
අභිධම්මපිටකෙ 

විභඞ්ග-අනුටීො 
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පටුන 1 

නගමො තස්ස භගවගතො අරහගතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

විභඞ්ග-අනුටීො 

1. ඛන්ධවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා 

චතුසච්චන්ගතොගධත්තා චතුන්නං අරියසච්චානං ගාථායං 

‘‘චතුසච්චෙගසො’’ති නිප්පගෙසගතො සච්චානි ගහිතානීති නිප්පගෙසගතො එව 

තෙත්ථං විභාගවන්ගතො ‘‘චත්තාරි සච්චානී’’තිආදිමාහ. තත්ථ සමාහටානීති 

සමානීතානි, චිත්ගතන එකගතො ගහිතානීති අධිප්පාගයො. ‘‘සමාහටානී’’ති ච 

එගතන සමාහාගර අයං සමාගසොති ෙස්ගසති. ගතගනවස්ස කගතකත්තස්ස 

චතුසච්චන්ති නපුංසකනිද්ගෙගසො ‘‘තිවට්ට’’න්තිආදීසු විය. 

පත්තාදිපක්ගඛගපන හිස්ස න ඉත්ථිලිඞ්ගතා යථා පඤ්චපත්තං, චතුයුගං, 

තිභුවනන්ති, තං චතුසච්චං පස්සි අෙක්ඛි, 

පරිඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරියාභාවනාභිසමයවගසන පටිවිජ්ඣීති අත්ගථො. කස්මා 

පගනත්ථ අනන්තාපරිමාගණසු අනඤ්ඤසාධාරගණසු 

මහාකරුණාසබ්බ්ඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදීසු බුද්ධගුගණසු සංවිජ්ජමාගනසු සාවගකහි, 

පච්ගචකබුද්ගධහි ච සාධාරගණන චතුසච්චෙස්සගනන භගවන්තං ගථොගමතීති 

ගචොෙනං මනසි කත්වා ආහ ‘‘සතිපි සාවොන’’න්තිආදි. තත්ථ 

‘‘අනඤ්ඤපුබ්බෙත්තා’’ති ඉමිනා සාවගකහි, ‘‘තත්ථ චා’’තිආදිනා 

පච්ගචකබුද්ගධහි ච භගවගතො චතුසච්චෙස්සනස්ස අසාධාරණතං, 

නිරතිසයතඤ්ච ෙස්ගසති. පරසන්තාකනසු පසාරිතභාකවන සුපාෙටත්තාති 

ගෙසනානුභාගවන ගවගනය්යසන්තාගනසු චතුසච්චෙස්සනස්ස 

විත්ථාරිතභාගවන යාව ගෙවමනුස්ගසසු සුප්පකාසිතත්තා. නාථසද්ෙං ගලොගක 

යාචනුපතාපිස්සරියාසීසාසු පඨන්තීති තමත්ථං ෙස්ගසතුං ‘‘නාථතීති 

නාකථො’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ යස්මා භගවා චතුසච්චෙස්සනභාගවගනව 

අත්තගනො හිතසුඛාසීසාය කිගලසබ්යසනුපතාපනස්ස, හිතපටිපත්තියාචනස්ස ච 

මත්ථකං පත්ගතො, තස්මා තං ගතගනව පකාසිතන්ති අත්ථුද්ධාරං අනාමසිත්වා 

පදුද්ධාරවගසන නාථසද්ෙස්ස අත්ථං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘කවකනය්යානං හිතසුඛං 

ආසීසතී’’තිආදිමාහ. ‘‘චතුසච්චෙගසො’’ති වා ඉමිනා අනඤ්ඤසාධාරගණො 

භගවගතො ඤාණානුභාගවො පකාසිගතොති ‘‘නාගථො’’ති ඉමිනා 

අනඤ්ඤසාධාරණං කරුණානුභාවං විභාගවතුං ‘‘කවකනය්යාන’’න්තිආදි 
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පටුන 2 

වුත්තං. පරගමන චිත්තිස්සරිගයන සමන්නාගගතො භගවා නාගථොති වුච්චතීති 

ගයොජනා. තථා පරගමන චිත්තිස්සරිගයන සමන්නාගගතො සබ්බ්සත්ගත 

ගුගණහි ඊසතීති ගයොගජතබ්බ්ං. චිත්තිස්සරිකයනාති අරියිද්ධිආදිනා චිත්ගත 

වසීභාගවන. ගුකෙහි ඊසතීති පරමුක්කංසගගතහි අත්තගනො සීලාදිගුගණහි 

ධම්ගමන ඉස්සරියං වත්ගතතීති අත්ගථො. එවංභූගතො යස්මා සබ්බ්ාභිභූ නාම 

ගහොති, ගතන වුත්තං ‘‘අභිභවතී’’ති. තථා චාහ ‘‘සගෙවගක, භික්ඛගව, 

ගලොගක…ගප.… අභිභූ අනභිභූගතො, තස්මා ‘තථාගගතො’ති වුච්චතී’’ති (අ. නි. 

4.23; දී. නි. 1.188). දුවිගධනාපි ඉස්සරියත්ථං නාථසද්ෙං ෙස්ගසති. 

අට්ඨාරසප්පගභොය ගෙසනාය ගථොමනගමවාති ගයොජනා. 

සමානගෙනගුකෙහීති සමානගණගනහි ගුගණහි කරණභූගතහි. යථාවුත්කතන 

නිරතිසකයන චතුසච්චදස්සකනනාති සබ්බ්ඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස, ෙසබ්ගලසු 

වසීභාවස්ස ච පෙට්ඨානභූගතන. සච්චාභිසම්ගබ්ොගධන හි අභිනීහාරානුරූපං 

රූපාරූපධම්ගමසු ඡත්තිංසගකොටිසතසහස්සමුඛප්පවත්ගතන සාතිසයං 

සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණඝනප්පගභගෙන මහාවජිරඤාණසඞ්ඛාගතන 

බුද්ධාගවණිගකන සම්මසගනන සම්භූගතන භගවා සම්මාසම්ගබ්ොධියං 

පතිට්ඨිගතොව කුසලාදිගභගෙන, ඵස්සාදිගභගෙන ච ධම්ගම විභජන්ගතො 

චිත්තුප්පාෙකණ්ඩාදිවගසන ධම්මසඞ්ගහං චතුධා ගෙගසතුං සමත්ගථො අගහොසි. 

තථා අතීතංගස අප්පටිහතඤාණතාදිබුද්ධධම්මසමන්නාගගතො භගවා 

අතීතාදිගභෙගතො ඛන්ධාදිගක විභජිත්වා ගෙගසතුං සමත්ගථො අගහොසි. ගතන 

වුත්තං ‘‘යථාවුත්කතන…කප.… විභඞ්ග’’න්ති. ‘‘සබ්බඤ්ඤුභාසිතත්තා’’ති 

වත්වා පුන ‘‘අසබ්බඤ්ඤුනා කදකසතුං අසක්කුකෙය්යතං දස්කසන්කතො’’ති 

එගතන ධම්මසඞ්ගණීවිභඞ්ගානං අන්වයගතො බ්යතිගරකගතො ච 

සම්මාසම්බුද්ධප්පගවදිතතඤ්ගඤව විභාගවති. සම්මාසම්බුද්ධතාදිගුකෙති 

බුද්ධරතනස්ස සම්මාසම්බුද්ධතා, ධම්මසඞ්ඝරතනානං ස්වාක්ඛාතතා, 

සුප්පටිපන්නතාති එවමාදිගුගණ පකාගසති. 

නනු ච ‘‘චතුසච්චෙගසො’’තිආදිනා භගවගතොව ගුණා විභාවිතාති? සච්චං, 

ගතගනව ධම්මසඞ්ඝානම්පි ගුණා විභාවිතා ගහොන්ති තප්පභවස්ස 

අනඤ්ඤථාභාවගතො, තෙපගෙගසන වා ධම්ගමො, තොධාගරො ච සඞ්ගඝො 

වුත්ගතොව ගහොතීති වුත්තං ‘‘බුද්ධාදීනං…කප.… විභාකවතී’’ති. 

අතීතංකසති අතීතගකොට්ඨාගස, පුබ්බ්න්ගතති අත්ගථො. අප්පටිහතන්ති 

නප්පටිහතං, ඤාණස්ස පටිඝාගතො නාම අඤ්ඤාණං, සබ්බ්ම්පි වා කිගලසජාතං. 
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පටුන 3 

තං යස්මා භගවගතො සහ වාසනාය පහීනං, තස්මාස්ස අතීතංගස 

සබ්බ්ත්ථකගමව ගඤය්යාවරණප්පහාගනන ඤාණං අප්පටිහතන්ති වුච් චති. එස 

නගයො ගසගසසුපි. කිං පගනතානි පාටිගයක්කං විසුං ඤාණානි, උොහු අතීතාදීසු 

පවත්තනකඤාණානි එව? තීසු කාගලසු අප්පටිහතඤාණානි නාම පාටිගයක්කං 

භගවගතො තීණි ඤාණාගනවාති වෙන්ති. එකංගයව හුත්වා තීසු කාගලසු 

අප්පටිහතඤාණං නාම සබ්බ්ඤ්ඤුතඤ්ඤාණගමව. සබ්බං ොයෙම්මන්ති යං 

කිඤ්චි භගවතා කත්තබ්බ්ං කායකම්මං. ඤාෙපුබ්බඞ්ගමන්ති 

ඤාණපුගරචාරිකං. ඤාොනුපරිවත්තන්ති ඤාණස්ස අනුපරිවත්තනකං, සබ්බ්ං 

කායපගයොගං පවත්ගතන්ගතො භගවා ඤාගණන පරිච්ඡින්දිත්වා 

ඤාණසහිතගමව පවත්ගතතීති අත්ගථො. ගසසපෙද්වගයපි එගසව නගයො. 

ඡන්දස්සාති කත්තුකම්යතාය, මහාකරුණාසමාගයොගගතො සත්තානං 

එකන්තහිගතසිතාය හිතකිරියාඡන්ෙස්සාති අත්ගථො. ධම්මකදසනායාති 

ධම්මකථාය. අපරික්ඛයාපරිගමය්යපටිභානතාය හි භගවගතො කරණසම්පත්තියා 

ච ධම්මගෙසනා නිරන්තරං පවත්තියමානාපි න කොචිපි පරික්ඛයං ගච්ඡති, 

අඤ්ඤෙත්ථු උපරූපරි වඩ්ඪගතව. වීරියස්සාති පරහිතපටිපත්තියං උස්සාහස්ස. 

විමුත්තියාති ඵලවිමුත්තියා. එත්ථ ච සමාධිආදීනං අහානි තංතංපටිපක්ඛස්ස 

සවාසනපහීනත්තා අනඤ්ඤසාධාරණතාය ගවදිතබ්බ්ා. ඡන්ොදීනං පන 

මහාකරුණාසමාගයොගගතොපි. ගසසං සුවිඤ්ගඤය්යගමව. 

1. කත එව ධම්කමති ගත එව කුසලාදිගක තිකදුගකහි සඞ්ගහිගත ධම්ගම. 

සුත්තන්ගත ඛන්ධාදිවගසන වුත්ගත ඛන්ධාදිවගසන විභජිතුන්ති ගයොජනා. නනු 

සුත්තන්ගත පටිසම්භිොවගසන ගත න වුත්තාති? යදිපි සරූපගතො න වුත්තා, 

‘‘ජරාමරගණ ඤාණං, ජරාමරණසමුෙගය ඤාණ’’න්තිආදිනා (සං. නි. 2.33) පන 

ගහතුගහතුඵලාදීසු ඤාණවිභාගස්ස වුත්තත්තා අත්ථගතො වුත්තා එව ගහොන්ති, 

පටිසම්භිොමග්ගග (පටි. ම. 2.30) වා පටිසම්භිොනං ආගතත්තා සුත්තන්ගත 

පටිසම්භිොවගසනපි ගත ධම්මා වුත්තා එව. තත්ථාති තස්මිං සුත්තන්ගත. 

සඞ්කඛකපනාති සමාගසන. උද්ගෙසනිද්ගෙසමත්ගතගනව හි සුත්තන්ගත 

ඛන්ධාෙගයො ගෙසිතා, න පටිනිද්ගෙසාදිනාති සඞ්ගඛගපන ගත තත්ථ වුත්තාති 

වුත්තා. තත්ථාති වා ධම්මසඞ්ගගහ. තත්ථාපි හි ‘‘තස්මිං ගඛො පන සමගය 

චත්තාගරො ඛන්ධා ගහොන්තී’’තිආදිනා (ධ. ස. 58) ඛන්ධාෙගයො සඞ්ගඛගපන 

වුත්තාති. විභජීයන්ති එත්ථ, එගතන වා ඛන්ධාෙගයොති විභඞ්ගගො, ගත එව 

පකිරීයන්ති පට්ඨපීයන්ති එත්ථ, එගතන වාති පකරණං, විභඞ්ගගො ච ගසො 

පකරණඤ්චාති විභඞ්ගප්පෙරෙං. ආදිසද්දත්ථක ොතකෙනාති ‘‘ඉති වා, ඉති 
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පටුන 4 

එවරූපා නච්චගීතවාදිතවිසූකෙස්සනා පටිවිරගතො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.13) විය 

ආදිසද්ෙස්ස අත්ථදීපගකන. පොරත්ථක ොතකෙනාති ‘‘ඉති ගඛො, භික්ඛගව, 

සප්පටිභගයො බ්ාගලො, අප්පටිභගයො පණ්ඩිගතො’’තිආදීසු (අ. නි. 3.1) විය 

පකාරත්ථවිභාවගකන. ‘‘එෙකදකසන සමුදායං නිදස්කසතී’’ති එගතන 

‘‘රූපක්ඛන්ගධො…ගප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො’’ති එත්ථ ඉතිසද්ෙස්ස 

නිෙස්සනත්ථතං ෙස්ගසති. නිෙස්සනත්ගථොපි හි ඉති-සද්ගෙො දිට්ගඨො යථා 

‘‘අත්ථීති ගඛො, කච්චාන, අයගමගකො අන්ගතො’’තිආදීසු (සං. නි. 2.15; 3.90). 

පරිසමාපනත්ගථො වා ‘‘තස්මාතිහ ගම, භික්ඛගව, ධම්මොයාො භවථ, ගනො 

ආමිසොයාො. අත්ථි ගම තුම්ගහසු අනුකම්පා ‘කින්ති ගම සාවකා ධම්මොයාො 

භගවය්යුං, ගනො ආමිසොයාො’ති’’ (ම. නි. 1.29) එවමාදීසු විය. 

පරිසමාපනඤ්ගහතං සුත්තන්තභාජනීයස්ස එකගෙසෙස්සගනන යදිෙං 

‘‘පඤ්චක්ඛන්ධා රූපක්ඛන්ගධො…ගප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො’’ති තාව 

තෙත්ථස්ස සඞ්ගහිතත්තා. තත්ථාති විභඞ්ගප්පකරගණ. ‘‘නිබ්බානවජ් ාන’’න්ති 

එත්ථ යදි නිබ්බ්ානවජ්ජානං…ගප.… අප්පකතරපෙත්තා ඛන්ධානං 

ඛන්ධවිභඞ්ගගො ආදිම්හි වුත්ගතො, නනු සහ නිබ්බ්ාගනන 

සබ්බ්ධම්මසඞ්ගාහකත්තා, සබ්බ්ධම්මසඞ්ගාහගකහි ච ආයතනාදීහි ඛන්ගධහි ච 

අප්පකතරපෙත්තා සච්චවිභඞ්ගගො ආදිම්හි වත්තබ්ගබ්ොති? න, තත්ථාපි 

දුක්ඛසච්චවිභඞ්ගග එකගෙගසන ඛන්ධානං එව විභජිතබ්බ්ගතො. යථාහ ‘‘තත්ථ 

කතමං දුක්ඛං අරියසච්චං? ජාතිපි දුක්ඛා…ගප.… සංඛිත්ගතන 

පඤ්චුපාොනක්ඛන්ධා දුක්ඛා’’ති (විභ. 190; දී. නි. 2.387; ම. නි. 1.120; 3.373). 

ඉධ පන අනවගසසගතොව ඛන්ධා විභජීයන්තීති නිබ්බ්ානවජ්ජානං…ගප.… 

අප්පකතරපෙත්තා ඛන්ධානං ඛන්ධවිභඞ්ගගො ආදිම්හි වුත්ගතො. 

අපිච රූපසම්මූළ් හා අරූපසම්මූළ්හා උභයසම්මූළ්හාති තිවිධා 

ගබ්ොධගනය්යපුග්ගලා, තථා සංඛිත්තරුචිගනො විත්ථාරරුචිගනො 

නාතිසඞ්ගඛපවිත්ථාරරුචිගනො, තික්ඛින්ද්රියා මුදින්ද්රියා 

මජ්ඣිමින්ද්රියාති ච. ගතසු අරූපසම්මූළ්හානං උපකාරාය ඛන්ධගෙසනා, 

රූපසම්මූළ්හානං ආයතනගෙසනා, උභයසම්මූළ්හානං ධාතුගෙසනා. තථා 

සංඛිත්තරුචීනං ඛන්ධගෙසනා, නාතිසඞ්ගඛපවිත්ථාරරුචීනං 

ආයතනගෙසනා, විත්ථාරරුචීනං ධාතුගෙසනා. තික්ඛින්ද්රියානං 

ඛන්ධගෙසනා, මජ්ඣිමින්ද්රියානං ආයතනගෙසනා, මුදින්ද්රියානං 

ධාතුගෙසනාති ඉමිනා පගයොජගනන අනුක්කගමන ච 

ඛන්ධායතනධාතුවිභඞ් ගානං ගෙසනාක්කගමොව ගවදිතබ්ගබ්ො. තං පගනතං 
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පටුන 5 

ඛන්ධාදිත්තයං පවත්තිනිවත්තිතදුභයගහතුමුගඛගනව ඤායමානං 

යථාභූතාවගබ්ොධාය ගහොති, නාඤ්ඤථාති ෙස්සනත්ථං සච්චවිභඞ්ගගෙසනා 

පවත්තා. ගසො ච යථාභූතාවගබ්ොගධො විගසසගතො 

ඉන්ද්රියසන්නිස්සගයනාති ඉන්ද්රියවිභඞ්ගගෙසනා. ඉන්ද්රියානඤ් ච 

ඉන්ෙට්ගඨො තංතංපච්චයධම්මභූතානං යථාසකං පච්චයුප්පන්ගනසු 

පච්චයභාවවිගසගසගනවාති පච්චයපච්චයුප්පන්නවිභාගසන්ෙස්සනී 

පච්චයාකාරවිභඞ්ගගෙසනා. පච්චයාකාරස්ස ඛන්ධාදීනඤ්ච 

අවිපරීතසභාවාවගබ්ොගධො සතිපට්ඨානාදීසු සම්මාමනසිකාගරනාති 

සතිපට්ඨානසම්මප්පධානඉද්ධිපාෙගබ්ොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගවිභඞ්ගගෙසනා. 

ස්වායං සතිපට්ඨානාදීසු සම්මාමනසිකාගරො ඉමාය පටිපත්තියා ගහොතීති 

ඣානඅප්පමඤ්ඤාවිභඞ්ගගෙසනා, සා සම්මාපටිපත්ති එත්තගක සීගල 

පතිට්ඨිතස්ස සම්භවතීති සික්ඛාපෙවිභඞ්ගගෙසනා, යථාවුත්තාය ච 

සම්මාපටිපත්තියා ඉගම ආනිසංසාති පටිසම්භිොඤාණවිභඞ්ගගෙසනා, ගත 

චිගම ඤාණවිගසසා ඉගමසු කිගලගසසු පහීයන්ගතසු ච සම්භවන්ති, 

නාඤ්ඤථාති කිගලසවිභඞ්ගගෙසනා, එවං විත්ථාරගතො ගෙසිගත 

ඛන්ධාදිගක සඞ්ගඛපගතොපි ජානන්තස්ස අත්ථසිද්ධි ගහොති එවාති 

ෙස්සනත්ථං පරිගයොසාගන ධම්මහෙයවිභඞ්ගගෙසනා පවත්තාති 

එවගමගතසං අට්ඨාරසන්නං මහාවිභඞ්ගානං ගෙසනාක්කමකාරණං 

ගවදිතබ්බ්ං. 

රූපාදීනන්ති රූපගවෙනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණානං. 

කවදයිතාදිසභාවත්තාභාවාති යථාක්කමං 

අනුභවනසඤ්ජානනාභිසඞ්ඛරණාදිසභාවත්තාභාවා. න හි රූපං 

ගවෙයිතාදිසභාවං, ගවෙනාදි වා රුප්පනාදිසභාවං. යගතො රූපාදීනං 

ගවෙනාසමවගරොධගනන ‘‘චත්තාගරො ඛන්ධා’’තිආදිනා සඞ්ඛිපිත්වා ඛන්ධා 06 

ගෙගසතබ්බ්ා සියුං. රුප්පනාදිකතො අඤ්ඤස්සාභාවාති 

රුප්පනානුභවනාදිසභාවගතො අඤ්ඤස්ස අතීතාදිගක ගගහත්වා රාසිවගසන 

වත්තබ්බ්ස්ස සංඛිත්තස්ස සභාවස්ස අභාවා. න හි ගචතසිකාදිභාගවො 

ගවෙනාදීනං සභාගවො. කහට්ඨා ගෙකනසූති පඤ්චගතො ගහට්ඨා ගණගනසු. 

අනිට්ඨානන්ති අපරිගයොසානං. රූපාදීසු හි කතිපගය, එකම්පි වා අග්ගගහත්වා 

වුච්චමානා ඛන්ධවගසන ගෙසනා අනවගසසසඞ්ඛතධම්මසඞ්ගාහිනී න 

සම්භවති. ඛන්ධස්සාති රාසට්ඨස්ස ඛන්ධස්ස. ගතගනවාහ ‘‘න හී’’තිආදි. 

සවිභාගධම්කමහීති සප්පගභෙධම්ගමහි. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො ඛන් ධවිභඞ් ගගො.  
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‘‘සද්දත්ථසහිතං ඛන්ධසද්දස්ස විසයං දස්කසතී’’ති එගතන රාසිසද්ෙස්ස 

විය රාසට්ගඨ ඛන්ධසද්ෙස්ස වාචකභාගවන පවත්තිං ෙස්ගසති 

පරියායන්තරභාවගතො. ගුණාදීසු පන ගකවලං තබ්බිසයපගයොගභාගවගනව 

පවත්ති, න වාචකභාගවනාති ආහ ‘‘ගුකෙ…කප.… න සද්දත්ථ’’න්ති. 

ඛන්ධසද්කදොති සීලාදිසද්ගෙ සන්නිධාපිගතො ඛන්ධසද්ගෙො. ගතගනවාහ 

‘‘සීලාදිගුෙවිසිට්ඨං රාසට්ඨං දීකපතී’’ති. කෙචීති ධම්මසිරිත්කථරං සන්ධාය 

වෙති. එත්ථාති ‘‘සීලක්ඛන්ගධො සමාධික්ඛන්ගධො’’ති (දී. නි. 3.355) එත්ථ. න 

ගකවලඤ්ච ගසො එව, අට්ඨකථාචරිගයහිපි එත්ථ ගුණත්ථතා ඉච්ඡිතා එව. තථා 

හි අට්ඨසාලිනියං ‘‘සීලක්ඛන්ගධො සමාධික්ඛන්ගධොතිආදීසු ගුණට්ගඨනා’’ති (ධ. 

ස. අට්ඨ. 5) වුත්තං. නනු ච ගකවගලොපි ඛන්ධසද්ගෙො ‘‘තිණ්ණං ගඛො, මාණව, 

ඛන්ධානං වණ්ණවාදී, න ගඛො, ආවුගසො විසාඛ, තීහි ඛන්ගධහි අරිගයො 

අට්ඨඞ්ගිගකො මග්ගගො සඞ්ගහිගතො’’ති (ම. නි. 1.462) ච ආදීසු සීලාදිවාචගකො 

දිට්ගඨොති? න, තත්ථාපි අධිකාරාදිවච්ගඡෙකවගසගනවස්ස සීලාදීසු 

පවත්තිෙස්සනගතො. න ඛන්ධසද්කදො පඤ්ඤත්තිසද්දස්ස අත්කථ වත්තතීති 

නිරුත්තිගවොහාරාදිසද්ො විය පඤ්ඤත්තිපරියාගයො න ගහොතීති අත්ගථො. 

දාරුක්ඛන්කධොති පඤ්ඤත්ති කහොතීති තස්ස ඛන්ධසද්ෙස්ස 

පඤ්ඤත්තිවිගසසප්පවත්තිතං ෙස්ගසති. විඤ්ඤාෙක්ඛන්කධොති ඛන්ධසද්කදොති 

‘‘විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො’’ති (යම. 1.ඛන්ධයමක.32) එත්ථ වුත්ගතො 

ඛන්ධසද්ගෙො. සමුදාකය නිරුළ්කහොති අතීතාදිගභෙභින්නස්ස පඤ්ඤාය 

අභිසංයූහගනන රාසිකගත විඤ්ඤාණසමූගහ නිරුළ්ගහො. තාය එව රුළ්හියා 

පවත්තතීති තාය සමුොගය නිරුළ්හතාය තෙවයගව එකස්මිම්පි විඤ්ඤාගණ 

පවත්තතීති. එත්ථ ච ඤාණසම්පයුත්ගත නිරුළ්ගහො ගකොසල්ලසම්භූතට්ගඨන 

කුසලභාගවො විය ඤාණවිප්පයුත්ගත විඤ්ඤාණසමුොගය නිරුළ්ගහො 

තගෙකගෙගසපි රුළ්හියා පවත්තතීති ගවදිතබ්බ්ං. අථ වා කිඤ්චි නිමිත්තං 

ගගහත්වා සතිපි අඤ්ඤස්මිං තන්නිමිත්තයුත්ගත කිස්මිඤ්චිගෙව විසගය 

සම්මුතියා චිරකාලතාවගසන නිමිත්තවිරගහපි පවත්ති රුළ්හි නාම, යථා මහියං 

ගසතීති මහිංගසො, ගච්ඡන්තීති ගාගවොති, එවං ඛන්ධසද්ෙස්සාපි රුළ්හිභාගවො 

ගවදිතබ්ගබ්ො. 

රාසිකතො ගුෙකතොති සබ්බ්ත්ථ භුම්මත්ගථ වා නිස්සක්කවචනං ෙට්ඨබ්බ්ං. 

නියකමත්වාති වවත්ථගපත්වා. පිණ්ඩට්කඨොති සඞ්ඝාතත්ගථො. තස්මාති යස්මා 

පඤ්ගචව ඛන්ධා වුත්තා, ගකොට්ඨාසට්ගඨ ච ඛන්ධට්ගඨ නිබ්බ්ානස්ස වගසන 

ඡට්ගඨනාපි ඛන්ගධන භවිතබ්බ්ං, තස්මා ඛන්ධට්කඨො නාම රාසට්කඨොති යුත්තං. 

‘‘කයසං වා අතීතාදිවකසන කභකදො අත්ථී’’තිආදිනා අතීතාදිවිභාගභින්ගනසු 
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රුප්පනාදිසභාවධම්ගමසු විසුං විසුං ගකොට්ඨාසභාගවන ගය්හමාගනසු 

තබ්බිභාගරහිතස්ස එකස්ස නිබ්බ්ානස්ස රාසට්ඨතා විය ගකොට්ඨාසට්ඨතාපි න 

සම්භවතීති ෙස්ගසති. එගතන පඤ්ඤත්තියාපි ඛන්ගධසු අග්ගහගණ කාරණං 

වුත්තන්ති ගවදිතබ්බ්ං. 

කස්මා පගනත්ථ ඵස්සාදිගක විය සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධ අනවගරොගධත්වා 

ගවෙනාසඤ්ඤා විසුං ඛන්ධභාගවන ගහිතාති? 

විවාෙමූලතාදිවිගසසෙස්සනත්ථං. ගහට්ඨානඤ්හි විවාෙකාරණං 

කාමජ්ගඣොසානං. වුත්තඤ්ගචතං ‘‘පුන චපරං, භික්ඛගව, කාමගහතු 

කාමනිොනං කාමාධිකරණං කාමානගමව ගහතු මාතාපි පුත්ගතන විවෙති, 

පුත්ගතොපි මාතරා විවෙතී’’තිආදි (ම. නි. 1.168, 178). පබ්බ්ජිතානං 

දිට්ඨාභිනිගවගසො. වුත්තම්පි ගචතං ‘‘ගය දිට්ඨිමුග්ගය්හ විවාෙයන්ති, 

‘ඉෙගමව සච්ච’න්ති (සු. නි. 838; මහානි. 67) ච වාෙයන්තී’’තිආදි. ගතසු 

කාමජ්ගඣොසානං ගවෙනස්සාගෙන ගහොති, දිට්ඨාභිනිගවගසො 

සඤ්ඤාවිපල්ලාගසන. සඤ්ඤාවිපල්ලාගසන හි චිත්තවිපල්ලාගසො, 

චිත්තවිපල්ලාගසන දිට්ඨිමානතණ්හාපපඤ්චානං විපල්ලාගසොති. තථා 

ගවෙනානුගිද්ගධො විපල්ලත්ථසඤ්ගඤො ච සංසරති. ගවෙනානුගිද්ධස්ස හි 

ගවෙනාපච්චයා තණ්හා සිද්ධා ගහොති, තගතො ච තණ්හාපච්චයා 

උපාොනන්ති ආවට්ටති භවචක්කං. විපල්ලත්ථසඤ්ඤිස්ස ච 

‘‘සඤ්ඤානිොනා හි පපඤ්චසඞ්ඛා’’ති (සු. නි. 880) වචනගතො 

දිට්ඨිමානතණ්හාපපඤ්චානං අනුපච්ගඡෙගතො සංසාරස්ස අනුපච්ගඡගෙොව. 

ඉති විවාෙකාරණානං කාමජ්ගඣොසානදිට්ඨාභිනිගවසානං කාරණභාගවො 

සංසාරගහතුභාගවොති ඉමස්ස විවාෙමූලතාදිවිගසසස්ස ෙස්සනත්ථං 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධ අනවගරොගධත්වා ගවෙනාසඤ්ඤා විසුං ඛන්ධභාගවන 

ගහිතාති ගවදිතබ්බ්ං. 

ඔොකසසූති විභජනකිරියාය පවත්තිට්ඨානභාවගතො අතීතාෙගයො ඔකාසාති 

වුත්තා. ඉතිසද්කදනාති ‘‘උපාොයරූප’’න්ති එවං අට්ඨකථායං 

වුත්තඉතිසද්ගෙන. නිදස්සනත්කථනාති උොහරණත්ගථන. සබ්කබොති සකගලො 

එකාෙසසු ඔකාගසසු විභත්ගතො විභජනනගයො. ඉදඤ්ච විභ නන්ති ‘‘චත්තාගරො 

ච මහාභූතා…ගප.… උපාොයරූප’’න්ති එවං විභත්තං ඉෙඤ්ච විභජනං. 

ඔළාරිොදීසූති ඔළාරිකසුඛුමහීනපණීතදූරසන්තිගකසු. 

චක්ඛායතනන්තිආදිවිභ නඤ්චාති ‘‘චක්ඛායතනං…ගප.… ගඵොට්ඨබ්බ්ායතනං 

ඉත්ථින්ද්රියං…ගප.… කබ්ළීකාගරො ආහාගරො රූපා සද්ො ගන්ධා රසා 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො ඛන් ධවිභඞ් ගගො.  

පටුන 8 

ගඵොට්ඨබ්බ්ාති එවං පවත්තං විභජනඤ්ච. යථාසම්භවන්ති යථාරහං. එකාෙසසු 

ඔකාගසසු යං යත්ථ විභජනං යුත්තං, තං තත්ථ ගයොගජතබ්බ්ං. එවං 

කවදනාක්ඛන්ධාදීසුපීති යථා රූපක්ඛන්ගධ යථාසම්භවං එකාෙසසු ඔකාගසසු 

විභජනං ගයොගජතබ්බ්න්ති වුත්තං, එවං ගවෙනාක්ඛන්ධාදීසුපි යථාසම්භවං 

එකාෙසසු ඔකාගසසු විභජනං ගයොගජතබ්බ්න්ති අත්ගථො. 

තත්ථ ගවෙනාක්ඛන්ගධො තාව පුරිගම ඔකාසපඤ්චගක 

සුඛාදිගවෙනාත්තිකවගසන විභත්ගතො, ඉතරස්මිං 

කුසලත්තිකගවෙනාත්තිකසමාපන්නදුකසාසවදුකවගසන. සඤ්ඤාක්ඛන්ගධො 

පන පුරිගම ඔකාසපඤ්චගක ඡඵස්සද්වාරවගසන, ඉතරස්මිං ඔළාරිකදුගක 

පටිඝසම්ඵස්සදුකවගසන ගචව යථාවුත්තකුසලත්තිකාදිවගසන ච විභත්ගතො. 

ගසගසසු කුසලත්තිකාදිවගසගනව. තථා සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො. 

පටිඝසම්ඵස්සදුගකො පගනත්ථ නත්ගථව. ගචතනාය එව ගචත්ථ නිද්ගෙගසො 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මානං ගචතනාප්පධානභාවෙස්සනත්ථං. තථා හි සා 

‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො’’ති වුත්තා. තත්ථාති තස්මිං විඤ්ඤාණක්ඛන්ධස්ස 

විභජගන පටිනිද්ගෙගස. තං පන ද්වයන්ති 

මගනොධාතුමගනොවිඤ්ඤාණධාතුද්වයං. යඤ්හි සත්තවිඤ්ඤාණධාතුගෙසනායං 

‘‘මගනොධාතු, මගනොවිඤ්ඤාණධාතූ’’ති ද්වයං ගෙසිතං, තං 

ඡවිඤ්ඤාණකායගෙසනායං ‘‘මගනොවිඤ්ඤාණ’’න්ත්ගවව වුච්චතීති. 

පාළිනකයනාති ඛන්ධවිභඞ්ගපාළිනගයන. අඤ්කඤන පොකරනාති 

ධම්මසඞ්ගගහ, තෙට්ඨකථායඤ්ච ආගගතන පකාරන්තගරන. 

1. රූපක්ඛන්ධනිද්කදසවණ්ෙනා 

2. ‘‘කිඤ්චී’’ති පෙං ‘‘එකච්ච’’න්ති ඉමිනා සමානත්ථන්ති ආහ ‘‘කිඤ්චීති 

පොරන්තරකභදං ආමසිත්වා අනියමනිදස්සන’’න්ති. උභකයනාති පකාරගභෙං 

අනාමසිත්වා ආමසිත්වා ච අනියමෙස්සනවගසන පවත්ගතන ‘‘යං කිඤ්චී’’ති 

පෙද්වගයන. අධිප්කපතත්ථන්ති රූපං. අතිච්චාති අතික්කමිත්වා. පවත්තිකතොති 

පවත්තනගතො. නියමනත්ථන්ති නිවත්තනත්ථං. 

‘‘කිඤ්චා’’ති එත්ථ කිං-සද්ගෙො පුච්ඡායං ගහතුඅත්ථදීපගකො, කරගණ ගචතං 

පච්චත්තවචනං, ච-සද්ගෙො වචනාලඞ්කාගරොති ආහ ‘‘කෙන ොරකෙන 

වකදථා’’ති. දුතියවිකප්ගප පන වුත්තනගයගනව කාරණත්ගථ පවත්තං කිං-
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සද්ෙං ‘‘වගෙථා’’ති කිරියාපෙසම්බ්න්ධගනන උපගයොගවගසන පරිණාගමත්වා 

වෙති ‘‘තං ොරෙං වකදථා’’ති. 

පුරිමසන්තානස්ස කභදන්ති පුරිමසන්තානස්ස විනාසං, විනාසාපගෙගසන 

ගචත්ථ සන්තාගන විසදිසුප්පාෙගමව ෙස්ගසති. ගතගනවාහ 

‘‘විසදිසසන්තානුප්පත්තිදස්සනකතො’’ති. නනු ච අරූපධම්මානම්පි 

විගරොධිපච්චයසමවාගය විසදිසුප්පත්ති අත්ථීති? සච්චං අත්ථි, සා පන න 

පාකටතරා, පාකටතරා ච ඉධාධිප්ගපතා. ගතගනවාහ ‘‘සීතාදිසන්නිපාකත’’ති. 

තථා චාහ භගවා ‘‘සීගතනපි රුප්පති, උණ්ගහනපි රුප්පතී’’තිආදි (සං. නි. 

3.79). ඉොනි ගභෙ-සද්ගෙො උජුකගමව විකාරාපත්තිං වෙතීති ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘කභකදො චා’’තිආදිමාහ. විසදිසරූපුප්පත්තිකයව, න උප්පන්නස්ස 

අඤ්ඤථාභාගවොති අධිප්පාගයො. ගතන ොපිලියං පරිණාමවාෙං පටික්ඛිපති. යදි 

පුරිමසන්තානගතො ගභගෙො විසදිසුප්පත්ති රුප්පනං, එවං සන්ගත ලක්ඛණස්ස 

අතිප්පසඞ්ගගො සියාති ගචොෙනං මනසි කත්වා ආහ ‘‘අරූපක්ඛන්ධාන’’න්තිආදි. 

එත්ථ සීතාදීහීති ආදි-සද්ගෙන යථා උණ්හජිඝච්ඡාෙගයො සඞ්ගය්හන්ති, එවං 

ආහාරාදීනම්පි සඞ්ගගහො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. කයනාති ගයන සීතාදීහි සමාගගමන. 

තත්ථාති ගතසු රූපධම්ගමසු. ආහාරාදිකස්ස වා ඨිතිප්පත්තස්සාති සම්බ්න්ගධො. 

යථා රූපධම්මානං ඨිතික්ඛගණ සීතාදීහි සමාගගමො ගහොති, එවං 

අරූපක්ඛන්ධානං අඤ්ගඤහි සමාගගමො නත්ථි අතිලහුපරිවත්තිගතො, තස්මා 

අරූපධම්මා රූපධම්මානං විය පාකටස්ස විකාරස්ස අභාවගතො ‘‘රුප්පන්තී’’ති, 

‘‘රුප්පනලක්ඛණා’’ති ච න වුච්චන්තීති සම්බ්න්ගධො. ‘‘රුප්පතී’’ති පෙස්ස 

කත්තුකම්මසාධනානං වගසන අත්ථං ෙස් ගසතුං අට්ඨකථායං ‘‘කුප්පති 

ඝට්ටීයති පීළීයති භිජ්ජතී’’ති වුත්තන්ති තෙත්ථං විවරන්ගතො ‘‘කුප්පතීති 

එකතනා’’තිආදිමාහ. කෙොපාදිකිරියාති ගකොපසඞ්ඝට්ටනපීළනකිරියා. ගකොප-

සද්ගෙො ගචත්ථ ගඛොභපරියාගයො ගවදිතබ්ගබ්ො. ෙත්තුභූකතො ෙම්මභූකතො ච 

අත්කථොති කත්තුකම්මසාධනානං වගසන වුච්චමාගනො භූතුපාොයරූපසඞ්ඛාගතො 

අත්ගථො. ෙම්මෙත්තුත්කථන භිජ් ති-සද්කදනාති යො කම්මකත්තුත්ගථො 

රුප්පති-සද්ගෙො, තො භිජ්ජති-සද්ගෙොපි තෙත්ගථො එව ගවදිතබ්ගබ්ොති අත්ගථො. 

තත්ථ යො කම්මත්ගථ ‘‘රුප්පතී’’ති පෙං, තො ‘‘සීගතනා’’තිආදීසු 

කත්තුඅත්ගථ කරණවචනං. යො පන ‘‘රුප්පතී’’ති පෙං කත්තුඅත්ගථ 

කම්මකත්තුඅත්ගථ වා, තො ගහතුම්හි කරණවචනං ගවදිතබ්බ්ං. ‘‘යං පන 

රුප්පතී’’තිආදිනා ‘‘කුප්පතී’’තිආදීනං කත්තුකම්මත්ථානම්පි අත්ථවචනානං 

වචගන කාරණං ෙස්ගසති. යදිපි අත්ථ-සද්ගෙො ‘‘පීළනට්ගඨො’’තිආදීසු (පටි. ම. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො ඛන් ධවිභඞ් ගගො.  
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1.17; 2.8) සභාවපරියාගයොපි ගහොති, ‘‘ගකනට්ගඨනා’’ති පගනත්ථ 

අභිගධය්යපරියාගයො අධිප්ගපගතොති ආහ ‘‘කෙනට්කඨනාති පුච්ඡාසභාගවකසන 

රුප්පනට්කඨනා’’ති, රුප්පනසද්ොභිගධය්යභාගවනාති අත්ගථො. ගතගනවාහ ‘‘න 

කෙවලං සද්දත්කථොකයව රුප්පන’’න්ති. තස්ස අත්ථස්සාති තස්ස 

භූතුපාොයප්පගභෙස්ස සභාවධම්මස්ස. රුප්පනලක්ඛණඤ්ච නාගමතං 

අනිච්චතාදි විය කක්ඛළත්තාදිගතො අඤ්ඤන්ති න ගගහතබ්බ්ං. 

පඤ්ඤත්තිවිගසගසො හි තන්ති, කක්ඛළත්තාදීනංගයව පන අරූපධම්මවිධුගරො 

සභාවවිගසගසොති ගවදිතබ්බ්ං. 

මුච්ඡාපත්තියාති මුච්ඡාය ගමොහස්ස ආපජ්ජගනන. ෙප්පසණ්ඨානං 

උදෙන්ති කප්පසණ්ඨාපකමහාගමඝවුට්ඨං උෙකං. තථාති තප්පකාරතාය 

ඛාරභාගව සති උෙගකන කප්පවුට්ඨානකාගල විය පථවී විලීකයය්ය. 

ගලොකන්තරියසත්තානං පන පාපකම්මබ්ගලන අඛාගරපි ඛාගර විය සරීරස්ස 

විලීයනා ගවදිතබ්බ්ා. කතකනවාති සඋස්සෙනිස්සයනිරයස්ස වුත්තත්තා එව. න 

හි අවීචිම්හි පඤ්චවිධබ්න්ධනාදිකම්මකාරණං කගරොන්ති. 

3. පකරණප්පත්තං රූපං පක්ඛිපිත්වා මාතිකා ඨපිතාති ආගනත්වා 

සම්බ්න්ගධො. මහාභූතු…කප.… ආපජ් ති තප්පකාරභාගවන අතීතංගස ගණනං 

ගතන්ති වුත්තත්තාති අධිප්පාගයො. ‘‘න හී’’තිආදිනා 

ධම්මන්තරනිවත්තනත්ථතා පකාරන්තරනිවත්තනත් ථතා ච 

භූතුපාොයගහණස්ස නත්ථීති ෙස්ගසති. තංදස්සකනති ගණනන්තරෙස්සගන. 

තංසභාවත්තාති භූතුපාොයසභාවත්තා. ‘‘න චා’’තිආදිනා භූතුපාොයසභාගවො 

අතීතංසගණිතතාය තංසභාවස්සපි අඤ්ඤථා ගණිතත්තා, අතංසභාවස්ස ච තථා 

ගණිතත්තා අකාරණන්ති ෙස්ගසති. ‘‘අජ්ඣත්ත…කප.… ලබ්භතී’’ති එගතන 

දුතියනගය න ගකවලං යථාවුත්ගතොව ගෙොගසො, අථ ගඛො අබ්යාපිගතොපි 

ගෙොගසොති ෙස්ගසති. තගෙතං පන අකාරණං කාරණභාවස්ගසව 

අනධිප්ගපතත්තා. න ගහත්ථ භූතුපාොයරූපභාගවො අතීතංගස ගණනස්ස 

කාරණන්ති අධිප්ගපතං, යගතො යථාවුත්තගෙොසාපත්ති සියා. 

‘‘කින්තී’’ති එත්ථ ‘‘කි’’න්ති පුබ්ගබ් යං ‘‘රූප’’න්ති සාමඤ්ඤගතො ගහිතං, 

තස්ස සරූපපුච්ඡා. ඉති-සද්ගෙො නිෙස්සනත්ගථො, න කාරණත්ගථො. ගතනස්ස යං 

රූපං අතීතං නිරුද්ධං…ගප.… අතීතංගසන සඞ්ගහිතං අතීතගකොට්ඨාගස 

ගණනං ගතං, තං කින්ති ගච? ‘‘චත්තාකරො ච…කප.… රූප’’න්ති 

භූතුපාොයවිභාගෙස්සනමුගඛන විගසසං නිෙස්ගසති. යත්තකා හි ඉධ විගසසා 
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නිද්දිට්ඨා චක්ඛායතනාෙගයො, ගතසමිෙං නිෙස්සනන්ති. න ගචත්ථ පුරිමනයගතො 

අවිගසගසො. තත්ථ හි රූපස්ස භූතුපාොයතාමත්තසභාවෙස්සනතා වුත්තා. 

ගතනාහ අට්ඨකථායං ‘‘අතීතරූපම්පි භූතානි ගචවා’’තිආදි. ඉධ පන 

භූතුපාොගයන නිෙස්සනභූගතන රූපස්ස සබ්බ්විගසසවිභාවනතා ෙස්සිතා. 

එවඤ්ච කත්වා අබ්යාපිතගෙොගසොපි ගචත්ථ අගනොකාගසොව, යං රූපං 

අජ්ඣත්තං…ගප.… උපාදින්නං, කින්ති? චත්තාගරො ච…ගප.… රූපන්ති 

තෙඤ්ඤවිගසසනිෙස්සනස්ස අධිප්ගපතත්තා. තථා චාහ ‘‘එවං සබ්බත්ථ අත්කථො 

කවදිතබ්කබො’’ති. 

පරියායකදසනත්තාති සභාවගතො පරියායනං පරිවත්තනං පරියාගයො, උජුකං 

අප්පවත්තීති අත්ගථො. පරියාගයන, පරියායභූතා වා ගෙසනා එත්ථාති 

පරියායගෙසනං, සුත්තන්තං. සුත්තන්තඤ්හි ගවගනය්යජ්ඣාසයවගසන 

ගෙගසතබ්බ්ධම්ගම ගලසගතො ලබ්භමානභාවකථනං, න 

උජුනිප්පගෙසභාවකථනන්ති පරියායගෙසනං නාම. ගතගනව තං 

‘‘යථානුගලොමසාසන’’න්ති වුච්චති. අභිධම්ගමො පන ගෙගසතබ්බ්ධම්ගම 

උජුනිප්පගෙසකථනන්ති නිප්පරියායගෙසනං නාම, යගතො 

‘‘යථාධම්මසාසන’’න්ති වුච්චති. නිච්ඡකයන කදකසොති වවත්ථානගතො කථනං. 

තථා භද්කදෙරත්තසුත්තාදීසු (ම. නි. 3.272 ආෙගයො) විය අතීතාදිභාගවො 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නභාගවො අද්ධාවගසන ඉධාපි ඛන්ධවිභඞ්ගග 

සුත්තන්තභාජනීයත්තා නිද්දිසිතබ්ගබ්ො සියාති ගයොජනා. 

සන්නිපතිතන්ති සමාගතං. සන්තානවකසනාති පුබ්බ්ාපරවගසන. 

පුබ්ගබ්නාපරස්ස සමප්පමාණතාය අනූනං අනධිෙං, තගතො එව එොොරං. 

පවත්තිකාලවගසන වා අනූනං අනධිෙං, සමානසභාවතාය එොොරං. ගතන 

විසභාගඋතුනා අනන්තරිතතං ෙස්ගසති. එවං ආහාකරපීති එත්ථ 

විසභාගාහාගරන අනන්තරිගතො අගනකවාරං අගනකදිවසම්පි භුත්ගතො 

සභාගගකාහාරං නාම. ‘‘තගතො පුබ්ගබ් විසභාගඋතුආහාරසමුට්ඨානං අතීතං, 

පච්ඡා අනාගත’’න්ති හි වුත්තන්ති. ‘‘එකාහාරසමුට්ඨාන’’න්ති පන වුත්තත්තා 

එකස්ගසව ආහාරස්ස ගයොජනා යුත්තරූපාති අපගර. පඤ්චද්වාරවකසනාති 

එත්ථ පඤ්චද්වාරාවජ්ජනගතො පට්ඨාය යාව තොරම්මණං, යාව ජවනං, යාව වා 

ගවොට්ඨබ්බ්නං, තාව පවත්තා චිත්තසන්තති එකවීථි. එෙ වනසමුට්ඨානන්ති 

එකජවනවාරසමුට්ඨානං. එත්ථ ච සමයං අනාමසිත්වාව සන්තතිවගසන, 

සන්තතිඤ්ච අනාමසිත්වාව සමයවගසන අතීතාදිවිභාගගො ගගහතබ්ගබ්ො. 
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කතසන්ති ගහතුපච්චයානං. ෙලාපස්සාති රූපකලාපස්ස. ෙම්මානන්තරාදීති 

කම්මාදි, අනන්තරාදීති පච්ගචකං ආදි-සද්ගෙො ගයොගජතබ්ගබ්ො. තත්ථ පඨගමන 

ආදිසද්ගෙන උපනිස්සයපච්චයස්ස ආහාරාදිගනො ච දුතිගයන 

සමනන්තරානන්තරූපනිස්සයාදිගනො සඞ්ගගහො ගවදිතබ්ගබ්ො. චිත්තුප්පාෙස්ස 

ගචත්ථ කම්මානන්තරාදිපච්චයවගසන, ඉතරස්ස කම්මාදිවගසගනව 

ජනකභාගව ගයොජනා ෙට්ඨබ්බ්ා. තථා චිත්තුප්පාෙස්ස පුගරජාතවගසන, 

ඉතරස්ස පච්ඡාජාතවගසන, උභගයසම්පි සහජාතවගසන උපත්ථම්භනං 

ගවදිතබ්බ්ං. ගතගනවාහ ‘‘යථාසම්භවං කයොක තබ්බ’’න්ති. උප්පාදක්ඛකෙති 

ගහතුකිච්චක්ඛගණ. ගහතුකිච්චං නාම තස්ස තස්ස උප්පාගෙතබ්බ්ස්ස 

උප්පත්තිකරණං, තඤ්ච තස්මිං ඛගණ උප්පන්නඵලත්තා තගතො පරං 

කත්තබ්බ්ාභාවගතො නිට්ඨිතඤ්චාති ෙට්ඨබ්බ්ං. ඉතරං පන තීසුපි ඛගණසු 

පච්චයකිච්චං ෙට්ඨබ්බ්න්ති ගයොජනා. 

6. අනිට්ඨනාමනිවත්තනස්සාති අනිට්ඨනාමනිවත්තියා 

අකාරණභාවෙස්සගනන ඉට්ඨනාමලාභාපනස්ස අකාරණභාවං ෙස්ගසති. 

කදවමනුස්සසම්පත්තිභකවති සම්පත්තියුත්ගත සම්පන්ගන 

ගෙවමනුස්සභගව. සමිද්ධකසොභනතාති අභිවුද්ධගසොභනතා. තකතො එවාති 

සම්පත්තිවිරහගතො එව, අසම්පන්නත් තා එවාති අත්ගථො. කතසංකයව 

හත්ථිආදීනං සුඛස්ස කහතුභාවං න ගච්ඡන්ති සාරණාදිවගසන 

දුක්ඛපච්චයත්තා. කතසන්ති හත්ථිරූපාදීනං. ‘‘තස්ස තස්කසවා’’තිආදිනා 

යථාවුත්තමත්ථං විවරති. අකුසගලන අත්තනා කගතන නිබ්බ්ත්තං දුක්ඛස්ස 

පච්චගයො ගහොතීති ගයොජනා. තස්මාති යස්මා කම්මං යස්මිං සන්තාගන 

නිබ්බ්ත්තං, තත්ගථව සුඛදුක්ඛානං පච්චගයො ගහොති, න අඤ්ඤත්ථ, තස්මා. 

අට්ඨෙථායං පනාති එකච්චමතෙස්සනං. තත්ථ ‘‘අනිට්ඨං නාම නත්ථී’’ති යස්මා 

පටිගසධද්වගයන කුසලකම්මජස්ස ඉට්ඨභාගවො නියගතො, තස්මා 

‘‘කුසලකම්මජගමව ඉට්ඨ’’න්ති එවං අනියගමත්වා ‘‘කුසලකම්මජං 

ඉට්ඨගමවා’’ති එවගමත්ථ නියගමො ගගහතබ්ගබ්ොති ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘අකුසලෙම්ම ම්පී’’තිආදිමාහ. කින්ති අකුසලකම්මජං ගසොභනං, යං පගරසං 

ඉට්ඨං නාම සියා? යදි දුග්ගතියං ගකසඤ්චි තිරච්ඡානානං සණ්ඨානාදිසම්පත්ති 

සුගතියං සත්තානං අකුසලනිස්සන්ගෙන විරූපරූපතා විය කුසලනිස්සන්ගෙන, 

කථං තස්සා අකුසලකම්මජතා. අථ පන යං ගකසඤ්චි අමනාපම්පි සමානං 

රූපං මනාපං හුත්වා උපට්ඨාති, තං සන්ධාය වුත්තං, එවම්පි යථා ගකසඤ්චි 

තිරච්ඡානාදීනං කුසලකම්මජං මනුස්සාදිරූපං අමනාපගතො උපට්ඨහන්තම්පි 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො ඛන් ධවිභඞ් ගගො.  

පටුන 13 

කුසලවිපාකස්ගසව ආරම්මණභාවගතො අත්ථගතො ඉට්ඨගමව නාම ගහොති, එවං 

අකුසලකම්මජං ගකසඤ්චි මනාපං හුත්වා උපට්ඨහන්තම්පි 

අකුසලවිපාකස්ගසව ආරම්මණභාවගතො අත්ථගතො අනිට්ඨගමව නාම ගහොති, 

එවඤ්ගචතං සම්පටිච්ඡිතබ්බ්ං. අඤ්ඤථා ‘‘අට්ඨානගමතං අනවකාගසො, යං 

කායදුච්චරිතස්ස ඉට්ගඨො කන්ගතො මනාගපො විපාගකො 

උප්පජ්ගජය්යා’’තිආදිඅට්ඨානපාළියා (ම. නි. 3.131) විගරොගධො සියා. 

ගතගනවාහ ‘‘කුසලෙම්ම ස්ස පනා’’තිආදි. සබ්කබසන්ති අත්තගනො, 

පගරසඤ්ච. ඉට්ඨස්ස අභාකවො වත්තබ්කබොති යථා ‘‘කුසලකම්මජං අනිට්ඨං 

නාම නත්ථී’’ති වුත්තං, එවං කිඤ්චාපි ‘‘අකුසලකම්මජං ඉට්ඨං නාම නත්ථී’’ති 

අට්ඨකථායං න වුත්තං, ගතන පන නයෙස්සගනන අකුසලකම්මජස්ස අභාගවො 

වුත්ගතො එව ගහොතීති ගසො සංවණ්ණනාවගසන නිද්ධාගරත්වා වත්තබ්ගබ්ොති 

අධිප්පාගයො. එගතන කුසලකම්මජගමව ඉට්ඨන්ති පුරිමපොවධාරණස්ස 

ගගහතබ්බ්තං ෙස්ගසති. 

ඉොනි ‘‘හත්ථිආදීනම්පී’’තිආදිනා තගමවත්ථං විවරති. කුසලවිපාෙස්සාති 

එත්ථාපි කුසලවිපාකස්ගසව ආරම්මණන්ති අත්ගථො. මනුස්සානන්ති ච 

නිෙස්සනමත්තං ෙට්ඨබ්බ්ං. ඉතගරසම්පි ච අකුසලකම්මජං 

අකුසලවිපාකස්ගසව, කුසලකම්මජඤ්ච කුසලවිපාකස්ගසව ආරම්මණන්ති 

ෙස්සිගතොවායං නගයොති. කස්මා පන ඉට්ඨානිට්ඨමිස්සිගත වත්ථුම්හි මනාපතාව 

සණ්ඨාතීති ආහ ‘‘ඉට්ඨාරම්මකෙන…කප.… සක්ො වත්තු’’න්ති. සුට්ඨු 

වුත්තන්ති ‘‘ඉට්ඨානිට්ඨං එකන්තගතො විපාගකගනව පරිච්ඡිජ්ජතී’’ති 

වෙන්ගතහි ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණවවත්ථානං සම්මගෙව වුත්තං. තං 

අනුගන්ත්වාති විපාකවගසන ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණවවත් ථානං අනුගන්ත්වා. 

සබ්බත්ථාති සුගතිදුග්ගතීසු, සබ්ගබ්සු වා ආරම්මගණසු. 

‘‘අනිට්ඨා’’ති වචගනගනව ගතසං ඉට්ඨතා නිවත්තිතාති ආහ ‘‘සදිසතා ච 

රූපාදිභාකවොකයවා’’ති. ඉට්ඨාගනව රූපාදීනි කාමගුණාති සුත්ගත වුත්තානීති 

මිත්තපටිපක්ගඛො අමිත්ගතො විය ඉට්ඨපටිපක්ඛා අනිට්ඨාති අධිප්ගපතාති වුත්තං 

‘‘අනිට්ඨාති…කප.… කවොහාකරො වියා’’ති. සබ්බානි වාති එත්ථ ‘‘පියරූපං 

සාතරූප’’න්ති (දී. නි. 2.400; ම. නි. 1.133; විභ. 203) වචනගතො කථං 

අනිට්ඨානං රූපාදීනං කාමගුණභාවාපත්තීති ගච? ගතසම්පි විපල්ලාසවගසන 

තණ්හාවත්ථුභාවගතො පියරූපභාවස්ස අධිප්ගපතත්තා. යදි එවං කථං 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ගඤය්යානි රූපානි ඉට්ඨානී’’තිආදිසුත්තපෙං (ම. නි. 1.166; 2.155; 

3.57; සං. නි. 5.30) නීයතීති ආහ ‘‘අතිසකයනා’’තිආදි. 
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ඉන්ද්රියබ්ද්ධරූපවගසන පාළියං හීනදුකනිද්ගෙගසො පවත්ගතොති ෙස්ගසතුං 

‘‘ද්වීසුපි හීනපණීතපකදසූ’’තිආදිමාහ. අවයවකයොකග සාමිවචනං, න කත්තරීති 

අධිප්පාගයො. ‘‘ගතසං ගතසං සත්තාන’’න්ති ඉන්ද්රියබ්ද්ධරූගප නිද්දිට්ගඨ 

කස්මා කම්මජවගසන අත්ගථො වුත්ගතො, න චතුසන්තතිවගසනාති ආහ 

‘‘සත්තසන්තාන…කප.… වුත්ත’’න්ති. පධානත්තා හි කම්මජවගසන අත්ථං 

වත්වා ගසගසසු ‘‘එවං උතුසමුට්ඨානාදීසුපී’’ති අට්ඨකථායං අතිගෙගසො කගතො. 

‘‘කතහි කතහීති එතස්මිං අත්කථ’’ති ඉමිනා ‘‘ගතසං ගතස’’න්ති කත්තරි 

සාමිවචනං ආසඞ්කති. තථා සති විසගය වා සාමිවචගන ලද්ධගුණං ෙස්ගසති 

‘‘න ෙම්ම වකසකනවා’’තිආදිනා, කම්මජග්ගහණඤ්ගචත්ථ උපලක්ඛණං 

ෙට්ඨබ්බ්ං. 

මරියාදාභූතන්ති උත්තමමරියාොභූතං. ගතගනවාහ ‘‘යස්ස කයව මනාපා, 

තස්ස කතව පරමා’’ති. කතසන්ති කාමගුණානං. සභාවකතොති ලක්ඛණගතො. 

‘‘එෙස්මිංකයව අස්සාදනකුජ්ඣනකතො’’තිආදිනා ‘‘යස්මා ගතගයව 

රූපාෙගයො එගකො අස්සාගෙතී’’තිආදිකං සුත්තන්තවිවරණං ඉට්ඨානිට්ඨභාගව 

ගහතුභාගවන වුත්තන්ති ෙස්ගසති. ඉට්ඨානිට්ඨග්ගහෙං කහොතීති නිබ්බ්ාගන විය 

අනිට්ඨග්ගහණං සඤ්ඤාවිපල්ලාගසන අඤ්ගඤසුපි ආරම්මගණසු 

ඉට්ඨානිට්ඨාභිනිගවගසො ගහොතීති අධිප්පාගයො. 

විභාගගො නාම අසඞ්කගරො, විත්ථාගරො චාති ‘‘විභත්ත’’න්ති පෙස්ස 

‘‘වවත්ථිතං, පොසිත’’න්ති ච අත්ථමාහ. අඤ්කඤසන්ති අතිඅඩ් ඪෙලිද්ොනං. 

ඉදං ඉට්ඨං, අනිට්ඨඤ්ච කහොතීති එත්ථ ච-සද්ගෙන අනිට්ඨං, ඉට්ඨඤ්ච ගහොතීති 

අයම්පි අත්ගථො වුත්ගතොති ගවදිතබ්බ්ං. අනිට්ඨං ඉට්ඨන්ති ඉට්ඨස්ස 

‘‘අනිට්ඨ’’න්ති, අනිට්ඨස්ස ‘‘ඉට්ඨ’’න්ති ගහගණ යථාසඞ්ඛ්යං ගයොජනා. 

ඉන්ද්රියවිොරාපත්තිආදිනාති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන පුබ්බ්ාභිසඞ්ඛාරාදිං 

සඞ්ගණ්හාති. පුගරතරං පවත්තචිත්තාභිසඞ්ඛාරවගසනාපි හි විනාව 

සඤ්ඤාවිපල්ලාසං ඉට්ඨං ‘‘අනිට්ඨ’’න්ති, අනිට්ඨඤ්ච ‘‘ඉට්ඨ’’න්ති ගය්හතීති. 

කතන විපාකෙනාති ගතන කුසලාකුසලවිපාගකන. ආරම්මෙස්ස 

ඉට්ඨානිට්ඨතන්ති යත්ථ තං උප්පජ්ජති, තස්ස බුද්ධරූපාදිකස්ස ගූථාදිකස්ස ච 

ආරම්මණස්ස යථාක්කමං ඉට්ඨතං අනිට්ඨතඤ්ච නිෙස්ගසති. විජ් මාකනපි 

සඤ්ඤාවිපල්ලාකස ආරම්මකෙන විපාෙනියමදස්සනන්ති ඉට්ඨාරම්මගණ 

කුසලවිපාගකොව උප්පජ්ජති, අනිට්ඨාරම්මගණ අකුසලවිපාගකොවාති එවං 
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ආරම්මගණන විපාකනියමෙස්සනං. ආරම්මෙනියමදස්සනත්ථන්ති යං 

කුසලවිපාකස්ස ආරම්මණං, තං ඉට්ඨං නාම. යං අකුසලවිපාකස්ස ආරම්මණං, 

තං අනිට්ඨං නාමාති ෙස්සනත්ථං. ආරම්මගණන නියාමිගතො හි විපාගකො 

අත්තගනො උපකාරකස්ස ආරම්මණස්ස නියාමගකො ගහොතීති. 

ද්වාරන්තගර දුක්ඛස්ස පච්චයභූතස්ස ආරම්මණස්ස ද්වාරන්තගර 

සුඛවිපාකුප්පාෙනගතො, ද්වාරන්තගර සුඛස්ස පච්චයභූතස්ස ආරම්මණස්ස 

ද්වාරන්තගර දුක්ඛවිපාකුප්පාෙනගතො විපාගකන ආරම්මණනියමෙස්සගනන 

විපාකවගසන ඉට්ඨානිට්ඨතා ෙස්සිතාති ගයොජනා. 

7. දුප්පරිග්ගහට්ගඨන කාරණභූගතන ලක්ඛණස්ස ඉන්ද්රියාදිසභාවස්ස 

දුප්පටිවිජ්ඣතා, එවං සුපරිග්ගහට්ගඨන ලක්ඛණසුප්පටිවිජ්ඣතා ගවදිතබ්බ්ා. 

‘‘දූකර’’ති අවුත්තස්සාති ලක්ඛණගතො ‘‘දූගර’’ති අකථිතස්ස. වුත්තම්පීති 

ලක්ඛණගතො ‘‘දූගර’’ති වුත්තම්පි සුඛුමරූපං. 

‘‘භින්දමාකනො’’ති සම්භින්ෙමාගනොති වුත්තං ගහොතීති ආහ ‘‘මිස්සෙං 

ෙකරොන්කතො’’ති. යස්මා පන ගභෙනං විභාගකරණම්පි ගහොති, තස්මා 

දුතියවිකප්ගප ‘‘භින්ෙමාගනො’’ති පෙස්ස ‘‘විසුං ෙකරොන්කතො’’ති අත්ථමාහ. 

තතියවිකප්ගප පන භින්දමාකනොති විනාගසන්ගතොති අත්ගථො. ගතනාහ 

‘‘සන්තිෙභාවං භින්දිත්වා දූරභාවං, දූරභාවඤ්ච භින්දිත්වා සන්තිෙභාවං 

ෙකරොන්කතො’’ති. න හි සක්කා සන්තිකස්ස තබ්භාවං අවිනාගසත්වා දූරභාවං 

කාතුං, තථා ඉතරස්සාපි. සන්තිකභාවකරගණන න භින්ෙති න විනාගසති, න ච 

ඔකාසදූරගතො ලක්ඛණගතො දූරං විසුං කරගණන භින්ෙති විභාගං කගරොති, නාපි 

ඔකාසදූගරන ලක්ඛණගතො දූරං ගවොමිස්සකකරගණන භින්ෙති සම්භින්ෙතීති 

ගයොජනා. ‘‘තිධා අත්කථො දට්ඨබ්කබො’’ති සඞ්ගඛගපන වුත්තමත්ථං ‘‘න 

හී’’තිආදිනා විවරති. විසුං කගරොති, ගවොමිස්සකං කගරොතීති කගරොති-සද්ෙං 

ආගනත්වා සම්බ්න්ගධො. ‘‘එත්ථාපී’’තිආදිනා යථා ‘‘ඔකාසගතො දූරගමව 

භින්ෙතී’’ති එත්ථ ඔකාසගතො දූරස්ස ඔකාසගතො සන්තිකභාවකරණං 

අධිප්ගපතන්ති විනාසනං ගභෙනං, එවං ‘‘න ලක්ඛණගතො දූරං භින්ෙතී’’ති 

එත්ථාපි ලක්ඛණගතො දූරස්ස ලක්ඛණගතො සන්තිකභාවාකරණං අගභෙනං 

අවිනාසනන්ති ඉමමත්ථං ෙස්ගසති. ගවොමිස්සකකරණවිභාගකරණත්ථතං 

සන්ධායාහ ‘‘භින්දමාකනොති එත්ථ ච අඤ්ඤථා කභදනං වුත්ත’’න්ති. 

පච්ඡිමනගය විනාසනත්ථගමව සන්ධාය ‘‘කභදනං ඉධ ච අඤ්ඤථා වුත්ත’’න්ති 

අගවොච. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො ඛන් ධවිභඞ් ගගො.  
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රූපක්ඛන්ධනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. කවදනාක්ඛන්ධනිද්කදසවණ්ෙනා 

8. චක්ඛාදකයො පසාදාති ඔළාරිකත්තභාවපරියාපන්නා 

චක්ඛුගසොතඝානජිව්හාපසාො, මගනොමයත්තභාවපරියාපන්නා 

චක්ඛුගසොතප්පසාො ච. ොයකවොහාරං අරහන්තීති කායන්ගතොගධත්තා 

කාගයකගෙසත්තා ච කාගයොති වත්තබ්බ්තං අරහන්ති. ොකයොති හි 

අත්තභාගවොපි වුච්චති ‘‘සක්කායදිට්ඨී’’තිආදීසු (සං. නි. 1.21; 3.155), 

කරජකාගයොපි ‘‘ගසො ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මිනාතී’’තිආදීසු 

(පටි. ම. 3.14). තබ්බත්ථුොති චක්ඛාදිනිස්සිතා කායිකාති පරියාගයන වුත්තා, 

නිප්පරියාගයන පන ගචතසිකාව. යථාහ ‘‘යං තස්මිං සමගය 

තජ්ජාචක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුසම්ඵස්සජං ගචතසිකං ගනව සාතං නාසාතං 

ගචගතොසම්ඵස්සජං අදුක්ඛමසුඛං ගවෙයිත’’න්තිආදි (ධ. ස. 152). ‘‘න හි 

චක්ඛාදකයො ොයප්පසාදා කහොන්තී’’ති ඉමිනා කායපසාෙනිස්සිතා ගවෙනා 

නිප්පරියාගයන කායිකාති ෙස්ගසති. ොයිෙකචතසිොදිභාකවනාති ආදි-සද්ගෙන 

කුසලාකුසලාබ්යාකතාදිභාවා සඞ්ගය්හන්ති. කතනාති සුඛාදිගවෙගනකගෙසස්ස 

අද්ධාසමයවගසන අතීතාදිභාවාභාගවන. ගකචි පගනත්ථ ‘‘ගහට්ඨා 

ෙස්සිතනයත්තා පාකටත්තා අද්ධාවගසන, එකමුහුත්තාදිපුබ්බ්ණ්හාදීසු 

උතුආදිනා රූපස්ස විය ගවෙනාය විභාගගො න ගය්හතීති සමයවගසන ච 

අතීතාදිගභගෙො න ෙස්සිගතො’’ති වෙන්ති. සන්තානවගසන පවත්තානම්පි 

ගවෙනානං චිත්ගතන සමූහගතො ගගහතබ්බ්තං සන්ධායාහ 

‘‘කවදනාසමුදාකයො’’ති. කතහීති අද්ධාසමයවගසන අතීතාදිභාගවහි. එත්ථාති 

එතස්මිං විභඞ්ගග. කතති ‘‘ගවෙගනකගෙසා’’ති වුත්තා 

කායිකගචතසිකාදිභාගවන භින්නා සුඛාදිගවෙනාවිගසසා. යදි ගවෙගනකගෙසා 

එත්ථ ගහිතා, ඛණපරිච්ඡින්නාව ගත ගගහතබ්බ්ා, න සන්තතිපරිච්ඡින්නාති ආහ 

‘‘එෙසන්තතියං පනා’’තිආදි. කතසූති සුඛාදිගභගෙසු. කභකදොති විගසගසො. 

තස්සාති සුඛාදිවිගසසස්ස. යථා ගචත්ථ, එවං ‘‘තංසහිතතදුප්පාදො’’ති එත්ථාපි 

තං-සද්ගෙන සුඛාදිවිගසගසො පච්චාමට්ගඨොති ගවදිතබ්ගබ්ො. සන්තති 

පරිච්ගඡදිකා භවිතුං අරහතීති සම්බ්න්ගධො. සන්තතිඛෙවකසකනව පරිච්කඡකදො 

වුත්කතො, න අද්ධාසමයවගසනාති අධිප්පාගයො. 

‘‘පුබ්බන්තාපරන්තමජ්ඣගතා’’ති නිට්ඨිතගහතුකිච්චා 

අනිට්ඨිතපච්චයකිච්චාති වුත්තා, තං පන අතික්කන්තගහතුපච්චයකිච්චන්ති 

එවං වුත්තස්ස නයස්ස උපලක්ඛණන්ති ආහ ‘‘පුබ්බන්තාපරන්තමජ්ඣගතාති 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො ඛන් ධවිභඞ් ගගො.  
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එකතන කහතුපච්චයකිච්චවකසන වුත්තනයං දස්කසතී’’ති. එත්ථ 

කුසලාකුසලකිරියගවෙනානං රූපස්ස විය, විපාකානං විය ච අයං නාම 

ජනකගහතූති නිප්පරියාගයන න සක්කා වත්තුං, පරියාගයන පන 

අනන්තරපච්චයභූගතො ගහතූති වත්තබ්ගබ්ො. 

11. සන්තාපනකිච්චන්ති පරිඩහනකිච්චං.  ාතිආදිසඞ්ෙරන්ති 

ජාතිසභාවපුග්ගලගලොකියගලොකුත්තරගතො සඞ්කරං සම්ගභෙං අකත්වා. 

සමාන ාතියන්ති එකජාතියං. සුඛගතො තජ්ජාතියා අදුක්ඛමසුඛා පණීතාති 

ගයොගජතබ්බ්ාති සම්බ්න්ගධො. සමානකභකදති භූමන්තරාදිසමානවිභාගග. 

උපබ්රූහිතානං ධාතූනන්ති උළාරරූපසමුට්ඨාපගනන පණීතානං රූපධම්මානං. 

විබාධිතානන්ති නිප්පීළිතානං මිලාපිතානං. උභයන්ති සුඛාදිද්වයං. එත්ථ ච 

ගඛොභනා, ආලුළනා ච කායිකසුඛස් ස වගසන ගවදිතබ්බ්ා. අභිසන්ෙනා 

ඣානසුඛස්ස. මෙයනා කාමසුඛස්ස. තථා ඡාෙනා. ආසිඤ්චනා සබ්බ්ස්ස. ඡාෙනා 

ආසිඤ්චනා වා සබ්බ්ස්ස වගසන ගවදිතබ්බ්ා. 

සභාවාදිකභකදන චාති සභාවපුග්ගලගලොකියාදිගභගෙන ච. එකන්තපණීගත 

ගලොකුත්තගර හීනපණීතානං පටිපොනං වගසන හීනපණීතතා. එකන්තහීගන 

අකුසගල ඡන්ොදිවගසන හීනපණීතතා, ඔළාරිකසුඛුමතා ච. තථා හි වුත්තං 

අට්ඨෙථායං ‘‘යා ඔළාරිකා, සා හීනා. යා සුඛුමා, සා පණීතා’’ති (විභ. අට්ඨ. 11). 

අකුසලාදීසු ගෙොසසහගතාදිඅන්තරගභෙවගසන උපාොයුපාොය ඔළාරිකසුඛුමතා 

තංතංවාපනවගසන වුච්චති, න කුසලාකුසලාදිවගසනාති ආහ 

‘‘තංතංවාපනවකසන ෙථකනපි පරිවත්තනං නත්ථී’’ති. කදොසුස්සන්නතායාති 

කිගලසාධිකතාය. තථාති ගෙොසුස්සන්නතාය. කථං පන කුසගලසු 

ගෙොසුස්සන්නතා? උපනිස්සයවගසන, කිගලසාධිගකහි සන්තාගන පවත්තමානා 

කුසලා ධම්මා කිගලගසහි සම්බ්ාධප්පත්තියා තිණාදීහි සම්බ්ාධප්පත්තානි විය 

සස්සානි විපුලඵලඋළාරඵලා න ගහොන්තීති. තථාති මන්ෙගෙොසතාය. කුසලානං 

මන්ෙගෙොසතාපි වුත්තනයානුසාගරන ගවදිතබ්බ්ා. ඔළාරිෙසුඛුමනිෙන්තීති 

එත්ථ අන්ගතොගධවිගසසං නිකන්තියා ඔළාරිකසුඛුමතාසාමඤ්ඤං වුත්තං. යථා 

ගහත්ථ ඔළාරිකසාමඤ්ගඤන ඔළාරිගකොළාරිකතගරොළාරිකතමා නිකන්තිගයො 

ගය්හන්ති, තථා සුඛුමසුඛුමතරසුඛුමතමා සුඛුමතාසාමඤ්ගඤන ගය්හන්තීති. 

සුඛුමතමනිකන්තිවත්ථුන්ති ගචත්ථ යාව භවග්ගං විපස්සනාඤාණඤ්ච 

ගවදිතබ්බ්ං. 

13. යදි සියාති යදි අසම්පගයොගගො විසංසට්ගඨො සියා. 
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සන්තිෙකතො අකුසලකතොති අකුසලභාගවන සන්තිකගතො 

ගලොභසහගතාදිඅකුසලගවෙයිතගතො. අකුසලාති ගෙොසසහගතාදිඅකුසලගවෙනා 

දූකරති යථා උද්ධරීයති. තකතො දූරකතො කුසලකතොති තගතො අකුසලගතො දූරගතො 

කාමාවචරාදිකුසලගවෙයිතගතො කුසලා කාමාවචරාදිකුසලගවෙනා. ‘‘න 

සක්ො’’ති වුත්තං උද්ධරිතුං අසක්කුගණය්යතං ‘‘තථා හි සතී’’තිආදිනා විවරති. 

තස්මාති යස්මා දූරගතො සන්තිකුද්ධරණං වුත්තනගයන සන්තිකගතො 

සන්තිකුද්ධරණගමව ගහොති, තථා සති අත්ථවිගසගසො න ගහොති, උපාොයුපාොය 

දූරසන්තිකතා ඉධ වුච්චති. තස්මා සන්තිකගතො සන්තිකුද්ධරණඤ්ච න සක්කා 

කාතුං අත්ථවිගසසාභාවගතො, අනධිප්ගපතත්තා චාති අධිප්පාගයො. 

නනු ච අතිසයවචනිච්ඡාවගසන අත්ගථව අත්ථවිගසගසොති ගචොෙනං මනසි 

කත්වා ආහ ‘‘දූරදූරතරතාය විය සන්තිෙසන්තිෙතරතාය ච 

අනධිප්කපතත්තා’’ති. යාති අකුසලගවෙනා. තකතොති කුසලගවෙයිතගතො. ඉධ 

වුත්තස්ස දූරස්සාති ඉමස්මිං ගවෙනාක්ඛන්ධවිභඞ්ගග ‘‘අකුසලා ගවෙනා 

කුසලාබ්යාකතාහි ගවෙනාහි දූගර’’තිආදිනා (විභ. 13) වුත්තස්ස දූරස්ස. දූරකතො 

අච්චන්තවිසභාගත්තාති යගතො යං ‘‘දූගර’’ති වුත්තං, තගතො 

අච්චන්තවිසදිසත්තා තස්ස වගසන දූකර සන්තිෙං නත්ථීති න සක්ො දූරකතො 

සන්තිෙං උද්ධරිතුං. අයඤ්ගහත්ථ අධිප්පාගයො – ගහට්ඨා යා ගවෙනා යාය 

ගවෙනාය දූගරති වුත්තා, සා එව තස්සා ගකනචිපි පරියාගයන සන්තිගකති න 

උද්ධරිතබ්බ්ාති. සන්තිකෙති වුත්තගවෙනංගයව සන්ධාය වෙති. භින්කනති 

ගලොභසහගතාදිවගසන විභත්ගත. තත්කථවාති ‘‘සන්තිගක’’ති වුත්තඅත්ගථ 

එව. ඉෙං වුත්තං ගහොති – ‘‘අකුසලා ගවෙනා අකුසලාය ගවෙනාය සන්තිගක’’ති 

එවං වුත්තඅකුසලාය ගවෙනායගමව ගලොභසහගතාදිවගසන විභත්තාය 

දූරභාගවොපි ලබ්භති. එවං ගසගසසුපීති. 

යදි සන්තිකගතො දූරං ලබ්භති, යෙග්ගගන දූරං ලබ්භති, තෙග්ගගන දූරගතො 

සන්තිකං උද්ධරිගයය්යාති ගචොෙනං මනසි කත්වා ආහ ‘‘උපාදායුපාදාය දූරකතො 

ච සන්තිෙං න සක්ො උද්ධරිතු’’න්තිආදි. තස්සත්ගථො – යං සන්තිකගතො දූරං 

ලබ්භති, යදිපි තං විසභාගට්ගඨන ලබ්භති, තථාපි යං තත්ථ සන්තිකං ලබ්භති, 

තං සභාගට්ගඨගනව ලබ්භතීති සන්තිකගතොව සන්තිකං උද්ධටං සියාති. 

තස්මාති යස්මා විසභාගට්ගඨන දූරතා, සභාගට්ගඨන ච සන්තිකතා ඉච්ඡිතා, 

තස්මා. කලොභසහගතාය කදොසසහගතා විසභාගතාය දූගර සමානා කථං 

සන්තිගක භගවය්යාති අධිප්පාගයො. නනු තාසං අකුසලසභාගතා ලබ්භගතවාති 

තත්ථ උත්තරමාහ ‘‘විසභාගතා’’තිආදි. තත්ථ කභදං අග්ගකහත්වා න 
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පවත්තතීති ගභෙං විගසසං අසදිසතං ගගහත්වා එව පවත්තති විසභාගතා. 

දූරතායාති ඉධාධිප්ගපතාය දූරතාය සභාගස්ස අබ්යාපකත්තා දූරගතො 

සන්තිකුද්ධරණං න සක්කා කාතුං. සති හි සභාගබ්යාපකත්ගත සියා 

සන්තිකතාති දූරගතො සන්තිකුද්ධරණං සක්කා කාතුන්ති අධිප්පාගයො. ‘‘න 

හී’’තිආදිනා තගමවත්ථං පාකටං කගරොති. සභාගතාති සාමඤ්ඤං. කභදන්ති 

විගසසං. අන්කතොගධං ෙත්වාවාති අභිබ්යාගපත්වාව. විසභාගබ්යාපෙත්තා 

සන්තිෙතායාති ඉධාධිප්ගපතවිසභාගං බ්යාගපත්වා පවත්තනගතො ගහට්ඨා 

වුත්තසන්තිකතාය සන්තිකගතො දූරුද්ධරණං සක්කා කාතුං. තගමවත්ථං 

‘‘අකුසලතා හී’’තිආදිනා පාකටං කගරොති. 

ගවෙනාක්ඛන්ධනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. සඤ්ඤාක්ඛන්ධනිද්කදසවණ්ෙනා 

17. තස්සාපීති සඤ්ඤායපි. තබ්බත්ථුෙත්තාති චක්ඛුවත්ථුකත්තා. 

පටිඝවිඤ්කඤය්කයොති යථාවුත්තපටිඝගතො විජානිතබ්ගබ්ො පටිඝවගසන 

ගගහතබ්ගබ්ො. උත්තරපදකලොපං ෙත්වාති පුරිමපගෙ උත්තරපෙගලොපං කත්වා. 

විඤ්කඤය්යභාකව, න උප්පත්තියන්ති අධිප්පාගයො. වචනන්ති සද්ගෙො, 

නාමන්ති අත්ගථො. වචනාධීනාති ගගහතබ්බ්තං පති සද්ොධීනා, 

නාමායත්තගහණාති අත්ගථො. යගෙත්ථ වත්තබ්බ්ං, තං නාමරූපදුකෙ (ධ. ස. 

මූලටී. 101-108) වුත්තගමව. අධිවචනං පඤ්ඤත්තිපකාසකං ඤාපකං එගතසං 

අත්ථීති අධිවචනා යථා අරිසගසොති. තකතොක ොති අධිවචනසඞ්ඛාතගතො 

අරූපක්ඛන්ධගතො ජාගතො. අරූපක්ඛන්ධපරියාපන්නත්තා ඵස්ගසපි 

යථාවුත්ගතො අත්ගථො සම්භවතීති ෙස්ගසතුං ‘‘සම්ඵස්කසොකයව වා’’තිආදිමාහ. න 

ගකවලං මගනොද්වාරිකඵස්ගස එව, අථ ගඛො පඤ්චද්වාරිකඵස්ගසපි 

‘‘විඤ්ගඤය්යභාගව වචනං අධිකිච්ච පවත්තා අධිවචනා’’තිආදිවුත්තප්පකාගරො 

අත්ගථො සම්භවති. ඉතීති තස්මා. කතන පරියාකයනාති 

මගනොසම්ඵස්සජපරියාගයන. තකතො ාපීති පඤ්චද්වාරිකඵස්සජාතාපි. 

අඤ්ඤප්පොරාසම්භවකතොති පටිඝසම්ඵස්සජපරියායස්ස අසම්භවගතො. 

ආකවණිෙං පටිඝසම්ඵස්සජතා. පොරන්තරං අධිවචනසම්ඵස්සජතා. 

යදි එවන්ති යදි පඤ්චද්වාරිකඵස්ගසහි උප්පන්නසඤ්ඤා පරියායගතො 

නිප්පරියායගතො ච ‘‘අධිවචනසම්ඵස්සජා’’ති වුච්චන්ති, එවං චත්තාගරොපි 

අරූපිගනො ඛන්ධා එවං වත්තුං යුත්තා. එවං සන්ගත සඤ්ඤාව කස්මා 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො ඛන් ධවිභඞ් ගගො.  
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‘‘අධිවචනසම්ඵස්සජා’’ති වුත්තාති ආහ ‘‘තිණ්ෙං ඛන්ධාන’’න්තිආදි. තත්ථ 

තිණ්ෙං ඛන්ධානන්ති ගවෙනාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණක්ඛන්ධානං. අත්ථවකසනාති 

‘‘වචනං අධිකිච්ච පවත්තා අධිවචනා’’තිආදිනා වුත්තඅත්ථවගසන 

අන්වත්ථතාවගසන. අත්තකනො පත්තම්පි නාමන්ති ‘‘අධිවචනසම්ඵස්සජා’’ති 

එවං අත්තගනො අනුප්පත්තම්පි නාමං. ධම්මාභිලාකපොති සභාවනිරුත්ති. පුබ්ගබ් 

චතුන්නං අරූපක්ඛන්ධානං සාධාරගණොපි අධිවචනසම්ඵස්සජගවොහාගරො 

රුළ්හිවගසන සඤ්ඤාය එව පවත්ගතොති වත්වා ඉොනි ගසො 

තෙඤ්ඤාරූපක්ඛන්ධසාධාරගණො සඤ්ඤාය නිගවසිගතොති ෙස්ගසතුං ‘‘අථ 

වා’’තිආදිමාහ. රජ්ජිත්වා ඔකලොෙනාදීසූති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන කුජ්ඣිත්වා 

ඔගලොකනාදි විය රජ්ජිත්වා සවනාදිපි සඞ්ගය්හතීති ගවදිතබ්බ්ං, 

තථාගසොතාවධානාදිගනොපි රත්තතාදිවිජානනනිමිත්තතාසම්භවගතො. 

චක්ඛුසම්ඵස්සජාසඤ්ඤාය පන පාකටභාවං නිෙස්සනවගසන ෙස්ගසතුං 

‘‘ඔකලොෙනං චක්ඛුවිඤ්ඤාෙවිසයසමාගකම’’තිආදිමාහ. 

ඔගලොකනස්ස අපාකටභාගව රත්තතාදිවිජානනං න ගහොති, පාකටභාගව ච 

ගහොතීති ආහ ‘‘පසාදවත්ථුො එවා’’ති. ‘‘අඤ්ඤං චින්කතන්ත’’න්ති යං පුබ්ගබ් 

ගතන කථිතං, කාගයන වා පකාසිතං, තගතො අඤ්ඤං කිඤ්චි අත්ථං 

චින්ගතන්තං. ගතගනවාහ ‘‘ඤාත’’න්ති. 

සඤ්ඤාක්ඛන්ධනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

4. සඞ්ඛාරක්ඛන්ධනිද්කදසවණ්ෙනා 

20. ‘‘කහට්ඨිමකෙොටියාති එත්ථා’’ති ඉෙං පඨමං ‘‘ගහට්ඨිමගකොටියා’’ති 

වචනං සන්ධාය වුත්තං. තස්ස හි භුම්මවගසන අත්ගථො ගගහතබ්ගබ්ො. ගතනාහ 

‘‘තත්ථ හි පධානං දස්සිත’’න්ති. ගහට්ඨිමගකොටියාව පධානං ෙස්සිතන්ති 

ඉමමත්ථං ගගහත්වා ‘‘යදි එව’’න්තිආදිනා ගචොගෙති. ඉතගරො 

‘‘ගහට්ඨිමගකොටියා පධානගමව ෙස්සිත’’න්ති එවගමත්ථ නියගමො 

ගගහතබ්ගබ්ොති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘උපරිමකෙොටිගතභාකවනා’’තිආදිනා තං 

පරිහරති. පධානස්ගසව ෙස්සනං. පධාගන හි ෙස්සිගත අප්පධානම්පි අත්ථගතො 

ෙස්සිතගමව ගහොතීති. ගතනාහ අට්ඨෙථායං ‘‘තංසම්පයුත්තසඞ්ඛාරා පන තාය 

ගහිතාය ගහිතාව ගහොන්තී’’ති. යං ගහට්ඨිමගකොටියං ලබ්භති, තං 

උපරිමගකොටියම්පි ලබ්භති එවාති ආහ ‘‘කහට්ඨිමකෙොටි හි සබ්බබ්යාපිො’’ති. 

දුතිගය කරණනිද්ගෙසතං ෙස්ගසතුං ‘‘ආගතාති සම්බන්කධො’’ති ආහ. 

ආගමනකිරියා හි ගහට්ඨිමගකොටියා කරණභාගවන තත්ථ වුත්තාති. යථා ච 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො ඛන් ධවිභඞ් ගගො.  

පටුන 21 

ආගමනකිරියාය, එවං වචනකිරියායපි ගහට්ඨිමගකොටියා කරණභාගවො 

සම්භවතීති ෙස්ගසතුං ‘‘පුරිකමපි වා’’තිආදිමාහ. ‘‘එකූනපඤ්ඤාසප්පකභකද’’ති 

ඉෙං ගලොකියචිත්තුප්පාගෙ පාළිආගතානං සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මානං 

උපරිමගකොටිං සන්ධාය වුත්තං. ගයවාපනකධම්ගමහි සද්ධිං උපරිමගකොටියා 

ගය්හමානාය ‘‘ගතපඤ්ඤාසා’’ති වත්තබ්බ්ං සියා, 

ගලොකුත්තරචිත්තුප්පාෙවගසන පන ‘‘සත්තපඤ්ඤාසා’’ති. 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

පකිණ්ෙෙෙථාවණ්ෙනා 

සමුග්ගම-පෙස්ස තත්වගතො පරියායගතො ච අත්ථං ෙස්ගසති ‘‘සඤ් ාතියං 

ආදිඋප්පත්තිය’’න්ති. ගභෙගතො පන සමාගයොගග උග්ගමනන්ති. තත්ථ ගකන 

සමාගයොගග, කුගතො, කථඤ්ච උග්ගමනන්ති විචාරණායං ආහ 

‘‘තංතංපච්චයසමාකයොකග’’තිආදි. තත්කථවාති පඤ්චගවොකාරභගව එව. තත්ථ 

හි පඤ්චක්ඛන්ධා පරිපුණ්ණා සමුග්ගච්ඡන්ති. යථාධිගතානං 

අධිගතප්පකාරානං, පටිසන්ධිකානන්ති අත්ගථො. ඔපපාතිකසමුග්ගගමගනව 

ගචත්ථ සංගසෙජසමුග්ගගමොපි ගහිගතොති ෙට්ඨබ්ගබ්ො 

පඤ්චක්ඛන්ධපරියාපන්නානං තො උප්පජ්ජනාරහානං උප්පජ්ජනගතො. තත්ථ 

සංගසෙජා උප්පජ් ජිත්වා වඩ්ඪන්ති, ඉතගර න වඩ්ඪන්තීති ඉෙගමගතසං 

නානාකරණං. සුඛුමජාතියගලොමා එව කිර ගකචි එළකා හිමවන්ගත විජ්ජන්ති, 

ගතසං ගලොමං සන්ධාය ‘‘ ාතිමන්තඑළෙකලොම’’න්ති වුත්තං අතිසුඛුමත්තා 

ගතසං ගලොමානං. ගකචි පන ‘‘අජපාකතිගකළකාදීහි සඞ්කරරහිතානං ගතසං 

එළකවිගසසානං නිබ්බ්ත්ගතළකස්ස ගලොමං  ාතිඋණ්ො, තම්පි 

තඞ්ඛණනිබ්බ්ත්තස්සා’’ති වෙන්ති. ගබ්භං ඵාගලත්වා ගහිතස්සාති අපගර. 

එවංසණ්ඨානන්ති ජාතිඋණ්ණංසුගනො පග්ඝරිත්වා අග්ගග 

ඨිතගතලබින්දුසණ්ඨානං. වණ්ෙප්පටිභාකගොති රූපපටිච්ඡන්ගනො 

සණ්ඨානපටිච්ඡන්ගනො ච. 

සන්තතිමූලානීති තස්මිං භගව රූපසන්තතියා මූලභූතානි. 

අකනකින්ද්රියසමාහාරභාවකතොති යථාරහං 

චක්ඛාදිඅගනකින්ද්රියසඞ්ඝාතභාවගතො. පධානඞ්ගන්ති උත්තමඞ්ගං සිගරො. 

න තස්ස තස්ස ඛන්ධස්ස පරිපුණ්ෙතං, තංතංඛන්ගධකගෙසස්ගසව 

වුත්තත්තාති අධිප්පාගයො. ොමාවචරානන්ති කාමාවචරසත්තානං. 
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පරිහීනායතනස්සාති පරිහීනස්ස චක්ඛාදිආයතනස්ස වගසන. තත්ථ දුග්ගතියං 

අන්ධස්ස චක්ඛුෙසකවගසන, බ්ධිරස්ස ගසොතෙසකවගසන, අන්ධබ්ධිරස්ස 

උභයවගසන සන්තතිසීසහානි කවදිතබ්බා. නපුංසකස්ස පන භාවහානි වුත්තා 

එව. තථා අන්ධබ්ධිරාඝානකස්ස චක්ඛුගසොතඝානවගසන. තං පන 

ධම්මහෙයවිභඞ්ගපාළියා විරුජ්ඣති. තං පරගතො ආවි භවිස්සති. රූපාවචරානං 

පන චක්ඛුගසොතවත්ථුජීවිතවගසන චත්තාරි සන්තතිසීසානීති ඉතගරසං වගසන 

සන්තතිසීසහානි ගවදිතබ්බ්ා. 

කතසන්ති පඤ්චන්නං ඛන්ධානං. වත්ථුභාකවනාති විචාරණාය 

අධිට්ඨානභාගවන. පටිසන්ධියං උප්පන්නා පවත්තා පඤ්චක්ඛන්ධාති 

පටිසන්ධික්ඛගණ පවත්තික්ඛගණ ච පඤ්චක්ඛන්ගධ ෙස්ගසති. 

භුම්මනිද්කදකසොති ‘‘පඤ්චසු ඛන්ගධසූ’’ති අයං භුම්මනිද්ගෙගසො. අඤ්ඤථාති 

නිද්ධාරගණ අනධිප්ගපගත. ‘‘භාකවනභාවලක්ඛෙත්කථ’’ති ඉෙං 

විසයාදිඅත්ථානං ඉධාසම්භවගතො වුත්තං. උභයන්ති රූපාරූපං. 

රූපාරූපසන්තතින්ති රූපසමුට්ඨාපකං රූපසන්තතිං අරූපසන්තතිඤ්ච. ‘‘වත්ථු 

උප්පාෙක්ඛගණ දුබ්බ්ලං ගහොතී’’ති ඉෙං න පටිසන්ධික්ඛණං එව, නාපි 

වත්ථුරූපං එව සන්ධාය වුත්තන්ති ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘සබ්බරූපානං 

උප්පාදක්ඛකෙ දුබ්බලතං සන්ධාය වුත්ත’’න්ති. ‘‘තදා හී’’තිආදි යථාවුත්තස්ස 

අත්ථස්ස කාරණවචනං. තත්ථ තන්ති රූපං. ‘‘කම්මක්ඛිත්තත්තා’’ති ඉෙං න 

කම්මජතාමත්තං සන්ධාය වුත්තං, අථ ගඛො කම්මජස්ස පඨමුප්පත්තියං 

අපතිට්ඨිතතං සන්ධායාති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘සතිපී’’තිආදිමාහ. තකතො පරන්ති 

තගතො පටිසන්ධිගතො පරං. සදිසසන්තාගන යථා පතිට්ඨිතං, න තථා 

විසදිසසන්තාගනති ආහ ‘‘සමානසන්තතිය’’න්ති. 

අඞ්ගභාවන්ති කාරණභාවං. ගතගනවාහ ‘‘සහායභාව’’න්ති. කතසං 

ධම්මානන්ති ගයහි සද්ධිං උප්පන්නං, ගතසං පටිසන්ධියං 

චිත්තගචතසිකධම්මානං. තදාති ඨිතික්ඛගණ භඞ්ගක්ඛගණ ච රූපුප්පාෙනගමව 

නත්ථි. අනන්තරාදිපච් චයලාගභන උප්පාෙක්ඛගණ එව චිත්තස්ස බ්ලවභාගවො, 

න ඉතරත්ර. ගතනාහ ‘‘යදා ච රූපුප්පාදනං, තදා උප්පාදක්ඛකෙ’’ති. 

කයහාොකරහීති ආහාරින්ද්රියපච්චයාදිආකාගරහි. යථාසම්භවං පච්චයා 

කහොන්තීති ඵස්සාෙගයො ආහාරාදිවගසන යථාරහං පච්චයා ගහොන්ති. 

වුත්තඤ්ගහතං පට්ඨාකන ‘‘පටිසන්ධික්ඛගණ විපාකාබ්යාකතා ආහාරා 
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සම්පයුත්තකානං ඛන්ධානං, කටත්තා ච රූපානං ආහාරපච්චගයන 

පච්චගයො’’තිආදි (පට්ඨා. 1.1.429). 

චුතිචිත්ගතන සද්ධිං උප්පජ්ජමානං, චුතිචිත්ගතන වා කාරණභූගතන 

උප්පජ්ජමානං. තකතො පුරිමතකරහි උප්පජ් මානං වියාති යථා චුතිචිත්තගතො 

ආසන්ගනහි පුරිමතගරහි උප්පජ්ජමානං රූපං භවන්තගර න උප්පජ්ජති, එවං 

චුතිචිත්ගතන උප්පජ්ජමානම්පි අනුපච්ඡින්ගනපි වට්ටමූගලති අකාරණං 

වට්ටමූලාවූපසගමො චුතිචිත්තස්ස රූපුප්පාෙගනති ෙස්ගසති. 

අරූපස්සාති ආරුප්පස්ස. 

උතුනාති පටිසන්ධිචිත්තස්ස ඨිතික්ඛගණ උප් පන්ගනන උතුනා. සමුට්ඨිකත 

රූකපති පටිසන්ධිචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛගණ රූගප සමුට්ඨිගත පටිසන්ධිඅනන්තරං 

පඨමභවඞ්ගචිත්තං රූපං සමුට්ඨාගපති. උප්පාදනිකරොධක්ඛොති යථාවුත්ගතසු 

ගසොළසසු චිත්ගතසු ආදිචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛගණො, ගසොළසමචිත්තස්ස 

නිගරොධක්ඛගණො චාති වෙන්ති, රූපස්ගසව පන උප්පාෙනිගරොධක්ඛණා 

ගවදිතබ්බ්ා. 

ධරමානක්ඛකෙ එවාති තස්ස උතුගනො විජ්ජමානක්ඛගණ එව යදි ගහිතා, 

‘‘කසොළසචිත්තක්ඛොයුෙං රූප’’න්ති වුත්තං කහොති ගසොළසගහව චිත්ගතහි 

තස්ස ධරමානතාය පරිච්ඡින්නත්තා. උප්පාදක්ඛෙං අග්ගකහත්වාති උතුගනො 

ධරමානක්ඛගණ උප්පාෙක්ඛණං අග්ගගහත්වා නිගරොධක්ඛගණො අථ ගහිගතො, 

‘‘සත්තරසචිත්තක්ඛොයුෙං රූප’’න්ති වුත්තං ගහොති උප්පාෙක්ඛණසහිගතන 

ච එකස්ස චිත්තක්ඛණස්ස ගහිතත්තා. ‘‘අධිෙකසොළසචිත්තක්ඛොයුෙ’’න්ති 

වුත්තං ගහොති නිගරොධක්ඛණස්ස බ්හිකතත්තා. 

එවං උප්පාෙනිගරොධක්ඛගණසු ගහිගතසු අග්ගහිගතසු ච 

ගසොළසසත්තරසචිත්තක්ඛණායුකතා, තගතො අධිකචිත්තක්ඛණායුකතා ච 

සියාති ෙස්ගසත්වා ඉොනි තත්ථ ඨිතපක්ඛං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘යස්මා 

පනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ තස්ස ධරමානක්ඛකෙ උප්පන්කනසූති තස්ස උතුගනො 

ධරමානක්ඛගණ උප්පන්ගනසු ගසොළසසු චිත්ගතසු පටිසන්ධිපි යස්මා ගහිතා, 

තස්මා උතුගනො උප්පාදක්ඛකෙො ධරමානක්ඛකෙ ගහිකතොති නිකරොධක්ඛකෙ 

අග්ගහිකත ‘‘රූගප ධරන්ගතගයව ගසොළස චිත්තානි උප්පජ්ජිත්වා 

නිරුජ්ඣන්ති, තං පන සත්තරසගමන චිත්ගතන සද්ධිං නිරුජ්ඣතී’’ති (විභ. 

අට්ඨ. 26 පකිණ්ණකකථා) එවං අට්ඨකථායං වක්ඛමානා 
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අධිකගසොළසචිත්තක්ඛණායුකතා අධිප්ගපතා. ගහිගත වා නිගරොධක්ඛගණ 

ගසොළසචිත්තක්ඛණායුකතා අධිප්ගපතාති සම්බ්න්ගධො. එත්ථ ච 

‘‘අධිෙකසොළසචිත්තක්ඛොයුෙතා’’ති ඉෙං පටිසන්ධිචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛගණො 

ගහිගතොති කත්වා වුත්තං. යස්මා පන පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්ගවණ්ෙනායං 

‘‘ද්ගව භවඞ්ගානි, ආවජ්ජනං, ෙස්සනං, සම්පටිච්ඡනං, සන්තීරණං, 

ගවොට්ඨබ්බ්නං, පඤ්ච ජවනානි, ද්ගව තොරම්මණානි, එකං චුතිචිත්තන්ති 

පඤ්චෙස චිත්තක්ඛණා අතීතා ගහොන්ති, අථාවගසසඑකචිත්තක්ඛණායුගක’’ති 

(විභ. අට්ඨ. 227), තථා තොරම්මණපරිගයොසානානි, ‘‘එකං චුතිචිත්තං, 

තෙවසාගන තස්මිඤ්ගඤව එකචිත්තක්ඛණට්ඨිතිගක ආරම්මගණ 

පටිසන්ධිචිත්තං උප්පජ්ජතී’’ති (විභ. අට්ඨ. 227) ච වක්ඛති. තස්මා රූපස්ස 

ගසොළසචිත්තක්ඛණායුකතායපි අත්ථසිද්ධි ගහොතිගයව. ගතනාහ 

‘‘කසොළසචිත්තක්ඛොයුෙතා අධිප්කපතා’’ති. තථාපි උප්පජ්ජිත්වා 

භවඞ්ගචලනස්ස පච්චගයො ගහොති, න උප්පජ්ජමානගමවාති 

සත්තරසචිත්තක්ඛණායුකතා ගවදිතබ්බ්ා. 

ඔජාය සභාවසුඛුමතා උපාොරූපභාවගතො. එත්ථ ච මාතරා අජ්ගඣොහටා 

ඔජා බ්ාහිරබ්භඤ්ජනං විය ගබ්භමල්ලිනා තස්මිං සන්තාගන 

ඔජට්ඨමකරූපුප්පත්තියා පච්චගයො ගහොති. ආහාරසමුට්ඨානරූපපගවණියා 

ඔජාය විය ගසසතිසන්තතිඔජාය රූපුප්පාෙනන්ති උෙරිගය ඔජා රූපං න 

සමුට්ඨාගපති උතුසමුට්ඨානභාවගතො, උපාදින්නකට්ඨාගන එව පන 

සමුට්ඨාගපති, රසහරණීහි ගන්ත්වා කායානුසටන්ති ගවදිතබ්බ්ං. 

චිත්තඤ්කචවාති එත්ථ ච-සද්ගෙන පටිගයොගීනං කම්මගමව සමුච්චිගනොති, 

න චිත්ගතන සම්පයුත්තධම්ගමති කත්වා ආහ ‘‘චිත්තස්ස පුබ්බඞ්ගමතාය 

වුත්ත’’න්ති. ‘‘චිත්තුප්පාදං ගණ්හාති ‘චිත්තං උප්පන්නං ගහොතී’තිආදීසු (ධ. ස. 

1) විය, න ෙම්මකචතනං විය එෙධම්මකමවා’’ති වුත්ගත ‘‘යථා 

චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස ගහතුආෙගයො චිත්තසම්පයුත්තධම්මාපි සමුට්ඨාපකාව, 

එවං කම්මසමුට්ඨානරූපස්ස කම්මසම්පයුත්තාපී’’ති ගචොෙනං සමුට්ඨාගපත්වා 

තස්ස පරිහාරං වත්තුං ‘‘ෙම්මසමුට්ඨානඤ්චා’’තිආදිමාහ. 

රූපස්සාති රූපක්ඛණස්ස, රූපස්ස වා අද්ධුගනො. නයදස්සනමත්තං 

දට්ඨබ්බං පටිසන්ධික්ඛගණ එව රූපාරූපධම්මානං එකක්ඛගණ පාතුභාගවොති 

ඉමස්ස අත්ථස්ස අනධිප්ගපතත්තා. ගතගනවාහ ‘‘තකතො පරම්පි රූපාරූපානං 

සහුප්පත්තිසබ්භාවකතො’’ති. යථා ච ‘‘පටිසන්ධික්ඛගණ එවා’’ති නියගමො න 
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ගගහතබ්ගබ්ො, එවං ‘‘එකක්ඛගණ එව පාතුභාගවො’’තිපි නියගමො න 

ගගහතබ්ගබ්ොති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘න පකනත’’න්තිආදිමාහ. තංදීපනත්ථකමවාති 

අසමානකාලතාදීපනත්ථගමව, න සහුප්පාෙදීපනත්ථං. අද්ධානපරිච්ගඡෙකථා හි 

අයන්ති. 

යදි එවන්ති යථා ඵලපත්තානි, එවං රූපාරූපධම්මා යදි 

ෙන්ධලහුපරිවත්තිගනො. අසමානද්ධත්තාති අතුල්යකාලත්තා. නිච්ඡිද්කදසූති 

නිබ්බිවගරසු. ගතන නිරන්තරප්පවත්තිං එව විභාගවති. අයන්ති 

අද්ධානපරිච්ගඡෙකථා. චිත්තජරූපාදීනං න තථා නිරන්තරභාගවන පවත්ති, 

යථා කම්මජරූපානන්ති ආහ ‘‘ෙම්ම රූපප්පවත්තිං සන්ධායා’’ති. 

කම්මජරූපානං වා ඉතගරසං මූලභාවගතො පධානන්ති ‘‘ෙම්ම රූපප්පවත්තිං 

සන්ධායා’’ති වුත්තං. අචිත්තුප්පාෙකත්තා අබ්යාබ්ජ්ඣතාය 

නිගරොධසමාපත්තියා නිබ් බ්ානපටිභාගතා ගවදිතබ්බ්ා. පකද පදං අක්ෙමිත්වාති 

ලකුණ්ඩකපාෙතාය අත්තගනො අක්කන්තපෙසමීගප පෙං නික්ඛිපිත්වා. ගයො හි 

සීඝපෙවික්කගමො ලකුණ්ඩකපාගෙො, ගසො ඉධාධිප්ගපගතොති ආහ ‘‘ලහුං ලහුං 

අක්ෙමිත්වාති අත්කථො’’ති. සකහව නිරුජ්ඣන්තීති රූපං 

කම්මජමිධාධිප්ගපතන්ති කත්වා වුත්තං. උතුජං පන චුතිගතො උද්ධම්පි 

පවත්තති එව. පුබ්කබ වුත්තන්ති ‘‘රූපස්ස සත්තරසචිත්තක්ඛණා, අරූපස්ස 

තගතො එකභාගගො’’ති (විභ. මූලටී. 20 පකිණ්ණකකථාවණ්ණනා) එවං වුත්තං 

අද්ධානප්පකාරං. 

එකුප්පාදකතොති සමානුප්පාෙගතො. සමානත්ගථො හි අයං එක-සද්ගෙො. එකෙො 

දට් ඨබ්බාොකරොති එගකො ඤාතපරිඤ්ඤාය පස්සිතබ්බ්ාකාගරො. එවඤ්හි 

ගසොළසාකාරා සියුං, ඉතරථා වීසති, තගතො අධිකා වා එගත ආකාරා භගවය්යුං. 

තස්සාති පච්ඡිමකම්මජස්ස. කහට්ඨා කසොළසකෙති පරිගයොසානගසොළසකස්ස 

අනන්තරාතීතගසොළසගක. පච්ඡිමස්සාති තත්ථ පච්ඡිමචිත්තස්ස. 

නානානිගරොධභාවං විය එකුප්පාෙභාවම්පි පච්ඡිමකම්මජස්ස ඨපගන කාරණං 

අනිච්ඡන්ගතො ‘‘යදි පනා’’ති සාසඞ්කං වෙති. ‘‘සබ්බම්පී’’තිආදිනා තත්ථ 

අතිප්පසඞ්ගං ෙස්ගසති. වජ්ක තබ්බං නානුප්පාෙං එකනිගරොධං. ගකහතබ්බං 

එකුප්පාෙනානානිගරොධං. උභයම්පි තදා නත්ථි අනුප්පජ්ජනගතො. ගතගනවාහ 

‘‘ෙම්ම රූපස්ස අනුප්පත්තිකතො’’ති. තකතො පුබ්කබති 

පච්ඡිමකම්මජරූපුප්පජ්ජනගතො ඔරං. අඤ්ඤස්සාති යස්ස චිත්තස්ස 

උප්පාෙක්ඛගණ උප්පන්නං, තගතො අඤ්ඤස්ස චිත්තස්ස. ඨිතික්ඛගණ 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො ඛන් ධවිභඞ් ගගො.  

පටුන 26 

උප්පන්නස්ස එකුප්පාෙතා, භඞ්ගක්ඛගණ උප්පන්නස්ස නානානිගරොධතා ච 

නත්ථීති ආහ ‘‘ඨිතිභඞ්ගක්ඛකෙසු උප්පන්නරූපානි වජ්ක ත්වා’’ති. කතනාති 

රූගපන. ‘‘සඞ්ඛලිෙස්ස විය සම්බන්කධො’’ති එගතන අවිච්ඡින්නසම්බ්න්ගධො 

ඉධ ‘‘පගවණී’’ති අධිප්ගපගතොති ෙස්ගසති. අඤ්ඤථාති විච්ඡිජ්ජමානම්පි 

ගගහත්වා ‘‘පගවණී’’ති වුච්චමාගන. න හි රූපධම්මානං අරූපධම්මානං විය 

අනන්තරපච්චයභාගවො අත්ථීති රූපධම්මානං භඞ්ගක්ඛගණ 

උප්පන්නරූපධම්ගම අග්ගගහත්වා ‘‘අට්ඨචත්තාලීසා’’ති වුත්තං. ගතසං පන 

ගහගණ එකූනපඤ්ඤාසාව සියාති ආහ ‘‘එකූනපඤ්ඤාසෙම්මජියවචනං 

ෙත්තබ්බං සියා’’ති. 

සුදීපනත්තාති සුඛදීපනත්තා, නයෙස්සනභාගවන වා සුට්ඨු දීපනත්තා. 

ගතගනවාහ ‘‘එකතන හි නකයනා’’තිආදි. තත්ථ තන්ති රූපං. කතනාති රූගපන. 

උභයත්ථාති පච්ඡිමකම්මජරූපප්පවත්තියං, තගතො පුබ්ගබ් ච. අඤ්ඤස්සාති 

එකස්ස චිත්තස්ස ඨිතික්ඛගණ උප්පජ්ජිත්වා තගතො අඤ්ඤස්ස චිත්තස්ස. 

තස්සාති රූපස්ස. එත්ථ ච පච්ඡිමකම්මජරූපප්පවත්තියං නිරුජ්ඣනකන්ති 

වුත්තං තගතො පුගරතරප්පවත්තං රූපං ගවදිතබ්බ්ං. චතුසන්තතිෙරූකපනාතිආදි 

යථාවුත්තසඞ්ගහගමනෙස්සනං. එත්ථාති එතස්මිං 

නානුප්පාගෙකනිගරොධතාදීපගන. ඨිතික්ඛකෙති අරූපස්ස රූපස්ස ච 

ඨිතික්ඛගණ උප්පන්නස්ස රූපස්ස ච අරූපස්ස ච ෙස්සිතත්තා. අදස්සිතස්සාති 

යථා එව එත්ථ, එවං තත්ථ විභජිත්වා අෙස්සිතස්ස. කස්මා පගනත්ථ 

පච්ඡිමකම්මගජන දීපනායං සමතිංසකම්මජරූපග්ගහණං කතන්ති ආහ 

‘‘සමතිංස…කප.… කයොජිත’’න්ති. තගතො කම්මගතො ජාතා තංෙම්ම ා, ගතසු. 

සඞ්ඛගරොතීති සඞ්ඛාගරො, ජීවිතඤ්ච තං සඞ්ඛාගරො චාති ජීවිතසඞ්ඛාකරො, ආයු. 

ජීවිගතන සඞ්ඛරීයන්තීති ජීවිතසඞ්ඛාරා, උස්මාෙගයො. 

අඤ්ඤස්ස උප්පාදක්ඛකෙති යස්ස චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛගණ උප්පන්නං 

රූපං අඤ්ඤස්ස තගතො සත්තරසමස්ස උප්පාෙක්ඛගණ, ඨිතික්ඛගණ උප්පන්නං 

අඤ්ඤස්ස ඨිතික්ඛගණති සම්බ්න්ගධො. ‘‘වුත්තන්ති අධිප්පාකයො’’ති ඉෙං පාළියා 

විරුජ්ඣන්තම්පි අට්ඨකථායං ආගතභාවෙස්සනත්ථං වුත්තන්ති අයගමත්ථ 

අධිප්පාගයොති අත්ගථො. ෙස්මාති චිත්තසමුට්ඨානරූපං සන්ධාය පාළි පවත්තා, 

අට්ඨකථායං පන කම්මජරූපන්ති සා තාය ගකන කාරගණන විරුජ්ඣතීති ආහ 

‘‘චතු…කප.… භවිතබ්බත්තා’’ති, නිප්ඵන්නස්සාති අධිප්පාගයො. ගතනාහ 

අට්ඨෙථායං ‘‘ගයො චායං චිත්තසමුට්ඨානස්ස…ගප.… කම්මාදිසමුට්ඨානස්සාපි 

අයගමව ඛණනියගමො’’ති (විභ. අට්ඨ. 26 පකිණ්ණකකථා). එකතහීති 
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යථානීගතො යමකපාගඨො, ‘‘කායසඞ්ඛාගරො චිත්තසමුට්ඨාගනො’’තිආදිගකො 

අට්ඨකථාපගෙගසොති එගතහි. නත්ථිකයව එකුප්පාෙඑකනිගරොධදීපනගතොති 

අධිප්පාගයො. ගතන හි වුත්තං ‘‘ගයන චිත්ගතන සද්ධිං උප්පජ්ජති, තගතො 

පට්ඨාය සත්තරසගමන සද්ධිං නිරුජ්ඣතී’’තිආදි. 

පුන ‘‘එකතහී’’ති ඉමිනා 

එකුප්පාෙනානානිගරොධනානුප්පාෙඑකනිගරොධදීපනවගසන පවත්තා 

අට්ඨකථාපගෙසා ගහිතාති ගවදිතබ්බ්ං, උභයත්ථාපි වා එගතහි ආචරිගයහීති 

අත්ගථො. තතිගයො භාගගො, ගතන අධිකා ගසොළසචිත්තක්ඛණායුකතා 

තතිය…කප.… යුෙතා වුත්තාති සම්බ්න්ගධො. තතිය භාකගොති ච 

උප්පාෙට්ඨිතික්ඛගණ උපාොය භඞ්ගක්ඛගණො අධිප්ගපගතො. යස්මිං එකාෙස 

චිත්තක්ඛණා අතීතා, අවගසසපඤ්චචිත්තක්ඛණායුගක, යස්මිං පඤ්චෙස 

චිත්තක්ඛණා අතීතා, අවගසසඑකචිත්තක්ඛණායුගක තස්මිංගයව ආරම්මගණති 

ගයොගජතබ්බ්ං. උභයඤ්ගචතං යථාක්කමං මගනොද්වාගර පඤ්චද්වාගර ච 

ආපාථගතං ගවදිතබ්බ්ං. න ගඛො පගනවං සක්කා විඤ්ඤාතුං 

එකචිත්තක්ඛණාතීතං ආරම්මණං සන්ධාය පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්ගට්ඨෙථායං 

(විභ. අට්ඨ. 227) තථා වුත්තන්ති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘න හි සක්ො’’තිආදිමාහ. 

පඤ්චදසාති අතිගරකපඤ්චෙස චිත්තක්ඛණා අතීතාති සම්බ්න්ගධො. 

‘‘තස්මා’’තිආදිනා යත්ථ ඛගණකගෙසං අග්ගහිතන්ති න සක්කා වත්තුං, තගමව 

ෙස්ගසති. එවං තාව න රූපං සත්තරසචිත්තක්ඛණායුකං, නාපි 

තතියභාගාධිකගසොළසචිත්තක්ඛණායුකං, අථ ගඛො 

ගසොළසචිත්තක්ඛණායුකගමවාති ෙස්සිතං ගහොති. 

කස්මා පගනත්ථ රූපගමව සමාගනපි අනිච්චසඞ්ඛතාදිභාගව චිරායුකං 

ජාතන්ති? ෙන්ධපරිවත්තිභාවගතො. අරූපධම්මා හි සාරම්මණා චිත්තපුබ්බ්ඞ්ගමා, 

ගත යථාබ්ලං අත්තගනො ආරම්මණවිභාවනවගසන පවත්තන්තීති 

තෙත් ථනිප්ඵත්තිසමනන්තරගමව නිරුජ්ඣනගතො ලහුපරිවත්තිගනො. ගතනාහ 

භගවා, ‘‘නාහං, භික්ඛගව, අඤ්ඤං එකධම්මම්පි සමනුපස්සාමි එවං 

ලහුපරිවත්තං, යදිෙං, භික්ඛගව, චිත්ත’’න්ති (අ. නි. 1.48). රූපධම්මා පන 

අනාරම්මණා, ගත ආරම්මණවගසන අරූපධම්ගමහි විභාගවතබ්බ්ා. සා ච ගනසං 

ගවොහාරානුගුණා විභාගවතබ්බ්තා අත්තගනො ෙන්ධපරිවත්තිතාය, ගතසඤ්ච 

ලහුපරිවත්තිතාය ගසොළසහි සත්තරසහි වා චිත්තක්ඛගණහි නිප්පජ්ජතීති 

රූපගමගවත්ථ චිරායුකං ජාතං. කිඤ්ච – 

ලහුවිඤ්ඤාණවිසයසන්තතිමත්තාධීනවුත්තිතාය තිණ්ණං ඛන්ධානං, 
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ආරම්මණූපලද්ධිමත්තභාවගතො විඤ්ඤාණස්ස ච ලහුපරිවත්තිතා, 

ෙන්ධමහාභූතප්පච්චයතාය පන රූපස්ස ෙන්ධපරිවත්තිතා. නානාධාතූසු 

තථාගතස්ගසව යථාභූතඤාණං, ගතන ච රූපගමව පුගරජාතපච්චගයො වුත්ගතො, 

පච්ඡාජාතපච්චගයො ච තස්ගසවාති න එත්ථ අනිච්චසඞ්ඛතාදිභාවසාමඤ්ගඤන 

රූපාරූපං සමානායුකං පරිකප්ගපතබ්බ්ං. වුත්තනගයන රූපගමව චිරායුකන්ති 

නිට්ඨගමත්ථ ගන්තබ්බ්ං. 

යථා ච රූපස්ස සත්තරසචිත්තක්ඛණායුකතා, 

තතියභාගාධිකගසොළසචිත්තක්ඛණායුකතා වා න ගහොති, තං ෙස්ගසත්වා ය්වායං 

අට්ඨකථායං චිත්තස්ස ඨිතික්ඛගණ රූපුප්පාගෙො වුත්ගතො, තත්ථ 

ඨිතික්ඛණගමව තාව චිත්තස්ස අනනුජානන්ගතො ‘‘කයො කචත්ථ…කප.… 

විචාකරතබ්කබො’’ති වත්වා යමගක උප්පන්නඋප්පජ්ජමානවාරාදිපාළිං 

ආහරන්ගතො ‘‘චිත්තයමකෙ’’තිආදිමාහ. තත්ථ පරිපුණ්ෙවිස්සජ් කනති 

උභයම්පි යමකපෙං අහාගපත්වා කතවිස්සජ්ජගන. උප්පාදක්ඛකෙ 

අනාගතඤ්චාති උප්පාෙක්ඛගණ ච චිත්තං, අනාගතඤ්ච චිත්තං න නිරුද්ධං, 

නිරුජ්ඣමානන්ති අත්ගථො. ඨිතික්ඛොභාවං චිත්තස්ස දීකපතීති 

උප්පන්නඋප්පජ්ජමානවාරාදීසු ‘‘ඨිතික්ඛගණ’’ති අවචනං චිත්තස්ස 

ඨිතික්ඛණං නාම නත්ථීති ඉමමත්ථං දීගපති ගබ්ොගධති. න හි යථාධම්මසාසගන 

අභිධම්ගම ලබ්භමානස්ස අවචගන කාරණං දිස්සතීති අධිප්පාගයො. න 

ගකවලමභිධම්ගම අවචනගමව චිත්තස්ස ඨිතික්ඛණාභාවගජොතකං, අපිච ගඛො 

සුත්තන්තපාළිපීති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘සුත්කතසුපී’’තිආදිමාහ. තත්ථ අඤ්ඤථත්තං 

නාම පුබ්බ්ාපරවිගසගසො. ඛෙද්වයසමඞ්ගං ඨිතන්ති පච්චුප්පන්නස්ස 

ඨිතභාවමාහ. අඤ්ඤථත්තං පන සන්තාගනගයව ගවදිතබ්බ්ං. 

එත්ථ ච ගකචි ‘‘යථාභූගතො ධම්ගමො උප්පජ්ජති, කිං තථාභූගතොව භිජ්ජති, 

උොහු අඤ්ඤථාභූගතො? යදි තථාභූගතොව භිජ්ජති, න ජරතාය සම්භගවො. අථ 

අඤ්ඤථාභූගතො, අඤ්ගඤො එව ගසොති සබ්බ්ථාපි ඨිතික්ඛණස්ස 

අභාගවොගයවා’’ති වෙන්ති. තත්ථ එකධම්මාධාරභාගවපි උප්පාෙනිගරොධානං 

අඤ්ගඤොව උප්පාෙක්ඛගණො, අඤ්ගඤො නිගරොධක්ඛගණො. උප්පාොවත්ථඤ්හි 

උපාොය උප්පාෙක්ඛගණො, නිගරොධාවත්ථං උපාොය නිගරොධක්ඛගණො. 

උප්පාොවත්ථාය ච භින්නා නිගරොධාවත්ථාති එකස්මිංගයව සභාවධම්ගම යථා 

ඉච්ඡිතබ්බ්ා, අඤ්ඤථා අඤ්ගඤොව ධම්ගමො උප්පජ්ජති, අඤ්ගඤො ධම්ගමො 

නිරුජ්ඣතීති ආපජ්ගජය්ය, එවං නිගරොධාවත්ථාය විය නිගරොධාභිමුඛාවත්ථායපි 

භවිතබ්බ්ං. සා ඨිති, ජරතා චාති සම්පටිච්ඡිතබ්බ්ගමතං. යදි එවං කස්මා පාළියං 
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ඨිතික්ඛගණො න වුත්ගතොති? විගනය්යජ්ඣාසයානුගරොගධන නයෙස්සනවගසන 

පාළි ගතාති ගවදිතබ්බ්ා. අභිධම්මගෙසනාපි හි කොචි 

විගනය්යජ්ඣාසයානුගරොගධන පවත්තති. තථා හි රූපස්ස උප්පාගෙො 

‘‘උපචගයො, සන්තතී’’ති භින්දිත්වා ගෙසිගතො. ගහතුසම්පයුත්තදුකාදිගෙසනා 

ගචත්ථ නිෙස්සිතබ්බ්ා. 

‘‘යස්ස වා පනා’’තිආදි පුච්ඡාවචනං. තස්ස ‘‘කනො’’ති විස්සජ්ජනං. 

සමුදයසච්චං නිරුජ්ඣතීති චිත්තුප්පාෙස්ස නිගරොධක්ඛගණො වුත්ගතො. 

අයගමත්ථ අධිප්පාගයො – යදි චිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛගණ රූපං උප්පජ්ගජය්ය, තං 

දුක්ඛසච්චන්ති කත්වා ‘‘ගනො’’ති වත්තුං න සක්කා, වුත්තඤ්ගචතං. තස්මා 

විඤ්ඤායති ‘‘චිත්තස්ස නිගරොධක්ඛගණ රූපුප්පාගෙො නත්ථී’’ති. 

තයිෙමකාරණං. අරූපගලොකඤ්හි සන්ධාය, චිත්තසමුට්ඨානරූපං වා ‘‘ගනො’’ති 

සක්කා වත්තුන්ති. අයඤ්හි යමකගෙසනාය පකති, යදිෙං යථාසම්භවගයොජනා. 

එගතන ‘‘න ච චිත්තසමුට්ඨානරූපගමවා’’තිආදිවචනං පටික්ඛිත්තං ෙට්ඨබ්බ්ං. 

අථ වා පච්චාසත්තිඤාගයන යං සමුෙයසච්චං නිරුජ්ඣති, ගතන යං දුක්ඛසච්චං 

උප්පාගෙතබ්බ්ං චිත්තගචතසිකතප්පටිබ්ද්ධරූපසඞ්ඛාතං, තස්ස තො උප්පත්ති 

නත්ථීති ‘‘ගනො’’ති විස්සජ්ජනං, න සබ්බ්ස්ස. 

සහුප්පාකදෙනිකරොධවචනකතොති ‘‘යස්ස කායසඞ්ඛාගරො නිරුජ්ඣති, තස්ස 

චිත්තසඞ්ඛාගරො නිරුජ්ඣතීති? ආමන්තා’’ති (යම. 2.සඞ්ඛාරයමක.79) එවං 

සහුප්පාෙසහනිගරොධවචනගතො. කතන වචකනනාති ‘‘යස්ස 

කායසඞ්ඛාගරො’’තිආදිවචගනන. අඤ්ඤරූපානන්ති කම්මඋතුආහාරජරූපානං. 

සහුප්පාදසහනිකරොධාදිොනන්ති එත්ථායං ගයොජනා – 

අප්පටික්ඛිත්තසහුප්පාෙසහනිගරොධඅනනුඤ්ඤාතනානුප්පාෙනානානිගරොධඅනි

වාරිතඅබ්යාකතභාවානං කම්මජාදීනන්ති. එකතනාති ‘‘යස්ස කුසලා ධම්මා 

උප්පජ්ජන්තී’’තිආදිගකන (යම. 3.ධම්මයමක.163) පාගඨන, ‘‘න 

චිත්තසමුට්ඨානරූපගමවා’’ති යුත්තිවචගනන ච. යමෙපාළිඅනුස්සරකෙති 

යථාෙස්සිතචිත්තයමකපාළියා යථාරුතවගසගනව අනුස්සරගණ විජ්ජමාගන. 

භිජ් මානතාති චිත්තස්ස භිජ්ජමානතා නාම නිරුජ්ඣමානතා ඨිතියා අභාවගතො. 

සහායභාවං නාපි ගච්ඡති නිස්සයත්ථිභාවාදිනා පච්චයභාවාභාවගතො. 

උප්පාෙක්ඛගණ එව හි අනන්තරාදිපච්චයලාගභන චිත්තස්ස බ්ලවතා. එවඤ්ච 

සතීති එවඤ්ච උතුනාපි භවඞ්ගචිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛගණගයව 

රූපසමුට්ඨාපගන සති. තංචිත්තක්ඛකෙති තස්ස චිත්තස්ස ඛගණ, 
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ඛණද්වගයපීති අත්ගථො. කතකනවාති අතිලහුපරිවත්තිභාගවගනව. අථ වා 

කතකනවාති ෙන්ධපරිවත්තිකතාය රූපස්ස සකලං එකචිත්තක්ඛණං 

උප්පජ්ජමානභාගවගනව. තන්ති චිත්තං. පටිසන්ධිචිත්තං සම්පයුත්තධම්මානං 

විය සහජාතරූපධම්මානම්පි සහජාතාදිපච්චගයන පච්චගයො ගහොතීති ආහ 

‘‘පටිසන්ධිකතො උද්ධ’’න්ති. චිත්තසමුට්ඨානානං චිත්තං සහජාතාදිපච්චගයො 

ගහොතිගයවාති වුත්තං ‘‘අචිත්තසමුට්ඨානාන’’න්ති. තදනන්තරන්ති ගයන 

චිත්ගතන සහුප්පන්නං, තස්ස චිත්තස්ස අනන්තරං. තන්ති රූපං. තදනන්තරං 

චිත්තන්ති සහුප්පන්නචිත්තානන්තරං චිත්තං. යදි එවන්ති යදි සකලං 

චිත්තක්ඛණං රූපං උප්පජ්ජමානගමව ගහොති, චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛගණ එව 

රූපස්ස උප්පාොරම්ගභොති ආහ ‘‘න, චිත්තනිකරොධක්ඛකෙ 

රූපුප්පාදාරම්භාභාවකතො’’ති. චිත්තක්ඛකෙති අත්තනා සහුප්පන්නචිත්තස්ස 

ඛගණ. තන්ති රූපං. රූපසමුට්ඨාපනපුකර ාතපච්චයකිච්චන්ති 

රූපසමුට්ඨාපනකිච්චඤ්ච පුගරජාතපච්චයකිච්චඤ්ච. 

ඨිතිප්පත්තිවිකසසාලාභන්ති ඨිතිප්පත්තියා ලද්ධබ්ගබ්ො ගයො විගසගසො, තස්ස 

අලාභං. ඉදං වුත්තන්ති ‘‘ගයන සහුප්පජ්ජති, තංචිත්තක්ඛගණ රූපං 

උප්පජ්ජමානගමවා’’ති ඉෙං පරියාගයන වුත්තං. 

යං යස්ස සම්බ්න්ධිභාගවන වුත්තං, තං දූගර ඨිතම්පි ගතන 

සම්බ්න්ධනීයන්ති ආහ ‘‘තකතො පරං…කප.… එකතන සහ සම්බන්කධො’’ති. 

තස්මා ‘‘තගතො’’ති එත්ථ තංසද්ගෙන චුතිං පච්චාමසතීති වුත්තං ‘‘චුතිකතො 

පරන්ති අත්කථො’’ති. 

නත්ථීති ෙත්වාති යදිපි යථා අට්ඨකථායං වුත්තං, තථා 

එකුප්පාගෙකනිගරොධතා රූපානං අරූගපහි, අරූපානඤ්ච රූගපහි නත්ථි. යථා ච 

අම්ගහහි වුත්තං, තථා අත්ගථවාති අධිප්පාගයො. 

චතුත්ථස්ස පකාරස්ස වුච්චමානත්තා ‘‘තකයො පොකර ආහා’’ති වුත්තං. 

‘‘ගතසංගයව රූපානං කායවිකාගරො’’තිආදිනා පරිනිප්ඵන්නානං 

විකාරාදිභාවං ෙස්ගසත්වා ‘‘සබ්බ්ං පරිනිප්ඵන්නං සඞ්ඛතගමවා’’ති වෙන්ගතන 

පරිනිප්ඵන්නතාපරියාගයො ෙස්සිගතො. පුබ්බන්තාපරන්තපරිච්ඡින්කනොති 

පාතුභාවවිද්ධංසභාවපරිච්ඡින්ගනො, උෙයබ්බ්යපරිච්ඡින්ගනො වා. ‘‘අයං ෙත්ගතො 

නාම ගහොතූ’’තිආදිනා නාමකරණං නාමග්ගහෙං. සමාපජ් නං 

නිගරොධසමාපත්තියා සමථවිපස්සනානුක්කගමන නාමකායස්ස නිගරොධගමව. 
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ආදි-සද්ගෙන සත්තකසිණාදිපඤ්ඤත්තියා පඤ්ඤාපනං සඞ්ගණ්හාති. 

නිප්ඵාදියමාකනොති සාධියමාගනො. 

පකිණ්ණකකථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ෙමාදිවිනිච්ඡයෙථාවණ්ෙනා 

උප්පත්තික්කමාදීසු ගෙසනාක්කගමොපි ලබ්භගතවාති ‘‘චත්තාකරො 

සතිපට්ඨානාතිආදිකෙො කදසනාක්ෙකමොවා’’ති වුත්තං. අනුපුබ්බුක්ෙංසකතොති 

ොනසීලකාමාදීනවාදිෙස්සනගනක්ඛම්මකථානං අනුක්කගමන 

උක්කට්ඨභාවගතො කථානං අනුපුබ්බුක්කංසතා වුත්තා. ගතන උක්කංසක්කගමො 

නාමායං විසුං කගමොති ෙස්ගසති. තථාපි ොනාදීනං ගෙසනාක්කමාවගරොධගන 

කාරණමාහ ‘‘උප්පත්තිආදිවවත්ථානාභාවකතො’’ති. තත්ථ ආදි-සද්ගෙන 

පහානපටිපත්තිභූමික්කගම සඞ්ගණ්හාති. ‘‘චක්ඛුආදීනම්පි විසයභූත’’න්ති 

ඉමිනා පඤ්චරූපින්ද්රියගගොචරතා අධිප්ගපතාති ආහ ‘‘එෙකදකසනා’’තිආදි. 

එෙකදකසනාති බ්ාහිගරොළාරිකායතගනහි. එත්ථාති ‘‘යං ගවෙයති, තං 

සඤ්ජානාතී’’ති එතස්මිං පගෙ වුත්තනගයන. 

තංසභාවතානිවත්තනත්ථන්ති අනාසවධම්මසභාවතානිවත්තනත්ථං. 

අනාසවා ඛන්කධස්කවව වුත්තාති අත්කථො සාසවානම්පි ඛන්ගධසු වුත්තත්තා. 

නනු ච අනාසවධම්ගමො ඛන්ගධසු අවුත්ගතොපි අත්ථීති? සච්චං අත්ථි, 

ඛන්ධාධිකාගර ඛන්ධපරියාපන්නා එව අනාසවා ගය්හන්තීති නායං ගෙොගසො. 

යථා ඵස්සාෙගයො විගසසගතො තෙනුගුණවුත්තිතාය 

සඞ්ඛතාභිසඞ්ඛරණසභාවාති සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධ සමවරුද්ධා, න එවං 

ගවෙනාසඤ්ඤාවිඤ්ඤාණානීති රූපධම්මා විය තානි විසුං ඛන්ධභාගවන 

වුත්තානි. එගතන ඵස්සාදීනං විසුං ඛන්ධසද්ෙවචනීයතාභාගවො වුත්ගතොති 

ගවදිතබ්ගබ්ො. ගතන වුත්තං ‘‘ඵුසනාදකයො පනා’’තිආදි. ඉතිආදීනඤ්ච 

සුත්තානන්ති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන ‘‘රූගප ගඛො, භික්ඛගව, සති රූපං උපාොය 

රූපං අභිනිවිස්ස උප්පජ්ජන්ති සංගයොජනාභිනිගවසවිනිබ්න්ධා. 

ගවෙනාය…ගප.… සඤ්ඤාය… සඞ්ඛාගරසු… විඤ්ඤාගණ සති විඤ්ඤාණං 

උපාොය විඤ්ඤාණං අභිනිවිස්ස උප්පජ්ජන්ති 

සංගයොජනාභිනිගවසවිනිබ්න්ධා’’ති (සං. නි. 3.158), තථා ‘‘අහං රූපං, මම 

රූපන්ති පරියුට්ඨට්ඨායී ගහොතී’’ති (සං. නි. 3.1) ච එවමාදීනං සුත්තපොනං 

සඞ්ගගහො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. එකතනාති අත්තනා ෙස්සිතසුත්ගතන. 
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වක්ඛමානසුත්තවකසන චාති ‘‘රූගප ගඛො, භික්ඛගව, සතී’’තිආදිකස්ස 

අට්ඨෙථායං (විභ. අට්ඨ. 26 පකිණ්ණකකථා) වක්ඛමානස්ස සුත්තස්ස වගසන. 

‘‘පරිත්තාරම්මොදිවකසන න වත්තබ්බා’’ති එගතන නවත්තබ්බ්ාරම්මණාපි 

දිට්ඨි ඛන්ගධ එව නිස්සාය උප්පජ්ජති, පගගව ඛන්ධාරම්මණාති ෙස්ගසති. 

කවදනාොරොයාති ගවෙනායාතනාය. ඡාදාපනකතොති ගරොචාපනගතො. 

බාහුල්කලනාති බ්හුලභාගවන. උපාොනක්ඛන්ධා හි බ්ාහුල්ලප්පවත්තිකා, න 

ඉතගර. 

පුටං ෙත්වාති ච ඡත්තසදිසං පුටං බ්න්ධං කත්වා. වත්ථුම්හීති 

චක්ඛාදිවත්ථුම්හි. වට්ටගතකවදනං සන්ධාය වුත්තං. සා හි ඉධ ෙට්ඨබ්බ්භාගව 

ඨිතා. ඌකනහීති වත්ථුනා, කිගලගසහි ච ඌගනහි. 

මායායාති ඉන්ෙජාලාදිමායාය පගයොගගො මායාති අධිප්පාගයනාහ ‘‘මායාය 

දස්සිතං රූපං ‘මායා’ති ආහා’’ති. වත්ථුභාවාදිකතොති ආදි-සද්ගෙන 

ආරම්මණසම්පයුත්තාදිගක සඞ්ගණ්හාති. ෙත්ථචීති රූපක්ඛන්ධාදිගක. කෙොචි 

විකසකසොති අසුභාදිගකොව. 

තස්සාති අජ්ඣත්තිකරූපස්ස. යස්ස කාමරාගප්පහානමුගඛන 

සබ්බ්රාගප්පහානං සම්භවති, තං සන්ධායාහ ‘‘ොමරාගමුකඛන වා 

සබ්බකලොභප්පහානං වදතී’’ති. කයොක තබ්බන්ති ගවෙනාය ඡන්ෙරාගං 

පජහන්ගතො තස්සා සමුෙයභූගත ඵස්ගසපි ඡන්ෙරාගං පජහතීති 

ගයොගජතබ්බ්න්ති. පරිඤ්ඤත්තයස්ස ගයොජනා පාකටා එව. 

තකතොති දුක්ඛුප්පාෙනසුඛවිනාසනානං අෙස්සනගතො. භින්දතීති විනාගසති. 

තන්ති මගනොසඤ්ගචතනාහාරං ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාහි පරිග්ගණ්හාති තීගරති. 

තං ප හන්කතොති අවිජ්ජං පජහන්ගතො. පරාමට්ඨන්ති පරාමාසසඞ්ඛාතාය 

දිට්ඨියා නිච්චාදිවගසන ගහිතං. විඤ්ඤාෙං නිච්චකතො පස්සන්කතො දිට්ඨුපාදානං 

උපාදියතීති අයමත්ගථො ‘‘තගෙවිෙං විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරති, 

අනඤ්ඤ’’න්තිආදිසුත්තපගෙහි (ම. නි. 1.396) දීගපතබ්ගබ්ො. 

කමාදිවිනිච්ඡයකථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

34. තං වත්වාති තං භූමිවගසන ජානිතබ්බ්තං ‘‘සබ්බ්ාපි 

චතුභූමිකගවෙනා’’තිආදිනා වත්වා. සම්පයුත්තකතො දස්සිතතාදීති එත්ථ ආදි-

සද්ගෙන ගහතුජාතිභූමිඉන්ද්රියවත්ථුසම්ඵස්සජගභෙගතො ෙස්සිතතං 

අනවගසසගතො සඞ්ගණ්හාති. 

යදිපි තං-සද්ගෙො පුබ්ගබ් වුත්තස්ස සාමඤ්ඤගතො පටිනිද්ගෙගසො, තථාපි 

අනන්තරගමව පච්චාමසිතුං යුත්ගතො ඉතරත්ථ අසම්භවගතොති ආහ 

‘‘අට්ඨ…කප.… කයො නා’’ති. ‘‘අට්ඨවිධත්තාභාවකතො’’ති ඉමිනා තං අසම්භවං 

ෙස්ගසති. 

පූරෙත්ථකමව වුත්කතො, අපුබ්බ්තාභාවගතොති අත්ගථො. 

ගහෙවඩ්ඪනවකසනාති ගහණස්ස වඩ්ඪනවගසන. ගහෙන්ති ගචත්ථ 

කථනං ෙට්ඨබ්බ්ං, තස්ස වඩ්ඪනං තස්මිං තස්මිං ඨාගන අවුත්තස්ස කථනං. 

ගතනාහ ‘‘පුබ්කබ ගහිතකතො අඤ්ඤස්ස ගහෙං වඩ්ඪන’’න් ති, තගතො එව ච 

‘‘පුරිමගහිකත අඤ්ඤුපචයවකසනා’’ති වුත්තං. ‘‘වඩ්ඪනසද්කදො කඡදනත්කථො’’ති 

ඉෙං යථා අසිවා ‘‘සිවා’’ති, දිට්ඨඤ්ච ‘‘අදිට්ඨ’’න්ති වුච්චති, එවං ෙට්ඨබ්බ්ං. 

නයනීහරෙන්ති නීයතීති නගයො, ගෙසනා, තස්ස නීහරණං පවත්තනං. 

වඩ්ඪනෙනකයොති යථාවුත්තවඩ්ඪනකවගසන පවත්ගතො ගෙසනානගයො. 

අඤ්කඤ කභදාති එකවිධචතුබ්බිධාෙගයො ගභො. යදි අවිසිට්ඨා, කස්මා වුත්තාති 

ආහ ‘‘තථාපී’’තිආදි. තත්ථ පඤ්ඤාප්පකභද නනත්ථන්ති ධම්මවිසයාය 

පගභෙගතාය පඤ්ඤාය විගනය්යානං නිබ්බ්ත්තනත්ථං, විජ්ජාට්ඨානාදිවගසන 

විගනය්යානං ධම්මපටිසම්භිොය උප්පාෙනත්ථන්ති අත්ගථො. 

අභිඤ්ගඤය්යධම්මවිභාගතාය සම්මසනවාරස්ස විසයභාවගතො වුත්තං 

‘‘එකෙෙස්ස වාරස්ස ගහිතස්ස නිය්යානමුඛභාවකතො’’ති. ඉතකරපි කභදා 

වුත්තාති දුවිධතිවිධගභොනං යං නානත්තං, තස්ස වගසන ඉතගර ගභො 

අනානත්තාපි යථාවුත්තකාරණගතො වුත්තා. ‘‘න කෙවල’’න්තිආදිනා ගභොනං 

අඤ්ඤමඤ්ඤගපක්ඛතං ෙස්ගසත්වා ‘‘තස්මා’’තිආදිනා ගතසං විසිට්ඨතං 

ෙස්ගසති. 

යථා දුකමූලකාදීසු ගභො ගණනානුපුබ්බියා පවත්තා පගභෙන්තරාගපක්ඛා, 

න එවගමගත. එගත පන සත්තවිධාදිගභො පගභෙන්තරනිරගපක්ඛා ගකවලං 

බ්හුවිධභාවසාමඤ්ගඤගනව වුත්තාති ෙස්ගසති 
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‘‘අඤ්ඤප්පකභදනිරකපක්ඛා’’තිආදිනා. දුකතිකපෙත්ථානං යථාරහං 

අගපක්ඛිතබ්බ්ාගපක්ඛකභාගවන වුත්තත්තා යථා දුගක ඨගපත්වා වුත්තා තිකා 

තත්ථ පක්ඛිත්තා නාම ජාතා, එවං තිකදුකපෙත්ථානං 

අගපක්ඛිතබ්බ්ාගපක්ඛකභාගවන වුත්තත්තා දුගක වත්වා වුත්ගතසුපි තිගකසු 

ගත පක්ඛිත්තා නාම ගහොන්තීති ආහ ‘‘පරකතො…කප.… කයොජිතත්තා’’ති. 

සමානවීථියන්ති එකවීථියං. චක්ඛුසඞ්ඝට්ටනායාති චක්ඛුරූපපටිඝාගතන. 

කසොති චක්ඛුරූපපටිඝාගතො. තදුප්පාදිොති තස්ස චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස උප්පාදිකා. 

සාති ආවජ්ජනගවෙනා. නනු ච ගවෙනාපච්චගයො ඵස්ගසො වුත්ගතො, න 

ඵස්සපච්චයා ගවෙනාති? න, ගවෙනාසීගසන චිත්තුප්පාෙස්ස ගහිතත්තාති. 

තප්පකයො නත්තාති චක්ඛුසම්ඵස්සපගයොජනත්තා. පගයොජයතීති පකයො නං, 

ඵලං. 

රූපාවචරාරූපාවචරානං විපාකානන්ති අධිප්පාගයො. ගත හි ඉධ අග්ගහිතා. 

ගතගනවාහ ‘‘කතසං සයකමව මකනොද්වාරභූතත්තා’’තිආදි. තකතොති 

භවඞ්ගගතො. චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයාදිකුසලාදීනන්ති එත්ථ පුරිගමන ආදි-

සද්ගෙන ‘‘ගසොතසම්ඵස්සපච්චයා’’ති එවමාෙගයො සඞ්ගහිතා, දුතිගයන 

අකුසලාෙගයො. ‘‘කාමාවචරඅට්ඨකුසලචිත්තවගසනා’’තිආදිනා 

කුසලාබ්යාකතානම්පි කාමාවචරානංගයව ගයොජිතත්තා වුත්තං ‘‘සමානවීථියං 

ලබ්භමානතා අට්ඨෙථායං වුත්තා’’ති. ගවෙනාපීතිසනිෙස්සනත්තිකවජ්ජානං 

එකූනවීසතියා තිකානං වගසන එකූනවීසතිචතුවීසතිො. යදි අසමානවීථියම්පි 

කුසලාදීනං ලබ්භමානතා ගයොගජතබ්බ්ා, අථ කස්මා සමානවීථියංගයව 

ගයොජිතාති ආහ ‘‘අට්ඨෙථායං පනා’’තිආදි. කතකනවාති අසමානවීථියං 

අප්පටික්ඛිත්තත්තාගයව. 

චිත්තසම්බන්කධොති චිත්ගතන සම්බ්න්ගධො චිත්තසම්බ්න්ධං කත්වා 

චිත්තසීගසන ගවෙනාය කථනං. තිෙභූමිවකසනාති කුසලත්තිකාදිතිකවගසන, 

කාමාවචරාදිභූමිවගසන ච. ද්වාරතිෙවකසනාති චක්ඛාදිඋප්පත්තිද්වාරවගසන, 

කුසලත්තිකාදිතිකවගසන ච. යත්ථ ෙත්ථචීති දීගපතබ්බ්ස්ස අත්ථස්ස 

විගසසාභාවගතො සත්තවිධගභොදීසු යත්ථ කත්ථචි. න ච ද්වාරං අනාමට්ඨන්ති 

ගයොජනා. ගතන සත්තවිධගභෙගතො තිංසවිධගභගෙ විගසසං ෙස්ගසති. යදිපි 

උභයත්ථ භූමිගයො ආගතා, රූපාවචරාදිභූමිආමසගනන පන අසමානවීථියං 

ලබ්භමානතා ෙස්සිතාති ආහ ‘‘අතිබ්යත්තා ච එත්ථ සමානාසමානවීථීසු 

ලබ්භමානතා’’ති. සුඛදීපනානි කහොන්ති ද්වාරභූමිආමසනමුගඛන 
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ගවෙනාක්ඛන්ධස්ස විභත්තත්තා. න භූමිකයො අකපක්ඛිත්වා ඨපිතාති 

කගථතබ්බ්භාගවන භූමිගයො අගපක්ඛිත්වා න ඨපිතා, භූමිවිභාගගන න කථිතාති 

අත්ගථො. අකපක්ඛිතබ්බරහිතාති ද්වාරභූමීනං අග්ගහිතත්තා 

ආකඞ්ඛිතබ්බ්ද්වාරාදිවිගසසරහිතා. 

‘‘උපනිස්සයකෙොටියා’’ති එත්ථ නිප්පරියායගතො පරියායගතො ච 

උපනිස්සයගකොටිෙස්සනමුගඛන ඉධාධිප්ගපතඋපනිස්සයගකොටිං ෙස්ගසතුං 

‘‘සද්ධං උපනිස්සායා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ උපනිස්සයානන්ති ගවෙනාය 

උපනිස්සයභූතානං. දස්සනන්ති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, දිස්වා වා ගහණං. 

උපනිස්සයන්තභාකවනාති ලාමකූපනිස්සයභාගවන. යදි ඝායනාදීනි 

උපනිස්සගයො භගවය්යුං, පකතූපනිස්සයාගනව සියුං. පකතූපනිස්සගයො ච 

නානාවීථියංගයවාති තෙලාභවචනං ඉධ නානාවීථිගජොතකන්ති ෙස්ගසති 

‘‘ඝානාදිද්වාකරසූ’’තිආදිනා. ෙසිෙපරිෙම්මාදීනන්ති 

කසිණපරිකම්මසමාපත්තිනිබ්බ්ත්තනවිපස්සනාවඩ් ඪනාදීනං. තදලාකභොති 

උපනිස්සයාලාගභො, ගසො ච ඝායනාදීහි පගරසං පටිපත්තියා ජානිතුං 

අසක්කුගණය්යත්තා. අන්තිමභවිකගබ්ොධිසත්තාදීනං සවගනන විනා තංඵුසනං 

සියා මූලූපනිස්සගයොති ‘‘කයභුය්කයනා’’ති වුත්තං. 

සම්පන්නජ්ඣාසකයොති විවට්ටූපනිස්සයසම්පත්තියා සම්පන්නජ්ඣාසගයො. 

කතනාති ‘‘එවං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති වචගනන. තදුපනිස්සයන්ති තගතො පරං 

උප්පන්නකසිණරූපෙස්සනාදීනං උපනිස්සයභූතං. 

ථාමගමනං නාම කාමරාගාදීනංගයව ආගවණිගකො සභාගවොති ආහ 

‘‘අප්පහීනොමරාගාදිෙස්ස වා’’ති. ‘‘රාගගො උප්පන්ගනො’’තිආදිනා 

ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මගණ රාගපටිඝානං උප්පත් තිවිචාරණාව වුත්තා, න ගනසං 

කිච්චවිගසගසොති කිච්චවිගසගසන වුත්ගත ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘අසමකපක්ඛනායා’’තිආදිමාහ. පවත්තා ගවෙනාති අත්ගථො. පොරන්තකරනාති 

චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා උප්පන්නකිගලසානං සමතික්කමනසඞ්ඛාගතන 

පකාරන්තගරන. තථා භාවනාවකසනාති එත්ථ තථා-සද්ගෙන චක්ඛුසම්ඵස්සස්ස 

චතුභූමිකගවෙනාය උපනිස්සයභාගවො එව පකාරන්තගරන කථිගතොති 

ඉමගමවත්ථං ආකඩ්ඪති. භාවනාගයගවත්ථ පොරන්තරං. 

සබ්බං සම්මසනං භාවනාති ගවදිතබ්බ්ා, න නීවරණප්පහානපරිඤ්ඤාව. 
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අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස චාති ගඵොට්ඨබ්බ්මහාභූගතසු ඉතරීතරස්ස, ආගපොධාතුයා 

ච වගසන. 

කතසන්ති ජාතිආදීනං, කම්මත්ගථ ගචතං සාමිවචනං. සහජාතස්ස 

මගනොසම්ඵස්සස්ස බ්ලවපච්චයභාවං ෙස්ගසතීති සම්බ්න්ගධො. තස්ස වා 

දස්සනස්සාති තස්ස වා ජාතිආදිගක භයගතො ෙස්සනවගසන පවත්තස්ස 

කාමාවචරඤාණස්ස. 

තකදව අත්තකනො ඵලස්කසව ඵලභාකවනාති ‘‘මගනොසම්ඵස්ගසො’’ති 

ඵස්සස්ස කාරණභාගවන යං වුත්තං, තගෙව විඤ්ඤාණං අත්තගනො ඵලස්ස 

ඵලභාගවන වුත්තස්ස ඵස්සස්ස ‘‘චක්ඛුසම්ඵස්සජ’’න්තිආදිනා ඵලභාගවන 

වත්තුං න යුත්තං. ‘‘මගනොසම්ඵස්ගසො’’තිආදිනා ලබ්භමාගනොපි විඤ්ඤාණං 

පටිච්ච ඵස්සස්ස පච්චයභාගවො ගහතුඵලසඞ්කරපරිහරණත්ථං න වුත්ගතොති 

වත්වා යදිපි ඵස්ගසො විඤ්ඤාණස්ස පච්චගයො ගහොති, න පන ඵස්සස්ස විය 

විඤ්ඤාණං ගසො තස්ස විගසසපච්චගයො ගහොතීති විඤ්ඤාණස්ස 

චක්ඛුසම්ඵස්සජාදිතා න වුත්තාති ෙස්ගසතුං ‘‘යස්මා වා’’තිආදි වුත්තං. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 

150. තං තං සමුදායන්ති තං තං චිත්තුප්පාෙසඞ්ඛාතධම්මසමුොයං, 

අනවගසසරූපධම්මසමුොයඤ්ච. යථාසම්භවන්ති ගචොපනං පත්ගතො සංවගරො 

ඡට්ඨද්වාගර, ඉතගරො ඡසුපීති එවං යථාසම්භවං. තකතොති 

අභිජ්ඣාගෙොමනස්සාදිගතො. යථාකයොගන්ති ගයො සංවරිතබ්ගබ්ො, තෙනුරූපං. 

ෙත්ථචීති ගත එව පරිවට්ගට සාමඤ්ගඤන වෙති. ෙත්ථචීති වා ගතසු 

පරිවට්ගටසු කිස්මිඤ්චිපි පගෙගස. කිඤ්චිපි අප්පකම්පි. එකෙොව පරිච්කඡකදො, න 

ආයතනවිභඞ්ගාදීසු විය නානාති අධිප්පාගයො. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ඛන්ධවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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2. ආයතනවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා 

154. අසාධාරෙකතොති ආගවණිකගතො. තං ගනසං අසාධාරණභාවං 

විපක්ඛවගසන පතිට්ඨාගපතුං සාධාරණං උොහරණවගසන ෙස්ගසති 

‘‘ආයතනසද්දත්කථො වියා’’ති. අථ වා චක්ඛාදිඅත්ගථො එව 

චක්ඛාදිසද්ෙවිගසසිගතො ආයතනත්ගථොති තං තාදිසං ආයතනත්ථං 

සන්ධායාහ ‘‘ආයතනසද්දත්කථො විය අසාධාරෙකතො’’ති. 

යදි විසයස්සාෙනත්ගථො චක් ඛු-සද්ගෙො, ගසොතාදීනම්පි අයං සමඤ්ඤා 

සියාති අතිප්පසඞ්ගං පරිහරන්ගතො ‘‘සතිපී’’තිආදිමාහ. දුතිගය අත්ථවිකප්ගප 

චක්ඛතීති විඤ්ඤාණාධිට්ඨිතං සමවිසමං ආචික්ඛති, ආචික්ඛන්තං විය, 

විභාගවන්තං විය වා ගහොතීති අත්ගථො. රූපමිව චක්ඛුවිඤ්ගඤය්යං විය 

සවිග්ගහමිව සබිම් බ්කං විය වණ්ණවාචගකො රූප-සද්ගෙො අධිප්ගපගතොති 

ආහ ‘‘විත්ථාරෙං වා රූපසද්දස්ස අත්කථො’’ති. 

වචනකමවාති සවිඤ්ඤත්තිකසද්ෙගමව. ගමීයතීති උපනීයති. 

අජ්ගඣොහරණස්ස රසග්ගහණමූලතාවචගනන රසස්ස පරම්පරාය 

ජීවිතගහතුතං ෙස්ගසති. රසනිමිත්තඤ්හි රසග්ගහෙං, රසග්ගහණනිමිත්තං 

අජ්කඣොහරෙං, තංනිමිත්තං ජීවිතන්ති. රසග්ගහණමූලතා ච 

අජ්ගඣොහරණස්ස ගයභුය්යගතො ගවදිතබ්බ්ා. දිස්සති අපදිස්සති එගතන 

ඵලන්ති ගෙගසො, ගහතූති ආහ ‘‘උප්පත්තිකදකසොති උප්පත්තිොරෙ’’න්ති. 

තථාති චක්ඛායතනාදිප්පකාගරන. මකනොකගොචරභූතාති මනගසො එව 

ගගොචරභූතා. සාමඤ්ඤලක්ඛකෙකනවාති අනුභවනාදිවිගසසලක්ඛණං 

අග්ගගහත්වා ධම්මභාවසඞ්ඛාතසාධාරණලක්ඛගණගනව. එොයතනත්තං 

උපකනත්වා වුත්තා ද්වාෙස එකසභාවත්තා භින්දිත්වා වචගන 

පගයොජනාභාවා. ද්වාරාලම්බ්නවිභාගෙස්සනත්ථා හි ආයතනගෙසනාති. 

පුබ්බන්තකතොති පුරිමභාගගතො පාකභාවගතො. පාකභාගවො හි 

සභාවධම්මානං පුබ්බ්න්ගතො, විද්ධංසාභාගවො අපරන්ගතො. 

නිවාසට්ඨානාදීසු ආයතන-සද්ගෙො න ආයතනත්ථාදීසු විය 

පෙත්ථවිවරණමුගඛන පවත්ගතො, අථ ගඛො තස්මිං තස්මිං ගෙවඝරාදිගක 

නිරුළ්හතාය එවමත්ගථොති ආහ ‘‘රුළ්හිවකසන ආයතනසද්දස්සත්ථං 

වත්තු’’න්ති. මකනොති ද්වාරභූතමගනො. නිස්සයභාකවොති එත්ථ 

නිස්සයසදිගසො නිස්සගයො, සදිසතා ච ඵලස්ස තප්පටිබ්ද්ධවුත්තිතාය 

ෙට්ඨබ්බ්ා. වචනීයත්කථො භාවත්ගථො. 
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තාවත්වකතොති තත්තකගතො. ඌනකචොදනාති ද්වාෙසගතො ඌනානි 

කස්මා න වුත්තානීති ගචොෙනා. යදි චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං අසාධාරණං 

ධම්මජාතං ධම්මායතනං, එවං සන්ගත චක්ඛාදීනම්පි ධම්මායතනභාගවො 

සියාති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘සතිපී’’තිආදි. ද්වාරාරම්මෙභාකවහීති න 

ආරම්මණභාගවගනව අසාධාරණං, අථ ගඛො ද්වාරාරම්මණභාගවහි 

අසාධාරණං සම්භවතීති වචනගසගසො. 

කයභුය්යසහුප්පත්තිආදීහීති ගයභුය්ගයන චක්ඛායතනාදීනි කස්සචි 

කොචි එකගතො උප්පජ්ජන්ති. ‘‘කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්සචි 

එකාෙසායතනානි උප්පජ්ජන්තී’’ති හි වුත්තං. තස්මා ආයතනානං 

උප්පත්තික්කගමො තාව න යුජ්ජති, න පහානක්කගමො කුසලාබ්යාකතානං 

අප්පහාතබ්බ්ගතො, න පටිපත්තික්කගමො අකුසලානං, 

එකච්චඅබ්යාකතානඤ්ච අප්පටිපජ්ජනීයගතො, න භූමික්කගමො 

අඩ්ගඪකාෙසන්නං ආයතනානං එකන්තකාමාවචරත්තා, ඉතගරසං 

චතුභූමිපරියාපන්නත්තා, එකච්චස්ස ගලොකුත්තරභාවගතො ච. එවං 

උප්පත්තික්කමාදිඅයුත්තිගයොජනා ගවදිතබ්බ්ා. ගයසු විජ්ජමාගනසු 

අත්තභාවස්ස පඤ්ඤාපනා, ගත ‘‘මය්හං චක්ඛු’’න්තිආදිනා 

අධිකසිගනහවත්ථුභූතා චක්ඛාෙගයො යථා අජ්ඣත් තිකතාය, එවං 

ෙස්සනාදිකිච්චකරඉන්ද්රියතා ච පධානාති ආහ ‘‘අජ්ඣත්තිෙභාකවන, 

විසයිභාකවන චා’’ති. ඝානාදික්ෙකමනාති ඝානං ජිව්හා කාගයොති ඉමිනා 

කගමන. 

පච්චුප්පන්නාරම්මණත්තා වා චක්ඛාදීනි පඨමං වුත්තානි, මගනො පන 

කිඤ්චි පච්චුප්පන්නාරම්මණං, කිඤ්චි යාවනවත්තබ්බ්ාරම්මණන්ති පච්ඡා 

වුත්තං. පච්චුප්පන්නාරම්මගණසුපි උපාොරූපාරම්මණානි චත්තාරි පඨමං 

වුත්තානි, තගතො භූතරූපාරම්මණං. උපාොරූපාරම්මගණසුපි දූරතගර දූගර, 

සීඝතරං සීඝඤ්ච ආරම්මණසම්පටිච්ඡනදීපනත්ථං චක්ඛාදීනං 

ගෙසනාක්කගමො. චක්ඛුගසොතද්වයඤ්හි දූරගගොචරන් ති පඨමං වුත්තං. 

තත්රාපි චක්ඛු දූරතරගගොචරන්ති සබ්බ්පඨමං වුත්තං. පස්සන්ගතොපි හි 

දූරතගර නදිගසොතං න තස්ස සද්ෙං සුණාති. ඝානජිව්හාසුපි ඝානං 

සීඝතරවුත්තීති පඨමං වුත්තං. පුරගතො ඨපිතමත්තස්ස හි ගභොජනස්ස 

ගන්ගධො ගය්හතීති. යථාඨානං වා ගතසං ගෙසනාක්කගමො. ඉමස්මිඤ්හි 

සරීගර සබ්බුපරි චක්ඛුස්ස අධිට්ඨානං, තස්ස අගධො ගසොතස්ස, තස්ස අගධො 

ඝානස්ස, තස්ස අගධො ජිව්හාය, තථා කායස්ස ගයභුය්ගයන, මගනො පන 

අරූපීභාවගතො සබ්බ්පච්ඡා වුත්ගතො. තංතංගගොචරත්තා තස්ස තස්සානන්තරං 
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බ්ාහිරායතනානි වුත්තානීති වුත්ගතොවායමත්ගථොති එවම්පි ඉගමසං කගමො 

ගවදිතබ්ගබ්ො. 

තකතොති හෙයවත්ථුගභෙගතො. යඤ්හි හෙයවත්ථුං නිස්සාය එකං 

මගනොවිඤ්ඤාණං පවත්තති, න තගෙව නිස්සාය අඤ්ඤං පවත්තති. 

නිද්කදසවකසනාති සඞ්ගඛපවිත්ථාරනිද්ගෙසවගසන. කයොක තබ්බං 

‘‘කුසලසමුට්ඨානං කුසලසමුට්ඨානස්ස සභාග’’න්තිආදිනා. 

සභාකවොති විසයිවිසයභාගවො, තෙභිනිබ්බ්ත්තියඤ්ච ගයොග්යතා. 

ොරෙසමත්ථතාති කාරණභූතා සමත්ථතා පච්චයභාගවො. ද්වාරාදිභාකවොති 

ද්වාරාරම්මගණ ද්වාරවුත්තිභාගවො. ඉමස්මිං අත්කථති අනන්තරං 

වුත්තඅත්ගථ. යස්මාති යාය ධම්මතාය ගයන ද්වාරාදිභාගවන 

කාරණභූගතන. සම්භවනවිකසසනන්ති කිරියාය පරාමසනමාහ. යං 

සම්භවනං, ධම්මතාගවසාති අත්ගථො. රිත්තොකනවාති 

ධුවාදිභාවරිත්තකාගනව. විසමාදීසු අජ්ඣාසගයො එගතසන්ති 

විසමාදිඅජ්ඣාසයානි, විසමාදිඅජ්ඣාසයානි විය ගහොන්තීති 

විසමාදිඅජ්ඣාසයානි, චක්ඛාදීනි. විසමභාව…කප.… වනභාකවහීති 

විසමභාවාදිසන්නිස්සිතඅහිආදිසදිසුපාදින්නධම්ගමහි චක්ඛාදීහි, 

වනසන්නිස්සිතමක්කටසදිගසන චිත්ගතන ච අභිරමිතත්තා. වනභාකවොති හි 

වනජ්ඣාසගයොති අත්ගථො. 

පුරිමන්තවිවිත්තතාති පුබ්බ්භාගවිරගහො. උප්පාෙගතො පුරිමගකොට්ඨාගසො 

හි ඉධ පුරිමන්ගතො. අපරන්කතති අපරභාගග, භඞ්ගගතො උද්ධන්ති අත්ගථො. 

උෙයබ්බ්යපරිච්ඡින්ගනො හි සභාවධම්ගමො. යං සන්ධාය වුත්තං 

‘‘අනිධානගතා භග්ගා, පුඤ්ගජො නත්ථි අනාගගත’’ති (මහානි. 10). සදා 

අභාකවොති න සො අභාවපතිට්ඨාපනං සබ්බ්කාලම්පි නත්ථීති, අථ ගඛො 

උෙයබ්බ්යපරිච්ඡින්නත්තා සොභාවපටික්ගඛගපොති ආහ 

‘‘අනිච්චලක්ඛෙ’’න්ති. සභාවවි හනන්ති භඞ්ගප්පත් තිමාහ. විපරිවත්තනං 

උප්පාෙජරාවත්ථාහි සන්තානං විනා න විකාරාපත්තීති ආහ 

‘‘සන්තානවිොරාපත්ති වා’’ති. 

 ාතිධම්මතාදීහීති ජාතිජරාබ්යාධිමරණාදිසභාවතාහි. අනිට්ඨතාති න 

ඉට්ඨතා, දුක්ඛතාති අත්ගථො. පුරිමං සාමඤ්ඤලක්ඛෙන්ති 

‘‘පටිපීළනට්ගඨනා’’ති පුබ්ගබ් සාමඤ්ඤගතො වුත්තං දුක්ඛලක්ඛණං. 

පච්චයවගසන දුක්ඛනාකාගරන පවත්තමානානං සභාවධම්මානං දුක්ඛනං 
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පුග්ගලස්ගසව වගසන දුක්ඛමතාති ආහ ‘‘පුග්ගලස්ස පීළනකතො 

දුක්ඛම’’න්ති. දුක්ඛවචනන්ති ‘‘දුක්ඛ’’න්ති සත්ථු වචනං. 

‘‘නත්ථි එතස්ස වසවත්තකෙො’’ති ඉමිනා නත්ථි එතස්ස අත්තාති 

අනත්තාති ඉමමත්ථං ෙස්ගසති, ‘‘නාපි ඉදං වසවත්තෙ’’න්ති ඉමිනා පන න 

අත්තාති අනත්තාති. අත්තකනොති නියකජ්ඣත්තං සන්ධාය වෙති. පරස්මින්ති 

තගතො අඤ්ඤස්මිං. පරස්ස ච අත්තනීති එත්ථාපි එගසව නගයො. තං එතස්ස 

නත්ථීති තං යථාවුත්තපරපරිකප්පිතං වසවත්තකං එතස ්ස චක්ඛාදිගනො 

නත්ථි, එගතන චතුගකොටිකසුඤ්ඤතාය සඞ්ගගහො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. ‘‘සුඤ්ඤං තං 

ගතන වසවත්තනාකාගරනා’’ති ඉමිනා උභයථාපි අවසවත්තනට්ගඨ 

ෙස්සිතබ්ගබ් තත්ථ තාව එකං ෙස්ගසතුං ‘‘පරස්සා’’තිආදිං වත්වා පුන ‘‘අථ 

වා’’තිආදිනා ඉතරං ෙස්ගසති. සාමි එව සාමිගකො, න සාමිගකො අස්සාමිකෙොති 

එවං අත්ගථ ගය්හමාගන ‘‘අස්සාමිකගතො’’ති පෙස්ස සුඤ්ඤවිගසසනතාය 

පගයොජනං නත්ථි. ොමොරියන්ති යථාකාමකරණීයං. අවසවත්තනත්ථං 

විකසකසත්වා දස්කසති සමාසද්වයත්ථසඞ්ගහගතො. 

සසන්තාගන ධම්මානං විසදිසුප්පත්ති ඉධ භාවසඞ්කන්තිගමනං නාමාති 

ආහ ‘‘සන්තතියං භාවන්තරුප්පත්තිකයවා’’ති. තථා විසදිසුප්පත්තියං 

පුරිමාකාරවිගගමො පකතිභාවවිජහනන්ති ආහ ‘‘සන්තතියා 

යථාපවත්තාොරවි හන’’න්ති. භවතීති වා භාගවො, අවත්ථාවිගසගසො, තස්ස 

සඞ්කමනං භාවසඞ්ෙන්ති. සභාවධම්ගමො හි උප්පාෙක්ඛණං ඨිතික්ඛණඤ්ච 

පත්වා භිජ්ජතීති උප්පාොවත් ථාය ජරාවත්ථං, තගතො භඞ්ගාවත්ථං 

සඞ්කමතීති වුච්චති. තථා සඞ්කමගතො ච අත්තලාභක්ඛණගතො උද්ධං 

ජරාමරගණහි තංසභාවපරිච්චාගගො පකතිභාවවිජහනන්ති ඛණවගසන ගචතං 

ගයොගජතබ්බ්ං. පුබ්බාපරවකසනාති ච ඛණානං පුබ්බ්ාපරවගසනාති අත්ගථො 

සම්භවති. එෙත්ථත්තාති සමානාධිකරණත්තා, න පන 

විගසසනවිගසසිතබ්බ්භාවානං එකත්තා. ‘‘චක්ඛුං අනිච්ච’’න්ති වුත්ගත 

‘‘අනිච්චං චක්ඛු’’න්තිපි වුත්තගමව ගහොතීති ‘‘යං චක්ඛු, තං අනිච්චං, යං 

අනිච්චං, තං චක්ඛු’’න්ති ආපන්නගමවාති ආහ ‘‘අනිච්චානං 

කසසධම්මානම්පි චක්ඛුභාකවො ආපජ් තී’’ති. 

කතහි ච අනිච්චදුක්ඛලක්ඛගණහි ච අනත්තලක්ඛෙකමව විකසකසන 

දස්සිතං ‘‘යෙනිච්චං, තං දුක්ඛං, යං දුක්ඛං, තෙනත්තා’’තිආදීසු (සං. නි. 3.15, 

45, 76, 85; 2.4.1, 2; පටි. ම. 2.10) විය. 

කදොසලක්ඛොොරනිදස්සනත්කථොති ගෙොසස්ස 

ලක්ඛිතබ්බ්ාකාරනිෙස්සනත්ගථො. එවං දුක්කඛනාති එවං නානප්පකාගරන 
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පටුන 41 

අක්ඛිගරොගාදිදුක්ගඛන ආබ්ාධතාය. අනත්තලක්ඛෙදීපොනන්ති 

අනත්තතාපඤ්ඤාපනස්ස ගජොතකානං උපායභූතානං. න හි 

ඝටගභෙකණ්ටකගවධාදිවගසන ලබ්භමානා අනිච්චදුක්ඛතා සත්තානං 

එකන්තගතො අනත්තතාධිගමගහතූ ගහොන්ති. 

පච්චයපටිබ්ද්ධතාඅභිණ්හසම්පටිපීළනාදිවගසන පන ලබ්භමානා ගහොන්ති. 

තථා හි චක්ඛාදීනි කම්මාදිමහාභූතාදිපච්චයපටිබ්ද්ධවුත්තීනි, තගතො එව 

අහුත්වා සම්භවන්ති, හුත්වා පටිගවන්තීති අනිච්චානි, 

අභිණ්හසම්පටිපීළිතත්තා දුක්ඛානි, එවංභූතානි ච අවසවත්තනගතො 

අනත්තකානීති පරිග්ගගහ ඨිගතහි සමුපචිතඤාණසම්භාගරහි පස්සිතුං 

සක්කා. 

කථං පගනගතසං හුත්වා අභාගවො ජානිතබ්ගබ්ොති? ඛගණ ඛගණ 

අඤ්ඤථත්තෙස්සනගතො. තං කථං ඤායතීති? යුත්තිගතො. කා පගනත්ථ 

යුත්තීති? විගසසග්ගහණං. යදි චක්ඛාදීනං ඛගණ ඛගණ අඤ්ඤථත්තං න 

සියා, බ්හිපච්චයගභගෙ යදිෙං පච්ඡා විගසසග්ගහණං, තං න සියා. යස්ස හි 

තාදිසං ඛගණ ඛගණ අඤ්ඤථත්තං නත්ථි, තස්ස අසති බ්හිපච්චයවිගසගස 

කථං පච්ඡා විගසසග්ගහණං භගවය්ය, භවති ච විගසසග්ගහණං. තස්මා 

අත්ථි ගනසං ඛගණ ඛගණ අඤ්ඤථත්තං යං සණිකං සණිකං වඩ්ගඪන්තං 

පච්ඡා පාකටතරං ජායතීති. තථා හි සරීරස්ස තාව ආනාපානානං 

අනවත්ථානගතො පරිස්සමගතො ච විගසසග්ගහණං. අනවත්ථිතා හි 

අස්සාසපස්සාසා වාතා වාගරන වාගරන පවත්තනගතො. යදි හි අස්සසිගත වා 

පස්සස්සිගත වා සරීරස්ස ගකොචි පච්ඡා විගසගසො න සියා, න ගනසං ගකොචි 

ගභගෙො සියා, දිට්ගඨො ච ගසො. තස්මා අස්සසිතං සරීරං අඤ්ඤථා ගහොන්තං 

කගමන තාදිසං අවත්ථං පාපුණාති. යා පස්සාසස්ස පච්චගයො ගහොති, 

පස්සසිගත ච පුන තගථව අස්සාසස්ස පච්චගයො ගහොතීති ආනාපානානං 

අනවත්ථානගතොපි සරීරස්ස විගසසග්ගහණං අඤ්ඤථත්තසිද්ධි. තථා 

පරිස්සගමොපි අසති විගසගස පච්ඡා සරීරස්ස න සියා, ගයනායං 

ඉරියාපථන්තරාදීනි ගසවගනන පරිස්සමවිගනොෙනං කගරොති. 

අථ වා රූපාදිගභෙගතොපි විගසසග්ගහණං. රූපගන්ධරසඵස්සාදීනඤ්හි 

විගසගසන ගයො සරීගර අනින්ද්රියබ්ද්ගධසු ච 

ඛීරූෙකවත්ථපුප්ඵඵගලොසධිධඤ්ඤාදීනං පච්ඡා විගසගසො ගය්හති, ගසො අසති 

බ්හිපච්චයවිගසගස ගනසං ජරාදිඅවත්ථාසු වණ්ණබ්ලාදිගභගෙො, 

රසවීරියවිපාකානුභාවගභගෙො ච ඛගණ ඛගණ අඤ්ඤථත්තං විනා 

කථමුපලබ්ගභය්ය. යං පන තං ධම්මතාරූපං සිලාදි, තත්ථ කථන්ති? තස්සාපි 

සීතුණ්හසම්ඵස්සගභෙගතො අත්ගථව විගසසග්ගහණං. තං ඛගණ ඛගණ 
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අඤ්ඤථත්තං විනා න යුජ්ජතීති. සති ච රූපාදිගභගෙ සිද්ගධොව 

තංනිස්සයමහාභූතගභගෙොපි. න හි නිස්සයමහාභූතගභගෙන විනා 

නිස්සිතගභගෙො සම්භවතීති. එවං තාව රූපධම්මානං විගසසග්ගහණගතො 

ඛගණ ඛගණ අඤ්ඤථත්තං, තගතො ච හුත්වා අභාවසිද්ධි. 

අරූපධම්මානං පන ආරම්මණාදිගභගෙන විගසසග්ගහණං. යත්ථ යත්ථ 

හි ආරම්මගණ අරූපධම්මා උප්පජ්ජන්ති, තත්ථ තත්ගථව ගත භිජ්ජන්ති, න 

අඤ්ඤං සඞ්කමන්ති, ආරම්මණධම්මා ච යථාසකං ඛණගතො උද්ධං න 

තිට්ඨන් තීති. ස්වායමත්ගථො පදීපාදිඋොහරගණන ගවදිතබ්ගබ්ො. අඤ්ගඤ එව 

හි ඛගණ ඛගණ රූපාෙගයො පදීපජාලාය, තථා ඛීරධාරාදීසු පතන්තීසු, වායුම්හි 

ච පහරන්ගත සම්ඵස්සානි. යථා ගචගතසං ඛගණ ඛගණ අඤ්ඤථත්තං, 

කිමඞ්ගං පන චිත්තගචතසිකානං. කිඤ්ච සද්ෙගභෙගතො, සද්ෙවිගසසගතොපි 

තන්නිමිත්තානං චිත්තගචතසිකානං ඛගණ ඛගණ අඤ්ඤථත්තං, තගතො 

විගසසග්ගහණං. පගුණඤ්හි ගන්ථං සීඝං පරිවත්ගතන්තස්ස 

චිත්තසමුට්ඨානානං සද්ොනං ගභගෙො දිට්ගඨො. න හි කාරණගභගෙන විනා 

ඵලගභගෙො අත්ථි. යථා තං වාදිතසද්ොනං, එවං ආරම්මණගභගෙන 

අරූපධම්මානං විගසසග්ගහණං. ගතගනව ගනසං ඛගණ ඛගණ 

අඤ්ඤථත්තං ගවදිතබ්බ්ං. ජාතිභූමිසම්පයුත්තධම්මගභගෙන 

විගසසග්ගහගණපි එගසව නගයො. එවං රූපාරූපධම්මානං 

විගසසග්ගහණගතො ඛගණ ඛගණ අඤ්ඤථත්තසිද්ධි. යගතො හුත්වා 

අභාවගතො චක්ඛාදීනි අනිච්චානීති සිද්ධානි, අනිච්චත්තා එව 

අභිණ්හසම්පටිපීළනගතො දුක්ඛානි, තගතො ච අවසවත්තනගතො අනත්තකානි. 

ගතනාහ භගවා ‘‘යෙනිච්චං, තං දුක්ඛං, යං දුක්ඛං, තෙනත්තා’’ති (සං. නි. 

3.15, 45, 76, 85; 2.4.1, 2; පටි. ම. 2.10). 

නිරන්තරං පවත්තමානස්සාති අභිණ්හසද්ෙත්ථං විගසගසත්වා වෙති. 

ධාතුමත්තතායාති ධාතුමත්තභාගවන. සමූහකතොති 

සසම්භාරචක්ඛාදිපිණ්ඩගතො. ‘‘චක්ඛාදීන’’න්ති ඉෙං ‘‘සමූහගතො’’ති පෙං 

අගපක්ඛිත්වා සම්බ්න්ගධ සාමිවචනං, ‘‘විනිබ්භුජන’’න්ති පෙං අගපක්ඛිත්වා 

කම්මත්ගථති ගවදිතබ්බ්ං. චත්තාරිපි ඝනානීති 

සන්තතිසමූහකිච්චාරම්මණඝනානි. පවත්තරූපාදිග්ගහෙකතොති 

රුප්පනාදිවගසන පවත්තඤ්ච තං රූපාදිග්ගහණඤ්චාති 

පවත්තරූපාදිග්ගහණං, තගතොති ගයොගජතබ්බ්ං. අනිච්චාදිග්ගහෙස්ස 

සබ්භාවාති රූපගවෙනාදිඤාණගතො භින්නස්ස අනිච්චාදිඤාණස්ස 

ලබ්භමානත්තා. ගතන සතිපි රූපාදිඅත්ථානං අනිච්චාදිභාගව 
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රුප්පනාදිභාවගතො අනිච්චාදිභාවස්ස ගභෙමාහ. ඉොනි තගමව ගභෙං 

ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාවිසයතාය පාකටං කාතුං ‘‘න හී’’තිආදිමාහ. 

නාතිධාවිතුන්ති ඉධ ලක්ඛණලක්ඛණවන්තා භින්නා වුත්තා. තත්ථ 

ලක්ඛණාරම්මණිකවිපස්සනාය ඛන්ධාරම්මණතාවචගනන අභින්නාති 

අඤ්ඤමඤ්ඤවිගරොධාපාෙගනන අතිධාවිතුං න යුත්තං. කස්මාති ගච? වුත්තං 

‘‘කත පනාොරා’’තිආදි. අධිප්පාගයොපි ගචත්ථ ලක්ඛණානං 

රූපාදිආකාරමත්තතාවිභාවනන්ති ෙට්ඨබ්ගබ්ො. ‘‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත්තා’’ති 

හි සඞ්ඛාගර සභාවගතො සල්ලක්ගඛන්ගතොගයව ලක්ඛණානි ච 

සල්ලක්ගඛතීති. යථා අනිච්චාදිගතො අනිච්චතාදීනං වුත්තනගයන ගභගෙො, 

එවං අනිච්චතාදීනම්පි සතිපි ලක්ඛණභාවසාමඤ්ගඤ 

නානාඤාණගගොචරතාය, නානාපටිපක්ඛතාය, නානින්ද්රියාධිකතාය ච 

විගමොක්ඛමුඛත්තයභූතානං අඤ්ඤමඤ්ඤගභගෙොති ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘අනිච්චන්ති ච ගණ්හන්කතො’’තිආදිමාහ. තං සුවිඤ්ගඤය්යගමව. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

155. පච්චයයුගළවකසනාති අජ්ඣත්තිකබ්ාහිරපච්චයද්වයවගසන. 

අජ්ඣත්තිෙබාහිරවකසන අබ්කබොොරකතොති අජ්ඣත්තිකවගසන ගචව 

බ්ාහිරවගසන ච අසඞ්කරගතො. 

167. විසඞ්ඛාරනින්නස්සාති නිබ්බ්ානගපොණස්ස. විනිමුත්තසඞ්ඛාරස්සාති 

සමුච්ගඡෙපටිපස්සද්ධිවිමුත්තීහි සමුගඛන, තප්පටිබ්ද්ධඡන්ෙරාගප්පහාගනන 

ච සුට්ඨු විනිමුත්තසඞ්ඛාරස්ස පරමස්සාසභාගවන, ගතිභාගවන ච 

පතිට්ඨානභූගත. ‘‘නිබ්බ්ානං අරහගතො ගතී’’ති (පටි. 339) හි වුත්තං. 

ඨිතිභාකවනාති ච පාගඨො. තංසච්ඡිෙරොභාකවති තස්ස නිබ්බ්ානස්ස 

සච්ඡිකරණාභාගව. නීකතොති පාපිගතො, පකාසිගතොති අත්ගථො. 

චුණ්ණිතන්ති ගභදිතං. ත්වකමව කිං න  ානාසීති කිං ත්වං න 

ජානාසිගයවාති අත්ගථො. ‘‘කිං ත්වං එකං නානං ජානාසි, කිං ත්වං න ජානාසි 

එවා’’ති එවං වික්ගඛපං කගරොන්තං පරවාදිං ‘‘නනු ඤාකත’’තිආදිනා 

සකවාදී නිබ්න්ධති. විභජිත්වාති ‘‘රාගාදීනං ඛීණන්ගත උප්පන්නත්තා’’ති 

භාවත්ථං විභජිත්වා. රාගාදීනං ඛයා න ගහොන්තීති ගයොජනා. සසභාවතා ච 

නිබ්බ්ානස්ස ආපන්නා ගහොතීති සම්බ්න්ගධො. 
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නිබ්බානාරම්මෙෙරකෙන කාරණභූගතන. ගහතුඅත්ගථ හි ඉෙං 

කරණවචනං. කිගලසක්ඛයමත්තතං වා නිබ්බ්ානස්ස ඉච්ඡගතො 

කිගලසක්ඛගයන භවිතබ්බ්න්ති ගයොජනා. 

එවං කිගලසක්ඛයමත්ගත නිබ්බ්ාගන ගඛගපතබ්බ්ා කිගලසා බ්හුවිධා 

නානප්පකාරා, මග්ගගො ච ඔධිගසො කිගලගස ගඛගපති. ස්වායං ‘‘කතමං 

කිගලසක්ඛයං නිබ්බ්ානං ආරම්මණං කත්වා කතගම කිගලගස ගඛගපතී’’ති 

පුරිමපුච්ඡාද්වයගමව වෙති. තකදවාති යං ‘‘අවිජ්ජාතණ්හානං කිඤ්චි 

එකගෙසමත්තම්පී’’ති වුත්තං, තගෙව. 

එත්ථ ච යායං ‘‘කිගලසක්ඛගයොව නිබ්බ්ාන’’න්ති නිබ්බ්ානස්ස 

අභාවතාගචොෙනා, තත්රායං ආගමගතො යුත්තිගතො චස්ස 

භාවාභාවවිභාවනා. තඤ්හි භගවතා – 

‘‘අත්ථි, භික්ඛගව, අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ඛත’’න්ති (උො. 73; 

ඉතිවු. 43). 

‘‘අත්ථි, භික්ඛගව, තොයතනං, යත්ථ ගනව පථවී න ආගපො න 

ගතගජො න වාගයො’’ති (උො. 71) – 

ච ආදිනා, තථා – 

‘‘ගම්භීගරො දුද්ෙගසො දුරනුගබ්ොගධො සන්ගතො පණීගතො අතක්කාවචගරො 

නිපුගණො පණ්ඩිතගවෙනීගයො’’ති (ම. නි. 2.337; සං. නි. 1.172; මහාව. 7-8) 

– 

‘‘අසඞ්ඛතඤ්ච ගවො, භික්ඛගව, ගෙගසස්සාමි අසඞ්ඛතගාමිනිඤ්ච පටිපෙං, 

අනතං, අනාසවං, සච්චං, පාරං, නිපුණං, සුදුද්ෙසං, අජජ්ජරං, ධුවං, 

අපගලොකිතං, අනිෙස්සනං, නිප්පපඤ්චං, සන්තං, අමතං, පණීතං, සිවං, 

ගඛමං, තණ්හාක්ඛයං, අච්ඡරියං, අබ්භුතං, අනීතිකං, අනීතිකධම්මං, 

නිබ්බ්ානං, අබ්යාබ්ජ්ඣං, විරාගං, සුද්ධිං, මුත්තිං, අනාලයං, දීපං, ගලණං, 

තාණං, සරණං, පරායණඤ්ච ගවො, භික්ඛගව, ගෙගසස්සාමි 

පරායණගාමිනිඤ්ච පටිපෙ’’න්ති (සං. නි. 4.377) – 

එවමාදීහි ච සුත්තපගෙහි ‘‘අප්පච්චයා ධම්මා, අසඞ්ඛතා ධම්මා (ධ. ස. 

දුකමාතිකා 7), සබ්බ්ඤ්ච රූපං අසඞ්ඛතා ච ධාතූ’’තිආදීහි (ධ. ස. 1192, 

1198, 1200) අභිධම්මපගෙගසහි ච පරමත්ථභාගවගනව ගෙසිතං. න හි 
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සභාවවිරහිතස්ස අභාවමත්තස්ස ගම්භීරාසඞ්ඛතාදිභාගවො 

අබ්යාකතධම්මාදිභාගවො ච යුත්ගතො, වුත්ගතො ච ගසො. තස්මා න අභාවමත්තං 

නිබ්බ්ානං. 

අපි චායං අභාවවාදී එවං පුච්ඡිතබ්ගබ්ො – යදි කිගලසාභාගවො නිබ්බ්ානං, 

ස්වායමභාගවො එගකො වා සියා අගනගකො වා? යදි එගකො, එගකගනව 

මග්ගගන කගතො සච්ඡිකගතො ච ගහොතීති උපරිමානං මග්ගානං නිරත්ථකතා 

ආපජ්ජති. න හි එකං අගනගකහි කම්මප්පවත්ගතහි සාගධතබ්බ්ං දිට්ඨං. අථ 

සියා එගකොව ගසො කිගලසාභාගවො, න පන මග්ගගහි කාතබ්ගබ්ො, අථ ගඛො 

සච්ඡිකාතබ්ගබ්ොති. එවං සති සුට්ඨුතරං මග්ගස්ස නිරත්ථකතා ආපජ්ජති 

කිගලසානං අප්පහානගතො. අකගරොන්ගතො ච මග්ගගො කිගලසාභාවං තස්ස 

සච්ඡිකිරියාය කමත්ථං සාගධය්ය, අථ මග්ගානං 

සංගයොජනත්තයප්පහානාදිපටිනියතකිච්චතාය පහායකවිභාගගන 

කිගලසාභාවගභගෙො, එවං සති විනා සභාවගභෙං බ්හුභාගවො නත්ථීති 

බ්හුභාවතාපගෙගසනස්ස සසභාවතා ආපන්නා. අථාපි සියා ‘‘ගයසං අභාගවො, 

ගතසං බ්හුභාගවන බ්හුභාගවොපචාගරො’’ති, එවං සති ගයසං අභාගවො, ගතසං 

සභාවතාය සසභාගවොපචාගරොපි සියා. තථා ගතසං කිගලසසඞ්ඛතාදිතාය 

කිගලසසඞ්ඛතාදිභාවා ච සියුං, න ගචතං යුත්තන්ති න ගතසං 

බ්හුභාගවොපචාගරො යුත්ගතො. එකභාගවොපි චස්ස අසභාවතාය එව වත්තුං න 

සක්කාති ගච? න, අභාවසාමඤ්ඤගතො, අභාවසාමඤ්ගඤන 

අගභෙසමඤ්ඤාය එකත්තනිද්ගෙගසො. සති ච එකත්ගත පුබ්ගබ් 

වුත්තගෙොසානතිවත්ති. 

බ්හුභාගව ච සසභාවතා සිද්ධා. යදිපි සියා යථා බ්හුභාගවො සසභාවතං, 

එවං සාමඤ්ගඤන සසභාවතා බ්හුභාවං න බ්යභිචගරය්යාති 

සසභාවපක්ගඛපි නිබ්බ්ානස්ස බ්හුභාගවො ආපජ්ජතීති? තං න, කස්මා? තථා 

සාමඤ්ඤාගභෙගතො. න හි එවං වත්තුං ලබ්භා යථා ඛරභාගවො සසභාවතං න 

බ්යභිචරති, එවං සසභාවතාපි ඛරභාවං න බ්යභිචගරය්යාති. එවඤ්හි සති 

තෙඤ්ඤසබ්බ්ධම්මාභාවප්පසඞ්ගගො සියා, තස්මා බ්හුභාගවො 

සසභාවතාගපක්ගඛො, න සසභාවතා බ්හුභාවාගපක්ඛාති න සසභාවස්ස 

නිබ්බ්ානස්ස බ්හුභාවාපත්ති. ‘‘එකඤ්හි සච්චං න දුතීයමත්ථි (සු. නි. 890; 

මහානි. 119), එකා නිට්ඨා න පුථුනිට්ඨා’’තිආදිවචනගතො. 

අපි ගචත්ථ කිගලසාභාගවො නාම රාගාදීනං සමුච්ගඡගෙො 

අච්චන්තප්පහානං අනුප්පාෙනිගරොගධො. තස්ස ච එකත්ගත එගකගනව 

මග්ගගන සාගධතබ්බ්තා කිච්චවිගසසාභාවගතොති ෙස්සනාදිමග්ගවිභාගගො න 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 2. ආයතනවිභඞ්කගො 
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සියා. ඉච්ඡිගතො ච ගසො ඔධිගසොව කිගලසානං පහාතබ්බ්ත්තා. ගසො ච 

මග්ගවිභාගගො සද්ධාදීනං ඉන්ද්රියානං 

නාතිතික්ඛතික්ඛතික්ඛතරතික්ඛතමභාගවන එකස්මිම්පි 

සමුච්ගඡෙප්පහානගයොග්යභාගව සච්ඡිකිරියාවිගසගසන ගහොතීති නිබ්බ්ානස්ස 

සසභාවතායගයව යුත්ගතො. අභාගවො පන කිගලසානං මග්ගගන කාතබ්ගබ්ො 

සියා ‘‘මා මග්ගස්ස නිරත්ථකතා අගහොසී’’ති, න සච්ඡිකාතබ්ගබ්ො. ගකො හි 

තස්ස සභාගවො, ගයො ගතන සච්ඡිකරිගයය්ය. ගසො ච කිගලසාභාගවො 

එගකගනව මග්ගගන සාගධතබ්ගබ්ො සියා, න චතූහි ‘‘මා 

චතුභාවනිබ්බ්ානතාපත්ති, නිබ්බ්ානවිගසසාපත්ති ච අගහොසී’’ති. තගතො 

ෙස්සනාදිමග්ගවිභාගගො න සියාති සබ්බ්ං ආවත්තති. 

යදි ච අභාගවො භාවස්ස සියාති තස්ස භාවධම්මතා ඉච්ඡිතා, එවං සති 

යථා සඞ්ඛතධම්මස්ස තස්ස ජරාමරණාදීනං විය සඞ්ඛතධම්මතාපි ආපන්නා, 

එවං බ්හූනං කිගලසානං ධම්මස්ස තස්ස බ්හුභාවාදිප්පසඞ්ගගොපි 

දුන්නිවාගරොති අතංසභාවස්ස අසඞ්ඛතස්ගසකස්ස සසභාවස්ස 

නිබ්බ්ානභාගවො ගවදිතබ්ගබ්ො. 

යදි එවං කස්මා ‘‘රාගක්ඛගයො ගෙොසක්ඛගයො ගමොහක්ඛගයො’’ති (සං. නි. 

4.315, 330) වුත්තන්ති? ඛගයන අධිගන්තබ්බ්ත්තා. ඛගයො හි අරියමග්ගගො. 

යථාහ ‘‘ඛගය ඤාණං, අනුප්පාගෙ ඤාණ’’න්ති (ධ. ස. දුකමාතිකා 142). 

ගතන රාගාදික්ඛයපරියාගයන අරියමග්ගගන අධිගන්තබ්බ්ගතො ‘‘පරමත්ථං 

ගම්භීරං නිපුණං දුද්ෙසං දුරනුගබ්ොධං නිබ්බ්ානං රාගාදික්ඛගයො’’ති වුත්තං. 

රාගාදිප්පහානමුගඛන වා තථා පත්තබ්බ්ගතො, යථා අඤ්ඤත්ථාපි වුත්තං 

‘‘මෙනිම්මද්ෙගනො පිපාසවිනගයො’’තිආදි (අ. නි. 4.34; ඉතිවු. 90). 

අපිච යථා පරිඤ්ගඤය්යතාය සඋත්තරානං කාමානං රූපානඤ්ච 

පටිපක්ඛභූතං තබ්බිධුරසභාවං නිස්සරණං පඤ්ඤායති, එවං සසභාවානං 

සබ්ගබ්සම්පි සඞ්ඛතධම්මානං පටිපක්ඛභූගතන තබ්බිධුරසභාගවන 

නිස්සරගණන භවිතබ්බ්ං. යඤ්ච තන්නිස්සරණං, සා අසඞ්ඛතා ධාතු. කිඤ්ච 

භිය්ගයො – සඞ්ඛතධම්මාරම්මණං විපස්සනාඤාණං අපි අනුගලොමඤාණං 

කිගලගස තෙඞ්ගවගසන පජහති, න සමුච්ගඡෙවගසන පජහිතුං සක්ගකොති. 

තථා සම්මුතිසච්චාරම්මණං පඨමජ්ඣානාදීසු ඤාණං වික්ඛම්භනවගසගනව 

කිගලගස පජහති, න සමුච්ගඡෙවගසන. ඉති සඞ්ඛතධම්මාරම්මණස්ස, 

සම්මුතිසච්චාරම්මණස්ස ච ඤාණස්ස කිගලසානං සමුච්ගඡෙප්පහාගන 

අසමත්ථභාවගතො ගතසං සමුච්ගඡෙප්පහානකරස්ස අරියමග්ගඤාණස්ස 

තදුභයවිපරීතසභාගවන ආරම්මගණන භවිතබ්බ්ං, සා අසඞ්ඛතා ධාතු. තථා 

‘‘අත්ථි, භික්ඛගව, අජාතං අභූතං අකතං අසඞ්ඛත’’න්ති (උො. 73; ඉතිවු. 
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43) ඉෙං නිබ්බ්ානස්ස පරමත්ථගතො අත්ථිභාවගජොතකං වචනං අවිපරීතත්ථං 

භගවතා භාසිතත්තා. යඤ්හි භගවතා භාසිතං, තං අවිපරීතත්ථං යථා තං 

‘‘සබ්ගබ් සඞ්ඛාරා අනිච්චා, සබ්ගබ් සඞ්ඛාරා දුක්ඛා, සබ්ගබ් ධම්මා 

අනත්තා’’ති (ධ. ප. 277-279; ගථරගා. 676-678; ගනත්ති. 5), තථා 

නිබ්බ්ාන-සද්ගෙො කත්ථචි විසගය යථාභූතපරමත්ථවිසගයො 

උපචාරවුත්තිසබ්භාවගතො ගසය්යථාපි සීහ-සද්ගෙො. අථ වා අත්ගථව 

පරමත්ථගතො අසඞ්ඛතා ධාතු ඉතරතබ්බිපරීතවිමුත්තිසභාවත්තා ගසය්යථාපි 

‘‘පථවීධාතු ගවෙනා චා’’ති එවමාදීහි නගයහි යුත්තිගතොපි අසඞ්ඛතාය 

ධාතුයා පරමත්ථගතො අත්ථිභාගවො ගවදිතබ්ගබ්ො. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 

168. කිඤ්චීති කිඤ්චි ආරම්මණං. ආලම්බනකතොති 

ආරම්මණකරණගතො. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ආයතනවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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3. ධාතුවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා 

172. අභිධම්කම ච ආගතාති ඉමස්මිං ධාතුවිභඞ්ගග 

අභිධම්මභාජනීයපඤ්හපුච්ඡගකසු, නික්ගඛපකණ්ඩධම්මහෙයවිභඞ්ගාදීසු ච 

ගෙසනාරුළ්හා. යථා පන සුත්තන්ගත අභිධම්ගම ච ආගතා ඛන්ධාෙගයො 

සුත්තන්ගත ගෙසිතනියාගමන ඛන්ධවිභඞ්ගාදීසු සුත්තන්තභාජනීයවගසන 

විභත්තා, එවමිධාපි චක්ඛුධාතාෙගයො සුත්තන්තභාජනීයවගසන විභජිතබ්බ්ා 

සියුං. තත්ථ ඛන්ධාදීනං සබ්බ්සඞ්ගාහගකො අභිධම් මගෙසනාවිසිට්ගඨො 

සුත්තන්ගත ආගගතො අඤ්ගඤො ගෙගසතබ්බ්ාකාගරො නත්ථීති ගත 

රූපක්ඛන්ධාදිවගසගනව සුත්තන්තභාජනීගය ගෙසිතා, ධාතූනං පන ගසො 

අත්ථීති ගත තිණ්ණං ධාතුඡක්කානං වගසන ඉධ ගෙසිතාති ෙස්ගසන්ගතො ආහ 

‘‘සුත්තන්කතස්කවව…කප.… විභත්තන්ති කවදිතබ්බ’’න්ති. ගතනාහ 

අට්ඨකථායං ‘‘සබ්බ්ා ධාතුගයො ඡහි ඡහි ධාතූහි සඞ්ඛිපිත්වා’’ති. 

කථං පන ඡසු ඡසු ධාතූසු අට්ඨාරසන්නං ධාතූනං සමවගරොගධොති? 

සභාවනිස්සයද්වාරාරම්මණසම්පගයොගසාමඤ්ඤගතො. තත්ථ පඨමඡක්ගක තාව 

පථවීගතගජොවාගයොධාතුගයො සභාවගතො ගඵොට්ඨබ්බ්ධාතු. 

ආගපොධාතුආකාසධාතුගයො ධම්මධාතුඑකගෙගසො. විඤ්ඤාණධාතු 

සත්තවිඤ්ඤාණධාතුගයො. චතුධාතුග්ගහගණන ගචත්ථ තොයත්තවුත්තිකා 

නිස්සයාපගෙගසන, විඤ්ඤාණධාතුයා ද්වාරාරම්මණභාගවන වා අවසිට්ඨා 

රූපධාතුගයො සමවරුද්ධා, විඤ්ඤාණධාතුග්ගහගණන තංසම්පගයොගගතො 

ධම්මධාතුඑකගෙගසොති එවං සබ්බ්ධාතුසමවගරොගධො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. දුතිගය ඡපි 

ධාතුගයො සභාවගතො, ධම්මායතගනකගෙගසො, තංසම්පගයොගගතො 

සත්තවිඤ්ඤාණධාතුගයො, යථාරහං ගතසං නිස්සයද්වාරාරම්මණභාවගතො 

අවසිට්ඨධාතුගයො සමවරුද්ධා. තතියඡක්ගකපි එගසව නගයො. එවගමත්ථ ඡසු 

ඡසු ධාතූසු අට්ඨාරසන්නං ධාතූනං සමවගරොගධො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. ගතන වුත්තං 

‘‘සබ්බ්ා ධාතුගයො ඡහි ඡහි ධාතූහි සඞ්ඛිපිත්වා’’ති. 

සුඤ්කඤොති අත්තසුඤ්ගඤො, ගතන සසභාවතාය ච ඉධ ධාතුගවොහාගරොති 

ආහ ‘‘සුඤ්කඤ සභාවමත්කත නිරුළ්කහො ධාතුසද්කදො’’ති. තංතංභූතවිවිත්තතා 

රූපපරියන්ගතොව ආකාගසොති ගයහි විවිත්ගතො, ගයසඤ්ච පරිච්ගඡගෙො, ගතහි 

අසම්ඵුට්ඨතා ගතසං බ්යාපකභාගව සති න ගහොතීති ආහ ‘‘චතූහි මහාභූකතහි 

අබ්යාපිතභාකවො’’ති. පරිච්ඡින්නවුත්තීනි හි භූතානීති. 
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173. අවයවවිනිමුත්ගතො සමුොගයො නාම ගකොචි නත්ථීති පුරිමත්ථං 

අසම්භාගවන්ගතො ‘‘ද්කව එව වා’’තිආදිනා සමුොගයන විනා දුතියත්ථමාහ. 

පච්චත්තං අත්තනි  ාතතන්ති පාටිපුග්ගලිකතං. 

පාටිකයක්කෙො කෙොට්ඨාකසොති වා ගලොමාදිඉතරගකොට්ඨාගසහි 

අසම්මිස්ගසො විසුං එගකො පථවීගකොට්ඨාගසොති අත්ගථො. 

පකයොගන්ති භාවනාපගයොගං. වීරියන්ති භාවනානිප්ඵාෙකං උස්සාහං. 

ආයූහනන්ති තාදිසං ගචතනං. 

ධාතුපටික්කූලවණ්ෙමනසිොරානන්ති 

ධාතුමනසිකාරපටික්කූලමනසිකාරවණ්ණමනසිකාරානං. අබ්යාපාරතායාති 

‘‘අහගමතං නිප්ඵාගෙමි, මම එසා නිප්ඵාෙනා’’ති ගචතනාරහිතතාය. 

ෙකරොන්තීති ආගභොගපච්චගවක්ඛණානි උප්පාගෙන්ති. 

ලක්ඛෙවකසනාති සභාවවගසන. ගසො පන යස්මා පථවීධාතුයා 

කක්ඛළඛරතා ගහොතීති ආහ ‘‘ෙක්ඛළං ඛරිගතන්තිආදිවචනං සන්ධාය 

වුත්ත’’න්ති. 

කවෙන්තෙං නාම සබ්බ්ගලොහච්ගඡෙනසමත්ථං ගලොහං. තථා හි තං 

විකන්තති ඡින්ෙතීති විකන්තං, විකන්තගමව ගවකන්තකන්ති වුච්චති. 

කලොහසදිසන්ති ගලොහාකාරං ගලොහමලං විය ඝනසහිතං හුත්වා තිට්ඨති. 

තාගපත්වා තාළිතං පන ඡින්නං ඡින්නං හුත්වා විසරති, මුදු මට්ඨං කම්මනියං 

වා න ගහොති, ගතන ‘‘කලොහවි ාතී’’ති වුච්චතීති. තිපුතම්බාදීහීති තිපුතම්ගබ් 

මිස්ගසත්වා කතං ෙංසකලොහං, සීසතම්ගබ් මිස්ගසත්වා කතං වට්ටකලොහං, 

ජසෙතම්ගබ් මිස්ගසත්වා කතං ආරකූටං. යං පන ගකවලං ජසෙධාතුවිනිග්ගතං, 

යං ‘‘පිත්තල’’න්තිපි වෙන්ති, තං ඉධ නාධිප්ගපතං, යථාවුත්තමිස්සකගමව පන 

ගගහත්වා ‘‘කිත්තිම’’න්ති වුත්තං. 

නිදස්සනමත්තන්ති මුත්තානං ජාතිගතො අගනකගභෙත්තා වුත්තං. තථා හි 

හත්ථිකුම්භං වරාහොඨං භුජඞ්ගසීසං වලාහකූටං ගවණුපබ්බ්ං මච්ඡසිගරො 

සඞ්ගඛො සිප්පීති අට්ඨ මුත්තාගයොනිගයො. තත්ථ හත්ථිකුම්භ ා පීතවණ්ණා 

පභාහීනා. වරාහදාඨ ා වරාහොඨවණ්ණාව. භු ඞ්ගසීස ා නීලාදිවණ්ණා 

සුවිසුද්ධා, වට්ටලා ච. වලාහෙ ා භාසුරා දුබ්බිභාගරූපා රත්තිභාගග අන්ධකාරං 

විධමන්තා තිට්ඨන්ති, ගෙවූපගභොගා එව ගහොන්ති. කවණුපබ්බ ා 
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කාරඵලසමානවණ්ණා, න භාසුරා, ගත ච ගවළගවො අමනුස්සගගොචගර එව 

පගෙගස ජායන්ති. මච්ඡසීස ා පාඨීනපිට්ඨිසමානවණ්ණා, වට්ටලා, ලඝගවො ච 

ගහොන්ති පභාවිහීනා, ගත ච මච්ඡා සමුද්ෙමජ්ගඣගයව ජායන්ති. සඞ්ඛ ා 

සඞ්ගඛොරච්ඡවිවණ්ණා, ගකොලප්පමාණාපි ගහොන්ති පභාවිහීනාව. සිප්පි ා පන 

පභාවිගසසයුත්තාව ගහොන්ති නානාසණ්ඨානා. එවං ජාතිගතො අට්ඨවිධාසු 

මුත්තාසු යා මච්ඡසඞ්ඛසිප්පිජා, තා සාමුද්දිකා. භුජඞ්ගජාපි කාචි සාමුද්දිකාති 

වෙන්ති, ඉතරා අසාමුද්දිකා. ගතන වුත්තං ‘‘සාමුද්දිෙමුත්තාති 

නිදස්සනමත්තකමතං, සබ්බාපි පන මුත්තා මුත්තා එවා’’ති. බ්හුලගතො වා 

අට්ඨකථායං එතං වුත්තං ‘‘මුත්තාති සාමුද්දිකමුත්තා’’ති. බ්හුලඤ්හි ගලොගක 

සාමුද්දිකාව මුත්තා දිස්සන්ති. තත්ථාපි සිප්පිජාව, ඉතරා කොචි කාචීති. 

174. ඉධ නත්ථි නියගමො ගකවලං ද්රවභාවස්ගසව අධිප්ගපතත්තා. 

175. නිසිතභාකවනාති සන්තාපනාදිවසප්පවත්ගතන තිඛිණභාගවන. 

උස්මාකාරඤ්හි නිසානං ඉධ නිසිතභාගවො. පාෙතිකෙොති සාභාවිගකො 

කායුස්මාති අධිප්ගපගතො. සදාති සබ්බ්කාලං යාව ජීවිතින්ද්රියං පවත්තති. 

කපතග්ග නිජ්ඣාමතණ්හිකගපතග්ගි. ඉධාති බ්ාහිරගතගජොධාතුකථායං. 

176. වායනං බීජනං, තං පන ථාමසා පවත්තීති ආහ 

‘‘සකවගගමනවකසනා’’ති. සමුදීරෙං අල්ලපරිගසොසනං, භූතසඞ්ඝාතස්ස 

ගෙසන්තරුප්පත්තිගහතුභාගවො වා. 

177. භිත්තිච්ඡිද්ොදිවගසන ලබ්භමානං අජටාකාසං නිස්සාගයව 

පරිච්ගඡොකාසස්ස පරිකම්මකරණන්ති ආහ ‘‘අ ටාොසස්ස ච ෙථිතත’’න්ති. 

179. සුඛදුක්ඛකඵොට්ඨබ්බසමුට්ඨාපනපච්චයභාකවනාති 

ඉට්ඨානිට්ඨගඵොට්ඨබ්බ්ානං නිබ්බ්ත්තකභූගතන පච්චයභාගවන. කස්ස පන ගසො 

පච්චයභාගවොති ආහ ‘‘සරීරට්ඨෙඋතුස්සා’’ති. පච්චයභාකවනාති ච ගහතුම්හි 

කරණවචනං. ගතන හි කාරණභූගතන සුඛදුක්ඛගඵොට්ඨබ්බ්ානං 

යථාවුත්තසමත්ථතා ගහොතීති. ‘‘තකථවා’’ති ඉමිනා ‘‘යථාබ්ලං 

සරීගරකගෙසසකලසරීර’’න්ති ඉෙං අනුකඩ්ඪති. එවන්ති අත්තගනො 

ඵලූපචාරසිද්ගධන ඵරණප්පකාගරන. එකතසන්ති සුඛාදීනං. ‘‘ඔළාරිෙප්පවත්ති 

එව වා ඵරෙ’’න්ති ඉමිනා නිරුපචාරං එගතසං ඵරණට්ඨං ෙස්ගසති. 
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උභයවකතොති සුඛදුක්ඛවගතො, ගසොමනස්සගෙොමනස්සවගතො ච, 

ඵරණාඵරණට්ඨානවගතො වා. 

181. එත්ථ වුත්තං සඞ්ෙප්පන්ති එතස්මිං ‘‘සඞ්කප්ගපො කාගමො’’තිආදිගක 

(මහානි. 1; චූළනි. අජිතමාණවපුච්ඡානිද්ගෙස 8) නිද්ගෙසපගෙගස වුත්තං 

සඞ්කප්පං. තත්ථ හි කිගලසකාගමොව ‘‘සඞ්කප්පරාගගො පුරිසස්ස 

කාගමො’’තිආදීසු (අ. නි. 6.63; කථා. 513) විය. වත්ථුකාමස්ස තථා තථා 

සඞ්කප්පනගතො පරිකප්පනගතො ‘‘සඞ්කප්ගපො’’ති වුත්ගතො, න විතක්ගකොති 

අයගමත්ථ අත්ගථො වුත්ගතො. ටීකායං පන විතක්කවගසන අත්ථං ෙස්ගසතුං 

‘‘කසොපි හී’’තිආදි වුත්තං. තත්රාපි පුරිගමො එවත්ගථො අධිප්ගපගතොති ගච, 

සම්පිණ්ඩනත්ගථො පි-සද්ගෙො නිරත්ථගකො සියා, 

‘‘කිගලසසන්ථවසම්භවගතො’’ති ච න වත්තබ්බ්ං සියා, පරගතො ච 

‘‘බ්යාපාෙවචගනන බ්යාපාෙවිතක්කං ෙස්ගසතී’’ති වක්ඛති. කිකලසොකමො 

විභත්කතො කිගලසසම්පයුත්තත්තාති අධිප්පාගයො. ොමපටිබද්ධාති එත්ථ ොම-

සද්ගෙන වත්ථුකාමාපි සඞ්ගහිතාති ෙට්ඨබ්බ්ා. 

182. උභයත්ථ උප්පන්කනොති සත්ගතසු, සඞ්ඛාගරසූති උභයත්ථ 

උප්පන්ගනො, සත්තාකාගරො, සඞ්ඛාරාකාගරොති වා ආරම්මණස්ස 

උභයාකාරග්ගහණවගසන උප්පන්ගනො. කම්මපථවිගසගසො, 

කම්මපථවිනාසගකො ච කම්මපථගභගෙොති ෙස්ගසතුං 

‘‘අභිජ්ඣාසංකයොකගනා’’තිආදි වුත්තං. තථා විහිංසාය විහිංසාවිතක්කං 

ෙස්ගසතීති ගයොජනා. විහිංසායාති ච විහිංසාවචගනනාති අත්ගථො. යථාසම්භවං 

පාොතිපාතාදිවකසනාති ආදි-සද්ගෙන 

අදින්නාොනමුසාවාෙගපසුඤ්ඤඵරුසවාචාසම්ඵප්පලාගප සඞ්ගණ්හාති. 

සබ්බ…කප.… සඞ්ගාහකෙහි කාමගනක්ඛම්මධාතූහි. ද්කව ද්කවති 

බ්යාපාෙවිහිංසාධාතුගයො, අබ්යාපාෙඅවිහිංසාධාතුගයො ච. ‘‘එත්ථාති 

පනා’’තිආදිනා සංකිගලසගවොොනානං සඞ්කරභාවස්ස අනිට්ඨාපජ්ජනස්ස ච 

ෙස්සගනන පුරිමංගයව අත්ථං බ්යතිගරකමුගඛන සම්පාගෙති. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

183. ආගවණිකත්ගථො අතිසයත්ගථො ච විගසසසද්ගෙො ගහොතීති තදුභයං 

ෙස්ගසතුං ‘‘පුග්ගලන්තරාසාධාරෙං, නීලාදිසබ්බරූපසාධාරෙඤ්චා’’ති වුත්තං. 
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අසාධාරණකාරගණනාපි හි නිද්ගෙගසො ගහොති යථා ‘‘ගභරිසද්ගෙො, 

යවඞ්කුගරො’’ති. අතිසයකාරගණනපි යථා ‘‘අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං 

කම්මසමාොනානං ඨානගසො ගහතුගසො විපාකං යථාභූතං පජානාතී’’ති (කථා. 

355; පටි. ම. 2.44). ධාතුඅත්කථො එවාති ‘‘ධාතු’’ඉති ඉමස්ස ධාතුසද්ෙස්ගසව 

අත්ගථො. ධාතුවචනීගයො හි අත්ගථො උපසග්ගගන ගජොතීයති. 

පුරිකමන අසදිකසො විධානධාරණත්ථානං පාකගටො ගභගෙොති. 

විසභාගලක්ඛො විසදිසසභාවා අවයවා භාගා, ගතසු. 

යථාසම්භවන්ති කිරියාමගනොධාතු උපනිස්සයගකොටියා, විපාකමගනොධාතු 

විපාකමගනොවිඤ්ඤාණස්ස අනන්තරාදිනාපි, ඉතරස්ස සබ්බ්ාපි 

උපනිස්සයගකොටියාව. ධම්මධාතු පන ගවෙනාදිකා සහජාතා සහජාතාදිනා, 

අසහජාතා අනන්තරාදිනා, උපනිස්සගයන ආරම්මණාදිනා ච 

මගනොවිඤ්ඤාණස්ස පච්චගයොති එවං මගනොධාතුධම්මධාතූනං 

මගනොවිඤ්ඤාණස්ස ගහතුභාගවො යථාසම්භවං ගයොගජතබ්ගබ්ො. 

ද්වාරභූතමගනොපි සුත්ගත ‘‘මගනොධාතූ’’ති වුච්චතීති ආහ 

‘‘ද්වාරභූතමකනොවකසන වා’’ති. තස්සා මගනොධාතුයා මගනොවිඤ්ඤාණස්ස 

ගහතුභාගවො යථාසම්භවං ගයොගජතබ්ගබ්ොති සම්බ්න්ගධො. 

පුරිමනකයනාති විගසසනං දුතියනයස්ස හීනත්තිකවගසගනව විභත්තත්තා. 

නානාධාතූනඤ්ච චක්ඛුධාතුආදීනන්ති සම්බ්න්ගධො. 

න හි ද්කව මකනොවිඤ්ඤාෙධාතුකයො සන්ති අට්ඨාරසධාතුවිභාගෙස්සගනති 

අධිප්පාගයො. ඛන්ධායතනධාතින්ද්රියානංගයව වගසන 

සඞ්ගඛපාදිවිභාගෙස්සනං ගතසං බ්හුලං පරිඤ්ගඤය්යධම්මසඞ්ගණ්හනගතො. 

සච්චගෙසනා පන අතිසංඛිත්තභාවගතොගයගවත්ථ බ්හිකතා. 

නිජ්ජීවස්සාතිආදි විගසසගතො සත්තසුඤ්ඤතාදීපනත්ථා ධාතුගෙසනාති 

කත්වා වුත්තං. පුරිමනගයො අඤ්ගඤසම්පි කමවුත්තීනං ධාතූනං සම්භවතීති 

අධිප්පාගයන වුත්ගතොති ‘‘මකනොධාතුකයව වා’’තිආදිනා දුතියනගයො වුත්ගතො. 

තත්ථ අවිජ් මාකනපි පුකරචරානුචරභාකවති පුගරචරානුචරාභිසන්ධියා 

අභාගවපි ගකවලං අනන්තරපුබ්බ්කාලඅනන්තරාපරකාලතාය මගනොධාතු 

පුගරචරානුචරා විය ෙට්ඨබ්බ්ාති වුත්තා. 
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‘‘අඤ්ඤං අග්ගකහත්වා පවත්තිතුං අසමත්ථතායා’’ති එගතන 

විඤ්ඤාණස්ස එකන්තසාරම්මණතාෙස්සගනන ‘‘ආරම්මගණන විනා සයගමව 

නීලාදිආභාසං චිත්තං පවත්තතී’’ති එවං පවත්තිතං විඤ්ඤාණවාෙං 

පටිගසගධති. 

184. එෙනානාසන්තානගතානන්ති එකසන්තානගතානං 

අභින්නසන්තානගතානං ද්වාරානං, නානාසන්තානගතානං 

භින්නසන්තානගතානං ආරම්මණානන්ති ගයොජනා. එෙනානා ාතිෙත්තාති 

චක්ඛාදිඑගකකජාතිකත්තා ද්වාරානං, නීලාදිඅගනකජාතිකත්තා ආරම්මණානං. 

චක්ඛාදි එකම්පි විඤ්ඤාණස්ස පච්චගයො ගහොති, රූපාදි පන 

අගනකගමව සංහතන්ති ඉමස්ස වා අත්ථවිගසසස්ස ෙස්සනත්ථං 

චක්ඛුරූපාදීසු වචනගභගෙො කගතො. කිං පන කාරණං චක්ඛාදි එකම්පි 

විඤ්ඤාණස්ස පච්චගයො ගහොති, රූපාදි පන අගනකගමවාති? 

පච්චයභාවවිගසසගතො. චක්ඛු හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස 

නිස්සයපුගරජාතඉන්ද්රියවිප්පයුත්තපච්චගයහි පච්චගයො ගහොන්තං 

අත්ථිභාගවගනව ගහොති තස්මිං සති තස්ස භාවගතො, අසති අභාවගතො, 

යගතො තං අත්ථිඅවිගතපච්චගයහිස්ස පච්චගයො ගහොතීති වුච්චතීති. 

තංනිස්සයතා චස්ස න එකගෙගසන අල්ලීයනවගසන ඉච්ඡිතබ්බ්ා 

අරූපභාවගතො, අථ ගඛො ගරුරාජාදීසු සිස්සරාජපුරිසාදීනං විය 

තප්පටිබ්ද්ධවුත්තිතාය. ඉතගර ච පච්චයා ගතන ගතන විගසගසන 

ගවදිතබ්බ්ා. ස්වායං පච්චයභාගවො න එකස්මිං න සම්භවතීති එකම්පි 

චක්ඛු චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස පච්චගයො ගහොතීති ෙස්ගසතුං පාළියං 

‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්චා’’ති එකවචනනිද්ගෙගසො කගතො. 

රූපං පන යදිපි චක්ඛු විය පුගරජාතඅත්ථිඅවිගතපච්චගයහි පච්චගයො 

ගහොති පුගරතරං උප්පන්නං හුත්වා විජ්ජමානක්ඛගණගයව 

උපකාරකත්තා, තථාපි අගනකගමව සංහතං හුත්වා පච්චගයො ගහොති 

ආරම්මණභාවගතො. යඤ්හි පච්චයධම්මං සභාවභූතං, 

පරිකප්පිතාකාරමත්තං වා විඤ්ඤාණං විභාගවන්තං පවත්තති, 

තෙඤ්ගඤසඤ්ච සතිපි පච්චයභාගව ගසො තස්ස සාරම්මණසභාවගතො යං 

කිඤ්චි අනාලම්බිත්වා පවත්තිතුං අසමත්ථස්ස ඔලුබ්භ 

පවත්තිකාරණතාය ආලම්බ්නීයගතො ආරම්මණං නාම. තස්ස යස්මා යථා 

යථා සභාවූපලද්ධි විඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණපච්චයලාගභො, තස්මා 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං රූපං ආරබ්භ පවත්තමානං තස්ස සභාවං 
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විභාගවන්තගමව පවත්තති. සා චස්ස ඉන්ද්රියාධීනවුත්තිකස්ස 

ආරම්මණසභාවූපලද්ධි න එකද්විකලාපගතවණ්ණවගසගනව ගහොති, 

නාපි කතිපයකලාපවණ්ණවගසන, අථ ගඛො ආගභොගානුරූපං 

ආපාථගතවණ්ණවගසනාති අගනකගමව රූපං සංහච්චකාරිතාය 

විඤ්ඤාණස්ස පච්චගයො ගහොතීති ෙස්ගසන්ගතො භගවා ‘‘රූගප චා’’ති 

බ්හුවචගනන නිද්දිසි. 

යං පන ‘‘රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයා, 

තංසම්පයුත්තකානඤ්ච ධම්මානං ආරම්මණපච්චගයන පච්චගයො’’ති 

(පට්ඨා. 1.1.1) වුත්තං, තං කථන්ති? තම්පි යාදිසං රූපායතනං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස ආරම්මණපච්චගයො, තාදිසගමව සන්ධාය වුත්තං. 

කීදිසං පන තන්ති? සමුදිතන්ති පාකගටොයමත්ගථො. එවඤ්ච කත්වා 

යගෙගක වෙන්ති ‘‘ආයතනසල්ලක්ඛණවගසන චක්ඛුවිඤ්ඤාණාෙගයො 

සල්ලක්ඛණාරම්මණා, න ෙබ්යසල්ලක්ඛණවගසනා’’ති, තං යුත්තගමව 

ගහොති. න ගචත්ථ සමුොයාරම්මණතා ආසඞ්කිතබ්බ්ා 

සමුොයාගභොගස්ගසව අභාවගතො, සමුදිතා පන වණ්ණධම්මා 

ආරම්මණපච්චයා ගහොන්ති. කථං පන පච්ගචකං අසමත්ථා සමුදිතා 

ආරම්මණා ගහොන්ති, න හි පච්ගචකං ෙට්ඨුං අසක්ගකොන්තා අන්ධා 

සමුදිතා පස්සන්තීති? නයිෙගමකන්තිකං විසුං අසමත්ථානං 

සිවිකාවහනාදීසු සමත්ථතාය ෙස්සනගතො. ගකසාදීනඤ්ච යස්මිං ඨාගන 

ඨිතානං පච්ගචකං වණ්ණං ගගහතුං න සක්කා, තස්මිංගයව ඨාගන 

සමුදිතානං තං ගගහතුං සක්කාති භිය්ගයොපි ගතසං සංහච්චකාරිතා 

පරිබ්යත්තා. එගතන කිං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස පරමාණුරූපං ආරම්මණං, 

උොහු තංසමුොගයොතිආදිකා ගචොෙනා පටික්ඛිත්තා ගවදිතබ්බ්ා. 

‘‘ගසොතඤ්ච පටිච්ච සද්ගෙ චා’’තිආදීසුපි අයගමව නගයො. 

එවම්පි අත්කථො ලබ්භතීති ‘‘මගනොධාතුයාපී’’ති පි-සද්ගෙන න ගකවලං 

ජවනපරිගයොසානා මගනොවිඤ්ඤාණධාතුගයව සම්පිණ්ඩීයති, අථ ගඛො 

තොරම්මණභවඞ්ගසඞ්ඛාතාපි සම්පිණ් ඩීයතීති එවම්පි අත්ගථො ලබ්භති, 

සම්භවතීති අත්ගථො. එවං සතීති එවං අඤ්ඤමගනොධාතුප්පවත්තියා ඔරං 

පවත්තචිත්තානං මගනොවිඤ්ඤාණධාතුතාෙස්සගන සති. සතිපි මනගසො 

සම්භූතභාගව මගනොධාතුයා මගනොවිඤ්ඤාණධාතුභාවප්පසඞ්ගගො න 

ගහොතිගයව තංසභාවස්ගසව මගනොවිඤ්ඤාණධාතුභාගවන නිද්දිට් ඨත්තා. ඉොනි 

තගමවත්ථං ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාෙධාතුමකනොධාතූ’’තිආදිනා පාකටතරං කගරොති. 
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තබ්බිධුරසභාකවනාති පඤ්චවිඤ්ඤාණධාතූහි විසදිසසභාගවන. 

උප්පත්තිට්ඨාකනන චාති මගනොධාතුකිරියමගනොවිඤ්ඤාණධාතුආදීහි 

පරිච්ඡින්ගනන උප්පජ්ජනට්ඨාගනන ච. ඉොනි එකත්තග්ගහණං විනාපි 

යථාවුත්තස්ස අත්ථස්ස සම්භවං ෙස්ගසතුං ‘‘අනුපනීකතපී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ 

සාමඤ්ඤවකසනාති සදිසතාවගසන. තස්සාති භවඞ්ගානන්තරං 

උප්පන්නචිත්තස්ස. අමකනොවිඤ්ඤාෙධාතුභාවාසිද්ධිකතොති 

මගනොධාතුභාවාසිද්ධිගතො. න හි ‘‘මගනොවිඤ්ඤාණධාතුයාපි උප්පජ්ජිත්වා 

නිරුද්ධසමනන්තරං උප්පජ්ජති චිත්තං…ගප.… තජ්ජා 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතූ’’ති ඉෙං වචනං භවඞ්ගානන්තරං උප්පන්නචිත්තස්ස 

මගනොධාතුභාවං සාගධති. සිද්ගධ හි මගනොධාතුභාගව තං තස්ස නිවත්තකං 

සියාති අධිප්පාගයො. මගනොවිඤ්ඤාණධාතුයා පන උප්පන්නස්ස චිත්තස්ස 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුභාවදීපකං වචනං තාදිසාය මගනොධාතුයාපි 

මගනොවිඤ්ඤාණධාතුභාවගමව දීගපය්යාති කථං තස්සා නිවත්තකං සියාති ආහ 

‘‘න හි යං කචොදීයති, තකදව පරිහාරාය කහොතී’’ති. 

යදි එවං පඤ්චද්වාරාවජ්ජනස්ස මගනොවිඤ්ඤාණධාතුභාවාපත්ති එවාති 

ගචොෙනං මනසි කත්වා ආහ ‘‘මකනොධාතුයාපී’’තිආදි. පඤ්චවිඤ්ඤාගණහි 

මගනොධාතූහි ච විසිට්ගඨො සභාගවො පඤ්චවිඤ්ඤාෙ…කප.… සභාකවො, තස්ස 

වගසන. චුතිපටිසන්ධිභවඞ්ගානන්ති තොරම්මණම්පි භවඞ්ගන්ගතොගධං කත්වා 

වුත්තං.  වනාවසානානීති වා ජවනාරම්මණත්තා තොරම්මණම්පි ගහිතං 

ෙට්ඨබ්බ්ං. ගතගනවාහ ‘‘ඡද්වාරිෙචිත්කතහි වා’’තිආදි. 

විසුං ොතුං යුත්තන්ති ආවජ්ජනම්පි යදිපි රූපාදිවිසයං ගහොති, ජවනං විය 

ආරම්මණරසානුභවනං පන න ගහොතීති එදිගස ඨාගන විසුං කාතබ්බ්ගමව. 

මකනො චාති ච-සද්ගෙො ‘‘මනඤ්ච පටිච්චා’’තිආදීසු විය න සම්පිණ්ඩනත්ගථො, 

අථ ගඛො බ්යතිගරකත්ගථො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 
කහට්ඨා වුත්තනයත්තාති ධම්මධාතුමගනොවිඤ්ඤාණධාතූනං 

‘‘පඤ්චපණ්ණාස කාමාවචරධම්ගම ආරබ්භ රජ්ජන්තස්සා’’තිආදිනා (විභ. 

අට්ඨ. 150; 168) පරිත්තාරම්මණාදිභාගව ෙස්සියමාගන ‘‘චිත්තුප්පාෙරූපවගසන 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ් ග-අනුටීකා 3. ධාතුවිභඞ් ගගො 
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තං තං සමුොයං එගකකං ධම්මං කත්වා’’තිආදිනා (විභ. මූලටී. 150) තෙත්ථස්ස 

ඛන්ධවිභඞ්ගවණ්ණනාදීසු වුත්තනයත්තා. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ධාතුවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 4. සච්චවිභඞ්කගො 

පටුන 57 

4. සච්චවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා 

උද්කදසවණ්ෙනා 

189. සච්චවිනිමුත්තං නත්ථි පවත්තිනිවත්තිතදුභයගහතුසන්ෙස්සනවගසන 

පවත්තනගතො. සච්කචසු ෙමතීති සච්ගචසු විසයභූගතසු පවත්තති. 

ගෙගසතබ්බ්ත්ථවිසයා හි ගෙසනාති. එකතසු ෙමතීති එගතසු අරියසච්ගචසු 

පරිඤ්ඤාදිකිච්චසාධනවගසන පවත්තති. ‘‘සීලසමාධිපඤ්ඤාසඞ්ඛාත’’න්ති 

වුත්තං අත්ථසභාවං කමනකිරියාය කත්තුභාගවන ගහිතන්ති පාකටතරං කත්වා 

ෙස්ගසතුං ‘‘කිං ෙමතී’’ති පුච්ඡති. තබ්කබොහාකරනාති තදුපචාගරන. එගතන 

නිප්පරියාගයන අත්ථසභාවං සාසනං, පරියාගයන වචනසභාවන්ති ෙස්ගසති. 

තංසභාවාති දුක්ඛාදිසභාවා. අමුසාසභාවාති බ්ාධනාදිභාගවන භූතසභාවා. 

අඤ්ඤාොරරහිතාති අබ්ාධනාදිආකාරවිවිත්තා. ද්විධාති 

දුක්ඛදුක්ඛතාතන්නිමිත්තතාහි. රාගාදිකිගලසපරිළාගහො කිකලසදාකහො. 

සන්තානස්ස අවිප්ඵාරිකතාකරණං පුග්ගලහිංසනං. අත්තකනො එව 

තිඛිෙභාකවොති සඞ්ඛතධම්මස්ස අත්තගනො සභාගවගනව රුජාවහතික්ඛභාගවො. 

සරකසකනවාති සභාගවගනව. සම්පිණ්ඩකස්ස සමුෙයස්ස, 

කිගලසසන්තාපරහිතස්ස මග්ගස්ස, අවිපරිණාමස්ස නිගරොධස ්ස ෙස්සගනන 

යථාසඞ්ඛ්යං දුක්ඛස්ස සඞ්ඛතසන්තාපවිපරිණාමට්ඨා ආවි භවන්තීති ආහ 

‘‘ඉතකර යථාක්ෙමං සමුදයමග්ගනිකරොධදස්සකනහි ආවිභවනාොරා’’ති. 

බ්යාකපත්වාති භවාදීසු නානාරම්මගණසු ච විසටා හුත්වා. අගනකත්ථත්තා 

ධාතූනං ‘‘ඌහනං රාසිෙරෙ’’න්ති වත්වා පුන තෙත්ථං විවරති 

‘‘දුක්ඛනිබ්බත්තන’’න්ති. එකගවොකාරභගවපි හි රාසිභූතගමව දුක්ඛං 

නිබ්බ්ත්තති අගනකධම්මසමූහගතො, පගගව චතුපඤ්චගවොකාරභගවසු. එත්ථ ච 

බ්යාපනත්ථං ආකාරං, තස්ස ච ය-කාරාගමං කත්වා සම්පිණ්ඩනත්ථං 

ආයූහනන්ති පෙං ගවදිතබ්බ්ං. නිදදාතීති දුක්ඛස්ස එකන්තකාරණත්තා තං 

නිෙස්ගසන්තං විය ජගනතීති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘ඉදං තං දුක්ඛ’’න්තිආදිමාහ. 

දුක්ඛ…කප.… ආවි භවති ගරොගෙස්සගනන විය ගරොගනිොනං. 

සංකයොග…කප.… දස්සකනහීති සංගයොගට්ගඨො විසංගයොගසභාවස්ස 

නිගරොධස්ස, පලිගබ්ොධට්ගඨො නිය්යානසභාවස්ස මග්ගස්ස ෙස්සගනන ආවි 

භවතීති අත්ගථො. කතති සංගයොගපලිගබ්ොධට්ඨා. 
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එත්ථාති එතස්මිං ආරම්මණභූගත සති. සමුෙයගතො විගවගකො විකවෙට්කඨො. 

නිගරොගධො ච තණ්හාක්ඛයභාවගතො සමුෙයගතො විවිත්ගතො, තස්මා 

අවිගවකභූතස්ස සමුෙයස්ස ෙස්සගනන නිගරොධස්ස විගවකට්ගඨො ආවි භවති, 

නිබ්බ්ානාධිගමගහතුභූතස්සාපි මග්ගස්ස සප්පච්චයතාය සඞ්ඛතභාවං පස්සගතො 

අප්පච්චයස්ස නිගරොධස්ස අසඞ්ඛතට්ගඨො ආවි භවති, තථා මරණධම්මතාය 

දුක්ඛං විනස්සන්තං පස්සගතො අමරණධම්මස්ස නිගරොධස්ස අමතට්ගඨො ආවි 

භවතීති ඉමමත්ථං ෙස්ගසති ‘‘විකවො’’තිආදිනා. ඉතකර 

සමුදයනිකරොධදුක්ඛදස්සකනහීති එත්ථ සමුෙයෙස්සගනන ‘‘නායං ගහතු 

නිබ්බ්ානාධිගමාය, අයං පන ගහතූ’’ති ගහතුට්ගඨො ආවි භවති. තථා 

පරමගම්භීරස්ස නිපුණතරස්ස දුද්ෙසස්ස නිගරොධස්ස ෙස්සගනන ෙස්සනට්ගඨො 

සුඛුමරූපෙස්සගනන චක්ඛුගනො විය, දුක්ඛෙස්සගනන පන 

අගනකගරොගාතුරකපණජනෙස්සගනන ඉස්සරජනස්ස උළාරභාගවො විය 

මග්ගස්ස ආධිපගතය්යට්ගඨො ආවි භවති. 

ගත පගනගත ගහතුට්ඨාදිගක සරූපගතො ෙස්ගසතුං ‘‘තත්ථ 

පලිකබොධුපච්කඡදවකසනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ පලිකබොධුපච්කඡදවකසනාති 

සමුෙයප්පහානවගසන. ‘‘මග්ගාධිපතිකනො ධම්මා’’ති වචනකතොති යස්මා සතිපි 

ඣානාදීනං ආරම්මණාධිපතිභාගව ‘‘ඣානාධිපතිගනො ධම්මා’’ති එවමාදි න 

වුත්තං, ‘‘මග්ගාධිපතිගනො ධම්මා’’ ඉච්ගචව පන වුත්තං. තස්මා සාතිසගයො 

මග්ගඞ්ගධම්මානං ආරම්මණාධිපතිභාගවො. ගතනාහ ‘‘විකසසකතො වා 

ආරම්මොධිපතිභූතා මග්ගඞ්ගධම්මා කහොන්තී’’ති. කසො කතසං ආොකරොති ගයො 

මග්ගඞ්ගානං ගරුං කත්වා පච්චගවක්ඛණවගසන පවත්තධම්මානං 

ආරම්මණාධිපතිපච්චයතාසඞ්ඛාගතො ආකාගරො, ගසො මග්ගස්ස 

ආධිපගතය්යට්ගඨො. පුරිගමො පන ආධිපගතය්යට්ගඨො සහජාතාධිපතිවගසන 

වුත්ගතො. අභිසකමතබ්බට්කඨොති යථාවුත්තපීළනාදිඅත්ථගමව 

පටිවිජ්ඣිතබ්බ්තාය එකජ්ඣං කත්වා වෙති. ගතන අභිසමයසද්ෙං කම්මත්ථං 

ෙස්ගසති. අභිසමයස්සාති ඤාණස්ස. පවත්තිආොකරොති 

පරිජානනාදිවිගසසාකාගරො. ගසො හි මග්ගක්ඛගණ අසම්ගමොහගතො සිද්ගධො, 

පච්ඡා පච්චගවක්ඛණාදිනා පාකගටො ගහොති. ආකාගරොපි ඤාගණන අරණීයගතො 

අත්කථොති වුච්චතීති කත්වා තතියනගයො ෙස්සිගතො. පීළනාදිනා දස්සිකතො 

විසයවිභාගගනපි විසයිවිභාගගො ගහොති යථා ‘‘රූපසඤ්ඤා, සද්ෙසඤ්ඤා’’ති 

(සං. නි. 3.57). 
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කුච්ඡිතං ඛන්ති ගරහිතං හුත්වා අසාරං. ‘‘සමාගකමො’’තිආදිනා අන්වයගතො 

බ්යතිගරකගතො ච සං-සද්ෙස්ස සංගයොගත්ථගජොතකත්තමාහ. ‘‘උප්පන්නං 

උදිත’’න්තිආදීසු ගකවලස්ස පන්න-සද්ෙස්ස, ඉත-සද්ෙස්ස ච පගයොගග 

උප්පත්තිඅත්ථස්ස අනුපලබ්භනගතො, උ-සද්ෙස්ස ච පගයොගග උපලබ්භනගතො 

ගසො උප්පත්තිඅත්ථං දීගපතීති ආහ ‘‘එවං උප්පන්නං උදිතන්ති එත්ථාපී’’ති. 

විසුං පයුජ් මානාති ආගම-ඉත-පගෙහි විනා පයුජ්ජමානා. සධාතුෙන්ති 

අන්ගතොනීගතන ධාතුනා සධාතුකං. ගතගනව ගත ‘‘උපසග්ගා’’ති ච වුත්තා. 

දුක්ඛවිකවෙභාවන්ති දුක්ඛවිවිත්තතං. නිවත්තියාති නිබ්බ්ානස්ස. 

නිවත්කතත්වාති අනුප්පාෙසද්ගෙන විගසසනවගසන නිවත්ගතත්වා. 

නිගරොධපච්චයතා නිගරොධස්ස මග්ගස්ස ආරම්මණපච්චයතා. 

පුග්ගලසච්ඡිකිරියාධම්මභාකවහීති පුග්ගලධම්මභාගවන 

සච්ඡිකරණධම්මභාගවන ච. ඵලන්ති අරියඵලං. තස්සාති නිට්ඨානභූතාය 

ඵලසඞ්ඛාතාය දුක්ඛනිකරොධප්පත්තියා අභිසමයභූතාය දුක්ඛනිගරොධප්පත්තියා 

පටිපෙතා ෙට්ඨබ්බ්ා. 

පටිවිජ්ඣනකාගල නිප්පරියාගයන බුද්ධාදිසමඤ්ඤාති ආහ 

‘‘පටිවිද්ධොකල පවත්ත’’න්ති. තකතො එවාති ගතන පකාසිතත්තා එව. 

තන්නිමිත්තභාකවොති ජාතිආදි විය අධිට්ඨානභාගවන දුක්ඛස්ස 

කාරණභාගවො, න සමුෙයසච්චං විය පභවභාගවන. උෙයබ්බ්යපීළිතභාගවො 

සඞ්ඛාරදුක්ඛතා. පවත්තනකමවාති පවත්ති එව. කිච්චං රකසොති රසස්ස 

කිච්චත්ථතං ෙස්ගසති. පවත්තිනිවත්තීසූති නිද්ධාරගණ භුම්මං. අවිොරතා 

විකාරාභාගවො නිච්චතා. 

මරීචිමායාඅත්තානන්ති මරීචියා මායාය අත්තගනො ච අරියඤාෙස්සාති 

අරියානං ඤාණස්ස. ගතන අරියානං මග්ගඤාණානුසාගරන 

පවත්තනකඤාණම්පි සඞ්ගහිතං ගහොති. ගතනාහ ‘‘අවිතථගාහෙස්සා’’තිආදි. 

කතසන්ති පටිගවධපච්චගවක්ඛණඤාණානං. තත්ථ පටිගවධඤාණස්ස 

පටිවිජ්ඣිතබ්බ්තා ගගොචරභාගවො, ඉතරස්ස ආරම්මණභාගවො. 

පටිවිජ්ඣිතබ්බ්තා, ආරම්මණභාගවො වා පටිගවධඤාණස්ස ගගොචරභාගවො, 

ඉතරස්ස ආරම්මණභාගවොව. 
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බාධෙප්පභවභාකවනාති බ්ාධකස්ස උප්පාෙකභාගවන විසුං ගහිතත්තා න 

තණ්හා බ්ාධකභාගවන ගහිතා පවත්තිපවත්තිගහතූනං අසඞ්කරවගසන 

ගබ්ොධනගතො. එවඤ්ච කත්වා අභිධම්මභාජනීගයපි අයමත්ථවණ්ණනා 

යුජ්ජගතව. යදිපි එවං ‘‘දුක්ඛගමව බ්ාධක’’න්ති නියමානුපපත්ති, 

සමුෙයභාවප්පසඞ්ගගො චාති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘ ාතිආදීනං විය වා’’තිආදි. 

බ්ාධකත්තස්ස බ්ාධකත්ගත ච නියගමොති ආහ ‘‘ද්විධාපි 

බාධෙත්ථාවධාරකෙනා’’ති. යථා හි බ්ාධකත්තස්ස දුක්ගඛ නියතතා, එවං 

දුක්ඛස්ස ච බ්ාධකත්ගත නියතතාති. සුත්තන්තභාජනීගය තණ්හාය එව 

සමුෙයභාවස්ස ෙස්සිතත්තා තණ්හාවගසන නියමං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘න තණ්හාය 

විනා’’තිආදිමාහ. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා ගහසාති. ‘‘කුසකලහි 

විනා’’තිආදිනා දුක්ඛගහතුතාය තණ්හාය පධානභාවමාහ. තථා හි සා 

කම්මවිචිත්තතාය ගහතුභාවං ගච්ඡන්තී විගසගසන කම්මස්ස සහකාරිකාරණං 

ගහොතීති. ද්විධාපි නියකමනාති මග්ගගොව නිය්යානං, නිය්යානගමව ච මග්ගගොති 

ද්විප්පකාගරන නියගමන. 

වචීසච්චං සච්චවාචා, තංසමුට්ඨාපිකා ගචතනා චාති ආහ ‘‘විරතිසච්කචති 

මුසාවාදවිරතිය’’න්ති. ගකචි පන ‘‘විරතිසච්චං සමාොනවිරතී’’ති වෙන්ති, 

ගතසම්පි න සමාොනමත්තං විරතිසච්චං, අථ ගඛො සමාොනාවිසංවාෙනං. තං පන 

පටිඤ්ඤාසච්චත්තා මුසාවාෙවිරතිගයව ගහොති. ගතනාහ ‘‘න හි අඤ්ඤවිරතීසු 

සච්චසද්කදො නිරුළ්කහො’’ති. සතිපි දුක්ඛසමුෙයාවගබ්ොගධ යාවගෙව 

නිගරොධමග්ගාධිගමත්ථා පඤ්ඤාභාවනාති පච්ඡිමද්වයස්ගසව සච්චත්ථං 

සාතිසයං, තෙධිගමස්ස ච අවිවාෙගහතුකං සුත්ගත විභාවිතං ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘තස්ස පනා’’තිආදිමාහ. 

ඨානං නත්ථීති අත්තගනො වාෙපතිට්ඨාපනකාරණං නත්ථීති අත්ගථො. 

අත්තභාවපටිලාගභගනව සත්තානං ජාතිආදීනං පත්ති සම්මුඛීභාගවො ච ජායතීති 

ආහ ‘‘සම්පත්තතා, පච්චක්ඛතා ච පඨමතා’’ති. භගවගතො ගෙසනාක්කගමගනව 

වා පඨමාදිතා ෙට්ඨබ්බ්ා. 

පරි නනාදීහීති පරිඤ්ඤාප්පහානසච්ඡිකිරියාභාවනාහි, 

නිස්සක්කවචනඤ්ගචතං අඤ්ඤසද්ෙගපක්ඛාය. ධම්මඤාෙකිච්චන්ති 

සභාවධම්මාවගබ්ොධකිච්චං. පරිඤ්කඤය්යාදීනි එතප්පරමාකනවාති ඉගතො පරං 

ගනය්යං නත්ථීති ෙස්ගසති. 
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දුක්ඛාදීනං අරියසච්චභාවස්ස අනුරූපං යුත්තං, ආචරියපරම්පරාගතං වා 

සවනං අනුස්සකවො. සුතානුසාගරන, අඤ්ඤථා වා 

කක්ඛළඵුසනාදිඅනිච්චාදිසභාවසාමඤ්ඤාකාරපරිග්ගණ්හනං 

ආොරපරිවිතක්කෙො. යථාවිතක්කිතාකාරස්ස දිට්ඨිසඞ්ඛාතාය ෙස්සනභූතාය 

පඤ්ඤාය නිජ්ඣානක්ඛමනං ගරොචනං දිට්ඨිනිජ්ඣානක්ඛන්ති. ආදිච්කචො විය 

පභාය නිකරොධං ඵුසති සච්ඡිකගරොති කිගලසන්ධකාරං විද්ධංගසති. චත්තාරිපි 

සච්චානි පස්සතීති වුත්තං ‘‘ගයො, භික්ඛගව, දුක්ඛං පස්සතී’’තිආදිනා. 

ොලන්තරදස්සනන්ති නානාභිසමයං වෙති. එෙදස්සිකනොති 

එකසච්චෙස්සිගනො. න කයොක තබ්බා සියාති ගයොජනායඤ්ච සබ්බ්ෙස්සනං 

ෙස්සනන්තරපරමන්ති ෙස්සනානුපරගමො ආපජ්ගජය්ය, සච්චානඤ්ච 

නානාභිසමගය දුක්ඛෙස්සනාදීහි පඨමමග්ගාදිප්පගහය්යානං 

සංගයොජනත්තයාදීනං එකගෙසප්පහානං ආපජ්ජති. තථා ච සති 

එකගෙසගසොතාපත්තිමග්ගට්ඨතා, තෙනන්තරඤ්ච පත්තබ්ගබ්න ඵගලන 

එකගෙසගසොතාපන්නතා ච ආපජ්ජති, තස්මා න සච්චානං නානාභිසමගයො 

යුත්ගතො. යථා ච නානාභිසමගයො න යුත්ගතො, එවං ආරම්මණාභිසමගයොපි. යදි 

හි ආරම්මණකරගණන චතුසච්චාභිසමගයො ඉච්ඡිගතො, න මග්ගගො සයගමව 

අත්තානං ආරම්මණං කගරොතීති අපරිපුණ්ගණො සච්චාභිසමගයො සියා. 

අඤ්ගඤන මග්ගගන මග්ගගො ආලම්බීයතීති පරිපුණ්ගණොවාති ගච? එවං සති 

ගයන මග්ගගන මග්ගගො ආලම්බිගතො, ගසොපි අඤ්ගඤන, ගසොපි අඤ්ගඤනාති 

අනවට්ඨානං සියා, තස්මා න ආරම්මණපටිගවධගතො චතුසච්චාභිසමගයො 

යුත්ගතො, වුත්තනගයගනව පන යුත්ගතො. කිඤ්ච පරිච්ඡින්දිතබ්බ්ං 

සමුච්ඡින්දිතබ්බ්ඤ්ච ආලම්බිත්වා පරිච්ගඡෙසමුච්ගඡෙභාවනා මග්ගඤාණස්ස න 

යුත්තා තගතො අනිස්සටභාවගතො, සබ්බ්සඞ්ඛතවිනිස්සටං නිබ්බ්ානගමව පන 

ආරම්මණතා යුත්තා. අකහතුෙදිට්ඨි අකිරියදිට්ඨිග්ගහකෙන ගහිතා 

ගහතුබ්යාපාගරොව පරමත්ථගතො කිරියාති කත්වා. 

පවත්කතතීති සජ්ජති, පවත්තියා වා ගහතු ගහොති. නිවත්කතතීති සංහරති 

පලයං ගගමති, පගලොකතාදිවගසන වා ගමොක්ඛගහතු ගහොති. පධානකතොති 

පකතිගතො, යං ‘‘අබ්යත්ත’’න්තිපි වුච්චති. 

‘‘කාගලො කගරොති භූතානි, කාගලො සංහරතී පජා; 

කාගලො සුත්ගත ජාගරති, කාගලො හි දුරතික්කගමො’’ති. – 
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එවංවාො ොලවාදිකනො. ‘‘කණ්ටකස්ස තිඛිණතා, කපිට්ඨඵලාදීනං 

පරිමණ්ඩලතා, මිගපක්ඛිසරීසපාදීනං විචිත්තභාගවොති එවමාෙගයො ගකන 

කාරිතා? සභාගවගනව සිද්ධා, එවං සබ්බ්ම්පි, න එත්ථ කස්සචි කාමකාගරො’’ති 

එවංවාො සභාවවාදිකනො. ‘‘ගලොගකො නියගතො 

අච්ගඡජ්ජසුත්තාවුතාගභජ්ජමණිසදිගසො, න එත්ථ කස්සචි පුරිසකාගරො’’ති 

එවංපවත්තවාො නියතිවාදිකනො, – 

‘‘යදිච්ඡාය පවත්තන්ති, යදිච්ඡාය නිවත්තගර; 

යදිච්ඡාය සුඛදුක්ඛං, තස්මා යදිච්ඡතී පජා’’ති. – 

එවංපවත්තවාො යදිච්ඡාවාදිසඞ්ඛාතා අධිච්චසමුප්පත්තිවාදිකනො ච එත්ථ 

සභාවවාගෙ එව අන්ගතොගධාති ෙට්ඨබ්බ්ා. අණූහි කලොකෙො පවත්තතීති 

ආජීවකවාෙං සන්ධායාහ. ගසො හි අකාරණපරිග්ගගහො. කණාෙවාගෙො පන 

ඉස්සරිච්ඡාවගසන අණූනං සංගයොගවිගයොගගතො ගලොකස්ස පවත්තිනිවත්තිං 

වෙති. පධානස්ස අප්පවත්තීති මහතාදිභාගවන අපරිණාගමො, අනභිබ්යත්ති වා. 

‘‘අහමඤ්ගඤො, පකති අඤ්ඤා’’ති එවං පවත්තපකතිපුරිසන්තරජානගනන 

අත්තසුඛදුක්ඛගමොගහසු අවිභාගග්ගහගණ නිවත්තිගත කිර වුත්තනගයන 

පධානං නප්පවත්තති, ගසො විගමොක් ගඛොති කාපිලා. එවමාදීති ආදි-සද්ගෙන 

මහාබ්රහ්මුගනො සමීපතා, සංගයොගගොති එවමාදීනම්පි සඞ්ගගහො ගවදිතබ්ගබ්ො. 

එෙත්තාති එකභාවගතො එගකොපි වුත්ගතො. තකයොති කිච්චවිභාගගන. තානීති 

සම්මාවාචාදිසීලානි. ඡන්ෙස්ස සද්ෙහනානුකූලාපි ඡන්ෙනවගසන පවත්ති 

ගහොතීති සද්ධින්ද්රියසද්ධාබ්ගලහි සද්ධිං ඡන්දිද්ධිපාගෙො වුත්ගතො. තාදිගස 

කාගල උගපක්ඛානිමිත්තානුබ්රූහගනන උපකාරා සමාධිස්ස සමවාහිතාවගසන 

තාදිසකිච්චාව උගපක්ඛා ගවදිතබ්බ්ා. 

විඝාතෙත්තාති සංහරණීයවගසන විහන්තභාවගතො. 

අරියසච්චද්වයන්ති සමුෙයමග්ගසච්චද්වයං. කතකනවාති 

යථාවුත්තදුක්ඛාදිසද්ොනං පරිඤ්ගඤය්යාදිවාචකත්තා එව. ආදිපදසඞ්ගකහොති 

‘‘දුක්ඛං, න අරියසච්ච’’න්ති ඉමිනා චතුක්ගක ආදිපගෙ සඞ්ගගහො. 

තදකපක්ඛන්ති අරියසච්චසද්ොගපක්ඛං දුක්ඛසද්ෙං. චතුත්ථපදසඞ්ගකහොති 

‘‘ගනව දුක්ඛං, න අරියසච්ච’’න්ති ඉමිනා පගෙන සඞ්ගගහො. 

අවකසසකිකලසාදකයොති තණ් හාවජ්ජකිගලසා අවගසසාකුසලා, සාසවානි 
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කුසලමූලානි, සාසවා ච කුසලධම්මා. ගත හි අභිධම්මභාජනීගය සමුෙයභාගවන 

වුත්තා, න අරියසච්චභාගවනාති ආහ ‘‘සමුදකයො, න අරියසච්ච’’න්ති. අඤ්ඤානි 

මග්ගඞ්ගානීති ඵලසම්මාදිට්ඨිආෙගයො. ඉමිනා නකයනාති එත්ථායං ගයොජනා – 

අත්ථි සමුෙගයො, න අරියසච්චං, අත්ථි අරියසච්චං, න සමුෙගයො, අත්ථි සමුෙගයො 

ගචව අරියසච්චඤ්ච, අත්ථි ගනව සමුෙගයො, න අරියසච්චං. තත්ථ පඨමපෙං 

වුත්තත්ථං. නිගරොගධො අරියසච්චං, න සමුෙගයො, තණ්හා සමුෙගයො ගචව 

අරියසච්චඤ්ච, මග්ගසම්පයුත්තා ධම්මා සාමඤ්ඤඵලානි ච යස්ස පහානාය 

භගවති බ් රහ්මචරියං වුස්සති, තෙභාවගතො ගනව සමුෙගයො, න අරියසච්චං. 

ඉතරසච්චද්වයං අරියසච්චං තස්ස තස්ස පභාවකට්ගඨන සියා සමුෙගයො, න පන 

යස්ස පහානාය භගවති බ්රහ්මචරියං වුස්සති තථත්ගථන. ඉතරචතුක්කද්වගයපි 

ආදිපෙං වුත්තත්ථගමව. ගසගසසු සමුෙගයො අරියසච්චං, න නිගරොගධො, 

අසඞ්ඛතධාතු නිගරොගධො ගචව අරියසච්චඤ්ච, මග්ගසම්පයුත්තා ධම්මා, 

සාමඤ්ඤඵලානි ච යස්ස සච්ඡිකිරියාය භගවති බ්රහ්මචරියං වුස්සති 

තථත්ගථන ගනව නිගරොගධො, න අරියසච්චං. ඉතරසච්චද්වයං අරියසච්චං, 

නිගරොධධම්මතාය සියා නිගරොගධො, න පන යස්ස සච්ඡිකිරියාය භගවති 

බ්රහ්මචරියං වුස්සති තථත්ගථන. තථා නිගරොගධො අරියසච්චං, න මග්ගගො, 

අරියමග්ගගො මග්ගගො ගචව අරියසච්චඤ්ච, මග්ගසම්පයුත්තා ධම්මා, 

සාමඤ්ඤඵලානි ච යස්ස භාවනාය භගවති බ්රහ්මචරියං වුස්සති තථත්ගථන 

ගනව මග්ගගො, න අරියසච්චං. ඉතරසච්චද්වයං සියා මග්ගගො 

උපපත්තිමග්ගභාවගතො, න පන යස්ස භාවනාය භගවති බ්රහ්මචරියං වුස්සති 

තථත්ගථන. 

සන්තන්ති සමානං. එවං ඉතකරසුපීති කාතබ්බ්ාපි කිරියා කාරකරහිතා 

ගකවලං අත්තගනො පච්චගයහි තාය පවත්තමානාය පච්චයසාමග්ගී කිරියං 

කගරොතීති ගවොහාරමත්තං ගහොති. නිබ්බුතිගමගකසුපි එගසව නගයො. 

සාසවතා අසුභතා කිගලසාසුචිපග්ඝරණගතො. දුක්ඛාදීනන්ති 

දුක්ඛසමුෙයමග්ගානං. සමුදයාදිභාකවොති දුක්ඛස්ස සමුෙයමග්ගභාගවො, 

සමුෙයස්ස මග්ගදුක්ඛභාගවො, මග්ගස්ස දුක්ඛසමුෙයභාගවො ච, න පන 

නිගරොධභාගවො දුක්ඛාදීනන්ති සම්බ්න්ගධො. අඤ්ඤමඤ්ඤසමඞ්ගතාති 

දුක්ඛාදීනං ඉතරීතරසභාවගයොගගො. තණ්හායාති ආධාගර භුම්මං. 

පුනබ්භවස්සාති පුනභවසඞ්ඛාතස්ස ආයතිදුක්ඛස්ස. පෙතිවාදීනන්ති 

කාපිලානං. විොරාති මහතාෙගයො බ්යත්තා. විභාවකතොති අභිබ්යත්තිගතො, 
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පරිණාමගතො වා පුබ්ගබ්. පටිප්පලීනා චාති පච්ඡා පකතියං පලයං ගතා 

ගවසම්මං මුඤ්චිත්වා සත්තාදිසමභාගවන අන්ගතො සගමොරුද්ධා. ගතනාහ 

‘‘පෙතිභාකවකනව තිට්ඨන්තී’’ති. පෙතිභාකවකනවාති අබ්යත්තභාගවගනව. 

සමුදයභාකවනාති තණ්හාසඞ්ඛාතපභවභාගවන. අඤ්ඤථා 

තංසම්පයුත්තඅවිජ්ජාදීනම්පි සමුෙයභාගවො ලබ්භගතවාති. අවිභත්කතහීති 

ගවසම්මවිරගහන පකතිභාවං ගගතහි. ‘‘විොකරහී’’ති සාමඤ්ඤගතො වුත්ගත 

‘‘මහන්තා’’තිආදිනා සරූපගතො ෙස්ගසති. තත්ථ මහන්කතොති මහාබුද්ධි. තඤ්හි 

කාපිලා ‘‘මහාඅජ්ඣාසගයො’’ති ච ගවොහරන්ති. රූපතම්මත්තාෙගයො පඤ්ච 

තම්මත්තා, අහංකාගරො චාති ඡ අවිකසසා. චක්ඛු ගසොතං ඝානං ජිව්හා කාගයො 

වාචා පාණි පාගෙො පායු උපත්ථං මගනොති එකාෙසින්ද්රියානි. පථවී ආගපො 

ගතගජො වාගයො ආකාසන්ති පඤ්ච භූතවිකසසා, ගතහි. ‘‘පෙතිභාකවකනව 

ඨිකතහී’’ති ඉමිනා ‘‘අවිභත්ගතහී’’ති පෙස්ස අත්ථං වෙති. සගබ්භාති සබීජා 

අසුඤ්ඤතා. තන්තූසූති සුත්ගතසු සමවායිකාරණභූගතසු. තථා ෙපාකලසු. 

තිවිධඤ්හි ගත කාරණං වෙන්ති උපාොනකාරණං නිමිත්තකාරණං 

සමවායිකාරණන්ති. තත්ථ තුරිගවමසලාකාෙගයො උපාදානොරෙං. 

තන්තවාගයො නිමිත්තොරෙං. තන්තගවො සමවායිොරෙන්ති. ද්වීසු අණූසූති 

පථවීභූගතසු වා ආගපොගතගජොවාගයොභූගතසු වා ද්වීසු පරමාණූසු. 

ඉධබුද්ධිකවොහාර නකෙොති ‘‘ඉධ තන්තූසු පගටො, ඉධ කපාගලසු ඝගටො, ඉධ 

බීරගණසු ඝගටො’’තිආදිනා නගයන ගහතුඵලානං සම්බ්න්ධභූගතන සත්තානං 

ඉධබුද්ධිගවොහාරා ජායන්ති. ගසො ගගොවිසාණානං විය අවිසුං සහසිද්ධානං 

සම්බ්න්ගධො සමවාකයො. ඛාණුගසනානං විය පන විසුංසිද්ධානං සම්බ්න්ගධො 

සංකයොකගො. තීසු අණූසු තිඅණුකං ඵලං සමගවතං එකීභූතමිව සම්බ්න්ධන්ති 

ගයොජනා. ‘‘සමගවත’’න්ති එතස්ස ‘‘එකීභූතමිව සම්බ්න්ධ’’න්ති ඉෙං 

අත්ථවිවරණං. මහාපරිමාෙන්ති මහන්තපරිමාණං මහාපථවීආදිකං එකං ඵලං, 

යං ගත ‘‘කාරියං ද්රබ්ය’’න්ති වෙන්ති. ගයහි කාරගණහි ආරද්ධං කාරියද්රබ්යං, 

තෙන්ගතොගධානි එව තානි කාරණානි මඤ්ඤන්තීති ආහ ‘‘අත්තකනො 

අන්කතොගකධහි ොරකෙහී’’ති. සති සමවාගය ගහතුම්හි ඵලං සමගවතන්ති 

ඵගල ගහතු සියා, තං නත්ථීති ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘සමවායාභාවා ඵකල කහතු 

නත්ථීති කහතුසුඤ්ඤං ඵල’’න්ති. 

ආහාරකභකදති කබ්ළීකාරාදිආහාරවිගසගස. තප්පච්චයධම්මකභකදති 

අජ්ගඣොහරණීයවත්ථුසළායතනඅවිජ්ජාඅභිසඞ්ඛාරසඞ්ඛාගත ගතසං 

පච්චයභූතධම්මවිගසගස, 
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ඔජට්ඨමකරූපගවෙනාපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණනාමරූපසඞ්ඛාගත වා 

තන්නිබ්බ්ත්තධම්මවිගසගස, ගත පච්චයා එගතසං ධම්මවිගසසානන්ති 

තප්පච්චයධම්මකභදා. රූපාදිආරම්මණවගසන වාති ගයොජනා. 

යානද්වයවකසනාති සමථවිපස්සනායානද්වයවගසන. කිඤ්චාපි මග්ගක්ඛගණ 

සමථවිපස්සනා යුගනද්ධාව, යථා පන සුඤ්ඤතාදිසමඤ්ඤා, එවං 

සමථවිපස්සනාසමඤ්ඤාපි ආගමනගතො මග්ගස්ස සියුන්ති ආහ 

‘‘ආගමනවකසන වුත්කතො’’ති. යස්ස වා පඤ්ඤින්ද්රියං අධිකං, තස්ස මග්ගගො 

විපස්සනා, ඉතරස්ස සමගථොති එවගමත්ථ අත්ගථො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. 

සමාධි ාති සමාධානට්ගඨොව. තකතො එවාති සමාධිඅනුගුණකිරියත්තාව. 

ආදාය ඌහිත්වාති ගගහත්වා විය තක්ගකත්වා විතක්ගකත්වා. ද්වින්නන්ති 

සම්මාදිට්ඨිසම්මාසඞ්කප්පානං. පුරිමොලස්ස විය නිද්කදකසො යථා ‘‘එකං 

ඛන්ධං පටිච්ච තගයො ඛන්ධා’’ති, ‘‘එකං මහාභූතං පටිච්ච තගයො මහාභූතා’’ති 

ච. 

ඔගාහිතුන්ති ඤාගණන පටිවිජ්ඣිතුං. ගගහතුං අසක්කුගණය්යතාය 

සණ්හත්තං. සුඛුමාය පඤ්ඤාය ගගහතබ්බ්තාය සුඛුමත්තං. ඉතීති ඉමිනා 

කගමනාති අයමත්ගථොති අධිප්පාගයනාහ ‘‘ඉතිසද්කදන වි ානනක්ෙමං 

දස්කසතී’’ති. එවං පොකරහීති එවං-සද්ගෙන ගජොතියමාගනො එව අත්ගථො 

පොර-සද්ගෙන වුච්චතීති ‘‘එවං-සද්කදන වි ානනොරෙභූකත නකය 

දස්කසතී’’ති වුත්තං. ඉතීති වා නිෙස්සනත්ගථො. ගතන වුත්තප්පගභගෙ 

පච්චාමසනවගසන නිෙස්ගසති. එවං-සද්ගෙො ඉෙමත්ගථො. ගතන එවං 

පොකරහීති ඉෙංපකාගරහි, ඊදිගසහීති අත්ගථො. 

උද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

1. දුක්ඛසච්චනිද්කදකසො 

 ාතිනිද්කදසවණ්ෙනා 

190. ‘‘ ාතිආදිනිද්කදකස’’ති ඉමිනා ‘‘තත්ථා’’ති පෙස්ස අත්ථං වෙති. 

දුක්ඛමාතිොති දුක්ඛදුක්ඛාදීනං දුක්ඛවිගසසානං උද්ගෙගසො. පදද්වකයති 

‘‘පරියායදුක්ඛං, නිප්පරියායදුක්ඛ’’න්ති එතස්මිං පෙද්වගය. 
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පටුන 66 

දුක්ඛත්තාකයවාති නිප්පරියායදුක්ඛතං වෙති. සභාකවන නාමං විකසකසතීති 

අන්වත්ථසඤ්ඤතං ෙස්ගසති. පුරිකමන සභාවදුක්ඛවාචගකන දුක්ඛසද්කදන. 

ගසො හි විගසසනං අවච්ගඡෙකභාවගතො පච්ඡිමං සඞ්ඛාරදුක්ඛට්ඨං විගසගසති. 

ගසො හි නිවත්ගතතබ්බ්ගගහතබ්බ්සාධාරණත්තා අවච්ඡින්දිතබ්ගබ්ො. කතනාති 

විපරිණාමඅධිට්ඨානාදිපකාරවිගසගසන. 

ගෙගසතබ්බ්ස්ස අත්ථස්ස සඞ්ඛිපනං ඉධ සඞ්ගඛගපො, ගසො ච තබ්බිභාගානං 

සාධාරණභාගවොති ආහ ‘‘සඞ්කඛකපො සාමඤ්ඤ’’න්ති. අන්කතොෙරිත්වාති 

අන්ගතොගගධ කත්වා, සඞ්ගගහත්වා වා. උභයථාපීති සඞ්ගඛපගතොපි 

විත්ථාරගතොපි. සාධාරණභාගානං විභජනං විභාගගො, විත්ථාගරොති ආහ 

‘‘විත්ථාකරො පන විකසකසො’’ති. විකසසන්තරනිවත්තකෙොති 

විභාගන්තරාසඞ්ගාහගකො. 

191. අපරත්ථාති භුම්මවචනං සාමිඅත්ගථ යථා ‘‘සබ්බ්ත්ථ පාෙක’’න්ති ආහ 

‘‘සාමිඅත්කථපි හි අපරත්ථසද්කදො සිජ්ඣතී’’ති. සිද්ධි පන ‘‘ඉතරාහිපි දිස්සතී’’ති 

ඉමිනා ගවදිතබ්බ්ා. යස්මා ච එවං සද්ගෙො සම්භවති, තස්මා පාළියං සාමිවගසන 

වුත්තං අට්ඨකථායං භුම්මවගසන ෙස්සිතන්ති දීගපන්ගතො ‘‘කතසං කතසන්ති 

වා’’තිආදිමාහ. අපරස්සාති අපරස්ස සත්තස්ස. මනුස්සාදිගභගෙො 

උපපත්තිභගවො ගති, තබ්බිගසසභූතා ඛත්තියාදිසාමඤ්ඤාධිට්ඨානා ඛන්ධා 

ජාතීති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘පඤ්චගතිවකසනා’’තිආදිමාහ. 

තිොොකරොති තිණවිකප්ගපො, තිණවිගසගසොති අත්ගථො. එවන්ති 

නිෙස්සගන. ගතන වුත්තප්පකාරං පඨමං විඤ්ඤාණපාතුභාවං පච්චාමසති. 

තදුපාදායාති තගතො පට්ඨාය. අරියභාවෙරෙත්තාති අරියභාවකාරණත්තා. 

කගරොතීති හි කරණං. අරියසදිසත්තා වා අරියසීලං. පුථුජ්ජනකල්යාණකානම්පි 

හි චතුපාරිසුද්ධිසීලං අරියසීලසදිසං. ආොරවිොරාති 

උප්පජ් ජනාදිආකාරවිකතිගයො. සහුප්පාදොති උප්පාෙසහිතා උප්පාොවත්ථා 

ඛන්ධා. ආයතනවකසනාති පරිපුණ්ණාපරිපුණ්ණායතනවගසන. 

කයොනිවකසනාති අණ්ඩජාදිගයොනිවගසන. එකෙකෙකනව පකදනාති යථා 

දුතියනගය ජාතිආදිපගෙසු ද්වීහි ද්වීහි පගෙහි 

පරිපුණ්ණාපරිපුණ්ණායතනගයොනිවිභාගගන සබ්බ්සත්ගත පරියාදියිත්වා ජාති 

ෙස්සිතා, න එවමිධ. ඉධ පගනගතසු එගකගකගනව පගෙන අවිභාගගතො 

සබ්බසත්කත පරියාදියිත්වා. උභයත්ථාති පුරිමපච්ඡිමනගයසු භාවනිද්ගෙගසොව 
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යුත්ගතො. අනභිහිගත විභත්තිවිධානං, නාභිහිගතති. පාෙටා නිබ්බත්තීති 

අභිබ්යත්තා නිබ්බ්ත්ති. 

ද්වින්නං ද්වින්නන්ති එකගවොකාරභගව රූපායතනධම්මායතනවගසන 

ද්වින්නං, චතුගවොකාරභගව මනායතනධම්මායතනවගසන ද්වින්නං. කසකසති 

පඤ්චගවොකාරභගව. පඤ්චන්නන්ති චක්ඛුගසොතමගනොරූපධම්මායතනවගසන 

පඤ්චන්නං. තානි හි රූපභගව පඤ්චගවොකාගර උපපත්තික්ඛගණ උප්පජ්ජන්ති. 

කාමධාතුයං පටිසන්ධික්ඛගණ උප් පජ්ජමානානන්ති ගයොජනා. 

විෙලාවිෙලින්ද්රියානන්ති අපරිපුණ්ණපරිපුණ්ණායතනානං සත්තානං. 

ඉන්ද්රියවගසගනව හි ආයතනානං ගවකල්ලං ඉච්ඡිතබ්බ්ං. තත්ථ 

විකලින්ද්රියස්ස සත්තන්නං නවන්නං ෙසන්නං පුනපි ෙසන්නං, ඉතරස්ස 

එකාෙසන්නං ආයතනානං වගසන සඞ්ගගහො ගවදිතබ්ගබ්ො. සත්තන්නන්ති 

කායමගනොරූපගන්ධරසගඵොට්ඨබ්බ්ධම්මායතනවගසන සත්තන්නං. 

ගබ්භගසය්යකඤ්හි සන්ධාගයතං වුත්තං. නවන්නන්ති 

චක්ඛුගසොතසද්ොයතනවජ්ජානං නවන්නං. අන්ධබ්ධිරවගසන හිෙං වුත්තං. 

දසන්නන්ති චක්ඛුසද්ෙවජ්ජානං. පුන දසන්නන්ති ගසොතසද්ෙවජ්ජානං. 

අන්ධවගසන, බ්ධිරවගසන ගචතං ද්වයං වුත්තං. එොදසන්නන්ති 

සද්ෙවජ්ජානං. 

තංදුක්ඛභාකවොති පරියායදුක්ඛභාගවො. තත්ථ නිබ්බත්තිනිවාරකෙනාති 

උප්පලපදුමාදීසු උප්පත්තිපටික්ගඛගපන අභාවකථගනන. 

දුක්ඛුප්පත්තිොරකෙති දුක්ඛුප්පත්තියා ගහතුභූගත දුක්ඛුප්පත්තිට්ඨාගන. 

මරෙනිද්කදසවණ්ෙනා 

193. ඛන්ධකභදස්සාති ඛන්ධවිනාසස්ස. කසොති ඛන්ධගභගෙො. 

පබන්ධසමුච්කඡකදොති පබ්න්ධස්ස අච්චන්තසමුච්ගඡගෙො. තබ්භාවකතොති 

සම්මුතිමරණභාවගතො. තකදෙකදසභාවකතොති තෙවයවභාවගතො. තස්කසව 

නාමන්ති අසම්කමොහත්ථං වුත්තං සබ්බ්ස්සාපි 

එකකම්මනිබ්බ්ත්තජීවිතින්ද්රියප්පබ්න්ධවිච්ගඡෙභාවගතො. සම්මුතිමරණගමව 

හි ජාතික්ඛයමරණං, තං පන ජාතික්ඛයමරණං උපක්කමමරණං, 

සරසමරණන්ති දුවිධං. තත්ථ සරසමරණම්පි ආයුක්ඛයමරණං, 

පුඤ්ඤක්ඛයමරණන්ති දුවිධං. එවගමගතසං තගෙකගෙසතා ගවදිතබ්බ්ා. 

යඤ්ගචත්ථ උපක්කමමරණං, තං අකාලමරණං. සරසමරණං කාලමරණං. 
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මරගණන සත්තා යථාලද්ධඅත්තභාගවන වියුජ්ජන්තීති ආහ 

‘‘සම්පත්තිභවක්ඛන්කධහි විකයොක තී’’ති. 

ොරෙත්කථොති මූලත්ගථො. මූලඤ්හි ‘‘ආදී’’ති වුච්චති ‘‘ගකො චාදි 

කුසලානං ධම්මානං? සීලඤ්ච සුවිසුද්ධං, දිට්ඨි ච උජුකා’’තිආදීසු (සං. නි. 

5.369). ගතනාහ ‘‘සන්ධිබන්ධනච්කඡදමූලෙන්ති අත්කථො’’ති. 

ඵලකිරියාගබ්භා ඊදිසී ගහතුකිරියාති කත්වා වුත්තං ‘‘අන්කතොගධා’’ති. 

බ්යසනස්ස හි ආපාෙගකහි ආපාෙනං ආපාගෙතබ්බ්ආපත්තියා සගහව 

සිජ්ඣතීති. 

කසොෙනිද්කදසවණ්ෙනා 

194. සුඛං හිගනොති පවත්තති එගතනාති සුඛකාරණං හිතං. 

කභොගබ්යසනාදිපදත්ථවිකසසන්ති ගභොගබ්යසනං, සීලබ්යසනන්ති එවං 

ගභොගසීලපොනං වගසන අත්ථවිගසසං. සමාසවිකසසන්ති ‘‘ගරොගගොගයව 

බ්යසනං, දිට්ඨි එව බ්යසන’’න්ති සමානාධිකරණවගසන සමාසවිගසසං. 

අන්නපානවත්ථයානාදි පරිභුඤ්ජිතබ්බ්ගතො කභොකගොති අධිප්ගපගතො, ගසො ච 

ධම්මසමූහභාගවන. තබ්බිනාසාති ඤාතිගභොගබ්යසනානි වුත්තානීති ගත 

විකාරභාගවන පඤ්ඤාගපතබ්බ්ත්තා පණ්ෙත්තිමත්තා. පරිනිප්ඵන්නං නාම 

ඛන්ධපඤ්චකං. අතංසභාවත්තා පණ්ණත්ති අපරිනිප්ඵන්නා, අනිප්ඵන්නා ච 

ගහොතීති වුත්තං ‘‘අපරිනිප්ඵන්නතං සන්ධාය අනිප්ඵන්නානීති ආහා’’ති. න හි 

පණ්ණත්ති ගකනචි නිප්ඵාදීයති. අඤ්ඤත්ථාපි අපරිනිප්ඵන්ගන 

අනිප්ඵන්නගවොහාගරො ආගගතොති ෙස්ගසතුං 

‘‘අපරිනිප්ඵන්නතංකයවා’’තිආදිමාහ. කාමඤ්ගචත්ථ අපරිනිප්ඵන්නං 

‘‘අනිප්ඵන්න’’න්ති වුත්තං, ‘‘නිප්ඵන්න’’න්ති පන න පරිනිප්ඵන්නගමව 

වුච්චති, නාපි සබ්ගබ්ො සභාවධම්ගමොති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘ඛන්ධවිභඞ්කග 

චා’’තිආදිමාහ. නිප්ඵන්නතා වුත්තාති සම්බ්න්ගධො. අනිප්ඵන්නතා 

සභාවධම්මත්ගතපි ගකනචි න නිප්ඵාදීයතීති කත්වා. 

සඞ්කුචිතං චින්තනන්ති පීතිගසොමනස්සපටිපක්ඛගතො, ගෙොසසම්පගයොගගතො 

ච ආරම්මගණ අනභිරතිප්පවත්තිමාහ. අන්ගතො අත්තගනො නිස්සයස්ස 

නිද්ෙහනවගසන වා ඣානං චින්තනං අන්කතොනිජ්ඣානං. සතිපි 

අනුගසොචනභාගව අත්තගනො කතාකතකුසලාකුසලවිසගයො මගනොවිගලඛභූගතො 
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විප්පටිසාගරො කුක්කුච්චං, යථාවුත්තඅන්ගතොනිජ්ඣානං කසොකෙොති උභින්නං 

විගසගසො ගවදිතබ්ගබ්ො. 

‘‘මකනොද්වාර වනක්ඛකෙ’’ති පරිබ්යත්තමන්ගතොනිජ්ඣානං සන්ධායාහ, 

ඉතරං පන පඤ්චද්වාරජවගනසුපි ලබ්භගතව. ගතනාහ 

‘‘ොයවිඤ්ඤාොදී’’තිආදි. කදොමනස්සස්සාති අගසොචනාකාරස්ස 

ගෙොමනස්සස්ස, ගසොචනාකාරස්සාපි වා නානාවීථිකස්ස. තම්පි හි දුක්ඛගමවාති. 

අඤ්ඤථාති මගනොද්වාරජවගන එව ගහිගත. තත්ථාති 

කායවත්ථුකමගනොද්වාරිගකසු. 

පරිකදවනිද්කදසවණ්ෙනා 

195. ආකදවනසද්දං ෙත්වාති ආගෙවිත්වා, විලපිත්වාති අත්ගථො. පුග්ගලස්ස 

සම්භමභාකවොති යස්ස සත්තස්ස උප්පජ්ජති, තස්ස අනවට්ඨානභාගවො. සම්භමං 

වා අබ්භන්තරගතං තස්ස පච්චුපට්ඨාගපති පාකටභාවකරගණනාති 

සම්භමපච්චුපට්ඨාකනො. 

මුට්ඨීහි ගපොථනාදීනි මුට්ඨිකපොථනාදීනි. 

කයන ගෙොමනස්ගසන. පුබ්කබ වුත්තදුක්ඛකතොති ‘‘අත්තගනො ඛන්ධං 

මුට්ඨීහි ගපොගථතී’’තිආදිනා වුත්තදුක්ඛගතො. තංනිදානන්ති පරිගෙවනිොනං. 

දුක්ඛකදොමනස්සනිද්කදසවණ්ෙනා 

196-7. කායදුක්ඛාභිභූතස්ස පතිකාරාභිලාසාය 

තාදිසදුක්ඛාවහපගයොගකාලාදීසු කායිකදුක්ඛස්ස තදුපනිස්සයතා ගවදිතබ්බ්ා. 

එකතන දුක්කඛනාති අනාථතාහත්ථපාෙච්ගඡෙනාදිදුක්ගඛන. 

උපායාසනිද්කදසවණ්ෙනා 

198. දුක්ඛට්ඨානනිසජ්ජාදීනි දුක්ඛට්ඨානාදීනි. ගෙොමනස්සස්ස වත්ථු ගහොති 

උපායාගසොති සම්බ්න්ගධො. 

අප්පියසම්පකයොගනිද්කදසවණ්ෙනා 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 4. සච්චවිභඞ්කගො 
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199. අඤ්ඤසාගපක්ඛසද්ගෙො අසමත්ථසමාගසොති තං ෙස්ගසති ‘‘කයන 

සමාකසො, න තස්සායං පටිකසධකෙො අ-ොකරො’’ති. 

පච්ඡිමද්වයන්ති ‘‘සගමොධානං මිස්සීභාගවො’’ති ඉෙං පෙද්වයං. 

තදත්ථවකසනාති සගමොධානත්ථස්ස, මිස්සීභාවත්ථස්ස ච වගසන සඞ්ඛාගරසු 

ලබ්භති. ආගගතහි ච ගතහි සඞ්ඛාගරහි පුග්ගලස්ස සංගයොගගො ගහොතීති 

ගයොජනා. 

තංගහෙමත්තන්ති ආපාථගතාරම්මණග්ගහණමත්තං. 

ඉච්ඡානිද්කදසවණ්ෙනා 

201. තං ොලන්ති චුතිචිත්තනිගරොධගතො උද්ධං කාලං. ‘‘යම්පී’’ති යං-

සද්ගෙො කරණත්ගථ පච්චත්තන්ති කයනපීති අත්කථො වුත්කතො. ‘‘යං ඉච්ඡ’’න්ති 

යං-සද්ගෙො යො ඉච්ඡාගපක්ගඛො, තො ‘‘න ලභතී’’ති එත්ථ 

අලාභපධානාභාවගතො ඉච්ඡා විගසසීයතීති ආහ ‘‘අලාභවිසිට්ඨා ඉච්ඡා වුත්තා 

කහොතී’’ති. ‘‘ඉච්ඡං න ලභති ය’’න්ති එවං කිරියාපරාමසනභූගතො යං-සද්ගෙො 

යො ‘‘න ලභතී’’ති එතං අගපක්ඛති, තත්ථ ගුණභූතා ඉච්ඡා, පධානභූගතො 

අලාගභොති ආහ ‘‘තදා ඉච්ඡාවිසිට්කඨො අලාකභො වුත්කතො කහොතී’’ති. 

හිගරොත්තප්පරහිතා ඡින්නිකා, ධුත්තිකාති වුච්චන්තීති ආහ 

‘‘ඡින්නභින්නගකෙනාති නිල්ලජ්ක න ධුත්තගකෙනා’’ති. ෙප්පටිො 

සිබ්බිතපිගලොතිකධාරිගනො. 

අලබ්භකනය්යඉච්ඡන්ති අලබ්භගනය්යවත්ථුස්මිං ඉච්ඡං. 

උපාදානක්ඛන්ධනිද්කදසවණ්ෙනා 

202. තාදිසස්ස වත්ථුකනො සබ්භාවාති සාමඤ්ඤගතො අනවගසසග්ගහණං 

සන්ධායාහ. 

අතිපාෙකටන අති විය පකාගසන දුක්ගඛනාති අත්ගථො. 

දුක්ඛසච්චනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 4. සච්චවිභඞ්කගො 
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2. සමුදයසච්චනිද්කදසවණ්ෙනා 

203. මකනො වියාති මකනො-සද්ෙස්ස විය. ඉෙ-සද්කදනාති 

‘‘ගපොගනොභවිකා’’ති එත්ථ ඉෙ-සද්ගෙන. ගමියත්ථත්තාති ඤාපිතත්ථත්තා. 

කරණසීලතා හි ඉධ සීලත්ගථො, ගසො ච ඉෙ-සද්ගෙන වුච්චතීති කිරියාවාචෙස්ස 

කරණසද්ෙස්ස අෙස්සනං අප්පගයොගගො. වුත්තත්ථානඤ්හි අප්පගයොගගො. සති 

පච්චයන්තරසමවාගය පුනබ්භවස්ස ොයිකා, තෙභාගව අොයිකාති වුත්තාති ආහ 

‘‘අදායිොපි පුනබ්භවං කදතිච්කචවා’’ති තංසභාවානතිවත්තනගතො. ගතගනවාහ 

‘‘සමානසභාවත්තා, තදානුභාවත්තා චා’’ති. තත්ථ සභාකවො තණ්හායනං. 

ආනුභාකවො පච්චයසමවාගය ඵලනිප්ඵාෙනසමත්ථතා. ඉතකරසූති 

අවසිට්ඨකිගලසාදීසු. පවත්තිවිපාකොයිගනො කම්මස්ස සහායභූතා තණ්හා 

‘‘උපධිගවපක්කා’’ති අධිප්ගපතාති ආහ ‘‘උපධිම්හි යථානිබ්බත්කත’’තිආදි. 

යථානිබ්බත්කතති අත්තගනො පච්චගයහි නිබ්බ්ත්තප්පකාගර. නන්දනං 

සංඋප්පිලාවනං අභිතස්සනං. රඤ් නං වත්ථස්ස විය රඞ්ගජාගතන චිත්තස්ස 

විපරිණාමනං, රමාපනං වා. රාගසම්බන්කධනාති රාගපෙසම්බ්න්ගධන 

‘‘උප්පන්නස්සා’’ති පුල්ලිඞ්ගවගසන වුත්තං. රූපාරූපභවරාකගො විසුං වක්ඛතීති 

එත්ථ වක්ඛති-කිරියාපෙං කම්මත්ගථ ගවදිතබ්බ්ං. 

‘‘සවත්ථුෙං චක්ඛු’’න්ති ඉමිනා සකලං චක්ඛුෙසකමාහ, දුතිගයන 

සසම්භාරචක්ඛුං. ඡිද්දන්ති කණ්ණස්ස ඡිද්ෙපගෙසං. ෙණ්ෙබද්ධන්ති 

කණ්ණපාළි. වණ්ෙසණ්ඨානකතො රත්තකම්බ්ලපටලං විය, කිච්චකතො 

මුදුසිනිද්ධමධුරරසෙං මඤ්ඤන්ති. සාමඤ්කඤන ගහිතාති විසගයන 

අවිගසගසත්වා ගහිතා. විසයවිසිට්ඨාති චක්ඛාදිවිසයවිසිට්ඨා. එත්ථ උප්පජ් තීති 

සමුොයාවයගවහි විය සාමඤ්ඤවිගසගසහි න නානත්තගවොහාගරො න ගහොති 

යථා ‘‘රුක්ගඛො සිංසපා’’ති. න හි සබ්ගබ්ො රුක්ගඛො සිංසපා. තස්මා 

කිරියාගභෙසබ්භාවගතො ‘‘සයානා භුඤ්ජන්ති සධනා’’තිආදීසු විය 

‘‘උප්පජ්ජමානා’’ති එත්ථ කිරියාය ලක්ඛණතා, ඉතරත්ථ ලක්ඛිතබ්බ්තා ච 

වුත්තා. යදි උප්පජ් මානා කහොතීති අනිච්ඡිතත්තා සාසඞ්කං උප්පාෙකිරියාය 

අත්ථිභාවමාහ. ගතන උප්පාගෙ සතීති අයගමතස්ස අත්ගථොති 

‘‘උප්පජ්ජමානා’’ති එත්ථ උප්පාගෙො ගහතුභාගවන වුත්ගතො, ඉතගරො ච තස්ස 

ඵලභාගවනාති ආහ ‘‘කසො හි කතන උපකයොජිකතො විය කහොතී’’ති. 

උප්පජ් මානාති වා තණ්හාය තත්ථ උප්පජ්ජනසීලතා උප්පජ්ජනසභාගවො, 

උප්පජ්ජනසමත්ථතා වා වුත්තා. තත්ගථව චස්සා උප්පජ්ජනසීලතා 
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සක්කායගතො අඤ්ඤස්මිං විසගය පවත්තියා අභාවගතො, සමත්ථතා 

පච්චයසමවාගයන, අඤ්ඤථා අසමත්ථතා, යගතො කොචි න උප්පජ්ජති. 

නිවිසමානා නිවිසතීති එත්ථාපි ඉමිනා නගයන අත්ගථො ගවදිතබ්ගබ්ොති. 

සමුෙයසච්චනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. නිකරොධසච්චනිද්කදසවණ්ෙනා 

204. තණ්හාය විරජ්ජනං හලිද්දිරාගස්ස විය පලුජ්ජනන්ති කත්වා ආහ 

‘‘ඛයගමනවකසනා’’ති. විච්ඡින්නං නිරුජ්ඣනන්ති වුත්තං 

‘‘අප්පවත්තිගමනවකසනා’’ති. චජනං ඡඩ්ඩනං, හාපනං වාති ආහ 

‘‘අනකපක්ඛතාය ච නවකසන, හානිවකසන චා’’ති. 

තදප්පවත්ති වියාති තස්සා තිත්තඅලාබුවල්ලියා අප්පවත්ති විය. 

අප්පවත්තිගහතුභූතම්පි නිබ්බ්ානං තණ්හාය අප්පවත්ති විය ගය්හතීති ආහ 

‘‘තෙප්පවත්ති වියා’’ති යථා ‘‘රාගක්ඛගයො’’ති (සං. නි. 4.315, 330). 

අප්පවත්තිභූතන්ති තණ්හාය අප්පවත්තියා පත්තං, පත්තබ්බ්න්ති අත්ගථො. 

නිබ්බ්ානං ආගම්ම නිරුද්ධායපි තණ්හාය පියරූපසාතරූගපසු නිරුද්ධාති 

වත්තබ්බ්තාෙස්සනත්ථං වුත්තාති ගයොජනා. එත්ථ ච යස්මා මග්ගගො, 

නිබ්බ්ානඤ්ච තණ්හාය සමුච්ගඡෙසාධනං, තස්මා ‘‘පුරිමා වා උපමා’’තිආදිනා 

උපමාද්වයං උභයත්ථ යථාක්කමං ගයොජිතං, උභයට්ඨානියං පන උභයත්ථාපි 

ලබ්භගතව. 

නිගරොධසච්චනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

4. මග්ගසච්චනිද්කදසවණ්ෙනා 

205. තිත්ථිකයහි ෙප්පිතස්ස මග්ගස්ස පකතිපුරිසන්තරඤාණාදිකස්ස. 

අරියං ලභාකපතීති අරියං සාමඤ්ඤඵලං ලභාගපති. 

තබ්බිපක්ඛවිරතිසභාවාති තස්සා සම්මාවාචාය විපක්ඛගතො මිච්ඡාවාචාය 

විරතිසභාවා. කභදෙරමිච්ඡාවාචා පිසුණවාචා, සබ්බ්ාපි වා මිච්ඡාවාචා 

විසංවාෙනාදිවගසන ගභෙකරීති ආහ ‘‘කභදෙරමිච්ඡාවාචාපහාකනනා’’ති. 

විසංවාෙනාදිකිච්චතාය හි ලූඛානං අපරිග්ගාහකානං මුසාවාොදීනං පටිපක්ඛභූතා 

සිනිද්ධභාගවන පරිග්ගාහකසභාවා සම්මාවාචා 

තප්පච්චයසුභාසිතසම්පටිග්ගාහගක ජගන, සම්පයුත්තධම්ගම ච 
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පරිග්ගණ්හන්තී පවත්තතීති පරිග්ගහලක්ඛො. ගතනාහ ‘‘ කන, සම්පයුත්කත 

ච පරිග්ගණ්හනකිච්චවතී’’ති. චීවරෙම්මාදිකෙො තාදිගසො පගයොගගො. ොතබ්බං 

චීවරරජනාදිකං. නිරවජ් සමුට්ඨාපනකිච්චවාති නිරවජ්ජස්ස කත්තබ්බ්ස්ස, 

නිරවජ්ජාකාගරන වා සමුට්ඨාපනකිච්චවා. සම්පයුත්තධම්කම ච 

සමුට්ඨාකපන්කතොති එත්ථ සමුට්ඨාපනං මිච්ඡාකම්මන්තපටිපක්ඛභූතස්ස 

අත්තගනො කිච්චස්ස අනුගුණභාගවන සම්පයුත්තානං පවත්තනගමව, 

උක්ඛිපනං වා ගනසං කායිකකිරියාය භාරුක්ඛිපනං විය. සම්පයුත්තධම්මානං, 

ආජීවස්ගසව වා විගසොධනං කවොදාපනං. 

දිට්කඨෙට්ඨාති දිට්ඨියා සහජපහාගනකට්ඨා, 

පඨමමග්ගසම්මාදිට්ඨිවගසගනව තං ගවදිතබ්බ්ං. 

‘‘දිට්ගඨකට්ඨඅවිජ්ජාෙගයො’’තිපි පාගඨො. එතස්මිං පක්ගඛ 

චතුමග්ගසම්මාදිට්ඨියා සඞ්ගගහො කගතො ගහොති. උපරිමග්ගසම්මාදිට්ඨියා පන 

දිට්ඨිට්ඨාගන තංතංමග්ගවජ්ගඣො මාගනො ගගහතබ්ගබ්ො. ගසො හි ‘‘අහ’’න්ති 

පවත්තිආකාරගතො දිට්ඨිට්ඨානිගයො. පොකසතීති කිච්චපටිගවගධන 

පටිවිජ්ඣති. කතකනව හි අඞ්කගනාති ගතගනව සම්මාදිට්ඨිසඞ්ඛාගතන 

මග්ගඞ්ගගන. තථාපවත්තිගතන කරණභූගතන, ගතන වා කාරගණන. අඞ්ග-

සද්ගෙො හි කාරණත්ගථොපි ගහොතීති. තත්ථාති මග්ගග, මග්ගචිත්තුප්පාගෙ වා. 

ඉමස්කසවාති අරියමග්ගපරියාපන්නස්ගසව. යදිපි විරමිතබ්බ්ගතො 

විරමන්තස්ස ගචතනාපි ලබ්භගතව, විරතියා එව පන තො පධානභාගවොති ආහ 

‘‘විරමෙොකල වා විරතිකයො’’ති. සුභාසිතාදීති අසම්ඵප්පලාපාදි. ආදි-සද්ගෙන 

අපිසුණාදි සඞ්ගහිතා. භාසනාදීති එත්ථ පන කායසුචරිතාදි. අමග්ගඞ්ගත්තාති 

අමග්ගසභාවත්තා. තගමව ගචතනාය අමග්ගසභාවතං ෙස්ගසතුං ‘‘එෙස්ස 

ඤාෙස්සා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සම්මාවාචාදිකිච්චත්තයං නාම මිච්ඡාවාචාදීනං 

තිණ්ණං පාපධම්මානං සමුච්ඡින්ෙනං, මග්ගගචතනා ච තංසභාවා න ගහොතීති න 

තස්සා මග්ගක්ඛගණ සම්මාවාචාදිභාවසිද්ධි. තංසිද්ධියන්ති කිච්චත්තයසිද්ධියං. 

යථා පනස්සා පුබ්බ්භාගග සුභාසිතවාචාදිභාගවො, එවං මග්ගක්ඛගණපි සියා. 

එවං සන්ගත යථා තත්ථ එකස්ස සම්මාසඞ්කප්පස්ස තිකිච්චතා, 

සම්මාදිට්ඨිආදීනඤ්ච එගකකානං චතුකිච්චතා, එවං එකා මග්ගගචතනා 

සම්මාවාචාදිකිච්චත්තයස්ස සාධිකා භගවය්ය, තථා ච සති මග්ගග 

සම්මාවාචාදීනි තීණි අඞ්ගානි න භගවය්යුං, ඡළඞ්ගිගකො ච අරියමග්ගගො සියාති 

තයිෙමාහ ‘‘එොය කචතනායා’’තිආදිනා. යස්මා පගනතං නත්ථි, තස්මා 
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මග්ගපච්චයතාවචනගතො ච න ගචතනාය මග්ගභාගවොති මග්ගක්ඛගණ 

විරතිගයොව සම්මාවාචාෙගයො. 

බ්රූහනං සුඛං. සන්තසුඛං උගපක්ඛා. සා හි ‘‘උගපක්ඛා පන සන්තත්තා, 

සුඛමිච්ගචව භාසිතා’’ති (විසුද්ධි. 2.644; විභ. අට්ඨ. 232) වුත්තා. 

විතක්ොදීනන්ති ගතගයව අභිනිගරොපනාෙගයො පාකටපරියාගයන වුත්තා. 

වචීසඞ්ඛාරභාවගතො වචීකභදස්ස උපොරකෙො විතක්කෙො. 

‘‘සාවජ් ා…කප.… උපොරකෙො එවා’’ති ඉමිනා වචීගභෙතං 

සමුට්ඨාපකගචතනානං විය විරතියාපි විගසසපච්චගයො විතක්ගකොති ෙස්ගසති. 

වචීකභදනියාමිො වාචාති වචීදුච්චරිතවිරතිමාහ. සා හි සම්මාවාචාභූතා 

මිච්ඡාවාචාසු සංයමිනී. තත්ථ යථා විසංවාෙනාදිමිච්ඡාවාචගතො අවිරගතො 

මිච්ඡාකම්මන්තගතොපි න විරමගතව. යථාහ – ‘‘එකං ධම්මං…ගප.… 

අකාරිය’’න්ති (ධ. ප. 176). තථා අවිසංවාෙනාදිනා සම්මාවාචාය ඨිගතො 

සම්මාකම්මන්තම්පි පූගරතිගයවාති ආහ ‘‘වචීකභද…කප.… උපොරිො’’ති. 

ධම්මානං පවත්තිනිට්ඨාභාවගතො යථා ගතීති නිබ්බ්ත්ති වුච්චති, එවං 

පවත්තිභාවගතො රසලක්ඛණානිපීති ආහ ‘‘කිච්චාදිසභාකව වා’’ති. 

අභිනන්දනන්ති තණ්හාදිවගසන අභිනන්ෙනං. 

වාචුග්ගතකරණං උග්ගකහො, අත්ථපරිපුච්ඡනං පරිපුච්ඡාති තදුභයං 

සවනාධීනන්ති ආහ ‘‘සවනඤාකෙ එව අවකරොධං ගච්ඡන්තී’’ති. ඤාගණන 

පරිච්ඡින්දිත්වා ගහණං පරිග්ගණ්හනං. 

තස්සාති පගයොගස්ස. 

කසොති කාමවිතක්කප්පවත්තියා කාරණභූගතො සුභනිමිත්ගත 

අගයොනිගසොමනසිකාගරො. තස්සාති කාමවිතක්කස්ස. ගතං ගමනං පවත්ති, 

තස්ස උපාගයොති ගතමග්කගො. 

පහාතබ්බඑෙත්තන්ති පහාතබ්බ්තාසාමඤ්ඤං. 

මග්ගභාකවන චතුබ්බිධම්පි එෙත්කතනාති ගසොතාපත්තිමග්ගාදිවගසන 

චතුබ්බිධම්පි මග්ගභාගවන එකත්ගතන සාමඤ්ඤගතො ගගහත්වා ‘‘අස්සා’’ති 

එකවචගනන වුත්තන්ති අත්ගථො. සබ්බ්ස්ස මග්ගස්ස අඤ්ඤමඤ්ඤං සදිසතා, 
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තථා අසදිසතා ච එකච්චසදිසතා ච ඣානඞ්ගවකසන 

සබ්බසදිසසබ්බාසදිසඑෙච්චසදිසතා, ගසො එව විගසගසොති ගයොගජතබ්බ්ං. 

විපස්සනානියාමං ධුරං කත්වා ආහාති සම්බ්න්ගධො. ඉධ පනාති ඉමිස්සා 

සම්ගමොහවිගනොෙනියං. සම්මසි…කප.… නිවත්තනකතොති පඨමත්ගථරවාෙං 

වෙන්ගතො තෙජ්ඣාසයං පුරක්ඛත්වා වෙතීති අධිප්පාගයන වුත්තං. ඉතරථා 

ඉතරවාොගපත්ථ ෙස්සිතා එවාති. පාදෙජ්ඣානනියාමන්ති පාෙකජ්ඣානනියාමං 

ධුරං කත්වා ආහාති ගයොජනා. ‘‘විපස්සනා …ගප.… ෙට්ඨබ්ගබ්ො’’ති කස්මා 

වුත්තං. න හි තස්සා ඉධ පටික්ගඛපතා අත්ථි. තථා හි වුත් තං ‘‘ගකචි 

වුට්ඨානගාමිනිවිපස්සනා නියාගමතීති වෙන්තී’’ති? නයිෙගමවං. ඉධාපීති ඉධ 

පාෙකජ්ඣානනියාගමපි විපස්සනානියාගමො න පටික්ඛිත්ගතොති අයඤ්ගහත්ථ 

අත්ගථො. ගතගනවාහ ‘‘සාධාරෙත්තා’’ති. ‘‘ඉධ පනා’’ති ඉමිනාපි 

පඨමත්ගථරවාගෙො සඞ්ගහිගතොති ගවදිතබ්ගබ්ො. යදි එවං කස්මා 

විපස්සනානියාගමො විසුං ගහිගතොති? වාෙත්තයාවිධුරතාෙස්සනත්ථං. අඤ්කඤ 

චාචරියවාදාති සම්මසිතජ්ඣානපුග්ගලජ්ඣාසයවාො. 

‘‘ආරුප්කප තිෙචතුක්ෙජ්ඣානං…කප.… න කලොකිය’’න්ති ඉෙං ගථරවාගෙ 

ආගතං ගපොරාණට්ඨකථායං තන්තිං කත්වා ඨපිතන්ති අට්ඨසාලිනියං 

සඞ්ගගහත්වා වුත්තන්ති ආහ ‘‘වුත්තං අට්ඨසාලිනියන්ති අධිප්පාකයො’’ති. 

කයසූති පච්ඡිමජ්ඣානවජ්ජානි සන්ධාය වෙති. තත්ථ හි අරූපුප්පත්තියං 

සංසගයො, න ඉතරස්මිං. ‘‘චතුක්කපඤ්චකජ්ඣාන’’න්ති වුත්ගත අවිගසසගතො 

සාසවානාසවං අගපක්ඛීයති, නිවත්ගතතබ්බ්ගගහතබ්බ්සාධාරණවචගනගනත්ථ 

සාසවගතො අවච් ඡින්ෙනත්ථං ‘‘තඤ්ච ගලොකුත්තර’’න්ති වත්වා 

නිවත්තිතධම්මෙස්සනත්ථං ‘‘න ගලොකිය’’න්ති වුත්තන්ති ෙස්ගසන්ගතො ආහ 

‘‘සමුදායඤ්ච…කප.… ආහා’’ති. ඉතරථා බ්යභිචාරාභාවගතො 

‘‘ගලොකුත්තර’’න්ති විගසසනං නිරත්ථකං සියා. තකයො මග්ගාති 

දුතියමග්ගාෙගයො. තජ්ඣානිෙන්ති තිකචතුක්කජ්ඣානිකං ගසොතාපත්තිඵලාදිං. 

අඤ්ඤඣානිොපීති තිකචතුක්කජ්ඣානගතො අඤ්ඤඣානිකාපි 

චතුක්කජ්ඣානිකාපි මග්ගා උප්පජ්ජන්ති. පි-සද්ගෙන තජ්ඣානිකාපි 

තිකචතුක්කජ්ඣානිකාති අත්ගථො. යදි එවං චතුගවොකාරභගවපි 

පඤ්චගවොකාරභගව විය මග්ගස්ස තිකචතුක්කජ්ඣානිකභාගව ගකනස්ස 

ඣානඞ්ගාදිනියාගමොති ආහ ‘‘ඣානඞ්ගාදිනියාමිො 

පුබ්බාභිසඞ්ඛාරසමාපත්තී’’ති. පුබ්බාභිසඞ්ඛාරසමාපත්තීති ච පාෙකභූතා 

අත්තනා අතික්කන්තධම්මවිරාගභාගවන විපස්සනාය පුබ්බ්ාභිසඞ්ඛාරකාරී 
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අරූපසමාපත්ති, ඵලසමාපත්ති වා. ගතනාහ ‘‘පාදෙ’’න්ති. න සම්මසිතබ්බාති 

න සම්මසිතබ්බ්ා සමාපත්ති ඣානඞ්ගාදිනියාමිකා සම්මසිතබ්බ්ානං 

තිකචතුක්කජ්ඣානානං තත්ථ අනුප්පජ්ජනගතො, ඉතරත්ථ ච විගසසාභාවගතො. 

ඵලස්සපීති චතුත්ථපඤ්චමජ්ඣානිකඵලස්සපි. 

දුක්ඛඤාොදීනන්ති දුක්ඛසමුෙයඤාණානං. 

තංතංකුසලාරම්මොරම්මෙත්තාති කාමාවචරාදීසු ගයන ගයන කුසගලන 

සද්ධිං ගනක්ඛම්මසඞ්කප්පාෙගයො උප්පජ්ජන්ති, තස්ස තස්ස කුසලස්ස 

ආරම්මණං ආරම්මණං එගතසන්ති තංතංකුසලාරම්මණාරම්මණා, තබ්භාවගතො. 

තංතංවිරමිතබ්බාදිආරම්මෙත්තාති විසංවාෙනවත්ථුආදිආරම්මණත්තා. 

වීතික්කමිතබ්බ්ගතො එව හි විරතීති. ‘‘අඞ්ගාන’’න්ති ඉෙං 

‘‘ගනක්ඛම්මසඞ්කප්පාදීන’’න්ති එත්ථාපි ගයොගජතබ්බ්ං අවයගවන විනා 

සමුොයාභාවගතො. විකසසපච්චකයොති භින්නසීලස්ස, අපරිසුද්ධසීලස්ස වා 

සම්මප්පධානාසම්භවගතො සමාධානස්ස විය වායාමස්ස සීලං විගසසපච්චගයො. 

අයඤ්ච අත්ගථො යදිපි පුරිමසිද්ධසීලවගසන යුත්ගතො, සහජාතවගසනාපි පන 

ලබ්භගතවාති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘සම්පයුත්තස්සාපී’’ති ආහ. සහජගමව ගචත්ථ 

අධිප්ගපතන්ති ආහ ‘‘සම්පයුත්තස්කසව චා’’තිආදි. සම්ගමොගසො පමාගෙො, 

තප්පටිපක්ගඛො අසම්කමොකසො අප්පමාගෙො, ගසො චිත්තස්ස ආරක්ඛාති ආහ 

‘‘කචතකසො රක්ඛිතතා’’ති. 

සීලක්ඛන්කධො චාති ච-සද්ගෙන සමාධික් ඛන්ගධො ච. ඛන්තිප්පධානත්තා 

සීලස්ස අගෙොසසාධනතා, නීවරණගජට්ඨකස්ස කාමච්ඡන්ෙස්ස 

උජුවිපච්චනීකභාවගතො සමාධිස්ස අගලොභසාධනතා ෙට්ඨබ්බ්ා. සාසනන්ති 

පටිගවධසාසනං, ‘‘සාසනබ්රහ්මචරිය’’න්ති ච වෙන්ති. 

මග්ගසච්චනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

206-214. ‘‘පරිඤ්ගඤය්යභාවරහිගත එකන්තපහාතබ්ගබ්’’ති කස්මා 

වුත්තං, නනු තණ්හායපි චක්ඛාදීනං විය තණ්හාවත්ථුතාවචගනන 

පරිඤ්ගඤය්යතා වුත්තා. යථාහ ‘‘රූපතණ්හා ගලොගක පියරූපං සාතරූපං, 

එත්ගථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසතී’’තිආදි 
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(දී. නි. 2.400; ම. නි. 1.133; විභ. 203). තප්පටිබ්ද්ධසංකිගලසප්පහානවගසන 

සමතික්කමිතබ්බ්තා හි පරිඤ්ගඤය්යතා. එකන්තපහාතබ්බ්තා ච න තණ්හාය 

එව, අථ ගඛො අවගසසානං සංකිගලසධම්මානම්පි. තථා හි ගතසං සබ්බ්ගසො 

අච්චන්තප්පහායිකා ෙස්සනභාවනාති? සච්චගමතං, තථාපි යථා ‘‘දුක්ඛං 

අරියසච්චං පරිඤ්ගඤය්ය’’න්ති (සං. නි. 5.1099) තණ්හාවජ්ගජ 

උපාොනක්ඛන්ධපඤ්චගක පරිඤ්ගඤය්යභාගවො නිරුළ්ගහො, න තථා තණ්හාය, 

තණ්හාය පන ‘‘යායං තණ්හා ගපොගනොභවිකා’’තිආදිනා (විභ. 203; දී. නි. 

2.400; ම. නි. 1.91, 460; සං. නි. 5.1081; මහාව. 14; පටි. ම. 1.34) 

සමුෙයභාගවො විය සාතිසයං පහාතබ්බ්භාගවො නිරුළ්ගහොති ෙස්ගසතුං 

‘‘පරිඤ්කඤය්යභාවරහිකත එෙන්තප්පහාතබ්කබ’’ති වුත්තං. යස්ස අසඞ්ගහිගතො 

පගෙගසො අත්ථි, ගසො සප්පකදකසො, එකගෙගසොති අත්ගථො. තත්ථාති 

අරියසච්චසද්ගෙ. සමුදකයොති සමුෙයත් ගථො. ‘‘නිප්පගෙසගතො සමුෙයං 

ෙස්ගසතු’’න්ති සමුෙයස්ගසගවත්ථ ගහගණ කාරණං ෙස්ගසතුං ‘‘දුක්ඛනිකරොධා 

පනා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ දුක්ඛනිකරොධාති දුක්ඛං, නිගරොගධො ච. 

අරියසච්චකදසනායන්ති අරියසච්චගෙසනායම්පි සච්චගෙසනායං විය. 

ධම්මකතොති ගෙගසතබ්බ්ධම්මගතො නිප්පගෙසා එව. ‘‘අවගසසා ච 

කිගලසා’’තිආදිනා ගෙසනාගභගෙො එව හි තත්ථ විගසගසො. ගතනාහ ‘‘න හි 

තකතො අඤ්කඤො’’තිආදි. අපුබ්කබො නත්ථීති ධම්මගතො අපුබ්ගබ්ො නත්ථීති 

අත්ගථො. තස්සාති සමුෙයස්ස. සබ්බත්ථ තීසුපි වාකරසූති 

අට්ඨඞ්ගිකපඤ්චඞ්ගිකසබ්බ්සඞ්ගාහිකගභගෙසු මහාවාගරසු, තෙන්ගතොගගධසු ච 

පඤ්චසු ගකොට්ඨාගසසු. අපුබ්බස්සාති ‘‘අවගසසා ච කිගලසා’’තිආදිනා 

තණ්හාය අපුබ්බ්ස්ස. අවසිට්ඨකිගලසාදීනඤ්හි සමුෙයතාවචනං ඉධ 

අපුබ්බ්ෙස්සනං. තස්ස යදිපි දුතියතතියවාගරසු විගසගසො නත්ථි, පඤ්චසු පන 

ගකොට්ඨාගසසු උපරූපරි අපුබ්බ්ං ෙස්සිතන්ති කත්වා එවං වුත්තං. තඤ්හි 

සමුෙයවිගසසෙස්සනං, ඉතරං පන මග්ගවිගසසෙස්සනං. තස්ස ච ධම්මගතො 

අපුබ්බ්ාභාගවො ෙස්සිගතොගයව. යදි එවං දුතියාදිගකොට්ඨාගසසු, 

පඨමගකොට්ඨාගසපි වා කස්මා තණ්හා ගහිතාති ආහ 

‘‘අපුබ්බසමුදයදස්සනත්ථායපි හී’’තිආදි. කෙවලායාති 

තෙඤ්ඤකිගලසාදිනිරගපක්ඛාය. කදසනාවකසන න වුත්කතොති න 

ධම්මවගසනාති අධිප්පාගයො. තස්මා දුක්ඛාදීනි තත්ථ අරියසච්චගෙසනායං 

සප්පගෙසානි ෙස්සිතානි ගහොන්ති පරියාගයනාති ෙට්ඨබ්බ්ං. අභිධම්මගෙසනා පන 

නිප්පරියායකථාති කත්වා අට්ඨකථායං ‘‘නිප්පගෙසගතො සමුෙයං 
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ෙස්ගසතුං’’ඉච්ගචව වුත්තං. පච්චයසඞ්ඛාතන්ති පච් චයාභිමතං පච්චයභූතං, 

පච්චයගකොට්ඨාසං වා. 

කතසන්ති කුසලධම්මානං. පච්චයානං පහානවකසනාති ගහතුනිගරොගධන 

ඵලනිගරොධං ෙස්ගසති, තප්පටිබ්ද්ධකිගලසප්පහාගනන වා කුසලානං පහානං 

වුත්තං. යථා ‘‘ධම්මාපි ගවො, භික්ඛගව, පහාතබ්බ්ා’’ති (ම. නි. 1.240). ඉති 

පරියායගතො කුසලානං පහානං වුත්තං, න නිප්පරියායගතො තෙභාවගතොති ආහ 

‘‘න හි කුසලා පහාතබ්බා’’ති. යථා ච කුසලධම්ගමසු, අබ්යාකතධම්ගමසුපි 

එගසව නගයො. නිකරොධන්ති අසඞ්ඛතධාතුං. අප්පවත්තිභාකවොති ගයො 

නිගරොධස්ස නිබ්බ්ානස්ස තණ්හාදිඅප්පවත්තිගහතුභාගවො, තං පහානන්ති 

වුත්තන්ති අත්ගථො. 

ොයෙම්මාදිසුද්ධියාති පුබ්බ්භාගකායකම්මවචීකම්මආජීවසුද්ධියා 

දූරතරූපනිස්සයතං අරියමග්ගස්ස ෙස්ගසතීති සම්බ්න්ගධො. 

පඤ්චඞ්ගෙං…කප.… පවත්තතං දීකපති, න පන අරියමග්ගස්ස 

පඤ්චඞ්ගිකත්තාති අධිප්පාගයො. ඤාපෙනිදස්සනන්ති ඤාපකභාවනිෙස්සනං, 

එගතන ‘‘වචනකතො’’ති ඉෙං ගහතුඅත් ගථ නිස්සක්කවචනන්ති ෙස්ගසති. 

වචනකතොති වා ඊදිසස්ස වචනස්ස සබ්භාවගතො. පටිපොය එකගෙගසොපි පටිපදා 

එවාති අත්ගථො. නිද්දිට්කඨො ධම්මසඞ්ගාහකෙහි සඞ්ගායනවගසන. 

ඣාකනහි කදසනාපකවකසො ‘‘ගලොකුත්තරං ඣානං භාගවතී’’ති (ධ. ස. 277) 

ඣානසීගසන ගෙසනාව. තථා භාවනාපකවකසො. පාළිගමනන්ති පාළිපවත්ති 

පාඨගෙසනා. යථාවිජ් මානධම්මවකසනාති තස්මිං චිත්තුප්පාගෙ 

ලබ්භමානවිතක්කාදිධම්මවගසන. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 

215. තස්සාති සුත්තන්තභාජනීයස්ස. එවං පනාති ‘‘අපිගචසා සම්මාදිට්ඨි 

නාම පුබ්බ්භාගග නානාක්ඛණා නානාරම්මණා’’තිආදිප්පකාගරන. එවඤ්ච 

ෙත්වාති ගලොකුත්තරමග්ගස්ගසව මග්ගසච්චභාවස්ස අධිප්ගපතත්තා. කතනාති 

ගතන කාරගණන, අරියමග්ගස්ගසව උද්දිසිත්වා නිද්දිට්ඨත්තාති අත්ගථො. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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සච්චවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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5. ඉන්ද්රියවිභඞ්කගො 
1. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

219. චක්ඛුද්වාරභාකවති චක්ඛුද්වාරභාවගහතු. තංද්වාරිකෙහීති තස්මිං 

ද්වාගර පවත්තනගකහි චිත්තගචතසිගකහි. ගත හි ‘‘තං ද්වාරං 

පවත්තිඔකාසභූතං එගතසං අත්ථී’’ති තංද්වාරිකා. නනු ච තබ්බ්ත්ථුගකහිපි තං 

ඉන්ෙට්ඨං කාගරති. ගතනාහ අට්ඨකථායං ‘‘තික්ගඛ තික්ඛත්තා, මන්ගෙ ච 

මන්ෙත්තා’’ති? සච්චං කාගරති, තබ්බ්ත්ථුකාපි පන ඉධ ‘‘තංද්වාරිකා’’ඉච්ගචව 

වුත්තා. අපරිච්චත්තද්වාරභාවංගයව හි චක්ඛු නිස්සයට්ගඨන ‘‘වත්ථූ’’ති 

වුච්චති. අථ වා තංද්වාරිගකසු තස්ස ඉන්ෙට්ගඨො පාකගටොති ‘‘තංද්වාරිගකහී’’ති 

වුත්තං. ඉන්ෙට්ගඨො පගරහි අනුවත්තනීයතා පරමිස්සරභාගවොති ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘තඤ්හි…කප.… අනුවත්තන්තී’’ති ආහ. තත්ථ තන්ති චක්ඛුං. කතති 

තංද්වාරිගක. කිරියානිට්ඨානවාචී ආවී-සද්ගෙො ‘‘විජිතාවී’’තිආදීසු (දී. නි. 1.258; 

2.33; 3.199) වියාති ආහ ‘‘පරිනිට්ඨිතකිච්ච ානන’’න්ති. 

‘‘ඡ ඉමානි, භික්ඛගව, ඉන්ද්රියානි. කතමානි ඡ? චක්ඛුන්ද්රියං…ගප.… 

මනින්ද්රිය’’න්ති (සං. නි. 5.495-499) එවං කත්ථචි ඡපින්ද්රියානි ආගතානි, 

කස්මා පන සුත්තන්ගත ඛන්ධාෙගයො විය ඉන්ද්රියානි එකජ්ඣං න වුත්තානි, 

අභිධම්ගම ච වුත්තානීති ආහ ‘‘තත්ථ සුත්තන්කත’’තිආදි. 

නිස්සරණූපායාදිභාවකතොති එත්ථ ගලොකුත්තගරසු මග්ගපරියාපන්නානි 

නිස්සරණං, ඉතරානි නිස්සරණඵලං, විවට්ටසන්නිස්සිගතන නිබ්බ්ත්තිතානි 

සද්ධින්ද්රියාදීනි නිස්සරණූපාගයො, ඉතගරසු කානිචි පවත්තිභූතානි, කානිචි 

පවත්තිඋපාගයොති ගවදිතබ්බ්ානි. 

ඛීොසවස්ස භාවභූකතොති ඡළඞ්ගුගපක්ඛා විය ඛීණාසවස්ගසව ධම්මභූගතො. 

ද්කව අත්ථාති ඉන්ෙලිඞ්ගඉන්ෙසිට්ඨට්ඨා. අත්තකනො පච්චයවකසනාති 

යථාසකං කම්මාදිපච්චයවගසන. තංසහිතසන්තාකනති ඉත්ථින්ද්රියසහිගත, 

පුරිසින්ද්රියසහිගත ච සන්තාගන. අඤ්ඤාොකරනාති ඉත්ථිආදිගතො අඤ්ගඤන 

ආකාගරන. අනුවත්තනීයභාගවො ඉත්ථිපුරිසින්ද්රියානං ආධිපච්චන්ති ගයොජනා. 

ඉමස්මිඤ්චත්කථති ආධිපච්චත්ගථ. 

කතසන්ති අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියාදීනං තිණ්ණං. යා 

සුඛදුක්ඛින්ද්රියානං ඉට්ඨානිට්ඨාකාරසම්ගභොගරසතා වුත්තා, සා 
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ආරම්මණසභාගවගනව ගවදිතබ් බ්ා, න එකච්චගසොමනස්සින්ද්රියාදීනං විය 

පරිකප්පවගසනාති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘එත්ථ චා’’තිආදිමාහ. 

යදිපි පුරිසින්ද්රියානන්තරං ජීවිතින්ද්රියං රූපකණ්ගඩපි (ධ. ස. 584) 

ගෙසිතං, තං පන රූපජීවිතින්ද්රියං, න ච තත්ථ මනින්ද්රියං වත්වා 

ඉත්ථිපුරිසින්ද්රියානි වුත්තානි. ඉධ පන අට්ඨකථායං ඉන්ද්රියානුක්කගමො 

වුත්ගතො සබ්බ්ාකාගරන යමකගෙසනාය සංසන්ෙතීති ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘කසො 

ඉන්ද්රියයමෙකදසනාය සකමතී’’ති. පුරිමපච්ඡිමානං අජ්ඣත්තිෙබාහිරානන්ති 

චක්ඛාදීනං පුරිමානං අජ්ඣත්තිකානං, ඉත්ථින්ද්රියාදීනං පච්ඡිමානං බ්ාහිරානං. 

කතසං මජ්කඣ වුත්තං උභගයසං උපකාරකතාදීපනත්ථන්ති අධිප්පාගයො. 

ගතන එවම්පි ගෙසනන්තරානුගරොගධන ජීවිතින්ද්රියස්ස අනුක්කමං වත්තුං 

වට්ටතීති ෙස්ගසති. කාමඤ්ගචත්ථ එවං වුත්තං, පරගතො පන කිච්චවිනිච්ඡගය 

ඉධ පාළියං ආගතනියාගමගනව මනින්ද්රියානන්තරං ජීවිතින්ද්රියස්ස, 

තෙනන්තරඤ්ච ඉත්ථිපුරිසින්ද්රියානං කිච්චවිනිච්ඡයං ෙස්ගසස්සති. සබ්බං තං 

දුක්ඛං සඞ්ඛාරදුක්ඛභාගවන, යථාරහං වා දුක්ඛදුක්ඛතාදිභාගවන. 

දුවිධත්තභාවානුපාලෙස්සාති රූපාරූපවගසන දුවිධස්ස අත්තභාවස්ස 

අනුපාලකස්ස. රූපාරූපවගසන දුවිධම්පි හි ජීවිතින්ද්රියං ඉධ ගහිතං. 

‘‘පවත්තී’’ති එගතන සහජාතධම්මානං පවත්තනරගසන ජීවිතින්ද්රිගයන 

ගවෙයිතානං පවත්ගතතබ්බ්තං දීගපති. ‘‘භාවනාමග්ගසම්පයුත්ත’’න්ති ඉමිනා 

ඵලභූතං අඤ්ඤින්ද්රියං නිවත්ගතති. භාවනාගහණඤ්ගචත්ථ සක්කා අවත්තුං. 

‘‘භාගවතබ්බ්ත්තා’’ති වුත්තත්තා භාවනාභාගවො පාකගටොව. දස්සනානන්තරාති 

සමානජාතිභූමිගකන අබ්යවහිතතං සන්ධායාහ, න අනන්තරපච්චයං. 

තස්සාති ඉන්ද්රියපච්චයභාවස්ස. අනඤ්ඤසාධාරෙත්තාති අඤ්ගඤහි 

අනින්ද්රිගයහි අසාධාරණත්තා. එවං සාමත්ථියගතො කිච්චවිගසසං 

වවත්ථගපත්වා පකරණගතොපි තං ෙස්ගසති ‘‘ඉන් ද්රියෙථාය ච පවත්තත්තා’’ති. 

අඤ්කඤසන්ති අඤ්ගඤසං ඉන්ද්රියසභාවානම්පි සහජාතධම්මානං. ගයහි ගත 

ඉන්ෙට්ඨං කාගරන්ති, ගතසං වසවත්තාපනං නත්ථි, යථා මනින්ද්රියස්ස 

පුබ්බ්ඞ්ගමසභාවාභාවගතො සයඤ්ච ගත අඤ්ඤෙත්ථු මනින්ද්රියස්ගසව වගස 

වත්තන්ති. ගතනාහ ‘‘තංසම්පයුත්තානිපි හී’’තිආදි. යදි එවං කථං ගතසං 

ඉන්ෙට්ගඨොති? ‘‘සුඛනාදිලක්ඛගණ සම්පයුත්තානං 

අත්තාකාරානුවිධාපනමත්ත’’න්ති වුත්ගතොවායමත්ගථො. ‘‘කචතසිෙත්තා’’ති 

ඉමිනා සම්පයුත්තධම්මානං චිත්තස්ස පධානතං ෙස්ගසති. තගතො හි 

‘‘ගචතසිකා’’ති වුච්චන්ති. සබ්බත්ථාති වසවත්තාපනං 
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සහජාතධම්මානුපාලනන්ති එවං යාව අමතාභිමුඛභාවපච්චයතා ච 

සම්පයුත්තානන්ති තංකිච්චනිද්ගෙගස. ‘‘අනුප්පාෙගන, අනුපත්ථම්ගභ ච 

සතී’’ති පෙං ආහරිත්වා සම්බ්න්ධිතබ්බ්ං. න හි පෙත්ගථො සබ්භාවං බ්යභිචරතීති 

ජනකුපත්ථම්භකත්තාභාගවපීති වුත්තං ගහොති. තප්පච්චයානන්ති 

ඉත්ථිපුරිසනිමිත්තාදිපච්චයානං කම්මාදීනං. තප්පවත්තකන නිමිත්තභාකවොති 

ඉත්ථිනිමිත්තාදිආකාරරූපනිබ්බ්ත්තගන කාරණභාගවො. ස්වායං 

ඉත්ථින්ද්රියාදීනං තත්ථ අත්ථිභාගවොගයවාති ෙට්ඨබ්බ්ං. යස්මිඤ්හි සති යං 

ගහොති, අසති ච න ගහොති, තං තස්ස කාරණන්ති. ‘‘නිමිත්තභාකවො 

අනුවිධාන’’න්ති ඉමිනා අනුවිධානසද්ෙස්ස කම්මත්ථතං ෙස්ගසති. 

සුඛදුක්ඛභාවප්පත්තා වියාති සයං සුඛදුක්ඛසභාවප්පත්තා විය, සුඛන්තා 

දුක්ඛන්තා ච වියාති අත්ගථො. අසන්තස්ස…කප.… මජ්ඣත්තාොරානුපාපනං 

අඤ්ඤාණුගපක්ඛනාදිවගසන ගවදිතබ්බ්ං. සමාන ාතියන්ති අකුසගලහි 

සුඛදුක්ගඛහි අකුසලූගපක්ඛාය, අබ්යාකගතහි අබ්යාකතූගපක්ඛාය, 

කුසලසුඛගතො කුසලූගපක්ඛාය. තත්ථාපි භූමිවිභාගගනායමත්ගථො භින්දිත්වා 

ගයොගජතබ්ගබ්ො. තං සබ්බ්ං ඛන්ධවිභඞ්කග වුත්තඔළාරිකසුඛුමවිභාගගන 

දීගපතබ්බ්ං. ආදිසද්කදනාති ‘‘කාමරාගබ්යාපාොදී’’ති එත්ථ වුත්තආදිසද්ගෙන. 

සංගයොජනසමුච්ඡින්ෙනතදුපනිස්සයතා එව සන්ධාය අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්ස 

කිච්චන්තරාපසුතතා වුත්තා, තස්සාපි 

උද්ධම්භාගියසංගයොජනපටිප්පස්සද්ධිප්පහානකිච්චතා ලබ්භගතව. 

අබ්යාපීභාවගතො වා අඤ්ඤාතාවින්ද්රියස්ස පටිප්පස්සද්ධිප්පහානකිච්චං න 

වත්තබ්බ්ං, තගතො අඤ්ඤින්ද්රියස්සාපි තං අට්ඨකථායං අනුද්ධටං. 

මග්ගානන්තරඤ්හි ඵලං ‘‘තාය සද්ධාය අවූපසන්තායා’’තිආදිවචනගතො (ධ. ස. 

අට්ඨ. 505) කිගලසානං පටිප්පස්සම්භනවගසන පවත්තති, න ඉතරං. අඤ්ඤථා 

අරියා සබ්බ්කාලං අප්පටිප්පස්සද්ධකිගලසෙරථා සියුං. ඉතරස්ස පන 

නිච්ඡන්ෙරාගගසු සත්තගවොහාගරො විය රුළ්හිවගසන පටිප්පස්සද්ධිකිච්චතා 

ගවදිතබ්බ්ා. 

එත්ථාහ – කස්මා පන එත්තකාගනව ඉන්ද්රියානි වුත්තානි, එතානි 

එව ච වුත්තානීති? ආධිපච්චත්ථසම්භවගතොති ගච. ආධිපච්චං නාම 

ඉස්සරියන්ති වුත්තගමතං. තයිෙං ආධිපච්චං අත්තගනො කිච්ගච බ්ලවන්ති 

අඤ්ගඤසම්පි සභාවධම්මානං ලබ්භගතව. පච්චයාධීනවුත්තිකා හි 

පච්චයුප්පන්නා. තස්මා ගත ගතහි අනුවත්තීයන්ති, ගත ච ගත 

අනුවත්තන්තීති? සච්චගමතං, තථාපි අත්ථි ගතසං විගසගසො. ස්වායං 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 5. ඉන්ද්රියවිභඞ්කගො 
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විගසගසො ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිප්පවත්තියඤ්හි චක් ඛාදීනං 

සිද්ධමාධිපච්ච’’න්තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 219) අට්ඨකථායං ෙස්සිගතොගයව. 

අපිච ඛන්ධපඤ්චගක යායං සත්තපඤ්ඤත්ති, තස්සා 

විගසසනිස්සගයො ඡ අජ්ඣත්තිකානි ආයතනානීති තානි තාව 

ආධිපච්චත්ථං උපාොය ‘‘චක්ඛුන්ද්රියං…ගප.… 

මනින්ද්රිය’’න්තිආදිගතො වුත්තානි. තානි පන ගයන ධම්ගමන 

පවත්තන්ති, අයං ගසො ධම්ගමො ගතසං ඨිතිගහතූති ෙස්සනත්ථං ජීවිතං. 

තයිගම ඉන්ද්රියපටිබ්ද්ධා ධම්මා ඉගමසං වගසන ‘‘ඉත්ථී, පුරිගසො’’ති 

ගවොහරීයන්තීති ෙස්සනත්ථං භාවද්වයං. ස්වායං සත්තසඤ්ඤිගතො 

ධම්මපුඤ්ගජො පබ්න්ධවගසන පවත්තමාගනො ඉමාහි ගවෙනාහි 

සංකිලිස්සතීති ෙස්සනත්ථං ගවෙනාපඤ්චකං. තගතො විසුද්ධත්ථිකානං 

ගවොොනසම්භාරෙස්සනත්ථං සද්ධාදිපඤ්චකං. තගතො ගවොොනසම්භාරා 

ඉගමහි විසුජ්ඣන්ති, විසුද්ධිප්පත්තා, නිට්ඨිතකිච්චා ච ගහොන්තීති 

ෙස්සනත්ථං අන්ගත අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියාදීනි තීණි වුත්තානි. 

සබ්බ්ත්ථ ‘‘ආධිපච්චත්ථං උපාොයා’’ති පෙං ගයොගජතබ්බ්ං. එත්තාවතා 

අධිප්ගපතත්ථසිද්ධීති අඤ්ගඤසං අග්ගහණං. 

අථ වා පවත්තිනිවත්තීනං නිස්සයාදිෙස්සනත්ථම්පි එතානි එව 

වුත්තානි. පවත්තියා හි විගසසගතො මූලනිස්සයභූතානි ඡ අජ්ඣත්තිකානි 

ආයතනානි. යථාහ ‘‘ඡසු ගලොගකො සමුප්පන්ගනො’’තිආදි (සු. නි. 171). 

තස්සා උප්පත්ති ඉත්ථිපුරිසින්ද්රිගයහි. විසභාගවත්ථුසරාගනිමිත්තා හි 

ගයභුය්ගයන සත්තකායස්ස අභිනිබ්බ්ත්ති. වුත්තඤ්ගහතං ‘‘තිණ්ණං ගඛො 

පන, මහාරාජ, සන්නිපාතා ගබ්භස්සාවක්කන්ති ගහොති, ඉධ මාතාපිතගරො 

ච සන්නිපතිතා ගහොන්ති, මාතා ච උතුනී ගහොති, ගබ්ගභො ච 

පච්චුපට්ඨිගතො ගහොතී’’ති (ම. නි. 1.408; 2.411; මි. ප. 4.1.6). අවට්ඨානං 

ජීවිතින්ද්රිගයන ගතන අනුපාගලතබ්බ්ගතො. ගතනාහ ‘‘ආයු ඨිති යපනා 

යාපනා’’තිආදි. උපගභොගගො ගවෙනාහි. ගවෙනාවගසන හි 

ඉට්ඨාදිසබ්බ්විසයුපගභොගගො. යථාහ – ‘‘ගවෙයති ගවෙයතීති ගඛො, 

භික්ඛගව, තස්මා ගවෙනාති වුච්චතී’’ති (සං. නි. 3.79). එවං පවත්තියා 

නිස්සයසමුප්පාෙට්ඨිතිසම්ගභොගෙස්සනත්ථං චක්ඛුන්ද්රියං යාව 

උගපක්ඛින්ද්රියන්ති චුද්ෙසින්ද්රියානි ගෙසිතානි. යථා ගචතානි 

පවත්තියා, එවං ඉතරානි නිවත්තියා. විවට්ටසන්නිස් සිගතන හි 

නිබ්බ්ත්තිතානි සද්ධාදීනි පඤ්ච ඉන්ද්රියානි නිවත්තියා නිස්සගයො. 
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උප්පාගෙො අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිගයන තස්ස පඨමං 

උප්පජ්ජනගතො. අවට්ඨානං අඤ්ඤින්ද්රිගයන. උපගභොගගො 

අඤ්ඤාතාවින්ද්රිගයන අග්ගඵලසමුපගභොගගතො. එවම්පි එතානි එව 

ඉන්ද්රියානි ගෙසිතානි. එත්තාවතා යථාධිප්ගපතත්ථසිද්ධිගතො 

අඤ්ගඤසං අග්ගහණං. එගතනාපි ගනසං ගෙසනානුක්කගමොපි 

සංවණ්ණිගතො ගවදිතබ්ගබ්ො. 

220. කුසලාකුසලවීරියාදීනීති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන කුසලසමාධිආදීනං, 

අබ්යාකතවීරියාදීනඤ්ච සඞ්ගගහො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. පච්චයාදීති ආදි-සද්ගෙන 

ගෙසාරම්මණාෙගයො ගහිතා, යථාවුත්තවීරියාදීනි, චක්ඛාදීනි ච සඞ්ගණ්හාති. 

ඉච්ගචවං සබ්බ්සඞ්ගාහිකානි වීරියින්ද්රියාදිපොනි, චක්ඛුන්ද්රියාදිපොනි ච. 

කතනාති ‘‘එවං සන්ගතපී’’තිආදිනා භූමිවිභාගකථගනන. තන්නිවත්තකනනාති 

සබ්ගබ්සං සබ්බ්භූමිකත්තනිවත්තගනන. අවිජ් මානසඞ්ගාහෙත්තන් ති තස්සං 

තස්සං භූමියං අනුපලබ්භමානස්ස ඉන්ද්රියස්ස සඞ්ගාහකතා. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 
ඉධ ඉමස්මිං ‘‘සත්තින්ද්රියා අනාරම්මණා’’ති එවං 

එකන්තානාරම්මණත්ගත වුච්චමාගන න ආභට්ඨං ජීවිතින්ද්රියං න භාසිතං. 

ටීකායං පන අනාභට්ඨන්ති කතසමාසං කත්වා වුත්තං. රූපධම්කමසු 

සඞ්ගහිතතන්ති ‘‘රූප’’න්ති ගණිතතං. අරූපකෙොට්ඨාකසන අරූපභාගවන 

සියාපක්ගඛ සඞ්ගහිතං. කස්මා? තස්ස පරිත්තාරම්මණාදිතා අත්ථීති. යස්මා පන 

රූපාරූපමිස්සකස්ගසව වගසන සියාපක්ඛසඞ්ගගහො යුත්ගතො, න එකගෙසස්ස, 

තස්මා එකගෙසස්ස තං අනිච්ඡන්ගතො ආහ ‘‘අධිප්පාකයො’’ති. ඉොනි තමත්ථං 

පකාගසතුං ‘‘අරූපකෙොට්ඨාකසන පනා’’තිආදි වුත්තං. නවත්තබ්බතාති 

පරිත්තාරම්මණාදිභාගවන නවත්තබ්බ්තා. කථං පන 

රූපගකොට්ඨාගසනස්සානාරම්මණස්ස නවත්තබ්බ්තාති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘න 

හි අනාරම්මෙ’’න්තිආදි. ‘‘අවිජ් මානාරම්මොනාරම්මකෙසූ’’ති ඉමිනා 

‘‘අනාරම්මණා’’ති බ්ාහිරත්ථසමාගසො අයන්ති ෙස්ගසති. නවත්තබ්කබසූති 

සාරම්මණභාගවන නවත්තබ්ගබ්සු. අනාරම්මෙත්තාති ආරම්මණරහිතත්තා. 

‘‘නවින්ද්රියා සියා පරිත්තාරම්මණා, සියා මහග්ගතාරම්මණා, සියා 

අප්පමාණාරම්මණා, සියා න වත්තබ්බ්ා ‘පරිත්තාරම්මණා’තිපි 

‘මහග්ගතාරම්මණා’තිපි ‘අප්පමාණාරම්මණා’තිපී’’තිආදීසු (විභ. 223) විය න 
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සාරම්මණස්ගසව නවත්තබ්බ්තං ෙස්ගසති. යථා ච න සාරම්මණස්ගසව 

නවත්තබ්බ්තාපරියාගයො, අථ ගඛො අනාරම්මණස්සාපීති සාරම්මගණ 

නියමාභාගවො. එවං නවත්තබ්බ්ං සාරම්මණගමවාති අයම්පි නියගමො නත්ථීති 

ෙස්ගසන්ගතො ‘‘නවත්තබ්බස්ස වා සාරම්මෙත’’න්ති ආහ. තස්ස න ෙස්ගසතීති 

සම්බ්න්ගධො. ‘‘න හී’’තිආදිනා තගමවත්ථං විවරති. 

තත්ථ රූපනිබ්බ්ානානං සුඛාදිසම්පයුත්තභාගවන නවත්තබ්බ්තා, න 

පරිත්තාරම්මණාදිභාගවනාති ගචොෙනං මනසි කත්වා ආහ ‘‘අථාපී’’තිආදි. තත්ථ 

අථාපි වත්තතීති සම්බ්න්ගධො. සියා අනාරම්මෙන්තිපි වත්තබ්බං සියාති 

අනාරම්මණං ධම්මායතනං සාරම්මගණහි විසුං කත්වා එවං වත්තබ්බ්ං සියා. 

නවත්තබ්බ-සද්ගෙො යදි සාරම්මගණස්ගවව වත්ගතය්ය, න ගචවං වුත්තං, 

අවචගන ච අඤ්ඤං කාරණං නත්ථීති ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘න හි පඤ්හපුච්ඡකෙ 

සාවකසසා කදසනා අත්ථී’’ති. තස්මා නවත්තබ්බ-සද්ගෙො අනාරම්මගණසුපි 

වත්තගතවාති අධිප්පාගයො. යාපි ‘‘අට්ඨින්ද්රියා සියා අජ්ඣත්තාරම්මණා’’ති 

අජ්ඣත්තාරම්මණාදිභාගවන නවත්තබ්බ්තා වුත්තා, සා ජීවිතින්ද්රියස්ස 

ආකිඤ ්චඤ්ඤායතනකාගල පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණාභාවමත්තාරම්මණතං 

සන්ධාය වුත්තා, න සාරම්මණස්ගසව නවත්තබ්බ්තාෙස්සනත්ථං, නාපි 

අනාරම්මණස්ස පරිත්තාරම්මණාදිභාගවන නවත්තබ්බ්තාභාවෙස්සනත්ථන්ති 

ෙස්ගසන්ගතො ‘‘අට්ඨින්ද්රියා සියා අජ්ඣත්තාරම්මොති එත්ථ චා’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ සියා අජ්ඣත්තාරම්මොතීති ඉති-සද්ගෙො ආදිඅත්ගථො. ගතන 

අවසිට්ඨපාළිසඞ්ගණ්හගනන ‘‘සියා න වත්තබ්බ්ා ‘අජ්ඣත්තාරම්මණා’තිපි 

‘බ්හිද්ධාරම්මණා’තිපි ‘අජ්ඣත්තබ්හිද්ධාරම්මණා’තිපී’’ති ඉමාය පාළියා 

වුත්තමත්ථං ජීවිතින්ද්රියස්ස ෙස්ගසන්ගතො ‘‘ජීවිතින් ද්රියස්ස…කප.… 

නවත්තබ්බතා කවදිතබ්බා’’ති ආහ, තං වුත්තත්ථගමව. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ඉන්ද්රියවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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6. පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයං 

උද්කදසවාරවණ්ෙනා 

225. ‘‘වුත්තත්තා’’ති ඉෙං නිස්සක්කං කිං ලක්ඛණං? ගහතුලක්ඛණං. යදි 

එවං තංගහතුගකො විභජ්ජවාදිභාගවො ආපජ්ජති. න හි 

ගමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්ගථගරන වුත්තත්තා බුද්ධසාවකා විභජ්ජවාදිගනො 

අගහසුන්ති? නයිෙගමවං. තිවිගධො හි ගහතු ඤාපගකො, කාරගකො, සම්පාපගකොති. 

ගතසු ඤාපකගහතු ඉධාධිප්ගපගතො, තස්මා ගතන මහාගථගරන ‘‘කිං වාදී, 

භන්ගත, සම්මාසම්බුද්ගධො’’ති පුට්ගඨන ‘‘විභජ්ජවාදී, මහාරාජා’’ති තො 

වුත්තවචගනන ඤායති ‘‘සම්මාසම්බුද්ධසාවකා විභජ්ජවාදිගනො’’ති ඉමමත්ථං 

ෙස්ගසති කිං…කප.… වුත්තත්තා…කප.… විභජ් වාදිකනො’’ති. ‘‘අහඤ්හි, 

බ්රාහ්මණ, විනයාය ධම්මං ගෙගසමි රාගස්සා’’තිආදිං වත්වා ‘‘ගනො ච ගඛො යං 

ත්වං සන්ධාය වගෙසී’’තිආදිනා (පාරා. 5-9) ගවරඤ්ජබ්රාහ්මණස්ස භගවතා 

ගවනයිකාදිභාගවො විභජ්ජ වුත්ගතොති තං අනුවෙන්තා සාවකාපි තථා වෙන්තීති 

ආහ ‘‘කත හි කවනයිොදිභාවං විභජ්  වදන්තී’’ති. චීවරාදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන 

ගසොමනස්සාදීනං සඞ්ගගහො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. තානිපි හි 

ගසවිතබ්බ්ාගසවිතබ්බ්භාගවන විභජ්ජ වුත්තානි. විභජ්ජවාදිපරිසා 

විභජ් වාදිමණ්ඩලන්ති එතස්මිං අත්ගථ යථා තං ඔතිණ්ගණො නාම ගහොති, 

තංෙස්සනත්ථං ‘‘ආචරිකය අනබ්භාචික්ඛන්කතනා’’තිආදි වුත්තං. 

සකසමයාගවොක්කමාදි හි පරමත්ථගතො තගෙොතාගරො. ‘‘අසංකිලිට්ඨාපි අවිජ් ජා 

අත්ථි අමග්ගවජ්ඣා, යාය නිවුතා ඛීණාසවාපි නාමගගොත්තාදීසු එකච්චං න 

ජානන්ති, සා කුසලචිත්තුප්පාගෙසුපි පවත්තතී’’ති නිකායන්තරියා. තං 

සන්ධායාහ ‘‘අවිජ් ා පුඤ්ඤාකනඤ් ාභිසඞ්ඛාරානං කහතුපච්චකයො 

කහොතීතිආදිං වදන්කතො’’ති. උපලක්ඛණඤ්ගහතං සහජාතගකොටියා. ආදි-

සද්ගෙන අකුසලචිත්ගතනපි ඤාණං උප්පජ්ජති, යා සංකිලිට්ඨා පඤ්ඤාති, 

අගචතසිකං සීලං, අවිඤ්ඤත්තිසඞ්ඛාතං රූපභාවං දුස්සිල්යන්ති එවමාදිං 

සඞ්ගණ්හාති. පරසමයායූහනං පරසමගය බ්යාපාරාපත්තියා. ගයො තත්ථ 

සකසමගයන විරුද්ගධො අත්ගථො, තස්ස වා දීපගනන සියා, පරසමගය 

වාොගරොපගනන වා. ගතසු පුරිමං ‘‘ආචරිගය අනබ්භාචික්ඛන්ගතනා’’ති ඉමිනා 

අපනීතන්ති ඉතරං ෙස්ගසති ‘‘පරසමයං…කප.… අනායූහන්කතනා’’ති. 

අසම්පිණ්කඩන්කතනාති උපචයත්ථං සන්ධාය වෙන්ති. ආයූහන-සද්ගෙො පන 

උපචයත්ගථො න ගහොතීති ගකචිවාගෙො න සාරගතො ගගහතබ්ගබ්ො. 
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තබ්බිපරියාකයනාති යථාවිනයං අවට්ඨාගනන. සාවජ්ජස්ස 

අනවජ්ජතාදීපනාදිනා ෙම්මන්තරං භින්දන්කතො විනාගසන්ගතො, 

ආගලොගළන්ගතො වා ධම්මතං ධම්මසභාවං විකලොකමති විපරීතගතො ෙහති. 

මහාපකදකසති මහාඅපගෙගස, බුද්ධාෙගයො මහන්ගත මහන්ගත අපදිසිත්වා 

වුත්තානි මහාකාරණානි. මහාපකදකසති වා මහාඔකාගස, මහන්තානි ධම්මස්ස 

පතිට්ඨානට්ඨානානීති වුත්තං ගහොති. තත්රායං වචනත්ගථො – අපදිසීයතීති 

අපගෙගසො, බුද්ගධො අපගෙගසො එතස්සාති බුද්ධාපගෙගසො. එස නගයො 

ගසගසසුපි. අත්ථගතො චායං මහාපගෙගසො ‘‘සම්මුඛා ගමතං භගවගතො 

සුත’’න්තිආදිනා ගකනචි ආභතස්ස ‘‘ධම්ගමො’’ති වා ‘‘අධම්ගමො’’ති වා 

විනිච්ඡයගන කාරණං. කිං පන තන්ති? තස්ස යථාභතස්ස සුත්ගතොතරණාදි එව. 

යදි එවං කථං චත්තාගරොති? ධම්මස්ස ද්ගව සම්පොගයො භගවා, සාවකා ච. 

ගතසු සාවකා සඞ්ඝගණපුග්ගලවගසන තිවිධා. එවං ‘‘අමුම්හා මයා අයං 

ධම්ගමො පටිග්ගහිගතො’’ති අපදිසිතබ්බ්ානං ගභගෙන චත්තාගරො. ගතනාහ 

‘‘සම්මුඛා කමතං භගවකතො සුත’’න්තිආදි. ගනත්තියම්පි වුත්තං 

‘‘බුද්ධාපගෙගසො සඞ්ඝාපගෙගසො සම්බ්හුලත්ගථරාපගෙගසො 

එකත්ගථරාපගෙගසො’’ති. 

සුත්තසුත්තානුකලොමආචරියවාදඅත්තකනොමතිමහාපකදකසති එත්ථ තිස්ගසො 

සඞ්ගීතිගයො ආරුළ්හානි තීණි පිටකානි අත්ථසූචනාදිඅත්ගථන සුත්තං. 

යථාවුත්තස්ස සුත්තස්ස අනුගලොමගතො යථාවුත්තා එව චත්තාගරො මහාපගෙසා 

සුත්තානුකලොමං. පාළියා අත්ථගාහගණන ධම්මතායං පතිට්ඨාපනගතො 

අට්ඨකථා ආචරියවාකදො. නයග්ගාගහන අනුබුද්ධියා අත්තගනො පටිභානං 

අත්තකනොමති. එත්ථ ච සුත්තආචරියවාෙඅත්තගනොමතීනම්පි ගකනචි ආභතස්ස 

ධම්මාධම්මාදිභාවවිනිච්ඡයගන කාරණභාවසභාවගතො මහාපගෙසතා වුත්තාති 

ගවදිතබ්බ්ා. සන්තිට්ඨති අප්පටිබ්ාහන්ගතො, අවිගලොගමන්ගතො ච. 

තබ්බිපරියාගයන අතිධාවති. එකස්ස පෙස්ස එගකන පකාගරන අත්ථං වත්වා 

තස්ගසව පුන පකාරන්තගරන අත්ථං වෙන්ගතො වා අපගරහි පරියාගයහි 

නිද්දිසති නාම යථා ‘‘අවිජ්ජා දුක්ඛසච්චස්ස යාථාවසරසලක්ඛණං පටිවිජ්ඣිතුං 

න ගෙතී’’තිආදිං වත්වා පුන ‘‘අයං අවිජ්ජා දුක්ඛාදීසු අඤ්ඤාණ’’න්ති වුත්තාපි 

‘‘දුක්ඛසච්චස්ස එකගෙගසො ගහොතී’’තිආදිවචනං. අථ වා ගහතුභාගවන 

වුත්තස්ස අත්ථස්ස පුන ඵලභාගවන වචනං තගමවත්ථං පුනරාවත්ගතත්වා 

නිද්දිසනං යථා ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති වත්වා පුන 

‘‘නාමරූපපච්චයා සළායතන’’න්ති වචනං. අථ වා ‘‘සබ්බ්ගමතං භවචක්කං 

කම්මඤ්ගචව විපාගකො ච. කිගලසකම්මවිපාකවගසන තිවිධ’’න්ති ච ආදිනා 
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වුත්තස්ගසවත්ථස්ස දුවිධතිවිධාදිවිභාගෙස්සනං තගමවත්ථං පුනරාවත්ගතත්වා 

නිද්දිසනන්ති එවගමත්ථ අත්ගථො ගවදිතබ්ගබ්ො. 

සත්තකවොහාකරොති ‘‘සත්ගතො’’ති සමඤ්ඤා. ගය හි ධම්ගම සමූහභූගත 

සන්තානවගසන වත්තමාගන උපාොය සත්තපඤ්ඤත්ති, තස්සා තගතො 

අඤ්ඤථානාඤ්ඤථාඅච්චන්තාභාවසඞ්ඛාගත අන්ගත අනුපගම්ම යාථාවගතො 

සඞ්ගහණං, ගබ්ොධනඤ්ච ධම්මතායං අකුසලස්ස දුක්කරං දුරභිසම්භවන්ති. 

අවිජ්ජාදිකස්ස පච්චයධම්මස්ස සඞ්ඛාරාදිපච්චයුප්පන්නධම්මං පති ගහතුආදිනා 

පච්චගයන පච්චයභාගවො පච්චයාොකරො, පටිච්චසමුප්පාගෙොති අත්ගථො. 

වුත්තනකයනාති ‘‘ආචරිගය අනබ්භාචික්ඛන්ගතනා’’තිආදිනා 

වුත්තනගයන. කාමඤ්ගචත්ථ සබ්බ්ාපි අත්ථවණ්ණනා ඉමිනාව නගයන 

කාතබ්බ්ා, පටිච්චසමුප්පාෙවණ්ණනාය පන ගරුතරභාවං ෙස්ගසන්ගතො එවං 

වෙති. 

පාළිධම්මන්ති ගතපිටකබුද්ධවචනං. පටිච්චසමුප්පාදන්ති 

පටිච්චසමුප්පාෙපාළිං. 

අත්ථං ෙත්වාති හිතං කත්වා. යථායං හිතාවගහො ගහොති, එවං කත්වා. අට්ඨිං 

ෙත්වාති වා අත්තානං අත්ථිකං කත්වා. සුතචින්තාමයාදිං ඤාෙවිකසසං. 

තෙඞ්ගවික්ඛම්භනාදිනා කිකලසක්ඛයවිකසසං. 

භවාදීසු ආදීනවප්පටිච්ඡාෙනගතො, බ්ලවූපනිස්සයගතො, කම්මස්ස 

විගසසගහතුභාවගතො ච වට්ටස්ස මූලකාරණං අවිජ්ජා. විපාකවට්ටනිමිත්තස්ස 

කම්මවට්ටස්ස කාරණභූතම්පි කිගලසවට්ටං අවිජ්ජාමූලකන්ති ෙස්සනත්ථං 

අවිජ්ජා ආදිගතො වුත්තා. තණ්හාපි හි අවිජ්ජාය පටිච්ඡාදිතාදීනගව එව විසගය 

අස්සාොනුපස්සිගනො පවත්තති, න අඤ්ඤථා. මූලාදිදස්සනසාමඤ්ඤඤ්චාති 

වල්ලියා මූලමජ්ඣපරිගයොසානස්ස ෙස්සගනන පටිච්චසමුප්පාෙස්ස 

තංෙස්සනසාමඤ්ඤඤ්ච ගයොගජතබ්බ්ං, සමන්තචක්ඛුනා සබ්බ්ස්ස දිට්ඨත්ගතපි 

ගෙසනාකාගල ගෙසනාඤාණචක්ඛුනා ගබ්ොගධතබ්බ්තාවගසන 

එකගෙසෙස්සනස්ස අධිප්ගපතත්තා. 

දිට්ඨිසහිතාය මානසහිතාය වා තණ්හාය ‘‘අහ’’න්ති, ඉතරාය ‘‘මම’’න්ති 

අභිවදකතො. ‘‘අභිනන්ෙනගතො’’ති හි ඉමිනා සප්පීතිකාය තණ්හාය පවත්ති 

ෙස්සිතා. ‘‘අභිවදකතො’’ති ඉමිනා තගතො බ්ලවතරාය දිට්ඨිසහිතාය මානසහිතාය 
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වා. ‘‘අජ්කඣොසාය තිට්ඨකතො’’ති ඉමිනා පන තගතොපි බ්ලවතමාය දිට්ඨිසහිතාය, 

ගකවලාය වා තණ්හාය පවත්ති ෙස්සිතා. ගිලිත්වා පරිනිට්ඨාගපත්වා ඨානඤ්හි 

අජ්ගඣොසානං. තප්පච්චයන්ති තණ්හාපච්චයං. කථං පන නන්දිවචගනන 

චතුබ්බිධම්පි උපාොනං වුත්තන්ති ආහ ‘‘නන්දිතා’’තිආදි. තත්ථ 

නන්දිතාතදවිප්පකයොගතාහීති නන්දිභාගවන සභාවගතො තණ්හුපාොනං, තාය 

නන්දියා තණ්හාය අවිප්පගයොගගන අවිනාභාගවන දිට්ඨුපාොනං වුත්තන්ති 

ගවදිතබ්බ්ං. ‘‘දිට්ඨාභිනන්දනභාකවනා’’ති ඉමිනා දිට්ඨියාපි නන්දිභාවමාහ. 

පටිසන්ධිපවත්තිඵස්සාදකයොති පටිසන්ධියං පවත්ගත ච 

උප්පන්නඵස්සමගනොසඤ්ගචතනාවිඤ්ඤාණානි. ‘‘විපාෙවට්ටභූකත’’ති ච ඉෙං 

පවත්තවිගසසනං ෙට්ඨබ්බ්ං. වට්ටූපත්ථම්භොති වට්ටත්තයූපනිස්සයා. ඉතකරති 

අකම්මජා. තස්මින්ති යථාවුත්ගත ආහාරචතුක්ගක. වත්තුං වට්ටන්තීති 

තණ්හානිොනූපනිස්සයගතො ‘‘තණ්හානිොනා’’ති වත්තුං යුජ්ජන්ති. 

යථා අරියමග්ගගො අන්තද්වයවජ්ජිතමජ්ඣිමපටිපොභාවගතො ‘‘ඤාගයො’’ති 

වුච්චති, එවං පටිච්චසමුප්පාගෙොපීති ආහ ‘‘ඤාකයොති මග්කගො, කසොකයව වා 

පටිච්චසමුප්පාකදො’’ති. අත්තකනො පටිකවධාය සංවත්තති 

අසම්ගමොහපටිගවගධන පටිවිජ්ඣිතබ්බ්ත්තා. සංවත්තතීති ච නිමිත්තස්ස 

කත්තූපචාරවගසගනතං වුත්තං යථා ‘‘අරියභාවකරානි සච්චානි 

අරියසච්චානී’’ති. පෙතිආදකයො ගහට්ඨා සච්චවිභඞ්ගග 

ගහතුවිප්පටිපත්තිකථායං ෙස්සිතා එව. අොරෙං ‘‘ොරෙ’’න්ති ගණ්හන්ති 

යථා කාපිලාෙගයො. න කිඤ්චි ොරෙං බුජ්ඣන්ති යථා තං අඤ්ගඤ 

බ්ාලපුථුජ්ජනා. ඉතරාසන්ති මජ්ඣගතො පට්ඨාය යාව පරිගයොසානා ගෙසනාදීනං 

තිස්සන්නං. තදත්ථතාසම්භකවපීති යථාසගකහි කාරගණහි 

පවත්තිෙස්සනත්ථතාසම්භගවපි. අත්ථන්තරසබ්භාවකතොති 

පගයොජනන්තරසබ්භාවගතො. වුත්තානි හි අට්ඨකථායං (විභ. අට් ඨ. 225) 

‘‘ජරාමරණාදිකස්ස දුක්ඛස්ස අත්තනා අධිගතකාරණසන්ෙස්සනත්ථං. 

ආහාරනිොනවවත්ථාපනානුසාගරන යාව අතීතං අද්ධානං අතිහරිත්වා පුන 

අතීතද්ධගතො පභුති ගහතුඵලපටිපාටිසන්ෙස්සනත්ථං. 

අනාගතද්ධගහතුසමුට්ඨානගතො පභුති අනාගතද්ධසන්ෙස්සනත්ථ’’න්ති 

තිස්සන්නං යථාක්කමං තීණි පගයොජනානි. 

තංතංඵලපටිකවකධොති ජාතිආදීනං ජරාමරණාදිතංතංඵලාවගගමො. 

අනුවිකලොෙයකතොති පුරිගම විකප්ගප විපස්සනානිමිත්තං අනුවිගලොකනං, 
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දුතිගය ගෙසනානිමිත්තං. කාමුපාොනභූතා තණ්හා 

මගනොසඤ්ගචතනාහාරසඞ්ඛාතස්ස භවස්ස, තංසම්පයුත්තානං, 

තන්නිමිත්තානඤ්ච ගසසාහාරානං විගසසපච්චගයො ගහොතීති ආහ 

‘‘ආහාරතණ්හාදකයො පච්චුප්පන්නද්ධා’’ති. ආදි-සද්ගෙන යාව විඤ්ඤාණං 

ගගහතබ්බ්ං. ආහාරතණ්හාදකයොති එත්ථ පච්චුප්පන්නකම්මවට්ටපරියාපන්ගන 

ආහාගර ගගහත්වා අද්ධගයොජනං කත්වා අනාගතවිපාකවට්ටපරියාපන්ගන 

ගගහත්වා ගයොගජතුං වුත්තං ‘‘ආහාරා වා තණ්හාය පභාකවතබ්බා අනාගකතො 

අද්ධා’’ති. පභාකවතබ්බාති ආයතිං උප්පාගෙතබ්බ්ා. යුජ් තීති ඵලභූගත ආහාගර 

පච්චුප්පන්ගන පච්චක්ඛගතො ෙස්ගසත්වා ‘‘තංනිොනං තණ්හං තස්සා 

නිොන’’න්තිආදිනා ඵලපරම්පරාය කාරණපරම්පරාය ච ෙස්සනං 

තථාබුජ්ඣනකානං පුග්ගලානං අජ්ඣාසයානුගලොමගතො, 

ධම්මසභාවාවිගලොමනගතො ච යුත්තියා සඞ්ගය්හති. යදි තණ්හාෙගයො අතීගතො 

අද්ධා, තණ්හාග්ගහගණගනව සඞ්ඛාරාවිජ්ජා ගහිතාති කිමත්ථං පුන ගත 

ගහිතාති ආහ ‘‘සඞ්ඛාරාවිජ් ා තකතොපි අතීතතකරො අද්ධා වුත්කතො සංසාරස්ස 

අනාදිභාවදස්සනත්ථ’’න්ති. අතීතන්ති වා අතීතතාසාමඤ් ගඤන අතීතතරම්පි 

සඞ්ගහිතං ෙට්ඨබ්බ්ං. 

පුනබ්භවාභිනිබ්බත්තිආහාරොති පුනබ්භවූපපත්තිපච්චයා. ඉති වචනකතොති 

එවං වුත්තවචනසබ්භාවගතො. විඤ්ඤාණාහාගරො තාව පුනබ්භවාභිනිබ්බ්ත්තියා 

ගහතු, ඉතගර පන කථන්ති ආහ ‘‘තංසම්පයුත්තත්තා…කප.… 

ෙබළීොරාහාරස්සා’’ති. තස්ස ආයතිං පුනබ්භවාභිනිබ්බ්ත්තිආහාරකා 

චත්තාගරො ආහාරාති සම්බ්න්ගධො. සද්ධාදීනං උපනිස්සයතා පරිච්චාගාදිකාගල, 

රාගාදීනං ගධිතස්ස ගභොජනාදිකාගල. ගතන යථාක්කමං 

කුසලාකුසලකම්මවිඤ්ඤාණායූහනං ෙස්සිතං. තස්මාති යස්මා ආයතිං 

පුනබ්භවාභිනිබ්බ්ත්තිආහාරකා චත්තාගරො ආහාරා ගය්හන්ති, තස්මා. 

පුරිකමොකයවත්කථොති ‘‘ආහාරතණ්හාෙගයො පච්චුප්පන්නද්ධා’’තිආදිනා 

වුත්තඅත්ගථො. අතීකතති අතීගත අද්ධනි. තකතො පරන්ති තගතො අතීතද්ධගතො 

පරං පච්චුප්පන්ගන අනාගගත ච අද්ධනි ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා 

විඤ්ඤාණ’’න්තිආදිනා. පච්චක්ඛානන්ති පච්චුප්පන්නභවපරියාපන්නතාය 

පච්චක්ඛභූතානං. පච්චුප්පන්නං කහතුන්ති එතරහි වත්තමානං තණ්හාදිකං 

ආහාරාදීනං ගහතුං. 

සුත්තං ආහරති ‘‘ආසවසමුෙයා අවිජ්ජාසමුෙගයො’’ති (ම. නි. 1.103). 

වට්ටකහතුකනොති විපාකවට්ටගහතුගනො, සකලවට්ටගහතුගනො වා. අකුසලඤ්හි 
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කම්මං කම්මවට්ටස්ස කිගලසවට්ටස්ස ච පච්චගයො ගහොතිගයව. 

‘‘භවතණ්හායපි කහතුභූතා’’ති ඉමිනා කිගලසවට්ටස්සාපි අවිජ්ජාය 

පච්චයභාවමාහ. එවඤ්කචතං, භික්ඛකව, වුච්චතී’’තිආදිනා වට්ටසීසානම්පි 

අවිජ්ජාතණ්හානං සප්පච්චයතාෙස්සනාපගෙගසන සබ්ගබ්සම්පි සඞ්ඛතධම්මානං 

ගහතුඵලපරම්පරාවිච්ගඡෙවුත්තියා පුරිමාය ගකොටියා අපඤ්ඤායනං විභාගවති. 

අවිජ් ං තණ්හා අනුවත්තතීති දුක්ගඛ තණ්හං අභිභවිත්වා පවත්තියා තගතො 

අවිජ්ජාය බ්ලවභාවමාහ. අවිජ්ජාභිභූතා හි සත්තා සතිපි තණ්හාපරිතස්සිගත 

එකන්තානත්ථසඤ්ඤිතං අත්තකිලමථානුගයොගදුක්ඛමනුයුඤ්ජන්ති. තණ්හං 

අවිජ් ා අනුවත්තතීති සුගඛ අවිජ්ජං අභිභවිත්වා පවත්තියා තගතො තණ්හාය 

බ්ලවභාවමාහ. යදිපි සාවජ්ජසුඛානුභගව බ්ලවතීගයව අවිජ්ජා 

විජ්ජමානආදීනවං පටිච්ඡාගෙන්තී තිට්ඨති, තණ්හා පන තගතොපි බ්ලවතරතාය 

සත්ගත විපුලානත්ථසඤ්හිගත අනරිගය සුගඛ නිගයොගජතීති අවිජ්ජාය 

තෙනුවත්තනං වුත්තං. 

ආයතනඡක්කං වා කාගයොති සම්බ්න්ගධො. චක්ඛාදිනිස්සකය කසසධම්කමති 

චක්ඛාදිනිස්සයභූගත, තප්පටිබ්ද්ගධ ච සසන්තානපරියාපන්ගන ධම්ගම. 

චක්ඛාදිනිස්සිකත එව ෙත්වාති චක්ඛාදිග්ගහගණගනව ගහිගත කත්වා. 

චක්ඛාදිොයන්ති චක්ඛාදිධම්මසමූහං පගරසං පඤ්චක්ඛන්ධං. ඵස්කසන 

ඵුට් කඨොති ආරම්මණං ඵුසන්ගතන විය උප්පන්ගනන සුඛගවෙනිගයන, 

දුක්ඛගවෙනිගයන ච ඵස්ගසන ඵුට්ගඨො. ඵස්ගස හි තථා උප්පන්ගන 

තංසමඞ්ගීපුග්ගගලො ඵුට්ගඨොති ගවොහාගරො ගහොතීති. 

යථා සළායතනානි ඵස්සස්ස විගසසපච්චගයො, එවං ගවෙනායපීති 

ෙස්ගසන්ගතො ‘‘සළායතනානං කවදනාය විකසසපච්චයභාව’’න්ති ආහ. 

තන්නිස්සිතන්ති සළායතනනිස්සිතං. අතීතද්ධාවිජ් ාතණ්හාමූලකෙොති 

අතීතද්ධභූතඅවිජ්ජාතණ්හාමූලගකො. ොයස්ස කභදා ොයූපකගොති උභයත්ථාපි 

කායසද්ගෙන උපාදින්නක්ඛන්ධපඤ්චගකො ගහිගතො. තදුපගතා උපපජ්ජනං 

පටිසන්ධිග්ගහණං. උභයමූකලොති අවිජ්ජාතණ්හාමූගලො. 

අනභිසමයභූතත්තාති අභිසමයස්ස පටිපක්ඛභූතත්තා. අවිජ් ායාති 

අවිජ්ජාය සති. 

ගහෙන්ති ගගහතබ්බ්තං. තස්මාති යස්මා සති සඞ්ඛාරසද්ගෙන 

ආගතසඞ්ඛාරත්ගතපි අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා පධානතාය විසුං වුත්තා 
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ගගොබ්ලීබ්ද්ෙඤාගයන, තස්මා. තත්ථ වුත්තම්පීති සඞ්ඛාරසද්ගෙන 

ආගතසඞ් ඛාගරසු වුත්තම්පි අභිසඞ්ඛරණකසඞ්ඛාරං වජ්ක ත්වා අග්ගගහත්වා 

ඉතගර සඞ්ඛාරා ගයොගජතබ්බ්ා. එවඤ්හි අත්ථස්ස උද්ධරණුද්ධරිතබ්බ්තාද්වයං 

අසඞ්කරගතො ෙස්සිතං ගහොති. ‘‘ඉධ වණ්කෙතබ්බභාකවනා’’ති ඉමිනා 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරානං සතිපි සඞ්ඛාරසද්ගෙන ආගතසඞ්ඛාරභාගව 

යථාවුත්තගමව පධානභාවං උල්ලිඞ්ගගති. ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති 

තගෙකගෙගසො වුත්ගතොති සම්බ්න්ගධො. ඉමස්මිං අත්ථවිකප්ගප 

සඞ්ගණ්හනවගසන සඞ්ඛාරසද්ගෙන ආගතසඞ්ඛාගරහි සඞ්ගහිතාපි 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා ඉධ වණ්ගණතබ්බ්භාගවන පධානාති විසුං ගහිතා, 

පුරිමස්මිං ගත වජ්ගජත්වාති අයං විගසගසො. ගතනාහ 

‘‘වණ්කෙතබ්බසබ්බසඞ්ගහෙවකසන දුවිධතා වුත්තා’’ති. සාමඤ්ඤගතො 

සඞ්ගය්හමානම්පි පධානභාවගජොතනත්ථං විසුං ගය්හති යථා තං 

‘‘පුඤ්ඤඤාණසම්භාරා’’ති. 

ගයන කුසලාකුසලධම්මා ‘‘විපාකධම්මා’’ති වුච්චන්ති, තං ආයූහනං, කිං 

පන තන්ති? අනුපච්ඡින්නතණ්හාවිජ්ජාමාගන සන්තාගන සබ්යාපාරතා. 

ගතනාහ ‘‘පටිසන්ධි…කප.… ආයූහනරසා’’ති. ගචතනාපධානත්තා පන තස්ස 

ගචතනාකිච්චං කත්වා වුත්තං. රාසිෙරෙං, ආයූහනන්ති ච රාසිභූතස්ස 

රූපාරූපසඞ්ඛාතස්ස ඵලස්ස නිබ්බ්ත්තනගතො වුත්තං. ‘‘අනාරම්මෙතා 

අබ්යාෙතතා’’ති ඉෙං අබ්යාකතස්ගසව අනාරම්මණත්තා අබ්යාකතසම්බ්න්ධිනී 

අනාරම්මණතාති කත්වා වුත්තං. ආයතනං, ඝටනන්ති ච 

තංතංද්වාරිකධම්මප්පවත්තනගමව ෙට්ඨබ්බ්ං. 

අනනුගබ්ොධාෙගයො අවිජ්ජාපෙනිද්ගෙගස ආගතා. අවිජ්ජාපෙසම්බ්න්ගධන 

දිට්ඨිවිප්පයුත්තාති ඉත්ථිලිඞ්ගනිද්ගෙගසො. අසණ් ඨානත්තාති අවිග්ගහත්තා. 

කසොොදීනං සබ්භාවාති ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්ති අනිට්ඨාගපත්වා 

තෙනන්තරං ගසොකාදීනම්පි වුත්තානං විජ්ජමානත්තා ගතසං වගසන 

අඞ්ගබහුත්තප්පසඞ්කග පටිච්චසමුප්පාෙඞ්ගානං බ්හුභාගව ආපන්ගන. 

ද්වාදකසවාති කථං ද්වාෙගසව, නනු ගසොකාෙගයොපි ධම්මන්තරභූතා 

පටිච්චසමුප්පාෙගෙසනායං වුත්තාති? සච්චං වුත්තා, න පන 

අඞ්ගන්තරභාගවනාති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘න හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඵකලනාති 

ඵලභූගතන ජරාමරණඞ්ගසඞ්ගහිගතන ගසොකාදිනා. මූලඞ්ගං දස්කසතුන්ති 

ඉමාය පටිච්චසමුප්පාෙගෙසනාය මූලභූතං අවිජ්ජඞ්ගං ගසොචනාදීහි 
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සම්ගමොහාපත්තිකථගනන ෙස්ගසතුං කත ගසොකාෙගයො වුත්තා භවචක්කස්ස 

අවිච්ගඡෙෙස්සනත්ථං. ජරාමරණං කාරණං එගතසන්ති ජරාමරණකාරණා, 

ගසොකාෙගයො, තබ්භාගවො  රාමරෙොරෙතා. ජරාමරණං නිමිත්තං එතස්සාති 

 රාමරෙනිමිත්තං. තං තන්නිමිත්තානන්ති එත්ථ තන්ති සුත්තං. 

තන්නිමිත්තානං දුක්ඛනිමිත්තානං ගසොකාදීනං. තකතො පරායාති අනාගගත 

දුතියත්තභාවගතො පරාය තතියත්තභාවාදීසු පටිසන්ධියා. කහතුකහතුභූතාති 

කාරණස්ස කාරණභූතා. පටිසන්ධියා හි සඞ්ඛාරා කාරණං, ගතසං අවිජ්ජා. 

සුත්තන්ති ‘‘අස්සුතවා පුථුජ්ජගනො’’ති (ම. නි. 1.2, 17; සං. නි. 2.61; ධ. ස. 1007) 

ඉමං සුත්තං සන්ධාය වෙති. අවිජ් ා කසොොදීනං ොරෙන්ති දස්සිතා 

අස්සුතවතාය අවිජ්ජාභිභවනදීපනියා තදුප්පත්තිවචනගතො. ‘‘න ගසොකාදීනං 

බ්ාලස්ස ජරාමරණනිමිත්තතාමත්තස්ස සාධකං සුත්ත’’න්ති වුත්තමත්ථං 

පාකටං කාතුං ‘‘න චා’’තිආදි වුත්තං. ගතන න ච ජරාමරණනිමිත්තගමව දුක්ඛං 

දුක්ඛං, අථ ගඛො අවිජ්ජානිමිත්තම්ගපත්ථ වුත්තනගයන ගයොගජතබ්බ්න්ති 

ෙස්ගසති. එවං ජරාමරගණන ගසොකාදීනං එකසඞ්ගඛපං කත්වා ද්වාෙගසව 

පටිච්චසමුප්පාෙඞ්ගානි ගවදිතබ්බ්ානි. 

කස්මා පගනත්ථ ජරාමරණන්තා එව ගෙසනා කතා, කිං තගතො පරා 

පවත්ති නත්ථීති? ගනො නත්ථි, අප්පහීනකිගලසස්ස හි කම්මගතො, 

විඤ්ඤාණාදිපරිගයොසානභූතාය ච චුතියා පටිසන්ධිපාතුභාගවොති 

පවත්තිතදුපරමභූතං ජරාමරණං පුනබ්භවාභිනිබ්බ්ත්තිනිමිත්තං. තං පන 

කම්මූපපත්තිභවගතො ජාතියා ෙස්සිතත්තා ‘‘භවපච්චයා ජාතී’’ති ඉමිනාව 

පකාසිතන්ති න පුන වුච්චති, න තගතො පරං පවත්තියා අභාවගතො. 

එකකම්මනිබ්බ්ත්තස්ස ච සන්තානස්ස ජරාමරණං පරිගයොසානං. සති 

කිගලසවට්ගට කම්මුනා තගතො පුනබ්භවූපපත්ති, අසති පන තස්මිං 

‘‘එගසවන්ගතො දුක්ඛස්සා’’ති ජරාමරණපරිගයොසානාව ගෙසනා කතා. 

යස්මා පන න අමරණා ජරා අත්ථි සබ්ගබ්සං උප්පත්තිමන්තානං 

පාකානන්තරගභෙගතො, න චාජරං මරණං අපාකගභොභාවා, තස්මා 

තදුභයගමකමඞ්ගං කතං, න නාමරූපං විය උභයට්ඨාගන එකජ්ඣං 

උප්පත්තියා, සළායතනං විය වා ආයතනභාගවන කිච්චසමතාය. යා 

පනායං ඔසානං ගතා පුනබ්භවාභිනිබ්බ්ත්ති දීපිතා, තාය 

‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්තිආදි, කිගලසකම්මාභාගව තෙභාවගතො 

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති එවමාදි එව වා අත්ථගතො පකාසිගතො 

ගහොතීති වට්ටත්තයස්ස අනවට්ඨාගනන පරිබ්භමනං ෙස්සිතං ගහොති. අථ 
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වා ජරාගහගණන පරිපක්කපරිපක්කතරාදික්කගමන වත්තමානං 

නාමරූපාදි, ගසොකාදි ච ගය්හති, තථාස්ස පරිපාකකාලවත්තිනී අවිජ්ජා ච. 

යථාහ – 

‘‘ස ගඛො ගසො, භික්ඛගව, කුමාගරො වුද්ධිමන්වාය ඉන්ද්රියානං 

පරිපාකමන්වාය පඤ්චහි කාමගුගණහි සමප්පිගතො සමඞ්ගීභූගතො 

පරිචාගරති චක්ඛුවිඤ්ගඤය්ගයහි රූගපහි…ගප.… කායවිඤ්ගඤය්ගයහි 

ගඵොට්ඨබ්ගබ්හි…ගප.… රජනීගයහි. ගසො චක්ඛුනා රූපං දිස්වා පියරූගප 

රූගප සාරජ්ජති, අප්පියරූගප රූගප බ්යාපජ්ජති, අනුපට්ඨිතකායසති ච 

විහරති පරිත්තගචතගසො, තඤ්ච ගචගතොවිමුත්තිං පඤ්ඤාවිමුත්තිං 

යථාභූතං නප්පජානාති, යත්ථස්ස ගත පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරිගසසා 

නිරුජ්ඣන්තී’’තිආදි (ම. නි. 1.408). 

එත්ථ හි පරිපක්කින්ද්රියස්ස ඡසු ද්වාගරසු සරාගාදිග් ගහගණන 

තෙවිනාභාවිතාය විමුත්තියා අප්පජානගන ච ගසොකාදීනං පච්චයභූතා 

අවිජ්ජා පකාසිතා. අපිච ‘‘පියප්පභවා 

ගසොකපරිගෙවදුක්ඛගෙොමනස්සුපායාසා’’ති වචනගතො 

කාමාසවභවාසගවහි, ‘‘තස්ස ‘අහං රූපං, මම රූපන්ති 

පරියුට්ඨට්ඨායිගනො…ගප.… රූපවිපරිණාමඤ්ඤථාභාවා උප්පජ්ජන්ති 

ගසොකපරිගෙවදුක්ඛගෙොමනස්සුපායාසා’’ති (සං. නි. 3.1) වචනගතො 

දිට්ඨාසවගතො, ‘‘අස්සුතවා’’තිආදිවචනගතො අවිජ්ජාසවගතො ගසොකාදීනං 

පවත්ති දීපිතාති ගතසං ගහතුතාය තග්ගහගණන ගහිතා ආසවා. ගතසං 

සයඤ්ච ජරාසභාවතාය ජරාගහගණන ගය්හන්ති, තගතො ච 

‘‘ආසවසමුෙයා අවිජ්ජාසමුෙගයො’’ති වචනගතො ආසවනිමිත්තාය ච 

අවිජ්ජාය ජරාගහගණන ගහණං. තගතො ච ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා’’ති 

ආවට්ටති භවචක්කං. අපිච ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති වත්වා 

‘‘භවපච්චයා ජාතී’’ති වෙන්ගතනපි භවචක්කස්ස අනවට්ඨානගතො 

පරිබ්භමනං ෙස්සිතං. එත්ථ හි විඤ්ඤාගණන අවිජ්ජානිවුතස්ස 

පුනබ්භගවො ෙස්සිගතො, ජාතියා තණ්හාය සම්පයුත්තස්ස, උභයත්ථ 

උභින්නං අනුවත්තමානත්තාති අවිජ්ජාතණ්හානිමිත්තං භවචක්කං 

අනවට්ඨානගතො පරිබ්භමතීති අයමත්ගථො දීපිගතොති ජරාමරණන්තාපි 

ගෙසනා න තගතො පරං පවත්තියා අභාවං සූගචති අතෙත්ථත්තා, න ච 

පච්චයන්තරෙස්සනත්ථගමව පුන වචනන්ති සක්කා විඤ්ඤාතුං 

එකත්ගරව තදුභයගෙසනාය තස්ස සිද්ධත්තා. තථා යං කම්මං 
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අවිජ්ජාගහතුකං, තං තණ්හාගහතුකම්පි. යං තණ්හාගහතුකං, තං 

අවිජ්ජාගහතුකම්පි ගවදිතබ්බ්ං. කස්මා? ද්වින්නං භවමූලානං 

අඤ්ඤමඤ්ඤාවිරහගතො. යථා හි තණ්හාපච්චයා කාමුපාොනගහතුකං 

කම්මභවසඞ්ඛාරං වෙන්ගතො න විනා භවතණ්හාය අවිජ්ජා සඞ්ඛාරානං 

පච්චගයොති ෙස්ගසති. තථා තගමව අවිජ්ජාපච්චයං ගෙගසන්ගතො න 

අන්තගරන අවිජ්ජාය භවතණ්හා කම්මභවස්ස පච්චගයොති. තගතො ච 

පුබ්ගබ් පවත්තා අවිජ්ජාදිපච්චයා සඞ්ඛාරාෙගයො, තණ්හුපාොනාදිපච්චයා 

භවාෙගයො ච, තථා තණ්හාගහතුඋපාොනපච්චයා භගවො, අවිජ්ජාපච්චයා 

සඞ්ඛාරා, භවපච්චයා ජාති, සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, ජාතිපච්චයා 

ජරාමරණං, විඤ්ඤාණාදිපච්චයානාමරූපාදීති එවගමගතසං අඞ්ගානං 

පුබ්බ්ාපරසම්බ්න්ගධො ෙස්සිගතො ගහොතීති ගවදිතබ්බ්ං. 

උද්ගෙසවාරවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

අවිජ් ාපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

226. පිතා ෙථීයතීති අසුගකො අසුකස්ස පිතාති පිතුභාගවන කථීයති. 

කථියමාගනො ච අසන්ගෙහත්ථං අඤ්ගඤහි මිත්තෙත්ගතහි විගසගසත්වා 

කථීයතීති තං ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘දීකඝො…කප.… දත්කතො’’ති. 

යාථාකවොති අවිපරීගතො. කිච්ච ාතිකතොති පටිච්ඡාෙනකිච්චගතො, 

උප්පජ්ජනට්ඨානගතො ච. 

ගහෙොරෙවකසනාති ගහණස්ස කාරණභාවවගසන. අඤ්ඤගසතාදීනං 

නිවත්තකානීති පෙං ආගනත්වා සම්බ්න්ගධො. 

ඡාකදන්තියාති ඡාෙනාකාගරන පවත්තන්තියා. තථා පවත්තනගහතු 

තංසම්පයුත්තා අවිජ්ජාසම්පයුත්තා දුක්ඛාරම්මො ගහොන්ති. 

තස්මාති සභාවගතො අගම්භීරත්තා ගතසං දුද්ෙසභාවකරණී තොරම්මණතා 

අවිජ්ජා උප්පජ්ජති. ඉතකරසන්ති නිගරොධමග්ගානං. සමාගනපි 

පණීතඅසංකිගලසිකාදිභාගව සප්පච්චයගතො අප්පච්චයස්ස විගසසං ෙස්ගසතුං 

‘‘මග්ගස්සා’’තිආදි වුත්තං. 

අවිජ්ජාපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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සඞ්ඛාරපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

‘‘කසොකධති අපුඤ්ඤඵලකතො’’ති ඉමිනා පුඤ්ඤස්ස විපාකදුක්ඛවිවිත්තතං 

ආහ, ‘‘දුක්ඛකතො’’ති ඉමිනා ගචගතොදුක්ඛවිවිත්තතං, ‘‘සංකිකලසකතො’’ති ඉමිනා 

කිගලසදුක්ඛවිවිත්තතං. ‘‘අපුඤ්ඤඵලකතො’’ති වා ඉමිනා පුඤ්ඤස්ස ආයතිං 

හිතතං ෙස්ගසති. ‘‘දුක්ඛසංකිකලසකතො’’ති ඉමිනා පවත්තිහිතතං 

පවත්තිසුඛතඤ්ච ෙස්ගසති. තංනිප්ඵාදකනනාති හිතසුඛනිබ්බ්ත්තගනන. 

පුජ්ජභවනිබ්බ්ත්තගකො පුජ් නිබ්බත්තකෙො. 

‘‘එවමිෙං පුඤ්ඤං පවඩ්ඪතී’’තිආදීසු පුඤ්ඤඵලම්පි පුඤ්ඤන්ති වුච්චතීති 

ආහ ‘‘පුඤ්ඤුපගන්ති භවසම්පත්තුපග’’න්ති. 

ආදිභාවනාති ‘‘පථවී පථවී’’තිආදිනා කසිගණසු පවත්තභාවනා. පථවී 

පථවීති වා එත්ථ ඉති-සද්ගෙො ආදිඅත්ගථො, පකාරත්ගථො වා. ගතන 

ඉතරකසිණානං ගහණං. ආදිභාවනාතිආදිභූතා භාවනා. සා හි ‘‘පරිකම්ම’’න්ති 

වුච්චති. මණ්ඩලෙරෙං කසිණමණ්ඩලකරණං. 

දානවකසනාති ගෙය්යධම්මපරිච්චාගවගසන. චිත්තකචතසිො ධම්මා දානං 

දිය්යති එගතනාති. තත්ථාති ගතසු චිත්තගචතසිගකසු. දානං ආරබ්භාති ගතහි 

නිබ්බ්ත්තියමානං පරිච්චාගං උද්දිස්ස. යථා වා ගසො නිප්පජ්ජති, තථා ඨගපත්වා. 

අධිකිච්චාති තස්ගසව ගවවචනං. යථා වා සම්පයුත්ගතහි නිබ්බ්ත්තියමානා 

ොනකිරියා නිප්ඵත්තිවගසන අධිකතං පාපුණාති, තථා කත්වා. 

ගචතනාවගසගනව හි ොනාදිකම් මනිප්ඵත්ති. ඉතකරසූති ‘‘සීලං 

ආරබ්භා’’තිආදීසු. 

අසරික්ඛෙම්පීති අත්තනා අසදිසම්පි කටත්තාරූපන්ති සම්බ්න්ගධො. විනාපි 

චතුත්ථජ්ඣානවිපාගකන. රූපතණ්හාසඞ්ඛාතස්සාති ‘‘රූපතණ්හා’’ති එත්ථ 

වුත්තරූපතණ්හමාහ. ගුඤ් න්ති ගුඤ්ජඵලපරිමාණං ධාරණීයවත්ථුං. තථා 

තණ්ඩුලං. 

‘‘වචනවිකසසමත්තකමවා’’ති අත්ථවිගසසාභාගවො වුත්ගතොති 

අත්ථවිගසසාභාවමාහ ‘‘ොයද්වාකර පවත්ති එව හි ආදානාදිපාපනා’’ති. 

පුරිකමනාති ‘‘කායද්වාගර පවත්තා’’ති ඉමිනා. තඤ්හි පවත්තිමත්තකථනගතො 

ද්වාරූපලක්ඛණං ගහොති. පච්ඡිකමනාති ‘‘ආොනා’’දිවචගනන. 
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ොයවචීසඞ්ඛාරග්ගහකෙති උද්ගෙසං සන්ධායාහ. 

ොයවචීසඤ්කචතනාගහකෙති නිද්ගෙසං. විඤ්ඤාෙස්සාති 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස. සහජාතස්ස පන අනන්තරස්ස ච පච්චගයො ගහොතිගයව. 

‘‘කුසලා විපාෙධම්මා චා’’ති ඉෙං ගසක්ඛපුථුජ්ජනසන්තාගන අභිඤ්ඤාගචතනා 

ඉධාධිප්ගපතා, න ඉතරාති කත්වා වුත්තං. ගතන යථාවුත්තඅභිඤ්ඤාගචතනාපි 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස පච්චගයො සියා කුසලසභාවත්තා, විපාකධම්මත්තා වා 

තෙඤ්ඤකුසලාකුසලගචතනා වියාති ෙස්ගසති. තයිෙං ගලොකුත්තරකුසලාය 

අගනකන්තිකං. න හි සා පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස පච්චගයො. අථ විපාකොයිනීති 

වුච්ගචය්ය, එවම්පි අගහොසිකම්ගමන අගනකන්තිකං. න හි තස්සා 

විපාකුප්පාෙනං අත්ථීති ආහ ‘‘න විපාකුප්පාදකනන කුසලතා විපාෙධම්මතා 

චා’’ති. ගකවලඤ්හි යා අඤ්ගඤසං විපාකධම්මානං සබ්යාපාරා සඋස්සාහා 

පවත්ති, තොකාරාවස්සා අප්පහීනකිගලගස සන්තාගන පවත්තීති 

විපාකධම්මතා, අනවජ්ජට්ගඨන කුසලතා ච වුත්තා. එවම්පි යදි විපාකධම්මා 

අභිඤ්ඤාගචතනා, කථං අවිපාකාති? අසම්භවගතොති තං අසම්භවං ෙස්ගසතුං 

‘‘සා පනා’’තිආදි වුත්තං. අභිඤ්ඤාගචතනා හි යදි විපාකං උප්පාගෙය්ය, 

සභූමිකං වා උප්පාගෙය්ය අඤ්ඤභූමිකං වා. තත්ථ අඤ්ඤභූමිකස්ස තාව 

උප්පාෙනං අයුත්තං පච්චයාභාවගතො, තථා අෙස්සනගතො ච. ගතනාහ ‘‘න 

හී’’තිආදි. සභූමිකං නවත්තබ්බ්ාරම්මණං වා උප්පාගෙය්ය පරිත්තාදිආරම්මණං 

වා, ගතසු අත්තගනො කම්මසමානාරම්මණතාය රූපාවචරවිපාකස්ස ෙස්සිතත්තා, 

පරිත්තාදිආරම්මණත්තා ච අභිඤ්ඤාගචතනාය නවත්තබ්බ්ාරම්මණං න 

උප්පාගෙය්ය. තථා එකන්තනවත්තබ්බ්ාරම්මණත්තා රූපාවචරවිපාකස්ස 

පරිත්තාදිආරම්මණඤ්ච න උප්පාගෙය්යාති අයමසම්භගවො. ගතනාහ ‘‘අත්තනා 

සදිසාරම්මෙඤ්චා’’තිආදි. තත්ථ තිට්ඨානිෙන්ති පටිසන්ධිභවඞ්ගචුතිවගසන 

ඨානත්තයවන්තං. ‘‘පථවීකසිණං ආගපොකසිණ’’න්තිආදිනා කුසගලන 

අභින්නං කත්වා විපාකස්ස ආරම්මණං ගෙසිතන්ති ආහ 

‘‘චිත්තුප්පාදෙණ්කඩ…කප.… වුත්තත්තා’’ති. 

‘‘රූපාවචරතිකචතුක්කජ්ඣානානි කුසලගතො ච විපාකගතො ච කිරියගතො ච 

චතුත්ථස්ස ඣානස්ස විපාගකො ආකාසානඤ්චායතනං ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං 

ඉගම ධම්මා නවත්තබ්බ්ා ‘‘පරිත්තාරම්මණා’’තිපි ‘මහග්ගතාරම්මණා’තිපි 

‘අප්පමාණාරම්මණා’තිපී’’ති වචනගතො රූපාවචරවිපාගකො 

එකන්තනවත්තබ්බ්ාරම්මගණොති ආහ ‘‘න ච රූපාවචරවිපාකෙො 

පරිත්තාදිආරම්මකෙො අත්ථී’’ති. ස්වායමසම්භගවො පරිත්තාදිආරම්මණාය 

අභිඤ්ඤාගචතනාය විපාකාභාවං සාගධති, න නවත්තබ්බ්ාරම්මණාය. 
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නවත්තබ්බ්ාරම්මණාපි හි සා අත්ථීති න බ්යාපීති විපාකානුප්පාෙගන තස්සා 

අඤ්ඤං කාරණං ෙස්ගසතුං ‘‘ෙසිකෙසු චා’’තිආදිමාහ. සමාධිවිජම්භනභූතා 

අභිඤ්ඤා සමාධිස්ස ආනිසංසමත්තන්ති ‘‘සමාධිඵලසදිසා’’ති වුත්තං. තස්ස 

තස්ස අධිට්ඨානවිකුබ්බ්නදිබ්බ්සද්ෙසවනාදිකස්ස යදිච්ඡිතස්ස කිච්චස්ස 

නිප්ඵාෙනමත්තං පන අභිඤ්ඤාගචතනා, න කාලන්තරඵලා, 

දිට්ඨධම්මගවෙනීයං විය නාපි විපාකඵලා, අථ ගඛො යථාවුත්තආනිසංසඵලා 

ෙට්ඨබ්බ්ා. 

ගකචි පන ‘‘සමානභූමිකගතො ආගසවනලාගභන බ්ලවන්තානි 

ඣානානීති තානි විපාකං ගෙන්ති සමාපත්තිභාවගතො, අභිඤ්ඤා පන 

සතිපි ඣානභාගව තෙභාවගතො තස්මිං තස්මිං ආරම් මගණ 

ආගන්තුකාවාති දුබ්බ්ලා, තස්මා විපාකං න ගෙතී’’ති වෙන්ති. තං 

අකාරණං පුනප්පුනං පරිකම්මවගසන අභිඤ්ඤායපි වසීභාවසබ්භාවගතො. 

යං පන වෙන්ති ‘‘පාෙකජ්ඣාගන අත්තනා සමානසභාගවහි ජවගනහි 

ලද්ධාගසවගන සම්මගෙව වසීභාවප්පත්ගත 

පරිසුද්ධතාදිඅට්ඨඞ්ගසමන්නාගගමන සාතිසගය ජාගත අභිඤ්ඤා 

නිබ්බ්ත්තන්ති, තාසඤ්ච චතුත්ථජ්ඣානිකත්තා චතුත්ථජ්ඣානභූමිගකො 

එව විපාගකො නිබ්බ්ත්ගතය්ය, ගසො ච යථාවුත්තගුගණන බ්ලවතා 

පාෙකජ්ඣාගනගනව කගතොකාගසන සිජ්ඣතීති අගනොකාසතාය 

අභිඤ්ඤා න විපාකං ගෙතී’’ති. තම්පි අකාරණං අවිපාකභාවගතො තාසං. 

සති හි විපාකොයිභාගව විපාකස්ස අගනොකාසගචොෙනා යුත්තා, අවිපාකතා 

ච තාසං වුත්තනයා එව. 

න කහොතීති විඤ්ඤාණස්ස පච්චගයො න ගහොතීති. උද්ධච්චගචතනාපි 

අභිඤ්ඤාගචතනාගතො නිබ්බිගසගසන වුත්තාති මඤ්ඤමාගනො ‘‘විපාගක’’ති ච 

වචනං න විපාකාරහතාමත්තවාචගකො, අථ ගඛො විපාකසබ්භාවවාචගකොති ආහ 

‘‘විචාකරතබ්බ’’න්ති. තථා ච වුත්තං ‘‘න හි ‘විපාගක’ති වචනං 

විපාකධම්මවචනං විය විපාකාරහතං වෙතී’’ති. තත්ථ යං විචාගරතබ්බ්ං, තං 

ගහට්ඨා වුත්තගමව. ඉෙං පගනත්ථ සන්නිට්ඨානං – යස්මා උද්ධච්චගචතනා 

පවත්තිවිපාකගමව ගෙති, න පටිසන්ධිවිපාකං, තස්මා තස්සා පවත්තිවිපාකස්ස 

වගසන විභඞ්ගග විපාගකො උද්ධගටො. උභයවිපාකොයිකාය පන ගචතනාය 

නානාක්ඛණිකකම්මපච්චගයො වුච්චතීති තෙභාවගතො පට්ඨාගන තස්සා ගසො න 

වුත්ගතො. යං පන අට්ඨකථායං ‘‘විඤ්ඤාණස්ස පච්චයභාගව අපගනතබ්බ්ා’’ති 

(විභ. අට්ඨ. 226 සඞ්ඛාරපෙනිද්ගෙස) වුත්තං, තං පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණගමව 
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සන්ධාය වුත්තං. ‘‘එවං උද්ධච්චකචතනාපි න කහොතී’’ති ඉෙම්පි විඤ්ඤාණස්ස 

පච්චයතාභාවමත්තං ගගහත්වා වුත්තං. එවඤ්ගහත්ථ අඤ්ඤමඤ්ඤං පාළියා 

අට්ඨකථාය ච අවිගරොගධො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. 

එත්ථාති උද්ධච්චගචතනාය විපාකොගන. අමතග්ගපකථති එවංනාමගක 

පකරගණ. ‘‘පුථුජ්ජනසන්තාගන අකුසලා ෙස්සගනන පහාතබ්බ්ා, 

ගසක්ඛසන්තාගන භාවනාය පහාතබ්බ්ා’’ති ඉමස්ස අත්ථස්ස වුත්තත්තා 

‘‘පුථුජ් නානං පනා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘න වුච්චන්තී’’ති ඉමිනා පුථුජ්ජගන 

පවත්තබ්හිද්ධාසංගයොජනාදීනං භාවනාය පහාතබ්බ්පරියායාභාවං ෙස්ගසති. ‘‘යදි 

වුච්කචය්යු’’න්තිආදිනා තගමවත්ථං යුත්තිගතො ච ආගමගතො ච විභාගවති. 

තත්ථ කෙසඤ්චීති සකභණ්ගඩ ඡන්ෙරාගාදීනං. කෙචීති සක්කායදිට්ඨිආෙගයො. 

ෙදාචීති අතීතාදිගක කිස්මිඤ්චි කාගල. චත්තත්තාතිආදි පරියායවචනං. 

උපනිස්සායාති උපනිස්සයපච්චගය කත්වා. 

ඉතකරසන්ති නෙස්සගනනපහාතබ්බ්ානං. න ච න ගහොන්තීති සම්බ්න්ගධො. 

එවඤ්ච ෙත්වාති යථාවුත්තපාළියං උද්ධච්චග්ගහගණන 

උද්ධච්චසහගතචිත්තුප්පාගෙො ගහිගතො, න යත්ථ කත්ථචි උද්ධච්චන්ති 

එවමත්ගථ සති. තන්ති දිට්ඨිං. ‘‘අතීතාදිභාගවන නවත්තබ්බ්ත්ගත’’ති කස්මා 

වුත්තං, නනු අනාගතා එව පහාතබ්බ්ාති? න, උප්පජ්ජනාරහා නිප්පරියාගයන 

අනාගතා නාම, පහාතබ්බ්ා පන න උප්පජ්ජනාරහාති ගතසං අතීතාදිභාගවන 

නවත්තබ්බ්තා වුත්තා. දස්සනං අකපක්ඛිත්වාති භාවිතං ෙස්සනමග්ගං 

උපනිධාය. සහායවිරහාති ෙස්සනපහාතබ්බ්සඞ්ඛාතසහකාරිකාරණාභාවගතො. 

විපාෙං න  නයන්තීති සකලකිගලසපරික්ඛගය විය එකච්චපරික්ඛගයපි 

තන්නිමිත්තං තං එකච්චං කම්මං න විපච්චතීති අධිප්පාගයො. විපාකෙො විභඞ්කග 

වුත්කතොති පටිසන්ධිපවත්තිගභෙං දුවිධම්පි විපාකං සන්ධායාහ. 

අකුසලානන්ති යථාවුත්තවිගසසානං පුථුජ්ජනසන්තාගන අකුසලානං. 

අප්පහාතබ්බානන්ති අප්පහාතබ්බ්සභාවානං කුසලාදීනං. 

අප්පහාතබ්බවිරුද්ධසභාවතා සාවජ්ජතා. ‘‘එවම්පී’’තිආදි ගෙොසන්තරෙස්සනං. 

ගතන යදිපි ගතසං අකුසලානං ඉමස්මිං තිගක තතියපෙසඞ්ගගහො න සියා, 

නවත්තබ්බ්තා පන ආපජ්ජතීති දීගපති. සබ්ගබ්න සබ්බ්ං ධම්මවගසන 

අසඞ්ගහිතස්ස තිකදුගකසු නවත්තබ්බ්තාපත්තීති ආහ ‘‘නාපජ් තී’’ති. ඉොනි 

තං නවත්තබ්බ්තානාපජ්ජනං ‘‘චිත්තුප්පාෙකණ්ගඩ’’තිආදිනා කාරණගතො, 

නිෙස්සනගතො ච විභාගවති. යත්ථාති යස්මිං තිගක. නිකයොගකතොති නියමගතො 
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එකන්තගතො. කතසන්ති පෙත්තයසඞ්ගහිතධම්මානං. යථාවුත්තපකදසු වියාති 

යථාවුත්ගතසු පඨමාදීසු තීසු පගෙසු. යථා භින්දිතබ්බ්ා චිත්තුප්පාො, ඉතගර ච 

යථාරහං රාසිත්තයවගසන භින්දිත්වා භජාපිතා තංතංගකොට්ඨාසගතො කතා, 

එවං. තත්ථාපීති චතුත්ථගකොට්ඨාගසපි. භ ාකපතබ්කබති නවත්තබ්බ්භාවං 

භජාගපතබ්ගබ්. තදභාවාති තස්ස චතුත්ථගකොට්ඨාසස්ස අභාවා. තථාති 

නවත්තබ්බ්භාගවන. 

උප්පන්නත්තිගක අතීතා, ඉධ යථාවුත්තඅකුසලා න වුත්තා, 

අගපක්ඛිතබ්බ්භාගවනාරහිතාපි තංසභාවානතිවත්තනගතො තථා වුච්චන්තීති 

නවත්තබ්බ්තාපත්තිගෙොසං පරිහරන්ගතො තස්ස උොහරණං තාව ෙස්ගසතුං ‘‘අථ 

වා යථා සප්පටිකඝහී’’තිආදිමාහ. තංසභාගවො ගචත්ථ සාවජ්ජතාවිසිට්ගඨො 

ෙස්සනපහාතබ්බ්භාවාභාගවො. ‘‘එවඤ්ච සතී’’තිආදිනා ඉමස්මිං පක්ගඛ 

ලද්ධගුණං ෙස්ගසති. භාවනාය පහාතබ්බානන්ති පරියාගයන නිප්පරියාගයන ච 

භාවනාය පහාතබ්බ්ානං, තත්ථ පුරිමානං අමුඛ්යසභාවත්තා, පච්ඡිමානං 

අවිපාකත්තා නානාක්ඛණිකකම්මපච්චයතා න වුත්තාති අධිප්පාගයො. යථා ච 

භාවනාය පහාතබ්බ්ානං නානාක්ඛණිකකම් මපච්චයභාගවො නත්ථි, එවං 

ෙස්සගනන පහාතබ්බ්ානං වගසන ගතසං පච්චයලාගභොපි නත්ථීති ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘න ච…කප.… වුත්තා’’ති වත්වා තත්ථ කාරණමාහ ‘‘කය හි…කප.… 

පවත්තන්තී’’ති. තත්ථ න කත දස්සනකතො උද්ධං පවත්තන්තීති ගය ෙස්සගනන 

පහාතබ්බ්පච්චයා කිගලසා, ගත ෙස්සගනන පහාතබ්බ්පක්ඛිකා එවාති ගතසං 

භාවනාය පහාතබ්බ්පරියාගයො එව නත්ථි, කථං ගතසං වගසන ෙස්සගනන 

පහාතබ්බ්ා භාවනාය පහාතබ්බ්ානං ගකනචි පච්චගයන පච්චගයොති 

වුච්ගචය්යාති අත්ගථො. අථ වා ගය පුථුජ්ජනසන්තාගන න ෙස්සගනන 

පහාතබ්බ්ා, න ගත පරමත්ථගතො භාවනාය පහාතබ්බ්ා. ගය පන ගත 

ගසක්ඛසන්තාගන, න ගතසං පච්චයභූතා ෙස්සගනන පහාතබ්බ්ා අත්ථීති එවම්පි 

ෙස්සගනන පහාතබ්බ්ා භාවනාය පහාතබ්බ්ානං ගකනචි පච්චගයන පච්චගයොති 

න වුත්තාති ගවදිතබ්බ්ං. යදි ෙස්සගනනපහාතබ්බ්පච්චයා කිගලසා 

ෙස්සනපක්ඛිකා, තප්පච්චයං උද්ධච්චසහගතං ෙස්සගනන පහාතබ්බ්ං සියාති 

කථං තස්ස එකන්තභාවනාය පහාතබ්බ්තා වුත්තාති ගචොෙනං සන්ධායාහ 

‘‘දස්සකනන පහාතබ්බපච්චයස්සා’’තිආදි. තස්මාති යස්මා 

සරාගවීතරාගසන්තාගනසු සහායගවකල්ගලන කම්මස්ස විපාකාවිපාකධම්මතා 

විය පුථුජ්ජනගසක්ඛසන්තාගනසු උද්ධච්චසහගතස්ස වුත්තනගයන 

සවිපාකාවිපාකතා සිද් ධා, තස්මා. තස්සාති උද්ධච්චසහගතස්ස. තාදිසස්කසවාති 

උද්ධච්චසහගතභාගවන එකසභාවස්ස. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 6. පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

පටුන 101 

එත්ථ ච යං ‘‘න භාවනාය පහාතබ්බ්ම්පි අත්ථි 

උද්ධච්චසහගත’’න්තිආදි අමතග්ගපගථ වුත්තං, තං අකාරණං, කස්මා? 

තස්ස එකන්ගතන භාවනාය පහාතබ්බ්ත්තා. යථාහ ‘‘කතගම ධම්මා 

භාවනාය පහාතබ්බ්ා? උද්ධච්චසහගගතො චිත්තුප්පාගෙො’’ති (ධ. ස. 1583). 

යදි හි උද්ධච්චසහගතං න භාවනාය පහාතබ්බ්ම්පි අභවිස්ස, යථා 

අතීතාරම්මණත්තිගක ‘‘නිගයොගා අනාගතාරම්මණා නත්ථී’’ති වත්වා 

‘‘කාමාවචරකුසලස්ස විපාකගතො ෙස චිත්තුප්පාො’’තිආදිනා පුන 

විභජිත්වා වුත්තං, එවමිධාපි ‘‘කතගම ධම්මා භාවනාය පහාතබ්බ්ා? 

නිගයොගා භාවනාය පහාතබ්බ්ා නත්ථී’’ති වත්වා ‘‘උද්ධච්චසහගගතො 

චිත්තුප්පාගෙො සියා භාවනාය පහාතබ්ගබ්ො, සියා න වත්තබ්ගබ්ො 

‘ෙස්සගනන පහාතබ්ගබ්ො’තිපි ‘භාවනාය පහාතබ්ගබ්ො’තිපී’’තිආදි 

වත්තබ්බ්ං සියා, න ච තථා වුත්තං. යා ච තමත්ථං පටිපාගෙන්ගතන ‘‘යදි 

වුච්ගචය්යු’’න්තිආදිනා යුත්ති වුත්තා, සාපි අයුත්ති. කස්මා? ෙස්සගනන 

පහාතබ්බ්ාරම්මණානං රාගදිට්ඨිවිචිකිච්ඡුද්ධච්චානං ෙස්සගනන 

පහාතබ්බ්භාවස්ගසව ඉච්ඡිතත්තා. 

යඤ්ච ‘‘උද්ධච්චං උප්පජ්ජතී’’ති උද්ධච්චසහගතචිත්තුප්පාගෙො 

වුත්ගතොති ෙස්ගසතුං අධිපතිපච්චයනිද්ගෙගස උද්ධච්චස්ස අනුද්ධරණං 

කාරණභාගවන වුත්තං, තම්පි අකාරණං අඤ්ඤථාපි 

සාවගසසපාඨෙස්සනගතො. තථා හි ‘‘අතීගතො ධම්ගමො පච්චුප්පන්නස්ස 

ධම්මස්ස, අනාගගතො ධම්ගමො පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්ස 

ආරම්මණපච්චගයන පච්චගයො’’ති (පට්ඨා. 2.18.2) එගතසං විභඞ්ගග 

ගචගතොපරියඤාණග්ගහණං කත්වා ‘‘පච්චුප්පන්ගනො ධම්ගමො 

පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්සා’’ති ඉමස්ස විභඞ්ගග ලබ්භමානම්පි 

ගචගතොපරියඤාණග්ගහණං න කතං. 

සහායභාගවො ච ෙස්සගනන පහාතබ්බ්ානං භාවනාය පහාතබ්බ්ස්ස 

විපාකොනං පති විචාගරතබ්ගබ්ො. කිං අවිජ්ජාදි විය ොනාදීනං උප්පත්තියා 

එව විකුප්පාෙනසමත්ථතාපාෙගනන ෙස්සගනන පහාතබ්බ්ා භාවනාය 

පහාතබ්බ්ානං සහකාරිකාරණං ගහොන්ති, උොහු කිගලගසො විය කම්මස්ස 

පටිසන්ධිොගන සතීති, කිඤ්ගචත්ථ – යදි පුරිමනගයො, 

ගසොතාපන්නාදිගසක්ඛසන්තාගන භාවනාය පහාතබ්බ්ස්ස කිරියභාගවො 

ආපජ්ජති, සහායගවකල්ගලන අවිපාකසභාවතාය ආපාදිතත්තා 

ඛීණතණ්හාවිජ්ජාමාගන සන්තාගන ොනාදි විය. අථ දුතිගයො, භාවනාය 

පහාතබ්බ්ාභිමතස්සාපි ෙස්සගනන පහාතබ්බ්භාගවො ආපජ්ජති, 
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පටිසන්ධිොගන සති අපායගමනීයසභාවානතිවත්තනගතො. යං පගනත්ථ 

වත්තබ්බ්ං, තං ගහට්ඨා වුත්තගමව, තස්මා පාළියා අට්ඨකථාය ච 

අවිරුජ්ඣනවගසගනත්ථ අත්ථවිනිච්ඡගයො වුත්තනගයගනව 

ගවදිතබ්ගබ්ො. 

සාති උද්ධච්චගචතනා. විඤ්ඤාෙපච්චයභාකවති 

සම්පුණ්ණවිපාකවිඤ්ඤාණපච්චයභාගව. ොරෙං දස්කසන්කතොති 

අවිකලඵලුප්පාෙනාධිකාගර තෙභාවගතො යදිපි උද්ධච්චගචතනා විඤ්ඤාණස්ස 

පච්චයභාගව අපගනතබ්බ්ා, අවිජ්ජාය පන පච්චයුප්පන්නභාගව ගගහතබ්බ්ාති 

ඉමං කාරණං ෙස්ගසන්ගතො. සබ්බාපීති වීසතිපි. ගතනාහ ‘‘එෙවීසතීති 

වත්තබ්බ’’න්ති. තන්ති ගයන කාරගණන සඞ්ඛාරග්ගහගණන 

අභිඤ්ඤාගචතනාය අග්ගහණං, තං කාරණං. ඉතරාවචනස්සාපීති 

උද්ධච්චගචතනාවචනස්සාපි. කිං පන තං? විඤ්ඤාණස්ස පච්චයභාවාභාගවො 

එව. කභදාභාවාති කායවචීසඞ්ඛාරවගසන විභාගාභාවගතො. සංකයොකගොති 

තිකන්තරපෙවගසන සංගයොජනං, තථා සඞ්ගගහොති අත්ගථො. 

සුඛසඤ්ඤාය ගහණං අස්සාෙනන්ති අධිප්පාගයනාහ 

‘‘සුඛසඤ්ඤාය…කප.… දස්කසතී’’ති. ‘‘සුඛසඤ්ඤායා’’ති ච ඉෙං කරණත්ගථ 

කරණවචනං. විපල්ලාගසො හි දුක්ගඛ සුඛසඤ්ඤා. යං පන අට්ඨකථායං 

‘‘අඤ්ඤාගණනා’’ති වුත්තං, තං ගහතුම්හි කරණවචනං විපල්ලාසස්සාෙනානං 

අවිජ්ජාය ගහතුභාවෙස්සනගතො. ‘‘රගථො ගසතපරික්ඛාගරො’’තිආදීසු (සං. නි. 

5.4) පරිවාරත්ගථොපි පරික්ඛාරසද්ගෙො ගහොතීති වුත්තං ‘‘තණ්හාය පරිවාකර’’ති. 

තණ්හාපරිවාකරති ච තණ්හාය කිච්චසාධගනන සඞ්ඛාරානං 

සහකාරිකාරණභාවං සන්ධාය වුත්තං. පරික්ඛාරට්ගඨො සඞ්ඛාරට්ගඨො විය 

භූසනට්ගඨො ගහොතීති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘සඞ්ඛකත අලඞ්ෙකත’’ති ආහ. 

පරික්ඛකරොති යථා ඵලොනසමත්ථා ගහොන්ති, තථා සඞ්ඛගරොති. අමරෙත්ථාති 

අමතත්ථා, නිබ්බ්ානත්ථාති අත්ගථො. දුක්ෙරකිරියාති 

පඤ්චාතපතප්පනාදිදුක්කරචරියා. ගෙවභාවාය තගපො කදවභාවත්ථං තකපො. 

මාගරතීති මකරො ගහතුඅත්ථං අන්ගතොනීතං කත්වා. අමඞ්ගලම්පි 

මඞ්ගලපරියාගයන ගවොහරන්ති මඞ්ගලිකාති වුත්තං ‘‘දිට්කඨ අදිට්ඨසද්කදො 

වියා’’ති යථා ‘‘අසිගව සිවා’’ති. 
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පපාතං පතනදුක්ඛසදිසන්ති කත්වා වුත්තං ‘‘ ාතිආදිපපාතදුක්ඛ’’න්ති. 

ඉන්ෙදුද්ෙබ්රහ්මකූටසඤ්ඤිතපබ්බ්තසිඛරප්පපාගතො මරුපපාකතො. තං 

පුඤ්ඤඵලං අත්ගථො පගයොජනං එතස්සාති තදත්කථො. 

පරිබ්බාජිොය තරුණියා. අසවකසො අගසරිවිහාරී. කිගලසාසුචිපග්ඝරගණන 

පණ්ඩිගතහි ජිගුච්ඡනීයං. රාගාදිපරිළාගහන, කටුකවිපාකතාය ච දුක්ඛං. ආරභති 

කගරොති. සභයස්සාපි පිසාචනගරස්ස කාමගුණසමිද්ධියා 

සුඛවිපල්ලාසගහතුභාගවො වියාති ගයොජනා. භින්නජාතිගයන අගවොමිස්සතා 

නිරන්තරතා. ජරාය මරගණන ච අඤ්ඤථත්තං විපරිොකමො. 

‘‘න තාවාහං පාපිම පරිනිබ්බ්ායිස්සාමී’’ති වචනගතො ‘‘තාත එහි, තාව ඉෙං 

රජ්ජං පටිපජ්ජාහී’’තිආදීසු යදිපි පරිමාණනියමනකමපෙපූරණමත්තාදීසුපි තාව-

සද්ගෙො දිස්සති, ඉධ පන වක්ඛමානත්තාගපක්ගඛො අධිප්ගපගතොති වුත්තං 

‘‘තාවාති වත්තබ්බන්තරාකපක්කඛො නිපාකතො’’ති. අවිජ් ාපච්චයා පන…කප.… 

දස්කසතීති පුබ්ගබ්නාපරං අට්ඨකථායං අවිරුජ්ඣනමාහ. 

රාගාදිඅස ්සාදනොකලසූති රාගාදීනං අස්සාෙනකාගලසු. 

‘‘රාගදිට්ඨිසම්පයුත්තායා’’ති එත්ථ රාගසම්පයුත්තාය තාව අවිජ්ජාය ගයොජනා 

ගහොතු රාගස්ස අස්සාෙනභාවගතො, දිට්ඨිසම්පයුත්තාය පන කථන්ති ආහ 

‘‘තදවිප්පයුත්තා ච දිට්ඨී…කප.… කවදිතබ්බා’’ති. තංසම්පයුත්තසඞ්ඛාරස්සාති 

රාගාදිසම්පයුත්තසඞ්ඛාරස්ස. අවිජ් ාරම්මොදිතන්ති අවිජ්ජාය ආරම්මණාදිතං. 

ආදි-සද්ගෙන ආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයපකතූපනිස්සගය, 

අනන්තරාදිගක ච පච්චගය සඞ්ගණ්හාති. අනවිජ් ාරම්මෙස්සාති න 

අවිජ්ජාරම්මණස්ස අවිජ්ජං අනාරබ්භ පවත්තස්ස. 

ආරම්මොධිපතිඅනන්තරාදිපච්චයවචකනසූති 

ආරම්මණාධිපතිආරම්මණූපනිස්සයපච්චයවචගනසු අවුත්තස්ස 

අනවිජ්ජාරම්මණස්ස, අනන්තරාදිපච්චයවචගනසු අවුත්තස්ස පඨමජවනස්ස, 

ද්වීසුපි වුත්තස්ස අවිජ්ජාරම්මණස්ස දුතියාදිජවනස්සාති ගයොගජතබ්බ්ං. 

අනන්තරපච්චයලාභිගනො අනන්තරාදිනා, සහජාතස්ස ගහතුආදිනා, 

අසහජාතස්ස උපනිස්සයාදිනා සඞ්ඛාරස්ස අවිජ්ජා පච්චගයො ගහොතීති 

අයමත්ගථො ‘‘යං කිඤ්චී’’තිආදිනා ෙස්සිගතොති ගවදිතබ්බ්ං. 

සමතික්ෙමභවපත්ථනාවකසනාති අවිජ්ජාසමතික්කමත්ථාය 

අරූපාවචරජ්ඣානානි උප්පාගෙන්තස්ස, අවිජ්ජාසම්මූළ්හත්තා 
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අරූපභවසම්පත්තිගයො පත්ගථත්වා තාගනව ඣානානි නිබ්බ්ත්ගතන්තස්සාති 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගර වුත්ගතන නගයන, වුත්තනයානුසාගරනාති අත්ගථො. 

එෙොරෙවාකදො ආපජ් ති යථා පකතිඉස්සරපජාපතිපුරිසකාලාදිවාො. 

එකස්මිංගයව ගලොකස්ස කාරණභූගත සති තගතො සකලාය පවත්තියා 

අනවගසසගතො, සබ්බ්ො ච පවත්තිතබ්බ්ං අගපක්ඛිතබ්බ්ස්ස කාරණන්තරස්ස 

අභාවගතො. න ගචතං අත්ථි කගමගනව පවත්තියා ෙස්සනගතො. 

කාරණන්තරාගපක්ඛතාය පන එකකාරණවාගෙො අපහගතො සියා එකස්ස ච 

අගනකසභාවතාභාවා. යත්තකා තගතො නිබ්බ්ත්තන්ති, සබ්ගබ්හි ගතහි 

සමානසභාගවගහව භවිතබ්බ්ං, න විසදිගසහි, ඉතරථා තස්ස එකභාගවො එව න 

සියාති ඉමමත්ථමාහ ‘‘සබ්බස්ස…කප.… පත්තිකතො චා’’ති. පාරිකසකසනාති 

එකගතො එකං, එකගතො අගනකං, අගනකගතො එකන්ති ඉගමසු තීසු පොකරසු 

අවිජ් මාකනසු අනුපලබ්භමාගනසු පාරිගසසඤාගයන. අගනකගතො 

අගනකන්ති එකස්මිං චතුත්කථ එව ච පකාගර විජ් මාකන. යදිෙං 

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, ඵස්සපච්චයා ගවෙනා’’තිආදිනා එකගහතුඵලදීපනං, 

තං එත්ථ ගෙසනාවිලාගසන, විගනය්යජ්ඣාසයවගසන වා ධම්මානං 

පධානපාකටාසාධාරණභාවවිභාවනත්ථන්ති එකගහතුඵලදීපනං න නුපපජ් ති 

උපපජ්ජතිගයවාති ෙස්ගසති ‘‘යස්මා’’තිආදිනා. 

යථාඵස්සන්ති සුඛගවෙනීයාදිචක්ඛුසම්ඵස්සාදිතංතංඵස් සානුරූපන්ති වුත්තං 

ගහොතීති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘සුඛකවදනීය’’න්තිආදිං වත්වා 

‘‘කවදනාවවත්ථානකතො’’ති පෙස්ස අත්ථං ෙස්ගසතුං ‘‘සමාකනසූ’’තිආදි වුත්තං. 

තත්ථ සමාකනසූති අවිසිට්ගඨසු. ඵස්සවකසනාති සුඛගවෙනීයාදිඵස්සවගසන. 

විපරියායාභාවකතොති බ්යත්තයාභාවගතො. න හි කොචි සුඛගවෙනීයං ඵස්සං 

පටිච්ච දුක්ඛගවෙනා, දුක්ඛාදිගවෙනීයං වා ඵස්සං පටිච්ච සුඛගවෙනා උප්පජ්ජති. 

සුඛාදිචක්ඛුසම්ඵස්ස ාදීනන්ති සුඛාදීනං, චක්ඛුසම්ඵස්සජාදීනඤ්ච ගවෙනානං. 

ඔළාරිෙසුඛුමාදීති ආදි-සද්ගෙන හීනපණීතාදිසඞ්ගගහො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. තත්ථ යං 

උපාොය යා ගවෙනා ‘‘ඔළාරිකා, හීනා’’ති වා වුච්චති, න තංගයව උපාොය 

තස්සා කොචිපි සුඛුමතා පණීතතා වා අත්ථීති වුත්තං 

‘‘ඔළාරිෙසුඛුමාදිසඞ්ෙරාභාවකතො’’ති. යථාවුත්තසම්ඵස්සස්සාති 

සුඛගවෙනීයාදිඵස්සස්ස. සුඛගවෙනීයඵස්සගතොගයව සුඛගවෙනා, න 

ඉතරඵස්සගතො. සුඛගවෙනීයඵස්සගතො සුඛගවෙනාව, න ඉතරගවෙනා. තථා 

ගසගසසුපීති උභයපෙනියමවගසන යථාඵස්සං ගවෙනාවවත්ථානං, යථාගවෙනං 

ඵස්සවවත්ථානන්ති පෙද්වගයන කාරණන්තරාසම්මිස්සතා ඵලස්ස, 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 6. පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

පටුන 105 

ඵලන්තරාසම්මිස්සතා ච කාරණස්ස ෙස්සිතා පඨමපක්ගඛ 

අසංකිණ්ණතාවවත්ථානන්ති කත්වා. දුතියපක්ගඛ පන පච්චයගභෙභින්ගනන 

කාරණවිගසගසන ඵලවිගසගසො, ඵලවිගසගසන ච කාරණවිගසගසො නිච්ඡීයතීති 

අයමත්ගථො ෙස්සිගතො සන්නිට්ඨානං වවත්ථානන්ති කත්වා. පුරිමස්මිඤ්ච 

පක්ගඛ ධම්මානං අසඞ්කරගතො වවත්ථානං වුත්තං, දුතියස්මිඤ්ච 

යථාවවත්ථිතභාවජානනන්ති අයගමගතසං විගසගසො. උතුආදකයොති ආදි-

සද්ගෙන චිත්තවිසමාචාරා පිත්තවාතාෙගයොපි සඞ්ගය්හන්ති. එකස්මිං ගෙොගස 

කුපිගත ඉතගරපි ගඛොභං ගච්ඡන්ති. සන්ගතසුපි ගතසු කසම්හපටිොකරන 

කරොගවූපසමකතො ගසම්ගහො පාකගටොති අත්ගථො. 

‘‘භගවො’’ති වුත්තානං සඞ්ඛාරානං කාරණස්ස පකාරණං, කාරණගමව වා 

තණ්හාති ආහ ‘‘තණ්හාය සඞ්ඛාරොරෙභාවස්ස වුත්තත්තා’’ති. තස්සාපීති 

තණ්හායපි. තණ්හා හි කාමාසගවො භවාසගවො ච. කාමාසවභවාසවා 

කාමුපාොනං, දිට්ඨාසගවො ඉතරුපාොනන්ති ආහ ‘‘චතුරුපාදානභූතා 

ොමභවදිට්ඨාසවා’’ති. ගත ච ‘‘උපාොනපච්චයා භගවො’’ති වචනගතො 

උපාොනඤ්ච, ‘‘තණ්හාපච්චයා උපාොන’’න්ති වචනගතො තණ්හා ච සඞ්ඛාරස්ස 

කාරණන්ති පාකටා. අනස්සාෙනීගයසු අගනකාදීනවගවොකිණ්ගණසු සඞ්ඛාගරසු 

අස්සාොනුපස්සනා අවිජ්ජාය විනා න ගහොතීති ෙස්ගසන්ගතො ආහ 

‘‘අස්සාදානුපස්සිකනො…කප.… දස්සිතා කහොතී’’ති. ඛීොසවස්ස 

සඞ්ඛාරාභාවකතොති බ්යතිගරගකනපි අවිජ්ජාය සඞ්ඛාරකාරණභාවං විභාගවති. 

එකන්ගතන හි ඛීණාසගවොව විද්ෙසු. එගතන බ්ාලානං එව සම්භවගතො අවිජ්ජාය 

අසාධාරණතා වුත්තාති ෙස්ගසති. වත්ථාරම්මණාදීනි හි ඉතගරසම්පි 

සාධාරණානි. වත්ථාරම්මණතණ්හුපාොනාදීනි විය අවිජ්ජාපි 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීනං සාධාරණකාරණන්ති ගචොෙනං මනසි කත්වා ආහ 

‘‘පුඤ්ඤභවාදී’’තිආදි. තත්ථ ආදි-සද්ගෙන අපුඤ්ඤාගනඤ්ජභවා ගගහතබ්බ්ා. 

පුඤ්ඤභකවොති පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරගහතුගකො උපපත්තිභගවො. එස නගයො 

ගසගසසු. එත්ථ ච කිච්චකරණට්ඨානගභගෙන කිච්චවතී අවිජ්ජා භින්දිත්වා 

ෙස්සිතා. න හි යෙවත්ථා අවිජ්ජා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරානං උපනිස්සගයො, තෙවත්ථා 

එව ඉතගරසං උපනිස්සගයොති සක්කා විඤ්ඤාතුං. එත්ථ ච 

භවාදීනවප්පටිච්ඡාදනන්ති අත්ථගතො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදීනං 

තංතංභවසඞ්ඛාතදුක්ඛගහතුසභාවානභිසමයනිමිත්තතා. 

ඨානන්ති ධරමානතා අධිප්ගපතාති වුත්තං ‘‘ඨානවිරුද්කධොති 

අත්ථිතාවිරුද්කධො’’ති. ඨානාවිරුද්ධා චක්ඛුරූපාෙගයො. 
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‘‘පුරිමචිත්තඤ්හී’’තිආදිනා ඨානවිරුද්ගධො ච උොහගටොති ආහ ‘‘න ඉදං 

එෙන්තිෙං සියා’’ති. ‘‘චක්ඛුරූපාෙගයො’’තිආදිනා හි පරගතො ඨානාවිරුද්ධා 

උොහරීයන්තීති. පුරිමසිප්පාදිසික්ඛා හි පච්ඡා පවත්තමානසිප්පාදිකිරියානං 

සගමොධානාසම්භවා ඨානවිගරොගධොති යථාවුත්තමත්ථං සමත්ගථතුං ‘‘න ච 

සිප්පාදීන’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ තන්ති පටිසන්ධිආදිඨානං. ඉධාති 

ඨානසභාවකිච්චාදිග්ගහගණ. ආදි-සද්ගෙන ආරම්මණභූමිසන්තානාදිවිරුද්ධා 

ගගහතබ්බ්ා, ගත ච අනුගලොමගතො ගගොත්රභුස්ස, ගගොත්රභුගතො මග්ගස්ස 

ලිඞ්ගපරිවත්තනාදිවගසන ච පවත්තියං ගවදිතබ්බ්ා. නමනරුප්පනවිගරොධා 

සභාවවිරුද්ගධො පච්චගයොති ගයොජනා. තත්ථ නමනරුප්පනන්ති 

අරූපරූපභාවගමව ෙස්ගසති. කම්මං ගචතනාසභාවං, රූපං රුප්පනසභාවන්ති 

සභාවවිරුද්ධං. මධුරම්බිලරසාදීති ඛීරං මධුරරසං පිත්තුපසමනං 

මධුරවිපාකසභාවං, ෙධි අම්බිලරසං පිත්තබ්රූහනං කටුකවිපාකසභාවන්ති 

අගතො සභාවවිගරොධා. 

දධිආදීනීති ෙධිපලාලානි. භූතිෙෙස්සාති භූතිණකනාමකස්ස 

ඔසධිවිගසසස්ස. අවී නාම එළකා, තා පන ගයභුය්ගයන රත්තගලොමකා 

ගහොන්තීති වුත්තං ‘‘රත්තා එළො’’ති. විපාකානම්පි පච්චයභාවගතො, 

අවිපාකානම්පි පච්චයුප්පන්නභාවගතො න විපාකධම්මවිපාකාගපක්ඛා 

පච්චයපච්චයුප්පන්නතාති වුත්තං ‘‘විපාොකයව කත ච නා’’ති. ගතනාහ 

‘‘තස්මා’’තිආදි. තදවිපාොනන්ති තස්සා අවිජ්ජාය අවිපාකභූතානං. න න 

යුජ් ති යුජ්ජති එව පච්චයුප්පන්නතාමත්තස්ස අධිප්ගපතත්තා. 

තදවිරුද්ධානන්ති තාය අවිජ්ජාය අවිරුද්ධානං. 

පුබ්බාපරියවවත්ථානන්ති කායපවත්තිගතිජාතිආදීනං යථාරහං 

පුබ්බ්ාපරභාගවන පවත්ති, සා පන ගකනචි අකටා අකටවිධා පටිනියතසභාවාති 

ෙස්ගසතුං නියතිවාදිනා වුත්තනිෙස්සනං ආහරන්ගතො 

‘‘අච්කඡජ් සුත්තාවුතාකභජ් මණීනං වියා’’ති ආහ. දුතියවිකප්ගප සඞ්ගතීති 

අධිච්චසමුප්පාගෙො යාදිච්ඡිකතා, යං සන්ධාය ‘‘යදිච්ඡාය පවත් තනං නිවත්තනං 

යදිච්ඡායා’’තිආදි වුච්චති. භාකවොති ධම්මානං සභාවසිද්ධිතා, යං සන්ධාය 

වෙන්ති ‘‘කණ්ටකස්ස ගකොටිතිඛිණභාවං, කපිට්ඨඵලස්ස වට්ටභාවං, 

මිගපක්ඛීනං වා විචිත්තවණ්ණසණ්ඨානාදිතං ගකො අභිසඞ්ඛගරොති, ගකවලං 

සභාවසිද්ගධොවායං විගසගසො’’ති. ගතනාහ ‘‘සබ්ගබ් සත් තා, සබ්ගබ් පාණා, 

සබ්ගබ් භූතා, සබ්ගබ් ජීවා අවසා අබ්ලා අවීරියා නියතිසඞ්ගතිභාවපරිණතා’’ති 
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(දී. නි. 1.168). එකතහි විෙප්පකනහීති චුතිආදීසු සම්මූළ්හතාය ‘‘සත්ගතො 

මරතී’’තිආදිවිකප්පගනහි කාරණභූගතහි. අකුසලං චිත්තං ෙත්වාති 

අගයොනිගසොමනසිකාරපරිබ්රූහගනන චිත්තං අකුසලං කත්වා. 

සුත්තාදිධම්මන්ති සුත්තගගය්යාදිපරියත්තිධම්මං. පරියත්තිධම්මඤ්හි 

සම්මගෙව ජානන්ගතො පටිපත්තිධම්මං පරිපූගරත්වා පටිගවධධම්ගම පතිට්ඨහති. 

තන්ති තං ජානනං, නිබ්බ්ානාභිසමගයොති අත්ගථො. 

සඞ්ඛාරපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

විඤ්ඤාෙපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

227. යථාවුත්තසඞ්ඛාරපච්චයාති 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිවුත්තප්පකාරසඞ්ඛාරපච්චයා. විඤ්ඤාණාෙගයො 

ගවෙනාපරිගයොසානා එතරහි විපාකවට්ටභූතා ඉධාධිප්ගපතාති ආහ 

‘‘තංෙම්මනිබ්බත්තකමව විඤ්ඤාෙං භවිතුං අරහතී’’ති. අයඤ්ච 

අත්ථවණ්ණනා ධාතුකථාපාළියා න සගමතීති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘ධාතුෙථායං 

පනා’’තිආදිමාහ. තත්ථ ධාතුකථායං වචනගතො 

සබ්බ්විඤ්ඤාණඵස්සගවෙනාපරිග්ගගහො කගතො ධාතුකථායන්ති ගයොජනා. 

සප්පකදසාති සාවගසසා, විපාකා එවාති අධිප්පාගයො. විඤ්ඤාණාදීසු හි 

විපාගකසුගයව අධිප්ගපගතසු යථා – 

‘‘විපාගකහි ධම්ගමහි ගය ධම්මා විප්පයුත්තා, ගත ධම්මා අසඞ්ඛතං 

ඛන්ධගතො ඨගපත්වා පඤ්චහි ඛන්ගධහි ද්වාෙසහායතගනහි ගතරසහි 

ධාතූහි සඞ්ගහිතා. කතිහි අසඞ්ගහිතා? න ගකහිචි ඛන්ගධහි න ගකහිචි 

ආයතගනහි පඤ්චහි ධාතූහි අසඞ්ගහිතා’’ති (ධාතු. 477) – 

විපාකවිප්පයුත්තානං සඞ්ගහාසඞ්ගහා විස්සජ්ජිතා, එවමිධාපි විස්සජ්ජිතබ්බ්ං 

සියා. ගතනාහ ‘‘විපාො ධම්මාති ඉමස්ස විය විස්සජ් නං සියා’’ති. තස්මාති 

යස්මා විප්පයුත්ගතන සඞ්ගහිතාසඞ්ගහිතපෙනිද්ගෙගස නිප්පගෙසාව 

විඤ්ඤාණඵස්සගවෙනා ගහිතා, තස්මා. තත්ථාති ධාතුකථායං. 

අභිධම්මභා නීයවකසනාති ඉමස්මිං පටිච්චසමුප්පාෙවිභඞ්ගග 

අභිධම්මභාජනීයවගසන. ගතනාහ ‘‘අවිජ් ාපච්චයා සඞ්ඛාරා චා’’තිආදි. ගතන 

යථාවුත්තඅත්ථවණ්ණනා සුත්තන්තභාජනීයවගසන වුත්තාති යථාෙස්සිතං 

විගරොධං පරිහරති. යදි අභිධම්මභාජනීයවගසන ධාතුකථාපාළි පවත්තා, අථ 

කස්මා ‘‘කාමභගවො පඤ්චහි ඛන්ගධහි එකාෙසහායතගනහි සත්තරසහි ධාතූහි 
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සඞ් ගහිගතො. රූපභගවො පඤ්චහි ඛන්ගධහි පඤ්චහායතගනහි අට්ඨහි ධාතූහි 

සඞ්ගහිගතො’’තිආදිනා (ධාතු. 67-68) උපාදින්නක්ඛන්ධවගසන භගවො 

විස්සජ්ජිගතොති ගචොෙනං මනසි කත්වා ආහ ‘‘භකවො පන…කප.… න 

අභිධම්මභා නීයවකසන ගහිකතො’’ති. එවඤ්ච ෙත්වාති 

අභිධම්මභාජනීයවගසන අග්ගහිතත්තා එව. තත්ථාති ධාතුකථායං. 

විපාෙඤ්කහතන්ති හි-සද්ගෙො ගහතුඅත්ගථො. යස්මා 

යථාවුත්තබ්ාත්තිංසවිධවිඤ්ඤාණං විපාකං, තස්මා තං සඞ්ඛාරපච්චයන්ති 

ඉමමත්ථං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘විඤ්ඤාෙස්ස විපාෙත්තා’’තිආදිමාහ. 

‘‘කසොමනස්සසහගතාකනව සන්ධාය වුත්ත’’න්ති ඉෙං විචාගරතබ්බ්ං 

උගපක්ඛාසහගතකුසලාකුසලජවනානන්තරම්පි 

ගසොමනස්සසහගතතොරම්මණස්ස ඉච්ඡිතත්තා. තථා හි අට්ඨෙථායං ‘‘චතුන්නං 

පන දුගහතුකකුසලචිත්තානං අඤ්ඤතරජවනස්ස පරිගයොසාගන 

අගහතුකචිත්තං තොරම්මණභාගවන පතිට්ඨාතී’’ති (ධ. ස. අට්ඨ. 498 

විපාකුද්ධාරකථා) වත්වා ‘‘ඉට්ඨාරම්මගණ පන සන්තීරණම්පි තොරම්මණම්පි 

ගසොමනස්සසහගතගමවා’’ති වුත්තං. කුසලාකුසලඤ්හි අභිඉට්ඨම්පි ආරම්මණං 

තථාභිසඞ්ඛරගණන කොචි න මජ්ඣත්තං කත්වා න පවත්තති, විපාකං පන 

යථාසභාවගතොව ආරම්මණරසං අනුභවති. ගතනාහ ‘‘න සක්කා විපාකං 

වඤ්ගචතු’’න්ති. කිරියජවනානං පන විසයාභිසඞ්ඛරණස්ස බ්ලවභාවගතො 

තෙනන්තරානං තොරම්මණානං යථාවිසයං ගවෙනාවගසන තෙනුගුණතා 

ඉච්ඡිතා. ගය පන කිරියජවනානන්තරං තොරම්මණං න ඉච්ඡන්ති, ගතසං 

වත්තබ්බ්ගමව නත්ථි. යං පන ‘‘ජවගනන තොරම්මණං නියගමතබ්බ්’’න්ති 

වුත්තං, තං කුසලං සන්ධාය වුත්තන්ති ච වුත්තං. තස්මා යථාවුත්ගතො 

විචාගරතබ්ගබ්ො. තිගහතුකජවනාවසාගන ච දුගහතුකජවනාවසාගන චාති 

සමුච්චයත්ගථො ච-සද්ගෙො. ගකචි පන විභාගං අකත්වා ‘‘කුසලජවනාවසාගනපි 

අගහතුකතොරම්මණං ගහොතීති ‘ගයභුය්ගයනා’ති වුත්ත’’න්ති වෙන්ති. 

ගලොභචිත්තස්ස වා සත්තානං බ්හුලං උප්පජ්ජනගතො ‘‘කයභුය්කයනා’’ති වුත්තං. 

‘‘සකිං වා’’ති වචනසිලිට්ඨතාවගසන වුත්තං යථා ‘‘අට්ඨ වා ෙස වා’’ති 

ෙස්ගසතුං ‘‘දිරත්තතිරත්තාදීසු විය කවදිතබ්බ’’න්ති ආහ. වා-සද්දස්ස අභාවාති 

සුය්යමානස්ස වා-සද්ෙස්ස අභාගවන වුත්තං. අත්ථගතො පන තත්ථාපි වා-

සද්ගෙො ලබ්භගතව. තිරත්තං පන වාසාදිගක ලබ්භමාගන දිරත්ගත 

වත්තබ්බ්ගමව නත්ථීති දිරත්තග්ගහණං විසුං න ගයොගජතීති අධිප්පාගයන 

‘‘වචනසිලිට්ඨතාමත්කතනා’’ති වුත්තං. ගකවලං ‘‘තිරත්ත’’න්ති වුත්ගත 
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අඤ්ඤත්ථ වාසාදිනා අන්තරිතම්පි තිරත්තං ගණ්ගහය්ය, දිරත්තවිසිට්ඨං පන 

තිරත්තං වුච්චමානං ගතන අනන්තරිතගමව තිරත්තං දීගපතීති ආහ 

‘‘නිරන්තරතිරත්තදස්සනත්ථං වා’’ති. බලවරූපාදිකෙ ආරම්මකෙති අතිමහති 

රූපාදිආරම්මගණ. ‘‘අධිප්පාකයො’’ති එගතන එකචිත්තක්ඛණායුගකපි විසගය 

කොචි තොරම්මණං උප්පජ්ගජය්යාති ‘‘සකිං එවා’’තිආදිනා වුත්තමත්ථං 

උල්ලිඞ්ගගති. ‘‘සබ්බ්ද්වාගරසු තොරම්මගණ ද්ගව එව චිත්තවාරා ආගතා’’ති 

වුත්තත්තා අයම්පි අත්ගථො විචාගරත්වා ගගහතබ්ගබ්ො. අනුරූපාය පටිසන්ධියාති 

අත්තගනො අත්තගනො අනුච්ඡවිගකන පටිසන්ධානකිච්ගචන. 

‘‘කති පටිසන්ධිගයො, කති පටිසන්ධිචිත්තානී’’තිආදිනා පටිසන්ධිවිචාගරො 

පරගතො විත්ථාරගතො කථීයතීති ආහ ‘‘පටිසන්ධිෙථා මහාවිසයාති ෙත්වා 

පවත්තිකමව තාව දස්කසන්කතො’’ති. අකහතුෙද්වයාදීනන්ති ආදි-සද්ගෙන 

මහාවිපාකමහග්ගතවිපාගක සඞ්ගණ්හාති. ද්වාරනියමානියමාවචනන්ති 

ද්වාරස්ස නියතානියතාවචනං, නියතද්වාරං අනියතද්වාරන්ති වා අවචනන්ති 

අත්ගථො. අනුප්පත්තිකතොති න උප්පජ්ජනගතො. යදිපි ‘‘අනුරූපාය 

පටිසන්ධියා’’ති පටිසන්ධිපි ගහට්ඨා ගහිතා, ‘‘පවත්තියං පනා’’ති අධිකතත්තා 

පන පවත්තිගයව පච්චාමට්ඨා. පච්චයුප්පන්නභාගවන පඨමුද්දිට්ඨානි 

සබ්බ්ානිපි ගලොකියවිපාකචිත්තානි අන්වාගෙසං අරහන්තීති ආහ ‘‘තත්රස්සාති 

පවත්තියං බාත්තිංසවිධස්සා’’ති. 

යථා කාමාවචරපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණසඞ්ඛාතස්ස බීජස්ස අභාගවපි රූපභගව 

චක්ඛුගසොතින්ද්රියපවත්තිආනුභාවගතො චක්ඛුගසොතවිඤ්ඤාණානං සම්භගවො, 

එවං ගතගනව කාරගණන සම්පටිච්ඡනාදීනම්පි තත්ථ සම්භගවොති ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘ඉන්ද්රියපවත්තිආනුභාවකතො එවා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

චක්ඛුකසොතද්වාරකභකදනාති චක්ඛුගසොතද්වාරවිගසගසන භවිතබ්බ්න්ති 

සම්බ්න්ගධො. තස්සාති චක්ඛුගසොතද්වාරස්ස. ද්වාරවන්තාගපක්ගඛො 

ද්වාරභාගවොති ආහ ‘‘විඤ්ඤාෙවීථිකභදායත්තත්තා’’ති. තස්මිඤ්ච සතීති තස්මිං 

ද්වාරගභගෙ වීථිගභගෙ ච සති. භාකවොති උප්පත්ති.  නෙං අනුබන්ධති නාමාති 

තංසදිගස තබ්ගබ්ොහාරං කත්වා වුත්තං. 

ඉදං පන වත්වාති රූපාරූපාවචරධම්ගම ආරබ්භ තොරම්මණානුප්පත්තිං 

වත්වා. භාවනායාති අකුසලභාවනාය සංකිගලසවඩ්ඪගනන, 

සංකිලිට්ඨසමාධාගනනාති අත්ගථො. තථා හි ගලොභගෙොසසහගතචිත්තුප්පාගෙපි 

සමාධි ‘‘අවට්ඨිති අවිසාහාගරො අවික්ගඛගපො අවිසාහටමානසතා’’තිආදිනා (ධ. 
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ස. 11) නිද්දිට්ගඨො. අවත්ථුභාවදස්සනත්ථන්ති අට්ඨානභාවෙස්සනත්ථං, 

අනාරම්මණභාවෙස්සනත්ථන්ති අත්ගථො. 

‘‘ගකන කත්ථා’’ති පෙස්ස ‘‘කෙන චිත්කතන ෙස්මිං භකව’’ති සඞ්ගඛගපන 

වුත්තමත්ථං විත්ථාරගතො ෙස්ගසතුං ‘‘එකූනවීසතී’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ කතන 

කතන චිත්කතනාති ගතන ගතන අගහතුකද්වයාදිචිත්ගතන සද්ධිං පවත්තමානා 

පටිසන්ධික්ඛගණ රූපාරූපධම්මා එකූනවීසති පටිසන්ධිගයොති ගයොජනා. කතන 

කතන චිත්කතන සහජාතාදිපච්චයතාය ගහතුභූගතන, කරණභූගතන වා. තත්ථ 

තත්ථ භගව. 

අනුස්සරණත්ගථො බ්යාපාගරො අනුස්සරෙබ්යාපාකරො. කෙචීති 

ධම්මසිරිත්කථරං සන්ධාය වෙති. තීසු  වනවාකරසු…කප.… භවිතබ්බන්ති 

කම්මාදිඋපට්ඨානස්ස පරගතො තීහි ජවනවාගරහි පවත්තිතබ්බ්න්ති අත්ගථො. 

ගතනාහ ‘‘අකනෙ…කප.… අභිප්පලම්බනඤ්ච කහොතී’’ති. තස්මාති යස්මා 

එකජවනවාරස්ගසව කම්මාදිඋපට්ඨාගනන මරණං න සම්භවති, තස්මා. 

කඵොට්ඨබ්බස්සාති පහාරගඵොට්ඨබ්බ්ස්ස. භවඞ්ගචිත්ගත වත්තමාගන, 

අන්තරන්තරා පඤ්චද්වාරවීථියා වා වත්තමානාය ගඵොට්ඨබ්බ්සමාගයොගග 

පඨමං කායද්වාරාවජ්ජනුප්පත්ති යුත්තා, තථාපි කිස්මිඤ්චි චින්තියමාගන 

තගමවාරබ්භ එකස්මිං ජවනවාගර පවත්ගත පච්ඡා කායද්වාරාවජ්ජනුප්පත්ති 

සියා චිත්තස්ස ලහුපරිවත්තිභාවගතොති ගකචිවාෙස්ස අධිප්පාගයො. යථා 

නිද්ොයන්තස්ස ගඵොට්ඨබ්බ්සමාගයොගගන පබුජ්ඣනකාගල 

මගනොද්වාරාවජ්ජනගමව ආවට්ගටති, න කායද්වාරාවජ්ජනං. ‘‘පඤ්චහි 

විඤ්ඤාගණහි න පටිබුජ්ඣතී’’ති (විභ. 751) හි වුත්තං. එවංසම්පෙං වා එතං 

ෙට්ඨබ්බ්ං. ලහුෙපච්චුපට්ඨානන්ති ලහුඋපට්ඨානං. මකනොද්වාරස්ස විසකයො 

කම්මාදිගකො. ලහුෙතාති ලහුපට්ඨානතා. රූපානන්ති චක්ඛාදිරූපධම්මානං. 

විසයභාකවපීති රූපායතනාදිවිසයසබ්භාගවපි. කයසං විසකයො අත්ථීති ගයසං 

නිප්පරියාගයන විසගයො අත්ථි. තංදස්සනත්ථකමවාති ගතසං 

සාරම්මණානංගයව ෙස්සනත්ථං. කතනාති තස්මා. 

‘‘භූමිචිත්තුප්පාදාදිවකසනා’’ති ඉෙං කම්මං සන්ධාය වුත්තං, 

කම්මනිමිත්තස්සපි වගසන ලබ්භගතව තස්ස ඡළාරම්මණභාවගතො. 

ගතිනිමිත්තස්ස පන පගභගෙො නීලාදිගකොගයව. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 6. පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

පටුන 111 

අනුපච්ඡින්කනසු මග්ගගන අප්පහීගනසු. තඤ්ච කම්මාදිං. 

භවන්තරනින්නාදිතා චිත්තසන්තානස්ස භවපත්ථනාය තථාභිසඞ්ඛතත්තා. 

යස්මිඤ්හි චිත්තසන්තාගන පුඤ්ඤාදිගචතනාය විය භවපත්ථනාය පරිභාවනා 

අනුපච්ඡින්නා, තත්ගථව භවන්තරපරියාපන්නචිත්තුප්පත්ති. තං පන චිත්තං 

තථා උප්පජ්ජමානං තාය විනාමිතං විය ගහොතීති වුත්තං 

‘‘අනුපච්ඡින්නකිකලසබලවිනාමිත’’න්ති. සබ්බත්ථාති සුගතිදුග්ගතීසු. 

ඉතරායාති සුගතිපටිසන්ධිනින්නාය චුතියා. ‘‘නිච්ඡිනන්තී’’ති වුත්තස්ස 

නිච්ඡයස්ස නිබ්න්ධනං ආගමං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘නිමිත්තස්සාදගධිතං 

වා’’තිආදිමාහ. 

අකුසගල හි දුග්ගතූපනිස්සගය නියමිගත කුසලං සුගතූපනිස්සගයොති 

නියමිතගමව ගහොතීති. 

අනිට්ඨං ආරම්මෙං ආහ යගතො දුග්ගතිපටිසන්ධි ෙස්සීයතීති අධිප්පාගයො. 

යදි එවං ‘‘රාගාදිගහතුභූත’’න්ති කස්මා වුත්තන්ති ආහ ‘‘තම්පි හි…කප.… 

කහොතී’’ති. තම්පීති අනිට්ඨාරම්මණම්පි. යස්මා පන හීනං ආරම්මණන්ති 

ආරම්මණභූතකම්මනිමිත්තං අධිප්ගපතං, තස්මා 

‘‘අකුසලවිපාෙ නෙෙම්මසහ ාතානං වා’’තිආදි වුත්තං. 

කම්මනිමිත්තභූතඤ්හි ආරම්මණං යං විපාකස්ස ජනකං කම්මං, ගතන 

සහජාතානං, තස්ස කම්මස්ස සදිසාසන්නජවනසහජාතානඤ්ච රාගාදීනං 

ආරම්මණපච්චයසඞ්ඛාගතො ගහතු ගහොති, ගසො එව චස්ස හීනභාගවොති ෙස්ගසතුං 

‘‘තඤ්හී’’තිආදි වුත්තං. ෙම්මවකසන අනිට්ඨන්ති හීනස්ස අකුසලකම්මස්ස 

ආරම්මණගතො ආරම්මණතාවගසන හීනන්ති කත්වා අනිට්ඨං, සභාගවන 

ඉට්ඨම්පීති අධිප්පාගයො. ‘‘අඤ්ඤථා චා’’තිආදිනා කම්මනිමිත්තාරම්මණස්ස 

අකුසලවිපාකස්ස න සම්භගවොති ෙස්ගසති. 

ආසන්නෙතෙම්මාරම්මෙසන්තතියන්ති ආසන්නකතස්ස කම්මස්ස 

ආරම්මණසන්තාගන. තංසදිසන්ති යථාවුත්තකම්මාරම්මණසදිසං. 

පටිසන්ධිආරම්මණූපට්ඨාපෙන්ති පටිසන්ධියා ආරම්මණස්ස උපට්ඨාපකං. 

චුතිආසන්නජවනානං පටිසන්ධිජනකත්ගත අයමත්ගථො ලබ්ගභය්යාති ගචොෙනං 

මනසි කත්වා ආහ ‘‘න ච පටිසන්ධියා’’තිආදි. තංසමානවීථියන්ති තාය 

පටිසන්ධියා එකවීථියං. න අස්සාදිතානීති අස්සාෙනභූතාය තණ්හාය න 

ආමට්ඨානි. 
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සමත්තාති පරිපුණ්ණා, පරියත්තා වා. ‘‘මරණකාගල…ගප.… 

සමාදින්නා’’ති වචනගතො යථාවුත්තචුතිආසන්නජවනානං පටිසන්ධිොනං 

සිද්ධන්ති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘න ච දුබ්බකලහී’’තිආදි. ‘‘වක්ඛති චා’’තිආදිනා 

වුත්තගමවත්ථං උපචගයන පාකටතරං කගරොති. 

ඤාණවත්ථුවිභඞ්ගවණ්ණනායඤ්හි ‘‘පඤ්චහි විඤ්ඤාගණහි න කඤ්චි ධම්මං 

පටිවිජානාතී’’ති පොනං අත්ථං විවරන්ගතො වක්ඛති ‘‘සබ්බම්පි…කප.… 

පටික්ඛිත්තානී’’ති. තත්ථ පටිවි ානනාදීති ආදි-සද්ගෙන 

ඉරියාපථකප්පනකායවචීකම්මුපට්ඨාපනකුසලාකුසලධම්මසමාොනසමාපජ්ජන

වුට්ඨානානි සඞ්ගණ්හාති. උපපජ්ජනසුපිනෙස්සනාදීනං 

මගනොද්වාරිකචිත්ගතගනව පවත්ති පාකටාති තානි බ්හි කගරොන්ගතො 

‘‘චවනපරිකයොසානං කිච්ච’’න්ති ආහ. සහ වනොනීති ජවනසහිතානි, 

පඤ්චද්වාරිකජවගනහි සද්ධින්ති අත්ගථො. 

තත්ථාති ‘‘පඤ්චහි විඤ්ඤාගණහි න කඤ්චි ධම්මං පටිවිජානාතී’’ති 

පාළිවණ්ණනායං. න ෙඤ්චි ධම්මං පටිවි ානාතීති එත්ථ න සබ්ගබ් 

රූපාදිධම්මා ධම්මග්ගහගණන ගහිතාති යථාධිප්ගපතධම්මෙස්සනත්ථං 

‘‘මගනොපුබ්බ්ඞ්ගමා ධම්මාති (ධ. ප. 1-2) එවං වුත්තං එකම්පි කුසලං වා 

අකුසලං වා න පටිවිජානාතී’’ති අට්ඨකථායං වුත්තන්ති ෙස්ගසත්වා තස්ස 

අත්ථං විවරන්ගතො ‘‘කයස’’න්තිආදිමාහ. තස්සත්ගථො – කයසං 

කුසලාකුසලධම්මානං පටිවිභාවනප්පවත්තියා සිද්ධා විපාකධම්මතා 

ගයොනිගසොමනසිකාරඅගයොනිගසොමනසිකාරසමුට්ඨානා, යාය සුඛං වා දුක්ඛං වා 

තංසන්තාගන අන්කවති අනුගච්ඡති, පඤ්චවිඤ්ඤාණානං සා විපාකධම්මතා 

පටික්ඛිත්තා පටිගසධිතාති. තාදිසකමවාති 

කුසලාකුසලධම්මපටිවිජානනසදිසගමව. යදි පඤ්චද්වාගර යථාවුත්තකිච්චස්ස 

කරගණ සහජවනකානි වීථිචිත්තානි පටික්ඛිත්තානි, කථං තත්ථ 

චවනුපපජ්ජනානි සම්භවන්තීති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘තදාරම්මොනන්තරං 

පනා’’තිආදි. නිප්පරියාගයන මගනොද්වාරිකභාගවො 

මගනොද්වාරාවජ්ජනුප්පත්තිපුබ්බ්ගකොති තෙභාගවනාහ ‘‘ඉමිනා 

අධිප්පාකයනා’’ති. අවගසගසකචිත්තක්ඛණායුගක රූපාදිම්හීති ගයොජනා. 

උපචාකරො විය දට්ඨබ්බා සමානාරම්මණත්තා, උපපත්තිනිමිත්තත්තා ච. 

කෙචීති ධම්මසිරිත්කථරං සන්ධාය වෙති. මහග්ගතාවසානං වදන්තීති 

යථාපච්චයං මහග්ගතසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨිතස්ස සා වීථි උප්පජ්ජති, 

තගතො චුතිචිත්තං ගහොතීති වෙන්ති. අතීතාරම්මො එොදසවිධාති නව 
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කාමාවචරසුගතිචුතිගයො, ද්ගව 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනගනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනආරුප්පචුතිගයොති එවං 

අතීතාරම්මණා එකාෙසවිධා සුගතිචුතිගයො. පඤ්ච රූපාවචරා, වුත්තාවගසසා 

ද්ගව අරූපාවචරාති නවත්තබ්බාරම්මො සත්තවිධා චුතිගයො. දුග්ගතිචුති පන 

පරගතො වුච්චතීති ඉධ න ගහිතා. තථා හි වක්ඛති ‘‘දුග්ගතිචුතියා පන…ගප.… 

න ෙස්සිතා’’ති. 

එවමාදිකෙති ආදි-සද්ගෙන ‘‘සුද්ධාය වා ජවනවීථියා’’තිආදිවචනං 

සඞ්ගණ්හාති. තථා හි වුත්තං ‘‘සුද්ධාය වාති මහග්ගතකම්මනිමිත්තාරම්මණාය 

ජවනවීථියා’’ති. ‘‘විඤ්ඤායතී’’ති ඉමිනා යදිපි ‘‘පථවීකසිණාදී’’තිආදිසද්ගෙන 

අරූපාවචරජ්ඣානාරම්මණස් සාපි සඞ්ගගහො සම්භවති, ‘‘චක්ඛුගසොතානං වා’’ති 

පන ද්වාරද්වයස්ගසව වගසන විකප්පන්තරකරණං යථාධිප්ගපතස්ස අත්ථස්ස 

ඤාපකන්ති ෙස්ගසති. ඤාපකඤ්ච නාම අගතිකා ගතීති යථාවුත්තං ඤාපකං 

අසම්භාගවන්ගතො ‘‘අථාපී’’තිආදිමාහ. ගයො යත්ථ සම්භවති, තස්ස ගයොජනා 

යථාසම්භවකයො නා, තාය. අයම්පි පටිසන්ධීති ආරුප්පචුතියා අනන්තරං 

පටිසන්ධිං වෙති. තත්කථවාති ‘‘පථවීකසිණාදිකං වා නිමිත්ත’’න්ති වුත්ගත 

පඨගම විකප්ගප එව. ගහට්ඨිමා ගහට්ඨිමා පටිසන්ධි නත්ථීති ගයොජනා. 

කතනාති තස්මා. තකතොති චතුත්ථාරුප්පචුතිගතො. තත්කථවාති චතුත්ථාරුප්ගප 

එව. අතීතාරම්මො පටිසන්ධි, තගතො චතුත්ථාරුප්පචුතිගතො ොමාවචකර 

අතීතපච්චුප්පන්නාරම්මො පටිසන්ධි. ඉතරාහීති ආරුප්පචුතීහි. දුතියා 

ආරුප්පපටිසන්ධි අතීතාරම්මණා, ඉතරා නවත්තබ්බ්ාරම්මණාති ආහ 

‘‘යථාසම්භව’’න්ති. අතීතපච්චුප්පන්නාරම්මො ච ොමාවචරපටිසන්ධීති 

එත්ථාපි ඉතරාහීති සම්බ්න්ගධො. සබ්බ්ත්ථ ච ‘‘ගයොගජතබ්බ්ා’’ති 

සම්බ්න්ධිතබ්බ්ං. ඉමස්ස විකසසස්සාති ‘‘ගතනා’’තිආදිනා යථාවුත්තස්ස 

විගසසස්ස. විසුං උද්ධරෙං ෙතං අධිකවචනමඤ්ඤමත්ථං ගබ්ොගධතීති. 

ආරම්මෙවකසන එෙවිධායාති අතීතාරම්මණතාවගසන එකවිධාය. දුවිධාති 

අතීතාරම් මණා, පච්චුප්පන්නාරම්මණා චාති ද්විප්පකාරා. දුග්ගතිචුතියා 

ආරම්මණවගසන ‘‘එකවිධායා’’ති පෙං ආගනත්වා ගයොගජතබ්බ්ං. 

අතීතපච්චුප්පන්නාරම්මණතාය ද්විප්පකාරා කාමාවචරපටිසන්ධි, 

නවත්තබ්බ්ාරම්මණතාය එකප්පකාරා රූපාවචරපටිසන්ධි, 

නවත්තබ්බ්ාතීතාරම්මණතාය ද්විප්පකාරා ආරුප්පපටිසන්ධීති ආහ 

‘‘ද්විඑෙද්විප්පොරානං ොමරූපාරුප්පානං වකසනා’’ති. ‘‘තකථවා’’ති ඉමිනා 
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‘‘ද්විඑකද්විප්පකාරානං කාමරූපාරුප්පානං වගසනා’’ති පෙද්වයං ආකඩ්ඪති. 

දුවිධායාති නවත්තබ්බ්ාතීතාරම්මණතාවගසන දුවිධාය. පච්කචෙන්ති විසුං විසුං. 

ද්වින්නං ද්වින්නං ොමාරුප්පානන්ති එත්ථායං ගයොජනා – 

නවත්තබ්බ්ාරම්මණාය ආරුප්පචුතියා අනන්තරා අතීතාරම්මණා 

පච්චුප්පන්නාරම්මණා ච ද්ගව කාමපටිසන්ධී, නවත්තබ්බ්ාරම්මණා 

අතීතාරම්මණා ච ද්ගව ආරුප්පපටිසන්ධී, තථා අතීතාරම්මණායපීති ඉමාසං 

වගසන අට්ඨවිධා. 

‘‘ද් විද්වී’’ති ගාථාය වුත්තගමවත්ථං සුඛග්ගහණත්ථං සඞ්ගගහත්වා 

ෙස්ගසති. යදිපි ‘‘කම්මස්ස කතත්තා’’තිආදිනාපි කම්මස්ස විපාකානං 

උපනිස්සයපච්චයභාගවො ගහිගතොගයව ගහොති, ‘‘කුසලාකුසලං 

කම්ම’’න්තිආදිනා පන විසුං උපනිස්සයපච්චයභාගවො ෙස්සීයතීති 

‘‘ොමාවචරස්ස…කප.… ආදිනා නානාක්ඛණිෙෙම්මපච්චයභාකවො 

දස්සිතප්පොකරො’’ති ආහ. 

ආදිනා විමිස්සවිඤ්ඤාකෙනාති එකස්ස භවස්ස ආදිභූගතන රූපවිමිස්ගසන 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාගණන. අඤ්ඤත්ථාති සංගසෙජඔපපාතිකගයොනියං. අවචනං 

පටික්ගඛපං මඤ්ඤමාගනො ‘‘ගන්ධරසාහාරානං පටික්ඛිත්තත්තා’’ති වත්වා 

සබ්ගබ්න සබ්බ්ං රූපභගව ගත නත්ථීති අධිප්පාගයනාහ 

‘‘චක්ඛුකසොතවත්ථුසත්තෙජීවිතඡක්ෙභාකවපී’’ති. පාළියන්ති 

ධම්මහෙයවිභඞ්ගපාළියං. පඤ්චායතනානීති චක්ඛුගසොතමනරූපධම්මායතනානි. 

පඤ්ච ධාතුකයොති තා එව පඤ්ච ධාතුගයො. වුත්තඤ්හි – ‘‘රූපධාතුයා 

උපපත්තික්ඛගණ කතමානි පඤ්චායතනානි පාතුභවන්ති? චක්ඛායතනං 

රූපායතනං ගසොතායතනං මනායතනං ධම්මායතනං. ඉමානි පඤ්චායතනානි 

පාතුභවන්ති. කතමා පඤ්ච ධාතුගයො පාතුභවන්ති? චක්ඛුධාතු…ගප.… 

ධම්මධාතු. ඉමා පඤ්ච ධාතුගයො පාතුභවන්තී’’ති (විභ. 1016). ඡ ආයතනානි 

සද්ොයතගනන සද්ධිං තානිගයව. නව ධාතුකයොති 

චක්ඛුරූපචක්ඛුවිඤ්ඤාණගසොතසද්ෙගසොතවිඤ්ඤාණමගනොධම්මමගනොවිඤ්ඤා

ණධාතුගයො. සබ්බසඞ්ගහවකසනාති අනවගසසපරිග්ගහවගසන. තත්ථාති 

රූපධාතුයං. ‘‘ෙථාවත්ථුම්හි චා’’තිආදිනා න ගකවලං 

ධම්මහෙයවිභඞ්ගපාළියංගයව, අථ ගඛො පකරණන්තගරපි ගන්ධාෙගයො 

පටික්ඛිත්තාති ෙස්ගසති. තත්ථ ඝානායතනාදීනං වියාති සදිසූොහරණෙස්සනං. 

යථා ඝානායතනාදීනං තත්ථ රූපභගව භාගවො අත්ථි, තා පටික්ඛිත්තා, එවං 

ගන්ධායතනාදීනඤ්චාති. අත්ථි තත්ථ ඝානායතනන්ති පුච්ඡා සකවාදිස්ස. 
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යඤ්හි තත්ථ ආයතනං නත්ථි, තස්ස වගසනායං ගචොෙනා. තගතො පරවාදී යං 

තත්ථ අජ්ඣත්තිකානං තිණ්ණං ආයතනානං ඝානාදිකං සණ්ඨානනිමිත්තං, 

තගෙව ආයතනන්ති ලද්ධියා ‘‘ආමන්තා’’ති පටිජානාති. බ්ාහිරානං 

ගන්ධායතනාදීනං වගසන පුට්ගඨො යස්මා ඝානප්පසාොෙගයො තත්ථ න ඉච්ඡති, 

තස්මා ගතසං ගගොචරං පටිගසගධන්ගතො ‘‘න කහවං වත්තබ්කබ’’ති පටික්ඛිපති. 

ආදි-සද්ගෙන ‘‘අත්ථි තත්ථ ජිව්හායතනන්ති? ආමන්තා. අත්ථි තත්ථ 

රසායතනන්ති? න ගහවං වත්තබ්ගබ්’’තිආදිනයප්පවත්තානං 

අනුගලොමපටිගලොමසංසන්ෙනපඤ්හාදීනං සඞ්ගගහො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. 

අකඵොට්ඨබ්බායතනානන්ති ගඵොට්ඨබ්බ්ායතනභාවරහිතානං, 

අගඵොට්ඨබ්බ්සභාවානන්ති අත්ගථො. 

ඉොනි අනායතනසභාගව ගන්ධරගස පටිජානිත්වාපි ගෙොසං වෙන්ගතො ‘‘යදි 

චා’’තිආදිමාහ. අවචකන නත්ථි ොරෙං යථාධම්මසාසගන අභිධම්ගම, ගතසං 

වා නිසත්තනිජ්ජීවසභාවත්තාති අධිප්පාගයො. යථා ච ධාතුභාගවො, එවං 

ධම්මභාගවො ච ගතසං එකන්තිගකො, තථා ආයතනභාගවො චාති සබ්බ්ථාපි තත්ථ 

විජ්ජමානානං ගන්ධරසානං ආයතගනසු අවචගන කාරණං නත්ථීති 

ෙස්ගසන්ගතො ‘‘ධම්මභාකවො චා’’තිආදිමාහ. අඤ්ඤස්ස පරමත්ථස්ස අභාවා. 

කෙොචි ආයතනසභාකවොති ධම්මායතනගමව සන්ධාය වෙති. ගතන යදි රූපභගව 

ගන්ධරසා විජ්ජන්ති, යථාවුත්තකාරණගතො ගන්ධරසායතනභාගවන 

අවුච්චමානාපි ධම්මායතනභාගවන වත්තබ්බ්ා සියුං, න ච වුත්තා. තස්මා 

නිට්ඨගමත්ථ ගන්තබ්බ්ං ‘‘නත්ගථව රූපභගව ගන්ධරසා’’ති ෙස්ගසති. කිඤ්ච 

රූපධාතුයං ගන්ධරසභාගවන අවුත්තානං, කාමධාතුයං වුත්තානං ගතසං කිං 

ගන්ධරසභාවගතො අඤ්ගඤන සභාගවන රූපධාතුයං අත්ථිභාගවො, උොහු 

ගන්ධරසභාගවන. යදි පුරිගමො පක්ගඛො ධම්මායතගන ගතසං සඞ්ගගහො සියා 

අනායතනසභාවස්ස සභාවධම්මස්ස අභාවා, අථ දුතිගයො ගතගනව කාරගණන 

ගනසං ගන්ධරසායතනභාගවො සිද්ගධොති ඉමමත්ථං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘යදි 

චා’’තිආදිමාහ. තස්මාති යස්මා ගන්ධරසා ධම්මහෙයවිභඞ්ගග න වුත්තා, 

කථාවත්ථුම්හි ච ගතසං භාගවො පටික්ඛිත්ගතො, ඵුසිතුං අසක්කුගණය්යා 

පථවීආෙගයො විය ඝායිතුං සායිතුඤ්ච අසක්කුගණය්යා ගත නත්ථි, ධාතුසද්ගෙන 

ච ගත ගහිතා, ධම්මභාගවො ච ගතසං එකන්තිගකො, තස්මිඤ්ච සති සිද්ගධො 

ආයතනභාගවො, තස්මා. තථාති පාළියං අවුත්තධම්ගම හාගපත්වා 

චක්ඛුසත්තකාදිවගසන. එවන්ති චක්ඛුසත්තකාදිවගසන රූපගණනාය 
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කරියමානාය. ධම්මතාති පාළිධම්ගමො, රූපභගව වා පවත්තනකරූපධම්මතා. 

‘‘න විකලොමිතා’’ති ඉමිනා යථාපටිඤ්ඤාතං ධම්මං දීපිතං උල්ලිඞ්ගගති. 

එත්ථ ච රූපාවචරසත්තානං ඝානජිව්හායතනාභාවගතො විජ්ජමානාපි 

ගන්ධරසා ආයතනකිච්චං න කගරොන්තීති ගත අනාමසිත්වා පාළියං 

‘‘පඤ්චායතනානි පාතුභවන්ති, ඡ ආයතනානී’’තිආදි වුත්තං. ‘‘තගයො 

ආහාරා’’ති ච අජ්ගඣොහරිතබ්බ්ස්ස ආහාරස්ස අභාගවන 

ඔජට්ඨමකරූපසමුට්ඨාපනසඞ්ඛාතස්ස ආහාරකිච්චස්ස අකරණගතො, න 

සබ්ගබ්න සබ්බ්ං ගන්ධරසානං ඔජාය ච අභාවගතො. ඉති විසයිගනො කිච්චස්ස ච 

අභාගවන විසගයො, කිච්චවා ච ධම්ගමො න වුත්ගතො. යස්මිඤ්හි භගව විසයී 

නත්ථි, තස්මිං තංගහතුගකො නිප්පරියාගයන විසයස්ස ආයතනභාගවො නත්ථීති 

විජ්ජමානස්සාපි අවචනං, යථා රූපභගව පථවීගතගජොවාගයොධාතූනං 

ගඵොට්ඨබ්බ්ායතනභාගවන. යස්ස පන යත්ථ වචනං, තස්ස තත්ථ 

විසයීසබ්භාවගහතුගකො නිප්පරියාගයන ආයතනභාගවො වුත්ගතො දිට්ගඨො යථා 

තත්ගථව රූපායතනස්ස. යදි විසයීසබ්භාවගහතුගකො විසයස්ස නිප්පරියාගයන 

ආයතනභාගවො, කථං අසඤ්ඤසත්තානං ගෙවානං ද්ගව ආයතනානි 

පාතුභවන්තීති. අසඤ්ඤසත්තානඤ්හි චක්ඛායතනං නත්ථි, 

අචක්ඛායතනභාගවන ච ගනසං රූපායතනං අඤ්ගඤසං අවිසගයොති? නායං 

විගරොගධො. ගයන අධිප්පාගයන රූපධාතුයං සඤ්ඤීනං ගන්ධායතනාදීනං 

අවචනං, ගතන රූපායතනස්සාපි අවචනන්ති අසඤ්ඤීනං එකං ආයතනං 

වත්තබ්බ්ං. යථාසකඤ්හි ඉන්ද්රියගගොචරභාවාගපක්ඛාය ගයසං නිප්පරියාගයන 

ආයතනභාගවො අත්ථි, ගතසු නිද්දිසියමාගනසු තෙභාවගතො රූපධාතුයං 

සඤ්ඤීනං ගන්ධාදිගක විසුං ආයතනභාගවන අවත්වා 

ධම්මසභාවානතිවත්තනගතො, මගනොවිඤ්ඤාණස්ස ච විසයභාවූපගමනගතො 

ධම්මායතනන්ගතොගගධ කත්වා ‘‘පඤ්චායතනානී’’ති පාළියං වුත්තං. 

එතෙත්ථඤ්හි ‘‘ධම්මායතන’’න්ති සාමඤ්ඤගතො නාමකරණං, පිට්ඨිවට්ටකානි 

වා තානි කත්වා ‘‘පඤ්චායතනානී’’ති වුත්තං. ගයන ච පන අධිප්පාගයන 

අසඤ්ඤීනං රූපායතනං වුත්තං, ගතන සඤ්ඤීනම්පි ගන්ධාදීනං විසුං ගහණං 

කාතබ්බ්න්ති ඉමස්ස නයස්ස ෙස්සනත්ථං ‘‘අසඤ්ඤසත්තානං ගෙවානං ද්ගව 

ආයතනානි පාතුභවන්තී’’ති (විභ. 1017) වුත්තං. අසතිපි හි අත්තගනො 

ඉන්ද්රිගය රූපස්ස වණ්ණායතනසභාවාතික්කගමො නත්ගථවාති තං 

රූපායතනන්ත්ගවව වුච්චති. ඉමිනා ච නයෙස්සගනන ගන්ධාදීනි තීණි 

පක්ඛිපිත්වා සඤ්ඤීනං අට්ඨ ආයතනානි, අසඤ්ඤීනං පඤ්චාති අයමත්ගථො 

ෙස්සිගතො ගහොති. එවඤ්ගචතං සම්පටිච්ඡිතබ්බ්ං. අඤ්ඤථා රූපගලොගක 
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ඵුසිතුමසක්කුගණය්යතාය පථවීආදීනං වචීගඝොගසො එව න සියා. න හි 

පටිඝට්ටනානිඝංසමන්තගරන සද්ෙප්පවත්ති අත්ථි, න ච ඵුසනසභාවානං 

කත්ථචි අඵුසනසභාවතා සක්කා විඤ්ඤාතුං. ගඵොට්ඨබ්බ්ායතනසඞ්ඛාතස්ස ච 

භූතත්තයස්ස අභාගව රූපභගව රූපායතනාදීනම්පි සම්භගවො එව න සියා, 

තස්මා ඵුසිතුං සක්කුගණය්යතායපි පථවීආදීනං තත්ථ කායින්ද්රියාභාගවන 

ගතසං ගඵොට්ඨබ්බ්භාගවො න වුත්ගතො. එවඤ්ච කත්වා රූපධාතුයං ගතසං 

සප්පටිඝවචනඤ්ච සමත්ථිතං ගහොති. වුත්තඤ්හි ‘‘අසඤ්ඤසත්තානං 

අනිෙස්සනසප්පටිඝං එකං මහාභූතං පටිච්ච ද්ගව මහාභූතා’’තිආදි (පට්ඨා. 

2.22.17). පටිගඝො ගහත්ථ භූතත්තයස්ස කායප්පසාෙං පති 

තංනිස්සයභූතඝට්ටනද්වාගරන අභිමුඛභාගවො, ගසො ච ඵුසිතුං 

අසක්කුගණය්යසභාවස්ස ඝට්ටනාය අභාවගතො නත්ථි. නනු ‘‘ද්ගව 

ආයතනානී’’ති එත්ථ පරියායායතනං අධිප්ගපතං, අථ කස්මා 

ගන්ධායතනාදීනිපි ගගහත්වා ‘‘පඤ්චායතනානී’’ති න වුත්තන්ති? 

‘‘නයෙස්සනවගසන ගෙසනා පවත්තා’’ති වුත්ගතොවායමත්ගථො. අථ වා තත්ථ 

රූපායතනස්ගසව වචනං කොචි අඤ්ඤභූමිකානං පසාෙස්ස විසයභාවං සන්ධාය, 

න පන ඉතගරසං අභාවගතො. නාපි පරියාගයන ගන්ධායතනාදීනං 

ආයතනසභාවාභාවගතො. අසඤ්ඤීනඤ්හි රූපායතනං සමානභූමිකානං 

ගවහප්ඵලානං, උපරිභූමිකානඤ්ච සුද්ධවාසානං පසාෙස්ස විසයභාවං ගච්ඡති, 

න පන ගන්ධරසාති ගතසංගයව තත්ථාවචනං යුත්තං. කථාවත්ථුම්හි ච 

නිප්පරියාගයන ගන්ධායතනාදීනං අත්ථිභාවං පටිජානන්තං සන්ධාය 

පටිගසගධො කගතො. යදිපි ගචතං වචනං තත්ථ ගන්ධායතනාදීනං අභාවවිභාවනං 

න ගහොති, අත්ථිභාවදීපනම්පි පන අඤ්ඤවචනං නත්ගථවාති? නයිෙගමවං 

අට්ඨකථාසු තත්ථ ගනසං අත්ථිභාවස්ස නිද්ධාගරත්වා වුත්තත්තා. යඤ්හි 

අට්ඨකථාවචනං පාළියා න විරුජ්ඣති, තං පාළි විය පමාණභූතං අගරහිතාය 

ආචරියපරම්පරාය යාවජ්ජතනා ආගතත්තා. තත්ථ සියා – යං පාළියා න 

විරුජ්ඣති අට්ඨකථාවචනං, තං පමාණං. ඉෙං පන විරුජ්ඣතීති? නයිෙගමවං 

යථා න විරුජ්ඣති, තථා පටිපාදිතත්තා. චක්ඛාදීනං ආයතනානං, 

තන්නිස්සයානඤ්ච විඤ්ඤාණානං සත්තසුඤ්ඤතාසන්ෙස්සනත්ථං භගවගතො 

ධාතුගෙසනාති ආයතනභාගවන වුත්තානංගයව ධාතුභාවදීපනගතො 

ධාතුභාවස්සාපි ගනසං අවචනං යුජ්ජති එව, තස්මා යථා පාළියා අවිගරොගධො 

ගහොති, තථා චක්ඛුෙසකාදිවගසන අට්ඨකථායං රූපගණනා කතාති න එත්ථ 

ධම්මතාවිගලොමනාසඞ්කාය ඔකාගසොති ගවදිතබ්බ්ං. 
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එළකස්ස ජාතකාගල උණ්ණා  ාතිඋණ්ොති පඨගමො අත්ගථො. තගතො 

සුඛුමතරතං සන්ධාය ‘‘ගබ්භං…කප.… ඉතිපි වදන්තී’’ති වුත්තං. සම්භවනස්ස 

ගභගෙො වා සම්භවකභකදො, පවත්තිගභගෙොති අත්ගථො. 

රූපීබ්රහ්කමසූති අධිකරගණ භුම්මං, ඔපපාතිෙකයොනිකෙසූති 

නිද්ධාරගණති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘ඔපපාතිෙකයොනිකෙහි රූපීබ්රහ්කම 

නිද්ධාකරතී’’ති ආහ. ගතන ‘‘ඔපපාතිකගයොනිගකසූ’’ති සාමඤ්ඤගතො 

වුත්තරාසිගතො ‘‘රූපීබ්රහ්ගමසූ’’ති විගසසං නිද්ධාගරති. න සකමතීති න 

සංසන්ෙති, විරුජ්ඣතීති අත්ගථො. යාය පාළියා න සගමති, තං ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘ධම් මහදයවිභඞ්කග හී’’තිආදිමාහ. 

එොදසාති පරිපුණ්ණායතනස්ස සද්ොයතනවජ්ජානි එකාෙසායතනානි. 

ෙස්සචි දසායතනානීති අන්ධස්ස චක්ඛායතනවජ්ජානි. ෙස්සචි අපරානි 

දසායතනානීති බ්ධිරස්ස ගසොතායතනවජ්ජානි. ෙස්සචි නවායතනානීති 

අන්ධබ්ධිරස්ස චක්ඛුගසොතායතනවජ්ජානි. ෙස්සචි සත්තායතනානීති 

ගබ්භගසය්යකස්ස රූපගන්ධරසකායගඵොට්ඨබ්බ්මගනොධම්මායතනවගසන 

වුත්තං. 

‘‘න වුත්තං අට්ඨායතනානි පාතුභවන්තී’’ති ඉෙං ‘‘න හි පාළියං…ගප.… 

වුත්තා’’ති එතස්ස අත්ථවිවරණං. චක්ඛුගසොතඝානවිකලස්ස හි 

උපපජ්ජමානස්ස අට්ගඨව ආයතනානි සියුන්ති. සති ච අඝානකුපපත්තියං පුනපි 

‘‘කස්සචි අපරානි ෙසායතනානි පාතුභවන්තී’’ති වත්තබ්බ්ං සියා. තථා ච සති 

යථා අන්ධබ්ධිරස්ස වගසන ‘‘කස්සචි නවායතනානි පාතුභවන්තී’’ති (විභ. 

1007) එකවාරං වුත්තං, එවං අන්ධාඝානකස්ස, බ්ධිරාඝානකස්ස ච වගසන 

‘‘කස්සචි අපරානි නවායතනානි, කස්සචි අපරානි නවායතනානි 

පාතුභවන්තී’’ති වත්තබ්බ්ං සියා, එවං න වුත්තන්ති ඉමමත්ථං ෙස්ගසති 

‘‘තථා…කප.… න ච තං වුත්ත’’න්ති. එවං ධාතුපාතුභාවාදිපඤ්කහසූති ‘‘කස්සචි 

එකාෙස ධාතුගයො පාතුභවන්ති, කස්සචි ෙස ධාතුගයො, කස්සචි අපරා ෙස 

ධාතුගයො, කස්සචි නව ධාතුගයො, කස්සචි සත්ත ධාතුගයො පාතුභවන්තී’’ති (විභ. 

1007) එවං ධාතුපාතුභාවපඤ්ගහො ගවදිතබ්ගබ්ො. ආදි-සද්ගෙන ‘‘කස්සචි 

චුද්ෙසින්ද්රියානි පාතුභවන්තී’’තිආදි (විභ. 1007) නයප්පවත්තා 

ඉන්ද්රියපඤ්හාෙගයො සඞ්ගහිතා. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 6. පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

පටුන 119 

එත්ථ ච යථා ‘‘සත්තති උක්කංසගතො ච රූපානී’’ති පෙං 

‘‘සංගසෙගජොපපාතීසූ’’ති එත්ථ ගයොනිද්වයවගසන ගයොජීයති, න එවං 

‘‘අවකංසගතො තිංසා’’ති ඉෙං, ඉෙං පන සංගසෙජගයොනිවගසගනව 

ගයොගජතබ්බ්ං, එකගයොගනිද්දිට්ඨස්සාපි එකගෙගසො සම්බ්න්ධං ලභතීති. 

සංගසෙජස්ගසව ච ජච්චන්ධබ්ධිරඅඝානකනපුංසකස්ස 

ජිව්හාකායවත්ථුෙසකානං වගසන තිංස රූපානි උප්පජ්ජන්තීති වුත්තං, න 

ඔපපාතිකස්සාති අයගමත්ථ අට්ඨකථාය අධිප්පාගයො. ගය පන ‘‘ඔපපාතිකස්ස 

ජච්චන්ධ…ගප.… උප්පජ්ජන්තීති මහාඅට්ඨෙථායං වුත්ත’’න්ති වෙන්ති, තං න 

ගගහතබ්බ්ං. ගසො හි පමාෙපාගඨො. එවඤ්ච කත්වා ආයතනයමකවණ්ණනාය 

‘‘කාමධාතුයං පන අඝානගකො ඔපපාතිගකො නත්ථි. යදි භගවය්ය, ‘කස්සචි 

අට්ඨායතනානි පාතුභවන්තී’ති වගෙය්යා’’ති (යම. අට්ඨ. ආයතනයමක 18-21) 

වක්ඛති. අපගර පනාහු ‘‘කස්සචි එකාෙසායතනානි පාතුභවන්ති, යාව ‘කස්සචි 

නවායතනානී’ති පාළි ඔපපාතිගක සන්ධාය වුත්තා. තස්මා පුබ්ගබ්නාපරං 

අට්ඨකථායං අවිගරොගධො සිද්ගධො ගහොති, තථා ච යථාවුත්තපාළියා 

අයමත්ථවණ්ණනා අඤ්ඤෙත්ථු සංසන්ෙති සගමතිගයවා’’ති. යං පගනගක 

වෙන්ති ‘‘ඔපපාතිකග්ගහගණන සංගසෙජාපි සඞ්ගය්හන්ති. තථා හි 

ධම්මහදයවිභඞ්කග ‘කාමධාතුයා උපපත්තික්ඛගණ කස්සචි එකාෙසායතනානි 

පාතුභවන්තී’තිආදීනං (විභ. 1007) උද්ගෙගස ‘ඔපපාතිකානං 

ගපතාන’න්තිආදිනා ඔපපාතිකග්ගහණගමව කතං, න සංගසෙජග්ගහණ’’න්ති, 

තං පරිපුණ්ණායතනානංගයව සංගසෙජානං ඔපපාතිගකසු සඞ්ගහණවගසන 

වුත්තන්ති ගවදිතබ්බ්ං. තථා හි වක්ඛති ‘‘සංගසෙජගයොනිකා 

පරිපුණ්ණායතනාපරිපුණ්ණායතනභාගවන ඔපපාතිකසඞ්ගහං කත්වා 

වුත්තා’’ති ‘‘පධානාය වා ගයොනියා සබ්බ්ං පරිපුණ්ණායතනගයොනිං ෙස්ගසතුං 

‘ඔපපාතිකාන’න්ති වුත්ත’’න්ති ච. අට්ඨකථායං පන ගයොනිද්වයං සරූගපගනව 

පකාගසතුං, සංගසෙජගයොනිවගසගනව ච අවකංසගතො පවත්තිං ෙස්ගසතුං 

ඔපපාතිකගයොනියා ඉතරං අසඞ්ගගහත්වා ‘‘සංගසෙගජොපපාතීසූ’’ති වුත්තන්ති. 

සබ්බ්ං තං වීමංසිත්වා ගගහතබ්බ්ං. 

චුතිපටිසන්ධීනන්ති අනන්තරාතීතචුතියා, තෙනන්තරාය මිස්සාමිස්සගභොය 

පටිසන්ධියා. ඛන්ධාදීහීති ඛන්ධාරම්මණගතිගහතුගවෙනාපීතිවිතක්කවිචාගරහි. 

මහග්ගතඅජ්ඣත්තාරම්මණාය මහග්ගතඅජ්ඣත්තාරම්මණා, 

අමහග්ගතබ්හිද්ධාරම්මණාය අමහග්ගතබ්හිද්ධාරම්මණාති එවමාදිගනො 

අරූපභූමීසුගයව චුතිපටිසන්ධීනං ගභොගභෙවිගසසස්ස සම්භවගතො 

‘‘නයමුඛමත්තං දස්කසත්වා’’ති වුත්තං. එෙච්චසුගතීති මහග්ගතවජ්ජසුගති 
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අධිප්ගපතාති ආහ ‘‘රූපාරූපාවචරාන’’න්තිආදි. ගකචි පන ‘‘යථා 

මහග්ගතාවජ්ජා, එවං උත්තරකුරුකවජ්ජා’’තිපි වෙන්ති. එෙච්චසුගතිචුතියාති 

වුත්තසුගතිචුතියා. යදිපි ‘‘අයං නාම දුග්ගතිපටිසන්ධි න ගහොතී’’ති නියගමො 

නත්ථි, ගෙසනා පන ගසොතපතිතා ගතාති වෙන්ති. නියතගබ්ොධිසත්තාගපක්ඛාය 

වා එවං වුත්තං. ගතසඤ්හි එකච්චදුග්ගතිපටිසන්ධි නත්ථි අවීචිආදීසු 

අනුපපජ්ජනගතො. ‘‘එෙච්චදුග්ගතිචුතියා’’ති එත්ථාපි ඉමිනා නගයන අත්ගථො 

ගවදිතබ්ගබ්ො. 

එෙච්චසුගතිපටිසන්ධීති පන කාමාවචරසුගතිපටිසන්ධි ගවදිතබ්බ්ා. 

සයකමවාති අත්තනා එව. ‘‘කභදවිකසකසො එව ච එවං විත්ථාකරන දස්සිකතො’’ති 

ඉෙං ‘‘අමහග්ගතබ්හිද්ධාරම්මණායා’’තිආදිං සන්ධාය වුත්තං. 

‘‘චතුක්ඛන්ධාය…කප.… පටිසන්ධි කහොතී’’ති ඉෙං පන 

අගභෙවිගසසෙස්සනගමවාති. එකෙෙස්මිං කභකදති 

‘‘අමහග්ගතබ්හිද්ධාරම්මණායා’’ති එවමාදිගක එගකකස්මිං භාගග. තත්ථ 

තත්කථවාති ‘‘අමහග්ගතබ්හිද්ධාරම්මණාය මහග්ගතබ්හිද්ධාරම්මණා, 

අමහග්ගතජ්ඣත්තාරම්මණාය මහග්ගතජ්ඣත්තාරම්මණා’’තිආදිනා තස්මිං 

තස්මිං ගභගෙ, තත්ථ තත්කථව වා භවාදිගක චවිත්වා උපපජ්ජන්තස්ස වගසන 

චුතිපටිසන්ධිගයොජනා ගවදිතබ්බ්ා. භුම්මත්ගථ අයං ගතො-සද්ගෙොති 

ෙස්ගසන්ගතො ‘‘තකතො කහතුං විනාති තත්ථ කහතුං විනා’’ති ආහ. තස්සත්ගථො – 

තස්මිං පුරිමභගව නිප්ඵන්නං අවිජ්ජාසඞ්ඛාරාදිකං කාරණං විනා න ගහොතීති. 

අතිමන්දභාවූපගමනං සකිච්චාසමත්ථතා. පඤ්චද්වාරිකවිඤ්ඤාණවගසන 

චුති පටිසිද්ධා, න තෙනන්තරවිඤ්ඤාණවගසන. ස්වායමත්ගථො ‘‘පඤ්චන්නං 

ද්වාරාන’’න්තිආදිනා ගහට්ඨා අට්ඨකථායමාගගතොති ආහ 

‘‘පඤ්චද්වාරිෙවිඤ්ඤාොනන්තරම්පි හි පුබ්කබ චුති දස්සිතා’’ති. තත්ථ යං 

වත්තබ්බ්ං, තං ගහට්ඨා වුත්තගමව. චුතිචිත්ගතන සද්ධිං චක්ඛායතනාදීනං 

නිගරොගධො ගහොතීති ෙස්ගසතුං ‘‘යමකෙ චා’’තිආදි වුත්තං. පරිෙතත්තාති 

පරිපාකවගසන පරිගයොසානං ගතත්තාති අධිප්පාගයො. ඵස්සාදකයො 

යථාවුත්තගචතනාසහජාතඵස්සාෙගයො. යථාඋපට්ඨිගත කම්මාදිආරම්මගණ 

අගනකවාරං උප්පත්තියා සන්තානස්ස අභිසඞ් ඛරණං තත්ථ 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාෙපතිට්ඨානස්ස කහතුභාකවො. 

සන්තානවගසන නිප්පජ්ජමානානං නමනාදිකිරියානං එකස්මිං 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාගණගයව අත්ථසිද්ධීති ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘නමන…කප.… 
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දස්කසතී’’ති. පථවියං සබලපකයොකගහීති පථවියා ආධාරණභූතාය අත්තගනො 

බ්ගලන පගයොගගන ච කරණභූගතන. 

සද් දකහතුකෙොති සද්ෙස්ස පධානාදිභාවං සන්ධාය වුත්තං. තාදිගසො 

පබ්බ්තකුච්ඡිආදිපගෙගසොපි තස්ස ගහතුගයව. පදීපන්තරාදීති ආදි-සද්ගෙන 

ගතලවට්ටිආදිගක සඞ්ගණ්හාති. තකතො සද්ොදිප්පවත්තිගතො පුබ්ගබ් අභාවා. 

පටිගඝොසාදීනඤ්හි සද්ොදිප්පවත්තිගතො සති පුරිමසිද්ධියං ගත 

සද්ොදිපච්චයගෙසං ගච්ගඡය්යුං, න පන ගත අත්ථීති වුත්තං ‘‘තකතො පුබ්කබ 

අභාවා’’ති. උපගමය්ගයපි එවගමව අත්ගථො ගයොගජතබ්ගබ්ො. යථා ච ගහතුගෙසං 

න ගච්ඡති ගහතුසමුප්පන්නං, එවං තගතො නාගච්ඡතීති ආහ ‘‘තස්මා න…කප.… 

ආගත’’න්ති. ගත සද්ොෙගයො පච්චයා එගතසන්ති තප්පච්චයා. වුත්තනකයනාති 

උපමායං වුත්තනගයගනව. පුරිමභවගහතුගෙගස සන්නිහිතං හුත්වා 

පටිසන්ධිවිඤ්ඤාණං තගතො අඤ්ඤත්ර භවන්තගර තං උපගන්ත්වා තප්පච්චයං 

න ගහොතීති අත්ගථො. පච්චයගතො නිබ්බ්ත්තමානං පච්චයුප්පන්නං අඤ්ඤත්ර 

අගන්ත්වා පච්චයගෙසං අනුපගතගමව හුත්වා නිබ්බ්ත්තතීති පඨගමො අත්ගථො. 

පඨමං පච්චගයන සගමොධානගතං හුත්වා තගතො අඤ්ඤත්ර ගන්ත්වා 

පච්චයුප්පන්නවත්ථුභාවං නාපජ්ජතීති දුතිගයො අත්ගථො. යථාසම්භවන්ති යාය 

‘‘න ඛීරගතො ෙධි සම්භූතං සියා, න ඛීරසාමිගනො ෙධි සියා’’ති ච ඛීරෙධීසු 

එකන්තං එකතාය නානතාය ච ගෙොසගයොජනා කතා. ඉමිනා නගයන බීජාදීසු 

සබ්බ්ගහතූසු, අඞ්කුරාදීසු සබ්බ්ගහතුසමුප්පන්ගනසු යථාසම්භවං ගහතුඅනුරූපං, 

ගහතුසමුපන්නානුරූපඤ්ච ගෙොසගයොජනා කාතබ්බ්ා. සන්තානබ්ද්ගධසු 

ධම්ගමසු එකන්තඑකතාපටිගසගධන සස්සතගාහස්ස පටිගසධිතත්තා වුත්තං 

‘‘සයංෙතං සුඛං දුක්ඛන්ති ඉමං දිට්ඨිං නිවාකරතී’’ති. තථා 

එකන්තනානතාපටිගසගධන උච්ගඡෙගාගහො පටිගසධිගතො ගහොතීති ආහ 

‘‘පරංෙතං සුඛං දුක්ඛං අඤ්කඤො ෙකරොති, අඤ්කඤො පටිසංකවකදතීති ඉමං 

දිට්ඨිං නිවාකරතී’’ති. ගතන කතනාගසො, අකතාගගමො ච නිවත්තිගතො ගහොතීති 

අධිච්චසමුප්පන්නදිට්ඨිනිවාරගණගනව නියතිසභාවවාෙපටිගසගධොපි කගතොති 

ෙට්ඨබ්බ්ං. 

තත්ථාති අඞ්කුරාදිප්පබ්න්ධසඞ්ඛාගත භූතුපාොරූපසන්තාගන. තන්ති 

විජ්ජාපාටවාදි. අඤ්ඤස්සාති බ්ාලකාගල කතවිජ්ජාපරියාපුණනාදිගතො 

අඤ්ඤස්ස. සඞ්ඛාරගතො අඤ්ගඤො තණ්හාදිගකො අඤ්ඤපච්චකයො. 
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නිය්යාතනාදි එව ඵලං නිය්යාතනාදිඵලං, අඵලිතං නිය්යාතනාදිඵලං 

එතස්සාති අඵලි…කප.… ඵලං, යථාවුත්තකිරියාකරණං. 

පිණ්ඩවකසනාති අකතාවයවවිභාගස්ස සමුොයස්ස වගසන. සබ්බත්ථාති 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාදිගක සබ්බ්ස්මිං පච්චයධම්ගම, පටිසන්ධිගභගෙ වා 

පච්චයුප්පන්නධම්ගම. බලවෙම්මස්ස වකසන කයොක තබ්කබො. භුගසො 

නිස්සගයො හි උපනිස්සකයො. ‘‘අවිගසගසනා’’ති වුත්ගතපි 

කාමාවචරපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාගරො චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං පඤ්චන්නං පවත්ගත, 

ඉතගරො පඨමජ්ඣානවිපාකාදීනං පවත්ගත ච පටිසන්ධියඤ්ච පච්චගයො 

ගහොතීති පාකගටොයමත්ගථොති තං අවිභජිත්වා ‘‘සබ්බපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරං සහ 

සඞ්ගණ්හාති’’ච්ගචව වුත්තං. ද්වාදසාකුසලකචතනාකභකදොති නයිෙං සමාසපෙං, 

සන්ධිවගසන පගනතං වුත්තං. ද්වාදසාති ච භුම්මත්ගථ පච්චත්තවචනං, 

ද්වාෙසසු අකුසලගචතනාසු. අකුසලකචතනාකභකදොති 

එකාෙසාකුසලගචතනාපගභගෙො, ද්වාෙසාකුසලගචතනාපගභගෙො චාති අත්ගථො 

ගවදිතබ්ගබ්ො. එවඤ්හි සති න එත්ථ කිඤ්චි විචාගරතබ්බ්ං ගහට්ඨා 

විත්ථාරිතත්තා. ගකචි පන ‘‘ද්වාෙසාකුසලගචතනාගභගෙොති ඉෙං ‘ඡන්නං 

පවත්ගත’තිආදිනා ගයොගජතබ්බ්’’න්ති වෙන්ති, ගතසං මගතන 

උද්ධච්චගචතනාය ගහගණ පගයොජනං විචාගරතබ්බ්ගමව පටිසන්ධියාපි 

පච්චයභාවස්ස වුත්තත්තා. එෙස්සාති එත්ථ එව-සද්ගෙො ලුත්තනිද්දිට්ගඨොති 

ආහ ‘‘එෙස්කසව පච්චයභාවනියකමො’’ති. මිලාතමාලාදීනන්ති 

මිලාතමාලකිලිට්ඨවත්ථාදීනං. මගනොපගෙොසිකානං තෙඤ්ඤවත්ථූනම්පි 

අනිට්ඨතා ෙථං න සියා, සියා එවාති අධිප්පාගයො. අට්ඨෙථායං (විභ. අට්ඨ. 

227) පන පචුරතාභාවගතො තං අනාමසිත්වා ‘‘තථා ොමාවචරකදවකලොකෙපී’’ති 

වුත්තං. ගකචි පන ‘‘ගෙවගලොගක අනිට්ඨං නාම පරිකප්පනවගසන, සභාවගතො 

පන තත්ථුප්පන්නං ඉට්ඨගමවා’’ති වෙන්ති. 

‘‘එකූනතිංසකචතනාකභදම්පී’’ති ඉමිනා උද්ධච්චගචතනායපි 

පවත්තිවිපාකොයිතං අනුජානාති, අට්ඨකථාඅධිප්පායවගසන වා එවමාහ. 

පඤ්චෙසන්නං අගහතුකවිපාකවිඤ්ඤාණානං පඤ්චට්ඨානානි ද්ගව අපගනත්වා 

අවගසසානං කතරසන්නං. ද්ගව ද්ගව චක්ඛුගසොතසම්පටිච්ඡනවිඤ්ඤාණානි, 

තීණි සන්තීරණානීති නවන්නං. එෙකදසපච්චයභාකවනාති එකගෙසස්ස 

වීසතිගචතනාගභෙස්ස කාමාවචරචිත්තසඞ්ඛාරස්ස පච්චයභාගවන 

එකූනතිංසගචතනාගභගෙො සමුොගයො වුත්ගතො. ස්කවවාති අවයවගගතනාපි 

විගසගසන සමුොගයො ගවොහරීයති යථා ‘‘අලඞ්කගතො රාජකුමාගරො’’ති. 
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යත්ථාති පඤ්චගවොකාරභවං සන්ධායාහ. තත්ථ හි ‘‘කාමාවචරසුගතියං 

තාව ඨිතස්සා’’තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 227) පටිසන්ධියං පවත්තියඤ්ච විපාකස්ස 

විත්ථාරප්පකාසනං කතං. චතුත්ථජ්ඣානභූමීති ගවහප්ඵලභූමිං වෙති. ගතනාහ 

‘‘අසඤ්ඤාරුප්පවජ් ා’’ති. චතුත්ථජ්ඣානගමව හි භාවනාවිගසසප්පවත්තං 

අසඤ්ඤභූමිං ආරුප්පභූමිඤ්ච නිප්ඵාගෙති, චතුක්කනයවගසන වා සංවණ්ණනා 

වුත්තාති ගවදිතබ්බ්ා. අට්ඨ මහාවිපාකා, පරිත්තවිපාගකසු පච්ඡිගමො, පඤ්ච 

රූපාවචරවිපාකාති එවං චුද්දසන්නං. සත්තන්නන්ති ගසසානං 

පරිත්තවිපාකානංගයව සත්තන්නං. 

භවාදකයොති භවගයොනිගතිසත්තාවාගස. තිණ්ෙං විඤ්ඤාොනන්ති 

පුරිමානං තිණ්ණං ආරුප්පවිපාකවිඤ්ඤාණානං. තීසූති පඤ්චමාදීසු තීසු 

විඤ්ඤාණට්ඨිතීසු. වුත්තනකයනාති ‘‘කාමභගව පන දුග්ගතියං අට්ඨන්නම්පි 

පරිත්තවිපාකවිඤ්ඤාණානං තගථව පච්චගයො පවත්ගත, ගනො 

පටිසන්ධිය’’න්තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 227) වුත්තනගයගනව. 

විඤ්ඤාණපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

නාමරූපපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

228. යදිපි සුත්තන්ගත අභිධම්ගම ච පටිච්චසමුප්පාෙනිද්ගෙගස රූපපෙස්ස 

ගෙසනාගභගෙො නත්ථි, අභිධම්ගම පන ‘‘සබ්බ්ං රූපං න ගහතූ’’තිආදිනා (ධ. ස. 

584) සුත්තන්තගතො තස්ස ගෙසනාගභගෙො අත්ගථවාති ආහ 

‘‘සුත්තන්තා…කප.… කභකදො’’ති. සඞ්ඛ්ගයය්ගයසු පරිච්ගඡෙගතො ගහිගතසු 

අත්ථසිද්ගධො තත්ථ සඞ්ඛ්යාපරිච්ගඡගෙොති වුත්තං ‘‘අත්ථකතො පන වුත්තකමව 

කහොතී’’ති. 

ඔපපාතිෙසත්කතසූති වා සාමඤ්ඤගතො සබ්ගබ් ඔපපාතිකා වුත්තා. ගතසු 

බ්රහ්මකායිකාදිග්ගහගණන රූපාවචරාව වුත්තාති තෙඤ්ගඤ සන්ධාය 

කසසඔපපාතිොනන්ති ගසසග්ගහණං සාත්ථකගමව. වුත්තනකයනාති ‘‘ද්ගව 

වා තගයො වා ෙසකා, ඔමගතො ආදිනා සහා’’තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 227) 

රූපමිස්සකවිඤ්ඤාගණ වුත්තනගයන. 

‘‘ද්ගව සන්තතිසීසානී’’ති ආරබ්භ යාව ‘‘සත්ත සන්තතිසීසානී’’ති (විභ. 

අට්ඨ. 228) එත්තකං අට්ඨකථාපාඨං සන්ධාය වුත්තං 

‘‘සත්තෙපරිකයොසාන’’න්ති. එගකකචිත්තක්ඛගණ තික්ඛත්තුං රූපුප්පත්තිං 
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අනනුජානන්ගතො ආහ ‘‘ඉමිනාධිප්පාකයනා’’ති. චිත්තස්ස උප්පාෙක්ඛගණගයව 

සබ්බ්ං රූපං උප්පජ්ජතීති හි අත්තගනො අධිප්පාගයො. 

‘‘රූපා නෙෙම්ම ’’න්ති ඉෙං භූතකථනමත්තං ෙට්ඨබ්බ්ං 

පඤ්චවිඤ්ඤාණානං අතංසභාවතාභාවා. රූපා නෙෙම්ම න්ති වා චුතිචිත්තං 

සන්ධාය වුත්තං. පටිසන්ධිචිත්තං පන ‘‘පවත්තිය’’න්ති ඉමිනාව නිවත්තිතං. 

‘‘සබ්ගබ්සම්පි චුතිචිත්තං රූපං න සමුට්ඨාගපතී’’ති (ධ. ස. මූලටී. 636) 

අට්ඨසාලිනීටීකායං වුත්ගතොවායමත්ගථො. පඤ්චවිඤ්ඤාණක්ඛගණ තප්පච්චයා 

රූපුප්පත්තියා අභාගවන වුත්තං ‘‘පඤ්චවිඤ්ඤාෙප්පවත්තිොලං සන්ධායා’’ති. 

තත්ථාපි අසහජාතවිඤ්ඤාණපච්චයා අත්ගථව රූපුප්පත්තීති ආහ 

‘‘සහ ාතවිඤ්ඤාෙපච්චයඤ්චා’’ති. භවඞ්ගාදීති 

භවඞ්ගසම්පටිච්ඡනසන්තීරණතොරම්මණානි. අඤ්කඤනාති 

යථාවුත්තකම්මවිඤ්ඤාණගතො අඤ්ගඤන අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාගණන. රූපගමව 

හි කුසලාකුසලකිරියචිත්තප්පවත්තික්ඛගණ අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණපච්චයා 

උප්පජ්ජති, න නාමං භවඞ්ගං. තං නකෙනාති භවඞ්ගාදිජනගකන. 

කම්මවිඤ්ඤාණප්පච්චයා විපාකචිත්තප්පවත්තිකාගල විපාකනාමස්ස 

කම්මසමුට්ඨානරූපස්ස ච වගසන. සහජාතවිඤ්ඤාණපච්චයා පන 

ඉතරචිත්තප්පවත්තිකාගලපි විපාගකො විපාකනාමවගසන, 

චිත්තසමුට්ඨානරූපවගසන ච නාමරූපස්ස සම්භගවො ෙස්ගසතබ්ගබ්ොති ආහ 

‘‘සහ ාත…කප.… කයොක තබ්බ’’න්ති. රූපසද්ගෙන ච අත්තගනො 

එකගෙගසනාති සම්බ්න්ගධො. ‘‘සරූපානං එකගෙගසො එකවිභත්තිය’’න්ති 

(පාණිනී 1.2.64) සද්ෙලක්ඛණං සන්ධායාහ ‘‘සරූපානං එෙකදකසො’’ති. 

ඉච්ඡිගතො හි එකගෙසරූපානම්පි එකගෙගසො යථා ‘‘නිෙස්සිතවිපක්ගඛහී’’ති. 

නිෙස්සිගතො ච නිෙස්සිතවිපක්ගඛො ච නිදස්සිතවිපක්කඛොති අයඤ්ගහත්ථ 

අත්ගථො. ‘‘ඨාන’’න්ති ඉමිනා ගසසසද්ෙස්ස අත්ථං වෙති. සරූගපන ඨපනඤ්හි 

ඉධ ගසසනං. 

යං-තං-සද්ොනං අබ්යභිචාරිතසම්බ්න්ධත්තා අවුත්තම්පි තගතො-සද්ෙං 

ආගනත්වා ආහ ‘‘තකතො යුත්තකමව ඉදන්ති කයොක තබ්බ’’න්ති. විපාකස්ස 

අජනකං විපාකාජනකං, නිස්සන්ෙඵලමත්තොයකකම්මං, තං සමුට්ඨානං 

එතස්සාති විපාො නෙෙම්මසමුට්ඨානං. වුත්තනකයනාති ‘‘වත්ථුකායවගසන 

රූපගතො ද්ගව සන්තතිසීසානි, තගයො ච අරූපිගනො ඛන්ධා’’තිආදිනා (විභ. 

අට්ඨ. 228) වුත්ගතන නගයන. උභයන්ති නාමං රූපඤ්ච. 
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ෙම්මාරම්මෙපටිසන්ධිආදිොකලති එත්ථ ආදි-සද්ගෙන 

සම්මසනාදිකාලසඞ්ගගහො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. තන්ති අභිසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං. 

යදිපි ‘‘අත්ථි රූපං චිත්තසමුට්ඨාන’’න්තිආදිවචනගතො (ධ. ස. 584) 

රූපස්සපි විඤ්ඤාණපච්චයතා සුත්තගතො ජානිතබ්බ්ා, විඤ්ඤාණසන්නිස්සිතා 

ඉට්ඨානුභවනාෙගයො තස්මිං සති සබ්භාවගතො, අසති ච අභාවගතො යථා 

සද්ගධය්යාදිවත්ථුම්හි සද්ධාෙගයොති නාමස්සපි යුත්තිගතො විඤ්ඤාණපච්චයතා 

සිද්ධා, අට්ඨකථායං පන වුත්තමත්ථං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘සුත්තකතො නාමං…කප.… 

 ානිතබ්බ’’න්ති ආහ. යාවගෙව 

පච්චයපච්චයුප්පන්නධම්මමත්තතාවිභාවනමුගඛන අවිපරීතගතො 

පවත්තිනිවත්තිසන්ෙස්සනං පටිච්චසමුප්පාෙගෙසනා, තාවගෙව ච 

ධම්මචක්කප්පවත්තනන්ති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘යස්මා’’තිආදිමාහ. යස්මා පන 

පවත්තිනිවත්තිවිභාවනගතො සච්චගෙසනාව පච්චයාකාරගෙසනා, සච්චගෙසනා 

ච ධම්මචක්කප්පවත්තනං. යථාහ ‘‘ඉෙං දුක්ඛන්ති ගම භික්ඛගව…ගප.… 

බ්ාරාණසියං ඉසිපතගන මිගොගය අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තිත’’න්තිආදි, 

තස්මා ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති පෙස්ස සච්චගෙසනාභාවදීපගනන 

ධම්මචක්කප්පවත්තනභාවං ෙස්ගසතුං ‘‘නාමරූපමත්තතාවචකනකනව 

වා’’තිආදි වුත්තං. 

නාමරූපපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සළායතනපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

229. යථාසම්භවන්ති සම්භවානුරූපං. ගතන චතුන්නං තාව භූතානං 

සහජාතනිස්සයඅත්ථිඅවිගතවගසන චක්ඛායතනාදීනං පඤ්චන්නං 

පච්චයභාගවො, වත්ථූසු පන හෙයවත්ථුගනො ඡට්ඨායතනස්ස පටිසන්ධියං 

සහජාතනිස්සයඅඤ්ඤමඤ්ඤවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවගසන, පවත්තියං යස්මා 

අනන්තරචිත්ගතන සද්ධිං උප්පන්නගමව වත්ථු ඨිතිප්පත්තියා බ්ලවභාගවන 

තස්ස නිස්සගයො භවිතුං සක්ගකොති, න සහජාතං, තස්මා 

පුගරජාතනිස්සයවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවගසන. ඉතරවත්ථූනං 

පඤ්චවිඤ්ඤාණසඞ්ඛාතස්ස ඡට්ඨායතනස්ස ඉන්ද්රියපච්චයවගසන ච, 

ජීවිතස්ස ඉන්ද්රියඅත්ථිඅවිගතවගසන පච්චයභාගවො වුත්ගතොති ෙට්ඨබ්ගබ්ො. 

එෙප්පොකරකනවාති යථා චක්ඛාදීනං මනායතනස්ස 

පටිනියතෙස්සනාදිකිච්චානුවිධානගතො නියගතො එකප්පකාගරගනව 

පච්චයභාගවො, න එවං රූපායතනාදීනං, ගතසං පන රූපාරම්මණාදිනා 
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පකාරන්තගරන තස්ස පච්චයභාගවොති ‘‘අනියමකතො’’ති වුත්තං. ගකචි පන 

‘‘නියමගතො’’ති පෙං ‘‘සසන්තතිපරියාපන්න’’න්ති ඉමිනා සම්බ්න්ධිත්වා 

අත්ථං වෙන්ති ‘‘එකන්ගතන සසන්තතිපරියාපන්න’’න්ති. 

‘‘ඡට්ඨායතනඤ්ච මනායතනඤ්ච ඡට්ඨායතන’’න්ති ඉමිනා විග්ගගහන 

අත්ථගතො, ඉතගරහි ද්වීහි සද්ෙගතොපි අත්ථගතොපි සරූපතං ෙස්ගසති. ‘‘චක්ඛාදීහි 

සහ ‘සළායතන’න්ති වුත්ත’’න්ති වුත්තනගයන එකගසසං කත්වා මනායතනං 

චක්ඛාදීහි සද්ධිං ‘‘සළායතන’’න්ති පාළියං වුත්තං ‘‘නාමරූපපච්චයා 

සළායතන’’න්ති. යථාවුත්කතොති ‘‘ඡට්ඨායතනඤ්ච මනායතනඤ්චා’’තිආදිනා 

අත්තනා වුත්තප්පකාගරො. සබ්බත්ථාති නාමරූපසද්ගෙන සළායතනසද්ගෙන ච 

සද්ෙසරූපතාසු, අත්ථසරූපතාසු වා. යදි සුත්තන්තභාජනීගය 

විපාකඡට්ඨායතනගමව අධිප්ගපතං, අථ කස්මා ‘‘ඉතරං පනා’’තිආදි වුත්තං. 

අවිපාකඤ්හි තත්ථ ඉතරන්ති අධිප්ගපතන්ති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘පච්චයනකය 

පනා’’තිආදි. 

සහජාතාදීසු ගහතුආහාරින්ද්රියපච්චගය පක්ඛිපිත්වා දසධා, තගතො එකං 

අපගනත්වා නවධා, තගතො එකං අපගනත්වා අට්ඨධා පච්චයභාගවො 

ගවදිතබ්ගබ්ො. එවගමත්ථ සාධාරණවගසන අවෙංකසො, 

ගහතුආදිඅසාධාරණවගසන උක්ෙංකසොති ඣානාදීනම්පි වගසන ගවදිතබ්ගබ්ො. 

පටිසන්ධියං අරූපධම්මා කම්මජරූපස්ස උප්පාෙක්ඛගණ පච්චයා 

ගහොන්තීති ‘‘පවත්කත’’ති විගසගසති. ‘‘පච්ඡා ාතවිප්පයුත්තාදකයො එවා’’ති 

නියගමන සහජාතපුගරජාතවිප්පයුත්තාෙගයො නිවත්ගතති. 

‘‘අවගසසමනායතනස්සා’’ති අවගසසග්ගහණම්පි පකරණගතො 

විසිට්ඨවිසයගමවාති ෙස්ගසතුං ‘‘පඤ්චක්ඛන්ධභකව’’තිආදිමාහ, යගතො 

අට්ඨකථායං ‘‘වත්ථුරූප’’න්තිආදි වුත්තං. යථාසම්භවං කයොක තබ්කබොති 

නාමරූපස්ස පටිසන්ධියං 

සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤනිස් සයඅත්ථිඅවිගතාදිපච්චයභාගවො 

සහ ාතාදිසාධාරෙපච්චයභාකවො, 

සම්පයුත්තවිපාකගහතුආහාරින්ද්රියාදිපච්චයභාගවො 

සම්පයුත්තාදිඅසාධාරෙපච්චයභාකවො නාමස්ස, රූපස්ස පන 

විප්පයුත්තපච්චයභාගවො ගයොගජතබ්ගබ්ො. 

සළායතනපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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ඵස්සපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

230. තදකභදවකසනාති තස්ස ඵස්සස්ස අගභෙවගසන, 

ඵස්සභාවසාමඤ්ගඤනාති අත්ගථො. න යුත්තං එකස්ගසව වචනං. 

අඤ්ඤස්සාපීති යථාවුත්තගතො අඤ්ඤස්සාපි. සබ්බ්ායතනගතො හි එකස්ස 

ඵස්සස්ස අසම්භවගචොෙනායං තප්පසඞ්ගගන එකායතනගතො අගනකස්සාපි 

සම්භගවො නත්ථීති ගචොෙනා ‘‘ඊදිසී ධම්මතා නත්ථී’’ති ඤාපනත්ථාති ෙස්ගසති 

‘‘අඤ්ඤස්සාපී’’තිආදිනා. නිදස්සනවකසනාති උොහරණෙස්සනවගසන. 

එෙඵස්සස්ස සම්භවකතොති කාරණාපගෙගසො. එකඵස්සසම්භවස්ස 

ලබ්භමානත්තා ‘‘සළායතනපච්චයා ඵස්ගසො’’ති භගවතා වුත්තන්ති පරිහාරං 

ෙස්ගසන්ගතොති ගයොජනා. කසකසසූති එකන්තිආදීසු. නවධා පච්චයත්ගත එකං 

විපාකමනායතනං විභාවගය. තථා චාති ආරම්මණපුගරජාතඅත්ථිඅවිගතවගසන. 

ය්වායං පච්චයභාගවො යාදිසානං ගහොති, තං ෙස්ගසතුං 

‘‘පච්චුප්පන්නානි…කප.… සන්ධාය වුත්ත’’න්ති ආහ. 

අතීතානාගතකාලවිමුත්තානම්පි ආරම්මණමත්තතාය සම්භවගතො ආහ 

‘‘ආරම්මෙ…කප.… සන්ධාය වුත්ත’’න්ති. තත්ථ තන්ති රූපායතනාදිං. 

ඵස්සපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කවදනාපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

231. අනන්තරාදීහීති අනන්තරසමනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතපච්චගයහි. 

උපනිස්සකයති අනන්තරූපනිස්සගය. අනන්තරසමනන්තරපච්චයා හි 

අනන්තරතාවගසගනව අනන්තරූපනිස්සගය අන්ගතොගධා. නත්ථිවිගතපච්චයා 

පන අනන්තරසමනන්තරපච්චයධම්මානංගයව තථාභාවගතො තෙන්ගතොගධා. 

තස්සාති උපනිස්සයස්ස. 

සබ්බස්සාති විපාකස්ස, අවිපාකස්ස ච. 

පටිසන්ධිභවඞ්ගචුතිචිත්තසම්පයුත්තාය හි ගවෙනාය සහජාතමගනොසම්ඵස්ගසො 

වුත්තනගයන අට්ඨධා පච්චගයො ගහොති. අනන්තගරො අනන්තරාදිනා, 

අනානන්තගරො උපනිස්සයවගසගනව පච්චගයො ගහොති. සම්භවෙස්සනඤ්ගචතං, 

න තාසං මගනොද්වාරිකභාවෙස්සනන්ති ෙට්ඨබ්බ්ං. 

ගවෙනාපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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තණ්හාපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

232. යථා ච රසායනජානි ඔජාජීවිතානි, එවං තංනිමිත්තං සුඛං, 

තෙපගනය්යං ජරාදිදුක්ඛඤ්ච ධම්මාරම්මණභාගවන ගයොගජතබ්බ්ං. 

කම්මඵලාභිපත්ථනාවගසන සත්තා කම්මානිපි ආයූහන්තීති සාතිසයං 

තණ්හාය විපාකගවෙනා උපනිස්සගයො, න තථා ඉතරාති ආහ ‘‘විපාො 

විකසකසන…කප.… අවිකසකසන ඉතරා චා’’ති. ඉතරාති අවිපාකාති අත්ගථො. 

‘‘සුඛමිච්කචව භාසිතා’’ති ඉෙං ඉට්ඨසභාවංගයව උගපක්ඛං සන්ධාය වුත්තං, න 

අනිට්ඨසභාවං. ගතනාහ ‘‘උකපක්ඛා පනා’’තිආදි. සබ්බස්සාති අවීතරාගස්ස 

වීතරාගස්ස ච ගවෙනාවගතො පුග්ගලස්ස. 

කවදනාපච්චයා එවාති අයං නියගමො නියමන්තරනිවත්තනපගරොති නාස්ස 

පච්චයන්තරනිවත්තනත්ථතා ෙට්ඨබ්බ්ා. එගතන 

පච්චයුප්පන්නන්තරපටික්ගඛගපොපි නිවත්තිගතො ගහොති. 

තණ්හාපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

උපාදානපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

233. පුරිමදිට්ඨින්ති ‘‘සස්සගතො අත්තා’’ති (දී. නි. 1.31) පගගව අභිනිවිට්ඨං 

සස්සතගාහං සන්ධාය වුත්තං. ගතනාහ ‘‘අත්තග්ගහෙං…කප.… 

දට්ඨබ්බ’’න්ති. උපාදියමානන්ති ගණ්හන්තං. කලොකෙොති වා ගහෙන්ති යං 

‘‘ගලොගකො සස්සගතො’’ති ගහණං, සා දිට්ඨීති අත්ගථො. ගතනාහ 

‘‘දිට්ඨුපාදානභූත’’න්ති. ‘‘ධම්මසඞ්කඛප…කප.… දිට්ඨිමත්තකමවා’’ති ඉෙං 

බ්යවහිතානං පොනං සම්බ්න්ධෙස්සනං. තත්ථ සඞ්ගඛපගතො තණ්හාෙළ්හත්තං, 

සඞ්ගඛපගතො දිට්ඨිමත්තගමව චත්තාරි උපාොනානීති අධිප්පාගයො. 

ධම්මසඞ්කඛපවිත්ථාරකතොති සමුොයභූතගතො ධම්මසඞ්ගඛපවිත්ථාරගතො 

තෙවයවභූතං සඞ්ගඛපං විත්ථාරඤ්ච නිද්ධාගරති. 

සස්සතගාහපුබ්බ්ඞ්ගගමො, උච්ගඡෙගාහපුබ්බ්ඞ්ගගමො ච අත්තගාගහොති 

ගයොජනා. කතසන්ති යථාවුත්තසස්සතුච්ගඡෙගාහානං මූලභාගවන විධායකත්තා 

සාමිභූකතො. ආදිනා වාති ‘‘පඨමං අත්තවාදුපාොන’’න්තිආදිනා වා වාක්ගයන. 

ගයන භවස්සාගෙන ගධිතචිත්ගතො භවනිබ්බ්ත්තකං කම්මං කත්වා 

උපපන්ගනො, සා භවනිකන්ති සන්තාගන චිරානුබ්න්ධා අභිණ්හුප්පත්තිකා 

උපපන්නමත්තස්ස උප්පජ්ජතීති ආහ ‘‘යදිපි…කප.… පවත්තිතබ්බත්තා’’ති. 
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අරහත්තමග්ගවජ්ඣත්තා භවරාගස්සපි කාමුපාොනභාගවො අත්ගථවාති ආහ 

‘‘තණ්හාදළ්හත්තං න කහොතීති මඤ්ඤමාකනො’’ති. භවරාගගොපි හි සවිසගය 

ෙළ්හං පවත්තතීති. සබ්බාපි තණ්හා ොමුපාදානන්ති එත්ථාපි තස්ස 

අරහත්තමග්ගවජ්ඣතා වුත්තාති ආගනත්වා ගයොගජතබ්බ්ං. 

උප්පත්තිට්ඨානභූතා න ආරම්මණභූතාති අධිප්පාගයො. කතනාති ඛන්ධානං 

ආලයභාගවන. ආරම්මොනන්තරපෙතූපනිස්සයාති 

ආරම්මණූපනිස්සයඅනන්තරූපනිස්සයපකතූපනිස්සයා. 

අනන්තරපච්චයාදීනන්ති අනන්තරසමනන්තරආරම්මණපච්චයාදීනං. 

උපාොනපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

භවපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

234. ‘‘භවතී’’ති ඉෙං උපපත්තිභවනිබ්බ්චනං. ද්වයස්සාති 

කම්මුපපත්තිභවද්වයස්ස. නිප්ඵාදනඵලං ඵලස්ස උප්පාෙනසමත්ථතා. 

නිබ්බත්තනං නිප්ඵාෙනං. 

‘‘භගවංමූලකා’’ති (අ. නි. 8.83; 9.1; 10.58; 11.19) විය 

‘‘සඤ්ඤාවංභගවො’’ති වත්තබ්ගබ් අත්ථි-අත්ගථ වා වං-සද්ගෙො 

ලුත්තනිද් දිට්ගඨොති ආහ ‘‘සඤ්ඤාභකවො’’ති. තස්ස වා අත්කථති තස්ස 

වන්තුසද්ෙස්ස අත්ගථ, අත්ථි-අත්ගථති අත්ගථො. අොරං ෙත්වාති යථා 

‘‘පීතිසුඛං අස්ස අත්ථී’’ති අත්ගථ අකාරං කත්වා උප්පාගෙත්වා ඣානං 

පීතිසුඛන්ති වුච්චති, එවං සඤ්ඤා අස්ස අත්ථීති සඤ්ගඤො, භගවො, ගසොව 

සඤ්ඤභකවො. එෙස්මින්ති රූපක්ඛන්ගධ එව. පවත්තත්තාති 

පවත්තකපවත්තනට්ඨානානං අගභගෙපි උපචාරවගසන භින්නං විය කත්වා 

ෙස්ගසති. 

ෙම්මසඞ්ඛාතතන්ති ‘‘කම්ම’’න්ති වත්තබ්බ්තං, කම්මගකොට්ඨාසතං වා. 

‘‘ගචතනාහං, භික්ඛගව, කම්මං වොමී’’තිආදිනා (අ. නි. 6.63) සුත්ගතපි 

ගචතනාය කම්මභාගවො ආගගතොව. නිප්පරියාගයන පන ගචතනාව 

කම්මභගවොති වුත්තමත්ථං අභිධම්මපාළියාව සාගධන්ගතො 

‘‘වුත්තඤ්හී’’තිආදිමාහ. ඉමාය හි ගවෙනාසඤ්ඤාවිඤ්ඤාණක්ඛන්ගධහි, 

මනායතනමගනොවිඤ්ඤාණධාතූහි, 

සඞ්ඛාරක්ඛන්ධධම්මායතනධම්මධාතුඑකගෙගසන ච කම්මභවස්ස 

සම්පයුත්තතං වෙන්තියා ධාතුකථාපාළියා තස්ස ගචතනාභාගවො දීපිගතොති. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 6. පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

පටුන 130 

ධම්මකභදකතොති ගචතනාගචතනාසම්පයුත්තභාගවන, 

කුසලාකුසලාබ්යාකතභාගවන ච ධම්මවිභාගගතො. ‘‘පුනවචන’’න්ති ඉමිනාව 

පුනරුත්තිගෙොසාපත්ති පටිඤ්ඤාතාති පරස්ස ආසඞ්කං ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘සාත්ථෙකමවිදං පුනවචනන්ති එතං න යුත්තන්ති කච’’ති ආහ. 

භකවෙකදසභාකවනාති කම්මභවස්ස එකගෙසත්තා සඞ්ඛාරානං. ගතන ගයසං 

ධම්මානං සමුොගයො භගවො වුත්ගතො, තගෙකගෙසා සඞ්ඛාරා, සමුොගයකගෙසා ච 

අත්ථගතො භින්නා එවාති වුත්තගමගවතන්ති ෙස්ගසති. පුන යථාවුත්තගමව 

ගභෙං මනසි කත්වා අත්ථගතො පුනවචනාභාවං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘පකරන 

වා’’තිආදිමාහ. 

අන්කතොගකධති කාමභවාදිඅන්ගතොගගධ සඤ්ඤාභවාදිගක. 

ොමභවාදිකෙති කාමරූපාරූපභගව. 

උපාදානකභදන්ති කාමුපාොනාදිඋපාොනවිගසසං. 

කතනාති සීලබ්බ්තුපාොගනන. වක්ඛමාකනනාති ‘‘ඉෙං සීලබ්බ්තං 

නාමා’’තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 234) අට්ඨෙථායං වක්ඛමාගනන පකාගරන. 

පුරාෙං බ්රහ්මණ්ඩලිඞ්ගඛන්ෙපුරාණාදි. ‘‘ගසතවධයජ්ජං ආරභගත 

භූතිකාගමො’’තිආදිනා (විසුද්ධි. මහාටී. 2.650) පසුමාරණවිධානයුත්ගතො 

යඤ්ඤවිධි පසුබන්ධවිධි. 

අත්තගනො සුද්ධිමග්ගපරාමාසමත්තත්තා සීලබ්බ්තුපාොනස්ස 

අත්තවාදුපාොනනිමිත්තං වුත්තං. 

මග්ගපච්චයා කහොන්ති මිච්ඡානිය්යානසභාවත්තා. අනන්තරස්ස පන 

කාමකම්මභවස්ස 

අනන්තරසමනන්තරඅනන්තරූපනිස්සයනත්ථිවිගතාගසවනපච්චගයහි 

උපාොනස්ස පච්චයභාගවො පාකගටොගයවාති න වුත්ගතො. 

භවපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

 ාති රාමරොදිපදනිද්කදසවණ්ෙනා 

235. උපපත්තිභවුප්පත්තීති උපපත්තිභගව, උපපත්තිභවභාගවන වා 

උපාදින්නක්ඛන්ධානං උප්පත්ති.  ායමානස්ස ඛන්ධස්ස.  ාති 

නිබ්බ්ත්තිවිකාගරො. උපපත්තිභගවොපි ජාතියා පච්චගයො. කස්මා? උපපත්තිභගව 
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අසති ජාතියා අභාවාති ගයොජනා. ‘‘ ායමානරූපපදට්ඨානතා’’තිආදිනාපි තස්ස 

ජාතියා පච්චයභාවංගයව විභාගවති. 

සතිපි සුක්කගසොණිතාදිගක පිතුගතවිගසසාදිකාරගණ බ්ාහිගර පච්චගය 

තස්ස පන අනියතත්තා, හීනපණීතාදිවිගසසස්ස ච අධිප්ගපතත්තා වුත්තං 

‘‘අජ්ඣත්ත…කප.… අභාවා’’ති. 

ජාතිජරාමරණාදිපෙනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

භවචක්ෙෙථාවණ්ෙනා 

242. සම්බ්න්ධං ඉතං ගතන්ති සමිතං. ගතනාහ ‘‘සඞ්ගත’’න්ති. 

භවච්ඡන්කදො භවරාගගො. තස්සාරුප්පෙථාසවනන්ති තස්ස බ්ාලභාවස්ස 

අයුත්තකාරිතාය අනුච්ඡවිකකථාසවනං. එගතන පරූපවාෙගහතුකාදිදුක්ඛං 

ෙස්ගසති, ‘‘ෙම්මොරොදස්සන’’න්ති ඉමිනා ෙණ්ඩගහතුකං, ඉතගරන 

දුග්ගතිනිබ්බ්ත්තිගහතුකං. ගකමන්තීති ඤාගපන්ති. ඵගලනාපි හි අබ්යභිචාරිනා 

ගහතු ඤායති, වුට්ඨිනිමිත්ගතන විය මගහොගඝන උපරිගෙගස වුට්ඨිනිපාගතො. 

ගතන වුත්තං ‘‘කබොකධන්තී’’ති. 

විකසසනිවත්තිඅත්කථො මත්තසද්කදො ‘‘අවිතක්කවිචාරමත්තා’’තිආදීසු (ධ. 

ස. තිකමාතිකා 6) විය. අප්පහීනාවිජ්ජා කාරණලාගභ උප්පත්තිඅරහතාය 

සමීගපගයවාති ආහ ‘‘සන්නිහිතභාවෙරකෙනා’’ති. කවකදතීති ගවෙයති. තස්ස 

අත්ථවචනං අනුභවතීති. ගවෙං වා ඤාණං කගරොති උප්පාගෙතීති කවකදති. තස්ස 

අත්ථවචනං  ානාතීති. කවදියතීති පන කම්මකත්තුකම්මානං වගසන 

නිද්ගෙගසොති තස්සපි අත්ථං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘ ානාති, ඤායති චා’’ති ආහ. ච-

සද්දත්කථොති සමුච්චයත්ගථො, බ්රහ්මාදිනා ච කාරගකන, අත්තනා ච ගවෙගකන 

රහිතන්ති අත්ගථො. ච-සද්දත්ථසමාසන්ති ද්වන්ෙසමාසමාහ. 

චතුබ්බිධම්පි වා සුඤ්ඤතන්ති ධුවභාවාදිසුඤ්ඤතං, අත්තාදිසුඤ්ඤතඤ්ච 

සන්ධාය වෙති. 

පුබ්බන්තකතොති අතීතගකොට්ඨාසගතො. ගවෙනාවසානම්පි භවචක්කං 

පරිපුණ්ණගමවාති ෙස්ගසතුං ‘‘කවදනා වා’’තිආදි වුත්තං. අවිජ්ජාගහගණන වා 

තණ්හුපාොනානි, සඞ්ඛාරග්ගහගණන භගවො, විඤ්ඤාණාදිග්ගහගණන 

ජාතිජරාමරණානි ගසොකාෙගයො ච ගහිතාති එවම්පි කවදනාවසානං 
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භවචක්ෙන්ති යුත්තකමකවතං. තණ්හාමූලකෙ චාති තණ්හුපාොනග්ගහගණන 

අවිජ්ජා ගහිතාතිආදිනා ගයොගජතබ්බ්ං. ගතනාහ ‘‘ද්වින්නං…කප.… කහොතී’’ති. 

තත්ථ ද්වින්නන්ති පුරිමපච්ඡිමානං උභින්නං ගහතුඵලවජ්ජානං. 

විපරීතාභිනිකවසං ෙකරොන්තීති නිමිත්තං කත්තුඋපචාගරන වෙති. 

අනුපච්ගඡෙගමව පකාගසතීති ගයොජනා. 

ගහතුඵලසන්ධි, ඵලගහතුසන්ධි, පුනපි ගහතුඵලසන්ධීති එවං 

ගහතුආදිපුබ්බ්කා කහතුඵලකහතුපුබ්බො. කහතුඵලකහතුඵලවකසනාති 

අවිජ්ජාදිගහතු, විඤ්ඤාණාදිඵල, තණ්හාදිගහතු, ජාතිඵලවගසන. 

උපසග්ගවිගසගසන අත්ථවිගසගසො ගහොතීති ‘‘ආකිරීයන්තී’’ති පෙස්ස 

පොසීයන්තීති අත්ගථො වුත්ගතො. කිකලසෙම්මවිපාොති අවිජ්ජාදිගක 

ගවෙනාපරිගයොසාගන වෙති. විපාෙකිකලසෙම්කමහීති විඤ්ඤාණාදීහි 

භවපරිගයොසාගනහි. පුන කම්මස්ස විපාකසම්බ්න්ගධො වුත්තනයත්තා න 

ගහිගතො. ‘‘වට්ටානී’’ති ච ඉෙං ‘‘තීණි වට්ටානී’’ති විග්ගහවගසන ලබ්භමානං 

ගගහත්වා වුත්තං. 

‘‘පුරිමකම්මභවස්මිං ගමොගහො’’තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 242) අට්ඨකථාය 

ආගතත්තා ආසන්නපච්චක්ඛතං සන්ධාය වුත්තං ‘‘ඉමිස්සා’’ති. විභඞ්ගපාළියා 

වකසන දස්සිතං, තස්මා න අට්ඨකථාය පුබ්බ්ාපරවිගරොගධො යථාපාඨං අත්ථස්ස 

පකාසිතත්තාති අධිප්පාගයො. තත්ථ ගචතනාසම්පයුත්තානඤ්ච ගචතනාය ච 

සඞ්ඛාරභාගවන කම්මභවභාගවන ච වත්තබ්බ්ගමවාති 

පාළිද්වයාධිප්පායවිවරණවගසන ෙස්ගසතුං ‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත්තං. භවස්සාති 

උපපත්තිභවස්ස. ‘‘භගවො’’ති වුත්තා ගචතනාසම්පයුත්තාති සම්බ්න්ගධො. 

ගහෙන්ති නිකාමනවගසන ආරම්මණස්ස ගහණං. ගතනාහ ‘‘ොමුපාදානං 

කිච්කචනාහා’’ති. ඉතරානි කිච්ගචනාහාති ගයොජනා. තීසු අත්ථවිෙප්කපසූති 

‘‘තං කම්මං කගරොගතො පුරිමා ගචතනාගයො’’තිආදිනා වුත්ගතසු තීසු 

ආයූහනගචතනානං අත්ථවිකප්ගපසු. නනු ච තතිගය අත්ථවිකප්ගප 

ආයූහනස්ස අවසාගන ගචතනා න වුත්තාති? යදිපි සරූපගතො න වුත්තා, 

‘‘තංසම්පයුත්තා’’ති පන සද්ෙගතො පධානභාගවන වුත්තස්ස ආයූහනස්ස 

අප්පධානභාගවන වුත්තා අවසාගන පච්ඡගතො වුත්තා විය ගහොතීති ඉමං 

පරියායං සන්ධාය ‘‘තීසුපි…කප.… අවසාකන’’ති වුත්තං. 

නිප්පරියාගයන පන ගයසු ආයූහනස්ස අවසාගන ගචතනා වුත්තා, ගත 

ෙස්ගසතුං ‘‘ද්වීසු…කප.… ආහා’’ති වුත්තං. තතිකය අත්ථවිකප්ගප වුත්කත 
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ආයූහනසඞ්ඛාගර තංසම්පයුත්තාති ආහාති ගයොජනා. ෙම්මස්ස පච්චයභූතන්ති 

සඞ්ඛාරපච්චයං. ගතන ‘‘කම්මකරණකාගල’’ති එත්ථ කම්ම-සද්ගෙන 

සබ්බ්ස්සපි සඞ්ඛාරස්ස ගහිතතං ෙස්ගසති. ගතනාහ ‘‘න 

ෙම්මසම්පයුත්තකමවා’’ති. 

ෙම්මාකනවාති කම්මානිගයව. විපාකධම්මතාය ෙම්මසරික්ඛො. 

සහජාතගකොටියා, උපනිස්සයගකොටියා ච තස්ස කම්මස්ස උපකාරකාති 

තදුපොරො. සංඛිප්පන්තීති සංඛිපීයන්ති සංයූහීයන්ති. ‘‘සංඛිප්පන්ති එත්ථා’’ති 

අධිකරණසාධනවගසන සඞ්ගඛපසද්ෙස්ස අත්ථං වත්වා පුන 

කම්මසාධනවගසන වත්තුං ‘‘සංඛිපීයතී’’තිආදි වුත්තං. 

තත්ථාපීති ‘‘කම්ම’’න්ති වුත්තකම්මසම්භාගරපි. ගමනධම්මන්ති 

භඞ්ගුපගමනධම්මං. ගතන ඉත්තරන්ති භඞ්ගපරන්ති වුත්තං ගහොති. කතනාති 

විනස්සනධම්මතාදීපගකන ඉත්තරසද්ගෙන. නිස්සාරතං අත්තසාරාභාවං දීගපති. 

එවං ‘‘ඉත්තර’’න්තිආදිනා අනිච්චං චලං ඉත්තරං අද්ධුවන්ති චතුන්නං පොනං 

අත්ථවිගසසවාචිතං ෙස්ගසති. ඨානකසොති එත්ථ වුත්තට්ඨානං නාම පච්චගයො. 

අඤ්ඤම්පීති අඤ්ඤත්ථ වුත්තං. තස්ස තස්ස ඵලස්ස. ධම්මමත්තසම්භගව සති 

වට්ටුපච්ගඡගෙ සතීති ගයොජනා. එවන්ති වුත්තප්පකාගරන සමුච්චයත්ගථ ච-

සද්ගෙ සති. 

සච්චානිගයව පභගවොති සමානාධිකරණපක්ඛං සන්ධායාහ 

‘‘සච්චප්පභවකතොති සච්චකතො’’ති. ‘‘යස්ස පහානත්ථං භගවති බ්රහ්මචරියං 

වුස්සතී’’ති එවංභූතං අරියසච්චං විකසසං අෙත්වා. 

කතහි ගසොකාදීහි. ‘‘ගසොකගෙොමනස්සුපායාසා අවිජ්ජාය 

අවිගයොගිගනො’’තිආදිනා පුබ්ගබ් වුත්තනගයන සිද්ධාය අවිජ් ාය. 

අත්තකනොකයවාති පච්චයුප්පන්නං අනගපක්ඛිත්වා අත්තගනොගයව 

පවත්තසඞ්ඛාතකිච්චගතො. 

කසොොදකයොපි හීති එත්ථ හි-සද්ගෙො ගහතුඅත්ගථො. යස්මා ‘‘ගසොකාෙගයො 

පච්චයායත්තා අවසවත්තිගනො’’ති ඉෙං ‘‘ජාතිපච්චයා…ගප.… සම්භවන්තී’’ති 

එගතන වචගනන සිද්ධං, තස්මා තං ‘‘අත්තා 

ගසොචතී’’තිආදිෙස්සනනිවාරණන්ති අත්ගථො. 
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සති ච පරිග්ගගහ රජ්ජං විය ගතිගයො අගනකානත්ථානුබ්න්ධනා, තාහි ච 

විඤ්ඤාණස්ස උපද්දුතතාති ෙස්ගසතුං ‘‘සඞ්ඛාරපරිග්ගහිතං…කප.… රජ්ක ’’ති 

වුත්තන්ති එවං වා එත්ථ අත්ගථො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. යථාඋපට්ඨිතානි කම්මාදීනි 

චුතිආසන්නජවගනහි පරිකප්ගපත්වා විය ගහිතානි පටිසන්ධිවිඤ්ඤාගණනපි 

පරිකප්පිතානි විය ගහොන්ති, තං පනස්ස පරිකප්පනං අත්ථගතො 

ආරම්මණකරණගමවාති වුත්තං ‘‘පරි…කප.… කතො’’ති. සඞ්කප්පනං වා 

පරිකප්පනන්ති වුත්තං ‘‘විතක්කෙන විතක්ෙනකතො’’ති. සසම්භාරචක්ඛුආෙගයො 

සළායතනස්ස පතිට්ඨාවිකසකසො. 

යොකාරාය ජාතියා යොකාරං ජරාමරණං සම්භවති, සම්භවන්තඤ්ච 

යථානුපුබ්බ්ං පවත්තං, ගසො අත්ගථො  ාතිපච්චයසම්භූතසමුදාගතට්කඨො, 

සහිතස්ස සමුදිතස්ස පුග්ගලස්ස ජීරණභිජ්ජනාවත්ථා ධම්මා 

ජරාමරණාපගෙගසන වුත්තා, සා ච ගනසං අවත්ථා ජාතිපුබ්බිකා, ගත ච සමුදිතා 

එව පවත්තන්තීති එවං ජාතිගතො ජරාමරණස්ස සම්භූතසමුොගතට්ගඨො 

ගවදිතබ්ගබ්ො. ජාතිගතො ජරාමරණං න න ගහොති ගහොතිගයව එකන්ගතන 

ජාතස්ස ජරාමරණසම්භවගතො, න ච ජාතිං විනා ගහොති අජාතස්ස තෙභාවගතොති 

ජරාමරණස්ස ජාතිපච්චයතං අන්වයබ්යතිගරගකහි විභාගවති ‘‘න 

 ාතිකතො’’තිආදිනා. ඉත්ථන්ති ජාතිපච්චයා ජරාමරණස්ස නිබ්බ්ත්තාකාරං 

වෙති. 

නිකරොධා නිකරොධසඞ්ඛාතන්ති පච්චයනිගරොධා 

පච්චයුප්පන්නනිගරොධසඞ්ඛාතං. අනුගලොමගෙසනාය ච ගවමජ්ඣගතො 

පට්ඨායාති ගයොජනා. 

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරෙකදකසො සරාකගො රාගගන සහගජකට්ගඨොති කත්වා. 

සබ්කබොපි අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරො සරාකගො පහාගනකට්ඨභාවගතො. යස්මා පන 

අකුසලධම්ගමො අකුසලධම්මස්ස සභාගගො, අනකුසලධම්ගමො විසභාගගො, 

යථාරහං පච්චගයො ච ගහොති, තස්මා ‘‘අපටිපක්ඛභාවගතො, 

රාගප්පවඩ්ඪගකො’’ති ච වුත්තං. ‘‘තගෙව විඤ්ඤාණං සන්ධාවති සංසරතී’’ති 

මිච්ඡාභිනිගවසසබ්භාවගතො සංසරණකිරියායපි සබ්යාපාරතා විඤ්ඤාණස්ස 

වුත්තා. සබ්යාපාරතාභිනිගවසබ්ලවතාය, සඞ්කන්තිඅභිනිගවසබ්ලවතායාති 

පච්ගචකං ගයොගජතබ්බ්ං. ‘‘අසහවත්තනකතො, සහවත්තනකතො’’ති එගතන 

අසහවුත්ති විනිබ්ගභොගගො, සහවුත්ති අවිනිබ්ගභොගගොති ෙස්ගසති. 
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සභාවාධිගමනිමිත්තතා ඔභාසනං. චක්ඛාදිසන්නිස්සගයන හි 

පඤ්චවිඤ්ඤාණානි රූපාදිසභාවං උපලභන්ති. ඉතකර 

ඵුසනසඞ්ගතිසන්නිපාතට්ඨා. ඡන්නන්ති ඡන්නම්පි සම්ඵස්සානං. 

ආදානන්ති උපසද්ගෙන විනාපි ෙළ්හගාගහො අධිප්ගපගතොති ආහ 

‘‘ආදානට්කඨො චතුන්නම්පි උපාදානානං සමාකනො’’ති. ගහෙන්ති 

නිකාමනවගසන විසයස්ස පටිච්ඡන්නන්ති වුත්තං ‘‘ගහෙට්කඨො 

ොමුපාදානස්සා’’ති. ඉතකරසන්ති දිට්ඨුපාොනාදීනං. තස්මාති විභත්තියා 

අලුත්තභාවගතො. කතනාති ඛිපනසද්ගෙන. හානි වා ඛීණභාගවො ඛගයොති 

‘‘ඛයට්කඨො වා’’තිආදි වුත්තං. ද්වින්නන්ති ජරාමරණානං. 

මරණූපනයනරසත්තා වා ජරායපි මරණට්ගඨො එව ෙස්සිගතො. 

නීයන්ති ගගමන්තීති නයා, එකත්තාෙගයො. ගකහි නීයන්ති? 

අවිජ්ජාදිඅත්ගථහීති ඉමමත්ථමාහ ‘‘අවිජ් ාදී’’තිආදිනා. කසන භාකවනාති 

සගකන අවිජ්ජාදිභාගවන, තං අමුඤ්චිත්වා එව. න හි අවිජ්ජාදිවිනිමුත්තං 

එකත්තං නාම කිඤ්චි පරමත්ථගතො අත්ථි. කසන භාකවනාති වා සගකන 

එකත්තාදිභාගවන. අවිජ්ජාදීසු විඤ්ඤායමාගනො ගහතුඵලධම්මානං 

එකසන්තතිපතිතාදිසඞ්ඛාගතො එකත්තාදිභාගවො ගතගනව සභාගවන ඤායති, න 

අවිජ්ජාදිභාගවනාති. ගත හි ගනතබ්බ්ාති කතසං නයා. අත්ථා එව වා 

අවිජ්ජාෙගයො. අගනගකපි සමානා ධම්මා ගයන සන්තානානුපච්ගඡගෙන 

‘‘එක’’න්ති ඤායන්ති ගවොහරීයන්ති, ගසො තත්ථ කරණභාගවන වත්තබ්බ්තං 

අරහති, තථා ඉතගරපීති ආහ ‘‘එෙත්තාදීහි ච අත්ථා ‘එෙ’න්තිආදිනා 

නීයන්තී’’ති. තත්ථ නීයන්තීති ඤායන්ති, පඤ්ඤාපීයන්ති ච. පුරිමපච්ඡිමානං 

ධම්මානං නිගරොධුප්පාෙනිරන්තරතාය නාමකායස්ස, සම්බ්න්ධවුත්තිතාය 

රූපකායස්ස, උභයස්ස ච අඤ්ඤමඤ්ඤසන්නිස්සිතතාය 

දුවිඤ්ගඤය්යනානගතො එකීභූතස්ස විය ඝනභාවප්පබ්න්ගධො ගහතුඵලභාගවන 

සම්බ්න්ගධො සම්මා තාගනොති සන්තාගනො, තස්ස අනුපච්ගඡගෙො තථාපවත්ති 

එකත්තන්ති ආහ ‘‘සන්තානානුපච්කඡකදො එෙත්ත’’න්ති. 

සම්බන්ධරහිතස්සාති ගහතුඵලභාගවන 

අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බ්න්ධභාවරහිතස්ස. සත්තන්තකරොති අඤ්ගඤො සත්ගතො. 

උච්කඡදදිට්ඨිමුපාදියතීති යථානුරූපකාරණගතො ඵලප්පවත්තිං 

අසමනුපස්සන්ගතො නානාසන්තාගන විය අසම්බ්න්ධනානත්තෙස්සනගතො 

ගහතුභාවරහිතානං නිප්පගයොජනානං පුරිමුප්පන්නානං ධම්මානං නිගරොගධ 
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ගහතුනියමාභාවගතො එකන්ගතන උප්පත්ති න යුත්තා, තථා සන්තාගනන 

උප්පත්ති, සදිසභාගවන උප්පත්ති, 

සමානජාතිගෙසපරිණාමවයරූපබ්ලසණ්ඨානානං උප්පත්ති න යුත්තාතිආදීනි 

විකප්ගපන්ගතො උච්ගඡෙදිට්ඨිං ගණ්හාති. 

ෙස්මා උප්පත්ති න සියාති වාලිකාහි විය තිගලහිපි ගතලස්ස, උච්ඡුගතො විය 

ගාවිගතොපි ඛීරස්ස අඤ්ඤාභාවගතො ගකන කාරගණන ගතහි ගතසං උප්පත්ති 

න සියා, ඉතගරහි එව ච ගනසං උප්පත්ති ගහොතීති. තස්මාති අඤ්ඤස්ස 

අඤ්ඤගතො උප්පත්තියං සබ්බ්ස්ස සබ්බ්ගසො උප්පත්තියා භවිතබ්බ්ං, න ගචතං 

අත්ථි, තස්මා. යස්මා නියතිවාදී අනුරූපා ගහතුගතො ඵලුප්පත්තිං න ඉච්ඡති, 

සභාවසිද්ධගමව ච ධම්මප්පවත්තිං ඉච්ඡති, තස්මා ‘‘අවිජ් මාකනපි 

කහතුම්හී’’ති වුත්තං. සභාවසිද්ධා එව හි අච්ගඡජ්ජසුත්තාවුතාගභජ්ජමණි විය 

කමලඞ්ඝනරහිතා තථා තථා සරීරින්ද්රියසුඛාදිභාවපරිණාමාය නියතියාව කායා 

සමාගච්ඡන්ති, යගතො ගතිජාතිබ්න්ධා, අපවග්ගගො ච ගහොතීති නියතිවාගෙො. 

ගතනාහ ‘‘නියතතාය…කප.… පවත්තන්තී’’ති. නියතිඅත්ගථො වුත්ගතොගයව. 

එතස්ස අත්ථස්ස සාධෙං සුත්තං. ආකුලගමව, ආකුලභාගවො වා ආකුලෙං. 

 ටිතාති ගහට්ඨුපරියවගසන පවත්තමාගනහි කිගලසකම්මවිපාගකහි ජාතජටා. 

නීඩන්ති කුලාවකං. සංසාරන්ති ඉධ සම්පත්තිභවප්පබ්න්ධමාහ අපායාදිපගෙහි 

දුග්ගතිප්පබ්න්ධස්ස වුත්තත්තා. 

භවචක්කකථාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

243. තං පටිච්චසමුප්පාෙං. එකෙෙචිත්තාවරුද්ධන්ති අභිධම්මභාජනීගය 

විය එගකකස්මිං චිත්ගත අවරුද්ධං අන්ගතොගධං අකත්වා. අසහ ාතානඤ්ච 

‘‘අසහජාතානං, සහජාතානඤ්චා’’ති එවං පඨමපගෙ එකගසසනිද්ගෙගසො 

ෙට්ඨබ්ගබ්ො. ‘‘සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණ’’න්ති අසහජාතාගයව 

පච් චයපච්චයුප්පන්නා ෙස්සිතා විපාකවිඤ්ඤාණස්ගසව අධිප්ගපතත්තා. 

‘‘අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති (විභ. 225) ච 

එවමාදීසු අසහජාතා, සහජාතා ච. ‘‘එකෙකෙන නකයනා’’ති පුරාතගනො පාගඨො, 

එතරහි පන ‘‘එගකගකන චතුක්ගකන’’ ඉච්ගචව බ්හූසු ගපොත්ථගකසු පාගඨො. 
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නයචතුක්ෙවාරාති නගයසු චතුක්කානං වාරා, අවිජ්ජාමූලකාදීසු නවසු නගයසු 

පච්ගචකං පච්චයචතුක්කාදීනං චතුන්නං චතුක්කානං ‘‘නාමපච්චයා 

ඡට්ඨායතන’’න්තිආදිවිගසසභින්නා චත්තාගරො වාරාති අත්ගථො. වවත්ථිතාති 

යථාවුත්තවිගසගසන අසංකිණ්ණා. චතුක්ොනන්ති වාරචතුක්කානං 

වාරගසොළසකස්ස නයභාවගතොති අධිප්පාගයො. 

1. පච්චයචතුක්ෙවණ්ෙනා 

පච්චයසහිතපච්චයුප්පන්නානි අඞ්ගභාගවන වුත්තානි, න ගකවලං පච්චයා. 

තස්මා ‘‘ඡට්ඨායතනපච්චයා ඵස්ගසො’’ති එත්ථ න ඡට්ඨායතනස්ස අඞ්ගතා. 

ගතන වුත්තං ‘‘න, තස්ස අනඞ්ගත්තා’’ති. එවඤ්ච ෙත්වාති පච්චයසහිතස්ස 

පච්චයුප්පන්නස්ස අඞ්ගභාවගතො. තීසු පොකරසූති ‘‘පඨගමො 

සබ්බ්සඞ්ගාහිකට්ගඨනා’’තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 243) අට්ඨකථායං වුත්ගතසු 

තීසුපි පකාගරසු. පච්චයවිකසසාදීති එත්ථ නාමං, ඡට්ඨායතනඤ්ච 

පච්චයවිගසගසො. ආදි-සද්ගෙන ගයොනිවිගසගසො, ආයතනානං 

අපාරිපූරිපාරිපූරිභවවිගසගසො ච ගහිගතො. ගත හි දුතියවාරාදීනං නානත්තකරා. 

අත්ථවිකසකසනාති යදිපි අඤ්ඤත්ථ ‘‘සළායතනපච්චයා ඵස්ගසො’’ති 

සළායතනපච්චගයො වුත්ගතො, තථාපි සහජාතාදිනාමසන්නිස්සගයන 

පවත්තනගතො නාමමත්තපච්චයාපි ගසො ගහොතීති පටිච්චසමුප්පාෙස්ස 

නානානයවිචිත්තතානුමිතස්ස ගම්භීරභාවස්ස විභාවනසඞ්ඛාගතන, 

අනවගසසනාමපච්චයෙස්සනසඞ්ඛාගතන ච අත්ථවිගසගසන. තථා හි ‘‘ගයහි, 

ආනන්ෙ, ආකාගරහි ගයහි ලිඞ්ගගහි ගයහි නිමිත්ගතහි ගයහි උද්ගෙගසහි 

නාමකායස්ස පඤ්ඤත්ති ගහොති, ගතසු ආකාගරසු…ගප.… උද්ගෙගසසු අසති 

අපි නු ගඛො රූපකාගය අධිවචනසම්ඵස්ගසො පඤ්ඤාගයථා’’ති (දී. නි. 2.114) 

ඵස්සස්ස නාමපච්චයතාවිභාවනවගසන මහානිොනගෙසනා පවත්තා. තථා 

‘‘නාමරූපපච්චයා ඵස්ගසොති ඉච්චස්ස වචනීය’’න්ති (දී. නි. 2.97) 

‘‘නාමරූපපච්චයා’’ති වෙන්ගතන ‘‘නාමපච්චයා’’තිපි වුත්තගමව ගහොතීති. 

වාරචතුක්ගක ‘‘සඞ්ඛාගරො’’ති වුත්තං, ගසොකාෙගයො න වුත්තා, පුරිමස්මිං 

වාරද්වගය රූපං න වුත්තං, වාරත්තගය සළායතනං න වුත්තන්ති 

ගයොගජතබ්බ්ං. 

සබ්බ…කප.… රෙකතොති සබ්බ්ස්ස විඤ්ඤාණස්ස 

පවත්තිට්ඨානභූතසබ්බ්භවසාධාරණගතො, විඤ්ඤාණස්ස වා 

පවත්තිට්ඨානභූතසබ්බ්භවසාධාරණගතො. සමානං ඵලං සමාගනො පච්චකයො 
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සහජාතාදිපච්චගයහි උපකත්තබ්බ්ගතො, උපකාරකගතො ච. තස්ස විඤ්ඤාණස්ස. 

විඤ්ඤාොහරෙන්ති විපාකවිඤ්ඤාණනිබ්බ්ත්තනං. අස්ස විඤ්ඤාණස්ස. 

ගතිසූචකෙොති හි-සද්ෙං ගලොගක ගතිඅත්ථං වෙන්තීති කත්වා වුත්තං. 

‘‘විගත’’න්ති එත්ථ වි-සද්ගෙො පටිගසධදීපගකොති ද්ගව පටිගසධා පකතිං 

ඤාගපන්තීති ආහ ‘‘විගතතානිවාරෙවකසන ගති එව කහොතී’’ති. 

තිධා චතුධා පඤ්චධා වාති එත්ථ සඤ්ඤාමනසිකාරාෙගයො 

සහජාතනිස්සයඅත්ථිපච්චයවගසන තිධා, ඵස්සගචතනාෙගයො ගතසඤ්ගචව 

ආහාරාදීනඤ්ච වගසන චතුධා, ගවෙනාවිතක්කාෙගයො ගතසඤ්ගචව 

ඣානින්ද්රියාදීනඤ්ච වගසන පඤ්චධා. යථා සමාධි, එවං වීරියම්පි ෙට්ඨබ්බ්ං. 

තම්පි හි අධිපතින්ද්රියමග්ගපච්චගයහි ඡධා පච්චගයො ගහොති. 

‘‘වචනවකසනා’’ති ඉමිනා ඉමස්මිං චතුක්ගක සහජාතපච්චයං ධුරං කත්වා 

ගෙසනා පවත්තාති ගතසං අධිප්පාගයොති ෙස්ගසති. අත්කථොති පච්චයධම්ගමො. 

ෙත්ථචීති කිස්මිඤ්චි වාගර අත්තගනො පච්චයුප්පන්නස්ස යථාසගකහි පච්චගයො 

න න ගහොති. ‘‘අත්ථකතො’’ති ච පාගඨො. ‘‘භවපච්චයා ජාතී’’තිආදි න වත්තබ්බ්ං 

සියා, වුත්තඤ්ච තං. තස්මා සහජාතපච්චයවගසගනව පඨමචතුක්ගකො 

වුත්ගතොති න ගගහතබ්බ්න්ති ෙස්ගසති. ගතනාහ ‘‘න ච තං න වුත්ත’’න්තිආදි. 

ඉමස්ස ච ‘‘භවපච්චයා ජාතීතිආදි න වත්තබ්බ්ං සියා’’ති ඉමිනා සම්බ්න්ගධො 

ගවදිතබ්ගබ්ො. පච්චයවචනකමවාති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා’’තිආදීසු 

වුත්තපච්චයවචනගමව ච. කතසන්ති ගතසං ආචරියානං. අගයොගජත්වා 

වුත්තන්ති සම්බ්න්ගධො. කථං පන වුත්තන්ති ආහ ‘‘සාමඤ්කඤන…කප.… 

සන්ධාය වුත්ත’’න්ති. එත්ථ ච ‘‘සහ ාතසූචෙ’’න්තිආදිනා යථාධිප්ගපතස්ස 

අත්ථස්ස වචනගතො අසිද්ධිමාහ, ‘‘සහ ාතකතො’’තිආදිනා පන අත්ථාපත්තිගතො. 

අසම්භගව හි අඤ්ඤස්ස අත්ථගතො සිජ්ගඣය්ය වචනගතො වා අත්ථගතො වා 

අධිප්ගපතත්ථසාධනාති. 

අඤ්ඤත්ථාති අඤ්ඤස්මිං සුත්ගත. අතීතද්ධං නිද්ධාගරත්වා 

පච්චුප්පන්නානාගගතහි සද්ධිං අද්ධත්තයදස්සනත්ථං. 

තංකදසනාපරිග්ගහත්ථන්ති මහානිොනගෙසනාපරිග්ගහත්ථං. ගසො ච උභින්නං 

ගෙසනානං අඤ්ඤමඤ්ඤං සංසන්ෙනභාවෙස්සනත්ථං. එවං 

සබ්බ්ඤ්ඤුබුද්ධභාසිතා ගෙසනා අඤ්ඤෙත්ථු සංසන්ෙතීති. 

ඉමස්සාති ඉමස්ස තතියවාරස්ස. 
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අපරාගපක්ඛතාය, අපරිකිලිට්ඨුපපත්තිතාය, අසුචිඅමක්ඛිතතාය 

කාමාවචරගෙවානං, සබ්ගබ්සඤ්ච බ්රහ්මානං තථා උපපජ්ජනගතො ච 

ඔපපාතිකගයොනියා පධානතා ගවදිතබ්බ්ා. සඞ්ගහනිදස්සනවකසනාති 

ඔපපාතිකගයොනියා එව සංගසෙජගයොනියා සඞ්ගහස්ස නිෙස්සනවගසන 

උොහරණවගසන. ආරම්මණපච්චයස්සාපි ඵස්සස්ස සතිපි පවත්තිගහතුභාගව 

ගසො පන සහජාතාදිපච්චයභූතස්ස අජ්ඣත්තිකස්ස ඡට්ඨායතනස්ස විය න 

සාතිසගයොති වුත්තං ‘‘ආරම්මෙපච්චකයො කචත්ථ පවත්තකෙො න කහොතී’’ති. 

කෙසඤ්චීති පරිපුණ්ණායතනානං ගබ්භගසය්යකානං. ‘‘පච්ඡිම…කප.… 

සදා සම්භවතී’’ති ඉෙං ගබ්භගසය්යකානං විය ඉතරගයොනිකානං කගමන 

ආයතනුප්පත්ති නත්ථීති වුත්තං. තථා චාහ අට්ඨකථායං 

‘‘සහුප්පත්තිදීපනගතො’’ති. 

පච්චයචතුක්කවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. කහතුචතුක්ෙවණ්ෙනා 

244. අභාවකතොති භාවාභාවගතො. යඤ්හි ජාතික්ඛණමත්ගතගයව භවති, න 

තගතො පරං, තං ජාතියා අවිගතපච්චගයො සියා අවිගතපච්චයනියමසබ්භාවගතො. 

භගවො පන යස්මා ජාතික්ඛණගතො පරම්පි භවති, තස්මා න ගසො තස්සා 

අවිගතපච්චගයො ගහොති. ගතන වුත්තං ‘‘තකතො උද්ධං භාවකතොති අත්කථො’’ති. 

භකවති භවපගෙ, භගව වා නිප්ඵාගෙතබ්ගබ්. එස නගයො  ාතිආදීසූති එත්ථාපි. 

‘‘යථා පනා’’තිආදිනා ‘‘අවිගතපච්චයස්ස අභාවගතො, නියමාභාවගතො චා’’ති 

වුත්තානං ගහතූනං වුත්තනගයන අබ්යාපිභාවවිභාවගනන අකාරණතං ෙස්ගසති 

අයාවභාවිගනො පච්චයුප්පන්නස්ස, පච්චයධම්මස්ස ච 

අවිගතපච්චයභාවෙස්සනගතො. සඞ්ඛාරක්ඛන්කධතිආදි මග්ගගසොධනවගසන 

වුත්තං. තස්ස පරිහාරං සයගමව වෙති. ගසො ඛගණො එතස්ස අත්ථීති 

තඞ්ඛණිගකො, න තඞ්ඛණිගකො අතඞ්ඛණිකෙො, තස්ස සබ්භාවා, 

අයාවභාවිකසබ්භාවාති අත්ගථො. යථා පන ගහතූ ගහොන්ති, තං ෙස්ගසතුං 

‘‘සඞ්ඛතලක්ඛොනං පනා’’තිආදිමාහ. 

එවන්ති එවං යථාවුත්තනගය සති, එවං සන්ගතති අත්ගථො. ‘‘න හි…කප.… 

අත්ථී’’ති ඉමිනා ජාතිආදීනං අවිගතපච්චයවගසන පච්චයුප්පන්නභාගවො විය 

පච්චයභාගවොපි නත්ථීති ෙස්ගසති. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘අසභාවධම්මත්තා’’ති. 
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කථං පන අසභාවධම්මානං ජාතිආදීනං පච්චයුප්පන්නතා, පච්චයතා චාති 

ආහ ‘‘ ායමානානං පනා’’තිආදි. තස්සාති ජාතිජරාමරණස්ස. 

වත්තබ්බපකදකසොති ‘‘ඨගපත්වා’’ති වත්තබ්බ්පගෙගසො. ගකො පන ගසොති? 

යථාවුත්තං නාමං, නාමරූපඤ්ච සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධන රූපක්ඛන්ගධන ච 

ජරාමරණානං සඞ්ගහිතත්තා. ‘‘කයො භකවො  ාතියා පච්චකයො’’ති එගතන 

භවසඞ්ගහිතානිපි ජාතිආදීනි ජාතියා අප්පච්චයත්තා එව ‘‘ඨගපත්වා’’ති න 

වුත්තානීති ෙස්ගසති, පච්චයභාවාසඞ්කා එව ගනසං තස්සා නත්ථීති 

අධිප්පාගයො. ගතගනව ඨකපතබ්බගකහතබ්බවිකසකස සතීති සාසඞ්කං වෙති. 

ගහතුචතුක්කවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

4. අඤ්ඤමඤ්ඤචතුක්ෙවණ්ෙනා 

246. පච්චයුප්පන්නස්සාති පච්චයුප්පන්නභාවිගනො. විසුං ඨිතස්සාති භගවන 

අසඞ්ගහිතස්ස. සප්පකදසකමව ගහිතං ඉධ ගවෙනාදික්ඛන්ධත්තයස්ගසව 

අධිප්ගපතත්තා නිරුළ්හත්තා ච. පච්චයුප්පන්නං ඨගපත්වා පච්චයභූතංගයව 

නාමං ගහිතං, අවිගතපච්චයනියමාභාගවො විය භගව උපාොනස්ස 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයනියමාභාගවොති ගයොජනා. වුත්තනකයනාති 

‘‘සඞ්ඛතලක්ඛණානං පනා’’තිආදිනා වුත්තනගයන. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චගයො විය අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයොති අයමත්ගථො 

ඉධාධිප්ගපගතොති ෙස්ගසන් ගතො ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤ…කප.… අධිප්කපකතො සියා’’ති 

ආහ. තථා ච වෙන්ති ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤඤ්ගචත්ථ න පට්ඨාගන 

ආගතඅඤ්ඤමඤ්ඤවගසන ගගහතබ්බ්’’න්ති. චක්ඛායතනුපචයාදීනන්ති 

උපරූපරි චිතානි විය උප්පන්නචක්ඛායතනාදීනි, චක්ඛායතනාදීනං වා 

උපත්ථම්භකානි චක්ඛායතනුපචයාදීනි. 

අඤ්ඤමඤ් ඤචතුක්කවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සඞ්ඛාරාදිමූලෙනයමාතිොවණ්ෙනා 

247. යදිපි සාමඤ්ඤගතො ගතවිගසගසො, තථාපි සාමඤ්ඤග්ගහගණන 

නයගගතො විගසගසො සරූපගතො ෙස්සිගතො ගහොතීති ‘‘නාමපච්චයා අවිජ් ා’’ති 

වත්වාපි නාමවිගසසානං තස්සා පච්චයභාගවො ෙස්ගසතබ්ගබ්ොති ආහ 

‘‘නාමවිකසසානං…කප.… වුත්තා’’ති. ‘‘යගෙව පන නාම’’න්තිආදි කස්මා 

වුත්තං, නනු නාමග්ගහගණන අග්ගහිගතොපි ජාතිආදි භවග්ගහගණන ගහිගතොති 
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ෙස්සිගතොවායමත්ගථොති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘භවග්ගහකෙන චා’’තිආදි. 

ඉධාපීති ‘‘භවපච්චයා අවිජ්ජා’’ති ඉධාපි. න සියාති ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා අවිජ්ජා’’ති 

වුත්තං න සියා. තස්මාති යස්මා සාමඤ්ඤගචොදිතං විගසසගචොදිතගමව න 

ගහොති, තස්මා. කසොති භගවො. කතනාති සභාවාසභාවධම්මසඞ්ගහගණන. 

උපාොනස්සපි භගවකගෙසත්තා වුත්තං ‘‘උපාදානපච්චයා…කප.… 

අග්ගහිකත’’ති. ‘‘භවපච්චයා ජාතී’’ති ඉෙං වචනං සන්ධායාහ 

‘‘භවසද්කදො…කප.… වුච්චමාකනො’’ති. ‘‘නාමපච්චයා අවිජ්ජා’’ති එත්ථ 

පච්චයුප්පන්නං ඨගපත්වා පච්චයස්ස ගහණගතො අවිජ්ජාවිනිමුත්තා එව 

චත්තාගරො ඛන්ධා නාමසද්ගෙන වුච්චන්තීති ආහ ‘‘න නාමසද්කදො 

නිරවකසසකබොධකෙො’’ති. න ගචත්ථ එකංසගතො කාරණං මග්ගිතබ්බ්ං. ගයන 

භව-සද්ගෙො නිරවගසසගබ්ොධගකො, න නාම-සද්ගෙොති ආහ ‘‘එවංසභාවා හි එතා 

නිරුත්තිකයො’’ති. ඉමිනා අධිප්පාකයනාති භවසද්ගෙො නිරවගසසගබ්ොධගකො 

උපාදින්නචතුක්ඛන්ධවිසයත්තාති ඉමිනා අධිප්පාගයන. 

ජායමානාදිධම්මවිකාරභාවගතො ජායමානාදික්ඛන්ධපටිබ්ද්ධා ජාතිආෙගයො 

වුච්ගචය්යුං, න පන ජාතිආදිපටිබ්ද්ධා ජායමානාදික්ඛන්ධාති න 

එකචිත්තක්ඛගණ ජාතිආදීනං අවිජ්ජාය පච්චයභාගවො සම්භවතීති 

ඉමමත්ථමාහ ‘‘ ායමානානං පනා’’තිආදිනා. නානාචිත්තක්ඛගණ පන 

ජාතිආෙගයො අවිජ්ජාය උපනිස්සයපච්චගයො ගහොන්තීති ‘‘එෙචිත්තක්ඛකෙ’’ති 

විගසසිතං. කතකනවාති අසම්භගවගනව. 

මාතිකාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

අකුසලනිද්කදසවණ්ෙනා 

248-9. තන්ති දිට්ඨුපාොනං. ඉතරස්සාති කාමුපාොනස්ස. 

තණ්හාගහකෙනාති ‘‘තණ්හාපච්චයා’’ති එත්ථ තණ්හාගහගණන ගහිතත්තා. 

යදි එවං නාමග්ගහගණන ගහිතා තණ්හා කස්මා පුන වුත්තාති ආහ ‘‘නාකම විය 

විකසසපච්චයත්තාභාවා’’ති. ‘‘නාමපච්චයා ඡට්ඨායතන’’න්ති එත්ථ හි 

කාමතණ්හාපි නාගම සඞ්ගහිතාති නාමස්ස යථාරහං ඡට්ඨායතනස්ස 

පච්චයභාගවො වුත්ගතොති අත්ථි තත්ථ විගසසපච්චයත්තං, උපාොනස්ස පන 

භවසඞ්ගගහොපි අත්ථීති ‘‘තණ්හාපච්චයා උපාොන’’න්ති එගතන 

‘‘කාමුපාොනපච්චයා භගවො’’ති එතස්ස නත්ගථව විගසගසොති වුත්තං ‘‘නාකම 

විය විකසසපච්චයත්තාභාවා’’ති. තණ්හා එතිස්සා පච්චගයොති තණ්හාපච්චයා, 

දිට්ඨි. භවස්ස පච්චයභූතාති දුවිධස්සපි භවස්ස කාරණභූතා. උභගයනපි 
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උපාොනස්ස භවනිද්ගෙගස ඨගපතබ්බ්තංගයව විභාගවති. පච්චයුප්පන්නං 

පච්චකයො ච එෙකමවාති ‘‘තණ්හාපච්චයා උපාොන’’න්ති එත්ථ 

වුත්තපච්චයුප්පන්නං, ‘‘උපාොනපච්චයා භගවො’’ති එත්ථ වුත්තපච්චගයො ච 

එගකො එවත්ගථො, තස්මා පච්චගයො විසුං පච්චයුප්පන්නගතො භින්නං කත්වා න 

විභත්ගතො. 

252. උපත්ථම්භෙසමුට්ඨාපනපච්ඡා ාතපච්චයවකසනාති උපත්ථම්භකස්ස 

චිත්තසමුට්ඨානරූපස්ස සමුට්ඨාපනවගසන, පච්ඡාජාතපච්චයවගසන ච. 

254. පඤ ්චන්නන්ති චක්ඛායතනාදීනං පඤ්චන්නං. සහ ාතාදිපච්චකයොති 

සහජාතනිස්සයඅත්ථිඅවිගතාදිපච්චගයො. වත්ථුසඞ්ඛාතං රූපං. 

පුකර ාතාදිපච්චකයොති පුගරජාතනිස්සයවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චගයො. 

පච්ඡා ාතාදිපච්චකයොති පච්ඡාජාතවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතපච්චගයො. ඡට්ඨස්ස 

සහ ාතාදීති ආදි-සද්ගෙන අඤ්ඤමඤ්ඤනිස්සයසම්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතාෙගයො 

ගහිතා. 

264. යස්සාති ‘‘යස්ස ච ගහොතී’’ති එත්ථ වුත්තං ‘‘යස්සා’’ති පෙං සන්ධාය 

වුත්තං. ගතනාහ ‘‘කහොතීති කයොක තබ්බ’’න්ති. 

280. තස්සාති ‘‘බ්ලවකිගලසභූතාය විචිකිච්ඡායා’’ති (විභ. අට්ඨ. 280) 

පෙස්ස. කතනාති ‘‘තණ්හාට්ඨාගන’’ති පගෙන. චිත්තුප්පාදෙණ්ඩාදීසූති ආදි-

සද්ගෙන ඉමස්මිං පටිච්චසමුප්පාෙවිභඞ්ගග සුත්තන්තභාජනීයාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

අකුසලනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කුසලාබයාෙතනිද්කදසවණ්ෙනා 

306. සබ්යාපාරානීති සඋස්සාහානි, විපාකධම්මානීති අත්ගථො. පරිහීනං 

අවිජ්ජාට්ඨානං එගතසන්ති පරිහීනාවිජ් ාට්ඨානා. 

සන්ධායාති අධිප්පායං විභාගවන්ගතො විය වෙති, සරූගපගනව පන ‘‘න ච 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනි රූපං සමුට්ඨාගපන්තී’’ති (විභ. අට්ඨ. 306) අට්ඨෙථායං 

වුත්තං. නාමරූපං න න ලබ්භතීති ගයොජනා. 

කුසලාබ්යාකතනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 6. පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

පටුන 143 

අවිජ් ාමූලෙකුසලනිද්කදසවණ්ෙනා 

334. කුසලඵකලති කුසලවිපාකපටිසන්ධිවිඤ්ඤාණස්ස ගහිතත්තා තස්ස 

සාදුරසවිසරුක්ඛබීජසදිසතා වුත්තා. 

යදිපි ‘‘සඞ්ඛාරගහතුක’’න්තිආදිනා ගයොජනා ලබ්භති, අවිගතචතුක්කාදීනි 

පන න ලබ්භන්ති යථාලාභගයොජනාය ෙස්සිතත්තා. 

අවිජ්ජාමූලකකුසලනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කුසලමූලෙවිපාෙනිද්කදසවණ්ෙනා 

343. ෙම්මං විය පච්චකයො කහොති විපාකභාවගතොති අධිප්පාගයො. විපාකස්ස 

කම්මං පච්චගයො ගහොන්තං සාතිසයං ගහොතීති තස්ස නිප්පරියායතා, 

තංසම්පයුත්තානං පරියායතා සියාති අධිප්පාගයන ‘‘පරියාකයන 

උපනිස්සයපච්චකයොති වුත්තානී’’ති ආහ. ‘‘කුසගලො ධම්ගමො අබ්යාකතස්ස 

ධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චගයන පච්චගයො (පට්ඨා. 1.1.423), අකුසගලො ධම්ගමො 

අබ්යාකතස්ස ධම්මස්ස (පට්ඨා. 1.1.423), විපාකධම්මධම්ගමො 

ගනවවිපාකනවිපාකධම්මධම්මස්ස උපනිස්සයපච්චගයන පච්චගයො’’ති (පට්ඨා. 

1.3.103) පන වචනගතො නිප්පරියාගයන සබ්ගබ්පි කුසලාකුසලා ධම්මා 

විපාකස්ස උපනිස්සයපච්චගයො ගහොතීති අයමත්ගථො දිස්සති. ‘‘කුසලමූලං 

අකුසලමූල’’න්ති ඉගමසං අන්වාගෙගසොපි පච්චයසද්ොගපක්ඛාය ‘‘එසා’’ති 

පුල්ලිඞ්ගවගසන වුත්ගතොති ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘එසාති…කප.… 

කයොක තබ්බ’’න්ති. 

‘‘මනසිොකරොපී’’තිආදිනා අප්පහීනාවිජ්ජානම්පි කිරියාය 

කුසලාකුසලමූලානි, අවිජ්ජා ච උපනිස්සයා න ගහොන්තීති ෙස්ගසති. 

කම්මවට්ටවිපාකවට්ටභූතානිගයව සඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණානි පච්ඡිමනගය 

අධිප්ගපතානීති වුත්තං ‘‘කිරියානි පන…කප.… ගච්ඡන්තී’’ති. ගතසං 

පච්චයානං වගසන අගනකප්පකාරගතොති අධිප්පාගයොති ගයොජනා. 

නවාදිකභදානන්ති නවඅට්ඨසත්තඡාති එවංපගභොනං. චතුන්නං 

චතුක්ොනන්ති පුරිමනගය පච්ඡිමනගය ච ආගතානං යථාලාභං චතුන්නං 

චතුන්නං චතුක්කානං. ‘‘කුසලාකුසලානං පන විපාගක චා’’ති ච-සද්ගෙන 

කුසලාකුසගල චාති සමුච්ගචතබ්ගබ්ොති ආහ ‘‘කුසල…කප.… වත්තබ්බ’’න්ති. 

මූලපකදෙපච්චයතාවකසනාති මූලපෙස්ස එකපච්චයභාවවගසන 

උපනිස්සයපච්චයතාවගසන. එෙස්කසව නයස්සාති කුසලාකුසගලසු 
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අවිජ්ජාමූලකස්ස, විපාගකසු කුසලාකුසලමූලකස්සාති එවං එකස්ගසව නයස්ස 

වගසන. ධම්මපච්චයකභකදති ධම්මස්ස පච්චයභූතස්ස, පච්චයුප්පන්නස්ස වා 

පච්චයභාගවන ගභගෙති ඉමමත්ථං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘අවිජ් ාදීන’’න්තිආදිං වත්වා 

පුන තගමව ‘‘තංතංචිත්තුප්පාදා’’තිආදිනා පකාරන්තගරන විභාගවති. 

කුසලමූලකවිපාකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

පටිච්චසමුප්පාෙවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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7. සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයං 

උද්කදසවාරවණ්ෙනා 

355. සමානසද්ෙවචනීයානං අත්ථානං උද්ධරණං අත්ථුද්ධාකරො. ගසො 

යස්මා සද්ෙත්ථවිචාගරො න ගහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘න ඉධ…කප.… 

අත්ථදස්සන’’න්ති. ප-සද්කදො පධානත්ථදීපකෙො ‘‘පණීතා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. 

ස. තිකමාතිකා 14) විය. 

අනවස්සුතතා අනුපකිලිට්ඨතා. ගතනාහ ‘‘තදුභයවීතිවත්තතා’’ති. 

භුසත්ථං පක්ඛන්දනන්ති භුසත්ථවිසිට්ඨං පක්ඛන්ෙනං අනුපවිසනං. 

අස්සාදස්සාති තණ්හාය. ‘‘නිච්චං අත්තා’’ති අභිනිගවසවත්ථුතාය දිට්ඨියා 

විගසසකාරණානං චිත්තධම්මානං තණ්හායපි වත් ථුභාවගතො විගසසග්ගහණං, 

තථා කායගවෙනානං දිට්ඨියාපි වත්ථුභාවසම්භවගතො ‘‘විකසකසනා’’ති වුත්තං. 

සරාගවීතරාගාදිවිභාගද්වයවගසගනව චිත්තානුපස්සනාය වුත්තත්තා තං 

‘‘නාතිපකභදගත’’න්ති වුත්තං. ධම්මාති ඉධ සඤ්ඤාසඞ්ඛාරක්ඛන්ධා 

අධිප්ගපතා, සඞ්ඛාරක්ඛන්ගධො ච ඵස්සාදිවගසන අගනකගභගෙොති 

ධම්මානුපස්සනා ‘‘අතිපකභදගතා’’ති වුත්තා. සරාගාදිවිභාගවගසන 

ගසොළසගභෙත්තා වා චිත්තානුපස්සනා නාතිපගභෙගතා වුත්තා, සුත්ගත 

ආගතනගයන නීවරණාදිවගසන අගනකගභෙත්තා ධම්මානුපස්සනා 

අතිපගභෙගතා වුත්තා. ‘‘විසුද්ධිමග්ගගොති වුත්තානී’’ති ආගනත්වා 

ගයොගජතබ්බ්ං. තා අනුපස්සනා එගතසන්ති තදනුපස්සනා, 

චිත්තධම්මානුපස්සිගනො පුග්ගලා, ගතසං. 

තත්ථ ‘‘අසුභභාවෙස්සගනනා’’ති යථාඨිතවගසනාපි ගයොජනා ලබ්භගතව. 

භකවොඝස්ස කවදනා වත්ථු භවස්සාෙභාවගතො. නිච්චග්ගහෙවකසනාති 

අත්තාභිනිගවසවිසිට්ඨස්ස නිච්චග්ගහණස්ස වගසන. තථා හි වුත්තං 

‘‘සස්සතස්ස අත්තකනො’’ති. ඔගඝසු වුත්තනයා එව ගයොගාසගවසුපි ගයොජනා 

අත්ථගතො අභින්නත්තාති ගත න ගහිතා. නිච්චග්ගහෙවකසනාති 

අත්තාභිනිගවසවිසිට්ඨස්ස නිච්චග්ගහණස්ස වගසන. 

පඨගමොඝතතියචතුත්ථගන්ථගයොජනායං වුත්තනගයගනව කායචිත්තධම්මානං 

ඉතරුපාොනවත්ථුතා ගගහතබ්බ්ාති ගවෙනාය දිට්ඨුපාොනවත්ථුතා ෙස්සිතා. තථා 

කායගවෙනානං ඡන්ෙගෙොසාගතිවත්ථුතා 
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කාගමොඝබ්යාපාෙකායගන්ථවත්ථුතාවචගනන වුත්තාති. ගතනාහ ‘‘අවුත්තානං 

වුත්තනකයන වත්ථුභාකවො කයොක තබ්කබො’’ති. 

ධාරෙතා අසම්මුස්සනතා, අනුස්සරණගමව වා. එෙත්කතති එකසභාගව 

නිස්සරණාදිවගසන. සමාගකමො සච්ඡිකිරියා. සතිපට්ඨානසභාකවො සම්මාසතිතා 

නිය්යානසතිතා සමානභාගතා එකජාතිතා සභාගතා. පුරිමස්මින්ති ‘‘එකත්ගත 

නිබ්බ්ාගන සමාගගමො එකත්තසගමොසරණ’’න්ති එතස්මිං අත්ගථ. විසුන්ති 

නානාඅත්ථද්වයභාගවන. තගෙව ගමනං සගමොසරණන්ති 

සතිසද්ෙත්ථන්තරාභාවා…ගප.… එකභාවස්සාති ගයොගජතබ්බ්ං. 

සතිසද්දත්ථවකසන අවුච්චමාකනති ‘‘එගකො සතිපට්ඨානසභාගවො 

එකත්ත’’න්තිආදිනා අවුච්චමාගන, ‘‘එකත්ගත නිබ්බ්ාගන සමාගගමො 

එකත්තසගමොසරණ’’න්ති එවං වුච්චමාගනති අත්ගථො. ධාරෙතාව සතීති 

‘‘සරණතා’’ති (ධ. ස. 14) වුත්තධාරණතා එව සතීති කත්වා. 

සතිසද්දත්ථන්තරාභාවාති සතිසඞ්ඛාතස්ස 

සරගණකත්තසගමොසරණසද්ෙත්ථගතො අඤ්ඤස්ස අත්ථස්ස අභාවා. පුරිමන්ති 

සරණපෙං. නිබ්බානසකමොසරකෙපීති යථාවුත්ගත දුතිගය අත්ගථ 

සරගණකත්තසගමොසරණපොනි සහිතාගනව සතිපට්ඨාගනකභාවස්ස 

ඤාපකානි, එවං නිබ්බ්ානසගමොසරගණපි ‘‘එකත්ගත නිබ්බ්ාගන සමාගගමො 

එකත්තසගමොසරණ’’න්ති එතස්මිම්පි අත්ගථ සති…ගප.… කාරණානි. 

ආනාපානපබ්බාදීනන්ති ආනාපානපබ්බ්ඉරියාපථචතුසම්පජඤ්ඤ 

ගකොට්ඨාස ධාතුමනසිකාරනවසිවථිකපබ්බ්ානීති එගතසං. ඉගමසු පන යස්මා 

ගකසුචි ගෙවානං කම්මට්ඨානං න ඉජ්ඣති, තස්මා තානි අනාමසිත්වා යදිපි 

ගකොට්ඨාසධාතුමනසිකාරවගසගනගවත්ථ ගෙසනා පවත්තා, ගෙසනන්තගර පන 

ආගතං අනවගසසං කායානුපස්සනාවිභාගං ෙස්ගසතුං ‘‘චුද්ෙසවිගධන 

කායානුපස්සනං භාගවත්වා’’ති (විභ. අට්ඨ. 355) වුත්තං. ගතනාහ 

‘‘මහාසතිපට්ඨානසුත්කත වුත්තාන’’න්ති. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා 

‘‘මහාසතිපට්ඨානසුත්ගත (දී. නි. 2.382) වුත්තාන’’න්ති ඉමගමව උපසංහරති. 

පඤ්චවිකධනාති නීවරණඋපාොනක්ඛන්ධායතනගබ්ොජ්ඣඞ්ගඅරියසච්චානං 

වගසන පඤ්චධා. භාවනානුභාකවො අරියමග්ගග්ගහණසමත්ථතා. 

තංනියමකතොති තස්සා කායානුපස්සනාදිපටිපත්තියා නියමගතො. තස්සා 

භික්ඛුභාගව නියගත සාපි භික්ඛුභාගව නියතාගයව නාම ගහොති. 
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ොයානුපස්සනාඋද්කදසවණ්ෙනා 

එත්ථාති කාගය. අවයවා අස්ස අත්ථීති අවයවී, සමුොගයො, සමූගහොති 

අත්ගථො, ගසො පන අවයවවිනිමුත්තං ද්රබ්යන්තරන්ති ගාගහො ලද්ධි 

අවයවීගාකහො. හත්ථපාොදිඅඞ්ගුලිනඛාදිඅඞ්ගපච්චඞ්ගග සන්නිගවසවිසිට්ගඨ 

උපාොය යායං අඞ්ගපච්චඞ්ගසමඤ් ඤා ගචව කායසමඤ්ඤා ච, තං 

අතික්කමිත්වා ඉත්ථිපුරිසරථඝටාදිද්රබ්යන්තිපරිකප්පනං සමඤ්ඤාතිධාවනං. 

අථ වා යථාවුත්තසමඤ්ඤං අතික්කමිත්වා 

පකතිආදිද්රබ්යාදිජීවාදිකායාදිපෙත්ථන්තරපරිකප්පනං සමඤ්ඤාතිධාවනං. 

නිච්චසාරාදිගාහභූගතො අභිනිගවගසො සාරාදානාභිනිකවකසො. 

න තං දිට්ඨන්ති තං ඉත්ථිපුරිසාදි දිට්ඨං න ගහොති. දිට්ඨං වා ඉත්ථිපුරිසාදි න 

ගහොතීති ගයොජනා. යථාවුත්තන්ති ගකසාදිභූතුපාොයසමූහසඞ්ඛාතං. 

කෙසාදිපථවින්ති ගකසාදිසඤ්ඤිතං සසම්භාරපථවිං. පුබ්බාපරියභාකවනාති 

සන්තානවගසන. අඤ්ඤත්ථාති ‘‘ආගපොකාය’’න්ති එවමාදීසු. 

අජ්ඣත්තබහිද්ධාති සපරසන්තාගන කාගයො වුත්ගතොති. ‘‘ොකයො’’ති 

ගචත්ථ සම්මසනුපගා රූපධම්මා අධිප්ගපතාති ආහ 

‘‘අජ්ඣත්තබහිද්ධාධම්මාන’’න්ති. ඝටිතං එකාබ්ද්ධං ආරම්මණං 

ඝටිතාරම්මෙං, එකාරම්මණභූතන්ති අත්ගථො. ගතනාහ ‘‘එෙකතො 

ආරම්මෙභාකවො නත්ථී’’ති. 

අන්කතොඔලීයනා අන්ගතොසඞ්ගකොගචො අන්තරාගවොසානං. 

ද්වීහීති අභිජ්ඣාවිනයගෙොමනස්සවිනගයහි. 

සති ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච සතිසම්ප ඤ්ඤං, ගතන. එකතන කරණභූගතන. 

විපක්ඛධම්ගමහි අනන්තරිතත්තා අවිච්ඡින්නස්ස. තස්ස 

සබ්බ්ත්ථිකකම්මට්ඨානස්ස. 

කායානුපස්සනාඋද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කවදනානුපස්සනාදිඋද්කදසවණ්ෙනා 

සුඛාදීනන්ති සුඛදුක්ඛාදුක්ඛමසුඛානං. 
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රූපාදිආරම්මණනානත්තගභොනං වගසන ගයොගජතබ්බ්න්ති සම්බ්න්ගධො. 

තථා ච ගසගසසුපි. සවත්ථුොවත්ථුොදීති ආදි-සද්ගෙන හීනාදිගයොනිආදිගභෙං 

සඞ්ගණ්හාති. විසුං විසුං න වත්තබ්බ්න්ති ගචොෙනං ෙස්ගසතීති ගයොජනා. 

එෙත්ථාති කායාදීසු එකස්මිං. පුරිමකචොදනායාති ‘‘පුබ්ගබ් පහීනත්තා පුන 

පහානං න වත්තබ්බ්’’න්ති ගචොෙනාය. පහීනන්ති වික්ඛම්භිතං. 

පටිපක්ඛභාවනායාති මග්ගභාවනාය. උභයත්ථාති උභයගචොෙනාය. උභයන්ති 

පරිහාරද්වයං. යස්මා පුරිමගචොෙනාය නානාපුග්ගලපරිහාගරො, 

නානාචිත්තක්ඛණිකපරිහාගරො ච සම්භවති, දුතියගචොෙනාය පන 

නානාචිත්තක්ඛණිකපරිහාගරොගයව, තස්මා වුත්තං ‘‘සම්භවකතො 

කයොක තබ්බ’’න්ති. මග්ගසතිපට්ඨානභාවනං සන්ධාය වුත්තං. සබ්බත්ථාති 

සබ්ගබ්සු කායාදීසු. 

ගවෙනානුපස්සනාදිඋද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

උද්ගෙසවාරවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ොයානුපස්සනානිද්කදසවණ්ෙනා 

356. අජ්ඣත්තාදීති ආදි-සද්ගෙන ඉධ වුත්තා 

බ්හිද්ධාඅජ්ඣත්තබ්හිද්ධාඅනුපස්සනප්පකාරා විය මහාසතිපට්ඨානසුත්ගත 

වුත්තා සමුෙයධම්මානුපස්සිආදිඅනුපස්සනප්පකාරාපි කායානුපස්සනාභාවගතො 

ගහිතා ඉච්ගචව ගවදිතබ්බ්ං. තත්ථාති අජ්ඣත්තාදිඅනුපස්සනායං. චුද්දස 

පොරා මහාසතිපට්ඨානසුත්ගත ආගතචුද්ෙසප්පකාරාදිගක අගපක්ඛිත්වා ඉධ 

වුත්තා. අජ්ඣත්තාදිප්පකාගරො එගකො පකාගරොති ආහ 

‘‘එෙප්පොරනිද්කදකසනා’’ති. බාහිකරසූති එකච්ගචසු අඤ්ඤතිත්ථිගයසු. 

ගතසම්පි හි ආනාපානාදිවගසන සමථපක්ඛිකා කායානුපස්සනා සම්භවති. 

ගතනාහ ‘‘එෙකදසසම්භවකතො’’ති. 

තචස්ස ච අතචපරිච්ඡින්නතා තගචන අපරිච්ඡින්නතා අත්ථීති ගයොජනා. 

‘‘දීඝබ්ාහු නච්චතූ’’තිආදීසු විය අඤ්ඤපෙත්ගථපි සමාගස 

අවයවපෙත්ථසඞ්ගගහො ලබ්භගතවාති වුත්තං ‘‘ොකයෙකදසභූකතො තකචො 

ගහිකතො එවා’’ති. තචපටිබ්ද්ධානං නඛෙන්තන්හාරුමංසානං, තචපටිබ්ද්ධානං 

තෙනුප්පවිට්ඨමූලානං ගකසගලොමානං, තප්පටිබ්ද්ධපටිබ්ද්ධානං ඉතගරසං 

සමූහභූගතො සබ්ගබ්ො කාගයො ‘‘තචපරියන්ගතො’’ත්ගවව වුත්ගතොති ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘තප්පටිබද්ධා’’තිආදිමාහ. අත්ථි ගකසා, අත්ථි ගලොමාති සම්බ්න්ගධො. තත්ථ 
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අත්ථීති පුථුත්තවාචී එකං නිපාතපෙං, න කිරියාපෙං. කිරියාපෙත්ගත හි සන්තීති 

වත්තබ්බ්ං සියා, වචනවිපල්ලාගසන වා වුත්තන්ති. 

කම්මට්ඨානස්ස වාචුග්ගතකරණාදිනා උග්ගණ්හනං උග්ගකහො. 

ගකොට්ඨාසපාළියා හි වාචුග්ගතකරණං, මනසිකිරියාය ගකසාදීනං වණ්ණාදිගතො 

උපධාරණස්ස ච පගුණභාවාපාෙනං ඉධ උග්ගගහො. ගයන පන නගයන 

ගයොගාවචගරො තත්ථ කුසගලො ගහොති, ගසො විධීති වුත්ගතො. 

පුරිකමහීති පුරිමපුරිගමහි පඤ්චකඡක්ගකහි සම්බ්න්ගධො වුත්ගතො. 

‘‘මංසං…ගප.… වක්ක’’න්ති හි අනුගලොමගතො වක්කපඤ්චකස්ස පුන 

‘‘වක්කං…ගප.… ගකසා’’ති වක්කපඤ්චකස්ස, තචපඤ්චකස්ස ච 

පටිගලොමගතො සජ්ඣායක්කගමො සම්බ්න්ගධො ෙස්සිගතො. ස්වායං සජ්ඣාගයොති 

සම්බ්න්ගධො. විසුං තිපඤ්චාහන්ති අනුගලොමගතො පඤ්චාහං, පටිගලොමගතො 

පඤ්චාහං, අනුගලොමපටිගලොමගතො පඤ්චාහන්ති එවං පඤ්චකඡක්ගකසු 

පච්ගචකං තිපඤ්චාහං. පුරිකමහි එෙකතො තිපඤ්චාහන්ති තචපඤ්චකාදීහි සද්ධිං 

අනුගලොමගතො වක්කපඤ්චකාදීනි එකජ්ඣං කත්වා වුත්තනගයගනව 

තිපඤ්චාහං. ආදිඅන්තදස්සනවකසනාතිආදිභූතස්ස අනුගලොමගතො සජ්ඣායස්ස, 

අනුගලොමපටිගලොමගතො සජ්ඣාගය අන්තභූතස්ස පටිගලොමගතො සජ්ඣායස්ස 

ෙස්සනවගසන. ගතනාහ ‘‘අනුකලොම…කප.… අන්තිකමො’’ති. එතම්පීති යදිෙං 

පුරිගමහි සද්ධිං පච්ඡිමස්ස පඤ්චකාදිගනො එකගතො සජ්ඣායකරණං, 

පඤ්චකාදීනං පච්ගචකං අනුගලොමාදිනා සජ්ඣායප්පකාරගතො අඤ්ගඤො 

සජ්ඣායප්පකාගරො එගසොති අත්ගථො. ද්වින්නං හත්ථානං එකමුඛා 

අඤ්ඤමඤ්ඤසම්බ්න්ධා ඨපිතා අඞ්ගුලිගයො ඉධ හත්ථසඞ්ඛලිකාති 

අධිප්ගපතාති ආහ ‘‘අඞ්ගුලිපන්තී’’ති. අසුභලක්ඛෙං ගකසාදීනං 

පටික්කූලභාගවො. ථද්ධාදිභාගවො ධාතුලක්ඛෙං. 

අත්තගනො ගකොට්ඨාගසො, සමාගනො වා ගකොට්ඨාගසො සගකොට්ඨාගසො, තත්ථ 

භගවො සකෙොට්ඨාසිකෙො, කම්මට්ඨානං. 

ොයානුපස්සනං හිත්වාති අසුභගතො වා ධාතුගතො අනුපස්සනං මනසිකාරං 

අකත්වා. පුබ්ගබ් විය පරියන්තතාලඤ්ච ආදිතාලඤ්ච අගන්ත්වා. 

සමාධානාදිවිගසසගයොගගන අධිකං චිත්තන්ති අධිචිත්තං. ගතන වුත්තං 

‘‘සමථවිපස්සනාචිත්ත’’න්ති. මනසිෙරෙං චිත්තන්ති එකන්තං 
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සමාධිනිමිත්තස්ගසව සමන්නාහාරකං චිත්තං. වික්ගඛපවගසන චිත්තස්ස 

නානාරම්මගණ විසටප්පවත්ති ඉධ පභඤ්ජනං, සමාධාගනන තෙභාවගතො න ච 

පභඤ් නසභාවං. 

සක්ඛිභවනතා පච්චක්ඛකාරිතා. පුබ්බකහතාදිකෙති ආදි-සද්ගෙන 

තෙනුරූපමනසිකාරානුගයොගාදිං සඞ්ගණ්හාති. 

සමප්පවත්තන්ති ලීනුද්ධච්චරහිතං. තථාපවත්තියාති මජ්ඣිමසමථනිමිත්තං 

පටිපත්තියා, තත්ථ ච පක්ඛන්ෙගනන සිද්ධාය යථාවුත්තසමප්පවත්තියා. 

පඤ්ඤාය කතොකසතීති යායං තත්ථ ජාතානං ධම්මානං අනතිවත්තනා, 

ඉන්ද්රියානං එකරසතා, තදුපගවීරියවාහනා, ආගසවනාති ඉමාසං සාධිකා 

භාවනාපඤ්ඤා, තාය අධිචිත්තං ගතොගසති පහට්ඨං කගරොති. 

යථාවුත්තවිගසසසිද්ධියාව හි තංසාධිකාය පඤ්ඤාය තං චිත්තං සම්පහංසිතං 

නාම ගහොති. එවං සම්පහංසන්ගතො ච යස්මා සබ්බ්ගසො පරිබ්න්ධවිගසොධගනන 

පඤ්ඤාය චිත්තං ගවොොගපතීති ච වුච්චති, තස්මා ‘‘සමුත්කතක ති චා’’ති 

වුත්තං. නිරස්සාදන්ති පුබ්ගබ්නාපරං විගසසාලාගභන භාවනාරසවිරහිතං. 

සම්පහංකසතීති භාවනාය චිත්තං සම්මා පහාගසති පගමොගෙති. සමුත්කතක තීති 

සම්මා තත්ථ උත්ගතගජති. 

ආසකයො පවත්තිට්ඨානං. 

වවත්ථිතතන්ති අසංකිණ්ණතං. 

අන්කතොති අබ්භන්තගර ගකොට්ඨාගස. සුඛුමන්ති සුඛුමන්හාරුආදිං සන්ධාය 

වෙති. 

තාලපට්ටිො තාලපත්තවිලිගවහි කතකටසාරගකො. 

ගණනාය මත්තා-සද්ගෙො කතිපගයහි ඌනභාවදීපනත්ථං වුච්චති. 

ෙන්තට්ඨිවජ්ජිතානි තීහි ඌනානි තීණි අට්ඨිසතානි. තස්මා ‘‘තිමත්තානී’’ති 

වුත්තං. යං පන විසුද්ධිමග්ගග ‘‘අතිගරකතිසතඅට්ඨිකසමුස්සය’’න්ති (විසුද්ධි. 

1.122) වුත්තං, තං ෙන්තට්ඨීනිපි ගගහත්වා සබ්බ්සඞ්ගාහිකනගයන වුත්තං. 

‘‘ගගොප්ඵකට්ඨිකාදීනි අවුත්තානී’’ති න වත්තබ්බ්ං ‘‘එගකකස්මිං පාගෙ ද්ගව 

ගගොප්ඵකට්ඨීනී’’ති වුත්තත්තා, ‘‘ආනිසෙට්ඨිආදීනී’’ති පන වත්තබ්බ්ං. 
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කතන අට්ඨිනාති ඌරුට්ඨිනා. 

මරුම්කපහීති මරුම්පචුණ්ගණහි. 

සුසමාහිතචිත්කතන ගහතුභූගතන. නානාරම්මෙවිප්ඵන්දනවිරකහනාති 

නානාරම්මණභාගවන විප්ඵන්ෙනං නානාරම්මණවිප්ඵන්ෙනං, ගතන විරගහන. 

අනතික්ෙන්තපීතිසුඛස්ස ඣානචිත්තස්ස. තංසමඞ්ගීපුග්ගලස්ස වා. 

පටික්කූලධාතුවණ්ෙවිකසසන්ති පටික්කූලවිගසසං, ධාතුවිගසසං, 

වණ්ණකසිණවිගසසං. වක්කපඤ්චකාදීසු පඤ්චසු විසුං, ගහට්ඨිගමහි එකගතො ච 

සජ්ඣාගය ඡන්නං ඡන්නං පඤ්චාහානං වගසන පඤ්ච මාසා පරිපුණ්ණා 

ලබ්භන්ති, තචපඤ්චගක පන විසුං තිපඤ්චාහගමවාති ආහ ‘‘අද් ධමාකස 

ඌකනපී’’ති. මාසන්තරගමනං සජ්ඣායස්ස සත්තමාදිමාසගමනං. 

යකමන්තන්ති බ්න්ගධන්තං. 

‘‘නීලං පීත’’න්තිආදිනා සඞ්ඝාගට නීලාදිවවත්ථානං තංනිස්සයත්තා 

මහාභූගත උපාොයාති ආහ ‘‘මහාභූතං…කප.… දුග්ගන්ධන්තිආදිනා’’ති. 

උපාොයරූපං මහාභූගතන පරිච්ඡින්නන්ති ගයොජනා. තස්සාති උපාොරූපස්ස. 

තකතොති මහාභූතගතො. ඡායාය ආතපපච්චයභාගවො ආතගපො පච්චගයො 

එතිස්සාති, ආතපස්ස ඡායාය උප්පාෙකභාගවො ඡායාතපානං 

ආතපපච්චයඡායුප්පාදෙභාකවො. ගතන උප්පාගෙතබ්බ්උප්පාෙකභාගවො 

අඤ්ඤමඤ්ඤපරිච්ගඡෙකතාති ෙස්ගසති. ආයතනානි ච ද්වාරානි චාති 

ද්වාෙසායතනානි, තගෙකගෙසභූතානි ද්වාරානි ච. 

සප්පච්චයභාවාති සප්පච්චයත්තා. 

යථාවුත්කතන ආොකරනාති ‘‘ඉති ඉෙං සත්තවිධං උග්ගහගකොසල්ලං 

සුග්ගහිතං කත්වා’’තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 356), ‘‘ඉමං පන කම්මට්ඨානං 

භාගවත්වා අරහත්තං පාපුණිතුකාගමනා’’තිආදිනා (විභ. අට්ඨ. 356) වා 

වුත්තප් පකාගරන විධිනා. ‘‘අවිගසසගතො පන සාධාරණවගසන එවං 

ගවදිතබ්බ්ා’’ති, ‘‘ඉගතො පට්ඨායා’’ති ච වෙන්ති. වණ්ොදිමුකඛනාති 

වණ්ණපටික්කූලසුඤ්ඤතාමුගඛන. උපට්ඨානන්ති කම්මට්ඨානස්ස උපට්ඨානං, 

ගයො උග්ගගහොති වුත්ගතො. එත්ථාති 

චතුක්කපඤ්චකජ්ඣානපඨමජ්ඣානවිපස්සනාසු එකස්මිං සන්ධීයති. ගකන? 
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කම්මට්ඨානමනසිකාගරගනව, තස්මා උග්ගගහොව සන්ධි උග්ගහසන්ධීති 

ගවදිතබ්බ්ං. 

උට්ඨානෙං උප්පජ්ජනකං. සාතිගරකානි ඡ අම්බ්ණානි කුම්භං. තකතොති 

මුඛගධොවනඛාෙනගභොජනකිච්චගතො. නිවත්තතීති අරහත්තාධිගගමන 

අච්චන්තනිවත්තිවගසන නිවත්තති. 

ෙම්මකමවාති මනසිකාරකම්මගමව. ආරම්මෙන්ති 

පුබ්බ්භාගභාවනාරම්මණං. 

තථාති වනමක්කගටො විය. 

එෙන්ති එකං ගකොට්ඨාසං. 

සත්තගහෙරහිකතති සත්තපඤ්ඤත්තිම්පි අනාමසිත්වා ගෙසිතත්තා වුත්තං. 

සසන්තානතාය අහංකාරවත්ථුම්හි අප්පහීනමානස්ස පහීනාකාරං සන්ධායාහ 

‘‘විද්ධස්තාහංොකර’’ති. තත්ථාති පරස්ස කාගය. 

357. ආදිම්හි කසවනා මනසිකාරස්ස උප්පාෙනා ආරම්ගභො. 

362. ගමිතාති විගමිතා. 

කායානුපස්සනානිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

කවදනානුපස්සනානිද්කදසවණ්ෙනා 

363. සම්ප ානස්සාති සම්මා පකාගරහි ජානන්තස්ස, වත්ථාරම්මගණහි 

සද්ධිං සුඛසාමිසාදිප්පකාගරහි අවිපරීතං ගවෙනං ජානන්තස්සාති අත්ගථො. 

පුබ්බ්භාගභාවනා ගවොහාරානුසාගරගනව පවත්තතීති ආහ 

‘‘කවොහාරමත්කතනා’’ති. කවදයාමීති ‘‘අහං ගවෙයාමී’’ති අත්තුපනායිකා 

වුත්තාති, පරිඤ්ඤාතගවෙගනොපි වා උප්පන්නාය සුඛගවෙනාය 

ගලොකගවොහාගරන ‘‘සුඛං ගවෙනං ගවෙයාමී’’ති ජානාති, ගවොහරති ච, පගගව 

ඉතගරො. ගතනාහ ‘‘කවොහාරමත්කතන වුත්ත’’න්ති. 

උභයන්ති වීරියසමාධිං. සහ කයොක ත්වාති සමධුරකිච්චගතො අනූනාධිකං 

කත්වා. අත්ථධම්මාදීසු සම්ගමොහවිද්ධංසනවගසන පවත්තා මග්ගපඤ්ඤා එව 

කලොකුත්තරපටිසම්භිදා. 
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වණ්ණමුඛාදීසු තීසුපි මුකඛසු. පරිග්ගහස්සාති අරූපපරිග්ගහස්ස. ‘‘වත්ථු 

නාම කරජකාගයො’’ති වචගනන නිවත්තිතං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘න චක්ඛාදීනි ඡ 

වත්ථූනී’’ති ආහ. අඤ්ඤමඤ්ඤුපත්ථම්ගභන ඨිගතසු ද්වීසු නළකලාගපසු 

එකස්ස ඉතරපටිබ්ද්ධට්ඨිතිතා විය නාමකායස්ස 

රූපකායපටිබ්ද්ධවුත්තිතාෙස්සනඤ්ගහතං නිස්සයපච්චයවිගසසෙස්සනන්ති. 

කතසන්ති ගයසං ඵස්සවිඤ්ඤාණානි පාකටානි, ගතසං. අඤ්කඤසන්ති 

තගතො අඤ්ගඤසං, ගයසං ඵස්සවිඤ්ඤාණානි න පාකටානි. සුඛදුක්ඛගවෙනානං 

සුවිභූතවුත්තිතාය වුත්තං ‘‘සබ්කබසං විකනය්යානං කවදනා පාෙටා’’ති. 

විලාකපත්වා විලාකපත්වාති සුවිසුද්ධං නවනීතං විලාගපත්වා සීතිභූතං 

අතිසීතගල උෙගක පක්ඛිපිත්වා පත්ථින්නං ඨිතං මත්ගථත්වා පරිපිණ්ගඩත්වා 

පුන විලාගපත්වාති සතවාරං එවං කත්වා. 

තත්ථාපීති යත්ථ අරූපකම්මට්ඨානං එව…ගප.… ෙස්සිතං, තත්ථාපි. ගයසු 

සුත්ගතසු තෙන්ගතොගධං රූපකම්මට්ඨානන්ති ගයොජනා. 

ගවෙනානුපස්සනානිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

චිත්තානුපස්සනානිද්කදසවණ්ෙනා 

365. කිගලසසම්පයුත්තානං න විසුද්ධතා ගහොතීති සම්බ්න්ගධො. 

ඉතකරහිපීති අත්තනා සම්පයුත්තකිගලසගතො ඉතගරහිපි අසම්පයුත්ගතහි. විසුං 

වචනන්ති අඤ්ඤාකුසලගතො විසුං කත්වා වචනං. විසිට්ඨග්ගහෙන්ති 

විසිට්ඨතාගහණං, ආගවණිකසගමොහතාෙස්සනන්ති අත්ගථො, යගතො තදුභයං 

ගමොමූහචිත්තන්ති වුච්චති. 

චිත්තානුපස්සනානිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ධම්මානුපස්සනානිද්කදකසො 

ෙ. නීවරෙපබ්බවණ්ෙනා 

367. එකස්මිං යුගග බ්ද්ධගගොණානං විය එකගතො පවත්ති යුගනද්ධතා. 

ගහොොකරනාති අසුගභපි ආරම්මගණ ‘‘සුභ’’න්ති ගහණාකාගරන. 

නිමිත්තන්ති චාති සුභනිමිත්තන්ති ච වුච්චතීති ගයොජනා. එකංගසන සත්තා 

අත්තගනො අත්තගනො හිතසුඛගමව ආසීසන්තීති කත්වා වුත්තං ‘‘ආෙඞ්ඛිතස්ස 
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හිතසුඛස්සා’’ති. අනුපාකයො එව ච හිතවිසිට්ඨස්ස සුඛස්ස 

අගයොනිගසොමනසිකාගරො, ආකඞ්ඛිතස්ස වා යථාධිප්ගපතස්ස හිතසුඛස්ස 

අනුපායභූකතො. අවිජ්ජන්ධා හි තාදිගසපි පවත්තන්තීති. නිප්ඵාකදතබ්කබති 

අගයොනිගසොමනසිකාගරන නිබ්බ්ත්ගතතබ්ගබ් කාමච්ඡන්ගෙති අත්ගථො. 

තදනුකූලත්තාති ගතසං අසුගභ ‘‘සුභ’’න්ති, ‘‘අසුභ’’න්ති ච පවත්තානං 

අගයොනිගසොමනසිකාරගයොනිගසොමනසිකාරානං අනුකූලත්තා. රූපාදීසු 

අනිච්චාදිඅභිනිගවසස්ස, අනිච්චසඤ්ඤාදීනඤ්ච 

යථාවුත්තමනසිකාරූපනිස්සයතා තෙනුකූලතා. 

ආහාගර පටික්කූලසඤ්ඤං ගසො උප්පාගෙතීති සම්බ්න්ගධො. 

තබ්බිපරිොමස්සාති ගභොජනපරිණාමස්ස නිස්සන්ොදිකස්ස. තදාධාරස්සාති 

උෙරස්ස, කායස්ගසව වා. කසොති ගභොජගනමත්තඤ්ඤූ. සුත්තන්තපරියාගයන 

කාමරාගගො ‘‘කාමච්ඡන්ෙනීවරණ’’න්ති වුච්චතීති ආහ 

‘‘අභිධම්මපරියාකයනා’’ති. අභිධම්ගම හි ‘‘නීවරණං ධම්මං පටිච්ච නීවරගණො 

ධම්ගමො උප්පජ්ජති නපුගරජාතපච්චයා’’ති (පට්ඨා. 3.8.8) එතස්ස විභඞ්ගග 

‘‘අරූගප කාමච්ඡන්ෙනීවරණං පටිච්ච ථිනමිද්ධනීවරණං උද්ධච්චනීවරණං 

අවිජ් ජානීවරණං උප්පජ්ජතී’’තිආදිවචනගතො භවරාගගොපි කාමච්ඡන්ෙනීවරණං 

වුත්තන්ති විඤ්ඤායති. ගතනාහ ‘‘සබ්කබොපි කලොකභො 

ොමච්ඡන්දනීවරෙ’’න්ති. 

සීමාකභකද ෙකතති අත්තාදිමරියාොය භින්නාය, අත්තාදීසු සබ්බ්ත්ථ 

එකරූපාය ගමත්තාභාවනායාති අත්ගථො. විහාරාදිඋද්කදසරහිතන්ති 

විහාරාදිපගෙසපරිච්ගඡෙරහිතං. උග්ගහිතාය ගමත්තාය. අට්ඨවීසතිවිධාති 

ඉත්ථිආදිවගසන සත්තවිධා පච්ගචකං අගවරාදීහි ගයොජනාවගසන 

අට්ඨවීසතිවිධා. සත්තාදිඉත්ථිආදිඅකවරාදිකයොකගනාති එත්ථ 

සත්තාදිඅගවරාදිගයොගගන වීසති, ඉත්ථිආදිඅගවරාදිගයොගගන අට්ඨවීසතීති 

අට්ඨචත්තාරීසං එකිස්සා දිසාය. තථා ගසසදිසාසුපීති සබ්බ්ා සඞ්ගගහත්වා ආහ 

‘‘අසීතාධිෙචතුසතප්පකභදා’’ති. 

කතාකතානුගසොචනඤ්ච න ගහොතීති ගයොජනා. ‘‘බ්හුකං සුතං ගහොති 

සුත්තං ගගය්ය’’න්තිආදිවචනගතො (අ. නි. 4.6) බ්හුස්සුතතා නවඞ්ගස්ස 

සාසනස්ස වගසන ගවදිතබ්බ්ා, න විනයමත්තස්ගසවාති වුඩ්ඪතං පන 

අනගපක්ඛිත්වා ඉච්ගචව වුත්තං, න බ්හුස්සුතතඤ්චාති. 
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තිට්ඨති අනුප්පන්නා විචිකිච්ඡා එත්ථ එගතසු ‘‘අගහොසිං නු ගඛො 

අහමතීතමද්ධාන’’න්තිආදිකාය (ම. නි. 1.18; ස. නි. 2.20) පවත්තියා 

අගනකගභගෙසු පුරිමුප්පන්ගනසු විචිකිච්ඡාධම්ගමසූති ගත ඨානීයා වුත්තා. 

අට්ඨවත් ථුොපීති න ගකවලං ගසොළසවත්ථුකා, නාපි රතනත්තයවත්ථුකා 

ච, අථ ගඛො අට්ඨවත්ථුකාපි. රතනත්තගය සංසයාපන්නස්ස සික්ඛාදීසු 

කඞ්ඛාසම්භවගතො, තත්ථ නිබ්ගබ්මතිකස්ස තෙභාවගතො ච ගසසවිචිකිච්ඡානං 

රතනත්තයවිචිකිච්ඡාමූලිකතා ෙට්ඨබ්බ්ා. අනුපවිසනං ‘‘එවගමත’’න්ති 

සද්ෙහනවගසන ආරම්මණස්ස පක්ඛන්ෙනං. 

නීවරණපබ්බ්වණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ඛ. කබොජ්ඣඞ්ගපබ්බවණ්ෙනා 

කතනාති අත්ථසන්නිස්සිතග්ගහගණන. 

පච්චයවගසන දුබ්බ්ලභාගවො මන්දතා. 

පබ්බ්තපගෙසවනගහනන්තරිගතොපි ගාගමො න දූගර, පබ්බ්තං පරික්ඛිපිත්වා 

ගන්තබ්බ්තාය ආවාගසො අරඤ්ඤලක්ඛණූගපගතො, තස්මා මංසගසොගතගනව 

අස්ගසොසීති වෙන්ති. 

සම්පත්තිගහතුතාය පසාගෙො සිගනහපරියාගයන වුත්ගතො. 

ඉන්ද්රියානං තික්ඛභාවාපාෙනං කත නං. කතොසනං පගමොෙනං. 

ගබ්ොජ්ඣඞ්ගපබ්බ්වණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සමථවිපස්සනාවකසන පඨමස්ස සතිපට්ඨානස්ස, සුද්ධවිපස්සනාවකසන 

ඉතගරසං. ආගමනවකසන වුත්තං අඤ්ඤථා මග්ගසම්මාසතියා කථං 

කායාරම්මණතා සියාති අධිප්පාගයො. ොයානුපස්සිආදීනං චතුබ්බිධානං 

පුග්ගලානං වුත්තානං. ගතනාහ ‘‘න හි සක්ො එෙස්ස…කප.… වත්තු’’න්ති. 

අකනෙසතිසම්භවාවකබොධපසඞ්ගාති එකචිත්තුප්පාගෙන අගනකිස්සා සතියා 

සම්භවස්ස, සති ච තස්මිං අගනකාවගබ්ොධස්ස ච ආපජ්ජනගතො. 

සකිච්චපරිච්ඡින්කනති අත්තගනො කිච්චවිගසසවිසිට්ගඨ. ධම්මකභකදනාති 

ආරම්මණගභෙවිසිට්ගඨන ධම්මවිගසගසන. න ධම්මස්ස ධම්කමො කිච්චන්ති 
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එකස්ස ධම්මස්ස අඤ්ඤධම්ගමො කිච්චං නාම න ගහොති තෙභාවගතො. 

ධම්මකභකදන ධම්මස්ස විභාගගන. තස්ස කභකදොති තස්ස කිච්චස්ස ගභගෙො 

නත්ථි. තස්මාති යස්මා නයිධ ධම්මස්ස විභාගගන කිච්චගභගෙො ඉච්ඡිගතො, 

කිච්චගභගෙන පන ධම්මවිභාගගො ඉච්ඡිගතො, තස්මා. ගතන වුත්තං 

‘‘එොවා’’තිආදි. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

374. ‘‘ොකය ොයානුපස්සී’’ති ඉෙං පුග්ගලාධිට්ඨාගනන 

සතිපට්ඨානවිගසසනං, තඤ්ච ආගමනසිද්ධං, අඤ්ඤථා තස්ස අසම්භවගතොති 

ආහ ‘‘ආගමනවකසන…කප.… කදකසත්වා’’ති. පුග්ගලං අනාමසිත්වාති 

‘‘කාගය කායානුපස්සී’’ති එවං පුග්ගලං අග්ගගහත්වා. තථා අනාමසනගතො එව 

ආගමනවිකසසනං අෙත්වා. නයද්වකයති අනුපස්සනානගයො, සුද්ධිකනගයොති 

එතස්මිං නයද්වගය. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සතිපට්ඨානවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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8. සම්මප්පධානවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා 

390. කාරණසද්ගෙො යුත්තිවාචගකො ‘‘සබ්බ්ගමතං අකාරණං වෙතී’’තිආදීසු 

විය, තස්මා ොරෙප්පධානාති යුත්තිප්පධානා, 

අනුප්පන්නපාපකානුප්පාෙනාදිකිරියාය අනුරූපප්පධානාති එවං වා එත්ථ 

අත්ගථො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. අනුප්පන්නපාපකාදීනං අනුප්පාොදි 

අනුප්පන්නපාපොනුප්පාදාදි. 

391. ‘‘න අඤ්කඤො ධම්කමොති යථා 

තණ්හායනමිච්ඡාභිනිගවසවායමනසභාවානං තණ්හාදීනං ඡන්ෙපරියාගයො 

අඤ්ඤධම්ගමො නාම ගහොති කත්තුකම්යතාසඞ්ඛාතස්ස ඡන්ෙනියස්ස ගතසු 

අභාවා, ධම්මච්ඡන්ගෙො පන තංසභාවත්තා අඤ්ඤධම්ගමො න ගහොති. ගතනාහ 

‘‘ධම්මච්ඡන්කදොති සභාවච්ඡන්කදො’’ති. 

406. අට්ඨෙථායන්ති ගපොරාණට්ඨකථායං. වට්ටානත්ථසංවත්තනකතොති 

සංසාරදුක්ඛසම්භවගතො. 

න සක්කෙොන්තීති ආහ ‘‘සන්තාය සමාපත්තියා පරිහීනා බ්රහ්මචරියවාගස 

සන්ථම්භිතුං න සක්ගකොන්තී’’ති. 

තත්ථ දුවිධායාති ගයොගජතබ්බ්ං. උප්පන්නාකයවාති උප්පන්නපුබ්බ්ා එව 

උප්පජ්ජන්ති සමුොචාරාදිවගසන. 

සබ්බාසු අවත්ථාසූති පකතත්තාදිඅවත්ථාසු. පකතත්තාවත්ගථන හි 

සබ්ගබ්න සබ්බ්ං තානි න චරිතබ්බ්ානි. ඉතරාවත්ගථන ච තෙවත්ථාය තානි 

තානිගයව චරිතබ්බ්ානි. වත්තබ්බන්තිආදීනීති ආදි-සද්ගෙන ‘‘න එකච්ඡන්ගන 

අනාවාගස වත්ථබ්බ්ං, න එකච්ඡන්ගන ආවාගස වා අනාවාගස වා වත්ථබ්බ්ං, 

න එකාසගන නිසීදිතබ්බ්ං, න නීගච ආසගන නිසින්ගන උච්ගච ආසගන 

නිසීදිතබ්බ්ං, න ඡමායං නිසින්ගන ආසගන නිසීදිතබ්බ්ං, න එකචඞ්කගම 

චඞ්කමිතබ්බ්ං, න නීගච චඞ්කගම චඞ්කමන්ගත උච්ගච චඞ්කගම 

චඞ්කමිතබ්බ්ං, න ඡමායං චඞ්කමන්ගත චඞ්කගම චඞ්කමිතබ්බ්’’න්ති ඉමානි 

සඞ්ගණ්හාති. කතසන්ති පාරිවාසිකවුඩ්ඪතරාදීනං වගසන. සම්පිණ්කඩත්වාති 

සඞ්කඩ්ඪිත්වා. එකෙෙං ෙත්වාති නවාපි එකගමකං කත්වා. 

‘‘අභිවාෙනපච්චුට්ඨානඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මං න සාදිතබ්බ්ං, ආසනාභිහාරං, 
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ගසය්යාභිහාරං, පාගෙොෙකං, පාෙපීඨං, පාෙකථලිකං, පත්තචීවරපටිග්ගහණං න 

සාදිතබ්බ්’’න්ති ඉෙං සබ්බ්ම්පි අසාදියනසාමඤ්ගඤන එකං. දසාති ‘‘න 

සීලවිපත්තියා, න ආචාරවිපත්තියා, න දිට්ඨිවිපත්තියා, න ආජීවවිපත්තියා, න 

භික්ඛූ භික්ඛූහි ගභගෙතබ්බ්ා, න ගිහිද්ධගජො ධාගරතබ්ගබ්ො, න තිත්ථියද්ධගජො 

ධාගරතබ්ගබ්ො, න තිත්ථියා ගසවිතබ්බ්ා, භික්ඛූ ගසවිතබ්බ්ා, භික්ඛුසික්ඛාය 

සික්ඛිතබ්බ්’’න්ති (චූළව. 60) එවමාගතා ෙස. 

‘‘ෙම්මඤ්චා’’ති පච්චත්තවගසන වුත්තං කම්මං ‘‘අවිපක්කවිපාකස්සා’’ති 

එත්ථ ‘‘කම්මස්සා’’ති සාමිවචනවගසන පරිණාගමත්වා ගයොගජතබ්බ්ං. 

භූතාපගතුප්පන්නන්ති වුත්තන්ති සම්බ්න්ගධො. ඉධාති ඉමිස්සා 

සම්ගමොහවිගනොෙනියා. ‘‘එවං කගත ඔකාගස විපාගකො…ගප.… උප්පන්ගනොති 

වුච්චතී’’ති වෙන්ගතො විපාෙකමව වදති. තත්ථාති අට්ඨසාලිනියං. මග්ගගන 

සමුච්ඡින්නා ථාමගතා කාමරාගාෙගයො ‘‘අනුසයා’’ති වුච්චන්තීති ආහ 

‘‘අනුසයිත…කප.… මග්කගන පහාතබ්බා’’ති. 

ආහතඛීරරුක්කඛො විය ආරම්මෙං, කථං? නිමිත්තග්ගාහවගසන. 

තගමවත්ථං විවරති ‘‘අධිගත’’න්තිආදිනා. තත්ථ නිමිත්තග්ගාහවගසන 

ආරම්මණස්ස අධිග්ගහිතත්තා තං ආරම්මණං අනුස්සරිතානුස්සරිතක්ඛගණ 

කිගලසුප්පත්තිගහතුභාගවන උප්පත්තිට්ඨානගතො අධිගතගමව නාම ගහොතීති 

ආහ ‘‘අධිගතං නිමිත්තග්ගාහවකසනා’’ති, තං ආරම්මණං පාතුභූතකිගලසන්ති 

අධිප්පාගයො. කිගලසුප්පත්තිනිමිත්තතාය උප්පත්තිරහං කිගලසං ‘‘ආරම්මෙං 

අන්කතොගධකිකලස’’න්ති වුත්තං. තඤ්ච ගඛො ගාහගක ලබ්භමානං ගගහතබ්ගබ් 

උපචරිත්වා, යථා නිස්සිගත ලබ්භමානං නිස්සගය උපචරිත්වා ‘‘මඤ්චා 

උක්කුට්ඨිං කගරොන්තී’’ති. ඉොනි උපචාරං මුඤ්චිත්වා නිප්පරියාගයගනව 

අත්ථං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘නිමිත්තග්ගාහ…කප.… සදිසා’’ති ආහ. 

විත්ථාකරතබ්බන්ති ‘‘යථා කිං? සගච ඛීරරුක්ඛ’’න්තිආදිනා විත්ථාගරතබ්බ්ං. 

තිධාති අතීතාදිවගසන තිධා. ආභකතො උපමාවගසන. 

අප්පහීනතාදස්සනත්ථම්පීති පි-සද්ගෙන ‘‘තිධා නවත්තබ්බ්තාෙස්සනත්ථම්පී’’ති 

වුත්තගමව සම්පිණ්ගඩති. එවං මග්කගන පහීනකිකලසා දට්ඨබ්බා මග්ගග 

අනුප්පන්ගන උප්පත්තිරහානම්පි උප්පන්ගන සබ්ගබ්න සබ්බ්ං අභාවගතො. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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පටුන 159 

3. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 

427. වීරියක ට්ඨිොය පන මග්ගභාවනාය න වත්තබ්බානි සම්මප්පධානානි 

‘‘මග්ගාධිපතීනී’’ති වා ‘‘නමග්ගාධිපතීනී’’ති වාති වාති එත්ථ පඨමස්ස 

වීරියන්තරාභාගවො, ඉතරස්ස ඉතරාධිපතිගනො, නමග්ගභූතවීරියාධිපතිගනො ච 

අභාගවො නවත්තබ්බ්තාය කාරණන්ති ඉමමත්ථමාහ ‘‘මග්ගාධිපතීනී’’තිආදිනා. 

තදාති වීරියගජට්ඨිකමග්ගභාවනාකාගල. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සම්මප්පධානවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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පටුන 

9. ඉද්ධිපාදවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා 

431. පඨකමො ෙත්තුඅත්කථො ‘‘ඉජ්ඣතීති ඉද්ධී’’ති. දුතිකයො ෙරෙත්කථො 

‘‘ඉජ්ඣන්ති එතායා’’ති. පජ්ජිතබ්බ්ා ඉද්ධි වුත්තා ‘‘ඉද්ධිං පජ්ජන්ති 

පාපුණන්තී’’ති කත්තුසාධනස්ස ඉද්ධිසද්ෙස්ස කරණසාධගනන පාෙසද්ගෙන 

සමානාධිකරණතාය අසම්භවගතො, ඉජ්ඣනකස්ස ච අත්ථස්ස කරණභූගතන 

පාගෙන පජ්ජිතබ්බ්ත්තා ‘‘ඉද්ධි එව පාගෙො’’ති සද්ෙගයොජනා න සම්භවතීති 

ඉමමත්ථමාහ ‘‘න ච…කප.… වත්තු’’න්ති. ඉද්ධිකිරියාෙරකෙනාති 

ඉජ්ඣනකිරියාය කරණභූගතන අත්ගථන සාගධතබ්බ්ා ච ඉද්ධි පජ්ජිතබ්බ්ාති 

ගයොජනා. ද්වින්නං ෙරොනන්ති ඉජ්ඣනපජ්ජනකිරියාකරණානං 

ඉද්ධිපාෙත්ථානං. න අසමානාධිෙරෙතා සම්භවති පටිගසධද්වයං පකතියං 

ඨගපතීති. තස්මාති යස්මා පඨගමනත්ගථන සමානාධිකරණසමාගසො, දුතිගයන 

සාමිවචනසමාගසො ඉද්ධිපාෙසද්ොනං න යුජ්ජති, තස්මා. යථාවුත්තා වා 

පඨගමනත්ගථන සමානාධිකරණසමාසවගසගනව ගයොජනා යුජ්ජති පාෙස්ස 

පජ්ජමානගකොට්ඨාසභාවගතො. දුතිගයනත්ගථන ඉතරසමාගසගනව ගයොජනා 

යුජ්ජති පාෙස්ස ඉජ්ඣනකරණූපායභාවගතො. 

කෙචීති ධම්මසිරිත්කථරං සන්ධාය වෙති. දුවිධත්ථායාති නිබ්බ්ත්තිඅත්ථාය, 

වුද්ධිඅත්ථාය ච. විසුන්ති ‘‘ඉද්ධි එව පාගෙො ඉද්ධිපාගෙො’’ති ඉමස්මා විසුං. 

සමාසකයො නාවකසනාති ‘‘ඉද්ධියා පාගෙො ඉද්ධිපාගෙො’’ති එවං 

සමාසගයොජනාවගසන. යථායුත්කතොති කත්තුකරණත්ගථසු ගයො ගයො යුත්ගතො. 

පටිලාභපුබ්බභාගානන්ති විගසසාධිගමතංපුබ්බ්භාගානං යථාක්කමං 

කත්තිද්ධිකරණිද්ධිභාවං සන්ධාය වුත්ගතොති ගයොජනා. උත්තරචූළභාජනීගය 

‘‘ඡන්ගෙොගයව ඡන්දිද්ධිපාගෙො, චිත්තගමව, වීරියගමව, වීමංසාව 

වීමංසිද්ධිපාගෙො’’ති වුත්තත්තා ආහ ‘‘උත්තරචූළභා නීකය වා වුත්කතහි 

ඡන්දාදීහි ඉද්ධිපාකදහී’’තිආදි. 

ඡන්ෙචිත්තවීමංසිද්ධිපාගෙසු තාව යුත්තං පධානසඞ්ඛාරග්ගහණං 

අපුබ්බ්ත්තා, වීරියිද්ධිපාගෙ පන කථන්ති ගචොෙනං සන්ධායාහ 

‘‘වීරියිද්ධිපාදනිද්කදකස’’තිආදි. යදි ද්ගවගයව සමන්නාගමඞ්ගානි, ඡන්ොෙගයො 

කිමත්ථියාති ආහ ‘‘සමාධිවිකසසනානී’’ති. න ඉධ…කප.… වුත්තා කහොති 

අතබ්බිගසසනත්තා. යදිපි සමාධිවිගසසනසමන්නාගමඞ්ගෙස්සනත්ථං 

ද්වික්ඛත්තුං වීරියං ආගතන්ති වුත්තං, තං පන ‘‘වීරියසමාධිසමන්නාගත’’න්ති 
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එත්තාවතාපි සිද්ධං ගහොති. එවං සිද්ගධ සති පුන වචනං වීරියන්තරසබ්භාවං නු 

ගඛො දීගපතීති කොචි ආසඞ්ගකය්යාති තොසඞ්කානිවත්තනත්ථං 

‘‘වීරියඤ්චා’’තිආදිමාහ. ඡන්දාදීහි විසිට්කඨොති ඡන්ොදීනං 

අධිපතිපච්චයතාවිගසගසන විසිට්ගඨො. ගතගනව හි ඡන්ොදිමුගඛගනව ඉද්ධිපාො 

ගෙසිතා. තථා ච වුත්තං ‘‘ඡන්ෙං ගච භික්ඛු අධිපතිං කරිත්වා ලභති 

සමාධි’’න්තිආදි. තංතංඅවස්සයනවකසනාති තස්ස තස්ස ඡන්ෙස්ස සමාධිගනො 

අවස්සයතාවගසන, පච්චයවිගසසතායාති අත්ගථො. උපායත්කථන…කප.… 

වුත්තා කහොති අධිගමූපායතාපි නිස්සයභාගවොගයවාති. ‘‘කතකනවා’’තිආදිනා 

යථාවුත්තං ඡන්ොදීනං ඉද්ධිපාෙතං පාළියාගයව විභාගවති. තත්ථ කතකනවාති 

ඡන්ොදීනංගයව උපායත්ථභාගවගනව ඉද්ධිපාෙභාවස්ස අධිප්ගපතත්තා. 

උපායිද්ධිපාදදස්සනත්ථකමවාති ඡන්ොදිගක ධුගර ගජට්ඨගක පුබ්බ්ඞ්ගගම 

කත්වා නිබ්බ්ත්තිතසමාධි ඡන්ොදීනං ඉද්ධියා අධිගමූපායතාෙස්සනං 

උපායිද්ධිපාෙෙස්සනං, තෙත්ථගමව ‘‘තථාභූතස්ස ගවෙනාක්ඛන්ගධො…ගප.… 

විඤ්ඤාණක්ඛන්ගධො’’ති තත්ථ තත්ථ පාළියං නිස්සයිද්ධිපාෙෙස්සනං කතං 

ඡන්ොදිවිසිට්ඨානංගයව ගවෙනාක්ඛන්ධාදීනං අධිප්ගපතත්තා. එවඤ්ගචතං 

සම්පටිච්ඡිතබ්බ්ං. අඤ්ඤථා ගකවලං ඉද්ධිසම්පයුත්තානංගයව ඛන්ධානං 

වගසන ඉද්ධිපාෙභාගව ගය්හමාගන චතුබ්බිධතා න කහොති 

විගසසකාරණාභාවගතොති අධිප්පාගයො. 

433. කතොසනං සත්ථු ආරාධනං, සික්ඛාය වා. ථාමභාවකතොති ථිරභාවගතො. 

කුලාපගෙගස ජාතිමා පුරිස්සගරො ගහොතීති ‘‘පුබ්බඞ්ගමත්තා චිත්තස්ස 

විසිට්ඨ ාතිසදිසතා’’ති වුත්තං. විචාරණාපඤ්ඤාගහතුකත්තා මන්තස්ස 

වීමංසාසදිසතා සුවිඤ්ගඤය්යාවාති න උද්ධටා. 

ඡන්දාදිකෙති ඡන්ෙසමාධිපධානසඞ්ඛාරා, 

වීරියචිත්තවීමංසාසමාධිපධානසඞ්ඛාරාති ඉගම තගයො තගයො ධම්ගම. 

අකභදකතො ගභෙං අකත්වා අභින්දිත්වා ඉද්ධිභාවසාමඤ්ගඤන, 

ඉද්ධිපාෙභාවසාමඤ්ගඤන ච සඞ්ගණ්හිත්වා. ගතනාහ ‘‘සම්පිණ්කඩත්වා’’ති. 

ගභෙනං වා සම්ගභෙනං මිස්සීකරණන්ති ආහ ‘‘අමිස්කසත්වා’’ති. තථා හි 

‘‘ගසසා පන සම්පයුත්තකා චත්තාගරො ඛන්ධා ඉද්ධිපාොගයවා’’ති (විභ. අට්ඨ. 

433) ඉද්ධිඉද්ධිපාගෙ අමිස්ගසත්වාපි කථිතං. විකසකසනාති ගභගෙන චතූසු 

ඉද්ධිපාගෙසු අසම්මිස්සභාගවන ආගවණිකත්තා. ආගවණිකා හි ඡන්ොෙගයො 
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තස්ස තස්ස ඉද්ධිපාෙස්ස. අවිකසකසනාති අගභගෙන, 

චතුරිද්ධිපාෙසාධාරණභාගවනාති අත්ගථො. 

ඡන්දිද්ධිපාදසමාධිද්ධිපාදාදකයොති ආදි-සද්ගෙන පධානසඞ්ඛාරං, 

වීරියචිත්තවීමංසා ච සඞ්ගණ්හාති. පාකදොති ගතහි සම්පයුත්තං චතුක්ඛන්ධමාහ. 

‘‘ඡන්දිද්ධිපාගෙ පවිසන්තී’’තිආදිනා විසිට්කඨස්කවව පකවසං අවත්වා. චතූසූති 

ඡන්ගෙො, සමාධි, පධානසඞ්ඛාරා, තංසම්පයුත්තා ඛන්ධාති එවං චතූසු. 

ඡන්ෙගහතුගකො, ඡන්ොධිගකො වා සමාධි අධිප්ගපගතොති ආහ ‘‘ඡන්දවකතො කෙො 

සමාධි න ඉජ්ඣිස් සතී’’ති. ඉතීති එවං අගනන පකාගරන, යං 

සමාධිභාවනාමුඛං. සමාධිභාවනානුගයොගගන භාවිතා ඛන්ධා සමාධිභාවිතා. 

‘‘කය හී’’තිආදිනා ‘‘අභිනවං නත්ථී’’ති සඞ්ගඛපගතො වුත්තං විවරති. 

තිණ්ෙන්ති ඡන්ෙසමාධිපධානසඞ්ඛාරානං. ඉදන්ති ‘‘ඉගම හි 

තගයො’’තිආදිවචනං. පුරිමස්සාති ‘‘ඡන්ගෙො සමාධී’’තිආදිවචනස්ස. 

ොරෙභාකවනාති සාධනභාගවන. කතනාති ‘‘ඉගම හි තගයො 

ධම්මා’’තිආදිවචගනන. යස්මා ඡන්ොෙගයො තගයො ධම්මා අඤ්ඤමඤ්ඤං, 

සම්පයුත්තකානඤ්ච නිස්සයභාගවන පවත්තන්ති, තස්මා ගතසම්පි 

ඉද්ධිපාෙභාගවො වුත්ගතො. ගසො පන නිස්සයභාගවො සම්පගයොගාවිනාභාවීති ආහ 

‘‘තදන්කතොගධත්තා’’ති, සම්පයුත්තකන්ගතොගධත්තාති අත්ගථො. ඡන්ොදීනං විය 

සම්පයුත්තක්ඛන්ධානං සභාවගතො ඉද්ධිභාගවො නත්ථීති ආහ 

‘‘ඉද්ධිභාවපරියාකයො අත්ථී’’ති. ගතන වුත්තං ‘‘කසසා සම්පයුත්තො…කප.… 

න අත්තකනො සභාකවනා’’ති. එෙකදසස්සාති ඡන්ොදීනං. චතුන්නම්පි 

ඛන්ධානං, ඡන්ොදීනං වා චතුන්නං. පුනපීති ‘‘සම්පයුත්තකා පනා’’තිආදිං 

සන්ධායාහ. ඉමිනා චතුක්ඛන්ධතගෙකගෙසානං ඉද්ධිභාවදීපගනන. 

පුබ්ගබ් වුත්තගතො වචනක්කගමන අඤ්ඤන්ති ආහ ‘‘අපුබ්බන්ති 

ෙත්වා’’ති. ගකනට්ගඨන ඉද්ධි පටිලාගභො, ගකනට්ගඨන පාගෙො පුබ්බ්භාගගොති 

යථාක්කමං ගයොජනා. යදි පතිට්ඨානට්ගඨන පාගෙො, නිස්සයිද්ධිපාගෙොගයව 

වුත්ගතො සියා, න උපායිද්ධිපාගෙොති ආහ ‘‘උපාකයො චා’’තිආදි. සබ්බත්ථාති 

සුත්තන්තභාජනීගය, අභිධම්මභාජනීගය ච. ගතනාහ ‘‘සුත්තන්තභා නීකය 

හී’’තිආදි. සමාධිවිකසසනභාකවනාති ‘‘ඡන්ොධිපති, ඡන්ෙගහතුගකො, 

ඡන්ොධිගකො වා සමාධි ඡන්ෙසමාධී’’තිආදිනා සමාධිස්ස විගසසනභාගවන. 

‘‘සමාධිගසවනවගසනා’’ති ච පාගඨො. තත්ථ සමාධිකසවනවකසනාති 
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පටුන 

ඡන්ොධිගක අධිපතිං කරිත්වා සමාධිස්ස ආගසවනවගසන. උපායභූතානන්ති 

‘‘ඡන්ෙවගතො ගච සමාධි ඉජ්ඣති, මය්ගහව ඉජ්ඣතී’’ති සමාධිආගසවනාය 

උපායභූතානං. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

444. සාධිපතිවාරානි අට්ඨසතානි, ගතසු පච්ගචකං චත්තාගරො ඉද්ධිපාො න 

සම්භවන්තීති ආහ ‘‘සාධිපතිවාරානං පරිපුණ්ොනං අභාවා’’ති. තත්ථ 

කාරණමාහ ‘‘න හි අධිපතීනං අධිපතකයො විජ් න්තී’’ති. යදි හි අධිපතී සියුං 

සාධිපතීති ඉද්ධිපාෙගභගෙන ද්වත්තිංස නයසතානි, සුද්ධිකානි අට්ඨාති චත්තාරි 

නයසහස්සානි භගවය්යුං, තං පන නත්ථීති අධිප්පාගයො. යත්තකා පන නයා ඉධ 

ලබ්භන්ති, තං ෙස්ගසතුං ‘‘එකෙෙස්මිං පනා’’තිආදි වුත්තං. සුද්ධිකානි අට්ඨ 

නයසතානි සාධිපතිකානිපි අට්ගඨවාති චතුන්නං මග්ගානං වගසන ගසොළස 

නයසතානි. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 
සයං ගජට්ඨකභාගවන පවත්තනගතො චත්තාගරො අධිපතගයො 

අඤ්ඤමඤ්ඤං ගරුං න කගරොන්ති. තස්මා ‘‘චත්තාගරො ඉද්ධිපාො න 

මග්ගාධිපතිගනො’’ති වුත්තා. ගතනාහ ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පන අධිපතකයො න 

භවන්තී’’ති. එතමත්ථන්ති ‘‘අධිපතගයො අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස අධිපතී න 

භවන්තී’’ති එතමත්ථං. අධිපතිකනොති අධිපති භවිතුං සමත්ථස්ස. අධිපතිං න 

ෙකරොන්තීති අධිපතිං කත්වා ගරුං කත්වා නප්පවත්තන්ති. අධිපතීනං 

සහභාකවති අධිපතිකිච්චකරගණන සහපවත්තියං. ‘‘අවීමංසාධිපතිෙස්ස 

මග්ගස්ස අභාවා’’ති ඉෙං ‘‘අධිපතිතාසමත්ථා ධම්මා අධිපතිභාගවගනව 

පවත්ගතය්යු’’න්ති ගෙොසාගරොපනවගසනාහ, න යථාධිගතවගසන. 

අධිපතිධම්මානඤ්හි පුබ්බ්ාභිසඞ්ඛාගර සති අධිපතිභාගවන පවත්ති, න 

අඤ්ඤථාති සහභාගවපි තෙභාවං සන්ධාය විගසසනං න කත්තබ්බ්ං සියාති 

සක්කා වත්තුං. අඤ්ඤමඤ්ඤාධිපතිෙරෙභාකවති අඤ්ඤමඤ්ඤං අධිපතිං 

කත්වා පවත්තියං. වීමංසාධිපතිෙත්තවචනන්ති වීමංසාධිපතිකභාවස්ස වචනං. 
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න වත්තබ්බං සියා සබ්ගබ්සම්පි අධිපතීනං සාධිපතිකත්තාති අධිප්පාගයො. 

සහභාකවො පටික්ඛිත්කතො එව සාධිපතිභාවස්ස අගනකංසිකතාවචනගතො. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ඉද්ධිපාෙවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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10. කබොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයං 

පඨමනයවණ්ෙනා 

466. පතිට්ඨානං ඉධ සංසාගර අවට්ඨානං, තස්ස මූලං කිගලසාති ආහ 

‘‘කිකලසවකසන පතිට්ඨාන’’න්ති. පතිට්ඨානාය පන බ්යාපාරාපත්ති කම්මන්ති 

වුත්තං ‘‘අභිසඞ්ඛාරවකසන ආයූහනා’’ති. යස්මා කිගලගසසු තණ්හාදිට්ඨිගයො 

තණ්හාදිට්ඨිචරිතානං විගසසගතො සංසාරනායිකා, කිගලසසහිතගමව ච කම්මං 

පතිට්ඨානාය ගහොති, න ගකවලං, තස්මා වුත්තං ‘‘තණ්හාදිට්ඨීහි…කප.… 

ආයූහනා’’ති. තථා තණ්හාය භවස්සාෙභාවගතො, දිට්ඨියා විභවාභිනන්ෙනභූතාය 

විභවාභිසඞ්ඛරණභාවගතො ‘‘තණ්හාවකසන පතිට්ඨානං, දිට්ඨිවකසන 

ආයූහනා’’ති වුත්තං. දිට්ඨීසුපි අන්ගතොමුඛප්පවත්තාය භවදිට්ඨියා විගසසගතො 

සංසාගර අවට්ඨානං, යගතො ඔලීයනාති වුච්චතීති ආහ ‘‘සස්සතදිට්ඨියා 

පතිට්ඨාන’’න්ති. බ්හිමුඛප්පවත්තාපි විභවදිට්ඨි භවාභිසඞ්ඛරණං නාතිවත්තතීති 

වුත්තං ‘‘උච්කඡදදිට්ඨියා ආයූහනා’’ති. ලයාපත්ති යථාරද්ධස්ස ආරම්භස්ස 

අනිට්ඨානං අන්ගතොසඞ්ගකොචභාවගතොති ආහ ‘‘ලීනවකසන පතිට්ඨාන’’න්ති. 

උද්ධතාපත්ති අනුපායභූතා බ්යාපාරාපත්ති අසඞ්ගකොචභාවගතොති වුත්තං 

‘‘උද්ධච්චවකසන ආයූහනා’’ති. තථා ගකොසජ්ජපක්ඛිකත්තා ච 

කාමසුඛානුගයොගස්ස උද්ධච්චපක්ඛිකත්තා ච අත්තකිලමථානුගයොගස්ස 

තදුභයවගසන පතිට්ඨානායූහනා වුත්තා, ඉතරං වුත්තනයානුසාගරන 

ගවදිතබ්බ්ං. ඉධාති ඉමිස්සා සම්කමොහවිකනොදනියා. අවුත්තානන්ති 

‘‘කිගලසවගසන පතිට්ඨාන’’න්තිආදීනං වගසන ගවදිතබ්බ්ා 

පතිට්ඨානායූහනාති ගයොජනා. 

සමප්පවත්කත ධම්කමති ලීනුද්ධච්චවිරගහන සමප්පවත්ගත 

සම්පයුත්තධම්ගම. පටිසඤ්චික්ඛතීති පතිරූපං සඞ්කගලති ගගණති තුගලති. 

ගතනාහ ‘‘උපපත්තිකතො ඉක්ඛතී’’ති. තදාොකරොති පටිසඞ්ඛානාකාගරො 

උපපත්තිගතො ඉක්ඛනාකාගරො. එවඤ්ච ෙත්වාති පටිසඞ්ඛානසභාවත්තා එව 

උගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ගස්ස. පච්ඡිමපච්ඡිමොරෙභාකවොති පච්ඡිමස්ස 

පච්ඡිමස්ස කාරණභාගවො. පුරිමං පුරිමඤ්හි පච්ඡිමස්ස පච්ඡිමස්ස 

විගසසපච්චගයොති. 
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467. අවිපරීතකායාදිසභාවග්ගහණසමත්ථතාය බලවතී එව සති. පඤ්ඤා 

ගහිතා සතිගනපක්ගකනාති අත්ගථො. එවංචිත්කතොති එවං 

ලාභසක්කාරසිගලොකසන්නිස්සිතචිත්ගතො. චිරෙතවත්තාදිවකසනාති 

චිරකතවත්තාදිසීගසන. ‘‘වුත්කතො’’ති ඉමිනාපි ‘‘කත්වා ආහ 

කායවිඤ්ඤත්තිං…ගප.… ගකොට්ඨාස’’න්ති ගයොජනා. 

පකරසන්ති න අනන්තරානං. සබ්කබසං…කප.… කයොක තබ්බා ‘‘සබ්ගබ් 

ගබ්ොජ්ඣඞ්ගා සබ්ගබ්සං පච්චයවිගසසා ගහොන්තිගයවා’’ති. කාගමතීති කාගමො, 

අස්සාෙනවගසන ආමසතීති ආමිසං, කාගමොව ආමිසන්ති ොමාමිසං, 

කිගලසකාගමො. වත්ථුකාගමො පන ආමසීයතීති ආමිසං. එවං ගසසද්වයම්පි. 

ගතසු ගලොකීයන්ති එත්ථ සුඛවිගසසාති කලොකෙො, උපපත්තිවිගසගසො. වට්ටං 

සංසාගරො. කාමස්සාෙවගසන පවත්ගතො ගලොගභො ොමාමිසං. 

භවවිගසසපත්ථනාවගසන පවත්ගතො කලොොමිසං. විභගවො නාම කිමත්ථිගයො, 

ගකො වා තං අභිපත්ගථය්යාති වට්ටානුගගධභූගතො ගලොගභො වට්ටාමිසන්ති ච 

වෙන්ති. තදාරම්මෙන්ති තස්සා තණ්හාය ආරම්මණං, රූපාදි. කලොෙධම්මා 

ලාභාෙගයො. වුත්තාවගසසා සබ්බ්ාව තණ්හා සංසාර නකෙො රාකගො. 

පඨමනයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

දුතියනයවණ්ෙනා 

468-9. සබ්කබ සත්තාති කාමභවාදීසු, සඤ්ඤීභවාදීසු, එකගවොකාරභවාදීසු 

ච සබ්බ්භගවසු සබ්ගබ් සත්තා. ආහාරගතො ඨිති එගතසන්ති ආහාරට්ඨිතිො, 

පච්චයට්ඨිතිකා. ගයන පච්චගයන ගත තිට්ඨන්ති, ගසො එගකොව ධම්ගමො 

ඤාතපරිඤ්ඤාසඞ්ඛාතාය ‘‘ආහාරට්ඨිතිකා’’ති අභිඤ්ඤාය අභිඤ්ගඤය්ගයො. 

ද්කව ධාතුකයොති සඞ්ඛතාසඞ්ඛතධාතුගයො. තිස්කසො ධාතුකයොති 

කාමධාතුරූපධාතුඅරූපධාතුගයො. පඤ්ච විමුත්තායතනානීති ‘‘ඉධ, භික්ඛගව, 

භික්ඛුගනො සත්ථා ධම්මං ගෙගසති අඤ්ඤතගරො වා ගරුට්ඨානිගයො’’තිආදිනා 

(දී. නි. 3.322, 355; අ. නි. 5.26) ආගතානි විමුච්චනකාරණානි. 

අනුත්තරියානීති ෙස්සනානුත්තරියාදීනි ඡ අනුත්තරියානි. නිද්දසවත්ථූනීති ගයහි 

කාරගණහි නිද්ෙගසො ගහොති, තානි නිද්ෙසවත්ථූනි නාම. ගෙසනාමත්තඤ්ගචතං. 

ඛීණාසගවො හි ෙසවස්ගසො හුත්වා පරිනිබ්බුගතො පුන ෙසවස්ගසො න ගහොති. න 

ගකවලඤ්ච ෙසවස්ගසො, නවවස්ගසොපි…ගප.… එකමුහුත්තිගකොපි න 

ගහොතිගයව පුන පටිසන්ධියා අභාවා, අට්ඨුප්පත්තිවගසන පගනවං වුත්තං. තානි 
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පන ‘‘ඉධ, භික්ඛු, සික්ඛාසමාොගන තිබ්බ්ච්ඡන්ගෙො ගහොතී’’තිආදිනා (දී. නි. 

3.331) සුත්ගත ආගතානිගයව. ‘‘සම්මාදිට්ඨිස්ස පුරිසපුග්ගලස්ස මිච්ඡාදිට්ඨි 

නිජ්ජිණ්ණා ගහොතී’’තිආදීනි (දී. නි. 3.360; අ. නි. 10.106) දස නිජ් රවත්ථූනි. 

ඛන්ධාදකයොති ඛන්ධායතනධාතාෙගයො. විනන්ධනන්ති 

‘‘භවාදිවිනන්ධනට්ගඨන වානං වුච්චති තණ්හා’’ති ෙස්ගසති. ගමනන්ති 

අස්සාෙනවගසන ආරම්මගණ පවත්තිමාහ. ගතන වුත්තං 

‘‘පියරූපසාතරූකපසූ’’ති. 

විපස්සනාසහගතන්ති කවදිතබ්බං විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපකත්තා. ‘‘මග්ගං 

අප්පත්තං කායිකං වීරිය’’න්ති විගසගසත්වා වුත්තත්තා පන 

ගලොකුත්තරවීරියම්පි පරියාගයන කායිකං නාම අත්ථීති දීපිතං ගහොති. 

රූපාවචගර පීතිසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ගගොති න වුච්චතීති ආහ 

‘‘රූපාවචකර…කප.… පටික්ඛිත්තා’’ති. යථා විපස්සනාසහගතා පීති පරියාගයන 

‘‘පීතිසම් ගබ්ොජ්ඣඞ්ගගො’’ති වුච්චති, එවං රූපාවචගර පීති නිබ්ගබ්ධභාගියා 

වත්තබ්බ්ා සියා. එවං ලබ්භමානාපි අලබ්භමානං උපාොය න වුත්තා. 

‘‘අවිතක්ෙඅවිචාරා’’ති විගසසනං සන්තපණීතාය පීතියා ෙස්සනත්ථං. 

කබොජ්ඣඞ්ගභූතාති පරියායගබ්ොජ්ඣඞ්ගභූතා. අවිතක්ෙඅවිචාකරො පීති…කප.… 

න වුත්කතො සවිතක්කසවිචාරත්තා තස්ස. න හි කාමාවචරා අවිතක්කඅවිචාරා 

පීති අත්ථි. 

ඉධ වුත්කතො පරියාගයනාති අත්ගථො. මග්ගපටිගවධානුගලොමනගතො 

විපස්සනාය විය පාෙකජ්ඣාගනසුපි සතිආෙගයො ‘‘ගබ්ොජ්ඣඞ්ගා’’ත්ගවව 

වුච්චන්තීති ආහ ‘‘නිබ්කබධභාගයත්තා න පටික්ඛිපිතබ්කබො’’ති. එවං 

කසිණජ්ඣානාදීසු ගබ්ොජ්ඣඞ්ගග උද්ධරන්තානං අධිප්පායං වත්වා 

අනුද්ධරන්තානං අධිප්පායං වත්තුං ‘‘අනුද්ධරන්තා පනා’’තිආදිමාහ. ගත හි 

ආසන්ගනකන්තකිච්චනිබ්බ්ත්තීහි විපස්සනාක්ඛගණ ගබ්ොජ්ඣඞ්ගග 

උද්ධරන්ති, න ඣානක්ඛගණ තෙභාවගතො. ගතනාහ ‘‘විපස්සනාකිච්චස්ස 

විය…කප.… න උද්ධරන්තී’’ති. කසිණනිස්සන්ගෙො අරූපානීති ආහ 

‘‘තදායත්තානී’’ති. 

දුතියනයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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තතියනයවණ්ෙනා 

470-1. ගවොස්සජ්ජනං පහානං ගවොස්සග්ගගො, ගවොස්සජ්ජනං වා 

විස්සට්ඨභාගවො නිරාසඞ්කානුප්පගවගසොති ආහ ‘‘කවොස්සග්ගසද්කදො…කප.… 

දුවිධතා වුත්තා’’ති. විපස් සනාක්ඛගණ තදඞ්ගතන්නින්නප්පොකරන, 

මග්ගක්ඛගණ සමුච්කඡදතදාරම්මෙෙරෙප්පොකරන. 

තතියනයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

472. උගපක්ඛනමුගපක්ඛාසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ගස්ස සභාගවො, ගසො ච 

සමාධිවීරියසම්ගබ්ොජ්ඣඞ්ගගො විය සම්පයුත්තානං ඌනාධිකභාවබ්යාවගටො 

අහුත්වා ගතසං අනූනානධිකභාගව මජ්ඣත්තාකාරප්පවත්තීති ඉමමත්ථං ආහ 

‘‘උකපක්ඛනවකසනා’’තිආදිනා. තත්ථ උපපත්තිකතො ඉක්ඛනන්ති 

පටිසඞ්ඛානමාහ. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ගබ්ොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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11. මග්ගඞ්ගවිභඞ්කගො 
2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

490. අභිධම්කමති ධම්මසඞ්ගගහ. ගසො හි නිබ්බ්ත්තිතාභිධම්මගෙසනා, න 

විභඞ්ගගෙසනා විය සුත්තන්තනයවිමිස්සා. අරිකයොපපදතං න ෙකරොති විනාපි 

ගතනස්ස අරියභාවසිද්ධිගතො. ගතනාහ අට්ඨකථායං ‘‘යථා හී’’තිආදි. 

493. ‘‘කලොකියොකලනා’’ති ඉෙං පුබ්බ්භාගභාවනානුභාගවන 

කිච්චාතිගරකසිද්ධීති ෙස්සනත්ථං වුත්තං. එකතසන්ති සම්මාදිට්ඨිආදීනං. 

අප්පහාගන, පහාගන ච ආදීනවානිසංසවිභාවනාදිනා විගසසප්පච්චයත්තා 

සම්මාදිට්ඨිආදීනි මිච්ඡාවාචාදීනි ප හාකපන්තීති වුත්තානි. මිච්ඡාවාචාදිගතො 

නිවත්ති සම්මාවාචාදිකිරියාති වුත්තං ‘‘සම්මාවාචාදිකිරියා හි විරතී’’ති. 

සම්මාදිට්ඨිආෙගයො විය න ොරාපෙභාකවන, තංසමඞ්ගීපුග්ගගලො විය න 

ෙත්තුභාකවන. කලොකුත්තරක්ඛකෙපීති න ගකවලං ගලොකියක්ඛගණගයව, අථ 

ගඛො ගලොකුත්තරක්ඛගණපි. 

ඛන්කධොපධිං විපච්චතීති පටිසන්ධිොයිකං සන්ධායාහ. තත්ථ විපච්චතීති 

පවත්තිවිපාකොයිකං. 

එකෙෙන්ති ‘‘තත්ථ කතමා සම්මාදිට්ඨී’’තිආදිනා එගකකං අඞ්ගං 

පුච්ඡිත්වා. තස්ස තස්කසවාති එගකකඅඞ්ගස්ගසව, න අඞ්ගසමුොයස්ස. සහ පන 

පුච්ඡිත්වාති ‘‘තත්ථ කතගමො පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ගගො’’ති පුච්ඡිත්වා. එෙකතො 

විස්සජ් නපටිනිද්කදසත්තාති යදිපි ‘‘තත් ථ කතමා සම්මාදිට්ඨි? යා 

පඤ්ඤා’’තිආදිනා (විභ. 495) විස්සජ්ජනං කතං, ‘‘තත්ථ කතගමො 

පඤ්චඞ්ගිගකො මග්ගගො’’ති (විභ. 494) පන එකගතො කතාය පුච්ඡාය 

විස්සජ්ජනවගසන පටිනිද්ගෙසභාවගතො න පාටිගයක්කං පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං නාම 

ගහොති. කස්මා පගනත්ථ පඤ්චඞ්ගිකවාගර එව පාටිගයක්කං පුච්ඡාවිස්සජ්ජනං 

කතං, න අට්ඨඞ්ගිකවාගරති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘තත්ථා’’තිආදි. 

එකෙෙමුඛායාති සම්මාදිට්ඨිආදිමුඛාය. ගතන වුත්තං ‘‘අරියං ගවො, භික්ඛගව, 

සම්මාදිට්ඨිං ගෙගසස්සාමි සඋපනිසං සපරික්ඛාර’’න්තිආදි (සං. නි. 5.28). 

පුබ්බසුද්ධියා සිජ්ඣන්ති. තථා හි වුත්තං ‘‘පුබ්ගබ්ව ගඛො පනස්ස කායකම්මං 

වචීකම්මං ආජීගවො සුපරිසුද්ගධො ගහොතී’’ති (ම. නි. 3.431), තස්මා 

සම්මාවාචාදිමුඛා භාවනා නත්ථීති අධිප්පාගයො. ගතනාහ ‘‘න මග්ගස්ස 

උපචාකරනා’’ති. 
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12. ඣානවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයං 

මාතිොවණ්ෙනා 

508. පාතිකමොක්ඛසංවරාදීති ආදි-සද්ගෙන ඉන්ද්රිගයසු ගුත්තද්වාරතා, 

ගභොජගන මත්තඤ්ඤුතා, සතිසම්පජඤ්ඤං, ජාගරියානුගයොගගොති එවමාදිගක 

සඞ්ගණ්හාති. අසුභානුස්සතිකයොති අසුභඣානානි, අනුස්සතිඣානානි ච. සති 

සමණභාවකරපුබ්බ්භාගකරණීයසම්පත්තියං සමණභාගවොපි සිද්ගධොගයව 

ගහොතීති ආහ ‘‘සුඤ්ඤා…කප.… දස්කසතී’’ති. කාරගණ හි සිද්ගධ ඵලම්පි 

සිද්ධගමව ගහොතීති. සික්ඛාපොනං සරූපං, සික්ඛිතබ්බ්ාකාරං, සඞ්ගඛපගතො 

විභාගඤ්ච ෙස්ගසතුං ‘‘සික්ඛාපකදසූ’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ නාමොයාදිවකසනාති 

නාමකායපෙකායබ්යඤ්ජනකායවගසන වුත්ගතසු. ඉමිනා සික්ඛාපොනං 

සික්ඛාය අධිගමූපායභූතපඤ්ඤත්තිසභාවතං ෙස්ගසති. ගතසු සික්ඛිතබ්බ්ාකාගරො 

සත්ථුආණානතික්කගමොගයවාති ආහ ‘‘වච…කප.… තබ්කබසූ’’ති. 

සික්ඛාකෙොට්ඨාකසසූති වුත්තප්පගභගෙසු අධිසීලසික්ඛාභාගගසු. ගතසු 

සමාොනගමව සික්ඛිතබ්බ්ාකාගරොති වුත්තං ‘‘පරිපූරෙවකසන 

සික්ඛිතබ්කබසූ’’ති. සික්ඛාපකදෙකදසභූතාති සික්ඛාපෙසමුොයස්ස අවයවභූතා. 

භික්ඛුසික්ඛා හි ඉධාධිප්ගපතා ‘‘ඉධ භික්ඛූ’’ති වුත්තත්තා. තථා හි වක්ඛති 

‘‘ගසසසික්ඛා පන අත්ථුද්ධාරවගසන සික්ඛාසද්ෙස්ස අත්ථෙස්සනත්ථං 

වුත්තා’’ති (විභ. අට්ඨ. 516). 

මාතිකාවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

නිද්කදසවණ්ෙනා 

509. දිට්ඨත්තාති සයම්භූඤාගණන සච්ඡිකතත්තා. ඛන්තිආදීසුපි එගසව 

නගයො. සයම්භූඤාගණන සච්ඡිකරණවගසගනව හි භගවගතො 

ඛමනරුච්චනාෙගයො, න අඤ්ගඤසං විය අනුස්සවාකාරපරිවිතක්කාදිමුගඛන. 

අවිපරීතට්කඨො එකන්තනිය්යානට්ගඨන ගවදිතබ්ගබ්ො. සික්ඛියමාකනොති 

සික්ඛාය පටිපජ්ජියමාගනො. සික්ඛිතබ්බානි සික්ඛාපදානීති සික්ඛාපෙපාළිං වෙති. 

ඛන්ධත්තයන්ති සීලාදික්ඛන්ධත්තයං. ‘‘සබ්බ්පාපස්ස…ගප.… බුද්ධාන 

සාසන’’න්ති (ධ. ප. 183; දී. නි. 1.90; ගනත්ති. 30) වචනගතො ආහ 

‘‘අනුසාසනදානභූතං සික්ඛත්තය’’න්ති. 
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සම්මාදිට්ඨියා පච්චයත්තාති මග්ගසම්මාදිට්ඨියා එකන්තගහතුභාවගතො. 

එත්ථ ච සම්මාදිට්ඨීති කම්මස්සකතාසම්මාදිට්ඨි, කම්මපථසම්මාදිට්ඨි ච. 

ඵලොරකෙොපචාකරහීති ඵලූපචාගරන සම්මාදිට්ඨිපච්චයත්තා, කාරණූපචාගරන 

සම්මාදිට්ඨිපුබ්බ්ඞ්ගමත්තා. කුසලධම්කමහි අත්තකනො එෙකදසභූකතහීති 

සම්මාදිට්ඨිධම්ගම සන්ධායාහ. කුසලපඤ්ඤාවිඤ්ඤාණානං වා 

පජානනවිජානනවගසන ෙස්සනං දිට්ඨීති. ගතන අවයවධම්ගමන සමුොයස්ස 

උපචරිතතං ෙස්ගසති. විනයනකිරියත්තාති ගෙසනාභූතං සික්ඛත්තයමාහ. 

ධම්කමනාති ධම්මගතො අනගපගතන. අවිසමසභාකවනාති අවිසගමන සභාගවන, 

සගමනාති අත්ගථො. 

510. අනඤ්ඤත්කථනාති ගරහාදිඅඤ්ඤත්ථරහිගතන සකත්ගථන. 

භින්නපටධකරති භික්ඛුසාරුප්පවගසන පඤ්චඛණ්ඩාදිනා ගඡගෙන 

ඡින්නචීවරධගර. 

කභදනපරියායවකසන වුත්තං, තස්මා කිගලසානං පහානා කිගලසානං ගභො 

භික්ඛූති වුත්තං ගහොති. 

ගුෙවකසනාති ගසක්ඛධම්මාදිගුණානං වගසන. ගතන භාවත්ථගතො 

භික්ඛුසද්ගෙො ෙස්සිගතො ගහොති. 

ඉදං ද්වයන්ති ‘‘එත්ථ චා’’තිආදිනා පරගතො සඞ්ගහෙස්සනවගසන වුත්තං 

‘‘ගසක්ගඛො’’තිආදිකං වචනද්වයං. ඉමිනාති ‘‘ගසක්ගඛො භික්ඛු භින්නත්තා 

පාපකාන’’න්ති පොනං අත්ථෙස්සගනන. න සකමති 

ගසක්ඛඅගසක්ඛපුථුජ්ජනාගසක්ඛදීපනගතො. තදිදන්ති පඨමද්වයං. 

නිප්පරියායදස්සනං අරියානං, අගසක්ඛානංගයව ච 

ගසක්ඛභින්නකිගලසභාවදීපනගතො. වුත්කතොති පටිඤ්ඤාවචනං, සච්චං 

වුත්ගතොති අත්ගථො. න පන ඉධාධිප්කපකතො අත්ථුද්ධාරවගසන ෙස්සිතත්තා. 

භගවකතො වචනන්ති උපසම්පොකම්මවාචමාහ. තදනුරූපන්ති තෙනුච්ඡවිකං, 

යථාවුත්තන්ති අත්ගථො. පරිසාවත්ථුසීමාසම්පත්තිගයො ‘‘සමග්ගගන සඞ්ගඝන 

අකුප්ගපනා’’ති (විභ. 510) ඉමිනා පකාසිතාති ‘‘ඨානාරහ’’න්ති පෙස්ස 

‘‘අනූන…කප.… අවුත්ත’’න්ති එත්තකගමව අත්ථමාහ. 
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511. අවීතික්ෙමනවිරතිභාවකතොති අවීතික්කමසමාොනභූතා විරතීති කත්වා 

වාරිත්තසීලං පත්වා විරති එව පධානන්ති ගචතනාසීලස්සපි පරියායතා වුත්තා. 

‘‘නගරවඩ්ඪකී වත්ථුවිජ් ාචරිකයො’’ති ඉෙං ඉධාධිප්ගපතනගරවඩ්ඪකීෙස්සනං. 

වත්ථුවිජ්ජා, පාසාෙවිජ්ජාති දුවිධා හි වඩ්ඪකීවිජ්ජා. කලහිතබ්බන්ති සායිතබ්බ්ං. 

චුබිතබ්බන්ති පාතබ්බ්ං. 

ඉන්ද්රියසංවරාහාරත්තාති ඉන්ද්රියසංවරගහතුකත්තා. පාතිගමොක්ඛසීලං 

සික්ඛාපෙසීලං න පකතිසීලාදිගකන ගය්හතීති ආහ ‘‘පාතිකමොක්ඛකතො අඤ්ඤං 

සීලං ොයිෙඅවීතික්ෙමාදිග්ගහකෙන ගහිත’’න්ති. තං පන 

පාතිගමොක්ඛසීගලන න සඞ්ගය්හතීති න සක්කා වත්තුං, 

කායිකවාචසිකසංවරස්ස තබ්බිනිමුත්තස්ස අභාවගතොති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘ඉමිනා 

අධිප්පාකයන වුත්ත’’න්ති ආහ. 

තත්ථ පාතිගමොක්ඛසද්ෙස්ස එවං අත්ගථො ගවදිතබ්ගබ්ො – කිගලසානං 

බ්ලවභාවගතො, පාපකිරියාය සුකරභාවගතො, පුඤ්ඤකිරියාය ච 

දුක්කරභාවගතො බ්හුක්ඛත්තුං අපාගයසු පතනසීගලොති පාතී, පුථුජ්ජගනො, 

අනිච්චතාය වා භවාදීසු කම්මගවගක්ඛිත්ගතො ඝටියන්තං විය 

අනවට්ඨාගනන පරිබ්භමනගතො ගමනසීගලොති පාතී, මරණවගසන වා 

තම්හි තම්හි සත්තනිකාගය අත්තභාවස්ස පාතනසීගලොති පාතී, 

සත්තසන්තාගනො, චිත්තගමව වා. තං පාතිනං සංසාරදුක්ඛගතො 

ගමොක්ගඛතීති පාතිකමොක්ඛං. චිත්තස්ස හි විගමොක්ගඛන සත්ගතොපි 

‘‘විමුත්ගතො’’ති වුච්චති. වුත්තඤ්හි ‘‘චිත්තගවොොනා විසුජ්ඣන්තී’’ති 

(සං. නි. 3.100), ‘‘අනුපාොය ආසගවහි චිත්තං විමුත්ත’’න්ති (මහාව. 28) 

ච. අථ වා අවිජ්ජාදිනා ගහතුනා සංසාගර පතති ගච්ඡති පවත්තතීති පාතී. 

‘‘අවිජ්ජානීවරණානං සත් තානං තණ්හාසංගයොජනානං සන්ධාවතං 

සංසරත’’න්ති (සං. නි. 2.124; 3.99; 5.520; කථා. 75) හි වුත්තං. තස්ස 

පාතිගනො සත්තස්ස තණ්හාදිසංකිගලසත්තයගතො ගමොක්ගඛො එගතනාති 

පාතිකමොක්ඛං. ‘‘කණ්ගඨකාගළො’’තිආදීනං විය තස්ස සමාසසිද්ධි 

ගවදිතබ්බ්ා. 

අථ වා පාගතති විනිපාගතති දුක්ගඛති පාති, චිත්තං. වුත්තඤ්හි 

‘‘චිත්ගතන නීයති ගලොගකො, චිත්ගතන පරිකස්සතී’’ති (සං. නි. 1.62). 

තස්ස පාතිගනො ගමොක්ගඛො එගතනාති පාතිකමොක්ඛං. පතති වා එගතන 
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අපායදුක්ගඛ වා සංසාරදුක්ගඛ වාති පාතී, තණ්හාදිසංකිගලගසො. 

වුත්තඤ්හි ‘‘තණ්හා ජගනති පුරිසං (සං. නි. 1.55-57), තණ්හාදුතිගයො 

පුරිගසො’’ති (ඉතිවු. 15; මහානි. 191; චූළනි. පාරායනානුගීතිගාථා නිද්ගෙස 

107) ච ආදි. තගතො ගමොක්ගඛොති පාතිකමොක්ඛං. 

අථ වා පතති එත්ථාති පාතීනි, ඡ අජ්ඣත්තිකබ්ාහිරානි ආයතනානි. 

වුත්තඤ්හි ‘‘ඡසු ගලොගකො සමුප්පන්ගනො, ඡසු කුබ්බ්ති සන්ථව’’න්ති (සං. 

නි. 1.70; සු. නි. 171). තගතො ඡඅජ්ඣත්තිකබ්ාහිරායතනසඞ්ඛාතගතො 

පාතිගතො ගමොක්ගඛොති පාතිකමොක්ඛං. 

අථ වා පාගතො විනිපාගතො අස්ස අත්ථීති පාතී, සංසාගරො, තගතො 

ගමොක්ගඛොති පාතිකමොක්ඛං. 

අථ වා සබ්බ්ගලොකාධිපතිභාවගතො ධම්මිස්සගරො භගවා ‘‘පතී’’ති 

වුච්චති, මුච්චති එගතනාති ගමොක්ගඛො, පතිගනො ගමොක්ගඛො ගතන 

පඤ්ඤත්තත්තාති පතිගමොක්ගඛො, පතිගමොක්ගඛො එව පාතිකමොක්ඛං. 

සබ්බ්ගුණානං වා මූලභාවගතො උත්තමට්ගඨන පති ච ගසො 

යථාවුත්ගතනත්ගථන ගමොක්ගඛො චාති පතිගමොක්ගඛො, පතිගමොක්ගඛො එව 

පාතිකමොක්ඛං. තථා හි වුත්තං ‘‘පාතිගමොක්ඛන්ති මුඛගමතං 

පමුඛගමත’’න්ති (මහාව. 135) විත්ථාගරො. 

අථ වා ප-ඉති පකාගර, අතීති අච්චන්තත්ගථ නිපාගතො, තස්මා 

පකාගරහි අච්චන්තං ගමොක්ගඛතීති පාතිකමොක්ඛං. ඉෙඤ්හි සීලං සයං 

තෙඞ්ගවගසන, සමාධිසහිතං පඤ්ඤාසහිතඤ්ච වික්ඛම්භනවගසන 

සමුච්ගඡෙවගසන ච අච්චන්තං ගමොක්ගඛති ගමොගචතීති පාතිකමොක්ඛං. 

පති පති ගමොක්ගඛොති වා පතිගමොක්ගඛො, තම්හා තම්හා 

වීතික්කමගෙොසගතො පච්ගචකං ගමොක්ගඛොති අත්ගථො, පතිගමොක්ගඛොගයව 

පාතිකමොක්ඛං. ගමොක්ගඛො වා නිබ්බ්ානං, තස්ස ගමොක්ඛස්ස 

පටිබිම්බ්භූගතොති පතිගමොක්ඛං. සීලසංවගරො හි නිබ්ගබ්ධභාගිගයො 

සූරියස්ස අරුණුග්ගමනං විය නිබ්බ්ානස්ස උෙයභූගතො තප්පටිභාගගො විය 

ගහොති යථාරහං කිගලසනිබ්බ්ාපනගතොති පතිගමොක්ඛං, පතිගමොක්ඛංගයව 

පාතිකමොක්ඛං. 
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අථ වා ගමොක්ඛං පති වත්තති, ගමොක්ඛාභිමුඛන්ති වා පතිගමොක්ඛං, 

පතිගමොක්ඛංගයව පාතිකමොක්ඛන්ති. ඉෙම්පි පාතිගමොක්ඛසද්ෙස්ස 

මුඛමත්තෙස්සනගමව. සබ්බ්ාකආගරන පන ජිනපාතිගමොක්ගඛො භගවාව 

අනවජ්ජපතිගමොක්ඛං පාතිගමොක්ඛං සංවණ්ගණය්ය. 

513. ගරුභණ්ඩවිස්සජ්ජනකරණභූතං එතස්ස අත්ථීති 

ගරුභණ්ඩවිස්සජ් නං. ගරුභණ්ඩන්තරභූතං ථාවරාදි. ඌනකං න වට්ටතීති 

ඵාතිෙම්මං වුත්තං. අතිගරකග්ඝනකං, තෙග්ඝනකගමව වා වට්ටතීති. 

යථාවුත්තන්ති ගපොක්ඛරණිගතො පංසුඋද්ධරණාදිථාවරකම්මං. 

ධාකරති, කපොකසති වා පගරසං ොරගක. 

ගහීනං ෙරියමානං වුත්තං, න සඞ්ඝස්ස, ගණස්ස වාති අත්ගථො. 

පිණ්ඩපටිපිණ්ඩන්ති උත්තරපෙගලොපං, පුරිමපගෙ උත්තරපෙගලොපඤ්ච කත්වා 

නිද්ගෙගසොති ආහ ‘‘පිණ්ඩත්ථ’’න්තිආදි. අකයොනිකසො විචාරෙං 

අයාථාවපටිපත්ති. 

514. ගච්ඡන්ති යථාසකං විසගය පවත්තන්තීති ගාකවො, චක්ඛාදීනි 

ඉන්ද්රියානි. 

විධුනනං පප්ගඵොටනං, පවාහනන්ති අත්ගථො. 

515. යථා කරණත්ගථො කරණීයසද්ගෙො, එවං විකිරණත්ගථොපි ගහොතීති ආහ 

‘‘වික්ඛිපිතබ්බානී’’ති, විද්ධංසිතබ්බ්ානීති අත්ගථො. සංයමනීයානි වා 

සංයමෙරණීයානි, ‘‘න පුන එවං කගරොමී’’ති අත්තගනො ෙහනං මනසා 

අධිට්ඨානං සංයමනං, සංයමනකරණීයානි සංවරෙරණීයානීති 

චිත්තමත්තායත්තා එව සංයමසංවරා ආචරිගයන අධිප්ගපතාති ආහ 

‘‘අනාපත්තිගමනීයානී’’ති. අන්ගතවාසිකත්ගථගරො පන ගෙසනාපි 

චිත්තුප්පාෙමනසිකාගරහි විනා න ගහොතීති ගෙසනාවිසුද්ධිං නිස්සරණං වෙති. 

516. ‘‘අලඞ්කගතො ගචපි…ගප.… ස භික්ඛූ’’තිආදීසු (ධ. ප. 142) විය ඉධාපි 

ගුෙකතො භික්ඛු අධිප්කපකතො. තථා ච වුත්තං ‘‘ඉධ භික්ඛූති පටිපත්තියා 

භික්ඛුභාවෙස්සනගතො එවමාහා’’ති (විභ. අට්ඨ. 355). යත්තකං එගකන 

පුග්ගගලන අගසගසත්වා සමාොතුං සක්කා, තං සන්ධායාහ ‘‘කයන සමාදාකනන 

සබ්බාපි සික්ඛා සමාදින්නා කහොන්තී’’ති යථා උපසම්පොපාරිපූරියා අගසසං 
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උපසම්පන්නසික්ඛාසමාොනං. තන්ති සමාොනං. අකනකෙසූති විසුං විසුං 

සමාොගනසු. යථා සමාදින්නාය සික්ඛාය සබ්ගබ්න සබ්බ්ං අවීතික්කමනං 

සික්ඛිතබ්බ්ාකාගරො, එවං සති වීතික්කගම ගෙසනාගාමිනියා ගෙසනා, 

වුට්ඨානගාමිනියා වුට්ඨානං තදුපායභූතං පාරිවාසිකවත්තචරණාදීති වුත්තං 

‘‘අවීති…කප.… ආොකරනා’’ති. යං සික්ඛාපෙං පමාගෙන වීතික්කන්තං, තං 

සික්ඛියමානං න ගහොතීති ගසසිතං නාම ගහොතීති ආහ ‘‘වීතික්ෙමනවකසන 

කසසස්සා’’ති. 

519. චිත්තපරිකසොධනභාවනාති චිත්තස්ස පරිගසොධනභූතා 

ආවරණීයධම්මවික්ඛම්භිකා සමාධිවිපස්සනාභාවනා චිත්තපරිගසොධනභාවනා. 

සුප්පපරිග්ගාහෙන්ති නිද්ොපරිග්ගාහකං. ඉදන්ති ඉෙං 

අබ්ගබ්ොකිණ්ණභවඞ්ගගොත්තරණසඞ්ඛාතං කිරියමයචිත්තානං අප්පවත්තනං 

සුප්පං නාම. ඉකතො භවඞ්ගගොත්තරණගතො. පුබ්කබ ඉකතො 

කිරියමයචිත්තප්පවත්තිගතො පරඤ්ච නත්ථි. අයං කායකිලමගථො, ථිනමිද්ධඤ්ච 

එතස්ස සුත්තස්ස පච්චගයො. 

522. සතිපට්ඨානාදකයොති සතිපට්ඨානසම්මප්පධානඉද්ධිපාො, එකච්ගච ච 

මග්ගධම්මා සහ න පවත්තන්ති, තස්මා පාළියං න වුත්තාති අධිප්පාගයො. එගත 

තාව එකස්මිං ආරම්මගණ සහ න පවත්තන්තීති න ගණ්ගහය්යුං, 

ඉන්ද්රියබ්ලානි කස්මා න ගහිතානීති ආහ ‘‘පවත්ත…කප.… කහොන්තී’’ති. 

එවම්පි සද්ධින්ද්රියබ්ලානි ගබ්ොජ්ඣඞ්ගගහි න සඞ්ගය්හන්තීති කථං ගතසං 

තෙන්ගතොගධතාති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘පීති…කප.… වුත්තත්තා’’ති. 

523. සමන්තකතොති සබ්බ්භාගගසු සබ්ගබ්සු අභික්කමාදීසු, සබ්බ්භාගගතො 

වා ගතසු එව අභික්කමාදීසු අත්ථානත්ථාදිසබ්බ්භාගගතො සබ්බ්ාකාරගතො. 

සම්මාති අවිපරීතං ගයොනිගසො. සමන්ති අවිසමං, ඉට්ඨාදිආරම්මගණ 

රාගාදිවිසමරහිතං කත්වාති අත්ගථො. 

භික්ඛා චරීයති එත්ථාති භික්ඛාචාගරො, භික්ඛාය චරණට්ඨානං, ගසො එව 

ගගොචගරො, භික්ඛාය චරණගමව වා සම්පජඤ්ඤස්ස විසයභාවගතො ගගොචගරො, 

තස්මිං භික්ඛාචාරකගොචකර. ගසො පන අභික්කමාදිගභෙභින්නන්ති 

විගසසනවගසන වුත්තං ‘‘අභික්ෙමාදීසු පනා’’ති. ෙම්මට්ඨානසඞ්ඛාකතති 

ගයොගකම්මස්ස භාවනාය පවත්තිට්ඨානසඞ්ඛාගත ආරම්මගණ, 

භාවනාකම්ගමගයව වා, ගයොගිගනො සුඛවිගසසගහතුතාය වා 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 12. ඣානවිභඞ්කගො 
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කම්මට්ඨානසඞ්ඛාගත සම්පජඤ්ඤස්ස විසයභාගවන කගොචකර. අභික්ෙමාදීසූති 

අභික්කමපටික්කමාදීසු ගචව චීවරපාරුපනාදීසු ච. අසම්මුය්හනං 

චිත්තකිරියාවාගයොධාතුවිප්ඵාරවගසගනව ගතසං පවත්ති, න අඤ්ඤථාති 

යාථාවගතො ජානනං. 

ෙම්මට්ඨානං පධානං ෙත්වාති චීවරපාරුපනාදිසරීරපරිහරණකිච්චකාගලපි 

කම්මට්ඨානමනසිකාරගමව පධානං කත්වා. 

තස්මාති යස්මා උස්සුක්කජාගතො හුත්වා අතිවිය මං යාචසි, යස්මා ච 

ජීවිතන්තරායානං දුජ්ජානතං වෙසි, ඉන්ද්රියානි ච ගත පරිපාකං ගතානි, තස්මා. 

තිහාති නිපාතමත්තං. කත තයා. එවන්ති ඉොනි වත්තබ්බ්ාකාරං වෙති. 

සික්ඛිතබ්බන්ති අධිසීලසික්ඛාදීනං තිස්සන්නම්පි සික්ඛානං වගසන සික්ඛනං 

කාතබ්බ්ං. යථා පන සික්ඛිතබ්බ්ං, තං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘දිට්කඨ දිට්ඨමත්තං 

භවිස්සතී’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ දිට්කඨ දිට්ඨමත්තන්ති රූපායතගන චක්ඛුවිඤ්ඤාගණන දිට්ඨමත්තං. 

යථා හි චක්ඛුවිඤ්ඤාණං රූගප රූපමත් තගමව පස්සති, න නිච්චාදිසභාවං, එවං 

ගසසතංද්වාරිකවිඤ්ඤාගණහිපි ගම එත්ථ දිට්ඨමත්තගමව භවිස්සතීති 

සික්ඛිතබ්බ්න්ති අත්ගථො. අථ වා දිට්කඨ දිට්ඨං නාම චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, රූගප 

රූපවිජානනන්ති අත්ගථො. මත්තාති පමාණං. දිට්ඨං මත්තා එතස්සාති 

දිට්ඨමත්තං, චක්ඛුවිඤ්ඤාණමත්තගමව ගම චිත්තං භවිස්සතීති අත්ගථො. ඉෙං 

වුත්තං ගහොති – යථා ආපාථගගත රූගප චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න රජ්ජති න දුස්සති 

න මුය්හති, එවං රාගාදිවිරගහන චක්ඛුවිඤ්ඤාණමත්තගමව ගම ජවනං 

භවිස්සති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණප්පමාගණගනව නං ඨගපස්සාමීති. අථ වා දිට්ඨං 

නාම චක්ඛුවිඤ්ඤාගණන දිට්ඨරූපං. දිට්කඨ දිට්ඨං නාම තත්ගථව උප්පන්නං 

සම්පටිච්ඡනසන්තීරණගවොට්ඨබ්බ්නසඞ්ඛාතං චිත්තත්තයං. යථා තං න රජ්ජති 

න දුස්සති න මුය්හති, එවං ආපාථගගත රූගප ගතගනව 

සම්පටිච්ඡනාදිප්පමාගණන ජවනං උප්පාගෙස්සාමි, නාස්ස තං පමාණං 

අතික්කමිත්වා රජ්ජනාදිවගසන උප්පජ්ජිතුං ෙස්සාමීති එවගමත්ථ අත්ගථො 

ෙට්ඨබ්ගබ්ො. එස නගයො සුතමුගතසු. මුතන්ති ච තොරම්මණවිඤ්ඤාගණහි සද්ධිං 

ගන්ධරසගඵොට්ඨබ්බ්ායතනං ගවදිතබ්බ්ං. විඤ්ඤාකත විඤ්ඤාතමත්තන්ති එත්ථ 

පන විඤ්ඤාතං නාම මගනොද්වාරාවජ්ජගනන විඤ්ඤාතාරම්මණං, තස්මිං 

විඤ්ඤාගත. විඤ්ඤාතමත්තන්ති ආවජ්ජනප්පමාණං. යථා ආවජ්ජනං න රජ්ජති 

න දුස්සති න මුය්හති, එවං රජ්ජනාදිවගසන උප්පජ්ජිතුං අෙත්වා 
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ආවජ්ජනප්පමාගණගනව චිත්තං ඨගපස්සාමීති අයගමත්ථ අත්ගථො. එවඤ්හි 

කත බාහිය සික්ඛිතබ්බන්ති එවං ඉමාය පටිපොය තයා බ්ාහිය තිස්සන්නං 

සික්ඛානං අනුපවත්තනවගසන සික්ඛිතබ්බ්ං. ඉති භගවා බ්ාහියස්ස 

සංඛිත්තරුචිතාය ඡහි විඤ්ඤාණකාගයහි සද්ධිං ඡළාරම්මණගභෙභින්නං 

විපස්සනාවිසයං දිට්ඨාදීහි චතූහි ගකොට්ඨාගසහි විභජිත්වා තත්ථස්ස 

ඤාතතීරණපරිඤ්ඤං ෙස්ගසති. 

කථං? එත්ථ හි රූපායතනං පස්සිතබ්බ්ට්ගඨන දිට්ඨං නාම, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං පන සද්ධිං තංද්වාරිකවිඤ්ඤාගණහි ෙස්සනට්ගඨන, 

තදුභයම්පි යථාපච්චයං පවත්තමානං ධම්මමත්තගමව, න එත්ථ ගකොචි කත්තා 

වා කාගරතා වා. යගතො තං හුත්වා අභාවට්ගඨන අනිච්චං, 

උෙයබ්බ්යපටිපීළනට්ගඨන දුක්ඛං, අවසවත්තනට්ගඨන අනත්තාති කුගතො 

තත්ථ පණ්ඩිතස්ස රජ්ජනාදීනං ඔකාගසොති අයඤ්ගහත්ථ අධිප්පාගයො. එස 

නගයො සුතාදීසුපි. 

ඉොනි ඤාතතීරණපරිඤ්ඤාසු පතිට්ඨිතස්ස උපරි සහ ඵගලන 

පහානපරිඤ්ඤං ෙස්ගසතුං ‘‘යකතො කඛො කත බාහියා’’තිආදි ආරද්ධං. තත්ථ 

යකතොති යො, යස්මා වා. කතති තව. තකතොති තො, තස්මා වා. කතනාති ගතන 

දිට්ඨාදිනා, දිට්ඨාදිපටිබ්ද්ගධන වා රාගාදිනා. ඉෙං වුත්තං ගහොති – බ්ාහිය, තව 

යස්මිං කාගල, ගයන වා කාරගණන දිට්ඨාදීසු මයා වුත්තවිධිං පටිපජ්ජන්තස්ස 

අවිපරීතසභාවාවගබ්ොගධන දිට්ඨාදිමත්තං භවිස්සති, තස්මිං කාගල, ගතන වා 

කාරගණන ත්වං ගතන දිට්ඨාදිපටිබ්ද්ගධන රාගාදිනා සහ න භවිස්සසි, රත්ගතො 

වා දුට්ගඨො වා මූළ්ගහො වා න භවිස්සසි පහීනරාගාදිකත්තා, ගතන වා දිට්ඨාදිනා 

සහ පටිබ්ද්ගධො න භවිස්සසීති. තකතො ත්වං, බාහිය, න තත්ථාති යො, යස්මා වා 

ත්වං ගතන රාගගන වා රත්ගතො, ගෙොගසන වා දුට්ගඨො, ගමොගහන වා මූළ්ගහො 

න භවිස්සසි, තො, තස්මා වා ත්වං තත්ථ දිට්ඨාදිගක න භවිස්සසි, තස්මිං දිට්ගඨ 

වා සුතමුතවිඤ්ඤාගත වා ‘‘එතං මම, එගසොහමස්මි, එගසො ගම අත්තා’’ති 

(මහාව. 21) තණ්හාමානදිට්ඨීහි අල්ලීගනො පතිට්ඨිගතො න භවිස්සසි. එත්තාවතා 

පහානපරිඤ්ඤං මත්ථකං පාගපත්වා ඛීණාසවභූමි ෙස්සිතා. තකතො ත්වං, බාහිය, 

කනවිධ, න හුරං, න උභයමන්තකරනාති යො ත්වං, බ්ාහිය, ගතන රාගාදිනා 

තත්ථ දිට්ඨාදීසු පටිබ්ද්ගධො න භවිස්සසි, තො ත්වං ගනව ඉධ ගලොගක, න 

පරගලොගක, න උභයත්ථ ගහොසි. එකසවන්කතො දුක්ඛස්සාති කිගලසදුක්ඛස්ස, 

වට්ටදුක්ඛස්ස ච අයගමව අන්ගතො අයං පරිච්ගඡගෙො පරිවටුමභාගවොති අයගමව 
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හි එත්ථ අත්ගථො. ගය පන ‘‘උභයමන්තගරනා’’ති පෙං ගගහත්වා අන්තරාභවං 

නාම ඉච්ඡන්ති, ගතසං තං මිච්ඡා. තත්ථ යං වත්තබ්බ්ං, තං පරගතො 

අන්තරාභවෙථායං (කථා. 505 ආෙගයො ) ආවි භවිස්සති. 

එකතසන්ති අතිහරණවීතිහරණානං. 

‘‘තත්ථ හී’’තිආදිනා පඤ්චවිඤ්ඤාණවීථියං පුගරතරං 

පවත්තඅගයොනිගසොමනසිකාරවගසන ආවජ්ජනාදීනං අගයොනිගසො 

ආවජ්ජනාදිනා ඉට්ඨාදිආරම්මගණ ගලොභාදිප්පවත්තිමත්තං ගහොති, න පන 

ඉත්ථිපුරිසාදිවිකප්පගාගහො, මගනොද්වාගරගයව පන ගසො ගහොතීති ෙස්ගසති. 

තස්සාති ‘‘ඉත්ථී, පුරිගසො’’ති රජ්ජනාදිකස්ස. භවඞ්ගාදීති 

භවඞ්ගආවජ්ජනෙස්සනානි, 

සම්පටිච්ඡනසන්තීරණගවොට්ඨබ්බ්නපඤ්චද්වාරිකජවනඤ්ච. 

අපුබ්බතිත්තරතාවකසනාති අපුබ්බ්තාඉත්තරභාවානං වගසන. 

අතිහරතීති මුඛද්වාරං අතික්කමිත්වා හරති. තංතංවි ානනනිප්ඵාදකෙොති 

තස්ස තස්ස පරිගයසනාදිවිසයස්ස, විජානනස්ස ච නිප්ඵාෙගකො. ගයන හි 

පගයොගගන පරිගයසනාදි නිප්ඵජ්ජති, ගසො තබ්බිසයං විජානනම්පි නිප්ඵාගෙති 

නාම ගහොති. සම්මාපටිපත්තින්ති ධම්ගමසු අවිපරීතපටිපත්තිං 

යථාභූතාවගබ්ොධං. 

ගමකනපීති ගමනපගයොගගපි. අතිහරෙං යථාඨිතස්ගසව කායස්ස 

ඉච්ඡිතගෙසාභිමුඛකරණං. ගමනං ගෙසන්තරුප්පත්ති. වක්ඛමාකනොති 

‘‘අභික්කන්ගත පටික්කන්ගතති…ගප.… අද්ධාගමනවගසන කථිගතො. ගගත 

ඨිගත නිසින්ගනති එත්ථ විහාගර චුණ්ණිකපාදුද්ධාරඉරියාපථවගසන 

කථිගතො’’ති (විභ. අට්ඨ. 523) වක්ඛමාගනො විගසගසො. 

පවත්කතති චඞ්කමාදීසු පවත්ගත රූපාරූපධම්ගම. පරිග්ගණ්හන්තස්ස 

අනිච්චාදිගතො. 

කායිකකිරියාදිනිබ්බ්ත්තකජවනං ඵලූපචාගරන ‘‘ොයාදිකිරියාමය’’න්ති 

වුත්තං. කිරියාසමුට්ඨිතත්තාති පන කාරණූපචාගරන. 

526. ෙම්මට්ඨානඋපාසනස්සාති කම්මට්ඨානභාවනාය. කයොගපථන්ති 

භාවනාගයොග්ගකිරියාය පවත්තනමග්ගං. 
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537. ොයාදීසූති කායගවෙනාචිත්තධම්ගමසු. සුට්ඨු පවත්තියාති 

අසුභානුපස්සනාදිවගසන පවත්තියා. නිය්යානසභාකවො සම්මාසතිතා එව. 

උපට්ඨානන්ති සතිං කිච්චගතො ෙස්ගසති. එත්ථ ච යථාවුත්ගතො පරිග්ගගහො 

ජාගතො එතිස්සාති පරිග්ගහිතා, තං පරිග්ගහිතං නිය්යානභූතං සතිං කත්වාති 

අත්ගථො ගවදිතබ්ගබ්ො. 

542-3. පකුප්පනං ඉධ විොරාපත්තිභාකවො. 

550. තප්පටිපක්ඛසඤ්ඤාති ථිනමිද්ධපටිපක්ඛසඤ්ඤා. සා අත්ථගතො 

තෙඞ්ගාදිවගසන ථිනමිද්ධවිගනොෙනාකාරප්පවත්තා 

කුසලවිතක්කසම්පයුත්තසඤ්ඤා, තථාභූගතො වා චිත්තුප්පාගෙො සඤ්ඤාසීගසන 

වුත්ගතොති ගවදිතබ්ගබ්ො. 

553. සාරම්භන්ති ආරම්භවන්තං, සහාරම්භන්ති අත්ගථො. 

නිරාවරොකභොගා ථිනමිද්ධන්ධකාරවිගගමන නිරාවරණසමන්නාහාරසඤ්ඤා. 

විවටා අප්පටිච්ඡාෙනා. 

564. තත්ථ තත්ථාති ‘‘ඉමිනා පාතිගමොක්ඛසංවගරන උගපගතො 

ගහොතී’’තිආදීසු (විභ. 511). 

588. යථා ගකනචි නික්කුජ්ජිතං ‘‘ඉෙං නාගමත’’න්ති පකතිඤාගණන න 

ඤායති, එවං සබ්බ්ප්පකාගරන අවිදිතං නික්කුජ් ජිතං විය ගහොතීති ආහ 

‘‘සබ්බථා අඤ්ඤාතතා නික්කුජ්ජිතභාකවො’’ති. නිරවකසසපරිච්ඡින්දනාභාකවොති 

දුවිඤ්ගඤය්යතාය නිරවගසසගතො පරිච්ඡින්දිතබ්බ්තාභාගවො, 

පරිච්ඡින්දිකාභාගවො වා. එකගෙගසගනව හි ගම්භීරං ඤායති. 

ආචික්ඛන්තීතිආදිගතො පරිබ්යත්තං කගථන්ති. කදකසන්තීති 

උපදිසනවගසන වෙන්ති, පගබ්ොගධන්ති වා. පඤ්ඤාකපන්තීති පජානාගපන්ති, 

සංපකාගසන්තීති අත්ගථො. පට්ඨකපන්තීති පකාගරහි අසඞ්කරගතො ඨගපන්ති. 

විවරන්තීති විවටං කගරොන්ති. විභ න්තීති විභත්තං කගරොන්ති. 

උත්තානීෙකරොන්තීති අනුත්තානං ගම්භීරං උත්තානං පාකටං කගරොන්ති. එත්ථ 

ච ‘‘පඤ්ඤාකපන්තී’’තිආදීහි ඡහි පගෙහි අත්ථපොනි ෙස්සිතානි. ‘‘ආචික්ඛන්ති 

කදකසන්තී’’ති පන ද්වීහි පගෙහි බ්යඤ්ජනපොනීති එවං 

අත්ථබ්යඤ්ජනපෙසම්පන්නාය උළාරාය පසංසාය පසංසනං ෙස්ගසති. යං 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 12. ඣානවිභඞ්කගො 
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පගනගතසු අත්ථබ්යඤ්ජනපගෙසු වත්තබ්බ්ං, තං කනත්තිඅට්ඨෙථායං (කනත්ති. 

අට්ඨ. 23 ආදකයො) විත්ථාරගතො වුත්තගමව, තස්මා තත්ථ වුත්තනගයගනව 

ගවදිතබ්බ්ං. 

602. එත්කථව කයොක තබ්බං තස්ස ගහට්ඨාභූමිසමතික්කමනමුගඛන 

භූමිවිගසසාධිගමුපායදීපනගතො. සබ්බත්ථාපීති ‘‘රූපසඤ්ඤානං සමතික්කමා, 

ආකාසානඤ්චායතනං සමතික්කම්මා’’ති සබ්ගබ්සුපි සමතික්කමවචගනසු. 

610. තංකයව ආොසං ඵුටං විඤ්ඤාෙන්ති තංගයව කසිණුග්ඝාටිමාකාසං 

‘‘අනන්ත’’න්ති මනසිකාගරන ඵුටං ඵරිත්වා ඨිතං පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණං 

‘‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’’න්ති මනසි ෙකරොතීති අත්ගථො. දුතියවිකප්ගප පන 

සාමඤ්ඤගජොතනා විගසගස තිට්ඨතීති ‘‘ඵුට’’න්ති ඉමිනා විඤ්ඤාණගමව 

වුත්තන්ති ඵුටං විඤ්ඤාෙන්ති පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණමාහ. තඤ්හි ආකාසස්ස 

සඵරණකවිඤ්ඤාණං. විඤ්ඤාකෙනාති ච කරණත්ගථ කරණවචනං, තඤ්ච 

දුතියාරුප්පවිඤ්ඤාණං වෙතීති ආහ ‘‘විඤ්ඤාෙඤ්චායතනවිඤ්ඤාකෙන මනසි 

ෙකරොතී’’ති. කතනාති පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාගණන. ගහිතාොරන්ති 

අනන් තඵරණවගසන ගහිතාකාරං. මනසි ෙකරොතීති 

දුතියාරුප්පපරිකම්මමනසිකාගරන මනසි කගරොති. එවන්ති යථාවුත්තාකාරං 

කසිණුග්ඝාටිමාකාගස පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාගණන අනන්තඵරණවගසන ගයො 

ගහිතාකාගරො, තං මනසි කගරොන්තංගයව. තං විඤ්ඤාෙන්ති තං 

දුතියාරුප්පවිඤ්ඤාණං. අනන්තං ඵරතීති ‘‘අනන්ත’’න්ති ඵරති, තස්මා 

දුතිගයොගයවත්ගථො යුත්ගතොති. ‘‘යඤ්හී’’තිආදිනා යථාවුත්තමත්ථං පාකටං 

කගරොති. තංඵරොොරසහිතන්ති තස්මිං ආකාගස ඵරණාකාරසහිතං. 

විඤ්ඤාෙන්ති පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණං. 

615. පුබ්කබති දුතියාරුප්පපරිකම්මකාගල. යං ‘‘අනන්තං විඤ්ඤාණ’’න්ති 

මනසි කතං, තංකයව පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණගමව. තංගයව හි අභාගවති. 

ආරම්මණාතික්කමවගසන හි එතා සමාපත්තිගයො ලද්ධබ්බ්ාති. 

නිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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182 

පටුන 

2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

623. චතුක්කනගය දුතියජ්ඣානගමව ගයසං විචාගරො ඔළාරිකගතො න 

උපට්ඨාති, ගයසඤ්ච උපට්ඨාති, ගතසං වගසන ද්විධා භින්දිත්වා ගෙසිතන්ති 

චතුක්කනයගතො පඤ්චකනගයො නීහගතොති ආහ ‘‘උද්ධටානංකයව 

චතුන්නං…කප.… දස්සනකතො චා’’ති. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 

640. තීසූති පඨමාදීසු තීසු. චතුක්කනගයන හි තං වුත්තං. 

එවංකෙොට්ඨාසිොති අප්පමාණාති වුත්තා. ගතනාහ ‘‘කලොකුත්තරභූතා එවාති 

අධිප්පාකයො’’ති. පරිච්ඡින්නාකාස…ගප.… චතුත්ථානං 

වට්ටවිපස්සනාපාෙකත්තා ‘‘සබ්බත්ථපාදෙචතුත්කථ සඞ්ගහිතානී’’ති වුත්තං. 

අයං ෙථාති පරිත්තාරම්මණාදිකථා. ගහට්ඨිගමො අරිගයො උපරිමස්ස 

අරියස්ස ගලොකුත්තරචිත් තානි පටිවිජ්ඣිතුං න සක්ගකොතීති වුත්තං ‘‘න 

ච…කප.… සක්කෙොතී’’ති. 

‘‘කිරියගතො ද්වාෙසන්න’’න්ති ච පාගඨො අත්ථි. සහ වදති 

ගලොකුත්තරඵලචතුත්ථතාසාමඤ්ගඤනාති අධිප්පාගයො. ඉධ සබ්බ්සද්ෙස්ස 

පගෙසසබ්බ්වාචිභාවගතො එකගෙසස්ස අසම්භගවපි සබ්බ්ත්ථපාෙකතා එව 

ගවදිතබ්බ්ාති ෙස ්ගසතුං ‘‘සබ්බත්ථ…කප.… දට්ඨබ්බ’’න්ති ආහ. 

පරිච්ඡින්නාොසෙසිෙචතුත්ථාදීනීති ආදි-සද්ගෙන ආනාපානචතුත්ථාෙගයො 

සඞ්ගහිතා. නවත්තබ්බතායාති නවත්තබ්බ්ාරම්මණතාය. 

නිබ්බානඤ්චාති වත්තබ්බං තොරම්මණස්සාපි බ්හිද්ධාරම්මණභාවගතො. 

‘‘සසන්තානගතම්පී’’ති ඉෙං රූප-සද්ගෙන, ෙම්ම-සද්ගෙන ච 

සම්බ්න්ධිතබ්බ්ං ‘‘සසන්තානගතම්පි අපාකටං රූපං දිබ්බ්චක්ඛු විය 

සසන්තානගතම්පි අපාකටං කම්මං විභාගවතී’’ති. පාකගට පන 

සසන්තානගගත රූගප, කම්ගම ච අභිඤ්ඤාඤාගණන පගයොජනං නත්ථීති 

‘‘අපාෙට’’න්ති විගසගසත්වා වුත්තං. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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ඣානවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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13. අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා 

642. දිසාකදකසොධිනාති ‘‘එකං දිස’’න්තිආදිදිගසොධිනා, 

විහාරගාමනිගමනගරජනපෙරජ්ජාදිගෙගසොධිනා ච. සත්කතොධිනාති ‘‘සබ්බ්ා 

ඉත්ථිගයො, සබ්ගබ් පුරිසා, අරියා, අනරියා’’තිආදිවසප්පවත්ගතන සත්ගතොධිනා. 

එතස්සාති එතස්ස පෙස්ස, පෙත්ථස්ස වා. අනුවත්තෙන්ති අධිකාරවගසන 

පවත්තකං. තං ද්වයන්ති තථා-සද්ගෙො, ඉති-සද්ගෙොති උභයං. ‘‘තථා දුතිය’’න්ති 

හි වුත්ගත ‘‘තථා-සද්ගෙො යථා ගමත්තාසහගගතන ගචතසා පුරත්ථිමාදීසු එකං 

දිසං ඵරිත්වා විහරති, තථා දුතියම්පි දිසං ගමත්තාසහගගතන ගචතසා ඵරිත්වා 

විහරතී’’ති ඉමමත්ථං දීගපති. ගසසද්වගයපි එගසව නගයො. යස්මා ඉතීති අයං 

ඉති-සද්ගෙො පකාරත්ගථ, එවන්ති වුත්තං ගහොති, තස්මා ‘‘යථා 

ගමත්තාසහගගතන ගචතසා එකං, දුතියං, තතියං, චතුත්ථං දිසං ඵරිත්වා විහරති, 

එවං උද්ධං, අගධො, තිරියං ගමත්තාසහගගතන ගචතසා ඵරිත්වා විහරතී’’ති 

ඉමමත්ථං දීගපති. ගතන වුත්තං ‘‘කමත්තා…කප.… තං ද්වය’’න්ති. තස්සාති 

ද්වයස්ස. ඵරෙන්තරාදිට්ඨානන්ති ඵරණගතො අඤ්ඤං ඵරණන්තරං, තං ආදි 

යස්ස, තං ඵරණන්තරාදි. ඵරණන්තරඤ්ගහතං ගමත්තාභාවනාය, යදිෙං 

විපුලතා. ආදි-සද්ගෙන භුම්මන්තරපගුණභාවාදි ගය්හති, තස්ස 

ඵරණන්තරාදිගනො ඨානං ඨානභූගතො ‘‘විපුගලනා’’තිආදිනා වුච්චමාගනො 

ගමත්තාභාවනාවිගසගසො. වුත්තප්පකාරමත්තපරාමසනස්ස තස්ස ද්වයස්ස 

අට්ඨානං අගනොකාගසොති. ඉති ෙත්වා ඉමිනා කාරගණන න වුත්තං තං 

ද්වයන්ති අත්ගථො. 

643. රාගස්සාති කාමරාගස්ස. සිකනහස්සාති පුත්තසිගනහාදිසිගනහස්ස. 

විපත්තියාති රාගසිගනහසඞ්ඛාතාය ගමත්තාභාවනාය විපත්තියා විනාසස්ස. 

අනුප්පත්තිකතො හිගරොත්තප්පබ්ගලන අනුප්පජ්ජනගතො. 

645. අධිමුඤ්චිත්වාති භාවනාචිත්තං ආරම්මගණ සුට්ඨු විස්සජ්ගජත්වා, තං 

පගනත්ථ අධිමුච්චනං යස්මා ඵරණවගසගනව ගහොති, තස්මා වුත්තං ‘‘සුට්ඨු 

පසාකරත්වා’’ති. යස්මා පන ආරම්මගණ සුට්ඨු අසංසප්පනවගසගනව තං 

ගමත්තාභාවනාය අධිමුච්චනං ගහොති, තස්මා ‘‘බලවතා වා අධිකමොක්කඛන 

අධිමුච්චිත්වා’’ති ච වුත්තං. 
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648. එකතසං පොනං සබ්කබන සකගලන දිසාගෙසාදිගභගෙන අවධිනා. 

සබ්බාවධිදිසාදිඵරොොකරහීති සබ්බ්ාවධිභූතදිසාගෙසපුග්ගලඵරණප්පකාගරහි. 

650. විඝාතවකසනාති වික්ඛම්භනවගසන. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 

699. ෙථිතානං කුසලාදිධම්මානං. ඉමස්මිං පන අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්ගග 

කථිතා අප්පමඤ්ඤා, තා ච සභාවගතො ගලොකියා එව, න ඛන්ධවිභඞ්ගාදීසු 

කථිතා ඛන්ධාෙගයො විය ගලොකුත්තරාපීති එකංසගතො සබ්බ්ාසං අප්පමඤ්ඤානං 

ගලොකියභාවගමව දීගපතුං අට්ඨකථායං ‘‘ඉමස්මිං පනා’’තිආදි වුත්තන්ති 

ඉමමත්ථං ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘ඉමස්මිං පන…කප.… කහොතී’’ති. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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14. සික්ඛාපදවිභඞ්කගො 
1. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

703. සික්ඛාසඞ්ඛාතානං කුසලධම්මානං පඤ්ච සීලඞ්ගානි නිස්සයභාගවන 

වා පතිට්ඨා සියුං, උපනිස්සයභාගවන වාති තදුභයං ෙස්ගසන්ගතො ආහ 

‘‘සම්පකයොගවකසන, උපනිස්සයවකසන ච ඔොසභාකවනා’’ති. 

704. ‘‘කම්මපථා එවා’’ති නියමස්ස කතත්තා වුත්තං 

‘‘අසබ්බසාධාරකෙසූ’’ති. න හි සක්කා ඉන්ද්රියාදිසාධාරණගකොට්ඨාසවගසන 

නියමං කාතුං. ෙම්මපථකෙොට්ඨාසිො එව, න ඣානාදිගකොට්ඨාසිකා. 

ෙම්මපථභාකවන ආගතන්ති වදන්ති, දුග්ගතියා, තත්ථ උප්පජ්ජනදුක්ඛස්ස ච 

පවත්තිඋපායභාවගතොති අධිප්පාගයො. අස්ස සුරාපානස්ස. උපොරෙත්තං 

සබ්ගබ්සං. සභාගත්තං මිච්ඡාචාරස්ස. 

තථාගහිතසඞ්ඛාරාරම්මෙතායාති ‘‘සත්තං අවහරාමි, සත්ගත 

විප්පටිපජ්ජාමී’’තිආදිනා සත්තාකාගරන ගහිතසඞ්ඛාරාරම්මණතාය, න පන 

සත්තපඤ්ඤත්තිආරම්මණතායාති අධිප්පාගයො. ‘‘පඤ්ච සික්ඛාපදා’’තිආදිනා 

තගමවත්ථං විවරති. 

තස්ස තස්සාති යස්ස යස්ස බ්යසනත්ථාය. සයං වා උසුආදිං ඛිපති, 

ඔපාතඛණනාදිං කගරොති, තාදිසං මන්තං පරිජප්පති, කම්මජඉද්ධිං වළඤ්ගජති, 

අඤ්ගඤන වා තං සබ්බ්ං කාගරතීති ආහ ‘‘නිස්සග්ගය…කප.… ද්කව එව 

ගහිතා’’ති. 

යදිපි ගකොට්ඨාසවාගර විරති සරූගපන නාගතා ‘‘ගයවාපනා’’ත්ගවව වුත්තා, 

භජාපියමානා පන මග්ගභාවංගයව භජතීති ආහ ‘‘විරතිසීලං පන 

මග්ගකෙොට්ඨාසිෙ’’න්ති. කසසසීලානන්ති ගසසඅවීතික්කන්තසීලානං. 

712. අභබ්බට්ඨානාති පාණාතිපාතාෙගයො. යථා පාණාතිපාතාෙගයො 

ගවරගහතුතාය ගවරං, එවං තෙඤ්ගඤපි අකුසලාති වුත්තං ‘‘තංසභාගතාය 

කවරභූතාන’’න්ති. විරතීනං උප්පත්ති න න භවිස්සති ගසක්ඛානන්ති ගයොජනා. 

‘‘අකුසලසමුට්ඨිතානි චා’’තිආදිනාපි ගසක්ඛානං උභගයන විරතිසබ්භාවංගයව 

විභාගවති. තස්සත්ගථො – යානි අකුසලසමුට්ඨිතානි කායකම්මාදීනි, තානි ගතසං 

ගසක්ඛානං කායදුච්චරිතාදීනීති ගවරානිගයව, කතහි ගවගරහි කතසං 
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ගසක්ඛානං විරතිගයො සම්භවන්තිගයව. යකතොති යස්මා 

පාණාතිපාතාදිවිරමිතබ්බ්නිප්පරියායගවරාභාගවපි 

කායදුච්චරිතාදිගවරමත්තගතො ගසක්ඛානං විරතිසම්භවගතො. නඵලභූතස්සාපීති 

යථා ඵලස්ස මග්ගපටිබිම්බ්භූතත්තා මග්ගසදිසං සත්තඅට්ඨඞ්ගිකතා සියා, එවං 

අඵලභූතස්සාපි සකොගාමිමග්ගාදිකස්ස යගතො විරතිසම්භවගතො අට්ඨඞ්ගෙතා 

කහොති, අඤ්ඤථා පඤ්චඞ්ගිගකො එව සියාති අධිප්පාගයො. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 

714. යථාවිරමිතබ්බකතොති ගයො ගයො පාණාතිපාතාදි විරමිතබ්ගබ්ො, තගතො 

විරතිවගසන. 

පඤ්හපුච් ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සික්ඛාපෙවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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15. පටිසම්භිදාවිභඞ්කගො 
1. සුත් තන් තභාජනීයං 

1. සඞ්ගහවාරවණ්ෙනා 

718. ‘‘එගසව නගයො’’ති ධම්මාදීසු කගතො අතිගෙගසො සඞ්ගඛපගතො ගතසං 

ෙස්සනං ගහොතීති ආහ ‘‘සඞ්කඛකපන දස්කසත්වා’’ති. ගතසං 

නිරුත්තිපටිභානානං විසයා තබ්බිසයා, ගතසං, 

නිරුත්තිපටිභානවිසයභූතානන්ති අත්ගථො. පච්චයුප්පන්නාදිකභකදහීති 

පච්චයුප්පන්නනිබ්බ්ානභාසිතත්ථාදිගභගෙහි. 

දුක්ඛගහතුඵලජාතාදිධම්මජරාමරණානි දුක්ඛාදීනි. 

සච්චගහතුධම්මපච්චයාකාරවාගරසු දුක්ඛසමුෙයාදිපරියාගයන ආගගතො 

ඵලනිබ්බ්ත්තගකො ගහතු, සච් චපච්චයාකාරවාගරසු අරියමග්ගගො, පරියත්තිවාගර 

භාසිතං, අභිධම්මභාජනීගය කුසලං, අකුසලන්ති එවං පාළියං වුත්තානංගයව 

වගසන පඤ්ච ධම්මා ගවදිතබ්බ්ාති ඉමමත්ථමාහ ‘‘තථා ධම්මා චා’’ති ඉමිනා. 

නිබ්බත්තෙකහතුආදීනන්ති නිබ්බ්ත්තකසම්පාපකඤාපකානං. පුරිකමොති 

පවත්තනත්ගථො. තස්මින්ති මග්ගග. පච්ඡිකමොති පාපනත්ගථො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. 

අවිපරීතනිරුත්තීති බුද්ධාදීහි ආචිණ්ණා තස්ස තස්ස අත්ථස්ස වාචකභාගව 

නිරුළ්හා යාථාවනිරුත්ති. යස්මා විඤ්ඤත්තිවිකාරසහිගතො සද්ගෙො 

පඤ්ඤත්තීති අත්තගනො අධිප්පාගයො, තස්මා පරමතගතො තං ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘අවචනභූතායා’’ති විගසගසත්වා ‘‘කෙචි වණ්ෙයන්තී’’ති ආහ. එවං සතීති 

එවං නිරුත්තියා පඤ්ඤත්තිභාගව සති. පඤ්ඤත්ති අභිලපිතබ්බ්ාති ආපජ්ජතීති 

වුත්ගත, ගහොතු, ගකො ගෙොගසො තස්සා වචනීයභාවගතොති කොචි වගෙය්යාති 

ආසඞ්කන්ගතො ආහ ‘‘න ච වචනකතො…කප.… උච්චාකරතබ්බං අත්ථී’’ති. 

කතසං අත්ථධම්මානං. න වචනන්ති අවචනං අවචනසභාවං. එවංපොරන්ති 

එවංවිධං එවං නියතලිඞ්ගවිගසසගජොතනාකාරං. 

පරකතොති පරභාගග අනන්තරමගනොද්වාගර. සද්ෙග්ගහණානුසාගරන 

ගහිතාය නාමනිරුත්තියං නිරුත්තිපටිසම්භිො පවත්තතීති වෙන්ති. යදි එවං 

කස්මා පාළියං ‘‘නිරුත්තිපටිසම්භිො පච්චුප්පන්නාරම්මණා’’ති වුත්තාති ආහ 

‘‘නිරුත්ති…කප.… සන්ධාය වුත්ත’’න්ති. පච්ඡා  ානනන්ති 

සද්ෙග්ගහණුත්තරකාලං නාමනිරුත්තියා ජානනං. එවන්ති එවං 
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සද්ෙග්ගහණගතො පච්ඡා නාමනිරුත්තිං ආරබ්භ පවත්තං ඤාණං 

නිරුත්තිපටිසම්භිොති ගය්හමාගන. එවං නිරුත්තියා නාමපඤ්ඤත්තිපක්ගඛ 

පාළියා, අට්ඨකථාය ච විගරොධං ෙස්ගසත්වා සද්ෙපක්ගඛ තෙභාවං ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘යථා පනා’’තිආදිමාහ. තංතංසද්දවිභාවෙන්ති යථා තස්ස තස්ස 

සද්ෙප්පගභෙනිච්ඡයස්ස පච්චයභූතං දිබ්බ්ගසොතඤාණං සද්ොරම්මණගමව තං 

තං සද්ෙං විභූතං කගරොති, එවං නිරුත්තිප්පගභෙනිච්ඡයස්ස පච්චයභූතං 

නිරුත්තිසද්ොරම්මණගමව නිරුත්තිපටිසම්භිොඤාණං තං විභූතං කගරොතීති 

තස්ස පච්චුප්පන්නාරම්මණතා වුත්තා. සද්ෙං පන විභාගවන්තං එකන්තගතො 

සද්දූපනිබ්න්ධං පඤ්ඤත්තිම්පි විභාගවතිගයව, යගතො 

සභාවාසභාවවිගසසවිභාවනං සම්පජ්ජති. අඤ්ඤථා හි සද්ෙමත්තග්ගහගණ 

විගසසාවගබ්ොගධො එව න සියාති ගපොරාණා පඤ්ඤත්තිවිභාවනම්පි තස්ස 

ඉච්ඡන්ති. තංවිභාවෙන්ති නිරුත්තිසද්ෙවිභාවකං. න පාළිවිකරොකධො කහොතීති 

යදිපි අභිධම්මභාජනීගය ‘‘යාය නිරුත්තියා ගතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති 

ගහොතී’’ති (විභ. 727) වුත්තං, තම්පි සභාවනිරුත්තිසද්ගෙන ධම්මානං 

පගබ්ොධනගමව සන්ධාය වුත්තං, න තබ්බිනිමුත්තං පඤ්ඤත්තින්ති 

‘‘නිරුත්තිසද්ොරම්මණා නිරුත්තිපටිසම්භිො’’ති වුච්චමාගන පාළියා විගරොගධො 

න ගහොතීති අත්ගථො. ‘‘පච්චගවක්ඛන්තස්සා’’ති වුත්තත්තා සද්ෙං ගගහත්වා 

පච්ඡා ගහිතාය පඤ්ඤත්තියා පච්චගවක්ඛගණන භවිතබ්බ්න්ති ආසඞ්ගකය්යාති 

තොසඞ්කානිවත්තනත්ථමාහ ‘‘තං සභාවනිරුත්තිං සද්දං ආරම්මෙං 

ෙත්වා’’තිආදි. සභාවනිරුත්තිං විභාකවන්තංකයවාති සභාවනිරුත්තිවිසයස්ස 

සම්ගමොහස්ස පගගව විද්ධංසිතත්තා අත්ථසාධනවගසන අභිඤ්ඤාඤාණං විය 

තං විභාගවන්තගමව පවත්තති. ගතනාහ ‘‘නිරුත්තිං භින්දන්තං 

පටිවිජ්ඣන්තකමව උප්පජ් තී’’ති. පගභෙගමනඤ්ගචත්ථ අනවගසසගතො 

නිරුත්තිවිභාගජානනං. තථා ගසගසසු. සක්ෙටනාමාදීති සක්කටවගසන 

වුත්තනාමාඛ්යාතාදි. නිපාතපෙං නාමාදිපොනි විය අත්ථං න වෙති, අථ ගඛො 

බ්යඤ්ගජති ගජොගතතීති ‘‘බ්යඤ් න’’න්ති වුත්තං නිපාතපෙං. 

ගබ්ොධි ඤාණං මණ්ඩභූතං එත්ථාති කබොධිමණ්කඩො, මහාගබ්ොධිට්ඨානං. 

ගතනාහ ‘‘පඨමාභිසම්බුද්ධට්ඨාකන’’ති. අඤ්කඤන පොකරනාති 

උග්ගහාදිප්පකාගරන. 

අඤ්ඤථා කහොන්තීති පුරිසයුගග පුරිසයුගග එකගෙගසන පරිවත්තන්තා 

කාලන්තගර අඤ්ඤාකාරා භවන්ති. විනස්සන්තීති තංතංභාසානං මනුස්සානං 

විනාගසන න පඤ්ඤායන්ති, මනුස්සානං දුරුග්ගහණාදිනා කත්ථචි කොචි 
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පටුන 

පරිවත්තන්තීපි බ්රහ්මගලොකාදීසු යථාසභාගවගනව අවට්ඨානගතො න සබ්බ්ත්ථ, 

සබ්බ්ො, සබ්බ්ථා ච පරිවත්තති. ගතනාහ ‘‘ෙප්පවිනාකසපි තිට්ඨතිකයවා’’ති. 

එතස්ස නිරුත්තිපටිසම්භිොඤාණස්ස. 

අත්ථාදීසු ඤාෙන්ති අත්ථපටිසම්භිොදි. අත්ථධම්මනිරුත්තිවගසන තීසු. 

අත්ථධම්මනිරුත්තිපටිභානවගසන චතූසුපි වා. අත්ථධම්මාදිනා අත්තනා 

ගජොගතතබ්ගබ්න සහ අත්ගථනාති සාත්ථොනි. සබ්කබො අත්ථධම්මාදිගකො 

අත්කථො විසයභූගතො එතස්ස ඤාණස්ස අත්ථීති සබ්බත්ථෙං. සබ්බස්මිං 

අත්ථාදිගක විසගය ඛිත්තං අත්තගනො පච්චගයහි ඨපිතං පවත්තිතං. 

අරහත්තප්පත්තියා විසදා කහොන්ති පටිපක්ඛධම්මානං සබ්බ්ගසො විද්ධංසිතත්තා. 

පඤ්චන්නන්ති අධිගමපරියත්තිසවනපරිපුච්ඡාපුබ්බ්ගයොගානං. යථාකයොගන්ති 

යං යං යස්ස පුග්ගලස්ස විසෙතාය යුජ්ජති, තථා ගයොගජතබ්බ්ං. 

පරිපුච්ඡාගහතු පවත්තා කථා පරිපුච්ඡාති වුත්තාති ආහ ‘‘පුච්ඡාය…කප.… 

පරිපුච්ඡාති වුත්තා’’ති. 

කතහීති මග්ගගහි. පටිලාකභො නාම පුබ්බ්ගයොගසම්පත්තියා අත්ථාදිවිසයස්ස 

සම්ගමොහස්ස සමුච්ඡින්ෙනං, තං පන මග්ගකිච්චගමවාති ආහ ‘‘කසො 

කලොකුත්තකරො’’ති. අත්ථාදීනං පගභෙගතො සල්ලක්ඛණවිභාවනවවත්ථාපනා 

යථාරහං පරිත්තකුසලමහාකිරියචිත්තවගසන ගහොතීති වුත්තං ‘‘පකභකදො 

ොමාවචකරො’’ති. යථා පුබ්බ්ගයොගගො අධිගමස්ස බලවපච්චකයො 

සභාවගහතුභාවගතො, න තථා පකභදස්ස අසභාවගහතුතාය, පරම්පරපච්චයතාය 

චාති අධිප්පාගයො. පරියත්තිආදීනං පගභෙස්ස බ්ලවපච්චයතාය, අධිගමස්ස ච 

තෙභාගව එගසව නගයො. තත්ථාති නිමිත්තත්ගථ භුම්මං, තාසු 

පරියත්තිසවනපරිපුච්ඡාසු නිමිත්තභූතාසූති අත්ගථො. යං වුත්තං කහොතීති 

‘‘එගතසු පනා’’තිආදිනා අට්ඨකථාවචගනන යං අත්ථජාතං වුත්තං ගහොති. තං 

දස්කසන්කතොති තං නිද්ධාගරත් වා ෙස්ගසන්ගතො. ‘‘පුබ්බකයොගාධිගමා’’ති වත්වා 

‘‘ද්කවපී’’ති වචනං අධිගමසහිගතොගයව පුබ්බ්ගයොගගො පගභෙස්ස 

බ්ලවපච්චගයො, න ගකවගලොති ෙස්සනත්ථං. ගතන වුත්තං අට්ඨකථායං 

‘‘ද්ගවපි එකගතො හුත්වා’’ති (විභ. අට්ඨ. 718). ‘‘ද්ගවපි විසෙකාරණා’’ති 

වුත්ගත පුබ්බ්ගයොගස්සාපි විසෙකාරණත්තං ලබ්භගතවාති ආහ ‘‘ද්කවපි 

විසදොරොති…කප.… වුත්ත’’න්ති. 
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සඞ්ගහවාරවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. සච්චවාරාදිවණ්ෙනා 

719. ොලත්තකයපීති අතීතාදීසු තීසුපි කාගලසු. කහතුඵලධම්මා ගහතූනං 

ඵලභූතා ධම්මා, පච්චයනිබ්බ්ත්තාති අත්ගථො. කතසඤ්ච කහතුධම්මාති ගතසං 

ගහතුඵලානං පච්චයනිබ්බ්ත්තානං ගහතුභූතා ධම්මා ‘‘ධම්මා’’ති වුත්තාති 

ගයොජනා. විකනය්යවකසනාති තථාවිගනතබ්බ්පුග්ගලජ්ඣාසයවගසන. 

උප්පන්නා සමුප්පන්නාතිආදි න වුත්තන්ති උප්පන්නා සමුප්පන්නා උට්ඨිතා 

සමුට්ඨිතා පච්චුප්පන්නාතිආදි න වුත්තං එකන්තපච්චුප්පන්නස්ගසව 

සඞ්ගාහකත්තා. තංනිබ්බත්තොති ගතසං අත්ථභාගවන වුත්තානං නිප්ඵාෙකා. 

ධම්මාති වුත්තා ධම්මභාගවන කථිතා. 

සච්චවාරාදිවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා 

725. සාමඤ්කඤන වත්වා විකසකසන අවුත්තත්තාති ‘‘ගතසං විපාගක’’ති 

යථාවුත්තකුසලවිපාකතාදිසාමඤ්ගඤන වත්වා සගහතුකාගහතුකාදිවිගසගසන 

අවුත්තත්තා, සරූගපන නිද්ධාගරත්වා අවුත්තත්තාති අත්ගථො. අවිපාෙත්තාති 

අවිපාකධම්මත්තා. යදි එවන්ති පච්චයභාවගතො ලබ්භමාගනොපි ධම්මභාගවො 

අවිපාකධම්මතාය කිරියානං යදි න වුත්ගතො, එවං සති. සතිපි 

පච්චයුප්පන්නභාගව අවිපාකභාවගතො අත්ථභාගවොපි න වත්තබ්ගබ්ො. ගතනාහ 

‘‘විපාො න කහොන්තීති අත්ථභාකවො ච න වත්තබ්කබො’’ති. එවඤ්කචති යදි 

පච්චයුප්පන්නත්තා කිරියානං අත්ථභාගවො වුත්ගතො. නප්පටිසිද්කධො 

ඉච්ඡිගතොවාති අත්ගථො. යදි එවං කස්මා න වුත්ගතොති ආහ ‘‘විපාෙස්ස 

පනා’’තිආදි. කතසන්ති කුසලාකුසලානං, විපාකකිරියධම්මානඤ්ච. 

අත්ථධම්මතාති වුත්තනගයන ලබ්භමාගනොපි යථාක්කමං අත්ථභාගවො, 

ධම්මභාගවො ච න වුත්ගතො. පච්චයභාවං සත්තිවිකසසං සනිප්ඵාකදතබ්බතන්ති 

පෙත්තගයනාපි විපාකධම්මතගමවාහ. සා හි විපාකානං ගහතුභාවගතො 

පච්චයභාගවො, තදුප්පාෙනසමත්ථතාය සත්තිවිගසගසො, කතහි සගබ්භා විය 

ගහොතීති ‘‘සනිප්ඵාගෙතබ්බ්තා’’ති ච වුච්චති. තං පස්සන්තී නිප්ඵාෙකවිගසසාපි 

නිප්ඵාකදතබ්බාකපක්ඛා කහොති ධම්මපටිසම්භිො. තංසම්බන්කධනාති 
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නිප්ඵාගෙතබ්බ්සම්බ්න්ගධන. ධම්මපටිසම්භිෙං වෙන්ගතන අත්ථපටිසම්භිොපි 

වුත්තා. 

සභාවධම්ගම පඤ්ඤත්ති සභාවපඤ්ඤත්තීති ආහ ‘‘න 

සත්තාදිපඤ්ඤත්තියා’’ති. සභාගවන, නිරුත්තිගයව වා සභාවපඤ්ඤත්තීති 

වුත්තාති ආහ ‘‘අවිපරීතපඤ්ඤත්තියා වා’’ති. 

746. ගවොහාරභූමිං, අධිගමභූමිඤ්ච එකජ්ඣං කත්වා ආහ ‘‘ොමාවචරා, 

කලොකුත්තරා ච භූමි භූමී’’ති. චිත්තුප්පාදා වා පවත්තිට්ඨානභාවගතො භූමි. 

අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පඤ් හපුච් ඡකවණ් ණනා 

747. සබ්බඤාොරම්මෙතායාති පටිසම්භිොපටිසම්භිොඤාණාරම්මණතාය. 

‘‘සුත්තන්තභාජනීගය පන…ගප.… සියා’’ති ඉෙං අභිධම්මභාජනීගයන 

විරුජ්ඣති, තස්ස වා සාවගසසගෙසනතා ආපජ්ජතීති ගචොෙනං මනසි කත්වා 

ආහ ‘‘අභිධම්මභා නීකය’’තිආදි. නිරවකසසෙථනන්ති අගසගසත්වා කථනං. 

ගතන චිත්තුප්පාෙසඞ්ගහිගත අත්ගථ අගසගසත්වා ගෙසනා ඉධ 

අභිධම්මභාජනීයස්ස භාගරො, න සබ්බ්ගඤය්යධම්ගමති ෙස්ගසති. 

යථාදස්සිතවිසයවචනවකසනාති ෙස්සිතප්පකාරවිසයස්ස කථනවගසන, 

ධම්මත්ථවගසන ෙස්සිගත තංතංචිත්තුප්පාගෙ තත්ථ ධම්මනිරුත්තාභිලාගපන 

ඤාණස්ස කථනවගසනාති අත්ගථො. අඤ්ඤාරම්මෙතං න පටිකසකධති 

අතප්පරභාවගතොති අධිප්පාගයො. න නිරවකසකසන ෙථනං 

අචිත්තුප්පාෙපරියාපන්නස්ස විසයස්ස අකථිතත්තා. එවං 

පටිභානපටිසම්භිොවිසයස්සාපි න නිරවගසගසන කථනන්ති 

සුත්තන්තභාජනීගය අවිගසසවචගනන සබ්බ්ඤාණාරම්මණතංගයව 

පටිභානපටිසම්භිොය පතිට්ඨාගපති. තථා තිස්කසො 

පටිසම්භිදාතිආදිපඤ්හපුච්ඡකපාළියාපි. තිස්කසොති 

අත්ථධම්මපටිභානපටිසම්භිො. නිරුත්තිපටිසම්භිො හි ‘‘පරිත්තාරම්මණා’’ගතව 

වුත්තා. 

යදිපි සියා න තස්සා මහග්ගතාරම්මණතාති සම්බ්න්ගධො. ‘‘න හි මග්කගො 

පච්චයුප්පන්කනො න කහොතී’’ති ඉමිනා ‘‘අත්ථපටිසම්භිො න මග්ගාරම්මණා’’ති 

වචනස්ස යථාවුත්තත්ථසාධකතං විභාගවති. තස්සාති පටිභානපටිසම්භිොය න 
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මහග්ගතාරම්මෙතා සම්භවති නනු නයං අනුස්සරන්තස්සාති අධිප්පාගයො. 

ද්කවපීති ‘‘අත්ථපටිසම්භිො න මග්ගාරම්මණා, තිස්ගසො පටිසම්භිො සියා 

පරිත්තාරම්මණා, සියා මහග්ගතාරම්මණා, සියා අප්පමාණාරම්මණා’’ති ච 

ද්ගවපි එතා පාළිගයො. තාසු බ්ලවතරාය ඨානස්ස, ඉතරාය අධිප්පායමග්ගනස්ස 

ච උපායෙස්සනමුගඛන තාසං අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිගරොධං ෙස්ගසතුං 

‘‘කුසලාකුසලානං පනා’’තිආදිමාහ. ‘‘නිප්පරියායා තත්ථ ධම්මපටිසම්භිදා’’ති 

එගතන තත්ථ අත්ථපටිසම්භිොය පරියායභාවමාහ. තථා විපාෙකිරියානන්තිආදි 

යථාධිප්ගපතස්ස අත්ථස්ස විසදිසූොහරණෙස්සනං. උභගයනපි 

‘‘අත්ථපටිසම්භිො න මග්ගාරම්මණා’’ති (විභ. 749) වචනං 

සුත්තන්තනයානුගතං නිප්පරියායත්ථස්ස තත්ථ අධිප්ගපතත්තාති දීගපති. 

කිඤ්චි පන ඤාෙන්තිආදි ‘‘තිස්ගසො පටිසම්භිො’’තිආදිපාළියා සමත්ථකං. 

යථාධිප්ගපතස්ස අත්ථස්ස පටිභානං දීපනං පටිභානං. ගතනාහ 

‘‘කඤය්යප්පොසනකතො’’ති. ඉති යා ‘‘තිස්ගසො පටිසම්භිො’’ති පාළි, තස්සා 

බ්ලවභාවවිභාවගනන ඉතරාය අධිප්පායමග්ගනං කතන්ති ගවදිතබ්බ්ං. 

නිප්පරියායාති පරියායරහිතා උජුකං සරූගපගනව පවත්තා. 

නිප්පරියාය…කප.… පවත්තියන්ති එකන්තිකඅත්ථාරම්මණං ඤාණං 

අත්ථපටිසම්භිො, ඤාණාරම්මණං පටිභානපටිසම්භිොති ගගහත්වා ගෙසනායං. 

කසො එවාති පරස්ස අභිලාපසද්ගෙො එව. අනුවත්තමානතා චස්ස 

නිරුත්තිපටිසම්භිො පච්චුප්පන්නගමව සද්ෙං ආරම්මණං කගරොන්තී, සද්ෙං 

සුත්වා ‘‘අයං සභාවනිරුත්ති, අයං න සභාවනිරුත්තී’’ති ජානන්තීති ච 

ආදිවචනවගසන ගවදිතබ්ගබ්ො. 

පඤ්හපුච්ඡකවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

පටිසම්භිොවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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16. ඤාෙවිභඞ්කගො 
1. එකකමාතිකාදිවණ් ණනා 

751. සම්පයුත්තානං නිස්සයපච්චයතාය, ආරම්මණස්ස පවත්තිට්ඨානතාය 

ඔකාසට්ගඨො ගවදිතබ්ගබ්ො. නකහතාදීති ආදි-සද්ගෙන ‘‘අගහතුකා’’තිආදිකං 

සබ්බ්ං එකවිගධන ඤාණවත්ථුං සඞ්ගණ්හාති. එෙං නකහතූති නගහතුතාය 

එකං පඤ්චවිඤ්ඤාණං නගහතූති වුත්තා ගතසං නගහතුතා. 

එකන්තාගහතුභාගවන හි ගත එකප්පකාරාවාති. අඤ්ඤම්පීති අගහතුකාදි. 

අවිතථසාමඤ්ඤයුත්තන්ති ගතගනව අගහතුකතාදිනා යථාභූගතන 

සමානභාගවන යුත්තං. ඤාොරම්මෙන්ති ඤාණස්ස ආරම්මණං 

යථාවුත්තපඤ්චවිඤ්ඤාණාදි. වත්ථුවිභාවනාති පඤ්චවිඤ්ඤාණාදිකස්ස 

ඤාණවත්ථුස්ස යථාවුත්තවිගසගසන විභාවනා පකාසනා පඤ්ඤා. 

ඔසානදුෙස්සාති ‘‘අත්ථජාපිකා පඤ්ඤා, ජාපිතත්ථා පඤ්ඤා’’ති ඉමස්ස 

දුකස්ස. දුකමාතිකා ධම්මසඞ්ගණියං වුත්තදුකමාතිකාති ආහ ‘‘දුෙමාතිෙං 

අනිස්සායා’’ති. 

‘‘චින්තාමයා පඤ්ඤා’’තිආදිකා තිකමාතිකං අනිස්සාය වුත්තාති ආහ ‘‘එවං 

තිොනුරූකපහීති එත්ථාපි දට්ඨබ්බ’’න්ති. යදිපි ජාප-සද්ගෙො බ්යත්තවචගන, 

මානගස ච පවත්තති, ජනනත්ගථපි පන ෙට්ඨබ්ගබ්ොති ෙස්ගසන්ගතො ආහ 

‘‘අකනෙත්ථත්තා ධාතුසද්දාන’’න්තිආදි. කුසලපඤ්ඤා විපාකසඞ්ඛාතස්ස, 

කිරියපඤ්ඤා පරිකම් මාදිභූතා අත්තනා නිබ්බ්ත්ගතතබ්බ්ඵලසඞ්ඛාතස්ස 

අත්ථස්ස නිබ්බ්ත්තනගතො අත්ථජාපිකාති වුත්තාති ආහ ‘‘අත්ථ ාපිො 

ොරෙගතා පඤ්ඤා’’ති. විපාකපඤ්ඤා, කිරියපඤ්ඤා ච 

සහජාතාදිපච්චයවගසන තංතංවිපාකාදිඅත්ථං ජාගපති ජගනතීති ආහ ‘‘ ාපිකතො 

 නිකතො අත්කථො එතිස්සාති  ාපිතත් ථා’’ති. සතිපි සහජාතානං පච්චයභාගව 

විපාකකිරියපඤ්ඤා න කුසලා විය විපාකානං නිප්පරියාගයන කාරණගවොහාරං 

ලභතීති ආහ ‘‘ොරෙපඤ්ඤාසදිසී’’ති. විභාවනත්ගථන පඤ්ඤා ආරම්මණං 

විය සම්පයුත්ගතපි පකාගසතිගයවාති වුත්තං ‘‘ඵලප්පොසනභූතා’’ති. යගතො සා 

ආගලොගකොභාසපජ්ගජොතපරියාගයහි විභාවිතා. 

10. ෙසකමාතිකාවණ් ණනා 

760. ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි 

ජරාමරණන්ති ඤාණං. අතීතම්පි අද්ධානං ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති ඤාණං, 
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අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණන්ති ඤාණං. අනාගතම්පි අද්ධානං ජාතිපච්චයා 

ජරාමරණන්ති ඤාණං, අසති ජාතියා නත්ථි ජරාමරණන්ති ඤාණං. යම්පිස්ස 

තං ධම්මට්ඨිතිඤාණං, තම්පි ඛයධම්මං වයධම්මං විරාගධම්මං 

නිගරොධධම්මන්ති ඤාණං. භවපච්චයා…ගප.… අවිජ්ජාපච්චයා 

සඞ්ඛාරා…ගප.… නිගරොධධම්ම’’න්ති (සං. නි. 2.34) එවමාගතානි 

සත්තසත්තති ඤාොනි. ‘‘ජරාමරගණ ඤාණං, ජරාමරණසමුෙගය ඤාණං, 

ජරාමරණනිගරොගධ ඤාණං, ජරාමරණනිගරොධගාමිනියා පටිපොය ඤාණං. 

ජාතියා ඤාණං…ගප.… සඞ්ඛාගරසු ඤාණං…ගප.… පටිපොය ඤාණ’’න්ති 

(සං. නි. 2.33) එවමාගතානි චතුචත්තාරීසං ඤාොනි. සුතමයඤාණාදීනි 

අනාවරණඤාණපරිගයොසානානි පටිසම්භිොමග්ගග (පටි. ම. මාතිකා 1.1 

ආෙගයො) ආගතානි කතසත්තති ඤාොනි. ගතනාහ ‘‘කතසත්තති පන…කප.… 

න සංයුත්තකෙ’’ති. ‘‘සංයුත්තගක’’ති වා ඉෙං ‘‘සත්තසත්තති ඤාණානී’’ති 

ඉමිනා සම්බ්න්ධිතබ්බ්ං, න ‘‘ගතසත්තතී’’ති ඉමිනා. අඤ්ඤත්ථ 

නික්ගඛපකණ්ඩාදීසු. යථා සම්මාපටිගවධාභාවගතො මිච්ඡාඤාණාදි ථුසරාසිම්හි 

නිඛාතඛාණුගකො විය ආරම්මගණ චඤ් චලං ගහොති, න එවං ගහොති 

යථාභූතාවගබ්ොධකං ඤාණන්ති ආහ ‘‘යාථාවපටිකවධකතො සයඤ්ච 

අෙම්පිය’’න්ති. අධිබ්ලකරණං උපත්ථම්භනන්ති තං පුග්ගගල ආගරොගපන්ගතො 

ආහ ‘‘පුග්ගලඤ්ච…කප.… ෙකරොතී’’ති. විසභාගධම්ගමසු වා අකම්පියත්ගථො, 

සභාගධම්ගමසු උපත්ථම්භනත්ගථො ගවදිතබ්ගබ්ො. 

අභිමුඛං ගච්ඡන්තීති ‘‘උපගච්ඡන්තී’’ති පෙස්ස අත්ථවචනං. 

උපගමනඤ්ගචත්ථ සබ්බ්ඤ්ඤුතාය පටිජානනගමවාති වුත්තං 

‘‘පටි ානනවකසනා’’ති. අට්ඨ වා පරිසා උපසඞ්ෙමන්තීති එත්ථාපි 

පටිජානනවගසන සබ්බ්ඤ්ඤුතන්ති ගයොගජතබ්බ්ං. අට්ඨසු පරිසාසු 

ෙස්සිතඅකම්පියඤාණයුත්ගතොති සම්බ්න්ගධො. 

ඵලසම්පත්තිපවත්තීති සප්පුරිසූපනිස්සයාදීනං කාරණසම්පත්තීනං 

ඵලභූතාය පතිරූපගෙසවාසඅත්තසම්මාපණිධිආදිසම්පත්තියා පවත්තනං. ආදි-

සද්ගෙන සුත්තගසසා සඞ්ගහිතා. තත්ථ සප්පුරිසූපනිස්සයාදිගක. කස්මා 

පගනත්ථ සමාගන අත්ථකිච්ගච පටිගවධඤාණස්ස විය ගෙසනාඤාණස්සාපි 

යාව අරහත්තමග්ගා උප්පජ්ජමානතා න වුත්තාති ගචොෙනං සන්ධායාහ 

‘‘පටිකවධනිට්ඨත්තා’’තිආදි. පටිකවධනිට්ඨත්තාති පටිගවධස්ස 

පරිගයොසානත්තා. කතනාති පටිගවධපරිගයොසානභූගතන 
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අරහත්තමග්ගඤාගණන. තෙධිගගමන හි සම්පත්තසකලසබ්බ්ඤ්ඤුගුගණො 

භගවා අනන්තපටිභාගනො අනුපමාය බුද්ධලීළාය ධම්මං ගෙගසතුං සමත්ගථො 

අගහොසි. ‘‘පටිලද්ධස්සාපී’’ති ඉමිනා සබ්බ්ථා ලභාපකස්ස පටිගවධානුරූපතා 

ගෙසනාඤාණස්ස අසක්කුගණය්යාති දීගපති, ගතන ච 

පටිගවධනමත්ගතගනත්ථ අත්ථසිද්ධීති ෙස්ගසති. ගතනාහ 

‘‘කදසනාඤාෙස්සා’’තිආදි. 

හානභාගයධම්මන්ති වා හානභාගියභාවස්ස කාරණං. 

ොමසහගතසඤ්ඤාදිධම්මන්ති කාමගුණාරම්මණං සඤ්ඤාමනසිකාරාදිං. 

පුබ්කබව ෙතාභිසඞ්ඛාරාදින්ති ‘‘චන්ගෙ වා සූරිගය වා එත්තකං ගගත 

වුට්ඨහිස්සාමී’’තිආදිනා සමාපජ්ජනගතො පුබ්ගබ් 

පවත්තචිත්තාභිසඞ්ඛාරපරිකම්මාදිං. 

තදභාවග්ගහකෙනාති කිගලසාවරණාභාවග්ගහගණන. ඨිතින්ති 

අත්ථිභාවං. තබ්බිපරීතායාති ‘‘නත්ථි දින්න’’න්තිආදිකාය මිච්ඡාදිට්ඨියා. 

ඨානාභාවන්ති අප්පවත්තිං, නත්ථිභාවං වා. උපරීති ඉමිස්සා බ්ලානං 

අනුක්කමකථාය උපරි අනන්තරගමව. විපාොවරොභාවදස්සනාදිෙස්සාති 

ආදි-සද්ගෙන කම්මාවරණාභාවෙස්සනං සඞ්ගණ්හාති. ඉතරන්ති අධිගමස්ස 

අට්ඨානෙස්සනං. තංසහිතානං ධාතූනන්ති රාගාදිසහිතානං සභාවානං. 

කවමත්තතා ච ගතසං පච්චයවිගසසසිද්ගධන අවත්ථාදිවිගසගසන ගවදිතබ්බ්ා. 

චරියාකහතූනන්ති රාගාදිචරියාකාරණභූතානං ධම්මානං. 

1. එකකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

761. අයං විකසකසොති සමාගනපි නයද්වයස්ස ගතසං අගහතුභාවාදිදීපගන 

එකස්ස ගහතුභාවාදිපටිගසධතා, ඉතරස්ස රාසන්තරාසඞ්ගගහොති ඉෙං 

නානාකරණං. එොය  ාතියාති ආොනනික්ගඛපපරිච්ඡින්නස්ස එකස්ස භවස්ස. 

තදන්කතොගධතායාති ගතිඅන්ගතොගධතාය. තත්ථ තත්ථාති තංතංගතිචුතිභගවසු. 

762. තථාති අඤ්ඤද්වාරාරම්මණතාය. ඛීරාදීනං…කප.… විලක්ඛෙතාති 

යථා ඛීරස්ස ෙධිභාගවන, ෙධිගනො තක්කභාගවන විලක්ඛණතාපත්ති, න එවං 

පඤ්චවිඤ්ඤාණානං නගහතුභාවාදිගතො අඤ්ඤස්ස සභාවාපත්ති අත්ථීති 

අත්ගථො. 
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763. මහත්කතපීති පුථුත්ගතපි. බ්හුභාවවාචගකො හි අයං මහා-සද්ගෙො 

‘‘මහාජගනො’’තිආදීසු විය රූපසඞ්ඝාටස්ස අධිප්ගපතත්තා. අඤ්ඤථා 

සභාවධම්මස්ස කා මහන්තතා, සුඛුමතා වා. චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස වචනං කත්වා 

වුත්තත්තා ආහ ‘‘චක්ඛුපසාකද මම වත්ථුම්හී’’ති. ඉස්සරියට්ඨානන්ති 

ඉස්සරියපවත්තනට්ඨානං. තථා හි නං අඤ්ඤත්ථ භාවිතං විභාගවන්තගමව 

තිට්ඨති, අඤ්ඤවිඤ්ඤාණානි ච ගතන දින්නනයාගනව තත්ථ පවත්තන්ති, අපි 

දිබ්බ්චක්ඛුඤාණං, යගතො තං අන්ධස්ස න නිප්ඵජ්ජති. 

764. වවත්ථිතානම්පීති අඤ්ඤමඤ්ඤං අසංකිණ්ණානම්පි. පටිපාටිනියකමො 

නියතානුපුබ්බිකතා. කතනාති ‘‘අබ්ගබ්ොකිණ්ණා’’ති වචගනන. 

766. ආවට්ටනභාකවො ආවජ්ජනකිච්චතා. 

කතසන්ති රූපාදීනං. එගතසඤ්හි රූපාදීනං පඤ්චහි විඤ්ඤාගණහි 

සමාගගමො. අභිනිපතිතබ්බානි ආලම්බිතබ්බ්ානි, විජානිතබ්බ්ානීති අත්ගථො. 

ගතනාහ ‘‘ආරම්මෙෙරකෙන පටිවි ානිතබ්බානී’’ති. කුසලාකුසලගචතනාය, 

තංසම්පයුත්තානඤ්ච යථාවුත්තානං ‘‘මගනොපුබ්බ්ඞ්ගමා…ගප.… අකුසලං 

වා’’ති (විභ. අට්ඨ. 766) එවං වුත්තානං පටිවිජානිතබ්බ්ානං පටිවිජානනන්ති 

සම්බ්න්ගධො. කම්මත්ගථ හි එතං සාමිවචනං. සහ පුබ්බඞ්ගමධම්කමනාති 

ෙස්සනාදීහි සහජාතඵස්සාදිනා පුබ්බ්ඞ්ගගමන ආවජ්ජනාදිනා. කිච්චන්තරන්ති 

ෙස්සනාදිකිච්චගතො අඤ්ඤං සම්පටිච්ඡනාදිකිච්චං. 

අවිපාෙභාකවන කාරගණන, ගතන වා සද්ධිං. අඤ්ඤන්ති රූපභාවාදිං. 

භාසනෙරෙෙරාති විඤ්ඤත්තිසමුට්ඨාපනවගසන 

පවත්තකුසලාකුසලචිත්තුප්පාෙධම්මා. ගත එව කායඞ්ගවාචඞ්ගං අගචොගපත්වා 

පවත්තා තංසදිසා. පුබ්බඞ්ගමපටිවි ානනන්ති පුබ්බ්ඞ්ගමභාගවන විජානනං 

මගනොද්වාරිකජවනානං පුගරචරභාගවන ගහණං. තත්ථාති පඤ්චද්වාගර. ‘‘න 

පටිසිද්ධ’’න්ති වත්වා ස්වායමප්පටිගසගධො සාමත්ථියලද්ගධොති ෙස්ගසතුං ‘‘න 

ොයෙම්මං…කප.… අනුඤ්ඤාතත්තා’’ති වුත්තං. ‘‘තථා’’ති ඉෙං යථා 

කායවචීකම්මපට්ඨපනං, එවං කුසලාදිධම්මසමාොනම්පි නත්ථීති 

උපසංහරණත්ථං ගවදිතබ්බ්ං. යදි න භවගතො චවති, කථං පඤ්චද් වාගර චුති 

වුත්තාති ආහ ‘‘න පඤ්චද්වාරිෙ…කප.… අතංද්වාරිෙත්තා’’ති. තස්සා පාළියා. 

ආපාථමත්තන්ති ආපාථගමනමත්තං ආරම්මණපච්චයභාවමත්තං. අඤ්ඤන්ති 
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‘‘රූපං නීල’’න්ති එවමාදිධම්මවිගසසං. ගතනාහ ‘‘ධම්මසභාව’’න්ති. රූපන්ති 

ච න ගණ්හාතීති රූපාරම්මණම්පි සමානං ‘‘රූපං නාගමත’’න්ති න ගණ්හාති. 

තථා චාහු එගක ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණසමඞ්ගී නීලං විජානාති, ගනො තු නීල’’න්ති. 

රූපනීලාදිආොකරො රූපාරම්මණරූපාොනාකාරපඤ්ඤත්ති. තජ්ජාපඤ්ඤත්ති 

ගහසා යථා අනිච්චතාදි. සාතිසයං සවිතක්කසවිචාරත්තා. තකතො අඤ්ඤන්ති 

සද්ොරම්මණගතො අඤ්ඤං නාමපඤ්ඤත්තිආරම්මණං, අඤ්ඤථා 

සහුප්පත්තිපටිගසගධො න සම්භගවය්යාති අධිප්පාගයො. 

මකනොද්වාකරපීති න පඤ්චද්වාගරගයව දුතිගය ගමොඝවාගර, අථ ගඛො 

මගනොද්වාගරපි. ආවජ් නං ද්වත්තික්ඛත්තුං…කප.… දට්ඨබ්බං 

එකචිත්තක්ඛණිකස්ස ආවජ්ජනස්ස උප්පත්තියං තථා අසම්භවගතො. 

තස්සාති යාථාවකවත්ථුවිභාවනාය පඤ්ඤාය. 

එකකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. දුකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

767. අධිෙරකෙසූති පෙත්ගථසු. අඤ්ඤත්ර සභාවං ගකහත්වාති 

අත්ථසද්ෙස්ස තත්ථ පවත්තනාකාරෙස්සනං, ගතන අත්ථසද්ෙස්ස සභාවත්ථතං 

ෙස්ගසති. අධිෙරෙවකසන ලිඞ්ගපරිවත්තිං ගච් ඡති. ‘‘අභිගධය්යානුරූපං 

ලිඞ්ගවචනානී’’ති හි සද්ෙවිදූ වෙන්ති. 

දුකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. තිකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

768. පරිපාචිකතසූති සාධිගතසු. ‘‘විහිගතසූ’’ති එත්ථ දුද්ධාදීසු විය 

භූතකාලතා නාධිප්ගපතාති ආහ ‘‘විසයවිකසසනමත්තකමවා’’ති. ‘‘ෙම්මං, 

සිප්ප’’න්ති පඤ්ඤා කාරණූපචාගරන වුත්තාති ආහ ‘‘පඤ්ඤා එව වා…කප.… 

කවදිතබ්බා’’ති. 

කුසලං ෙම්මං සෙං එකන්තං හිතසුඛාවහත්තා. තප්පටිපක්ඛත්තා ඉතරං 

අකුසලං කම්මං කනොසෙං. සච්චපටිගවධානුගලොමනං සච්චානුගලොමනං 

වුත්තන්ති ආහ ‘‘තප්පටිකවධපච්චයභාකවනා’’ති. මග්ගසච්චස්ස 

අනුගලොමනගතො වා සච්චානුගලොමිකතා, තථා පරමත්ථසච්චස්ස 
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අනුගලොමනගතො. ගතනාහ අට්ඨකථායං ‘‘මග්ගසච්චස්සා’’තිආදි. පඤ්ඤා 

වුත්තා පඤ්ඤාවිසගය පඤ්ඤාකිච්චස්ස ෙස්සිතත්තා. 

‘‘ගයොගවිහිගතසූ’’තිආදිනා වුත්තභූමිනිද්ගෙගසො, ‘‘කම්මස්සකතං 

සච්චානුගලොමික’’න්ති වුත්තසරූපනිද්ගෙගසො, ‘‘රූපං අනිච්ච’’න්තිආදිනා 

වුත්තප්පකාරනිද්ගෙගසො ච යථාවුත්තා…කප.… නිද්කදසා. ‘‘ගයොගවිහිගතසු 

කම්මායතගනසු ඛන්තිං, කම්මස්සකතං ඛන්තිං, ‘රූපං අනිච්ච’න්ති 

ඛන්ති’’න්තිආදිනා ඛන්තිආදිපගෙහි ගයොගජතබ්බ්ා. ඔකලොෙනං 

පච්චක්ඛකරණං. ධම්මා ඔකලොෙනං ඛමන්තීති පඤ්ඤාය 

තගෙොගලොකනසමත්ථතමාහ. 

769. මුඤ්චතීති පජහති. ආරබ්භ-කිරියාය අධිට්ඨානං සමඞ්ගිභාගවො, 

අධිකරණං පට්ඨපනන්ති ආහ ‘‘මුඤ්ච…කප.… වත්තුං යුත්ත’’න්ති. 

770. පඤ්චසීලෙසසීලානි කම්මවට්ගටකගෙසභූතානි සන්ධාය ගතසං 

ධම්මට්ඨිතියං සමවගරොගධො වුත්ගතො. සතිපි සවකනති ‘‘ඉධ, භික්ඛගව, 

අරියසාවගකො පාණාතිපාතා පටිවිරගතො’’තිආදිනා (අ. නි. 8.39; කතා. 480) 

තථාගතගතො සවගන සතිපි. භික්ඛුආදීනම්පි තං වුත්තං අධිසීලපඤ්ඤාපනං විය 

න බුද්ධාගවණිකන්ති. 

අධිපඤ්ඤානිබ්බත්කතසූති ඨගපත්වා අධිපඤ්ඤං තෙඤ්ගඤසු 

මග්ගඵලධම්ගමසු. තදධිට්ඨාකනසූති තස්සා අධිපඤ්ඤාය අධිට්ඨාගනසු 

විපස්සනාධම්ගමසු. 

771. අපායුප්පාදනං අවඩ්ඪිනිබ්බ්ත්තනං. තස්මිංකයව ඨාකනති තස්මිංගයව 

ඛගණ. 

තිකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

4. චතුක් කනිද් ගෙසවණ් ණනා 

793. පරිතස්සනං පරිත්තාගසො, චිත්තුත්රාගසො චාති ‘‘න පරිතස්සතී’’ති 

පෙස්ස ‘‘න පත්කථති න උත්තසතී’’ති අත්ථමාහ. 

796. අරියසච්කචසු ධම්මසද්කදො ‘‘දිට්ඨධම්ගමො’’තිආදීසු විය. අරියමග්කගො, 

තස්ස ච ඵලං ධම්කමො යථානුසිට්ඨං පටිපන්ගන අපාගයසු අපතමාගන 
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ධාගරතීති. තත්ථ පඤ්ඤාති තස්මිං අරියමග්ගඵගල නිස්සයභූගත පඤ්ඤා. 

ගතනාහ ‘‘තංසහගතා’’ති. අවිදිතං විදිතං විය ගනති ඤාගපතීති නකයො, 

අනුමානං, තස්ස නයනං පවත්තනං, තං පන විසුංගයගවකං ඤාණුප්පාෙනන්ති 

ආසඞ්කාය නිවත්තනත්ථමාහ ‘‘න අඤ්ඤ…කප.… විකසකසො’’ති. අත්තගනො හි 

අධිගමානුසාගරන පරාධිගතානං කාලත්තගය මග්ගාදීනං 

පවත්තිආකාරානුමානං නයනයනං. අනුමිනනාකාරගමව හිස්ස සන්ධාය වුත්තං 

‘‘ඤාෙස්කසව පවත්තිවිකසකසො’’ති. ොරෙඤ්ච නයනයනස්ස සච්ගචසු 

පච්චක්ඛපවත්තනගතො. ‘‘තථා’’ති ඉමිනා යථා මග්ගඤාණගතො අඤ්ඤාපි 

‘‘ඉමිනා ධම්ගමනා’’ති වත්තුං යුත්තං, තථා පකාරන්තගරනපි ‘‘ඉමිනා 

ධම්ගමන ඤාගණනා’’ති එත්ථ අත්ගථො යුජ්ජතීති ඉමමත්ථං උපසංහරති. 

කතනාති තස්මා ඤාගණන ඤාතගතො සම්පගයොගගහි නයනයනගතො. 

ඤාෙවිසයභාකවනාති පටිගවධඤාණස්ස විසයභාගවන. ඤාකතන පටිවිද්ගධන 

චතුසච්චධම්ගමන, ඤාණසම්පගයොගගන වා ඤාගතන ජානිත්වා ඨිගතන 

මග්ගඵලධම්ගමන. 

සබ්කබන සබ්බන්ති සබ්බ්ප්පකාගරන සබ්බ්ං, අනවගසසන්ති අත්ගථො. 

අද්ධත්තයපරියාපන්නඤ්හි සබ්බ්ං ගතභූමකසඞ්ඛාරගතං සම්මසීයති. 

නයනකතොති නයග්ගාහගතො. අනුරූපත්ථවාචකෙො වා ොරෙසද්කදො ‘‘කාරණං 

වෙතී’’තිආදීසු විය. 

අන්වයඤාණස්සපි පරිගයොගාගහත්වා පවත්තනගතො සවිගසගසො 

විසයාවගබ්ොගධොති වුත්තං ‘‘ධම්කම ඤාෙ…කප.… අභාවා’’ති. 

විසකයොභාසනමත්ත ානනසාමඤ්කඤනාති අසතිපි අභිසගමච්ච ගහගණ 

විසයවිභාවනසඞ්ඛාතඅවගබ්ොධසාමඤ්ඤමත්ගතන. ‘‘ඤාෙ’’න්ති සම්මකතසූති 

‘‘ඤාණ’’න්ති ගවොහරිගතසු ලද්ධඤාණගවොහාගරසු. සම්මුතිවකසනාති 

ධම්මඤාණාදි විය සමුගඛන විසගය අප්පවත්තිත්වා පඤ්ඤත්තිමුගඛන 

පවත්තං. අවකසසන්ති සම්මුතිඤාණගමවාහ. ඉතරඤාෙත්තයවිසභාගන්ති 

ධම්මඤාණාදිඤාණත්තයවිධුරං. 

797. ොමභවධම්කමති කාමභවසඞ්ඛාගත ධම්ගම. 

798. සාති පඨමජ්ඣානපඤ්ඤා. වීතරාගභාවනාවත්ථස්සාති ‘‘වීතරාගගො 

ගහොතී’’ති එවං වුත්තස්ස. තන්ති ඡට්ඨාභිඤ්ඤං. මග්ගඤාණඤ්හි කිච්චගතො 

මග්ගසච්චම්පි පටිවිජ්ඣති. ඉතරාති ගහට්ඨිමමග්ගපඤ්ඤා. තදුපනිස්සයත්තාති 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 16. ඤාෙවිභඞ්කගො 
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තස්සා ඡට්ඨාභිඤ්ඤාය, තස්ස වා පටිවිජ්ඣනස්ස උපනිස්සයත්තා පටිවිජ්ඣති 

නාම. යථානුරූපන්ති දිට්ඨාසවාදීනං යථානුරූපං. ආසවක්ඛකයති 

ආසවක්ඛයපරියාගය කාරණූපචාගරන. තංනිබ්බත්තනකතොති තස්ස 

ආසවක්ඛයසඞ්ඛාතස්ස ඵලස්ස නිබ්බ්ත්තනගතො. ඉෙඤ්ච ‘‘ආසවානං ඛගය 

ඤාණං ඡට්ඨාභිඤ්ඤා’’ති සුත්ගත ආගතත්තා වුත්තං. 

801. අභිවිසිට්කඨන වා ඤාකෙන පාෙටං ෙකරොන්තස්සාති අධිගමවගසන 

පකාසං විභූතං කගරොන්තස්ස. 

802. වසිතාපඤ්චෙරහිතං වසිභාවං අපාපිතං පටිලද්ධමත්තං. 

පටිපොරම්මණසහගතා පඤ්ඤා පටිපොරම්මණසම්බ්න්ධිනීති ආහ ‘‘පඤ්ඤාය 

පටිපදාරම්මණුද්කදකසනා’’ති. 

චතුක්කනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

5. පඤ් චකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

804. තකමව පඤ්ඤං ‘‘ද්වීසු ඣාගනසු පඤ්ඤා පීතිඵරගණනා’’තිආදිනා 

විභ ති. අභිසන්ෙනපරිසන්ෙනපරිපූරණානිපි පරිප්ඵරණං විය ඵරණාපීතියා, 

තංසහගතසුඛස්ස ච කිච්චවිගසසභූතානි අධිප්ගපතානීති ආහ 

‘‘අභිසන්කදතීති…කප.… කවදිතබ්බ’’න්ති. ආදිනා නකයනාති 

‘‘අභිසන්ගෙතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.226; ම. නි. 1.427) සුත්ගත ආගතනගයන. 

ඵරණඤ්ගචත්ථ පීතිසුඛසමුට්ඨිතපණීතරූගපහි කායස්ස අභිබ්යාපනං ෙට්ඨබ්බ්ං. 

ආරම්මකෙති පීතිඵරණතාසුඛඵරණතාසීගසන වුත්තානං තිකදුකඣානානං 

ආරම්මගණ. තාති පීතිඵරණතාසුඛඵරණතා. 

සමාධිමුකඛනාති සමාධිං මුඛං පමුඛං කත්වා, සමාධිසීගසනාති අත්ගථො, 

සමාධිපමුගඛන වා උද්ගෙසනිද්ගෙගසන. අඤ්කඤ කිකලසා දිට්ඨිමානාෙගයො. 

අප්පකයොකගනාති ඣානවිගමොක්ඛාදීනං විය උප්පාෙනීයපරිකම්මපගයොගගන 

විනා. ආවජ්ජනාසදිගසො හි ඵලසමාපත්තිඅත්ගථො සම්මසනචාගරො. ඨපිතත්තාති 

පවත්තිතත්තා. සතිබහුලතායාති සතියා අභිණ්හුප්පත්තියා. පරිච්ඡින්ෙනසතියා 

කාලස්ස සගතොති ෙස්ගසතීති ගයොජනා. 

පඤ්චකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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6. ඡක් කනිද් ගෙසවණ් ණනා 

805. විසුද්ධිභාවන්ති විසුද්ධියා සබ්භාවං. 

‘‘දිබ්බචක්ඛුඤාකෙෙකදසත්තා’’ති ඉෙං තස්ස පරිභණ්ඩඤාණත්තා වුත්තං. 

තථා හි පාළියං ‘‘සත්තානං චුතූපපාතඤාණාය චිත්තං අභිනීහරති 

අභිනින්නාගමතී’’ති (දී. නි. 1.247) ආරභිත්වා ‘‘ගසො දිබ්ගබ්න චක්ඛුනා 

විසුද්ගධනා’’තිආදි (දී. නි. 1.246) වුත්තං. දිබ්බ්ස්ස 

තිගරොහිතවිප්පකට්ඨාදිගභෙස්ස, ඉතරස්ස ච රූපායතනස්ස ෙස්සනසමත්ථස්සාපි 

දිබ්බ්චක්ඛුඤාණස්ස සිඛාපත්ති චවමාගනොපපජ්ජමානසත්තෙස්සනන්ති ආහ 

‘‘මුද්ධප්පත්කතන චා’’තිආදි. 

ඡක්කනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

7. සත් තකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

806. ඡබ්බිධම්පි පච්චකවක්ඛෙඤාෙන්ති ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණන්ති 

ඤාණ’’න්තිආදිනා (විභ. 806) වුත්තං පටිච්චසමුප්පාෙඞ්ගානං 

පච්චගවක්ඛණවගසන පවත්තඤාණං. සහ ගකහත්වාති එකජ්ඣං ගගහත්වා 

විපස්සනාරම්මණභාවසාමඤ්ගඤන එකත්ගතන ගගහත්වා. සඞ්ඛිපිත්වා 

වුත්කතනාති පුබ්ගබ් ඡධා වුත්තං විය ෙස්සිතං ධම්මට් ඨිතිඤාණන්ති එවං 

සඞ්ඛිපිත්වා වුත්ගතන. ‘‘ඛයධම්ම’’න්තිආදිනා පකාගරන ෙස්සනන්ති 

සම්බ්න්ගධො. පවත්තඤාෙස්සාති ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්තිආදිනා 

පවත්තස්ස ඤාණස්ස, පවත්ගත වා සංසාරවට්ගට ඤාණස්ස. ඤාණාරම්මණා 

විපස්සනා ඤාෙවිපස්සනා. විපස්සනාති ච ‘‘ජාතිපච් චයා 

ජරාමරණ’’න්තිආදිනා පච්චයපච්චයුප්පන්නධම්ගම විභාගගන ෙස්සනගතො 

ධම්මට්ඨිතිඤාණං ඉධාධිප්ගපතං. තස්ස ඛයධම්මතාදිජානනං පටිවිපස්සනා. 

ගතනාහ ‘‘විපස්සනාපටිවිපස්සනාදස්සනමත්ත’’න්ති. 

එවගමත්ථ අට්ඨකථාධිප්පායවගසන පාළියා අත්ථං ෙස්ගසත්වා ඉොනි 

අත්තගනො අධිප්පායවගසන ෙස්ගසතුං ‘‘පාළියං පනා’’තිආදිමාහ. සබ්බත්ථාති 

අද්ධත්තගය පච්චයවිගසගසන පච්චයුප්පන්නවිගසසනිද්ධාරගණ. 

ඤාෙවචකනනාති ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්තිආදිනා ඤාණස්ස ගහගණන. 

අඞ්ගානන්ති සත්තසත්තතියා අඞ්ගානං. ඉතිසද්කදනාති ‘‘නිගරොධධම්ම’’න්ති 

එත්ථ වුත්තඉතිසද්ගෙන. පොකසත්වාති ඤාණස්ස පවත්තිආකාරං 

ගජොගතත්වා. ගතන ධම්මට්ඨිතිඤාණගතො අඤ්ඤංගයව පරිගයොසාගන වුත්තං 
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ඤාණන්ති ෙස්ගසති. ගතනාහ ‘‘විපස්සනාඤාෙං සත්තමං ඤාෙ’’න්ති. 

අයගමව ගචත්ථ අත්ගථො යුත්ගතොති ෙස්ගසන්ගතො ‘‘න හී’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

‘‘තම්පි ඤාෙන්ති සම්බන්කධො න කහොතී’’ති එවං සම්බ්න්ගධො න යුත්ගතො 

අඞ්ගන්තරභාවස්ස අවිභාවනගතොති අත්ගථො. ගතන වුත්තං ‘‘තංඤාෙ…කප.… 

අනධිප්කපතත්තා’’ති. න හි විසුං විසුං වුත්තගමව එකජ්ඣං වචනමත්ගතන 

අත්ථන්තරං ගහොතීති. ‘‘ඛයධම්මං…කප.… චා’’ති ඉමිනා පුරිමස්මිං පක්ගඛ 

උපචගයන ගෙොසමාහ. 

සත්තකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

8. අට් ඨකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

808. පච්චනීෙධම්කමති නීවරණාදිපච්චනීකධම්ගම. දුක්ඛන්ති 

සමාපජ්ජගන අසති උප්පජ්ජනකදුක්ඛං. 

අට්ඨකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

10. ෙසකනිද් ගෙගසො 
පඨමබලනිද්කදසවණ්ෙනා 

809. න ඨානන්ති අට්ඨානං, අනුපලබ්භනත්ගථො අයමකාගරොති ආහ 

‘‘අවිජ් මානං ඨානං අට්ඨාන’’න්ති. අභාවත්ගථො වා, න 

අඤ්ඤපටිපක්ඛාදිඅත්ගථොති ආහ ‘‘නත්ථි ඨානන්ති වා අට්ඨාන’’න්ති. ගකො 

පගනතස්ස අත්ථද්වයස්ස විගසගසොති? පඨගමො ගහතුපච්චගයහි 

අනුපලබ්භමානතං වෙති, දුතිගයො සබ්ගබ්න සබ්බ්ං අභාවන්ති අයගමගතසං 

විගසගසො. තණ්හුපාොනාදීනම්පි සුඛගතො උපගමනස්ස ගහතුභාගව 

දිට්ඨිවිපල්ලාසස්ස ගසො සාතිසගයො අසුගඛපි ෙළ්හං පවත්තාපනගතොති ආහ 

‘‘දිට්ඨිවිපල්ලාකසොව…කප.… අධිප්කපත’’න්ති. ‘‘අත්තදිට්ඨිවගසනා’’ති කස්මා 

විගසගසත්වා වුත්තං, නනු අරියසාවකස්ස සබ්බ්ාපි දිට්ඨිගයො නත්ථීති? සච්චං 

නත්ථි, අත්තදිට්ඨිසන්නිස්සයා පන සබ්බ්දිට්ඨිගයොති ෙස්ගසතුං 

‘‘අත්තදිට්ඨිවකසනාති පධානදිට්ඨිමාහා’’ති වුත්තං. කභදානුරූපස්ස වත්ථුගනො. 

කභදානුරූකපන ‘‘අධම්ගම ධම්ගමො’’තිආදිනයප්පවත්ගතන. 

කසො එවාති ගයො ලිඞ්ගග අපරිවත්ගත තස්මිං අත්තභාගව 

භවඞ්ගජීවිතින්ද්රියප්පබ්න්ගධො, ගසො එව. තඤ්හි උපාොය එකජාතිසමඤ්ඤා, න 
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ගචත්ථ භාවකලාපජීවිතින්ද්රියස්ස වගසන ගචොෙනා කාතබ්බ්ා තෙඤ්ඤස්ගසව 

අධිප්ගපතත්තා. තඤ්හි තත්ථ අවිච්ගඡෙවුත්තියා පබ්න්ධගවොහාරං ලභති, 

ඉතරම්පි වා භාවානුපාලනතාසාමඤ්ගඤනාති අගනොකාසාව ගචොෙනා. 

සපත්තවකසන කයොක තබ්බන්ති ‘‘සපත්තං මාගරමීති අභිසන්ධිනා 

සපත්ගතන නිපන්නට්ඨාගන නිපන්නං මනුස්සභූගතො මනුස්සභූතං මාතරං 

පිතරං වා මාගරන්ගතො’’තිආදිනා ගයොගජතබ්බ්ං. සබ්බත්ථාති චතූසුපි 

විකප්ගපසු. පුරිමං අභිසන්ධිචිත්තන්ති පුබ්බ්භාගිගයො මරණාධිප්පාගයො. 

අප්පමාෙං ගතන අත්ථසිද්ධියා අභාවගතො. පුථුජ් නස්කසව තං දින්නං කහොතීති 

එත්ථ යථා අරහත්තං පත්වා පරිභුත්තම්පි පුථුජ්ජනකාගල දින්නං 

පුථුජ්ජනොනගමව ගහොති, එවං මරණාධිප්පාගයන පුථුජ්ජනකාගල පහාගර 

දින්ගන අරහත්තං පත්වා ගතගනව පහාගරන මගත කස්මා 

අරහන්තඝාගතොගයව ගහොති, න පුථුජ්ජනඝාගතොති? විගසසසම්භවගතො. යථා හි 

ොනං ගෙය්යධම්මස්ස පරිච්චාගමත්ගතන ගහොති, න එවං වගධො. ගසො හි 

පාගණො, පාණසඤ්ඤිතා, වධකගචතනා, උපක්කගමො, ගතන මරණන්ති ඉගමසං 

පඤ්චන්නං අඞ්ගානං පාරිපූරියාව ගහොති, න අපාරිපූරියා. තස්මා අරහත්තං 

පත්තස්ගසව මරණන්ති අරහන්තඝාගතොගයව ගහොති, න පුථුජ්ජනඝාගතො. 

යස්මා පන ‘‘ඉමං මාගරමී’’ති යං සන්තානං ආරබ්භ මාරණිච්ඡා, තස්ස 

පුථුජ්ජනඛීණාසවභාගවන පගයොගමරණක්ඛණානං වගසන සතිපි 

සන්තානගභගෙ අගභගෙොගයව. යො ච අත්ථසිද්ධි, තො ඛීණාසවභාගවො. තස්මා 

අරහන්තඝාගතොව ගහොතීති නිච්ඡිතං. කථං පගනත්ථ වධකගචතනා 

වත්තමානවිසයා සියාති ආහ ‘‘වධෙචිත්තං පච්චුප්පන්නාරම්මෙම්පි…කප.… 

පවත්තතී’’ති. තත්ථ පබන්ධවිච්කඡදවකසනාති ගයන පබ්න්ගධො විච්ඡිජ්ජති, 

තාදිසං පගයොගං නිබ්බ්ත්ගතතීති අත්ගථො. ගතන යො පබ්න්ධවිච්ගඡගෙො, තො 

අරහාති යථාවුත්තං අරහන්තඝාතං පතිට්ඨාගපති. න එවන්ති යථා 

කාලන්තරාගපක්ඛකිච්චසිද්ධං වධකචිත්තං, න එවං චාගගචතනා. ‘‘සා 

හී’’තිආදිනා චාගගචතනාය කාලන්තරානගපක්ඛකිච්චසිද්ධිතංගයව විභාගවති. 

අඤ්ඤසෙෙරෙන්ති අත්තගතො විනිගමොගචත්වා අඤ්ඤස්ස ෙක්ඛිගණය්යස්ස 

සන්තකභාවකරණං. තස්සාති චජිතබ්බ්ස්ස වත්ථුගනො. යස්සාති යස්ස 

පුථුජ්ජනස්ස. තස්කසව තං දින්නං කහොති, සගචපි අරහත්තං පත්වා ගතන 

පරිභුත්තන්ති අත්ගථො. 
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පටුන 

‘‘කප්පවිනාගස’’ති ඉෙං ‘‘සණ්ඨහන්ගත කප්ගප’’ති වුත්තත්තා 

මහාකප්පවිනාසං සන්ධාය වුත්තන්ති ආහ ‘‘ෙප්පට්ඨෙථාය න සකමතී’’ති 

එත්ථ ආයුකප්පස්ස අධිප්ගපතත්තා. ආයුකප්ගපො ගචත්ථ අවීචියං 

නිබ්බ්ත්තසත්තානං අන්තරකප්පපරිමාණං පරමායු ගවදිතබ්බ්ං. තඤ්හි සන්ධාය 

‘‘එකං කප්පං අසීතිභාගග කත්වා තගතො එකභාගමත්තං කාල’’න්ති (කථා. 

අට්ඨ. 654-657) වුත්තං. තයිෙං ‘‘එෙං ෙප්ප’’න්ති යදි එකං මහාකප්පන්ති 

අත්ගථො, තථා සති වීසතිඅන්තරකප්පපරිමාගණො එගකො 

අසඞ්ඛ්ගයය්යකප්ගපොති වුත්තං ගහොති. අථ එකං අසඞ්ඛ්ගයය්යකප්පන්ති 

අත්ගථො, සබ්බ්ථාපි ‘‘චතුසට්ඨි අන්තරකප්පා’’ති වචගනන විරුජ්ඣතීති 

වීමංසිතබ්බ්ං. යථා පන කප්පට්ඨකථාය අයං අට්ඨකථා සගමති, තං ෙස්ගසතුං 

‘‘ෙප්පවිනාකසකයවාති පනා’’තිආදිමාහ. 

පෙතත්කතො වා අපාරාජිගකො. සමානසංවාසකෙො කම්මලද්ධීනං වගසන 

අනානාසංවාසගකොති එවගමත්ථ අත්ගථො ගවදිතබ්ගබ්ො. 

නියතස්ස පුග්ගලස්ස විජ්ජමානතං පටිගසගධත්වාති ගයොජනා. තත්ථ 

පටිකසකධත්වාති ‘‘පුග්ගගලො පන නියගතො නාම නත්ථී’’ති එවං 

පටිගසගධත්වා. තත්ථ කාරණමාහ ‘‘මිච්ඡත්තසම්මත්තනියතධම්මානං විය 

සභාවකතො’’ති. පඤ්ඤත්තිමත්තඤ්ගහතං 

මිච්ඡත්තසම්මත්තනියතධම්මනිස්සයං, යදිෙං නියගතො පුග්ගගලොති. 

යථාපුච්ඡිතන්ති ‘‘කිං පුබ්බ්ගහතු නියගමතී’’තිආදිනා පුච්ඡිතප්පකාරං 

නියාමකගහතුං. කයනාති ගයන උපරිමග්ගත්තයවිපස්සනාඤාගණන. 

නියතානියතකභදන්ති ගසොතාපන්නාදිනියතගභෙං, 

සත්තක්ඛත්තුපරමාදිඅනියතගභෙඤ්ච. ගසොතාපන්ගනො එව හි එගකො 

සත්තක්ඛත්තුපරගමො නාම ගහොති, එගකො ගකොලංගකොගලො නාම, එගකො 

එකබීජී නාමාති ගසොතාපන්නස්ස නියතභාගවො වුත්ගතොති ආහ 

‘‘කසොතාපන්කනො ච නියකතො’’ති. බ්යතිගරකත්ගථො හි අයං ච-සද්ගෙො. තකතො 

පුබ්කබති ගසොතාපත්තිමග්ගගතො පුබ්ගබ්. ‘‘පුබ්බකහතුකිච්චං නත්ථී’’ති ඉෙං 

ගසොතාපන්නස්ස නියතතාය වුත්තත්තා වක්ඛමානඤ්ච ගෙොසං හෙගය ඨගපත්වා 

වුත්තං. උපරිමග්ගානං සඋපනිස්සයත්ගත පඨමමග්ගස්සාපි සඋපනිස්සයතා 

සිද්ධා එවාති ගචොෙනං සන්ධායාහ ‘‘යදි හී’’තිආදි. තඤ්ච නියතත්තං. අස්සාති 

ගසොතාපත්තිමග්ගස්ස. 
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කතකනව ඛීොති ගසොතාපත්තිමග්ගගගනව ඛීණා. කාරණුපච්ගඡගෙන හි 

ඵලුපච්ගඡගෙො සියා. තකතොති සත්තක්ඛත්තුපරමාදිගතො. සාති 

සත්තක්ඛත්තුපරමාදිතා. පවත්තිකතොති විපාකප්පබ්න්ධගතො. කතනාති 

ගසොතාපත්තිමග්ගගන. වුට්ඨාකනති වුට්ඨාගන සති. කාරගණන විනා ඵලං 

නත්ථීති ආහ ‘‘සක්ොය…කප.… භවිතබ්බ’’න්ති. ‘‘නාමෙරෙනිමිත්තකතො’’ති 

ඉමිනා නාමකරණගහතුතාය නියාමකතං විභාගවති එකබීජිආදිසමඤ්ඤානං 

අන්වත්ථසඤ්ඤාභාවගතො. ගතනාහ ‘‘විපස්සනා…කප.… සන්ධාය වුත්ත’’න්ති. 

ආදි-සද්ගෙන ‘‘එගකොම්හි සම්මාසම්බුද්ගධො, සීතීභූගතොස්මි 

නිබ්බුගතො’’තිආදීනි (මහාව. 11; කථා. 405; ම. නි. 1.285) සඞ්ගය්හන්ති. එත්ථ 

ච ‘‘සදිගසො ගම න විජ්ජති, එගකොම්හි සම්මාසම්බුද්ගධො (මහාව. 11; කථා. 405; 

ම. නි. 1.285). ‘අත්ගථතරහි අඤ්ගඤ සමණා වා බ්රාහ්මණා වා භගවතා 

සමසමා සම්ගබ්ොධිය’න්ති එවං පුට්ගඨො අහං, භන්ගත, ‘ගනො’ති 

වගෙය්ය’’න්තිආදි (දී. නි. 3.161) වචගනහි ඉමිස්සා ගලොකධාතුයා විය 

අඤ්ඤස්ස බුද්ධස්ස අඤ්ඤිස්සා ගලොකධාතුයා උප්පාගෙො නිවාරිගතොති 

ෙට්ඨබ්බ්ං. න හි විජ්ජමාගන ‘‘සදිගසො ගම න විජ්ජතී’’තිආදි සක්කා වත්තුං. යං 

පන වෙන්ති ‘‘ගලොකධාතුවිගසසාගපක්ඛාය වුත්ත’’න්ති, තම්පි නත්ථි තථා 

විගසසනස්ස අභාවගතො, බුද්ධානුභාවස්ස ච අසමත්ථභාවවිභාවනගතො. 

ආණාගඛත්තකිත්තනඤ්ගචත්ථ ධම්මතාෙස්සනත්ථං. සක්ගකොති හි භගවා 

යත්ථ යත්ථ ඉච්ඡති, තත්ථ තත්ථ ආණං වත්ගතතුං. ‘‘එකිස්සා 

කලොෙධාතුයා’’ති ච ඉෙං බුද්ධගඛත්තභූතාය ගලොකධාතුයා ෙස්සනත්ථං වුත්තං. 

තත්ථායමත්ගථො – බුද්ධගඛත්තභූතා එකාවායං ගලොකධාතු. තත්ථ එකස්මිං 

කාගල එගකො එව සම්මාසම්බුද්ගධො උප්පජ්ජතීති. ගතනාහ 

‘‘බුද්ධකඛත්ත…කප.… අධිප්පාකයො’’ති. 

තස්මාති යස්මා උපසම්පොධීනං පාතිගමොක්ඛං, උපසම්පො ච 

පබ්බ්ජ්ජාධීනා, තස්මා. පාතිකමොක්කඛ සිද්ගධ, සිද්ධාසු තාසු 

පබ්බ්ජ්ජූපසම්පොසු. තකතො පරං විනට්ඨං නාම කහොතීති පච්ඡිමපටිගවධගතො 

පරං පටිගවධසාසනං, පච්ඡිමසීලගභෙගතො ච පරං පටිපත්තිසාසනං විනට්ඨං 

නාම ගහොතීති සාසනභාවසාමඤ්ගඤන පන උභයං එකජ්ඣං කත්වා 

ෙස්ගසන්ගතො ‘‘පච්ඡිම…කප.… එෙකතො ෙත්වා’’ති ආහ. 

පරිකදවනොරුඤ්ඤන්ති පරිගෙවගනන කරුණායිතබ්බ්තා කරුණායනා. 
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ධම්මානං සභාවවිකසකසො න සක්ො ධාකරතුං, යගතො පාරමීපවිචයාදීසු 

උෙකපරියන්තං කත්වා මහාපථවීකම්ගපො අගහොසි, අභිසම්ගබ්ොධිදිවගස ච 

ඨගපත්වා පුබ්බුත්තරදිසාභාගග ගබ්ොධිරුක්ඛමූගල භූමිභාගගො මහාපුරිසං 

ධාගරතුං නාසක්ඛි, අඤ්ඤෙත්ථු එකපස්ගස පක්ඛිත්තඅතිභාරභරිතනාවා විය 

චක්කවාළගබ්ගභො විපරිවත්ගතො. ‘‘සමුප්පාදිකා’’ති වත්තබ්ගබ් ස-කාගර අ-

කාරස්ස ආ-කාගරො, එකස්ස ච ප-කාරස්ස ගලොගපො කගතොති ෙස්ගසන්ගතො ආහ 

‘‘සමං උද්ධං පජ් තීති සාමුපාදිො’’ති. සමං උපාදියතීති වා සමුපාො, සමුපාො 

එව සාමුපාදිො, සමුපාහිනීති අත්ගථො. 

සන්තතිඛෙවකසනාති සන්තතිවගසන ආයූහනසමඞ්ගිතා, 

සපුබ්බ්පච්ඡාභාගස්ස ගහණවගසන ගචතනාක්ඛණවගසන ගචතනාසමඞ්ගිතාති 

ගයොගජතබ්බ්ා. එකස්මිං උපට්ඨිගත පච්චයවගසන තෙඤ්ඤස්ස උපට්ඨානං 

පරිවත්තනං. 

පඨමබ්ලනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

දුතියබලනිද්කදසවණ්ෙනා 

810. ගභොගග භුඤ්ජිතුං න ජානාති, විනාගසතීති ගයොජනා. 

ලහුපරිවත්තිතාය ජීවිතස්සාති අධිප්පාගයො. 

න අදාසි පයුත්තවාචාය උප්පන්නන්ති අධිප්පාගයන. 

සම්මාපකයොකගනාති සම්මාපටිපත්තියා. 

දුතියබ්ලනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

පඤ්චමබලනිද්කදසවණ්ෙනා 

813. ධාතුසභාකවොති භූතාදිසඞ්ඛාතධාතූනං සභාගවො. සභාගවකසන 

ඵලභූගතන. අජ්ඣාසයධාතුපරිච්ඡින්දනකතොති අජ්ඣාසයසභාවස්ස ‘‘හීනං, 

පණීත’’න්ති වා පරිච්ඡිජ්ජ ජානනගතො, වුට්ඨිනිමිත්ගතන විය මගහොගඝන 

උපරිගමඝවුට්ඨියා. 

පඤ්චමබ්ලනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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ඡට්ඨබලනිද්කදසවණ්ෙනා 

සද්දත්කථො සම්භවති සමාසන්ගතගනව තථා සද්ෙසිද්ධිගතො. කතසන්ති 

පගරොපරානං විසොවිසොනං සද්ධාදිඉන්ද්රියානං. එවඤ්ච ෙත්වාති 

ආසයාදිගතො ඉන්ද්රියපගරොපරියත්තස්ස, ඉන්ද්රියපගරොපරියත්තගතො ච 

අධිමුත්තිගභෙස්ස විසිට්ඨසභාවත්තා එව. 

815. ‘‘ගක පන ගත අරියාවාසා’’ති පුච්ඡිත්වා ගත සුත්ගතගනව 

ෙස්ගසන්ගතො ‘‘ඉධ, භික්ඛකව’’තිආදිපාළිං ආහරිත්වා ‘‘එවං වුත්තා’’ති 

නිගගමත්වා පුන මග්ගාධිගගමගනව ගතසං අධිගමං ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘එකතසූ’’තිආදිමාහ. තත්ථ ඉතකරති 

ඡළඞ්ගසමන්නාගමඑකාරක්ඛාසඞ්ඛායපටිගසවනාෙගයො. 

816. ආරම්මෙසන්තානානුසයකනසූති ආරම්මණානුසයනං, 

සන්තානානුසයනන්ති ද්වීසු අනුසයගනසු. යථා හි මග්ගගන අසමුච්ඡින්ගනො 

රාගගො කාරණලාගභ උප්පජ්ජනාරගහො ථාමගතට්ගඨන සන්තාගන අනුගසතීති 

වුච්චති, එවං ඉට්ඨාරම්මගණපීති තස්ස ආරම්මණානුසයනං ෙට්ඨබ්බ්ං. තං 

පනස්ස අනුසයනං උප්පත්තියා පාකටං ගහොතීති ෙස්ගසතුං අට්ඨකථායං ‘‘යථා 

නාමා’’තිආදි (විභ. අට්ඨ. 816) වුත්තං. ‘‘ආචිණ්ෙසමාචිණ්ො’’ති එගතන 

ඉට්ඨාරම්මගණ රාගස්ස චිරපරිභාවනං විභාගවති. යස්මා පන එවං 

චිරපරිභාවිතං පරිගවගඨත්වා විය ඨිතං ගහොති, තස්මා ‘‘සමන්තකතො කවකඨත්වා 

විය ඨිතභාකවන අනුසයිතතං දස්කසතී’’ති වුත්තං. තථා හි උෙගක 

නිමුග්ගසදිගසො උොහගටො. ‘‘සබ්ගබ්පි ගතභූමකා ධම්මා කාමනීයට්ගඨන 

කාමා’’තිආදිපාළිවගසන භවරාගස්සාපි වත්ථුකාමතා ගවදිතබ්බ්ා. 

රාගවකසනාති ආරම්මණරජ්ජනවගසන. 

818. ඉන්ද්රියවිකසකසො විගනය්යානං ඉන්ද්රියපගරොපරියත්තං. 

819. පහාතබ්ගබ්න උපද්දුතනිගරොධනත්ථං පහායකං පරිගයසතීති පඨමං 

පහාතබ්බ්ං, පච්ඡා පහායකන්ති අයං පහාතබ්බප හනක්ෙකමො 

පහානක්කමපගෙන වුත්ගතො. යස්සාති පහාතබ්බ්ස්ස. තන්ති පහාතබ්බ්ං. පඨමං 

වුච්චතීති පහානවිචාරණානං පඨමං වුච්චති. තකතො පච්ඡා අප්පහාතබ්බං යථා 

තං ෙස්සනත්තිකාදීසු. 
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826. තන්ති භවඞ්ගං. තස්සාති ගලොකුත්තරස්ස. පාදෙන්ති අන්තිමභවිකස්ස 

භවඞ්ගං සන්ධායාහ. 

ඡට්ඨබ්ලනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

සත්තමබලනිද්කදසවණ්ෙනා 

828. සමාපන්කනොම්හීති මඤ්ඤතීති අත්ගථො. 

සමාධි වා තස්ස ආරම්මණභූතං ෙම්මට්ඨානං වා චිත්තමඤ්ජූසාති 

ගයොජනා. ඨකපතුන්ති යථාපරිච්ඡින්නං කාලං සමාපත්තිචිත්තං පවත්ගතතුං. 

කතහීති සඤ්ඤාමනසිකාගරහි. තංසභාවතාති 

කාමාදිදුතියජ්ඣානාදිඅනුපක්ඛන්ෙනසභාවතා. පගුෙකවොදානං පගුණභාවසිද්ධා 

ඣානස්ස පටිපක්ඛගතො විසුද්ධි. 

සත්තමබ්ලනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

දසමබලනිද්කදසවණ්ෙනා 

831. පඤ්ඤාව විමුත්තීති රාගාදීහි විමුත්තිභූතා පඤ්ඤාව විමුත්තීති 

ගයොජනා. ෙම්මන්තරස්ස විපාෙන්තරකමවාති අත්කථො 

විපාකන්තරජානනස්ගසව දුතියබ්ලකිච්චත්තා, කම්මන්තරජානනස්ස ච 

තතියබ්ලකිච්චත්තා. බලසදිසතන්ති එකච්චබ්ලසදිසතං. කස්මා පගනත්ථ 

බ්ලඤාණකිච්ගච වුච්චමාගන ඣානාදිඅබ්ලඤාණං උොහටන්ති ගචොෙනං 

සන්ධායාහ ‘‘යදිපී’’තිආදි. තදන්කතොගධන්ති තස්මිං 

ඣානාදිපච්චගවක්ඛණාසභාගව සත්තමබ්ලඤාගණ අන්ගතොගධං. එවන්ති 

ඣානාදිඤාණං විය. අප්කපතුං, විකුබ්බිතුඤ්චාති අත්තනා වුත්තාකාරං 

සන්ධායාහ. සමුෙයප්පහානාදිඑකච්චඤාණකිච්චම්පි අකගරොන්තං 

සබ්බ්ඤ්ඤුතඤ්ඤාණං කථමප්පනාදිකං ඣානාදිකිච්චං කගරය්ය, බ්ලඤාගණහි 

පන ජානිතබ්බ්ං, තගතො උත්තරිඤ්ච ජානන්තම්පි යස්මා එකච්චබ්ලකිච්චං න 

කගරොති, තස්මා අඤ්ඤාගනව බ්ලඤාණානි, අඤ්ඤං සබ්බ්ඤ්ඤුතඤ්ඤාණන්ති 

ෙස්සනත්ථං ‘‘එගතසං පන කිච්චං න සබ්බ්ං කගරොතී’’තිආදි (විභ. අට්ඨ. 831) 

අට් ඨකථායං වුත්තං. තත්ථ යථා සබ්බ්ඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අබ්ලකිච්චං එකච්චං න 
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කගරොති, එවං බ්ලකිච්චම්පීති උොහරණෙස්සනවගසන ‘‘තඤ්හි ඣානං හුත්වා 

අප්ගපතු’’න්තිආදි වුත්තන්ති ෙස්ගසතුං ‘‘අථ වා…කප.… දට්ඨබ්බ’’න්ති වුත්තං. 

ෙසමබ්ලනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ඤාණවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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17. ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගො 
1. එකකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

843-4. අත්ථිපටිච්චං නාමාති අත්ථිතා පටිච්චත්ගථො නාම, අසතිපි 

සහජාතපුගරජාතාදිභාගව යස්මිං සති යං ගහොති, ගසො තස්ස පච්චගයොති කත්වා 

යථා තථා අත්ථිතාමත්තං ඉධ පටිච්චත්ගථොති අත්ගථො. තං පන පටිච්චත්ථං 

බ්යතිගරකමුගඛන පාකටතරං කාතුං ‘‘යථා’’තිආදිමාහ. තත්ථ 

නිස්සයාදිපච්චයභාකවන පටිච්චාති වුත්තන්ති නිස්සයාදිපච්චයභාවගතො 

පච්චයභූතං චක්ඛාදි ‘‘පටිච්චා’’ති වුත්තං. එකිස්සා කසණියාති අට්ඨාරසසු 

ගසණීසු මයං අමුකාය ගසණියා ජාතාම්හ, න අඤ්ගඤ විය අප්පඤ ්ඤාතාති 

එවගමත්ථ අත්ථං වෙන්ති. 

පුරකතො ෙරෙං පමුඛභාවකරණං. නිධානරාසීති නිෙහිත්වා 

ඨපිතධනනිචගයො. යකසොති ඉස්සරියං. තං පන ගයසු වත්තති, ගතසු 

පට්ඨාපකආණාකරගණහි පාකගටො ගහොතීති ‘‘පට්ඨාපෙමකදො, 

ආොෙරෙමකදො’’ති ච වුත්තං. 

845. වත්ථුනාති ජාතිආදිපවත්තිගහතුනා. 

846. පතිට්ඨාභාකවොති කුසලකම්ගමසු පතිට්ඨානාභාගවො, ගසො පන යස්මා 

කුසලකිරියාය ඨානං න ගහොති, තස්මා ‘‘කුසලෙරකෙ අට්ඨාන’’න්ති ආහ. 

පමාෙසඞ්ඛාතස්ස අත්ථස්ස එවමාදිගකො පරියාගයොති ගයොජනා. ආදි-සද්ගෙන 

‘‘වචීදුච්චරිගත, මගනොදුච්චරිගත චිත්තස්ස ගවොස්සග්ගගො, මක්ගඛො, 

පළාගසො’’ති ච එවමාදිකස්ස සඞ්ගගහො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. ‘‘පමාගෙො 

පමජ්ජනාදී’’තිආදිගකො තදත්ථප්පොසකෙො, ‘‘චිත්තස්ස ගවොස්සග්ගගො 

ගවොස්සග්ගානුප්පාෙන’’න්තිආදිගකො තප්පරියායප්පොසකෙො 

බ්යඤ්ජනපරියාගයො ච අපරියන්ගතොති සම්බ්න්ගධො. ‘‘චත්තාකරො ඛන්කධ 

දස්කසතී’’ති ඉමිනා සතිගවොස්සග්ගාකාරප්පවත්තා චත්තාගරො අකුසලක්ඛන්ධා 

පමාගෙොති වෙති. 

847. අනිවාතවුත්තිතාය ගහතුභූගතො චිත්තසම්පග්ගගහො මානවිකසකසො. 

848. උත්තරභාගවො උත්තරියං, කරගණන උත්තරියං ෙරණුත්තරියං, 

සාරම්ගභන පරස්ස කිරියගතො උත්තරිකිරියා. 
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849. කනරුත්තිෙවිධාකනනාති ඉ-කාරච්ච-කාරානඤ්ච ර-

කාරතාපාෙගනන. 

අත්තහිතං අත්තාති උත්තරපෙගලොගපන නිද්ගෙසමාහ යථා ‘‘රූපභගවො 

රූපං, භීමගසගනො භීගමො’’ති ච. ආදින්කනො, පත්කතො වා අත්ගථො අත්තාති 

නිරුත්තිනගයන පෙසිද්ධි ගවදිතබ්බ්ා. 

මුද්දිතස්සාති අඞ්කිතස්ස. 

850.  ානන්තස්කසව මහාජනස්ස. උපාදානාදිපච්චකයති 

ඉන්ධනුෙකචීවරාදිගක පාරිපූරිගහතුගක. 

851. ගණ්ඨිො සයං ගණ්ඨිකරණගතො. පතිරූපවචනගතො, අඤ්ගඤසං 

ගණ්ඨිගභෙගතො ච ගණ්ඨිභූතා. 

852. අගභජ්ජන්තරතාය සමාකසවිතතාය සුට්ඨු ආගසවිතතාය. 

853. චිරකාලපරිභාවිතත්ගතන කතමනෙරෙං අල්ලභාවකරණං, 

ගලොභවගසන අවස්සවනන්ති අත්ගථො. 

එවං සන්ගත කථං ඛීයනන්ති නිද්ගෙගසොති ආහ ‘‘ඛීයනන්ති චා’’තිආදි. 

854. චීවරමණ්ඩනාදීනන්ති චීවරමණ්ඩනා පත්තමණ්ඩනා 

ගසනාසනමණ්ඩනාති ඉගමසං. ඉොනි තං විගසසනභාවං ගයොගජත්වා ෙස්ගසතුං 

‘‘චීවකරන හී’’තිආදි වුත්තං. 

855. සභාගරහිගතො, සභාගපටිපක්ගඛො වා අසභාකගො, අනනුකූලානං 

පටික්කූලතා වා. ගතනාහ ‘‘මානථද් ධතා, විකරොකධො වා’’ති. 

856. සඞ්ෙම්පනා උක්කණ්ඨනාවගසන අනවට්ඨානං, අනවධානං වා. 

තස්ස තස්ස ආරම්මණස්ස තණ්හායනා. 

857. ොයස්සාති නාමකායස්ස. තස්මිඤ්හි අවිප්ඵාරිගක රූපකාගයොපි 

අවිප්ඵාරිගකො ගහොති. 

860. රාගාදීනන්ති රාගගමොහඅහිරිකාගනොත්තප්පවිචිකිච්ඡාදීනං. 
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861. තිවිධම්පි කුහනවත්ථුං ෙස්ගසතුන්ති සම්බ්න්ගධො. තත්ථාති 

මහානිද්ගෙගස. ‘‘තත්ථ කතමා කුහනා 

ලාභසක්කාරසිගලොකසන්නිස්සිතස්සා’’තිආදිනා (විභ. 861) ඉධ ඛුද්ෙකවිභඞ්ගග 

ආගතං ගෙසනානයං නිස්සාය මහානිද්ගෙසගෙසනා පවත්තාති ආහ 

‘‘නිස්සයභූතාය ඉමාය පාළියා’’ති. 

අන්තරහිතානීති අන්තවිකලානි ඡින්ෙන්තානි. 

ලාභසක්කාරසිගලොකගහතු සම්භාවනාධිප්පාගයන සංයතාකාරෙස්සනං 

ගකොහඤ්ඤන්ති ආහ ‘‘පාපිච්ඡතාය නිරත්ථෙොයවචීවිප්ඵන්දනිග්ගහෙං 

කෙොර ’’න්ති. ගයො සංගවගබ්හුගලො කුක්කුච්චගකො පුබ්ගබ්නාපරං අත්තගනොපි 

කිරියං පරිසඞ්කන්ගතො පච්චගවක්ඛමාගනො තිට්ඨති, තාදිසං විය අත්තානං 

ෙස්ගසන්ගතො ‘‘අතිපරිසඞ්කිකතො’’ති වුත්ගතො. 

864. පසංසාමුගඛන නින්ෙනන්ති පසංසාවත්ථුගතො ඛිපනං බහි ඡඩ්ඩනං 

යථා ‘‘අොයකං අගහො ොනපතී’’ති. 

865. ගකවසනෙම්මන්ති අප්පගකන ලාගභන මහන්තස්ස 

පරිගයසනකබ්යාපාගරො. 

866. ගපොක්ඛරං වුච්චති සුන්ෙරං, වණ්ණස්ස සුන්ෙරභාගවො වණ්ණපාරිපූරී 

ගහොතීති ආහ ‘‘වණ්ෙපාරිපූරී වා වණ්ෙකපොක්ඛරතා’’ති. 

879. කසය්යමානාදිනිද්කදකසසූති ‘‘තත්ථ කතගමො ගසය්යස්ස 

‘ගසය්ගයොහමස්මී’ති මාගනො’’තිආදිනා (විභ. 869) නිද්දිට්ගඨසු නවසු 

මානනිද්ගෙගසසු. ‘‘කසය්යාදිපුග්ගකලො’’ති ඉෙං තත්ථ පාළියං ගසය්යාදීනං 

නවන්නං පුග්ගලානං ආමට්ඨත්තා වුත්තං. ඉධ පන පුග්ගලාමසගන සති 

ගසය්යපුග්ගගලො ච ආමසිතබ්ගබ්ො සියා. ගතගනවාහ ‘‘කසය්යමානභාකවපී’’ති. 

කසය්යමානභාකවපීති පි-සද්ගෙො ආකඩ්ඪගකො අගසය්යමානනිද්ගෙගසපි 

පුග්ගලාමසනස්ස කතත්තා. යස්ස ෙස්සචීති ගසය් යාදීසු යස්ස කස්සචි 

පුග්ගලස්ස. 

880. පුරිමමානස්සාති පුබ්ගබ් පවත්තස්ස සදිසමානස්ස, හීනමානස්ස වා, 

සදිසමානවගසගනව පන පාළි ආගතා. 
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881. ‘‘මිගානං ගකොත්ථුගකො අන්ගතො, පක්ඛීනං පන වායගසො’’ති (ජා. 

1.3.135) වචනගතො ආහ ‘‘පක්ඛි ාතීසු වායකසො අන්කතො ලාමකෙො’’ති. 

882. විරාගන්ති අරහත්තං. 

883. මානසම්පයුත්තච්ඡන්කදො තණ්හාඡන්ගෙො. මානසභාවං අනුගකතො 

ගසය්යාදිගතො සම්පග්ගණ්හනවගසන පවත්ගතො 

මානසම්පයුත්තකත්තුකම්යතාඡන්ගෙො වා මානච්ඡන්කදො. 

884. තත්ථාති තස්මිං විලම්බ්ගන නිප්ඵාගෙතබ්ගබ්. යුත්තං අනුච්ඡවිකං. 

මුත්තං විස්සට්ඨං. සිලිට්ඨං සහිතං, අත්ථද්වයවිභාවකං වා. 

888. අනුද්දයස්කසවාති ගමත්තායන්තස්ස විය අනුකම්පන්තස්ස විය 

විකප්පනාති ආහ ‘‘සහනන්දිතාදිෙස්සා’’ති, ගමත්තාදිපතිරූගපන 

පවත්තගගහසිතසිගනහස්සාති අත්ගථො. ගතනාහ ‘‘තාදිකසො රාකගො’’ති. අත්කථො 

යුජ් තීති එවම්පි ‘‘තත්ථා’’ති පාළිපෙස්ස අත්ගථො යුජ්ජති. 

පරානුද්ෙයතාගහතුගකො හි පරානුද්ෙයතාසහිගතො ගසො විතක්ගකොති. 

890. කාමගුණපාරිපූරියා ගයභුය්ගයන ගලොගකො සම්භාගවතීති ආහ 

‘‘අනවඤ්ඤත්තත්ථකමව ොමගුකෙ ච පත්කථතී’’ති. 

එකකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. දුකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

891. බන්ධතීති කුජ්ඣනාකාරං බ්න්ධති ඝගටති. උපනාගහො හි 

ආඝාතවත්ථුනා චිත්තං බ්න්ධන්ගතො විය ගහොති, යගතො අඤ්ඤථා පවත්තිත්වාපි 

අවිදිගත උපනාගහ ආඝාතවත්ථුසන්නිස්සිගතොව ගහොති. 

892. දන්කතහි ඡින්දිත්වාති ෙන්ගතහි ඡින්දිත්වා විය එකගෙසං අපගනත්වා 

එකගෙසං ගගහත්වාති අධිප්පාගයො. 

894. අච්චයං ෙත්වාති වීතික්කමං කත්වා. පටිච්ඡාදකනති අත්තනා කතස්ස 

අච්චයස්ස පටිච්ඡාෙගන. ගවොච්ඡින්ෙනං වීතික්කමකිරියාය අප්පටිජානවගසන 

උපච්ඡින්ෙනං, ගවොච්ඡින්ෙගනන ඡාෙනා කවොච්ඡින්දනඡාදනා. 
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අසම්මාභාසගන සඨ-සද්ගෙො ගලොගක නිරුළ්ගහොති ආහ ‘‘කයො න සම්මා 

භාසති, කසො සකඨො’’ති. සඨස්ස යක්ඛසූකරසදිසතං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘කුච්ඡි වා පිඨි 

වා  ානිතුං න සක්ො’’ති ආහ, ඉන්ෙජාලසදිගසො වා එගසො ෙට්ඨබ්ගබ්ො. 

ගයො සබ්බ්ථා විපන්නජ්ඣාසගයොපි සමාගනො කායවචීගභෙමත්ගතන 

අත්තානං සම්පන්නං විය ෙස්ගසත්වා ගලොකං වඤ්ගචන්ගතො අඤ්ඤථා සන්තං 

අඤ්ඤථා පගවගෙති. ගතනාහ ‘‘කතකනතං සාකඨය්යං මායාකතො බලවතරා 

වඤ්චනාති දට්ඨබ්බ’’න්ති. සන්තගෙොසපටිච්ඡාෙනගමව හි මායා. කතකනවාති 

බ්ලවතරවඤ්චනාභාගවගනව. ෙළ්හගකරාටියඤ්හි ‘‘පරික්ඛතතා’’ති වුත්තං. 

908. අභාකවපීති පි-සද්ගෙන ‘‘ගකො පන වාගෙො භාගව’’ති ෙස්ගසති. යදිපි හි 

පුථුජ්ජනානං, එකච්චානඤ්ච ගසක්ඛානං යථාරහං අත්තාභිනිගවසාදීහි 

කතූපකාරං රූපරාගාදිසංගයොජනකිච්චං සාගධති, එකච්චානං පන විනා එව 

ගතහීති කස්සචිපි කිගලසස්ස අවික්ඛම්භිතත්තා කථඤ්චිපි අවිමුත්ගතො 

කාමභගවො අජ්ඣත්තග්ගහණස්ස විගසසපච්චගයොති ‘‘අජ්ඣත්ත’’න්ති වුච්චති, 

තෙභාවගතො ‘‘බ්හිද්ධා’’ති ලද්ධගවොහාගර රූපාරූපභගව ගකවලම්පි 

සංගයොජනකිච්චං සාගධන්තං පවත්තතීති, තගතො එව රූපාරූපාවචරසත්තානං 

බ්හිද්ධාසංගයොජනභාවගහතජාතන්ති ච ‘‘බ්හිද්ධාසංගයොජන’’න්ති වුච්චතීති 

ඉමමත්ථමාහ ‘‘සක්ොයදිට්ඨාදීනං…කප.… කයො නං නාමා’’ති. 

දුකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. තිකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

909. අවිජ්ජාභවතණ්හාහි විය ඉස්සාමච්ඡරියගෙොමනස්සාදිසහායභූගතන 

ගෙොගසනපි භවාභිසඞ්ඛරණං ගහොතීති ‘‘අකුසලමූලාකනව වට්ටමූලානී’’ති. 

ගතනාහ ‘‘තීහි…කප.… ෙථිකතො’’ති. 

919. රූපාරූපාවචරවිපාකානං සන්තපණීතභාගවන උළාරතමත්තා තත්ථ 

සාතිසකයො භවරාකගො වුත්ගතො. 

920. මාකනන ඨපනාති මාගනන ගසය්යාදිවගසන අත්තගනො ඨපනා. 

ඨපනාති ච ෙහනා, පග්ගණ්හනා වා. 

921. තංසම්පයුත්තාති ගෙොසසම්පයුත්තා. 
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922. කතසං වණ්ෙකභදන්ති ගතසං ජීවානං වණ්ණවිගසසං, ගතසං වා තථා 

කගථන්තානං සුත්වා. බ්යාපීති සකලගලොකබ්යාපී, සකලසරීරබ්යාපී වා. 

පරිමණ්ඩකලොති පරමාණුප්පමාගණො හුත්වා පරිමණ්ඩගලො. ආදි-සද්ගෙන 

අඞ්ගුට්ඨප්පමාගණො වයප්පමාගණොතිආදිකං සඞ්ගණ්හාති. 

923. උතුවිපරිොමක ො සීතාදිඋතුවිපරිවත්තජාගතො. ඔපක්ෙමිකෙො 

අත්තගනො, පරස්ස වා තාදිසඋපක්කමනිබ්බ්ත්ගතො. විසමපරිහාරක ො 

චිරාසනචිරට්ඨානාදිනා කායස්ස විසමපරිහරණගතො ජාගතො. සන්නිපාතක ො 

සඤ්චයගතො පට්ඨාය පච්ගචකං විසමාකාරගතො ගෙොසත්තයසගමොධානගතො 

ජාගතො. ෙම්මසමුට්ඨාකනො උතුවිපරිණාමාදීහි විනා කම්මගතො සමුට්ඨිගතො. 

පිත්තකසම්හවාතසමුට්ඨානා පන පිත්තාදීනං අධිකභාගවගනව වුත්තා. 

සබ්බ්ස්සාපි හි ගරොගස්ස ගෙොසත්තයං ආසන්නකාරණං ගෙොසප්පගකොගපන විනා 

අභාවගතො. කම්මං පධානකාරණං කගතොකාගස එව තස්මිං උප්පජ්ජනගතො, 

ඉතරං පන තස්ස සහකාරිකාරණං ෙට්ඨබ්බ්ං. තයිෙං පුබ්ගබ්කතගහතුවාදිගනො 

පටික්ඛිපන්ති. උපපජ්ජගවෙනීයඵලම්පි පුබ්ගබ්කතගහතුකපක්ඛිකගමව 

අතීතද්ධිකත්තා කම්මස්සාති අරුචිසූචනත්ථං කිර-සද්ෙග්ගහණං කගරොති 

‘‘උපපජ් කවදනීයඤ්ච කිර පටික්ඛිපන්තී’’ති. 

924. දාහොරෙතායාති රාගාදිෙසවිධග්ගිොහස්ස, නරකග්ගිොහස්ස ච 

කාරණතාය. 

926. පුථුනිමිත්තසභාකවසූති පුථු නානාකිගලසාදීනං කාරණසභාගවසු. 

931. අද්ෙනං අද්දා මද්ෙගවො, අගනකත්ථත්තා ධාතූනං තප්පටික්ගඛගපන 

අනද්දාති ආහ ‘‘අමුදුතා වා අනද්දා’’ති. 

936. අගයොනිගසොමනසිකාරගහතුකත්තා ආවජ්ජනාය 

අකුසලානුකූලකිච්චතා ෙට්ඨබ්බ්ා. 

තිකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

4. චතුක් කනිද් ගෙසවණ් ණනා 

939. එවං-සද්කදනාති නිෙස්සනත්ගථන එවං-සද්ගෙනාති අධිප්පාගයො. 

භගවො එව අභිවුද්ගධො අභකවො යථා ‘‘අගසක්ඛා ධම්මා’’ති (ධ. ස. තිකමාතිකා 
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11). දුතියස්මිං පක්ගඛ භවාභවසද්ගෙන සම්පත්තිවිපත්තිගයො, වුද්ධිහානිගයො වා 

වුත්තාති ගවදිතබ්බ්ා. 

අගතියාති අයුත්තගතියා, අප්පතිරූපකිරියායාති අත්ගථො. 

ගකොධූපායාස…ගප.… මාතුගාමා වා ඌමිආදිභයන්ති ගයොජනා. 

පඤ්චොමගුෙමාතුගාමග්ගහකෙති පඤ්චකාමගුණග්ගහගණ, 

මාතුගාමග්ගහගණ ච. 

‘‘සයංකතං සුඛදුක්ඛ’’න්තිආදිකා දිට්ඨි යදිපි අඤ්ගඤසම්පි දිට්ඨිගතිකානං 

අත්ගථව, තිම්බරුකෙො පන තථාදිට්ඨිගකො භගවන්තං උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡීති 

සා දිට්ඨි ‘‘තිම්බරුෙදිට්ඨී’’ති (සං. නි. 2.18) වුත්තා. ගතනාහ 

‘‘තිම්බරුකෙො…කප.… ආගතත්තා’’ති. 

චතුක්කනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

5. පඤ් චකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

940. ආගමනස්ස පටිසන්ධිග්ගහණවගසනාති අධිප්පාගයො. 

941. උපචයනකතොති වඩ්ඪනගතො. අඤ්ඤථාති ලාභගතො තක්කනගතො ච 

අඤ්ඤප්පකාගරො ගහිගතොති තං ෙස්ගසන්ගතො ‘‘සද්ධාරුචිආදීහී’’ති ආහ. 

අනුස්සවගතො හි සද්ෙහනං, රුච්චනං පන ජාතිස්සරඤාණගතොපි ගහොති. ආදි-

සද්ගෙන ඛන්තිආදීනං සඞ්ගගහො. 

942. අක්ඛන්ති මූලං එගතසන්ති අක්ඛන්තිමූලො. 

දුක්ෙටදුබ්භාසිතතාදිකදොසා තාදිසානි කායවචීමගනොදුච්චරිතානි. 

943. උදග්ගතාසඞ්ඛාකතො අවූපසකමො න උද්ධච්චසඞ්ඛාගතොති පීතියා එව 

සවිප්ඵාරිකතාසඞ්ඛාතං අසන්තසභාවං ආහ. අවූපසමකහතුභූකතොති 

වික්ගඛපගහතුභූගතො. පීතියා ආොකරොති පීතියා පවත්තිආකාගරො. 

පඤ්චකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

6. ඡක් කනිද් ගෙසවණ් ණනා 

944. කතනාති ගකොධාදීනංගයව විවාෙමූලත්තා. 
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945. කුසලානුගයොගග සාතච්චං කුසලානුකයොගසාතච්චං. 

ගගණන සත්තසමූගහන සඞ්ගණි සන්නිපතනං ගයන සද්ධිං, ගතන සඞ්ගති 

ගෙසඞ්ගණිො. ෙස්සචි ඝාසච්ඡාෙනාදිකස්ස. 

946. උපවිතක්කෙතීති ආරම්මණං උගපච්ච තක්ගකති. 

948. අධිච්චසමුප්පන්නිකෙොති ‘‘අධිච්චසමුප්පන්ගනො අත්තා ච ගලොගකො 

චා’’ති එවංවාදී. 

ඡක්කනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

8. අට් ඨකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

952. ඔසීදනාොකරනාති කත්තබ්බ්කම්ගම අනුස්සහනාකාගරන. 

958. කත අභිනිගවසා අසඤ්ඤීවාදා වෙන්ති එගතහීති. 

අට්ඨකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

9. නවකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

960-963. දසමස්සාති අට්ඨානඝාතස්ස. 

අජ්ඣත්තන්ති ගගොචරජ්ඣත්තං අධිප්ගපතං. එතස්ස ගාථාවචනස්ස. 

නිට්ඨකපත්වාති අභිනිවිස්ස. 

964. අඤ්කඤසං ඵස්සාදීනං සඞ්ඛතභාකව යථාසකංපච්චගයහි. 

ගයනාකාගරන මානස්ස සාතිසයා පවත්ති, තං ෙස්ගසතුං ‘‘අහන්ති, අස්මීති 

චා’’ති වුත්තං. අත්තකනොති දිට්ඨිගතපරිකප්පිතස්ස අත්තගනො. යථා මානස්ස 

සම්පග්ගහවගසන, එවං තණ්හාය මමත්තවගසන, දිට්ඨියා නිච්චාදිවගසන 

පවත්ති විකසසවතී සමාගනපි අනාගතකාලාමසගනති ආහ 

‘‘භවිස්සන්තී…කප.… වුත්කතො’’ති. ‘‘අහමස්මී’’ති පන පවත්තමානස්ගසව 

භවතීති සබ්බ්පෙසාධාරණස්ස මානස්ගසව වගසන ඉඤ්ජිතාදිතා අට්ඨකථායං 

වුත්තා. 

නවකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 



අභිධම්මපිටකෙ  විභඞ්ග-අනුටීො 17. ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගො 
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10. ෙසකනිද් ගෙසවණ් ණනා 

970. සඞ්ෙප්පනන්ති ‘‘කුසලතා’’ති වුත්තපෙස්ස අත්ථවචනං. තස්සා 

උපායචින්තාය. මිච්ඡාභාකවො සාවජ්ජභාගවො. තදාොකරො කමොකහොති 

යථාවුත්තාකාගරන පවත්ගත චිත්තුප්පාගෙ ගමොගහො. තස්සාපි 

යථාවුත්තපච්චගවක්ඛණායපි යථාකතපාගපපි. අධිමානසම්පයුත්තං 

සඤ් ානනං පකතිපුරිසන්තරෙස්සනාදිවගසන පවත්තං දිට්ඨිසම්පයුත්තචිත්තං 

ඵලං විය විමුත්තන්ති ගහිතං ෙට්ඨබ්බ්ං. 

ෙසකනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

තණ් හාවිචරිතනිද් ගෙසවණ් ණනා 

973. විකසසං අෙත්වාති අනුපනිධානං, සමගතො ච අසමගතො ච 

උපනිධානන්ති ඉමං විභාගං අකත්වා, ගයො ‘‘ඉත්ථං, එවං, අඤ්ඤථා’’ති පගෙහි 

පකාසිගතො. 

විකසසස්සාති ‘‘ඉත්ථං, එවං, අඤ්ඤථා’’ති යථාවුත්තස්ගසව විගසසස්ස. 

දිට්ඨියාති දිට්ඨියා ගහිතාය තෙවිනාභාවිනී තණ්හා ෙස්සිතා. සීසසීසමූලකෙහීති 

චතූහි සීගසහි, ද්වාෙසහි ච සීසමූලගකහි. සයගමව ච තණ්හා ෙස්සිතාති 

ගයොජනා. යදි දිට්ඨිමානගාගහොපි ඉධාධිප්ගපගතො, යගතො 

‘‘තණ්හාමානදිට්ඨිවගසන සමූහගාහගතො’’ති (විභ. අට්ඨ. 973) අට්ඨකථායං 

වුත්තං, කථං ‘‘තණ්හාවිචරිතානී’’ති වචනන්ති ආහ ‘‘දිට්ඨිමාකනසූ’’තිආදි. 

තංමූලෙත්තාති තණ්හාමූලකත්තා. 

974. න අවක්කරීයතීති අනවොරී, තං අනවකාරිං කත්වා, තං පෙන්තගරන 

විභාගවන්ගතො ‘‘අනවක්ෙරි, තං ෙත්වා’’ති ආහ. වික්කඛපනං අවයවගතො 

විභාගගො. අත්තකතො අවිනිබ්භුජිත්වාති ය්වායං දිට්ඨිගතිකපරිකප්පිගතො අත්තා, 

තගතො අවිසුං කත්වා. 

976. බ්හිකතානි රූපාදීනි උපගන්ත්වා පවත්තා තණ්හා උපාොයාති 

වුත්තාති ගයොජනා. 

එකච්චස්ස පුග්ගලස්ස එකස්මිං අත්තභාගව කස්සචි තණ්හාවිචරිතස්ස 

අසම්භගවො, කස්සචිගෙව සම්භගවොති ආහ ‘‘ෙස්සචි සම්භවදස්සනත්ථං 

වුත්ත’’න්ති. 
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තණ්හාවිචරිතනිද්ගෙසවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ඛුද්ෙකවත්ථුවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා.
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18. ධම්මහදයවිභඞ්කගො 
1. සබ් බ්සඞ් ගාහිකවාරවණ් ණනා 

978. ධාතුසම්භව…කප.… සඞ්ගහිතත්තාති එත්ථ ඛන්ධාදීනං 

කාමධාතුආදිධාතූසු සම්භවගභෙභින්නානං නිරවගසසගතො සඞ්ගහිතත්තාති 

විභාගගන ගයොජනා, තථා ගසගසසුපි පරියාපන්නපගභෙභින්නානන්තිආදිනා. 

තත්ථ ‘‘නිරවකසසකතො සඞ්ගහිතත්තා’’ති ඉමිනා ‘‘සබ්බ්සඞ්ගාහිකවාගරො’’ති 

අයමස්ස අත්ථානුගතා සමඤ්ඤාති ෙස්ගසති. යස්මා ගචත්ථ ඛන්ධාදීනං 

ද්වාෙසන්නං ගකොට්ඨාසානං අනවගසසසඞ්ගගහො, තස්මා එවං 

දුතියවාරාදීනඤ්ගචත්ථ අනුප්පගවගසො ගවදිතබ්ගබ්ො. ඛන්ධාදීනගමව හි ගතසං 

සම්භවාදිවිචාගරො උප්පත්තානුප්පත්තිෙස්සනවාගරොති වත්තුං යුත්ගතොති 

ගයොජනා. අනුප්පත්තිෙස්සනඤ්ගචත්ථ අත්ථාපත්තිසිද්ධං ගවදිතබ්බ්ං. න හි 

තත්ථ ‘‘කති ඛන්ධා න පාතුභවන්තී’’තිආදිපාළි අත්ථි. 

979. පුච්ඡානුරූපන්ති ගයනාධිප්පාගයන පුච්ඡා කතා, තෙනුරූපං. 

අවිතථබ්යාෙරෙං නාම බුද්ධානං එව ආගවණිකං, අඤ්ගඤසං තං යාදිච්ඡිකං 

සුතක්ඛරසදිසන්ති ආහ ‘‘සබ්බඤ්ඤුවචනං විඤ්ඤාය ෙතත්තා’’ති. 

සබ්බ්සඞ්ගාහිකවාරවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

2. උප් පත් තානුප් පත් තිවාරවණ් ණනා 

991. ‘‘කාමභගව’’ති ඉෙං ඔකාසවගසන වත්වා පුන සත්තසන්තානවගසන 

වත්තුං ‘‘කාමධාතුසම්භූතානඤ්චා’’ති වුත්තන්ති තමත්ථවිගසසං ෙස්ගසන්ගතො 

‘‘ඉද්ධියා…කප.… අත්කථො’’ති ආහ. ‘‘න වත්තබ්බ්ං සියා’’ති කස්මා වුත්තං, 

යදිපි අසඤ්ඤසත්තානං අචක්ඛුකත්තා රූපායතනං අච්චන්තසුඛුමත්තා 

ගහට්ඨිමභූමිකානඤ්ච අගගොචගරො, සමානභූමිකානං පන ගවහප්ඵලානං, 

උපරිභූමිකානඤ්ච සුද්ධාවාසානං චක්ඛායතනස්ස ගගොචගරො ගහොතීති 

ආයතනාදිකිච්චං කගරොතිගයවාති සක්කා වත්තුං. යං පගනත්ථ විත්ථාරගතො 

වත්තබ්බ්ං, තං ගහට්ඨා වුත්තගමව. ‘‘ගහට්ඨගතො අවීචිනිරයං පරියන්තං කත්වා 

උපරිගතො පරනිම්මිතවසවත්තිගෙගව අන්ගතොකරිත්වා යං එතස්මි’’න්තිආදිනා 

(ධ. ස. 1287) වුත්තපගෙසා ොමාවචරාදිඔොසා. කත සත්තනිොයා ච ධාතූති 

වුච්චන්ති සමුොයස්ස අවයවාධාරභාවගතො යථා ‘‘මාසපුඤ්ගජො මාගසො’’ති. 

සත්තා උප්පජ්ජන්ති එත්ථාති සත්තුප්පත්ති, උප්පජ්ජනට්ගඨන සත්තාව 

උප්පත්ති සත්තුප්පත්තීති එවං ඔකාසසත්තගලොකද්වයස්ස 
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සත්තුප්පත්තිපරියාගයො ගවදිතබ්ගබ්ො. සත්තභාකවන උප්පත්ති, න 

අනුපාදින්නක්ඛන්ධා විය සඞ්ඛාරභාගවගනවාති අධිප්පාගයො. ගක පන ගතති 

ආහ ‘‘සත්තාවාසවකසන…කප.… උපාදින්නෙක්ඛන්ධා’’ති. 

තංතංපරියාපන්නානන්ති තංතංසත්තාවාසපරියාපන්නානං සත්තානං, 

සඞ්ඛාරානගමව වා. සදිසාධිට්ඨානභාකවනාති සදිසාකාගරන පවත්තමානානං 

ඛන්ධානං පතිට්ඨානභාගවන. ගයභුය්ගයන හි තස්මිං සත්තාවාගස ධම්මා 

සමානාකාගරන පවත්තන්ති. 

උප්පත්තානුප්පත්තිවාරවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

3. පරියාපන් නාපරියාපන් නවාරවණ් ණනා 

999. තත්ථ, අඤ්ඤත්ථ චාති තස්මිං, අඤ්ඤස්මිඤ්ච භගව, ඔකාගස ච. 

පරිච්ගඡෙකාරිකාය කාමාදිතණ්හාය පරිච්ඡිජ්ජ ආපන්නා ගහිතාති 

පරියාපන්නාති තංතංභවාදිඅන්ගතොගධා තංතංපරියාපන්නා. 

පරියාපන්නාපරියාපන්නවාරවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

6. උප් පාෙකකම් මආයුප් පමාණවාගරො 

1. උප්පාදෙෙම්මවණ්ෙනා 

1021. ධාතුත්තයභූතකදවවකසනාති කාමාදිධාතුත්තගය නිබ්බ්ත්තගෙවානං 

වගසන. 

උප්පාෙකකම්මවණ්ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ආයුප්පමාෙවණ්ෙනා 

1026. සුපරිමජ්ජිතකඤ්චනාොසං විය ගසොභති විජ්ගජොතතීති සුගභො, 

සරීගරොභාගසො, ගතන සුගභන කිණ්ණා විකිණ්ණාති සුභකිණ්ො. 

1027. තංතංමනසිොරන්ති පරිත්තපථවීකසිණාදිගතමනසිකාරං. 

අප්පනාක්ඛකෙපීති පි-සද්ගෙන පුබ්බ්භාගං සම්පිණ්ගඩති. ඡන්ෙනං 

ආරම්මණපරිගයසනං ඡන්කදො, කත්තුකම්යතාඡන්ගෙො. පණිධානං 

චිත්තට්ඨපනා පණිධි, සඤ්ඤාවිරාගාදීහි ආරම්මණස්ස විගසසනං 

තථාපවත්තාය භාවනාය ආරම්මණකරණගමව. 
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විපුලං වුච්චති මහන්තං, සන්තභාගවොපි මහනීයතාය මහන්තගමවාති ආහ 

‘‘විපුලා ඵලාති විපුලසන්තසුඛායුවණ්ොදිඵලා’’ති. 

1028. යං චාතුමහාරාජිකානං ආයුප්පමාණං, සඤ්ජීකව එගසො එගකො 

රත්තිදිගවො, තාය රත්තියා තිංස රත්තිගයො මාගසො, ගතන මාගසන 

ද්වාෙසමාසිගකො සංවච්ඡගරො, ගතන සංවච්ඡගරන පඤ්ච වස්සසතානි සඤ්ජීගව 

ආයුප්පමාණං. යං තාවතිංසානං ආයුප්පමාණං, එගසො ොළසුත්කත එගකො 

රත්තිදිගවො…ගප.… ගතන සංවච්ඡගරන වස්සසහස්සං කාළසුත්ගත 

ආයුප්පමාණං. යං යාමානං ආයුප්පමාණං, එගසො සඞ්ඝාකත එගකො 

රත්තිදිගවො…ගප.… ගතන සංවච්ඡගරන ද්ගව වස්සසහස්සානි සඞ්ඝාගත 

ආයුප්පමාණං. යං තුසිතානං ආයුප්පමාණං, කරොරුකව එගසො එගකො 

රත්තිදිගවො…ගප.… ගතන සංවච්ඡගරන චත්තාරි වස්සසහස්සානි ගරොරුගව 

ආයුප්පමාණං. යං නිම්මානරතීනං ආයුප්පමාණං, මහාකරොරුකව එගසො එගකො 

රත්තිදිගවො…ගප.… ගතන සංවච්ඡගරන අට්ඨ වස්සසහස්සානි මහාගරොරුගව 

ආයුප්පමාණං. යං පරනිම්මිතවසවත්තීනං ගෙවානං ආයුප්පමාණං, තාපකන 

එගසො එගකො රත්තිදිගවො…ගප.… ගතන සංවච්ඡගරන ගසොළස වස්සසහස්සානි 

තාපගන ආයුප්පමාණං. මහාතාපකන උපඩ්ඪන්තරකප්ගපො. අවීචියං එගකො 

අන්තරකප්ගපො ච ආයුප්පමාණන්ති වෙන්ති. ගෙවානං අධිමුත්තකාලකිරියා විය 

තාදිගසන පුඤ්ඤබ්ගලන අන්තරාපි මරණං ගහොතීති ‘‘ෙම්මකමව පමාෙ’’න්ති 

වුත්තන්ති ගවදිතබ්බ්ං. එවඤ්ච කත්වා අබ්බුොදිආයුපරිච්ගඡගෙොපි යුත් තතගරො 

ගහොතීති. 

කිං ඣානන්ති අට්ඨසු ඣාගනසු කතරං ඣානං. භවසීසානීති භවග්ගානි, 

පුථුජ්ජනභවග්ගං අරියභවග්ගං සබ්බ්භවග්ගන්ති ගවහප්ඵලාදීනං සමඤ්ඤා. 

ෙස්සචි සත්තාති පුථුජ්ජනස්ස, ෙස්සචි පඤ්චාති ගසොතාපන්නස්ස, 

සකොගාමිගනො ච, ෙස්සචි තකයොති අනාගාමිගනො වගසන වුත්තං. තස්මා ගසො 

බ්රහ්මකායිකාදීහි චුගතො අරූපං උපපජ්ජන්ගතො ගවදිතබ්ගබ්ො. ‘‘නවසු 

බ්රහ්මගලොගකසු නිබ්බ්ත්තඅරියසාවකානං තත්රූපපත්තිගයව ගහොති, න 

ගහට්ඨූපපත්තී’’ති (විභ. අට්ඨ. 1028) අයං අට්ඨකථාපාගඨොති අධිප්පාගයන ‘‘යං 

පනා’’තිආදි වුත්තං. ‘‘තත්රූපපත්තිපි ගහොති උපරූපපත්තිපි, න 

ගහට්ඨූපපත්තී’’ති පන පාගඨොති ගතන ‘‘ගහට්ඨූපපත්තිගයව 

නිවාරිතා’’තිආදිවචගනන පගයොජනං නත්ථි. අරූපධාතූපපත්ති ච න නිවාරිතාති 
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සම්බ්න්ගධො. අරූපධාතූපපත්ති න නිවාරිතා ‘‘මත්ථගක ඨිගතොව 

පරිනිබ්බ්ාතී’’ති නියමස්ස අනිච්ඡිතත්තා. 

අඤ්ඤත්ථාති කාමගලොගක. තත්ථාති රූපගලොගක. අයං අට්ඨෙථාති 

‘‘පඨමජ්ඣානභූමියං නිබ්බ්ත්ගතො…ගප.… පරිනිබ්බ්ාතී’’ති එවං පවත්තා 

අට්ඨකථා. කතකනවාති යස්මා රූපධාතුයං උපපන්ගනො අධිප්ගපගතො, න 

උපපජ්ජනාරගහො, ගතගනව කාරගණන. තස්සාති යථාවුත්තස්ස රූපධාතුයං 

උපපන්නස්ස අරියසාවකස්ස. ගයන රූපරාගගන තත්ථ රූපභගව උපපන්ගනො, 

තස්මිං අරූපජ්ඣාගනන වික්ඛම්භිගත සම්මගෙව දිට්ඨාදීනගවසු යථා 

කාමරූපභගවසු ආයතිං භවාභිලාගසො න භවිස්සති, එවං අරූපභගවපීති 

ෙස්ගසන්ගතො ආහ ‘‘පුන…කප.… භවිස්සතිකයවා’’ති. තත්ථ නිබ්බත්කතොති 

රූපධාතුයං උපපන්ගනො. අරියමග්ගං භාකවත්වාති ගහට්ඨිමං අරියමග්ගං 

සම්පාගෙත්වා. නිබ්බත්තභවාදීනවදස්සනවකසනාති තස්මිං රූපභගව 

නිබ්බ්ත්ගතොපි තත්ගථව ආදීනවෙස්සනවගසන. අනිවත්තිතභවාභිලාකසොති 

උපරි අරූපභගව අවිස්සට්ඨභවපත්ථගනො, යගතො අරූපධාතුයං 

උපපජ්ජනාරගහො. තස්ස වකසනාති තාදිසස්ස අරියසාවකස්ස වගසන. ‘‘කස්සචි 

පඤ්ච, කස්සචි තගයො අනුසයා අනුගසන්තී’’ති අයං යමෙපාළි (යම. 

2.අනුසයයමක.312) පවත්තා. 

ආයුප්පමාණවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

7. අභිඤ්කඤය්යාදිවාරවණ්ෙනා 

1030. ‘‘රුප්පනලක්ඛණං රූපං, අනුභවනලක්ඛණා ගවෙනා’’තිආදිනා 

සාමඤ්ඤලක්ඛෙපරිග්ගාහිො. ‘‘ඵුසනලක්ඛගණො ඵස්ගසො, සාතලක්ඛණං 

සුඛ’’න්තිආදිනා විකසසලක්ඛෙපරිග්ගාහිො. 

‘‘චත්තාගරො ඛන්ධා සියා කුසලා’’තිආදීසු ඉධ යං වත්තබ්බ්ං, තං 

ඛන්ධවිභඞ්ගාදීසු වුත්තං, තස්මා තත්ථ වුත්තනගයගනව ගගහතබ්බ්න්ති 

අධිප්පාගයො. ගසසං යගෙත්ථ න වුත්තං, තං සුවිඤ්ගඤය්යගමවාති. 

අභිඤ්ගඤය්යාදිවාරවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 

ධම්මහෙයවිභඞ්ගවණ්ණනා නිට්ඨිතා. 
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පටුන 

ඉති සම්ගමොහවිගනොෙනියා ටීකාය ලීනත්ථවණ්ණනා 

විභඞ්ග-අනුටීකා සමත්තා. 

 
 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
 

O¾u odkh msKsihs''''''''' 


