බා. 

9. එවමත්ථං අග්ගකෙත්වාති අත් ථායුත් තිනතො ච සද් දායුත් තිනතො ච 

අග් ගනහතබ් බතං දස් නසති. දස ්සනභාවනාහි අප් පහාතබ් බනහතුමත් නතසු හි 
ගය් හමානනසු අනහතුකා අසඞ් ගහිතාති යථාධිප් නපතස ්ස අත් ථස් ස 

අපරිපුණ් ණත් තා අත් ථායුත් ති, පහාතබ් බසද් දස් ස නිච් චසානපක් ෙත් නත ච සති 
න සම් බන් ධීසද් දනතො පහායකනතො අඤ් ඤං පටිනසධං අනපක් ෙමානස් ස 

නහතුසද් නදන සමානසො උපපජ් ජතීති සද් දායුත් ති ච නවදිතබ් බා. එවමත්කථො

ගකෙෙබ්කෙොති පහාතබ් බ-සද් දං පටිනසනධන අනයොනජත් වා නයසං 

අඤ ්ඤපදත් නථ සමානසො, තබ් බිනසසනං අත් ථීති ඉදං පටිනසනධන නයොනජත් වා 
දස් සනභාවනාහි පහාතබ් නබො නහතු එනතසං නනවත් ථීති අත් නථො 

ගනහතබ් නබොති වුත් තං නහොති. එවඤ් ච සති යථාධිප් නපතත් නථො සබ් නබො 

සඞ් ගහිනතොති. අත් ථායුත් ති මා නහොතු, සද් නදො පන ඉධාපි න යුත් නතො. 

එකන් තනයොගීනං අත් ථි-සද් දනමව හි අනපක් ෙමානානං උභින් නං 

පහාතබ් බනහතු-සද් දානං සමානසො යුත් නතො, න පටිනසධං අනපක් ෙමානානන් ති, 

තස් මා ගනහතබ් බත් ථදස් සනමත් තං එතං කතං, සද් නදො පන යථා යුජ් ජති, තථා 

නයොනජතබ් නබො. එවං පන යුජ් ජති – පහාතබ් නබො නහතු එනතසං අත් ථීති 

පහාතබ් බනහතුකා. නකන පහාතබ් නබොති? දස් සනනන භාවනාය ච. තයිදං 
පහාතබ් බනහතුකපදං දස් සනභාවනාපනදහි විසුං විසුං නයොනජත් වා නතහි 

යුත් නතන නය දස් සනනන පහාතබ් බනහතුකා නනව නහොන් ති, භාවනාය 
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පහාතබ් බනහතුකා ච න නහොන් තීති පටිනසධඤ් ච විසුං විසුං නයොනජත් වා නත 

නනව දස් සනනන න භාවනාය පහාතබ් බනහතුකාති වුච් චන් ති. 
නනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මවචනං විය හි 

පුරිමපදද් වයසඞ් ගහිතධම් මපටිනසධනනන තදඤ් ඤධම් මනිදස ්සනනමතං නහොති, 

න අනහතුකපදං විය නහතුවිරහප් පකාසනනනාති. එවඤ් ච කත් වා ද් නව 

පටිනසධා යුත් තා නහොන් ති. 

කෙතුකයව හි කෙසං නත්ථි, කයො දස්සනභාවනාහි පොෙබ්කෙො සියාති 

පුරිමස ්මඤ් හි අත් නථ නහතූනං දස් සනභාවනාහි පහාතබ් බතා පටික් ඛිත් තා, 

පටික් නෙනපො ච පහාතබ් බාසඞ් කාසබ් භානව නහොති, පහාතබ් බාසඞ් කා ච 

නහතුම් හි සති සියා, නතසං පන අනහතුකානං නහතුනයව නත් ථි, නයො 

දස් සනභාවනාහි පහාතබ් නබො සියා, තදභාවා පහාතබ් බාසඞ් කා නත් ථීති 

තංනිවාරණත් නථො පටික් නෙනපො න සම් භවති, තස් මා ‘‘නනවදස් සනනන න 

භාවනාය පහාතබ් නබො නහතු එනතස’’න් ති එවං අනහතුකානං ගහණං න 

භනවයයාති අත් නථො. අථ වා ඉෙරථා හි අකෙතුොනං අග්ගෙණං භකවයයාති 
අත් ථස ්ස පාකටත් තා න කාරණසාධනීනයො එනසොති ගනහතබ් බත් ථස් නසව 

කාරණං වදන් නතො ‘‘කෙතුකයව හි කෙසං නත්ථී’’තිආදිමාහ. නතසඤ් හි 
නනවදස් සනනන න භාවනායපහාතබ් බනහතුකපදවචනීයානං නයො 

දස් සනභාවනාහි පහාතබ් නබො සියා, නසො එවංපකානරො නහතු නත් ථි. නත හි 

අනනකප් පකාරා සනහතුකා අනහතුකා චාති, තස් මා නනවදස් සනනන න 
භාවනාය පහාතබ් නබො නහතු එනතසං අත් ථීති අයමත් නථො ගනහතබ් නබොති 

අත් නථො. 

10. ෙංආරම්මණංෙත්වාති ඉදං චතුකිච් චසාධනවනසන ආරම් මණකරණං 

සන් ධාය වුත් තන් ති නවදිතබ් බං. අඤ ්ඤථා නගොත්රභුඵලපච් චනවක් ෙණාදීනම් පි 

අපචයගාමතා ආපජ් නජයයාති. අථ වා නහතුභානවන අපචයං නිබ් බානං 

ගච් ඡන් තීති අපචයගාමිකනො. නිබ් බානස ්ස හි අනිබ් බත් තනියත් නතපි 

සමුදයප් පහානසමුදයනිනරොධානං අධිගමඅධිගන් තබ් බභාවනතො 

නහතුනහතුඵලභානවො මග් ගනිබ් බානානං යුජ් ජති. යථාහ ‘‘දුක් ෙනිනරොනධ 

ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා, දුක් ෙනිනරොධගාමනියා පටිපදාය ඤාණං 

ධම් මපටිසම් භිදා’’ති (විභ. 719). අත්කථොති හි නහතුඵලං. ධම්කමොති නහතූති. 

පුරිමපච් ඡිමානං පුරිනම සසම් පයුත් තා වුත් තා, පච් ඡිනම නකවලා. පුරිනම විය පන 
පච් ඡිනම අත් නථපි අරියමග් ගසීනසන සබ් බනලොකුත් තරකුසලචිත් තුප් පාදා 

ගනහතබ් බා. දුතිනය අත් ථවිකප් නප ‘‘ආචයං ගාමනනො’’ති වත් තබ් නබ 

අනුනාසිකනලොනපො කනතොති දට් ඨබ් නබො. ආචිනන් තීති වා ආචයා, ආචයා හුත් වා 

ගච් ඡන් ති පවත් තන් තීතිපි අත් නථො දට් ඨබ් නබො. 
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11. සත් ත පන නසක් ො සික් ෙනසීලාති නසක් ො, නතසං ඉනමති කසක්ඛා, 

අඤ ්ඤාසාධාරණා මග් ගඵලත් තයධම් මා. සයකමව සික්ඛන්තීති 

සික් ෙනසීලානනමතං නිදස් සනං. නය හි ධම් මා සික් ෙන් ති, නත සික් ෙනසීලා 

නහොන් තීති. අක් ෙරත් නථො පන සික් ො එනතසං සීලන් ති නසක් ොති. න 

කසක්ඛාති යත් ථ නසක් ෙභාවාසඞ් කා අත් ථි, තත් ථායං පටිනසනධොති 

නලොකියනිබ් බානනසු අනසක් ෙභාවානාපත් ති දට් ඨබ් බා. 
සීලසමාධිපඤ ්ඤාසඞ් ොතා හි සික් ො අත් තනනො පටිපක් ෙකිනලනසහි 
විප් පමුත් තා පරිසුද් ධා උපක් කිනලසානං ආරම් මණභාවම් පි අනුපගමනනතො එතා 

සික් ොති වත් තුං යුත් තා අට් ඨසු මග් ගඵනලසු විජ් ජන් ති, තස් මා 
චතුමග් ගනහට් ඨිමඵලත් තයධම් මා විය අරහත් තඵලධම් මාපි තාසු සික් ොසු 

ජාතාති ච, තංසික් ොසමඞ් ගිනනො අරහනතො ඉතනරසං විය නසක් ෙත් නත සති 

නසක් ෙස් ස එනතති ච, සික් ො සීලං එනතසන් ති ච නසක් ොති ආසඞ් කිතබ් බා 

සියුන් ති තදාසඞ් කානිවත් තනත් ථං ‘‘අනසක් ො’’ති 

යථාවුත් තනසක් ෙභාවපටිනසනධො කනතො. අරහත් තඵනල හි පවත් තමානා සික් ො 

පරිනිට් ඨිතසික් ොකිච් චත් තා න සික් ොකිච් චං කනරොන් ති, නකවලං 

සික් ොඵලභානවනනව පවත් තන් ති, තස් මා තා න සික් ොවචනං අරහන් ති, නාපි 

තංසමඞ් ගිනනො නසක් ෙවචනං, න ච තංසම් පයුත් තා සික් ෙනසීලාති සික් ොසු 

ජාතාතිආදිඅත් නථහි අග් ගඵලධම් මා නසක් ො න නහොන් ති, නහට් ඨිමඵනලසු පන 
සික් ො සකදාගාමමග් ගවිපස් සනාදීනං උපනිස් සයභාවනතො සික් ොකිච් චං 

කනරොන් තීති සික් ොවචනං අරහන් ති, තංසමඞ් ගිනනො ච නසක් ෙවචනං, 
තංසම් පයුත් තා ච සික් ෙනසීලවුත් තීති තත් ථ ධම් මා යථාවුත් නතහි අත් නථහි 

නසක් ො නහොන් ති එව. 

කසක්ඛාති වා අපරිනයොසිතසික් ො දස් සිතා. අනන් තරනමව ‘‘අනසක් ො’’ති 
වචනං පරිනයොසිතසික් ොනං දස් සනන් ති න නලොකියනිබ් බානානං 

අනසක් ෙතාපත් ති. වුද්ධිප්පත්ොවාකසක්ඛාති එතස ්මං අත් නථ නසක් ෙධම් නමසු 

එව නකසඤ ්චි වුද් ධිප් පත් තානං අනසක් ෙතා ආපජ් ජති, නතන 
අරහත් තමග් ගධම් මා වුද් ධිප් පත් තා ච යථාවුත් නතහි ච අත් නථහි නසක් ොති 

කත් වා අනසක් ො ආපන් නාති? න, තංසදිනසසු තබ් නබොහාරා. අරහත් තමග් ගනතො 
හි නින් නානාකරණං අරහත් තඵලං ඨනපත් වා පරිඤ් ඤාදිකිච් චකරණං 

විපාකභාවඤ් ච, තස් මා නත එව නසක් ො ධම් මා අරහත් තඵලභාවං ආපන් නාති 

සක් කා වත් තුං, කුසලසුෙනතො ච විපාකසුෙං සන් තතරතාය පණීතතරන් ති 

වුද් ධිප් පත් තා ච නත ධම් මා නහොන් තීති අකසක්ඛාති වුච් චන් තීති. 

12. කිනලසවික් ෙම් භනාසමත් ථතාදීහි පරිත්ො. ‘‘කිනලස…නප.… 

තායා’’ති අත් ථත් තයම් පි කුසනලසු යුජ් ජති, විපාකකිරිනයසු දීඝසන් තානතාව. 
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පටුන 

පමාණකනරහි වා ඔළාරිනකහි කාමතණ් හාදීහි පරිච් ඡින් නා පරිත්ො. නතහි 
අපරිච් ඡින් නත් තා සුඛුනමහි රූපතණ් හාදීහි පරිච් ඡින් නා පමාණමහත් තං ගතාති 

මෙග්ගො. අපරිච් ඡින් නා අප්පමාණා. 

14. අෙප්පෙට්කඨනාති දිවසම් පි පච් චනවක් ඛියමානා නලොකුත් තරධම් මා 

තිත් තිං න ජනනන් ති සමාපජ් ජියමානාපි ඵලධම් මාති. 

15. මාතුඝාතාදීසු පවත් තමානාපි හිතසුෙං ඉච් ඡන් තාව පවත් තන් තීති නත 

ධම් මා හිතසුොවහා නම භවිස ්සන් තීති ආසීසිතා නහොන් ති, තථා 
අසුභාසුොනිච් චානත් නතසු සුභාදිවිපරියාසදළ් හතාය 
ආනන් තරියකම් මනියතමච් ඡාදිට් ඨීසු පවත් ති නහොතීති නත ධම් මා අසුභාදීසු 

සුභාදිවිපරීතප් පවත් තිකා නහොන් ති. මිච්ඡාසභාවාති මුසාසභාවා. අනනනකසු 

ආනන් තරිනයසු කනතසු යං තත් ථ බලවං, තං විපච් චති, න ඉතරානීති 

එකන් තවිපාකජනකතාය නියතතා න සක් කා වත් තුන් ති ‘‘විපාෙදාකන

සතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඛන්ධකභදානන්ෙරන් ති චුතිඅනන් තරං. චුති හි 

මරණනිද්කදකස (විභ. 193) ‘‘ෙන් ධානං නභනදො’’ති වුත් තාති. එනතන වචනනන 

සති ඵලදානන චුතිඅනන් තනරො එව, න අඤ් නඤො එනතසං ඵලකානලොති 

ඵලකාලනියනමනනව නියතතා වුත් තා නහොති, න ඵලදානනියනමනාති 
නියතඵලකාලානං අඤ් නඤසම් පි උපපජ් ජනවදනීයානං 

දිට් ඨධම් මනවදනීයානම් පි නියතතා ආපජ් ජති, තස් මා විපාකධම් මධම් මානං 
පච් චයන් තරවිකලතාදීහි අවිපච් චමානානම් පි අත් තනනො සභානවන 
විපාකධම් මතා විය බලවතා ආනන් තරිනයන විපානක දින් නන 
අවිපච් චමානානම් පි ආනන් තරියානං ඵලදානන නියතසභාවා ආනන් තරියසභාවා 
ච පවත් තීති අත් තනනො සභානවන ඵලදානනියනමනනව නියතතා ආනන් තරියතා 

ච නවදිතබ් බා. අවස් සඤ් ච නියතසභාවා ආනන් තරියසභාවා ච නතසං පවත් තීති 
සම් පටිච් ඡිතබ් බනමතං අඤ් ඤස ්ස බලවනතො ආනන් තරියස් ස අභානව 

චුතිඅනන් තරං එකන් නතන ඵලදානනතො. 

නනු එවං අඤ ්නඤසම් පි උපපජ් ජනවදනීයානං අඤ් ඤස ්මං විපාකදායනක 

අසති චුතිඅනන් තරනමව එකන් නතන ඵලදානනතො ආනන් තරියසභාවා 

නියතසභාවා ච පවත් ති ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති අසමානජාතිනකන 
නචනතොපණිධිවනසන උපඝාතනකන ච නිවත් නතතබ් බවිපාකත් තා 

අනන් තනරකන් තඵලදායකත් තාභාවා, න පන ආනන් තරියකානං 
පඨමජ් ඣානාදීනං දුතියජ් ඣානාදීනි විය අසමානජාතිකං ඵලනිවත් තකං අත් ථි 

සබ් බානන් තරියකානං අවීචිඵලත් තා, න ච නහට් ඨුපපත් තිං ඉච් ඡනතො සීලවනතො 
නචනතොපණිධි විය උපරූපපත් තිජනකකම් මඵලං ආනන් තරියකඵලං 
නිවත් නතතුං සමත් නථො නචනතොපණිධි අත් ථි අනිච් ඡන් තස් නසව 
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අවීචිපාතනනතො, න ච ආනන් තරියනකොපඝාතකං කිඤ් චි කම් මං අත් ථි, තස් මා 

නතසංනයව අනන් තනරකන් තවිපාකජනකසභාවා පවත් තීති. 

අනනකානි ච ආනන් තරියකානි කතානි එකන් නත විපානක සන් නියතත් තා 

උපරතාවිපච් චනසභාවාසඞ් කත් තා නිච් ඡිතානි සභාවනතො නියතානනව. 
චුතිඅනන් තරං පන ඵලං අනන් තරං නාම තස් මං අනන් තනර නියුත් තානි 
තන් නිබ් බත් තනනන අනන් තරකරණසීලානි අනන් තරප් පනයොජනානි චාති 

සභාවනතො ආනන් තරියකානනව ච නහොන් ති. නතසු පන සමානසභානවසු 
එනකන විපානක දින් නන ඉතරානි අත් තනා කත් තබ් බස් ස කිච් චස් ස නතනනව 

කතත් තා න දුතියං තතියම් පි ච පටිසන් ධිං කනරොන් ති, න 

සමත් ථතාවිඝාතත් තාති නත් ථි නතසං නියතානන් තරියතානිවත් තීති. න හි 

සමානසභාවං සමානසභාවස් ස සමත් ථතං විහනතීති. එකස ්ස පන අඤ් ඤානිපි 

උපත් ථම් භකානි නහොන් තීති දට් ඨබ් බානීති. සම්මාසභාවාති සච් චසභාවා. 

16. පරිපුණ් ණමග් ගකිච් චත් තා චත් තානරො අරියමග් ගාව ඉධ ‘‘මග් ගා’’ති 

වුත් තා. පච්චයට්කඨනාති මග් ගපච් චයට් නඨන. නික් නෙපකණ් නඩපි හි නය 

මග් ගපච් චයං ලභන් ති, න පන සයං මග් ගපච් චයභාවං ගච් ඡන් ති, නත 

මග් ගනහතුකාති දස් නසතුං ‘‘අරියමග් ගසමඞ් ගිස ්ස මග් ගඞ් ගානි 

ඨනපත් වා’’තිආදි (ධ. ස. 1039) වුත් තං. නයො පන තත් නථව 

‘‘අරියමග් ගසමඞ් ගිස් ස අනලොනභො අනදොනසො අනමොනහො, ඉනම ධම් මා 

මග් ගනහතූ’’ති ආදිනනයො වුත් නතො, තං දස් නසතුං ‘‘මග්ගසම්පයුත්ො වා’’තිආදි 

වුත් තං. ‘‘අරියමග් ගසමඞ් ගිස් ස සම් මාදිට් ඨි මග් නගො නචව නහතු චා’’තිආදිනා 

පන වුත් තනයං දස් නසතුං ‘‘සම්මාදිට්ඨ සය’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ පන 

අසඞ් ගහිතසඞ් ගණ් හනවනසන පටිපාටියා තනයො නයා වුත් තා, 

නහතුබහුතාවනසන තතිනයො නනයො ඉධ දුතිනයො වුත් නතො. 

අභිභවිත්වා පවත්ෙනට්කඨනාති සහජාතාධිපතිපි පුබ් බාභිසඞ් ොරවනසන 
නජට් ඨකභානව පවත් තමානනො සහජානත අත් තනනො වනස අනුවත් තයමානනො 

නත අභිභවිත් වා පවත් තති, ආරම් මණාධිපතිපි තදාරම් මනණ ධම් නම තනථව 

අත් තානං අනුවත් තයමානනො නත ධම් නම අභිභවිත් වා ආරම් මණභානවන 

පවත් තති, න පච් චුප් පන් නභානවන, තස් මා අධිපතිද් වයම් පි සඞ් ගහිතන් ති 

නවදිතබ් බං. ‘‘මග් නගො අධිපති එනතස’’න් ති අයඤ් ච අත් නථො නික් නෙපකණ් නඩ 

උදාහරණවනසන ආගතං අත් ථනයං ගනහත් වා වුත් නතො. යස ්මා පන පට්ඨාකන 

(පට් ඨා. 2.16.11) ‘‘මග් ගාධිපතිං ධම් මං පටිච් ච මග් ගාධිපති ධම් නමො උප් පජ් ජති 

නාධිපතිපච් චයා, මග් ගාධිපතී ෙන් නධ පටිච් ච මග් ගාධිපති අධිපතී’’ති වුත් තං, 
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තස් මා මග් නගො අධිපති මග් ගාධිපතීති අයම් පි අත් නථො පාළියං 

සරූනපකනසසවනසන සමානසද් දත් ථවනසන වා සඞ් ගහිනතොති නවදිතබ් නබො. 

17. අනුප්පන්නාති එනතන සබ් නබො උප් පන් නභානවො පටිසිද් නධො, න 
උප් පන් නධම් මභානවො එවාති නතන උප් පන් නා විගතා අතීතාපි න සඞ් ගහිතාති 

දට් ඨබ් බා. යදි හි සඞ් ගහිතා සියුං, ‘‘අනුප් පන් නනො ධම් නමො උප් පන් නස ්ස 

ධම් මස ්ස අනන් තරපච් චනයන පච් චනයො’’තිඑවමාදි වුච් නචයය, න තු වුත් තන් ති. 

අනාගතානි විපාකකටත් තාරූපානි අතීනත අනාගනත වා කම් නම 

පුරිමනිප් ඵන් නන එව උප් පජ් ජිස් සන් ති, නානිප් ඵන් නනති 

පරිනිට් ඨිතකාරනණකනදසානනව නහොන් ති, තස් මා තානි ‘‘අවස්සං 

උප්පජ්ජිස්සන්තීතිඋප්පාදිකනොධම්මා’’ති වුච් චන් ති. 

18. අත්ෙකනොසභාවන් ති කක් ෙළඵුසනාදිසභාවං. 

20. එවං පවත්ෙමානාති එවං චක් ොදිභානවන ඵුසනාදිභානවන ච 

එකසන් තතිපරියාපන් නතාවනසන පවත් තමානා. අත් තානං අධි අජ්ඣත්ොති 

අධි-සද් නදො සමාසවිසනය අධිකාරත් ථං පවත් තිඅත් ථඤ ්ච ගනහත් වා පවත් තතීති 

අත් තානං අධිකිච් ච උද් දිස ්ස පවත් තා අජ්ඣත්ො. කෙනාති යස් ස ඣානා 
වුට් ඨහිත් වා අජ් ඣත් තං බහිද් ධා අජ් ඣත් තබහිද් ධා ච සුඤ් ඤතං ආනනඤ් ජඤ ්ච 
මනසිකනරොනතො අජ් ඣත් තසුඤ් ඤතාදීසු චිත් තං න පක් ෙන් දති න පසීදති න 

සන් තිට් ඨති නාධිමුච් චති, නයො ච ඉතිහ තත් ථ සම් පජානනො, කෙන භික්ඛුනා. 

ෙස්මිංකයව පුරිමස්මිං සමාධිනිමිත්කෙති පඨමජ් ඣානාදිසමාධිනිමත් නත. 

අජ්ඣත්ෙකමවාති ඣානනගොචනර කසිණාදිම් හි. චිත්ෙං සණ්ඨකපෙබ්ෙන් ති 

පඨමජ් ඣානාදිචිත් තං සණ් ඨනපතබ් බං. අජ්ඣත්ෙරකෙොති නගොචරජ් ඣත් නත 

නිබ් බානන රනතො, සමාධිනගොචනර කම් මට් ඨානන වා රනතො. ‘‘සමාහිනතො එනකො 

සන් තුසිනතො තමාහු භික් ඛු’’න් ති (ධ. ප. 362) ගාථානසනසො. 

අජ්ඣත්ෙං සම්පසාදනන් ති එත් ථ ඣානං සකසන් තතිපරියාපන් නත් තා 

‘‘අජ් ඣත් ත’’න් ති වුත් තන් ති නියකජ් ඣත් තත් නථො අජ් ඣත් ත-සද් නදො නහොති. 

අජ්ඣත්ෙන් ති සකසන් තතිනියකං. අජ් ඣත් නත භවා අජ්ඣත්තිොති 

නියකජ් ඣත් නතසුපි අබ් භන් තරා චක් ොදනයො වුච් චන් ති. එත් ථ පන 

අජ් ඣත් තික-සද් නදො චක් ොදීසු පවත් තමානනො දස් සිනතො, න අජ් ඣත් තසද් නදො, 

අත් ථි ච අජ් ඣත් තඅජ් ඣත් තිකසද් දානං බහිද් ධාබාහිර-සද් දානං විය විනසනසො. 

අජ් ඣත් තිකසද් නදො හි සපරසන් තානිනකසු සබ් නබසු චක් ොදීසු රූපාදීසු බාහිර-

සද් නදො විය පවත් තති, අජ් ඣත් ත-සද් නදො පන සකසන් තානිනකස් නවව 

චක් ඛුරූපාදීසු තනතො අඤ ්නඤස් නවව බහිද් ධා-සද් නදො විය පවත් තතීති තස් මා 
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සද් දනතො අත් ථනතො ච අසමානත් තා න ඉදනමත් ථ උදාහරණං යුත් තන් ති. අයං 

පනනත් ථ අධිප් පානයො දට් ඨබ් නබො – අජ් ඣත් නත භවා අජ් ඣත් තිකාති අයඤ් හි 

වචනත් නථො. යඤ ්ච අජ් ඣත් නත භවං, නතන අජ් ඣත් නතනනව භවිතබ් බං, 

නතන තංවාචකස් ස අජ් ඣත් ත-සද් දස් ස අජ් ඣත් තික-සද් දස ්ස ච සමානත් ථතා. 
උභින් නම් පි සද් දානං සමානත් ථභාවනතො අජ් ඣත් තජ් ඣත් නත පවත් තමානන 

අජ් ඣත් තික-සද් නද අජ් ඣත් ත-සද් නදො තත් ථ පවත් නතොති සක් කා වත් තුන් ති. 

අයං කඛො පනානන්ද, විොකරොති විොරසුඤ්ඤොසුත්කෙ (ම. නි. 3.187) 
සඞ් ගණිකාරාමතාය රූපාදිරතියා ච ආදීනවං වත් වා 

තප් පටිපක් ෙවිහාරදස් සනත් ථං වුත් තං. අජ්ඣත්ෙං සුඤ්ඤෙන් ති විසයභූතං 

ඉස් සරියට් ඨානභූතං සුඤ් ඤතං, සුඤ් ඤතාඵලසමාපත් තින් ති අත් නථො. 
චිත් තිස ්සරා හි බුද් ධා භගවන් නතො ධම් මං නදනසන් තාපි යං මුහුත් තං තුණ් හී 

භවිතබ් බං නහොති, තං මුහුත් තං ඵලසමාපත් තිං සමාපජ් ජන් ති, පනගව 

අඤ ්ඤස ්මං කානල, තස් මා සබ් බත් ථාපි ඉස් සරියානං බහුලං ඵලසමාපත් තියං 

ඉස් සරියස ්ස පවත් තනනතො ඵලසමාපත් ති ‘‘ඉස ්සරියට් ඨාන’’න් ති වුත් තා. 
අරහත් තඵලාධිගනමන වා තථාගතානං ඉස් සරියං නිබ් බත් තං තංජනනකනනව 

මග් නගනාති තං නතසං ඉස් සරියට් ඨානං. විසනයො ච අනඤ් ඤත් ථභානවොව යථා 

‘‘ආකානස සකුණා උදනක මච් ඡා’’ති, බුද් ධා ච අඤ ්ඤත් ථ දිස් සමානාපි 

විනවකපබ් භාරතාය ඵලසමාපත් තිනින් නාව, නතන තස් සා තස් සා කිරියාය 

අනන් තරං ඵලසමාපත් තියංනයව භවන් තීති සා නතසං විසනයො, තබ් බිසයතා ච 

සච්චෙසුත්කෙන (ම. නි. 1.364 ආදනයො) දීනපතබ් බා. 

22. නයසං දට් ඨබ් බභානවො අත් ථි, නත සනිදස්සනා. 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණනගොචරභානවොව දට් ඨබ් බභානවො, තස් ස රූපායතනා 
අනඤ් ඤත් නතපි අඤ් නඤහි ධම් නමහි රූපායතනං විනසනසතුං අඤ් ඤං විය 

කත් වා ‘‘සෙනිදස්සකනනාති සනිදස්සනා’’ති වුත් තං. ධම් මසභාවසාමඤ් නඤන 

හි එකීභූනතසු ධම් නමසු නයො නානත් තකනරො සභානවො, නසො අඤ් නඤො විය 

කත් වා උපචරිතුං යුත් නතො. එවඤ් හි අත් ථවිනසසාවනබොනධො නහොතීති. සයඤ් ච 
නිස ්සයවනසන ච සම් පත් තානං අසම් පත් තානඤ් ච පටිමුෙභානවො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපතනං පටිහනනභානවො, නයන 

බයාපාරාදිවිකාරපච් චයන් තරසහිනතසු චක් ොදීනං විසනයසු විකාරුප් පත් ති. 

තිකමාතිකාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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දුකමාතිකාපදවණ් ණනා 
1-6. මූලට්කඨනාති සුප් පතිට් ඨිතභාවසාධනනන මූලභානවන, න 

පච් චයමත් තට් නඨන නහතුධම් මා නහතූ ධම් මාති සමාසාසමාසනිද් නදසභානවො 

ද් වින් නං පාඨානං විනසනසො. ෙකථවාති සම් පනයොගනතොව. සනහතුකානං 

නහතුසම් පයුත් තභාවනතො ‘‘සම්පකයොගකෙො’’ති වුත් තන් ති නවදිතබ් බං, න 

සහසද් දස ්ස සම් පනයොගත් ථත් තා. සෙ-සද් නදො පන එකපුඤ් නජ උප් පාදනතො යාව 

භඞ් ගා සනහතුකානං නහතූහි සමානනදසගහණානං නහතුආදිසබ් භාවං දීනපති, 

සම්පයුත්ෙ-සද් නදො එකුප් පාදාදිවනසන සහ නහතූහි එකීභාවුපගමනං, තනතො එව 

ච ද් වින් නං දුකානං නානත් තං නවදිතබ් බං. ධම් මනානත් තාභානවපි හි 

පදත් ථනානත් නතන දුකන් තරං වුච් චති. න හි නහතුදුකසඞ් ගහිනතහි ධම් නමහි 

අඤ ්නඤ සනහතුකදුකාදීහි වුච් චන් ති, නත එව පන සනහතුකානහතුකාදිභාවනතො 

සනහතුකදුකාදීහි වුත් තා. එවං සනහතුකදුකසඞ් ගහිතා එව 

නහතුසම් පයුත් තවිප් පයුත් තභාවනතො නහතුසම් පයුත් තදුනකන වුත් තා. න හි 

ධම් මානං අවුත් තතානපක් ෙං දුකන් තරවචනන් ති නත් ථි පුනරුත් තිනදොනසො. 

නදනසතබ් බප් පකාරජානනඤ් හි නදසනාවිලානසො තථා නදසනාඤාණඤ් චාති. 

නතන ධම් මානං තප් පකාරතා වුත් තා නහොති. සකනලකනදසවනසන පඨමදුකං 

දුතියතතිනයහි සද් ධිං නයොනජත් වා චතුත් ථාදනයො තනයො දුකා වුත් තා. සකලඤ් හි 
පඨමදුකං දුතියදුනකකනදනසන සනහතුකපනදන තතියදුනකකනදනසන 

නහතුසම් පයුත් තපනදන ච නයොනජත් වා යථාක් කමං චතුත් ථපඤ් චමදුකා වුත් තා, 
තථා පඨමදුනකකනදසං නනහතුපදං සකනලන දුතියදුනකන නයොනජත් වා 

ඡට් ඨදුනකො වුත් නතො. ඉදම්පි සම්භවතීති එනතන අවුත් තම් පි සම් භවවනසන 

දීපිතන් ති දස් නසති. සම් භනවො හි ගහණස ්ස කාරණන් ති. යථා නහතුසනහතුකාති 

ඉදං සම් භවතීති කත් වා ගහිතං, එවං නහතුඅනහතුකාති ඉදම් පි සම් භවතීති කත් වා 

ගනහතබ් බනමවාති එවං අඤ් ඤත් ථාපි නයොනජතබ් බං. 

එවං පඨමදුකං දුතියතතියදුනකසු දුතියපනදහි නයොනජත් වා ‘‘නහතූ නචව 

ධම් මා අනහතුකා ච, අනහතුකා නචව ධම් මා න ච නහතූ, නහතූ නචව ධම් මා 

නහතුවිප් පයුත් තා ච, නහතුවිප් පයුත් තා නචව ධම් මා න ච නහතූ’’ති නය ද් නව දුකා 

කාතබ් බා, නතසං සම් භවවනසනනව සඞ් ගහං දස් නසත් වා කඛො පන-පනදන 

අපනරසම් පි දුකානං සඞ් ගහං දස් නසතුං ‘‘ෙත්ර යකදෙ’’න් තිආදිමාහ. ෙත්රාති 

පාළියං. අයං අතිකරෙත්කථොති ඉදානි යං වක් ෙති, තමත් ථමාහ. තත් ථ පන 

අඤ්කඤපි අඤ්ඤථාපීති එනතසං විසුං පවත් තියා ද් නව දුකා දස් සිතා, සහ 

පවත් තියා පන අයම් පි දුනකො නවදිතබ් නබො ‘‘නහතූ නචව ධම් මා 

නහතුසම් පයුත් තාපි නහතුවිප් පයුත් තාපී’’ති, එනතසු පන පඤ් චසු දුනකසු 

දුතියදුනකන තතියදුනකො විය, චතුත් ථදුනකන පඤ් චමදුනකො විය ච ඡට් ඨදුනකන 
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නින් නානත් ථත් තා ‘‘න නහතු නෙො පන ධම් මා නහතුසම් පයුත් තාපි 

නහතුවිප් පයුත් තාපී’’ති අයං දුනකො න වුත් නතො. දස් සිතනින් නානත් ථනනයො හි 

නසො පුරිමදුනකහීති. ඉතනරසු චතූසු නහතූ නචව අනහතුකදුනකන සමානත් ථත් තා 

නහතූ නචව නහතුවිප් පයුත් තදුනකො, නහතුසනහතුකදුනකන සමානත් ථත් තා 
නහතුනහතුසම් පයුත් තදුනකො ච නනහතුනහතුසම් පයුත් තදුනකො විය න 

වත් තබ් නබො. නතසු පන ද් වීසු පච් ඡිමදුනක ‘‘නහතූ නෙො පන ධම් මා 

සනහතුකා’’ති පදං චතුත් ථදුනක පඨමපනදන නින් නානාකරණත් තා න 

වත් තබ් බං, ‘‘නහතූ නෙො පන ධම් මා අනහතුකා’’ති පදං ‘‘නහතූ නචව ධම් මා 

අනහතුකා’’ති එනතන නින් නානත් තා න වත් තබ් බං. අවසිට් නඨ පන එකස් මං 

දුනක ‘‘අනහතුකා නචව ධම් මා න ච නහතූ’’ති පදං ඡට් ඨදුනක දුතියපනදන 

එකත් ථත් තා න වත් තබ් බං. ඉදානි ‘‘නහතූ නචව ධම් මා අනහතුකා චා’’ති 

ඉදනමනවකං පදං අවසිට් ඨං, න ච එනකන පනදන දුනකො නහොතීති තඤ් ච න 

වුත් තන් ති. චතුත් ථදුනක දුතියපනදන පන සමානත් ථස් ස ඡට් ඨදුනක පඨමපදස් ස 

වචනං දුකපූරණත් ථං, එනතන වා ගතිදස් සනනන සබ් බස ්ස සම් භවන් තස ්ස 

සඞ් ගනහො කනතොති දට් ඨබ් නබො. තථා හි සබ් නබො සම් භවදුනකො පඨමදුනක 

දුතියතතියදුකපක් නෙනපන දස් සිනතො, නතසු ච පඨමදුකපක් නෙනපනාති. 

7-13. සමානකානලන අසමානකානලන කාලවිමුත් නතන ච පච් චනයන 
නිප් ඵන් නානං පච් චයායත් තානං පච් චයභාවමත් නතන නතසං පච් චයානං 

අත් ථිතං දීනපතුං සප්පච්චයවචනං, න සනහතුකවචනං විය සමානකාලානනමව, 

නාපි සනිදස් සනං විය තංසභාවස් ස අනත් ථන් තරභූතස් ස. සඞ්ඛෙ-සද් නදො පන 
සනමනතහි නිප් ඵාදිතභාවං දීනපතීති අයනමනතසං විනසනසො දුකන් තරවචනන 

කාරණං. එත් ථ ච අප්පච්චයා අසඞ්ඛොති බහුවචනනිද් නදනසො 

අවිනිච් ඡිතත් ථපරිච් නඡදදස් සනවනසන මාතිකාඨපනනතො කනතොති නවදිතබ් නබො. 

උද් නදනසන හි කුසලාදිසභාවානං ධම් මානං අත් ථිතාමත් තං වුච් චති, න 

පරිච් නඡනදොති අපරිච් නඡනදන බහුවචනනන උද් නදනසො වුත් නතොති. රූපන් ති 

රූපායතනං පථවියාදි වා. පුරිමස ්මං අත් ථවිකප් නප රූපායතනස් ස අසඞ් ගහිතතා 

ආපජ් ජතීති රුප්පනලක්ඛණං වා රූපන් ති අයං අත් ථනනයො වුත් නතො. තත් ථ 

රූපන් ති රුප් පනසභානවො. න ලුජ් ජති න පලුජ් ජතීති නයො ගහිනතො තථා න 

නහොති, නසො නලොනකොති තංගහණරහිතානං නලොකුත් තරානං නත් ථි නලොකතා. 

දුක් ෙසච් චං වා නලොනකො, තත් ථ නතනනව නලොකසභානවන විදිතාති කලොකියා. 

එවං සන් නත චක් ඛුවිඤ ්ඤානණන විජානිතබ් බස් ස රූපායතනස් ස නතනනව 
නවිජානිතබ් බස ්ස සද් දායතනාදිකස ්ස ච නානත් තා ද් වින් නම් පි පදානං 

අත් ථනානත් තනතො දුනකො නහොති. එවං පන දුනක වුච් චමානන දුකබහුතා 

ආපජ් ජති, යත් තකානි විඤ ්ඤාණානි, තත් තකා දුකා වුත් තා සමත් තා ඨනපත් වා 
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පටුන 

සබ් බධම් මාරම් මණානි විඤ ්ඤාණානි. නතසු ච දුකස් ස පච් නඡනදො ආපජ් ජති, 

තථා ච සති ‘‘නකනචී’’ති පදං සබ් බවිඤ ්ඤාණසඞ් ගාහකං න සියා, නිද් නදනසන 

ච විරුද් ධං ඉදං වචනං. නයො ච තත් ථ ‘‘නය නත ධම් මා චක් ඛුවිඤ් නඤයයා, න 

නත ධම් මා නසොතවිඤ් නඤයයාති අයං දුනකො න නහොතී’’ති පටිනසනධො කනතො, 

නසො ච කථං යුජ් නජයය. න හි සමත් ථා අට් ඨකථා පාළිං පටිනසනධතුන් ති, න ච 

කෙනචි-සද් දස් ස නතනනවාති අයං පදත් නථො සම් භවති, ‘‘කෙනචී’’ති එතස් ස 

ආදිපදස් ස අනියමතං යං කිඤ් චි එකං පදත් නථො, තං වත් වා වුච් චමානස ්ස 

‘‘කෙනචී’’ති දුතියපදස් ස යං කිඤ් චි අපරං අනියමතං පදත් නථොති 

නලොකසිද් ධනමතං, තනථව ච නිද් නදනසො පවත් නතො, න නචත් ථ 
විඤ ්ඤාතබ් බධම් මනභනදන දුකනභනදො සමත් නතො ආපජ් ජති යත් තකා 

විඤ ්ඤාතබ් බා, තත් තකා දුකාති, තස් මා නත් ථි දුකබහුතා. න හි එකංනයව 

විඤ ්ඤාතබ් බං නකනචි විඤ් නඤයයං නකනචි න විඤ් නඤයයඤ් ච, කින් තු 

අපරම් පි අපරම් පීති සබ් බවිඤ ්ඤාතබ් බසඞ් ගනහ දුනකො සමත් නතො නහොති, 

එවඤ් ච සති ‘‘නකනචී’’ති පදං අනියනමන සබ් බවිඤ් ඤාණසඞ් ගාහකන් ති 

සිද් ධං නහොති, විඤ ්ඤාණනානත් නතන ච විඤ් ඤාතබ් බං භින් දිත් වා අයං දුනකො 

වුත් නතො, න විඤ ්ඤාතබ් බානං අත් ථන් තරතායාති. එතස් ස පන දුකස් ස 
නික් නෙපරාසිනිද් නදනසො දුකසඞ් ගහිතධම් නමකනදනසසු 

දුකපදද් වයප් පවත් තිදස් සනවනසන පවත් නතො. අත් ථුද් ධාරනිද් නදනසො 

නිරවනසසදුකසඞ් ගහිතධම් මදස් සනවනසනාති නවදිතබ් නබො. 

14-19. චක්ඛුකෙොපි…කප.… මනකෙොපීති චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදිවීථීසු 

තදනුගතමනනොවිඤ් ඤාණවීථීසු ච කිඤ් චාපි කුසලාදීනම් පි පවත් ති අත් ථි, 

කාමාසවාදනයො එව පන වණනතො යූසං විය පග් ඝරණකඅසුචිභානවන සන් දන් ති, 

තස් මා නත එව ‘‘ආසවා’’ති වුච් චන් ති. තත් ථ හි පග් ඝරණකඅසුචිම් හි නිරුළ් නහො 

ආසවසද් නදොති. ධම්මකෙො යාව කගොත්රභුන් ති තනතො පරං මග් ගඵනලසු 

අප් පවත් තිනතො වුත් තං. එනත හි ආරම් මණකරණවනසන ධම් නම ගච් ඡන් තා 

තනතො පරං න ගච් ඡන් තීති. නනු තනතො පරං භවඞ් ගාදීනිපි ගච් ඡන් තීති නච? න, 
නතසම් පි පුබ් නබ ආලම් බිනතසු නලොකියධම් නමසු සාසවභානවන 

අන් නතොගධත් තා තනතො පරතාභාවනතො. එත් ථ ච නගොත්රභුවචනනන 

නගොත්රභුනවොදානඵලසමාපත් තිපුනරචාරිකපරිකම් මානි වුත් තානීති නවදිතබ් බානි, 

පඨමමග් ගපුනරචාරිකනමව වා නගොත්රභු අවධිනිදස් සනභානවන ගහිතං, තනතො 
පරං මග් ගඵලසමානතාය පන අඤ් නඤසු මග් නගසු මග් ගවීථියං 
ඵලසමාපත් තිවීථියං නිනරොධානන් තරඤ් ච පවත් තමානනසු ඵනලසු නිබ් බානන ච 

පවත් ති නිවාරිතා ආසවානන් ති නවදිතබ් බා. සවන්තීති ගච් ඡන් ති. දුවිනධො හි 

අවධි අභිවිධිවිසනයො අනභිවිධිවිසනයො ච. අභිවිධිවිසයං කිරියා බයානපත් වා 

පවත් තති ‘‘ආභවග් ගා භගවනතො යනසො ගනතො’’ති, ඉතරං බහි කත් වා 
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‘‘ආපාටලිපුත් තා වුට් නඨො නදනවො’’ති. අයඤ් ච ආ-කානරො අභිවිධිඅත් නථො ඉධ 

ගහිනතොති ‘‘අන්කෙොෙරණත්කථො’’ති වුත් තං. 

චිරපාරිවාසියට්කඨො චිරපරිවුත් ථතා පුරාණභානවො. ආදි-සද් නදන ‘‘පුරිමා, 

භික් ෙනව, නකොටි න පඤ ්ඤායති භවතණ් හායා’’ති (අ. නි. 10.62) ඉදං සුත් තං 

සඞ් ගහිතං. අවිජ් ජාසවභවාසවානඤ් ච චිරපරිවුත් ථතාය දස් සිතාය 

තබ් භාවභාවීනං කාමාසවදිට් ඨාසවානඤ් ච චිරපරිවුත් ථතා දස් සිතා නහොති. 
අඤ ්නඤසුපි යථාවුත් නත ධම් නම ඔකාසඤ් ච ආරම් මණං කත් වා පවත් තමානනසු 
මානාදීසු විජ් ජමානනසු අත් තත් තනියාදිග් ගාහවනසන අභිබයාපනං 

මදකරණවනසන ආසවසදිසතා ච එනතසංනයව, නාඤ ්නඤසන් ති එනතස් නවව 

ආසවසද් නදො නිරුළ් නහො දට් ඨබ් නබො. ආයතං වා සවන් ති ඵලන් තීති ආසවා. න හි 

කිඤ් චි සංසාරදුක් ෙං ආසනවහි විනා උප් පජ් ජමානං අත් ථීති. ආරම් මණභානවන 

නය ධම් මා වනණො විය ආසනව පග් ඝරන් ති, නත අසම් පනයොනග අතබ් භානවපි 

සහ ආසනවහීති සාසවා, ආසවවන් නතොති අත් නථො. 

ඔසානදුනක ‘‘නනො ආසවා නෙො පනා’’ති අවත් වා ‘‘ආසවවිප්පයුත්ොකඛො

පනා’’ති වචනං සාසවානං සනහතුකානං විය සම් පයුත් නතහි තංසහිතතා න 

නහොතීති දස් සනත් ථං. එවං නසසනගොච් ඡනකසුපි යථාසම් භවං 

විප් පයුත් තග් ගහනණ පනයොජනං දට් ඨබ් බං. අපිච ‘‘නනො ආසවා නෙො පන ධම් මා 

සාසවා’’ති ඉදං පදං චතුත් ථදුනක දුතියපනදන නින් නානං, න ච එනකන දුනකො 

නහොති, තස් මා ආසවවිප් පයුත් තපදනමව ගනහත් වා ඔසානදුකනයොජනා 

ඤායාගතාති කතා. නහතුනගොච් ඡනක පන නහතුවිප් පයුත් තානං සනහතුකතා 
නත් ථීති නත ගනහත් වා දුකනයොජනාය අසක් කුනණයයත් තා නනහතුපදං 

ගනහත් වා ඔසානදුකනයොජනා කතා. නය වා පන පඨනම දුනක දුතියස් ස 

පක් නෙනප එනකො, තතියස් ස ද් නව, පඨමස් ස දුතිනය එනකො, තතිනය ද් නව, 

දුතියස ්ස තතිනය එනකො, දුතිනය ච තතියස් ස එනකොති අට් ඨ දුකා ලබ් භන් ති, 

නතසු තීහි ඉතනර ච නයනතො දස් සිතාති නවදිතබ් බා. එස නනයො 

නසසනගොච් ඡනකසුපි. 

20-25. කිනලසකම් මවිපාකවට් ටානං පච් චයභානවන තත් ථ සංනයොනජන් ති, 
සතිපි අඤ් නඤසං තප් පච් චයභානව න විනා සංනයොජනානි නතසං 

තප් පච් චයභානවො අත් ථි, ඔරම් භාගියුද් ධම් භාගියසඞ් ගහිනතහි ච 

තංතංභවනිබ් බත් තකකම් මනියනමො භවනියනමො ච නහොති, න ච 

උපච් ඡින් නසංනයොජනස් ස කතානිපි කම් මානි භවං නිබ් බත් නතන් තීති. 

සංනයොනජතබ් බාති වා සංකයොජනියා, සංනයොජනන නියුත් තාති වා. දූරගතස් සපි 

ආකඩ් ඪනනතො නිස් සරිතුං අප් පදානවනසන බන් ධනං සංනයොජනං, ගන් ථකරණං 
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සඞ් ෙලිකචක් කලකානං විය පටිබද් ධතාකරණං වා ගන් ථනං ගන් නථො, 

සංසිලිසකරණං නයොජනං නයොනගොති අයනමනතසං විනසනසොති නවදිතබ් නබො. 
ධම් මානං සභාවකිච් චවිනසසඤ් ඤුනා පන භගවතා සම් පයුත් නතසු ආරම් මනණසු 
තප් පච් චනයසු ච නතහි නතහි නිප් ඵාදියමානං තං තං කිච් චවිනසසං පස් සන් නතන 

නත නත ධම් මා තථා තථා ආසවසංනයොජනගන් ථාදිවනසන වුත් තාති ‘‘කිමත් ථං 

එනතනයව ධම් මා එවං වුත් තා, කස ්මා ච වුත් තා එව පුන වුත් තා’’ති න 

නචොනදතබ් බනමතං. 

26-37. ගන්ථනියාති එත් ථ අයමඤ් නඤො අත් නථො ‘‘ගන් ථකරණං ගන් ථනං, 

ගන් ථනන නියුත් තාති ගන් ථනියා, ගන් ථයිතුං සක් කුනණයයා, ගන් ථයිතුං 

අරහන් තීති වා ගන් ථනියා’’ති. එවං ඔඝනියාදීසුපි දට් ඨබ් බං. නතනාතික් කමතීති 

එතං ධාත් වත් ථං ගනහත් වා ඔඝනියාති පදසිද් ධි කතා. 

50-54. ධම් මසභාවං අග් ගනහත් වා පරනතො ආමසන් තීති පරාමාසා. 

පරකෙොති නිච් චාදිනතො. ආමසන්තීති සභාවපටිනසනධන පරිමජ් ජන් ති. 

55-68. සභාවනතො විජ් ජමානං අවිජ් ජමානං වා විචිත් තසඤ් ඤාය සඤ් ඤිතං 

ආරම් මණං අග් ගනහත් වා අප් පවත් තිනතො ආලම් බමානා ධම් මා සාරම්මණා. 

චින් තනං ගහණං ආරම් මණූපලද් ධි. නචතසි නියුත් තා, නචතසා සංසට් ඨා වා 

කචෙසිො. දුබ් බිඤ් නඤයයනානත් තතාය එකීභාවමවුපගමනං 

නිරන් තරභාවුපගමනං. නයසං රූපානං චිත් තං සහජාතපච් චනයො නහොති, නතසං 

චිත් තස ්ස ච සුවිඤ් නඤයයනානත් තන් ති නිරන් තරභාවානුපගමනං නවදිතබ් බං. 

එෙකෙො වත්ෙමානාපීති අපි-සද් නදො නකො පන වානදො එකනතො අවත් තමානාති 

එතමත් ථං දීනපති. ඉදනමත් ථ විචානරතබ් බං – අවිනිබ් නභොගරූපානං කිං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං සංසට් ඨතා, උදාහු විසංසට් ඨතාති? විසුං ආරම් මණභානවන 

සුවිඤ් නඤයයනානත් තත් තා න සංසට් ඨතා, නාපි විසංසට් ඨතා සංසට් ඨාති 

අනාසඞ් කනීයසභාවත් තා. චතුන් නඤ් හි ෙන් ධානං අඤ් ඤමඤ් ඤං 
සංසට් ඨසභාවත් තා රූපනිබ් බානනහිපි නසො සංසට් ඨභානවො අත් ථි නත් ථීති සියා 

ආසඞ් කා, තස් මා නතසං ඉතනරහි, ඉතනරසඤ් ච නතහි විසංසට් ඨසභාවතා 

වුච් චති, න පන රූපානං රූනපහි කත් ථචි සංසට් ඨතා අත් ථීති තදාසඞ් කාභාවනතො 

විසංසට් ඨතා ච රූපානං රූනපහි න වුච් චතීති. එස හි නතසං සභානවොති. 

චිත්ෙසංසට්ඨසමුට්ඨානාදිපනදසු සංසට් ඨසමුට් ඨානාදිසද් දා 
චිත් තසද් දානපක් ොති පච් නචකං චිත් තසද් දසම් බන් ධත් තා චිත් තසංසට් ඨා ච නත 

චිත් තසමුට් ඨානා චාති පච් නචකං නයොනජත් වා අත් නථො වුත් නතො. 

උපාදියන්කෙවාති භූතානි ගණ් හන් ති එව, නිස ්සයන් ති එවාති අත් නථො. යථා 

භූතානි උපාදියන් ති ගය් හන් ති නිස ්සීයන් ති, න තථා එතානි ගය් හන් ති 
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නිස ්සීයන් ති, තස් මා උපාදා. අථ වා භූතානි අමුඤ් චිත් වා නතසං 

වණ් ණනිභාදිභානවන ගනහතබ් බනතො උපාදා. 

75-82. සංකිලිට්ඨත්තිකෙ වුත්ෙනකයනාති සං-සද් දං අපනනත් වා 

කිලිසන් තීති කිනලසාතිආදිනා නනයන. 

83-100. ොමාවචරාදීසු අයමපනරො අත් නථො – කාමතණ් හා කානමො, එවං 

රූපාරූපතණ් හා රූපං අරූපඤ් ච. ආරම් මණකරණවනසන තානි යත් ථ 

අවචරන් ති, නත ොමාවචරාදනයොති. එවඤ් හි සති අඤ් ඤභූමීසු උප් පජ් ජමානානං 

අකාමාවචරාදිතා කාමාවචරාදිතා ච නාපජ් ජතීති සිද් ධං නහොති. 

නික්කඛපෙණ්කඩපි ‘‘එත් ථාවචරා’’ති වචනං 
අවීචිපරනිම් මතපරිච් ඡින් නනොකාසාය කාමතණ් හාය ආරම් මණභාවං සන් ධාය 

වුත් තන් ති නවදිතබ් බං, තනදොකාසතා ච තණ් හාය තන් නින් නතාය නවදිතබ් බා. 

යදි පරියාපන් නසද් දස් ස අන් නතොගධාති අයමත් නථො, මග් ගාදිධම් මානඤ් ච 

නලොකුත් තරන් නතොගධත් තා පරියාපන් නතා ආපජ් ජති. න හි ‘‘පරියාපන් නා’’ති 

එත් ථ නතභූමකගහණං අත් ථීති? නාපජ් ජති සබ් බදා පවත් තමානස් ස 

පච් චක් ෙස ්ස නලොකස් ස වනසන පරියාපන් නනිච් ඡයනතො. අථ වා 
පරිච් නඡදකාරිකාය තණ් හාය පරිච් ඡින් දිත් වා ආපන් නා පටිපන් නා ගහිතාති 

පරියාපන්නා. 

අනීය-සද් නදො බහුලා කත් තුඅභිධායනකොති වට් ටචාරකනතො නියයන් තීති 

නියයානීයා, නී-කාරස ්ස රස ්සත් තං ය-කාරස් ස ච ක-කාරත් තං කත් වා 

‘‘නියයානිො’’ති වුත් තං, නියයානකරණසීලා වා නියයානිො. උත් තරිතබ් බස් ස 
අඤ ්ඤස ්ස නිද් දිට් ඨස් ස අභාවා නිද් දිසියමානා සඋත් තරා ධම් මාව 

උත් තරිතබ් බාති ‘‘අත්ොන’’න් ති ආහ. රාගාදීනන් ති රාගාදීනං දසන් නං 

කිනලසානං සබ් බනියතාකුසලානං වා. නතහි නානප් පකාරදුක් ෙනිබ් බත් තනකහි 

අභිභූතා සත් තා කන් දන් ති අකන් දන් තාපි කන් දනකාරණභාවනතො. යස් මා පන 

පහානනකට් ඨතාවනසන ච ‘‘සරණා’’ති ආහ, තස් මා ‘‘රාගාදීන’’න් ති වචනනන 

රාගනදොසනමොහාව ගහිතාති ඤායති. රණ-සද් නදො වා රාගාදිනරණූසු නිරුළ් නහො 

දට් ඨබ් නබො, රණං වා යුද් ධං, ‘‘කාමා නත පඨමා නසනා’’ති (සු. නි. 438; මහානි. 

28, 68, 149; චූළනි. නන් දමාණවපුච් ඡානිද් නදස 47) එවමාදිකා ච අකුසලා 

නසනා අරියමග් ගයුද් නධන නජතබ් බත් තා සයුද් ධත් තා ‘‘සරණා’’ති වුච් චන් තීති. 

අරණවිභඞ්ගසුත්කෙ (ම. නි. 3.323 ආදනයො) පන සදුක් ො සඋපඝාතා 

සඋපායාසා සපරිළාහා මච් ඡාපටිපදාභූතා කාමසුොනුනයොගාදනයො ‘‘සරණා’’ති 
වුත් තාති දුක් ොදීනං රණභානවො තන් නිබ් බත් තකසභාවානං අකුසලානං සරණතා 

ච නවදිතබ් බා. 
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පිට් ඨිදුකා සමත් තා. 

සුත් තන් තිකදුකමාතිකාපදවණ් ණනා 
101-108. විජ් ජාරාසන් නතොගධධම් මා විජ් ජාසභාගතාය තනදකනදනස 

විජ් ජානකොට් ඨානස වත් තන් තීති වුත් තා. වජිරස ්ස යත් ථ තං පතති, තත් ථ 

අනභජ් ජං නාම කිඤ් චි මණිපාසාණාදි නත් ථි, න ච නතන ගමනමග් නගො විරුහති, 

එවනමව අරහත් තමග් නගන යත් ථ නසො උප් පජ් ජති, තස් මං සන් තානන 

අනභජ් නජො කිනලනසො නාම නත් ථි, න ච භින් නනො පුන විරුහතීති වජිරුපමතා 

නවදිතබ් බා. ෙදුපචාකරනොලා යථා ‘‘මඤ් චා නඝොසන් තී’’ති. ෙණ්ොභිජාතීති 

අපායා වුච් චන් ති මනුස් නසසු ච නදොභග් ගියං. තපනස ්ස වා දුක් ෙස ්ස හිතාති 

ෙපනියා. 

දාසාදීසුපි සිරිවඩ් ඪකාදිසද් දා විය අතථත් තා වචනමත් තනමව අධිකාරං 

කත් වා පවත් තා අධිවචනා. යස් මා පන අධිවචනනිරුත් තිපඤ් ඤත් තිපදානි 

සමානත් ථානි, සබ් බඤ් ච වචනං අධිවචනාදිභාවං භජති, තස් මා නතසුපි 
වචනවිනසනසසු විනසනසන පවත් නතහි අධිවචනාදිසද් නදහි සබ් බානි වචනානි 
අත් ථප් පකාසනසාමඤ් නඤන වුත් තානීති එනතනාධිප් පානයන අයං 

අත් ථනයොජනා කතාති නවදිතබ් බා. අථ වා අධි-සද් නදො උපරිභානග, උපරි වචනං 

අධිවචනං. කස ්ස උපරි? පකානසතබ් බස් ස අත් ථස් සාති විදිනතොවායමත් නථො. 

අධීනං වා වචනං අධිවචනං. නකන අධීනං? අත් නථන. තථා 

තංතංඅත් ථප් පකාසනන නිච් ඡිතං, නියතං වා වචනං නිරුත්ති. 

පථවීධාතුපුරිසාදිතංතංපකානරන ඤාපනනතො පඤ්ඤත්තීති එවං 

අධිවචනාදිපදානං සබ් බවචනනසු පවත් ති නවදිතබ් බා. අඤ ්ඤථා 

සිරිවඩ් ඪකධනවඩ් ඪකප් පකාරානනමව අභිලාපානං අධිවචනතා, 

අභිසඞ් ෙනරොන් තීති එවංපකාරානනමව නිද් ධාරණවචනානං නිරුත් තිතා, 
තක් නකො විතක් නකොති එවංපකාරානනමව එකනමවත් ථං නතන නතන පකානරන 

ඤානපන් තානං පඤ් ඤත් තිතා ච ආපජ් නජයයාති. 

109-118. ඵස් නසො නවදනාති සබ් බදාපි අරූපධම් මානං ඵස් සාදිනාමකත් තා 
පථවියාදීනං නකසකුම් භාදිනාමන් තරාපත් ති විය නාමන් තරානාපජ් ජනනතො ච 

සදා අත් තනාව කතනාමතාය චතුක් ෙන් ධනිබ් බානානි නාමෙරණට්කඨනනාමං. 

නමනං අවිනාභාවනතො ආරම් මණාභිමුෙතා, නමනනහතුභූතතා නාමනං. අථ වා 
අධිවචනසම් ඵස් නසො විය අධිවචනං නාමමන් තනරන නය 

අනුපචිතනබොධිසම් භාරානං ගහණං න ගච් ඡන් ති, නත නාමායත් තග් ගහණා 

නාමං. රූපං පන විනාපි නාමසාධනං අත් තනනො රුප් පනසභානවන ගහණං 

උපයාතීති රූපං. 
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119-123. ඉනතො පුබ් නබ පරිකම් මං පවත් තං, ඉනතො පරං භවඞ් ගං, මජ් නඣ 

සමාපත් තීති එවං සමාපත් තීනං අප් පනාපරිච් නඡදපඤ් ඤා සමාපත්තිකුසලො. 

වුට්ඨාකන කුසලභාකවො පුබ් නබ වුට් ඨානන පරිච් නඡදකරණඤාණං. 

ලක් ෙණාදිවනසන අනිච් චාදිවනසන ච මනසි කරණං මනසිොකරො. 

124-134. සුචිසීලතා කසොරච්චං. සා හි නසොභනකම් මරතතාති. 

සම් නමොදකස ්ස, සම් නමොදනකො වා මුදුභානවො සම්කමොදෙමුදුභාකවො, 

සණ් හවාචතා. ‘‘අගුත්ෙද්වාරො’’ති වුත් නත නකසු ද් වානරසූති න පඤ් ඤායතීති 

‘‘ඉන්ද්රිකයසූ’’ති වුත් තං. සම් පජානාතීති සම් පජානනො, තස් ස භානවො 

සම්පජඤ්ඤං. තදපි ඤාණං යස් මා සම් පජානාති, තස් මා ‘‘සම්පජානාතීති

සම්පජඤ්ඤ’’න් ති ආහ. අප්පටිසඞ්ඛාකන නිමත් නත විසනය වා. වීරියසීකසනාති 

වීරියපානමොක් නෙන. උප්පන්නං ෙලන් ති වීරිනයොපත් ථම් නභන හි කුසලභාවනා 
බලවතී ථිරා උප් පජ් ජතීති තථා උප් පන් නා බලවතී කුසලභාවනා බලවන් නතො 

සත් ත නබොජ් ඣඞ් ගාතිපි වුච් චන් ති. කසිණනිමත් තං විය සඤ් ඤාණං විය 

සවිග් ගහං විය ච සුට් ඨු උපලක් නෙතබ් බාකාරං ‘‘නිමත් ත’’න් ති වුච් චති. සමනථො 

ච එවං ආකානරොති ‘‘නිමත් ත’’න් ති වුත් නතො. තථා හි නසො පච් චනවක් ෙන් නතන 

පච් චනවක් ෙණනතො ගය් හතීති. උද් ධච් චමව චිත් තං න වික් ඛිපතීති, 

වික් නෙපපටික් නෙනපො වා අවික්කඛකපො. 

135-142. සීලනමව පුනප් පුනං ආනසවියමානං නලොකියං නලොකුත් තරම් පි 

සීලං පරිපූනරතීති ‘‘සීලපරිපූරණකෙො’’ති වුත් තං. සීලස්ස සම්පදාති 

කාරණසීලම් පි ඵලසීලම් පි සම් පන් නසමුදායස් ස එකනදසවනසන වුත් තං. අථ වා 

‘‘කතනම ච ථපති අකුසලා සීලා? අකුසලං කායකම් මං අකුසලං වචීකම් මං 

පාපනකො ආජීනවො’’ති (ම. නි. 2.264) වුත් තත් තා සබ් බම් පි කුසලාකුසලං 

‘‘සීල’’න් ති ගනහත් වා තත් ථ කුසලසීලං නිද් ධානරත් වා ‘‘සීලසම්පදා’’ති වුත් තං. 

එවං දිට්ඨසම්පදාපි නවදිතබ් බා. 

දිට්ඨවිසුද්ධි කඛො පන යථාදිට්ඨස්ස ච පධානන්ති

ෙම්මස්සෙෙඤාණාදිසඞ්ඛාො දිට්ඨවිසුද්ධි කචවාති පටිපාටියා දිට් ඨිවිසුද් ධි 

දිට් ඨිවිසුද් ධි නෙො පනාති ච පදද් වයස් ස සමානත් තා පඤ් ඤා. යථාදිට්ඨස්සාති 
නිබ් බත් තිතප් පකාරදිට් ඨිස් ස නිබ් බත් නතතබ් බපධානානුරූපදිට් ඨිස ්ස වා 

යථාදිට් ඨිපවත් තකිරියස් ස වා. සංකවකගොති සනහොත් තප් පං ඤාණං, 

ඔත් තප් පනමව වා. සමත් තං තුස් සනං තිත් ති සන් තුට් ඨි, නත් ථි එතස් ස 

සන් තුට් ඨීති අසන් තුට් ඨි, අසන් තුට් ඨිස ්ස භානවො අසන්තුට්ඨො. වීරියප් පවානහ 

පවත් තමානන අන් තරා එව පටිගමනං නිවත් තනං පටිවානං, තං අස් ස අත් ථීති 

පටිවානී, න පටිවානී අප් පටිවානී, තස් ස භානවො අප්පටිවානිො. විමුච් චනං නාම 
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ආරම් මනණ අධිමුත් තතා කිනලනසහි සබ් බසඞ් ොනරහි ච නිස් සටතා ච. 

පටිසන්ධිවකසනාති කිනලසානං තංතංමග් ගවජ් ඣානං උප් පන් නමග් නග 

ෙන් ධසන් තානන පුන සංදහනවනසන. අනුප්පාදභූකෙති තංතංඵනල. 

අනුප්පාදපරිකයොසාකනති අනුප් පාදකනරො මග් නගො අනුප් පානදො, තස් ස 

පරිනයොසානන. 

සුත් තන් තිකදුකමාතිකාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුකමාතිකාපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කාමාවචරකුසලපදභාජනීයවණ් ණනා 
1. ‘‘නය වා පන…නප.… අරූපිනනො ධම් මා’’ති ඉදං ‘‘ඵස ්නසො නහොතී’’ති 

එවමාදිකං විය න විසුං ‘‘නතපි නහොන් තී’’ති නහොති-සද් නදන සම් බන් ධං කත් වා 

වුත් තං, උද් දිට් ඨාවනසනස ච පන ගනහත් වා ‘‘ඉනම ධම් මා කුසලා’’ති අප් නපතුං 

වුත් තන් ති අප් පනාය අවනරොධිතං. එවඤ් ච කත් වා නිද් නදනසපි එතස් ස 

පදභාජනීයං න වුත් තන් ති. සරූනපන පන අදස් සිතත් තා ‘‘අත් ථී’’ති වත් වා 

දුතිනයන නහොති-සද් නදන සම් බන් නධො නිද් නදනසො ච න කනතො, සඞ් නෙනපන 
පන උද් දිසිත් වා සඞ් නෙනපනනව නය වා පන ධම් මා නිද් දිට් ඨාති එතස් ස 

ධම් මස ්ස උද් නදනස අවනරොනධො යුත් නතො. ධම් මනිද් නදනස ච නිද් නදසාවසානන 

වුත් තස ්සාති. 

පුච් ඡාපරිච් නඡදවචනනනනව පුච් ඡාභානව විඤ් ඤානත 

පුච් ඡාවිනසසඤාපනත් ථං ආහ ‘‘අයංෙකථතුෙමයොපුච්ඡා’’ති. පඤ්චවිධාහීති 

මොනිද්කදකස (මහානි. 150; චූළනි. පුණ් ණකමාණවපුච් ඡානිද් නදස 12; 

නමත් තගූමාණවපුච් ඡානිද් නදස 18) ආගතා පුච් ඡා දස් නසති. ලක්ඛණන් ති ඤාතුං 

ඉච් ඡිනතො නයො නකොචි සභානවො. අඤ්ඤාෙන් ති නයන නකනචි ඤානණන 

අඤ ්ඤාතභාවං ආහ. අදිට්ඨන් ති දස් සනභූනතන ඤානණන පච් චක් ෙං විය 

අදිට් ඨතං. අතුලිෙන් ති ‘‘එත් තකං ඉද’’න් ති තුලාභූතාය පඤ් ඤාය අතුලිතතං. 

අතීරිෙන් ති තීරණභූතාය පඤ් ඤාය අකතඤාණකිරියාසමාපනතං. අවිභූෙන් ති 

ඤාණස් ස අපාකටභාවං. අවිභාවිෙන් ති ඤානණන අපාකටීකතභාවං. අදිට් ඨං 

නජොතීයති එතායාති අදිට්ඨකජොෙනා. අනුමතියා පුච් ඡා අනුමතිපුච්ඡා. ‘‘තං කිං 

මඤ ්ඤථ, භික් ෙනව’’තිආදිපුච් ඡාය හි ‘‘කා තුම් හාකං අනුමතී’’ති අනුමති 

පුච් ඡිතා නහොති. ෙකථතුෙමයොති කනථතුකමයතාය. 

පකභදකෙො ධම්මානං කදසනන් ති මාතිකානදසනං ආහ. තත් ථ හි පුරනතො 
කුසලාදිනක පනභනද වත් වා පච් ඡනතො ධම් මා වුත් තාති 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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‘‘පකභදවන්ෙදස්සනත්ථ’’න් ති නිද් නදසං ආහ. ඉදං වුත් තං නහොති – මාතිකාය 

සවිනසසනා ධම් මා වුත් තා, නත ච විනසසිතබ් බත් තා පධානා, පධානඤ ්ච 
ඉතිකත් තබ් බතාය යුජ් ජතීති ධම් මානනමව පධානානං පුච් ඡිතබ් බතා 

විස් සජ් ජිතබ් බතා ච නහොති, තස් මා නත පුච් ඡිතබ් නබ දස් නසතුං ‘‘ෙෙකම 

ධම්මා’’ති වුත් තං, නත පන විනසසවන් නතො පුච් ඡිතාති දස් නසතුං පුන 

‘‘කුසලා’’ති වුත් තන් ති එවං පනභදවන් තදස ්සනත් ථං අයං පදානුක් කනමො 

කනතොති. ‘‘ඉනම ධම් මා කුසලා’’ති විස් සජ් ජනනපි එවනමව නයොජනා කාතබ් බා. 

‘‘පකභදකෙො ධම්මානං කදසනං දීකපත්වා’’ති එතස් ස අත් ථං විවරිතුං 

‘‘ඉමස්මිඤ්හී’’තිආදිමාහ. අනනකප් පනභදා නදනසතබ් බාති සම් බන් නධො. 

ෙස්මාති අනවොහාරනදසනනතො ධම් මානනමව නදනසතබ් බත් තා නතසඤ් ච 
ඝනවිනිබ් නභොගපටිසම් භිදාඤාණාවහනනතො පනභදවන් තානං නදනසතබ් බත් තා 

‘‘කුසලා…නප.… දීනපත් වා’’ති එනතන සම් බන් නධො. එවනමව හි 

යථාවුත් තදීපනස් ස නහතුං සකාරණං පකානසතුං පුන ‘‘ධම්මාකයවා’’තිආදි 

වුත් තන් ති. ධම්මාති සාමඤ් ඤමත් තවචනනන සමූහාදිඝනවනසන 
එකත් තග් ගහණං නහොතීති එකත් තවිනිබ් නභොගකරණං ඝනවිනිබ් නභොගඤාණං 

ආවහති පනභදනදසනා, තථා කුසලාදිධම් මානං අබයාකතාදිඅත් ථානඤ් ච 

දීපනනතො ධම් මපටිසම් භිදාදිඤාණඤ් ච ආවහති. ‘‘පකභදවන්ෙදස්සනත්ථ’’න් ති 

එතං විවරිතුං ‘‘ඉදානි කය කෙනා’’තිආදිමාහ. පකභද…කප.… යුජ්ජති 

ඉතිකත් තබ් බතායුත් තස් ස විනසසනත් තා. අථ වා උද් නදනසො ධම් මප් පධානනො, 

පුච් ඡා සංසයිතප් පධානා, න ච ධම් මභානවො සංසයිනතො, කුසලාදිනභනදො පන 

සංසයිනතොති නිච් ඡිතසංසයිතවනසනායං පදානුක් කනමො කනතො. 

එත්ථාති එතස ්මං වචනන. කිමත් ථමාහ භගවාති තං දස් නසතුං ආහ ‘‘සමකය

නිද්දිසි චිත්ෙ’’න් ති. පරිකයොසාකනති සමනය චිත් තනිද් නදසස ්ස 

‘‘යස ්මං…නප.… ආරබ් භා’’ති එතස් ස පරිනයොසානන. ෙස්මිං සමකයති තස් මං 

චිත් තුප් පාදසමනය. චිත් නතන සමයං නියනමත් වාන අථ පච් ඡා නබොනධතුන් ති 

සම් බන් නධො. විජ් ජමානනපි නභොජනගමනාදිසමයනානත් නත 
සමවායාදිනානත් නත ච යථාවුත් තචිත් තනියමතා විනසසිතා අඤ් ඤස් මං සමනය 
යථාධිප් නපතානං ඵස් සාදීනං අභාවා චිත් තනියමනත සමනය ඵස් සාදනයො 
නබොනධතුං විනසසනනමව තාව චිත් තං දස් නසතුං සමනය චිත් තං නිද් දිසීති 

අත් නථො. විනසසිතබ් නබොපි හි සමනයො අත් තනනො උපකාරත් ථං විනසසනභාවං 

ආපජ් ජති, විනසසනභූතඤ් ච චිත් තං තදුපකාරත් ථං විනසසිතබ් බභාවන් ති. 

සන් තතිඝනාදීනං අයං විනසනසො – පුරිමපච් ඡිමානං නිරන් තරතාය 

එකීභූතානමව පවත් ති සන්ෙතිඝනො, තථා ඵස් සාදීනං එකසමූහවනසන 
දුබ් බිඤ් නඤයයකිච් චනභදවනසන එකාරම් මණතාවනසන ච එකීභූතානමව 

පවත් ති සමූොදිඝනොති. 
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ොලඤ්ච සමයඤ්චාති යුත් තකාලඤ් ච පච් චයසාමග් ගිඤ් ච. ඛකණොති 

ඔකානසො. තථාගතුප් පාදාදිනකො හි මග් ගබ්රහ් මචරියස් ස ඔකානසො 

තප් පච් චයපටිලාභනහතුත් තා. ෙනණො එව ච සමකයො. කයො ‘‘ෙනණො’’ති ච 

‘‘සමනයො’’ති ච වුච් චති, නසො එකෙොවාති අත් නථො. මොසමකයොති මහාසමූනහො. 

සමකයොපි කඛොති සික් ොපරිපූරණස් ස නහතුපි. සමයප්පවාදකෙති 

දිට් ඨිප් පවාදනක. තත් ථ හි නිසින් නා තිත් ථියා අත් තනනො අත් තනනො සමයං 

පවදන් තීති. අත්ථාභිසමයාති හිතපටිලාභා. අභිසනමතබ් නබොති අභිසමනයො, 

අභිසමනයො අත් නථො අභිසමයට්කඨොති පීළනාදීනි අභිසමතබ් බභානවන එකීභාවං 

උපනනත් වා වුත් තානි, අභිසමයස ්ස වා පටිනවධස් ස විසයභූනතො අත් නථො 

අභිසමයට්කඨොති තානනව තථා එකත් නතන වුත් තානි. තත් ථ පීළනං 

දුක් ෙසච් චස් ස තංසමඞ් ගිනනො හිං සනං අවිප් ඵාරිකතාකරණං. සන්ොකපො 

දුක් ෙදුක් ෙතාදිභානවන සන් තාපනං පරිදහනං. 

‘‘ඉධා’’ති වචනං අකුසනලසු අබයාකනතසු ච නකසුචි ෙණස් ස 

අසම් භවනතො. නනු කුසලානඤ් ච නවනමන ෙනණන විනා උප් පත් ති නහොතීති? 

නනො න නහොති, න පන නවනමො එව ෙනණො, චතුචක් කානිපි ෙනණොති වුත් තානි. 
සබ් බන් තිනමන පරිච් නඡනදන අත් තසම් මාපණිධිෙණමන් තනරන නත් ථි 

කුසලස ්ස උප් පත් තීති ෙනණො ඉධ ගහිනතො. ඉන් ද්රියවිසයමනසිකාරාධීනං 

විඤ ්ඤාණන් ති එවමාදි සාධාරණඵලං දට් ඨබ් බං. නවකමොති අට් ඨක් ෙනණ 

උපාදාය වුත් තං. චතුචක්ෙං වත්ෙතීති පුන පතිරූපනදසවාසාදිසම් පත් ති 

චතුචක් කං විපරිවත් තතීති අත් නථො. ඔොසභූොනීති අත් තනනො නිබ් බත් තියා 

‘‘ඉදානි උප් පජ් ජන් තු කුසලානී’’ති අනුමතිදානං විය භූතානි. 

චිත්ෙොකලොති ධම් නමනනව සතා කානලො විනසසිනතො, න තස් ස පවත් තිත් ථ 

පවත් තිස් සති පවත් තතීති එනතන අවත් ථාවිනසනසන, නාපි තස් ස 

විජානනකිච් නචන, තස් මා එවංවිනධ ධම් නම උපාදාය පඤ් ඤත් නතොති වුත් නතො. 
කමප් පවත් තා විනසසා එව පටිපාටීති බීජභානවො ච පටිපාටීති වත් තුමරහතීති 

ඉමනාධිප් පානයන ‘‘බීජොකලොති ධම්මපටිපාටිං උපාදාය පඤ්ඤත්කෙො’’ති 

ආහ. ධම්මපටිපාටිං වාති අට් ඨකලාපධම් නම සන් ධායාහ. සඤ් චිතා විය 

ගය් හමානකාලා එව ොලසඤ්චකයො, යථා වා තථා වා කානලොති එකං සභාවං 

ගනහත් වා අභිනිනවසං කනරොන් තස ්ස තදභිනිනවසනිනසධනත් ථං ‘‘කසොපකනස 

සභාවකෙො අවිජ්ජමානත්ො පඤ්ඤත්තිමත්ෙකෙො’’ති ආහ. ඤත් වා 

විඤ ්නඤනයයොති සම් බන් නධො. ඉෙකරො පන කෙතූති එස සමනයො පච් චනයොව 

විඤ ්නඤනයයො. එත්ථාති එතස ්මං අධිකානර න නහතුනහතු සාධාරණනහතු චාති 

අත් නථො. සමවානයො පච් චයසාමග් ගී, නහතු පන එනකනකො පච් චනයොති 

අයනමනතසං විනසනසො නවදිතබ් නබො. චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං 
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අනනකපච් චයදස් සනනන තංතංද් වාරිකානං කුසලානඤ් ච තප් පච් චයතං 

දස් නසති. 

පරිග්ගකෙො ෙකෙො අට් ඨකථාචරිනයහි. එෙොරණවාකදොති 

පකතිකාරණවානදො, ඉස් සරකාරණවානදො වා. අඤ්ඤමඤ්ඤාකපක්කඛොති 

අවයවානං අඤ් ඤමඤ් ඤානපක් ෙතාය සමුදානයො වුත් නතො. අනපක් ො ච යාව 

සහායකාරණසමාගනමො න නහොති, තාව ඵලස් ස අනිප් ඵාදනං සමාගනම 

නිප් ඵාදනසමත් ථස ්ස නිප් ඵාදනඤ් ච. සමාගනමො ච නයසු යුජ් ජමානනසු 

නිබයාපානරසුපි ඵලස් ස පවත් ති, නතසං සබ් භානවොති. 

අසාමග්ගී…කප.… පත්තිකෙොති චක් ඛුරූපානලොකමනසිකාරානං 
අසමනවතානං චක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස අනහතුභානව සති සමනවතානඤ් ච 

තංසභාවාවිනිවත් තිනතො නහතුභාවානාපත් තිනතොති අත් නථො. න හි සභාවන් තරං 

අඤ ්නඤන සහිතං සභාවන් තරං නහොතීති. එෙස්මින් ති අන් ධසනත එනකකස් මං 

අන් නධති අධිප් පානයො. අඤ ්ඤථා යථාරුතවනසන අත් නථ ගය් හමානන එකස් ස 

අන් ධස් ස දස් සනාසමත් ථතා සබ් නබසම් පි න නහොති, නාපි එකස ්ස අසමත් ථතාය 

සබ් නබසම් පි අසමත් ථතා වුත් තා, කින් තු සබ් නබසං විසුං අසමත් ථතාය එවාති 

උපමාවචනං න යුජ් නජයය, නාපි උපනමොපමතබ් බසම් බන් නධො. න හි 
උපමතබ් නබසු චක් ොදීසු එකස් ස අසමත් ථතාය සබ් නබසම් පි අසමත් ථතා 

වුත් තා, කින් තු සබ් නබසං විසුං අසමත් ථතාය සහිතානං අසමත් ථතාති. 

අන්ධසෙං පස්සතීති ච අන් ධසතං සහිතං පස් සතීති අධිප් පානයො අඤ් ඤථා 

වුත් තනනයන උපමතබ් බාසමානතාපත් තිනතො. සාධා…කප.… ඨෙභාකවොති 

නයසු විජ් ජමානනසු ඵලප් පවත් ති නතසං සනමොධානන, යථා පවත් තමානනසු 

නතසු ඵලප් පවත් ති, තථා පවත් තිමාහ. න නයසං නකසඤ් චි අනනනකසං 

සනමොධානමත් තං සාමග් ගී. න හි සද් දගන් ධරසනඵොට් ඨබ් බසනමොධානං 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස, කට් ඨකපාලපාසාණසනමොධානං වා නසොතවිඤ් ඤාණස් ස 

නහතූති. ෙන් ති තං දස් සනං. අසා…කප.… සිද්කධොති නායමත් නථො 
සානධතබ් නබො විසුං අනහතූනං චක් ොදීනං සහිතානං නහතුභාවස් ස 

පච් චක් ෙසිද් ධත් තාති අත් නථො. න හි පච් චක් ෙසිද් නධ යුත් තිමග් ගනං යුත් තන් ති. 

මනුස් සත් තාදීනං ෙණාවයවානං සාමග් ගී ෙණසාමග් ගී, තං විනා නසො 

නවමචක් කසම් පත් තිසඞ් ොනතො ෙනණො නත් ථි. සා එව හි ෙණසාමග් ගී නසො 

ෙනණොති අත් නථො. ඛණ…කප.… දීකපති අත් තනනො දුල් ලභතායාති අත් නථො. 

ෙණත් නථො වා සමයසද් නදො ෙණසඞ් ොනතො සමනයොති වුත් නතො. නසො යස් මං 
දුල් ලනභ ෙනණ සතීති ඉමස් සත් ථස් ස විභාවනවනසන තදායත් තාය 
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කුසලුප් පත් තියා දුල් ලභභාවං දීනපති. එනතනුපානයන සමවාය…කප.… වුත්තිං 

දීකපතීති එත් ථ ඉනතො පනරසු ච නයොජනා තස් ස තස ්ස තංතංදීපනන කාතබ් බා. 

ෙස්සපුරිසස්සාති ‘‘නසයයථාපි භික් ෙනව චත් තානරො දළ් හධම් මා ධනුග් ගහා 

සික් ඛිතා කතහත් ථා කතුපාසනා චතුද් දිසා ඨිතා අස් සු, අථ පුරිනසො ආගච් නඡයය 

‘අහං ඉනමසං…නප.… කතුපාසනානං කණ් නඩ ඛිත් නත ඛිත් නත අප් පතිට් ඨිනත 

පථවියං ගනහත් වා ආහරිස් සාමී’’’ති (සං. නි. 2.228) එවං වුත් තජවනපුරිසස් ස. 

ොව පරිත්ෙකෙොති ගමනස් සාදානං නදවපුත් තානං නහට් ඨුපරියානයන පටිමුෙං 
ධාවන් තානං සිරසි පානද ච බද් ධඛුරධාරාසන් නිපාතනතො ච පරිත් තතනරො 

කානලො. කාලසඞ් ොනතො සමනයො චිත් තපරිච් ඡින් නනො වුච් චමානනො නතනනව 

පරිච් නඡදකචිත් නතන ‘‘එවං පරිත් නතො අහ’’න් ති අත් තනනො පරිත් තතං දීනපති. 

යථා චාහං, එවං සබ් නබො කුසලචිත් තප් පවත් තිකානලොති තස් ස පරිත් තතං දීනපති. 

සද් දස් ස දීපනා වුත් තනයානුසානරන නවදිතබ් බා. 

පකතිවාදීනං මහනතො විය අණුවාදීනං ද් විඅණුකස ්ස විය ච එකස් නසව. 

කෙතු…කප.… වුත්තිෙං දීකපතීති පච් චයායත් තවුත් තිදීපනනතො තප් පරභාවා 

නහතුසඞ් ොතස ්ස පරායත් තවුත් තිදීපනතා වුත් තා. සති පන පච් චයායත් තභානව 
පච් චයසාමග් ගීආයත් තතා සමවායසඞ් ොනතන දීපියතීති අතප් පරභාවනතො තස් ස 

තංදීපනතා න වුත් තා. අනනන සමනයන කත් තුභූනතන, අනනන සමනයන වා 

කරණභූනතන භගවතා පටිනසධිනතොති අත් නථො. එස නනයො පුරිමාසු දීපනාසු. 

අධිෙරණවකසනාති ආධාරවනසන. එත්ථාති කාලසමූහසඞ් ොනත සමනය 

ගහිනතති අත් නථො. කානලොපි හි චිත් තපරිච් ඡින් නනො සභාවනතො අවිජ් ජමානනොපි 

ආධාරභානවනනව සඤ් ඤානතො ‘‘අධිකරණ’’න් ති වුත් නතො තංෙණප් පවත් තානං 

තනතො පුබ් නබ පරනතො ච අභාවා. භාකවොති කිරියා. කිරියාය 

කිරියන් තරලක් ෙණං භානවනභාවලක් ෙණං. යථා ගාවීසු දුය් හමානාසු ගනතො, 

දුද් ධාසු ආගනතොති නදොහනකිරියා ගමනකිරියාය ලක් ෙණං නහොති, එවමහාපි 

‘‘යස ්මං සමනය තස් මං සමනය’’ති ච වුත් නත සතීති අයමත් නථො 
විඤ ්ඤායමානනො එව නහොති අඤ ්ඤකිරියාසම් බන් ධාභානවන පදත් ථස ්ස 

සත් තාවිරහාභාවනතොති සමයස ්ස සත් තාකිරියාය චිත් තුප් පාදකිරියා 
ඵස් සාදිභවනකිරියා ච ලක් ඛීයතීති උභයත් ථ සමයසද් නද භුම් මනිද් නදනසො 

කනතො ලක් ෙණභූතභාවයුත් නතොති. 

උද්දානකෙොති උද් නදසනතො සඞ් නෙපනතො. කිනලසකානමො වත් ථුකාමභාවං 

භජන් නතො කාමනීයවනසන භජති, න කාමනවනසනාති කාමනවනසන 

කිනලසකානමො එව නහොති, න වත් ථුකානමො. දුවිකධොකපකසොති වචනනන 
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දුවිධස ්සපි සහිතස් ස අවචරණප් පනදසං සඞ් ගණ් හාති. නතන වත් ථුකාමස් නසව 

පවත් තිනදනසො රූපාරූපධාතුද් වයං අපනීතං නහොති. නනු ච දුවිනධොපි සහිනතො 
රූපාරූපධාතූසු පවත් තති රූපාරූපාවචරධම් මානං වත් ථුකාමත් තා 

තදාරම් මණානං රූපාරූපරාගානඤ් ච කිනලසකාමභාවසිද් ධිනතොති? තං න, 

බහලකිනලසස් ස කාමරාගස් ස කිනලසකාමභානවන ඉධ සඞ් ගහිතත් තා. එවඤ ්ච 
කත් වා රූපාරූපධාතූසු පවත් තමානනසු කාමාවචරධම් නමසු නිකන් ති ඉධ න 

සඞ් ගහිතා සුඛුමත් තා. ‘‘උද් දානනතො ද් නව කාමා’’ති සබ් බකානම උද් දිසිත් වාපි 

හි ‘‘දුවිනධොනපනසො’’ති එත් ථ තනදකනදසභූතා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසහිතතාපරිච් ඡින් නා කාමරාගතබ් බත් ථුකධම් මාව සඞ් ගහිතාති, 
නිරවනසනසො වා කිනලසකානමො කාමරානගො 
කාමතණ් හාරූපතණ් හාඅරූපතණ් හානිනරොධතණ් හානභනදො ඉධ පවත් තතීති 

අනවනසසප් පවත් තිතං සන් ධාය ‘‘දුවිනධොනපනසො’’ති වුත් තං, වත් ථුකානමොපි ච 

අප් පනකො ඉධාපි න වත් තති රූපාරූපාවචරවිපාකමත් නතො, තථාපි 

පරිපුණ් ණවත් ථුකාමත් තා කාමාවචරධම් මාව ඉධ ගහිතා. එවඤ් ච කත් වා 

සසත් ථාවචනරොපමා යුත් තා නහොති. ‘‘රූපූපපත් තියා මග් ගං භානවතී’’ති (ධ. ස. 

163; විභ. 625) එත් ථ රූපභනවො උත් තරපදනලොපං කත් වා ‘‘රූප’’න් ති වුත් නතො, 

එවමධාපි උත් තරපදනලොනපො දට් ඨබ් නබො. අඤ ්ඤථා හි චිත් තං 

කාමාවචරාවචරන් ති වුච් නචයයාති. ආරම්මණෙරණවකසනාතිආදිනක 

‘‘කානමො’’ති සබ් බං තණ් හමාහ, තස් මා ‘‘ොමඤ්කචසා’’තිආදි වුත් තං, ‘‘කානම 

අවචානරතීති කාමාවචාර’’න් ති වත් තබ් නබ චා-සද් දස් ස රස් සත් තං කතං. 

රුළ්හිසද්කදනාති ඤාණසම් පයුත් නතසු රුළ ්නහන සද් නදන, 

ඤාණසම් පයුත් නතසු වා පවත් තිත් වා අනවජ් ජසුෙවිපාකතාය තංසදිනසසු 

ඤාණවිප් පයුත් නතසු රුළ් නහන සද් නදන. අථ වා කිඤ් චි නිමත් තං ගනහත් වා 
සතිපි අඤ ්ඤස ්මං තංනිමත් තයුත් නත කිස් මඤ ්චිනදව විසනය සම් මුතියා 

චිරකාලතාවනසන නිමත් තවිරනහපි පවත් ති රුළ් හි නාම යථා ‘‘මහියං නසතීති 

මහිංනසො, ගච් ඡන් තීති ගානවො’’ති, එවං කුසලසද් දස ්සපි රුළ් හිභානවො 

නවදිතබ් නබො. පඤ ්ඤානිද් නදනස ‘‘නකොසල් ල’’න් ති අභිධම් නම (ධ. ස. 16) 

වුත් තං, තස් ස ච භාවා කුසලසද් දප් පවත් තීති නකොසල් ලනයොගා කුසලන් ති අයං 

අභිධම් මපරියානයො නහොති. කුසලන් ති කුසලභාවං ආහ. 

විපාකාදීනං අවජ් ජපටිපක් ෙතා නත් ථීති කුසලනමව අනවජ් ජලක් ෙණං 

වුත් තං. අනවජ්ජලක්ඛණකමවාති සුෙවිපාකසභාවස් ස 

ලක් ෙණභාවනිවාරණත් ථං අවධාරණං කතං, තංනිවාරණඤ් ච තස් ස 

පච් චුපට් ඨානතං වත් ථුකාමතාය කතං. සම් පත් තිඅත් නථන රනසන 

කවොදානභාවරසං. ඵලට් නඨන පච් චුපට් ඨානනන ඉට්ඨවිපාෙපච්චුපට්ඨානං. 
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සභාකවො කක් ෙළාදිඵුසනාදිනකො අසාධාරනණො. සාමඤ්ඤං සාධාරනණො 

අනිච් චාදිසභානවො. ඉධ ච කුසලලක් ෙණං සබ් බකුසලසාධාරණසභාවත් තා 

සාමඤ ්ඤං දට් ඨබ් බං, අකුසලාදීහි අසාධාරණතාය සභාකවො වා. 

උපට්ඨානාොකරොති ගනහතබ් බභානවන ඤාණස් ස උපට් ඨහනාකානරො. ඵලං 

පන අත් තනනො කාරණං පටිච් ච තප් පටිබිම් බභානවන, පටිමුෙං වා උපට් ඨාතීති 

පච්චුපට්ඨානං. 

විජානාතීති සඤ් ඤාපඤ ්ඤාකිච් චවිසිට් ඨං විසයග් ගහණං ආහ. 

සබ් බචිත් තසාධාරණත් තා යත් ථ යත් ථ යථා යථා අත් නථො ලබ් භති, තත් ථ තත් ථ 

තථා තථා ගනහතබ් නබොති. යං ආනසවනපච් චයභානවන චිකනොති, යඤ ්ච 

කම් මුනා අභිසඞ් ෙතත් තා චිෙං, තං තථා ‘‘චිත්ෙ’’න් ති වුත් තං. යං පන තථා න 

නහොති, තං පරිත් තකිරියද් වයං අන් තිමජවනඤ් ච 

ලබ් භමානචින් තනවිචිත් තතාදිවනසන ‘‘චිත්ෙ’’න් ති නවදිතබ් බං. හසිතුප් පානදො 

පන අඤ ්ඤජවනගතිනකොව. චිත්ොනං පනාති විචිත්රානන් ති අත් නථො. 

තදන් නතොගධත් තා හි සමුදායනවොහානරන අවයනවොපි ‘‘චිත්ෙ’’න් ති වුච් චති යථා 

පබ් බතනදීසමුද් දාදිඑකනදනසසු දිට් නඨසු පබ් බතාදනයො දිට් ඨාති වුච් චන් තීති. 

චරණං නාම ගනහත් වා චරිතබ් බචිත් තපනටො. රූපානීති බිම් බානි. 

අජ්ඣත්තිෙන් ති ඉන් ද්රියබද් ධං වදති. චිත්ෙෙෙකමවාති චිත් තස් ස 

මූලකාරණතං සන් ධාය වුත් තං. කම් මස් ස නහතං චිත් තං කාරණන් ති. තං පන 

අත් ථං විභානවතුං ‘‘ොයෙම්මාදිකභද’’න් තිආදිමාහ. ලිඞ්ගනානත්ෙන් ති 

සණ් ඨානනානත් තං, භින් නසණ් ඨානඞ් ගපච් චඞ් ගවනතො සරීරස් ස වා නානත් තං. 
නවොහාරවනසන ඉත් ථිපුරිසාදිභානවන නවොහරිතබ් නබසු පත් ථනාවිනසසා 

උප් පජ් ජන් ති, තනතො කම් මවිනසසා. එවමදං ෙම්මනානත්ෙං 

නවොහාරනානත් තනතො නහොති. අපා…කප.… ොදිොති එවමාදීසු ආදි-සද් නදහි 

ගතියා උපපත් තියා අත් තභානව නලොකධම් නමසු ච නානාකරණානි 

සුත් තාගතානි සඞ් ගණ් හාති. 

ෙම්මනානත්ොදිවකසනාති එත් ථ කුසලාකුසලවනසන ෙම්මනානත්ෙං 

නවදිතබ් බං. විසදිසසභාවතා හි නානත් තන් ති. කුසලකම් මස් ස දානාදිවනසන 

කායසුචරිතාදිභානවන ච පුථුත්ෙං, අකුසලකම් මස් ස ච මච් ඡරියාදීහි 

කායදුච් චරිතාදීහි ච පුථුත්ෙං නවදිතබ් බං. බහුප් පකාරතා හි පුථුත් තන් ති. 
අන් නදානාදිවනසන දානාදීනං පාණාතිපාතාවිරතිආදිවනසන කායසුචරිතාදීනං 
ආවාසමච් ඡරියාදිවනසන මච් ඡරියාදීනං පාණාතිපාතාදිවනසන 

කායදුච් චරිතාදීනඤ් ච පකභකදො නවදිතබ් නබො. එනකකස ්ස හි පකාරස් ස නභනදො 

පනභනදොති. නානත් තාදීනං වවත්ථානං තථා තථා වවත් ථිතතා නිච් ඡිතතා. 
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පටුන 

එනතනුපානයන ලිඞ් ගනානත් තාදීනි නවදිතබ් බානි. කම් මනානත් තාදීහි 

නිබ් බත් තානි හි තානීති. 

පච් චුප් පන් නස ්ස ලිඞ් ගස ්ස කම් මනතො පවත් තිං තදනුක් කනමන 

පච් චුප් පන් නකම් මස ්ස නිප් ඵත් තිඤ් ච දස් නසත් වා තනතො 
අනාගතලිඞ් ගනානත් තාදිනිප් ඵත් තිදස ්සනනන සංසාරං ඝනටන් නතො 

‘‘ෙම්මනානාෙරණං පටිච්චා’’තිආදිමාහ. තත් ථ පුරිනමන කම් මවචනනන 

අවිජ් ජාසඞ් ොරා, ලිඞ් ගාදිවචනනන විඤ් ඤාණාදීනි භවපරිනයොසානානි, 

ගතිආදිවචනනන ජාතිජරාමරණානි ගහිතානීති දට් ඨබ් බානි. තත් ථ ගතීති 

නිරයාදනයො පඤ් ච ගතිනයො වුච් චන් ති, තාසං නානාකරණං අපදාදිභානවො. තා හි 

තථා භින් නාති. උපපත්තීති 

නගොමහිංසාදිෙත් තියාදිචාතුමහාරාජිකාදිඋපපත් තිනයො, තාසං නානාකරණං 

උච් චාදිතා. ෙත් තිනයො එව හි එකච් නචො කුලනභොගඉස් සරියාදීහි උච්කචො නහොති, 

එකච් නචො නීකචො. නතහි එව හීනතාය හීකනො, පධානභාවං නීතතාය පණීකෙො, 

අඩ් ඪතාය සුගකෙො, දලිද් දතාය දුග්ගකෙො. කුලවනසන වා උච්චනීචො, 

ඉස් සරියවනසන හීනපණීෙො, නභොගවනසන සුගෙදුග්ගෙො නයොනජතබ් බා. 

සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණොති ඔදාතසාමාදිවණ් ණසුද් ධිඅසුද් ධිවනසන වුත් තං. 

සුජාෙදුජ්ජාෙොති නිනරොධපරිමණ් ඩලාදිආනරොහපරිණානහහි ලක් ෙනණහි වා 

අත් තභාවපරිපුණ් ණාපරිපුණ් ණජාතතාවනසන. සුසණ්ඨෙදුස්සණ්ඨෙොති 

අඞ් ගපච් චඞ් ගානං සණ් ඨානවනසන. 

අපරම්පිවුත්ෙං අජ් ඣත් තිකචිත් තස ්ස යථාවුත් තස ්ස චිත් තකතභාවසාධකං 

සුත් තං ‘‘ෙම්මකෙො’’තිආදි. කම් මඤ ්හි චිත් තනතො නිබ් බත් තන් ති තනතො 

නිප් ඵජ් ජමානං සබ් බම් පි චිත් තං චිත් තකතනමවාති සානධති. කම් මනිබ් බත් තනතො 
ලිඞ් ගනතො පවත් තමානලිඞ් ගසඤ් ඤා මූලකාරණනතො කම් මනතො 

ආසන් නකාරණනතො ලිඞ් ගනතො ච පවත් තා නහොතීති ‘‘ෙම්මකෙො…කප.… 

පවත්ෙකර’’ති ආහ. අථ වා ලිඞ් ගඤ ්ච සඤ ්ඤා ච ලිඞ්ගසඤ්ඤා, තා යථාසඞ් ෙයං 

කම් මනතො ලිඞ් ගනතො ච පවත් තනරති අත් නථො. සඤ්ඤාකෙො කභදං ගච්ඡන්තීති 

නත ඉත් ථිපුරිසාදිලිඞ් ගසඤ් ඤානතො ඉත් ථිපුරිසාදිනවොහාරනභදං ධම් මා ගච් ඡන් ති, 

තථා තථා නවොහරිතබ් බාති අත් නථො. ඉමාය ගාථාය 

අතීතපච් චුප් පන් නද් ධපටිච් චසමුප් පාදවනසන චිත් තකතං චිත් තං දස් සිතං. 

කලොකෙො එව පජාතත් තා පජාති පුරිමපාදස් ස විවරණං පච් ඡිමපානදො 

දට් ඨබ් නබො. යථා රථස් ස ආණි නිබන් ධනා, එවං සත් තනලොකරථස් ස කම් මං 

නිබන් ධනන් ති උපමාසංසන් දනං නවදිතබ් බං. ඉමාය ච ගාථාය අද් ධද් වයවනසන 

චිත් තස ්ස කම් මවිඤ් ඤාණකතතා දස් සිතා. කිත්තින් ති පරම් මුො කිත් තනං 
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පත් ථටයසතං. පසංසන් ති සම් මුො පසංසනං ථුතිං. ෙම්මනානාෙරණන් ති 
කම් මනතො නිබ් බත් තනානාකරණං කම් මනජහි අනුමයමානං කම් මස් නසව වා 

නානාකරණං. 

ෙම්මස්සොති කම් මසයා. කම් මස් ස දායං නතන දාතබ් බං ආදියන් තීති 

ෙම්මදායාදා. අණ් ඩජාදීනඤ් ච නයොනීනං කම් මනතො නිබ් බත් තත් තා කම් මනමව 

නයොනි අත් තභාවපටිලාභනිමත් තං එනතසන් ති ෙම්මකයොනී. බන් ධනට් නඨන 

කම් මං බන් ධු එනතසන් ති ෙම්මෙන්ධූ. 

චිත්ෙස්සාති කම් මවිඤ් ඤාණස් ස. තස ්ස පන අලද් නධොකාසතා අඤ් නඤන 
කම් නමන පටිබාහිතත් තා තදවිපච් චනනොකානස පුග් ගලස ්ස නිබ් බත් තත් තා ච 

නවදිතබ් බා. විජ් ජමානම් පි අපරාපරියනවදනීයකම් මවිඤ් ඤාණං 

කාලගතිපනයොගාදිසහකාරීපච් චයවිකලතාය අවකසසපච්චයකවෙල්ලං 

දට් ඨබ් බං. එෙච්චචිත්ෙන් ති චිත් නතන කත් තබ් බචිනත්රන එකච් චභූතං නතන 

කත් තබ් බචිත්රමාහ. 

අනුභවිත් වා භවිත් වා ච අපගතං භූොපගෙං. අනුභූතභූතතා හි 

භූතතාසාමඤ් නඤන භූතසද් නදන වුත් තා. සාමඤ් ඤනමව හි උපසග් නගන 

විනසසීයතීති. අනුභූතසද් නදො ච කම් මවචනිච් ඡාභාවනතො අනුභවකවාචනකො 

දට් ඨබ් නබො. විකප් පගාහවනසන රාගාදීහි තබ් බිපක් නෙහි ච අකුසලං කුසලඤ් ච 

ආරම් මණරසං අනුභවති, න විපානකො කම් මනවගක් ඛිත් තත් තා, නාපි කිරියා 
අනහතුකානං අතිදුබ් බලතාය සනහතුකානඤ් ච ඛීණකිනලසස් ස 

ඡළඞ් ගුනපක් ොවනතො උප් පජ් ජමානානං අතිසන් තවුත් තිත් තා. එත් ථ ච 

පුරිමනනය කුසලාකුසලනමව වත් තුං අධිප් පායවනසන ‘‘භූතාපගත’’න් ති 

වුත් තං. යං ‘‘උප් පන් නානං අකුසලානං ධම් මානං පහානාය උප් පන් නානං 

කුසලානං ධම් මානං ඨිතියා’’ති (සං. නි. 5.651-662; විභ. 390-391) එත් ථ 

උප් පන් නන් ති ගනහත් වා තංසදිසානං පහානං, වුද් ධි ච වුත් තා, පච් ඡිමනනය පන 

ච-සද් නදන කුසලාකුසලඤ් ච ආකඩ් ඪිත් වා සබ් බං සඞ් ෙතං වුත් තං 

භූතාපගතභාවාභිධානාධිප් පානයන. 

විපච් චිතුං ඔකාසකරණවනසන උප් පතිතං අතීතකම් මඤ් ච තනතො 

උප් පජ් ජිතුං ආරද් නධො අනාගනතො විපානකො ච ‘‘ඔොසෙතුප්පන්න’’න් ති 

වුත් නතො. යං උප් පන් නසද් නදන විනාපි විඤ් ඤායමානං උප් පන් නං, තං සන් ධාය 

‘‘නාහං, භික් ෙනව, සඤ් නචතනිකාන’’න් තිආදි (අ. නි. 10.217, 219) වුත් තං. 

ොසු ොසු භූමීසූති මනුස් සනදවාදිඅත් තභාවසඞ් ොනතසු උපාදානක් ෙන් නධසු. 

තස් මං තස් මං සන් තානන අනුප් පත් තිඅනාපාදිතතාය අසමූෙෙං. එත් ථ ච 
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ලද් ධභූමකං ‘‘භූමිලද්ධ’’න් ති වුත් තං අග් ගිආහිනතො විය. 

ඔකාසකතුප් පන් නසද් නදපි ච ඔකානසො කනතො එනතනාති, ඔකානසො කනතො 

එතස ්සාති ච දුවිධත් නථපි එවනමව කතසද් දස් ස පරනිපානතො නවදිතබ් නබො. 

සබ් බදා අවත් තමානම් පි ගමයචිත් තං පටිපක් ෙපච් චනවක් ෙණාය 

අවික් ෙම් භිතත් තා ‘‘උප්පන්න’’න් ති වුත් තං. අන්ෙරධාකපතීති වික් ෙම් භිකා 

ආනාපානස ්සති වික් ෙම් නභති. අන්ෙරාකයවාති භූමලද් නධ සභූමයං 

අබ් නබොච් ඡින් නන විච් ඡින් දිත් වාති අත් නථො. අනතීතං අනනාගතඤ් ච 

ෙණත් තනයකනදසගතම් පි උප් පජ් ජමානං ‘‘ඛණත්ෙයගෙ’’න් ති වුත් තං. 

නදසනාය පධානනන ගහිනතො අත් නථො ‘‘සීස’’න් ති වුච් චති. නලොකියධම් මඤ ්හි 

නදනසතබ් බං පත් වා නදසනාය චිත් තං පුබ් බඞ් ගමං නහොති, ධම් මසභාවං වා 

සන් ධානයතං වුත් තං. අකුසලාති සබ් නබපි අකුසලා ධම් මා වුත් තා. නචතනාති 

නකචි. අකුසලභාගියාති රාගාදනයො එකන් තඅකුසලා. අකුසලපක්ඛිොති 

ඵස් සාදනයොපි තප් පක් ඛිකා. මකනො කෙසං ධම්මානං පඨමං උප්පජ්ජතීති 
සහජානතොපි මනනො සම් පයුත් නත සඞ් ගණ් හිත් වා අධිපතිභානවන පවත් තමානනො 

පඨමං උප් පන් නනො විය නහොතීති එවං වුත් නතො. සම් පයුත් තාපි තදනුවත් තනතාය 

අන් වනදව අකුසලා ධම් මාති වුත් තා, අනන් තරපච් චයමනං වා සන් ධාය 

මනනොපුබ් බඞ් ගමතා වුත් තා. චිත්කෙන නීයතීති අභිසඞ් ොරවිඤ් ඤාණං 

සන් ධායාහ, තණ් හාසම් පයුත් තං වා. පභස්සරන් ති සභාවපණ් ඩරතං සන් ධායාහ. 

අරක්ඛිකෙති සතියා අනුනයපටිඝාදීහි අරක් ඛිනත, රාගාදීහි ෙයාපන්කන, නතහි 

එව අවස්සුකෙ. චිත් තස ්ස පුබ් බඞ් ගමභාවසාධනන අඤ් ඤමඤ් ඤං 

බලදානවනසන සුත් තානුරක් ෙණං, ඉධ වා උපසංහතානං ආභිධම් මනකහි 

විඤ ්ඤාතානං චිරකාලප් පවත් තිවනසන නවදිතබ් බං. 

ෙෙරපඤ්ඤං ත්වන් තිආදි න පාළිආරුළ් හං, එවං භගවා පුච් ඡතීති 

අට් ඨකථායනමව වුත් තං. පඤ්ඤා පන කිමත්ථියාති ඉදම් පි එකං සුත් තං. 

‘‘අභිඤ් ඤත් ථා පරිඤ් ඤත් ථා පහානත් ථා’’ති තස් ස විස ්සජ් ජනං. 

සාෙන් ති සභාවවනසන වුත් තං, මධුරන් ති මධුරං වියාති උපමාවනසන. 

කපොකනොබ්භවිොති පුනබ් භවකරණසීලා. තත්රතත්රාභිනන් දනනතො නන් දී, 

නන් දිභූනතො රානගො නන් දිරානගො, නන් දිරාගභානවන සහගතාති 

නන්දිරාගසෙගොති න එත් ථ සම් පනයොගවනසන සහගතභානවො අත් ථීති 

සහගතසද් නදො තණ් හාය නන් දිරාගභාවං නජොනතති. නන්දිරාගභූොති චස් ස 

අත් නථො. නිස්සකයති පාදනක. රූපාරූපාරම්මණානන් ති 

පථවීකසිණාදිආකාසාදිආරම් මණානං. සංසට්කඨති ඛීනරොදකං විය සනමොදිනත 

එකීභාවමව ගනත. සෙජාකෙති සම් පයුත් තසහජානත, න සහජාතමත් නත. 
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ඉධාපීති ‘‘ඉමස් මම් පි පනද අයනමව අත් නථො අධිප් නපනතො’’ති ඉමස ්සා 

අට් ඨකථාය යථාදස් සිතසංසට් ඨසද් නදො සහජානත අධිප් නපනතොති. අරූපං

රූකපනාති පටිසන් ධික් ෙනණ වත් ථුනා. උක්ෙට්ඨනිද්කදකසොති 

අනවනසසසඞ් ගනහන කනතො අතිසයනිද් නදනසො. 

අනාභට්ඨොකයවාති ‘‘දිට් ඨං සුත’’න් තිආදීසු දිට් ඨතාදනයො විය 

අභාසිතබ් බතා අනාභට් ඨතා. සබ් බාකානරන සදිසස් ස දුතියචිත් තස් ස 

සසඞ් ොරිකතාවචනනන ඉමස් ස අසඞ් ොරිකතා විඤ් ඤායති, තස් මා 

අභාසිතබ් බතාය න ගහිනතොති අත් නථො යුජ් ජති. අධිප් පානයො පන පාළියං 

අභාසිතත් තා එව තත් ථ නදනසතබ් බභානවන න ගහිකෙො න සඞ් ගහිනතො න 

තස් සත් ථස් ස අභාවාති. අථ වා පාළියං අනාභට් ඨතාය එව අට් ඨකථායං න

ගහිකෙො න තස් සත් නථො වුත් නතො. නියකමත්වාවාති පරනතො එවංවිධස් නසව 

සසඞ් ොරිකභාවවචනනතො ඉධ තදවචනනනනව අසඞ් ොරිකභාවං නියනමත් වා. 

මකනොවිඤ්ඤාණන් ති එත් ථ ද් වාරං වත් ථූති වුත් තං, ද් වානරන වා 

තංසහායභූතං හදයවත් ථු වුත් තං. සරසභාකවනාති සකිච් චභානවන. අවිජ් ජා හි 

සඞ් ොරානං පච් චයභාවකිච් චා, අඤ් ඤාසාධාරනණො වා රසිතබ් නබො 

විඤ ්ඤාතබ් නබො භානවො සරසභානවො, අවිජ් ජාසභානවො සඞ් ොරසභානවොති 

එවමාදිනකො. ‘‘සරසසභානවනා’’තිපි පානඨො, නසොනයව අත් නථො. 

අවිජ් ජාපච් චයාති වා සරනසන, සඞ් ොරාති සභානවන. 

එකසමුට් ඨානාදිතා රූපධම් නමසු එව නයොනජතබ් බා නතසු 

තබ් නබොහාරබාහුල් ලනතො. අතීතාදිභානවො රූපාරූපධම් නමසු, 
චිත් තනචතසිකනිබ් බානානම් පි වා යථාසභාවං එකද් විනකුනතොචිසමුට් ඨානතා 

නයොනජතබ් බා. අනාපාථගොති චක් ොදීනං අනගොචරගතා සුඛුමරජාදිරූපං විය 

වත් ථුපරිත් තතාය තත් තානයොගුනළ පතිනතොදකබින් දුරූපං විය ෙණපරිත් තතාය 

අතිදූරතාය අච් චාසන් නාදිතාය අතීතානාගතතාය ච. විසනයො 

අනඤ් ඤත් ථභානවන, නගොචනරො ච තත් ථ චරනණන වුත් නතො, 

තබ් බිසයනිච් ඡනයන මනනො පටිසරණං. අයමත් නථො සිද් නධො නහොති අඤ් ඤථා 

නතසං ධම් මාරම් මණභානවන ‘‘නනසං නගොචරවිසයං පච් චනුනභොතී’’ති 

වචනස ්ස අනුපපත් තිනතො. දිබ් බචක් ඛුදිබ් බනසොතඉද් ධිවිධඤානණහි 
යථාවුත් තනනයන අනාපාථගතානි රූපාදීනි ආලම් බියමානානි න 

ධම් මාරම් මණන් ති කත් ථචි වුච් චමානානි දිට් ඨානි, ඉතරථා ච දිට් ඨානි 

‘‘දිබ් නබන චක් ඛුනා රූපං පස් සතී’’තිආදීසූති. 
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ආපාථමාගච්ඡති මනසා පඤ ්චවිඤ ්ඤානණහි ච ගනහතබ් බභාවූපගමනනන. 

ඝට්කටත්වාති පටිමුෙභාවාපාථං ගන් ත් වා. සරභාණෙස්ස ඔසාරකස් ස. පකතියා 
දිට් ඨාදිවනසන ආපාථගමනඤ් ච 

නභොජනපරිණාමඋතුනභොජනවිනසසඋස් සාහාදීහි කලයං, නරොගිනනො වාතාදීහි ච 
උපද් දුතං වා කායං අනුවත් තන් තස ්ස ජාගරස් ස භවඞ් ගස ්ස චලනපච් චයානං 
කායිකසුෙදුක් ෙඋතුනභොජනාදිඋපනිස් සයානං 

චිත් තපණිදහනසදිසාසදිසසම් බන් ධදස ්සනාදිපච් චයානං, සුත් තස් ස ච 

සුපිනදස් සනන ධාතුක් නෙොභාදිපච් චයානං වනසන නවදිතබ් බං. අදිට් ඨස ්ස 
අසුතස ්ස අනාගතබුද් ධරූපාදිනනො පසාදදාතුකාමතාවත් ථුස ්ස 

තංසදිසතාසඞ් ොනතන දිට් ඨසුතසම් බන් නධනනව. න නකවලං තංසදිසතාව 

උභයසම් බන් නධො, කින් තු තබ් බිපක් ෙතා තනදකනදසතා තංසම් පයුත් තතාදිනකො 

ච නවදිතබ් නබො. නකනචි වුත් නත කිස ්මඤ් චි සුනත අවිචානරත් වා සද් දහනං 

සද්ධා, සයනමව තං විචානරත් වා නරොචනං රුචි, ‘‘එවං වා එවං වා භවිස් සතී’’ති 

ආකාරවිචාරණං ආොරපරිවිෙක්කෙො, විචානරන් තස ්ස කත් ථචි දිට් ඨියා 

නිජ් ඣානක් ෙමනං දිට්ඨනිජ්ඣානක්ඛන්ති. 

නගරුකහරිතාලඤ් ජනාදිධාතූසු. සුභනිමිත්ෙං සුභග් ගහණස ්ස නිමත් තං. තං 

සුභනිමත් තත් තා රඤ් ජනීයත් තා ච කලොභස්ස වත්ථු. නියමතස් ස චිත් තස ්ස 

වනසන නියමිෙවකසන. එවමතනරසු ද් වීසු. ආනභොනගො ආභුජිෙං. ලූඛපුග්ගලා 

නදොසබහුලා. අනදොසබහුලා සිනිද්ධපුග්ගලා. ෙදධිමුත්ෙොති පීතිනින් නචිත් තතා. 

ඉකමහි…කප.… කවදිෙබ්කෙො පීතියා නසොමනස් සවිප් පනයොගාසම් භවනතොති 

අධිප් පානයො. 

ජීවිතවුත් තියා ආයතනභාවනතො හත් ථානරොහාදිසිප් පනමව සිප්පායෙනං. 

කසිවාණිජ් ජාදිකම් මනමව ෙම්මායෙනං. ආයුනවදාදිවිජ් ජා එව විජ්ජාට්ඨානං. 

අෙයාපජ්කජති නදොමනස් සබයාපාදරහිනත රූපභනව. ධම්මපදාති 

ධම් මනකොට් ඨාසා. පිලවන්තීති උපට් ඨහන් ති පදිස් සන් ති. කයොගාති 

භාවනාභිනයොගා සමාධිනතො. වත්ථුවිසදකිරියාති අජ් ඣත් තිකබාහිරානං වත් ථූනං 

නිම් මලභාවකිරියා. සද් ධාදීනං ඉන් ද්රියානං අඤ් ඤමඤ් ඤානතිවත් තනං 

ඉන්ද්රියසමත්ෙපටිපාදනො. ගම් භීරානං ඤානණන චරිතබ් බානං, 
ගම් භීරඤානණන වා චරිතබ් බානං සුත් තන් තානං පච් චනවක් ෙණා 

ගම්භීරඤාණචරියපච්චකවක්ඛණා. 

වංකසොති අනුක් කනමො. ෙන්තීති සන් තති. පකවණීති සම් බන් නධො. 

සබ් බනමතං චාරිත් තකිරියාපබන් ධස් ස වචනං. චාරිත් තසීලත් තා සීලමයං. 

‘‘දස් සාමී’’ති වචීනභනදන වත් ථුස ්ස පරිණතත් තා තනතො පට් ඨාය දානං ආරද් ධං 
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නාම නහොති, යනතො තස් ස අත් තනනො පරිණාමනාදීසු ආපත් ති නහොති. 

විජ් ජමානවත් ථුස් මං චින් තනකාලනතො පට් ඨාය දානං ආරද් ධන් ති තත් ථ 

දානමයං කුසලං නහොතීති අධිප් පානයො. න හි දානවත් ථුං අවිජ් ජමානකම් පි 

සඞ් ෙනරොන් තස් ස කුසලං න නහොතීති. තං පන දානමයස් ස පුබ් බභානගොති තනදව 

භනජයය, වුත් තං අට් ඨකථායං. කුලවංසාදිවකසනාති උදාහරණමත් තනමනවතං. 
අත් තනා සමාදින් නවත් තවනසන සප් පුරිසවත් තගාමජනපදවත් තාදිවනසන ච 

චාරිත් තසීලතා නවදිතබ් බා. 

සවත්ථුෙන් ති නභරිආදිවත් ථුසහිතං කත් වා. විජ්ජමානෙවත්ථුන් ති 

නභරිආදිවත් ථුං. ධම් මස් සවනනඝොසනාදීසු ච සවත් ථුකං කත් වා සද් දස ්ස දානං 
සද් දවත් ථූනං ඨානකරණානං සසද් දප් පවත් තිකරණනමවාති තස් ස චින් තනං 

විජ් ජමානවත් ථුපරිච් චානගො නවදිතබ් නබො. භානජත් වා දස් නසසි ධම් මරාජා ඉධ ච 

රූපාරම් මණාදිභාවං, අඤ ්ඤත් ථ ච ‘‘තීණිමානි, භික් ෙනව, 

පුඤ ්ඤකිරියවත් ථූනී’’ති (දී. නි. 3.305) දානමයාදිභාවං, අපරත් ථ ච ‘‘කතනම 

ධම් මා කුසලා? තීණි…නප.… තංසමුට් ඨානං කායකම් ම’’න් තිආදිනා 

කායකම් මාදිභාවඤ් ච වදන් නතො. අපරියාපන්නා චාති පරමත් ථනතො 

අවිජ් ජමානත් තා අඤ් ඤායතනත් තා ච අසඞ් ගහිතා. 

පරිකභොගරකසො පරිනභොගපච් චයං පීතිනසොමනස් සං. අයං පන 

රසසමානතාවනසන ගහණං උපාදාය රසාරම් මණන් ති වුත් නතො, න සභාවනතො. 
සභානවන පන ගහණං උපාදාය පීතිනසොමනස් සං ධම් මාරම් මණනමව නහොතීති 

‘‘සුො නවදනා ධම් මාරම් මණ’’න් ති වුත් තං. ආරම්මණකමව නිෙද්ධන් ති 

රූපාරම් මණං…නප.… ධම් මාරම් මණන් ති  

 

එවං නියනමත් වා වුත් තං. ෙම්මස්ස අනිෙද්ධත්ොති කම් මස ්ස අනියතත් තා. 

යථා හි රූපාදීසු එකාරම් මණං චිත් තං අනඤ් ඤාරම් මණං නහොති, න එවං 

කායද් වාරාදීසු එකද් වාරිකකම් මං අඤ් ඤස් මං ද් වානර නුප් පජ් ජති, තස් මා 
කම් මස ්ස ද් වාරනියමරහිතත් තා ද් වාරම් පි කම් මනියමරහිතන් ති ඉධ ආරම් මණං 

විය නියනමත් වා න වුත් තං. විනා ආරම්මකණන අනුප්පජ්ජනකෙොති එතස් සපි 

චත් නථො ‘‘යථා කායකම් මාදීසු එකං කම් මං නතන ද් වානරන විනා අඤ් ඤස ්මං 

ද් වානර චරති, න එවං රූපාදීසු එකාරම් මණං චිත් තං නතනාරම් මනණන විනා 

ආරම් මණන් තනර උප් පජ් ජතී’’ති නවදිතබ් නබො. න හි යථා වචීද් වානර 

උප් පජ් ජමානම් පි ‘‘කායකම් ම’’න් ති වුච් චති, එවං සද් දාරම් මනණ උප් පජ් ජමානං 

‘‘රූපාරම් මණ’’න් ති වුච් චති. 
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ොමාවචරකුසලං 

කායකම් මද් වාරකථාවණ් ණනා 
ඉමස්ස පනත්ථස්සාති කම් මද් වාරානං අඤ් ඤමඤ් ඤස ්මං අනියතතාය 

‘‘ද් වානර චරන් ති කම් මානී’’තිආදිනා පකාසනත් ථං. පඤ්ච විඤ්ඤාණානීති 
එත් ථ ඡට් ඨස ්ස විඤ් ඤාණස් ස තස් ස ච ද් වාරස ්ස අනුද් නදනසො 

ද් වාරද් වාරවන් තානං සහාභාවා. නියතරූපරූපවනසන චතුසමුට් ඨානිකකායා 

වුත් තාති සද් දස් ස විකාරරූපාදීනඤ් ච අසඞ් ගනහො. 

පඨමජවනසමුට් ඨිතා වානයොධාතු යදිපි තස් මං ෙනණ රූපානං 

නදසන් තරුප් පත් තිනහතුභානවන චානලතුං න සක් නකොති, තථාපි 

විඤ ්ඤත් තිවිකාරසහිතාව සා නවදිතබ් බා. දසසු හි දිසාසු යං දිසං ගන් තුකානමො 

අඞ් ගපච් චඞ් ගානි වා ඛිපිතුකානමො, තංදිසාභිමුොනනව රූපානි සා සන් ථම් නභති 

සන් ධානරති චාති තදභිමුෙභාවවිකාරවතී නහොති, අධිප් පායසහභාවී ච විකානරො 

විඤ ්ඤත් තීති. එවඤ් ච කත් වා ආවජ් ජනස ්සපි විඤ ්ඤත් තිසමුට් ඨාපකභානවො 

යථාධිප් පායවිකාරරූපුප් පාදනනන උපපන් නනො නහොති, යනතො බාත් තිංස 

චිත් තානි රූපිරියාපථවිඤ් ඤත් තිජනකානි වුත් තානීති. නයොජනං ගනතො, 
දසනයොජනං ගනතොති වත් තබ් බතං ආපජ් ජානපති අනනකසහස් සවාරං 

උප් පන් නා. 

වාකයොධාතුයා…කප.… පච්චකයො භවිතුන් ති ථම් භනචලනනසු 
වානයොධාතුයා පච් චනයො භවිතුං සමත් නථො චිත් තසමුට් ඨානමහාභූතානං එනකො 

ආකාරවිනසනසො අත් ථි, අයං විඤ් ඤත් ති නාම. නතසඤ් හි තදාකාරත් තා 

වානයොධාතු ථම් නභති චානලති චාති. නචිත්ෙසමුට්ඨානාති එනතන පරමත් ථනතො 

අභාවං දස් නසති. න හි රූපං අප් පච් චයං අත් ථි, න ච නිබ් බානවජ් නජො අත් නථො 

නිච් නචො අත් ථීති. විඤ්ඤත්තිොයාති විඤ් ඤත් තිවිකාරතාය. 

චිත් තසමුට් ඨානභානවො විය මහාභූතවිකාරතාය උපාදාරූපභානවො ච 

අධිප් නපනතොති නවදිතබ් නබො. 

ොයිෙෙරණන් ති කායද් වාරප් පවත් තං චිත් තකිරියං, අධිප් පායන් ති අත් නථො. 

ොකරතිමඤ්කඤති එනතන වණ් ණග් ගහණානුසානරන ගහිතාය විඤ් ඤත් තියා 

යං කරණං විඤ් ඤාතබ් බං, තස් ස විජානනනන විඤ් ඤත් තියා විඤ් ඤාතත් තං 

දස් නසති. න හි විඤ් ඤත් තිරහිනතසු රුක් ෙචලනාදීසු ‘‘ඉදනමස කානරතී’’ති 

විජානනං නහොතීති. චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස හි රූනප අභිනිපාතමත් තං කිච් චං, න 

අධිප් පායසහභුනනො චලනවිකාරස් ස ගහණං. චිත් තස ්ස පන ලහුපරිවත් තිතාය 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණවීථියා අනන් තරං මනනොවිඤ් ඤානණන විඤ් ඤාතම් පි චලනං 
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චක් ඛුනා දිට් ඨං විය මඤ ්ඤන් ති අවිනසසවිදුනනො, තස් මා යථා 
නීලාභිනිපාතවසප් පවත් තාය චක් ඛුවිඤ් ඤාණවීථියා නීලන් ති පවත් තාය 

මනනොවිඤ් ඤාණවීථියා ච අන් තරං න විඤ් ඤායති, එවං 
අවිඤ් ඤායමානන් තනරන මනනොද් වාරවිඤ් ඤානණන ගහිනත තස් මං චිත් නතන 

සනහව අනුපරිවත් නත කායථම් භනවිකාරනචොපනසඞ් ොනත ‘‘ඉදනමස කානරති, 

අයමස ්ස අධිප් පානයො’’ති විජානනං නහොති. 

තාලපණ් ණාදිරූපානි දිස් වා තදනන් තරප් පවත් තාය මනනොද් වාරවීථියා 
අවිඤ් ඤායමානන් තරාය තාලපණ් ණාදීනං උදකාදිසහචාරිප් පකාරතං 

සඤ ්ඤාණාකාරං ගනහත් වා උදකාදිග් ගහණං විය. එත්ථ උදෙං

භවිස්සතීතිආදිනා ච උදකාදිසම් බන් ධනාකානරන 

රූපග් ගහණානුසාරවිඤ් ඤානණන යං උදකාදි විඤ් ඤාතබ් බං, තස් ස 

විජානනනන තදාකාරස් ස විඤ ්ඤාතතා වුත් තාති දට් ඨබ් බා. එතස ්ස පන 
කායිකකරණග් ගහණස් ස උදකාදිග් ගහණස් ස ච පුරිමසිද් ධසම් බන් ධග් ගහණං 

උපනිස ්සනයො නහොතීති දට් ඨබ් බං. අථ පන නාලම් බිතාපි විඤ් ඤත් ති 
කායිකකරණග් ගහණස් ස ච පච් චනයො 
පුරිමසිද් ධසම් බන් ධග් ගහනණොපනිස ්සයවනසන 
සාධිප් පායවිකාරභූතවණ් ණග් ගහණානන් තරං පවත් තමානස ්ස 

අධිප් පායග් ගහණස ්ස අධිප් පායසහභූවිකාරාභානව අභාවනතො, එවං සති 
වණ් ණග් ගහණානන් තනරන උදකාදිග් ගහනණනනව 
තාලපණ් ණාදිසඤ් ඤාණාකානරො විය වණ් ණග් ගහණානන් තනරන 

අධිප් පායග් ගහනණනනව විඤ් ඤත් ති පාකටා නහොතීති ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච එස 

කානරති මඤ් නඤ’’ති අධිප් පායවිජානනනනනව විඤ් ඤත් තියා විඤ් ඤාතතා 

වුත් තා. 

අයංකනොපෙරිතුොකමොති අධිප් පායවිජානනනන විඤ ්ඤත් තියා පාකටභාවං 

දස් නසති. න හි තදපාකටභානව අධිප් පායවිජානනං නහොතීති. සම්මුඛී…කප.… 

කයව නාම කෙොතීති අසම් මුඛීභූතතාය අනාපාථගතානං රූපාදීනං 

චක් ඛුවිඤ ්නඤයයාදිභානවො විය සභාවභූතං තං ද් විධා විඤ් ඤත් තිභාවං සානධති. 

පරං නබොනධතුකාමතාය විනාපි අභික් කමනාදිප් පවත් තනනන නසො 

චිත් තසහභූවිකානරො අධිප් පායං විඤ් ඤානපති, සයඤ් ච විඤ් ඤායතීති ද් විධාපි 

විඤ ්ඤත් තිනයවාති නවදිතබ් බා. 

ෙස්මිං ද්වාකර සිද්ධාති නතන ද් වානරන විඤ ්ඤාතබ් බභාවනතො නතනනව 

ද් වානරන නාමලාභනතො තස් මං ද් වානර පාකටභාවවනසන සිද් ධා. කුසලං වා 

අකුසලං වාති ඨනපතබ් බං. කස ්මා? යස් මා පරවාදිනනො අවිපාකස් ස කම් මභානවො 
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න සිද් නධො, ඉතරස ්ස පන සිද් නධොති විඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපකානං එකාදසන් නං 

කිරියචිත් තානං වනසන තිකං පූනරත් වා ඨනපතබ් බං. 

ද්වාකර චරන්ති ෙම්මානීති එත් ථ අයමධිප් පානයො – යදි ද් වාරා 

ද් වාරන් තරචාරිනනො නහොන් ති, ද් වාරසම් නභදා කම් මසම් නභනදොපීති කායකම් මං 

කායකම් මද් වාරන් ති අඤ් ඤමඤ් ඤවවත් ථානං න සියා, කම් මානම් පි 

කම් මන් තරචරනණ එනසව නනයො. යදි පන ද් වාරානම් පි ද් වාරභානවන 

කම් මන් තරචරණං කම් මානඤ් ච ද් වාරන් තරචරණං න සියා, සුට් ඨුතරං 

කම් මද් වාරවවත් ථානං සියා. න පන කම් මානං ද් වාරන් තනර අචරණං අත් ථි, 

කින් තු ද් වානර අඤ් ඤස් මඤ ්ච චරන් ති කම් මානි අඤ් ඤානිපි. යස් මා පන ද් වානර 

ද් වාරානි න චරන් ති, තස් මා අද් වාරචාරීහි ද් වානරහි කාරණභූනතහි කම් මානි 

ද් වාරන් තනර චරන් තානිපි වවත් ථිතානි. න නකවලං කම් මානනව, නතහි පන 
ද් වාරානිපීති එවං කම් මද් වාරානි අඤ් ඤමඤ් ඤං වවත් ථිතානි 

‘‘නයභුනයයනවුත් තිතාය තබ් බහුලවුත් තිතාය චා’’ති වුච් චමානාය 

වවත් ථානයුත් තියා. තත් ථ ද් වාරානපක් ෙත් තා කම් මානං කායකම් මාදිභාවස ්ස 

අද් වාරචාරීහි ද් වානරහි වවත් ථානං නහොති, න පන ද් වාරන් තරචාරීහි කම් නමහි 
ද් වාරානං අවවත් ථානං කම් මානනපක් ෙකායද් වාරාදිභානවහි ද් වානරහි 

වවත් ථිතානං කායකම් මාදීනං කායකම් මද් වාරාදිවවත් ථානකරත් තා. අථ වා 
ද් වාරන් තනර චරන් තානිපි කායාදීහි උපලක් ඛිතානනව චරන් ති 
පාණාතිපාතාදීනං එවංසභාවත් තා ආණත් තිහත් ථවිකාරාදීහි වුච් චමානස ්සපි 

කායාදීහි සානධතබ් බසභාවාවනබොධනතො, තස් මා න කම් මන් තරස ්ස අත් තනි 

චරන් තස් සපි ද් වාරන් තරං සනාමං නදති, නාපි කම් මං ද් වාරස ්ස, 
තංතංද් වාරනමව පන කම් මස් ස කම් මඤ ්ච ද් වාරන් තනර චරන් තම් පි 

අත් තනනොනයව ද් වාරස් ස නාමං නදතීති සිද් ධං අඤ ්ඤමඤ් ඤවවත් ථානං. පුබ් නබ 

පන ද් වානරසු අනිබද් ධතා කම් මානං ද් වාරන් තරචරණනමව සන් ධාය වුත් තා, න 

එතං වවත් ථානන් ති. 

ෙත්ථාති නතසු ද් වාරකම් නමසු. ොයෙම්මස්ස උප්පජ්ජනට්ඨානන් ති 

තංසහජාතා විඤ් ඤත් තිනයව වුච් චති. කිඤ් චාපි හි සා තස් ස නකනචි පකානරන 

පච් චනයො න නහොති, තථාපි කම් මස් ස විනසසිකා විඤ ්ඤත් ති තංසහජාතා 
නහොතීති තස් ස උප් පත් තිට් ඨානභානවන වුත් තා යථාවුත් තනියනමන 

අඤ ්ඤවිනසසනස් ස කම් මස ්ස විනසසනන් තනර උප් පත් තිඅභාවා. ොකයනපන

ෙෙත්ොති කායවිඤ් ඤත් තිං ජනනත් වා තාය ජීවිතින් ද්රියුපච් නඡදාදිනිප් ඵාදනනතො 

අත් තනනො නිප් ඵත් තිවනසන ‘‘කානයන කතං කම් ම’’න් ති වුත් තං. කාරණභූනතො 

හි පනනත් ථ කානයොති. 
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අඤ්ඤමඤ්ඤං වවත්ථිොති එත් ථ කම් මුනා කානයො කායකම් මද් වාරන් ති 

එවං වවත් ථිනතො, න කානයො ඉච් නචව. යථා සූචිකම් මුනා සූචිකම් මකරණන් ති 

වවත් ථිතා, න සූචි ඉච් නචව, තථා ඉදම් පි දට් ඨබ් බං. අඤ්ඤමඤ්ඤංවවත්ථිොති 

ච අඤ් ඤමඤ් ඤං විනසසිතාති අත් නථො. එවං සන්කෙති යථාවුත් තං 

වවත් ථානනියමං අග් ගනහත් වා ‘‘ද් වානර චරන් ති කම් මානී’’තිආදිවචනනමව 

ගනහත් වා නචොනදති. තත් ථ එවං සන්කෙති කම් මානං ද් වාරචරනණ 

අඤ ්ඤමඤ් නඤන ච වවත් ථානන නාමලානභ විනසසනන සතීති අත් නථො. 

කායකම් මද් වාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වචීකම් මද් වාරකථාවණ් ණනා 
චතූහි, භික්ඛකව, අඞ්කගහි සමන්නාගොති එත් ථ සුභාසිතභාසනසඞ් ොතා 

අපිසුණවාචා, ධම් මභාසනසඞ් ොනතො අසම් ඵප් පලානපො, පියභාසනසඞ් ොතා 

අඵරුසවාචා, සච් චභාසනසඞ් ොනතො අමුසාවානදො චාති එතා වාචා තථාපවත් තා 

නචතනා දට් ඨබ් බා. සෙසද්දාපනාති තස ්ස විකාරස් ස සද් නදන සහ සම් භූතත් තා 

වුත් තං. චිත් තානුපරිවත් තිතාය පන නසො න යාව සද් දභාවීති දට් ඨබ් නබො, 
විතක් කවිප් ඵාරසද් නදො න නසොතවිඤ් නඤනයයොති පවත් නතන 
මහාඅට් ඨකථාවානදන චිත් තසමුට් ඨානසද් නදො විනාපි විඤ් ඤත් තිඝට් ටනනන 

උප් පජ් ජතීති ආපජ් ජති. ‘‘යා තාය වාචාය විඤ් ඤත් තී’’ති (ධ. ස. 636) හි 
වචනනතො අනසොතවිඤ් නඤයයසද් නදන සහ විඤ ්ඤත් තියා උප් පත් ති නත් ථීති 

විඤ ්ඤායතීති. 

චිත්ෙසමුට්ඨානං සද්දායෙනන් ති එත් ථ ච න නකොචි චිත් තසමුට් ඨානනො 
සද් නදො අසඞ් ගහිනතො නාම අත් ථීති අධිප් පානයන මහාඅට් ඨකථාවාදං 

පටිනසනධති. ඡබ් බිනධන රූපසඞ් ගහාදීසු හි ‘‘නසොතවිඤ් නඤයය’’න් ති ‘‘දිට් ඨං 

සුත’’න් ති එත් ථ ‘‘සුත’’න් ති ච න නකොචි සද් නදො න සඞ් ගය් හතීති. 
මහාඅට් ඨකථායං පන විඤ් ඤත් තිසහජනමව 

ජිව් හාතාලුචලනාදිකරවිතක් කසමුට් ඨිතං සුඛුමසද් දං ‘‘දිබ් බනසොනතන සුත් වා 

ආදිසතී’’ති සුත්කෙපට්ඨාකන ච ඔළාරිකසද් දං සන් ධාය ‘‘නසොතවිඤ් ඤාණස් ස 

ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති වුත් තන් ති ඉමනා අධිප් පානයන 

අනසොතවිඤ් නඤයයතා වුත් තා සියා. සද් නදො ච අනසොතවිඤ් නඤනයයො චාති 

විරුද් ධනමතන් ති පන පටික් නෙනපො නවදිතබ් නබො. විඤ ්ඤත් තිපච් චයා ඝට් ටනා 

විඤ්ඤත්තිඝට්ටනා. විඤ ්ඤත් ති එව වා. ඝට් ටනාකාරප් පවත් තභූතවිකානරො හි 

‘‘ඝට් ටනා’’ති වුත් නතො. සඞ් ඝට් ටනනන සනහව සද් නදො උප් පජ් ජති, න 

පුබ් බාපරභානවන. පථවීධාතුයාති ඉදං වානයොධාතුයා විය චාලනං පථවීධාතුයා 

සඞ් ඝට් ටනං කිච් චං අධිකන් ති කත් වා වුත් තං, විකාරස ්ස ච තප් පච් චයභානවො 
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වුත් තනනයනනව නවදිතබ් නබො. තබ් බිකාරානඤ් හි භූතානං අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස 

පච් චයභානවොති. අඤ් ඤම් පි සබ් බං විධානං කායවිඤ් ඤත් තියං විය නවදිතබ් බං. 

තිසමුට්ඨානිෙොයං…කප.… න ලබ්භති. න හි චාලනං 

උපාදින් නඝට් ටනන් ති. චාලනඤ් හි නදසන් තරුප් පාදනපරම් පරතා, ඝට් ටනං 

පච් චයවිනසනසන භූතකලාපානං ආසන් නතරුප් පානදොති. උපත්ථම්භනකිච්චම්පි

නත්ථීති උපත් ථම් භනනන විනා පඨමචිත් තසමුට් ඨානාපි ඝට් ටනාකානරන 

පවත් තතීති ඝට් ටනත් ථං උපත් ථම් භනනන පනයොජනං නත් ථි, ලද් ධානසවනනන 

චිත් නතනනව ඝට් ටනස ්ස බලවභාවනතො චාති අධිප් පානයො. උපත් ථම් භනං නත් ථි 

අත් ථීති විචානරත් වා ගනහතබ් බං. 

වචීකම් මද් වාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මනනොකම් මද් වාරකථාවණ් ණනා 
අයංනාම කචෙනාෙම්මංන කෙොතීතින වත්ෙබ්ොති ඉදං යස් ස ද් වාරං 

මනනො, තංදස ්සනත් ථං වුත් තං. ෙප්කපතීති ‘‘ත් වං ඵුසනං කනරොහි, ත් වං 

නවදයිත’’න් ති එවං කප් නපන් තං විය පවත් තතීති අත් නථො. පෙප්පනඤ් ච තනදව. 

කිං පිණ්ඩං ෙකරොතීති ආයූහනත් ථවනසන පුච් ඡති. ඵස් සාදිධම් නම හි 

අවිප් පකිණ් නණ කත් වා සකිච් නචසු පවත් තනං ආයූෙනං, තත් නථව බයාපාරණං 

කචෙයනං, තථාකරණං අභිසඞ්ඛරණන් ති. නතභූමකස ්නසව ගහණං 

නලොකුත් තරකම් මස් ස කම් මක් ෙයකරත් තා. 

මනනොකම් මද් වාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙම්මෙථාවණ්ණනා 

කචෙයිත්වා ෙම්මං ෙකරොතීති එත් ථ යස් මා පුරිමනචතනාය නචතයිත් වා 

සන් නිට් ඨානකම් මං කනරොති, තස් මා නචතනාපුබ් බකං කම් මං 

තංනචතනාසභාවනමවාති නචතනං අහං කම් මං වදාමීති අත් නථො. අථ වා 

සමානකාලත් නතපි කාරණකිරියා පුබ් බකාලා විය වත් තුං යුත් තා, ඵලකිරියා ච 

අපරකාලා විය. යස ්මා ච නචතනාය නචතයිත් වා කායවාචාහි නචොපනකිරියං 

මනසා ච අභිජ් ඣාදිකිරියං කනරොති, තස ්මා තස් සා කිරියාය කාරිකං නචතනං 

අහං කම් මං වදාමීති අත් නථො. ොකය වාති කායවිඤ් ඤත් තිසඞ් ොනත කානය වා. 

සතීති ධරමානන, අනිනරොධිනත වා. කායසමුට් ඨාපිකා නචතනා 

ොයසඤ්කචෙනා. එත් ථ ච සුෙදුක් ඛුප් පාදනකන කම් නමන භවිතබ් බං, නචතනා 

ච සුෙදුක් ඛුප් පාදිකා වුත් තාති තස ්සා කම් මභානවො සිද් නධො නහොති. 

සඤ්කචෙනියන් ති සඤ ්නචතනසභාවවන් තං. සමිද්ධිත්කථකරන 
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පටුන 

‘‘සඤ ්නචතනියං, ආවුනසො…නප.… මනසා සුෙං නසො නවදයතී’’ති (ම. නි. 

3.300; කථා. 539) අවිභජිත් වා බයාකනතො. සුඛකවදනීයන් තිආදිනා පන 

විභජිත් වා බයාකාතබ් නබො නසො පඤ ්නහො, තස් මා සම් මා බයාකනතො නාම න 

නහොති. ඉතරද් වනයපි එනසව නනයො. යථා පන සුත් තානි ඨිතානි, තථා 
නචොපනකිරියානිස් සයභූතා කායවාචා අභිජ් ඣාදිකිරියානිස් සනයො ච 

මනනොද් වාරානි, යාය පන නචතනාය නතහි කායාදීහි කරණභූනතහි 

නචොපනාභිජ් ඣාදිකිරියං කනරොන් ති වාසිආදීහි විය නඡදනාදිං, සා නචතනා 
කම් මන් ති ද් වාරප් පවත් තියම් පි කම් මද් වාරානභදනඤ් ච 

කම් මද් වාරවවත් ථානඤ් ච දිස ්සති, එවඤ් ච සති ‘‘කානයන නච කතං 

කම් ම’’න් තිආදිගාථානයො (ධ. ස. අට් ඨ. 1 කායකම් මද් වාර) අතිවිය යුජ් ජන් ති. 

නලොකුත් තරමග් නගො ඉධ නලොකියකම් මකථායං අනධිප් නපනතොපි 

භජාපියමානනො තීණි කම් මානි භජති. මකනන දුස්සීලයන් ති 

කායිකවාචසිකවීතික් කමවජ් ජං සබ් බං අකුසලං සඞ් ගණ් හාති, 

මච් ඡාදිට් ඨිසඞ් කප් පවායාමසතිසමාධිං වා. තම් පි නචතං ‘‘මනසා සංවනරො 

සාධූ’’ති (සං. නි. 1.116; ධ. ප. 361) වුත් තස් ස සංවරස ්ස පටිපක් ෙවනසන 

වුත් තං, න සීලවිපත් තිවනසන. න හි සා මානසිකා අත් ථීති මග් ගස් නසව භජාපනං 

මහාවිසයත් තා. නබොජ් ඣඞ් ගා හි මනනොකම් මනමව භනජයයං, න ච න සක් කා 

මග් ගභජාපනනනනව නතසං භජාපනං විඤ ්ඤාතුන් ති. 

කම් මපථං අප් පත් තානම් පි තංතංද් වානර සංසන් දනං අවනරොධනං 
ද් වාරන් තනර කම් මන් තරුප් පත් තියම් පි කම් මද් වාරානභදනඤ් ච 

ද්වාරසංසන්දනං නාම. ‘‘තිවිධා, භික් ෙනව, කායසඤ් නචතනා අකුසලං 

කායකම් ම’’න් තිආදිනා (කථා. 539) කම් මපථප් පත් තාව සන් නිට් ඨාපකනචතනා 

කම් මන් ති වුත් තාති පුරිමනචතනා සබ් බා කායකම් මං න නහොතීති වුත් තං. 

ආණාකපත්වා…කප.… අලභන්ෙස්සාති ආණත් නතහි අමාරිතභාවං සන් ධාය 

වුත් තං, වචීදුච් චරිතං නාම නහොති අකම් මපථභාවනතොති අධිප් පානයො. ‘‘ඉනම 

සත් තා හඤ ්ඤන් තූ’’ති පවත් තබයාපාදවනසන කචෙනාපක්ඛිො වා භවන්ති 

කායකම් මනවොහාරලාභා. අබ්කෙොොරිො වා මනනොකම් මනවොහාරවිරහා. 

සසම් භාරපථවීආදීසු ආපාදනයො එත් ථ නිදස් සනං. 

කුලුම්ෙස්සාති ගබ් භස් ස, කුලස ්නසව වා. තිස් නසොපි සඞ් ගීතිනයො 

ආරුළ ්හතාය අනනුජානනනතො ‘‘ෙව සුත්ෙස්සා’’ති වුත් තං. දසවිධා ඉද්ධි 

පටිසම් භිදාමග් නග ඉද් ධිකථාය ගනහතබ් බා. භාවනාමයන් ති අධිට් ඨානිද් ධිං 

සන් ධාය වදති. ඝටනභනදො විය පරූපඝානතො, උදකවිනානසො විය ඉද් ධිවිනානසො 

ච නහොතීති උපමා සංසන් දති. ෙව පඤ්කෙොති භාවනාමයාය පරූපඝානතො 
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නහොතීති වුත් නතො ඤානපතුං ඉච් ඡිනතො අත් නථො. ආථබ්ෙණිද්ධි විජ් ජාමයිද් ධි 

නහොති. සත්ෙකමපකදති මණ් ඩලාදිනතො සත් තනම පනද. 

වචනන් තනරන ගනමතබ් බත් ථං කනයයත්ථං, සයනමව ගමතබ් බත් ථං 

නීෙත්ථං. කිරියකෙො සමුට්ඨාති, උදාහු අකිරියකෙොති නතනාධිප් නපතං 

සම් පජානමුසාවාදං සන් ධාය පුච් ඡති, න උනපොසථක් ෙන් ධනක වුත් තං. තත් ථ 

අවුත් තනමව හි නසො අනරියනවොහාරං වුත් තන් ති ගනහත් වා නවොහරතීති. 

වාචාගිරන් ති වාචාසඞ් ොතං ගිරං, වාචානුච් චාරණං වා. 

ඛන්දසිවාදකයො කසට්ඨාති ඛන්දාති කුමාරා. සිවාති මනහස් සරා, 

මච් ඡාදිට් ඨියා නිදස් සනත් ථමදං වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. නත් ථිකදිට් ඨාදනයො එව හි 

කම් මපථප් පත් තා කම් මන් ති. කචෙනාපකනත්ථ අබ්කෙොොරිොති කායද් වානර 
වචීද් වානර ච සමුට් ඨිතාපි කායකම් මං වචීකම් මන් ති ච නවොහාරං න ලභති 

අභිජ් ඣාදිප් පධානත් තා. ‘‘තිවිධා, භික් ෙනව, මනනොසඤ් නචතනා අකුසලං 

මනනොකම් ම’’න් ති පන වචනනතො සභානවනනව සා මනනොකම් මං, න 

අභිජ් ඣාදිපක් ඛිකත් තාති ‘‘අභිජ් ඣාදිපක් ඛිකාවා’’ති න වුත් තං. ඉමස ්මං පන 
ඨානන කායඞ් ගවාචඞ් ගානි අනචොනපත් වා චින් තනකානල නචතනාපි 

නචතනාසම් පයුත් තධම් මාපි මනනොද් වානර එව සමුට් ඨහන් ති, තස් මා නචතනාය 

අබ් නබොහාරිකභානවො කථඤ ්චි නත් ථීති අධිප් පානයො. 

‘‘තිවිධා, භික් ෙනව, කායසඤ් නචතනා කුසලං 

කායකම් ම’’න් තිආදිවචනනතො (කථා. 539) පාණාතිපාතාදිපටිපක් ෙභූතා 
තබ් බිරතිවිසිට් ඨා නචතනාව පාණාතිපාතවිරතිආදිකා නහොන් තීති 

‘‘නචතනාපක් ඛිකා වා’’ති වුත් තං, න ‘‘විරතිපක් ඛිකා’’ති. රක්ඛතීති 

අවිනානසත් වා කනථති. භින්දතීති විනානසත් වා කනථති. 

කම් මකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණද්වාරන් ති චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස ද් වාරං. චක් ඛු ච තං 

විඤ ්ඤාණද් වාරඤ් චාති වා චක්ඛුවිඤ්ඤාණද්වාරං. චක් ඛු විඤ් ඤාණද් වාරන් ති 

වා අසමාසනිද් නදනසො. තං පන චක් ඛුනමව. එස නනයො නසනසසුපි. ‘‘චක් ඛුනා 

සංවනරො සාධූ’’තිආදිකාය (ධ. ප. 360) ගාථාය පසාදකායනචොපනකායසංවනර 

එකජ් ඣං කත් වා කානයන සංවනරො වුත් නතො, තං ඉධ භින් දිත් වා අට් ඨ සංවරා, 

තප් පටිපක් ෙභානවන අසංවරා අට් ඨ කථිතා. සීලසංවරාදනයොපි පඤ් නචව සංවරා 

සබ් බද් වානරසු උප් පජ් ජමානාපි, තප් පටිපක් ෙභානවන දුස් සීලයාදීනි අසංවරාති 

වුත් තානි. තත් ථ දුස්සීලයං පාණාතිපාතාදිනචතනා. මුට්ඨස්සච්චං සතිපටිපක් ො 
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අකුසලා ධම් මා. පමාදන් ති නකචි. සීතාදීසු පටිනඝො අක්ඛන්ති. ථිනමද් ධං 

කෙොසජ්ජං. 

විනා වචීද්වාකරන සුද්ධං ොයද්වාරසඞ්ඛාෙන් ති ඉදං 
වචීද් වාරසල් ලක් ඛිතස් ස මුසාවාදාදිනනොපි කායද් වානර පවත් තිසබ් භාවා 

අසුද් ධතා අත් ථීති තංනිවාරණත් ථං වුත් තං. න හි තං කායකම් මං නහොති. 

සුද් ධවචීද් වානරොපලක් ඛිතං පන වචීකම් මනමව නහොතීති. එත්ථ අසංවකරොති 
එනතන සුද් ධකායද් වානරන උපලක් ඛිනතො අසංවනරො ද් වාරන් තනර 

උප් පජ් ජමානනොපි වුත් නතො. ද් වාරන් තරානුපලක් ඛිතං සබ් බං 

තංද් වාරිකාකුසලඤ් නචති නවදිතබ් බං. එවඤ් ච කත් වා කම් මපථසංසන් දනන 

‘‘නචොපනකායඅසංවරද් වාරවනසන උප් පජ් ජමානනො අසංවනරො අකුසලං 

කායකම් මනමව නහොතී’’තිආදි ‘‘අකුසලං කායකම් මං 

නචොපනකායඅසංවරද් වාරවනසන වචීඅසංවරවනසන ච උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා 

සහ අවිරුද් ධං නහොති. අසංවනරො හි ද් වාරන් තනර උප් පජ් ජමානනොපි සද් වානර 

එවාති වුච් චති, සද් වාරවනසන උප් පන් නනොති ච, කම් මං අඤ් ඤද් වානර 

අඤ ්ඤද් වාරවනසන චාති එවං අවිරුද් ධං. 

අථ වා එත්ථාති සුද් ධං අසුද් ධන් ති එතං අවිචානරත් වා එතස් මං නචොපනනති 

වුත් තං නහොති. එවං සති ද් වාරන් තනරොපලක් ඛිතං කම් මපථභාවප් පත් තතාය 

වචීමනනොකම් මං නචොපනකායඅසංවරද් වානර උප් පන් නං, නසසං සබ් බං 

තංද් වාරුප් පන් නාකුසලං විය ‘‘නචොපනකායඅසංවනරො’’ති වුච් චති. 
කම් මපථභාවප් පත් තියා ද් වාරන් තරුප් පන් නං කායකම් මඤ් ච තථා න වුච් චතීති 

කම් මපථසංසන් දනවිනරොනධො සියා, තදවිනරොධං තත් නථව වක් ොම. 

සීලසංවරාදනයො පඤ ්ච නික් නෙපකණ් නඩ ආවි භවිස් සන් ති. තත් ථ ඤාණසංවනර 

පච් චයසන් නිස ්සිතසීලස් ස, වීරියසංවනර ච ආජීවපාරිසුද් ධියා අන් නතොගධතා 

දට් ඨබ් බා. 

අකුසලකම් මපථකථාවණ් ණනා 
සරනසනනව ච පතනසභාවස් ස පාණස් ස අන් තරා එව අතීව පාතනං 

අතිපාකෙො, සණිකං පතිතුං අදත් වාව සීඝං පාතනන් ති අත් නථො. අතික් කම් ම වා 

සත් ථාදීහි අභිභවිත් වා පාතනං අතිපාකෙො. පනයොගවත් ථුමහන් තතාදීහි 

මොසාවජ්ජො නතහි පච් චනයහි උප් පජ් ජමානාය නචතනාය බලවභාවනතො. 
යථාවුත් තපච් චයවිපරියානයපි තංතංපච් චනයහි උප් පජ් ජමානාය නචතනාය 

බලවාබලවවනසනනව අප් පසාවජ් ජමහාසාවජ් ජතා නවදිතබ් බා. ඉද්ධිමකයො 

කම් මවිපාකජිද් ධිමනයො දාඨානකොටිකාදීනං විය. 
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පටුන 

කගොත්ෙරක්ඛිො සනගොත් නතහි රක් ඛිතා. ධම්මරක්ඛිො සහධම් මනකහි 

රක් ඛිතා. සසාමකා සාරක්ඛා. යස් සා ගමනන රඤ් ඤා දණ් නඩො ඨපිනතො, සා 

සපරිදණ්ඩා. අත්ථභඤ්ජකෙොති කම් මපථප් පත් තං වුත් තං. කම් මපථකථා 

නහසාති. අත්ෙකනො සන්ෙෙං අදාතුොමොයාතිආදි මුසාවාදසාමඤ් ඤනතො 

වුත් තං. හසාධිප් පානයන විසංවාදනපුනරක් ොරස ්නසව මුසාවානදො. 

සුඤ්ඤභාවන් ති පීතිවිරහිතතාය රිත් තතං. අත් ථවිපන් නතාය න ෙදයඞ්ගමා. 

අග්ගණ්ෙන්කෙති අසද් දහන් නත කම් මපථනභනදො න නහොති. නයො නකොචි පන 

සම් ඵප් පලානපො ද් වීහි සම් භානරහි සිජ් ඣතීති. අත් තනනො පරිණාමනං 

චිත් නතනනවාති නවදිතබ් බං. මිච්ඡාපස්සතීති විතථං පස් සති. 

කෙොට්ඨාසකෙොති ඵස් සපඤ් චමකාදීසු චිත් තඞ් ගනකොට් ඨානසසු නය 

නකොට් ඨාසා නහොන් ති, තනතොති අත් නථො. නනු ච නචතනා කම් මපනථසු න 

වුත් තාති පටිපාටියා සත් තන් නං කම් මපථභානවො න යුත් නතොති? න, අවචනස ්ස 

අඤ ්ඤනහතුත් තා. න හි නචතනාය අකම් මපථත් තා කම් මපථරාසිම් හි අවචනං, 

කදාචි පන කම් මපනථො නහොති, න සබ් බදාති කම් මපථභාවස් ස අනියතත් තා 

අවචනං. යදා පන කම් මපනථො නහොති, තදා කම් මපථරාසිසඞ් ගනහො න 

නිවාරිනතොති. ‘‘පඤ් ච සික් ොපදා පරිත් තාරම් මණා එවා’’ති එනතන 

අදින් නාදානාදීනං සත් තාරම් මණභාවවිනරොධං ‘‘සත් තසඞ් ොනත සඞ් ොනර එව 

ආරබ් භ පවත් තිනතො’’ති සයනමව පරිහරිස් සති. ‘‘නත් ථි සත් තා ඔපපාතිකා’’ති 

පවත් තමානා දිට් ඨි නතභූමකධම් මවිසයාවාති සඞ් ොරාරම් මණතා වුත් තා. 

විපාකනිස ්සන් දඵලානි යථාක් කමං නිරයාදිවිපාකදුග් ගතතාදීනි. 

අකුසලකම් මපථකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කුසලකම් මපථකථාවණ් ණනා 
පාණාතිපාොදීහි පන විරතිකයොති එතං යාහි විරතීහි සම් පයුත් තා නචතනා 

‘‘කායවචීකම් මානී’’ති වුච් චන් ති, තාසඤ් ච කම් මපථභානවො යුත් නතොති කත් වා 

වුත් තං. තථා හි වක් ෙති ‘‘පටිපාටියා සත් ත නචතනාපි වට් ටන් ති විරතිනයොපී’’ති. 

අල්ලසසමංසන් ති ජීවමානකසසමංසං. නවොනරොනපතා හුත් වා නාභිජානාම. 

දුස් සීලයාදාරම් මණා තදාරම් මණා. ජීවිතින් ද්රියාදිආරම් මණා කථං දුස් සීලයාදීනි 

පජහන් තීති තං දස් නසතුං ‘‘යථා පනා’’තිආදි වුත් තං. අනභිජ්ඣා…කප.… 

විරමන්ෙස්සාති අභිජ් ඣං පජහන් තස ්සාති අත් නථො. න හි මනනොදුච් චරිතා විරති 

අත් ථි අනභිජ් ඣාදීනහව තප් පහානනතො. 
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කම් මපථසංසන් දනකථාවණ් ණනා 
කම් මපථප් පත් තානං දුස් සීලයාදීනං අසංවරානං තථා දුච් චරිතානඤ් ච 

අකුසලකම් මපනථහි කම් මපථප් පත් තානනමව ච සුසීලයාදීනං සංවරානං තථා 

සුචරිතානඤ් ච කුසලකම් මපනථහි අත් ථනතො නානත් තාභාවදස් සනං. අථ වා 
නතසං ඵස් සද් වාරාදීහි අවිනරොධභානවන දීපනං කම් මපථසංසන් දනන් ති නකචි 

වදන් ති, තනදතං විචානරතබ් බං. න හි 
පඤ ්චඵස් සද් වාරපඤ් චඅසංවරද් වාරපඤ් චසංවරද් වානරසු උප් පන් නානං 
අසංවරානං සංවරානඤ් ච කම් මපථතා අත් ථි පාණාතිපාතාදීනං 
පරසන් තකවත් ථුනලොභපරසත් තාරම් මණබයාපාදඅනහතුකදිට් ඨිආදීනඤ් ච නතසු 

ද් වානරසු අනුප් පත් තිනතො. තිවිධකආයදුච් චරිතාදීනි ච කම් මපථාති පාකටා 

එවාති කිං නතසං කම් මපනථහි නානත් තාභාවදස් සනනන, න ච දුච් චරිතානං 

සුචරිතානඤ් ච ඵස් සද් වාරාදිවනසන උප් පත් ති දීපිතා, නාපි අසංවරානං 

සංවරානඤ ්ච යනතො නතසං ඵස් සද් වාරාදීහි අවිනරොධභානවන දීපනා සියා, 
නකවලං පන ඵස් සද් වාරාදිවනසන උප් පන් නානං අසංවරානං සංවරානඤ් ච 

කායකම් මාදිතා දීපිතා. යදි ච එත් තකං කම් මපථසංසන් දනං, ‘‘අකුසලං 

කායකම් මං පඤ් චඵස් සද් වාරවනසන නුප් පජ් ජතී’’තිආදි කම් මපථසංසන් දනං න 

සියා. එසාපි ඡඵස් සද් වාරාදීහි අවිනරොධදීපනාති නච, වුත් තනමව පකාරන් තනරන 

දස් නසතුං ‘‘අථ වා’’ති න වත් තබ් බං. සමුච් චයත් නථ ච අථ වා-සද් නද 
කම් මපථප් පත් තානනව දුස් සීලයාදීනි කායකම් මාදිනානමහි වදන් නතහි 

මනනොකම් මස් ස ඡඵස් සද් වාරවනසන උප් පත් ති න වත් තබ් බා. න හි තං 

චක් ඛුද් වාරාදිවනසන උප් පජ් ජතීති. යදි ච කම් මපථප් පත් තා එව අසංවරාදනයො 

ගහිතා, දුච් චරිනතහි අඤ් නඤසං අසංවරානං අභාවා නතසඤ් ච 

තංතංකම් මභාවස් ස වුත් තත් තා ‘‘නචොපනකායඅසංවරද් වාරවනසන උප් පන් නනො 

අසංවනරො අකුසලං කායකම් මනමව නහොතී’’තිආදි න වත් තබ් බං සියා. 

වුච් චමානන හි තස් මං සඞ් කනරො සියා, වචීමනනොකම් මානිපි හි කායද් වානර 

උප් පජ් ජන් ති, තථා නසසද් වානරසුපි කම් මන් තරානීති. 

අථ පන ද් වාරන් තනර උප් පජ් ජමානං කම් මන් තරම් පි තංද් වාරිකකම් මනමව 

සියා, ‘‘තිවිධං කායදුච් චරිතං අකුසලං කායකම් මනමවා’’තිආදි, ‘‘අකුසලං 
කායකම් මං නචොපනකායඅසංවරද් වාරවනසන වාචාඅසංවරද් වාරවනසන ච 

උප් පජ් ජතී’’තිආදි ච විරුජ් නඣයය. දුච් චරිතානඤ් හි අඤ් ඤද් වාරචරණං අත් ථි, 

න චස් ස ද් වාරන් තරුප් පන් නං කම් මන් තරං නහොතීති. තස් මා නහට් ඨා 
කම් මපථප් පත් තානං එව කායකම් මාදිභාවස් ස වුත් තත් තා නසසානඤ් ච 

තංතංද් වාරුප් පන් නානං කුසලාකුසලානං ද් වාරසංසන් දනන 
තංතංද් වාරපක් ඛිකභාවස ්ස කතත් තා ඉධ කම් මපථං අප් පත් තානඤ් ච 
නචතනාභාවනතො අකම් මානඤ ්ච අසංවරානං සංවරානඤ් ච භජාපියමානානං 
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කම් මපථානං විය කායකම් මාදිතාදීපනං, කම් මපථප් පත් තානං 
තිවිධකායදුච් චරිතාදීනං තිවිධකායසුචරිතාදීනඤ් ච ද් වාරන් තරචරනණපි 

කායකම් මාදිභාවාවිජහනදීපනං, යථාපකාසිතානඤ් ච කම් මපථභාවං පත් තානං 
අපත් තානඤ් ච අකුසලකායකම් මාදීනඤ් ච කුසලකායකම් මාදීනඤ් ච 

ඵස් සද් වාරාදීහි උප් පත් තිපකාසනඤ් ච කම් මපථසංසන් දනං නාම. කස ්මා? 
අකම් මපථානං කම් මපනථසු කම් මපථානඤ් ච අකම් මපනථසු 

සමානනාමතාවනසන, කම් මපථානං කම් මපනථසු 

සාමඤ ්ඤනාමාවිජහනවනසන, උභනයසඤ් ච උප් පත් තිවනසන ද් වානරසු එත් ථ 

සංසන් දිතත් තා. 

තත් ථ තිවිධකම් මද් වාරවනසන උප් පන් නානං කම් මානං 
ඤාතකම් මභාවතාය තංතංකම් මභාවස් ස අවචනීයත් තා කම් මද් වානරසු නතසං 
උප් පත් තියා ච වුත් තත් තා පඤ ්චවිඤ් ඤාණද් වාරවනසන අසංවරාදීනං 
උප් පත් තිපරියායවචනාභාවනතො ච කම් මද් වාරවිඤ් ඤාණද් වාරානි විරජ් ඣිත් වා 

‘‘පඤ්චඵස්සද්වාරවකසන හි උප්පන්කනො’’තිආදි වුත් තං. ‘‘යම් පිදං 

චක් ඛුසම් ඵස් සපච් චයා උප් පජ් ජති සුෙං වා’’තිආදිනා ‘‘චක් ඛුසම් ඵස ්සපච් චයා 

නවදනාක් ෙන් නධො අත් ථි කුසනලො’’තිආදිනා ච පඤ ්චඵස් සද් වාරවනසන 

අසංවරාදීනං උප් පත් තිපරියානයො වුත් නතො, න ච ‘‘යමදං 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණපච් චයා’’තිආදිවචනං අත් ථීති. වුත් තම් පි නචතං 

‘‘චක් ඛුවිඤ ්ඤාණසහජානතො හි ඵස් නසො චක් ඛුසම් ඵස් නසො’’තිආදි (ධ. ස. 1 

කම් මකථා; මහානි. අට් ඨ. 86). නතන හි අසංවරානං සංවරානඤ් ච 
චක් ඛුසම් ඵස් සාදීහි අසහජාතත් තා මනනොසම් ඵස් සසහජාතානඤ් ච 

චක් ඛුසම් ඵස් සද් වාරාදිවනසන උප් පත් ති දීපිතාති. ‘‘නසො හි කායද් වානර 

නචොපනං පත් නතො අකුසලං කායකම් මං නහොතී’’තිආදිනා 

‘‘නචොපනකායඅසංවරද් වාරවනසන උප් පන් නනො අකුසලං කායකම් මනමව 

නහොතී’’තිආදිනා ච වචීකම් මාදීනඤ් ච කම් මපථප් පත් තානං අසංවරභූතානං 

කායකම් මාදිභානව ආපන් නන ‘‘චතුබ් බිධං වචීදුච් චරිතං අකුසලං වචීකම් මනමව 

නහොතී’’තිආදිනා අපවානදන නිවත් ති දට් ඨබ් බා. එවඤ් ච කත් වා පුබ් නබ 

දස් සිනතසු අසංවරවිනිච් ඡනයසු දුතියවිනිච් ඡනයසු ච න නකොචි විනරොනධො. න හි 

වචීකම් මාදිභූනතො නචොපනකායඅසංවනරො කායකම් මාදි නහොතීති. 

අකුසලං මකනොෙම්මං පන ඡඵස්සද්වාරවකසන උප්පජ්ජති, ෙං

ොයවචීද්වාකරසුකචොපනංපත්ෙංඅකුසලංොයවචීෙම්මංකෙොතීති එත් ථ කිං 

තං අකුසලං මනනොකම් මං නාම, නහට් ඨා දස් සිතනනයන ච කායවචීද් වානරසු 

උප් පන් නං තිවිධං මනනොදුච් චරිතං නචොපනං අප් පත් තං සබ් බාකුසලඤ් ච. යදි 

එවං තස් ස කායවචීකම් මභානවො නත් ථීති ‘‘නචොපනප් පත් තං කායවචීකම් මං 
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නහොතී’’ති න යුජ් ජතීති? නනො න යුජ් ජති නචොපනප් පත් තං කානය වාචාය ච 

අකුසලං කම් මං නහොතීති අත් ථසිද් ධිනතො. කම් මං පන නහොන් තං කිං කම් මං 

නහොතීති? මනනොකම් මනමව නහොතීති. ඉදං වුත් තං නහොති – නචොපනප් පත් තං 

අකුසලං කායද් වානර වචීද් වානර ච මනනොකම් මං නහොතීති. අථ වා තං-සද් දස් ස 

මනනොකම් නමන සම් බන් ධං අකත් වා ඡඵස් සද් වාරවනසන යං උප් පජ් ජති, තන් ති 

යථාවුත් තඋප් පාදමත් තපරිච් ඡින් නනන සම් බන් නධො කාතබ් නබො. කිං පන තන් ති? 

කම් මකථාය පවත් තමානත් තා කම් මන් ති විඤ් ඤායති, තඤ් ච 

මනනොසම් ඵස් සද් වානර උප් පජ් ජමානම් පි තිවිධං කම් මං නහොතීති. යථා තං 

නහොති, තං දස් නසතුං ‘‘ොයවචීද්වාකරසු කචොපනං පත්ෙ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ 
නියමස් ස අකතත් තා නචොපනප් පත් ති උපලක් ෙණභානවන 

කායවචීකම් මනාමසාධිකාව, න පන සබ් බම් පි නචොපනප් පත් තං 

කායවචීකම් මනමව, නාපි කුසලපක් නෙ නචොපනං අප් පත් තං කායවචීකම් මං න 

නහොතීති අයමත් නථො සිද් නධොව නහොතීති. 

අථ වා ෙන් ති තං ඡඵස් සද් වාරවනසන උප් පජ් ජමානං මනනොකම් මන් ති 
සබ් බං මනසාපි නිප් ඵජ් ජමානං කම් මං මනනොකම් මන් ති නචොදකාධිප් පානයන 

ගනහත් වා වදති, න පුබ් නබ දස් සිතමනනොකම් මන් ති. නයො හි පරස් ස අධිප් පානයො 

‘‘මනසා නිප් ඵත් තිනතො සබ් නබන මනනොකම් නමනනව භවිතබ් බං, න 

කායවචීකම් නමනා’’ති, තං නිවත් නතත් වා කම් මත් තයනියමං දස් නසතුං 

ඉදමාරද් ධං ‘‘ෙං ොයවචීද්වාකරසු කචොපනං පත්ෙ’’න් තිආදි. එත් ථ ච 

සඞ් කරාභානවො පුරිමනනයනනව නවදිතබ් නබො. අථ වා කම් මන් ති අවිනසනසන 
කම් මසද් දමත් නතන සම් බන් ධං කත් වා යථාවුත් නතො කම් මප් පනභනදො යථා 

නහොති, තං පකාරං දස් නසති. අසඞ් කනරො ච වුත් තනනයොව. යං පන වදන් ති 

‘‘කායවචීකම් මසහජාතා අභිජ් ඣාදනයො යදා නචතනාපක් ඛිකා නහොන් ති, තදා 

තානි මනනොකම් මානි කායවචීකම් මානි නහොන් තී’’ති, තඤ් ච න, 

නචතනාපක් ඛිකානං මනනොකම් මත් තාභාවා. අබ් නබොහාරිකත් නත ච 

මනනොකම් මතා සුට් ඨුතරං නත් ථි. වුත් තම් පි නචතං ‘‘අබ් නබොහාරිකා වා’’ති. 

තස් මා මනනොකම් මස ්ස කායවචීකම් මතා න වත් තබ් බා. 
අභිජ් ඣාදිකිරියාකාරිකාය එව නචතනාය සම් පයුත් තා අභිජ් ඣාදනයො 

මනනොකම් මං, න පාණාතිපාතාදිකායවචීකිරියාකාරිකායාති භිනයයොපි නතසං 

මනනොකම් මතාති න නතසං මනනොකම් මානං සතං කායවචීකම් මතා වත් තබ් බාති. 
එවං කම් මානං ද් වානරසු ද් වාරානඤ් ච කම් නමසු අනියතත් තා ද් වාරනිබන් ධනං 

න කතං. ඉදානි අකනතපි ච ද් වාරනිබන් ධනන නයසං ද් වාරානං වනසන ඉදං 

චිත් තං උප් පජ් ජති, නතසං තංතංද් වාරකම් මපථානඤ් ච වනසන උප් පත් තියා 

යථාභට් ඨපාළියා වුත් තාය ච දීපනත් ථං ‘‘ෙත්ථ ොමාවචර’’න් තිආදිමාහ. 

චිත්ෙං තිවිධෙම්මද්වාරවකසන උප්පජ්ජතීති ඉදං මනනොකම් මද් වාරභූතස් ස 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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නතන සභානවන උප් පත් තිං ගනහත් වා වුත් තං. යථා වා චිත් තං 

චිත් තාධිපනතයයන් ති සම් පයුත් තවනසන වුච් චති, එවමධාපීති නවදිතබ් බං. 
නචොපනද් වයරහිතස් ස මනනොපබන් ධස ්ස මනනොකම් මද් වාරභානව පන 

වත් තබ් බනමව නත් ථි. 

කම් මපථසංසන් දනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ද් වාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අයංකයොජනාති ‘‘රූපාරම් මණං වා…නප.… ධම් මාරම් මණං වා’’ති එනතන 

සහ ‘‘යං යං වා පනා’’ති එතස ්ස අයං සම් බන් නධොති අත් නථො. නකො පනායං 

සම් බන් නධොති? නයන වචනානි අඤ් ඤමඤ් ඤං සම් බජ් ඣන් ති, තං 

පුබ් බාපරවචනන පනයොජනං සම් බන් නධො. ඉධ ච සබ් බාරම් මණතාදිදස් සනං 

‘‘රූපාරම් මණං වා…නප.… ධම් මාරම් මණං වා’’ති එතස් ස අනන් තරං ‘‘යං යං 

වා පනා’’ති එතස් ස වචනන පනයොජනං නයොජනා දට් ඨබ් බං. තත් ථ 

‘‘රූපාරම්මණං වා…කප.… ධම්මාරම්මණං වා ආරබ්භා’’ති එත් තනකන 

ආපන් නං නදොසං දස් නසත් වා තන් නිවත් තනවනසන ‘‘යං යං වා පනා’’ති එතස් ස 

පනයොජනං දස් නසතුං ‘‘කෙට්ඨා’’තිආදිමාහ. දුතිනය අත් ථවිකප් නප ‘‘යං යං 

වාපනා’’ති එනතන අප් පධානම් පි රූපාදිං ආකඩ් ඪති. න හි පධානස් ස චිත් තස ්ස 

අත් තනනොනයව ආරම් මණභානවො අත් ථීති. කෙට්ඨා වුත්ෙනකයනාති 

සබ් බාරම් මණතාදිනනයන. ‘‘නහට් ඨා ගහිතනමව ගහිතන් ති වත් වා තස් ස වචනන 

පනයොජනං දස් නසතුං ‘රූපං වා…නප.… ඉදං වා ඉදං වා ආරබ් භා’ති කනථතුං 

ඉදං වුත් ත’’න් ති වුත් තං. තත් ථ ඉදං වා ඉදං වාති එතං සබ් බාරම් මණතාදිං 

සන් ධාය කථිතන් ති නවදිතබ් බං. 

ධම් මුද් නදසවාරකථා 

ඵස්සපඤ්චමෙරාසිවණ්ණනා 

ආචරියානන් ති නරවතාචරියස් ස. න පකනෙං සාරකෙො දට්ඨබ්ෙං. න හි 

ඵස් සාදීනං කාමාවචරාදිභාවදස් සනත් ථං ඉදමාරද් ධං, කින් තු තස් මං සමනය 

ඵස් සාදිසභාවදස් සනත් ථන් ති. 

චිත්ෙස්ස පඨමාභිනිපාෙත්ොති සබ් නබ නචතසිකා චිත් තායත් තා 

චිත් තකිරියාභානවන වුච් චන් තීති ඵස් නසො ‘‘චිත් තස් ස පඨමාභිනිපානතො’’ති 

වුත් නතො. කාමං උප් පන් නඵස ්නසො පුග් ගනලො චිත් තනචතසිකරාසි වා 

ආරම් මනණන ඵුට් නඨො ඵස් සසහජාතාය නවදනාය තංසමකාලනමව නවනදති, 
ඵස් නසො පන ඔභාසස් ස පදීනපො විය නවදනාදීනං පච් චයවිනසනසො නහොතීති 
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පුරිමකානලො විය වුත් නතො. නගොපානසීනං උපරි තිරියං ඨපිතකට් ඨං පක්ඛපාකසො. 
කට් ඨද් වයාදි විය එකනදනසන එකපස් නසන අනල් ලීයමානනොපි රූනපන සහ 

ඵස් සස ්ස සාමඤ් ඤං අනල් ලීයමානං සඞ් ඝට් ටනනමව, න විසයභානවො, 

සඞ් ඝට් ටනඤ් ච ඵස් සස් ස චිත් තාරම් මණානං සන් නිපතනභානවො එව. 

වත් ථාරම් මණසන් නිපානතන සම් පජ් ජතීති සඞ් ඝට් ටනසම් පත් තිනකො ඵස් නසො. 
පාණිද් වයස් ස සන් නිපානතො විය චිත් තාරම් මණසන් නිපානතො ඵස් නසො චිත් තස් ස 

ආරම් මනණ සන් නිපතිතප් පවත් තියා පච් චනයො නහොතීති කිච්චට්කඨකනවරකසන

සඞ්ඝට්ටනරකසො. තථා පච් චයභානවො හි තස් ස ඵස් සස් ස සඞ් ඝට් ටනකිච් චන් ති. 

යථා හි පාණියා පාණිම් හි සඞ් ඝට් ටනං තබ් බිනසසභූතා රූපධම් මා, එවං චිත් තස් ස 

ආරම් මනණ සඞ් ඝට් ටනං තබ් බිනසසභූනතො එනකො නචතසිකධම් නමො දට් ඨබ් නබො. 

චිත්කෙකයවාති එනතන නචතසිකසභාවතං වත් ථාරම් මනණහි අසංසට් ඨං 

සඞ් ඝට් ටනං නවදනාය දස් නසති, න පන වත් ථුනිස ්සයතං පටික් ඛිපති. තස ්ස 

ඵස් සස ්ස කාරණභූනතො තදනුරූනපො සමන් නාහානරො තජ් ජාසමන් නාහානරො. 
ඉන් ද්රියස ්ස තදභිමුෙභානවො ආවජ් ජනාය ච ආරම් මණකරණං විසයස් ස 

පරික් ෙතතා අභිසඞ් ෙතතා විඤ් ඤාණස් ස විසයභාවකරණන් ති අත් නථො. 

සුෙනවදනායනමව ලබ් භති අස් සාදභාවනතොති අධිප් පානයො. විස්සවිොයාති 

අරහතාය. අනනකත් ථත් තා හි ධාතූනං අරහත් නථො විපුබ් නබො සුසද් නදො. විස ්සවං 

වා සජනං වසිතා කාමකාරිතා විස්සවිො. ආරම්මණරකසෙකදසකමව

අනුභවන්තීති ඉදං ඵුසනාදිකිච් චං එකනදසානුභවනමව නහොතීති කත් වා වුත් තං. 

නවදයිතසභානවො එව හි අනුභවනන් ති. ඵුසනාදිභානවන වා ආරම් මණග් ගහණං 

එකනදසානුභවනං, නවදයිතභානවන ගහණං යථාකාමං සබ් බානුභවනං. එවං 
සභාවානනව තානි ගහණානීති න නවදනාය විය ඵස් සාදීනම් පි 

යථාසකකිච් චකරනණන සාමභාවානුභවනං නචොනදතබ් බං. අයංඉධාති එනතන 

පඤ ්චසු නවදනාසු ඉමස් මං චිත් නත අධිප් නපතං නසොමනස් සනවදනං වදති, තස් මා 
අනසොමනස ්සනවදනං අපනනත් වා ගහිතාය නසොමනස් සනවදනාය සමානා 

ඉට් ඨාකාරසම් නභොගරසතා වුත් තාති නවදිතබ් බා. 

නිමත් නතන පුනසඤ් ජානනකිච් චා පච්චාභිඤ්ඤාණරසා. පුනසඤ් ජානනස ්ස 

පච් චනයො පුනසඤ් ජානනපච් චනයො, තනදව නිමත් තං පුන…නප.… නිමත් තං, 

තස් ස කරණං පුන…කප.… ෙරණං. පුනසඤ් ජානනපච් චයභූතං වා 

නිමත් තකරණං පුන…කප.… ෙරණං, තදස ්සා කිච් චන් ති අත් නථො. 
පුනසඤ් ජානනපච් චයනිමත් තකරණං නිමත් තකාරිකාය නිමත් නතන 

සඤ ්ජානන් තියා ච සබ් බාය සඤ් ඤාය සමානං නවදිතබ් බං. ඤාණකමව

අනුවත්ෙති, තස් මා අභිනිනවසකාරිකා විපරීතග් ගාහිකා ච න නහොතීති 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

 80 

පටුන 

අධිප් පානයො. එනතනුපානයන සමාධිසම් පයුත් තාය අචිරට් ඨානතා ච න නහොතීති 

දට් ඨබ් බා. 

අභිසන්දෙතීති පබන් ධති පවත් නතති. කචෙනාභාකවො බයාපාරභානවො. 

දිගුණුස්සාොති න දිගුණං වීරියනයොගං සන් ධාය වුත් තං, අත් තනනො එව පන 

බයාපාරකිච් චස ්ස මහන් තභාවං දීනපති. උස්සාෙනභාකවනාති ආදරභානවන. සා 

හි සයං ආදරභූතා සම් පයුත් නත ආදරයතීති. 

විජානනං ආරම් මණස ්ස උපලද් ධි. සන්දෙනං චිත් තන් තරස ්ස 

අනුප් පබන් ධනං. චක්ඛුනාහිදිට්ඨන් ති චක් ඛුනා දට් ඨබ් බං. යථා ‘‘දිට් ඨං සුතං 

මුතං විඤ් ඤාත’’න් ති දට් ඨබ් බාදි වුච් චති, එවමධාපි නවදිතබ් බං. චක්ඛුනා

හීතිආදීසු චක් ඛුනා…නප.… මනසා ද් වානරනාති අත් නථො. නගරගුත් තිකස ්ස විය 

චිත් තස ්ස ආරම් මණවිභාවනමත් තං උපධාරණමත් තං උපලද් ධිමත් තං කිච් චං, 
ආරම් මණපටිනවධනපච් චාභිඤ ්ඤාණාදි පන කිච් චං පඤ ්ඤාසඤ් ඤාදීනන් ති 

නවදිතබ් බං. පුරිමනිද්දිට්ඨන් ති සමයවවත් ථානන නිද් දිට් ඨං. භානවන් නතො විය න 

න උප් පජ් ජති, කින් තු උප් පජ් ජතීති දස් නසතුං ‘‘චිත්ෙංකෙොතී’’ති වුත් තන් ති එතං 

නහොති-සද් දස ්ස උප් පජ් ජති-සද් දස් ස ච සමානත් ථත් නත සති යුජ් නජයය, 

තදත් ථත් නත ච තත් ථ උප් පන් නං නහොතීති න වුච් නචයය. න හි යුත් තං 

උප් පන් නං උප් පජ් ජතීති වත් තුං. චිත් තස ්ස ච උප් පන් නතා සමයවවත් ථානන 

වුත් තා එවාති කිං තස් ස පුන උප් පත් තිදස ්සනනන. නයන ච සමයවවත් ථානං 

කතං, තස් ස නිද් නදනසො න න සක් කා කාතුන් ති කිං තං නිද් නදසත් ථං 

උද් නදනසන දුතිනයන, නිද් නදනසනනව ච ඵස් සාදීහි ච අඤ ්ඤත් තං චිත් තස ්ස 

සිජ් ඣතීති කිං තදත් නථන පුන වචනනන, අඤ් ඤප් පනයොජනත් තා පන පුරිමස ්ස 

චිත් තවචනස් ස පච් ඡිමං වුත් තං. පුරිමඤ් හි සමයවවත් ථානත් ථනමව වුත් තං, න 

වවත් ථිතසමනය විජ් ජමානධම් මදස් සනත් ථං, ඉතරඤ් ච තස් මං සමනය 

විජ් ජමානධම් මදස් සනත් ථං වුත් තං, න සමයවවත් ථානත් ථං, න ච අඤ් ඤදත් ථං 

වචනං අඤ ්ඤදත් ථං වදති, න ච නලනසන වුත් නතොති කත් වා මහාකාරුණිනකො 

අත් ථං පාකටං න කනරොතීති. 

ඵස් සපඤ ්චමකරාසිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඣානඞ්ගරාසිවණ්ණනා 

විෙක්කෙතීති ධම් මනතො අඤ් ඤස ්ස කත් තුනිවත් තනත් ථං ධම් මනමව 

කත් තාරං නිද් දිසති. තස් ස පන වසවත් තිභාවනිවාරණත් ථං ‘‘විෙක්ෙනං වා’’ති 

භාවනිද් නදනසො. රූපං රූපන් ති පථවී පථවීති වා ආනකොනටන් නතො විය නහොතීති 

ආකෙොටනලක්ඛකණො. ආදිනතො, අභිමුෙං වා හනනං ආෙනනං, පරිනතො, 
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පරිවත් නතත් වා වා ආහනනං පරියාෙනනං. විචාරනතො ඔළාරිකට් නඨන 
විචාරස ්නසව පුබ් බඞ් ගමට් නඨන අනුරවනතො ඔළාරිනකො තස් ස ච පුබ් බඞ් ගනමො 

ඝණ්ටාභිඝාකෙො විය නහොති විෙක්කෙො. නසො යථා ඝණ් ටාභිඝානතො 

පඨමාභිනිපානතො නහොති, එවං ආරම් මණාභිමුෙනිනරොපනට් නඨන 

පඨමාභිනිපානතො නහොති. විප්ඵාරවාති විචලනයුත් නතො. අනුප්පෙන්කධන

පවත්තියන් ති උපචානර වා අප් පනායං වා සන් තානනන පවත් තියං. තත් ථ හි 

විතක් නකො නිච් චනලො හුත් වා ආරම් මණං අනුපවිසිත් වා පවත් තති. මණ්ඩලන් ති 

ෙලමණ් ඩලං. 

පිණයතීති තප් නපති, වඩ් නඪති වා. ඵරණරසාති පණීතරූනපහි කායස් ස 

බයාපනරසා. උදග් ගභානවො ඔදගයං. ඛුද්දිො ලහුං නලොමහංසනමත් තං කත් වා 

භින් නා න පුන උප් පජ් ජති. ඛණිො බහුලං උප් පජ් ජති. උබ් නබගනතො ඵරණා 

නිච් චලත් තා චිරට් ඨිතිකත් තා ච පණීතතරා. පස් සද් ධියා නිමත් තභානවන ගබ් භං 

ගණ් හන් තී. අප් පනාසම් පයුත් තාව පීති අප්පනාසමාධිපූරිොති කත් වා සා ඨපිතා. 

ඉෙරා ද්කව ෙණිනකොපචාරසමාධිපූරිකා පීතී. 

සමාධිචිත්කෙනාති සමාධිසහිතචිත් නතන. අවිසාකරො අත් තනනො එව 

අවිසරණසභානවො. අවික්කඛකපො සම් පයුත් තානං අවික් ඛිත් තතා. නයන 

සම් පයුත් තා අවික් ඛිත් තා නහොන් ති, නසො ධම් නමො අවික් නෙනපොති. විකසසකෙොති 

නයභුනයයන. සුෙවිරහිනතොපි හි අත් ථි සමාධීති. පදීපනිදස් සනනන 

සන් තානට් ඨිතිභාවං සමාධිස් ස දස් නසති. 

ඣානඞ් ගරාසිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉන්ද්රියරාසිවණ්ණනා 

සද්දෙන්ති එොයාති සද් දහනකිරියාය පවත් තමානානං ධම් මානං තත් ථ 

ආධිපච් චභානවන සද් ධාය පච් චයතං දස් නසති. තස ්සා හි ධම් මානං 

තථාපච් චයභානව සති ‘‘පුග් ගනලො සද් දහතී’’ති නවොහානරො නහොති. 
පසාදනීයට් ඨානනසු පසාදස් ස පටිපක් ෙභූතං අකුසලං අස් සද් ධියං 

මච් ඡාධිනමොක් නෙො ච. පසාදභූනතො නිච් ඡනයො වත් ථුගනතො අධිනමොක් ෙලක් ෙණං, 

න නයවාපනකාධිනමොක් නෙොති. ඉන්දට්ඨංොකරතීති ‘‘මං අන් තනරන තුම් හාකං 

අධිමුච් චනං නත් ථි, මයා සද් දහථා’’ති විය අත් තානං අනුවත් නතති 

සම් පයුත් තධම් නම. එවං නසනසසුපි. පක්ඛන්දනන් ති සංසීදනං. පඞ්කෙො 

කද් දමනතො ඝනීභූනතො නහොති. පණෙං පිච් ඡිලං උදකමලං. පීතං උදකං. 

ඔෙප්පනලක්ඛණාති අනුපවිසිත් වා එවනමතන් ති කප් පනලක් ෙණා. 

අකලුසභානවො අොලුසියං, අනාවිලභානවොති අත් නථො. බුද් ධාදිවත් ථූනි 
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සද්කධයයානි. 

සප් පුරිසූපනසවනසද් ධම් මසවනනයොනිනසොමනසිකාරධම් මානුධම් මපටිපත් ති

නයො කසොොපත්තියඞ්ගානි. කුසලධම් මානං ආදානන ෙත්කථො විය, 

සබ් බසම් පත් තිනිප් ඵාදනන විත්ෙං විය, අමතකසිඵලඵලනන බීජං විය දට් ඨබ් බා. 

වීරභාකවොති නයන වීනරො නාම නහොති, නසො ධම් නමොති අත් නථො. 

අනුබලප් පදානං පග්ගකෙො. මග් නගො ගන් තබ් නබො නහොති, මග් නගො ගනතො, කම් මං 

කත් තබ් බං, කම් මං කතං, අප් පමත් තනකො ආබානධො උප් පන් නනො, ගිලානා 

වුට් ඨිනතො නහොති අචිරවුට් ඨිනතො නගලඤ් ඤා, ගාමං වා නිගමං වා පිණ් ඩාය 

චරන් නතො න ලභති ලූෙස් ස වා පණීතස් ස වා නභොජනස් ස යාවදත් ථං පාරිපූරිං, 

ලභති…නප.… පාරිපූරින් ති එතානි අනුරූපපච් චනවක් ෙණාසහිතානි අට් ඨ 

වීරියාරම් භවත් ථූනි තංමූලකානි වා පච් චනවක් ෙණානි. 

චිරකතාදිආරම් මණං උපගන් ත් වා ඨානං, අනිස ්සජ් ජනං වා ආරම් මණස ්ස 

උපට්ඨානං. උදනක අලාබු විය ආරම් මණං පිලවිත් වා ගන් තුං අප් පදානං 
පාසාණස් ස විය නිච් චලස් ස ආරම් මණස ්ස ඨපනං සාරණං අසම් මුට් ඨතාකරණං 

අපිලාපනං. අපිලානප කනරොති අපිලාකපති. ගතිකයොති නිප් ඵත් තිනයො 

සම් භවනතො ඵලනතො ච. අපකරො නකයොති රසාදිදස් සනත් ථං ආරද් ධං. 

සම් නමොසපච් චනීකං කිච් චං අසම්කමොකසො, න සම් නමොසාභාවමත් තං. සතියා 

වත් ථුභූතා කායාදනයො ොයාදිසතිපට්ඨානා, සතිනයොනයව වා පුරිමා පච් ඡිමානං 

පදට් ඨානං. 

වික්කඛපස්ස උද් ධච් චස් ස. පඤ්ඤාකපතීති පකානරහි ජානානපති. 

එොකලොො කෙොතීති විපස් සනුපක් කිනලනසොභාසං සන් ධායාහ. මනනත 

විජානාති එනතනාති වා මකනො, එවඤ් ච කත් වා ‘‘මනඤ් ච පටිච් ච ධම් නම චා’’ති 

(ම. නි. 1.204, 400; 3.421, 425) කාරණභානවන මනනො වුත් නතො. සබ් නබො හි 

මනනො අත් තනනො අනන් තරස ්ස විඤ් ඤාණස් ස කාරණන් ති. විජානාතීති 

පරිච් ඡින් නනොපලද් ධිවනසන ජානාති, න සඤ ්ඤාපඤ් ඤා විය 

සඤ ්ජානනපටිවිජ් ඣනවනසන. 

පීතිකසොමනස්සසම්පකයොගකෙොති වුත් නත නයන නයොගා සුමනනො නහොති, තං 

නසොමනස ්සන් ති වුච් චතීති පීතියා ච නසොමනස් සභානවො ආපජ් ජති, තස් මා විනාපි 

කානයන වත් ථුනා සාතනවදනාසම් පනයොගනතොති නයොනජතබ් බං. එවඤ් ච 

නිප් පීතිකං නසොමනස් සඤ ්ච සඞ් ගහිතං නහොති, පීතිඋපලක් ඛිතං වා නසොමනස් සං 

සප් පීතිකං නිප් පීතිකඤ් ච නසොමනස ්සන් ති අත් නථො දට් ඨබ් නබො. 
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පවත්ෙසන්ෙොධිපකෙයයන් ති පවත් තසඞ් ොතාය සන් තතියා අධිපතිභූතං. 
ජීවිතින් ද්රියස ්ස හි අත් තනනො විජ් ජමානක් ෙනණ අනුපානලන් තස් ස අනන් තරඤ් ච 

සානුපාලනානං උප් පත් තියා නහතුභූතස් ස වනසන පවත් තං චිරට් ඨිතිකං නහොති, 
තංතංකම් මවිනසනසන විනසසයුත් තං යාව චුති අවිනසනසන වා යාව 
පරිනිබ් බානං අවිච් ඡින් නං පවත් තති ජීවමානතාවිනසසයුත් තඤ් චාති 

රූපාරූපජීවිතින් ද්රියානං සමානලක් ෙණාදිං වත් තුං ‘‘අත්ෙනා

අවිනිභුත්ෙධම්මාන’’න් ති ආහ. අනුපානලතබ් බානං අත්ථික්ඛකණකයව. අසති 

හි අනුපානලතබ් නබ උප් පලාදිම් හි කිං උදකං අනුපානලයයාති. ෙස්ස ෙස්සාති 

අනුපාලනාදිකස් ස. සාධනකෙොති සාධනනන. තංසාධනඤ් ච 

ජීවමානවිනසසපච් චයභාවනතො. 

ඉන් ද්රියරාසිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මග්ගඞ්ගරාසිවණ්ණනා 

සම්මාති අවිපරීතනිය් යානිකභානවන. පසත්ථො ච එවනමව දට් ඨබ් බා. 

ෙලරාසිවණ්ණනා 

අස්සද්ධිකයති අස් සද් ධියකාරණා. උභයපදවකසනාති සද් ධාපදං බලපදන් ති 

එවමාදිපදද් වයවනසන. නියකජ් ඣත් තං ජාතිආදිසමුට් ඨානං එතිස් සාති 

අජ්ඣත්ෙසමුට්ඨානා. ගරුනා කිස ්මඤ ්චි වුත් නත ගාරවවනසන පතිස ්සවනං 

පතිස ්සනවො, සහ පතිස් සනවන සප්පතිස්සවං, පතිස ්සවභූතං තංසභාගඤ් ච 

යංකිඤ් චි ගාරවන් ති අත් නථො. ජාතිආදිමහත් තපච් චනවක් ෙනණන උප් පජ් ජමානා 

ච හිරී තත් ථ ගාරවවනසන පවත් තතීති ‘‘සප්පතිස්සවලක්ඛණා’’ති වුච් චති. 

වජ් ජං භායති තඤ් ච භයනතො පස් සතීති වජ්ජභීරුෙභයදස්සාවී. එවංසභාවං 

ඔත් තප් පං. හිරී පාපධම් නම ගූථං විය පස් සති, ඔත් තප් පං උණ් හං විය. දායජ්ජං 

නවනලොකුත් තරධම් මාදි. අජ් ඣත් තසමුට් ඨානාදිතා ච හිරීඔත් තප් පානං තත් ථ 

තත් ථ පාකටභානවන වුත් තා, න පන නතසං කදාචි අඤ් ඤමඤ් ඤං විප් පනයොගා. 

න හි ලජ් ජනං නිබ් භයං පාපභයං වා අලජ් ජනං නහොතීති. 

මූලරාසිවණ්ණනා 

අකගකධො අනභිජ් ඣනං අනභිකඞ් ෙනං. අනල් ලීනනො භානවො අධිප් පානයො 

එතස ්සාති අනල්ලීනභාකවො, එවඤ් හි උපමාය සනමති. අනුකූලමිත්කෙො 

අනුවත් තනකො. විනයරකසොති විනයනරනසො. අකදොකසො දුස්සීලයමලස්සාති ඉදං 

දුස් සීලයස් ස නදොසසමුට් ඨානතං නදොසූපනිස් සයතඤ් ච සන් ධාය වුත් තං. 

අභාවනායාති ‘‘තත් ථ ජාතානං ධම් මානං අනතිවත් තනට් නඨන 
භාවනාඉන් ද්රියානං එකරසට් නඨන භාවනා තදුපගවීරියවාහනට් නඨන භාවනා 
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ආනසවනට් නඨන භාවනා’’ති එවං වුත් තාය පඤ් ඤාසාධනාය භාවනාය 

අප් පවත් ති, තප් පටිපක් ෙභූතා වා අකුසලා අභාවනා. නිග් ගුනණපි ගුණග් ගහණං 

අධිෙග්ගෙණං. විජ් ජමානම් පි ගුණං විද් ධංනසත් වා ගහණං ඌනග්ගෙණං. 

චතුවිපල් ලාසග් ගහණං විපරීෙග්ගෙණං. 

යාථාවසභාකවති ‘‘එත් තනකො එතස් ස ගුනණො, එත් තනකො නදොනසො’’ති 

ගුණනදොසානං සභානව ‘‘ජරාධම් නමො ජීරති, තං කුනතත් ථ ලබ් භා මා ජීරී’’ති 

එවමාදිපච් චනවක් ෙණසම් භවනතො. අකලොකභනචගෙට්ඨානං නෙත් තවත් ථාදීසු 

විවාදාභාවනතො. අකමොකෙන පබ්ෙජිොනං දිට් ඨිගතවිවාදාභාවනතො. 

කාමරාගාභිනිනවසවිනිබන් ධා හි ගහට් ඨා ගහට් නඨහි විවදන් ති, 

දිට් ඨිරාගාභිනිනවසවිනිබන් ධා සමණා සමනණහීති. රාගවනසන මත් තසන් ථනවො 

නදොසවනසන විනරොනධො ච තබ් බිනසනසන උපගමාපගමා, ආරම් මනණ වා 

රූපාදිම් හි අනුනරොධවිනරොධා. අමජ්ඣත්ෙභාවස්ස පටිඝානුනයසඞ් ොතස් ස 

නමොනහන පවත් ති. සුෙවිපරිණානම දුක් ෙසමානයොනග ච පටිඝපවත් තියං 
නවදනාපරිග් ගනහො න සිජ් ඣතීති අනදොසානුභානවන නවදනාසතිපට් ඨානං 

සිජ් ඣති. දිබ්ෙවිොරස්සාති චතුන් නං ඣානානං. අරියවිොකරො ඵලසමාපත් ති. 
නමොනහන අවිචානරන් නතො උදාසීනපක් නෙසුපි සත් තසඞ් ොනරසු සබ් නබසු 

අභිසඞ් ගං කනරොතීති අමූළ් හස් ස තදභානවො නවදිතබ් නබො. දුක් ෙදස් සනස ්ස 
ආසන් නපටිපක් ෙත් තා නදොසස් ස තප් පටිපක් නෙන අනදොනසන දුක් ෙදස් සනං 

නහොති. 

ෙම්මපථරාසිවණ්ණනා 

සුොදීනි අත් තනනො න ෙයාපාකදති න විනානසති පරස් ස චාති දට් ඨබ් බං. 

කම් මපථතාතංසභාගතාහි ෙම්මපථවකසන. 

පස්සද්ධාදියුගලවණ්ණනා 

දරකථො සාරම් නභො, දුක් ෙනදොමනස් සපච් චයානං උද් ධච් චාදිකානං 

කිනලසානං චතුන් නං වා ෙන් ධානං එතං අධිවචනං. උද් ධච් චප් පධානා කිනලසා 

උද් ධච් චාදිකිනලසා, උද් ධච් චං වා ආදිං කත් වා සබ් බකිනලනස සඞ් ගණ් හාති. 

සුවණ්ණවිසුද්ධි වියාති යථා සුවණ් ණවිසුද් ධි අලඞ් කාරවිකතිවිනිනයොගක් ෙමා, 

එවං අයම් පි හිතකිරියාවිනිනයොගක් ෙමා. 

සමං, සමන් තනතො වා පකානරහි ජානනං සම්පජඤ්ඤං. 
නචතියවන් දනාදිඅත් ථං අභික් කමාදීසු අත් ථානත් ථපරිග් ගණ් හනං 

සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤං. සති ච අත් නථ සප් පායාසප් පායරූපාදිපරිග් ගණ් හනං 

සප්පායසම්පජඤ්ඤං. නගොචරගාමාභික් කමනාදීසු කම් මට් ඨානාවිජහනං 
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කගොචරසම්පජඤ්ඤං. අභික් කමනාදීනං ධාතුආදිවනසන පවිචනයො 

අසම්කමොෙසම්පජඤ්ඤං. සබ් බකම් මට් ඨානභාවනානුයුත් තානං සබ් බනයොගීනං 
සබ් බදා උපකාරකා ඉනම ද් නව ධම් මා පාරිපන් ථකහරණනතො 

භාවනාවඩ් ඪනනතො ච. යථාහ ‘‘ද් නව ධම් මා බහුකාරා සති ච 

සම් පජඤ ්ඤඤ් චා’’ති (දී. නි. 3.352). යුනග නද් ධා වියාති යුගනද්ධා, 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං නිමත් තභානවන සමං පවත් තාති අත් නථො. ‘‘පුන චපරං, 

ආවුනසො, භික් ඛු සමථවිපස් සනං යුගනද් ධං භානවතී’’ති (අ. නි. 4.170; පටි. ම. 

2.1) හි සුත් නත එනතසං යුගනද් ධතා වුත් තා. සබ් බකුසලධම් නමසු 
ලීනුද් ධච් චාභානවො එනතහි ද් වීහි සමං යුත් නතහීති 

‘‘වීරියසමාධිකයොජනත්ථායා’’ති ආහ, නයොගවචනත් ථායාති අත් නථො. 

කයවාපනෙවණ්ණනා 

රූපාභාකවනාති රුප් පනාභානවන. ධම්මාති එතස ්ස අත් නථො සභාවනතො 

උපලබ් භමානාති. කමත්ොපුබ්ෙභාකගොති අප් පනාප් පත් තාය නමත් තාය 

පුබ් බභානගො, පරිකම් මනමත් තා එතස් මං චිත් නත අත් ථීති අත් නථො. 

විරතිවකසනාති වචීපවත් තියා න පූනරති, කින් තු විරතිනයොනගනාති අත් නථො. 

අපණ්ණෙඞ්ගානීති අවිරද් ධඞ් ගානි. යථා තථා වා ආරම් මනණ විනිච් ඡයනං 

අධිමුච්චනං. න හි අනධිමුච් චන් නතො පාණාතිපාතාදීසු දානාදීසු වා පවත් තති, 

සද් ධා පන පසාදනීනයසු පසාදාධිනමොක් නෙොති අයනමනතසං විනසනසො. 
දාරකස ්ස විය ඉනතො චිනතො ච සංසප් පනස් ස කරිස් සාම න කරිස් සාමීති 

අවිනිච් ඡයස ්ස පටිපක් ෙකිරියා අසංසප්පනං. පුරිමමනකෙොති භවඞ් ගනතො. 

විසදිසං වීථිජවනං මනං ෙකරොතීති මනසිකාරසාමඤ් නඤන වීථිජවනපටිපාදනක 

දස් නසති. කෙසු ධම්කමසූති චිත් තනචතසිකධම් නමසු. අතදාරම් මණත් නතපි හි 

නතසු සමප් පවත් නතසු උදාසීනභාවනතො ෙත්රමජ්ඣත්ෙොති වුච් චති. 

අලීනානුද් ධතප් පවත් තිපච් චයත් තා ඌනාධිෙනිවාරණරසා. 

ොයදුච්චරිොදිවත්ථූනන් ති පාණාදීනං. අමද්දනා මද් දනපටිපක් ෙභානවොව. 

තංතංරාසිකිච් චවනසන විභාගරහිතා අවිභත්තිො. එත්ථාති එනතසු 

සවිභත් තිනකසු දුතියට් ඨානාදීසුපි භාජියමානනසු අපුබ් බං නත් ථීති අත් නථො. පදං

පූරිෙන් ති ඣානාදිපදං පඤ් චකාදිවනසන පූරිතං. පඤ් ච හි අඞ් ගානි ඣානපදස් ස 

අත් නථො, නතසු එකස් මඤ ්ච ඌනන ඣානපදං ඌනං නහොතීති. පදසමූනහො 

පදනකොට් ඨානසො වා තං තනමව වා පදං, අවුත් තං හාපිතං නාම නහොතීති වුත් තං 

‘‘පූරිත’’න් ති. වුත් තස් මඤ ්නඤව වුච් චමානන අනනනකසං පුරිසසද් දානං විය 

නකොචි සම් බන් නධො නත් ථීති මඤ් ඤමානනො ආහ ‘‘අනනුසන්ධිො ෙථා’’ති. 

අන් තරන් තරා වුත් තස් මඤ ්නඤව වුච් චමානන අනුක් කනමන ධම් මා කථිතා න 

නහොන් තීති ආහ ‘‘උප්පටිපාටියා’’ති. ඵස් සපඤ් චමකරාසි 
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සබ් බචිත් තුප් පාදසාධාරණවනසන චතුක් ෙන් ධතප් පච් චයසඞ් ගහවනසන ච 

වුත් නතො. යථාවුත් නතසු පන රාසීසු එකරාසිකිච් චස ්සපි අභාවා ඡන් දාදනයො 

නයවාපනකවනසන වුත් තා. වුත් තානම් පි ච ධම් මානං යථා නවදනාදීනං 

ඣානඞ් ගාදිභානවො වුත් නතො, න එවං නසොවචස් සතාකලයාණමත් තතාදිවිනසනසො 
වුත් නතොති තස් ස සඞ් ගණ් හනත් ථං නකචි ධම් නම විසුං ඨනපත් වා නත ච තඤ් ච 

විනසසං ‘‘කය වා පනා’’ති ආහ. නවනනයයජ් ඣාසයවනසන වා සාවනසනස 

ධම් නම වත් වා ‘‘කයවා පනා’’ති වුත් තං. 

නයවාපනකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ධම් මුද් නදසවාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කාමාවචරකුසලං 

නිද්කදසවාරෙථාවණ්ණනා 

2. ඵුසනෙවකසනාති සන් නත අසන් නතපි විසනය ආපාථගනත චිත් තස් ස 

සන් නිපතනවනසන ‘‘චිත් තං මනනො’’තිආදීසු (ධ. ස. 6, 17) විය කිච් චවිනසසං, 

‘‘මානස’’න් තිආදීසු (ධ. ස. 6, 17) විය සමානන අත් නථ සද් දවිනසසං, 

‘‘පණ් ඩර’’න් තිආදීසු (ධ. ස. 6, 17) විය ගුණවිනසසං, ‘‘නචතසිකං 

සාත’’න් තිආදීසු (ධ. ස. 2, 18) විය නිස ්සයවිනසසං, ‘‘චිත් තස් ස ඨිතී’’තිආදීසු 

(ධ. ස. 15, 24) විය අඤ ්ඤස ්ස අවත් ථාභාවවිනසසං, ‘‘අලුබ් භනා’’තිආදීසු (ධ. 

ස. 32) විය අඤ් ඤස් ස කිරියාභාවවිනසසං, ‘‘අලුබ් භිතත් ත’’න් තිආදීසු (ධ. ස. 

32) විය අඤ් ඤස් ස කිරියාභාවභූතතාවිනසසන් තිආදිකං අනනපක් ඛිත් වා 

ධම් මමත් තදීපනං සභාවපදං. ඵුසන් තස් ස හි චිත් තස ්ස ඵුසනකිරියා 

ඵුසනාොකරො. සම්ඵුසනාති ආරම් මණසමාගමඵුසනා, න පටිලාභසම් ඵුසනා. 

සම් ඵුසිතස් ස ආරම් මනණන සමාගතස් ස චිත් තස ්ස භානවො සම්ඵුසිෙත්ෙං. යස් මං 

සති චිත් තං සම් ඵුසිතන් ති වුච් චති, නසො තස් ස භානවො. එවං අඤ් නඤසුපි 

භාවනිද් නදනසසු දට් ඨබ් බං. 

අපරස ්ස නවවචනස් ස, අපනරන වා පුරිමත් ථස ්ස දීපනා අපරදීපනා. 

‘‘පණ් ඩිච් චං නකොසල් ල’’න් ති එවමාදනයො පඤ් ඤාවිනසසා නානාකානල 

ලබ් භමානාපි එකස් මං චිත් නත ලබ් භන් ති. එකස ්මඤ් ච විනසනස ඉතනරපි 
අනුගතා නහොන් තීති දස් නසතුං තථා විභත් ති අත් ථනතො විභත් ති නහොති 

අත් ථනානත් නතන කතත් තා. අථ වා යථා ‘‘නකොනධො කුජ් ඣනා 

කුජ් ඣිතත් ත’’න් ති (ධ. ස. 1066) සභාවාකාරභාවනිද් නදනසහි නකොනධොති 

එවමාකානරොව අත් නථො වුත් නතො, න එවමධ, ඉධ පන 
පණ් ඩිතාදිභාවාකාරභින් නනො අත් නථො වුත් නතොති ඉදං විභත් තිගමනං 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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අත් ථවනසන නහොති. සම්ඵුසිෙත්ෙන් ති එත් ථාපි න ‘‘ඵස් නසො’’ති එවමාකානරොව 

අත් නථො වුත් නතො. සම්ඵස්කසොති එවමාකානරො පන වුත් නතොති අත් ථනතො 

විභත් තිගමනන් ති වුත් තං. 

නදොනසො බයාපානදොති උද් නදනසපි නාමනානත් නතන නානාභූනතො 

උද් දිට් නඨො. නිද් නදනසපි නතනනව නානත් නතන නිද් දිට් නඨො. එකෙොවඛන්කධො 

කෙොතීති එනකන ෙන් ධසද් නදන වත් තබ් බතං සන් ධායාහ. කචෙනාති 

සඞ් ොරක් ෙන් ධං දස් නසති තප් පමුෙත් තා. අසද්ධම්මාති අසතං, අසන් නතො වා 

ධම් මා, න වා සද් ධම් මාති අසද් ධම් මාති අසද් ධම් මවචනීයභානවන එකීභූනතොපි 
අසද් ධම් නමො නකොධගරුතාදිවිසිට් නඨන සද් ධම් මගරුතාපටික් නෙපනානත් නතන 

නානත් තං ගනතොති ‘‘චත්ොකරො’’ති වුත් තං. න සද්ධම්මගරුොති වුච් චමානා වා 
අසද් ධම් මගරුතා අසද් ධම් මගරුතාභානවන එකීභූතාපි 

නකොධාදිවිසිට් ඨපටික් නෙපනානත් නතන නානත් තං ගතා. පටිපක් නෙො වා 

පටික් ඛිපීයති නතන, සයං වා පටික් ඛිපතීති පටික් නෙනපොති වුච් චතීති 
සද් ධම් මගරුතාපටික් නෙපනානත් නතන අසද් ධම් මගරුතා අසද් ධම් මා වා 

නානත් තං ගතා. අකලොකභොතිආදීනං ඵස් සාදීහි නානත් තං නලොභාදිවිසිට් නඨන 

පටික් නෙනපන නලොභාදිපටිපක් නෙන වා නවදිතබ් බං. අනලොභානදොසානමොහානං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤනානත් තං යථාවුත් නතන පටික් නෙපනානත් නතන නයොනජතබ් බං. 

පදත් ථස් ස පදන් තනරන විභාවනං පදත්ථුති. නතන හි තං පදං මහත් ථන් ති දීපිතං 

නහොති අලඞ් කතඤ ්චාති. අත් ථවිනසසාභානවපි ආභරණවනසන ච ආදරවනසන ච 

පුන වචනං දළ්හීෙම්මං. 

3. ෙජ්ජන් ති තස් ස ඵලස ්ස අනුච් ඡවිකං. න නකවලං නිද් දිසියමානං 

සාතනමව අධිකතං, අථ නෙො යථානිද් දිට් ඨානි ආරම් මණානිපීති ‘‘කෙහි

වා’’තිආදි වුත් තං. තස් ස වා ජාතා කාරණභානවන ඵස් සත් ථං පවත් තාති ෙජ්ජා. 

තංසමඞ් ගීපුග් ගලං, සම් පයුත් තධම් නම වා අත් තනි සාදයතීති සාෙං ද-කාරස් ස 

ත-කාරං කත් වා. සුට් ඨු ොදති, ෙණති වා දුක් ෙන් ති සුඛං. 

5. පාකසොති රාගපානසො. නසො හි නිරාවරණත් තා අන්ෙලික්ඛචකරො. 

අකුසලම් පි පණ්ඩරන් ති වුත් තං, නකො පන වානදො කුසලන් ති අධිප් පානයො. තඤ් හි 

පණ් ඩරනතො නික් ෙන් තං සයඤ් ච පණ් ඩරන් ති. අථ වා සබ් බම් පි චිත් තං 

සභාවනතො පණ් ඩරනමව, ආගන් තුනකොපක් කිනලසනවොදානනහි පන 

සාවජ් ජානවජ් ජානං උපක් කිලිට් ඨවිසුද් ධතරතා නහොන් තීති. දාරුප් පමානණසු 
සිලාදීසු ෙන් ධපඤ ්ඤත් තියා අභාවා කිඤ් චි නිමත් තං අනනපක් ඛිත් වා දාරුම් හි 

පවත් තා ෙන් ධපඤ් ඤත් තීති ‘‘පණ්ණත්තිමත්ෙට්කඨනා’’ති වුත් තං. තං-
සද් නදන මනනොවිඤ් ඤාණධාතුනයව වුච් නචයය නිද් දිසිතබ් බත් තාති න තස් සා 
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පටුන 

තජ් ජතා. නතහි ආරම් මනණහි ජාතා ෙජ්ජාති ච වුච් චමානන සම් ඵස ්සජතා න 

වත් තබ් බා. න හි නසො ආරම් මණං, නාපි විනසසපච් චනයො. ‘‘තිණ් ණං සඞ් ගති 

ඵස් නසො’’ති විඤ ්ඤාණනමව ඵස් සස් ස විනසසපච් චනයොති වුත් නතොති තස් මා න 
විඤ ්ඤාණං විනසසපච් චයභූතං සම් ඵස් සජතාය 

තජ් ජාමනනොවිඤ් ඤාණධාතුසම් ඵස් සජාපඤ් ඤත් තිං ලභති, න ච තනදව තස් ස 

කාරණභානවන ඵලභානවන ච වුච් චමානං සුවිඤ් නඤයයං නහොතීති. කිං වා 

එනතන, යථා භගවතා වුත් තා තංසභාවානයව නත ධම් මාති න එවංවිනධසු 

කාරණං මග් ගිතබ් බං. 

7. එවං ෙක්ෙනවකසන නලොකසිද් නධනාති අධිප් පානයො. එවඤ් නචවඤ ්ච 
භවිතබ් බන් ති විවිධං තක් කනං කූනප විය උදකස ්ස ආරම් මණස් ස ආකඩ් ඪනං 

විතක් කනං. 

8. සමන් තනතො චරණං විචරණං. 

9. අත්ෙමනොති එත් ථ අත්ෙ-සද් නදන න චිත් තං වුත් තං. න හි චිත් තස් ස 

මනනො අත් ථීති. අත් තමනස් ස පන පුග් ගලස් ස භානවො අත් තමනතාති වත් වා පුන 

පුග් ගලදිට් ඨිනිනසධනත් ථං ‘‘චිත්ෙස්සා’’ති වුත් තං. 

11. න බලවතී, කස ්මා අවට් ඨිති වුත් තාති? එකග් ගචිත් නතන 

පාණවධාදිකරනණ තථා අවට් ඨානමත් තභාවනතො. විරූපං, විවිධං වා සංහරණං 

විකිරණං විසාොකරො, සංහරණං වා සම් පිණ් ඩනං, තදභානවො විසාොකරො. 

12. අඤ්ඤස්මිං පරියාකයති අඤ ්ඤස ්මං කාරනණ. සමානාධිෙරණභාකවො 

ද් වින් නං බහූනං වා පදානං එකස් මං අත් නථ පවත් ති. 

13. ආරම්භති චාති ආපජ් ජති ච. උද් ධං යමනං උයයාකමො. ධුරන් ති 

නිප් ඵානදතුං ආරද් ධං කුසලං, පටිඤ ්ඤං වා. 

14. තිණ්ණන් ති බුද් ධාදීනං. චිත් නත ආරම් මණස ්ස උපට් ඨානං නජොතනඤ් ච 

සතිනයවාති තස් සා එතං ලක් ෙණං. 

16. පාසාණසක් ෙරවාලිකාදිරහිතා භූම සණ් හාති ‘‘සණ්ෙට්කඨනා’’ති 

වුත් තං. 

19. අයන්තීති එකකම් මනිබ් බත් තමනුස ්සාදිසන් තතිඅවිච් නඡදවනසන 

පවත් තන් ති. කුසලාකුසනලසුපි හි ජීවිතං ඉන් ද්රියපච් චයභානවන සම් පයුත් නත 

පවත් තයමානනමව තදවිච් නඡදස් ස පච් චනයො නහොති. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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30. යං හිරීයතීති හිරීයති-සද් නදන වුත් නතො භානවො යං-සද් නදන වුච් චතීති 

යන් ති භාවනපුංසකං වා එතං දට් ඨබ් බං. හිරියිෙබ්කෙනාති ච නහතුඅත් නථ 

කරණවචනං යුජ් ජති. 

32. අලුබ්භනෙවකසනාති එත් ථ අලුබ් භනනමව අලුබ් භනකන් ති 

භාවනිද් නදනසො දට් ඨබ් නබො. 

33. අෙයාපජ්කජොති බයාපානදන දුක් නෙන නදොමනස් සසඞ් ොනතන නදොනසන 

විය න බයාපානදතබ් නබොතිපි අත් නථො යුජ් ජති. 

42-43. ථිනමද් ධාදිපටිපක් ෙභානවන කුසලධම් නම අනිච් චාදිමනසිකානර ච 

සීඝං සීඝං පරිවත් තනසමත් ථතා ලහුපරිණාමො, අවිජ් ජානීවරණානඤ් හි 
තණ් හාසංනයොජනානං සත් තානං අකුසලප් පවත් ති පකතිභූතාති න තත් ථ 

ලහුපරිණාමතාය අත් නථො. නතසඤ් ච භානවො ගරුතානයවාති තබ් බිධුරසභාවානං 

ලහුො දට් ඨබ් බා. සා හි පවත් තමානා සීඝං භවඞ් ගවුට් ඨානස් ස පච් චනයො නහොති. 

44-45. නය ච ධම් මා නමොහසම් පයුත් තා විය අවිපන් නලහුතා, නතසඤ් ච 

කුසලකරනණ අප් පටිඝානතො මුදුතා. අප් පටිඝානතන මුදුතාදිරූපසදිසතාය 

අරූපධම් මානම් පි මුදුතා මද් දවතාතිආදි වුත් තං. 

46-47. සිනනහවනසන කිලින් නං අතිමුදුකං චිත් තං අකම් මඤ් ඤං නහොති 

විලීනං විය සුවණ් ණං, මානාදිවනසන අතිථද් ධඤ ්ච අතාපිතං විය සුවණ් ණං, යං 

පනානුරූපමුදුතායුත් තං, තං කම් මඤ් ඤං නහොති යුත් තමද් දවං විය සුවණ් ණං. 

තස් නසව මුදුකස ්ස නයො කම් මඤ ්ඤාකානරො, සා ෙම්මඤ්ඤොති මුදුතාවිසිට් ඨා 

කම් මඤ ්ඤතා නවදිතබ් බා. 

50-51. පච් නචොසක් කනභානවන පවත් තං අකුසලනමව පච්කචොසක්ෙනං. 

එෙවීසති අකනසනා නාම නවජ් ජකම් මං කනරොති, දූතකම් මං කනරොති, 

පහිණකම් මං කනරොති, ගණ් ඩං ඵානලති, අරුමක් ෙනං නදති, උද් ධංවිනරචනං 

නදති, අනධොවිනරචනං නදති, නත් ථුනතලං පචති, චක් ඛුනතලං පචති, නවළුදානං 

නදති, පණ් ණදානං නදති, පුප් ඵදානං නදති, ඵලදානං නදති, සිනානදානං නදති, 

දන් තකට් ඨදානං නදති, මුනෙොදකදානං නදති, චුණ් ණදානං නදති, මත් තිකාදානං 

නදති, චාටුකකම් මං කනරොති, මුග් ගසූපියං, පාරිභටයං, ජඞ් ඝනපසනියං 

ද් වාවීසතිමං දූතකම් නමන සදිසං, තස් මා එකවීසති. ඡ අකගොචරා 

නවසියානගොචනරො, විධවා, ථුල් ලකුමාරී, පණ් ඩක, පානාගාර, 

භික් ඛුනීඅනගොචනරොති. සඞ්කඛපකෙොති සරූනපන අනුද් දිට් ඨත් තා ‘‘තත් ථ 

කතනමො ඡන් නදො’’තිආදි න සක් කා වත් තුන් ති ‘‘නයො ඡන් නදො 
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ඡන් දිකතා’’තිආදිනිද් නදසං සඞ් ඛිපිත් වා ‘‘කයවාපනා’’ති නිද් නදනසො කනතොති 

අත් නථො. 

නිද් නදසවාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කෙොට්ඨාසවාරවණ්ණනා 

58-120. නිද් නදසවානර පුච් ඡාදීනං පච් නචකං අනනකත් නතපි 

පුච් ඡාදිභානවන එකත් තං උපනනත් වා චතුපරිච් නඡදතා වුත් තා. චත් තානරො 

ද් නවති එවමාදිකං සඞ් ඛිපිත් වා සහ වා ගහණං සඞ්ගකෙො. ඨකපත්වා

කයවාපනකෙති සඞ් ගනහතබ් නබ සන් ධාය වුත් තං. නත හි විසුං විසුං 

උද් දිට් ඨත් තා නිද් දිට් ඨත් තා ච විප් පකිණ් ණාති සඞ් ගනහතබ් බා නහොන් ති, න 

නයවාපනකා සඞ් ගහගමනනනනව තථා අවිප් පකිණ් ණත් තා. යස ්මා පන 

සඞ් ොරක් ෙන් ධපරියාපන් නා නහොන් ති, තස් මා තංනිද් නදනස 
අෙන් ධභාවනිවාරණත් ථං නයවාපනාත් නවව වුත් තාති න නයවාපනකා 

ඨනපතබ් බාති. පච්චයසඞ්ඛාකෙනාති ආහාරපච් චයසඞ් ොනතනාති වුත් තං නහොති. 

අථ වා ‘‘නහතු පච් චනයො’’ති එනතසු ද් වීසු ජනනකො නහතු උපත් ථම් භනකො 

පච් චනයොති එවං විනසසවන් නතසු පච්චයසඞ්ඛාකෙන. යථා හි කබළීකාරාහානරො 

ඔජට් ඨමකරූපාහරනණන රූපකායං උපත් ථම් නභති, එවමනමපි 

නවදනාදිආහරනණන නාමකායන් ති. ෙථා ච කෙොන්තීති සාධාරනණ 

සහජාතාදිපච් චනය සන් ධායාහ. අඤ්ඤථා චාති අඤ් නඤන ච එනකනාකානරන 

පච් චයා නහොන් තිනයවාති ආහාරාති වුච් චන් තීති අත් නථො. තස ්මා 

ආහරණකිච් චරහිතානං නහතුඅධිපතිආදීනං නත් ථි ආහාරභාවප් පසඞ් නගො. 

තිස්කසො ච කවදනාආෙරතීතිආදි යථාසම් භවවනසන වුත් තං, න ඉමස් මංනයව 

චිත් නත ඵස් සාදිවනසන. ෙකයො ච භකවති කාමාදිභවභූතං විඤ් ඤාණං 

විනසනසන, අවිනසනසන ච පඤ් චුපාදානක් ෙන් නධ. 

ආරම් මණං උපගන් ත් වා නිජ් ඣායනං චින් තනං උපනිජ්ඣායනං. 

කෙත්වට්කඨනාති උපායත් නථන, න මූලත් නථන. පුබ් බභානග ගනතො 
පටිපන් නනො නානාක් ෙණිනකො අට් ඨඞ් ගිනකො මග් නගො නලොකුත් තරක් ෙනණව 

සහ පවත් නතො යථාගෙමග්කගොති වුත් නතො. විපස් සනාක් ෙණනතො පුබ් නබව 

කායකම් මාදීනං සුපරිසුද් ධතාය අට් ඨඞ් ගිකමග් ගුපනිස ්සයස් ස ‘‘අරිනයො 

අට් ඨඞ් ගිනකො මග් නගො භාවනාපාරිපූරිං ගච් ඡතී’’ති (ම. නි. 3.431) එවං 
වුත් නතන පරියානයන පුබ් බභාගමග් ගස් ස අට් ඨඞ් ගිකතා යථාගතවචනනන 

දීපිතා, න එකක් ෙනණ අට් ඨන් නං අඞ් ගානං සබ් භාවාති එවමස් සපි 

පරියායනදසනතා නවදිතබ් බා. විජානනනමව චිත් තවිචිත් තතාති 

‘‘චිත්ෙවිචිත්ෙට්කඨන එකෙොව ධම්කමො විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො’’ති ආහ. 
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චත් තානරො ෙන් ධා නහොන් තීතිආදීසු නවදනාක් ෙන් ධාදීනං සඞ් ගනහ කනතපි පුන 

‘‘එනකො නවදනාක් ෙන් නධො නහොතී’’තිආදිවචනං න අනනනක 

නවදනාක් ෙන් ධාදනයො ජාතිනිද් නදනසන ඉධ වුත් තාති දස් සනත් ථං. ඉන් ද්රිනයසු ච 
එකස ්ස ජාතිනිද් නදසභානව පටික් ඛිත් නත අඤ ්නඤසං ඉන් ද්රියානං 
ආහාරාදීනඤ් ච තප් පටික් නෙනපො කනතො නහොතීති පුබ් බඞ් ගමස ්ස 

මනින් ද්රියස ්නසව කනතොති දට් ඨබ් නබො. 

නකොට් ඨාසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සුඤ්ඤෙවාරවණ්ණනා 

121-145. එත්ථාති එතස ්මං යථාවුත් නත සමනය, එනතසු වා ධම් නමසු. 

භාකවොති සත් නතො, නයො නකොචි වා අත් නථො. 

දුතියචිත්ොදිවණ්ණනා 

146. සප්පකයොකගනාති ලීනස් ස චිත් තස් ස උස් සාහනපනයොගසහිනතන. 

සඋපාකයනාති කුසලස් ස කරණාකරනණසු ආදීනවානිසංසපච් චනවක් ෙණං 

පනරහි උස් සාහනන් ති එවමාදිඋපායසහිනතන. 

156-159. මොඅට්ඨෙථායං අනුඤ්ඤාො නාතිසමාහිතාය භාවනායාති 

නයවාපනනකහිපි නිබ් බිනසසතං දස් නසති. 

පුඤ්ඤකිරියවත්ථාදිෙථාවණ්ණනා 

අපචිති එව අපචිතිසෙගෙං පුඤ ්ඤකිරියාවත් ථු යථා 

‘‘නන් දිරාගසහගතා’’ති. අපචිති වා නචතනාසම් පයුත් තකධම් මා කායවචීකිරියා 

වා, තංසහිතා නචතනා අපචිතිසෙගෙං. හිෙඵරකණනාති නදසනක 

නමත් තාඵරනණන, ‘‘එවං නම හිතං භවිස් සතී’’ති පවත් නතන හිතචිත් නතන වා. 

කම් මස ්සකතාඤාණං දිට්ඨජුෙම්මං. නියමලක්ඛණන් ති මහප් ඵලතානියමස් ස 

ලක් ෙණං. සීලමකය සඞ්ගෙං ගච්ඡන්ති චාරිත් තවනසන. අනවජ් ජවත් ථුං 
පරිච් චජන් නතො විය අබ් භනුනමොදමානනොපි පරස් ස සම් පත් තියා නමොදතීති 

අබ්භනුකමොදනා දානමකය සඞ්ගහිො. භාකවන්කෙොපීති අසමත් තභාවනං 

සන් ධායාහ. සමත් තා හි අප් පනා නහොතීති. අට්කඨව කෙොට්ඨාකස ෙත්වාති 
එකස ්ස සත් තස් ස එකස ්මං ෙනණ උප් පන් නනමකං පඨමචිත් තං දස් නසත් වා 
අඤ ්ඤානි තාදිසානි අදස් නසන් නතන සබ් බානි තානි සරික් ෙට් නඨන එකීකතානි 

නහොන් ති, තථා නසසානිපීති එවං අට් ඨ කත් වා. 
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කාමාවචරකුසලවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපාවචරකුසලං 

චතුක්ෙනකයො 

පඨමජ්ඣානෙථාවණ්ණනා 

160. උත් තරපදනලොපං කත් වා රූපභකවො රූපන් ති වුත් නතො. ඣානස ්ස 
අමග් ගභානවපි සති මග් ගවචනං අඤ් ඤමග් ගභාවනිවාරණත් ථන් ති ඉමස ්මං 

අත් නථ මග් ගග් ගහණස් ස පනයොජනං වුත් තං, න සබ් බස ්ස කුසලජ් ඣානස ්ස 

මග් ගභානවොති. තත් ථ මග් ගස් ස භාවනාය සමයවවත් ථානස් ස කතත් තා 

අමග් ගභාවනාසමනය පවත් තානං ඵස් සාදීනං කුසලභානවො න දස් සිනතො සියා, 

තස් මා සබ් බස් ස මග් ගභානවො දස් නසතබ් නබොති. ඉකෙො අඤ්කඤො මග්කගො

නත්ථීති එවං අඤ ්ඤභූමකවිධුනරො සති පච් චයන් තනර රූපූපපත් තිජනකසභානවො 
විපාකධම් මසභානවො විය විපාකධම් මවනසන සබ් බසමානනො මග් ගසද් නදන 

වුත් නතොති දස් නසතීති නවදිතබ් බං. කුසලං දානන් ති අනලොනභො දට් ඨබ් නබො. අථ 

වා නචතනා දානං, තං වජ් නජත් වා ඉතනර ද් නව නචතනාසම් පයුත් තකාති වුත් තා. 

වට්ටන්තීති මග් ගභාවනතො ඣානවචනනන සඞ් ගනහත් වා මග් නගොති වත් තුං 

වට් ටන් තීති අත් නථො. ඔෙප්පනාති සද් දහනා. අඤ ්ඤත් ථ දිට් ඨං අත් ථං 

පරිච් චජිත් වා ‘‘ජනනති වඩ් නඪතී’’ති අයමත් නථො කස ්මා වුත් නතොති 
නිරුපසග් ගස් ස අඤ් ඤත් ථ එවමත් ථස් නසව දිට් ඨත් තාති ඉමමත් ථං විභානවතුං 

‘‘පුන චපරං උදායී’’ති (ම. නි. 2.246 ආදනයො) සුත් තමාහටං. නකසඤ ්චි 

අරියානං අරියමග් නගන සිද් ධානි අඤ් ඤානි ච ඣානානි භාවනාසභාවානනවාති 

නතසුපි භානවන් නතන සමයවවත් ථානං ඉජ් ඣතීති. 

නිස ්සරන් ති නිග් ගච් ඡන් ති එනතන, එත් ථ වාති නිස්සරණං. නක 

නිග් ගච් ඡන් ති? කාමා. නතසං කාමානං නිස ්සරණං පහානන් ති අත් නථො. එවඤ් හි 

‘‘කාමාන’’න් ති කත් තරි සාමවචනං යුජ් ජති. වත්ථුොකමහිපීති වත් ථුකානමහි 

විවිච් නචවාතිපි අත් නථො යුජ් ජතීති එවං යුජ් ජමානත් ථන් තරසමුච් චයත් නථො පි-

සද් නදො, න කිනලසකාමසමුච් චයත් නථො. කස ්මා? ඉමස් මං අත් නථ 

කිනලසකාමානං දුතියපනදන විනවකස් ස වුත් තත් තා. අකුසලසද් නදන යදිපි 

කිනලසකාමා, අථාපි සබ් බාකුසලා ගහිතා, සබ් බථා පන කිනලසකානමහි 

විනවනකො වුත් නතොති ආහ ‘‘දුතිකයන කිකලසොකමහි විකවෙවචනකෙො’’ති. 
කාමගුණාධිගමනහතුපි පාණාතිපාතාදිඅසුද් ධප් පනයොනගො නහොතීති 

තබ් බිනවනකන පනයොගසුද් ධි විභාවිතා. තණ් හාසංකිනලසනසොධනනන 

ආසයකපොසනං. 
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පටුන 

අඤ්කඤසම්පි චාති දිට් ඨිමානාදීනං ඵස් සාදීනඤ් ච. උපරි වුච් චමානානි 

ඣානඞ් ගානි උපරිජ්ඣානඞ්ගානි, නතසං අත් තනනො විපච් චනීකානං 

පටිපක් ෙභාවදස් සනත් ථං තප් පච් චනීකනීවරණවචනං. බයාපාදවිනවකවචනනන 

‘‘අනත් ථං නම අචරී’’තිආදිආඝාතවත් ථුනභදවිසයස් ස නදොසස් ස නමොහාධිකානං 
ථිනමද් ධාදීනං විනවකවචනනන පටිච් ඡාදනවනසන 

දුක් ොදිපුබ් බන් තාදිනභදවිසයස් ස නමොහස් ස වික් ෙම් භනවිනවනකො වුත් නතො. 
කාමරාගබයාපාදතනදකට් ඨථිනමද් ධාදිවික් ෙම් භනකඤ් නචදං 
සබ් බාකුසලපටිපක් ෙසභාවත් තා සබ් බකුසලානං නතන සභානවන 
සබ් බාකුසලානං පහානං නහොන් තම් පි කාමරාගාදිවික් ෙම් භනසභාවනමවාති 
තංසභාවත් තා අවිනසනසත් වා නීවරණාකුසලමූලාදීනං වික් ෙම් භනවිනවනකො 

වුත් නතො නහොතීති ආහ. 

විතක් කස ්ස කිච් චවිනසනසන ථිරභාවප් පත් නත පඨමජ් ඣානසමාධිම් හි 
පච් චනීකදූරීභාවකනතන ථිරභානවන තංසදිනසසු විතක් කරහිනතසු 
දුතියජ් ඣානාදිසමාධීසු ච අප් පනාති අට් ඨකථානවොහානරොති විතක් කස ්ස 

අප් පනානයොනගො වුත් නතො, අඤ ්ඤථා විතක් නකොව අප් පනාති තස් ස 

තංසම් පනයොනගො න සියාති. අත්කථො…කප.… දට්ඨබ්කෙො ඣානසමඞ් ගිනනො 
විතක් කවිචාරසමඞ් ගිතාදස් සනනන ඣානස් නසව සවිතක් කසවිචාරභාවස් ස 

වුත් තත් තා. 

විකවෙජං පීතිසුඛන් ති එත් ථ පුරිමස් මං අත් නථ විකවෙජන් ති ඣානං. 

පීතිසුෙසද් දනතො ච අත් ථිඅත් ථවිනසසවනතො අස් ස, අස් මං වාති එත් ථ අ-කානරො 

වුත් නතො. දුතිනය පීතිසුෙනමව විනවකජං. විකවෙජංපීතිසුඛන් ති ච 

අඤ ්ඤපදත් නථ සමානසො පච් චත් තනිද් නදසස් ස ච අනලොනපො කනතො, නලොනප වා 

සති ‘‘විනවකජපීතිසුෙ’’න් ති පානඨොති අයං විනසනසො. ගණනානුපුබ්ෙොති 

ගණනානුපුබ් බතාය, ගණනානුපුබ් බතාමත් තං වා පඨමන් ති වචනන් ති අත් නථො. 
නිච් චාදිවිපල් ලාසප් පහානනන මග් නගො අසම් නමොහනතො අනිච් චාදිලක් ෙණානි 

පටිවිජ් ඣතීති ලක්ඛණූපනිජ්ඣානං. අසම් නමොසධම් මං නිබ් බානං 

අවිපරීතලක් ෙණත් තා අනඤ් ඤථාභාවනතො ෙථලක්ඛණං. 

දුතියජ්ඣානෙථාවණ්ණනා 

161-2. විෙක්ෙවිචාරානං වූපසමාති එනතන නයහි විතක් කවිචානරහි 

පඨමජ් ඣානස ්ස ඔළාරිකතා, නතසං සමතික් කමා දුතියජ් ඣානස් ස සමධිගනමො, 
න සභාවනතො අනනොළාරිකානං ඵස් සාදීනං සමතික් කමාති අයමත් නථො දීපිනතො 

නහොති. එවං ‘‘පීතියා ච විරාගා’’තිආදීසු නනයො. තස් මා 
විතක් කවිචාරපීතිසුෙසමතික් කමවචනානි ඔළාරිනකොළාරිකඞ් ගසමතික් කමා 
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දුතියාදිඅධිගමපරිදීපකානීති නතසං එකනදසභූතං 

විතක් කවිචාරසමතික් කමවචනං තංදීපකන් ති වුත් තං. අථ වා 
විතක් කවිචාරවූපසමවචනනනනව තංසමතික් කමා දුතියාධිගමදීපනකන 

පීතිවිරාගාදිවචනානං පීතියාදිසමතික් කමා තතියාදිඅධිගමදීපකතා නහොතීති 

තස් ස තංදීපකතා වුත් තා. 

නීලවණ්ණකයොගකෙොනීලවත්ථංවියාති නීලනයොගනතො වත් ථං නීලං වියාති 

අධිප් පානයො. නයන සම් පසාදනනන නයොගා ඣානං සම් පසාදනං, තස් මං දස් සිනත 

‘‘සම් පසාදනං ඣාන’’න් ති සමානාධිකරණනිද් නදනසනනව තංනයොගා ඣානන 

තංසද් දප් පවත් ති දස් සිතාති අවිනරොනධො යුත් නතො. එනකොදිභානව කථන් ති 

එනකොදිම් හි දස් සිනත ‘‘එනකොදිභාවං ඣාන’’න් ති 

සමානාධිකරණනිද් නදනසනනව ඣානස ්ස එනකොදිවඩ් ඪනතා වුත් තා නහොතීති. 

එකෙොදිභාවන් ති පනිදං උද් ධරිත් වා එනකොදිස ්ස නිද් නදනසො න කත් තබ් නබො 
සියාති එනකොදිභාවසද් නදො එව සමාධිම් හි පවත් නතො සම් පසාදනසද් නදො විය 

ඣානම් හි පවත් තතීති යුත් තං. 

අප්පිොති ගමතා විනාසං. දුතියජ් ඣානාදිඅධිගමුපායදීපනකන 
අජ් ඣත් තසම් පසාදනතාය නචතනසො එනකොදිභාවතාය ච නහතුදීපනකන 
අවිතක් කාවිචාරභාවනහතුදීපනකන ච විතක් කවිචාරවූපසමවචනනනනව 

විතක් කවිචාරාභානවො දීපිනතොති කිං පුන අවිතක් කඅවිචාරවචනනන කනතනාති? 

න, අදීපිතත් තා. න හි විතක් කවිචාරවූපසමවචනනන විතක් කවිචාරානං 

අප් පවත් ති වුත් තා නහොති. විතක් කවිචානරසු හි තණ් හාපහානඤ් ච එනතසං 

වූපසමනං. නය ච සඞ් ොනරසු තණ් හාපහානං කනරොන් ති, නතසු මග් නගසු 

පහීනතණ් නහසු ඵනලසු ච සඞ් ොරප් පවත් ති නහොති, එවමධාපි 
වික් ෙම් භිතවිතක් කවිචාරතණ් හස් ස දුතියජ් ඣානස ්ස 
විතක් කවිචාරසම් පනයොනගො පුරිනමන න නිවාරිනතො සියාති තංනිවාරණත් ථං 

ආවජ් ජිතුකාමතාදිඅතික් කනමොව නතසං වූපසනමොති දස් සනත් ථඤ ්ච ‘‘අවිෙක්ෙං

අවිචාර’’න් ති වුත් තං. 

ෙතියජ්ඣානෙථාවණ්ණනා 

163. පරිසුද්ධපෙති ඛීණාසවපකති නික් කිනලසතා. උකපක්ඛානිමිත්ෙන් ති 

එත් ථ ලීනුද් ධච් චපක් ෙපාතරහිතං මජ් ඣත් තං වීරියං ‘‘උනපක් ො’’ති වුත් තං, 
තනදව තං ආකාරං ගනහත් වා පවත් නතතබ් බස් ස තාදිසස් ස වීරියස් ස 

නිමත් තභාවනතො උනපක් ොනිමත් තං. පඨමජ් ඣානප් පටිලාභත් ථාය 

නීවරනණ…නප.… නනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනසමාපත් තිපටිලාභත් ථාය 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනසඤ් ඤං පටිසඞ් ොසන් තිට් ඨනාපඤ් ඤාසඞ් ොරුනපක් ොසු 
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ඤාණන් ති ඉමා අට් ඨ සමාපත් තිවනසන උප් පජ් ජන් ති. 

නසොතාපත් තිමග් ගපටිලාභත් ථාය උප් පාදං පවත් තං නිමත් තං ආයූහනං 
පටිසන් ධිං ගතිං නිබ් බත් තිං උපපත් තිං ජාතිං 

ජරාමරණනසොකපරිනදවදුක් ෙනදොමනස ්සඋපායානස. 

නසොතාපත් තිඵලසමාපත් තත් ථාය උප් පාදං…නප.… උපායානස…නප.… 

අරහත් තමග් ගපටිලාභත් ථාය උප් පාදං…නප.… උපායානස. 

අරහත් තඵලසමාපත් තත් ථාය…නප.… 

සුඤ ්ඤතවිහාරසමාපත් තත් ථාය…නප.… අනිමත් තවිහාරසමාපත් තත් ථාය 

උප් පාදං පවත් තං ආයූහනං පටිසන් ධිං…නප.… පටිසඞ් ොසන් තිට් ඨනා පඤ් ඤා 

සඞ් ොරුනපක් ොසු ඤාණන් ති ඉමා දස විපස් සනාවනසන උප් පජ් ජන් ති. 

යදත්ථියංභූෙන් ති ෙන් ධපඤ් චකං, තං මුඤ ්චිතුකමයතාඤානණන පජහති. 

දිට් ඨනසොවත් ථිකත් තයස් ස සප් පලක් ෙණවිචිනනන විය දිට් ඨලක් ෙණත් තයස ්ස 

භූතස ්ස සඞ් ොරලක් ෙණවිචිනනන උනපක් ෙං පටිලභති. අනාකභොගරසාති 

පණීතසුනෙපි තස් මං අවනති පටිපක් ෙකිච් චාති අත් නථො. නාමකානයන 
නචතසිකසුෙං කායිකසුෙනහතු රූපසමුට් ඨාපනනන කායිකසුෙඤ් ච 

ඣානසමඞ් ගී පටිසංනවනදතීති වුච් චති. ඵුටත්ො බයාපිතත් තා. යථා හි උදනකන 
ඵුටසරීරස් ස තාදිනස නාතිපච් චනීනක වාතාදිනක නඵොට් ඨබ් නබ ඵුට් නඨ සුෙං 

උප් පජ් ජති, එවං එනතහි ඵුටසරීරස් සපි. 

චතුත්ථජ්ඣානෙථාවණ්ණනා 

165. අවිභූෙපච්චුපට්ඨානාති සුෙදුක් ොනි විය අවිභූතාකාරා 

පිට් ඨිපාසාණගතමගමග් නගො විය තදනුමාතබ් බාවිභූතාකානරොපට් ඨානා. 

චතුක් කනයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ්චෙනයවණ්ණනා 

167. යස්සා පන ධම්මධාතුයාති සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස. නතන හි 

ධම් මානං ආකාරනභදං ඤත් වා තදනුරූපං නදසනං නියානමතීති. එත් ථ ච 
පඤ ්චකනනය දුතියජ් ඣානං චතුක් කනනය දුතියජ් ඣානපක් ඛිකං කත් වා 

විභත් තං ‘‘යස් මං…නප.… මග් ගං භානවති අවිතක් කං විචාරමත් තං සමාධිජං 

පීතිසුෙං දුතියජ් ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරතී’’ති. කස ්මා? 
එකත් තකායනානත් තසඤ් ඤීසත් තාවාසඵලතාය දුතියජ් ඣානනන 

සමානඵලත් තා පඨමජ් ඣානසමාධිනතො ජාතත් තා ච. පඨමජ් ඣානනමව හි 

කානමහි අකුසනලහි ච විවිත් තන් ති තදභාවා න ඉධ ‘‘විවිච් නචව කානමහි විවිච් ච 

අකුසනලහී’’ති සක් කා වත් තුං, නාපි ‘‘විනවකජ’’න් ති. සුත් තන් තනදසනාසු ච 
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පඤ ්චකනනය දුතියතතියජ් ඣානානි දුතියජ් ඣානනමව භජන් ති විතක් කවූපසමා 

විචාරවූපසමා අවිතක් කත් තා අවිචාරත් තා චාති. 

පටිපදාචතුක්ෙවණ්ණනා 

176-180. ෙස්ස ෙස්ස ඣානස්ස උපචාරන් ති 

නීවරණවිතක් කවිචාරනිකන් තියාදීනං වූපසමා ථිරභූනතො කාමාවචරසමාධි. 

ෙදනුධම්මොති තදනුරූපතාභූතා, සා පන තදස් සාදසඞ් ොතා 

තදස ්සාදසම් පයුත් තක් ෙන් ධසඞ් ොතා වා මච් ඡාසතීති වදන් ති. 
අවිගතනිකන් තිකා තංතංපරිහරණසතීතිපි වත් තුං වට් ටතීති එවඤ් ච කත් වා 

‘‘සතියාවා නිෙන්තියාවා’’ති විකප් නපො කනතො. ආගමනවකසනාපිචපටිපදා 

කෙොන්තිකයවාති ඉදං කදාචි දුතියාදීනං පඨමාදිආගමනකතපටිපදතං සන් ධාය 

වුත් තං. අපි-සද් නදො හි අනනකන් තිකතං දීනපති, එතස ්ස අනනකන් තිකත් තා එව 
ච පාළියං එනකකස් මං ඣානන චතස් නසො පටිපදා චත් තාරි ආරම් මණානි 

නසොළසක් ෙත් තුකඤ් ච විසුං විසුං නයොජිතං. අඤ් ඤථා එනකකස ්මං පටිපදාදිම් හි 

නව නව ඣානානි නයොනජතබ් බානි සියුන් ති. 

ආරම්මණචතුක්ෙවණ්ණනා 

181. අප්පගුණන් ති පඤ ්චහි වසිතාහි අවසීකතං. 

ආරම්මණපටිපදාමිස්සෙවණ්ණනා 

186. කෙට්ඨාති නසොළසක් ෙත් තුකනතො පුබ් නබ. කය කෙචි ඣානං

උප්පාකදන්ති නාමාති වචනනන නය කතාධිකාරා නසක් ො මග් නගනනව 

උප් පාදිතජ් ඣානා, නතසං ඣානානි මග් ගපටිබද් ධතාය 

සුද් ධිකනවකසඞ් ගහිතානීති නවදිතබ් බානි. න හි නත උප් පානදන් ති නාමාති. 

ෙසිණෙථාවණ්ණනා 

203. නිනරොධපාදකතාවචනනන ආරුප් පපාදකතා ච දස් සිතා. ඛිප් පදස් සනං 

ඛිප් පාභිඤ ්ඤතා ඛිප්පනිසන්තිභාකවො. 

අභිභායෙනෙථාවණ්ණනා 

204. අඤ්ඤම්පීති නකවලං කසිණායතනසඞ් ොතනමව අහුත් වා 
අභිභායතනසඞ් ොතම් පි පවත් තතීති සතිපි අභිභායතනානං කසිණායතනත් නත 
කසිණායතනභාවනතො අඤ ්නඤො අභිභායතනභානවො 
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කසිණනිමත් තාභිභවනකභාවනානිමත් තනානත් තනතොති දස් නසති. තත් ථ 

අභිභවතීති අභිභු, පරිකම් මං, ඤාණං වා. අභිභු ආයතනං එතස් සාති 

අභිභායෙනං, ඣානං. අභිභවිතබ් බං වා ආරම් මණසඞ් ොතං ආයතනං එතස ්සාති 

අභිභායෙනං, ඣානං. ආරම් මණාභිභවනනතො අභිභු ච තං ආයතනඤ ්ච 
නයොගිනනො සුෙවිනසසානං අධිට් ඨානභාවනතො මනායතනධම් මායතනභාවනතො 

චාතිපි සසම් පයුත් තං ඣානං අභිභායෙනං. මග් ගප් පටිබද් ධතාය තදා 
සමාපත් තිනතො වුට් ඨිතස් ස ආනභොනගො පුබ් බභාගභාවනාවනසන ඣානක් ෙනණ 

පවත් තං අභිභවනාකාරං ගනහත් වා පවත් නතො වුත් නතොති දට් ඨබ් නබො. ආගනමසු 

පන ‘‘අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී එනකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති පරිත් තානි 

සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි. අප් පමාණානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි. අජ් ඣත් තං 

අරූපසඤ් ඤී එනකො…නප.… පරිත් තානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි. අප් පමාණානි 

සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති (දී. නි. 2.173; ම. නි. 2.249; අ. නි. 8.65) ඉනමසං 

චතුන් නං අභිභායතනානං ආගතත් තා ආගමට්ඨෙථාසු (දී. නි. අට් ඨ. 2.173; ම. 

නි. අට් ඨ. 2. 249-250; අ. නි. අට් ඨ. 3.8.65) ‘‘වණ් ණවනසන ආනභොනග 

විජ් ජමානනපි පරිත් තඅප් පමාණවනසනනව ඉමානි අභිභායතනානි නදසිතානී’’ති 

වුත් තං. පරිත් තඅප් පමාණතා හි අභිභවනස් ස කාරණං වණ් ණානභොනග සතිපි 

අසතිපි. තත් ථ ච වණ් ණානභොගරහිතානි සහිතානි ච සබ් බානි පරිත් තානි 

‘‘සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති වුත් තානි, තථා අප් පමාණානීති දට් ඨබ් බානි. අත් ථි 
හි එනසො පරියානයො පරිත් තානි අභිභුයය තානි නච කදාචි වණ් ණවනසන 

ආභුජිතානි නහොන් ති සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි අභිභුයයාති. ඉධ පන 

නිප් පරියායනදසනත් තා වණ් ණානභොගරහිතානි විසුං වුත් තානි සහිතානි ච. අත් ථි 

හි උභයත් ථ අභිභවනවිනසනසොති. 

තත් ථ ච පරියායනදසනත් තා විනමොක් ොනම් පි අභිභවනපරියානයො අත් ථීති 

‘‘අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී’’ති අභිභායතනද් වයං වුත් තං, 
තතියචතුත් ථඅභිභායතනනසු දුතියවිනමොක් නෙො වණ් ණාභිභායතනනසු 

තතියවිනමොක් නෙො ච අභිභවනප් පවත් තිනතො සඞ් ගහිනතො, ඉධ පන 
නිප් පරියායනදසනත් තා විනමොක් ොභිභායතනානි අසඞ් කරනතො දස් නසතුං 

විනමොක් නෙ වජ් නජත් වා අභිභායතනානි කථිතානි. සබ් බානි ච 

විනමොක් ෙකිච් චානි විනමොක් ෙනදසනාය වුත් තානි, තනදතං ‘‘අජ්ඣත්ෙං 

රූපසඤ්ඤී’’ති ආගතස් ස අභිභායතනද් වයස් ස අභිභායතනනසු අවචනනතො 

‘‘රූපී රූපානි පස් සතී’’තිආදීනඤ් ච 

සබ් බවිනමොක් ෙකිච් චසාධාරණවචනභාවනතො වවත් ථානං කතන් ති විඤ ්ඤායති. 

අජ්ඣත්ෙරූපානංඅනභිභවනීයකෙොති ඉදං කත් ථචිපි ‘‘අජ් ඣත් තං රූපානි 

පස් සතී’’ති අවත් වා සබ් බත් ථ යං වුත් තං ‘‘බහිද් ධා රූපානි පස් සතී’’ති, තස් ස 
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කාරණවචනං. නතන යං අඤ් ඤනහතුකං, තං නතන නහතුනා වුත් තං. යං පන 

නදසනාවිලාසනහතුකං අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤිතාය එව ඉධ වචනං, න තස් ස 

අඤ ්ඤං කාරණං මග් ගිතබ් බන් ති දස් නසති. අජ් ඣත් තරූපානං අනභිභවනීයතා 

ච බහිද් ධාරූපානං විය අවිභූතත් තා, නදසනාවිලානසො ච 

යථාවුත් තවවත් ථානවනසන නවදිතබ් නබො. සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානීති එනතනනව 

සිද් ධත් තා නීලාදිඅභිභායතනානි න වත් තබ් බානීති නච? න, නීලාදීසු 

කතාධිකාරානං නීලාදිභාවස් නසව අභිභවනකාරණත් තා. න හි නතසං 

පරිසුද් ධාපරිසුද් ධවණ් ණපරිත් තතා තදප් පමාණතා වා අභිභවනකාරණං, අථ 

නෙො නීලාදිභානවො එවාති. 

අභිභායතනකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විකමොක්ඛෙථාවණ්ණනා 

248. රූපීති නයනායං සසන් තතිපරියාපන් නනන රූනපන සමන් නාගනතො, 

තං යස ්ස ඣානස් ස නහතුභානවන විසිට් ඨං රූපං නහොති. නයන විසිට් නඨන රූපීති 

වුච් නචයය, තනදව සසන් තතිපරියාපන් නරූපනිමත් තං ඣානමව පරමත් ථනතො 

රූපීභාවසාධකන් ති දට් ඨබ් බං. කසිණනදසනා ඣානානනමව කසිණභානවන 

පවත් තා අභිධම් නම, සුත් නත පන ආරම් මණානන් ති ‘‘අභිධම්මවකසනා’’ති 

වුත් තං. 

විනමොක් ෙකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

බ්රේමවිොරෙථාවණ්ණනා 

251. නසොමනස් සනදොමනස ්සරහිතං අඤ් ඤාණනමව අඤ්ඤාණුකපක්ඛා. 

කිනලනසොධීනං මග් නගොධීහි අජිතත් තා අකනොධිජිනස්ස. සත් තමභවාදිනතො 

උද් ධං පවත් තවිපාකස් ස අජිතත් තා අවිපාෙජිනස්ස. නිද්කදොසභාකවනාති 

නිප් පටිඝභානවන. එකස ්සපි සත් තස ්ස අප් පටිභාගනිමත් තත් තා 

පරිච් නඡදග් ගහණං නත් ථි, න ච සම් මුතිසච් චවනසන පවත් තං සත් තග් ගහණං 
පරිච් ඡින් නරූපාදිග් ගහණං නහොතීති අප් පනාප් පත් තියාපි 

අපරාමාසසත් තග් ගහණමුද් ධභූතානං නමත් තාදීනං එකසත් තාරම් මණානම් පි 

අප් පමාණනගොචරතා වුත් තාති නවදිතබ් බා. 

බ්රහ් මවිහාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අසුභෙථාවණ්ණනා 
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263. උද් ධං ධුමාතත් තා උද්ධුමාෙං. නසතරත් නතහි පරිභින් නං විමස් සිතං 

නීලං විනීලං, පුරිමවණ් ණවිපරිණාමභූතං වා නීලං විනීලං. සඞ්ඝාකටො අඞ් ගානං 

සුසම් බද් ධතා. ආරම්මණස්ස දුබ්ෙලො පටිපක් ෙභානවන චිත් තං ඨනපතුං 

අසමත් ථතා. අත් තනි ආනිසංසදස් සනනීවරණනරොගවූපසමානං යථාක් කමං 

පුප් ඵඡඩ් ඩකවමනවිනරචනඋපමා නයොනජතබ් බා. 
පටිකූලමනසිකාරසාමඤ් නඤන අසුනභහි නකසාදීහි පටිකූලජ් ඣානස් ස ගහණං 

සිවථිකාවණ් ණජ් ඣානස් ස ච. තම් පි හි පටිකූලමනසිකාරවනසනනව 

උප් පජ් ජතීති, සිවථිකප් පකාරානි වා සිවථිකාවණ් ණානි. 

අසුභකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපාවචරකුසලකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අරූපාවචරකුසලකථාවණ් ණනා 
265. සබ්ොොකරනාති එවං රූපනිමත් තං දණ් ඩාදානසම් භවදස් සනාදිනා 

සබ් නබන රූපරූපනිමත් නතසු තදාරම් මණජ් ඣානනසු නදොසදස් සනාකානරන, 

රූපාදීසු නිකන් තිප් පහානඅනාවජ් ජිතුකාමතාදිනා වා. විරාගාති ජිගුච් ඡනා. 

ආනනඤ් ජාභිසඞ් ොරවචනාදීහි ආනනඤ් ජතා ‘‘සන් තා ඉනම චුන් ද අරියස් ස 

විනනය විනමොක් ො’’තිආදිනා සන් තවිනමොක් ෙතා ච වුත් තා. 
නදොසදස් සනපටිපක් ෙභාවනාවනසන පටිඝසඤ් ඤානං සුප් පහීනත් තා මහතාපි 

සද් නදන අරූපසමාපත් තිනතො න වුට් ඨාති. තථා පන න සුප් පහීනත් තා 

සබ් බරූපසමාපත් තිනතො වුට් ඨානං සියා, පඨමජ් ඣානං පන අප් පකම් පි සද් දං න 

සහතීති තං සමාපන් නස ්ස සද් නදො කණ් ටනකොති වුත් තං. 

ආරුප් පභාවනාය අභානව චුතිනතො උද් ධං උප් පත් තිරහානං 

රූපසඤ් ඤාපටිඝසඤ් ඤානං යාව අත් තනනො විපාකප් පවත් ති, තාව 

අනුප් පත් තිධම් මතාපාදනනන සමතික් කනමො අත් ථඞ් ගනමො ච වුත් නතො. 

නානත් තසඤ් ඤාසු පන යා තස් මං භනව න උප් පජ් ජන් ති, තා අනනොකාසතාය න 

උප් පජ් ජන් ති, න ආරුප් පභාවනාය නිවාරිතත් තා. අනිවාරිතත් තා ච කාචි 

උප් පජ් ජන් ති. තස් මා තාසං අමනසිකානරො අනාවජ් ජනං අපච් චනවක් ෙණං, 

ජවනපටිපාදනකන වා භවඞ් ගමනස ්ස අන් තනර අකරණං අප් පනවසනං වුත් තං, 
නතන ච නානත් තසඤ් ඤාමනසිකාරනහතූනං රූපානං සමතික් කමා සමාධිස් ස 

ථිරභාවං දස් නසති. රූපසමතික් කමාභානවනනව හි රූපසමාපත් තීසු 

‘‘නානත් තසඤ් ඤානං අමනසිකාරා’’ති එකස් ස අවචනන් ති. නකො ආනිසංනසො, 
න හි සබ් බස් සාදවත් ථුරහිනත ආකානස පවත් තිතසඤ් ඤාය ආනිසංනසො දිස ්සතීති 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

වුත් තං නහොති. රූපසඤ් ඤාසමතික් කමනාදිකං වචනං ආනිසංසස් ස පකාසනං, 

න අත් නථො. 

අඤ්ඤත්ථාති සුත් නතසු. තත් ථ හි පරිත් තකසිණුග් ඝාටනනපි 
රූපවිනවකමත් තග් ගහනණන පරිච් නඡදස් ස අග් ගහණනතො අනන් තඵරණතා ච 

වුත් තා, ඉධ පන අනන් තඵරණතාසබ් භානවපි උග් ඝාටිතකසිණවනසන 

පරිත් තානන් තතා නහොතීති දස් සනත් ථං ‘‘අනන් නතො ආකානසො’’ති න වුත් තන් ති 

අධිප් පානයො. සමයවවත් ථාපනඣානවිනසසනනනනනවත් ථ අත් නථො, න 

පටිපත් තියාති තදවචනං. 

266. පඨමාරුප් පවිඤ් ඤාණං අත් තනනො ඵරණාකානරනනව අනන් තන් ති 

මනසිකාතබ් බත් තා ‘‘අනන්ෙ’’න් ති වුත් තං. උග් ඝාටභානවො උග්ඝාටිමං. 

267. අකිඤ්චනන් ති විඤ ්ඤාණස් ස කිඤ් චි පකාරං අග් ගනහත් වා සබ් නබන 

සබ් බං විභාවනං ආහ. 

268. යායාති සඞ් ොරාවනසසසඤ් ඤාය. ෙං තාව පටිපත් තිං. 

ආවජ්ජිස්සාමීතිආදිනා තන් නින් නාවජ් ජනාදිපවත් තියා අභාවං දස් නසති, න 

තදතික් කමනත් ථාය ආවජ් ජනභාවනාපවත් තියා. නාසඤ්ඤාති සඤ් ඤාභානවො ච 

එතිස ්සා අත් ථීති අත් නථො. සමූහගහණවනසන පවත් තං ෙලාපසම්මසනං. 

ඵස් සාදිඑනකකධම් මගහණවනසන පවත් තා අනුපදධම්මවිපස්සනා. 

ආොකස පවත්තිෙවිඤ්ඤාණාතික්ෙමකෙො ෙතියා. තදතික් කමනතො හි 

තස් නසව විභාවනං නහොති. දුතියාරුප් පවිඤ ්ඤාණවිභාවනන හි තනදව 

අතික් කන් තං සියා, න තස් ස ආරම් මණං, න චාරම් මනණ නදොසං දිස් වා 

අනාරම් මණස ්ස විභාවනාතික් කනමො යුජ් ජති. පාළියඤ් ච 

‘‘විඤ් ඤාණඤ් චායතනසමාපත් තිං සනතො සමාපජ් ජිත් වා තනතො වුට් ඨහිත් වා 

තඤ් නඤව විඤ් ඤාණං අභානවතී’’ති (චූළනි. උපසීවමාණවපුච් ඡානිද් නදස 39) 

ත් තං, න වුත් තං ‘‘තඤ් නඤව විඤ ්ඤාණඤ් චායතනං අභානවතී’’ති, ‘‘තඤ් නඤව 

අභානවතී’’ති වා. ‘‘අනන් තං විඤ් ඤාණන් ති විඤ් ඤාණඤ් චායතනං 

උපසම් පජ් ජා’’ති (විභ. 508) එත් ථ පන ද් වයං වුත් තං ආරම් මණඤ් ච 

විඤ ්ඤාණං විඤ ්ඤාණඤ් චායතනඤ් ච. තස් මං ද් වනය නයන නකනචි යනතො වා 

වුට් ඨිනතො, නතනනව පට් ඨානනිද් දිට් නඨන තංසද් දස් ස සම් බන් නධ ආපන් නන 

විඤ ්ඤාණඤ් චායතනස් ස නිවත් තනත් ථං විඤ් ඤාණවචනං, තස් මා 

පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණස් නසව අභාවනාතික් කනමො වුත් නතො. ෙන්නිස්සිෙන් ති 

නතන නිස ්සිතං. තං මණ් ඩපලග් ගං අනිස ්සාය නතන විනාභූනත විවිත් නත බහි 
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ඔකානස ඨානං විය ආකාසලග් ගවිඤ් ඤාණස ්ස විනවනක තදපගනම 

තතියාරුප් පස් ස ඨානං. 

අරූපාවචරකුසලකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නතභූමකකුසලවණ් ණනා 
269. ඉකම ොව ඡන්දාධිපකෙකයය පඤ්ච නයාති ඡන් දාධිපනතයයනනය 

අන් නත පුරිමනයානං තංනයාභිමුෙප් පවත් තිං සන් ධාය වුත් තං, අයං පන 

පකානරො න පාළිඅනුගනතො. න හි පාළියං සුද් ධිකනයාදනයො වත් වා 

වීරියාධිපනතයයාදිනයා වුත් තාති. මහාපකරනණ සත් තහි මහාවානරහි 

අනුනලොමාදිනයවිචිත් නතහි හීනත් තිනකො විභත් නතො. තත් ථ ච 

මජ් ඣිමධම් නමකනදසභූතා ඉනම වීසති නලොකියමහානයාති කත් වා ‘‘තත් ථ 

විභත් තා’’ති වුත් තං, න එනතන කනමන ඉනමසං නයානං තත් ථ ආගතත් තා. 

එවනමනතසං විභත් තට් ඨානං දස් නසත් වා ඉදානි එතස් මං 

නතභූමකකුසලකථාවසානට් ඨානන අට් ඨාරසකම් මද් වාරදස් සනත් ථං ‘‘ඉමස්මිං

පන ඨාකන’’තිආදිමාහ. අථ වා හීනපණීනතහි විනිවත් නතත් වා 
මජ් ඣිමරාසිඅන් නතොගධභාවං දස් නසන් නතන එනතසං නතභූමකකුසලනයානං 

හීනත් තිනක විභානගො කනතො. ‘‘ඉමස ්මං පන ඨානන’’තිආදිකස් ස යථාවුත් නතොව 

සම් බන් නධො. හීනත් තිනක මජ් ඣිමරාසිම් හි නය සවිපාකා වට් ටනිස් සිනතනනව 

දානාදිවනසන පවත් තිතා, නත හීනාති කාතබ් බා. නය විවට් ටනිස ්සිනතන 

දානාදිවනසන පවත් තිතා, නත පණීතාති කාතබ් බා. අවිපාකා මජ් ඣිමාති 

කාතබ් බා. අවිපාකත් තා ච නතසු මජ් ඣිමරාසිං ඨනපත් වා ඉතනර ද් නව 

එකන් තවට් ටනිස ්සිතා නව, විවට් ටුපනිස ්සයභූතා ච නවාති අට් ඨාරස 

කම් මද් වාරානි, කම් මානි ච තානි තස් ස තස් ස ඵලස් ස කාරණභානවන ද් වාරානි 

චාති ෙම්මද්වාරානි. තත් ථ තත් ථ වා චිත් තානි කම් මද් වාරානීති ආහ. 

තංතංද් වාරානි වා කායාදීනි. අට් ඨාරස ෙත් තියා ච අභබ් බා හීනහීනත් තයාදනයො 

නව, භබ් බා ච පණීතපණීතත් තයාදනයො නවාති කම් මානුරූනපනනව නවදිතබ් බා. 

එවං බ්රාහ් මණාදනයො නදවා ච නයොනජතබ් බා. අට් ඨචත් තාලීස නගොත් තචරණානි 

නතසඤ් නඤව ෙත් තියාදීනං නභදා. ‘‘කාමාවචරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං 

නහොති…නප.… චිත් තාධිපනතයය’’න් ති (ධ. ස. 269-270) එවං වුත් නතො 

චිත් තස ්ස චිත් තාධිපනතයයභානවො, චිත් තනචතසිකසමුදානය සමයවවත් ථාපනකො 

චිත් තසද් නදො පවත් නතොති ‘‘සම්පයුත්ෙධම්මානංවකසන වුත්කෙො’’ති ආහ. 

නතභූමකකුසලවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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නලොකුත් තරකුසලවණ් ණනා 
277. කලොෙං ෙරතීති එනතන නලොකසමතික් කමපටිපත් තිමාහ. උත්ෙරතීති 

එනතන නලොකස් සන් තගමනං ඵනල පතිට් ඨානං ඵලං. සමතික්ෙම්මාතිආදිනා 

නිබ් බානං. සමතික්ෙම්මාති හි නිස් සරිත් වා. අභිභුයයාති විසංයුත් තං හුත් වාති 

අත් නථො. තිවිනධොපි චත් නථො මග් ගාදීසු එනකකස් මං නයොනජතබ් නබො, 

මග් නගනයව වා ඉධ තස් ස අධිප් නපතත් තා. එෙචිත්ෙක්ඛණිෙන් ති එකමග් ගස ්ස 

ද් නව වානර අනුප් පත් තිං සන් ධායාහ. අඤ් ඤමඤ් ඤං ධම් මානං 

අනතිවත් තනාදිසාධිකාය පඤ් ඤාය වඩ් නඪති. ‘‘නියයාතීති නියයානීය’’න් ති 

වත් තබ් නබ ඊ-කාරස් ස රස් සත් තං ය-කාරස් ස ච ක-කාරං කත් වා 

‘‘නියයානිෙ’’න් ති වුත් තං. නියයාති එනතනාති නියයානං, නියයානනමව 

නියයානිෙං නවනයිනකො විය. එත් ථ ‘‘නනයයානික’’න් ති වත් තබ් නබ ඉ-කාරස ්ස 

එ-කාරත් තං අකත් වා වුත් තං. 

ඵලන් ති චිත් තනචතසිකරාසි වුච් චති, තං අඤ ්ඤමඤ් ඤං සම් පයුත් තානං 

ධම් මානං අත් තනනො අවයවභූතානං නිස් සනයො නහොති. ඵලඤාණං වා ඵලං, 

සම් මාදිට් ඨිආදනයො අඞ් ගානි වා. කලොකුත්ෙරභාකවති නලොකං උත් තිණ් ණභානව. 

නතන ඵලනිබ් බානානි සඞ් ගණ් හාති. නතසු යං භවති ඵලං, තං ‘‘භූමී’’ති වුච් චති. 

යථා වා කම් මනිබ් බත් තා කාමභවාදනයො තංසමඞ් ගිනනො නිස් සයභානවන 

‘‘භූමී’’ති වුච් චන් ති, එවං මග් නගන නිබ් බත් තං ඵලං අරියසාවකස් ස කානලන 

කාලං සමාපජ් ජිතබ් බතාය නිස් සයභාවනතො ‘‘භූමී’’ති වුච් චති, තනතොනයව අරියා 

චිරතරං තිට් ඨන් ති. සමුච්කඡදවිකවෙවකසනාති එත් ථ අපායගමනීයානං 
අච් චන් තසමුච් නඡනදො ඉතනරසඤ් ච විජ් ජුනතොභානසන විය තමස් ස සමුච් නඡනදො 

දට් ඨබ් නබො. නලොකියජ් ඣානම් පි පුථුජ් ජනස ්ස අරියස ්ස ච අකතාධිකාරස් ස න 

විනා පටිපදාය ඉජ් ඣති, කතාධිකාරස් ස පන අරියස් ස මග් නගනනව 
සමජ් ඣනනතො විපාකානං විය කුසනලන තථා සමද් ධස ්ස අරියමග් නගන 
සදිසතාය අභාවනතො අතබ් බිපාකත් තා ච න මග් ගපටිපදා තස් ස ඣානස් ස 
පටිපදාති සක් කා වත් තුන් ති තත් ථ තථා ගරුං කත් වා පටිපදාහි එව නදසනා න 

කතා, යථාවුත් තජ් ඣානසඞ් ගහත් ථං සුද් ධිකනදසනාපි කතා. 

ඉධ පන කස ්සචි විනා පටිපදාය අසිද් ධිනතො ගරුං කත් වා දස් නසතුං 

‘‘දුක්ඛපටිපද’’න් තිආදි වුත් තං. කයො කෙොචි වාකරොති සකිං ද් වික් ෙත් තුං 
තික් ෙත් තුං චතුක් ෙත් තුං අනනකක් ෙත් තුන් ති එවමාදීසු වික් ෙම් භනවානරසු නයො 

නකොචි. සකිං ද් වික් ෙත් තුඤ් ච වික් ෙම් භනවාරා සුො පටිපදා එව, න ච තනතො 
උද් ධං සුො පටිපදා නහොතීති තික් ෙත් තුං වික් ෙම් භනවාරං දුක් ො පටිපදාති 

නරොනචසුං අට් ඨකථාචරියා. තස් මං තථානරොචිනත තනතො පනරසු චතුක් ෙත් තුං 

වික් ෙම් භනවාරාදීසු වත් තබ් බනමව නත් ථීති. රූපාරූපානං ලක් ෙණාදීහි 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

පරිච් ඡින් දිත් වා ගහණං රූපාරූපපරිග් ගනහො, නාමරූපමත් තනමතං, න අඤ් නඤො 

නකොචි සත් තාදිනකොති වවත් ථාපනං නාමරූපවවත් ථාපනං. 
පරිග් ගහිතරූපාරූපස් ස මග් ගපාතුභාවදන් ධතා ච නාමරූපවවත් ථාපනාදීනං 
කිච් ඡසිද් ධිනතො සියාති න රූපාරූපපරිග් ගහකිච් ඡතාය එව දුක් ෙපටිපදතා 

වත් තබ් බාති නච? තං න, නාමරූපවවත් ථාපනාදීනං පච් චනීකකිනලසමන් දතාය 
සුෙසිද් ධියම් පි තථාසිද් ධවිපස් සනාසහගතානං ඉන් ද්රියානං මන් දතාය 

මග් ගපාතුභාවදන් ධභාවනතො. 

රූපාරූපං පරිග්ගකෙත්වාති අකිච් නඡනපි පරිග් ගනහත් වා. කිච් නඡන 

පරිග් ගහිනත වත් තබ් බනමව නත් ථි. එවං නසනසසුපි. ඉමං වාරං කරොකචසුන් ති 
කලාපසම් මසනාවසානන උදයබ් බයානුපස් සනාය වත් තමානාය උප් පන් නස ්ස 
විපස් සනුපක් කිනලසස් ස තික් ෙත් තුං වික් ෙම් භනනන කිච් ඡතාවාරං දුක් ො 

පටිපදාති නරොනචසුං එතදන් තත් තා පටිපදාය. එතස් ස අකිච් ඡත් නතපි පුරිමානං 

කිච් ඡත් නත දුක් ෙපටිපදතා වුත් තනයාවාති න පටිසිද් ධාති දට් ඨබ් බං. යථාවුත් තං 
වා සබ් බං රූපාරූපපරිග් ගහාදිකිච් ඡතං තික් ෙත් තුං වික් ෙම් භනවාරතාවනසන 

‘‘ඉමං වාර’’න් ති ආහ. යස් ස පන සබ් බත් ථ අකිච් ඡතා, තස් ස සුො පටිපදා 

නවදිතබ් බා. 

මුසාවාදාදීනං විසංවාදනාදිකිච් චතාය ලූොනං අපරිග් ගාහකානං 

පටිපක් ෙභාවනතො පරිග් ගාහකසභාවා සම් මාවාචා. සා සිනිද් ධභාවනතො 

සම් පයුත් තධම් නම පරිග් ගණ් හාති සම් මාවාචාපච් චයසුභාසිතනසොතාරඤ් ච ජනං. 

කායිකකිරියාකිච් චං කත් තබ් බං සමුට් ඨානපති, සයඤ් ච සමුට් ඨහනං ඝටනං 

නහොතීති සම් මාකම් මන් තසඞ් ොතා විරතිපි සමුට් ඨානසභාවාති වුත් තා. 
සම් පයුත් තධම් මානං වා උක් ඛිපනං සමුට් ඨහනං කායිකකිරියාය භාරුක් ඛිපනං 

විය, ජීවමානස ්ස සත් තස ්ස, සම් පයුත් තධම් මානං වා සුද් ධි නවොදානං 

ආජීවස් නසව වා ජීවිතින් ද්රියවුත් තියා. 

283. මග්ගසන්නිස්සිෙන් ති පරමත් ථමග් ගසභාවත් තා මග් ගාවයවභානවන 

සමුදායසන් නිස ්සිතන් ති අත් නථො. 

285. පතිට්ඨානං කිනලසවනසන, ආයූෙනං අභිසඞ් ොරවනසන. 

තණ් හාවනසන වා පතිට්ඨානං, දිට් ඨිවනසන ආයූෙනං. කෙොධීති යා අයං 

ධම් මසාමග් ගී වුච් චතීති නයොනජතබ් බා. කසනඞ්ගරථඞ්ගාදකයො වියාති එනතන 

පුග් ගලපඤ් ඤත් තියා අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභාවං දස් නසති. අඞ් ග-සද් නදො 

කාරණත් නථොපි නහොතීති චතුසච් චකෙොධාය සංවත්ෙන්තීති කෙොජ්ඣඞ්ගා. 

බුජ් ඣන් තීති නබොධිනයො, නබොධිනයො එව අඞ් ගාති ‘‘අනුබුජ්ඣන්තීති

කෙොජ්ඣඞ්ගා’’ති වුත් තං. විපස් සනාදීනං කාරණානං බුජ් ඣිතබ් බානඤ් ච 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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සච් චානං අනුරූපං පච් චක් ෙභානවන පටිමුෙං අවිපරීතතාය සම් මා ච 

බුජ් ඣන් තීති එවමත් ථවිනසසදීපනකහි උපසග් නගහි ‘‘අනුබුජ්ඣන්තී’’තිආදි 

වුත් තං. නබොධි-සද් නදො හි සබ් බවිනසසයුත් තං බුජ් ඣනං සාමඤ් නඤන 

සඞ් ගණ් හාතීති. 

299. තිණ්ණන් ති රාගාදීනං. ෙකරොති නාම කිං දුච් චරිතානි 

අනුවත් තමානානි. 

301. පාණාතිපාතාදිනිප් ඵාදිතපච් චයානං නිච් චනසවනං ධුවපටිකසවනං. 

සකිච්චකෙොති විසුං අත් තනනො කිච් චවා. න කෙොතීති අත් ථන් තරභාවං 

පටික් ඛිපති. පච් චයපටිනසවනසාමන් තජප් පනඉරියාපථප් පවත් තනානි 

පාපිච් ඡතානිබ් බත් තානි තීණිකුෙනවත්ථූනීති. 

343. වුට් ඨානගාමනීවිපස් සනා සඞ් ොරුනපක් ො සානුනලොමා, සා 

සුඤ ්ඤනතො පස් සන් තී ‘‘සුඤ ්ඤතා’’ති වුච් චති, දුක් ෙනතො පස් සන් තී 

තණ් හාපණිධිනසොසනනතො ‘‘අප් පණිහිත’’න් ති. සා ආගමනීයට් ඨානන 
මග් ගාධිගමත් ථං ආගමනපටිපදාඨානන ඨත් වා සුඤ ්ඤතාප් පණිහිතන් ති නාමං 

නදති. ආගමනනතො නානම ලද් නධ සගුණනතො ආරම් මණනතො ච නාමං 

සිද් ධනමව නහොති, න පන සගුණාරම් මනණහි නාමලානභ සබ් බත් ථ ආගමනනතො 
නාමං සිද් ධං නහොතීති පරිපුණ් ණනාමසිද් ධිනහතුත් තා සගුණාරම් මනණහි 

සබ් නබසම් පි නාමත් තයනයොනගො, න ආගමනනතොති වවත් ථානකරත් තා ච 

නිප් පරියායනදසනාය ආගමනනතොව ඉධ නාමං ලභති, න ඉතනරහීති වුත් තං. 

350. අනිමිත්ෙවිපස්සනන් ති අනිච් චානුපස් සනං. නිමිත්ෙධම්කමසූති 

සමූහාදිඝනවනසන ච සකිච් චපරිච් නඡදතාය ච සපරිග් ගනහසු ෙන් නධසු. 

අනිමිත්ෙවිකමොක්කඛොති අනිච් චානුපස් සනමාහ. එවංසම්පදමිදන් ති කථමධ 

උපමාසංසන් දනං නහොති. න හි ඡන් දචිත් තානං මග් ගසඞ් ොතඅධිපතිභාවාභානවො 

විය සද් ධින් ද්රියාධිකස් ස අනිමත් තවිනමොක් ෙස් ස අනිමත් තභාවාභානවො අත් ථි, න 
ච අමග් ගාධිපතීනං මග් ගාධිපතිනාමදානාභානවො විය අනිමත් තස ්ස 
අනිමත් තනාමදානාභානවොති සක් කා වත් තුං අනිමත් තවිනමොක් ෙස ්ස 

අනනිමත් තතාය අභාවනතො. මග් නගො අධිපති එනතසන් ති ච මග් ගාධිපතිනනොති 

යුත් නතො තත් ථ ඡන් දචිත් නතහි තංසම් පයුත් තානං මග් ගාධිපතිභාවාභානවො. ඉධ 
පන මග් නගො අනිමත් තං එතස් සාති මග් ගානිමත් නතොති අයමත් නථො න 

සම් භවතීති න නතන අමග් නගන මග් ගස ්ස අනිමත් තභානවො න යුජ් ජති, කිං වා 

එත් ථ සාමඤ් ඤං අධිප් නපතන් ති. අමග් ගඞ් ගමග් ගනාමාභානවො. යථා සතිපි 

අධිපතිභානව ඡන් දචිත් තානං න මග් ගාධිපතීති මග් ගනාමං, න ච නතහි මග් ගස ්ස 

නතසං අමග් ගඞ් ගත් තා, තථා සතිපි සද් ධාය ආගමනභානවන තස් සා 
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අනිමත් තන් ති මග් ගනාමං, න ච තාය මග් ගස් ස තස් සා අමග් ගඞ් ගත් තා. එවං 
අනිමත් තවිපස් සනායපි අනිමත් තභානවො නිප් පරියානයන නත් ථීති දීපිනතො 

නහොති. 

නනු ච ඉධ ඣානං සුඤ් ඤතාදිනානමන වුත් තං, න මග් නගොති නච? න, 

මග් ගසම් පනයොගනතො ඣානස් ස සුඤ් ඤතාදිනාමකත් තා. සුත් තන් තපරියානයන 

සගුණාරම් මනණහි ඉධ අභිධම් නමපි නාමං ලභතීති ආහංසු. තස් මා පටික් ඛිත් තා 

‘‘න පන ලභන්තී’’ති. කිං ොරණා? අභිධම් නම සරසං අනාමසිත් වා 

පච් චනීකනතොව නාමලාභාති අධිප් පානයො. නයො හි සගුණාරම් මනණහි 

නාමලානභො, නසො සරසප් පධානනො නහොති. සරනසනනව ච නාමලානභ 

සබ් බමග් ගානං සුඤ් ඤතාදිභානවොති වවත් ථානං න සියා. තස් මා අභිධම් නම 
සතිපි ද් වීහි නාමලානභ පච් චනීකනතො නාමවවත් ථානකරං ගහිතන් ති 

සගුණාරම් මනණහි සුඤ් ඤතාප් පණිහිතමග් ගා නාමං න ලභන් තීති ආහ. අථ වා 

න පන ලභන්තීති අඤ් ඤනිරනපක් නෙහි සගුණාරම් මනණහි න ලභන් ති. කිං

ොරණා? අභිධම් නම සරසපච් චනීනකහි සහිනතහි නාමලාභාති අත් නථො. 
පච් චනීකඤ් හි වවත් ථානකරං අනනපක් ඛිත් වා නකවලස් ස සරසස් ස 

නාමනහතුභානවො අභිධම් නම නත් ථි අවවත් ථානාපත් තිනතො. තස් මා 
අත් තාභිනිනවසපණිධිපටිපක් ෙවිපස් සනානුනලොමා මග් ගා සතිපි සරසන් තනර 

පච් චනීකසහිනතන සරනසන නාමං ලභන් ති. අනිමත් තමග් ගස ්ස පන විපස් සනා 
නිමත් තපටිපක් ො න නහොති සයං නිමත් තග් ගහණනතො 

නිමත් තග් ගහණානිවාරණාති තදනුනලොමමග් නගොපි න නිමත් තස් ස පටිපක් නෙො. 

යදි සියා, නිමත් තගතවිපස් සනායපි පටිපක් නෙො සියාති. තස ්මා විජ් ජමානනොපි 
සරනසො වවත් ථානකරපච් චනීකාභාවා අභිධම් නම අනිමත් තන් ති නාමදායනකො 

න ගහිනතො. අනිච් චානුපස් සනානුනලොනමො පන මග් නගො 

සුද් ධිකපටිපදානනයනයව සඞ් ගහිනතොති දට් ඨබ් නබො. තස ්මා එව ච නසො නනයො 

වුත් නතොති. එවන් ති යං වක් ෙති ‘‘අනිච් චනතො වුට් ඨහන් තස් ස මග් නගො 

අනිමත් නතො නහොතී’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 350), එවං ආහරිත් වා අට් ඨකථාචරිනයහි 

නසො අනිමත් තමග් නගො දීපිනතොති අත් නථො. 

වුට්ඨාන…කප.… කිමාරම්මණාති අනිච් චාදිනතො වුට් ඨහන් තස් ස 

වුට් ඨානගාමනියා ලක් ෙණාරම් මණත් නත සති සඞ් ොනරහි වුට් ඨානං න සියා, 

සඞ් ොරාරම් මණත් නත ච ලක් ෙණපටිනවනධොති මඤ් ඤමානනො පුච් ඡති. 

‘‘අනිච් ච’’න් තිආදිනා සඞ් ොනරසු පවත් තමානනන ඤානණන ලක් ෙණානිපි 
පටිවිද් ධානි නහොන් ති තදාකාරසඞ් ොරගහණනතොති ආහ 

‘‘ලක්ඛණාරම්මණා’’ති. සඞ් ොරාරම් මණා එව යථාවුත් තාධිප් පානයන 

‘‘ලක් ෙණාරම් මණා’’ති වුත් තාති දස් නසන් නතො ‘‘ලක්ඛණං නාමා’’තිආදිමාහ. 
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පටුන 

අනිච් චතා දුක් ෙතා අනත් තතාති හි විසුං ගය් හමානං ලක් ෙණං පඤ්ඤත්තිගතිෙං 

පරමත් ථනතො අවිජ් ජමානං, අවිජ් ජමානත් තා එව පරිත් තාදිවනසන 

නවත්ෙබ්ෙධම්මභූෙං. තස් මා විසුං ගනහතබ් බස් ස ලක් ෙණස් ස පරමත් ථනතො 

අභාවා ‘‘අනිච් චං දුක් ෙමනත් තා’’ති සඞ් ොනර සභාවනතො සල් ලක් නෙන් නතොව 

ලක් ෙණානි සල් ලක් නෙති නාමාති ආහ ‘‘කයො පන අනිච්චං දුක්ඛමනත්ොති

තීණි ලක්ඛණානි සල්ලක්කඛතී’’ති. යස් මා ච අනිච්චන් තිආදිනා සඞ් ොරාව 

දිස ්සමානා, තස් මා නත කණ් නඨ බද් ධකුණපං විය පටිනිස් සජ් ජනීයා නහොන් ති. 

කලොකුත්ෙරකුසලං 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා 

ෙත්රාති නලොකුත් තරජ් ඣානන. අජ්ඣත්ෙඤ්චාති උපඩ් ඪගාථාය 

අභිනිවිසිතබ් බං වුට් ඨාතබ් බං විපස් සනාභූමං පඤ් චධා උද් දිසති. සත් තඅට් ඨාදීනි 

අඞ් ගානි සත්ෙට්ඨඞ්ගානීති ආදිසද් දස් ස නලොනපො දට් ඨබ් නබො. නිමිත්ෙන් ති 

යනතො වුට් ඨානං, තානි නිමත් තපවත් තානි නිමත් තවචනනනනව උද් දිසති. 

සඞ්ඛාරුකපක්ඛාඤාණකමව අරියමග්ගස්ස කෙොජ්ඣඞ්ගාදිවිකසසං නියකමති. 

කස ්මා? තනතො තනතො දුතියාදිපාදකජ් ඣානනතො උප් පන් නස ්ස 
සසඞ් ොරුනපක් ොඤාණස් ස පාදකජ් ඣානාතික් කන් තානං අඞ් ගානං 

අසමාපජ් ජිතුකාමතාවිරාගභාවනාභාවනතො ඉතරස් ස ච අතබ් භාවනතො. කෙසම්පි 

වාකදසු…කප.… විපස්සනාව නියකමතීති කවදිෙබ්ො. කස ්මා? 

විපස් සනානියනමනනව හි පඨමත් නථරවානදපි අපාදකපඨමජ් ඣානපාදකමග් ගා 

පඨමජ් ඣානිකාව නහොන් ති, ඉතනර ච පාදකජ් ඣානවිපස් සනානියනමහි 

තංතංඣානිකා. එවං නසසවානදසුපි විපස් සනානියනමො යථාසම් භවං 

නයොනජතබ් නබො. 

පකිණ්ණෙසඞ්ඛාකරති පාදකජ් ඣානනතො අඤ් ඤසඞ් ොනර. නතන 

පාදකජ් ඣානසඞ් ොනරසු සම් මසිනතසු වත් තබ් බනමව නත් ථීති දස් නසති. 

ෙත්රාපීති දුතියත් නථරවානදපි. තංතංඣානිකතා 

තංතංසම් මසිතසඞ් ොරවිපස් සනානියනමහි නහොති. තත්රාපි හි විපස් සනා 
තංතංවිරාගාවිරාගභාවනාභානවන නසොමනස් සසහගතා උනපක් ොසහගතා ච 

හුත් වා ඣානඞ් ගාදිනියමං මග් ගස් ස කනරොතීති එවං විපස්සනානියකමො

වුත්ෙනකයකනවකවදිෙබ්කෙො. 

ෙන් ති තංතංඣානසදිසභවනං. ස්වායමත්කථො 
පාදකජ් ඣානසම් මසිතජ් ඣානුපනිස ්සනයහි විනා අජ් ඣාසයමත් නතන 
අසිජ් ඣනා උපනිස් සනයන විනා සඞ් කප් පමත් නතන සකදාගාමඵලාදීනං 
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අසිජ් ඣනදීපනකන නන්දකෙොවාකදන (ම. නි. 3.398 ආදනයො) දීනපතබ් නබො. 
තත් ථ හි නසොතාපන් නායපි පරිපුණ් ණසඞ් කප් පභාවං වදන් නතන භගවතා යස් ස 

යස් ස උපනිස් සනයො අත් ථි, තස් ස තස් නසව අජ් ඣාසනයො නියාමනකො, 

නාඤ ්ඤස ්සාති නතන නතන පරිපුණ් ණසඞ් කප් පතා නහොති, න තනතො පරං 

සඞ් කප් පසබ් භානවපි අසිජ් ඣනනතොති අයමත් නථො දීපිනතො නහොති. එවමධාපි 

යස් ස යස් ස දුතියාදිඣානිකස් ස මග් ගස ්ස යථාවුත් නතො උපනිස් සනයො අත් ථි, 

තස් ස තස් නසව අජ් ඣාසනයො නියාමනකො, නාඤ ්ඤස ්ස සතිපි තස් මං 

අසිජ් ඣනනතො. ඉමස් මං පන වානද පාදකසම් මසිතජ් ඣානුපනිස් සයසබ් භානව 

අජ් ඣාසනයො එකන් නතන නහොති, තංතංඵලූපනිස් සයසබ් භානව 

තංතංසඞ් කප් නපො වියාති තදභාවාභාවනතො අජ් ඣාසනයො නියනමතීති වුත් තං. 

යස්මිං පන පාදෙජ්ඣානං නත්ථීති චතුත් ථජ් ඣානිකවජ් ජානං පාදකානි 

නලොකියජ් ඣානානි සන් ධාය වුත් තං. අප් පනාප් පත් ති ච 
ඔළාරිකඞ් ගාතික් කමනුපනිස් සයාභානව පඤ් චහි අඞ් නගහි විනා න නහොතීති 

‘‘කසොමනස්සසෙගෙමග්කගො කෙොතී’’ති ආහ. උකපක්ඛාසෙගෙමග්කගොති 
එනතන චතුත් ථජ් ඣානිකතාපි සමානා අනුසයසමුග් ඝාටනසමත් ථස ්ස න 

සඞ් ොරාවනසසතාති දස් නසති. කෙච වාදා නවිරුජ්ඣන්ති අජ් ඣාසයවනසන 

පඤ ්චමජ් ඣානිකතාය පඨමාදිජ් ඣානිකතාය ච සම් භවනතොති අධිප් පානයො. 

අජ් ඣාසනයො ච සාත් ථනකො නහොති, අඤ් ඤථා පාදකසම් මසිතජ් ඣානනනහව 

නියමස් ස සිද් ධත් තා අජ් ඣාසනයො නියාමනකො වුච් චමානනො නිරත් ථනකො සියාති. 

ඉධ පන අට් ඨසාලිනියා නියාමනන එකන් තිකං විපස් සනාසඞ් ොතං අත්ථකමව 

උද් ධරිත් වා ‘‘නතසම් පි වානදසු අයං…නප.… විපස ්සනාව නියනමතී’’ති 

වදන් නතන තනයොනපනත වානද විපස් සනාව නියනමතීති දස් සිතං. 

තංතංවාදානඤ් හි විපස් සනාසහිතානනමව සිද් ධි, නාඤ ්ඤථාති දස් සිතන් ති. 

පකවධතීති නගොත්රභුස ්ස පච් චනයො භවිතුං න සක් නකොතීති අත් නථො. යදි 

පඤ ්චමචිත් තක් ෙනණ ජවනං පතිතං නාම නහොති, කථං තදා නගොත්රභු 

තදනන් තරඤ් ච මග් නගො ජවනස ්ස පතිතක් ෙනණ උප් පජ් ජතීති? අපුබ් බස ්ස 

ජවනන් තරස ්ස පතිතතාභාවනතො. තනදව හි ජවනං අනනකක් ෙත් තුං 

පවත් තමානං පතිතං සියාති, නගොත්රභු පන ආරම් මණන් තනර උප් පන් නං අපුබ් බං 

ජවනං, තථා මග් නගො භූමන් තරනතො චාති. නනු ච සත් තමජවනනචතනාය 

බලවතාය උපපජ් ජනවදනීයභානවො නහොති ආනන් තරියතාපීති, තත් ථායං 

අධිප් පානයො සියා ‘‘පටිසන් ධියා අනන් තරපච් චයභාවිනනො විපාකසන් තානස ්ස 
අනන් තරපච් චයභානවන අන් තිමජවනනචතනාය සුසඞ් ෙතත් තා සා 

සත් තමජවනනචතනා උපපජ් ජනවදනීයා ආනන් තරිකා ච නහොති, න 

අපතිතජවනනචතනා විය බලවතායා’’ති. 
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පුනඅනුකලොමංෙංඅනුෙන්කධයයාති නගොත්රභුස් ස හි සඞ් ොරාරම් මණත් නත 
සති තදපි අනුනලොමනමවාති පුරිමඅනුනලොමං විය තං තදපි අඤ් ඤං අනුනලොමං 

අනුබන් නධයය, න මග් නගොති මග් ගවුට් ඨානනමව ච න භනවයය අත් තනනො 

සදිසාලම් බනස් ස ආවජ් ජනට් ඨානියස් ස පච් චයස ්ස අලාභා. අප් පහීනභානවන 
පඤ ්චසු උපාදානක් ෙන් නධසු අනුසයිතා කිනලසා සා භූම එනතහි ලද් ධාති 

කත් වා භූමිලද්ධා. වට් ටං සිනනොන් ති බන් ධන් තීති කත් වා වට්ටකසතූ ච, නතසං 

සමුග්ඝාෙෙරණන් තිපි එතනදවස් ස නලොභක් ෙන් ධාදිපදාලනං වුච් චති. ෙන් ති 

පවත් තං. එෙං භවන් ති අනාගාමනනො අනනකක් ෙත් තුඤ් ච තත් නථව 

උපපජ් ජන් තස ්ස නහට් ඨා අනාගමනවනසන එනකො භනවොති ගනහත් වා වුත් තං. 

ඉමස්සපනත්ථස්සාති යථාවුත් තස් ස උපාදින් නකපවත් තනතො වුට් ඨානස ්ස. 

අපානයසු සත් තමභවනතො උද් ධං සුගතියඤ් ච විපාකදායකස් ස 
අභිසඞ් ොරවිඤ් ඤාණස් ස පච් චයඝානතො නසොතාපත් තිමග් ගඤානණන 

අභිසඞ් ොරවිඤ් ඤාණස් ස නිනරොනධො දට් ඨබ් නබො. ද්වීසු භකවසූති 
අනාගාමමග් නග අභාවිනත සකදාගාමස් ස කාමධාතුයං නය ද් නව භවා 

උප් පජ් නජයයං, නතසූති අත් නථො. චලතීති එනතන චලනසභාවනමව දස් නසති, න 

අචලනාභාවං, තස් මා අචලනං දස් නසත් වා පුන චලනං දස් නසතුං ‘‘ෙථාගෙස්ස

හී’’තිආදිමාහ. නයපි වා කත් ථචි චත් තානරොපි මග් නග සමානපටිපනද දිස් වා 

සභාවනතො අචලනනමව ගණ් නහයයං, නතසං තංගහණනිවාරණත් ථං ‘‘චලතී’’ති 

වුත් තං, න චලනාවධාරණත් ථන් ති යුත් තං උභයදස් සනං. අථ වා යදිපි නකසඤ් චි 

චත් තානරොපි මග් ගා සමානපටිපදා, තථාපි කිනලසින් ද්රිනයහි සිජ් ඣමානා පටිපදා 

නතසං වනසන චලනපකතිකා එවාති ‘‘චලති’’ච් නචව වුත් තං, න ‘‘න චලතී’’ති. 

නලොකුත් තරකුසලපකිණ් ණකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඨමමග්ගවීසතිමොනයවණ්ණනා 

357. යස් ස පුබ් බභානග ‘‘මග් ගං භානවමී’’ති අජ් ඣාසනයො පවත් නතො, නසො 

මග් ගං භානවති. එවං සබ් බත් ථ අජ් ඣාසයවිනසනසන තංතංභාවනාවිනසනසො 

දට් ඨබ් නබො. 

358. ඡන්දාධිපකෙයයන් තිආදීසු එකචිත් තක් ෙනණ වත් තමානනසු ධම් නමසු 

කථං ඡන් දස් ස තංසහජාතස් ස අධිපතිභානවො වීරියාදීනඤ් චාති? 

උපනිස ්සයවනසන. යස් ස හි සනච ඡන් දවනතො කුසලං නිප් ඵජ් ජති, ‘‘අහං 

නිප් ඵානදස් සාමී’’ති පවත් තමානස ්ස කුසලං නිප් ඵන් නං, තස් ස තංසහජානතො 
ඡන් නදො නතන පුරිමුපනිස් සනයන විසිට් නඨො සහජාතධම් නම අත් තනනො වනස 

වත් නතති. තස් මඤ් ච පවත් තමානන නත පවත් තන් ති, නිවත් තමානන 
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නිවත් තන් ති, තදනුරූපබලා ච නහොන් ති රාජපුරිසා වියාති. එවං වීරියාදීසු. 

නසසධම් මානං පන කත් ථචි වුත් තප් පකාරප් පවත් තිසබ් භානවපි අතංසභාවත් තා 

අධිපතිභානවො නත් ථීති දට් ඨබ් නබො. 

දුතියමග්ගවණ්ණනා 

361. ආ-කාරස ්ස රස ්සත් තං කත් වා අඤ් ඤින් ද්රියං වුත් තං, ආ-කානරො ච 

ධම් මමරියාදත් නථො. 

ෙතියචතුත්ථමග්ගවණ්ණනා 

362. මග්ගඞ්ගානිනපූකරන්ති අකිච් චකත් තා සම් මාදිට් ඨියාති අධිප් පානයො. 

මානරන් නතො ගච් ඡතීති හි මග් නගො, න නචතාය මානරතබ් බං අත් ථීති. මානස ්ස 

දිට් ඨිසදිසා පවත් ති අහමස් මීති පවත් තමානස ්ස දිට් ඨිට් ඨානන ඨානං. 

ආකලොෙස්කසව පවත්තිොකලො වියාති චිරප් පවත් තිං සන් ධායාහ. 

එකනදසසාමඤ් නඤන හි යථාධිප් නපනතන උපමා නහොතීති. ඛාකර වාති 

කට් ඨාදීනං ොරච් ඡාරිකායං. සම්මද්දිත්වාති කිනලනදත් වා. ඡන්කදොති තණ් හා. 

අනුසකයොති තණ් හා මානානුසනයො ච. එතස් මඤ් ච සුත් නත අසමූහතස් ස 

ගන් ධස් ස සමුග් ඝාටනං විය අසමූහතමානාදිසමුග් ඝාතං දස් නසන් නතන 

අඤ ්ඤමඤ් නඤ කිනලනස පජහතීති දස් සිතන් ති ආනීතං, න යථාවුත් තනනයන 

උපමාය වුත් තත් තාති දට් ඨබ් බං. නිරන් තරං පවත් තමානන චිත් නත තස් ස 
සංකිනලසනවොදානකරා සාවජ් ජානවජ් ජා නචතසිකා උප් පජ් ජමානා 

තස් සඞ් ගභූතා අවයවා විය නහොන් තීති ‘‘චිත්ෙඞ්ගවකසනා’’ති වුත් තං. 

නලොකුත් තරකුසලවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කුසලකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අකුසලපදං 

ධම්මුද්කදසවාකරො 

පඨමචිත්ෙෙථාවණ්ණනා 

365. කුසනල වුත් තනයං අනුගන් ත් වා යථානුරූපං නවදිතබ් බතාය 

‘‘වුත්ෙනකයනා’’ති ආහ. ගන්ෙබ්ොභාවකෙොති බුජ් ඣිතබ් බාභාවනතො. දිට්ඨයා

ගෙමත්ෙන් ති දිට් ඨියා ගතිමත් තං ගහණමත් තං. ආසන් නකාරණත් තා 

අනයොනිනසොමනසිකාරස් ස විසුං ගහණං එකන් තකාරණත් තා ච. සතිසංවකරොති 

ඉධ සීතාදීහි ඵුට් ඨස් ස අප් පමජ් ජනං ෙමනං දට් ඨබ් බං. පොනසංවකරොති 

වීරියසංවනරො. 
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අස්සාදදස්සනන් ති අස් සාදදිට් ඨි. ඵලට් නඨන පච් චුපට් ඨානනන 

අසම්මාපටිපත්තිපච්චුපට්ඨාකනොකමොකෙො, 

සම් මාපටිපත් තිපටිපක් ෙභාවග් ගහණාකානරො වා. සබ් බස් ස නලොභස් ස 
අභිජ් ඣාභානව සතිපි විනසසයුත් තාය අභිජ් ඣාය කම් මපථප් පත් තාය 

ඉධුප් පජ් ජමානාය ලක් ෙණාදිං දස් නසතුං ‘‘සා පරසම්පත්තීන’’න් තිආදිමාහ. 

අත් තනනො පරිණාමනස් ස පුනරචාරිකා තණ් හාභිරති අභිරති. 

අනුපපරික්ඛා නමොනහො. නමොහවනසන හි දිට් ඨිවනසන වා අවත් ථුස ්මං 

සානුනනයො අධිනමොක් නෙො උප් පජ් ජතීති. අසතියචිත්කෙති අහිරිකාදීහි 

ආරක් ෙරහිතචිත් නත. සතිරහිෙත්ො සතිපටිපක්ඛත්ො චාති එනතන සතිරහිතා 

සතිපටිපක් ො ච අකුසලා ෙන් ධා එව මච් ඡාසතීති දස් නසති. නත පන 
උපනාහාදිප් පවත් තියං චිරකතාදිසල් ලක් ෙනණ පටුසඤ් ඤාසම් පයුත් තා 

දට් ඨබ් බා. සදරථාදිභාකවො අවිනසනසන කිනලසසම් පනයොගනතො වුත් නතො 

ලහුතාදිඑකන් තපටිපක් ොනං ථිනමද් ධාදීනං නකසඤ් චි ඉධ අභාවා. 

අවූපසකමොති අසන් නිසින් නසබ් භාවමාහ. අනවට්ඨානරසන් ති චලනකිච් චං. 

කචෙකසො අවූපසකමති නිප් ඵානදතබ් නබ පනයොජනන භුම් මං, අවූපසමපච් චයභූතං 

ආරම් මණං වා ‘‘අවූපසනමො’’ති වුත් තං. 

ධම් මුද් නදසවාරකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද්කදසවාරෙථාවණ්ණනා 

377. සෙජාෙධම්කමසු අෙම්පනං න නකොසජ් නජසු අකම් පනං විය 

තප් පටිපක් ෙභාවනතො දට් ඨබ් බං, තංතංපාපකිරියාය උස් සහනවනසන පන ථිරතා 

තත් ථ අකම් පනං. 

381. දිට්ඨයාවිරූපංඵන්දිෙන් ති තථා තථා සස් සතාදිවනසන පවත් තා දිට් ඨි 

එව වුච් චති. ෙරන්තීති තිත් නථ විය පිලවන් ති. විපරිකයසකෙොති වත් ථුස් ස 

විපරීතනතො. 

390. සභාවපටිච් ඡාදනවනසන පකතිඅත් තාදිඅසන් තගහණස් ස අනිච් චාදීනං 

නිච් චාදිවිසමගහණස් ස ච සඤ ්ඤාදිවිපරිනයසස් ස නිස ්සයත් තා ‘‘අසන්ෙං

අසමඤ්ච බුජ්ඣතී’’ති වුත් තං. 

දුතියචිත්ෙවණ්ණනා 

399. කිඤ්චාපි…කප.… පරාමසන්ෙස්ස උප්පජ්ජතීති පුරිමචිත් නතන 

අවිනසසං දස් නසති. අනුස ්සාහනාවසීදනභානවන සංහතභානවො ථිනං. 
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 111 

පටුන 
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400. ඉධ මාකනනසද්ධිං පඤ්ච අපණ්ණෙඞ්ගානීති අවිරජ් ඣනකඞ් ගානි 

උප් පත් තිඅරහඞ් ගානි නහොන් තීති අත් නථො දට් ඨබ් නබො. මානස ්ස අනියතත් තා න 

නියතනයවාපනකාති. පට් ඨානන හි ‘‘සංනයොජනං ධම් මං පටිච් ච සංනයොජනනො 

ධම් නමො උප් පජ් ජති නහතුපච් චයා’’ති (පට් ඨා. 3.4.1) එත් ථ ‘‘චතුක් ෙත් තුං 
කාමරානගන තික් ෙත් තුං පටිනඝන ච මානනො විචිකිච් ඡා භවරානගො තනයොනපනත 

සකදාගාමනනො සංනයොජනානං සංනයොජනනහි දසවිධා නයොජනා’’ති දස් සිතාය 

දසවිධාය නයොජනාය ‘‘කාමරාගසංනයොජනං පටිච් ච මානසංනයොජනං 

අවිජ් ජාසංනයොජන’’න් ති වත් වා ‘‘කාමරාගසංනයොජනං පටිච් ච 

අවිජ් ජාසංනයොජන’’න් ති ‘‘මානසංනයොජනං පටිච් ච භවරාගසංනයොජනං 

අවිජ් ජාසංනයොජන’’න් ති ච වත් වා ‘‘භවරාගසංනයොජනං පටිච් ච 

අවිජ් ජාසංනයොජන’’න් ති වුත් තාහි නයොජනාහි මානස් ස අනියතභානවො 

පකාසිනතො, තථා කිනලසදුනකපි. ඉධ ච වක් ෙති ‘‘දසවිධා සංනයොජනානං 

නයොජනා, තථා දසවිධා කිනලසාන’’න් ති ච. උන් නමනවනසනනව 

සම්පග්ගෙරකසො, න වීරියං විය තංතංකිච් චසාධනන අබ් භුස් සාහනවනසන. 

ඔමානස ්සපි අත් තානං අවංකත් වා ගහණං සම් පග් ගනහොති දට් ඨබ් නබො. 

චතුත්ථචිත්ෙවණ්ණනා 

402. පරිහරණත් ථං වික් ඛිත් තා හුත් වා උස් සාහං ජනනන් තා ‘‘පරිෙරණත්ථං 

සඋස්සාො’’ති වුත් තා, නතසං. 

නවමචිත්ෙවණ්ණනා 

413. විසප් පනඅනිට් ඨරූපසමුට් ඨානවනසන අත් තනනො 

පවත් තිආකාරවනසන ච විසප්පනරකසො. නදොනසො උපනයොගඵනලසු අනිට් ඨත් තා 

විසසංසට් ඨපූතිමුත් තං විය දට් ඨබ් නබො. අනභිරතිරසාති එවංපකානරසු 

පටික් නෙනපන රසවචනනසු තංතංපටිපක් ෙකිච් චගහණං දට් ඨබ් බං. 

කටුකාකාරගති ෙටුෙඤ්චුෙො, අත්ෙසම්පත්ති ආවාසාදි, පරායත් තතාය 

දාසෙයංවියදට්ඨබ්ෙං. යථා හි දාසනබය සති දානසො පරායත් නතො නහොති, එවං 

කුක් කුච් නච සති තංසමඞ් ගී. න හි නසො අත් තනනො ධම් මතාය පවත් තිතුං 

සක් නකොති කුසනලති. අථ වා කතාකතාකුසලකුසලානුනසොචනන ආයත් තතාය 

තදුභයවනසන කුක් කුච් නචන තංසමඞ් ගී නහොතීති දාසබයං විය තං නහොති. 

418. විරුද්ධාොකරොති විරුද් ධස් ස පුග් ගලස ්ස, චිත් තස ්ස වා ආකානරො 

විරුද් ධභානවො. නතන විරුජ් ඣනං විනරොනධොති දස් නසති. වචනන් ති එතං 

නිදස ්සනමත් තං දට් ඨබ් බං. සබ් බනමව හි කිච් චං එනතන කරියමානං සුනරොපිතං 

සුජනිතං න නහොතීති. නරොපසද් දවචනත් ථනමව නකචි වණ් නණන් ති. ෙං
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 112 

පටුන 

අප්පමාණන් ති නකොධස් ස තථාපවත් තනසභාවාභාවා අඤ් නඤන නකනචි 

කාරනණන පරිපුණ් ණතා සියාති සන් ධාය වුත් තං. 

එොදසමචිත්ෙවණ්ණනා 

422. විගො චිකිච්ඡාති චිකිච් ඡිතුං දුක් කරතාය වුත් තං, න සබ් බථා 

චිකිච් ඡාභාවා විචිකිච් ඡායාති තදත් ථං දස් නසති. 

424. නිච් ඡයාභාවා අසණ් ඨහනනතො නචතනසො පවත් තිපච් චයමත් තතාය 

‘‘පවත්තිට්ඨතිමත්ෙ’’න් ති වුත් තං. 

425. එකං ආකාරං ගන් තුං අසමත් ථතාය අත් තනනො ආමුෙං සප් පනනතො 

ඔසක්ෙති. 

ද්වාදසමචිත්ෙවණ්ණනා 

429. උද් ධච් චං අත් තනනො ගහිතාකානර එව ඨත් වා භමතීති 

එොරම්මණස්මිංකයව විප්ඵන්දනං නහොති. විචිකිච් ඡා පන යදිපි රූපාදීසු 

එකස ්මඤ ්නඤවාරම් මනණ උප් පජ් ජති, තථාපි ‘‘එවං නු නෙො, ඉදං නු නෙො’’ති 

උප් පජ් ජමානා ‘‘නනු නෙො, අඤ ්ඤං නු නෙො’’ති අඤ් ඤං ගනහතබ් බාකාරං 

අනපක් ෙතීති නානාරම්මකණ චලනං නහොති. 

‘‘එවංසම්පදමිදං කවදිෙබ්ෙ’’න් ති එත් තාවතා ඉමස් මං චිත් තද් වනය 

වුත් තපකිණ් ණකං දස් නසත් වා ද් වාදසසු දස් නසතුං ‘‘සබ්කෙසුපී’’තිආදිමාහ. 
කුසනලසුපි ආරම් මණාධිපතිං අනුද් ධරිත් වා සහජාතාධිපතිනනො එව උද් ධටත් තා 

ඉධාපි නසො එව උද් ධරිතබ් නබො සියාති ‘‘සෙජාොධිපති ලබ්භමාකනොපි න

උද්ධකටො’’ති වුත් තං නාරම් මණාධිපතිනනො අලබ් භමානත් තා. නසොපි හි අට් ඨසු 

නලොභසහගනතසු ලබ් භතීති. කසකසොපීති වීමංසනතො අඤ් නඤොපි සහජාතාධිපති 

නත් ථි, නයො උද් ධරිතබ් නබො සියා. ආරම් මණාධිපතිම් හි වත් තබ් බනමව නත් ථි. 

ෙඤ්චි ධම්මන් ති ඡන් දාදීසු එකම් පි සහජාතං. කුසලත් තිනක තාව පටිච් චවාරාදීසු 

‘‘න නහතුපච් චයා අධිපතිපච් චයා’’ති එකස් සපි පඤ් හස ්ස අනුද් ධටත් තා 

පට් ඨානන පටිසිද් ධතා නවදිතබ් බා. අඤ් ඤථා හි ‘‘අකුසලං ධම් මං පටිච් ච 

අකුසනලො ධම් නමො උප් පජ් ජති න නහතුපච් චයා අධිපතිපච් චයා’’ති (පට් ඨා. 

1.1.86) එතස ්ස වනසන ‘‘එක’’න් ති වත් තබ් බං සියා. 

දස්සකනන පොෙබ්ොභාවකෙොති දස් සනනන පහාතබ් බස ්ස අභාවනතො, 

දස් සනනන පහාතබ් නබසු වා අභාවනතො. එනතන පටිසන් ධිඅනාකඩ් ඪනනතො 
දස් සනනන පහාතබ් නබසු අනාගමනන් ති තත් ථ අනාගමනනන 

පටිසන් ධිඅනාකඩ් ඪනං සානධති. අනාකඩ් ඪනනතො අනාගමනං පන සානධතුං 
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‘‘කෙසු හී’’තිආදිමාහ. එත් නථව පටිසන් ධිදානං භනවයය. තථා ච සති 

දස් සනනන පහාතබ් බං සියා අපායගමනීයස් ස දස් සනනන පහාතබ් බභාවනතො. න 

නචතං දස් සනනන පහාතබ් බං සියා, තස් මා දස් සනනන පහාතබ් බවිභඞ් නග 

නාගතන් ති අධිප් පානයො. 

කථං පනනතං ඤායති ‘‘පටිසන් ධිඅනාකඩ් ඪනනතො දස් සනනන 

පහාතබ් නබසු අනාගමන’’න් ති? දස් සනනන පහාතබ් බානඤ් නඤව 

නානාක් ෙණිකකම් මපච් චයභාවස් ස වුත් තත් තා. දුවිධා හි අකුසලා දස් සනනන 

පහාතබ් බා භාවනාය පහාතබ් බාති. තත් ථ භාවනාය පහාතබ් බනචතනානං 

නානාක් ෙණිකකම් මපච් චයභානවො න වුත් නතො, ඉතරාසඤ් නඤව වුත් නතො. 

‘‘භාවනාය පහාතබ් නබො ධම් නමො නනව දස් සනනන න භාවනාය පහාතබ් බස් ස 

ධම් මස ්ස කම් මපච් චනයන පච් චනයො’’ති එත් ථ හි සහජාතනමව විභත් තං, න 

නානාක් ෙණිකන් ති. තථා පච් චනීනයපි ‘‘භාවනාය පහාතබ් නබො ධම් නමො නනව 
දස් සනනන න භාවනාය පහාතබ් බස ්ස ධම් මස ්ස ආරම් මණපච් චනයන 

පච් චනයො…නප.… සහජාතපච් චනයන…නප.… 

උපනිස ්සයපච් චනයන…නප.…. පච් ඡාජාතපච් චනයන පච් චනයො’’ති 

එත් තකනමව වුත් තං, න වුත් තං ‘‘කම් මපච් චනයන පච් චනයො’’ති. ඉතරත් ථ ච 

වුත් තං. උද් ධච් චසහගතා ච නචතනා භාවනාය පහාතබ් නබසු එව ආගතාති 

නානාක් ෙණිකකම් මපච් චනයො න සියාති. යදි සියා, භාවනාය 

පහාතබ් බනචතනාය ච නානාක් ෙණිකකම් මපච් චයභානවො වුච් නචයය, න තු 

වුත් නතො. තස ්මා උද් ධච් චසහගතා නානාක් ෙණිකකම් මපච් චයභානව සති 

දස් සනනන පහාතබ් නබසු වත් තබ් බා සියා, තදභාවා න වුත් තාති. 

පටිසන් ධිඅනාකඩ් ඪනනතො තත් ථ අනාගතාති අයනමත් ථාධිප් පානයො. 
නානාක් ෙණිකකම් මපච් චයාවචනනන පන භාවනාය පහාතබ් බානං 

පවත් තිවිපාකතා පටික් ඛිත් තා. පවත් තිවිපාකස ්සපි හි 

නානාක් ෙණිකකම් මපච් චයතා න සක් කා නිවානරතුං. වුත් තඤ් ච ‘‘සුොය 
නවදනාය සම් පයුත් නතො ධම් නමො දුක් ොය නවදනාය සම් පයුත් තස් ස ධම් මස් ස 

කම් මපච් චනයන පච් චනයො, නානාක් ෙණිකා’’තිආදි (පට් ඨා. 1.3.56-57). යදි 

භාවනාය පහාතබ් බානං විපාකදානං නත් ථි, කථං නත විපාකධම් මධම් මා 

නහොන් තීති? අභිඤ් ඤාචිත් තාදීනං විය විපාකාරහසභාවත් තා. යං පන වුත් තං 

‘‘යස ්මං සමනය අකුසලං චිත් තං උප් පන් නං නහොති උනපක් ොසහගතං 

උද් ධච් චසම් පයුත් තං…නප.… අවික් නෙනපො නහොති, ඉනමසු ධම් නමසු ඤාණං 

ධම් මපටිසම් භිදා, නතසං විපානක ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා’’ති (විභ. 730-731) 

ඉදම් පි නතසං විපාකාරහතඤ් නඤව සන් ධාය වුත් තං සියා. ඉදං පන ඨානං සුට් ඨු 

විචානරතබ් බං. අත් ථි හි එත් ථ වචනනොකානසො. න හි විපානකති වචනං 

විපාකධම් මවචනං විය විපාකාරහතං වදතීති. 
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අකුසලපදවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අබයාකතපදං 

අකෙතුෙකුසලවිපාෙවණ්ණනා 

431. කෙසු විපාොෙයාෙෙන් තිආදීනං ‘‘භානජත් වා දස් නසතුං කතනම 

ධම් මා අබයාකතාතිආදි ආරද් ධ’’න් ති එනතන සම් බන් නධො. ෙස්සාපීති එතස ්ස 

‘‘උප් පත් තිං දීනපතුං කාමා…නප.… ආදි වුත් ත’’න් ති එනතන සම් බන් නධො. 

උපචිෙත්ොති යථා අඤ් ඤස ්ස විපාකං පටිබාහිත් වා අත් තනනො විපාකාභිමුෙං 

නහොති තථා වඩ් ඪිතත් තා. රූපාදීනං පච් චයානං අඤ් ඤවිඤ් ඤාණසාධාරණත් තා 

අසාධාරනණන වත් ථුනා චක් ඛුවිඤ් ඤාණං නසොතවිඤ් ඤාණන් ති නාමං උද් ධටං. 
චක් ොදීනං තික් ෙමන් දභානව විඤ් ඤාණානං තික් ෙමන් දභාවා 

විනසසපච් චයත් තා ච. 

චක් ඛුසන් නිස ්සිතඤ් ච තං රූපවිජානනඤ් චාති 

චක්ඛුසන්නිස්සිෙරූපවිජානනං. එවංලක් ෙණං චක් ඛුවිඤ් ඤාණං. තත් ථ 

චක් ඛුසන් නිස ්සිතවචනනන රූපාරම් මණං අඤ් ඤවිඤ ්ඤාණං පටික් ඛිපති. 

රූපවිජානනවචනනන චක් ඛුනිස ්සනය ඵස් සාදනයො නිවත් නතති. 

චක් ඛුරූපවචනනහි ච නිස් සයනතො ආරම් මණනතො ච විජානනං විභානවති. 

රූපමත් තස් ස ආරම් මණස් ස ගහණං කිච් චනමතස් සාති රූපමත්ොරම්මණරසං. 

ඣානඞ්ගවකසනාති ඉදං ද් විපඤ ්චවිඤ් ඤාණවජ් නජසු විජ් ජමානානං 
උනපක් ොසුෙදුක් නෙකග් ගතානං ඣානඞ් ගිකත් තා ඉධාපි තංසදිසානං තදුපචාරං 

කත් වා වුත් තං. න හි ඣානපච් චයත් තාභානව ඣානඞ් ගතා අත් ථි. වුත් තඤ් හි 

‘‘ඣානඞ් ගානි ඣානසම් පයුත් ත…නප.… රූපානං ඣානපච් චනයන 

පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 1.3.112). එනතසඤ් ච ඣානපච් චයභානවො පටික් ඛිත් නතො. 

යථාහ ‘‘අබයාකතං ධම් මං පටිච් ච අබයාකනතො ධම් නමො උප් පජ් ජති න 

ඣානපච් චයා. පඤ් චවිඤ් ඤාණසහගතං එකං ෙන් ධං පටිච් ච තනයො 

ෙන් ධා’’තිආදි (පට් ඨා. 1.1.98). ඣානපච් චයත් තාභානවපි 
නවදනාචිත් තට් ඨිතීනං උනපක් ොදිභාවනතො තථාභූතානං වචනන 

අඤ ්ඤට් ඨානාභාවනතො ච දුතියරාසිනිද් නදනසො. 

436. වත්ථුපණ්ඩරත්ොති සයං කණ් හධම් මානං අප් පටිපක් ෙත් තා 
සභාවපරිසුද් ධානං පසාදහදයවත් ථුනිස ්සයානං වනසන පණ් ඩරසභාවං ජාතන් ති 

අධිප් පානයො. අයං පන නනයො චතුනවොකානර න ලබ් භතීති තත් ථ භවඞ් ගස් ස 

තනතො නික් ෙන් තාකුසලස් ස ච පණ් ඩරතා න සියා, තස් මා තත් ථ පණ් ඩරතාය 

කාරණං වත් තබ් බං. සභානවො වායං චිත් තස ්ස පණ් ඩරතාති. 
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439. ඉදම්පීති පි-සද් නදො ඨිතිමත් තසහිතං පුබ් නබ වුත් තං විචිකිච් ඡාසහගතං 

අනපක් ඛිත් වා වුත් නතො. පෙතියාති අනතික් කමනනන. කසොපි විනසනසො. 

ොයප්පසාදං ඝට්කටත්වා පසාදපච්චකයසු මොභූකෙසු පටිෙඤ්ඤතීති ආපාථං 

ගන් ත් වා පටිහඤ් ඤතීති අත් නථො. යථා ච ‘‘රූපං ආරබ් භ උප් පන් න’’න් ති 

වුත් නත න ආරම් මණුප් පාදානං පුබ් බාපරකාලතා නහොති, එවමධාපි 

ඝට් ටනපටිහනනනසු දට් ඨබ් බං. උපමාපි උභයඝට් ටනදස ්සනත් ථං වුත් තා, න 

නිස ්සිතනිස ්සයඝට් ටනානං පුබ් බාපරතාදස් සනත් ථං. එත් ථ ච ෙහිද්ධාති එතං 

නිදස ්සනමත් තං. අජ් ඣත් තම් පි හි ආරම් මණං නහොතීති. 

විඤ ්ඤාණධාතුනිස ්සයභූනතහි වා අඤ් ඤං ‘‘බහිද් ධා’’ති වුත් තං. 

පටිඝට් ටනානිඝංනසො බලවා නහොති, තනතො එව 
ඉට් ඨානිට් ඨනඵොට් ඨබ් බසමානයොනග සුෙදුක් ෙපච් චයා 

ධාතුඅනුග් ගහධාතුක් නෙොභා චිරං අනුවත් තන් ති. 

455. අඤ ්නඤසං චිත් තානං සභාවසුඤ් ඤතසබ් භාවා මනනොධාතුභානවො 

ආපජ් ජතීති නච? න, විනසසසබ් භාවා. චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනඤ් හි 
චක් ොදිනිස ්සිතතා චක් ොදීනං සවිසනයසු දස් සනාදිප් පවත් තිභාවතා ච 

විනසනසො. මනනොවිඤ් ඤාණස් ස පන අනඤ් ඤනිස ්සයමනනොපුබ් බඞ් ගමතාය 
අඤ ්ඤනිස ්සයවිඤ් ඤාණස් ස අනන් තරපච් චයත් තාභානවන 

මනනොද් වාරනිග් ගමනමුෙභාවාභාවනතො ච සාතිසයවිජානනකිච් චතා විනසනසො. 
තබ් බිනසසවිරහා මනනොමත් තා ධාතු මනනොධාතූති තිවිධා මනනොධාතු එව 

වුච් චති, න විනසසමනනො. තස් මා එත් ථ මකනො එව ධාතු මකනොධාතූති එව-

සද් නදො මත් තසද් දත් නථො දට් ඨබ් නබො. විනසසනිවත් තනත් නථො හි නසො 

විඤ ්ඤාණස ්සාති. මනනොද් වාරනිග් ගමනපනවසමුෙභාවනතො පන මනනොධාතුයා 

විජානනවිනසසවිරනහො දට් ඨබ් නබො, තනතො එව මනනොවිඤ් ඤාණන් තිපි න 

වුච් චති. න හි තං විඤ් ඤාණං මනනතො පවත් තං මනනසො පච් චනයො, නාපි 

මනනසො පච් චයභූතං මනනතො පවත් තං, දස් සනාදීනං පන පච් චනයො, නතහි ච 

පවත් තං නතසං පුනරචරං අනුචරඤ් චාති. සම් මාසඞ් කප් නපොති අවචනං 

මහාවිපාකානං විය ජනකසදිසත් තාභාවනතො. තත් ථ හි තිනහතුකනතො 

දුනහතුකම් පි උප් පජ් ජමානං සම් මාසඞ් කප් පතාදීහි සදිසං සනහතුකතායාති. 

පඤ්චවිඤ්ඤාණකසොකෙති එත් ථ යථා පගුණං ගන් ථං සජ් ඣායන් නතො 

සජ් ඣායනසොනත පතිතං කඤ් චි කඤ් චි වාචනාමග් ගං න සල් ලක් නෙති, එවං 

තථාගතස ්ස අසල් ලක් ෙණා නාම නත් ථි, න ච පඤ් චවිඤ් ඤාණනසොනත 

ඣානඞ් ගාභානවො ඉධ අවචනස් ස කාරණං. යදි තදනන් තරං නිද් නදනසො 

තංනසොතපතිතතා, ඉනතො පනරසං ද් වින් නං මනනොවිඤ් ඤාණධාතූනං 

තංනසොතපතිතතා න සියා. තස ්මා පඤ් චවිඤ් ඤාණානං විය අනහතුකතාය 
මග් ගපච් චයවිරහා ච විජ් ජමානනසුපි විතක් කවිචානරසු ඣානඞ් ගධම් මානං 
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දුබ් බලත් තා පඤ් චවිඤ් ඤානණසු විය අගණනුපගභාවා ච 

පඤ ්චවිඤ ්ඤාණනසොතපතිතතා. තනතො එව හි අනහතුකකිරියත් තනයපි 

ඣානඞ් ගානි බලානි ච සඞ් ගහවානර න උද් ධටානි, ඣානපච් චයකිච් චමත් තනතො 

පන පට් ඨානන දුබ් බලානං එත් ථ විතක් කාදීනං ඣානපච් චයතා වුත් තා. 

469. සමානවත් ථුකං අනන් තරපච් චයං ලභිත් වා උප් පජ් ජමානං සන් තීරණං 
මනනොධාතුනතො බලවතරං නහොතීති තං යථාරම් මණං ආරම් මණරසං 

අනුභවන් තං ඉට් නඨ නසොමනස් සසහගතං නහොති, ඉට් ඨමජ් ඣත් නත 

උනපක් ොසහගතං සාතිසයානුභවත් තා, තස් මා ‘‘අයඤ්හි ඉට්ඨාරම්මණස්මිං

කයවා’’තිආදි වුත් තං. නවොට් ඨබ් බනං පන සතිපි බලවභානව විපාකප් පවත් තිං 
නිවත් නතත් වා විසදිසං මනං කනරොන් තං මනසිකාරකිච් චන් තරනයොගනතො 
විපානකො විය අනුභවනනමව න නහොතීති සබ් බත් ථ උනපක් ොසහගතනමව 

නහොති, තථා පඤ් චද් වාරාවජ් ජනං මනනොද් වාරාවජ් ජනඤ් ච කිච් චවනසන 

අපුබ් බත් තා. 

අනහතුකකුසලවිපාකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අට්ඨමොවිපාෙචිත්ෙවණ්ණනා 

498. අකලොකභො අෙයාෙෙමූලන් තිආදීසු කුසලපක් නෙ තාව 

අනලොභානදොසානං නිද් නදනසසු ‘‘නයො තස් මං සමනය අනලොනභො 

අලුබ් භනා…නප.… අනලොනභො කුසලමූල’’න් ති (ධ. ස. 32), ‘‘නයො තස් මං 

සමනය අනදොනසො අදුස් සනා…නප.… අනදොනසො කුසලමූල’’න් ති (ධ. ස. 33) ච 

වුත් තත් තා ඉධාපි තංනිද් නදනසසු ‘‘අනලොනභො අබයාකතමූල’’න් ති ‘‘අනදොනසො 

අබයාකතමූල’’න් ති වචනං යුජ් නජයය. පඤ ්ඤින් ද්රියාදිනිද් නදනසසු පන 

‘‘පඤ් ඤාරතනං අනමොනහො ධම් මවිචනයො සම් මාදිට් ඨී’’ති (ධ. ස. 34, 37) එවං 

තත් ථපි වුත් තං, න වුත් තං ‘‘අනමොනහො කුසලමූල’’න් ති. තස් මා ඉධාපි 

‘‘අනමොනහො අබයාකතමූල’’න් ති පානඨන න භවිතබ් බං සියා. අනලොභානදොසානං 

විය අනමොහස් සපි අබයාකතමූලදස් සනත් ථං පනනතං වුත් තන් ති නවදිතබ් බං. 

අවිඤ්ඤත්තිජනෙකෙොති කායවචීකම් මද් වාරනිවාරණං කනරොති. 

අවිපාෙධම්මකෙොති මනනොකම් මද් වාරනිවාරණඤ් ච. විපාකධම් මානඤ් හි 

කම් මද් වාරං වුත් තන් ති. ෙථා අප්පවත්තිකෙොති දානාදිපුඤ් ඤකිරියභානවන 

අප් පවත් තිනතො. එනතන පුඤ් ඤකිරියවත් ථුනභදනමව නිවානරති. 

ෙලවපච්චකයහීති පනයොනගන විනා නිප් ඵන් නනහි ආරම් මණාදිපච් චනයහි. 

අසඞ් ොරිකාදීසු හි නයන නකනචි චිත් නතන කම් නම ආයූහිනත අසඞ් ොනරන 
අප් පනයොනගන කම් මකම් මනිමත් තගතිනිමත් තපච් චුපට් ඨානන පටිසන් ධි 
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උප් පජ් ජමානා අසඞ් ොරිකා නහොති, සසඞ් ොනරන සප් පනයොනගන 

කම් මාදිපච් චුපට් ඨානන සසඞ් ොරිකා. භවඞ් ගචුතිනයො පන පටිසන් ධිසදිසාව. 
තදාරම් මණඤ් ච කුසලාකුසලානි විය අසඞ් ොරිකං සසඞ් ොරිකඤ් ච 

දට් ඨබ් බන් ති. එනතසු බලවං දුබ් බලඤ් ච විචානරතුං ‘‘ෙත්ථ සබ්කෙපි

සබ්ෙඤ්ඤුකෙොධිසත්ො’’තිආදිමාහ. ොලවකසන පන පරිණමතීති 
අප් පායුකසංවත් තනිකකම් මබහුනල කානල 

තංකම් මසහිතසන් තානජනිතසුක් කනසොණිතපච් චයානං තංමූලකානං 
චන් දසූරියවිසමපරිවත් තාදිජනිතඋතාහාරාදිවිසමපච් චයානඤ් ච වනසන 

පරිණමති. 

විපාකුද්ධාරෙථාවණ්ණනා 

යනතො යත් තනකො ච විපානකො නහොති, යස් මඤ ්ච ඨානන විපච් චති, තං 

දස් නසතුං විපාකුද් ධාරකථා ආරද් ධා. එත්කථවාති එකාය නචතනාය කම් නම 

ආයූහිනතනයව. දුනහතුකපටිසන් ධිවනසන ද් වාදසකමග් නගොපි නහොති, 

ද් වාදසකප් පකානරොපීති අත් නථො. අනහතුකපටිසන් ධිවනසන අනහතුකට් ඨකම් පි. 
අසඞ් ොරිකසසඞ් ොරිකානං සසඞ් ොරිකඅසඞ් ොරිකවිපාකසඞ් කරං 

අනිච් ඡන් නතො දුතියත් නථනරො ‘‘ද්වාදසා’’තිආදිමාහ. පුරිමස් ස හි 

පච් චයනතොසසඞ් ොරිකඅසඞ් ොරිකභානවො, ඉතනරසං කම් මනතො. තතිනයො 

තිනහතුකනතො දුනහතුකම් පි අනිච් ඡන් නතො ‘‘දසා’’තිආදිමාහ. 

ඉමස ්මං විපාකුද් ධාරට් ඨානන කම් මපටිසන් ධිවවත් ථානත් ථං සාකෙෙපඤ්ෙං

ගණ්හිංසු. කම් මවනසන විපාකස් ස තංතංගුණනදොසුස් සදනිමත් තතං දස් නසතුං 

උස්සදකිත්ෙනං ගණ්හිංසු. කෙතුකිත්ෙනං ඉධ පඨමත් නථරස ්ස අධිප් පානයන 

වුත් තං. දුතියත් නථරවාදාදීසු විනසසං තත් ථ තත් නථව වක් ොම. ඤාණස් ස 
ජච් චන් ධාදිවිපත් තිනිමත් තපටිපක් ෙභාවනතො තිනහතුකං අතිදුබ් බලම් පි සමානං 

පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪන් තං දුනහතුකං ආකඩ් නඪයයාති ‘‘අකෙතුොන කෙොතී’’ති 

ආහ. යං පන පටිසම්භිදාමග්කග සුගතියං ජච් චන් ධබධිරාදිවිපත් තියා 
අනහතුකඋපපත් තිං වජ් නජත් වා ගතිසම් පත් තියා සනහතුනකොපපත් තිං 

දස් නසන් නතන ‘‘ගතිසම් පත් තියා ඤාණසම් පයුත් නත කතනමසං අට් ඨන් නං 

නහතූනං පච් චයා උපපත් ති නහොති’’ච් නචව (පටි. ම. 1.232) වුත් තං. නතන 
ඤාණවිප් පයුත් නතන කම් මුනා ඤාණසම් පයුත් තපටිසන් ධි න නහොතීති දීපිතං 

නහොති. අඤ ්ඤථා ‘‘සත් තන් නං නහතූනං පච් චයා උපපත් ති නහොතී’’ති ඉදම් පි 

වුච් නචයය. තථා හි ‘‘ගතිසම් පත් තියා ඤාණසම් පයුත් නත කතනමසං අට් ඨන් නං 

නහතූනං පච් චයා උපපත් ති නහොති? කුසලස ්ස කම් මස ්ස ජවනක් ෙනණ තනයො 

නහතූ කුසලා තස් මං ෙනණ ජාතනචතනාය සහජාතපච් චයා නහොන් ති. නතන 
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වුච් චති කුසලමූලපච් චයාපි සඞ් ොරා. නිකන් තික් ෙනණ ද් නව නහතූ අකුසලා 

තස් මං ෙනණ ජාතනචතනාය සහජාතපච් චයා නහොන් ති. නතන වුච් චති 

අකුසලමූලපච් චයාපි සඞ් ොරා. පටිසන් ධික් ෙනණ තනයො නහතූ අබයාකතා 

තස් මං ෙනණ ජාතනචතනාය සහජාතපච් චයා නහොන් ති. නතන වුච් චති 

නාමරූපපච් චයාපි විඤ් ඤාණං, විඤ ්ඤාණපච් චයාපි නාමරූප’’න් ති විස් සජ් ජිතං 

ඤාණසම් පයුත් නතොපපත් තියං. 

එවං ඤාණවිප් පයුත් තනතො ඤාණසම් පයුත් තුපපත් තියා ච විජ් ජමානාය 

‘‘ගතිසම් පත් තියා ඤාණසම් පයුත් නත කතනමසං සත් තන් නං නහතූනං පච් චයා 

උපපත් ති නහොති? කුසලස් ස කම් මස් ස ජවනක් ෙනණ ද් නව නහතූ කුසලා’’ති 

වත් වා අඤ් ඤත් ථ ච පුබ් නබ වුත් තනනයනනව සක් කා විස් සජ් ජනං කාතුන් ති. 

යථා පන ‘‘ඤාණසම් පයුත් නත සත් තන් නං නහතූනං පච් චයා’’ති අවචනනතො 

ඤාණවිප් පයුත් තනතො ඤාණසම් පයුත් තා පටිසන් ධි න නහොති, එවං 

‘‘ගතිසම් පත් තියා ඤාණවිප් පයුත් නත ඡන් නං නහතූනං පච් චයා උපපත් ති 

නහොති’’ච් නචව (පටි. ම. 1.233) වත් වා ‘‘සත් තන් නං නහතූනං පච් චයා’’ති 
අවචනනතො ඤාණසම් පයුත් තනතො ඤාණවිප් පයුත් තාපි පටිසන් ධි න නහොතීති 

ආපන් නං. එත් ථාපි හි න න සක් කා කම් මනිකන් තික් ෙනණසු තනයො ච ද් නව ච 

නහතූ නයොනජත් වා පටිසන් ධික් ෙනණ ද් නව නයොනජතුන් ති. ඉමස් ස පන නථරස් ස 

අයමධිප් පානයො සියා ‘‘කම් මසරික් ෙකවිපාකදස් සනවනසන ඉධ පානඨො 

සාවනසනසො කථිනතො’’ති. ‘‘ඤාණසම් පයුත් නත අට් ඨන් නං නහතූනං පච් චයා’’ති 

එත් ථාපි පාඨස් ස සාවනසසතාපත් තීති නච? න, දුබ් බලස ්ස දුනහතුකකම් මස් ස 

ඤාණසම් පයුත් තවිපාකදානන අසමත් ථත් තා. තිනහතුකස් ස පන 

අනහතුකවිපච් චනන විය දුනහතුකවිපච් චනනපි නත් ථි සමත් ථතාවිඝානතොති. 

ආරම්මකණන කවදනා පරිවත්කෙෙබ්ොති සන් තීරණතදාරම් මනණ සන් ධාය 

වුත් තං. විභාගග් ගහණසමත් ථතාභාවනතො හි චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි 

ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් නතසු උනපක් ොසහගතානනව නහොන් ති, කායවිඤ් ඤාණඤ් ච 

සුෙසහගතනමව පටිඝට් ටනාවිනසනසනාති. 

විනසසවතා කානලන තදාරම් මණපච් චයසබ් බජවනවතා විපාකප් පවත් තිං 

දස් නසතුං ‘‘සංවරාසංවකර…කප.… උපගෙස්සා’’ති වුත් තං අඤ ්ඤකානල 

පඤ ්චවිඤ ්ඤාණාදිපරිපුණ් ණවිපාකප් පවත් තිඅභාවා. ෙක්ෙටෙ…කප.… 

භවඞ්කගොෙරණන් ති එනතන ඉදං දස් නසති – නකදානර පූනරත් වා 
නදීපනවසනමග් ගභූතං මාතිකං අප් පවිසිත් වා කක් කටකමග් ගාදිනා අමග් නගන 
නදීඔතරණං විය චිත් තස් ස ජවිත් වා භවඞ් ගප් පනවසනමග් ගභූනත තදාරම් මනණ 

අනුප් පන් නන මග් නගන විනා භවඞ් නගොතරණන් ති. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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එනතසු තීසු නමොඝවානරසු දුතිනයො උපපරික් ඛිත් වා ගනහතබ් නබො. යදි හි 

අනුනලොනම නවදනාත් තිනක පටිච් චවාරාදීසු ‘‘ආනසවනපච් චයා න මග් නග 

ද් නව’’ති ‘‘න මග් ගපච් චයා ආනසවනන ද් නව’’ති ච වුත් තං සියා, නසොපි 

නමොඝවානරො ලබ් නභයය. යදි පන නවොට් ඨබ් බනම් පි ආනසවනපච් චනයො සියා, 

කුසලාකුසලානම් පි සියා. න හි ආනසවනපච් චයං ලද් ධුං යුත් තස් ස 

ආනසවනපච් චයභාවී ධම් නමො ආනසවනපච් චනයොති අවුත් නතො අත් ථි. 

නවොට් ඨබ් බනස් ස පන කුසලාකුසලානං ආනසවනපච් චයභානවො අවුත් නතො. 

‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසනලො ධම් නමො උප් පජ් ජති නානසවනපච් චයා. 

අකුසලං ධම් මං…නප.… නානසවනපච් චයා’’ති (පට් ඨා. 1.1.93) වචනනතො 

පටික් ඛිත් නතොව. අථාපි සියා ‘‘අසමානනවදනානං වනසන එවං වුත් ත’’න් ති, 

එවමපි යථා ‘‘ආවජ් ජනා කුසලානං ෙන් ධානං අකුසලානං ෙන් ධානං 

අනන් තරපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 1.1.417) වුත් තං, එවං 

‘‘ආනසවනපච් චනයන පච් චනයොති’’පි වත් තබ් බං සියා, ජාතිනභදා න වුත් තන් ති 

නච? භූමභින් නස ්ස කාමාවචරස් ස රූපාවචරාදීනං ආනසවනපච් චයභානවො විය 

ජාතිභින් නස ්සපි භනවයයාති වත් තබ් නබො එව සියා. අභින් නජාතිකස් ස ච වනසන 

යථා ‘‘ආවජ් ජනා සනහතුකානං ෙන් ධානං අනන් තරපච් චනයන පච් චනයො’’ති 

වුත් තං, එවං ‘‘ආනසවනපච් චනයන පච් චනයො’’තිපි වත් තබ් බං සියා, න තු 

වුත් තං. තස් මා නවදනාත් තිනකපි සඞ් ඛිත් තාය ගණනාය ‘‘ආනසවනපච් චයා න 

මග් නග එකං, න මග් ගපච් චයා ආනසවනන එක’’න් ති එවං ගණනාය 
නිද් ධාරියමානාය නවොට් ඨබ් බනස ්ස ආනසවනපච් චයත් තස් ස අභාවා 

යථාවුත් තප් පකානරො දුතිනයො නමොඝවානරො වීමංසිතබ් නබො. 

නවොට් ඨබ් බනං පන වීථිවිපාකසන් තතියා ආවට් ටනනතො ආවජ් ජනා, තනතො 

විසදිසස් ස ජවනස් ස කරණනතො මනසිකානරො ච. එවඤ් ච කත් වා පට් ඨානන 

‘‘නවොට් ඨබ් බනං කුසලානං ෙන් ධානං අනන් තරපච් චනයන පච් චනයො’’තිආදි න 

වුත් තං, ‘‘ආවජ් ජනා’’ඉච් නචව වුත් තං. තස් මා නවොට් ඨබ් බනනතො චතුන් නං වා 
පඤ ්චන් නං වා ජවනානං ආරම් මණපුනරජාතං භවිතුං අසක් නකොන් තං 

රූපාදිආවජ් ජනාදීනං පච් චනයො භවිතුං න සක් නකොති, අයනමතස් ස සභානවොති 

ජවනාපාරිපූරියා දුතිනයො නමොඝවානරො දස් නසතුං යුත් නතො සියා, අයම් පි 

අට් ඨකථායං අනාගතත් තා සුට් ඨු විචානරතබ් නබො. භවඞ් ගස් ස 

ජවනානුබන් ධනභූතත් තා ‘‘ෙදාරම්මණං භවඞ්ග’’න් ති වුත් තං. පට් ඨානන 

(පට් ඨා. 3.1.102) ච වුත් තං ‘‘සනහතුකං භවඞ් ගං අනහතුකස් ස භවඞ් ගස ්ස 

අනන් තරපච් චනයන පච් චනයො’’ති, ‘‘අනහතුකං භවඞ් ගං සනහතුකස් ස 

භවඞ් ගස් ස අනන් තරපච් චනයන පච් චනයො’’ති ච. කුසලාකුසලානං 

සුෙදුක් ෙවිපාකමත් නතො විපානකො න ඉට් ඨානිට් ඨානං විභාගං කනරොති, ජවනං 
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පටුන 

පන රජ් ජනවිරජ් ජනාදිවනසන ඉට් ඨානිට් ඨවිභාගං කනරොතීති ‘‘ආරම්මණරසං 

ජවනකමවඅනුභවතී’’ති වුත් තං. 

අවිජ් ජමානන කාරනක කථං ආවජ් ජනාදිභානවන පවත් ති නහොතීති තං 

දස් නසතුං පඤ්චවිධං නියාමං නාම ගණ්හිංසු. නියානමො ච ධම් මානං 

සභාවකිච් චපච් චයභාවවිනසනසොව. ෙංෙංසදිසඵලදානන් ති තස් ස තස් ස 

අත් තනනො අනුරූපඵලස් ස දානං. සදිසවිපාෙදානන් ති ච අනුරූපවිපාකදානන් ති 

අත් නථො. ඉදං වත්ථුන් ති එකවචනනිද් නදනසො එකගාථාවත් ථුභානවන කනතො. 

ජගතිප්පකදකසොති යථාවුත් තනතො අඤ ්නඤොපි නලොකප් පනදනසො. 

කාලගතිඋපධිපනයොගපටිබාළ් හඤ ්හි පාපං න විපච් නචයය, න 

පනදසපටිබාළ් හන් ති. සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණපදට් ඨානපටිසන් ධියාදිධම් මානං 

නියානමො දසසහස් සිකම් පනපච් චයභානවො ධම්මනියාකමො. අයං ඉධ

අධිප්කපකෙොති එනතන නියාමවනසන ආවජ් ජනාදිභානවො, න කාරකවනසනාති 

එතමත් ථං දස් නසති. 

ඉමස්මිං ඨාකනති නසොළසවිපාකකථාඨානන. ද් වාදසහි වානහතබ් බා 
නාළියන් නතොපමා න ද් වාදසන් නං චිත් තානං එකස් මං ද් වානර එකාරම් මනණ 

සහ කිච් චකරණවනසන වුත් තා, අථ නෙො ද් වාදසන් නං එකස් මං ද් වානර 

සකිච් චකරණමත් තවනසන. අනහතුකපටිසන් ධිජනකසදිසජවනානන් තරං 

අනහතුකතදාරම් මණං දස් නසන් නතො ‘‘චතුන්නං පන දුකෙතුෙකුසලචිත්ොනං 

අඤ්ඤෙරජවනස්ස…කප.… පතිට්ඨාතී’’ති ආහ. අනහතුකපටිසන් ධිකස ්ස පන 

තිනහතුකජවනන ජවිනත පටිසන් ධිදායනකන කම් නමන අනහතුකස් ස 

තදාරම් මණස ්ස නිබ් බත් ති න පටිනසධිතා. එවං දුනහතුකපටිසන් ධිකස ්සපි 

තිනහතුකානන් තරං දුනහතුකතදාරම් මණං අප් පටිසිද් ධං දට් ඨබ් බං. 
පරිපුණ් ණවිපාකස ්ස ච පටිසන් ධිජනකකම් මස ්ස වනසනායං විපාකවිභාවනා 
තස් සා මුෙනිදස් සනමත් තනමවාති පවත් තිවිපාකස ්ස ච එකස් ස 

තිනහතුකාදිකම් මස් ස නසොළසවිපාකචිත් තාදීනි වුත් තනනයන නයොනජතබ් බානි. 
තස් මා නයන නකනචි කම් මුනා එනකන අනනකං තදාරම් මණං පවත් තමානං 

කම් මවිනසසාභාවා නයසං තං අනුබන් ධභූතං, නතසං ජවනසඞ් ොතානං 
පච් චයානං විනසනසන විසිට් ඨං නහොතීති ජවනනනායං තදාරම් මණනියානමො 

වුත් නතො, න නානාකම් මුනා නිබ් බත් තමානස් ස වනසන. එවඤ් ච කත් වා 

පට් ඨානන (පට් ඨා. 3.1.98) ‘‘සනහතුනක ෙන් නධ අනිච් චනතො දුක් ෙනතො 

අනත් තනතො විපස ්සති. කුසලාකුසනල නිරුද් නධ අනහතුනකො විපානකො 

තදාරම් මණතා උප් පජ් ජතී’’ති ඤාණානන් තරං අනහතුකතදාරම් මණං, 

‘‘කුසලාකුසනල නිරුද් නධ සනහතුනකො විපානකො තදාරම් මණතා උප් පජ් ජතී’’ති 
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අකුසලානන් තරඤ් ච සනහතුකතදාරම් මණං වුත් තං, න ච ‘‘තං එනතන නථනරන 

අදස් සිත’’න් ති කත් වා තස් ස පටිනසනධො කනතො නහොතීති. 

යං පනජවකනන…කප.… ෙංකුසලං සන්ධායවුත්ෙන් ති ඉදං කුසලස් ස 

විය අකුසලස ්ස සදිනසො විපානකො නත් ථීති කත් වා වුත් තං. 
සසඞ් ොරිකාසඞ් ොරිකනියමනං පන සන් ධාය තස් මං වුත් නත අකුසනලපි න තං 

න යුජ් ජතීති. අට්ඨානකමෙන් ති ඉදං නියමතාදිවනසන නයොනිනසො අනයොනිනසො 
වා ආවට් ටිනත අනයොනිනසො නයොනිනසො වා වවත් ථාපනස් ස අභාවං සන් ධාය 

වුත් තං. 

පටිසිද්ධන් ති අවචනනමව පටිනසනධොති කත් වා වුත් තං. 
කාමතණ් හානිබ් බත් නතන කම් මුනා මහග් ගතනලොකුත් තරානුභවනවිපානකො න 

නහොතීති තත් ථ තදාරම් මණාභානවො නවදිතබ් නබො. ආපාථගනත විසනය 

තන් නින් නං භවඞ් ගං ආවජ් ජනං උප් පානදතීති ආවජ් ජනං විසනය නින්නත්ො 

උප් පජ් ජති. භවඞ් ගං පන සබ් බදා සවිසනය නින් නනමවාති 
විසයන් තරවිඤ් ඤාණස් ස පච් චනයො හුත් වාපි තදභාවා විනා ආවජ් ජනනන 

සවිසනය නින් නත් තාව උප් පජ් ජති. චිණ්ණත්ොති ආවජ් ජනනන විනා බහුලං 

උප් පන් නපුබ් බත් තා. සමුදාචාරත්ොති ආපාථගනත විසනය පටිසන් ධිවිසනය ච 

බහුලං උප් පාදිතපුබ් බත් තා. චිණ්ණත්ොති වා පුග් ගනලන ආනසවිතභානවො 

වුත් නතො. සමුදාචාරත්ොති සයං බහුලං පවත් තභානවො. නිකරොධස්ස

අනන්ෙරපච්චයං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායෙනන් ති ඉදං තදනන් තරනමව 

නිනරොධඵුසනං සන් ධාය වුත් තං, න අරූපක් ෙන් ධානං විය නිනරොධස් ස 

අනන් තරපච් චයභාවං. නනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං පන කිඤ් චි පරිකම් නමන 

විනා උප් පජ් ජමානං නත් ථි. පරිකම් මාවජ් ජනනමව තස් ස ආවජ් ජනන් ති 

අඤ ්ඤස ්ස විය එතස ්සපි සාවජ් ජනතාය භවිතබ් බං. 

අයං පනනත් ථාධිප් පානයො දට් ඨබ් නබො – නනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස ්ස 
න නිනරොධස ්ස අනන් තරපච් චයභානව නින් නාදිතා අඤ් ඤත් ථ දිට් ඨා 

අතදත් ථපරිකම් මභානව ච උප් පත් තියා, අථ ච තං තස් ස අනන් තරපච් චනයො 

නහොති, තථා ච උප් පජ් ජති. එවං යථාවුත් තා මනනොවිඤ් ඤාණධාතු අසතිපි 

නිරාවජ් ජනුප් පත් තියං නින් නාදිභානව නිරාවජ් ජනා උප් පජ් ජතීති. එවඤ ්ච 

කත් වා ‘‘අරියමග්ගචිත්ෙං මග්ගානන්ෙරානිඵලචිත්ොනී’’ති ඉදං වුත් තං. යදි හි 

නිබ් බානාරම් මණාවජ් ජනාභාවං සන් ධානයතං වුත් තං සියා, නගොත්රභුනවොදානානි 

නිදස ්සනානි සියුං නතනහව එනතසං නිරාවජ් ජනතාසිද් ධිනතො. 

ඵලසමාපත් තිකානල ච ‘‘පරිත් තාරම් මණං මහග් ගතාරම් මණං අනුනලොමං 

ඵලසමාපත් තියා අනන් තරපච් චනයන පච් චනයො’’ති වචනනතො 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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සමානාරම් මණාවජ් ජනරහිතත් තා ‘‘මග් ගානන් තරානි ඵලචිත් තානී’’ති එවං 

ඵලසමාපත් තිචිත් තානි න වජ් නජතබ් බානි සියුං, නගොත්රභුනවොදානානි පන යදිපි 

නිබ් බානන චිණ් ණානි සමුදාචාරානි ච න නහොන් ති, ආරම් මණන් තනර 

චිණ් ණසමුදාචාරානනව. ඵලසමාපත් තිචිත් තානි ච මග් ගවීථිනතො උද් ධං 

තදත් ථපරිකම් මසබ් භාවාති නතසං ගහණං න කතං, අනුනලොමානන් තරඤ් ච 

ඵලසමාපත් තිචිත් තං චිණ් ණං සමුදාචාරං, න 
නනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනානන් තරං මග් ගානන් තරස ්ස විය 

තදත් ථපරිකම් මාභාවාති ‘‘නිනරොධා වුට් ඨහන් තස ්සා’’ති තඤ් ච නිදස් සනං. 

ආරම්මකණනපනවිනා නුප්පජ්ජතීති ඉදං එතස් ස මහග් ගතාරම් මණත් තාභාවා 

පුච් ඡං කානරත් වා ආරම් මණනිද් ධාරණත් ථං වුත් තං. 

ෙත්ථාති විපාකකථායං. ජච් චන් ධපීඨසප් පිඋපමානිදස් සනං විපාකස් ස 

නිස ්සනයන විනා අප් පවත් තිදස ්සනත් ථං. විසයග්ගාකෙොති ඉදං චක් ොදීනං 

සවිසයග් ගහනණන චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිවිපාකස් ස දස ්සනත් ථං වුත් තං. 
උපනිස ්සයනතො චක් ොදීනං දස් සනාදිඅත් ථනතො ච තස් නසව විපාකස් ස 

දස් සනත් ථං ‘‘උපනිස්සයමත්ථකසො’’ති වුත් තං. ෙදයවත්ථුකමවාති යථා 
පුරිමචිත් තානි හදයවත් ථුනිස ්සිතානි ච පසාදවත් ථුඅනුගතානි ච 

අඤ ්ඤාරම් මණානි නහොන් ති, න එවං භවඞ් ගං, තං පනනතං 
වත් ථාරම් මණන් තරරහිතං නකවලං හදයවත් ථුනමව නිස් සාය පවත් තතීති වුත් තං 

නහොති. ෙදයරූපවත්ථුෙන් ති ඉධාපි අඤ් ඤවත් ථානුගතන් ති අධිප් පානයො 

නවදිතබ් නබො. මක් කටකස් ස හි සුත් තානරොහණං විය පසාදවත් ථුකං චිත් තං, 

සුත් නතන ගමනාදීනි විය තදනුගතානි නසසචිත් තානීති. 
සුත් තඝට් ටනමක් කටකචලනානි විය පසාදඝට් ටනභවඞ් ගචලනානි සහ 

නහොන් තීති දීපනනතො ‘‘එකෙෙං…කප.… ආගච්ඡතී’’තිපි දීනපති. 

භවඞ්ගස්ස ආවට්ටිෙොකලොති ඉදං නදොවාරිකසදිසානං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං පාදපරිමජ් ජකසදිසස් ස ආවජ් ජනස ්ස සඤ ්ඤාදානසදිනසො 

අනන් තරපච් චයභානවො එව භවඞ් ගාවට් ටනන් ති කත් වා වුත් තං. 
විපාකමනනොධාතුආදීනං අදිස් වාව සම් පටිච් ඡනාදිකරණං 
ගාළ ්හග් ගහණමත් තපුථුලචතුරස් සභාවවිජානනමත් තකහාපණභාවවිජානනමත් 

තකම් නමොපනයනමත් තසාමඤ් ඤවනසන වුත් තං, න ගාළ් හග් ගාහකාදීනං 
කහාපණදස ්සනස ්ස අභානවො තංසමානභානවො ච සම් පටිච් ඡනාදීනං 

අධිප් නපනතොති නවදිතබ් නබො. 

පණ්ඩරං එෙන් ති පණ් ඩරරූපදස් සනසාමඤ් ඤනතො චක් ඛුවිඤ් ඤාණනමව 

දස් සනකිච් චං සානධතීති දීපනං නවදිතබ් බං. එවං නසොතද් වාරාදීසුපි 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

නයොනජතබ් බං සවනාදිවනසන. සන් තාපනවනසන ගුළසීනලො ගුළප් පනයොජනනො 

වා කගොළියකෙො. උපනිස්සයකෙොති න උපනිස් සයපච් චයං සන් ධාය වුත් තං. 

යස් මං පන අසති නයො න නහොති, නසො ඉධ ‘‘උපනිස ්සනයො’’ති අධිප් නපනතො. 

ආකලොෙසන්නිස්සිෙන් ති ඉදම් පි ආනලොනක සති සබ් භාවං සන් ධාය වුත් තං, න 

උපනිස ්සයපච් චයතං. මන්දථාමගෙං නාම කිරියචිත් තස් ස පච් චයභාවං 

අනුපගන් ත් වා සයනමව පවත් තමානං. 

අසඞ්ඛාරිෙසසඞ්ඛාරිකෙසු කදොසං දිස්වාති න කම් මස් ස විරුද් ධසභානවන 

විපානකන භවිතබ් බන් ති අසඞ් ොරිකකම් මස ්ස සසඞ් ොරිකවිපානකසු, 

සසඞ් ොරිකකම් මස ්ස ච අසඞ් ොරිකවිපානකසු නදොසං දිස් වා. අනහතුකානං පන 
රූපාදීසු අභිනිපාතමත් තාදිකිච් චානං න සසඞ් ොරිකවිරුද් නධො සභානවොති 

අසඞ් ොරිකතා නත් ථි, අසඞ් ොරිකවිරුද් ධසභාවාභාවා නාපි සසඞ් ොරිකතාති 

උභයාවිනරොධා උභනයනපි නතසං නිබ් බත් තිං අනුජානාති. චිත්ෙනියාමන් ති 

තදාරම් මණනියාමං. කිරියකෙො පඤ්චාති ඉකමසං…කප.… පතිට්ඨාතීති 

කිරියජවනානන් තරඤ් ච තදාරම් මණං වුත් තං. පට් ඨානන (පට් ඨා. 1.3.94) පන 

‘‘කුසලාකුසනල නිරුද් නධ විපානකො තදාරම් මණතා උප් පජ් ජතී’’ති 

විපාකධම් මධම් මානනමව අනන් තරා තදාරම් මණං වුත් තං. කුසලත් තිනක ච 

‘‘නසක් ො වා පුථුජ් ජනා වා කුසලං අනිච් චනතො’’තිආදිනා (පට් ඨා. 1.1.406) 

කුසලාකුසලජවනනමව වත් වා තදනන් තරං තදාරම් මණං වුත් තං, න 

අබයාකතානන් තරං, න ච කත් ථචි කිරියානන් තරං තදාරම් මණස් ස වුත් තට් ඨානං 

දිස ්සති. විජ් ජමානන ච තස් මං අවචනන කාරණං නත් ථි, තස් මා 

උපපරික් ඛිතබ් නබො එනසො නථරවානදො. විප් ඵාරිකඤ් හි ජවනං නාවං විය 

නදීනසොනතො භවඞ් ගං අනුබන් ධතීති යුත් තං, න පන ඡළඞ් ගුනපක් ෙවනතො 

සන් තවුත් තිං කිරියජවනං පණ් ණපුටං විය නදීනසොනතොති. 

පිණ්ඩජවනං ජවතීති කුසලාකුසලකිරියජවනානි පිණ් නඩත් වා කථිතානීති 

තථා කථිතානි ජවනානි පිණ් ඩිතානි විය වුත් තානි, එකස ්මං වා තදාරම් මනණ 

පිණ් නඩත් වා දස් සිතානි හුත් වා ජවිතානනව වුත් තානි. ඉමඤ් ච පන පිණ් ඩජවනං 
වදන් නතන අකුසලනතො චත් තාරිනයව උනපක් ොසහගතානි ගනහත් වා 

ද් වාදසුනපක් ොසහගතජවනානි පිණ් ඩිතානි විය වුත් තානි. පට් ඨානන පන 

‘‘කුසලං අස් සානදති අභිනන් දති, තං ආරබ් භ රානගො උප් පජ් ජති. දිට් ඨි, 

විචිකිච් ඡා, උද් ධච් චං, නදොමනස් සං උප් පජ් ජති. අකුසනල නිරුද් නධ විපානකො 

තදාරම් මණතා උප් පජ් ජතී’’ති වුත් තත් තා ඉතරානි ද් නව ඉට් ඨාරම් මනණ 
පවත් තවිචිකිච් ඡුද් ධච් චසහගතානිපි කුසලවිපානක තදාරම් මනණ 

පිණ් නඩතබ් බානි සියුං. නතසං පන අනන් තරං අනහතුකවිපානකනනව 

තදාරම් මනණන භවිතබ් බං, නසො ච සන් තීරණභානවනනව ගහිනතොති අපුබ් බං 
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 124 

පටුන 

ගනහතබ් බං නත් ථි. අනහතුනක ච පිණ් නඩතබ් බං නාරහන් තීති අධිප් පානයන න 

පිණ් නඩතීති. 

තිකෙතුෙජවනාවසාකන පකනත්ථාති එතස් මං දුතියවානද 
තිනහතුකජවනාවසානන තිනහතුකතදාරම් මණං යුත් තන් ති දස් නසතුං යුත් තං 

වදති ජවනසමානත් තා, නාලබ් භමානත් තා අඤ් ඤස ්ස. පඨමත් නථනරන 

අකුසලානන් තරං වුත් තස් ස අනහතුකතදාරම් මණස ්ස, කුසලානන් තරං වුත් තස් ස 
ච සනහතුකතදාරම් මණස් ස අකුසලානන් තරං උප් පත් තිං වදන් තස් ස හි 
පටිසන් ධිජනකං තිනහතුකකම් මං දුනහතුකානහතුකං විපාකං ජනයන් තම් පි 
තිනහතුකජවනානන් තරං න ජනනතීති න එත් ථ කාරණං දිස් සතීති එවං යුත් තං 

ගනහතබ් බං අවුත් තම් පීති අධිප් පානයො. අථ වා තස් මං තස් මං නථරවානද නයන 

අධිප් පානයන සසඞ් ොරාසඞ් ොරවිධානාදි වුත් තං, තං නතනනව අධිප් පානයන 

යුත් තං ගනහතබ් බං, න අධිප් පායන් තරං අධිප් පායන් තනරන ආනලොනළතබ් බන් ති 

අත් නථො. කෙතුසදිසකමවාති ජනකකම් මනහතුසදිසනමව. මොපෙරකණ ආවි

භවිස්සතීති මහාපකරනණ ආගතපාළියා පාකටං උප් පත් තිවිධානං ආවි 

භවිස ්සතීති අධිප් පානයන වදති. 

කාමාවචරකුසලවිපාකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපාවචරාරූපාවචරවිපාෙෙථාවණ්ණනා 

499. අනන්ෙරාකයනාති පරිහානිපච් චයවිරනහන. පටිපදාදිකභකදොති 

පටිපදාරම් මණනභනදො. තථා හි දුක් ෙපටිපදං දන් ධාභිඤ් ඤං ඣානං 

උප් පානදත් වා පුනප් පුනං සමාපජ් ජන් තස ්ස තං ඣානං තංපටිපදනමව නහොති. 
එතස ්මං අපරිහීනන තස් ස විපානකො නිබ් බත් තමානනො තප් පටිපනදොව භවිතුං 

අරහතීති. ඡන් දාධිපනතයයාදිභානවො පන තස් මං ෙනණ විජ් ජමානානං ඡන් දාදීනං 

අධිපතිපච් චයභානවන නහොති, න ආගමනවනසන. තථා හි එකනමව ඣානං 

නානාක් ෙනණසු නානාධිපනතයයං නහොති. චතුත් ථජ් ඣානස් නසව හි 

චතුරිද් ධිපාදභානවන භාවනා නහොති, තස් මා විපාකස් ස ආගමනවනසන 

ඡන් දාධිපනතයයාදිතා න වුත් තා. 

රූපාවචරාරූපාවචරවිපාකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කලොකුත්ෙරවිපාෙෙථාවණ්ණනා 

505. යථා වට් ටං ආචිනති, තථා තණ් හාදීහි අභිසඞ් ෙතං නලොකියකම් මං 

උපචිෙන් ති වුච් චති. නලොකුත් තරං පන එවං න නහොතීති තථා න වුත් තං. 

සුද්ධාගමනවකසනාති අනිමත් තාප් පණිහිතනාමදායනකහි සගුණාරම් මනණහි 

විජ් ජමානනහිපි ඵලස් ස සුඤ් ඤතනාමදානදීපනන අග් ගහිතභානවනනව 
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අනවොමස් නසනාති අත් නථො. ආගමනනතො සුඤ් ඤතාප් පණිහිතනාමවනතො 
මග් ගස් ස ආගමනීයට් ඨානන ඨත් වා අත් තනනො ඵලස් ස නාමත් තයදානං 

නයොජිතං, ඉතරස ්සපි පන තනථව නයොනජතබ් බං. නයමත් තදස් සනඤ ්නහතං. 
සගුණාරම් මනණහි පන නාමත් තයවනතො අනිච් චානුපස ්සනානන් තරස ්සපි 
මග් ගස් ස ආගමනීයට් ඨානන ඨත් වා අත් තනනො ඵලස් ස නාමත් තයදානං න 

නිවාරිතන් ති. වළඤ් ජනකඵලසමාපත් තියා ච විපස් සනාගමනවනසන 

නාමලානභ මග් ගස් ස විය අනිමත් තනාමලානභො න සියා. යථා පන 
මග් ගානන් තරස ්ස විය වළඤ් ජනකඵලසමාපත් තියාපි ඣානපටිපදානභනදො 

නහොති, එවං සුඤ් ඤතාදිනාමලානභ සති අනිමත් තනාමඤ් ච ලභතීති. 

අවූපසන්ොයාති ඉදං නකනචි අඤ් නඤන අනන් තරිතත් තා තාදිසාය එව 

සද් ධාය…නප.… පඤ් ඤාය ච අනන් තරපච් චයභාවං සන් ධාය වුත් තං. නතන 
ඡන් දාදනයොපි අත් තනනො අනන් තරසදිසානං ඡන් දාදීනං උප් පාදකා අධිපතිභූතා 

අධිපතිභූනත එව උප් පානදන් තීති ඉමමත් ථං දීනපති. 

555. කිනලසසමුච් නඡදකස් ස මග් ගස් ස සම් මාදිට් ඨිආදිකස ්ස 
නියයානිකසභාවස් ස ඵනලනපි පටිප් පස ්සද් ධකිනලනසන නියයානසභානවනනව 

භවිතබ් බං, තස් මා ඵනලපි ‘‘මග්ගඞ්ගංමග්ගපරියාපන්න’’න් ති වුත් තං. එවඤ ්ච 
කත් වා මග් ගවිභඞ් නග ඵනලසු ච අට් ඨඞ් ගිනකො පඤ් චඞ් ගිනකො ච මග් නගො 

උද් ධනටො, එවං නබොජ් ඣඞ් ගාපීති. මග්ගංඋපාදායාති මග් ගසදිසතාය මග් නගොති 

ඉමමත් ථං සන් ධායාහ. 

නලොකුත් තරවිපාකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අකුසලවිපාෙෙථාවණ්ණනා 

556. ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් නතසු විය න අනිට් ඨඅනිට් ඨමජ් ඣත් නතසු 

සන් තීරණවිනසනසො අත් ථි, අනිට් ඨාරම් මණනමව පන අධිමත් තං මන් දඤ ්ච එවං 

ද් විධා වුත් තං. 

අකුසලවිපාකකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කිරියාෙයාෙෙං 

මකනොධාතුචිත්ෙවණ්ණනා 

566. වාෙපුප්ඵන් ති නමොඝපුප් ඵං. තං අච් ඡින් නනපි රුක් නෙ න ඵලති, 

ඡින් නරුක් ෙපුප් ඵං පන අච් ඡින් නන ඵනලයය. එවං අච් ඡින් නභවමූලස් සපි 

පවත් තමානං යං න ඵලති, තං වාතපුප් ඵසදිසං. ඉතරස ්නසව පන පවත් තමානං 

ඡින් නරුක් ෙපුප් ඵසදිසං. තඤ් හි අච් ඡින් නන භවමූනල ඵනලයයාති. 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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කිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුචිත්ෙවණ්ණනා 

568. කලොලුප්පෙණ්ොපහීනාති ඉමස් ස චිත් තස ්ස පච් චයභූතා පුරිමා පවත් ති 

දස් සිතා. ඉදං පන චිත් තං විචාරණපඤ් ඤාරහිතන් ති නකවලං නසොමනස් සමත් තං 

උප් පානදන් තස ්ස නහොතීති. එවං නචතියපූජාදීසුපි දට් ඨබ් බං. වත්ෙං 

ෙකරොන්කෙොති ඉදං වත් තං කනරොන් තස් ස නඵොට් ඨබ් බාරම් මනණ 

කායද් වාරචිත් තප් පවත් තිං සන් ධාය වුත් තං. පඤ ්චද් වාරානුගතං හුත් වා 
ලබ් භමානං සන් ධාය පඤ් චද් වානර එව වා 
නලොලුප් පතණ් හාපහානාදිපච් චනවක් ෙණනහතුභූතං ඉදනමව පවත් තිං සන් ධාය 

තත් ථ තත් ථ ‘‘ඉමිනා චිත්කෙන කසොමනස්සිකෙො කෙොතී’’ති වුත් තන් ති ‘‘එවං

ොව පඤ්චද්වාකර ලබ්භතී’’ති ආහ. අතීතංසාදීසු අප් පටිහතං ඤාණං වත් වා 

‘‘ඉනමහි තීහි ධම් නමහි සමන් නාගතස් ස බුද් ධස් ස භගවනතො සබ් බං කායකම් මං 

ඤාණානුපරිවත් තී’’තිආදිවචනනතො (මහානි. 156 අත් ථනතො සමානං) 

‘‘භගවනතො ඉදං උප් පජ් ජතී’’ති වුත් තවචනං විචානරතබ් බං. අනහතුකස් ස 

මූලාභානවන සුප් පතිට් ඨිතතා නත් ථීති බලභානවො අපරිපුණ් නණො, තස් මා 

උද් නදසවානර ‘‘සමාධිබලං නහොති, වීරියබලං නහොතී’’ති න වුත් තං. තනතො එව 

හි අනහතුකානං සඞ් ගහවානර ඣානඞ් ගානි ච න උද් ධටානි. නතනනව 

ඉමස ්මම් පි අනහතුකද් වනය බලානි අනුද් නදසාසඞ් ගහිතානි. යස ්මා පන වීරියස් ස 

විජ් ජමානත් තා නසසානහතුනකහි බලවං, යස් මා ච එත් ථ විතක් කාදීනං 

ඣානපච් චයමත් තතා විය සමාධිවීරියානං බලමත් තතා අත් ථි, තස් මා 

නිද් නදසවානර ‘‘සමාධිබලං වීරියබල’’න් ති වත් වා ඨපිතං. යස් මා පන නනව 

කුසලං නාකුසලං, තස් මා සම් මාසමාධි මච් ඡාසමාධීති, සම් මාවායානමො 

මච් ඡාවායානමොති ච න වුත් තන් ති අධිප් පානයො. එවං සති මහාකිරියචිත් නතසු ච 

එතං න වත් තබ් බං සියා, වුත් තඤ් ච, තස් මා සම් මා, මච් ඡා වා 
නියයානිකසභාවාභාවනතො මග් ගපච් චයභාවං අප් පත් තා සමාධිවායාමා ඉධ තථා 

න වුත් තාති දට් ඨබ් බා. 

574. ඉන් ද්රියපනරොපරියත් තආසයානුසයසබ් බඤ ්ඤුතානාවරණඤාණානි 
ඉමස ්සානන් තරං උප් පජ් ජමානානි 

යමකපාටිහාරියමහාකරුණාසමාපත් තිඤාණානි ච ඉමස් ස අනන් තරං 
උප් පන් නපරිකම් මානන් තරානි ඉමනා ආවජ් ජිතාරම් මනණනයව පවත් තන් තීති 

ආහ ‘‘ඡ…කප.… ගණ්ෙන්තී’’ති. මහාවිසයත් තා මහාගනජො විය මහන් තන් ති 

මොගජං. 

රූපාවචරාරූපාවචරකිරියචිත්ෙවණ්ණනා 
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577. ඉදානි යානි කිරියානි ජාතානි, තානි නවදිතබ් බානීති එවං නයොජනා 

කාතබ් බා. අත්ෙභාකවොති පඤ් චක් ෙන් ධා වුච් චන් ති. 

චිත් තුප් පාදකණ් ඩවණ් ණනා නිට් ඨිතා.
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2. රූපෙණ්ඩං 

උද් නදසවණ් ණනා 
ඉදානි රූපමබයාකතං භානජතබ් බං, තඤ් ච නකනචි සමයවවත් ථානං කත් වා 

න සක් කා භානජතුං. න හි රූපස් ස චිත් තුප් පානදන සමයවවත් ථානං සක් කා 

කාතුං අචිත් තසමුට් ඨානසබ් භාවනතො, චිත් තසමුට් ඨානස් ස ච 
අනනකචිත් තසමුට් ඨානතාය රූපසමුට් ඨාපකචිත් තානඤ් ච නකසඤ් චි කත් ථචි 

අසමුට් ඨාපනතාය වවත් ථානාභාවනතො, විඤ ්ඤත් තිද් වයවජ් ජිතස් ස රූපස් ස 

අචිත් තසහභුභාවනතො ච, න ච රූපානං උපසම් පජ් ජ විහරනණන 
සමයවවත් ථානං යුජ් ජති මහග් ගතප් පමාණානං ඣානානං විය රූපානං 

උපසම් පජ් ජ විහාතබ් බතාභාවා, උපාදාරූනපහි ච න යුජ් ජති නතසං 

සහජාතාදිපච් චයභානවන අප් පවත් තනනතො, නාපි මහාභූනතහි යුජ් ජති නකසඤ් චි 
මහාභූතානං නකහිචි උපාදාරූනපහි විනා පවත් තිනතො අසමානකාලානඤ් ච 

සබ් භාවනතො. න හි ‘‘යස් මං සමනය පථවීධාතු උප් පන් නා නහොති, තස් මං සමනය 

චක් ොයතනං නහොතී’’ති සක් කා වත් තුං නසොතාදිනිස් සයභූතාය පථවියා 

චිත් තාදිසමුට් ඨානාය ච සහ චක් ොයතනස් ස අභාවා. එවං නසොතායතනාදීසුපි 

නයොනජතබ් බං. 

මහාභූනතහි අසමානකාලානි විඤ් ඤත් තිඋපචයාදීනිපි තස් මං සමනය 

නහොන් තීති න සක් කා වත් තුන් ති. එකස ්මඤ ්ච කානල අනනකානි 

කලාපසහස ්සානි උප් පජ් ජන් ති පවත් තන් ති ච, න අරූපධම් මානං විය රූපානං 

කලාපද් වයසහාභානවො අත් ථි. එකස ්මඤ ්ච කලානප වත් තමානන එව අඤ් ඤස ්ස 

නිනරොනධො, අඤ ්ඤස් ස චුප් පත් ති නහොතීති සබ් බථා රූපාබයාකතං 

සමයවවත් ථානං කත් වා න සක් කා විභජිතුං. එකකාදීහි පන නනයහි න 
නහතුආදිනා සභානවන විභජිතුං සක් කාති තථා විභජනත් ථං චිත් තුප් පාදකණ් නඩ 
තාව අවිභත් තං අබයාකතං අත් ථීති දස් නසතුං සමයවවත් ථානනන විනා 
අබයාකතස් ස සභාවනතොනයව නිද් නදනස එකනදසං නිද් දිසිත් වා 
නිගමනකරණස් ස අනුපපත් තිනතො ච විභත් තඤ් ච අවිභත් තඤ් ච සබ් බං 

සඞ් ගණ් හන් නතො ආහ ‘‘කතනම ධම් මා අබයාකතා? කුසලා…නප.… අසඞ් ෙතා 

ච ධාතු. ඉනම ධම් මා අබයාකතා’’ති. අවිභත් නත හි විභජිතබ් නබ දස් සිනත 

විභජනං යුත් තං ඤාතුං ඉච් ඡාය උප් පාදිතායාති. එත් ථ පන 

විපාකකිරියාබයාකතං විභත් තත් තා න විභජිතබ් බං, අසඞ් ෙතා ච ධාතු 

නභදාභාවනතො. යං පනනත් ථ නභදයුත් තත් තා අවිභත් තත් තා ච විභජිතබ් බං, තං 

විභජන් නතො ආහ ‘‘ෙත්ථ ෙෙමං සබ්ෙං රූප’’න් තිආදි. අයනමත් ථ 

පාළිනයොජනා. 
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පටුන 

නයං දස්කසත්වාති එත් ථ නහට් ඨා ගහණනමව නයදස් සනං. තං විපානකසු 

කත් වා විඤ ්ඤාතත් තා කිරියාබයාකනතසු නිස් සට් ඨං. කාමාවචරාදිභානවන 

වත් තබ් බස් ස කිරියාබයාකතස ්ස වා දස් සනං, තං කත් වා කාමාවචරාතිආදිකං 

ගනහත් වා වුත් තත් තා නිස් සට් ඨං. පඤ්චවීසති රූපානීති පාළියං වුත් තානි 

දසායතනානි පඤ් චදස ච සුඛුමරූපානි, උපචයසන් තතිනයො වා එකන් ති කත් වා 

හදයවත් ථුඤ ්ච. ඡන්නවුතීති චක් ොදිදසකා සත් ත උතුසමුට් ඨානාදනයො තනයො 

අට් ඨකා උතුචිත් තජා ද් නව සද් දා ච. කලාපභානවන පවත් තරූපරූපානි 

‘‘රූපනකොට් ඨාසා’’ති වුත් තානි රූපකලාපනකොට් ඨාසභාවනතො. කෙොට්ඨාසාති ච 

අංසා, අවයවාති අත් නථො. කෙොට්ඨන් ති වා සරීරං, තස් ස අංසා නකසාදනයො 

නකොට් ඨාසාති අඤ් නඤපි අවයවා නකොට් ඨාසා විය කෙොට්ඨාසා. නිබ්ොනං

නිප්පකදසකෙො ගහිෙන් ති 
නසොපාදිනසසනිරුපාදිනසසරාගක් ෙයාදිඅසඞ් ෙතාදිවචනීයභානවන භින් නං 

නිප් පනදසනතො ගහිතං. අත් ථනතො හි එකාව අසඞ් ෙතා ධාතූති. 

584. සබ්ෙන් ති සකලං චක් කවාළං. පරිමණ්ඩලං පරිමණ් ඩලසණ් ඨානං, 
පරික් නෙපනතො ඡත් තිංස සතසහස් සානි දස නචව සහස් සානි අඩ් ඪචතුත් ථානි ච 

නයොජනසතානි නහොන් තීති අත් නථො. එත් ථ ච වට් ටං ‘‘පරිමණ් ඩල’’න් ති වුත් තං. 

චත්ොරි නහුොනීති චත් තාලීස සහස් සානි. නගව්ෙයාති නගාති අව් හාතබ් බා 

නගසද් දනාමාති අත් නථො. 

නදවදානවාදීනං තිගාවුතාදිසරීරවනසන මහන් තානි පාතුභූතානි. තත් ථායං 

වචනත් නථො – භූතානි ජාතානි නිබ් බත් තානි මහන් තානි මොභූොනීති. 
අනනකච් ඡරියදස ්සනනන අනනකාභූතවිනසසදස් සනවනසන ච මායාකානරො 

මහන් නතො භූනතොති මොභූකෙො. යක් ොදනයො ජාතිවනසනනව මහන් තා භූතාති 

මොභූො. නිරුළ ්නහො වා අයං මහාභූතසද් නදො නතසු දට් ඨබ් නබො. පථවියාදනයො 

පන මහාභූතා විය මොභූො. භූතසද් දස් ස උභයලිඞ් ගත් තා නපුංසකතා කතා. 

මොපරිොරකෙොති එත් ථ වචනත් ථං වදන් නතො ආහ ‘‘මෙන්කෙහි භූොනි, 

මොපරිොරානි වා භූොනී’’ති. තත් ථ පච් ඡිමත් නථ පුරිමපනද උත් තරපදස් ස 

පරිහාරසද් දස් ස නලොපං කත් වා ‘‘මොභූොනී’’ති වුච් චන් ති. 

අච්චිමකෙොති අග් ගිස ්ස. නකොටිසතසහස් සං එකං කෙොටිසෙසෙස්කසෙං. 

චක්ෙවාළන් ති තං සබ් බං ආණාක් නෙත් තවනසන එකං කත් වා නවොහරන් ති. 

විලීයති ොනරොදනකන. විකීරතීති විද් ධංසති. උපාදින් නනකසු විකාරං 

දස් නසන් නතො ‘‘පත්ථද්කධො’’තිආදිමාහ. ෙට්ඨමුකඛන වාති වා-සද් නදො 

උපමත් නථො. යථා කට් ඨමුෙසප් නපන දට් නඨො පත් ථද් නධො නහොති, එවං 

පථවීධාතුප් පනකොනපන නසො කානයො කට් ඨමුනෙව නහොති, කට් ඨමුෙමුෙගනතො 

විය පත් ථද් නධො නහොතීති අත් නථො. අථ වා වා-සද් නදො එවසද් දස් සත් නථ. 
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‘‘පථවීධාතුප් පනකොනපනා’’ති එතස් ස ච පරනතො ආහරිත් වා නවදිතබ් නබො. 

තත්රායමත් නථො – ‘‘කට් ඨමුනෙන දට් නඨොපි කානයො පථවීධාතුප් පනකොනපනනව 

පත් ථද් නධො නහොති, තස් මා පථවීධාතුයා අවියුත් නතො නසො කානයො සබ් බදා 

කට් ඨමුෙමුෙගනතො විය නහොතී’’ති. අථ වා අනියමත් නථො වා-සද් නදො. 

තත්රායමත් නථො – ‘‘කට් ඨමුනෙන දට් නඨො කානයො පත් ථද් නධො නහොති වා න වා 

නහොති මන් තාගදවනසන, පථවීධාතුප් පනකොනපන පන මන් තාගදරහිනතො නසො 

කානයො කට් ඨමුෙමුෙගනතො විය නහොති එකන් තපත් ථද් නධො’’ති. පූතිකයොති 

කුථිනතො. මොවිොරානි භූොනීති මහාවිකාරානි ජාතානි, විජ් ජමානානීති වා 

අත් නථො. එත් ථ ච පුරිමපනද උත් තරපදස් ස විකාරසද් දස් ස නලොපං කත් වා 

‘‘මොභූොනී’’ති වුත් තානි. 

පථවීතිආදිනා සබ් බනලොකස ්ස පාකටානිපි විපල් ලාසං මුඤ් චිත් වා 
යථාසභාවනතො පරිග් ගය් හමානානි මහන් නතන වායානමන විනා න 

පරිග් ගය් හන් තීති පාකටානිපි දුවිඤ් නඤයයසභාවත් තා ‘‘මෙන්ොනී’’ති 

වුච් චන් ති. තානි හි සුවිඤ් නඤයයානි අමහන් තානීති ගනහත් වා ඨිනතො නතසං 

දුප් පරිග් ගහිතතං දිස් වා ‘‘අනහො මහන් තානි එතානී’’ති පජානාති. උපාදායාති 

එනතන විඤ ්ඤායමානා පච් ඡිමකාලකිරියා පවත් තීති කත් වා ‘‘පවත්ෙරූප’’න් ති 

වුත් තං. එවඤ ්හි ‘‘උපාදායා’’ති එනතන පටිච් චසමුප් පන් නතා වුත් තා නහොතීති. 

අථ වා උපාදායති නිස් සයතීති උපාදායං, උපාදායනමව රූපං උපාදායරූපං, 

අඤ ්ඤනිස ්සයස් ස එකන් තනිස ්සිතස ්ස රූපස් නසතං අධිවචනං. තං පන න 

සත් තස් ස, නාපි නවදනාදිනනො තදභානවපි භාවනතොති දස් නසතුං ‘‘චතුන්නං 

මොභූොන’’න් තිආදිමාහ. භවති හි නිස ්සයරූපානං සාමභානවොති. 

තිවිධරූපසඞ්ගෙවණ්ණනා 

585. පකිණ් ණකදුනකසු අජ් ඣත් තිකදුකං මුඤ ්චිත් වා අඤ් නඤො සබ් බදුනකහි 

තිකවනසන නයොජනං ගච් ඡන් නතො නත් ථි, විඤ ්ඤත් තිදුනකො ච නයොජනං න 
ගච් ඡතීති සබ් බදුකනයොගීසු ආදිභූතං අජ් ඣත් තිකදුකනමව ගනහත් වා නසනසහි 

සබ් බදුනකහි නයොනජත් වා තිකා වුත් තා. සක් කා හි එනතන නනයන 

අඤ ්නඤසම් පි දුකානං දුකන් තනරහි ලබ් භමානා තිකනයොජනා විඤ් ඤාතුන් ති. 

චතුබ්බිධාදිරූපසඞ්ගෙවණ්ණනා 

586. චතුක් නකසු එකන් තචිත් තසමුට් ඨානස ්ස විඤ් ඤත් තිද් වයභාවනතො 
විඤ ්ඤත් තිදුකාදීහි සමානගතිනකො චිත් තසමුට් ඨානදුනකොති නතන සහ 

උපාදාදුකස ්ස නයොජනාය ලබ් භමානනොපි චතුක් නකො න වුත් නතො, තථා 
සනිදස් සනදුකාදීනං නතන තස් ස ච ඔළාරිකදූරදුනකහි නයොජනාය ලබ් භමානා න 

වුත් තා, ධම් මානං වා සභාවකිච් චානි නබොනධතබ් බාකාරඤ් ච යාථාවනතො 
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ජානන් නතන භගවතා නතන අඤ් නඤසං තස් ස ච අඤ් නඤහි නයොජනා න කතාති 

කිං එත් ථ කාරණපරිනයසනාය, අද් ධා සා නයොජනා න කාතබ් බා, යනතො භගවතා 

න කතාති නවදිතබ් බා. අඤ ්නඤ පන පකිණ් ණකදුකා අඤ් නඤහි 

පකිණ් ණකදුනකහි නයොනජතුං යුත් තා, නතහි නයොජිතා එව. වත් ථුදුකාදීසු පන 
නසොතසම් ඵස් සාරම් මණදුකාදනයො වජ් නජත් වා අඤ් නඤහි 

ආරම් මණබාහිරායතනාදිලබ් භමානදුනකහි උපාදින් නකදුකස ්ස 

උපාදින් නුපාදානියදුකස් ස ච නයොජනාය චතුක් කා ලබ් භන් ති, 

චිත් තසමුට් ඨානදුකස ්ස ච සබ් බාරම් මණබාහිරායතනාදිලබ් භමානදුනකහි. 
අවනසනසහි පන නතසං අඤ් නඤසඤ් ච සබ් බවත් ථුදුකාදීහි නයොජනාය න 

ලබ් භන් තීති නවදිතබ් බා. 

උද් නදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපවිභත් ති 

එෙෙනිද්කදසවණ්ණනා 

594. අවිජ් ජමානවිභාගස් ස විභාගාභාවදස් සනනමව නිද්කදකසො 

නිච් ඡයකරණනතො, තස් මා ‘‘සබ් බං රූපං න නහතුනමවා’’තිආදිනා 

විභාගාභාවාවධාරනණන එව-සද් නදන නිද් නදසං කනරොති. කෙතුකෙතූති 

මූලනහතු, නහතුපච් චයනහතූති වා අයමත් නථො. මොභූොකෙතූති අයනමවත් නථො 

මොභූො පච්චකයොති එනතනපි වුත් නතොති. නහතුපච් චයසද් දානං සමානත් ථත් තා 

පච් චනයො එව නහතු පච්චයකෙතු. නයො ච රූපක් ෙන් ධස ්ස නහතු, නසො එව තස් ස 

පඤ ්ඤාපනාය නහතූති වුත් නතො තදභානව අභාවනතො. 

අතීොනාගෙපච්චුප්පන්නානං ෙම්මසමාදානානං ඨානකසො කෙතුකසො 

විපාෙන් ති එත් ථ විජ් ජමානනසුපි අඤ් නඤසු පච් චනයසු 
ඉට් ඨානිට් ඨවිපාකනියාමකත් තා උත් තමං පධානං කුසලාකුසලං 
ගතිඋපධිකආලපනයොගසම් පත් තිවිපත් තිට් ඨානනිප් ඵාදිතං 

ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණඤ් ච කම් මමව පධානත් තා ‘‘නහතූ’’ති වුත් තන් ති ඉමනා 

අධිප් පානයන කම් මාරම් මණානි ‘‘උත්ෙමකෙතූ’’ති වුත් තානි. වක් ෙති ච 

‘‘ගතිඋපධිකාලපනයොගා විපාකස ්ස ඨානං, කම් මං නහතූ’’ති. ඉධ පන කම් මමව 

උත් තමත් තා ආරම් මණම් පි නහතුවචනං අරහතීති ‘‘උත්ෙමකෙතූ’’ති වුත් තං. 

සඞ්ඛාරානන් ති පුඤ ්ඤාභිසඞ් ොරාදීනං අවිජ් ජා සාධාරණපච් චයත් තා ‘‘නහතූ’’ති 

වුත් තා. ඵරතීති ගච් ඡති පාපුණාති. පටික්කඛපනිද්කදකසොති ඉදං මාතිකාය 

ආගතපටික් නෙපවනසන වුත් තං. ඉධ පන මාතිකාය න නහතුපදාදිසඞ් ගහිතතා ච 

රූපස් ස වුත් තා තංතංසභාවත් තා, අවධාරිතතා ච අනඤ් ඤසභාවනතො. 

රූපීදුනක රූපීපදනමව ඉධ ‘‘රූප’’න් ති වුත් තං. නතන රූපීරූපපදානං 

එකත් ථතා සිද් ධා නහොති රුප් පනලක් ෙණයුත් තස ්නසව රූපීරූපභාවනතො. 
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පටුන 

උප්පන්නංඡහිවිඤ්ඤාකණහිවිඤ්කඤයයන් ති අරූපනතො විධුරං රූපස් ස සභාවං 

දස් නසති. න හි අරූපං උප් පන් නං ඡහි විඤ් ඤානණහි විඤ් නඤයයං යථා රූපං, 

නතන රූපං උප් පන් නං ඡහි විඤ් ඤානණහි විඤ් නඤයයං, න අරූපන් ති අරූපනතො 

නිවත් නතත් වා රූනප එව එතං සභාවං නියනමති, න රූපං එතස් මං සභානව. 
අත් ථි හි රූපං අතීතානාගතං යං උප් පන් නං ඡහි විඤ් ඤානණහි 

විඤ ්නඤයයසභාවං න නහොතීති. එතනමව ච නියමං පුන එවසද් නදන නියනමති 

‘‘යථාවුත් නතො නියනමො රූනප අත් ථි එව, අරූනප විය න නත් ථී’’ති. අථ වා 

සබ්ෙංරූපන් ති භූතුපාදායරූපං කාලනභදං අනාමසිත් වා ‘‘සබ් බ’’න් ති වුත් තං, 
තං සබ් බං අරූනපහි සමානවිඤ් නඤයයසභාවං අතීතානාගතං නිවත් නතතුං 

උප් පන් නන් ති එනතන විනසනසති, තං උප් පන් නං සබ් බං රූපං ඡහි 

විඤ ්ඤානණහි විඤ් නඤයයනමවාති අත් නථො. 

නනු එවං රූපායතනස් සපි නසොතවිඤ් ඤාණාදීහි විඤ් නඤයයතා ආපජ් ජතීති? 
නාපජ් ජති රූපං සබ් බං සම් පිණ් නඩත් වා එකන් තලක් ෙණදස් සනවනසන 
එකීභානවන ගනහත් වා අරූපනතො විධුරස් ස ඡහි විඤ් ඤානණහි 

විඤ ්නඤයයසභාවස් ස දස් සනනතො. පච් චුප් පන් නරූපනමව ඡහි විඤ් ඤානණහි 

විඤ ්නඤයයන් ති එතස් මං පන නියනම ‘‘සබ් බං රූප’’න් ති එත් ථායං 

විඤ ්නඤයයභාවනියනමො න වුත් නතො, අථ නෙො පච් චුප් පන් නන් ති සබ් බරූපස් ස 

එකන් තලක් ෙණනියනමො දස් සිනතො න සියා. පාළියඤ් ච විඤ්කඤයයකමවාති 

එව-කානරො වුත් නතො, න උප් පන් නනමවාති. තස ්මා උප් පන් නස ්නසව 

මනනොවිඤ් නඤයයනියමාපත් ති නත් ථීති කිං නසොතපතිතත් නතන, තස් මා 

වුත් තනනයනත් නථො නයොනජතබ් නබො. 

ෙථංවිධන් ති ගුනණහි කථං සණ් ඨිතං. ඤාණනමව ඤාණවත්ථු. 

සමානජාතිකානං සඞ් ගනහො, සමානජාතියා වා සඞ් ගනහො සජාතිසඞ්ගකෙො. 

සඤ ්ජායන් ති එත් ථාති සඤ් ජාති, සඤ ්ජාතියා සඞ් ගනහො සඤ්ජාතිසඞ්ගකෙො, 

සඤ ්ජාතිනදනසන සඞ් ගනහොති අත් නථො. අඤ ්ඤමඤ් නඤොපකාරවනසන 
අවිප් පනයොනගන ච සමාධිනදනස ජාතා සම් මාසතිආදනයො සමාධික් ෙන් නධ 

සඞ් ගහිතා. යත් ථ ච සතිආදිසහායවනතො සමාධිස් ස අත් තනනො කිච් චකරණං, 

නසො චිත් තුප් පානදො සමාධිනදනසො. සම් මාසඞ් කප් පස ්ස ච අප් පනාභාවනතො 
පටිනවධසදිසං කිච් චන් ති සමානනන පටිනවධකිච් නචන දිට් ඨිසඞ් කප් පා 

පඤ ්ඤක් ෙන් නධ සඞ් ගහිතා. 

රූපවිභත් තිඑකකනිද් නදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුෙනිද්කදකසො 

උපාදාභාජනීයෙථාවණ්ණනා 
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596. අප් පරජක් ොදිසත් තසමූහදස් සනං බුද්ධචක්ඛු, ඡසු 

අසාධාරණඤානණසු ඉන් ද්රියපනරොපරියත් තඤාණං දට් ඨබ් බං. 

සබ් බසඞ් ෙතාසඞ් ෙතදස ්සනං සමන්ෙචක්ඛු. ‘‘දුක් ෙං පරිඤ ්නඤයයං 

පරිඤ් ඤාත’’න් ති (සං. නි. 5.1081; මහාව. 15) එවමාදිනා ආකානරන පවත් තං 

ඤාණදස ්සනං ඤාණචක්ඛු, තම් පි පුරිමද් වයමව කාමාවචරං. 

චතුසච් චධම් මදස ්සනං ධම්මචක්ඛු. උපත් ථම් භභූතා 

චතුසමුට් ඨානිකරූපසන් තතිනයො සම් භාරා. සහ සම් භානරහි සසම්භාරං, 

සම් භාරවන් තං. සම්භකවොති ආනපොධාතුනමව සම් භවසම් භූතමාහ. සණ්ඨානන් ති 

වණ් ණායතනනමව පරිමණ් ඩලාදිසණ් ඨානභූතං. නතසං පන විසුං වචනං 
තථාභූතානං අතථාභූතානඤ් ච ආනපොධාතුවණ් ණායතනානං යථාවුත් නත 

මංසපිණ් නඩ විජ් ජමානත් තා. චුද් දසසම් භානරො හි මංසපිණ් නඩො. සම් භවස ්ස 

චතුධාතුනිස ්සිනතහි සහ වුත් තස් ස ධාතුත් තයනිස් සිතතා නයොනජතබ් බා. 
ආනපොධාතුවණ් ණායතනානනමව වා සම් භවසණ් ඨානාභාවා විසුං වුත් තාති 

චතුධාතුනිස ්සිතතා ච න විරුජ් ඣති. යං මංසපිණ් ඩං නසතාදිනා සඤ් ජානන් නතො 

න පසාදචක් ඛුං සඤ් ජානාති, පත් ථිණ් ණතාදිවිනසසං වත් තුකානමො ‘‘පථවීපි 

අත් ථී’’තිආදි වුත් තම් පි වදති. 

සරීරසණ්ඨානුප්පත්තිකදසභූකෙති එනතන අවනසසං කණ් හමණ් ඩලං 

පටික් ඛිපති. ස් නනහමව සත් තක් ඛිපටලානි බයානපත් වා ඨිතානහව අත් තනනො 
නිස ්සයභූතාහි චතූහි ධාතූහි කතූපකාරං තංනිස් සිනතහි එව ආයුවණ් ණාදීහි 

අනුපාලිතපරිවාරිතං තිසන් තතිරූපසමුට් ඨාපනකහි උතුචිත් තාහානරහි 

උපත් ථම් භියමානං තිට් ඨති. සත් තක් ඛිපටලානං බයාපනවචනනන ච 

අනනකකලාපගතභාවං චක් ඛුස් ස දස් නසති. පමාණකෙො ඌොසිරමත්ෙන් ති 

ඌකාසිරමත් නත පනදනස පවත් තනනතො වුත් තං. රූපානිමනුපස්සතීති ම-කානරො 

පදසන් ධිකනරො. අථ වා මනූති මච් නචො. උපකාරභූනතහි සඞ්ගහිකෙො. 

පරියාකයනාති චතුන් නං පසානදො නතසු එකස ්ස ද් වින් නඤ් චාතිපි වත් තුං 

යුත් නතො සමානධනානං ධනං වියාති එනතන පරියානයන. සරීරං රූපක් ෙන් නධො 

එව. පටිඝට් ටනනමව නිඝංනසො පටිඝට්ටනානිඝංකසො. රූපාභිමුෙභානවන 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස නිස ්සයභාවාපත් තිසඞ් ොනතො පටිඝට් ටනනතො ජානතො වා 

නිඝංනසො පටිඝට්ටනානිඝංකසො. 

පරිෙප්පවචනං ‘‘සනච ආපාථං ආගච් නඡයයා’’ති නහතුකිරියං, 

‘‘පස් නසයයා’’ති ඵලකිරියඤ් ච පරිකප් නපත් වා නතන පරිකප් නපන වචනං. 

එත් ථ ච නහතුකිරියා අනනකත් තා අවුත් තාපි විඤ් ඤායතීති දට් ඨබ් බා. ‘‘පස් නස 

වා’’ති ඉමනා වචනනන තීසුපි කානලසු චක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස නිස ්සයභාවං 

අනුපගච් ඡන් තං චක් ඛුං සඞ් ගණ් හාති. දස් සනන පරිණායකභානවො 

දස්සනපරිණායෙට්කඨො. යථා හි ඉස් සනරො ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච කනරොථා’’ති 
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වදන් නතො තස් මං තස් මං කිච් නච සපුරිනස පරිණායති පවත් තයති, එවමදම් පි 
චක් ඛුසම් ඵස් සාදීනං නිස් සයභානවන නත ධම් නම දස ්සනකිච් නච ආණානපන් තං 

විය පරිණායතීති චක් ඛූති වුච් චති. චක් ෙතීති හි චක්ඛු, යථාවුත් නතන නනයන 

ආචික් ෙති පරිණායතීති අත් නථො. අථ වා සමවිසමානි රූපානි චක් ෙති ආචික් ෙති, 

පකානසතීති වා චක්ඛු. සඤ ්ජායන් ති එත් ථාති සඤ්ජාති. නක සඤ් ජායන් ති? 

ඵස් සාදීනි. තථා සකමොසරණං. චක් ඛුසම් ඵස් සාදීනං අත් තනනො 

තික් ෙමන් දභාවානුපවත් තනනන ඉන්දට්ඨං ොකරතීති. නිච් චං ධුවං අත් තාති 

ගහිතස ්සපි ලුජ්ජනපලුජ්ජනට්කඨන. වළඤ් ජන් ති පවිසන් ති එනතනාති 

වළඤ් ජනං, තංද් වාරිකානං ඵස් සාදීනං වළඤ්ජනට්කඨන. 

597. පුබ් නබ වුත් නතො පරිකප් නපො එව විෙප්පනත්කථො. ඝට්ටයමානකමවාති 

පසාදස් ස අභිමුෙභාවවිනසසං ගච් ඡන් තනමව. 

599. රූපං ආරබ් භ චක් ඛුසම් ඵස ්සාදීනං උප් පත් තිවචනනනනව නතසං 

තංද් වාරිකානං අඤ් නඤසඤ් ච රූපං ආරබ් භ උප් පත් ති වුත් තා නහොති. යථා ච 

නතසං රූපං පච් චනයො නහොති, නතන පච් චනයන උප් පත් ති වුත් තා නහොතීති 

අධිප් පානයන ‘‘ඉමිනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ චක්ඛුපසාදවත්ථුොනංඵස්සාදීනන් ති 
ඉමනා වචනනන තදාලම් බනරූපාරම් මණතාය තංසදිසානං 

මනනොධාතුආදීනඤ් ච පුනරජාතපච් චනයන උප් පත් ති දස් සිතාති දට් ඨබ් බා. යත් ථ 

පන විනසනසො අත් ථි, තං දස් නසතුං 

‘‘චක්ඛුද්වාරජවනවීථිපරියාපන්නාන’’න් තිආදිමාහ. තානි හි රූපං ගරුං කත් වා 
පවත් තමානස ්සාදනාභිනන් දනභූතානි තංසම් පයුත් තානි ච 

ආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනිස ්සනයහි උප් පජ් ජන් ති, අඤ ්ඤානි 

ආරම් මණපුනරජානතනනවාති එවං ‘‘ආරබ් භා’’ති වචනං ආරම් මණපච් චයනතො 

අඤ ්ඤපච් චයභාවස් සපි දීපකං, ආරම් මණවචනං ආරම් මණපච් චයභාවස් නසවාති 

අයනමනතසං විනසනසො. 

600. සුණාතීති නසොතවිඤ් ඤාණස් ස නිස ්සයභානවන සුණාති. ජිව් හාසද් නදන 

විඤ ්ඤායමානා කිරියා සායනන් ති කත් වා ‘‘සායනට්කඨනා’’ති ආහ. 

කුච් ඡිතානං දුක් ෙසම් පයුත් තඵස ්සාදීනං ආනයොති ොකයො, 

දුක් ෙදුක් ෙවිපරිණාමදුක් ොනං වා. කායායතනස් ස බයාපිතාය චක් ඛුපසානද 

කායපසාදභානවොපි අත් ථි, නතන චක් ඛුපසාදස් ස අනුවිද් ධත් තා නනො බයාපිතා ච 

න සියා, වුත් තා ච සා. තස ්මා චක් ඛුපසාදස් ස නඵොට් ඨබ් බාවභාසනං 

කායපසාදස් ස ච රූපාවභාසනං ආපන් නන් ති ලක් ෙණසම් මස් සතං නචොනදති. 

චක් ඛුකායානං අඤ් ඤනිස ්සයත් තා කලාපන් තරගතතාය ‘‘අඤ්ඤස්ස

අඤ්ඤත්ථ අභාවකෙො’’ති ආහ. රූපරසාදිනිදස් සනං සමානනිස් සයානඤ් ච 
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පටුන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසභාවානුපගනමන අඤ් ඤමඤ් ඤස ්මං අභානවො, නකො පන වානදො 

අසමානනිස ්සයානන් ති දස ්නසතුං වුත් තං. 

රූපාභිඝාතාරනහො ච නසො භූතප් පසානදො චාති රූපාභිඝාොරෙභූෙප්පසාකදො. 

එවංලක් ෙණං චක් ඛු. රූපාභිඝාකෙොති ච රූනප, රූපස් ස වා අභිඝානතොති අත් නථො. 
පරිපුණ් ණාපරිපුණ් ණායතනත් තභාවනිබ් බත් තකස ්ස කම් මස් ස නිදානභූතා 
කාමතණ් හා රූපතණ් හා ච තදායතනිකභවපත් ථනාභාවනතො 

දට් ඨුකාමතාදිනවොහාරං අරහතීති දුතිනයො නනයො සබ් බත් ථ වුත් නතො. තත් ථ 
දට් ඨුකාමතානිදානං කම් මං සමුට් ඨානනමනතසන් ති 

දට්ඨුොමොනිදානෙම්මසමුට්ඨානානි, එවංවිධානං භූතානං පසාදලක් ෙණං 

චක් ඛු, එවංවිනධො වා භූතප් පසානදො දට්ඨුොමොනි…කප.… පසාකදො. 

එවංලක් ෙණං චක් ඛු. රූනපසු පුග් ගලස් ස වා විඤ් ඤාණස ්ස වා ආවිඤ්ඡනරසං. 

ොකයො සබ්කෙසන් ති නකො එත් ථ විනසනසො, නනු නතජාදිඅධිකානඤ් ච 

භූතානං පසාදා සබ් නබසංනයවාති? සච් චනමතං, ඉදං පන ‘‘සබ් නබස’’න් ති 

වචනං ‘‘සමානාන’’න් ති ඉමමත් ථං දීනපති අනුවත් තමානස ්ස 

එකනදසාධිකභාවස් ස නිවාරණවනසන වුත් තත් තා. කෙජාදීනන් ති 
පදීපසඞ් ොතස ්ස නතජස් ස ඔභානසන වායුස් ස සද් නදන පථවියා ගන් නධන 
නෙළසඞ් ොතස ්ස උදකස් ස රනසනාති පුරිමවානද පච් ඡිමවානද ච යථානයොගං 
තංතංභූතගුනණහි අනුග් ගය් හභාවනතො රූපාදිග් ගහනණ උපකරිතබ් බනතොති 

අත් නථො. රූපාදීනං අධිෙභාවදස්සනකෙොති අග් ගිම් හි රූපස් ස පභස් සරස් ස 
වායුම් හි සද් දස ්ස සභානවන සුයයමානස ්ස පථවියා සුරභිආදිනනො ගන් ධස් ස 

ආනප ච රසස් ස මධුරස් ස විනසසයුත් තානං දස් සනනතො ‘‘රූපාදකයො කෙසං

ගුණා’’ති පඨමවාදී ආහ. තස ්නසව ච ‘‘ඉච්කඡයයාමා’’තිආදිනා උත් තරමාහ. 

ඉමනාවුපානයන දුතියවාදිස් සපි නිග් ගනහො නහොතීති. 

අථ වා රූපාදිවිනසසගුනණහි නතජආකාසපථවීආපවායූහි චක් ොදීනි 
කතානීති වදන් තස ්ස කණාදස් ස වාදං තතියං උද් ධරිත් වා තං නිග් ගනහතුං 

‘‘අථාපි වකදයු’’න් තිආදි වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. ආසනව උපලබ් භමානනොපි 
ගන් නධො පථවියා ආනපොසංයුත් තාය කප් පාසනතො විසදිසායාති න 

කප් පාසගන් ධස ්ස අධිකභාවාපත් තීති නච? න, අනභිභූතත් තා. ආසනවහි 

උදකසංයුත් තා පථවී උදනකන අභිභූතා, න කප් පාසපථවීති තස් සානයව 

අධිනකන ගන් නධන භවිතබ් බන් ති. උණ් නහොදකසඤ් ඤුත් නතො ච අග් ගි 
උපලබ් භනීනයො මහන් නතොති කත් වා තස් ස ඵස් නසො විය වණ් නණොපි පභස් සනරො 
උපලබ් භිතබ් නබොති උණ් නහොදකවණ් ණනතො අග් ගිනා අනභිසම් බන් ධස් ස 

සීතුදකස ්ස වණ් නණො පරිහානයථ. ෙස්මාති එතස් සුභයස් ස අභාවා. තදභානවන හි 

රූපාදීනං නතජාදිවිනසසගුණතා නිවත් තිතා, තංනිවත් තනනන ‘‘නතජාදීනං 
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ගුනණහි රූපාදීහි අනුග් ගය් හභාවනතො’’ති ඉදං කාරණං නිවත් තිතන් ති. එවං 
පරම් පරාය උභයාභානවො විනසසකප් පනප් පහානස ්ස කාරණං නහොතීති ආහ 

‘‘ෙස්මාපොකයකථෙ’’න් තිආදි. එකකලානපපි රූපරසාදනයො විසදිසා, නකො පන 
වානදො නානාකලානප චක් ොදනයො භූතවිනසසාභානවපීති දස් නසතුං 

රූපරසාදිනිදස්සනං වුත් තං. 

යදි භූතවිනසනසො නත් ථි, කිං පන චක් ොදිවිනසසස් ස කාරණන් ති තං 

දස් නසතුං ‘‘යං අඤ්ඤමඤ්ඤස්සා’’තිආදිමාහ. එකම් පි කම් මං 
පඤ ්චායතනිකත් තභාවපත් ථනානිප් ඵන් නං චක් ොදීනං විනසසනහතුත් තා 

‘‘අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස අසාධාරණ’’න් ති ච ‘‘කම් මවිනසනසො’’ති ච වුත් තන් ති 

දට් ඨබ් බං. න හි තං නයන විනසනසන චක් ඛුස් ස පච් චනයො, නතනනව නසොතස් ස 

නහොති ඉන් ද්රියන් තරාභාවප් පත් තිනතො. ‘‘පටිසන් ධික් ෙනණ මහග් ගතා එකා 

නචතනා කටත් තාරූපානං කම් මපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 2.12.78) 
වචනනන පටිසන් ධික් ෙනණ විජ් ජමානානං සබ් නබසං කටත් තාරූපානං එකා 

නචතනා කම් මපච් චනයො නහොතීති විඤ් ඤායති. නානානචතනාය හි තදා 
ඉන් ද්රියුප් පත් තියං සති පරිත් නතන ච මහග් ගනතන ච කම් මුනා නිබ් බත් තිතං 
කටත් තාරූපං ආපජ් නජයයාති න නචකා පටිසන් ධි අනනකකම් මනිබ් බත් තා 

නහොතීති සිද් ධනමනකන කම් නමන අනනකින් ද්රියුප් පත් ති නහොතීති. අනල් ලීනනො 

නිස ්සනයො එතස ්සාති අනල්ලීනනිස්සකයො, රූපසද් දසඞ් ොනතො විසනයො. 
ගන් ධරසානං නිස ්සයා ඝානජිව් හානිස ්සනය අල් ලීයන් තීති නත නිස් සයවනසන 

අල් ලීනා, නඵොට් ඨබ් බං සයං කායනිස් සයඅල් ලීනං භූතත් තයත් තා. දූකර…කප.… 

සම්පත්කෙො එවනාම පටිඝට් ටනනිඝංසජනකනතොති අධිප් පානයො. සද් නදො පන 

ධාතුපරම්පරාය වායු විය ආගන්ත්වා නිස ්සයවනසන නසොතනිස් සනය 

අල් ලීයිත් වා කසොෙං ඝට්කටත්වා වවත් ථානං ගච් ඡන් නතො සණිෙං වවත්ථානං

ගච්ඡතීති වුත් නතො. එවං පන සතිචිත් තසමුට් ඨානං සද් දායතනං 

නසොතවිඤ ්ඤාණස් ස කදාචිපි ආරම් මණපච් චනයො න සියා. න හි බහිද් ධා 

චිත් තසමුට් ඨානුප් පත් ති උපපජ් ජතීති. 

චිකරනසුකයයයයාති කස ්මා එතං වුත් තං, නනු දූනර ඨිනතහි රජකාදිසද් දා 

චිනරන සුයයන් තීති? න, දූරාසන් නානං යථාපාකනට සද් නද ගහණවිනසසනතො. 
යථා හි දූරාසන් නානං වචනසද් නද යථා පාකටීභූනත ගහණවිනසසනතො 

ආකාරවිනසසානං අග් ගහණං ගහණඤ් ච නහොති, එවං රජකාදිසද් නදපි 
ආසන් නස ්ස ආදිනතො පභුති යාවාවසානා කනමන පාකටීභූනත දූරස් ස චාවසානන 
මජ් නඣ වා පිණ් ඩවනසන පවත් තිපාකටීභූනත නිච් ඡයගහණානං 
නසොතවිඤ ්ඤාණවීථියා පරනතො පවත් තානං විනසසනතො ලහුකං සුනතො චිනරන 

සුනතොති අභිමානනො නහොති. නසො පන සද් නදො යත් ථ උප් පන් නනො, තං 

නිස ්සිනතොව අත් තනනො විජ් ජමානක් ෙනණ නසොතස් ස ආපාථමාගච් ඡති. දූනර 
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ඨිනතො පන සද් නදො අඤ ්ඤත් ථ පටිනඝොසුප් පත් තියා භාජනාදිචලනස් ස ච 

අනයොකන් නතො විය අනයොචලනස් ස පච් චනයො නහොතීති දට් ඨබ් නබො. යථා වා 

ඝණ් ටාභිඝාතානුජානි භූතානි අනුරවස් ස නිස ්සයභූතානි ඝට් ටනසභාවානි, එවං 
ඝට් ටනානුජානි යාව නසොතප් පසාදා උප් පත් තිවනසන ආගතානි භූතානි 

ඝට් ටනසභාවානනවාති තංනිස් සිනතො සද් නදො නිස් සයවනසන ධාතුපරම් පරාය 

ඝට් නටත් වා සණිකං වවත් ථානං ගච් ඡතීති වුත් නතො. අසුෙදිසාය නාමාති න 

පඤ්ඤාකයයය. කස ්මා? නසොතප් පනදසස ්නසව සද් දස ්ස ගහණනතො. 

විසනම අජ් ඣාසනයො එතස් සාති විසමජ් ඣාසනයො, අජ් ඣාසයරහිතම් පි 

චක් ඛු විසමනින් නත් තා විසමජ් ඣාසයං විය නහොතීති ‘‘විසමජ්ඣාසය’’න් ති 

වුත් තං. චක් ඛුමනතො වා පුග් ගලස ්ස අජ් ඣාසයවනසන චක් ඛු 

‘‘විසමජ්ඣාසය’’න් ති වුත් තං. 

කණ් ණකූපඡිද් නදනයව පවත් තනනතො ආරම් මණග් ගහණනහතුනතො ච 

තත් නථව ‘‘අජ්ඣාසයං ෙකරොතී’’ති වුත් තං. තස් ස නසොතස් ස 

නසොතවිඤ ්ඤාණනිස ්සයභානවන සද් දසවනන. අජටාොකසොපිවට්ටතීති එතස ්ස 

අට් ඨකථාධිප් පානයන අත් ථං වදන් නතො ‘‘අන්කෙොකලණස්මි’’න් තිආදිමාහ. 

අත් තනනො අධිප් පානයන වදන් නතො ‘‘කිංඑොයධම්මොයා’’තිආදිමනවොච. 

වාතූපනිස් සනයො ගන් නධො නගොචනරො එතස් සාති වාතූපනිස්සයගන්ධකගොචරං. 

එත් ථ ච ගන් ධග් ගහණස් ස වානතො උපනිස ්සනයො, තබ් නබොහානරන පන ගන් නධො 

‘‘වාතූපනිස ්සනයො’’ති වුත් නතො. අථ වා වානතො එව උපනිස ්සනයො 

වාතූපනිස් සනයො. කස ්සාති? ඝානවිඤ ්ඤාණස් ස. නසො 

සහකාරීපච් චයන් තරභූනතො එතස ්ස අත් ථීති වාතූපනිස්සකයො, ගන් නධො 

පච් චනයො. 

ආනපො ච සහකාරීපච් චයන් තරභූනතො නෙළාදිනකො. තථා පථවී. 
ගනහතබ් බස ්ස හි නඵොට් ඨබ් බස ්ස උප් පීළියමානස් ස ආධාරභූතා පථවී කායස් ස ච 
නඵොට් ඨබ් නබන උප් පීළියමානස් ස නිස් සයභූතානං ආධාරභූතා සබ් බදා 

නඵොට් ඨබ් බගහණස ්ස උපනිස් සනයොති. උප් පීළනනන පන විනා 
නඵොට් ඨබ් බගහනණ කායායතනස් ස නිස් සයභූතා පථවී උපනිස් සනයොති 

දට් ඨබ් බා. සබ් බදාපි ච තස් සා උපනිස් සයභානවො යුත් නතො එව. 

පඤ්චවණ්ණානන් ති වචනං තදාධාරානං සුත් තානං නානත් තදස ්සනත් ථං. 

පඤ ්චප් පකාරා පඤ් චවණ් ණා. එෙන්ෙකෙොති ඉදං සබ් බදා උප් පීළනනන 
විනිබ් භුජ් ජිතුං අසක් කුනණයයානං කලාපන් තරරූපානං සබ් භාවා නතසං 

නිවත් තනත් ථං වුත් තං. න හි තානි එකන් නතන අවිනිභුත් තානි 

කලාපන් තරගතත් තාති. 
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 138 

පටුන 

616. වණ්ණනිභාති රූපායතනනමව නිද් දිට් ඨන් ති තනදව අනපක් ඛිත් වා 

‘‘සනිදස්සන’’න් ති නපුංසකනිද් නදනසො කනතො. ෙස්මාති නිප් පරියායරූපානං 

නීලාදීනං ඵුසිත් වා අජානිතබ් බනතො දීඝාදීනඤ් ච ඵුසිත් වා ජානිතබ් බනතො න

නිප්පරියාකයන දීඝං රූපායෙනං. ෙං ෙං නිස්සායාති දීඝාදිසන් නිනවසං 

භූතසමුදායං නිස ්සාය. ෙථා ෙථා ඨෙන් ති දීඝාදිසන් නිනවනසන ඨිතං 

වණ් ණසමුදායභූතං රූපායතනනමව දීඝාදිනවොහානරන භාසිතං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපරිච්ඡින්නං එකස ්මං ඉතරස් ස අභාවා. විසයනගොචරානං විනසනසො 

අනඤ් ඤත් ථභානවො තබ් බහුලචාරිතා ච චක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස. 

620. නභරිසද් දාදීනඤ් ච වාදිතසද් දත් තා ‘‘වුත්ොවකසසාන’’න් ති ආහ. 

අමනුස ්සවචනනන න මනුස් නසහි අඤ් නඤ පාණිනනො එව ගහිතා, අථ නෙො 

කට් ඨාදනයොපීති අධිප් පානයන ‘‘කසකසො සබ්කෙොපී’’ති ආහ. එවං සන් නතපි 

වත් ථුවිනසසකිත් තනවනසන පාළියං අනාගනතො තථා කිත් නතතබ් නබො කය වා 

පනාති වුත් නතොති අධිප් පානයො. 

624. විස්සගන්කධොති විරූනපො මංසාදිගන් නධො. ලම්බිලන් ති මධුරම් බිලං. 

632. සඤ ්ජානන් ති එනතනාති සඤ්ජානනං, උපලක් ෙණං. සනකන සනකන 
කම් මචිත් තාදිනා පච් චනයන සමුට් ඨිතානිපි ඉත් ථිලිඞ් ගාදීනි ඉන් ද්රියසහිනත 

සරීනර උප් පජ් ජමානානි තංතදාකාරානි හුත් වා උප් පජ් ජන් තීති ‘‘ඉත්ථින්ද්රියං

පටිච්ච සමුට්ඨෙන් තී’’ති වුත් තානි. ඉත් ථිලිඞ් ගාදීසු එව ච අධිපතිභාවා එතස් ස 

ඉන් ද්රියතා වුත් තා, ඉන් ද්රියසහිනත සන් තානන ඉත් ථිලිඞ් ගාදිආකාරරූපපච් චයානං 

අඤ ්ඤථා අනුප් පාදනනතො ඉත් ථිග් ගහණස් ස ච නතසං රූපානං පච් චයභාවනතො. 

යස් මා පන භාවදසනකපි රූපානං ඉත් ථින් ද්රියං න ජනකං, නාපි අනුපාලකං 

උපත් ථම් භකං වා, න ච අඤ් ඤකලාපරූපානං, තස් මා තං ජීවිතින් ද්රියං විය 
සකලාපරූපානං ආහානරො විය වා කලාපන් තරරූපානඤ් ච 

ඉන් ද්රියඅත් ථිඅවිගතපච් චනයොති න වුත් තං. එස නනයො පුරිසින් ද්රිනයපි. 
ලිඞ් ගාදිආකානරසු රූනපසු රූපායතනස් ස චක් ඛුවිඤ් නඤයයත් තා ලිඞ් ගාදීනං 

චක් ඛුවිඤ ්නඤයයතා වුත් තා. 

633. උභයම්පි…කප.… කුසකලනපතිට්ඨාතීති සුගතිං සන් ධාය වුත් තන් ති 

නවදිතබ් බං. දුග් ගතියඤ් හි පටිසන් ධි අකුසනලනනවාති තදා උප් පජ් ජමානනො 

භානවොපි අකුසනලනනව භනවයය, පටිසන් ධියං විය පවත් නතපීති. තයිදං ද් වයං 

යස් මා සන් තානන සහ න පවත් තති ‘‘යස් ස ඉත් ථින් ද්රියං උප් පජ් ජති, තස් ස 

පුරිසින් ද්රියං උප් පජ් ජතීති? නනො’’තිආදිවචනනතො (යම. 3.ඉන් ද්රියයමක.188), 

තස් මා උභනතොබයඤ් ජනකස ්සපි එෙකමවින්ද්රියංකෙොතීති වුත් තං. 
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635. එකන් තං කායවිඤ් ඤත් තියං කායනවොහාරස් ස පවත් තිදස ්සනත් ථං 

‘‘ොකයනසංවකරො සාධූ’’ති (ධ. ප. 361; සං. නි. 1.116) සාධකසුත් තං ආහටං. 

භාවස ්ස ගමනං පකාසනං කචොපනං. ථම්භනාති වානයොධාතුඅධිකානං භූතානං 

ථම් භනාකානරො විඤ් ඤත් තීති අත් නථො. උද් ධඞ් ගමවාතාදනයො විය හි නයො 

වාතාධිනකො කලානපො, තත් ථ භූතානං විඤ් ඤත් තිආකාරතා නහොතීති. නතනනව 

‘‘ොයං ථම්කභත්වා ථද්ධං ෙකරොතීති ථම්භනා’’ති වානයොධාතුකිච් චවනසන 

විඤ ්ඤත් ති වුත් තා. තනතො එව ච ‘‘වානයොධාතුයා ආකානරො කායවිඤ් ඤත් තී’’ති 

ච වත් තුං වට් ටති, තථා ‘‘පථවීධාතුයා වචීවිඤ් ඤත් තී’’ති 

පථවීධාතුඅධිකභූතවිකාරනතො. 

636. පකභදගො වාචා එවාති තිස් ස ඵුස් සාති පනභදගතා. අථ වා 
වචීසඞ් ොනරහි විතක් කවිචානරහි පරිග් ගහිතා සවනවිසයභාවං අනුපනීතතාය 

අභින් නා තබ් භාවං නීයමානා වාචා ‘‘වචීකභකදො’’ති වුච් චති. ඉරියාපථම්පි

උපත්ථම්කභන්තීති යථාපවත් තං ඉරියාපථං උපත් ථම් නභන් ති. යථා හි 
අබ් නබොකිණ් නණ භවඞ් නග වත් තමානන අඞ් ගානි ඔසීදන් ති පවිට් ඨානි විය 

නහොන් ති, න එවං ‘‘ද් වත් තිංස ඡබ් බීසා’’ති වුත් නතසු ජාගරණචිත් නතසු 

වත් තමානනසු. නතසු පන වත් තමානනසු අඞ් ගානි උපත් ථද් ධානි 

යථාපවත් තිරියාපථභානවනනව පවත් තන් තීති. ඛීණාසවානං චුතිචිත්ෙන් ති 

විනසනසත් වා වුත් තං, ‘‘කාමාවචරානං පච් ඡිමචිත් තස ්ස උප් පාදක් ෙනණ යස් ස 

චිත් තස ්ස අනන් තරා කාමාවචරානං පච් ඡිමචිත් තං උප් පජ් ජිස් සති, රූපාවචනර 

අරූපාවචනර පච් ඡිමභවිකානං, නය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ් ජිත් වා 

පරිනිබ් බායිස් සන් ති, නතසං චවන් තානං නතසං වචීසඞ් ොනරො නිරුජ් ඣිස ්සති, 

නනො ච නතසං කායසඞ් ොනරො නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති (යම. 2.සඞ් ොරයමක.88) පන 

වචනනතො අඤ් නඤසම් පි චුතිචිත් තං රූපං න සමුට් ඨානපතීති විඤ් ඤායති. න හි 
රූපසමුට් ඨාපකචිත් තස් ස ගබ් භගමනාදිවිනිබද් ධාභානවන 

කායසඞ් ොරාසමුට් ඨාපනං අත් ථි, න ච යුත් තං ‘‘චුනතො ච 

චිත් තසමුට් ඨානඤ් චස් ස පවත් තතී’’ති, නාපි ‘‘චුතිචිත් තං රූපං සමුට් ඨානපතී’’ති 

පාළි අත් ථීති. 

637. නෙස්සතීති න විනලඛියති. ගෙන් ති විඤ ්ඤාතං. අසම්ඵුට්ඨං චතූහි

මොභූකෙහීති යස් මං කලානප භූතානං පරිච් නඡනදො, නතනහව අසම් ඵුට් ඨං. 
විජ් ජමානනපි හි කලාපන් තරභූතානං කලාපන් තරභූතසම් ඵුට් ඨභානව 

තංතංභූතවිවිත් තතා රූපපරියන් නතො ආකානසොති නයසං නයො පරිච් නඡනදො, නතහි 

නසො අසම් ඵුට් නඨොව, අඤ ්ඤථා පරිච් ඡින් නභානවො න සියා නතසං භූතානං 

බයාපිතභාවාපත් තිනතො. අබයාපිතා හි අසම් ඵුට් ඨතාති. 
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638. ලහුතාදීනං අඤ ්ඤමඤ් ඤාවිජහනනන දුබ් බිඤ ්නඤයයනානත් තතා 

වුත් තාති තංතංවිකාරාධිකරූනපහි තංතංනානත් තප් පකාසනත් ථං ‘‘එවං 

සන්කෙපී’’තිආදිමාහ. යථාවුත් තා ච පච් චයා තංතංවිකාරස් ස 

විනසසපච් චයභාවනතො වුත් තා, අවිනසනසන පන සබ් නබ සබ් නබසං පච් චයාති. 

641. ආදිනතො චනයො ආචකයො, පඨමුප් පත් ති. උපරි චනයො උපචකයො. 

පබන් නධො සන්ෙති. තත් ථ උද් නදනස අවුත් නතොපි ආචනයො උපචයසද් නදනනව 

විඤ ්ඤායතීති ‘‘කයොආයෙනානංආචකයො පුනප්පුනංනිබ්ෙත්ෙමානානං, කසොව

රූපස්සඋපචකයො’’ති ආහ. පාළියං පන උප-සද් නදො පඨමත් නථො උපරිඅත් නථො ච 

නහොතීති ‘‘ආදිචනයො උපචනයො, උපරිචනයො සන් තතී’’ති අයමත් නථො 

විඤ ්ඤායතීති. අඤ ්ඤථා හි ආචයසඞ් ොතස් ස පඨමුප් පාදස් ස අවුත් තතා 

ආපජ් නජයය. 

එවන් ති ‘‘නයො ආයතනානං ආචනයො’’තිආදිනිද් නදනසන කිං කථිතං නහොති? 

ආයතනනන ආචනයො කථිනතො. ආචයූපචයසන් තතිනයො හි නිබ් බත් තිභානවන 

ආචනයො එවාති ආයතනනහි ආචයාදීනං පකාසිතත් තා නතහි ආචනයො කථිනතො. 
ආයතනානං ආචයාදිවචනනනනව ආචයසභාවානි උප් පාදධම් මානි ආයතනානීති 

ආචනයන තංපකතිකානි ආයතනානි කථිතානි. ලක් ෙණඤ් හි උප් පානදො, න 

රූපරූපන් ති. නතනනවාධිප් පානයනාහ ‘‘ආයෙනකමවෙථිෙ’’න් ති. ආචයඤ් හි 

ලක් ෙණං කථයන් නතන තංලක් ෙණානි ආයතනානනව කථිතානි නහොන් තීති. 

එවම්පි කිං ෙථිෙං කෙොතීති ආයතනාචනයහි ආචයායතනනහි ආචයනමව 
ආයතනනමව කනථන් නතන උද් නදනස නිද් නදනස ච ආචනයොති ඉදනමව අවත් වා 
උපචයසන් තතිනයො උද් දිසිත් වා නතසං විභජනවනසන ආයතනනන 

ආචයකථනාදිනා කිං කථිතං නහොතීති අධිප් පානයො. ආචකයොති උපචයමාහ, 

උපචකයොති ච සන් තතිං. තනදවුභයං යථාක් කමං විවරන් නතො ‘‘නිබ්ෙත්තිවඩ්ඪි 

ෙථිො’’ති ආහ. උපචයසන් තතිනයො හි අත් ථනතො එකත් තා ආචනයොවාති 
තදුද් නදසවිභජනවනසන ආයතනනන ආචයකථනාදිනා 

නිබ් බත් තිවඩ් ඪිආකාරනානත් තං ආචයස ්ස කථිතන් ති අත් නථො. ඉමනමවත් ථං 

විභානවතුං ‘‘අත්ථකෙො හී’’තිආදිමාහ. යස ්මා ච උභයම් පි එතං 

ජාතිරූපස් නසවාධිවචනං, තස් මා ජාතිරූපස් ස ලක් ෙණාදිවිනසනසසු ආචයාදීසු 

පවත් තිආදීසු ච ආචයාදිලක් ෙණාදිනකො උපචනයො, පවත් තිආදිලක් ෙණාදිකා 

සන් තතීති නවදිතබ් බාති අත් නථො. 

643. පෙතිනිද්කදසාති ඵලවිපච් චනපකතියා නිද් නදසා, ජරාය පාපුණිතබ් බං 

ඵලනමව වා පකති. න ච ඛණ්ඩිච්චාදීකනව ජරාති කලලකාලනතො පභුති 
පුරිමරූපානං ජරාපත් තක් ෙනණ උප් පජ් ජමානානි පච් ඡිමරූපානි 
පරිපක් කරූපානුරූපානි පරිණතපරිණතානි උප් පජ් ජන් තීති අනුක් කනමන 
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පටුන 

සුපරිණතරූපපරිපාකකානල උප් පජ් ජමානානි ෙණ් ඩිච් චාදිසභාවානි 

උප් පජ් ජන් ති. තානි උදකාදිමග් නගසු තිණරුක් ෙසංභග් ගතාදනයො විය 
පරිපාකගතමග් ගසඞ් ොනතසු පරිපක් කරූනපසු උප් පන් නානි ජරාය 

ගතමග් නගොඉච් නචව වුත් තානි, න ජරාති. අවිඤ් ඤායමානන් තරජරා අවීචිජරා. 

මරනණ උපනයනරසා. 

644. ෙංපත්වාති තං අත් තනනො එව ෙයවයසඞ් ොතං සභාවං පත් වා රූපං 

ඛීයති නවති භිජ් ජති. නපොනථත් වා පාතිතස් ස දුබ් බලතා පරාධීනතා 

සයනපරායණතා ච නහොති, තථා ජරාභිභූතස් සාති නපොථකසදිසී ජරා. 

645. ෙත්ෙබ්ෙකෙොති කත් තබ් බසභාවනතො. විසාණාදීනං 
තරච් ඡනෙළනතමතානං පාසාණානං විය ථද් ධභාවාභාවනතො අහිවිච් ඡිකානං විය 

සවිසත් තාභාවනතො ච සුඛුමතා වුත් තා. ඔජාලක්ඛකණොති එත් ථ 
අඞ් ගමඞ් ගානුසාරිනනො රසස් ස සානරො උපත් ථම් භබලකානරො භූතනිස් සිනතො 

එනකො විනසනසො ඔජාති. 

උපාදාභාජනීයකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කනොඋපාදාභාජනීයෙථාවණ්ණනා 

646. නඋපාදියකෙවාති න නිස ්සයති එව, කින් තු නිස ්සයති ච නිස් සීයති 

චාති අත් නථො. 

647. පුරිමා පනාති පඤ් චවිධසඞ් ගනහ 

පථවීධාතුආනපොධාතුනතනජොධාතුවානයොධාතූනං පුරිමුද් නදසවනසන වුත් තං. 
නඵොට් ඨබ් බායතනනිද් නදනස වා වුත් තානං පථවීධාතුආදීනං පුරිමා උද් නදනස 

වුත් තා ආනපොධාතූති අධිප් පානයො, වුත් තස ්ස වා නඵොට් ඨබ් බායතනස් ස අතීතතාය 

පච් ඡිමතා, අනාගතතාය ච ආනපොධාතුයා පුරිමතා වුත් තාති දට් ඨබ් බා. ආයූති 

ජීවිතින් ද්රියං. කම් මජනතජං උස්මා. යං කිඤ්චි ධාතුං…කප.… එෙප්පොකරන

නුප්පජ්ජතීති එකස් මං ෙනණ අනනකාසු පථවීසු ආපාථගතාසු තාසු තාසු සහ 

නුප් පජ් ජති, තථා නතජවායූසු චාති අත් නථො. අනනනකසු ආරම් මනණසු 
සන් නිපතිනතසු ආභුජිතවනසන ආරම් මණපසාදාධිමත් තතාවනසන ච පඨමං 

කත් ථචි උප් පත් ති දස් සිතා, අඤ ්ඤත් ථ ච පන උප් පත් ති අත් ථි එව. සායං 

ආරම් මණනතො ආරම් මණන් තරසඞ් කන් ති නයන උපානයන නහොති, තස් ස 

විජානනත් ථං පුච් ඡති ‘‘ෙථං පන චිත්ෙස්ස ආරම්මණකෙො සඞ්ෙන්ති 

කෙොතී’’ති. 
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651. අයපිණ් ඩිආදීසු පථවීධාතු තාදිසාය ආනපොධාතුයා අනාබද් ධා සන් තී 

විසනරයය, තස් මා ‘‘ොනිආකපොධාතුආෙන්ධිත්වාෙද්ධානිෙකරොතී’’ති වුත් තං. 
යථා හි යුත් තප් පමාණං උදකං පංසුචුණ් ණානි ආබන් ධිත් වා මත් තිකාපිණ් ඩං 

කත් වා ඨනපති, එවං අනයොපිණ් ඩිආදීසුපි තදනුරූපපච් චනයහි තත් නථව 

උප් පන් නා ආනපොධාතු තථා ආබන් ධිත් වා ඨනපතීති දට් ඨබ් බා. 

අඵුසිත්වා පතිට්ඨා කෙොතීති ආනපොධාතුයා අනඵොට් ඨබ් බභාවනතො වුත් තං, 

තථා ‘‘අඵුසිත්වාව ආෙන්ධතී’’ති. න හි යථා නඵොට් ඨබ් බධාතූනං 

නඵොට් ඨබ් බභානවන අඤ ්ඤමඤ් ඤනිස ්සයතා, එවං 

නඵොට් ඨබ් බානඵොට් ඨබ් බධාතූනං නහොතීති අධිප් පානයො නවදිතබ් නබො. 
අවිනිබ් නභොගවුත් තීසු හි භූනතසු අඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සයතා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයභූනතසු න සක් කා නිවානරතුං, නාපි සහජානතසු 

අවිනිබ් නභොගතාය එකීභූනතසු ඵුසනාඵුසනානි විචානරතුං යුත් තානීති. නඋණ්ො

හුත්වා ඣායතීති නතනජොසභාවතංනයව පටික් ඛිපති, න සීතත් තං අනුජානාති, 

නතනජොසභාවපටික් නෙනපනනව ච සීතත් තඤ් ච පටික් ඛිත් තං නහොති. නතනජො එව 

හි සීතං හිමපාතසමයාදීසු සීතස් ස පරිපාචකතාදස් සනනතො, සීතුණ් හානඤ් ච 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපටිපක් ෙභාවනතො උණ් නහන සහ න සීතං භූතන් තරං පවත් තතීති 

යුජ් ජති. උණ් හකලානප පන සීතස් ස අප් පවත් ති සීතකලානප ච උණ් හස් ස 

ද් වින් නං අඤ් ඤමඤ් ඤපටිපක් ෙත් තා නතනජොවිනසසභානව යුජ් ජතීති. 

භාවඤ්ඤථත්ෙන් ති ෙරානං ගුළාදීනං දවතා මුදුතා රසාදීනඤ් ච දවානං ෙරතා 

පච් චයවිනසනසහි ඔමත් තාධිමත් තපථවීධාතුආදිකානං උප් පත් ති. 

ලක්ඛණඤ්ඤථත්ෙං කක් ෙළාදිලක් ෙණවිජහනං, තං එනතසං න නහොති, 

ඔමත් තාධිමත් තතාසඞ් ොතං භාවඤ් ඤථත් තංනයව නහොතීති අත් නථො. 

652. අනුපාදින්නාදීනංකයවාති 
එකන් තඅනුපාදින් නඑකන් තනචිත් තසමුට් ඨානාදීනං නිද් නදනසසු ගහනණසු 

ගහිතාති අත් නථො. යං වා පනඤ්ඤම්පීති පන වචනනන පුරිමානම් පි 

නකම් මස් සකතත් තාභාවාදිකං දීනපති. තා හි 
අනුපාදින් නාදිනකම් මස් සකතත් තාදිවචනානං සමානත් ථත් තා එනකන 

අවත් තබ් බත් නත ඉතනරනපි අවත් තබ් බා සියුං, වත් තබ් බත් නත වා වත් තබ් බා. 
තස් මා එකන් තාකම් මජාදීස ්නවව ගනහතබ් බත් තා තා අනනකන් නතසු න 

ගහිතාති දට් ඨබ් බා. 

666. එෙන්ෙ …කප.… පඤ්ඤායති නතසං විකාරත් තා, අනිප් ඵන් නත් තා 

පන තස් ස උප් පානදො න නකනචි සක් කා වත් තුන් ති අධිප් පානයො. 

දුකනිද් නදසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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චතුක්ෙනිද්කදසවණ්ණනා 

966. පච්ඡිමපදස්සාති විඤ ්ඤාතපදස් ස. සබ් බනමව හි රූපං විඤ් ඤාතන් ති 

තස් ස අභින් දිතබ් බත් තා විඤ් ඤාතනතො අඤ් ඤං දිට් ඨං සුතං මුතඤ් ච න නහොතීති 

පුච් ඡං අකත් වාව විස් සජ් ජිතං. න හි සක් කා විඤ් ඤාතනතො අඤ් ඤං ‘‘කතමං 

රූපං දිට් ඨ’’න් ති පුච් ඡිතුන් ති අධිප් පානයො. යථා හි ද් වීසු උද් දිට් නඨසු 

නනොපාදනතො අඤ් ඤත් තං සන් ධාය ‘‘කතමං තං රූපං උපාදා’’ති පුච් ඡිතං, එවං 

දිට් ඨාදීසු චතූසු උද් දිට් නඨසු සුතාදීහි තීහිපි අඤ් ඤත් තං සන් ධාය ‘‘කතමං තං 

රූපං දිට් ඨ’’න් ති පුච් ඡිතබ් බං සියා, තදභානවො න පුච් ඡිතං, එවං සුතාදීසුපීති. 
දස් සනාදිග් ගහණවිනසසනතො පන දිට් ඨාදීහි අඤ් ඤස ්ස විඤ් ඤාතස් ස 

සබ් භාවනතො ච චතුක් නකො වුත් නතො. 

පඤ්චෙනිද්කදසවණ්ණනා 

969. කෙකජොභාවංගෙන් ති සභානවනනව නතනජොභාවං පත් තන් ති අත් නථො. 
වුත් තස ්සපි අඤ් නඤන පකානරන සඞ් ගහාරහස් ස සඞ් ගණ් හනං නයකරණං ඉධ 

දට් ඨබ් බං, තයිදං ‘‘විඤ් ඤාත’’න් ති චතුක් කපනදපි නයොනජතබ් බං. 

නඵොට් ඨබ් බස් ස නභදසබ් භානවො අට් ඨනක නනයො. 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා 

975. නත්ථිනීවරණාති වචනනන මද් ධස් සපි නීවරණස් ස පහානං වුත් තං, න 

ච රූපං පහාතබ් බං, න ච රූපකායනගලඤ් ඤං මුනිනනො නත් ථීති සක් කා වත් තුං 

‘‘පිට් ඨි නම ආගිලායති, තමහං ආයමස් සාමී’’ති (ම. නි. 2.22) වචනනතො. 

සවිඤ්ඤාණෙසද්කදොති විඤ ්ඤානණන පවත් තිනතො වචීනඝොසාදිසද් නදො. න හි

එොනි ජායන්තීති පරිපච් චමානස ්ස රූපස් ස පරිපච් චනං ජරා, ඛීයමානස ්ස 

ෙනයො අනිච් චතාති රූපභාවමත් තානි එතානි, න සයං සභාවවන් තානීති සන් ධාය 

වුත් තං. තථා ජායමානස් ස ජනනං ජාති, සා ච රූපභානවොව, න සයං සභාවවතීති 

‘‘නපනපරමත්ථකෙොජාතිජායතී’’ති වුත් තං. 

නතසං පච් චනයො එතිස් සාති තප් පච් චයා, තප් පච් චයාය භානවො 

තප් පච් චයභානවො, තප් පච් චයභානවන පවත් නතො නවොහානරො 

ෙප්පච්චයභාවකවොොකරො, තං ලභති. අභිනිබ්ෙත්තිෙධම්මක්ඛණස්මින් ති 

අභිනිබ් බත් තියමානධම් මක් ෙණස ්මන් ති අධිප් පානයො. න හි තදා නත ධම් මා න 

ජායන් තීති ජායමානභානවොව ජාතීති යුත් තා තස් සා කම් මාදිසමුට් ඨානතා 

තංනිබ් බත් තතා ච, න පන තදා නත ධම් මා ජීයන් ති ඛීයන් ති ච, තස් මා න නතසං 

නත ජීරණභිජ් ජනභාවා චිත් තාදිසමුට් ඨානා තංනිබ් බත් තා චාති වචනං අරහන් ති. 

එවමපි උපාදින් න-සද් නදො උනපනතන කම් මුනා ආදින් නතං වදති, න 

නිබ් බත් තින් ති උපාදින් නපාකනභදානං උපාදින් නතා නතසං වත් තබ් බාති නච? 

න, ආදින් න-සද් දස් ස නිබ් බත් තිවාචකත් තා. උනපනතන නිබ් බත් තඤ් හි 
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පටුන 

උපාදින් නන් ති පච් චයානුභාවක් ෙණඤ් ච නිබ් බත් තිඤ් ච ගනහත් වාව පවත් නතො 

අයං නවොහානරො තදා අභාවා ජරාමරනණ න පවත් තතීති. පටිච් චසමුප් පන් නානං 

ධම් මානං ජරාමරණත් තා නතසං උප් පානද සති ජරාමරණං නහොති, අසති න 

නහොති. න හි අජාතං පරිපච් චති භිජ් ජති වා, තස් මා ජාතිපච් චයතං සන් ධාය 

‘‘ජරාමරණංපටිච්චසමුප්පන්න’’න් ති වුත් තං. 

නිස්සයපටිෙද්ධවුත්තිකෙොති ජායමානපරිපච් චමානභිජ් ජමානානං 
ජායමානාදිභාවමත් තත් තා ජායමානාදිනිස ්සයපටිබද් ධවුත් තිකා ජාතිආදනයොති 

වුත් තං නහොති. යදි එවං උපාදායරූපානඤ් ච චක් ොයතනාදීනං 
උප් පාදාදිසභාවභූතා ජාතිආදනයො තංනිස් සිතා නහොන් තීති භූතනිස ්සිතානං නතසං 
ලක් ෙණානං උපාදායභානවො විය උපාදායරූපනිස් සිතානං උපාදායුපාදායභානවො 

ආපජ් ජතීති නච? න, භූතපටිබද් ධඋපාදායරූපලක් ෙණානඤ ්ච 

භූතපටිබද් ධභාවස ්ස අවිනිවත් තනනතො. අපිච එකකලාපපරියාපන් නානං 
රූපානං සනහව උප් පාදාදිප් පවත් තිනතො එකස් ස කලාපස් ස උප් පාදාදනයො 
එනකකාව නහොන් තීති යථා එනකකස් ස කලාපස් ස ජීවිතින් ද්රියං කලාපානුපාලකං 

‘‘උපාදායරූප’’න් ති වුච් චති, එවං කලාපුප් පාදාදිසභාවා ජාතිආදනයො 

‘‘උපාදායරූපානි’’ච් නචව වුච් චන් ති. එවං විකාරපරිච් නඡදරූපානි ච 

නයොනජතබ් බානි. 

කම් මසමුට් ඨානසම් බන් ධං උතුසමුට් ඨානං කම් මවිනසනසන 

සුවණ් ණදුබ් බණ් ණසුසණ් ඨිතදුස් සණ් ඨිතාදිවිනසසං නහොතීති 

‘‘ෙම්මපච්චය’’න් ති වුත් තං. කම් මවිපාකානුභවනස් ස කාරණභූතං 

බාහිරඋතුසමුට් ඨානං ෙම්මපච්චයඋතුසමුට්ඨානං. කම් මසහානයො පච් චනයො, 

කම් මස ්ස වා සහායභූනතො පච් චනයො කම් මපච් චනයො, නසොව උතු 

කම් මපච් චයඋතු, නසො සමුට් ඨානං එතස් සාති ෙම්මපච්චයඋතුසමුට්ඨානන් ති 

වචනත් නථො. සීනත උණ් නහ වා කිස් මඤ ්චි උතුම් හි සමාගනත තනතො සුද් ධට් ඨකං 

උප් පජ් ජති, තස් ස නසො උතු සමුට් ඨානං. දුතියස ්ස සුද් ධට් ඨකස ්ස 

උතුසමුට් ඨානිකපටිබන් ධකස ්ස නසො එව පුරිනමො උතු පච් චනයො. තතියං පන 
සුද් ධට් ඨකං පුරිමඋතුසහානයන උතුනා නිබ් බත් තත් තා පුබ් නබ වුත් තනනයනනව 

‘‘උතුපච්චයඋතුසමුට්ඨාන’’න් ති වුත් තං. එවමයං පුරිනමො උතු තිස් නසො 

සන් තතිනයො ඝට් නටති, තනතො පරං අඤ් ඤඋතුසමාගනම අඤ් ඤසන් තතිත් තයං, 

තනතො ච අඤ ්නඤන අඤ් ඤන් ති එවං පවත් ති දට් ඨබ් බා. තනදතං සීතුණ් හානං 

අප් පබහුභානව තංසම් ඵස් සස් ස අචිරප් පවත් තියා චිරප් පවත් තියා ච නවදිතබ් බං, 

අනුපාදින් නනන දීපනා න සන් තතිත් තයවනසන, අථ නෙො 

නමඝසමුට් ඨාපකමූලඋතුවනසන පකාරන් තනරන දට් ඨබ් බා, තං දස් නසතුං 

‘‘උතුසමුට්ඨාකනො නාම වලාෙකෙො’’තිආදිමාහ. රූපරූපානං 

විකාරාදිමත් තභාවනතො අපරිනිප් ඵන් නතා වුත් තා. නතසඤ් හි 
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රූපවිකාරාදිභාවනතො රූපතාති අධිප් පානයො. රූපවිකාරාදිභාවනතො එව පන රූනප 

සති සන් ති, අසති න සන් තීති අසඞ් ෙතභාවනිවාරණත් ථං පරිනිප් ඵන් නතා 

වුත් තාති. 

රූපකණ් ඩවණ් ණනා නිට් ඨිතා.
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3. නික්කඛපෙණ්ඩං 

තිකනික් නෙපකථාවණ් ණනා 
985. සබ්කෙසන් ති චිත් තුප් පාදවනසන රූපාසඞ් ෙතවනසන ච භින් නානං 

සබ් නබසං ඵස් සාදිචක් ොදිපදභාජනනනයන විත් ථාරිනතො. තත් ථ පන 

අසඞ් ෙතස ්ස නභදාභාවනතො අසඞ් ෙතා ධාතූත් නවව පදභාජනං දට් ඨබ් බං. 
නයවාපනකානං පන සුඛුමුපාදායරූපස් ස ච 
ඉන් ද්රියවිකාරපරිච් නඡදලක් ෙණරූපුපත් ථම් භකභාවරහිතස් ස හදයවත් ථුස ්ස 

පදුද් ධානරන ඉධ නිද් නදසානරහත් තා නිද් නදනසො න කනතොති දට් ඨබ් නබො. න හි 

තථාගතස ්ස ධම් නමසු ආචරියමුට් ඨි අත් ථීති. නික්ඛිපිත්වාති විත් ථාරනදසනං 

ඨනපත් වා, අපනනත් වාති අත් නථො, විත් ථාරනදසනං අන් නතොගධං කත් වාති වා. 

ගාථාත් නථො නිදානන වුත් නතො එව. 

මූලවනසන පච් චයභානවො කෙතුපච්චයත්කථො. පභවති එතස් මාති පභකවො, 

නසො එව ‘‘ජනකෙො’’ති විනසසිනතො. සමුට් ඨාති එනතනාති සමුට්ඨානං, තස් ස 

විනසසනං නිබ්ෙත්ෙෙන් ති. සබ් බානි වා එතානි පරියායවචනානි. 

අත්ථවකසනාති කස් මා වුත් තං, නනු කුසලමූලානං නහතුභාවනතො 

ධම් මවනසනාති යුත් තන් ති? සච් චනමතං, අනලොභාදීනං පන තිණ් ණං සමානස් ස 

මූලට් ඨස් ස වනසන දස් සිතතං සන් ධාය ‘‘අත් ථවනසනා’’ති වුත් තං. ඉමනා 

ධම්කමොති භානවො, අත්කථොති ධම් මකිච් චං අධිප් නපතන් ති විඤ් ඤායති. 

‘‘අනලොනභො නිදානං කම් මානං සමුදයායා’’තිආදිවචනනතො (අ. නි. 3.34) තානි 

කුසලමූලානි සමුට් ඨානං එතස් සාතිපි ෙංසමුට්ඨානං. තං පන නතහි සමුට් ඨිතං 

නහොතීති ‘‘අකලොභාදීහි සමුට්ඨෙ’’න් ති ආහ. නත කුසලමූලතංසම් පයුත් තා 

සමුට් ඨානං එතස් සාතිපි අත් නථො සම් භවති. එත් ථ පන නචතනං ඨනපත් වා 

අඤ ්නඤ ‘‘තංසම් පයුත් තා’’ති සමුට් ඨානභානව වත් තබ් බා. තත් ථ මූනලහි 

අත් තනනො පච් චයනතො කුසනල පරියාදියති, ෙන් නධහි සභාවනතො, කම් නමහි 

අඤ ්ඤස ්ස නිබ් බත් තනකිච් චනතො. මූනලහි ච කුසලානං අනවජ් ජතාය නහතුං 

දස් නසති, ෙන් නධහි තංසම් පනයොගකතං අනවජ් ජසභාවං, කම් නමහි 

සුෙවිපාකතං. මූනලහි වා නිදානසම් පත් තියා ආදිකලයාණතං, ෙන් නධහි 

සභාවසම් පත් තියා මජ් නඣකලයාණතං, කම් නමහි නිබ් බත් තිසම් පත් තියා 

පරිනයොසානකලයාණතං. 

986. ෙං …කප.… උද්ධං අකුසලං නාම නත්ථීති කස ්මා වුත් තං, නනු 

විචිකිච් ඡුද් ධච් චසහගතනමොනහො අත් ථීති? සච් චනමතං, නතන පන විනා 
තංසම් පයුත් තතා නත් ථීති තංසම් පයුත් නතසු ගහිනතසු නමොනහො ගහිනතො එවාති 

කත් වා ‘‘තනතො උද් ධං නත් ථී’’ති වුත් තං අඤ් ඤත් ථ අභාවා. එකස ්මං ඨිතං 

එකට් ඨං, සහජභානවන එකට් ඨං සෙකජෙට්ඨං. පහාතබ් බන් ති පහානං, 
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පහානභානවන එකට් ඨං පොකනෙට්ඨං. නයන හි යං සහ පහාතබ් බං, නතන තං 

එකස ්මං පුග් ගනල ඨිතං නහොති, එකස ්මං සමුච් ඡින් නන අසමුච් ඡින් නන ච 
ඉතරස ්ස සමුච් ඡින් නතාය අසමුච් ඡින් නතාය ච වනසන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤාවිරහිතනතො. 

987. තීණි ලක්ඛණානීති අනිච් චදුක් ෙඅනත් තතා. 

නාමකසිණසත් තපඤ් ඤත් තිනයො තිස්කසො පඤ්ඤත්තිකයො. පරමත් නථ 
අමුඤ් චිත් වා නවොහරියමානා විහාරමඤ් චාදිකා උපාදාපඤ් ඤත් ති 

සත් තපඤ ්ඤත් තිග් ගහනණන ගහිතාති නවදිතබ් බා, එතානි ච ලක් ෙණාදීනි 

නහට් ඨා ද් වීසු කණ් නඩසු විඤ ්ඤත් තිආදීනි විය න වුත් තානි, න ච සභාවධම් මාති 

කත් වා න ලබ් භන් තීති වුත් තානි. න හි නකොචි සභානවො 

කුසලත් තිකාසඞ් ගහිනතොති වත් තුං යුත් තන් ති. 

988. සුඛභූමීති කාමාවචරාදනයොපි යුජ් ජන් ති. සුෙසහගතා හි 

කාමාවචරාදිභූම සුෙභූම. ොමාවචරාදිභූමීති ච කාමාවචරාදිතාය ධම් මා එව 

වුච් චන් තීති කාමාවචරාදිචිත් තුප් පානදසූති අත් ථනතො විඤ් ඤායති. එවඤ ්ච 

කත් වා ‘‘සුෙභූමය’’න් ති වත් වා තස් සා එව විභාගදස් සනත් ථං 

‘‘ොමාවචකර’’තිආදි වුත් තං. භූමි-සද් නදො ච අභිධම් නම කාමාවචරාදීසු 

නිරුළ ්නහොති ‘‘චතූසු භූමීසු කුසල’’න් තිආදීසු (ධ. ස. 1384) අඤ ්ඤභූමග් ගහණං 

න නහොතීති. පාළිකෙො චාති ‘‘විසිට් ඨානං පාකාති 

විපාකා’’තිආදිවචනත් ථවිභාවනනන පාළිනතො. ‘‘විපක් කභාවමාපන් නානං 

අරූපධම් මානනමතං අධිවචන’’න් තිආදිනා භාසිතත් ථවිභාවනනන අත්ථකෙො ච. 

නාමපරිච් නඡදාදීහි තිකදුකානං වවත් ථානදස් සනනන වා පාළිකෙො, 

තදත් ථවිඤ ්ඤාපනනන අත්ථකෙො. 

991. සාලිඵලන් ති සාලිපාකමාහ. 

994. අම්ොෙං මාතුලත්කථකරොති පුග් ගලාරම් මණස ්සපි උපාදානස් ස 

උපාදානක් ෙන් ධා එව පච් චනයො, න නලොකුත් තරා, නකො පන වානදො 

ෙන් ධාරම් මණස ්ස. නතනාහ ‘‘අග්ගහිොනී’’ති. 

998. යථා උපාදානනහි අග් ගනහතබ් බා අනුපාදානියා, එවං සංකිනලනසහි 

අග් ගනහතබ් බා අසංකිනලසිකාති කත් වා ‘‘අසං…කප.… එකසව නකයො’’ති 

ආහ. 

1006. දිට් ඨියා ගහිනතො අත් තා න විජ් ජති. නයසු පන විපල් ලත් ථගානහො, නත 

උපාදානක් ෙන් ධාව විජ් ජන් ති. තස ්මා යස් මං 

අවිජ් ජමානනිච් චාදිවිපරියාසාකාරගහණං අත් ථි, නසොව 
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පටුන 

උපාදානක් ෙන් ධපඤ් චකසඞ් ොනතො කානයො. තත් ථ නිච් චාදිආකාරස් ස 
අවිජ් ජමානතාදස් සනත් ථං රුප් පනාදිසභාවස් නසව ච විජ් ජමානතාදස් සනත් ථං 

විජ් ජමානනො කානයොති විනසනසත් වා වුත් නතො, නලොකුත් තරා පන න කදාචි 

අවිජ් ජමානාකානරන ගය් හන් තීති න ඉදං විනසසනං අරහන් ති. සක් කානය දිට් ඨි, 

සතී වා කානය දිට් ඨි සක්ොයදිට්ඨ. අත් තනා ගහිතාකාරස් ස අවිජ් ජමානතාය 

සයනමව සතී, න තාය ගහිනතො අත් තා අත් තනියං වාති අත් නථො. අයං පනත් නථො 

සම් භවතීති කත් වා වුත් නතො, පුරිනමො එව පන පධානනො. දුතිනය හි දිට් ඨියා වත් ථු 

අවිනසසිතං නහොති. කානයොති හි ෙන් ධපඤ් චනක වුච් චමානන 

නලොකුත් තරාපනයනං නත් ථි. න හි නලොකුත් තනරසු කාය-සද් නදො න වත් තති. 

කායපස් සද් ධිආදීසු හි නලොකුත් තනරසු කාය-සද් නදොපි 

නලොකුත් තරක් ෙන් ධවාචනකොති. සීකලනාති සුද් ධියා අනහතුභූනතන සීනලන. 

ගහිෙසමාදානන් ති උප් පාදිතපරාමානසොව. නසො හි සමාදියන් ති එනතන 

කුක් කුරසීලවතාදීනීති ‘‘සමාදාන’’න් ති වුත් නතො. තත් ථ අවීතික් කමනීයතාය 

සීලං, භත් තිවනසන සතතං චරිතබ් බතාය වෙං දට් ඨබ් බං. 

1007. ඉකධව තිට්ඨමානස්සාති ඉමස් සානයව ඉන් දසාලගුහායං 

තිට් ඨමානස ්ස. වාචුග් ගතකරණං උග්ගකෙො. අත් ථපරිපුච් ඡනං පරිපුච්ඡා. 

කුසනලහි සහ නචොදනාපරිහරණවනසන විනිච් ඡයකරණං විනිච්ඡකයො. බහූනං 

නානප් පකාරානං සක් කායදිට් ඨීනං අවිහතත් තා තා ජනනන් ති, තාහි ජනිතාති වා 

පුථුජ්ජනා. අවිඝාතනමව වා ජන-සද් නදො වදති. පුථු සත්ථාරානං

මුඛුල්කලොකිොති එත් ථ පුථූ ජනා එනතසන් ති පුථුජ්ජනාති වචනත් නථො. 

පුථු…කප.… අවුට්ඨොති එත් ථ ජනනතබ් බා, ජායන් ති වා එත් ථාති ජනා, 

ගතිනයො. පුථූ ජනා එනතසන් ති පුථුජ්ජනා. ඉනතො පනර ජායන් ති එනතහීති ජනා, 

අභිසඞ් ොරාදනයො. නත එනතසං පුථූ විජ් ජන් තීති පුථුජ්ජනා. 

අභිසඞ් ෙරණාදිඅත් නථො එව වා ජන-සද් නදො දට් ඨබ් නබො. රාගග් ගිආදනයො 

සන්ොපා. නත එව සබ් නබපි වා කිනලසා පරිළාො. පුථුපඤ්චසු ොමගුකණසූති 

එත් ථ ජායතීති ජනනො, ‘‘රානගො නගනධො’’ති එවමාදිනකො. පුථු ජනනො එනතසන් ති 

පුථුජ්ජනා. පුථූසු වා ජනා ජාතා රත් තාති එවං රාගාදිඅත් නථො එව ජන-සද් නදො 

දට් ඨබ් නබො. පලිබුද්ධාති සම් බද් ධා උපද් දුතා වා. අස්සුෙවාති එනතන අන් ධතා 

වුත් තාති ‘‘අන්ධපුථුජ්ජකනොවුත්කෙො’’ති ආහ. 

අනකයති අවඩ් ඪියං. සබ් බත් ථ නිරුත් තිලක් ෙනණන පදසිද් ධි නවදිතබ් බා. 

අනනනකසු ච කප් පසතසහස් නසසු කතං ජානන් ති, පාකටඤ් ච කනරොන් ති 

උපකාරං සතිජනනආමසපටිග් ගහණාදිනා පච් නචකසම් බුද් ධා, තනථව 

දුක් ඛිතස් ස සක් කච් චං කාතබ් බං කනරොන් ති. සම් මාසම් බුද් නධො පන 
අසඞ් ඛ් නයයයඅප් පනමනයයසුපි කතං උපකාරං මග් ගඵලානං උපනිස් සයඤ් ච 

ජානාති, පාකටඤ් ච කනරොති, සීනහො විය ච ජවං සබ් බත් ථ සක් කච් චනමව 
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ධම් මනදසනං කනරොති. අරියභාකවොති නයහි නයොගනතො අරියා වුච් චන් ති, නත 

මග් ගඵලධම් මා දට් ඨබ් බා. අරියෙරධම්මා අනිච් චදස් සනාදනයො, විපස් සියමානා 

වා අනිච් චාදනයො. 

කසොොනීති තණ් හාදිට් ඨිකිනලසදුච් චරිතඅවිජ් ජානසොතානි. ‘‘කසොොනං

සංවරං බූ්රමී’’ති වත් වා ‘‘පඤ්ඤාකයකෙ පිධීයකර’’ති වචනනන නසොතානං 

සංවනරො පිදහනං සමුච් නඡදඤාණන් ති විඤ් ඤායති. ඛන්තීති අධිවාසනා, සා ච 

තථාපවත් තා ෙන් ධා. පඤ ්ඤාති එනක, අනදොනසො එව වා. ොයදුච්චරිොදීනන් ති 
දුස් සීලයසඞ් ොතානං කායවචීදුච් චරිතානං මුට් ඨස් සච් චසඞ් ොතස් ස පමාදස් ස 

අභිජ් ඣානදොමනස් සානං පාපකානං අක් ෙන් තිඅඤ් ඤාණනකොසජ් ජානඤ් ච. 

අනුකපක්ඛා සඞ් ොනරහි අවිවට් ටනං, සාලයතාති අත් නථො. ධම් මට් ඨිතියං 

පටිච් චසමුප් පානද පටිනලොමභානවො සස් සතුච් නඡදගානහො, තප් පටිච් ඡාදකනමොනහො 

වා. නිබ්ොකන පටිකලොමභාකවො සඞ් ොනරසු රති, නිබ් බානපටිච් ඡාදනකො 

නමොනහො වා. සඞ්ඛාරනිමිත්ෙග්ගාකෙොති යාදිසස් ස කිනලසස් ස අප් පහීනත් තා 

විපස් සනා සඞ් ොරනිමත් තං න මුඤ් චති, නසො කිනලනසො දට් ඨබ් නබො. 

සඞ් ොරනිමත් තග් ගහණස් ස අතික් කමනං වා පොනං. 

චතුන් නං අරියමග් ගානං භාවිතත් තා අච් චන් තං අප් පවත් තිභානවන යං 

පහානන් ති නයොජනා නවදිතබ් බා. නකන පන පහානන් ති? අරියමග් නගනහවාති 

විඤ ්ඤායමානනො අයමත් නථො නතසං භාවිතත් තා අප් පවත් තිවචනනන. 

සමුදයපක්ඛිෙස්සාති එත් ථ චත් තානරොපි මග් ගා චතුසච් චාභිසමයාති කත් වා 
නතහි පහාතබ් නබන නතන නතන සමුදනයන සහ පහාතබ් බත් තා 
සමුදයසභාගත් තා ච සච් චවිභඞ් නග ච සබ් බකිනලසානං සමුදයභාවස් ස 

වුත් තත් තා ‘‘සමුදයපක් ඛිකා’’ති දිට් ඨිආදනයො වුච් චන් ති. කායවාචාචිත් තානං 

විරූපප් පවත් තියා නයනං අපයාපනං, කායදුච් චරිතාදීනං විනාසනයනං වා 

විනනයො, නතසං වා ජිම් හප් පවත් තිං විච් ඡින් දිත් වා උජුකනයනං විනයනං. 

එකසකසති එනසො නසො එව, අත් ථනතො අනඤ් නඤොති අත් නථො. ෙජ්ජාකෙති 

අත් ථනතො තංසභානවොව. සප් පුරිනසො අරියසභානවො, අරිනයො ච සප් පුරිසභානවොති 

අත් නථො. 

අද්වයන් ති ද් වයතාරහිතං, වණ් ණනමව ‘‘අච් චී’’ති ගනහත් වා අච් චිං වා 

‘‘වණ් නණො එවා’’ති නතසං එකත් තං පස් සන් නතො විය යථාතක් කිතං අත් තානං 

‘‘රූප’’න් ති, යථාදිට් ඨං වා රූපං ‘‘අත් තා’’ති ගනහත් වා නතසං එකත් තං 

පස් සන් නතො දට් ඨබ් නබො. එත් ථ ච ‘‘රූපං අත් තා’’ති ඉමස් සා පවත් තියා අභානවපි 

රූනප අත් තග් ගහණං පවත් තමානං අච් චියං වණ් ණග් ගහණං විය. උපමානයො ච 

අනඤ් ඤත් තාදිග් ගහණනිදස් සනවනසනනව වුත් තා, න වණ් ණාදීනං විය 
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අත් තනනො විජ් ජමානත් තස් ස, අත් තනනො විය වා වණ් ණාදීනං 

අවිජ් ජමානත් තස් ස දස් සනත් ථං. 

1008. සරීරනිප්ඵත්තියාති සරීරපාරිපූරියා. නිච් නඡතුං අසක් නකොන් නතො 

විචිනන් නතො කිච් ඡතීති විචිකිච්ඡා. ඉදප්පච්චයානංභාකවොති ජාතිආදිසභාවනමව 

ආහ, ජාතිආදීනං වා ජරාමරණාදිඋප් පාදනසමත් ථතං. සා පන 

ජාතිආදිවිනිමුත් තා නත් ථීති නතසංනයවාධිවචනං නහොති ‘‘ඉදප් පච් චයතා’’ති. 

1009. ඉධ අනාගතකිනලසා ‘‘තනදකට් ඨා කිනලසා’’ති වුච් චන් තීති නත 

දස් නසතුං ‘‘ඉමිස්සා ච පාළියා’’තිආදි ආරද් ධං. සෙකජෙට්ඨවකසනාති තත් ථ 

උප් පන් නදිට් ඨියා සහනජකට් ඨවනසනාති අත් ථනතො විඤ් ඤායති. 

ෙංසම්පයුත්කෙොති නතහි සංනයොජනකිනලනසහි සම් පයුත් නතොතිපි අත් නථො 

යුජ් ජති. තථා නත සංනයොජනකිනලසා සමුට් ඨානං එතස් සාති ෙංසමුට්ඨානන් ති 

වා. සංනයොජනරහිනතහි ච පන කිනලනසහි සම් පයුත් තානං සමුට් ඨිතානඤ් ච 

සබ් භාවනතො කිනලනසනහව නයොජනා කතා. 

1011. සංකයොජනාදීනං වියාති සංනයොජනතනදකට් ඨකිනලසාදීනං 

යථාවුත් තානං විය. කෙහීති දස් සනභාවනාමග් නගහි. අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං 

කුසලාකුසලං, නාමරූපඤ් ච විපාකන් ති කත් වා ‘‘කුසලාදීනම්පි පොනං

අනුඤ්ඤාෙ’’න් ති ආහ. 

1013. කෙතූ කචවාති ‘‘පහාතබ් බනහතුකා’’ති එතස ්මං සමාසපනද 

එකනදනසන සමාසපදත් ථං වදති. එත් ථ ච පුරිමනනයන ‘‘ඉනම ධම් මා 

දස් සනනනපහාතබ් බනහතුකා’’ති ඉනමනයව දස් සනනනපහාතබ් බනහතුකා, න 

ඉනතො අඤ් නඤති අයං නියනමො පඤ් ඤායති, න ඉනම 

දස් සනනනපහාතබ් බනහතුකානයවාති. තස් මා ඉනමසං 
දස් සනනනපහාතබ් බනහතුකභානවො අනියනතො විචිකිච් ඡාසහගතනමොහස් ස 

අනහතුකත් තාති පුරිමනනයො විවරණීයත් ථවා නහොති. තස් මා පුරිමනනයන 
ධම් මනතො දස් සනනනපහාතබ් බනහතුනක නික් ඛිපිත් වා අත් ථනතො නික් ඛිපිතුං 

දුතියනනයො වුත් නතො. 

1029. මෙග්ගො වා ඉද් ධිවිධාදනයො. අප්පමාණාරම්මණා මෙග්ගො 

නචනතොපරියපුබ් නබනිවාසානාගතංසඤාණසම් පයුත් තා. 

1035. අනන් තනර නියුත් තානි, අනන් තරඵලප් පනයොජනානි, 

අනන් තරඵලකරණසීලානි වා ආනන්ෙරිොනි. තානි පන පටිපක් නෙන 

අනිවාරණීයඵලත් තා අන් තරායරහිතානීති ‘‘අනන්ෙරාකයන ඵලදායොනී’’ති 

වුත් තං. අනන් තරායානි වා ආනන්ෙරිොනීති නිරුත් තිවනසන පදසිද් ධි 
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නවදිතබ් බා. එෙස්මිම්පීති පි-සද් නදන අනනකස ්මම් පි ආයූහිනත 

වත් තබ් බනමවනත් ථීති දස් නසති. න ච නතසං අඤ් ඤමඤ් ඤපටිබාහකත් තං 

අත් ථි අප් පටිපක් ෙත් තා, අප් පටිපක් ෙතා ච සමානඵලත් තා අනුබලප් පදානනතො 

ච. ‘‘නත් ථි නහතු නත් ථි පච් චනයො සත් තානං සංකිනලසායා’’ති (දී. නි. 1.168) 

එවමාදිනකො අකෙතුෙවාකදො. ‘‘කනරොනතො නෙො කාරයනතො ඡින් දනතො 

නඡදාපයනතො…නප.… කනරොනතො න කරීයති පාප’’න් ති (දී. නි. 1.166) 

එවමාදිනකො අකිරියවාකදො. ‘‘නත් ථි දින් න’’න් ති (දී. නි. 1.171; ම. නි. 2.94; 

3.91) එවමාදිනකො නත්ථිෙවාකදො. එනතසු පුරිමවානදො බන් ධනමොක් ොනං නහතුං 

පටිනසනධති, දුතිනයො කම් මං, තතිනයො විපාකන් ති අයනමනතසං විනසනසො. 

ෙඤ්හීති අනහතුකාදිනියතමච් ඡාදිට් ඨිං, න පන නියතභාවං අප් පත් තං. 

1039. පච්චයට්කඨනාති මග් ගපච් චයසඞ් ොනතන සම් පනයොගවිසිට් නඨන 

පච් චයභානවනාති නවදිතබ් බං. එත් ථ ච මග් ගඞ් ගානං ඨපනං 

මග් ගපච් චයභාවරහිනත මග් ගනහතුනක දස් නසතුං, නතන මග් ගනහතුනක 

අසඞ් කරනතො වවත් ථනපති. සනච පන නකොචි වනදයය ‘‘එනකකං අඞ් ගං 

ඨනපත් වා තංතංසම් පයුත් තානං මග් ගනහතුකභානවපි ‘මග් ගඞ් ගානි ඨනපත් වා’ති 

ඉදං වචනං යුජ් ජතී’’ති. එවඤ ්හි සති තතියනනය විය ඉධාපි ‘‘ඨනපත් වා’’ති න 

වත් තබ් බං සියා, වුත් තඤ් නචතං, තස් මා වුත් තනනයනනවත් නථො නවදිතබ් නබො. 

මග් ගඞ් ගාමග් ගඞ් ගානඤ් හි සම් පයුත් තානං විනසසදස ්සනත් නථො අයං නනයොති. 

කසසමග්ගඞ්ගානං පුබ් නබ ඨපිතානන් ති අධිප් පානයො. ඵස් සාදීනඤ් හි 

පුරිමනනයපි මග් ගනහතුකතා සිද් ධාති. 

සම් මාදිට් ඨියා දුතියනනයපි ඨපිතාය තතියනනය සනහතුකභානවො දස් සිනතො. 

කථං දස් සිනතො, නනු අරියමග් ගසමඞ් ගිස ්ස ‘‘අනලොනභො අනදොනසො ඉනම ධම් මා 

මග් ගනහතූ’’ති (ධ. ස. 1039) අවත් වා ‘‘අනලොනභො අනදොනසො අනමොනහො ඉනම 

ධම් මා මග් ගනහතූ’’ති විසුං සම් මාදිට් ඨිආදිනක මග් ගනහතූ දස් නසත් වා 

‘‘තංසම් පයුත් නතො…නප.… විඤ ්ඤාණක් ෙන් නධො’’ති (ධ. ස. 1039) විසුං 

මග් ගනහතුකානං දස් සිතත් තා ‘‘මග් ගනහතූසු අනමොනහො’’ති (ධ. ස. 1039) 

වුත් තාය සම් මාදිට් ඨියා මග් ගනහතුකතා න දස් සිතා සියා? නනො න දස් සිතා. යථා 

හි තීණි සංනයොජනානි දස් නසත් වා ‘‘තනදකට් නඨො නලොනභො නදොනසො නමොනහො, 

ඉනම ධම් මා දස් සනනන පහාතබ් බනහතූ’’ති (ධ. ස. 1017) විසුං පහාතබ් බනහතූ 

නියනමත් වා ‘‘තනදකට් ඨා ච කිනලසා’’තිආදිවචනනන (ධ. ස. 1017) 
නලොභනදොසනමොහා ච අඤ ්ඤමඤ් ඤසහනජකට් ඨා අඤ් ඤමඤ් ඤසම් පයුත් තා 

සඞ් ොරක් ෙන් ධභූතා ච දස් සනනනපහාතබ් බනහතුකාති දස් සිතා නහොන් ති, 

එවමධාපි ‘‘අනලොභාදනයො ඉනම ධම් මා මග් ගනහතූ’’ති නිගමතාපි 
අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් පයුත් තසඞ් ොරක් ෙන් ධභාවනතො 

තංසම් පයුත් තසඞ් ොරක් ෙන් ධවචනනන ‘‘මග් ගනහතුකා’’ති දස් සිතා එවාති 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො 3. නික් නෙපකණ් ඩං 

 152 

පටුන 

සිද් ධං නහොති, සම් මාදිට් ඨියාපි අනමොනහොති වුත් තාය මග් ගනහතුකභාවදස් සනං. 

සනච පන නයො දුතියනනය මග් නගො නචව නහතු චාති වුත් නතො, තනතො 
අඤ ්ඤස ්නසව අඤ් නඤන අසාධාරනණන පරියානයන මග් ගනහතුභාවං 
දස් නසත් වා තංසම් පනයොගනතො සම් මාදිට් ඨියා මග් ගනහතුකභාවදස් සනත් නථො 

තතියනනයො සියා. ‘‘අරියමග් ගසමඞ් ගිස ්ස අනලොනභො අනදොනසො ඉනම ධම් මා 

මග් ගනහතූ’’තිආදි වත් තබ් බං සියා. යස් මා පන ‘‘මග් ගනහතූ’’ති ඉමනා 

අඤ ්නඤන සාධාරනණන පරියානයන නයසං මග් ගනහතුභානවො සම් භවති, නත 

සබ් නබ ‘‘මග් ගනහතූ’’ති දස් නසත් වා තංසම් පයුත් තානං නතසං අඤ් නඤසඤ් ච 

මග් ගනහතුකභාවදස් සනත් නථො තතියනනයො, තස් මා තත් ථ ‘‘අනමොනහො’’තිපි 

වුත් තං. න හි නසො මග් ගනහතු න නහොතීති. ඉනම පන තනයොපි නයා 

අත් ථවිනසසවනසන නික් ඛිත් තත් තා අත් ථනතො නික් නෙපා දට් ඨබ් බා. අථ වා 

සරූනපන වචනං ධම් මනතො නික් නෙනපො, අත් නථන අත් ථනතොති එවම් පි 

නයොජනා සම් භවති. තත් ථ දුතියතතියනයා සරූපනතො 

නහතුනහතුමන් තුදස් සනවනසන ධම් මනතො නික් නෙනපො. පඨමනනයො 
තථාඅදස් සනනතො අත් නථන ච මග් ගඞ් ගතංසම් පයුත් තානං 

නහතුනහතුමන් තුභාවාවගමනනතො අත් ථනතො නික් නෙනපොති. 

1040. යස් මං සභාවධම් නම නින් නනපොණපබ් භාරභානවන චිත් තං පවත් තති, 

නසො තස් ස ආරම් මණාධිපති නවදිතබ් නබො. නචනතොපරියඤානණන ජානිත් වා 

පච් චනවක් ෙමානනො නතන පච් චනවක් ෙමානනොති වුත් නතො. එත්ථාපීති එතස ්මම් පි 

අට් ඨකථාවචනන, එත්ථ වා පට් ඨානන මග් ගාදීනි ඨනපත් වා අඤ ්නඤසං 

අධිපතිපච් චයභාවස ්ස අවචනනනනව පටික් නෙපපාළියං. අයකමවත්කථොති 

අත් තනනො මග් ගඵලං ඨනපත් වාති අත් නථො. වීමංසාධිපකෙයයන් ති පධානනන 

අධිපතිනා සහජාතාධිපති නිදස් සිනතො, තයිදං නයදස් සනමත් තනමව නහොතීති 

අඤ ්නඤොපි එවංපකානරො සහජානතො මග් ගාධිපති නිදස් සිනතො නහොති, තස් මා 

වීරියාධිපනතයයන් ති ච නයොනජතබ් බං. ඉදම් පි හි අත් ථනතො වුත් තනමවාති. 

1041. අත් තනනො සභානවො අත්ෙභාකවො. ලද් නධොකාසස් ස කම් මස් ස 
විපානකො කප් පසහස් සාතික් කනම උප් පජ් ජති අනනකකප් පසහස් සායුකානං 

සත් තානං, කප් පසහස් සාතික් කනමපි වා ලද් නධොකාසං යං භවිස් සති, තදපි 

ලද් නධොකාසනමවාති අත් තනනො විපාකං සන් ධාය වුච් චති. නත්ථි නාම න

කෙොතීති අනුප් පන් නනො නාම න නහොතීති අධිප් පානයො. උප් පාදීසු 

අන් නතොගධත් තා ‘‘උප් පාදිනනො ධම් මා’’ති එනතන වචනනන වුච් චතීති කත් වා 

ආහ ‘‘උප්පාදිකනො ධම්මා නාම ජාකෙො’’ති. අරූපසඞ්ඛාකෙො අත්ොති 

අරූපභවඞ් ගං ආහ. තත් ථ ආකාසානඤ් චායතනසඤ් ඤාදිමනයො අත් තාති හි 

අත් ථනතො නවොහානරො පවත් නතොති. 
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යදි පනආයූ…කප.… සබ්ෙං විපාෙං දකදයය, අලද් නධොකාසඤ් ච විපාකං 

නදතීති කත් වා විපක් කවිපාකඤ් ච දනදයය, තනතො එකස ්නසව කම් මස ්ස 
සබ් බවිපානකන භවිතබ් බන් ති අඤ් ඤස ්ස කම් මස් ස ඔකානසො න භනවයය 

නිරත් ථකත් තා, උප් පත් තියානයව ඔකානසො න භනවයය, උප් පන් නස ්ස වා 

ඵලදානන. අථ වා අලද් නධොකාසස් ස විපාකදානන පච් චයන් තරරහිතස් සපි 
විපාකදානං ආපන් නන් ති අවිජ් ජාතණ් හාදිපච් චයන් තරනෙපකස් ස අඤ් ඤස ්ස 

අපචයගාමකම් මස ්ස කම් මක් ෙයකරස් ස ඔකානසො න භනවයය. භාවිනතපි 
මග් නග අවිජ් ජාදිපච් චයන් තරරහිතස් ස ච කම් මස ්ස විපච් චනනතො සමත් ථතා න 

සියාති අත් නථො. සබ් බදා වා විපාකප් පවත් තියා එව භවිතබ් බත් තා විපාකනතො 

අඤ ්ඤස ්ස පවත් තිඔකානසො න භනවයය. ෙංපනාති ආයූහිතං කම් මං. ඉදං පන 
ධුවවිපාකස ්ස විපානකන අධුවවිපාකස් සපි ලද් නධොකාසස් ස විපාකං උප් පාදීති 

දස් නසතුං ආරද් ධන් ති දට් ඨබ් බං. අට් ඨ සමාපත් තිනයො ච බලවවිරනහ 

අග් ගමග් ගභාවනාවිරනහ ච අප් පහීනසභාවනතො ධුවං විපච් චන් තීති ධුවවිපාොති 

වුත් තා. ආයූහිතකම් නම වුච් චමානන අනුප් පන් නං කස් මා වුත් තන් ති? යං 

ආයූහිතං භවිස් සති, තත් ථාපි ආයූහිත-සද් දප් පවත් තිසබ් භාවා. 

1050. උපාදින්නාති එත් ථ න උනපනතන ආදින් නාති අයමත් නථො, 

උපසද් නදො පන උපසග් ගමත් තනමව, තස් මා උපාදානාරම් මණා උපාදානනහි, 

අඤ ්නඤ ච අනභිනිනවනසන ‘‘අහං මග් ගං භාවයිං, මම මග් නගො 

උප් පන් නනො’’තිආදිනකන ගහනණන ආදින් නා ඉච් නචව උපාදින් නා. උපාදින්න-

සද් නදන වා අමග් ගඵලධම් මානයව වුත් තා, ඉතනරහි මග් ගඵලධම් මා චාති 

නවදිතබ් බං. 

තිකනික් නෙපකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුකනික් නෙපකථාවණ් ණනා 
1062. කමත්ොයනවකසනාති නමත් තාඵරණවනසන. 

‘‘නමත් තයනවනසනා’’ති වත් තබ් නබ දීඝං කත් වා වුත් තන් ති දට් ඨබ් බං. නමත් තා, 

නමදනං වා නමත් තායනං, තඤ් ච සිනනහවනසන. අනුදයතීති අනුදාති වත් තබ් නබ 

‘‘අනුද්දා’’ති ද-කාරාගමනං කත් වා වුත් තං. අනුද්දායනාොකරොති 

අනුරක් ෙණාකානරො. රක් ෙණඤ් හි දායනා. අනුද්දායිෙස්සාති අනුද් දාය 

අයිතස ්ස. ‘‘ජාතිපි දුක් ො’’තිආදිං සුණන් තස් ස සවනන, අනිච් චාදිනතො 

සම් මසන් තස ්ස සම් මසනන, මග් නගනනත් ථ සම් නමොහං විද් ධංනසන් තස ්ස 

පටිනවනධ, පටිවිජ් ඣිත් වා පච් චනවක් ෙන් තස් ස පච් චනවක් ෙනණති චතූසු 

කානලසු දුක් නෙ ඤාණං වත් තති. 
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1065. චිත් තස් ස සංරඤ් ජනං චිත්ෙස්ස සාරාකගො. ගිජ්ඣන්තීති 

අභිකඞ් ෙන් ති. සඤ්ජංන්තීති බන් ධන් ති. ලග්ගනට්කඨනාති සංවරණට් නඨන, 

ඔලම් බනට් නඨන වා. ෙස්ස ෙස්කසව භවස්සාති කාමභවාදිසඞ් ොතස් ස 
විපාකකටත් තාරූපස් ස අභිනිබ් බත් තිඅත් ථං පටිසන් ධියා පච් චයභාවවනසන 

පරිකඩ් ඪති. චිත්ෙමස්ස භවන් තනර විධාවති නිබ් බත් තති. 

ෙණ්ොවිප්ඵන්දිෙනිකවකසො අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතාදිභානවන 

තණ් හාපවත් තිනයව. 

සරිොනීති රාගවනසන අල් ලානි. තංසම් පයුත් තපීතිවනසන සිනිද් ධානි 

සිකනහිොනි. විසොති විත් ථතා. රූපාදීසු නතභූමකධම් නමසු බයාපනවනසන 

විසටා. පුරිමවචනනමව ත-කාරස ්ස ට-කාරං කත් වා වුත් තං. විසාලාති විපුලා. 

විසක්ෙතීති පරිසප් පති, සහති වා. රත් නතො හි රාගවත් ථුනා පානදන 

තාලියමානනොපි සහතීති. ඔසක් කනං, විප් ඵන් දනං වා විසක් කනන් ති වදන් ති. 

අනිච් චාදිං නිච් චාදිනතො ගණ් හන් තී විසංවාදිො නහොති. විසංෙරතීති තථා තථා 
කානමසු ආනිසංසං පස් සන් තී විවිනධහාකානරහි නනක් ෙම් මාභිමුෙප් පවත් තිනතො 

චිත් තං සංහරති සඞ් ඛිපති. විසං වා දුක් ෙං, තං ෙරති වහතීති අත් නථො. 

දුක් ෙනිබ් බත් තකස ්ස කම් මස් ස නහතුභාවනතො විසමූලා, විසං වා 

දුක් ෙනවදනාමූලං එතිස් සාති විසමූලා. දුක් ෙසමුදයත් තා විසං ඵලං එතිස් සාති 

විසඵලා. තණ් හාය රූපාදිකස් ස දුක් ෙස ්නසව පරිනභොනගො නහොති, න අමතස ්සාති 

සා ‘‘විසපරිකභොගා’’ති වුත් තා. සබ් බත් ථ නිරුත් තිවනසන පදසිද් ධි නවදිතබ් බා. 

නයො පනනත් ථ පධානනො අත් නථො, තං දස ්නසතුං පුන ‘‘විසො වා පනා’’තිආදි 

වුත් තං. ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවන් ති මනුස ්සභාවනදවාදිභාවභූතං. 

පණිධානෙවකසනාති චිත් තස් ස රූපාදීසු ඨපනකවනසන. අඤ් නඤොපි බන් ධු 

තණ් හාය එව නහොති, නසො පන අබන් ධුපි නහොති. තණ් හා පන 

නිච් චසන් නිස ්සිතාති ‘‘පාටිකයක්කෙො ෙන්ධූ’’ති වුත් තා. අසනකෙොති 

බයාපනනතො භුඤ් ජනනතො ච. තදුභයං දස් නසති 

‘‘අජ්කඣොත්ථරණකෙො’’තිආදිනා. ආසීසනවකසනාති ඉච් ඡනවනසන. 

අඤ්කඤනාොකරනාති ජප් පනාජප් පිතත් තානං ජප් පාය 

අනඤ් ඤත් තදස ්සනාකානරන. චිත්ෙංපරියුට්ඨාතීති චිත් තං මූසති. මාරපාකසොති 

මානරන ගහිතතාය රානගො මාරපානසො. 

1066. සඞ්ඛාකරසු උප්පන්කනො ෙම්මපථකභදං න ෙකරොතීති එනතන 

සත් නතසු උප් පන් නනො අට් ඨානනකොනපො කනරොතීති විඤ් ඤායති. ‘‘අත් ථං නම 

නාචරි, න චරති, න චරිස් සති, පියස ්ස නම මනාපස් ස අත් ථං නාචරි, න චරති, න 

චරිස ්සති, අප් පියස් ස නම අමනාපස් ස අනත් ථං නාචරි, න චරති, න චරිස ්සතී’’ති 
උප් පජ් ජමානනොපි හි නකොනපො අවත් ථුස ්මං උප් පන් නත් තා අට් ඨානනකොනපො එව 
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භවිතුං යුත් නතො. ආඝාකෙන්කෙොති හනන් නතො. පුනරුත්තිකදොකසො

පටිකසධිකෙොති නදොස-පදස ්ස පටිවිනරොධ-පදස ්ස ච ද් වික් ෙත් තුං ආගතත් තා 

වුත් තං. පටිඝස් ස වා විනසසනත් ථං පුබ් නබ ‘‘පටිවිනරොනධො’’ති, 

පනදොසාදිවිනසසනත් ථං ‘‘නදොනසො’’ති ච වුත් තං, දුස් සනාදිවිනසසනත් ථං පච් ඡා 

‘‘නදොනසො’’ති, විනරොධවිනසසනත් ථඤ් ච ‘‘පටිවිනරොනධො’’ති වුත් තන් ති නත් ථි 

පුනරුත් තිනදොනසො. 

1091. අනිද් ධාරිතපරිච් නඡනද ධම් මානං අත් ථිතාමත් තදීපනක 
මාතිකුද් නදනස අපරිච් නඡනදන බහුවචනනන උද් නදනසො කනතොති 

බහුවචනනනනව පුච් ඡති – ‘‘කතනම ධම් මා අප් පච් චයා’’ති. 
සභාවසඞ් ොපරිච් නඡදාදිවනසන හි ධම් නම අජානන් තස් ස වනසන උද් නදනසො 

පුච් ඡා ච කරීයතීති. තස් මා පරිච් නඡදං අකත් වා උද් දිට් ඨා පුච් ඡිතා ච. ඉකමති 
අසඞ් ෙතධාතුනතො උද් ධං නත් ථීති දීපනත් ථං එකම් පි තං නිද් දිසිත් වා 
බහුවචනනනනව නිගමනං කතං නිද් නදසනතො පුබ් නබ නබොධනනයයස් ස 

අජානනකාලං උපාදාය. 

1101. කිං පන නත් ථි, කිං නතන න වුත් තාති නයොජනා කාතබ් බා. ඉදනමව 

මනනොවිඤ් නඤයයන් ති නියමාභානවො වවත්ථානාභාකවො. 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිවිඤ් නඤයයනමව චක් ොදිවිඤ් නඤයයන් ති පාළියං වුත් තන් ති 
මනනොවිඤ් ඤාණවිඤ් නඤනයයනපි මනනොවිඤ් නඤනයයන භවිතබ් බන් ති කත් වා 

අට් ඨකථාය ‘‘කිං පන මකනොවිඤ්ඤාකණනා’’තිආදි වුත් තං. කෙහිචි

විඤ්කඤයයා කෙහිචි අවිඤ්කඤයයාති ඉදං කාමාවචරං මනනොවිඤ් ඤාණං 

ආරම් මණාදිවනසන භින් දිත් වා නයොනජතබ් බං. රූපාවචරාදිආරම් මනණන හි 
කාමාවචරමනනොවිඤ් ඤානණන රූපරාගාදිසම් පයුත් නතන ච කාමාවචරධම් මා න 

විඤ ්නඤයයා, ඉතනරන ච විඤ් නඤයයා. එවං කාමාවචරානනමව ආරම් මණානං 
නකසඤ් චි සද් දාදීනං රූපාරම් මණාදීහි අවිඤ් නඤයයතා විඤ් නඤයයතා ච 

නයොනජතබ් බා, තථා ද් වාරනභදවනසන. අථ වා නසොමනස් සසහගතසන් තීරණං 

ඉට් ඨාරම් මණනමවාති ඉතරං නතන න විඤ් නඤයයං. එවං උනපක් ොසහගනත 

කුසලවිපානක අකුසලවිපානක චාති සබ් බත් ථ යථානයොගං නයොනජතබ් බං. 

රූපාවචරාදනයො කාමාවචරවිපාකාදීහි අවිඤ් නඤයයා, නකචිනදව විඤ් නඤයයා 

අරූපාවචනරහීති නයොනජතබ් බං අනුවත් තමානත් තා. නිබ්ොකනන

අවිඤ්කඤයයත්ොති ‘‘නකහිචි අවිඤ් නඤයයා’’ති ඉමස් ස පදස් ස 

අත් ථසම් භවමත් තං සන් ධාය වුත් තං, න නිබ් බානස ්ස 

අනුවත් තමානමනනොවිඤ් ඤාණභාවනතො. 

1102. පඤ්චොමගුණිෙරාකගොති උක් කට් ඨවනසන වුත් තං. භවාසවං 

ඨනපත් වා සබ් නබො නලොනභො කාමාසනවොති යුත් තං සියා. සස ්සතදිට් ඨිසහගනතො 
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රානගො භවදිට් ඨිසම් පයුත් තත් තා ‘‘භවාසනවො’’ති අට් ඨකථායං වුත් නතො. 

භවාසනවො පන ‘‘දිට් ඨිගතවිප් පයුත් නතසු එව උප් පජ් ජතී’’ති පාළියං වුත් නතො. 

නසොපි රානගො කාමාසනවො භවිතුං යුත් නතො. දිට් ඨධම් මකසම් පරායිකදුක් ොනං 

කාරණභූතා කාමාසවාදනයොපි ද් විධා වුත් තා. 

1103. කාමාසවනිද් නදනස ච ොකමසූති 
කාමරාගදිට් ඨිරාගාදිආරම් මණභූනතසු නතභූමනකසු වත් ථුකානමසූති අත් නථො 

සම් භවති. තත් ථ හි උප් පජ් ජමානා සා තණ් හා සබ් බාපි න කාමච් ඡන් දාදිනාමං න 

ලභතීති. කත් තුකමයතාඡන් නදො අකුසනලපි උප් පජ් ජති, න පන ධම් මච් ඡන් නදො. 

1105. අඤ ්ඤං ජීවන් ති ගහණං යදිපි උපාදානක් ෙන් නධස ්නවව පවත් තති, 

රූනප…නප.… විඤ් ඤානණ වා පන න පතිට් ඨාති. තනතො අඤ් ඤං කත් වා ජීවං 

ගණ් හාතීති සස්සෙදිට්ඨ නහොතීති. බ්රහ් මාදිං එකච් චං අත් තානං ‘‘නහොතී’’ති 

නිච් චනතො අඤ් ඤඤ් ච ‘‘න නහොතී’’ති අනිච් චනතො ගණ් හන් තස් ස ‘‘නහොති ච න 

ච නහොතී’’ති එෙච්චසස්සෙදිට්ඨ. ‘‘නහොතී’’ති ච පුට් නඨ ‘‘නනවා’’ති, ‘‘න 

නහොතී’’ති ච පුට් නඨ ‘‘න’’ඉති සබ් බත් ථ පටික් ඛිපන් තස ්ස අමරාවික්කඛපදිට්ඨ, 

අමරා අනුපච් නඡදා, අමරමච් ඡසදිසී වා වික් නෙපදිට් ඨීති අත් නථො. 

පඤ ්චකාමගුණිනකො රානගො කාමාසනවොති වුත් නතොති කත් වා බ්රහ් මානං 

විමානාදීසු රාගස් ස දිට් ඨිරාගස් ස ච කාමාසවභාවං පටික් ඛිපති. යදි පන නලොනභො 

කාමාසවභවාසවවිනිමුත් නතො අත් ථි, නසො යදා දිට් ඨිගතවිප් පයුත් නතසු 

උප් පජ් ජති, තදා නතන සම් පයුත් නතො අවිජ් ජාසනවො ආසවවිප් පයුත් නතොති 
නදොමනස ්සවිචිකිච් ඡුද් ධච් චසම් පයුත් තස් ස විය තස් සපි ආසවවිප් පයුත් තතා 

වත් තබ් බා සියා ‘‘චතූසු දිට් ඨිගතවිප් පයුත් නතසු නලොභසහගනතසු චිත් තුප් පානදසු 

උප් පන් නනො නමොනහො සියා ආසවසම් පයුත් නතො සියා ආසවවිප් පයුත් නතො’’ති. 

‘‘කාමාසනවො අට් ඨසු නලොභසහගනතසු චිත් තුප් පානදසු උප් පජ් ජතී’’ති, 

‘‘කාමාසවං පටිච් ච දිට් ඨාසනවො අවිජ් ජාසනවො’’ති (පට් ඨා. 3.3.1) ච වචනනතො 

දිට් ඨිසහගනතො රානගො කාමාසනවො න නහොතීති න සක් කා වත් තුං. 

කිකලසපටිපාටියාපි ආෙරිතුං වට්ටතීති ආසවානං වචනං 
පහාතබ් බදස් සනත් ථන් ති කත් වා නත පහානන ආහරියමානා පහාතබ් බානම් පි 
නතසං කිනලසානං උද් නදසක් කනමන ආහරිතුං වට් ටන් ති පජහනකානං 

මග් ගානම් පීති අත් නථො. 

1121. පඨමෙමානභාජනීකයති ‘‘නසනයයොහමස ්මී’’ති මානස් ස නිද් නදනස. 

තත් ථ හි ‘‘එකච් නචො ජාතියා වා නගොත් නතන වා නකොලපුත් තිනයන වා 
වණ් ණනපොක් ෙරතාය වා ධනනන වා අජ් නඣනනන වා කම් මායතනනන වා 
සිප් පායතනනන වා විජ් ජාට් ඨානනන වා සුනතන වා පටිභානනන වා 

අඤ ්ඤතරඤ් ඤතනරන වා වත් ථුනා මානං ජප් නපති, නයො එවරූනපො මානනො 
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මඤ ්ඤනා…නප.… නකතුකමයතා චිත් තස් සා’’ති (විභ. 866) නසයයස් ස 
සදිසස ්ස හීනස ්ස ච පවත් තමානනො පුග් ගලවිනසසං අනාමසිත් වා නසයයමානනො 

විභත් නතොති ඉමමත් ථං සන් ධාය ‘‘එකෙොමාකනොතිණ්ණංජනානංඋප්පජ්ජතීති

ෙථිකෙො’’ති ආහ. න නකවලඤ ්චායං පඨමකමානභාජනීනය එව එවං කථිනතො, 

දුතියකතතියකමානභාජනීනයපි කථිනතො එවාති නිදස ්සනමත් ථං එතං දට් ඨබ් බං. 
අථ වා පුග් ගනල අනිස් සාය වුත් තානං තිණ් ණම් පි මානානං භාජනීයං 

‘‘පඨමෙමානභාජනීකය’’ති ආහ. නසයයස් ස ‘‘නසනයයොහමස ්මීති 

මානනො’’තිආදීනඤ් හි පුග් ගලං ආමසිත් වා වුත් තානං නවන් නං මානානං 

භාජනීයං දුතියකමානභාජනීයං නහොති, තස් ස මානරාසිස් ස පුග් ගලං 

අනාමසිත් වා වුත් තමානරාසිනතො දුතියතතියකත් තාති, අථාපි ච යථාවුත් නත 

දුතියකමානභාජනීනය ‘‘එනකකස ්ස තනයො තනයො මානා උප් පජ් ජන් තීති 

කථිත’’න් ති ඉධ වුත් තාය අත් ථවණ් ණනාය සමානදස් සනත් ථං 

‘‘පඨමෙමානභාජනීකය’’ති වුත් තං. නසො එව මානනො ඉධාගනතොති තත් ථ 

කථිනතො එව අත් නථො යුජ් ජතීති අධිප් පානයො. මානෙරණවකසනාති 

‘‘නසනයයො’’තිආදිකිච් චකරණවනසන. අපරාපකර උපාදායාති ඉදං පුරිමපුරිමා 
මානා අපරාපනර උපනිස් සයභානවන නත උප් පානදන් තා අච් චුග් ගච් ඡන් තීති 

ඉමමත් ථං සන් ධාය වුත් තං. නකතුකමයතාචිත් තං අච් චුග් ගතභාවං ගච් ඡතීති 

කත් වා චිත් නතනනව විනසසිතං. 

1126. අක් ෙමනභාවප් පකාසනං ඛියයනං. මකනන පියෙරණන් ති 

එවංපකාරං පූජනං මානනන් ති වුච් චතීති අත් නථො. ඉස්සාෙරණවකසනාති 

ලාභාදිඅක් ෙමනකිච් චවනසන. 

1127. අරියසාවොති වචනං ‘‘අරියසාවකානංනයව පටිනවනධො අත් ථි, නත 

ච තං න මච් ඡරායන් තී’’ති පටිනවධධම් නම මච් ඡරියාභාවදස් සනත් ථං. ගන්කථොති 

පාළි. ෙථාමග්කගොති අට් ඨකථාපබන් නධො. ධම්මන්ෙරන් ති කුසලාදිධම් මං 
භින් දිත් වා අකුසලාදිං අත් තනනො නලොලතාය තථාගතභාසිතං තිත් ථියභාසිතං වා 

කනරොන් නතො ආනලොනලස් සති. අත්ොනං ආවිෙත්වාති අත් තානං අඤ් ඤථා 

සන් තං අඤ ්ඤථා පනවදයිත් වා. කයොපනාති තිත් ථිනයො ගහට් නඨො වා අත් තනනො 

සමයස ්ස සනදොසභාවං දට් ඨුං අනිච් ඡන් නතො අඤ් ඤානණන අභිනිනවනසන වා. 

බයාපිතුමනිච් නඡොති විවිච් නඡො, තස් ස භානවො කවවිච්ඡං. අනාදකරොති 

මච් ඡරිනයන දානන ආදරරහිනතො. කටච් ඡුනා ගානහො භත් තස් ස කටච් ඡුග් ගානහො, 

කටච් ඡුග් ගානහො විය ෙටච්ඡුග්ගාකෙො. යථා හි කටච් ඡුග් ගානහො යථාවුත් නත 

භත් නත න සංපසාරයති, එවං මච් ඡරියම් පි ආවාසාදීසූති. ගය් හති එනතනාති වා 

ගානහො, කටච් ඡු එව ගානහො ෙටච්ඡුග්ගාකෙො. නසො යථා සඞ් කුටිතග් නගො න 

සංපසාරයති, එවං මච් ඡරියම් පීති. ආවරිත් වා ගහිතං අග් ගහිතං, තස් ස භානවො 
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අග්ගහිෙත්ෙං, මච් ඡරියං. ‘‘ආවාසාදි පනරහි සාධාරණමසාධාරණං වා මය් නහව 

නහොතූ’’ති පවත් තිවනසන අත් තසම් පත් තිග් ගහණලක් ෙණතා, ‘‘මා 

අඤ ්ඤස ්සා’’ති පවත් තිවනසන අත් තසම් පත් තිනිගූහණලක් ෙණතා ච 

නයොනජතබ් බා. යං පන ‘‘පරසන් තකං ගණ් හිතුකානමො’’ති වුත් තං, තං 
මච් ඡරියස ්ස පරසන් තකනලොභස් ස උපනිස් සයභාවං දස් නසතුං වුත් තන් ති 

දට් ඨබ් බං. යදි හි තං මච් ඡරියප් පවත් තිදස ්සනං, පරසම් පත් තිග් ගහණලක් ෙණතා 

ච වත් තබ් බා සියාති. 

1140. අභිජ් ඣාකාමරාගානං විනසනසො ආසවද් වයඑකාසවභානවො සියා, 
නඅභිජ් ඣාය නනොආසවභානවො චාති නනොආසවනලොභස් ස සබ් භානවො 

විචානරතබ් නබො. න හි අත් ථි ‘‘ආසනවො ච නනොආසනවො ච ධම් මා ආසවස් ස 

ධම් මස ්ස ආසවස් ස ච නනොආසවස් ස ච ධම් මස ්ස නහතුපච් චනයන පච් චනයො’’ති 

සත් තනමො ච නවනමො ච පඤ් නහො. ගණනාය ච ‘‘නහතුයා සත් තා’’ති වුත් තං, න 

‘‘නවා’’ති. දිට් ඨිසම් පයුත් නත පන නලොනභ නනොආසනව විජ් ජමානන 

සත් තමනවමාපි පඤ් හවිස ්සජ් ජනං ලනභයයං, ගණනා ච ‘‘නහතුයා නවා’’ති 

වත් තබ් බා සියා. දිට් ඨිවිප් පයුත් නත ච නලොනභ නනොආසනව විජ් ජමානන පුබ් නබ 

දස් සිනතො නදොනසොති. 

1159. කාමච් ඡන් දනීවරණනිද් නදනස ොකමසූති නතභූමනකසු සාසනවසු 

සබ් නබසු වත් ථුකානමසු. සබ් නබො හි නලොනභො කාමච් ඡන් දනීවරණං. නතනනව 

තස් ස ආරුප් නප උප් පත් ති වුත් තා ‘‘නීවරණං ධම් මං පටිච් ච නීවරනණො ධම් නමො 

උප් පජ් ජති න පුනරජාතපච් චයා. ආරුප් නප කාමච් ඡන් දනීවරණං පටිච් ච 

උද් ධච් චනීවරණං අවිජ් ජානීවරණං. ආරුප් නප කාමච් ඡන් දනීවරණං පටිච් ච 

ථිනමද් ධනීවරණං උද් ධච් චනීවරණං අවිජ් ජානීවරණ’’න් ති (පට් ඨා. 3.8.1). 

1162. ඉරියාපථිෙචිත්ෙන් ති ඉරියාපථූපත් ථම් භකං අට් ඨපඤ් ඤාසවිධං 

චිත් තං. තත් ථ පන බලවථිනමද් ධසහගතං චිත් තං ‘‘ඉරියාපථං සන්ධාකරතුං

අසක්කෙොන්ෙ’’න් ති වුත් තං. ඔලීයතීති ඔලම් බති. 

1163. ඔනය්ෙතීති ඡානදති, අවත් ථරති වා. නානාරම් මනණසු 

පවත් තිනිවාරනණන, විප් ඵාරිකතානිවාරනණනනව වා අන්කෙොසකමොකරොකධො. 

එෙච්චානන් ති සිරීසාදිරුක් ොනං. රූපොකයකනව සියුං, නතන 

සුෙප් පටිසංනවදනනිබ් බානසච් ඡිකිරියානං රූපතාපත් ති සියාති අධිප් පානයො. 

ෙස්මාති ‘‘කායස් සා’’ති වචනස් ස රූපත් තාසාධකත් තා. න හි නාමොකයො

සුපතීති ඉදං ථිනමද් ධසමුට් ඨිතරූනපහි රූපකායස් ස ගරුභාවප් පත් තං 

අඞ් ගපච් චඞ් ගාදීනං සංසීදනං නසොප් පන් ති සන් ධාය වුත් තං, න 

ජාගරණචිත් තරහිතං භවඞ් ගසන් තතින් ති. ෙස්ස ඵලත්ොති ඵලූපචානරන 
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ඉන් ද්රියං විය මද් ධං දස් නසතුං මද් ධස ්ස ඵලත් තා ඉන් ද්රියනිද් නදනස විය ලිඞ් ගාදීනි 

මද් ධනිද් නදනසපි නසොප් පාදීනි වුත් තානීති අත් නථො. 

රූපකායස් ස අන් නතොසනමොනරොනධො නත් ථීති නසො නාමකානය වුත් නතොති 

විඤ ්ඤායති. නතන සහ වුත් තා ඔනාහපරිනයොනාහා ච. රූපකායස් ස වා 

විප් ඵාරිකාවිප් ඵාරිකභානවො නාම අත් තනනො සභානවන නත් ථි, නාමකායස් ස 

නාමකානය විප් ඵාරිනක ලහුනකො, අවිප් ඵාරිනක ගරුනකොති අවිප් ඵාරිකභානවන 
ඔනාහනාදි නාමකායස් නසව නහොතීති ඔනාහනාදනයොපි නාමකානය 

විඤ ්ඤායන් ති. නතනාහ ‘‘න හි රූපං නාමොයස්ස ඔනාකෙො…කප.… 

කෙොතී’’ති. ආවරණභානවො විය හි ඔනාහනාදිභානවොපි නාමකායස් නසව නහොතීති. 

ඉතනරො අධිප් පායං අජානන් නතො නමඝාදීහි රූනපහි රූපානං ඔනාහනාදිං 

පස් සන් නතො ‘‘නනු චා’’තිආදිමාහ. යදි එවන් ති යදි රූපස් ස ඔනාහනාදිතා 

සිද් ධා, අරූපස් ස න සියා, නසතුබන් ධාදීසු රූපස් ස ආවරණං දිට් ඨන් ති 

ආවරණම් පි අරූපස් ස න භනවයයාති අත් නථො. 

සුරානමරයපානං අකුසලන් ති කත් වා යුත් නතො තස් ස උපක් කිනලසභානවො, 

සුරා…නප.… පමාදට් ඨානානුනයොගස් ස ච අකුසලත් තා පඤ් ඤාය 

දුබ් බලීකරණභානවො යුත් නතො, තථාපි පරස් ස අධිප් පායං අනුජානිත් වා 
සුරානමරයස් ස උපක් කිනලසතා පඤ් ඤාය දුබ් බලීකරණතා ච උපක් කිනලසානං 
පඤ ්ඤාය දුබ් බලීකරණානඤ් ච පච් චයත් තා ඵලනවොහානරන වුත් තාති 

දස් නසන් නතො ආහ ‘‘න, පච්චයනිද්කදසකෙො’’ති. එවකමව කඛොති යථා 
ජාතරූපස් ස අනයො නලොහං තිපු සීසං සජ් ජන් ති පඤ් චුපක් කිනලනසහි 

උපක් කිලිට් ඨං ජාතරූපං න නචව මුදු නහොති, න ච කම් මනියං, න ච පභස ්සරං 

පභඞ් ගු ච, න ච සම් මා උනපති කම් මාය, එවනමව. පච්චයනිද්කදසකෙොති 

උපක් කිනලසපඤ් ඤාදුබ් බලීකරණානං පච් චයභාවනිද් නදසනතො, පච් චනය 

ඵලනිද් නදසනතොති අත් නථො. සයනමව කිනලනසො උපක් කිනලසනිද් නදනසසු 

නිද් දිට් නඨොති අධිප් පානයො. 

නීවරණං හුත් වාව නීවරණසම් පයුත් නත දස් සියමානන න 

නීවරණතාදස් සනත් නථො ආරම් නභො, අථ නෙො සිද් ධනීවරණභාවස් ස 

නීවරණසම් පයුත් තතාදස් සනත් නථොති යථාලාභවනසන ච අසම් පයුත් තස් ස 

වචනං න යුජ් ජති. යථා හි තිට්ඨන්ෙම්පි චරන්ෙම්පීති සිප් පිසම් බුකාදීසු 

යථාලාභසම් භවං තං ද් වයං වුත් තං, න එවං ‘‘ථිනමද් ධනීවරණං සම් පයුත් තම් පි 

අසම් පයුත් තම් පී’’ති වචනං අත් ථි, යං යථාලාභං සම් භනවයයාති. 

චිත්ෙජස්සාසම්භවවචනකෙොති ‘‘චත් තත් තා’’තිආදිවචනස් ස ඣානක් ෙනණ 

චිත් තජස් ස ථිනමද් ධස් ස අසම් භවවචනභාවනතොති අත් නථො, 
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පටුන 

‘‘චත් තත් තා’’තිආදිවචනනන වා අසම් භවස් ස වචනනතො පකාසනනතොති 

අත් නථො. 

ොකමසුකඛොපන…කප.… සුදිට්කඨොති ඉමනා කාමාදීනනව අඤ් ඤාණස ්ස 

පහානමාහ. ෙං ෙත්ථ පොනන් ති තං තත් ථ රූනප පහානන් ති පහානං 

අනපක් ඛිත් වා ‘‘ත’’න් ති වුත් තං, තං විනයනන් ති වා අත් නථො. නතන රූපස් ස 

අප් පහාතබ් බත් තනමව දස් නසති, න පන ‘‘ඡ ධම් නම පහායා’’තිආදීසු මද් ධස ්ස 

අප් පහාතබ් බතාදස් සනනතො අඤ් නඤො පකානරො වුත් නතො. න යථා…කප.… 

වුත්ෙන් ති ඡ ධම් මා පඤ් ච නීවරණානි ච යථා පහාතබ් බානනව නහොන් තානි 

‘‘පහාතබ් බානී’’ති වුත් තානි, න එවං රූපං පහාතබ් බනමව නහොන් තං 

‘‘පහාතබ් බ’’න් ති වුත් තන් ති අත් නථො. 

අඤ්කඤහිචසුත්කෙහීති වුත් තසුත් තානං දස් සනත් ථං ‘‘ෙථාහී’’තිආදිමාහ. 

කුසලප් පවත් තිං ආවරන් තීති ආවරණා. නීවානරන් තීති නීවරණා. චිත් තං 

අභිභවන් තා ආනරොහන් තීති කචෙකසො අජ්ඣාරුො. ආවරණාදිකිච් චඤ ්ච 

අරූපස් නසව යුජ් ජති, තථා අන් ධකරණාදිකිච් චං. තත් ථ චතූසු පනදසු 

පුරිමපුරිමස ්ස පච් ඡිමපච් ඡිනමො අත් නථො. සංසාරදුක් ෙං විඝානතො, තංජනකතාය 

විඝාෙපක්ඛිෙං. නචතනසො පරියුට් ඨානං අනයොනිනසොමනසිකාරනතො උප් පත් ති 

අකුසලරාසිභානවො ච අරූපස් නසව නහොතීති අරූපනමව මද් ධං. 

1166. ගණනභොජනාදිඅකප් පියනභොජනං කප් පියසඤ් ඤී භුඤ් ජිත් වා පුන 

ජානිත් වා නකොචි විප් පටිසාරී නහොති, අනවජ් ජඤ ්ච 
භික් ඛුදස් සනනචතියවන් දනාදිං වජ් ජසඤ් ඤී අකත් වා කත් වා ච නකොචි 

අස් සද් නධො විප් පටිසාරී නහොති. වත්ථුන් ති මූලං. එවරූපන් ති මූලවනසන 

එවංපකාරන් ති අත් නථො. කුක් කුච් චපදං නයවාපනනකසු ‘‘කුච් ඡිතං කතං කුකතං, 

තස් ස භානවො’’ති වුත් තත් ථනමව. කුක්කුච්චායනාොකරොති 

කුක් කුච් චභාවනාකානරො කුක් කුච් චකරණාකානරො කුක් කුච් චගමනාකානරො වා. 

එනතන කුක් කුච් චං කිරියභානවන දස් නසති. ‘‘කප් පති න කප් පතී’’ති 

පවත් තචිත් තුප් පානදොව විනයකුක්කුච්චං. 

1176. චිත් තවික් ඛිපනකිච් චසාමඤ් නඤන උද් ධච් චං කුක් කුච් චඤ් ච සහ 

වුත් තන් ති නවදිතබ් බං. කාමච් ඡන් දස් ස අනාගාමමග් නගන පහානං 

උක් කට් ඨනීවරණවනසන වුත් තන් ති නවදිතබ් බං. යදි හි නලොනභො 

නනොනීවරනණො සියා, ‘‘නනොනීවරනණො ධම් නමො නීවරණස් ස ධම් මස ්ස 

නහතුපච් චනයන පච් චනයො’’තිආදි වත් තබ් බං සියා, න නචතං වුත් තං. ගණනාය 

ච ‘‘නහතුයා චත් තාරී’’ති වුත් තං, න ‘‘නවා’’ති. තස ්මා සබ් නබො නලොනභො 

කාමච් ඡන් දනීවරණන් ති අරහත් තමග් නගනස් ස පහානවචනං යුත් තං. 
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1219. ොකමොචාති කිනලසකානමො ච. පුරිමදිට්ඨං උත්ෙරදිට්ඨඋපාදියතීති 

පුරිමදිට් ඨිං ‘‘සස ්සනතො’’ති ගණ් හන් තී උපාදියති, පුරිමදිට් ඨිආකානරනනව වා 
උප් පජ් ජමානා උත් තරදිට් ඨි නතනනව පුරිමදිට් ඨිං දළ් හං කනරොන් තී තං 

උපාදියතීති වුත් තං. කගොසීලකගොවොදීනීති තථාභූතං දිට් ඨිමාහ. 

අභිනිකවසකෙොති අභිනිනවසභාවනතො, අභිනිවිසනනතො වා. 

අත්ෙවාදමත්ෙකමවාති අත් තස ්ස අභාවා ‘‘අත් තා’’ති ඉදං වචනමත් තනමව. 

උපාදියන්ති දළ් හං ගණ් හන් ති. කථං? අත්ොති. අත් තාති හි අභිනිවිසන් තා 

වචනනමව දළ් හං කත් වා ගණ් හන් තීති අත් නථො. එවං අත් තවාදමත් තනමව 

උපාදියන් තීති වුත් තං. ‘‘අත් තවාදමත් ත’’න් ති වා වාචාවත් ථුමත් තමාහ. 

වාචාවත් ථුමත් තනමව හි ‘‘අත් තා’’ති උපාදියන් ති අත් ථස ්ස අභාවාති. 

1221. දින්නන් ති දානමාහ, තං අඵලත් තා රූපං විය දානං නාම න නහොතීති 

පටික් ඛිපති. මහාවිජිතයඤ් ඤසදිනසො යඤ් නඤො මොයාකගො. ආමන් නතත් වා 

හවනං දානං ආහුනං, පාහුනානං අතිථීනං අතිථිකිරියා පාහුනං, ආවාහාදීසු 

මඞ් ගලත් ථං දානං මඞ්ගලකිරියා. පරකලොකෙඨකෙොඉමංකලොෙං ‘‘නත්ථී’’ති 

ගණ්ොතීති ඉමං නලොකං අනවක් ඛිත් වා පරනලොනකො, පරඤ් ච අනවක් ඛිත් වා අයං 
නලොනකො නහොති ගන් තබ් බනතො ආගන් තබ් බනතො චාති පරනලොකනතො 
ඉධාගමනස ්ස අභාවා තත් නථව උච් ඡිජ් ජනනතො චිත් නතන පරනලොනක ඨිනතො 

ඉමං නලොකං ‘‘නත් ථී’’ති ගණ් හාතීති අත් නථො නවදිතබ් නබො. න හි අයං දිට් ඨි 

පරනලොනක නිබ් බත් තස් නසව නහොතීති. ඉධකලොකෙඨකෙොති එත් ථාපි අයනමව 

නනයො. අයං වා එත් ථ අත් නථො ‘‘සංසරණප් පනදනසො ඉධනලොනකො ච 
පරනලොනකො ච නාම නකොචි නත් ථි සංසරණස් ස අභාවා තත් ථ තත් නථව 

උච් ඡිජ් ජනනතො’’ති. පුරිමභවනතො පච් ඡිමභනව උපපතනං උපපානතො, නසො 

නයසං සීලං, නත ඔපපාතිො. නත පන චවනකා උපපජ් ජනකා නහොන් තීති 

කත් වා ආහ ‘‘චවනෙඋපපජ්ජනෙසත්ො නත්ථීති ගණ්ොතී’’ති. 

අනුකලොමප්පටිපදන් ති නිබ් බානානුකූලං සීලාදිප් පටිපදං. 

1236. නිප්පකදසකෙොව ගහිකෙොති ඉමනා යං ආසවනගොච් ඡනක බ්රහ් මානං 
කප් පරුක් ොදීසු රාගස් ස ච දිට් ඨිරාගස් ස ච අසඞ් ගහනණන නීවරණනගොච් ඡනක 
ච කාමච් ඡන් දස් ස අනාගාමමග් නගන පහාතබ් බතාදස් සනනන සප් පනදසත් තං 

වුත් තං, තං නිවාරිතං නහොති. අරෙත්ෙමග්කගනාති වචනනන චතූහි මග් නගහි 

පහාතබ් බතා වුත් තාති දට් ඨබ් බං. න හි පුරිනමහි අතනුකතා නමොහාදනයො 

අරහත් තමග් නගන පහීයන් තීති. 

1287. නිරතිඅත්කථනාති පීතිවිරනහන, බලවනිකන් තිවිරනහන වා. න හි 

දුක් ොය නවදනාය රජ් ජන් තීති. අව-සද් නදන අවගාහත් නථො අනධොඅත් නථො චාති 

ද් විධා අව-සද් දස ්ස අත් නථො වුත් නතො. 
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1301. විචිකිච් ඡාසහගනතො නමොහරනණො පහානනකට් නඨන 

දිට් ඨිසම් පයුත් නතන රාගරනණන සරකණො, උද් ධච් චසහගනතො 

රූපරාගඅරූපරාගසඞ් ොනතන. අරණවිභඞ්ගසුත්කෙ (ම. නි. 3.333) පන ‘‘නයො 
කාමපටිසන් ධිසුඛිනනො නසොමනස් සානුනයොනගො හීනනො ගම් නමො නපොථුජ් ජනිනකො 

අනරිනයො අනත් ථසංහිනතො, සදුක් නෙො එනසො ධම් නමො සඋපඝානතො සඋපායානසො 

සපරිළානහො මච් ඡාපටිපදා. තස් මා එනසො ධම් නමො සරනණො’’තිආදිවචනනතො 
ඵලභූතදුක් ෙඋපඝාතඋපායාසපරිළාහසභාවභූනතො මච් ඡාපටිපදාභානවොව 

‘‘සරනණො’’ති විඤ් ඤායතීති නතහි සබ් බාකුසලානං සරණතා සිද් ධා නහොතීති. 

සුත්ෙන්තිෙදුෙනික්කඛපෙථාවණ්ණනා 

1303. විකවචිෙත්ොති විසුං කතත් තා පකාසිතත් තා. අකසකසත්වා

කඛකපතීති වජිරං අත් තනා පතිතට් ඨානං අනසනසත් වා නෙනපති පුන 

අපාකතිකතාආපාදනනන. 

1311. ෙප්පතීති විප් පටිසාරී නහොති, අනුනසොචති වා. 

1313. අෙන් ති ඉති-සද් දපනරන අහං-සද් නදන නහතුභූනතන නයො අත් නථො 

විඤ ්ඤායති, නසො සංකථීයති, උදීරීයතීති අත් නථො. අඤ ්ඤථා හි වුච් චමානස ්ස 

වචනනන පකාසියමානස් ස පදත් ථස් ස සඞ්ඛාදිභානව සබ් නබසං 

කුසලාදිධම් මානං අධිවචනාදිතා සියාති. භාකවොති සත් තනවවචනන් ති භණන් ති, 

ධාතුයා වා එතං අධිවචනං. දත්කෙොති එත් තාවතා සත් තපඤ් ඤත් තිං දස් නසත් වා 

අඤ ්ඤම් පි උපාදාපඤ් ඤත් තිං දස් නසතුං ‘‘මඤ්කචො’’තිආදිමාහ. අෙන් ති ච 

පවත් තං අධිවචනං වදන් නතන සුණන් නතන ච පුබ් නබ ගහිතසඤ් නඤන 

අත් ථප් පකාසනභානවන විඤ ්ඤායති. න හි තස් මං අවිඤ් ඤානත 

තදත් ථවිජානනං අත් ථීති විනසනසන අධිවචනං ‘‘ඤායතීති සමඤ්ඤා’’ති 

වුත් තං. එතස ්සත් ථස ්ස අහන් ති ඉදං අධිවචනන් ති එවං වා සඤ් ඤාගහණවනසන 

ඤායති සමඤ් ඤායති පාකටා නහොතීති සමඤ්ඤා. පඤ්ඤාපීයතීති අහන් ති ඉදං 

එතස ්ස අධිවචනන් ති එවං ඨපීයතීති අත් නථො. කවොෙරීයතීති වුච් චති. 

උද්කධයයන් ති උද් ධරිතබ් බං. අපි නාමසෙස්සකෙොති අනනනකහිපි 

නාමසහස ්නසහීති අත් නථො. සයනමව උපපතනසීලං නාමං 

‘‘ඔපපාතිෙනාම’’න් ති වුච් චති. 

කරීයතීති කම් මං, නාමනමව කම් මං නාමෙම්මං. තථා නාමකධයයං. 

කරණඨපනසද් දාපි හි කම් මත් ථා නහොන් තීති. අථ කරණත් ථා, කරීයති ච ඨපීයති 
ච එනතන අත් නථො එවංනානමොති පඤ් ඤාපීයතීති කරණං ඨපනඤ් ච නාම 

නහොති. අථ භාවත් ථා, ඤාපනමත් තනමව කරණං ඨපනන් ති ච වුත් තං. 

නාමනිරුත්ති නාමෙයඤ්ජනන් ති නාමමච් නචව වුත් තං නහොති. න හි 
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පථවීසඞ් ොතං අත් ථප් පකාරමත් තං නිවදති බයඤ් ජයති වා පථවීති නාමං නිවදති 

බයඤ ්ජයති වා, තස් මා අනාමස් ස නිරුත් තිබයඤ් ජනභාවනිවාරණත් ථං 

‘‘නාමනිරුත් ති නාමබයඤ් ජන’’න් ති වුත් තං. එවං නාමාභිලාකපොති එත් ථාපි 

නනයො. එත් ථ පන සඞ් ො සමඤ් ඤා පඤ් ඤත් ති නවොහානරොති චතූහි පනදහි 

පඤ ්ඤාපිතබ් බනතො පඤ් ඤත් ති වුත් තා, ඉතනරහි පඤ් ඤාපනනතො. 

තත් ථ ච ‘‘පුරිමා උපාදාපඤ් ඤත් ති උප් පාදවයකිච් චරහිතා 

නලොකසඞ් නකතසිද් ධා, පච් ඡිමා නාමපඤ් ඤත් ති, යාය පුරිමා පඤ් ඤත් ති 
රූපාදනයො ච නසොතද් වාරවිඤ් ඤාණසන් තානානන් තරමුප් පන් නනන 
ගහිතපුබ් බසඞ් නකනතන මනනොද් වාරවිඤ් ඤාණසන් තානනන ගහිතාය 

පඤ ්ඤාපීයන් තී’’ති ආචරියා වදන් ති. එතස් මං පන ඉමස ්සා පාළියා අට් ඨකථාය 

ච අත් නථ සති යං වුත් තං මාතිකායං ‘‘වචනමත් තනමව අධිකාරං කත් වා 

පවත් තා අධිවචනා නාම, සනහතුකං කත් වා වුච් චමානා අභිලාපා නිරුත් ති නාම, 

පකානරන ඤාපනනතො පඤ් ඤත් ති නාමා’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 101-108), නතන 

විනරොනධො සියා. න හි උප් පාදවයකිච් චරහිතස් ස වචනමත් තං අධිකාරං කත් වා 

පවත් ති අත් ථි උප් පාදාදිසහිතස් නසව පවත් තිසබ් භාවනතො, න ච 
වචනවචනත් ථවිමුත් තස් ස නාමස් ස නිද් ධානරත් වා සනහතුකං කත් වා 

වුච් චමානතා අත් ථි, නාපි අනිද් ධාරිතසභාවස් ස පදත් ථස් ස නතන නතන 

පකානරන ඤාපනං අත් ථීති. 

දුවිධා චායං පඤ් ඤත් ති යථාවුත් තප් පකාරාති අට් ඨකථාවචනඤ් ච න 

දිස ්සති, අට් ඨකථායං පන විජ් ජමානපඤ් ඤත් තිආදනයො ඡ පඤ් ඤත් තිනයොව 

වුත් තා. තත් ථ ‘‘රූපං නවදනා’’තිආදිකා විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. ‘‘ඉත් ථී 

පුරිනසො’’තිආදිකා අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. ‘‘නතවිජ් නජො ඡළභිඤ් නඤො’’තිආදිකා 

විජ් ජමානනන අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. ‘‘ඉත් ථිසද් නදො පුරිසසද් නදො’’තිආදිකා 

අවිජ් ජමානනන විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. ‘‘චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං 

නසොතවිඤ ්ඤාණ’’න් තිආදිකා විජ් ජමානනන විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. 

‘‘ෙත් තියකුමානරො බ්රාහ් මණකුමානරො’’තිආදිකා අවිජ් ජමානනන 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. න නචත් ථ යථාවුත් තප් පකාරා දුවිධා පඤ් ඤත් ති 

වුත් තාති සක් කා විඤ් ඤාතුං. විජ් ජමානස් ස හි සඞ් ො…නප.… අභිලානපො 

විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. අවිජ් ජමානස ්ස ච සඞ් ොදිකා අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. 

නතසංනයව විනසසනවිනසසිතබ් බභානවන පවත් තා සඞ් ොදනයො ඉතරාති. 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිවචනනන පඤ් ඤාපිතබ් බා උපාදාපඤ් ඤත් ති, තස් සා 

පඤ ්ඤාපනභූතා නාමපඤ් ඤත් ති ච වුත් තා, ඉතනරහි නාමපඤ් ඤත් තිනයව 

යථාවුත් තාති නච? න, අසිද් ධත් තා. සති හි උජුනක පුරිනම පාළිඅනුගනත අත් නථ 

අයමත් නථො ඉමාය අට් ඨකථාය වුත් නතොති අසිද් ධනමතං. යදි ච 
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පටුන 

සත් තරථඝටාදිදිසාකාලකසිණඅජටාකාසකසිණුග් ඝාටිමාකාසආකිඤ් චඤ ්ඤාය
තනවිසයනිනරොධසමාපත් තිආදිප් පකාරා උපාදාපඤ් ඤත් ති 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, එනතනනව වචනනන තස් සා අවිජ් ජමානතා වුත් තාති න 

සා අත් ථීති වත් තබ් බා. යථා ච පඤ් ඤාපිතබ් බනතො අවිජ් ජමානානං සත් තාදීනං 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභානවො, එවං රූපාදීනං විජ් ජමානානං පඤ් ඤනපතබ් බනතො 

විජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභානවො ආපජ් ජති. තනතො ‘‘සබ් නබ ධම් මා පඤ් ඤත් තී’’ති 

පඤ ්ඤත් තිපනථහි අවිසිට් නඨො පඤ් ඤත් තිධම් මනිද් නදනසො වත් තබ් නබො සියා. 

අථාපි පඤ ්ඤාපිතබ් බපඤ ්ඤාපනවිනසසදස් සනත් නථො සඞ් ොදිනිද් නදනසො, 

තථාපි ‘‘එකධම් නමො සබ් බධම් නමසු නිපතති, සබ් බධම් මා එකධම් මස් මං 

නිපතන් තී’’තිආදිනා පඤ ්ඤාපිතබ් බානං පඤ් ඤත් තිපථභාවස් ස දස් සිතත් තා 
පඤ ්ඤාපිතබ් බානං පඤ් ඤත් තිභානව පඤ් ඤත් තිපථා පඤ් ඤත් තිසද් නදනනව 

වුත් තාති පඤ් ඤත් තිපථපදං න වත් තබ් බං සියා, නාපි සක් කා 
පඤ ්ඤාපිතබ් බපඤ් ඤාපනවිනසසදස් සනත් නථො සඞ් ොදිනිද් නදනසොති වත් තුං 

සඞ් ොදිසද් දානං සමානත් ථත් තා. වුත් තඤ් හි ‘‘මරනණනපි තං පහීයති, යං 

පුරිනසො මමදන් ති මඤ් ඤතී’’ති (මහානි. 41) එත් ථ ‘‘පුරිනසොති සඞ් ො 

සමඤ් ඤා…නප.… අභිලානපො’’ති (මහානි. 41). තථා ‘‘මාගණ් ඩිනයොති තස් ස 

බ්රාහ් මණස ්ස නාමං සඞ් ො සමඤ් ඤා’’තිආදි (මහානි. 73). න ච ‘‘අයං 

ඉත් ථන් නානමො’’ති සඞ් නකතග් ගහණං ‘‘රූපං තිස් නසො’’තිආදිවචනග් ගහණඤ් ච 

මුඤ් චිත් වා අඤ ්ඤස ්ස අසිද් ධසභාවස් ස අත් ථපඤ ්ඤාපනන සමත් ථතා සම් භවති, 

නතසඤ් ච අසමත් ථතා. යදි හි නතසං විනා පඤ් ඤත් තියා අත් ථපඤ් ඤාපනන 

අසමත් ථතා සියා, පඤ් ඤත් තිපඤ් ඤාපනන ච අසමත් ථතාති තස් සා අඤ් ඤා 

පඤ ්ඤත් ති වත් තබ් බා සියා, තස් සා තස් සාති අනවත් ථානං, තනතො 

අත් ථවිජානනනමව න සියා, නාපි සඞ් නකතග් ගහණං සඞ් නකතස් ස 

පඤ ්ඤත් තිභානව ‘‘අයං ඉමස් ස භාසිතස් ස අත් නථො’’ති වා, ‘‘ඉමස ්සත් ථස ්ස ඉදං 

වචනං නජොතක’’න් ති වා. සඤ් ඤුප් පාදමත් නත පන සඞ් නකතග් ගහනණ 

වචනස ්ස වචනත් ථවිනිමුත් තස් ස කප් පනන පනයොජනං නත් ථි. ‘‘බුද් ධස ්ස 

භගවනතො නවොහානරො නලොකිනය නසොනත පටිහඤ් ඤති’’ (කථා. 347), 

‘‘අභිජානාසි නනො ත් වං ආනන් ද ඉනතො පුබ් නබ එවරූපං නාමනධයයං සුතං යදිදං 

ජනවසනභො’’ති (දී. නි. 2.280), ‘‘නාමඤ් ච සානවති නකොණ් ඩඤ් නඤො අහං 

භගවා’’තිආදීහි (සං. නි. 1.217) ච පඤ ්ඤත් තියා වචනභානවො සිද් නධො. තස් මා 

පාළියා අට් ඨකථාය ච අවිරුද් නධො අත් නථො විචානරත් වා ගනහතබ් නබො. 

යදි සත් තාදනයො අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති න නහොන් ති, කා පන 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති නාමාති? පකාසිනතො අයමත් නථො ‘‘අවිජ් ජමානානං 

සත් තාදීනං සඞ් ො…නප.… අභිලානපො අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තී’’ති. 

සත් තාදීනඤ් ච අවිජ් ජමානත් තා අත් ථිතා නනව වත් තබ් බා, නය ච වනදයයං 

‘‘රූපාදීනි විය අවිජ් ජමානත් තා අවිජ් ජමානතා වුත් තා, න නත් ථිභාවනතො’’ති, 
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අයඤ් ච වානදො නහවත් ථිකථාය පටිසිද් නධො, න ච රූපං නවදනා න නහොතීති 

අවිජ් ජමානං නාම නහොති. එවං සත් තාදනයොපි යදි අත් ථි, රූපාදනයො න 

නහොන් තීති අවිජ් ජමානාති න වත් තබ් බා. යස් මා පන නයසු රූපාදීසු චක් ොදීසු ච 

තථා තථා පවත් තමානනසු ‘‘සත් නතො ඉත් ථී රනථො ඝනටො’’තිආදිකා 

විචිත් තසඤ් ඤා උප් පජ් ජති, සඤ ්ඤානුනලොමානි ච අධිවචනානි, නතහි 
රූපචක් ොදීහි අඤ් නඤො සත් තරථාදිසඤ් ඤාවලම් බිනතො වචනත් නථො 

විජ් ජමානනො න නහොති, තස් මා සත් තරථාදිඅභිලාපා ‘‘අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තී’’ති 

වුච් චන් ති, න ච නත ‘‘මුසා’’ති වුච් චන් ති නලොකසමඤ් ඤාවනසන පවත් තත් තා. 

තනතො එව නත අභිලාපා ‘‘සම් මුතිසච් ච’’න් ති වුච් චන් ති. නසො ච වචනත් නථො 
සයං අවිජ් ජමානනොපි විජ් ජමානස ්ස වචනස් නසව වනසන පඤ් ඤත් තිනවොහාරං 

ලභති, ‘‘සම් මුතිසච් ච’’න් ති ච වුච් චති යථාගහිතසඤ් ඤාවනසන 

පවත් තවචනත් ථභාවනතො. ‘‘සම් මුතිඤාණං සච් චාරම් මණනමව, 

නාඤ ්ඤාරම් මණ’’න් ති (කථා. 434) කථාය ච ‘‘පථවීකසිණාදි චීවරාදි ච 

සම් මුතිසච් චම් හී’’ති ඉමනාව අධිප් පානයන වුත් තන් ති විඤ් ඤායති. යස ්මා 
රූපාදීසු සන් තානනන පවත් තමානනසු එකත් තග් ගහණවනසන නත අමුඤ් චිත් වා 
පවත් තං සත් තාදිග් ගහණං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි විය රූපාදීසු නතසු ෙන් නධසු 

චක් ොදීසු ච අසන් තං අවිජ් ජමානං සත් තරථාදිං ගණ් හාති, තස් මා තං 

පරිත් තාරම් මණාදිභානවන න වත් තබ් බන් ති වුත් තං. තථා යං 

ෙන් ධසමූහසන් තානං එකත් නතන ගහිතං උපාදාය ‘‘කලයාණමත් නතො 

පාපමත් නතො පුග් ගනලො’’ති ගහණං පඤ් ඤත් ති ච පවත් තති, තං තදුපාදානභූතං 
පුග් ගලසඤ් ඤාය නසවමානස් ස කුසලාකුසලානං උප් පත් ති නහොතීති 

‘‘පුග් ගනලොපි උපනිස් සයපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 1.1.9) වුත් තං. යස් මා 

පන පුග් ගනලො නාම නකොචි භානවො නත් ථි, තස් මා යථා ආනපොධාතුආදීනි 

චිත් නතන විනවනචත් වා පථවීධාතු උපලබ් භති, න එවං රූපාදනයො ෙන් නධ 

විනවනචත් වා පුග් ගනලො උපලබ් භති. පටිනසධිතා ච පුග් ගලකථාය පුග් ගලදිට් ඨි. 

වජිරාය ච භික් ඛුනියා වුත් තං – 

‘‘කං නු සත් නතොති පච් නචසි, මාර දිට් ඨිගතං නු නත; 

සුද් ධසඞ් ොරපුඤ් නජොයං, නයිධ සත් තුපලබ් භතී’’ති. (සං. නි. 1.171; 

මහානි. 186; කථා. 233); 

සත් නතොති පන වචනස් ස පඤ් ඤත් තියා පවත් තිං දස් නසතුං සා එවමාහ – 

‘‘යථාපි අඞ් ගසම් භාරා, නහොති සද් නදො රනථො ඉති; 

එවං ෙන් නධසු සන් නතසු, නහොති සත් නතොති සම් මුතී’’ති. (සං. නි. 1.171; 

මහානි. 186; කථා. 233); 
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යදි පුග් ගනලො න විජ් ජති, කථං පුග් ගලග් ගහණස් ස සාරම් මණතා සියාති? 

අවිජ් ජමානස ්සපි ආරම් මණස් ස ගහණනතො. අවිජ් ජමානම් පි හි පරිකප් පිතං 
නලොකසඤ ්ඤාතං වා විජ් ජමානං වා සභාවභූතං ආරම් මණං ගනහත් වාව 

උප් පජ් ජනනතො සාරම් මණතා වුත් තා. සාරම් මණාති හි වචනං 

චිත් තනචතසිකානං ආරම් මනණන විනා අප් පවත් තිඤ් නඤව දීනපති, න නතහි 

ගහිතස ්ස ආරම් මණස් ස විජ් ජමානතං අවිජ් ජමානතං වාති. අයං 
සඞ් ෙතාසඞ් ෙතවිනිමුත් තස් ස අත් ථිතාපටිනසධං සබ් බථා අනුවත් තන් තානං 

විනිච් ඡනයො. 

1316. නාමෙරණට්කඨනාති අඤ් ඤං අනනපක් ඛිත් වා සයනමව අත් තනනො 

නාමකරණසභාවනතොති අත් නථො. යඤ් හි පරස් ස නාමං කනරොති, තස් ස ච 

තදනපක් ෙත් තා අඤ ්ඤානපක් ෙං නාමකරණන් ති නාමකරණසභාවතා න නහොති. 
තස් මා මහාජනස් ස ඤාතීනං ගුණානඤ් ච සාමඤ් ඤනාමාදිකාරකානං 

නාමභානවො නාපජ් ජති. යස ්ස ච අඤ් නඤහි නාමං කරීයති, තස් ස ච 

නාමකරණසභාවතා නත් ථීති නත් ථිනයව නාමභානවො, නවදනාදීනං පන 

සභාවසිද් ධත් තා නවදනාදිනාමස් ස නාමකරණසභාවනතො නාමතා වුත් තා. 

පථවීආදිනිදස් සනනන නාමස් ස සභාවසිද් ධතංනයව නිදස් නසති, න 

නාමභාවසාමඤ් ඤං, නිරුළ ්හත් තා පන නාමසද් නදො අරූපධම් නමසු එව වුත් නතො, 

න පථවීආදීසූති න නතසං නාමභානවො. මාතිකාය ච පථවීආදීනං 

නාමතානාපත් ති වුත් තාව. න හි පථවීආදිනාමං විජහිත් වා නකසාදිනානමහි 
රූපධම් මානං විය නවදනාදිනාමං විජහිත් වා අඤ් නඤන නානමන අරූපධම් මානං 

නවොහරිතබ් නබන පිණ් ඩාකානරන පවත් ති අත් ථීති. 

අථ වා රූපධම් මා චක් ොදනයො රූපාදනයො ච නතසං 

පකාසකපකාසිතබ් බභාවනතො විනා නානමන පාකටා නහොන් ති, න එවං 
අරූපධම් මාති අධිවචනසම් ඵස ්නසො විය නාමායත් තගහණීයභානවන 

‘‘නාම’’න් ති වුත් තා, පටිඝසම් ඵස ්නසොපි න චක් ොදීනි විය නානමන විනා 

පාකනටොති ‘‘නාම’’න් ති වුත් නතො. අරූපතාය වා අඤ ්ඤනාමසභාගත් තා 

සඞ් ගහිනතොයං, අඤ ්ඤඵස ්සසභාගත් තා වා. වචනත් නථොපි හි ‘‘රූපයතීති රූපං, 

නාමයතීති නාම’’න් ති ඉධ පච් ඡිමපුරිමානං සම් භවති. රූපයතීති විනාපි නානමන 

අත් තානං පකාසයතීති අත් නථො, නාමයතීති නානමන විනා අපාකටභාවනතො 

අත් තනනො පකාසකං නාමං කනරොතීති අත් නථො. ආරම්මණාධිපතිපච්චයොයාති 
සතිපි රූපස් ස ආරම් මණාධිපතිපච් චයභානව න පරමස් සාසභූතං නිබ් බානං විය 

සාතිසයං තංනාමනසභානවන පච් චනයොති නිබ් බානනමව ‘‘නාම’’න් ති වුත් තං. 

1318. වට්ටමූලසමුදාචාරදස්සනත්ථන් ති සත් තානං වට් ටමූලසමුදාචානරො 

නාම අවිජ් ජා ච භවතණ් හා ච, තංදස ්සනත් ථන් ති අත් නථො. තත් ථ සමුදාචරතීති 
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සමුදාචානරො, වට් ටමූලනමව සමුදාචානරො වට් ටමූලසමුදාචානරො, 
වට් ටමූලදස ්සනනන වට් ටමූලානං පවත් ති දස් සිතා නහොතීති වට් ටමූලානං 

සමුදාචාරස් ස දස් සනත් ථන් තිපි අත් නථො. 

1320. එනකකස් මඤ් ච අත් තාති ච නලොනකොති ච ගහණවිනසසං උපාදාය 

‘‘අත්ො ච කලොකෙො චා’’ති වුත් තං. එකං වා ෙන් ධං අත් තනතො ගනහත් වා 
අඤ ්ඤං අත් තනනො උපනභොගභූනතො නලොනකොති ගණ් හන් තස් ස අත් තනනො 

අත් තානං ‘‘අත් තා’’ති ගනහත් වා පරස් ස අත් තානං ‘‘නලොනකො’’ති 

ගණ් හන් තස් ස වා වනසන ‘‘අත්ොචකලොකෙො චා’’ති වුත් තං. ෙංභවිස්සතීති 

තං ද් විධාපි ගහිතං ෙන් ධපඤ් චකං භවිස් සතීති නිවිට් ඨා පරාමසන් තීති අත් නථො. 

1332. සහ සික් ඛිතබ් නබො ධම් නමො සහධම් නමො, තත් ථ භවං සෙධම්මිෙං. 

කම් මත් නථ වත් තමානනතො නදොවචස් සසද් දනතො ආය-සද් දං අනඤ් ඤත් ථං 

කත් වා ‘‘නදොවචස් සාය’’න් ති වුත් තන් ති අධිප් පානයන ‘‘දුබ්ෙචස්ස ෙම්ම’’න් ති 

ආහ. නදොවචස් සස් ස වා අයනං පවත් ති කදොවචස්සායං. වචනස ්ස 

පටිවිරුද් ධවචනං පටාණිෙගෙණං. ගුනණහි ගරූසු ගාරනවන වසනං ගරුවාකසො. 

ජාතිආදීහි නජට් ඨනකසු පටිස් සුණිතබ් නබසු වසනං සකජට්ඨෙවාකසො. 

ඔත් තප් පිතබ් බා වා ගරුකනො. හිරියිතබ් බා කජට්ඨො. යාය නචතනාය දුබ් බනචො 

නහොති, සා නදොවචස් සතා භවිතුං අරහතීති ‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොකයවා’’ති ආහ. 

1333. දු-සද් නදන යුත් තං නාමං දුන්නාමං. අනුපසඞ් කමන් තස් සපි 

අනුසික් ෙනං නසවනාති අධිප් පානයන ‘‘භජනාති උපසඞ්ෙමනා’’ති ආහ. 

සබ්ෙකෙොභාකගනාති කායවාචාචිත් නතහි ආවි නචව රනහො ච. 

1336. විනකයොති විභඞ් ගෙන් ධකා වුත් තා. වත් ථුවීතික් කමනතො පුබ් නබ 
පරනතො ච ආපත් තිං ආපජ් ජන් නතො නාම න නහොතීති සහ වත් ථුනා ආපත් තිං 

පරිච් ඡින් දති. නතනාහ ‘‘සෙවත්ථුනා…කප.… ආපත්තිකුසලොනාමා’’ති. සෙ

ෙම්මවාචායාති අබ් භානතිණවත් ථාරකකම් මවාචාය ‘‘අහං, භන් නත, 

ඉත් ථන් නාමං ආපත් තිං ආපජ් ජි’’න් තිආදිකාය ච. සනහව හි කම් මවාචාය 

ආපත් තිවුට් ඨානඤ් ච පරිච් ඡින් දතීති. ආපත් තියා වා කාරණං වත්ථු, වුට් ඨානස් ස 

කාරණං ෙම්මවාචාති කාරනණන සහ ඵලස් ස ජානනවනසන ‘‘සෙ වත්ථුනා

සෙ ෙම්මවාචායා’’ති වුත් තං. 

1338. අයනමවත් නථො සෙ පරිෙම්කමනාති එත් ථ වුත් නතො. 

වුට්ඨානෙපඤ්ඤායාති වුට් ඨානස ්ස කාරණභූතාය පරිකම් මපඤ් ඤාය. 

1340. ධාතුවිසයා සබ් බාපි පඤ් ඤා ධාතුකුසලො, තනදකනදසා 

මනසිකාරකුසලතාති අධිප් පානයන පුරිමපනදපි උග්ගෙමනසිොරජානනපඤ්ඤා 
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වුත් තා. පුරිමපනද වා වාචුග් ගතාය ධාතුපාළියා මනසිකරණං ‘‘මනසිකානරො’’ති 

වුත් තං. තත් ථ උග් ගණ් හන් තී මනසිකනරොන් තී ධාතුපාළියා අත් ථං සුණන් තී 

ගන් ථනතො ච අත් ථනතො ච ධානරන් තී ‘‘අයං චක් ඛුධාතු නාමා’’තිආදිනා 
සභාවනතො අට් ඨාරනසවාති ගණනනතො ච පරිච් නඡදං ජානන් තී ච පඤ් ඤා 

උග්ගෙපඤ්ඤාදිකා වුත් තා. පච් ඡිමපනද පඤ් චවිධාපි සා පඤ් ඤා උග් ගනහොති 

තනතො ච පවත් නතො අනිච් චාදිමනසිකානරො ‘‘උග් ගහමනසිකානරො’’ති වුත් නතො, 

තස් ස ජානනං පවත් තනනමව, යථා පවත් තං වා උග් ගහං, එවනමව පවත් නතො 

උග් ගනහොති ජානනං උග්ගෙජානනං. මනසිකානරොපි ‘‘එවං පවත් නතතබ් නබො 

එවඤ් ච පවත් නතො’’ති ජානනං මනසිොරජානනං. තදුභයම් පි 

මනසිකාරනකොසල් ලන් ති වුත් තං. උග් ගනහොපි හි මනසිකාරසම් පනයොගනතො 

මනසිකාරනිරුත් තිං ලද් ධුං යුත් නතොති නයො ච මනසි කාතබ් නබො, නයො ච 

මනසිකරණුපානයො, සබ් නබො නසො මනසිකානරොති වත් තුං වට් ටතීති. තත් ථ ච 

නකොසල් ලං මනසිොරකුසලොති. 

1342. තීසුපි වා…කප.… වට්ටතීති තස් සා ච උග් ගහාදිභානවො වුත් නතො. 

සම්මසනං පඤ ්ඤා, සා මග් ගසම් පයුත් තා අනිච් චාදිසම් මසනකිච් චං සානධති 

නිච් චසඤ් ඤාදිපජහනනතො. මනසිොකරො සම් මසනසම් පයුත් නතො තනථව 

අනිච් චාදිමනසිකාරකිච් චං මග් ගසම් පයුත් නතො සානධති. නතනාහ 

‘‘සම්මසනමනසිොරා කලොකියකලොකුත්ෙරමිස්සො’’ති. ඉමිනාපනපච්චකයන

ඉදං කෙොතීති එවං අවිජ් ජාදීනං සඞ් ොරාදිපච් චයුප් පන් නස ්ස පච් චයභාවජානනං 

පටිච්චසමුප්පාදකුසලොති දස් නසති. 

1344. අම්ෙබීජාදීනි අනුපාදින් නකදස ්සනත් ථං වුත් තානි. 

නසොතවිඤ ්ඤාණාදීනං විසභාගා අනනුරූපා අනුප් පාදකානයව චක් ොදනයො 

‘‘විසභාගපච්චයා’’ති වුත් තා, නතහි අනුප් පජ් ජමානානනව ච 

නසොතවිඤ ්ඤාණාදීනි ‘‘විසභාගපච්චයසමුප්පන්නධම්මා’’ති. 

නසොතවිඤ ්ඤානණන වා විසභාගස් ස චක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස පච් චනයොති 

විසභාගපච් චනයො, චක් ොයතනස ්ස විසභානගන නසොතායතනනන පච් චනයන 

සමුප් පන් නනො විසභාගපච්චයසමුප්පන්කනො. 

1346. අජ් ජවනිද් නදනස අජ්ජකවො අජ්ජවොති උජුතා උජුකතා ඉච් නචව 
වුත් තං නහොතීති අජ් ජවමද් දවනිද් නදනසසු උජුකතාමුදුතානිද් නදනසහි විනසසං 

මද් දවනිද් නදනස වුත් තං ‘‘නීචචිත්ෙො’’තිපදමාහ. තත් ථ ‘‘නීචචිත් තතා 

මුදුතා’’ති පුන මුදුතාවචනං නීචචිත් තතාය විනසසනත් ථං. ඔමානනොපි හි 

නීචචිත් තතා නහොති, න පන මුදුතාති. 
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 169 

පටුන 

1348. පනරසං දුක් කටං දුරුත් තඤ් ච පටිවිනරොධාකරනණන අත්ෙකනොඋපරි

ආකරොකපත්වා වාකසන්ති. චිත්ෙස්ස සෙමනොති චිත් තස ්ස අබයාපන් නනො 

සනකො මනනොභානවොති අත් නථො. චිත් තන් ති වා චිත් තප් පබන් ධං එකත් නතන 

ගනහත් වා තස් ස අන් තරා උප් පන් නනන පීතිසහගතමනනන සකමනත් තං ආහ. 

අත් තමනනො වා පුග් ගනලො, තස් ස භානවො අත් තමනතා. සා න සත් තස් සාති 

පුග් ගලදිට් ඨිනිවාරණත් තං ‘‘චිත්ෙස්සා’’ති වුත් තං. 

1349. කායවාචාහි කත් තබ් බස් ස අකරනණන අසාදියිතබ් බස් ස සාදියනනන 

ච මනසාපි ආචරති එව, ඉන් ද්රියසංවරාදිනභදනවනසන වා එතං වුත් තන් ති 

නවදිතබ් බං. 

1350. සනදොසවනණ රුක් නෙ නියයාසපිණ් ඩිනයො, අහිච් ඡත් තකානි වා 

උට් ඨිතානි ‘‘අණ්ඩොනී’’ති වදන් ති. නඵග් ගුරුක් ෙස ්ස පන කුථිතස් ස අණ් ඩානි 

විය උට් ඨිතා චුණ් ණපිණ් ඩිනයො ගණ් ඨිනයො වා ‘‘අණ්ඩොනී’’ති නවදිතබ් බා. 

පදුමනාළං විය නසොතං ඝංසයමානා විය පවිසන් තී ෙක්ෙසා දට් ඨබ් බා. 

නකොනධන නිබ් බත් තා තස් ස පරිවාරභූතා කෙොධසාමන්ො. පුනර සංවඩ් ඪනාරී 

නපොරී, සා විය සුකුමාරා මුදුකා වාචා නපොරී වියාති කපොරී. ෙත්ථාති ‘‘භාසිතා 

නහොතී’’ති වුත් තාය කිරියායාතිපි නයොජනා සම් භවති, ෙත්ථ වාචායාති වා. 

සණ්ෙවාචොතිආදිනා තං වාචං පවත් තයමානං නචතනං දස් නසති. 

1351. ආමසාලානභන යං ඡිද් දං නහොති, තං ආමසාලානභන ‘‘ඡිද්ද’’න් ති 

වුත් තං. ද්කවකයව හීති යථාවුත් තානි ආමසධම් මාලානභහි පවත් තමානානි 

ඡිද් දානි ආහ. ගමනසභාකගනාති ගමනමග් ගස් ස අනුච් ඡවිකදිසාභානගන. 

සඞ්ගෙපක්කඛ ඨත්වාති සඞ් ගහං කනරොමච් නචව කනථතබ් බං, න 

ලාභසක් කාරකාමතාදීහීති අත් නථො. අවස් සං කාතබ් බං කිච්චං, ඉතරං ෙරණීයං. 

අබ් භානනතො අඤ් ඤං ආපත් තිවුට් ඨානං ‘‘වුට්ඨාන’’න් ති වුත් තං. 

1352. සසම්භාරෙථාති දස් සනස් ස කාරණසහිතාති අත් නථො, සසම් භාරස ්ස 

වා දස් සනස ්ස කථා සසම්භාරෙථා. යස්සචක්ඛුන්ද්රියාසංවරස්ස කෙතූති වත් වා 

පුන ‘‘ෙස්ස චක්ඛුන්ද්රියස්ස සතිෙවාකටන පිදෙනත්ථායා’’ති වුත් තං, න 

අසංවරස් සාති. තදිදං යං චක් ඛුන් ද්රියාසංවරස් ස නහතු අභිජ් ඣාදිඅන් වාස ්සවනං 

දස් සිතං, තං අසංවුතචක් ඛුන් ද්රියස් නසව නහතුපවත් තං දස් සිතන් ති කත් වා 

වුත් තන් ති නවදිතබ් බං, යත්වාධිෙරණන් ති හි යස් ස චක් ඛුන් ද්රියස් ස කාරණාති 

අත් නථො. කස ්ස ච කාරණාති? අසංවුතස් ස. කිඤ් ච අසංවුතං? යස් ස 

චක් ඛුන් ද්රියාසංවරස ්ස නහතු අන් වාස ්සවන් ති තදුපලක් ඛිතං, තස් ස සංවරායාති 

අයමත් ථනයොජනා. 
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පටුන 

ජවනක්ඛකණ පන දුස්සීලයං වාතිආදි පුන අවචනත් ථං ඉනධව සබ් බං 

වුත් තන් ති ඡසු ද් වානරසු යථාසම් භවං නයොනජතබ් බං. න හි පඤ ්චද් වානර 

කායවචීදුච් චරිතසඞ් ොතං දුස් සීලයං අත් ථීති. යථා කින් තිආදිනා නගරද් වානර 
අසංවනර සති තංසම් බන් ධානං ඝරාදීනං අසංවුතතා විය ජවනන අසංවනර සති 

තංසම් බන් ධානං ද් වාරාදීනං අසංවුතතාති එවං අඤ ්නඤසං සංවනර, අඤ ්නඤසං 

සංවුතතාසාමඤ් ඤනමව නිදස් නසති, න පුබ් බාපරසාමඤ් ඤං අන් නතො බහි 

සාමඤ ්ඤං වා. සති වා ද් වාරභවඞ් ගාදිනක පුන උප් පජ් ජමානං ජවනං බාහිරං විය 

කත් වා නගරද් වාරසමානං වුත් තං, ඉතරඤ් ච අන් නතොනගරද් වාරසමානං. 
ජවනන වා අසංවනර උප් පන් නන තනතො පරං ද් වාරභවඞ් ගාදීනං 
අසංවරනහතුභාවාපත් තිනතො නගරද් වාරසදිනසන ජවනනන පවිසිත් වා 
දුස් සීලයාදිනචොරානං ද් වාරභවඞ් ගාදිමූසනං කුසලභණ් ඩවිනාසනං කථිතන් ති 

දට් ඨබ් බං. 

1353. ඉමනා ආහානරන නිත් ථරණත් නථන අත් ථිකභානවො ඉදමත්ථිෙො. 

ආොරපරිකභොකග අසන්තුස්සනාති ආහාරපරිනභොගක් ෙනණ පවත් තා 

අසන් තුස ්සනා, දවත් ථාදිඅභිලානසොති අත් නථො. එත් ථ ච අසන්තුට්ඨො නලොනභො, 

අමත්ෙඤ්ඤුො අප්පටිසඞ්ඛා ච නමොනහොති ඉනම ද් නව ධම් මා ‘‘කභොජකන

අමත්ෙඤ්ඤුො’’ති නවදිතබ් බා. 

1355. ‘‘නසනයයොහමස ්මී’’තිආදිනා පවත් තමානනොව මානමකදො. 

අසද් ධම් මනසවනාසමත් ථතං නිස් සාය පවත් නතො මානනො, රානගො එව වා 

පුරිසමකදො. සක් කරසප් පිඛීරාදීනි නයොනජත් වා බහලපක් කං නභොජනං 

පිණ්ඩරසකභොජනං, බහලපක් කං වා මංසරසාදිනභොජනං. මන්දන් ති අප් පං. 

ඨතියාති ඨිතත් ථං. තදත් ථඤ් ච භුඤ් ජන් නතො යස් මා ‘‘කායං ඨනපස් සාමී’’ති 

භුඤ ්ජති, තස් මා ‘‘ඨපනත්ථායා’’ති වුත් තං. අභුත්ෙපච්චයා උප්පජ්ජනොති ඉදං 

ඛුදාය විනසසනං යස් සා අප් පවත් ති නභොජනනන කාතබ් බා, තස් සා දස් සනත් ථං. 

සෙලං සාසනන් ති පාළිධම් මම් පි සබ් බකුසනලපි සඞ් ගණ් හාති. අභුත් තපච් චයා 

උප් පජ් ජනකනවදනා, භුත් තපච් චයා න උප් පජ් ජනකනවදනාති එතාසං නකො 

විනසනසො? පුරිමා යථාපවත් තා ජිඝච් ඡානිමත් තා නවදනා. සා හි අභුඤ් ජන් තස් ස 

භිනයයො පවත් තනවනසන උප් පජ් ජතීති. පච් ඡිමාපි ඛුදානිමත් තාව 

අඞ් ගදාහසූලාදිනවදනා අප් පවත් තා. සා හි භුත් තපච් චයා පුබ් නබ අනුප් පන් නාව 

න උප් පජ් ජිස් සති. විහිංසානිමත් තතා නචතාසං විහිංසාය විනසනසො. 

යාත්රාති යාපනා වුත් තා, පුබ් නබපි ‘‘යාපනායා’’ති වුත් තං, නකො එත් ථ 

විනසනසො? පුබ් නබ ‘‘යාපනායාති ජීවිතින් ද්රියයාපනත් ථායා’’ති වුත් තං, ඉධ පන 
චතුන් නං ඉරියාපථානං අවිච් නඡදසඞ් ොතා යාපනා යාත්රාති අයනමත් ථ 

විනසනසො. දායකනදයයධම් මානං අත් තනනො ච පමාණං අජානිත් වා පටිග් ගහණං, 
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සද් ධානදයයවිනිපාතනත් ථං වා පටිග් ගහණං අධම්මිෙපටිග්ගෙණං, නයන වා 

ආපත් තිං ආපජ් නජයය. අපච් චනවක් ඛිතපරිනභොනගො අධම්කමන පරිකභොකගො. 
අනවජ් නජ අනින් දිතබ් නබ පච් චනය සාවජ් ජං සනින් දං පරිනභොනගන අත් තානං 

කනරොති. අනවජ්ජො ච භවිස්සතීති අත් තනනො පකතිඅග් ගිබලාදිං ජානිත් වා 

‘‘එවං නම අගරහිතබ් බතා ච භවිස් සතී’’ති පමාණයුත් තං ආහානරතීති අත් නථො. 

සුනෙො ඉරියාපථවිහානරො ඵාසුවිොකරො. එත්ෙෙඤ්හි භුඤ්ජිත්වා…කප.… 

පවත්ෙන්තීති ඉරියාපථානං සුෙප් පවත් තියා කාරණභූතං භුඤ ්ජනං පිවනඤ් ච 

ඉරියාපනථහි කාරණභානවන ගහිතත් තා නතහි සාධිතං විය වුත් තං. ‘‘අභුත් වා 

උදකං පිනව’’ති ලිෙන් ති, ‘‘භුත් වානා’’ති පන පානඨො. පුනපි හි අප් පස ්නසව 

අනුජානනවනසන – 

‘‘කප් පියං තං නච ඡානදති, චීවරං ඉදමත් ථිකං; 

අලං ඵාසුවිහාරාය. 

‘‘පල් ලඞ් නකන නිසින් නස ්ස, ජණ් ණුනක නාභිවස් සති; 

අලං ඵාසුවිහාරායා’’ති. (නථරගා. 984-985) – 

ආහ. 

කභොජනානිසංකසොති යථාවුත් නතහි අට් ඨහඞ් නගහි සමන් නාගතස ්ස 

නභොජනස ්ස අගරහිතබ් බතා සුෙවිහානරො ච ආනිසංනසොති අත් නථො. යුත් තස ්ස 

නිද් නදොසස් ස නභොජනස් ස පරිමාණස් ස ච වනසන ජානනං යුත්ෙපමාණජානනං 

නාම. 

1356. විනාසං පත් තියා නට් ඨා, පටිපක් නෙහි අභිභූතත් තා මුට් ඨා ච සති 

යස් ස, නසො නට් ඨමුට් ඨස් සති, තස් ස භානවො නට්ඨමුට්ඨස්සතිො. 

1368. විසුද්ධිප්පත්ෙන් ති මග් ගඵලසීලං වුච් චති. කලොකුත්ෙරධම්මාවාති 

නලොකුත් තරසතිආදිධම් මාව. සීලසම් පදා පන රූපාරූපාවචරා නත් ථීති 

සම් භවනතො නයොනජතබ් බා. 

1373. නභොගූපකරනණහි සකභොකගො. චතුන්නං සච්චානං අනුකලොමන් ති 

චතුසච් චප් පටිනවධස් ස අනුනලොමන් ති අත් නථො. ‘‘සච් චාන’’න් ති හි 

පටිවිජ් ඣිතබ් නබහි පටිනවනධො වුත් නතො, චතුසච් චප් පටිනවධස් ස වා 

උපනිස ්සයභූතං පටිවිජ් ඣිතබ් බානං චතුන් නං සච් චානං අනුනලොමන් ති වුත් තං. 
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1378. ‘‘මම ඝරං ධුරං කත් වා භික් ෙං පවිසථා’’ති දියයමානං ධුරභත්ෙන් ති 

වදන් ති. නිච් චභත් තාදි වා අඤ් නඤපි ආණානපත් වා සයං ධුරං හුත් වා දින් නං 

ධුරභත්ෙං. 

1379. පටිවාකසති නාමාති නිවත් නතති නාම ඔසක් නකති නාම. 

1380. පුබ්කෙනිවුත්ථක්ඛන්ධාති පුරිමජාතීසු සන් තතිපරියාපන් නන ෙන් නධ 

ආහ. ඛන්ධපටිෙද්ධන් ති වත් ථාභරණයානගාමජනපදාදි. ඛයසමකයති 

මග් ගක් ෙණං ආහ. 

1381. අධිමුච්චනට්කඨනාති අනිග් ගහිතපක් ෙන් දනසඞ් ොනතන යථාසුෙං 

පවත් තනට් නඨන. 

1382. ඛීණානං අන් නතො අවසානං නිට් ඨිතභානවො ඛීණන් නතො, ඛීණානං වා 

ආදිකානලො, තස් මං ඛීණන්කෙ. එස නනයො නිරුද්ධන්කෙතිආදීසු. 

දුකනික් නෙපකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නික් නෙපකණ් ඩවණ් ණනා නිට් ඨිතා.
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4. අට්ඨෙථාෙණ්ඩං 

තිකඅත් ථුද් ධාරවණ් ණනා 
1384. නයමග්ගන් ති සුත් තන් තභාජනීයාදිනයගමනං 

අනුනලොමාදිනයගමනඤ් ච. තම් පි හි එත් ථ අත් නථසු නිච් ඡිනතසු සුෙං 

සමානනන් ති. පඤ්හුද්ධාරන් ති එකූනපඤ් ඤාසාය එකූනපඤ් ඤාසාය නවසු 

නවසු ච පඤ් නහසු ලබ් භමානස ්ස උද් ධරණං, නතසුනයව ලබ් භමානානං 

ගණනානං ඨපනං ගණනාචාකරො. අත්ථුද්ධාරන් ති ‘‘ඉනම නාම 

චිත් තුප් පාදාදනයො අත් ථා කුසලාදිකා’’ති උද් ධරණං. ෙණ්ණිෙං ෙණ්ණිෙන් ති 

චිත් තුප් පාදකණ් ඩරූපකණ් නඩසු විභත් නත පසනට ධම් නම ‘‘චතූසු භූමීසු කුසලං 

ද් වාදසාකුසලචිත් තුප් පාදා’’තිආදිනා රාසිරාසිවනසන සහ ගන් නථත් වාති 

අත් නථො. ඝටනගොච් ඡකා කණ් ණිකනවවචනානනව. එත් ථ පන චතූසු භූමීසු 

කුසලන් ති එකවචනනිද් නදනසො චතුභූමකානං කුසලඵස් සාදීනං කුසලභානව 

එකත් තූපගමනනතො. චිත් තුප් පාදකණ් ඩරූපකණ් නඩසු 
චතුභූමචිත් තුප් පාදාදිවනසන විඤ ්ඤාතධම් මස් ස වනසනායං අත් ථුද් ධාරනදසනා 

ආරද් ධාති තත් ථ යං චතූසු භූමීසු කුසලං විභත් තං යාව විඤ් ඤාතං, ඉනම ධම් මා 

කුසලාති අත් නථො. 

යදිපි කුසලත් තිකවිත් ථානරො පුබ් නබ විඤ් ඤානතො, තථාපි තත් ථ ධම් මා 

සමයවනසන ඵස් සාදිසභාවවනසන ච විභත් තා භින් නා විඤ් ඤාතා, න පන 

එකස ්මං ලක් ෙනණ සමානනත් වා, තස් මා තත් ථ වුත් තං සමයාදිනභදං 
වජ් නජත් වා සබ් බනභදභින් නානං එකස් මං කුසලාදිලක් ෙනණ සමානනත් වා 

නබොධනත් ථං ඉධ කුසලත් තිකනිද් නදනසො පුන විභත් නතො. එත් ථ ච එකවචනනන 

කුසලනිද් නදසං කත් වා බහුවචනනන නිගමනස් ස කාරණං වුත් තනමව. යදි 

ධම් මානං කුසලත් නත එකත් තූපගමනං, කස ්මා එකවචනනන පුච් ඡාපි න කතා? 

උද් නදනස කුසල-සද් දස ්ස ධම් මවිනසසනභාවනතො තබ් බිනසසනානං ධම් මානං 

පුච් ඡිතත් තා නතසඤ් ච අනිද් ධාරිතසඞ් ොවිනසසත් තා, නිද් නදනස පන චතූහි 

භූමීහි විත් ථාරනතො විඤ් ඤාතාහි කුසනල විනසනසත් වා දස් නසතීති යුත් තං ‘‘චතූසු 

භූමීසු කුසල’’න් ති එකත් තං නනත් වා වචනං. කුසලපදඤ් හි එත් ථ පධානං, 
තඤ් ච විනසසිතබ් බානනපක් ෙං කුසලාකාරනමව අත් තනනො සභානව ඨිතං 

ගනහත් වා පවත් තමානං එකත් තනමව උපාදාය පවත් තති, න නභදන් ති. 

1385. ද්වාදස අකුසලචිත්තුප්පාදාති එත් ථාපි පඨමාකුසලචිත් තුප් පානදො 
සමයඵස් සාදිවනසන නභදං අනාමසිත් වා 
නසොමනස ්සසහගතදිට් ඨිගතසම් පයුත් තචිත් තුප් පාදභානව එකත් තං නනත් වා 

වුත් නතො, එවං යාව ද් වාදසනමොති ‘‘ද්වාදසඅකුසලචිත්තුප්පාදා’’ති වුත් තං. එවං 

චතූසුභූමීසුවිපාකෙොතිආදීසුපි යථානයොගං නයොනජතබ් බං. චිත්තුප්පාදාති එත් ථ 
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පටුන 

උප් පජ් ජති එත් ථාති උප් පානදො, කිං උප් පජ් ජති? චිත් තං, චිත් තස් ස උප් පානදො 

චිත් තුප් පානදොති එවං අවයනවන සමුදානයොපලක් ෙණවනසන අත් නථො සම් භවති. 

එවඤ් හි සති චිත් තනචතසිකරාසි චිත් තුප් පානදොති සිද් නධො නහොති. අට් ඨකථායං 

පන ‘‘චිත් තනමව උප් පානදො චිත් තුප් පානදො’’ති අඤ් ඤස ්සුප් පජ් ජනකස් ස 

නිවත් තනත් ථං චිත් තග් ගහණං කතං, චිත් තස් ස 

අනුප් පජ් ජනකභාවනිවත් තනත් ථං උප් පාදග් ගහණං, චිත් තුප් පාදකණ් නඩ වා 

‘‘චිත් තං උප් පන් නං නහොතී’’ති චිත් තස ්ස උප් පජ් ජනකභානවො පාකනටොති කත් වා 

‘‘චිත් තනමව උප් පානදො’’ති වුත් තං, චිත් තස ්ස අනුප් පජ් ජනකස් ස 

නිවත් නතතබ් බස ්ස සබ් භාවා උප් පාදග් ගහණං කතන් ති නවදිතබ් බං. 

අයඤ් චත් නථො ‘‘ද් නවපඤ් චවිඤ ්ඤාණානී’’තිආදීසු විය චිත් තප් පධානනො 

නිද් නදනසොති කත් වා වුත් නතොති දට් ඨබ් නබො. 

1420. ඡසු ද්වාකරසූති එත් ථ පඤ් චද් වානර වත් තබ් බනමව නත් ථි, 
මනනොද් වානරපි පරිත් තාරම් මණනමව ජවනං තදාරම් මණසඞ් ොතං භවඞ් ගං 

අනුබන් ධති. තඤ් හි පරිත් තස ්ස කම් මස ්ස විපානකො, විපානකො ච 

ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණානුභවනං, කම් මානුරූනපො ච විපානකො නහොතීති 

පරිත් තකම් මවිපානකො පරිත් තාරම් මණස ්නසව අනුභවනං නහොති. තස් මා සබ් බං 

තදාරම් මණං ‘‘පරිත් තාරම් මණ’’න් ති වුත් තං. යදි එවං මහග් ගතවිපානකොපි 

මහග් ගතානුභවනනමව ආපජ් ජතීති නච? න, සමාධිප් පධානස් ස කම් මස් ස 
අප් පනාප් පත් තස් ස සඤ් ඤාවසාරම් මණස ්ස තාදිනසනනව විපානකන 

භවිතබ් බත් තා. තස ්මා සමාධි සුොනුභවනභූනතො, නසොපි කම් මානුරූපනතොනයව 

කම් මාරම් මනණො නහොතීති දට් ඨබ් නබො. කම් මානුරූපනතො එව ච තදාරම් මණං 

පරිත් තාරම් මණම් පි මහග් ගතජවනං නානුබන් ධති. තනතො එව 
පටිසන් ධිආදිභූනතො කාමාවචරවිපානකො කම් මනිමත් තම් පි පරිත් තනමව 

ආරම් මණං කනරොති, න මහග් ගතං අප් පමාණං වා. යස් මා පන වුත් තං 

‘‘මහග් ගතාරම් මනණො ධම් නමො පරිත් තාරම් මණස ්ස ධම් මස ්ස කම් මපච් චනයන 

පච් චනයො, අප් පමාණාරම් මනණො ධම් නමො පරිත් තාරම් මණස් ස ධම් මස ්ස 

කම් මපච් චනයන පච් චනයො’’ති, න ච මහග් ගතප් පමාණවිපානකො 

පරිත් තාරම් මනණො අත් ථි, ඉධ ච සබ් බකාමාවචරවිපාකානං පරිත් තාරම් මණතාව 

වුත් තා, තස් මා කම් මානුරූපනතො මහග් ගතප් පමාණාරම් මණම් පි පරිත් තකම් මං 

යදි පටිසන් ධිං නදති, කම් මගතිනිමත් තාරම් මණනමව නදති. පවත් තිවිපාකම් පි 

රූපාදිපරිත් තාරම් මණනමවාති නවදිතබ් බං. ඛීණාසවානං වාසනාවනසන 

සතිවිප් පයුත් තහසනං පවත් තමානං පරිත් නතස් නවව පවත් තති, න ඉතනරසු 

කිනලසවිරනහ තාදිසහසනපච් චයභාවාභාවනතො. තස ්මා තස් ස 

පරිත් තාරම් මණතා වුත් තා. ඛීණාසවානං අසක් කච් චදානාදීනි 

ආදරාකරණවනසනනව නවදිතබ් බානි, න නකොසජ් ජාදිඅකුසලවනසන. 
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පටිප් පස් සද් ධසබ් බුස ්සුක් කා හි නත උත් තමපුරිසාති. නතසං ආදරාකරණඤ් ච 

නිරුස ්සුක් කතා එවාති නවදිතබ් බා. 

1421. අතිපගුණානන් ති වචනං නිරාදරස් ස 

ඤාණවිප් පයුත් තපච් චනවක් ෙණස ්ස විසයදස් සනං, න තස් නසවාති 

විසයනියමනං. ඤාණසම් පයුත් තස් සපි හි අතිපගුණානං විසයතා සුට් ඨුතරං 

නහොති එව. යථා පගුණං ගන් ථං සජ් ඣායන් නතො ද් නව තනයො වාචනාමග් නග 

ගනතපි න සල් ලක් නෙති ඤාණවිප් පයුත් තසතිමන් නතන සජ් ඣායිතත් තා, එවං 

පගුණජ් ඣානනසුපි පවත් ති නහොතීති ආහ ‘‘අතිපගුණාන’’න් තිආදි. 

ෙසිණනිමිත්ොදිපඤ්ඤත්තීති පුබ් නබ දස ්සිතං සබ් බං උපාදාපඤ් ඤත් තිමාහ. තං 

පන රූපාදනයො විය අවිජ් ජමානනො විජ් ජමානනො ච අත් නථොති ආචරියා වදන් ති. 

සම් මුතිසච් නච පන වුච් චමානානං කසිණනිමත් තාදි වාචාවත් ථුමත් තනතො 

වචනනවොහානරනනව පඤ් ඤත් තීති වුච් චති. තස ්ස හි පඤ් ඤාපනං 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තීති තස් ස අවිජ් ජමානත් තං අට් ඨකථායං වුත් තන් ති. 
අවිජ් ජමානම් පි පන තං විජ් ජමානමව ගනහත් වා පවත් තමානාය සඤ් ඤාය 

පරිත් තාදීසු ‘‘අයං නාම ධම් නමො ආරම් මණ’’න් ති න සක් කා වත් තුං නත එව 

ධම් නම උපාදාය පවත් තමානායපි ධම් නමස් නවව අට් ඨානනතො. තස ්මා සා 

සසම් පයුත් තා පරිත් තාදිආරම් මණාති න වත් තබ් බාති වුත් තා. 

නවත්ෙබ්ොරම්මණාති ඉදං පන වචනං යථාගහිතාකාරස් ස සඤ් ඤාවිසයස් ස 
නවත් තබ් බතං සන් ධාය නවත් තබ් බං ආරම් මණං එනතසන් ති 

නවත් තබ් බාරම් මණා, චිත් තුප් පාදාති අඤ් ඤපදත් ථසමාසං කත් වා අට් ඨකථායං 

වුත් තං. 

චතුපඤ් ඤාසචිත් තුප් පාදානං රූපස් ස ච වනසන පඤ්චපණ්ණාසාය. 

කෙවලන් ති විනා පරාමසනනන. අනිට්ඨඞ්ගෙවකසනාති අනිච් ඡයගමනවනසන, 

අනිච් ඡයං වා ද් නවළ් හං ගනතො චිත් තුප් පානදො අනිට් ඨඞ් ගනතො, නතනාකානරන 

පවත් ති ‘‘අනිට්ඨඞ්ගෙවකසන පවත්තී’’ති වුත් තා. නානාරම් මනණසු චිත් තස් ස 

වික් ඛිපනං වික්කඛකපො. අනවට් ඨානං අවූපසකමො. නගොත්රභුනවොදානන නගොත්රභූති 

ගනහත් වා ‘‘කගොත්රභුොකල’’ති ආහ. 

සබ්ෙත්ථපාදෙචතුත්ථන් ති ඉධ සබ්ෙත්ථ-සද් නදො සාමඅත් නථො දට් ඨබ් නබො, 
සබ් නබසු වා විපස් සනාදීසු පාදකං කාරණං සබ් බත් ථපාදකන් ති ඵලස් ස 

විසයභානවන නිද් නදනසො. ආොසෙසිණචතුත්ථන් ති 

පරිච් නඡදාකාසකසිණචතුත් ථමාහ. තඤ් හි රූපාවචරං, න ඉතරන් ති. කුසලකෙොපි

ද්වාදසවිධං කිරියකෙොපීති චතුවීසතිවිධතා වුත් තා නහොති. වට්ටස්සපි පාදෙං

කෙොතිකයවාති කුසලං කිරියඤ් ච එකනතො කත් වා සබ් බත් ථපාදකං වුත් තන් ති 

කිරියජ් ඣානස ්ස අවට් ටපාදකත් තා සාසඞ් කං වදති. මෙග්ගෙචිත්කෙ
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සකමොදෙතීති ඉදං ‘‘නසො එවං සමාහිනත චිත් නත’’තිආදිනා නනයන වුත් තං 
පාකටං පාදකජ් ඣානචිත් තං පරිකම් නමහි ගනහත් වා චිත් නත රූපකායං 

අධිට් ඨානචිත් නතන සනමොදහතීති කත් වා වුත් තං. පාදෙජ්ඣානචිත්ෙං 

රූපොකය සකමොදෙතීති ඉදම් පි යථාවුත් තං පාදකජ් ඣානචිත් තං ආරම් මණං 
කත් වා චිත් තසන් තානං රූපකානය සනමොදහිතං තදනුගතිකං කත් වා අධිට් ඨාතීති 

කත් වා වුත් තං, ඉදං පන අධිට් ඨානද් වයං අදිස් සමානකායතං 

දිස ්සමානකායතඤ් ච ආපානදති. ගන් තුකාමතාපරිකම් මවනසන තංසම් පයුත් තාය 

සඤ ්ඤාය සුෙසඤ් ඤාලහුසඤ් ඤාභාවනතො ගමනම් පි නිප් ඵානදතීති දට් ඨබ් බං. 

කසොොපන්නස්ස චිත්ෙන් ති නසොතාපන් නස ්ස පාටිපුග් ගලිකං 

මග් ගඵලචිත් තන් ති නවදිතබ් බං. මාරාදීනඤ් හි භගවනතො චිත් තජානනං 

වුත් තන් ති නචනතොපරියඤාණලාභී කස් මා සාසවචිත් තං න ජානිස් සතීති. 

ඡින්නවටුමො ඡින් නසංසාරවට් ටා බුද් ධා. 

මග්ගඵලනිබ්ොනපච්චකවක්ඛණකෙොපීති එත් ථ මග් ගඵලපච් චනවක් ෙණානි 

තාව පුබ් නබනිවාසානුස් සතිඤානණන මග් ගඵනලසු ඤානතසු පවත් තන් ති, 
නිබ් බානපච් චනවක් ෙණඤ් ච නිබ් බානාරම් මනණසු අප් පමාණධම් නමසු 
ඤානතසූති මග් ගාදිපච් චනවක් ෙණානි පුබ් නබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස 

අප් පමාණාරම් මණතං සානධන් තීති නවදිතබ් බානි. ‘‘අප් පමාණා ෙන් ධා 

පුබ් නබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ඉච් නචව 

(පට් ඨා. 2.12.58) හි වුත් තං, න නිබ් බානන් ති. තස් මා 
පුබ් නබනිවාසානුස් සතිඤානණන එව මග් ගඵලපච් චනවක් ෙණකිච් නච 

වුච් චමානනපි නිබ් බානපච් චනවක් ෙණතා න සක් කා වත් තුං, අට් ඨකථායං පන 

තස් සපි නිබ් බානාරම් මණතා අනුඤ් ඤාතාති දිස් සති. 

ොමාවචකරනිබ්ෙත්තිස්සතීති නිබ් බත් තක් ෙන් ධජානනමාහ. නිබ්ොනධාතුයා 

පරිනිබ්ොයිස්සතීති නිබ් බානාරම් මනණහි මග් ගඵනලහි 

කිනලසපරිනිබ් බානභූනතහි පරිනිබ් බායිස් සතීති අත් නථො සම් භවති. 

1429. අසෙජාෙත්ොති අසම් පයුත් තත් තාති අත් නථො. න හි අරූපධම් මානං 

අරූපධම් නමහි සහජාතතා සම් පනයොගනතො අඤ් ඤා අත් ථීති. 

‘‘අඤ්ඤධම්මාරම්මණොකල’’ති වුත් තං, මග් ගාරම් මණකානලපි පන ගරුං 

අකරනණ මග් ගාධිපතිභානවන නවත් තබ් බතා නයොනජතබ් බා. 

1433. නිකයොගාති නිනයොගනතොති ඉමමත් ථං සන් ධාය ‘‘නියකමනා’’ති ආහ, 

නිනයොගවන් නතො වා නිකයොගා, නියතාති අත් නථො. චිත් තුප් පාදකණ් නඩ හි 

නබොධිනතසු චිත් තුප් පානදසු එකන් නතන අනාගතාරම් මනණො නකොචි නත් ථීති. 

1434. ෙම්මංවාෙම්මනිමිත්ෙංවාආරබ්භපවත්තියංඅතීොරම්මණාවාති 

වුත් තං, කම් මනිමත් තං පන ආරබ් භ පවත් තියං පච් චුප් පන් නාරම් මණභාවඤ් ච 
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පටුන 

පටිසන් ධියා පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්ගවණ්ණනායං වක් ෙති. තස් මා ඉදං 
මනනොද් වාරචුතියං අතීතකම් මනිමත් තං මනනොද් වානර ආපාථගතං සන් ධාය 

වුත් තන් ති නවදිතබ් බං. සතදාරම් මණාය චුතියා පඤ් චචිත් තක් ෙණාවසිට් ඨායුනක 
ගතිනිමත් නත පටිසන් ධියා පවත් තාය චත් තාරි භවඞ් ගානි 

පච් චුප් පන් නාරම් මණානි, ඉතරත් ථ ච ඡ සන් ධායාහ ‘‘ෙකෙොපරංභවඞ්ගොකල

චා’’ති. යදා හි ගතිනිමත් තාරම් මනණ ජවනන පවත් නත අනුප් පන් නන එව 
තදාරම් මනණ චුති නහොති රූපාවචරාරූපාවචරසත් තස් ස විය කාමධාතුං 

උපපජ් ජන් තස ්ස, තදා පටිසන් ධිනතො පරානි ඡ භවඞ් ගානි 

පච් චුප් පන් නාරම් මණානි නහොන් තීති. දිට් ඨිසම් පයුත් නතහි අස් සාදනාදීනි 

සපරාමාසානනව දට් ඨබ් බානි. පණ්ණත්තිනිබ්ොනාරම්මණානඤ්ච ජවනානං

පුකරචාරිෙොකලති නයසං පුනරචාරිකකානල එකන් නතන ආවජ් ජනාය 

අතීතාදිආරම් මණභානවන නවත් තබ් බතා, නතසං වනසන නයං දස් නසති. 

නිබ් බානාරම් මණානම් පි ජවනානං පුනරචාරිකකානල සා තථා න වත් තබ් බා, න 

පන එකන් නතන මග් ගඵලවීථීසු තස් සා අනිබ් බානාරම් මණත් තා. 

ඉකම ගන්ධාති නනු පච් චුප් පන් නා ගන් ධා ගහිතා, කථං එත් ථ 

අනාගතාරම් මණතා නහොතීති? ‘‘අට් ඨාරසවස් සාධිකානි ද් නව වස් සසතානි මා 

සුස් සිංසූ’’ති පවත් තිනතො, අනාගනත මා සුස් සිං සූති හි අනාගතං ගන් ධං 

ගනහත් වා පවත් තතීති අධිප් පානයො. චිත් තවනසන කායං පරිණානමන් නතො 
අභිමුඛීභූතං තදා විජ් ජමානනමව කායං ආරම් මණං කනරොතීති 

පච් චුප් පන් නාරම් මණං අධිට් ඨානචිත් තං නහොති. තථා අත් තනනො කායස ්ස 
දීඝරස් සාණුථූලනීලාදිභාවාපාදනවනසන අඤ් ඤස ්ස ච පාටිහාරියස් ස කරනණ 

නයොනජතබ් බං. එත්ථන්ෙකර එෙද්කවසන්ෙතිවාරා කවදිෙබ්ොති එත් ථන් තනර 
පවත් තා රූපසන් තතිඅරූපසන් තතිවාරා එකද් නවසන් තතිවාරා නාමාති 

නවදිතබ් බාති අත් නථො. අතිපරිත් තසභාවඋතුආදිසමුට් ඨානා වා 

‘‘එකද් නවසන් තතිවාරා’’ති වුත් තා. උභයකමෙං පච්චුප්පන්නන් ති 

අද් ධාපච් චුප් පන් නං නහොන් තං එතං උභයං නහොතීති අත් නථො. සංහීරතීති 

තණ් හාදිට් ඨාභිනන් දනාහි ආකඩ් ඪීයති. 

කෙචීති අභයගිරිවාසිනනොති වදන් ති, නත පන චිත් තස ්ස ඨිතික් ෙණං න 

ඉච් ඡන් තීති ‘‘ඨිතික් ෙනණ වා පටිවිජ් ඣතී’’ති න වත් තබ් බං සියා. තථා නය 

‘‘ඉද් ධිමස් ස ච පරස් ස ච එකක් ෙනණ වත් තමානං චිත් තං උප් පජ් ජතී’’ති 

වදන් ති, නතසං ‘‘ඨිතික් ෙනණ වා භඞ් ගක් ෙනණ වා පටිවිජ් ඣතී’’ති වචනං න 

සනමති. න හි තස් මං ෙණද් වනය උප් පජ් ජමානං පරචිත් නතන සහ එකක් ෙනණ 

උප් පජ් ජති නාමාති. ඨිතිභඞ් ගක් ෙනණසු ච උප් පජ් ජමානං එකනදසං 

පච් චුප් පන් නාරම් මණං, එකනදසං අතීතාරම් මණං ආපජ් ජති. යඤ් ච වුත් තං 

‘‘පරස ්ස චිත් තං ජානිස් සාමීති රාසිවනසන මහාජනස් ස චිත් නත ආවජ් ජිනත’’ති, 
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පටුන 

එත් ථ ච මහාජනනො අත් තනා පනර අනනනක පුග් ගලාති පනරසං චිත් තං 

ජානිස ්සාමීති ආවජ් ජනප් පවත් ති වත් තබ් බා සියා. අථාපි පරස්සාති 

මහාජනස් සාති අත් නථො සම් භනවයය, තථාපි තස් ස පුග් ගලස් නසව වා චිත් තරාසිං 

ආවජ් ජිත් වා එකස් ස පටිවිජ් ඣනං අයුත් තං. න හි රාසිආවජ් ජනං 

එකනදසාවජ් ජනං නහොතීති. තස් මා නතහි ‘‘මහාජනස් ස චිත් නත 

ආවජ් ජිනත’’තිආදි න වත් තබ් බං. 

යං පන නත වදන් ති ‘‘යස ්මා ඉද් ධිමස් ස ච පරස් ස ච එකක් ෙනණ චිත් තං 

උප් පජ් ජතී’’ති, තත් ථායං අධිප් පානයො සියා – නචනතොපරියඤාණලාභී පරස් ස 
චිත් තං ඤාතුකානමො පාදකජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය අතීතාදිවිභාගං 

අකත් වා චිත් තසාමඤ් නඤන ‘‘ඉමස ්ස චිත් තං ජානාමී’’ති පරිකම් මං කත් වා පුන 
පාදකජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨාය සාමඤ් නඤනනව චිත් තං ආවජ් ජිත් වා 
තිණ් ණං චතුන් නං වා පරිකම් මානං අනන් තරා නචනතොපරියඤානණන පරචිත් තං 

පටිවිජ් ඣති විභානවති රූපං විය දිබ් බචක් ඛුනා. තනතො පරං පන 

කාමාවචරචිත් නතහි සරාගාදිවවත් ථානං නහොති නීලාදිවවත් ථානං විය. තත් ථ 
දිබ් බචක් ඛුනා දිට් ඨහදයවත් ථුරූපස ්ස සත් තස් ස අභිමුඛීභූතස් ස 
චිත් තසාමඤ් නඤන චිත් තං ආවජ් ජයමානං ආවජ් ජනං අභිමුඛීභූතං විජ් ජමානං 

චිත් තං ආරම් මණං කත් වා චිත් තං ආවජ් නජති. පරිකම් මානි ච තං තං විජ් ජමානං 
චිත් තං චිත් තසාමඤ් නඤනනව ආරම් මණං කත් වා චිත් තජානනපරිකම් මානි 

හුත් වා පවත් තන් ති. නචනතොපරියඤාණං පන විජ් ජමානං චිත් තං පටිවිජ් ඣන් තං 

විභානවන් තං නතන සහ එකක් ෙනණ එව උප් පජ් ජති. තත් ථ යස් මා සන් තානස ්ස 

සන් තානග් ගහණනතො එකත් තවනසන ආවජ් ජනාදීනි චිත් තන් ත් නවව පවත් තානි, 

තඤ් ච චිත් තනමව, යං නචනතොපරියඤානණන විභාවිතං, තස් මා 
සමානාකාරප් පවත් තිනතො න අනිට් නඨ මග් ගඵලවීථිනතො අඤ් ඤස් මං ඨානන 

නානාරම් මණතා ආවජ් ජනජවනානං නහොති. පච් චුප් පන් නාරම් මණඤ් ච 
පරිකම් මං පච් චුප් පන් නාරම් මණස් ස නචනතොපරියඤාණස් ස 

ආනසවනපච් චනයොති සිද් ධං නහොති. අතීතත් තිනකො ච එවං අභින් නනො නහොති. 
අඤ ්ඤථා සන් තතිපච් චුප් පන් නන අද් ධාපච් චුප් පන් නන ච පච් චුප් පන් නන් ති ඉධ 

වුච් චමානන අතීතානාගතානඤ් ච පච් චුප් පන් නතා ආපජ් නජයය, තථා ච සති 

‘‘පච් චුප් පන් නනො ධම් නමො පච් චුප් පන් නස ්ස ධම් මස් ස අනන් තරපච් චනයන 

පච් චනයො’’තිආදි වත් තබ් බං සියා, න ච තං වුත් තං. ‘‘අතීනතො ධම් නමො 

පච් චුප් පන් නස ්ස ධම් මස් ස අනන් තරපච් චනයන පච් චනයො, පුරිමා පුරිමා අතීතා 

ෙන් ධා පච් ඡිමානං පච් ඡිමානං පච් චුප් පන් නානං ෙන් ධානං අනන් තර…නප.… 

අනුනලොමං නගොත්රභුස් සා’’තිආදිවචනනතො (පට් ඨා. 2.18.5) පන 
අද් ධාසන් තතිපච් චුප් පන් නනස ්නවව අනන් තරාතීතා චත් තානරො ෙන් ධා අතීතාති 

විඤ ්ඤායන් ති, න ච අභිධම් මමාතිකාය ආගතස් ස පච් චුප් පන් නපදස් ස 

අද් ධාසන් තතිපච් චුප් පන් නපදත් ථතා කත් ථචි පාළියං වුත් තා. තස ්මා නතහි 
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ඉද් ධිමස ්ස ච පරස් ස ච එකක් ෙනණ චිත් තුප් පත් තියා නචනතොපරියඤාණස් ස 

පච් චුප් පන් නාරම් මණතා වුත් තා. යදා පන ‘‘යං ඉමස ්ස චිත් තං පවත් තං, තං 

ජානාම. යං භවිස් සති, තං ජානිස් සාමී’’ති වා ආනභොගං කත් වා 

පාදකජ් ඣානසමාපජ් ජනාදීනි කනරොති, තදා ආවජ් ජනපරිකම් මානි 
නචනතොපරියඤාණඤ් ච අතීතානාගතාරම් මණානනව නහොන් ති ආවජ් ජනනනනව 

විභාගස් ස කතත් තා. 

නය පන ‘‘ඉද් ධිමා පරස් ස චිත් තං ජානිතුකානමො ආවජ් නජති, ආවජ් ජනං 

ෙණපච් චුප් පන් නං ආරම් මණං කත් වා නතනනව සහ නිරුජ් ඣති, තනතො චත් තාරි 

පඤ ්ච වා ජවනානි. නයසං පච් ඡිමං ඉද් ධිචිත් තං, නසසානි කාමාවචරානි, නතසං 

සබ් නබසම් පි තනදව නිරුද් ධං චිත් තමාරම් මණං නහොති, න ච තානි 

නානාරම් මණානි නහොන් ති, අද් ධාවනසන පච් චුප් පන් නාරම් මණත් තා’’ති ඉදං 

වචනං නිස ්සාය ‘‘ආවජ් ජනජවනානං පච් චුප් පන් නාතීතාරම් මණභානවපි 
නානාරම් මණත් තාභානවො විය එකද් විතිචතුපඤ් චචිත් තක් ෙණානාගනතසුපි 
චිත් නතසු ආවජ් ජිනතසු ආවජ් ජනජවනානං යථාසම් භවං 

අනාගතපච් චුප් පන් නාතීතාරම් මණභානවපි නානාරම් මණතා න සියා, නතන 
චතුපඤ් චචිත් තක් ෙණානාගනත ආවජ් ජිනත අනාගතාරම් මණපරිකම් මානන් තරං 

ෙණපච් චුප් පන් නාරම් මණං නචනතොපරියඤාණං සිද් ධ’’න් ති වදන් ති, නතසං 

වානදො ‘‘අනාගතාරම් මනණො ධම් නමො පච් චුප් පන් නාරම් මණස් ස ධම් මස ්ස 

ආනසවනපච් චනයන පච් චනයො, පච් චුප් පන් නාරම් මනණො ධම් නමො 

අතීතාරම් මණස ්ස ධම් මස ්ස ආනසවනපච් චනයන පච් චනයො’’ති ඉනමසං 

පඤ ්හානං අනුද් ධටත් තා ගණනාය ච ‘‘ආනසවනන තීණී’’ති වුත් තත් තා න 

සිජ් ඣති. න හි කුසලකිරියමහග් ගතං අනානසවනං අත් ථීති. 

එතස ්ස ච වාදස් ස නිස ්සයභානවො ආවජ් ජනජවනානං 

ෙණපච් චුප් පන් නනිරුද් ධාරම් මණතාවචනස ්ස න සිජ් ඣති, යං පවත් තං යං 
පවත් තිස් සතීති වා විනසසං අකත් වා ගහනණ ආවජ් ජනස ්ස 

අනාගතග් ගහණභාවං, තදභාවා ජවනානම් පි වත් තමානග් ගහණාභාවඤ් ච 

සන් ධානයව තස් ස වුත් තත් තා. තදා හි භවඞ් ගචලනානන් තරං අභිමුඛීභූතනමව 

චිත් තං ආරබ් භ ආවජ් ජනා පවත් තතීති. ජානනචිත් තස ්සපි 
වත් තමානාරම් මණභානව ආවජ් ජනජානනචිත් තානං සහට් ඨානනදොසාපත් තියා 
රාසිඑකනදසාවජ් ජනපටිනවනධ සම් පත් තසම් පත් තාවජ් ජනජානනන ච අනිට් නඨ 
ඨානන ආවජ් ජනජවනානං නානාරම් මණභාවනදොසාපත් තියා ච යං වුත් තං 

‘‘ෙණපච් චුප් පන් නං චිත් තං නචනතොපරියඤාණස් ස ආරම් මණං නහොතී’’ති, තං 
අයුත් තන් ති පටික් ඛිපිත් වා යථාවුත් තනදොසානාපත් තිකාලවනසනනව 
අද් ධාසන් තතිපච් චුප් පන් නාරම් මණත් තා නානාරම් මණතාභාවං දිස් වා 

ආවජ් ජනජවනානං වත් තමානතං නිරුද් ධාරම් මණභානවො වුත් නතොති, තම් පි 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො 4. අට් ඨකථාකණ් ඩං 
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වචනං පුරිමවාදිනනො නානුජානනයයං. තස ්මඤ ්හි සති ආවජ් ජනා 
කුසලානන් තිආදීසු විය අඤ් ඤපදසඞ් ගහිතස් ස අනන් තරපච් චයවිධානනතො 

‘‘පච් චුප් පන් නාරම් මණා ආවජ් ජනා අතීතාරම් මණානං ෙන් ධානං 

අනන් තරපච් චනයන පච් චනයො’’ති වත් තබ් බං සියා, න ච වුත් තන් ති. 

කස ්මා පනනවං නචනතොපරියඤාණස් ස පච් චුප් පන් නාරම් මණතා විචාරිතා, 

නනු ‘‘අතීනතො ධම් නමො පච් චුප් පන් නස ්ස ධම් මස් ස, අනාගනතො ධම් නමො 

පච් චුප් පන් නස ්ස ධම් මස ්ස ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති එනතසං 

විභඞ් නගසු ‘‘අතීතා ෙන් ධා ඉද් ධිවිධඤාණස් සනචනතොපරියඤාණස් ස 
පුබ් නබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස යථාකම් මූපගඤාණස ්ස ආවජ් ජනාය 

ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 2.18.2), ‘‘අනාගතා ෙන් ධා 
ඉද් ධිවිධඤාණස ්ස නචනතොපරියඤාණස් ස අනාගතංසඤාණස් ස ආවජ් ජනාය 

ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 2.17.3-4), උප් පන් නත් තිනක ච 

‘‘අනුප් පන් නාෙන් ධා, උප් පාදිනනො ෙන් ධා ඉද් ධිවිධඤාණස් ස 
නචනතොපරියඤාණස් ස අනාගතංසඤාණස් ස ආවජ් ජනාය ආරම් මණපච් චනයන 

පච් චනයො’’ති නචනතොපරියඤාණග් ගහණං කත් වා ‘‘පච් චුප් පන් නනො ධම් නමො 

පච් චුප් පන් නස ්සා’’ති එතස ්ස විභඞ් නග ‘‘පච් චුප් පන් නා ෙන් ධා 

ඉද් ධිවිධඤාණස ්ස ආවජ් ජනාය ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 

2.18.3), උප් පන් නත් තිනක ච ‘‘උප් පන් නා ෙන් ධා ඉද් ධිවිධඤාණස් ස 

ආවජ් ජනාය ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 2.17.2) එත් තකස ්නසව 

වුත් තත් තා ‘‘පච් චුප් පන් නචිත් නත නචනතොපරියඤාණං නප් පවත් තතී’’ති 

විඤ ්ඤායති. යදි හි පවත් නතයය, පුරිනමසු විය ඉතනරසු ච 

නචනතොපරියඤාණග් ගහණං කත් තබ් බං සියාති? සච් චං කත් තබ් බං, 

නයදස් සනවනසන පනනතං සංඛිත් තන් ති අඤ් ඤාය පාළියා විඤ් ඤායති. 

‘‘අතීතාරම් මනණො ධම් නමො පච් චුප් පන් නාරම් මණස් ස ධම් මස් ස 

ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො (පට් ඨා. 2.19.20), අනාගතාරම් මනණො ධම් නමො 

පච් චුප් පන් නාරම් මණස් ස. පච් චුප් පන් නාරම් මනණො ධම් නමො 

පච් චුප් පන් නාරම් මණස් සා’’ති (පට් ඨා. 2.19.22) එනතසඤ් හි විභඞ් නගසු 

‘‘නචනතොපරියඤානණන අතීතාරම් මණපච් චුප් පන් නචිත් තසමඞ් ගිස් ස චිත් තං 

ජානාති. අතීතාරම් මණා පච් චුප් පන් නා ෙන් ධා නචනතොපරියඤාණස් ස 

ආවජ් ජනාය ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 2.19.22), 

‘‘නචනතොපරියඤානණන අනාගතාරම් මණපච් චුප් පන් නචිත් තසමඞ් ගිස ්ස 

චිත් තං…නප.… නචනතොපරියඤානණන 

පච් චුප් පන් නාරම් මණපච් චුප් පන් නචිත් තසමඞ් ගිස ්ස චිත් තං ජානාති. 
පච් චුප් පන් නාරම් මණා පච් චුප් පන් නා ෙන් ධා නචනතොපරියඤාණස් ස 

ආවජ් ජනාය ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 2.19.21) 



අභිධම්මපිටකෙ ධම්මසඞ්ගණී-මූලටීො 4. අට් ඨකථාකණ් ඩං 
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පටුන 

නචනතොපරියඤාණස් ස පච් චුප් පන් නාරම් මනණ පවත් ති වුත් තාති. නතනනවායං 

විචාරණා කතාති නවදිතබ් බා. 

කෙසන් ති නතසු ද් වීසු ඤානණසූති නිද් ධාරනණ සාමවචනං. කුසලාඛන්ධාති 

ඉද් ධිවිධපුබ් නබනිවාසානාගතංසඤාණානපක් නෙො බහුවචනනිද් නදනසො, න 

නචනතොපරියඤාණයථාකම් මූපගඤාණානපක් නෙොති. නතසං 

චතුක් ෙන් ධාරම් මණභාවස් ස අසාධනකොති නච? න, අඤ ්ඤත් ථ 

‘‘අවිතක් කවිචාරමත් තා ෙන් ධා ච විචානරො ච නචනතොපරියඤාණස් ස 
පුබ් නබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස අනාගතංසඤාණස් ස ආරම් මණපච් චනයන 

පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 2.6.72) ‘‘සවිතක් කසවිචාරා ෙන් ධා ච විතක් නකො ච 
නචනතොපරියඤාණස් ස පුබ් නබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස අනාගතංසඤාණස් ස 

ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 2.6.69) ච වුත් තත් තා 

නචනතොපරියඤාණානපක් නෙොපි බහුවචනනිද් නදනසොති ඉමස් සත් ථස් ස සිද් ධිනතො. 

එවමපි යථාකම් මූපගඤාණස් ස ‘‘අවිතක් කවිචාරමත් තා ෙන් ධා ච විචානරො 

චා’’තිආදීසු අවුත් තත් තා චතුක් ෙන් ධාරම් මණතා න සිජ් ඣතීති? න, තත් ථ 

අවචනස ්ස අඤ් ඤකාරණත් තා. යථාකම් මූපගඤානණන හි කම් මසංසට් ඨා 

චත් තානරො ෙන් ධා කම් මප් පමුනෙන ගය් හන් ති. තඤ් හි යථා නචනතොපරියඤාණං 

පුරිමපරිකම් මවනසන සවිතක් කාදිවිභාගං සරාගාදිවිභාගඤ් ච චිත් තං විභානවති, 

න එවං සවිභාගං විභානවති, කම් මවනසනනව පන සමුදායං විභානවතීති 

‘‘අවිතක් කවිචාරමත් තා ෙන් ධා ච විචානරො චා’’තිආදිනක විභාගකරනණ තං න 

වුත් තං, න චතුක් ෙන් ධානාරම් මණනතොති. ඉදං පන අවචනස ්ස කාරණන් ති. 

නකචි තත් ථාපි ‘‘පුබ් නබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස යථාකම් මූපගඤාණස් ස 

අනාගතංසඤාණස් සා’’ති පඨන් ති එව. න හි තං කුසලාකුසලවිභාගං විය 

සවිතක් කාදිවිභාගං කම් මං විභානවතුං අසමත් ථං. 
දුච් චරිතසුචරිතභාවවිභාවනම් පි හි නලොභාදිඅනලොභාදිසම් පනයොගවිනසසවිභාවනං 

නහොතීති. 

1435. නියෙජ්ඣත්ෙපරියායස්ස අභාකවනාති සභාවධම් මත් තා නකනචි 
පරියානයන නියකජ් ඣත් තං අනහොන් තං සබ් බථා බහිද් ධාභානවනනව 

‘‘එකන් තබහිද් ධා’’ති වුත් තං, න අසභාවධම් මත් තා බහිද් ධාපි අනහොන් තං 

කසිණාදි විය නියෙජ්ඣත්ෙමත්ෙස්ස අසම්භවකෙො. අසභාවධම් මත් තා එව හි 
කසිණාදිඅජ් ඣත් තධම් මභූනතො ච නකොචි භානවො න නහොතීති අජ් ඣත් තත් තිනක 

න වුත් තන් ති අධිප් පානයො. තං සබ් බං ආකිඤ් චඤ් ඤායතනාදි 

අතීතාරම් මණත් තිනක ‘‘නවත් තබ් බාරම් මණ’’න් ති වුත් තන් ති සම් බන් නධො. 

එත් ථ ච වුත්ෙන් ති අනුඤ් ඤාතත් තා වචනනතොති එනතහි කාරනණහි 

පකාසිතන් ති අත් නථො. 
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ඉදානි ෙන් ති ‘‘එතඤ් හි ආකිඤ් චඤ ්ඤායතන’’න් ති වුත් තං 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනං ෙං-සද් නදන ආකඩ් ඪිත් වා වදති. නයො පනායනමත් ථ 

අත් නථො වුත් නතො ‘‘ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනං එකම් පි ඉධ වුච් චමානං 
අතීතාරම් මණත් තිනක නතන සනහකාරම් මණතම් පි සන් ධාය 
කාමාවචරකුසලාදීනං නවත් තබ් බාරම් මණතාය වුත් තත් තා ඉධාපි නතසං 
නවත් තබ් බාරම් මණභාවං දීනපතීති කත් වා තස් මං වුත් නත තානිපි වුත් තානනව 

නහොන් ති, තස් මා විසුං න වුත් තානී’’ති, තමඤ් නඤ නානුජානන් ති. න හි ඊදිසං 

නලසවචනං අට් ඨකථාකණ් නඩ අත් ථි. යදි සියා, පරිත් තාරම් මණත් තිනක නයසං 

සමානාරම් මණානං පරිත් තාදිආරම් මණතා නවත් තබ් බතා ච වුත් තා. පුන 

අතීතාරම් මණත් තිනක නතසු එකනමව වත් වා අඤ් ඤං න වත් තබ් බං සියා. තථා 

නවදනාත් තිනක සමානනවදනානං නයසං සුොය නවදනාය සම් පයුත් තතා වුත් තා, 
නතසු එකනමව පීතිත් තිනක සුෙසහගතනිද් නදනස වත් වා අඤ් ඤං න වත් තබ් බං 

සියා. එවං උනපක් ොසහගතනිද් නදසාදීසු නයොනජතබ් බං. නලනසන පන විනා 
අට් ඨකථාකණ් නඩ අත් ථුද් ධාරස ්ස කතත් තා ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනස ්ස විය 
කාමාවචරකුසලාදීනම් පි අජ් ඣත් තාරම් මණත් තිනක නවත් තබ් බතාය සති 

තානිපි නවත් තබ් බානීති වත් තබ් බානි, න පන වුත් තානි. තස ්මා 
අභාවනාසාමඤ් නඤපි යාය අභාවනානිට් ඨප් පවත් තියා ආකිඤ් චඤ් ඤායතනං 

පවත් තමානං නවත් තබ් බං ජාතං, තස් සා පවත් තියා අභානවන තානි 

නවත් තබ් බානීති න වුත් තානි. ගහණවිනසසනිම් මතානනව හි කසිණාදීනි 
සභාවනතො අවිජ් ජමානානීති තදාරම් මණානං බහිද් ධාගහණවනසන 

බහිද් ධාරම් මණතා වුත් තා. ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනං පන න බහිද් ධාගහණභානවන 

පවත් තති, නාපි අජ් ඣත් තග් ගහණභානවන පවත් තතීති නවත් තබ් බන් ති වුත් තං. 

නයන පන ගහණාකානරන ආකිඤ් චඤ් ඤායතනං පවත් තති, න නතන 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණම් පි පවත් තති. යදි පවත් නතයය, තම් පි 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනනමව භනවයය. යථා හි කිනලසානං නගොචරං 
පවත් තිවිනසසඤ් ච සබ් බං ජානන් තං සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං න යථා නත 

ගණ් හන් ති, තථා ගණ් හාති තස් සපි කිනලසභාවාපත් තිනතො, එවං 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනස් ස ච පවත් තනාකාරං යථාසභාවනතො ජානන් තං තං 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනමව න ගණ් හාති, කිමඞ් ගං පන අඤ් ඤන් ති. නතන 

කාමාවචරකුසලානං නවත් තබ් බතා න වුත් තාති. අයං 

‘‘ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනස් ස විසයභූනතො අපගනමො නාම එනකො අත් නථො අත් ථී’’ති 

අනිච් ඡන් තානං ආචරියානං විනිච් ඡනයො. 

විපාෙංපනනෙස්සචිආරම්මණංකෙොතීති විපාකං ආකාසානඤ් චායතනං 

විපාකාදීසු විඤ් ඤාණඤ් චායතනනසු න කස් සචි ආරම් මණං නහොතීති අත් නථො, 

තථා ආකිඤ් චඤ් ඤායතනඤ් ච නනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනස් ස. යථා හි 
විපාකත් තිනක විපාකධම් මධම් මනනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මමූලනකසු 
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පඤ ්නහසු ‘‘ආකාසානඤ් චායතනකුසලං විඤ ්ඤාණඤ් චායතනකුසලස් ස 

ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො, ආකිඤ් චඤ් ඤායතනකුසලං 

නනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනකුසලස් ස, තථා විපාකස ්ස කිරියස් ස. 

ආකාසානඤ් චායතනකිරියං විඤ ්ඤාණඤ් චායතනකිරියස් ස. 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනකිරියං නනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනකිරියස් ස 

ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති (පට් ඨා. 1.1.406, 410) වුත් තං, න තථා 

විපාකධම් මමූලනකසු ‘‘ආකාසානඤ් චායතනආකිඤ් චඤ ්ඤායතනවිපාකා 
විඤ ්ඤාණඤ් චායතනනනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනවිපාකකුසලකිරියානං 

ආරම් මණපච් චනයන පච් චනයො’’ති වුත් තා. විපාෙකෙො වුට්ඨහිත්වා චිත්ෙස්ස 

අභිනීොරාසම්භවකෙොති විපාකං ආරම් මණං කත් වා අභිනීහාරාසම් භවනතොති 

අත් නථො. විපාකස ්ස හි ආරම් මණං කත් වා නත් ථි අභිනීහානරොති. 

අත්ෙකනො ඛන්ධාදීනීති අරූපක් ෙන් නධ ‘‘ෙන් ධා’’ති ගනහත් වා ආදි-

සද් නදන රූපං ගණ් හාති. අජ් ඣත් තං වා ගය් හමානං අහන් ති පඤ් ඤත් තිං ආදි-

සද් නදන ගණ් හාති. එස නනයො පනරසං ෙන් ධාදිග් ගහනණ ච. පුන 

පඤ ්ඤත් තිග් ගහනණන කසිණවිහාරාදිඅනින් ද්රියබද් ධුපාදායපඤ් ඤත් තිමාහ. 

ආදි-සද් නදන වා අහං පරං පණ් ණත් තිග් ගහනණ සබ් බං උපාදායපඤ් ඤත් තිං. 

කම් මාදීසු කම් මං අජ් ඣත් තං, කම් මනිමත් තං උභයං, ගතිනිමත් තං බහිද් ධාති 

දට් ඨබ් බං. අත් තනනො සරීනර එව කිම හුත් වා නිබ් බත් තමානස් ස ගතිනිමත් තම් පි 

අජ් ඣත් තං සියා. මල්ලිොය කුම් මාසං දදමානාය රඤ් නඤො 

අග් ගමනහසිට් ඨානලාභං, සන්ෙතිමොමත්ෙස්ස හත් ථික් ෙන් ධගතස් ස 

අරහත් තප් පත් තිං, සුමනමාලාොරස්ස ච පුප් ඵමුට් ඨිනා පූනජන් තස ්ස 

පච් නචකනබොධිසච් ඡිකිරියං නිස් සාය භගවා සිතං පාත් වාකාසි. 

ඉමස්මිං තිකෙ ඔොසං ලභන්තීති පරිත් තාරම් මණාතීතාරම් මණත් තිනකසු 

අලද් නධොකාසානි නවත් තබ් බානීති වුත් තානි, ඉධ පන නවත් තබ් බානි න 

නහොන් ති, අජ් ඣත් තාදීසු එකාරම් මණතං ලභන් තීති අත් නථො. එතානි හි පඤ ්ච 

සබ් බත් ථපාදකාකාසානලොකකසිණචතුත් ථානං කසිණාරම් මණත් තා, 

බ්රහ් මවිහාරචතුත් ථස් ස පඤ ්ඤත් තිආරම් මණත් තා, ආනාපානචතුත් ථස ්ස 

නිමත් තාරම් මණත් තා ෙහිද්ධාරම්මණානීති. සොයචිත්ොනන් ති 

සකකායචිත් තානං, නතන පනයොජනං නත් ථි, තස් මා න තං 

අජ් ඣත් තාරම් මණන් ති අත් නථො. අනින්ද්රියෙද්ධස්ස වා රූපස්සාති එත් ථ 

‘‘තිස ්සන් නං වා පඤ් ඤත් තීන’’න් ති ඉදම් පි වා-සද් නදන ආහරිතබ් බං, 

නයදස් සනං වා එතං දට් ඨබ් බං. ඊදිනස හි කානල බහිද් ධාරම් මණන් ති. 

තිකඅත් ථුද් ධාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පටුන 

දුකඅත් ථුද් ධාරවණ් ණනා 
1473. මාකනො …කප.… එෙධාවාති ඉදං අවුත් තප් පකාරදස් සනවනසන 

වුත් තං, අඤ ්ඤථා මානනො කාමරාගාවිජ් ජාසඤ් නඤොජනනහි එකනතො 

උප් පජ් ජතීති ද් විධාති වත් තබ් නබො සියා. එස නනයො භවරාගාදීසු. ෙථා

විචිකිච්ඡාති එත් ථ ෙථාති එතස් ස එකධාවාති අත් නථො. 

1511. සසඞ්ඛාරිකෙසූති ඉදං කාමච් ඡන් දනීවරණස් ස තීහි නීවරනණහි සද් ධිං 

උප් පජ් ජනට් ඨානදස් සනමත් තං දට් ඨබ් බං, න නියමනතො තත් ථ තස් ස නතහි 

උප් පත් තිදස් සනත් ථං ථිනමද් ධස ්ස අනියතත් තා. කෙට්ඨමපරිච්කඡකදනාති 

උද් ධච් චස් ස සබ් බාකුසනල උප් පජ් ජනනතො උද් ධච් චසහගනත ද් නව, අඤ ්නඤසු 

ථිනමද් ධකුක් කුච් චවිරනහ තීණි නහට් ඨිමන් තනතො උප් පජ් ජන් තීති කත් වා ‘‘ද් නව 

තීණී’’ති වුත් තන් ති අත් නථො. යත් තකානං පන එකනතො උප් පත් තියං නීවරණා 

නචව නීවරණසම් පයුත් තා චාති අයමත් නථො සම් භවති, නහට් ඨිමන් නතන නතසං 

දස් සනත් ථං ‘‘ද්කව’’ති වුත් තං. තනතො උද් ධම් පි පවත් තියං අයමත් නථො සම් භවති 

එවාති දස් සනත් ථං ‘‘තීණී’’ති වුත් තං. ද්කව තීණීති ච ද් නව වා තීණි වාති 

අනියමනිද් නදනසොති චත් තාරි වා පඤ් ච වාතිපි විඤ් ඤායති. යත් ථ සහුප් පත් ති, 
තත් ථ නීවරණා නචව නීවරණසම් පයුත් තා ච නහොන් තීති එතස් ස වා ලක් ෙණස ්ස 

දස් සනනමතන් ති. යත් ථ චත් තාරි පඤ් ච ච උප් පජ් ජන් ති, තත් ථ චායමත් නථො 

සාධිනතො නහොති. එවඤ් ච කත් වා කිනලසනගොච් ඡනක ච ‘‘ද් නව තනයො’’ති 

වුත් තං. ලක් ෙණදස ්සනවනසන හි කිනලසා නචව කිනලසසම් පයුත් තා ච වුත් තා, 

න සබ් නබසං සම් භවන් තානං සරූනපන දස් සනවනසනාති. 

යදි උද් ධච් චං සබ් බාකුසනල උප් පජ් ජති, කස ්මා වුත් තං ‘‘උද් ධච් චනීවරණං 

උද් ධච් චසහගනත චිත් තුප් පානද උප් පජ් ජතී’’ති? සුත් තන් නත වුත් නතසු පඤ් චසු 

නීවරනණසු අඤ් ඤනීවරණරහිතස් ස උද් ධච් චස ්ස විසයවිනසසදස් සනත් ථං. 
ඡට් ඨං පන නීවරණං අභිධම් නම ඉතනරහි සහගතන් ති තස් ස 

අඤ ්ඤනීවරණරහිතස් ස න නකොචි විසයවිනසනසො අත් ථි, අත් තනා සහගනතහි 
විනා උප් පජ් ජනට් ඨානාභාවා තදුපලක් ඛිතස් ස චිත් තුප් පාදස ්ස අභාවා ච 

නත් නථව විසයවිනසනසො, තස් මා ‘‘තං සබ් බාකුසනල උප් පජ් ජතී’’ති වුත් තං. 
උද් ධච් චසහගනතො පන වුත් තචිත් තුප් පානදො නසසධම් මානං 

උද් ධච් චානුවත් තනභානවන තදුපලක් ඛිනතො උද් ධච් චස් ස විසයවිනසනසො, තස් මා 

සබ් බාකුසනල උප් පජ් ජමානං උද් ධච් චං සාමඤ් නඤන ‘‘උද් ධච් චනීවරණ’’න් ති 

ගනහත් වාපි තං අත් තනනො විසයවිනසනසන පකානසතුං ‘‘උද් ධච් චසහගනත 

චිත් තුප් පානද උප් පජ් ජතී’’ති ආහ. එවඤ් ච පකාසනං විසයවිනසනසසු 
නලොභනදොමනස ්සසහගතසසඞ් ොරිකවිචිකිච් ඡුද් ධච් චසහගනතසු පඤ් ච 
නීවරණානි වවත් ථනපත් වා නතසං බයාපකභානවන ඡට් ඨං පකානසතුං කතන් ති 

නවදිතබ් බං. 
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නකචි පන ‘‘උද් ධච් චසහගනතති සාමඤ් නඤන සබ් බං උද් ධච් චං 

‘උද් ධච් ච’න් ති ගනහත් වා නතන සහගනත චිත් තුප් පානද’’ති වදන් ති, අයං 
පනත් නථො න බහුමනතො ද් වාදසමචිත් තුප් පාදස් ස විය සබ් බාකුසලචිත් තුප් පාදානං 

උද් ධච් නචන අනුපලක් ඛිතත් තා, සති ච උපලක් ඛිතත් නත ‘‘අට් ඨසු 

නලොභසහගනතසූ’’තිආදීසු විය අඤ ්නඤසං චිත් තුප් පාදානං නිවත් තනත් ථං 

‘‘ද් වාදසසු උද් ධච් චසහගනතසූ’’ති වත් තබ් බත් තා. උද් ධච් චානුපලක් ඛිතත් තා 

පන සබ් බාකුසලානං අවිජ් ජානීවරණං විය ඉදම් පි ‘‘සබ් බාකුසනලසු 

උප් පජ් ජතී’’ති වත් තබ් බං සියා, න පන වුත් තං, තස් මා වුත් තනනයනනව අත් නථො 

නවදිතබ් නබො. යස ්මා ච අවිජ් ජානීවරණං විය උද් ධච් චනීවරණඤ් ච 

සබ් බාකුසනලසු උප් පජ් ජති, තස් මා නික් නෙපකණ් නඩ ‘‘කාමච් ඡන් දනීවරණං 

උද් ධච් චනීවරනණන නීවරණඤ් නචව නීවරණසම් පයුත් තඤ් චා’’තිආදි වුත් තං. 
නතන එකස ්මංනයව චිත් තුප් පානද උද් ධච් චනීවරණං උප් පජ් ජතීති අග් ගනහත් වා 

අධිප් පානයො මග් ගිතබ් නබොති. 

කිනලසනගොච් ඡනක නලොභාදීනි දස කිනලසවත් ථූනි ඉමනා අනුක් කනමන 

ඉනධව අභිධම් නම ආගතානි. තස ්මා ඉනධව වුත් තස ්ස උද් ධච් චකිනලසස් ස 
අත් තනා සහ වුත් නතහි කිනලනසහි රහිතස් ස විසයවිනසනසො නත් ථීති 

විසයවිනසනසන පකාසනං අකත් වා ‘‘උද් ධච් චඤ ්ච අහිරිකඤ් ච 

අනනොත් තප් පඤ ්ච සබ් බාකුසනලසු උප් පජ් ජතී’’ති වුත් තං. කිනලසා නචව 
සංකිලිට් ඨපදනිද් නදනස යස් මා සංකිලිට් ඨපදං කිනලසසම් පයුත් තපනදන 

අසමානත් ථං නකවලං මනලන උපතාපිතතං විබාධිතතඤ් ච දීනපති, තස් මා 
කිනලසා නචව කිනලසසම් පයුත් තපදනිද් නදනසන සමානං නිද් නදසං අකත් වා 

‘‘නතව කිනලසා කිනලසා නචව සංකිලිට් ඨා චා’’ති වුත් තං. 

1577. ද්කව ෙකයො කිකලසාති එත් ථ ‘‘ද්කව ෙකයොති නහතුනගොච් ඡකාදීසු 

වුත් තාධිකාරවනසන රුළ් හියා වුත් ත’’න් ති නකචි වදන් ති. යදි අත් ථං 

අනනපක් ඛිත් වා රුළ් හියා වුච් නචයය, ගන් ථනගොච් ඡනක ච ‘‘යත් ථ ද් නව තනයො 

ගන් ථා එකනතො උප් පජ් ජන් තී’’ති වත් තබ් බං සියා. යඤ ්ච වදන් ති ‘‘යත් ථ ද් නව 

තනයො අඤ් නඤහි එකනතො උප් පජ් ජන් තීති ඉමස් සත් ථස් ස සම් භවනතො එකනතො-

සද් නදො කිනලසනගොච් ඡනක සාත් ථනකො, න නහතුනගොච් ඡකාදීසු නතන විනාපි 

අධිප් පායවිජානනනතො’’ති, තම් පි න, නහතුනගොච් ඡකාදීසුපි නානාඋප් පත් තියං 

නහතූ නචව නහතුසම් පයුත් තාදිග් ගහණනිවාරණත් ථත් තා එකනතො-සද් දස ්ස, 
තස් මා රුළ ්හීඅන් වත් ථකථානරොපනඤ් ච වජ් නජත් වා යථාවුත් නතනනව නනයන 

අත් නථො නවදිතබ් නබොති. කලොකභො ඡධාතිආදිනා නලොභපටිඝනමොහානං 
අඤ ්නඤහි එකනතො උප් පත් තිදස් සනනනනව නතසම් පි නලොභාදීහි එකනතො 

උප් පත් ති දස් සිතාති නවදිතබ් බා. නසසං උත් තානත් ථනමවාති. 
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අට් ඨකථාකණ් ඩවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චත් තාරි ච සහස් සානි, පුන තීණි සතානි ච; 

අට්ඨසාලිනියා එනත, පදා ලීනත් ථනජොතකා. 

ධම්මමිත්කෙොති නානමන, සක් කච් චං අභියාචිනතො; 

ආනන්කදොඉති නානමන, කතා ගන් ථා සුබුද් ධිනාති. 

ඉති අට් ඨසාලිනියා ලීනත් ථපදවණ් ණනා 

ධම් මසඞ් ගණී-මූලටීකා සමත් තා. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


