
අභිධම්මපිටකෙ 

ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො 
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ොයෙම්මද්වාරෙථාවණ්ණනා ............................................................ 65 

වචීෙම්මද්වාරෙථාවණ්ණනා .............................................................. 68 

මකනොෙම්මද්වාරෙථාවණ්ණනා ......................................................... 69 

ෙම්මෙථාවණ්ණනා ............................................................................. 70 

අකුසලෙම්මපථෙථාවණ්ණනා ............................................................. 74 

කුසලෙම්මපථෙථාවණ්ණනා ................................................................ 76 

ෙම්මපථසංසන්දනෙථාවණ්ණනා .......................................................... 76 

ධම්මුද්කදසවාරෙථා .............................................................................. 78 

ඵස්සපඤ්චමෙරාසිවණ්ණනා .............................................................. 78 

ඣානඞ්ගරාසිවණ්ණනා ...................................................................... 79 

ඉන්ද්රියරාසිවණ්ණනා ....................................................................... 80 

මග්ගඞ්ගරාසිවණ්ණනා ....................................................................... 82 

බලරාසිවණ්ණනා............................................................................... 82 

මූලරාසිවණ්ණනා............................................................................... 82 

ෙම්මපථරාසිවණ්ණනා ....................................................................... 84 

පස්සද්ධාදියුගලවණ්ණනා................................................................... 84 



අභිධම්මපිටකෙ   ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො.  

 ii 

පටුන 

කයවාපනෙවණ්ණනා......................................................................... 85 
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 iii 

පටුන 

පඨමචිත්තවණ්ණනා ........................................................................ 107 

නිද්කදසවාරෙථාවණ්ණනා ............................................................... 108 

තතියචිත්තවණ්ණනා........................................................................ 108 

චතුත්ථචිත්තවණ්ණනා ..................................................................... 109 

නවමචිත්තවණ්ණනා........................................................................ 109 
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පටුන 

 නකමො තස්ස භගවකතො අරහකතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො 

වීසතිගාථාවණ්ණනා 

1. අභිධම්මසංවණ්ණනාය අත්ථං සංවණ්කණතුොකමො තස්සා ආදිගාථාය 

තාව පකයොජනසම්බන්ධාභිධානපුබ්බඞ්ගමං අත්ථං නිද්ධාකරන්කතො උළාරජ්
ඣාසයානං නිසම්මොරීනං පටිපත්ති පකරසං විවිධහිතසුඛනිප්ඵාදනප්
පකයොජනාති ආචරියස්සාපි ධම්මසංවණ්ණනාය ආදිම්හි සත්ථරි නිපච්චොරස්ස 

අන්තරායවිකසොසනත්ථතා විය සත්ථරි ධම්කම ච පකරසං අච්චන්තසුඛප්

පටිලාභසංවත්තනියසද්ධාරතනුප්පාදනත්ථතාපි සියාති දස්කසතුං ‘‘ධම්මසංවණ්

ණනාය’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ යථානුසිට්ඨං පටිපජ්ජමාකන අපාකයසු අපතමාකන 

ධාකරතීති ධම්කමොති සාමඤ්ඤවචකනොපි ධම්ම-සද්කදො සද්දන්තරසන්නිධාකනන 

ඉධ පරියත්තිවිකසසවිසකයො. සංවණ්ණීයති අත්කථො එතායාති සංවණ්ණනා, අට්
ඨෙථා. 

තිවිධයානමුකඛන විමුත්තිධම්මං යථාරහමනුසාසතීති සත්ථා. පණමනං 
පණාකමො, ොයවාචාචිත්කතහි සත්ථු ගුණනින්නතා. කිරියා ෙරණං, පණාමස්ස 

ෙරණං පණාමෙරණං, වන්දනාපකයොකගො. කසො ච කිඤ්චාපි ‘‘ඉදානි අධිප්කපතං 

පණාමං ෙකරොන්කතො’’තිආදිනා ‘‘තස්ස පාකද නමස්සිත්වා’’තිආදිෙස්ස අධිප්

කපතපණාමභාවං දස්කසස්සති, ‘‘ෙරුණා වියා’’තිආදිෙසස් පන සබ්බස්ස 

කථොමනාවකසන වුත්තස්සපි වකසන කවදිතබ්කබො. කසො හි සත්ථු 

මහාෙරුණාදිගුණවිකසසකිත්තනවකසන පවත්කතො 
මහාෙරුණාදිගුණවිකසසාවිනාභාවිනා සංවණ්ණියමානසංවණ්ණනාධම්

මවිභාවිකතන ධම්මස්ස ස්වාක්ොතභාකවන ස්වාක්ඛාතධම්කම සත්ථරි අනුප්පන්
නසද්ධානං සද්ධාජනනාය, උප්පන්නසද්ධානඤ්ච භිය්කයොභාවාය කහොති. සත්
ථුකනො ච අවිපරීතධම්මකදසනභාකවන අවිතථකදසනාභූකත ධම්කමති එකතන 

සත්ථුකනො මහාෙරුණාදිගුණානංකයව ච ඵලවිකසසනිප්ඵාදනසමත්ථතාය 

පසාදාවහතං ආහ. ධම්කමන හි සත්ථුසිද්ධි, සත්ථාරා ච ධම්මසිද්ධි, ධම්මසම්පත්
තියාපි සත්ථුගුණතාය සත්ථුගුණවිභාවකනන සම්පජ්ජතීති. 

එවං සත්ථරි පණාමෙරණස්ස එෙං පකයොජනං දස්කසත්වා ඉදානි සම්බන්ධං 

විභාකවති ‘‘තදුභයප්පසාදා හී’’තිආදිනා. න හි සත්ථරි ධම්කම වා අප්පසන්කනො 
සංවණ්ණියමාකන තදධිගන්තබ්කබ ච ධම්කම සම්මා පටිපජ්ජති, නාපි 
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සීලාදිඅනුපාදාපරිනිබ්බානන්තං මහන්තං අත්ථං සාකධති, තස්මා ධම්මසංවණ්
ණනාසු පකරසං සම්මාපටිපත්තිආෙඞ්ඛාය තථාරූපධම්මපටිග්ගාහකෙහි ච 

විනිකයොජිකතන සත්ථරි ධම්කම ච පසාදුප්පාදනං සත්ථරි පණාමෙරණං විහිතන්
ති අධිප්පාකයො. 

භගවකතො ගුණසංකිත්තනං තස්ස ධම්මසඞ්ඝානම්පි කථොමනා කහොතිකයවාති 

වුත්තං ‘‘රතනත්තයපණාමවචන’’න්ති. තථා ච වක්ඛති ‘‘භගවකතො 

කථොමකනකනවා’’තිආදි (ධ. ස. මූලටී. 6). වක්ඛමානං වා ‘‘සද්ධම්මඤච්ස්ස 

පූකජත්වා’’තිආදිං සන්ධාය වුත්තං. විඤඤ්ාපනත්ථං පකරසං විඤ්ඤූනන්ති වා 
සම්බන්ධනීයං. අවිඤ්ඤූනං අප්පමාණතාය අභාජනතාය ච විඤ්ඤූනං ගහණං. 

කත හි බුද්ධාදීසු සගාරවස්ස පමාණභූතතං ජානන්තා තස්ස වචනං කසොතබ්බං 
සද්ධාතබ්බං මඤ්ඤන්ති, සම්මකදව ච නං අනුතිට්ඨන්තා තදධිප්පායං පූකරන්ති. 

ඉධාපි පුරිමනකයකනව සම්බන්කධො කවදිතබ්කබො පසාදවිඤ්ඤාපනාදිමුකඛනපි 

සම්මාපටිපත්තිආෙඞ්ඛාය පකවදිතත්තා. 

එත්ථ ච පඨකමො අත්ථවිෙප්කපො සද්ධානුසාරීනං පුග්ගලානං වකසන වුත්
කතො, දුතිකයො ධම්මානුසාරීනං. පඨකමො වා අසංසිද්ධසත්ථුධම්මානං වකසන වුත්
කතො, දුතිකයො සංසිද්ධසත්ථුධම්මානං. තථා පඨකමො පඨකම රතකන 

පණාමකිරියාදස්සනපකරො, දුතිකයො ඉතකරසුපීති අයං විකසකසො කවදිතබ්කබො. 

පණාකමො ෙරීයති එතායාති පණාමෙරණං, පණාමකිරියාභිනිප්ඵාදිො 
කචතනා. සා හි කඛත්තසම්පත්තියා ආචරියස්ස ච අජ්ඣාසයසම්පත්තියා දිට්
ඨධම්මකවදනීයභූතා යථාලද්ධසම්පත්තිනිමිත්තෙස්ස ෙම්මස්ස බලානුප්
පදානවකසන පුරිමෙම්මනිප්ඵන්නස්ස විපාෙසන්තානස්ස අන්තරා කවමජ්කඣ 

ආයන්ති ආපතන්තීති අන්තරායාති ලද්ධනාමානං කරොගාදිඅනත්ථානං 
විධායෙස්ස උපපීළෙස්ස උපච්කෙදෙසස් වා ෙම්මස්ස විද්ධංසනසමත්කථො 

පුඤ්ඤාතිසකයොති ඉමමත්ථං දස්කසති ‘‘රතනත්තයපණාම…කප.… 

විකසසභාවකතො’’ති. එවඤ්ච ෙත්වා රාගාදිපරියුට්ඨානාභාවවචකනන අන්
තරායස්ස ොරණභූතාය පකයොගවිපත්තියා අභාවස්ස, අත්ථලාභාදිවචකනන 

අනන්තරායතාකහතුභූතාය පකයොගසම්පත්තියා සබ්භාවස්ස, ‘‘සබ්යාපජ්ඣාය 

පජාය අබ්යාපජ්කඣො විහරතී’’ති (අ. නි. 6.10; 11.11) වචකනන දිට්කඨව ධම්කම 

සුඛවිහාරිතාය ච පොසනං මහානාමසුත්තංකයව උදාහටං. 

ගුණවිකසසදස්සනත්ථන්ති එකතන සතිපි ොයමකනොපණාමානං අන්
තරායවිකසොසනසමත්ථභාකව කතහි පණාමවිසයස්ස පණාමාරහභාවවිභාවකනන 

සාතිසකයො වචීපණාකමො විහිකතොති දස්කසති. ගුණවිකසසවා හීතිආදිනා ආචරියස්

ස යුත්තපත්තොරිතං දස්කසති. කදසනා විනයපිටකෙති එත්ථ නනු විනයපිටෙස්
සපි කදසනාභාවකතො කදසනාවිනයපිටොනං කභදවචනං න යුත්තන්ති? කනො න 
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යුත්තං ‘‘තීසුපි කචකතසු එකත ධම්මත්ථකදසනාපටිකවධා’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 

නිදානෙථා; දී. නි. අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිෙථා; පාරා. අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්
ගීතිෙථා) එත්ථ විය සමුදායකදසනාය අවයවකදසනානං ආධාරභාවකතො. 
කදසනාොකල වා මනසා වවත්ථාපිතාය විනයතන්තියා විනයපිටෙභාවකතො 
තදත්ථපඤ්ඤාපනස්ස ච කදසනාභාවකතො කභදවචනං. අථ වා කදසීයති 

එකතනාති කදසනා, කදසනාසමුට්ඨාපකෙො චිත්තුප්පාකදො, තස්ස ච 

විනයපිටෙවිසකයො ෙරුණාපුබ්බඞ්ගකමො ච කසොති එවකමත්ථ කභදවචකනොපපත්

ති දට්ඨබ්බා. සුත්තන්තපිටකෙතිආදීසුපි එකසව නකයො. 

ෙථං පන භගවකතො කදසනා විනයපිටකෙ ෙරුණාප්පධානා, සුත්තාභිධම්
මපිටකෙසු ච පඤ්ඤාෙරුණාපඤ්ඤාප්පධානාති විඤ්ඤායතීති? යකතො උක්
ෙංසපරියන්තගතහිකරොත්තප්කපොපි භගවා කලොකියසාධුජකනහිපි පරිහරිතබ්බානි 

‘‘සිඛරණී’’තිආදීනි වචනානි යථාපරාධඤ්ච ගරහවචනානි 

විනයපිටෙකදසනායං මහාෙරුණාසඤ්කචොදිතමානකසො මහාපරිසමජ්කඣ 

අභාසි, තංතංසික්ඛාපදපඤ්ඤත්තිොරණාකපක්ඛාය කවරඤ්ජාදීසු සාරීරිෙඤ්ච 

කඛදමනුකභොසි, තස්මා කිඤ්චාපි භූමන්තරපච්චයාොරසමයන්තරෙථානං විය 

විනයපඤ්ඤත්තියාපි සමුට්ඨාපිො පඤ්ඤා අනඤ්ඤසාධාරණතාය අතිසයකිච්

චවතී, තකතොපි ෙරුණාය කිච්චං අධිෙන්ති අධිප්පාකයන වුත්තං ‘‘විනයපිටකෙ 

ෙරුණාප්පධානා’’ති. ෙරුණාබ්යාපාරාධිෙතාය හි කදසනාය ෙරුණාප්
පධානතා, සුත්තන්තකදසනාය මහාෙරුණාසමාපත්තිබහුකලො කවකනය්යසන්
තාකනසු තදජ්ඣාසයානුකලොකමන ගම්භීරමත්ථපදං පතිට්ඨකපසීති ෙරුණාපඤ්
ඤාප්පධානතා, අභිධම්මකදසනාය පන සබ්බඤඤ්ුතඤ්ඤාණස්ස විසයභාවප්
පකහොනකෙො රූපාරූපපරිච්කෙකදො ධම්මසභාවානුකරොකධන පවත්තිකතොති පඤ්

ඤාප්පධානතා. කතකනව ච ොරකණනාතිආදිනා කදසනානුරූපතංතංසංවණ්
ණනාය කථොමනා ආචරියස්ස පෙතීති දස්කසති. 

කුසලා රූපං චක්ඛුමා දස දාළිමාදි සමූහවකසන අත්ථානවකබොධනත්කථො 
විය අත්ථාවකබොධනත්කථො හි සද්දප්පකයොකගො අත්තපරාධීකනො කෙවකලො අත්
ථපදත්ථකෙො, කසො පදත්ථවිපරිකයසොරිනා ඉති-සද්කදන සද්දපදත්ථකෙො 

ජායතීති ආහ ‘‘ෙරුණා වියාති නිදස්සනවචන’’න්ති. නිදස්සනඤ්හි නාම නිදස්
සිතබ්බධම්කම කතන ච සම්බන්කධ සති කහොති, නාඤඤ්ථාති තස්ස නිදස්

සනභාවං විභාකවන්කතො ආහ ‘‘යස්ස යථා…කප.… පවත්තිත්ථාති අත්කථො’’ති. 

‘‘තත්ථ ෙරුණා වියාති නිදස්සනවචන’’න්තිආදිනා නිදස්සනනිදස්සිතබ්
බධම්මානං ආධාරවිසයබ්යාපාකරහි සවිකසසකනහි සහ පොසනවකසන ගාථාය 

අත්ථතත්වං දස්කසත්වා අවයවකභදවකසන අත්ථං දස්කසතුං ‘‘කිරතීති 

ෙරුණා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ නිච්ෙන්දරාගානං භූතපුබ්බගතියා වා සත්තතා 

කවදිතබ්බා. එෙස්සපි ධම්මස්ස අකනෙසාමඤ්ඤාොරවන්තතාය ‘‘යථාසභාවං 
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පොකරහී’’ති වුත්තං. තථා හි වුත්තං – ‘‘සබ්කබ ධම්මා සබ්බාොකරනා’’ති 

(මහානි. 156; චූළනි. කමොඝරාජමාණවපුච්ොනිද්කදස 85; පටි. ම. 3.5) ධම්මානං 
අඤ්කඤය්යත්තං පටික්ඛිපති ඤාතුං අසක්කුකණය්යත්තාභාවකතො. එකතන තස්

සා පඤඤ්ාය අකිච්ෙවුත්තිතං ආහ. යකථව හි ‘‘කඤය්කයසු සබ්කබසු පවත්තිත්

ථා’’ති එත්තාවතා අධිප්කපතත්කථ සිද්කධ කතසං අත්තත්

තනියතාවිරහසංසූචනත්ථං පකරසං සත්තාදිමිච්ොගාහපටිකසධකනන ධම්ම-සද්

කදන කඤය්යා විකසසිතබ්බා, එවං ‘‘ධම්කමසු සබ්කෙසු පවත්තිත්ථා’’ති එත්
තාවතා ච අධිප්කපතත්කථ සිද්කධ ධම්කමසු තස්සා පඤඤ්ාය ආෙඞ්ඛප්පටිබද්

ධතාය අකිච්ෙවුත්තිතං දස්කසතුං අඤක්ඤය්යත්තපටිකසධකනන කෙය්ය-සද්

කදන ධම්මා විකසසිතාති. කෙය්යධම්ම-සද්දා නීලුප්පලසද්දා විය අඤ්ඤමඤ්ඤං 

කභදාකභදයුත්තාති ‘‘කෙය්යා ච කත ධම්මා චා’’ති වුත්තං. යා යාති යථා-සද්දස්

සත්ථං දස්කසති. බ්යාපනිච්ොයඤ්හි අයං යථා-සද්කදො, තප්පකභදා පඤඤ්ා පවත්
තිත්ථාති සම්බන්කධොති. 

භගවති පවත්තාවාති ඉදං කයභුය්කයන උපමාකනොපකමය්යත්ථානං භින්
නාධාරතාය භින්නාධාරස්ස ච උපමානත්ථස්ස ඉධ අසම්භවකතො වුත්තං. 
භගවකතො ෙරුණාය අඤ්කඤහි අසාධාරණභාකවො සත්කත සංසාරදුක්ඛකතො උද්
ධරිත්වා අච්චන්තසුකඛ නිබ්බාකන පතිට්ඨකපතුං අත්තකනො සරීරජීවිතපරිච්
චාකගනපි එෙන්තහිතජ්ඣාසයතාවකසන කවදිතබ්කබො, යකතො විකනය්යානං 
කෙොකසොහිතවත්ථගුය්හපහූතජිව්හාවිදංසනම්පි ෙතං, යඤච් යදිකම සත්තා 
ජාකනය්යුං, භගවකතො සාසකනන රහදමිව සීතලං සම්පජ්ජලිතං අග්ගික්ඛන්ධම්පි 

සකමොගාකහය්ය. අඤ්කඤසං පස්සන්තානන්ති සම්බන්කධො. උද්ධටාති පදං 

අකපක්ඛිත්වා මකහොඝපක්ෙන්දානං සත්තානන්ති ෙම්මත්කථ සාමිවචනං. අයඤ්

කහත්ථ සඞ්කඛපත්කථො – ොමාදිමකහොඝපක්ඛන්කද සත්කත තකතො උද්ධටා නත්
ථඤ්කඤො කෙොචි මං ඨකපත්වාති පස්සකතො යථා භගවකතො ෙරුණාය ආවිසනං 

කහොති, න එවං අඤ්කඤසං තථාදස්සනසක්සව අභාවකතො. අථ වා අේකෙසං පස්

සන්තානන්ති යදිපි පකර පස්කසය්යුං, තථාපි න කතසං භගවකතො විය 

ෙරුකණොක්ෙමනං අත්ථි අප්පටිපත්තිකතො අත්තහිතමත්තපටිපත්තිකතො චාති 

අත්කථො. 

අනාවරණා තීසු ොකලසු සබ්බත්ථ අප්පටිහතවුත්තිතාය, අසාධාරණා සබ්
බධම්මානං නිරවකසසකහතුපච්චයපරිග්ගහවකසන කතසඤ්ච සභාවකිච්
චාදිඅවත්ථාවිකසසාදිපරිජානකනන ආයූහනකවලායකමව තංතංෙම්මානං 
තංතංඵලවිකසසහීනමජ්ඣිමපණීතාදිවිභාගස්ස ඉන්ද්රියබද්කධසු අනින්ද්රියබද්
කධසු ච අතිසුඛුමතිකරොහිතවිදූරවුත්තිඅතීතානාගතාදිකභදභින්නානං රූපධම්
මානං තංතංොරණසමවායවිභාවකනකනව තංතංඵකලසු වණ්ණසණ්ඨානගන්
ධරසඵස්සාදිවිකසසස්ස නිරවකසසකතො පටිවිජ්ඣකනන කවදිතබ්බා. අයඤ්ච අත්
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පටුන 

කථො භගවකතො අකනෙධාතුනානාධාතුකලොෙං යථාභූතං ඤාණාදිවකසන 

කවදිතබ්කබො. යථා ච පස්සන්තස්සාති ඉදං රාගග්ගිආදීහි කලොෙසන්නිවාසස්ස 

ආදිත්තතාදිආොරදස්සනං භගවකතො මහාෙරුකණොක්ෙමනුපායං සන්ධාය වුත්
තං. තං පන බහුකෙහි ආොකරහි පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්කතසු 

මහාෙරුණා ඔක්ෙමති. ‘‘ආදිත්කතො කලොෙසන්නිවාකසො…කප.… උය්යුත්

කතො…කප.… පයාකතො…කප.… කුම්මග්ගප්පටිපන්කනො…කප.… උපනීයති 

කලොකෙො අධුකවො…කප.… අතාකණො කලොකෙො අනභිස්සකරො…කප.… අස්

සකෙො කලොකෙො සබ්බං පහාය ගමනීයං…කප.… ඌකනො කලොකෙො අතිත්කතො 
තණ්හාදාකසොති පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්කතසු මහාෙරුණා 

ඔක්ෙමතී’’තිආදිනා (පටි. ම. 1.117) පටිසම්භිදාමග්කග පකරොසතං ආොකරහි දස්

සිතන්ති ගන්ථවිත්ථාරං පරිහරිතුං සංවණ්ණයිතුඤ්ච උපායං දස්කසතුං ආහ ‘‘තං 

සබ්ෙං පටිසම්භිදාමග්කග මහාෙරුණාොණවිභඞ්ගවකසන ජානිතබ්ෙ’’න්ති. 

ඉන්ද්රියපකරොපරියත්තආසයානුසය යමෙපාටිහාරිය සබ්බඤ්

ඤුතානාවරණඤාණානි කසසාසාධාරණඤාණානි. කතසම්පි හි විභඞ්කගො ‘‘ඉධ 

තථාගකතො සත්කත පස්සති අප්පරජක්කඛ’’තිආදිනා (පටි. ම. 1.111) පටිසම්

භිදාමග්කග නානප්පොකරන දස්සිකතොති පුරිමනකයකනව අතිදිසති. ආදි-සද්
කදන තත්ථ විභත්තානං පටිසම්භිදාසච්චඤාණාදීනං සඞ්ගකහො ෙකතොති කවදිතබ්
කබො. 

නිප්පකදසසප්පකදසවිසයා ෙරුණා විය භගවකතො පඤඤ්ාපි ඉධ නිප්
පකදසසප්පකදසවිසයා නිරවකසසා අධිප්කපතාති තස්සා ෙතිපයකභදදස්සකනන 

නයකතො තදවසිට්ඨකභදා ගකහතබ්බාති දස්කසන්කතො ‘‘පේොග්ගහකණන 

චා’’තිආදිමාහ. කත පන සීලසමාධි පඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සන, ද්වාචත්
තාලීසසතදුෙධම්ම, බාවීසතිතිෙධම්ම, චතුසතිපට්ඨාන සම්මප්පධාන ඉද්ධිපාද 

සාමඤ්ඤඵල අරියවංසාදි, පඤච්ගති පඤ්චපධානියඞ්ගපඤ්චඞ්ගිෙසමාධි ඉන්
ද්රිය බල නිස්සාරණීයධාතු විමුත්තායතන විමුත්තිපරිපාචනීයධම්මසඤ්ඤාදි, 

ෙසාරණීයධම්ම අනුස්සතිට්ඨාන අගාරවගාරව නිස්සාරණියධාතු සතතවිහාර 

අනුත්තරිය නිබ්කබධභාගියපඤ්ඤාදි, සත්තඅපරිහානියධම්ම අරියධන කබොජ්
ඣඞ්ග සප්පුරිසධම්මනිජ්ජරවත්ථු සඤ්ඤා දක්ඛිකණය්යපුග්ගලඛීණාසවබලාදි, 

අට්ඨපඤ්ඤාපටිලාභකහතු මිච්ෙත්ත සම්මත්ත කලොෙධම්ම අරියානරියකවොහාර 

ආරම්භවත්ථු කුසීතවත්ථු අක්ඛණ මහාපුරිසවිතක්ෙ අභිභායතන විකමොක්ඛාදි, 

නවකයොනිකසොමනසිොරමූලධම්මපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ග සත්තාවාස ආඝාතවත්ථු 

ආඝාතපටිවිනය සඤ්ඤානානත්ත අනුපුබ්බවිහාරාදි, දසනාථෙරධම්ම 

ෙසිණායතන අකුසලෙම්මපථ කුසලෙම්මපථ මිච්ෙත්ත සම්මත්ත අරියවාස 

දසබලඤාණ අකසක්ඛධම්මාදි, එොදසකමත්තානිසංස සීලානිසංස ධම්මතා බුද්
ධිකහතු, ද්වාදසායතනපටිච්චසමුප්පාද ධම්මචක්ොොර, කතරසධුතගුණ, චුද්
දසබුද්ධඤාණ, පඤච්දසචරණවිමුත්තිපරිපාචනීයධම්ම, කසොළසආනාපානස්සති 
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සච්චාොර සුත්තන්තපට්ඨාන, අට්ඨාරස බුද්ධධම්මධාතු කභදෙරවත්ථු, 

එකූනවීසතිපච්චකවක්ඛණ, චතුවීසතිපච්චය, අට්ඨවීසතිසුත්තන්තපට්ඨාන, පණ්
ණාසඋදයබ්බයදස්සන, පකරොපණ්ණාසකුසලධම්ම, ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගත, අට්
ඨසතතණ්හාවිචරිතාදිකභදානං ධම්මානං පටිවිජ්ඣනකදසනාොරප්පවත්තා, කය 

ච චතුවීසතිකෙොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්චාරිමහාවජිරඤාණප්පකභදා, කය ච 

අනන්තනයසමන්තපට්ඨානපවිචයකදසනාොරප්පවත්තා, කය ච අනන්තාසු 

කලොෙධාතූසු අනන්තානං සත්තානං ආසයානුසයචරිතාදිවිභාවනාොරප්පවත්

තාති එවංපොරා භගවකතො පඤ්ඤාපකභදා, සබ්කබපි ඉධ ආදි-සද්කදන නයකතො 
සඞ්ගය්හන්තීති කවදිතබ්බං. කෙො හි සමත්කථො භගවකතො පඤ්ඤාය පකභකද 

අනුපදං නිරවකසසකතො දස්කසතුං. කතකනව භගවන්තං ඨකපත්වා පඤ්ඤවන්
තානං අග්ගභූකතො ධම්මකසනාපතිසාරිපුත්තත්කථකරොපි බුද්ධගුණපරිච්කෙදනං 

පතිඅනුයුත්කතො ‘‘අපිච කම, භන්කත, ධම්මන්වකයො විදිකතො’’ති (දී. නි. 2.146) 

ආහාති. 

සංසාරමකහොඝපක්ඛන්දානං සත්තානං තකතො සන්තාරණත්ථං පටිපන්කනො 
කතහි පකයොජිකතො නාම කහොති අසතිපි කතසං තථාවිකධ අභිසන්ධියන්ති වුත්තං 

‘‘සත්තා හි මහාකෙොධං පකයොකජන්තී’’ති. එකතන සබ්කෙනාති 

මහාකබොධිමූලාදිදස්සකනන. අපගමනං නිරුපක්කිකලසන්ති කයොකජතබ්බං. 

ජාතසංවද්ධභාවදස්සකනන ‘‘අනාදි අනිධකනො ච සත්කතො’’ති එවංපොරා මිච්

ොවාදා පටිකසධිතා කහොන්ති. සමේො…කප.… දස්කසති සත්කත පරමත්ථකතො 

අසතිපි සත්තපඤ්ඤත්තිකවොහාරසූචනකතො. ෙරුණා ආදිපේො පරිකයොසානන්
ති ඉදං සම්භරණනිප්ඵත්තිොලාකපක්ඛාය වුත්තං, න පරිච්කෙදවන්තතාය. 

කතකනවාහ ‘‘තන්නිදානභාවකතො තකතො උත්තරිෙරණීයාභාවකතො’’ති. සබ්කෙ 

බුද්ධගුණා දස්සිතා කහොන්ති නයකතො දස්සිතත්තා. එකසො එව හි අනවකසසකතො 
බුද්ධගුණදස්සනුපාකයො යදිදං නයග්ගාහණං. පරධනහරණාදිකතොපි විරති 

පකරසං අනත්ථපරිහරණවසප්පවත්තියා සියා ෙරුණූපනිස්සයාති 

ෙරුණානිදානං සීලං. තකතො එව ‘‘තකතො පාණාතිපාතාදිවිරතිප්පවත්තිකතො’’ති 

වුත්තං. 

2. යස්සා සංවණ්ණනන්තිආදිනා ‘‘දයායා’’තිආදිකථොමනාය සම්බන්ධං දස්

කසති. පකයොජනං පන වුත්තනකයන කවදිතබ්බං. අබ්භන්තරං නියෙජ්ඣත්තං, 

තකතො බහිභූතං ොහිරං. දයාති ෙරුණා අධප්කපතාති දයා-සද්දස්ස කමත්
තාෙරුණානං වාචෙත්තා වක්ඛමානඤ්ච අනුකයොගං මනසි ෙත්වා වුත්තං. තාය 

හි සමුස්සාහිකතො, න කමත්තායාති අධිප්පාකයො. පුබ්කෙ වුත්තස්ස පටිනිද්කදකසො 

කහොතීති ත-සද්දස්ස අත්ථං ආහ. තන්ති පඤ්ඤං විකසකසත්වා උපමාභාකවන 

විනිවත්තා චරිතත්ථතාය. පටිනිද්කදසං නාරහති පධානාපධාකනසු පධාකන කිච්

චදස්සනකතො. ද්වින්නං පදානං…කප.… වකතොති ෙරුණාවාචිනා දයා-සද්කදන 
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එොධිෙරණභාකවන වුච්චමාකනො ත-සද්කදො තකතො අඤ්ඤධම්මවිසකයො භවිතුං 

න යුත්කතොති අධිප්පාකයො. අපරියායසද්දානං සමානාධිෙරණභාකවො 

විකසසනවිකසසිතබ්බභාකව සති කහොති, නාඤ්ඤථාති ආහ ‘‘සමානා…කප.… 

කහොතී’’ති. සමානාධිෙරණභාකවන කහත්ථ විකසසනවිකසසිතබ්බභාකවො 
සාධීයති, සා ච සමානාධිෙරණතා විසිට්ඨවිභත්තිොනං න කහොතීති සමානවිභත්

තිතායපි තකමව සාධීයතීති ‘‘දයා…කප.… චිද’’න්ති ඉදං දයාය විකසසිතබ්
බභාකව ොරණවචනං. පධානතාය හි සාමඤ්ඤතාය ච සා විකසසිතබ්බා ජාතා. 
තත්ථ භගවකතො තදඤ්කඤසඤ්ච ෙරුණානං වාචෙත්තා සාමඤ්ඤතා කවදිතබ්

බා. තස්ස චාති දයා-සද්දස්ස. ‘‘පධානඤ්ච පඤ්ඤ’’න්තිආදිනා කිඤ්චාපි 

පුරිමගාථාය පඤඤ්ාප්පධානා, ‘‘තායා’’ති පන කෙවලං අවත්වා 
දයාවිකසසනභාකවන වුත්තත්තා අප්පධානායපි ෙරුණාය පටිනිද්කදකසො යුත්
කතොති දස්කසති. අප්පධානතා ච ෙරුණාය පුරිමගාථාය වකසන වුත්තා, ඉධ පන 

පධානා එව. තථා ච වුත්තං ‘‘දයාසමුස්සාහිනීති පධානා’’ති (ධ. ස. මූලටී. 2). 

ෙථං පන…කප.… ොතබ්ොති වක්ඛමානඤ්කඤව අත්ථං හදකය ඨකපත්වා 

කචොකදති. යදි එවන්ති යදි අට්ඨෙථාය අධිප්පායං අග්ගකහත්වා වචනමත්තකමව 

ගණ්හසි. කමත්තාති ච න යුජ්කජය්යාති යථා ‘‘කමත්තචිත්තතං ආපන්කනො’’ති 

එතිස්සා අට්ඨෙථාය වකසන න දයා ෙරුණා, එවං ‘‘නික්ෙරුණතං ආපන්

කනො’’ති එතිස්සා අට්ඨෙථාය වකසන න දයා කමත්තාති වචනමත්තග්ගහකණ 

අට්ඨෙථානම්පි විකරොධං දස්කසති. ‘‘අධිප්පායවකසන කයොකජතබ්කබො’’ති වත්වා 

තකමව අධිප්පායං දයා-සද්කදො හීතිආදිනා විවරති. අක්ඛරචින්තො හි දයා-සද්දං 
දානගතිරක්ඛකණසු පඨන්ති. අනුරක්ඛණඤ්ච කමත්තාෙරුණානං 

හිතූපසංහාරදුක්ඛාපනයනාොරවුත්තීනං සමානකිච්චං, තස්මා උභයත්ථ දයා-

සද්කදො පවත්තතීති වුත්තං. අන්කතොනීතන්ති අන්කතොගධං, රුක්ඛත්කථො විය 

ධවඛදිරාදීනං අනුරක්ඛණත්කථො කමත්තාෙරුණානං සාමඤ්ඤන්ති අත්කථො, 

අධිප්පාකයො පන ‘‘දයාපන්කනො’’ති එත්ථ සබ්බපාණභූතහිතානුෙම්පීති අනන්

තරං ෙරුණාය වුත්තත්තා දයා-සද්කදො කමත්තාපරියාකයොති විඤ්ඤායති. කමත්

තාපි හි ෙරුණා විය පාණාතිපාතවිරතියා ොරණන්ති. ‘‘අදයාපන්කනො’’ති එත්ථ 

පන ොරුණිකෙො අවිහිං සජ්ඣාසයත්තා පකරසං විකහසාමත්තම්පි න ෙකරොති, 

කෙො පන වාකදො පාණාතිපාතකනති නික්ෙරුණතාය පාණාතිපාතිතා දස්සිතාති 

කවදිතබ්බා. එතකමවත්ථං සන්ධාය ‘‘එවේහි අට්ඨෙථානං අවිකරොකධො 

කහොතී’’ති ආහ. යදි දයා-සද්කදො කමත්තාෙරුණානං වාචකෙො, එවම්පිෙථං පන 

ෙරුණා ‘‘දයා’’ති ජානිතබ්බාති අනුකයොකගො තදවත්කථො එවාති කචොදනං මනසි 

ෙත්වා ෙරුණා ච කදසනායාතිආදිනා ෙරුණාය එව ගහකණ ොරණමාහ. 

නනු තායාතිආදිනා සාමත්ථියකතොපි පෙරණං බලවන්ති පෙරණවකසකනව 

ෙරුණාවිසයස්ස ඤාතතං දස්කසති. යථාරුචි පවත්තිත්ථාති එතං පුරිමගාථාය 
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පටුන 

සප්පකදසනිප්පකදසසත්තවිසයාය ෙරුණාය ගහිතභාවස්ස ොරණවචනං. 

යථාරුචිපවත්ති හි එෙස්මිං අකනකෙසු ච ඉච්ොනුරූපප්පවත්තීති. ‘‘ඉධ පන නිප්

පකදසසත්තවිසයතං ගකහතු’’න්ති එකතන සිද්කධ සති ආරම්කභො ඤාපෙත්කථො 

කහොතීති පුන ‘‘සත්කතසූ’’ති වචනං ඉමමත්ථවිකසසං කබොකධතීති දස්කසති. න 

කදකවසුකයවාතිආදිනාපි දයාසාධනස්ස සමුස්සාහනස්ස සත්තවිසයභාකව සාමත්

ථියලද්කධපි ‘‘සත්කතසූ’’ති වචනං තසස් නිප්පකදසසත්තවිසයභාකවො අධිප්
කපකතොති ඉමං විකසසං ඤාකපතීති දස්කසති. 

ොලකදසකදසෙපරිසාදිපරිදීපනං බාහිරනිදානන්ති ොලාදීනි නිද්ධාකරන්

කතො ‘‘යස්මං ොකල’’තිආදිමාහ. අවසානම්හි වසන්කතො තිදසාලකයති 

වචනකතොති එකතන තස්ස පාටිහාරියස්ස සද්දන්තරසන්නිධාකනන අවච්ඡින්

නතං දස්කසති. තත්ථ පවත්තකවොහාකරන ච න සක්ොති පුථුජ්ජනසන්තාකනපි 

රාගාදිපටිපක්ඛහරණස්ස අභාවකතො නිච්ෙන්දරාකගසු සත්තකවොහාකරො විය පුථුජ්
ජනසන්තාකන රාගාදිපටිපක්ඛහරණවකසන පවත්තං තදභාකවපි භගවකතො සන්
තාකන රුළ්හීවකසන පාටිහාරියන්ත්කවව වුච්චතීති න සක්ො වත්තුන්ති අධිප්

පාකයො. දිට්ඨිහරණවකසන කය සම්මාදිට්ඨිො ජාතා අකචලෙෙස්සපාදකයො විය, 

දිට්ඨිප්පොසකන අසමත්ථභාකවන අප්පටිභානභාවාදිප්පත්තියා සච්චොදකයො 
විය. 

3 . සීතපබ්ෙතා නාම ‘‘සිකනරුං පරිවාකරත්වා ඨිතා යුගන්ධකරො…කප.… 

ගිරි බ්රහා’’ති (විසුද්ධි. 1.137; පාරා. අට්ඨ. 1.1 කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා) එවං 

වුත්තපබ්බතා. 

4-5. සබ්බකසො චක්ෙවාළසහස්කසහි සබ්බකසො ආගම්ම සබ්බකසො සන්නිසින්
කනනාති සම්බන්ධවකසන තකයො විෙප්පා යුත්තා, සබ්බකසො චක්ෙවාළසහස්

කසහි දසහි දසහීති පන අනිට්ඨසාධනකතො පටිකසධිකතො. වජ්ජිතබ්කෙති කය වජ්

කජතුං සක්ො ‘‘අතිසම්මුඛා අතිසමීපං උන්නතප්පකදකසො’’ති, එකත. ඉතකර 

පන තස්සා පරිසාය මහන්තභාකවන න සක්ො පරිහරිතුං. 

‘‘සබ්බකඤය්ය…කප.… සමත්ථා’’ති වත්වා කතසං කදකසතබ්ෙප්

පොරජානනසමත්ථාති වචනං අත්තනා පටිවිද්ධාොරස්ස ධම්මසාමිනාපි 

පකරසං කදකසතුං අසක්කුකණය්යත්තා වුත්තං. අඤ්ඤථා සබ්කබපි සත්තා දිට්
ඨසච්චා එව භකවය්යුං. සබ්බකඤය්යධම්මානං යථාසභාවජානනසමත්

ථතාදිකයව යථාවුත්තෙලං. කතසං ගහණසමත්ථතං දීකපති, අධිෙවචනමඤ්
ඤමත්ථං කබොකධතීති අධිප්පාකයො. 
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6. තථාගකතො වන්දනීකයොතිආදිනා ‘‘නමස්සිත්වා’’තිආදිකිරියාවිකසසානං 

තංතංසුත්තානුකරොකධන පවත්තිතමාහ. සරීරකසොභග්ගාදීති ආදි-සද්කදන 

ෙල්යාණවාක්ෙරණතාආධිපච්චපරිවාරසම්පත්තිආදි සඞ්ගය්හති. 

7. අන්තරධාකපත්වාති නිකරොකධත්වා. නිකරොධනඤ්කචත්ථ උප්

පාදෙකහතුපරිහරණවකසන කතසං අනුප්පත්තිෙරණන්ති කවදිතබ්බං. අත්ථං 

පොසයිස්සාමීති සම්ෙන්කධොති ‘‘කසොකසත්වා’’ති පුබ්බොලකිරියාය 

අපරොලකිරියාකපක්ඛතාය වුත්තං. 

8. දුක්ෙරභාවං දීකපතුන්ති අදුක්ෙරස්ස තථාඅභියාකචතබ්බතාභාවකතොති 

අධිප්පාකයො. පාරාජිෙසඞ්ඝාදිකසසානං සීලවිපත්තිභාවකතො ථුල්ලච්චයාදීනඤ්ච 

කයභුය්කයන ආචාරවිපත්තිභාවකතො ආචාරසීලානං තථා කයොජනා ෙතා, තථා 

චාරිත්තසීලස්ස ආචාරසභාවත්තා ඉතරං සභාකවකනව ගකහත්වා දුතියා. අසක්

කුකණය්යන්ති විසුද්ධාචාරාදිගුණසමන්නාගකතන සබ්රහ්මචාරිනා සද්ධම්
මචිරට්ඨිතත්ථං සාදරං අභියාචිකතන කතන ච අභිධම්මත්ථප්පොසකන සමත්
කථොති යාථාවකතො පමාණිකතන තබ්බිමුඛභාකවො න සුෙකරොති අධිප්පාකයො. 

9. කදවකදව-සද්දස්ස අත්කථො පට්ඨානසංවණ්ණනාටීොයං විපඤ්චිකතොති න 

විත්ථාරයිම්හ. 

13. පඨමසඞ්ගීතියං යා අට්ඨෙථා සඞ්ගීතාති වචකනන සා භගවකතො 
ධරමානොකලපි අට්ඨෙථා සංවිජ්ජති, කතන පාකඨො විය භගවංමූලිොවාති විඤ්

ඤායති. ‘‘අභිධම්මස්සා’’ති පදං ‘‘අත්ථං පොසයිස්සාමී’’ති එතදකපක්ඛන්ති 

‘‘ෙස්ස පන සා අට්ඨෙථා’’ති පුච්ඡිත්වා අධිොරවකසන තකමව අභිධම්මපදං 
ආෙඩ්ඪති. ආවුත්තිආදිවකසන වා අයමත්කථො විභාකවතබ්කබො. 

16. අරියමග්ගස්ස කබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගඣානඞ්ගවිකසසං පාදෙජ්

ඣානකමව නියකමතීතිආදිනයප්පවත්කතො තිපිටෙචූළනාගත්කථරවාකදො ආදි-

සද්කදන විපස්සනාය ආරම්මණභූතා ඛන්ධා නියකමන්ති, පුග්ගලජ්ඣාසකයො 

නියකමතීති එවමාදකයො කමොරවාපිවාසිමහාදත්තත්කථරතිපිටෙචූළාභයත්

කථරවාදාදකයො සඞ්ගය්හන්ති. තප්පොසකනකනවාති අභිධම්මස්ස අත්ථප්

පොසකනකනව. කසොති මහාවිහාරවාසීනං විනිච්ෙකයො. තථාති අසම්මිස්
සානාකුලභාකවන. අසම්මිස්සානාකුලභූකතො වා විනිච්ෙකයො මහාවිහාරවාසීනං 

සන්තෙභාකවන, එකතන අභිධම්මස්ස අත්ථප්පොසකනකනව මහාවිහාරවාසීනං 

විනිච්ෙකයො ඉධ අභිනිප්ඵාදීයතීති දස්කසති. අථ වා තප්පොසකනකනවාති අසම්

මිස්සානාකුලභාවප්පොසකනකනව. කසොති පොසියමාකනො අභිධම්මත්කථො. 

තථාති මහාවිහාරවාසීනං විනිච්ෙයභාකවන. ඉමස්මිං අත්ථවිෙප්කප ‘‘අසම්මිස්

සං අනාකුලං අත්ථං පොසයිස්සාමී’’ති සම්බන්ධනීයං. 
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17. අේෙේච සබ්ෙං අත්ථප්පොසනං කහොතීති කතොසනං කහොතීති අත්කථො. 

කතකනවාහ ‘‘සබ්කෙන කතන කතොසනං ෙතං කහොතී’’ති. යුත්තරූපා කයොජනා. 

වීසතිගාථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

නිදානෙථාවණ්ණනා 

පරිච්කෙකදො සත්තප්පෙරණභාකවො. සන්නිකවකසො සත්තන්නං පෙරණානං 

තදවයවානඤ්ච වවත්ථානං. සාගකරහි තථා චින්තාති ‘‘ඉමසස් අභිධම්මස්ස ගම්

භීරභාවවිජානනත්ථං චත්තාකරො සාගරා කවදිතබ්බා’’තිආදිනා නකයන 

ජලසාගරාදීහි සහ නයසාගරවිචාකරො. ‘‘සතභාකගන සහස්සභාකගන ධම්මන්

තරා ධම්මන්තරං සඞ්ෙමිත්වා සඞ්ෙමිත්වා කදකසසී’’තිආදිනා කදසනාකභකදහි 

අභිධම්මස්ස ගම්භීරභාවෙථා කදසනාහි ගම්භීරතා. 

‘‘එවං කතමාසං නිරන්තරං කදකසන්තස්සා’’තිආදිනා කදසනාොකල 

භගවකතො සරීරස්ස යාපිතාොරවිචාකරො කදසනා…කප.… ගහණං. තථා කථරස්

ස…කප.…පි චාති ‘‘අභිධම්කම වාචනාමග්කගො නාමා’’තිආදිනා අභිධම්කම 

වාචනාමග්ගස්ස සාරිපුත්තත්කථරසම්බන්ධිතතා තස්ස ච කතකනව උප්පාදිතතා. 
කයො හි භගවතා කදවතානං කදසිතාොකරො, කසො අපරිච්ඡින්නවාරනයතන්තිතාය 

අනන්කතො අපරිමාකණො න භික්ඛූනං වාචනාකයොග්කගො, කයො ච කථරස්ස 

කදසිතාොකරො, කසො අතිසංඛිත්තතාය. නාතිසඞ්කඛපනාතිවිත්ථාරභූකතො පන 

පාඨනකයො කථරප්පභාවිකතො වාචනාමග්කගොති. 

වචනත්ථවිජානකනනාතිආදිනා කුසලා ධම්මාතිආදිපදානඤ්කඤව අත්

ථවණ්ණනං අෙත්වා අභිධම්ම-සද්දවිචාරස්ස සම්බන්ධමාහ. ‘‘කය කත මයා ධම්

මා අභිඤ්ඤා කදසිතා. කසය්යථිදං – චත්තාකරො සතිපට්ඨානා…කප.… සික්ඛිතං 

සික්ඛිංසු ද්කව භික්ඛූ අභිධම්කම නානාවාදා’’තිආදිසුත්තවකසන කිඤ්චාපි 

කබොධිපක්ඛියධම්මා ‘‘අභිධම්කමො’’ති වුච්චන්ති, ධම්ම-සද්කදො ච සමාධිආදීසු දිට්

ඨප්පකයොකගො, පරියත්තිධම්කමො එව පන ඉධ අධිප්කපකතොති දස්කසන්කතො ‘‘සුත්

තන්තාධො පාළීති අත්කථො’’ති ආහ. තත්ථ ධම්මබ්යභිචාරභාකවන විකසසකතො 

අභිධම්කමො විය සුත්තන්කතොපි ‘‘ධම්කමො’’ති වුච්චති. ‘‘කයො කවො, ආනන්ද, මයා 

ධම්කමො ච විනකයො ච කදසිකතො පඤ්ඤත්කතො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.216) අඤඤ්ත්ථ 

ච සම්භවකතො අභි-සද්කදන නිවත්කතතබ්බත්ථං දීකපතුං ‘‘සුත්තන්තා’’ති වුත්
තං. නනු ච අතිකරෙවිකසසට්ඨා භින්නසභාවා යකතො කත යථාක්ෙමං 

අධිෙවිචිත්තපරියාකයහි කබොධිතා, තස්මා ‘‘ධම්මාතිකරෙධම්මවිකසසට්කඨහී’’ති 

බහුවචකනන භවිතබ්බං, න එෙවචකනනාති අනුකයොගං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘ද්

වින්නම්පි…කප.… එෙවචනනිද්කදකසො ෙකතො’’ති. 
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පටුන 

පකයොගකමව නාරහති උපසග්ග-සද්දානං ධාතු-සද්දස්කසව පුරකතො 

පකයොජනීයත්තා. අථාපි පයුජ්කජය්ය අතිමාලාදීසු අති-සද්දාදකයො විය. එවම්පි 

යථා ‘‘අතිමාලා’’ති එත්ථ සමාසවකසන අනාවිභූතාය ෙමනකිරියාය 

විකසසකෙො අති-සද්කදො, න මාලාය, එවමිධාපි අභි-සද්කදො න ධම්මවිකසසකෙො 

යුත්කතොති අධිප්පාකයො. අෙේස්සපි හි උපසග්ගස්සාති ඉදං රුළ්හීවකසන, අත්
කථ උපසජ්ජතීති වා උපසග්ගස්ස අන්වත්ථසඤ්ඤතං ගකහත්වා වුත්තං. අතිෙත්

තාදීසු හි අති-සද්කදො ඉධ උපසග්කගොති අධිප්කපකතො. තත්ථ යථා ෙල්යාකණො 
පූජිකතො වා පුරිකසො අතිපුරිකසොති භවති, එවං අතිකරෙවිකසසට්ඨානම්පි 

ෙල්යාණපූජිතත්ථභාවසම්භවකතො ෙල්යාණං වා පූජිතං වා ෙත්තං අතිෙත්තන්ති 

සද්දනකයො කවදිතබ්කබො. ෙල්යාණපූජිතභාවා හි ගුණවිකසසකයොකගන ඉච්ඡිතබ්
බා. ගුණවිකසකසො කචස යදිදං පමාණාතිකරකෙො ච විචිත්තරූපතා ච. එවඤ්ච පන 

ෙත්වා ‘‘අකිරියායපී’’ති වචනං සමත්ථිතං භවති. යථා ච අතිෙත්තාදීසු, එවං 

අභිධම්ම-සද්කදපි දට්ඨබ්බං. අකනෙත්ථා හි නිපාතාති. තබ්භාවදීපෙත්තාති 

අතිකරෙවිකසසභාවදීපෙත්තා. 

එෙකතො අනාගතත්තාති ඉදං සුත්තන්කත එෙකතො ආගතානං ඛන්

ධායතනාදීනං සුත්තන්තභාජනීයස්ස දිට්ඨත්තා ‘‘ෙ ඉමානි, භික්ඛකව, ඉන්

ද්රියානී’’තිආදිනා (සං. නි. 5.495-496) චක්ඛාදීනං ෙන්නං ඉත්ථින්ද්රියාදීනං 

තිණ්ණං සුඛින්ද්රියාදීනං පඤ්චන්නං සද්ධින්ද්රියාදීනං පඤ්චන්නං අනඤ්
ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියාදීනඤ්ච තිණ්ණං වකසන විසුං විසුං සුත්තන්
තභාකවන ආගතත්තා එෙසුත්තභාකවන අනාගතානං බාවීසතියා ඉන්ද්රියානං 
සුත්තන්තභාජනීයස්ස අදිට්ඨත්තා ච වුත්තං, න සුත්තන්කත එෙකතො ආගමනස්
ස සුත්තන්තභාජනීයස්ස ොරණත්තා. සුත්තන්කත එෙකතො සබ්කබන සබ්බඤච් 

අනාගතා හි භූමන්තරපරිච්කෙදපටිසම්භිදා සුත්තන්තභාජනීයවකසන විභත්තා 
දිස්සන්ති, එෙකතො ආගතානි ච සික්ඛාපදානි තථා න විභත්තානි. කවරමණීනං 
විය පන සභාවකිච්චාදිවිභාගවිනිමුත්කතො බාවීසතියා ඉන්ද්රියානං සමාකනො 

විභජනප්පොකරො නත්ථි, කයො සුත්තන්තභාජනීයං සියාති ඉන්ද්රියවිභඞ්කග සුත්

තන්තභාජනීයං නත්ථීති යුත්තං සියා. 

යදිපි පච්චයධම්මවිනිමුත්කතො පච්චයභාකවො නාම නත්ථි, යථා පන පවත්
කතො පච්චයධම්කමො පච්චයුප්පන්නධම්මානං පච්චකයො කහොති, කසො තස්ස පවත්
තිආොරවිකසකසො කහතුආදිභාකවො තකතො අඤ්කඤො විය පච්චයධම්මස්ස පච්

චයභාකවොති වුත්කතො, කසො ච ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා සම්භවන්තී’’තිආදීසු 

පධානභාකවන වුත්කතො. තත්ථ ච ගුණීභූතා කහතුකහතුඵලභූතා අවිජ්ජාසඞ්

ඛාරාදකයොති වුත්තං ‘‘පච්චයභාකවො උද්දිට්කඨො’’ති. උද්දිට්ඨධම්මානන්තිආදි 

උද්කදකසන පරිච්ඡින්නානංකයව ඛන්ධාදීනං ඛන්ධවිභඞ්ගාදීසු පඤ්හපුච්
ෙෙනකයො දස්සිකතො, න ඉකතො අඤ්ඤථාති ෙත්වා වුත්තං. 
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සුත්තන්කත සඞ්ගීතිසුත්තන්තාදිකෙ. පෙච් සික්ොපදානි 

පාණාතිපාතා…කප.… පමාදට්ඨානා කවරමණීති එවං උද්දිට්ඨානි. අේකෙො පන 

කවරමණීනං විභජිතබ්ෙප්පොකරො නත්ථීති ඉදං අතීතානිච්චාදිවිභාකගො 
කවරමණීනං ඛන්ධායතනාදීසු අන්කතොගධත්තා තබ්බකසකනව විජානිතබ්කබො, 
තකතො පන අඤක්ඤො අභිධම්මනයවිධුකරො කවරමණීනං විභජිතබ්බප්පොකරො 

නත්ථීති අධිප්පාකයන වුත්තං. තථා ච පටිසම්භිදාමග්කග ‘‘චක්ඛුං අනිච්

චං…කප.… ජරාමරණං අනිච්ච’’න්ති අනුපදධම්මසම්මසනෙථායං න 

කවරමණිකයො උද්ධටා. 

නනු ධම්මසඞ්ගණීධාතුෙථාදීනම්පි වකසන අභිධම්මපාළියා 
අතිකරෙවිකසසභාකවො දස්කසතබ්කබොති? සච්චකමතං, කසො පන එෙන්තඅභිධම්
මනයනිස්සිකතො අවුත්කතොපි සිද්කධොති ෙත්වා න දස්සිකතො. එකතන වා නිදස්
සකනන කසොපි සබ්කබො කනතබ්කබො. අභිධම්මනයසාමඤ්කඤන වා අභිධම්
මභාජනීයපඤ්හපුච්ෙකෙහි කසො වුත්කතො එවාති න වුත්කතොති දට්ඨබ්කබො. 

පේහවාරාති පුච්ෙනවිස්සජ්ජනවකසන පවත්තා පාළිනයා. එත්කථවාති ධම්
මහදයවිභඞ්කග එව. අකපක්ඛාවසිෙත්තා අප්පමහන්තභාවස්ස යකතො අප්පමත්
තිො මහාධාතුෙථාතන්ති ධම්මහදයවිභඞ්ගවචනවකසන අවකසසා, තං දස්සනත්

ථං ‘‘ධම්මහදයවිභඞ්කග අනාගන්ත්වා මහාධම්මහදකය ආගතතන්තිකතො’’ති වුත්

තං. ධම්මහදය…කප.… ආගතතන්තිකතො රූපෙණ්ඩධාතුවිභඞ්ගාදීසු අනාගන්ත්
වා මහාධාතුෙථායං ආගතතන්ති අප්පමත්තිොවාති සම්බන්කධො. අථ 

ධාතුෙථාය විත්ථාරෙථා මහාධාතුෙථා ධම්මහදයවිභඞ්කග අනාගන්ත්වා 
මහාධම්මහදකය ආගතතන්තිකතො ධාතුෙථායං අනාගන්ත්වා මහාධාතුෙථාය 

ආගතතන්ති අප්පමත්තිොවාති කයොකජතබ්බං. 

උපලබ්භතීති අනුකලොමපච්චනීයපඤ්චෙස්ස, නුපලබ්භතීති පච්

චනීයානුකලොමපඤ්චෙස්ස උපලක්ඛණවකසන වුත්තං. සච්චිෙට්ඨං නිස්සයන්ති 

‘‘සබ්බත්ථා’’තිආදිනා කදසාදිඅනාමසකනන රූපාදිසත්තපඤ්ඤාසධම්මප්

පකභදං සච්චිෙට්ඨකමව නිස්සයභූතං. සබ්ෙත්ථාති එත්ථාපි ‘‘උපලබ්භති 

නුපලබ්භතීති පටිඤ්ඤාය ගහිතාය පටික්කඛපග්ගහණත්ථ’’න්ති ආකනත්වා සම්

බන්ධනීයං, තථා සබ්ෙදා සබ්කෙසූති එත්ථාපි. යදි ඛන්ධායතනාදකයො ගහිතා අට්

ඨෙථායං ආගතනකයන, අථ පන වුත්තන්ති සම්බන්කධො. කයො සච්චිෙට්කඨොති 

සච්චිෙට්ඨනිස්සයං උපලක්කඛති. එකතහීති එකතහි වචකනහි. සච්චිෙට්
ඨකදසොලප්පකදකසහි ෙථං සච්චිෙට්ඨාදීනං පකදකසො එෙකදසභූකතො සබ්

කබොති වුච්චති? පකදසානං පුථුත්තා. ‘‘සබ්කබසු පකදකසසූ’’ති පච්කචෙං 
කභදාමසනවකසන චායං පඤ්කහො පවත්කතොති න පුරිකමහි අවකසකසො. 
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උපලබ්භති…කප.… මච්ොති එෙන්ති උපලබ්භතීති පටිඤ්ඤාග්ගහණපටික්
කඛපග්ගහණනිග්ගණ්හනානං අනුකලොමපටිකලොමකතො පටිඤ්ඤාඨපනනිග්
ගහපාපනාකරොපනානඤ්ච වකසන පවත්තා තන්ති පඨමපඤ්චෙස්ස එෙං අඞ්ගං 

එකෙො අවයකවොති අත්කථො. එවං කසකසසුපි කනතබ්බං. නිග්ගහස්ස සුනිග්

ගහභාවං ඉච්ෙකතො සෙවාදිකනො ‘‘ත්වං කච පන මඤඤ්සි වත්තබ්කබ කඛො පුග්

ගකලො නුපලබ්භතී’’තිආදිනා (ෙථා. 3) පටිේොඨපකනන, කතන ‘‘තව තත්ථ 

කහතාය පටිඤඤ්ාය කහවං පටිජානන්කතො කහවං නිග්ගකහතබ්කබ අථ තං නිග්

ගණ්හාම සුනිග්ගහිකතො ච කහොතී’’ති වත්වා ‘‘හඤච්ි පුග්ගකලො නුපලබ්

භතී’’තිආදිනා (ෙථා. 2) පරවාදිකනො අත්තකනො පටිෙම්මං යථා සෙවාදී න නිබ්

කබකඨති, එවං ෙරණං පටිෙම්මකවඨනං. පරවාදිකනො පටිෙම්මස්ස දුප්පටිෙම්

මභාවං ඉච්ෙකතො සෙවාදිකනො තංනිදස්සකනන ‘‘එකසො කච දුන්නිග්ගහිකතො 

කහව’’න්ති පටිෙම්මනිදස්සකනන, ‘‘වත්තබ්කබ කඛො පුග්ගකලො උපලබ්

භති…කප.… පරමත්කථනාති (ෙථා. 1). කනො ච මයං තයා තත්ථ කහතාය පටිඤ්
ඤාය කහවං පටිජානන්කතො කහවං නිග්ගකහතබ්බා. අථ අම්කහ නිග්ගණ්හාසි 

දුන්නිග්ගහිතා ච කහොමා’’ති වත්වා ‘‘හඤ්චි පුග්ගකලො උපලබ්භතී’’තිආදිනා 

(ෙථා. 5) නිග්ගහස්ස දුන්නිග්ගහිතභාවදස්සකනන අනිග්ගහිතභාවෙරණං නිග්

ගහනිබ්කෙඨනං. ‘‘කතන හි යං නිග්ගණ්හාසි හඤ්චි පුග්ගකලො උපලබ්

භතී’’තිආදිං වත්වා ‘‘කතන හි කය ෙකත නිග්ගකහ කස නිග්ගකහ දුක්ෙකට 

සුෙකත පටිෙම්කම සුෙතා පටිපාදනා’’ති සෙවාදිකනො නිග්ගහස්ස, අනිග්
ගහභාවාකරොපකනන අත්තකනො පටිෙම්මස්ස සුපටිෙම්මභාවෙරකණන ච 

සෙවාදිකනො නිග්ගහස්ස කෙකදො විනාසනං පුග්ගලවාදනිකසධනවකසන සමුට්
ඨිතත්තා. ධම්මතාය අනුකලොමනවකසන උට්ඨහිත්වා තබ්බිකලොමනවකසන 

පවත්කතො අනුකලොමපච්චනීෙපේචකෙො වුත්තවිපරියාකයන දුතියපඤ්චකෙො 
කවදිතබ්කබො. 

තදාධාකරොති කත සච්චිෙට්ඨපරමත්ථා රූපාදකයො ආධාරා එතස්සාති 

තදාධාකරො. එකතන ‘‘රූපස්මිං අත්තා’’ති එවංපොකරො පුග්ගලවාකදො දස්සිකතො 

කහොති. කතසං වා ආධාරභූකතොති එකතන ‘‘අත්තනි රූප’’න්ති එවංපොකරො. අේ

ෙත්ර වා කතහීති කතහි රූපාදීහි විනා. ආධාරාකධය්යාදිභාකවන අසංසට්කඨො 
විසුංකයව විනා. කතන සත්තාදිගුකණහි අකවොකිණ්කණො පුරිකසොති එවමාදිකෙො. 

තංසාමිභූතතාය වා තදධීනභාකවන ‘‘අඤ්ඤත්ර වා කතහී’’ති වුත්තන්ති ‘‘රූපවා 

අත්තා’’ති එවංපොකරො පුග්ගලවාකදො දසස්ිකතොති කවදිතබ්කබො. අනේකෙොති 

එකතන ‘‘රූපං අත්තා’’ති එවංපොකරො. රුප්පනාදිසභාකවො රූපක්ඛන්ධාදීනං 

විකසසලක්ඛණං, සප්පච්චයාදිසභාකවො සාමඤ්ඤලක්ඛණං. රූපාදිකතො අඤ්

කඤො අනේකෙො වා අඤඤ්ත්කත ච තදාධාරාදිභූකතො උපලබ්භමාකනො ආපජ්

ජතීති අනුයුේජති සෙවාදී පොරන්තරස්ස අසම්භවකතො. පුග්ගලවාදී පුග්ගලස්ස 

රූපාදීහි න අේෙත්තං ඉච්ෙති රූපාදි විය පච්චක්ඛකතො අනුමානකතො වා 
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 14 

පටුන 

ගාහයිතුං අසක්කුකණය්යත්තා තස්ස ච ොරෙකවදෙභාවස්ස අයුජ්ජමානෙත්

තා. නාපි අනේෙත්තං රුප්පනසප්පච්චයාදිසභාවප්පසඞ්ගකතො පුග්ගලස්කසව 

අභාවප්පසඞ්ගකතො ච. යකථව හි න විනා ඉන්ධකනන අග්ගි පඤ්ඤාපියති, න ච 

අඤ්ඤං ඉන්ධනකතො අග්ගිං සක්ො පටිජානිතුං, නාපි අනඤ්ඤං. යදි හි අඤ්කඤො 
සියා, න උණ්හං ඉන්ධනං සියා. අථ අනඤ්කඤො, නිද්දහිතබ්බංකයව දාහෙං සියා. 
එවකමව න විනා රූපාදීහි පුග්ගකලො පඤඤ්ාපියති, න ච කතහි අඤ්කඤො, නාපි 

අනඤ්කඤො සස්සතුච්කෙදභාවප්පසඞ්ගකතොති ලද්ධියං ඨත්වා පුග්ගලවාදී ‘‘න 

කහවා’’ති පටික්ඛිපති. තත්ථ අග්ගින්ධකනොපමා තාව යදි කලොෙකවොහාකරන වුත්
තා, අපළිත්තං ෙට්ඨාදිඉන්ධනං නිද්දහිතබ්බඤච්, පළිත්තං භාසුරුණ්හං අග්ගි 

දාහෙඤ්ච, තඤ්ච ඔජට්ඨමෙරූපං පුරිමපච්ඡිමොලිෙං අනිච්චං සඞ්ඛතං පටිච්
චසමුප්පන්නං, යදි එවං පුග්ගකලො රූපාදීහි අඤ්කඤො අනිච්කචො ච ආපන්කනො. 
අථ පරමත්ථකතො, තස්මිංකයව ෙට්ඨාදිකෙ පළිත්කත යං උසුමං කසො අග්ගි, 

තංසහජාතානි තීණි භූතානි ඉන්ධනං, එවම්පි සිද්ධං ලක්ඛණකභදකතො අග්ගින්
ධනානං අඤඤ්ත්තන්ති අග්ගි විය ඉන්ධනකතො රූපාදීහි අඤ්කඤො පුග්ගකලො 
අනිච්කචො ච ආපන්කනොති බ්යාහතාති කවදිතබ්බං. 

පුග්ගකලො උපලබ්භතීති පටිජානන්තස්ස පොරන්තරස්ස අසම්භවකතො වුත්

කතසු පොකරසු එකෙන පොකරන උපලබ්භමාකනො උපලබ්භතීති ‘‘ආපන්

න’’න්ති වුත්තං ‘‘පටිේොය එෙත්තාපන්න’’න්ති. එෙත්තාපන්නත්තා එව අප්

පටික්ඛිපිතබ්ෙං, පුග්ගකල පටිසිද්කධ තදභිනිකවකසොපි අයාථාවකතො පුග්
ගලවාදිකනො ගහිතාොරසුඤ්ඤතාවිභාවකනන සෙට්ඨානකතො චාවිකතො 

පටිකසධිකතො එව නාම කහොතීති වුත්තං ‘‘පුග්ගලදිට්ඨිං පටිකසකධන්කතො’’ති. පුග්

ගකලොකයව වා තථා පස්සිතබ්බත්තා දිට්ඨි. ‘‘සාමී නිවාසී ොරකෙො කවදකෙො නිච්

කචො ධුකවො’’ති අභිනිකවසවිසයභූකතො හි පරිෙප්පමත්තසිද්කධො පුග්ගකලො ඉධ 

පටික්ඛිපීයති, ‘‘න චත්තාකරොකම, භික්ඛකව, පුග්ගලා’’තිආදිනා වුත්

තකවොහාරපුග්ගකලොති අනනුකයොකගො ආොසකුසුමස්ස රත්

තනීලාදිභාවවිචාරණා වියාති අත්කථො. පුබ්කබ ‘‘නුපලබ්භතී’’ති පටිජානිත්වා 

විකසසකචොදනාය අනාපජ්ජනකතො පුන ‘‘න කහවා’’ති පටික්කඛකපො පටිේොය 

ආපජ්ජනකලකසො. වඤ්ඣාපුත්තෙස්ස දීඝරස්සතානුකයොගස්ස විය සබ්කබන සබ්
බං පරමත්ථකතො අනුපලබ්භමානස්ස පුග්ගලස්ස රූපාදීහි අඤ්ඤානඤ්

ඤතානුකයොගස්ස අනනුකයොගභාකවො එව ඉධ අවිපරීතත්කථො. 

යංොරණාති එකතන ‘‘යකතොනිදාන’’න්ති එත්ථ විභත්තිඅකලොකපො දට්ඨබ්

කබොති දස්කසති. අජ්ඣාචරන්තීති අභිභවන්ති. අභිනන්දනාදකයො තණ්හාදීහි 

යථාසඞ්ඛ්යං කයොකජතබ්බා, තණ්හාදිට්ඨීහි වා අභිනන්දනජ්කඣොසානානි, තීහිපි 

අභිවදනං අවිකසකසන වා තීහිපි තකයො කයොකජතබ්බා. එත්ථ කච නත්ථි අභිනන්

දිතබ්ෙන්තිආදිනා අභිනන්දනාදීනං අභාවසූචකනන ඵලූපචාරකතො අභිනන්
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පටුන 

දනාදීනං සමුච්කෙදපටිප්පස්සද්ධිභූතං මග්ගඵලං වුච්චති, තං පච්චාමසනඤ්ච 

එකසවාති ඉදන්ති ෙත්වා වුත්තං ‘‘අභි…කප.… ඵලං වා’’ති. 

‘‘ඤායතීති ජාන’’න්ති උක්ෙංසගතිවිජානකනන නිරවකසසං කඤය්යජාතං 

පරිග්ගය්හතීති තබ්බිසයාය ජානාතිකිරියාය සබ්බඤඤ්ුතඤ්ඤාණකමව ෙරණං 

භවිතුමරහතීති ‘‘සබ්ෙේඤුතේොකණන ජානිතබ්ෙං ජානාතී’’ති වුත්තං. අථ 

වා පෙරණවකසන, ‘‘භගවා’’ති සද්දන්තරසන්නිධාකනන වා අයං අත්කථො 

විභාකවතබ්කබො. පස්සං පස්සතීති එත්ථාපි එකසව නකයො. ජානන්තාපි විපල්

ලාසවකසන ජානන්ති තිත්ථියා පඨමජ්ඣානඅරූපජ්ඣාකනහි ොමරූපපරිඤ්

ඤාවාදිකනො. ජානන්කතො ජානාතිකයව භගවා අනාගාමිඅරහත්තමග්කගහි 

තංපරිඤ්ඤාවාදිතාය. අයඤ්ච අත්කථො දුක්ෙක්ෙන්ධසුත්තවකසන (ම. නි. 1.163, 

175 ආදකයො) විභාකවතබ්කබො. පඤ්ඤාචක්ඛුනා උප්පන්නත්තා වා චක්ඛුභූකතො. 

ොණභූකතොතිආදීසුපි එකසව නකයො. අථ වා දිබ්බචක්ඛුආදිෙං පඤ්චවිධම්පි චක්

ඛුං භූකතො පත්කතොති චක්ඛුභූකතො. එවං ොණභූකතොතිආදීසුපි දට්ඨබ්බං. සාමුක්
ෙංසිොය ධම්මකදසනාය සාතිසකයො භගවකතො වත්තුආදිභාකවොති වුත්තං 

‘‘චතුසච්චධම්කම වදතීති වත්තා’’තිආදි. ‘‘පවත්තා’’ති එත්ථ ප-ොරස්ස පෙට්

ඨත්ථතං දස්කසතුං ‘‘චිරං…කප.… පවත්තා’’ති ආහ. නිද්ධාකරත්වා කනතා නින්

කනතා. 

‘‘එකූනනවුති චිත්තානී’’ති වුත්තා චිත්තසහචරියාය යථා ‘‘කුන්තා පචරන්

තී’’ති. කතසඤ්ච පාළිපකදසානං එකෙෙං පදං උද්ධරිත්වාපි කිඤ්චාපි කුසලත්
තිෙපදානිකයව උද්ධරිත්වා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩ චිත්තානි විභත්තානි, කුසලත්
තිකෙන පන සභාවධම්මසඞ්ගහිතානං කසසත්තිෙදුෙපදානං අසඞ්ගහිතානං 

අභාවකතො කුසලත්තිෙපදුද්ධාකරන නයදස්සනභූකතන ඉතරත්තිෙදුෙපදානිපි 

උද්ධටාකනවාති වුත්තං. එවඤ්ච ෙත්වා මාතිොග්ගහණං සමත්ථිතං භවති. 

කසො ච ධම්කමොති ‘‘තකයො කුසලකහතූ’’තිආදීසු (ධ. ස. 1060) පුරිමාය 

පුරිමාය පාළියා පච්ඡිමා පච්ඡිමා අත්ථනිද්කදකසොති වුත්තං. ‘‘සමාකනන්

තී’’තිසද්දස්ස පටපටායති-සද්දස්ස විය සද්දනකයො දට්ඨබ්කබොති දස්කසතුං 

‘‘සමානං ෙකරොන්තී’’ති වුත්තං. සමානෙරණඤ්ච ඌනපක්ඛිපකනන 

අධිොපනයකනන වා කහොති, ඉධ ඌනපක්ඛිපකනනාති දස්කසතුං ‘‘පූකරන්තී’’ති 

වුත්තං. සමාකනතබ්ෙන්ති එත්ථාපීති ‘‘පට්ඨානං සමාකනතබ්බ’’න්ති එත්ථ. 

ෙලවතා ොණකවකගන අභිධම්මපච්චකවක්ඛණවසප්පවත්කතන. ෙලවකතො 

ොණකවගස්ස සබ්බකිකලසක්කඛපනවසප්පවත්තස්ස. ගම්භීරකමව ගම්භීරගතං 

දිට්ඨිගතන්තිආදීසු විය. නිරවකසකසනාති න ෙඤ්චි අවකසකසත්වා. පේ

චඛීලරහිකතනාති පඤ්චකචකතොඛීලරහිකතන. 
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එොධකෙසු අට්ඨසු කිකලසසකතසූති ‘‘ජාතිමකදො’’තිආදිනා එෙෙවකසන 

ආගතා කතසත්තති, ‘‘කෙොකධො ච උපනාකහො චා’’තිආදිනා දුෙවකසන ෙත්තිංස, 

‘‘තීණි අකුසලමූලානී’’තිආදිනා තිෙවකසන පඤච්ාධිෙං සතං, ‘‘චත්තාකරො 

ආසවා’’තිආදිනා චතුක්ෙවකසන ෙප්පඤඤ්ාස, ‘‘පඤ්කචොරම්භාගියානි 

සංකයොජනානී’’තිආදිනා පඤ්චෙවකසන පඤ්චසත්තති, ‘‘ෙ 

විවාදමූලානී’’තිආදිනා ෙක්ෙවකසන චතුරාසීති, ‘‘සත්ත අනුසයා’’තිආදිනා සත්

තෙවකසන එකූනපඤ්ඤාස, ‘‘අට්ඨ කිකලසවත්ථූනී’’තිආදිනා අට්ඨෙවකසන 

චතුසට්ඨි, ‘‘නව ආඝාතවත්ථූනී’’තිආදිනා නවෙවකසන එොසීති, ‘‘දස 

කිකලසවත්ථූනී’’තිආදිනා දසෙවකසන සත්තති, ‘‘අජ්ඣත්තිෙස්සුප්පාදාය අට්

ඨාරස තණ්හාවිචරිතානී’’තිආදිනා අට්ඨාරසෙවකසන අට්ඨසතන්ති එවං 

එොධිකෙසු අට්ඨසු කිකලසසකතසු. කසසා කතනවුතාධිෙං ෙසතං කිකලසා. කත 

බ්රහ්මජාලසුත්තාගතාහි ද්වාසට්ඨියා දිට්ඨීහි සහ පඤ්චපඤ්ඤාසාධිෙං සත්
තසතං කහොන්ති. 

අථ වා චුද්දකසෙන්තාකුසලා, පඤ්චවීසති කුසලාබ්යාෙතසාධාරණා, චුද්දස 

කුසලත්තිෙසාධාරණා, උපචයාදිද්වයං එෙං ෙත්වා සත්තවීසති රූපානි චාති 

ඉකම අසීති ධම්මා, ඉකමසු භාවද්වකය එෙං ඨකපත්වා අජ්ඣත්තිො එකූනාසීති, 

බාහිරා එකූනාසීතීති සබ්කබපි අට්ඨපඤ්ඤාසාධිෙං සතං කහොන්ති. ඉකමසු 

එකෙෙස්මිං දසන්නං දසන්නං කිකලසානං උප්පජ්ජනකතො අසීතිඅධෙං දියඩ්

ඪකිකලසසහස්සං කහොන්ති. 

අථ වා කතපඤ්ඤාස අරූපධම්මා, අට්ඨාරස රූපරූපානි, ආොසධාතු, ලක්
ඛණරූපානි චාති පඤ්චසත්තති ධම්මා අජ්ඣත්තබහිද්ධාකභදකතො පඤ්
ඤාසසතං කහොන්ති. තත්ථ එකෙෙස්මිං දස දස කිකලසාතිපි දියඩ්ඪකිකලසසහස්
සං. තථා එත්ථ කවදනං සුඛින්ද්රියාදිවකසන පඤච්විධං ෙත්වා සත්තපඤ්ඤාස 

අරූපධම්මා, අට්ඨාරස රූපරූපානි චාති පඤ්චසත්තති විපස්සනූපගධම්මා අජ්
ඣත්තබහිද්ධාකභදකතො පඤ්ඤාසසතං කහොන්ති. එකතසු එකෙෙස්මිං දස දස 

කිකලසාතිපි දියඩ්ඪකිකලසසහස්සං. 

අපකරො නකයො – ද්වාදසඅකුසලචිත්තුප්පාකදසු පඨකම ෙ කිකලසා, දුතිකය 

සත්ත, තතිකය ෙ, චතුත්කථ සත්ත, පඤච්කම ෙ, ෙට්කඨ සත්ත, සත්තකම ෙ, අට්
ඨකම සත්ත, නවකම පඤ්ච, දසකම ෙ, එොදසකම පඤ්ච, ද්වාදසකම චත්
තාකරොති සබ්කබ ද්වාසත්තති, ඉකම පඤ්චද්වාරිො පඤච්සු රූපාදීසු ආරම්
මකණසු එකෙෙස්මිං ද්වාසත්තතීති සට්ඨිඅධිොනි තීණි සතානි, මකනොද්වාරිො 
පන ෙසු ආරම්මකණසු එකෙෙස්මිං ද්වාසත්තති ද්වාසත්තතීති ෙත්වා ද්වත්
තිංසාධිොනි චත්තාරි සතානි, සබ්බානිපි ද්වානවුතිඅධිොනි සත්තසතානි, තානි 
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අජ්ඣත්තබහිද්ධාවිසයතාය චතුරාසීතිඅධෙං දියඩ්ඪකිකලසසහස්සං කහොන්තීති 

කවදිතබ්බං. 

අථ වා රූපාරම්මණාදීනි පඤ්ච, අවකසසරූපකවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්
ඤාණවකසන පඤච් ධම්මාරම්මණො කසසා චාති දස, කත අජ්ඣත්තබහිද්
ධාකභදකතො වීසති, පඤ්ඤත්ති චාති එෙවීසතියා ආරම්මකණසු ද්වාසත්තති ද්

වාසත්තති කිකලසාති ද්වාදසාධිෙං දියඩ්ඪකිකලසසහස්සං කහොන්ති. 

අථ වා ද්වාදසසු අකුසලචිත්තුප්පාකදසු පඨකම වීසති ධම්මා, දුතිකය ද්
වාවීසති, තතිකය වීසති, චතුත්කථ ද්වාවීසති, පඤ්චකම එකූනවීසති, ෙට්කඨ 

එකූනවීසති, සත්තකම එකූනවීසති, අට්ඨකම එෙවීසති, නවකම එකූනවීසති, 

දසකම එෙවීසති, එොදසකම කසොළස, ද්වාදසකම කසොළසාති සබ්කබ අකුසලධම්
මා ෙත්තිංසාධිොනි ද්කව සතානි, ඉකම ෙසු ආරම්මකණසු පච්කචෙං ෙත්තිං 
සාධිොනි ද්කව සතානි, සබ්කබ කසොළසාධිොනි චත්තාරි සතානි ච සහස්සං 

කහොන්තීති එවම්පි දියඩ්ඪකිකලසසහස්සං කවදිතබ්බං. 

ඉතකරසන්ති තණ්හාවිචරිතානං ‘‘අතීතානි ෙත්තිංසා’’තිආදිනා 

අතීතාදිභාවාමසනකතො. කෙපකනති අරියමග්කගන සමුච්ඡින්දකන. ‘‘දියඩ්

ඪකිකලසසහස්සං කඛකපත්වා’’ති හි වුත්තං. පරමත්ථකතො අතීතාදීනං මග්කගන 

අප්පහාතබ්බත්තා ‘‘අතීතාදිභාවාමසනා අග්ගහණං කෙපකන’’ති වුත්තං. යං පන 

පට්ඨාකන ‘‘දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො දස්සකනන පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස 

අනන්තරපච්චකයන පච්චකයො’’තිආදිනා තිකෙ, තථා දස්සකනන පහාතබ්

බාතීතතිෙතිකෙ ‘‘අතීතා දස්සකනන පහාතබ්බා’’තිආදිනා ච තීසු ොකලසු දස්
සනාදිපහාතබ්බවචනං ෙතං, තං අතීතාදීනං සංකිලිට්ඨතාය අපායගමනීයතාය ච 

දස්සනපහාතබ්කබහි නිරතිසයත්තා වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

න භාසිතත්ථවචනන්ති ඉදං ‘‘හිතපරියායවචන’’න්ති එකතන නිවත්තිතස්ස 

එෙකදසෙථනං. යථා හි අයං අත්ථ-සද්කදො න භාසිතත්ථවචනං, එවං විසයප්

පකයොජනාදිවචනම්පි න කහොතීති. යථාවුත්තස්සාති හිතපරියායස්ස. ‘‘න හඤ්

ඤදත්ථත්ථිපසංසලාභා’’ති පදස්ස නිද්කදකස ‘‘අත්තත්කථො වා පරත්කථො 

වා’’තිආදිනා (මහානි. 69) කිඤ්චාපි සුත්තනිරකපක්ඛං අත්තත්ථාදකයො වුත්තා 
සුත්තත්ථභාකවන අනිද්දිට්ඨත්තා, කතසු පන එකෙොපි අත්ථප්පකභකදො සුත්කතන 

දීකපතබ්බතං නාතික්ෙමතීති ආහ ‘‘කත සුත්තං සූකචතී’’ති. ඉමස්මිං විෙප්කප 

අත්ථ-සද්කදො භාසිතත්ථවචනම්පි කහොති. පුරිමො හි පඤ්ච අත්ථප්පකභදා 
හිතපරියායා, තකතො පකර ෙ භාසිතත්ථප්පකභදා, පච්ඡිමො පන උභයසභාවා. 

තත්ථ දුරධිගමතාය විභාවකන අලද්ධගාකධො ගම්භීකරො, න විවකටො ගුළ්කහො, 

මූලුදොදකයො විය පංසුනා අක්ඛරසන්නිකවසාදිනා තිකරොහිකතො පටිච්ෙන්කනො, 
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පටුන 

නිද්ධාකරත්වා ඤාකපතබ්කබො කනය්කයො, යථාරුතවකසකනව කවදිතබ්කබො 

නීකතො. අනවජ්ජනික්කිකලසකවොදානා පරියායවකසන වුත්තා, 

කුසලවිපාෙකිරියධම්මවකසන වා. පරමත්කථො නිබ්බානං, අවිපරීතසභාකවො එව 

වා. සාතිසයං පොසිතානි තප්පරභාකවන පොසිතත්තා. ‘‘එත්තෙං තස්ස 

භගවකතො සුත්තාගතං සුත්තපරියාපන්න’’න්ති (පාචි. 1242), ‘‘සෙවාකද පඤ්

චසුත්තසතානී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. නිදානෙථා; ෙථා. අට්ඨ. නිදානෙථා) ච 

එවමාදීසු සුත්ත-සද්කදො උපචරිකතොති අධිප්පාකයනාහ ‘‘ඉදකමව අත්ථානං 

සූචනකතො සුත්තන්ති වුත්ත’’න්ති. එෙන්තහිතපටිලාභසංවත්තනිො සුත්තන්

තකදසනාති ඉදම්පි විකනය්යානං හිතසම්පාපකන සුත්තන්තකදසනාය තප්
පරභාවංකයව සන්ධාය වුත්තං. තප්පරභාකවො ච විකනය්යජ්ඣාසයානුකලොමකතො 

දට්ඨබ්කබො, තථා අත්තත්ථාදිප්පොසනපධානතාපි. ඉතකරහීති විනයාභිධම්
කමහි. 

රත්තිආදීසූති රත්තිරාජවිනකයසු විසයභූකතසු. නනු ච ‘‘අභිරත්තී’’ති අවුත්

තත්තා රත්තිග්ගහණං න ෙත්තබ්බං, ‘‘අභිඤ්ඤාතා අභිලක්ඛිතා’’ති ච 

ඤාණලක්ඛණකිරියාවිකසසකෙො අභි-සද්කදොති? න, ‘‘අභිඤ්ඤාතා අභිලක්

ඛිතා’’ති අභි-සද්දවිසිට්ඨානං ඤාතලක්ඛිතසද්දානං රත්තිසද්කදන 

සමානාධිෙරණතාය රත්තිවිසයත්තා. එත්ථ ච වාචෙසද්දසන්නිධාකන 

නිපාතානං තදත්ථකජොතෙමත්තත්තා ලක්ඛිතසද්දත්ථකජොතකෙො අභි-සද්කදො 
ලක්ඛකණ වත්තතීති වුත්කතො. අභිලක්ඛිතසද්දපරියාකයො ච අභිඤ්ඤාතසද්කදොති 

දට්ඨබ්කබො, අභිවිනයසද්දස්ස පන අභිපුරිසස්ස විය සමාසසිද්ධි දට්ඨබ්බා. 
අකනෙත්ථා හි නිපාතා, අකනෙත්ථකභකදො ච සද්දානං පකයොගවිසකයොති. 

කිඤ්චාපි කදසනාදකයො කදකසතබ්බාදිනිරකපක්ඛා න සන්ති, ආණාදකයො පන 

විකසසකතො කදසොදිඅධීනාති තංතංවිකසසකයොගවකසන කතසං කභකදො වුත්කතො. 
යථා හි ආණාවිධානං විකසසකතො ආණාරහාධීනං තත්ථ කෙොසල්ලකයොගකතො, 

එවං කවොහාරපරමත්ථවිධානානි ච විධායොධීනානීති ආණාදිවිධකනො 

කදසොයත්තතා වුත්තා. අපරාධජ්ඣාසයානුරූපං විය ධම්මානුරූපම්පි සාසනං 

විකසසකතො තථාවිකනතබ්බපුග්ගලාකපක්ඛන්ති වුත්තං ‘‘සාසිතබ්ෙ…කප.… 

තබ්ෙභාකවනා’’ති. සංවරාසංවරනාමරූපානං විය විනිකවකඨතබ්බාය දිට්ඨියාපි 

ෙථනං සති වාචාවත්ථුස්මිං, නාසතීති විකසසකතො තදධීනන්ති ආහ ‘‘ෙකථතබ්

ෙස්ස…කප.… ෙථා’’ති. උපාරම්භාදීති උපාරම්භනිස්සරණධම්මකෙොසරක්

ඛණානි. පරියාපුණනාදීති පරියාපුණනසුප්පටිපත්තිදුප්පටිපත්තිකයො. 

තන්තිසමුදාකයො අවයවතන්තියා ආධාකරො යථා ‘‘රුක්කඛ සාඛා’’ති. න 

කචොකදතබ්ෙකමතං සමුකඛන, විසයවිසයිමුකඛන වා විනයාදීනංකයව ගම්
භීරභාවස්ස වුත්තත්තාති අධිප්පාකයො. ධම්කමො හි විනයාදකයො, කතසඤ්ච විසකයො 



අභිධම්මපිටකෙ  ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො   චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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අත්කථො, ධම්මත්ථවිසයා ච කදසනාපටිකවධාති. ‘‘පටිකවධස්සා’’තිආදිනා ධම්
මත්ථානං දුප්පටිවිද්ධත්තා කදසනාය උප්පාකදතුං අසක්කුකණය්යත්තා 
පටිකවධස්ස උප්පාකදතුඤ්ච පටිවිජ්ඣිතුඤ්ච අසක්කුකණය්යත්තා දුක්
කඛොගාහතං දස්කසති. 

ධම්මානුරූපං යථාධම්මන්ති ච අත්කථො යුජ්ජති. කදසනාපි හි පටිකවකධො විය 

අවිපරීතං සවිසයවිභාවනකතො ධම්මානුරූපං පවත්තති යකතො 

‘‘අවිපරීතාභිලාකපො’’ති වුච්චති. ධම්මනිරුත්තිං දස්කසතීති එකතන කදසනාසද්
දසභාවාති දීකපති. තථා හි නිරුත්තිපටිසම්භිදාය පරිත්තාරම්මණාදිභාකවො 

පාළියං වුත්කතො, අට්ඨෙථායඤ්ච ‘‘තංතංසභාවනිරුත්තිසද්දං ආරම්මණං ෙත්

වා’’තිආදිනා සද්දාරම්මණතා. ඉමස්ස අත්ථස්ස අයං සද්කදො වාචකෙොති 

වචනවචනීයං වවත්ථකපත්වා තංතංවචනීයවිභාවනවකසන පවත්තිකතො හි සද්

කදො කදසනාති. නනු ච ‘‘ධම්කමො තන්තී’’ති ඉමස්මිං පක්කඛ ධම්මස්සපි සද්
දසභාවත්තා ධම්මකදසනානං විකසකසො න සියාති? න, කතසං කතසං අත්ථානං 
කබොධෙභාකවන ඤාකතො උග්ගහිතාදිවකසන ච පුබ්කබ පවත්තිකතො සද්දප්පබන්
කධො ධම්කමො, පච්ො පකරසං අවකබොධනත්ථං පවත්තිකතො තදත්ථප්පොසනකෙො 
සද්කදො කදසනාති. අථ වා යථාවුත්තසද්දසමුට්ඨාපකෙො චිත්තුප්පාකදො කදසනා 

මුසාවාදාදකයො විය. වචනස්ස පවත්තනන්ති ච යථාවුත්තචිත්තුප්පාදමාහ. කසො හි 

වචනං පවත්කතති, තං වා එකතන පවත්තීයතීති පවත්තනං. කදසීයති අත්කථො 

එකතනාති කදසනා. පොකරහි ඤාපීයති එකතන, පොරකතො ඤාකපතීති වා පේ

ෙත්තීති වුච්චතීති. කතකනවාහ ‘‘අධප්පාකයො’’තිආදි. අභිසකමති, අභිසමීයති වා 

එකතනාති අභිසමකයොති එවම්පි අභිසමයත්කථො සම්භවති. අභිසකමතබ්බකතො 
පන අභිසමකයොති දුතියවිෙප්කප පටිකවකධොකයවාති. 

වුත්තනකයන කවදිතබ්ොති අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදීනං ධම්මත්ථානං දුප්පටිවිජ්
ඣතාය දුක්කඛොගාහතා, කතසං පඤ්ඤාපනස්ස දුක්ෙරභාවකතො තංකදසනාය 

පටිකවධනසඞ්ඛාතස්ස පටිකවධස්ස උප්පාදනවිසයිෙරණානං අසක්
කුකණය්යතාය දුක්කඛොගාහතා කවදිතබ්බා. 

ොරකණ ඵලකවොහාකරන කත ධම්මා දුක්ඛාය සංවත්තන්තීති වුත්තන්ති ආහ 

‘‘උපාරම්භ…කප.… කහතුභාකවනා’’ති. අේෙං අත්ථන්ති උපාරම්භං නිස්

සරණඤ්ච. නිට්ඨාකපත්වාති ෙථනවකසන පරිකයොසාකපත්වා. තස්ස ‘‘ආරද්

ධ’’න්ති එකතන සම්බන්කධො. උද්දානසඞ්ගහාදිකභකදො සඞ්ගීකතොති පාකඨො යුත්

කතො, ‘‘සඞ්ගීතියා’’ති පන ලිඛන්ති. පුරිමං වා සඞ්ගීතියාති භාකවන භාවලක්

ඛකණ භුම්මං, පච්ඡිමං අධිෙරකණ. පිටොදීති පිටෙනිොයඞ්ගධම්මක්ඛන්ධානි. 

තත්ථ අඞ්කගසු සුත්තඞ්ගකමව න සම්භවති ‘‘සගාථෙං සුත්තං කගය්යං, නිග්

ගාථෙං සුත්තං කවය්යාෙරණ’’න්ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිෙථා; පාරා. 
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අට්ඨ. 1.පඨමමහාසඞ්ගීතිෙථා; ධ. ස. අට්ඨ. නිදානෙථා) වුත්තත්තා, මඞ්ගලසුත්
තාදීනඤ්ච සුත්තඞ්ගසඞ්ගකහො න සියා ගාථාභාවකතො ධම්මපදාදීනං විය, 

කගය්යඞ්ගසඞ්ගකහො වා සියා සගාථෙත්තා සගාථාවග්ගස්ස විය, තථා 

උභකතොවිභඞ්ගාදීසු සගාථෙපකදසානන්ති? වුච්චකත – 

සුත්තන්ති සාමඤ්ඤවිධි, විකසසවිධකයො පකර; 

සනිමිත්තා නිරුළ්හත්තා, සහතාඤ්කඤන නාඤ්ඤකතො. (කනත්ති. අට්ඨ. 

සඞ්ගහවාරවණ්ණනා); 

සබ්බස්සපි හි බුද්ධවචනස්ස සුත්තන්ති අයං සාමේෙවිධ. කතකනවාහ 

ආයස්මා මහාෙච්චායකනො කනත්තියං ‘‘නවවිධසුත්තන්තපරිකයට්ඨී’’ති (කනත්

ති. සඞ්ගහවාර). ‘‘එත්තෙං තස්ස භගවකතො සුත්තාගතං සුත්තපරියාපන්නං 

(පාචි. 1242) සෙවාකද පඤ්ච සුත්තසතානී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. නිදානෙථා; ෙථා. 
අට්ඨ. නිදානෙථා) එවමාදි ච එතස්ස අත්ථස්ස සාධෙං, තකදෙකදකසසු පන 

කගය්යාදකයො විකසසවිධකයො කතන කතන නිමිත්කතන පතිට්ඨිතත්තා. තථා හි 

කගය්යස්ස සගාථෙත්තං තබ්භාවනිමිත්තං. කලොකෙපි හි සසිකලොෙං සගාථෙං 

වා චුණ්ණියගන්ථං ‘‘කගය්ය’’න්ති වදන්ති. ගාථාවිරකහ පන සති පුච්ෙං ෙත්වා 
විස්සජ්ජනභාකවො කවය්යාෙරණස්ස. පුච්ොවිස්සජ්ජනඤ්හි බ්යාෙරණන්ති වුච්
චති. බ්යාෙරණකමව කවය්යාෙරණන්ති. 

එවං සන්කත සගාථොනම්පි පඤ්හවිස්සජ්ජනවකසන පවත්තානං 

කවය්යාෙරණභාකවො ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති කවය්යාෙරණාදිසඤ්ඤානං 

අකනොොසභාවකතො ‘‘ගාථාවිරකහ පන සතී’’ති විකසසිතත්තා ච. තථා හි ධම්
මපදාදීසු කෙවලං ගාථාබන්කධසු සගාථෙත්කතපි කසොමනස්

සඤාණමයිෙගාථාපටිසංයුත්කතසු ‘‘වුත්තඤ්කහත’’න්තිආදිවචනසම්බන්කධසු 

අබ්භුතධම්මපටිසංයුත්කතසු ච සුත්තවිකසකසසු යථාක්ෙමං ගාථාඋදානඉතිවුත්
තෙඅබ්භුතධම්මසඤ්ඤා පතිට්ඨිතා, තථා සතිපි ගාථාබන්ධභාකව භගවකතො 
අතීතාසු ජාතීසු චරියානුභාවප්පොසකෙසු ජාතෙසඤ්ඤා. සතිපි පඤහ්විස්සජ්
ජනභාකව සගාථෙත්කත ච කෙසුචි සුත්තන්කතසු කවදස්ස ලභාපනකතො කවදල්
ලසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති එවං කතන කතන සගාථෙත්තාදිනා නිමිත්කතන කතසු 

කතසු සුත්තවිකසකසසු කගය්යාදිසඤ්ඤා පතිට්ඨිතාති විකසසවිධකයො සුත්තඞ්
ගකතො පකර කගය්යඞ්ගාදකයො. යං පකනත්ථ කගය්යඞ්ගාදිනිමිත්තරහිතං, තං සුත්
තඞ්ගං විකසසසඤ්ඤාපරිහාකරන සාමඤ්ඤසඤ්ඤාය පවත්තනකතොති. 

නනු ච සගාථෙං සුත්තං කගය්යං, නිග්ගාථෙං සුත්තං කවය්යාෙරණන්ති 

සුත්තඞ්ගං න සම්භවතීති කචොදනා තදවත්ථාති? න, කසොධිතත්තා. කසොධිතඤ්හි 

පුබ්කබ ගාථාවිරකහ සති පුච්ොවිස්සජ්ජනභාකවො කවය්යාෙරණභාවස්ස නිමිත්

තන්ති. යඤච් වුත්තං ‘‘ගාථාභාවකතො මඞ්ගලසුත්තාදීනං සුත්තඞ්ගසඞ්ගකහො න 
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සියා’’ති, තං න, නිරුළ්හත්තා. නිරුළ්කහො හි මඞ්ගලසුත්තාදීසු සුත්තභාකවො. න 

හි තානි ධම්මපදබුද්ධවංසාදකයො විය ගාථාභාකවන පඤ්ඤාතානි, කින්තු සුත්
තභාකවකනව. කතකනව හි අට්ඨෙථායං සුත්තනාමෙන්ති නාමග්ගහණං ෙතං. 

යං පන වුත්තං ‘‘සගාථෙත්තා කගය්යඞ්ගසඞ්ගකහො වා සියා’’ති, තදපි නත්ථි. 

යස්මා සහතාේකෙන. සහ ගාථාහීති සගාථෙං, සහභාකවො ච නාම අත්තකතො 
අඤ්කඤන කහොති, න ච මඞ්ගලසුත්තාදීසු ගාථාවිනිමුත්කතො කෙොචි සුත්තප්

පකදකසො අත්ථි, කයො ‘‘සහ ගාථාහී’’ති වුච්කචය්ය, න ච සමුදාකයො නාම කෙොචි 

අත්ථි. යදපි වුත්තං ‘‘උභකතොවිභඞ්ගාදීසු සගාථෙප්පකදසානං කගය්යඞ්ගසඞ්

ගකහො සියා’’ති, තදපි න, අෙේකතො. අඤ්ඤා එව හි තා ගාථා ජාතොදිපරියාපන්
නත්තා. අකතො න තාහි උභකතොවිභඞ්ගාදීනං කගය්යඞ්ගභාකවොති එවං සුත්තාදීනං 
අඞ්ගානං අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ්ෙරාභාකවො කවදිතබ්කබො. 

ජිනසාසනං අභිධම්කමො. පටිවිද්ධට්ඨානං පටිකවධභූමි පටිකවධාවත්ථා, 

පටිකවධකහතු වා. ‘‘කසො එවං පජානාමි සම්මාදිට්ඨිපච්චයාපි කවදයිත’’න්ති (සං. 

නි. 5.11-12) වුත්තං. පාළියං පන ‘‘කසො එවං පජානාමි මිච්ොදිට්ඨිපච්චයාපි 

කවදයිතං. සම්මාදිට්ඨිපච්චයාපි කවදයිත’’න්ති ආගතං (සං. නි. 5.11-12). පච්

චයාදීහීති පච්චයසභාවවූපසමතදුපායාදීහි. පරවාදිකචොදනං පත්වාති අට්ඨෙථායං 

ආගතං පරවාදිකචොදනං පත්වා. අධග…කප.… රූකපනාති අධිගන්තබ්කබො ච කසො 
කදකසතබ්කබො චාති අධිගන්තබ්බකදකසතබ්කබො, කසො එව ධම්කමො, 
තදනුරූකපන. එත්ථ ච යථාධම්මසාසනත්තා යථාධිගතධම්මකදසනාභාවකතො 
අභිධම්මස්ස අභිසම්කබොධි අධිගමනිදානං. කදසොලාදිකයව කදසනානිදානං. යං 

පන අට්ඨෙථායං ‘‘කදසනානිදානං යාව ධම්මචක්ෙප්පවත්තනා’’ති වුත්තං, තං 

අභිධම්මකදසනාවිකසකසන ධම්මචක්ෙප්පවත්තනන්ති ෙත්වා වුත්තං. ධම්මචක්
ෙප්පවත්තනසුත්කත වා කදසිකතහි අරියසච්කචහි සෙලාභිධම්මපදත්ථසඞ්
ගහකතො, පරමත්ථකතො අභිධම්මභූතානං වා සම්මාදිට්ඨිආදීනං තත්ථ කදසිතත්තා 
වුත්තං. තත්තොනංකයව කදසනාරුළ්හතාය අඩ්ඪෙක්කෙසු ජාතෙසකතසු 

පරිපාචනං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. න හි එත්තොසු එව ජාතීසු පුඤ්ඤාදිසම්භාරසම්
භරණං, කිං පන ොරණං එත්තො එව ජාතිකයො කදසිතාති? තදඤ්කඤසං අට්ඨුප්
පත්තියා අභාවකතො. 

සුකමධෙථාවණ්ණනා 

උප්පන්කන බුද්කධ තකතො අත්තානං කසය්යකතො වා සදිසකතො වා දහන්කතො 
ඣානාභිඤ්ඤාහි පරිහායති, න තථා සුකමධපණ්ඩිකතො අට්ඨාසීති තස්ස 

ඣානාභිඤ්ඤාහි අපරිහානි දට්ඨබ්බා. කතකනවාහ ‘‘තාපකසහි අසකමො’’ති. යථා 
නිබ්බානං, අඤ්ඤං වා නිච්චාභිමතං අවිපරීතවුත්තිතාය සබ්බොලං තථාභාකවන 

‘‘සස්සත’’න්ති වුච්චති, එවං බුද්ධානං වචනන්ති තස්ස සස්සතතා වුත්තා. 
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කතකනවාහ ‘‘අවිපරීතකමවා’’ති. උපපාරමීආදිවිභාකගන අකනෙප්පොරතා. 

සමාදානාධට්ඨානන්ති සමාදානස්ස අධිට්ඨානං පවත්තනං ෙරණන්ති අත්කථො. 

ොණකතකජනාති පාරමීපවිචයඤාණප්පභාකවන. මහානුභාවඤ්හි තං ඤාණං 
කබොධිසම්භාකරසු අනාවරණං අනාචරියෙං මහාකබොධිසමුප්පත්තියා අනුරූපපුබ්
බනිමිත්තභූතං. තථා හි තං මනුස්සපුරිසභාවාදිආධාරකමව ජාතං. ොයාදීසු 

අසුභසඤ්ඤාදිභාකවන සුද්ධකගොචරා. ‘‘අඤ්ඤථා’’ති පදස්ස පෙරණපරිච්ඡින්

නං අත්ථං දස්කසන්කතො ‘‘ලීනතා’’ති ආහ. ලීනතාති ච සඞ්කෙොකචො වීරියහානි 

වීරියාරම්භස්ස අධිප්කපතත්තා. කතනාහ ‘‘එසා කම වීරියපාරමී’’ති. 

නිදානෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

1. චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 

තිෙමාතිොපදවණ්ණනා 

1. කතනාති කවදනාසද්කදන. සබ්ෙපකදහීති තීහි පකදහි ලද්ධනාකමො කහොති 

අවයවධම්කමනාපි සමුදායස්ස අපදිසිතබ්බකතො යථා ‘‘සමං චුණ්ණ’’න්ති. 

කචොදකෙො යථාධිප්කපතමත්ථං අප්පටිපජ්ජමාකනො විභත්තිඅන්තස්කසව පදභාවං 

සල්ලක්කඛත්වා ‘‘නනු සුොයා’’තිආදිනා කචොකදති. ඉතකරො ‘‘අධප්කපතප්

පොරත්ථගමෙස්සා’’තිආදිනා අත්තකනො අධිප්පායං විවරති. කතන ‘‘වාක්යං 

ඉධ පදන්ති වුත්ත’’න්ති දස්කසති. කහතුපදසකහතුෙපදාදීහීති ආදි-සද්කදන 

නකහතුපදඅකහතුෙපදකහතුසම්පයුත්තපදානි කහතුවිප්පයුත්තපදම්පි වා සඞ්ගණ්
හාති. 

උභකයෙපදවකසනාති උභයපදවකසන කහතුදුෙසම්බන්කධො, එෙපදවකසන 

සකහතුෙදුෙසම්බන්කධො. තථාති උභකයෙපදවකසන. එත්ථ ච 

සකහතුෙකහතුසම්පයුත්තදුොතිආදිනා යථා කහතුකගොච්ෙකෙ පඨමදුෙසම්බන්
ධා දුතියතතියදුො, පඨමදුෙදුතියදුෙසම්බන්ධා චතුත්ථෙට්ඨදුො, 
පඨමදුෙතතියදුෙසම්බන්කධො පඤච්කමො දුකෙො, එවං ආසවකගොච්ෙොදීසුපීති 

නයං දස්කසති. සක්ො හි ඉමිනාව නකයන කතසුපි දුෙන්තරසම්බන්කධො විඤ්
ඤාතුං, කෙවලං පන ආසවකගොච්ෙොදීසු දුතියදුෙතතියදුෙසම්බන්කධො 
ඔසානදුකෙො, කිකලසකගොච්ෙකෙ ච දුතියචතුත්ථදුෙසම්බන්කධොති. ධම්මානං 
සාවකසසනිරවකසසභාකවන තිෙදුොනං සප්පකදසනිප්පකදසතා වුත්තාති කයහි 

තිෙදුො සාවකසසාති පදිස්සන්ති අපදිසස්න්ති, කත අසඞ්ගහිතධම්මාපකදකසො. 

එවං සති ‘‘අසඞ්ගහිකතො’’ති විකසසනං කිමත්ථියන්ති? එතස්කසවත්ථස්ස 

පාෙටෙරණත්ථං දට්ඨබ්බං. අථ වා පදිස්සති එකතන සමුදාකයොති පකදකසො, 
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අවයකවො. ‘‘සාමඤ්ඤකජොතනා විකසකස අවතිට්ඨතී’’ති යථාධිප්කපතං විකසසං 

දස්කසන්කතො ‘‘අසඞ්ගහිකතො’’ති ආහ. 

අනවජ්ජත්කථො අවජ්ජවිරහත්කථො. නාමං සඤ්ඤා, කිරියා ෙරණං, 

පකයොජනං රථරථඞ්ගවිභාවකනන කතසං පොරකතො කයොජනං. කුකසන 

ඤාකණන ලාතබ්බාති කුසලාති අයමත්කථො ඤාණසම්පයුත්තානං තාව කහොතු, 

ඤාණවිප්පයුත්තානං ෙථන්ති ආහ ‘‘ොණවිප්පයුත්තානම්පී’’තිආදි. ඤාණවිප්
පයුත්තාපි හි ඤාකණකනව පවත්තියන්ති හිතසුඛකහතුභූතාය පවත්තියා පඤ්
ඤවන්තානං පටිපත්තිභාවකතො. න හි අන්තකරන කයොනිකසොමනසිොරං කුසලුප්

පත්ති අත්ථීති. ‘‘යදි කුසලස්ස උභයභාගගතං සංකිකලසලවනං පාෙටං සියා, 

කුසා විය ලුනන්තීති කුසලාති අයමත්කථො යුත්කතො සියා’’ති කෙොචි වකදය්යාති 

ආසඞ්ොය ආහ ‘‘සම්මප්පධානද්වයං වියා’’ති. 

න චාතිආදිනා ‘‘සභාවං ධාකරන්තී’’ති එත්ථ පරමත්ථකතො ෙත්තුෙම්මස්ස 

ච කභකදො නත්ථි, ෙප්පනාසිද්කධො එව පන කභකදොති දස්කසති. තත්ථ 

නාමවකසන විෙේාතාවිේොකතති කයසං ‘‘ධම්මා’’ති ඉමිනා පරියාකයන 

අවිඤ්ඤාතා සභාවා, ‘‘සභාවං ධාකරන්තී’’ති ඉමිනා ච පරියාකයන විඤඤ්ාතා, 
කතසං වකසන එවං වුත්තං. එත්ථ ච පඨකමො අත්කථො සඞ්ඛතාසඞ්ඛතධම්
මවකසන වුත්කතො, දුතිකයො සඞ්ඛතවකසන, තතිකයො සඞ්ඛතාසඞ්ඛතපඤ්ඤත්
තිධම්මවකසනාති දට්ඨබ්බං. 

කුසලපටිකසධනං කුසලාභාකවො එව. අභාකවො හි සත්තාපටිකසකධොති. ධම්

කමොති සභාවධම්කමො. අකුසලවචකනන න කෙොචි අත්කථො සභාවධම්මස්ස 

අකබොධෙත්තාති අධිප්පාකයො. අථ සියා අකුසලවචකනන කෙොචි අත්කථො 

අසභාවධම්මකබොධෙත්කතපි ‘‘පඤඤ්ත්තිධම්මා’’තිආදීසු විය, එවං සති 

‘‘අනබ්යාෙතා’’ති ච වත්තබ්බං සියා, තකතො චායං චතුක්කෙො ආපජ්ජති, න 

තිකෙො. තස්මාති යස්මා දුෙචතුක්ෙභාකවො අනබ්යාෙතකවොහාකරො ච නත්ථි, කසො 

ච වුත්තනකයන අභාවමත්තවචකන ආපජ්ජති, තස්මා. සභාවධාරණාදීති ආදි-සද්

කදන ‘‘ධාරීයන්ති පච්චකයහී’’ති අයමත්කථො සඞ්ගහිකතො. කඤය්යපරියාකයන 

පන ධම්ම-සද්කදනායං කදොකසොති නනු අකඤය්යපරියාකයපි ධම්ම-සද්කද න 

කෙොචි කදොකසොති? න, වුත්තකදොසානතිවත්තනකතො. 

පාරිකසකසනාති එත්ථ නනු අයමොකරො න-අත්ථත්තයස්කසව කජොතකෙො, 

අථ කඛො ‘‘අකහතුො ධම්මා, අභික්ඛුකෙො ආවාකසො’’ති තංකයොගනිවත්තියා, 

‘‘අප්පච්චයා ධම්මා’’ති තංසම්බන්ධිභාවනිවත්තියා. පච්චයුප්පන්නඤ්හි පච්

චයසම්බන්ධීති අප්පච්චයුප්පන්නත්තා අසම්බන්ධිතා එත්ථ කජොතීයති. ‘‘අනිදස්

සනා ධම්මා’’ති තංසභාවනිවත්තියා. නිදස්සනඤ්හි දට්ඨබ්බතා. අථ චක්ඛුවිඤ්
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පටුන 

ඤාණං නිදස්සනං, තග්ගය්හභාවනිවත්තියා, තථා ‘‘අනාසවා ධම්මා’’ති. ‘‘අප්

පටිඝා ධම්මා අනාරම්මණා ධම්මා’’ති තංකිච්චනිවත්තියා. ‘‘අරූපිකනො ධම්මා 

අකචතසිො ධම්මා’’ති තබ්භාවනිවත්තියා. තදඤ්ඤතා හි එත්ථ පොසීයති. 

‘‘අමනුස්කසො’’ති තබ්භාවමත්තනිවත්තියා. මනුස්සත්තමත්තං නත්ථි අඤ්ඤං 

සමානන්ති සදිසතා කහත්ථ සූචියති. ‘‘අසමකණො සමණපටිඤ්කඤො අපුත්

කතො’’ති තංසම්භාවනගුණනිවත්තියා. ගරහා හි එත්ථ ඤායති. ‘‘ෙච්චි නු 

කභොකතො අනාමයා, අනුදරා ෙඤ්ඤා’’ති තදප්පභාවනිවත්තියා. ‘‘අනුප්පන්නා 

ධම්මා’’ති තංසදිසභාවනිවත්තියා. අතීතානඤ්හි උප්පන්නපුබ්බත්තා උපාදිධම්
මානඤ්ච පච්චකයෙකදසනිප්ඵත්තියා ආරද්ධුප්පාදභාවකතො ොලවිනිමුත්තස්ස 

ච විජ්ජමානත්තා උප්පන්නානුකූලතා, පකගව පච්චුප්පන්නානන්ති තබ්

බිධුරභාකවො එත්ථ විඤ්ඤායති. ‘‘අකසක්ඛා ධම්මා’’ති තදපරිකයොසානනිවත්
තියා. තංනිට්ඨානඤ්කහත්ථ පොසීයතීති එවමකනකෙසං අත්ථානං කජොතකෙො, 
තත්ථ කිං වුච්චකත අත්ථද්වයකමව වත්වා පාරිකසකසනාති? ඉතකරසං එත්ථ 

සුවිදූරභාවකතො. න හි කුසලවිප්පයුත්තාදීනං ධම්මානං අකුසලභාකවො යුජ්ජති. 

අකුසලසද්දස්ස උච්චාරණානන්තරං විකනය්යානං කුසලපටිපක්ඛභූකත අත්

කථ පටිපත්තිභාවකතො තත්ථ නිරුළ්හතා දට්ඨබ්බා. ‘‘විරුද්ධසභාවත්තා’’ති වුත්
තං කිච්චවිකරොධාදීනම්පි තදන්කතොගධත්තා, විරුද්ධසභාවත්කතපි 

විනාසෙවිනාසිතබ්බභාකවො කුසලාකුසකලසු නියකතොති දස්කසතුං ‘‘තප්

පකහය්යභාවකතො’’ති ආහ. ඉතරථා කුසලානම්පි අකුසකලහි පහාතබ්බභාකව අච්

චන්තං සමුච්ඡින්නකුසලමූලත්තා අපායපූරො එව සත්තා සියුං. යං පන ‘‘ධම්

මාපි කවො, භික්ඛකව, පහාතබ්බා’’ති (ම. නි. 1.240) වුත්තං, තං ‘‘රූපං, භික්ඛකව, 

න තුම්හාෙං, තං පජහථා’’තිආදීසු (සං. නි. 3.33) විය තදාරම්මණසංකිකලසප්

පහානවකසන පරියාකයන වුත්තං. යථාහ ‘‘න හි කුසලා අකුසකලහි පහාතබ්

බා’’ති (ධ. ස. මූලටී 1). 

ඵස්සාදිවචකනහි තංනිද්කදසභූකතහි. තබ්ෙචනීයභාකවනාති කතහි ‘‘සුඛාය 

කවදනාය සම්පයුත්තා ධම්මා’’තිආදිවචකනහි අභිකධය්යභාකවන. යථා අනවජ්
ජසුඛවිපාොදිඅත්ථා කුසලාදිවචකනහි, එවං අවිපාෙත්ථා අබ්යාෙතවචකනන 

කබොධිතා එවාති ආහ ‘‘අබ්යාෙතවචකනකනව චා’’ති. ොරණං අවත්වාති ඉධ 

වුත්තභාකවන අනුවත්තමානත්තාති ොරණං අවත්වා. අේො…කප.… 

නිවාකරතබ්කෙොති එකතන කුසලාකුසලසද්දා විය කුසලාකුසලසභාවානං 

තදුභයවිපරීතසභාවානං ධම්මානං අබ්යාෙතසද්කදො කබොධකෙොති දස්කසති. න හි 

අවිපාෙවචනං වුත්තං, අකුසලවචනඤ්ච අවුත්තං. යකතො අවිපාෙවචනස්ස 

අධිෙතභාකවො අකුසලස්ස ච තබ්බචනීයභාකවන අෙථිතභාකවො සියා, තස්මා න 

අකුසලානං අබ්යාෙතතාති අයං අකුසලානං අනබ්යාෙතභාකව කයොජනා. 
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පටුන 

තං පරිහරිතුන්ති අබ්යාෙතනිවත්තනමාහ. යදි එවං ‘‘සුඛවිපාොනවජ්ජා’’ති 

වත්තබ්බං. අනවජ්ජා හි බ්යභිචාරිතාය විකසසිතබ්බාති? න, සුඛවිපාෙවචනස්ස 

විකසසනභාකවන අග්ගහිතත්තා. සුඛවිපාෙවචකනන හි කුසලභාකව සමත්කතො 
විඤ්ඤායති, අනවජ්ජවචනං පකනත්ථ කුසලානං අගරහිතබ්බතාසඞ්ඛාතං ෙඤ්
චි විකසසමාහ. කතකනව ච තස්ස විකසසනභාකවන වුත්තස්ස පවත්තිසුඛතාදිදස්
සනභාවං සයකමව වක්ඛතීති. මකනොසමාචාරවිකසසභූතා ඵලධම්මා විකසකසන 

පටිප්පස්සද්ධාවජ්ජා නාම කහොන්තීති සමාචාරත්තයවකසන තස්මිං සුත්කත 

අනවජ්ජධම්මානං වුත්තත්තා ච කත අනවකසසකතො සඞ්ගකහත්වා දස්කසතුං 

‘‘විරහිතාවජ්ජමත්තා’’ති වුත්තං. අවජ්ජවිනාසනභාකවො දස්සිකතො ෙණ්හසුක්

ෙධම්මානං වජ්ඣඝාතෙභාවස්ස නියතත්තා. සවිපාෙතා විපාෙධම්මතා. සුකෙො 

විපාකෙො එකතසන්ති සුෙවිපාොති ඉමිනා සමාකසන කුසලානං සුඛවිපාෙවන්
තතා වුත්තා. සා ච කනසං න තංසමඞ්ගිතාය අසහවත්තනකතොති තදුප්පාදනසමත්

ථතාති විඤ්ඤායතීති වුත්තං ‘‘සුෙවිපාෙවිපච්චනසභාවං දස්කසතී’’ති. යුත්

තකමතන්ති පරමත්ථකතො කභදාභාකවපි යථාවුත්තවචනවචනීයභාවසඞ්ඛාකතො 
කභකදො තස්මිං අභිකධය්යත්ථභූකත වත්ථුස්මිං උපචාකරන කහොතීති යුත්තකමත්ථ 

ලක්ඛණලක්ඛිතබ්බභාකවන කභදවචනං. භවති හි සද්දත්ථවිකසසමත්කතනපි 

අභින්කන වත්ථුස්මිං කභදවචනං යථා ‘‘සිලාපුත්තෙස්ස සරීර’’න්ති. 

විනාපි භාවාභිධායිනා සද්කදන භාවප්පධාකනො නිද්කදකසො කහොතීති වුත්තං 

‘‘අනවජ්ජවචකනන අනවජ්ජත්තං ආහා’’ති. එවඤ්කචත්ථ පදවිග්ගකහො 

ගකහතබ්කබො – න අවජ්ජං අනවජ්ජං, අවජ්ජපටිපක්ඛතාය අගරහිතබ්බසභාකවො. 
සුකඛො විපාකෙො අස්සාති සුඛවිපාෙං, සුඛවිපාෙවිපච්චනසමත්ථතා. අනවජ්ජඤ්ච 

තං සුඛවිපාෙඤ්චාති අනවජ්ජසුඛවිපාෙං, තං ලක්ඛණං එකතසන්ති අනවජ්

ජසුෙවිපාෙලක්ෙණා. අථ වා පුබ්කබ විය අනවජ්ජං, විපච්චනං විපාකෙො, සුඛස්ස 

විපාකෙො සුඛවිපාකෙො, අනවජ්ජඤ්ච සුඛවිපාකෙො ච අනවජ්ජසුඛවිපාෙං එෙත්

තවකසන. තං ලක්ඛණං එකතසන්ති අනවජ්ජසුෙවිපාෙලක්ෙණා. කිං පකනත්ථ 

ොරණං පදද්වයපරිග්ගකහ, නනු එකෙකනව පකදන ඉට්ඨප්පසිද්ධි. යදිපි ‘‘අවජ්
ජරහිතං අනවජ්ජ’’න්ති ඉමස්මිං පන පක්කඛ අබ්යාෙතනිවත්තනත්ථං 
සුඛවිපාෙග්ගහණං ෙත්තබ්බං සියා, සුඛවිපාෙග්ගහකණ පන ෙකත අනවජ්ජග්

ගහණං න ෙත්තබ්බකමව. ‘‘අවජ්ජපටිපක්ඛා අනවජ්ජා’’ති එතස්මිං පන පක්කඛ 

සුඛවිපාෙග්ගහණඤ්චාති කචොදනං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘තත්ථ අනවජ්

ජවචකනනා’’තිආදි. කතන පවත්තිසුඛසුඛවිපාෙතාඅත්තසුද්ධිවිසුද්
ධවිපාෙතාඅකුසලඅබ්යාෙතසභාවනිවත්තිරසපච්චුපට්ඨානපදට්
ඨානවිකසසදීපනකතො එවං විපුලප්පකයොජනත්කථො පදද්වයපරිග්ගකහොති දස්

කසති. සුෙ-සද්දස්ස ඉට්ඨපරියායතා විය ‘‘නිබ්බානපරමං සුඛං (ධ. ප. 203-204), 

සුඛා විරාගතා කලොකෙ (උදා. 11), කතසං වූපසකමො සුකඛො’’තිආදීසු (දී. නි. 2.221, 

272) සඞ්ඛාරදුක්ඛූපසමපරියායතාපි විජ්ජති, තංඅවිපාෙතාය පන ඉධ 
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 26 

පටුන 

සුඛවිපාෙභාකවො න සක්ො වත්තුන්ති දසක්සන්කතො ආහ ‘‘සඞ්ො…කප.… නත්

ථී’’ති. ඉදං වුත්තං කහොති – කතභූමෙකුසලානම්පි විවට්ටසන්නිස්සයභාකවන 

පවත්තිසභාවත්තා කිඤ්චාපි සබ්කබ කුසලා සඞ්ඛාරදුක්ඛූපසමසුඛනිප්ඵාදො 
සම්භවන්ති, යථාවුත්තසුඛස්ස පන අවිපාෙභාවකතො න එකතන පකදන 

කුසලානං සුඛවිපාෙතා සම්භවතීති. විපක්ෙභාවමාපන්කනසු අරූපධම්කමසු 

නිරුළ්හත්තා විපාෙ-සද්දස්ස ‘‘යදි පනා’’ති සාසඞ්ෙං වදති. 

යථාසම්භවන්ති සහ අවජ්කජනාති සාවජ්ජා, ගරහිතබ්බභාවයුත්තා. කතන 

කනසං ගරහිතබ්බසභාවං දස්කසති. අඤ්කඤපි අත්ථි දුක්ඛභාකවන ගරහිතබ්
බසභාවා අකුසලවිපාොති සාවජ්ජවචනමත්කතන කතසම්පි අකුසලතාපත්

තිකදොසං දිස්වා තං පරිහරිතුං දුක්ෙවිපාෙවචනමාහ. අවජ්ජ-සද්කදො වා රාගාදීසු 

එෙන්තාකුසකලසු නිරුළ්කහොති තංසහවත්තිධම්මානං එව සාවජ්ජභාකව 

කුසලාබ්යාෙකතහි අකුසලානං විකසකසො සාවජ්ජවචකනකනව දස්සිකතො. 
අබ්යාෙකතහි පන විසිට්ඨං කුසලාකුසලානං සාධාරණං සවිපාෙතාලක්ඛණන්ති 

තස්මිං ලක්ඛකණ විකසසදස්සනත්ථං දුක්ඛවිපාෙලක්ඛණං වුත්තං. ඉකතො පරං 

‘‘දුක්කඛො විපාකෙො එකතසන්ති දුක්ඛවිපාො’’තිආදිනා සුඛවිපාෙඅනවජ්
ජකුසලපදානං ඨාකන දුක්ඛවිපාෙසාවජ්ජඅකුසලපදානි ඨකපත්වා යථාවුත්
තනකයන අත්කථො කවදිතබ්කබො. කයොජනා ච සාවජ්ජවචකනන අකුසලානං පවත්
තිදුක්ඛතං දස්කසති, දුක්ඛවිපාෙවචකනන විපාෙදුක්ඛතං. පුරිමඤ්හි අත්තකනො 
පවත්තිසභාවවකසන ලක්ඛණවචනං, පච්ඡිමං ොලන්තකර විපාකුප්පාදනසමත්
ථතායාති. තථා පුරිකමන අකුසලානං අවිසුද්ධසභාවතං දස්කසති, පච්ඡිකමන 

අවිසුද්ධවිපාෙතං. පුරිකමන ච අකුසකල කුසලසභාවකතො නිවත්කතති, පච්
ඡිකමන අබ්යාෙතසභාවකතො සවිපාෙත්තදීපෙත්තා පච්ඡිමසස්. පුරිකමන වා 
අවජ්ජවන්තතාදස්සනකතො කිච්චට්කඨන රකසන අනත්ථජනනරසතං දස්කසති, 

පච්ඡිකමන සම්පත්තිඅත්කථන අනිට්ඨවිපාෙරසතං. පුරිකමන ච උපට්
ඨානාොරට්කඨන පච්චුපට්ඨාකනන සංකිකලසපච්චුපට්ඨානතං, පච්ඡිකමන ඵලට්
කඨන දුක්ඛවිපාෙපච්චුපට්ඨානතං. පුරිකමන ච අකයොනිකසොමනසිොරං 

අකුසලානං පදට්ඨානං පොකසති. තකතො හි කත සාවජ්ජා ජාතාති. පච්ඡිකමන 

අකුසලානං අඤක්ඤසං පදට්ඨානභාවං විභාකවති. කත හි දුක්ඛවිපාෙස්ස 

ොරණං කහොතීති. එත්ථ ච දුක්ෙ-සද්කදො අනිට්ඨපරියායවචනන්ති කවදිතබ්බං. 

අනිට්ඨචතුක්ඛන්ධවිපාො හි අකුසලා, න දුක්ඛකවදනාවිපාොව. විපාෙ-සද්දස්ස 

ඵලපරියායභාකව පන නිසස්න්දවිපාකෙන අනිට්ඨරූකපනපි දුක්ඛවිපාෙතා 
කයොකජතබ්බා. විපාෙධම්මතාපටිකසධවකසන අබ්යාෙතානං අවිපාෙලක්

ඛණාති ලක්ඛණං වුත්තන්ති තදත්ථං දස්කසන්කතො ‘‘අවිපාොරහසභාවා’’ති 

ආහ. එවංපොරානන්ති අභිඤ්ඤාදිකෙ සඞ්ගණ්හාති. 
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ෙහි පකදහි තිකෙසු, චතූහි දුකෙසු යථාක්ෙමං ෙ චත්තාකරො අත්ථා වුත්තා. 

ෙක්ෙභාකවො න භවිස්සතීති එකතන චතුක්ෙභාවාභාකවො දස්සිතනයත්තා 

කචොදිකතොකයවාති දට්ඨබ්බං. අත්ථකභකදො උපපජ්ජතීති ෙස්මා එවං වුත්තං, නනු 

තීහි ධම්මසද්කදහි වුච්චමාකනො සභාවධාරණාදිඅත්කථන අභින්කනො එව කසො අත්
කථොති? න, ජාතිආදිකභකදන කභදසබ්භාවකතො. කභදො හි ජාතිආදකයො. 

මාසපදත්ථතායාති මාස-සද්දාභිකධය්යභාකවන. තබ්ෙචනීයභින්නත්ථානන්ති 

කතහි ොලසද්දාදීහි වත්තබ්බානං විසිට්ඨත්ථානං. ඉදං වුත්තං කහොති – ‘‘යථා 
ොලසද්දාදිඅභිකධය්යානං ොලාදිඅත්ථානං භින්නසභාවානම්පි මාස-සද්
දාභිකධය්යභාකවන අකභකදො, එවං ජාතිආදිකභකදන භින්නානම්පි කතසං තිණ්

ණං ද්වින්නඤ්ච අත්ථානං ධම්ම-සද්දාභිකධය්යභාකවන නත්ථි කභකදො’’ති. 

විනි…කප.… මානාති ධම්ම-සද්දස්ස රූපාකභකදපි කභදොරණමාහ. භින්
නජාතියත්ථවචනීයතාය හි තස්කසවත්ථකභකදොති. 

සාකධතුන්ති කබොකධතුං. කහොතු අසම්බන්කධො, ො කනො හානීති ෙදාචි 

වකදය්යාති ආසඞ්ොය ආහ ‘‘පුබ්ො…කප.… නාම කහොන්තී’’ති. කසො චාති 

සභාවධාරණපච්චයධරියමානතාසඞ්ඛාකතො අත්කථො න සක්ො වත්තුන්ති 

යථාවුත්තස්ස අභාවස්ස අකපක්ඛාවුත්තිතාය වුත්තං. න හි අකපක්ඛාවුත්තිකනො 
අන්තකරන අකපක්ඛිතබ්බං ලභන්ති. සතිපි සභාවධාරණාදිඅත්ථසාමඤ්කඤ 

කුසලජාතිආදිවිසිට්ඨස්කසව තස්ස ඉධ අධිප්කපතත්තා එෙත්ථතා න අනුඤ්

ඤාතාති වුත්තං, වචනසිකලසවකසන වා. අථ වාතිආදිනා තිණ්ණං ධම්මසද්දානං 

අභාවත්තං අසම්පටිච්ෙන්කතො නානත්ථතාභාවකදොසං පරිහරති. 

ඤාපෙකහතුභාවකතො උපපත්ති ඉධ ොරණන්ති වුත්තාති ආහ ‘‘ොරණං 

නාම යුත්තී’’ති. පුනරුත්තීතිආදිනා නනු ‘‘කුසලාදීනම්පි එෙත්තං ආපජ්ජතී’’ති 

වුත්තත්තා එෙත්තාපත්තිපි වත්තබ්බාති? සච්චං වත්තබ්බා, සා පන අභාවාපත්
තියං එව අන්කතොගධා නානත්තාභාවකචොදනාසාමඤ්කඤන. කභදාකභදනිබන්
ධනත්තා විකසසනවිකසසිතබ්බභාවස්ස කසො අච්චන්තමභින්කනසු නියකමන 

නත්ථීති විකසසනවිකසසිතබ්බාභාකවන අච්චන්තාකභදං දස්කසති, න පන අච්චන්
තං අභින්කනසුකයව විකසසනවිකසසිතබ්බාභාවං. අථ වා අච්චන්තං අභින්කනසු 

අවිවටසද්දත්ථවිවරණත්ථං පවත්තා. ෙසම්ා? විකසසනවිකසසිතබ්බාභාවකතොති 

එවං කයොජනා ොතබ්බා. අමිත්තං අභිභවිතුං සක්කුණාතීති සක්කෙො, ඉන්දතීති 

ඉන්කදො, පුරිකම දදාතීති පුරින්දකදොති එවං කිරියාගුණාදිපරිග්ගහවිකසකසන. 

කභදාකභදවන්කතසූති විකසසසාමඤ්ඤවන්කතසු. නීල-සද්කදො හි උප්පලසද්
දසමාකයොකගො රත්තුප්පලකසතුප්පලාදිඋප්පලජාතිසාමඤ්ඤකතො විනිවත්කතත්

වා නීලගුණයුත්තකමව උප්පලජාතිවිකසසං කජොකතති. උප්පල-සද්කදොපි නීල-සද්
දසමායුත්කතො භමරඞ්ගාරකෙොකිලාදිගතනීලගුණසාමඤ්ඤකතො අවච්ඡින්දිත්වා 
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පටුන 

උප්පලවත්ථුගතකමව නීලගුණං පොකසතීති විකසසත්ථසාමඤ්ඤත්ථයුත්තතා 
පදද්වයස්ස දට්ඨබ්බා. ඉමිනා නකයන ඉතරත්රාපි කභදාකභදවන්තතා 

කයොකජතබ්බා. තාය තාය අනුමතියාති කතන කතන සඞ්කෙකතන. කත කත 

කවොහාරාති අච්චන්තං අභින්කන අත්කථ පරියායභාකවන අච්චන්තං භින්කන 

යථාසෙං අත්ථවිවරණභාකවන කභදාකභදවන්කත විකසසනවිකසසිතබ්බභාකවන 

තා තා සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්තිකයො සිද්ධාති අත්කථො. සමාකනති එෙස්මිං. 

කුසලාදිභාවන්ති කුච්ඡිතසලනාදිභාවං. අභිධානත්කථොපි හි අනවජ්
ජසුඛවිපාොදිඅභිකධය්යත්කථො විය සභාවධාරණාදිසාමඤ්ඤත්ථං විකසකසතීති. 

එත්ථාහ ‘‘කිං පන ොරණං තිො එව පඨමං වුත්තා, න දුො, තිකෙසුපි 

කුසලත්තිකෙොව, න අඤ්කඤො’’ති? වුච්චකත – සුඛග්ගහණකතො අප්පකභදකතො ච 

තිො එව පඨමං වුත්තා. යස්මා තිකෙහි කබොධිකත කුසලාදිකභකද තබ්බිභාගභින්

නා කහතුආදකයො වුච්චමානා සුවිඤ්කඤය්යා කහොන්ති. තථා හි ‘‘තකයො 

කුසලකහතූ’’තිආදිනා කුසලාදිමුකඛන කහතුආදකයො විභත්තා, ෙතිපයකභදා ච 

තිො ද්වාවීසතිපරිමාණත්තා. 

කතසු පන සබ්බසඞ්ගහඅසඞ්ෙරආදිෙල්යාණභාකවන පඨමං කුසලත්තිෙං 
වුත්තං. නිරවකසසා හි රූපාරූපධම්මා කුසලත්තිකෙන සඞ්ගහිතා, න තථා 
කවදනාත්තිොදීහි. නනු විපාෙත්තිොදීහිපි නිරවකසසා ධම්මා සඞ්ගහිතාති? සච්
චකමතං, කතසු පන අනවජ්ජසාවජ්ජධම්මා න අසඞ්ෙරකතො වුත්තා යථා කුසලත්
තිකෙ. නනු ච සංකිලිට්ඨසංකිකලසිෙත්තිොදීසුපි කත අසඞ්ෙරකතො වුත්තාති? 

එවකමතං, කත පන අෙල්යාණභූකත පාපධම්කම ආදිං ෙත්වා වුත්තා, න 

එවමයං. අයං පන ෙල්යාණභූකත පුජ්ජභවපරිනිබ්බුතිනිප්ඵාදකෙ පුඤඤ්ධම්කම 

ආදිං ෙත්වා වුත්කතො. ඉති භගවා සණ්හසුඛුමං රූපාරූපකදසනං ආරභන්කතො සබ්
බසඞ්ගහඅසඞ්ෙරආදිෙල්යාණගුණකයොගකතො පඨමං කුසලත්තිෙං කදකසති, 

කිඤ්ච තදඤ්ඤත්තිොනං සුඛග්ගහණකතො. තථා හි කුසලත්තිෙමුකඛන 

‘‘ොමාවචරකුසලකතො චත්තාකරො කසොමනස්සසහගතචිත්තුප්පාදා’’තිආදිනා 
කවදනාත්තිොදකයො විභත්තාති. 

කුසලත්තිකෙපි ච පධානපාසංසඋභයහිතභාවකතො කුසලා ධම්මා පඨමං වුත්
තා. කුසලා හි ධම්මා සුඛවිපාෙත්තා සබ්බසඞ්ඛතධම්මානං උත්තමා අවජ්
ජවිධමනකතො විඤ්ඤුප්පසත්ථා ඉධකලොෙපරකලොකෙසු අත්ථාවහා නිස්
සරණාවහා ච, තස්මා පධානාදිභාකවන පඨමං වුත්තා, තප්පටිපක්ඛත්තා තදනන්
තරං අකුසලා, තදුභයවිපරීතසභාවා තදනන්තරං අබ්යාෙතා වුත්තා. 
කුසලවකසන වා අස්සාකදො, අකුසලවකසන ආදීනකවො, අබ්යාෙතධම්කමසු නිබ්
බානවකසන නිස්සරණන්ති ඉමිනා අස්සාදාදික්ෙකමන, කුසකලසු පතිට්ඨාය 

පණ්ඩිතා අකුසකල පජහන්තා අබ්යාෙතධම්මභූතමග්ගඵලං නිබ්බානඤ්ච සච්
ඡිෙකරොන්තීති ඉමිනා වා පටිපත්තික්ෙකමන අයමනුපුබ්බී ඨපිතාති කවදිතබ්බා. 
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ෙස්මා පකනත්ථ කසක්ඛත්තිොදීසු විය සරූපකතො පුරිමපදද්වයපටික්

කඛපවකසන තතියපදං න වුත්තං ‘‘කනවකුසලා නාකුසලා’’ති? විකසසදීපනත්
ථං. යථා හි කසක්ඛාකසක්ඛසභාකවසු ධම්කමසු කෙොචිපි ධම්කමො 
තදුභයසභාකවන කෙනචිපි පරියාකයන ෙදාචි අබ්යාෙරණීකයො නාම නත්ථීති 

කසක්ඛත්තිකෙ පදද්වයපටික්කඛපවකසන ‘‘කනවකසක්ඛා නාකසක්ඛා’’ත්කවව 

වුත්තං, න එවං ඉධ. ඉධ පන කුසලසභාවා එව ධම්මා අග්ගඵලුප්පත්තියා තථා න 

බ්යාෙරණීයා කහොන්තීති ඉමස්ස විකසසසස් දීපනත්ථං ‘‘අබ්යාෙතා’’ති වුත්තං. 

වචනමත්කත එව වා ඉදං නානාෙරණං ‘‘අබ්යාෙතා කනවකුසලා නාකුසලා’’ති 

බ්යාෙත-සද්කදන කුසලාකුසලානං කබොධිතත්තාති. 

එත්ථ ච අකුසකලසු තණ්හාය සබ්බාකුසකලහි, කතභූමෙකුසලාකුසකලහි වා 
සමුදයසච්චං, තංතංඅවසිට්ඨකතභූමෙධම්කමහි දුක්ඛසච්චං, කලොකුත්
තරකුසකලන මග්ගසච්චං, අවසිට්ඨඅබ්යාෙතවිකසකසන නිකරොධසච්චං දස්සිතං 

කහොති. තත්ථ සමුදකයන අස්සාකදො, දුක්කඛන ආදීනකවො, මග්ගනිකරොකධහි නිස්
සරණං. කිඤ්චාපි නාමරූපපරිච්කෙදභාවකතො සභාවධම්මනිද්ධාරණපධානා 
අභිධම්මෙථා, කතසං පන කුසලාදිවිකසකස නිද්ධාරිකත තස්ස උපසම්පාකදතබ්
බතාදිපි අත්ථකතො වුත්තකමව කහොති. අකුසලානං ධම්මානං පහානාය කුසලානං 

ධම්මානං උපසම්පදාය ‘‘සබ්බපාපස්ස අෙරණං, කුසලස්ස උපසම්පදා’’ති (ධ. 

ප. 183; දී. නි. 2.90) එවමාදිවචනකතො හි කුසලාදීනං උපසම්පාදනාදිදස්සනපරං 

භගවකතො සාසනං, තස්මා කුසලානං උපසම්පාදනං අකුසලානං පහානඤ්ච 

උපාකයො, අබ්යාෙතවිකසසස්ස සච්ඡිකිරියා ඵලං, කුසලාදීනං උපසම්පාදනාදිඅත්

ථා කදසනා ආණත්තීති අයං කදසනාහාකරො. 

ආකරොග්යට්කඨන අනවජ්ජට්කඨන කෙොසල්යසම්භූතට්කඨන ච කුසලා, තප්
පටිපක්ඛකතො අකුසලා, තදුභයවිපරීතකතො අබ්යාෙතා, සභාවධාරණාදිඅත්කථන 

ධම්මාති අනුපදවිචිනනං විචකයො හාකරො. 

පුජ්ජභවඵලපරිනිබ්බුතිනිප්ඵත්ති කුසකලහීති යුජ්ජති සුඛවිපාෙත්තා, 
අපායදුක්ඛසංසාරදුක්ඛුප්පත්ති අකුසකලහීති යුජ්ජති අනිට්ඨඵලත්තා, 

තදුභයඵලානං අනුප්පත්ති අබ්යාෙකතහීති යුජ්ජති අවිපාෙධම්මත්තාති අයං යුත්

ති හාකරො. 

කුසලා ධම්මා සුඛවිපාෙස්ස පදට්ඨානං, අකුසලා දුක්ඛවිපාෙස්ස, 

අබ්යාෙතා කුසලාකුසලාබ්යාෙතධම්මානන්ති අයං පදට්ඨාකනො හාකරො. 

කුසලග්ගහකණන කය අනවජ්ජසුඛවිපාො සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා 
අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා විපාෙධම්මධම්මා අනුපාදින්නුපාදානියා 

අනුපාදින්නඅනුපාදානියා…කප.… අරණා ධම්මා, කත කබොධිතා භවන්ති 
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කුසලලක්ඛකණන එෙලක්ඛණත්තා. තථා අකුසලග්ගහකණන කය සාවජ්ජදුක්
ඛවිපාො සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා අදුක්
ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා විපාෙධම්මධම්මා අනුපාදින්නුපාදානියා 

සංකිලිට්ඨසංකිකලසිො…කප.… සරණා ධම්මා, කත කබොධිතා භවන්ති 

අකුසලලක්ඛකණන එෙලක්ඛණත්තා. තථා අබ්යාෙතග්ගහකණන කය 

අවිපාොරහා සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා අදුක්
ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා විපාො ධම්මා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා 

උපාදින්නුපාදානියා අනුපාදින්නුපාදානියා අනුපාදින්නඅනුපාදානියා…කප.… 

අරණා ධම්මා, කත කබොධිතා භවන්ති අබ්යාෙතලක්ඛකණන එෙලක්ඛණත්තාති 

අයං ලක්ෙකණො හාකරො. 

‘‘කුච්ඡිකත පාපධම්කම සලයන්තී’’තිආදිනා නිරුත්ති කවදිතබ්බා, 

කුසලාදිමුකඛන රූපාරූපධම්කම පරිග්ගකහත්වා විසුද්ධිපරම්පරාය ‘‘ෙථං නු 

කඛො සත්තා අනුපාදිකසසනිබ්බානභාගිකනො භකවය්යු’’න්ති අයකමත්ථ භගවකතො 
අධිප්පාකයො, නිදානං අසාධාරණකතො කුසලාදිකභකදන බුජ්ඣනෙසත්තා. 
සාධාරණකතො පන පාෙටකමව. පඨමං කුසලත්තිෙස්ස කදසනා විචාරිතාකයවාති 

අයං චතුබ්යූකහො හාකරො. 

කුසලග්ගහකණන ෙල්යාණමිත්තපරිග්ගකහො කයොනිකසොමනසිොරපරිග්
ගකහො ච. තත්ථ පඨකමන සෙලං බ්රහ්මචරියමාවත්තති, දුතිකයන ච 

කයොනිකසොමනසිොරමූලො ධම්මා. අකුසලග්ගහකණන වුත්තවිපරියාකයන 

කයොකජතබ්බං. අබ්යාෙතග්ගහකණන පන සෙලසංකිකලසකවොදානපක්කඛො 

යථාරහමාවත්තතීති අයං ආවත්කතො හාකරො. 

තත්ථ කුසලා භූමිකතො චතුධා විභත්තා, සම්පයුත්තපවත්තිආොරාදිකතො පන 

අකනෙධා. අකුසලා භූමිකතො එෙධා විභත්තා, සම්පයුත්තාදිකතො අකනෙධා. 
අබ්යාෙතා පන විපාෙකිරියරූපනිබ්බානවකසන චතුධා භූමිසම්පයුත්තාදිකතො 

අකනෙධා ච විභත්තාති අයං විභත්ති හාකරො. 

කුසලා ධම්මා අකුසලානං තදඞ්ගාදිප්පහානාය වීතික්ෙමාදිප්පහානාය ච 

සංවත්තන්ති, අකුසලා ධම්මා කුසලානං අනුපසම්පජ්ජනාය, අබ්යාෙකතසු අසඞ්

ඛතධාතු සබ්බසඞ්ඛතනිස්සරණායාති අයං පරිවත්කතො හාකරො. 

කුසලා අනවජ්ජා පුඤ්ඤානීති පරියායවචනං, අකුසලා සාවජ්ජා අපුඤ්
ඤානීති පරියාය වචනං, අබ්යාෙතා අවිපාොරහා කනවආචයගාමී 

නඅපචයගාමීකනොති පරියායවචනන්ති අයං කවවචකනො හාකරො. 
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පටුන 

කුසලාදකයො ‘‘යස්මිං සමකය’’තිආදිනා පභවභූමිකවවචනපඤ්ඤත්තිවකසන 

යථාසම්භවං පරිඤ්ඤාදිපඤ්ඤත්තිවකසන ච පඤඤ්ත්තාති අයං පේෙත්ති 

හාකරො. 

අකුසලානං කුච්ඡිතානං පාපධම්මානං සලනං කුසානං විය කුසානං වා 
රාගාදීනං ලවනං එවංධම්මතාති අයං පටිච්චසමුප්පාදමුකඛන අවතරණං, තථා 
කුකසන ලාතබ්බා කෙොසල්ලසම්භූතා චාති පච්චයපටිබද්ධවුත්තිතාය පටිච්

චසමුප්පාද…කප.… අවතරණං, පච්චයපටිබද්ධවුත්තිතාය වා ආදිඅන්තවන්තා 
අනිච්චන්තිො චාති අනිච්චතාමුකඛන අවතරණං, අනිච්චතා එව උදයබ්
බයපටිපීළිතතාය දුක්ඛාති දුක්ඛතාමුකඛන අවතරණං, නිසස්ත්තනිජ්ජීවට්කඨන 

ධම්මාති අබ්යාපාරකතො සුඤඤ්තාමුකඛන අවතරණං, එවං කුසලාති චත්තාකරො 
ඛන්ධා ද්වායතනානි ද්කව ධාතුකයොතිආදිනා ඛන්ධායතනධාතාදිමුකඛනපි 

අවතරණං කවදිතබ්බං. ඉමිනා නකයන අකුසලාබ්යාෙකතසුපි අවතරණං දස්

කසතබ්බන්ති අයං අවතරකණො හාකරො. 

කුසලාති ආරම්කභො, ධම්මාති පදසුද්ධි, කනො ආරම්භසුද්ධි. තථා අකුසලා ධම්

මා අබ්යාෙතාති, ධම්මාති පන පදසුද්ධි ආරම්භසුද්ධි චාති අයං කසොධකනො 

හාකරො. 

ධම්මාති සාමඤ්ඤකතො අධිට්ඨානං, තං අවිෙප්කපත්වා විකසසවචනං 
කුසලාකුසලාබ්යාෙතාති. තථා කුසලා ධම්මාති සාමඤ්ඤකතො අධිට්ඨානං, තං 
අවිෙප්කපත්වා ොමාවචරං කසොමනස්සසහගතන්තිආදි විකසසවචනං. අකුසලා 

ධම්මාතිආදීසුපි එකසව නකයොති අයං අධට්ඨාකනො හාකරො. 

කුසලානං ධම්මානං නවකමො ඛකණො චත්තාරි ච සම්පත්තිචක්ොනි 

කයොනිකසොමනසිොකරො එව වා කහතු, වුත්තවිපරියාකයන අකුසලානං ධම්මානං 

කහතු, කුසලාකුසලා ධම්මා යථාසම්භවං අබ්යාෙතානං ධම්මානං කහතූති අයං 

පරික්ොකරො හාකරො. 

කුසලාති පරිඤ්කඤය්යග්ගහණඤ්කචව භාකවතබ්බග්ගහණඤ්ච. අකුසලාති 

පරිඤ්කඤය්යග්ගහණඤ්කචව පහාතබ්බග්ගහණඤ්ච. අබ්යාෙතාති පරිඤ්
කඤය්යග්ගහණඤ්කචව සච්ඡිොතබ්බග්ගහණඤ්ච. ධම්මාති පරිඤ්ඤාදීනං 

පවත්තනාොරග්ගහණං. කතන පරිඤ්කඤය්යප්පහානභාවනාසච්ඡිෙරණානි 

දීපිතානීති තදඞ්ගාදිවීතික්ෙමාදිප්පහානානි කලොකියකලොකුත්තරා ච භාවනා දස්

සිතාති අයං සමාකරොපකනො හාකරො. 

ොමඤ්කචතං අවිකසසකතො සභාවධම්මෙථනං, විකසසවන්කතො පන ධම්මා 
විකසසකතො නිද්ධාරිතා. තථා හි චිත්කතකනව සමකයො නියමිකතො, තස්මා කුසලග්
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ගහකණන විකසසකතො සාධිට්ඨාකනො සමකථො විපස්සනා ච දස්සිතාති. තථා තප්
පටිපක්ඛකතො අකුසලග්ගහකණන සාධිට්ඨානා තණ්හා අවිජ්ජා ච, අබ්යාෙතග්

ගහකණන සපරිවාරා කචකතොවිමුත්ති පඤ්ඤාවිමුත්ති චාති අයං නන්දියාවත්තස්

ස නයස්ස භූම. 

තථා කුසලග්ගහකණන මූලභාවවිකසසකතො තීණි කුසලමූලානි, කතසු ච 

අකදොකසන සීලක්ඛන්කධො, අකලොකභන සමාධික්ඛන්කධො, අකමොකහන පඤ්ඤාක්
ඛන්කධො නීයති. තථා අකුසලග්ගහකණන තීණි අකුසලමූලානි, කතසු ච 

කලොකභන තකදෙට්ඨා අකුසලා ධම්මා. තථා කදොසකමොකහහි තංතකදෙට්ඨා. 

අබ්යාෙතග්ගහකණන අප්පණිහිතානිමිත්තසුඤ්ඤතා නීයන්තීති අයං තිපුක්

ෙලස්ස නයස්ස භූම. 

තථා කුසලග්ගහකණන යකතො කෙොසල්ලකතො සම්භූතා කුසලා, තං පඤඤ්ින්
ද්රියං. තංසහජාතා තදුපනිස්සයා ච සද්දහනුස්සහනාපිලාපාවික්කඛපා සද්ධින්
ද්රියාදීනි. කතහි ච සබ්කබ සද්ධම්මා කබොධිතා භවන්ති. අකුසලග්ගහකණන 

අකෙොසල්ලපටිච්ොදිතාදීනකවසු ොයකවදනාචිත්තධම්කමසු සුභසුඛනිච්චඅත්
තාභිනිකවසභූතා චත්තාකරො විපල්ලාසා. අබ්යාෙතග්ගහකණන යථාවුත්තඉන්
ද්රියපච්චයානි යථාවුත්තවිපල්ලාසප්පහානභූතානි ච චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි 

කබොධිතානීති අයං සීහවික්කීළිතස්ස නයසස් භූමීති ඉකම තකයො අත්ථනයා. 

කතහි ච සිද්කධහි ද්කව ෙම්මනයාපි සිද්ධා කහොන්තීති. අයං තිකෙො සබ්බධම්

මසඞ්ගහිතසබ්බභාගිකයො කවදිතබ්කබොති ඉදං සාසනපට්ඨානං. 

අයං තාව කනත්තිනකයන කුසලත්තිෙවණ්ණනා. 

එවං කවදනාත්තිොදීසුපි යථාසම්භවං චතුසච්චනිද්ධාරණාදිවිධිනා කසොළස 

හාරා පඤ්ච නයා නිද්දිසිතබ්බා, අතිවිත්ථාරභකයන පන න විත්ථාරයාම. සක්ො 
හි ඉමිනා නකයන කතසු කතසු තිෙදුකෙසු තංතංහාරනයකයොජනානුරූපධම්මනිද්
ධාරණවකසන කත කත හාරනයා විඤ්ඤුනා නිද්දිසිතුන්ති. 

2. තේච සුඛින්ද්රියං සුෙකවදනා එව කහොති සාමඤ්ඤස්ස 

කභදපරියාදානකතො, කභදස්ස ච සාමඤ්ඤපරිච්චාගකතොති අධිප්පාකයො. යස්මා 
පන විකසසසාමඤ්ඤානි අවයවසමුදායා විය අඤ්ඤමඤ්ඤකතො භින්නානි, තස්

මා ‘‘න පන…කප.… සමානත්ථත්තා’’ති වුත්තං. ඉදානි තකමව කනසං භින්

නතත්වං ‘‘අයේහී’’තිආදිනා විවරති. තන්ති සුඛකහතූනං ොරණං. කතන සුඛස්
ස ොරණං සුඛකහතු, සුඛස්ස ොරණොරණං සුඛමූලන්ති දස්කසති. 

සුෙකහතූනන්ති එත්ථ කහතු-සද්කදන ොරණභාවසාමඤ්ඤකතො කහතුපච්චයා 

සඞ්ගහිතාති ආහ ‘‘පුේෙපස්සද්ධආදීන’’න්ති. එත්ථ ච සුඛමූලසුඛකහතූසු 
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ඵලූපචාකරන, සුඛාරම්මණසුඛපච්චයට්ඨාකනසු සුඛසහචරියාය, අබ්යාපජ්ජනිබ්

බාකනසු දුක්ඛාපගමභාකවන සුඛපරියාකයො වුත්කතොති දට්ඨබ්කබො. ඉට්ඨාසූති 

සුඛුකපක්ඛානං විපරිණාමාඤ්ඤාණසඞ්ඛාරදුක්ඛතාය අනිට්ඨභාකවොපි අත්ථීති 

විකසකසති. උකපක්ඛකමව වා අකපක්ඛිත්වා විකසසනං ෙතං. සා හි 

අකුසලවිපාෙභූතා අනිට්ඨාපි අත්ථීති. එවමාදීසූති ආදි-සද්කදන ‘‘කසොවග්ගිෙං 

සුඛවිපාෙ’’න්ති (දී. නි. 1.163) එවමාදිං සඞ්ගණ්හාති. ඉට්ඨපරියාකයො හි එත්ථ 

සුඛ-සද්කදොති. 

සඞ්ොරදුක්ොදීසූති එත්ථ ආදි-සද්කදන ‘‘ඨිතිසුඛං විපරිණාමදුක්ඛං, අකුසලං 

ොයෙම්මං දුක්ඛුද්රයං දුක්ඛවිපාෙ’’න්තිආදිකෙ සඞ්ගණ්හාති. යථාක්ෙමං 
සුඛකවදනා දුක්ඛඅනිට්ඨපරියාකයො හි එත්ථ දුක්ඛ-සද්කදොති. දුක්ඛකවදනාදුක්
ඛවත්ථුආදීසු දුක්ඛසද්දප්පවත්ති වුත්තනකයකනව කයොකජතබ්බා. 
විපාොවිපාෙකභදාය සබ්බායපි සුඛකවදනාය වකසන ලක්ඛණස්ස වුත්තත්තා 

තදුභයානුකූලමත්ථං විවරන්කතො ‘‘සභාවකතො’’තිආදිමාහ. තත්ථ විපාො 
සභාවකතො ඉට්ඨස්ස අනුභවනලක්ඛණා. ඉතරා සභාවකතො සඞ්ෙප්පකතො ච ඉට්
ඨස්ස ඉට්ඨාොරස්ස වා අනුභවනලක්ඛණාති දට්ඨබ්බං. 

අසමානපච්චකයහි එෙජ්ඣං උප්පත්තිකතො සමානපච්චකයහි එෙජ්ඣං උප්

පත්ති සාතිසයාති උක්ෙංසගතිවිජානනවකසන ‘‘සමානපච්චකයහි සහුප්පත්

තිොති අත්කථො’’ති වුත්තං. අථ වා උප්පජ්ජනං උප්පාකදො, උප්පජ්ජති එතස්මාති 

උප්පාකදොති දුවිකධොපි උප්පාකදො එකුප්පාදාති එත්ථ එෙකසසනකයන සඞ්

ගහිකතොති ඉමිනා අධිප්පාකයන ‘‘සමා…කප.… අත්කථො’’ති වුත්තං සියා. කතන 

තානි එෙවත්ථුොනීති එතස්ස ච ‘‘ෙප්කපන්තස්සා’’තිආදිනා සම්බන්කධො. තත්
ථ පුරිමවිෙප්කප එෙං වත්ථු නිසස්කයො එකතසන්ති කයොජනා, න එෙංකයව වත්
ථූති. එකෙෙභූතස්ස භූතත්තයනිස්සිතත්තා චතුභූතනිස්සිතත්තා ච 

උපාදාරූපානං. දුතියවිෙප්කප පන එෙංකයව වත්ථු එකතසු නිසස්ිතන්ති 

කයොජනා. නිස්සයනිස්සිතතාසඞ්ඛාතඋපොකරොපෙත්තබ්බභාවදීපනං එෙවත්

ථුෙවචනන්ති දුතියවිෙප්කප මහාභූතවකසන කයොජනා ෙතා. ඉතරථා එෙං වත්ථු 

එකතසූති සමාසත්ථභාකවන උපාදාරූපානම්පි පරිග්ගකහො වත්තබ්කබො සියා. පේ

චවිේොණසම්පටිච්ෙනානන්ති ඉදං නිදස්සනන්ති දට්ඨබ්බං. 
කිරියමකනොධාතුචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදකයොපි හි එොරම්මණාභින්නවත්ථුො චාති 

පාෙකටොයමත්කථොති. සන්තීරණාදීනන්ති ආදි-සද්කදන කවොට්ඨබ්
බනජවනතදාරම්මණානි සඞ්ගය්හන්ති, එතානි ච සම්පටිච්ෙනාදීනි චුතිආසන්
නානි ඉධාධිප්කපතානීති දට්ඨබ්බං. තානි හි තදුද්ධං ෙම්මජරූපස්ස අනුප්පත්
තිකතො එෙස්මිංකයව හදයවත්ථුස්මිං වත්තන්ති, ඉතරානි පන පුරිමපුරිමචිත්තක්
ඛණුප්පන්කන හදයවත්ථුස්මිං උත්තරුත්තරානි පවත්තන්තීති. ෙසු වා වත්ථූසු 
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පටුන 

එෙං හදයවත්ථුකයව වත්ථු එකතසන්ති එවං පන අත්කථ සති චුතිආසන්නකතො 
ඉතකරසං සම්පටිච්ෙනාදීනං ගහණං සියාති ඤාතබ්බං. 

එත්ථාහ – ‘‘ෙසම්ා පකනත්ථ කුසලත්තිොනන්තරං කවදනාත්තිකෙොව වුත්

කතො’’ති? කිස්මිං පන වුච්චමාකන අයමනුකයොකගො න සියා, අපිච අවයවානං 
අකනෙකභදතාදස්සනත්ථා තිෙන්තරකදසනා. සම්මාසම්බුද්කධන හි කුසලත්
තිකෙන සබ්බධම්මානං තිධා විභාගං දස්කසත්වා පුන තදවයවානං කුසලාදීනම්පි 

අකනෙකභදභින්නතං දස්කසන්කතන කතසං කවදනාසම්පකයොගවිභාගවිභාවනත්

ථං ‘‘සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා’’ති වුත්තං. කුසලා හි ධම්මා සියා සුඛාය 

කවදනාය සම්පයුත්තා, සියා අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා. අකුසලා ධම්
මා සියා සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා, සියා දුක්ඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා, සියා 
අදුක්ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තා, තථා අබ්යාෙතා සම්පකයොගාරහාති. එවං 
කුසලාදිධම්මානං පච්කචෙං කවදනාකභකදන විභාගදස්සනත්ථං කුසලත්
තිොනන්තරං කවදනාත්තිෙං වත්වා ඉදානි සුඛසම්පයුත්තාදීනං පච්කචෙං 
විපාොදිකභදභින්නතං දස්කසතුං කවදනාත්තිොනන්තරං විපාෙත්තිකෙො වුත්
කතො. සුඛසම්පයුත්තා හි ධම්මා සියා විපාො, සියා විපාෙධම්මධම්මා, සියා 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මා. තථා අදුක්ඛමසුඛසම්පයුත්තා, දුක්ඛසම්පයුත්
තා පන සියා විපාො, සියා විපාෙධම්මධම්මාති ඉමිනා නකයන අවකසසත්
තිොනං දුොනඤ්ච තස්ස තස්ස අනන්තරවචකන පකයොජනං විභාකවතබ්බං. 

3. විපාෙනිරුත්තිේච ලභන්තීති කතසු විපාෙසද්දස්ස නිරුළ්හතං දස්කසති. 

සුක්ෙෙණ්හාදීති ආදි-සද්කදන අෙණ්හඅසුක්ෙඵස්සාදිභාකවො පරිග්ගහිකතො. 
සති පන පාෙ-සද්දස්ස ඵලපරියායභාකව රූපං විය න නිහීකනො පක්ෙං විය විසිට්

කඨො පාකෙොති විපාකෙොති එවං වා එත්ථ අත්කථො දට්ඨබ්කබො. සබ්යාපාරතාති 

සඋස්සාහතා. සන්තාකන සබ්යාපාරතාති එකතන චිත්තප්පකයොගසඞ්ඛාකතන 

කිරියාභාකවන විපාෙධම්මානං සන්තානවිකසසමාහ ‘‘යකතො යස්මිං චිත්තුප්

පාකද කුසලාකුසලා කචතනා, තංසන්තාකන එව තස්සා විපාකුප්පත්තී’’ති. එත්ථ 

ච ‘‘සබ්යාපාරතා’’ති එකතන ආවජ්ජනද්වයං විපාෙඤ්ච නිවත්කතති, ‘‘අනුපච්

ඡින්නාවිජ්ජාතණ්හාමාකන’’ති ඉමිනා අවසිට්ඨං කිරියං නිවත්කතති. උභකයනපි 

අනුසයසහායසඋස්සාහතාලක්ඛණා විපාෙධම්මධම්මාති දසක්සති. කලොකුත්

තරකුසලානම්පි හි අනුසයා උපනිස්සයා කහොන්ති, යකතො ‘‘ෙතකම ධම්මා 

කුසලා? යස්මිං සමකය කලොකුත්තරං…කප.… තස්මිං සමකය අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්

ඛාරා’’තිආදිනා (විභ. 342) අරියමග්ගකචතනාය අවිජ්ජාඋපනිස්සයතා පටිච්
චසමුප්පාදවිභඞ්කග පොසිතා. නිරුස්සාහසන්තභාවලක්ඛණා විපාො, 
උභයවිපරීතලක්ඛණා කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මාති. 
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අභිේොදිකුසලානන්ති ආදි-සද්කදන ‘‘අකහොසි ෙම්මං නාකහොසි ෙම්

මවිපාකෙො’’ති (පටි. ම. 1.234) ඉමිනා තිකෙන සඞ්ගහිතං 
ගතිඋපධිොලපකයොගාභාකවන අවිපාෙං දිට්ඨධම්මකවදනීයං උපපජ්
ජකවදනීයඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. අපරාපරියකවදනීයං පන සංසාරප්පවත්තියං 

අකහොසිෙම්මාදිභාවං න භජති. භාවනාය පහාතබ්ොදීති ආදි-සද්කදන දස්සකනන 

පහාතබ්බං සඞ්ගණ්හාති. උභයම්පි ‘‘විපාොනුප්පාදකන’’ති වචනකතො 
ගතිඋපධිොලපකයොගාභාකවන අනුප්පන්නවිපාෙකමව අධිප්කපතං භාවනාය 

පහාතබ්බස්සපි පවත්තිවිපාෙස්ස අනුජානනකතො. කයසං පන භාවනාය පහාතබ්

බා අවිපාො, කතසං මකතන ආදි-සද්කදන දස්සකනන පහාතබ්බස්ස අකහොසිෙම්
මන්ති එවංපොරස්කසව පරිග්ගකහොති කවදිතබ්බං. 

4. ‘‘ෙථමාදින්නා’’ති අයම්පි පඤ්කහො ලබ්භති. ‘‘ඵලභාකවනා’’ති හි 

ආදානප්පොරවචනං. කෙසඤ්චි කගොත්රභුපච්චකවක්ඛණාදීනං 
උකපතකිරියභූතානං තංෙත්තුභූතානඤ්ච අත්ථානං උකපතබ්බසම්බන්

ධභාවකතො තදභිධායිකනොපි සද්දා සම්බන්ධා එවාති ‘‘උකපතසද්දසම්ෙන්

ධනා’’ති වුත්තං. උකපතන්ති හි උකපතබ්බත්කථ වුච්චමාකන අවස්සං 

උකපතකිරියා උකපතා ච ඤායතීති. ‘‘රූපධාතුයා කඛො පන, ගහපති, කයො ෙන්කදො 
කයො රාකගො යා නන්දී යා තණ්හා කය උපයුපාදානා, කචතකසො අධිට්ඨානා 

අභිනිකවසා අනුසයා’’තිආදීසු ‘‘උපකයො’’ති තණ්හාදිට්ඨිකයො අධිප්කපතාති ආහ 

‘‘උපය…කප.… දිට්ඨීහී’’ති. යථාසම්භවන්ති ‘‘ආරම්

මණෙරණවකසනා’’තිආදිනා අට්ඨෙථායං වුත්තඅත්කථසු කයො කයො සම්භවති 

කයොකජතුං, කසො කසොති අත්කථො. න වචනානුපුබ්කෙනාති ‘‘කිං පන තං 

උකපත’’න්තිආදිනා වුත්තවචනානුපුබ්කබන න කයොකජතබ්කබො. සබ්ෙපච්චයුප්

පන්නානන්ති සබ්බකතභූමෙපච්චයුප්පන්නානං. නාපජ්ජති සාමඤ්ඤකජොතනාය 

විකසකස අවට්ඨානකතො විකසසත්ථිනා ච විකසකසො අනුපයුජ්ජතීති තං පන 

විකසසං වුත්තප්පොරං නියකමත්වා දස්කසතුං ‘‘කෙොධකනය්යා’’තිආදි වුත්තං. 

උකපතං දීකපතීති යථා ‘‘පාචරිකයො’’ති එත්ථ පගකතො ආචරිකයො පාචරිකයොති 

ප-සද්කදො පගතං දීකපති, එවං උප-සද්කදො උකපතං දීකපති එව, න කචත්ථ 

ගතාදිඅත්ථානං එෙන්කතන පච්චත්තවචනකයොකගො ඉච්ඡිකතොති. අතිසද්කදො 

වියාති ච ඉදං සසාධනකිරියාදීපනසාමඤ්කඤන වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. පච්

චයභාකවනාති එකතන පුරිමනිබ්බත්තිං විකසකසති. කතන සහජාතස්සපි 

උපාදානස්ස සඞ්ගකහො ෙකතො කහොති. සහජාකතොපි හි ධම්කමො පච්චයභූකතො 

පුරිමනිප්ඵන්කනො විය කවොහරීයති යථා ‘‘එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො 

මහාභූතා’’ති, ‘‘එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්ධා’’ති (පට්ඨා. 1.1.53) ච. 

ධාතුෙථායං පොසිතන්ති ‘‘උපපත්තිභකවො පඤච්හි ඛන්කධහි 

එොදසහායතකනහි සත්තරසහි ධාතූහි සඞ්ගහිකතො. ෙතිහි අසඞ්ගහිකතො. න 
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කෙහිචි ඛන්කධහි එකෙනායතකනන එොය ධාතුයා අසඞ්ගහිකතො’’ති (ධාතු. 67) 

එවමාදිං සන්ධායාහ. තස්මා එවාති උපාදින්නසද්දානකපක්ඛත්තා එව. 

අවිකසකසත්වාති උපාදින්නානුපාදින්නවිකසසං අෙත්වා. උපාදානානං ආරම්

මණභාවානතිවත්තනකතො උපාදාකනහි උපාදාතබ්බාති වා උපාදානියා, උපාදාතුං 

වා අරහන්තීති උපාදානියා, උපාදාකන නියුත්තාති වා උපාදානියා ෙ-ොරස්ස ය-

ොරං ෙත්වාති එවකමත්ථ අත්කථො දට්ඨබ්කබොති. 

5. විොධනං පීළනං කිලමනං උපතාකපො පරිළාකහො අප්පස්සද්ධිභාකවො. 

විදූසිතා මලීනා ච යකතො කෙචි අකිකලසසභාවාපි අනිට්ඨඵලා ගාරය්හා ච ජාතා. 

6. ‘‘සීලමත්තෙං, පරං විය මත්තායා’’තිආදීසු මත්තා-සද්දස්ස 

පමාණවාචෙතා දට්ඨබ්බා. මරියාදවාචකෙො වා මත්තා-සද්කදො. විචාකරො කහත්ථ 

ඣානඞ්කගසු කහට්ඨිමමරියාකදො, න පඨමජ්ඣානඋපචාරජ්ඣාකනසු විය විතක්
කෙො. සා පන විචාරමරියාදතා විතක්ොභාකවන එකතසං ජාතාති අවිතක්ෙග්

ගහණං ෙතං. ඉදං වුත්තං කහොති – අවිතක්ො හුත්වා විචාරමරියාදඣානඞ්කගසු 

විචාරකහට්ඨිමකෙොටිොති. අථ වා ඊසදත්කථො මත්තා-සද්කදො ‘‘මත්තාසුඛපරිච්

චාගා’’තිආදීසු (ධ. ප. 290) විය. අයඤ්කහත්ථ අත්කථො – විතක්ෙරහිතා භාවනාය 

අතිසුඛුමභූතවිචාරත්තා ඊසං විචාරා ච අවිතක්ෙවිචාරමත්තාති. න හි ඉකතො පරං 
විචාකරො අත්ථීති. යදි විතක්ෙවිකසසරහිතා විචාරමත්තා, එවං සන්කත අවිතක්

ෙවචනං කිමත්ථියන්ති ආහ ‘‘විචාරමත්තවචකනනා’’තිආදි. යදි විචාරමත්
තකතො අඤ්කඤසම්පි අවිතක්ොනං අත්ථිභාවකජොතනත්ථං අවිතක්ෙවචනං, 

අවිතක්ො ච විචාරමත්තා අවිචාරාති නිවත්කතතබ්බා ගකහතබ්බා ච, එවං සති 

විචාරමත්තා විකසසනං, අවිතක්ො විකසසිතබ්බාති විචාරමත්තාවිතක්ොති වත්

තබ්බන්ති කචොදනං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘විකසසනවිකසසිතබ්ෙභාකවො’’තිආදි. 

යථාොමන්ති වත්තුඉච්ොනුරූපං. කයන කයන හි පොකරන ධම්කමසු නිවත්
කතතබ්බගකහතබ්බභාවා ලබ්භන්ති, කතන කතන පොකරන විකසසනවිකසසිතබ්

බභාකවො සම්භවතීති. පදානං අනුක්ෙකමො පදානුක්ෙකමො. 

අවිතක්ො සවිතක්ො ච සවිචාරා අවිචාරා චාති අවිතක්ොසවිචාරා සවිතක්
ො අවිචාරාති කයොකජතබ්බං. උභකයෙකදසදස්සනම්පි උභයදස්සනන්ති අධිප්

පාකයන ‘‘යදි සවිතක්ෙසවිචාරා’’තිආදි වුත්තං. ඉතරම්පි පොකසතුන්ති ඉදං 

යථා සවිතක්ෙසවිචාකරසු චිත්තුප්පාකදසු විතක්කෙො අවිතක්ෙසවිචාරතාය 

‘‘අවිතක්ෙවිචාරමත්කතො’’ති වුත්කතො, එවං යථාවුත්තචිත්තුප්පාකදසු විචාකරො 

‘‘සවිතක්ෙඅවිචාකරො’’ති සක්ො විඤ්ඤාතුන්ති ඉමමත්ථං සන්ධාය වුත්තං. 

විතක්ොභාකවන එකත විචාරමත්තාති අයම්පි අත්කථො විකසසනිවත්තිඅත්

ථංකයව මත්තා-සද්දං ගකහත්වා වුත්කතො. විචාරමත්තාති හි විචාරමත්තවන්
කතොති විඤඤ්ායමානත්තා තදඤ්ඤවිකසසවිරහසාමඤ්ඤකතො නිවත්කතත්වා 
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විතක්ෙවිකසසවිරහසඞ්ඛාකත අවිතක්ෙ-සද්කදො සන්නිධාපිකතො විකසකසති 

දුතියජ්ඣානධම්කමති. යථාහ ‘‘න විචාරකතො’’තිආදි. 

7. කවදයමානාති අනුභවමානා. සුොොකරති ඉට්ඨාොකර, ඉට්

ඨානුභවනාොකර වා. උදාසිනාති නතිඅපනතිරහිතා. සුෙදුක්ොනං අවිරුද්ධා 
කතසං බ්යවධායිොභාවකතො. සුඛදුක්ඛානි විය හි සුඛදුක්ඛානං අනන්තරං පවත්
තනකතො බ්යවධායිොභූතා න කතහි විරුජ්ඣති, න පන සුඛදුක්ඛානි අනන්

තරාපවත්තිකතො. ‘‘උපපත්තිකතො ඉක්ඛතීති උකපක්ඛා’’ති අයං පනත්කථො ඉධ 

උකපක්ො-සද්දස්ස සබ්බුකපක්ඛාපරියාදානකතො න වුත්කතො. න හි කලොභසම්

පයුත්තාදිඋකපක්ඛා උපපත්තිකතො ඉක්ඛතීති. තස්මාති යස්මා පීතිසහගතාකයව 

න සුඛසහගතා, සුඛසහගතාපි න පීතිසහගතා එවාති පීතිසහගතා සුඛසහගතා ච 

අඤ්ඤමඤ්ඤං භින්නා, තස්මා. සතිපි සුඛසහගතානං කයභුය්කයන 

පීතිසහගතභාකව කයන සුකඛන සමන්නාගතා සුඛසහගතා එව කහොන්ති, න 

පීතිසහගතා, තං සුඛං නිප්පීතිෙසුඛන්ති අයං විකසකසො ඉමිනා තිකෙන දස්

සිකතොති ඉමමත්ථං විභාකවන්කතො ‘‘පීතිසහගතාති වත්වා’’තිආදිමාහ. 

සිද්කධොති සාවකසසං නිරවකසසඤ්ච සුඛපීතිකයො සඞ්ගකහත්වා පවත්කතහි 

පඨමදුතියපකදහි කයො පීතිසහගකතො ධම්මවිකසකසො, තං සුඛං, කයො ච 

සුඛසහගකතො ධම්මවිකසකසො, සා පීතීති සතිපි අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසට්ඨභාකව 

පදන්තරසඞ්ගහිතභාවදීපනකතොසිද්කධො ඤාකතො විදිකතොති අත්කථො. ‘‘චතුත්ථජ්
ඣානසුඛං අතිපණීතසුඛන්ති ඔළාරිෙඞ්ගකතො නීහරිත්වා තස්ස පණීතභාවං දස්

කසතුං අයං තිකෙො වුත්කතො’’ති කෙචි වදන්ති, තකදතං සබ්කබසං සුඛකවදනාසම්

පයුත්තධම්මානං ඉධ ‘‘සුෙසහගතා’’ති වුත්තත්තා විචාකරතබ්බං. තථා හි 

‘‘සුඛභූමියං ොමාවචකර’’තිආදිනා (ධ. ස. 1283) ‘‘ොමාවචරකුසලකතො චත්

තාකරො කසොමනස්සසහගතචිත්තුප්පාදා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1598) ච නිද්කදකසො 
පවත්කතොති. 

8. නිබ්ොනාරම්මණතං සන්ධායාහ, න නිබ්බානපටිවිජ්ඣනං, ඉතරථා 
කගොත්රභුස්ස දස්සනභාවාපත්ති අකචොදනීයා සියාති අධිප්පාකයො. නනු ච දිසව්ා 
ෙත්තබ්බකිච්චෙරකණන කසොතාපත්තිමග්කගොව දස්සනන්ති උක්
ෙංසගතිවිජානකනන නිබ්බානස්ස පටිවිජ්ඣනකමව දස්සනන්ති කගොත්රභුස්ස 

දස්සනභාවාපත්ති න කචොකදතබ්බාවාති? න, දසස්නසාමඤ්ඤසක්සව 

සුය්යමානත්තා දස්සනෙත්තබ්බකිච්චෙරණානඤ්ච කභකදන වුත්තත්තා. තත්ථ 

යදිපි ‘‘පඤ්ඤාය චස්ස දිසව්ා ආසවා පරික්ඛීණා කහොන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.182) 

විය අභින්නොලස්සපි භින්නොලස්ස විය කභකදොපචාරදස්සනකතො කභදවචනං 
යුත්තං, දස්සනවිකසකස පන අධිප්කපකත දස්සනසාමඤ්ඤවචනං න ෙත්තබ්බන්

ති දස්සනසාමඤ්ඤමත්තං ගකහත්වා කචොදනා ෙතාති ‘‘නිබ්ොනාරම්මණතං 
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සන්ධායාහා’’ති වුත්තං. දුතියතතියමග්ගානම්පි ධම්මචක්ඛුපරියායසබ්භාවකතො 

‘‘භාවනාභාවං අප්පත්ත’’න්ති වුත්තං. තත්ථ භාවනා වඩ්ඪනා. සා ච බහුලං උප්

පත්තියා කහොතීති ආහ ‘‘පුනප්පුනං නිබ්ෙත්තකනනා’’ති. තථා හි සතීති 

‘‘උභයපටික්කඛපවකසනා’’ති පදස්ස දස්සනභාවනාපටික්කඛපවකසනාති අත්
කථ සති. නනු කලොකියසමථවිපස්සනාපි යථාබලං ොමච්ෙන්දාදීනං පහායො, 
තත්ර ෙථමිදං වුත්තං, න ච අඤක්ඤො පහායකෙො අත්ථීති කචොදනං සන්ධායාහ 

‘‘අෙක්ෙහී’’තිආදි. 

9. අප්පහාතබ්ෙකහතුමත්කතසූති අප්පහාතබ්බකහතුෙමත්කතසු. සබ්කබො 

කුසලාබ්යාෙතධම්කමො යථාධප්කපතත්කථො. සමාකසො න උපපජ්ජති අසමත්

ථභාවකතො. කයසන්ති කය තතියරාසිභාකවන වුත්තා ධම්මා, අත්කථො කතසං. 

උභින්නන්ති විසුං විසුං කයොකජතබ්බතාය ද්කව පහාතබ්බකහතුසද්දාති ෙත්වා 

වුත්තං. එතන්ති ‘‘කනවදස්සකනන නභාවනාය පහාතබ්කබො කහතු එකතසං අත්

ථී’’ති එතං වචනං. කතහි දස්සනභාවනාපකදහි යුත්කතන පහාතබ්

බකහතුෙපකදන. එවේච ෙත්වාති එවං දස්සනභාවනාපකදහි පහාතබ්

බකහතුෙපදස්ස විසුං විසුං කයොජනකතො. එවඤ්හි පුරිමපදද්වය…කප.… දස්

සනකමතං කහොතීති. එවන්ති දස්සනභාවනාහි නපහාතබ්කබො කහතු එකතසන්ති 

එවං අත්කථ සති. ‘‘කහතු…කප.… සියා’’ති එතස්ස ‘‘පුරිමස්මිඤ්හි අත්

කථ’’තිආදිනා අකහතුොනං අග්ගහිතභාවදස්සනවකසන අත්ථං වත්වා ඉදානි 

‘‘අථ වා’’තිආදිනා දුතියස්කසව අත්ථස්ස යුත්තභාවං විභාකවන්කතො ‘‘ගකහතබ්

ෙත්ථස්කසවා’’තිආදිමාහ. කසො හි ‘‘එවමත්කථො ගකහතබ්කබො’’ති වුත්තත්තා 
ගකහතබ්බත්කථො. 

10. අෙේථාති ආරම්මණෙරණමත්කත අධිප්කපකත. ෙථං පකනතං 

ජානිතබ්බං ‘‘ආරම්මණං ෙත්වාති එකතන චතුකිච්චසාධෙං ආරම්මණෙරණං 

වුච්චතී’’ති? සාමඤ්ඤකජොතනාය විකසකස අවට්ඨානකතො අරියමග්ගධම්

මානංකයව ච අපචයගාමිභාවකතො. ‘‘චත්තාකරො මග්ගා අපරියාපන්නා 

අපචයගාමිකනො’’ති (ධ. ස. 1021) හි වුත්තං. කතකනවාහ ‘‘අරියමග්ගානං එතං 

අධිවචන’’න්ති. එකතකනව වා විකසසුපලක්ඛණකහතුභූකතන වචකනන යථාවුත්
කතො ආරම්මණෙරණවිකසකසො විඤඤ්ායති. උක්ෙංසගතිවිජානකනන වා 

අයමත්කථො කවදිතබ්කබො. පච්චකවක්ෙණාදීනන්ති කවොදානාදකයො සඞ්ගණ්හාති. 

කහතුභාකවනාති සම්පාපෙකහතුභාකවන. ඤාපකෙො ොරකෙො සම්පාපකෙොති 

තිවිකධො හි කහතු, තථා ඤාකපතබ්බාදිභාකවන ඵලං. යථා නිරයාදිමනුස්
සභාවාදිගාමිපටිපදාභාවකතො අකුසලකලොකියකුසලචිත්තුප්පාදා 

‘‘ආචයගාමිකනො ධම්මා’’ති වුත්තා, න මිච්ොදිට්ඨිආදිකලොකියසම්මාදිට්ඨිආදිධම්
මා එව, එවං නිබ්බානගාමිපටිපදාභාවකතො කලොකුත්තරකුසලචිත්තුප්පාදා 

‘‘අපචයගාමිකනො’’ති දට්ඨබ්බා, න අරියමග්ගධම්මා එවාති ඉමමත්ථං දස්කසන්
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කතො ආහ ‘‘පුරිමපච්ඡිමාන’’න්තිආදි. තත්ථ අරියමග්ගස්කසව නිබ්
බානගාමිපටිපදාභාකවො පරිබ්යත්කතොති තස්කසව අපචයගාමිභාකවො යුත්කතො, 
තදනුවත්තෙත්තා පන කසසධම්කම සඞ්ගකහත්වා වුත්තං. අපචකය දුක්

ඛපරිජානනාදිනා සාතිසයං ගමනං කයසන්කත අපචයගාමිකනොති ‘‘මග්ගා එව 

අපචයගාමිකනො’’ති වුත්තං. පුරිමපච්ඡිමානන්ති ච ඉමස්මිං තිකෙ 

පඨමපදදුතියපදසඞ්ගහිතානං අත්ථානන්ති අත්කථො. ‘‘ජයං කවරං පසවති (ධ. ප. 

201), චරං වා යදි වා තිට්ඨ’’න්තිආදීසු (ඉතිවු. 86, 110; සු. නි. 195) විය 

සානුනාසිකෙො ආචය-සද්කදොති ‘‘අනුනාසිෙකලොකපො ෙකතො’’ති වුත්තං. එත්ථ ච 

‘‘ආචින’’න්ති වත්තබ්කබ ‘‘ආචය’’න්ති බ්යත්තයවකසන වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

ආචයා හුත්වා ගච්ෙන්තීති එකතන අපචිනන්තීති අපචයා, අපචයා හුත්වා ගච්ෙන්
ති පවත්තන්තීති අයමත්කථො නයකතො දස්සිකතොති දට්ඨබ්බං. 

11. කලොකිකයසු අකසක්ෙභාවානාපත්ති දට්ඨබ්ොති ෙස්මා එවං වුත්තං, නනු 

– 

‘‘සික්ඛතීති කඛො භික්ඛු තස්මා කසක්කඛොති වුච්චති. කිඤ්ච සික්ඛති, 

අධිසීලම්පි සික්ඛති අධිචිත්තම්පි සික්ඛති අධිපඤ්ඤම්පි සික්ඛති. සික්
ඛතීති කඛො භික්ඛු තස්මා කසක්කඛොති වුච්චති (අ. නි. 3.86). කයොපි 

ෙල්යාණපුථුජ්ජකනො අනුකලොමපටිපදාය පරිපූරොරී සීලසම්පන්කනො ඉන්
ද්රිකයසු ගුත්තද්වාකරො කභොජකන මත්තඤ්ඤූ ජාගරියානුකයොගමනුයුත්
කතො පුබ්බරත්තාපරරත්තං කබොධිපක්ඛියානං ධම්මානං 

භාවනානුකයොගමනුයුත්කතො විහරති ‘අජ්ජ වා ස්කව වා අඤ්ඤතරං සාමඤ්

ඤඵලං අධිගමිස්සාමී’ති, කසොපි සික්ඛතීති කසක්කඛො’’ති – 

වචනකතො යථාවුත්තෙල්යාණපුථුජ්ජනසස්පි සීලාදිධම්මා කසක්ඛාති වුච්චන්
තීති? න, පරියායභාවකතො. නිප්පරියාකයන හි කසක්ඛාකසක්ඛභාකවො යථාසම්
භවං මග්ගඵලධම්කමසු එවාති කලොකිකයසු කසක්ඛභාවාසඞ්ොභාවකතො අකසක්

ඛභාවානාපත්ති වුත්තා. කතකනවාහ ‘‘සීලසමාධී’’තිආදි. අරහත්තඵලධම්මාපි 

සික්ඛාඵලභාකවන පවත්තනකතො කහට්ඨිමඵලධම්මා විය සික්ඛාසු 

ජාතාතිආදිඅත්කථහි කසක්ඛා සියුං, කහට්ඨිමඵලධම්මාපි වා සික්ඛාඵලභාකවන 

පවත්තනකතො අරහත්තඵලධම්මා විය අකසක්ඛාති කචොදනං මනසිෙත්වා 

‘‘පරිනිට්ඨිතසික්ොකිච්චත්තා’’ති වුත්තං, තථා ‘‘කහට්ඨිමඵකලසු පනා’’තිආදි. 

‘‘තං එව සාලිං භුඤජ්ාමි, සා එව තිත්තිරී, තානි එව ඔසධානී’’තිආදීසු තංසදිකසසු 

තබ්කබොහාකරො දට්ඨබ්කබො. එකතන ච කසක්ඛසදිසා අකසක්ඛා යථා ‘‘අමනුස්

කසො’’ති වුත්තං කහොතීති අඤක්ඤ. අඤ්ඤත්ථ ‘‘අරිට්ඨ’’න්තිආදීසු වුද්ධිඅත්
කථපි අ-ොකරො දිසස්තීති වුද්ධිප්පත්තා කසක්ඛා අකසක්ඛාති අයම්පි අත්කථො වුත්
කතො. 
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12. කිකලසවික්ෙම්භනසමත්ථතායාති ඉදං නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං. විතක්
ොදිවික්ඛම්භනසමත්ථතාපි කහත්ථ ලබ්භතීති. අකුසලවිද්ධංසනරසත්තා වා 
කුසලානං තත්ථ සාතිසයකිච්චයුත්තතං පරිත්තධම්කමහි මහග්ගතානං 

පොකසතුං ‘‘කිකලසවික්ඛම්භනසමත්ථතායා’’ති වුත්තං. විපාෙකිරිකයසු 

දීඝසන්තානතාව, න කිකලසවික්ඛම්භනසමත්ථතා විපුලඵලතා චාති අත්කථො. 

‘‘විපුලං ඵලං විපුලඵල’’න්ති එවං පන අත්කථ ගය්හමාකන විපාකෙසුපි 

විපුලඵලතා ලබ්භකතව. කසොපි එෙකසසනකයන අට්ඨෙථායං වුත්කතොති 

කවදිතබ්කබො. මහන්කතහි ගතා පටිපන්නාති අයං පනත්කථො තිණ්ණම්පි 

සාධාරකණොති. ගුණකතො අයං එත්තකෙොති සත්තානං පමාණං ෙකරොන්තා විය 

පවත්තන්තීති ඔළාරිො කිකලසා ‘‘පමාණෙරා’’ති වුත්තා. කතහි පරිකතො ඛණ්

ඩිතා පරිච්ඡින්නාති පරිත්තා. සතිපි කෙහිචි පරිච්ඡින්නත්කත මහාපමාණභාකවන 

ගතා පවත්තාති මහග්ගතා. පරිච්කෙදෙරානං කිකලසානං සුඛුමානම්පි 

අකගොචරභාවකතො කතහි න ෙථඤ්චිපි පරිච්ඡින්නා වීතික්ෙන්තාති අපරිච්ඡින්නා 

අප්පමාණා, යකතො කත ‘‘අපරියාපන්නා’’තිපි වුච්චන්ති. 

14. තිත්තිං න ජකනන්ති සන්තතරතාය අකසචනෙභාවකතො. එත්ථ ච 

‘‘පමාණෙකරහී’’තිආදිකෙො අත්ථවිෙප්කපො ‘‘අතප්පෙත්කථනා’’තිආදිොය 

හීනත්තිෙපදවණ්ණනාය පරකතො බහූසු කපොත්ථකෙසු ලිඛීයති, යථාඨාකන එව 

පන ආකනත්වා වත්තබ්කබො. 

15. කලොකියසාධුජකනහිපි අතිජිගුච්ෙනීකයසු ආනන්තරියෙම්මනත්

ථිෙවාදාදීසු පවත්ති විනා විපල්ලාසබලවභාකවන න කහොතීති ‘‘විපරියාසදළ්

හතායා’’ති වුත්තං. එකතනාති ‘‘විපාෙදාකන සතී’’තිආදිනා සතිපි ොලනියකම 

විපාකුප්පාදකන සාසඞ්ෙවචකනන. තස්මාති යස්මා යථාවුත්තනකයන නියතතාය 

අතිප්පසඞ්කගො දුන්නිවාකරො, තස්මා. ෙලවතා…කප.… පවත්තීති එකතන 

අසමානජාතිකෙන අනිවත්තනීයවිපාෙතං, සමානජාතිකෙන ච විපාොනුප්
පාදකනපි අනන්තරං විපාකුප්පාදනසමත්ථතාය අවිහන්තබ්බතං අනන්තරිොනං 

දස්කසති. යකතො කතසං විපාෙධම්මතා විය සභාවසිද්ධා නියතානන්තරියතා. අේ

ෙස්ස…කප.… දානකතොති ඉමිනාපි අසමානජාතිොදීහි අනිවත්තනීයඵලතං එව 

විභාකවති. 

කචොදකෙො අධිප්පායං අජානන්කතො ‘‘නනූ’’තිආදිනා අතිප්පසඞ්ගකමව 

කචොකදති. ඉතකරො ‘‘නාපජ්ජතී’’තිආදිනා අත්තකනො අධිප්පායං විවරති. එෙන්

කතති අවස්සම්භාවිනි. සන්නියතත්තාති සම්පාදකන ජනකන නියතභාවකතො. 

උපරතා අවිපච්චනසභාවාසඞ්ො කයසු තානි උපරතාවිපච්ච…කප.… සඞ්ොනි, 

තබ්භාකවො උප…කප.… සඞ්ෙත්තං, තස්මා. ‘‘න සමත්ථතාවිඝාතත්තාති 

බලවතාපි ආනන්තරිකයන අනුපහන්තබ්බතං ආහ. උපත්ථම්භොනි අනුබලප්
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පටුන 

පදායොනි කහොන්ති උප්පත්තියා සන්තානස්ස විකසසිතත්තා. කතන කනසං 
විපාොනුප්පාදකනපි අකමොඝවුත්තිතං ආහ. 

16. මග්ගකිච්චං පරිඤ්ඤාදි. අට්ඨඞ්ගිෙමග්ගසම්මාදිට්ඨිමග්ගසම්පයුත්
තාකලොභාකදොසසඞ්ඛාකතහි මග්ගකහතූහි මග්ගසම්පයුත්තඛන්ධකසසමග්ගඞ්

ගසම්මාදිට්ඨීනං සකහතුෙභාවදස්සනකතො තිණ්ණං නයානං අසඞ්ගහිතසඞ්ගණ්

හනවකසනාති වුත්තං. කහතුෙහුතාවකසනාති බහුකහතුෙස්ස පඨමනයස්ස අනන්

තරං බහුකහතුෙතාසාමඤ්කඤන නික්කෙපෙණ්ඩපාළියං තතියං වුත්තනකයො 

ඉධ අට්ඨෙථායං දුතියං වුත්කතො. යථාසෙං පච්චකයහි පවත්තමාකනසු 

නිරීහකෙසු ධම්කමසු කෙසඤ්චි අනුවත්තනීයභාකවො න කෙවලං ධම්
මසභාවකතොකයව, අථ කඛො පුරිමධම්මානං පවත්තිවිකසකසනපි කහොතීති ආහ 

‘‘පුබ්ොභිසඞ්ොරවකසනා’’ති. පවත්තිවිකසකසො හි පුරිමපුරිමානං චිත්
තකචතසිොනං උත්තරුත්තකරසු විකසසාධානං භාවනාපුබ්බාභිසඞ්ඛාකරොති. 

අනුවත්තයමාකනොති ගරුොරයමාකනො. උදාහරණවකසනාති නිදස්සනවකසන, 

න නිරවකසසදස්සනවකසන. යස්මා පනාතිආදිනා යථාවුත්තං අත්ථං පාඨන්
තකරන සාකධති. තත්ථ හි අධිපතිපච්චයසස් පච්චනීකය ඨිතත්තා මග්කගො අධිපති 

මග්ගාධිපතීති අයමත්කථො ලබ්භතීති. සමානසද්දත්ථවකසනාති සතිපි අඤ්
ඤපදත්ථසමානාධිෙරණසමාසත්ථකභකද මග්ගාධිපතිසද්දත්ථකභදාභාවං සන්
ධාය වුත්තං. 

17. උප්පන්න-සද්කදො උප්පාදාදිං පටිපජ්ජමාකනො, පත්වා විගකතො චාති 

දුවිකධසු අත්කථසු උභකයසම්පි වාචකෙො, න පුරිමානංකයවාති තමත්ථං දස්කසතුං 

‘‘අනුප්පන්නා’’තිආදිමාහ. තත්ථ උප්පන්නභාකවො උප්පාදාදිප්පත්තතා. කතන 

අතීතාපි සඞ්ගහිතා කහොන්ති. කතකනවාහ ‘‘සබ්කෙො උප්පන්නභාකවො’’ති. උප්

පන්නධම්මභාකවො ‘‘උප්පන්නා ධම්මා’’ති පකදන ගහිතධම්මභාකවො, වත්
තමානධම්මභාකවොති අත්කථො. කයො වා උප්පාදාදිප්පත්කතො අත්තකනො ච සභාවං 

ධාකරති පච්චකයහි ච ධාරීයති, කසො උප්පන්නධම්කමොති පච්චුප්පන්නභාකවො උප්

පන්නධම්මභාකවොති එවකමත්ථ අත්කථො දට්ඨබ්කබො. උප්පන්නධම්කම වත්වා 

‘‘අනුප්පන්නා’’ති වචනං න යථාධිගතපටිකසධනන්ති ෙථමිදං පච්කචතබ්බන්ති 

ආහ ‘‘යදි හී’’තිආදි. කෙචි පකනත්ථ ‘‘උප්පන්නාති පකදන අතීතාපි සඞ්ගහිතා. 
යදි න සඞ්ගහිතා, නිබ්බානං විය කතපි නවත්තබ්බාති වත්තබ්බං සියා, න ච තථා 

වුත්ත’’න්ති වදන්ති, තං පන කතසං මතිමත්තකමව. අයං පන තිකෙො ද්වින්නං 
අද්ධානං වකසන පූකරත්වා දස්සිකතොති අට්ඨෙථායං වක්ඛතීති. එවං සන්කත 

ෙස්මා අතීතා නවත්තබ්බාති න වුත්තාති? ධම්මවකසන අසඞ්ගහිතත්තාභාවකතො. 
ධම්මවකසන හි අසඞ්ගහිතං නිබ්බානං තත්ථ නවත්තබ්බං ජාතං, න ච 

නිකයොගකතො අතීතා නාම ධම්මා කෙචි අත්ථි, කය ඉධ අසඞ්ගහිතත්තා නවත්තබ්
බා සියුන්ති. ඵලනිබ්බත්තිකතො ොරණසස් පුකරතරං නිබ්බත්ති ඉධ පරිනිට්
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ඨිතසද්කදන වුච්චති, න තස්ස හුත්වා විගතභාකවොති ආහ ‘‘අනාගකත වා’’ති. 

යකතො කමත්කතය්යස්ස භගවකතො උප්පජ්ජනෙඵලම්පි ‘‘උප්පාදී’’ති වුච්චති. 

20. යස්ස ඣානා වුට්ඨහිත්වාතිආදිනා ‘‘කතනානන්දා’’තිආදිපාළියා කහට්

ඨාපාළිං අත්ථවකසන දස්කසති. අයඤ්හි තත්ථ පාළි – 

‘‘ෙථඤ්චානන්ද, භික්ඛු අජ්ඣත්තකමව චිත්තං සණ්ඨකපති සන්
නිසාකදති එකෙොදිං ෙකරොති සමාදහති. ඉධානන්ද, භික්ඛු විවිච්

කචව…කප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරති. එවං කඛො…කප.… 

සමාදහති. කසො අජ්ඣත්තං සුඤඤ්තං මනසි ෙකරොති, තස්ස අජ්ඣත්තං 

සුඤ්ඤතං මනසිෙකරොකතො සුඤ්ඤතාය චිත්තං න පක්ඛන්දති…කප.… 

මුච්චති. එවං සන්තකමතං, ආනන්ද, භික්ඛු එවං සම්පජානාති අජ්ඣත්තං 

කඛො කම සුඤ්ඤතං මනසිෙකරොකතො අජ්ඣත්තං සුඤඤ්තාය චිත්තං න 

පක්ඛන්දති…කප.… මුච්චතීති, ඉතිහ තත්ථ සම්පජාකනො කහොති. කසො 

බහිද්ධා සුඤඤ්තං…කප.… අජ්ඣත්තබහිද්ධා සුඤඤ්තං…කප.… කසො 
ආකනඤ්ජං මනසි ෙකරොති, තස්ස ආකනඤ්ජං මනසිෙකරොකතො ආකනඤ්

ජාය චිත්තං න පක්ඛන්දති…කප.… මුච්චතීති, ඉතිහ තත්ථ සම්පජාකනො 

කහොති. කතනානන්ද, භික්ඛුනා’’ති (ම. නි. 3.188). 

තත්ථ අජ්ඣත්තසුේෙතාදීසූති අජ්ඣත්තං බහිද්ධා අජ්ඣත්තබහිද්ධා ච 

සුඤ්ඤතාය ආකනඤ්කජ ච. පඨමජ්ඣානාදිසමාධනිමත්කතති පාදෙභූතපඨමජ්
ඣානාදිසමාධිනිමිත්කත. අපගුණපාදෙජ්ඣානකතො වුට්ඨිතස්ස හි අජ්ඣත්තං 

සුඤ්ඤතං මනසිෙකරොකතො තත්ථ චිත්තං න පක්ඛන්දති. තකතො ‘‘පරස්ස සන්

තාකන නු කඛො ෙථ’’න්ති බහිද්ධා මනසි ෙකරොති, තත්ථපි න පක්ඛන්දති. තකතො 

‘‘ොකලන අත්තකනො සන්තාකන, ොකලන පරස්ස සන්තාකන නු කඛො ෙථ’’න්
ති අජ්ඣත්තබහිද්ධා මනසි ෙකරොති, තත්ථපි න පක්ඛන්දති. තකතො 

උභකතොභාගවිමුත්කතො කහොතුොකමො ‘‘අරූපසමාපත්තියං නු කඛො ෙථ’’න්ති 

ආකනඤ්ජං මනසි ෙකරොති, තත්ථපි න පක්ඛන්දති. ‘‘ඉදානි කම චිත්තං න පක්

ඛන්දතී’’ති විස්සට්ඨවීරිකයන න භවිතබ්බං, පාදෙජ්ඣානකමව පන සාධුෙං 

පුනප්පුනං මනසි ොතබ්බං, එවමස්ස රුක්ඛං ඡින්දකතො ඵරසුම්හි අවහන්කත 

පුනප්පුනං නිසිතනිසිතං ොකරත්වා ඡින්දන්තස්ස ඡිජ්කජ ඵරසු විය ෙම්මට්

ඨාකන මනසිොකරො වහතීති දස්කසතුං ‘‘තස්මංකයවා’’තිආදි වුත්තන්ති. 

අත්ථකතො ච අසමානත්තාති ඉදං ෙසම්ා වුත්තං. නනු කයසු අත්කථසු අජ්
ඣත්ත-සද්කදො වත්තති, කත සබ්කබ දසක්සත්වා ඉධාධිප්කපතත්ථනිද්ධාරණත්
ථං අත්ථුද්ධාරවකසකනතං වුත්තං. චක්ඛාදීසු ච අජ්ඣත්තිෙ-සද්කදො අජ්ඣත්
තානං අබ්භන්තරතාවිකසසමුපාදාය පවත්තති, යකතො කත අජ්ඣත්තඅජ්ඣත්
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තාති වුච්චන්ති. අපිච ‘‘ෙ අජ්ඣත්තිොනී’’ති ඉදං අජ්ඣත්තිෙ-සද්දස්ස චක්
ඛාදීනං අජ්ඣත්තභාවවිභාවනසබ්භාවකතො ඉධ උදාහරණවකසන වුත්තං. 

කතකනව හි අට්ඨෙථායං අජ්ඣත්තිෙදුකෙ ‘‘අජ්ඣත්තාව අජ්ඣත්තිො’’ති 

වුත්තං. එවඤ්ච සති න එත්ථ සද්දකතො අසමානතාපි සියා, තස්මාකයව යථාවුත්

තකචොදනං විකසොකධන්කතො ‘‘අයං පකනත්ථා’’තිආදිමාහ. කතනාති තස්මා. 

තංවාචෙස්සාති අජ්ඣත්තජ්ඣත්තවාචෙස්ස සක්ො වත්තුං තදත්ථස්ස අජ්
ඣත්තභාවසබ්භාවකතො. 

‘‘න කඛො, ආනන්ද, භික්ඛු කසොභති සඞ්ගණිොරාකමො සඞ්ගණිොරකතො සඞ්

ගණිොරාමතං අනුයුත්කතො’’තිආදිනා (ම. නි. 3.186) පබ්බජිතාසාරුප්පස්ස 

කනක්ඛම්මසුඛාදිනිොමලාභිතාය අභාවසස් ච දස්සකනන සඞ්ගණිොරාමතාය, 

‘‘නාහං, ආනන්ද, එෙං රූපම්පි සමනුපස්සාමි, යත්ථ රත්තස්ස යථාභිරතස්ස 

රූපස්ස විපරිණාමඤ්ඤථාභාවා න උප්පජ්කජය්යුං කසොෙපරි…කප.… 

උපායාසා’’ති (ම. නි. 3.186) එවං රූපාදිරතියා ච ආදීනවං වත්වා සකච කෙොචි දුප්

පඤ්ඤජාතිකෙො පබ්බජිකතො වකදය්ය ‘‘සම්මාසම්බුද්කධො කඛත්කත පවිට්ඨා 
ගාවිකයො විය අම්කහකයව ගණකතො නීහරති, එකීභාකව නිකයොකජති, සයං පන 

රාජරාජමහාමත්තාදීහි පරිවුකතො විහරතී’’ති, තස්ස වචකනොොසුපච්කෙදනත්ථං 
චක්ෙවාළපරියන්තාය පරිසාය මජ්කඣ නිසින්කනොපි තථාගකතො එෙකෙොවාති 

දස්සනත්ථං ‘‘අයං කඛො පනා’’ති කදසනා ආරද්ධාති ආහ ‘‘තප්පටිපක්ෙවිහාරදස්

සනත්ථ’’න්ති. තත්ථ සබ්ෙනිමත්තානන්ති රූපාදීනං සඞ්ඛතනිමිත්තානං. අජ්

ඣත්තන්ති විසයජ්ඣත්තං. සුේෙතන්ති අනත්තානුපස්සනානුභාවනිබ්බත්

තඵලසමාපත්තිං. කතකනවාහ ‘‘අජ්ඣත්ත’’න්තිආදි. තත්ථ දුතිකය විෙප්කප 

ඨාන-සද්කදො ොරණපරියාකයො දට්ඨබ්කබො. සච්චෙසුත්කතනාති මහාසච්චෙසුත්

කතන. තත්ථ හි – 

‘‘අභිජානාමි කඛො පනාහං, අග්ගිකවස්සන, අකනෙසතාය පරිසාය ධම්

මං කදකසතා, අපිස්සු මං එෙකමකෙො එවං මඤඤ්ති ‘මකමවාරබ්භ 

සමකණො කගොතකමො ධම්මං කදකසතී’ති. න කඛො පකනතං, අග්ගිකවස්සන, 

එවං දට්ඨබ්බං. යාවකදව විඤ්ඤාපනත්ථාය තථාගකතො පකරසං ධම්මං 

කදකසතීති. කසො කඛො අහං, අග්ගිකවස්සන, තස්සාකයව ෙථාය 

පරිකයොසාකන තස්මිංකයව පුරිමස්මිං සමාධිනිමිත්කත අජ්ඣත්තකමව චිත්

තං සණ්ඨකපමි සන්නිසාකදමි, එකෙොදිං ෙකරොමි, සමාදහාමි ‘කයන සුදං 

නිච්චෙප්පං විහරාමී’’ති (ම. නි. 1.387) – 

ආගතන්ති. 
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පටුන 

22. අඤක්ඤහි අනිදස්සකනහි අඤ්ඤං විය ෙත්වා යථා ‘‘සිලාපුත්තෙස්ස 

සරීර’’න්ති. ධම්මසභාවසාමේකෙනාතිආදිනා කිඤ්චාපි රූපායතනකතො අඤ්
කඤො නිදස්සනභාකවො නාම නත්ථි, ධම්මසභාකවො පන අත්ථි. තකතො ච 

රූපායතනස්ස විකසකසො නිදස්සනභාකවන ෙකතොති තදඤ්ඤධම්මවිකසසෙකරො 
නිදස්සනභාකවො රූපායතනකතො අනඤ්කඤොපි අඤ්කඤො විය ෙත්වා 

උපචරිකතොති දස්කසති. අත්ථවිකසකසො සාමඤ්ඤවිකසසත්ථකභකදො. සයං සම්

පත්තානං කඵොට්ඨබ්බධම්මානං, නිස්සයවකසන සම්පත්තානං ඝානජිව්

හාොයානං ගන්ධරසානඤ්ච, ඉතකරසං අසම්පත්තානං. අෙේමේෙපතනං 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස කයොග්යකදකස අවට්ඨානං, කයන පටිහනනභාකවන. 

බ්යාපාරාදීති චිත්තකිරියාවාකයොධාතුවිප්ඵාරවකසන අක්ඛිපටලාදීනං කහට්ඨා 

උපරි ච සංසීදනලඞ්ඝනාදිප්පවත්තිමාහ. විොරුප්පත්ති විසදිසුප්පත්ති, විසයස්ස 

ඉට්ඨානිට්ඨභාකවන අනුග්ගකහො උපඝාකතො චාති අත්කථො. 

තිෙමාතිොපදවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

දුෙමාතිොපදවණ්ණනා 

1-6. සමානකදසග්ගහණානං එෙස්මිංකයව වත්ථුස්මිං ගකහතබ්බානං, 
එෙවත්ථුවිසයානං වා. අථ වා සමානකදසානං එෙවත්ථුෙත්තා සමානගකහතබ්
බභාවානං එකුප්පාදිකතොති අත්කථො. කය ධම්මා කහතුසහගතා, කත කහතූහි සහ 

සඞ්ගය්හන්ති. කයො ච කතසං සකහතුෙභාකවො, කසො සහජාතාදීහි කහතූහි ෙකතොති 

ෙත්වා වුත්තං ‘‘සමා…කප.… සබ්භාව’’න්ති. ආදි-සද්කදන කචත්ථ සුප්පතිට්

ඨිතභාවසාධනාදිකහතුබ්යාපාකර පරිග්ගණ්හාති. එකීභාවූපගමනන්ති 

එෙෙලාපභාකවන පවත්තමානානං චිත්තකචතසිොනං සංසට්ඨතාය 

සමූහඝනභාකවන දුවිඤ්කඤය්යනානාෙරණතංකයව සන්ධාය වුත්තං. ධම්

මනානත්තාභාකවපීති සභාවත්ථකභදාභාකවපි. පදත්ථනානත්කතනාති 

නානාපදාභිකධය්යතාකභකදන. එකතන පොරන්තරාකපක්ඛං දුෙන්තරවචනන්ති 

දස්කසති. අකනෙප්පොරා හි ධම්මා. කතකනව ‘‘සබ්කබ ධම්මා සබ්බාොකරන 

බුද්ධස්ස භගවකතො ඤාණමුකඛ ආපාථං ආගච්ෙන්තී’’ති (මහානි. 156; චූළනි. 

කමොඝරාජමාණවපුච්ොනිද්කදස 85) වුත්තං. අයඤ්ච අත්කථො තිකෙසුපි දට්ඨබ්
කබො. කයසං විකනය්යානං කයහි පොරවිකසකසහි ධම්මානං විභාවකන ෙකත 

පටිකවකධො කහොති, කතසං තප්පොරකභකදහි ධම්මානං විභාවනං. කයසං පන 

කයන එකෙකනව පොකරන විභාවකන පටිකවකධො කහොති, කතසම්පි තං වත්වා 
ධම්මිස්සරත්තා තදඤ්ඤනිරවකසසප්පොරවිභාවනඤ්ච කදසනාවිලාකසොති ආහ 

‘‘කදකසතබ්ෙප්පොරජානන’’න්තිආදි. නනු එකෙන පොකරන ජානන්තස්ස 

තදඤ්ඤප්පොරවිභාවනං අඵලං කහොතීති? න කහොති පටිසම්භිදාප්පකභදස්ස 

උපනිස්සයත්තා. කත පොරා එකතසන්ති තප්පොරා, තබ්භාකවො තප්පොරතා. 
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ඉමිනා ධම්මානං විජ්ජමානස්කසව පොරවිකසසස්ස විභාවනං කදසනාවිලාකසොති 

දස්කසති. 

අේෙත්ථාපීති ‘‘අකහතුො කචව ධම්මා න ච කහතූ’’තිආදීසු. යථා 
පඨමදුකෙෙකදකස ගකහත්වා දුතියතතියදුකෙහි සද්ධිං ෙට්ඨදුෙනකය කයොජනා 

‘‘කහතූ ධම්මා සකහතුොපි අකහතුොපී’’තිආදකයො තකයො දුො ලබ්භන්ති, එවං 

දුතියතතියදුකෙෙකදකස ගකහත්වා පඨමදුකෙන සද්ධිං කයොජනාය ‘‘සකහතුො 
ධම්මා කහතූපි න කහතූපි, අකහතුො ධම්මා කහතූපි න කහතූපි, කහතුසම්පයුත්තා 

ධම්මා කහතූපි න කහතූපි, කහතුවිප්පයුත්තා ධම්මා කහතූපි න කහතූපී’’ති චත්
තාකරො දුො ලබ්භන්ති, කත පන වුත්තනකයකනව සක්ො දස්කසතුන්ති න දස්
සිතාති දට්ඨබ්බා. අථ වා පාළියං වුත්කතහි චතුත්ථපඤ්චකමහි අට්ඨෙථායං දස්
සිකතහි පුරිකමහි ද්වීහි නින්නානාෙරණකතො එකත න වුත්තා. සන්
නිකවසවිකසසමත්තකමව කහත්ථ විකසකසොති. කතකනව හි නින්නානත්ථත්තා 
පාළියං ආගතදුකෙසු යථානිද්ධාරිතදුොනං යථාසම්භවං අවකරොධකනන අවුත්

තතං දස්කසතුං ‘‘එකතසු පනා’’තිආදිමාහ. 

අථ වා ‘‘එකතන වා ගතිදස්සකනනා’’තිආදිනා වක්ඛමානනකයන ‘‘කහතූ 

කචව ධම්මා අකහතුො චා’’තිආදීනං සම්භවන්තානං දුොනං සඞ්ගකහ සති 

එකතසම්පි සඞ්ගකහො සියා. යකතො වා දුෙකතො පදං නිද්ධාකරත්වා දුෙන්තරං වුච්
චති, කතන සති ච නානත්කත දුෙන්තරං ලබ්භති, න කචත්ථ කෙොචි විකසකසො 
යථාවුත්තදුකෙහීති සංවණ්ණනාසු න දස්සිතන්ති දට්ඨබ්බං. එත්ථ ච යථා 
සකහතුෙදුෙකතො කහතුසම්පයුත්තදුෙස්ස, කහතුසකහතුෙදුෙකතො ච 

කහතුකහතුසම්පයුත්තදුෙස්ස පදත්ථමත්තකතො නානත්තං, න සභාවත්ථකතො. 
එවං සන්කතපි සකහතුෙකහතුසකහතුෙදුකෙ වත්වා ඉතකරපි වුත්තා, එවං 
කහතුසම්පයුත්තකහතුකහතුසම්පයුත්තදුොදීහි සභාවත්ථනානත්තාභාකවපි පදත්
ථනානත්තසම්භවකතො ධම්මනානත්තාභාකවපි පදත්ථනානත්කතන දුෙන්තරං 

වුච්චතීති වුත්තත්තා ‘‘කහතුසහගතා ධම්මා, න කහතුසහගතා ධම්මා, 
කහතුසහජාතා ධම්මා, න කහතුසහජාතා ධම්මා. කහතුසංසට්ඨා ධම්මා, 
කහතුවිසංසට්ඨා ධම්මා. කහතුසමුට්ඨානා ධම්මා, න කහතුසමුට්ඨානා ධම්මා. 

කහතුසහභුකනො ධම්මා, න කහතුසහභුකනො ධම්මා’’තිආදීනං, තථා ‘‘කහතූ කචව 

ධම්මා කහතුසහගතා චා’’තිආදීනං, ‘‘න කහතූ කඛො පන ධම්මා කහතුසහගතාපි, 

න කහතුසහගතාපී’’තිආදීනඤ්ච සම්භවන්තානං අකනකෙසං දුොනං සඞ්ගකහො 

අනුඤ්ඤාකතො විය දිස්සති. තථා හි වක්ඛති ‘‘එකතන වා ගතිදසස්කනනා’’තිආදි. 

එවං ආසවකගොච්ෙොදීසුපි අයමත්කථො යථාසම්භවං වත්තබ්කබො. ධම්මානං වා 
සභාවකිච්චාදිං කබොකධතබ්බාොරඤ්ච යාථාවකතො ජානන්කතන ධම්මසාමිනා 
යත්තො දුො වුත්තා, තත්තකෙසු ඨාතබ්බං. අද්ධා හි කත දුො න වත්තබ්බා, කය 

භගවතා න වුත්තාති කවදිතබ්බං. න කහතුකහතුසම්පයුත්තදුකෙො ෙට්ඨදුකෙන 



අභිධම්මපිටකෙ  ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො   චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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නින්නානත්කථොති අධිප්පාකයො. කතසූති පඨමදුෙතතියදුකෙසු. යදි දුෙන්තකරහි 

දුෙන්තරපකදහි ච සමානත්ථත්තා එකතසං දුොනං දුෙන්තරපදානඤ්ච අවචනං, 

එවං සති ෙට්ඨදුකෙ පඨමපදම්පි න වත්තබ්බං චතුත්ථදුකෙ දුතියපකදන සමානත්

ථත්තා. තථා ච ෙට්ඨදුකෙොකයව න කහොතීති කචොදනං සන්ධායාහ ‘‘චතුත්

ථදුකෙ’’තිආදි. දුෙපූරණත්ථන්ති ඉදං සමානත්ථතංකයව සන්ධාය වුත්තං, 

කදසනාවිකසකසො පන විජ්ජතිකයව. අත්ථන්තරතාභාකවපි පොරකභදකහතුෙං 

දුෙන්තරවචනන්ති දස්සිකතො හි අයමත්කථොති. එකතන ගතිදස්සකනනාති අත්
ථවිකසසාභාකවපි ෙට්ඨදුෙපූරණසඞ්ඛාකතන නයදස්සකනන. 

පඨමදුකෙ…කප.… දස්සිකතො පාළියං වුත්කතහි චතුත්ථපඤ්චකමහි, අට්

ඨෙථායං දස්සිකතහි පුරිකමහි ද්වීහි, ඉධ දස්සිකතහි චතූහි. කතසූති 

දුතියතතියදුකෙසු. පඨමදුෙපක්කෙකපන දස්සිකතො පාළියං ෙට්ඨදුකෙන 

ඉතරත්ර ච ඉතරදුකෙහීති කවදිතබ්බං. 

7-13. පච්චයභාවමත්කතන…කප.… අත්ථිතන්ති එකතන න පටිලද්ධත්
තතාසඞ්ඛාතා සසභාවතාව අත්ථිතා, අථ කඛො පටිපක්කඛන අනිකරොකධො අප්
පහීනතා අනිප්ඵාදිතඵලතා ොරණාසමුග්ඝාකතන ඵලනිබ්බත්තනාරහතා චාති 

ඉමමත්ථං දස්කසති. තථා හි ‘‘ඉමස්මිං සති ඉදං කහොතී’’ති එත්ථ ‘‘සතී’’ති ඉමිනා 
වචකනන කයන විනා යං න කහොති, තං අතීතාදිපි ොරණං සඞ්ගහිතකමවාති. 

කතකනවාහ ‘‘න සකහතු…කප.… ොලානකමවා’’ති. සකම…කප.… දීකපති 

සකමච්ච සම්භූය පච්චකයහි ෙතන්ති සඞ්ෙතන්ති. අයකමකතසං විකසකසොති අයං 
පච්චයනිබ්බත්තානං පච්චයවන්තතා අකනෙපච්චයනිප්ඵාදිතතා ච දුෙද්වකය 

පුරිමපදත්ථානං කභකදො, ඉතකරසං පන පුරිමපදසඞ්ගහිතධම්

මවිධුරසභාවතායාති. අවිනි…කප.… ඨපනකතොති ‘‘එත්තො’’ති පකභදපරිච්
කෙදනිද්ධාරණවකසන අභිධම්මමාතිොයං ධම්මානං අවුත්තත්තා වුත්තං. සුත්
තන්තමාතිොයං පන නිද්ධාරිතසරූපසඞ්ඛාවිකසසත්තා විනිච්ඡිතත්ථපරිච්

කෙදාකයව අවිජ්ජාදකයො වුත්තාති. ‘‘පථවීආදි රූප’’න්ති එතසම්ිං අත්ථවිෙප්කප 

අකනෙකහතුකෙසු චිත්තුප්පාකදසු කහතූනං සකහතුෙභාකවො විය සබ්කබසං 

පථවීආදීනං රූපිභාකවො සිද්කධොති ආහ ‘‘පුරිම…කප.… පජ්ජතී’’ති. න හි කතසු 

නියකතො ෙත්ථචි සංසාමිභාකවොති. අනිච්චානුපස්සනාය වා ලුජ්ජති ඡිජ්ජති විනස්
සතීති ගකහතබ්කබො කලොකෙොති තංගහණරහිතානං කලොකුත්තරානං නත්ථි 

කලොෙතා. කතකනවාති දුක්ඛසච්චභාකවන පරිඤ්කඤය්යභාකවනාති අත්කථො. 

දුෙෙහුතා ආපජ්ජතීති ෙසම්ා වුත්තං, නනු වීසති දුො විභත්තා, ‘‘අවුත්කතොපි 

යථාලාභවකසන කවදිතබ්කබො’’ති ච වක්ඛතීති දුෙබහුතා ඉච්ඡිතා එවාති? සච්
චකමතං, තංකයව පන දුෙබහුතං අනිච්ෙන්කතො එවමාහ. අපිච දුෙබහුතා ආපජ්
ජති, සා ච කඛො විඤ්ඤාණකභදානුසාරිනී, තත්රාපි ොමාවචරකුසලකතො 
ඤාණසම්පයුත්තානි, තථා මහාකිරියකතො මකනොද්වාරාවජ්ජනන්ති 
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පටුන 

එවංපොරානං සබ්බධම්මාරම්මණවිඤ්ඤාණානං අනාමසනකතො න බ්යාපිනීති 

දස්කසති ‘‘දුෙෙහුතා’’තිආදිනා. අබ්යාපිභාකව පන කදොසං දස්කසන්කතො ‘‘තථා 

ච…කප.… සියා’’ති ආහ. නිද්කදකසන ච විරුද්ධන්ති ‘‘කය කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්

කඤය්යා, න කත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤය්යා’’තිආදිනා රූපායතනාදීනං පච්
කචෙචක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිනා කෙනචි විඤ්කඤය්යතං, කසොතවිඤ්ඤාණාදිනා 

කෙනචි නවිඤ්කඤය්යතඤ්ච දස්කසන්කතන නික්කඛපරාසිනිද්කදකසන ‘‘ද්වින්

නම්පි පදානං අත්ථනානත්තකතො දුකෙො කහොතී’’ති ඉදං වචනං විරුද්ධං, තථා 

අත්ථුද්ධාරනිද්කදකසනපි අත්ථකතො න සකමතීති අත්කථො. තත්ථාති තස්සං නික්
කඛපරාසිසංවණ්ණනායං. කයො ච පටිකසකධො ෙකතො අත්ථනානත්තකතො දුෙං දස්

කසතුන්ති අධිප්පාකයො. න හි සම…කප.… කසකධතුන්ති එකතන ‘‘කය කත ධම්

මා චක්ඛුවිඤ්කඤය්යා, න කත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤය්යා’’ති එත්තකෙසු නිද්
කදසපකදසු දුෙපදද්වයප්පවත්ති පාළිකතො එව විඤ්ඤායතීති දස්කසති. 

තකථවාති උභින්නං කෙචින-සද්දානං අනියමකතො චක්ඛුකසොතාදිනිස්
සයකවොහාකරන චක්ඛුකසොතවිඤ්ඤාණාදිකෙො භින්නසභාකවොකයව ධම්කමො අත්
කථොති දස්සනවකසන. රූපායතනකමව හි චක්ඛුකසොතවිඤ්ඤාකණහි විඤ්

කඤය්යාවිඤ්කඤය්යභාවකතො ‘‘කෙනචි විඤක්ඤය්යං කෙනචි නවිඤ්

කඤය්ය’’න්ති ච වුච්චතීති. යදි එවං ඉමස්මිම්පි පක්කඛ දුෙබහුතා ආපජ්ජතීති 

කචොදනං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘න කචත්ථා’’තිආදි. විෙේාතබ්ෙකභකදනාති විඤ්

ඤාතබ්බවිකසකසන, විඤ්කඤය්කයෙකදකසනාති අත්කථො. දුෙකභකදොති 

දුෙවිකසකසො, කෙනචි විඤක්ඤය්යදුකෙො, තප්පකභකදොකයව වා. සමත්කතො 

පරියත්කතො පරිපුණ්කණොති අත්කථො. යත්තො විේොතබ්ො තත්තො දුොති 

දුෙකභදාපජ්ජනප්පොරදස්සනං. එවේච සතීතිආදිනා ඉමිසස්ා සංවණ්ණනාය 

ලද්ධගුණං දස්කසති. ‘‘කය කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤය්යා, න කත ධම්මා 

කසොතවිඤ්කඤය්යා’’ති රූපායතනස්කසව වුත්තත්තා අත්ථකභදාභාවකතො 

ෙථමයං දුකෙො කහොතීති ආහ ‘‘විේොණනානත්කතනා’’තිආදි. යදි පන සබ්
බවිඤ්ඤාතබ්බසඞ්ගකහ දුකෙොසමත්කතො කහොති, නික්කඛපරාසිනිද්කදකසො ෙථං 

නීයතීති ආහ ‘‘එතස්ස පනා’’තිආදි. 

එත්ථ පන යථා විඤ්ඤාණනානත්කතන විඤ්ඤාතබ්බං භින්දිත්වා දුකෙ වුච්
චමාකන සතිපි විඤඤ්ාතබ්බානං බහුභාකව යත්තො විඤ්ඤාතබ්බා, තත්තො 
දුොති නත්ථි දුෙබහුතා දුෙසඞ්ගහිතධම්කමෙකදකසසු දුෙපදද්වයප්පවත්තිදස්
සනභාවකතො. එවං ද්වින්නම්පි පදානං අත්ථනානත්කතන දුකෙ වුච්චමාකනපි 

යත්තොනි විඤඤ්ාණානි, තත්තො දුොති නත්ථි දුෙබහුතා දුෙසඞ්ග…කප.… 

භාවකතො එව. න හි එෙංකයව විඤ්ඤාණං ‘‘කෙනචි කෙනචී’’ති වුත්තං, කින්තු 

අපරම්පීති සබ්බවිඤ්ඤාණසඞ්ගකහ දුකෙො සමත්කතො කහොති, න ච ෙත්ථචි දුෙස්
ස පච්කෙකදො අත්ථි ඉන්ද්රියවිඤ්ඤාණානං විය මකනොවිඤ්ඤාණස්සපි විසයස්ස 
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 48 

පටුන 

භින්නත්තා. න හි අතීතාරම්මණං විඤ්ඤාණං අනාගතාදිආරම්මණං කහොති, 

අනාගතාරම්මණං වා අතීතාදිආරම්මණං, තස්මා යථාලද්ධවිකසකසන විසිට්කඨසු 

මකනොවිඤ්ඤාණකභකදසු තස්ස තස්ස විසයස්ස ආලම්බනානාලම්බනවකසන 

දුෙපදද්වයප්පවත්ති න සක්ො නිවාකරතුං. කතකනව ච අට්ඨෙථායං 

‘‘මකනොවිඤ්ඤාකණන පන කෙනචි විඤක්ඤය්යඤ්කචව අවිඤ්කඤය්යඤ්චාති 

අයමත්කථො අත්ථි, තස්මා කසො අවුත්කතොපි යථාලාභවකසන කවදිතබ්කබො’’ති 

භූමිකභදවකසන යථාලාභං දස්කසස්සති. ‘‘වවත්ථානාභාවකතො’’ති ඉදම්පි 

අනාමට්ඨවිකසසං මකනොවිඤ්ඤාණසාමඤ්ඤකමව ගකහත්වා වුත්තං. පාළි පන 

ඉන්ද්රියවිඤ්ඤාකණහි නයදස්සනවකසන ආගතාති දට්ඨබ්බං. එවඤ්ච ෙත්වා 

ඉමිස්සාපි අත්ථවණ්ණනාය ‘‘කෙනචී’’ති පදං අනියකමන සබ්බවිඤ්ඤාණසඞ්
ගාහෙන්ති සිද්ධං කහොති, නිද්කදකසන ච න කෙොචි විකරොකධො. චක්ඛුවිඤ්
කඤය්යනකසොතවිඤ්කඤය්යභාකවහි දුෙපදද්වයප්පවත්ති දස්සිතා, න පන චක්

ඛුවිඤ්කඤය්යාචක්ඛුවිඤ්කඤය්යභාකවහි විකසසොරණාභාවකතො. කිඤ්ච ‘‘කය 

වා පනා’’ති පදන්තරසම්පිණ්ඩනකතොපි ‘‘කය කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්

කඤය්යා…කප.… න කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤය්යා’’ති (ධ. ස. 1101) එත්තාවතා 
දුෙපදද්වයප්පවත්ති දස්සිතාති විඤ්ඤායති. පදන්තරභාවදස්සනත්කථො හි 

කයවාපන-සද්කදො යථා ‘‘කය කෙචි කුසලා ධම්මා, සබ්කබ කත කුසලමූලා. කය 

වා පන කුසලමූලා, සබ්කබ කත ධම්මා කුසලා’’තිආදීසු (යම. 1.මූලයමෙ.1). අඤ්

ඤථා ‘‘කය කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤය්යා, න කත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤය්යා. 

කය කත ධම්මා කසොතවිඤ්කඤය්යා, න කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤය්යා’’ති පාළි 

අභවිස්ස. යං පන වදන්ති ‘‘කය කත ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤය්යා…කප.… න කත 

ධම්මා චක්ඛුවිඤ්කඤය්යාති ඉමිනා අත්ථකතො ද්කව දුො වුත්තා කහොන්තී’’ති, 

තදපි චක්ඛුවිඤ්කඤය්යාචක්ඛුවිඤ්කඤය්යතං කසොතවිඤ්කඤය්යාකසොතවිඤ්

කඤය්යතඤ්ච සන්ධාය වුත්තං, න පන ‘‘චක්ඛුවිඤ්කඤය්යනකසොතවිඤ්

කඤය්යතං කසොතවිඤ්කඤය්යනචක්ඛුවිඤ්කඤය්යතඤ්චා’’ති දට්ඨබ්බං. එකතන 

පාළිපටිකසධනඤ්ච නිවාරිතං දට්ඨබ්බං පටිකසධනස්කසව අභාවකතො. තථා යස්ස 

ආරම්මණස්ස විජානනභාකවන කයො අත්කථො වුච්චමාකනො අනියමදස්සනත්ථං 

‘‘කෙනචී’’ති වුත්කතො, කසොකයව තකතො අඤ්ඤස්ස අවිජානනභාකවන වුච්

චමාකනො අනියමදස්සනත්ථං පුන ‘‘කෙනචී’’ති වුත්කතොති තදත්ථදස්සකන 

කතකනවාති අයං පදත්කථො න සම්භවතීති න සක්ො වත්තුන්ති. එවකමත්ථ යථා 
අට්ඨෙථා අවට්ඨිතා, තථා අත්කථො යුජ්ජතීති කවදිතබ්බං. 

14-19. සන්තානස්ස අජඤ්ඤමලීනභාවෙරණකතො ෙණ්හෙම්

මවිපාෙකහතුකතො ච අපරිසුද්ධත්තා ‘‘අසුචිභාකවන සන්දන්තී’’ති වුත්තං. තත්

ථාති වකණ. පග්ඝරණෙ…කප.… සද්කදොති එකතන ආසකවො විය ආසකවොති 

අයම්පි අත්කථො දස්සිකතොති දට්ඨබ්බං. කගොත්රභු…කප.… වුත්තානීති එකතන 

කගොත්රභුග්ගහණං උපලක්ඛණං යථා ‘‘ොකෙහි සප්පි රක්ඛිතබ්බ’’න්ති දස්
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කසති. කගොත්රභුසදිසා කගොත්රභූති පන අත්කථ සති ගුණප්පධානත්ථානං 
එකෙන සද්කදන අවචනීයත්තා කවොදානාදකයොව වුත්තා භකවය්යුං. අථ වා 

කගොත්රභූති එෙකසකසන සාමඤ්කඤන වා අයං නිද්කදකසොති කවදිතබ්බං. 
අභිවිධිවිසයං අවධින්ති විභත්තිං පරිණාකමත්වා වත්තබ්බං. 

සම්පයුත්කතහි ආසකවහි තංසහිතතා ආසවසහිතතා. ඉදං වුත්තං කහොති – 

යථා සකහතුොනං සම්පයුත්කතහි කහතූහි සකහතුෙතා, න එවං සාසවාති වුත්
තධම්මානං සම්පයුත්කතහි ආසකවහි සාසවතා, අථ කඛො විප්පයුත්කතහීති. දුෙන්
තකර අවුත්තපදභාකවොකයකවත්ථ දුෙකයොජනාය ඤායාගතතා. යදි එවං 

කහතුකගොච්ෙකෙ ෙථන්ති ආහ ‘‘කහතුකගොච්ෙකෙ පනා’’තිආදි. පඨකම දුකෙ 

දුතියස්ස පක්කෙකප එකෙොති චතුත්ථදුෙමාහ. පඨකම දුකෙ තතියස්ස පක්කෙකප 

ද්කවති ‘‘ආසවා කචව ධම්මා ආසවවිප්පයුත්තා ච, ආසවවිප්පයුත්තා කචව ධම්මා 

කනො ච ආසවා’’ති ඉමිනා සද්ධිං පඤච්මදුෙමාහ. පඨමස්ස දුතිකය දුකෙ පක්

කෙකප එකෙොති ‘‘කනො ආසවා ධම්මා සාසවාපි අනාසවාපී’’ති අයකමකෙො. 

තතිකය පඨමස්ස පක්කෙකප ද්කවති ‘‘ආසවා ධම්මා ආසවසම්පයුත්තාපි 

ආසවවිප්පයුත්තාපි, කනො ආසවාධම්මා ආසවසම්පයුත්තාපි ආසවවිප්පයුත්

තාපී’’ති ඉකම ද්කව. තතිකය දුතියස්ස පක්කෙකප එකෙොති ‘‘සාසවා ධම්මා 

ආසවසම්පයුත්තාපි ආසවවිප්පයුත්තාපී’’ති එකෙො. දුතිකය තතියස්ස පක්කෙකප 

එකෙොති ෙට්ඨදුෙමාහ. තීහීති චතුත්ථපඤ්චමෙට්කඨහි. ඉතකරති තදවසිට්ඨා පඤ්
ච. කත පන පඨකම තතියදුෙදුතියපදපක්කඛකප එකෙො, දුතිකය 

පඨමදුෙදුතියපදපක්කඛකප එකෙො, තතිකය පඨමස්ස එකෙෙපදපක්කඛකප ද්කව, 

තතිකය දුතියදුෙපඨමපදපක්කඛකප එකෙොති එවං කවදිතබ්බා. ‘‘සාසවා ධම්මා 
ආසවාපි කනො ආසවාපි. ආසවසම්පයුත්තා ධම්මා ආසවාපි කනො ආසවාපි. 

ආසවවිප්පයුත්තා ධම්මා ආසවාපි කනො ආසවාපී’’ති එකතසම්පි, ‘‘ආසවසහගතා 

ධම්මා කනො ආසවසහගතා ධම්මා’’ති එවමාදීනඤ්ච අග්ගහකණ ොරණං 
ගහණනකයො ච පුබ්කබ වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බං. 

එස නකයොති කයො එස පඨමදුකෙ දුතියදුෙපක්කඛපාදිකෙො උපාකයො ඉධ 

ආසවකගොච්ෙකෙ වුත්කතො, එස නකයො සංකයොජනකගොච්ෙොදීසු දුෙන්තරනිද්
ධාරකණති අත්කථො. තත්ථ පාළියං අනාගතදුො සංකයොජනකගොච්ෙකෙ තාව 

‘‘සංකයොජනා කචව ධම්මා සංකයොජනවිප්පයුත්තා ච, සංකයොජනවිප්පයුත්තා 
කචව ධම්මා කනො ච සංකයොජනා, සංකයොජනා ධම්මා සංකයොජනසම්පයුත්තාපි 

සංකයොජනවිප්පයුත්තාපි, කනො සංකයොජනා ධම්මා සංකයොජනසම්පයුත්තාපි 

සංකයොජනවිප්පයුත්තාපි, කනො සංකයොජනා ධම්මා සංකයොජනියාපි 

අසංකයොජනියාපි, සංකයොජනියා ධම්මා සංකයොජනසම්පයුත්තාපි සංකයොජනවිප්

පයුත්තාපී’’ති පඤච්. එවං ගන්ථඔඝකයොගඋපාදානකගොච්ෙකෙසු පච්කචෙං පඤ්
ච. නීවරණකගොච්ෙකෙ පන නීවරණානං නීවරණවිප්පයුත්තභාවාභාවකතො 
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‘‘කනො නීවරණා ධම්මා නීවරණියාපි අනීවරණියාපි, කනො නීවරණා ධම්මා 
නීවරණසම්පයුත්තාපි නීවරණවිප්පයුත්තාපි, නීවරණියා ධම්මා නීවරණසම්

පයුත්තාපි නීවරණවිප්පයුත්තාපී’’ති තකයො. තථා පරාමාසකගොච්ෙකෙ ‘‘කනො 
පරාමාසා ධම්මා පරාමට්ඨාපි අපරාමට්ඨාපි, කනො පරාමාසා ධම්මා පරාමාසසම්
පයුත්තාපි පරාමාසවිප්පයුත්තාපි, පරාමට්ඨා ධම්මා පරාමාසසම්පයුත්තාපි 

පරාමාසවිප්පයුත්තාපී’’ති. කිකලසකගොච්ෙකෙ ‘‘කනො කිකලසා ධම්මා 
සංකිකලසිොපි අසංකිකලසිොපි, කනො කිකලසා ධම්මා සංකිලිට්ඨාපි අසංකිලිට්
ඨාපි, කනො කිකලසා ධම්මා කිකලසසම්පයුත්තාපි කිකලසවිප්පයුත්තාපි, 

සංකිකලසිො ධම්මා සංකිලිට්ඨාපි අසංකිලිට්ඨාපි, සංකිකලසිො ධම්මා 
කිකලසසම්පයුත්තාපි කිකලසවිප්පයුත්තාපි, අසංකිලිට්ඨා ධම්මා සංකිකලසිොපි 

අසංකිකලසිොපී’’ති ෙ දුොති එවං කවදිතබ්බා. කසසං වුත්තනයකමව. 

20-25. පච්චයභාකවනාති සංකයොජනත්ථං දස්කසති. යථාසෙං පච්චයභාකවො 
එව හි ොමරාගාදීනං වට්ටසංකයොජනන්ති. යදි එවං ෙථං ොමරාගාදීනංකයව 

සංකයොජනභාකවොති ආහ ‘‘සතිපී’’තිආදි. අේකෙසන්ති සංකයොජකනහි අඤ්

කඤසං කිකලසාභිසඞ්ඛාරාදීනං. තප්පච්චයභාකවති කතසං කිකලසෙම්
මවිපාෙවට්ටානං පච්චයභාකව. ඔරම්භාගියුද්ධංභාගියභාකවන සඞ්ගහිතා පරිච්

ඡින්නා ඔර…කප.… සඞ්ගහිතා, කතහි ොමරාගාදීහි විකසසපච්චයභූකතහි. 

ොමෙම්මභවාදීනං ොමූපපත්තිභවාදිනිප්ඵාදකනපි නියකමොති ෙත්වා ආහ 

‘‘තංතං…කප.… කහොතී’’ති. කතන සංකයොජනානං භාකව යථාවුත්තනියමානං 

ෙම්මූපපත්තිභවානං භාවං දස්කසත්වා තදභාකව අභාවං දස්කසන්කතො ‘‘න 

චා’’තිආදිමාහ. ෙන්ධනං අකසරිභාවෙරණං අන්දුබන්ධනාදකයො විය. ගන්

ථෙරණං අවච්ඡින්නතාෙරණං. චක්ෙලෙං පාදපුඤ්ෙනරජ්ජුමණ්ඩලං. න 

කචොකදතබ්ෙන්ති පඤ්ඤාචක්ඛුනා පචුරජනස්ස පස්සිතුං අසක්කුකණය්යත්තා 
යථාවුත්තවිකසසස්ස සද්කධය්යතං ආහ. තිවිකධො හි අත්කථො කෙොචි පච්චක්ඛසිද්
කධො කයො රූපාදිධම්මානං පච්චත්තකවදනීකයො අනිද්දිසිතබ්බාොකරො, සබ්බධම්
මානං සභාවලක්ඛණන්ති වුත්තං කහොති. කෙොචි අනුමානසිද්කධො කයො ඝටාදීසු 

පටාදීසු ච පසිද්කධන පච්චයායත්තභාකවන ඝටපට-සද්දාදීනං අනිච්
චතාදිආොකරො, කෙොචි ඔෙප්පනසිද්කධො කයො පචුරජනස්ස අච්චන්තමදිට්කඨො 
සද්ධාවිසකයො සග්ගනිබ්බානාදි. තත්ථ යස්ස සත්ථුකනො වචනං පච්චක්ඛසිද්කධ 

අනුමානසිද්කධ ච අත්කථ න විසංවාකදති අවිපරීතප්පවත්තියා, තස්ස වචකනන 

සද්කධය්යත්ථසිද්ධීති තථාරූකපො ච භගවාති ‘‘ධම්මානං සභාව…කප.… න 

කචොකදතබ්ෙ’’න්ති වුත්තං. එස නකයො ඉකතො පකරසුපි එවරූකපසු. 

26-37. යථා සරකභහි අතික්ෙමිතබ්බා පබ්බතරාජි සරභනියා, එවං ඔඝනියාති 

සද්දසිද්ධීති ආහ ‘‘කතනා’’තිආදි. 
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50-54. විපරිකයසග්ගාකහො පරාමසනන්ති ‘‘පරකතො’’ති එත්ථ න ධම්
මසභාවකතො අඤඤ්ථාමත්තං පරන්ති අධිප්කපතං, අථ කඛො තබ්බිපරියාකයොති 

ආහ ‘‘පරකතොති නිච්චාදිකතො’’ති. 

55-68. යදි සභාවකතො අවිජ්ජමානං, ෙථමාරම්මණභාකවොති ආහ ‘‘විචිත්

තසේොය සේඤිත’’න්ති, පරිෙප්පනාමත්තසිද්ධන්ති අත්කථො. දුවිඤ්

කඤය්යනානත්තතාය නිරන්තරභාවූපගමනං සංසට්ඨභාකවොති ‘‘සුවිේ

කෙය්යනානත්තත්තා න සංසට්ඨතා’’ති වුත්තං. කතසං අරූපක්ඛන්ධානං. 

ඉතකරහි රූපනිබ්බාකනහි. කිං පන ොරණං සමානුප්පාදනිකරොධානං 

එෙෙලාපභූතානං අරූපධම්මානකමව අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසට්ඨතා වුච්චති, න 

පන තථාභූතානම්පි රූපධම්මානන්ති ආහ ‘‘එස හි කතසං සභාකවො’’ති. කතන 

යදිපි කෙචි අරූපධම්මා විසුං ආරම්මණං කහොන්ති, දන්ධප්පවත්තිෙත්තා පන 

රූපධම්මානංකයව සුවිඤ්කඤය්යනානත්තං, න අරූපධම්මානන්ති කතසං සංසට්
ඨභාකවො තදභාකවො ච ඉතකරසං සභාවසිද්කධොති දස්කසති. සමූහඝනතාය වා දුබ්
බිභාගතරත්තා නත්ථි අරූපධම්මානං විසුං ආරම්මණභාකවොති දුවිඤ්

කඤය්යනානත්තත්තා කතසංකයව සංසට්ඨතා. අමුේචිත්වා තදධීනවුත්තිතාය 

ගකහතබ්ෙකතො බුද්ධියා. 

83-100. ොමතණ්හා ොකමො උත්තරපදකලොකපන යථා රූපභකවො රූපං. එවං 

කසකසසුපි. ආරම්මණෙරණවකසනාති එකතන ොමරූපාරූපතණ්හානං 
විසයභාකවො යථාක්ෙමං ොමරූපාරූපාවචරතාය ොරණන්ති දස්කසති. අවස්
සඤ්කචතකමවං සම්පටිච්ඡිතබ්බං, අඤඤ්ථා ොමාවචරාදිභාකවො අපරිපුණ්
ණවිසකයො සියා. යදි හි ආලම්බිතබ්බධම්මවකසන භූමිපරිච්කෙකදො, එවං සති 

අනාරම්මණානං සඞ්ගකහො න සියා. අථ විපාෙදානවකසන, එවම්පි අවිපාොනං 

සඞ්ගකහො න සියා, තස්මා ආරම්මණෙරණවකසන පරියාපන්නානං භූමිපරිච්
කෙකදො ොතබ්කබො. එවඤ්හි සති ොමාවචරාදිභාකවො පරිපුණ්ණවිසකයො සියා. 

කතකනවාහ ‘‘එවේහි සතී’’තිආදි. අපරියාපන්නානං පන කලොෙකතො උත්තිණ්

ණභාකවන අනුත්තරභූමිතා. අොමාවචරාදිතා නාපජ්ජතීති අබ්යාපිතකදොසං 

පරිහරති, ොමාවචරාදිතා නාපජ්ජතීති අතිබ්යාපිතකදොසං. නනු ච ඉමස්මිං පක්
කඛ ොමතණ්හා ෙතමා, ොමාවචරධම්මාරම්මණා තණ්හා, ොමාවචරධම්මා 
ෙතකම, ොමතණ්හාවිසයාති ඉතරීතරනිස්සයතා කදොකසොති? න, 

අවීචිආදිඑොදකසොොසනින්නතාය කිඤ්චි තණ්හං ොමතණ්හාභාකවන ගකහත්
වා තංසභාවාය විසයභාකවන ොමාවචරධම්මානං උපලක්කඛතබ්බත්තා. 

ඉදානි යථාවුත්තමත්ථං පාකඨන සමත්කථන්කතො ‘‘නික්කෙපෙණ්

කඩපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ හි ොමතණ්හාය ආලම්බිතබ්බත්තා ොමධාතුපරියාපන්
නධම්මා ච ොමභවසඞ්ඛාකත ොකම ඔගාළ්හා හුත්වා චරන්ති, නාඤ්ඤත්ථාති 
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එත්ථාවචරාති වුත්තන්ති. විකසසත්ථිනා විකසකසො අනුපයුජ්ජතීති ඉමමත්ථං දස්

කසන්කතො ආහ ‘‘කලොෙස්ස වකසන පරියාපන්නනිච්ෙයකතො’’ති. කතන 

කලොකියධම්කමසු පරියාපන්න-සද්දස්ස නිරුළ්හතං දස්කසති භගවකතො තදුච්
චාරණානන්තරං විකනය්යානං තදත්ථපටිපත්තිකතො. පරිච්කෙදොකපක්ඛා පරිච්

ඡින්නතාති ‘‘පරිච්කෙදොරිොය තණ්හායා’’ති වුත්තං. සා හි ධම්මානං 

ොමාවචරාදිභාවං පරිච්ඡින්දති. පරි-සද්කදො කචත්ථ ‘‘උපාදින්නා’’තිආදීසු උප-

සද්කදො විය සසාධනං කිරියං දීකපතීති අයමත්කථො වුත්කතොති දට්ඨබ්බං. 

නිය්යානෙරණසීලා නිය්යානිො යථා ‘‘අපූපභක්ඛනසීකලො ආපූපිකෙො’’ති, 

නිය්යානසීලා එව වා. රාගකදොසකමොහාව ගහිතාති ඤායති, ඉතරථා පහාකනෙට්

ඨතාවචනං නිප්පකයොජනං සියා. ‘‘රකණොහතා න කජොතන්ති, චන්දසූරියා 

සතාරො’’තිආදීසු රණ-සද්දස්ස කරණුපරියායතා දට්ඨබ්බා. සම්පහාරපරියායත්
තා යුද්ධ-සද්දස්ස සම්පහාකරො ච පහරිතබ්බාධාකරොති අකුසලකසනාව 

‘‘සරණා’’ති වුත්තා. දුක්ොදීනන්ති ඵලභූතානං දුක්ඛවිඝාතඋපායාසපරිළාහානං 

සභාගභූතාය ච මිච්ොපටිපදාය. තන්නිබ්ෙත්තෙසභාවානං අකුසලානන්ති 

එකතන සබ්කබසම්පි අකුසලානං සරණතං දස්කසති. 

අභිධම්මදුෙමාතිොපදවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සුත්තන්තිෙදුෙමාතිොපදවණ්ණනා 

101-108. විජ්ජාසභාගතාය, න සඞ්ෙප්පාදකයො විය විජ්ජාය 

උපොරෙභාවකතො. ‘‘අකභජ්ජං…කප.… රුහතී’’ති උභයම්පි අනවකසසප්
පහානකමව සන්ධාය වුත්තං. කිඤ්චාපි හි කහට්ඨිමමග්කගහිපි පහීයමානා 
කිකලසා කතන කතන ඔධිනා අනවකසසකමව පහීයන්ති, කය පන අවසිට්ඨා භින්
දිතබ්බා, කත කලොභාදිකිකලසභාවසාමඤ්ඤකතො පුන විරුළහ්ා විය කහොන්ති. 

අරහත්තමග්කග පන උප්පන්කන න එවං අවසිට්ඨාභාවකතො. තදුපචාකරන නිස්

සයකවොහාකරන. කුසකලහි තාකපතබ්බාති වා තපනියා, තදඞ්ගාදිවකසන බාධිතබ්

බා පහාතබ්බාති අත්කථො. සමානත්ථානි අධිවචනාදීනං සඞ්ඛාදිභාවකතො. ‘‘සබ්

කබව ධම්මා අධිවචනපථා’’තිආදිනා අධිවචනාදීනං විසයභාකව න කෙොචි ධම්
කමො වජ්ජිකතො, වචනභාකවො එව ච අධිවචනාදීනං වක්ඛමාකනන නකයන යුජ්

ජතීති අධිප්පාකයනාහ ‘‘සබ්ෙේච වචනං අධවචනාදිභාවං භජතී’’ති. 

109-118. අඤඤ්ං අනකපක්ඛිත්වා සයකමව අත්තකනො නාමෙරණසභාකවො 
නාමෙරණට්කඨොති, කතන අරූපධම්මානං විය ඔපපාතිෙනාමතාය පථවීආදීනම්

පි නාමභාකවො සියාති ආසඞ්ොය නිවත්තනත්ථං ‘‘නාමන්තරානාපජ්ජනකතො’’ති 

ආහ. න හි විනා පථවීආදිනාකමනපි රූපධම්මා විය කෙසාදිනාකමහි විනා 
කවදනාදිනාකමහි අඤ්කඤන නාකමන අරූපධම්මා පිණ්ඩාොරකතො කවොහරීයන්
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තීති. යං පන පරස්ස නාමං ෙකරොති, තස්ස අඤ්ඤාකපක්ඛං නාමෙරණන්ති 

නාමෙරණසභාවතා නත්ථීති සාමඤ්ඤනාමාදිෙරණානං නාමභාකවො නාපජ්ජති. 

යස්ස චඤ්කඤහි නාමං ෙරීයති, තස්ස නාමෙරණසභාවතාය අභාකවොකයවාති 

නත්ථි නාමභාකවො. කය පන අනාපන්නනාමන්තරා සභාවසිද්ධනාමා ච, කත 

කවදනාදකයොව නාමං නාමාති දස්කසන්කතො ‘‘අත්තනාවා’’තිආදිමාහ. ඵස්සාදීනං 

ආරම්මණාභිමුඛතා තං අග්ගකහත්වා අප්පවත්තිකයවාති දස්කසතුං 

‘‘අවිනාභාවකතො’’ති වුත්තං. අධවචනසම්ඵස්කසො මකනොසම්ඵස්කසො, කසො 
නාමමන්තකරන ගකහතුං අසක්කුකණය්යතාය පාෙකටොති නිදස්සනභාකවන වුත්

කතො. රුප්පනසභාකවනාති නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං. පොසෙපොසිතබ්
බභාකවනපි හි විනාපි නාකමන රූපධම්මා පාෙටා කහොන්තීති. අථ වා 
පොසෙපොසිතබ්බභාකවො විසයිවිසයභාකවො චක්ඛුරූපාදීනං සභාකවො, කසො රුප්
පනසභාකව සාමඤ්කඤ අන්කතොගකධොති දට්ඨබ්බං. 

119-123. ඉකතො පුබ්කෙ පරිෙම්මන්තිආදිනා සමාපත්තිවුට්ඨානකුසලතා විය 

සමාපත්තිකුසලතාපි ඣානලාභීනංකයව කහොතීති වුත්තං විය දිසස්ති. 

‘‘ඉතකරසම්පි අනුස්සවවකසන සමාපත්තීනං අප්පනාපරිච්කෙදපඤ්ඤා ලබ්

භතී’’ති වදන්ති. ‘‘එවං සීලවිකසොධනාදිනා සමාපත්තිං අප්කපතීති ජානනෙපඤ්

ඤා සහ පරිෙම්කමන අප්පනාපරිච්කෙදජානනෙපඤ්ඤා’’ති කෙචි. වුට්ඨාකන 

කුසලභාකවො වුට්ඨානවසිතා. පුබ්කෙති සමාපජ්ජනකතො පුබ්කබ. 

124-134. කසොභකන රකතො සුරකතො, තස්ස භාකවො කසොරච්චන්ති ආහ 

‘‘කසොභනෙම්මරතතා’’ති. සුට්ඨු වා ඔරකතො විරකතො කසොරකතො, තස්ස භාකවො 

කසොරච්චන්ති. අයං පනත්කථො අට්ඨෙථායං වුත්කතො එව. අප්පටිසඞ්ොනං 

කමොකහො. කුසලභාවනා කබොධිපක්ඛියධම්මානං වඩ්ඪනා. සෙේාණං උපලක්

ඛණං. සවිග්ගහං සබිම්බෙං. උපලක්කෙතබ්ොොරං ධම්මජාතං, ආරම්මණං වා. 

අවික්කෙකපොති චිත්තවික්කඛපපටිපක්කඛො. උජුවිපච්චනීෙතාය හි පහානවුට්
ඨාකනන ච අවික්කඛකපො වික්කඛපං පටික්ඛිපති, පවත්තිතුං න කදතීති. 

135-142. ොරණසීලං කලොකියං. ඵලසීලං කලොකුත්තරං කතන සිජ්ඣතීති 

ෙත්වා, කලොකියස්සපි වා සීලස්ස ොරණඵලභාකවො පුබ්බාපරභාකවන දට්ඨබ්

කබො. සම්පන්නසමුදායස්ස පරිපුණ්ණසමූහස්ස. අකුසලා සීලා අකුසලා 

සමාචාරා. සීලසම්පදා සීලසම්පත්ති සීලගුණාති අත්කථො. සකහොත්තප්පං ොණන්
ති ඔත්තප්පස්ස ඤාණප්පධානතං ආහ, න පන ඤාණස්ස ඔත්තප්පසහිතතාමත්

තං. න හි ඔත්තප්පරහිතං ඤාණං අත්ථීති. අධමුත්තතා අභිරතිවකසන නිරාසඞ්

ොපවත්ති. නිස්සටතා විසංයුත්තතා. එත්ථ ච අධිමුත්තතානිස්සටතාවචකනහි 

තදුභයපරියායා ද්කව විමුත්තිකයො එෙකසසනකයන ඉධ ‘‘විමුත්තී’’ති වුත්තාති 

දස්කසති. තථා හි වුත්තං ‘‘චිත්තස්ස ච අධිමුත්ති නිබ්බානඤ්චා’’ති. උප්පජ්ජති 
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පටුන 

එකතනාති උප්පාකදො, න උප්පාකදොති අනුප්පාකදො, තබ්භූකත අනුප්
පාදපරිකයොසාකන විකමොක්ඛන්කත අනුප්පාදස්ස අරියමග්ගස්ස කිකලසානං වා 
අනුප්පජ්ජනස්ස පරිකයොසාකනති ඨානඵකලහි අරියඵලකමව උපලක්ඛීයතීති දට්
ඨබ්බං. 

මාතිොපදවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ොමාවචරකුසලපදභාජනීයවණ්ණනා 

1. අප්කපතුන්ති නිගකමතුං. ‘‘පදභාජනීයං න වුත්ත’’න්ති 

පදභාජනීයාවචකනන අප්පනාවකරොධං සාකධත්වා පදභාජනීයාවචනස්ස ොරණං 

වදන්කතො ‘‘සරූකපනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ‘‘ඵස්කසො කහොතී’’තිආදීසු කහොති-සද්

කදො අත්ථි-සද්කදන අනානත්කථොති අධිප්පාකයන වුත්තං ‘‘දුතිකයන කහොති-සද්

කදනා’’ති. පුබ්කබ අට්ඨෙථාධිප්පාකයන වත්වා යථාවුත්තස්ස පාළිප්පකදසස්ස 

අප්පනාවකරොකධො සමත්ථිකතොති අත්තකනො අධිප්පායං දස්කසන්කතො ‘‘සඞ්

කෙකපනා’’තිආදිමාහ. 

ොතුං ඉච්ඡිකතොති ලක්ඛණස්ස පුච්ොවිසයතං දස්කසතුං වුත්තං. කයන 

කෙනචීති දස්සනාදිවිකසසයුත්කතන, ඉතකරන වා. අවත්ථාවිකසකසො හි ඤාණස්

ස දස්සනතුලනතීරණානි. ‘‘අදිට්ඨත’’න්තිආදීසු ආහාති කයොකජතබ්බං, සබ්බත්

ථ ච ලක්ඛණස්සාති. තඤ්කහත්ථ අධිෙතන්ති. අදිට්ඨං කජොතීයති එතායාති 

එකතන දිට්ඨං සංසන්දති එතායාති දිට්ඨසංසන්දනා. විමතිං ඡින්දති එතායාති 

විමතිච්කෙදනාති එතාසම්පි සද්දත්කථො නයකතො දස්සිකතො, අත්ථකතො පන සබ්
බාපි තථාපවත්තං වචනං, තදුප්පාදකෙො වා චිත්තුප්පාකදොති කවදිතබ්බං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤකතො පභිජ්ජතීති පකභකදො, විකසකසො, කතන පකභකදන. ධම්

මානං කදසනන්ති කිඤ්චාපි සමයභූමිජාතිආරම්මණසභාවාදිවකසන අනවකසසප්
පකභදපරිග්ගහකතො නිද්කදසකදසනාව වත්තුං යුත්තා, තථාපි 

කුසලාදිමාතිොපදසඞ්ගහිතවිකසකසොකයව ඉධ පකභකදොති අධිප්කපකතොති වුත්තං 

‘‘පකභද…කප.… කදසනං ආහා’’ති. කතකනවාහ අට්ඨෙථායං ‘‘කුසල…කප.… 

දීකපත්වාති ඵස්කසො කහොති…කප.… අවික්කඛකපො කහොතී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. ධම්

මුද්කදසවාර ඵස්සපඤ්චමෙරාසිවණ්ණනා). ‘‘ඵස්කසො ඵුසනා’’තිආදිනා ච 

පකභදවන්කතොව සාතිසයං නිද්දිට්ඨා, න පන මාතිොයං වුත්තප්පකභකදොති 

පකභදවන්තදස්සනං නිද්කදකසො. ඉදං වුත්තං කහොතීතිආදිනා ‘‘පකභකද…කප.… 

දස්සනත්ථ’’න්ති ඉමස්ස වාක්යස්ස පිණ්ඩත්ථමාහ. යදි ධම්මා එව පුච්ඡිතබ්බා 

විස්සජ්කජතබ්බා ච, ෙස්මා කුසලාති පකභදවචනන්ති ආහ ‘‘කත පනා’’තිආදි. න 

හි පකභකදහි විනා පකභදවන්කතො අත්ථීති. ‘‘ඉකම ධම්මා කුසලා’’ති එකතන 

‘‘ඵස්කසො කහොතී’’ති, ‘‘ඵස්කසො ඵුසනා’’ති ච ආදිනා උද්දිට්ඨනිද්දිට්ඨානං ධම්
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මානං කුසලභාකවො විස්සජ්ජිකතො කහොතීති ඉමිනා අධිප්පාකයන ‘‘ඉකම ධම්මා 

කුසලාති විස්සජ්ජකනපී’’ති ආහ. ඉමස්මේහීති හි-සද්කදො ොරණත්කථො. කතන 

යස්මා ධම්මාව කදකසතබ්බා, කත ච කුසලා…කප.… කභදා කදකසතබ්බා, තස්

මාති එවං වා කයොජනා. ධම්මානකමවාති අවධාරණඵලං දස්කසති 

‘‘අකවොහාරකදසනාකතො’’ති. අත්ථානේචාති ච-සද්කදන ‘‘ඵස්කසො ඵුසනා’’ති 

එවමාදිසභාවනිරුත්තිං යථාවුත්තධම්මාදිඤාණඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. ‘‘ඉති එවං 

අයං පවත්කතතබ්කබො නිවත්කතතබ්කබො චා’’ති තථා තථා විකධතබ්බභාකවො 

ඉතිෙත්තබ්බතා, තාය යුත්කතො ඉති…කප.… යුත්කතො, තස්ස විකධතබ්බස්සාති 

අත්කථො, විකසසනත්තා පකභදස්සාති අධිප්පාකයො. 

ඉතිෙත්තබ්බතායුත්තස්ස විකසසිතබ්බත්තා උද්කදකසො ධම්මප්පධාකනො, 

තස්මා තත්ථ ධම්මස්ස විකසසිතබ්බත්තා ‘‘කුසලා ධම්මා’’ති අයං පදානුක්

ෙකමො ෙකතො. පුච්ො සංසයිතප්පධානා අනිච්ඡිතනිච්ෙයනාය පවත්කතතබ්බත්
තා. කතන සබ්බධම්කමසු සමුග්ඝාටිතවිචිකිච්ොනුසයානම්පි පුච්ො කදකසතබ්
බපුග්ගලගතසංසයාපත්තිං අත්තනි ආකරොකපත්වා සංසයාපන්කනහි විය පවත්
තීයතීති දස්කසති. ොමාවචරාදිකභකදො විය කුසලාදිභාකවන කුසලාදිකභකදො ධම්

මභාකවන නියකතොති ධම්මාති වුත්කත නිච්ෙයාභාවකතො ‘‘කුසලා නු කඛො 

අකුසලා නු කඛො’’තිආදිනා සංසකයො කහොතීති ආහ ‘‘කුසලාදිකභකදො පන 

සංසයිකතො’’ති. ධම්මභාකවො පන කුසලාදීසු එෙන්තිෙත්තා නිච්ඡිකතොකයවාති 

වුත්තං ‘‘න ච ධම්මභාකවො සංසයිකතො’’ති. කතන සංසයිකතො නිච්කෙතබ්
බභාකවන පධාකනො එත්ථ කුසලභාකවො, න තථා ධම්මභාකවොති ධම්මා කුසලාති 

වුත්තන්ති දස්කසති. 

චිත්තුප්පාදසමකයති චිත්තස්ස උප්පජ්ජනසමකය. ‘‘අථ විජ්ජමාකන’’ති එත්

ථ අථ-සද්දස්ස අත්ථමාහ ‘‘පච්ො’’ති. කභොජනගමනාදීහි සමකයෙකදසනානත්

තං දස්කසත්වා අවකසසනානත්තං දස්කසතුං ‘‘සමවායාදී’’ති වුත්තං. විකසසිතාති 

එකතන ‘‘නියමිතා’’ති පදස්ස අත්ථං විවරති, තස්මා යථාවුත්තචිත්තවිකසසිතබ්

බකතො සමයකතොති අත්කථො. යථාධප්කපතානන්ති ොමාවචරාදිවිකසසයුත්තානං. 

‘‘තස්මිං සමකය’’ති චිත්තුප්පත්තියා විකසසිතබ්කබොපි සමකයො කයන චිත්කතන 

උප්පජ්ජමාකනන විකසසීයති, තස්කසව චිත්තස්ස ‘‘යස්මිං සමකය’’ති එත්ථ සයං 

විකසසනභාවං ආපජ්ජති. තථා ‘‘තස්මිං සමකය’’ති එත්ථ විකසසනභූතං චිත්තං 

අත්තනා විකසසිතබ්බසමයස්ස උපොරත්ථං ‘‘යස්මිං සමකය…කප.… චිත්

ත’’න්ති විකසසිතබ්බභාවං ආපජ්ජති. උපොකරොති ච අඤ්ඤමඤ්ඤං අවච්
කෙදොවච්ඡින්දිතබ්බභාකවොති දට්ඨබ්බං. පුරිමධම්මානං භඞ්ගසමොලං, භඞ්

ගානන්තරකමව වා පච්ඡිමධම්මානං උප්පත්ති පුරිමපච්ඡිමානං නිරන්තරතා 
කෙනචි අනන්තරිතතා. යාය භාවපක්ඛස්ස බලවභාකවන පටිච්ොදිකතො විය හුත්
වා අභාවපක්කඛො න පඤඤ්ායතීති තකදකවතන්ති ගහණවකසන පචුරජකනො 
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විපරිකයසිකතො, කසොයමත්කථො අලාතචක්කෙන සුපාෙකටො කහොති. කතකනවාහ 

‘‘එකීභූතානමවා’’ති. එෙසමූහවකසන එකීභූතානමිව පවත්ති සමූහඝනතා, දුබ්

බිඤ්කඤය්යකිච්චකභදවකසන එකීභූතානමිව පවත්ති කිච්චඝනතාති කයොජනා. 
එත්ථ ච පච්චයපච්චයුප්පන්නභාකවන පවත්තමානානං අකනකෙසං ධම්මානං 
ොලසභාවබ්යාපාරාරම්මකණහි දුබ්බිඤ්කඤය්යකභදතාය එකීභූතානමිව 

ගකහතබ්බතා යථාක්ෙමං සන්තතිඝනතාදකයොති දට්ඨබ්බං. 

සහොරීොරණසන්නිජ්ඣං සකමතීති සමකයො, සමකවතීති අත්කථොති සමය-

සද්දස්ස සමවායත්ථතං දස්කසන්කතො ‘‘පච්චයසාමග්ගි’’න්ති ආහ. සකමති 

සමාගච්ෙති එත්ථ මග්ගබ්රහ්මචරියං තදාධාරපුග්ගකලහීති සමකයො, ඛකණො. 
සකමන්ති එත්ථ, එකතන වා, සමාගච්ෙන්ති ධම්මා සහජාතධම්කමහි උප්පාදාදීහි 

වාති සමකයො, ොකලො. ධම්මප්පවත්තිමත්තතාය අත්ථකතො අභූකතොපි හි ොකලො 
ධම්මප්පවත්තියා අධිෙරණං ෙරණං විය ච පරිෙප්පනාමත්තසිද්කධන රූකපන 

කවොහරීයතීති. සමං, සහ වා අවයවානං අයනං පවත්ති අවට්ඨානන්ති සමකයො, 

සමූකහො යථා ‘‘සමුදාකයො’’ති. අවයවසහාවට්ඨානකමව හි සමූකහො. පච්චයන්

තරසමාගකම එති ඵලං එතස්මා උප්පජ්ජති පවත්තති චාති සමකයො, කහතු යථා 

‘‘සමුදකයො’’ති. සකමති සම්බන්කධො එති සවිසකය පවත්තති, සම්බන්ධා වා අයන්

ති එකතනාති සමකයො, දිට්ඨි. දිට්ඨිසංකයොජකනන හි සත්තා අතිවිය බජ්ඣන්තීති. 

සමයනං සඞ්ගති සකමොධානන්ති සමකයො, පටිලාකභො. සමස්ස නිකරොධස්ස යානං, 

සම්මා වා යානං අපගකමො අප්පවත්තීති සමකයො, පහානං. අභිමුඛභාකවන සම්මා 

එතබ්කබො අභිසකමතබ්කබො අධිගන්තබ්කබොති අවිපරීකතො සභාකවො අභිසමකයො. 

අභිමුඛභාකවන සම්මා වා එති ගච්ෙති බුජ්ඣතීති අභිසමකයො, අවිරාකධත්වා ධම්
මානං අවිපරීතසභාවාවකබොකධො. එත්ථ ච උපසග්ගානං කජොතෙමත්තත්තා තස්

ස තස්ස අත්ථස්ස වාචකෙො සමය-සද්කදො එවාති සඋපසග්කගොපි වුත්කතො. 

තාකනවාති පීළනාදීකනව. විප්ඵාරිෙතා කසරිභාකවන කිරියාසු උස්සාහනපරිනිප්
ඵන්කනො. 

කෙසුචීති අකුසලවිපාොදීසු. ඛණස්ස අසම්භකවො කතන විනාභාකවොති ආහ 

‘‘නනූ’’තිආදි. ධම්කමකනවාති විකසසන්තරරහිකතන. තංකයව හි අවධාරකණන 

නිවත්තිතං විකසසං දස්කසති ‘‘න තස්ස පවත්තිත්ථා’’තිආදිනා. යථා වා තථා 

වාති ොකලන කලොකෙො පවත්තති නිවත්තතීති වා ොකලො නාම භාකවො වත්
තනලක්ඛකණො භාවානං පවත්තිඔොසදායකෙොති වා කයන කතන පොකරන. 

ඉධ උත්තමකහතුකනො සම්භකවො එව නත්ථීති කහතුකහතුසාධාරණකහතූකයව 

පටිකසකධති. තප්පච්චයතං අකනෙපච්චයතං. 

පෙතිස්සරවාදග්ගහණං නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං. 

පජාපතිපුරිසොලවාදාදකයොපි ‘‘එෙොරණවාකදො’’ති. වා-සද්කදන වා කතසම්පි 
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පටුන 

සඞ්ගකහො දට්ඨබ්කබො. අවයව…කප.… දාකයො වුත්කතො අවයවධම්කමන 

සමුදායස්ස අපදිසිතබ්බත්තා, යථා ‘‘සමං චුණ්ණං, අලඞ්ෙකතො කදවදත්කතො’’ති 

ච. අනිප්ඵාදනං නිප්ඵාදනාභාකවො අකහතුභාකවො. නිප්ඵාකදතුං අසමත්ථස්ස පන 

පච්චයන්තරානං සහස්කසපි සමාගකත නත්කථව සමත්ථතාති ආහ ‘‘නිප්

ඵාදනසමත්ථස්සා’’ති. එත්ථ ච සහොරීොරණායත්තා ඵලුප්පාදනා පච්චයධම්
මානං අඤ්ඤමඤ්ඤාකපක්ඛාති වුත්තාති අකපක්ඛා වියාති අකපක්ඛා දට්ඨබ්බා. 

නිබ්යාපාකරසු අබ්යාවකටසු. එකෙෙස්මන්ති අට්ඨෙථායං ආකමඩිතවචනස්
ස ලුත්තනිද්දිට්ඨතං දස්කසති. සති ච ආකමඩිකත සිද්කධො බහුභාකවොති. අන්
ධසතං පස්සතීති ච පච්චත්තවචනං නිද්ධාරකණ භුම්මවකසන පරිණාකමත්වා 

‘‘අන්ධසකත’’ති ආහ. තථා එකෙෙස්මින්ති ඉමිනා විසුං අසමත්ථතා කජොතිතාති 

අන්ධසතං පස්සතීති සමුදිතං පස්සතීති අත්ථකතො අයමත්කථො ආපන්කනොති ආහ 

‘‘අන්ධසතං සහිතං පස්සතීති අධප්පාකයො’’ති. අේෙථාති යථාරුතවකසන අත්

කථ ගය්හමාකන. යස්මා අසා…කප.… සිද්කධො සිවිකුබ්බහනාදීසු, තස්මා 
නායමත්කථො සාකධතබ්කබො. ඉදානි තස්සත්ථස්ස සුපාෙටභාකවන අසාකධතබ්

බතං දස්කසන්කතො ‘‘විසු’’න්තිආදිමාහ. 

එකතනුපාකයනාති කයොයං ඛණසඞ්ඛාකතො සමකයො කුසලුප්පත්තියා දුල්

ලභභාවං දීකපති. අත්තකනො දුල්ලභතායාති එත්ථ ඛණත්කථො වා සමය-සද්කදො 
ඛණසඞ්ඛාකතො සමකයොති අත්කථො වුත්කතො. එකතන උපායභූකතන නයභූකතන. 

කයොජනා ොතබ්ොති එත්ථායං කයොජනා – සමවාය…කප.… වුත්තිං දීකපති සයං 

පච්චයසාමග්ගිභාවකතො, සමවායත්කථො වා සමය-සද්කදො සමවායසඞ්ඛාකතො 
සමකයො. කසො යාය පච්චයසාමග්ගියා සතීති ඉමස්ස අත්ථස්ස පොසනවකසන 

ධම්මානං අකනෙකහතුකතො වුත්තිං දීකපති. ොල…කප.… පරිත්තතං දීකපති අත්

තකනො අතිපරිත්තතාය. සමූහ…කප.… සහුප්පත්තිං දීකපති සයං ධම්මානං 

සමුදායභාවකතො. කහතු…කප.… වුත්තිතං දීකපති සති එව අත්තනි අත්තකනො 
ඵලානං සම්භවකතොති. අත්ථපක්කඛ ච සද්දපක්කඛ ච යස්මිං අතිපරිත්කත ොකල 

යස්මිං ධම්මසමුදාකය යම්හි කහතුම්හි සතීති එතස්ස අත්ථස්ස ඤාපනවකසන 

තදාධාරාය තදධීනාය ච කුසලධම්මප්පවත්තියා දුප්පටිවිජ්ඣතං අකනකෙසං 

සහුප්පත්තිං පරාධීනප්පත්තිඤ්ච දීකපතීති. 

දළ්හධම්මා ධනුග්ගහාති දළ්හධනුකනො ඉස්සාසා. දළ්හධනු නාම ද්විසහස්

සථාමං වුච්චති. ද්විසහස්සථාමන්ති ච යස්ස ආකරොපිතස්ස ජියාබද්කධො 
කලොහසීසාදීනං භාකරො දණ්කඩ ගකහත්වා යාව ෙණ්ඩප්පමාණා උක්ඛිත්තස්ස 

පථවිකතො මුච්චති. සික්ඛිතාති දසද්වාදසවස්සානි ආචරියකුකල උග්ගහිතසිප්පා. 

ෙතහත්ථාති ධනුස්මිං චිණ්ණවසීභාවා. කෙොචි සිප්පකමව උග්ගණ්හාති, ෙතහත්

කථො න කහොති, ඉකම පන න තථාති දසක්සති. ෙතුපාසනාති රාජකුලාදීසු දස්
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පටුන 

සිතසිප්පා. චතුද්දිසා ඨිතා අස්සූති එෙස්මිංකයව පකදකස ථම්භං වා රුක්ඛං වා යං 

කිඤ්චි එෙංකයව නිස්සාය චතුද්දිසාභිමුඛා ඨිතා සියුන්ති අත්කථො. එවං වුත්

තජවනපුරිසස්සාති න එවරූකපො පුරිකසො කෙොචි භූතපුබ්කබො අඤ්ඤත්ර 

කබොධිසත්කතන. කසො හි ජවනහංසොකල එවරූපමොසි. සුත්කත පන 

අභූතපරිෙප්පනවකසන උපමාමත්තං ආහටං. තප්පරභාවාති තප්පරභාවකතො 
කහතුසඞ්ඛාතස්ස සමයස්ස පරායත්තවුත්තිදීපකන එෙන්තබ්යාවටසභාවකතොති 

අත්කථො. කය පන ‘‘තප්පරභාකවො’’ති පඨන්ති, කතසං පච්චයායත්තවුත්
තිදීපනකතො තප්පරභාකවො කහතුසඞ්ඛාතස්ස සමයස්ස, තස්මා තස්ස පරායත්
තවුත්තිදීපනතා වුත්තාති කයොජනා. සමුදායායත්තතාදීපකන තප්පකරො, 

තකදෙකදසායත්තතාදීපකන තප්පකරො න කහොතීති ආහ ‘‘අතප්පරභාවකතො’’ති. 

නනු ච තං තං උපාදාය පඤඤ්ත්කතො ොකලො කවොහාරමත්තකෙො, කසො ෙථං 

ආධාකරො තත්ථ වුත්තධම්මානන්ති ආහ ‘‘ොකලොපි හී’’තිආදි. යදි කිරියාය 

කිරියන්තරලක්ඛණං භාකවනභාවලක්ඛණං, ො පකනත්ථ ලක්ඛණකිරියාති 

ආහ ‘‘ඉහාපී’’තිආදි. ලක්ෙණභූතභාවයුත්කතොති ඉති-සද්කදො කහතුඅත්කථො. ඉදං 

වුත්තං කහොති – යස්මා සත්තාසඞ්ඛාතාය ලක්ඛණකිරියාය යුත්කතො සමකයො, තස්
මා තත්ථ භූමිනිද්කදකසොති. 

උද්දානකතොති යදි සඞ්කඛපකතොති අත්කථො. නනු ච අවසිට්ඨකිකලසාදකයො 
විය කිකලසොකමොපි අස්සාකදතබ්බතාය වත්ථුොකම සමවරුද්කධො ඤාණං විය 

කඤය්කයති සඞ්කඛපකතො එකෙොකයව ොකමො සියාති අනුකයොගං සන්ධායාහ 

‘‘කිකලසොකමො’’තිආදි. සහිතස්සාති විසයවිසයිභාකවන අවට්ඨිතස්ස. ‘‘උද්

දානකතො ද්කව ොමා’’ති කිඤ්චාපි සබ්කබ ොමා උද්දිට්ඨා, ‘‘චතුන්නං 

අපායාන’’න්තිආදිනා පන විසයස්ස විකසසිතත්තා ඔරම්භාගියකිකලසභූකතො 

ොමරාකගො ඉධ කිකලසොකමොති ගහිකතොති ‘‘කතනා’’තිආදිමාහ. කචොදකෙො තස්

ස අධිප්පායං අජානන්කතො ‘‘නනු චා’’තිආදිනා අනුයුඤ්ජති. ඉතකරො පන 

‘‘ෙහලකිකලසස්සා’’තිආදිනා අත්තකනො අධිප්පායං විවරති. 

ොමාවචරධම්කමසු විමානෙප්පරුක්ඛාදිප්පොකරසු පරිත්තකුසලාදීසු වා. 

නනු ච ‘‘චතුන්නං අපායාන’’න්ති විසයස්ස විකසසිතත්තා රූපාරූපධාතුග්

ගහණස්ස අසම්භකවොකයවාති? න, ‘‘උද්දානකතො ද්කව ොමා’’ති නිරවකසසකතො 
ොමානං උද්දිට්ඨත්තා. උද්දිට්කඨපි හි ොමසමුදාකය යථා තකදෙකදකසොව ගය්

හති, තං දස්කසතුං ‘‘දුවිකධො’’තිආදිමාහ. ොමරාකගො පඤච්ොමගුණිකෙො රාකගො. 

ොමතණ්හා ොමාවචරධම්මවිසයා තණ්හා. නිකරොධතණ්හා උච්කෙදදිට්

ඨිසහගකතො රාකගො. ඉධාති එොදසවිකධ පකදකස. යදි අනවකසසප්පවත්ති අධිප්

කපතා, ‘‘දුවිකධොකපකසො’’ති න වත්තබ්බං වත්ථුොකමෙකදසස්ස ඉධ අප්පවත්
තනකතොති අනුකයොකගන කයභුය්යභාවකතො අනවකසකසො විය අනවකසකසොති වා 
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අත්කථො ගකහතබ්කබොති දස්කසන්කතො ‘‘වත්ථුොකමොපී’’තිආදිමාහ. 

අනවකසසසදිසතා කචත්ථ සභාවභින්නස්ස ෙසස්චි අනවකසසකතො. එවේච 

ෙත්වාති කිකලසොමවත්ථුොමානං අනවකසසපරිපුණ්ණභාකවන අභිලක්ඛිතත්

තාති අත්කථො. චාසද්දස්ස රස්සත්තං ෙතන්ති ොමාවචරසද්කද කහතුෙත්තුඅත්
කථො අන්කතොනීකතොති දස්කසති. 

විසකයති වත්ථුස්මිං අභිකධය්යත්කථති අත්කථො. නිමත්තවිරකහති එකතන 

රුළ්හීසු කිරියා විභාගෙරණාය, න අත්තකිරියායාති දස්කසති. කුසලභාවන්ති 

ජාතෙබාහිතිෙසුත්තඅභිධම්මපරියාකයන ෙථිතං කුසලත්තං. තස්සාති 

සුඛවිපාෙභාවස්ස. තස්ස පච්චුපට්ඨානතං වත්තුොමතායාති එකතන ‘‘අනවජ්

ජසුඛවිපාෙලක්ඛණ’’න්ති එත්ථ සුඛසද්කදො ඉට්ඨපරියාකයො වුත්කතොති දස්කසති. 

සඤ්ඤාපඤ්ඤාකිච්චං සඤ්ඤාණෙරණපටිවිජ්ඣනානි, තදුභයවිධුරා ආරම්

මණූපලද්ධි ‘‘විජානාතී’’ති ඉමිනා වුච්චතීති ආහ ‘‘සේො…කප.… ගහණ’’න්
ති. නනු ච ඵස්සාදිකිච්චකතොපි විසිට්ඨකිච්චං චිත්තන්ති? සච්චකමතං, කසො පන 

විකසකසො න තථා දුරවකබොකධො, යථා සඤ්ඤාපඤ්ඤාවිඤ්ඤාණානන්ති සඤ්
ඤාපඤ්ඤාකිච්චවිසිට්ඨලක්ඛණතාය විඤ්ඤාණලක්ඛණමාහ. අනන්තරධම්
මානං පගුණබලවභාවස්ස ොරණභාකවන පවත්තමාකනො සන්තානං චිකනොති 

නාම. තථාපවත්ති ච ආකසවනපච්චයභාකවොති ආහ ‘‘ආකසවනපච්චයභාකවන 

චිකනොතී’’ති. 

චිත්තෙතකමවාති අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණෙතකමව. නානත්තාදීනං වවත්

ථානන්ති එත්ථ වවත්ථානං පච්කචෙං කයොකජතබ්බං. වවත්ථානං පරිච්කෙකදො 

අසඞ්ෙරභාකවො. කතන ච ධම්කමො නිච්ඡිකතො නාම කහොතීති ආහ ‘‘නිච්ඡිතතා’’ති. 

ලිඞ්ගනානත්තාදීනීති එත්ථ ඉත්ථිපුරිසසණ්ඨානවකසන ලිඞ්ගනානත්තං. 
කදවමනුස්සතිරච්ොනාදිවකසන ඉත්ථිලිඞ්ගස්ස පුථුත්තං, තථා පුරිසලිඞ්ගස්ස. 

කදවාදිකභකද ඉත්ථිලිඞ්කග පච්කචෙං නානත්තොයතාසඞ්ඛාතස්ස අඤඤ්මඤ්
ඤවිසදිසසභාවස්ස කදසාදිකභදභින්නසස් ච විකසසස්ස වකසන පකභකදො 
කවදිතබ්කබො. තථා පුරිසලිඞ්කග. ලිඞ්ගනිබ්බත්තෙස්ස වා ෙම්මස්ස යථාවුත්
තනානත්තාදිවකසන ලිඞ්ගස්ස නානත්තාදීනි කයොකජතබ්බානි. ලිඞ්ගනානත්

තාදීසු පවත්තත්තා සඤඤ්ාදීනං නානත්තාදීනි. කතකනවාහ ‘‘ෙම්මනානත්

තාදීහි නිබ්බත්තානි හි තානී’’ති. අපදාදිනානාෙරණදස්සකනන ලිඞ්ගනානත්තං 
දස්සිතං. තස්මිඤ්ච දස්සිකත සඤ්ඤානානත්තාදකයො දස්සිතා එවාති ආවත්තති 

භවචක්ෙන්ති දස්කසන්කතො ආහ ‘‘අනාග…කප.… ඝකටන්කතො’’ති. ඉත්ථිලිඞ්
ගපුරිසලිඞ්ගාදි විඤ්ඤාණාධිට්ඨිතස්ස රූපක්ඛන්ධස්ස සන්නිකවසවිකසකසො. 
සඤ්ඤාසීකසන චත්තාකරො ඛන්ධා වුත්තා. කවොහාරවචකනන ච පඤ්චන්නං ඛන්
ධානං කවොහරිතබ්බභාකවන පවත්ති දීපිතා, යා සා තණ්හාදිට්ඨිඅභිනිකවසකහතූති 

ඉමමත්ථං දස්කසන්කතො ‘‘ලිඞ්ගාදි…කප.… කයොසානානී’’ති ආහ. 
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‘‘කය කෙචි, භික්ඛකව, ධම්මා අකුසලා අකුසලභාගියා, සබ්කබකත මකනොපුබ්

බඞ්ගමා’’ති (අ. නි. 1.56-57), ‘‘මකනොපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා’’ති (ධ. ප. 1, 2) ච 

එවමාදිවචනකතො චිත්තකහතුෙං ෙම්මන්ති ආහ ‘‘ෙම්මේහි චිත්තකතො නිබ්ෙත්

ත’’න්ති. යථාසඞ්ඛ්යන්ති ෙම්මකතො ලිඞ්ගං ලිඞ්ගකතො සඤ්ඤාති අත්කථො. න 

පුරිමවිෙප්කප විය ෙම්මකතො ලිඞ්ගසඤ්ඤා ලිඞ්ගකතො ලිඞ්ගසඤ්ඤාති උභයකතො 

උභයප්පවත්තිදස්සනවකසන. ‘‘කභදං ගච්ෙන්ති ඉත්ථායං පුරිකසොති වා’’ති 

කභදස්ස විකසසිතත්තා ඉත්ථාදිභාකවන කවොහරිතබ්බභාකවො ඉධ කභකදොති ‘‘ඉත්

ථිපුරිසාදිකවොහාරං ගච්ෙන්තී’’ති වුත්තං. අද්ධද්වයවකසනාති අතීතපච්චුප්පන්

නද්ධද්වයවකසන. ගුණාභිබ්යාපනං කිත්තීති ආහ ‘‘පත්ථටයසත’’න්ති. ෙම්

මනානාෙරකණන විනා ෙම්මනිබ්බත්තනානාොරණාභාවකතො ‘‘ෙම්

මකජහි…කප.… නානාෙරණ’’න්ති වුත්තං. අවිපච්චකනොොකසො අට්ඨානභූතා, 
ගතිොකලොපි වා. ොමාවචරං අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං රූපධාතුයා චක්ඛුවිඤ්
ඤාණාදිං ජකනත්වා අකනොොසතාය තදාරම්මණං අජකනන්තං එත්ථ නිදස්
කසතබ්බං. එෙච්චචිත්තෙරණස්ස අධිප්කපතත්තා චක්ඛාදිකවෙල්කලන චක්
ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං අජනෙං ෙම්මවිඤ්ඤාණං අවකසසපච්චයවිෙකල අකනොගධං 

දට්ඨබ්බං. තදපි ොලගතිපකයොගාදීති ආදි-සද්කදන සඞ්ගහිතන්ති. එත්ථ ච 

‘‘සහොරීොරණවිෙලං විපාෙස්ස අච්චන්තං ඔොසකමව න ලභති, ඉතරං 

විපාකෙෙකදසස්ස ලද්කධොොසන්ති, ඉදකමකතසං නානත්ත’’න්ති වදන්ති, තං 
විපාෙස්ස ඔොසලාකභ සති සහායොරණවිෙලතාව නත්ථීති අධිප්පාකයන වුත්
තං. 

භවතු තාව භවිත්වා අපගතං භූතාපගතං, අනුභවිත්වා අපගතං පන ෙථන්ති 

ආහ ‘‘අනුභූතභූතා’’තිආදි. කතන අනුභූත-සද්කදන කයො අත්කථො වුච්චති, තස්ස 

භූත-සද්කදොකයව වාචකෙො, න අනු-සද්කදො, අනු-සද්කදො පන කජොතකෙොති දස්
කසති. සාඛාභඞ්ගසදිසා හි නිපාකතොපසග්ගාති. කිරියාවිකසසෙත්තඤ්ච උපසග්
ගානං අකනෙත්ථත්තා ධාතුසද්දානං කතහි වත්තබ්බවිකසසස්ස 

කජොතනභාකවකනව අවච්ඡින්දනන්ති යත්තො ධාතුසද්කදන අභිධාතබ්බා අත්
ථවිකසසා, කතසං යං සාමඤ්ඤං අවිකසකසො, තස්ස විකසකස අවට්ඨාපනං තස්ස 

තස්ස විකසසස්ස කජොතනකමවාති ආහ ‘‘සාමේෙ…කප.… විකසසීයතී’’ති. 

අනුභූත-සද්කදො බහුලං ෙම්මත්කථ එව දිස්සතීති තස්ස ඉධ ෙත්තුඅත්ථවාචිතං 

දස්කසතුං ‘‘අනුභූතසද්කදො චා’’තිආදිමාහ. සතිපි සබ්කබසං චිත්තුප්පාදානං 

සකවදයිතභාවකතො ආරම්මණානුභවකන, සවිපල්ලාකස පන සන්තාකන චිත්
තාභිසඞ්ඛාරවකසන පවත්තිකතො අබ්යාෙකතහි විසිට්කඨො කුසලාකුසලානං 
සාතිසකයො විසයානුභවනාොකරොති අයමත්කථො ඉධාධිප්කපකතොති දස්කසන්කතො 

‘‘වත්තුං අධප්පායවකසනා’’ති ආහ. භූතාපගතභාවාභිධානාධප්පාකයනාති 

කුසලාකුසලස්ස ආෙඩ්ඪනුපායමාහ. 
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පටුන 

උප්පතිතකිච්චනිප්ඵාදනකතො උප්පතිතසදිසත්තා ‘‘උප්පතිත’’න්ති වුත්තං. 

උප්පජ්ජිතුං ආරද්කධොති අනාගතස්සපි තස්කසව උප්පන්න-සද්කදන වුත්තතාය 

ොරණමාහ. එත්ථ ච රජ්ජනාදිවකසන ආරම්මණරසානුභවනං සාතිසයන්ති 

අකුසලඤ්ච කුසලඤ්ච උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධතාසාමඤ්කඤන ‘‘සබ්බසඞ්ඛතං 

භූතාපගත’’න්ති වුත්තං. සම්කමොහවිකනොදනියං පන ‘‘විපාොනුභවනවකසන 

තදාරම්මණං. අවිපක්ෙවිපාෙස්ස සබ්බථා අවිගතත්තා භවිත්වා විගතතාමත්

තවකසනෙම්මඤ්ච භූතාපගත’’න්ති වුත්තං. කතකනව තත්ථ ඔොසෙතුප්පන්
නන්ති විපාෙකමවාහ. ඉධ පන ෙම්මම්පීති. ආරම්මණෙරණවකසන භවති එත්ථ 

කිකලසජාතන්ති භූමීති වුත්තා උපාදානක්ඛන්ධා. අග්ගිආහිකතො වියාති භූමිලද්

ධන්ති වත්තබ්බතාය උපායං දස්කසති. එකතනාති ෙම්මං. එතස්සාති විපාකෙො 
වුත්කතොති දට්ඨබ්බං. 

අවික්ෙම්භිතත්තාති අවිකනොදිතත්තා. සභූමයන්ති සෙභූමියං. විච්ඡින්දිත්

වාති පුන උප්පජ්ජිතුං අදත්වා. ෙණත්තකයෙකදසගතං ෙණත්තයගතන්ති වුත්

තන්ති යථාවුත්තස්ස උදාහරණස්ස උපචාරභාවමාහ. කතන උප්පන්නා ධම්මා 

පච්චුප්පන්නා ධම්මාති ඉදකමත්ථ උදාහරණං යුත්තන්ති දස්කසති. පධාකනනාති 

පධානභාකවන. කදසනාය චිත්තං පුබ්ෙඞ්ගමන්ති කලොකියධම්කම කදකසතබ්කබ 

චිත්තං පුබ්බඞ්ගමං ෙත්වා කදසනා භගවතා උචිතාති දස්කසති. ධම්මසභාවං වා 

සන්ධායාති කලොකියධම්මානං අයං සභාකවො යදිදං කත චිත්තකජට්ඨො චිත්තපුබ්
බඞ්ගමා පවත්තන්තීති දස්කසති. කතන කතසං තථාකදසනාය ොරණමාහ, සබ්

කබ අකුසලා ධම්මා චිත්තවජ්ජාති අත්කථො. කෙචීති පදොරා. ඵස්සාදකයොපීති පි-

සද්කදන රාගාදකයො සම්පිණ්කඩති. ොලකභදාභාකවපි පච්චයභාකවන අකපක්

ඛිකතො ධම්කමො පුරිමනිප්ඵන්කනො විය කවොහරීයතීති ආහ ‘‘පඨමං උප්පන්කනො 

වියා’’ති. අනුපචරිතකමවස්ස පුබ්බඞ්ගමභාවං දස්කසතුං ‘‘අනන්තරපච්

චයමන’’න්තිආදි වුත්තං. ‘‘ඛීණා භවකනත්තී’’තිආදිවචනකතො (දී. නි. 2.155; 

කනත්ති. 114) කනත්තිභූතාය තණ්හාය යුත්තං චිත්තං නායෙන්ති ආහ ‘‘තණ්

හාසම්පයුත්තං වා’’ති. 

‘‘යං තස්මිං සමකය කචතසිෙං සාත’’න්ති නිද්දිට්ඨත්තා කසොමනස්සකවදනා 

සාතසභාවාති ආහ ‘‘සභාවවකසන වුත්ත’’න්ති. නිප්පරියාකයන මධුර-සද්කදො 
රසවිකසසපරියාකයො, ඉට්ඨභාවසාමඤ්කඤන ඉධ උපචාකරන වුත්කතොතිආහ 

‘‘මධුරං වියා’’ති. පරමත්ථකතො තණ්හාවිනිමුත්කතො නන්දිරාකගො නන්

දිරාගභාකවො වා නත්ථීති ‘‘න එත්ථ සම්පකයොගවකසන සහගතභාකවො අත්ථී’’ති, 

‘‘නන්දිරාගසහගතා’’ති ච වුච්චති. කතන විඤ්ඤායති ‘‘සහගතසද්කදො තණ්හාය 

නන්දිරාගභාවං කජොකතතී’’ති. අවත්ථාවිකසසවාචකෙො වා සහ-සද්කදො ‘‘සනිදස්

සනා’’තිආදීසු විය, සබ්බාසුපි අවත්ථාසු නන්දිරාගසභාවාවිජහනදීපනවකසන 

නන්දිරාගභාවං ගතා නන්දිරාගසහගතාති තණ්හා වුත්තා. ගත-සද්දස්ස වා ‘‘දිට්
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ඨිගත’’න්තිආදීසු විය අත්ථන්තරාභාවකතො නන්දිරාගසභාවා තණ්හා ‘‘නන්

දිරාගසහගතා’’ති වුත්තා, නන්දිරාගසභාවාති අත්කථො. ඉධාපීති ඉමිස්සං අට්

ඨෙථායං. ඉමස්මම්පි පකදති ‘‘කසොමනස්සසහගත’’න්ති එතස්මිම්පි පකද. 

අයකමවත්කථොති සංසට්කඨො එව. යථාදස්සිතසංසට්ඨසද්කදොති අත්ථුද්ධාරප්පසඞ්

කගන පාළිකතො අට්ඨෙථාය ආගතසංසට්ඨසද්කදො. සහජාකතති සහජාතත්කථ. 

ොලවිකසසානකපක්කඛො ෙම්මසාධකනො ආභට්ඨ-සද්කදො භාසිතපරියාකයොති 

දස්කසන්කතො ආහ ‘‘අභාසිතබ්ෙතා අනාභට්ඨතා’’ති. පාළියන්ති ඉමිස්සා 

පඨමචිත්තුප්පාදපාළියං. අභාසිතත්තා එවාති අසඞ්ඛාරිෙභාවස්ස අවුත්තත්තා 
එව. ොරණපරියායත්තා වත්ථුසද්දස්ස පච්චයභාවසාමඤ්ඤකතො ද්වාරභූතධම්

මානම්පි සියා වත්ථුපරියාකයොති ආහ ‘‘ද්වාරං වත්ථූති වුත්ත’’න්ති. කතන වත්ථු 

විය වත්ථූති දස්කසති. මකනොද්වාරභූතා ධම්මා කයභුය්කයන හදයවත්ථුනා සහ 

චරන්තීති ද්වාකරන…කප.… හදයවත්ථු වුත්තන්ති ආහ යථා ‘‘කුන්තා පචරන්

තී’’ති. සකිච්චභාකවනාති අත්තකනො කිච්චභාකවන, කිච්චසහිතතාය වා. අේ

ොසාධාරකණොති ස-සද්දස්ස අත්ථමාහ. සකෙො හි රකසො සරකසොති. 

අනන්තරචිත්තකහතුෙත්තා චිත්තස්ස එෙසමුට්ඨානතා වුත්තා, සහජාතචිත්

තඵස්සකහතුෙත්තා කචතසිොනං ද්විසමුට්ඨානතා. ‘‘චිත්තසමුට්ඨානා ධම්මා, 

ඵුට්කඨො භික්ඛකව කවකදති, ඵුට්කඨො සඤ්ජානාති, ඵුට්කඨො කචකතතී’’ති (සං. නි. 

4.93) හි වුත්තං. 

සුඛුමරජාදිරූපන්ති අණුතජ්ජාරිරූපමාහ. පරමාණුරූකප පන වත්තබ්බකමව 

නත්ථි. වත්ථුපරිත්තතායාති එකතන අකනෙෙලාපගතානි බහූනිකයව 

රූපායතනානි සමුදිතානි සංහච්චොරිතාය සිවිකුබ්බහනඤාකයන චක්ඛුවිඤ්
ඤාණස්ස ආරම්මණපච්චකයො, න එෙං ෙතිපයානි වාති දස්කසති. නනු ච එවං 

සන්කත චක්ඛුවිඤ්ඤාණං සමුදායාරම්මණං ආපජ්ජතීති? නාපජ්ජති සමුදායස්
කසව අභාවකතො. න හි පරමත්ථකතො සමුදාකයො නාම කෙොචි අත්ථි. වණ්
ණායතනකමව හි යත්තෙං කයොග්යකදකස අවට්ඨිතං, සති පච්චයන්
තරසමාකයොකග තත්තෙං යථාවුත්කතන ඤාකයන චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්
මණපච්චකයො කහොති අවිෙප්පෙත්තා තසස්. තදභිනිහටං පන මකනොවිඤ්ඤාණං 
අකනෙක්ඛත්තුං උප්පජ්ජමානං පුරිමසිද්ධෙප්පනාවකසන සමූහාොකරන සණ්
ඨානාදිආොකරන ච පවත්තතීති කිං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස එෙං වණ්ණායතනං 

ආරම්මණං, උදාහු අකනොනීති න කචොකදතබ්බකමතං. න හි පච්චක්ඛවිසකය 

යුත්තිමග්ගනා යුත්තා. කිඤ්ච භිය්කයො අච්ෙරාසඞ්ඝාතක්ඛකණන 

අකනෙකෙොටිසඞ්ඛාය චිත්තුප්පත්තියා පවත්තනකතො චිත්තස්ස ලහුපරිවත්
තිතාය සමාකනපි ඝටසරාවාදිවණ්ණානං කයොග්යකදසාවට්ඨාකන 

පුරිමමනසිොරානුරූපං ‘‘ඝකටො’’ති වා ‘‘සරාකවො’’ති වා පඨමං තාව එකෙො 
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මකනොවිඤ්ඤාණසන්තාකනන පරිච්ඡිජ්ජති, පච්ො ඉතකරො චක්ඛුවිඤ්
ඤාණවීථියා බ්යවහිකතනාති අවිකසසවිදුතාය පන ඝටසරාවාදිබුද්ධියා 
අකභදාපත්තිපරිෙප්පනාති. ඊදිසීකපත්ථ කචොදනා අකචොදනාති දට්ඨබ්බා. 

ෙණපරිත්තතායාති පබන්ධක්ඛණස්ස ඉත්තරතාය. පබන්ධවකසන හි පච්කචෙං 
රූපාරූපධම්මා විකරොධිඅවිකරොධිපච්චයසමාකයොකග ලහුං දන්ධඤ්ච නිරුජ්
ඣනකතො පරිත්තොලා දීඝොලා ච කහොන්ති, සභාවලක්ඛණවකසන පන 

එෙපරිච්කෙදා එවාති. යථා ච රූපායතනං, එවං ඉතරානිපි. සද්දාදකයොපි හි වත්

ථුපරිත්තතාදිභාකවන ලබ්භන්තීති. අච්චාසන්නාදිතායාති ආදි-සද්කදන අනාවජ්
ජනං කෙනචි පටිච්ෙන්නතාති එවමාදිං සඞ්ගණ්හාති. විසයිධම්මං විකසසකතො 
සිකනොති බන්ධතීති විසකයොති අනඤ්ඤත්ථභාවාකපක්කඛො විසකයොති ආහ 

‘‘විසකයො අනේෙත්ථභාකවනා’’ති. න හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදකයො 
රූපායතනාදිකතො අඤ්ඤස්මිං ආරම්මකණ පවත්තන්තීති. ගාකවො චරන්ති එත්
ථාති කගොචකරො, කගොචකරො වියාති කගොචකරොති සම්බහුලචාරිතාකපක්කඛො 

කගොචකරොති ආහ ‘‘කගොචකරො තත්ථ චරකණනා’’ති. බහුලඤ්හි චක්ඛුවිඤ්

ඤාණාදීහි රූපාදකයො ගය්හන්ති, න තථා මකනොවිඤ්ඤාකණනාති. කතසන්ති 

මකනොවිඤ්ඤාකණන ගය්හමානානං රූපායතනාදීනං. ‘‘වචනස්ස අනුපපත්

තිකතො’’ති ෙස්මා වුත්තං, නනු පඤ්චද්වාකර පවත්තමකනොවිඤ්ඤාණධාතුං සන්
ධාය කතසං කගොචරවිසයං පච්චනුකභොතීති වචනං උපපජ්ජතිකයවාති? න, 

නියමාභාවකතො. න හි පඤ්චද්වාරාභිනිහටංකයව මකනො ඉධ ‘‘මකනො’’ති වුත්
තන්ති නියමකහතු අත්ථීති, එතංකයව වා කචොදනං මනසි ෙත්වා දිබ්බචක්

ඛුඤාණාදිග්ගහණං ෙතං. එවංවණ්කණොතිආදිවචනකතො පුබ්

කබනිවාසඅතීතානාගතංසඤාණාදකයොපි ඉධ සම්භවන්ති. ඉතරථාති රූපං සද්දන්
තිආදිනා. 

කභොජන …කප.… උස්සාහාදීහීති ඉදං යාය ෙම්මඤ්ඤතාය රූපොයස්ස 

ෙල්ලතා කහොති, තස්සා පච්චයනිදස්සනං. කභොජකන හි සම්මාපරිණකත සප්
පාකය ච උතුකභොජකන සම්මුපයුත්කත සම්මාපකයොගසඞ්ඛාකත 

ොයිෙකචතසිෙවීරිකය ච සමාරද්කධ ලහුතාදිසබ්භාකවන ොකයො ෙම්මක්ඛකමො 

කහොති සබ්බකිරියානුකූකලොති. අථ වා කභොජන…කප.… උස්සාහාදීහීති ඉදං 
ොයස්ස ෙල්යතාය විය උපද්දුතතායපි ොරණවචනං. 

විසමකභොජනාපරිණාමාදිකතො හි ොයස්ස උපද්දවෙරා වාතාදකයො උප්පජ්ජන්

තීති. අනුවත්තන්තස්සාති පදං ‘‘ජයං කවරං පසවතී’’තිආදීසු (ධ. ප. 201) විය 

කහතුඅත්ථවකසන කවදිතබ්බං. ජාගරණනිමිත්තඤ්හි ඉධ අනුවත්තනං අධිප්

කපතන්ති. අථ වා අනුවත්තන්තස්සාති ඉදං පෙතියා දිට්ඨාදිවකසන 

ආපාථගමනුපනිස්සයානං ෙල්යතාදිනිබ්බත්තානං ොයිෙසුඛාදීනං සම්භවදස්
සනං. ොයෙල්යතාදිං අනනුවත්තන්තස්ස හි යථාවුත්තඋපනිස්
සයාකභොගාභාකවන වුත්තප්පොරං ආපාථගමනං න සියාති. යථානුභූකත 
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පටුන 

රූපාදිවිසකය චිත්තස්ස ඨපනං ආවජ්ජනං චිත්තපණිදහනං. යථානුභූකතන 

රූපාදිනා සදිසං අසදිසං සම්බන්ධඤ්ච සදිසාසදිසසම්බන්ධං, තස්ස දස්සනාදි 

සදිසාසදිසසම්බන්ධදස්සනාදි, චිත්තපණිදහනඤ්ච සදිසාසදිස…කප.… දස්

සනාදි ච චිත්ත…කප.… දස්සනාදකයො කත පච්චයාති කයොකජතබ්බං. ධාතුක්

කෙොභාදීති ආදි-සද්කදන කදවතූපසංහාරාදිං සඞ්ගණ්හාති. තංසදිසතා දිට්

ඨසුතසදිසතා. තංසම්පයුත්තතා දිට්ඨසුතපටිබද්ධතා. කෙනචි වුත්කතති ඉමිනා 

සද්ධාය අනුස්සවනිබ්බත්තතං ආහ. ආොරවිචාරණන්ති කතසං කතසං අත්ථානං 

උපට්ඨානාොරවිචාරණං. ෙත්ථචි අත්කථ. 

නියමතස්සාති කුසලකමව මයා උප්පාකදතබ්බන්ති එවං නියමිතස්ස. 

පසාදසිකනහාභාකවො කදොසබහුලතාය කහොතීති ලූෙපුග්ගලා කදොසෙහුලාති ආහ. 

ආයතනභාවකතොති ොරණභාවකතො. 

විජ්ජමානවත්ථුස්මන්ති එකතන ‘‘විනාපි කදය්යධම්මපරිච්චාකගන චිත්තුප්

පාදමත්කතකනව දානමයං කුසලං උපචිතං කහොතී’’ති කෙසඤ්චි අතිධාවනං 
නිවත්තිතං කහොතීති. 

ධම්මසවනස්ස කඝොසනං ධම්මසවනකඝොසනං. තස්සාති ‘‘සද්දදානං දස්

සාමී’’ති සද්දවත්ථූනං ඨානෙරණකභරිආදීනං සසද්දප්පවත්තිෙරණස්ස. චින්

තනං තථා තථා චිත්තුප්පාදනං. අේෙත්ථාති සුත්කතසු. අපරත්ථාති අභිධම්

මපකදසු. අපරියාපන්නාති පදස්ස අත්ථවණ්ණනා ‘‘පරිකභොගරකසො’’තිආදිොය 

අත්ථවණ්ණනාය පරකතො බහූසු කපොත්ථකෙසු ලිඛීයති, යථාඨාකනකයව පන 

ආකනත්වා වත්තබ්බා. තත්ථ පරමත්ථකතො අවිජ්ජමානත්තා ලක්ඛණපඤ්ඤත්
තිකයො අඤ්ඤායතනත්තා ෙ අජ්ඣත්තිොයතනානි අසඞ්ගහිතා ධම්
මායතකනනාති කයොකජතබ්බං. 

‘‘එෙද්වාරිෙෙම්මං අඤ්ඤසම්ිං ද්වාකර උප්පජ්ජතී’’ති ෙස්මා වුත්තං, නනු 

රූපාදීසු එොරම්මණං චිත්තං යථා න අඤ්ඤාරම්මණං කහොති චිත්තවිකසසස්ස 

අධිප්කපතත්තා, එවං ෙම්මවිකසකස අධිප්කපකත ොයද්වාරාදීසු එෙද්වාරිෙෙම්
මං අඤ්ඤස්මිං ද්වාකර න උප්පජ්ජති තත්කථව පරිකයොසිතත්තා, අථ ෙම්
මසාමඤ්ඤං අධිප්කපතං, රූපාදීසු එොරම්මණන්ති ඉදං උදාහරණං න සියාති? 

න, අසදිසභාවවිභාවනවකසන උදාහටත්තා, ඉතරථා මකනොවිඤ්ඤාණභූතං ඉදං 
චිත්තං ෙසුපි විසකයසු පවත්තනකතො අනිබද්ධාරම්මණන්ති ආරම්මණං 
සදිසූදාහරණභාකවන වුච්කචය්ය ආරම්මණං විය ද්වාරම්පි අනිබද්ධන්ති. යස්මා 
පන සතිපි ෙම්මානං ද්වාරන්තරචරකණ කයභුය්කයන වුත්තියා තබ්බහුලවුත්
තියා ච ද්වාරෙම්මානං අඤ්ඤමඤ්ඤං වවත්ථානං වක්ඛති, තස්මා 
පාණාතිපාතාදිභාවසාමඤ්කඤන ෙම්මං එෙත්තනයවකසන ගකහත්වා තස්ස 
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වචීද්වාරාදීසු පවත්තිසබ්භාවකතො ෙම්මස්ස අනිබද්ධත්තාති වුත්තන්ති ආහ 

‘‘ොයද්වාරාදීසු එෙද්වාරිෙෙම්මං අේෙස්මං ද්වාකර න නුප්පජ්ජතී’’ති. 

රූපාදීසු පන එොරම්මණං චිත්තං කතකනවාරම්මකණන පරිච්ඡින්නන්ති විසිට්
ඨකමව ගහිතන්ති ආරම්මණකමව නිබද්ධන්ති වුත්තන්ති චිත්තවිකසකසො එව 

ගහිකතො, න චිත්තසාමඤ්ඤං. ‘‘නනු ච රූපාරම්මණං වා…කප.… ධම්මාරම්

මණං වා යං යං වා පනා’’ති ආරම්මණම්පි අනියකමකනව වුත්තන්ති? සච්
චකමතං, තත්ථ පන යං රූපාදීසු එොරම්මණං චිත්තං, තං කතන විනා නප්පවත්
තති, ෙම්මං පන ොයද්වාරිොදිකභදං වචීද්වාරාදීසු න නප්පවත්තතීති ඉමස්ස 

විකසසස්ස කජොතනත්ථං පාළියං ආරම්මණකමව ගහිතං, ද්වාරං න ගහිතන්ති 

ඉමමත්ථං දස්කසති ‘‘ආරම්මණකමව නිෙද්ධ’’න්තිආදිනා. වචීද්වාකර උප්පජ්

ජමානම්පි පාණාතිපාතාදීති අත්කථො. 

ොමාවචරකුසලං 

ොයෙම්මද්වාරෙථාවණ්ණනා 

ෙම්මද්වාරානන්තිආදිනා පොකසතබ්බස්ස සරූපං පොසනුපායඤ්ච දස්

කසති. නියතරූපරූපවකසනාති ධම්මසඞ්ගකහ නිද්දිට්ඨනියතරූපරූපවකසන. 

අඤ්ඤථා ෙම්මසමුට්ඨානිෙොකය හදයවත්ථුපි ගකහතබ්බං සියා. එෙසන්
තතිපරියාපන්කනො උපාදින්නෙොකයො ඉධ ගහිකතොති චක්ඛායතනාදීති වුත්

කතසු එකෙො භාකවො හදයවත්ථු ච ගහිතන්ති න සක්ො වත්තුං ‘‘චක්

ඛායතනාදීනි ජීවිතපරියන්තානී’’ති සන්නිකවසස්ස විභාවිතත්තා. 

විප්ඵන්දමානවණ්ණග්ගහණානන්තරං විඤ්ඤත්තිග්ගහණසස් ඉච්ඡිතත්තා 
චලනාොරාව වාකයොධාතු විඤ්ඤත්තිවිොරසහිතාති ෙදාචි ආසඞ්කෙය්යාති තන්

නිවත්තනත්ථං ‘‘පඨමජවනසමුට්ඨිතා’’ති ආහ. කදසන්තරුප්පත්තිකහතුභාකවන 

චාකලතුන්ති එකතන කදසන්තරුප්පත්ති චලනං, තංනිමිත්කත ච ෙත්තුභාකවො 
උපචරිකතොති දස්කසති, අඤ්ඤථා ඛණිෙතා අබ්යාපාරතා ච ධම්මානං න සම්

භකවය්යාති. තදභිමුෙභාවවිොරවතීති තංදිසමභිමුකඛො තදභිමුකඛො, තස්ස භාකවො 
තදභිමුඛභාකවො, කසො එව විොකරො, තංසමඞ්ගිනී වාකයොධාතු 

තදභිමුඛභාවවිොරවතී. ඉදානි තදභිමුඛභාවවිො රස්ස විඤ්ඤත්තිභාවං දස්කසන්

කතො ආහ ‘‘අධප්පායසහභාවී’’තිආදි. එවේච ෙත්වාතිආදිනා ඉමිස්සා අත්ථවණ්

ණනාය ලද්ධගුණං දස්කසති. තත්ථ ආවජ්ජනස්සාති මකනොද්වාරාවජ්ජනස්ස. 

යකතො ොත්තිංසාතිආදිනා තස්ස විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපෙතා න සක්ො 
පටිකසකධතුන්ති දස්කසති. 

පච්චකයො භවිතුං සමත්කථොති එකතන යථාවුත්තවාකයොධාතුයා ථම්
භනචලනසඞ්ඛාතකිච්චනිප්ඵාදකන තස්ස ආොරවිකසසස්ස 
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සහොරීොරණභාවමාහ. අනිදස්සනසප්පටිඝතාදකයො විය මහාභූතානං අවත්
ථාවිකසසමත්තං කසො ආොරවිකසකසොති පරමත්ථකතො න කිඤ්චි කහොතීති 

‘‘පරමත්ථකතො අභාවං දස්කසතී’’ති ආහ. පරමත්ථකතො චිත්තසමුට්ඨානභාකවො 
පටිකසධිකතො. ෙම්මසමුට්ඨානාදිභාවස්ස පන සම්භකවොකයව නත්ථීති යථාවුත්
තවිොරස්ස පරමත්ථකතො සබ්භාකව නකුකතොචිසමුට්ඨිතත්තා අප්පච්චයත්තං 
ආපන්නං. න හි රූපං අප්පච්චයං අත්ථි, අප්පච්චයත්කත ච සති නිච්චභාකවො 

ආපජ්ජති, න ච නිබ්බානවජ්කජො අත්කථො සභාවධම්කමො නිච්කචො අත්ථි. චිත්

තසමුට්ඨානභාකවො වියාති විඤ්ඤත්තියා චිත්තසමුට්ඨානඋපාදාරූපභාකවො 
උපචාරසිද්කධොති දස්කසති. 

විේෙත්තියා ෙරණභූතාය. යං ෙරණන්ති යං චිත්තකිරියං චිත්තබ්යාපාරං. 

විේෙත්තියා විේොතත්තන්ති ඉදකමස ොකරතීති යකදතං අධිප්පායවිභාවනං, 

එතං විඤ්ඤත්තිවිොරරහිකතසු රුක්ඛචලනාදීසු න දිට්ඨං, හත්ථචලනාදීසු පන 

දිට්ඨං, තස්මා විප්ඵන්දමානවණ්ණවිනිමුත්කතො කෙොචි විොකරො අත්ථි 

ොයිෙෙරණසඞ්ඛාතස්ස අධිප්පායස්ස ඤාපකෙොති විඤ්ඤායති. ඤාපකෙො ච 

කහතු ඤාකපතබ්බමත්ථං සයං ඤාකතොකයව ඤාකපති, න සබ්භාවමත්කතනාති 

වණ්ණග්ගහණානන්තරං විොරග්ගහණම්පි විඤ්ඤායති. තථා හි 

විසයභාවමාපන්කනො එව සද්කදො අත්ථං පොකසති, කනතකරො. කතකනවාහ ‘‘න 

හි විෙේත්තී’’තිආදි. යදි පන චිත්තජරූපානං චලනාොකරො විඤ්ඤත්ති, චක්
ඛුවිඤ්ඤාණස්ස විප්ඵන්දමානවණ්ණාරම්මණත්තා කතනපි සා ගහිතා සියාති 

ආසඞ්ොය නිවත්තනත්ථං ආහ ‘‘චක්ඛුවිේොණස්සා’’තිආදි. 

තාලපණ්ණාදිරූපානීතිආදිනාපි විඤඤ්ත්තියා විඤ්ඤාතබ්බතං මකනොවිඤ්
ඤාකණකනව ච විඤ්ඤාතබ්බතං දස්කසති. සඤ්ජානාති එකතනාති සඤඤ්ාණං, 
තස්ස උදොදිකනො සඤ්ඤාණං තංසඤ්ඤාණං, තස්ස ආොකරො තංසඤ්
ඤාණාොකරො, උදොදිසහචාරිප්පොකරො ච කසො තංසඤ්ඤාණාොකරො චාති 

උදො…කප.… ොකරො, තං ගකහත්වා ජානිත්වා. තදාොරස්සාති 

උදොදිඤාපනාොරස්ස. යදි යථාවුත්තවිොරග්ගහණංකයව ොරණං අධිප්පායග්
ගහණස්ස, අථ ෙසම්ා අග්ගහිතසඞ්කෙතස්ස අධිප්පායග්ගහණං න කහොතීති? න 

කෙවලං විොරග්ගහණකමව අධිප්පායග්ගහණස්ස ොරණං, කිඤ්චරහීති ආහ 

‘‘එතස්ස පනා’’තිආදි. 

අථ පනාතිආදිනා විඤ්ඤත්තියා අනුමාකනන ගකහතබ්බතං දස්කසති. සාධප්

පාය…කප.… නන්තරන්ති අධිප්පායසහිතවිොකරන සහජාතවණ්ණායතනග්

ගහණසඞ්ඛාතස්ස චක්ඛුද්වාරිෙවිඤ්ඤාණසන්තානස්ස අනන්තරං. අධප්පායග්

ගහණස්සාති අධිප්පායවවත්ථාපෙස්ස තතියවාකර ජවනසස්. අධප්පායසහභූ 

විොරාභාකව අභාවකතොති එකතන යථාවුත්තවිොරං අධිප්පායග්ගහකණන 
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අනුමිකනොති. එවං සතීතිආදිනා යථානුමිතමත්ථං නිගමනවකසන දස්කසති. තත්

ථ උදොදිග්ගහකණකනවාති තාලපණ්ණාදීනං වණ්ණග්ගහණානන්තකරන 

පුරිමසිද්ධසම්බන්ධානුග්ගහිකතන උදොදීනං තත්ථ අත්ථිභාවවිජානකනකනව. 

යථා තාලපණ්ණාදීනං උදොදිසහචාරිප්පොරතං සඤ්ඤාණාොකරො විඤ්
ඤාකතොකයව කහොති නානන්තරියෙත්තා, එවං විප්ඵන්දමානවණ්ණග්
ගහණානන්තකරන පුරිමසිද්ධසම්බන්ධානුග්ගහිකතන ගන්තුොමතාදිඅධිප්
පායවිජානකනකනව විඤ්ඤත්ති විඤඤ්ාතා කහොති තදභාකව අභාවකතොති 

උපමාකයොජනා. 

සභාවභූතන්ති අන්වත්ථභූතං. ද්විධාති විඤ්ඤාපනකතො විඤක්ඤය්යකතො ච. 

ොයවිඤ්ඤත්තියා තථාපවත්තමානාය කචතනාසඞ්ඛාතස්ස ෙම්මස්ස ොයෙම්
මභාකවො නිප්ඵජ්ජති තාය උපලක්ඛිතබ්බත්තා, න පන චතුවීසතියා පච්චකයසු 

කෙනචි පච්චයභාවකතොති දස්කසන්කතො ‘‘තස්මං ද්වාකර සිද්ධා’’තිආදිමාහ. 

කතන වචීද්වාරුප්පන්නාපි පාණාතිපාතාදකයො සඞ්ගහිතාති කතසං සඞ්ගහිතභාවං 

දස්කසති. අථ වා ොයද්වාරුප්පන්නාය ොයෙම්මභූතාය කචතනාය වකසන 

‘‘කතන ද්වාකරන විේොතබ්ෙභාවකතො’’ති වුත්තං, තස්සාකයව ද්වාරන්තරුප්

පන්නාය වකසන ‘‘කතන ද්වාකරන නාමලාභකතො’’ති. මකනොද්වාරාවජ්ජනස්සපි 

විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපෙභාකවො නිච්ඡිකතොති ‘‘එොදසන්නං කිරියචිත්තාන’’න්ති 

ආහ. 

ද්වාරන්තරචාරිකනොති ද්වාරන්තරභාකවන පවත්තනො. ද්වාරසම්කභදාති ද්
වාරානං සඞ්ෙරණකතො. ද්වාරානඤ්හි ද්වාරන්තරභාවප්පත්තියා සති ොයද්
වාරස්ස වචීද්වාරාදිභාකවො, වචීද්වාරස්ස ච ොයද්වාරාදිභාකවො ආපජ්ජතීති 

තංතංද්වාරුප්පන්නෙම්මානම්පි සඞ්ෙකරො සියා. කතනාහ ‘‘ෙම්මසම්

කභකදොපී’’ති. එවං සති ොයෙම්මං…කප.… වවත්ථානං න සියා. යදි ෙම්මානි 

ෙම්මන්තරචාරීනි කහොන්ති, ොයෙම්මාදිෙස්ස වචීෙම්මාදිෙභාවාපත්තිකතො 

‘‘ෙම්මසම්කභදා ද්වාරසම්කභකදොපී’’ති ොයෙම්මං ොයෙම්මද්වාරන්ති අඤ්

ඤමඤ්ඤවවත්ථානං න සියාති ඉමමත්ථමාහ ‘‘ෙම්මානම්පි ෙම්මන්තරචරකණ 

එකසව නකයො’’ති. ෙම්මන්තරචරණං ෙම්මන්තරූපලක්ඛණතා. කතකනවාහ ‘‘ද්

වාරභාකවනා’’ති. ද්වාරන්තරචරණං ද්වාරන්තරුප්පත්ති. ද්වාකරති අත්තකනො ද්

වාකර. අේෙසම්න්ති ද්වාරන්තකර. ෙම්මානීති තංතංද්වාරිෙෙම්මානි. අේ

ොනීති අඤ්ඤද්වාරිෙෙම්මානි. ද්වාකර ද්වාරානි න චරන්තීති ද්වාරන්
තරභාකවන නප්පවත්තන්ති, ද්වාරන්තරං වා න සඞ්ෙමන්ති. කිඤ්චාපි විඤ්ඤත්
තියා චතුවීසතියා පච්චකයසු කයන කෙනචි පච්චකයන කචතනාය පච්චයභාකවො 
නත්ථි, තථා පන විඤ්ඤත්තියා පවත්තමානාය එව පාණාතිපාතාදි කහොති, නාඤ්

ඤථාති සියා විඤ්ඤත්තියා කහතුභාකවො කචතනායාති වුත්තං ‘‘ද්වාකරහි 

ොරණභූකතහී’’ති. ොයෙම්මං වචීෙම්මන්ති ෙම්මවවත්ථානස්කසව වා 
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ොරණභාවං සන්ධාය ‘‘ද්වාකරහි ොරණභූකතහී’’ති වුත්තං. යදිපි ‘‘ද්වාකරහි 

ෙම්මානී’’ති වුත්තං, ‘‘අඤඤ්මඤ්ඤං වවත්ථිතා’’ති පන වුත්තත්තා ෙම්කමහිපි 

ද්වාරානි වවත්ථිතානීති අයමත්කථොපි සිද්කධොකයවාති දස්කසතුං ‘‘න කෙවල’’න්

තිආදි වුත්තං. අද්වාරචාරීහීති ද්වාරානං සයං වවත්ථිතභාවමාහ, න පන අවවත්

ථානං, වවත්ථානකමවාති අධිප්පාකයො. ඉදානි තං වවත්ථානං විභාකවති ෙම්

මානකපක්ොතිආදිනා. තත්ථ සමයනියමිකතන චිත්කතන සමකයො විය ද්
වාරනියමිකතහි ෙම්කමහි ද්වාරානි නියමිතානීති අයං සඞ්කඛපත්කථො. 

එවංසභාවත්තාති ද්වාරභූකතහි ොයාදීහි උපලක්ඛණීයසභාවත්තා. ආණත්

ති…කප.… මානස්සාති ොයවචීෙම්මානං වචීොයවිඤ්ඤත්තීහි පොකසතබ්

බතං ආහ. ොයාදීහීති ොයවචීවිඤ්ඤත්තීහි. තස්මාති යස්මා ද්වාරන්තකර චරන්

තානිපි ෙම්මානි සකෙන ද්වාකරන උපලක්ඛිතාකනව චරන්ති, තස්මා. නාපි ෙම්

මං ද්වාරස්සාති යස්මිං ද්වාරන්තකර ෙම්මං චරති, තස්ස ද්වාරස්ස අනත්තනියස්

ස. තංතංද්වාරකමවාති සෙද්වාරකමව. ෙම්මස්සාති සෙසෙෙම්මස්ස. යදි ෙම්

කමහි ද්වාරානි වවත්ථිතානි, ‘‘ෙම්මස්ස අනිබද්ධත්තා’’ති ඉදං ෙථං නීයතීති 

ආහ ‘‘පුබ්කෙ පනා’’තිආදි. 

සාති විඤ්ඤත්ති. තස්සාති ෙම්මස්ස. කෙනචි පොකරනාති චතුවීසතියා පච්

චයප්පොකරසු කෙනචි පොකරන. තංසහජාතාති එකතන ොයවිඤ්ඤත්තියා සබ්
භාකවකයව ොයෙම්මස්ස සබ්භාකවො, නාඤ්ඤථාති පරියාකයන විඤ්ඤත්තියා 

ෙම්මස්ස ොරණභාවං විභාකවති. කතකනවාහ ‘‘උප්පත්තිට්ඨානභාකවන වුත්

තා’’ති. යථාවුත්තනියකමනාතිආදිනා ෙම්මස්ස උප්පත්තිට්ඨානභාකව 

බ්යභිචාරාභාවමාහ. තත්ථ යථාවුත්තනියකමනාති අට්ඨෙථායං වුත්තප්

පොකරන වවත්ථානයුත්තිසඞ්ඛාකතන නියකමන. ද්වාරචරකණති අඤ්ඤද්
වාරචරකණ. 

ොයෙම්මද්වාරෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

වචීෙම්මද්වාරෙථාවණ්ණනා 

චතූහි අඞ්කගහීති එත්ථ ‘‘සුභාසිතංකයව භාසති, කනො දුබ්භාසිතං. ධම්

මංකයව, පියංකයව, සච්චංකයව භාසති, කනො අලිෙ’’න්ති (සං. නි. 1.213; සු. නි. 

සුභාසිතසුත්ත) යානි අඞ්ගානි සුත්කත වුත්තානි, කතසං කචතනාසභාවං දස්කසතුං 

‘‘සුභාසිතභාසනා’’තිආදි වුත්තං. තථාපවත්තාති සුභාසිතභාසනාදිභාකවන පවත්

තා. සහ සම්භූතත්තාති සකහව උප්පන්නත්තා. න හි වචීවිඤ්ඤත්ති සද්දරහිතා 

අත්ථි. තථා හි ‘‘යා තාය වාචාය විේෙත්තී’’ති වුත්තං. ‘‘වාචාගිරා 

බ්යපකථො’’තිආදිනා (ධ. ස. 636) නාතිසුඛුමංකයව සද්දවාචං වත්වා ‘‘යා තාය 

වාචාය විඤ්ඤත්තී’’ති, තාය සද්ධිං කයොකජත්වා වචීවිඤ්ඤත්තියා වුත්තත්තා 
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රූපායතනං විය වත්ථුපරිත්තතාදිනා සද්දායතනම්පි අනින්ද්රියකගොචකරො අත්

ථීති ච අධිප්පාකයන ‘‘යා තාය…කප.… විේොයතී’’ති ආහ. 

ඉදානි අවිකසකසන චිත්තසමුට්ඨානසද්දස්ස කසොතවිඤ්ඤාණාරම්මණතා 
පාළියං වුත්තාති විතක්ෙවිප්ඵාරසද්කදො න කසොතවිඤ්කඤය්කයොති මහාඅට්

ඨෙථාවාදස්ස පාළියා විකරොධං දස්කසතුං ‘‘චිත්තසමුට්ඨාන’’න්තිආදි වුත්තං. 

එවං සඞ්ගහොරස්ස අධිප්පාකය ඨත්වා මහාඅට්ඨෙථාවාදස්ස පටිකසකධතබ්

බතං දස්කසත්වා ඉදානි අත්තකනො අධිප්පාකය ඨත්වා තං පරිහරිතුං ‘‘මහාඅට්

ඨෙථායං පනා’’තිආදිමාහ. සඞ්ඝට්ටනාොකරන පවත්තානං භූතානං සද්දස්ස 

නිස්සයභාවකතො සඞ්ඝට්ටකනන සකහව සද්කදො උප්පජ්ජති. තප්පච්චයභාකවොති 

උපාදින්නෙඝට්ටනස්ස පච්චයභාකවො. චිත්තජපථවීධාතුයා උපාදින්නෙඝට්
ටකන පච්චකයො භවිතුං සමත්කථො චිත්තසමුට්ඨානමහාභූතානං එකෙො 
ආොරවිකසකසො අත්ථි. තදාොරත්තා හි කතසං පථවීධාතු උපාදින්නෙං ඝට්

කටතීති ඉමමත්ථං වුත්තානුසාකරන කවදිතබ්බත්තා ‘‘වුත්තනකයකනව කවදිතබ්

කබො’’ති වත්වා තකමව වුත්තනයං ‘‘තබ්බිොරාන’’න්තිආදිනා විභාකවති. තත්ථ 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පච්චයභාකවො තප්පච්චයභාකවො වුත්කතොති අත්කථො. අේෙම්

පි සබ්ෙං විධානන්ති ‘‘න චිත්තසමුට්ඨානාති එකතන පරමත්ථකතො අභාවං දස්

කසතී’’තිආදිනා අත්තනා වුත්තවිධානං. අට්ඨෙථායං පන වුත්තවිධානං ‘‘කහට්

ඨා වුත්තනකයකනව කවදිතබ්බ’’න්ති අට්ඨෙථායං වුත්තකමවාති. 

අත්තකනො අත්තකනො පච්චයුප්පන්නස්ස කදසන්තකර පාරම්පරිකයන උප්

පාදනං කදසන්තරුප්පාදනපරම්පරතා. ලද්ධාකසවකනනාති ලද්ධපුබ්බාභිසඞ්

ඛාකරන. චිත්කතකනවාති පඨමචිත්කතකනව. ‘‘සත්ත ජවනානි සත්ත අක්ඛරානි 

නිබ්බත්කතන්තීති වාදං පටික්ඛිපිත්වා එෙජවනවාරපරියාපන්නානි චිත්තානි 

එෙමක්ඛරං නිබ්බත්කතන්තී’’ති වදන්ති. කිඤ්චාපි පඨමචිත්කතනපි ඝට්ටනා 
නිප්ඵජ්ජති, එෙස්කසව පන බහුකසො පවත්තකනන අත්ථි කෙොචි විකසකසොති 

පුරිමජවනසමුට්ඨිතාහි ඝට්ටනාහි පටිලද්ධාකසවකනන සත්තමජවකනන සමුට්
ඨිතා ඝට්ටනා පරිබ්යත්තමක්ඛරං නිබ්බත්කතතීති උපත්ථම්භනං නත්ථීති න සක්
ො වත්තුං. ලද්ධාභිසඞ්ඛාකරන පන පඨමචිත්කතනපි ඝට්ටනා බලවතී කහොතීති 

අට්ඨෙථායං ‘‘උපත්ථම්භනකිච්චං නත්ථී’’ති වුත්තං සියා, සබ්බකමතං වීමංසිත්
වා ගකහතබ්බං. 

වචීෙම්මද්වාරෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

මකනොෙම්මද්වාරෙථාවණ්ණනා 

‘‘සබ්බායපි ොයවචීවිඤ්ඤත්තියා ොයවචීද්වාරභාකවො විය සබ්බස්සපි චිත්

තස්ස මකනොද්වාරභාකවො සම්භවතී’’ති දස්සනත්ථං අට්ඨෙථායං ‘‘අයං නාම 
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මකනො මකනොද්වාරං න කහොතීති න වත්තබ්කබො’’ති වත්වා තංද්වාරවන්තධම්

මදස්සනත්ථං ‘‘අයං නාම කචතනා’’තිආදි වුත්තන්ති ආහ ‘‘යස්ස ද්වාරං මකනො, 

තං දස්සනත්ථං වුත්ත’’න්ති. යථා පන තිවිධචතුබ්බිධොයවචීෙම්මානං ද්
වාරභාවකතො ොයෙම්මද්වාරවචීෙම්මද්වාරානි වුත්තානි, එවං මකනොෙම්මන්ති 

වුත්තඅභිජ්ඣාදීනං ද්වාරභාවකතො වට්ටකහතුභූතකලොකියකුසලාකුසලසම්පයුත්
තමකනො එව මකනොෙම්මද්වාරන්ති සන්නිට්ඨානං ෙතන්ති දට්ඨබ්බං. කචතනාය 

අත්තකනො කිච්චං ආරද්ධාය සම්පයුත්තාපි තං තං සකිච්චං ආරභන්තීති සා කන 

සකිච්කච පවත්කතති නාම, තථා පවත්කතන්තී ච සම්පයුත්කත එෙස්මිං ආරම්
මකණ අවිප්පකිණ්කණ ෙකරොති බ්යාපාකරති චාති වුච්චති, තථා සම්පයුත්තානං 
යථාවුත්තං අවිප්පකිණ්ණෙරණං සම්පිණ්ඩනං ආයූහනං බ්යාපාරාපාදනං 

බ්යාපාරණං කචතයනන්ති ආයූහනකචතයනානං නානත්තං දස්කසන්කතො ‘‘ඵස්

සාදිධම්කමහී’’තිආදිමාහ. තථාෙරණන්ති යථා ඵස්සාදකයො සෙසෙකිච්කච 

පසුතා භවන්ති, තථා ෙරණං. කතකනව යථාවුත්කතන අවිප්පකිණ්

ණබ්යාපාරණාොකරන සම්පයුත්තානං ෙරණං පවත්තනන්ති දට්ඨබ්බං. ෙම්

මක්ෙයෙරත්තාති ෙම්මක්ඛයෙරමනසස් ෙම්මද්වාරභාකවො න යුජ්ජතීති අධිප්

පාකයො. යකතො ‘‘ෙම්මපථෙථා කලොකියා එවා’’ති වදන්ති. 

මකනොෙම්මද්වාරෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ෙම්මෙථාවණ්ණනා 

සමානොලාපි ොරණඵලකිරියා පුබ්බාපරොලා විය වත්තුං යුත්තාකයව. 

කසය්යථාපි පටිච්චසමුප්පාකද ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූකප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්

ඤාණ’’න්ති දස්කසතුං ‘‘අථ වා’’තිආදිමාහ. කචොපනකිරියන්ති විඤ්ඤත්තිද්වයං 

ආහ. තස්සා හි චිත්තසමුට්ඨානොයසද්දවාචාහි ොයවචීවිඤ්ඤත්තීහි එව වා 

පුරිමපුරිමාහි පවත්කතතබ්බත්තා ‘‘ොයවාචාහි කචොපනකිරියං ෙකරොතී’’ති වුත්

තං තබ්බිොරානං භූතානං තථාපවත්තනකතො. අථ වා ොයවාචාහීති ොයවචීවිඤ්

ඤත්තීහි. කචොපනකිරියන්ති රූපොයස්ස ථම්භනචලනකිරියං උපාදින්නෙඝට්

ටනකිරියඤ්ච. එසා හි කිරියා ‘‘රූපොයං ථම්කභතුං චාකලතුං පච්චකයො භවිතුං 

සමත්කථො’’ති, ‘‘උපාදින්නෙඝට්ටනස්ස පච්චයභූකතො’’ති ච වුත්තත්තා 

ොයවචීවිඤ්ඤත්තීහි නිප්ඵජ්ජතීති. එවඤ්ච ෙත්වා ‘‘කචොපනකිරියානිස්සයභූතා 

ොයවාචා’’ති, ‘‘ොයාදීහි ෙරණභූකතහි කචොපනාභිජ්ඣාදිකිරියං ෙකරොන්ති 

වාසිආදීහි විය කෙදනාදි’’න්ති ච ඉදම්පි වචනං සමත්ථිතං භවති. න කෙවලං 

ධරමානතාව සබ්භාකවො, අථ කඛො මග්කගන අසමුච්ඡින්නතාපීති දස්කසන්කතො 

‘‘අනිකරොධකතවා’’ති ආහ. අසමුච්ඡින්නතා ච ොයාදීනං තදුපනිස්

සයකිකලසාසමුච්කෙකදකනවාති දට්ඨබ්බං. ‘‘ොයාදීහි ෙරණභූකතහි 

කචොපනාභිජ්ඣාදිකිරියං ෙකරොන්තී’’ති එකතන කචොපනාභිජ්ඣාදිකිරියානිබ්බත්
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පටුන 

තිද්වාකරන කචතනානිබ්බත්තිකයව වුත්තාති ඉමිනා අධිප්පාකයන ‘‘එවේ

ච…කප.… යුජ්ජන්තී’’ති ආහ. එවඤ්ච ෙත්වා ොකය සති වාචාය 

සතීතිආදිවචනං අනුකලොමිතං කහොති. යාය කචතනායාති ෙරණනිද්කදකසො පන 

ොයාදීනං කචොපනාභිජ්ඣාදිකිරියාය ච කචතනාකහතුෙත්තදස්සනත්ථං වුත්
කතොති. 

සභාවකතො උපොරෙකතො මග්කග සති සබ්භාවකතො ච කබොජ්ඣඞ්ගා මග්කග 

අන්කතොගධාති ආහ ‘‘න ච න සක්ො’’තිආදි. 

ෙම්මපථං අප්පත්තානම්පි තංතංද්වාකර සංසන්දනන්ති යථා ෙම්මපථං පත්
තානං, එවං ෙම්මපථං අප්පත්තානම්පි සතිපි ද්වාරන්තරුප්පත්තියං යථාසෙං ද්
වාකරකහව නාමග්ගහණන්ති වදන්ති, එවං සති අට්ඨෙථාය විකරොකධො. දුතියත්

ථස්ස ච අභාකවො සියා, තස්මා තංතංද්වාකර සංසන්දනන්ති යසම්ිං යස්මිං ද්වාකර 

ෙම්මපථං අප්පත්තා අකුසලකචතනාදකයො පවත්තා, තාසං කතන කතකනව ද්
වාකරන නාමග්ගහණං. තං පන තංතංද්වාරපක්ඛිෙභාවෙරණකතො තත්ථ 

අවකරොධනන්ති වුත්තං. යථා හි ෙම්මපථං පත්තා ොයෙම්මාදිසඞ්ඛාතා කචතනා 
ද්වාරන්තකර උප්පන්නාපි ොයෙම්මාදිනාමකමව ලභන්ති, න එවං ෙම්මපථං 
අප්පත්තා. තා පන යත්ථ යත්ථ ද්වාකර උප්පජ්ජන්ති, කතන කතකනව ද්වාකරන 

ොයදුච්චරිතං වචීදුච්චරිතන්තිආදිනාමං ලභන්ති. එවං නාමග්ගහණකමව හි 

කතසං තංතංද්වාරපක්ඛිෙෙරණං වුත්තං. කතකනව හි අට්ඨෙථායං ‘‘කිඤ්චාපි 

වචීද්වාකර කචොපනප්පත්තං ෙම්මපථං, අප්පත්තතාය පන ොයෙම්මං න කහොති, 

කෙවලං වචීදුච්චරිතං නාම කහොතී’’ති වුත්තං. 

සතිපි පාණාතිපාතාදිකචතනාය වචීද්වාරාදීසු පවත්තියං යථාවුත්
තකයභුය්යතබ්බහුලවුත්තියා ොයෙම්මාදිභාවවවත්ථාපනං ොයාදිෙස්ස 

තංතංද්වාරභාවවවත්ථාපනඤ්ච ෙම්මද්වාරාකභදනං. තඤ්හි ෙම්මද්වාරානං 

අසංකිණ්ණභාකවන පතිට්ඨාපනං. යං සන්ධාය ‘‘ආණත්තිසමුට්ඨිකතසූ’’ති අට්

ඨෙථායං වක්ඛති. කෙචි පන ‘‘එකෙෙස්මිං ද්වාකර අකනකෙසං ෙම්මානං 

පවත්තිදස්සනම්පි ද්වාරසංසන්දන’’න්ති වදන්ති. යථා පවත්කතො බ්යාපාකදො ෙම්

මපකථො කහොති, තං දස්කසතුං ‘‘ඉකම සත්තා හේෙන්තූ’’ති පවත්ති බ්යාපාදස්ස 

දස්සිතා. ොයද්වාරිෙකචතනාය සහොරීොරණභාවකතො ොයෙම්

මකවොහාරලාභා, අභිජ්ඣාදීනං පරසන්තෙස්ස අත්තකනො පරිණාමනවකසන 

‘‘ඉකම සත්තා හඤ්ඤන්තූ’’තිආදිනා ච අප්පවත්තත්තා මකනොෙම්

මකවොහාරවිරහා, අකචතනාසභාවකතො වා පාණාතිපාතාදිවකසන අබ්කබොහාරිො, 

පාණාතිපාතාදිභාකවන න වත්තබ්බාති අත්කථො. එත්ථාති අබ්කබොහාරිෙභාකව. 

දසවිධා ඉද්ධ…කප.… තබ්ො විත්ථාකරනාති අධිප්පාකයො. 
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කතනාධප්කපතන්ති ‘‘අකුසලං වචීෙම්මං මකනොද්වාකර සමුට්ඨාතී’’ති වදන්

කතන අධිප්කපතං. ‘‘න උකපොසථක්ෙන්ධකෙ වුත්ත’’න්ති ෙස්මා වුත්තං, නනු 

කතන උකපොසථක්ඛන්ධෙකතො සුත්තං ආහටන්ති? කිඤ්චාපි ආහටං, තත්ථ අවුත්

කතොකයව පන කසො කතන වුත්කතොති ගහිකතොති දස්කසන්කතො ‘‘තත්ථ අවුත්

තකමවා’’තිආදිමාහ. 

‘‘සුගතිදුග්ගතීසු උපපජ්ජනං සුෙතදුක්ෙටෙම්මකතො න කහොති, ඛන්

ධසිවාදීහි පන කහොතීති ගකහත්වා ‘නත්ථි දින්න’න්තිආදිනා පරාමසන්තස්ස 

වකසන ‘මච්ොදිට්ඨි…කප.… පරිභණ්ඩාදීනි ෙකරොතී’ති වුත්ත’’න්ති වදන්ති. 

අභිජ්ඣාදිපධානත්තාති එකතන විජ්ජමාකනසුපි බ්යාපාදාදීසු යදා ොයවචීද්
වාකරසු කචතනා බලවතී කහොති, න තථා ඉතකර, තදා පධානභාවකතො කචතනා 
ොයෙම්මං වචීෙම්මන්ති ච කවොහාරං ලභති. කසො කඛො පනස්සා පධානභාකවො 
පාණාතිපාතාදිසිද්ධියා විඤඤ්ායති. යදා පන කතසුකයව ද්වාකරසු අභිජ්ඣාදකයො 
බලවන්කතො කහොන්ති, න තථා කචතනා, තදා තත්ථ විජ්ජමානාපි කචතනා 
අපධානභාවකතො ොයෙම්මං වචීෙම්මන්ති ච කවොහාරං න ලභති. අභිජ්ඣාදකයො 
පන පධානභාවකතො සතිපි ොයඞ්ගවාචඞ්ගකචොපකන සකෙන වවත්ථාකනන 

මකනොෙම්මන්ත්කවව වුච්චන්තීති දස්කසති. කය පන ‘‘තීසුපි ද්වාකරසු ෙම්
මපථභාකවන අප්පත්තියා ද්වාරත්තකයපි ෙම්මපථප්පත්තමකනොෙම්කමන සහ 

පවත්තියා ච කචතනා එත්ථ ෙම්මන්ති න වුච්චතී’’ති වදන්ති, කතහි අභිජ්
ඣාදීනං පධානසභාවංකයව සන්ධාය වුත්තං සියා. අථ වා කචතනාය නිප්

පරියායෙම්මභාවකතො පරියායෙම්කම අනවකරොකධතබ්බත්තා ‘‘අබ්

කෙොහාරිො’’ති වුත්තං. අත්තකනො සභාකවකනව පන සා එත්ථාපි ෙම්මන්ති වුච්

චති. යථාහ ‘‘කචතනාහං, භික්ඛකව, ෙම්මං වදාමී’’තිආදි (ෙථා. 539). අට්

ඨෙථායේච ‘‘තස්මිං ද්වාකර සිද්ධා කචතනා’’තිආදිනා කචතනාකයව පධානං 

ෙත්වා වුත්තං. කතකනවාහ ‘‘සභාකවකනව සා මකනොෙම්ම’’න්තිආදි. අථ වා 
ෙම්මපථප්පත්තඅභිජ්ඣාදීහි ොයවචීද්වාකර සහජාතා කචතනා ොයවචීෙම්
මවකසන අබ්කබොහාරිො කචතනාසඞ්ඛාතමකනොෙම්මත්තාති. යදි අභිජ්ඣාදකයො 
පධානා, න කචතනා, එවං සති අභිජ්ඣාදකයො කචත්ථ ෙම්මං, න කචතනා, අභිජ්

ඣාදිපක්ඛිො වා සා සියාති අනුකයොගං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘තිවිධා, භික්

ෙකව’’තිආදි. ‘‘කචතනාපි…කප.… මකනොද්වාකර එව සමුට්ඨහන්තී’’ති ඉදං 

මකනොද්වාකර කචතනාය අභිජ්ඣාදීහි මකනොෙම්මභාකව නිබ්බිකසසභාවදස්

සනන්ති ෙත්වා ‘‘කචතනා…කප.… අධප්පාකයො’’ති ආහ. කචතනා කචතනාෙම්
මං, අභිජ්ඣාදකයො කචතනාසම්පයුත්තෙම්මන්ති එත්තෙකමව හි එත්ථ 

විකසකසොති. එත්ථ ච කචතනාය ොයවචීෙම්මභාකවො සියාති ආසඞ්ොය 

අභාවකතො මකනොද්වාකර අකුසලොයවචීෙම්මානං අනුප්පත්තිකතො ච අබ්
කබොහාරිොති න වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 
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විරතිවිසිට්ඨාති විරතිකතො කචතනාය පධානභාවමාහ. තත්ථ ‘‘තිවිධා, භික්

ඛකව, ොයසඤ්කචතනා’’තිආදිනා (ෙථා. 539) ආගමම්හි 

‘‘පාණාතිපාතාදිපටිපක්ෙභූතා’’ති යුත්තිං දස්කසති. යස්මා ච පට්ඨාකන 

කචතනාව ‘‘ෙම්මපච්චකයො’’ති වුත්තා, න විරති, අභිජ්ඣාදකයො වා, තස්මා නිප්

පරියාකයන ෙම්මං ‘‘කචතනා’’ති අනභිජ්ඣාදකයො ‘‘කචතනාපක්ඛිො වා’’ති 

වුත්තාති කවදිතබ්බං. අසඞ්ෙරකතො ෙම්මද්වාරානි වවත්ථකපන්කතො ‘‘රක්

ෙතී’’ති, විපරියාකයන ‘‘භින්දතී’’ති වුත්කතොති රක්ඛණභින්දනානි අනාකසත්වා 
නාකසත්වා ච ෙථනන්ති වුත්තානීති. 

ෙම්මෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

තතිකයො විෙප්කපො පඨමචතුත්ථවිඤ්ඤාණද්වාකරසුකයව ලබ්භති, න ඉතරත්

ථ ‘‘කසොතං ඝාන’’න්තිආදිනා අවුත්තත්තා, ඉතරථාපි වා අවිභත්තිකෙ නිද්
කදකස ලබ්භති. යකතො සංවරවකසන පාතිකමොක්ඛසීලං පවත්තති, තං දුස්සීල්යන්

ති ආහ ‘‘දුස්සීල්යං පාණාතිපාතාදිකචතනා’’ති. ඉතරා සංවරවිනිමුත්තා අභිජ්

ඣාකදොමනස්සයුත්තා තප්පධානා වා අකුසලධම්මා සතිපටිපක්ො අකුසලා ධම්

මා. ආරම්මකණ චිත්තකවොස්සග්ගවකසන පවත්කතො අකුසලචිත්තුප්පාකදො 

පමාකදො. වීරියපකනොදනභාවකතො ථිනමිද්ධං ‘‘කෙොසජ්ජ’’න්ති වුත්තං, ථිනමිද්
ධප්පධාකනො වා චිත්තුප්පාකදො. 

අසුද්ධතාති අකෙවලතා අඤ්කඤන සම්මිස්සතා. ද්වාරඤ්හි ද්වාරන්
තරිෙෙම්මස්ස ද්වාරං කහොන්තං කතන මිස්සිතං විය කහොති. කතකනවාහ 

‘‘මුසාවාදාදිකනොපි ොයද්වාකර පවත්තිසබ්භාවා’’ති. කෙචි පන ‘‘අවිඤ්
කඤය්යමානන්තරානං ද්වාරන්තරචිත්තානං අන්තරන්තරා අප්පවත්තිකතො සුද්

ධන්ති වුත්ත’’න්ති වදන්ති, තං අකනෙසස්පි ජවනවාරස්ස ොයෙම්මාදිභාකවන 

පබන්ධනවකසන පවත්ති අත්ථීති ෙත්වා වුත්තං. අවිරුද්ධං කහොතීති 

අකුසලොයෙම්මාදිභාකවන අවධාකරත්වා අසංවරං වත්වා පුන තස්කසව 

වාචාඅසංවරද්වාරාදීසු උප්පත්තිවචනං ොයද්වාරූපලක්ඛිකතො අසංවකරො ද්
වාරන්තකර පවත්කතොපි ොයද්වාරිකෙො එවාති එවං සංවණ්ණනාය සති න විරුජ්

ඣතීති අත්කථො. ඉදානි තං අවිරුජ්ඣනාොරං ‘‘අසංවකරො හී’’තිආදිනා 

විභාකවති. සද්වාකරති අත්තකනො ද්වාකර. අසංවකරො ද්වාරන්තකර උප්පජ්

ජමාකනොපි සද්වාරවකසන උප්පන්කනොති වුච්චතීති එකතන වාචාඅසංවරද්වාකර 

උප්පන්කනොපි ොයිකෙො අසංවකරො කචොපනොයඅසංවරද්වාරවකසන උප්පන්

කනොත්කවව වුත්කතොති දට්ඨබ්බං. එස නකයො ඉතරත්ථාපි. ෙම්මං අේෙද්

වාකරති ෙම්මස්ස ද්වාරන්තරචරණං පාෙටන්ති ෙත්වා වුත්තං. 
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එවං සතීති කචොපනසඞ්ඛාකත ොයඅසංවරද්වාකර අසංවකරොති එත්තකෙ එව 

ගහිකත. ෙම්මපථභාවප්පත්තස්කසව ෙම්මභාකවො අට්ඨෙථායං වුත්කතොති ආහ 

‘‘ෙම්මපථභාවප්පත්තතාය වචීමකනොෙම්ම’’න්ති. කසසන්ති ද්වාරන්

තරානුපලක්ඛිතං. තථා න වුච්චතීති ොයෙම්මන්ති න වුච්චතීති අත්කථො. තත්

කථව වක්ොමාති ෙම්මපථසංසන්දකන වක්ඛාම. ‘‘කසො හි ොයද්වාකර 

කචොපනප්පත්කතො අකුසලං ොයෙම්මං කහොතී’’තිආදිනා (ධ. ස. අට්ඨ. ෙම්

මපථසංසන්දනෙථා) ‘‘කචොපනොයඅසංවරද්වාරවකසන උප්පන්කනො අකුසලං 

ොයෙම්මකමව කහොතී’’තිආදිනා ච වචීෙම්මාදීනඤ්ච ෙම්මපථප්පත්තානං 

අසංවරභූතානං ොයෙම්මාදිභාකව ආපන්කන ‘‘චතුබ්බිධං වචීදුච්චරිතං අකුසලං 

වචීෙම්මකමව කහොතී’’තිආදිනා අපවාකදන නිවත්ති දට්ඨබ්බාති එවං වක්

ඛමානතං සන්ධායාහ. අන්කතොගධතා දට්ඨබ්ො පච්චයසන්නිස්සිතආජීවපාරිසුද්
ධිසීලානං ඤාණවීරිකයහි සාකධතබ්බත්තාති අධිප්පාකයො. 

අකුසලෙම්මපථෙථාවණ්ණනා 

සරකසන අත්තකනො සභාකවන. යාය කචතනාය පවත්තමානස්ස ජීවිතින්
ද්රියස්ස පච්චයභූකතසු මහාභූකතසු උපක්ෙමෙරණකහතු තංමහාභූතපච්චයා 
උප්පජ්ජනෙමහාභූතා නුප්පජ්ජිස්සන්ති, සා තාදිසපකයොගසමුට්ඨාපිො කචතනා 
පාණාතිපාකතො නාම. ලද්ධුපක්ෙමානි හි භූතානි න පුරිමභූතානි විය විසදානීති 

සමානජාතියානං භූතානං ොරණං න කහොන්තීති. එෙස්සපි පකයොගස්ස සහසා 
නිප්ඵාදනවකසන කිච්චසාධිොය බහුක්ඛත්තුං පවත්තජවකනහි ලද්ධාකසවනාය 

ච සන්නිට්ඨාපෙකචතනාය වකසන පකයොගස්ස මහන්තභාකවො. සතිපි ෙදාචි ඛුද්
දකෙ කචව මහන්කත ච පාකණ පකයොගස්ස සමභාකව මහන්තං හනන්තස්ස 

කචතනා තිබ්බතරා උප්පජ්ජතීති වත්ථුස්ස මහන්තභාකවොති තදුභයං කචතනාය 

බලවභාකවකනව කහොතීති ආහ ‘‘පකයොග…කප.… භාවකතො’’ති. යථාවුත්තපච්

චයවිපරියාකයපීති පකයොගවත්ථුආදිපච්චයානං අමහත්කතපි. තංතංපච්චකයහීති 

ගුණවන්තතාදිපච්චකයහි. එත්ථ ච හන්තබ්බස්ස ගුණවන්තතාය මහාසාවජ්ජතා 
වත්ථුමහන්තතාය විය දට්ඨබ්බා. කිකලසානං උපක්ෙමානං ද්වින්නඤ්ච මුදුතාය 

තිබ්බතාය ච අප්පසාවජ්ජතා මහාසාවජ්ජතා ච කයොකජතබ්බා. පාකණො පාණසඤ්
ඤිතා වධෙචිත්තඤ්ච පුබ්බභාගසම්භාරා, උපක්ෙකමො වධෙකචතනාසමුට්
ඨාපිකතො, පඤච්සම්භාරවතී පාණාතිපාතකචතනාති සා පඤ්චසම්භාරවිනිමුත්තා 
දට්ඨබ්බා. එස නකයො අදින්නාදානාදීසුපි. 

මන්තපරිජප්පකනන පරස්ස සන්තෙහරණං විජ්ජාමකයො, විනා මන්කතන 

පරසන්තෙස්ස ොයවචීපකයොකගහි ආෙඩ්ඪනං තාදිසඉද්ධිකයොකගන ඉද්ධමකයො 
පකයොකගොති අදින්නාදානස්සපි ෙ පකයොගා සාහත්ථිොදකයො කවදිතබ්බා. 
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අභිභවිත්වා වීතික්ෙමකන මිච්ොචාකරො මහාසාවජ්කජො, න තථා උභින්නං 

සමානච්ෙන්දභාකව. ‘‘චත්තාකරො සම්භාරාති වුත්තත්තා අභිභවිත්වා වීතික්
ෙමකන සතිපි මග්කගනමග්ගපටිපත්තිඅධිවාසකන පුරිමුප්පන්නකසවනාභිසන්

ධිපකයොගාභාවකතො මිච්ොචාකරො න කහොති අභිභුය්යමානස්සා’’ති වදන්ති. 

කසවනචිත්කත සති පකයොගාභාකවො න පමාණං ඉත්ථියා කසවනප්පකයොගස්ස 

කයභුය්කයන අභාවකතො. පුරිසස්කසව හි කයභුය්කයන කසවනප්පකයොකගො 
කහොතීති ඉත්ථියා පුකරතරං කසවනචිත්තං උපට්ඨාකපත්වා නිපන්නායපි මිච්
ොචාකරො න සියාති ආපජ්ජති, තස්මා පුරිසස්ස වකසන උක්ෙංසකතො චත්තාකරො 
සම්භාරා වුත්තාති දට්ඨබ්බං. අඤ්ඤථා ඉත්ථියා පුරිසකිච්චෙරණොකල පුරිසස්

සපි කසවනප්පකයොගාභාවකතො මිච්ොචාකරො න සියාති. කෙචි පන ‘‘අත්තකනො 
රුචියා පවත්තිතස්ස තීණි අඞ්ගානි, බලක්ොකරන පවත්තිතස්ස තීණීති සබ්බානි 

අග්ගහිතග්ගහකණන චත්තාරී’’ති වදන්ති, වීමංසිත්වා ගකහතබ්බං. 

දුට්ඨචිත්තස්ස අමරණාධිප්පායස්ස ඵරුසොයවචීපකයොගසමුට්ඨාපිො 

ඵරුසකචතනා ඵරුසවාචා. මරණාධිප්පාකය පන සති අත්ථසිද්ධිතදභාකවසු 

පාණාතිපාතා බ්යාපාදා ච කහොන්තීති. යං පති ඵරුසවාචා පයුජ්ජති, තස්ස සම්

මුඛාව සීසං එති. ‘‘පරම්මුකඛපි ඵරුසවාචා කහොතී’’ති වදන්ති. 

යදි කචතනාය සබ්බදා ෙම්මපථභාවාභාවකතො අනියකතො ෙම්මපථභාකවොති 

ෙම්මපථරාසිම්හි අවචනං, නනු අභිජ්ඣාදීනම්පි ෙම්මපථං අප්පත්තානං අත්
ථිතාය අනියකතො ෙම්මපථභාකවොති කතසම්පි ෙම්මපථරාසියං අවචනං ආපජ්
ජතීති? නාපජ්ජති, ෙම්මපථතාතංසභාගතාහි කතසං තත්ථ වුත්තත්තා. යදි එවං 
කචතනාපි තත්ථ වත්තබ්බා සියාති? සච්චකමතං, සා පන පාණාතිපාතාදිොති 

පාෙකටො තස්සා ෙම්මපථභාකවොති න වුත්තං සියා. කචතනාය හි ‘‘කචතනාහං, 

භික්ඛකව, ෙම්මං වදාමි,’’‘‘තිවිධා, භික්ඛකව, ොයසඤ්කචතනා අකුසලං 

ොයෙම්ම’’න්තිආදිවචකනහි ෙම්මභාකවො දීපිකතො. ෙම්මංකයව ච සුගතිදුග්
ගතීනං තදුප්පජ්ජනසුඛදුක්ඛානඤ්ච පථභාකවන පවත්තං ෙම්මපකථොති වුච්
චතීති පාෙකටො තස්සා ෙම්මපථභාකවො. අභිජ්ඣාදීනං පන 

කචතනාසමීහනභාකවන සුචරිතදුච්චරිතභාකවො, කචතනාජනිතතංබන්
ධතිභාකවන සුගතිදුග්ගතිතදුප්පජ්ජනසුඛදුක්ඛානං පථභාකවො චාති න තථා 
පාෙකටො ෙම්මපථභාකවොති කත එව ෙම්මපථරාසිභාකවන වුත්තා. 
අතථාජාතියත්තා වා කචතනා කතහි සද්ධිං න වුත්තා සියා. විචාකරත්වා ගකහතබ්
බං. 

පාණාතිපාතාදීනං ආරම්මණාකනව තබ්බිරතිආරම්මණානීති පේච සික්

ොපදා පරිත්තාරම්මණා එවාති වචකනන අදින්නාදානාදීනං සත්තාරම්

මණතාවචනස්ස විකරොධං කචොකදති. තථා හි වක්ඛති ‘‘වීතික්ෙමිතබ්බකතොකයව 

හි කවරමණී නාම කහොතී’’ති. සයකමව පරිහරිස්සතීති සික්ොපදවිභඞ්කග පඤ්



අභිධම්මපිටකෙ  ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො   චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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හපුච්ෙෙවණ්ණනං සන්ධාය වදති. තත්ථ හි ‘‘යස්මා සත්කතොති සඞ්ඛ්යං ගකත 

සඞ්ඛාකරකයව ආරම්මණං ෙකරොති, තස්මා පරිත්තාරම්මණාති වුච්චන්තී’’ති වුත්
තං. 

දුග්ගතතාදීනීති ආදි-සද්කදන ‘‘අලද්ධාලාකභො ලද්ධවිනාකසො ඉච්ඡිතානං 
කභොගානං කිච්ෙපටිලාකභො රාජාදීහි සාධාරණකභොගතා දුක්ඛවිහාකරො සාසඞ්

ෙවිහාකරො’’ති එවමාදකයො සඞ්ගහිතා. කෙචි පන ‘‘දිට්කඨව ධම්කම 

කභොගජානිආදකයො නිස්සන්දඵල’’න්ති වදන්ති. 

කුසලෙම්මපථෙථාවණ්ණනා 

තාසේච විරතීනං කචතනාසම්පයුත්තත්තා කචතනාද්වාකරන සුගතිදුග්
ගතිතදුප්පජ්ජනසුඛදුක්ඛානං පථභාකවො යුත්කතොති අධිප්පාකයො. 

ෙම්මපථසංසන්දනෙථාවණ්ණනා 

තථාති ෙම්මපථප්පත්තානං. කෙචීති ධම්මසිරිත්කථරං සන්ධායාහ. කසො හි 

ෙම්මපථප්පත්තානකමව දුස්සීල්යාදීනං සුසීල්යාදීනඤ්ච ෙම්මපකථහි අත්ථකතො 
නානත්තාභාවදස්සනං, කතසං වා ඵස්සද්වාරාදීහි අවිකරොධභාකවන දීපනං ෙම්

මපථසංසන්දනන්ති වදති. ෙම්මපථතා නත්ථීති එකතන යථාවුත්තානං 

අසංවරසංවරානං කතසං වාකද ෙම්මපථසංසන්දකන අසඞ්ගහිතතං දස්කසති. කය 

පන සඞ්ගහං ලභන්ති, කතසං ගහකණ පකයොජනාභාවං දස්කසතුං 

‘‘තිවිධ…කප.… දස්සකනනා’’ති වුත්තං. එවං පුරිමපක්කඛ සඞ්කඛපකතො කදොසං 

වත්වා දුතියපක්කඛපි වත්තුං ‘‘න ච දුච්චරිතාන’’න්තිආදිමාහ. කතන කය දුච්
චරිතසුචරිතඅසංවරසංවරා අනුචරීයන්ති, කතසං ොයෙම්මාදිතා විධීයතීති දස්

කසති. ‘‘පඤ්චඵස්සද්වාරවකසන උප්පන්කනො අසංවකරො අකුසලං මකනොෙම්

මකමව කහොතී’’තිආදිනා හි වුත්තන්ති. යදි චාතිආදිනා 

අනවකසසපරියාදානාභාවමාහ. උප්පත්ති න වත්තබ්ොති ෙම්මපථ…කප.… 

වදන්කතහි ‘‘මකනොෙම්මං ෙඵස්සද්වාරවකසන උප්පජ්ජතී’’ති න වත්තබ්බන්ති 

අත්කථො. අථ වා යදි ෙම්මපථප්පත්තාකනව දුස්සීල්යාදීනි ොයෙම්මාදිනාකමහි 

අට්ඨෙථායං වුත්තානීති එවං වදන්කතහි අට්ඨෙථාචරිකයහි මකනොෙම්මස්ස 

ෙඵස්සද්වාරවකසන උප්පත්ති න වත්තබ්බාති අත්කථො. තංතංෙම්මභාවස්ස වුත්

තත්තාති ‘‘තිවිධං ොයදුච්චරිතං අකුසලං ොයෙම්මකමව කහොතී’’තිආදිං (විභ. 

913) සන්ධායාහ. 

ෙම්මන්තරම්පි තංද්වාරිෙෙම්මකමව සියාති පාණාතිපාතාදිෙස්ස වචීෙම්

මාදිභාවමාසඞ්ෙති. තස්මාති යස්මා කෙසඤ්චි අසංවරානං සංවරානඤ්ච ෙම්
මපථතා නත්ථි, ොයදුච්චරිතාදීනඤ්ච ෙම්මපකථහි නානත්තාභාවදස්සකනන 
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පටුන 

පකයොජනං නත්ථි, න ච දුච්චරිතාදීනං ඵස්සද්වාරානං වකසන උප්පත්ති දීපිතා, න 

චායං විධි නිරවකසසසඞ්ගාහිො, ෙම්මානඤ්ච සඞ්ෙකරො ආපජ්ජති, අට්

ඨෙථායඤ්ච පුබ්බාපරවිකරොකධො, තස්මාති අත්කථො. සමානනාමතා ොයෙම්

මාදිතා. සාමේෙනාමාවිජහනං ොයෙම්මාදිභාවාවිජහනං. උභකයසන්ති ෙම්

මපථාෙම්මපථානං. උප්පත්තිපරියායවචනාභාවකතොති එකතන ඵස්සද්
වාරඅසංවරද්වාරාදීනං තංද්වාරිෙෙම්මානඤ්ච අත්ථකතො නානත්තාභාකවපි 

තථා තථා පවත්තකදසනාවකසන කත විචාරිතාති දස්කසති. ‘‘අකුසලං ොයෙම්

මං පඤච්ඵස්සද්වාරවකසන න උප්පජ්ජතී’’තිආදිකෙො දුතියවිනිච්ෙකයො. 

ොකය වාචාය ච…කප.… සිද්ධකතොති එකතන කචොපනප්පත්තං අකුසලං 

මකනොෙම්මං කචොපනං අප්පත්තකතො විකසකසත්වා දස්කසතුං ‘‘ොයවචීෙම්

ම’’න්ති වුත්තං, න පන ොයවචීෙම්මභාවකතොති දස්කසති. කතන 

ොයවචීගහණං යථාවුත්තකචොපනප්පත්තං එව විභාකවතීති දට්ඨබ්බං. 

කතකනවාහ – ‘‘කචොපනප්පත්තං අකුසලං ොයද්වාකර වචීද්වාකර ච මකනොෙම්

මං කහොතී’’ති. තං-සද්කද වුත්කත යං-සද්කදො අබ්යභිචාරිතසම්බන්ධතාය වුත්

කතොකයව කහොතීති ෙත්වා ‘‘යං උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං. උප්පාදමත්තපරිච්ඡින්

කනනාති ෙඵස්සද්වාරිෙෙම්කමනාති අත්කථො. මත්ත-සද්කදන විකසසනිවත්

තිඅත්කථන මකනොෙම්මතාවිකසසං නිවත්කතති. නියමස්ස එව-සද්දස්ස අෙතත්

තා ‘‘ොයවචීෙම්මකමව කහොතී’’ති අවුත්තත්තා. ඉදානි නියමාෙරකණන ලද්

ධගුණං දස්කසන්කතො ‘‘න පන සබ්ෙම්පී’’තිආදිමාහ. 

‘‘නියමස්ස අෙතත්තා’’තිආදි පුරිමනකයොති අධිප්කපකතො. වත්තුඅධිප්
පායානුකරොධිනී සද්දප්පවත්තීති සමාසපකද එෙකදකසොපි ආෙඩ්ඪීයති 

අධිොරවකසනාති අධිප්පාකයන ‘‘ෙම්ම-සද්දමත්කතන සම්ෙන්ධං ෙත්වා’’ති 

වුත්තං. යං පන වදන්තීතිආදිනා එත්ථ පදොරමතස්ස අයුත්තතං දස්කසති. තත්ථ 

කචතනාපක්ඛිොනන්ති ොයවචීෙම්මභූතකචතනාපක්ඛිොනං. සතන්ති 

සමානානං. තංතංද්වාරෙම්මපථානේචාති ඉදං ඉමස්ස චිත්තස්ස ෙම්
මපථභාකවන පවත්තං ොලං සන්ධාය වුත්තං, න සබ්බදා, ෙම්මපථභාකවකනව 

පවත්තනකතො. ච-සද්කදන වා අෙම්මපථසඞ්ගකහො දට්ඨබ්කබො. අථ වා තංතංද්

වාරා ච තංතංද්වාරෙම්මපථා ච තංතංද්වාරෙම්මපථාති ‘‘තංතංද්වාරා’’ති 

පකදන අෙම්මපථානං සංවරානං සඞ්ගකහො දට්ඨබ්කබො. කතන සභාකවනාති 

මකනොෙම්මස්ස ද්වාරභාකවන, න අත්තකනොති අධිප්පාකයො. එවමධාපීති චිත්
තජනිකතො චිත්තසම්පයුත්තස්ස ෙම්මස්ස ද්වාරභාකවො චිත්කතපි උපචරිකතොති 

අත්කථො. වත්තබ්ෙකමව නත්ථි අනන්තරපච්චයභූතමකනොරහිතස්ස චිත්තස්ස 

අභාවකතොති. 

ද්වාරෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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ෙමාභාවනියමාභාකව සබ්ොරම්මණතාදීති ආදි-සද්කදන සඞ්ගණ්හාති. න 

හි…කප.… අත්ථීති පධාකන අසම්භවකතො අප්පධානං අධිෙරීයතීති දස්කසති. 

ධම්මුද්කදසවාරෙථා 

ඵස්සපඤච්මෙරාසිවණ්ණනා 

‘‘තස්මිං සමකය ඵස්කසො කහොතී’’තිආදිොය පාළියා ඵස්සාදීනං 
ොමාවචරතාදිදස්සකන න තප්පරභාකවො, සභාවදස්සකන එව පන තප්

පරභාකවොති දස්කසති ‘‘න හි ඵස්සාදීන’’න්තිආදිනා. 

චිත්තකිරියාභාකවනාති චිත්තබ්යාපාරභාකවන. ඵස්සස්ස සම්පජ්ජනමුප්පජ්

ජනකමව. සන්නිපතිතප්පවත්තියා පච්චකයො කහොතීති එකතන චිත්තාරම්මණසන්
නිපාතොරණං ඵස්කසො චිත්තාරම්මණසන්නිපාකතොති වුත්කතොති දස්කසති. ඵස්
කසො හි චිත්තස්ස ආරම්මකණ ඵුසනාොකරකනව පවත්තිකතො තස්ස ආරම්මකණ 

සන්නිපතිතප්පවත්තියා පච්චකයොති ච වුච්චති. සා චස්ස ඵුසනාොරප්පවත්ති 

සාඛග්කග ඨිතං දිසව්ා භූමිසණ්ඨිතස්ස අවීරෙපුරිසස්ස ජඞ්ඝචලනං, අම්බිලඅම්
බපක්ොදිං ඛාදන්තං දිස්වා මුකඛ කඛළුප්පත්ති, දයාලුෙස්ස පරං හඤ්ඤමානං 

දිස්වා සරීරෙම්පනන්ති එවමාදීසු පරිබ්යත්තා කහොති. තබ්බිකසසභූතා රූපධම්

මාති යථා පටිහනනවකසන අඤ්ඤමඤ්ඤං ආසන්නතරං උප්පජ්ජමාකනසු 

රූපධම්මවිකසකසසු සඞ්ඝට්ටනපරියාකයො, එවං චිත්තාරම්මණානං 
විසයෙරණවිසයභාවප්පත්ති පටිහනනාොකරන කහොති. කසො ච චිත්තනිස්සිකතො 

ධම්මවිකසකසො සඞ්ඝට්ටනපරියාකයන වුත්කතො, යදාහ ‘‘එව’’න්තිආදි. කෙචි පන 

‘‘සඞ්ඝට්ටනරකසො ඵස්කසො පඤච්ද්වාරිකෙොව, න ඉතකරො වත්ථාරම්මණසඞ්ඝට්

ටනාභාවකතො’’ති වදන්ති, තං න යුජ්ජති උපචාරසිද්ධත්තා සඞ්ඝට්ටනස්ස. 

ඉතරථා පඤ්චද්වාරිෙස්සපි තං න සම්භකවය්යාති. ඉන්ද්රියමනසිොකරසු 

යථාපවත්තමාකනසු තංතංආරම්මකණ විඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, කතසං තථාපවත්

තිකයව විේොණස්ස විසයභාවෙරණං. 

‘‘යං කඛො, භික්ඛකව, ඉකම පඤච් ොමගුකණ පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං 

කසොමනස්සං, අයං වුච්චති ොමානං අස්සාකදො’’තිආදිවචනකතො (අ. නි. 9.34) 

සුඛකවදනාව අස්සාකදොති ආහ ‘‘අස්සාදභාවකතො’’ති. ඵුසනාදිභාකවන ආරම්

මණග්ගහණං එෙකදසානුභවනන්ති අනුපචරිතකමව ඵස්සාදීනං අනුභවනකිච්
චමාහ. 

නිමත්කතනාති නීලාදිනා දීඝාදිනා ච නිමිත්කතන. එකතනුපාකයනාති යථා 
ඤාණප්පධාකන චිත්තුප්පාකද සඤ්ඤා ඤාණමනුවත්තති, එවං සමාධිප්පධාකන 

සමාධින්ති දස්කසති. 
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පෙන්ධතීති පට්ඨකපති සම්පයුත්තධම්කම සෙසෙකිච්කච පට්ඨකපති. 

කතකනව හි තදත්ථං විවරන්කතො ‘‘පවත්කතතී’’ති ආහ. 

විජ්ජමානතාවාචී කහොති-සද්කදො, විජ්ජමානතා ච සඞ්ඛතධම්මානං උප්පජ්

ජකනන විනා නත්ථීති ‘‘චිත්තං න තථා අත්ථකතො නුප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං. කතන 

යස්මා චිත්තං න නුප්පජ්ජති උප්පජ්ජති එව, තස්මා චිත්තං කහොතීති වුත්තන්ති 

අයකමත්ථ අට්ඨෙථාය අත්කථො. එවමවට්ඨිකත කහොති-උප්පජ්ජති-සද්දානං 

සමානත්ථත්කතන න කිඤ්චි පකයොජනං දිස්සති. අථ වා භවනං නාම සත්තා, සත්

තා ච උප්පාදාදිනා සමඞ්ගිතාති ඵස්සාදීනං ඛණත්තයපරියාපන්නතා ‘‘ඵස්කසො 

කහොතී’’තිආදීසු කහොති-සද්කදන වුත්තා. තත්ථ කයො භාකවො උප්පාදසමඞ්ගී, න 

කසො න කහොති නාම, තස්මා උප්පජ්ජති-සද්කදන වුච්චමානස්ස අත්ථස්ස කහොති-

සද්දවචනීයතා න න සම්භවති. උප්පන්නං කහොතීති එත්ථ පන කිඤ්චාපි උප්පන්

න-සද්කදකනව උප්පාදාදිසමඞ්ගිතා වුච්චති, තබ්භාවානතිවත්ති පන කහොති-සද්

කදන වුත්තා ඛණත්තයවීතිවත්කතපි උප්පන්න-සද්දස්ස වත්තනකතො, තස්මා න 

එත්ථ උප්පජ්ජති-සද්කදන සමානත්ථතාසබ්භාවදස්සනං විය උප්පජ්ජතිදස්සනම්

පි විරුජ්ඣති පාෙටෙරණභාවකතො. ඉතරථා ‘‘චිත්තං උප්පන්නං කහොතී’’ති 

ඉමිනාව චිත්තස්ස විජ්ජමානභාකවො දස්සිකතොති කිං පුන විජ්ජමානභාවදස්
සකනනාති න න සක්ො වත්තුං, සමයවවත්ථානවකසන සවිකසසං වුත්තම්පි චිත්
තං ඵස්සාදීහි සහුප්පත්තියා සුට්ඨුතරං නිබ්බිකසසන්ති දස්කසතුං චිත්තස්ස පුන 

වචනං. උද්දිට්ඨධම්මානංකයව කචත්ථ නිද්කදසවාකර විභජනං, න විභඞ්කග විය 

පාළියා ආරුළ්හසබ්බපදානන්ති ‘‘උද්කදසවාකර සඞ්ගණ්හනත්ථං නිද්කදසවාකර 

විභජනත්ථ’’න්ති අයම්පි අත්කථො නිච්චකලො. තථා හි ‘‘යස්මිං සමකය රූපූපපත්

තියා මග්ගං භාකවතී’’තිආදීසු මග්ගාදකයො න විභත්තා. අපිච අධිපතිභාකවන ඉන්
ද්රිකයසු විය ඵස්සකවදනාසඤ්ඤාකචතනාහි සහ සබ්බචිත්තුප්
පාදසාධාරණරාසියං ගකහතබ්බත්තා සමයවවත්ථාකන වුත්තම්පි චිත්තං ඵස්
සපඤ්චමකෙ වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

ඣානඞ්ගරාසිවණ්ණනා 

විතක්ෙනන්ති විතක්ෙනකිරියා, සා ච විතක්ෙස්ස අත්තකනො පච්චකයහි 

පවත්තිමත්තකමවාති භාවනිද්කදකසො වසවත්තිභාවනිවාරණාය කහොති. යස්මිං 
ආරම්මකණ චිත්තං අභිනිකරොකපති, තං තස්ස ගහණකයොග්යං ෙකරොන්කතො 
විතක්කෙො ආකෙොකටන්කතො විය පරිවත්කතන්කතො විය ච කහොතීති තස්ස 

ආකෙොටනලක්ඛණතා පරියාහනනරසතා ච වුත්තා. ඉදඤ්ච ලක්ඛණං කිච්චසන්
නිස්සිතං ෙත්වා වුත්තං. ධම්මානඤ්හි සභාවවිනිමුත්තා ොචි කිරියා නාම නත්ථි, 

තථා ගකහතබ්බාොකරො. කබොධකනය්යජනානුකරොකධන පන පරමත්ථකතො 
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පටුන 

එෙසභාකවොපි සභාවධම්කමො පරියායවචකනහි විය සමාකරොපිතරූකපහි බහූහි 

පොකරහි පොසීයති. එවඤ්හි කසො සුට්ඨු පොසිකතො කහොතීති. 

විප්ඵාකරො නාම විතක්ෙස්ස ථිනමිද්ධපටිපක්කඛො ආරම්මකණ අකනොලීනතා 
අසඞ්කෙොකචො, කසො පන අභිනිකරොපනභාවකතො චලනං විය කහොතීති අධිප්

පාකයන ‘‘විප්ඵාරවාති විචලනයුත්කතො’’ති වුත්තං. උපචාරප්පනාසු සන්තාකනන 

පවත්තියන්ති එකතන යථා අපුබ්බාරම්මකණ පඨමාභිනිපාතභූකතො විතක්කෙො 
විප්ඵාරවා කහොති, න තථා එෙස්මිංකයව ආරම්මකණ නිරන්තරං අනුප්පබන්
ධවකසන පවත්තියං, නාතිවිප්ඵාරවා පන තත්ථ කහොති සන්නිසින්නභාවකතොති 

දස්කසති. කතකනවාහ ‘‘නිච්චකලො හුත්වා’’තිආදි. 

‘‘පීතිසුකඛන අභිසන්කදතී’’තිආදිවචනකතො (දී. නි. 1.226; ම. නි. 1.427) 

පීතියා ඵරණං ොයවිසයන්ති යථා තං කහොති, තං දස්කසතුං ‘‘පණීතරූකපහී’’ති 

වුත්තං. 

විසාරස්ස බ්යග්ගභාවස්ස පටිපක්කඛො සභාකවො අවිසාකරො, න විසාරාභාවමත්
තං. අවිසාරාවික්කඛපානං සමාධානභාවකතො අත්ථකතො විකසසාභාකවපි සමුකඛන 

සම්පයුත්තමුකඛන ච උභයං වුත්තන්ති දස්කසතුං ‘‘අවිසා…කප.… වික්

කෙකපො’’ති වුත්තං. විකසසකතොති අතිසකයනාති වා අත්කථො ගකහතබ්කබො. 

සුඛඤ්හි සමාධිස්ස විකසසොරණං ‘‘සුඛිකනො චිත්තං සමාධියතී’’ති (දී. නි. 3.359; 

අ. නි. 3.96; 6.10; 11.12) වචනකතො. 

ඉන්ද්රියරාසිවණ්ණනා 

තත්ථාති සද්දහනසඞ්ඛාකත අධිකමොක්ඛලක්ඛකණ. පුග්ගකලො සද්දහතීති 

ඉමිනාපි සද්ධාය ආහිතවිකසසානං තංසම්පයුත්තධම්මානං සද්දහනකිරියාය 

ෙත්තුභාවකමව විභාකවති. අවයවබ්යාපාකරො හි සමුදාකය කවොහරීයතීති. න 

කෙවලං පසාදනීයවත්ථුස්මිං අප්පසාදනාොරප්පවත්තකමව අකුසලං අස්සද්
ධියං, අථ කඛො අප්පසාදනීයවත්ථුස්මිං පසාදනාොරප්පවත්තම්පීති දස්කසතුං 

‘‘මච්ොධකමොක්කෙො’’ති වුත්තං. කතන පූරණාදීසු පසාදස්ස අස්සද්ධියතමාහ. 

පසාදභූකතොති එකතන අප්පසාදභූතං අස්සද්ධියං නිවත්කතති. වත්ථුගකතොති 

ඉමිනා මිච්ොධිකමොක්ඛං. ‘‘පසාදභූකතො නිච්ෙකයො’’ති ඉමිනා පන 

විභාවිතකමවත්ථං පාෙටං ෙකරොන්කතො ‘‘න කයවාපනොධකමොක්කෙො’’ති ආහ. 

අොලුස්සියං පසාකදො, තං පන අසඞ්කඛොභභාවකතො ‘‘අනාවිලභාකවො’’ති වුත්තං. 

තඤ්හි සම්පයුත්කතසු විදහන්තී සද්ධා අොලුස්සියපච්චුපට්ඨානා. එවකමතන්ති 

අධිමුච්චනාොකරන පන ගකහතබ්බත්තා අධිමුත්තිපච්චුපට්ඨානා. බුද්ධාදිවත්

ථූනීති එත්ථ ඉධකලොෙපරකලොෙෙම්මඵලසම්බන්ධාපි සඞ්ගහිතාති දට්ඨබ්බං. 

‘‘සද්ධාහත්කථො, මහානාම, අරියසාවකෙො’’ති, ‘‘සද්ධීධ විත්තං පුරිසස්ස කසට්
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ඨ’’න්ති (සං. නි. 1.246; සු. නි. 184), ‘‘සද්ධා බීජං තකපො වුට්ඨී’’ති (සං. නි. 1.197; 

සු. නි. 77) එවමාදිවචනකතො කුසලධම්මානං ආදානාදීසු හත්ථාදකයො විය සද්ධා 
දට්ඨබ්බා. 

‘‘ඉධ භික්ඛුනා ෙම්මං ෙත්තබ්බං කහොති. තස්ස එවං කහොති ‘ෙම්මං 
කඛො කම ෙත්තබ්බං භවිස්සති, ෙම්මං කඛො පන කම ෙකරොන්තස්ස න 

සුෙරං බුද්ධානං සාසනං මනසි ොතුං, හන්දාහං වීරියං ආරභාමි අප්පත්තස්

ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය අසච්ඡිෙතස්ස සච්ඡිකිරියායා’’’ති (දී. 

නි. 3.335) – 

ආදිො අනුරූපපච්චකවක්ඛණා. 

තංමූලොනීති ගන්තබ්බමග්ගාදිමූලොනි. එත්ථ ච මග්කගො ගන්තබ්කෙො 

කහොතීතිආදකයො අට්ඨෙථායං දස්සනවකසකනව වුත්තා, න පාළියං ආගතානුක්
ෙකමනාති දට්ඨබ්බං. 

ෙරණාදිොකල විය චිරෙතාදිආරම්මණං විභූතං ෙත්වා පවත්තන්තී සති තං 
උපගන්ත්වා තිට්ඨන්තී අනිස්සජ්ජන්තී ච කහොති. යං ආරම්මණං සම්මුට්ඨං, තං 

පිලවිත්වා ගතං විය චලිතං විය ච කහොති, තප්පටිපක්ඛභාකවන පන අසම්මුට්ඨන්

ති ඉමමත්ථං දස්කසන්කතො ‘‘උදකෙ අලාබු වියා’’තිආදිමාහ. තත්ථ සාරණන්ති 

එකතන ‘‘සරන්ති තායා’’ති ඉමකමවත්ථං විභාකවති. සරණකිරියාය හි පවත්
තමානානං ධම්මානං තත්ථ ආධිපච්චභාකවන සති පච්චකයො. තස්සා හි තථා පච්

චයභාකව සති කත ධම්මා සාරිතා අසම්මුට්ඨෙතා අපිලාවිතාකහොන්තීති. ‘‘ඉකමහි 

නාම කහතූහි පච්චකයහි ච එකත ධම්මා සම්භවන්තී’’ති සම්භවකතො. ‘‘ඉමං නාම 

ඵලං නිබ්බත්කතන්තී’’ති ඵලකතො ධම්මා උප්පජ්ජකනන විපච්චකනන ච නිප්ඵන්

නා නාම කහොන්තීති. වත්ථුභූතාති ආරම්මණභූතා. 

සතිපි සබ්කබසං සාරම්මණධම්මානං ආරම්මණග්ගහකණ න චිත්තං විය 

පකර පරිච්ඡිජ්ජගාහිකනොති ‘‘පරිච්ඡින්කනොපලද්ධවකසන ජානාතී’’ති චිත්තං වුත්
තං. කචතසිකෙසු හි කෙචි විසයං පරිච්ඡිජ්ජ ගකහතුං න සක්කෙොන්ති, කෙචි පන 

පරිච්කෙදමත්කතකයව තිට්ඨන්ති, න විඤඤ්ාණං විය විසයං ගණ්හන්තීති කය 

ආසඞ්කිතබ්බා, කතසු තදභාවං දස්කසන්කතො ‘‘න සෙේා…කප.… විජ්

ඣනවකසනා’’ති ආහ. 

පීතියා ච කසොමනස්සභාකවො ආපජ්ජතීති ඉදං පීති ච කසොමනස්සඤ්ච 

පීතිකසොමනස්සන්ති පීතිකසොමනස්සානං තුල්යකයොගං සන්ධාය වුත්තං. 

කසොමනස්සස්කසව පන ‘‘ආජඤ්ඤරකථො’’ති විය පීතියුත්තං කසොමනස්සං 
පීතිකසොමනස්සන්ති පධානභාකවො ඉච්ඡිකතොති න පීතියා කසොමනස්සභාවප්පත්ති. 
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න හි පධාකන විජ්ජමාකන අප්පධානං උපයුජ්ජති, පීතිග්ගහණඤ්කචත්ථ පීතියුත්
තස්ස කසොමනස්සස්ස කයභුය්කයන භාවකතො පරිබ්යත්තකිච්චකතො ච ෙතං, න ච 

නිප්පීතිෙකසොමනස්සස්ස අසඞ්ගකහො. රුළ්හීසද්කදසු කිරියාය අනච්චන්
තිෙභාවකතො. පීතියා පන උපලක්ඛණභාකවන අයමත්කථො සුට්ඨු යුජ්ජතීති දස්

කසන්කතො ආහ ‘‘පීතිඋපලක්ඛිතං වා’’තිආදි. 

පවත්තං උපාදින්නක්ඛන්ධං. චිරට්ඨිතිෙං කහොතීති එකතන න කෙවලං 
අනුපාකලතබ්බධම්මානං ඛණට්ඨිතියාකයව, අථ කඛො පබන්ධානුපච්කෙදස්සපි 

ජීවිතං ොරණන්ති දස්කසති. අඤ්ඤථා හි ආයුක්ඛයමරණං න යුජ්කජය්යාති. 

අවිකසකසනාති ොරණවිකසසානකපක්කඛන ජීවිතින්ද්රියතාසාමඤ්කඤන. යදිපි 

අරූපාසඤ්ඤභකවසු රූපාරූපධම්මා නප්පවත්තන්ති, කතහි පන පුරිමපච්
ඡිමභකවසු චරිමපඨමධම්මා සමානජාතිකයන අබ්යවහිතතාය නිරන්තරාකයව 

නාම කහොන්තීති ‘‘යාව පරිනිබ්ොනං අවිච්ඡින්නං පවත්තතී’’ති වුත්තං. 

අනුපාලනාදිෙස්සාති අනුපාලනපවත්තනට්ඨපනානිකයව වදති. 

ජීවමානවිකසසප්පච්චයභාවකතොති සහජාතානං ජීවමානතාවිකසසස්ස පච්
චයභාවකතො. ඉන්ද්රියබද්ධස්ස හි මතරූපකතො ෙම්මජසස් ච උතුජාදිකතො 
විකසකසො ජීවිතින්ද්රියෙකතොති. 

මග්ගඞ්ගරාසිවණ්ණනා 

අවිපරීතනිය්යානිෙභාකවනාති ඉදං සම්මා-සද්දස්ස දිට්ඨි-ආදිසද්දානඤ්ච 

සමානාධිෙරණතාවකසන දිට්ඨිආදීනං අවිකසසභූතස්ස නිය්යානිෙභාවස්ස සම්
මා-සද්කදන විකසසිතබ්බත්තා වුත්තං. අවිපරීතත්කථො හි සම්මා-සද්කදො, න 

නිය්යානිෙත්කථොති. අවිපරීතනිය්යානිෙත්කථො එව වා සම්මා-සද්කදො. අකනෙත්

ථා හි නිපාතාති. එවකමවාති අවිපරීතනිය්යානිෙභාකවන. 

බලරාසිවණ්ණනා 

පතිස්සකවො වචනසම්පටිග්ගකහොති අධිප්පාකයන ‘‘සප්පතිස්සවං පතිස්

සවභූතං තංසභාගේච යං කිේචි ගාරව’’න්ති ආහ. තත්ථ තත්ථ 

පාෙටභාකවනාති අජ්ඣත්තභූකතසු ජාතියාදීසු බහිද්ධාභූකතසු භික්ඛුආදීසු 

හිකරොත්තප්පානං අනුරූපපච්චකවක්ඛණවකසන සසම්භාරපථවීආදීසු 

පථවීධාතුආදීනං විය විභූතකිච්චභාකවනාති අත්කථො. 

මූලරාසිවණ්ණනා 

එවේහි උපමාය සකමතීති යථා අසුචිම්හි පතිතපුරිසස්ස සතිපි ොකයන අල්
ලීයකන භාකවො අනල්ලීකනො, එවං අකලොකභොපි ආරම්මණෙරණවකසන 

ගහිකතපි ආරම්මකණ අලග්ගභාකවන අනල්ලීනභාකවො අනල්ලීනාොකරො එව 
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පටුන 

පවත්තති. එවංසභාකවො හි කසො ධම්කමොති. කිඤ්චි දුස්සීල්යං කදොසසමුට්ඨානං 

සබ්බම්පි දුස්සීල්යං කදොසූපනිස්සයන්ති ‘‘කදොසසමුට්ඨානතං කදොසූපනිස්සයතේ

චා’’ති වුත්තං. කතන අකදොකසො කදොසසක්සව උජුවිපච්චනීකෙො, තංමුකඛන දුස්
සීල්යස්සාති දස්කසති. 

තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනට්කඨන…කප.… ආකසවනට්කඨන 

භාවනාති කයො කසො එෙත්තුපගකතො පඨමජ්ඣානාදිඅප්පනාචිත්තුප්පාකදො ආසන්
නූපචාරාහිතවිකසකසො නීවරණාදිපරිපන්ථවිසුද්ධියා විසුද්කධො, 
තදාවරණවිසයවිරකහන ච සමප්පවත්තඅප්පනාසමාධිසඞ්ඛාතං මජ්ඣිමං 
සමථනිමිත්තං පටිපන්කනො, එවං පටිපන්නත්තා එව තත්ථුපගමකනන තත්ථ ච 

පක්ඛන්කදො, විකසොකධතබ්බස්ස වික්කඛපස්ස කිකලසසංසග්ගසස් ච අභාවකතො 
විකසොධනසමාධානඑෙත්තුපට්ඨානබ්යාපාරවිරකහන විසුද්ධිසමථපටිපත්
තිඑෙත්තුපට්ඨානාොකර අජ්ඣුකපක්ඛන්කතො අභිබ්යත්තරූපාය 

සහජාතතත්රමජ්ඣත්තුකපක්ඛාය කිච්චවකසන උකපක්ඛානුබ්රූහිකතො, තස්
මිංකයව ජාතා සමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාතා යුගනද්ධධම්මා. කත යථා අඤ්ඤං 
අනතිවත්තමානා හුත්වා පවත්තන්ති, එවං භාවනා බ්රූහනා. තථා යානි තත්ථ 

සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානි නානාකිකලකසහි විමුත්තත්තා විමුත්තිරකසන එෙරසානි 

හුත්වා පවත්තානි. යඤ්ච තත්ථ තදුපගං, කතසං අනතිවත්තනඑෙරසභාවානං 
අනුච්ෙවිෙං වීරියං වාහීයති පවත්තීයති, යා චස්ස තස්මිං ඛකණ පවත්තා 
පගුණබලවභාවාපත්තිසඞ්ඛාතා ආකසවනා. සබ්කබසං එකතසං ආොරානං 

භාවනා උප්පාදනා වඩ්ඪනා, අයං තත්ථ ජාතානං…කප.… ආකසවනට්කඨන 

භාවනා නාම. 

යස්මා පනායං භාවනාොකරො ‘‘පඨමස්ස ඣානස්ස පටිපදාවිසුද්ධි 

ආදී’’තිආදිනාපි (පටි. ම. 1.158) පාළියං ආගකතො එව, ඤාකණන ච 

සංකිකලසකවොදාකනසු තං තං ආදීනවං ආනිසංසඤ්ච දිසව්ා තථා තථා නිප්

ඵාකදතබ්කබො, තස්මා ‘‘එවං වුත්තාය පෙේාසාධනාය භාවනායා’’ති වුත්තං. අප්

පවත්තීති යස්මිං ධම්කම සති යථාවුත්තා භාවනා නප්පවත්තති, කසො ධම්කමො 
පටිපක්ඛභාවනාපරාමසකනන අභාවනාති වුත්කතොති අධිප්පාකයො. න හි 

අභාවමත්තස්ස අකමොකහො පටිපක්කඛොති යුජ්ජතීති. තප්පටිපක්ෙභූතා අකුසලා 

ොමච්ෙන්දාදකයො දට්ඨබ්බා. පමාදවිකසකසො වා අභාවනා. කසො හි ‘‘කුසලානං වා 

ධම්මානං අනාකසවනා අභාවනා අබහුලීෙම්ම’’න්තිආදිනා නිද්දිට්කඨොති. 

එෙන්කතන අලබ්භකනය්යදස්සනත්ථං ‘‘ජරාධම්කමො’’ති වුත්තං. තථා හි 

පාළියං ‘‘ජාතිධම්මානං, භික්ඛකව, සත්තානං එවං ඉච්ො උප්පජ්ජතී’’තිආදිනා 
(ම. නි. 3.373) ඉච්ඡිතාලාකභො විභත්කතො. අකලොභානුභාකවන ොයානුපස්සනාය, 

අකමොහානුභාකවන චිත්තධම්මානුපස්සනාය සිද්ධි පාෙටාකයවාති අපාෙටං 
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අකදොසානුභාකවන කවදනානුපස්සනාසිද්ධිං විභාකවන්කතො 

‘‘සුෙවිපරිණාකම’’තිආදිමාහ. අයඤ්ච කයොජනා අකලොභාදීනං විකසසපච්චයතං 
සන්ධාය ෙතා, අවිකසකසන පන සබ්කබ සබ්කබසං පච්චයා. සභාවකතො සඞ්ෙප්
පකතො ච උප්පන්නසස් දුක්ඛස්ස අසහනවකසකනව උප්පජ්ජතීති කදොකසො තංදස්

සනස්ස ආසන්නපටිපක්කෙො, න රාකගො විය දූරපටිපක්කඛො. 

ෙම්මපථරාසිවණ්ණනා 

අභිජ්ඣාදකයො විය අනභිජ්ඣාදකයොපි න එෙන්තං ෙම්මපථභූතාකයවාති 

ආහ ‘‘ෙම්මපථතාතංසභාගතාහී’’ති. මකනොෙම්මපථභාකවන පවත්තනෙම්
මභාවකතො හි එකතසං ෙම්මපථරාසිභාකවන සඞ්ගකහො, න සබ්බදා ෙම්
මපථාකයවාති. කතන කයො අඤ්කඤොපි ධම්කමො අනියකතො ෙම්මපථභාකවන 

පාෙකටො ච, තස්සපි ෙම්මපථතාවචනං න විරුජ්ඣතීති දස්කසති. 

පස්සද්ධාදියුගලවණ්ණනා 

සමන්ති සම්මා. කචතියවන්දනාදිඅත්ථන්ති කචතියවන්දනාදිකහතු. 

සමථචතුසච්චෙම්මට්ඨානවකසන තබ්කභදවකසන ච සබ්බෙම්මට්
ඨානභාවනාභියුත්තානං මුදුමජ්ඣිමතික්ඛින්ද්රියතාදිකභදවකසන සබ්
බකයොගීනං චිත්තස්ස ලීනුද්ධච්චාදිොලවකසන සබ්බදා හිතාහිතධම්මූපලක්
ඛණභාවකතො යථාසභාවං පටිකවධභාවකතො ච සතිසම්පජඤ්ඤානං පාරිබන්
ධෙහරණභාවනාවඩ්ඪනානි අවිකසසකතො දට්ඨබ්බානි. යථා අප්පනාකෙොසල්
කලන විනා සමකථො සමථමන්තකරන යථාභූතාවකබොකධො ච නත්ථීති නානාක්
ඛණිො සමාධිපඤ්ඤා අඤ්ඤමඤ්ඤසස් විකසසොරණං, එවං පටිකවකධ එෙක්

ඛණිොපීති දස්කසන්කතො ආහ ‘‘අේෙමේෙං නිමත්තභාකවනා’’ති. පඤ්ඤාය 

හි සාතිසයං අවභාසියමාකන විසකය සමාධි එෙත්තවකසන අප්කපතුං සක්කෙොති, 

සමාධිම්හි ච මජ්ඣිමං සමථනිමිත්තං පටිපන්කන පඤ්ඤා ආරම්මකණසු විසදා 

වහතීති. සමං පවත්තාති අඤ්ඤමඤ්ඤානතිවත්තකනන සමං අවිසමං 

එෙරසභාකවන පවත්තා. අඤ්ඤමඤ්ඤසහායභාවූපගමකනන කයොගිකනො 
මකනොරථධුරාෙඩ්ඪකන රථධුරාෙඩ්ඪකන විය ආජාකනය්යයුකගො යුගලකෙො හුත්

වා අඤඤ්මඤ්ඤානතිවත්තමාකනන නද්ධා බද්ධා වියාති වා යුගනද්ධා. අධිචිත්
තමනුයුත්කතහි වීරියසමාධකයො සමං කයොකජතබ්බාති ඉමසස් විකසසස්ස දස්
සනත්ථං පුබ්කබ ගහිතාපි කත පුන ගහිතාති දස්කසතුං වීරියසමාධිකයොජනත්
ථායාති අට්ඨෙථායං වුත්තං. තං පන සමාධිවීරියකයොගස්ස විභාවනං කහොතීති 

‘‘කයොගවචනත්ථායාති අත්කථො’’ති ආහ. 
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කයවාපනෙවණ්ණනා 

යථා තථා වාති සම්මා මිච්ො වා. අනධමුච්චන්කතොති ‘‘ඉදං ෙරිස්සාමි, එතං 

ෙරිස්සාමී’’ති එවං පවත්තපුබ්බභාගසන්නිට්ඨානකහතුකෙන පකයොගොලසන්
නිට්ඨාකනන අනිච්ඡිනන්කතො. යත්ථ හි අනිච්ෙකයො, තත්ථ අප්පටිපත්ති එවාති. 

සංසප්පනං සංසකයො. කසො හි ‘‘ආසප්පනා පරිසප්පනා’’ති වුත්කතො. අසතිපි 

බ්යාපාකර තත්රමජ්ඣත්තතාය සති තංසම්පයුත්තධම්මා සෙසෙකිච්චවකසන 

අනූනානධිෙතාය අලීනඅනුද්ධතතාය ච සංවත්තන්තීති සා කතසං තථාපවත්

තියා පච්චයභූතා ඌනාධිෙභාවං නිවාකරති වියාති ඌනාධෙනිවාරණරසා වුත්
තා. තථා පවත්තිපච්චයත්තාකයව කතසු ධම්කමසු මජ්ඣත්තතාති ච වුත්තා. 

ඣානපදස්සාති ඣානසද්දස්ස. කතසූති පඤ්චසු. පෙච් හි අඞ්ගානි 

ඣානපදස්ස අත්කථොති ඉදං සංවණ්ණියමානත්තාකයව ඉමං චිත්තුප්පාදං සන්

ධාය වුත්තං. න හි සබ්බස්මිං චිත්තුප්පාකද පඤක්චව ඣානඞ්ගානි. පදසමූකහො 

වාක්යං, පදකෙොට්ඨාකසො වා ඵස්සපඤ්චමොදි ධම්මරාසි. වුත්තං පූරිතන්ති 

ෙපණ්ණාසාදිතාය පූරණවකසන. ඵස්සපච්චයා කවදනා ‘‘ඵුට්කඨො කවකදති, ඵුට්

කඨො සඤ්ජානාතී’’තිආදිවචනකතො (සං. නි. 4.93) ඵස්කසො කවදනාදීනං පච්චකයො. 
යදිපි ෙන්දාදකයො යථාවුත්තරාසිකිච්චාභාවකතො කතසු න වත්තබ්බා, විසුං 

රාසිඅන්තරභාකවන පන සරූපකතො වත්තබ්බාති කචොදනං මනසි ෙත්වා ‘‘වුත්

තානම්පී’’තිආදිමාහ. 

ධම්මුද්කදසවාරෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ොමාවචරකුසලං 

නිද්කදසවාරෙථාවණ්ණනා 

2. සන්කතති සභාවකතො විජ්ජමාකන. ඵස්සස්ස විසයවිසයීනං සන්
නිපතනාොකරන ගකහතබ්බත්තා ඵුසනං විසකය චිත්තස්ස සන්නිපතනං වුත්තං. 

‘‘චින්තනට්කඨන චිත්තං, මනනට්කඨන මකනො’’තිආදිනා චිත්තාදිසද්දා චින්

තනාදිබ්යාපාරමුකඛන අත්තකනො අත්ථං විභාකවන්තීති ආහ ‘‘චිත්තං 

මකනොතිආදීසු විය කිච්චවිකසසං අනකපක්ඛිත්වා’’ති. යථා කලොකෙ විෙතකමව 

කවෙතං, විසකයො එව කවසයන්ති වුච්චති, එවං මකනො එව මානසන්ති සද්දමත්

තවිකසකසො. නීලාදි-සද්දා විය වත්ථාදීසු චිත්කතසු පරිසුද්ධභාවනිබන්ධනා පණ්

ඩරසද්දස්ස පවත්තීති තස්ස ගුණවිකසසාකපක්ඛතා වුත්තා. යථා ොයිෙං සාතන්

ති එත්ථ ොයප්පසාදනිස්සිතන්ති අත්කථො, එවං කචතසිෙං සාතන්ති එත්ථ 

කචකතොනිස්සිතං සාතන්ති නිස්සයවිකසසාකපක්ඛතා වුත්තා. එෙක්ඛණිො 

නානාක්ඛණිො ච චිත්තස්ස ඨිති නාම, තස්ස අවත්ථාවිකසකසොති අවත්
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පටුන 

ථාවිකසසාකපක්කඛො චිත්තස්ස ඨිතීති එවංපොකරො නිද්කදකසො. ‘‘න ලුබ්භතී’’ති 

වුත්තස්ස චිත්තස්ස, පුග්ගලස්ස වා පවත්තිආොරභාකවන අලුබ්භනාති 

අකලොකභො වුත්කතොති අෙේස්ස කිරියාභාවවිකසසාකපක්කඛො අලුබ්භනාති නිද්

කදකසො. වුත්තනකයකනව අලුබ්භිතස්ස භාකවො අලුබ්භිතත්තන්ති අයං නිද්

කදකසො අේෙස්ස භාවභූතතාවිකසසාකපක්කඛො වුත්කතො. ෙත්
තුෙරණභාවාදකයො සභාවධම්මානං අජ්ඣාකරොපනවකසකනව සිජ්ඣන්ති, 

භාවනිද්කදකසො පන අජ්ඣාකරොපනානකපක්කඛො, තකතොකයව ච විකසසන්
තරවිනිමුත්කතො විනිවත්කතො විකසසකතො නිජ්ජීවභාවගිභාවකතො සභාවනිද්

කදකසො නාම කහොතීති ඵස්කසොති ඉදං ඵුසනට්කඨන ‘‘ධම්මමත්තදීපනං 

සභාවපද’’න්ති වුත්තං. ආරම්මණං ඵුසන්තස්ස චිත්තස්ස පවත්තිආොකරො 

ඵුසනබ්යාපාකරො කහොතීති ‘‘ඵුසනකිරියා ඵුසනාොකරො’’ති වුත්තං. සම්ඵුසනාති 

සං-සද්කදො ‘‘සමුදකයො’’තිආදීසු විය සමාගමත්ථදීපකෙොති ආහ 

‘‘සමාගමඵුසනා’’ති. ‘‘ඵුසාමි කනක්ඛම්මසුඛ’’න්තිආදීසු (ධ. ප. 272) 

පටිලාකභොපි ඵුසනා සම්ඵුසනාති ච වුච්චතීති ආහ ‘‘න පටිලාභසම්ඵුසනා’’ති. 

අපකරන කවවචකනන. බහුස්සුතභාවසම්පාදිොය පඤ්ඤාය පණ්ඩිච්

චපරියාකයො. සිප්පායතනාදීසු දක්ඛතාභූතාය කෙොසල්ලපරියාකයො, යත්ථ ෙත්

ථචි තික්ඛසුඛුමාය කනපුේෙපරියාකයො, සම්මා ධම්කම පඤ්ඤකපන්තියා 

කවභබ්යාපරියාකයොති එවමාදිනා කතසු කතසු පඤඤ්ාවිකසකසසු කත කත 

පරියායවිකසසා විකසකසන පවත්තාති කතසං පඤ්ඤාවිකසසානං නානාොකල 

ලබ්භමානතා වුත්තා, ඉතකරපි අනුගතා කහොන්ති කයභුය්කයනාති අධිප්පාකයො. 

අත්ථනානත්කතන පඤ්ඤාදිඅත්ථවිකසකසන. කෙොකධො කුජ්ඣනා කුජ්ඣිතත්

තන්ති එවංපොරා නිද්කදසා සභාවාොරභාවදීපනවකසන බ්යඤ්ජනවකසකනව 

විභාගවචනං. පණ්ඩිච්චන්තිආදකයො පඤඤ්ාවිකසසනිබන්ධනත්තා අත්ථවකසන 

විභාගවචනන්ති ඉමමත්ථමාහ ‘‘අථ වා’’තිආදිනා. එවමාොකරො පනාති 

පුරිමාොරකතො විකසකසො අත්ථකතො විභත්තිගමනස්ස ොරණං වුත්තං. 

පටික්ඛිපනං පටිකසධනං පටික්කඛකපො, තස්ස නානත්තං විකසකසො පටික්
කඛපනානත්තං, සද්ධම්මගරුතාය පටික්කඛකපො සද්ධම්මගරුතාපටික්කඛකපො, 

කතන සද්ධම්මගරුතාපටික්කඛකපන නානත්තං සද්ධම්මගරුතාපටික්

කෙපනානත්තං. තං සද්ධම්මගරුතාපටික්කඛපනානත්තං පන 

කෙොධගරුතාදිකභදභින්නන්ති ‘‘කෙොධගරුතාදිවිසිට්කඨනා’’ති වුත්තං. 

කෙොධාදීහි විසිට්කඨො භින්කනො සද්ධම්මගරුතාය පටික්කඛකපො පටිකසධනං 

කෙොධාදිවිසිට්ඨපටික්කඛකපො. කෙොධගරුතාදිකයව, තස්ස නානත්කතන සද්ධම්

මගරුතාපටිපක්ෙනානත්කතනාති කෙොධගරුතා සද්ධම්මගරුතාය පටිපක්කඛො. 
මක්ඛලාභසක්ොරගරුතා සද්ධම්මගරුතාය පටිපක්කඛොති සද්ධම්මගරුතාය 

පටිපක්ඛභාවවිකසකසන අසද්ධම්මගරුතා තබ්භාකවන එකීභූතාපි නානත්තං 
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ගතා. යස්මා පන කෙොකධො අත්ථකතො කදොකසොකයව. මක්කෙො කදොසප්පධානා 
පරගුණවිද්ධංසනාොරප්පවත්තා අකුසලා ඛන්ධා. තග්ගරුතා ච කතසං 

සාදරඅභිසඞ්ඛරණවකසන පවත්තනකමව. ලාභගරුතා චතුන්නං පච්චයානං සක්
ොරගරුතා, කතසංකයව සුසඞ්ඛතානං ලද්ධොමතා. තදුභකයසු ච ආදරකිරියා 

තථාපවත්තා ඉච්ොකයව, තස්මා ‘‘සද්ධම්මගරුතාපටිපක්ඛනානත්කතන අසද්

ධම්මා නානත්තං ගතා’’ති වුත්තං. තථා හි චත්තාකරො අසද්ධම්මා ඉච්කචව උද්දිට්

ඨා. අසද්ධම්මගරුතාති එත්ථ ච පුරිමස්මිං විෙප්කප ‘‘න සද්ධම්මගරුතා’’ති සද්
ධම්මගරුතා න කහොතීති අත්කථො. දුතියස්මිං සද්ධම්මගරුතාය පටිපක්කඛොති සද්

ධම්මගරුතා එව වා පටිපක්කඛො, තස්ස නානත්කතන සද්ධම්මගරුතාපටිපක්

ෙනානත්කතනාති එවකමත්ථ අත්කථො දට්ඨබ්කබො. කෙොධමක්ඛගරුතානඤ්හි සද්
ධම්මවිකසසා පවත්තිකභදභින්නා කමත්තා පටිපක්කඛො. ලාභසක්ොරගරුතානං 

අප්පිච්ෙතා සන්කතොසා. කතන කෙොධගරුතා න සද්ධම්මගරුතාති කෙොධගරුතා 
ොයචි සද්ධම්මගරුතාය පටිපක්කඛොති අයමත්කථො වුත්කතො කහොති. තථා මක්

ඛගරුතාදීසුපි. එවඤ්ච ෙත්වා ‘‘චත්තාකරො සද්ධම්මා සද්ධම්මගරුතා න 

කෙොධගරුතා…කප.… සද්ධම්මගරුතා න සක්ොරගරුතා’’ති (අ. නි. 4.44) 

ආගතතන්තිපි සමත්ථිතා භවති. කලොකභො න කහොතීති අකලොකභො ලුබ්භනා න 

කහොතීති අලුබ්භනාති එවමාදිකෙො අකලොකභොතිආදීනං කලොභාදිවිසිට්කඨො පටික්

කඛකපො ‘‘ඵස්කසො ඵුසනා’’තිආදිකෙහි විසදිසභාවකතො ‘‘ඵස්සාදීහි නානත්ත’’න්

ති වුත්කතො. ඵස්සාදීහීති කචත්ථ අලුබ්භනාදකයොපි ආදි-සද්කදන සඞ්ගහිතාති දට්

ඨබ්බං. කලොභාදිපටිපක්කෙනාති ‘‘කලොභපටිපක්කඛො අකලොකභො’’තිආදිනා 
කයොකජතබ්බං. කසසං පුරිමසදිසකමව. අකලොභාකදොසාකමොහානං විධුරතාය 

පටිපක්ඛභාකවන ච ලබ්භමාකනො අඤඤ්මඤ්ඤවිසදිකසො කලොභාදිවිසිට්ඨපටික්
කඛපභාකවන කලොභාදිපටිපක්ඛභාකවන ච විඤඤ්ායතීති ආහ 

‘‘අකලොභා…කප.… කයොකජතබ්ෙ’’න්ති. බහූහි පොකරහි දීකපතබ්බත්ථතා මහත්

ථතා. ආදරවකසන කසොතූනං. 

3. යදිපි එෙස්මිං ඛකණ එෙංකයව ආරම්මණං කහොති, ෙසුපි පන ආරම්

මකණසු උප්පත්තිරහත්තා ‘‘කතහි වා’’තිආදි වුත්තං. තස්සාති සාතස්ස සුඛස්ස. 

ජාතාති එතස්ස අත්ථං දස්කසතුං ‘‘ොරණභාකවන ඵස්සත්ථං පවත්තා’’ති වුත්

තං. ඉදං වුත්තං කහොති – යථා කචතසිෙසාතසඞ්ඛාතා කසොමනසස්කවදනා සකහව 

උප්පජ්ජති, එවං තදනුරූපඵස්සසහිතා හුත්වා පවත්තා තජ්ජාති වුත්තා. සාදයතීති 

අධිගමාසීසාය අනඤ්ඤනින්නං ෙකරොති. 

5. න තස්සා තජ්ජතාති තස්සා මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා තස්සාරුප්පා ‘‘තස්ස 

ජාතා’’ති වා උභයථාපි තජ්ජතා න යුජ්ජති. යදිපි ඵස්කසො විඤ්ඤාණස්ස 

විකසසපච්චකයො න කහොති, තථාපි කසො තස්ස පච්චකයො කහොතිකයවාති තස්ස තජ්

ජාමකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම්ඵස්සජතා වත්තබ්බාති කචොදනං සන්ධායාහ ‘‘න ච 
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තකදවා’’තිආදි. කතහි ආරම්මකණහි ජාතා තජ්ජාති ඉමිනාපි අත්කථන තජ්ජා 
මකනොවිඤ්ඤාණධාතුසම්ඵස්සජාති වත්තුං න සක්ො. විඤ්ඤාණස්ස පන තජ්

ජතාපඤ්ඤත්ති ලබ්භකතව. තථා හි ‘‘කිං වා එකතනා’’තිආදිනා ඵස්සාදීනං තථා 
කදකසතබ්බතං ආහ. 

7. චිත්තස්ස ආරම්මකණ ආනයනාොරප්පවත්කතො විතක්කෙො අත්ථකතො 

ආරම්මණං තත්ථ ආෙඩ්ඪන්කතො විය කහොතීති ‘‘ආරම්මණස්ස ආෙඩ්ඪනං 

විතක්ෙන’’න්ති වුත්තං. 

8. ආරම්මණස්ස අනුමජ්ජනාොරප්පවත්කතො විචාකරො තත්ථ පරිබ්භමන්කතො 

විය සමන්තකතො චරන්කතො විය ච කහොතීති ‘‘සමන්තකතො චරණං විචරණ’’න්ති 

වුත්තං. 

11. තථා අවට්ඨානමත්තභාවකතොති පාණවධාදිසාධනඅවට්ඨානමත්
තභාවකතො, න බලවභාවකතොති අධිප්පාකයො. 

14. කයන ධම්කමන චිත්කත ආරම්මණං උපතිට්ඨති කජොතති ච, කසො ධම්කමො 

උපට්ඨානං කජොතනන්ති ච වුත්කතොති ආහ ‘‘උපට්ඨානං කජොතනේච 

සතිකයවා’’ති. 

16. සණ්හට්කඨනාති සුඛුමට්කඨන. 

30. භාකවොති හිරියනං වදති. 

33. න බ්යාපාකදතබ්කෙොති අබ්යාපජ්ජ-සද්දස්ස ෙම්මත්ථතං ආහ. 

42-43. යදි අනවජ්ජධම්මානං සීඝසීඝපරිවත්තනසමත්ථතා ලහුතා, සාවජ්

ජධම්මානං ෙථන්ති ආහ ‘‘අවිජ්ජානීවරණාන’’න්තිආදි. කතසං භාකවො ගරුතාති 

එකතන සතිපි සබ්කබසං අරූපධම්මානං සමානඛණත්කත කමොහසම්පයුත්තානං 
සාතිසකයො දන්කධො පවත්තිආොකරොති දස්කසති. කසො පන කතසං දන්ධාොකරො 
සන්තාකන පාෙකටො කහොති. 

44-45. අප්පටිඝාකතො අවිකලොමනං. 

46-47. කිලින්නන්ති අවස්සුතං. 

50-51. පච්කචොසක්ෙනං මායා යා අච්චසරාතිපි වුච්චති. අරුමක්ෙනං 

වණාකලපනං. කවළු එව දාතබ්බභාකවන පරිග්ගහිකතො කවළුදානං නාම. 
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නිද්කදසවාරෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කෙොට්ඨාසවාරෙථාවණ්ණනා 

58-120. කතති ඵස්සපඤ්චමොදකයො. සඞ්ගහගමකනකනවාති 

සාධාරණතාදිනා කෙනචි සදිසතාකලකසන, න ඵස්සාදකයො විය විසුං ධම්

මභාකවකනවාති අත්කථො. තථා අවිප්පකිණ්ණත්තාති ඵස්සාදකයො විය සරූකපන 

විසුං විසුං අවුත්තත්තා. යදිපි ෙන්දාදකයො සඞ්ගහසුඤ්ඤතවාකරසුපි සරූකපන න 

වුත්තා, ඛන්ධායතනධාතුරාසීසු පන සඞ්ගහිතාකයවාති දස්කසතුං ‘‘යස්මා 

පනා’’තිආදිමාහ. තංනිද්කදකසති සඞ්ඛාරක්ඛන්ධනිද්කදකස. ඛන්ධානං 
ධාතායතනභාකව බ්යභිචාරාභාවකතො අඛන්ධභාවනිවාරකණන 

අනායතනාධාතුභාවනිවාරණම්පි දට්ඨබ්බං. න කයවාපනො ඨකපතබ්ොති ඛන්

ධාදිරාසිඅන්කතොගධතං සන්ධාය වුත්තං. උද්කදසාදීසු පන ‘‘කයවාපනාත්කවව 

වුත්තානං කතසං තථාකයව සඞ්ගකහො යුත්කතො’’ති අට්ඨෙථායං ‘‘ඨකපත්වා 

කයවාපනකෙ’’ති වුත්තං. සරූකපන අවුත්තානම්පි චිත්තුප්පාදපරියාපන්නානං 

ඛන්ධාදිභාකවො න වාකරතබ්කබොති න කයවාපනො ඨකපතබ්බාති වුත්තන්ති 

උභකයසම්පි අධිප්පාකයො කවදිතබ්කබො. 

ආහාරපච්චයසඞ්ොකතනාති උපත්ථම්භෙපච්චයසඞ්ඛාකතන. කසො ච 

ආහාරානං උපත්ථම්භෙභාකවො පාෙකටොති ෙත්වා වුත්කතො, න ජනෙත්
තාභාවකතො. ඔජට්ඨමෙරූපස්ස හි කවදනාදීනඤ්ච ආහාරණකතො කතසං ජනෙත්
තං ලබ්භතීති. යදි උපත්ථම්භකෙො ඉධ පච්චකයොති අධිප්කපකතො, 

ෙබළීොරාහාරස්ස තාව කහොතු, ඉතකරසං ෙථන්ති ආහ ‘‘යථා හී’’තිආදි. 

සහජාතාදිපච්චකයති සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්

චකය වදති, මහාචතුක්ෙං වා, එකෙනාොකරනාති රූපාරූපානං උපත්ථම්භෙත්

කතන උපොරෙභාවමාහ. කසො එව ච කනසං ආහරණකිච්චං. ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණ’’න්ති වචනකතො කචතනාය විඤ්ඤාණස්ස පච්චයභාකවො සාතිසකයොති 

ආහ ‘‘විේොණං විකසකසනා’’ති. 

යථාගතමග්කගොති වුත්කතො ොරණඵලානං අකභදූපචාකරනාති දට්ඨබ්බං, 

නානාක්ඛණිකෙො අට්ඨඞ්ගිෙමග්කගො උපනිස්සකයො එතස්සාති අට්ඨඞ්ගිෙමග්

ගූපනිස්සකයො. අරියමග්ගස්ස යථාගතමග්ගපරියාකයො වුච්චමාකනො තස්ස යා 
පුරිමොලභූතා අකභකදොපචාරසිද්ධා ආගමනාවත්ථා තකතො නාතිවිලක්ඛණාති 

ඉමමත්ථං විභාකවතීති ආහ ‘‘පුබ්ෙභාග…කප.… දීපිතා’’ති. විඤ්ඤාණස්ස චිත්

තවිචිත්තතා විජානනභාවවිකසසා එවාති ආහ ‘‘විජානනකමව චිත්තවිචිත්

තතා’’ති. කවදනාක්ෙන්ධාදීනන්ති ආදි-සද්කදන ‘‘ද්වායතනානි කහොන්

තී’’තිආදීසු වුත්තමනායතනාදකයොපි සඞ්ගණ්හාති. තප්පටික්කෙකපොති තස්ස 
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ජාතිනිද්කදසභාවස්ස පටික්කඛකපො. ෙකතො කහොතීති එකතන ආහාරින්
ද්රියඣානමග්ගඵලකහතුකයො යත්තො ඉමස්මිං චිත්කත ලබ්භන්ති, කත සබ්

කබපි ‘‘එකෙො විඤ්ඤාණාහාකරො කහොතී’’තිආදිනා අවුත්තාපි අත්ථකතො වුත්
තාකයවාති දස්කසති. එස නකයො අඤඤ්ත්ථාපි. 

කෙොට්ඨාසවාරෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සුඤ්ඤතවාරාදිවණ්ණනා 

121-145. යථාවුත්කත සමකයති වුත්තප්පොරසමූකහ. 

146. උස්සාහනං කපසනං නිකයොජනං. 

156-159. නාතිසමාහිතායාති නානාවජ්ජනූපචාරං සන්ධාය වදති. 

කයවාපනකෙහිපි නිබ්බිකසසතං දස්කසති ෙරුණාමුදිතානම්පි උප්පජ්ජනකතො. 

ොයවචීකිරියා ොයවචීපවත්ති, විඤඤ්ත්ති එව වා. අසමත්තභාවනන්ති පුබ්
බභාගභාවනමාහ. 

ොමාවචරකුසලවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

රූපාවචරකුසලං 

චතුක්ෙනකයො 

පඨමජ්ඣානෙථාවණ්ණනා 

160. උත්තරපදකලොපං ෙත්වා ‘‘රූපභකවො රූප’’න්ති වුත්කතො, ‘‘රූපී රූපානි 

පස්සති (ම. නි. 2.248; 3.312; ධ. ස. 248; පටි. ම. 1.209), රූපරාකගො’’තිආදීසු (ධ. 

ස. 363) වියාති දට්ඨබ්බං. පකයොගසම්පාදිතස්ස රූපජ්ඣානස්ස රූපභවාතික්
ෙමස්සපි උපායභාවකතො යථා රූපූපපත්තියා එව මග්කගොති අයං නියකමො න යුජ්
ජති, එවං පච්චයන්තරවිෙලතාදීහි රූපූපපත්තියා අනභිනිප්ඵාදෙස්සපි අත්
ථිභාවකතො රූපූපපත්තියා මග්කගො එවාති අයම්පි නියකමො න යුජ්ජති. එවඤ්ච 

සති යකදව රූපූපපත්තියා නිප්ඵාදෙං, තස්කසව සම්පයුත්තස්ස 

රූපාවචරකුසලභාකවො, න අනභිනිප්ඵාදෙස්සාති අයමත්කථො ආපන්කනොති 

කචොදනං සමුට්ඨාකපති න සබ්ෙස්ස කුසලජ්ඣානස්සාතිආදිනා. තත්ථ සාමඤ්

ඤසද්කදොපි අධිොරවකසන විකසසනිද්දිට්කඨො කහොතීති ‘‘කුසලජ්ඣානස්ස මග්

ගභාකවො’’ති වුත්තං. 
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 91 

පටුන 

රූපූපපත්තිජනෙසභාකවො රූපභවවිපච්චනසභාකවොති තස්සපි විපාෙධම්
මභාකව සතිපි සබ්බකුසලාකුසලසාධාරණං විපාෙධම්මභාවසාමඤ්ඤං 

‘‘විපාෙධම්මභාකවො වියා’’ති උදාහරණභාකවන වුත්තං. සාමඤ්ඤම්පි හි 

විකසසකතො භින්නං ෙත්වා කවොහරීයතීති. සබ්ෙසමාකනොති රූපූපපත්තියා නිප්
ඵාදෙස්ස පච්චයන්තරවිෙලතාදීහි අනිප්ඵාදෙස්ස ච සබ්බස්ස යථාධිගතස්ස 

ඣානස්ස සාධාරකණො. එකතන උත්තරපදාවධාරණස්ස පරිග්ගහිතතං දස්කසති. 

‘‘ඉකතො අඤ්කඤො මග්කගො නාම නත්ථී’’ති ඉමිනාපි සජාතියා සාධාරකණො අඤ්
ඤජාතිවිනිවත්තියා අනඤ්ඤසාධාරකණො ඉමස්ස ඣානස්ස රූපූපපත්තියා 

උපායභාකවො වුත්කතොති දට්ඨබ්බං. ඉතකර ද්කව සද්ධා හිරී ච. යදි පටිපදාය 

සාකධතබ්බකතො පුග්ගලපුබ්බඞ්ගමාය කදසනාය භාකවන්කතන සමයවවත්ථානං 

ෙතං. පටිපදාරහිකතසු ෙථන්ති ආහ ‘‘කෙසේචී’’තිආදි. තත්ථ කෙසේචීති 

සමථභාවනාය ෙතාධිොරානං. කතසඤ්හි මග්ගාධිගමනකතො පුබ්කබ අනධිගතජ්
ඣානානං පටිසම්භිදාදකයො විය මග්ගාධිගකමකනව තානි සමිජ්ඣන්ති. 

අේොනීති අරියමග්ගසිද්ධිකතො අඤ්ඤානි. කතසුපීති අරියමග්කගන සිද්ධත්
තා පටිපදාරහිකතසුපි. නනු ච අරියමග්ගසිද්ධස්සපි ආගමනවකසන පටිපදා 

උපලබ්භතිකයව. ඉතරථා ‘‘න ොමාවචරං විය විනා පටිපදාය උප්පජ්ජතී’’ති, 

‘‘බහුතරං කලොකියජ්ඣානම්පි න විනා පටිපදාය ඉජ්ඣතී’’ති ච වචනං විරුජ්
කඣය්යාති? න, කයභුය්කයන ගහණකතො පුග්ගලවිකසසාකපක්ඛත්තා ච. 

අරියමග්ගසමිජ්ඣනෙඤ්හි ඣානං ෙස්සචිකදව කහොති, තස්මා ඉතරං බහුතරං 
කලොකියජ්ඣානං පුථුජ්ජනස්ස අරියස්ස ච අෙතාධිොරස්ස න විනා පටිපදාය 

සිජ්ඣතීති කතසං වකසන වුත්තං. අරියමග්ගසිද්ධස්සපි ඣානසස් විපාොනං විය 

කුසකලන අරියමග්කගන සදිසත්තාභාවකතො අතබ්බිපාෙත්තා ච න මග්
ගාගමනවකසන පටිපදා යුජ්ජති, එවමස්ස පටිපදාවිරකහො සිද්කධො. එවඤ්ච ෙත්
වා සුද්ධිෙනවෙකදසනාපි සුට්ඨු නීතා කහොති. තථා ච වක්ඛති කලොකුත්

තරෙථායං ‘‘කලොකියජ්ඣානම්පී’’තිආදි (ධ. ස. මූලටී. 277). 

වට්ටාසයස්ස විකසසපච්චයභූතාය තණ්හාය තනුෙරණවකසන විවට්ටාසයස්

ස වඩ්ඪනන්ති ආහ ‘‘තණ්හාසංකිකලසකසොධකනන ආසයකපොසන’’න්ති. 

ආසයකපොසනන්ති ච ඣානභාවනාය පච්චයභූතා පුබ්බකයොගාදිවකසන සිද්ධා 

අජ්ඣාසයසම්පදා. සා පන තණ්හුපතාපවිගකමන කහොතීති ආහ ‘‘තණ්

හාසංකිකලසකසොධකනනා’’ති. 

ථිනමද්ධාදීනන්ති ථිනමිද්ධඋද්ධච්චකුක්කුච්චවිචිකිච්ොනං. පහානන්ති 

පහායෙං. 

තංසදිකසසූති මහග්ගතභාවාදිනා පඨමජ්ඣානසමාධිසදිකසසු. 
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පීතිසුඛවන්තං ඣානං පීතිසුඛන්ති වුත්තං යථා අරිසකසොති දස්කසන්කතො 

‘‘පීතිසුෙ…කප.… අොකරො වුත්කතො’’ති ආහ. මග්ගස්සපි වා නිබ්බානාරම්

මණකතො තථලක්ඛණූපනිජ්ඣානතා කයොකජතබ්බා. අසම්කමොසධම්මන්ති 

අවිනාසභාවං. 

දුතියජ්ඣානෙථාවණ්ණනා 

161-162. දිට්ඨාදීනවස්ස තංතංඣානක්ඛකණ අනුප්පජ්ජනධම්මතාපාදනං 

වූපසමනං විරජ්ජනං පහානඤ්චාති ඉධාධිප්කපතවිතක්ොදකයොකයව ඣානඞ්
ගභූතා තථා ෙරීයන්ති, න තංසම්පයුත්තඵස්සාදකයොති විතක්ොදීනංකයව 

වූපසමාදිවචනං ඤායාගතං. යස්මා පන විතක්ොදකයො විය තංසම්පයුත්තධම්
මාපි එකතන එතං ඔළාරිෙන්ති දිට්ඨාදීනවා එව, තස්මා අවිකසකසන විතක්
ොදීනං තංසහජාතානඤ්ච වූපසමාදිකෙ වත්තබ්කබ විතක්ෙවිචාරාදීනංකයව 

වූපසමාදිෙං වුච්චමානං ‘‘අධිෙවචනමඤ්ඤමත්ථං කබොකධතී’’ති කිඤ්චි 

විකසසං දීකපතීති තං දස්කසන්කතො ‘‘කයහි විතක්ෙවිචාකරහී’’තිආදිමාහ. විසුං 

විසුං ඨිතානිපි විතක්ෙවිචාරසමතික්ෙමවචනාදීනි පකහය්යඞ්ගනිද්
කදසතාසාමඤ්කඤන චිත්කතන සමූහකතො ගකහත්වා අවයකවන සමුදාකයොපලක්

ඛණං ෙතන්ති දස්කසන්කතො ‘‘කතසං…කප.… තං දීපෙන්ති වුත්ත’’න්ති ආහ. 

ඉදානි අවයකවන සමුදාකයොපලක්ඛණං විනා විතක්ෙවිචාරවූපසමවචකනන 

පීතිවිරාගාදිවචනානං සවිසකය සමානබ්යාපාරතං දස්කසන්කතො ‘‘අථ 

වා’’තිආදිමාහ. 

තස්මං දස්සිකතති ‘‘යා සද්ධා සද්දහනා’’තිආදිනා ඣානවිභඞ්කග සම්

පසාදකන දස්සිකත. සමානාධෙරණනිද්කදකසකනවාති තත්කථව විභඞ්කග උද්

කදසපදුද්ධාරාදීසු සද්ධාඣානානං ‘‘සම්පසාදන’’න්ති 

එොධිෙරණතාවචකනකනව. 

ඔළාරිෙඞ්ගමුකඛන ‘‘තදනුධම්මතා සතී’’ති වුත්තාය තංතංඣානනිෙන්තියා 

වික්ඛම්භනං විතක්ෙවිචාරවූපසමවචනාදීහි පොසිතන්ති ආහ ‘‘තණ්හාප්පහානං 

එකතසං වූපසමන’’න්ති (විභ. 799). යකතො විතක්ෙවිචාකරසු විරත්තභාවදීපෙං 

විතක්ෙවිචාරවූපසමවචනන්ති තදුභයාභාවදීපනං පුන ෙතන්ති දස්කසතුං ‘‘කය 

චා’’තිආදි වුත්තං. 

තතියජ්ඣානෙථාවණ්ණනා 

163. වීරියං උකපක්ොති වුත්තං ‘‘පග්ගහනිග්ගකහසු බ්යාපාරාෙරකණන 

උකපක්ඛියතී’’ති. ගහකණ මජ්ඣත්තභාකවන සඞ්ඛාකර උකපක්ඛතීති සඞ්
ඛාරුකපක්ඛා, තථාපවත්තා විපස්සනා පඤ්ඤා. තස්සා පන විසයකතො පකභකදො 
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පටුන 

‘‘අට්ඨ සඞ්ඛාරුකපක්ඛා’’තිආදිනා (පටි. ම. 1.57) යස්සං පාළියං වුත්කතො, තං 

පාළිකසසං දස්කසන්කතො ‘‘පඨමජ්ඣාන’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ උප්පාදන්ති 

පුරිමෙම්මපච්චයා ඉධ උප්පත්තිං. පවත්තන්ති තථා උප්පන්නසස් පවත්තිං. 

නිමත්තන්ති සබ්බම්පි සඞ්ඛාරගතං නිමිත්තභාකවන උපට්ඨානකතො. ආයූහනන්

ති ආයතිං පටිසන්ධිකහතුභූතං ෙම්මං. පටිසන්ධන්ති ආයතිං උපපත්තිං. ගතින්ති 

යාය ගතියා සා පටිසන්ධි කහොති. නිබ්ෙත්තින්ති ඛන්ධානං නිබ්බත්තනං. උපපත්

තින්ති ‘‘සමාපන්නසස් වා උපපන්නස්ස වා’’ති එවං වුත්තං විපාෙප්පවත්තිං. 

ජාතින්ති ජරාදීනං පච්චයභූතං භවපච්චයා ජාතිං. ජරාමරණාදකයො පාෙටා එව. 

එත්ථ ච උප්පාදාදකයො පඤ්කචව සඞ්ඛාරුකපක්ඛාඤාණස්ස විසයවකසන වුත්තා, 

කසසා කතසං කවවචනවකසන. ‘‘නිබ්බත්ති ජාතී’’ති ඉදඤ්හි ද්වයං උප්පාදස්ස 

කචව පටිසන්ධියා ච කවවචනං. ‘‘ගති උපපත්ති චා’’ති ඉදං ද්වයං පවත්තස්ස. 

ජරාදකයො නිමිත්තස්සාති. 

භූතස්සාති ඛන්ධපඤ්චෙස්ස. එකතහීති ඣානචිත්තසමුට්ඨිතරූකපහි. 

චතුක්ෙනයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

පඤච්ෙනයවණ්ණනා 

167. ආොරකභදන්ති ආොරවිකසසං. අකනොොරා හි ධම්මා, කත ච 

නිරවකසසං යාථාවකතො භගවතා අභිසම්බුද්ධා. යථාහ – ‘‘සබ්කබ ධම්මා සබ්

බාොකරන බුද්ධස්ස භගවකතො ඤාණමුකඛ ආපාථං ආගච්ෙන්තී’’ති (මහානි. 

156; චූළනි. කමොඝරාජමාණවපුච්ොනිද්කදස 85; පටි. 3.5). දුතියජ්ඣානපක්ඛිෙං 

න පඨමජ්ඣානපක්ඛිෙන්ති අධිප්පාකයො. කතකනවාහ ‘‘පඨමජ්ඣානකමව 

හී’’තිආදි. අත්ථකතො හි චතුක්ෙපඤ්චෙනයා අඤ්ඤමඤ්ඤානුප්පකවසිකනො. 
පඤ්චෙනකය දුතියජ්ඣානං කිං සවිචාරතාය පඨමජ්ඣානපක්ඛිෙං උදාහු 

අවිතක්ෙතාය දුතියජ්ඣානපක්ඛිෙන්ති සියා ආසඞ්ොති තදාසඞ්ොනිවත්තනත්

ථමිදං වුත්තං. ෙස්මාතිආදිනා තත්ථ ොරණමාහ. සුත්තන්තකදසනාසු ච දුතියජ්
ඣානකමව භජන්තීති සම්බන්කධො. ච-සද්කදන න කෙවලං ඉකධව, අථ කඛො සුත්
තන්තකදසනාසුපීති කදසනන්තකරපි යථාවුත්තජ්ඣානස්ස පඨමජ්ඣානපක්

ඛිෙත්තාභාවං දස්කසති. ඉදානි භජනම්පි දස්කසතුං ‘‘විතක්ෙවූපසමා’’තිආදි වුත්
තං. කතන සුත්තන්කතපි පඤ්චෙනයස්ස ලබ්භමානතං දස්කසති. 

නනු ච සුත්තන්කත චත්තාරිකයව ඣානානි විභත්තානීති පඤච්ෙනකයො නත්

ථිකයවාති? න, ‘‘සවිතක්ෙසවිචාකරො සමාධී’’තිආදිනා සමාධිත්තයාපකදකසන 

පඤ්චෙනයස්ස ලබ්භමානත්තා. චතුක්ෙනයනිස්සිකතො පන ෙත්වා පඤ්
චෙනකයො විභත්කතොති තත්ථාපි පඤච්ෙනකයො නිද්ධාකරතබ්කබො. විතක්
ෙවිචාරානං වූපසමාති හි විතක්ෙස්ස විචාරස්ස විතක්ෙවිචාරානඤ්ච විතක්
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ෙවිචාරානන්ති සක්ො වත්තුං. තථා අවිතක්ෙඅවිචාරානන්ති ච විනා සහ ච 

විචාකරන විතක්ෙප්පහාකනන අවිතක්ෙං සහ විනා ච විතක්කෙන විචාරප්
පහාකනන අවිචාරන්ති අවිතක්ෙං අවිචාරං අවිතක්ෙඅවිචාරඤ්චාති වා තිවිධම්පි 

සක්ො සඞ්ගණ්හිතුං. 

දුතියන්ති ච විතක්ෙරහිකත විතක්ෙවිචාරද්වයරහිකත ච ඤායාගතා කදසනා. 
දුතියං අධිගන්තබ්බත්තා විචාරමත්තරහිකතපි ද්වයප්පහානාධිගතසමානධම්මත්
තා. එවඤ්ච ෙත්වා පඤච්ෙනයනිද්කදකස දුතිකය වූපසන්කතොපි විතක්කෙො 
තංසහායවිචාරාවූපසකමන න සම්මාවූපසන්කතොති විතක්ෙවිචාරද්වයරහිකත විය 

විචාරවූපසකමකනව තදුපසමං කසසධම්මසමානතඤ්ච දස්කසන්කතන ‘‘විතක්
ෙවිචාරානං වූපසමා අජ්ඣත්තං සම්පසාදනං කචතකසො එකෙොදිභාවං අවිතක්ෙං 

අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං තතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති තතියං චතුක්
ෙනකය දුතිකයන නිබ්බිකසසං විභත්තං. දුවිධස්සපි සහායවිරකහන අඤඤ්ථා ච 

විතක්ෙප්පහාකනන අවිතක්ෙත්තං සමාධිජං පීතිසුඛත්තඤ්ච සමානන්ති 

සමානධම්මත්තාපි දුතියන්ති නිද්කදකසො. විචාරමත්තම්පි හි විතක්ෙවිචාරද්

වයරහිතං විය ‘‘යස්මිං සමකය රූපූපපත්තියා මග්ගං භාකවති අවිතක්ෙවිචාරමත්

තං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහරතී’’ති අවිතක්ෙං සමාධිජං 

පීතිසුඛන්ති විභත්තං. පඨමජ්ඣාකන වා සහචාරීසු විතක්ෙවිචාකරසු එෙං අතික්
ෙමිත්වා දුතියම්පි තත්රට්ඨකමව කදොසකතො දිස්වා උභයම්පි සහාතික්ෙමන්තස්ස 

පඤ්චෙනකය තතියං වුත්තං තතියං අධිගන්තබ්බත්තා. පඨමකතො අනන්
තරභාකවන පනස්ස දුතියභාකවො ච උප්පජ්ජති. ෙස්මා පකනත්ථ සරූපකතො පඤ්
චෙනකයො න විභත්කතොති? විකනය්යජ්ඣාසයකතො. යථානුකලොමකදසනා හි සුත්
තන්තකදසනාති. 

පටිපදාචතුක්ොදිවණ්ණනා 

176-180. තදනුරූපතාති තස්ස පඨමාදිජ්ඣානස්ස අනුරූපසභාවා. යථාලද්
ධජ්ඣානං සන්තකතො පණීතකතො දිසව්ා අස්සාදයමානා නිෙන්ති තංසම්පයුත්තා 
ඛන්ධා වා තදාරක්ඛභූතා සතිකයව වා තස්ස ඣානසස් අනුච්ෙවිෙතාය 

‘‘තදනුධම්මතා සතී’’ති වුත්තාති. ෙදාචීති යදා පඨමං අධිගන්ත්වා යථානිසින්
කනොකයව විනා පකයොගන්තරං දුතියාදීනි අධිගච්ෙති, ඊදිකස ොකලති අත්කථො. 

186. කුසලජ්ඣානස්ස අධිගතත්තා ‘‘කසක්ඛා’’ති වුත්තං. න හි කත උප්

පාකදන්ති නාමාති අරියමග්ගක්ඛකණ රූපාවචරජ්ඣානානං අනුප්පජ්ජමානතං 
සන්ධායාහ. 
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ෙසිණෙථාවණ්ණනා 

203. ආරුප්පපාදෙතා ච දස්සිතා විනා අභාවකතො. න හි කතසං ආරුප්
පපාදෙතාය විනා නිකරොධපාදෙතා අත්ථීති. නිම්මිනිතුං ඉච්ඡිතස්ස වත්ථුකනො 
නිම්මානවකසන ඛිප්පං නිසන්ති නිසාමනං ආකලොචනං අධිගකමො එතස්සාති ඛිප්

පනිසන්ති. තබ්භාකවො ‘‘ඛිප්පනිසන්තිභාකවො’’ති ආහ ‘‘ඛිප්පදස්සනං ඛිප්පාභිේ

ෙතා’’ති. 

ෙසිණෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

අභිභායතනෙථාවණ්ණනා 

204. පටිභාගනිමිත්තභූතං ෙසිණාරම්මණසඞ්ඛාතං ආයතනං ොරණං එතස්

සාති ෙසිණායතනං, ඣානං. අථ වා ආරම්මණස්ස අනවකසසඵරණට්කඨන 

ෙසිණඤ්ච තං ආයතනඤ්ච කයොගිකනො සුඛවිකසසානං අධිට්ඨානභාවකතො 

මනායතනධම්මායතනභාවකතො චාති සසම්පයුත්තං ඣානං ෙසිණායතනං. 

කතකනවාහ ‘‘සතිපි අභිභායතනානං ෙසිණායතනත්කත’’ති. භාවනාය නිමිත්තං 
භාවනානිමිත්තං, ආරම්මණස්ස පරිත්තප්පමාණතා සුවිසුද්ධනීලාදිතා ච, තකදව 

නානත්තං. භාවනා එව වා පුබ්බභාගභූතා භාවනානිමිත්තං, තස්ස නානත්තං 
භාවනානිමිත්තනානත්තං. පුබ්බභාගභාවනා හි යථාවුත්තවිකසකස ආරම්මකණ 

පවත්තිආොරවිකසසකතො නානාසභාවාති. ෙසිණනිමිත්තස්ස 

අභිභවනෙභාවනානිමිත්තනානත්තං ෙසිණ…කප.… නානත්තං, තකතොති 

කයොකජතබ්බං. 

එත්ථ ච පුරිමානි චත්තාරි අභිභායතනානි භූතෙසිණාරම්මණානි, 

භූතෙසිකණසු ච යං සුවණ්ණං දුබ්බණ්ණන්ති ච න සක්ො වත්තුං. තත්ථ පවත්
තිතානි සබ්බත්ථ වා වණ්ණාකභොගරහිකතන පවත්තිතානි 

පඨමතතියාභිභායතනානීති දුතියචතුත්ථානි වණ්ණෙසිණාරම්මණානි. යදි එවං 

දුතියචතුත්කථහි පඤ්චමාදීනං කෙො විකසකසොති ‘‘පඤ්චමාදීනි වණ්ණකතො 

රමණීයතරානි, න තථා ඉතරානී’’ති වදන්ති. පුරිමානිපි චත්තාරි අට්ඨ ෙසිණාරම්

මණාකනව, තස්මා තං කනසං මතිමත්තං ‘‘අට්ඨසු ෙසිකණසූ’’ති වුත්තත්තා. 
විකමොක්කඛසු ච පඨමදුතියවිකමොක්ඛා අට්ඨ ෙසිණාරම්මණා. තතිකයො වණ්

ණෙසිණාරම්මකණො. පඨමදුතියාපි වා වණ්ණෙසිණාරම්මණා එව ‘‘බහිද්ධා 

නීලෙසිණාදිරූපානි ඣානචක්ඛුනා පස්සතී’’ති වුත්තත්තා. ආරම්මණමනුඤ්
ඤතාය හි තත්ථ අනිග්ගතිතභාකවන කතසං පවත්තීති. එවං සන්කත තතියස්ස 

ඉතකරහි කෙො විකසකසොති? සුභාොරාකභොකගො. තතිකයො එව හි සුභන්ති 

ආභුජනවකසන පවත්තති, න ඉතකරති. 
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ොණං අප්පනාපඤ්ඤා. විජ්ජමාකනපීති අපි-සද්කදන අවිජ්ජමාකනපීති දස්

කසති. පරිත්තප්පමාණතා අභිභවනස්ස ොරණං ඉකමසු චතූසු අභිභායතකනසූති 

අධිප්පාකයො. නනු ච සබ්බත්ථ ‘‘සුවණ්ණදුබ්ෙණ්ණානී’’ති වචනකතො වණ්

ණාකභොගසහිතානිකයව ගහිතානීති? න ගහිතානීති දස්කසන්කතො ‘‘තත්ථ 

චා’’තිආදිමාහ. තත්ථාති ආගකමසු. තථා අප්පමාණානීති වණ්ණාකභොගරහිතානි 

ච සබ්බානි අප්පමාණානි සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානීති අත්කථො. යදි එවං ෙථං විසිට්
ඨානං වණ්ණාකභොකගන රහිතානං සහිතානඤ්ච එෙජ්ඣං මනසි ෙකරොති? න 

එෙජ්ඣං, විසුංකයව පන කතසු මනසිොකරො. යදි විසුං ෙථකමෙන්ති? පරිත්

තභාවසාමඤ්ඤකතො. යදි එවං ‘‘සුවණ්ණදුබ්බණ්ණග්ගහණං අතිරිච්ෙතී’’ති, 

නාතිරිච්ෙතීති දස්කසන්කතො ‘‘අත්ථි හි එකසො පරියාකයො’’තිආදිමාහ. තත්ථ යදිදං 

වණ්ණාකභොගජනිතං විකසසං අග්ගකහත්වා පරිත්තසාමඤ්කඤන එෙත්තං 

කනත්වා ‘‘පරිත්තානි අභිභුය්යා’’ති වත්වා පුන තදන්කතොගධධම්මප්පකභදං 

විකනය්යවකසන දස්කසතුං ‘‘තානි කච ෙදාචි වණ්ණවකසන ආභුජිතානි කහොන්ති 

සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානි අභිභුය්යා’’ති වත්තබ්බතාය වණ්ණාකභොගරහිතානි 

සහිතානි ච විසුං මනසි ෙත්වා උභයත්ථාපි වණ්ණාකභොගරහිතපරිත්තාභිභවකන 

තං සහිතපරිත්තාභිභවකන ච පරිත්තාභිභවනස්ස සාමඤ්ඤං ගකහත්වා එෙන්ති 

වචනං, එකසො පරියාකයො විජ්ජතීති අයමධිප්පාකයො. 

එවං සුත්තන්තාභිධම්මපාඨවිකසසකතො අට්ඨෙථාය විකරොධාභාවං දස්කසත්
වා ඉදානි සුත්තන්තාභිධම්මපාඨානං අවිකරොධං අධිප්පායවිභාවකනන දස්කසතුං 

‘‘තත්ථචා’’තිආදිමාහ. එවං අභිධම්කම වණ්ණාකභොගරහිතානි සහිතානි ච විසුං 

වුත්තානි. සුත්තන්කත පන ‘‘උභයානි එෙජ්ඣ’’න්ති වුත්තං, තං ෙථං විඤ්

ඤායතීති ආහ ‘‘තකදත’’න්තිආදි. තත්ථ ආගතස්සාති සුත්තන්කත ආගතස්ස. 

තත්ථ හි ‘‘අජ්ඣත්තං රූපසඤ්ඤී’’ති ආගතං. අවචනකතොති අභිධම්කම 

අවචනකතො. යදිපි විකමොක්ඛා විසුං කදසිතා, ෙසිණායතනභාකවො විය පන 

අභිභායතනානං විකමොක්ඛකිච්චතාපි අත්ථීති අභිභායතනවිකමොක්ඛානං ඉධාපි 

සඞ්ෙකරො දුන්නිවාකරොති කචොදනං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘සබ්ෙවිකමොක්ෙකිච්

චසාධාරණවචනභාවකතො’’ති. කතන යථා අභිභායතනකදසනායං 

අභිභායතනකිච්චානි නිරවකසසකතො වුත්තානි, එවං විකමොක්ඛකදසනායං 

විකමොක්ඛකිච්චානීති ඉධ කතසං අසඞ්ෙකරොකයවාති දස්කසති. 

කය ච යථාවුත්තං වවත්ථානං න සම්පටිච්ෙන්ති, කතහි සුත්තන්තාභිධම්
මපාඨකභකද අඤ්ඤං ොරණං වත්තබ්බං සියා. කිකමත්ථ වත්තබ්බං, නනු අට්

ඨෙථායං ‘‘ෙස්මා පන යථා සුත්තන්කත’’තිආදිං වත්වා ‘‘අජ්ඣත්තරූපානං 

අනභිභවනීයකතො’’ති ොරණං වුත්තන්ති. න තං තස්ස ොරණවචනන්ති දස්

කසන්කතො ‘‘අජ්ඣත්තරූපාන’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ යන්ති ඉධ සුත්තන්කත ච 

‘‘බහිද්ධා රූපානි පස්සතී’’ති (අ. නි. 8.65) වුත්තවචනං සන්ධායාහ. බහිද්ධා 
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රූපානිකයව හි අභිභවනීයානීති. අෙේකහතුෙන්ති කදසනාවිලාසකතො අඤ්ඤං 
අභිභවනීයකහතු එතස්සාති අඤ්ඤකහතුෙං. අජ්ඣත්තඅරූපසඤ්ඤිතාය එව, න 

සුත්තන්කත විය අජ්ඣත්තරූපසඤ්ඤිතාය චාති අත්කථො. අවිභූතත්තාති ඉදං 
ඤාණුත්තරානං සහ නිමිත්තුප්පාදකනන අප්පනානිබ්බත්තනං ආරම්මණස්ස 

අභිභකවො න සුට්ඨු විභූතභාවමන්තකරන සම්භවතීති ෙත්වා වුත්තං. නනු ච අට්
ඨෙථායං පාඨද්වයවිකසසස්ස කදසනාවිලාකසො ොරණභාකවන වුත්කතොති ආහ 

‘‘කදසනාවිලාකසො ච යථාවුත්තවවත්ථානවකසන කවදිතබ්කෙො’’ති. 

කදසනාවිලාකසො හි නාම විකනය්යජ්ඣාසයානුරූපං විජ්ජමානස්කසව පරියායස්

ස විභාවනං න යස්ස ෙස්සචීති. තත්ථ ච ‘‘පරියායකදසනත්තා’’තිආදිනා වුත්තප්
පොරවවත්ථානං කදසනාවිලාසනිබන්ධනමාහ. තථා කචව හි පුරකතො 
කදසනාවිලාකසො විභාවිකතො. 

අභිභායතනෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

විකමොක්ඛෙථාවණ්ණනා 

248. තන්ති ‘‘සසන්තතිපරියාපන්නරූප’’න්ති වුත්තකෙසාදිවණ්ණමාහ. තං 

පන යස්මා ඛලමණ්ඩලාදි විය පරම්පරාය ඣානස්ස ොරණං, තස්මා ‘‘ඣානස්ස 

කහතුභාකවනා’’ති ආහ. කයනාති යථාවුත්තරූපවිකසකසන. විසිට්කඨනාති 

අතිසයප්පත්කතන ‘‘රූපූපපත්තියා’’තිආදීසු (ධ. ස. 160 ආදකයො; විභ. 625) විය 

උත්තරපදකලොකපන ‘‘රූප’’න්ති වුත්කතන රූපඣාකනන. ‘‘විසිට්කඨනා’’ති 

ඉමිනා හි අතිසයරූපයුත්කතො රූපීති වුත්කතොති දස්කසති. ‘‘පඨමං ඣානං උපසම්

පජ්ජ විහරති පථවීෙසිණ’’න්තිආදිනා (ධ. ස. 499) ඣානානකමව ෙසිණභාකවන 

පවත්තා. සුත්කත ආරම්මණානං ෙසිණභාකවන පවත්තා ‘‘පථවීෙසිණකමකෙො 

සඤ්ජානාතී’’තිආදිනා (දී. නි. 3.360; අ. නි. 10.25). 

විකමොක්ඛෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

බ්රහ්මවිහාරෙථාවණ්ණනා 

251. අඤඤ්ාණසම්පයුත්තාපි වා උකපක්ඛාකවදනා අේොණුකපක්ො, 

උකපක්ොති අඤ්ඤාණසම්පයුත්තා උකපක්ඛාකවදනා, අඤඤ්ාණුකපක්ඛාතිපි 

එතාසංකයව නාමන්ති (විභ. අට්ඨ. 947) හි සම්කමොහවිකනොදනියං වක්ඛතීති. අප්
පටිභාගනිමිත්තත්කතපි එෙං ෙතිපකය වා සත්කත ඔදිස්ස පවත්තා පරිච්ඡින්

නරූපාදිඋපාදානවිසකය පවත්තත්තා ෙථමප්පමාණකගොචරාති ආහ ‘‘න ච සම්

මුතිසච්චවකසනා’’තිආදි. එවම්පි යථා නත්ථි සත්තා ඔපපාතිොති සත්තවකසන 

පවත්තායපි මිච්ොදිට්ඨියා සඞ්ඛාරාරම්මණතා වුච්චති උපාදානවකසන, එවං සත්
තවකසන පවත්තානම්පි කමත්තාදීනං සඞ්ඛාරාරම්මණතාපි සියාති කච? න, 
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අපරාමසනවකසන පවත්තානං කමත්තාදීනං සඋපාදානග්ගහණාසම්භවකතොති 

දස්කසන්කතො ආහ ‘‘අපරාමාසා’’තිආදි. 

බ්රහ්මවිහාරෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

අසුභෙථාවණ්ණනා 

263. ‘‘එොහමතං වා ද්වීහමතං වා’’තිආදිනා (දී. නි. 2.379; ම. නි. 1.112) වුත්

තාසු නවසු සිවථිොසු වණ්ණවකසන පවත්තජ්ඣානං සිවථිොවණ්ණජ්ඣානං. 
නනු කචතස්ස වණ්ණෙසිකණහි ගහණං යුත්තං, න අසුකභහීති? න, සිවථිොවණ්
ණං උපමං ෙත්වා අත්තකනො ොකය පටිකූලත්තං අමුඤ්චිත්වාව වණ්ණවකසන 

පවත්තනකතො. කතකනවාහ ‘‘පටිකූලමනසිොරසාමේකෙනා’’ති. අයමත්කථො 

සිවථිොවණ්ණජ්ඣානස්සාති එත්ථාපි කයොකජතබ්කබොති විභාකවන්කතො ‘‘තම්

පී’’තිආදිමාහ. 

අසුභෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

රූපාවචරකුසලවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

අරූපාවචරකුසලෙථාවණ්ණනා 

265. රූපනිමත්තන්ති රූපකහතු රූපාධිෙරණං. රූපාරූපනිමත්කතසූති 

රූපධම්කමසු ච පථවීෙසිණාදිනිමිත්කතසු ච. තදාරම්මණජ්ඣාකනසූති එත්ථ තං-
සද්කදන රූපනිමිත්තං පච්චාමසති රූපම්පි වා රූපධම්මාරම්මණානම්පි 

රූපාවචරජ්ඣානානං සම්භවකතො. රූපාදීසූති රූපාරූපනිමිත්තතදාරම්මණජ්

ඣාකනසු රූපපටිබද්ධධම්කමසු ච. අනාවජ්ජිතුොමතාදිනාති ආදි-සද්කදන 

අසමාපජ්ජිතුොමතාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

චුතිකතො උද්ධං උප්පත්තිරහානං…කප.… අනුප්පත්තිධම්මතාපාදකනන 

සමතික්ෙකමොති එකතන සමතික්ෙමිතබ්බත්කතන රූපාවචරකුසලානං 
රූපාවචරවිපාෙකිරිකයහි විකසසාභාවං දස්කසති අනධිගතභාවකතො. කයසඤ්හි 

රූපසඤ්ඤාදීනං අරූපභාවනාය සමතික්ෙමාදිකෙො ලබ්භති, කත දස්කසතුං 

‘‘අරූපභාවනාය අභාකව චුතිකතො උද්ධං උප්පත්තිරහාන’’න්ති වුත්තන්ති. යාති 

එෙන්තරූපනිස්සිතා අවසිට්ඨපරිත්තවිපාෙසඤ්ඤාදකයො. 

ආකනඤ්ජසන්තසමාපත්තිසුඛානුභවනභවවිකසසූපපජ්ජනාදකයො ආරුප්

පසමාපත්තීනං අත්ථාති ආහ ‘‘රූපසේො…කප.… න අත්කථො’’ති. 
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ඉධ උග්ඝාටිතෙසිණවකසන පරිත්තානන්තතා කහොති නිප්පරියායකදසනත්
තාති අධිප්පාකයො. යදි එවං පරිත්තෙසිණුග්ඝාටිකත ෙථමාොසානඤ්

චායතනවචනන්ති? තත්ථාපි අනන්තඵරණසබ්භාවකතො. කතකනවාහ ‘‘අනන්

තඵරණතාසබ්භාකව’’ති. යදි සබ්බත්ථ අනන්තඵරණතා අත්ථි, අථ ෙසම්ා 

‘‘අනන්කතො ආොකසො’’ති න වුත්තන්ති ආහ ‘‘සමයවවත්ථාපනා’’තිආදි. තත්ථ 

පටිපත්තීති ඣානභාවනාොරමාහ. 

266. උග්ඝාටභාකවො උග්ඝාටිමං. යථා පාකිමං. 

268. ආොකස පවත්තිතවිඤ්ඤාණාතික්ෙමකතො තතියාති පදුද්ධාරං ෙත්වා 

යුත්තිකතො ආගමකතො ච තදත්ථං විභාකවතුං ‘‘තදතික්ෙමකතො හී’’තිආදිමාහ. 

ආරුප්පසමාපත්තීනං ආරම්මණාතික්ෙකමන පත්තබ්බත්තා විකසසකතො ආරම්
මකණ කදොසදස්සනං තකදව අතික්ෙමිතබ්බන්ති අයං යුත්ති, ආරම්මකණ පන 

අතික්ෙන්කත තදාරම්මණං ඣානම්පි අතික්ෙන්තකමව කහොති. භාවනාය ආරම්

මණස්ස විගමනං අපනයනං විභාවනා. පාළියන්ති විභඞ්කග. නනු ච පාළියං 

‘‘තඤක්ඤව විඤඤ්ාණ’’න්ති අවිකසකසන වුත්තං ‘‘න ආොසානඤ්

චායතනවිඤ්ඤාණ’’න්ති. ‘‘න තඤ්කඤවවිඤ්ඤාණන්ති විකසසවචකනන 

අයමත්කථො සිද්කධො’’ති දස්කසන්කතො ‘‘විේොණේචායතන’’න්තිආදිමාහ. 

අරූපාවචරකුසලෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කතභූමෙකුසලවණ්ණනා 

269. සත්තහි මහාවාකරහීති පටිච්චසහජාතපච්චයනිස්සයසංසට්ඨසම්පයුත්
තපඤ්හාවාකරහි අනුකලොමපච්චනීයඅනුකලොමපච්චනීයපච්

චනීයානුකලොමාදිනයා අනුකලොමාදිනයා. භාරද්වාජකගොතමාදකයො අට්ඨචත්
තාලීස කලොකෙ කගොත්තානි මූලභූතානි, තථා ෙට්ඨෙලාපාදකයො අට්ඨචත්

තාලීකසව චරණානීති ආහ ‘‘අට්ඨචත්තාලීස’’න්තිආදි. තත්ථ කතසන්ති භබ්

බාභබ්බානං. ද්වාරසීකසන ද්වාරවන්තානි ගය්හන්තීති අධිප්පාකයනාහ ‘‘තංතංද්

වාරානි වා ොයාදීනී’’ති. අචිත්තීොකරන වා ෙතං හීනං, අජ්ඣුකපක්ඛකනන 

ෙතං මජ්ඣිමං, සක්ෙච්චෙතං පණීතං. ආමිසකිඤ්ජක්ඛාදිකහතු වා ෙතං හීනං, 

පුඤ්ඤඵලොමතාය ෙතං මජ්ඣිමං, ෙත්තබ්බමිච්කචව අරියභාකව ඨිකතන 

ෙතං පණීතං. භවසම්පත්තිකලොකභන වා පවත්තිතං හීනං, අකලොභජ්ඣාසකයන 

පවත්තිතං මජ්ඣිමං, පරහිතාය පවත්තිතං පණීතං. පරිත්තෙතං වා හීනං, මත්

තකසො ෙතං මජ්ඣිමං, අධිමත්තකසො ෙතං පණීතං. මහග්ගකතසු පන පටිලද්

ධමත්තං හීනං, නාතිසුභාවිතං මජ්ඣිමං, සුභාවිතං වසිප්පත්තං පණීතං. ඉකමසුපි 

එකෙෙස්ස හීනාදිෙස්ස ආයූහනනානත්තාදිවකසන හීනාදිකභකදො ලබ්

භතිකයවාති දට්ඨබ්බං. සම්පයුත්තධම්මානං වකසනාති කයො චිත්තප්පභාවිකතො 
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චිත්තසම්පයුත්තානං චිත්තාධිපකතය්යභාකවො, කසො තංනිමිත්කත චිත්කත 

උපචරිකතොති එවං වා එත්ථ අත්කථො. 

කතභූමෙකුසලවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කලොකුත්තරකුසලවණ්ණනා 

277. ‘‘කෙනට්කඨන කලොකුත්තර’’න්තිආදි පටිසම්භිදාවචනං (පටි. ම. 2.43) 

අට්ඨෙථාය ආභතං, තස්මා තත්ථ ‘‘තිවිකධොපි අනුත්තරධම්කමො කලොෙං 

තරතී’’තිආදිනා සඞ්ගහිකතොති තං තීහි පකදහි කයොකජත්වා දස්කසතුං ‘‘කලොෙං 

තරතීති එකතනා’’තිආදිමාහ. එකෙෙසම්ිං කයොකජතබ්කබො කලොෙස්ස අන්
තගමනාදිතාය මග්ගාදීසුපි ලබ්භමානත්තා. මග්කගකයව වා තිවිකධොපි අත්කථො 

කයොකජතබ්කබොති සම්බන්කධො. අනතිවත්තනාදීති ආදි-සද්කදන ඉන්ද්රියානං 

එෙරසතා තදුපගවීරියවාහනං ආකසවනාති ඉකම තකයො භාවනාවිකසකස සඞ්
ගණ්හාති. යස්මා කචකත භාවනාවිකසසා සංකිකලසකවොදාකනසු වට්ටවිවට්කටසු 

ච තංතංආදීනවානිසංසදස්සනභූතාය පුබ්බභාගපඤ්ඤාය සම්පාදිකතන 

ඤාණවිකසකසන නිප්ඵජ්ජන්ති, තස්මා වුත්තං ‘‘අෙේමේෙං…කප.… වඩ්

කඪතී’’ති. 

නිස්සකයො කහොතීති රුක්කඛො විය සාඛාය ආධාරභාකවන කවොහරීයතීති අත්
කථො. ඵලඤාණඵලඞ්ගානං නිස්සයවචනං නිසස්යපච්චයත්තා. තකතොකයව නිස්
සයභාවකතො පතිට්ඨාභාවකතො. අරියඵලසන්නිස්සකයන හි අරියා ෙතකිච්චා සුට්
ඨු නිබ්බින්නසබ්බභවාපි චිරතරං කලොකෙ පරහිතාය තිට්ඨන්ති. කිකලසානං 
ඔධිකසො පජහනොපි අරියමග්ගා අවිකසකසන සබ්බාකුසලානං සබ්
බකුසලපටිපක්ඛතාය අඤඤ්මග්ගප්පහාතබ්කබසුපි කෙනචි පහානාොකරන 

පවත්තන්තීති තං පහානාොරං දස්කසන්කතො ‘‘ඉතකරසං විජ්ජුකතොභාකසන විය 

තමස්සා’’ති ආහ. කයන පාළියං කහට්ඨිමමග්ගඤාණානං විජ්ජූපමතා දස්සිතා. 
යදි එවං උපරිමග්ගවජ්ඣා කිකලසා ඉතකරති ඉධාධිප්කපතා. න කතසං සමුච්
කෙදවචනං යුත්තං. න හි භාවනාය පහාතබ්කබ දස්සනමග්කගො සමුච්ඡින්දිතුං 
සක්කෙොති. තථා ච සති දස්සකනන පහාතබ්බා එව කත සියුං. අථ තදඞ්ගප්පහානං 

අධිප්කපතං, කයන ‘‘විජ්ජුකතොභාකසන විය තමස්සා’’ති වුත්තං, තං පුබ්
බභාගවිපස්සනාය එව සිද්ධං න ච යුත්තං කලොකුත්තරමග්කගො තදඞ්ගවකසන 

කිකලකස පජහතීති. වික්ඛම්භකනපි එකසව නකයො, අනුකලොමඤාකණකනව තස්
ස සාතිසයං සාධිතත්තා. අථ පන පඨමමග්ගවජ්ඣා එව කිකලසා ඉතකරති අධිප්
කපතා, එවං සන්කත කතසං ඉතරභාකවොව න සියා, න ච අනපායගමනීයා නාම 

කිකලසා දස්සකනන පහාතබ්බා අත්ථි, නාපි පඨමමග්ගවජ්ඣා කිකලසා කතන 

විජ්ජුකතොභාකසන විය තකමො සමුච්ඡින්දිතබ්බාති වත්තුං යුත්තන්ති උපපරික්

ඛිතබ්කබොයං ‘‘ඉතකරසං…කප.… සමුච්කෙකදො’’ති. කලොකියජ්ඣානම්පි න විනා 
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පටුන 

පටිපදාය ඉජ්ඣතීති ඉදං අධිප්පායවකසන කනතබ්බං කනය්යත්ථත්තාති තං අධිප්

පායං විභාකවන්කතො ‘‘අෙතාධොරස්සා’’ති ආහ. කතන යථාවුත්තවචනස්ස ච 

සප්පකදසතං දස්කසති. නනු ච ෙතාධිොරස්ස අරියස්ස මග්කගන සමිජ්ඣමානම්
පි ඣානං මග්ගපටිපදාවකසන පටිපදාසහිතකමවාති. න විනා පටිපදාය ඉජ්ඣතීති 

සක්ො වත්තුං, කතකනතං වචනං නිප්පකදසකමවාති අනුකයොගං සන්ධායාහ 

‘‘ෙතාධොරස්ස පනා’’තිආදි. ඉදානි තස්ස වචනස්ස අධිප්පායවකසන ගකහතබ්

බත්ථතා පාළිකතොපි විඤඤ්ායතීති දස්කසන්කතො ආහ ‘‘යථාවුත්ත…කප.… 

ෙතා’’ති. 

‘‘කයො කෙොචීති අවිකසසවචන’’න්ති තස්ස අපවාදං දස්කසන්කතො ‘‘සකිං ද්

වික්ෙත්තු’’න්ති ආදිමාහ. පරිච්ඡින්දිත්වා ගහණං පරිජානනං. නාමරූපවවත්

ථාපනාදීනන්ති නාමරූපවවත්ථාපනපච්චයපරිග්ගහලක්ඛණපටිකවධනිෙන්

තිපරියාදානානං. කිච්ෙසිද්ධකතොති නාමරූපවවත්ථාපනාදීනං කෙසඤ්චි සබ්

කබසම්පි වා කිච්ෙසිද්ධිකතො. එස නකයො දුතියවාරාදීසුපි යථාසම්භවං. සුෙසිද්

ධයම්පීති නාමරූපවවත්ථාපනාදීනං කිච්ෙසිද්ධි මග්ගපාතුභාවදන්ධභාවස්ස 

ොරණභාකව අකනෙන්තිො. විපස්සනාසහගතින්ද්රියානං පන මන්දතා තස්ස 

එෙන්තොරණන්ති දස්කසති. 

එතදන්තත්තා පටිපදායාති එකතන නිප්පරියායකතො පටිපදාඤාණදස්
සනවිසුද්ධිසඞ්ඛාතාය විපස්සනාපඤ්ඤාය චිරාචිරප්පවත්තිවකසන මග්ගස්ස ඛිප්

පදන්ධාභිඤ්ඤතා වුත්තාති දස්කසති. පුරිමානන්ති පුරිමවාරානං, ලක්
ඛණපටිකවධාදීනංකයව වා. කහට්ඨිමකෙොටියා තික්ඛත්තුං කිකලසවික්ඛම්භකන 

සති දුක්ඛාපටිපදාභාකවො, න තකතො කහට්ඨාති නිච්ඡිතත්තා ආහ ‘‘තික්ෙත්තුං 

වික්ෙම්භනවාරතාවකසනා’’ති. තස්ස සුොපටිපදා කවදිතබ්ො උක්
ෙංසවකසනාති අධිප්පාකයො. 

යස්මිං පුග්ගකල විසංවාදනකභදනානිට්ඨානත්ථනිකයොජනානං පවත්ති, තත්
ථ සිකනහවිරකහකනව කතසං පවත්ති, කසො ච පුග්ගකලො අසඞ්ගහිකතො කහොතීති 

මුසාවාදාදීනං විසංවාදනාදිකිච්චතාය ලූඛතා ච අපරිග්ගහතා ච වුත්තා. තප්
පටිපක්ඛවිරුද්ධසභාවත්තා සම්මාවාචාය සිනිද්ධභාවතා පරිග්ගාහෙසභාවතා. 

සද්ධාවිකසසකයොගකතො වා තස්සා සිනිද්ධභාකවො දට්ඨබ්කබො. සමුට්ඨාකපතීති 

පවත්කතති. ජීවමාකනො වා සත්කතො, සම්පයුත්තධම්මා වා කවොදායන්ති එකතන 

සයං වා කවොදායතීති කවොදානං. 

285. තණ්හාදිට්ඨීහි පතිට්ඨානං. අවකසසකිකලසාභිසඞ්ඛාකරහි ආයූහනා. සස්

සතදිට්ඨියා පතිට්ඨානං. උච්කෙදදිට්ඨියා ආයූහනා. ලීනවකසන පතිට්ඨානං. උද්

ධච්චවකසන ආයූහනා. ොමසුඛානුකයොගවකසන පතිට්ඨානං. අත්
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තකිලමථානුකයොගවකසන ආයූහනා. සබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරවකසන පතිට්ඨානං. 

සබ්බකලොකියකුසලාභිසඞ්ඛාරවකසන ආයූහනාති ඔඝතරණසුත්තවණ්ණනායං 
වුත්කතසු පොරන්තකරසු ඉධ අවුත්තානං වකසනපි පතිට්ඨානායූහනා කවදිතබ්
බා. 

අථ වා කිකලසග්ගහකණන තණ්හාසස්සතදිට්ඨිසබ්බාකුසලාභිසඞ්ඛාරා 
ගහිතා තංසභාගතාය තකදෙට්ඨතාය ච. තථා අභිසඞ්ඛාරග්ගහකණන 

අවකසසකිකලසඋච්කෙදදිට්ඨිසබ්බකලොකියකුසලාභිසඞ්ඛාරා. ලීනුද්ධච්
චොමසුඛත්තකිලමථානුකයොගානං විසුං වුත්තත්තා කතහි න කයොකජතබ්බන්ති 

කිකලසාභිසඞ්ඛාරවකසන පතිට්ඨානායූහකන වත්වා තණ්හාදිට්ඨීනං තත්ථ 

විකසසපච්චයතං දීකපතුං තදුභයවකසනපි කයොජනා ෙතා. නයදස්සනං වා එතං 

තත්ථ දට්ඨබ්බං. එවමිතකරපි පොරා කයොකජතබ්බාති. ‘‘චතූහි, භික්ඛකව, අඞ්

කගහි සමන්නාගකතො පුග්ගකලො’’තිආදීසු (ම. නි. 4.112, 114) අඞ්ග-සද්දස්ස 

ොරණත්ථතා දට්ඨබ්බා. 

299. මුසාවාදාදීනි භාසමාකනො ෙකරොති නාම කිං වක්ඛමානං කිරියං, ො පන 

සාති? මුසාවාදාදිකිරියාති විදිකතොවායමත්කථො. එවං වා එත්ථ කයොජනා දට්ඨබ්බා. 

301. නිප්ඵාදිතපච්චයානන්ති චීවරාදිපච්චයානං. කුහනවත්ථූනීති පාපිච්ෙතං 

නිස්සාය ලූඛචීවරාදිකසවනවකසන ‘‘කයො කත විහාකර වසති, කසො 

අරහා’’තිආදිනා (පාරා. 224) අත්තානං අරියගුණසාමන්තං ෙත්වා භණනවකසන 

විකසසලාභිකනො විය අත්තකනො පරිහරණවකසන ච පවත්තා අකුසලචිත්තුප්පාදා 
පකරසං විම්හාපනොරණානි කුහනවත්ථූනි. 

343. සතිපි සගුණාරම්මකණහි මග්ගස්ස අනිමිත්තනාමලාකභ න නිප්
පරියාකයන විපස්සනා අනිමිත්තනාමිොති ආගමනකතො මග්කගො අනිමිත්තනාමං 

න ලභතීති ආහ ‘‘න පන සගුණාරම්මකණහි…කප.… සිද්ධං කහොතී’’ති. යස්මා 
පන ආගමනකතො සුඤ්ඤතං අප්පණිහිතන්ති ලද්ධනාමස්ස මග්ගස්ස සගුණකතො 
ආරම්මණකතො ච තංනාමාභාකවො න ෙදාචිපි අත්ථි, තස්මා නාමත්

තයපාරිපූරිකහතුආගමනකතො නාමලාකභොති අධිප්පාකයනාහ ‘‘පරිපුණ්

ණනාමසිද්ධකහතුත්තා’’ති. සබ්කෙසන්ති සබ්බවිකමොක්ඛමුඛාගතානම්පි මග්

ගානං. නාමත්තයකයොකගොති සුඤඤ්තාපණිහිතානිමිත්තනාමකයොකගො. වවත්

ථානං අසඞ්ෙකරො. 

350. නිමිත්තධම්මා සඞ්ඛාරා කතහි සනිමිත්තා සවිග්ගහා විය උපට්ඨහන්තීති 

කතසං අභාවිතභාවනස්ස භාවිතභාවනස්ස ච උපට්ඨහනාොරං දස්කසන්කතො 

‘‘සමූහාදී’’තිආදිමාහ. කතන ච ‘‘විකමොක්කඛන සද්ධින්ද්රියං අධිමත්තං 

කහොතී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 350) වුත්තං, න ‘‘තස්මිං විකමොක්කඛ’’ති, තස්මා 
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‘‘අනිමත්තවිකමොක්කෙොති අනිච්චානුපසස්නං ආහා’’ති වුත්තං. ඉතරත්ථාපි 

එකසව නකයො. අනිමිත්තස්ස අනිමිත්තභාවාභාකවො නත්ථීති ෙසම්ා වුත්තං, නනු 

ච අනිච්චානුපස්සනාය අනිමිත්තවිකමොක්ඛභාකවො පරියාකයනාති නිප්

පරියායකදසනාය තස්සා අනිමිත්තභාවාභාකවො අත්ථි එව, එවඤ්ච සති ‘‘අනිමිත්

තස්ස අනිමිත්තනාමදානාභාකවො’’ති ච න න සක්ො වත්තුන්ති උපමාසංසන්
දනං සුට්ඨුතරං යුජ්ජති, තථා අනිමිත්කතන මග්ගස්ස අනිමිත්තභාකවො න යුජ්

ජතිකයව. කතනාහ ‘‘පරමත්ථකතො නාමං දාතුං න සක්කෙොතී’’ති? සච්චකමතං, 

පරියායසිද්ධංකයව පන අනිච්චානුපස්සනාය අනිමිත්තභාවං ගකහත්වා මග්

ගකසොධනවකසනායමනුකයොකගො ෙකතො ‘‘අනිමිත්තවිකමොක්ඛස්ස අනිමිත්

තභාවාභාකවො නත්ථීතිවිරුද්ධං විය කහොතී’’ති. එවඤ්ච ෙත්වා ‘‘අනිමිත්

තං…කප.… දීපිකතො කහොතී’’ති සයකමව වක්ඛතීති. සාමේෙන්ති 

උපකමොපමිතබ්බානං සම්බන්ධමාහ. න මග්ගාධපතීති මග්කගො අධිපති මග්

ගාධිපතීති ෙන්දචිත්තානං අයං සමඤ්ඤා නත්ථීති අත්කථො. න ච කතහි මග්ගස්

සාති ෙන්දචිත්කතහි මග්කගො අධිපති එතසස්ාති මග්ගාධිපතීති අයං සමඤ්ඤා මග්
ගස්ස නත්ථි. ෙස්මා? කතසං ෙන්දචිත්තානං අමග්ගඞ්ගත්තා. 

ඣානස්ස සුේෙතාදිනාමෙත්තාති එකතන ඉන්ද්රියබලාදීනම්පි මග්ගසම්
පකයොගකතො සුඤඤ්තාදිනාමෙතා දස්සිතාති දට්ඨබ්බං. සතිපි පච්චනීොමසකන 

න තස්ස මග්ගස්ස තං පරිබ්යත්තං යථා සරසතාති ආහ ‘‘සරසප්පධාකනො’’ති. ද්

වීහීති සරසපච්චනීකෙහි. අේෙනිරකපක්කෙහීති ආගමනනිරකපක්කඛහි. තස්

මාති යස්මා සරසකතොව නාමලාකභ අවවත්ථානාපත්ති සබ්බස්ස මග්ගස්ස සබ්

බනාමභාවාපත්ති කහොති, තස්මා. අත්තාභි…කප.… මග්ගාති කතන ආගමනකතො 

නාමලාභස්ස පච්චනීෙකතො නාමලාභභාවං දස්කසති. සරසන්තකරති අනිමිත්

තභාවාදිකෙ. පච්චනීෙසහිකතන සරකසනාති සුඤ්ඤතාප්පණිහිතභාකවහි 

තදාගමකනහි. නිමත්තග්ගහණානිවාරණාති සඞ්ඛාරනිමිත්තග්ගාහස්ස 

අනිකසධනකතො. සුඤ්ඤතාප්පණිහිතස්කසව මග්ගස්ස වුත්තත්තා අනිච්චකතො 

වුට්ඨහන්තස්ස මග්කගො ඉධ අසඞ්ගහිකතො සියාති ආසඞ්කිත්වා ආහ ‘‘අනිච්

චානුපස්සනා’’තිආදි. සඞ්ඛාකරහි වුට්ඨානං න සියා, ලක්ඛකණහි එව වුට්ඨානං 
සියාති අධිප්පාකයො, ලක්ඛණපටිකවකධො න සියා අතදාරම්මණත්තාති අත්කථො. 
සඞ්ඛාරානඤ්හි හුත්වා අභාවඋදයබ්බයපටිපීළනාවසවත්තනාොකරසු අනිච්
චතාදිලක්ඛණකවොහාකරො. 

ආොරවන්කතසු ගහිකතසු තදාොකරොපි ගහිකතොකයව කහොතීති ආහ ‘‘ලක්

ෙණානිපි පටිවිද්ධානි කහොන්ති තදාොරසඞ්ොරග්ගහණකතො’’ති. යථාවුත්තාධප්

පාකයනාති ‘‘අනිච්ච’’න්තිආදිනා ‘‘සඞ්ඛාකරසූ’’තිආදිනාව වුත්තප්පොරාධිප්

පාකයන. විසුන්ති සඞ්ඛාකරහි විනිවත්කතත්වා. 
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පටුන 

කලොකුත්තරකුසලං 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා 

පේචධා උද්දිසති පඤ්චුපාදානක්ඛන්කධ අජ්ඣත්තදුෙවකසන 

රූපදුෙවකසන ච භින්දිත්වා අභින්දිත්වා ච නිමිත්තවචකනකනව උද්දිසති පවත්
තස්සපි සඞ්ඛාරනිමිත්තභාවානතිවත්තනකතො වුට්ඨාතබ්බතාසාමඤ්ඤකතො ච. 

කතකනව උපාදින්නානුපාදින්නවකසන පවත්තං ද්විධා ෙත්වා නිද්දිසිත්වාපි 

‘‘අයං තාව නිමිත්කත විනිච්ෙකයො’’ති නිමිත්තවකසකනව නිගකමති. එත්ථ ච 

නිමිත්තං අජ්ඣත්තබහිද්ධා, පවත්තං පන අජ්ඣත්තකමවාති අයකමකතසං 

විකසකසො. කෙොජ්ඣඞ්ගාදිවිකසසන්ති කබොජ්ඣඞ්ගඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගානං 

අසදිසතං. අසමාපජ්ජිතුොමතාසඞ්ඛාතා විතක්ොදිවිරාගභාවනා අසමාපජ්

ජිතුොමතාවිරාගභාවනා. ඉතරස්සාති පාදෙජ්ඣානාදිෙස්ස. අතබ්භාවකතොති 

යථාවුත්තවිරාගභාවනාභාවස්ස අභාවකතො. ඉදං වුත්තං කහොති – යථා මග්ගාසන්
නාය විපස්සනාය කසොමනස්සසහගතත්කත මග්ගස්ස පඨමාදිජ්ඣානිෙතා ච 

උකපක්ඛාසහගතත්කත පඤච්මජ්ඣානිෙතා එව ච තබ්බකසන ච කබොජ්ඣඞ්
ගාදීනං විකසකසොති කතසං නියකම ආසන්නොරණං පධානොරණඤ්ච වුට්
ඨානගාමිනිවිපස්සනා, න එවං පාදෙජ්ඣානාදකයොති. 

ඉදානි අපාදෙපඨමජ්ඣානපාදොනං පකිණ්ණෙසඞ්ඛාරපඨමජ්ඣානානි 

සම්මසිත්වා නිබ්බත්තිතානඤ්ච මග්ගානං එෙන්කතන පඨමජ්ඣානිෙභාවකතො 
විපස්සනානියකමොකයකවත්ථ එෙන්තිකෙො පධානඤ්චාති ඉමමත්ථං විභාකවන්

කතො ‘‘විපස්සනානියකමකනවා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉතකරති දුතියජ්ඣානිොදිමග්
ගා. පාදෙජ්ඣානාතික්ෙන්තානං අඞ්ගානං අසමාපජ්
ජිතුොමතාවිරාගභාවනාභූතා වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා අධිට්ඨානභූකතන 

පාදෙජ්ඣාකනන ආහිතවිකසසා මග්ගස්ස ඣානඞ්ගාදිවිකසසනියාමිො කහොතීති 

‘‘පාදෙජ්ඣානවිපස්සනානියකමහී’’ති වුත්තං. යථා ච අධිට්ඨානභූකතන පාදෙජ්
ඣාකනන, එවං ආරම්මණභූකතන සම්මසිතජ්ඣාකනන උභයසබ්භාකව අජ්

ඣාසයවකසන ආහිතවිකසසා විපස්සනා නියකමතීති ආහ ‘‘එවං 

කසසවාකදසුපි…කප.… කයොකජතබ්කෙො’’ති. 

පාදෙජ්ඣානසඞ්ොකරසූති පඨමජ්ඣානසඞ්ඛාකරසු. ‘‘පඨමජ්ඣානං 

පාදෙං ෙත්වා’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 350) හි වුත්තං. 

තංතංවිරාගාවිරාගභාවනාභාකවනාති විතක්ොදීනං විරජ්ජනාවිරජ්
ජනභාවනාභාකවන. කතන ආරම්මණජ්ඣානස්සපි විපස්සනාය විකසසාධානං 
උපනිස්සයතමාහ. 
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පාදෙජ්ඣානසම්මසිතජ්ඣානානිකයව කබොජ්ඣඞ්ගාදිවිකසසානං උපනිස්

සකයො ොරණන්ති පාදෙජ්ඣානසම්මසිතජ්ඣානුපනිස්සකයො, තස්ස සබ්භාකව. 

තදභාවාභාවකතොති තස්ස අජ්ඣාසයස්ස අභාවාභාවකතො. 

චතුත්ථජ්ඣානිෙස්ස මග්ගස්ස ආරුප්කප අරූපජ්ඣානකමව පාදෙං සියාති 

ආහ ‘‘චතුත්ථජ්ඣානිෙවජ්ජාන’’න්ති. අරියමග්ගස්ස ඔළාරිෙඞ්ගාතික්

ෙමනූපනිස්සයා විපස්සනාය අධිට්ඨානාරම්මණභූතා දුතියජ්ඣානාදකයො. පේ

චහි අඞ්කගහීති පඤ්චහි ඣානඞ්කගහි. ‘‘තංතංවාකදහි පඤ්ඤාපියමානානි 

පාදෙජ්ඣානාදීනි වාදසහචාරිතාය ‘වාදා’ති වුච්චන්තී’’ති අධිප්පාකයන 

‘‘තකයොකපකත වාකද’’ති ආහ. වදන්ති එකතහීති වා වාදෙරණභූතානි පාදෙජ්
ඣානාදීනි වාදා. 

විපාෙසන්තානස්ස…කප.… සුසඞ්ෙතත්තාති එකතන යසම්ිං සන්තාකන 

ෙම්මං උප්පජ්ජති, තත්ථ උප්පජ්ජමානකමව කිඤ්චි විකසසාධානං ෙකරොතීති 

දීකපති. යකතො තස්මිංකයව සන්තාකන තස්ස විපාකෙො, නාඤඤ්ත්ථ. 

පුරිමානුකලොමං විය තන්ති යථා කගොත්රභුට්ඨාකන උප්පන්නානුකලොමකතො 
පුරිමඅනුකලොමඤාණං තං කගොත්රභුට්ඨාකන උප්පන්නානුකලොමං අනුබන්ධති, 

එවං. තදපීති කගොත්රභුට්ඨාකන උප්පන්නානුකලොමඤාණම්පි අඤඤ්ං 

අනුකලොමඤාණකමව අනුබන්කධය්ය, තසස් අනන්තරං උප්පජ්කජය්ය. සා භූමීති 

සා පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධසඞ්ඛාතා කිකලසානං උප්පත්තිට්ඨානතාය භූමි. එකෙො 

භකවොති ගකහත්වා වුත්තන්ති එකතන සත්ත භකව ද්කව භකවති ඉදම්පි අධිප්
පායවකසන කනතබ්බත්ථං, න යථාරුතවකසනාති දස්කසති. තත්ථායං අධිප්

පාකයො – එෙවාරං ොමාවචරකදකවසු එෙවාරං මනුස්කසසූති එවම්පි මිස්

සිතූපපත්තිවකසන කතසු එකිස්සා එව උපපත්තියා අයං පරිච්කෙකදො. යං පන ‘‘න 

කත භවං අට්ඨමමාදියන්තී’’ති (ඛු. පා. 6.9; සු. නි. 232) වුත්තං, තම්පි 

ොමාවචරභවංකයව සන්ධායාහ. මහග්ගතභවානං පරිච්කෙකදො නත්ථීති වදන්ති. 

තථා ‘‘ඨකපත්වා ද්කව භකව’’ති එත්ථාපි ොමාවචරකදවමනුස්සභවානං මිස්

සෙවකසකනව, තස්මා ොමධාතුයං කය ද්කව භවාති ොමාවචරකදවමනුස්
සවකසන කය ද්කව භවාති අත්කථො. පුරිමවිෙප්කපසු පුග්ගලකභකදන පටිපදා භින්

දිත්වා ෙස්සචි චලතීති, ෙස්සචි න චලතීති ෙත්වා ‘‘චලති එවා’’ති 

අවධාරණමන්තකරන අත්කථො වුත්කතො. යස්මා පන අට්ඨෙථායං (ධ. ස. අට්ඨ. 

350 කලොකුත්තරකුසලපකිණ්ණෙෙථා) ‘‘යථා ච පටිපදා, එවං අධිපතිපි චලති 

එවා’’ති වුත්තං, තස්මා සබ්කබසම්පි පටිපදාසු අකභකදන ගහිතාසු එෙන්කතන 

චලනං සම්භවතීති ‘‘චලතිච්කචව වුත්තං, න න චලතී’’ති තතියවිෙප්කපො 
චලනාවධාරකණො වුත්කතො. 
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කලොකුත්තරකුසලපකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

පඨමමග්ගවීසතිමහානයවණ්ණනා 

357. ඣානමග්ගාදිපරියාකයහි ෙථිකත කබොජ්ඣනොති අධිප්කපතා, 

විකසසකතො පුබ්බභාකග ‘‘ඣානං භාකවමි මග්ගං භාකවමී’’ති පවත්තජ්ඣාසයා 

කහොන්තීති අධිප්පාකයන ‘‘යස්ස පුබ්ෙභාකග’’තිආදිමාහ. 

358. උපනිස්සයවකසනාති තථා චිත්තප්පවත්තිසඞ්ඛාකතන පුබ්බභාගාභිසඞ්

ඛාකරන. කතකනවාහ ‘‘යස්ස හී’’තිආදි. තදනුරූපෙලාති අධිපතිපච්චයලාකභන 

සත්තිවිකසසකයොගමාහ. යදි පුබ්බභාගාභිසඞ්ඛාරවකසන ෙන්දාදීනං 

අධිපතිභාකවො, කිමත්ථකමකතකයව එවං වුත්තා, නනු සද්ධාදීනම්පි පුබ්

බභාගාභිසඞ්ඛාකරො ලබ්භතීති ආහ ‘‘කසසධම්මාන’’න්තිආදි. අතංසභාවත්තාති 

සම්පයුත්කතහි සාතිසයමනුවත්තිතබ්බභාවරහිතත්තා. කිඤ්චාපි හි සද්ධාදකයොපි 

ඉන්ද්රියපච්චයතාය සම්පයුත්කතහි අනුවත්තයන්ති, එෙස්මිං පන චිත්තුප්පාකද 

සමධුකරන අඤක්ඤන විනා සම්පයුත්කතහි අනුවත්තනීයභාකවො න කතසං යථා 
ෙන්දාදීනන්ති කතකයව අධිපතිභාකවන වුත්තා. එවඤ්ච ෙත්වා ඉන්
ද්රියසහජාතාධිපතිපච්චයානං විකසකසො පරිබ්යත්කතො කහොති. 

චතුමග්ගනයසහස්සවණ්ණනා 

362. මානස්ස දිට්ඨිසදිසා පවත්ති. තථා හි කසො අධිපති විය අඤ්ඤාධිපතිනා 

දිට්ඨියා සහ නප්පවත්තතීති. එෙකදස…කප.… උපමා කහොති, න සබ්බසාමඤ්
කඤන, ඉතරථා සූරියත්ථඞ්ගමකන අන්ධොරාවත්ථරණං විය අග්ගමග්

ගතිකරොධාකන සච්චපටිච්ොදෙතමප්පවත්ති ආපජ්කජය්යාති අධිප්පාකයො. අේ

ෙමේෙන්ති අඤක්ඤ අඤක්ඤ. ‘‘ආනීතං ඉදං සුත්ත’’න්ති විභත්ති 

පරිණාකමතබ්බා. යථාවුත්තනකයනාති ඉමිස්සා අට්ඨෙථායං වුත්තනකයන. න 

උපමාය වුත්තත්තාති ඉමස්මිං සුත්කත න උපමාය වුත්තභාවකතො. යථාවුත්

තනකයනාති වා එතස්මිං සුත්කත වුත්තප්පොකරන නකයන ඉමිස්සා අට්

ඨෙථායං උපමාය න වුත්තත්තා. අවයවා විය කහොන්ති, කයන කත කචතසි නියුත්

තා, චිත්තස්ස එකතති ච කචතසිොතිආදිනා වුච්චන්ති, න පන ‘‘ඵස්

සිො’’තිආදිනාති දට්ඨබ්බං. 

කුසලෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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 107 

පටුන 

අකුසලපදං 

ධම්මුද්කදසවාකරො 

පඨමචිත්තවණ්ණනා 

365. ඛණත්තයස්ස අකුසකලසු අසම්භවකතො සමවායොලකහතුසමූහත්කථො 

සමය-සද්කදො. කලොභාභිභූතාය එව ඉට්ඨාරම්මණස්මිං ඉතරත්ර ච ඉට්ඨාොරග්

ගහණවකසන කසොමනස්සසහගතභාකවොති එවමාදිං සන්ධාය ‘‘යථානුරූප’’න්ති 

වුත්තං. ‘‘කිකලසාතුරතාය අනාකරොග්යට්කඨන කිකලසවජ්ජසබ්භාවකතො සාවජ්

ජට්කඨන අවිජ්ජාසම්භූතතාය අකෙොසල්යසම්භූතට්කඨන අකුසල’’න්ති ච 

‘‘සාවජ්ජදුක්ඛවිපාෙලක්ඛණං, අනත්ථජනනරසං, සංකිකලසපච්චුපට්ඨානං, 
අකයොනිකසොමනසිොරපදට්ඨානං, ගාරය්හභාවකතො වා සාවජ්ජලක්ඛණං, 

සංකිකලසභාවරසං, අනිට්ඨවිපාෙපච්චුපට්ඨානං, යථාවුත්තපදට්ඨානකමවා’’ති 

ච එවමාදිනා වුත්තනකයන අනුගන්තබ්බතාය වුත්තං ‘‘වුත්තනයං අනුගන්ත්

වා’’ති. 

ගතං ගමනං පවත්තීති ෙත්වා වුත්තං ‘‘ගතමත්තං ගතිමත්තං ගහණමත්

ත’’න්ති. දිට්ඨියා හි ගති පවත්ති එවාති. ආසන්නොරණත්තාති පදට්ඨානතාය, 

කයොනිකසොමනසිොකරො විය හි කුසලස්ස අකයොනිකසොමනසිොකරො අකුසලස්ස 

අච්චාසන්නකහතු. තථා හි සතිපි අසද්ධම්මසවනාදිොරකණ අකයොනිකසො 

අනාවජ්ජිකත අවවත්ථාපිකත ච නත්ථි අකුසලප්පවත්ති. තථා ච වක්ඛති අට්

ඨෙථායං ‘‘අකයොනිකසො අකුසල’’න්ති. එකතන එෙන්තොරණතා ච වුත්තත්ථා 

කහොති. පටිසඞ්ඛා සීතාදිඛමනං අප්පමාදවිහාකරොති වුත්තං ‘‘අප්පමජ්ජනං 

ෙමන’’න්ති. කතන සතිසංවකරොති ඉධ ඛන්තිසංවකරො වුත්කතොති අධිප්පාකයො 

ඉන්ද්රියසංවරස්ස වුත්තත්තා. පහානසංවකරොති වීරියසංවකරො. කසො හි ‘‘උප්පන්

නං ොමවිතක්ෙං නාධිවාකසති පජහතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.26; අ. නි. 4.14; 6.58) 

වුත්කතොති. 

සම්මාපටිපත්තියා පටිපක්ඛභාකවන ගකහතබ්බතාොකරො කමොකහො සම්

මාපටිපත්තිපටිපක්ෙභාවග්ගහණාොකරො. කතන හි නිවුතා න සම්මා පටිපජ්ජන්

ති. අභිජ්ඣාය විකසසකයොකගො ෙම්මපථප්පත්ති. 

අනුපපරික්ො කමොකහො. කසො කචත්ථ දිට්ඨිරහිකතො කවදිතබ්කබො. දිට්ඨිසහිතස්

ස පන දිට්ඨියා අනුවිධායෙත්තා තග්ගහකණකනව ගහණන්ති. අවත්ථුස්මන්ති 

අසද්දහනීකය වත්ථුස්මිං. සානුනකයො අධකමොක්කෙොති කමොහදිට්ඨීනං සද්

ධාපතිරූපතමාහ. අහිරිොකනොත්තප්පකමොහාදීහි පමජ්ජනකතො අහිරිොදීහි 

ොරකණහි. ආරක්ෙරහිතචිත්කතති චිත්තස්ස සතිවිරහතංකයව දස්කසති. ආරක්
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ඛපච්චුපට්ඨානා හි සතීති. එකතන ‘‘අස්සද්ධියචිත්කත අන්ධබාලචිත්කත’’ති 

පදද්වයං වුත්තත්ථං කහොති. උපනාහාදීති ආදි-සද්කදන රාගාදකයො සඞ්ගය්හන්ති. 

රාගාදීනං පරියුට්ඨානාදිසභාවතාය ‘‘අවිකසකසනා’’ති වුත්තං විකසසස්ස එෙච්

චස්ස අසම්භවකතො. ඉධාති, ඉමස්මිං චිත්කත. නිප්ඵාකදතබ්කෙ පකයොජකන භුම්මං 

‘‘චම්මස්මිං දීපිනං හන්තී’’ති (වජිර. ටී. 17-18 කවරඤ්ජෙණ්ඩවණ්ණනා) විය 

ආරම්මණං වා අවූපසකමො ඵලූපචාකරන ‘‘කසම්කහො ගුකළො’’ති විය. 

ධම්මුද්කදසවාරෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

නිද්කදසවාරෙථාවණ්ණනා 

390. සභාවපටිච්ොදවකසන පෙතිඅත්තාදිඅසන්තග්ගහණස්ස නිස්සයත්තා 

නිමිත්තත්තා අසන්තං බුජ්ඣති, නිච්චාදිවිසමග්ගහණස්ස සඤ්ඤාදිවිපරිකයසස්

ස නිස්සයත්තා අසමං බුජ්ඣතීති කමොකහො වුත්කතො නිමිත්තස්ස ෙත්තුභාකවන 

උපචාරිතත්තා, අයඤ්ච අත්කථො දිට්ඨිසහිතකමොහවකසන දට්ඨබ්කබො. එත්ථ ච 

පෙතීති ොපිලානං පධානං. 

තතියචිත්තවණ්ණනා 

400. අපණ්ණෙපදං විය අවිරජ්ඣනෙපදම්පි ෙදාචි නියතභාවං දීකපය්යාති 

අනියතතං දීකපතුං ‘‘උප්පත්තිඅරහඞ්ගානී’’ති වුත්තං මානස්ස අනියතත්තා. යදි 

හි මාකනො නියකතො සියා, ොමරාගස්ස මානරහිතා පවත්ති න සියා, තථා 
භවරාගස්ස. එවං සති පට්ඨාකන චතුක්ඛත්තුං ොමරාකගන කයොජනා න සියා, 
තික්ඛත්තුංකයව සියා, භවරාගමූලිො ච න සියා, එවඤ්ච සංකයොජනානං 
සංකයොජකනහි අට්ඨවිකධන කයොජනා සියා, න දසවිධා දස්සිතාති යථාවුත්තාහි 

කයොජනාහි මානස්ස අනියතභාකවො පොසිකතො. අථ වා මාකනන සද්ධිං පඤ්ච 

කහොන්ති යථාවුත්තානි අපණ්ණෙඞ්ගානි, කිං පන කහොන්තීති අකපක්ඛායං 

කයවාපනොති විදිකතොවායමත්කථො. කයවාපනොනඤ්හි පඤ්චභාකවො ඉධ 

විධීයති, න අපණ්ණෙඞ්ගානන්ති කසො යථා කහොති, තථා කයොකජතබ්බං. 

කිකලසදුකෙ පටිච්චවාරාදීසු ‘‘කිකලසං ධම්මං පටිච්ච කිකලකසො ධම්කමො උප්පජ්

ජති කහතුපච්චයා’’තිආදීසු ‘‘කලොභං පටිච්ච කමොකහො මාකනො ථිනං උද්ධච්චං 
අහිරිෙං අකනොත්තප්පං. කලොභං පටිච්ච කමොකහො මාකනො උද්ධච්චං අහිරිෙං 

අකනොත්තප්පං. කලොභං පටිච්ච කමොකහො ථිනං උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්පං. 

කලොභං පටිච්ච කමොකහො උද්ධච්චං අහිරිෙං අකනොත්තප්ප’’න්ති විභත්තත්තා 

‘‘තථා කිකලසදුකෙපී’’ති වුත්තං. දිට්ඨිවිප්පයුත්තසසඞ්ඛාරිොසඞ්ඛාරිෙචිත්
තවකසන හි අයං පාඨකභකදොති. 
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‘‘ොමරාකගො චතුධා එෙකතො උප්පජ්ජති, පටිකඝො තිධා, මාකනො එෙධා, තථා 
විචිකිච්ො භවරාකගොති උද්දිසිත්වා ොමරාකගො මානසංකයොජනඅවිජ්
ජාසංකයොජකනහි කචව අවිජ්ජාසංකයොජනමත්කතකනව ච සද්ධිං මාකනො 

භවරාගාවිජ්ජාසංකයොජකනහි සද්ධිං භවරාකගො අවිජ්ජාසංකයොජකනන සද්ධි’’න්

ති අට්ඨෙථාෙණ්ඩවණ්ණනායං (ධ. ස. අට්ඨ. 1485) වක්ඛමානත්තා ‘‘ඉධ ච වක්

ෙතී’’තිආදි වුත්තං. තත්කථව ‘‘කලොකභො ෙධා එෙකතො උප්පජ්ජති, පටිකඝො ද්

කවධා, තථා කමොකහො’’ති උද්දිසිත්වා ‘‘කලොකභො අසඞ්ඛාරිකෙො දිට්ඨිවිප්පයුත්
කතො කමොහඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, සසඞ්ඛාරිකෙො කමොහථිනඋද්ධච්
චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, අසඞ්ඛාරිකෙො එව කමොහමානඋද්ධච්චඅහිරිෙඅකනොත්
තප්කපහි, සසඞ්ඛාරිකෙො එව ච කමොහමානථිනඋද්ධච්චඅහිරිෙඅකනොත්තප්

කපහී’’ති වක්ඛමානත්තා ‘‘තථාදසවිධා කිකලසාන’’න්ති වුත්තං. ‘‘අහ’’න්ති 

ගහණතාය අවංෙත්වා ගහණම්පි ‘‘සම්පග්ගකහො’’ති වුත්තං. 

චතුත්ථචිත්තවණ්ණනා 

402. උස්සාහං ජකනන්තාති එත්ථ චිත්තපකයොගසඞ්ඛාකතො සඞ්ඛාකරො එව 

උස්සාකහො, න වීරියුස්සාකහොති. 

නවමචිත්තවණ්ණනා 

413. විසප්පනානිට්ඨරූපසමුට්ඨානං කයන කුපිතස්ස සෙලසරීරං ෙම්පති, 

කුපිතාොකරො පඤඤ්ායති. එකතන සම්පත්තිඅත්කථො රකසො දස්සිකතො කහොති, 

පවත්තිආොරවකසන වා විසප්පනරකසො. තථා හි යස්ස කුප්පති, තස්ස අමිත්තස්
ස සම්පත්ති කයභුය්කයන පටිඝුප්පත්තිකහතු කහොතීති. එකතන කිච්චත්කථො රකසො 
වුත්කතො කහොතීති. 

418. වචනත්ථකමව වචනපරියායකමව. 

එොදසමචිත්තවණ්ණනා 

424. නිච්ෙයාභාවාති අධිකමොක්ඛාභාවා. අසණ්ඨහනකතොති සන්තානවකසන 

එෙස්මිං ආරම්මකණ අනවට්ඨානකතො. 

ද්වාදසමචිත්තවණ්ණනා 

429. සහජාතාධිපති නත්ථි ‘‘ෙන්දවකතො කච විචිකිච්ො උප්පජ්ජති, සා මය්හං 

උප්පජ්කජය්යා’’තිආදිප්පවත්තියා අභාවා. අනුද්ධටත්තා පටිසිද්ධතා, යථාධම්
මසාසකන අවචනම්පි අභාවං දීකපති. 
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අවචනකතොති අ-ොරස්ස තදඤ්ඤවචනතං දස්කසති. එකතන ච දස්සකනන 

පහාතබ්කබසු අභාවවචකනන ොරණසිද්ධියා ඵලසිද්ධීති තත්ථ අභාවස්ස 

ොරණකමව තාව දස්කසතුං ‘‘පටිසන්ධඅනාෙඩ්ඪනකතො’’ති වුත්තං. කතන 

තංසභාවතා තස්ස චිත්තුප්පාදස්ස වුත්තා කහොති. තකතො ච ‘‘බලවං පටිසන්ධිං 

ආෙඩ්ඪති, දුබ්බලං නාෙඩ්ඪතී’’ති ඉදං පටිසන්ධිදානසභාකවසු. යස්ස පන 

පටිසන්ධිදානසභාකවො එව නත්ථි, න තස්ස බලවභාකවො පටිසන්ධිආෙඩ්ඪකන 

ොරණන්ති අයමත්කථො දස්සිකතො කහොති. අනාෙඩ්ඪනං සාකධති ‘‘යදි හි ආෙඩ්

කඪය්යා’’තිආදිනා. යස්මා ච නාගතං, තස්මා නාෙඩ්ඪතීති අධිප්පාකයො. ‘‘යස්මා 

පන තං පටිසන්ධිදානං නත්ථි, තස්මා නාගත’’න්ති වුත්තත්තා ‘‘අනාෙඩ්

ඪනකතො අනාගමනං සාකධතු’’න්ති වුත්තං. 

අපායගමනීයස්සාති අපායං ගකමතීති අපායගමනීයං, තංසභාවන්ති අත්කථො. 
පටිසන්ධිආෙඩ්ඪකන සති උද්ධච්චසහගතං එෙන්කතන අපායගමනීයං සියා. 

කතන වුත්තං අට්ඨෙථායං (ධ. ස. අට්ඨ. 429) ‘‘ඉතරස්සාපි එත්කථව පටිසන්

ධිදානං භකවය්යා’’ති. න හි අකුසලපටිසන්ධි සුගතියං සම්භවතීති. ‘‘චතූහි 

අපාකයහි ච විප්පමුත්කතො (ඛු. පා. 6.11; සු. නි. 234) අවිනිපාතධම්කමො’’ති (ස. නි. 

2.41; 5.998, 1004) වචනකතො අපායගමනීයඤ්ච දස්සකනන පහාතබ්බං. කතනාහ 

‘‘අපායගමනීයස්ස දස්සකනන පහාතබ්බත්තා’’ති. න කචතං දස්සකනන පහාතබ්
බං, න කසො තස්ස අපායගමනීකයො රාකගො කදොකසො කමොකහො තකදෙට්ඨා ච 

කිකලසාති එකතන සඞ්ගකහොති සක්ො වත්තුං නිකයොගකතො භාවනාය පහාතබ්

බභාකවන වුත්තත්තා. වුත්තඤ්කහතං ‘‘ෙතකම ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බා, උද්

ධච්චසහගකතො චිත්තුප්පාකදො’’ති (ධ. ස. 1406). 

‘‘කුසලාකුසලං ෙම්මං විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්

චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 1.1.427) වුත්තෙම්මපච්චයභාකවො නානාක්
ඛණිෙෙම්මපච්චයභාකවො. කසො ච යදි උද්ධච්චසහගතං පටිසන්ධිං ආෙඩ්
කඪය්ය, තස්සාපි සියා. තථා ච සති උද්ධච්චසහගතං දස්සකනන පහාතබ්බං සියා 
දස්සකනන පහාතබ්බානංකයව නානාක්ඛණිෙෙම්මපච්චයභාවස්ස වුත්තත්තා. 

න කචතං දස්කසකනන පහාතබ්ෙන්ති සබ්බං පුබ්කබ විය ආවත්තති. 

සහජාතකමව විභත්තන්ති යථා දස්සකනන පහාතබ්බවිභඞ්කග ‘‘දස්සකනන 

පහාතබ්කබො ධම්කමො කනව දස්සකනන න භාවනාය පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස ෙම්

මපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 2.8.86) සහජාතං නානාක්ඛණිෙන්ති උද්

දිසිත්වා ‘‘සහජාතා දස්සකනන පහාතබ්බා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං රූපානං 
ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො, නානාක්ඛණිො දස්සකනන පහාතබ්බා කචතනා 

විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො’’ති විභත්

තං, එවං අවිභජිත්වා ‘‘භාවනාය පහාතබ්බා කචතනා චිත්තසමුට්ඨානානං 
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රූපානං ෙම්මපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 2.8.89) එත්තෙකමව වුත්තං, න 

වුත්තං ‘‘නානාක්ඛණිො කචතනා විපාොනං ඛන්ධානං ෙටත්තා ච රූපානං ෙම්

මපච්චකයන පච්චකයො’’ති. කතන න භාවනාය පහාතබ්බස්ස නානාක්ඛණිෙෙම්

මපච්චයභාකවොති විඤ්ඤායති. පච්චනීකයපි යථාසම්භවං සඞ්ගාහෙපච්චයානං 

වකසන පච්චයුද්ධාකර ෙරියමාකන. ඉතරත්ථ චාති දස්සකනනපහාතබ්බපකද. 

තත්ථ හි ‘‘දස්සකනන පහාතබ්කබො ධම්කමො කනව දස්සකනන න භාවනාය 

පහාතබ්බස්ස ධම්මස්ස ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො, සහජාතඋපනිස්සයපච්
ොජාතෙම්මපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 2.8.71) ෙම්මපච්චකයොපි වුත්
කතොති. 

තදභාවාති නානාක්ඛණිෙෙම්මපච්චයත්තාභාවා. න ච නානාක්ඛණිෙෙම්

මපච්චයං විනා පටිසන්ධිආෙඩ්ඪනං අත්ථීති ‘‘පටිසන්ධඅනාෙඩ්ඪනකතො තත්ථ 

අනාගතා’’ති වුත්තං. එත්ථාති ‘‘ඨකපත්වා උද්ධච්චසහගතං කසසානි එොදකසව 

පටිසන්ධිං ආෙඩ්ඪන්තී’’ති එත්ථ. පවත්තිවිපාෙස්සාති පවත්තියං විපාකෙො 

පවත්තිඑෙකදසතාය පවත්තිභූකතො වා විපාකෙො එතස්සාති පවත්තිවිපාෙං, ෙම්
මං, තස්ස. අථ වා පවත්තියං විපාකෙො පවත්තිවිපාකෙො. ඉමස්මිං පන අත්කථ 

නානාක්ඛණිෙෙම්මපච්චකයො එතස්සාති නානා…කප.… කයො, තබ්

භාකවො…කප.… තාති එවං පදච්කෙකදො දට්ඨබ්කබො. න සක්ො නිවාකරතුං 
නානාක්ඛණිෙෙම්මපච්චයං විනා විපාෙසස් අනුප්පජ්ජනකතො. 

ඉදානි පවත්තිවිපාොනං නානාක්ඛණිෙෙම්මපච්චයලාභිතාය ආහච්

චභාසිතතං දස්කසතුං ‘‘වුත්තේචා’’තිආදිමාහ. විපාෙදානං පටිසන්ධිවිපාෙධම්

මතාති මඤ්ඤමාකනො ‘‘යදි භාවනා’’තිආදිමාහ. ඉතකරො විපාෙදානාභාකවපි සිද්

කධො විපාෙධම්මභාකවො තාදිසානං අඤ්කඤසම්පි ලබ්භමානත්තාති ආහ ‘‘අභිේ

ොචිත්තාදීන’’න්ති. ආදි-සද්කදන අත්තකනො ොලමතික්ෙන්තං දිට්ඨධම්

මකවදනීයං උපපජ්ජකවදනීයඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. වුත්තං සියාති ඉදං සහායපච්
චයලාභකතො පුථුජ්ජනසන්තානවුත්තිකනො උද්ධච්චසහගතස්ස විපාකුප්පාදනං, 

තදභාවා කසක්ඛසන්තතියං තස්ස විපාොනුප්පාදනඤ්ච යුත්තං සියාති වුත්තං. 

කතකනවාහ ‘‘ඉදං පන ඨානං සුට්ඨු විචාකරතබ්ෙ’’න්තිආදි. තථා ච වක්ඛති 

‘‘පුථුජ්ජකනසු උප්පජ්ජමානානං සෙභණ්කඩ ෙන්දරාගාදීනං උද්ධච්
චසහගතචිත්තුප්පාදස්ස ච සංකයොජනත්තයතකදෙට්ඨකිකලසානං අනුපච්ඡින්
නතාය අපරික්ඛීණසහායානං විපාකුප්පාදනං න සක්ො පටික්ඛිපිතුන්ති උද්ධච්

චසහගතධම්මානං විපාකෙො විභඞ්කග වුත්කතො’’ති. තස්ස තාදිසස්කසව සති 

සහාකය විපාකුප්පාදනවචනං, අසති විපාොනුප්පාදනවචනං විරුජ්ඣතීති ච 

පවත්තිවිපාෙදායිෙං වා උද්ධච්චසහගතස්ස මනසි ෙත්වා ‘‘වුත්තං සියා’’ති වුත්

තං. ‘‘පවත්තිවිපාෙඤ්හි සන්ධාය ‘කතසං විපාකෙ ඤාණ’න්ති පටිසම්භිදාවිභඞ්

කග (විභ. 725-726) වුත්ත’’න්ති එකෙ වණ්ණයන්ති. එවං උද්ධච්චකචතනාපි න 
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පටුන 

කහොති, සාපි විඤ්ඤාණපච්චයභාකව අපකනතබ්බාති ඉදම්පි පටිසන්ධිවිඤ්
ඤාණකමව සන්ධාය වුත්තන්ති. 

අකුසලපදවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

අබ්යාෙතපදං 

අකහතුෙකුසලවිපාෙවණ්ණනා 

431. ොමාවචර…කප.… ආදි වුත්තන්ති එත්ථ ආදි-සද්කදන ‘‘උපචිතත්

තා’’ති පදං සඞ්ගය්හති ‘‘අසාධාරණෙම්මපච්චයවකසනා’’ති වුත්තත්තා. 

‘‘උපචිතත්තාති ලද්ධාකසවනත්තා’’ති කෙචි වදන්ති, තං පඨමජවනස්ස න යුජ්
ජති අනාකසවනත්තා. තථා ච සති තස්ස විපාෙදානකමව න සියාති තකතො අඤ්

ඤථා අත්ථං දස්කසන්කතො ‘‘යථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ විපාොභිමුෙන්ති 

විපාෙදානාභිමුඛං ෙකතොොසං. ෙකතොොසතා ච අනාදිම්හි සංසාකර 

අකනකෙසං ෙම්මානං ෙතානං අත්ථිතාය පරස්ස පටිබාහකනන කහොතීති ‘‘අේ

ෙස්ස විපාෙං පටිොහිත්වා’’තිආදි වුත්තං. වඩ්ඪිතතා ච සෙම්මස්ස 

බලදානසමත්ථතාවකසන අත්තකනො ොරකණහි අභිසඞ්ඛතතා. අසාධාරකණන 

නාමං උද්ධටං ‘‘කභරීසද්කදො යවඞ්කුකරො’’ති යථා. විේොණානන්ති චක්ඛුවිඤ්

ඤාණාදීනං. විකසසපච්චයත්තාති අධිෙපච්චයත්තා. 

චක්ඛුසන්නිස්සිතේච තං රූපවිජානනේචාති එකතන සමානාධිෙරණතං 

සමාසස්ස දස්කසන්කතො තත්ථ ච ‘‘චක්ඛුසන්නිස්සිත’’න්තිආදිපදද්වයස්ස නීලුප්

පලසද්දාදීනං විය අඤඤ්මඤ්ඤවිකසසනවිකසසිතබ්බභාවමාහ. අෙේවිේ

ොණන්ති රූපාරම්මණං මකනොවිඤ්ඤාණං. රූපංකයවාරම්මණන්ති පන අත්කථ 

දිබ්බචක්ඛුවිඤ්ඤාණං දට්ඨබ්බං තංසදිසානං තදුපචාරං ෙත්වා යථා ‘‘සා එව 

තිත්තිරී තානි එව ඔසධානී’’ති. ඣානපච්චයත්තාභාකව න ඣානඞ්ගතා නත්ථීති 

පඤ්චවිඤ්ඤාකණසු උකපක්ඛාදීනං උපචරිතඣානඞ්ගතං සාකධති. න හි ඣානඞ්
ගානං ඣානපච්චයතං වත්වා කතසං ඣානපච්චයභාකවො පටික්ඛිත්කතොති. යදි 

එවං පඤච්විඤ්ඤාකණසු උකපක්ඛාදකයො ඣානරාසිට්ඨාකන න වත්තබ්බා 

සියුන්ති ආහ ‘‘ඣානපච්චයත්තාභාකව’’තිආදි. උකපක්ොදිභාවකතොති උකපක්

ඛාසුඛදුක්කඛෙග්ගතාභාවකතො. අේෙට්ඨානාභාවකතොති චිත්තට්ඨිතිං එව සන්
ධාය වුත්තං. 

436. අකුසලං භවඞ්ගනිස්සන්කදන ‘‘පණ්ඩර’’න්ති වුච්චති, භවඞ්කග අපණ්

ඩකර තංමූලිො කුකතො අකුසලස්ස පණ්ඩරතාති ‘‘අකුසලස්ස චා’’ති වුත්තං. 

පණ්ඩරතාය ොරණං වත්තබ්ෙං, යදි අඤ්ඤොරණා පණ්ඩරතා, සභාකවොවායන්
ති චිත්තස්ස අකිකලසසභාවතාය වුත්තං, න කචත්ථ ඵස්සාදීනම්පි පණ්ඩරතාපත්
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ති. යකතො ධම්මානං සභාවකිච්චවිකසසඤ්ඤුනා භගවතා විඤඤ්ාණංකයව තථා 
නිද්දිට්ඨන්ති. 

439. අනතික්ෙමකනන භාවනාය. පසාදඝට්ටනං විසයස්ස කයොග්යකදකස 

අවට්ඨානන්ති ‘‘පසාදං ඝට්කටත්වා ආපාථං ගන්ත්වා’’ති වුත්තං. මහාභූකතසු 

පටිහේෙතීති එත්ථ න සයං කිඤ්චි පටිහඤ්ඤති, නාපි කෙනචි පටිහඤ්ඤීයති 

අකඵොට්ඨබ්බසභාවත්තා. විසයවිසයීභූතං පන අභිමුඛභාවප්පත්තියා විඤ්ඤාණුප්
පත්තියා කහතුතාය විසිට්ඨභාවප්පත්තං පටිහතපටිඝාතෙභාකවන කවොහරීයති, 

තස්මා කතසු සප්පටිඝකවොහාකරො. ‘‘උපාදාරූපං ඝට්කටතීති එවමාදි ච 

උපචාරවකසකනව කවදිතබ්බං. මහාභූතාරම්මකණන පන ොයප්පසාදනිස්
සයභූකතසු මහාභූකතසු ඝට්ටියමාකනසු පසාකදොපි ඝට්ටිකතො එව නාම කහොතීති 

වත්වා වීමංසිතබ්බ’’න්ති වදන්ති. යථාධිප්කපකතන එෙකදසසාමඤ්කඤන 

උපමාවචනකතො නිස්සිතනිස්සයඝට්ටනානං සතිපි පුබ්බාපරභාකව උපමත්කත 

උපමාභාකවන ගකහතබ්බභාවං දස්කසන්කතො ‘‘උභයඝට්ටනදස්සනත්ථ’’න්ති 

ආහ. 

455. දස්සනාදිප්පවත්තිභාවකතොති මකනොධාතුමකනොවිඤ්ඤාණධාතූනං අදස්

සනාදිතාය සා එකතසං එව විකසකසො. අනේෙනිස්සයමකනොපුබ්ෙඞ්ගමතායාති 

අඤ්ඤනිස්සයමකනොපුබ්බඞ්ගමත්තාභාවකතො. අේෙනිසස්යවිේොණස්ස 

අනන්තරපච්චයත්තාභාකවනාති ඉමිනා කිරියාමකනොධාතුකතොපි විකසසස්ස වුත්

තත්තා ‘‘මකනොද්වාරනිග්ගමනමුෙභාවාභාවකතො’’ති වුත්තං, න වුත්තං ‘‘නිග්

ගමනපකවසමුඛභාවාභාවකතො’’ති. තිවිකධනපි හි මකනොධාතුවිඤ්ඤාණධාතූහි 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතුයා විකසකසො දස්සිකතොති. තකතො එව 

විජානනවිකසසවිරහකතොකයව. යදි මකනොධාතු ‘‘මකනොවිඤ්ඤාණ’’න්ති න වුච්
චති, ෙවිඤ්ඤාණොයාති ෙථං මකනොධාතුයා තත්ථ සඞ්ගකහො කහොතීති? සඞ්

ගකහො එව පරියායකදසනත්තා. අත්ථි හි එස පරියාකයො ‘‘මනනමත්තං විඤ්

ඤාණං මකනොවිඤ්ඤාණ’’න්ති යථා ‘‘මනනමත්තා ධාතු මකනොධාතූ’’ති. අපිච 

වත්ථුකිච්කචහි මකනොවිඤ්ඤාණසභාගත්තා තස්ස උපරමුප්පාදභාවකතො අන්
තාදිභාවකතො ච මකනොවිඤ්ඤාණොයසඞ්ගහිතා මකනොධාතු, න කසසවිඤ්
ඤාණොයසඞ්ගහිතා අතංසභාගත්තා, ඉධ පන නිප්පරියායෙතත්තා මනකසො 
සම්භූය විසිට්ඨමකනොකිච්චයුත්තං මකනොවිඤ්ඤාණන්ති තදභාවකතො 

‘‘මකනොවිඤ්ඤාණන්තිපි න වුච්චතී’’ති ඉමකමවත්ථං සාකධතුං ‘‘න හි තං විේ

ොණං මනකතො’’තිආදි වුත්තං. කතන මකනොධාතුයා නිප්පරියායකතො 

මකනොවිඤ්ඤාණකිච්චවිරහංකයව දස්කසති. දස්සනාදීනං පනාතිආදිනා අඤ්
ඤවිඤ්ඤාණවිධුරං මකනොධාතුයා ච සභාවං දස්කසති. 
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යදි ජනෙසදිසතා නාම මහාවිපාකෙසු විතක්ොදීනං සම්මාසඞ්ෙප්පාදිතා, 
තිකහතුෙකතො නිබ්බත්තානං තිකහතුොනං, දුකහතුෙකතො නිබ්බත්තානං 

දුකහතුොනඤ්ච භවතු සම්මාසඞ්ෙප්පාදිතා, තිකහතුෙකතො පන නිබ්බත්

තදුකහතුොනං ෙථන්ති ආහ ‘‘තත්ථ හී’’තිආදි. තංකසොතපතිතතා න සියා තස්සා 

අනානන්තරත්තා. තකතො එව හීතිආදිනා වුත්තකසොතපතිතං එවානන්තකරන 

වචකනන සමත්ථයති. යදි විජ්ජමානානම්පි මකනොධාතුආදීසු විතක්ොදීනං පඤ්
චවිඤ්ඤාකණසු විය අගණනූපගභාකවො, එවං සන්කත පට්ඨාකන ෙථං කතසං 

ඣානපච්චයතාවචනං. ‘‘අබ්යාෙකතො ධම්කමො අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස 

ඣානපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 1.1.431), ‘‘විපාොබ්යාෙතානි 

කිරියාබ්යාෙතානි ඣානඞ්ගානි සම්පයුත්තොනං ඛන්ධානං චිත්තසමුට්

ඨානානඤ්ච රූපානං ඣානපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 1.1.431) හි වුත්තං. 

පච්චනීකයපි ‘‘අබ්යාෙතං ධම්මං පටිච්ච අබ්යාෙකතො ධම්කමො උප්පජ්ජති න 

ඣානපච්චයා, පඤච්විඤ්ඤාණසහිතං එෙං ඛන්ධං පටිච්ච තකයො ඛන්
ධා’’තිආදිනා (පට්ඨා. 1.1.98) පඤ්චවිඤ්ඤාණානි එව උද්ධටානි, න 

මකනොධාතුආදීනීති ආහ ‘‘ඣානපච්චයකිච්චමත්තකතො’’තිආදි. න කහත්ථ 

ඣානඞ්ගානං බලවදුබ්බලභාකවො අධිෙකතො, අථ කඛො ඣානපච්චයභාවමත්තන්
ති අධිප්පාකයො. 

469. සමානවත්ථුෙං අනන්තරපච්චයං ලභිත්වාති දස්සනාදිකතො 

මකනොධාතුයා ච බලවභාකව ොරණවචනං. යථාරම්මණන්ති ආරම්මණානුරූපං. 

යදි සමානනිස්සයතාය මකනොධාතුකතො බලවතරත්තං විපාෙමකනොවිඤ්
ඤාණධාතුයා කසොමනස්සසහගතාය, කවොට්ඨබ්බනං ෙථං මජ්ඣත්තකවදනන්ති 

අනුකයොගං මනසි ෙත්වා තස්ස බලවභාවං සම්පටිච්ඡිත්වා සන්
තතිපරිණාමනබ්යාපාරවිකසසා න කසොමනස්සකවදනන්ති පරිහාරං වදන්කතො 

‘‘කවොට්ඨබ්ෙන’’න්තිආදිමාහ. විපාකෙො විය අනුභවනකමව න කහොතීති සති 

සමත්ථතාය විපාොනං එෙන්කතන ආරම්මණරසානුභවනතාය වුත්තං. 

අකහතුෙකුසලවිපාෙවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

අට්ඨමහාවිපාෙචිත්තවණ්ණනා 

498. විපාෙධම්මානං ෙම්මද්වාරං වුත්තං ද්වාරෙථායං 

‘‘කතභූමෙකුසලාකුසකලො එකූනතිංසවිකධො මකනො’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. මකනොෙම්

මද්වාරෙථා). පකයොකගනාති අත්තනා පකරහි වා ෙකතන උසස්ාහනපකයොකගන. 

කුසලාකුසලානි විය කයසං තං තදාරම්මණං අනුබන්ධභූතං. පඨමපඤ්චමචිත්
තානං අඤ්ඤමඤ්ඤබලවදුබ්බලභාවවිචාකරන දුතියෙට්ඨාදීනම්පි කසො 

විචාරිකතො කහොතීති ‘‘එකතසු ෙලවං දුබ්ෙලේච විචාකරතු’’න්ති වුත්තං. යථා 
සාලිආදීනං ථද්ධමුදුභූමිවකසන තිණාදීනං අනීහරණනීහරණවකසන 



අභිධම්මපිටකෙ  ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො   චිත්තුප්පාදෙණ්ඩං 
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පටුන 

උතුආදිඅවකසසපච්චයානං විපත්තිසම්පත්තිවකසන ච ඵලවිකසසකයොකගො, එවං 

ෙම්මස්ස සුගතිදුග්ගතිවකසන අවිසුද්ධවිසුද්ධපකයොගවකසන උපපත්තියා විපත්
තිසම්පත්තිවකසන ච විසිට්ඨඵලතාය පරිණමනං, එවකමව ගිම්හවස්සොලාදීසු 

බීජානං ඵලවිකසසකයොකගො විය තංතංොලවිකසකසන ෙම්මස්ස 

ඵලවිකසසකයොකගො කහොතීති ආහ ‘‘ොලවකසන පරිණමතී’’ති. සුක්

ෙකසොණිතපච්චයානන්ති ෙම්මවිකසසපරිභාවිතසන්තානුප්පන්නතාය සුක්
ෙකසොණිතානං ආයුවිකසසකහතුභාවමාහ සුක්ෙකසොණිතවකසනපි වණ්

ණාදිවිකසසදස්සනකතො, කයන ‘‘පිතූනං ආොරං පුත්කතො අනුවිදහතී’’ති වුච්චති. 

තංමූලොනන්ති අප්පායුෙසංවත්තනියෙම්මමූලොනං. ආහාරාදීති ආදි-සද්කදන 

විසමූපක්ෙමාදකයො පරිග්ගණ්හාති. 

විපාකුද්ධාරෙථාවණ්ණනා 

යකතො තිකහතුොදිෙම්මකතො. යස්මේච ඨාකනති පටිසන්ධිආදිට්ඨාකන, 

සුගතිදුග්ගතියං වා. තිකහතුෙකතො දුකහතුෙං අනිච්ෙන්කතො පටිසන්ධින්ති අධිප්
පාකයො. පවත්තිවිපාෙං පන තිකහතුෙකතො දුකහතුෙම්පි ඉච්ෙති එව. තථා හි වක්

ඛති අට්ඨෙථායං ‘‘යං පුරිමාය කහතුකිත්තනලද්ධියා න යුජ්ජතී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 

498). 

කය ‘‘තස්කසව ෙම්මස්ස විපාොවකසකසනා’’ති, ‘‘එෙපුප්ඵං යජිත්වාන, 

අසීති ෙප්පකෙොටිකයො (කථරගා. 96). දුග්ගතිං නාභිජානාමී’’ති (අප. කථර 

2.46.64) ච එවමාදිවචනස්ස අධිප්පායං අජානන්තා ‘‘කිං නු කඛො එකෙනපි ෙම්

කමන අකනො පටිසන්ධි කහොතී’’ති, ‘‘දිස්වා කුමාරං සතපුඤ්ඤලක්ඛණ’’න්

තිආදිවචනස්ස (දී. නි. 3.205) අත්ථං අසල්ලක්කඛත්වා ‘‘කින්නු කඛො නානාෙම්

කමහි එො පටිසන්ධි කහොතී’’ති සංසයපක්ඛන්දා, කතසං බීජඞ්කුකරොපමාය 

‘‘එෙස්මා එො, අකනෙස්මා ච අකනො පටිසන්ධි කහොතී’’ති විනිච්ඡිතත්තා ෙම්
මපටිසන්ධිවවත්ථානකතො සාකෙතපඤ්කහ විපාකුද්ධාරෙථාය උස්සදකිත්

තනගහණස්ස සම්බන්ධං ආහ ‘‘ෙම්මවකසන…කප.… දස්කසතු’’න්ති. පටිසන්
ධිජනෙෙම්මවකසන පටිසන්ධිවිපාකෙො එව 

අකලොභකලොභාදිගුණකදොසාතිකරෙභාවකහතූති අත්කථො දට්ඨබ්කබො. තථා හි වුත්

තං ‘‘කසො කතන ෙම්කමන දින්නපටිසන්ධිවකසන නිබ්බත්කතො ලුද්කධො 

කහොතී’’තිආදි. එත්ථ ච කලොභවකසන, කදොස, කමොහ, කලොභකදොස, කලොභකමොහ, 

කදොසකමොහ, කලොභකදොසකමොහවකසනාති තකයො එෙො, තකයො ද්විො, එකෙො 
තිකෙොති කලොභාදිදස්සනවකසන අකුසලපක්කඛකයව සත්ත වාරා. තථා 
කුසලපක්කඛ අකලොභාදිදස්සනවකසනාති චුද්දස වාරා ලබ්භන්ති. 

තත්ථ ‘‘අකලොභකදොසාකමොහා, අකලොභාකදොසකමොහා, අකලොභකදොසාකමොහා 

බලවන්කතො’’ති ආගකතහි කුසලපක්කඛ තතියදුතියපඨමවාකරහි කදොසුස්
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සදකමොහුස්සදකදොසකමොහුස්සදවාරා ගහිතා. තථා අකුසලපක්කඛ 

‘‘කලොභාකදොසකමොහා, කලොභකදොසාකමොහා, කලොභාකදොසාකමොහා බලවන්කතො’’ති 

ආගකතහි තතියදුතියපඨමවාකරහි අකදොසුස්සදඅකමොහුස්සදඅකදොසාකමොහුස්
සදවාරා ගහිතාකයවාති අකුසලකුසලපක්කඛ තකයො තකයො වාකර අන්කතොගකධ 

ෙත්වා අට්කඨව වාරා දස්සිතා. කය පන උභකයසං කවොමිස්සතාවකසකනව 

කලොභාකලොභුස්සදවාරාදකයො අපකර එකූනපඤ්ඤාස වාරා දස්කසතබ්බා, කත 

අසම්භවකතො එව න දස්සිතා. න හි එෙසම්ිං සන්තාකන අන්තකරන අවත්ථන්
තරං කලොකභො බලවා අකලොකභො චාති යුජ්ජති. පටිපක්ඛකතොකයව හි එකතසං 

බලවදුබ්බලභාකවො, සහජාතධම්මකතො වා. කතසු කලොභස්ස තාව පටිපක්ඛකතො 
අකලොකභන අනභිභූතතාය බලවභාකවො, තථා කදොසකමොහානං අකදොසාකමොකහහි. 

අකලොභාදීනං පන කලොභාදිඅභිභවනකතො සබ්කබසඤ්ච සමානජාතියං සමභිභූය 

පවත්තිවකසකනව සහජාතධම්මකතො බලවභාකවො. කතන වුත්තං අට්ඨෙථායං 
‘‘කලොකභො බලවා, අකලොකභො මන්කදො, අකදොසාකමොහා බලවන්කතො, කදොසකමොහා 

මන්දා’’ති. කසො ච කතසං මන්දබලවභාකවො පුරිමූපනිස්සයකතො ආසයස්ස 

පරිභාවිතතාය කවදිතබ්කබො. එත්ථ ච පඨමදුතිකයහි, සත්තමපඨකමහි වා වාකරහි 

තිකහතුෙෙම්මකතො පටිසන්ධිපවත්තිවකසන තිකහතුෙවිපාකෙො, ඉතකරහි 

තිකහතුෙදුකහතුෙෙම්මකතො යථාසම්භවං පටිසන්ධිපවත්තිවකසන 

දුකහතුොකහතුෙවිපාො දස්සිතාති අයම්පි විකසකසො කවදිතබ්කබො. 

ඉධාති විපාකුද්ධාරමාතිොයං. කතන කහතුකිත්තනං විකසකසති. ජච්චන්

ධාදිවිපත්තිනිමත්තං කමොකහො, සබ්බාකුසලං වා. යං පන වුත්තන්ති සම්බන්කධො. 

කතන පටිසම්භිදාමග්ගවචකනන. ගතිසම්පත්තියා සති ොණසම්පයුත්කත 

පටිසන්ධිම්හි නිප්ඵාකදතබ්කබ. අෙේත්ථාති නිෙන්තිපටිසන්ධික්ඛකණසු. ෙම්

මසරික්ෙකෙොති ඉධ සාතිසකයො සරික්ඛභාකවො අධිප්කපකතොති දට්ඨබ්කබො. 
ඉතරථා තිකහතුෙදුකහතුොපි අඤ්ඤමඤ්ඤං සරික්ඛාකයවාති දස්සිතකමතන්ති. 

චක්ඛුවිේොණාදීනීති එත්ථ පඤ්චවිඤ්ඤාණානි විය අපුබ්බනිස්සයපවත්තිනී 

විජානනවිකසසරහිතා ච මකනොධාතු ඉට්ඨාදිභාගග්ගහකණ න සමත්ථාති 

‘‘පාෙටාකයවා’’ති න වුත්තා, ආදි-සද්කදන වා සඞ්ගහිතා. තදාරම්මණපච්චයසබ්

ෙජවනවතාති තදාරම්මණස්ස පච්චයභූතසෙලජවනප්පවත්තිසහිකතන. යං සන්

ධාය ‘‘ඉධ පරිපක්ෙත්තා ආයතනාන’’න්ති වුත්තං. අේෙොකලති අබුද්ධිපවත්
තිොකල. 

අනුකලොකමති ධම්මානුකලොකම. ආකසවනපච්චයාති ආකසවනභූතා පච්චයා. 

න මග්කග අමග්ගපච්චකය. කසොපි කමොඝවාකරො ලබ්කභය්යාති යදි කවොට්ඨබ්

බනම්පි ආකසවනපච්චකයො සියා, යථා ‘‘සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං 
පටිච්ච සුඛාය කවදනාය සම්පයුත්කතො ධම්කමො උප්පජ්ජති ආකසවනපච්චයා න 

(පට්ඨා. 1.2.3) මග්ගපච්චයා’’ති (පට්ඨා. 1.2.14) අනුකලොමපච්චනීකය, පච්
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චනීයානුකලොකම ච ‘‘සුඛා…කප.… න මග්ගපච්චයා ආකසවනපච්චයා’’ති ච වුත්

තං හසිතුප්පාදචිත්තවකසන, එවං කවොට්ඨබ්බනවකසන ‘‘අදුක්ඛමසුඛාය 

කවදනාය සම්පයුත්තං ධම්මං පටිච්චා’’තිආදිනා පුබ්කබ වුත්තනකයන පාකඨො 

සියා, තථා ච සති වාරද්වයවකසන ගණනායං ‘‘ආකසවනපච්චයා න මග්කග ද්

කව. න මග්ගපච්චයා ආකසවකන ද්කව’’ති ච වත්තබ්බං සියා, න පන වුත්තං, තස්
මා න ලබ්කභය්යායං කමොඝවාකරොති අධිප්පාකයො. 

කවොට්ඨබ්ෙනම්පි යදි ආකසවනපච්චකයො සියා, දුතියකමොඝවාකර අත්තකනො 

විය තතියචතුත්ථවාකරසුපි සියා, තථා සති අත්තනාපි කුසලාකුසලානං සියා. න 

හි…කප.… අවුත්කතො අත්ථි ‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා’’තිආදිනා 

අනවකසසකතො වුත්තත්තා. කවොට්ඨබ්ෙනස්ස…කප.… අවුත්කතො ‘‘අබ්යාෙකතො 
ධම්කමො කුසලස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො. අකුසලස්

ස…කප.… පච්චකයො’’ති වචනාභාවකතො. න කෙවලං අවුත්කතො, අථ කඛො 

කුසලං…කප.… පටික්ඛිත්කතොව. අථාපි සියාතිආදි මග්ගකසොධනත්ථකමව වුච්
චති. සමානකවදනානං එව ආකසවනපච්චයභාවස්ස දස්සනකතො 

‘‘අසමානකවදනානං වකසනා’’ති වුත්තං. එවං ‘‘ආකසවන පච්චකයන පච්

චකයො’’තිපි වත්තබ්ෙං සියා, සමානකවදනාවකසනාති අධිප්පාකයො. අභින්

නජාතිෙස්ස චාති ච-සද්කදො අභින්නකවදනස්ස චාති සම්පිණ්ඩනත්කථො. 
කවදනාත්තිකෙපි කවොට්ඨබ්බනස්ස ආකසවනපච්චයත්තස්ස අභාවාති කයොජනා. 

කුසලත්තිොදීසු යථාදස්සිතපාළිප්පකදකසසුපීති සම්පිණ්ඩනත්කථො පි-සද්කදො. 

ගණනාය ොරණභූතාය ගණනාය නිද්ධාරියමානාය සති ගණනාය වා අබ්භන්

තකර. දුතිකයො කමොඝවාකරො වීමංසිතබ්කෙොති ආකසවනපච්චයත්තාභාවා ජවනට්
ඨාකන ඨාතුං න යුජ්ජති. න හි විනා ආකසවනං ජවනප්පවත්ති අත්ථීති අධිප්
පාකයො. 

අපිකචත්ථ ‘‘යං ජවනභාවප්පත්තං, තං ඡින්නමූලෙරුක්ඛපුප්ඵං වියා’’ති (ධ. 

ස. අට්ඨ. 566) වක්ඛමානත්තා අනුපච්ඡින්නභවමූලානං පවත්තමානස්ස කවොට්

ඨබ්බනස්ස කිරියභාකවො න සියා, වුත්කතො ච ‘‘යස්මිං සමකය මකනොවිඤ්
ඤාණධාතු උප්පන්නා කහොති කිරියා කනව කුසලා නාකුසලා න ච ෙම්මවිපාො 

උකපක්ඛාසහගතා’’ති, තස්මා ‘‘ජවනට්ඨාකන ඨත්වාති ජවනස්ස උප්පජ්ජනට්

ඨාකන ද්වික්ඛත්තුං පවත්තිත්වා, න ජවනභාකවනා’’ති, ‘‘ආකසවනං ලභිත්වාති 

ච ආකසවනං විය ආකසවන’’න්ති වුච්චමාකන න කෙොචි විකරොකධො, විප්ඵාරිෙස්
ස පන සකතො ද්වික්ඛත්තුං පවත්තිකයකවත්ථ ආකසවනසදිසතා. විප්ඵාරිෙතාය 

හි විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපෙත්තඤ්චස්ස වුච්චති. විප්ඵාරිෙම්පි ජවනං විය 

අකනෙක්ඛත්තුං අප්පවත්තියා දුබ්බලත්තා න නිප්පරියායකතො ආකසවනපච්
චයභාකවන පවත්කතය්යාති න ඉමස්ස පාකඨ ආකසවනත්ථං වුත්තං, අට්

ඨෙථායං පන පරියායකතො වුත්තං යථා ‘‘ඵලචිත්කතසු මග්ගඞ්ගං මග්
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ගපරියාපන්න’’න්ති. අයකමත්ථ අත්තකනොමති. අයම්පි කපොරාණකෙහි අසංවණ්
ණිතත්තා සාධුෙං උපපරික්ඛිතබ්කබො. 

එවේච ෙත්වාති කවොට්ඨබ්බනාවජ්ජනානං අනත්ථන්තරභාවකතො ‘‘ආවජ්

ජනා’’ඉච්කචව වුත්තං, කවොට්ඨබ්බනට්ඨාකනපීති අධිප්පාකයො. තස්මාති යස්මා 
කවොට්ඨබ්බනං ආවජ්ජනාකයව අත්ථකතො උකපක්
ඛාසහගතාකහතුෙකිරියමකනොවිඤ්ඤාණධාතුභාවකතො, තස්මා. තං ආවජ්ජනා 
විය සති උප්පත්තියං ොමාවචරකුසලාකුසලකිරියජවනානං එෙන්තකතො අනන්

තරපච්චයභාකවකනව වත්කතය්ය, කනො අඤ්ඤථාති අධිප්පාකයන ‘‘කවොට්ඨබ්

ෙනකතො’’තිආදිමාහ. චතුන්නන්ති මුඤ්ොමරණාසන්නකවලාදීසු මන්
දීභූතකවගතාය චත්තාරිපි ජවනානි උප්පජ්කජය්යුන්ති අධිප්පාකයන වුත්තං. 

අයකමතස්ස සභාකවොති ආරම්මණමුකඛනපි චිත්තනියාමංකයව දස්කසති. යදිපි 

‘‘ජවනාපාරිපූරියා…කප.… යුත්කතො’’ති වුත්තං, ‘‘ආවජ්ජනාදීනං පච්චකයො 

භවිතුං න සක්කෙොතී’’ති පන වුත්තත්තා චිත්තප්පවත්තිවකසන 

පඨමකමොඝවාරකතො එතස්ස න කෙොචි විකසකසො. කතකනවාහ ‘‘අයම්පි…කප.… 

කරතබ්කෙො’’ති. පටිසන්ධිචිත්කතකයව පවත්තියං ‘‘භවඞ්ග’’න්ති වුච්චමාකන න 

තස්ස කහතුවකසන කභකදොති ‘‘සකහතුෙං භවඞ්ගං අකහතුෙස්ස භවඞ්ගස්ස 

අනන්තරපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 3.1.102) න සක්ො වත්තුං, වුත්තඤ්ච, 

තස්මා සකහතුෙං භවඞ්ගන්ති තදාරම්මණං වුත්තන්ති විඤ්ඤායති. 

සභාවකිච්කචහි අත්තකනො ඵලස්ස පච්චයභාකවො, සභාවකිච්චානං වා 

ඵලභූතානං පච්චයභාකවො සභාවකිච්චපච්චයභාකවො. අප්පටිසිද්ධං දට්ඨබ්ෙන්ති 

‘‘දුකහතුෙකසොමනස්සසහගතඅසඞ්ඛාරිෙජවනාවසාකන එවා’’ති ඉමස්ස අත්ථස්
ස අනධිප්කපතත්තා. යථා ච අකහතුෙදුකහතුෙපටිසන්ධිොනං 
තිකහතුෙජවනාවසාකන අකහතුෙදුකහතුෙතදාරම්මණං අප්පටිසිද්ධං, එවං 

තිකහතුෙපටිසන්ධිෙස්ස තිකහතුෙජවනානන්තරං දුකහතුෙතදාරම්මණං, 
දුකහතුෙපටිසන්ධිෙස්ස ච දුකහතුොනන්තරං අකහතුෙතදාරම්මණං අප්පටිසිද්

ධං දට්ඨබ්බං. ‘‘තිකහතුෙෙම්මං තිකහතුෙම්පි දුකහතුෙම්පි අකහතුෙම්පි විපාෙං 

කදතී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 498) හි වුත්තං. පරිපුණ්ණවිපාෙස්සාති ඉමිනාපි 

තිකහතුෙජවනකතො යථාවුත්තතදාරම්මණස්ස අප්පටිසිද්ධංකයව සාකධති. න හි 

පච්චයන්තරසාමග්ගියා අසති තදාරම්මණං සබ්බං අවිපච්චන්තං ෙම්මං පරිපුණ්

ණවිපාෙං කහොතීති. මුෙනිදස්සනමත්තකමව යථාවුත්තතදාරම්මණප්පවත්තියා 
අවිභාවිතත්තා. තිකහතුොදිෙම්මස්ස හි උක්ෙට්ඨස්ස තිකහතුෙෙම්මස්ස 

කසොළස, ඉතරස්ස ද්වාදස, උක්ෙට්ඨස්කසව දුකහතුෙෙම්මස්ස ද්වාදස, ඉතරස්ස 

අට්ඨාති එවං කසොළසවිපාෙචිත්තාදීනි කයොකජතබ්බානි. තස්මාති යස්මා පරිපුණ්
ණවිපාෙස්ස පටිසන්ධිජනෙෙම්මස්ස වකසන විපාෙවිභාවනාය මුඛනිදස්
සනමත්තකමකවතං, තස්මා. 
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පටුන 

එවේච ෙත්වාති නානාෙම්මකතො තදාරම්මණුප්පත්තියං ඉකතො අඤ්ඤථාපි 

සම්භවකතොති අත්කථො. ‘‘උකපක්ඛා…කප.… උප්පජ්ජතී’’ති එත්ථ කෙන කිච්
කචන උප්පජ්ජතීති? තදාරම්මණකිච්චං තාව න කහොති ජවනාරම්මණස්ස 

අනාලම්බණකතො, නාපි සන්තීරණකිච්චං තථා අප්පවත්තනකතො, පටිසන්ධිචුතීසු 

වත්තබ්බකමව නත්ථි, පාරිකසසකතො භවඞ්ගකිච්චන්ති යුත්තං සියා. න හි පටිසන්

ධිභූතංකයව චිත්තං ‘‘භවඞ්ග’’න්ති වුච්චතීති. 

තන්නින්නන්ති ආපාථගතවිසයනින්නං ආවජ්ජනන්ති සම්බන්කධො. අේ

ෙස්ස විය පඨමජ්ඣානාදිෙස්ස විය. එතස්සපි සාවජ්ජනතාය භවිතබ්බන්ති 

අධිප්පාකයො. අතදත්ථාති එත්ථ තං-සද්කදන නිකරොධං පච්චාමසති. උප්පත්තියාති 

උප්පත්තිකතො. තන්ති කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනං. තස්ස නිකරොධස්ස. තථා 

ච උප්පජ්ජතීති ‘‘අනන්තරපච්චකයො කහොතී’’ති පදස්ස අත්ථං විවරති. යථාවුත්තා 

වුත්තප්පොරා. කවොදානං දුතියමග්ගාදීනං පුකරචාරිෙඤාණං. එකතසන්ති 

අරියමග්ගචිත්තමග්ගානන්තරඵලචිත්තානං. එතස්සාති යථාවුත්තවිපාෙචිත්තස්
ස. 

උපනිස්සයකතො තසක්සව චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිවිපාෙස්ස දස්සනත්ථං චක්

ොදීනං දස්සනාදිඅත්ථකතො දස්සනාදිඵලකතො, දස්සනාදිප්පකයොජනකතො වා. 

පුරිමචිත්තානි ආවජ්ජනාදීනි. වත්ථන්තරරහිතත්කත දස්කසතබ්කබ වත්ථන්තකර 

විය ආරම්මණන්තකරපි න වත්තතීති ‘‘වත්ථාරම්මණන්තරරහිත’’න්ති වුත්තං. 

යදි විපාකෙන ෙම්මසරික්කඛකනව භවිතබ්බං, එවං සති ඉමස්මිං වාකර 

අකහතුෙවිපාොනං අසම්භකවො එව සියා කතසං අෙම්මසරික්ඛෙත්තාති ඉමමත්

ථං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘අකහතුොනං පනා’’ති. අභිනිපාතමත්තන්ති පඤ්චන්නං 

විඤ්ඤාණානං කිච්චමාහ. කත හි ආපාථගකතසු රූපාදීසු අභිනිපාතනමත්

කතකනව වත්තන්ති. ආදි-සද්කදන සම්පටිච්ෙනාදීනි සඞ්ගණ්හාති. කුසකලසු 

කුසලාකුසලකිරිකයසුපි වා විජ්ජමානා සසඞ්ඛාරිොසඞ්ඛාරිෙතා අඤ්ඤමඤ්ඤං 

අසරික්ඛත්තා පහානාවට්ඨානකතො ච විරුද්ධා වියාති විපාකෙසු සා තදනුකූලා 
සියා, සා පන මූලාභාකවන න සුප්පතිට්ඨිතානං සවිසයාභිනිපතනමත්තාදිවුත්

තීනං නත්ථීති වුත්තං ‘‘න සසඞ්ොරිෙවිරුද්කධො’’තිආදි. උභකයනපි කතසං නිබ්

ෙත්තිං අනුජානාති යථා ‘‘ෙටත්තාරූපාන’’න්ති අධිප්පාකයො. ‘‘විපාෙධම්මධම්
කමො විපාෙස්ස ධම්මස්ස ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො. විපාෙධම්මධම්කම 

ඛන්කධ අනිච්චකතො දුක්ඛකතො අනත්තකතො විපස්සති, අස්සාකදති අභිනන්දති, තං 
ආරබ්භ රාකගො උප්පජ්ජති, කදොමනස්සං උප්පජ්ජති, කුසලාකුසකල නිරුද්

කධ’’තිආදිනා (පට්ඨා. 1.3.93) විපාෙත්තිකෙ විය සියා කුසලත්තිකෙපි පාළීති 

ෙත්වා ‘‘කුසලත්තිකෙ චා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ හි ‘‘කුසකලො ධම්කමො 

අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො’’ති උද්දිසිත්වා ‘‘කසක්
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ඛා වා පුථුජ්ජනා වා කුසලං අනිච්චකතො දුක්ඛකතො අනත්තකතො විපස්සන්ති, 

කුසකල නිරුද්කධ විපාකෙො තදාරම්මණතා උප්පජ්ජති, කුසලං අස්සාකදති 

අභිනන්දති, තං ආරබ්භ රාකගො උප්පජ්ජති, දිට්ඨි, විචිකිච්ො, උද්ධච්චං, කදොමනස්

සං උප්පජ්ජති, අකුසකල නිරුද්කධ විපාකෙො තදාරම්මණතා උප්පජ්ජතී’’ති වුත්

තං. අවිජ්ජමානත්තා එව අවචනන්ති අධිප්පාකයන තත්ථ යුත්තිං දස්කසති ‘‘විප්

ඵාරිෙේහී’’තිආදිනා. 

එත්ථ කෙචි ‘‘ෙළඞ්ගුකපක්ඛාවකතොපි කිරියමයචිත්තතාය කිරියජවනස්ස 

විප්ඵාරිෙකිරියභාකවො න සක්ො නිකසකධතුන්ති නිදස්සනභාකවන පණ්
ණපුටමුපනීතං අසමානං. කිරියජවනානන්තරං තදාරම්මණාභාවස්ස පාළියං 
අවචනම්පි අොරණං ලබ්භමානස්සපි ෙත්ථචි කෙනචි අධිප්පාකයන 

අවචනකතො. තථා හි ධම්මසඞ්ගකහ අකුසලනිද්කදකස ලබ්භමාකනොපි අධිපති න 

වුත්කතො, තස්මා කිරියජවනානන්තරං තදාරම්මණාභාකවො වීමංසිතබ්කබො’’ති 

වදන්ති. සතිපි කිරියමයත්කත සබ්බත්ථ තාදිභාවප්පත්තානං ඛීණාසවානං 

ජවනචිත්තං න ඉතකරසං විය විප්ඵාරිෙං, සන්තසභාවතාය පන සන්නිසින්
නරසං සියාති තස්ස පණ්ණපුටං දස්සිතං. ධම්මසඞ්ගකහ අකුසලනිද්කදකස 

අධිපතිකනො විය පට්ඨාකන කිරියජවනානන්තරං තදාරම්මණස්ස ලබ්භමානස්ස 

අවචකන න කිඤ්චි ොරණං දිස්සති. තථා හි වුත්තං තත්ථ අට්ඨෙථායං ‘‘කහට්

ඨා දස්සිතනයත්තා’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 429). න කචත්ථ දස්සිතනයත්තාති සක්ො 
වත්තුං විපාෙධම්මධම්කමහි කුසලාකුසකලහි අතංසභාවානං නයදස්සනස්ස 

අයුජ්ජමානෙත්තා. අපිච තත්ථ වීමංසාය කෙසුචි සබ්කබසඤ්ච අධිපතීනං 

අභාවකතො එෙරසං කදසනං දස්කසතුං ‘‘උද්ධකටො’’ති ච සක්ො වත්තුං, ඉධ පන 

න තාදිසං අවචකන ොරණං ලබ්භතීති ‘‘අවචකන ොරණං නත්ථී’’ති වුත්තං. 

අධප්පාකයනාති අකුසලානන්තරං සකහතුෙතදාරම්මණං නත්ථීති තස්ස 

කථරස්ස මතිමත්තන්ති දස්කසති. ‘‘කුසලාකුසකල නිරුද්කධ සකහතුකෙො 

විපාකෙො තදාරම්මණතා උප්පජ්ජතී’’ති (පට්ඨා. 3.1.98) වචනකතො පන 

අකුසලානන්තරං සකහතුෙතදාරම්මණම්පි විජ්ජතිකයවාති උප්පත්තිං වදන්තස්ස 

යුත්තග්ගහණවකසනාති අධිප්පාකයො. 

න එත්ථ ොරණං දිස්සතීති එකතන තිකහතුෙජවනානන්තරං තිවිධම්පි 

තදාරම්මණං යුත්තන්ති දස්කසති. කයන අධප්පාකයනාති පඨමකථකරන තාව 

එකෙන ෙම්මුනා අකනෙතදාරම්මණං නිබ්බත්තමානං ෙම්මවිකසසාභාවා 
තංතංජවනසඞ්ඛාතපච්චයවිකසකසන විසිට්ඨං කහොතීති ඉමිනා අධිප්පාකයන 

ජවනවකසන තදාරම්මණස්ස සසඞ්ඛාරාදිවිධානං වුත්තං, විපාකෙන නාම ෙම්
මසරික්කඛන භවිතබ්බං, න ෙම්මවිරුද්ධසභාකවන. අඤ්ඤථා අනිට්ඨප්පසඞ්
කගො සියාති එවමධිප්පාකයන දුතියත්කථකරො ෙම්මවකසකනව තදාරම්
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මණවිකසසං ආහ. ඤාණස්ස ජච්චන්ධාදිදුග්ගතිවිපත්තිනිමිත්තපටිපක්ඛතා විය 

සුගතිවිපත්තිනිමිත්තපටිපක්ඛතාපි සියාති මඤඤ්මාකනො තතියත්කථකරො 

‘‘තිකහතුෙෙම්මකතො දුකහතුෙපටිසන්ධිම්පි නානුජානාතී’’ති ඉමිනා නකයන 

කතසු වාකදසු අධිප්පායාවිකරොධවකසන යුත්තං ගකහතබ්බං. මහාපෙරකණ 

ආගතපාළියාති ‘‘සකහතුකෙො ධම්කමො අකහතුෙස්ස ධම්මස්ස අනන්තරපච්

චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 3.1.102) ඉමස්ස විභඞ්කග ‘‘සකහතුෙං භවඞ්ගං 

අකහතුෙස්ස භවඞ්ගස්ස අනන්තරපච්චකයන පච්චකයො, සකහතුො ඛන්ධා වුට්

ඨානස්ස අනන්තරපච්චකයන පච්චකයො’’ති එවමාදිනා පට්ඨාකන 

සකහතුෙදුොදීසු ආගතපාළියාති අත්කථො. 

ොමාවචරකුසලවිපාෙවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

රූපාවචරාරූපාවචරවිපාෙෙථාවණ්ණනා 

499. තස්මං ෙකණ විජ්ජමානානං ෙන්දාදීනන්ති එකතන විපාෙජ්ඣාකන දුක්
ඛාපටිපදාදිභාවස්ස අවිජ්ජමානතං දස්කසති. න හි කුසලජ්ඣානං විය විපාෙජ්
ඣානං පරිෙම්මවකසන නිබ්බත්තතීති. න කචත්ථ පටිපදාකභකදො විය 

කුසලානුරූකපො විපාෙස්ස ආරම්මණකභකදොපි න පරමත්ථිකෙො සියාති සක්ො 
වත්තුං එෙන්කතන සාරම්මණත්තා අරූපධම්මානං විපාෙසස් ච ෙම්මනිමිත්

තාරම්මණතාය අඤ්ඤත්රාපි විජ්ජමානත්තා. නානාක්ෙකණසු 

නානාධපකතය්යන්ති ‘‘යස්මිං ඛකණ යං ඣානං යදධිපතිෙං, තකතො අඤ්ඤස්මිං 

ඛකණ තං ඣානං එෙන්කතන තදධිපතිෙං න කහොතී’’ති ෙත්වා වුත්තං. චතුත්

ථජ්ඣානස්කසවාති ච පටිපදා විය අධිපතකයො න එෙන්තිොති ඉමකමවත්ථං දස්
කසති. 

රූපාවචරාරූපාවචරවිපාෙෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කලොකුත්තරවිපාෙෙථාවණ්ණනා 

505. තණ්හාවිජ්ජාදීහි ආහිතවිකසසං කලොකියෙම්මං විපාකුප්පාදනසමත්ථං 

කහොති, න අඤ්ඤථාති වුත්තං ‘‘තණ්හාදීහි අභිසඞ්ෙත’’න්ති. ඉතරස්සාති සුඤ්
ඤතාප්පණිහිතනාමරහිතස්ස. කයො සුද්ධිෙපටිපදාය විභාවිකතො, කයො ච සුත්තන්

තපරියාකයන අනිමිත්කතොති වුච්චති. කතකනවාහ ‘‘අනිච්චානුපස්සනානන්තරස්

සපි මග්ගස්සා’’තිආදි. වළේජන…කප.… කභකදො කහොති මග්ගාගමනවකසනාති 

අධිප්පාකයො. ‘‘මග්ගානන්තරඵලචිත්තස්මිං කයවා’’ති වචනං අකපක්ඛිත්වා 

‘‘සුෙේතාදිනාමලාකභ සතී’’ති සාසඞ්ෙං ආහ. අනිමත්තනාමේච ලභති මග්

ගාගමනකතො ඵලස්ස නාමලාකභ විකසසාභාවකතොති අධිප්පාකයො. තාදිසාය එවාති 

යාදිසා මග්කග සද්ධා, තාදිසාය එව ඵකල සද්ධාය. 
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555. ‘‘ෙතකම ධම්මා නිය්යානිො? චත්තාකරො මග්ගා’’ති වචනකතො (ධ. ස. 

1295, 1609) අනිය්යානිෙපදනිද්කදකස ච ‘‘චතූසු භූමීසු විපාකෙො’’ති (ධ. ස. 1610) 

වුත්තත්තා න නිප්පරියාකයන ඵලං නිය්යානසභාවං, නිය්යානසභාවස්ස පන 

විපාකෙො කිකලසානං පටිප්පස්සද්ධිප්පහානවකසන පවත්තමාකනො පරියායකතො 

තථා වුච්චතීති ආහ ‘‘නිය්යානිෙසභාවස්සා’’තිආදි. පේචඞ්ගිකෙො චාති එකතන 

මග්ගවිභඞ්කග සබ්බවාකරසුපි ඵලස්ස මග්ගපරියාකයො ආගකතොති දස්කසති. තත්
ථ හි අරියමග්ගක්ඛකණ විජ්ජමානාසුපි විරතීසු තදවසිට්ඨානං පඤ්චන්නං 

ොරාපෙඞ්ගානං අතිකරෙකිච්චතාදස්සනත්ථං පාළියං පඤච්ඞ්ගිකෙොපි මග්කගො 

උද්ධකටොති. එවං කෙොජ්ඣඞ්ගාපීති යථා මග්කගො, එවං මග්ගකබොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්
කගසු ඵකලසු ච කබොජ්ඣඞ්ගා උද්ධටාති අත්කථො. 

කලොකුත්තරවිපාෙෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කිරියාබ්යාෙතෙථාවණ්ණනා 

568. පුරිමා පවත්තීති මහාකිරියචිත්තප්පවත්තිං ආහ. තාය හි ඛීණාසකවො 

එවං පච්චකවක්ඛති. කතකනවාහ ‘‘ඉදං පන චිත්තං විචාරණපේොරහිත’’න්ති. 

එවන්ති යථා කසොතද්වාකර, එවං ඝානද්වාරාදීසුපි මහාකිරියචිත්කතහි තස්මිං තස්

මිං විසකය ඉදමත්ථිෙතාය පරිච්ඡින්නාය ඉදං චිත්තං වත්තතීති දස්කසති. පේචද්

වාරානුගතං හුත්වා ලබ්භමානන්ති පඤච්ද්වාකර පවත්තමහාකිරියචිත්තානං පිට්
ඨිවට්ටෙභාකවන ඉමස්ස චිත්තස්ස පවත්තිං සන්ධාය වුත්තං, පඤ්චද්වාකර එව 

වා ඉදකමව පවත්තන්ති සම්බන්කධො. ‘‘කලොලුප්ප…කප.… භූත’’න්ති වුත්තත්තා 
පඤ්චද්වාකර පඨමං ඉමිනා චිත්කතන කසොමනස්සිකතො හුත්වා පච්ො 
මහාකිරියචිත්කතහි තං තං අත්ථං විචිකනොතීති අයමත්කථො වුත්කතො විය දිසස්ති. 

පුබ්කබකයව පන මකනොද්වාරිෙචිත්කතන පධානසාරුප්පට්ඨානාදිං පරිච්ඡින්දන්
තස්ස පඤච්ද්වාකර තාදිසස්කසව තාදිකසසු රූපාදීසු ඉදං චිත්තං පවත්තතීති 

වදන්ති. අයම්පි අත්කථො පඤ්චද්වාකර එව පවත්තං කලොලුප්පතණ්හාපහානාදිපච්
චකවක්ඛණාකහතු යථාවුත්තොරණභූතං ජාතන්ති එවං කයොකජත්වා සක්ො වත්
තුං. එවඤ්ච සති ඉමස්ස චිත්තස්ස පච්චයභූතා පුරිමා පවත්තීති ඉදම්පි වචනං 
සමත්ථිතං කහොති. 

එත්ථ ච පඤ්චද්වාකර ඉමිනා චිත්කතන කසොමනස්සුප්පාදනමත්තං දට්ඨබ්
බං, න හාසුප්පාදනං පඤච්ද්වාරිෙචිත්තානං අවිඤ්ඤත්තිජනෙත්තා, මකනොද්

වාකර පන හාසුප්පාදනං කහොති. කතකනව හි අට්ඨෙථායං පඤච්ද්වාකර 

‘‘කසොමනස්සිකතො කහොතී’’ති එත්තෙකමව වුත්තං, මකනොද්වාකර ච 

‘‘හාසයමාන’’න්ති. ඉමිනා හසිතුප්පාදචිත්කතන පවත්තියමානම්පි භගවකතො 
සිතෙරණං පුබ්කබනිවාසඅනාගතංසසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණානං අනුවත්තෙත්තා 
ඤාණානුපරිවත්තිකයවාති. එවං පන ඤාණානුපරිවත්තිභාකව සති න කෙොචි 
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පාළිඅට්ඨෙථානං විකරොකධො, එවඤ්ච ෙත්වා අට්ඨෙථායං ‘‘කතසං ඤාණානං 

චිණ්ණපරියන්කත ඉදං චිත්තං උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං. අවස්සඤච් එතං එවං ඉච්
ඡිතබ්බං, අඤඤ්ථා ආවජ්ජනචිත්තස්සපි භගවකතො පවත්ති න යුජ්කජය්ය. තස්
සපි හි විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපෙභාවස්ස නිච්ඡිතත්තා, න ච විඤ්ඤත්තිසමුට්
ඨාපෙත්කත තංසමුට්ඨිතාය විඤ්ඤත්තියා ොයෙම්මාදිභාවං ආවජ්ජනභාකවො 
විබන්ධතීති. 

තකතො එවාති මූලාභාකවන න සුප්පතිට්ඨිතත්තා එව. ‘‘අකහතුොනං ඣානඞ්

ගානි බලානි චා’’ති සම්පිණ්ඩනත්කථො ඣානඞ්ගානි චාති ච-සද්කදො. යදි 

අපරිපුණ්ණත්තා බලභාවස්ස ඉමස්මිං අකහතුෙද්වකය බලානි අනුද්දිට්ඨානි 

අසඞ්ගහිතානි ච, අථ ෙස්මා නිද්දිට්ඨානීති ආහ ‘‘යස්මා පනා’’තිආදි. සම්මා 
නිය්යානිෙසභාවානං කුසලානං පටිභාගභූකතො විපාකෙොපි ඵලං විය තංසභාකවො 
සියාති සකහතුෙවිපාෙචිත්තානි අග්ගකහත්වා කිරියචිත්තෙතත්තා වා 

‘‘මහාකිරියචිත්කතසූ’’ති වුත්තං. අථ වා මහාකිරියචිත්කතසුචාති ච-සද්කදන 

සකහතුෙවිපාෙචිත්තානිපි ගහිතානීති කවදිතබ්බානි. 

574. ‘‘ඉන්ද්රිය …කප.… ඉමස්සානන්තරං උප්පජ්ජමානානී’’ති වුත්තං 

කතසං ඤාණානං ොමාවචරත්තා. ඉතකරසං මහග්ගතත්තා ‘‘පරිෙම්මානන්

තරානී’’ති වුත්තං. 

577. ආහිකතො අහං මාකනො එත්ථාති අත්තා, කසො එව භවති උප්පජ්ජති, න 

පරපරිෙප්පිකතො විය නිච්කචොති අත්තභාකවො. අත්තාති වා දිට්ඨිගතිකෙහි 

ගකහතබ්බාොකරන භවති පවත්තතීති අත්තභාකවො. 

කිරියාබ්යාෙතෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

චිත්තුප්පාදෙණ්ඩවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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2. රූපෙණ්ඩං 

උද්කදසවණ්ණනා 

කෙනචීති රූකපන වා අරූකපන වා. චිත්තුප්පාකදන තාව රූපස්ස සමයවවත්
ථානං න සක්ො ොතුං අබ්යාපිතාය අකනෙන්තිෙතාය චාති ඉමමත්ථං දස්කසන්

කතො ‘‘අචිත්තසමුට්ඨානසබ්භාවකතො’’තිආදිමාහ. තත්ථ අචිත්තසමුට්ඨානං රූපං 
චිත්තස්ස තීසු ඛකණසු උප්පජ්ජතීති ඉමස්මිං තාව වාකද චිත්තුප්පත්තිසමකයන 

රූපූපපත්තිසමයස්ස වවත්ථානං මා කහොතු, චිත්තස්ස උප්පාදක්ඛකණකයව සබ්
බම්පි රූපං උප්පජ්ජතීති ඉමස්මිං පන වාකද ෙථන්ති? එත්ථාපි අචිත්තසමුට්
ඨානං රූපං චිත්කතන සහුප්පාකදපි අනින්ද්රියබද්ධරූපං විය අචිත්තපටි බන්ධුප්

පාදතාය න චිත්කතන වවත්ථාකපතබ්බසමයන්ති වුත්තං ‘‘අචිත්තසමුට්ඨානසබ්

භාවකතො’’ති. කතන චිත්තුප්පාකදන රූපස්ස සමයවවත්ථානං න බ්යාපීති දස්
කසති. අකනෙචිත්තසමුට්ඨානතාය වවත්ථානාභාවකතොති සම්බන්කධො. නියකත 

හි සමුට්ඨාපෙචිත්කත චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස සියා වවත්ථානන්ති. 

කෙසේචීති ොමාවචරකුසලාදීනං. ෙත්ථචීති ආරුප්කප. කෙසේචීති වා 

කෙසඤ්චි පඤ්චකවොොරවිපාොනං. ෙත්ථචීති පටිසන්ධික්ඛකණ චරිමක්ඛකණ 

ච. ‘‘තස්මිං සමකය ඵස්කසො කහොතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 1) චිත්තසහභාවිනං එව චිත්

කතන සමයවවත්ථානං ෙතන්ති වුත්තං ‘‘අචිත්තසහභුභාවකතො’’ති. කතසන්ති 

උපාදාරූපානං. කයො යස්ස සහභාකවන උපොරකෙො, කසො එව තස්ස සමයවවත්

ථාපෙභාකවන වුත්කතොති ආහ ‘‘සහජාත…කප.… ත්තනකතො’’ති. නාපි 

මහාභූකතහීතිආදිනා වවත්ථානාභාවකමව දස්කසති. කෙසේචීති අෙම්මජාදීනං. 

කෙහිචීති ෙම්මජාදීහි. පවත්තිකතොති පවත්තනකතො. සහාති එෙස්මිං ොකල. 

අභාවාති නිකයොගකතො අභාවා. 

විේෙත්ති …කප.… න සක්ො වත්තුං මහාභූකතහි සමයවවත්ථාකන 

ෙරියමාකන කතහි අයාවභාවිතතායාති අධිප්පාකයො. එෙස්මං ොකලතිආදිනාපි 

මහාභූකතහි සමයනියමකන වවත්ථානාභාවකමව විභාකවති. ‘‘තථා විභජනත්

ථ’’න්ති, ‘‘අවිභත්තං අබ්යාෙතං අත්ථීති දස්කසතු’’න්ති ච ඉකමසං පදානං 

‘‘විභත්තං අවිභත්තඤ්ච සබ්බං සඞ්ගණ්හන්කතො ආහා’’ති ඉමිනා සම්බන්කධො. 
සමයවවත්ථානං ෙත්වා නිද්දිසියමානස්ස නිප්පකදසතාය අසම්භවකතො 
එෙකදසං නිද්දිසිත්වා සාමඤ්කඤන නිගමනං යුත්තං, අෙත්වා පන සමයවවත්

ථානං සරූපකතො නිද්දිසකනන තථාති ඉමමත්ථං ආහ ‘‘සමයවවත්

ථාකනනා’’තිආදිනා. අවිභත්කතති විපාෙකිරියාබ්යාෙතං විය න පුබ්කබ විභත්

කත. විභජිතබ්කෙති කභදවන්තතාය විභජනාරකහ. දස්සිකතති උද්දිසනවකසන 

දස්සිකත. වුත්තකමවත්ථං විත්ථාරතකරන දස්කසතුං ‘‘එත්ථ පනා’’තිආදිමාහ. 
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විපාොදිධම්මානං නයනං නකයො, කසොව දස්සනන්ති නයදස්සනං. 

‘‘කදසනා’’ති වුත්තං කහට්ඨා ගහණකමව නයදස්සනන්ති. දුතියවිෙප්කප පන 

ොමාවචරාදිභාකවන නීයතීති නකයො, කිරියාබ්යාෙතං. තස්ස දස්සනං නයදස්
සනන්ති කයොකජතබ්බං. දුොදීසු නිද්කදසවාකර ච හදයවත්ථුකනො අනාගතත්තා 
තං අග්ගකහත්වා පඨමවිෙප්කපො වුත්කතො, එෙකෙ පන වත්ථුපි ගහිතන්ති 

‘‘හදයවත්ථුෙච්ා’’ති දුතියවිෙප්කප වුත්තං. කිං පන ොරණං දුොදීසු නිද්
කදසවාකර ච හදයවත්ථු න ගහිතන්ති? ඉතරවත්ථූහි අසමානගතිෙත්තා 
කදසනාකභදකතො ච. යථා හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි එෙන්තකතො චක්ඛාදිනිස්
සයානි, න එවං මකනොවිඤ්ඤාණං එෙන්තකතො හදයවත්ථුනිස්සයං, නිස්
සිතමුකඛන ච වත්ථුදුොදිකදසනා පවත්තා. යම්පි එෙන්තකතො හදයවත්ථුනිස්

සයං, තස්ස වකසන ‘‘අත්ථි රූපං මකනොවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථූ’’තිආදිනා දුොදීසු 

වුච්චමාකනසුපි තදනුකූලආරම්මණදුොදකයො න සම්භවන්ති. න හි ‘‘අත්ථි රූපං 
මකනොවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණං, අත්ථි රූපං න මකනොවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්

මණ’’න්තිආදිනා සක්ො වත්තුන්ති වත්ථාරම්මණදුෙකදසනා භින්නගතිො 
සියුං, සමානගතිො ච තා කදකසතුං භගවකතො අජ්ඣාසකයො. එසා හි භගවකතො 

කදසනා පෙති. කතකනව හි නික්කෙපෙණ්කඩ චිත්තුප්පාදවිභාකගන අවුච්
චමානත්තා අවිතක්ොවිචාරපදවිස්සජ්ජකන විචාකරොති වත්තුං න සක්ොති 

අවිතක්ෙවිචාරමත්තපදවිස්සජ්ජකන ලබ්භමාකනොපි විතක්කෙො න උද්ධකටො, 
අඤ්ඤථා විතක්කෙො චාති වත්තබ්බං සියාති. එවං ඉතරවත්ථූහි අසමානගතිෙත්
තා කදසනාකභදකතො ච දුොදීසු උද්කදකස න ගහිතං. උද්දිට්ඨස්කසව හි නිද්
දිසනකතො නිද්කදකසපි න ගහිතං හදයවත්ථූති වදන්ති. 

චක්ොදිදසො සත්තාති චක්ඛුකසොතඝානජිව්හාොයඉත්
ථිභාවපුරිසභාවදසො සත්ත, එෙසන්තානවකසන වා චක්ඛුකසොතඝානජිව්
හාොයභාවවත්ථුදසො සත්ත. නිබ්බානසස් අසතිපි පරමත්ථකතො කභකද පරිෙප්

පිතකභකදොපි කභකදොකයව කවොහාරවිසකයති ෙත්වා කසොපාදිකසසාදිකභකදො වුත්
කතො. 

584. කිඤ්චාපි අඤ්ඤත්ථ කුක්කුටණ්ඩසණ්ඨාකන පරිමණ්ඩල-සද්කදො දිස්
සති, චක්ෙසණ්ඨානතා පන වට්ටසණ්ඨාකන චක්ෙවාකළ වුච්චමාකනො පරිමණ්

ඩල-සද්කදො වට්ටපරියාකයො සියා. අකනෙත්ථා හි සද්දාති අධිප්පාකයනාහ ‘‘වට්

ටං පරිමණ්ඩල’’න්ති. එත්ථ ච සිකනරුයුගන්ධරාදීනං සමුද්දකතො 
උපරිඅකධොභාගානං වකසන උබ්කබකධො වුත්කතො, ආයාමවිත්ථාකරහිපි සිකනරු 

චතුරාසීතිකයොජනසහස්සපරිමාකණොව. යථාහ ‘‘සිකනරු, භික්ඛකව, පබ්බතරාජා 
චතුරාසීති කයොජනසහස්සානි ආයාකමන, චතුරාසීති කයොජනසහස්සානි විත්

ථාකරනා’’ති (අ. නි. 7.66). සිකනරුං පාොරපරික්කඛපවකසන පරික්ඛිපිත්වා ඨිතා 

යුගන්ධරාදකයො, සිකනරුයුගන්ධරාදීනං අන්තකරපි සීතසමුද්දා නාම. ‘‘කත 

විසාලකතො යථාක්ෙමං සිකනරුආදීනං අච්චුග්ගමනසමානපරිමාණා’’ති වදන්ති. 
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කෙොටිසතසහස්සචක්ෙවාළස්කසව ආණාකඛත්තභාකවො දසසහස්සචක්
ෙවාළස්ස ජාතිකඛත්තභාකවො විය ධම්මතාවකසකනව කවදිතබ්කබො. විෙප්

පසමානසමුච්චයවිභාවකනසු විය අවධාරකණ අනියකම ච වා-සද්කදො වත්තතීති 

තථා කයොජනා ෙතා. අකනෙත්ථා හි නිපාතාති. තත්ථ අකනෙන්තිෙත්කථො 

අනියමත්කථො. 

සීලාදිවිසුද්ධිසම්පාදකනන, චතුධාතුවවත්ථානවකසකනව වා මහාකිච්චතාය 

මහන්කතන වායාකමන. සතිපි ලක්ඛණාදිකභකද එෙස්මිං එව ොකල එෙස්මිං 
සන්තාකන අකනෙසතසහස්සෙලාපවුත්තිකතො මහන්තානි බහූනි භූතානි පරමත්

ථකතො විජ්ජමානානීති වා මහාභූතානි යථා ‘‘මහාජකනො’’ති. එවන්ති ‘‘උපාදාය 

පවත්ත’’න්ති අත්කථ සති පටිච්චසමුප්පන්නතා වුත්තා කහොති පච්චයසම්

භූතතාදීපනකතො. උපාදායතීති උපාදායති එවාති අධිප්පාකයො. කතකනවාහ 

‘‘එෙන්තනිස්සිතස්සා’’ති. ‘‘භවති හි නිස්සයරූපානං සාමභාකවො’’ති 

ආධාරාකධය්යසම්බන්ධවචනිච්ොය අභාකව ආධාරභූකතොපි අත්කථො සංසාමිසම්

බන්ධවචනිච්ොය සාමිභාකවන වුච්චති යථා ‘‘රුක්ඛස්ස සාඛා’’ති අධිප්පාකයො. 

තිවිධරූපසඞ්ගහවණ්ණනා 

585. විේෙත්තිදුකෙො චාති ච-සද්කදන චිත්තසහභුචිත්තානුපරිවත්තිදුොපි 

සඞ්ගහිතාති කවදිතබ්බා. සක්ො හි එකතන නකයන…කප.… විේොතුන්ති එත්
ථ පඤ්චවීසාය තාව වත්ථුදුකෙසු පඨමදුෙපඤ්චොදකයො චුද්දසහිපි පකිණ්
ණෙදුකෙහි අවසිට්කඨහි වත්ථුදුකෙහි පඤ්චවීසාය ආරම්මණදුකෙහි පඤච්හි 

බාහිරායතනදුකෙහි රූපධාතුදුොදීහි පඤ්චහි ධාතුදුකෙහි පච්ඡිමකෙහි තීහි ඉන්
ද්රියදුකෙහි ද්වාදසහිපි සුඛුමරූපදුකෙහි පඨමාදිවජ්කජහි අවසිට්කඨහි 

ආයතනධාතුඉන්ද්රියදුකෙහි ච කයොජනං ගච්ෙන්ති. පඤච්වීසාය පන ආරම්
මණදුකෙසු පුරිමකෙො දුෙපඤ්චකෙො උපාදින්නඋපාදින්නුපාදානියසනිදස්
සනචිත්තසමුට්ඨානචිත්තසහභුචිත්තානුපරිවත්තිදුෙවජ්කජහි පකිණ්ණෙදුකෙහි 

සබ්කබහිපි වත්ථුදුකෙහි රූපායතනරූපධාතුදුෙවජ්කජහි ආයතනධාතුදුකෙහි සබ්
කබහිපි ඉන්ද්රියදුෙසුඛුමරූපදුකෙහි කයොජනං ගච්ෙති. දුතියදුෙපඤ්චොදීසු 

යථාක්ෙමං සද්දායතනසද්දධාතුදුොදකයො කයොජනං න ගච්ෙන්ති, 

රූපායතනරූපධාතුදුොදකයො ගච්ෙන්ති. පකිණ්ණෙදුකෙසු සනිදස්සනදුෙඤ්
චාති අයකමව විකසකසො. යථා ච වත්ථුදුකෙසු, එවං චක්ඛායතනචක්ඛුධාතුචක්
ඛුන්ද්රියාදිදුෙපඤ්චකෙසු. යථා ච ආරම්මණදුකෙසු, එවං 
රූපායතනරූපධාතුආදිදුෙපඤ්චකෙසු තිෙකයොජනා. ඉත්ථින්ද්රියපුරිසින්
ද්රියජීවිතින්ද්රියදුො සුඛුමරූපදුො ච සබ්කබහිපි දුකෙහි කයොජනං ගච්ෙන්තීති 

එවං තාව තිෙකයොජනා කවදිතබ්බා. නනු චායම්පි කයොජනා භගවතා න කදසිතාති 

න ොතබ්බාති? නයිදං එෙන්තිෙං. ෙසම්ා? භගවතා දින්නනකයන කයොජනාපි 

භගවකතොකයව කදසනා. තථා හි වුත්තං මාතිොවණ්ණනායං (ධ. ස. අට්ඨ. 1-6) 
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පටුන 

‘‘කහතූ කචව ධම්මා අකහතුො චාති ඉදම්පි සම්භවතී’’තිආදි. සම්භකවො හි 

ගහණස්ස ොරණන්ති ච. 

තිවිධරූපසඞ්ගහවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

චතුබ්බිධාදිරූපසඞ්ගහවණ්ණනා 

586. චිත්තකතො එව සමුට්ඨාතීති චිත්තසමුට්ඨානන්ති ඉමකමව අත්ථං 

ගකහත්වා ‘‘විේෙත්තිදුොදීහි සමානගතිකෙො චිත්තසමුට්ඨානදුකෙො’’ති වුත්තං. 
විනිවත්තිකත හි සාමඤ්කඤ යං රූපං ජනෙපච්චකයසු චිත්තකතො සමුට්ඨාති, තං 

චිත්තකතො එව සමුට්ඨාතීති. විේෙත්තිදුොදීහීති ආදි-සද්කදන චිත්තසහභුචිත්

තානුපරිවත්තිදුකෙ සඞ්ගණ්හාති. ලබ්භමාකනොති යං තං රූපං උපාදා, තං අත්ථි 

චිත්තසමුට්ඨානං, අත්ථි න චිත්තසමුට්ඨානං. යං තං රූපං නුපාදා, තං අත්ථි චිත්

තසමුට්ඨානං, අත්ථි න චිත්තසමුට්ඨානන්ති එවං ලබ්භමාකනො. සනිදස්

සනදුොදීනන්ති ආදි-සද්කදන සප්පටිඝමහාභූතදුොදකයො සඞ්ගණ්හාති. කතනාති 

චිත්තසමුට්ඨානදුකෙන. තස්සාති චිත්තසමුට්ඨානදුෙස්කසව. අේකෙ පනාති 

විඤ්ඤත්තිචිත්තසමුට්ඨානචිත්තසහභුචිත්තානුපරිවත්තිදුකෙහි අඤක්ඤපි 

පකිණ්ණෙදුො. 

සද්දායතනස්ස එෙන්තකතො අනුපාදින්නත්තා ‘‘කසොතසම්ඵස්සාරම්

මණදුොදකයො වජ්කජත්වා’’ති වුත්තං. චතුක්ො ලබ්භන්තීති යං තං රූපං 
උපාදින්නං, තං අත්ථි චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස ආරම්මණං, අත්ථි චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස 

නාරම්මණං. යං තං රූපං අනුපාදින්නං, තං අත්ථි චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස ආරම්මණං, 

අත්ථි චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස නාරම්මණන්ති එවමාදකයො සබ්බාරම්
මණබාහිරායතනාදිලබ්භමානදුකෙහි කයොජනායං චතුක්ො ලබ්භන්තීති සම්බන්

කධො. අවකසකසහීති ආරම්මණබාහිරායතනරූපධාතුදුොදිකතො ලබ්

භමානදුකෙහීති වුත්තදුෙරාසිකතො අවකසකසහි. කතසන්ති උපාදින්නඋපාදින්

නුපාදානියචිත්තසමුට්ඨානදුොනං. අෙක්ෙසන්ති උපාදින්නදුොදිකතො අඤ්

කඤසං උපාදාදුොදීනං. වත්ථුදුොදීහීති ආදි-සද්කදන චක්ඛායතනදුොදකයො සඞ්
ගණ්හාති. එත්ථාපි අවකසකසහි කතසං අඤ්කඤසඤ්ච කයොජනාය චතුක්ො න 

ලබ්භන්තීති සම්බන්කධො. 

චතුබ්බිධාදිරූපසඞ්ගහවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

උද්කදසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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රූපවිභත්ති 

එෙෙනිද්කදසවණ්ණනා 

594. පථවීආදීනං ධම්මානං රුප්පනසභාකවො විය න කහතුආදිභාකවොපි 

සාධාරකණොති න කහතූසු විභජිතබ්කබොති වුත්තං ‘‘අවිජ්ජමානවිභාගස්සා’’ති. 

තස්ස පන විභාගාභාවදස්සනසරූපදස්සනකමව නිද්කදකසො. එවඤ්ච ෙත්වා නිබ්

බානස්සපි විභාගරහිතත්තා ‘‘අසඞ්ඛතා ධාතූ’’ති එත්තෙකමව නිද්කදසවකසන 

වුත්තං. 

යදිපි හිකනොති එකතන පතිට්ඨාති කුසලාදිකෙො ධම්කමොති අකලොභාදකයො 
කෙවලං කහතුපදවචනීයා, ොරණභාවසාමඤ්ඤකතො පන මහාභූතාදකයොපි 

කහතු-සද්දාභිකධය්යාති මූලට්ඨවාචිනා දුතිකයන කහතු-සද්කදන විකසකසත්වා 

ආහ ‘‘කහතුකහතූ’’ති. සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනකතො කුසලාදිධම්මානං මූලත්

කථන උපොරෙධම්මා ‘‘තකයො කුසලකහතූ’’තිආදිනා (ධ. ස. 1059-1060) පට්

ඨාකන ච කතකයව ‘‘කහතුපච්චකයො’’ති වුත්තාති ආහ ‘‘මූලකහතු පච්චයකහතූති 

වා අයමත්කථො’’ති. හිකනොති එකතන, එතස්මා වා ඵලං පවත්තතීති කහතු, පටිච්ච 

එතස්මා එති පවත්තතීති පච්චකයොති එවං කහතුපච්චය-සද්දානං අනානත්ථතං 

සන්ධාය කහතුසද්දපරියායභාකවන පච්චය-සද්කදො වුත්කතොති ආහ ‘‘කහතුපච්

චයසද්දානං සමානත්ථත්තා’’ති. භූතත්තයනිස්සිතානි ච මහාභූතානි 

චතුමහාභූතනිස්සිතං උපාදාරූපන්ති සබ්බම්පි රූපං සබ්බදා සබ්බත්ථ සබ්
බාොරං චතුමහාභූතකහතුෙං මහාභූතානි ච අනාමට්ඨකභදානි සාමඤ්ඤකතො 

ගහිතානීති වුත්තං ‘‘රූපක්ෙන්ධස්ස කහතූ’’ති. 

ෙම්මසමාදානානන්ති සමාදානානං ෙම්මානං, සමාදියිත්වා ෙතෙම්මානං 

වා. අේකෙසු පච්චකයසු විපාෙස්ස තණ්හාවිජ්ජාදීසු. 

‘‘අට්ඨානකමතං, භික්ඛකව, අනවොකසො, යං ොයදුච්චරිතස්ස ඉට්කඨො 
ෙන්කතො මනාකපො විපාකෙො නිබ්බත්කතය්ය, කනතං ඨානං විජ්ජති. 

ඨානඤ්ච කඛො එතං, භික්ඛකව, විජ්ජති, යං ොයදුච්චරිතස්ස අනිට්කඨො 
අෙන්කතො අමනාකපො විපාකෙො නිබ්බත්කතය්ය. ඨානකමතං විජ්ජති. 

වචී…කප.… මකනො…කප.… විජ්ජති…කප.… අට්ඨානකමතං, භික්ඛකව, 

අනවොකසො, යං ොයසුචරිතස්ස අනිට්කඨො අෙන්කතො අමනාකපො 

විපාකෙො නිබ්බත්කතය්යා’’ති (ම. නි. 3.131; විභ. 809), 

‘‘ෙම්මං සත්කත විභජති, යදිදං හීනපණීතතායා’’ති (ම. නි. 3.289) – 

එවමාදිවචනකතො ෙම්මං විපාෙස්ස ඉට්ඨානිට්ඨතං නියකමතීති ආහ ‘‘ඉට්ඨානිට්

ඨවිපාෙනියාමෙත්තා’’ති. ගතිඋපධොලපකයොගසම්පත්තිවිපත්තිකයොකයව 
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ඨානං විපාෙස්ස ඔොසභාවකතො. න හි කතහි විනා කෙොචි විපාකෙො නිබ්බත්
තතීති. යථාවුත්තට්ඨාකන සති අධිගන්තබ්බං ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණං 

‘‘ගති…කප.… නිප්ඵාදිත’’න්ති වුත්තං. විපාෙස්ස ආරම්මකණන විනා 

අභාවකතො ආරම්මණම්පි තස්ස පධානං ොරණං. අනේෙසභාවකතොති 

කහතුආදිසභාවාභාවකතො. 

රුප්පනං රූපං. තං අස්ස අත්ථීති එත්ථ ‘‘අස්සා’’ති වුච්චමාකනො 

පථවීආදිඅත්කථොකයව රුප්පතීතිපි වුච්චතීති ආහ ‘‘රුප්පනලක්ෙණයුත්තස්කසව 

රූපීරූපභාවකතො’’ති. එතං සභාවන්ති එතං උප්පන්නභාකව සති ෙහි විඤ්

ඤාකණහි විඤක්ඤය්යසභාවං රූකප නියකමති රූපස්කසව තංසභාවත්තා. න 

රූපං එතස්මන්ති ොලකභදවකසන අතංසභාවස්සපි රූපස්ස අත්ථිතාය න රූපං 

තත්ථ නියන්තබ්බන්ති දස්කසති. අත්ථි හීතිආදිනා තත්ථ රූපසක්සව නියන්තබ්

බතාභාවංකයව විවරති. එතකමවාතිආදිනා උද්කදකසන නිද්කදසං සංසන්කදති. 

එත්ථ එතකමව රූකප යථාවුත්තසභාවං නියකමතබ්බං නිද්කදකස එව-සද්කදන 

නියකමති අවධාකරතීති අත්කථො. යථාවුත්කතො නියකමොති උප්පන්නභාකව සති 

ෙහි විඤ්ඤාකණහි විඤ්කඤය්යභාකවො නියන්තබ්බතාය ‘‘නියකමො’’ති වුත්කතො, 
කසො රූකප අත්ථි එව රූපස්කසව තංසභාවත්තා. විසිට්ඨොලස්ස වුත්තප්පොරං 

අවධාරණංකයව වා යථාවුත්කතො නියකමො, කසො රූකප අත්ථිකයව සම්භවතිකයව, 

න අරූකප විය න සම්භවතීති අත්කථො දට්ඨබ්කබො. ොලකභදන්ති ොලවිකසසං. 

අනාමසිත්වාති අග්ගකහත්වා. තං සබ්ෙන්ති අනාමට්ඨොලකභදං තකතොකයව 

අරූකපහි සමානවිඤ්කඤය්යසභාවං සබ්බං රූපං. උප්පන්නන්ති එකතන 

ොලකභදාමසකනන විකසකසති ‘‘උප්පන්නං…කප.… කමවා’’ති. 

වත්තමානොලිෙං සබ්බං රූපං දිට්ඨසුතමුතවිඤ්ඤාතසභාවං, තං යථාසෙං 

ෙහි විඤඤ්ාකණහි විඤ්කඤය්යසභාවකමව, න කතහි අවිඤ්කඤය්යං. නාපි උප්
පන්නකමව ෙහි විඤ්ඤාකණහි විඤ්කඤය්යසභාවං එෙන්තලක්
ඛණනියමාභාවාපත්තිකතොති එවං අවිපරීකත අත්කථ විභාවිකතපි කචොදකෙො අධිප්

පායං අජානන්කතො ‘‘නනු එව’’න්තිආදිනා සබ්බස්ස සබ්බාරම්මණතාපත්තිං 

කචොකදති. ඉතකරො ‘‘රූපං සබ්ෙං සම්පිණ්කඩත්වා’’තිආදිනා අත්තකනො අධිප්

පායං විභාකවති. එත්ථ එකීභාකවන ගකහත්වාති ඉදං ‘‘සම්පිණ්කඩත්වා’’ති එතස්
ස අත්ථවචනං. එෙන්තලක්ඛණං ෙහි විඤඤ්ාකණහි විඤ්කඤය්යසභාකවොකයව. 

ඉදං වුත්තං කහොති – කිඤ්චාපි පඤ්චන්නං විඤ්ඤාණානං විසයන්තකර අප්පවත්
තනකතො න සබ්බස්ස සබ්බාරම්මණතා, සබ්බස්සපි පන රූපසස් ෙවිඤ්ඤාණාරම්
මණභාවකතො යථාසෙං ෙහි විඤ්ඤාකණහි විඤ්කඤය්යතාය ෙහි විඤ්ඤාකණහි 

විඤ්කඤය්යතාව අත්ථි, තං එෙකතො සඞ්ගහණවකසන ගකහත්වා ‘‘උප්පන්නං 

සබ්බං රූපං ෙහි විඤ්ඤාකණහි විඤ්කඤය්ය’’න්ති වුත්තං යථා ‘‘අභිඤ්ඤාප්පත්

තං පඤ්චමජ්ඣානං ෙළාරම්මණං කහොතී’’ති. යථා හි දිබ්බචක්ඛුදිබ්
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පටුන 

බකසොතාදිඅභිඤ්ඤාප්පත්තස්ස පඤ්චමජ්ඣානස්ස විසුං අසබ්බාරම්මණත්කතපි 

එෙන්තලක්ඛණවකසන එකීභාකවන ගකහත්වා ආරම්මණවකසන පඨමජ්

ඣානාදිකතො විකසසං දස්කසතුං ‘‘අභිඤ්ඤාප්පත්තං පඤ්චමජ්ඣානං ෙළාරම්

මණං කහොතී’’ති වුච්චති, එවං අරූපකතො රූපස්ස විසයවකසන විකසසං දස්කසතුං 

‘‘උප්ප …කප.… විේකෙය්ය’’න්ති වුත්තන්ති. ෙහි විඤ්ඤාකණහි විඤ්
කඤය්යභාකවො රූකප නියකමතබ්කබො, න පන රූපං තස්මිං නියකමතබ්බං, 

අනියතකදකසො ච එව-සද්කදොති අට්ඨෙථායං (ධ. ස. අට්ට. 594) ‘‘පච්චුප්පන්

නරූපකමව චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීහි ෙහි කවදිතබ්බ’’න්ති වුත්තං. ‘‘පච්චුප්පන්

නරූපකමවා’’තිආදිනා තත්ථ කදොසමාහ. තස්මාති යසම්ා පාළියං විඤ්
කඤය්යකමවාති එව-සද්කදො වුත්කතො, න ච තස්ස අට්ඨානකයොජකනන ොචි ඉට්
ඨසිද්ධි, අථ කඛො අනිට්ඨසිද්ධිකයව සබ්බරූපස්ස එෙන්තලක්ඛණනියමාදස්

සනකතො, තස්මා. යථාරුතවකසකනව නියකම ගය්හමාකන උප්ප…කප.… පත්ති 

නත්ථි, තකතො ච කසොතපතිතතායපි පකයොජනං නත්ථීති. වුත්තනකයනාති 

‘‘අරූපකතො විධුර’’න්තිආදිනා වුත්තනකයන. 

ඤාණස්ස වා උත්තරස්ස පුරිමඤාණං වත්ථුොරණන්ති ොණවත්ථු. 

‘‘සජාතී’’ති එත්ථ ස-ොකරො සමානසද්දත්කථොති දස්කසතුං 

‘‘සමානජාතිොන’’න්ති වුත්තං. සමානජාතිතා ච සම්මාවාචාදීනං සීලනත්කථො 
එව. එකතන සමානසභාවතා සජාතිසඞ්ගකහොති කවදිතබ්කබො. ආරම්මකණ 

කචතකසො අවික්කඛපප්පවත්තියා උපට්ඨානුස්සාහනානි විය කතසං අවික්

කඛකපොපි අතිසකයන උපොරකෙොති ‘‘අේෙමේකෙොපොරවකසනා’’ති වුත්
තං. කතකනව විජ්ජමාකනසුපි අඤ්කඤසු සහජාතධම්කමසු එකතසංකයව සමාධික්

ඛන්ධසඞ්ගකහො දස්සිකතො. යං පන සච්චවිභඞ්ගවණ්ණනායං (විභ. අට්ඨ. 189) 

විසුද්ධමග්ගාදීසු (විසුද්ධි. 2.568) ච ‘‘වායාමසතිකයො කිරියකතො සඞ්ගහිතා’’ති 

වුත්තං, තං අසමාධිසභාවතං කතසං සමාධිස්ස උපොරෙත්තඤ්ච සන්ධාය වුත්

තං. කතකනව ච තත්ථ ‘‘සමාධිකයකවත්ථ සජාතිකතො සමාධික්ඛන්කධන සඞ්

ගහිකතො’’ති (විසුද්ධි. 2.568; විභ. අට්ඨ. 189) වුත්තං. ඉධ පන සජාතිසඞ්ගකහොති 

සමාධිතදුපොරෙධම්මානං උප්පත්තිකදසවකසන සඞ්ගකහො වුත්කතොති. 

අවිරාකධත්වා විසයසභාවාවග්ගහණං පටිකවකධො, අප්පනා ච ආරම්මකණ දළ්

හනිපාකතො තදවගාකහොකයවාති ‘‘පටිකවධසදිසං කිච්ච’’න්ති වුත්තං. අථ වා 
ආරම්මණපටිකවධස්ස තදාහනනපරියාහනනමනුගුණතාය සමානන්ති පඤ්
ඤාවිතක්ොනං කිච්චසරික්ඛතා වුත්තා. 

එෙෙනිද්කදසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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දුෙනිද්කදකසො 

උපාදාභාජනීයවණ්ණනා 

596. සමන්තකතො සබ්බකසො දස්සනට්කඨන චක්ඛු සමන්තචක්ඛූති ඉමමත්ථං 

දස්කසතුං ‘‘සබ්ෙසඞ්ෙතාසඞ්ෙතදස්සන’’න්ති වුත්තං. එවමාදිනාති එත්ථ ආදි-

සද්කදො ‘‘දුක්ඛං පරිඤ්කඤය්යං පරිඤ්ඤාත’’න්ති තීසුපි පකදසු පච්කචෙං 

කයොකජතබ්කබො. ‘‘ඉදං දුක්ඛන්ති කම, භික්ඛකව, පුබ්කබ අනනුස්සුකතසු ධම්කමසු 

චක්ඛුං උදපාදි, ඤාණං උදපාදී’’තිආදිනා (මහාව. 15; පටි. ම. 2.30) හි පාළි පවත්

තාති. ආොකරනාති ද්වාදසවිකධන ආොකරන. තම්පි ොමාවචරං විපස්සනාපච්

චකවක්ඛණඤාණභාවකතො. ‘‘ඤාණචක්ඛු සහඅරියමග්ගං විපස්සනාඤාණන්තිපි 

යුජ්ජතී’’ති වදන්ති. අග්ගමග්කගන පන සහ විපස්සනා පච්චකවක්ඛණඤාණන්ති 

යුත්තං විය දිස්සති. 

යථාවුත්කත මංසපිණ්කඩ සසම්භාකර චක්ඛුකවොහාකරො සන්තානවකසන 

පවත්තමාකන චතුසමුට්ඨානිෙරූපධම්කම උපාදාය පවත්කතොති ‘‘චතු…කප.… 

සම්භාරා’’ති වුත්තං. සණ්ඨානන්ති වණ්ණායතනකමවාති කතන කතන 

ආොකරන සන්නිවිට්කඨසු මහාභූකතසු තංතංසණ්ඨානවකසන වණ්ණායතනස්ස 

විඤ්ඤායමානත්තා වුත්තං, න වණ්ණායතනස්කසව සණ්ඨානපඤ්ඤත්තියා 
උපාදානත්තා. තථා හි අන්ධොකර ඵුසිත්වාපි සණ්ඨානං විඤඤ්ායතීති. තථා ච 

වක්ඛති ‘‘දීඝාදීනි ඵුසිත්වාපි සක්ො ජානිතු’’න්ති, (ධ. ස. අට්ට. 616) ‘‘දීඝාදිසන්

නිකවසං භූතසමුදායං නිස්සායා’’ති (ධ. ස. මූලටී. 616) ච. කතසං සම්භවසණ්

ඨානානං ආකපොධාතුවණ්ණායතකනහි අනත්ථන්තරභාකවපි කතහි විසුං වචනං 

තථාභූතානං සම්භවභූතානං සණ්ඨානභූතානඤ්ච. එකතන ආකපොධාතුවණ්
ණායතනානං වකසන වත්තමානඅවත්ථාවිකසකසො සම්භකවො සණ්ඨානඤ්චාති 

අයමත්කථො දස්සිකතො කහොති. තත්ථ සම්භකවො චතුසමුට්ඨානිකෙො කසොළසවස්
සොකල උප්පජ්ජති. තස්ස රාගවකසන ඨානා වචනං කහොතීති වදන්ති. 

අතථාභූතානං තකතො අඤ්ඤථාභූතානං. යථාවුත්කත සම්භාරවත්ථුසඞ්ඛාකත. විජ්

ජමානත්තාති භිය්කයොවුත්තිවකසන වුත්තං. තථා හි ඛීණාසවානං බ්රහ්මානඤ්ච 

සම්භකවො නත්ථීති. ආකපොධාතුවිකසසත්තා සම්භකවො ආකපොධාතුසම්බන්ධී 

ආකපොධාතුතන්නිස්සයනිස්සිකතොපි කහොතීති තස්ස චතුධාතුනිස්සිතතාය 

අවිකරොකධො වුත්කතො. 

උතුචිත්තාහාකරහි උපත්ථම්භියමානන්ති එත්ථ ‘‘ෙලාපන්තරගතා 

උතුආහාරා අධිප්කපතා’’ති වදන්ති. අකනෙෙලාපගතභාවං චක්ඛුස්ස දස්කසති 

යකතො උපද්දුතපටකල නිරාෙරකණපි චක්ඛු විජ්ජතීති. පටිඝට්ටනං 

විසයාභිමුඛභාකවො නිඝංසපච්චයත්තා. නිඝංකසො නිසස්යභාවාපත්ති. යකතො චක්

ඛාදිනිස්සිතා සඤ්ඤා ‘‘පටිඝසේො’’ති වුච්චති. 
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අකනෙත්තාති ඉදං අවචනස්ස ොරණං, න කහතුකිරියාය විඤ්
ඤායමානභාවස්ස. කසො පන අකපක්ඛාසිද්ධිකතො එව කවදිතබ්කබො. 

කහතුකිරියාකපක්ඛා හි ඵලකිරියාති. චක්ඛුං සඞ්ගණ්හාතීති චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස 

නිස්සයභාවානුපගමකනපි තංසභාවානතිවත්තනකතො තස්සා සමඤ්ඤාය තත්ථ 

නිරුළ්හභාවං දස්කසති. දස්සනපරිණායෙට්කඨො චක්ඛුස්ස ඉන්දට්කඨොකයවාති 

‘‘යථා හි ඉස්සකරො’’තිආදිනා ඉස්සකරොපමා වුත්තා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්
කච පරිණායන්තං චක්ඛු තංසහජාකත චක්ඛුසම්ඵස්සාදකයොපි තත්ථ පරිණායතීති 

වුච්චතීති ‘‘කත ධම්කම…කප.… පරිණායතී’’ති වුත්තං, න පන චක්ඛුසම්ඵස්
සාදීනං දස්සනකිච්චත්තා. අථ වා චක්ඛුසම්ඵස්සාදීනං ඉන්ද්රියපච්චයභාකවන 

උපොරෙං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං දස්සනකිච්කච පරිණායන්තං චක්ඛු තත්ථ චක්
ඛුසම්ඵස්සාදකයොපි තදනුවත්තකෙ පරිණායතීති අත්ථායං පරියාකයොති දස්කසන්

කතො ආහ ‘‘කත ධම්කම…කප.… ණායතී’’ති. අකනෙත්ථත්තා ධාතූනං චක්ෙතීති 

ඉමස්ස ‘‘පරිණායති පොකසතී’’ති ච අත්ථා වුත්තා. සණ්ඨානම්පි 

රූපායතනකමවාති ‘‘සමවිසමානි රූපානි චක්ෙතීති චක්ඛූ’’ති වුත්තං. තංද්

වාරිොනං ඵස්සාදීනං උපනිස්සයපච්චයභාකවො එව වළේජනත්කථො. 

599. තංද්වාරිො…කප.… උප්පත්ති වුත්තාති චක්ඛුවිඤ්ඤාකණ උප්පන්කන 

සම්පටිච්ෙනාදීනි බලවාරම්මකණ ජවනං එෙන්කතන උප්පජ්ජතීති ෙත්වා වුත්
තං. තථා කචව හි අන්තරා චක්ඛුවිඤ්ඤාකණ වා සම්පටිච්ෙකන වා සන්තීරකණ 

වා ඨත්වා නිවත්තිස්සතීති කනතං ඨානං විජ්ජතීති නිච්ඡිතං. කතන පච්චකයනාති 

තංපොකරන පච්චකයන. තංසදිසානන්ති ගරුං ෙත්වා අස්සාදනාදිප්පවත්
තිවිකසසරහිතතාය දස්සනසදිසානං මකනොධාතුසන්තීරණකවොට්ඨබ්බනානං. 
පඤ්චද්වාරිෙජවනානං අස්සාදනාදිකතො අඤ්ඤථා ගරුං ෙත්වා පවත්ති නත්ථි 

රූපධම්මවිසයත්තාති ‘‘අස්සාදනාභිනන්දනභූතානී’’ති එත්තෙකමව වුත්තං. 

මකනොද්වාරිෙජවනපිට්ඨිවට්ටොනම්පි හි පඤ්චද්වාරිෙජවනානං අස්
සාදනාභිනන්දනභාකවන රූපං ගරුං ෙත්වා පවත්ති නත්ථීති න සක්ො වත්තුන්

ති. රූපං ආරම්මණාධිපති අකුසලස්කසව කහොති. තථා හි පට්ඨාකන 

‘‘අබ්යාෙකතො ධම්කමො අකුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චකයන පච්චකයො. ආරම්

මණාධිපති චක්ඛුං ගරුං ෙත්වා අස්සාකදති අභිනන්දතී’’තිආදිනා (පට්ඨා. 

1.1.416) රූපධම්කමොපි ආරම්මණාධිපති විභත්කතො. ‘‘අබ්යාෙකතො ධම්කමො 

අබ්යාෙතස්ස ධම්මස්ස අබ්යාෙකතො ධම්කමො කුසලස්සා’’ති එත්ථ පන ඵලනිබ්

බානාකනව ආරම්මණාධිපතිභාකවන විභත්තානීති. ගණනාය ච ‘‘ආරම්

මණආරම්මණාධිපතිඋපනිස්සයපුකරජාතඅත්ථිඅවිගතන්ති එෙ’’න්ති (පට්ඨා. 

1.1.445) වුත්තං. යදි කුසලස්සපි සියා, ද්කවති වත්තබ්බං සියාති. තානීති යථාවුත්

තජවනානි පටිනිද්දිට්ඨානි. තංසම්පයුත්තානි චාති ජවනසම්පයුත්තානි. අේ

ොනි චක්ඛුසම්ඵස්සාදීනි. යදි රූපස්ස ආරම්මණපච්චයභාවමත්තං අධිප්කපතං, 

‘‘තං රූපාරම්මකණති එකතකනව සිජ්කඣය්යා’’ති එත්තෙකමව වකදය්ය. යස්මා 
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 133 

පටුන 

පන රූපං තංද්වාරිෙජවනානං පච්චයවිකසකසොපි කහොති, තස්මා තස්ස විකසසස්ස 

දීපනත්ථං ‘‘ආරබ්භා’’ති වචනං වුත්තං සියාති ආහ ‘‘ආරම්මණපච්චයකතො අේ

ෙපච්චයභාවස්සපි දීපෙ’’න්ති. 

600. කසොතවිඤ්ඤාණප්පවත්තියං සවනකිරියාකවොහාකරොති කසොතස්ස 

සවනකිරියාය ෙත්තුභාකවො කසොතවිඤ්ඤාණස්ස පච්චයභාකවනාති වුත්තං 

‘‘කසොතවිේොණස්ස නිසස්යභාකවන සුණාතී’’ති. ජීවිතනිමිත්තමාහාරරකසො 
ජීවිතං, තස්මිං නින්නතාය තං අව්හායතීති ජිව්හාති එවං සිද්කධන ජිව්හා-සද්කදන 

පොසියමානා රසාව්හායනසඞ්ඛාතා සායනකිරියා ලබ්භතීති ෙත්වා වුත්තං ‘‘ජිව්

හාසද්කදන විෙේායමානා කිරියාසායන’’න්ති. තථා ච වක්ඛති ‘‘ජීවිතමව්

හායතීති ජිව්හා’’ති (විභ. අට්ඨ. 154). ආකයොති උප්පත්තිකදකසො. පසාදොයස්ස 

ොයිොනං දුක්ඛසුඛානං නිස්සයභාවකතො ඉතකරසං උපනිස්සයභාවකතො ‘‘දුක්

ෙදුක්ෙවිපරිණාමදුක්ොනං ආකයො’’ති වුත්තං. බ්යාපිතායාති බ්යාපිභාකව, 

බ්යාපිභාකවන වා. ොයප්පසාදභාකවොති ොයප්පසාදසබ්භාකවො. අනුවිද්ධත්තාති 

අනුයුත්තභාවකතො, සංසට්ඨභාවකතොති අත්කථො. තස්මාති යස්මා යාවතා ඉමස්මිං 
ොකය උපාදින්නෙපවත්තං නාම අත්ථි, සබ්බත්ථ ොයායතනං ෙප්පාසපටකල 

ස්කනකහො වියාති වුත්තං, තස්මා. පණ්ඩරසභාවා පසාදා ආපාථගතං විසයං විඤ්
ඤාණුප්පත්තිකහතුභාකවන පොකසන්තා විය කහොන්තීති කතසං 

විසයාවභාසනකිච්චතා වුත්තා. සමානනිස්සයානන්ති එෙනිස්සයානං. අවිනිබ්

භුත්කතසු හි රූපරසාදීසු යංනිස්සයං රූපං, තංනිස්සකයො එව රසාදීති. අේෙමේ

ෙසභාවානුපගකමනාති ලක්ඛණසඞ්ෙරාභාවමාහ. 

යස්මා පච්චයන්තරසහිකතොකයව චක්ඛුප්පසාකදො රූපාභිහනනවකසන පවත්
තති, න පච්චයන්තරරහිකතො, තස්මා රූපාභිඝාකතො කහොතු වා මා වා කහොතු, 

එවංසභාකවො කසො රූපධම්කමොති දස්කසතුං ‘‘රූපාභිඝාතාරකහො’’ති වුත්තං යථා 

‘‘විපාොරහසභාවා කුසලාකුසලා’’ති. විසයවිසයීනං අඤ්ඤමඤ්ඤං 
අභිමුඛභාකවො අභිඝාකතො වියාති අභිඝාකතො, කසො රූකප චක්ඛුස්ස, චක්ඛුම්හි වා 

රූපස්ස කහොතීති වුත්තං ‘‘රූකප, රූපස්ස වා අභිඝාකතො’’ති. කතකනවාහ ‘‘යම්හි 

චක්ඛුම්හි අනිදස්සනම්හි සප්පටිඝම්හි රූපං සනිදස්සනං සප්පටිඝං පටිහඤ්ඤි 

වා’’ති (ධ. ස. 597), ‘‘චක්ඛු අනිදස්සනං සප්පටිඝං රූපම්හි සනිදස්සනම්හි සප්

පටිඝම්හි පටිහඤ්ඤි වා’’ති (ධ. ස. 598) ච ආදි. එත්ථ ච තංතංභවපත්ථනාවකසන 

චක්ඛාදීසු අවිගතරාගස්ස අත්තභාවනිප්ඵාදෙසාධාරණෙම්මවකසන පුරිමං චක්
ඛුලක්ඛණං වුත්තං, සුදූරසුඛුමාදිකභදස්සපි රූපස්ස ගහණසමත්ථකමව චක්ඛු 

කහොතූති එවං නිබ්බත්තිතආකවණිෙෙම්මවකසන දුතියං. එස නකයො කසකසසුපි. 

අථ වා සතිපි පඤච්න්නං පසාදභාවසාමඤ්කඤ සවිසයාවභාසනසඞ්ඛාතස්ස 

පසාදබ්යාපාරස්ස දස්සනවකසන පුරිමං වුත්තං, පසාදොරණස්ස සතිපි ෙම්
මභාවසාමඤ්කඤ අත්තකනො ොරණකභකදන කභදදස්සනවකසන දුතියං. 
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ොමතණ්හාති ොමභකව තණ්හා. තථා රූපතණ්හා දට්ඨබ්බා. තස්ස තස්ස 

භවස්ස මූලොරණභූතා තණ්හා තස්මිං තස්මිං භකව උප්පජ්

ජනාරහායතනවිසයාපි නාම කහොතීති ොමතණ්හාදීනං දට්

ඨුොමතාදිකවොහාරාරහතා වුත්තා. දට්ඨුොමතාති හි දට්ඨුමිච්ො රූපතණ්හාති 

අත්කථො. තථා කසසාසුපීති. එත්ථ ච දට්ඨුොමතාදීනං තංතංඅත්තභාවනිබ්බත්
තෙෙම්මායූහනක්ඛණකතො සති පුරිමනිබ්බත්තියං වත්තබ්බං නත්ථි. අසතිපි 

තස්ස මග්කගන අසමුග්ඝාතිතභාකවකනව ොරණන්ති දට්ඨබ්බං. යකතො මග්
කගන අසමුච්ඡින්නං ොරණලාකභ සති උප්පජ්ජිත්වා අත්තකනො ඵලස්ස 

ොරණභාවූපගමනකතො විජ්ජමානකමවාති උප්පන්නඅත්ථිතාපරියාකයහි වුච්චති 

‘‘අරියං අට්ඨඞ්ගිෙං මග්ගං භාකවන්කතො අරියං අට්ඨඞ්ගිෙං මග්ගං 
බහුලීෙකරොන්කතො උප්පන්නුප්පන්කන පාපකෙ අකුසකල ධම්කම අන්තරාකයව 

අන්තරධාකපති’’ (සං. නි. 5.157), ‘‘සන්තං වා අජ්ඣත්තං ොමච්ෙන්දං අත්ථි 

කම අජ්ඣත්තං ොමච්ෙන්කදොති පජානාතී’’ති (දී. නි. 2.382; ම. නි. 1.115) ච 

එවමාදීසු. 

එත්ථාහ – චක්ඛාදීනං ඉන්ද්රියානං කිං එෙෙම්මුනා උප්පත්ති, උදාහු 

නානාෙම්මුනාති? උභයථාපීති කපොරාණා. තත්ථ නානාෙම්මුනා තාව උප්පත්
තියං චක්ඛාදීනං විකසකස වත්තබ්බං නත්ථි ොරණස්ස භින්නත්තා. එෙෙම්
මුනා පන උප්පත්තියං කතසං ෙථං විකසකසොති? ොරණස්ස භින්නත්තාකයව. 

තංතංභවපත්ථනාභූතා හි තණ්හා තංතංභවපරියාපන්නායතනාභිලාසතාය සයං 

විචිත්තරූපා උපනිස්සයභාකවන තංතංභවනිබ්බත්තෙෙම්මස්ස විචිත්තකභදතං 

විදහති. යකතො තදාහිතවිකසසං තං තථාරූපසමත්ථතාකයොකගන අකනෙරූපාපන්

නං විය අකනෙං විසිට්ඨසභාවං ඵලං නිබ්බත්කතති. තථා ච වක්ඛති ‘‘ෙම්මකමව 

කනසං විකසසොරණ’’න්ති. න කචත්ථ සමත්ථතාභාවකතො අඤ්ඤං කවදිතබ්බං 
ොරණවිකසකසනාහිතවිකසසස්ස විසිට්ඨඵලනිප්ඵාදනකයොග්යතාභාවකතො. තථා 
හි සති එෙස්සපි ෙම්මස්ස අකනකින්ද්රියකහතුතාවිකසසකයොගං එෙම්පි ෙම්
මන්තිආදිනා යුත්තිකතො ආගමකතොපි පරකතො සයකමව වක්ඛති. තථා ච එෙස්
කසව කුසලචිත්තස්ස කසොළසාදිවිපාෙචිත්තනිබ්බත්තිකහතුභාකවො වුච්චති. 

කලොකෙපි එෙස්කසව සාලිබීජස්ස පරිපුණ්ණාපරිපුණ්ණතණ්ඩුලඵලනිබ්බත්
තිකහතුතා දිසස්ති. කිං වා එතාය යුත්තිචින්තාය, න චින්තිතබ්බකමකවතං. යකතො 
ෙම්මවිපාකෙො චක්ඛාදීනි ෙම්මවිපාකෙො ච සබ්බාොරකතො බුද්ධානංකයව ෙම්
මවිපාෙඤාණඵලයුත්තානං විසකයො, න අඤ්කඤසං අතක්ොවචරතාය. 

කතකනව ච භගවතා ‘‘ෙම්මවිපාකෙො අචින්කතය්කයො න චින්කතතබ්කබො, කයො 

චින්කතය්ය උම්මාදස්ස විඝාතස්ස භාගී අස්සා’’ති (අ. නි. 4.77) ආදීනවං දස්කසත්

වා පටික්ඛිත්තං. ආවිේෙනං පුග්ගලස්ස විේොණස්ස වා තංනින්නභාවප්පත්
තියා කහතුභාකවො. 
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සබ්කෙසන්ති පදස්ස පෙරණකතො පාරිකසසකතො වා ලබ්භමානං අත්

ථවිකසසං අජානන්කතො යථාරුතවකසකනව අත්ථං ගකහත්වා ‘‘කෙො එත්ථ 

විකසකසො’’තිආදිනා කචොකදති. ඉතකරො කතජාදීනං පච්කචෙං අධිෙභාකව විය ද්
වින්නං තිණ්ණං වා අධිෙභාකවපි යථාවුත්තාධිෙභාකවකනව එෙොදිවකසන 

ලබ්භමානාය ඔමත්තතායපි ොයප්පසාකදො න කහොතීති විඤ්ඤායමානත්තා 
පෙරණකතො පාරිකසසකතො වා චතුන්නම්පි භූතානං සමභාකවන ොකයො කහොතීති 

අයමත්කථො සිද්කධොති සබ්බ-සද්කදො ඉධ සමභාවදීපකෙොති දස්කසතුං ‘‘ඉදං 

පනා’’තිආදිමාහ. ඉමමත්ථං දීකපතීති ච යථාවුත්කතන ඤාකයන ‘‘සබ්කබස’’න්
ති වචනකතො අයමත්කථො ලබ්භති, න තස්ස වාචෙත්තාති දස්කසති. කතකනවාහ 

‘‘අනුවත්ත…කප.… වකසන වුත්තත්තා’’ති. එෙකදසාධිෙභාවනිවාරකණකනව 

හි එෙකදකසොමත්තතානිවාරණම්පි විඤ්ඤායතීති. එෙකදකසො අවයකවො. 
චතුධාතුසමුදායනිස්සයස්ස හි පසාදස්ස තකදෙධාතුඅධිෙතා අවයවාධිෙතා 
කහොතීති. 

‘‘පුරිමා කචත්ථ ද්කවපි වාදිකනො නිොයන්තරියා’’ති වදන්ති. 

ආකලොොදිසහොරීොරණසහිතානංකයව චක්ඛාදීනං රූපාදිඅවභාසනසමත්ථතා 
විවරස්ස ච කසොතවිඤ්ඤාණුපනිස්සයභාකවො ගුකණොති කතසං ලද්ධීති අධිප්

පාකයන ‘‘තංතංභූතගුකණහී’’තිආදි වුත්තං. කතජාදීනං විය විවරස්ස 

භූතභාවාභාවකතො ‘‘යථාකයොග’’න්ති වුත්තං. අථ වා රූපාදකයො විය විවරම්පි 

භූතගුකණොති පරාධිප්පායං දස්කසන්කතො ‘‘තංතංභූතගුකණහී’’ති ආහ. කතජස්ස 

පන ආකලොෙරූකපන, ආොසසඞ්ඛාතස්ස විවරස්ස සද්කදන, වායුස්ස ගන්කධන, 

උදෙස්ස රකසන, පථවියා කඵොට්ඨබ්කබනාති ඉමමත්ථං සන්ධාය ‘‘යථාකයොගං 

තංතංභූතගුකණහී’’ති වුත්තං සියා. රූපාදිග්ගහකණති රූපාදිවිසකය චක්ඛුවිඤ්

ඤාණාදිකෙ නිප්ඵාකදතබ්කබති අත්කථො. උපෙරිතබ්ෙකතොති 

සහොරීොරණභූකතහි යථාවුත්තභූතගුකණහි චක්ඛාදීනං සකිච්චෙරකණ 

උපෙරිතබ්බකතො. සභාකවන සුය්යමානස්සාති කෙනචි අනුච්චාරියමානස්කසව 

ලබ්භමානත්තා වුත්තං. ඝට්ටනං පන විනා වායුසද්කදොපි නත්ථීති. අථ වා වායුම්හි 

සද්කදො සභාකවන සුය්යතීති ආකප රකසො මධුකරොති ච තස්ස ලද්ධිකයවාති දට්ඨබ්

බං. දුතියවාදිස්සපි නිග්ගකහො කහොති තස්සපි කතජාදිගුණා රූපාදකයොති එවංලද්
ධිෙත්තා. 

රූපාදිවිකසසගුකණහීති රූපාදිවිකසසගුණයුත්කතහි. කතජ…කප.… වායූහීති 

සහාොකසහි කතජාදිපරමාණූහි. ෙප්පාසකතො විසදිසායාති ෙප්පාසපථවිකතො 

විකසසයුත්තාය තකතො අධිෙසාමත්ථියයුත්තායාති අධිප්පාකයො. තස්සාකයවාති 

ෙප්පාසපථවියාකයව. යස්මා සා විජ්ජමානානිපි අවිකසසභූතානි අත්ථීති ගකහතුං 
අසක්කුකණය්යභාකවන අභිභවිත්වා ඨිතා, තස්මා තස්සාකයව ගන්කධො 

අධිෙතකරො භකවය්යාති අත්කථො. අයඤ්ච සබ්කබො උත්තකරො ‘‘තස්ස තස්ස 
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භූතස්ස අධිෙතායා’’තිආදිනා අට්ඨෙථායං (ධ. ස. අට්ඨ. 600) වුත්තත්තා 

තථාගතානං වාදං සම්පටිච්ඡිත්වා වදන්තස්ස ෙණාදස්ස වකසන වුත්කතො. ‘‘අත්
තකනො පන මකතන ෙණාදෙපිලාදකයො කෙවලං පථවාදිද්රබ්යකමවාතිආදි ලද්
ධි. ෙණාදසාසනාය අධිමුත්තානං සාසකන අනවගාළ්හානං කෙසඤ්චි අයං 

වාකදො’’ති ච වදන්ති. එතස්සුභයස්සාති ආසවගන්ධකතො ෙප්පාසගන්කධො 
අධිකෙො සීතුදෙවණ්ණකතො උණ්කහොදෙවණ්කණො ච අධිකෙොති එතස්ස උභයස්
ස. කතජාදිඅධිකෙසු ච සම්භාකරසු රූපාදීනං විකසසස්ස අදස්සනකතො න 

රූපාදකයො කතජාදීනං විකසසගුකණොති සිද්ධන්ති ආහ ‘‘තදභා…කප.… ත්

තිතා’’ති. කතන න රූපං කතජස්ස විකසසගුකණො එෙන්තකතො කතජාදිකෙ සම්
භාකර විකසකසන අදස්සනකතො, කයො යස්ස විකසසගුකණො, න කසො තදධිකෙ සම්
භාකර එෙන්තකතො විකසකසන දිස්සති යථා පථවීඅධිකෙ සම්භාකර ආකපොධාතූති 

දස්කසති. එවං කසකසසුපි යථාකයොගං කයොකජතබ්බං. කෙො පන වාකදො 

නානාෙලාකපති සභාවකතො නානත්තාභාකවපි මූලොරණනානත්තවකසන අත්
ථි කෙොචි විකසකසො අසඞ්ඝාකතති දස්කසති, යකතො පරමරණාදිකිරියාසමත්ථතා 
කනසං කෙසඤ්චිකයව දිසස්තීති. 

එෙම්පීති පි-සද්කදන අකනෙස්මිං වත්තබ්බකමව නත්ථීති දස්කසති. පඤ්
චායතනිෙත්තභාකව පත්ථනා යා දට්ඨුොමතාදිභාකවන වුත්තා, තාය නිප්ඵන්

නං. එකතන ොරණවිකසකසන ඵලවිකසසමාහ. න හීතිආදිනා වුත්තකමවත්ථං 

සමත්ථයති. තන්ති ෙම්මං. විකසකසනාති අත්තකනො ොරකණන 

ආහිතාතිසකයන. කතකනව කසොතස්ස න කහොති පච්චකයො, තකතො අඤක්ඤකනව 

පන කහොතීති අධිප්පාකයො. කතන අකනෙසභාකවන ොරකණන ආහිතවිකසසං 

එෙම්පි ෙම්මං අකනෙසභාවං ඵලං නිප්ඵාකදතුං සමත්ථං කහොතීති දස්කසති. 

ඉදානි ෙම්මස්ස වුත්තප්පොරවිකසසාභාකව කදොසමාහ ‘‘ඉන්ද්රියන්තරාභාවප්

පත්තිකතො’’ති. තස්සත්කථො – ොරණවිකසසාභාකව ඵලවිකසසස්ස අසම්භවකතො 
යං විකසසයුත්තං ෙම්මං චක්ඛුස්ස ොරණං, තස්ස තකතො අඤඤ්විකසසාභාකව 

තදඤ්ඤින්ද්රියුප්පාදෙතාපි න සියාති කසොතින්ද්රියාදීනං තකතො අනුප්පත්ති එව 

සියා. එවමිතරත්ථාපි. විකසකසොති කචත්ථ ෙම්මස්ස තංතංඉන්ද්රියුප්පාදනසමත්
ථතා අධිප්කපතා, සා ච පුබ්කබ දස්සිතසභාකවොව. 

අකනොහි මහග්ගතකචතනාහි එොය වා පරිත්තකචතනාසහිතාය පටිසන්

ධික්ඛකණ ෙටත්තාරූපානං නිබ්බත්තීති න සක්ො විඤ්ඤාතුන්ති ‘‘සබ්

කෙසං…කප.… විේොයතී’’ති වුත්තං. ඉදානි තකමව අසක්කුකණය්යතං විත්

ථාරකතො දස්කසතුං ‘‘නානාකචතනායා’’තිආදි වුත්තං. තස්සායං සඞ්කඛපත්කථො 

– ‘‘පටිස…කප.… පච්චකයො’’ති එත්ථ යදි නානාෙම්මවකසන ඉන්ද්රියානං උප්
පත්ති අධිප්කපතා, එවං සති මහග්ගතෙම්කමන ච ොමාවචරෙම්කමන ච 

තංතංපටිසන්ධික්ඛකණ ෙටත්තාරූපං උප්පන්නං සියා, න කචතං යුත්තං ‘‘මහග්
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පටුන 

ගතකචතනා ෙම්මපච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 2.12.78) වුත්තත්තා. නාපි 

තංතංභවනියතරූපින්ද්රිකයහි විෙලින්ද්රියතා ගතිසම්පත්තියා 
ඔපපාතිෙකයොනියං පටිසන්ධික්ඛකණ යුත්තා. අථ මහග්ගතාහි එව 

නානාකචතනාහි නිබ්බත්තං, න කචො පටිසන්ධි අකනෙෙම්මනිබ්බත්තා කහොති. 

නිච්ඡිතඤ්කහතං සාකෙතපඤ්කහනාති. එවං එකෙන මහග්ගතෙම්මුනා චක්ඛුන්
ද්රියකසොතින්ද්රියහදයවත්ථූනං උප්පත්තිඤාපකෙන ඉමිනා වචකනන පරිත්
තෙම්මුනාපි එකෙන යථාරහං අකනකෙසං ඉන්ද්රියානං උප්පත්ති සිද්ධාවාති 

වුත්තං ‘‘සිද්ධකමකෙන ෙම්කමන අකනකින්ද්රියුප්පත්ති කහොතී’’ති. 

සම්පත්කතොකයව නාම සම්පත්තිකිච්චෙරණකතොති ඉමමත්ථං දස්කසතුං 

‘‘පටි…කප.… නෙකතො’’ති වුත්තං. අතිසුඛුමභාවකතො මංසචක්ඛුඅකගොචකරන 

රූපායතකනන සමන්නාගතසඞ්ඝාතවුත්තිතාය ච ‘‘වායු වියා’’ති වුත්තං. චිත්

තසමුට්ඨානං සද්දායතනං කසොතවිේොණස්ස ෙදාචිපි ආරම්මණපච්චකයො න 

සියා ධාතුපරම්පරාය ඝට්කටන්තස්ස උතුසමුට්ඨානත්තා. කතනාහ ‘‘න 

හි…කප.… පජ්ජතී’’ති. පට්ඨාකන (පට්ඨා. 1.1.2) ච ‘‘සද්දායතනං කසොතවිඤ්

ඤාණස්ස ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො’’ති අවිකසකසන වුත්තං. 

නනු චිකරන සුය්යන්තීති දූකර ඨිතානං ලහුෙං සවනං නත්ථි, කතසම්පි වා 

ලහුෙං සවකනන දූරාසන්නභාවානං විකසකසො න සියාති අධිප්පාකයො. න, 

දූ…කප.… කතොති න දූකර ඨිකතහි රජොදිසද්දා චිකරන කසොතවිඤ්ඤාකණන 

සුය්යන්ති, සකච සවනූපචාකර කසො සද්කදො දූකර ආසන්කන ච ඨිතානං යථාභූකත 

ආපාථගකත සද්කද මකනොවිඤ්ඤාණසඞ්ඛාතකතො ගහණවිකසසකතො චිකරන 

සුකතො සීඝං සුකතොති අභිමාකනොති අත්කථො. එතකමවත්ථං විත්ථාරකතො දස්කසන්

කතො ‘‘යථා හී’’තිආදිමාහ. නිච්ෙය…කප.… අභිමාකනො කහොති, කසොතවිඤ්

ඤාණප්පවත්ති පන උභයත්ථාපි සමානා, යස්මා කසො පන සද්කදො…කප.… 

ආගච්ෙතීති. යදි ධාතුපරම්පරාය සද්කදො නප්පවත්තති, ෙථං පටිකඝොසාදීනං උප්

පත්තීති ආහ ‘‘දූකර…කප.… පච්චකයො කහොතී’’ති. උප්පත්තිවකසන ආගතානීති 

එකතන රූපධම්මාපි යත්ථ උප්පජ්ජන්ති, තත්කථව භිජ්ජන්ති, න කදසන්තරං සඞ්

ෙමන්තීති දස්කසති. ඝට්ටනසභාවාකනවාති කතසං භූතානං සද්දසමුප්පත්

තිකහතුභාවමාහ. කසොතපකදසස්සාති කසොතකදසස්ස, කසොතකදකස ඨිතස්සාති අත්
කථො. 

චක්ඛුමකතො පුග්ගලස්ස අජ්ඣාසයවකසනාති චිත්රවිචිත්රරූපායතකන 

කයභුය්කයන සත්තානං චක්ඛුද්වාරිෙජවනස්ස අනුෙඩ්ඪනවකසන පවත්තිං සන්

ධාය වුත්තං. ෙණ්ණකූපච්ඡිද්කදකයව පවත්තනකතොති එකතන අධිට්ඨානකතො 
බහිද්ධා ඉන්ද්රියං පවත්තීති වාදං පටිකසකධති. අධිට්ඨානකදකස එව හි ඉන්ද්රියං 
වත්තති තත්ථ කිච්චාදිප්පකයොගදස්සනකතො. සතිපි පනස්ස බහිද්ධා වුත්තියං න 

විසයග්ගහකණ සමත්ථතා, අඤ්ඤථා අධිට්ඨානපිදහකනපි විසයග්ගහණං 



අභිධම්මපිටකෙ  ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො  රූපෙණ්ඩං 
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භකවය්යාති. ආරම්මණග්ගහණකහතුකතො චාති ෙණ්ණකූපච්ඡිද්කදකයව ඨත්වා 
ආරම්මණෙරණස්ස විඤ්ඤාණස්ස වා කහතුභාවකතො. 

තබ්කෙොහාකරනාති ගන්ධගන්ධග්ගහණස්ස සහචරිතාය ගන්කධොපි තථා වුත්

කතොති අධිප්පාකයො. ගන්කධො පච්චකයොති ගන්කධො සහොරීපච්චකයොති අත්කථො. 

කඛළාදිකෙො පච්චකයොති කයොකජතබ්බං. තථා පථවීති සහොරීපච්චයන්තරභූතා 
අජ්ඣත්තිෙබාහිරා පථවී ආරම්මණග්ගහකණ පච්චකයොති අත්කථො. 

ආධාරභූතාති කතකජොවාකයොධාතූනං ආධාරභූතා. නිස්සයභූතානන්ති නිස්

සයමහාභූතානං ආකපොකතකජොවාකයොධාතූනං. සබ්ෙදාති උප්පීළනොකල ච 

අනුප්පීළනොකල ච. තත්ථාති චතුරාසීතිපකභකද උපරිමොයසඞ්ඛාකත 

රූපසමූකහ. විනිබ්භුජ්ජිතුං අසක්කුකණය්යානන්ති ඉදං චක්ඛුදසෙං ඉදං 
ොයදසෙං ඉදං භාවදසෙන්ති එවං ෙලාපකතොපි විනිබ්භුජ්ජිතුං අසක්
කුකණය්යානං. 

616. දීඝාදීනං ඵුසිත්වා ජානිතබ්ෙකතොති ඉදං දීඝාදීනං න ොයවිඤ්
ඤාණකගොචරත්තා වුත්තං, දීඝාදිකවොහාරරූපාදීනං පන කඵොට්ඨබ්බං ඵුසිත්වා 
ොයවිඤ්ඤාණවීථියා පරකතො පවත්කතන මකනොවිඤ්ඤාකණනපි ජානිතබ්බත්

තා වුත්තං. දීඝාදිසන්නිකවසන්ති දීඝාදිසන්නිකවසවන්තං. එෙස්මං ඉතරස්ස 

අභාවාති ොයාතපානං ආකලොෙන්ධොරානඤ්ච අසහට්ඨායිතං ආහ. ෙථං පන 

ආකලොකෙො අන්ධොරං විධමතීති? ‘‘ආකලොෙප්පවත්තිසමානොලං අන්
ධොරසභාකවන පවත්තමානං වණ්ණායතනං භිජ්ජති. අන්ධොරස්ස නිසස්කයො 
හුත්වා පවත්තමානානි භූතානි ෙකමන තථාරූපස්ස වණ්ණායතනස්ස නිස්

සයභාවං ගච්ෙන්තී’’ති කෙචි. සහ අන්ධොකරන තන්නිස්සයභූතානං 
නිකරොධසමනන්තරං තංසන්තතියං තාදිකස පච්චයසන්නිපාකත ආකලොෙනිස්
සයභූතානං උප්පත්තීති කවදිතබ්බං. න හි නිස්සයමහාභූකතහි විනා ආකලොෙප්
පවත්ති අත්ථි, නාපි අන්ධොරසඞ්ඛාතං වණ්ණායතනකමව නිරුජ්ඣති තංනිස්
සකයහි පයුජ්ජමානෙඑෙෙලාපභූකතොපාදාරූපානං සකහව නිරුජ්ඣනකතො. 
පදීපසිඛාමණිරංසිකයො විය පථවීපාොරරුක්ඛාදීනි මුඤ්චිත්වාපි අන්ධොකරො 
පවත්තතීති වදන්ති. මන්දං පන පාොරාදිආධාරරහිතං න සුට්ඨු පඤ්ඤායති, 

බහලං ආධාරං නිස්සාය පවත්තතීති යුත්තන්ති ච වදන්ති. 

620. ‘‘අමනුස්සසද්කදො’’ති එත්ථ අ-ොකරො න මනුස්සතාමත්තනිවත්තිඅත්
කථො සදිසභාවදීපනතාය අනධිප්කපතත්තා, මනුස්සකතො පන අනඤ්ඤතානිවත්

තිඅත්කථොති දස්කසතුං ‘‘අමනුස්ස…කප.… ට්ඨාදකයොපී’’ති ආහ. තථා කිත්

කතතබ්කෙොති ‘‘වංසඵාලනසද්කදො’’තිආදිනා වත්ථුවකසන කිත්කතතබ්කබො. 

632. ෙම්මචිත්තාදිනාති ආදි-සද්කදන උතුආහාකර සඞ්ගණ්හාති. 

තංතදාොරානීති ඉත්ථිලිඞ්ගාදිආොරානි. ඉත්ථින්ද්රියං පටිච්ච සමුට්ඨහන්තීති 
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අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයානිපි ඉත්ථිලිඞ්ගාදීනි කයභුය්කයන ඉත්ථින්ද්රියසහිකත එව 

සන්තාකන සබ්භාවා ඉතරත්ථ ච අභාවා ඉන්ද්රියකහතුොනි වුත්තානි. අේ

ෙථාති ඉත්ථිලිඞ්ගාදිආොරකතො අඤඤ්ථා, ඉත්ථින්ද්රියාභාකව වා. ඉත්ථිග්

ගහණස්ස චාති ඉත්ථීති චිත්තප්පවත්තියා. කතසං රූපානන්ති ඉත්ථිලිඞ්
ගාදිආොරරූපානං. යදි ඉත්ථින්ද්රියං ඉත්ථිලිඞ්ගාදිආොරරූපානං 
සහොරීොරණං, අථ ෙසම්ා තස්ස ඉන්ද්රියාදිපච්චයභාකවො කතසං න වුත්
කතොති? කනව තං සහොරීොරණං, අථ කඛො කතසං තබ්භාවභාවිතාමත්කතන තං 

ොරණන්ති වුච්චතීති දස්කසතුං ආහ ‘‘යසම්ා පනා’’තිආදි. 

633. ලිඞ්ගං පරිවත්තමානං පුරිමලිඞ්ගාධාරජාතිඅනුරූපකමව හුත්වා පරිවත්

තතීති ෙත්වා වුත්තං ‘‘පටිසන්ධයං විය පවත්කතපී’’ති. යස්ස…කප.… කනොති 

ආදිවචනකතොති ආදි-සද්කදන ‘‘යස්ස වා පන පුරිසින්ද්රියං උප්පජ්ජති, තස්ස 

ඉත්ථින්ද්රියං උප්පජ්ජතීති කනො’’ති (යම. 3.ඉන්ද්රියයමෙ.188) සඞ්ගණ්හාති. 

635. ද්වාරභාකවන කුච්ඡිතානං ආසවධම්මානං පවත්තිට්ඨානතාය 

පසාදවිකසකස විය විඤ්ඤත්තිවිකසකසපි ොයකවොහාරප්පවත්ති දට්ඨබ්බා. විත්

ථම්භනසභාවතාය වාකයොධාතුයා ථම්භනං ‘‘වාකයොධාතුකිච්ච’’න්ති වුත්තං. කිච්
චම්පි හි ධම්මානං සභාකවොකයවාති. පථවීධාතුයා ආොකරො වචීවිඤ්ඤත්තීති වත්
තුං වට්ටතීති කයොජනා. 

636. විතක්ෙ…කප.… ගහිතාති යථාධිප්කපතත්ථාභිබ්යඤජ්ිොය වාචාය 

සමුට්ඨාපනාධිප්පායප්පවත්තිං සන්ධාය වුත්තං. තදා හි සා කතහි පරිග්ගහිතා 
නාම කහොතීති. එෙස්සපි අක්ඛරස්ස අකනකෙහි ජවකනහි නිබ්බත්කතතබ්බත්තා 
තථා නිබ්බත්තියමානතාය අසමත්ථසභාවත්තා න විඤඤ්ාතවිකසසා න භින්නා 

එවාති ආහ ‘‘සව…කප.… භින්නා’’ති. අබ්කෙොකිණ්කණති අන්තරන්තරා උප්පජ්

ජමාකනහි අසංසට්කඨ. ‘‘පච්ඡිමචිත්ත’’න්ති අවිකසකසන චුතිචිත්තං වුත්තන්ති 

අධිප්පාකයන ‘‘අේකෙසම්පි චුතිචිත්තං…කප.… ොයතී’’ති වුත්තං. 

අථ වා ‘‘කය ච රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බායිස්සන්ති, 

කතසං චවන්තානං කතසං වචීසඞ්ඛාකරො නිරුජ්ඣිස්සති, කනො ච කතසං ොයසඞ්

ඛාකරො නිරුජ්ඣිස්සතී’’ති (යම. 2.සඞ්ඛාරයමෙ.88) රූපාරූපභවූපපජ්ජනොනං 

ොමාවචරචුතිචිත්තස්සපි ොයසඞ්ඛාරාසමුට්ඨාපනවචකනන ඛීණාසකවහි අේ

කෙසම්පි…කප.… ොයතී’’ති වුත්තං. යස්මා ච – 

‘‘යස්ස ොයසඞ්ඛාකරො නිරුජ්ඣති, තස්ස වචීසඞ්ඛාකරො නිරුජ්ඣිස්

සතීති ආමන්තා’’ති (යම. 2.සඞ්ඛාරයමෙ.108), 
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‘‘යස්ස ොයසඞ්ඛාකරො නිරුජ්ඣති, තස්ස චිත්තසඞ්ඛාකරො නිරුජ්ඣිස්

සතීති ආමන්තා’’ති (යම. 2.සඞ්ඛාරයමෙ.108) ච, 

‘‘පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛකණ කතසං ොයසඞ්ඛාකරො ච න නිරුජ්

ඣති චිත්තසඞ්ඛාකරො ච න නිරුජ්ඣිස්සතී’’ති (යම. 2.සඞ්ඛාරයමෙ.113) 

– 

ආදිවචනකතො ච පච්ඡිමචිත්තස්ස පුරකතො කසොළසකමන චිත්කතන තකතො 
ඔරිකමන වා සද්ධිං අස්සාසපස්සාසා න උප්පජ්ජන්තීති සිද්ධං. යදි උප්පජ්

කජය්යුං, ‘‘පච්ඡිමචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛකණ කතසං ොයසඞ්ඛාකරො න නිරුජ්

ඣතී’’ති න වකදය්ය, වුත්තඤ්කචතං, තස්මා කහට්ඨිමකෙොටියා චුතිකතො 
පුරිකමන සත්තරසකමන උප්පන්නා අස්සාසපස්සාසා චුතියා කහට්ඨා දුතිකයන 

චිත්කතන සද්ධිං නිරුජ්ඣන්ති. කතන ‘‘යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා 

ොමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සතී’’ති චුතිචිත්තස්සානන්තරපච්
චයභූතස්සපි චිත්තස්ස ොයසඞ්ඛාරාසමුට්ඨාපනතා වුත්තා. 

අථ වා යස්ස චිත්තසස්ාති කයන චිත්කතන සබ්බපච්ඡිකමො ොයසඞ්ඛාකරො 
උප්පජ්ජති. තං චිත්තං වුත්තන්ති ගකහතබ්බං, න පච්ඡිමචිත්තස්ස අනන්තරපච්

චයභූතං. අනන්තරාති හි ොයසඞ්ඛාරුප්පාදනං අන්තරං විනා, යකතො පච්ො 
ොයසඞ්ඛාරුප්පාදකනන අනන්තරිතං හුත්වා පච්ඡිමචිත්තං උප්පජ්ජිස්සතීති අත්

කථො. ෙස්මා? ‘‘ඉතකරසං වචීසඞ්ඛාකරො ච නිරුජ්ඣිස්සති ොයසඞ්ඛාකරො ච 

නිරුජ්ඣිස්සතී’’ති (යම. 2.සඞ්ඛාරයමෙ.88) වුත්තත්තා. අඤ්ඤථාපච්ඡිමචිත්
තකතො පුරිමතතියචිත්තසමඞ්ගීනං ොයසඞ්ඛාකරො උප්පජ්ජතීති ආපජ්ජතීති. එවං 
සබ්කබසම්පි චුතිචිත්තස්ස රූපජනෙතාභාකව ආගමං දස්කසත්වා ඉදානි යුත්තිං 

දස්කසතුං ‘‘න හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ගබ්භගමනාදීති ආදි-සද්කදන උදෙනිමුග්
ගඅසඤ්ඤීභූතොලෙතචතුත්ථජ්ඣානසමාපන්නරූපාරූපභවසමඞ්
ගීනිකරොධසමාපන්නභාකව සඞ්ගණ්හාති. 

637. අකනකෙසං ෙලාපානං එෙකතො හුත්වා එෙඝනපිණ්ඩභාකවන පවත්
තනකතො ෙලාපන්තරභූතානං ෙලාපන්තරභූකතහි සම්ඵුට්ඨභාකවො වුත්කතො. 
යකතො කතසං දුවිඤ්කඤය්යනානත්තං, න පන අවිනිබ්භුත්තභාවකතො. 

තංතංභූතවිවිත්තතාති කතසං කතසං භූතානං විභත්තභාකවො ෙලාපන්තරභූකතහි 

විභත්තසභාවතා අසංකිණ්ණතාති අත්කථො. යස්මා පන යථාවුත්තා විවිත්තතා 

රූපානං ඔසානං කහොති, තස්මා ‘‘රූපපරියන්කතො’’ති වුත්තං. අථ වා 
තංතංභූතසුඤ්ඤතා. කයසඤ්හි පරිච්කෙකදො ආොකසො, කතසං පරියන්තතාය 

කතහි සුඤ්ඤභාකවොති ලක්ඛිතබ්කබො. තකතොකයව ච කසො භූතන්තකරහි විය කතහි 

අසම්ඵුට්කඨොති වුච්චතීති. අේෙථාති පරිච්ඡින්දිතබ්කබහි අසම්ඵුට්ඨභාවාභාකව. 
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638. තංතංවිොරාධෙරූකපහීති එත්ථ ෙථං චම්මසුවණ්කණසු මුදුතාෙම්මඤ්
ඤතා ලබ්භන්ති, නනු ලහුතාදිවිොරා එෙන්තකතො ඉන්ද්රියබද්ධරූකප එව 

පවත්තනකතො අනින්ද්රියබද්කධ න ලබ්භන්තීති? සච්චකමතං, ඉධ පන 

තංසදිකසසු තබ්කබොහාරවකසන වුත්තං. තථා හි තූලපිචුආදීසු ගරුභාවාදිකහතූනං 
භූතානං අධිෙභාවාභාවකතො ලහුආදිකවොහාකරො. නිද්දිසිතබ්බධම්මනිස්සයරූකප 

එව වා සන්ධාය ‘‘තංතංවිොරාධෙරූකපහී’’ති වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. සබ්කෙ සබ්

කෙසං පච්චයා ලහුතාදීනං අඤ්ඤමඤ්ඤාවිජහනකතොති අධිප්පාකයො. 

641. ආචයසද්කදකනවාති නිද්කදකස වුත්තආචයසද්කදකනව. කයො 
ආයතනානං ආදිචයත්තා ආචකයො පුනප්පුනං නිබ්බත්තමානානං, කසොව රූපස්ස 

උපරිචයත්තා උපචකයොති අධිප්කපතං අත්ථං පාළියං කයොකජත්වා දස්කසතුං 

‘‘පාළියං පනා’’තිආදි වුත්තං. උප-සද්කදො පඨමත්කථො ‘‘දානං, භික්ඛකව, පණ්

ඩිතුපඤ්ඤත්ත’’න්තිආදීසු (අ. නි. 3.45) විය. උපරිඅත්කථොච ‘‘සම්මට්කඨ උපසිත්

කත ච, කත නිසීදිංසු මණ්ඩකප’’තිආදීසු විය. අේෙථාති උප-සද්දස්ස උපරිඅත්
ථස්කසව ගහකණ. 

643. ඵලවිපච්චනපෙතියාති ඵලවිපච්චනසභාකවන. ඵලකමව වා පෙතීති 

ආයුසංහානාදිනා ඵලසභාකවන ජරානිද්කදකසොති අත්කථො. තථා හි 

‘‘ඵලූපචාකරන වුත්තා’’ති වුත්තං. සුපරිණතරූපපරිපාෙොකල හානිදසොදීසු. 

645. ෙත්තබ්ෙසභාවකතොති මූලඵලාදීනං ඉධාධිප්කපතආහාරවත්ථූනං 
මුකඛන අසනාදිෙත්තබ්බසභාවකතො. විසභූකත සඞ්ඝාකත ඔජා මන්දා කහොතීති 

සවිසත්තාභාවකතො සුඛුමතා වුත්තා. අඞ්ගමඞ්ගානුසාරිකනො රසස්ස සාකරොති 

රසහරණීධමනිජාලානුසාකරන සරීරාවයකව අනුප්පවිට්ඨස්ස ආහාරරසස්ස අබ්
භන්තරාහාරපච්චකයො ස්කනකහො, කයො කලොකෙ රසධාතූති වුච්චති. 

උපාදාභාජනීයෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කනොඋපාදාභාජනීයෙථාවණ්ණනා 

646. ‘‘එෙං මහාභූතං පටිච්ච තකයො මහාභූතා තකයො මහාභූකත පටිච්ච එෙං 

මහාභූත’’න්තිආදිවචනකතො (පට්ඨා. 1.1.53) එෙං මහාභූතං අවකසසමහාභූකත 

නිස්සයති, කතහි උපාදාරූකපන ච නිස්සීයතීති ආහ ‘‘නිස්සයති ච නිස්සීයති 

චා’’ති. 

647. මහාභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤාවිජහනකතො එෙස්මිම්පි ෙලාකප අකනෙං 
කඵොට්ඨබ්බං අත්ථීති කඵොට්ඨබ්බසභාකවසුකයව අකනකෙසුපි ආරම්මකණසු 

ආපාථගකතසු ආකභොගාදිවකසන එෙංකයව විඤ්ඤාණුප්පත්තිකහතු කහොතීති 

අයං විචාකරො දස්සිකතො. ඉතකරසුපි පන යථාකයොගං දස්කසතබ්කබො. තත්ථ 
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රසාරම්මණං තාව ඉන්ද්රියනිස්සයං අල්ලීයිත්වා විඤ්ඤාණුප්පත්
තිකහතුභාවකතො සතිපි අකනකෙසං රසානං ආපාථගමකන එෙස්මිං ඛකණ එෙප්
පොරංකයව යථාවුත්තනකයන ජිව්හාවිඤ්ඤාණුප්පත්තිකහතු කහොති, තථා ගන්
ධාරම්මණං. රූපසද්දාරම්මණානි පන ඉන්ද්රියනිස්සයං අසම්පත්වාව විඤ්
ඤාණුප්පත්තිකහතුභාවකතො කයොග්යකදකස අවට්ඨිතානි යත්තොනි සහොරීපච්
චයන්තරගතං උපොරං ලභන්ති, තත්තොනි එෙස්මිං ඛකණ එෙජ්ඣං ආරම්
මණං න කහොන්තීති න වත්තබ්බානි. තථා හි සද්කදො නිග්කඝොසාදිකෙො 
අකනෙෙලාපගකතො තථා වණ්කණොපි සිවිකුබ්බහනනියාකමන එෙජ්ඣං ආරම්
මණං කහොතීති. එත්ථාපි ච ආභුජිතවකසන ආරම්මණාධිමත්තතාවකසන 

අකනෙෙලාපසන්නිපාකතපි ෙත්ථචි විඤඤ්ාණුප්පත්ති කහොතිකයව. 

පසාදාධමත්තතා පිත්තාදිවිබන්ධාභාකවන පසාදස්ස තික්ඛතා. ෙථං පන චිත්තස්

සාති චිත්තසාමඤ්ඤකතො එෙත්තනයවකසන පුච්ෙති. 

651. තාදිසායාති යා පචුරජනස්ස අත්ථීතිපි න ගහිතා. සන්තී සමානා. එවන්ති 

යථාසසම්භාරුදෙං සසම්භාරපථවියා ආබන්ධෙං, එවං පරමත්ථුදෙං පරමත්

ථපථවියාති දස්කසති. තදනුරූපපච්චකයහීති අත්තකනො ආබන්ධනානුගුකණහි 

ආබන්ධියමාකනහි සන්ධාරණාදිකිච්කචහි පුරිකමහි ච පථවීආදීහි. අඵුසිත්වා 

පතිට්ඨා කහොති, අඵුසිත්වා ආෙන්ධතීති ඉමිනා ඵුසිතබ්බඵුසනෙභාකවො 
ආකපොධාතුයං නත්ථීති කඵොට්ඨබ්බවකසන උභයධම්මතං ආහ. අඤ්ඤමඤ්ඤං 

නිස්සයතා අෙේමේෙනිස්සයතා. අථ වා අඤ්ඤමඤ්ඤතා ච නිස්සයතා ච 

අේෙමේෙනිස්සයතා. යදි කඵොට්ඨබ්බාකඵොට්ඨබ්බධාතූනං කඵොට්ඨබ්
බභාකවන විනා අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයතා, පථවීආදීනං ෙක්ඛළාදිසභාකවො එව 

කඵොට්ඨබ්බභාකවොති තබ්බිරකහන ෙථං කතසං ආකපොධාතුයා නිස්සයාදිභාකවොති 

ආහ ‘‘අවිනිබ්කභොගවුත්තීසූ’’තිආදි. අේෙමේෙපච්චයභූකතසූති එකතන 

උපාදාරූපං නිවත්කතති. අථ වා පුබ්කබ අට්ඨෙථාධිප්පාකය ඨත්වා කඵොට්ඨබ්
බාකඵොට්ඨබ්බධාතූනං විසිට්ඨං අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයතං වත්වා ඉදානි අත්තකනො 

අධිප්පාකය ඨත්වා අවිකසකසන තං දස්කසන්කතො ආහ ‘‘අවිනිබ්කභොගවුත්

තීසූ’’තිආදි. තංකයව අවිසිට්ඨං අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයතං දළ්හං ෙත්වා දස්කසන්

කතො ‘‘නාපි සහජාකතසූ’’තිආදිමාහ. තත්ථ අඵුසනං තාව එෙෙලාපගතත්තා න 

විචාකරතබ්බං, ඵුසනං පන ෙථන්ති? එෙෙලාපගතත්තා එව. විසුං සිද්ධානංකයව 

හි විසයමහාභූතානං ොයප්පසාදනිස්සයභූකතසු ඵුසනං දිස්සති. 

ඣායතීති පරිපච්චති. න උණ්හා හුත්වාති එතස්ස උණ්හසභාවා හුත්වාති 

අයමත්කථොති ෙත්වා ‘‘කතකජොසභාවතංකයව පටික්ඛිපතී’’ති වුත්තං. උණ්

හපටිපක්ඛත්තා සීතස්ස උණ්හතාය පටික්කඛකප සීතතාසඞ්ො සියාති ආහ ‘‘න 

සීතත්තං අනුජානාතී’’ති. කතකජොසභාගතංකයව වා සීතතායපි දස්කසතුං ‘‘න 

සීතත්තං අනුජානාතී’’ති වුත්තං. කතකනවාහ ‘‘කතකජො එව හි සීත’’න්ති. මන්කද 
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 143 

පටුන 

හි උණ්හභාකව සීතබුද්ධීති කතකජො එව හි සීතං. ෙථං පකනතං විඤ්ඤායතීති? 

සීතබුද්ධියා අවවත්ථිතභාවකතො පාරාපාරං විය. තථා හි ආතකප ඨත්වා ොයං 
පවිට්ඨානං සීතබුද්ධි කහොති, තත්කථව පථවීගබ්භකතො නිග්ගතානං උණ්හබුද්
ධීති. යදි කතකජොකයව සීතං, උණ්හභාකවන සද්ධිං සීතභාකවොපි එෙස්මිං ෙලාකප 

උපලබ්කභය්යාති ආහ ‘‘සීතුණ්හානේචා’’තිආදි. උණ්හසීතෙලාකපසු සීතුණ්

හානං අප්පවත්ති. ද්වින්නං…කප.… යුජ්ජති, න ආකපොධාතුවාකයොධාතූනං 
සීතභාකවති අධිප්පාකයො. ආකපොධාතුයා හි වාකයොධාතුයා සීතභාකව උණ්
හභාකවන සද්ධිං එෙස්මිං ෙලාකප සීතභාකවො ලබ්කභය්ය, න පන ලබ්භති. න 

කචත්ථ ආකපොධාතුඅධිකෙ වාකයොධාතුඅධිකෙ වා ෙලාකප සීතභාකවොති සක්ො 
විඤ්ඤාතුං තාදිකසපි ෙත්ථචි ෙලාකප අලබ්භමානත්තා සීතභාවස්සාති. 

ඛරතාදිසභාවාධිෙස්ස භූතසඞ්ඝාතස්ස දවතාදිසභාවාධිෙතාපත්ති භාවේෙථත්

තං. තං පන යථා කහොති, තං දස්කසතුං ‘‘පච්ච…කප.… ප්පත්තී’’ති ආහ. 

652. එෙන්තනචිත්තසමුට්ඨානාදීති ආදි-සද්කදන එෙන්තඅනුපාදින්

නුපාදානියාදිං සඞ්ගණ්හාති. පුරිමානම්පීති ‘‘යං වා පනඤ්ඤම්පී’’ති එතස්මා 
වචනකතො පුරිමානං අනුපාදින්නානං සද්දායතනොයවිඤ්ඤත්තිආදීනං නචිත්

තසමුට්ඨානානඤ්ච චක්ඛායතනකසොතායතනාදීනං. නෙම්මස්සෙතත්

තාභාවාදිෙන්ති නෙම්මස්සෙතත්තාභාවං නචිත්තසමුට්ඨානභාවන්ති 

එවමාදිෙං. එෙන්තාෙම්මජාදීසූති ආදි-සද්කදන එෙන්තාචිත්තජං ගය්හති. තා 

ජරතාඅනිච්චතා. අකනෙන්කතසු න ගහිතාති එෙන්තකතො අෙම්මකජසු සද්
දායතනාදීසු අචිත්තකජසු ච චක්ඛායතනාදීසු ගකහත්වා චතුසමුට්ඨානිෙත්තා 
අකනෙන්කතසු රූපායතනාදීසු න ගහිතාති අත්කථො. 

666. අනිප්ඵන්නත්තාති අඤ්ඤං අනකපක්ඛිත්වා සභාවකතො අසිද්ධත්තං. 

තස්සාති විඤ්ඤත්තිද්වයස්ස. 

කනොඋපාදාභාජනීයෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

දුෙනිද්කදසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

චතුක්ෙනිද්කදසවණ්ණනා 

966. ‘‘සබ්බං රූපං මනසා විඤඤ්ාත’’න්ති වචනකතො යදි විඤ්ඤාතකතො අඤ්

ඤං දිට්ඨාදි න කහොතීති ‘‘ෙතමං තං රූපං දිට්ඨ’’න්තිආදිනා පුච්ො න ෙතා, එවං 

සන්කත චතුක්ෙභාකවො ෙථන්ති අනුකයොගං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘දස්සනාදිග්

ගහණවිකසසකතො’’ති. දස්සනං සවනං මිනිත්වා ජානනං විජානනඤ්චාති එතස්

මා දස්සනාදිග්ගහණවිකසසකතො. එකතන ගාහෙකභකදන ගකහතබ්බකභකදොති 
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දස්කසති. ඉදානි සමුකඛනපි ගකහතබ්බකභකදො ලබ්භතීති දස්කසතුං ‘‘දිට්

ඨා…කප.… භාවකතො’’ති වුත්තං. 

පඤච්ෙනිද්කදසවණ්ණනා 

969. තදිදං නයෙරණං ෙබ්බිධාදීසු තීසු සඞ්ගකහසු කයොජිතං. 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා 

975. එෙන්තකතො නීවරණත්තා මිද්ධස්ස ‘‘නත්ථි නීවරණා’’ති වචකනන 

ගහණන්ති දස්කසතුං ‘‘මද්ධස්සපි නීවරණස්සා’’ති වුත්තං. න ච රූපං පහාතබ්ෙං 
නිප්පරියායප්පහානස්ස ඉධ අධිප්කපතත්තා. එත්ථ කෙචි 

‘‘නාමොයරූපොයකගලඤ්ඤසභාවකතො දුවිධං මිද්ධං. තත්ථ පුරිමං 

‘නීවරණා’ති වචකනන වුත්තං, ඉතරං රූපසභාව’’න්ති වදන්ති. තත්ථ යං තං 

අරූපකතො අඤඤ්ං මිද්ධං පරිෙප්පිතං, තම්පි නීවරණං මිද්ධසභාවකතො ඉතරං මිද්
ධං වියාති පරිෙප්පිතමිද්ධස්සපි න සක්ො නීවරණභාවං නිවත්කතතුන්ති කතසං 

වචනස්ස නීවරණප්පහානවචකනන විකරොධං දස්කසන්කතො ‘‘න ච රූපොය’’න්
තිආදිමාහ. අථ වා ඛීණාසවානං කසොප්පනසභාවකතො කසොප්පස්ස ච මිද්

ධකහතුෙත්තා අත්ථි මිද්ධරූපන්ති වාදං සන්ධාය උත්තරමාහ ‘‘න ච 

රූපොයකගලේෙ’’න්තිආදිනා. තත්ථ මිද්ධකමව කසොප්පකහතූති නායං 

අවධාරණා ඉච්ඡිතා, කසොප්පකහතු එව මිද්ධන්ති පන ඉච්ඡිතාති මිද්ධකතො අඤ්
කඤොපි කසොප්පකහතු අත්ථි, කෙො පන කසො? රූපොයකගලඤ්ඤං. න ච 

රූප…කප.… වචනකතොති කයොජනා දට්ඨබ්බා. 

වචීකඝොසාදීති ආදි-සද්කදන හුංොරාදිසද්කදො සඞ්ගය්හති. අඞ්ගුලිකඵොටාදිසද්

කදො උතුසමුට්ඨාකනොකයව, චිත්තපච්චකයො පන කහොති. රූපභාවමත්තානීති 

ජරාමරණසභාවානං රූපානං තංධම්මමත්තානි, තකතො එව න ජාතිආදිධම්මවන්

තානීති ආහ ‘‘න සයං සභාවවන්තානී’’ති. යථා ජරා අනිච්චතා ච රූපභාවමත්තං, 

එවං ජාතිපීති ජාතියා රූපභාවමත්තතාය උපසංහරණත්කථො තථා-සද්කදො. 

කතසං රූපධම්මානං. සඞ්ඛාතාදි-සද්කදො විය අභිනිබ්ෙත්තිත-සද්කදොපි වත්

තමානොලිකෙොපි කහොතීති ‘‘අභිනිබ්ෙත්තියමානධම්මක්ෙණසම්’’න්ති වුත්තං. 

එවමපීති යදිපි ජිරණභිජ්ජනභාවා ජිරණාදිසභාවානං ධම්මානං ජනෙපච්චයකිච්
චානුභාවක්ඛකණ අභාවකතො තප්පච්චයභාවකවොහාරං අභිනිබ්බත්තිකවොහාරඤ්ච 

න ලභන්ති, එවමපි කතසං උපාදින්නතා වත්තබ්බාති සම්බන්කධො. ‘‘ජරාමරණං 

පටිච්චසමුප්පන්න’’න්ති වචනකතො තස්ස පරියායතං විවරති ‘‘කතසං උප්පාකද 

සතී’’තිආදිනා. 
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යදි එවන්ති යදි නිස්සයපටිබද්ධවුත්තිො ජාතිආදකයො, එවං සති. 

‘‘මහාභූතානං උපාදායරූප’’න්ති වචනකතො භූතනිස්සිකතසු කෙවකලො 
උපාදායකවොහාකරොති උපාදාකය නිස්සිතාපි අපකරන උපාදාය-සද්කදන 

විකසකසත්වා වත්තබ්බාති අධිප්පාකයන ‘‘උපාදායුපාදායභාකවො ආපජ්ජතී’’ති 

ආහ. ොරණොරකණපි ොරකණ විය කවොහාකරො කහොති ‘‘කචොකරහි ගාකමො දඩ්

කඪො’’ති යථාති දස්කසන්කතො ‘‘භූත…කප.… ත්තනකතො’’ති ආහ. ඉදානි පරම්
පරා විනා නිප්පරියායකතො උප්පාදාදීනං භූතපටිබද්ධභාවං සහ නිදස්සකනන දස්

කසතුං ‘‘අපි චා’’තිආදිමකවොච. විොරපරිච්කෙදාපි උපාදායරූපවිොරාදිභාකව 

භූතපටිබද්ධභාවාවිනිවත්තිකතො එෙස්මිං ෙලාකප එකෙොව විොරාදකයොති 

ජීවිතින්ද්රියං විය ෙලාපානුපාලෙං ෙලාපවිොරාදිභාවකතො ච 

‘‘උපාදායරූපානි’’ඉච්කචව වුච්චන්තීති ආහ ‘‘එවං විො…කප.… කයොකජතබ්

ොනී’’ති. 

අසඞ්ෙතභාවනිවාරණත්ථං පරිනිප්ඵන්නතා වුත්තාති ඉදං අපරිනිප්ඵන්
නසභාවවකතො අනුපලබ්භමානතාය සසවිසාණං විය කෙනචි න සඞ්ඛතන්ති 

අසඞ්ඛතං නාම සියාති ඉමිස්සා ආසඞ්ොය නිවත්තනවකසන වුත්තං. අථ වා 
රූපවිොරාදිභාවකතො රූපභාකවො විය රූකප සති සන්ති, අසති න සන්තීති සිද්ධාය 

පටිච්චසමුප්පන්නතාය සාධිතා පරිනිප්ඵන්නතා කතසං සඞ්ඛතභාවං සාකධන්තී 

අසඞ්ඛතභාවං නිවාරණත්ථං ජායතීති වුත්තං ‘‘අසඞ්ෙතභාවනිවාරණත්ථං 

පරිනිප්ඵන්නතා වුත්තා’’ති. 

පකිණ්ණෙෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

රූපෙණ්ඩවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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 146 

පටුන 

 3. නික්කෙපෙණ්ඩං 

තිෙනික්කඛපෙථාවණ්ණනා 

985. යථාවුත්තඵස්සපඤ්චමොදිරාසිකිච්චරහිතත්තා කෙචි ධම්කම විසුං 
ඨකපත්වා කසොවචස්සතාදිඅවුත්තවිකසසසඞ්ගණ්හනත්ථඤ්ච, කවකනය්යජ්

ඣාසයවකසන වා ෙන්දාදකයො ‘‘කයවාපනා’’ති වුත්තාති කයවාපනොනං පදුද්
ධාකරන නිද්කදසානරහතාය ොරණං වුත්තන්ති හදයවත්ථුස්ස තථා නිද්

කදසානරහතාය ොරණං වදන්කතො ‘‘සුඛුමුපා…කප.… හිතස්සා’’ති ආහ. 

සුඛුමභාකවපි ඉන්ද්රියාදිසභාවානි උපාදායරූපානි ආධිපච්චාදිවකසන පාෙටානි 

කහොන්ති, න අතංසභාවං සුඛුමුපාදායරූපන්ති හදයවත්ථුස්ස පදුද්ධාකරන 

කුසලත්තිෙපදභාජකන නිද්කදසානරහතා වුත්තා. සුඛුමභාවකතොකයව හි තං 

මහාපෙරකණපි ‘‘යං රූපං නිස්සාය මකනොධාතු ච මකනොවිඤ්ඤාණධාතු ච වත්

තන්තී’’ති (පට්ඨා. 1.1.8) නිසස්ිතධම්මමුකඛන දස්සිතන්ති. කවකනය්යජ්
ඣාසයවකසන වා හදයවත්ථු පදුද්ධාකරන න දස්සිතන්ති දට්ඨබ්බං. කයන පන 

අධිප්පාකයන රූපෙණ්කඩ හදයවත්ථු දුවිකධන රූපසඞ්ගහාදීසු න වුත්තං, කසො 

රූපෙණ්ඩවණ්ණනාය විභාවිකතො එවාති. නික්ඛිපිත්වාති පදස්ස පක්ඛිපිත්වාති 

අත්කථොති අධිප්පාකයන ‘‘විත්ථාරකදසනං අන්කතොගධං ෙත්වා’’ති වුත්තං. 
මූලාදිවකසන හි කදසිතා කුසලාදිධම්මා තංතංචිත්තුප්පාදාදිවකසනපි කදසිතා එව 

නාම කහොන්ති තංසභාවානතිවත්තනකතොති. 

මූලවකසනාති සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනවකසන. එතානි කහතුපදාදීනි හිකනොති 

ඵලං එතස්මා පවත්තතීති කහතු, පටිච්ච එතස්මා එතීති පච්චකයො, ජකනතීති 

ජනකෙො, නිබ්බත්කතතීති නිබ්ෙත්තකෙොති කසසානං වචනත්කථො. ‘‘මූලට්ඨස්

ස…කප.… වුත්ත’’න්ති ෙස්මා වුත්තං, නනු ‘‘පීළනට්කඨො’’තිආදීසු විය 

මූලභාකවො මූලට්කඨො, තීණි කුසලමූලානීති අයඤ්ච මූලකතො නික්කඛකපොති? න, 

මූලස්ස අත්කථො මූලට්කඨො, කසො එව මූලට්කඨොති සුප්පතිට්ඨිතභාවසාධනට්කඨන 

මූලසභාවානං අකලොභාදිධම්මානං කුසලධම්කමසු කිච්චවිකසසස්ස අධිප්කපතත්

තා. කතකනවාහ ‘‘අත්කථොති ධම්මකිච්ච’’න්ති. අථ වා අත්ථවකසනාති ‘‘තීණි 

කුසලමූලානී’’ති වුත්තානං කතසං මූලානං සභාවසඞ්ඛාතඅත්ථවකසන, න 

ගාථාය වුත්තඅත්ථවකසන. යස්මා පන කසො මූලට්කඨොකයව ච කහොති, තස්මා වුත්

තං ‘‘අකලොභාදීන’’න්තිආදි. අකලොභාදකයො විය කවදනාක්ඛන්ධාදකයොපි 

අධිෙතත්තා තං-සද්කදන පටිනිද්දිසිතබ්බාති වුත්තං ‘‘කත කුසලමූලා තංසම්

පයුත්තා’’ති. කතහි අකලොභාදීහීති එත්ථ ආදි-සද්කදන වා කවදනාක්ඛන්ධාදකයොපි 

සඞ්ගහිතාති දස්කසතුං ‘‘කත කුසලමූලා තංසම්පයුත්තා’’ති වුත්තං. 
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‘‘ෙතකම ධම්මා කුසලා’’ති පුච්ඡිත්වා ඵස්සාදිකභදකතො චත්තාකරො ඛන්කධ 

දස්කසත්වා ‘‘ඉකම ධම්මා කුසලා’’ති (ධ. ස. 1) වුත්තතා ඛන්ධා ච කුසලන්ති වුත්

තං ‘‘ෙන්කධහි සභාවකතො කුසකල පරියාදියතී’’ති. කවදනාක්ෙන්කධො වාති 

කුසලං…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධො වාති. අෙේස්ස අත්තකනො ඵලස්ස. 

මූකලහි කුසලානං අනවජ්ජතාය කහතුං දස්කසතීති ඉදං න මූලානං කුසලස්ස 

අනවජ්ජභාවසාධෙත්තා වුත්තං, අථ කඛො තස්ස අනවජ්ජතාය සුප්පතිට්
ඨිතභාවසාධෙත්තා. යදි හි මූකලහි ෙකතො කුසලානං අනවජ්ජභාකවො භකවය්ය, 

තංසමුට්ඨානරූපස්සපි කසො භකවය්ය, මූලානං වා කතසං පච්චයභාකවො න සියා, 

කහොති ච කසො. වුත්තඤ්කහතං ‘‘කහතූ කහතු…කප.… පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 
1.1.1.). කිඤ්ච භිය්කයො කුසලානං විය අකුසලාබ්යාෙතානම්පි තබ්භාකවො 
මූලපටිබද්කධො භකවය්ය, තථා සති අකහතුොනං අකුසලාබ්යාෙතානං තබ්
භාකවො න සියා, තස්මා කුසලාදීනං කයොනිකසොමනසිොරාදිපටිබද්කධො 
කුසලාදිභාකවො, න මූලපටිබද්කධො, මූලානි පන කුසලාදීනං සුප්පතිට්
ඨිතභාවසාධනානීති කවදිතබ්බං. සකහතුො හි ධම්මා විරුළ්හමූලා විය පාදපා සුප්

පතිට්ඨිතා ථිරා කහොන්ති, න තථා අකහතුොති. තංසම්පකයොගෙතං අනවජ්

ජසභාවන්ති ඉදම්පි න අනවජ්ජසභාවස්ස තංසම්පකයොකගන නිප්ඵාදිතත්තා වුත්
තං, අනවජ්ජසභාවං පන විකසකසත්වා දස්කසතුං වුත්තං. අකලොභාදිසම්
පකයොගකතො හි කුසලාදීනං ඛන්ධානං අනවජ්ජභාකවො සුප්පතිට්ඨිකතො ජායති, න 

අකහතුොබ්යාෙතානං විය න සුප්පතිට්ඨිකතොති. යදි එවං න කතසං ඛන්ධානං 
කුසලාදිභාකවො දස්සිකතො සියා? න, අධිොරකතො කුසලභාවස්ස විඤ්ඤායමානත්

තා. ෙම්ම-සද්කදො විය විපාෙධම්මතාවාචිකනො න මූලක්ඛන්ධසද්දා, කසො ච ඉධ 

අවිකසසකතො වුත්කතොති ආහ ‘‘ෙම්කමහි සුෙවිපාෙතං දස්කසතී’’ති. 

ආදිෙල්යාණතං කුසලානං දස්කසතීති කයොජනා. අනවජ්
ජකහතුසභාවසුඛවිපාෙභාවනිදානාදිසම්පත්තිකයො දට්ඨබ්බා, 
කයොනිකසොමනසිොරඅවජ්ජපටිපක්ඛතාඉට්ඨවිපාෙතාවකසනපි නිදානාදිසම්පත්
තිකයො කයොකජතබ්බා. කයොනිකසොමනසිොරකතො හි කුසලා අකලොභාදිමූලො, 
අකලොභාදිසම්පකයොගකතො ච කලොභාදිපටිපක්ඛසුඛවිපාොව ජාතාති. 

986. ‘‘ෙස්මා වුත්ත’’න්ති අනුයුඤ්ජිත්වා කචොදකෙො ‘‘නනූ’’තිආදිනා අත්

තකනො අධිප්පායං විවරති. ඉතකරො යථාවුත්තකමොහස්ස ඉධ සම්පයුත්ත-සද්කදන 

අවුච්චමානතං ‘‘සච්චකමත’’න්ති සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘කතනා’’තිආදිනා 

පරිහාරමාහ. තස්සත්කථො – ‘‘තංසම්පයුත්තා’’තිපකදන කිඤ්චාපි යථාවුත්
තකමොකහො පධානභාකවන න ගහිකතො, නානන්තරියෙතාය පන ගුණභාකවන 

ගහිකතොති. අේෙත්ථ අභාවාති යථාවුත්තසම්පයුත්තකතො අඤ්ඤත්ථ අභාවා. න 

හි විචිකිච්ඡුද්ධච්චසහගකතො කමොකහො විචිකිච්ඡුද්ධච්චාදිධම්කමහි විනා කහොතීති. 
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987. උප්පාදාදිසඞ්ඛතලක්ඛණවිනිවත්තනත්ථං ‘‘අනිච්චදුක්ෙඅනත්තතා’’ති 

වුත්තං. උප්පාදාදකයො පන තදවත්ථධම්මවිොරභාවකතො තංතංධම්මග්ගහකණන 

ගහිතාකයව. තථා හි වුත්තං ‘‘ජරාමරණං ද්වීහි ඛන්කධහි සඞ්ගහිත’’න්ති (ධාතු. 

71), ‘‘රූපස්ස උපචකයො’’ති ච ආදි. කෙසකුම්භාදි සබ්බං නාමං නාමපේෙත්ති, 

රූපකවදනාදිඋපාදානා බ්රහ්මවිහාරාදිකගොචරා උපාදාපඤ්ඤත්ති සත්තපේෙත්

ති, තංතංභූතනිමිත්තං භාවනාවිකසසඤ්ච උපාදාය ගකහතබ්කබො 

ඣානකගොචරවිකසකසො ෙසිණපේෙත්ති. පරමත්කථ අමුේචිත්වා 

කවොහරියමානාති ඉමිනා විහාරමඤ්චාදිපඤ්ඤත්තීනං සත්තපඤ්ඤත්තිසදිසතං 

දස්කසති, යකතො තා සත්තපඤ්ඤත්තිග්ගහකණන ගය්හන්ති. හුත්වා 
අභාවපටිපීළනඅවසවත්තනාොරභාවකතො සඞ්ඛතධම්මානං ආොරභාවකතො සඞ්
ඛතධම්මානං ආොරවිකසසභූතානි ලක්ඛණානි විඤඤ්ත්තිආදකයො විය වත්තබ්
බානි සියුං, තානි පන නිස්සයානකපක්ඛං න ලබ්භන්තීති පඤ්ඤත්තිසභාවාකනව 

තජ්ජාපඤ්ඤත්තිභාවකතොති න වුත්තානි, සත්තඝටාදිකතො විකසසදස්සනත්ථං 

පන අට්ඨෙථායං විසුං වුත්තානීති. න හි කෙො…කප.… වත්තුං යුත්තං කුසලත්
තිෙස්ස නිප්පකදසත්තා. 

988. භවති එත්ථාති භූමි, නිස්සයපච්චයභාවකතො සුඛස්ස භූමි සුෙභූම. 

සුඛකවදනාසහිතං චිත්තං. තස්ස භූමිකභකදන නිද්ධාරණත්ථං තංනිස්සයභූතා සම්

පයුත්තධම්මා ‘‘ොමාවචකර’’ති වුත්තා. තස්ස වා එෙකදසභූතස්ස 

සමුදායභාවකතො ආධාරණභාකවන අකපක්ඛිත්වා තංසමානභූමි ‘‘ොමාවචකර’’ති 

වුත්තා. තත්ථ ‘‘සුඛභූමියං ොමාවචකර’’ති ද්කවපි භුම්මවචනානි භින්
නාධිෙරණභාකවන අට්ඨෙථායං වුත්තානීති උභකයසම්පි 

සමානාධිෙරණභාකවන අත්ථකයොගං දස්කසතුං ‘‘සුෙභූමීති ොමාවචරාදකයොපි 

යුජ්ජන්තී’’ති වුත්තං. යකථව හි චිත්තං, එවං සබ්කබපි පරිත්තසුකඛන සම්පයුත්
තා ධම්මා තස්ස නිස්සයභාවකතො භූමි ොමාවචරාති. අට්ඨෙථායම්පි වා අයමත්

කථො වුත්කතොකයවාති දට්ඨබ්බං. ‘‘චිත්ත’’න්ති හි චිත්තුප්පාකදොපි වුච්චති. කතන 

වුත්තං ‘‘චිත්තං උප්පන්නන්ති එත්ථ චිත්තකමව අග්ගකහත්වා පකරොපණ්

ණාසකුසලධම්කමහි සද්ධිංකයව චිත්තං ගහිත’’න්ති. එවේච ෙත්වාති 

සුඛභූමියන්ති චිත්තුප්පාදස්ස විඤ්ඤායමානත්තා. විභාගදස්සනං විකසසදස්සනං. 

භාසිතබ්බං භාසිතං, තකදව අත්කථොති භාසිතත්කථො. අභිකධය්යත්කථො. තදත්

ථවිේොපකනනාති තිෙදුොනං කුච්ඡිතානං සලනාදිඅත්ථදීපකෙන. 

994. කෙො පන වාකදො ෙන්ධාරම්මණස්සාති පුබ්බාපරභාකවන වත්තමාකන 

අරහකතො ඛන්කධ එෙත්තනයවකසන සන්තානකතො ‘‘අම්හාෙං මාතුලත්

කථකරො’’තිආදිනා ආලම්බිත්වා පවත්තමානං උපාදානං තස්ස උපාදානක්ඛන්
කධකයව ගණ්හාති. සතිපි තංසන්තතිපරියාපන්කන කලොකුත්තරක්ඛන්කධ තත්ථ 
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 149 

පටුන 

පවත්තිතුං අසමත්ථභාවකතො ො පන ෙථා ඛන්කධ ආරබ්භ පවත්තමාකන. 

එකතන නත්ථි මග්කගො විසුද්ධියා, නත්ථි නිබ්බානන්ති එවමාදිවකසන පවත්තා 
මිච්ොදිට්ඨිආදකයො න මග්ගාදිවිසයා තංතංපඤ්ඤත්තිවිසයාති දීපිතං කහොති. 

998. එවං සං…කප.… කලසිොති අනුපාදානිකයහි අසංකිකලසිොනං 

කභදාභාවමාහ. 

1006. අවිජ්ජමාකනො ච කසො නිච්චාදිවිපරියාසාොකරො චාති අවි…කප.… 

සාොකරොති පදච්කෙකදො. දිට්ඨියා නිච්චාදිඅවිජ්ජමානාොකරන ගය්හමානත්කතපි 

න තදාොකරො විය පරමත්ථකතො අවිජ්ජමාකනො, අථ කඛො විජ්ජමාකනො ොකයො 

සක්ොකයොති අවිජ්ජමානනිච්චාදිවිපරියාසාොරකතො විකසසනන්ති කලොකුත්තරා 

න ඉදං විකසසනං අරහන්ති ‘‘සන්කතො විජ්ජමාකනො ොකයො සක්ොකයො’’ති. වත්

ථු අවිකසසිතං කහොතීති ඉදං ‘‘සතී ොකය’’ති එත්ථ ොය-සද්කදො සමූහත්ථතාය 

අනාමසිතවිකසසං ඛන්ධපඤ්චෙං වදතීති අධිප්පාකයන වුත්තං. පසාදොකයො විය 

කුච්ඡිතානං රාගාදීනං උප්පත්තිට්ඨානතාය ොකයොති වුච්චතීති එවං පන අත්කථ 

සති දිට්ඨියා වත්ථු විකසසිතකමව කහොතීති කලොකුත්තරාපි අපනීතා. න හි 

කලොකුත්තරා ඛන්ධා උප්පත්තිට්ඨානතාය ‘‘ොකයො’’ති වුච්චන්තීති. සුද්ධයා 

අකහතුභූකතනාති කගොසීලාදිනා, කලොකියසීකලන වා කලොකුත්තරසීලස්ස අපදට්

ඨාකනන. ‘‘අවීතික්ෙමනීයතාසතතංචරිතබ්බතාහි වා සීලං, තකපොචරණභාකවන 

සමාදින්නතාය වතං. අත්තකනො ගවාදිභාවාධිට්ඨානං සීලං, ගච්ෙන්කතොකයව 

භක්ඛනාදිගවාදිකිරියාෙරණං වතං. අෙත්තබ්බාභිමතකතො නිවත්තනං වා සීලං, 

තංසමාදානවකතො කවසකභොජනකිච්චචරණාදිවිකසසපටිපත්ති වත’’න්ති ච සීලබ්
බතානං විකසසං වදන්ති. 

1007. ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජතීති උප්පාකදොති න ජනනමත්තං අධිප්

කපතං, අථ කඛො අනිකරොකධොපීති ‘‘අවිඝාතං ජනසද්කදො වදතී’’ති ආහ. තත්ථායං 

ජන-සද්කද නකයො, ජනිතාති ජනා, අවිහතාති අත්කථො. පුථූ ජනා එකතසන්ති 

පුථුජ්ජනාති පුථුසත්ථුමානිකනො සත්තා. අභිසඞ්ෙරණාදිඅත්කථො වා ජන-සද්කදො 
අකනෙත්ථත්තා ධාතූනං. ඛන්ධායතනාදීනං සවනාධීනත්තා පඤඤ්ාචක්

ඛුපටිලාභස්ස කතසං සවනාභාවදීපෙං ‘‘අස්සුතවා’’ති ඉදං පදං අන්ධතං වදති. 

ෙතං ජානන්තීති අත්තනා පකරහි ච ෙතං කුසලාකුසලං කතහි නිප්ඵාදිතං 

සුඛදුක්ඛං යාථාවකතො ජානන්ති. පකරසං අත්තනා, අත්තකනො ච පකරහි ෙතං 

උපොරං යථාවුත්තාොකරන පාෙටං ෙකරොන්ති. බ්යාධිආදීහි දුක්ඛිතස්ස උපට්

ඨානාදිොතබ්ෙං, සංසාරදුක්ඛදුක්ඛිතස්කසව වා යථාවුත්තාොකරන ොතබ්ෙං 

ෙකරොන්ති. අරියෙරධම්මා අරියසච්චානීති පුරිමසච්චද්වයවකසන වුත්තං ‘‘විපස්
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සියමානා අනිච්චාදකයො’’ති. පරිඤ්ඤාදිවිකසකසන වා පස්සියමානාති අත්කථ සති 

අනිච්චාදකයොති ආදි-සද්කදන නිච්චම්පි නිබ්බානං ගහිතන්ති චතුසච්චවකසනපි 

කයොකජතබ්බං, අනිච්චත්තාදකයො වා ‘‘අනිච්චාදකයො’’ති වුත්තාති දට්ඨබ්බං. 

අවකසසකිකලසා කිකලසකසොතං. ොණන්ති යාථාවකතො ජානනං. 

යථාභූතාවකබොකධන හි තස්ස තානි අනුප්පත්තිධම්මතං ආපාදිතතාය සන්තාකන 

අප්පකවසාරහානි ‘‘සංවුතානි පිහිතානී’’ති ච වුච්චන්ති. තථාති සබ්බසඞ්ඛාරානං 

විප්පොරස්ස ඛමනාොකරන. අවිපරීතධම්මා එතාය නිජ්ඣායං ඛමන්තීති පේ

ො ෙන්තීති. අදුට්ඨස්කසව තිතික්ඛාභාවකතො තථාපවත්තා ඛන්ධාති අකදොසප්

පධානා ඛන්ධා වුත්තාති ‘‘අකදොකසො එව වා’’ති තතිකයො විෙප්කපො වුත්කතො. 

සතිපටිපක්ඛත්තා අභිජ්ඣාකදොමනස්සානං ‘‘මුට්ඨස්සච්ච’’න්ති වුත්තා. අක්ෙන්

ති කදොකසො. සස්සතාදිඅන්තවිනිමුත්තා ධම්මට්ඨිතීති සස්සතුච්කෙදාදිගාකහො තප්

පටිකලොමභාකවො වුත්කතො. දිට්ඨධම්මනිබ්බානවාකදො නිබ්ොකන 

පටිකලොමභාකවො. චරිමානුකලොමඤාණවජ්ඣතණ්හාදිකෙො කිකලකසොති වුත්කතො, 
පටිපදාඤාණදස්සනඤාණදස්සනානි විය කගොත්රභුඤාණං කිකලසානං අප්පවත්
තිෙරණභාකවන වත්තති, කිකලසවිසයාතිලඞ්ඝනභාකවන පන පවත්තතීති ෙත්

වා වුත්තං ‘‘සඞ්ොර…කප.… පහාන’’න්ති. 

දිට්ඨියාදීනං සමුදයසභාගතා ෙම්මස්ස විකුප්පාදකන සහොරීොරණභාකවො, 
දස්සනාදිබ්යාපාරං වා අත්තානඤ්ච දස්සනාදිකිච්චං චක්ඛාදීනන්ති එවඤ්හි 

යථාතක්කිතං අත්තානං රූපන්ති ගණ්හාති. යථාදිට්ඨන්ති තක්ෙදස්සකනන 

යකථොපලද්ධන්ති අධිප්පාකයො. න හි දිට්ඨිගතිකෙො රූපායතනකමව අත්තාති ගණ්

හාතීති. ඉමස්සාපවත්තියාති සාමඤ්කඤන රූපං අත්තාති සබ්බසඞ්ගාහෙභූතාය 

පවත්තියා. රූකප…කප.… මානන්ති චක්ඛාදීසු තංසභාකවො අත්තාති පවත්

තමානං අත්තග්ගහණං. අනේෙත්තාදිග්ගහණන්ති අනඤ්ඤත්තං අත්

තනියඅත්තනිස්සිතඅත්තාධාරතාගහණං. වණ්ණාදීනන්ති වණ්ණරුක්ඛපුප්
ඵමණීනං. නනු ච රුක්ඛපුප්ඵමණිකයො පරමත්ථකතො න විජ්ජන්ති? සච්චං න විජ්
ජන්ති, තදුපාදානං පන විජ්ජතීති තං සමුදිතාදිප්පොරං ඉධ රුක්ඛාදිපරියාකයන 

වුත්තන්ති රුක්ඛාදිනිදස්සකනපි න කදොකසො ොයාරුක්ඛාදීනං විය රූපස්ස අත්
තකනො ච සංසාමිභාවාදිමත්තස්ස අධිප්කපතත්තා. 

1008. ජාතිආදිසභාවන්ති ජාතිභවාදීනං නිබ්බත්තිනිබ්බත්තනාදිසභාවං, උප්

පාදනසමත්ථතා පච්චයභාකවො. 

1009. සාමඤ්කඤන ‘‘තකදෙට්ඨා කිකලසා’’ති (ධ. ස. 1010), පරකතො 

‘‘අවකසකසො කලොකභො’’තිආදිවචනකතො (ධ. ස. 1011) පාරිකසසකතො සාමත්
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පටුන 

ථියකතො වා ලබ්භමානතාය සතිපි ආගතත්කත සරූකපන පකභකදන වා දිට්

ඨිආදකයො විය අනාගතත්තා කලොභාදකයො ‘‘අනාගතා’’ති වුත්තාති ආහ ‘‘ඉධ 

…කප.… ස්කසතු’’න්ති. අත්ථකතො විෙේායති කලොභාදීහි සහජාතා හුත්වා දිට්

ඨියා එව පාළියං වුත්තකිකලසභාවකතො. ඉතිපි අත්කථො යුජ්ජති 

සංකයොජනකිකලසානම්පි පටිනිද්කදසාරහත්තා සම්පයුත්තසමුට්ඨානභාවකතො ච. 

සංකයොජනරහිකතහීති සංකයොජනභාවරහිකතහි ථිනඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්
කපහි, ථිනඅහිරිොකනොත්තප්කපහි වා. 

1013. එෙකද…කප.… වදති අවයකවනපි සමුදාකයො වුච්චතීති. කහතු එකතසං 

අත්ථීති වා කහතුො. අනියකතොති න අවධාරිකතො. පුරිමපදාවධාරණවකසන 

ගකහතබ්බත්ථත්තා විවරණීයත්ථවා. අත්ථකතො නික්ඛිපිතුන්ති ‘‘තකයො 

කුසලකහතූ අකලොකභො අකදොකසො අකමොකහො’’තිආදීසු (ධ. ස. 1060) විය 

පුරිමනකයන දස්සිතධම්කමකයව කහතුපහාතබ්බකහතුෙකභදකතො අත්ථදස්
සනවකසන නිද්දිසිතුන්ති අත්කථො. 

1029. අභිඤ්ඤායුත්තවජ්ජානං මහග්ගතානං පරිත්තාරම්මණත්තාභාවා 

‘‘මහග්ගතා වා ඉද්ධවිධාදකයො’’ති වුත්තං. අතීතංසඤාණස්ස ොමාවචරත්තා 

‘‘කචකතො…කප.… ොණසම්පයුත්තා’’ති ආහ. 

1035. අනන්තකර නියුත්තානීති චුතිඅනන්තරං ඵලං අනන්තරං, තස්මිං 
නියුත්තානි තං එෙන්කතන නිප්ඵාදනකතො අනතික්ෙමනොනීති අත්කථො. වුත්
තප්පොරස්ස අනන්තරස්ස ෙරණං අනන්තරං, තං සීලානීති කයොකජතබ්බං. 

අකනකෙසු ආනන්තරිකයසු ෙකතසු කිඤ්චාපි බලවකතොකයව පටිසන්ධිදානං, න 

ඉතකරසං, අත්තනා පන ොතබ්බකිච්චස්ස කතකනව ෙතත්තා තස්ස විපාෙස්ස 

උපත්ථම්භනවකසන පවත්තනකතො න ඉතරානි කතන නිවාරිතඵලානි නාම 

කහොන්ති, කෙො පන වාකදො පටිපක්කඛසු කුසකලසූති වුත්තං ‘‘පටිපක්කෙන 

අනිවාරණීයඵලත්තා’’ති. ‘‘අකනෙස්මම්පි…කප.… නත්ථී’’ති ෙස්මා වුත්තං, 
නනු අකනකෙසු ආනන්තරිකයසු ෙකතසු බලවංකයව පටිසන්ධිදායෙන්ති කතන 

ඉතකරසං විපාකෙො පටිබාහිකතො කහොතීති ආහ ‘‘න ච කතස’’න්තිආදි. තඤ්ච 

කතසං අඤඤ්මඤ්ඤං අප්පටිබාහෙත්තං මාතිොවණ්ණනායං විත්ථාකරන 

විචාරිතකමව. 

අත්ථකතො ආපන්නං අග්ගකහත්වා යථාරුතවකසකනව පාළියා අත්ථං 
ගකහත්වා කතසං වාදානං තප්පරභාකවන පවත්තිං සන්ධාය අකහතුෙවාදාදීනං 

විකසසං දස්කසතුං ‘‘පුරිමවාකදො’’තිආදි වුත්තං. අනිය්යානිෙනිය්යානිෙකභදං 
පන සම්භාරෙම්මං බන්ධකමොක්ඛකහතූති බන්ධකමොක්ඛකහතුං පටිකසකධන්

කතොපි ෙම්මං පටිකසකධති. සුමඞ්ගලවිලාසිනියං පන විපාෙස්ස ෙම්
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 152 

පටුන 

මකිකලසසමාධිපඤ්ඤානං කහතුභාවකතො විපාකෙොපි බන්ධකමොක්ඛකහතූති 

‘‘නත්ථි කහතූති වදන්කතො උභයං පටිබාහතී’’ති (දී. නි. අට්ඨ. 1.170-172) වුත්තං. 

තත්ථ ෙම්මං පටිකසකධන්කතනපි විපාකෙො පටිකසධිකතො කහොති, විපාෙං 

පටිකසකධන්කතනපි ෙම්මන්ති තකයොපි එකත වාදා අත්ථකතො 

උභයපටිකසධොති කවදිතබ්බා. නියතමච්ොදිට්ඨින්ති අකහතුෙවාදාදිපටිසංයුත්

කත අසද්ධම්කම උග්ගහපරිපුච්ොවිනිච්ෙයපසුතස්ස ‘‘නත්ථි කහතූ’’තිආදිනා 
රකහො නිසීදිත්වා චින්කතන්තස්ස තස්මිං ආරම්මකණ මිච්ොසති සන්තිට්ඨති, චිත්
තං එෙග්ගං කහොති, ජවනානි ජවන්ති. පඨමජවකන සකතකිච්කෙො කහොති, තථා 
දුතියාදීසු. සත්තකම අකතකිච්ෙභාවං පත්කතො නාම කහොති. යා එවං පවත්තා දිට්

ඨි, තං සන්ධාය වුත්තං ‘‘නියතමිච්ොදිට්ඨි’’න්ති. තකතො පුරිමභාවා අනියතා. 

1039. සහජාත අඤ්ඤමඤ්ඤ නිස්සය අත්ථි අවිගතාදිවිසිට්ඨභාකවපි මග්
ගපච්චයස්ස සම්පකයොගවිසිට්ඨතාදීපකනකනව සහජාතාදිවිසිට්ඨතාපි විඤ්

ඤායතීති පාළියං ‘‘සම්පයුත්කතො’’ති වුත්තන්ති ‘‘සම්පකයොගවිසිට්කඨනා’’ති 

වුත්තං. මග්ග…කප.… දස්කසතුං, න පන මග්ගඞ්ගානං අඤ්ඤමඤ්ඤං මග්ගපච්

චයභාවාභාවකතොති අධිප්පාකයො. එවං සතීති යදි මග්ගඞ්ගානං මග්ගපච්
චයලාභිතාය පොසකනො පඨමනකයො, එවං සන්කත. මග්ගඞ්ගානිපි කවදනාදකයො 
විය මග්ගකහතුෙභාකවන වත්තබ්බත්තා අමග්ගසභාවානං අකලොභාදීනං තදඤ්
කඤසං තදුභයසභාවානං ධම්මානං පච්චයභාවදීපකන තතියනකය විය න 

ඨකපතබ්බානීති ආහ ‘‘ඨකපත්වාති න වත්තබ්ෙං සියා’’ති. පුබ්කෙති පුරිමනකය. 

දුතියනකයපීති පි-සද්කදන පඨමනයං සම්පිණ්කඩති. කතන සම්මාදිට්ඨියා 
පුරිමස්මිං නයද්වකය ඨපිතත්තා තස්ස සකහතුෙභාවදස්සකනො තතියනකයො 
ආරද්කධොති දස්කසති. තතියනකය සම්මාදිට්ඨියා සකහතුෙභාවදස්සනං අනිච්ෙන්

කතො කචොදකෙො ‘‘ෙථං දස්සිකතො’’ති කචොකදත්වා ‘‘නනූ’’තිආදිනා අත්තකනො 

අධිප්පායං විවරති. ඉතකරො ‘‘යථා හී’’තිආදිනා දසස්කනන පහාතබ්
බකහතුභාකවන වුත්තානම්පි කලොභාදීනං අඤ්ඤමඤ්ඤං සහකජෙට්ඨසම්පයුත්
තසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නකතො දස්සකනන පහාතබ්බකහතුෙසඞ්ගකහො විය 

මග්ගකහතුභාකවන වුත්තායපි සම්මාදිට්ඨියා මග්ගකහතුෙභාකවොපි යුජ්ජති මග්
ගකහතුසම්පයුත්තසඞ්ඛාරක්ඛන්ධපරියාපන්නභාවකතොති දස්කසති. 

තකතො අේෙස්කසවාති තකතො සම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛාතකහතුකතො අඤඤ්ස්ස 

අකලොභාකදොසස්කසව. අේකෙනාති ‘‘මග්කගො කහතූ’’ති ඉකතො අඤ්කඤන. 

අකලොභාකදොසානංකයව අධිප්කපතත්තා කතසංකයව ආකවණිකෙන මග්ගකහතූති 

ඉමිනා පරියාකයන. සාධාරකණන පරියාකයනාති තිණ්ණම්පි කහතූනං අධිප්
කපතත්තා මග්ගාමග්ගසභාවානං සාධාරකණන මග්ගකහතුමග්ගකහතූති ඉමිනා 
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පරියාකයන. කතසන්ති කහතූනං. අෙක්ෙසන්ති කහතුසම්පයුත්තානං. අත්

ථවිකසසවකසනාති ‘‘මග්ගකහතුො’’ති පාළියා අත්ථවිකසසවකසන. අකමොකහන 

අකලොභාකදොසාකමොකහහි ච කසසධම්මානං සකහතුෙභාවදස්සනවකසන පවත්තා 

දුතියතතියනයා ‘‘සරූපකතො කහතුකහතුමන්තදස්සන’’න්ති වුත්තා. තථාඅදස්

සනකතොති සරූකපන අදස්සනකතො. අත්කථන…කප.… ගමනකතොති ‘‘මග්ගඞ්

ගානි ඨකපත්වා තංසම්පයුත්කතො’’ති (ධ. ස. 1039) වචනකතො මග්ගසභාවානං ධම්
මානං මග්ගපච්චයතාසඞ්ඛාකතො සම්පයුත්තානං කහතුභාකවො සරූපකතො දස්
සිකතො. මග්ගකහතුභූතාය පන සම්මාදිට්ඨියා සම්පයුත්තානං කහතුකහතුභාකවො 
අත්ථකතො ඤාපිකතො කහොතීති අත්කථො. 

1040. අසභාවධම්කමො ගරුොතබ්කබො න කහොතීති ‘‘සභාවධම්කමො’’ති වුත්

තං. කතකනව පට්ඨානවණ්ණනායං (පට්ඨා. අට්ඨ. 1.3) ‘‘ආරම්මණාධිපති 

ජාතිකභදකතො කුසලාකුසලවිපාෙකිරියරූපනිබ්බානවකසන ෙබ්බිකධො’’ති වක්

ඛති. මග්ගාදීනි ඨකපත්වාති මග්ගාදීනි පහාය. අේකෙසන්ති මග්ගාදිකතො අඤ්

කඤසං. අධ…කප.… වස්සාති ආරම්මණාධිපතිපච්චයභාවස්ස. පඤ්ඤුත්තරත්තා 
කුසලානං කලොකුත්තරෙථාය ච පඤඤ්ාධුරත්තා වීමංසාධිපතිස්ස කසසාධිපතීනං 
පධානතා කවදිතබ්බා. 

1041. පකදසසත්තවිසයත්තා පඨමවිෙප්පස්ස සෙලසත්තවකසන දස්කසතුං 

‘‘ෙප්පසහස්සාතික්ෙකමපි වා’’තිආදි වුත්තං. ලද්කධොොසං යං භවිස්සතීති ලද්
කධොොසං යං ෙම්මං පාපුණිස්සති. ෙප්පසහස්සාතික්ෙකම අවස්සං උප්පජ්

ජනවිපාෙත්තා තදපි…කප.… වුච්චතීති. අලද්ධත්තලාභතාය උප්පාදාදික්ඛණං 

අප්පත්තස්ස විපාෙස්ස අනුප්පන්නභාකවො නත්ථිභාකවො පාෙටභාවාභාවකතොති 

වුත්තං ‘‘නත්ථි නාම න කහොතීති අනුප්පන්කනො නාම න කහොතී’’ති. තත්ථාති 

අරූපභවඞ්කග. 

අවිපක්ෙවිපාෙං ෙම්මං සහොරීොරණසමවායාලාකභන අෙකතොොසං 

විපාොභිමුඛභාවාභාවකතො විපක්ෙවිපාෙෙම්මසරික්ඛෙන්ති වුත්තං ‘‘අලද්

කධො…කප.… කදය්යා’’ති. කිච්චනිප්ඵත්තියා අසති උප්පන්නම්පි ෙම්මං අනුප්

පන්නසමානන්ති ‘‘ඔොකසො න භකවය්යා’’ති එතස්ස සමත්ථතා න සියාති අත්
ථමාහ. කතන අපචයගාමිෙම්මකිච්චස්ස ඔොසාභාකවො දස්සිකතො. පුබ්කබ නිරත්
ථෙත්තා උප්පත්තියා ඔොකසො න භකවය්යාති පකයොජනාභාවකතො ෙම්මුප්පත්

තියා ඔොසාභාකවො වුත්කතො. ‘‘විපාෙකතො අෙේස්ස පවත්තිඔොකසො න 

භකවය්යා’’ති ඉමිනා අසම්භවකතොති අයකමකතසං විකසකසො. ධුවවිපාෙස්ස ෙම්

මස්ස විපාකෙන නිදස්සනමත්තභූකතනාති අධිප්පාකයො. අරියමග්ගආනන්
තරියෙම්මානං විය මහග්ගතෙම්මානං නියතසභාවතාභාවා අට්ඨසමාපත්තීනං 
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පටුන 

‘‘ෙලවවිරකහ’’තිආදිනා සවිකසසනධුවවිපාෙතා වුත්තා. එත්ථ ච ‘‘පඤ්ච 

ආනන්තරියෙම්මානී’’ති නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං නියතමිච්ොදිට්ඨියාපි 

ධුවවිපාෙත්තා. යස්ස ෙම්මස්ස ෙතත්තා කයො විපාකෙො නිකයොගකතො උප්පජ්ජිස්
සති, කසො තස්ස අනාගතොකලපි උප්පාදිකවොහාරං ලභති. කසො ච උප්
පාදිකවොහාකරො ආයූහිතෙම්මවකසන වුච්චමාකනො භාවිනා ආයූහිතභාකවන මග්

කගො අනුප්පන්කනොති එත්ථ වුත්කතොති දස්කසතුං ‘‘යං ආයූහිතං භවිස්සතී’’තිආදි 

වුත්තං. 

1050. උපාදාකනහි ආදින්නාති සම්බන්කධො. අෙක්ෙති උපාදානාරම්මකණහි 

අඤ්කඤ අනුපාදානියාති අත්කථො. ආදිකෙන ගහකණනාති ‘‘අහං ඵලං සච්

ොොසි’’න්ති එවං පච්චකවක්ඛණඤාණසඞ්ඛාකතන ගහකණන. ඉදානි උකපතත්

ථදීපෙස්ස උප-සද්දස්ස වකසන උපාදින්න-සද්දස්ස අත්ථං වත්තුං ‘‘උපාදින්

නසද්කදන වා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ නිබ්බානස්ස අනජ්ඣත්තභාවකතො ‘‘අමග්

ගඵලධම්මාකයව වුත්තා’’ති ආහ. ඉතකරහීති අජ්ඣත්තපදාදීහි. 

තිෙනික්කඛපෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

දුෙනික්කඛපෙථාවණ්ණනා 

1062. කමත්තාය අයනං උපගමනං කමත්තායනං, තඤ්ච අත්තකනො සන්
තාකන කමත්තාය ලාකභො උප්පාදනං සත්තානං අනුපගකමො අත්ථකතො මජ්

ජනකමවාති ‘‘කමත්තා, කමදන’’න්ති වත්වා ‘‘සිකනහන’’න්ති ආහ. 

1065. තස්මිං තස්මිං විසකය චිත්තං සංරඤ්ජතීති චිත්තස්ස සංරේජනං. තණ්

හාවිචරිතාදීති ආදි-සද්කදන එසනාදකයො සඞ්ගහිතා. තණ්හාය විපුලතා 
විසයවකසන පවත්තිවකසන වා කවදිතබ්බා. අනිච්චාදිසභාවස්ස රූපාදිෙස්ස නිච්
චාදිකතො ගහණං අභිනිකවකසො විකසසකතො තණ්හාවකසන කහොති තණ්හාරහිතාය 

දිට්ඨියා අභාවාති උපචාරවකසන නිමිත්තසස් ෙත්තුභාවමාහ ‘‘නිච්චාදිකතො ගණ්

හන්තී විසංවාදිො කහොතී’’ති. පාෙකටන සද්කදන ලබ්භමානත්තා යථාරුතවිඤ්

ඤායමානත්තා ච විසත්තිොසද්දස්ස විසතසභාකවො ‘‘පධාකනො අත්කථො’’ති වුත්

කතො. ‘‘අන්තලික්ඛචකරො පාකසො, ය්වායං චරති මානකසො. කතන තං බාධයිස්

සාමී’’තිආදිවකසන (සං. නි. 1.151; මහාව. 33) මාකරන ගහිතතාය. 

1066. අනත්ථචරණාදිඅනභිසන්ධානෙතාය අට්ඨානභූකතසු ච වස්
සවාතාදිසඞ්ඛාකරසු උප්පන්නකෙොකපො විය සත්කතසු අත්ථාචරණාදිනා 
ආකරොපනාධිප්පාකයසුකයව තදජ්ඣාකරොපනවකසන පවත්කතො යදිපි 

අනායතනුප්පත්තියා අට්ඨානාඝාකතොකයව කහොති, සත්තවිසයත්තා පන සති චිත්
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තස්ස එෙන්තබ්යාපත්තියං ෙම්මපථකභකදො කහොතිකයවාති සක්ො විඤ්ඤාතුං, 

අට්ඨානුප්පත්තියං පනස්ස න සියා ෙම්මපථකභකදොති ආහ ‘‘සත්කතසු උප්පන්

කනො අට්ඨානකෙොකපො ෙකරොතී’’ති. පටිඝාදිපදානං ඝට්ටනාපුරිමයාමවිොරුප්

පත්තිසමඤ්ඤාදීසුපි දස්සනකතො ‘‘පටිවිකරොධාදිපදානි කතසං විකසසනත්

ථානී’’ති වුත්තං. 

1091. ද්කව ධම්මා තකයො ධම්මාති සද්දන්තරසන්නිධාකනන පරිච්කෙදවකතො 

බහුවචනස්ස දස්සනකතො ‘‘අපරිච්කෙකදන ෙහුවචකනනා’’ති වුත්තං. උද්කදකසො 

ෙකතොති ඉති-සද්කදො කහතුඅත්කථො. කතන බහුවචකනන උද්කදසෙරණං 

බහුවචකනන පුච්ොය ොරණන්ති දීකපති. උද්කදසානුවිධායිනී හි පුච්ොති. තථා 

හි සඞ්ඛාපරිච්ඡින්කන උද්කදකස ‘‘ෙතකම වා තකයො’’ති සඞ්ඛාපරිච්ඡින්නාව පුච්
ො ෙරීයතීති. උද්කදකසන ධම්මානං අත්ථිතාමත්තවචනිච්ොයං 
සභාවභූමිොරණඵලාදිපරිච්කෙකදො විය සඞ්ඛාපරිච්කෙකදොපි න ොතබ්කබොති 

අධිප්පාකයන ‘‘අනිද්ධාරිතපරිච්කෙකද’’තිආදි වුත්තං. ‘‘අපච්චයා ධම්මා’’ති 

පදකතො පන කහට්ඨා අකනෙකභදභින්නා ධම්මා අපරිච්කෙකදන බහුවචකනකනව 

උද්දිට්ඨා, උද්ධඤ්ච තථා උද්දිසීයන්තීති තං කසොතපතිතතාය කභදාභාකවපි 

පරමත්ථකතො අප්පච්චයධම්මස්ස අසඞ්ඛතධම්මස්ස ච 

කසොපාදිකසසනිරුපාදිකසසරාගක්ඛයාදිඅසඞ්ඛතාදිවචනවචනීයභාකවන 

උපචරිතකභකදගහිකත පදද්වකයන අත්ථි ොචි කභදමත්තාති අපරිච්කෙකදන 

ෙහුවචකනන උද්කදකසො ෙකතොති යුත්තං සියා. උද්කදසානුසාරීනි පුච්
ොනිගමනානීති තානිපි තථා පවත්තානි. නිද්කදකසො පන යථාධිප්
කපතසභාවාදිපරිච්කෙදවිභාවනවකසකනව ොතබ්කබොති අසඞ්ඛතා ධාතු ඉච්කචව 

ෙකතො පරමත්ථකතො කභදාභාවදීපනත්ථන්ති දට්ඨබ්බං. ෙකථතුොමතාවකසන 

පුච්ෙන්කතො යස්ස ෙකථති, කතන ොතබ්බපුච්ොය ෙරණකතො තග්ගතං 

අජානනං සංසයං වා අනුවිධායකයව පුච්ෙතීති ‘‘සභාව…කප.… අජානන්තස්ස 

වකසන පුච්ො ෙරීයතී’’ති වුත්තං. නිද්කදසකතො පුබ්කෙතිආදිනා අට්ඨෙථායං 

වුත්තං පුච්ොනුසන්ධිංකයව විභාකවති. 

1101. භින්දිත්වාති විභජිත්වා. රූපාව…කප.… විේකෙය්යාති 

ොමාවචරකුසලමහාකිරියවිඤ්ඤාකණන මහග්ගතධම්මානං සම්මසනවකසන 

යථාකයොගං මහග්ගතප්පමාණධම්මානං පච්චකවක්ඛණාදිවකසන 

රූපරාගාරූපරාගසම්පයුත්කතන අකුසලමකනොවිඤ්ඤාකණන මහග්ගතධම්
මානං අභිනිකවසනඅස්සාදනවකසන තංතංපඤ්ඤත්තියඤ්ච 

තංතංකවොහාරවකසන පවත්කතන ආවජ්ජකනන ච යථාවුත්තවිඤ්ඤාණානං 

පුකරචාරිකෙන ොමාවචරධම්මා න විඤ්කඤය්යා. ඉතකරනාති පරිත්තාරම්

මකණන. ොමාවචරානකමව ආරම්මණානන්ති නිද්ධාරකණ සාමිවචනං. රූපාරම්
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මණාදීහි විඤ්ඤාකණහි තත්ථ රූපාරම්මකණන විඤ්ඤාකණනපි සද්දාදීනං 

අවිඤ්කඤය්යතා රූපස්ස ච විඤ්කඤය්යතා. එවං කසකසසුපි කයොජනා දට්ඨබ්බා. 

චක්ඛුද්වාරිකෙන සද්දාදීනං අවිඤ්කඤය්යතා රූපස්ස විඤ්කඤය්යතාතිආදිනා ද්

වාරකභදවකසන කයොකජතබ්බං. ඉතරන්ති ඉට්ඨමජ්ඣත්තං අනිට්ඨමනිට්ඨමජ්

ඣත්තඤ්ච. රූපාවචරාදකයො ොමාවචරවිපාොදීහීති 

රූපාවචරාරූපාවචරකලොකුත්තරපඤ්ඤත්තිකයො ොමාවචරවිපාකෙහි කලොකුත්
තරා ොමාවචරකතො ඤාණවිප්පයුත්තකුසලකිරිකයහි අකුසකලහි ච අවිඤ්

කඤය්යාති කයොකජතබ්බං. නිබ්බානස්ස අවිජානනසභාකවො එව අත්තසම්භකවො. 

1102. රූපාරූපාවචරෙම්මූපපත්තිභකව දිට්ඨිරහිකතො කලොකභො භවාසකවොති 

යථාවුත්තවිසකයො දිට්ඨිසහිකතො සබ්බොමාවචරධම්මවිසකයො ච කලොකභො 

ොමාසකවො භවිතුං යුත්කතොති වුත්තං ‘‘භවාසවං…කප.… සියා’’ති. 

ොමාසවභවාසවවිනිමුත්තස්ස හි කලොභස්ස අභාවං සයකමව වක්ඛතීති. පාළියන්

ති අට්ඨෙථාෙණ්ඩපාළියං. තත්ථ යථා ‘‘ොමාසකවො අට්ඨසු කලොභසහගතචිත්

තුප්පාකදසු උප්පජ්ජතී’’ති වුත්තං, එවං ‘‘භවාසකවො අට්ඨසු කලොභසහගතචිත්තුප්

පාකදසු උප්පජ්ජතී’’ති අවත්වා ‘‘චතූසුදිට්ඨිගතවිප්පයුත්තකලොභසහගතචිත්තුප්

පාකදසු උප්පජ්ජතී’’ති (ධ. ස. 1465) වුත්තත්තා ‘‘භවාසකවො…කප.… යුත්කතසු 

එව උප්පජ්ජතී’’ති පාළියං වුත්කතොති සාවධාරණං වුත්තං. තථා ච වක්ඛති 

‘‘භවාසකවො චතූසු දිට්ඨිගතවිප්පයුත්කතසු අවිජ්ජාසකවන සද්ධිං එෙධාව 

එෙකතො උප්පජ්ජතී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 1473). කසොපි රාකගොති සස්සතදිට්
ඨිසහගකතො රාකගො. ොමභවපත්ථනා විය ොමාසකවොති යුත්තං වත්තුං. සස්
සතදිට්ඨිසහගතරාගොමභවපත්ථනානම්පි හි භවාසකවොති වත්තබ්බපරියාකයො 

අත්ථීති ‘‘සස්සතදිට්ඨිසහගකතො රාකගො භවරාගවකසන පත්ථනා භවාසකවො 

නාමා’’ති වුත්තං, න කතසං ඉධ අධිප්කපතභවාසවභාවදස්සනත්ථන්ති අට්

ඨෙථායං අධිප්පාකයො දට්ඨබ්කබො. තථා හි ‘‘රූපාරූපසඞ්ඛාකත ෙම්මකතො ච 

උපපත්තිකතො ච දුවිකධපි භකව ආසකවො භවාසකවො’’ති වුත්තන්ති. තත්ථ 

ොමභවපත්ථනාය තාව ොමාසවභාකවො කහොතු, රූපාරූපභකවසු සස්
සතාභිනිකවසසහගතරාගස්ස ෙථන්ති? කසොපි යථාවුත්තවිසකය ොමනවකසන 

පවත්තිකතො ොමාසකවොකයව නාම. සබ්කබපි හි කතභූමො ධම්මා ෙමනීයට්
කඨන ොමාති. න කචත්ථ අනිට්ඨප්පසඞ්කගො දිට්ඨිවිප්පයුත්තකලොභස්ස 

භවාසවභාකවන විසුං උද්ධටත්තා. අවස්සඤ්කචතකමවං විඤ්ඤාතබ්බං, ඉතරථා 
රූපාරූපභකවසු උච්කෙදදිට්ඨිසහගතස්සපි කලොභස්ස භවාසවභාකවො ආපජ්
කජය්යාති. ොමාසවාදකයො එව දිට්ඨධම්මිෙසම්පරායිොසවභාකවන ද්විධා වුත්
තා. 
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 157 

පටුන 

1103. ඉධ පාළියාපි භවාසවවිනිමුත්තකලොභස්ස ොමාසවභාකවො න න සක්

ො කයොකජතුන්ති දස්කසතුං ‘‘ොමාසවනිද්කදකස චා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘ධම්මච්

ෙන්කදො සද්ධා’’ති කෙචි. 

1105. උපාදානක්ෙන්කධස්කවව පවත්තති තබ්බිනිමුත්තස්ස ධම්මස්ස ජීවග්

ගහණවිසයස්ස පරමත්ථකතො අභාවා. රූකප…කප.… විෙේාකණ වා පන න 

පතිට්ඨාති රූපාදීනං අවිපරීතසභාවමත්කත අට්ඨත්වා සයං සමාකරොපිතස්ස කතසු 

පරිෙප්පනාමත්තසිද්ධස්ස ෙස්සචි ආොරස්ස අභිනිකවසනකතො. කතකනවාහ 

‘‘තකතො අඤ්ඤං ෙත්වා’’ති. තකතො උපාදානක්ඛන්ධකතො. කවදනාදකයොපි හි 

කෙචි දිට්ඨිගතිො අනිච්චාති පස්සන්තීති. තකතොති වා සරීරසඞ්ඛාතරූපක්ඛන්

ධකතො. ‘‘අඤඤ්ං ජීවං අඤඤ්ං සරීර’’න්ති හි වුත්තං. කහොතීති භවති සස්සතං අත්

තාති අත්කථො. අේෙන්ති බ්රහ්මඉස්සරාදිකතො අඤ්ඤං. 

අරූපභකවො විය රූපරාගප්පහාකනන රූපභකවො ොමරාගප්පහාකනන පත්
තබ්කබො. රූපීබ්රහ්මානඤ්ච පඤ්චොමගුණිකෙො රාකගො පහීයති, න විමානාදීසු 

රාකගොති කසො අොමරාකගොති ෙත්වා ොමාසකවො න කහොතීති අට්ඨෙථායං පටික්
ඛිත්තං. ටීොොකරහි පන ොමාසවභවාසවවිනිමුත්තකලොභාභාවදස්සකනන 

රූපීබ්රහ්මානං විමානාදිරාගස්සපි ොමච්ෙන්දාදිභාවකතො දිට්ඨිවිප්පයුත්
තරූපාරූපභවරාගවිනිමුත්කතො සබ්කබො කලොකභො ොමාසකවොති දස්සිකතො. තත්ථ 

යුත්තං විචාකරත්වා ගකහතබ්බං. සියා ආසවසම්පයුත්කතො ොමරාකගන 

භවරාකගන වා සහුප්පත්තියං, සියා ආසවවිප්පයුත්කතො තදඤ්ඤරාකගන සහුප්

පත්තියං, ‘‘චතූසු දිට්ඨිගතා’’තිආදිපාළියා අභාවදස්සකනන 

ොමාසවභවාසවවිනිමුත්තකලොභාභාවං දසක්සත්වා ‘‘ොමාසකවො’’තිආදිපාළිදස්

සකනන දිට්ඨිරාගස්ස ොමාසවභාවං සාකධති. පහාතබ්ෙදස්සනත්ථන්ති පහාතබ්

බතාදස්සනත්ථං. පහාකනති පහානනිමිත්තං. 

1121. ජාතියාති ඛත්තියසභාවාදිජාතිසම්පත්තියා. කගොත්කතනාති 

කගොතමකගොත්තාදිඋක්ෙට්ඨකගොත්කතන. කෙොලපුත්තිකයනාති 

මහාකුලභාකවන. වණ්ණකපොක්ෙරතායාති වණ්ණසම්පන්නසරීරතාය. ‘‘කපොක්

ඛර’’න්ති හි සරීරං වුච්චතීති. මානං ජප්කපතීති මානං පවත්කතති ෙකරොති. පවත්

කතො මාකනො පවත්තමාකනො. පුග්ගලවිකසසන්ති කසය්යස්ස කසය්කයොතිආදිකභදං 

පුග්ගලවිකසසං. කසය්යං භින්දිත්වා පවත්තමාකනො කසය්යමාකනො. තිණ්ණන්ති 

කසය්යස්ස කසය්යාදීනං තිණ්ණං ‘‘කසය්කයොහමස්මී’’තිආදිනා අඤ්ඤං පුග්ගලං 

අනිස්සාය වුත්තානං. කසය්යාදිවකසන අත්තකනො මනනං පග්ගකහො මාකනො, තස්

ස ෙරණං කසය්කයොහමස්මීතිආදිපවත්තිකයවාති වුත්තං ‘‘කසය්කයොති ආදිකිච්

චෙරණ’’න්ති. 
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1140. සබ්කබොපි කලොකභො අභිජ්ඣාසභාකවොති අභිජ්ඣා ආසවද්වයසභාවා, 

ොමරාකගො ොමාසවසභාකවො එවාති ආසවද්වයඑොසවභාකවො අභිජ්
ඣාොමරාගානං විකසකසො වුත්කතො. න අභිජ්ඣා ච ධම්මා ඨකපත්වා දිට්ඨිං අවිජ්
ජඤ්ච කනොආසවසභාවා. අභිජ්ඣා ච ආසවද්වයසභාවා එව, නඅභිජ්ඣාසභාකවො 

ච කලොකභො නත්ථීති අධිප්පාකයන ‘‘කනොආසවකලොභස්ස සබ්භාකවො විචාකරතබ්

කෙො’’ති ආහ. ගණනාය කහතුයා සත්තාති වුත්තන්ති පඤහ්ාවාරපාඨං සන්ධාය 

වුත්තං. තත්ථ හි ‘‘ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්
චකයො. ආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස ධම්මස්ස. ආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච 

කනොආසවස්ස ච. කනොආසකවො ධම්කමො කනොආසවස්ස. කනොආසකවො ධම්කමො 
ආසවස්ස. කනොආසකවො ධම්කමො ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච. ආසකවො ච 

කනොආසකවො ච ධම්මා කනොආසවස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 

3.3.16) ඉකමසං වාරානං වකසන ‘‘ගණනාය සත්තා’’ති වුත්තං. තත්ථ යදි 

කනොආසවසභාකවොපි කලොකභො සියා, දිට්ඨිසම්පයුත්තචිත්තස්ස වකසන 

‘‘ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා කමොහයථාවුත්තකලොභා ආසවස්ස ධම්මස්ස 

දිට්ඨියා කහතුපච්චකයන පච්චකයො’’ති සත්තකමො, පාළියං ආගතං සත්තමං අට්

ඨමං ෙත්වා ‘‘ආසකවො ච කනොආසකවො ච ධම්මා ආසවස්ස ච කනොආසවස්ස ච 

ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො’’ති නවකමො පඤ්කහො වුච්කචය්ය, න පන 

වුත්කතොති. එවං දිට්ඨිසම්පයුත්තකලොභසස් කනොආසවභාවාභාවං දස්කසත්වා 

ඉතරස්සපි තං දස්කසතුං ‘‘දිට්ඨිවිප්පයුත්කත චා’’තිආදි වුත්තං. 

1162. යථාරූකප රූපප්පබන්කධ වත්තමාකන පුග්ගකලො ගච්ෙති තිට්ඨති 

නිසීදතීති වුච්චති, තථා විසදරූපස්ස උප්පාදෙං චිත්තං ඉරියාපථූපත්ථම්භෙං. තං 
පන කුසලකතො කිරියකතො ච පඤච්මජ්ඣානචිත්තං අභිඤ්ඤාප්පත්තං අප්පත්

තඤ්ච භින්දිත්වා සත්තපඤ්ඤාස ජවනානි කවොට්ඨබ්බනඤච්ාති අට්ඨපේ

ොසවිධං. සහජාතධම්මානං අෙම්මඤඤ්භාවෙරත්තා ථිනමිද්ධසහගතචිත්තං 

විසදානි රූපානි න සමුට්ඨකපති න උපත්ථම්කභති චාති වුත්තං ‘‘ඉරියාපථං සන්

ධාකරතුං අසක්කෙොන්ත’’න්ති. 

1163. විපක්කඛපි භාවකතො අකනෙන්තිෙත්තා රූපත්තාසාධෙත්තං. 

ගරුභාවප්පත්ති ලහුතාවිරකහො දට්ඨබ්කබො. සතිපි අඤක්ඤසම්පි අකුසලාදීනං 
ලහුතාවිරකහ ථිනමිද්ධානං එෙන්තකතො ලහුතාපටිපක්ඛත්තා ොරණානුරූපත්

තා ච ඵලස්ස ‘‘ථිනමද්ධසමුට්ඨිතරූකපහී’’ති වුත්තං. න ජාගර…කප.… සන්

තතින්ති එකතන නාමොකය සුපනස්ස අසිද්ධතං දස්කසති. මද්ධස්ස ඵලත්තාති 

එත්ථ මිද්ධංකයව නිද්දාොරණන්ති නායං නියකමො ඉච්ඡිකතො, නිද්දාොරණකමව 

පන මිද්ධන්ති නියකමො ඉච්ඡිකතොති දට්ඨබ්කබො. තථා හි ඛීණාසවානං නිද්දාය මිද්
ධකතො අඤඤ්ං ොරණං ෙරජොයස්ස දුබ්බලභාකවො අට්ඨෙථායං දස්සිකතොති. 
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ොදනං, අවත්ථරණං වා ඔනාකහො, කසො රූපස්කසව සභාකවොති පරස්ස ආසඞ්

ෙං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘කතන සහ වුත්තා ඔනාහපරිකයොනාහා චා’’ති. අසඞ්

කෙොචවකසන විසදා පවත්ති විප්ඵාරිෙභාකවො. ආවරණභාකවො වියාති එකතන 

ආවරණසභාවත්කතපි මිද්ධස්ස තබ්බිධුකරො අනඤ්ඤසාධාරණත්තා 
ඔනහනාදිභාකවොති දස්කසති. සාමඤ්ඤඤ්හි පඤච්න්නම්පි ොමච්ෙන්දාදීනං 

ආවරණසභාකවොති ආවරණභාවසදිසස්ස ඔනහනාදිභාවස්ස නාමොකය ලබ්
භමානස්ස ගහිතතාති එත්ථාධිප්පාකයො. 

පානන්ති අනුකයොකගොති ච තංකිරියාසාධිො කචතනා අධිප්කපතාති 

සුරාපානස්ස සුරා…කප.… කයොගස්ස ච අකුසලභාකවන උපක්කිකලසදුබ්

බලීෙරණභාකවො යුත්කතොති වුත්කතො. ‘‘සුරාකමරයස්ස අජ්කඣොහරණං පානං 

පමාදට්ඨානානුකයොකගො චා’’ති පරස්ස අධප්පාකයො. නීවරණං හුත්වා වාතිආදිනා 

ඉදං දස්කසති ‘‘නීවරණසභාවානං නීවරණසම්පයුත්තභාවදස්සනපරාය 

කචොදනාය නීවරණන්ති ෙත්ථචි අදිට්ඨපකයොගස්ස අසම්පයුත්තස්ස රූපස්ස 

යථාලාභකතො ගහණං ඤාකයොකයව න කහොති, සිද්ධනීවරණභාවසම්පයුත්
තසභාවානංකයව පන ගහණන්ති තංසභාවා අරූපධම්මාකයව දස්සිතා, න රූපන්

ති ථිනං විය මිද්ධම්පි අරූපකමවාති විඤ්ඤායතී’’ති. යන්ති කයන වචකනන. 

අසම්භවවචනකතොති අසම්භවවචනභාවකතො. 

කතනාති කතන රූපාරම්මණස්ස ෙන්දරාගස්ස පහානවචකනන. රූපප්

පහානකතො අඤ්කඤොති ෙත්වා රූකප ෙන්දරාගප්පහානං ‘‘අේකෙො ොකරො’’ති 

වුත්තං. යං අට්ඨෙථායං ‘‘අඤ්ඤථා’’ති වුත්තං. ඉදන්තිආදිනා ‘‘තං පජහථා’’ති 

පාළියා න නිප්පරියායප්පහානං අධිප්කපතන්ති දස්කසති. අරූපස්කසව යුජ්ජතීති 

සුදුද්දසං දූරඞ්ගමාදිප්පවත්තෙං චිත්තං තංසම්පයුත්කතො අරූපධම්කමොකයව 

විබන්ධිතුං සමත්කථොති දස්කසති. කචතකසො පරියුට්ඨානන්ති කුසලචිත්තස්ස 

ගහණං. නීවරණානි හි උප්පජ්ජමානානි උප්පජ්ජිතුං අප්පදාකනන කුසලවාරං 

ගණ්හන්තීති වුච්චන්ති. ගහණඤ්කචත්ථ පරියුට්ඨානං ‘‘කචොරා මග්කග පරියුට්

ඨිංසූ’’තිආදීසු විය. 

1176. උද්ධච්චං කුක්කුච්චේච සහ වුත්තන්ති උද්කදසපුච්ොනිගමකන සන්
ධාය වුත්තං. යං පන අට්ඨෙථායං උද්ධච්චස්ස කුක්කුච්කචන විනාභාවොරණං 

වත්වා ‘‘භින්දිත්වා වුත්ත’’න්ති වුත්තං, තං ‘‘නීවරණා කචව නීවරණසම්පයුත්තා 

චා’’ති පදස්ස නිද්කදකස උද්ධච්චකුක්කුච්චානං විසුං නිද්දිට්ඨතං සන්ධාය වුත්
තං. ොමච්ෙන්දස්ස උක්ෙට්ඨනීවරණතා ඔරම්භාගියභාකවො. කසො හි 

රූපරාගාරූපරාගප්පොරොමච්ෙන්දං උපාදාය තකතො තිබ්බකිච්චතාය ‘‘උක්ෙට්

ඨනීවරණ’’න්ති වුච්චති. ොමච්ෙන්දනීවරණන්ත්කවව කලොකභො වුත්කතො, න 
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පටුන 

භින්දිත්වා. ොමච්ෙන්දනීවරණස්ස ච අනවකසසකතො අනාගාමිමග්කගන 

පහාකන වුච්චමාකන චතුත්ථමග්ගවජ්කඣො කලොකභො අනීවරණසභාකවො ආපජ්

ජතීති ආහ ‘‘යදි…කප.… සියා’’ති. කනොනීවරකණො රූපරාගාරූපරාගප්පොකරො 

කලොභධම්කමො නීවරණස්ස අවිජ්ජාදිෙස්ස. ආදි-සද්කදන ‘‘කනොනීවරකණො ධම්
කමො නීවරණස්ස ච කනොනීවරණස්ස ච ධම්මස්ස. නීවරකණො ච කනොනීවරකණො ච 

ධම්මා නීවරණස්ස ධම්මස්ස. නීවරකණො ච කනොනීවරකණො ච ධම්මා 
කනොනීවරණස්ස ධම්මස්ස. නීවරකණො ච කනොනීවරකණො ච ධම්මා නීවරණස්ස ච 

කනොනීවරණස්ස ච ධම්මස්ස කහතුපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 3.8.25) ඉකම 

පඤ්කහ සඞ්ගණ්හාති. චත්තාරීති වුත්තං නීවරණපදමූලොනං තිණ්ණං 
කනොනීවරණමූලෙස්ස එෙස්ස වකසන. නීවරණකනොනීවරණතදුභයමූලොනං 

පන තිණ්ණං තිණ්ණං වකසන නවාති වුත්තං. තස්මාති යථාදස්සිතනයාය පාළියා 
අභාවා කනොනීවරණකලොභාභාවා. 

1219. කතකනවාති පුරිමදිට්ඨිආොකරකනව උප්පජ්ජමාකනන. දිට්ඨිගතිකෙහි 

වුච්චමානානං ‘‘නිච්චං සුභ’’න්ති එවමාදිවචනානං, දිට්ඨිරහිකතහි වුච්චමානානං 

ගගනකුසුමාදිකලොෙකවොහාරවචනානඤ්ච වත්ථූනි වාචාවත්ථුමත්තානීති ආහ 

‘‘වාචා…කප.… වා’’ති. 

1221. චිත්කතන පරකලොකෙ ඨිකතොති යස්මිං කලොකෙ නිබ්බත්තිවකසන සයං 

ඨිකතො, තකතො අඤ්ඤං කලොෙං පරකලොකෙොති චිත්කතන ගකහත්වා ඨිකතො. 

1236. න හි පුරිකමහීතිආදිනා පඨමමග්ගාදීහි සමුග්
ඝාටිතඅපායගමනීයභාවාදිො එව රාගාදකයො දුතියමග්ගාදීහි පහීයන්තීති දස්
කසති. 

1287. උපට්ඨිකතපි දුග්ගතිනිමිත්තාදිකෙ න තථා තිබ්කබො කලොකභො උප්පජ්

ජති, යථා සුගතිනිමිත්තාදිකෙති ආහ ‘‘ෙලවනිෙන්තිවිරකහනා’’ති. 

1301. එෙස්මිං චිත්තුප්පාකද උප්පන්නානං විය එෙස්මිං සන්තාකන උප්පන්
නානම්පි සහපවත්තිපරියාකයො අත්ථීති පහාකනෙට්කඨන රාගරකණන විචිකිච්
ඡුද්ධච්චසහගතකමොහස්ස සරණතා වුත්තා. උද්ධච්චවිචිකිච්ොහි කයො කමොකහො 
සහජාකතො භකව, කසොපි රාකගන සරකණො පහාකනෙට්ඨභාවකතොති. 

කලොභකදොසකමොහතකදෙට්ඨකිකලසතංසම්පයුත්තක්ඛන්ධතංසමුට්ඨානෙම්
මකභදකතො සබ්බස්සපි අකුසලස්ස සඞ්ගහණවකසන පවත්කතො සරණපදනිද්
කදකසො අරණවිභඞ්ගසුත්කතනපි අඤ්ඤදත්ථු සංසන්දතීති දස්කසතුං 

‘‘අරණවිභඞ්ගසුත්කත’’තිආදිමාහ. යං පන අට්ඨෙථායං සම්පකයොගප්
පහාකනෙට්ඨභාවදීපකනන රාගාදීනං සබ්කබසං වා අකුසලධම්මානං 
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සරණභාවදස්සනං, තං පාළියා යථාදස්සිතධම්මානං අඤ්ඤමඤ්ඤසරණභාවදස්

සනපරං, තදඤ්ඤධම්මානං සරණභාවපටිකසධනපරන්ති අරණවිභඞ්ගසුත්
තවිකරොකධොති දට්ඨබ්බං. සුත්තන්තකදසනාය වා පරියායෙථාභාවකතො නිප්
පරියායකතො සරණභාකවො විය අරණභාකවොපි අකුසලධම්මානංකයවාති 

තථාපවත්තාය අට්ඨෙථාය න කෙොචි සුත්තවිකරොකධොති දට්ඨබ්බං. 

සුත්තන්තිෙදුෙනික්කඛපෙථාවණ්ණනා 

1313. අහං-සද්කදන කහතුභූකතන කයො අත්කථොති එත්ථ අහං-සද්කදො අත්
කථොති අධිප්කපකතො. අත්ථාවකබොධනත්කථො හි සද්දප්පකයොකගො. අත්ථපරාධීකනො 
කෙවකලො අත්ථපදත්ථකෙො, කසො පදත්ථවිපරිකයසොරිනා පන ඉති-සද්කදන 

පරකතො පයුත්කතන සද්දපදත්ථකෙො ජායති යථා ගාවීති අයමාහාති කගො-සද්දං 

ආහාති විඤ්ඤායති. කතන විඤඤ්ත්තිවිොරසහිකතො සද්කදො පඤ්ඤත්තීති දස්

කසති. තථා හි ‘‘බුද්ධස්ස භගවකතො කවොහාකරො කලොකියකසොකත පටිහඤ්

ඤතී’’තිආදිනා (ෙථා. 347) පඤ්ඤත්තියා වචනභාවං සාධයති. අේ

ෙථාතිආදිනා පඤඤ්ත්තියා අසද්දසභාවත්කත කදොසමාහ. අධවචනාදිතා සියා, 
තථා ච අධිවචනාදීනං අධිවචනපථාදිකතො විකසකසො න සියාති දුකෙොකයව න සම්
භකවය්යාති අධිප්පාකයො. අට්ඨෙථායං පන සෙසන්තතිපරියාපන්කන රූපාදකයො 
ධම්කම සමූහකතො සන්තානකතො ච එෙත්තවකසන ගකහත්වා අහන්ති 

කවොහරියමානා උපාදාපඤ්ඤත්ති සඞ්ඛායති කවොහරීයතීති සඞ්ඛාති අධිප්කපතා. 

තථා කසකසසු යථාසම්භවං දට්ඨබ්බං. කතකනවාහ ‘‘දත්කතොති එත්තාවතා සත්

තපේෙත්තිං දස්කසත්වා අේෙම්පි උපාදාපේෙත්තිං දස්කසතු’’න්තිආදි. 

පදත්ථස්සාති අහං-සද්දාදිපදාභිකධය්යස්ස, පරමත්ථස්ස වා. අධිවචනං සද්කදොති 

අධිප්පාකයන ‘‘වදන්කතනා’’තිආදි වුත්තං. කසො හි අත්තනා ඤාකපතබ්බමත්ථං 

සයං ඤාකතො එව ඤාකපතීති අග්ගහිතසම්බන්ධස්ස න සද්කදො අත්ථප්

පොසනසමත්කථොති වුත්තං ‘‘පුබ්කෙ ගහිතසේකෙනා’’ති. විකසකසන 

ොයතීති සමේොති සං-සද්දස්ස විකසසත්ථතං ආහ. 

ෙරීයතීති ඉදං ඉමස්සත්ථස්ස අධිවචනන්ති එවං නික්ඛිපීයති. නාමභූතං 
වචනකමව තං තං අත්ථං නිද්ධාකරත්වා සකහතුෙං ෙත්වා වදති බ්යඤ්ජයති 

චාති ආහ ‘‘නාමමච්කචව වුත්තං කහොතී’’ති. කතකනවාහ ‘‘න හි පථවී’’තිආදි. 

පථවීසඞ්ොතන්ති පථවී-සද්දාභිකධය්යං. 

ආචරියාති අට්ඨෙථාය සංවණ්ණනො ආචරියා, න අට්ඨෙථාචරියාති අධිප්

පාකයන වදති. මාතිොයන්ති මාතිොවණ්ණනායං. කතනාති මාතිොවණ්
ණනාවචකනන. ඉමිස්සා පාළියා අට්ඨෙථාය ච අත්ථදස්සනසස් එතස්ස යථාවුත්

තස්ස ආචරියවාදස්ස විකරොකධො සියා, තකමව විකරොධං ‘‘න හී’’තිආදිනා විවරති. 
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තත්ථ අධිවචනපථාදිභාකවන වුත්තානං ධම්මානං පොසෙසස් සභාවස්ස විඤ්
ඤත්තිවිොරසහිතසද්දස්කසව වචනමත්තං අධිොරං ෙත්වා පවත්තිආදි යුජ්ජති, 

න අසභාවස්සාති අධිප්පාකයන ‘‘උප්පාදවයකිච්චරහිතස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්

ථ අනිද්ධාරිතසභාවස්සාති පරමත්ථකතො අනුපලද්ධසභාවස්ස. 

දුවිධාති පඤඤ්ාපනපඤ්ඤාපිතබ්බකභදකතො දුවිධා. යථාවුත්තප්පොරාති උප්

පාදවයකිච්චරහිතාතිආදිප්පොරා. අට්ඨෙථායං පුග්ගලපඤ්ඤත්තිවණ්ණනායං. 
නනු ච තත්ථ උපනිධාපඤ්ඤත්තිආදකයො අපරාපි පඤඤ්ත්තිකයො වුත්තා, අථ 

ෙස්මා ‘‘ෙ පෙේත්තිකයොව වුත්තා’’ති වුත්තං? සච්චං වුත්තා, තා පන විජ්

ජමානපඤ්ඤත්තිආදීසු ෙසු එව අන්කතොගධාති ‘‘අට්ඨෙථායං විජ්ජමානපේ

ෙත්තිආදකයො ෙ පේෙත්තිකයොව වුත්තා’’ති වුත්තං. 

තත්ථ රූපාදි විය අවිජ්ජමානත්තා පඤ්ඤාපිතබ්බත්තා ච අවිජ්ජමානපඤ්
ඤත්ති, අවිජ්ජමානස්ස ච සත්තරථාදිඅත්ථස්ස පඤඤ්ාපනකතො අවිජ්ජමානපඤ්
ඤත්තීති එවං අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිවචකනන යථාවුත්තා දුවිධාපි පඤ්ඤත්ති 

සඞ්ගහිතාති ආහ ‘‘අවිජ්ජමාන…කප.… වුත්තා’’ති. ඉතකරහීති විජ්ජමානපඤ්
ඤත්තිආදීහි අවකසකසහි පඤ්චහි, රූපකවදනාදීනං සත්තරථාදීනඤ්ච අත්ථානං 

පොකරහි ඤාපනකතො තංතංවාචකෙො සද්කදොකයව විසයකභදකතො විජ්ජමානපඤ්
ඤත්තිආදිකභදා පඤ්ඤත්ති සඞ්ඛාදීහි දසහි පකදහි වුත්තාති අයං පුරිකමො අත්

කථො, කසො ච යථාරුතවකසකනව පාළියා විඤ්ඤායමානත්තා ‘‘පාළිඅනුගකතො 

උජුකෙො’’ති ච වුත්කතො. යදි චාතිආදීසු සත්තාදිො යථාවුත්තප්පොරා 

උපාදාපඤ්ඤත්ති යදි අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති, සා අත්ථීති න වත්තබ්ො. අවිජ්
ජමානා ච සා පඤ්ඤාපිතබ්බකතො පඤඤ්ත්ති චාති කතසං ආචරියානං ලද්ධීති 

අධිප්පාකයො. ඉදානි තස්සා ලද්ධියා වකසන පඤඤ්ත්තිපථාති වුත්තධම්මානම්පි 

විජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභාවාපත්තිකචොදකනන තත්ථ කදොසං දස්කසති ‘‘යථා 

චා’’තිආදිනා. තකතොති යස්මා අවිජ්ජමානත්තා පඤ්ඤාපිතබ්බත්තා ච සත්
තරථාදීනං අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභාකවො විය විජ්ජමානත්තා පඤ්ඤාපිතබ්බත්තා 
ච සබ්කබසං සභාවධම්මානං විජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභාකවො ආපජ්ජති, තස්මාති අත්
කථො. 

‘‘අථා’’තිආදිනා පඤඤ්ත්තිපථනිද්කදසකතො විසිට්ඨස්ස පඤ්ඤත්තිධම්

මනිද්කදසස්ස සයකමව ොරණමාසඞ්ෙති. ‘‘නාපී’’තිආදිනා තස්ස ොරණස්ස 

අසිද්ධතං දස්කසති. ‘‘පුරිකසොති සඞ්ඛා’’තිආදීසු සඞ්ඛාදකයොපි නාමාදීහි අත්

ථකතො අවිසිට්ඨා වුත්තාති ආහ ‘‘සඞ්ොදිසද්දානං සමානත්ථත්තා’’ති. වචනග්

ගහණං වචනුච්චාරණං. අේෙසස්ාති නාමපඤ්ඤත්තිං සන්ධායාහ. කතසන්ති 

සඞ්කෙතග්ගහණවචනග්ගහණානං. අසමත්ථතා න සම්භවතීති කයොජනා. 
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පටුන 

තකමව අසම්භවං ‘‘යදි හී’’තිආදිනා විවරති. පේෙත්තියාති නාමපඤ්ඤත්තියා. 

පේෙත්තිපේොපකනති යාය නාමපඤ්ඤත්තියා උපාදායපඤ්ඤත්ති 

රූපාදකයො ච පඤ්ඤාපීයන්ති, යා ච කසොතද්වාරවිඤ්ඤාණසන්තානානන්තරමුප්
පන්කනන ගහිතපුබ්බසඞ්කෙකතන මකනොද්වාරවිඤ්ඤාණසන්තාකනන ගය්හති, 

සා අයං නාමාති තස්සා පඤඤ්ාපකන අසඞ්ෙරකතො ඨපකන. අථ වා කසොතද්
වාරවිඤ්ඤාණසන්තානානන්තරමුප්පන්කනන මකනොද්වාරවිඤ්ඤාණසන්

තාකනන පඤඤ්ත්තියා ගාහාපකන පරිච්ඡින්දකන. තස්සා අේො පේෙත්ති 

වත්තබ්ො සියාති තස්සා නාමපඤ්ඤත්තියා ඤාපකන සඞ්කෙතග්ගහණවචනග්
ගහණානං සහොරීොරණභූතා අඤ්ඤා නාමපඤ්ඤත්ති අත්ථීති වත්තබ්බා 

අනුඤ්ඤාතබ්බා සියා. තකතො අත්ථවිජානනකමව න සියාති කෙවලානි සඞ්
කෙතග්ගහණවචනග්ගහණානි අත්ථපඤ්ඤාපකන විය පඤ්ඤත්තිඤාපකනපි 

අසමත්ථානි, පඤ්ඤත්ති ච ඤාතාකයව කතසං සහොරීොරණං තංජානනත්ථං 
පඤ්ඤත්තිඅනන්තරපරිෙප්පකන ච අනවත්ථානාපත්තීති අත්ථාධිගමස්ස සම්
භකවො එව න භකවය්ය. 

සඞ්කෙකතො රූපාදීසු න කිඤ්චි කහොති, භූතාදිනිමිත්තං භාවනාවිකසසඤ්ච 

උපාදාය කවොහරියමානා ෙසිණාදිපඤ්ඤත්ති විය තං තං සඞ්කෙතිතබ්බං සඞ්
කෙතෙරණඤ්ච උපාදාය කවොහාරමත්කතො, තස්ස ච පඤ්ඤාපිො නාමපඤ්ඤත්

තීති යථාවුත්තකදොසාපත්තිං දස්කසන්කතො ‘‘නාපි සඞ්කෙතග්ගහණ’’න්ති 

අකවොච. නනු ච අත්ථවිජානනාසම්භවකචොදකනකනව සඞ්කෙතග්ගහණාභකවොපි 

දස්සිකතොති? සච්චකමතං, සඞ්කෙකත පන ආචරියානං මතිකභකදො විජ්ජති. තත්ථ 

එෙපක්ඛිකෙො අයං කදොකසොති දස්සනත්ථං තස්ස විසුං වචනං වුච්චමානා 
රූපාදකයො ධම්මාවචනත්ථා පඤ්ඤාපිතබ්බා ච, තදභිධායකෙො සද්කදො පඤඤ්ත්

තීති. එත්තාවතා සබ්බකවොහාකරො සිජ්ඣතීති අධිප්පාකයන ‘‘වචන…කප.… ජනං 

නත්ථී’’ති ආහ. පේෙත්තියා වචනභාකවො සිද්කධො පටිහනනකසොතබ්

බතාදීපෙත්තා කතසං පාඨානන්ති අධිප්පාකයො. ආදි-සද්කදන ‘‘අත්ථි කෙචි බුද්
ධස්ස භගවකතො කවොහාරං සුණන්ති, නිරුත්තිපටිසම්භිදා පච්චුප්පන්නාරම්

මණා’’ති එවමාදිං සඞ්ගණ්හාති. තස්මාති යස්මා ‘‘පඤඤ්ත්තිධම්මා’’ති පදස්ස 

යථාවුත්තපඤ්ඤත්තිකයො අත්කථොති එතස්මිං පක්කඛ මාතිොවණ්ණනාය 

විකරොකධො, අට්ඨෙථායං අවුත්තතා, ඉමිස්සා පාළියා අනනුගකමො, සබ්කබ ධම්මා 
පඤ්ඤත්තීති නිද්දිසිතබ්බතා, පඤ්ඤත්තිපථපදස්ස නවත්තබ්බතා, අනවත්
ථානාපත්තිකතො අත්ථවිජානනාසම්භකවොති අකනකෙ කදොසා, විඤඤ්ත්
තිවිොරසහිතස්ස පන සද්දස්ස පඤ්ඤත්තිභාකව යථාවුත්තකදොසාභාකවො 
අකනකෙසං පාඨප්පකදසානඤ්ච අනුකලොමනං, තස්මා. තත්ථ යුත්තං ගකහතබ්

බන්ති අධිප්පාකයනාහ ‘‘පාළි…කප.… තබ්කෙො’’ති. 
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යදි සත්තාතිආදිනා සද්දස්ස පඤ්ඤත්තිභාකව අට්ඨෙථාය විකරොධමාහ. එවං 
පඤ්ඤත්තිභාකව යදි සද්දස්ස පඤ්ඤත්තිභාකවො, තස්ස පරමත්ථකතො විජ්
ජමානත්තා රූපාදිඅත්ථස්ස ච පඤඤ්ාපනකතො විජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභාකවො එව 

සියා, න අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභාකවො. න හි කත සත්තාදකයො පඤ්ඤත්තීති. 

එවඤ්ච අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තියා අභාකවො එව සියා. වුත්තා ච අට්ඨෙථායං (ප. 

ප. අට්ඨ. 1 මාතිොවණ්ණනා) ‘‘අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තී’’ති. ඉතකරො විසයස්ස 

අවිජ්ජමානත්තා තස්ස අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිභාකවොති යථාවුත්තවිකරොධාභාවං 

දස්කසන්කතො ‘‘අවිජ්ජමානාන’’න්තිආදිමාහ. ඉදානි සත්තාදිවිසයස්ස කෙනචිපි 

පරියාකයන අත්ථිතාය අභාවදස්සකනන තබ්බිසයාය පඤ්ඤත්තියා අවිජ්

ජමානපඤ්ඤත්තිභාවංකයව වවත්ථකපති ‘‘අයේච වාකදො’’ති. විජ්ජමානා එව 

සත්තාදකයො රූපාදිසභාවාභාවවකසන ‘‘අවිජ්ජමානා’’ති වුච්චන්ති, න සබ්බථා 
අභාවකතො. තථා හි තථා තථා පඤඤ්ාපියමානභාකවන විඤ්ඤායන්තීති යථාවුත්

තරූකපො වාකදො ‘‘රූපං අත්ථීති? කහවත්ථි කහව නත්ථීති. කසවත්ථි කසව නත්
ථීති. න කහවං වත්තබ්කබ. කසවත්ථි කසව නත්ථීති. ආමන්තා. අත්ථට්කඨො නත්

ථට්කඨො’’ති (ෙථා. 306) එවං පවත්තාය කහවත්ථිෙථාය. තත්ථ හි රූපාදකයො ධම්
මා රූපාදිසභාකවන අත්ථි, කවදනාදිසභාකවන නත්ථි, තස්මා සබ්බකමවිදං එවං 

අත්ථි එවං නත්ථීති එවංලද්ධිකෙ සන්ධාය ‘‘රූපං අත්ථී’’ති පුච්ො සෙවාදිස්ස. 

‘‘කහවත්ථි කහව නත්ථී’’ති විස්සජ්ජනං පරවාදිස්ස. අථ නං සෙවාදී යදි 

රූපකමව එවං අත්ථි එවං නත්ථීති ලද්ධි, එවං සන්කත කසො එව අත්ථි කසො එව 

නත්ථි නාමාති පුච්ෙන්කතො ‘‘කසවත්ථී’’ති ආහ. ඉතකරො කතකනව සභාකවන අත්
ථිතං, කතකනව නත්ථිතං සන්ධාය පටික්ඛිපති. දුතියං පුට්කඨො සෙභාකවන අත්

ථිතං, පරභාකවන නත්ථිතං සන්ධාය පටිජානාති. තකතො සෙවාදී ‘‘අත්ථට්කඨො 

නත්ථට්කඨො’’තිආදිනා අත්ථිතා වා නත්ථිතා වා අඤඤ්මඤ්ඤවිරුද්ධා එෙස්මිං 
ධම්කම විනා ොලකභකදන අසම්භවත්තාති කිං එෙත්තං ආපජ්ජතීති දස්කසන්

කතො පරවාදිං නිග්ගණ්හාතීති. පටිසිද්කධොති ච ‘‘රූපං ‘රූප’න්ති කහවත්ථි, රූපං 

‘කවදනා’ති කහව නත්ථී’’තිආදිනා (ෙථා. 306) වුත්තාය රූපකවදනාසඤ්ඤාසඞ්
ඛාරවිඤ්ඤාණානං සෙභාකවන අත්ථිතාය පරභාකවන නත්ථිතාය ච 

පටිකසධකනන සත්තාදීනම්පි තථාභාකවො පටිකසධිකතො කහොතීති ෙත්වා වුත්තං. 

රූපාදකයො න කහොන්තීති රූපාදිසභාවා න කහොන්ති. තථා තථාති සමූහසන්

තානාදිවකසන. විචිත්තසේො පරිෙප්පවකසන උප්පජ්ජති. යදි සත්තරථාදිසඤ්
ඤාවලම්බිකතො වචනත්කථො විජ්ජමාකනො න කහොති, නනු සත්තරථාදිඅභිලාපා 

අනරියකවොහාරා ජායන්තීති ආහ ‘‘න ච කත අභිලාපා’’තිආදි. අත්තකනො වකසන 

කිඤ්චි අකහොන්තං පඤ්ඤාපෙස්ස වචනස්කසව වකසන පඤ්ඤාපිතබ්බත්තා 

පේෙත්තිකවොහාරං ලභති. ඉමනාව අධප්පාකයනාතිආදි ‘‘සයං අවිජ්

ජමාකනො’’තිආදිනා වුත්තකමවත්ථං සන්ධායාහ. තන්ති සත්තාදිග්ගහණං. 
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 165 

පටුන 

‘‘බ්රහ්මවිහාරචතුක්ෙං සත්තපඤ්ඤත්තිං ආරබ්භ පවත්තත්තා නවත්තබ්බාරම්

මණං නාම කහොතී’’තිආදිනා අට්ඨෙථායං (ධ. ස. අට්ඨ. 1421) තත්ථ තත්ථ න 

වත්තබ්ෙන්ති වුත්තං. යදි පරිත්තාදිභාකවන න වත්තබ්බං, ෙථං අවිජ්ජමානස්ස 

සත්තාදිෙස්ස පච්චයභාකවොති ආහ ‘‘ෙන්ධසමූහසන්තාන’’න්තිආදි. තන්ති ඛන්

ධසමූහසන්තානං. තදුපාදානභූතන්ති පුග්ගකලොති ගහණපඤ්ඤත්තීනං 
ොරණභූතං. යදි පුග්ගලසඤ්ඤාය කසවමානස්ස කුසලාදිඋප්පත්ති කහොති, ෙථං 

පුග්ගලදස්සනං මිච්ොදස්සනන්ති පටිසිද්ධන්ති ආහ ‘‘යසම්ා පනා’’තිආදි. 

පථවීධාතු උපලබ්භතීති පුග්ගලාභාකව විපක්ඛවකසන නිදස්සනමාහ. ඉදඤ්කහත්

ථ අනුමානං. න රූපාදකයො විකවකචත්වා පුග්ගකලො උපලබ්භති කතසං අග්
ගහකණ තථාරූපාය බුද්ධියා අභාවකතො කසවනාදකයො වියාති. පුග්ගකලො උපලබ්
භති සච්ඡිෙට්ඨපරමත්කථන කයො ෙවිඤ්ඤාණවිඤ්කඤය්කයොති සංසරති මුච්චති 

චාති එවං දිට්ඨියා පරිෙප්පිතපුග්ගකලොව පටිකසධිකතො, න කවොහාරපුග්ගකලොති 

දස්කසන්කතො ‘‘පටිකස…කප.… දිට්ඨී’’ති ආහ. 

ගාථාය පඤ්චසු ඛන්කධසු රූපං කවදනා සඤඤ්ා කචතනා විඤ්ඤාණන්ති 

එකතසු ෙං නාම ධම්මං සත්කතොති ජානාසි නු, එකතසු එෙම්පි සත්කතොති ගණ්
හිතුං නාරහතීති දස්කසති. අථ එකතහි අඤ්කඤො එකෙො සත්කතො අත්ථීති පච්
කචසි. එවම්පි මාර දිට්ඨිගතං නු කත. නු-සද්කදො දිට්ඨිගතකමකවති අවධාරණත්

කථො. ෙස්මා? යස්මා සුද්ධසඞ්ොරපුේකජොයං. තකමවත්ථං විවරති ‘‘නයිධ සත්

තූපලබ්භතී’’ති. යස්මා පච්චක්ඛකතො වා අනුමානකතො වා අනුපලද්ධිකතො නත්ථි 

එත්ථ කෙොචි සත්කතො නාමාති අධිප්පාකයො. යදි සත්කතො නත්ථි, ෙථං සත්කතො 
සංසාරමාපාදීතිආදි නීයතීති. කිකමත්ථ කනතබ්බං, සත්කතොති කවොහාරසත්කතො 
අධිප්කපකතො, යස්මා සත්ත-සද්කදො කවොහාකර පවත්තතීති. දුතියගාථාය සම්බන්

ධං දස්කසන්කතො ‘‘සත්කතො පනා’’තිආදිමාහ. අඞ්ගසම්භාරාති අඞ්ගසම්භාරකතො 

අක්ඛචක්ෙඊසාදිඅඞ්ගසම්භාරමුපාදායාති අත්කථො. සත්කතොති කවොහාකරො. 

අවිජ්ජමානස්සාති අච්චන්තං අවිජ්ජමානස්ස සසවිසාණාදිෙස්ස. යදි අච්චන්

තං අවිජ්ජමානං, ෙථං තං ගය්හතීති ආහ ‘‘පරිෙප්පිත’’න්ති. කලොෙසේොතං 
ඝටාදි. එත්ථ පන යථා අත්තානං ආරබ්භ උප්පජ්ජමානෙධම්මානං තංසන්
තතිපතිතානඤ්ච කිකලසුපතාපාභාකවන අස්සත්ථභාවපච්චයතාය උප්

පාදාදිරහිතම්පි නිබ්බානං ‘‘අස්සාසනෙරස’’න්ති වුච්චති, එවං අත්තානං ආරබ්භ 

පවත්තනෙධම්මවකසන උප්පාදාදිරහිතාපි පඤ්ඤත්ති පවත්තාති වුත්තා. 
කහතුඅත්කථො වා අන්කතොනීකතොති පවත්තිතා කවොහාරිතාති අත්කථො දට්ඨබ්කබො. 
තථා නාමපඤ්ඤත්ති පඤඤ්කපතබ්බමත්ථං ගහිතාකයව පඤ්ඤාකපති, විඤ්
ඤත්ති විය අධිප්පායං විඤඤ්ාකපතීති සා ගකහතබ්බාභාවකතො වුච්චමානත්ථද්
වාකරන වුච්චමානාති වුත්තා. පඤ්ඤාපිතබ්බපඤ්ඤත්තියා පන වුච්චමානභාකව 
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වත්තබ්බකමව නත්ථි. තථා පොරකතො ඤාපනභාකවන ඤාකපතබ්බඤාපනන්ති 

ෙත්වා ගකහතබ්බත්තාකයව ච තස්සා අනිද්ධාරිතසභාවතා පටික්ඛිත්තා දට්ඨබ්
බා. න හි සභාවධම්මානං ෙක්ඛළඵුසනාදි සරූපකතො සද්කදන වචනීයභාවං 

භජති, අපිච කඛො කනසං ොලකදසාදිකභදභින්නානං විනිවත්තඅඤ්ඤජාතියකෙො 
සජාතියසාධාරකණො පුබ්බසඞ්කෙතානුරූපං අජ්ඣාකරොපසිද්කධො සාමඤ්
ඤාොකරො වචනීකයො. තත්ථාපි න විනා කෙනචි පවත්තිනිමිත්කතන සද්කදො 
පවත්තතීති තස්ස පවත්තිනිමිත්තභූකතො කලොෙසඞ්කෙතසිද්කධො තංතංවචනත්
ථනියකතො සාමඤ්ඤාොරවිකසකසො නාම පඤ්ඤත්තීති පුබ්බාචරියා. කසො හි තස්
මිං තස්මිං අත්කථ සද්දං නාකමති, තසස් තස්ස වා අත්ථස්ස නාමසඤ්ඤං 
ෙකරොතීති නාමං, පොකරහි ඤාපනකතො පඤ්ඤත්ති චාති. 

ෙස්ස පන කසො ආොරවිකසකසොති? පඤ්ඤාකපතබ්බත්ථස්සාති කවදිතබ්බං. 
අකනොොරා හි අත්ථාති. එවඤ්ච ෙත්වා තස්සා පඤඤ්ත්තියා ගකහතබ්
බතාවචනඤ්ච සමත්ථිතං භවති, අවස්සඤ්ච එතකමවං සම්පටිච්ඡිතබ්බං. අඤ්
ඤථා වචනවචනීයකභදානං සඞ්ෙකරො සියා, සබ්කබොපි අත්කථො සබ්බස්ස සද්දස්
ස වචනීකයො, සබ්කබො ච සද්කදො සබ්බස්ස අත්ථස්ස වාචකෙොති න කචත්ථ සඞ්
කෙතග්ගහකණකනව කතසං පවත්තාති සක්ො වත්තුං වවත්ථිකතසු එව කතසු 

සඞ්කෙතග්ගහණස්ස පවත්තිකතො. 

අපකර පන ‘‘යථා ධූමකතො අග්ගිඅනුමාකන න කෙවකලන ධූකමකනව අග්ගි 

විඤ්ඤායති, ධූමස්ස පන අග්ගිනා අවිනාභාවසඞ්ඛාකතො සම්බන්කධො විඤ්
ඤායමාකනො ධූකමන අග්ගි විඤ්ඤායති, එවං සද්කදන අත්ථවිජානකන න 

කෙවකලන සද්කදන තදත්කථො විඤඤ්ායති. තංතංසද්දස්ස පන කතන කතන අත්
කථන අවිනාභාවසඞ්ඛාකතො සම්බන්කධො විඤ්ඤායමාකනො කතන කතන සද්කදන 

අත්ථං ඤාකපතීති කවදිතබ්බං. අඤ්ඤථා අග්ගහිතසම්බන්කධනපි සද්දසවනමත්
කතන තදත්කථො විඤ්ඤාකයය්යාති. කයො යකමත්ථ යථාවුත්තරූකපො සම්බන්කධො, 
කසො තස්ස තස්ස අත්ථස්ස සඤ්ඤාපනභාකවන නාමන්ති පරමත්ථකතො අභාවා 
කලොෙසඞ්කෙතවකසන කලොෙසඞ්කෙකතොති වා සිද්කධො ඤාකතොති කලොෙසඞ්
කෙතසිද්කධොති, සද්කදන පොසියමානානං අත්ථප්පොරානං අධිගමකහතුතාය 

පොරකතො ඤාපනකතො පඤ්ඤත්තීති ච වුත්කතො’’ති වණ්ණයන්ති. 

සඞ්ඛතාසඞ්ඛතවිනිමුත්තස්සපි කඤය්යවිකසසස්ස අභාකව ඝටාදිසද්
දාභිකධය්යා විය පථවීඵස්සාදිසද්දවචනීකයොපි න ලබ්භතිකයවාති සබ්
බකවොහාරකලොකපො සියා. යස්මා ච රූපාරූපධම්මා පබන්ධසඞ්
ඛාතතංතංවිකසසාොරවකසකනව පවත්තන්ති, න කෙවලා, තස්මා කතසං කත 

සණ්ඨානසමූහඅවත්ථාවිකසසාොරා යදිපි පරමත්ථකතො කිඤ්චි න කහොන්ති, 

පරමත්ථකතො පන විජ්ජමානානං රූපාදීනං උපාදානානං වකසන විජ්ජමානභාවං 
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පටුන 

ලභිත්වා තංතංගහණානුරූපං තංතංඅභිලාපාධිෙරණං භවති. උපාදායපඤ්ඤත්ති 

හි උපාදානකතො යථා අඤඤ්ා අනඤ්ඤාති ච න වත්තබ්බා, එවං සබ්බථා අත්ථි 

නත්ථීති ච න වත්තබ්බා. තකයොපි හි එකත සන්තාකයවාති එවං තාව මාතිොවණ්
ණනාය න කෙොචි විකරොකධො. සඞ්ඛායති සංෙථීයතීති සඞ්ඛාති අයමත්කථො 
ෙකථතබ්බභාකවන වචනත්කථකයව නිරුළ්කහො, න වචනස්මින්ති වචනපක්ඛස්
ස උජුෙතා සම්භවති. වචනපක්කඛොකයව පාළිඅනුගකතො, න පරම්පරාගකතො 
යථාවුත්කතො අත්කථොති කුකතො පකනතං ලබ්භා. න හි අනීකතො අත්කථො 
පාළිඅනනුගකතො, නාපි සබ්බා පාළිනීතත්ථා එවාති යථාවුත්තා දුවිධා පඤඤ්ත්
තිකයො අට්ඨෙථායං ෙහි පඤ්ඤත්තීහි යථාසම්භවං වුත්තාකයවාති සිද්ධකමතං 

අත්ථීති න වත්තබ්බාති. 

යදි පරමත්ථකතො අත්ථිතාපටිකසකධො, ඉට්ඨකමතං. අථ කවොහාරකතො, සත්
තරථඝටාදීහි සත්තරථාදිවචනප්පකයොකගොකයව න සම්භකවය්යාති. න හි 

වචනීයරහිකතො වචනප්පකයොකගො අත්ථීති. පරමත්ථධම්මානං අසභාවධම්
මභූතාය පඤ්ඤත්තියා විභාගදස්සනත්ථා අධිවචනාදිදුෙත්තයකදසනාති න 

පරමත්ථධම්මානං රූපාදීනං පඤඤ්ත්තිභාවාපත්තීති. න ච පඤ්ඤත්තිපථපඤ්
ඤත්තිධම්මනිද්කදසානං අවිකසසවචනං යුත්තං, සද්දස්කසව පන පඤඤ්ත්
තිභාකව සියා ොචි කතසං විකසසමත්තා. පඤ්ඤාපිතබ්බස්ස අපරමත්ථසභාවස්
කසව පඤ්ඤත්තිභාකවො අධිප්කපකතොති න සබ්කබො පඤ්ඤත්තිපකථො පඤ්ඤත්
තිසද්කදන වුත්කතො, පඤඤ්ත්ති ච පඤ්ඤාකපතබ්බභාකවන වුත්තාති පඤ්ඤත්
තිපථපදං වත්තබ්බකමව. එවඤ්කචතං ඉච්ඡිතබ්බං. ඉතරථා සද්දස්ස ච පඤ්
ඤාපිතබ්බතාය පඤඤ්ත්තිපථභාකවොති පඤ්ඤත්තිපදං න වත්තබ්බං සියාති ච 

සක්ො වත්තුං, නික්කඛපෙණ්කඩ විභත්තාකයව පඤඤ්ත්ති ‘‘පුරිකසො මාගණ්

ඩිකයො’’ති එත්ථාපි දස්සිතාති න න සක්ො වත්තුං. තථාපි හි යථාවුත්
තඋපාදායපඤ්ඤත්තිනාමපඤ්ඤත්තීනං සභාවසම්භවකතොති සඞ්ඛාදිසද්දානං 

සමානත්ථතාපි කතසං මතිමත්තකමව, විඤ්ඤත්ති විය අධිප්පායං විඤ්ඤාකපන්
තා සයං ඤාතාකයව නාමපඤ්ඤත්ති පඤ්ඤාකපතබ්බමත්ථං පඤ්ඤාකපති 

ගහිතසරූපතාය පදීකපො විය රූපගතවිධංසකනති න පඤ්ඤත්තිඅන්තරපරිෙප්
පකනන පකයොජනං අත්ථි පඤ්ඤාකපතබ්බත්ථපඤ්ඤාපකන, නාමපඤ්ඤත්
තිපඤ්ඤාපකන පන උපාදානකභදභින්නා උපාදායපඤ්ඤත්ති විය 

තංතංවචනවචනත්ථකභදභින්නා නාමපඤ්ඤත්තීති අඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති ඉච්ඡිතා 
එව. න ච අනවත්ථානකදොකසො තංතංවචනස්ස තදත්ථවිභාවකන 

සහොරීොරණභාකවන පටිනියතසරූපත්තා. එකතන සඞ්කෙතග්
ගහණාභාකවොපි පටිසිද්කධො දට්ඨබ්කබො, තථා නාමපඤ්ඤත්තියා 
පකයොජනාභාකවො. දස්සිතප්පකයොජනා හි සා පුබ්කබති. 
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‘‘කවොහාකරො කලොකියකසොකත පටිහඤ්ඤතී’’තිආදීසු කසොතබ්බස්ස සද්දස්ස 

වකසන තබ්බිසයභූතා කවොහාරාදකයො පටිහනනකසොතබ්බතාපරියාකයන වුත්
තාති දට්ඨබ්බා. සද්කදොකයව වා තත්ථ කවොහාරාදිසහචාරිතාය තථා වුත්කතො. න 

හි සක්ො සබ්බත්ථ එෙරසා කදසනා පවත්තීති වත්තුං. තථා හි ෙත්ථචි සුඛා දුක්
ඛා, සුඛාපි කවදනා දුක්ඛාති වුච්චන්ති, දුක්ඛා සුඛා, දුක්ඛාපි සුඛාති, එවං යථාවුත්
තා දුවිධාපි පඤ්ඤත්ති අධිවචනාදිපාඨස්ස අත්ථභාකවන අට්ඨෙථායං වුත්
තාකයවාති. අයං සඞ්ඛතාසඞ්ඛතවිනිමුත්තං කඤය්යවිකසසං ඉච්ෙන්තානං 
වකසන විනිච්ෙකයො. 

1316. සතිපි පකරසං සාමඤ්ඤාදිනාමොරොනං නාමෙරණභාකව 

පරානකපක්ඛතාය තකතො අතිවිය යුත්කතො ඉධ නාමෙරණසභාකවො උක්

ෙංසපරිච්කෙකදන නාමෙරණත්කථොති අධිප්කපකතොති දස්කසතුං ‘‘අේෙං 

අනකපක්ඛිත්වා’’තිආදිමාහ. නාමෙරණසභාවතා න කහොති අසභාවිෙතාය 

ෙදාචිකදව පවත්තිකතො චාති අධිප්පාකයො. සභාවසිද්ධත්තාති කවදනාදීනං 

කවදනාදිනාමෙරණධම්මතං ආහ. යදි කවදනාදීනං කෙනචි අෙතං සෙනාමං 
ආදායකයව පවත්තනකතො ඔපපාතිෙනාමානං නාමෙරණට්කඨන නාමභාකවො, 
එවං සති පථවීආදීනම්පි නාමභාකවො ආපජ්ජති, අඤ්ඤථා පථවීආදිනිදස්

සනකමව න සියාති අනුකයොගං මනසි ෙත්වා ආහ ‘‘පථවීආදිනිදස්

සකනනා’’තිආදි. එෙකදසසාමඤ්කඤන හි යථාධිප්කපකතන උපමා කහොති, න 

සබ්බසාමඤ්කඤනාති. එවම්පි යදි සභාවසිද්ධනාමත්තා කවදනාදකයො නාමං, 

පථවීආදීනම්පි අනිවත්තනීකයො නාමභාකවොති ආහ ‘‘නිරුළ්හත්තා’’තිආදි. කතන 

යංනිමිත්තං කවදනාදීසු නාමසද්දප්පවත්ති, සතිපි තදඤ්කඤසං තංනිමිත්
තකයොකග කගො-සද්කදො විය කුක්කුටාදිසත්තපිණ්කඩ නිරුළහ්කතො කවදනාදීසු 

නාම-සද්කදො පවත්කතොති දස්කසති. තථා හි අකනකෙසු සුත්තපකදකසසු 

කතසංකයව නාමකවොහාකරො දිස්සති. නාමතානාපත්ති වුත්තා කෙසකුම්

භාදිනාමන්තරාපජ්ජනකතො. එතකමවත්ථං නිදස්සනභාකවන ‘‘න හී’’තිආදිනා 
විවරති. යදිපි සමූහාදිඝනවිනිබ්කභොගාභාවකතො කවදනාදිඅරූපධම්කමසුපි පිණ්
ඩාොකරන ගහණං පවත්තති, තං පන කයභුය්කයන අත්ථාතිපරිෙප්පමුකඛන 

එෙධම්මවකසකනව, න සමූහවකසනාති වුත්තං ‘‘අේකෙන…කප.… නත්

ථී’’ති. 

පොසෙපොසිතබ්ෙභාකවො විසයිවිසයභාකවො එව. අධවචනසම්ඵස්කසො 
මකනොසම්ඵස්කසො. කසො නාමමන්තකරන ගකහතුං අසක්කුකණය්යතාය 

පාෙකටොති නිදස්සනභාකවන වුත්කතො. ‘‘අධිවචනසම්ඵස්කසො වියා’’ති වචකනන 

මකනොසම්ඵස්සතප්පොරානකමව නාමභාකවො සියා, න පටිඝසම්ඵස්සතප්

පොරානන්ති ආසඞ්ොය නිවත්තනත්ථං ‘‘පටිඝසම්ඵස්කසොපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 
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පඤ්චවිඤ්ඤාණසහගකතො ඵස්කසො පටිඝසම්ඵස්කසො. පි-සද්කදො සම්භාවකන. ඉදං 

වුත්තං කහොති – විසයීවිසයසඞ්ඝට්ටනසමුප්පත්තියා අඤ්ඤඵස්සකතො 
ඔළාරිකෙොපි පටිඝසම්ඵස්කසො න රූපධම්මා විය විභූතාොකරො, තකතො නාමායත්

තගහණියභාකවො නාමස්කසවාති. අරූපතාය වාතිආදිනා සාමඤ්ඤකතො 

විකසසකතො ච පටිඝසම්ඵස්සස්ස උපචාරවකසන නාමභාවමාහ. පච්ඡිමපුරිමානන්

ති ‘‘නාමඤ්ච රූපඤ්චා’’ති ඉමං අනුපුබ්බිං සන්ධාය වුත්තං. සතිපි රූපස්

සාතිආදිනා නාමකවොහාරකහතුං අනඤ්ඤසාධාරණං නිබ්බානස්ස අධිපතිපච්
චයභාවං එව විභාකවති, යකතො අරියානං අඤ්ඤවිසයවිනිස්සටං නින්නකපොණපබ්
භාරභාකවන අසඞ්ඛතධාතුයං එව චිත්තං පවත්තතීති. 

1318. වට්ටස්මිං ආදීනවපටිච්ොදනකතො තදස්සාදනාභිනන්දනකතො ච වට්ටස්

ස මූලං පධානොරණන්ති වට්ටමූලං. 

1320. එකෙෙස්මං රූපාදිකෙ යථාභිනිවිට්කඨ වත්ථුස්මිං 
අහංමානාධාරනිමිත්තතං කුසලාකුසලතබ්බිපාෙකලොොධාරතඤ්ච 

සමාකරොකපත්වා පවත්තග්ගහණවිකසකසො. යා ොචි දිට්ඨි නිවිසමානා ධම්

මසභාවං අතිච්චපරාමසනාොකරකනව නිවිසතීති වුත්තං ‘‘පරාමසන්තීති අත්

කථො’’ති. 

1332. කචතනාප්පධාකනො සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොති ෙත්වා ‘‘යාය 

කචතනායා’’තිආදි වුත්තං. 

1333. දුන්නාමං ගාරය්හනාමං. අනුපසඞ්ෙමන්තස්සාතිආදිනා 
කසවනභජනානං විකසසමාහ. 

1336. ආපත්තිආපත්තිවුට්ඨානපරිච්කෙදජානනූපායදස්සනං සහ වත්ථුනා 

සහ ෙම්මවාචායාදිවචනන්ති ඉමමත්ථං දස්කසන්කතො ‘‘වත්ථුවීතික්

ෙමකතො’’තිආදිමාහ. ‘‘ආපත්තිකුසලතා ආපත්තිවුට්ඨානකුසලතා’’ති (ධ. ස. 

දුෙමාතිො 119) හි වුත්තන්ති. ොරණජානකනන ඵලං සුට්ඨු ඤාතං කහොතීති තං 

දස්කසතුං ‘‘ආපත්තියා වා’’තිආදිමාහ. 

1342. තස්සාති මනසිොරකුසලතාය. 

1344. අනුප්පජ්ජමානාකනව අනුප්පජ්ජන්තාකනව. 

1348. අෙරකණන අනාදරවකසනාති අධිප්පාකයො. 

1350. කඵග්ගුරුක්ෙස්ස සිග්ගුආදිෙස්ස. 
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පටුන 

1352. චක්ඛුන්ද්රියාසංවරස්සාති චක්ඛුන්ද්රියාසංවරණස්ස. අසංවුතචක්ඛුන්

ද්රියස්කසව කහතූති චක්ඛුද්වාරිෙස්ස අභිජ්ඣාදිඅන්වාස්සවනස්ස තංද්
වාරිෙවිඤ්ඤාණස්ස විය චක්ඛුන්ද්රියං පධානොරණං. සති හි අසංවුතත්කත චක්
ඛුන්ද්රියස්ස කත කත අන්වාස්සවන්තීති අසංවරියමානචක්ඛුන්ද්රියකහතුකෙො 
කසො අසංවකරො තථාවුත්කතොති අට්ඨෙථාය අධිප්පායං දස්කසති. ඉදානි යථාවුත්

කත අධිප්පාකය ඨත්වා ‘‘යත්වාධෙරණන්ති හී’’තිආදිනා පාළියා කයොජනං දස්

කසති. ෙස්ස චාති පොරං පුච්ෙති, ෙථංවිධස්ස ෙථංසණ්ඨිතස්සාති අත්කථො. න 

හි සරූකප වුත්කත පුන සරූපපුච්ොය පකයොජනං අත්ථි. අන්වාස්සවන්ති අභිජ්

ඣාදකයො. තදුපලක්ඛිතන්ති අන්වාස්සවූපලක්ඛිතං චක්ඛුන්ද්රියං අසංවුතන්ති 

කයොජනා. 

යථාසම්භවන්ති දුස්සීල්යාසංවකරො මකනොද්වාරවකසන, කසසාසංවකරො ෙද්
වාරවකසන කයොකජතබ්කබො. මුට්ඨස්සච්චාදීනං සතිපටිපක්ඛාකුසලධම්
මාදිභාවකතො සියා පඤ්චද්වාකර උප්පත්ති, න ත්කවව ොයිෙවාචසිෙවීතික්
ෙමභූතස්ස දුස්සීල්යස්ස තත්ථ උප්පත්ති පඤ්චද්වාරිෙජවනානං අවිඤ්ඤත්

තිජනෙත්තාති තකමව යථාසම්භවං ‘‘න හි පේචද්වාකර’’තිආදිනා විවරති. 

යථා කින්ති කයන පොකරන ජවකන උප්පජ්ජමාකනො අසංවකරො ‘‘චක්ඛුන්

ද්රිකය අසංවකරො’’ති වුච්චති, තං නිදස්සනං කින්ති අත්කථො. තත්ථායං පවත්තික්

ෙකමො – පඤච්ද්වාකර රූපාදිආරම්මකණ ආපාථගකත නියමිතාදිවකසන 

කුසලාකුසලජවකන උප්පජ්ජිත්වා භවඞ්ගං ඔතිණ්කණ මකනොද්වාරිෙජවනං 

තංකයවාරම්මණං ෙත්වා භවඞ්ගං ඔතරති, පුන තස්මිංකයව ද්වාකර ‘‘ඉත්

ථිපුරිකසො’’තිආදිනා වවත්ථකපත්වා ජවනං භවඞ්ගං ඔතරති. පුන වාකර පසාදරජ්
ජනාදිවකසන ජවනං ජවති. පුන යදි තං ආරම්මණං ආපාථං ආගච්ෙති, 

තංසදිසකමව පඤ්චද්වාරාදීසු ජවනං තදා උප්පජ්ජමානෙං සන්ධාය ‘‘එවකමව 

ජවකන දුස්සීල්යාදීසු උප්පන්කනසු තස්මිං අසංවකර සති ද්වාරම්පි අගුත්ත’’න්
තිආදි වුත්තං. අයං පන උක්ෙට්ඨනකයො පරිචිතාරම්මණං සන්ධාය වුත්කතො, 
අපරිචිකත අන්තරන්තරා පඤ්චද්වාකර උප්පජ්ජිත්වා තදනුරූපං මකනොද්වාකරපි 

උප්පජ්ජතීති. ද්වාරභවඞ්ගාදීනං ජවකනන සම්බන්කධො එෙසන්තතිපරියාපන්
නකතො දට්ඨබ්කබො. 

සති ද්වාරභවඞ්ගාදිකෙති පච්චයභාකවන පුරිමනිප්ඵන්නං ජවනොකල 

අසන්තම්පි භවඞ්ගාදි චක්ඛාදි විය ඵලනිප්ඵත්තියා සන්තඤ්කඤව නාමාති වුත්

තං. න හි ධරමානංකයව සන්තන්ති වුච්චතීති. ොහිරං විය ෙත්වාති පරමත්ථකතො 

ජවනස්ස බාහිරභාකව ඉතරස්ස ච අබ්භන්තරභාකව අසතිපි ‘‘පභස්සරමිදං, භික්

ඛකව, චිත්තං, තඤ්ච කඛො ආගන්තුකෙහි උපක්කිකලකසහි උපක්කිලිට්ඨ’’න්
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තිආදිවචනකතො (අ. නි. 1.49) ආගන්තුෙභූතස්ස ෙදාචි ෙදාචි උප්පජ්ජමානස්ස 

ජවනස්ස බාහිරභාකවො තබ්බිධුරසභාවස්ස ඉතරස්ස අබ්භන්තරභාකවො 

පරියායකතො වුත්කතොති දස්කසති. අසංවරකහතුභාවාපත්තිකතොති ද්වාරාදීනං 
අසංවරකහතුභාවාපජ්ජනස්ස පාෙටභාවං සන්ධායාහ. උප්පන්කන හි අසංවකර ද්

වාරාදීනං තස්ස කහතුභාකවො පඤඤ්ායතීති. ද්වාරභවඞ්ගාදිමූසනන්ති ද්වාරභවඞ්
ගාදීසු මූසනං. යස්මිඤ්හි ද්වාකර අසංවකරො උප්පජ්ජති, කසො තත්ථ ද්වාරාදීනං 
සංවරූපනිස්සයභාවං උපච්ඡින්දන්කතොකයව පවත්තතීති. කතකනවාහ 

‘‘කුසලභණ්ඩවිනාසන’’න්ති. 

එත්ථ ච ‘‘චක්ඛුනා රූපං දිසව්ා’’තිආදිපාළියං සංවකරො, සංවරිතබ්බං, 

සංවරණුපාකයො, යකතො ච කසො සංවකරො, යත්ථ ච කසො සංවකරොති ඉමං පකභදං 

දස්කසත්වා කයොකජතබ්බා. ෙථං? ‘‘රක්ඛති…කප.… සංවරං ආපජ්ජතී’’ති 

එකතන සංවකරො වුත්කතො. සතිං පච්චුට්ඨකපතීති අයඤ්කහත්ථ අත්කථොති. චක්

ඛාදි සංවරිතබ්ෙං. න නිමිත්තග්ගාහී කහොති නානුබ්යඤ්ජනග්ගාහීති 

සංවරණුපාකයො. ‘‘යත්වාධිෙරණ’’න්තිආදිනා සංවරණාවධ. රූපාදකයො 

සංවරවිසකයොති. කිඤ්ච පටිසඞ්ඛාභාවනාබලසඞ්ගහිතභාකවන දුවිකධොපි ඉන්
ද්රියසංවකරො? තත්ථ පුරිකමන විසකයසු ආදීනවදස්සනං, ඉතකරන ආදීනවප්
පහානං. තථා පුරිකමන පරියුට්ඨානප්පහානං, ඉතකරන අනුසයප්පහානං. තථා 
පුරිකමො කලොකියමග්ගසඞ්ගහිකතො, දුතිකයො කලොකුත්තරමග්ගසඞ්ගහිකතොති අයම්
පි විකසකසො කවදිතබ්කබො. 

1353. දවත්ථාදිඅභිලාකසොති දකවො එව අත්කථො පකයොජනන්ති දවත්කථො, කසො 
ආදි කයසං කත දවත්ථාදකයො. කතසු, කතසං වා අභිලාකසො, දකවො වා අත්කථො 

එතස්සාති දවත්කථො, තදාදිකෙො දවත්ථාදි, කෙො පන කසොති ආහ ‘‘අභිලාකසො’’ති. 

ආහාරපරිකභොකග අසන්තුස්සනාති ආහාරපරිකභොකග අතිත්ති. බහුකනො උළාරස්
ස ච පත්ථනාවකසන පවත්තා භිය්කයොෙම්යතා අසන්තුස්සනාති එවකමත්ථ අත්
කථො යුජ්ජති. 

1355. මජ්ජනාොකරන පවත්ති මානස්කසවාති ෙත්වා ‘‘මාකනොව 

මානමකදො’’ති වුත්තං. තථා හි ජාතිමදාදකයො ‘‘මාකනො මඤ්ඤනා’’තිආදිනා 

මානභාකවකනව විභත්තාති. ඛුදා නාම ෙම්මජකතකජො. තං පන අභුත්කත භුත්කත 

ච උප්පජ්ජතීති යං තත්ථ ආමාසයසඞ්ඛාතස්ස සරීරකදසස්ස පීළනකතො 
විහිංසාසද්දවචනීයං, තකදව දස්කසතබ්බං, ඉතරඤ්ච නිවත්කතතබ්බන්ති අභුත්

තපච්චයා උප්පජ්ජනෙත්කතන ඛුදා විකසසිතාති ආහ ‘‘ඛුදාය විකසසන’’න්ති. 

කය පන ‘‘ෙම්මජකතජපච්චයා දුක්ඛා කවදනා ඛුදා’’ති වදන්ති, කතසං අභුත්
තපච්චයා උප්පජ්ජනොති විකසසනකමව න යුජ්ජති. සතිපි තස්මිං භූතත්
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ථෙථකන විහිංසූපරතිපුරාණකවදනාපටිහනනානං විකසසාභාකවො ආපජ්ජතීති 

පුරිකමොකයකවත්ථ අත්කථො. එතාසං කෙො විකසකසොති අභුත්තපච්චයා උප්පජ්
ජනෙකවදනා, භුත්තපච්චයා න උප්පජ්ජනෙකවදනාති ද්කවපි කචතා කවදනා 
යාවතා අනාගතාකයවාති අධිප්පාකයො. සතිපි අනාගතත්කත පුරිමා උප්පන්
නසදිසී, ඉතරා පන අතංසදිසී අච්චන්තං අනුප්පන්නාවාති අයකමත්ථ විකසකසො. 

කතකනව ‘‘යථාපවත්තා’’ති පුරිමායං වුත්තං, ඉතරත්ථ ච ‘‘අප්පවත්තා’’ති. අථ 

වා අභුත්තපච්චයා උප්පජ්ජනෙකවදනා පුබ්කබ ෙතෙම්මස්ස විපාෙත්තා 

පුරාණකවදනා නාම. අප්පච්චකවක්ඛණාදිඅයුත්තපරිකභොගපච්චයා පච්චකවක්
ඛණාදියුත්තපරිකභොගකතො ආයතිං න උප්පජ්ජිස්සතීති භුත්තපච්චයා න උප්පජ්

ජනෙකවදනා නවකවදනා නාම. විහිංසානිමත්තතා විහිංසානිබ්බත්තතා. 

යාකපන්ති එකතනාති යාපනාති වුත්තස්ස සරීරයාපනොරණස්ස ජීවිතින්

ද්රියස්සපියාපනොරණන්ති ඉමස්ස විකසසස්සදස්සනත්ථං ‘‘ජීවිතින්

ද්රියයාපනත්ථායා’’ති වත්වා න කෙවලං ජීවිතින්ද්රියස්කසව 

යාපනොරණමාහාකරො, අථ කඛො ඨානාදිපවත්තිආොරවිකසසයුත්තස්ස 

සෙලසරීරස්සපි යාපනොරණන්ති තංදීපනත්ථං යාත්රාති වචනන්ති යාපනා 

කම භවිස්සතීති අවිකසකසන වුත්තන්ති දස්කසන්කතො ‘‘චතුන්නං ඉරියාපථානං 

අවිච්කෙදසඞ්ොතා යාපනා යාත්රා’’ති ආහ. අට්ඨානකයොජනඅපරිකභොගදුප්

පරිකභොගාදිවකසන සද්ධාකදය්යස්ස විනාසනං සද්ධාකදය්යවිනිපාතනං. කයනාති 

ගණකභොජනලක්ඛණප්පත්තස්ස ථූපීෙතාදිෙස්ස වා පටිග්ගහකණන. සාවජ්ජං 
සනින්දං පරිකභොගං ෙකරොතීති වා අත්කථො. 

ඉරියා…කප.… වුත්තන්ති සුඛං පවත්තමාකනහි ඉරියාපකථහි කතසං 

තථාපවත්තියා ොරණන්ති ගහිතත්තා විදිතත්තා යථාවුත්තභුඤ්ජනපිවනානි පුබ්
බොලකිරියාභාකවන වුච්චමානානි ඉරියාපථෙත්තුොනි විය වුත්තානීති අත්

කථො. යථා හි ‘‘පඤ්ඤාය චස්ස දිසව්ා ආසවා පරික්ඛීණා කහොන්තී’’ති (ම. නි. 

1.271; 2.182) දස්සනස්ස ඛයකහතුතා, ‘‘ඝතං පිවිත්වා බලං භවති, සීහං දිස්වා 

භයං භවතී’’ති ච පානදස්සනානං බලභයකහතුතා වුච්චති, එවං භුඤ්
ජනපිවනානං ඉරියාපථසුඛප්පවත්තිකහතුභාකවො වුත්කතොති එවකමත්ථ අත්කථො 
දට්ඨබ්කබො. සුලභානවජ්ජභාකවො විය අප්පභාකවොපි පච්චයානං පරමසල්
කලඛවුත්තීනං සුඛවිහාරාය පරියත්කතොති චීවරකසනාසනානං අප්පභාවුක්
ෙංසානුජානනවකසන පවත්තාහි අනන්තරගාථාහි ඉධාපි ධම්මකසනාපතිනා 
සුඛවිහාරාය පරියත්කතො අප්පභාවුක්ෙංකසො අනුඤ්ඤාකතොති විඤඤ්ායතීති 

‘‘පුනපී’’තිආදිනා ‘‘භුත්වානා’’ති පාඨං සමත්ථයති. 
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1368. සතිආදිධම්මාති සතිපඤ්ඤාසමාධිවීරියසම්මාවාචාදිධම්මා, කය ෙහි 

දුකෙහි පරිග්ගහිතා. 

1373. පටිවිජ්ඣිතබ්කෙහි පටිකවකධො වුත්කතො. විසකයනපි හි විසයී වුච්චති 

සහචරභාවකතො. යථා – 

‘‘උප්පාකදත්වාන සංකවගං, දුක්කඛනස්ස ච කහතුනා; 

වඩ්ඪයිත්වා සම්මසිත්වා, මුත්තියා මග්ගමබ්රවී’’ති 

‘‘සච්චපරිකයොසාකන’’ති ච. 

යථා දුක්ඛාදීනං පරිඤ්ඤාදිවකසන පවත්තමානං පටිකවධඤාණං අසම්
කමොහකතො කත අවිකලොකමත්වා අවිකරොකධත්වා පවත්තති නාම, එවං තදුපනිස්

සයභාවං විපස්සනාඤාණම්පි යථාබලං කත අවිකලොකමත්වා පවත්තතීති චතුන්

නං සච්චානං අනුකලොමන්ති වුත්තන්ති දුතිකයො අත්ථවිෙප්කපො වුත්කතො. එත්ථ ච 

‘‘චතුන්නං සච්චාන’’න්ති පදං විනා උපචාකරන වුත්තං, පුරිමස්මිං 
උපචාකරනාති දට්ඨබ්බං. සම්මාදිට්ඨිප්පධානත්තා වා කසසමග්ගඞ්ගානං මග්
ගසච්කචෙකදසස්ස පටිකවධස්ස අනුකලොමං සමුදායානුකලොමං වුත්තං, චතුසච්
කචෙකදසස්ස මග්ගස්ස වා. 

1380. ෙයසමකයති ඛයසමූකහ. ‘‘කිකලසානං ඛයවකසන පවත්තධම්මපුඤ්

කජ’’ති ච වදන්ති. 

1381. අපරිබන්ධභාකවන නිරාසඞ්ො, ආරම්මකණ අභිරතිභාකවන ච පවත්ති 

අධිමුච්චනට්කඨොති ආහ ‘‘අනි…කප.… ත්තනට්කඨනා’’ති. 

1382. අරියමග්ගප්පවත්තියා උත්තරොලං පවත්තමානං ඵලඤාණං 

තංතංමග්ගවජ්ඣකිකලසානං ඛයපරිකයොසාකන පවත්තත්තා ‘‘ඛීණන්කත 

ඤාණ’’න්ති වුත්තං. යස්මා පන තං මග්ගානන්තරං උප්පජ්ජති, තස්මා මග්කගන 

ඨානකසො ඛීකණසු කිකලකසසු කතසං ඛීණභාවානන්තරං පවත්තමානං 
ඛීණභාවානං පඨමොකල පවත්තන්තිපි වුච්චතීති දුතිකයො විෙප්කපො වුත්කතො. 

දුෙනික්කඛපෙථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

නික්කඛපෙණ්ඩවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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4. අට්ඨෙථාෙණ්ඩං 

තිෙඅත්ථුද්ධාරවණ්ණනා 

1384. නයගමනන්ති නීයති, කනති, නීයන්ති වා එකතනාති නකයො, ගම්මති 

එකතනාති ගමනං, නකයොව, නයස්ස වා ගමනං නයගමනං. ගති එව වා ගමනං. 

පඨකමන ආදි-සද්කදන අභිධම්මභාජනීයාදිසඞ්ගහාසඞ්ගහාදිඑෙොදිසුද්ධිෙසච්

ඡි ෙට්ඨාදිමූලමූලාදිො පඤ්චපෙරණිො නයගති සඞ්ගය්හති. අනුකලොමාදීති 

පන පච්චනීයඅනුකලොමපච්චනීයපච්චනීයානුකලොමපොරා එෙමූලාදිප්පොරා ච. 

එත්ථ අත්කථසු නිච්ඡිකතසූති එතස්මිං අට්ඨෙථාෙණ්කඩ චිත්තුප්පාදවකසන 

භූමන්තරවිකසසකයොගකතො සබ්කබසං මාතිොපදානං අත්කථසු සඞ්කඛපකතො 
වවත්ථාපිකතසු. 

පේහුද්ධාරන්තිආදීසු ‘‘සියා කුසලං ධම්මං පටිච්ච කුසකලො ධම්කමො උප්පජ්

කජය්ය කහතුපච්චයා’’තිආදිනා (පට්ඨා. 1.1.25) කුසලපදං ආදිං ෙත්වා 
කුසලාකුසලාබ්යාෙතන්තා තිස්කසො කුසලාදිො, 
කුසලාබ්යාෙතඅකුසලාබ්යාෙතකුසලාකුසලන්තා තිස්කසො, 
කුසලාකුසලාබ්යාෙතන්තා එොති කුසලාදිො සත්ත පුච්ො, තථා අකුසලාදිො, 
අබ්යාෙතාදිො, කුසලාබ්යාෙතාදිො, අකුසලාබ්යාෙතාදිො, 
කුසලාකුසලාදිො, කුසලාකුසලාබ්යාෙතාදිොති සත්තන්නං සත්තොනං 
වකසන ධම්මානුකලොකම කුසලත්තිෙං නිස්සාය කහතුපච්චකය එකූනපඤ්ඤාස 

පුච්ො, තථා කසසපච්චකයසු කසසතිකෙසු ධම්මපච්චනීයාදීසු ච. තං සන්ධාය 

‘‘එකූනපේොසාය එකූනපේොසායා’’ති වුත්තං. ‘‘සියා කහතුං ධම්මං පටිච්ච 

කහතුධම්කමො උප්පජ්කජය්ය කහතුපච්චයා’’තිආදිනා (පට්ඨා. 3.1.1) ‘‘කහතුං 

පටිච්ච කහතු, කහතුං පටිච්ච නකහතු, කහතුං පටිච්ච කහතු ච නකහතු ච. නකහතුං 

පටිච්ච නකහතු, නකහතුං පටිච්ච කහතු, නකහතුං පටිච්ච කහතු ච නකහතු ච. 

කහතුඤ්ච නකහතුඤ්ච පටිච්ච කහතු, කහතුඤ්ච නකහතුඤ්ච පටිච්ච නකහතු, 

කහතුඤ්ච නකහතුඤ්ච පටිච්ච කහතු ච නකහතු චා’’ති එකෙෙස්මිං දුකෙ 

කහතුපච්චයාදීසු එෙකමෙස්මිං පච්චකය නව නව පුච්ො කහොන්ති. තා සන්ධාය 

‘‘නවසු නවසු පේකහසූ’’ති වුත්තං. 

ලබ්භමානස්සාති කුසලත්තිකෙ තාව පටිච්චවාකර කහතුපච්චකය ‘‘කුසලං 

ධම්මං පටිච්ච කුසකලො ධම්කමො උප්පජ්ජති කහතුපච්චයා, කුසලං එෙං ඛන්ධං 

පටිච්ච තකයො ඛන්ධා’’තිආදිනා (පට්ඨා. 1.1.53) කුසකලන කුසලං, කුසකලන 

අබ්යාෙතං, කුසකලන කුසලාබ්යාෙතං, අකුසකලන අකුසලං, අකුසකලන 

අබ්යාෙතං, අකුසකලන අකුසලාබ්යාෙතං, අබ්යාෙකතන අබ්යාෙතං, 

කුසලාබ්යාෙකතන අබ්යාෙතං, අකුසලාබ්යාෙකතන අබ්යාෙතන්ති නවන්නං 
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පටුන 

නවන්නං පඤ්හානං අත්ථකතො සම්භවන්තස්ස පඤ්හස්ස විස්සජ්ජනවකසන උද්

ධරණං, තථා කසසපච්චයවාරත්තිොදීසු. කතසුකයවාති යථාවුත්කතසු එව පඤ්

කහසු අත්ථසම්භවකතො යථාවිභත්තානං පඤහ්විස්සජ්ජනානං ‘‘කහතුයා 

නවා’’තිආදිනා ගණනාඨපනං. පසකට ධම්කමති යථා කහට්ඨා ෙණ්ඩද්වකය 

‘‘යස්මිං සමකය ොමාවචරං කුසලං චිත්ත’’න්තිආදිනා (ධ. ස. 1) විප්පකිණ්කණ 

මුත්තපුප්කඵ විය ඵස්සාදකයො ධම්කම. අවිසිට්ඨනිද්කදකසො සාමඤ්ඤනිද්කදකසො. 

විේොතධම්මස්ස පුග්ගලස්සාති අධිප්පාකයො. 

යදි චිත්තුප්පාදරූපෙණ්කඩසු චතුභූමිචිත්තුප්පාදාදිවකසන විඤ්ඤාතධම්මස්
ස අත්ථුද්ධාරකදසනා ආරද්ධා, එවං සන්කත ඉධ ෙස්මා කුසලත්තිෙනිද්කදකසො 

වුත්කතොති ආහ ‘‘යදිපි කුසලත්තිෙවිත්ථාකරො’’තිආදි. ධම්මවිකසසනභාවකතොති 

‘‘ධම්මා’’ති පදස්ස පධානභාවං දස්කසති. අකතො හි තදභිකධය්යා පුච්ඡිතබ්බා 

ජාතා. විෙේාතාහීති භූමීනං විකසසනලක්ඛණකයොගමාහ. එත්ථ පධානන්ති 

කිඤ්චාපි උද්කදකස කුසලපකදන ධම්මා විකසසිතබ්බා, ‘‘චතූසු භූමීසු කුසල’’න්
ති ඉමස්මිං පන නිද්කදකස භූමීහි විකසසිතබ්බත්තා කුසලපදං පධානන්ති 

විකසසනභාකවන වචනිච්ොය අභාවකතො සතිපි විකසසිතබ්බධම්මානං 
ොමාවචරාදිඵස්සාදිකභකද තදනකපක්ඛං අනවජ්ජසුඛවිපාෙතාසඞ්ඛාතං අත්

තකනො කුසලාොරකමව ගකහත්වා පවත්තමානත්තා ‘‘එෙත්තකමව උපාදාය 

පවත්තතී’’ති වුත්තං. සබ්කබපි හි කුසලා ධම්මා අනවජ්ජසුඛවිපාෙතාය 

එෙසභාවාකයවාති. 

1385. යථාකයොගං කයොකජතබ්ෙන්ති චතූහි භූමීහි ආධාරභූතාහි විකසකසත්වා 

සමයඵස්සාදිකභදං අනාමසිත්වා විපාෙභාකවන එෙත්තං කනත්වා ‘‘චතූසු භූමීසු 

විපාකෙො’’ති වුත්තන්ති කයොකජතබ්බං. එස නකයො ‘‘තීසු භූමීසු 

කිරියාබ්යාෙත’’න්තිආදීසුපි. 

උප්පජ්ජති එත්ථාති උප්පාකදො, කචතසිො. කත හි චිත්තස්ස සබ්බථාපි නිස්
සයාදිපච්චයභාවකතො එත්ථ ච උප්පත්තියා ආධාරභාකවන අකපක්ඛිතා. යථා ච 

කචතසිො චිත්තස්ස, එවං චිත්තම්පි කචතසිොනං නිසස්යාදිපච්චයභාවකතො 
ආධාරභාකවන වත්තබ්බතං අරහතීති යථාවුත්තං උප්පාදසද්දාභිකධය්යතං න 

විනිවත්තති. ඉදං වුත්තං කහොති – ‘‘චිත්තුප්පාකදො’’ති එත්ථ උප්පාදස්ස 

විකසසනභාකවන පවත්තමානම්පි චිත්තං අත්තනි යථාවුත්තඋප්පාදඅත්ථසම්
භවකතො අපරිච්චත්තවිකසසිතබ්බභාවකමව හුත්වා තස්ස විකසසනභාවං පටිපජ්

ජතීති. යදාහ ‘‘අවයකවන සමුදාකයොපලක්ෙණවකසන අත්කථො සම්භවතී’’ති. චිත්

තසමානගතිෙස්ස ඉධ චිත්තග්ගහකණන ගකහතබ්බතාය ‘‘ද්කවපඤ්චවිඤ්

ඤාණානී’’ති නිදස්සකනන වක්ඛමානත්තා ‘‘චිත්ත…කප.… ගහණං ෙත’’න්ති 

වුත්තං. තත්ථ අෙේස්සාති රූපස්ස. 



අභිධම්මපිටකෙ  ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො   අට්ඨෙථාෙණ්ඩං  
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1420. පේචද්වාකර වත්තබ්ෙකමව නත්ථි එෙන්තපරිත්තාරම්මණත්තා පඤ්

චද්වාරිෙචිත්තානං. ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණානුභවනන්ති විපාෙසස් පෙප්කපත්වා 
ආරම්මණග්ගහණාභාවමාහ. තකතො ෙම්මානුරූපං පවත්තමාකනො විපාකෙො 
පරිත්තෙම්මවිපාෙතාය පරිත්තාරම්මකණකයව පවත්තිතුමරහති, න මහග්ගතප්
පමාණාරම්මකණති අධිප්පාකයො. සමාධිප්පධානස්සපි ෙස්සචි ෙම්මස්ස අප්

පනාඅප්පත්තස්ස එෙන්කතන සදිසවිපාෙතාඅභාවකතො ‘‘අප්පනාප්පත්තස්

සා’’ති ෙම්මං විකසසිතං. වණ්ණලක්ඛණාදිං අග්ගකහත්වා කලොෙසඤ්
ඤානුකරොකධකනව ගහිකත පථවාදිකෙ පරිෙම්මසඤ්ඤාය සමුප්පාදිතත්තා 

පටිභාගනිමිත්තසඞ්ඛාතං සඤ්ඤාවසං ආරම්මණං අස්සාති සේොවසාරම්

මණං. තාදිකසකනවාති සමාධිප්පධානතාය අප්පනාප්පත්තීහි විය සඤ්ඤාවසාරම්

මණතාය ච නිබ්බිකසකසකනව. කසොපීති පි-සද්කදො සම්පිණ්ඩනත්කථො. කතකනතං 

දස්කසති ‘‘අත්තකනො ෙම්මස්ස සමානභූමිෙධම්මාරම්මණතාය විය තස්ස ආරම්

මණාරම්මණතායපි විපාකෙො ෙම්මානුරූකපොකයව නාම කහොතී’’ති. 

යදි එවං ෙස්මා මහග්ගතප්පමාණාරම්මණස්ස පරිත්තෙම්මස්ස විපාකෙො 
තදාරම්මණාරම්මකණො න කහොතීති? අප්පනාප්පත්තෙම්මවිපාෙස්ස විය තස්ස 

ෙම්මාරම්මණාරම්මණතාය නියමාභාවකතො ෙම්මානුරූපතාය ච අකනෙරූපත්
තා. යථා අත්තකනො ෙම්මසදිසස්ස මහග්ගතජවනස්ස පරිත්තාරම්මණස්සපි 

තදාරම්මණං නානුබන්ධෙං පරිචයාභාවකතො, එවං අත්තකනො ෙම්මස්ස නිමිත්
තභූකතපි තස්ස සහොරීොරණාහි අපරියාදින්කන මහග්ගතප්පමාකණ ආරම්
මකණ පරිචයාභාවකතො පරිත්තවිපාකෙො න පවත්තති, ෙම්මනිමිත්තාරම්මකණො 

පන ජායමාකනො පරිත්කතකනව කතන කහොතීති ආහ ‘‘පටිසන්

ධආදිභූකතො’’තිආදි. යස්මා පනාතිආදිනා පාළියාව යථාවුත්තමත්ථං නිච්
ඡිකනොති. නානාක්ඛණිෙෙම්මපච්චකයො හි එත්ථ අධිප්කපකතො පච්චයපච්චයුප්

පන්නානං භින්නාරම්මණතාය වුත්තත්තා. න චාතිආදිනා පරිත්තවිපාො එව ඉධ 

පච්චයුප්පන්නභාකවන වුත්තාති දස්කසති. ඉධාති ඉමස්මිං අත්ථුද්ධාරෙණ්කඩ. 

සතිකවපුල්ලප්පත්තානං සතිවිරහිතස්ස ොයෙම්මස්ස සම්භවං දස්කසතුං 

‘‘වාසනාවකසනා’’ති වුත්තං. අවීතරාගානං අපරිත්කතපි ෙත්ථචි ආරම්මකණ 

සියා කචතකසො උප්පිලාවිතත්තන්ති ‘‘කිකලසවිරකහ’’ති විකසකසත්වා වුත්තං. 

ආදරාෙරණවකසකනවාති ආදරාෙරණමත්තවකසකනවාති විකසසනිවත්තිඅත්

කථො එව-සද්කදො තකමව නිවත්කතතබ්බං විකසසං දස්කසති, නාඤඤ්ථා. කෙොසජ්

ජාදීති ආදි-සද්කදන කදොසාදකයො සඞ්ගණ්හාති. ආදරාෙරණං නිරුස්සුක්ෙතා 

එවාති ආදරං ෙකරොන්තා නිරුස්සුක්ෙභාකවකනව න කහොන්ති, න පන ආදරං න 

ෙකරොන්තිකයවාති දට්ඨබ්බං. එෙච්කච පන ‘‘අෙම්මඤඤ්සරීරතාය අඤ්

ඤවිහිතතාය ච ඛීණාසවානං අසක්ෙච්චදානාදිපවත්ති න අනාදරවකසනා’’ති 

වදන්ති. 
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1421. අතිපගුණානන්ති සුභාවිතානං සුට්ඨුතරං වසිප්පත්තානං. එවං පගුණජ්

ඣාකනසුපි පවත්ති කහොති තත්ථ විචාරණුස්සාහස්ස මන්දභාවකතොති අධිප්

පාකයො. පුබ්කෙ දස්සිතන්ති ‘‘තීණි ලක්ඛණානීති අහන්ති වා’’තිආදිනා පුබ්කබ 

දස්සිතං. ‘‘අවිජ්ජමාකනො අපරමත්ථභාවකතො, විජ්ජමාකනො ච කලොෙසඞ්කෙතසිද්

ධියා සම්මුතිසච්චභාවකතො අත්කථො අරීයති චිත්කතන ගම්මති ඤායතී’’ති 

ආචරියා වදන්ති. යකතො තබ්බිසයා චිත්තුප්පාදා නවත්තබ්ෙං ආරම්මණං 

එකතසන්ති නවත්තබ්ොරම්මණාති අඤ්ඤපදත්ථසමාසවකසන වුච්චන්ති. අයං 

පන වාකදො කහවත්ථිෙවාකදො විය කහොතීති තස්ස අච්චන්තං අවිජ්ජමානතං මඤ්

ඤන්කතො ඉකතො ච අඤ්ඤථා අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිං දස්කසතුං ‘‘සම්මුතිසච්කච 

පනා’’තිආදිමාහ. ෙථං පන තස්ස අච්චන්තමවිජ්ජමානත්කත තබ්බිසයානං ධම්

මානං පවත්ති නවත්තබ්බාරම්මණභාකවො චාති ආහ ‘‘අවිජ්ජමානම්පී’’තිආදි. 

පරිත්තාදිආරම්මණාති න වත්තබ්ොති වුත්තාති පරිත්තාදකයො විය තස්ස විසුං 
වවත්ථිතභාවං නිකසකධති. 

වික්ඛිපනං නානාරම්මකණසු චිත්තස්ස පවත්තනං. අනවට්ඨානං එෙස්
මිංකයව පවත්තිතුං අප්පදානං. දුතියාදිමග්ගපුකරචාරිෙං ඵලසමාපත්
තිපුකරචාරිෙඤ්ච ොමාවචරඤාණං නිබ්බානාරම්මණතාය කලොකුත්තරචිත්තස්
ස ආවජ්ජනට්ඨානියතාය ච පඨමමග්ගපුකරචාරිෙඤාකණන සමානන්ති ෙත්වා 

වුත්තං ‘‘කගොත්රභුකවොදාකන කගොත්රභූති ගකහත්වා’’ති. 

සබ්ෙත්ථපාදෙන්ති නිප්ඵාකදතබ්කබ, පකයොජකන වා භුම්මං ‘‘කචතකසො 

අවූපසකම’’තිආදීසු විය. කතන සබ්කබසු විපස්සනාදීසු නිප්ඵාකදතබ්කබසූති අත්

කථො. කතකනවාහ ‘‘සබ්කෙසූ’’තිආදි. අතීතංසඤාණස්ස ොමාවචරත්තා ඉද්
ධිවිධාදීසු තස්ස අග්ගහණං දට්ඨබ්බං. තස්ස පන අතීතසත්තදිවසකතො කහට්ඨා 
යාව පච්චුප්පන්නපටිසන්ධි, තාව විසකයොති වදන්ති. අතීතසත්තදිවකසසුපි ඛන්
ධපටිබද්ධානං තස්ස විසයභාකවො යුත්කතො විය දිස්සති. 

පාදෙජ්ඣානචිත්තං පරිෙම්කමහි ගකහත්වාති පාදෙජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා 

වුට්ඨාය ‘‘ඉදං චිත්තං විය අයං ොකයො සීඝගමකනො කහොතූ’’ති පුබ්බභාගපරිෙම්
කමහි රූපොයස්ස විය පාදෙජ්ඣානචිත්තස්සපි ගකහතබ්බතං සන්ධාය වුත්තං. 
ඉදං පන අධිට්ඨානං එවං පවත්තතීති කවදිතබ්බං. අධිප්කපතට්ඨානපාපුණනත්ථං 

ගන්තුොමතං පුරක්ඛත්වා පාදෙජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ‘‘ඉදං චිත්තං 

විය අයං ොකයො සීඝගමකනො කහොතූ’’ති ෙරජොයාරම්මණං පරිෙම්මං ෙත්වා 
භවඞ්ගං ඔතරිත්වා වුට්ඨාය පාදෙජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා පුන භවඞ්කග ඔතිණ්
කණ මකනොද්වාරාවජ්ජනං රූපොයං ආරම්මණං ෙත්වා උප්පජ්ජති අනුකලොමානි 

ච. තකතො අධිට්ඨානචිත්තම්පි තකමවාරම්මණං ෙත්වා උප්පජ්ජති. තස්
සානුභාකවන යථාධිප්කපතට්ඨානං ගකතොකයව කහොති. එවං අදිස්සමාකනන 
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පටුන 

ොකයන ගච්ෙන්කතො පනායං කිං තස්ස අධිට්ඨානචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛකණ ගච්
ෙති, උදාහු ඨිතික්ඛකණ භඞ්ගක්ඛකණ වාති? තීසු ඛකණසු ගච්ෙතීති ඉච්ෙන්ති. 

චිත්කතති පාදෙජ්ඣානචිත්කත. සකමොදහතීති චිත්තානුගතිෙං චිත්තං විය 

සීඝගමනං ෙකරොතීති අත්කථො. යථා හි චිත්තං ඉච්ඡිතක්ඛකණ අතිදූකරපි විසයං 

ආරබ්භ පවත්තති, එවං රූපොයස්සපි ලහුපරිවත්තිභාවාපාදනං චිත්තවකසන 

ොයපරිණාමනං. න කචත්ථ රූපධම්මානං දන්ධපරිවත්තිභාවකතො එෙචිත්තක්
ඛකණන කදසන්තරුප්පත්ති න යුජ්ජතීති වත්තබ්බා අධිට්ඨානචිත්කතන 

රූපොයස්ස ලහුපරිවත්තිභාවස්ස ආපාදිතත්තා. කතකනවාහ ‘‘චිත්තවකසන 

ොයං අධිට්ඨහිත්වා සුඛසඤ්ඤඤ්ච ලහුසඤ්ඤඤ්ච ඔක්ෙමිත්වා අදිස්සමාකනන 

ොකයන බ්රහ්මකලොෙං ගච්ෙතී’’ති (විසුද්ධි. 2.397). අචින්කතය්කයො හි ඉද්ධිමන්
තානං ඉද්ධිවිසකයොති. 

චිත්තසන්තානං රූපොකය සකමොදහිතන්ති යත්තකෙහි චිත්කතහි දිස්
සමාකනන ොකයන යථාධිප්කපතට්ඨානප්පත්ති, තත්තොනං චිත්තානං පබන්
ධස්ස දන්ධගමනෙරණකතො ඉමස්ස අධිට්ඨානස්ස ෙරජොකය ආකරොපිතං 
තදනුගුණන්ති අත්කථො. ඉදම්පි අධිට්ඨානපාදෙජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය 

‘‘අයං ොකයො විය ඉදං චිත්තං දන්ධගමනං කහොතූ’’ති සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨිතජ්
ඣානචිත්තාරම්මණං පරිෙම්මං ෙත්වා භවඞ්ගං ඔතරිත්වා භවඞ්ගකතො වුට්ඨාය 

පාදෙජ්ඣානං සමාපජ්ජිත්වා පුන භවඞ්කග ඔතිණ්කණ මකනොද්වාරාවජ්ජනං 

පාදෙජ්ඣානං ආරම්මණං ෙත්වා උප්පජ්ජති අනුකලොමානි ච. තකතො අධිට්
ඨානචිත්තම්පි තකමවාරම්මණං ෙත්වා උප්පජ්ජති. තස්සානුභාකවන අන්තරා 
පඤ්චවිඤ්ඤාණාදීසු උප්පන්කනසුපි අපතන්කතො ඉච්ඡිතට්ඨානං ගච්ෙති. එවං 

ගච්ෙන්කතො ච සකච ඉච්ෙති, පථවීෙසිණවකසන ආොකස මග්ගං නිම්මිනිත්වා 
පදසා ගච්ෙති. සකච ඉච්ෙති, වාකයොෙසිණවකසන වායුං අධිට්ඨහිත්වා තූලපිචු 

විය වායුනා ගච්ෙති. අපිච ගන්තුොමතාව එත්ථ පමාණං. සති හි ගන්තුොමතාය 

එවං ෙතාධිට්ඨාකනො අධිට්ඨානකවගක්ඛිත්කතොකවකසො ඉස්සාසපක්ඛිත්කතො 
සකරො විය දිස්සමාකනො ගච්ෙතීති. තත්ථ ආොකස මග්ගං නිම්මිනිත්වා ගච්ෙන්

කතො විනාපි අභිඤ්ඤාඤාකණන පෙතිපථවියං විය ගච්ෙති. කතකනව ‘‘පදසා ගච්

ෙතී’’ති වුත්තං. වායුං අධිට්ඨහිත්වා ගච්ෙන්කතො අභිඤ්ඤාඤාණසමුට්
ඨිතවාකයොධාතුපරම්පරාය ගච්ෙති. උභයත්ථාපි අන්තරා වනරාමණීයොදීනි 

කපක්ඛමාකනො ආපාථගකත සද්කද ච සුණමාකනො ගච්ෙතීති වදන්ති. කෙචි පන 

‘‘අදිස්සමාකනන ොකයන එෙචිත්තක්ඛකණකනව ඉච්ඡිතට්ඨානගමකන දිස්
සමාකනන ොකයන පදසා වායුනා ච ගමකන අභිඤ්ඤාචිත්තසමුට්ඨිතොයවිඤ්

ඤත්තිවිප්ඵාකරන ගමන’’න්ති වදන්ති. අපකර ‘‘අභිඤ්ඤාචිත්තස්ස විඤ්ඤත්

තිනිබ්බත්තනකිච්චං නත්ථී’’ති වදන්ති. 
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අධට්ඨානද්වයන්ති චිත්තොයවකසන ොයචිත්තපරිණාමනභූතං 

රූපොයපාදෙජ්ඣානචිත්තාරම්මණං උභයං අධිට්ඨානං. තංසම්පයුත්තායාති 

යථාවුත්තඅධිට්ඨානද්වයසම්පයුත්තාය. සුෙසේොලහුසේොභාවකතොති 

සුඛසඤ්ඤාලහුසඤ්ඤාසබ්භාවකතො, තබ්භාවං ආපජ්ජනකතොති අත්කථො. සුෙසේ

ොති කචත්ථ උකපක්ඛාසම්පයුත්තා සඤඤ්ා. උකපක්ඛා හි ‘‘සන්තං සුඛ’’න්ති 

වුත්තා. සාකයව ච සඤ්ඤා නීවරකණහි කචව විතක්ොදීහි පච්චනීකෙහි ච විමුත්

තත්තා ‘‘ලහුසඤ්ඤා’’තිපි කවදිතබ්බා. තාහි සකමොක්ෙන්තාහි රූපොකයොපි 

තූලපිචු විය සල්ලහුකෙො කහොති. කසො එවං වාතක්ඛිත්තතූලපිචුනා විය සල්
ලහුකෙන එෙචිත්තක්ඛකණන අදිස්සමාකනන ච ොකයන යථාරුචි ගච්ෙතීති. 

‘‘මුත්කතො වතම්හි තාය අනත්ථසංහිතාය දුක්ෙරොරිොය, සාධු වතම්හි සම්

මාසම්කබොධිං සම්බුජ්ඣ’’න්ති (සං. නි. 1.137) පවත්තං භගවකතො 

කචකතොපරිවිතක්ෙමඤ්ඤාය මාකරො ‘‘අමුත්තභාවමස්ස ෙරිස්සාමී’’ති, 

‘‘තකපොෙම්මා අපක්ෙම්ම, යං න සුජ්ඣන්ති මාණවා; 

අසුද්කධො මඤ්ඤසි සුද්කධො, සුද්ධිමග්ගා අපරද්කධො’’ති. (සං. නි. 1.137) – 

ආහාති එවමාදිං සන්ධාය ‘‘මාරාදීනම්පි භගවකතො චිත්තජානනං වුත්ත’’න්ති 

වුත්තං. නිබ්බානපච්චකවක්ඛණඤ්ච පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාකණන නිබ්

බානා…කප.… ඤාකතසු පවත්තතීති සම්බන්කධො. නිබ්ොනා…කප.… 

ොකතසූති ඉදං අභිඤ්ඤාඤාණස්ස පරකතො පවත්තමානං පච්චකවක්ඛණං 

අභිඤ්ඤාඤාණස්ස විසකය විය අභිඤ්ඤාඤාණවිසයවිසකයපි ෙදාචි පවත්තිතුං 

අරහතීති ෙත්වා වුත්තං. අප්පමාණාරම්මණතන්ති අප්පමාණඛන්ධාරම්මණතන්

ති අත්කථො. තස්මාති යස්මා පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස නිබ්බානාරම්

මණභාවදීපකෙො කෙොචි පාකඨො නත්ථි, තස්මා. පච්චකවක්ෙණකිච්කච වුච්

චමාකනති රුළ්හිං අග්ගකහත්වා මග්ගාදීනං අතීතානං පති පති අකවක්ඛනං 
අනුස්සරණං පච්චකවක්ඛණන්ති පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාණස්ස කිච්චංකයව 

පච්චකවක්ඛණන්ති වුච්චමාකනති අත්කථො. අනුේොතාති දිස්සතීති ‘‘මග්

ගඵලනිබ්බානපච්චකවක්ඛණකතො’’ති ඉදකමව සන්ධාය වුත්තං. අයඤ්කහත්ථ 

අත්කථො – පුබ්කබනිවාසානුස්සතිඤාකණන නිබ්බානාරම්මකණ ඛන්කධ දිසව්ා 

‘‘ඉකම ධම්මා කිං නු කඛො ආරබ්භ පවත්තා’’ති ආවජ්කජන්තස්ස පුබ්
කබනිවාසානුස්සතිඤාණං නිබ්බානාරම්මකණ පවත්තතීති. අනාගතංසඤාකණපි 

එකසව නකයො. 

යදි එවං ෙසම්ා පරිත්තත්තිකෙ ‘‘අප්පමාකණො ධම්කමො මහග්ගතස්ස ධම්මස්

ස ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 2.12.58) එත්ථ ‘‘අප්පමාණා ඛන්
ධා කචකතොපරියඤාණස්ස පුබ්කබනිවාසඅනාගතංසඤාණස්ස ආරම්මණපච්
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චකයන පච්චකයො’’ති අජ්ඣත්තත්තිකෙ ච ‘‘බහිද්ධාධම්කමො බහිද්ධාධම්මස්ස, 

බහිද්ධාධම්කමො අජ්ඣත්තස්ස ධම්මස්ස ආරම්මණපච්චකයන පච්චකයො’’ති 

එකතසං විභඞ්කගසු ‘‘බහිද්ධා ඛන්ධා ඉද්ධිවිධඤාණස්ස කචකතොපරියපුබ්
කබනිවාසයථාෙම්මූපගඅනාගතංසආවජ්ජනාය ආරම්මණපච්චකයන පච්

චකයො’’ති (පට්ඨා. 2.20.29) එත්තෙකමව වුත්තං, න වුත්තං නිබ්බානන්ති. 

කචකතොපරියඉද්ධිවිධාදිඤාකණහි සහ වුත්තත්තාති කච, එවම්පි විසුං විභජිතබ්බං 
සියා. න හි විසුං විභජනාරහං සහ විභජතීති? න, අවචනස්ස අඤ්ඤොරණත්තා. 
යානි හි පුථුජ්ජනානං පුබ්කබනිවාසඅනාගතංසඤාණානි, කතසං අවිසකයො එව 

නිබ්බානං. අරියානං පන මග්ගඵලපච්චකවක්ඛකණහි සච්ඡිෙතනිබ්බානානං 
ඉකමහි ඤාකණහි පච්චක්ඛෙරකණ පකයොජනං නත්ථීති සාධාරකණන ඉද්

ධිවිධඤාණාදීනං ගහිතත්තා නිබ්බානං න වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. නිබ්ෙත්තක්ෙන්

ධජානනමාහ, න නිබ්බත්තෙක්ඛන්ධජානනං. යථාෙම්මූපගඤාණකිච්චඤ්හි 

තන්ති. අත්කථො සම්භවතීති ඉදං අනාගතංසඤාණස්සපි අනිබ්බානාරම්මණතං 
සන්ධාය වුත්තං. 

1429. මග්ගාරම්මණත්තිකෙ යස්මා චිත්තුප්පාදෙණ්කඩ කබොධිකතසු චිත්තුප්
පාකදසු එෙන්තකතො මග්ගාරම්මණාකයව කෙචි නත්ථි, මග්ගාරම්මණාකයව පන 

ෙදාචි මග්ගාධිපතිකනො කහොන්ති, තස්මා ‘‘ෙතකම ධම්මා මග්ගාරම්මණා’’ති 

එෙකමව පුච්ෙං ෙත්වා තකයොපි කෙොට්ඨාසා ලබ්භමානවකසන විභත්තා. ඉමිනා 

නකයන පරකතොපි එවරූකපසු ඨාකනසු අත්කථො කවදිතබ්කබො. ‘‘චිත්තුප්පාදා’’ති, 

‘‘මග්ගාරම්මණා’’ති ච වුත්තධම්මානංකයව මග්ගකහතුෙත්තාභාවං සාකධතුං 

‘‘අසහජාතත්තා’’ති ඉදං කහතුවචනන්ති ‘‘අසම්පයුත්තත්තාති අත්කථො’’ති වුත්

තං. කතකනවාහ ‘‘න හි අරූපධම්මාන’’න්තිආදි. ‘‘අඤඤ්ධම්මාරම්මණොකල 

එවා’’ති අවධාරණස්ස අග්ගහිතත්තා ගරුං අෙත්වා මග්ගාරම්මණොකලපි මග්
ගාධිපතිභාකවන න වත්තබ්බාති අයම්පි අත්කථො අට්ඨෙථායං පරිග්

ගහිකතොකයවාති දට්ඨබ්බං. ‘‘ගරුං ෙත්වා පච්චකවක්ඛණොකල’’ති හි වුත්තත්
තා ගරුං අෙත්වා පච්චකවක්ඛණොකලපි අත්ථි එව. තදා ච මග්ගාධිපතිභාකවන 

න වත්තබ්බා කත ධම්මාති භිය්කයොපි සිද්කධොවායමත්කථො. 

1434. අතීතාරම්මණාවාති උද්ධටං, ‘‘අතීතාරම්මණා’’ති පන අට්

ඨෙථාපාකඨො බහූසු කපොත්ථකෙසු දිසස්ති. තස්මාති යස්මා පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්

ගවණ්ණනායං (විභ. අ. 227) ‘‘මරණසමකය ඤාතො ‘අයං, තාත, තවත්ථාය බුද්

ධපූජා ෙරීයති, චිත්තං පසාකදහී’ති වත්වා’’තිආදිනා පඤච්ද්වාකර රූපාදිආරම්
මණූපසංහරණං තත්ථ තදාරම්මණපරිකයොසානානං චුද්දසන්නං චිත්තානං පවත්
තිඤ්ච වත්වා තස්මිංකයව එෙචිත්තක්ඛණට්ඨිතිකෙ ආරම්මකණ පටිසන්ධිචිත්
තං උප්පජ්ජතීති පච්චුප්පන්නාරම්මණභාවං පටිසන්ධියා වක්ඛති, තස්මාති අත්
කථො. ද්කව භවඞ්ගානි ආවජ්ජනං මරණසස්ාසන්නභාකවන මන්දීභූතකවගත්තා 
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පටුන 

පඤ්ච ජවනානි ද්කව තදාරම්මණානි චුතිචිත්තන්ති එොදස චිත්තක්ඛණා 

අතීතාති ආහ ‘‘පේචචිත්තක්ෙණාවසිට්ඨායුකෙ’’ති. ඉතරත්ථාති අඤ්ඤතදාරම්

මණාය චුතියා. ඉදානි තකමව ‘‘ඉතරත්ථා’’ති සඞ්කඛපකතො වුත්තමත්ථං විත්

ථාරකතො දස්කසතුං ‘‘යදා හී’’තිආදිමාහ. චුතියා තදාරම්මණරහිතත්තා පටිසන්

ධියා ච පච්චුප්පන්නාරම්මණත්තා ‘‘රූපා…කප.… ජ්ජන්තස්සා’’ති උදාහටං. ෙ 

භවඞ්ගානි පච්චුප්පන්නාරම්මණානි කහොන්ති, නව චිත්තක්ඛණා අතීතාති සත්
තචිත්තක්ඛණාවසිට්ඨායුකෙ ගතිනිමිත්කත පටිසන්ධියා පවත්තත්තාති දට්ඨබ්
බං. 

විජ්ජමානකමව ොයං ආරම්මණං ෙකරොතීති එකතන සුඛලහුසඤ්කඤොක්
ෙමකනන පච්චුප්පන්නස්කසව භූතුපාදායරූපසඞ්ඝාතස්ස ලහුපරිවත්
තිභාවාපාදනං, න භාවිකනොති දස්කසති. 

එත්ථන්තකරති අපාෙටොලකතො පට්ඨාය යාව පාෙටොකලො, එතස්මිං අන්
තකර. යස්මා පන ෙස්සචි කිඤ්චි සීඝං පාෙටං කහොති, ෙසස්චි දන්ධං, තස්මා 

‘‘එෙද්කවසන්තතිවාරා’’ති අනියකමත්වා වුත්තං. ‘‘වචනසිලිට්ඨතාවකසන වුත්

ත’’න්ති එකෙ, කෙචි පන ‘‘එත්ථන්තකර පවත්තා රූපධම්මා අරූපධම්මා ච පච්
චුප්පන්නාති ගහිකත එකෙො සන්තතිවාකරො කහොති, තං පන ද්විධා විභජිත්වා 
අපාෙටොලං ආදිං ෙත්වා කයභුය්කයන පාෙටොලකතො ඔරභාකවො එකෙො 
කෙොට්ඨාකසො කයභුය්කයන පාෙටොලං ආදිං ෙත්වා යාව සුපාෙටොකලො 
එකෙොති එකත ද්කව සන්තතිවාරා. ඉමිනා නකයන කසසසන්තතිවාරකභදාපි 

කවදිතබ්බා. තත්ථ ොලවකසන සබ්කබසං සමානභාවං අග්ගකහත්වා ධම්මානං 

සදිසප්පවත්තිවකසන සන්තතිපරිච්කෙකදො දීපිතබ්කබො’’ති වදන්ති. කිඤ්චි කිඤ්චි 

ොලං සදිසං පවත්තමානාපි හි උතුචිත්තාදිසමුට්ඨානා රූපධම්මා සන්තතිවාරාති 

වුච්චන්ති. යදාහ ‘‘අතිපරිත්තා’’තිආදිනා, අරූපසන්තතිපි කචත්ථ යථාවුත්

තරූපසන්තතිපරිච්ඡින්නා සඞ්ගහිතාකයවාති දට්ඨබ්බං. පච්චුප්පන්කනසු ධම්

කමසු සංහීරතීති තණ්හාදිට්ඨීහි ආෙඩ්ඪනීයට්ඨානභාකවන වුත්තං. ‘‘කයො 

චාවුකසො, මකනො කය ච ධම්මා’’ති විසයිවිසයභූතා එෙභවභූතා ච එෙසන්
තතිපරියාපන්නා ධම්මා විභාගං අෙත්වා ගය්හමානා අද්ධාපච්චුප්පන්නං කහොති, 

සති පන විභාගෙරකණ ඛණසන්තතිපච්චුප්පන්නතා ලබ්භතීති ආහ ‘‘අද්ධාපච්

චුප්පන්නං කහොන්තං එතං උභයං කහොතී’’ති. 

තස්සාති මහාජනස්ස. අතීතාදිවිභාගං අෙත්වාති ආවජ්ජනාදීනං 

සමානාොරප්පවත්තියා උපායං දස්කසති. සිද්ධං කහොතීති ඛණපච්චුප්පන්නාරම්
මණත්කතපි පරිෙම්මකචකතොපරියඤාණානං අයං පාළි සුට්ඨු නීතා කහොතීති අත්

කථො. අතීතත්තිකෙො ච එවං අභින්කනො කහොතීති එවං ඛණපච්චුප්පන්කනකයව 

ධම්කම ඉධ පච්චුප්පන්කනොති ගය්හමාකන අඤ්ඤපදසඞ්ගහිතස්කසව අනන්
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පටුන 

තරපච්චයභාවං පොකසන්කතො අතීතත්තිකෙො ච පට්ඨාකන අකභදකතො සම්මා 

අත්ථස්ස උද්ධටත්තා අවිනාසිකතො කහොති. අථ වා අතීතත්තිකෙොති පට්ඨාකන 

අතීතත්තිෙපාළි, ඉමාය අතීතත්තිෙපාළියා යථාවුත්තොරණකතොකයව අභින්
කනො අවිසිට්කඨො අඤ්ඤදත්ථු සංසන්දති සකමතීති අත්කථො. 

යථාසම්භවන්ති ආවජ්ජනාය අනාගතාරම්මණතා, ජවනානං පච්චුප්පන්
නාතීතාරම්මණතා අනාගතපච්චුප්පන්නාතීතාරම්මණතාති කයොකජතබ්බං. 

නානාරම්මණතා න සියා අද්ධාවකසන පච්චුප්පන්නාරම්මණත්තාති අධිප්පාකයො. 
අයඤ්ච අත්කථො එකිස්සා ජවනවීථියා එෙස්මිංකයව චිත්කත පවත්තියං ආවජ්
ජනාදීනං අනාගතාදිආරම්මණතා සම්භවතීති සම්භවදස්සනවකසන වුත්කතොති 

යථාධිප්කපතස්ස අභිඤ්ඤාචිත්තස්ස ඛණපච්චුප්පන්කන පවත්තිං කයොකජත්වා 

දස්කසතුං ‘‘කතනා’’තිආදිමාහ. තීණීති ‘‘අතීතාරම්මකණො ධම්කමො අතීතාරම්
මණස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො, අනාගතාරම්මකණො ධම්කමො 
අනාගතාරම්මණස්ස ධම්මස්ස, පච්චුප්පන්නාරම්මකණො ධම්කමො පච්චුප්පන්

නාරම්මණස්ස ධම්මස්ස ආකසවනපච්චකයන පච්චකයො’’ති (පට්ඨා. 2.19.34) 

පදන්තරසඞ්ගහිතධම්මානකපක්ඛා ධම්මා තීණි පඤ්හවිස්සජ්ජනානීති අත්කථො. 

අනාකසවනං නත්ථීති ආකසවනලාකභ සති යථාධම්මසාසකන අවචනස්ස 

ොරණං නත්ථීති අවචකනන තත්ථ ඉතකරසං පඤ්හානං පටිකසකධො විඤ්
ඤායතීති අධිප්පාකයො. 

එතස්ස වාදස්සාති ‘‘ආවජ්ජනජවනානං අනාගතපච්චුප්පන්නාරම්මණත්

කතපි කචකතොපරියඤාණං සිද්ධ’’න්ති වාදස්ස. නිස්සයභාකවොති අත්ථසම්

භවකතො යථාවුත්තනයස්ස කජොතෙභාකවො. යන්ති චිත්තං. තස්සාති ආවජ්
ජනජවනානං ඛණපච්චුප්පන්නනිරුද්ධාරම්මණතාවචනස්ස. එත්ථ ච 

ොලවිකසසං ආමසති, අනාගතාකයව ච ආවජ්ජනා පවත්තතීති නයිදං යුජ්

ජමානෙං. අථ ‘‘යං ඉමස්ස චිත්තං භවිස්සති, තං ජානාමී’’ති ආකභොගං ෙකරොති, 

එවං සති පරිෙම්මාභිඤ්ඤාචිත්තානම්පි අනාගතාරම්මණත්තකමවාති සබ්බත්ථ 

ආවජ්ජනජවනානං අනාගතපච්චුප්පන්නාරම්මණතා න සිජ්ඣතීති ආහ ‘‘පවත්

ති…කප.… වුත්තත්තා’’ති. කදොසාපත්තියාති කදොසාපජ්ජකනන, කදොසාපත්තිකතො 

වා. රාසිඑෙකදසාවජ්ජනපටිකවකධති යථාරුතවකසකනව පුරිමවාදිපක්ඛමාහ, 

සම්පත්තසම්පත්තාවජ්ජනජානකනති අත්තනා නිද්ධාරිතපක්ඛං. පුරිමවාදිකනො 

නානුජාකනය්යුන්ති අද්ධාසන්තතිපච්චුප්පන්නපදත්ථතා අභිධම්මමාතිොයං 
ආගතපච්චුප්පන්නපදස්ස නත්ථීති අධිප්පාකය ඨත්වා නානුජාකනය්යුං. එත්ථ ච 

සතිපි සභාවකභකද ආොරකභදාභාවකතො එෙත්තනයවකසන ආවජ්ජනපරිෙම්
මාභිඤ්ඤාචිත්තානං නානාරම්මණතාකදොකසො නත්ථීති ඛණපච්චුප්පන්නාරම්
මණතා කචකතොපරියඤාණස්ස පුරිමවාදීනං අධිප්පායවිභාවනමුකඛන දස්සිතා. 

අට්ඨෙථායං පන ‘‘සභාවකභකද සති නානාරම්මණතාකදොසාභාකවො නත්ථි එවාති 
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එෙස්මිං එව චිත්කත අද්ධාසන්තතිවකසන පච්චුප්පන්නාරම්මණතා විභාවිතා’’ති 

ද්වීසුපි වාකදසු යං යුත්තං, තං විචාකරත්වා ගකහතබ්බං. 

කතකනවාති යස්මා අතීතත්තිකෙ උප්පන්නත්තිකෙ ච කචකතොපරියඤාණස්
ස වත්තමානධම්මාරම්මණභාවකජොතකනො පාකඨො න දිස්සති, කතකනව 

ොරකණන. ද්වීසු ොකණසූති පුබ්කබනිවාසකචකතොපරියඤාකණසු. ෙම්

මමුකෙන ගය්හන්තීති සතිපි ආරම්මණභාකව චත්තාකරො ඛන්ධා යථාෙම්
මූපගඤාකණන ෙම්මද්වාකරන කුසලාකුසලා ඉච්කචව ගය්හන්ති, න පන 

විභාගකසොති දස්කසති. කලොභාදිසම්පකයොගවිකසකසන දුච්චරිතභාකවො, 
අකලොභාදිසම්පකයොගවිකසකසන ච සුචරිතභාකවො ලක්ඛීයතීති දුච්චරිතසුචරිතානි 

විභාකවන්තං කලොභාදකයොපි විභාකවතිකයව නාම කහොතීති ආහ ‘‘දුච්

චරිත…කප.… භාවනං කහොතී’’ති. 

1435. අසභාවධම්මස්ස ‘‘අහ’’න්තිආදිපඤ්ඤත්තියා අජ්ඣත්තධම්
මුපාදානතාය සියා කෙොචි අජ්ඣත්තපරියාකයො, න පන සභාවධම්මස්ස අසත්

තසන්තාකනව තස්සාති වුත්තං ‘‘සභාව…කප.… අකහොන්ත’’න්ති. තථා හි ‘‘අත්

තකනො ඛන්ධාදීනි පච්චකවක්ඛන්තස්සා’’ති එත්ථ ‘‘අජ්ඣත්තාරම්මණා’’ති 

පදස්ස අත්ථවිවරණවකසන ‘‘අජ්ඣත්තං ගය්හමානං අහන්ති පඤ්ඤත්තිං ආදි-

සද්කදන ගණ්හාතී’’ති වක්ඛති. යදි එවං තස්ස අජ්ඣත්තත්තිකෙපි අජ්ඣත්
තභාකවො වත්තබ්කබො සියා? න, බහිද්ධාභාවස්ස විය අජ්ඣත්තභාවස්සපි අජ්

ඣත්තත්තිකෙ නිප්පරියායවකසන අධිප්කපතත්තාති. යදාහ ‘‘අසභා…කප.… න 

වුත්ත’’න්ති. ආකිේචේොයතනාදීති ආදි-සද්කදන සාවජ්ජනානි තස්ස 

පුකරචාරිෙඋපචාරචිත්තානි තස්ස ආරම්මකණන පවත්තනෙපච්චකවක්ඛණඅස්
සාදනාදිචිත්තානි ච සඞ්ගණ්හාති. 

ආකිේචේොයතනං තං-සද්කදන ආෙඩ්ඪිත්වා වදති, න පන තං සබ්බන්ති 

වුත්තං, යඤච් තස්ස පුකරචාරිෙන්ති අත්කථො. කලසවචනන්ති එෙකදසසාරුප්
කපන සමානාරම්මණභාකවන එෙකදසස්කසව වචනං. ලිස්සති සිලිස්සති 

එෙකදකසන අල්ලීයතීති හි කලකසො. කයසන්ති 

ොමාවචරකුසලාකුසලමහාකිරියාවජ්ජනචිත්තානං කුසලකිරියාකභදස්ස 

රූපාවචරචතුත්ථස්ස ච. එවං උකපක්ොසහගතනිද්කදසාදීසූති කයසං අදුක්
ඛමසුඛාය කවදනාය සම්පයුත්තතා වුත්තා, කතසු එෙකමව උකපක්ඛාසහගතනිද්

කදසං වත්වා ඉතරං න වත්තබ්බං සියාති අත්කථො. ආදි-සද්කදන කහතුසම්පයුත්
තොමාවචරාදිනිද්කදකස සඞ්ගණ්හාති. තත්ථාපි හි පරිත්තසකහතුොදිභාකවන 

වුත්කතසු ධම්කමසු එෙකමව වත්වා ඉතරං න වත්තබ්බං සියාති. අභාවනානිට්ඨප්

පවත්තියාති අභාවනානිට්ඨප්පවත්තියා අභාවනාොරස්ස උක්ෙංසප්පවත්තියාති 

අත්කථො, අභාවස්ස වා උක්ෙංසප්පවත්තියා. නවත්තබ්ෙං ජාතං අජ්ඣත්තාරම්
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මණාදිභාකවනාති අධිප්පාකයො. තානීති ආකිඤ්චඤ්ඤායතකනන සමානාරම්

මණානි ආවජ්ජනාදීනි. යදි එවං ‘‘අභාවනාසාමඤ්කඤ’’ති ෙස්මා වුත්තං. න හි 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනාරම්මණස්ස පච්චකවක්ඛණඅස්සාදනාදිවකසන පවත්තචිත්
තානං අභාවනාොකරන පවත්ති අත්ථීති? න, අභාකවතබ්බතාය අධිප්කපතත්තා. 
න භාවීයතීති හි අභාවනං, න න භාකවතීති. 

ගහණවිකසසනිම්මතානීතිආදීසු අයමධිප්පාකයො – යදිපි භාවනාඤාණනිම්
මිතාොරමත්කතසු සභාවකතො අවිජ්ජමාකනසු විසකයසු කයභුය්කයන මහග්ගතා 
ධම්මා පවත්තන්ති, බහිද්ධාොරග්ගහණවකසන පන ෙසිණාදීනං බහිද්
ධාභාකවොති තදාරම්මණධම්මා බහිද්ධාරම්මණාති වුත්තං. ෙසිණානඤ්හි සන්
තානං මුඤච්ිත්වා උපට්ඨානං විකසසකතො වඩ්ඪිතෙසිණවකසන විඤ්ඤායති, 

පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණාභාවස්ස පන න බහිද්ධාොකරො, නාපි අජ්ඣත්
තාොකරොති උභයාොරවිධුකර තස්මිං අනඤ්ඤසාධාරකණන පවත්තියාොකරන 

පවත්තමානං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනකමව නවත්තබ්බාරම්මණං වුත්තං, න ඉතකර 

ඉතරාොරප්පවත්තිකතොති. ොමාවචරකුසලානන්ති නිදස්සනමත්තං දට්ඨබ්බං. 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනවිපාෙං කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස 

විපාොදිෙස්සාති අත්ථවකසන විභත්ති පරිණාකමතබ්බා. අභිනීහාරාසම්

භවකතොති සමාපත්තිචිත්තස්ස අභිනීහරණාසම්භවකතො. කුසලකමව විපාෙස්ස 

ආරම්මණන්ති ෙත්වා ‘‘විපාෙස්සා’’තිආදි වුත්තං. 

අසභාවධම්මත්කතපි බහිද්ධාොකරන ගහණීයභාවකතො ෙසිණානං බහිද්
ධාභාකවො විය එෙන්තකතො ඉධ අජ්ඣත්තධම්මුපාදානතාය අහන්ති පඤ්ඤත්

තියා සියා අජ්ඣත්තභාකවොති වුත්තං ‘‘අජ්ඣත්ත’’න්තිආදි. ‘‘ෙන්ධාදීති ආදි-සද්

කදන ධාතුආයතනාදි සඞ්ගය්හතී’’ති ච වදන්ති. එස නකයොති ‘‘අරූපක්ඛන්කධ 

ඛන්ධාති ගකහත්වා’’තිආදිෙං වණ්ණනානීතිං ආහ. පකරසං ෙන්ධාදිග්ගහකණති 

පකරසං ඛන්ධාදීති ඉමස්ස පදස්ස ෙථකන උච්චාරකණ. සබ්බං උපාදාපඤ්ඤත්
තිං ආහ ආදිසද්කදනාති සම්බන්කධො. 

තිෙඅත්ථුද්ධාරවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

දුෙඅත්ථුද්ධාරවණ්ණනා 

1473. අෙේථාති වුත්තප්පොරස්ස දස්සකන. වුත්තප්පොරස්ස දස්සනකතො 
එව හි අට්ඨෙථායං සසඞ්ඛාරිොනං ථිනමිද්ධවිරකහ අසඞ්ඛාරිෙසදිසී කයොජනා 

න දස්සිතා. භවරාගාදීසූති භවරාගමූලිොදීසු කයොජනාසු. 
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පටුන 

1511. ද්කවති උද්ධච්චාවිජ්ජානීවරණානි. තීණීති ොමච්ෙන්දබ්යාපාදවිචිකිච්

ොසු එකෙකෙන උද්ධච්චාවිජ්ජානීවරණානි. ද්කව වා තීණි වාති පාළියං වා-සද්
දස්ස ලුත්තනිද්දිට්ඨතං ආහ. අථ වා නිපාතසද්දසන්නිධාකනපි නාමපදාදීහි එව 

සමුච්චයාදිඅත්කථො වුච්චති, න නිපාතපකදහි කතසං අවාචෙත්තාති අන්තකරනපි 

නිපාතපදං අයමත්කථො ලබ්භති. තථා වචනිච්ොය සම්භකවො එව කහත්ථ 

පමාණන්ති පාළියං ‘‘ද්කව තීණී’’ති වුත්තං. යත්ථ සහුප්පත්තීතිආදිනා ‘‘ද්කව 

තීණී’’ති ලක්ඛණවචනන්ති සබ්බසාධාරණමත්ථමාහ. තථා හි ‘‘එවේච ෙත්වා 

කිකලසකගොච්ෙකෙ චා’’ති වුත්තං. තස්සායමධිප්පාකයො – කිකලසද්වයසහිතස්
කසව චිත්තුප්පාදස්ස අභාකවපි පාළියං ද්විග්ගහණං ෙතං, කිකලසානඤ්ච සම්
භවන්තානං සබ්කබසං සරූකපන ගහණං න ෙතන්ති ද්කව තකයොති ලක්
ඛණෙරණන්ති විඤ්ඤායතීති. 

යදි සබ්බාකුසකල උප්පජ්ජනෙස්සපි උද්ධච්චස්ස එකෙො එව චිත්තුප්පාකදො 
විසයභාකවන වුච්චති, අවිජ්ජානීවරණසස්පි තථා වත්තබ්බන්ති අධිප්පාකයන 

‘‘ෙස්මා වුත්ත’’න්තිආදිනා කචොකදති. ඉතකරො උද්ධච්චනීවරණස්කසව තථා වත්

තබ්බතං අවිජ්ජානීවරණස්ස තථා වත්තබ්බතාභාවඤ්ච දස්කසතුං ‘‘සුත්තන්

කත’’තිආදිමාහ. තත්ථ සුත්තන්කත වුත්කතසු පේචසු නීවරකණසූති උද්ධච්
චසහගකත උද්ධච්චස්ස අවිජ්ජානීවරකණන නීවරණසහිතතං ආසඞ්කිත්වා වුත්

තං. නනු ච සුත්තන්කතපි ‘‘අවිජ්ජානීවරණානං සත්තාන’’න්තිආදීසු (සං. නි. 

2.124) අවිජ්ජා ‘‘නීවරණ’’න්ති වුත්තාති? සච්චකමතං, ඣානඞ්ගානං පටිපක්
ඛභාකවන පන සුත්තන්කත බහුලං ොමච්ෙන්දාදකයො පඤක්චව නීවරණානි වුත්
තානීති කයභුය්යවුත්තිවකසන එතං වුත්තන්ති දට්ඨබ්බං. 

කෙචි පන ‘‘යථා නික්කඛපෙණ්කඩ කුසලපටිපක්ඛභූතානි දුබ්බලානිපි 

නීවරණානි පට්ඨාකන විය දස්සිතානි. තථා හි පට්ඨාකන (පට්ඨා. 3.8.1) ‘නීවරණං 

ධම්මං පටිච්ච නීවරකණො ධම්කමො උප්පජ්ජති න පුකරජාතපච්චයා. අරූකප ොමච්

ෙන්දනීවරණං පටිච්ච ථිනමිද්ධනීවරණං උද්ධච්චනීවරණ’න්තිආදි වුත්තං, න 

එවං අට්ඨෙථාෙණ්කඩ. අට්ඨෙථාෙණ්කඩ පන ඣානපටිපක්ඛභූතානිකයව 

නීවරණානි නිද්දිට්ඨානීති ‘උද්ධච්චනීවරණං උද්ධච්චසහගකත චිත්තුප්පාකද උප්

පජ්ජතී’ති වුත්තං. අට්ඨෙථායං පන උද්ධච්චනීවරණස්ස ොමච්ෙන්දාදීහි 

එෙකතො උප්පත්තිදස්සනං නික්කඛපෙණ්ඩානුසාකරන ෙතං එෙකතො උප්පත්

තියා පකභදදස්සනත්ථං. තත්ථ හි පාළියංකයව තානි විත්ථාරකතො වුත්තානී’’ති 

වදන්ති. අයඤ්ච වාකදො ‘‘උද්ධච්චනීවරණං උද්ධච්චසහගකත චිත්තුප්පාකද උප්

පජ්ජතී’’ති ඉදකමව වචනං ඤාපෙන්ති ෙත්වා වුත්කතො. අඤ්ඤථා අවිජ්
ජානීවරණං විය වත්තබ්බං සියා. න ති ඉකතො අඤඤ්ං පරියුට්ඨානපට්ඨායීනිකයව 

නීවරණානි අත්ථුද්ධාරෙණ්කඩ අධිප්කපතානීති ඉමස්ස අත්ථස්ස සාධෙං වචනං 
අත්ථි, ඉදං වචනං ද්කවතීණිවචනස්ස සාමඤ්කඤන සබ්බනීවරණසඞ්ගාහෙත්
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තා යථාවුත්තවචනස්ස විසයවිකසසප්පොසනසඞ්ඛාකතන පකයොජනන්තකරන 

වුත්තභාවස්ස දස්සිතත්තා ච ඤාපෙං න භවතීති දිස්සති, තස්මා විචාකරත්වා 
ගකහතබ්බං. 

අග්ගකහත්වාති යථාරුතවකසකනව අත්ථං අග්ගකහත්වා යථා නික්
කඛපෙණ්ඩපට්ඨානාදීහි න ඉමිස්සා පාළියා විකරොකධො කහොති, එවං අධිප්පාකයො 
ගකවසිතබ්කබොති යථාවුත්තකමවත්ථං නිගකමති. 

1577. කතසන්ති කලොභාදිකතො අඤක්ඤසං. දස්සිතාති ෙථං දස්සිතා? මාකනො 
තාව කලොභකමොහඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, කලොභකමොහථිනඋද්ධච්
චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, තථා දිට්ඨි, විචිකිච්ො කමොහඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්
තප්කපහි, ථිනං කලොභකමොහදිට්ඨිඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, 

කලොභකමොහමානඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, කලොභකමොහඋද්ධච්
චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, කදොසකමොහඋද්ධච්චඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, උද්ධච්
චං කලොභකමොහදිට්ඨිඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, කලොභකමොහදිට්
ඨිථිනඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, කලොභකමොහමානඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, 

කලොභකමොහමානථිනඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, කලොභකමොහථිනඅහිරිොකනොත්
තප්කපහි, කලොභකමොහඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, කදොසකමොහඅහිරිොකනොත්තප්
කපහි, කදොසකමොහථිනඅහිරිොකනොත්තප්කපහි, කමොහවිචිකිච්ොඅහිරිොකනොත්
තප්කපහි, කමොහඅහිරිොකනොත්තප්කපහි එෙකතො උප්පජ්ජති. 

යථා ච උද්ධච්චං, එවං අහිරිොකනොත්තප්පානි ච කයොකජත්වා කවදිතබ්බානි. 

ෙථං? අහිරිෙං කලොභකමොහදිට්ඨිඋද්ධච්චාකනොත්තප්කපහි, කලොභකමොහදිට්
ඨිථිනඋද්ධච්චාකනොත්තප්කපහි, කලොභකමොහමානඋද්ධච්චාකනොත්තප්කපහි, 

කලොභකමොහමානථිනඋද්ධච්චාකනොත්තප්කපහි, කලොභකමොහථිනඋද්ධච්චාකනොත්
තප්කපහි, කලොභකමොහඋද්ධච්චාකනොත්තප්කපහි, කදොසකමොහඋද්ධච්චාකනොත්තප්
කපහි, කදොසකමොහථිනඋද්ධච්චාකනොත්තප්කපහි, කමොහවිචිකිච්ොඋද්ධච්චාකනොත්
තප්කපහි, කමොහඋද්ධච්චාකනොත්තප්කපහි ච එෙකතො උප්පජ්ජති. අකනොත්තප්පං 
කලොභකමොහදිට්ඨිඋද්ධච්චාහිරිකෙහි, කලොභකමොහදිට්ඨිථිනඋද්ධච්චාහිරිකෙහි, 

කලොභකමොහමානඋද්ධච්චාහිරිකෙහි, කලොභකමොහමානථිනඋද්ධච්චාහිරිකෙහි, 

කලොභකමොහථිනඋද්ධච්චාහිරිකෙහි, කලොභකමොහඋද්ධච්චාහිරිකෙහි, 

කදොසකමොහඋද්ධච්චාහිරිකෙහි, කදොසකමොහථිනඋද්ධච්චාහිරිකෙහි, කමොහවිචිකිච්
ොඋද්ධච්චාහිරිකෙහි, කමොහඋද්ධච්චාහිරිකෙහි ච එෙකතො උප්පජ්ජතීති 

එවකමත්ථ මානාදීනම්පි එෙකතො උප්පත්ති කවදිතබ්බා. කසසං උත්තානත්
ථකමව. 

අට්ඨෙථාෙණ්ඩවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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ඉති ධම්මසඞ්ගණීමූලටීොය ලීනත්ථපදවණ්ණනා 

ධම්මසඞ්ගණී-අනුටීො සමත්තා. 
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