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13. පුරිසොරානුකයොගවණ් ණනා ......................................................... 55 

14. අභිඤ් ඤානුකයොගවණ් ණනා .......................................................... 56 

15-18. ඤාතොනුකයොගාදිවණ් ණනා .................................................... 56 

19. පටිකවධානුකයොගාදිවණ් ණනා ........................................................ 57 

2. පරිහානිෙථා ..................................................................................... 57 

1. වාෙයුත් තිපරිහානිෙථාවණ් ණනා ...................................................... 57 

2. අරියපුග් ගලසංසන් ෙනපරිහානිවණ් ණනා .......................................... 58 

3. සුත් තසාධනපරිහානිවණ් ණනා ......................................................... 58 

3. බ්රහ් මචරියෙථා .................................................................................. 59 

1. සුද් ධබ්රහ් මචරියෙථාවණ් ණනා ......................................................... 59 

2. සංසන් ෙනබ්රහ් මචරියෙථාවණ් ණනා ................................................. 59 

4. ඔධිකසොෙථාවණ් ණනා ...................................................................... 59 

5. ජහතිෙථාවණ් ණනා .......................................................................... 60 

1. නසුත් තාහරණෙථාවණ් ණනා .......................................................... 60 

6. සබ් බමත් ථීතිෙථා .............................................................................. 60 

1. වාෙයුත් තිවණ් ණනා ........................................................................ 60 
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vi 

පටුන 

8. අට් ඨමවග් කගො .................................................................................. 77 

1. ඡගතිෙථාවණ් ණනා .......................................................................... 77 

2. අන් තරාභවෙථාවණ් ණනා ................................................................. 77 
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පටුන 

නකමො තස් ස භගවකතො අරහකතො සම් මාසම් බුද් ධස් ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

පඤ්චපෙරණ-මූලටීො 

ධාතුෙථාපෙරණ-මූලටීො 

ගන්ථාරම්භවණ්ණනා 
ධාතුෙථාපෙරණං කෙකසන් කතො භගවා යස් මිං සමකය කෙකසසි, තං 

සමයං ෙස ්කසතුං, විභඞ් ගානන් තරං කෙසිතස් ස පෙරණස ්ස ධාතුෙථාභාවං 

ෙස් කසතුං වා ‘‘අට්ඨාරසහී’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

බලවිධමනවිසයාතික් ෙමනවකසන කෙවපුත් තමාරස් ස, 

අප් පවත් තිෙරණවකසන කිකලසාභිසඞ් ඛාරමාරානං, 

සමුෙයප් පහානපරිඤ් ඤාවකසන ඛන් ධමාරස ්ස, මච් චුමාරස් ස ච කබොධිමූකල 

එව භඤ ්ජිතත් තා පරූපනිස් සයරහිතං නිරතිසයං තං භඤ ්ජනං උපාොය 

භගවා එව ‘‘මාරභඤ් ජකනො’’ති කථොමිකතො. තත් ථ මාකර අභඤ් කජසි, 

මාරභඤ් ජනං වා එතස ්ස, න පරරාජාදිභඤ් ජනන් ති මාරභඤ්ජකනො. 

මහාවික් ෙන් කතො මහාවීරිකයොති මහාවීකරො. 

ඛන් ධාෙකයො අරණන් තා ධම් මා සභාවට් කඨන ධාතුකයො, 

අභිධම් මෙථාධිට් ඨානට් කඨන වාති ෙත් වා කතසං ෙථනකතො ඉමස ්ස 

පෙරණස් ස ධාතුෙථාති අධිවචනං. යදිපි අඤ් කඤසු ච පෙරකණසු කත 

සභාවා ෙථිතා, එත් ථ පන කතසං සබ් කබසං සඞ් ගහාසඞ් ගහාදීසු චුද් ෙසසු 

නකයසු එකෙෙස් මිං ෙථිතත් තා සාතිසයං ෙථනන් ති ඉෙකමව 

එවංනාමෙං. එෙකෙසෙථනකමව හි අඤ ්ඤත් ථ ෙතන් ති. 

ඛන් ධායතනධාතූහි වා ඛන් ධාදීනං අරණන් තානං සඞ් ගහාසඞ් ගහාෙකයො 

නයා වුත් තාති තත් ථ මහාවිසයානං ධාතූනං වකසන ධාතූහි ෙථා 

ධාතුෙථාති එවං අස් ස නාමං වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. ද් විධා තිධා ඡධා 

අට් ඨාරසධාති අකනෙධා ධාතුකභෙං පොකසසීති ධාතුකභදප්පොසකනොති. 

තස්සත්ථන් ති තස් සා ධාතුෙථාය අත් ථං. අ-ොකර ආ-ොරස් ස කලොකපො 

ෙට් ඨබ් කබො. ‘‘යං ධාතුෙථ’’න් ති වා එත් ථ පෙරණන් ති වචනකසකසො 

සත් තන් නං පෙරණානං ෙකමන වණ් ණනාය පවත් තත් තාති කතන 

කයොජනං ෙත් වා තස් ස පෙරණස් ස අත් ථං තස්සත්ථන් ති අ-ොරකලොකපො 

වා. තන් ති තං දීපනං සුණාථ, තං වා අත් ථං තංදීපනවචනසවකනන 
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උපධාකරථාති අත් කථො. සමාහිතාති නානාකිච් කචහි අවික් ඛිත් තචිත් තා, 

අත් තකනො චිත් කත ආහිතාති වා අත් කථො. 

ගන් ථාරම් භවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 

1. මාතිොවණ්ණනා 

1. නයමාතිොවණ් ණනා 
1. කෙො පකනතස් ස පෙරණස් ස පරිච් කඡකෙොති? න කසො ඉධ 

වත් තබ් කබො, අට්ඨසාලිනියං (ධ. ස. අට් ඨ. නිොනෙථා) 

පෙරණපරිච් කඡකෙො වුත් කතො එවාති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘චුද්දසවිකධන 

විභත්තන්ති වුත්ත’’න් ති. ඛන් ධාදීනං කෙසනා නීයති පවත් තීයති 

එකතහි, ඛන් ධාෙකයො එව වා නීයන් ති ඤායන් ති එකතහි පොකරහීති 

නයා, නයානං මාතිො උද් කෙකසො, නයා එව වා මාතිොති 

නයමාතිො. එකතසං පදානං මූලභූතත්තාති ‘‘මූලමාතිො’’ති 

වත් තබ් බානං සඞ් ගහාසඞ් ගහාදීනං චුද් ෙසන් නං පොනං 

ඛන් ධාදිධම් මවිභජනස් ස ඉමස ්ස පෙරණස් ස මූලභූතත් තා 

නිස ්සයභූතත් තාති අත් කථො. 

2. අබ් භන් තරමාතිොවණ් ණනා 
2. ‘‘පඤ ්චක් ඛන් ධා’’තිආදීහි රූපක් ඛන් ධාදිපොනි ෙස් සිතානි, 

පටිච් චසමුප් පාෙවචකනන ච කයසු ද් වාෙසසු අඞ් කගසු පච් කචෙං 

පටිච් චසමුප් පාෙසද් කෙො වත් තති, තෙත් ථානි ද් වාෙස පොනි ෙස් සිතානීති 

කතසං තථාෙස් සිතානං සරූකපකනව ෙස් සිතානං ඵස් සාදීනඤ් ච පොනං 

වකසන ආහ ‘‘පඤ්චවීසාධිකෙන පදසකතනා’’ති. තත් ථ 

ෙම් මුපපත් තිොමභවාදීනං ඉධ විභත් තානං භාවනභවනභාකවන භකව විය 

කසොොදීනං ජරාමරණස් ස විය අනිට් ඨත් තා තන් නිොනදුක් ඛභාකවන ච 

ජරාමරකණ අන් කතොගධතාය පටිච් චසමුප් පාෙස් ස ද් වාෙසපෙතා ෙට් ඨබ් බා. 

එත් ථ ච පාළියං භින් දිත් වා අවිස් සජ් ජිතානම් පි සතිපට් ඨානාදීනං භින් දිත් වා 

ගහණං ෙකරොන් කතො කතසං භින් දිත් වාපි විස් සජ් ජිතබ් බතං ෙස් කසතීති 

කවදිතබ් බං. 

නයමාතිොදිො ලක් ඛණමාතිෙන් තා මාතිො 

පෙරණන් තරාසාධාරණතාය ධාතුෙථාය මාතිො නාම, තස් සා 

අබ් භන් තකර වුත් කතො විභජිතබ් බානං උද් කෙකසො අබ් භන් තරමාතිො 
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නාමාති ඉමමත් ථං පොකසන් කතො ‘‘අයඤ්හී’’තිආදිමාහ. තත් ථ එවං

අවත්වාති යථා ‘‘සබ් බාපි…කප.… මාතිො’’ති අයං ධාතුෙථාමාතිෙකතො 

බහිද් ධා වුත් තා, එවං අවත් වාති අත් කථො. ධාතුෙථාය

අබ්භන්තකරකයවාති ච ධාතුෙථාමාතිොය අබ් භන් තකරකයවාති අත් කථො 

ෙට් ඨබ් කබො. තොකවණිෙමාතිොඅබ් භන් තකර හි ඨපිතා තස් සාකයව 

අබ් භන් තකර ඨපිතාති වුත් තා. අථ වා එවං අවත්වාති යථා 

‘‘සබ් බාපි…කප.… මාතිො’’ති එකතන වචකනන ධාතුෙථාකතො බහිභූතා 

කුසලාදිඅරණන් තා මාතිො පෙරණන් තරගතා වුත් තා, එවං අවත් වාති 

අත් කථො. ධාතුෙථාය අබ්භන්තකරකයවාති ච ඉමස ්ස පෙරණස් ස 

අබ් භන් තකර එව සරූපකතො ෙස ්කසත් වා ඨපිතත් තාති අත් කථො. සබ් බස් ස 

අභිධම් මස ්ස මාතිොය අසඞ් ගහිතත් තා විකිණ් ණභාකවන පකිණ්ණෙතා 

කවදිතබ් බා. 

3. නයමුඛමාතිොවණ් ණනා 
3. නයානං පවත් තිද් වාරභූතා සඞ් ගහාසඞ් ගහවිකයොගීසහකයොගීධම් මා 

නයමුඛානීති කතසං උද් කෙකසො නයමුඛමාතිො. චුද් ෙසපි හි 

සඞ් ගහාසඞ් ගහසම් පකයොගවිප් පකයොගානං කවොමිස් සෙතාවකසන පවත් තාති 

කයහි කත චත් තාකරොපි කහොන් ති, කත ධම් මා චුද් ෙසන් නම් පි නයානං 

මුඛානි කහොන් තීති. තත් ථ සඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපොදීසු සච් චාදීහිපි 

යථාසම් භවං සඞ් ගහාසඞ් ගකහො යදිපි වුත් කතො, කසො පන 

සඞ් ගාහෙභූකතහි කතහි වුත් කතො, න සඞ් ගහභූකතහි, කසොපි 

‘‘චක් ඛායතකනන කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා 

ආයතනසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා’’තිආදිනා 

පුච් ඡිතබ් බවිස ්සජ් ජිතබ් බධම් මුද් ධාකර තත් ථාපි ඛන් ධාදීකහව සඞ් ගකහහි 

නියකමත් වා වුත් කතො, තස් මා ‘‘තීහි සඞ්ගකහො, තීහි අසඞ්ගකහො’’ති 

වුත් තං. පුච් ඡිතබ් බවිස් සජ් ජිතබ් බධම් මුද් ධාකරපි පන පුච් ඡාවිස් සජ් ජකනසු ච 

රූපක් ඛන් ධාදීනං අරණන් තානං යථාසම් භවං සම් පකයොගවිප් පකයොගා 

චතූකහව ඛන් කධහි කහොන් තීති ‘‘චතූහි සම්පකයොකගො, චතූහි

විප්පකයොකගො’’ති වුත් තං. 

නනු ච විප් පකයොකගො රූපනිබ් බාකනහිපි කහොති, ෙස් මා ‘‘චතූහි 

විප් පකයොකගො’’ති වුත් තන් ති? රූපනිබ් බාකනහි භවන් තස් සපි චතූකහව 

භාවකතො. න හි රූපං රූකපන නිබ් බාකනන වා විප් පයුත් තං කහොති, 

නිබ් බානං වා රූකපන, චතූකහව පන ඛන් කධහි කහොතීති චතුන් නං 

ඛන් ධානං රූපනිබ් බාකනහි විප් පකයොකගොපි විප් පයුජ් ජමාකනහි චතූහි 
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ඛන් කධහි නියමිකතො කතහි විනා විප් පකයොගාභාවකතො. කසො චායං 

විප් පකයොකගො අනාරම් මණස ්ස, අනාරම් මණඅනාරම් මණමිස් සකෙහි 

මිස් සෙස ්ස ච න කහොති, අනාරම් මණස ්ස පන මිස් සෙස ්ස ච 

සාරම් මකණන, සාරම් මණස් ස සාරම් මකණන අනාරම් මකණන මිස් සකෙන 

ච කහොතීති කවදිතබ් කබො. 

4. ලක් ඛණමාතිොවණ් ණනා 
4. සඞ් ගකහොකයව සඞ්ගහනකයො. සභාකගො. විසභාකගොති එතස ්ස 

‘‘තීහි සඞ් ගකහො, තීහි අසඞ් ගකහො’’ති එකතන, ‘‘චතූහි 

සම් පකයොකගො, චතූහි විප් පකයොකගො’’ති එකතනපි විසුං කයොජනා 

ොතබ් බා. කතන සඞ් ගකහො අසඞ් ගකහො ච සභාකගො විසභාකගො ච 

භාකවො, තථා සම් පකයොකගො විප් පකයොකගො චාති අයමත් කථො විඤ් ඤායති. 

යස් ස වා සඞ් ගකහො ච අසඞ් ගකහො ච, කසො ධම් කමො සභාකගො විසභාකගො 

ච, තථා යස් ස සම් පකයොකගො විප් පකයොකගො ච, කසොපි සභාකගො 

විසභාකගො චාති. තත් ථ කයන රූපක් ඛන් කධො…කප.… 

මකනොවිඤ් ඤාණධාතූති ධම් මා ගණනං ගච් ඡන් ති, කසො රුප් පනාදිකෙො 

සමානභාකවො සඞ් ගකහ සභාගතා, එකුප් පාොදිකෙො සම් පකයොකග 

කවදිතබ් කබො. 

5. බාහිරමාතිොවණ් ණනා 
5. එවංධාතුෙථායමාතිෙකතොබහිඨපිතත්තාති ‘‘සබ් බාපි…කප.… 

මාතිො’’ති එකතන ඨපනාොකරන බහි පිට් ඨිකතො ඨපිතත් තාති 

අත් කථො. එකතන වා ඨපනාොකරන කුසලාදීනං අරණන් තානං ඉධ 

අට් ඨකපත් වා ධාතුෙථාය මාතිෙකතො බහි පෙරණන් තරමාතිොය ඉමස ්ස 

පෙරණස් ස මාතිොභාකවන ඨපිතත් තා තථා පොසිතත් තාති අත් කථො. 

සඞ්ගකහො අසඞ්ගකහොතිආදීසු සඞ් ගකහො එෙවිකධොව, කසො ෙස ්මා 

‘‘චතුබ් බිකධො’’ති වුත් කතොති? සඞ් ගකහොති අත් ථං අවත් වා 

අනිද් ධාරිතත් ථස් ස සද් ෙස ්කසව වුත් තත් තා. සඞ්ගකහො අසඞ්ගකහොතිආදීසු 

සද් කෙසු සඞ් ගහසද් කෙො තාව අත් තකනො අත් ථවකසන චතුබ් බිකධොති 

අයඤ් කහත් ථත් කථො. අත් කථොපි වා අනිද් ධාරිතවිකසකසො සාමඤ් කඤන 

ගකහතබ් බතං පත් කතො ‘‘සඞ් ගකහො අසඞ් ගකහො’’තිආදීසු 

‘‘සඞ් ගකහො’’ති වුත් කතොති න කෙොචි කෙොකසො. නිද් ධාරිකත හි විකසකස 

තස් ස එෙවිධතා සියා, න තකතො පුබ් කබති. ජාතිසද් ෙස ්ස 

සාකපක් ඛසද් ෙත් තා ‘‘ජාතියා සඞ් ගකහො’’ති වුත් කත ‘‘අත් තකනො 
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ජාතියා’’ති විඤ ්ඤායති සම් බන් ධාරහස් ස අඤ ්ඤස ්ස අවුත් තත් තාති 

ජාතිසඞ්ගකහොති රූපෙණ් කෙ වුත් කතො සජාතිසඞ් ගකහො වුත් කතො කහොති. 

එත් ථ නයමාතිොය ‘‘සඞ් ගකහො අසඞ් ගකහො, සම් පකයොකගො 

විප් පකයොකගො’’ති ඉකම ද් කව පුච් ඡිතබ් බවිස් සජ් ජිතබ් බධම් මවිකසසං 

අනිද් ධාකරත් වා සාමඤ් කඤන ධම් මානං පුච් ඡනවිස් සජ් ජනනයඋද් කෙසා, 

අවකසසා නිද් ධාකරත් වා. ‘‘සඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිත’’න් ති හි 

‘‘සඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිතං අසඞ් ගහිත’’න් ති වත් තබ් කබ එෙස ්ස 

අසඞ් ගහිතසද් ෙස ්ස කලොකපො ෙට් ඨබ් කබො. කතන සඞ් ගහිතවිකසසවිසිට් කඨො 

කයො අසඞ් ගහිකතො ධම් මවිකසකසො, තන් නිස ්සිකතො අසඞ් ගහිතතාසඞ් ඛාකතො 

පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනනකයො උද් දිට් කඨො කහොති, ‘‘සඞ් ගහිකතනා’’ති ච 

විකසසකන ෙරණවචනං ෙට් ඨබ් බං. එස නකයො තතියාදීසු ෙසමාවසාකනසු 

නයුද් කෙකසසු ඡට් ඨවජ් කජසු. කතසුපි හි වුත් තනකයන ද් වීහි ද් වීහි පකෙහි 

පුච් ඡිතබ් බවිස ්සජ් ජිතබ් බධම් මවිකසසනිද් ධාරණං ෙත් වා තත් ථ තත් ථ 

අන් තිමපෙසදිකසන තතියපකෙන පුච් ඡනවිස ්සජ් ජනනයා උද් දිට් ඨාති. තත් ථ 

චතුත් ථපඤ් චකමසු ෙත් තුඅත් කථ ෙරණනිද් කෙකසො, සත් තමාදීසු ච චතූසු 

සහකයොකග ෙට් ඨබ් කබො, න දුතියතතිකයසු විය සමානාධිෙරකණ 

විකසසකන. තත් ථ හි සභාවන් තකරන සභාවන් තරස ්ස විකසසනං ෙතං, 

එකතසු ධම් මන් තකරන ධම් මන් තරස් සාති. එොෙසමාදීසු පන චතූසු 

ආදිපකෙකනව ධම් මවිකසසනිද් ධාරණං ෙත් වා ඉතකරහි 

පුච් ඡනවිස් සජ් ජනනයා උද් දිට් ඨා. විකසසකන එව කචත් ථ ෙරණවචනං 

ෙට් ඨබ් බං. පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනානඤ් හි නිස ්සයභූතා ධම් මා 

සඞ් ගහිතතාදිවිකසකසන ෙරණභූකතන සම් පයුත් තවිප් පයුත් තාදිභාවං 

අත් තකනො විකසකසන් තීති. 

විෙප්පකතොති විවිධෙප් පනකතො, විභාගකතොති අත් කථො. 

සන්නිට්ඨානවකසනාති අධිකමොක් ඛසම් පකයොගවකසන. සන් නිට් ඨානවකසන 

වුත් තා ච සබ් කබ ච චිත් තුප් පාො සන් නිට් ඨානවකසන 

වුත්තසබ්බචිත්තුප්පාදා, කතසං සාධාරණවකසනාති එවකමත් ථ අත් කථො 

ෙට් ඨබ් කබො. අධිකමොක් කඛො හි සන් නිට් ඨානවකසන වුත් තානං 

චිත් තුප් පාොනං සාධාරණවකසන වුත් කතො, ඉතකර සබ් කබසන් ති. තත් ථ 

සාධාරණා පසටා පාෙටා චාති ආදිකතො පරිග් ගකහතබ් බා, තස් මා කතසං 

සඞ් ගහාදිපරිග් ගහත් ථං උද් කෙකසො ෙකතො, අසාධාරණාපි පන 

පරිග් ගකහතබ් බාවාති කතසු මහාවිසකයන අඤ ්කඤසම් පි සඞ් ගහාදිපරිග් ගහං 

ෙස් කසතුං අධිකමොක් කඛො උද් දිට් කඨො. ‘‘සන් නිට් ඨානවකසන වුත් තා’’ති 

ච ධම්මසඞ්ගහවණ්ණනායං පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කග ච වචනං සන් ධාය 
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6 

පටුන 

වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. සන් නිට් ඨානවකසන කය වුත් තා, කතසං 

සබ් කබසං සාධාරණකතොති පන අත් කථ සති සාධාරණාසාධාරකණසු 

වත් තබ් කබසු කයො අසාධාරකණසු මහාවිසකයො අධිකමොක් කඛො, තස් ස 

වකසන වුත් තසබ් බචිත් තුප් පාෙසාධාරණකතො ඵස ්සාෙකයො සබ් බසාධාරණාති 

අධිකමොක් කඛො ච අසාධාරකණසු මහාවිසකයොති ෙත් වා වුත් කතො අඤ් ඤස ්ස 

තාදිසස ්ස අභාවාති අයමධිප් පාකයො ෙට් ඨබ් කබො. 

ජීවිතින් ද් රියං පකනත් ථ රූපමිස් සෙත් තා න වුත් තන් ති කවදිතබ් බං, 

චිත් කතෙග් ගතා පන අසමාධිසභාවා සාමඤ් ඤසද් කෙකනව 

සාමඤ ්ඤවිකසසසද් කෙහි ච සමාධිසභාවා විකසසසද් ෙවචනීයං අඤ් ඤං 

බ් යාකපතබ් බං නිවත් කතතබ් බඤ ්ච නත් ථීති 

අනඤ් ඤබ් යාපෙනිවත් තෙසාමඤ් ඤවිකසසදීපනකතො තස ්කසව ධම් මස ්ස 

කභෙදීපකෙහි වත් තබ් බා, න සුඛාදිසභාවා කවෙනා විය 

වුත් තලක් ඛණවිපරීකතහි සාමඤ ්ඤවිකසසසද් කෙකහව, තස් මා 

‘‘චිත් කතෙග් ගතා’’ති අයං සාමඤ් ඤසද් කෙො සමාධිසභාකව 

විකසසසද් ෙනිරකපක් කඛො පවත් තමාකනො සයකමව විකසසසද් ෙමාපජ් ජිත් වා 

අසමාධිසභාවකමව පොකසය් ය, ඉතකරො ච සමාධිසභාවකමවාති ද් විධා 

භින් නා චිත් කතෙග් ගතා අසාධාරණා කචව අප් පවිසයා චාති ඉධ උද් කෙසං 

න අරහති. අභින් නාපි වා ඵස ්සාදීනං විය පාෙටත් තාභාවකතො 

අඤ ්ඤධම් මනිස ්සකයන වත් තබ් බකතො ච සා ජීවිතඤ් ච න අරහතීති න 

උද් දිට් ඨාති. 

මාතිොවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. නිද්කදසවණ්ණනා 

1. පඨමනකයො සඞ් ගහාසඞ් ගහපෙවණ් ණනා 
1. ඛන්ධපදවණ්ණනා 

6. ඛන් ධායතනධාතුකයොමහන් තකර අභිඤ් කඤය් යධම් මභාකවන 

වුත් තා, කතසං පන සභාවකතො අභිඤ් ඤාතානං ධම් මානං 

පරිඤ් කඤය් යතාදිවිකසසෙස් සනත් ථං සච් චානි, 

අධිපතියාදිකිච් චවිකසසෙස් සනත් ථං ඉන් ද් රියාදීනි ච වුත් තානීති 

සච් චාදිවිකසකසො විය සඞ් ගහාසඞ් ගහවිකසකසො ච අභිඤ් කඤය් යනිස ්සිකතො 

වුච් චමාකනො සුවිඤ් කඤය් කයො කහොතීති ‘‘තීහි සඞ්ගකහො. තීහි

අසඞ්ගකහො’’ති නයමුඛමාතිො ඨපිතාති කවදිතබ් බා. එවඤ් ච ෙත් වා 

‘‘චතූහී’’ති වුත් තා සම් පකයොගවිප් පකයොගා ච අභිඤ් කඤය් යනිස ්සකයන 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-මූලටීො ධාතුෙථාපෙරණ-මූලටීො 

7 

පටුන 

ඛන් ධාදීකහව පුච් ඡිත් වා විස් සජ් ජිතාති. රූපක්ඛන්කධො එකෙන

ඛන්කධනාති කය ධම් මා ‘‘රූපක් ඛන් කධො’’ති වුච් චන් ති, කතසං 

පඤ ්චසු ඛන් කධසු රූපක් ඛන් ධභාකවන සභාගතා කහොතීති 

රූපක් ඛන් ධභාවසඞ් ඛාකතන, රූපක් ඛන් ධවචනසඞ් ඛාකතන වා ගණකනන 

සඞ් ගහං ගණනං ෙස් කසති. කතනාහ ‘‘යඤ්හි කිඤ්චී’’තිආදි. 

රූපක්ඛන්කධොති හි සඞ් ගහිතබ් බධම් කමො ෙස ්සිකතො. කයන සඞ් ගකහන 

සඞ් ගය් හති, තස් ස සඞ් ගහස ්ස ෙස ්සනං ‘‘එකෙන ඛන් කධනා’’ති 

වචනං. පඤ ්චසු ඛන් ධගණකනසු එකෙන ඛන් ධගණකනන ගණිකතොති 

අයඤ් කහත් ථ අත් කථො. යස් මා ච ඛන් ධාදිවචකනහි සඞ් ගකහො වුච් චති, 

තස් මා උපරි ‘‘ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා’’තිආදිං වක් ඛතීති. 

අසඞ්ගහනයනිද්කදකසති ඉෙං ‘‘සඞ් ගකහො අසඞ් ගකහො’’ති එතස ්කසව 

නයස් ස එෙකෙසනයභාකවන වුත් තං, න නයන් තරතායාති ෙට් ඨබ් බං. 

රූපක්ඛන්ධමූලොකයව කචත්ථ දුෙතිෙචතුක්ො දස්සිතාති එකතන 

කවෙනාක් ඛන් ධමූලො පුරිකමන කයොජියමාකන විකසකසො නත් ථීති 

පච් ඡිකමකහව කයොකජත් වා තකයො දුො ද් කව තිො එකෙො චතුක් කෙො, 

සඤ ්ඤාක් ඛන් ධමූලො ද් කව දුො එකෙො තිකෙො, සඞ් ඛාරක් ඛන් ධමූලකෙො 

එකෙො දුකෙොති එකත ලබ් භන් තීති ෙස් කසති. කතසං පන කභෙකතො 

පඤ ්චෙපුච් ඡාවිස් සජ් ජනානන් තරං පුච් ඡාවිස් සජ් ජනං ොතබ් බං සංඛිත් තන් ති 

ෙට් ඨබ් බං, වුත් තනකයන වා සක් ො ඤාතුන් ති පාළිං න ආකරොපිතන් ති. 

ආයතනපදාදිවණ්ණනා 

40. යස්මා ච දුෙතිකෙසූති යදිපි එෙකෙපි සදිසං විස් සජ් ජනං, 

එෙකෙ පන සදිසවිස් සජ් ජනානං චක් ඛුන් ද් රියකසොතින් ද් රියසුඛින් ද් රියාදීනං 

දුොදීසු අසදිසවිස් සජ් ජනං දිට් ඨං. න කහත් ථ 

චක් ඛුකසොතචක් ඛුසුඛින් ද් රියදුොනං අඤ් ඤමඤ් ඤසදිසවිස් සජ් ජනං, නාපි 

දුකෙහි තිෙස ්ස, ඉධ පන දුක් ඛසමුෙයදුක් ඛමග් ගදුොනං අඤ් ඤමඤ් ඤං 

තිකෙන ච සදිසං විස ්සජ් ජනන් ති දුෙතිකෙස් කවව සදිසවිස් සජ් ජනතං 

සමුෙයානන් තරං මග් ගසච් චස් ස වචකන ොරණං වෙති. 

6. පටිච්චසමුප්පාදවණ්ණනා 

61. ‘‘පුච් ඡං අනාරභිත් වා අවිජ් ජා එකෙන ඛන් කධන, 

අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ඛාරා එකෙන ඛන් කධනා’’ති ලිඛිතබ් කබපි 

පමාෙවකසන ‘‘අවිජ් ජා එකෙන ඛන් කධනා’’ති ඉෙං න ලිඛිතන් ති 
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ෙට් ඨබ් බං. සරූකපෙකසසං වා ෙත් වා අවිජ් ජාවචකනන අවිජ් ජාවිස් සජ් ජනං 

ෙස් සිතන් ති. සබ්බම්පි විපාෙවිඤ්ඤාණන් ති එත් ථ විපාෙග් ගහකණන 

විකසසනං න ොතබ් බං. කුසලාදීනම් පි හි විඤ ්ඤාණානං ධාතුෙථායං 

සඞ් ඛාරපච් චයාවිඤ ්ඤාණාදිපකෙහි සඞ් ගහිතතා 

විප් පයුත් කතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපෙනිද් කෙකස ‘‘විපාො ධම් මා’’ති 

ඉමස ්ස විස් සජ් ජනාසදිකසන කතසං විස් සජ් ජකනන ෙස් සිතා, ඉධ ච 

නාමරූපස් ස එොෙසහායතකනහි සඞ් ගහවචකනන අෙම් මජානම් පි 

සඞ් ගහිතතා විඤ් ඤායතීති. 

71. ජායමානපරිපච් චමානභිජ් ජමානානං ජායමානාදිභාවමත් තත් තා 

ජාතිජරාමරණානි පරමත් ථකතො විනිබ් භුජ් ජිත් වා අනුපලබ් භමානානි 

පරමත් ථානං සභාවමත් තභූතානි, තානි රූපස ්ස නිබ් බත් තිපාෙකභෙභූතානි 

රුප් පනභාකවන ගය් හන් තීති රූපක් ඛන් ධධම් මසභාගානි, අරූපානං පන 

නිබ් බත් තිආදිභූතානි රූපෙලාපජාතිආදීනි විය 

සහුප් පජ් ජමානචතුක් ඛන් ධෙලාපනිබ් බත් තිආදිභාවකතො එකෙෙභූතානි 

කවදියනසඤ ්ජානනවිජානකනහි එෙන් තපරමත් ථකිච් කචහි අගය් හමානානි 

සඞ් ඛතාභිසඞ් ඛරකණන අකනෙන් තපරමත් ථකිච් කචන ගය් හන් තීති 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් මසභාගානි, තථා දුවිධානිපි තානි චක් ඛායතනාදීහි 

එෙන් තපරමත් ථකිච් කචහි අගය් හමානානි නිස ්සත් තට් කඨන 

ධම් මායතනධම් මධාතුධම් කමහි සභාගානි, කතන කතහි ඛන් ධාදීහි 

සඞ් ගය් හන් තීති ‘‘ජාතිද්වීහිඛන්කධහී’’තිආදිමාහ. 

පඨමනයසඞ් ගහාසඞ් ගහපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතියනකයො සඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා 
171. සඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපෙනිද් කෙකස යං තං උද් කෙකස 

අසඞ් ගහිතතාය පුච් ඡිතබ් බං විස් සජ් ජිතබ් බඤ ්ච සඞ් ගහිතතාවිසිට් ඨං 

අසඞ් ගහිතං ධම් මජාතං නිද් ධාරිතං, තකෙව තාව ෙස ්කසන් කතො 

‘‘චක්ඛායතකනන කය ධම්මා ඛන්ධසඞ්ගකහන සඞ්ගහිතා

ආයතනධාතුසඞ්ගකහන අසඞ්ගහිතා’’ති ආහ. සබ් බත් ථ 

ඛන් ධාදිසඞ් ගහසාමඤ් ඤානං නිච් චං විකසසාකපක් ඛත් තා කභෙනිස් සිතත් තා 

ච පුච් ඡාවිස් සජ් ජනානං සවිකසසාව ඛන් ධාදිගණනා සුද් ධා. තත් ථ 

සඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතවචනමත් කතන ධම් මවිකසසස් ස නිද් ධාරිතත් තා තීසු 

සඞ් ගකහසු එකෙන ද් වීහි වා කය සඞ් ගහිතා හුත් වා අඤ ්කඤහි 

අසඞ් ගහිතා, කතකයව ධම් මා ‘‘ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා 

ආයතනධාතුසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා’’ති එත් තකෙකනව ෙස් කසතබ් බා 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-මූලටීො ධාතුෙථාපෙරණ-මූලටීො 
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සියුං, කතසං පන එවංවිධානං අසම් භවා නයමාතිොය ච 

අබ් භන් තරබාහිරමාතිොකපක් ඛත් තා උද් කෙකසපි යං යං රූපක් ඛන් ධාදීසු 

අරණන් කතසු සඞ් ගාහෙං, තං තං අකපක් ඛිත් වා සඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතං 

නිද් ධාරිතන් ති විඤ් ඤායතීති කතන කතන සඞ් ගාහකෙන යථානිද් ධාරිතං 

ධම් මං නියකමත් වා ෙස් කසතුං ‘‘චක්ඛායතකනනා’’තිආදිමාහ. යත් ථ හි 

පුච් ඡිතබ් බවිස ්සජ් ජිතබ් බධම් මවිකසසනිද් ධාරණං නත් ථි, තස් මිං පඨමනකය 

ඡට් ඨනකය ච පුච් ඡිතබ් බවිස් සජ් ජිතබ් බභාකවන, ඉතකරසු ච යං යං 

පුච් ඡිතබ් බවිස් සජ් ජිතබ් බං නිද් ධාරිතං, තස් ස තස් ස නියාමෙභාකවන 

රූපක් ඛන් ධාෙකයො අරණන් තා උද් දිට් ඨාති. 

තත් ථ ‘‘චක් ඛායතකනන…කප.… කඵොට් ඨබ් බධාතුයා’’ති ෙත් තුඅත් කථ 

ෙරණනිද් කෙකසො ෙට් ඨබ් කබො, ‘‘ඛන් ධසඞ් ගකහන ආයතනසඞ් ගකහන 

ධාතුසඞ් ගකහනා’’ති ෙරණත් කථ. එත් ථ ච කයන කයන සඞ් ගාහකෙන 

ඛන් ධාදිසඞ් ගකහසු කතන කතන සඞ් ගකහතබ් බාසඞ් ගකහතබ් බං අඤ ්ඤං 

අත් ථි, තං තකෙව සඞ් ගාහොසඞ් ගාහෙභාකවන උද් ධටං. රූපක් ඛන් කධන 

පන ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගකහතබ් කබො අඤ ්කඤො ධම් කමො නත් ථි, තථා 

කවෙනාක් ඛන් ධාදීහි, න ච කසො එව තස් ස සඞ් ගාහකෙො අසඞ් ගාහකෙො 

වා කහොති. යඤ ්ච ‘‘රූපක් ඛන් කධො එකෙන ඛන් කධන සඞ් ගහිකතො’’ති 

වුත් තං, තඤ් ච න තස ්කසව කතන සඞ් ගහිතතං සන් ධාය වුත් තං, 

රූපක් ඛන් ධභාකවන පන රූපක් ඛන් ධවචකනන වා ගහිතතං සන් ධාය 

වුත් තන් ති පොසිකතොයමත් කථො. 

යදි ච කසො එව කතන සඞ් ගය් කහය් ය, 

සඞ් ගහිකතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපෙනිද් කෙකස – ‘‘කවෙනාක් ඛන් කධන 

කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා ආයතනසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා 

ධාතුසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා, කත ධම් මා තීහි ඛන් කධහි එකෙනායතකනන 

සත් තහි ධාතූහි සම් පයුත් තා’’තිආදි වත් තබ් බං සියා, න ච වුත් තං, 

තස් මා යථා චිත් තං චිත් කතන සම් පයුත් තං විප් පයුත් තඤ් ච න කහොති, 

එවං රූපක් ඛන් කධො රූපක් ඛන් කධන සඞ් ගහිකතො අසඞ් ගහිකතො ච න 

කහොති, තථා කවෙනාක් ඛන් ධාෙකයො කවෙනාක් ඛන් ධාදීහි. න හි කසො එව 

තස් ස සභාකගො විසභාකගො චාති. කතකනව න එෙකෙසා විය 

සමුොයස ්ස, සමුොකයො එෙකෙසානං සඞ් ගාහකෙො අසඞ් ගාහකෙො ච. යථා 

රූපක් ඛන් කධො චක් ඛායතනාදීනං, ධම් මායතනං කවෙනාක් ඛන් ධාදීනං, 

සරණා ධම් මා චතුන් නං ඛන් ධානං. සමුොයන් කතොගධානඤ් හි එෙකෙසානං 

න විභාකගො අත් ථි, කයන කත සමුොයස් ස සමුොකයො ච කතසං සභාකගො 

විසභාකගො ච සියාති, තථා න සමුොකයො එෙකෙසසභාගවිසභාගානං 
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සඞ් ගාහකෙො අසඞ් ගාහකෙො ච. යථා ධම් මායතනං සුඛුමරූපසභාගස් ස 

කවෙනාදිවිසභාගස් ස ච රූපක් ඛන් කධෙකෙසස් ස ඛන් ධසඞ් ගකහන, 

ජීවිතින් ද් රියං රූපාරූපජීවිතසභාගවිසභාගස් ස රූපක් ඛන් කධෙකෙසස් ස 

සඞ් ඛාරක් ඛන් කධෙකෙසස් ස ච ජීවිතවජ් ජස් ස ඛන් ධසඞ් ගකහකනව. න හි 

එෙකෙසසභාගං සමුොයසභාගං, නාපි එෙකෙසවිසභාගං 

සමුොයවිසභාගන් ති, තස් මා සතිපි අත් තකතො අත් තනි අන් කතොගධකතො 

අත් කතෙකෙසසභාගකතො ච අඤ ්ඤස ්ස අසඞ් ගාහෙත් කත 

සඞ් ගාහෙත් තකමව එකතසං නත් ථි, කයන සඞ් ගහිතස් ස අසඞ් ගාහො 

සියුන් ති සඞ් ගාහෙත් තාභාවකතො එව එවරූපානං අග් ගහණං කවදිතබ් බං. 

යං පන ‘‘ධම් මායතනං අසඞ් ඛතං ඛන් ධකතො ඨකපත් වා චතූහි 

ඛන් කධහි සඞ් ගහිත’’න් ති (ධාතු. 25), ‘‘චක් ඛායතනඤ් ච 

කසොතායතනඤ් ච එකෙන ඛන් කධන සඞ් ගහිත’’න් ති (ධාතු. 26) ච 

වුත් තං, න කතන එෙකෙසානං සමුොයසඞ් ගාහෙත් තං, සමුොයස් ස ච 

එෙකෙසසඞ් ගාහෙත් තං ෙස ්කසති, චතුක් ඛන් ධගණනකභකෙහි පන 

ධම් මායතනස ්ස ගකණතබ් බාගකණතබ් බභාකවන පඤ ්චධා භින් නතං, 

චක් ඛායතනාදීනං එෙක් ඛන් ධගණකනන ගකණතබ් බතාය එෙවිධතඤ් ච 

ෙස් කසති. සඞ් ගාහොසඞ් ගාහෙනිරකපක් ඛානං ගකණතබ් බාගකණතබ් බානං 

තංතංගණකනහි ගණනෙස ්සනමත් තකමව හි පඨමනකයො 

ෙම් මෙරණමත් තසබ් භාවා, දුතියාෙකයො පන සඞ් ගාහොසඞ් ගාහකෙහි 

සඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතානං අගණනාදිෙස් සනානි 

ෙත් තුෙරණෙම් මත් තයසබ් භාවා. තථා පඨමනකය තථා තථා 

ගකණතබ් බාගකණතබ් බභාවසඞ් ඛාකතො තංතංඛන් ධාදිභාවාභාකවො 

සභාගවිසභාගතා, දුතියාදීසු යථානිද් ධාරිතධම් මෙස ්සකන 

සඞ් ගාහෙසඞ් ගකහතබ් බානං සමානක් ඛන් ධාදිභාකවො සභාගතා, තෙභාකවො 

ච විසභාගතා. පුච් ඡාවිස් සජ් ජකනසු තංතංඛන් ධාදිභාවාභාකවො එවාති 

අයකමකතසං විකසකසොති. 

සමුෙයසච් චසුඛින් ද් රියසදිසානි පන කතහි සඞ් ගකහතබ් බකමව අත් ථි, 

න සඞ් ගහිතං අසඞ් ගකහතබ් බන් ති අසඞ් ගාහෙත් තාභාවකතො න උද් ධටානි. 

දුක් ඛසච් චසදිසානි කතහි විසභාගසමුොයභූකතහි අකනෙක් ඛන් කධහි 

ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගකහතබ් බං, ඉතකරහි අසඞ් ගකහතබ් බඤ් ච නත් ථීති 

සඞ් ගාහෙත් තාසඞ් ගාහෙත් තාභාවකතො. එවං සඞ් ගාහෙත් තාභාවකතො 

අසඞ් ගාහෙත් තාභාවකතො උභයාභාවකතො ච යථාවුත් තසදිසානි අනුද් ධරිත් වා 

සඞ් ගාහෙත් තාසඞ් ගාහෙත් තභාවකතො චක් ඛායතනාදීකනව උද් ධටානීති 

කවදිතබ් බානි. තත් ථ ‘‘චක් ඛායතකනන කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන 
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සඞ් ගහිතා’’ති චක් ඛායතනවජ් ජා රූපධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතාති 

කවදිතබ් බා, න රූපක් ඛන් කධොති. න හි එෙකෙකසො සමුොයසඞ් ගාහකෙොති 

ෙස් සිතකමතන් ති. 

අට් ඨෙථායං පන ඛන්ධපකදනාති ඛන් ධපෙසඞ් ගකහනාති අත් කථො, න 

සඞ් ගාහකෙනාති. ‘‘කෙනචි සඞ් ගාහකෙනා’’ති ඉෙං පන ආකනත් වා 

වත් තබ් බං. තං පන රූපක්ඛන්ධාදීසු න යුජ්ජතීති තං විස් සජ් ජනං 

රූපක් ඛන් ධාදීසු සඞ් ගාහකෙසු න යුජ් ජතීති අත් කථො. රූපක්ඛන්කධන

හි…කප.…සඞ්ගහිකතොති එකතන නකයන චක් ඛායතකනන රූපක් ඛන් කධොව 

සඞ් ගහිකතො, කසො ච අඩ් කෙොෙසහි ආයතනධාතූහි අසඞ් ගහිකතො නාම 

නත් ථීති එවං චක් ඛායතනාදීනිපි න ගකහතබ් බානීති ආපජ් ජතීති කච? 

නාපජ් ජති. න හි අඤ ්ඤමත් තනිවාරණං එවසද් ෙස ්ස අත් කථො, අථ කඛො 

සඞ් ගාහෙකතො අඤ ්ඤනිවාරණං. කසොචාතිආදි ච න නිරකපක් ඛවචනං, 

අථ කඛො සඞ් ගාහොකපක් ඛන් ති. ෙථං? රූපක්ඛන්කධන හි

රූපක්ඛන්කධොව සඞ්ගහිකතොති යථා චක් ඛායතකනන චක් ඛායතනකතො 

අඤ ්ඤම් පි ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතං අත් ථි, යං ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි 

අසඞ් ගහිතං කහොති, න එවං රූපක් ඛන් කධන රූපක් ඛන් ධකතො අඤ ්ඤං 

ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතං අත් ථි, යං ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි 

අසඞ් ගහිතං සියා, රූපක් ඛන් කධන පන රූපක් ඛන් කධොව ඛන් ධසඞ් ගකහන 

සඞ් ගහිකතොති අයඤ් කහත් ථ අධිප් පාකයො යුත් කතො. සියා පකනතං ‘‘කසො 

එව රූපක් ඛන් කධො රූපක් ඛන් කධන ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි අසඞ් ගහිකතො 

කහොතූ’’ති, තං නිවාකරන් කතො ආහ ‘‘කසො ච අඩ්කෙොදසහි 

ආයතනධාතූහි අසඞ්ගහිකතො නාම නත්ථී’’ති. එත් ථ ච 

‘‘රූපක් ඛන් කධනා’’ති ආකනත් වා වත් තබ් බං. තත් ථ රූපක් ඛන් කධො 

රූපක් ඛන් ධස ්ස වා තකෙෙකෙසානං වා චක් ඛාදීනං ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි 

සඞ් ගාහකෙො අසඞ් ගාහකෙො ච න කහොතීති ඉමිනා පරියාකයන 

අසඞ් ගහිතතාය අභාකවො වුත් කතොති යුජ් ජති, න රූපක් ඛන් කධන 

රූපක් ඛන් ධස ්ස තකෙෙකෙසානං වා අඩ් කෙොෙසහි ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි 

සඞ් ගහිතතාය. න හි සා සඞ් ගහිතතා අත් ථි. යදි සියා, 

සඞ් ගහිකතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපෙනිද් කෙකස රූපක් ඛන් කධොපි 

උද් ධරිතබ් කබො සියා. කතන හි තීහිපි සඞ් ගකහහි රූපක් ඛන් කධො 

තකෙෙකෙකසො වා සඞ් ගහිතා සියුං, අත් ථි ච කතසං විප් පයුත් තතාති. 

එවං අසඞ්ගහිතතාය අභාවකතො එතානි, අඤ්ඤානි චාති එත් ථාපි 

චක් ඛායතනාදීහි විය එකතහි අඤ් කඤහි ච සඞ් ගහිතානං අසඞ් ගහිතතාය 

අභාවකතො එතානි අඤ ්ඤානි ච යථා වා තථා වා එතානි විය 
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පටුන 

අයුජ් ජමානවිස් සජ් ජනත් තා එවරූපානි පොනි සඞ් ගාහෙභාකවන න 

ගහිතානීති අධිප් පාකයො. 

තත් ථ යං වුත් තං ‘‘රූපක් ඛන් කධන හි රූපක් ඛන් කධොව 

සඞ් ගහිකතො’’ති, තං කතකනව තස ්ස 

සඞ් ගහිතත් තාසඞ් ගහිතත් තාභාවෙස් සකනන නිවාරිතං. යඤ ්කහත් ථ 

අග් ගහකණ ොරණං වුත් තං, තඤ් ච සතිපි සඞ් ගහිතත් කත අසඞ් ගහිතතාය 

අභාවකතොති විඤ ්ඤායමානං සමුෙයසච් චාදීසු යුජ් කජය් ය සති කතහි 

සඞ් ගහිකත තෙසඞ් ගහිතත් තාභාවකතො. රූපක් ඛන් ධාදීහි පන සඞ් ගහිතකමව 

නත් ථි, කුකතො තස් ස අසඞ් ගහිතතා භවිස ්සති, තස් මා 

සඞ් ගාහෙත් තාභාකවො එකවත් ථ අග් ගහකණ ොරණන් ති යුත් තං. 

සඞ් ගහිතත් තාභාකවන අසඞ් ගහිතත් තං යදිපි රූපක් ඛන් ධාදිනා අත් තකනො 

අත් තනි අන් කතොගධස් ස අත් කතෙකෙසසභාගස් ස ච නත් ථි, අඤ ්ඤස ්ස 

පන අත් ථීති න දුක් ඛසච් චාදීසු විය උභයාභාකවො කචත් ථ අග් ගහකණ 

ොරණං භවිතුං යුත් කතොති. ධම් මායතනජීවිතින් ද් රියාදීනඤ් ච 

ඛන් ධචතුක් ෙදුොදිසඞ් ගාහෙත් කත සති න කතසං සඞ් ගහිතානං කතහි 

ධම් මායතනජීවිතින් ද් රියාදීහි ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි අසඞ් ගහිතතා නත් ථීති 

අසඞ් ගහිතතාය අභාකවො අකනෙන් තිකෙො, තස් මා පුබ් කබ 

වුත් තනකයකනව අග් ගහිතානං අග් ගහකණ, ගහිතානඤ් ච ගහකණ 

ොරණං කවදිතබ් බන් ති. 

අනිදස්සනං පුනකදව සප්පටිඝන් ති එත් ථ අනිදස්සනන් ති එකතන 

‘‘සනිෙස් සනසප් පටි ’’න් ති එත් ථ වුත් කතන සප් පටි සද් කෙන සද් ධිං 

කයොකජත් වා අනිෙස් සනසප් පටි ා ෙස් සිතා. පුනකදවාති එකතන තත් කථව 

අවිසිට් ඨං සනිෙස ්සනපෙං නිවත් කතත් වා ගණ් හන් කතො සනිෙස් සනදුෙපෙං 

ෙස් කසති. ‘‘චක් ඛායතකනන චක් ඛායතනකමකවෙං සඞ් ගහිත’’න් ති ඉෙං 

න සක් ො වත් තුං. න හි ‘‘චක් ඛායතකනන චක් ඛායතනං 

ආයතනසඞ් ගකහන සඞ් ගහිත’’න් ති ච ‘‘අසඞ් ගහිත’’න් ති ච 

වත් තබ් බන් ති ෙස් සිකතොයං නකයොති. එවං සබ් බත් ථ තස ්කසව 

සමුොකයෙකෙසානඤ් ච සඞ් ගාහෙසඞ් ගහිතන් ති වචකනසු 

අසඞ් ගාහෙඅසඞ් ගහිතන් ති වචකනසු ච තෙවත් තබ් බතා කයොකජතබ් බා. 

අසඞ් ගාහෙත් තාභාවකතො එව හි චක් ඛායතනාදීනි චක් ඛායතනාදීහි 

අසඞ් ගහිතානීති න වුච් චන් ති, න සඞ් ගාහෙත් තාභාවකතොති. 

දුතියනයසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. තතියනකයො අසඞ් ගහිකතනසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා 
179. අසඞ් ගහිකතනසඞ් ගහිතපෙනිද් කෙකස රූපක් ඛන් කධන 

ඛන් ධසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිකතසු කවෙනාදීනං තිණ් ණං ඛන් ධානං 

නිබ් බානස් ස ච සුඛුමරූකපන සහ ආයතනධාතුසභාගත් කත සතිපි න 

සුඛුමරූපකමව රූපක් ඛන් කධොති රූපක් ඛන් කධන ආයතනධාතුසභාගත් තං 

නත් ථි, තස් මා න කතන තානි ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි සඞ් ගහිතානි. න 

කෙවලං සඞ් ගහිතාකනව, අසඞ් ගහිතානිපි කතන තානි කතහි සඞ් ගකහහි 

න කහොන් කතව තකෙෙකෙකසන සුඛුමරූකපන ආයතනධාතුසභාගත් තා, 

සඞ් ගහිතාභාකවො එව පන ඉධාධිප් කපකතො, 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධචක් ඛායතනාදීහි පන අසඞ් ගහිතා න කත කතහි ෙථඤ් චි 

සම් මිස ්සාති සබ් බථා කත කතහි න සඞ් ගහිතා. දුක් ඛසච් චාදීහි ච 

පඤ ්චක් ඛන් ධසමුොයභූකතහි ඛන් ධසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතං නිබ් බානං 

රූපක් ඛන් කධන විය ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි සඞ් ගහිතං කතහි න කහොති, 

තස් මා සඞ් ගාහෙත් තාභාවකතො එව එවරූපානං අසඞ් ගාහෙභාකවන 

අග් ගහණං කවදිතබ් බං, සනිබ් බානපඤ් චක් ඛන් ධසමුොයභූතානං පන 

අබ් යාෙතධම් මාදීනං අසඞ් ගාහෙත් තාභාවකතොව. න හි තං ෙඤ් චි අත් ථි, 

යස් ස කත ඛන් ධසඞ් ගකහන අසඞ් ගාහො සියුං, න ච අත් තකනො 

එෙකෙකසො අත් කතෙකෙසසභාකගො ච අත් තනා අසඞ් ගහිකතො කහොතීති 

අත් තනා අසඞ් ගහිතසඞ් ගාහෙත් තා පන කවෙනාක් ඛන් ධාදීනං ගහණං 

ෙතන් ති. 

යං පන අට් ඨෙථායං වුත් තං ‘‘කයධම්මායතකනනසඞ්ගහිතා’’ති, 

තං න සක් ො වත් තුං. ධම් මායතකනන හි න කෙොචි ධම් කමො කෙනචි 

සඞ් ගකහන සඞ් ගහිකතො අත් ථි විසභාගක් ඛන් ධනිබ් බානසමුොයත් තා, 

ඛන් ධසඞ් ගකහන සයකමව අත් තකනො සඞ් ගාහෙං න කහොතීති 

ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි ච සඞ් ගාහෙත් තාභාවකතොති ෙස් සිකතොයං නකයොති 

එතස ්ස ධම් මායතනගණකනන ගණිතාති අත් කථො. යානි…කප.… 

ගහිතානීති එකතන විඤ ්ඤාණසම් මිස ්සං ධම් මායතකනෙකෙසං දීකපන් තානි 

ඉද් ධිපාොදිපොනි, ඔළාරිෙරූපසම් මිස ්සං දීකපන් තානි රූපක් ඛන් ධාදිපොනි, 

සබ් කබන සබ් බං ධම් මායතනං අදීකපන් තානි 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධචක් ඛායතනාදිපොනි, සෙලධම් මායතනදීපොනි 

ධම් මායතනාදිපොනි ච වජ් කජත් වා ධම් මායතකනෙකෙසං අඤ් ඤායතකනන 

අසම් මිස් සං දීකපන් තානි ගහිතානීති ෙස ්කසති. 

තතියනයඅසඞ් ගහිකතනසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. චතුත් ථනකයො සඞ් ගහිකතනසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා 
191. සඞ් ගහිකතනසඞ් ගහිතපෙනිද් කෙකස යස ්මා යථා දුතියතතියනයා 

තිණ් ණං සඞ් ගහානං සඞ් ගහණාසඞ් ගහණප් පවත් තිවිකසකසන 

‘‘සඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිතං, අසඞ් ගහිකතන සඞ් ගහිත’’න් ති ච 

උද් දිට් ඨා, කනවං චතුත් ථපඤ් චමා. සඞ් ගහණප් පවත් තියා එව හි 

සඞ් ගහිකතන සඞ් ගහිතං උද් දිට් ඨං, අසඞ් ගහණප් පවත් තියා එව ච 

අසඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිතන් ති, තස ්මා සඞ් ගහණප් පවත් තිවිකසසවිරකහ 

සඞ් ගහිතධම් මාසඞ් ගහිතධම් මවිකසකස නිස ්සිතා එකත ද් කව නයාති එත් ථ 

කෙනචි සඞ් ගහිකතන ධම් මවිකසකසන පුන සඞ් ගහිකතො ධම් මවිකසකසො 

සඞ් ගහිකතන සඞ් ගහිකතො සඞ් ගහිතතාය පුච් ඡිතබ් කබො විස ්සජ් ජිතබ් කබො ච, 

තකමව තාව යථානිද් ධාරිතං ෙස් කසන් කතො ‘‘සමුදයසච්කචනකයධම්මා

ඛන්ධ…කප.… සඞ්ගහිතා, කතහි ධම්කමහි කය ධම්මා ඛන්ධ…කප.…

සඞ්ගහිතා’’ති ආහ. එත් ථ ච කය තීහිපි සඞ් ගකහහි න සඞ් ගාහො 

රූපක් ඛන් ධවිඤ ්ඤාණක් ඛන් ධධම් මායතනදුක් ඛසච් චාදීනි විය, කය ච 

ද් වීහායතනධාතුසඞ් ගකහහි අසඞ් ගාහො චක් ඛායතනාදීනි විය, කය ච 

එකෙන ඛන් ධසඞ් ගකහකනව ධාතුසඞ් ගකහකනව ච න සඞ් ගාහො 

කවෙනාදික් ඛන් ධනිකරොධසච් චජීවිතින් ද් රියාදීනි විය 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතාෙකයො විය ච, කත ධම් මා සඞ් ගාහෙත් තාභාවසබ් භාවා 

සඞ් ගාහෙභාකවන න උද් ධටා, තීහිපි පන සඞ් ගකහහි කය සඞ් ගාහො, 

කත සඞ් ගාහෙත් තාභාවාභාවකතො ඉධ උද් ධටා. කතහි සඞ් ගහිතාපි හි 

එෙන් කතන අත් තකනො සඞ් ගාහෙස ්ස සඞ් ගාහො කහොන් ති, යස් ස පුන 

සඞ් ගකහො පුච් ඡිතබ් කබො විස් සජ් ජිතබ් කබො චාති. 

අට් ඨෙථායං පන සෙකලන හි ඛන්ධාදිපකදනාති සෙලවාචකෙන 

රූපක් ඛන් ධාදිපකෙනාති අත් කථො. යං පකනතං වුත් තං ‘‘යං අත් තකනො 

සඞ් ගාහෙං සඞ් ගණ් හිත් වා පුන කතකනව සඞ් ගහං ගච් කඡය් යා’’ති, තං 

කතන ඛන් ධාදිපකෙනාති එවං අකයොකජත් වා තං අඤ ්ඤං සඞ් ගහිතං නාම 

නත් ථීති එවං න සක් ො වත් තුං. න හි කයන යං සඞ් ගහිතං, කතකනව 

තස් ස සඞ් ගකහො පුච් ඡිකතො විස් සජ් ජිකතො, න ච තස් කසව, අථ කඛො 

කතන සඞ් ගහිතස ්සාති. යථා කවෙනා සද් කෙො ච ඛන් කධො ආයතනඤ් ච, 

න එවං සුඛුමරූපං, තං පන ඛන් ධායතනානං එෙකෙකසොව, තස් මා 

‘‘සුඛුමරූකපෙකෙසං වා’’ති අවත් වා ‘‘සුඛුමරූපං වා’’ති වුත් තං. 

සබ් බත් ථ ච අඤ ්කඤන අසම් මිස් සන් ති කයොකජතබ් බං. යම් පි කචතං 

වුත් තං ‘‘තකෙව කයහි ධම් කමහි ඛන් ධාදිවකසන සඞ් ගහිතං, කත ධම් කම 

සන් ධායා’’ති, තම් පි තථා න සක් ො වත් තුං. න හි සඞ් ගහිකතන 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-මූලටීො ධාතුෙථාපෙරණ-මූලටීො 
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පටුන 

සඞ් ගහිතස ්ස සඞ් ගහිකතන සඞ් ගකහො එත් ථ පුච් ඡිකතො විස් සජ් ජිකතො ච, 

අථ කඛො සඞ් ගකහොව, තස් මා එකෙන ඛන්කධනාති එකෙන 

ඛන් ධගණකනනාති අයකමකවත් ථ අත් කථො, න සඞ් ගාහකෙනාති. න හි 

එකෙො ඛන් කධො අත් තකනො එෙකෙසස් ස සඞ් ගාහකෙොති. 

චතුත් ථනයසඞ් ගහිකතනසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ් චමනකයො අසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා 
193. අසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපෙනිද් කෙකසපි වුත් තනකයකනව 

යථානිද් ධාරිතධම් මෙස් සනං කවදිතබ් බං. එත් ථ ච 

සසුඛුමරූපවිඤ් ඤාණසහිතධම් මසමුොයා කය කත 

දුක් ඛසච් චඅනිෙස ්සනඅප් පටි අකචතසිොනුපාොසදිසා සතිපි එකෙන ද් වීහි 

වා සඞ් ගකහහි කෙසඤ් චි අසඞ් ගාහෙත් කත තීහිපි අසඞ් ගකහතබ් බස ්ස 

අභාවකතො පරිපුණ් ණසඞ් ගහාසඞ් ගාහො න කහොන් ති, අබ් යාෙතධම් මසදිසා 

කෙනචි සඞ් ගකහන අසඞ් ගකහතබ් බභාවකතො අසඞ් ගාහො එව න 

කහොන් ති, කතන කත අසඞ් ගාහෙභාකවන න උද් ධටා, ඉතකර පන 

තබ් බිපරියාකයන උද් ධටාති. 

යං පන අට් ඨෙථායං ‘‘තාදිකසන හි පකදන නිබ්බානං

ඛන්ධසඞ්ගහමත්තංනගච්කෙය්යා’’ති වුත් තං, තං දුක් ඛසච් චං සන් ධාය 

වුත් තං. අනිෙස් සනඅප් පටික සු පන අසඞ් ගාහකෙසු නිබ් බානං 

අන් කතොගධං, න ච තකෙව තස් ස අසඞ් ගාහෙන් ති. සදිසවිස්සජ්ජනානං

වකසනසකමොධාකනත්වාෙකතහිසද්ධින් ති එවං ෙකතහි දුතියපඤ් හාදීහි 

සද් ධිං පඨමපඤ ්හනාමරූපපඤ් හාෙකයො සබ් කබපි චතුත් තිංස කහොන් තීති 

අත් කථො. යංපුච්ොයඋද්ධටංපදං, තකදවාති රූපක් ඛන් ධාදිවිකසසෙපෙං 

වෙති, න නිද් ධාරිකත පුච් ඡිතබ් බධම් කම. කත හි ලක් ඛණකතො ෙස් සිතා, 

න පකෙන සරූපකතොති. තත් ථ තකදවාති එව-සද් කෙන න තං ෙොචි 

සඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිතං න කහොතීති උද් ධටස ්කසව 

අසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතභාකව නියතතං අඤ ්ඤස ්ස ච අනියතතං 

ෙස් කසතීති කවදිතබ් බං. ‘‘තකදව කයහි අසඞ්ගහිත’’න් ති එත් ථ හි 

‘‘නියමකතො’’ති සක් ො වචනකසකසො කයොකජතුන් ති. අථ වා තකදවාති 

පුච් ඡාය උද් ධටකමව එවංපොරකමව හුත් වා කයහි අසඞ්ගහිතන් ති තස ්ස 

පුච් ඡාය උද් ධටභාකවන එවං අසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතභාවනියමනත් කථො 

එව-සද් කෙො, න අඤ ්ඤස ්ස අසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතතානිවාරණත් කථොති 

ෙට් ඨබ් කබො. පුච් ඡාය උද් ධටඤ් හි අඤ් ඤසහිතං අසහිතඤ් ච අසඞ් ගහිකතන 
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අසඞ් ගහිතං කහොති. රූපක් ඛන් ධාදීනි හි අඤ් ඤසහිතානි 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධාදීනි අසහිතානීති. 

අවකසසාසඞ්ගහිතාති ඉෙං අවකසසා අසඞ් ගහිතා න කහොන් තීති එවං 

ෙට් ඨබ් බං. කතහිපි විඤ්ඤාණධම්කමහි කතරූපධම්මාවතීහි සඞ්ගකහහි

අසඞ්ගහිතාති පුච් ඡාය උද් ධටා තීහිපි සඞ් ගකහහි අසඞ් ගාහො හුත් වා 

අසඞ් ගහිතාති අධිප් පාකයො. අනුද් ධටා කවෙනාෙකයොපි හි අසඞ් ගහිතා 

එවාති. එත් ථ ච පඨකම නකය කවෙනාෙකයොපි විඤ ්ඤාකණන 

අසඞ් ගහිතාති වුත් තා, දුතිකය රූපධම් මාවාති අයං විකසකසො. 

කවදනාදකයො හි රූපවිඤ්ඤාකණකහව ඛන්ධාදිසඞ්ගකහන අසඞ්ගහිතාති 

ඔළාරිෙරූකපහි විඤ් ඤාකණන ච තීහිපි සඞ් ගකහහි අසඞ් ගහිතාති 

අත් කථො. රූකපෙකෙකසො හි එත් ථ රූපග් ගහකණන ගහිකතොති. 

196. චතුත් ථපඤ් කහ චක්ඛායතනං කවදනාදීහි චතූහීති එත් ථ 

චක්ඛායතනන් ති එකතන පුච් ඡාය උද් ධටං අසඞ් ගාහෙං ෙස ්කසතීති 

ෙට් ඨබ් බං. චක් ඛායතකනන පන අසඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිතානි ෙස 

ඔළාරිොයතනානි න චක් ඛායතනකමවාති. ‘‘රූපඤ්ච

ධම්මායතන’’න් තිආදිනා කයහි ධම් කමහි තීහිපි සඞ් ගකහහි අසඞ් ගහිතං 

තං විඤ ්ඤාණකමව කහොති, අසඞ් ගහිකතන කතන අසඞ් ගහිතඤ් ච 

විඤ ්ඤාණවජ් ජං සබ් බං කතව ධම් කම උොකනති. සදිසවිස් සජ් ජනා හි 

එෙකතො උොකනත් වා ෙස ්කසතබ් බා. තත් ථ පඨකමන රූපක් ඛන් කධන 

සදිසවිස් සජ් ජකනසු එෙකතො උොකනත් වා ෙස ්සිකතසු අඤ ්කඤ 

විසදිසවිස ්සජ් ජනා නයොකනන ෙස ්සිතා කහොන් ති. කතනාහ ‘‘රූපඤ්ච 

ධම්මායතනන්ති…කප.… අඤ්කඤනාොකරන සඞ්ඛිපිත්වා දස්සිතා’’ති. 

තත් ථ ද්කව භවාති අසඤ් කඤෙකවොොරභවා. ද්කවති බාහිරුපාොධම් කම 

එව සන් ධාය වුත් තං. කයන අසඞ් ගාහකෙන අසඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිතං 

පුච් ඡිතබ් බං විස් සජ් ජිතබ් බඤ් ච පරිච් ඡිජ් ජති, කසො රූපක් ඛන් ධාදිකෙො 

තස් ස පුච් ඡාවිස් සජ් ජනානඤ් ච නිස ්සයභාවකතො ‘‘විසකයො’’ති වුත් කතො, 

යථාෙස් සිතස් ස පන උද් ොනස ්ස නයොනමත් තත් තා ‘‘නකයො’’ති 

වුත් තං. ‘‘ද් කවවීසනකයො චා’’තිපි පාකඨො, ද් කවවීසපදිකෙො එස නකයො 

චාති අත් කථො. 

පඤ ්චමනයඅසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. ඡට් ඨනකයො සම් පකයොගවිප් පකයොගපෙවණ් ණනා 
228. සම් පකයොගවිප් පකයොගපකෙ යංලබ්භති, යඤ්චනලබ්භති, 

තංසබ්බං පුච්ොයගහිතන් ති ඉෙං න රූපක් ඛන් ධාදීනි පොනි සන් ධාය 

වුත් තං, අථ කඛො සම් පකයොගපෙං විප් පකයොගපෙඤ් චාති කවදිතබ් බං. 

රූපක් ඛන් ධාදීසු හි යං ධම් මායතනාදිපෙං න ලබ් භති, තං පුච් ඡායපි න 

ගහිතං. සම් පකයොගපෙං පන රූපක් ඛන් ධාදීසු අලබ් භමානම් පි 

‘‘රූපක් ඛන් කධො ෙතිහි…කප.… සම් පයුත් කතො’’ති එවං පුච් ඡාය ගහිතං, 

කවෙනාක් ඛන් ධාදීසු ලබ් භමානං, විප් පකයොගපෙං පන සබ් බත් ථ 

ලබ් භමානකමවාති. රූපධම්මානං පන රූකපන නිබ්බාකනන වා, 

නිබ්බානස්ස ච රූකපන සද්ධිං සම්පකයොකගො නාම නත්ථීති 

එකුප් පාොදිසභාගතාය අභාවකතො සම් පකයොගං නිවාකරන් කතන සා එව 

එකුප් පාොදිතා එකතසං විසභාගතාති තෙභාවකතො විප් පකයොකගොපි 

නිවාරිකතො එව කහොතීති ෙට් ඨබ් කබො. චතූසු හි ඛන් කධසු විජ් ජමානා 

එකුප් පාොදිතා කතසං අඤ් ඤමඤ් ඤං සභාගතා කහොති රූපනිබ් බාකනහි 

කතසං කතහි ච රූපනිබ් බානානං විසභාගතා ච, න ච රූකපෙකෙසස් ස 

නිබ් බානස් ස වා සා එකුප් පාොදිතා අත් ථි, යා රූකපෙකෙකසන 

රූකපෙකෙසනිබ් බානානං නිබ් බාකනන ච රූපස් ස විසභාගතා සියා. 

කතකනව ‘‘චතූහිවිප්පකයොකගො’’ති වුත් තන් ති. 

සත්තසු විඤ්ඤාණධාතූසු එොයපි අවිප්පයුත්කතති යථා රූපභකවො 

තීහි විඤ ්ඤාණධාතූහි, කනවවිපාෙනවිපාෙධම් මධම් මා පඤ ්චහි, 

අවිතක් ෙඅවිචාරා එොය විප් පයුත් කත අනාරම් මණමිස ්සකෙ ධම් කම 

දීකපන් ති, එවං අදීකපත් වා එොයපි විප් පයුත් කත අකහොන් කත සත් තහිපි 

සම් පයුත් කත සත් තපි වා තා දීකපන් තීති අධිප් පාකයො. අවිප්පයුත්කතති හි 

කය විප් පයුත් තා න කහොන් ති, කත ධම් කමති වුත් තං කහොති, න 

සම් පයුත් කතති. කතන යානි තාහි සම් පයුත් කත දීකපන් ති 

ධම් මායතනාදිපොනි, යානි ච සම් පයුත් තවිප් පයුත් තභාකවහි නවත් තබ් බං 

දීකපන් ති අකචතසිොදිපොනි, යානි ච සම් පයුත් තනවත් තබ් බානි දීකපන් ති 

දුක් ඛසච් චාදිපොනි, කතසං සබ් කබසං අනාරම් මණමිස ්සෙධම් මදීපොනං 

අග් ගහණං වුත් තං කහොති. න හි 

අනාරම් මණමිස ්සෙසබ් බවිඤ ්ඤාණධාතුතංසම් පයුත් තතදුභයසමුොයානං 

ඛන් ධායතනධාතූසු කෙනචි සම් පකයොකගො විප් පකයොකගො වා අත් ථීති. 

යදි එවං විප් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙනිද් කෙකස ‘‘කුසකලහි ධම් කමහි 

කය ධම් මා විප් පයුත් තා, කතහි ධම් කමහි කය ධම් මා විප් පයුත් තා’’ති න 

වත් තබ් බං. අකුසලාබ් යාෙතා හි අනාරම් මණමිස ්කසොභයධම් මාති? න, 
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යථාවුත් තසමුොයානං ඛන් ධාදීකහව සම් පකයොගවිප් පකයොගාභාවවචනකතො. 

ඛන් ධාෙකයො හි තකෙෙකෙසා තකෙෙකෙසඤ් ඤසමුොයා ච, 

සමුොකයෙකෙසානඤ් ච විභාගාභාවකතො න සභාගවිසභාගතා අත් ථි, කතන 

කතසං ඛන් ධාදීහි සම් පකයොගවිප් පකයොගාභාකවො කහොති. කුසලා පන 

ධම් මා අකුසලාබ් යාෙකතහි විභත් තා, කත ච කුසකලහි, න කතසං 

සමුොකයෙකෙසභාකවො තකෙෙකෙසඤ් ඤසමුොයභාකවො වා, තස් මා 

ඛන් ධාදීනි අනාමසිත් වා විප් පයුත් තතාමත් කතන යථානිද් ධාරිතධම් මෙස ්සකන 

කුසකලහි ඉතකරසං, ඉතකරහි ච කුසලානං විප් පකයොකගො න න කහොති 

විසභාගතාසබ් භාවකතොති කතසං අඤ ්ඤමඤ් ඤවිප් පයුත් තතා වුත් තා. එස 

නකයො සබ් කබසු එවරූකපසු. 

උද් ොකන පන අට්ඨාරස තකතො පකරති ඉෙං ‘‘කසොළසා’’ති 

වත් තබ් බං, කතවීසන් ති ඉෙඤ් ච ‘‘එෙවීස’’න් ති. සබ් බත් ථ ච 

ොලසන් තානකභෙරහිතාරහිතබහුධම් මසකමොධානානං 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් මායතනධම් මධාතූනං එෙකෙසා 

සමුෙයසච් චකවෙනාක් ඛන් ධාෙකයො එෙකෙසසම් මිස් සා ච ඉද් ධිපාොෙකයො 

අනාරම් මකණහි අසම් මිස් සා රූපක් ඛන් ධාෙකයො ච සාරම් මකණහි 

අසම් මිස් සා සම් පකයොගීවිප් පකයොගීභාකවන සමානොලසන් තාකනහි ච 

එෙකෙසන් තකරහි විභත් තා එව ගහිතාති කතහි කත කෙහිචි 

එෙකෙසන් තකරහි විභත් කතහි යථාකයොගං සම් පකයොගං විප් පකයොගඤ් ච 

ලභන් ති. අත් ථි හි කතසං එකුප් පාොදිතා සභාගතා විසභාගතා චාති. 

කතන තත් ථ තත් ථ ‘‘එකෙන ඛන් කධන එකෙනායතකනන එොය 

ධාතුයා කෙහිචි සම් පයුත් ත’’න් ති ච, ‘‘එකෙනායතකනන එොය 

ධාතුයා කෙහිචි විප් පයුත් ත’’න් ති ච වුත් තං. භින් නොලසමුොයා එව 

පන කවෙනාසඤ් ඤාවිඤ් ඤාණක් ඛන් ධා වත් තමානා ච එකෙෙධම් මා එව, 

තස් මා කතසං සමානොලස් ස විභජිතබ් බස් ස අභාවකතො න සුඛින් ද් රියාදීනි 

කවෙනාක් ඛන් ධස ්ස විභාගං ෙකරොන් ති, චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතාෙකයො ච 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධස් ස මනායතනස් ස ච. කතන ‘‘සුඛින් ද් රියං එකෙන 

ඛන් කධන කෙහිචි විප් පයුත් ත’’න් ති, ‘‘චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු එකෙන 

ඛන් කධන එකෙනායතකනන කෙහිචි විප් පයුත් තා’’ති ච එවමාදි න 

වුත් තං, ඛන් ධායතනවිභාගවිරහිතම් පි පන විඤ ්ඤාණං ධාතුවිභාකගන 

විභත් තකමව වුත් තන් ති ‘‘චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු…කප.… 

මකනොවිඤ් ඤාණධාතු කසොළසහි ධාතූහි විප් පයුත් තා’’ති වුත් තං, 

එවකමවං ඉන් ද් රියවිභාකගන විභත් තානං සුඛින් ද් රියාදීනං 

‘‘සුඛින් ද් රිකයන කය ධම් මා විප් පයුත් තා’’තිආදීසු යථාකයොගං 

විප් පකයොකගො ෙට් ඨබ් කබො, නාවිභත් තස ්ස කවෙනාක් ඛන් ධස ්සාති. 
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235. යථා තංසම් පකයොගීභාවං සන් ධාය ‘‘සමුෙයසච් චං තීහි 

ඛන් කධහි සම් පයුත් ත’’න් ති වුත් තං, එවං තංවිප් පකයොගීභාවං සන් ධාය 

‘‘තීහි ඛන් කධහි විප් පයුත් ත’’න් ති ෙස ්මා න වුත් තන් ති කච? 

අවිභාකගහි කතහි විප් පකයොගවචනස් ස අයුත් තත් තා. විභාකග හි සති 

සමුෙයසච් චං සුඛදුක් ඛකෙොමනස ්සින් ද් රිකයහි මකනොවිඤ් ඤාණධාතුකතො 

අඤ ්ඤවිඤ් ඤාණධාතූහි විප් පයුත් තන් ති යුත් තං වත් තුං විභාකගකනව 

විසභාගතාය සඞ් ගහිතත් තා, විභාගරහිකතහි පන කවෙනාක් ඛන් ධාදීහි න 

යුත් තං, කතහි විජ් ජමාකනහි විජ් ජමානස් ස සමුෙයස් ස 

විසභාගභාවාභාවකතො. යඤ ්හි අනුප් පන් නා ධම් මා විය ආමට් ඨොලකභෙං 

න කහොති සඞ් ඛතං උද් ධරිතබ් බං, තං පච් චුප් පන් නභාවං නිස ්සාය 

සම් පකයොගීවිප් පකයොගීභාකවන උද් ධරීයති, තඤ් ච විභාගරහිකතහි 

ඛන් ධාදීහි සඞ් ඛකතහි පච් චුප් පන් නභාවකමව නිස ්සාය අනාමට් ඨොලකභකෙ 

අත් ථිතාය එව නිස ්සිතබ් බත් තා. අවිජ් ජමානස ්ස හි අවිජ් ජමාකනන, 

අවිජ් ජමානස ්ස ච විජ් ජමාකනන, විජ් ජමානස ්ස ච අවිජ් ජමාකනන 

සම් පකයොකගො නත් ථි, විප් පකයොකගො පන අවිජ් ජමානතාදීපකෙ කභකෙ 

ගහිකත කතකනව විසභාගතාපි ගහිතා එවාති කහොති. කභකෙ පන 

අග් ගහිකත කතන කතන ගහකණන විසභාගතාය අග් ගහිතත් තා සති 

සභාගත් කත විජ් ජමානතාය එව ධම් මානං සභාගස් ස පරිච් ඡින් ෙනකතො 

විජ් ජමානතා ෙස් සිතාති එකුප් පාොදිභාවසඞ් ඛාතා සභාගතාපි ගහිතා එව 

කහොති. තස් සා ච ගහිතත් තා සම් පකයොකගොව ලබ් භති, න විප් පකයොකගො, 

තස් මා සමුෙයසච් චං කවෙනාක් ඛන් ධාදීහි සම් පයුත් තත් කතන වුත් තං, න 

විප් පයුත් තත් කතනාති. එස නකයො මග් ගසච් චාදීසුපීති. 

262. ‘‘දුතියජ්ඣානවිචාරඤ්හි ඨකපත්වා කසසා

අවිතක්ෙවිචාරමත්තා’’ති අට් ඨෙථාවචනං කය පධානා විතක් කෙො විය 

කෙොට් ඨාසන් තරචිත් තුප් පාකෙසු අලීනා, කත එව ඉධ 

අවිතක් ෙවිචාරමත් තාති අධිප් කපතාති ෙස් කසති. කතකනව හි 

අනන් තරනකය සමුෙයසච් කචන සමානගතිො න සවිතක් ෙසවිචාකරහීති 

කත න ගහිතා. ෙසකමොසානනකයසු ච කතහි විප් පයුත් කතහි 

විප් පයුත් තානං කතහි විප් පයුත් තානඤ් ච කසොළසහි ධාතූහි විප් පකයොකගො 

අට් ඨාරසසඞ් ගහිකතො ච වුත් කතො. විතක් ෙසහිකතසුපි පන කතසු ගහිකතසු 

සබ් කබපි කත විචාකරන සම් පයුත් තාති ‘‘එකෙන ඛන් කධන කෙහිචි 

සම් පයුත් තා’’ති සක් ො වත් තුං. කසො හි සමුොකයො විචාරං වජ් කජත් වා 

අඤ ්කඤන කෙනචි සම් පයුත් කතො න කහොති. න හි තකෙෙකෙසස් ස 

විතක් ෙස ්ස විචාරකතො අඤ ්කඤන සම් පකයොකගො සමුොයස් ස කහොති. යථා 

නානාචිත් තුප් පාකෙසු උප් පජ් ජමානානං ඉද් ධිපාොනං සමුොයස ්ස 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-මූලටීො ධාතුෙථාපෙරණ-මූලටීො 

20 

පටුන 

ඉද් ධිපාෙස් ස එෙකෙසානං තීහි ඛන් කධහි සම් පකයොකගො සමුොයස් ස න 

කහොති, එවමිධාපි ෙට් ඨබ් බං. යථා පන කතසු එකෙොපි 

කවෙනාසඤ් ඤාක් ඛන් කධහි සඞ් ඛාරක් ඛන් කධෙකෙකසන ච අසම් පයුත් කතො 

නාම නත් ථීති සමුොයස් ස කතහි සම් පයුත් තතා වුත් තා, එවමිධාපි 

විචාකරන අසම් පයුත් තස් ස අවිතක් ෙවිචාරමත් තස ්ස ෙස ්සචි අභාවකතො 

සමුොයස ්ස කතන සම් පයුත් තතා න න සක් ො වත් තුං. න හි 

අවිතක් ෙවිචාරමත් තානං ෙස් සකනනපහාතබ් බකහතුොදීනං විය 

සම් පයුත් තතා න වත් තබ් බා. යථා හි ෙස් සකනනපහාතබ් බකහතුකෙසු 

කෙචි සඞ් ඛාරක් ඛන් කධෙකෙකසන කමොකහන සම් පයුත් තා, කෙචි 

අසම් පයුත් තාති න සමුොකයො කතන සම් පයුත් කතො, නාපි අඤ ්කඤො 

කෙොචි ධම් කමො අත් ථි, කයන කසො සමුොකයො සම් පයුත් කතො සියාති 

‘‘ෙස් සකනනපහාතබ් බකහතුො ධම් මා සම් පයුත් තාති නත් ථී’’ති වුත් තං, 

එවං භාවනායපහාතබ් බකහතුෙසකහතුොෙකයොපි. න පකනවං කයන 

අවිතක් ෙවිචාරමත් තසමුොකයො සම් පයුත් කතො සියා, තං නත් ථි 

අවිතක් ෙවිචාරමත් කතසු ෙස ්සචි විචාකරන අසම් පයුත් තස් ස අභාවා, 

තස් මා කත ‘‘සම් පයුත් තා’’ති න න වත් තබ් බාති. සබ් බත් ථ ච 

එෙධම් කමපි කෙහිචීති බහුවචනනිද් කෙකසො සඞ් ඛාය අනියමිතත් තා 

ෙකතොති කවදිතබ් කබො. 

ඡට් ඨනයසම් පකයොගවිප් පකයොගපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සත් තමනකයො සම් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා 
306. සම් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙනිද් කෙකස රූපක් ඛන් ධාෙකයො කතහි 

සම් පයුත් තාභාවකතො න ගහිතා. සමුෙයසච් චාදීනි සතිපි කතහි 

සම් පයුත් කත, සම් පයුත් කතහි ච විප් පයුත් කත සම් පයුත් කතනවිප් පයුත් තානං 

ඛන් ධාදීහි විප් පකයොගාභාවකතො. න හි සමුෙයසච් කචන සම් පයුත් කතහි 

කලොභසහගතචිත් තුප් පාකෙහි විප් පයුත් තානං තකතො අඤ් ඤධම් මානං 

ඛන් ධාදීසු කෙනචි විප් පකයොකගො අත් ථි. නනු ච කත එව චිත් තුප් පාො 

චත් තාකරො ඛන් ධා අඩ් ෙදුතියානි ආයතනානි අඩ් ෙදුතියා ධාතුකයො ච 

කහොන් තීති කතහි විප් පකයොකගො වත් තබ් කබොති? න, තෙඤ් ඤධම් මානං 

ඛන් ධාදිභාවකතො. න හි කත එව ධම් මා චත් තාකරො ඛන් ධා, අථ කඛො 

කත ච තකතො අඤ් කඤ ච, තථා අඩ් ෙදුතියායතනධාතුකයොපි. න ච 

තෙඤ් ඤසමුොකයහි අඤ ්කඤ විප් පයුත් තා කහොන් ති සමුොකයෙකෙසානං 

එෙකෙසඤ් ඤසමුොයානඤ් ච විප් පකයොගාභාවකතො. එස නකයො 

මග් ගසච් චසුඛින් ද් රියාදීසු. අවිතක් ෙවිචාරමත් කතසුපි නිරවකසකසසු 
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අධිප් කපකතසු කතසං සවිතක් ෙසවිචාරසමානගතිෙත් තා අග් ගහකණ 

ොරණං න දිස ්සති. 

අට් ඨෙථායං පන එවරූපානීති යථා රූපක් ඛන් කධ විස් සජ් ජනං න 

යුජ් ජති, එවං කයසු අඤ ්කඤසුපි න යුජ් ජති, තානි විස් සජ් ජනස ්ස 

අකයොකගන ‘‘එවරූපානී’’ති වුත් තානි, න සම් පයුත් තාභාකවනාති 

ෙට් ඨබ් බං. යානි පන පදානි ධම්මධාතුයා සම්පයුත්කත ධම්කම 

දීකපන්තීති එකතන කවෙනාක් ඛන් ධාදිපොනි ෙස් කසති, විඤ්ඤාණඤ්ච

අඤ්කඤන අසම්මිස්සන් ති විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධමනායතනාදිපොනි. තත් ථ 

අඤ්කඤන අසම්මිස්සන් ති අසම් පයුත් කතන අසම් මිස ්සන් ති අත් කථො. 

අදුක් ඛමසුඛායකවෙනායසම් පයුත් තපොනිපි හි සම් පයුත් කතහි 

සම් මිස ්සවිඤ ්ඤාණදීපොනි ඉධ ගහිතානීති. එකතන ච ලක් ඛකණන 

එවරූපාකනව ගහිතානීති ෙස් කසති, න එවරූපානි ගහිතාකනවාති 

සමුෙයසච් චාදිඉද් ධිපාොදිපොනං අසඞ් ගහිතත් තා. ‘‘අථ ඵස ්සසත් තෙං 

චිත් තං සහ යුත් තපකෙහි සත් තා’’ති පුරාණපාකඨො, අයං පන ඌකනොති 

ෙත් වා ‘‘අථඵස්සසත්තෙං, තිකෙතකයොසත්තමහන්තකරචා’’ති 

පාකඨො ෙකතො. 

309. පුච්ොයඋද්ධටපකදකනවසද්ධිංවිප්පයුත්තානංවකසනාති ඉෙං 

පුච් ඡාය උද් ධටපකෙන සම් පයුත් කතහි විප් පයුත් තා කතන සද් ධිං 

විප් පයුත් තා කහොන් තීති ෙත් වා වුත් තං. පාළිඋද් ොනගාථායං ද්කව ච

මකනන යුත්තා, විතක්ෙවිචාරණාති මකනොධාතුයා එෙන් තසම් පයුත් තා 

ද් කව විතක් ෙවිචාරාති සවිතක් ෙපෙං සවිචාරපෙඤ් ච ෙස ්කසති. 

සත් තමනයසම් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අට් ඨමනකයො විප් පයුත් කතනසම් පයුත් තපෙවණ් ණනා 
317. විප් පයුත් කතනසම් පයුත් තපෙනිද් කෙකස රූපක් ඛන් ධාදීහි 

විප් පයුත් කතනසම් පයුත් තකමව යථානිද් ධාරිතං නත් ථීති ‘‘රූපක් ඛන් කධන 

කය ධම් මා විප් පයුත් තා, කතහි ධම් කමහි කය ධම් මා සම් පයුත් තා’’ති 

අවත් වා ‘‘රූපක්ඛන්කධනකයධම්මාවිප්පයුත්තා, කතධම්මාෙතිහි

ඛන්කධහි…කප.… සම්පයුත්තාති නත්ථී’’ති වුත් තං. කතන 

රූපක් ඛන් කධන විප් පයුත් තානං කෙනචි ඛන් ධාදිනා සම් පකයොගාභාවකතො 

යථානිද් ධාරිතං විප් පයුත් කතනසම් පයුත් තකමව නත් ථි, කුකතො තස ්ස පුන 

ඛන් ධාදීහි සම් පයුත් තතාති ෙස් කසති. 
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අට් ඨමනයවිප් පයුත් කතනසම් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. නවමනකයො සම් පයුත් කතනසම් පයුත් තපෙවණ් ණනා 
319. සම් පයුත් කතනසම් පයුත් තපෙවණ් ණනායං යංඛන්ධාදිවකසනාති 

සමාසපෙං ඉෙං ෙට් ඨබ් බං, යස් ස ඛන් ධාදිකනො වකසනාති අත් කථො. 

තස්කසවාති ච තස ්කසව ඛන් ධාදිකනොති අත් කථො. ඉෙං වුත් තං කහොති – 

යං ඉධ සම් පයුත් තං වුත් තං, තං රූපක් ඛන් ධාදීසු අරණන් කතසු කයන 

කවෙනාක් ඛන් ධාදිනා සම් පයුත් තං, පුන තස් කසව කවෙනාක් ඛන් ධාදිකනො 

ඛන් ධාදීහි සම් පකයොගං පුච් ඡිත් වා විස් සජ් ජනං ෙතං. තඤ් හි අත් තනා 

සම් පයුත් කතන සම් පයුත් තත් තා ‘‘සම් පයුත් කතන සම් පයුත් ත’’න් ති 

නිද් ධාරිතන් ති. රූකපනවාති එකතන නිකරොධසච් චඅප් පච් චයඅසඞ් ඛකතහිපි 

අකයොකගො වුත් කතො කහොතීති ෙට් ඨබ් කබො, තථා රූපමිස්සකෙහි වාති 

එකතන අනුපාදින් නඅනුපාොනියාදීහි නිබ් බානමිස් සකෙහිපි. වක් ඛති හි 

‘‘නිබ්බානං පන සුඛුමරූපගතිෙකමවා’’ති. 

සබ්බාරූපක්ඛන්ධසඞ්ගාහකෙහීති වත් තමානානකමව සම් පකයොකගො 

ලබ් භතීති වත් තමාකනසු එෙම් පි ධම් මං අනපකනත් වා 

අවිෙලචතුක් ඛන් ධසඞ් ගාහකෙහි අරූපභවාදීහීති අත් කථො. අයං පකනත් ථ 

සඞ් කඛකපො – කය සම් පකයොගං න ලභන් ති රූපක් ඛන් ධාෙකයො, කත 

සබ් කබ න ගහිතා, ඉතකර ච කවෙනාක් ඛන් ධාෙකයො සබ් කබ ගහිතාති. 

නවමනයසම් පයුත් කතනසම් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ෙසමනකයො විප් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා 
353. විප් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙනිද් කෙකස අග් ගහිකතසු 

ධම් මායතනාදිධම් මා අනාරම් මණමිස ්සෙසබ් බචිත් තුප් පාෙගතධම් මභාවකතො 

කතහි විප් පයුත් තස් ස අභාවා න ගහිතා, 

දුක් ඛසච් චචතුමහාභවඅබ් යාෙතාදිධම් මා කතහි විප් පයුත් කතහි විප් පයුත් තානං 

ඛන් ධාදීහි විප් පකයොගාභාවකතොති අයං විකසකසො කවදිතබ් කබොති. 

ෙසමනයවිප් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. එොෙසමනකයො සඞ් ගහිකතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා 
409. එොෙසමනයවණ් ණනායං ‘‘කතචකසකසහිතීහිඛන්කධහි

එකෙන මනායතකනන සත්තහි විඤ්ඤාණධාතූහී’’ති එකතසං පොනං 

‘‘සම්පයුත්තා නාමා’’ති එකතන සහ සම් බන් කධො. ‘‘කෙහිචී’’ති 

එතස ්ස පනත් ථං ෙස් කසතුං ‘‘සඞ්ඛාරක්ඛන්කධධම්මායතනධම්මධාතූසුච



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-මූලටීො ධාතුෙථාපෙරණ-මූලටීො 
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පටුන 

ඨකපත්වාතණ්හ’’න් ති එකතන ‘‘කත චා’’ති වුත් කත සමුෙයසච් කචන 

ඛන් ධාදිසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතධම් කම විකසකසත් වා කතසං එව විකසසිතානං 

අත් තවජ් කජහි කසකසහි සඞ් ඛාරක් ඛන් කධ තණ් හාය ධම් මායතනධම් මධාතූසු 

ච තණ් හාය කවෙනාසඤ් ඤාක් ඛන් කධහි සම් පකයොගාරකහහි සම් පයුත් තතං 

සන් ධායාහ ‘‘කසකසහි සම්පයුත්තත්තාකෙහිචිසම්පයුත්තානාමා’’ති. 

එොෙසමනයසඞ් ගහිකතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ද් වාෙසමනකයො සම් පයුත් කතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා 
417. ද් වාෙසමනකය ච නවමනකය විය සම් පකයොගාරහාව 

ලබ් භන් තීති ආහ ‘‘කතකයව උද්ධටා’’ති. 

ද් වාෙසමනයසම් පයුත් කතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. කතරසමනකයො අසඞ් ගහිකතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා 
448. කතරසමනයවණ් ණනායං කයහි තීහිපි සඞ් ගකහහි අසඞ් ගහිතං 

විඤ ්ඤාණකමව කහොති, කත පාළියං ‘‘රූපඤ ්ච 

ධම් මායතන’’න් තිආදිඋද් ොනගාථාය ෙස් සිතා බාවීස ධම් මා 

‘‘රූපක්ඛන්කධන සදිසපඤ්හා ධම්මා’’ති වුත් තා. කයහි පන තීහිපි 

සඞ් ගකහහි අසඞ් ගහිතානි අරූපභකවන විය ඔළාරිොයතනාකනව 

කහොන් ති, කත වුත් තාවකසසා සබ් කබ ඉධ උද් ධටා ‘‘අරූපභකවන 

සදිසා’’ති වුත් තා. කසසාති කසසා පඤ ්චමනකය ආගතා 

කවෙනාක් ඛන් ධාෙකයො සතිපි අසඞ් ගාහෙත් කත ඉධ විස් සජ් ජනං න 

රුහන් තීති න උද් ධටා. කය පන අසඞ් ගාහො එව න කහොන් ති 

දුක් ඛසච් චාදිධම් මා, කතසු වත් තබ් බකමව නත් ථි. යථා පන 

කවෙනාක් ඛන් ධාෙකයො න රුහන් ති, තං ෙස් කසතුං ‘‘කවදනාක්ඛන්කධන

හී’’තිආදිමාහ. තත් ථ කතසඤ්ච සම්පකයොකගො නාම නත්ථීති 

රූපාරූපධම් මානං අසම් පකයොකගහි කවොමිස් සතාය සම් පකයොකගො නත් ථීති 

අත් කථො. 

යදි පන කත ෙොචි අසබ් බවිඤ ්ඤාණධාතුසම් පයුත් තා අරූපධම් මා 

රූපධම් මා ච සියුං, න කතසං විප් පකයොකගො නත් ථීති ‘‘විප් පකයොකගො ච 

නත් ථී’’ති න වුත් තං, න කවෙනාක් ඛන් කධන අසඞ් ගහිතානං 

විප් පකයොගස ්ස අත් ථිතායාති කවදිතබ් බං. උභයාභාවකතො හි 

කවෙනාක් ඛන් ධාෙකයො ඉධ න රුහන් තීති. එවං පකනත් ථ සියා 

‘‘කවෙනාක් ඛන් කධන හි ඛන් ධාදිවකසන අනාරම් මණමිස් සො 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-මූලටීො ධාතුෙථාපෙරණ-මූලටීො 

24 

පටුන 

සත් තවිඤ ්ඤාණධාතුධම් මා අසඞ් ගහිතා කහොන් ති, කතසඤ් ච සම් පකයොකගො 

විප් පකයොකගො ච නත් ථී’’ති. අනාරම් මණසහිතානඤ් හි 

සබ් බවිඤ ්ඤාණධාතූනං සබ් බවිඤ ්ඤාණධාතුසම් පයුත් තානං 

තදුභයධම් මානඤ් ච කවෙනාක් ඛන් ධාදිවිඤ් ඤාණක් ඛන් ධාදිචක් ඛායතනාදීහි 

තීහිපි සඞ් ගකහහි අසඞ් ගහිතානං සම් පකයොගවිප් පකයොගාභාකවො අරුහකණ 

ොරණං. ජාතිවිප් පකයොගභූමිොලසන් තානවිප් පකයොගකතො චතුබ් බිකධො 

විප් පකයොකගො. තත් ථ ජාතිවිප්පකයොකගො ‘‘කුසලා ධම් මා, අකුසලා 

ධම් මා’’තිආදි, භූමිවිප්පකයොකගො ‘‘ොමාවචරා, රූපාවචරා’’තිආදි, 

ොලවිප්පකයොකගො ‘‘අතීතා ධම් මා, අනාගතා ධම් මා’’තිආදි, 

සන්තානවිප්පකයොකගො ‘‘අජ් ඣත් තා ධම් මා, බහිද් ධා ධම් මා’’තිආදි. 

එවං විප් පකයොකගො චතුධා කවදිතබ් කබො. 

කතරසමනයඅසඞ් ගහිකතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

14. චුද් ෙසමනකයො විප් පයුත් කතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා 
456. චුද් ෙසමනකය ධම් මායතනාදීනං 

අනාරම් මණමිස ්සෙසබ් බචිත් තුප් පාෙගතධම් මභාවකතො විප් පකයොගස් ස 

අරුහණං ෙට් ඨබ් බං. ජාතිආදිත් තයස ්ස කචත් ථ ධම් මසභාවමත් තත් තා න 

ෙථඤ ්චි සම් පකයොකගො විප් පකයොකගො ච රුහති අජ් ඣත් තබහිද් ධධම් මානං 

සබ් බධම් මසකමොධානත් තා, අනිෙස ්සනඅප් පටි ාදීනං 

අනාරම් මණමිස ්සෙසබ් බචිත් තුප් පාෙත් තා. දුක් ඛසච් චාදිධම් මාව ඉධ කතහි 

විප් පයුත් තානං සඞ් ගහාසඞ් ගහසබ් භාවා ගහිතාති. 

පාළිඋද් ොනගාථායං සමුච්කෙකදන ලබ්භන්තීති පරිකයොසාකන නකය 

න ලබ් භන් තීති අත් කථො. කමොඝපුච්ෙකෙන චාති අලබ් භමානා ච කත 

කමො පුච් ඡකෙන කහතුනා න ලබ් භන් ති කතසං පුච් ඡාය කමො ත් තාති 

වුත් තං කහොති. අථ වා කමොඝපුච්ෙකෙො අට් ඨකමො නකයො, කතන ච සහ 

ඔසානනකය එකත ධම් මා විප් පකයොගස් සපි අභාවා සබ් බථාපි න 

ලබ් භන් තීති අත් කථො. 

චුද් ෙසමනයවිප් පයුත් කතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ධාතුෙථාපෙරණ-මූලටීො සමත් තා.
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පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපෙරණ-මූලටීො 

1. මාතිොවණ්ණනා 
1. ධම් මසඞ් ගකහ තිෙදුෙවකසන සඞ් ගහිතානං ධම් මානං විභඞ් කග 

ඛන් ධාදිවිභාගං ෙස් කසත් වා තථාසඞ් ගහිතවිභත් තානං ධාතුෙථාය 

සඞ් ගහාසඞ් ගහාදිප් පකභෙං වත් වා යාය පඤ් ඤත් තියා කතසං සභාවකතො 

උපාොය ච පඤ ්ඤාපනං කහොති, තං පකභෙකතො ෙස් කසතුං ‘‘ෙ

පඤ්ඤත්තිකයො’’තිආදිනා පුග් ගලපඤ් ඤත් ති ආරද් ධා. තත් ථ කය ධම් කම 

පුබ් බාපරියභාකවන පවත් තමාකන අසභාවසමූහවකසන උපාොය 

‘‘පුග් ගකලො, ඉත් ථී, පුරිකසො, කෙකවො, මනුස ්කසො’’තිආදිො 

පුග්ගලපඤ්ඤත්ති කහොති, කතසං අඤ් කඤසඤ් ච බාහිරරූපනිබ් බානානං 

සසභාවසමූහසසභාවකභෙවකසන පඤ් ඤාපනා සභාවපඤ් ඤත් තීති 

ඛන්ධපඤ්ඤත්තිආදිො පඤ ්චවිධා කවදිතබ් බා. තාය ධම් මසඞ් ගහාදීසු 

විභත් තා සභාවපඤ්ඤත්ති සබ් බාපි සඞ් ගහිතා කහොති. පුග් ගලපඤ් ඤත් ති 

පන අසභාවපඤ්ඤත්ති. තාය ච සමයවිමුත් තාදිප් පකභොය 

සත් තසන් තානගකත පරිඤ් කඤය් යාදිසභාවධම් කම උපාොය පවත් තිකතො 

පධානාය ‘‘විහාකරො මඤ ්කචො’’තිආදිො ච සබ් බා අසභාවපඤ්ඤත්ති 

සඞ් ගහිතා කහොති. 

එත් තාවතා ච පඤ ්ඤත් ති නාම විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති ච. තා එව හි කවොමිස් සා ඉතරා චතස් කසොති. 

තස් මා තාසං ෙස් සකනන ඉමස ්මිං පෙරකණ සබ් බා පඤ් ඤත් තිකයො 

ෙස් සිතාති කවදිතබ් බා. ඛන් ධාදිපඤ් ඤත් තීසු පන ඡසු අඤ ්ඤත් ථ 

අෙස් සිතප් පකභෙං ඉකධව ච ෙස් සිතප් පකභෙං පුග් ගලපඤ් ඤත් තිං උපාොය 

ඉමස ්ස පෙරණස් ස පුග්ගලපඤ්ඤත්තීති නාමං වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. 

කය ධම්කම ඉධ පඤ්ඤකපතුොකමොති පඤ ්ඤත් තියා වත් ථුභාකවන 

ෙස් කසතුොකමොති අධිප් පාකයො. න හි එතස ්මිං පෙරකණ පඤ ්ඤාපනං 

ෙකරොති, වත් ථූහි පන පඤ ්ඤත් තිකයො ෙස් කසතීති. 

ඛන්ධාති පඤ්ඤාපනාති ඉෙං ඛන් ධාති රූපං පථවීතිආදිො සබ් බාපි 

සාමඤ ්ඤප් පකභෙපඤ් ඤාපනා නාම කහොති, තං සන් ධාය වුත් තන් ති 

ෙට් ඨබ් බං. පඤ්ඤාපනාති එතස ්ස පන දස්සනා ඨපනාති එකත ද් කව 

අත් ථා, කතසං පොසනානික්ඛිපනාති. තත් ථ ‘‘රූපක් ඛන් කධො…කප.… 

අඤ ්ඤාතාවින් ද් රියං සමයවිමුත් කතො’’තිආදිනා ඉෙකමවංනාමෙං 

ඉෙකමවංනාමෙන් ති තංතංකෙොට් ඨාසිෙෙරණං කබොධනකමව නික් ඛිපනා, 

න පඤ ්ඤකපතබ් බානං මඤ ්චාදීනං විය ඨානසම් බන් ධෙරණං. කයො 
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පනායං ‘‘නාමපඤ් ඤත් ති හි ෙස් කසති ච ඨකපති චා’’ති 

ෙත් තුනිද් කෙකසො ෙකතො, කසො භාවභූතාය ෙරණභූතාය වා 

නාමපඤ් ඤත් තියා කතසං කතසං ධම් මානං දිට් ඨතාය ඨපිතතාය ච 

තංනිමිත් තතං සන් ධාය ෙකතොති කවදිතබ් කබො. 

විජ්ජමානපඤ්ඤත්තීතිආදිනා වචකනන පාළියං අනාගතතං සන් ධාය 

‘‘පාළිමුත්තකෙනා’’තිආදිමාහ. කුසලාකුසලස්කසවාති කුසලාකුසලස් ස 

විය. විජ්ජමානස්සාති එතස් ස අත් කථො සකතොති, තස් ස අත් කථො 

සම්භූතස්සාති. විජ්ජමානස්ස සකතොති වා විජ් ජමානභූතස් සාති අත් කථො. 

තකමවත් ථං ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘සම්භූතස්සා’’ති. කතන 

අවිජ් ජමානභාවං පටික් ඛිපති. තථා අවිජ්ජමානස්සාති යථා කුසලාදීනි 

අකුසලාදිසභාවකතො, ඵස් සාෙකයො ච කවෙනාදිසභාවකතො විනිවත් තසභාවානි 

විජ් ජන් ති, තථා අවිජ් ජමානස ්ස කය ධම් කම උපාොය ‘‘ඉත් ථී, 

පුරිකසො’’ති උපලද් ධි කහොති, කත අපකනත් වා කතහි විනිවත් තස ්ස 

ඉත් ථිආදිසභාවස් ස අභාවකතො අසම් භූතස ්සාති අත් කථො. යං පකනතස් ස 

‘‘කතනාොකරන අවිජ් ජමානස ්ස අඤ් කඤනාොකරන විජ් ජමානස ්සා’’ති 

අත් ථං කෙචි වෙන් ති, තත් ථ යං වත් තබ් බං, තං පඤ් ඤත් තිදුකෙ 

වුත් තකමව. අවිජ් ජමාකනපි සභාකව කලොෙනිරුත් තිං අනුගන් ත් වා 

අනභිනිකවකසන චිත් කතන ‘‘ඉත් ථී, පුරිකසො’’ති ගහණසබ් භාවා 

‘‘කලොෙනිරුත්තිමත්තසිද්ධස්සා’’ති ආහ. සාභිනිකවකසන පන 

චිත් කතන ගය් හමානං පඤ ්චමසච් චාදිෙං න සභාවකතො, නාපි 

සඞ් කෙකතන සිද් ධන් ති ‘‘සබ්බාොකරනපි අනුපලබ්භකනය්ය’’න් ති 

වුත් තං. තාසු ඉමස්මිං…කප.…ලබ්භන්තීති ඉමස් මිං පෙරකණ සරූපකතො 

තිස් සන් නං ආගතතං සන් ධාය වුත් තං. 

යථාවුත් තස ්ස පන අට් ඨෙථානයස් ස අවිකරොකධන ආචරියවාො 

කයොකජතබ් බා, තස් මා පඤ්ඤකපතබ්බට්කඨනකචසාපඤ්ඤත්තීති එතස් ස 

සභාවකතො අවිජ් ජමානත් තා පඤ ්ඤකපතබ් බමත් තට් කඨන පඤ් ඤත් තීති 

අත් කථො. පඤ ්ඤකපතබ් බම් පි හි සසභාවං තජ් ජපරමත් ථනාමලාභකතො න 

පරකතො ලභිතබ් බං පඤ ්ඤත් තිනාමං ලභති, නිසභාවං පන 

සභාවාභාවකතො න අත් තකනො සභාකවන නාමං ලභතීති. 

සත් කතොතිආදිකෙන නාකමන පඤ් ඤපිතබ් බමත් තට් කඨන පඤ ්ඤත් තීති 

නාමං ලභති, නිසභාවා ච සත් තාෙකයො. න හි සසභාවස් ස රූපාදීහි 

එෙත් කතන අඤ ්ඤත් කතන වා අනුපලබ් භසභාවතා අත් ථීති. 
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කිරීටං මකුටං, තං අස් ස අත් ථීති කිරීටී. එතස ්මිඤ් ච ආචරියවාකෙ 

අනූකනන ලක් ඛකණන භවිතබ් බන් ති සබ් බසකමොකරොකධො ොතබ් කබො. 

දුතියං තතියන් ති එවංපොරා හි උපනිධාපඤ් ඤත් ති 

උපනික් ඛිත් තෙපඤ් ඤත් ති ච සඞ් ඛාතබ් බප් පධානත් තා ඡපි පඤ් ඤත් තිකයො 

භජතීති යුත් තං වත් තුං, ඉතරා ච යථාකයොගං තං තං පඤ් ඤත් තින් ති. 

දුතියං තතියං ද් කව තීණීතිආදි පන සඞ් ඛා නාම ොචි නත් ථීති තාසං 

උපාොසන් තතිපඤ ්ඤත් තීනං අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභාවං, ඉතරාසඤ් ච 

උපනිධාපඤ ්ඤත් තීනං යථානිෙස් සිතානං 

අවිජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභාවං මඤ ්ඤමාකනො ආහ ‘‘කසසා

අවිජ්ජමානපක්ඛඤ්කචව අවිජ්ජමාකනනඅවිජ්ජමානපක්ඛඤ්චභජන්තී’’ති. 

දුතියං තතියං ද් කව තීණීතිආදීනං උපනිධාඋපනික් ඛිත් තෙපඤ් ඤත් තීනං 

අවිජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභාවකමව මඤ ්ඤති. යඤ් හි පඨමාදිෙං 

අකපක් ඛිත් වා යස් ස කචොදිෙස ්ස උපනික් ඛිපිත් වා පඤ් ඤාපීයති, තඤ් ච 

සඞ් ඛානං කිඤ් චි නත් ථීති. තථා සන් තතිපඤ් ඤත් තියා ච. න හි අසීති 

ආසීතිකෙො ච විජ් ජමාකනොති. 

එෙච්චා භූමිපඤ්ඤත්තීති ොමාවචරාදිපඤ් ඤත් තිං සන් ධායාහ. 

ොමාවචරාදී හි සභාවධම් මාති අධිප් පාකයො. ොකමොති පන ඔොකස 

ගහිකත අවිජ් ජමාකනනවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති එසා භවිතුං අරහති, 

ෙම් මනිබ් බත් තක් ඛන් කධසු ගහිකතසු විජ් ජමාකනනවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. 

යථා පන වචනසඞ් ඛාතාය වචනසමුට් ඨාපෙකචතනාසඞ් ඛාතාය වා කිරියාය 

භාණකෙොති පුග් ගලස් ස පඤ ්ඤත් ති 

විජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිපක් ඛං භජති, එවං කිකසො ථූකලොති 

රූපායතනසඞ් ඛාකතන සණ් ඨාකනන පුග් ගලාදීනං පඤ ්ඤාපනා 

විජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති භවිතුං අරහති. සණ් ඨානන් ති වා 

රූපායතකන අග් ගහිකත අවිජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. රූපං 

ඵස් කසොතිආදිො පන විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති රුප් පනාදිකිච් චවකසන 

කිච් චපඤ ්ඤත් තියං, පච් චත් තධම් මනාමවකසන පච් චත් තපඤ් ඤත් තියං වා 

අවකරොකධතබ් බා. විජ් ජමානාවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තීසු ච වුත් තාසු තාසං 

කවොමිස් සතාවකසන පවත් තා ඉතරාපි වුත් තාකයව කහොන් තීති අයම් පි 

ආචරියවාකෙො සබ් බසඞ් ගාහකෙොති ෙට් ඨබ් කබො. 

2. ‘‘යාවතා පඤ්චක්ඛන්ධා’’තිආදිෙස් ස අත් ථං ෙස් කසන් කතො 

‘‘යත්තකෙන පඤ්ඤාපකනනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යාවතා 

පඤ්චක්ඛන්ධාති යාවතා රූපක් ඛන් කධො…කප.… විඤ් ඤාණක් ඛන් කධොති 

ඛන් ධානං ඛන් ධපඤ් ඤත් ති, එත් තාවතා ඛන් ධානං ඛන් ධපඤ් ඤත් ති, 
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එවං පාළිකයොජනං ෙත් වා සඞ් කඛපප් පකභෙවකසන අයං අත් කථො 

වුත් කතොති කවදිතබ් කබො. ‘‘යාවතා පඤ්චක්ඛන්ධා’’ති, ‘‘ඛන්ධානං

ඛන්ධපඤ්ඤත්තී’’ති හි ඉමස් ස අත් කථො ‘‘යත්තකෙනපඤ්ඤාපකනන

සඞ්කඛපකතො පඤ්චක්ඛන්ධාති වා’’ති එකතන ෙස් සිකතො, ‘‘යාවතා 

රූපක්ඛන්කධො’’තිආදිෙස් ස පන ‘‘පකභදකතො 

රූපක්ඛන්කධො’’තිආදිකෙනාති. තත් ථ රූපක්ඛන්කධො…කප.… 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොති පකභෙනිෙස් සනමත් තකමතං. කතන අවුත් කතොපි 

සබ් කබො සඞ් ගහිකතො කහොතීති ‘‘තත්රාපි රූපක්ඛන්කධො

ොමාවචකරො’’තිආදි වුත් තං. අයං වා එත් ථ පාළියා අත් ථකයොජනා – 

‘‘යාවතා’’ති ඉෙං සබ් කබහි පකෙහි කයොකජත් වා යත් තො 

පඤ ්චක් ඛන් ධා, තත් තො ඛන් ධානං ඛන් ධපඤ ්ඤත් ති. යත් තකෙො 

පඤ ්චන් නං ඛන් ධානං තප් පකභොනඤ් ච රූපක් ඛන් ධාදීනං පකභකෙො, 

තත් තකෙො ඛන් ධානං ඛන් ධපඤ ්ඤත් තියා පකභකෙොති පෙරණන් තකර 

වුත් කතන වත් ථුකභකෙන ඛන් ධපඤ් ඤත් තියා පකභෙං ෙස් කසති. එස 

නකයො ‘‘යාවතාආයතනාන’’න් තිආදීසුපි. 

7. එෙකදකසකනවාති උද් කෙසමත් කතකනවාති අත් කථො. 

මාතිොවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. නිද්කදසවණ්ණනා 

1. එෙෙනිද් කෙසවණ් ණනා 
1. ඣානඞ් ගාකනව විකමොක් කඛොති ඉමිනා අධිප් පාකයනාහ 

‘‘විකමොක්ඛසහජාකතන නාමොකයනා’’ති. කයන හි සද්ධින් තිආදිනා 

පඨමං සමඞ් ගිභාවත් ථං විවරති. ඵස්කසනපි ඵුට්ඨාකයවනාමාති එකතන 

‘‘අපිකචසා’’තිආදිනා වුත් තං දුතියං සම් ඵස ්කසන ඵුසනත් ථං, ඉතකරහි 

ඉතකර ොරණත් කථ. සමඞ් ගිභාවඵුසනොරණභාවා හි ඵුසනාති වුත් තාති. 

පුනපි පඨමත් ථකමව දුබ් බිඤ් කඤය් යත් තා විවරන් කතො 

‘‘තත්රාස්සා’’තිආදිමාහ. ඨකපත්වා තානි අඞ්ගානි කසසා

අතිකරෙපණ්ණාසධම්මාති එත් ථ කවෙනාකසොමනස් සින් ද් රියානි 

සඞ් ගහිතානීති ආහ ‘‘චත්තාකරො ඛන්ධා කහොන්තී’’ති. එවං සති 

කවෙනාකසොමනස ්සින් ද් රිකයහි සුඛස් ස ඵුසිතබ් බත් තා තිණ් ණඤ් ච කතසං 

අනඤ් ඤත් තා කතකනව තස ්ස ඵුසනා ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති, 

කවෙයිතාධිපතියට් කඨහි උපනිජ් ඣායනභාවපටිලාභස් ස වුත් තත් තා. අථ වා 

ඨකපත්වා තානි අඞ්ගානීති අඞ් ගානං බහුත් තා බහුවචනං. කතසු පන 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  පුග් ගලපඤ ්ඤත් තිපෙරණ-මූලටීො 
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පච් කචෙම් පි කයොජනා ොතබ් බා ‘‘විතක් ෙං ඨකපත් වා’’තිආදිනා. 

තත් ථ ‘‘සුඛං ඨකපත් වා’’ති ඉමිස ්සා කයොජනාය කසසා තකයො ඛන් ධා 

කහොන් ති, ඉතරාසු චත් තාකරොති. සබ් බකයොජනාසු ච තකයො අන් කතො 

ෙත් වා ‘‘චත්තාකරොඛන්ධාකහොන්තී’’ති වුත් තං. 

2. කයො අසමයවිකමොක් කඛන එෙච් කචහි ආසකවහි විමුත් කතො 

අසමයවිකමොක් ඛූපනිස් සයලාකභන ච සාතිසකයන සමයවිකමොක් කඛන, කසො 

එව සමයවිමුත්කතො. කසො හි කතන විමුත් කතො ඣානලාභී කසක් කඛො 

රූපාරූපභවකතො අපුනරාවට් ටකෙො ොමරාගාදීහි තථාවිමුත් කතොව කහොතීති 

සමයවිමුත් තපඤ් ඤත් තිං ලද් ධං අරහති. පුථුජ් ජකනො පන ඣානලාභී 

පුනරාවට් ටෙධම් කමො පුන ොමරාගාදිසමුොචාරභාවකතො විමුත් කතො නාම න 

කහොතීති සමයවිමුත් තපඤ් ඤත් තිං නාරහති, කතන කසො 

‘‘සමයවිමුත් කතො’’ති න වුත් කතො. අරහකතො පන අපරික් ඛීණා ආසවා 

නත් ථි, යකතො විමුච් කචය් ය. දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරමත් තා හි තස් ස අට් ඨ 

විකමොක් ඛාති. තස් මා තස් ස න අට් ඨ විකමොක් ඛා 

සමයවිමුත් තපඤ් ඤත් තිභාවස් ස අසමයවිමුත් තපඤ් ඤත් තිභාවස් ස වා 

ොරණං. තෙොරණභාවකමව ෙස් කසතුං ‘‘න කහව කඛො…කප.…

විහරතී’’ති වුත් තං, න සුක් ඛවිපස් සෙස ්කසව අසමයවිමුත් තභාවං 

ෙස් කසතුන් ති ෙට් ඨබ් බං. සබ් කබොපි හි අරහා අසමයවිමුත් කතොති. 

බාහිරානන් ති කලොකුත් තරකතො බහිභූතානං, කලොකියානන් ති අත් කථො. 

3. අරූපක් ඛන් ධනිබ් බානමත් තවාචකෙො අරූපසද් කෙො න කහොතීති 

ෙස් සනත් ථං ‘‘රූපකතො අඤ්ඤ’’න් තිආදි වුත් තං. චිත්තමඤ්ජූසන් ති 

සමාධිං. අභිඤ් ඤාදීනඤ් හි ධම් මානං පාෙෙභාකවන සමාධි 

මඤ ්ජූසාසදිකසො කහොති. අද්ධානං ඵරිතුන් ති දී ොලං බ් යාකපතුං, 

පවත් කතතුන් ති අත් කථො. ‘‘සම්මජ්ජිතබ්බ’’න් ති චින් කතත් වා තත් ථ 

ආෙරස ්ස අෙතත් තා වත් තකභකෙොති කවදිතබ් කබො. එවං 

වත් තකභෙමත් කතන නට් ඨා පන සමාපත් ති ොමච් ඡන් ොදීහි නට් ඨා විය න 

කිඤ් කචන පච් චාහරිතබ් බා කහොති මන් ෙපාරිපන් ථෙත් තා, තස් මා 

වත් තසමිතෙරණමත් කතකනව පච් චාහරිතබ් බත් තා ‘‘අප්කපන්කතොව 

නිසීදී’’ති ආහ. 

4. අත්තකනොඅනුරූකපනපමාකදනවීතිනාකමන්තානම්පිසමාපත්ති

න කුප්පතීති පරිහීකනො නාම න කහොති, තස් මිං තස් මිං බ් යාසඞ් කග 

පටිසංහටමත් කත සමාපජ් ජිතුං සමත් ථතායාති අධිප් පාකයො. ‘‘කිස ්ස 

පන, භන් කත, ඛීණාසවස් ස භික් ඛුකනො ලාභසක් ොරසිකලොකෙො 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  පුග් ගලපඤ ්ඤත් තිපෙරණ-මූලටීො 
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අන් තරායායාති? යා හිස් ස සා, ආනන් ෙ, අකුප් පා කචකතොවිමුත් ති, 

නාහං තස් සා ලාභසක් ොරසිකලොෙං අන් තරායාය වොමි. කය ච ඛ් වස් ස, 

ආනන් ෙ, අප් පමත් තස් ස ආතාපිකනො පහිතත් තස් ස විහරකතො 

දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරා අධිගතා, කතසාහමස් ස ලාභසක් ොරසිකලොෙං 

අන් තරායාය වොමී’’ති සුත්කත (සං. නි. 2.179) පන සමකයන 

සමයං ආපජ් ජකනන පරිහරිතබ් බානං සමාපත් තිසුඛවිහාරානං තස් මිං 

තස් මිං බ් යාසඞ් ගොකල අනිප් ඵත් තිකතො ලාභසක් ොරසිකලොකෙො 

අන් තරාකයොති වුත් කතොති අධිප් පාකයනස් ස කතන අවිකරොකධො 

කවදිතබ් කබො. 

5. ධම්මානං…කප.…පීති එත් ථ ‘‘ධම් කමහී’’ති වත් තබ් බං. ඉධ හි 

තාහි සමාපත් තීහි පරිහාකයය් යාති ධම් කමහි පුග් ගලස් ස පරිහානම් පි 

අපරිහානම් පි වුත් තං. තත් ථ ච පුග් ගලස ්ස පමාෙමාගම් ම තා 

සමාපත් තිකයො කුප් කපය් යුන් ති ධම් මානං කුප් පනං අකුප් පනඤ් ච වුත් තං, 

පුග් ගලස ්ස පන පරිහානධම් මානකමව විනාකසොති වචනනානත් තමත් කතන 

වචනත් ථනානත් තමත් කතන වා පරියායන් තරතා වුත් තාති ෙට් ඨබ් බා. 

7-8. කචතනා සමාපත් තිකචතනා තොයූහනා ච. අනුරක්ඛණා 

සමාපත් තිඋපොරානුපොරපරිග් ගාහිො පඤ ්ඤාසහිතා සති. තාහි 

කචතියමානඅනුරක් ඛියමානසමාපත් තීනං භබ් බා කචතනාභබ් බා 

අනුරක් ඛණාභබ් බා. 

10. පුථුජ්ජනකගොත්තන් ති පුථුජ් ජනසික් ඛං, පුථුජ් ජනගතා තිස් කසො 

සික් ඛා අතික් ෙන් තාති අත් කථො. තා හි සංකයොජනත් තයානුපච් කඡකෙන 

‘‘පුථුජ් ජනසික් ඛා’’ති වුච් චන් තීති. 

11. අරහත් තමග් ගට් කඨො ච වට් ටභයකතො පඤ් ඤුබ් කබකගන 

උබ් බිජ් ජන් කතො උද් ධම් භාගියසංකයොජකනහි උපරකතොති භයූපරකතො නාමාති 

ආහ ‘‘සත්තකසක්ඛා භයූපරතා’’ති. 

12. භවඞ් ගපඤ් ඤාවිරහිතා ‘‘විපාොවරකණන සමන් නාගතා’’ති 

ඉමිනා ගහිතාති තිකහතුෙපටිසන් ධිො කෙචි ‘‘දුප් පඤ ්ඤා’’ති ඉමිනා 

ගය් හන් තීති ෙස ්කසන් කතො ආහ ‘‘අප්පටිලද්ධමග්ගඵලූපනිස්සයා’’ති. 

පඤ ්ඤාය හි විනා න තදුපනිස් සකයො අත් ථීති. 
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14. යත් ථ නියතානියතකවොමිස් සා පවත් ති අත් ථි, තත් කථව 

නියතධම් මා කහොන් තීති උත් තරකුරූසු තෙභාවා නියකතො නාම නත් ථීති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘යාපන උත්තරකුරුොන’’න් තිආදිමාහ. 

16. කතරසසු සීකසසු පලිකබොධසීසාදීනි පවත් තසීසඤ් ච 

පරියාදියිතබ් බානි, අධිකමොක් ඛසීසාදීනි පරියාෙොනි, පරියාෙෙඵලං 

කගොචරසීසං. තඤ් හි විසයජ් ඣත් තඵලවිකමොක් කඛොති. පරියාෙෙස ්ස 

මග් ගස් ස ඵලස් ස ච ආරම් මණං සඞ් ඛාරසීසං සඞ් ඛාරවිකවෙභූකතො 

නිකරොකධොති පරියාදියිතබ් බානං පරියාෙෙඵලාරම් මණානං සහ විය 

සංසිද් ධිෙස් සකනන සමසීසිභාවං ෙස ්කසතුං පටිසම්භිදායං (පටි. ම. 

1.87) කතරස සීසානි වුත් තානි. ඉධ පන ‘‘අපුබ් බං අචරිමං 

ආසවපරියාොනඤ් ච කහොති ජීවිතපරියාොනඤ් චා’’ති වචනකතො කතසු 

කිකලසපවත් තසීසානකමව වකසන කයොජනං ෙකරොන් කතො ‘‘තත්ථ 

කිකලසසීස’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ පවත් තසීසම් පි වට් ටකතො වුට් ඨහන් කතො 

මග් කගො චුතිකතො උද් ධං අප් පවත් තිෙරණවකසන යදිපි පරියාදියති, යාව 

පන චුති, තාව පවත් තිසබ් භාවකතො ‘‘පවත්තසීසං ජීවිතින්ද්රියං 

චුතිචිත්තං පරියාදියතී’’ති ආහ. කිකලසපරියාොකනන පන අත් තකනො 

අනන් තරං විය නිප් ඵාකෙතබ් බා පච් චකවක් ඛණවාරා ච 

කිකලසපරියාොනස් කසව වාරාති වත් තබ් බතං අරහන් ති. ‘‘විමුත් තස ්මිං 

විමුත් තමිති ඤාණං කහොතී’’ති (ම. නි. 1.78; සං. නි. 3.12, 

14) වචනකතො හි පච් චකවක් ඛණපරිසමාපකනන කිකලසපරියාොනං 

සමාපිතං නාම කහොති. තං පන පරිසමාපනං යදි චුතිචිත් කතන කහොති, 

කතකනව ජීවිතපරිසමාපනඤ් ච කහොතීති ඉමාය වාරචුතිසමතාය 

කිකලසපරියාොනජීවිතපරියාොනානං අපුබ් බාචරිමතා කහොතීති ආහ 

‘‘වාරසමතායා’’ති. භවඞ්ගං ඔතරිත්වා පරිනිබ්බායතීති එත් ථ 

පරිනිබ් බානචිත් තකමව භවඞ් කගොතරණභාකවන වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

17. මහාපකයොකගොති මහාකිරිකයො 

විපත් තිෙරණමහාකමඝුට් ඨානාොරවිනාකසො. තිට්කඨය්යාති විනාකසො 

නප් පවත් කතය් යාති අත් කථො. 

18. අරණීයත්තාති පයිරුපාසිතබ් බත් තා. 

20. යාය ෙතකිච් චතා කහොති, තාය අග් ගවිජ් ජාය අධිගතාය 

කතවිජ් ජතාභාකවො නිප් පරියායතා, සා ච ආගමනවකසන සිද් ධා සාතිසයා 

කතවිජ් ජතාති ආහ ‘‘ආගමනීයකමව ධුර’’න් ති. 
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22. තත්ථ චාති නිමිත් තත් කථ භුම් මං, 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණප් පත් තියා ආධාරභාකව වා. තත් කථව හි 

සබ් බඤ ්ඤුතං පත් කතො නාම කහොතීති. 

23. අනනුස්සුකතසු ධම්කමසූති ච අනනුස ්සුකතසු සච් කචසූති 

අත් කථො. 

24. ‘‘රූපී රූපානි පස ්සතී’’තිආදිකෙ (ම. නි. 2.248; 

3.312; පටි. ම. 1.209; ධ. ස. 248) නිකරොධසමාපත් තිඅන් කත 

අට් ඨ විකමොක් කඛ වත් වා ‘‘යකතො කඛො, ආනන් ෙ, භික් ඛු ඉකම අට් ඨ 

විකමොක් කඛ ොකයන ඵුසිත් වා විහරති, පඤ ්ඤාය චස ්ස දිස ්වා ආසවා 

පරික් ඛීණා කහොන් ති. අයං වුච් චති, ආනන් ෙ, භික් ඛු 

උභකතොභාගවිමුත් කතො’’ති යදිපි මහානිොනසුත් කත වුත් තං, තං පන 

උභකතොභාගවිමුත් තකසට් ඨවකසන වුත් තන් ති ඉධ කීටාගිරිසුත් තවකසන 

සබ් බඋභකතොභාගවිමුත් තසඞ් ගහත් ථං ‘‘අට්ඨ සමාපත්තිකයො

සහජාතනාමොකයන පටිලභිත්වා විහරතී’’ති ආහ. කීටාගිරිසුත් කත හි 

‘‘ඉධ, භික් ඛකව, එෙච් කචො පුග් ගකලො කය කත සන් තා විකමොක් ඛා 

අතික් ෙම් ම රූකප ආරුප් පා, කත ොකයන ඵුසිත් වා විහරති, පඤ ්ඤාය 

චස් ස දිස ්වා ආසවා පරික් ඛීණා කහොන් ති. අයං වුච් චති, භික් ඛකව, 

පුග් ගකලො උභකතොභාගවිමුත් කතො’’ති (ම. නි. 2.182) 

අරූපසමාපත් තිවකසන චත් තාකරො උභකතොභාගවිමුත් තා වුත් තා, 

උභකතොභාගවිමුත් තකසට් කඨො ච වුත් තලක් ඛකණොපපත් තිකතොති. 

ොයසක් ඛිම් හිපි එකසව නකයො. 

පඤ්ඤාය චස්ස දිස්වා ආසවා පරික්ඛීණා කහොන්තීති න ආසවා 

පඤ ්ඤාය පස ්සන් ති, ෙස් සනොරණා පන පරික් ඛීණා දිස ්වා පරික් ඛීණාති 

වුත් තා. ෙස ්සනායත් තපරික් ඛයත් තා එව හි ෙස ්සනං පුරිමකිරියා කහොතීති. 

නාමනිස්සිතකෙොඑකසොති එකසො උභකතොභාගවිමුත් කතො රූපකතො මුච් චිත් වා 

නාමං නිස ්සාය ඨිකතො පුන තකතො මුච් චනකතො ‘‘නාමනිස් සිතකෙො’’ති 

වත් වා තස් ස ච සාධෙං සුත් තං වත් වා ‘‘ොයද් වයකතො සුවිමුත් තත් තා 

උභකතොභාගවිමුත් කතො’’ති ආහාති අත් කථො. සුත් කත හි 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනලාභිකනො උපසීවබ් රාහ් මණස ්ස භගවතා නාමොයා 

විමුත් කතොති උභකතොභාගවිමුත් කතොති මුනි අක් ඛාකතොති. 

පඨමත්කථරවාකද ද් වීහි භාකගහි විමුත් කතො උභකතොභාගවිමුත් කතො, 

දුතියත්කථරවාකද උභකතො භාගකතො විමුත් කතොති උභකතොභාගවිමුත් කතොති, 
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තතියත්කථරවාකද ද් වීහි භාකගහි ද් කව වාකර විමුත් කතොති අයකමකතසං 

විකසකසො. තත් ථ විමුත්කතොති කිකලකසහි විමුත් කතො, 

කිකලසවික් ඛම් භනසමුච් කඡෙකනහි වා ොයද් වයකතො විමුත් කතොති අත් කථො 

ෙට් ඨබ් කබො. අරූපාවචරං පන නාමොයකතො ච විමුත්තන් ති 

නීවරණසඞ් ඛාතනාමොයකතො විමුත් තන් ති වුත් තං කහොති. තඤ් හි 

නීවරණදූරීභාකවන නාමොයකතො රූපතණ් හාවික් ඛම් භකනන රූපොයකතො 

ච විමුත් තත් තා එෙකෙකසන උභකතොභාගවිමුත් තං නාම කහොතීති 

අරහත් තමග් ගස් ස පාෙෙභූතං උභකතොභාගවිමුත් තනාමලාභස් ස ොරණං 

භවිතුං යුත් තන් ති අධිප් පාකයො. 

25. එකතසු හි එකෙොපි අට්ඨවිකමොක්ඛලාභී න කහොතීති 

උභකතොභාගවිමුත් තභාවස් ස ොරණභූතං රූපොයකතො විමුත් තං එෙම් පි 

විකමොක් ඛං අනධිගකතොති අධිප් පාකයො. අරූපාවචකරසු හි එෙම් පි 

අධිගකතො උභකතොභාගවිමුත් තභාවොරණපටිලාභකතො 

අට් ඨවිකමොක් කඛෙකෙකසන කතන තංනාමොකන සමත් කථන 

‘‘අට් ඨවිකමොක් ඛලාභී’’ත් කවව වුච් චති. කතනාහ 

‘‘අරූපාවචරජ්ඣාකනසුපනා’’තිආදි. 

26. ඵුට්ඨන්තං සච්ඡිෙකරොතීති ඵුට් ඨානං අන් කතො ඵුට් ඨන් කතො, 

ඵුට් ඨානං අරූපාවචරජ් ඣානානං අනන් තකරො ොකලොති අධිප් පාකයො. 

අච් චන් තසංකයොකග කචත් ථ උපකයොගවචනං ෙට් ඨබ් බං. 

ඵුට් ඨානන් තරොලකමව සච් ඡිෙකරොති සච් ඡිොතබ් කබොපාකයනාති වුත් තං 

කහොති. ‘‘එෙමන් තං නිසීදී’’තිආදීසු (දී. නි. 1.165) විය 

භාවනපුංසෙං වා එතං. කයො හි අරූපජ් ඣාකනන රූපොයකතො 

නාමොකයෙකෙසකතො ච වික් ඛම් භනවිකමොක් කඛන විමුත් කතො, කතන 

නිකරොධසඞ් ඛාකතො විකමොක් කඛො ආකලොචිකතො පොසිකතො විය කහොති, න 

පන ොකයන සච් ඡිෙකතො. නිකරොධං පන ආරම් මණං ෙත් වා එෙච් කචසු 

ආසකවසු කඛපිකතසු කතන කසො සච් ඡිෙකතො කහොති, තස් මා කසො 

සච් ඡිොතබ් බං නිකරොධං යථාආකලොචිතං නාමොකයන සච් ඡිෙකරොතීති 

ොයසක්ඛීති වුච් චති, න තු විමුත් කතොති එෙච් චානං ආසවානං 

අපරික් ඛීණත් තා. 

27. දිට්ඨත්තාපත්කතොති එකතන චතුසච් චෙස් සනසඞ් ඛාතාය දිට් ඨියා 

නිකරොධස ්ස පත් තතං දීකපති. ‘‘දිට් ඨන් තං පත් කතො’’ති වා පාකඨො, 

ෙස් සනසඞ් ඛාතස් ස කසොතාපත් තිමග් ගඤාණස ්ස අනන් තරං පත් කතොති 
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වුත් තං කහොති. පඨමඵලකතො පට් ඨාය හි යාව අග් ගමග් ගා 

දිට් ඨිප් පත් කතොති. 

28. ඉමං පන නයං ‘‘කනො’’ති පටික්ඛිපිත්වාති එත් ථ 

දිට් ඨිප් පත් තසද් ධාවිමුත් තභාවප් පත් තානං පඤ ්ඤානානත් තං වුත් තං, න 

පන කයන විකසකසන කසො විකසකසො පත් කතො, කසො වුත් කතොති ඉමං 

කෙොසං දිස ්වා පටික් කඛකපො ෙකතොති ෙට් ඨබ් කබො. ආගමට්ඨෙථාසූති ච 

වචකනන ආගමනීයනානත් තසන් නිට් ඨානකමව ථිරං ෙකරොතීති 

කවදිතබ් බං. සද්දහන්කතො විමුත්කතොති එකතන සබ් බථා අවිමුත් තස ්සපි 

සද් ධාමත් කතන විමුත් තභාවං ෙස් කසති. සද්ධාවිමුත්කතොති වා සද් ධාය 

අධිමුත් කතොති අත් කථො. 

29. පඤ්ඤං වාකහතීති පඤ ්ඤං සාතිසයං පවත් කතතීති අත් කථො. 

පඤ්ඤාඉමංපුග්ගලංවහතීති නිබ් බානාභිමුඛං ගකමතීති අත් කථො. 

31. එවං මග්ගක්ඛකණපීති අයං අපි-සද් කෙො ෙස ්මා වුත් කතො, නනු 

අරිකයන අට් ඨඞ් ගිකෙන මග් කගන සමන් නාගකතො මග් ගක් ඛකණ එව 

කහොතීති තො එව කසොතාපන් කනො නාමාති ආපන් නන් ති? නාපන් නං. 

මග් කගන හි අත් තනා සදිසස් ස අට් ඨඞ් ගිෙස් ස වා සත් තඞ් ගිෙස ්ස වා 

ඵලස ්ස කසොකතොති නාමං දින් නන් ති කතනපි සමන් නාගතස් ස 

කසොතාපන් නභාවකතො, කසොකතන වා මග් කගන පවත් කතතුං අපරිහීකනන 

ඵලට් කඨොපි සමන් නාගකතො එව නාම, න ච කතන පඨමමග් ගක් ඛකණ 

විය කසොකතො සමාපජ් ජියමාකනො, තස් මා සමාපන් නකසොතත් තා 

පඨමඵලකතො පට් ඨාය ‘‘කසොතාපන් කනො’’ති වත් තුං යුත් කතො. 

වුත් තඤ ්හි ‘‘කය කෙචි, භික් ඛකව, මයි අකවච් චප් පසන් නා, සබ් කබ 

කත කසොතාපන් නා. කතසං කසොතාපන් නානං පඤ ්චන් නං ඉධ නිට් ඨා, 

පඤ ්චන් නං ඉධ විහාය නිට් ඨා’’ති (අ. නි. 10.64). තත් ථ 

දුතියඵලට් ඨාදීනං විසුං නාමං අත් ථීති පඨමඵලට් කඨො එව ඉතකරහි 

විකසසියමාකනො ‘‘කසොතාපන් කනො’’ති වත් තුං යුත් කතොති කසො එව 

ඉධාධිප් කපකතො. පටිලද්ධමග්කගන බුජ්ඣතීති එකතන පටිලද් ධමග් ගස ්ස 

චතුසච් චපච් චකවක් ඛණාදීනං උපනිස ්සයභාවං ෙස ්කසති. සම් කබොධි පරං 

අයනං නිස ්සකයො එතස් සාති හි සම්කබොධිපරායකණොති. දුතිකයනත් කථන 

සම් කබොධි පරං අයනං ගති එතස ්සාති සම්කබොධිපරායකණො. 

32. කෙවකලන කුලසද් කෙන මහාකුලකමව වුච් චතීති ආහ 

‘‘මහාකභොගකුකලසුකයව නිබ්බත්තතීතිඅත්කථො’’ති. 
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35 

පටුන 

33. ඛන්ධබීජං නාම පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණං. 

ඉහට්ඨෙනිජ්ඣානිෙවකසකනව ඉමස්මිං ඨාකන ෙථිතාති සජ් ඣානකෙො 

අජ් ඣත් තසංකයොජනසමුච් කඡකෙ අෙකතපි අනාගාමිසභාකගො 

අනාවත් තිධම් කමො ඉධ ගණනූපකගො න කහොති, කහට් ඨා උපරි ච 

සංසරණකෙො ොමභවගකතො හීනජ් ඣානකෙො ඉධ ගණනූපකගොති 

අධිප් පාකයො. 

34. යං වත්තබ්බන් ති ‘‘ද් වීහි ොරකණහි තනුභාකවො 

කවදිතබ් කබො’’තිආදි යං වත් තබ් බං සියාති අත් කථො. 

36. උපපන්නංවාසමනන්තරාති උපපන් නං වා එකතන පුග් ගකලන 

කහොති, අථ සමනන් තරා අරියමග් ගං සඤ ්ජකනති. අප්පත්තං වා

කවමජ්ඣං ආයුප්පමාණන් ති ආයුප් පමාණං තස් ස පුග් ගලස ්ස කවමජ් ඣං 

අප් පත් තං කහොති, එත් ථන් තකර අරියමග් ගං සඤ ්ජකනතීති අයකමත් ථ 

පාළිඅත් කථො. අට් ඨෙථායං පන ‘‘අප් පත් වා පබ් බතං නදී’’ති විය 

ආයුප්පමාණං කවමජ්ඣංඅප්පත්තංවාහුත්වාති පරසද් ෙකයොකග පරකතො 

භූකතො හුත් වා සද් කෙො වචනකසසභූකතො පයුත් කතොති කවදිතබ් කබො. 

37. උපහච්චාති එතස ්ස උපගන් ත් වාති අත් කථො, කතන 

කවමජ් ඣාතික් ෙකමො ොලකිරිකයොපගමනඤ් ච සඞ් ගහිතං කහොති. කතන 

වුත් තං ‘‘අතික්ෙමිත්වාකවමජ්ඣ’’න් තිආදි. 

40. උද්ධංවාහිභාකවනාති උද් ධං වහතීති උද් ධංවාහී, තණ් හාකසොතං 

වට් ටකසොතං වා, තස් ස භාකවො, කතන උද් ධංවාහිභාකවනාති වුත් තං 

කහොති. අවිකහසු උද් ධංකසොකතො යදිපි තත් ථ පරිනිබ් බායී න කහොති, 

යත් ථ වා තත් ථ වා ගන් ත් වා පරිනිබ් බායතු, පරිනිබ් බායිකනො පන තස් ස 

අසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායිතා සසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායිතා ච අත් ථීති තත් ථ ෙස 

අනාගාමිකනො වුත් තා, එවං අතප් පාදීසුපි. අනුපහච්චතලාති 

අප් පත් තතලා. අසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායීනං ලහුසාලහුසගතිො එව 

පරිත් තවිපුලතිණෙට් ඨඣාපෙපප් පටිොසදිසතා කවදිතබ් බා, න 

උප් පජ් ජිත් වාව නිබ් බායනොදීහි අධිමත් තතා විය සමුද් ෙං පත් වා 

නිබ් බායනෙකතො අනධිමත් තතා විය ච අන් තරා උපහච් චපරිනිබ් බායීහි 

උද් ධංකසොතකතො ච අධිමත් තානධිමත් තතා. කත එව හි 

අසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායිකනොති. තකතො මහන්තතකරති වචනං 

තිණෙට් ඨඣාපනසමත් ථපප් පටිොෙස ්සනත් ථං, න අධිමත් ත 

නාධිමත් තෙස් සනත් ථන් ති. 
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කනො චස්සකනො චකමසියාති අවිජ් ජාසඞ් ඛාරාදිෙං කහතුපඤ් චෙං 

කනො ච අස් ස, විඤ් ඤාණාදිෙං ඉෙං ඵලපඤ් චෙං වත් තමානං කනො ච 

කම සියාති අත් කථො. කතන අතීතභවසංසිද් ධිකතො දුක් ඛසමුෙයකතො ඉමස ්ස 

දුක් ඛස ්ස පවත් තිෙස ්සනකතො පච් චයසමුෙයට් කඨන ඛන් ධානං 

උෙයෙස් සනපටිපත් ති වුත් තා කහොති. න භවිස්සති, න කම භවිස්සතීති 

යදි එතරහි කහතුපඤ් චෙං න භවිස් සති, අනාගකත ඵලපඤ් චෙං න කම 

භවිස ්සතීති අත් කථො. එකතන පච් චයනිකරොධට් කඨන වයෙස් සනපටිපත් ති 

වුත් තා කහොති, එතරහි අනාගකත ච අත් තත් තනියනිවාරණවකසන 

සුඤ ්ඤතාපටිපත් ති වා චතූහිපි වුත් තා. යදත්ථීති යං අත් ථි. භූතන් ති 

සසභාවං නිබ් බත් තං වා යථාදිට් ඨඋෙයබ් බයං යථාදිට් ඨසුඤ් ඤතං වා 

ඛන් ධපඤ් චෙං පරිෙප් පිතඉත් ථිපුරිසසත් තාදිභාවරහිතං නාමරූපමත් තන් ති 

අත් කථො. විවට් ටානුපස් සනාය විවට් ටමානකසො තං භූතං පජහාමීති 

උකපක්ඛං පටිලභති, සඞ් ඛාරුකපක් ඛාඤාකණන උකපක් ඛකෙො කහොතීති 

වුත් තං කහොති. 

භකවනරජ්ජති, සම්භකවනරජ්ජතීති අවිසිට් කඨ විසිට් කඨ ච භකව 

න රජ් ජතීති කෙචි වෙන් ති. පච් චුප් පන් කනො පන භකවො භකවො, 

අනාගකතො ජාතියා ගහකණන ගහිකතො සම්භකවොති කවදිතබ් කබො. අථ වා 

භකවොති භූතකමව වුච් චති, සම්භකවො තොහාකරො, තස් මිං ද් වකය න 

රජ් ජතීති කසක් ඛපටිපත් තිං ෙස ්කසති. භූකත හි සසම් භකව ච විරාකගො 

කසක් ඛපටිපත් ති. යථාහ ‘‘භූතමිෙන් ති, භන් කත, යථාභූතං 

සම් මප් පඤ් ඤාය පස් සති, භූතමිෙන් ති යථාභූතං සම් මප් පඤ් ඤාය දිස ්වා 

භූතස ්ස නිබ් බිොය විරාගාය නිකරොධාය පටිපන් කනො කහොති. 

තොහාරසම් භවන් ති යථාභූතං…කප.… දිස ්වා තොහාරසම් භවස් ස 

නිබ් බිොය…කප.… පටිපන් කනො කහොති. තොහාරනිකරොධාය යං භූතං, තං 

නිකරොධධම් මන් ති යථාභූතං…කප.… දිස ්වා නිකරොධධම් මස් ස නිබ් බිොය 

විරාගාය නිකරොධාය පටිපන් කනො කහොති. එවං කඛො, භන් කත, කසක් කඛො 

කහොතී’’ති (සං. නි. 2.31). අථුත්තරීති අථ එවං අරජ් ජමාකනො 

උත් තරි සන් තං පෙං නිබ් බානං අනුක් ෙකමන මග් ගපඤ් ඤාය සම් මා 

පස් සති, තඤ් ච ඛ් වස් ස පෙං න සබ් කබන සබ් බං සච් ඡිෙතං 

චතුත් ථමග් කගකනව සච් ඡිොතබ් බස ්ස තස් ස කතන අසච් ඡිෙතත් තා. 

එෙෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. දුෙනිද් කෙසවණ් ණනා 
63. ෙස ්සචි කිකලසස් ස අවික් ඛම් භිතත් තා ෙස ්සචි ෙථඤ ්චි 

අවිමුත් කතො ොමභකවො අජ් ඣත් තග් ගහණස් ස විකසසපච් චකයොති 

අජ් ඣත් තං නාම. තත් ථ බන් ධනං අජ් ඣත් තසංකයොජනං, කතන 

සම් පයුත් කතො අජ්ඣත්තසංකයොජකනො. 

83. ොරකණන විනා පවත් තහිතචිත් කතො අොරණවච්ෙකලො. 

අනාගතම් පි පකයොජනං අකපක් ඛමාකනො පුරිමග් ගහිතං තං ෙතං උපාොය 

ෙතඤ ්ඤූ එව නාම කහොති, න පුබ් බොරීති ආහ ‘‘ෙරිස්සති

කම’’තිආදි. තකමොකජොතිපරායකණො පුඤ ්ඤඵලං අනුපජීවන් කතො එව 

පුඤ ්ඤානි ෙකරොතීති ‘‘පුබ්බොරී’’ති වුත් කතො. ‘‘ඉණං කදමී’’ති

සඤ්ඤං ෙකරොතීති එවංසඤ් ඤං අෙකරොන් කතොපි ෙකරොන් කතො විය 

කහොතීති අත් කථො. 

86. අච්ෙමංසං ලභිත්වා සූෙරමංසන්ති න කුක්කුච්චායතීති 

අච් ඡමංසන් ති ජානන් කතොපි සූෙරමංසන් ති න කුක් කුච් චායති, මද් දිත් වා 

වීතික් ෙමතීති වුත් තං කහොති. 

90. තිත්කතොති නිට් ඨිතකිච් චතාය නිරුස් සුක් කෙො. 

දුෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තිෙනිද් කෙසවණ් ණනා 
91. කසසසංවරකභකදනාති මකනොසංවරකභකෙන, සතිසංවරාදිකභකෙන 

වා. අකුසලසීලසමන්නාගකමනාති ‘‘ෙතකම ච ථපති අකුසලා සීලා? 

අකුසලං ොයෙම් මං අකුසලං වචීෙම් මං පාපකෙො ආජීකවො’’ති වුත් කතහි 

සමන් නාගකමන. තස්සහි…කප.…එවංසාසඞ්ෙසමාචාකරොකහොතීති එවං 

සාසඞ් කෙො සමාචාකරො කහොතීති අත් කථො. 

94. සමානවිසයානං පුග් ගලානං විකසසෙස් සනවකසන 

‘‘ොයසක්ඛී’’තිආදිෙං වුත් තං. 

107. සමාධි වා ආදීති කලොකුත් තරධම් මා හි පරමත් ථකතො 

සාසනන් ති තෙත් කථො පාෙෙසමාධි තස් ස ආදි වුත් කතො, තොසන් නත් තා 

විපස්සනා, තස් ස මූකලෙකෙසත් තා මග්කගො. 
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108. උච්ෙඞ්කගො විය උච්ෙඞ්ගපඤ්කඤො පුග්ගකලො දට්ඨබ්කබොති 

උච් ඡඞ් ගසදිසපඤ් ඤතාය එව පඤ ්ඤා විය පුග් ගකලොපි උච් ඡඞ් කගො විය 

කහොති, තස් මිං ධම් මානං අචිරට් ඨානකතොති අධිප් පාකයන වුත් තං. 

වක් ඛති හි ‘‘උච්ෙඞ්ගසදිසපඤ්කඤොතිඅත්කථො’’ති. 

109. යථා ච උච් ඡඞ් ගසදිසා පඤ් ඤා, එවං නික් කුජ් ජකුම් භසදිසා 

පඤ ්ඤා එවාති ෙට් ඨබ් කබො, තත් ථ ධම් මානං අනවට් ඨානකතො. 

113. චිරට් ඨානකතො ථිරට් ඨානකතො ච පාසාණකලඛසදිසා 

පරාපරාධනිබ් බත් තා කෙොධකලඛා යස් ස කසො 

පාසාණකලඛූපමසමන් නාගකතො පාසාණකලඛූපකමොති වුත් කතො, එවං 

ඉතකරපි. 

118. සුතාදිවත් ථුරහිකතො තුච් ඡමාකනො නකළො වියාති ‘‘නකළො’’ති 

වුච් චති, කසො උග් ගකතො නකළො එතස් සාති උන්නක ො. 

122. ‘‘සීලෙථා ච කනො භවිස ්සතී’’ති එත් ථ වුත් තං 

සීලෙථාභවනං පඨමාරම් කභොපි දුස ්සීකලන සහ න කහොතීති ෙස් කසන් කතො 

ආහ කනවසීලෙථාකහොතී’’ති. 

123. තත්ථ තත්ථාති තස් මිං තස් මිං අනුග් ගකහතබ් කබ පඤ ්ඤාය 

කසොකධතබ් කබ ච වඩ් කෙතබ් කබ ච අධිෙසීලං නිස ්සාය 

උප් පන් නපඤ ්ඤාය අනුග් ගණ් හාති නාමාති අත් කථො. 

124. ගූථකූකපො විය දුස්සීල්යන් ති එකතන දුස් සීල් යස ්ස 

ගූථසදිසත් තකමව ෙස් කසති. 

130. කනොචසම්මාපඤ්ඤකපතුංසක්කෙොන්තීති කයභුය් කයන න 

සක් කෙොන් තීති ඉමමත් ථං සන් ධාය වුත් තං, උප් පන් කන තථාගකත තස් මිං 

අනාෙරියං ෙත් වා සමාපත් තිං උප් පාකෙතුං වායමන් තස ්ස අසමත් ථභාවං 

වා. තිත්ථියා වා පූරණාෙකයො අධිප් කපතා. 

තිෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. චතුක් ෙනිද් කෙසවණ් ණනා 
133. පකරන ෙතං දුස් සීල් යං ආණත් තියා අත් තනා ච පකයොකගන 

ෙතන් ති ආණත් තියා පාපස ්ස ොයාකෙො ‘‘තකතොඋපඩ්ෙස්සදායාකදො’’ති 

වුත් කතො. 

145. අයන් ති ‘‘කතසු පඨකමො’’තිආදිෙං නයං වෙති. 

148. කෙසනාය ධම් මානං ඤාණස් ස ආපාථභාවසම් පාෙනං 

ඤාණුග්ඝාටනං. සහ උදාහටකවලායාති උොහටකවලාය සද් ධිං තස් මිං 

ොකල අනතික් ෙන් කත එවාති අත් කථො. 

152. තන් ති අනන් තරවචනං වෙති. ‘‘ෙතකමො කලොකෙො’’ති 

වුත් කත ‘‘පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධා’’ති මහන් තං අත් ථං සඞ් ගහිත් වා 

ඨිතවචනං අත්ථයුත්තං. ලුජ් ජතීති කලොකෙොති ොරණයුත්තං. 

156. සහිතාසහිතස්සාති සහිතාසහිකතති අත් කථො, සහිතාසහිතස් ස 

පරිච් ඡින් ෙකනති වා. ද්කවකයවාති දුතියචතුත් ථාකයව. 

කෙසෙසාවෙසම් පත් තියා කබොකධතුං සමත් ථතාය සභාවධම්මෙථිො, 

සච් චධම් මෙථිොති අත් කථො. 

157. කුසලධම් කමහි චිත් තස් ස වාසනාභාවනා වාසධුරං. අයං 

පාපපුග්ගකලොති චතුත් කථො වුත් කතො, න පඨකමො. පඨකමො හි 

අවිසංවාකෙතුොකමො කවරඤ් ජබ් රාහ ්මණසදිකසො අධිප් කපකතොති. 

159. පුග්ගකලපි අරියානං අභික්ෙමනාදිසදිසතාති පුග් ගකල 

අභික් ෙමනාදීනං අරියානං අභික් ෙමනාදිසදිසතාති අත් කථො, අරියානං 

අභික් ෙමනාදිනා පුග් ගලස ්ස සදිසතාති වා සදිසාභික් ෙමනාදිතාති 

අත් කථො. 

166. දුස් සීලං ‘‘දුස් සීකලො’’ති වෙන් කතො භූතං භාසති නාම. 

පාණාතිපාකතන දුස් සීලං අදින් නාොකනන දුස ්සීකලොති අවත් වා 

පාණාතිපාකතකනවාති වෙන් කතො තච්ෙං භාසති නාම. යමිෙං 

‘‘ොකලනා’’ති වුත් තං, තත් ර තස් මිං වචකන, කයො ‘‘ොකලන 

භණතී’’ති වුත් කතො, කසො කීදිකසොති ෙස් සනත් ථං ‘‘ොලඤ් ඤූ 

කහොතී’’තිආදි වුත් තන් ති ෙස් කසන් කතො ‘‘යමිදං ොකලනාති වුත්තං, 

තත්රකයොපුග්ගකලො’’තිආදිමාහ. 
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168. ආගමනවිපත්ති නාම ෙම් මං, පුබ්බුප්පන්නපච්චයවිපත්ති 

සුක් ෙකසොණිතං. පවත් කත, පවත් තස ්ස වා පච් චයා පවත්තපච්චයා, 

ආහාරාෙකයො. කජොකතතීති කජොති, ආකලොකෙො. කුලසම් පත් තියාදීහි 

කජොතමාකනො ච කජොති වියාති කජොති. 

173. පහීනාවසිට් ඨකිකලසපච් චකවක් ඛණාපි කයහි කිකලකසහි 

විමුත් කතො අවිමුත් කතො ච, කතසං ෙස් සනවකසන විමුත් තිෙස ්සනකමව 

කහොතීති ආහ ‘‘විමුත්තිඤාණදස්සනං එකූනවීසතිවිධං

පච්චකවක්ඛණඤාණ’’න් ති. 

174. යානිොනිචිතන්තාවුතානන් ති තන් තාවුතානං වත් ථානං යානි 

ොනිචි වත් ථානීති වුත් තං කහොති. සායං තතියං අස් සාති සායතතිකයො. 

අනුයුඤ් ජනං අනුකයොකගො. තං අනුයුත්කතොති උපකයොගවචනං ෙට් ඨබ් බං, 

භාවනපුංසෙං වා. 

178. තත්ථ සික්ඛනභාකවනාති සික් ඛාය සාජීකව ච 

සික් ඛනභාකවන. සික්ඛං පරිපූකරන්කතොති සීලසංවරං පරිපූකරන් කතො. 

සාජීවඤ්චඅවීතික්ෙමන්කතොති ‘‘නාමොකයො පෙොකයො නිරුත් තිොකයො 

බ් යඤ ්ජනොකයො’’ති වුත් තං සික් ඛාපෙං භගවකතො වචනං 

අවීතික් ෙමන් කතො හුත් වාති අත් කථො. ඉෙකමව ච ද් වයං 

‘‘සික් ඛන’’න් ති වුත් තං. තත් ථ සාජීවානතික් ෙකමො සික් ඛාපාරිපූරියා 

පච් චකයො. තකතො හි යාව මග් ගා සංවරපාරිපූරී කහොතීති. 

විනාසනභාවකතොති හිංසනභාවකතො. හලිද්දිරාකගො විය න ථිරෙකථො

කහොතීති එත් ථ ෙථාය අට් ඨිතභාකවන හලිද් දිරාගසදිසතා කවදිතබ් බා, න 

පුග් ගලස ්ස. 

179. දාරුමාසකෙොති කය කවොහාරං ගච්ෙන්තීති ඉති-සද් කෙන 

එවංපොකර ෙස ්කසති. අඤ්ඤං දස්කසත්වා අඤ්ඤස්ස පරිවත්තනන් ති 

ෙසග්  නෙං වත් ථයුගං ෙස ්කසත් වා තස් ස අජානන් තස ්ස පඤ් චග්  නෙස ්ස 

ොනං. 

181. අවිකිණ්ණසුඛන් ති රූපාදීසු සුභාදිපරිෙප් පනවකසන 

අවිසටසුඛං. 

187. ඛන් ධධම් කමසු අනිච් චාදිවකසන පවත් තා විපස් සනා 

මග් ගඵලලාකභන පටිලද් ධා නාම කහොති තෙලාකභන අනවට් ඨානකතොති 
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මග් ගඵලලාභී එව ‘‘අධිපඤ් ඤාධම් මවිපස් සනාලාභී’’ති වුත් කතො, 

මග් ගඵලඤාණකමව ච අධිෙපඤ් ඤාභාවකතො චතුසච් චධම් කම 

සබ් බධම් මස් ස වකර නිබ් බාකන එව වා විසිට් ඨෙස ්සනභාවකතො ච 

අධිපඤ්ඤාධම්මවිපස්සනාති ෙට් ඨබ් බා. 

189. සුකතන අනුපපන්කනොති යථාසුකතන වා අත් කථන වා න 

සමන් නාගකතොති අත් කථො. 

චතුක් ෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ් චෙනිද් කෙසවණ් ණනා 
191. පඨමපඤ් චකෙ උද් කෙකසකනව පුග් ගලවිභාකගො විඤ ්ඤායතීති 

යථා කතසු පටිපජ් ජිතබ් බං, තාය පටිපත් තියා කත විභජන් කතො ‘‘තත්ර 

ය්වාය’’න් තිආදිමාහ. ආරම්භසද්කදොති ආරම් භකිරියාවාචකෙො සද් කෙොති 

අත් කථො. ඵලුප් පත් තියා මග් ගකිච් චං නිට් ඨිතං කහොතීති 

‘‘මග්ගකිච්චවකසන ඵලකමව වුත්ත’’න් ති ආහ. ආයාචනසාධූති න 

පසංසනාදිසාධූති අත් කථො. 

192. ආදිකතො කධය් යං ඨකපතබ් බං ආකධය්යං, 

ෙස් සනසවනපටිවචනොනවකසන මුකඛන විය පවත් තං ගහණං මුඛන් ති 

ෙට් ඨබ් බං. තං මුඛං ආකධය් යං, ගහණත් ථං පෙතිමුඛකමව වා 

ආකධය් යං යස් ස කසො ආකධය්යමුකඛො, අවිචාකරත් වා ආදිෙථාය එව 

ඨපිතගහකණොති වුත් තං කහොති. 

194. රජග්ගස්මින් ති රජග් ගභාකව. 

199. ගවා ඛීරං අග් ගමක් ඛායතීති න එවං සම් බන් කධො, 

උප් පත් තිකතො පන පඤ ්ච කගොරකස ෙස් කසත් වා කතසු සප් පිමණ් ෙස් ස 

අග් ගභාවෙස් සනත් ථං ‘‘ගවා ඛීර’’න් තිආදි වුත් තං. කතනාහ 

‘‘ගාවිකතොඛීරංනාමකහොතී’’තිආදි. 

පඤ් චෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඡක් ෙනිද් කෙසවණ් ණනා 
202. ඡක් කෙ එෙන් තකතො පාෙටා සම් මාසම් බුද් ධාෙකයො කත 

යථාවුත් තගුණා පුග් ගලාති ෙස් කසන් කතො ‘‘සම්මාසම්බුද්කධො කතන

දට්ඨබ්කබො’’තිආදිමාහ. තත් ථ කතනාති සාමං සච් චාභිසමකයො තත් ථ ච 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  පුග් ගලපඤ ්ඤත් තිපෙරණ-මූලටීො 
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සබ් බඤ ්ඤුතප් පත් තිබකලසු ච වසිභාවප් පත් තීති එකතන සබ් කබන 

සමුදිකතන. ‘‘සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාකණනා’’ති පන වුත් කත සබ් බමිෙං 

සඞ් ගහිතං කහොති සාමං සච් චාභිසමකයන බකලසු ච වසිභාවප් පත් තියා ච 

විනා සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස ්ස අභාවා, තස් මා අට් ඨෙථායං 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාකණනා’’ති එත් තෙකමව වුත් තං. තත් ථ 

අනාචරියකෙන අත්තනා උප්පාදිකතනාති වචකනන 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස සාචරියෙත් තං පරකතො උප් පත් තිඤ් ච 

පටිකසකධති, න සාචරියෙං පකරහි උප් පාදිතඤ් ච සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං. 

න හි තං තාදිසං නිවාකරතබ් බං අත් ථීති. 

ඡක් ෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සත් තෙනිද් කෙසවණ් ණනා 
203. සද්ධා නාම සාධුලද්ධිොති උම්මුජ්ජතීති එකතන කුසකලසු 

ධම් කමසු අන් කතොගධා, කබොධිපක් ඛියධම් කමසු වා අධිකමොක් ඛභූතා සද් ධා 

සාධූති උම් මුජ් ජමානං කුසලං ෙස ්කසති, එවං හිරීයාදීසු ච. කුසකලසු 

ධම්කමසූති එත් ථ භුම් මනිද් කෙකසො තෙන් කතොගධතාය තදුපොරතාය වා 

කවදිතබ් කබො. එත් ථ ච උම්මුජ්ජති සාහු සද්ධා කුසකලසු

ධම්කමසූතිආදිනා සද් ධාදීනං උම් මුජ් ජනපඤ් ඤාය සද් ධාදීනං උප් පත් තිං 

ෙස් කසති. කතකනව ‘‘තස්සසාසද්ධාකනවතිට්ඨතී’’තිආදි වුත් තං. 

‘‘සාහු සද්ධා කුසකලසු ධම්කමසූ’’ති වා උම් මුජ් ජනස ්ස උපොරෙං 

ආනිසංසෙස් සනං වත් වා ‘‘උම්මුජ්ජතී’’ති එකතන සද් ධාසඞ් ඛාතකමව 

උම් මුජ් ජනං ෙස් සිතන් ති කවදිතබ් බං. චඞ්ෙවාකරති රජොනං 

ඛාරපරිසාවකන. එෙෙම් මනිබ් බත් තා පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිසන් තති එකෙො 

චිත් තවාකරොති චුතිකතො අනන් තකරො යථාගහිකතො දුතිකයො කහොතීති ආහ 

‘‘දුතියචිත්තවාකරනා’’ති. උම් මුජ් ජිත් වා ඨිතාෙකයො චත් තාකරො තාය 

තාය ජාතියා අරහත් තං අසච් ඡිෙකරොන් තා අකනකෙ පුග් ගලා කවදිතබ් බා, 

සච් ඡිෙකරොන් කතො පන එකෙොපි පුබ් බභාකග තතියපුග් ගලාදිභාවං 

ආපජ් ජිත් වා අන් කත සත් තමපුග් ගකලො කහොතීති. 

සත් තෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ෙසෙනිද් කෙසවණ් ණනා 
209. පඤ්චන්නං ඉධ නිට්ඨා, පඤ්චන්නං ඉධ විහාය නිට්ඨාති 

එත් ථ කය කසොතාපන් නාෙකයො රූපාරූපභකව උපපජ් ජිත් වා 

පරිනිබ් බායිස් සන් ති, කත ඉධ විහාය නිට් ඨාපක් ඛං භජමානාපි 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  පුග් ගලපඤ ්ඤත් තිපෙරණ-මූලටීො 
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පටුන 

අජ් ඣත් තසංකයොජනානං අසමුච් ඡින් නත් තා පුථුජ් ජනසාධාරකණ ච ඨාකන 

උපපත් තියා න ගහිතා. අසාධාරණට් ඨානුප් පත් තිවකසන පන 

අන් තරාපරිනිබ් බායීආෙකයො එව ‘‘ඉධ විහාය නිට් ඨා’’ති වුත් තාති 

කවදිතබ් බාති. 

ෙසෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුග් ගලපඤ් ඤත් තිපෙරණ-මූලටීො සමත් තා. 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  ෙථාවත් ථුපෙරණ-මූලටීො 
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පටුන 

ෙථාවත්ථුපෙරණ-මූලටීො 

ගන්ථාරම්භෙථාවණ්ණනා 
ෙථානං වත්ථුභාවකතොති ෙථාසමුොයස් ස පෙරණස් ස අත් තකනො 

එෙකෙසානං ඔොසභාවං වෙති. සමුොකය හි එෙකෙසා අන් කතොගධාති. 

කයන පොකරන සඞ් කඛකපන අකෙසයි, තං ෙස් කසන් කතො 

‘‘මාතිොඨපකනකනව ඨපිතස්සා’’ති ආහ. 

නිදානෙථාවණ්ණනා 
අනුපාදිකසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායීති පරිනිබ් බානකමව 

පරිනිබ් බානස් ස පරිනිබ් බානන් තරකතො විකසසනත් ථං ෙරණභාකවන 

වුත් තං. යාය වා නිබ් බානධාතුයා අධිගතාය පච් ඡිමචිත් තං 

අප් පටිසන් ධිෙං ජාතං, සා තස ්ස අප් පටිසන් ධිවූපසමස් ස ෙරණභාකවන 

වුත් තාති. දුබ්බලපක්ඛන් ති න ොළාකසොෙං විය බලවන් තං, අථ කඛො 

එෙමණ් ෙලිෙන් ති වෙන් ති. ධම් මවාදීඅධම් මවාදීවිකසසජනනසමත් ථාය 

පන පඤ් ඤාය අභාවකතො දුබ් බලතා වුත් තා. කතසංකයවාති 

බාහුලියානකමව, බහුස් සුතිොතිපි නාමං. භින්නොති මූලසඞ් ගීතිකතො 

මූලනිොයකතො වා භින් නා, ලද් ධියා සුත් තන් කතහි ලිඞ් ගාෙප් කපහි ච 

විසදිසභාවං ගතාති අත් කථො. 

මූලසඞ්ගහන් ති පඤ් චසතිෙසඞ් ගීතිං. අඤ්ඤත්ර සඞ්ගහිතාතිආදීසු 

දී ාදීසු අඤ ්ඤත් ර සඞ් ගහිතකතො සුත් තන් තරාසිකතො තං තං සුත් තං 

නික් ෙඩ් ඪිත් වා අඤ ්ඤත් ර අෙරිංසූති වුත් තං කහොති. සඞ් ගහිතකතො වා 

අඤ ්ඤත් ර අසඞ් ගහිතං සුත් තං අඤ ්ඤත් ර ෙත් ථචි අෙරිංසු, අඤ් ඤං 

වා අෙරිංසූති අත් කථො. අත්ථංධම්මඤ්චාති පාළියා අත් ථං පාළිඤ් ච. 

විනකය නිොකයසු ච පඤ්චසූති විනකය ච අවකසසපඤ් චනිොකයසු 

ච. 

‘‘ද් කවපානන් ෙ, කවෙනා වුත් තා මයා පරියාකයනා’’තිආදි (ම. 

නි. 2.89) පරියායකදසිතං. උකපක් ඛාකවෙනා හි සන් තස් මිං පණීකත 

සුකඛ වුත් තා භගවතාති අයඤ් කහත් ථ පරියාකයො. ‘‘තිස් කසො ඉමා, 

භික් ඛකව, කවෙනා සුඛා දුක් ඛා උකපක් ඛා කවෙනා’’තිආදි (සං. නි. 

4.249-251) නිප්පරියායකදසිතං. කවෙනාසභාකවො හි තිවිකධොති 

අයකමත් ථ නිප් පරියායතා. ‘‘සුඛාපි කවෙනා අනිච් චා සඞ් ඛතා’’තිආදි 

(දී. නි. 2.123) නීතත්ථං. ‘‘යං කිඤ් චි කවෙයිතං, සබ් බං තං 

දුක් ඛ’’න් තිආදි (සං. නි. 2.32) කනය්යත්ථං. ‘‘තීහි, 

භික් ඛකව, ඨාකනහි ජම් බුදීපො මනුස ්සා උත් තරකුරුකෙ ච මනුස ්කස 

අධිග් ගණ් හන් ති කෙකව ච තාවතිංකස’’තිආදිෙං (අ. නි. 9.21) 

අඤ්ඤං සන්ධාය භණිතං ගකහත් වා අඤ්ඤං අත්ථං ඨපයංසු. 
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‘‘නත් ථි කෙකවසු බ් රහ ්මචරියවාකසො’’තිආදිෙං (ෙථා. 270) 

සුත් තඤ ්ච අඤ් ඤං සන් ධාය භණිතං අත් ථඤ ්ච අඤ ්ඤං ඨපයිංසූති 

එවකමත් ථ අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. ‘‘අත් කථෙච් කචො පුග් ගකලො 

අත් තහිතාය පටිපන් කනො’’තිආදි (පු. ප. මාතිො 4.24) 

බ්යඤ්ජනච්ොයාය සණ් හසුඛුමං සුඤ් ඤතාදිඅත්ථං බහුංවිනාසයුං. 

විනයගම්භීරන් ති විනකය ගම් භීරඤ් ච එෙකෙසං ඡඩ් කෙත් වාති 

අත් කථො. කිකලසවිනකයන වා ගම් භීරං එෙකෙසං සුත් තං ඡඩ් කෙත් වාති 

අත් කථො. පතිරූපන් ති අත් තකනො අධිප් පායානුරූපං සුත්තං, 

සුත් තපතිරූපෙං වා අසුත් තං. එෙච් කච අට් ඨෙථාෙණ් ෙකමව 

විස් සජ් ජිංසු, එෙච් කච සෙලං අභිධම් මපිටෙන් ති ආහ ‘‘අත්ථුද්ධාරං

අභිධම්මං ෙප්පෙරණ’’න් ති. ෙථාවත් ථුස් ස සවිවාෙත් කතපි අවිවාොනි 

ඡප් පෙරණානි පඨිතබ් බානි සියුං, තානි නප් පවත් තන් තීති හි 

ෙස් සනත් ථං ‘‘ෙප්පෙරණ’’න් ති වුත් තන් ති. තතියසඞ් ගීතිකතො වා 

පුබ් කබ පවත් තමානානං වකසන ‘‘ෙප්පෙරණ’’න් ති වුත් තං. 

අඤ්ඤානීති අඤ් ඤානි අභිධම් මපෙරණාදීනි. නාමන් ති යං 

බුද් ධාදිපටිසංයුත් තං න කහොති මඤ ්ජුසිරීතිආදිෙං, තං නිොයනාමං. 

ලිඞ්ගන් ති නිවාසනපාරුපනාදිවිකසසෙතං සණ් ඨානවිකසසං. සික් ොදිෙං 

පරික්ඛාරං. ආෙප්කපො ඨානාදීසු අඞ් ගට් ඨපනවිකසකසො ෙට් ඨබ් කබො. 

ෙරණන් ති චීවරසිබ් බනාදිකිච් චවිකසකසො. 

සඞ්ෙන්තිෙස්සපිකෙන නිොකයන වාකෙන වා භින් නා 

සඞ්ෙන්තිොති අත් කථො. සඞ්ෙන්තිොනං කභො සුත්තවාදීඅනුපුබ්කබන 

භිජ්ජථ භිජ් ජිංසූති අත් කථො. භින්නවාකදනාති භින් නා වාො එතස ්මින් ති 

භින් නවාකෙො, කතන අභින් කනන කථරවාකෙන සහ අට් ඨාරස 

කහොන් තීති වුත් තං කහොති. භින්නවාකදනාති වා භින් නාය ලද් ධියා 

අට් ඨාරස කහොන් ති, කත සබ් කබපි සහාති අත් කථො. 

කථරවාදානමුත්තකමොති එත් ථ කථර-ඉති අවිභත් තිකෙො නිද් කෙකසො. 

කථරානං අයන් ති කථකරො. කෙො කසො? වාකෙො. කථකරො 

වාොනමුත් තකමොති අයකමත් ථ අත් කථො. 

උප් පන් කන වාකෙ සන් ධාය ‘‘පරප්පවාදමථන’’න් ති ආහ. 

ආයතිං උප් පජ් ජනෙවාොනං පටිකසධනලක් ඛණභාවකතො 

‘‘ආයතිලක්ඛණ’’න් ති වුත් තං. 

නිොනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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මහාවග්කගො 

1. පුග්ගලෙථා 

1. සුද් ධසච් චිෙට් කඨො 

1. අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා 

1. මායාය අමණිආෙකයො මණිආදිආොකරන දිස ්සමානා 

‘‘මායා’’ති වුත් තා. අභූකතන මණිඋෙොදිආොකරන ගය් හමානා 

මායාමරීචිආෙකයො අභූතඤ් කඤය් යාොරත් තා අසච් චිෙට් ඨා. කයො තථා 

න කහොති, කසො සච් චිෙට් කඨොති ෙස ්කසන් කතො ආහ ‘‘මායා…කප.…

භූතත්කථො’’ති. අනුස ්සවාදිවකසන ගය් හමාකනො තථාපි කහොති 

අඤ ්ඤථාපීති තාදිකසො කඤය් කයො න පරමත් කථො, අත් තපච් චක් කඛො 

පන පරමත් කථොති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘අනුස්සවා…කප.…

උත්තමත්කථො’’ති. 

ෙලවාදස්සාති අත් ථීති වචනසාමඤ් කඤන අත් ථීති වුත් කතහි රූපාදීහි 

සාමඤ ්ඤවචනස් සාති අධිප් පාකයො. ‘‘කසො සච් චි…කප.… ලද් ධිං 

ගකහත් වා ආමන් තාති පටිජානාතී’’ති වචනකතො පන 

‘‘ඡලවාෙස් සා’’ති න සක් ො වත් තුං. න හි ලද් ධි ඡලන් ති. 

ඔොසං අදදමාකනොති පතිට් ඨං පච් ඡින් ෙන් කතො. යදි සච් චිෙට් කඨන 

උපලබ් භති, රූපාෙකයො විය උපලබ් කභය් ය, තථා අනුපලබ් භනීයකතො 

න තව වාකෙො තිට් ඨතීති නිවත් කතන් කතොති අධිප් පාකයො. තං

සන්ධායාති ‘‘කයො සච් චිෙට් කඨො’’ති එත් ථ වුත් කතො කයො 

සච් චිෙට් කඨො, කසො සප් පච් චයාදිභාකවන දීපිකතො ‘‘රූපඤ් ච 

උපලබ් භතී’’තිආදීසු ආගකතො ධම් මප් පකභකෙොති ෙස් කසති. 

‘‘කතන සච්චිෙට්ඨපරමත්කථනා’’ති වත් වා 

‘‘කතනාොකරනා’’ති වෙකතො අයමධිප් පාකයො – 

සච් චිෙට් ඨපරමත් ථාොකරන උපලබ් භමානං සච් චිෙට් ඨපරමත් කථන 

උපලබ් භමානං නාම කහොතීති. අඤ ්ඤථා තකතොති තස් ස 

කතනාොකරනාති වත් තබ් බං සියා. කෙො පකනතිස් සා පුරිමපුච් ඡාය ච 

විකසකසොති? පුරිමපුච් ඡාය සත් තපඤ් ඤාසවිකධො ධම් මප් පකභකෙො යථා 

භූකතන සභාවත් කථන උපලබ් භති, එවං පුග් ගකලො උපලබ් භතීති 

වුත් තං. ඉධ පන භූතසභාවත් කථන උපලබ් භමාකනො කසො 

ධම් මප් පකභකෙො කයන රුප් පනාදිසප් පච් චයාදිආොකරන උපලබ් භති, කිං 

කතනාොකරන පුග් ගකලොපි උපලබ් භතීති එස විකසකසො. යථා පන 

රූපං විය භූතසභාවත් කථන උපලබ් භමානා කවෙනා න 

රුප් පනාොකරන උපලබ් භති, එවං ධම් මප් පකභකෙො විය 

භූතසභාවත් කථන උපලබ් භමාකනො පුග් ගකලො න 
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රුප් පනාදිසප් පච් චයාදිආොකරන උපලබ් භතීති සක් ො පරවාදිනා 

වත් තුන් ති අකචොෙනීයං එතං සියා. අවජානනඤ් ච තස් ස යුත් තන් ති 

නිග් ගකහො ච න ොතබ් කබො. ධම් මප් පකභෙකතො පන අඤ ්ඤස් ස 

සච් චිෙට් ඨස් ස අසිද් ධත් තා ධම් මප් පකභොොකරකනව කචොකෙති. 

අවජානකනකනව නිග් ගහං ෙස ්කසති. අනුජානනාවජානනපක් ඛා 

සාමඤ ්ඤවිකසකසහි පටිඤ ්ඤාපටික් කඛපපක් ඛා අනුකලොමපටිකලොමපක් ඛා 

පඨමදුතියනයාති අයකමකතසං විකසකසො කවදිතබ් කබො. 

‘‘කතන වත කර වත්තබ්කබ’’ති වෙන් කතො වත් තබ් බස් ස 

අවචකන කෙොසං පාකපතීති ඉමිනා අධිප් පාකයන ‘‘නිග්ගහස්ස

පාපිතත්තා’’ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. ‘‘එවකමතං නිග්ගහස්ස ච

අනුකලොමපටිකලොමකතො චතුන්නං පාපනාකරොපනඤ්ච වුත්තත්තා

උපලබ්භතීතිආදිෙං අනුකලොමපඤ්චෙං නාමා’’ති වුත් තං, 

අනුකලොමපටිකලොමකතො පන ද් වීහි ඨපනාහි සහ සත් තකෙන 

භවිතබ් බං, තංවජ් ජකන වා ොරණං වත් තබ් බං. යං පන වක් ඛති 

‘‘ඨපනා නාම පරවාදීපක් ඛස ්ස ඨපනකතො ‘අයං තව කෙොකසො’ති 

ෙස් කසතුං ඨපනමත් තකමව කහොති, න නිග් ගහස් ස වා පටිෙම් මස ්ස වා 

පාෙටභාවෙරණ’’න් ති (ෙථා. අට් ඨ. 2). කතනාධිප් පාකයන ඉධාපි 

ඨපනාද් වයං වජ් කජති. යථා පන තත් ථ පටිෙම් මපඤ් චෙභාවං අවත් වා 

පටිෙම් මචතුක් ෙභාවං වක් ඛති, එවමිධාපි නිග් ගහචතුක් ෙභාකවො 

වත් තබ් කබො සියා. සුද් ධිෙනිග් ගහස ්ස පන නිග් ගහප් පධානත් තා 

උද් කෙසභාකවන වුත් කතො නිග් ගකහොව විසුං වුත් කතොති ෙට් ඨබ් කබො. කය 

පන ‘‘අයථාභූතනිග් ගහත් තා තත් ථ පටිෙම් මං විසුං න වුත් ත’’න් ති 

වෙන් ති, කතසං දුතිකය වාෙමුකඛ නිග් ගහචතුක් ෙභාකවො 

පටිෙම් මපඤ ්චෙභාකවො ච ආපජ් ජති. 

2. අත්තනා අධිප්කපතං සච්චිෙට්ඨකමවාති සම් මුතිසච් චං 

සන් ධායාති අධිප් පාකයො. වක් ඛති හි ‘‘සුද් ධසම් මුතිසච් චං වා 

පරමත් ථමිස් සෙං වා සම් මුතිසච් චං සන් ධාය ‘කයො සච් චිෙට් කඨො’ති 

පුන අනුකයොකගො පරවාදිස් සා’’ති (ෙථා. අට් ඨ. 6). තත් ථ යදි 

පරවාදිනා අත් තනා අධිප් කපතසච් චිෙට් කඨො සම් මුතිසච් චං, 

සම් මුතිසච් චාොකරන පුග් ගකලො උපලබ් භතීති වෙන් කතන 

සමානලද් ධිකෙො නප් පටිකසධිතබ් කබො, ෙථා එවායං නාරභිතබ් බා. අථ 

සෙවාදිනා අත් තනා ච අධිප් කපතසච් චිෙට් ඨංකයව සන් ධාය පරවාදී 

‘‘කයො සච්චිෙට්කඨො’’තිආදිමාහාති අයමත් කථො. සෙවාදිනා 

සම් මුතිසච් චංකයව සච් චිෙට් කඨොති අධිප් කපතන් ති ආපජ් ජති. යදි උභයං 

අධිප් කපතං, පුන ‘‘සම් මුතිසච් චපරමත් ථසච් චානි වා එෙකතො ෙත් වාපි 

එවමාහා’’ති න වත් තබ් බං සියාති. යදි ච ද් කවපි සච් චානි 

සච් චිෙට් ඨපරමත් ථා, සච් චිෙට් කඨෙකෙකසන උපලද් ධිං ඉච් ඡන් කතන 
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‘‘පුග් ගකලො උපලබ් භති සච් චිෙට් ඨපරමත් කථනා’’තිආදි අනුකයොකගො 

න ොතබ් කබො, න ච සච් චිෙට් කඨෙකෙකසන අනුකයොකගො යුත් කතො. 

න හි කවෙයිතාොකරන උපලබ් භමානා කවෙනා රුප් පනාොකරන 

උපලබ් භතීති අනුයුඤ් ජිතබ් බා, න ච පරවාදී රුප් පනාදිසභාවං පුග් ගලං 

ඉච් ඡති, අථ කඛො සච් චිෙට් ඨපරමත් ථකමවාති. පරමත් ථසච් චකතො 

අඤ ්ඤස ්මිං සච් චිෙට් කඨ විජ් ජමාකන නාස් ස පරමත් ථසච් චතා 

අනුයුඤ් ජිතබ් බා. අසච් චිෙට් කඨ සච් චිෙට් ඨකවොහාරං ආකරොකපත් වා තං 

සන් ධාය පුච් ඡතීති වෙන් තානං කවොහරිතසච් චිෙට් ඨස් ස අත් තනා 

අධිප් කපතසච් චිෙට් ඨතා න යුත් තා. කවොහරිතපරමත් ථසච් චිෙට් ඨානඤ් ච 

ද් වින් නං සච් චිෙට් ඨභාකව වුත් තනකයොව කෙොකසො. සම් මුතිසච් චාොකරන 

උපලබ් භමානඤ් ච භූතසභාවත් කථන උපලබ් කභය් ය වා න වා. යදි 

භූතසභාවත් කථන උපලබ් භති, පුග් ගකලොපි උපලබ් භති 

සච් චිෙට් ඨපරමත් කථනාති අනුජානන් කතො නානුයුඤ් ජිතබ් කබො. අථ න 

භූතසභාවත් කථන, තංවිනිමුත් කතො සම් මුතිසච් චස් ස 

සච් චිෙට් ඨපරමත් ථාොකරො න වත් තබ් කබො අසිද් ධත් තා. වක් ඛති ච 

‘‘යථා රූපාෙකයො පච් චත් තලක් ඛණසාමඤ් ඤලක් ඛණවකසන අත් ථි, 

න එවං පුග් ගකලො’’ති. තස් මා මග් ගිතබ් කබො එත් ථ අධිප් පාකයො. 

ද්වින්නංසච්චානන් ති එත් ථ සච් චද් වයාොකරන අනුපලබ් භනීයකතො 

අනුඤ් කඤය් යකමතං සියා, න වා කිඤ් චි වත් තබ් බං. යථා හි 

එෙකෙකසන පරමත් ථාොකරන අනුපලබ් භනීයතා අනුජානනස ්ස න 

ොරණං, එවං එෙකෙකසන සම් මුතියාොකරන උපලබ් භනීයතා 

පටික් කඛපස ්ස චාති මග් ගිතබ් කබො එත් ථාපි අධිප් පාකයො. නුපලබ්භතීති

වචනසාමඤ්ඤමත්තන් ති නුපලබ් භතීති ඉෙකමව වචනං අනුඤ් ඤාතං 

පටික් ඛිත් තඤ් චාති එතං ඡලවාෙං නිස ්සායාති අධිප් පාකයො. යථා 

උපලබ්භතීති එතස් කසව අනුජානනපටික් කඛකපහි අහං 

නිග් ගකහතබ් කබො, එවං නුපලබ්භතීති එතස ්කසව 

අනුජානනපටික් කඛකපහි ත් වන් ති එවං සම් භවන් තස් ස සාමඤ ්කඤන 

අසම් භවන් තස් ස ෙප් පනං පකනත් ථ ඡලවාකෙො භවිතුං අරහති. කතන 

නුපලබ් භතීති වචනසාමඤ් ඤමත් තං ඡලවාෙස් ස ොරණත් තා 

‘‘ඡලවාකෙො’’ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. වචනසාමඤ් ඤමත් තඤ් ච 

ඡලවාෙඤ් ච නිස ්සායාති වා අත් කථො. ඨපනා නිග් ගහප් පටිෙම් මානං 

පාෙටභාවෙරණං න කහොතීති ඉෙං විචාකරතබ් බං. න හි 

පක් ඛට් ඨපකනන විනා පුරිමං අනුජානිත් වා පච් ඡිමස් ස අවජානනං, 

පච් ඡිමං වා අවජානන් තස ්ස පුරිමානුජානනං මිච් ඡාති සක් ො 

ආකරොකපතුන් ති. 

3. තවාති, පටිජානන්තන් ති ච පච් චත් කත සාමිඋපකයොගවචනානීති 

අධිප් පාකයන ‘‘ත්වංකයවපටිජානන්කතො’’ති ආහ. 
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පටුන 

4-5. චතූහි පාපනාකරොපනාහි නිග්ගහස්ස උපනීතත්තාති 

‘‘දුන් නිග් ගහිතා ච කහොම, හඤ ්චී’’තිආදිනා තයා මම ෙකතො 

නිග් ගකහො, මයා තව ෙකතො නිග් ගකහො විය මිච් ඡාති එවං කතන 

අනුකලොමපඤ් චකෙ චතූහි පාපනාකරොපනාහි ෙතස් ස නිග් ගහස් ස කතන 

නියාකමන දුක් ෙටභාවස ්ස අත් තනා ෙතනිග් ගකහන සහ උපනීතත් තා 

අනිග් ගහභාවස ්ස වා උපගමිතත් තාති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. එවකමව 

කතනහියංනිග්ගණ්හාසි හඤ්චි…කප.…ඉදංකතමිච්ොති එතස් ස 

අනිග් ගහභාවනිගමනස් කසව නිග් ගමනචතුක් ෙතා කවදිතබ් බා. 

අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පච් චනීොනුකලොමවණ් ණනා 

7-10. ‘‘අත්තකනොලද්ධිංනිස්සායපටිඤ්ඤාපරවාදිස්සා’’ති 

වත් වා පුන ‘‘පරමත්ථවකසන පුග්ගලස්ස අභාවකතො පටික්කඛකපො 

පරවාදිස්සා’’ති වුත් තං. තත් රායං පටික් කඛකපො අත් තකනො ලද් ධියා 

යදි ෙකතො, පරමත් ථකතො අඤ් කඤන සච් චිෙට් ඨපරමත් කථන පුග් ගකලො 

උපලබ් භතීති අයමස් ස ලද් ධීති ආපජ් ජති. තථා ච සති නායං 

සම් මුතිසච් චවකසන උපලද් ධිං ඉච් ඡන් කතන නිග් ගකහතබ් කබො. අථ 

අත් තකනො ලද් ධිං නිග් ගූහිත් වා පරස ්ස ලද් ධිවකසන පටික් ඛිපති, 

පුරිමපටිඤ් ඤාය අවිකරොධිතත් තා න නිග් ගකහතබ් කබො. න හි 

අත් තකනො ච පරස් ස ච ලද් ධිං වෙන් තස ්ස කෙොකසො ආපජ් ජතීති. 

අත් තකනො පන ලද් ධියා පටිජානිත් වා පරලද් ධියා පටික් ඛිපන් කතන 

අත් තකනො ලද් ධිං ඡඩ් කෙත් වා පරලද් ධි ගහිතා කහොතීති 

නිග් ගකහතබ් කබොති අයකමත් ථ අධිප් පාකයො සියා. 

පච් චනීොනුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සුද් ධසච් චිෙට් ඨවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ඔොසසච් චිෙට් කඨො 

1. අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා 

11. සබ්බත්ථාති සබ් බස් මිං සරීකරති අයමත් කථොති ෙස් කසන් කතො 

ආහ ‘‘සරීරංසන්ධායා’’ති. තත්ථාති තස් මිං සංඛිත් තපාකඨ. යස්මා

සරීරං සන්ධාය‘‘සබ්බත්ථනඋපලබ්භතී’’තිවුත්කතසරීරකතොබහි

උපලබ්භතීතිආපජ්ජති, තස්මාපච්චනීකෙපටික්කඛකපොසෙවාදිස්සාති 

එකතන න කෙනචි සභාකවන පුග් ගකලො උපලබ් භතීති අයමත් කථො 

වුත් කතො කහොති. න හි කෙනචි සභාකවන උපලබ් භමානස් ස 

සරීරතෙඤ් ඤාවිමුත් කතො උපලද් ධිඔොකසො අත් ථීති. 
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3. ොලසච් චිෙට් කඨො 

1. අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා 

12. පුරිමපච්ඡිමජාතිොලඤ්චාති මජ් ඣිමජාතිොකල 

උපලබ් භමානස ්ස තස් කසව පුරිමපච් ඡිමජාතිොකලසු උපලද් ධිං 

සන් ධායාති අධිප් පාකයො. කසසංපඨමනකයවුත්තසදිසකමවාති ඉකමසු 

තීසු පඨකම ‘‘සබ් බත් ථා’’ති එතස ්මිං නකය වුත් තසදිසකමව, කිං 

තං? පාඨස ්ස සංඛිත් තතාති අත් කථො. ඉධාපි හි යස් මා ‘‘සබ් බො න 

උපලබ් භතී’’ති වුත් කත එෙො උපලබ් භතීති ආපජ් ජති, තස් මා 

පච් චනීකෙ පටික් කඛකපො සෙවාදිස් සාති කයොකජතබ් බන් ති. 

4. අවයවසච් චිෙට් කඨො 

1. අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා 

13. තතියනකය ච යස් මා ‘‘සබ්කබසු න උපලබ්භතී’’ති

වුත්කත එෙස්මිං උපලබ්භතීති ආපජ්ජති, තස්මා පච්චනීකෙ

පටික්කඛකපො සෙවාදිස්සාති කයොකජතබ් බං. කතනාහ 

‘‘තාදිසකමවා’’ති. 

ඔොසාදිසච්චිෙට්කඨො 

2. පච්චනීොනුකලොමවණ්ණනා 

14. තත්ථ අනුකලොමපඤ්චෙස්සාතිආදිම් හි අනුකලොමපඤ් චෙන් ති 

නිග් ගහපඤ ්චෙං, පච් චනීෙන් ති ච පටිෙම් මං වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

තත් ථ අනුකලොමපඤ් චෙස ්ස ‘‘සබ් බත් ථ පුග් ගකලො 

නුපලබ් භතී’’තිආදිෙස් ස අත් කථො ‘‘සබ් බත් ථ පුග් ගකලො 

නුපලබ් භතී’’තිආදිපාළිං සංඛිපිත් වා ආගකත සරූකපන අවුත් කත 

‘‘යස් මා සරීරං සන් ධායා’’තිආදිනා (ෙථා. අට් ඨ. 11) 

වුත් තනකයන කවදිතබ් කබො, පච් චනීෙස ්ස ච ‘‘සබ් බත් ථ පුග් ගකලො 

උපලබ් භතී’’තිආදිෙස් ස පටිෙම් මෙරණවකසන වුත් තස් ස අත් කථො 

පටිෙම් මාදිපාළිං සංඛිපිත් වා ආදිමත් තෙස් සකනන ආගකත ‘‘පුග් ගකලො 

උපලබ් භතී’’තිආදිම් හි අනුකලොකම ‘‘සබ් බත් ථාති සරීරං සන් ධාය 

අනුකයොකගො සෙවාදිස ්සා’’තිආදිනා (ෙථා. අට් ඨ. 11) 

වුත් තනකයන කවදිතබ් කබොති එවමත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. අථ වා තත්ථාති 

යං ආරද් ධං, තස් මින් ති එවං අත් ථං අග් ගකහත් වා තත්ථ කතසු තීසු 

මුකඛසූති අත් කථො ගකහතබ් කබො. අනුකලොමපඤ් චෙමූලො කචත් ථ 

සබ් බානුකලොමපච් චනීෙපඤ් චෙපාළි අනුකලොමපඤ් චෙස ්ස පාළීති 

වුත් තා, තථා පච් චනීොනුකලොමපඤ් චෙපාළි ච පච් චනීෙස් ස පාළීති. 
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තං සංඛිපිත් වා පටිෙම් මවකසන ආගකත සරූකපන අවුත් කත 

‘‘පුග් ගකලො නුපලබ් භතී’’තිආදිකෙ පච් චනීකෙ 

‘‘උපලබ් භතී’’තිආදිකෙ අනුකලොකම ච අත් කථො කහට් ඨා 

සුද් ධිෙසච් චිෙට් කඨ වුත් තනකයකනව කවදිතබ් කබොති වුත් තං කහොති. 

සච් චිෙට් ඨවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සුද් ධිෙසංසන් ෙනවණ් ණනා 
17-27. රූපාදීහි සද්ධිං සච්චිෙට්ඨසංසන්දනන් ති සච් චිෙට් ඨස් ස 

පුග් ගලස ්ස රූපාදීහි සද් ධිං සංසන් ෙනං, සච් චිෙට් කඨ වා රූපාදීහි 

සද් ධිං පුග් ගලස ්ස සංසන් ෙනන් ති අධිප් පාකයො. පුග්ගකලොරූපඤ්චාති 

ච-ොරස ්ස සමුච් චයත් ථත් තා යථා රූපන් ති එවං නිෙස ්සනවකසන 

වුත් කතො අත් කථො විචාකරතබ් කබො. රූපාදීහි අඤ් කඤො අනඤ් කඤො ච 

පුග් ගකලො න වත් තබ් කබොති ලද් ධි සමකයො. ‘‘අඤ් ඤං ජීවං අඤ් ඤං 

සරීරන් ති අබ් යාෙතකමතං භගවතා’’තිආදිෙං (සං. නි. 4.416) 

සුත්තං. අනුඤ් ඤායමාකන තදුභයවිකරොකධො ආපජ් ජතීති ඉමමත් ථං 

සන් ධායාහ ‘‘සමයසුත්තවිකරොධංදිස්වා’’ති. 

ධම්මකතොති පාළිකතො. ‘‘පටිෙම් මචතුක් ොදීනි සංඛිත් තානි. 

පරවාදී…කප.… ෙස් සිතානී’’ති වෙන් කතහි පුග්ගකලොනුපලබ්භති…කප.…

ආජානාහිපටිෙම්මන් ති එත් ථ ආජානාහිනිග්ගහන් ති පාකඨො දිට් කඨො 

භවිස ්සති. අඤ්ඤත්තං පටිජානාපනත්ථන් ති යථා මයා අඤ ්ඤත් තං 

වත් තබ් බං, තථා ච තයාපි තං වත් තබ් බන් ති අඤ ්ඤත් තපටිඤ් ඤාය 

කචොෙනත් ථන් ති අත් කථො. සම්මුතිපරමත්ථානං

එෙත්තනානත්තපඤ්හස්ස ඨපනීයත්තාති අබ් යාෙතත් තාති අත් කථො. 

යදි ඨපනීයත් තා පටික් ඛිපිතබ් බං, පකරනපි ඨපනීයත් තා ලද් ධිකමව 

නිස ්සාය පටික් කඛකපො ෙකතොති කසොපි න නිග් ගකහතබ් කබො සියා. 

පකරො පන පුග් ගකලොති ෙඤ් චි සභාවං ගකහත් වා තස් ස ඨපනීයත් තං 

ඉච් ඡති, සති ච සභාකව ඨපනීයතා න යුත් තාති නිග් ගකහතබ් කබො. 

සම් මුති පන කෙොචි සභාකවො නත් ථි. කතකනවස් ස 

එෙත් තනානත් තපඤ් හස් ස ඨපනීයතං වෙන් කතො න නිග් ගකහතබ් කබොති 

සෙවාදිනා පටික් කඛකපො ෙකතොති අයකමත් ථ අධිප් පාකයො යුත් කතො. 

සුද් ධිෙසංසන් ෙනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඔපම් මසංසන් ෙනවණ් ණනා 
28-36. උපලද්ධිසාමඤ්කඤන අඤ්ඤත්තපුච්ො චාති ඉෙඤ් ච 

ද් වින් නං සමානතා කනො අඤ ්ඤත් තස ්ස ොරණං යුත් තං, අථ කඛො 

විසුං අත් තකනො සභාකවන සච් චිෙට් ඨපරමත් කථන උපලබ් භනීයතාති 
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විචාකරතබ් බං. ‘‘එෙවීසාධිොනී’’ති පුරිමපාකඨො, වීසාධිොනීති පන 

පඨිතබ් බං. 

37-45. ‘‘අත් ථි පුග් ගකලො’’ති සුත් තං අනුජානාකපන් කතන 

උපලද් ධි අනුජානිතා කහොතීති මඤ් ඤමාකනො ආහ 

‘‘උපලද්ධිසාමඤ්ඤං ආකරොකපත්වා’’ති. වීසාධිොනි නව

පටිෙම්මපඤ්චෙසතානි දස්සිතානීති එකතන සුද් ධිෙසංසන් ෙකනපි 

‘‘ආජානාහි පටිෙම් ම’’මිච් කචව පාකඨොති විඤ ්ඤායති. යඤ් ච 

වාෙමුකඛසු සුද් ධිෙසච් චිෙට් කඨ ‘‘පටිෙම් මචතුක් ෙ’’න් ති වුත් තං, 

තම් පි ‘‘පටිෙම් මපඤ ්චෙ’’න් ති. 

ඔපම් මසංසන් ෙනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. චතුක් ෙනයසංසන් ෙනවණ් ණනා 
46-52. එෙධම් මකතොපි අඤ ්ඤත් තං අනිච් ඡන් කතො 

රූපාදිඑකෙෙධම් මවකසන නානුයුඤ් ජිතබ් කබො. සමුොයකතො හි අයං 

අඤ ්ඤත් තං අනිච් ඡන් කතො එෙකෙසකතො අනඤ් ඤත් තං පටික් ඛිපන් කතො 

න නිග් ගහාරකහො සියාති එතං වචකනොොසං නිවත් කතතුං ‘‘අයඤ්ච

අනුකයොකගො’’තිආදිමාහ. සෙලන් ති සත් තපඤ් ඤාසවිකධො 

ධම් මප් පකභකෙො පුග් ගකලොති වා පරමත් ථසච් චං පුග් ගකලොති වා එවං 

සෙලං සන් ධායාති අත් කථො. එවං සෙලං පරමත් ථං චින් කතත් වා 

තන් තිවකසන අනුකයොගලක් ඛණස ්ස ඨපිතත් තා සෙලපරමත් ථකතො ච 

අඤ ්ඤස ්ස සච් චිෙට් ඨස් ස අභාවා සච් චිෙට් කඨන පුග් ගකලන තකතො 

අඤ ්කඤන න භවිතබ් බන් ති ‘‘රූපං පුග් ගකලො’’ති ඉමං පඤ් හං 

පටික් ඛිපන් තස් ස නිග් ගහාකරොපනං යුත් තන් ති අත් කථො. 

සභාගවිනිබ්කභොගකතොති රූපකතො අඤ ්ඤසභාගත් තාති වුත් තං 

කහොති. සබ්බධම්මාති රූපවජ් කජ සබ් බධම් කම වෙති. ‘‘රූපස් මිං 

පුග් ගකලො’’ති එත් ථ නිස ්සයවිනාකස විනාසාපත් තිභකයන පටික් ඛිපතීති 

අධිප් පාකයනාහ ‘‘උච්කෙදදිට්ඨිභකයන කචවා’’ති. තීසු පන 

සමයවිකරොකධන පටික් කඛකපො අධිප් කපකතො. න හි කසො සක් ොයදිට් ඨිං 

ඉච් ඡති, අපිච සස් සතදිට් ඨිභකයන පටික් ඛිපතීති යුත් තං වත් තුං. 

සක් ොයදිට් ඨීසු හි පඤ ්කචව උච් කඡෙදිට් ඨිකයො, 

කසසාසස් සතදිට් ඨිකයොති. අඤ්ඤත්ර රූපාති එත් ථ ච රූපවා 

පුග් ගකලොති අයමත් කථො සඞ් ගහිකතොති කවදිතබ් කබො. 

චතුක් ෙනයසංසන් ෙනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිතා ච සංසන් ෙනෙථාවණ් ණනා. 
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8. ලක් ඛණයුත් තිවණ් ණනා 
54. පච්චනීොනුකලොකමති ඉෙං යං වක් ඛති ‘‘ඡලවකසන පන 

වත් තබ් බං ‘ආජානාහි පටිෙම් ම’න් තිආදී’’ති (ෙථා. අට් ඨ. 54), 

කතන පන න සකමති. පච් චනීොනුකලොකම හි පච් චනීකෙ 

‘‘ආජානාහි නිග් ගහ’’න් ති වත් තබ් බං, න පන ‘‘පටිෙම් ම’’න් ති. 

ලක් ඛණයුත් තිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. වචනකසොධනවණ් ණනා 
55-59. පුග්ගකලො උපලබ්භතීති පදද්වයස්ස අත්ථකතො

එෙත්කතති එත් ථ තකෙව එෙත් තං පකරන සම් පටිච් ඡිතං 

අසම් පටිච් ඡිතන් ති විචාකරතබ් බකමතං. පුග් ගලස ්ස හි අවිභජිතබ් බතං, 

උපලබ් භතීති එතස ්ස විභජිතබ් බතං වෙන් කතො 

විභජිතබ් බාවිභජිතබ් බත් ථානං උපලබ් භතිපුග් ගල-සද් ොනං ෙථං 

අත් ථකතො එෙත් තං සම් පටිච් කඡය් යාති? යථා ච 

විභජිතබ් බාවිභජිතබ් බත් ථානං උපලබ් භති-රූප-සද් ොනං තං විභාගං 

වෙකතො රූපං කිඤ් චි උපලබ් භති, කිඤ් චි න උපලබ් භතීති අයං 

පසඞ් කගො නාපජ් ජති, එවං එතස ්සපි යථාවුත් තවිභාගං වෙකතො 

යථාආපාදිකතන පසඞ් කගන න භවිතබ් බන් ති මග් ගිතබ් කබො එත් ථ 

අධිප් පාකයො. 

60. ‘‘සුඤ් ඤකතො කලොෙං අකවක් ඛස ්සූ’’ති (සු. නි. 1125) 

එකතන අත් ථකතො පුග් ගකලො නත් ථීති වුත් තං කහොතීති ආහ 

‘‘නත්ථීතිපි වුත්ත’’න් ති. 

වචනකසොධනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. පඤ් ඤත් තානුකයොගවණ් ණනා 
61-66. රූපොයාවිරහං සන් ධාය ‘‘රූපොයසබ්භාවකතො’’ති 

ආහ. ‘‘රූපිකනො වා අරූපිකනො වා’’ති (ඉතිවු. 90) සුත් කත 

ආගතපඤ් ඤත් තිං සන් ධාය ‘‘තථාරූපාය ච පඤ්ඤත්තියා

අත්ථිතායා’’ති. වීතරාගසබ්භාවකතොති ොමීභාවස් ස අකනෙන් තිෙත් තා 

ොමධාතුයා ආයත් තත් තාභාවකතො ච ‘‘ොමී’’ති න වත් තබ් කබොති 

පටික් ඛිපතීති අධිප් පාකයො. 

67. ොයානුපස්සනායාති ොරණවචනකමතං, ොයානුපස ්සනාය 

ොරණභූතාය එවංලද් ධිෙත් තාති අත් කථො. ආහච්ච භාසිතන් ති 

‘‘අඤ ්ඤං ජීවං අඤ ්ඤං සරීරන් ති අබ් යාෙතකමතං මයා’’ති (ම. 

නි. 2.128) ආහච් ච භාසිතං. 
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පඤ ්ඤත් තානුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. ගතිඅනුකයොගවණ් ණනා 
69-72. ‘‘දස්කසන්කතො ‘කතන හි පුග්ගකලො

සන්ධාවතී’තිආදිමාහා’’ති වුත් තං, ‘‘ෙස් කසන් කතො ‘න වත් තබ් බං 

පුග් ගකලො සන් ධාවතී’තිආදිමාහා’’ති පන භවිතබ් බං, ෙස් කසත් වාති වා 

වත් තබ් බං. 

91. කයන රූපසඞ්ඛාකතන සරීකරන සද්ධිං ගච්ෙතීති එත් ථ 

‘‘රූකපන සද් ධිං ගච් ඡතී’’ති වෙන් කතන ‘‘රූපං පුග් ගකලො’’ති 

අනනුඤ් ඤාතත් තා කයනාොකරන තං ජීවං තං සරීරන් ති ඉෙං 

ආපජ් ජති, කසො වත් තබ් කබො. අසඤ්ඤූපපත්තිං සන්ධායාති 

නිරයූපගස ්ස පුග් ගලස් ස අසඤ් ඤූපගස් ස අරූපූපගස් ස ච අන් තරාභවං 

න ඉච් ඡතීති චුතිකතො අනන් තරං උපපත් තිං සන් ධායාති අත් කථො 

ෙට් ඨබ් කබො. කය පන චුතිොකල උපපත් තිොකල ච 

අසඤ් ඤූපපත් තිොකල ච අසඤ් ඤසත් කතසු සඤ ්ඤා අත් ථීති ගකහත් වා 

අසඤ් ඤූපගස් ස ච අන් තරාභවං ඉච් කඡය් යුං, කතසං 

අන් තරාභවභාවකතො ‘‘අසඤ් ඤූපපත් ති අකවෙනා’’ති න සක් ො 

වත් තුන් ති. 

92. අකවදකනොතිආදීසු තදඤ්ඤන් ති සඤ් ඤභවකතො අඤ් ඤං 

අසඤ් ඤාකනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනුපපත් තිං. 

කනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතකනපි හි න වත් තබ් බං සඤ ්ඤා අත් ථීති 

ඉච් ඡන් ති. 

93. යස්මා රූපාදිධම්කම විනා පුග්ගකලො නත්ථීති 

ඉන් ධනුපාොකනො අග් ගි විය ඉන් ධකනන රූපාදිඋපාොකනො පුග් ගකලො 

රූපාදිනා විනා නත් ථීති ලද් ධිවකසන වෙති. 

ගතිඅනුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. උපාොපඤ ්ඤත් තානුකයොගවණ් ණනා 
97. නීලංරූපංඋපාදායනීකලොතිආදීසූති ‘‘නීලං රූපං උපාොය 

නීලෙස ්ස පුග් ගලස් ස පඤ ්ඤත් තී’’ති එත් ථ කයො පුට් කඨො නීලං 

උපාොය නීකලොති, තොදීසූති අත් කථො. 

98. කෙෙට්ඨං සන්ධායාති කඡෙට් ඨං සන් ධාය වුත් තං, න 

කුසලපඤ් ඤත් තිං. ‘‘කුසලං කවෙනං උපාොයා’’ති මඤ ්ඤමාකනො 

පටිජානාතීති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 
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112. ඉදානි …කප.… දස්කසතුං ‘‘යථා රුක්ඛ’’න්තිආදිමාහාති 

පුබ් බපක් ඛං ෙස් කසත් වා උත් තරමාහාති වුත් තං කහොති. 

115. ‘‘යස් ස රූපං කසො රූපවා’’ති උත් තරපක් කඛ වුත් තං 

වචනං උද් ධරිත් වා ‘‘යස්මා’’තිආදිමාහ. 

116. චිත්තානුපස්සනාවකසනාති චිත් තානුපස් සනාවකසන 

පරිදීපිතස ්ස සරාගාදිචිත් තකයොගස් ස වකසනාති අධිප් පාකයො. 

118. කයනාති චක්ඛුන් ති ‘‘කයනා’’ති වුත් තං ෙරණං 

චක් ඛුන් ති අත් කථො. චක්ඛුකමව රූපං පස්සතීති 

විඤ ්ඤාණනිස ්සයභාවූපගමනකමව චක් ඛුස් ස ෙස් සනං නාම කහොතීති 

සන් ධාය වෙති. 

උපාොපඤ් ඤත් තානුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. පුරිසොරානුකයොගවණ් ණනා 
123. ෙරණමත්තන් ති ෙම් මානං නිප් ඵාෙෙප් පකයොජෙභාකවන 

පවත් තා ඛන් ධා. 

124. පුරිමෙම් කමන විනා පුග් ගලස් ස ජාති, ජාතස් ස ච 

විජ් ජට් ඨානාදීසු සම් මා මිච් ඡා වා පවත් ති නත් ථීති සන් ධාය 

‘‘පුරිමෙම්මකමව තස්සා’’තිආදිමාහ. 

125. ෙම්මවට්ටස්සාති එත් ථ ෙම් මොරෙස් ස කයො ොරකෙො, 

කතනපි අඤ ්ඤං ෙම් මං ොතබ් බං, තස් ස ොරකෙනපි අඤ් ඤන් ති 

එවං ෙම් මවට් ටස ්ස අනුපච් කඡෙං වෙන් ති. පුග් ගලස් ස ොරකෙො 

ෙම් මස ්ස ොරකෙො ආපජ් ජතීති විචාකරතබ් බකමතං. මාතාපිතූහි 

ජනිතතාදිනා තස ්ස ොරෙං ඉච් ඡන් තස් ස ෙම් මොරොනං 

ොරෙපරම් පරා ආපජ් ජතීති ඉෙඤ් ච විචාකරතබ් බං. 

170. සුත්තවිකරොධභකයනාති ‘‘කසො ෙකරොති කසො 

පටිසංකවෙයතීති කඛො, බ් රාහ් මණ, අයකමකෙො අන් කතො’’තිආදීහි 

(සං. නි. 2.46) විකරොධභයා. 

171. ‘‘ඉධ නන් ෙති කපච් ච නන් ෙතී’’ති (ධ. ප. 18) 

වචනකතො ෙම් මෙරණොකල විපාෙපටිසංකවෙනොකල ච කසොකයවාති 

පටිජානාතීති අධිප් පාකයො. සයංෙතං සුඛදුක්ඛන් ති ච පුට් කඨො ‘‘කිං 

නු කඛො, කභො කගොතම, සයංෙතං සුඛං දුක් ඛන් ති? මා කහවං 

ෙස ්සපා’’තිආදිසුත් තවිකරොධා (සං. නි. 2.18) පටික් ඛිපති. 
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176. ලද්ධිමත්තකමකවතන් ති කසොකයකවකෙො කනව කසො කහොති 

න අඤ ්කඤොති ඉෙං පන නත් කථව, තස් මා එවංවාදිකනො 

අසයංොරන් තිආදි ආපජ් ජතීති අධිප් පාකයො. අපිචාතිආදිනා ඉෙං 

ෙස් කසති – න පරස් ස ඉච් ඡාවකසකනව ‘‘කසො ෙකරොතී’’තිආදි 

අනුකයොකගො වුත් කතො, අථ කඛො ‘‘කසො ෙකරොතී’’තිආදීසු එෙං 

අනිච් ඡන් තස ්ස ඉතරං, තඤ් ච අනිච් ඡන් තස් ස අඤ ්ඤං ආපන් නන් ති 

එවං ොරෙකවෙකිච් ඡාය ඨත් වා ‘‘කසො ෙකරොතී’’තිආදීසු තං තං 

අනිච් ඡාය ආපන් නවකසනාපීති. අථ වා න කෙවලං ‘‘කසො 

ෙකරොතී’’තිආදීනං සබ් කබසං ආපන් නත් තා, අථ කඛො එකෙෙස ්කසව 

ච ආපන් නත් තා අයං අනුකයොකගො ෙකතොති ෙස් කසති. 

පුරිමනකයකනවාති එකතන ‘‘ඉධ නන් ෙතී’’තිආදි සබ් බං 

පටිජානනාදිොරණං එෙකතො කයොකජතබ් බන් ති ෙස් කසති. 

පුරිසොරානුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙල් යාණවග් කගො නිට් ඨිකතො. 

14. අභිඤ් ඤානුකයොගවණ් ණනා 
193. අභිඤ්ඤානුකයොගාදිවකසනඅරහත්තසාධනාති එත් ථ ‘‘නනු 

අත් ථි කෙොචි ඉද් ධිං විකුබ් බතී’’ති අභිඤ් ඤාඅනුකයොකගො ච ‘‘හඤ් චි 

අත් ථි කෙොචි ඉද් ධිං විකුබ් බතී’’ති ඨපනා ච ‘‘කතන වත 

කර’’තිආදි පාපනා ච ආදිසද් ෙසඞ් ගහිකතො අත් කථොව ෙට් ඨබ් කබො. 

ආසවක් ඛයඤාණං පකනත් ථ අභිඤ් ඤා වුත් තාති තෙභිඤ ්ඤාවකතො 

අරහකතො සාධනං ‘‘අරහත්තසාධනා’’ති ආහ. අරහකතො හි සාධනා 

තබ් භාවස ්ස ච සාධනා කහොතිකයවාති. 

අභිඤ් ඤානුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

15-18. ඤාතොනුකයොගාදිවණ් ණනා 
209. තථාරූපස්සාති තතියකෙොටිභූතස් ස සච් චිෙට් ඨස ්ස අභාවාති 

අධිප් පාකයො. එවං පන පටික් ඛිපන් කතො අසච් චිෙට් ඨං තතියකෙොටිභූතං 

පුග් ගලං වකෙය් යාති තාදිසං පුග් ගලං ඉච් ඡන් කතො හි සුත් කතන 

නිග් ගකහතබ් කබො සියා. ෙස ්මා? තථාරූපස්ස සච්චිෙට්ඨස්ස

අභාවකතොති, තථාරූපස් ස ෙස ්සචි සභාවස් ස අභාවකතො 

පටික් කඛපාරහත් තා අත් තකනො ලද් ධිං නිගූහිත් වා පටික් කඛකපො 

පරවාදිස් සාති අයමත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

ඤාතොනුකයොගාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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19. පටිකවධානුකයොගාදිවණ් ණනා 
218. පරිග්ගහිතකවදකනොති වචකනන අපරිග් ගහිතකවෙනස් ස 

‘‘සුඛිකතොස් මි, දුක් ඛිකතොස ්මී’’ති ජානනං පජානනං නාම න 

කහොතීති ෙස් කසති කයොගාවචරස් ස සුඛුමානම් පි කවෙනානං 

පරිච් කඡෙනසමත් ථතඤ් ච. 

228. ලක්ඛණවචනන් ති රූපබ් භන් තරගමනං සහරූපභාකවො, 

බහිද් ධා නික් ඛමනං විනාරූපභාකවොති අධිප් පාකයො. 

237. ඉමා කඛොති ඔළාරිකෙො අත් තපටිලාකභො මකනොමකයො 

අත් තපටිලාකභො අරූකපො අත් තපටිලාකභොති ඉමා කලොෙස් ස සමඤ් ඤා, 

යාහි තථාගකතො කවොහරති අපරාමසං, කයො සච් කචො කමොක ො වා 

සියා, තස් මිං අනුපලබ් භමාකනපි අත් තනි තෙනුපලබ් භකතොකයව 

පරාමාසං අත් තදිට් ඨිං අනුප් පාකෙන් කතො කලොකෙ අත් තපටිලාකභොති 

පවත් තකවොහාරවකසකනව කවොහරතීති අයකමත් ථ අත් කථො. එත් ථ ච 

පච් චත් තසාමඤ් ඤලක් ඛණවකසන පුග් ගලස ්ස අත් ථිතං පටික් ඛිපිත් වා 

කලොෙකවොහාකරන අත් ථිතං වෙන් කතන පුග් ගකලොති කෙොචි සභාකවො 

නත් ථීති වුත් තං කහොති. සති හි තස් මිං අත් තකනො සභාකවකනව 

අත් ථිතා වත් තබ් බා සියා, න කලොෙකවොහාකරනාති. ඉමිනා පන යථා 

සකමති, යථා ච පරාමාකසො න කහොති, එවං ඉකතො පුරිමා ච 

අත් ථවණ් ණනා කයොකජතබ් බා. 

කලොෙසම්මුතිොරණන් ති යස් මා කලොෙසම් මුතිවකසන පවත් තං, 

තස් මා සච් චන් ති වුත් තං කහොති. තථලක්ඛණන් ති තථොරණං. යස් මා 

ධම් මානං තථතාය පවත් තං, තස් මා සච් චන් ති ෙස් කසති. 

පටිකවධානුකයොගාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුග් ගලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පරිහානිෙථා 

1. වාෙයුත් තිපරිහානිෙථාවණ් ණනා 
239. ‘‘ද් කවකම, භික් ඛකව, ධම් මා කසක් ඛස ්ස භික් ඛුකනො 

පරිහානාය සංවත් තන් තී’’ති (අ. නි. 2.185) ඉෙං සුත් තං 

අරහකතො පරිහානිලද් ධියා න නිස ්සකයො, අථ කඛො අනාගාමිආදීනං 

පරිහානිලද් ධියා, තස් මා අරහකතොපි පරිහානිං ඉච්ෙන්තීති එත් ථ පි-

සද් කෙන අනාගාමිස් සපි සෙොගාමිස් සපීති කයොකජතබ් බං. 
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58 

පටුන 

‘‘තතියස්මිම්පි මුදින්ද්රියාව අධිප්කපතා. කතසඤ්හි සබ්කබසම්පි

පරිහානිනකහොතීතිතස්සලද්ධී’’ති පුරිමපාකඨො, මුදින් ද් රිකයස් කවව 

පන අධිප් කපකතසු පරික් කඛකපො න ොතබ් කබො සියා, ෙකතො ච, 

තස් මා ‘‘තතියස්මිම්පි තික්ඛින්ද්රියාව අධිප්කපතා. කතසඤ්හි 

සබ්කබසම්පිපරිහානිනකහොතීතිතස්සලද්ධී’’ති පඨන් ති. 

අකයොනිකසො අත්ථං ගකහත්වාති කසොතාපන් කනොකයව නියකතොති 

වුත් කතොති කසොකයව න පරිහායති, න ඉතකරති අත් ථං ගකහත් වා. 

‘‘උපරිමග් ගත් ථායා’’ති වුත් තං අත් ථං අග් ගකහත් වා නියකතොති 

කසොතාපත් තිඵලා න පරිහායතීති එතමත් ථං ගණ් හීති පන වෙන් ති. 

වාෙයුත් තිපරිහානිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අරියපුග් ගලසංසන් ෙනපරිහානිවණ් ණනා 
241. යං පකනත්ථාතිආදිම් හි ෙස් සනමග් ගඵකල ඨිතස ්ස අනන් තරං 

අරහත් තප් පත් තිං, තකතො පරිහායිත් වා තත් ථ ච ඨානං ඉච් ඡන් කතො 

පුන වායාකමන තෙනන් තරං අරහත් තප් පත් තිං න ඉච් ඡතීති 

විචාකරතබ් බකමතං. 

262. අවසිප්පත්කතො ඣානලාභීති කසක් කඛො වුත් කතොති 

ෙට් ඨබ් කබො. පුථුජ් ජකනො පන වසිප් පත් කතො අවසිප් පත් කතො ච 

සමයවිමුත් තඅසමයවිමුත් තතන් තියා අග් ගහිකතො, භජාපියමාකනො පන 

සමාපත් තිවික් ඛම් භිතානං කිකලසානං වකසන සමයවිමුත් තභාවං 

භකජය් යාති වුත් කතොති. 

අරියපුග් ගලසංසන් ෙනපරිහානිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සුත් තසාධනපරිහානිවණ් ණනා 
265. උත්තමහීනකභකදො ‘‘තත් ර යායං පටිපො සුඛා 

ඛිප් පාභිඤ ්ඤා, සා උභකයකනව පණීතා අක් ඛායතී’’තිආදිසුත් තවකසන 

(දී. නි. 3.152) වුත් කතො. ‘‘දිට් ඨං සුතං මුත’’න් ති එත් ථ විය 

මුතසද් කෙො පත් තබ් බං වෙතීති ආහ ‘‘ඵුසනාරහ’’න් ති. 

267. අප්පත්තපරිහානාය කචව සංවත්තන්ති 

යථාෙතසන් නිට් ඨානස ්ස සමයවිමුත් තස ්සාති අධිප් පාකයො. 

සුත් තසාධනපරිහානිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පරිහානිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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59 

පටුන 

3. බ්රහ්මචරියෙථා 

1. සුද් ධබ්රහ් මචරියෙථාවණ් ණනා 
269. ‘‘පරනිම්මිතවසවත්තිකදකව උපාදාය තදුපරී’’ති වුත් තං, 

‘‘තීහි, භික් ඛකව, ඨාකනහී’’ති (අ. නි. 9.21) පන සුත් තස් ස 

වචකනන කහට් ඨාපි මග් ගභාවනම් පි න ඉච් ඡන් තීති විඤ ්ඤායති. 

270. ‘‘ගිහීනඤ්කචව එෙච්චානඤ්ච කදවානං මග්ගපටිලාභං

සන්ධාය පටික්කඛකපො තස්කසවා’’ති වුත් තං, ‘‘යත් ථ නත් ථී’’ති 

පන ඔොසවකසන පුට් කඨො පුග් ගලවකසන තස් ස පටික් කඛකපො න 

යුත් කතො. යදි ච තස් සායං අධිප් පාකයො, සෙවාදිනා 

සමානාධිප් පායත් තා න නිග් ගකහතබ් කබො. 

271. එෙන්තරිෙපඤ්හාති පරවාදීසෙවාදීනං අඤ් ඤමඤ් ඤං 

පඤ ්හන් තරිො පඤ ්හා. 

සුද් ධබ් රහ ්මචරියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සංසන් ෙනබ්රහ් මචරියෙථාවණ් ණනා 
273. රූපාවචරමග්කගනහිකසොඉධවිහායනිට්කඨොනාමජාකතොති 

ඉෙං ‘‘ඉධ භාවිතමග් කගො හි අනාගාමී ඉධවිහායනිට් කඨො නාම 

කහොතී’’තිආදිකෙන ලද් ධිකිත් තකනන ෙථං සකමතීති විචාකරතබ් බං. 

පුබ් කබ පන අනාගාමී එව අනාගාමීති වුත් කතො, ඉධ 

ඣානානාගාමිකසොතාපන් නාදිකෙොති අධිප් පාකයො. ඉධ අරහත් තමග් ගං 

භාකවත් වා ඉකධව ඵලං සච් ඡිෙකරොන් තං ‘‘ඉධපරිනිබ් බායී’’ති වෙති, 

ඉධ පන මග් ගං භාකවත් වා තත් ථ ඵලං සච් ඡිෙකරොන් තං 

‘‘තත් ථපරිනිබ් බායී අරහා’’ති. 

සංසන් ෙනබ් රහ ්මචරියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

බ් රහ ්මචරියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ඔධිකසොෙථාවණ්ණනා 
274. ඔධිකසො ඔධිකසොති එතස් ස අත් ථං ෙස් කසන් කතො 

‘‘එෙකදකසන එෙකදකසනා’’ති ආහ. 

ඔධිකසොෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. ජහතිෙථාවණ්ණනා 

1. නසුත් තාහරණෙථාවණ් ණනා 
280. කිච්චසබ්භාවන් ති තීහි පහාතබ් බස් ස පහීනතං. තං පන 

කිච් චං යදි කතකනව මග් කගන සිජ් ඣතීති ලද් ධි, පුථුජ් ජනොකල එව 

ොමරාගබ් යාපාො පහීනාති ලද් ධීති එතං න සකමති, තස් මා 

පුථුජ් ජනොකල පහීනානම් පි ෙස් සනමග් කග උප් පන් කන පුන ෙොචි 

අනුප් පත් තිකතො තිණ් ණං මග් ගානං කිච් චං සම් භවතීති අධිප් පාකයො. 

නසුත් තාහරණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ජහතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සබ්බමත්ථීතිෙථා 

1. වාෙයුත් තිවණ් ණනා 
282. සබ්බස්මිං සරීකර සබ්බන් ති සිරසි පාො පච් ඡකතො චක් ඛූනීති 

එවං සබ් බං සබ් බත් ථ අත් ථීති අත් කථො. සබ්බස්මිං ොකලති 

බාලොකල යුවතා, වුඩ් ෙොකල බාලතා, එවං සබ් බස් මිං ොකල 

සබ් බං. සබ්කබනාොකරනාති නීලාොකරන පීතං, පීතාොකරන 

කලොහිතන් ති එවං. සබ්කබසු ධම්කමසූති චක් ඛුස ්මිං කසොතං, 

කසොතස ්මිං  ානන් ති එවං. අයුත්තන් ති කයොගරහිතං වෙති, තං පන 

එෙසභාවං. ෙථං පන එෙසභාවස් ස කයොගරහිතතාති තං ෙස් කසන් කතො 

‘‘නානාසභාවානඤ්හී’’තිආදිමාහ. ද් වින් නඤ් හි නානාසභාවානං 

අඞ් ගුලීනං කමණ් ෙොනං වා අඤ් ඤමඤ් ඤකයොකගො කහොති, න 

එෙස ්කසව සකතො, තස් මා කයො නානාසභාකවසු කහොති කයොකගො, 

කතන රහිතං එෙසභාවං අකයොගන් ති වුත් තං. ඉදං පුච්ෙතීති 

පරවාදීදිට් ඨියා මිච් ඡාදිට් ඨිභාවං ගකහත් වා උප් පන් නාය අත් තකනො 

දිට් ඨියා සම් මාදිට් ඨිභාකවො අත් ථීති වුත් තං කහොති. 

වාෙයුත් තිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ොලසංසන් ෙනවණ් ණනා 
285. අතීතානාගතං පහාය පච්චුප්පන්නරූපකමව අප්පියං

අවිභජිතබ්බං ෙරිත්වාති පච් චුප් පන් නසද් කෙන රූපසද් කෙන චාති 

උකභොහිපි පච් චුප් පන් නරූපකමව වත් තබ් බං ෙත් වාති වුත් තං කහොති. 

පඤ්ඤත්තියා අවිගතත්තාති එකතන ඉෙං විඤ ්ඤායති ‘‘න 

රූපපඤ් ඤත් ති විය වත් ථපඤ් ඤත් ති සභාවපරිච් ඡින් කන පවත් තා 

විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, අථ කඛො පුබ් බාපරියවකසන පවත් තමානං 

රූපසමූහං උපාොය පවත් තා අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, තස් මා 
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වත් ථභාවස ්ස ඔොතභාවවිගකම විගමාවත් තබ් බතා යුත් තා, න පන 

රූපභාවස ්ස පච් චුප් පන් නභාවවිගකම’’ති. 

ොලසංසන් ෙනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වචනකසොධනවණ් ණනා 
288. අනාගතං වාපච්චුප්පන්නං වාහුත්වාකහොතීතිවුත්තන් ති 

එත් ථ අනාගතං අනාගතං හුත් වා පුන පච් චුප් පන් නං කහොන් තං හුත් වා 

කහොතීති, තථා පච් චුප් පන් නං පච් චුප් පන් නං කහොන් තං පුබ් කබ 

අනාගතං හුත් වා පච් චුප් පන් නං කහොතීති හුත් වා කහොතීති වුත් තන් ති 

ෙට් ඨබ් බං. කිං කත තම්පි හුත්වා කහොතීති තබ් භාවාවිගමකතො 

හුත් වාකහොතිභාවානුපරමං අනුපච් කඡෙං පුච් ඡතීති අධිප් පාකයො යුත් කතො. 

හුත්වා භූතස්ස පුන හුත්වා අභාවකතොති අනාගතං හුත් වා 

පච් චුප් පන් නභූතස් ස පුන අනාගතං හුත් වා පච් චුප් පන් නාභාවකතො. 

යස්මා තන් ති තං හුත් වා භූතං පච් චුප් පන් නං යස් මා අනාගතං 

හුත් වා පච් චුප් පන් නං කහොන් තං ‘‘හුත් වා කහොතී’’ති සඞ් ඛ් යං ගතං, 

තස් මා දුතියම් පි ‘‘හුත් වා කහොතී’’ති වචනං අරහතීති පටිජානාතීති 

අධිප් පාකයො. එවං පන ධම් කම හුත් වාකහොතිභාවානුපරමං වෙන් තස් ස 

අධම් කම සසවිසාකණ නහුත් වාන කහොතිභාවානුපරකමො ආපජ් ජතීති 

අධිප් පාකයන ‘‘අථ න’’න් තිආදිමාහ. 

පටික්ඛිත්තනකයනාති ොලනානත් කතන. පටිඤ්ඤාතනකයනාති 

අත් ථානානත් කතන. අත් ථානානත් තං ඉච් ඡන් කතොපි පන අනාගතස් ස 

පච් චුප් පන් කන වුත් තං කහොතිභාවං, පච් චුප් පන් නස ්ස ච අනාගකත 

වුත් තං හුත් වාභාවං ෙථං පටිජානාතීති විචාකරතබ් බං. 

අත් ථානානත් තකමව හි කතන අනුඤ් ඤායති, න අනාගකත 

පච් චුප් පන් නභාකවො, පච් චුප් පන් කන වා අනාගතභාකවොති. පුරිමං 

පටික්ඛිත්තපඤ්හං පරිවත්තිත්වාති අනුඤ් ඤාතපඤ් හස ්ස හුත් වා කහොති 

හුත් වා කහොතීති කෙොකසො වුත් කතොති අවුත් තකෙොසං අතික් ෙම් ම 

පටික් ඛිත් තපඤ් හං පුන ගකහත් වා කතන කචොකෙතීති අත් කථො. එත් ථ ච 

අත් ථානානත් කතන හුත් වාකහොතීති අනුජානන් තස් ස කෙොකසො 

ොලනානත් තාකයව අනාගතං පච් චුප් පන් නන් ති පටික් කඛකපන ෙථං 

කහොතීති? තස් කසව අනුජානනපටික් කඛපකතොති අධිප් පාකයො. 

එකෙෙන් ති අනාගතම් පි න හුත් වා න කහොති පච් චුප් පන් නම් පීති 

තදුභයං ගකහත් වා ‘‘එකෙෙංන හුත්වාන කහොතින හුත්වාන

කහොතී’’ති වුත් තං, න එකෙෙකමව න හුත් වා න කහොති න හුත් වා 

න කහොතීති. එස නකයො පුරිමස ්මිං ‘‘එකෙෙංහුත්වාකහොතිහුත්වා 
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කහොතී’’ති වචකනපි. අනාගතස් ස හි ‘‘හුත් වා කහොතී’’ති නාමං 

පච් චුප් පන් නස ්ස චාති ද් කවපි නාමානි සඞ් ගකහත් වා ‘‘හුත් වා කහොති 

හුත් වා කහොතී’’ති කචොදිතං, තථා ‘‘න හුත් වා න කහොති න හුත් වා 

න කහොතී’’ති චාති අධිප් පාකයො. සබ්බකතො අන්ධොකරන

පරිකයොනද්කධොවියාති එකතන අපරිකයොනද් කධන පටිජානිතබ් බං සියාති 

ෙස් කසති. එත් ථ ච පුරිමනකය හුත් වා භූතස ්ස පුන හුත් වාකහොතිභාකවො 

කචොදිකතො, දුතියනකය අනාගතාදීසු එකෙෙස ්ස හුත් වාකහොතිනාමතාති 

අයං විකසකසො. 

වචනකසොධනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අතීතඤාණාදිෙථාවණ් ණනා 
290. පුන පුට්කඨො…කප.… අත්ථිතාය පටිජානාතීති එත් ථ 

පච්චුප්පන්නං ඤාණං කතනාති එකතන 

අනුවත් තමානාකපක් ඛනවචකනන ෙථං වුච් චතීති විචාකරතබ් බං. 

අතීතඤාණාදිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අරහන් තාදිෙථාවණ් ණනා 
291. යුත්තිවිකරොකධො අරහකතො සරාගාදිභාකව පුථුජ් ජකනන 

අනානත් තං බ් රහ් මචරියවාසස් ස අඵලතාති එවමාදිකෙො ෙට් ඨබ් කබො. 

අරහන් තාදිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පෙකසොධනෙථාවණ් ණනා 
295. කතන ොරකණනාති අතීතඅත් ථිසද් ොනං එෙත් ථත් තා 

අත් ථිසද් ෙත් ථස ්ස ච න් වාතීතභාවකතො ‘‘අතීතං න් වාතීතං, 

න් වාතීතඤ් ච අතීතං කහොතී’’ති වුත් තං කහොති. එත් ථ පන අතීතාදීනං 

අත් ථිතං වෙන් තස ්ස පරවාදිස ්කසවායං කෙොකසො යථා ආපජ් ජති, න 

පන ‘‘නිබ් බානං අත් ථී’’ති වෙන් තස ්ස සෙවාදිස ්ස, තථා 

පටිපාකෙතබ් බං. 

පෙකසොධනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සබ් බමත් ථීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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7. එෙච්චංඅත්ථීතිෙථා 

1. අතීතාදිඑෙච් චෙථාවණ් ණනා 
299. තිණ්ණං රාසීනන් ති 

අවිපක් ෙවිපාෙවිපක් ෙවිපාෙඅවිපාොනං. කවොහාරවකසන 

අවිපක් ෙවිපාොනං අත් ථිතං වෙන් කතො ෙථං කචොකෙතබ් කබොති විචාකරති 

‘‘ෙම් මුපචයං චිත් තවිප් පයුත් තං සඞ් ඛාරං ඉච් ඡන් තී’’ති. 

එෙච් චංඅත් ථීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. සතිපට්ඨානෙථාවණ්ණනා 
301. කලොකුත්තරභාවං පුච්ෙනත්ථායාති කලොකියකලොකුත් තරාය 

සම් මාසතියා සතිපට් ඨානත් තා, කලොකුත් තරායකයව වා 

පරමත් ථසතිපට් ඨානත් තා තස් සා වකසන කලොකුත් තරභාවං 

පුච් ඡනත් ථායාති අත් කථො. පකභදපුච්ොවකසනාති 

කලොකියකලොකුත් තරසතිපට් ඨානසමුොයභූතස් ස සතිපට් ඨානස ්ස පකභොනං 

පුච් ඡාවකසන. 

සතිපට් ඨානෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. කහවත්ථිෙථාවණ්ණනා 
304. අකයොනිකසො පතිට්ඨාපිතත්තාති අවත් තබ් බුත් තකරන 

උකපක් ඛිතබ් කබන පතිට් ඨාපිතත් තාති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

කහවත් ථිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

1. පරූපහාරවණ්ණනා 
307. අධිමානිොනං සුක් ෙවිස් සට් ඨිෙස ්සනං විචාකරතබ් බං. කත හි 

සමාධිවිපස් සනාහි වික් ඛම් භිතරාගාව, බාහිරොනම් පි ච ොකමසු 

වීතරාගානං සුක් ෙවිස් සට් ඨියා අභාකවො වුත් කතොති. අධිමානිෙපුබ් බා 

පන අධිප් කපතා සියුං. 

308. වචසායත්කථති නිච් ඡයත් කථ, ‘‘කිං ොරණා’’ති පන 

ොරණස ්ස පුච් ඡිතත් තා බ් රහ ්මචරියෙථායං විය ොරණත් කථති යුත් තං. 

පරූපහාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. වචීකභදෙථාවණ්ණනා 
326. වචීකභෙෙථායං කලොකුත්තරං පඨමජ්ඣානං සමාපන්කනොති 

පඨමමග් ගං සන් ධාය වෙති, යස් මා කසො දුක් ඛන් ති විපස් සති, තස් මා 

දුක් ඛමිච් කචව වාචං භාසති, න සමුෙකයොතිආදීනීති අධිප් පාකයො. 

328. කයන තං සද්දංසුණාතීති ඉෙං වචීසමුට් ඨාපනක් ඛකණ එව 

එතං සද් ෙං සුණාතීති ඉච් ඡිකත ආකරොපිකත වා යුජ් ජති. 

332. කලොකුත් තරමග් ගක් ඛකණ වචීකභෙං ඉච් ඡකතො පරස් ස 

අභිභූසුත් තාහරකණ අධිප් පාකයො වත් තබ් කබො. 

වචීකභෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. චිත්තට්ඨිතිෙථාවණ්ණනා 
335. චිත් තට් ඨිතිෙථායං චුල්ලාසීති…කප.… ආදිවචනවකසනාති 

ආරුප් කපකයව එවං යාවතායුෙට් ඨානං වුත් තං, න අඤ ්ඤත් ථාති 

ෙත් වා පටික් ඛිපතීති අධිප් පාකයො. එකතන පන ‘‘න ත් කවව කතපි 

තිට් ඨන් ති, ද් වීහි චිත් තසකමොහිතා’’ති (මහානි. 10 කථොෙං 

විසදිසං) දුතියාපි අඩ් ෙෙථා පස් සිතබ් බා. පුරිමාය ච 

වස් සසතාදිට් ඨානානුඤ් ඤාය අවිකරොකධො විභාකවතබ් කබො. මුහුත්තං 

මුහුත්තන් ති පඤ් කහො සෙවාදිනා පුච් ඡිකතො විය වුත් කතො, පරවාදිනා 

පන පුච් ඡිකතොති ෙට් ඨබ් කබො. 

චිත් තට් ඨිතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. අනුපුබ්බාභිසමයෙථාවණ්ණනා 
339. අනුපුබ් බාභිසමයෙථායං අථවාතිආදිනා ඉෙං ෙස ්කසති – 

චතුන් නං ඤාණානං එෙමග් ගභාවකතො න එෙමග් ගස් ස බහුභාවාපත් ති, 

අනුපුබ් කබන ච කසොතාපත් තිමග් ගං භාකවතීති උපපන් නන් ති 

පටිජානාතීති. 

344. තදාති ෙස ්සකන පරිනිට් ඨිකත. 

345. අට්ඨහි ඤාකණහීති එත් ථ පටිසම් භිොඤාකණහි සහ අට් ඨසු 

ගහිකතසු නිරුත් තිපටිභානපටිසම් භිොහි කසොතාපත් තිඵලසච් ඡිකිරියා ෙථං 

කහොතීති විචාකරතබ් බං. 

අනුපුබ් බාභිසමයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. කවොහාරෙථාවණ්ණනා 
347. කවොහාරෙථායං උදාහු කසොතාදීනිපීති එෙන් තකලොකිකයසු 

විසයවිසයීසු විසයස් කසව කලොකුත් තරභාකවො, න විසයීනන් ති 

නත් කථත් ථ ොරණං. යථා ච විසයීනං කලොකුත් තරභාකවො අසිද් කධො, 

තථා විසයස ්ස සද් ොයතනස් ස. තත් ථ යථා අසිද් ධකලොකුත් තරභාවස් ස 

තස් ස කලොකුත් තරතා, එවං කසොතාදීනං ආපන් නාති කින් ති තානිපි 

කලොකුත් තරානීති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

යදිකලොකුත්තකරපටිහඤ්කඤය්ය, කලොකුත්තකරො සියාතිඅත්කථො

න ගකහතබ්කබො. න හි කලොකුත් තකර පටිහඤ් ඤතීති පරිෙප් පිකතපි 

සද් ෙස් ස කලොකුත් තරභාකවො අත් ථීති අධිප් පාකයො. ‘‘කලොකිකයන 

ඤාකණනා’’ති උද් ධටං, ‘‘විඤ්ඤාකණනා’’ති පන පාළි, තඤ් ච 

විඤ ්ඤාණං කසොතසම් බන් කධන කසොතවිඤ් ඤාණන් ති විඤ ්ඤායතීති. 

අකනෙන්තතාති කලොකිකයන ඤාකණන ජානිතබ් බකතො කලොකිකයොති 

එතස ්ස කහතුස් ස කලොකිකය කලොකුත් තකර ච සම් භවකතො 

අකනෙන් තභාකවො සියාති අධිප් පාකයො. 

කවොහාරෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. නිකරොධෙථාවණ්ණනා 
353. ද්කව දුක්ඛසච්චානි න ඉච්ෙතීති කයසං ද් වින් නං ද් වීහි 

නිකරොකධහි භවිතබ් බං, තානි ද් කව දුක් ඛසච් චානි න ඉච් ඡතීති වුත් තං 

කහොති. කයපටිසඞ්ඛායකලොකුත්තකරනඤාකණනඅනිරුද්ධාතිආදිනා 

පටිසඞ් ඛාය විනා නිරුද් ධා අසමුොචරණසඞ් ඛාරා අප් පටිසඞ් ඛානිරුද් ධාති 

ෙස් කසති, න උප් පජ් ජිත් වා භඞ් ගාති. කතන අප් පටිසඞ් ඛානිකරොකධො ච 

අසමුොචරණනිකරොකධොති ෙස් සිතං කහොති. 

නිකරොධෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තතියවග්කගො 

1. බලෙථාවණ්ණනා 
354. ඉන්ද්රියපකරොපරියත්තං අසාධාරණන් ති යථා නිද් කෙසකතො 

විත් ථාරකතො සබ් බං සබ් බාොරං ඨානාට් ඨානාදිං අජානන් තාපි 

‘‘අට් ඨානකමතං අනවොකසො, යං දිට් ඨිසම් පන් කනො පුග් ගකලො ෙඤ් චි 

සඞ් ඛාරං නිච් චකතො උපගච් කඡය් යා’’තිආදිනා (අ. නි. 1.268) 

ඨානාට් ඨානානි උද් කෙසකතො සඞ් කඛපකතො සාවො ජානන් ති, න එවං 

‘‘ආසයං ජානාති අනුසයං ජානාතී’’තිආදිනා (පටි. ම. 1.113) 
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උද් කෙසමත් කතනපි ඉන් ද් රියපකරොපරියත් තං ජානන් තීති 

‘‘අසාධාරණ’’න් ති ආහ. කථකරන පන සද් ධාදීනං ඉන් ද් රියානං 

තික් ඛමුදුභාවජානනමත් තං සන් ධාය ‘‘සත් තානං 

ඉන් ද් රියපකරොපරියත් තං යථාභූතං පජානාමී’’ති (පටි. ම. 2.44) 

වුත් තං, න යථාවුත් තං ඉන් ද් රියපකරොපරියත් තඤාණං තථාගතබලන් ති 

අයකමත් ථ අධිප් පාකයො ෙට් ඨබ් කබො. ‘‘උද්කදසකතො 

ඨානාට්ඨානාදිමත්තජානනවකසන පටිජානාතී’’ති වුත් තං, එවං පන 

පටිජානන් කතන ‘‘තථාගතබලං සාවෙසාධාරණ’’න් ති ඉෙම් පි 

එවකමව පටිඤ් ඤාතං සියාති ෙථමයං කචොකෙතබ් කබො සියා. 

356. කසකසසු පටික්කඛකපො සෙවාදිස්ස ඨානාට් ඨානඤාණාදීනං 

සාධාරණාසාධාරණත් තා තත් ථ සාධාරණපක් ඛං සන් ධායාති 

අධිප් පාකයො. 

බලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අරියන්තිෙථාවණ්ණනා 
357. සඞ් ඛාකර සන් ධාය පටිජානන් තස් ස ද් වින් නං ඵස් සානං 

සකමොධානං ෙථං ආපජ් ජති යථාවුත් තනකයනාති විචාකරතබ් බං. 

පරිෙප් පනවකසන ආකරොකපත් වා ඨකපතබ් බතාය සත් කතො 

‘‘පණිධී’’ති වුත් කතො. කසො පන එෙස ්මිම් පි ආකරොකපත් වා න 

ඨකපතබ් කබොති එෙස ්මිම් පි ආකරොකපත් වා ඨකපතබ් කබන කතන රහිතතා 

වුත් තා. 

අරියන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. විමුච්චමානෙථාවණ්ණනා 
366. ඣාකනන වික්ඛම්භනවිමුත්තියා විමුත්තං චිත්තං

මග්ගක්ඛකණ සමුච්කෙදවිමුත්තියාවිමුච්චමානංනාමකහොතීති එතිස් සා 

ලද් ධියා කෙො කෙොකසොති විචාකරතබ් බං. යදි විප් පෙතනිද් කෙකස 

කෙොකසො, තත් රාපි කතන විමුච් චමානතාය ‘‘විමුත්තං

විමුච්චමාන’’න් ති වුත් තං. සති ච කෙොකස උප් පාෙක් ඛකණ විමුත් තං, 

වයක් ඛකණ විමුච් චමානන් ති විමුත් තවිමුච් චමානවචනස් ස න 

කචොකෙතබ් බං සියා, අථ කඛො විමුච් චමානවචනකමවාති. එෙකෙකසන, 

එෙකෙකස වා විමුච් චමානස ්ස ච විමුත් තකිරියාය එෙකෙකසො විකසසනං 

කහොතීති ‘‘භාවනපුංසෙ’’න් ති වුත් තං. ෙටාදකයොති ෙටපටාෙකයො. 

එකෙකනවචිත්කතනාති එකෙකනව ඵලචිත් කතනාති අධිප් පාකයො. 

විමුච් චමානෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. අට්ඨමෙෙථාවණ්ණනා 
368. අනුකලොමකගොත් රභුක් ඛකණපි අසමුොචරන් තා මග් ගක් ඛකණපි 

පහීනා එව නාම භකවය් යුන් ති ලද් ධි උප් පන් නාති අධිප් පාකයන 

අනුකලොමකගොත්රභුග්ගහණං ෙකරොති. 

අට් ඨමෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අට්ඨමෙස්සඉන්ද්රියෙථාවණ්ණනා 
371. ඉන්ද්රියානි පටිලභති අප් පටිලද් ධින් ද් රියත් තා 

අනින් ද් රියභූතානි සද් ධාදීනි නිය් යානිොනි භාකවන් කතො ඉන් ද් රියානි 

පටිලභති, න පන ඉන් ද් රියානි භාකවන් කතොති අධිප් පාකයො. 

අට් ඨමෙස් ස ඉන් ද් රියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. දිබ්බචක්ඛුෙථාවණ්ණනා 
373. උපත්ථද්ධන් ති යථා විසයානුභාවකගොචකරහි විසිට් ඨං 

කහොති, තථා පච් චයභූකතන ෙතබලාධානන් ති අත් කථො. 

තංමත්තකමවාති පුරිමං මංසචක් ඛුමත් තකමව ධම් මුපත් ථද් ධං න 

කහොතීති අත් කථො. අනාපාථගතන් ති මංසචක් ඛුනා ගකහතබ් බට් ඨානං 

ආපාථං නාගතං. එත් ථ ච විසයස් ස දීපෙං ආනුභාවකගොචරානකමව 

අසදිසතං වෙන් කතො යාදිකසො මංසචක් ඛුස් ස විසකයොති විසයග් ගහණං න 

විසයවිකසසෙස් සනත් ථං, අථ කඛො යාදිකස විසකය 

ආනුභාවකගොචරවිකසසා කහොන් ති, තාදිසස් ස රූපවිසයස් ස 

ෙස් සනත් ථන් ති දීකපති, සදිසස ්ස වා විසයස ්ස 

ආනුභාවකගොචරවිකසකසොව විකසසං. 

න ච මංසචක්ඛුකමව දිබ්බචක්ඛූති ඉච්ෙතීති ධම් මුපත් ථද් ධොකල 

පුරිමං මංසචක් ඛුකමවාති න ඉච් ඡතීති අධිප් පාකයො. මංසචක්ඛුස්ස

උප්පාකදො මග්කගොති මංසචක් ඛුපච් චයතාෙස් සනත් ථකමව වුත් තං, න 

කතන අනුපාදින් නතාසාධනත් ථං. රූපාවචරිොනන් ති 

රූපාවචරජ් ඣානපච් චකයන උප් පන් නානි මහාභූතානි රූපාවචරිොනීති 

කසො ඉච් ඡතීති අධිප් පාකයො. එස නකයො ‘‘අරූපාවචරිොන’’න් ති 

එත් ථාපි. අරූපාවචරක්ඛකණ රූපාවචරචිත්තස්ස අභාවා පටික්ඛිපතීති 

තස් මිංකයව ඛකණ රූපාවචරං හුත් වා අරූපාවචරං න ජාතන් ති 

පටික් ඛිපතීති අධිප් පාකයො. 

374. කිඤ්චාපි දිබ්බචක්ඛුකනො ධම්මුපත්ථද්ධස්ස

පඤ්ඤාචක්ඛුභාවංන ඉච්ෙති, කයන තීණි චක් ඛූනි ධම් මුපත් ථම් කභන 

චක් ඛුන් තරභාවං වෙකතො භකවය් යුන් ති අධිප් පාකයො. 
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දිබ් බචක් ඛුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. යථාෙම්මූපගතඤාණෙථාවණ්ණනා 
377. දිබ්කබන චක්ඛුනා යථාෙම්මූපකග සත්කත පජානාතීති 

යථාෙම් මූපගතඤාණස් ස උපනිස් සකය දිබ් බචක් ඛුම් හි ෙරණනිද් කෙකසො 

ෙකතො, න යථාෙම් මූපගතජානනකිච් චකෙ. තංකිච් චකෙකයව පන 

පකරො ෙරණනිද් කෙසං මඤ් ඤතීති ආහ ‘‘අකයොනිකසොගකහත්වා’’ති. 

යථාෙම්මූපගතඤාණකමව දිබ්බචක්ඛුන්ති ලද්ධීති ඉමිනා වචකනන 

දිබ් බචක් ඛුකමව යථාෙම් මූපගතඤාණන් ති එවං භවිතබ් බං. එව-සද් කෙො 

ච අට් ඨාකන ඨිකතො දිබ් බචක් ඛුසද් ෙස ්ස පරකතො කයොකජතබ් කබො. 

යථාෙම් මූපගතඤාණස් ස හි කසො දිබ් බචක් ඛුකතො අත් ථන් තරභාවං 

නිවාකරති. න හි දිබ් බචක් ඛුස ්ස යථාෙම් මූපගතඤාණකතොති. 

යථාෙම් මූපගතඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සංවරෙථාවණ්ණනා 
379. චාතුමහාරාජිොනං සංවරාසංවරසබ් භාකවො 

ආටානාටියසුත් කතන පොසිකතොති ‘‘තාවතිංකස කදකවඋපාදායා’’ති 

ආහ. එවං සති සුගතිෙථායං ‘‘තාවතිංකස සඞ් ගහිතානං 

පුබ් බකෙවානං සුරාපානං, සක් ෙකෙවානං සුරාපානනිවාරණං සුය් යති, 

තං කතසං සුරාපානං අසංවකරො න කහොතී’’ති වත් තබ් බං කහොති. 

සංවරෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. චතුත්ථවග්කගො 

1. ගිහිස්සඅරහාතිෙථාවණ්ණනා 
387. ගිහිසංකයොජනසම්පයුත්තතායාති එකතන 

ගිහිඡන් ෙරාගසම් පයුත් තතාය එව ‘‘ගිහී’’ති වුච් චති, න 

බ් යඤ ්ජනමත් කතනාති ඉමමත් ථං ෙස ්කසති. 

ගිහිස් ස අරහාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. උපපත්තිෙථාවණ්ණනා 
388. අකයොනිකසොති ඔපපාතිකෙො කහොති, තත් ථ 

තස් සාකයවූපපත් තියා පරිනිබ් බායීති අත් ථං ගකහත් වාති අධිප් පාකයො. 

උපපත් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. සමන්නාගතෙථාවණ්ණනා 
393. සමන් නාගතෙථායං පත් තිං සන් ධාය පටිජානන් කතො චතූහි 

ඛන් කධහි විය සමන් නාගමං න වෙතීති තස් ස චතූහි ඵස ්සාදීහි 

සමන් නාගමප් පසඞ් කගො යථා කහොති, තං වත් තබ් බං. 

සමන් නාගතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. උකපක්ඛාසමන්නාගතෙථාවණ්ණනා 
397. ඉමිනාව නකයනාති ‘‘තත් ථ ද් කව සමන් නාගමා’’තිආදි 

සබ් බං කයොකජතබ් බං. තත් ථ පත් තිධම් කමො නාම රූපාවචරාදීසු 

අඤ ්ඤතරභූමිං පඨමජ් ඣානාදිවකසන පාපුණන් තස් ස පඨමජ් ඣානාදීනං 

පටිලාකභො. නිරුද් කධසුපි පඨමජ් ඣානාදීසු අනිරුජ් ඣනකතො 

චිත් තවිප් පයුත් කතො සඞ් ඛාකරො, කයන සුපන් කතො සජ් ඣායාදිපසුකතො ච 

කතහි සමන් නාගකතොති වුච් චතීති වෙන් ති. 

උකපක් ඛාසමන් නාගතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කබොධියාබුද්කධොතිෙථාවණ්ණනා 
398. තස්මාති යථාවුත් තස් ස ඤාණද් වයස් ස කබොධිභාවකතො. තං 

අග් ගකහත් වා පත් තිධම් මවකසන නත් ථිතාය කබොධියා සමන් නාගකතො 

බුද් කධොති කයසං ලද් ධි, කත සන් ධාය පුච් ඡා ච අනුකයොකගො ච 

සෙවාදිස ්සාති කයොජනා ෙට් ඨබ් බා. 

කබොධියාබුද් කධොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ලක්ඛණෙථාවණ්ණනා 
402. කබොධිසත්තකමව සන්ධාය වුත්තන් ති 

ලක් ඛණසමන් නාගකතසු අකබොධිසත් කත ඡඩ් කෙත් වා කබොධිසත් තකමව 

ගකහත් වා ඉෙං සුත් තං වුත් තං, න කබොධිසත් තකතො අඤ ්කඤො 

ලක් ඛණසමන් නාගකතො නත් ථීති. නාපි සබ් කබසං 

ලක් ඛණසමන් නාගතානං කබොධිසත් තතා, තස් මා අසාධෙන් ති 

අධිප් පාකයො. 

ලක් ඛණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. නියාකමොක්ෙන්තිෙථාවණ්ණනා 
403. ඨකපත්වා පාරමීපූරණන් ති පාරමීපූරකණකනව කත 

‘‘කබොධියා නියතා නරා’’ති වුච් චන් තීති ෙස් කසති. කෙවලඤ්හි
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නන් තිආදිනා ච න නියාමෙස් ස නාම ෙස ්සචි උප් පන් නත් තා 

බ් යාෙකරොන් තීති ෙස ්කසති. 

නියාකමොක් ෙන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සබ්බසංකයොජනප්පහානෙථාවණ්ණනා 
413. නිප්පරියාකයකනවාති අවසිට් ඨස් ස පහාතබ් බස ්ස අභාවා 

‘‘සබ් බසංකයොජනප් පහාන’’න් ති ඉමං පරියායං අග් ගකහත් වා 

අරහත් තමග් කගන පජහනකතො එවාති ගණ් හාතීති වුත් තං කහොති. 

අප්පහීනස්ස අභාවාති අවසිට් ඨස් ස පහාතබ් බස් ස අභාවා පටිජානාතීති 

වෙන් ති, තථා ‘‘අනවකසසප්පහාන’’න් ති එත් ථාපි. එවං සති කතන 

අත් තකනො ලද් ධිං ඡඩ් කෙත් වා සෙවාදිස ්ස ලද් ධියා පටිඤ ්ඤාතන් ති 

ආපජ් ජති. 

සබ් බසංකයොජනප් පහානෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුත් ථවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

1. විමුත් තිෙථාවණ් ණනා 
418. ඵලඤාණං න කහොතීති ‘‘විමුත්තානී’’ති වා 

තෙඞ් ගවිමුත් තියාදිභාවකතො මග් කගන පහීනානං පුන අනුප් පත් තිකතො ච 

‘‘අවිමුත්තානී’’ති වා න වත් තබ් බානීති අධිප් පාකයො. 

කගොත් රභුඤාණඤ් කචත් ථ විපස් සනාග් ගහකණන ගහිතන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

විමුත් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අකසඛඤාණෙථාවණ්ණනා 
421. න පකනතං අකසඛන් ති එකතන අකසඛවිසයත් තා 

අකසඛකමව ඤාණන් ති පරස ්ස ලද් ධි, න පන අකසඛස් සාති ඉමමත් ථං 

ෙස් කසති. 

අකසඛඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. විපරීතෙථාවණ්ණනා 
424. නපථවීකයවාති ලක් ඛණපථවීකයව, සසම් භාරපථවීකයව වා 

න කහොතීති අත් කථො. අනිච්කච නිච්චන්තිආදිවිපරිකයකසො පන

විපරීතඤාණං නාමාති අඤ ්ඤාකණපි ඤාණකවොහාරං ආකරොකපත් වා 

වෙතීති ෙට් ඨබ් බං. 
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විපරීතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. නියාමෙථාවණ්ණනා 
428-431. ඤාණං අත්ථි, යං සච් චානුකලොමං 

මග් ගඤාණානුගතිෙං පස් සන් කතො භගවා ‘‘භබ් කබො’’ති ජානාතීති 

ලද් ධි. පඨමපඤ්හකමව චතුත්ථං ෙත්වාති එත් ථ ‘‘නියතස් ස 

අනියාමගමනායා’’ති විපරීතානුකයොගකතො පභුති ගකණත් වා 

‘‘චතුත් ථ’’න් ති ආහ. 

නියාමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පටිසම්භිදාෙථාවණ්ණනා 
432-433. යංකිඤ්චි අරියානං ඤාණං, සබ්බං

කලොකුත්තරකමවාති ගණ් හන් කතනපි සබ් බං ඤාණං පටිසම් භිොති න 

සක් ො වත් තුං. අනරියානම් පි හි ඤාණං ඤාණකමවාති. තස් ස වා 

ඤාණතං න ඉච් ඡතීති වත් තබ් බං. පථවීෙසිණසම්මුතියං

සමාපත්තිඤාණං සන්ධායාති අනරියස් ස එතං ඤාණං සන් ධායාති 

අධිප් පාකයො සියා. 

පටිසම් භිොෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සම්මුතිඤාණෙථාවණ්ණනා 
434-435. සච්චන්ති වචනසාමඤ්කඤන උභයස් සපි 

සච් චසාමඤ් ඤත් තං ගකහත් වා වෙතීති ෙස් කසන් කතො 

‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. 

සම් මුතිඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. චිත්තාරම්මණෙථාවණ්ණනා 
436-438. ඵස්සස්ස ඵුසනලක්ඛණං මනසිෙකරොකතොති එකතන 

පුරිමා වත් තබ් බපටිඤ් ඤා අනුපෙධම් මමනසිොරකතො අඤ් ඤං 

සමුොයමනසිොරං සන් ධාය ෙතාති ෙස ්කසති. 

චිත් තාරම් මණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අනාගතඤාණෙථාවණ්ණනා 
439-440. සබ්බස්මිම්පීති ‘‘පාටලිපුත් තස් ස කඛො’’තිආදිනා 

අනාගකත ඤාණන් ති වුත් තන් ති අනාගතභාවසාමඤ් කඤන 

අනන් තරානාගකතපි ඤාණං ඉච් ඡන් තීති වුත් තං කහොති. 
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අනාගතඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පටුප්පන්නඤාණෙථාවණ්ණනා 
441-442. වචනං නිස්සායාති අත් ථකතො ආපන් නං වචනං, 

අනුජානනවචනං වා නිස ්සාය. සන්තතිං සන්ධායාති 

භඞ් ගානුපස් සනානං භඞ් ගකතො අනුපස ්සනාසන් තතිං සන් ධායාති 

අධිප් පාකයො. 

පටුප් පන් නඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ඵලඤාණෙථාවණ්ණනා 
443-444. බුද්ධානං වියාති යථා බුද් ධා 

සබ් බප් පොරඵලපකරොපරියත් තජානනවකසන අත් තකනො එව ච බකලන 

ඵලං ජානන් ති, එවන් ති වුත් තං කහොති. 

ඵලඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ ්චමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාපණ් ණාසකෙො සමත් කතො. 

6. ෙට්ඨවග්කගො 

1. නියාමෙථාවණ්ණනා 
445-447. අනියකතො නාමන කහොතීති යථා මිච් ඡත් තනියතස් ස 

භවන් තකර අනියතං නාම කහොති, එවං එතස ්ස ෙොචිපි අනියතතා න 

කහොතීති කයො නියාකමො, කසො අසඞ් ඛකතොති අධිප් පාකයො. 

නියාමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පටිච්චසමුප්පාදෙථාවණ්ණනා 
451. ොරණට්කඨන ඨිතතාති ොරණභාකවොකයව. එකතන ච 

ධම් මානං ොරණභාකවො ධම්මට්ඨිතතාති එතමත් ථං ෙස් කසති. තථා 

‘‘ධම්මනියාමතා’’ති එත් ථාපි. 

පටිච් චසමුප් පාෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සච්චෙථාවණ්ණනා 
452-454. වත්ථුසච්චන් ති ජාතියාදි ොමතණ් හාදි සම් මාදිට් ඨිආදි 

ච. බාධනපභවනිය් යානිෙලක් ඛකණහි ලක්ඛණසච්චං බාධනාදි. 
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73 

පටුන 

සච් චෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. නිකරොධසමාපත්තිෙථාවණ්ණනා 
457-459. ෙරියමානා ෙරීයතීති අරූපක් ඛන් ධානං 

පවත් තමානානං සමථවිපස් සනානුක් ෙකමන අප් පවත් ති සාධීයතීති 

අත් කථො. සඞ්ඛතාසඞ්ඛතලක්ඛණානං පන අභාකවනාති වෙන් කතො 

සභාවධම් මතං පටිකසකධති. කවොදානඤ්ච වුට් ඨානපරියාකයොව. 

අසඞ්ඛතභාකව ොරණං න කහොති සභාවධම් මත් තාසාධෙත් තාති 

අධිප් පාකයො. 

නිකරොධසමාපත් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඡට් ඨවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සත්තමවග්කගො 

1. සඞ්ගහිතෙථාවණ්ණනා 
471-472. සඞ්ගහිතාති සම් බන් ධා. 

සඞ් ගහිතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සම්පයුත්තෙථාවණ්ණනා 
473-474. නානත්තවවත්ථානං නත්ථීති වෙන් කතො ‘‘තිලම් හි 

කතලං අනුපවිට් ඨ’’න් ති වචනකමව න යුජ් ජතීති ‘‘න කහව’’න් ති 

පටික් ඛිත් තන් ති ෙස් කසති. 

සම් පයුත් තෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. කචතසිෙෙථාවණ්ණනා 
475-477. ඵස් සාදීනං එකුප් පාෙතාදිවිරහිතා සහජාතතා නත් ථීති 

ආහ ‘‘සම්පයුත්තසහජාතතංසන්ධායා’’ති. 

කචතසිෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. දානෙථාවණ්ණනා 
478. කදය්යධම්මවකසනකචොකදතුන් ති යදි කචතසිකෙොව ධම් කමො 

ොනං, ‘‘දිය් යතීති ොන’’න් ති ඉමිනාපි අත් කථන කචතසිෙස ්කසව 

ොනභාකවො ආපජ් ජතීති කචොකෙතුන් ති අත් කථො. 
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479. අනිට්ඨඵලන්තිආදි අකචතසිෙස්ස ධම්මස්ස

දානභාවදීපනත්ථං වුත්තන් ති ඵලොනභාවදීපනත් ථං න වුත් තන් ති 

අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. අනිට්ඨඵලන් තිආදිනා අකචතසිෙස් ස ධම් මස් ස 

ඵලොනං වුත් තං විය කහොති, න ොනභාකවො, 

තන් නිවාරණත් ථඤ් කචතමාහාති. එවඤ ්ච ෙත් වා අනන් තරකමවාහ 

‘‘න හි අකචතසිකෙො අන්නාදිධම්කමො ආයතිං විපාෙං කදතී’’ති. 

ඉට්ඨඵලභාවනියමනත්ථන් ති කෙය් යධම් කමො විය කෙනචි පරියාකයන 

අනිට් ඨඵලතා ොනස ්ස නත් ථි, එෙන් තං පන ඉට් ඨඵලකමවාති 

නියමනත් ථන් ති අත් කථො. 

ඉතකරනාති ‘‘දිය් යතීති ොන’’න් ති ඉමිනා පරියාකයන. නපන

එකෙනත්කථනාති ‘‘කෙය් යධම් කමොව ොන’’න් ති ඉමං සෙවාදීවාෙං 

නිවත් කතතුං ‘‘සද් ධා හිරිය’’න් තිආදිෙං සුත් තසාධනං පරවාදීවාකෙ 

යුජ් ජති, ‘‘ඉකධෙච් කචො අන් නං කෙතී’’තිආදිෙඤ් ච, 

‘‘කචතසිකෙොව ධම් කමො ොන’’න් ති ඉමං නිවත් කතතුං ‘‘කචතසිකෙො 

ධම් කමො ොන’’න් ති ඉමං පන සාකධතුං ‘‘සද් ධා හිරිය’’න් තිආදිෙං 

සෙවාදීවාකෙ යුජ් ජති, ‘‘ඉකධෙච් කචො අන් නං කෙතී’’තිආදිෙං වා 

‘‘කෙය් යධම් කමො ොන’’න් ති සාකධතුන් ති එවං 

නිවත් තනසාධනත් ථනානත් තං සන් ධාය ‘‘න පන එකෙනත් කථනා’’ති 

වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. තත් ථ යථා පරවාදීවාකෙ ච සුත් තසාධනත් ථං 

‘‘න වත් තබ් බං කචතසිකෙො ධම් කමො ොන’’න් ති පුච් ඡායං 

කචතසිකෙොවාති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො, තථා ‘‘න වත් තබ් බං 

කෙය් යධම් කමො ොන’’න් ති පුච් ඡාය ච කෙය් යධම් කමොවාති. 

කදය්යධම්කමො ඉට්ඨඵකලොති ඉට්ඨඵලාභාවමත්තකමව පටික්ඛිත්තන් ති 

එත් ථ ‘‘ඉට් ඨඵලභාවමත් තකමව පටික් ඛිත් ත’’න් ති පාකඨන 

භවිතබ් බන් ති. ‘‘ඉට් ඨඵලාභාවමත් තකමව දිස ්වා පටික් ඛිත් ත’’න් ති වා 

වත් තබ් බං. සඞ්ෙරභාවකමොචනත්ථන් ති කචතසිෙස් ස ොතබ් බට් කඨන 

කෙය් යධම් මස් ස ච ඉට් ඨඵලට් කඨන ොනභාවකමොචනත් ථන් ති වුත් තං 

කහොති. 

ොනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පරිකභොගමයපුඤ්ඤෙථාවණ්ණනා 
483. පරිකභොගමයං නාම චිත් තවිප් පයුත් තං පුඤ ්ඤං අත් ථීති 

ලද් ධි. තඤ් හි කත සන් ධාය පරිකභොගමයං පුඤ ්ඤං පවඩ් ෙතීති 

වෙන් තීති අධිප් පාකයො. 

485. තස්සාපි වකසනාති තස් සාපි ලද් ධියා වකසන. 

පඤ ්චවිඤ ්ඤාණානං විය එකතසම් පි සකමොධානං සියාති පටිජානාතීති 
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වෙන් ති. පඤ් චවිඤ් ඤාණඵස ්සාදීනකමව පන සකමොධානං සන් ධාය 

පටිජානාතීති අධිප් පාකයො. 

486. අපරිභුත්කතපීති ඉමිනා ‘‘පටිග් ගාහකෙො පටිග් ගකහත් වා න 

පරිභුඤ් ජති ඡඩ් කෙතී’’තිආදිෙං ෙස් කසති. අපරිභුත් කත කෙය් යධම් කම 

පුඤ ්ඤභාවකතො පරිකභොගමයං පුඤ් ඤං පවඩ් ෙතීති අයං වාකෙො හීයති. 

තස් මිඤ ්ච හීකන සෙවාදීවාකෙො බලවා. චාගකචතනාය එව හි 

පුඤ ්ඤභාකවො එවං සිද් කධො කහොතීති අධිප් පාකයො. අපරිභුත් කතපි 

කෙය් යධම් කම පුඤ් ඤභාකව චාගකචතනාය එව පුඤ ්ඤභාකවොති ආහ 

‘‘සෙවාදීවාකදොවබලවා’’ති. 

පරිකභොගමයපුඤ් ඤෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඉකතොදින්නෙථාවණ්ණනා 
488-491. කතකනව යාකපන්තීති කතකනව චීවරාදිනා 

යාකපන් ති, කතකනව වා චීවරාදිොකනන යාකපන් ති, සයංෙකතන 

ෙම් මුනා විනාපීති අධිප් පාකයො. ඉමිනා ොරකණනාති යදි යං ඉකතො 

චීවරාදි දින් නං, න කතන යාකපය් යුං, ෙථං අනුකමොකෙය් යුං…කප.… 

කසොමනස ්සං පටිලකභය් යුන් ති ලද් ධිං පතිට් ඨකපන් තස ්සපීති වුත් තං 

කහොති. 

ඉකතොදින් නෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පථවීෙම්මවිපාකෙොතිෙථාවණ්ණනා 
492. ඵස්කසො සුඛකවදනීයාදිකභකදො කහොතීති ඵස් කසන සබ් බම් පි 

ෙම් මවිපාෙං ෙස ්කසත් වා පුන අත් තවජ් කජහි සම් පකයොගෙස් සනත් ථං 

‘‘කසො ච සඤ්ඤාදකයො චා’’තිආදි වුත් තං. අත්ථි ච කනසන් ති 

සාවජ් ජකන චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිසහජාතධම් කම සන් ධාය වුත් තං. කයො

තත්ථ ඉට්ඨවිපාකෙො, තස්ස පත්ථනාති ඉට් ඨවිපාකෙ එව පත් ථනං 

ෙත් වා ෙම් මං ෙකරොන් තීති ෙම් මූපනිස ්සයභූතකමව පත් ථනං ෙස් කසති, 

පච් චුප් පන් නකවෙනාපච් චයං වා තණ් හං උපාොනාදිනිබ් බත් තනවකසන 

දුක් ඛස ්ස පභාවිතං. මූලතණ්හාති 

පච් චුප් පන් නවිපාෙවට් ටනිබ් බත් තෙෙම් මස් ස උපනිස ්සයභූතං 

පුරිමතණ් හං, ෙම් මසහායං වා විපාෙස ්ස උපනිස ්සයභූතං. 

493. සෙසමයවකසන ච කචොෙනාය පයුජ් ජමානතං ෙස් කසතුං 

‘‘කතසඤ්ච ලද්ධියා’’තිආදිමාහ. 
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494. පටිලාභවකසනාති ෙම් කම සති පථවියාදීනං පටිලාකභො 

කහොතීති ෙම් මං තංසංවත් තනිෙං නාම කහොතීති ෙස් කසති. 

පථවීෙම් මවිපාකෙොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. ජරාමරණංවිපාකෙොතිෙථාවණ්ණනා 
495. සම්පකයොගලක්ඛණාභාවාති ‘‘එොරම් මණා’’ති ඉමස ්ස 

සම් පකයොගලක් ඛණස් ස අභාවාති අධිප් පාකයො. 

496. පරියාකයො නත්ථීති සෙවාදිනා අත් තනා වත් තබ් බතාය 

පරියාකයො නත් ථීති අබ් යාෙතානං ජරාමරණස් ස විපාෙනිවාරණත් ථං 

අබ්යාෙතවකසනපුච්ොන ෙතාති ෙස ්කසති. 

497. අපරිසුද්ධවණ්ණතා ජරාකයවාති කෙචි, තං අකුසලෙම්මං

ෙම්මසමුට්ඨානස්සාතිආදිනා රූපස ්කසව දුබ් බණ් ණතාෙස් සකනන 

සමකමවාති. 

ජරාමරණංවිපාකෙොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. අරියධම්මවිපාෙෙථාවණ්ණනා 
500. වට්ටන් ති ෙම් මාදිවට් ටං. 

අරියධම් මවිපාෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. විපාකෙොවිපාෙධම්මධම්කමොතිෙථාවණ්ණනා 
501. තප්පච්චයාපීති යස් ස විපාෙස් ස විපාකෙො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකයො කහොති තප් පච් චයාපි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයභූතකතොපීති අධිප් පාකයො. කසො හීතිආදිනා 

පුරිමපටිඤ ්ඤාය ඉමස ්ස කචොෙනස් ස ොරණභාවං ෙස් කසති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාදීසු පච්චයට්කඨනාති ආදි-සද් කෙන 

සහජාතාදිපච් චකය සඞ් ගණ් හිත් වා කතසු කතන කතන පච් චයභාකවනාති 

ෙස් කසති. 

විපාකෙොවිපාෙධම් මධම් කමොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සත් තමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. අට්ඨමවග්කගො 

1. ෙගතිෙථාවණ්ණනා 
503-504. වණ් කණොති වණ් ණනිභා සණ් ඨානඤ් ච වුච් චතීති ආහ 

‘‘සදිසරූපසණ්ඨානා’’ති. 

ඡගතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අන්තරාභවෙථාවණ්ණනා 
505. අතිදූරස් ස අන් තරිතස් ස පත් තබ් බස් ස කෙසස් ස ෙස් සනකතො 

දිබ්බචක්ඛුකෙො විය. ආොකසන පථවන් තරට් ඨානානි භින් දිත් වා 

ගමනකතො ඉද්ධිමා විය.නසහධම්කමනාති යදි කසො භවානං අන් තරා 

න සියා, න නාම අන් තරාභකවොති පටික් කඛකප ෙරණං නත් ථීති 

අධිප් පාකයො. 

506. තත්ථ ජාතිජරාමරණානි කචව චුතිපටිසන්ධිපරම්පරඤ්ච

අනිච්ෙන්කතොති එකතන චුතිඅනන් තරං අන් තරාභවං ඛන් ධාති, 

වත් තමානා ජාතීති, මාතුකුච් ඡිකමව පවිට් ඨා අන් තරධායමානා 

මරණන් ති න ඉච් ඡති. 

507. යථා ොමභවාදීසු තත් ථ තත් කථව පුනප් පුනං චවිත් වා 

උපපත් තිවකසන චුතිපටිසන් ධිපරම් පරා කහොති, එවං තං තත් ථ න 

ඉච් ඡතීති ෙස් කසති. 

අන් තරාභවෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. ොමගුණෙථාවණ්ණනා 
510. ොමභවස් ස ෙමනට් කඨන ොමභවභාකවො සබ් කබපි 

ොමාවචරා ඛන් ධාෙකයො ොමභකවොති ඉමිනා අධිප් පාකයන ෙට් ඨබ් කබො. 

උපාදින් නක් ඛන් ධානකමව පන ොමභවභාකවො ධාතුෙථායං ෙස් සිකතො, 

න ෙමනට් කඨන ොමභවභාකවො. ‘‘පඤ්චිකම, භික්ඛකව, 

ොමගුණා’’ති වචනමත්තං නිස්සායාති පඤ ්කචව ොමකෙොට් ඨාසා 

‘‘ොකමො’’ති වුත් තාති ොමධාතූතිවචනං න අඤ ්ඤස ්ස නාමන් ති 

ඉමිනා අධිප් පාකයකනවං වචනමත් තං නිස ්සායාති අත් කථො. 

ොමගුණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. රූපධාතුෙථාවණ්ණනා 
515-516. රූපධාතුෙථායං රූපධාතූති වචනකතො රූපීධම් කමකහව 

රූපධාතුයා භවිතබ් බන් ති ලද් ධි ෙට් ඨබ් බා. සුත් කතසු ‘‘තකයොකම 
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භවා’’තිආදිනා (දී. නි. 3.305) පරිච් ඡින් නභූමිකයොව 

භූමිපරිච්කෙකදො, ‘‘කහට් ඨකතො අවීචිනිරයං පරියන් තං 

ෙරිත් වා’’තිආදිෙම් මපරිච් ඡින් ෙනම් පි (විභ. 182) වෙන් ති. 

රූපධාතුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අරූපධාතුෙථාවණ්ණනා 
517-518. ඉමිනාවුපාකයනාති යථා හි පුරිමෙථායං රූපිකනො 

ධම් මා අවිකසකසන ‘‘රූපධාතූ’’ති වුත් තා, එවමිධාපි අරූපිකනො 

ධම් මා අවිකසකසන ‘‘අරූපධාතූ’’ති වුත් තාති තත් ථ වුත් තනකයො 

ඉධාපි සමාකනොති අධිප් පාකයො. 

අරූපධාතුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. රූපධාතුයාආයතනෙථාවණ්ණනා 
519. ඝානනිමිත්තානිපීති ඉෙං  ානාදිනිමිත් තානිපීති වත් තබ් බං. 

නිමිත්තන් ති  ානාදීනං ඔොසභාකවන උපලක් ඛිතං තථාවිධසණ් ඨානං 

රූපසමුොයමාහ. 

රූපධාතුයාආයතනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අරූකපරූපෙථාවණ්ණනා 
524-526. සුඛුමරූපංඅත්ථි, යකතො නිස ්සරණං තං ආරුප් පන් ති 

අධිප් පාකයො. 

අරූකපරූපෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. රූපංෙම්මන්තිෙථාවණ්ණනා 
527-537. පෙප්පයමානාති ආයූහමානා, සම් පයුත් කතසු අධිෙං 

බ් යාපාරං කුරුමානාති අත් කථො. පුරිමවාකරති ‘‘යංකිඤ් චි අකුසකලන 

චිත් කතන සමුට් ඨිතං රූපං, සබ් බං තං අකුසල’’න් ති ඉමං පඤ් හං 

වෙති. 

රූපංෙම් මන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ජීවිතින්ද්රියෙථාවණ්ණනා 
540. අරූපජීවිතින්ද්රියන්තිපඤ්කහ ‘‘අත් ථි අරූපීනං ධම් මානං 

ආයූ’’තිආදිෙං පඤ ්හං අන් තං ගකහත් වා වෙති. අරූපධම්මානං

චිත්තවිප්පයුත්තං ජීවිතින්ද්රියසන්තානංනාම අත්ථීති ඉච්ෙතීති එත් ථ 
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රූපාරූපධම් මානං තං ඉච් ඡන් කතො අරූපධම් මානං ඉච් ඡතීති වත් තුං 

යුත් කතොති ‘‘අරූපධම් මාන’’න් ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

541. සත්තසන්තාකන රූපිකනො වා ධම්මා කහොන්තූතිආදිනාපි 

තකමව ජීවිතින් ද් රියසන් තානං වෙතීති කවදිතබ් බං. 

542. පුබ්බාපරභාගං සන්ධායාති සමාපත් තියා ආසන් නභාවකතො 

තොපි සමාපන් කනොකයවාති අධිප් පාකයො. 

544-545. ද්කව ජීවිතින්ද්රියානීති ‘‘පුච් ඡා සෙවාදිස් ස, 

පටිඤ ්ඤා ඉතරස් සා’’ති පුරිමපාකඨො. ‘‘පුච් ඡා පරවාදිස ්ස, පටිඤ් ඤා 

සෙවාදිස ්සා’’ති පච් ඡිමපාකඨො, කසො යුත් කතො. 

ජීවිතින් ද් රියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. ෙම්මකහතුෙථාවණ්ණනා 
546. කසසන් ති පාණාතිපාතාදිෙම් මස් ස කහතූති ඉකතො පුරිමං 

කසොතාපන් නාදිඅනුකයොගං වෙති. හන්ද හීති පරවාදිස් කසකවතං 

සම් පටිච් ඡනවචනන් ති සම් පටිච් ඡාකපතුන් ති න සක් ො වත් තුං, 

‘‘ෙතමස ්ස ෙම් මස ්ස කහතූ’’ති පන සෙවාදී තං සම් පටිච් ඡාකපතුං 

වෙතීති යුජ් කජය් ය, සම් පටිච් ඡාකපතුන් ති පන පක් ඛං පටිජානාකපතුන් ති 

අත් ථං අග් ගකහත් වා පරවාදී අත් තකනො ලද් ධිං සෙවාදිං ගාහාකපතුන් ති 

අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

ෙම් මකහතුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අට් ඨමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. නවමවග්කගො 

1. ආනිසංසදස්සාවීෙථාවණ්ණනා 
547. විභාගදස්සනත්ථන් ති විසභාගෙස් සනත් ථන් ති වුත් තං කහොති. 

නානාචිත් තවකසන පටිජානන් තස් ස අධිප් පායමද් ෙනං ෙථං යුත් තන් ති 

විචාකරතබ් බං. ආරම් මණවකසන හි ෙස් සනද් වයං සහ වෙන් තස් ස 

තෙභාවෙස් සනත් ථං ඉෙං ආරද් ධන් ති යුත් තන් ති. 

අනුස්සවවකසනාතිආදිනා න කෙවලං අනිච් චාදිආරම් මණකමව ඤාණං 

විපස් සනා, අථ කඛො ‘‘අනුප් පාකෙො කඛම’’න් තිආදිෙං නිබ් බාකන 

ආනිසංසෙස් සනඤ් චාති දීකපති. 

ආනිසංසෙස් සාවීෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. අමතාරම්මණෙථාවණ්ණනා 
549. සුත්තභකයනාති ‘‘පාරිමං තීරං කඛමං අප් පටිභයන් ති 

කඛො, භික් ඛකව, නිබ් බානස ්කසතං අධිවචන’’න් ති (සං. නි. 

4.238) අසංකයොජනියාදිභාවං සන් ධාය කඛමාදිභාකවො වුත් කතොති 

එවමාදිනා සුත් තභකයනාති ෙට් ඨබ් බං. 

අමතාරම් මණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. රූපංසාරම්මණන්තිෙථාවණ්ණනා 
552-553. ආරම්මණත්ථස්ස විභාගදස්සනත්ථන් ති පච් චයට් කඨො 

ඔලුබ් භට් කඨොති එවං විභාකග විජ් ජමාකන පච් චකයොලුබ් භානං 

විකසසාභාවං ෙප් කපත් වා අෙප් කපත් වා වා සප් පච් චයත් තා 

ඔලුබ් භාරම් මකණනපි සාරම් මණකමවාති න ගකහතබ් බන් ති 

ෙස් සනත් ථන් ති වුත් තං කහොති. 

රූපංසාරම් මණන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. අනුසයාඅනාරම්මණාතිෙථාවණ්ණනා 
554-556. අප්පහීනත්තාව අත්ථීති වුච්චති, න පන 

විජ් ජමානත් තාති අධිප් පාකයො. 

අනුසයාඅනාරම් මණාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ඤාණංඅනාරම්මණන්තිෙථාවණ්ණනා 
557-8. තස්සඤාණස්සාති මග් ගඤාණස් සාති වෙන් ති. 

ඤාණංඅනාරම් මණන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. විතක්ොනුපතිතෙථාවණ්ණනා 
562. අවිකසකසකනවාති ආරම් මණසම් පකයොකගහි ද් වීහිපීති 

අත් කථො. 

විතක් ොනුපතිතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. විතක්ෙවිප්ඵාරසද්දෙථාවණ්ණනා 
563. සබ්බකසොති සවිතක් ෙචිත් කතසු සබ් බත් ථ සබ් බො වාති 

ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘අන්තමකසො 

මකනොධාතුපවත්තිොකලපී’’ති. විතක්ෙවිප්ඵාරමත්තන් ති විතක් ෙස ්ස 

පවත් තිමත් තන් ති අධිප් පාකයො. 
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විතක් ෙවිප් ඵාරසද් ෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. නයථාචිත්තස්සවාචාතිෙථාවණ්ණනා 
565. අනාපත්තීති විසංවාෙනාධිප් පායස ්ස අභාවා මුසාවාකෙො න 

කහොතීති වුත් තං. 

නයථාචිත් තස් සවාචාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. අතීතානාගතසමන්නාගතෙථාවණ්ණනා 
568-570. තාසූති තාසු පඤ් ඤත් තීසු. සමන් නාගමපඤ් ඤත් තියා 

සමන්නාගකතොති වුච්චති, පටිලාභපඤ් ඤත් තියා ලාභීති වුච්චති.

සමන්නාගකතොති වුච්චති අයං සමන් නාගමපඤ් ඤත් ති නාම. ලාභීති

වුච්චති අයං පටිලාභපඤ් ඤත් ති නාමාති වා අධිප් පාකයො 

කයොකජතබ් කබො. 

අතීතානාගතසමන් නාගතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නවමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. දසමවග්කගො 

1. නිකරොධෙථාවණ්ණනා 
571-2. භවඞ්ගචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛකණන සකහවාතිආදිං 

වෙන් කතන කිරියඛන් ධානං භඞ් ගක් ඛකණන සහ උපපත් කතසියා ඛන් ධා 

උප් පජ් ජන් තීති ච වත් තබ් බං, තථා උපපත් කතසියානං භඞ් ගක් ඛකණන 

සහ උපපත් කතසියා, කිරියානං භඞ් ගක් ඛකණන සහ කිරියාති. 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං කිරියාචතුක් ඛන් ධග් ගහකණන ගහණං. ඤාණන් ති 

මග් ගඤාණං යුත් තං. 

නිකරොධෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සමග්ගෙථාවණ්ණනා 
576. තං ලක්ඛණන් ති ‘‘ඡ විඤ ්ඤාණා’’ති අවත් වා 

‘‘පඤ ්චවිඤ ්ඤාණා උප් පන් නවත් ථුො’’තිආදිනා වුත් තං ලක් ඛණං. 

‘‘ඡ විඤ ්ඤාණා’’ති අවචනං පකනත් ථ ‘‘කනො ච වත කර 

වත් තබ් කබ’’තිආදිවචනස් ස ොරණන් ති අධිප් කපතං. 

577. කලොකිකයොති විපස් සනාමග් ගමාහ. යංතත්ථ අනිමිත්තන් ති 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණසමඞ් ගික් ඛකණ යං අනිමිත් තං ගණ් හන් කතො න 

නිමිත් තග් ගාහීති වුත් කතො, තකෙව සුඤ් ඤතන් ති අධිප් පාකයො. 
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පඤ ්චවිඤ ්ඤාණසමඞ් ගිස් සමග් ගෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ්චවිඤ්ඤාණාසාකභොගාතිෙථාවණ්ණනා 
584-586. කුසලාකුසලවකසන නමීති කුසලාකුසලභාකවන 

නමිත් වා පවත් තීති වුත් තං කහොති. සා පන ආරම් මණප් පොරග් ගහණං 

කයන අකලොභාදීහි කලොභාදීහි ච සම් පකයොකගො කහොතීති ෙට් ඨබ් කබො 

‘‘සුඛමිති කචතකසො අභාකගො’’තිආදීසු විය. 

පඤ ්චවිඤ ්ඤාණාසාකභොගාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ද්වීහිසීකලහීතිෙථාවණ්ණනා 
587-589. ඛණභඞ්ගනිකරොධං, න අප් පවත් තිනිකරොධං, 

සීලවීතික් ෙමනිකරොධං වා. වීතික්ෙමංවියාති යථා වීතික් ෙකම ෙකත 

දුස් සීකලො, එවං නිරුද් කධපීති එවං වීතික් ෙකමන නින් නානං 

සල් ලක් කඛන් කතොති අත් කථො. 

ද් වීහිසීකලහීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සීලංඅකචතසිෙන්තිෙථාවණ්ණනා 
590-594. කයන කසො සීලවාකයව නාම කහොතීති කයන 

චිත් තවිප් පයුත් කතන ඨිකතන උපචකයන අකුසලාබ් යාෙතචිත් තසමඞ් ගී 

සීලවාකයව නාම කහොතීති අධිප් පාකයො. කසසකමත්ථ ‘‘දානං

අකචතසිෙ’’න්තිෙථායංවුත්තනකයකනව කවදිතබ්බන් ති වුත් තං, සා 

පන ෙථා මග් ගිතබ් බා. 

සීලංඅකචතසිෙන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. සමාදානකහතුෙථාවණ්ණනා 
598-600. සමාොනකහතුෙථායං \100 පුරිමෙථාසදිසකමවාති 

පරිකභොගෙකථෙකෙසසදිසතා ෙට් ඨබ් බා. 

සමාොනකහතුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. අවිඤ්ඤත්තිදුස්සීලයන්තිෙථාවණ්ණනා 
603-604. ආණත්තියා ච පාණාතිපාතාදීසු අඞ්ගපාරිපූරින් ති 

එෙස ්මිං දිවකස ආණත් තස ්ස අපරස ්මිං දිවකස පාණාතිපාතං 

ෙකරොන් තස් ස තො සා ආණත් ති විඤ ්ඤත් තිං විනාකයව අඞ් ගං 

කහොතීති අවිඤ්ඤත්තිදුස්සීල්යන් ති අධිප් පාකයො. 
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අවිඤ් ඤත් තිදුස ්සීල් යන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුතිකයො පණ් ණාසකෙො සමත් කතො. 

11. එොදසමවග්කගො 

4. ඤාණෙථාවණ්ණනා 
614-615. ඤාණෙථායං කසය්යථාපිමහාසඞ්ඝිොනන් ති පුබ් කබ 

ඤාණංඅනාරම්මණන්තිෙථායං (ෙථා. 557 ආෙකයො) වුත් කතහි 

අන් ධකෙහි අඤ් කඤ ඉධ මහාසඞ් ඝිො භකවය් යුං. යදි අඤ්ඤාකණ 

විගකතතිආදිනා රාගවිගකමො විය වීතරාගපඤ් ඤත් තියා අඤ් ඤාණවිගකමො 

ඤාණීපඤ් ඤත් තියා ොරණන් ති ෙස් කසති. න හි ඤාණං අස් ස අත් ථීති 

ඤාණී, අථ කඛො අඤ ්ඤාණීපටිපක් ඛකතො ඤාණීති. යස්මා 

ඤාණපටිලාකභනාති එත් ථ ච ඤාණපටිලාකභන අඤ ්ඤාණස් ස 

විගතත් තා කසො ඤාණීති වත් තබ් බතං ආපජ් ජතීති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

ඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඉදංදුක්ඛන්තිෙථාවණ්ණනා 
618-620. ඉතකරො පන සෙසමකයති පරවාදී අත් තකනො 

සමකයති අත් කථො. 

ඉෙංදුක් ඛන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ඉද්ධිබලෙථාවණ්ණනා 
621-624. ෙම්මස්ස විපාෙවකසන වාති නිරයංව සන් ධාය 

වුත් තං. තත් ථ හි අබ් බුොදිපරිච් කඡකෙො තාදිසස් ස ෙම් මවිපාෙස් ස 

වකසන වුත් කතො. වස්සගණනායවාති මනුස් කස චාතුමහාරාජිොදිකෙකව 

ච සන් ධාය. කතසඤ් හි අසඞ් ඛ් කයයම් පි ොලං විපාෙොනසමත් ථං 

ෙම් මං වස් සගණනාය පරිච් ඡිජ් ජතීති. 

ඉද් ධිබලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. සමාධිෙථාවණ්ණනා 
625-626. සමාධානට්කඨනාති සමං ඨපනට් කඨන සමාධි නාම 

කචතසිෙන් තරං අත් ථීති අග් ගකහත් වාති අත් කථො. ෙකලනාති 

එෙචිත් තක් ඛණිෙත් කත චක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස ච ඣානචිත් තස් ස ච න 

කෙොචි විකසකසොති එකතන සාමඤ් ඤමත් කතනාති අධිප් පාකයො. 
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සමාධිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ධම්මට්ඨිතතාෙථාවණ්ණනා 
627. අනන්තරපච්චයතඤ්කචවාති අවිජ් ජා සඞ් ඛාරානං 

අනන් තරපච් චකයො අවිජ් ජාය යා ඨිතතා තකතො කහොති, තාය ඨිතතාය 

අනන් තරපච් චයභාවසඞ් ඛාතා ඨිතතා කහොතීති අධිප් පාකයො. 

අනන් තරපච් චයග් ගහණඤ් කචත් ථ අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයභාවරහිතස් ස 

එෙස ්ස පච් චයස් ස ෙස් සනත් ථන් ති ෙට් ඨබ් බං. කතන හි සබ් කබො 

තාදිකසො පච් චකයො ෙස් සිකතො කහොතීති. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතඤ්චාති 

අවිජ් ජා සඞ් ඛාරානං පච් චකයො, සඞ් ඛාරා ච අවිජ් ජාය. තත් ථ 

අවිජ් ජාය සඞ් ඛාරානං පච් චයභාවසඞ් ඛාතාය ඨිතතාය සඞ් ඛාරානං 

අවිජ් ජාය පච් චයභාවසඞ් ඛාතා ඨිතතා කහොති, තස් සා ච ඉතරාති 

අධිප් පාකයො. 

ධම් මට් ඨිතතාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. අනිච්චතාෙථාවණ්ණනා 
628. රූපාදකයො විය පරිනිප්ඵන්නාති රූපාදීහි සහ උප් පජ් ජිත් වා 

නිරුජ් ඣනකතො පරිනිප් ඵන් නාති අත් කථො. 

අනිච්චතාවිභාගානුයුඤ්ජනවකසනාති තීසු ෙණ් කෙසු ෙණ් ෙකවොහාකරො විය 

තීසු ලක් ඛකණසු අනිච් චතාකවොහාකරො කහොතීති තස් සා 

විභාගානුයුඤ් ජනවකසනාති වෙන් ති. 

අනිච් චතාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එොෙසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ද්වාදසමවග්කගො 

1. සංවකරොෙම්මන්තිෙථාවණ්ණනා 
630-632. විපාෙද්වාරන් ති භවඞ් ගමනං වෙති. ෙම්මද්වාරන් ති 

කුසලාකුසලමනං. 

සංවකරොෙම් මන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ෙම්මෙථාවණ්ණනා 
633-635. අබ්යාෙතං සන්ධාය පටික්කඛකපොති 

සෙසමයලක් ඛකණන පටික් කඛකපො ෙකතොති වෙන් ති. අවිපාෙකචතනාය 

සරූකපන ෙස් සිතාය සවිපාොපි ෙස් සිතාකයව නාම කහොතීති 
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මඤ ්ඤමාකනො ආහ ‘‘සවිපාොවිපාෙකචතනං සරූකපන 

දස්කසතු’’න් ති. 

ෙම් මෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සද්කදොවිපාකෙොතිෙථාවණ්ණනා 
636-637. ෙම්මසමුට්ඨානා අරූපධම්මාවාතිආදිනා 

ෙම් මසමුට් ඨාකනසු චක් ඛාදීසුපි විපාෙකවොහාකරො නත් ථි, කෙො පන 

වාකෙො අෙම් මසමුට් ඨාකන සද් කෙති ෙස් කසති. 

සද් කෙොවිපාකෙොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ස ායතනෙථාවණ්ණනා 
638-640. තස්මා විපාකෙොති අවිකසකසන සළායතනං විපාකෙොති 

කයසං ලද් ධීති වුත් තං කහොති. 

සළායතනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සත්තක්ඛත්තුපරමෙථාවණ්ණනා 
641-645. සත්තක්ඛත්තුපරමතානියකතොති සත් තක් ඛත් තුපරමතාය 

නියකතො. ඉමං විභාගන් ති ඉමං විකසසං. ත්වං පනස්ස නියාමං

ඉච්ෙසීති අවිනිපාතධම් මතාඵලප් පත් තීහි අඤ් ඤස් මිං 

සත් තක් ඛත් තුපරමභාකව ච නියාමං ඉච් ඡසීති අත් කථො. 

ආනන්තරියාභාවන් ති කයන කසො ධම් මාභිසමකයන භබ් කබො නාම 

කහොති, තස් ස ආනන් තරියෙම් මස් ස අභාවන් ති අත් කථො, පුග් ගලස් ස 

වා ආනන් තරියභාවස් ස අභාවන් ති. කිං පන කසො අන් තරාධම් මං 

අභිසමිස් සතීති? කෙචි වෙන් ති ‘‘සත් තක් ඛත් තුපරකමො සත් තමං භවං 

නාතික් ෙමති, ඔරකතො පන නත් ථි පටිකසකධො’’ති. අපකර ‘‘කයො 

භගවතා ඤාණබකලන බ් යාෙකතො, තස් ස අන් තරා අභිසමකයො නාම 

නත් ථි, තථාපි භවනියාමස් ස ෙස ්සචි අභාවා භබ් කබොති වුච් චති. යථා 

කුසලා අභිඤ් ඤාකචතනා ෙොචි විපාෙං අෙෙමානාපි සති ොරකණ 

ොතුං භබ් බතාය විපාෙධම් මධම් මා නාම, තථා ඉන් ද් රියානං මුදුතාය 

සත් තක් ඛත් තුපරකමො, න නියාමසබ් භාවා නාපි භගවතා බ් යාෙතත් තා, 

න ච ඉන් ද් රියමුදුතා අභබ් බතාෙකරො ධම් කමොති න කසො අභබ් කබො 

නාම. අභබ් බතාෙරධම් මාභාවකතො කචත් ථ අභබ් බතා පටිකසධිතා, න 

පන අන් තරා අභිසකමතුං භබ් බතා වුත් තා. යදි ච 

සත් තක් ඛත් තුපරකමො අන් තරා අභිසකමය් ය, කෙොලංකෙොකලො 

සියා’’ති. විකසසං පන අෙත් වා භබ් බසභාවතාය භබ් කබොති වත් තුං 
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යුත් තං. නභවනියාමෙං කිඤ්චීති එත් ථ පස් සිත් වාති වචනකසකසො, 

බ් යාෙකරොතීති වා සම් බන් කධො. 

සත් තක් ඛත් තුපරමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ද් වාෙසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. කතරසමවග්කගො 

1. ෙප්පට්ඨෙථාවණ්ණනා 
654-657. ෙප් පට් ඨෙථායං කහට්ඨාති ඉද් ධිබලෙථායං. 

ෙප් පට් ඨෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. අනන්තරාපයුත්තෙථාවණ්ණනා 
660-662. අනන් තරාපයුත් තෙථායං ආනන් තරියං පයුත් තං 

එකතනාති අනන්තරාපයුත්කතොති ආනන් තරිකය අනන් තරාසද් ෙං 

ආකරොකපත් වා අට් ඨෙථායං අත් කථො වුත් කතොති ෙට් ඨබ් කබො. 

‘‘අනන් තරපයුත් කතො’’තිපි පාළි දිස ්සති. 

අනන් තරාපයුත් තෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. නියතස්සනියාමෙථාවණ්ණනා 
663-664. කසසා කතභූමෙධම්මා අනියතා නාමාති එත් ථ 

අප් පත් තනියාමානං ධම් කම සන් ධාය ‘‘කතභූමෙධම්මා’’ති ආහ. 

එකතව හි සන් ධාය ‘‘කතහි සමන්නාගකතොපි අනියකතොකයවා’’ති 

වුත් තන් ති. ඉති ඉමං කවොහාරමත් තං ගකහත් වා ‘‘නියකතො 

කබොධිසත් කතො පච් ඡිමභවිකෙො භබ් කබො ධම් මං අභිසකමතුං 

ඔක් ෙමිතු’’න් ති අධිප් පාකයන ‘‘නියාමං ඔක් ෙමතී’’ති කයසං 

ලද් ධීති අත් ථකයොජනා. එවං පන කවොහාරමත් තසබ් භාකවො 

‘‘නියකතො’’ති වචනස ්ස, ධම් මං අභිසකමතුං භබ් බතා ච ‘‘නියාමං 

ඔක් ෙමතී’’ති වචනස ්ස ොරණභාකවන වුත් තා කහොති, භබ් බතාකයව 

පන උභයස ්සපි ොරණන් ති යුත් තං. අඤ්කඤනාති යදි නියකතො 

නියාමං ඔක් ෙකමය් ය, මිච් ඡත් තනියකතො සම් මත් තනියාමං, 

සම් මත් තනියකතො වා මිච් ඡත් තනියාමං ඔක් ෙකමය් ය, න ච තං 

අත් ථීති ෙස් සනත් ථන් ති අත් කථො. 

නියතස ්සනියාමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. අසාතරාගෙථාවණ්ණනා 
674. අසාතරාගෙථායං ‘‘අකහො වත කම එතකදව

භකවය්යා’’ති රජ්ජනාති ඉමිනා එවං පවත් තමාකනොකයව කලොකභො ඉධ 

‘‘රාකගො’’ති අධිප් කපකතො, න අඤ ්ඤථාති ෙස් කසති. 

675. සුත්කත පනාති එතස් ස ‘‘අධිප් පාකයො’’ති එකතන 

සම් බන් කධො. 

අසාතරාගෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ධම්මතණ්හාඅබයාෙතාතිෙථාවණ්ණනා 
676-680. යස්මා ධම්මතණ්හාති වුත්තා, තස්මා අබ්යාෙතාති 

කුසකලසු ධම් කමසු කලොකුත් තකරසු වා සබ් කබසු තණ් හා 

‘‘ධම් මතණ් හා’’ති ගකහත් වා යස් මා සා තණ් හා, තස් මා කුසලා න 

කහොති, යස් මා පන ධම් කම පවත් තා, තස් මා අකුසලා න කහොතීති 

අබ් යාෙතාති ලද් ධීති ෙස් කසති. තීහි කෙොට්ඨාකසහි ෙපි තණ්හා 

සංඛිපිත්වා දස්සිතා, තස් මා ධම් මතණ් හාපි ොමතණ් හාදිභාවකතො න 

අබ් යාෙතාති අධිප් පාකයො. 

ධම් මතණ් හාඅබ් යාෙතාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කතරසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

14. චුද්දසමවග්කගො 

1. කුසලාකුසලපටිසන්දහනෙථාවණ්ණනා 
686-690. තන් ති කුසලං අකුසලඤ් චාති විසුං සම් බන් කධො 

ෙට් ඨබ් කබො. තං උභයන් ති වා වචනකසකසො. පටිසන්දහතීති  කටති, 

අනන් තරං උප් පාකෙතීති වුත් තං කහොති. 

කුසලාකුසලපටිසන් ෙහනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ස ායතනුප්පත්තිෙථාවණ්ණනා 
691-692. කෙචි වාදිකනො ‘‘අඞ් කුකර සාඛාවිටපාදිසම් පන් නානං 

රුක් ඛාදීනං බීජමත් තං ආවිභාවං ගච් ඡතී’’ති වෙන් තීති කතසං වාෙං 

නිෙස ්සනං ෙකරොන් කතො ආහ ‘‘සම්පන්නසාඛාවිටපාන’’න් තිආදි. 

සළායතනුප් පත් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. අනන්තරපච්චයෙථාවණ්ණනා 
693-697. චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූකප ච උප්පජ්ජති

කසොතවිඤ්ඤාණන් ති එත් ථ ‘‘ලද් ධිවකසන පටිජානාතී’’ති 

අනන් තරුප් පත් තිං සල් ලක් කඛන් කතොපි න කසො චක් ඛුම් හි රූපාරම් මණං 

කසොතවිඤ ්ඤාණං ඉච් ඡති, අථ කඛො කසොතම් හිකයව සද් ොරම් මණන් ති 

අනන් තරූපලද් ධිවකසන ආපන් නත් තා ‘‘පටිජානාතී’’ති යුත් තං 

වත් තුං. 

අනන් තරපච් චයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. අරියරූපෙථාවණ්ණනා 
698-699. සම් මාවාචාදි රූපං මග් කගො චාති ඉච් ඡන් කතො 

‘‘අරියරූප’’න් තිපි වෙති. 

අරියරූපෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. අඤ්කඤොඅනුසකයොතිෙථාවණ්ණනා 
700-701. ‘‘සරාකගොතිආදි පන තස් මිං සමකය රාගස් ස 

අප් පහීනත් තා සරාකගොති වත් තබ් බත’’න් ති පුරිමපාකඨො, 

‘‘සානුසකයොතිආදි පන තස්මිං සමකය අනුසයස්ස අප්පහීනත්තා

සානුසකයොතිවත්තබ්බත’’න් ති පච් ඡිමපාකඨො, කසො යුත් කතො. කසො හි 

න අනුසයපරියුට්ඨානානං අඤ්ඤත්තං, තස්මා තං අසාධෙන් ති 

එකතන සකමතීති. 

අඤ ්කඤොඅනුසකයොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. පරියුට්ඨානංචිත්තවිප්පයුත්තන්තිෙථාවණ්ණනා 
702. යස්මා අනිච්චාදිකතො මනසිෙකරොකතොපි රාගාදකයො

උප්පජ්ජන්ති, න ච කත විපස් සනාය සම් පයුත් තා, තස් මා 

පරියුට් ඨානං චිත් තවිප් පයුත් තන් ති ලද් ධීති අධිප් පාකයො. 

පරියුට් ඨානංචිත් තවිප් පයුත් තන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පරියාපන්නෙථාවණ්ණනා 
703-705. තිවිධායාති කිකලසවත් ථුඔොසවකසන, 

ොමරාගොමවිතක් ෙොමාවචරධම් මවකසන වා තිවිධාය. 

කිකලසොමවකසනාති කිකලසොමභූතොමධාතුභාකවනාති වුත් තං 

කහොති. අධිප්පායං අසල්ලක්කඛන්කතොති රූපධාතුසහගතවකසන 
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අනුකසතීති, රූපධාතුධම් කමසු අඤ ්ඤතරභාකවන 

රූපධාතුපරියාපන් කනොති ච පුච් ඡිතභාවං අසල් ලක් කඛන් කතොති අත් කථො. 

පරියාපන් නෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අබයාෙතෙථාවණ්ණනා 
706-708. දිට්ඨිගතං ‘‘සස්සකතො කලොකෙොති කඛො, වච්ෙ, 

අබ්යාෙතකමත’’න්ති සස්සතාදිභාකවන අෙථිතත්තා 

‘‘අබ් යාෙත’’න් ති වුත් තන් ති සම් බන් කධො. එත් ථ පන න දිට් ඨිගතං 

‘‘අබ් යාෙත’’න් ති වුත් තං, අථ කඛො ‘‘ඨපනීකයො එකසො 

පඤ ්කහො’’ති ෙස් සිතං, තස් මා සබ් බථාපි දිට් ඨිගතං 

‘‘අබ් යාෙත’’න් ති න වත් තබ් බන් ති යුත් තං. 

අබ් යාෙතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. අපරියාපන්නෙථාවණ්ණනා 
709-710. තස්මාති යස් මා දිට් ඨිරාගානං සමාකන 

වික් ඛම් භනභාකවපි ‘‘වීතරාකගො’’ති වුච් චති, න පන 

‘‘විගතදිට් ඨිකෙො’’ති, තස් මා දිට් ඨි කලොකියපරියාපන් නා න කහොතීති 

අත් ථං වෙන් ති. රූපදිට් ඨියා අභාවා පන ොමධාතුපරියාපන් නාය 

දිට් ඨියා භවිතබ් බං. යදි ච පරියාපන් නා සියා, තථා ච සති 

ොමරාකගො විය ඣානලාභිකනො දිට් ඨිපි විගච් කඡය් යාති 

‘‘විගතදිට් ඨිකෙො’’ති වත් තබ් කබො සියා, න ච වුච් චති, තස් මා 

අපරියාපන් නා දිට් ඨි. න හි සා තස ්ස අවිගතා දිට් ඨි ොමරාකගො විය 

ොමදිට් ඨි කයන ොමධාතුයා පරියාපන් නා සියාති වෙතීති කවදිතබ් බං. 

අපරියාපන් නෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චුද් ෙසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

15. පන්නරසමවග්කගො 

1. පච්චයතාෙථාවණ්ණනා 
711-717. තස්මා පච්චයතා වවත්ථිතාති කහතුපච් චයභූතස් ස 

ධම් මස ්ස ආරම් මණපච් චයභාවාදිනා විය අධිපතිපච් චයතාදිනා ච න 

භවිතබ් බන් ති කහතුපච් චයභාකවොකයකවතස් ස වවත් ථිකතො කහොතීති 

අත් කථො. 

පච් චයතාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයෙථාවණ්ණනා 
718-719. අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරොව ගහිකතො ‘‘නනු අවිජ් ජා 

සඞ් ඛාකරන සහජාතා’’ති වුත් තත් තාති අධිප් පාකයො. 

සහජාතඅඤ්ඤමඤ්ඤඅත්ථිඅවිගතසම්පයුත්තවකසනාති එත් ථ නිස ්සකයො 

ෙමකභකෙන අත් ථිග් ගහකණන ගහිකතො කහොතීති න වුත් කතො, 

ෙම් මාහාරා අසාධාරණතායාති කවදිතබ් බා. වක් ඛති හි ‘‘තීණි 

උපාොනානි අවිජ් ජාය සඞ් ඛාරා විය තණ් හාය පච් චයා කහොන් තී’’ති 

(ෙථා. අට් ඨ. 718-719), තස් මා උපාොකනහි සමානා එකවත් ථ 

සඞ් ඛාරානං පච් චයතා ෙස ්සිතාති. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. තතියසඤ්ඤාකවදයතෙථාවණ්ණනා 
732. තතියසඤ් ඤාකවෙයිතෙථායං කසසසත්කත සන්ධායාති 

නිකරොධසමාපන් නකතො අඤ ්කඤ කයසං නිකරොධසමාපත් තියා භවිතබ් බං, 

කත පඤ් චකවොොරසත් කත සන් ධායාති අධිප් පාකයො, 

අසඤ් ඤසත් තානම් පි ච සඤ් ඤුප් පාො චුතිං ඉච් ඡන් තීති 

කසසසබ් බසත් කත සන් ධායාති වා. සරීරපෙතින් ති තථාරූකපො අයං 

ොකයො, යථාරූකප ොකය පාණිසම් ඵස ්සාපි ෙමන් තීතිආදිෙං. 

733-734. සුත්තවිකරොකධො සියාති ඉෙං පරවාදිං 

සම් පටිච් ඡාකපත් වා වත් තබ් බං. 

තතියසඤ් ඤාකවෙයිතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. අසඤ්ඤසත්තුපිොෙථාවණ්ණනා 
735. සඤ්ඤාවිරාගවකසන පවත්තභාවනා අසඤ්ඤසමාපත්තිපීති 

ලද් ධිකිත් තකන සඤ ්ඤාවිරාගවකසන පවත් තභාවනං 

චතුත් ථජ් ඣානසමාපත් තිං ‘‘අසඤ් ඤසමාපත් තී’’ති අග් ගකහත් වා සාපි 

අසඤ් ඤිතා සඤ් ඤාකවෙයිතනිකරොධසමාපත් තිකයව නාමාති පරස් ස 

ලද් ධීති ෙස් කසති. යස්මා අසඤ්ඤසමාපත්තිං සමාපන්නස්ස

අකලොභාදකයො අත්ථීති එත් ථ සෙසමයසිද් ධා චතුත් ථජ් ඣානසමාපත් ති 

‘‘අසඤ් ඤසමාපත් තී’’ති වුත් තා. 

736. සඤ්ඤාවිරාගවකසන සමාපන්නත්තා අසඤ්ඤිතා, න 

සඤ ්ඤාය අභාවකතොති චතුත් ථජ් ඣානසමාපත් තිකමව සන් ධාය වෙති. 

අසඤ් ඤසත් තුපිොෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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11. ෙම්මූපචයෙථාවණ්ණනා 
738-739. ෙම්කමන සහජාකතොති පඤ්කහසු ‘‘ෙම් මූපචයං 

සන් ධාය පටික් ඛිපති, චිත් තවිප් පයුත් තං සන් ධාය පටිජානාතී’’ති 

ෙත් ථචි පාකඨො, ‘‘චිත් තසම් පයුත් තං සන් ධාය පටික් ඛිපති, 

චිත් තවිප් පයුත් තං සන් ධාය පටිජානාතී’’ති අඤ් ඤත් ථ. උභයම් පි 

විචාකරතබ් බං. 

741. තස්මාති තිණ් ණම් පි එෙක් ඛකණ සබ් භාවකතො තිණ් ණං 

ඵස් සානඤ ්ච සකමොධානා ච එෙත් තං පුච් ඡතීති අධිප් පාකයො 

ෙට් ඨබ් කබො. 

ෙම් මූපචයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පන් නරසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තතිකයො පණ් ණාසකෙො සමත් කතො. 

16. කසො සමවග්කගො 

3. සුඛානුප්පදානෙථාවණ්ණනා 
747-748. සුඛානුප් පොනෙථායං යං එවරූපන් ති යං 

කනවත් තකනො, න පකරසං, න තස් ස, එවරූපං නාම අනුප් පදින් නං 

භවිතුං න අරහති අඤ ්ඤස ්ස අසක් කුකණය් යත් තාති ලද් ධිමත් කතන 

පටිජානාති, න යුත් තියාති අධිප් පාකයො. 

සුඛානුප් පොනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. අධිගය්හමනසිොරෙථාවණ්ණනා 
749-753. තංචිත්තතායාති තකෙව ආරම් මණභූතං චිත් තං 

එතස ්සාති තංචිත් කතො, තස් ස භාකවො තංචිත් තතා, තාය තංචිත් තතාය. 

තං වා ආලම් බෙං ආලම් බිතබ් බඤ් ච චිත් තං තංචිත් තං, තස් ස භාකවො 

තස් කසව ආලම් බෙආලම් බිතබ් බතා තංචිත් තතා, තාය කචොකෙතුන් ති 

අත් කථො. 

අධිගය් හමනසිොරෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. රූපංරූපාවචරාරූපාවචරන්තිෙථාවණ්ණනා 
768-770. රූපංරූපාවචරාරූපාවචරන් තිෙථායං කහට්ඨාති 

චුද් ෙසමවග් කග ආගතපරියාපන්නෙථායං (ෙථා. අට් ඨ. 703-705). 

‘‘සමාපත් කතසිය’’න් තිආදි වුත් තනයකමව. යඤ් කචත් ථ ‘‘අත් ථි 
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රූපං අරූපාවචර’’න් ති අරූපාවචරෙම් මස ්ස ෙතත් තා රූපං වුත් තං, 

තත් ථ ච යං වත් තබ් බං, තං අට් ඨමවග් කග අරූකපරූපෙථායං (ෙථා. 

අට් ඨ. 524-526) වුත් තනයකමවාති. 

රූපංරූපාවචරාරූපාවචරන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කසොළසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

17. සත්තරසමවග්කගො 

1. අත්ථිඅරහකතොපුඤ්ඤූපචයෙථාවණ්ණනා 
776-779. චිත්තං අනාදියත්වාති ‘‘කිරියචිත් කතන 

ොනාදිපවත් තිසබ් භාවකතො’’ති වුත් තං කිරියචිත් තං අබ් යාෙතං 

අනාදියිත් වාති අත් කථො. 

අත් ථිඅරහකතොපුඤ් ඤූපචයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. නත්ථිඅරහකතොඅොලමච්චූතිෙථාවණ්ණනා 
780. අකයොනිකසො ගකහත්වාති අලද් ධවිපාෙවාරානම් පි ෙම් මානං 

බ් යන් තීභාවං න වොමීති අත් ථං ගකහත් වාති අධිප් පාකයො. කෙචි පන 

‘‘ෙම් මානං විපාෙං අප් පටිසංවිදිත් වා පුග් ගලස් ස බ් යන් තීභාවං න 

වොමීති එවං අකයොනිකසො අත් ථං ගකහත් වා’’ති වෙන් ති. 

781. තාවනෙමතීතිලද්ධියා පටික්ඛිපතීති තාව න ෙමති, 

තකතො පරං ෙමතීති ලද් ධියා පටික් ඛිපතීති අධිප් පාකයො. එත් ථ කිර 

‘‘සති ජීවිකත ජීවිතාවකසකස ජීවිතා කවොකරොකපතී’’ති වචනකතො 

අත් තකනො ධම් මතාය මරන් තං කෙොට් කටන් තස් ස වා සීසං වා 

ඡින් ෙන් තස් ස නත් ථි පාණාතිපාකතොති ආචරියා වෙන් ති. පාකණො 

පාණසඤ් ඤිතා වධෙචිත් තඋපක් ෙමමරකණසු විජ් ජමාකනසුපි න කතන 

උපක් ෙකමන මකතොති නත් ථි පාණාතිපාකතොති අධිප් පාකයො. එවං පන 

මරන් කතන කතන එෙචිත් තවාරම් පි ධම් මතාමරණකතො ඔරකතො න 

මකතොති දුබ් බිඤ් කඤය් යකමතං. 

නත් ථිඅරහකතොඅොලමච් චූතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සබ්බමිදංෙම්මකතොතිෙථාවණ්ණනා 
784. බීජකතො අඞ්කුරස්කසවාති යථා අඞ් කුරස ්ස අබීජකතො 

නිබ් බත් ති නත් ථි, තථා පච් චුප් පන් නපවත් තස ්සපි අෙම් මකතො 

ෙම් මවිපාෙකතො නිබ් බත් ති නත් ථි, තං සන් ධාය පටික් ඛිපතීති 

අධිප් පාකයො. කදය්යධම්මවකසන දානඵලං පුච්ෙතීති කෙය් යධම් මවකසන 
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යාය කචතනාය තං කෙති, තස් ස ොනස ්ස ඵලං පුච් ඡති, න 

කෙය් යධම් මස් සාති වුත් තං කහොති. 

සබ් බමිෙංෙම් මකතොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ඉන්ද්රියබද්ධෙථාවණ්ණනා 
788. විනාපි අනිච්චත්කතනාති ‘‘යාව දුක් ඛා නිරයා’’තිආදීසු 

(ම. නි. 3.250) විය දුක් ඛාරම් මණත් කතනපි දුක් ඛං වත් තබ් බන් ති 

අධිප් පාකයො. 

ඉන් ද් රියබද් ධෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. නවත්තබ්බංසඞ්කඝොදක්ඛිණංවිකසොකධතීතිෙථාවණ්ණනා 
793-794. නවත් තබ් බංසඞ් ක ොෙක් ඛිණංවිකසොකධතීතිෙථායං නච

තානි දක්ඛිණං විකසොකධතුං සක්කෙොන්තීති යථා පුග් ගකලො 

සීලපරිකසොධනාදීනි ෙත් වා නිකරොධම් පි සමාපජ් ජිත් වා විකසොකධතුං 

සක් කෙොති, න එවං මග් ගඵලානීති අධිප් පාකයො, අප් පටිග් ගහණකතොති 

වා. 

නවත් තබ් බංසඞ් ක ොෙක් ඛිණංවිකසොකධතීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. දක්ඛිණාවිසුද්ධිෙථාවණ්ණනා 
800-801. ෙක් ඛිණාවිසුද් ධිෙථායං විසුජ්කඣය්යාති එතස් ස අත් ථං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘මහප්ඵලා භකවය්යා’’ති ආහ. දායෙස්කසව

චිත්තවිසුද්ධි විපාෙදායො කහොතීති පටිග් ගාහෙනිරකපක් ඛා 

පටිග් ගාහකෙන පච් චයභූකතන විනා ොයකෙකනව 

මහාවිපාෙකචතනත් තං ආපාදිො, පටිග් ගාහෙනිරකපක් ඛා විපාෙොයිො 

කහොතීති අධිප් පාකයො. අඤ්කඤොඅඤ්ඤස්සොරකෙොති යදිදායෙස්ස

දානකචතනානාමපටිග්ගාහකෙනෙතාභකවය්ය, යුත්තරූපං සියාති 

ෙස ්මා වුත් තං, නනු ලද් ධිකිත් තකන ‘‘ොයකෙන ොනං දින් නං, 

පටිග් ගාහකෙන විපාකෙො නිබ් බත් තිකතොති අඤ් කඤො අඤ ්ඤස් ස 

ොරකෙො භකවය් යා’’ති වුත් තන් ති? සච් චකමතං, පටිග් ගාහකෙන 

විපාෙනිබ් බත් තනම් පි පන ොනකචතනානිබ් බත් තකනන යදි භකවය් ය, 

එවං සති අඤ් කඤො අඤ ්ඤස් ස ොරකෙොති යුත් තරූපං සියාති 

අධිප් පාකයො. 

ෙක් ඛිණාවිසුද් ධිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සත් තරසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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18. අට්ඨාරසමවග්කගො 

1. මනුස්සකලොෙෙථාවණ්ණනා 
802-803. අකයොනිකසොති ‘‘තුසිතපුරං සන් ධායා’’තිආදිෙං 

ගහණං සන් ධායාහ. 

මනුස් සකලොෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ධම්මකදසනාෙථාවණ්ණනා 
804-806. තස් ස ච කෙසනං සම් පටිච් ඡිත් වා සයකමව ච 

ආයස ්මතා ආනන් ෙත් කථකරන කෙසිකතොති වෙති. 

ධම් මකෙසනාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඣානසඞ්ෙන්තිෙථාවණ්ණනා 
813-816. ඣානසඞ් ෙන් තිෙථායං උප්පටිපාටියාති 

පඨමජ් ඣානකතො වුට් ඨාය විතක් ෙවිචාරා ආදීනවකතො මනසිොතබ් බා, 

තකතො දුතියජ් ඣාකනන භවිතබ් බන් ති එවං කයො උපචාරානං 

ඣානානඤ් ච අනුක් ෙකමො, කතන විනාති අත් කථො. 

ඣානසඞ් ෙන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ඣානන්තරිෙෙථාවණ්ණනා 
817-819. ඣානන්තරිො නාම එසාති පඨමජ් ඣානාදීසු 

අඤ ්ඤතරභාවාභාවකතො න ඣානං, අථ කඛො 

ෙක් ඛිණපුබ් බාදිදිසන් තරිො විය ඣානන් තරිො නාම එසාති. ෙතරා? 

කයොයං අවිතක් ෙවිචාරමත් කතො සමාධීති කයොකජතබ් බං. 

ඣානන් තරිෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. චක්ඛුනාරූපංපස්සතීතිෙථාවණ්ණනා 
826-827. පටිජානනං සන්ධායාති ‘‘චක් ඛුනා රූපං දිස් වා 

නිමිත් තග් ගාහී කහොතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 1352) නකයන වුත් තං 

මකනොවිඤ් ඤාණපටිජානනං කිර සන් ධායාති අධිප් පාකයො, තස් මා 

‘‘එවං සන් කත රූපං මකනොවිඤ් ඤාණං ආපජ් ජතීති 

මකනොවිඤ් ඤාණපටිජානනං පන රූපෙස් සනං ෙථං කහොතී’’ති 

විචාකරතබ් බං. 

චක් ඛුනාරූපංපස් සතීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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අට් ඨාරසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

19. එකූනවීසතිමවග්කගො 

1. කිකලසපජහනෙථාවණ්ණනා 
828-831. අනුප්පන්නාකයව නුප්පජ්ජන්තීති පහීනා නාම

කහොන්ති, තස් මා නත් ථි කිකලසපජහනාති පටික් ඛිපති. කත පන 

කනව උප් පජ් ජිත් වා විගතා, නාපි භවිස ්සන් ති, න ච උප් පන් නාති 

අතීකත කිකලකස පජහතීතිආදි න වත් තබ් බන් ති ෙස් කසති. 

කිකලසපජහනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සුඤ්ඤතෙථාවණ්ණනා 
832. අනත්තලක්ඛණං තාව එෙච්චන් ති අරූපක් ඛන් ධානං 

අනත් තලක් ඛණං වෙති. එකෙන පරියාකයනාති අනත් තලක් ඛණස ්ස 

ජරාමරණභාවපරියාකයනාති වෙන් ති. රූපක් ඛන් ධාදීනඤ් හි මා ජීරතු මා 

මරතූති අලබ් භකනය් කයො අවසවත් තනාොකරො අනත් තතා, සා 

අත් ථකතො ජරාමරණකමව, තඤ් ච ‘‘ජරාමරණං ද් වීහි ඛන් කධහි 

සඞ් ගහිත’’න් ති (ධාතු. 71) වුත් තත් තා අරූපක් ඛන් ධානං ජරාමරණං 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරියාපන් නන් ති අයකමකතසං අධිප් පාකයො. 

සුඤ ්ඤතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සාමඤ්ඤඵලෙථාවණ්ණනා 
835-836. ඵලුප්පත්තිචාති පත් තිධම් මං වෙති. 

සාමඤ ්ඤඵලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. තථතාෙථාවණ්ණනා 
841-843. රූපාදිසභාවතාසඞ්ඛාතාති එත් ථ රූපාදීනං සභාවතාති 

රූපාදිසභාවතාති එවමත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. භාවං කහස තථතාති වෙති, 

න භාවකයොගන් ති. 

තථතාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කුසලෙථාවණ්ණනා 
844-846. අනවජ්ජභාවමත්කතකනව නිබ්බානං කුසලන් ති 

යංකිඤ් චි කුසලං, සබ් බං තං අනවජ් ජභාවමත් කතකනව, තස් මා 

නිබ් බානං කුසලන් ති වුත් තං කහොති. 
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කුසලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. අච්චන්තනියාමෙථාවණ්ණනා 
847. ‘‘සකිං නිමුග්කගො නිමුග්කගොව කහොතී’’ති සුත්තං

නිස්සායාති තාය ජාතියා කලොකුත් තරසද් ධාදීනං අනුප් පත් තිං සන් ධාය 

ෙතං අවධාරණං සංසාරඛාණුෙභාවං සන් ධාය ෙතන් ති මඤ ්ඤමාකනො 

පුථුජ් ජනස ්සායං අච් චන් තනියාමතා, යායං නියතමිච් ඡාදිට් ඨීති ‘‘අත් ථි 

පුථුජ් ජනස ්ස අච් චන් තනියාමතා’’ති වෙති. විචිකිච් ඡුප් පත් ති 

නියාමන් තරුප් පත් ති ච අච් චන් තනියාමනිවත් තො විචාකරත් වා 

ගකහතබ් බා. 

අච් චන් තනියාමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. ඉන්ද්රියෙථාවණ්ණනා 
853-856. කලොකියානම්පීති කලොකුත් තරානං විය කලොකියානම් පි 

සද් ධාදීනංකයව සද් ධින් ද් රියාදිභාවෙස් සකනන කලොකියසද් ධින් ද් රියාදිභාවං 

සාකධතුං සද්ධාදීනංකයව සද්ධින්ද්රියාදිභාවදස්සනත්ථං වුත්තන් ති 

අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

ඉන් ද් රියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එකූනවීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

20. වීසතිමවග්කගො 

2. ඤාණෙථාවණ්ණනා 
863-865. ඤාණෙථායං දුක්ඛං පරිජානාතීති

කලොකුත්තරමග්ගඤාණකමව දීකපතීති ‘‘දුක් ඛං පරිජානාතී’’ති 

වෙන් කතො ඉෙං තව වචනං කලොකුත් තරමග් ගඤාණකමව දීකපති, න 

තස් කසව ඤාණභාවං. ෙස ්මා? යස් මා න කලොකුත් තරකමව ඤාණං, 

තස් මා න ඉෙං සාධෙන් ති වුත් තං කහොති. 

ඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. නිරයපාලෙථාවණ්ණනා 
867-868. පණුන්නන් ති පණුදිතං, අනවකසසඛිත් තන් ති 

අත් කථො. 

නිරයපාලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. තිරච්ොනෙථාවණ්ණනා 
869-871. තස්ස අත්ථිතාය පටිඤ්ඤාති තස් ස හත් ථිනාගස් ස ච 

දිබ් බයානස ්ස ච අත් ථිතායාති විසුං කයොකජතබ් බං. 

තිරච් ඡානෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඤාණෙථාවණ්ණනා 
876-877. ඤාණෙථායං සකචතංද්වාදසවත්ථුෙන් ති එත් ථ ච 

‘‘කලොකුත් තර’’න් ති වචනකසකසො, තං වා කලොකුත් තරඤාණං සකච 

ද් වාෙසවත් ථුෙන් ති අත් කථො. පරිඤ් කඤය් යන් ති පුබ් බභාකගො, 

පරිඤ් ඤාතන් ති අපරභාකගො, සච් චඤාණං පන මග් ගක් ඛකණපි 

පරිජානනාදිකිච් චසාධනවකසන කහොතීති ආහ ‘‘සද්ධිං 

පුබ්බභාගපරභාකගහී’’ති. 

ඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුත් කථො පණ් ණාසකෙො සමත් කතො. 

21. එෙවීසතිමවග්කගො 

1. සාසනෙථාවණ්ණනා 
878. තීසුපි පුච්ොසු කචොදනත්ථං වුත්තන් ති තීසුපි පුච් ඡාසු 

‘‘සාසන’’න් තිආදිවචනං වුත් තන් ති සමුොයා එෙකෙසානං 

අධිෙරණභාකවන වුත් තාති ෙට් ඨබ් බා. 

සාසනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ඉද්ධිෙථාවණ්ණනා 
883-884. ඉද් ධිෙථායං අත්ථි අධිප්පායඉද්ධීති අධිප් පායවකසන 

ඉජ් ඣනකතො අධිප් පාකයොති එවංනාමිො ඉද් ධි අත් ථීති අත් කථො. 

ඉද් ධිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ධම්මෙථාවණ්ණනා 
887-888. ධම් මෙථායං රූපට්ඨකතොඅඤ්ඤස්සරූපස්සඅභාවාති 

කයො රූපස් ස නියාකමො වුච් කචය් ය, කසො රූපට් කඨො නාම කෙොචි 

රූපකතො අඤ ්කඤො නත් ථීති රූපට් ඨකතො අඤ ්ඤං රූපඤ ්ච න කහොති, 

තස් මා රූපං රූපකමව, න කවෙනාදිසභාවන් ති අධිප් පාකයන ‘‘රූපං 
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රූපට් කඨන නියත’’න් ති වත් තබ් බං, න අඤ් ඤථා රූපට් කඨන 

නියාකමනාති අධිප් පාකයො. තත් ථ රූපකතො අඤ් ඤස ්ස රූපට් ඨස් ස 

අභාකව ෙස ්සිකත රූපට් ඨකතො අඤ ්ඤස ්ස රූපස් ස අභාකවො 

ෙස් සිකතොකයව නාම කහොතීති තකමව රූපකතො අඤ් ඤස ්ස රූපට් ඨස් ස 

අභාවං ෙස් කසන් කතො ‘‘රූපසභාකවොහී’’තිආදිමාහ. එස කවොහාකරොති 

රූපස් ස සභාකවො රූපසභාකවො, රූපස් ස අත් කථො රූපට් කඨොති එවං 

අඤ ්ඤත් තං ගකහත් වා විය පවත් කතො රූපසභාවකවොහාකරො 

රූපට් ඨකවොහාකරො වා කවෙනාදීහි නානත් තකමව කසො සභාකවොති 

නානත් තසඤ් ඤාපනත් ථං කහොතීති අත් කථො. තස්මාති රූපස් ස 

රූපට් කඨන අනඤ් ඤත් තා. ‘‘රූපං රූපකමව, න 

කවෙනාදිසභාව’’න් ති අවත් වා ‘‘රූපං රූපට්කඨන නියත’’න් ති 

වෙකතො තඤ් ච වචනං වුත් තප් පොකරන සකෙොසං, අථ ෙස ්මා 

‘‘රූපඤ ්හි රූපට් කඨන නියතන් ති රූපං රූපකමව, න 

කවෙනාදිසභාවන් ති අධිප් පාකයන වත් තබ් බ’’න් ති වෙන් කතො ‘‘රූපං 

රූපට් කඨන නියත’’න් ති පටිජානාතීති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. නනු 

කචතං අත් තනාව වුත් තං, න පකරනාති පටිජානාතීති න 

වත් තබ් බන් ති? න, අත් තානම් පි පරං විය වචනකතො. වත් තබ් බන් ති 

වා සෙවාදිනා වත් තබ් බන් ති වුත් තං කහොති. යදි ච කතන වත් තබ් බං 

පටිජානාති ච කසො එතමත් ථන් ති, අථ ෙස ්මා පටිජානාති සෙවාදීති 

අයකමත් ථ අත් කථො. අත්ථන්තරවකසනාති තත් ථ වුත් තකමව ොරණං 

නිගූහිත් වා පකරන කචොදිතන් ති තකමව ොරණං ෙස ්කසත් වා කචොෙනං 

නිවත් කතති. ඉකතො අඤ්ඤථාති රූපාදිසභාවමත් තං මුඤ් චිත් වා කතන 

පරිෙප් පිතං නියතං නත් ථීති තස් ස පරිෙප් පිතස ්ස නිවත් තනත් ථං පුන 

කතකනව නකයන කචොකෙතුං ‘‘මිච්ෙත්තනියත’’න් තිආදිමාහාති 

අත් කථො. 

ධම් මෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එෙවීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

22. බාවීසතිමවග්කගො 

2. කුසලචිත්තෙථාවණ්ණනා 
894-895. කුසලචිත් තෙථායං ජවනක්ඛකණති 

පරිනිබ් බානචිත් තකතො පුරිමජවනක් ඛකණ. 

කුසලචිත් තෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. ආකනඤ්ජෙථාවණ්ණනා 
896. භවඞ්ගචිත්කතති භවඞ් ගපරිකයොසානත් තා චුතිචිත් තං 

‘‘භවඞ් ගචිත් ත’’න් ති ආහ. 

ආකනඤ් ජෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5-7. තිස්කසොපිෙථාවණ්ණනා 
898-900. සත්තවස්සිෙං ගබ්භං දිස්වා ‘‘ගබ් කභකයව 

අරහත් තප් පත් තිකහතුභූකතො ඉන් ද් රියපරිපාකෙො අත් ථී’’ති 

‘‘අරහත් තප් පත් තිපි අත් ථී’’ති මඤ ්ඤති, ආොසසුපිනං දිස ්වා 

‘‘ආොසගමනාදිඅභිඤ් ඤා විය ධම් මාභිසමකයො අරහත් තප් පත් ති ච 

අත් ථී’’ති මඤ් ඤතීති අධිප් පාකයො. 

තිස් කසොපිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ආකසවනපච්චයෙථාවණ්ණනා 
903-905. න කෙොචිආකසවනපච්චයං ආකසවතිනාමාති යථා 

බීජං චතුමධරභාවං න ගණ් හාති, එවං භාවනාසඞ් ඛාතං 

ආකසවනපච් චයං ගණ් හන් කතො ආකසවන් කතො නාම කෙොචි නත් ථීති 

අත් කථො. 

ආකසවනපච් චයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ඛණිෙෙථාවණ්ණනා 
906-907. පථවියාදිරූකපසු කෙසඤ් චි උප් පාකෙො කෙසඤ් චි 

නිකරොකධොති එවං පතිට් ඨානං රූපසන් තතියා කහොති. න හි රූපානං 

අනන් තරාදිපච් චයා සන් ති, කයහි අරූපසන් තතියා විය රූපසන් තතියා 

පවත් ති සියාති චිත් කත ‘‘චිත් කත මහාපථවී සණ් ඨාතී’’තිආදි 

කචොදිතං. 

ඛණිෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

බාවීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

23. කතවීසතිමවග්කගො 

1. එොධිප්පායෙථාවණ්ණනා 
908. ෙරුණාධිප්පාකයන එොධිප්පාකයොති රාගාධිප් පායකතො 

අඤ ්ඤාධිප් පාකයොවාති වුත් තං කහොති. එකෙො අධිප්පාකයොති එත් ථ 
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එෙකතොභාකව එෙසද් කෙො ෙට් ඨබ් කබො. සමානත් කථ හි සති 

රාගාධිප් පාකයපි එොධිප් පාකයනාති එොධිප් පායතා අත් ථීති. 

එොධිප් පායෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3-7. ඉස්සරියොමොරිොෙථාවණ්ණනා 
910-914. ඉස් සරිකයන යථාධිප් කපතස් ස ෙරණං 

ඉස්සරියොමොරිො. ගච්කෙය්යාති ගබ් භකසය් කයොක් ෙමනං ගච් කඡය් ය. 

ඉස්සරියොමොරිොකහතු නාම දුක්ෙරොරිොමිච්ොදිට්ඨියාෙරීයතීති 

එත් ථ දුක් ෙරොරිො නාම ඉස් සරියොමොරිොකහතු ෙරියමානා 

මිච් ඡාදිට් ඨියා ෙරීයතීති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො, ඉස් සරියොමොරිොකහතු 

නාම විනා මිච් ඡාදිට් ඨියා ෙරියමානා නත් ථීති වා. 

ඉස් සරියොමොරිොෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. පතිරූපෙථාවණ්ණනා 
915-916. කමත් තාෙකයො සන් ධාය ‘‘කමත් තාෙකයො විය න 

රාකගො රාගපතිරූපකෙො කෙොචි අත් ථීති රාගකමව ගණ් හාති, එවං 

කෙොකසපී’’ති වෙන් ති. 

පතිරූපෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. අපරිනිප්ඵන්නෙථාවණ්ණනා 
917-918. න අනිච්චාදිභාවන් ති එත් ථ අනිච් චාදිකෙො භාකවො 

එතස ්සාති අනිච් චාදිභාවන් ති රූපං වුත් තං. ‘‘න කෙවලඤ්හි

පඨමසච්චකමව දුක්ඛ’’න් ති වෙන් කතන ‘‘දුක්ඛඤ්කඤව 

පරිනිප්ඵන්න’’න් ති දුක් ඛසච් චං සන් ධාය පුච් ඡා ෙතාති ෙස් සිතං 

කහොති. එවං සති කතන ‘‘චක් ඛායතනං අපරිනිප් ඵන් න’’න් තිආදි න 

වත් තබ් බං සියා. න හි චක් ඛායතනාදීනි අනුපාදින් නානි 

කලොකුත් තරානි වා. තන් ති ‘‘දුක් ඛඤ් කඤව පරිනිප් ඵන් නං, න පන 

රූප’’න් ති එතං රූපස් ස ච දුක් ඛත් තා කනො වත කර වත් තබ් කබති 

අත් කථො. 

අපරිනිප් ඵන් නෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කතවීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙථාවත් ථුපෙරණ-මූලටීො සමත් තා. 
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නකමො තස් ස භගවකතො අරහකතො සම් මාසම් බුද් ධස් ස 

යමෙපෙරණ-මූලටීො 

ගන්ථාරම්භවණ්ණනා 
ෙථාවත් ථුපෙරකණන සඞ් කඛකපකනව කෙසිකතන ධම් කමසු 

විපරීතග් ගහණං නිවාකරත් වා කතස ්කවව ධම් කමසු ධම් මසඞ් ගහාදීසු 

පොසිකතසු ධම් මපුග් ගකලොොසාදිනිස් සයානං සන් නිට් ඨානසංසයානං 

වකසන නානප් පොරෙඔසල් ලත් ථං යමෙපෙරණං ආරද් ධං, තං 

සමයකෙසකෙසෙවකසකනව ෙස ්කසත් වා සංවණ් ණනාක් ෙමඤ ්චස් ස 

අනුප් පත් තං ‘‘ආගකතො භාකරො අවස් සං වහිතබ් කබො’’ති 

සංවණ් ණනමස ්ස පටිජානන් කතො ආහ ‘‘සඞ්කඛකපකනවා’’තිආදි. 

තත් ථ යමස්ස විසයාතීකතොති ජාතියා සති මරණං කහොතීති ජාති, 

පඤ ්ච වා උපාොනක් ඛන් ධා යමස ්ස විසකයො, තං සමුෙයප් පහාකනන 

අතීකතොති අත් කථො. යමස් ස වා රඤ් කඤො විසයං මරණං, තස් ස 

ආණාපවත් තිට් ඨානං කෙසං වා අතීකතො. ‘‘ඡච් චාභිඨානානි අභබ් බ 

ොතු’’න් ති (ඛු. පා. 6.11; සු. නි. 234) වුත් තානං ඡන් නං 

අභබ් බට් ඨානානං කෙසකෙොති ෙට්ඨානකදසකෙො. අයමා එකෙො හුත් වා 

ආවත් තා නීලා අමලා ච තනුරුහා අස් සාති 

අයමාවත්තනීලාමලතනුරුකහො. 

ගන් ථාරම් භවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1. මූලයමෙං 
උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1. යමොනං වකසන කදසිතත්තාති ඉමිනා ෙසසු එකෙෙස ්ස 

යමෙසමූහස් ස තංසමූහස් ස ච සෙලස් ස පෙරණස් ස යමොනං වකසන 

ලද් ධකවොහාරතං ෙස් කසති. 

කුසලාකුසලමූලසඞ්ඛාතානං ද්වින්නං අත්ථානං වකසන

අත්ථයමෙන් ති එකතන ‘‘කය කෙචි කුසලා ධම් මා, සබ් කබ කත 

කුසලමූලා’’ති එතස් කසව යමෙභාකවො ආපජ් ජතීති කච? නාපජ් ජති 

ඤාතුං ඉච් ඡිතානං දුතියපඨමපුච් ඡාසු වුත් තානං කුසලකුසලමූලවිකසසානං, 

කුසලමූලකුසලවිකසකසහි වා ඤාතුං ඉච් ඡිතානං පඨමදුතියපුච් ඡාසු 

සන් නිට් ඨානපෙසඞ් ගහිතානං කුසලකුසලමූලානං වකසන අත් ථයමෙභාවස් ස 
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වුත් තත් තා. ඤාතුං ඉච් ඡිතානඤ් හි විකසසානං විකසසවන් තාකපක් ඛානං, 

තංවිකසසවතං වා ධම් මානඤ ්ච විකසසාකපක් ඛානං එත් ථ පධානභාකවොති 

එකෙොය පුච් ඡාය එකෙකෙො එව අත් කථො සඞ් ගහිකතො කහොතීති. 

අත් ථසද් කෙො කචත් ථ න ධම් මවාචකෙො කහතුඵලාදිවාචකෙො වා, අථ කඛො 

පාළිඅත් ථවාචකෙො. කතකනවාහ ‘‘කතසඤ්කඤවඅත්ථාන’’න් තිආදි. 

තීණිපි පදානි එෙකතො ෙත්වාති ඉෙං නාමපෙස් ස කුසලාදීනං 

සඞ් ගාහෙත් තමත් තකමව සන් ධාය වුත් තං, න නිරවකසසසඞ් ගාහෙත් තං. 

සබ් බකුසලාදිසඞ් ගණ් හනත් ථකමව ච නාමපෙස් ස වුත් තත් තා 

‘‘කුසලත්තිෙමාතිොයචතූසුපකදසූ’’ති වුත් තං. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 
52. අඤ්ඤමඤ්ඤයමකෙ කය කෙචි කුසලාති අපුච්ඡිත්වාති එත් ථ 

යථා දුතියයමකෙ ‘‘කය කෙචි කුසලමූලා’’ති අපුච් ඡිත් වා ‘‘කය කෙචි 

කුසලා’’ති පුච් ඡා ෙතා, එවමිධාපි ‘‘කය කෙචි කුසලා’’ති පුච් ඡා 

ොතබ් බා සියා පුරිමයමෙවිසිට් ඨං අපුබ් බං ගකහත් වා පච් ඡිමයමෙස ්ස 

අප් පවත් තත් තාති අධිප් පාකයො. ‘‘පටිකලොමපුච් ඡානුරූපභාවකතො’’ති 

කෙචි. පුරිමපුච් ඡාය පන අත් ථවකසන ෙතාය තෙනුරූපාය පච් ඡිමපුච් ඡාය 

භවිතබ් බං අනුකලොකම විගතසංසයස් ස පටිකලොකම සංසයුප් පත් තිකතො. 

කතන න ච පච් ඡිමපුච් ඡානුරූපාය පුරිමපුච් ඡාය භවිතබ් බන් ති 

පුරිකමොකවත් ථ අධිප් පාකයො යුත් කතො. ඉමිනාපි බ්යඤ්ජකනන

තස්කසවත්ථස්ස සම්භවකතොති ඉෙකමවං න සක් ො වත් තුං. න හි 

කුසලබ් යඤ ්ජනත් කථො එව කුසලමූකලන එෙමූලබ් යඤ් ජනත් කථො, 

කතකනව විස් සජ් ජනම් පි අසමානං කහොති. කුසලබ් යඤ ්ජකනන හි පුච් ඡාය 

ෙතාය ‘‘අවකසසා’’ති ඉමස ්මිං ඨාකන ‘‘අවකසසා කුසලා ධම් මා’’ති 

වත් තබ් බං කහොති, ඉතරථා අවකසසා කුසලමූලසහජාතා ධම් මාති, න ච 

තානි වචනානි සමානත් ථානි කුසලකුසලාබ් යාෙතදීපනකතොති. අයං 

පකනත් ථ අධිප් පාකයො සියා – ‘‘කය කෙචි කුසලා’’ති ඉමිනාපි 

බ් යඤ ්ජකනන ‘‘කය කෙචි කුසලමූකලන එෙමූලා’’ති 

වුත් තබ් යඤ ්ජනත් ථස් කසව සම් භවකතො දුතියයමකෙ විය අපුච් ඡිත් වා ‘‘කය 

කෙචි කුසලමූකලන එෙමූලා’’ති පුච් ඡා ෙතා. න හි කුසලමූකලහි විය 

කුසලමූකලන එෙමූකලහි අඤ ්කඤ කුසලා සන් ති, කුසකලහි පන 

අඤ ්කඤපි කත සන් තීති. 
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පටිකලොමපුච් ඡාවණ් ණනායං ‘‘කුසලමූකලනඑෙමූලා’’ති හිපුච්ොය

ෙතාය ‘‘මූලානි යානි එෙකතො උප්පජ්ජන්තී’’ති කහට්ඨා

වුත්තනකයකනව විස්සජ්ජනංොතබ්බංභකවය්යාති වුත් තං, තම් පි තථා 

න සක් ො වත් තුං. ‘‘කය වා පන කුසලමූකලන අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලා, 

සබ් කබ කත ධම් මා කුසලමූකලන එෙමූලා’’ති ච පුච් ඡිකත 

‘‘ආමන් තා’’ ඉච් කචව විස් සජ් ජකනන භවිතබ් බං. න හි කුසලමූකලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූකලසු කිඤ් චි එෙමූලං න කහොති, කයන අනුකලොමපුච් ඡාය 

විය විභාකගො ොතබ් කබො භකවය් ය. යත් ථ තීණි කුසලමූලානි 

උප් පජ් ජන් ති, තත් ථ තානි අඤ් ඤමඤ් ඤමූලානි එෙමූලානි ච ද් වින් නං 

ද් වින් නං එකෙකෙන අඤ ්ඤමඤ් කඤෙමූලත් තා. යත් ථ පන ද් කව 

උප් පජ් ජන් ති, තත් ථ තානි අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලාකනව, න එෙමූලානීති 

එතස ්ස ගහණස ්ස නිවාරණත් ථං ‘‘මූලානි යානි එෙකතො 

උප් පජ් ජන් තී’’තිආදිනා විස් සජ් ජනං ොතබ් බන් ති කච? න, 

‘‘ආමන් තා’’ති ඉමිනාව විස් සජ් ජකනන තංගහණනිවාරණකතො 

අනුකලොමපුච් ඡාවිස් සජ් ජකනන ච එෙකතො උප් පජ් ජමානානං ද් වින් නං 

තිණ් ණඤ ්ච මූලානං අඤ ්ඤමඤ් කඤෙමූලභාවස් ස නිච් ඡිතත් තා. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලානඤ් හි සමානමූලතා එව එෙමූලවචකනන පුච් ඡීයති, න 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසමානමූලතා, අත් ථි ච ද් වින් නං මූලානං සමානමූලතා. 

කතසු හි එකෙෙං ඉතකරන මූකලන තංමූකලහි අඤ ්කඤහි 

සමානමූලන් ති. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලත් කත පන නිච් ඡිකත එෙමූලත් තසංසයාභාවකතො 

‘‘සබ් කබ කත ධම් මා කුසලමූකලන එෙමූලා’’ති පුච් ඡා න ෙතාති 

ෙට් ඨබ් බා. ‘‘අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස මූලා එකතසන් තිපි අඤ් ඤමඤ් ඤමූලා, 

සමානත් කථන එෙං මූලං එකතසන් ති එෙමූලා’’ති උභයම් පි වචනං 

මූලයුත් තතකමව වෙති, කතකනව ච උභයත් ථාපි ‘‘කුසලමූකලනා’’ති 

වුත් තං. තත් ථ මූලකයොගසාමඤ් කඤ එෙමූලත් කත නිච් ඡිකත තබ් බිකසකසො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලභාකවො න නිච් ඡිකතො කහොතීති අනුකලොමපුච් ඡා පවත් තා, 

මූලකයොගවිකසකස පන අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලත් කත නිච් ඡිකත න විනා 

එෙමූලත් කතන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලත් තං අත් ථීති මූලකයොගසාමඤ් ඤං 

එෙමූලත් තං නිච් ඡිතකමව කහොති, තස් මා ‘‘එෙමූලා’’ති පුච් ඡං 

අෙත් වා යථා කුසලමූලවචනං එෙමූලවචනඤ් ච කුසලභාවදීපෙං න 

කහොතීති කුසලභාකව සංසයසබ් භාවා පඨමදුතියයමකෙසු ‘‘සබ් කබ කත 

ධම් මා කුසලා’’ති පටිකලොමපුච් ඡා ෙතා, එවං අඤ් ඤමඤ් ඤමූලවචනං 

කුසලභාවදීපෙං න කහොතීති කුසලභාකව සංසයසබ් භාවා කුසලාධිොරස් ස 
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ච අනුවත් තමානත් තා ‘‘සබ් කබ කත ධම් මා කුසලා’’ති පටිකලොමපුච් ඡා 

ෙතාති. 

53-61. මූලනකය වුත් කත එව අත් කථ කුසලමූලභාකවන මූලස් ස 

විකසසකනන සමාකනන මූකලන අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස ච මූකලන 

මූලකයොගදීපකනන චාති ඉමිනා පරියායන් තකරන පොකසතුං 

මූලමූලනකයො වුත් කතො. අඤ ්ඤපෙත් ථසමාසන් කතන ෙ-ොකරන තීසුපි 

යමකෙසු මූලකයොගකමව දීකපතුං මූලෙනකයො වුත් කතො. 

මූලමූලෙනයවචනපරියාකයො වුත් තප් පොකරොව. 

74-85. අබ්කබොහාරිෙං ෙත්වාති න එෙමූලභාවං ලභමාකනහි 

එෙකතො ලබ් භමානත් තා සකහතුෙකවොහාරරහිතං ෙත් වා. න වා 

සකහතුෙදුකෙ විය එත් ථ කහතුපච් චයකයොගාකයොගවකසන අබ් කබොහාරිෙං 

ෙතං, අථ කඛො සකහතුෙකවොහාරකමව ලභති, න අකහතුෙකවොහාරන් ති 

අබ් කබොහාරිෙං ෙතං. එෙකතො ලබ්භමානෙවකසනාති 

අකහතුෙචිත් තුප් පාෙනිබ් බාකනහි කහතුපච් චයරහිකතහි සහ 

ලබ් භමානෙරූපවකසනාති අත් කථො. 

86-97. යස් සං පාළියං ‘‘අකහතුෙං නාමමූකලන න එෙමූලං, 

සකහතුෙං නාමමූකලන එෙමූල’’න් ති (යම. 1.මූලයමෙ.87) පාකඨො 

ආගකතො, තත් ථ ‘‘කය කෙචි නාමා ධම් මා’’ති නාමානං 

නිද් ධාරිතත් තා ‘‘අකහතුෙං සකහතුෙ’’න් ති ච වුත් කත ‘‘නාම’’න් ති 

ච ඉෙං විඤ ්ඤායමානකමවාති න වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. යත් ථ පන 

‘‘අකහතුෙං නාමං, සකහතුෙං නාම’’න් ති (යම. 1.මූලයමෙ.87) 

ච පාකඨො, තත් ථ සුපාෙටභාවත් ථං ‘‘නාම’’න් ති වුත් තන් ති. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මූලයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ඛන්ධයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

2-3. ඛන් ධයමකෙ ඡසු ොලකභකෙසු 

පුග් ගලඔොසපුග් ගකලොොසවකසන ඛන් ධානං උප් පාෙනිකරොධා කතසං 

පරිඤ් ඤා ච වත් තබ් බා. කත පන ඛන් ධා ‘‘රූපක් ඛන් කධො’’තිආදීහි 
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පඤ ්චහි පකෙහි වුච් චන් ති, කතසං ෙස අවයවපොනි. තත් ථ කයො 

රූපාදිඅවයවපොභිහිකතො ධම් කමො, කිං කසො එව සමුොයපෙස් ස අත් කථො. 

කයො ච සමුොයපකෙන වුත් කතො, කසො එව අවයවපෙස් සාති එතස ්මිං 

සංසයට් ඨාකන රූපාදිඅවයවපකෙහි වුත් කතො එෙකෙකසො සෙකලො වා 

සමුොයපොනං අත් කථො, සමුොයපකෙහි පන වුත් කතො එෙන් කතන 

රූපාදිඅවයවපොනං අත් කථොති ඉමමත් ථං ෙස් කසතුං ‘‘රූපං 

රූපක් ඛන් කධො, රූපක් ඛන් කධො රූප’’න් තිආදිනා පදකසොධනවාකරො 

වුත් කතො. 

පුන ‘‘රූපක් ඛන් කධො’’තිආදීනං සමාසපොනං 

උත් තරපෙත් ථප් පධානත් තා පධානභූතස් ස ඛන් ධපෙස් ස 

කවෙනාදිඋපපෙත් ථස් ස ච සම් භවකතො යථා ‘‘රූපක් ඛන් කධො’’ති එතස ්මිං 

පකෙ රූපාවයවපකෙන වුත් තස් ස රූපක් ඛන් ධභාකවො කහොති රූපසද් ෙස ්ස 

ඛන් ධසද් ෙස් ස ච සමානාධිෙරණභාවකතොති, එවං තත් ථ පධානභූකතන 

ඛන් ධාවයවපකෙන වුත් තස ්ස කවෙනාක් ඛන් ධාදිභාකවො කහොති ඛන් ධපකෙන 

කවෙනාදිපොනං සමානාධිෙරණත් තාති එතස ්මිං සංසයට් ඨාකන 

ඛන් ධාවයවපකෙන වුත් කතො ධම් කමො කෙොචි කෙනචි සමුොයපකෙන 

වුච් චති, න සබ් කබො සබ් කබනාති ඉමමත් ථං ෙස ්කසතුං ‘‘රූපං 

රූපක් ඛන් කධො, ඛන් ධා කවෙනාක් ඛන් කධො’’තිආදිනා 

පදකසොධනමූලචක්ෙවාකරො වුත් කතො. එවඤ් ච ෙස් කසන් කතන 

රූපාදිසද් ෙස් ස විකසසනභාකවො, ඛන් ධසද් ෙස් ස විකසසිතබ් බභාකවො, 

විකසසනවිකසසිතබ් බානං සමානාධිෙරණභාකවො ච ෙස් සිකතො කහොති. 

කතකනත් ථ සංසකයො කහොති – කිං ඛන් ධකතො අඤ් ඤම් පි රූපං 

අත් ථි, යකතො විනිවත් තං රූපං ඛන් ධවිකසසනං කහොති, සබ් කබව ඛන් ධා 

කිං ඛන් ධවිකසසනභූකතන රූකපන විකසසිතබ් බාති, කිං පන තං 

ඛන් ධවිකසසනභූතං රූපන් ති? භූතුපාොයරූපං තස් කසව ගහිතත් තා. 

නිද් කෙකස ‘‘ඛන් ධා රූපක් ඛන් කධො’’ති පෙං උද් ධරිත් වා විස ්සජ් ජනං 

ෙතන් ති. එවං එතස් මිං සංසයට් ඨාකන න ඛන් ධකතො අඤ් ඤං රූපං 

අත් ථි, කතකනව කචකතන රූපසද් කෙන වුච් චමානං සුද් කධන 

ඛන් ධසද් කෙන වුච් චකත, න ච සබ් කබ ඛන් ධා ඛන් ධවිකසසනභූකතන 

රූකපන විකසසිතබ් බා, කතකනව කත විභජිතබ් බා, එස නකයො 

කවෙනාක් ඛන් ධාදීසුපීති ඉමමත් ථං ෙස ්කසතුං ‘‘රූපං ඛන් කධො, ඛන් ධා 

රූප’’න් තිආදිනා සුද්ධඛන්ධවාකරො වුත් කතො. 
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තකතො ‘‘රූපං ඛන් කධො’’ති එතස් මිං අනුඤ් ඤායමාකන ‘‘න 

කෙවලං අයං ඛන් ධසද් කෙො රූපවිකසසකනොව, අථ කඛො 

කවෙනාදිවිකසසකනො චා’’ති රූපස් ස ඛන් ධභාවනිච් ඡයානන් තරං ඛන් ධානං 

රූපවිකසසනකයොකග ච සංසකයො කහොති. තත් ථ න සබ් කබ ඛන් ධා 

කවෙනාදිවිකසසනයුත් තා, අථ කඛො කෙචි කෙනචි විකසසකනන 

යුඤ ්ජන් තීති ෙස් කසතුං සුද්ධඛන්ධමූලචක්ෙවාකරො වුත් කතොති. එවං කයසං 

උප් පාොෙකයො වත් තබ් බා, කතසං ඛන් ධානං පණ් ණත් තිකසොධනවකසන 

තන් නිච් ඡයත් ථං පණ්ණත්තිවාකරො වුත් කතොති කවදිතබ් කබො. 

චත්තාරි චත්තාරි චක්ොනි බන්ධිත්වාති එත් ථ චක් ොවයවභාවකතො 

චක් ොනීති යමොනි වුත් තානි එකෙෙඛන් ධමූලානි චත් තාරි චත් තාරි 

යමොනි බන් ධිත් වාති. ඉමිනා හි එත් ථ අත් කථන භවිතබ් බන් ති. 

චත් තාරි චත් තාරි යමොනි යථා එකෙෙඛන් ධමූලොනි කහොන් ති, එවං 

බන් ධිත් වාති වා අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. තත් ථ ‘‘රූපං රූපක් ඛන් කධො’’ති 

එවමාදිෙං මූලපෙං නාභිං ෙත් වා ‘‘ඛන් ධා’’ති ඉෙං කනමිං, 

‘‘කවෙනාක් ඛන් කධො’’තිආදීනි අකර ෙත් වා චක් ෙභාකවො වුත් කතොති 

කවදිතබ් කබො, න මණ් ෙලභාකවන සම් බජ් ඣනකතො. 

කවෙනාක් ඛන් ධමූලොදීසුපි හි කහට් ඨිමං කසොකධත් වාව පාකඨො ගකතො, න 

මණ් ෙලසම් බන් කධනාති. කතකනව ච ොරකණනාති 

සුද් ධඛන් ධලාභමත් තකමව ගකහත් වා ඛන් ධවිකසසකන රූපාදිම් හි 

සුද් ධරූපාදිමත් තතාය අට් ඨත් වා ඛන් ධවිකසසනභාවසඞ් ඛාතං රූපාදිඅත් ථං 

ෙස් කසතුං ඛන් ධසද් කෙන සහ කයොකජත් වා ‘‘ඛන් ධා 

රූපක් ඛන් කධො’’තිආදිනා නකයන පෙං උද් ධරිත් වා අත් ථස ්ස 

විභත් තත් තාති අත් කථො. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

26. පියරූපංසාතරූපන් ති ‘‘චක් ඛුං කලොකෙ පියරූපං…කප.… රූපා 

කලොකෙ…කප.… චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…කප.… චක් ඛුසම් ඵස් කසො…කප.… 

චක් ඛුසම් ඵස් සජා කවෙනා…කප.… රූපසඤ් ඤා…කප.… 

රූපසඤ් කචතනා…කප.… රූපතණ් හා…කප.… රූපවිතක් කෙො…කප.… 

රූපවිචාකරො’’ති (දී. නි. 2.400; ම. නි. 1.133; විභ. 203) 

එවං වුත් තං තණ් හාවත් ථුභූතං කතභූමෙං කවදිතබ් බං, තස් මා යං 

පඤ ්චක් ඛන් ධසමුොයභූතං පියරූපසාතරූපං, තං එෙකෙකසන 

රූපක් ඛන් කධො කහොතීති ආහ ‘‘පියරූපං සාතරූපං රූපං න 
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රූපක් ඛන් කධො’’ති. පියසභාවතාය වා රූපක් ඛන් කධො පියරූකප පවිසති, 

න රුප් පනසභාකවනාති ‘‘පියරූපං සාතරූපං රූපං න 

රූපක් ඛන් කධො’’ති වුත් තං. සඤ්ඤායමකෙ තාව දිට්ඨිසඤ්ඤාති 

‘‘විකසකසො’’ති වචනකසකසො. තත් ථ දිට් ඨි එව සඤ ්ඤා දිට් ඨිසඤ් ඤා. 

‘‘සයං සමාොය වතානි ජන් තු, උච් චාවචං ගච් ඡති සඤ ්ඤසත් කතො’’ති 

(සු. නි. 798), ‘‘සඤ ්ඤාවිරත් තස් ස න සන් ති ගන් ථා’’ති (සු. 

නි. 853) ච එවමාදීසු හි දිට් ඨි ච ‘‘සඤ ්ඤා’’ති වුත් තාති. 

28. ‘‘න ඛන් ධා න කවෙනාක් ඛන් කධොති? ආමන් තා’’ති එවං 

ඛන් ධසද් ෙප් පවත් තියා අභාකව කවෙනාක් ඛන් ධසද් ෙප් පවත් තියා ච අභාකවොති 

පණ් ණත් තිකසොධනමත් තකමව ෙකරොතීති ෙට් ඨබ් බං, න 

අඤ ්ඤධම් මසබ් භාකවො එකවත් ථ පමාණං. එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘නායතනා 

න කසොතායතනන් ති? ආමන් තා’’තිආදිං වක් ඛතීති. 

39. රූපකතො අඤ්කඤ කවදනාදකයොති එත් ථ කලොකුත් තරා 

කවෙනාෙකයො ෙට් ඨබ් බා. කත හි පියරූපා ච සාතරූපා ච න කහොන් ති 

තණ් හාය අනාරම් මණත් තාති රූපකතො අඤ ්කඤ කහොන් තීති. රූපඤ්ච

ඛන්කධ ච ඨකපත්වා අවකසසාති ඉෙම් පි එකතහි සද් ධිං න-සද් ොනං 

අප් පවත් තිමත් තකමව සන් ධාය වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. එවඤ් ච ෙත් වා 

‘‘චක් ඛුඤ් ච ආයතකන ච ඨකපත් වා අවකසසා න කචව චක් ඛු න ච 

ආයතනා’’තිආදිං (යම. 1.ආයතනයමෙ.15) වක් ඛති. න හි තත් ථ 

අවකසසග් ගහකණන ගය් හමානං ෙඤ් චි අත් ථි. යදි සියා, ධම් මායතනං 

සියා. වක් ඛති හි ‘‘ධම් කමො ආයතනන් ති? ආමන් තා’’ති (යම. 

1.ආයතනයමෙ.16). තණ් හාවත් ථු ච න තං සියා. යදි සියා, 

පියරූපසාතරූපභාවකතො රූපං සියා ‘‘රූපං ඛන් කධොති? ආමන් තා’’ති 

(යම. 1.ඛන් ධයමෙ.40) වචනකතො ඛන් කධො චාති. අට් ඨෙථායං පන 

අවිජ් ජමාකනපි විජ් ජමානං උපාොය ඉත් ථිපුරිසාදිග් ගහණසබ් භාවං සන් ධාය 

අවකසසාති එත් ථ පඤ් ඤත් තියා ගහණං ෙතන් ති කවදිතබ් බං. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 
50-205. පවත් තිවාකර කවෙනාක් ඛන් ධාදිමූලොනි පච් ඡිකමකනව සහ 

කයොකජත් වා තීණි ද් කව එෙඤ් ච යමොනි වුත් තානි, න පුරිකමන. 

ෙස ්මා? අමිස ්සෙොලකභකෙසු වාකරසු අත් ථවිකසසාභාවකතො. පුරිමස් ස 

හි පච් ඡිකමන කයොජිතයමෙකමව පච් ඡිමස ්ස පුරිකමන කයොජනාය පුච් ඡානං 
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උප් පටිපාටියා වුච් කචය් ය, අත් කථ පන න කෙොචි විකසකසොති. 

පුච් ඡාවිස ්සජ් ජකනසුපි විකසකසො නත් ථි, කතන තථා කයොජනා න 

ෙතාති. ොලකභො පකනත් ථ ඡ එව වුත් තා. අතීකතන පච් චුප් පන් කනො, 

අනාගකතන පච් චුප් පන් කනො, අනාගකතනාතීකතොති එකත පන තකයො 

යථාෙස් සිතා මිස් සෙොලකභො එව තකයො, න විසුං විජ් ජන් තීති න 

ගහිතා. තත් ථ තත් ථ හි පටිකලොමපුච් ඡාහි අතීකතන පච් චුප් පන් නාෙකයො 

ොලකභො ෙස් සිතා, කතකනව ච නකයන ‘‘යස් ස රූපක් ඛන් කධො 

උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස කවෙනාක් ඛන් කධො උප් පජ් ජතී’’තිආදි සක් ො 

කයොකජතුං. කතකනව හි මිස් සෙොලකභකෙසු ච න පච් ඡිමපච් ඡිමස් ස 

ඛන් ධස් ස පුරිමපුරිකමන කයොජනං ෙත් වා යමොනි වුත් තානි, 

අමිස් සෙොලකභකෙසු ගහිතනියාකමන සුඛග් ගහණත් ථම් පි 

පච් ඡිමපච් ඡිකමකනව කයොකජත් වා වුත් තානීති. 

ඉමිනාකයව ච ලක්ඛකණනාතිආදිනා කයන ොරකණන 

‘‘පුකරපඤ ්කහො’’ති ච ‘‘පච් ඡාපඤ් කහො’’ති ච නාමං වුත් තං, තං 

ෙස් කසති. යස් ස හි සරූපෙස් සකනන විස් සජ් ජනං කහොති, කසො 

පරිපූකරත් වා විස් සජ් කජතබ් බත් ථසඞ් ගණ් හනකතො පරිපුණ් ණපඤ් කහො නාම. 

තංවිස ්සජ් ජනස ්ස පන පුරිමකෙොට් ඨාකසන සදිසත් ථතාය පුකරපඤ් කහො, 

පච් ඡිමකෙොට් ඨාසසදිසත් ථතාය ‘‘පච් ඡාපඤ් කහො’’ති ච නාමං වුත් තං. 

සදිසත් ථතා ච සන් නිට් ඨානසංසයපෙවිකසසං අවිචාකරත් වා එකෙන පකෙන 

සඞ් ගහිතස ්ස ඛන් ධස් ස උප් පාෙනිකරොධලාභසාමඤ ්ඤමත් කතන පුකරපඤ් කහ 

ෙට් ඨබ් බා. සන් නිට් ඨානපෙසඞ් ගහිතස් ස වා ඛන් ධස් ස අනුඤ් ඤාතවකසන 

පුකරපඤ ්කහො වුත් කතොති යුත් තං. 

සන් නිට් ඨානත් ථස් කසව පටික් ඛිපනං පටික් කඛකපො, සංසයත් ථනිවාරණං 

පටිකසකධොති අයං පටික් කඛපපටිකසධානං විකසකසො. පාළිපදකමව 

හුත්වාති පුච් ඡාපාළියා ‘‘නුප් පජ් ජතී’’ති යං පෙං වුත් තං, න-

ොරවිරහිතං තකෙව පෙං හුත් වාති අත් කථො. තත් ථ 

උප් පත් තිනිකරොධපටිකසධස් ස පටිකසධනත් ථං පාළිගතියා විස ්සජ් ජනං 

උප් පත් තිනිකරොධානකමව පටිකසධනත් ථං පටිකසකධන විස් සජ් ජනං 

ෙතන් ති කවදිතබ් බං. 

චතුන් නං පඤ ්හානං පඤ ්චන් නඤ් ච විස් සජ් ජනානං සත් තවීසතියා 

ඨාකනසු පක් කඛකපො තකෙෙකෙසපක් කඛපවකසන වුත් කතොති කවදිතබ් කබො. 

පරිපුණ් ණපඤ ්කහො එව හි සරූපෙස් සකනන ච විස් සජ් ජනං සත් තවීසතියා 

ඨාකනසු පක් ඛිපිතබ් බන් ති. 
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කිං නු සක්ො ඉකතො පරන් ති ඉකතො පාළිවවත් ථානෙස් සනාදිකතො 

අඤ ්කඤො කිං නු සක් ො ොතුන් ති අඤ් ඤස ්ස සක් කුකණය් යස් ස අභාවං 

ෙස් කසති. 

‘‘සුද් ධාවාසානං කතසං තත් ථ රූපක් ඛන් කධො ච නුප් පජ් ජිත් ථ 

කවෙනාක් ඛන් කධො ච නුප් පජ් ජිත් ථා’’ති එකතන සුද් ධාවාසභූමීසු 

එෙභූමියම් පි දුතියා උපපත් ති නත් ථීති ඤාපිතං කහොති. පටිසන් ධිකතො 

පභුති හි යාව චුති, තාව පවත් තෙම් මජසන් තානං එෙත් කතන ගකහත් වා 

තස් ස උප් පාෙනිකරොධවකසන අයං කෙසනා පවත් තා. තස් මිඤ ්හි 

අබ් කබොච් ඡින් කන කුසලාදීනඤ් ච පවත් ති කහොති, කවොච් ඡින් කන ච 

අප් පවත් තීති කතකනව ච උප් පාෙනිකරොධා ෙස ්සිතා, තස් මා තස් ස 

එෙසත් තස් ස පටිසන් ධිඋප් පාෙකතො යාව චුතිනිකරොකධො, තාව අතීතතා 

නත් ථි, න ච තකතො පුබ් කබ තත් ථ පටිසන් ධිවකසන ෙම් මජසන් තානං 

උප් පන් නපුබ් බන් ති ඛන් ධද් වයම් පි ‘‘නුප් පජ් ජිත් ථා’’ති වුත් තං. ෙස ්මා 

පන එතාය පාළියා සෙකලපි සුද් ධාවාකස දුතියා පටිසන් ධි නත් ථීති න 

විඤ ්ඤායතීති? උද් ධංකසොතපාළිසබ් භාවා. ද් කවපි හි පාළිකයො 

සංසන් කෙතබ් බාති. 

‘‘අසඤ් ඤසත් තානං කතසං තත් ථ රූපක් ඛන් කධො උප් පජ් ජිස් සතී’’ති 

එත් ථ ‘‘යස් ස යත් ථ රූපක් ඛන් කධො උප් පජ් ජිස ්සතී’’ති එකතන 

සන් නිට් ඨාකනන විකසසිතා අසඤ් ඤසත් තාපි සන් තීති කත එව ගකහත් වා 

‘‘අසඤ් ඤසත් තාන’’න් ති වුත් තං. කතන කය සන් නිට් ඨාකනන 

වජ් ජිතා, කත තකතො පඤ ්චකවොොරං ගන් ත් වා පරිනිබ් බායිස් සන් ති, න 

කතසං පුන අසඤ් කඤ උපපත් තිප් පසඞ් කගො අත් ථීති කත සන් ධායාහ – 

‘‘පච් ඡිමභවිොනං කතසං තත් ථ රූපක් ඛන් කධො ච නුප් පජ් ජිස් සති 

කවෙනාක් ඛන් කධො ච නුප් පජ් ජිස ්සතී’’ති (යම. 1.ඛන් ධයමෙ.65). 

එත් ථ කිං පඤ ්චකවොොරාදිභාකවො විය පච් ඡිමභකවොපි කෙොචි අත් ථි, 

යත් ථ කතසමනුප් පත් ති භවිස ්සතීති? නත් ථි පඤ් චකවොොරාදිභකවස් කවව 

යත් ථ වා තත් ථ වා ඨිතානං පච් ඡිමභවිොනං ‘‘යස් ස යත් ථ 

රූපක් ඛන් කධො නුප් පජ් ජිස් සතී’’ති එකතන සන් නිට් ඨාකනන 

සඞ් ගහිතත් තා. කතසං තත් ථ ඉතරානුප් පත් තිභාවඤ් ච අනුජානන් කතො 

‘‘කවෙනාක් ඛන් කධො ච නුප් පජ් ජිස ්සතී’’ති ආහාති. 

‘‘සුද් ධාවාකස පරිනිබ් බන් තාන’’න් ති ඉෙං සප් පටිසන් ධිොනං 

අප් පටිසන් ධිොනඤ් ච සුද් ධාවාසානං තංතංභූමියං ඛන් ධපරිනිබ් බානවකසන 

වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. සබ් කබසඤ් හි කතසං තත් ථ කවෙනාක් ඛන් කධො 
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නුප් පජ් ජිත් ථාති. යථා පන ‘‘නිරුජ් ඣිස් සතී’’ති වචනං පච් චුප් පන් කනපි 

උප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගිම් හි පවත් තති, න එවං ‘‘උප් පජ් ජිත් ථා’’ති වචනං 

පච් චුප් පන් කන පවත් තති, අථ කඛො උප් පජ් ජිත් වා විගකත අතීකත එව, 

තස් මා ‘‘පරිනිබ් බන් තානං නුප් පජ් ජිත් ථා’’ති වුත් තං 

උප් පන් නසන් තානස ්ස අවිගතත් තා. අනන් තා කලොෙධාතුකයොති ඔොසස් ස 

අපරිච් ඡින් නත් තා ඔොසවකසන වුච් චමානානං උප් පාෙනිකරොධානම් පි 

පරිච් කඡොභාවකතො සංකිණ් ණතා කහොතීති ‘‘යත් ථ කවෙනාක් ඛන් කධො 

උප් පජ් ජති, තත් ථ සඤ ්ඤාක් ඛන් කධො නිරුජ් ඣතීති? ආමන් තා’’ති 

වුත් තං. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පරිඤ ්ඤාවාරවණ් ණනා 
206-208. පුග්ගකලොොසවාකරො ලබ්භමාකනොපීති ෙස ්මා වුත් තං, 

නනු ඔොසවාරස් ස අලාකභ තස් සපි අලාකභන භවිතබ් බන් ති? න, තත් ථ 

පුග් ගලස ්කසව පරිඤ් ඤාවචනකතො. පුග් ගකලොොසවාකරපි හි ඔොකස 

පුග් ගලස ්කසව පරිඤ් ඤා වුච් චති, න ඔොසස් ස. ඔොසවාකරොපි ච යදි 

වුච් කචය් ය, ‘‘යත් ථ රූපක් ඛන් ධං පරිජානාතී’’ති ඔොකස 

පුග් ගලස ්කසව පරිජානනවකසන වුච් කචය් ය, තස් මා 

පුග් ගකලොොසවාරස් කසව ලබ් භමානතා වුත් තා, න ඔොසවාරස් සාති. 

කතනාහ – ‘‘ආමන් තා…කප.… සියා’’ති. 

කතකනවාති පවත් කත චිත් තක් ඛණවකසන තිණ් ණං අද් ධානං ලාභකතො 

එව, අඤ ්ඤථා චුතිපටිසන් ධික් ඛකණ රූපක් ඛන් ධපරිජානනස් ස අභාවා 

‘‘කයො රූපක් ඛන් ධං පරිජානාති, කසො කවෙනාක් ඛන් ධං පරිජානාතී’’ති 

එත් ථ ‘‘නත් ථී’’ති විස් සජ් ජකනන භවිතබ් බං සියා, ‘‘ආමන් තා’’ති 

ච ෙතන් ති. සන් නිට් ඨානසංසයපෙසඞ් ගහිතානං පරිඤ් ඤානං පවත් කත 

චිත් තක් ඛකණ එව ලාභං ෙස් කසන් කතො 

‘‘කලොකුත්තරමග්ගක්ඛණස්මිඤ්හී’’තිආදිමාහ. න පරිජානාතීති පඤ්කහ

පුථුජ්ජනං සන්ධාය ආමන්තාති වුත්තන් ති ඉෙං පුථුජ් ජනස් ස සබ් බථා 

පරිඤ් ඤාකිච් චස ්ස අභාවකතො වුත් තං. ‘‘අරහා රූපක් ඛන් ධං න 

පරිජානාති කනො ච කවෙනාක් ඛන් ධං න පරිජානිත් ථ, 

අග් ගමග් ගසමඞ් ගිඤ ්ච අරහන් තඤ් ච ඨකපත් වා අවකසසා පුග් ගලා 

රූපක් ඛන් ධඤ ්ච න පරිජානන් ති කවෙනාක් ඛන් ධඤ ්ච න පරිජානිත් ථා’’ති 

පන වචකනන ‘‘අග් ගමග් ගසමඞ් ගිං ඨකපත් වා අඤ ්කඤො කෙොචි 
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පරිජානාතී’’ති වත් තබ් කබො නත් ථීති ෙස් සිතං කහොති, කතන 

තෙවකසසපුග් ගකල සන් ධාය ‘‘ආමන් තා’’ති වුත් තන් ති විඤ් ඤායතීති. 

පරිඤ් ඤාවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඛන් ධයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. ආයතනයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1-9. ආයතනයමොදීසු ච පණ් ණත් තිවාකර පෙකසොධනවාරාදීනං 

වචකන ොරණං ඛන් ධයමකෙ වුත් තනකයකනව කවදිතබ් බං. ‘‘එොදස

එොදසෙත්වා කතත්තිංසසතංයමොනී’’තිආදිනා කෙසුචි කපොත් ථකෙසු 

ගණනා ලිඛිතා, සා තථා න කහොති. ‘‘ද්වත්තිංසසත’’න් තිආදිනා 

අඤ ්ඤත් ථ ලිඛිතා. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

10-17. වායනට්කඨනාති පසාරණට් කඨන, පාෙටභාවට් කඨන වා. 

‘‘ොකයො ධම් කමො’’ති ච වුච් චමානං සබ් බං සසභාවං ආයතනකමවාති 

‘‘ොකයො ආයතන’’න් ති, ‘‘ධම් කමො ආයතන’’න් ති ච එත් ථ 

‘‘ආමන් තා’’ති වුත් තං. ොයවචකනන පන ධම් මවචකනන ච 

අවුච් චමානං ෙඤ් චි සසභාවං නත් ථීති ‘‘න ොකයො නායතනං, න 

ධම් කමො නායතන’’න් ති එත් ථ ‘‘ආමන් තා’’ඉච් කචව වුත් තං. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පවත් තිවාකරො 

1. උප් පාෙවාරවණ් ණනා 

18-21. පවත් තිවාකර චක්ඛායතනමූලොනි එොදසාති 

පටිසන් ධිචුතිවකසන උපාදින් නපවත් තස ්ස උප් පාෙනිකරොධවචකන එතස ්මිං 

අලබ් භමානවිස් සජ් ජනම් පි සද් ොයතකනන සද් ධිං යමෙං 

පුච් ඡාමත් තලාකභන සඞ් ගණ් හිත් වා වෙතීති ෙට් ඨබ් බං. ෙසට්ඨියමොනීති 
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එත් ථ චක් ඛුකසොත ානජිව් හාොයරූපායතනමූලකෙසු එකෙෙං 

සද් ොයතනමූලොනි පඤ ්චාති එොෙස යමොනි විස් සජ් ජනවකසන 

හාකපතබ් බානි. වක් ඛති හි ‘‘සද් ොයතනස් ස පටිසන් ධික් ඛකණ 

අනුප් පත් තිකතො කතන සද් ධිං යමෙස ්ස විස් සජ් ජනකමව නත් ථී’’ති 

(යම. අට් ඨ. ආයතනයමෙ 18-21). 

දුතියං කිඤ්චාපි පඨකමන සදිසවිස්සජ්ජනන් තිආදි පුග් ගලවාරකමව 

සන් ධාය වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. ඔොසවාකර පන අසදිසවිස් සජ් ජනත් තා 

වුත් තං, න තං සබ් බත් ථ සදිසවිස් සජ් ජනන් ති ඤාකපතුං පුග් ගලවාකරපි 

විස් සජ් ජිතන් ති. ගන්ධරසකඵොට්ඨබ්බායතකනහි සද්ධිං තීණි යමොනි 

සදිසවිස්සජ්ජනානීති රූපාවචරසත් කත සන් ධාය ‘‘සචක් ඛුොනං 

අගන් ධොන’’න් තිආදිනා විස ්සජ් ජිතබ් බත් තා වුත් තං. කතසඤ් හි 

විරත් තොමෙම් මනිබ් බත් තස ්ස පටිසන් ධිබීජස් ස එවංසභාවත් තා  ානාදීනි 

ගන් ධාෙකයො ච න සන් තීති. ඝානායතනයමකෙනසදිසවිස්සජ්ජනත්තාති 

චක් ඛායතනමූලකෙසු  ානායතනයමකෙන සද් ධිං සදිසවිස් සජ් ජනත් තාති 

අත් කථො. නනු තත් ථ ‘‘සචක් ඛුොනං අ ානොනං 

උපපජ් ජන් තාන’’න් තිආදිනා විස් සජ් ජනං පවත් තං, ඉධ පන 

 ානායතනමූලකෙසු ‘‘යස් ස  ානායතනං උප් පජ් ජති, තස් ස 

ජිව් හායතනං උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජකනන භවිතබ් බන් ති 

නත් ථි සදිසවිස් සජ් ජනතාති? සච් චං, යථා පන තත් ථ 

 ානායතනයමකෙන ජිව් හාොයායතනයමොනි සදිසවිස් සජ් ජනානි, 

එවමිධාපි ජිව් හාෙආයායතනයමොනි සදිසවිස් සජ් ජනානි, තස් මා තත් ථ 

තත් කථව සදිසවිස් සජ් ජනතා පාළියං අනාරුළ් හතාය ොරණන් ති. 

නිෙස ්සනභාකවන පන ගහිතං චක් ඛායතනමූලොනං සදිසවිස් සජ් ජනොනං 

සදිසවිස් සජ් ජනං නිෙස ්සනභාකවකනව ොරණන් ති ෙස ්කසන් කතො 

‘‘ඝානායතනයමකෙනසදිසවිස්සජ්ජනත්තා’’ති ආහ. සදිසවිස් සජ් ජනතා 

කචත් ථ  ානායතනමූලකෙසු කයභුය් යතාය ෙට් ඨබ් බා. කතසු හි 

ජිව් හාොයායතනයමකෙසු තිණ් ණං පුච් ඡානං ‘‘ආමන් තා’’ති 

විස් සජ් ජකනන භවිතබ් බං, පච් ඡිමපුච් ඡාය ‘‘සොයොනං අ ානොනං 

උපපජ් ජන් තාන’’න් තිආදිනාති. 

අථ වා යථා කවෙනාක් ඛන් ධාදිමූලොනං සඤ් ඤාක් ඛන් ධාදියමොනං 

අමිස් සෙොලකභකෙසු තීසු ‘‘ආමන් තා’’ති පටිවචනවිස් සජ් ජකනන 

යථාවුත් තවචනස් ස විස් සජ් ජනභාවානුජානනං ෙත් තබ් බන් ති අපුබ් බස් ස 

වත් තබ් බස් ස අභාවා විස් සජ් ජනං න ෙතං, එවමිධාපි  ානායතනමූලෙං 

ජිව් හායතනයමෙං අපුබ් බස් ස වත් තබ් බස් ස අභාවා පාළිං අනාරුළ් හන් ති 
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පාෙකටොයමත් කථො. ොයායතනයමෙං පන දුතියපුච් ඡාය වකසන 

විස් සජ් ජිතබ් බං සියා, සා ච චක් ඛායතනමූලකෙසු  ානායතනයමකෙන 

සදිසවිස් සජ් ජනා, තස් මා යස් සා පුච් ඡාය විස් සජ් ජනා ොතබ් බා, තස් සා 

 ානායතනයමකෙන සදිසවිස් සජ් ජනත් තා තංකසසානි පාළිං 

අනාරුළ ්හානීති එවකමත් ථ අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. තථාති ඉෙං 

පාළිඅනාරුළ් හතාසාමඤ් කඤකනව වුත් තං, න ොරණසාමඤ් කඤන. 

 ානජිව් හාොයායතනානං පන අගබ් භකසය් යකෙසු පවත් තමානානං 

ගබ් භකසය් යකෙසු ච ආයතනපාරිපූරිොකල සහචාරිතාය අවිකසසත් තා ච 

අප් පවිකසසත් තා ච එෙස ්මිං  ානායතනයමකෙ විස් සජ් ජිකත ඉතරානි 

ද් කව,  ානායතනමූලකෙසු ච විස් සජ් ජිකතසු ඉතරද් වයමූලොනි න 

විස් සජ් ජීයන් තීති කවදිතබ් බානි. රූපායතනමනායතකනහි සද්ධින් ති 

‘‘යස් ස රූපායතනං උප් පජ් ජති, තස් ස මනායතනං උප් පජ් ජතී’’ති 

එතිස ්සා පුච් ඡාය වුත් කතහි රූපායතනමනායතකනහි සද් ධින් ති 

අධිප් පාකයො. රූපායතනමූලකෙසු හි මනායතනයමකෙ ආදිපුච් ඡාය 

ගන් ධරසකඵොට් ඨබ් බයමකෙසු ආදිපුච් ඡානං සදිසවිස් සජ් ජනතා යමොනං 

අවිස් සජ් ජකන ොරණභාකවන වුත් තා. දුතියපුච් ඡානඤ් හි 

පටිවචනවිස් සජ් ජකනන භවිතබ් බන් ති පුබ් කබ වුත් තනකයන විස් සජ් ජනං න 

ොතබ් බං, ආදිපුච් ඡානඤ් ච න ොතබ් බන් ති. 

කහට්ඨිකමහි සදිසවිස්සජ්ජනත්තාති එත් ථ ගන් ධායතනමූලොනං 

රසකඵොට් ඨබ් බයමොනං රසායතනමූලෙස් ස ච කඵොට් ඨබ් බයමෙස ්ස 

පටිවචනවිස් සජ් ජකනකනව භවිතබ් බන් ති පුබ් කබ වුත් තනකයකනව 

විස් සජ් ජනං න ොතබ් බන් ති කයසං ොතබ් බං, කතසං 

ගන් ධරසකඵොට් ඨබ් බමූලොනං මනායතනධම් මායතනයමොනං 

චක් ඛාදිපඤ් චායතනමූලකෙහි මනායතනධම් මායතනයමකෙහි 

සදිසවිස් සජ් ජනත් තාති අත් කථො. චක් ඛායතනාදිමූලොනි 

සද් ොයතනයමොනි සද් ොයතනමූලොනි සබ් බානි අවිස් සජ් ජකනකනව 

අලබ් භමානවිස් සජ් ජනතාෙස් සකනන විස ්සජ් ජිතානි නාම කහොන් තීති ආහ 

‘‘ෙසට්ඨියමොනිවිස්සජ්ජිතානිනාමකහොන්තී’’ති. 

ජච්චන්ධම්පි ජච්චබධිරම්පීති එත් ථ ච ජච් චබධිරග් ගහකණන 

ජච් චන් ධබධිකරො ගහිකතොති කවදිතබ් කබො. සඝානොනං සචක්ඛුොනන්ති

පරිපුණ්ණායතනකමව ඔපපාතිෙං සන්ධාය වුත්තන් ති එත් ථ එව-සද් ෙං 

වුත්තන් ති-එතස ්ස පරකතො කයොකජත් වා යථා ‘‘ස ානොනං 

අචක් ඛුොන’’න් ති ඉෙං අපරිපුණ් ණායතනං සන් ධාය වුත් තං, න එවං 

‘‘ස ානොනං සචක් ඛුොන’’න් ති එතං. එතං පන පරිපුණ් ණායතනං 
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සන් ධාය වුත් තකමවාති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. කතන ජච් චබධිරම් පි 

සන් ධාය වුත් තතා න වාරිතා කහොතීති. 

22-254. යත්ථ චක්ඛායතනන්ති රූපීබ්රහ්මකලොෙං පුච්ෙතීති 

නියමකතො තත් ථ චක් ඛුකසොතානං සහුප් පත් තිමත් තං පස ්සන් කතො වෙති, 

ඔොසවාකර පන තස් මිං පුග් ගලස ්ස අනාමට් ඨත් තා යත් ථ ොමධාතුයං 

රූපධාතුයඤ් ච චක් ඛායතනං උප් පජ් ජති, තත් ථ කසොතායතනම් පි 

එෙන් කතන උප් පජ් ජතීති ‘‘ආමන් තා’’ති (යම. 1.ආයතනයමෙ.22) 

වුත් තං. 

‘‘යස් ස වා පන රූපායතනං උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස චක් ඛායතනං 

උප් පජ් ජිස් සතීති? ආමන් තා’’ති ෙස ්මා පටිඤ ්ඤාතං, නනු කයො 

ගබ් භකසය් යෙභාවං ගන් ත් වා පරිනිබ් බායිස ්සති, තස් ස රූපායතනං 

පටිසන් ධියං උප් පජ් ජිස් සති, න පන චක් ඛායතනන් ති? යස් ස රූපායතනං 

උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස තෙවත් ථස ්ස පුග් ගලස් ස රූපායතනුප් පාෙකතො උද් ධං 

චක් ඛායතනසන් තානුප් පාෙස් ස පවත් තියම් පි භවිස ්සන් තස් ස 

පටිඤ ්ඤාතබ් බත් තා. අථ ෙස ්මා ‘‘යස් ස වා පන රූපායතනං 

නුප් පජ් ජිස් සති, තස් ස චක් ඛායතනං නුප් පජ් ජිස් සතීති? ආමන් තා’’ති 

පටිඤ ්ඤාතං, නනු ගබ් භකසය් යෙස ්ස පච් ඡිමභවිෙස ්ස උපපජ් ජන් තස ්ස 

එොෙසමසත් තාහා ඔරකතො ඨිතස් ස රූපායතනං නුප් පජ් ජිස් සති කනො ච 

චක් ඛායතනං නුප් පජ් ජිස් සතීති? තස් මිං භකව භවිස ්සන් තස් ස උප් පාෙස ්ස 

අනාගතභාකවන අවචනකතො. භවන් තකර හි තස් ස තස් ස 

ආයතනසන් තානස ්ස කයො ආදිඋප් පාකෙො පටිසන් ධියං පවත් කත ච 

භවිස ්සති, කසො අනාගතුප් පාකෙො තබ් භාකවන වුච් චති 

අද් ධාපච් චුප් පන් නානන් කතොගධත් තා. න පන කයො තස් මිංකයව භකව 

පවත් කත භවිස් සති, කසො අනාගතුප් පාෙභාකවන වුච් චති 

අද් ධාපච් චුප් පන් නන් කතොගධත් තා. අද් ධාවකසන කහත් ථ ෙම් මජපවත් තස් ස 

පච් චුප් පන් නාදිොලකභකෙො අධිප් කපකතො. එවඤ් ච ෙත් වා ඉන්ද්රියයමකෙ 

(යම. 3.ඉන් ද් රියයමෙ.368) ‘‘යස් ස ඉත් ථින් ද් රියං උප් පජ් ජති, 

තස් ස පුරිසින් ද් රියං උප් පජ් ජිස් සතීති? පච් ඡිමභවිොනං ඉත් ථීනං 

උපපජ් ජන් තීනං, යා ච ඉත් ථිකයො රූපාවචරං අරූපාවචරං උපපජ් ජිත් වා 

පරිනිබ් බායිස් සන් ති, යා ච ඉත් ථිකයො එකතකනව භාකවන ෙතිචි භකව 

ෙස් කසත් වා පරිනිබ් බායිස ්සන් ති, තාසං උපපජ් ජන් තීනං තාසං 

ඉත් ථින් ද් රියං උප් පජ් ජති, කනො ච තාසං පුරිසින් ද් රියං උප් පජ් ජිස් සතී’’ති 

වුත් තං. න හි තාසං සබ් බාසං තස ්මිං භකව පවත් කත පුරිසින් ද් රියං න 

උප් පජ් ජිස් සති ලිඞ් ගපරිවත් තනසබ් භාවා, භවන් තකර පන ආදිඋප් පාෙස ්ස 
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පටුන 

අභාවං සන් ධාය ‘‘කනො ච තාසං පුරිසින් ද් රියං උප් පජ් ජිස ්සතී’’ති 

වුත් තං. භවන් තකර හි ආදිඋප් පාෙස් ස අනාගතත් තං අධිප් කපතන් ති. 

එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘ෙතිචි භකව ෙස ්කසත් වා’’ති භවග් ගහණං ෙතන් ති. 

‘‘ආයතනානං පටිලාකභො ජාතී’’ති (දී. නි. 2.388; විභ. 

235) වචනකතො තංතංආයතනනිබ් බත් තෙෙම් කමන ගහිතපටිසන් ධිෙස ්ස 

අවස් සංභාවීආයතනස් ස යාව ආයතනපාරිපූරි, තාව උප් පජ් ජතීති පන 

අත් කථ ගය් හමාකන පුච් ඡාද් වයවිස් සජ් ජනං සූපපන් නං කහොති. එවඤ ්ච 

සති ‘‘යස ්ස වා පන කසොතායතනං නුප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස චක් ඛායතනං 

නුප් පජ් ජතීති? පච් ඡිමභවිොනං පඤ ්චකවොොරං උපපජ් ජන් තානං, කය ච 

අරූපං උපපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බායිස් සන් ති, කතසං උපපජ් ජන් තානං කතසං 

කසොතායතනං නුප් පජ් ජිස ්සති, කනො ච කතසං චක් ඛායතනං 

නුප් පජ් ජතී’’ති එවමාදීසු (යම. 1.ආයතනයමෙ.95) ගබ් භකසය් යොපි 

පච් ඡිමභවිොෙකයො උපපජ් ජන් තා ගහිතා කහොන් ති. එවඤ් ච ෙත් වා 

ඉන්ද්රියයමකෙ (යම. 3.ඉන් ද් රියයමෙ.186) ‘‘යස් ස වා පන 

කසොමනස ්සින් ද් රියං උප් පජ් ජති, තස් ස චක් ඛුන් ද් රියං උප් පජ් ජතීති? 

ආමන් තා’’ති ඉෙම් පි උපපන් නං කහොති. කසොමනස ්සින් ද් රියුප් පාෙෙස් ස 

ෙම් මස ්ස එෙන් කතන චක් ඛුන් ද් රියුප් පාෙනකතො ගබ් කභපි යාව 

චක් ඛුන් ද් රියුප් පත් ති, තාව උප් පජ් ජමානතාය තස් සා අභිනන් දිතබ් බත් තා. 

යං පන ‘‘යස් ස වා පන යත් ථ රූපායතනං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස 

තත් ථ  ානායතනං උප් පජ් ජතීති? ොමාවචරා චවන් තානං, අ ානොනං 

ොමාවචරං උපපජ් ජන් තානං, රූපාවචරානං කතසං තත් ථ රූපායතනං 

උප් පජ් ජිත් ථ, කනො ච කතසං තත් ථ  ානායතනං උප් පජ් ජතී’’ති එත් ථ 

‘‘අ ානොනං ොමාවචරං උපපජ් ජන් තාන’’න් ති (යම. 

1.ආයතනයමෙ.76) වුත් තං, තං කය එොෙසමසත් තාහා ඔරකතො 

ොලං ෙරිස ්සන් ති, කතසං  ානායතනානිබ් බත් තෙෙම් කමන 

ගහිතපටිසන් ධිොනං වකසන වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. ‘‘යස් ස යත් ථ 

 ානායතනං න නිරුජ් ඣති, තස් ස තත් ථ රූපායතනං න 

නිරුජ් ඣිස ්සතීති? ොමාවචරං උපපජ් ජන් තානං, අ ානොනං ොමාවචරා 

චවන් තානං, රූපාවචරානං කතසං තත් ථ  ානායතනං න නිරුජ් ඣති, 

කනො ච කතසං තත් ථ රූපායතනං න නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති හි එත් ථ 

‘‘අ ානොනං ොමාවචරා චවන් තාන’’න් ති (යම. 

1.ආයතනයමෙ.181) වචනං අනුප් පන් කනකයව  ානායතකන 

ගබ් භකසය් යොනං චුති අත් ථීති දීකපති. න හි ොමාවචකර 

ගබ් භකසය් යෙකතො අඤ් කඤො අ ානකෙො අත් ථි ධම්මහදයවිභඞ්කග (විභ. 
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978 ආෙකයො) ‘‘ොමධාතුයා උපපත් තික් ඛකණ ෙස ්සචි අට් ඨායතනානි 

පාතුභවන් තී’’ති අවුත් තත් තාති. අථ ෙස ්මා ඔපපාතිකෙ එව සන් ධාය 

ඉධ, ඉන් ද් රියයමකෙ ච යථාෙස ්සිතාසු පුච් ඡාසු ‘‘ආමන් තා’’ති 

වුත් තන් ති න විඤ් ඤායතීති? යමකෙ සන් නිට් ඨාකනන ගහිතත් ථස් ස 

එෙකෙකස සංසයත් ථසම් භකවන පටිවචනස් ස අෙරණකතො. භින් දිතබ් කබ 

හි න පටිවචනවිස ්සජ් ජනං කහොති. යදි සියා, පරිපුණ් ණවිස ්සජ් ජනකමව 

න සියාති. අථ ෙස ්මා ‘‘යස් ස වා පන කසොමනස් සින් ද් රියං 

උප් පජ් ජති, තස් ස චක් ඛුන් ද් රියං උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා’’ති (යම. 

3.ඉන් ද් රියයමෙ.186) ඉමිනා ‘‘ගබ් භකසය් යොනං 

කසොමනස ්සපටිසන් ධි නත් ථී’’ති න විඤ ්ඤායතීති? ‘‘ොමධාතුයා 

උපපත් තික් ඛකණ ෙස ්ස ෙසින් ද් රියානි පාතුභවන් ති? ගබ් භකසය් යොනං 

සත් තානං සකහතුොනං ඤාණසම් පයුත් තානං උපපත් තික් ඛකණ 

ෙසින් ද් රියානි පාතුභවන් ති ොයින් ද් රියං මනින් ද් රියං ඉත් ථින් ද් රියං වා 

පුරිසින් ද් රියං වා ජීවිතින් ද් රියං කසොමනස් සින් ද් රියං වා උකපක් ඛින් ද් රියං 

වා සද් ධින් ද් රිය’’න් තිආදිවචනකතො (විභ. 1012). 

නිකරොධවාකර අනාගතොලකභකෙ යථා තස් කසව චිත් තස් ස නිකරොකධො 

අනාගතභාකවන තස් ස උප් පත් තික් ඛකණ වුත් කතො, එවං තස් කසව 

ෙම් මජසන් තානස ්ස නිකරොකධො අනාගතභාකවන තස් ස උප් පාකෙ 

වත් තබ් කබොති සබ් බත් ථ උපපජ් ජන් තානං එව කසො තථා වුත් කතො, න 

උප් පන් නානං. උප් පන් නානං පන අඤ් ඤස ්ස අනාගතස් ස සන් තානස ්ස 

නිකරොකධො අනාගතභාකවන වත් තබ් කබො, න තස් කසව. තස ්ස හි 

උප් පාොනන් තරං නිකරොකධො ආරද් කධො නාම කහොතීති. තස් මා අරහතං 

පවත් කත කසොතස් ස චක් ඛුස ්ස ච කභකෙ සතිපි 

අනාගතොලාමසනවකසකනව ‘‘යස ්ස චක් ඛායතනං නිරුජ් ඣිස ්සති, 

තස් ස කසොතායතනං නිරුජ් ඣිස ්සතීති? ආමන් තා. යස් ස වා පන 

කසොතායතනං නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස චක් ඛායතනං නිරුජ් ඣිස ්සතීති? 

ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනද් වයං උපපන් නකමව කහොතීති. යස් මා ච 

උපපත් තිඅනන් තරං නිකරොකධො ආරද් කධො නාම කහොති, 

තංනිට් ඨානභාවකතො පන චුතියා නිකරොධවචනං, තස් මා පවත් කත 

නිරුද් කධපි සන් තාකනෙකෙකස අනිරුද් ධං උපාොය අනිට් ඨිතනිකරොකධොති 

චුතියාව තස් ස නිකරොකධොති වුච් චති. වක් ඛති හි ‘‘යස් ස වා පන 

කසොමනස ්සින් ද් රියං නිරුජ් ඣති, තස් ස චක් ඛුන් ද් රියං නිරුජ් ඣතීති? 

ආමන් තා’’ති, කතකනත් ථාපි චුතිනිකරොකධ එව ච අධිප් කපකත යඤ ්ච 

පවත් කත නිරුජ් ඣිස් සති, තඤ් ච නිට් ඨානවකසන චුතියා එව 

නිරුජ් ඣිස ්සතීති වුත් තන් ති ‘‘ආමන් තා’’ති යුත් තං පටිවචනං. 
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‘‘සචක් ඛුොන’’න් තිආදීසු ච ‘‘පටිලද් ධචක් ඛුොන’’න් තිආදිනා 

අත් කථො විඤ ්ඤායතීති. 

‘‘යස් ස චක් ඛායතනං න නිරුජ් ඣති, තස් ස කසොතායතනං න 

නිරුජ් ඣිස ්සතීති? සබ් කබසං උපපජ් ජන් තානං, අචක් ඛුොනං චවන් තානං 

කතසං චක් ඛායතනං න නිරුජ් ඣති, කනො ච කතසං කසොතායතනං න 

නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති එත් ථ ආරුප් කප පච් ඡිමභවිකෙ ඨකපත් වා සබ් කබ 

උපපජ් ජන් තා, අචක් ඛුො චවන් තා ච ගහිතාති ෙට් ඨබ් බා. කත හි 

දුතියකෙොට් ඨාකසන සඞ් ගය් හන් තීති තෙකපක් ඛත් තා සාවකසසමිෙං 

සබ් බවචනං අචක් ඛුෙවචනඤ් චාති. ‘‘ආරුප් කප පච් ඡිමභවිොන’’න් ති 

එත් ථ ච අරූපකතො පඤ ්චකවොොරං අගච් ඡන් තා අනඤ් ඤූපපත් තිොපි 

‘‘අරූකප පච් ඡිමභවිො’’ඉච් කචව සඞ් ගය් හන් තීති කවදිතබ් බා. එස 

නකයො අඤ ්කඤසුපි එවරූකපසූති. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආයතනයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ධාතුයමෙං 
1-19. ලබ්භමානානන් ති ඉෙං පවත් තිවාකර සද් ෙධාතුසම් බන් ධානං 

යමොනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතාදිසම් බන් ධානඤ් ච චුතිපටිසන් ධිවකසන 

අලබ් භමානතං සන් ධාය වුත් තං. 

ධාතුයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සච්චයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

10-26. ‘‘දුක්ඛං දුක්ඛසච්චන්ති? ආමන්තා’’ති එත් ථ කිඤ් චාපි 

දුක් ඛදුක් ඛං සඞ් ඛාරදුක් ඛං විපරිණාමදුක් ඛන් ති තීසුපි දුක් ඛසද් කෙො 

පවත් තති, ‘‘ජාතිපි දුක් ඛා’’තිආදිනා (මහාව. 14; විභ. 190) 

ජාතිආදීසු ච, කසො පන දුක් ඛදුක් ඛකතො අඤ ්ඤත් ථ පවත් තමාකනො 

අඤ ්ඤනිරකපක් කඛො නප් පවත් තති. සුද් ධඤ ්කචත් ථ දුක් ඛපෙං 

අඤ ්ඤනිරකපක් ඛං ගකහත් වා පණ් ණත් තිකසොධනං ෙකරොති, කතන 

නිප් පරියායකතො දුක් ඛසභාවත් තා එව යං දුක් ඛදුක් ඛං, තස් මිං දුක් ඛදුක් කඛ 

එස දුක් ඛසද් කෙො, තඤ් ච එෙන් කතන දුක් ඛසච් චකමවාති ‘‘ආමන් තා’’ති 
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වුත් තං. සුද් ධසච් චවාකර සච් චවිභඞ් කග වුත් කතසු සමුෙකයසු කෙොචි 

ඵලධම් කමසු නත් ථි, න ච ඵලධම් කමසු කෙොචි නිකරොකධොති වුච් චමාකනො 

අත් ථි, මග් ගසද් කෙො ච ඵලඵලඞ් කගසු මග් ගඵලත් තා පවත් තති, න 

මග් ගකිච් චසබ් භාවා. පරිනිට් ඨිතනිය් යානකිච් චානි හි තානි. 

නිය් යානවාචකෙො කචත් ථ මග් ගසද් කෙො, න නිය් යානඵලවාචකෙො, තස් මා 

සමුෙකයො සච් චං, නිකරොකධො සච් චං, මග් කගො සච් චන් ති එකතසුපි 

‘‘ආමන් තා’’ඉච් කචව විස් සජ් ජනං ෙතං. 

අථ වා පෙකසොධකනන පකෙසු කසොධිකතසු සච් චවිකසසනභූතා එව 

දුක් ඛාදිසද් ො ඉධ ගහිතාති විඤ ්ඤායන් ති. කතසං පන එෙන් කතන 

සච් චවිකසසනභාවං, සච් චානඤ් ච තබ් බිකසසනකයොගවිකසසං දීකපතුං 

සුද් ධසච් චවාකරො වුත් කතොති සච් චවිකසසනානං දුක් ඛාදීනං 

එෙන් තසච් චත් තා ‘‘දුක් ඛං සච් චං…කප.… මග් කගො සච් චන් ති? 

ආමන් තා’’ති වුත් තන් ති. යථා කචත් ථ, එවං ඛන් ධයමොදීසුපි 

සුද් ධඛන් ධාදිවාකරසු ඛන් ධාදිවිකසසනභූතානකමව රූපාදීනං ගහණං 

යුත් තං. අට්ඨෙථායං (යම. අට් ඨ. ඛන් ධයමෙ 38) පන ‘‘යස ්මා 

පියරූපසාතරූපසඞ් ඛාතං වා රූපං කහොතු භූතුපාොරූපං වා, සබ් බං 

පඤ ්චසු ඛන් කධසු සඞ් ගහං ගච් ඡකතව, තස් මා ආමන් තාති 

පටිජානාතී’’ති වචකනන රූපාදිචක් ඛාදිදුක් ඛාදිග් ගහකණහි 

සුද් ධඛන් ධාදිවාකරසුපි ඛන් ධාදිවිකසසනකතො අඤ ්කඤපි ගහිතාති 

අයමත් කථො දීපිකතො කහොති, කතන තෙනුරූපතාවකසන ඉතකරො අත් කථො 

වුත් කතො. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 
27-164. අන්තමකසො සුද්ධාවාසානම්පීති ඉෙං කතසං අරියත් තා 

දුක් ඛසච් කචන උපපජ් ජකන ආසඞ් ො සියාති ෙත් වා වුත් තං. 

තණ්හාවිප්පයුත්තචිත්තස්සාති ඉෙං පඤ් චකවොොරවකසකනව ගකහතබ් බන් ති 

වුත් තං. යස්ස දුක්ඛසච්චං උප්පජ්ජතීති එකතන පන සන් නිට් ඨාකනන 

සබ් කබ උපපජ් ජන් තා පවත් තියං චතුකවොොකර මග් ගඵලකතො 

අඤ ්ඤචිත් තානං උප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගිකනො පඤ් චකවොොකර ච 

සබ් බචිත් තානං උප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගිකනො සඞ් ගහිතාති කතස් කවව 

සන් නිට් ඨාකනන නිච් ඡිකතසු කෙචි ‘‘පවත් කත තණ් හාවිප් පයුත් තචිත් තස් ස 

උප් පාෙක් ඛකණ’’ති එකතන දුක් ඛසමුෙකයසු 

එෙකෙොට් ඨාසප් පවත් තිසමඞ් ගිකනො ෙස් සීයන් ති සන් නිට් ඨාකනන 
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ගහිතස ්කසව විභාගෙස් සනකතො, කතන චතුකවොොරානම් පි ගහණං 

උපපන් නකමව. න හි කතසු මග් ගඵලුප් පාෙසමඞ් ගීසු පසඞ් ගතා අත් ථි 

තංසමඞ් ගීනං කතසං සන් නිට් ඨාකනන අග් ගහිතත් තාති. ඉදං ඉධ න

ගකහතබ්බන් ති ඉෙං චතුකවොොකර ඵලසමාපත් තිචිත් තං ඉධ සච් චානං 

උප් පාෙවචකන න ගකහතබ් බන් ති වුත් තං කහොති. 

එත් ථ ච සබ්කබසං උපපජ්ජන්තානන් ති ඉෙං ෙම් මජපවත් තස් ස 

පඨමුප් පාෙෙස් සකනන වුත් තං, අසඤ් ඤසත් තාකපත් ථ සඞ් ගහිතා. පවත්කත

තණ්හාවිප්පයුත්තචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛකණති ඉෙං පන 

සමුෙයසච් චුප් පාෙකවොමිස් සස් ස දුක් ඛසච් චුප් පාෙස් ස තංරහිතස් ස 

ෙස් සනවකසන වුත් තං. තණ්හාය උප්පාදක්ඛකණති තංසහිතස් ස 

සමුෙයසච් චුප් පාෙකවොමිස් සස් ස. කතසං පන අසඤ් ඤසත් තානං පවත් තියං 

දුක් ඛසච් චස් ස උප් පාකෙො සබ් බත් ථ න ගහිකතො, තථා නිකරොකධො චාති. 

මග් ගසච් චයමකෙපි එකසව නකයො. කතසං තස්මිං උපපත්තික්ඛකණ ච

තණ්හාවිප්පයුත්තචිත්තුප්පත්තික්ඛකණ චාති එවකමත්ථ ඛණවකසන

ඔොකසො කවදිතබ්කබොති වුත් තං, එවඤ් ච සති ‘‘යස් ස යත් ථ 

දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති, තස් ස තත් ථ සමුෙයසච් චං උප් පජ් ජිස් සතී’’ති 

(යම. 1.සච් චයමෙ.71) එතස ්ස විස් සජ් ජකන පච් ඡිමකෙොට් ඨාකස 

‘‘ඉතකරසං චතුකවොොරං පඤ ්චකවොොරං උපපජ් ජන් තානං, පවත් කත 

චිත් තස ්ස උප් පාෙක් ඛකණ කතසං තත් ථ දුක් ඛසච් චඤ ්ච උප් පජ් ජති 

සමුෙයසච් චඤ ්ච උප් පජ් ජිස් සතී’’ති ඉෙං න යුජ් කජය් ය. න හි 

උපපත් තික් ඛකණ චිත් තුප් පත් තික් ඛකණ ච සමුෙයසච් චං උප් පජ් ජිස ්සතීති. 

තස් මා උපපත් තික් ඛණතණ් හාවිප් පයුත් තචිත් තුප් පත් තික් ඛණසමඞ් ගීනං 

පුග් ගලානං යස ්මිං ොමාවචරාදිඔොකස සා උපපත් ති චිත් තුප් පත් ති ච 

පවත් තමානා, තත් ථ කතසන් ති ඔොසවකසකනකවත් ථ තත් ථ-සද් ෙස් ස 

අත් කථො යුජ් ජති. පුග් ගකලොොසවාකරො කහස. තත් ථ 

පුග් ගලවිකසසෙස් සනත් ථං ‘‘සබ් කබසං උපපජ් ජන් තාන’’න් තිආදි වුත් තං, 

ඔොකසො පන යත් ථ කත, කසො එවාති. 

‘‘සබ්කබසංචවන්තානංපවත්කතචිත්තස්ස භඞ්ගක්ඛකණආරුප්කප

මග්ගස්සචඵලස්සචඋප්පාදක්ඛකණකතසංසමුදයසච්චඤ්ච නුප්පජ්ජති

දුක්ඛසච්චඤ්ච නුප්පජ්ජතී’’ති එත් ථ පන ‘‘පවත් කත චිත් තස ්ස 

භඞ් ගක් ඛකණ දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජතී’’ති චිත් තපටිබද් ධවුත් තිත් තා 

චිත් තජරූපකමව ඉධාධිප් කපතං, න ෙම් මජාදිරූපං චිත් තං 

අනකපක් ඛිත් වාව උප් පජ් ජනකතොති කෙචි වෙන් ති. ‘‘යස්ස වා පන

සමුදයසච්චං නුප්පජ්ජතී’’ති එකතන පන සන් නිට් ඨාකනන ගහිකතො 
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පටුන 

පුග් ගකලො න චිත් තං අකපක් ඛිත් වාව ගහිකතො, අථ කඛො කයො කෙොචි 

එවංපොකරො, තස් මා ‘‘තස් ස දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජතී’’ති එකතන ච න 

චිත් තාකපක් ඛකමව දුක් ඛසච් චං වුත් තං, අථ කඛො යං කිඤ් චීති චිත් තස් ස 

භඞ් ගක් ඛකණ යං කිඤ් චි දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජතීති අයමත් කථො 

විඤ ්ඤායතීති. න හි යමකෙ විභජිතබ් කබ අවිභත් තා නාම පුච් ඡා 

අත් ථීති. 

‘‘සුද් ධාවාසානං දුතිකය චිත් කතවත් තමාකන’’ති ඉෙං සබ් බන් තිකමන 

පරිච් කඡකෙන යස් ස යත් ථ දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජිත් ථ, කනො ච 

සමුෙයසච් චං, තංෙස් සනවකසන වුත් තං. තස ්මිං පන ෙස් සිකත කතන 

සමානගතිෙත් තා දුතියාකුසලචිත් තකතො පුරිමසබ් බචිත් තසමඞ් ගිකනො 

කතකනව ෙස ්සිතා කහොන් ති. කතසම් පි හි තත් ථ දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජිත් ථ 

කනො ච කතසං තත් ථ සමුෙයසච් චං උප් පජ් ජිත් ථාති. එවඤ් ච ෙත් වා 

‘‘ඉතකරසං චතුකවොොරපඤ් චකවොොරාන’’න් ති එත් ථ යථාවුත් තා 

සුද් ධාවාසා අග් ගහිතා කහොන් ති. යථා ‘‘යස් ස යත් ථ දුක් ඛසච් චං 

උප් පජ් ජති, තස් ස තත් ථ සමුෙයසච් චං උප් පජ් ජිත් ථා’’ති (යම. 

1.සච් චයමෙ.61) එතස ්ස විස් සජ් ජකන ‘‘සුද් ධාවාසානං 

උපපත් තිචිත් තස ්ස උප් පාෙක් ඛකණ’’ති (යම. 1.සච් චයමෙ.61) 

එකතකනව උපපත් තිචිත් තුප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගිසමානගතිො දුතියාකුසලකතො 

පුරිමසබ් බචිත් තුප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගිකනො ෙස් සිතා කහොන් තීති න කත 

‘‘ඉතකරස’’න් ති එකතන ගය් හන් ති, එවමිධාපි ෙට් ඨබ් බන් ති. 

‘‘ඉතකරස’’න් ති වචනං පඤ ්චකවොොරානං විකසසනත් ථං, න 

චතුකවොොරානං. න හි කත පුබ් කබ වුත් තා වජ් කජතබ් බා සන් ති 

පඤ ්චකවොොරා විය යථාවුත් තා සුද් ධාවාසාති. ‘‘අභිසකමතාවීනං කතසං 

තත් ථ දුක් ඛසච් චඤ් ච උප් පජ් ජිත් ථ මග් ගසච් චඤ ්ච උප් පජ් ජිත් ථා’’ති 

(යම. 1.සච් චයමෙ.41) එකතන සන් නිට් ඨාකනන පුග් ගකලොොසා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපරිච් ඡින් නා ගහිතාති යස් මිං ඔොකස අභිසකමතාවිකනො, කත 

එවං ‘‘අභිසකමතාවීන’’න් ති එකතන ගහිතාති ෙට් ඨබ් බා. කතන කය 
ොමාවචකර රූපාවචකර අරූපාවචකර වා අභිසකමතාවිකනො රූපාවචරං 
අරූපාවචරං වා උපපන් නා, යාව තත් ථාභිසමකයො උප් පන් කනො 

භවිස ්සති, තාව කත එත් ථ න ගය් හන් ති, කත පන පුරිමකෙොට් ඨාකස 

‘‘සුද් ධාවාසානං දුතිකය චිත් කත වත් තමාකන’’ති එවං ෙස් සිකතහි 

සුද් ධාවාකස අනුප් පන් නාභිසමකයහි සමානගතිොති විසුං න ෙස් සිතා. 

‘‘අනභිසකමතාවීන’’න් ති ගහිතා කය සබ් බත් ථ තත් ථ ච 

අනභිසකමතාවිකනො, කතසු සුද් ධාවාසානං ගහණොලවිකසසනත් ථං 
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‘‘සුද් ධාවාසානං දුතිකය චිත් කත වත් තමාකන’’ති (යම. 

1.සච් චයමෙ.42) වුත් තන් ති. 

යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරා අග්ගමග්ගං පටිලභිස්සන්තීති එකතන 

කවොොනචිත් තසමඞ් ගිනා සමානගතිො තකතො පුරිමතරචිත් තසමඞ් ගිකනොපි 

යාව සබ් බන් තිමතණ් හාසම් පයුත් තචිත් තසමඞ් ගී, තාව ෙස ්සිතාති 

කවදිතබ් බා. එස නකයො අඤ ්කඤසු එවරූකපසූති. 

පවත්කතචිත්තස්සභඞ්ගක්ඛකණති ආගතට් ඨාකන පටිසන් ධිචිත් තස් සපි 

භඞ් ගක් ඛණග් ගහණං ෙට් ඨබ් බං, තථා ‘‘පවත් කත චිත් තස ්ස 

උප් පාෙක් ඛකණ’’ති ආගතට් ඨාකන ච චුතිචිත් තස් සපි උප් පාෙක් ඛණස ්සාති. 

‘‘යස් ස දුක් ඛසච් චං න නිරුජ් ඣති, තස් ස සමුෙයසච් චං න 

නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති (යම. 1.සච් චයමෙ.116) එතස ්ස විස ්සජ් ජකන 

ද් වීසුපි කෙොට් ඨාකසසු ‘‘අරූකප මග් ගස ්ස ච ඵලස ්ස ච 

භඞ් ගක් ඛකණ’’ඉච් කචව (යම. 1.සච් චයමෙ.116) වුත් තං, න 

විකසසිතං. ෙස ්මා? එෙස ්සපි මග් ගස් ස ච ඵලස් ස ච 

භඞ් ගක් ඛණසමඞ් ගිකනො උභයකෙොට් ඨාසභජනකතො. යස්ස දුක්ඛසච්චංන

නිරුජ්ඣතීති එකතන සන් නිට් ඨාකනන ගහිකතසු හි අරුකප 

මග් ගඵලභඞ් ගක් ඛණසමඞ් ගීසු කෙසඤ් චි තිණ් ණං ඵලානං ද් වින් නඤ් ච 

මග් ගානං භඞ් ගක් ඛණසමඞ් ගීනං නිරන් තරං අනුප් පාකෙත් වා අන් තරන් තරා 

විපස් සනානිෙන් තිං භවනිෙන් තිං උප් පාකෙත් වා කය උපරිමග් කග 

උප් පාකෙස් සන් ති, කතසං සමුෙයසච් චං නිරුජ් ඣිස ්සතීති කතසංකයව පන 

කෙසඤ් චි අන් තරා තණ් හං අනුප් පාකෙත් වා උපරිමග් ගඋප් පාකෙන් තානං 

මග් ගඵලභඞ් ගක් ඛණසමඞ් ගීනං සමුෙයසච් චං න නිරුජ් ඣිස ්සතීති. 

සාමඤ ්ඤවචකනනපි ච පුරිමකෙොට් ඨාකස වුච් චමාකනන පච් ඡිමකෙොට් ඨාකස 

වක් ඛමාකන වජ් කජත් වාව ගහණං කහොතීති ෙස් සිකතොයං නකයොති. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පරිඤ ්ඤාවාරවණ් ණනා 
165-170. පරිඤ්ඤාවාකර …කප.… තිස්කසොකපත්ථ පරිඤ්ඤා

ලබ්භන්තීති එත් කථව විකසසනං ඛන් ධයමොදීසු සබ් බඛන් ධාදීනං විය 

සබ් බසච් චානං අපරිඤ් කඤය් යතාෙස් සනත් ථං සච් ඡිෙරණභාවනාවකසන 

ඉමස ්ස වාරස ්ස අප් පවත් තිෙස ්සනත් ථඤ් ච. දුක් ඛස් ස පරිඤ් ඤත් ථං 

සමුෙයස් ස ච පහානත් ථං භගවති බ් රහ ්මචරියං වුස ්සතීති පරිඤ් ඤාපහානං 

සච් කචසු ෙස් කසතුං දුක් කඛ තීරණපරිඤ් ඤා වුත් තා, න පහානපරිඤ් ඤා. 
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සමුෙකය ච පහානපරිඤ් ඤා, න තීරණපරිඤ් ඤා. ඤාතපරිඤ් ඤා පන 

සාධාරණාති උභයත් ථ වුත් තා. මග් ගඤාණඤ් හි දුක් ඛසමුෙයානි 

විභාකවතීති ඤාතපරිඤ් ඤා ච කහොති, දුක් ඛතීරණකිච් චානං නිප් ඵාෙනකතො 

තීරණපරිඤ් ඤා ච, සමුෙයස ්ස අප් පවත් තිෙරණකතොව පහානපරිඤ් ඤා 

චාති තිස් කසොපි පරිඤ් ඤා මග් ගක් ඛකණ එව කයොකජතබ් බාති. 

පරිඤ් ඤාවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සච් චයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සඞ්ඛාරයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාරවණ් ණනා 
1. ඛන් ධාෙකයො විය පුබ් කබ අවිභත් තා ොයසඞ් ඛාරාෙකයොති කතසං 

අවිඤ් ඤාතත් තා ‘‘අස් සාසපස් සාසා ොයසඞ් ඛාකරො’’තිආදිනා (සං. නි. 

4.348) තකයො සඞ් ඛාකර විභජති. ොයස්ස සඞ්ඛාකරොති පඨකම 

අත් කථ සාමිඅත් කථ එව සාමිවචනං, දුතිකය අත් කථ ෙත් තුඅත් කථ. 

වචියා සඞ්ඛාකරොති ෙම් මත් කථ සාමිවචනං. චිත්තස්ස සඞ්ඛාකරොති ච 

ෙත් තුඅත් කථකයව. කසො පන ෙරණවචනස් ස අත් කථොති ෙත් වා 

‘‘ෙරණත්කථසාමිවචනංෙත්වා’’ති වුත් තං. 

2-7. සුද්ධිෙඑකෙෙපදවකසන අත්ථාභාවකතොති 

පෙකසොධනතංමූලෙචක් ෙවාකරහි කයොපි අත් කථො ෙස ්සිකතො ද් වීහි පකෙහි 

ලබ් භමාකනො එකෙො අස ්සාසපස් සාසාදිකෙො, තස් ස සුද් ධිකෙහි 

ොයාදිපකෙහි සුද් ධිකෙන ච සඞ් ඛාරපකෙන අවචනීයත් තා යථා රූපපෙස ්ස 

ඛන් කධෙකෙකසො ඛන් ධපෙස් ස ඛන් ධසමුොකයො පෙකසොධකන ෙස් සිකතො 

යථාධිප් කපකතො අත් කථො අත් ථි, එවං එකෙෙපෙස් ස 

යථාධිප් කපතත් ථාභාවකතොති අධිප් පාකයො. ොකයො ොයසඞ්ඛාකරොතිආදි

පනවත්තබ්බංසියාති යදි විසුං අදීකපත් වා සමුදිකතො ොයසඞ් ඛාරසද් කෙො 

එෙත් ථ දීකපති, ොයසඞ් ඛාරසද් කෙො ොයසඞ් ඛාරත් කථ වත් තමාකනො 

ඛන් ධසද් කෙො විය රූපසද් කෙන ොයසද් කෙන විකසසිතබ් කබොති 

අධිප් පාකයන වෙති. සුද්ධසඞ්ඛාරවාකරොකහසාති එකතන ඉමස ්ස වාරස ්ස 

පෙකසොධකනන ෙස් සිතානං යථාධිප් කපතානකමව ගහණකතො කතසඤ් ච 

ොයාදිපකෙහි අග් ගහිතත් තා ‘‘ොකයො ොයසඞ් ඛාකරො’’තිආදිවචනස් ස 

අයුත් තිං ෙස් කසති. ඉධ පන සඞ් ඛාරයමකෙ ොයාදිපොනං සඞ් ඛාරපෙස් ස 

ච අසමානාධිෙරණත් තා ‘‘ොකයො සඞ් ඛාකරො, සඞ් ඛාරා 

ොකයො’’තිආදිම් හි වුච් චමාකන අධිප් කපතත් ථපරිච් චාකගො 
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අනධිප් කපතත් ථපරිග් ගකහො ච ෙකතො සියාති සුද් ධසඞ් ඛාරතංමූලචක් ෙවාරා 

න වුත් තා. පෙකසොධනවාරතංමූලචක් ෙවාකරහි පන අසමානාධිෙරකණහි 

ොයාදිපකෙහි සඞ් ඛාරසද් ෙස ්ස විකසසනීයතාය ෙස් සිතාය සංසකයො කහොති 

‘‘කයො අත් ථන් තරප් පවත් තිනා ොයසද් කෙන විකසසිකතො ොයසඞ් ඛාකරො, 

එකසො අත් ථන් තරප් පවත් තීහි වචීචිත් කතහි විකසසිකතො උොහු 

අඤ ්කඤො’’ති. එවං කසකසසුපි. එත් ථ කතසං අඤ ්ඤත් ථ ෙස් සනත් ථං 

‘‘ොයසඞ් ඛාකරො වචීසඞ් ඛාකරො’’තිආදිනා අනුකලොමපටිකලොමවකසන ඡ 

යමොනි වුත් තානීති ෙට් ඨබ් බං. අට් ඨෙථායං පන 

සුද් ධසඞ් ඛාරවාරට් ඨාකන වුත් තත් තා අයං නකයො සුද් ධසඞ් ඛාරවාකරොති 

වුත් කතො. 

පණ් ණත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 
19. පවත් තිවාකර සඞ් ඛාරානං පුග් ගලානඤ් ච ඔොසත් තා ඣානං 

භූමි ච විසුං ඔොසභාකවන ගහිතාති පුග් ගලවාකර ච ඔොසවකසන 

පුග් ගලග් ගහකණන කතසං ද් වින් නං ඔොසානං වකසන ගහණං කහොති, 

තස් මා ‘‘විනාවිතක්ෙවිචාකරහිඅස්සාසපස්සාසානං උප්පාදක්ඛකණ’’ති 

දුතියතතියජ් ඣාකනොොසවකසන ගහිතා පුග් ගලා විකසකසත් වා ෙස් සිතාති 

ෙට් ඨබ් බා. පුන පඨමජ්ඣානං සමාපන්නානන් ති ඣාකනොොසවකසන 

පුග් ගලං ෙස් කසති, ොමාවචරානන් ති භූකමොොසවකසන. 

ද් විප් පොරානම් පි පන කතසං විකසසනත් ථමාහ ‘‘අස්සාසපස්සාසානං

උප්පාදක්ඛකණ’’ති. කතන රූපාරූපාවචකරසු පඨමජ් ඣානසමාපන් නකෙ 

ොමාවචකර ගබ් භගතාදිකෙ ච නිවත් කතති. ොමාවචරානම් පි හි 

ගබ් භගතාදීනං විනා අස් සාසපස් සාකසහි විතක් ෙවිචාරානං උප් පත් ති 

අත් ථි. අට් ඨෙථායං පන එෙන් තිෙත් තා රූපාරූපාවචරා නිෙස් සිතා. විනා

අස්සාසපස්සාකසහි විතක්ෙවිචාරානං උප්පාදක්ඛකණති එකතන පන 

ෙස් සිතා පුග් ගලා පඨමජ් ඣාකනොොසා ොමාවචරාදිඔොසා ච 

අස් සාසපස් සාසවිරහවිසිට් ඨා ෙට් ඨබ් බා. ඉමිනා නකයන සබ් බත් ථ 

පුග් ගලවිභාකගො කවදිතබ් කබො. 

21. ‘‘පඨමජ්ඣාකන ොමාවචකරති ොමාවචරභූමියං උප්පන්කන

පඨමජ්ඣාකන’’ති අට් ඨෙථායං වුත් තං, එතස ්මිං පන අත් කථ සති 

‘‘චතුත් ථජ් ඣාකන රූපාවචකර අරූපාවචකර තත් ථ චිත් තසඞ් ඛාකරො 

උප් පජ් ජති, කනො ච තත් ථ ොයසඞ් ඛාකරො උප් පජ් ජතී’’ති එත් ථාපි 

රූපාරූපාවචරභූමීසු උප් පන් කන චතුත් ථජ් ඣාකනති අත් කථො භකවය් ය, 
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කසො ච අනිට් කඨො භූමීනං ඔොසභාවස් කසව අග් ගහිතතාපත් තිකතො, 

සබ් බචතුත් ථජ් ඣානස් ස ඔොසවකසන අග් ගහිතතාපත් තිකතො ච, තස් මා 

ඣානභූකමොොසානං සඞ් ෙරං අෙත් වා විසුං එව ඔොසභාකවො 

කයොකජතබ් කබො. පඨමජ් ඣාකනොොකසපි හි ොයසඞ් ඛාකරො ච උප් පජ් ජති 

වචීසඞ් ඛාකරො ච උප් පජ් ජති ොමාවචකරොොකස ච. යදිපි න සබ් බම් හි 

පඨමජ් ඣාකන සබ් බම් හි ච ොමාවචකර ද් වයං උප් පජ් ජති, තත් ථ පන 

තංද් වයුප් පත් ති අත් ථීති ෙත් වා එවං වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. විසුං 

ඔොසත් තා ච ‘‘අඞ්ගමත්තවකසනකචත්ථා’’තිආදිවචනං න වත් තබ් බං 

කහොතීති. ඉමම් හි ච යමකෙ අවිතක් ෙවිචාරමත් තං දුතියජ් ඣානං 

විචාරවකසන පඨමජ් ඣාකන සඞ් ගහං ගච් ඡතීති ෙට් ඨබ් බං. මුද් ධභූතං 

දුතියජ් ඣානං ගකහත් වා ඉතරං අසඞ් ගහිතන් ති වා. යස් සයත් ථකෙ 

‘‘නිකරොධසමාපන් නාන’’න් ති න ලබ් භති. න හි කත අසඤ් ඤසත් තා 

විය ඔොකස කහොන් තීති. 

37. සුද්ධාවාසානං දුතිකය චිත්කත වත්තමාකනති කතසං පඨමකතො 

අවිතක් ෙඅවිචාරකතො දුතිකය සවිතක් ෙසවිචාකරපි භවනිෙන් තිආවජ් ජකන 

වත් තමාකන උභයං නුප් පජ් ජිත් ථාති ෙස් කසන් කතන තකතො 

පුරිමචිත් තක් ඛකණසුපි නුප් පජ් ජිත් ථාති ෙස් සිතකමව කහොති. යථා පන 

චිත් තසඞ් ඛාරස ්ස ආදිෙස් සනත් ථං ‘‘සුද් ධාවාසං උපපජ් ජන් තාන’’න් ති 

වුත් තං, එවං වචීසඞ් ඛාරස ්ස ආදිෙස් සනත් ථං ‘‘දුතිකය චිත් කත 

වත් තමාකන’’ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සඞ් ඛාරයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. අනුසයයමෙං 
පරිච් කඡෙපරිච් ඡින් නුද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1. පච් චයපරිග් ගහපරිකයොසානා ඤාතපරිඤ් ඤාති පච් චයදීපකෙන 

මූලයමකෙන ඤාතපරිඤ් ඤං, ඛන් ධාදීසු තීරණබාහුල් ලකතො 

ඛන් ධාදියමකෙහි තීරණපරිඤ් ඤඤ් ච විභාකවත් වා අනුසයපහානන් තා 

පහානපරිඤ් ඤාති පහාතබ් බමුද් ධභූකතහි අනුසකයහි පහානපරිඤ් ඤං 

විභාකවතුං අනුසයයමෙං ආරද් ධං. ලබ්භමානවකසනාති අනුසයභාකවන 

ලබ් භමානානං වකසනාති අත් කථො. තීහාොකරහි අනුසයානං ගාහාපනං 

කතසු තථා අග් ගහිකතසු අනුසයවාරාදිපාළියා දුරවකබොධත් තා. 
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පටුන 

අයං පකනත්ථ පුරිකමසූති එකතසු සානුසයවාරාදීසු පුරිකමසූති 

අත් කථො. අත් ථවිකසසාභාවකතො ‘‘ොමධාතුං වා පන උපපජ් ජන් තස් ස 

ොමධාතුයා චුතස් ස, රූපධාතුං වා පන උපපජ් ජන් තස් ස ොමධාතුයා 

චුතස ්සා’’ති එවමාදීහි අවුච් චමාකන ෙථමයං යමෙකෙසනා සියාති? 

නායං යමෙකෙසනා, පුරිමවාකරහි පන යමෙවකසන කෙසිතානං 

අනුසයානං චුතිඋපපත් තිවකසන අනුසයට් ඨානපරිච් කඡෙෙස ්සනං. 

යමෙකෙසනාබාහුල් ලකතො පන සබ් බවාරසමුොයස් ස අනුසයයමෙන් ති 

නාමං ෙට් ඨබ් බං. අථ වා පටිකලොමපුච් ඡාපි අත් ථවකසන ලබ් භන් ති, 

අත් ථවිකසසාභාවකතො පන න වුත් තාති ලබ් භමානතාවකසන එතිස ්සාපි 

කෙසනාය යමෙකෙසනතා කවදිතබ් බා. 

අනුරූපං ොරණං ලභිත්වා උප්පජ්ජන්තීති එකතන ොරණලාකභ 

උප් පත් තිඅරහතං ෙස් කසති. අප් පහීනා හි අනුසයා ොරණලාකභ සති 

උප් පජ් ජන් ති. යාව ච මග් කගන කතසං අනුප් පත් තිඅරහතා න ෙතා 

කහොති, තාව කත එවංපොරා එවාති ‘‘අනුසයා’’ති වුච් චන් ති. කසො 

එවංපොකරො උප් පජ් ජති-සද් කෙන ගහිකතො, න ඛන් ධයමොදීසු විය 

උප් පජ් ජමානතා. කතකනව ‘‘යස ්ස ොමරාගානුසකයො උප් පජ් ජති, තස් ස 

පටි ානුසකයො උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා’’තිආදිනා උප් පජ් ජනවාකරො 

අනුසයවාකරන නින් නානාෙරකණො විභත් කතො. අනුරූපං ොරණං පන 

ලභිත් වා කය උප් පජ් ජිංසු උප් පජ් ජමානා ච, කතපි අප් පහීනට් කඨන 

ථාමගතා අකහසුං භවන් ති ච. උප් පත් තිඅරහතාය එව ච කත උප් පජ් ජිංසු 

උප් පජ් ජන් ති ච, න ච අතීතානාගතපච් චුප් පන් නකතො අඤ ්කඤ 

උප් පත් තිඅරහා නාම අත් ථි, තස් මා සබ් කබ අතීතානාගතපච් චුප් පන් නා 

ොමරාගාෙකයො ‘‘අනුසයා’’ති වුච් චන් ති. අප් පහීනට් කඨකනව හි 

අනුසයා, අප් පහීනා ච අතීතාෙකයො එව, මග් ගස් ස පන තාදිසානං 

අනුප් පත් තිඅරහතාපාෙකනන අනුසයප් පහානං කහොතීති. අප් පහීනාොකරො 

නාම ධම් මාොකරො, න ධම් කමො, ධම් කමො එව ච උප් පජ් ජතීති ඉමිනා 

අධිප් පාකයනාහ ‘‘අප්පහීනාොකරො ච උප්පජ්ජතීති වත්තුං න

යුජ්ජතී’’ති. සත්තානුසයාති එත් ථ යදි අප් පහීනට් කඨන සන් තාකන 

අනුකසන් තීති අනුසයා, අථ ෙස ්මා සත් කතව වුත් තා, නනු 

සත් තානුසයකතො අඤ් කඤසම් පි කිකලසානං අප් පහීනත් තා අනුසයභාකවො 

ආපජ් ජතීති කච? නාපජ් ජති, අප් පහීනමත් තස් කසව අනුසයභාවස් ස 

අවුත් තත් තා. වුත් තඤ් හි ‘‘අනුසකයොති පන අප් පහීනට් කඨන 

ථාමගතකිකලකසො වුච් චතී’’ති (යම. අට් ඨ. අනුසයයමෙ 1), තස් මා 

අප් පහීනට් කඨන ථාමගකතො කිකලකසොකයව අනුසකයො නාමාති යුත් තං. 

ථාමගතන් ති ච අඤ් කඤහි අසාධාරකණො සභාකවො ෙට් ඨබ් කබො. තථා හි 
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ධම් මසභාවකබොධිනා තථාගකතන ඉකමකයව ‘‘අනුසයා’’ති වුත් තා. 

ථාමගකතොති අනුසයසමඞ් ගීති අත් කථො. 

අනුසයඋප් පජ් ජනවාරානං සමානගතිෙත් තා යථා ‘‘අනුකසතී’’ති 

වචනං අප් පහීනාොරදීපෙං, එවං ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති වචනං සියාති 

උප් පජ් ජනවාකරන ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති වචනස ්ස අවුත් තතා සක් ො 

වත් තුන් ති කච? තං න, වචනත් ථවිකසකසන තංද් වයස් ස වුත් තත් තා. 

‘‘අනුරූපං ොරණං ලභිත් වා උප් පජ් ජතී’’ති හි එතස් මිං අත් කථ 

අවිසිට් කඨපි ‘‘අනුකසතී’’ති වචනං සන් තාකන අනුසයිතතං 

ථාමගතභාවං දීකපති. යදි තකමව ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති වචනං දීකපය් ය, 

ෙස ්සචි විකසසස් ස අභාවා උප් පජ් ජනවාකරො න වත් තබ් කබො සියා, 

‘‘උප් පජ් ජතී’’ති වචනං පන උප් පත් තිකයොග් ගං දීකපති. ෙස ්මා? 

උප් පජ් ජනවාකරන උප් පත් තිකයොග් ගස් ස ෙස් සිතත් තා, අනුසයසද් ෙස ්ස 

සබ් බො විජ් ජමානානං අපරිනිප් ඵන් නසයනත් ථතාය නිවාරණත් ථං 

උප් පත් තිඅරහතාය ථාමගතභාවසඞ් ඛාතස් ස යථාධිප් කපතසයනත් ථස ්ස 

ෙස් සනත් ථං ‘‘අනුකසන් තීති අනුරූපං ොරණං ලභිත් වා උප් පජ් ජන් තී’’ති 

යං උප් පත් තිකයොග් ගවචනං වුත් තං, තං සුවුත් තකමවාති අධිප් පාකයො. 

තම් පි සුවුත් තකමව ඉමිනා තන් තිප් පමාකණනාති සම් බන් කධො. 

තන් තිත් තකයනපි හි චිත් තසම් පයුත් තතා දීපිතා කහොති. 

පරිච් කඡෙපරිච් ඡින් නුද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උප් පත් තිට් ඨානවාරවණ් ණනා 
2. ොමධාතුයා ද්වීසු කවදනාසූති ොමාවචරභූමියං සුඛාය ච

උකපක්ඛාය චාති අට් ඨෙථායං ොමධාතුග් ගහණං ද් වින් නං කවෙනානං 

විකසසනභාකවන වුත් තං, එවං සති ොමධාතුයා ොමරාගානුසයස් ස 

අනුසයට් ඨානතා න වුත් තා කහොති. ද් වීසු පන රාකගසු භවරාගස් ස තීසු 

ධාතූසු රූපාරූපධාතූනං අනුසයට් ඨානතා වුත් තාති ොමධාතුයා 

ොමරාගස් ස අනුසයට් ඨානතා වත් තබ් බා. 

ධාතුකවෙනාසබ් බසක් ොයපරියාපන් නවකසන හි තිප් පොරං අනුසයානං 

අනුසයට් ඨානං වුත් තන් ති. තස ්මා තීසු ධාතූසු ොමධාතුයා තීසු කවෙනාසු 

ද් වීසු කවෙනාසු එත් ථ ොමරාගානුසකයො අනුකසතීති විසුං අනුසයට් ඨානතා 

ධාතුයා කවෙනානඤ් ච කයොකජතබ් බා. ද්වීසු කවදනාසූති ඉෙඤ් ච කවෙනාසු 

අනුසයමාකනො ොමරාගානුසකයො ද් වීස් කවව අනුකසති, න තීසූති 

තිණ් ණම් පි ඨානතානිවාරණත් ථකමව වුත් තන් ති න සබ් බාසු ද් වීසු 

අනුසයනප් පත් කතො අත් ථි, කතන කවෙනාවිකසසනත් ථං න 
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ොමධාතුග් ගහකණන කෙොචි අත් කථො. භවරාගානුසයනට් ඨානඤ් හි 

අට් ඨානඤ් ච අනුසයානං අපරියාපන් නං සක් ොකය ොමරාගානුසයස් ස 

අනුසයට් ඨානං න කහොතීති පාෙටකමතං. යථා ච ‘‘ද් වීසු කවෙනාසූ’’ති 

වුත් කත පටි ානුසයානුසයට් ඨානකතො අඤ් ඤා ද් කව කවෙනා ගය් හන් ති, 

එවං භවරාගානුසයානුසයනට් ඨානකතො ච අඤ ්ඤා තා ගය් හන් තීති. 

එත් ථ ච ද් වීහි කවෙනාහි සම් පයුත් කතසු අඤ් කඤසු ච 

පියරූපසාතරූකපසු ඉට් ඨරූපාදීසු උප් පජ් ජමාකනො ොමරාගානුසකයො 

සාතසන් තසුඛගිද් ධියා පවත් තතීති ද් වීසු කවෙනාසු තස් ස අනුසයනං 

වුත් තං. අඤ ්ඤත් ථ උප් පජ් ජමාකනොපි හි කසො ඉමාසු ද් වීසු කවෙනාසු 

අනුගකතො හුත් වා කසති සුඛමිච් කචව අභිලභතීති. එවං පටි ානුසකයො ච 

දුක් ඛකවෙනාසම් පයුත් කතසු අඤ ්කඤසු ච අප් පියරූපාසාතරූකපසු 

අනිට් ඨරූපාදීසු උප් පජ් ජමාකනො දුක් ඛපටිකූලකතො දුක් ඛමිච් කචව 

පටිහඤ් ඤතීති දුක් ඛකවෙනකමව අනුගකතො හුත් වා කසති, කතන පන 

තස් මිං අනුසයනං වුත් තං. එවං ොමරාගපටි ානං තීසු කවෙනාසු 

අනුසයවචකනන ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් තඅනිට් කඨසු ආරම් මණපෙතියා 

විපරීතසඤ් ඤාය ච වකසන ඉට් ඨාදිභාකවන ගහිකතසු ොමරාගපටි ානං 

උප් පත් ති ෙස් සිතා කහොති. තත් ථ උප් පජ් ජමානා හි කත තීසු කවෙනාසු 

අනුකසන් ති නාම. කවෙනාත් තයමුකඛන වා එත් ථ ඉට් ඨාදීනං 

ආරම් මණානං ගහණං කවදිතබ් බං, ොමධාතුආදිග් ගහකණන 

ොමස ්සාොදිවත් ථුභූතානං ොමභවාදීනං. තත් ථ ොමරාගානුසකයො 

භවස ්සාෙවකසන අනුසයමාකනො ොමධාතුයා අනුකසති, 

ොමසුඛස ්සාෙවකසන අනුසයමාකනො සුකඛොකපක් ඛාකවෙනාසු. පටික ො 

දුක් ඛපටි ාතවකසකනව පවත් තතීති යත් ථ තත් ථ පටිහඤ් ඤමාකනොපි 

දුක් ඛකවෙනාය එව අනුකසති. රූපාරූපභකවසු පන රූපාරූපාවචරධම් කමසු 

ච ොමස ්සාෙස ්ස පවත් ති නත් ථීති තත් ථ අනුසයමාකනො රාකගො 

භවරාකගොඉච් කචව කවදිතබ් කබො. ධාතුත් තයකවෙනාත් තයග් ගහකණන ච 

සබ් බසක් ොයපරියාපන් නානං ගහිතත් තා ‘‘යත් ථ ොමරාගානුසකයො 

නානුකසති, තත් ථ දිට් ඨානුසකයො නානුකසතී’’ති (යම. 

2.අනුසයයමෙ.46) එවමාදීනං විස් සජ් ජකනසු 

ධාතුත් තයකවෙනාත් තයවිනිමුත් තං දිට් ඨානුසයාදීනං අනුසයට් ඨානං න 

වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. නනු ච අනුත් තකරසු විකමොක් කඛසු පිහං 

උපට් ඨාපයකතො පිහපච් චයා උප් පන් නකෙොමනස ්කස පටි ානුසකයො 

නානුකසති, තථා කනක් ඛම් මස් සිතකසොමනස් සුකපක් ඛාසු ොමරාකගන 

නානුසයිතබ් බන් ති තෙනුසයනට් ඨානකතො අඤ ්ඤාපි 

දිට් ඨානුසයානුසයනට් ඨානභූතා ොමාවචරකවෙනා සන් තීති? කහොන් තු, න 
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පටුන 

පන ධාතුත් තයකවෙනාත් තයකතො අඤ් ඤං තෙනුසයනට් ඨානං අත් ථි, 

තස් මා තං න වුත් තං. යස ්මා පන ‘‘යත් ථ ොමරාගානුසකයො ච 

පටි ානුසකයො ච මානානුසකයො ච නානුකසන් ති, තත් ථ දිට් ඨානුසකයො 

විචිකිච් ඡානුසකයො නානුකසතීති? ආමන් තා’’ති (යම. 

2.අනුසයයමෙ.52) වුත් තං, තස් මා අවිකසකසන දුක් ඛං පටි ානුසයස් ස 

අනුසයනට් ඨානන් ති සමුොයවකසන ගකහත් වා වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. 

තථා කලොකියසුකඛොකපක් ඛා ොමරාගමානානුසයනට් ඨානන් ති. 

අපිච සුත් කත ‘‘ඉධාවුකසො විසාඛ, භික් ඛු ඉති පටිසඤ් චික් ඛති 

‘කුොස ්සු නාමාහං කෙොමනස ්සං පජකහය් ය’න් ති, කසො ඉති 

පටිසඤ් චික් ඛිත් වා පටි ං කතන පජහති, න තත් ථ පටි ානුසකයො 

අනුකසතී’’ති කනක් ඛම් මස ්සිතං කෙොමනස ්සං උප් පාකෙත් වා තං 

වික් ඛම් කභත් වා වීරියං ෙත් වා අනාගාමිමග් කගන පටි ස ්ස සමුග්  ාතනං 

සන් ධාය වුත් තං. න හි පටික කනව පටි ප් පහානං, කෙොමනස් කසන වා 

කෙොමනස ්සප් පහානං අත් ථීති. පටිඝුප් පත් තිරහට් ඨානතාය පන ඉධ සබ් බං 

දුක් ඛං ‘‘පටි ානුසයස් ස අනුසයනට් ඨාන’’න් ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

නිප් පරියායකෙසනා කහසා, සා පන පරියායකෙසනා. එවඤ් ච ෙත් වා 

පඨමජ් ඣානවික් ඛම් භිතං ොමරාගානුසයං තථා වික් ඛම් භිතකමව ෙත් වා 

අනාගාමිමග් කගන සමුග්  ාතනං සන් ධාය ‘‘විවිච් කචව…කප.… පඨමං 

ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති, රාගං කතන පජහති, න තත් ථ 

රාගානුසකයො අනුකසතී’’ති වුත් තං. එවං චතුත් ථජ් ඣානවික් ඛම් භිතං 

අවිජ් ජානුසයං තථා වික් ඛම් භිතකමව ෙත් වා අරහත් තමග් කගන 

සමුග්  ාතනං සන් ධාය ‘‘සුඛස ්ස ච පහානා…කප.… චතුත් ථං ඣානං 

උපසම් පජ් ජ විහරති, අවිජ් ජං කතන පජහති, න තත් ථ අවිජ් ජානුසකයො 

අනුකසතී’’ති (ම. නි. 1.465) වුත් තං. න හි 

කලොකියචතුත් ථජ් ඣානුකපක් ඛාය අවිජ් ජානුසකයො සබ් බථා නානුකසතීති 

සක් ො වත් තුං ‘‘සබ් බසක් ොයපරියාපන් කනසු ධම් කමසු එත් ථ 

අවිජ් ජානුසකයො අනුකසතී’’ති (යම. අට් ඨ. අනුසයයමෙ 2) 

වුත් තත් තා, තස් මා අවිජ් ජානුසයස් කසව වත් ථු චතුත් ථජ් ඣානුකපක් ඛා, 

කනක් ඛම් මස ්සිතකෙොමනස් සඤ ්ච පටි ානුසයස් ස වත් ථු න න කහොතීති 

තත් ථාපි තස් ස අනුසයනං කවදිතබ් බං. අවත් ථුභාවකතො හි ඉධ 

අනුසයනං න වුච් චති, න සුත් තන් කතසු විය වුත් තනකයන 

තංපටිපක් ඛභාවකතො තංසමුග්  ාතෙමග් ගස් ස බලවූපනිස් සයභාවකතො චාති. 

එත් ථ ච ආරම් මකණ අනුසයට් ඨාකන සති භවරාගවජ් කජො සබ් කබො 

කලොකභො ොමරාගානුසකයොති න සක් ො වත් තුං. දුක් ඛාය හි කවෙනාය 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  යමෙපෙරණ-මූලටීො 
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රූපාරූපධාතූසු ච අනුසයමාකනන දිට් ඨානුසකයන සම් පයුත් කතොපි 

කලොකභො කලොකභො එව, න ොමරාගානුසකයො. යදි සියා, 

දිට් ඨානුසයස ්ස විය එතස් සපි ඨානං වත් තබ් බං සියාති. අථ පන 

අජ් ඣාසයවකසන තන් නින් නතාය අනුසයනට් ඨානං වුත් තං. යථා 

ඉට් ඨානං රූපාදීනං සුඛාය ච කවෙනාය අප් පටිලද් ධං වා අප් පටිලාභකතො 

සමනුපස් සකතො, පටිලද් ධපුබ් බං වා අතීතං නිරුද් ධං විගතං පරිණතං 

සමනුපස් සකතො උප් පජ් ජමාකනො පටික ො දුක් කඛ පටිහඤ් ඤනවකසකනව 

පවත් තතීති දුක් ඛකමව තස ්ස අනුසයනට් ඨානං වුත් තං, නාලම් බිතං, එවං 

දුක් ඛාදීසු අභිනිකවසනවකසන උප් පජ් ජමාකනන දිට් ඨානුසකයන 

සම් පයුත් කතොපි කලොකභො සුඛාභිසඞ් ගවකසකනව පවත් තතීති 

සාතසන් තසුඛද් වයකමවස් ස අනුසයට් ඨානං වුත් තන් ති භවරාගවජ් ජස් ස 

සබ් බකලොභස් ස ොමරාගානුසයතා න විරුජ් ඣති, එෙස් මිංකයව ච 

ආරම් මකණ රජ් ජන් ති දුස ්සන් ති ච. තත් ථ රාකගො සුඛජ් ඣාසකයො 

පටික ො දුක් ඛජ් ඣාසකයොති කතසං නානානුසයට් ඨානතා කහොති. 

එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘යත් ථ ොමරාගානුසකයො අනුකසති, තත් ථ 

පටි ානුසකයො අනුකසතීති? කනො’’ති (යම. 2.අනුසයයමෙ.14) 

වුත් තන් ති. අට් ඨෙථායං පන ද් වීසු කවෙනාසු ඉට් ඨාරම් මකණ ච 

කෙොමනස ්සුප් පත් තිං වත් වා ‘‘කෙොමනස ්සමත් තකමව පන තං කහොති, න 

පටි ානුසකයො’’ති (යම. අට් ඨ. අනුසයයමෙ 2) වුත් තත් තා යථා 

තත් ථ පටික ො පටි ානුසකයො න කහොති, එවං දුක් ඛාදීසු උප් පජ් ජමාකනන 

දිට් ඨානුසකයන සහජාකතො කලොකභො ොමරාගානුසකයො න කහොතිච් කචව 

විඤ ්ඤායතීති. යං පකනතං වුත් තං ‘‘කදොමනස්සමත්තකමව පන තං

කහොති, න පටිඝානුසකයො’’ති, එත්ථ න පටිඝානුසකයොති නත් ථි 

පටි ානුසකයොති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. න හි කෙොමනස් සස් ස 

පටි ානුසයභාවාසඞ් ො අත් ථීති. 

කදසනාසංකිණ්ණාවියභකවය්යාති භවරාගස් සපි ොමධාතුයා ද් වීසු 

කවෙනාසු ආරම් මණෙරණවකසකනව උප් පත් ති වුත් තා විය භකවය් ය, 

තස් මා ආරම් මණවිකසකසන විකසසෙස ්සනත් ථං එවං කෙසනා ෙතා 

සහජාතකවෙනාවිකසසාභාවකතොති අධිප් පාකයො. 

උප් පත් තිට් ඨානවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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මහාවාකරො 

1. අනුසයවාරවණ් ණනා 
3. අනුකසති උප්පජ්ජතීති පච් චුප් පන් නකවොහාරා පවත් තාවිරාමවකසන 

කවදිතබ් බා. මග් කගකනව හි අනුසයානං විරාකමො විච් කඡකෙො කහොති, න 

තකතො පුබ් කබති. 

20. නාපි එෙස්මිං ඨාකන උප්පජ්ජන්ති, න එෙං ධම්මං

ආරම්මණං ෙකරොන්තීති එත් ථ පුරිකමන එෙස ්මිං චිත් තුප් පාකෙ උප් පත් ති 

නිවාරිතා, පච් ඡිකමන එෙස ්මිං ආරම් මකණති අයං විකසකසො. 

පුග් ගකලොොසවාරස් ස පටිකලොකම කතසං කතසං පුග් ගලානං තස් ස තස ්ස 

අනුසයස් ස අනනුසයනට් ඨානං පෙතියා පහාකනන ච කවදිතබ් බං, 

‘‘තිණ් ණං පුග් ගලානං දුක් ඛාය කවෙනාය කතසං තත් ථ 

ොමරාගානුසකයො නානුකසති, කනො ච කතසං තත් ථ පටි ානුසකයො 

නානුකසති, කතසඤ් කඤව පුග් ගලානං රූපධාතුයා අරූපධාතුයා 

අපරියාපන් කන කතසං තත් ථ ොමරාගානුසකයො ච නානුකසති, 

පටි ානුසකයො ච නානුකසතී’’ති පෙතියා දුක් ඛාදීනං ොමරාගාදීනං 

අනනුසයට් ඨානතං සන් ධාය වුත් තං, ‘‘ද් වින් නං පුග් ගලානං සබ් බත් ථ 

ොමරාගානුසකයො ච නානුකසති, පටි ානුසකයො ච නානුකසතී’’ති 

(යම. 2.අනුසයයමෙ.56) අනුසයප් පහාකනන. එත් ථ පුරිමනකයන 

ඔොසං අකවක් ඛිත් වා පුග් ගලස් ස විජ් ජමානානං අනුසයානං අනනුසයනං 

වුත් තං, පච් ඡිමනකයන පුග් ගලං අකවක් ඛිත් වා ඔොසස් ස 

ොමධාතුආදිෙස් ස අකනොොසතාති. 

අනුසයවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සානුසයවාරවණ් ණනා 
66-131. සානුසයපජහනපරිඤ් ඤාවාකරසු ‘‘සානුසකයො, පජහති, 

පරිජානාතී’’ති පුග් ගකලො වුත් කතො. පුග් ගලස ්ස ච ඉමස ්මිං භකව 

සානුසකයොති එවං භවවිකසකසන වා, ඉමස ්මිං ොමරාගානුසකයන 

සානුසකයො ඉමස් මිං ඉතකරසු කෙනචීති එවං භවානුසයවිකසකසන වා 

සානුසයතානිරනුසයතාදිො නත් ථි. තථා ද් වීසු කවෙනාසු 

ොමරාගානුසකයන සානුසකයො, දුක් ඛාය කවෙනාය නිරනුසකයොති ඉෙම් පි 

නත් ථි. න හි පුග් ගලස ්ස කවෙනා ඔොකසො, අථ කඛො අනුසයානන් ති. 

අනුසයස් ස පන තස් ස තස් ස කසො කසො අනුසයකනොොකසො පුග් ගලස ්ස 

කතන කතන අනුසකයන සානුසයතාය, තස් ස තස ්ස 

පජහනපරිජානනානඤ් ච නිමිත් තං කහොති, අනනුසයකනොොකසො ච 
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නිරනුසයතාදීනං, තස් මා ඔොසවාකරසු භුම් මනිද් කෙසං අෙත් වා ‘‘යකතො 

තකතො’’ති නිමිත් තත් කථ නිස ්සක් ෙවචනං ෙතං, පජහනපරිඤ් ඤාවාකරසු 

අපාොනත් කථ එව වා. තකතො තකතො හි ඔොසකතො අපගමෙරණං 

විනාසනං පජහනං පරිජානනඤ් චාති. 

තත් ථ යකතොති යකතො අනුසයට් ඨානකතො අනුකලොකම, පටිකලොකම 

අනනුසයට් ඨානකතොති අත් කථො. අනුසයානානුසයස් කසව හි 

නිමිත් තාපාොනභාවෙස් සනත් ථං ‘‘රූපධාතුයා අරූපධාතුයා තකතො 

මානානුසකයන සානුසකයොති (යම.2.අනුසයයමෙ.77), පජහතී’’ති 

(යම. 2.අනුසයයමෙ.143) ච ‘‘දුක් ඛාය කවෙනාය තකතො 

ොමරාගානුසකයන නිරනුසකයොති (යම. 2.අනුසයයමෙ.110), න 

පජහතී’’ති (යම. 2.අනුසයයමෙ.174-176) ච එවමාදීසු 

රූපධාතුආෙකයො එව භුම් මනිද් කෙකසකනව නිද් දිට් ඨාති. අට් ඨෙථායං පන 

චතුත් ථපඤ් හවිස ්සජ් ජකනන සරූපකතො අනුසයනට් ඨානස් ස ෙස් සිතත් තා 

තෙත් කථ ආදිපඤ ්කහපි ‘‘යකතො’’ති අනුසයනට් ඨානං වුත් තන් ති 

ඉමමත් ථං විභාකවත් වා පුන ‘‘යකතො’’ති එතස ්ස වචනත් ථං ෙස ්කසතුං 

‘‘උප්පන්කනන ොමරාගානුසකයන සානුසකයො’’ති වුත් තං, තං 

පමාෙලිඛිතං විය දිස ්සති. න හි උප් පන් කනකනව අනුසකයන 

සානුසකයො, උප් පත් තිරහට් ඨානතඤ් ච සන් ධාකයව නිස ්සක් ෙවචනං න 

සක් ො වත් තුං. න හි අපරියාපන් නානං අනුසයුප් පත් තිරහට් ඨානතාති තං 

තකථව දිස ්සති. එවං පකනත් ථ අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො – යකතො 

උප් පන් කනනාති යකතො උප් පන් කනන භවිතබ් බං, කතනාති 

උප් පත් තිරහට් ඨාකන නිස ්සක් ෙවචනං ෙතන් ති. තථා සබ් බධම් කමසු 

උප් පජ් ජනකෙනාති. උප් පත් තිපටිකසකධ අෙකත අනුප් පත් තියා 

අනිච් ඡිතත් තා සබ් බධම් කමසු උප් පජ් ජනෙභාවං ආපන් කනන 

අනුප් පජ් ජනභාවං අපකනති නාම. සබ්බත්ථාති එතස් ස පන 

සබ් බට් ඨානකතොති අයමත් කථො න න සම් භවති. ත් ථ-ොරඤ් හි භුම් මකතො 

අඤ ්ඤත් ථාපි සද් ෙවිදූ ඉච් ඡන් තීති. 

සානුසයවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පජහනවාරවණ් ණනා 
132-197. පජහනවාකර කයන ොමරාගානුසයාෙකයො සාවකසසා 

පහීයන් ති, කසො කත පජහතීති සන් නිට් ඨානං ෙත් වා වත් තබ් කබො න 

කහොති අපජහනසබ් භාවා, තස් මා සන් නිට් ඨාකන 

නිරවකසසප් පජහනකෙොකයව පජහතීති වුත් කතො, තස් මා ‘‘කයො වා පන 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  යමෙපෙරණ-මූලටීො 
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මානානුසයං පජහති, කසො ොමරාගානුසයං පජහතීති? කනො’’ති (යම. 

2.අනුසයයමෙ.132) වුත් තං. යස් මා පන සංසයපකෙන 

පහානෙරණමත් තකමව පුච් ඡති, න සන් නිට් ඨානං ෙකරොති, තස් මා 

යථාවිජ් ජමානං පහානං සන් ධාය ‘‘කයො ොමරාගානුසයං පජහති, කසො 

මානානුසයං පජහතීති? තකෙෙට් ඨං පජහතී’’ති වුත් තං. පටිකලොකම පන 

‘‘නප් පජහතී’’ති පජහනාභාකවො එව සන් නිට් ඨානපකෙන සංසයපකෙන 

ච විනිච් ඡිකතො පුච් ඡිකතො ච, තස් මා කයසං පජහනං නත් ථි 

නිරවකසසවකසන පජහනොනං, කත ඨකපත් වා අවකසසා 

අප් පජහනසබ් භාකවකනව නප් පජහන් තීති වුත් තා, න ච යථාවිජ් ජමාකනන 

පහාකනකනව වජ් ජිතාති ෙට් ඨබ් බාති. ‘‘අනාගාමිමග් ගසමඞ් ගිඤ් ච 

අට් ඨමෙඤ ්ච ඨකපත් වා අවකසසා පුග් ගලා ොමරාගානුසයඤ් ච 

නප් පජහන් ති විචිකිච් ඡානුසයඤ් ච නප් පජහන් තී’’ති (යම. 

2.අනුසයයමෙ.165) එත් ථ අට්ඨෙථායං ‘‘පුථුජ් ජකනො 

පහානපරිඤ් ඤාය අභාකවන නප් පජහති, කසසා කතසං අනුසයානං 

පහීනත් තා’’ති (යම. අට් ඨ. අනුසයයමෙ 132-197) වුත් තං. 

තත් ථ කිඤ් චාපි කෙසඤ් චි විචිකිච් ඡානුසකයො කෙසඤ් චි උභයන් ති 

කසසානං කතසං පහීනතා අත් ථි, තථාපි කසොතාපන් නාදීනං 

විචිකිච් ඡානුසයස ්ස පහීනතා උභයාපජහනස් ස ොරණං න කහොතීති කතසං 

පහීනත් තා ‘‘නප් පජහන් තී’’ති න සක් ො වත් තුං, අථ පන 

ොමරාගානුසයඤ් ච නප් පජහන් තීති ඉමං සන් නිට් ඨාකනන කතසං 

පුග් ගලානං සඞ් ගහිතතාෙස් සනත් ථං වුත් තන් ති න තත් ථ ොරණං 

වත් තබ් බං, පුච් ඡිතස් ස පන සංසයත් ථස් ස ොරණං වත් තබ් බං. එවං සති 

‘‘කසසා තස් ස අනුසයස් ස පහීනත් තා’’ති වත් තබ් බන් ති? න වත් තබ් බං 

‘‘කයො ොමරාගානුසයං නප් පජහති, කසො දිට් ඨානුසයං විචිකිච් ඡානුසයං 

නප් පජහතී’’ති පටික් ඛිපිත් වා පුච් ඡිකත සදිසවිස් සජ් ජනකෙ 

දිට් ඨිවිචිකිච් ඡානුසකය සන් ධාය ොරණස් ස වත් තබ් බත් තා, තස් මා කතසං

අනුසයානං පහීනත්තාති කතසං දිට් ඨිවිචිකිච් ඡානුසයානං පහීනත් තා කත 

සංසයත් ථසඞ් ගහිකත අනුසකය නප් පජහන් තීති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

පජහනවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පහීනවාරවණ් ණනා 
264-274. පහීනවාකර ඵලට්ඨවකසකනව කදසනා ආරද්ධාති 

අනුකලොමං සන් ධාය වුත් තං. පටිකලොකම හි පුථුජ් ජනවකසනපි කෙසනා 

ගහිතාති. ‘‘ඵලට් ඨවකසකනවා’’ති ච සාධාරණවචකනන මග් ගසමඞ් ගීනං 
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අග් ගහිතතං දීකපති. අනුසයච් චන් තපටිපක් කඛෙචිත් තක් ඛණිොනඤ් හි 

මග් ගසමඞ් ගීනං න කෙොචි අනුසකයො උප් පත් තිරකහො, නාපි 

අනුප් පත් තිරහතං ආපාදිකතො, තස් මා කත න 

අනුසයසානුසයපහීනඋප් පජ් ජනවාකරසු ගහිතාති. 

275-296. ඔොසවාකර කසො කසො අනුසකයො අත් තකනො අත් තකනො 

ඔොකස එව අනුප් පත් තිධම් මතං ආපාදිකතො පහීකනො, අනාපාදිකතො ච 

අප් පහීකනොති පහීනාප් පහීනවචනානි තකෙොොසකමව දීකපන් ති, තස් මා 

අකනොොකස තදුභයාවත් තබ් බතා වුත් තාති. සාධාරණට්ඨාකන කතන

සද්ධිං පහීකනො නාම කහොතීති කතන සද් ධිං සමාකනොොකස පහීකනො 

නාමාති අත් කථො, න සමානොකල පහීකනොති. 

පහීනවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ධාතුවාරවණ් ණනා 
332-340. ධාතුවාකර සන්තානංඅනුගතාහුත්වාසයන්තීති යස් මිං 

සන් තාකන අප් පහීනා, තංසන් තාකන අප් පහීනභාකවන අනුගන් ත් වා 

උප් පත් තිඅරහභාකවන සයන් තීති අත් කථො. උප් පත් තිරහතා එව හි 

අනුරූපං ොරණං ලභිත් වා උප් පජ් ජන් තීති ඉධාපි යුත් තාති. එත් ථ ච න 

ොමධාතුආදීනි ඡ පටිනිකසධවචනානි ධාතුවිකසසනිද් ධාරණානි න 

කහොන් තීති ‘‘න ොමධාතුයා චුතස ්ස න ොමධාතුං 

උපපජ් ජන් තස ්සා’’තිආදිම් හි වුච් චමාකන ඉමං නාම උපපජ් ජන් තස ්සාති න 

විඤ් ඤාකයය් ය, තස් මා තංමූලිොසු කයොජනාසු ‘‘න ොමධාතුයා චුතස් ස 

ොමධාතුං රූපධාතුං අරූපධාතුං උපපජ් ජන් තස් සා’’ති පඨමං කයොකජත් වා 

පුන අනුක් ෙකමන ‘‘න ොමධාතුං උපපජ් ජන් තස ්සා’’තිආදිො කයොජනා 

ෙතා. එවඤ් හි න ොමධාතුආදිපකෙහි යථාවුත් තධාතුකයොකයව ගහිතා, 

න ෙඤ් චීති විඤ ්ඤායති. යථා අනුසයවාකර ‘‘අනුකසන් තීති පෙස් ස 

උප් පජ් ජන් තීති අත් කථො ගහිකතො’’ති වුත් තං, තත් ථාපි උප් පජ් ජමානකමව 

සන් ධාය උප් පජ් ජන් තීති ගකහතුං න සක් ො ‘‘යස් ස ොමරාගානුසකයො 

අනුකසති, තස් ස පටි ානුසකයො අනුකසතීති? ආමන් තා’’තිආදිවචනකතො. 

අථාපි අප් පහීනතං සන් ධාය උප් පජ් ජන් තීති අත් කථො තත් ථ ගහිකතො, 

ඉධාපි කසො න න යුජ් ජතීති. භඞ්ගාති භඤ ්ජිතබ් බා, ද් විධා ොතබ් බාති 

අත් කථො. නනු න කෙොචි අනුසකයො යත් ථ උප් පජ් ජන් තස් ස අනුකසති 

නානුකසති චාති ද් විධා ොතබ් බා, තත් කථව ෙස ්මා ‘‘ෙති අනුසයා 

භඞ් ගා? අනුසයා භඞ් ගා නත් ථී’’ති පුච් ඡාවිස් සජ් ජනානි ෙතානි. න හි 
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පොරන් තරාභාකව සංසකයො යුත් කතොති? න න යුත් කතො, ‘‘අනුසයා 

භඞ් ගා නත් ථී’’ති අවුත් කත භඞ් ගාභාවස් ස අවිඤ් ඤාතත් තාති. 

ධාතුවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අනුසයයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. චිත්තයමෙං 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1-62. චිත් තයමෙවණ් ණනායං ආදිකතොව තකයො සුද්ධිෙමහාවාරා

කහොන්තීති ඉකම තකයො මහාවාරා සරාගාදිකුසලාදීහි මිස් සො සුද් ධිො 

ච, කතසු ආදිකතො සුද් ධිො කහොන් තීති අත් කථො. මිස් සකෙසු ච 

එකෙෙස ්මිං සරාගාදිමිස් සෙචිත් කත තකයො තකයො මහාවාරා, කත තත් ථ 

තත් ථ පන වුත් කත සම් පිණ් කෙත් වා ‘‘කසො ස පුග්ගලවාරා’’තිආදි 

වුත් තං, න නිරන් තරං වුත් කතති. ‘‘යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති න 

නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස් සති නුප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා 

උප් පාෙනිකරොධානං පච් චුප් පන් නානාගතොලානඤ් ච සංසග් ගවකසන 

එකෙොය පුච් ඡාය පවත් තත් තා ‘‘උප්පාදනිකරොධොලසම්කභදවාකරො’’ති 

වුත් කතො. එවං කසසානම් පි වාරානං තංතංනාමතා පාළිඅනුසාකරන 

කවදිතබ් බා. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

63. තථාරූපස්කසව ඛීණාසවස්ස චිත්තං සන්ධායාති ඉෙං 

උප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගිපච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගිම් හි පුග් ගකල අධිප් කපකත තඤ් ච 

චිත් තං අධිප් කපතකමව කහොතීති ෙත් වා වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. අරහකතො

පච්ඡිමචිත්තම්පීති නුප් පජ් ජති නිරුජ් ඣතීති එවංපොරං 

භඞ් ගක් ඛණසමඞ් ගිකමව සන් ධාය වුත් තං. 

65-82. උප් පාෙවාරස් ස දුතියපුච් ඡාවිස් සජ් ජකන චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛකණ, නිකරොධසමාපන්නානං, අසඤ්ඤසත්තානං කතසං චිත්තං

උප්පජ්ජිත්ථ, කනො ච කතසං චිත්තං උප්පජ්ජතීති එත් ථ ‘‘චිත් තස් ස 

භඞ් ගක් ඛකණ කතසං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථා’’ති එතස ්ස ‘‘සබ් කබසං 

චිත් තං ඛණපච් චුප් පන් නකමව හුත් වා උප් පාෙක් ඛණං අතීතත් තා 
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පටුන 

උප් පජ් ජිත් ථ නාමා’’ති අත් කථො වුත් කතො. චිත්තස්ස උප්පාදක්ඛකණ

කතසං චිත්තං උප්පජ්ජිත්ථ කචව උප්පජ්ජති චාති එතස් සපි උප් පාෙං 

පත් තත් තා උප් පජ් ජිත් ථ, අනතීතත් තා උප් පජ් ජති නාමාති ද් වයකමතං 

එවං න සක් ො වත් තුං. න හි ඛණපච් චුප් පන් කන ‘‘උප් පජ් ජිත් ථා’’ති 

අතීතකවොහාකරො අත් ථි. යදි සියා, යංවාපන චිත්තංඋප්පජ්ජිත්ථ, තං

චිත්තංඋප්පජ්ජතීති එත් ථ ‘‘කනො’’ති අවත් වා විභජිතබ් බං සියා. තථා 

‘‘යං චිත්තං උප්පජ්ජති, තං චිත්තං උප්පජ්ජිත්ථා’’ති එත් ථ ච 

‘‘කනො’’ති අවත් වා ‘‘ආමන් තා’’ති වත් තබ් බං සියා. ‘‘චිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛකණ’’ති පන භිජ් ජමානචිත් තසමඞ් ගී පුග් ගකලො වුත් කතො, තස් ස 

අතීතං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, න ච කිඤ් චි චිත් තං උප් පජ් ජති. චිත්තස්ස

උප්පාදක්ඛකණති ච උප් පජ් ජමානචිත් තසමඞ් ගී පුග් ගකලො වුත් කතො, 

තස් සපි අතීතං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තං පන චිත් තං උප් පජ් ජතීති 

එවකමත් ථ අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. චිත් තන් ති හි සාමඤ් ඤවචනං එෙස ්මිං 

අකනෙස ්මිඤ ්ච යථාගහිතවිකසකස තිට් ඨතීති. ‘‘යස්ස වා පන චිත්තං

උප්පජ්ජිස්සති, තස්සචිත්තං උප්පජ්ජතීති? චිත්තස්සභඞ්ගක්ඛකණ’’ති 

එත් ථ යස්ස වා පන චිත්තං උප්පජ්ජිස්සතීති එකතන සන් නිට් ඨාකනන 

ගහිතපුග් ගලස් කසව චිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛකණති එවං සබ් බත් ථ 

සන් නිට් ඨානවකසන නියකමො කවදිතබ් කබො. උප් පන් නුප් පජ් ජමානවාකරො 

නිරුද් ධනිරුජ් ඣමානවාකරො ච පුග් ගලවාරාදීසු තීසුපි නින් නානාෙරණා 

උද් දිට් ඨා නිද් දිට් ඨා ච. තත් ථ පුග් ගලවාකර අවිකසකසන යං ෙඤ් චි 

තාදිසං පුග් ගලං සන් ධාය ‘‘උප්පන්නං උප්පජ්ජමාන’’න් තිආදි වුත් තං, 

ධම් මවාකර චිත් තකමව, පුග් ගලධම් මවාකර පුග් ගලං චිත් තඤ් චාති 

අයකමත් ථ විකසකසො ෙට් ඨබ් කබො. 

83. අතික් ෙන් තොලවාකර ඉමස් ස පුග් ගලවාරත් තා පුග් ගකලො 

පුච් ඡිකතොති පුග් ගලස් කසව විස් සජ් ජකනන භවිතබ් බං. යථා යස්සචිත්තං 

උප්පජ්ජිත්ථාති එකතන න කෙොචි පුග් ගකලො න ගහිකතො, එවං යස්ස 

චිත්තං උප්පජ්ජමානං ඛණං ඛණං වීතික්ෙන්තං අතික්ෙන්තොලන් ති 

එකතන සන් නිට් ඨාකනන න කෙොචි න ගහිකතො. න හි කසො පුග් ගකලො 

අත් ථි, යස් ස චිත් තං උප් පාෙක් ඛණං අතීතං නත් ථි, කත ච පන 

නිරුජ් ඣමානක් ඛණාතීතචිත් තා න න කහොන් තීති පඨකමො පඤ ්කහො 

‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජිතබ් කබො සියා, තථා දුතියතතියා. චතුත් කථො 

පන ‘‘පච් ඡිමචිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛකණ කතසං චිත් තං භඞ් ගක් ඛණං 

අවීතික් ෙන් තං, කනො ච කතසං චිත් තං උප් පාෙක් ඛණං අවීතික් ෙන් තං, 

ඉතකරසං චිත් තං භඞ් ගක් ඛණඤ් ච අවීතික් ෙන් තං උප් පාෙක් ඛණඤ් ච 
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අවීතික් ෙන් ත’’න් ති විස් සජ් ජිතබ් කබො භකවය් ය, තථා අවිස් සජ් කජත් වා 

ෙස ්මා සබ් බත් ථ චිත් තකමව විභත් තන් ති? චිත් තවකසන 

පුග් ගලවවත් ථානකතො. ඛණස ්ස හි වීතික් ෙන් තතාය 

අතික් ෙන් තොලතාවචකනන වත් තමානස ්ස ච චිත් තස ්ස වකසන පුග් ගකලො 

උප් පාෙක් ඛණාතීතචිත් කතො වුත් කතො අතීතස් ස ච, තත් ථ පුරිමස් ස චිත් තං 

න භඞ් ගක් ඛණං වීතික් ෙන් තං පච් ඡිමස් ස වීතික් ෙන් තන් ති එවමාදිකෙො 

පුග් ගලවිභාකගො යස් ස චිත් තස් ස වකසන පුග් ගලවවත් ථානං කහොති, තස් ස 

චිත් තස ්ස තංතංඛණවීතික් ෙමාවීතික් ෙමෙස් සනවකසන ෙස් සිකතො කහොතීති 

සබ් බවිස් සජ් ජකනසු චිත් තකමව විභත් තං. අථ වා නයිධ 

ධම් මමත් තවිසිට් කඨො පුග් ගකලො පුච් ඡිකතො, අථ කඛො පුග් ගලවිසිට් ඨං 

චිත් තං, තස් මා චිත් තකමව විස් සජ් ජිතන් ති කවදිතබ් බං. යදිපි 

පුග් ගලප් පධානා පුච් ඡා, අථාපි චිත් තප් පධානා, උභයථාපි දුතියපුච් ඡාය 

‘‘ආමන් තා’’ති වත් තබ් බං සියා, තථා පන අවත් වා 

නිකරොධක් ඛණවීතික් ෙකමන අතික් ෙන් තොලතා න 

උප් පාෙක් ඛණවීතික් ෙකමන අතික් ෙන් තොලතා විය වත් තමානස් ස අත් ථීති 

ෙස් සනත් ථං ‘‘අතීතංචිත්ත’’න් ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. යස්සචිත්තං

න උප්පජ්ජමානන් ති එත් ථ උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් ෙන් තං 

අතික් ෙන් තොලං යස් ස චිත් තං න කහොතීති අත් කථො. එස නකයො ‘‘න

නිරුජ්ඣමාන’’න් ති එත් ථාපි. 

114-116. මිස් සෙවාකරසු යස්ස සරාගං චිත්තං උප්පජ්ජති න

නිරුජ්ඣති, තස්සචිත්තංනිරුජ්ඣිස්සතිනුප්පජ්ජිස්සතීති පුච් ඡා, කනොති 

විස් සජ් ජනඤ් ච අට් ඨෙථායං ෙස් සිතං. පාළියං පන ‘‘යස් ස සරාගං 

චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති, තස් ස සරාගං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති 

නුප් පජ් ජිස් සතී’’ති මාතිොඨපනායං වුත් තත් තා විස් සජ් ජකනපි තකථව 

සන් නිට් ඨානසංසයත් කථසු සරාගාදිමිස් සෙචිත් තවකසකනව පුච් ඡා 

උද් ධරිත් වා ‘‘සරාගපච් ඡිමචිත් තස ්ස උප් පාෙක් ඛකණ කතසං සරාගං 

චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති නිරුජ් ඣිස ්සති නුප් පජ් ජිස ්සති, 

ඉතකරසං සරාගචිත් තස ්ස උප් පාෙක් ඛකණ කතසං සරාගං චිත් තං 

උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති නිරුජ් ඣිස ්සති කචව උප් පජ් ජිස් සති චා’’ති 

එවමාදිනා නකයන කයභුය් කයන සුද් ධිෙවාරසදිසකමව විස ්සජ් ජනං 

ොතබ් බන් ති ෙත් වා සංඛිත් තන් ති විඤ් ඤායති. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චිත් තයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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9. ධම්මයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1-16. ධම් මයමෙවණ් ණනායං කුසලාදිධම්මානංමාතිෙං ඨකපත්වාති 

යථා මූලයමකෙ කුසලාදිධම් මා කෙසිතා, යථා ච ඛන් ධයමොදීසු 

‘‘පඤ ්චක් ඛන් ධා’’තිආදිනා අඤ ්ඤථා සඞ් ගකහත් වා කෙසිතා, තථා 

අකෙකසත් වා යා කුසලාදීනං ධම් මානං ‘‘කුසලාකුසලා ධම් මා’’තිආදිො 

මාතිො, තං ඉධ ආදිම් හි ඨකපත් වා කෙසිතස් සාති අත් කථො. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 
33-34. ‘‘යස්සකුසලා ධම්මා උප්පජ්ජන්ති, තස්ස අබ්යාෙතා

ධම්මා උප්පජ්ජන්තී’’ති එතස ්ස විස් සජ් ජකන ‘‘අබ්යාෙතා චාති 

චිත්තසමුට්ඨානරූපවකසන වුත්ත’’න් ති අට් ඨෙථායං වුත් තං, ඉමස ්මිං 

පන පඤ ්කහ ෙම් මසමුට් ඨානාදිරූපඤ් ච ලබ් භති, තං පන 

පටිකලොමවාරස් ස විස් සජ් ජකන සබ්කබසංචවන්තානං, පවත්කතචිත්තස්ස

භඞ්ගක්ඛකණ, ආරුප්කප අකුසලානං උප්පාදක්ඛකණ කතසංකුසලා ච

ධම්මානඋප්පජ්ජන්ති අබ්යාෙතා ච ධම්මාන උප්පජ්ජන්තීති එත් ථ 

පවත් කත චිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛකණ උප් පජ් ජමානම් පි ෙම් මසමුට් ඨානාදිරූපං 

අග් ගකහත් වා ‘‘අබ් යාෙතා ච ධම් මා න උප් පජ් ජන් තී’’ති වුත් තත් තා 

චිත් තසමුට් ඨානරූපකමව ඉධාධිප් කපතං. ෙම් මසමුට් ඨානාදිරූකප න 

විධානං, නාපි පටිකසකධොති කෙචි වෙන් ති, තථා 

චිත් තසමුට් ඨානරූපකමව සන් ධාය ‘‘යස් ස කුසලා ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, 

තස් ස අබ් යාෙතා ධම් මා නිරුජ් ඣන් තීති? කනො’’ති (යම. 

3.ධම් මයමෙ.163) වුත් තන් ති. තං පකනතං එවං න සක් ො වත් තුං 

චිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛකණ ෙම් මසමුට් ඨානරූපාදීනම් පි උප් පාෙස් ස 

උප් පාෙක් ඛකණ ච නිකරොධස ්ස එවමාදීහි එව පාළීහි පටිකසධසිද් ධිකතො. 

කය ච වෙන් ති ‘‘යථා පටිසම් භිොමග් කග නිකරොධෙථායං 

‘කසොතාපත් තිමග් ගක් ඛකණ ජාතා ධම් මා ඨකපත් වා චිත් තසමුට් ඨානරූපං 

සබ් කබපි විරාගා කචව කහොන් ති විරාගාරම් මණා විරාගකගොචරා 

විරාගසමුොගතා විරාගපතිට් ඨා’තිආදීසු ‘ඨකපත් වා රූප’න් ති අවත් වා 

චිත් තපටිබද් ධත් තා චිත් තජරූපානං ‘ඨකපත් වා චිත් තසමුට් ඨානරූප’න් ති 

වුත් තං, එවමිධාපි චිත් තපටිබද් ධත් තා චිත් තජරූපකමව ෙථිත’’න් ති, 
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තඤ් ච තථා න කහොති. කයසඤ් හි කසොතාපත් තිමග් කගො සහජාතපච් චකයො 

කහොති, කයසු ච විරාගාදිආසඞ් ො කහොති, කත 

කසොතාපත් තිමග් ගසහජාතා ධම් මා කසොතාපත් තිමග් ගක් ඛකණ ජාතා ධම් මාති 

තත් ථ වුත් තා. කසොතාපත්තිමග්ගක්ඛකණ ජාතාති හි වචනං මග් කග 

ජාතතං දීකපති, න ච ෙම් මජාදීනි අමග් කග ජායමානානි මග් ගක් ඛකණ 

ජාතකවොහාරං අරහන් ති කතසං තස් ස කසොතාපත් තිමග් ගක් ඛකණ 

සහජාතපච් චයත් තාභාවකතො, තස් මා මග් ගක් ඛකණ තංසහජාතධම් කමසු 

ඨකපතබ් බං ඨකපතුං ‘‘ඨකපත් වා චිත් තසමුට් ඨානරූප’’න් ති වුත් තං, ඉධ 

පන කුසලාදිධම් මා යස් ස යත් ථ උප් පජ් ජන් ති නිරුජ් ඣන් ති ච, තස් ස 

පුග් ගලස ්ස තස් මිඤ් ච ඔොකස අබ් යාෙතධම් මානං උප් පාෙනිකරොධානං 

කුසලාදිපටිබද් ධතා අප් පටිබද් ධතා ච ආමට් ඨා, න ච ෙම් මජාදිරූපං 

අබ් යාෙතං න කහොති, තස් මා සන් නිට් ඨාකනන ගහිතස ්ස පුග් ගලස් ස 

ඔොකස වා උප් පාෙනිකරොකධසු විජ් ජමාකනසු අබ් යාෙතානං කත 

කවදිතබ් බා, අවිජ් ජමාකනසු ච පටිකසකධතබ් බා, න ච අචිත් තපටිබද් ධා 

අබ් යාෙතාති එත් ථ න ගහිතාති සක් ො වත් තුං නිකරොධසමාපන් නානං 

අසඤ් ඤසත් තානඤ් ච උප් පාෙනිකරොධවචනකතොති. 

චතුත් ථපඤ් කහ පවත්කත අකුසලාබ්යාෙතචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛකණති 

ඉෙං ‘‘යස් ස වා පන අබ් යාෙතා ධම් මා උප් පජ් ජන් තී’’ති එකතන 

සන් නිට් ඨාකනන ගහිකතසු පඤ් චකවොොකර අකුසලාබ් යාෙතචිත් තානං 

චතුකවොොකර ච අබ් යාෙතචිත් තස් කසව උප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගිකනො සන් ධාය 

වුත් තං. එවං සබ් බත් ථ සන් නිට් ඨානවකසන විකසකසො කවදිතබ් කබො. 

79. ‘‘එොවජ්ජකනන 166 උප්පන්නස්සා’’ති වුත් තං, 

නානාවජ් ජකනනපි පන තකතො පුරිමතරජවනවීථීසු උප් පන් නස ්ස 

‘‘උප් පාෙක් ඛකණ කතසං අකුසලා ධම් මා නුප් පජ් ජිස ්සන් ති, කනො ච 

කතසං කුසලා ධම් මා නුප් පජ් ජන් තී’’ති ඉෙං ලක් ඛණං ලබ් භකතව, 

තස් මා එකතන ලක් ඛකණන සමානලක් ඛණං සබ් බං යස්ස චිත්තස්ස

අනන්තරාඅග්ගමග්ගංපටිලභිස්සන්ති, තස්සචිත්තස්සඋප්පාදක්ඛකණති 

එකතකනව කුසලානාගතභාවපරිකයොසාකනන තාය එව සමානලක් ඛණතාය 

දීපිතං කහොතීති ෙට් ඨබ් බං. එස නකයො අකුසලාතීතභාවස් ස 

අබ් යාෙතාතීතභාවස් ස ච ආදිම් හි ‘‘දුතිකය අකුසකල’’ති, ‘‘දුතිකය

චිත්කත’’ති ච වුත් තට් ඨාකන. යථා හි භාවනාවාකර භාවනාපහානානං 

පරිකයොසාකනන අග් ගමග් කගන තකතො පුරිමතරානිපි භාවනාපහානානි 

ෙස් සිතානි කහොන් ති, එවමිධාපි තං තං කතන කතන ආදිනා අන් කතන ච 

ෙස් සිතන් ති. 
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100. පඤ්චකවොොකරඅකුසලානංභඞ්ගක්ඛකණකතසංඅකුසලාච

ධම්මා නිරුජ්ඣන්ති අබ්යාෙතා ච ධම්මා නිරුජ්ඣන්තීති වචකනන 

පටිසන් ධිචිත් තකතො කසොළසමං, තකතො පරම් පි වා භවනිෙන් තිචිත් තං 

කහොති, න තකතො ඔරන් ති විඤ ්ඤායතීති. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ධම් මයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ඉන්ද්රියයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1. ඉන් ද් රියයමකෙ විභඞ් කග විය ජීවිතින් ද් රියං මනින් ද් රියානන් තරං 

අනිද් දිසිත් වා පුරිසින් ද් රියානන් තරං උද් දිට් ඨං ‘‘තීණිමානි, භික් ඛකව, 

ඉන් ද් රියානි. ෙතමානි තීණි? ඉත් ථින් ද් රියං පුරිසින් ද් රියං 

ජීවිතින් ද් රිය’’න් ති (සං. නි. 5.492) සුත් කත කෙසිතක් ෙකමන. 

පවත් තිවාකර හි එෙන් තං පවත් තියං එව උප් පජ් ජමානානං 

සුඛින් ද් රියාදීනං ෙම් මජානං අෙම් මජානඤ් ච අනුපාලෙං ජීවිතින් ද් රියං 

චුතිපටිසන් ධීසු ච පවත් තමානානං ෙම් මජානන් ති තංමූලොනි යමොනි 

චුතිපටිසන් ධිපවත් තිවකසන වත් තබ් බානීති කවදිතබ් බානි. චක් ඛුන් ද් රියාදීසු 

පන පුරිසින් ද් රියාවසාකනසු යං මූලෙකමව න කහොති මනින් ද් රියං, තං 

ඨකපත් වා අවකසසමූලොනි චුතිඋපපත් තිවකසකනව වත් තබ් බානි 

ආයතනයමකෙ විය, තස් මා ජීවිතින් ද් රියං කතසං මජ් කඣ අනුද් දිසිත් වා 

අන් කත උද් දිට් ඨන් ති. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

94. ඉත්ථීඉත්ථින්ද්රියන් ති එත් ථ යස් මා ඉත් ථීති කෙොචි සභාකවො 

නත් ථි, න ච රූපාදිධම් කම උපාොය ඉත් ථිග් ගහණං න කහොති, තස් මා 

ඉත් ථිග් ගහණස ්ස අවිජ් ජමානම් පි විජ් ජමානමිව ගකහත් වා පවත් තිකතො 

තථාගහිතස් ස වකසන ‘‘නත් ථී’’ති අවත් වා ‘‘කනො’’ති වුත් තං. 

සුඛස් ස ච කභෙං ෙත් වා ‘‘සුඛං කසොමනස ්ස’’න් ති, දුක් ඛස් ස ච 

‘‘දුක් ඛං කෙොමනස ්ස’’න් ති වචකනකනව කසොමනස ්සකතො අඤ ්ඤා සුඛා 

කවෙනා සුඛං, කෙොමනස් සකතො ච අඤ් ඤා දුක් ඛා කවෙනා දුක් ඛන් ති අයං 
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පටුන 

විකසකසො ගහිකතොකයවාති ‘‘සුඛංසුඛින්ද්රියංදුක්ඛං දුක්ඛින්ද්රිය’’න් ති 

එත් ථ ‘‘ආමන් තා’’ති වුත් තං. 

140. සුද් ධින් ද් රියවාකර චක්ඛු ඉන්ද්රියන් ති එත් ථ 

දිබ් බචක් ඛුපඤ ්ඤාචක් ඛූනි පඤ ්ඤින් ද් රියානි කහොන් තීති ‘‘ආමන් තා’’ති 

වුත් තං. අවකසසංකසොතන් ති තණ් හාකසොතකමවාහ. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2.පවත් තිවාරවණ් ණනා 
186. පවත් තිවාකර ‘‘ඡයිමානි, භික් ඛකව, ඉන් ද් රියානි. ෙතමානි 

ඡ? චක් ඛුන් ද් රියං…කප.… ොයින් ද් රියං මනින් ද් රිය’’න් ති (සං. නි. 

5.495) සුත් කත වුත් තනකයන ඉධ උද් දිට් ඨං මනින් ද් රියං 

චුතිපටිසන් ධිපවත් තීසු පවත් තමාකනහි ෙම් මජාෙම් මකජහි සබ් කබහිපි 

කයොගං ගච් ඡති, න ච ජීවිතින් ද් රියං විය අඤ් ඤධම් මනිස් සකයන 

ගකහතබ් බං, පුබ් බඞ් ගමත් තාව පධානං, තස් මා කූටං විය කගොපානසීනං 

සබ් බින් ද් රියානං සකමොසරණට් ඨානං අන් කත ඨකපත් වා කයොජිතං. 

ජීවිතින් ද් රියාදිමූලකෙසු පවත් තිඤ් ච ගකහත් වා ගකතසු ‘‘යස ්ස 

ජීවිතින් ද් රියං උප් පජ් ජති, තස් ස සුඛින් ද් රියං උප් පජ් ජතීති? සබ් කබසං 

උපපජ් ජන් තානං, පවත් කත සුඛින් ද් රියවිප් පයුත් තචිත් තස ්ස උප් පාෙක් ඛකණ 

කතසං ජීවිතින් ද් රියං උප් පජ් ජති, කනො ච කතසං සුඛින් ද් රියං උප් පජ් ජති, 

සුඛින් ද් රියසම් පයුත් තචිත් තස් ස උප් පාෙක් ඛකණ කතසං ජීවිතින් ද් රියඤ් ච 

උප් පජ් ජති සුඛින් ද් රියඤ් ච උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා 

සුඛදුක් ඛකෙොමනස් සින් ද් රිකයහි කලොකුත් තරින් ද් රිකයහි ච කයොජනා ලබ් භති, 

තථා ‘‘යස් ස සුඛින් ද් රියං උප් පජ් ජති, තස් ස දුක් ඛින් ද් රියං උප් පජ් ජතීති? 

කනො’’තිආදිනා තංමූලො ච නයා. කතහි පන පවත් තියංකයව 

උප් පජ් ජමාකනහි කයොජනා තංමූලො ච චුතිපටිසන් ධිපවත් තීසු 

පවත් තමාකනහි කසොමනස් සින් ද් රියාදීහි කයොජනාය ජීවිතින් ද් රියමූලකෙහි ච 

නකයහි පාෙටාකයවාති ෙත් වා න වුත් තාති ෙට් ඨබ් බා. 

‘‘සචක්ඛුොනං විනා කසොමනස්කසනාති උකපක්ඛාසහගතානං

චතුන්නං මහාවිපාෙපටිසන්ධීනං වකසන වුත්ත’’න් ති අට් ඨෙථායං 

වුත් තං, තං කසොමනස ්සවිරහිතසචක් ඛුෙපටිසන් ධිනිෙස් සනවකසන 

වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. න හි ‘‘චතුන් නංකයවා’’ති නියකමො ෙකතො, 

කතන තංසමානලක් ඛණා පරිත් තවිපාෙරූපාවචරපටිසන් ධිකයොපි ෙස් සිතා 

කහොන් ති. තත් ථ ොමාවචකරසු කසොමනස ්සපටිසන් ධිසමානතාය 
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මහාවිපාකෙහි චතූහි නිෙස ්සනං ෙතං, කතන යථා 

සකසොමනස් සපටිසන් ධිො අචක් ඛුො න කහොන් ති, එවං 

ඉතරමහාවිපාෙපටිසන් ධිොපීති අයමත් කථො ෙස ්සිකතො කහොති. 

ගබ් භකසය් යොනඤ ්ච අනුප් පන් කනසු චක් ඛාදීසු චවන් තානං 

අකහතුෙපටිසන් ධිෙතා සකහතුෙපටිසන් ධිොනං ොමාවචරානං නියමකතො 

සචක් ඛුොදිභාවෙස් සකනන ෙස ්සිතා කහොති. ගබ් භකසය් යකෙපි හි සන් ධාය 

‘‘යස් ස වා පන කසොමනස් සින් ද් රියං උප් පජ් ජති, තස් ස චක් ඛුන් ද් රියං 

උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා’’ති ඉෙං වචනං යථා යුජ් ජති, තථා 

ආයතනයමකෙ ෙස් සිතං. න හි සන් නිට් ඨාකනන සඞ් ගහිතානං 

ගබ් භකසය් යොනං වජ් ජකන ොරණං අත් ථි, ‘‘ඉත් ථීනං අ ානොනං 

උපපජ් ජන් තීන’’න් තිආදීසු (යම. 3.ඉන් ද් රියයමෙ.187) ච කත එව 

වුත් තාති. 

උකපක්ඛාය අචක්ඛුොනන්ති අකහතුෙපටිසන්ධිවකසන වුත්තන් ති 

එත් ථ ච ොමාවචකර කසොකපක් ඛඅචක් ඛුෙපටිසන් ධියා තංසමානලක් ඛණං 

අරූපපටිසන් ධිඤ ්ච නිෙස ්කසතීති ෙට් ඨබ් බං. කෙසුචි පන කපොත් ථකෙසු 

‘‘අකහතුොරූපපටිසන් ධිවකසනා’’ති පාකඨො දිස ්සති, කසො එව 

කසය් කයො. 

‘‘තත්ථ හි එෙන්කතකනව සද්ධාසතිපඤ්ඤාකයො නත්ථි, 

සමාධිවීරියානි පන ඉන්ද්රියප්පත්තානි න කහොන්තී’’ති වුත් තං, යදි 

පන සමාධිවීරියානි සන් ති, ‘‘ඉන් ද් රියප් පත් තානි න කහොන් තී’’ති න 

සක් ො වත් තුං ‘‘සමාධි සමාධින් ද් රියන් ති? ආමන් තා’’ති (යම. 

3.ඉන් ද් රියයමෙ.113) ‘‘වීරියං වීරියින් ද් රියන් ති? ආමන් තා’’ති 

(යම. 3.ඉන් ද් රියයමෙ.111) වචනකතො. අකහතුෙපටිසන් ධිචිත් කත ච 

යථා සමාධිකලකසො එෙග් ගතා අත් ථි, න එවං වීරියකලකසො අත් ථි, 

තස් මා එවකමත් ථ වත් තබ් බං සියා ‘‘තත් ථ හි එෙන් කතකනව 

සද් ධාවීරියසතිපඤ් ඤාකයො නත් ථි, එෙග් ගතා පන සමාධිකලකසො එව 

කහොතී’’ති. අයං පකනත් ථ අධිප් පාකයො සියා – යථා අඤ ්කඤසු කෙසුචි 

අකහතුෙචිත් කතසු සමාධිවීරියානි කහොන් ති ඉන් ද් රියප් පත් තානි ච, එවමිධ 

සමාධිවීරියානි ඉන් ද් රියප් පත් තානි න කහොන් තීති. 

සමාධිවීරියින් ද් රියානකමව අභාවං ෙස් කසන් කතො අකහතුෙන් තරකතො 

විකසකසති. තත් ථ ‘‘සමාධිවීරියානි පන න කහොන් තී’’ති වත් තබ් කබ 

‘‘ඉන් ද් රියප් පත් තානී’’ති සමාධිකලසස් ස සමාධින් ද් රියභාවං අප් පත් තස් ස 

සබ් භාවකතො වුත් තං, න වීරියකලසස් ස. විකසසනඤ් හි විකසසිතබ් කබ 
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පවත් තති. කයසු පන කපොත් ථකෙසු ‘‘තත් ථ එෙන් කතකනව 

සද් ධාවීරියසතිපඤ් ඤාකයො නත් ථී’’ති පාකඨො, කසො එව සුන් ෙරතකරො. 

යාව චක් ඛුන් ද් රියං නුප් පජ් ජති, තාව ගබ් භගතානං අචක් ඛුොනං 

භාකවො අත් ථීති ඉමිනා අධිප් පාකයනාහ ‘‘සකහතුොනංඅචක්ඛුොනන්ති 

ගබ්භකසය්යෙවකසන කචව අරූපීවකසන ච වුත්ත’’න් ති. 

ගබ් භකසය් යොපි පන අවස් සං උප් පජ් ජනෙචක් ඛුො න ලබ් භන් තීති 

ෙට් ඨබ් බා. සචක්ඛුොනං ඤාණවිප්පයුත්තානන්ති ොමධාතුයං

දුකහතුෙපටිසන්ධිොනංවකසන වුත්තන් ති ඉධාපි අකහතුෙපටිසන් ධිො ච 

අචක් ඛුො ලබ් භන් කතව. ඉත් ථිපුරිසින් ද් රියසන් තානානම් පි උපපත් තිවකසන 

උප් පාකෙො, චුතිවකසන නිකරොකධො බාහුල් ලවකසන ෙස ්සිකතො. ෙොචි හි 

කතසං පඨමෙප් පිොදීනං විය පවත් තියම් පි උප් පාෙනිකරොධා කහොන් තීති. 

එත් ථ පුරිසින් ද් රියාවසාකනසු ඉන් ද් රියමූලයමකෙසු පඨමපුච් ඡාසු 

සන් නිට් ඨාකනහි ගහිකතහි උපපත් තිචුතිවකසන ගච් ඡන් කතහි 

චක් ඛුන් ද් රියාදීහි නියමිතත් තා ජීවිතින් ද් රියාදීනං පවත් තිවකසනපි 

ලබ් භමානානං උපපත් තිචුතිවකසකනව දුතියපුච් ඡාසු සන් නිට් ඨාකනහි 

ගහණං කවදිතබ් බං. 

190. රූපජීවිතින් ද් රියං චක් ඛුන් ද් රියාදිසමානගතිෙං 

චුතිපටිසන් ධිවකසකනව ගච් ඡති සන් තානුප් පත් තිනිකරොධෙස් සනකතොති ආහ 

‘‘පවත්කත කසොමනස්සවිප්පයුත්තචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛකණති 

අරූපජීවිතින්ද්රියංසන්ධායවුත්ත’’න් ති. එකතසඤ්කචව අඤ්කඤසඤ්ච

පඤ්චින්ද්රියානං යථාලාභවකසනාති එත් ථ එකතසං ජීවිතින් ද් රියාදීනං 

චුතිපටිසන් ධිපවත් කතසු, අඤ ්කඤසඤ් ච චක් ඛුන් ද් රියාදීනං චුතිපටිසන් ධීසූති 

එවං යථාලාකභො ෙට් ඨබ් කබො. අයංපන කෙකදකයවාති එත් ථ තස් ස තස ්ස 

පරිපුණ් ණපඤ ්හස ්ස තස් මිං තස් මිං සරූපෙස ්සකනන විස් සජ් ජකන 

විස් සජ් ජිකත පච් ඡිමකෙොට් ඨාසස ්ස කඡකෙොති නාමං ෙට් ඨබ් බං. 

යස්ස වා පන කසොමනස්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, තස්ස

ජීවිතින්ද්රියං න උප්පජ්ජතීති? විනා කසොමනස්කසන උපපජ්ජන්තානං

පවත්කත කසොමනස්සවිප්පයුත්තචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛකණ කතසං

කසොමනස්සින්ද්රියං න උප්පජ්ජති, කනො ච කතසං ජීවිතින්ද්රියං න

උප්පජ්ජතීති එත් ථ ‘‘නිකරොධසමාපන් නානං අසඤ් ඤසත් තාන’’න් ති 

අවචනං රූපජීවිතින් ද් රියස් ස චක් ඛුන් ද් රියාදිසමානගතිෙතං දීකපති. තස ්ස 

හි උපපත් තියංකයව උප් පාකෙො වත් තබ් කබොති. ‘‘විනා කසොමනස් කසන 

උපපජ් ජන් තාන’’න් ති එත් ථ අසඤ් ඤසත් කත සඞ් ගකහත් වා පවත් තිවකසන 
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පටුන 

කත ච නිකරොධසමාපන් නා ච න වුත් තා, අනුප් පාකෙොපි පකනතස් ස 

චුතිඋපපත් තීස ්කවව වත් තබ් කබො, න පවත් කතති. පච් ඡිමකෙොට් ඨාකසපි 

‘‘සබ් කබසං චවන් තානං, පවත් කත චිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛකණ කතසං 

කසොමනස ්සින් ද් රියඤ් ච න උප් පජ් ජති ජීවිතින් ද් රියඤ ්ච න උප් පජ් ජතී’’ති 

එවං ‘‘සබ් කබසං චවන් තාන’’න් ති එත් කථව අසඤ් ඤසත් කත 

සඞ් ගණ් හිත් වා පවත් තිවකසන කත ච නිකරොධසමාපන් නා න ච වුත් තා. 

යස් සයත් ථකෙ ච නිකරොධසමාපන් නා න ෙස් කසතබ් බා න ගකහතබ් බාති 

අත් කථො. න හි ‘‘නිකරොධසමාපන් නාන’’න් ති වචනං 

‘‘අසඤ් ඤසත් තාන’’න් ති වචනං විය ඔොසදීපෙං, නාපි 

‘‘උකපක් ඛාසම් පයුත් තචිත් තස් ස උප් පාෙක් ඛකණ, සබ් කබසං චිත් තස් ස 

භඞ් ගක් ඛකණ’’තිආදිවචනං විය කසොමනස් සින් ද් රියාදීනං 

අනුප් පාෙක් ඛණදීපෙං, අථ කඛො පුග් ගලදීපෙකමවාති. 

අතීතොලකභකෙ සුද්ධාවාසානං උපපත්තිචිත්තස්ස උප්පාදක්ඛකණ

කතසංතත්ථකසොමනස්සින්ද්රියඤ්චනඋප්පජ්ජිත්ථ ජීවිතින්ද්රියඤ්චන

උප්පජ්ජිත්ථාති එත් ථ ‘‘උපපත් තිචිත් තස් ස උප් පාෙක් ඛකණ’’ති ෙස ්මා 

වුත් තං, නනු ‘‘සුද් ධාවාසං උපපජ් ජන් තානං, අසඤ් ඤසත් තානං කතසං 

තත් ථ කසොමනස් සින් ද් රියඤ ්ච න උප් පජ් ජිත් ථ මනින් ද් රියඤ් ච න 

උප් පජ් ජිත් ථා’’ති (යම. 3.ඉන් ද් රියයමෙ.277) එත් ථ විය 

‘‘උපපජ් ජන් තාන’’න් ති වත් තබ් බන් ති? න වත් තබ් බං. යථා හි 

කසොමනස ්සමනින් ද් රියානං වකසන උපපජ් ජන් තා පුග් ගලා 

උපපත් තිචිත් තසමඞ් ගිකනො කහොන් ති, න එවං කසොමනස් සජීවිතින් ද් රියානං 

වකසන උපපත් තිසමඞ් ගිකනොකයව කහොන් ති. ජීවිතින් ද් රියස් ස හි වකසන 

යාව පඨමරූපජීවිතින් ද් රියං ධරති, තාව උපපජ් ජන් තා නාම කහොන් ති. 

තො ච දුතියචිත් තකතො පට් ඨාය ‘‘ජීවිතින් ද් රියඤ් ච න උප් පජ් ජිත් ථා’’ති 

න සක් ො වත් තුං අරූපජීවිතින් ද් රියස් ස උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධත් තා, 

තස් මා උභයං උප් පාෙක් ඛකණන නිෙස ්සිතං. යථා හි ‘‘න 

නිරුජ් ඣිත් ථා’’ති ඉෙං ලක් ඛණං උපපත් තිචිත් තස් ස ද් වීසු ඛකණසු 

ලබ් භමානං සබ් බපඨකමන උපපත් තිචිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛකණන නිෙස ්සිතං, 

එවමිධාපි ෙට් ඨබ් බං. 

අනාගතොලකභකෙ උප් පජ් ජිස ්සමාකන සන් නිට් ඨානං ෙත් වා 

අඤ ්ඤස ්ස ච උප් පජ් ජිස ්සමානතාව පුච් ඡිතා. තත් ථ යථා 

පච් චුප් පන් නොලකභකෙ සන් නිට් ඨානසංසයකභකෙහි උප් පජ් ජමානස ්කසව 

ගහිතත් තා ‘‘යස ්ස චක් ඛුන් ද් රියාදීනි උප් පජ් ජන් ති, උපපජ් ජන් තස් ස 

තස් ස ජීවිතින් ද් රියාදීනි උප් පජ් ජන් තී’’ති උපපජ් ජන් තස ්කසව පුච් ඡිතානං 
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උපපත් තියංකයව කතසං උප් පාකෙො සම් භවති, න අඤ් ඤත් ථ, න එවමිධ 

‘‘යස් ස චක් ඛුන් ද් රියාදීනි උප් පජ් ජිස් සන් ති, උපපජ් ජන් තස් ස තස් ස 

ජීවිතින් ද් රියාදීනි උප් පජ් ජිස් සන් තී’’ති උපපජ් ජන් තස ්කසව පුච් ඡිතානං 

කතසං උපපත් තිකතො අඤ ්ඤත් ථ උප් පාකෙො න සම් භවති, තස් මා ‘‘යස් ස 

චක් ඛුන් ද් රියං උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස කසොමනස ්සින් ද් රියං උප් පජ් ජිස් සතීති? 

ආමන් තා’’ති වුත් තං. එවඤ ්ච ෙත් වා නිකරොධවාකරපි ‘‘යස් ස 

චක් ඛුන් ද් රියං නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස කසොමනස් සින් ද් රියං 

නිරුජ් ඣිස ්සතීති? ආමන් තා’’ති වුත් තං. න හි යස ්ස චක් ඛුන් ද් රියං 

නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස කසොමනස් සින් ද් රියං න නිරුජ් ඣිස් සති, අපි 

පච් ඡිමභවිෙස ්ස උකපක් ඛාසහගතපටිසන් ධිෙස් ස. න හි උපපජ් ජන් තස් ස 

තස් ස චුතිකතො පුබ් කබව කසොමනස ්සින් ද් රියනිකරොකධො න සම් භවතීති. 

එත් ථ හි පඨමපුච් ඡාසු සන් නිට් ඨානත් කථො පුච් ඡිතබ් බත් ථනිස ්සකයො 

මාදිකසොව උපපත් තිඋප් පාදින් ද් රියවා උභයුප් පාදින් ද් රියවා අත් කථො 

පටිනිවත් තිත් වාපි පුච් ඡිතබ් බත් ථස් ස නිස ්සකයොති එවං විය දුතියපුච් ඡාසු 

සන් නිට් ඨානත් ථකමව නියකමති, න තත් කථව පුච් ඡිතබ් බං 

අනාගතභාවමත් කතන සරූපකතො ගහිතං උප් පාෙං වා නිකරොධං වා 

සංසයත් ථන් ති. යස් මා කචවං සන් නිට් ඨානත් ථස ්ස නියකමො කහොති, 

තස් මා ‘‘යස් ස වා පන කසොමනස ්සින් ද් රියං උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස 

චක් ඛුන් ද් රියං උප් පජ් ජිස ්සතීති? ආමන් තා’’ති (යම. 

3.ඉන් ද් රියයමෙ.281) වුත් තං. එස නකයො නිකරොධවාකරපි. 

පටිකලොකම පන යථා අනුකලොකම ‘‘උප් පජ් ජිස් සති 

නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති උප් පාෙනිකරොධා අනාගතා සරූපවකසන වුත් තා, එවං 

අවුත් තත් තා යථා තත් ථ සංසයපකෙන ගහිතස් ස ඉන් ද් රියස් ස පවත් තියම් පි 

උප් පාෙනිකරොධා චක් ඛුන් ද් රියාදිමූලකෙසු කයොජිතා, න එවං 

කයොකජතබ් බා. යථා හි උප් පාෙනිකරොකධ අතික් ෙමිත් වා අප් පත් වා ච 

උප් පාෙනිකරොධා සම් භවන් ති කයොකජතුං, න එවං අනුප් පාොනිකරොකධ 

අතික් ෙමිත් වා අප් පත් වා ච අනුප් පාොනිකරොධා සම් භවන් ති අභූතාභාවස් ස 

අභූතාභාවං අතික් ෙමිත් වා අප් පත් වා ච සම් භවානුප් පත් තිකතො, 

අභූතුප් පාෙනිකරොධාභාකවො ච පටිකලොකම පුච් ඡිකතො, තස් මාස් ස 

විකසසරහිතස ්ස අභූතාභාවස් ස වත් තමානානං උප් පාෙස් ස විය 

ොලන් තරකයොගාභාවකතො යාදිසානං චක් ඛාදීනං උප් පාෙනිකරොධාභාකවන 

පුච් ඡිතබ් බස් ස නිස ්සකයො සන් නිට් ඨාකනන සන් නිච් ඡිකතො, තන් නිස ්සයා 

තාදිසානංකයව උපපත් තිචුතිඋප් පාෙනිකරොධානං ජීවිතාදීනම් පි 

අනුප් පාොනිකරොධා සංසයපකෙන පුච් ඡිතා කහොන් තීති ‘‘යස ්ස 

චක් ඛුන් ද් රියං නුප් පජ් ජිස් සති, තස් ස කසොමනස ්සින් ද් රියං නුප් පජ් ජිස ්සතීති? 
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145 

පටුන 

ආමන් තා’’ති (යම. 3.ඉන් ද් රියයමෙ.308) ච, ‘‘යස් ස 

චක් ඛුන් ද් රියං න නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස කසොමනස ්සින් ද් රියං න 

නිරුජ් ඣිස ්සතීති? ආමන් තා’’ති ච වුත් තං, න වුත් තං ‘‘කය අරූපං 

උපපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බායිස් සන් තී’’තිආදිනා 

ජීවිතින් ද් රියඋකපක් ඛින් ද් රියාදීසු විය විස් සජ් ජනන් ති. 

කයරූපාවචරංඋපපජ්ජිත්වා පරිනිබ්බායස්සන්ති, කතසංඝානින්ද්රියං

න උප්පජ්ජිස්සති, කනො ච කතසං කසොමනස්සින්ද්රියං න

උප්පජ්ජිස්සතී’’ති එත් ථ කය කසොකපක් ඛපටිසන් ධිො භවිස ්සන් ති, කත 

‘‘කය ච අරූපං උපපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බායිස් සන් තී’’ති එකතන 

පච් ඡිමකෙොට් ඨාසවචකනන තංසමානලක් ඛණතාය සඞ් ගහිතාති කය 

කසොමනස ්සපටිසන් ධිො භවිස ්සන් ති, කත එව වුත් තාති ෙට් ඨබ් බා. 

අට් ඨෙථායං කයසු ආදිමකපොත් ථකෙසු ‘‘අතීතානාගතවාකර 

සුද් ධාවාසානං උපපත් තිචිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛකණ මනින් ද් රියඤ් ච 

නුප් පජ් ජිත් ථාති ධම් මයමකෙ විය උප් පාෙක් ඛණාතික් ෙමවකසන අත් ථං 

අග් ගකහත් වා’’ති ලිඛිතං, තං පමාෙලිඛිතං. කයසු පන කපොත් ථකෙසු 

‘‘පච් චුප් පන් නාතීතවාකර සුද් ධාවාසානං උපපත් තිචිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛකණ 

මනින් ද් රියඤ් ච නුප් පජ් ජිත් ථාති…කප.… තස් මිං භකව 

අනුප් පන් නපුබ් බවකසන අත් කථො ගකහතබ් කබො’’ති පාකඨො දිස් සති, කසො 

එව සුන් ෙරතකරොති. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පරිඤ ්ඤාවාරවණ් ණනා 
435-482. පරිඤ් ඤාවාකර කලොකියඅබ්යාෙතමිස්සොනි චාති 

දුක් ඛසච් චපරියාපන් කනහි එෙන් තපරිඤ් කඤය් කයහි කලොකියඅබ් යාෙකතහි 

මිස් සෙත් තා තානි උපාොය මනින් ද් රියාදීනං කවෙනාක් ඛන් ධාදීනං විය 

පරිඤ් කඤය් යතා ච වුත් තා. යදි පරිඤ් කඤය් යමිස් සෙත් තා 

පරිඤ් කඤය් යතා කහොති, ෙස ්මා ධම් මයමකෙ ‘‘කයො කුසලං ධම් මං 

භාකවති, කසො අබ් යාෙතං ධම් මං පරිජානාතී’’තිආදිනා අබ් යාෙතපකෙන 

කයොකජත් වා යමොනි න වුත් තානීති? යථා ‘‘කුසලං භාකවමි, අකුසලං 

පජහාමී’’ති කුසලාකුසකලසු භාවනාපහානාභිනිකවකසො කහොති, තථා 

‘‘කවෙනාක් ඛන් කධො අනිච් කචො, ධම් මායතනං අනිච් ච’’න් තිආදිනා 

ඛන් ධාදීසු පරිජානාභිනිකවකසො කහොති, තත් ථ කවෙනාක් ඛන් ධාෙකයො 
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‘‘අනිච් ච’’න් තිආදිනා පරිජානිතබ් බා, කත ච කවෙනාක් ඛන් ධාදිභාවං 

ගකහත් වා පරිජානිතබ් බා, න අබ් යාෙතභාවන් ති. 

ෙස ්මා පකනත් ථ දුක් ඛසච් චභාජනීකය ආගතස ්ස කෙොමනස් සස් ස 

පහාතබ් බතාව වුත් තා, න පරිඤ් කඤය් යතා, නනු දුක් ඛසච් චපරියාපන් නා 

කවෙනාක් ඛන් ධාෙකයො කුසලාකුසලභාකවන අග් ගහිතා කුසලාකුසලාපි 

පරිඤ් කඤය් යාති? සච් චං, යථා පන කවෙනාක් ඛන් ධාදිභාකවො 

භාකවතබ් බපහාතබ් බභාකවහි විනාපි කහොති, න එවං 

කෙොමනස ්සින් ද් රියභාකවො පහාතබ් බභාකවන විනා කහොතීති ඉමං විකසසං 

ෙස් කසතුං කෙොමනස් සින් ද් රියස් ස පහාතබ් බතාව ඉධ වුත් තා, න 

පරිඤ් කඤය් යභාවස් ස අභාවකතොති ෙට් ඨබ් කබො. අකුසලං එෙන්තකතො

පහාතබ්බකමවාති එකතන පහාතබ් බකමව, න අප් පහාතබ් බන් ති 

අප් පහාතබ් බකමව නිවාකරති, න පරිඤ් කඤය් යභාවන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

අඤ ්ඤින් ද් රියං භාකවතබ් බනිට් ඨං, න පන සච් ඡිොතබ් බනිට් ඨන් ති 

භාකවතබ් බභාකවො එව තස් ස ගහිකතොති. ‘‘ද්කව පුග්ගලා’’තිආදි 

‘‘චක් ඛුන් ද් රියං න පරිජානාතී’’තිආදිෙස් ස පරකතො ලිඛිතබ් බං 

උප් පටිපාටියා ලිඛිතන් ති ෙට් ඨබ් බං. චක් ඛුන් ද් රියමූලෙඤ් හි අතික් ෙමිත් වා 

කෙොමනස ්සින් ද් රියමූලකෙ ඉෙං වුත් තං ‘‘ද් කව පුග් ගලා 

කෙොමනස ්සින් ද් රියං න පජහන් ති කනො ච අඤ් ඤින් ද් රියං න 

භාකවන් තී’’ති (යම. 3.ඉන් ද් රියයමෙ.440). 

එත් ථ ච පුථුජ් ජකනො, අට් ඨ ච අරියාති නව පුග් ගලා. කතසු 

පුථුජ් ජකනො භබ් බාභබ් බවකසන දුවිකධො, කසො ‘‘පුථුජ් ජකනො’’ති 

ආගතට් ඨාකනසු ‘‘ඡ පුග් ගලා චක් ඛුන් ද් රියඤ ්ච න පරිජානිත් ථ 

කෙොමනස ්සින් ද් රියඤ් ච න පජහිත් ථා’’තිආදීසු ච අභින් දිත් වා ගහිකතො. 

‘‘කය පුථුජ් ජනා මග් ගං පටිලභිස් සන් තී’’ති (යම. 1.සච් චයමෙ.49, 

51-52) ආගතට් ඨාකනසු ‘‘පඤ් ච පුග් ගලා චක් ඛුන් ද් රියඤ ්ච 

පරිජානිස ්සන් ති කෙොමනස් සින් ද් රියඤ් ච පජහිස ්සන් තී’’තිආදීසු (යම. 

3.ඉන් ද් රියයමෙ.451) ච භබ් කබො එව භින් දිත් වා ගහිකතො. ‘‘කය ච 

පුථුජ් ජනා මග් ගං න පටිලභිස ්සන් තී’’ති (යම. 1.සච් චයමෙ.51) 

ආගතට් ඨාකනසු ‘‘තකයො පුග් ගලා කෙොමනස ්සින් ද් රියඤ ්ච නප් පජහිස් සන් ති 

චක් ඛුන් ද් රියඤ ්ච න පරිජානිස් සන් තී’’තිආදීසු (යම. 

3.ඉන් ද් රියයමෙ.455) ච අභබ් කබො එව. අග් ගඵලසමඞ් ගී ච 

පඨමඵලසමඞ් ගී අරහා චාති දුවිකධො. කසොපි ‘‘අරහා’’ති 

ආගතට් ඨාකනසු ‘‘තකයො පුග් ගලා අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද් රියඤ් ච 

භාවිත් ථ කෙොමනස් සින් ද් රියඤ ්ච පජහිත් ථා’’තිආදීසු (යම. 
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3.ඉන් ද් රියයමෙ.444) ච අභින් දිත් වා ගහිකතො. ‘‘කයො අග් ගඵලං 

සච් ඡිෙකරොතී’’ති (යම. 3.ඉන් ද් රියයමෙ.446) ආගතට් ඨාකනසු 

‘‘තකයො පුග් ගලා කෙොමනස් සින් ද් රියං පජහිත් ථ, කනො ච 

අඤ ්ඤාතාවින් ද් රියං සච් ඡිෙරිත් ථා’’තිආදීසු (යම. 

3.ඉන් ද් රියයමෙ.444) ච පඨමඵලසමඞ් ගී ච භින් දිත් වා ගහිකතො. 

‘‘කයො අග් ගඵලං සච් ඡාොසී’’ති (යම. 3.ඉන් ද් රියයමෙ.443, 

446) ආගතට් ඨාකනසු ඉතකරොවාති එවං පුග් ගලකභෙං ඤත් වා තත් ථ 

තත් ථ සන් නිට් ඨාකනන ගහිතපුග් ගකල නිද් ධාකරත් වා විස ්සජ් ජනං 

කයොකජතබ් බන් ති. 

පරිඤ් ඤාවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉන් ද් රියයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

යමෙපෙරණ-මූලටීො සමත් තා.
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පට්ඨානපෙරණ-මූලටීො 

ගන්ථාරම්භවණ්ණනා 
දිබ් බන් ති ොමගුණාදීහි කීළන් ති ලළන් ති, කතසු වා විහරන් ති, 

විජයසමත් ථතාකයොකගන පච් චත් ථිකෙ විකජතුං ඉච් ඡන් ති, 

ඉස් සරියට් ඨානාදිසක් ොරොනග් ගහණං තංතංඅත් ථානුසාසනඤ් ච ෙකරොන් තා 

කවොහරන් ති, පුඤ් ඤකයොගානුභාවප් පත් තාය ජුතියා කජොතන් ති, 

යථාභිලාසිතඤ් ච විසයං අප් පටි ාකතන ගච් ඡන් ති, යථිච් ඡිතනිප් ඵාෙකන 

සක් කෙොන් තීති වා කදවා, කෙවනීයා වා තංතංබ් යසනනිත් ථරණත් ථිකෙහි 

සරණං පරායණන් ති ගමනීයා, අභිත් ථවනීයා වා. කසොභාවිකසසකයොකගන 

ෙමනීයාති වා කදවා. කත තිවිධා – සම් මුතිකෙවා උපපත් තිකෙවා 

විසුද් ධිකෙවාති. භගවා පන නිරතිසයාය අභිඤ් ඤාකීළාය, උත් තකමහි 

දිබ් බබ් රහ ්මඅරියවිහාකරහි, සපරසන් තානසිද් ධාය 

පඤ ්චවිධමාරවිජයිච් ඡානිප් ඵත් තියා, 

චිත් තිස ්සරියසත් තධනාදිසම් මාපටිපත් තිඅකවච් චප් පසාෙසක් ොරොනග් ගහණසඞ් 

ඛාකතන ධම් මසභාවපුග් ගලජ් ඣාසයානුරූපානුසාසනීසඞ් ඛාකතන ච 

කවොහාරාතිසකයන, පරමාය පඤ් ඤාසරීරප් පභාසඞ් ඛාතාය ජුතියා, 

අකනොපමාය ච ඤාණසරීරගතියා, 

මාරවිජයසබ් බඤ ්ඤුගුණපරහිතනිප් ඵාෙකනසු අප් පටිහතාය සත් තියා ච 

සමන් නාගතත් තා සකෙවකෙන කලොකෙන සරණන් ති ගමනීයකතො, 

අභිත් ථවනීයකතො, භත් තිවකසන ෙමනීයකතො ච සබ් කබ කත කෙකව කතහි 

ගුකණහි අතික් ෙන් කතො අතිසකයො වා කෙකවොති කදවාතිකදකවො. 

සබ් බකෙකවහි පූජනීයතකරො කෙකවොති වා කදවාතිකදකවො, විසුද් ධිකෙවභාවං 

වා සබ් බඤ් ඤුගුණාලඞ් ොරං පත් තත් තා අඤ ්ඤකෙකවහි අතිකරෙතකරො වා 

කෙකවො කදවාතිකදකවො. කදවානන් ති උපපත් තිකෙවානං තො 

ධම් මපටිග් ගාහොනං. සක් ොදීහි කදකවහි පහාරාෙඅසුරින් ොදීහි දානකවහි 

ච පූජිකතො. ොයවචීසංයමස් ස සීලස් ස ඉන් ද් රියසංවරස ්ස චිත් තසංයමස් ස 

සමාධිස් ස ච පටිපක් ඛානං අච් චන් තපටිප් පස ්සද් ධියා සුද්ධසංයකමො. 

ඉසිසත්තකමොති චතුසච් චාවකබොධගතියා ඉසකයොති සඞ් ඛ් යං ගතානං 

සතං පසත් ථානං ඉසීනං අතිසකයන සන් කතො පසත් කථොති අත් කථො. 

විපස් සීආෙකයො ච උපාොය භගවා ‘‘සත් තකමො’’ති වුත් කතො. යකතො 

විඤ ්ඤාණං පච් චුොවත් තති, තං නාමරූපං සමුෙයනිකරොධකනන 

නිකරොකධසීති නාමරූපනිකරොධකනො. අතිගම් භීරනයමණ් ඩිතකෙසනං 

පට් ඨානං නාම කෙකසසි පෙරණන් ති සම් බන් කධො. 
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ගන් ථාරම් භවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච්චයුද්කදසවණ්ණනා 
‘‘කෙ පන කත නයා, කිඤ් ච තං පට් ඨානං නාමා’’ති නයිෙං 

පුච් ඡිතබ් බං. ෙස ්මා? නිොනෙථායං පට් ඨානසමානකන අනුකලොමාදීනං 

නයානං පට් ඨානස් ස ච ෙස් සිතත් තාති ඉමමත් ථං විභාකවන් කතො 

‘‘සම්මාසම්බුද්කධනහි…කප.… නාමාතිහි වුත්ත’’න් ති තත් ථ වුත් තං 

අට් ඨෙථාපාළිං ආහරි. තත් ථ ගාථාත් ථං අට් ඨෙථාධිප් පායඤ් ච පරකතො 

වණ් ණයිස ්සාමාති. 

පට් ඨානනාමත් කථො පන තිෙපට් ඨානාදීනං තිෙපට් ඨානාදිනාමත් කථො, 

ඉමස ්ස පෙරණස් ස චතුවීසතිසමන් තපට් ඨානසකමොධානතා කචත් ථ 

වත් තබ් බා. එවඤ් හි සඞ් කඛපකතො පට් ඨාකන ඤාකත විත් ථාකරො 

සුඛවිඤ් කඤය් කයො කහොතීති. තත් ථ ච නාමත් කථො පඨමං වත් තබ් කබොති 

‘‘තත්ථකයසං…කප.…නාමත්කථොතාවඑවං කවදිතබ්කබො’’ති වත් වා 

සබ් බසාධාරණස ්ස පට් ඨානනාමස් කසව තාව අත් ථං ෙස් කසන් කතො 

‘‘කෙනට්කඨන පට්ඨාන’’න් තිආදිමාහ. ප-ොකරො හීති උපසග් ගපෙං 

ෙස් කසති. කසො ‘‘පවිභත් කතසු ධම් කමසු, යං කසට් ඨං 

තදුපාගමුන් තිආදීසු විය නානප් පොරත් ථං දීකපති. නනු පොකරහි 

විභත් තා පවිභත් තාති ප-ඉති උපසග් කගො පොරත් ථකමව දීකපති, න 

නානප් පොරත් ථන් ති? න, කතසං පොරානං නානාවිධභාවකතො. 

අත් ථකතො හි ආපන් නං නානාවිධභාවං ෙස් කසතුං නානා-සද් කෙො 

වුත් කතොති. තත් ථ එෙස ්සපි ධම් මස ්ස කහතුආදීහි අකනෙපච් චයභාවකතො 

ච එකෙෙස ්ස පච් චයස ්ස අකනෙධම් මභාවකතො ච නානප් පොරපච් චයතා 

කවදිතබ් බා. 

කහතුපච්චයාදිවකසන විභත්තත්තාති එකතන ධම් මසඞ් ගහාදීසු 

වුත් තකතො කුසලාදිවිභාගකතො සාතිසයවිභාගතං පට් ඨානනාමලාභස් ස 

ොරණං ෙස් කසති. කගොට්ඨාති වජා. පට්ඨිතගාකවොති ගතගාකවො. 

ආගතට්ඨානස්මින් ති මහාසීහනාෙසුත් තං වෙති. පවත් තගමනත් තා එත් ථාති 

වචනකසකසො. අථ වා ගච් ඡති එත් ථාති ගමනං, සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණස ්ස 

නිස ්සඞ් ගවකසන පවත් තස් ස ගමනත් තා ගමනකෙසභාවකතො එකෙෙං 

පට් ඨානං නාමාති අත් කථො. තත් ථ අඤ ්කඤහි ගතිමන් කතහි 

අතිසයයුත් තස් ස ගතිමකතො ගමනට් ඨානභාවෙස් සනත් ථං 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සා’’ති වුත් තං. තස් ස මහාකවගස් ස පුරිසස ්ස 

පපාතට් ඨානං විය ධම් මසඞ් ගණීආදීනං සාසඞ් ගගමනට් ඨානභාවං ඉමස් ස ච 
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මහාපකථො විය නිරාසඞ් ගගමනට් ඨානභාවං ෙස් කසන් කතො 

අතිසයයුත් තගමනට් ඨානභාකවො පට් ඨානනාමලාභස් ස ොරණන් ති ෙස් කසති. 

තිොනන් ති තිෙවකසන වුත් තධම් මානං. සමන්තාති අනුකලොමාදීහි 

සබ් බාොකරහිපි ගතානි චතුවීසති කහොන් තීති අත් කථො. එතස් මිං අත් කථ 

චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානානීති ‘‘සමන් තචතුවීසතිපට් ඨානානී’’ති 

වත් තබ් කබ සමන් තසද් ෙස් ස පරකයොගං ෙත් වා වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. අථ 

වා සමන්තා ෙ ෙ හුත්වාති එකතන අනුකලොමාදිසබ් බකෙොට් ඨාසකතො 

තිොදිඡඡභාවං ෙස ්කසති. කතන සමන් තසද් කෙො තිොදිඡඡපට් ඨානවිකසසනං 

කහොති, න චතුවීසතිවිකසසනං, තස් මා සමන් තකතො පට් ඨානානි තානි 

චතුවීසතීති ෙත් වා ‘‘චතුවීසතිසමන්තපට්ඨානානී’’ති වුත් තං. 

සමන් තකතො වා 

ධම් මානුකලොමාදිතිොදිපටිච් චවාරාදිපච් චයානුකලොමාදිකහතුමූලොදිප් පොකරහි 

පවත් තානි පට් ඨානානි සමන්තපට්ඨානානි, අනූකනහි නකයහි පවත් තානීති 

වුත් තං කහොති. තානි පන චතුවීසති කහොන් ති. කතකනවාහ ‘‘ඉකමසං 

චතුවීසතියා ඛුද්දෙපට්ඨානසඞ්ඛාතානං සමන්තපට්ඨානානං

සකමොධානවකසනා’’ති. 

කහතු ච කසො පච්චකයො චාති ඉමිනා වචකනන කහතුකනො 

අධිපතිපච් චයාදිභූතස් ස ච ගහණං සියාති තං නිවාකරන් කතො ආහ 

‘‘කහතුහුත්වාපච්චකයො’’ති. එකතනපි කසො එව කෙොකසො ආපජ් ජතීති 

පුනාහ ‘‘කහතුභාකවන පච්චකයොති වුත්තං කහොතී’’ති. කතන ඉධ 

කහතු-සද් කෙන ධම් මග් ගහණං න ෙතං, අථ කඛො ධම් මසත් තිවිකසකසො 

ගහිකතොති ෙස් කසති. තස් ස හි පච් චයසද් ෙස් ස ච සමානාධිෙරණතං 

සන් ධාය ‘‘කහතු ච කසො පච් චකයො චා’’ති, ‘‘කහතු හුත් වා 

පච් චකයො’’ති ච වුත් තං. එවඤ ්ච ෙත් වා පරකතො පාළියං ‘‘කහතූ 

කහතුසම් පයුත් ත…කප.… කහතුපච් චකයන පච් චකයො’’තිආදිනා (පට් ඨා. 

1.1.1) කතන කතන කහතුභාවාදිඋපොකරන තස් ස තස් ස ධම් මස් ස 

උපොරත් තං වුත් තං. අට් ඨෙථායං පන ‘‘කයො හි ධම් කමො යං ධම් මං 

අප් පච් චක් ඛාය තිට් ඨති වා උප් පජ් ජති වා, කසො තස ්ස පච් චකයො’’ති 

‘‘මූලට් කඨන උපොරකෙො ධම් කමො කහතුපච් චකයො’’තිච් කචවමාදිනා 

ධම් මප් පධානනිද් කෙකසන ධම් මකතො අඤ් ඤා ධම් මසත් ති නාම නත් ථීති 

ධම් කමකහව ධම් මසත් තිවිභාවනං ෙතන් ති ෙට් ඨබ් බං. ඉධාපි වා කහතුච

කසො පච්චකයො චාති ධම් කමකනව ධම් මසත් තිං ෙස ්කසති. න හි 

කහතුපච් චකයොතිආදිකෙො උද් කෙකසො කුසලාදිඋද් කෙකසො විය 

ධම් මප් පධාකනො, අථ කඛො ධම් මානං උපොරප් පධාකනොති. එතීති එතස ්ස 
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අත් කථො වත් තතීති, තඤ් ච උප් පත් තිට් ඨිතීනං සාධාරණවචනං. 

කතකනවාහ – ‘‘තිට්ඨතිවාඋප්පජ්ජතිවා’’ති. කෙොචි හි පච් චකයො 

ඨිතියා එව කහොති යථා පච් ඡාජාතපච් චකයො, කෙොචි උප් පත් තියාකයව 

යථා අනන් තරාෙකයො, කෙොචි උභයස ්ස යථා කහතුආෙකයොති. 

උපොරෙලක්ඛකණොති ච ධම් කමන ධම් මසත් තිඋපොරං ෙස් කසතීති 

ෙට් ඨබ් බං. හිකනොති පතිට් ඨාති එත් ථාති කහතු. අකනෙත් ථත් තා 

ධාතුසද් ොනං හි-සද් කෙො මූල-සද් කෙො විය පතිට් ඨත් කථොති ෙට් ඨබ් කබොති. 

හිකනොති වා එකතන ෙම් මනිොනභූකතන උද් ධං ඔජං අභිහරන් කතන 

මූකලන විය පාෙකපො තප් පච් චයං ඵලං ගච් ඡති පවත් තති වුඩ් ඪිං විරූළ් හිං 

ආපජ් ජතීති කහතු.ආචරියානන් ති කරවතත් කථරං වෙති. 

‘‘කයොනිකසො, භික් ඛකව, මනසිෙකරොකතො අනුප් පන් නා කචව කුසලා 

ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා ච කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ෙන් තී’’තිආදීහි 

(අ. නි. 1.66-67) කුසලභාවස් ස කයොනිකසොමනසිොරපටිබද් ධතා 

සිද් ධා කහොතීති ආහ ‘‘කයොනිකසොමනසිොරපටිබද්කධොකුසලභාකවො’’ති. 

එකතකනව අකුසලාබ් යාෙතභාවා කුසලභාකවො විය න කහතුපටිබද් ධාති 

ෙස් සිතං කහොති. යං පකනකෙ මඤ් කඤය් යුං ‘‘අකහතුෙකහතුස් ස 
අකුසලභාකවො විය සකහතුෙකහතූනං සභාවකතොව කුසලාදිභාකවො 

අඤ ්කඤසං තංසම් පයුත් තානං කහතුපටිබද් කධො’’ති, තස් ස උත් තරං 

වත් තුං ‘‘යදි චා’’තිආදිමාහ. අකලොකභො කුසකලො වා සියා

අබ්යාෙකතො වා, යදි අකලොකභො සභාවකතො කුසකලො, කුසලත් තා 

අබ් යාෙකතො න සියා. අථ අබ් යාෙකතො, තංසභාවත් තා කුසකලො න 

සියා අකලොභසභාවස් ස අකෙොසත් තාභාකවො විය. යස ්මා පන උභයථාපි 

කසො කහොති, තස් මා යථා උභයථා කහොන් කතසු ඵස් සාදීසු සම් පයුත් කතසු 

කහතුපටිබද් ධකුසලාදිභාවං පරිකයසථ, න සභාවකතො, එවං කහතූසුපි 

කුසලාදිතා අඤ ්ඤපටිබද් ධා පරිකයසිතබ් බා, න සභාවකතොති. යං වුත් තං 

‘‘සම් පයුත් තකහතූසු සභාවකතොව කුසලාදිභාකවො’’ති, තං න යුජ් ජති, 

සා පන පරිකයසියමානා කයොනිකසොමනසිොරාදිපටිබද් ධා කහොතීති කහතූසු 

විය සම් පයුත් කතසුපි කයොනිකසොමනසිොරාදිපටිබද් කධො කුසලාදිභාකවො, න 

කහතුපටිබද් කධොති සිද් ධං කහොතීති අධිප් පාකයො. 

ආරභිත්වාපීති එත් ථ පි-සද් කෙන ඉමමත් ථං ෙස් කසති – 

රූපායතනාදිමත් කත යස් මිං කිස ්මිඤ ්චි එෙස ්මිං අට් ඨත් වා ‘‘යං යං 

ධම් මං ආරබ් භා’’ති අනියකමන සබ් බරූපායතන…කප.… 
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ධම් මායතනානඤ් ච ආරම් මණපච් චයභාවස් ස වුත් තත් තා න කෙොචි ධම් කමො 

න කහොතීති. 

‘‘ඡන් ෙවකතො කිං නාම න සිජ් ඣතී’’තිආදිෙං 

පුරිමාභිසඞ් ඛාරූපනිස් සයං ලභිත් වා උප් පජ් ජමාකන චිත් කත ඡන් ොෙකයො 

ධරභූතා කජට් ඨෙභූතා සයං සම් පයුත් තධම් කම සාධයමානා හුත් වා 

පවත් තන් ති, තංසම් පයුත් තධම් මා ච කතසං වකස වත් තන් ති 

හීනාදිභාකවන තෙනුවත් තනකතො, කතන කත අධිපතිපච් චයා කහොන් ති. 

ගරුොතබ් බම් පි ආරම් මණං තන් නින් නකපොණපබ් භාරානං 

පච් චකවක් ඛණඅස් සාෙමග් ගඵලානං අත් තකනො වකස වත් තයමානං විය 

පච් චකයො කහොති, තස් මායං අත් තාධීනානං පතිභාකවන උපොරෙතා 

අධිපතිපච් චයතාති ෙට් ඨබ් බා. 

මකනොවිඤ්ඤාණධාතූතිආදි චිත්තනියකමොති එත් ථ ආදි-සද් කෙන 

සන් තීරණානන් තරං කවොට් ඨබ් බනං, චුතිඅනන් තරා පටිසන් ධීති යස් ස 

යස් ස චිත් තස ්ස අනන් තරා යං යං චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස තස් ස 

තෙනන් තරුප් පාෙනියකමො තංතංසහොරීපච් චයවිසිට් ඨස් ස 

පුරිමපුරිමචිත් තස ්කසව වකසන ඉජ් ඣතීති ෙස ්කසති. භාවනාබකලන පන 

වාරිතත්තාති එත් ථ යථා රුක් ඛස් ස කවකඛ දින් කන පුප් ඵිතුං 

සමත් ථස ්කසව පුප් ඵනං න කහොති, අගෙකවකඛ පන අපනීකත තායකයව 

සමත් ථතාය පුප් ඵනං කහොති, එවමිධාපි භාවනාබකලන වාරිතත් තා 

සමුට් ඨාපනසමත් ථස් කසව අසමුට් ඨාපනං, තස් මිඤ ්ච අපගකත තායකයව 

සමත් ථතාය සමුට් ඨාපනං කහොතීති අධිප් පාකයො. 

බ්යඤ්ජනමත්තකතොකවත්ථ නානාෙරණං පච්කචතබ්බං, න

අත්ථකතොති උපචයසන් තතිඅධිවචනනිරුත් තිපොනං විය සද් ෙත් ථමත් තකතො 

නානාෙරණං, න වචනීයත් ථකතොති අධිප් පාකයො. කතකනව 

සද් ෙත් ථවිකසසං ෙස් කසතුං ‘‘ෙථ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ පුරිමපච් ඡිමානං 

නිකරොධප් පාෙන් තරාභාවකතො නිරන් තරුප් පාෙනසමත් ථතා 

අනන් තරපච් චයභාකවො. රූපධම් මානං විය සණ් ඨානාභාවකතො 

පච් චයපච් චයුප් පන් නානං සහාවට් ඨානාභාවකතො ච ‘‘ඉෙමිකතො කහට් ඨා 

උද් ධං තිරිය’’න් ති විභාගාභාවා අත් තනා එෙත් තමිව උපකනත් වා සුට් ඨු 

අනන් තරභාකවන උප් පාෙනසමත් ථතා සමනන් තරපච් චයතා. 

උප් පාෙනසමත් ථතාති ච අබ් යාපාරත් තා ධම් මානං යස් මිං යොොකර 

නිරුද් කධ වත් තමාකන වා සති තංතංවිකසසවන් තා ධම් මා කහොන් ති, 

තස් ස කසොව ආොකරො වුච් චතීති ෙට් ඨබ් කබො. ධම් මානං පවත් තිකමව ච 
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උපාොය ොලකවොහාකරොති නිකරොධා වුට් ඨහන් තස් ස 

කනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනඵලසමාපත් තීනං අසඤ් ඤසත් තා චවන් තස් ස 

පුරිමචුතිපච් ඡිමපටිසන් ධීනඤ ්ච නිකරොධප් පාෙනිරන් තරතාය ොලන් තරතා 

නත් ථීති ෙට් ඨබ් බා. න හි කතසං අන් තරා අරූපධම් මානං පවත් ති අත් ථි, 

යං උපාොය ොලන් තරතා වුච් කචය් ය, න ච රූපධම් මප් පවත් ති 

අරූපධම් මප් පවත් තියා අන් තරං ෙකරොති අඤ ්ඤසන් තානත් තා. 

රූපාරූපධම් මසන් තතිකයො හි ද් කව අඤ ්ඤමඤ් ඤං විසදිසසභාවත් තා 

අඤ ්ඤමඤ් කඤොපොරභාකවන වත් තමානාපි විසුංකයව කහොන් ති. 

එෙසන් තතියඤ් ච පුරිමපච් ඡිමානං මජ් කඣ වත් තමානං 

තංසන් තතිපරියාපන් නතාය අන් තරොරෙං කහොති. තාදිසඤ් ච ෙඤ් චි 

කනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනඵලසමාපත් තීනං මජ් කඣ නත් ථි, න ච 

අභාකවො අන් තරොරකෙො කහොති අභාවත් තාකයව, තස් මා 

ජවනානන් තරස ්ස ජවනස් ස විය, භවඞ් ගානන් තරස ්ස භවඞ් ගස් ස විය ච 

නිරන් තරතා සුට් ඨු ච අනන් තරතා කහොතීති තථා උප් පාෙනසමත් ථතා 

කනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනචුතීනම් පි ෙට් ඨබ් බා. උප් පත් තියා 

පච් චයභාකවො කචත් ථ අනන් තරපච් චයාදීනං පාෙකටොති 

උප් පාෙනසමත් ථතාව වුත් තා. පච් චුප් පන් නානං පන ධම් මානං 

පුබ් බන් තාපරන් තපරිච් කඡකෙන ගහිතානං ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති වචනං 

අලභන් තානං ‘‘අතීකතො ධම් කමො පච් චුප් පන් නස ්ස ධම් මස ්ස 

අනන් තරපච් චකයන පච් චකයො’’තිආදිනා (පට් ඨා. 2.18.5) 

අනන් තරාදිපච් චයභාකවො වුත් කතොති න කසො උප් පත් තියංකයවාති 

විඤ ්ඤායති. න හි කුසලාදිග් ගහණං විය පච් චුප් පන් නග් ගහණං 

අපරිච් කඡෙං, යකතො උප් පත් තිමත් තසමඞ් ගිකනොකයව ච ගහණං සියා, 

කතකනව ච අතීතත් තිකෙ පටිච් චවාරාෙකයො න සන් තීති. 

උප්පජ්ජමාකනොව සහුප්පාදභාකවනාති එත් ථාපි උප් පත් තියා 

පච් චයභාකවන පාෙකටන ඨිතියාපි පච් චයභාවං නිෙස් කසතීති ෙට් ඨබ් බං, 

පච් චයුප් පන් නානං පන සහජාතභාකවන උපොරෙතා සහජාතපච් චයතාති. 

අත් තකනො උපොරෙස් ස උපොරෙතා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතා, 

උපොරෙතා ච අඤ ්ඤමඤ් ඤතාවකසකනව ෙට් ඨබ් බා, න 

සහජාතාදිවකසන. සහජාතාදිපච් චකයො කහොන් කතොකයව හි කෙොචි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකයො න කහොති, න ච පුකරජාතපච් ඡාජාතභාකවහි 

උපොරෙස ්ස උපොරො වත් ථුඛන් ධා අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයා කහොන් තීති. 
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154 

පටුන 

තරුආදීනං පථවී විය අධිට් ඨානාොකරන පථවීධාතු කසසධාතූනං, 

චක් ඛාෙකයො ච චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං උපොරො චිත්තෙම්මස්සපටාදකයො

විය නිස ්සයාොකරන ඛන් ධාෙකයො තංතංනිස් සයානං ඛන් ධාදීනං. 

තදධීනවුත්තිතායඅත්තකනොඵකලන නිස්සිකතොති යං කිඤ් චි ොරණං 

නිස ්සකයොති වෙති. තත් ථ කයො භුකසො, තං උපනිස ්සකයොති නිද් ධාකරති. 

පෙකතොති එත් ථ ප-ොකරො උපසග් කගො, කසො අත් තකනො ඵලස ්ස 

උප් පාෙකන සමත් ථභාකවන සුට් ඨුෙතතං දීකපති. තථා ච ෙතං 

අත් තකනො සන් තාකන ෙතං කහොතීති ආහ ‘‘අත්තකනොසන්තාකන’’ති. 

ෙරණඤ් ච දුවිධං නිප් ඵාෙනං උපකසවනඤ් චාති ෙස් කසතුං ‘‘නිප්ඵාදිකතො

වා’’තිආදිමාහ. තත් ථ උපකසවිකතො වාති එකතන 

ොයඅල් ලීයාපනවකසන උපකභොගූපකසවනං විජානනාදිවකසන 

ආරම් මණූපකසවනඤ් ච ෙස් කසතීති ෙට් ඨබ් බං. කතන අනාගතානම් පි 

චක් ඛුසම් පොදීනං ආරම් මණූපකසවකනන යථාපටිකසවිතානං 

පෙතූපනිස ්සයතා වුත් තා කහොති. 

යථා පච් ඡාජාකතන විනා සන් තානාවිච් කඡෙකහතුභාවං අගච් ඡන් තානං 

ධම් මානං කය පච් ඡාජාතාොකරන උපොරො, කතසං සා 

විප් පයුත් තාොරාදීහි විසිට් ඨා උපොරෙතා පච්ොජාතපච්චයතා, තථා 

නිස ්සයාරම් මණාොරාදීහි විසිට් ඨා පුකරජාතභාකවන විනා උපොරෙභාවං 

අගච් ඡන් තානං වත් ථාරම් මණානං පුකරජාතාොකරන උපොරෙතා 

පුකරජාතපච්චයතා, එවං සබ් බත් ථ පච් චයානං පච් චයන් තරාොරවිසිට් ඨා 

උපොරෙතා කයොකජතබ් බා. 

ගිජ්ඣකපොතෙසරීරානං ආහාරාසාකචතනා වියාති එකතන 

මකනොසඤ් කචතනාහාරවකසන පවත් තමාකනහි අරූපධම් කමහි රූපොයස් ස 

උපත් ථම් භිතභාවං ෙස් කසති. කතකනව ‘‘ආහාරාසා වියා’’ති අවත් වා 

කචතනාගහණං ෙකරොති. 

කුසලාදිභාකවන අත් තනා සදිසස් ස පකයොකගන ෙරණීයස් ස පුනප් පුනං 

ෙරණං පවත් තනං ආකසවනට්කඨො, අත් තසදිසසභාවතාපාෙනං වාසනං 

වා. ගන්ථාදීසු පුරිමාපුරිමාභිකයොකගො වියාති පුරිමා පුරිමා ආකසවනා 

වියාති අධිප් පාකයො. 

චිත්තප්පකයොකගො චිත් තකිරියා, ආයූහනන් ති අත් කථො. යථා හි 

ොයවචීපකයොකගො විඤ් ඤත් ති, එවං චිත් තප් පකයොකගො කචතනා. සා තාය 
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පටුන 

උප් පන් නකිරියතාවිසිට් කඨ සන් තාකන කසසපච් චයසමාගකම 

පවත් තමානානං විපාෙෙටත් තාරූපානම් පි කතකනව කිරියභාකවන 

උපොරිො කහොති. තස් ස හි කිරියභාවස් ස පවත් තත් තා කතසං පවත් ති, 

න අඤ ්ඤථාති. සහජාතානං පන කතන උපොරිොති කිං වත් තබ් බන් ති. 

නිරුස්සාහසන්තභාකවනාති එකතන සඋස් සාකහහි විපාෙධම් මධම් කමහි 

කුසලාකුසකලහි සාරම් මණාදිභාකවන සදිසවිපාෙභාවං ෙස් කසති. කසො හි 

විපාොනං පකයොකගන අසාකධතබ් බතාය පකයොකගන අඤ් ඤථා වා 

කසසපච් චකයසු සිද් කධසු ෙම් මස ්ස ෙටත් තාකයව සිද් ධිකතො නිරුස ්සාකහො 

සන් තභාකවො කහොති, න කිකලසවූපසමසන් තභාකවො, 

තථාසන් තසභාවකතොකයව භවඞ් ගාෙකයො දුවිඤ් කඤය් යා. පඤ් චද් වාකරපි හි 

ජවනප් පවත් තියා රූපාදීනං ගහිතතා විඤ ්ඤායති, 

අභිනිපාතසම් පටිච් ඡනසන් තීරණමත් තා පන විපාො දුවිඤ් කඤය් යාකයව. 

නිරුස්සාහසන්තභාවායාති නිරුස ්සාහසන් තභාවත් ථාය. එකතන 

තප් පච් චයවතං අවිපාොනම් පි විපාොනුකුලං පවත් තිං ෙස ්කසති. 

සතිපි ජනෙත් කත උපත් ථම් භෙත් තං ආහාරානං පධානකිච් චන් ති ආහ 

‘‘රූපාරූපානං උපත්ථම්භෙත්කතනා’’ති. උපත් ථම් භෙත් තඤ් හි සතිපි 

ජනෙත් කත අරූපීනං ආහාරානං ආහාරජරූපසමුට් ඨාපෙරූපාහාරස් ස ච 

කහොති, අසතිපි චතුසමුට් ඨානිෙරූපූපත් ථම් භෙරූපාහාරස් ස, අසති පන 

උපත් ථම් භෙත් කත ආහාරානං ජනෙත් තං නත් ථීති උපත් ථම් භෙත් තං 

පධානං. ජනයමාකනොපි හි ආහාකරො අවිච් කඡෙවකසන 

උපත් ථම් භයමාකනොකයව ජකනතීති උපත් ථම් භනභාකවො ආහාරභාකවොති. 

අධිපතියට්කඨනාති එත් ථ න අධිපතිපච් චයධම් මානං විය 

පවත් තිනිවාරකෙ අභිභවිත් වා පවත් තකනන ගරුභාකවො අධිපතියට් කඨො, 

අථ කඛො ෙස ්සනාදිකිච් කචසු චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීහි ජීවකන ජීවන් කතහි 

සුඛිතාදිභාකව සුඛිතාදීහි අධිකමොක් ඛපග් ගහුපට් ඨානාවික් කඛපජානකනසු 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීති පවත් තියං ආජානකන අඤ් ඤාතාවීභාකව ච 

සද් ධාදිසහජාකතහීති එවං තංතංකිච් කචසු චක් ඛාදිපච් චකයහි චක් ඛාදීනං 

අනුවත් තනීයතා. කතසු කතසු හි කිච් කචසු චක් ඛාදීනං ඉස ්සරියං 

තප් පච් චයානඤ් ච තෙනුවත් තකනන තත් ථ පවත් තීති. ඉත් ථිපුරිසින් ද් රියානං 

පන යදිපි ලිඞ් ගාදීහි අනුවත් තනීයතා අත් ථි, සා පන න 

පච් චයභාවකතො. යථා හි ජීවිතාහාරා කයසං පච් චයා කහොන් ති, කත 

කතසං අනුපාලෙඋපත් ථම් භො අත් ථි, අවිගතපච් චයභූතා ච කහොන් ති, 

න එවං ඉත් ථිපුරිසභාවා ලිඞ් ගාදීනං කෙනචි පොකරන උපොරො 
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කහොන් ති, කෙවලං පන යථාසකෙකහව පච් චකයහි පවත් තමානානං 

ලිඞ් ගාදීනං යථා ඉත් ථාදිග් ගහණස ්ස පච් චයභාකවො කහොති, තකතො 

අඤ ්කඤනාොකරන තංසහිතසන් තාකන අප් පවත් තිකතො ලිඞ් ගාදීහි 

අනුවත් තනීයතා ඉන් ද් රියතා ච කතසං වුච් චති, තස් මා න කතසං 

ඉන් ද් රියපච් චයභාකවො වුත් කතො. චක්ඛාදකයොඅරූපධම්මානංකයවාති එත් ථ 

සුඛදුක් ඛින් ද් රියානිපි චක් ඛාදිග් ගහකණන ගහිතානීති ෙට් ඨබ් බානි. 

ලක් ඛණාරම් මණූපනිජ් ඣානභූතානං විතක් ොදීනං විතක් ෙනාදිවකසන 

ආරම් මණං උපගන් ත් වා නිජ් ඣානං කපක් ඛනං, චින් තනං වා 

විතක් ොදීනංකයව සාධාරකණො බ් යාපාකරො උපනිජ්ඣායනට්කඨො.

ඨකපත්වා සුඛදුක්ඛකවදනාද්වයන් ති සුඛින් ද් රියදුක් ඛින් ද් රියද් වයං 

ඨකපත් වාති අධිප් පාකයො. ‘‘සබ්බානිපී’’ති වත් වා 

‘‘සත්තඣානඞ්ගානී’’ති වචකනන අඣානඞ් ගානං 

උකපක් ඛාචිත් කතෙග් ගතානං නිවත් තනං ෙතන් ති ෙට් ඨබ් බං. යදි එවං 

‘‘සත් ත ඣානඞ් ගානී’’ති එකතකනව සිද් කධ ‘‘ඨකපත් වා 

සුඛදුක් ඛකවෙනාද් වය’’න් ති ෙස ්මා වුත් තං? කවෙනාකභකෙසු පඤ ්චසු 

සුඛදුක් ඛද් වයස් ස එෙන් කතන අඣානඞ් ගත් තෙස් සනත් ථං ඣානඞ් ගට් ඨාකන 

නිද් දිට් ඨත් තා. සතිපි වා ඣානඞ් ගකවොහාකර කවෙනාකභෙද් වයස් ස 

එෙන් කතන ඣානපච් චයත් තාභාවෙස් සනත් ථං. 

උකපක් ඛාචිත් කතෙග් ගතානං පන යදිපි ඣානපච් චයත් තාභාකවො අත් ථි, 

ඣානපච් චයභාකවො පන න නත් ථීති ‘‘සබ් බානිපි සත් ත 

ඣානඞ් ගානී’’ති එත් ථ ගහණං ෙතං. තත් ථ ‘‘සබ් බානිපී’’ති වචනං 

සබ් බකුසලාදිකභෙසඞ් ගණ් හනත් ථං, න පන 

සබ් බචිත් තුප් පාෙගතසඞ් ගණ් හනත් ථන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

යකතො තකතො වාති සම් මා වා මිච් ඡා වාති අත් කථො. එකත පන

ද්කවපි ඣානමග්ගපච්චයා අකහතුෙචිත්කතසු න ලබ්භන්තීති ඉෙං 

අකහතුෙචිත් කතසු න ලබ් භන් ති, න සකහතුෙචිත් කතසූති 

සකහතුෙචිත් කතසු අලාභාභාවෙස් සනත් ථං වුත් තං, න අකහතුෙචිත් කතසු 

ලාභාභාවෙස් සනත් ථන් ති. එවං අත් කථ ගය් හමාකන අකහතුෙචිත් කතසු 

ෙත් ථචි ෙස ්සචි ලාකභො න වාරිකතොති එත් තෙකමව විඤ් ඤාකයය් ය, න 

සවිතක් ොකහතුෙචිත් කතසු ඣානපච් චයස් කසව අලාභාභාවෙස් සනත් ථං 

ෙතන් ති. අකහතුෙචිත් කතසු වා ලාභාභාවෙස් සනත් කථ පන ඉමස් මිං 

වචකන සවිතක් ොකහතුෙචිත් කතසු ඣානපච් චයස් ස ලාභාභාකවො 

ආපජ් ජති, තස් මා කයන අලාකභන ධම් මසඞ් ගණියං මකනොධාතුආදීනං 

සඞ් ගහසුඤ් ඤතවාකරසු ඣානං න උද් ධටං, තං අලාභං සන් ධාය එස 
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ඣානපච් චයස ්සපි අකහතුෙචිත් කතසු අලාකභො වුත් කතොති කවදිතබ් කබො. 

යථා හි සකහතුකෙසු විතක් ොදීනං සහජාකත සංෙඩ් ඪිත් වා 

එෙත් තගතභාවෙරණං උපනිජ් ඣායනබ් යාපාකරො බලවා, න තථා 

අකහතුෙචිත් කතසු කහොති. ඉමස ්මිං පන පෙරකණ දුබ් බලම් පි 

උපනිජ් ඣායනං යදිපි කිඤ් චිමත් තම් පි අත් ථි, කතන උපොරෙතා 

කහොතීති සවිතක් ොකහතුෙචිත් කතසුපි ඣානපච් චකයො වුත් කතොව, තස් මා 

කය එවං පඨන් ති ‘‘න එකත පන ද් කවපි ඣානමග් ගපච් චයා 

යථාසඞ් ඛ් යං ද් විපඤ් චවිඤ් ඤාණඅකහතුෙචිත් කතසු ලබ් භන් තී’’ති, කතසං 

කසො පාකඨො සුන් ෙරතකරො, ඉමස ්ස පෙරණස් සායං අත් ථවණ් ණනා, න 

ධම් මසඞ් ගණියාති. 

සමං පොකරහි යුත් තතාය එකීභාකවොපගකමන විය උපොරෙතා 

සම්පයුත්තපච්චයතා. 

යුත් තානම් පි සතං විප් පයුත් තභාකවන නානත් තූපගකමන උපොරෙතා 

විප් පයුත් තපච් චයතා. න හි වත් ථුසහජාතපච් ඡාජාතවකසන අයුත් තානං 

රූපාදීනං ආරම් මණාදිභාකවන උපොරොනං විප් පයුත් තානං 

විප් පයුත් තපච් චයතා අත් ථීති. රූපානං පන රූකපහි සතිපි අවිනිබ් කභොකග 

විප් පකයොකගොකයව නත් ථීති න කතසං විප්පයුත්තපච්චයතා. වුත් තඤ් හි 

‘‘චතූහි සම් පකයොකගො චතූහි විප් පකයොකගො’’ති (ධාතු. 3). 

පච්චුප්පන්නලක්ඛකණනාති පච් චුප් පන් නසභාකවන. කතන ‘‘අත් ථි 

කම පාපෙම් මං ෙත’’න් ති (පාරා. 38), ‘‘අත් කථෙච් කචො පුග් ගකලො 

අත් තහිතාය පටිපන් කනො’’ති (පු. ප. මාතිො 4.24) ච එවමාදීසු 

වුත් තං නිබ් බත් තඋපලබ් භමානතාලක් ඛණං අත් ථිභාවං නිවාකරති. සතිපි 

ජනෙත් කත උපත් ථම් භෙප් පධානා අත් ථිභාකවන උපොරෙතාති ආහ 

‘‘උපත්ථම්භෙත්කතනා’’ති. ඉෙඤ් ච උපත් ථම් භෙත් තං 

වත් ථාරම් මණසහජාතාදීනං සාධාරණං අත් ථිභාකවන උපොරෙත් තං 

ෙට් ඨබ් බං. 

ආරම් මකණ ඵුසනාදිවකසන වත් තමානානං ඵස ්සාදීනං අකනකෙසං 

සහභාකවො නත් ථීති එෙස ්මිං ඵස් සාදිසමුොකය සති දුතිකයො න කහොති, 

අසති පන කහොති, කතන නත් ථිභාකවන උපොරෙතා නත්ථිපච්චයතා. 

සතිපි පුරිමතරචිත් තානං නත් ථිභාකව න තානි නත් ථිභාකවන 

උපොරොනි, අනන් තරකමව පන අත් තකනො අත් ථිභාකවන 

පවත් තිඔොසං අලභමානානං නත් ථිභාකවන පවත් තිඔොසං ෙෙමානං විය 

උපොරෙං කහොතීති ‘‘පවත්තිඔොසදාකනනඋපොරෙතා’’ති ආහ. 
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එත් ථ ච අභාවමත් කතන උපොරෙතා ඔොසොනං නත්ථිපච්චයතා, 

සභාවාවිගකමන අප් පවත් තමානානං සභාවවිගකමන උපොරෙතා 

විගතපච්චයතා, නත් ථිතා ච නිකරොධානන් තරසුඤ් ඤතා, විගතතා 

නිකරොධප් පත් තතා, අයකමකතසං විකසකසො, තථා අත් ථිතාය සසභාවකතො 

උපොරෙතා අත්ථිපච්චයතා, සභාවාවිගකමන නිකරොධස් ස අප් පත් තියා 

උපොරෙතා අවිගතපච්චයතාති පච් චයභාවවිකසකසො ධම් මාවිකසකසපි 

කවදිතබ් කබො. ධම් මානඤ ්හි සත් තිවිකසසං සබ් බං යාථාවකතො 

අභිසම් බුජ් ඣිත් වා තථාගකතන චතුවීසතිපච් චයවිකසසා වුත් තාති භගවති 

සද් ධාය ‘‘එවංවිකසසා එකත ධම් මා’’ති සුතමයඤාණං උප් පාකෙත් වා 

චින් තාභාවනාමකයහි තෙභිසමයාය කයොකගො ොතබ් කබො. 

චතූසු ඛන් කධසු එෙස ්සපි අසඞ් ගහිතත් තාභාවකතො 

නාමධම් කමෙකෙසතා අනන් තරාදීනං නත් ථීති ‘‘නාමධම්මාවා’’ති වත් වා 

න කෙවලං පච් චයපච් චයුප් පන් නභාකව භජන් තානං චතුන් නංකයව 

ඛන් ධානං නාමතා, අථ කඛො නිබ් බානඤ් ච නාමකමවාති ෙස ්කසන් කතො 

‘‘නිබ්බානස්ස අසඞ්ගහිතත්තා’’තිආදිමාහ. පුකරජාතපච්චකයො 

රූකපෙකදකසොති එත් ථ එෙකෙසවචකනන රූපරූපකතො අඤ ්ඤං වජ් කජති, 

රූපරූපං පන කුසලත් තිකෙ අනාගතම් පි පුකරජාතපච් චයභාකවන 

අඤ ්ඤත් ථ ආගතකමව. වුත් තඤ් හි ‘‘අනිෙස ්සනඅප් පටික ො ධම් කමො 

අනිෙස ්සනඅප් පටි ස් ස ධම් මස් ස පුකරජාතපච් චකයන පච් චකයො – 

ආරම් මණපුකරජාතං, වත් ථුපුකරජාතං. ආරම් මණපුකරජාතං වත් ථුං 

ඉත් ථින් ද් රියං පුරිසින් ද් රියං ආකපොධාතුං ෙබළීොරං ආහාරං 

අනිච් චකතො…කප.… කෙොමනස් සං උප් පජ් ජතී’’ති (පට් ඨා. 2.22.39). 

පච් චයුද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච්චයනිද්කදකසො 

1. කහතුපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
1. කයො කහතුපච්චකයොති උද්දිට්කඨො, කසො එවං කවදිතබ්කබොති 

එකතන කහතුසඞ් ඛාතස ්ස පච් චයධම් මස ්ස 

කහතුසම් පයුත් තෙතංසමුට් ඨානරූපසඞ් ඛාතානං පච් චයුප් පන් නානං 

කහතුපච් චකයන පච් චයභාකවො කහතුපච් චකයොති උද් දිට් කඨොති. කයො පන 

කහතුභාකවන යථාවුත් කතො පච් චයධම් කමො යථාවුත් තානං පච් චයුප් පන් නානං 

පච් චකයො කහොති, කසො කහතුපච් චකයොති උද් දිට් කඨොති කවදිතබ් කබොති 

ෙස් කසති. උභයථාපි කහතුභාකවන උපොරෙතා කහතුපච් චකයොති 

උද් දිට් කඨොති ෙස් සිතං කහොති. එස නකයො කසසපච් චකයසුපි. උපොරෙතා 
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පන ධම් මසභාකවො එව, න ධම් මකතො අඤ ්ඤා අත් ථීති. තථා තථා 

උපොරෙං තං තං ධම් මං ෙස ්කසන් කතො හි භගවා තං තං උපොරෙතං 

ෙස් කසතීති. 

කහතූ කහතුසම්පයුත්තොනන් ති එත් ථ පඨකමො කහතු-සද් කෙො 

පච් චත් තනිද් දිට් කඨො පච් චයනිද් කෙකසො. කතන එතස ්ස කහතුභාකවන 

උපොරෙතා කහතුපච් චයතාති ෙස ්කසති. දුතිකයො 

පච් චයුප් පන් නවිකසසනං. කතන න කයසං කෙසඤ් චි සම් පයුත් තොනං 

කහතුපච් චයභාකවන පච් චකයො කහොති, අථ කඛො කහතුනා 

සම් පයුත් තානකමවාති ෙස ්කසති. නනු ච සම් පයුත් තසද් ෙස් ස 

සාකපක් ඛත් තා දුතිකය කහතුසද් කෙ අවිජ් ජමාකනපි අඤ් ඤස ්ස 

අකපක් ඛිතබ් බස් ස අනිද් දිට් ඨත් තා අත් තනාව සම් පයුත් තොනං 

කහතුපච් චකයන පච් චකයොති අයමත් කථො විඤ ්ඤායතීති? නායං 

එෙන් කතො. කහතුසද් කෙො හි පච් චත් තනිද් දිට් කඨො ‘‘කහතුපච් චකයන 

පච් චකයො’’ති එත් කථව බ් යාවකටො යො ගය් හති, තො 

සම් පයුත් තවිකසසනං න කහොතීති සම් පයුත් තා අවිසිට් ඨා කය කෙචි ගහිතා 

භකවය් යුන් ති එවං සම් පයුත් තසද් කෙන අත් තනි එව බ් යාවකටන 

කහතුසද් කෙන විකසසකනන විනා කයසං කෙසඤ් චි සම් පයුත් තානං ගහණං 

කහොතීති තං සන් ධාය ‘‘අථාපි…කප.… අත්කථො භකවය්යා’’ති ආහ. 

නනු යථා ‘‘අරූපිකනො ආහාරා සම් පයුත් තොනං ධම් මාන’’න් ති 

(පට් ඨා. 1.1.15), ‘‘අරූපිකනො ඉන් ද් රියා සම් පයුත් තොන’’න් ති 

(පට් ඨා. 1.1.16) ච වුත් කත දුතිකයන ආහාරග් ගහකණන 

ඉන් ද් රියග් ගහකණන ච විනාපි ආහාරින් ද් රියසම් පයුත් තොව ගය් හන් ති, 

එවමිධාපි සියාති? න, ආහාරින් ද් රියාසම් පයුත් තස ්ස අභාවකතො. 

වජ් කජතබ් බාභාවකතො හි තත් ථ දුතියආහාරින් ද් රියග් ගහකණ අසතිපි 

තංසම් පයුත් තොව ගය් හන් තීති තං න ෙතං, ඉධ පන වජ් කජතබ් බං 

අත් ථීති වත් තබ් බං දුතියං කහතුග් ගහණන් ති. 

එවම් පි කහතූ කහතුසම්පයුත්තොනන් ති එත් ථ කහතුසම් පයුත් තොනං 

කසො එව සම් පයුත් තෙකහතූති විකසසනස ්ස අෙතත් තා කයො කෙොචි කහතු 

යස් ස ෙස ්සචි කහතුසම් පයුත් තෙස ්ස කහතුපච් චකයන පච් චකයොති 

ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති, පච් චත් තනිද් දිට් ඨස ්කසව කහතුස් ස පුන 

සම් පයුත් තවිකසසනභාකවන වුත් තත් තා, එතෙත් ථකමව ච විනාපි දුතිකයන 

කහතුසද් කෙන කහතුසම් පයුත් තභාකව සිද් කධපි තස ්ස ගහණං ෙතං. අථ 

වා අසති දුතිකය කහතුසද් කෙ කහතුසම් පයුත් තොනං කහතුපච් චකයන 

පච් චකයො, න පන කහතූනන් ති එවම් පි ගහණං සියාති තන් නිවාරණත් ථං 
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පටුන 

කසො වුත් කතො, කතන කහතුසම් පයුත් තභාවං කය ලභන් ති, කතසං 

සබ් කබසං කහතූනං අඤ ්කඤසම් පි කහතුපච් චකයන පච් චකයොති ෙස ්සිතං 

කහොති. යස ්මා පන කහතුඣානමග් ගා පතිට් ඨාමත් තාදිභාකවන 

නිරකපක් ඛා, න ආහාරින් ද් රියා විය සාකපක් ඛා එව, තස් මා එකතස් කවව 

දුතියං කහතාදිග් ගහණං ෙතං. ආහාරින් ද් රියා පන 

ආහරිතබ් බඉසිතබ් බාකපක් ඛා එව, තස් මා කත විනාපි දුතිකයන 

ආහාරින් ද් රියග් ගහකණන අත් තනා එව ආහරිතබ් කබ ච ඉසිතබ් කබ ච 

ආහාරින් ද් රියභූකත අඤ් කඤ ච සම් පයුත් තකෙ පරිච් ඡින් ෙන් තීති තං තත් ථ 

න ෙතං, ඉධ ච දුතිකයන කහතුග් ගහකණන පච් චයුප් පන් නානං කහතුනා 

පච් චයභූකතකනව සම් පයුත් තානං කහතූනං අඤ ්කඤසඤ් ච පරිච් ඡින් නත් තා 

පුන විකසසනකිච් චං නත් ථීති පඤ්හාවාකර ‘‘කුසලා කහතූ 

සම් පයුත් තොනං ඛන් ධාන’’න් තිආදීසු (පට් ඨා. 1.1.401) දුතියං 

කහතුග් ගහණං න ෙතන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

නිද්දිසිතබ්බස්ස අපාෙටත්තාති තං-සද් කෙො පුරිමවචනාකපක් කඛො 

වුත් තස ්කසව නිද් කෙකසො ‘‘රූපායතනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුයා 

තංසම් පයුත් තොන’’න් තිආදීසු (පට් ඨා. 1.1.2) පුරිමවචකනන 

නිද් දිසිතබ් කබ පාෙටීභූකත එව පවත් තති. එත් ථ ච පච් චත් තනිද් දිට් කඨො 

කහතුසද් කෙො ‘‘කහතුපච් චකයන පච් චකයො’’ති එත් ථ බ් යාවකටො 

සම් පයුත් තසද් කෙන විය තං-සද් කෙනපි අනකපක් ඛනීකයො අඤ ්කඤො ච 

කෙොචි නිද් දිසිතබ් බප් පොසකෙො වුත් කතො නත් ථි, තස් මා 

‘‘තංසම් පයුත් තොන’’න් ති ච න වුත් තන් ති අධිප් පාකයො. 

‘‘කහතුසම්පයුත්තොන’’න් ති ඉමිනා පන පච් චයුප් පන් නවචකනන 

අසමත් කතන පච් චයුප් පන් නවචනන් තරාකපක් කඛන පුබ් කබ වුත් කතන තං-

සද් කෙන නිද් දිසිතබ් බං පාෙටීෙතං, කතන ‘‘තංසමුට්ඨානාන’’න් ති 

එත් ථ තංගහණං ෙතන් ති. කිං පන තස් මිං කහතුසම් පයුත් තෙසද් කෙ තං-

සද් කෙන නිද් දිසිතබ් බං පාෙටීභූතන් ති? කයහි කහතූහි සම් පයුත් තා 

‘‘කහතුසම් පයුත් තො’’ති වුත් තා, කත කහතූ කචව 

සම් පයුත් තෙවිකසසනභූතා තබ් බිකසසිතා ච කහතුසම් පයුත් තො. කතනාහ 

‘‘කත කහතූ කචවා’’තිආදි. අඤ් ඤථා ‘‘කත කහතූ කචවා’’ති 

එතස ්ස පච් චත් තනිද් දිට් කඨන කහතුසද් කෙන සම් බන් කධ සති යථා ඉධ 

කතකනව තං-සද් කෙන නිද් දිසිතබ් බා පාෙටා, එවං පුබ් කබපි භවිතුං 

අරහන් තීති ‘‘නිද් දිසිතබ් බස් ස අපාෙටත් තා ‘තංසම් පයුත් තොන’න් ති න 

වුත් ත’’න් ති ඉෙං න යුජ් කජය් යාති. දුවිධම් පි වා කහතුග් ගහණං 
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අපකනත් වා තංසද් ෙවචනීයතං කචොකෙති පරිහරති ච. තංසමුට්ඨානානන් ති 

ච කහතුසමුට් ඨානානන් ති යුත් තං. කහතූ හි පච් චයාති. 

චිත්තජරූපං අජනයමානාපීති පි-සද් කෙන ජනයමානාපි. යදි 

‘‘චිත් තසමුට් ඨානාන’’න් ති වචකනන පටිසන් ධික් ඛකණ ෙටත් තාරූපස් ස 

අග් ගහණකතො තං න වුත් තං, සහජාතපච් චයවිභඞ් කග චිත් තකචතසිොනං 

තස් ස ෙටත් තාරූපස් ස පච් චයභාකවො න වුත් කතො භකවය් ය. යදි ච තත් ථ 

චිත් තසමුට් ඨානානං පච් චයභාකවන තංසමානලක් ඛණානං 

ෙටත් තාරූපානම් පි පච් චයභාකවො නිෙස ්සිකතො, එවමිධාපි භවිතබ් බං. 

‘‘චිත් තසමුට් ඨානාන’’න් ති පන අවත් වා ‘‘තංසමුට් ඨානාන’’න් ති 

වචනං චිත් තසමුට් ඨානානං සබ් බචිත් තකචතසිෙසමුට් ඨානතාෙස් සනත් ථං. 

එවංපොකරන හි තංසමුට් ඨානවචකනන තත් ථ තත් ථ වුත් තං 

සමුට් ඨානවචනං විකසසිතං කහොති. නනු ‘‘චිත් තකචතසිො ධම් මා 

චිත් තසමුට් ඨානාන’’න් ති වචකනන චිත් තසමුට් ඨානානං 

චිත් තකචතසිෙසමුට් ඨානතා වුත් තාති? න වුත් තා. චිත් තකචතසිොනං 

පච් චයභාකවො එව හි තත් ථ වුත් කතොති. 

චිත්තපටිබද්ධවුත්තිතායාති එකතකනව කහතුආදිපටිබද් ධතඤ් ච 

ෙස් කසති. ‘‘යඤ් ච, භික් ඛකව, කචකතති, යඤ ්ච පෙප් කපති, යඤ ්ච 

අනුකසති, ආරම් මණකමතං කහොති, විඤ් ඤාණස් ස ඨිතියා ආරම් මකණ 

සති පතිට් ඨා විඤ් ඤාණස් ස කහොති, තස් මිං පතිට් ඨිකත විඤ ්ඤාකණ 

විරුළ් කහ නාමරූපස් ස අවක් ෙන් ති කහොති, නාමරූපපච් චයා 

සළායතන’’න් ති (සං. නි. 2.39) ඉමස ්මිම් පි සුත් කත 

පටිසන් ධිනාමරූපස් ස විඤ ්ඤාණපච් චයතා වුත් තාති ආහ ‘‘තස්මිං

පතිට්ඨිකත’’තිආදි. 

පුරිමතරසිද් ධාය පථවියා බීජපතිට් ඨානං විය පුරිමතරසිද් කධ ෙම් කම 

තන් නිබ් බත් තස ්කසව විඤ ්ඤාණබීජස් ස පතිට් ඨානං ෙම් මස් ස ෙටත් තා 

උප් පත් තීති වුත් තං කහොති. කතනාහ – ‘‘ෙම්මංකඛත්තං, විඤ්ඤාණං 

බීජ’’න් ති. ෙස ්ස පන තං කඛත් තං බීජඤ් චාති? නාමරූපඞ් කුරස ්ස. 

අයඤ්ච පනත්කථොති පටිසන් ධියං ෙම් මජරූපානං 

චිත් තපටිබද් ධවුත් තිතා. ඔොසවකසකනවාති නාමරූකපොොසවකසකනව. 

කසො හි තස ්ස අත් ථස ්ස ඔොකසොති. වත්ථුරූපමත්තම්පීති වෙන් කතො 

වත් ථුරූපස් ස උපත් ථම් භොනං කසසරූපානම් පි තදුපත් ථම් භෙභාකවකනව 

අරූපධම් මානං පච් චයභාවං ෙස ්කසති, සහභවනමත් තං වා. තත් ථ 
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ොයභාවාදිෙලාපානං ෙත් ථචි අභාවකතො ෙත් ථචි අභාවාභාවකතො 

‘‘වත් ථුරූපමත් තම් පි විනා’’ති ආහ. සස්සාමිකෙති එතස ්කසව 

විකසසනත් ථං ‘‘සරාජකෙ’’ති වුත් තං. 

පවත්තියං ෙටත්තාරූපාදීනං පච්චයභාවපටිබාහනකතොති ඉෙං ෙස ්මා 

වුත් තං, නනු කතසං පච් චයභාවප් පසඞ් කගොකයව නත් ථි ‘‘කහතූ 

සහජාතාන’’න් ති (පට් ඨා. අට් ඨ. 1.1) වචනකතො. න හි කයසං 

කහතූ සහජාතපච් චකයො න කහොන් ති, තානි කහතුසහජාතානි නාම 

කහොන් ති. යදි සියුං, ‘‘කුසලං ධම් මං සහජාකතො අබ් යාෙකතො ධම් කමො 

උප් පජ් ජති න කහතුපච් චයා’’තිආදි ච ලබ් කභය් ය, න පන ලබ් භති, 

තස් මා න තානි කහතුසහජාතානීති? සච් චකමතං, කයො පන කහතූහි 

සමානොලුප් පත් තිමත් තං ගකහත් වා කහතුසහජාතභාවං මඤ ්කඤය් ය, 

තස් සායං පසඞ් කගො අත් ථීති ඉෙං වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. භගවා පන 

වචනානං ලහුගරුභාවං න ගකණති, කබොධකනය් යානං පන 

අජ් ඣාසයානුරූපකතො ධම් මසභාවං අවිකලොකමන් කතො තථා තථා කෙසනං 

නියාකමතීති න ෙත් ථචි අක් ඛරානං බහුතා වා අප් පතා වා 

කචොකෙතබ් බාති. 

කහතුපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ආරම් මණපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
2. උප්පජ්ජනක්ඛකණකයවාති එකතන වත් තමානක් ඛකණෙකෙකසන 

සබ් බං වත් තමානක් ඛණං ගය් හතීති ෙට් ඨබ් බං. න හි 

උප් පජ් ජනක් ඛකණකයව චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං රූපාදීනි 

ආරම් මණපච් චකයො, අථ කඛො සබ් බස් මිං වත් තමානක් ඛකණති. කතන 

ආලම් බියමානානම් පි රූපාදීනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදිවත් තමානතාය පුකර 

පච් ඡා ච විජ් ජමානානං ආරම් මණපච් චයත් තාභාවං ෙස් කසති, කෙො පන 

වාකෙො අනාලම් බියමානානං. න එෙකතො කහොන්තීති නීලාදීනි 

සබ් බරූපානි සහ න කහොන් ති, තථා සද් ොෙකයොපීති අත් කථො. ‘‘යං 

ය’’න් ති හි වචනං රූපාදීනි භින් ෙතීති. තත් ථ පුරිකමනත් කථන 

‘‘උප් පජ් ජන් තී’’ති වචකනන ආරම් මණපච් චයභාවලක් ඛණදීපනත් ථං 

‘‘යං යං ධම්ම’’න් තිආදි වුත් තන් ති ෙස් කසති, පච් ඡිකමන ‘‘යං 

ය’’න් ති වචකනන රූපාදිකභෙදීපනත් ථන් ති. ‘‘යං යං වා

පනාරබ්භා’’ති එතස් ස වණ් ණනායං ෙස් සිතසබ් බාරම් මණාදිවකසන වා 

ඉධාපි අත් කථො ගකහතබ් කබොති. 
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එවං වුත්තන් ති යථා නදීපබ් බතානං සන් ෙනං ඨානඤ් ච පවත් තං 

අවිරතං අවිච් ඡින් නන් ති සන් ෙන් ති තිට් ඨන් තීති වත් තමානවචනං වුත් තං, 

එවං ‘‘කය කය ධම් මා’’ති අතීතානාගතපච් චුප් පන් නානං 

සබ් බසඞ් ගහසමුොයවකසන ගහිතත් තා කතසං උප් පජ් ජනං පවත් තනං 

අවිරතන් ති උප් පජ් ජන් තීති වත් තමානවචනං වුත් තන් ති අධිප් පාකයො. ඉකම 

පන න කහතාදිපච් චයා සබ් කබපි අතීතානාගතානං කහොන් ති. න හි 

අතීකතො ච අනාගකතො ච අත් ථි, යස් කසකත පච් චයා සියුං. එවඤ් ච 

ෙත් වා අතීතත් තිකෙ අතීතානාගතානං න කෙොචි පච් චකයො වුත් කතො, 

තස් මා ඉධාපි ‘‘උප් පජ් ජන් තී’’ති වචකනන කයසං රූපාෙකයො 

ආරම් මණධම් මා ආරම් මණපච් චයා කහොන් ති, කත පච් චුප් පන් නාව 

ෙස් සිතාති ෙට් ඨබ් බා. කතසු හි ෙස් සිකතසු අතීතානාගකතසු තංතංපච් චයා 

අකහසුං භවිස ්සන් ති චාති අයමත් කථො ෙස් සිකතො කහොති, න පන 

තංතංපච් චයවන් තතා. පච් චයවන් කතො හි පච් චුප් පන් නාකයවාති. 

එත් ථ ච ‘‘යංයංධම්මං ආරබ්භා’’ති එෙවචනනිද් කෙසං ෙත් වා 

පුන ‘‘කත කත ධම්මා’’ති බහුවචනනිද් කෙකසො ‘‘යං ය’’න් ති 

වුත් තස ්ස ආරම් මණධම් මස ්ස අකනෙභාකවොපි අත් ථීති ෙස් සනත් කථො. 

චත් තාකරො හි ඛන් ධා සකහව ආරම් මණපච් චයා කහොන් ති, කත සබ් කබපි 

ආරබ් භ උප් පජ් ජමානම් පි කතසු එකෙෙං ආරබ් භ උප් පජ් ජමානං න න 

කහොති, තස් මා කවෙනාදීසු ඵස් සාදීසු ච එකෙෙස ්සපි 

ආරම් මණපච් චයභාවෙස් සනත් ථං ‘‘යං ය’’න් ති වුත් තං, සබ් කබසං 

එෙචිත් තුප් පාෙපරියාපන් නානං ආරම් මණපච් චයභාවෙස් සනත් ථං ‘‘කත

කත’’ති. තත් ථ කයො ච රූපාදිකෙො එකෙකෙොව යංයං-සද් කෙන 

වුත් කතො, කය ච අකනකෙ ඵස් සාෙකයො එකෙෙවකසන යංයං-සද් කෙන 

වුත් තා, කත සබ් කබ ගකහත් වා ‘‘කත කත’’ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

අථ වා යස ්මිං ොකල ආරබ් භ උප් පජ් ජන් ති, තස් මිං ොකල නීලාදීසු 

චිත් තුප් පාකෙසු ච එකෙෙකමව ආරබ් භ උප් පජ් ජන් තීති ෙස් සනත් ථං ‘‘යං

ය’’න් ති වුත් තං, කත පන ආලම් බියමානා රූපාරම් මණධම් මා ච 

අකනකෙ, තථා සද් ොදිආරම් මණධම් මා චාති ෙස් සනත් ථං ‘‘කත

කත’’ති. 

නිබ්බානාරම්මණං ොමාවචරරූපාවචරකුසලස්ස අපරියාපන්නකතො

කුසලවිපාෙස්සොමාවචරරූපාවචරකිරියස්සචාතිඉකමසංෙන්නංරාසීනං 

ආරම්මණපච්චකයො කහොතීති ඉෙං පුබ් කබනිවාසානුස් සතිඤාකණන 

ඛන් ධපටිබද් ධානුස ්සරණොකල නිබ් බානම් පි රූපාවචරකුසලකිරියානං 

ආරම් මණං කහොතීති ඉමිනා අධිප් පාකයන වුත් තං. එවං සති යථා 
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‘‘අප් පමාණා ඛන් ධා පුබ් කබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස ආරම් මණපච් චකයන 

පච් චකයො’’ති (පට් ඨා. 2.12.58) වුත් තං, එවං ‘‘නිබ් බාන’’න් ති 

ච වත් තබ් බං සියා, න ච තං වුත් තං. න හි නිබ් බානං පුබ් කබ නිවුට් ඨං 

අසඞ් ඛතත් තා, න ච පුබ් කබනිවාසානුස් සතිඤාකණන පුබ් කබ නිවුට් කඨසු 

අප් පමාණක් ඛන් කධසු ඤාකතසු නිබ් බානජානකන න කතන පකයොජනං 

අත් ථි. යථා හි කචකතොපරියඤාණං චිත් තං විභාකවන් තකමව 

චිත් තාරම් මණජානනස් ස ොමාවචරස් ස පච් චකයො කහොති, එවමිෙම් පි 

අප් පමාණක් ඛන් කධ විභාකවන් තකමව තොරම් මණජානනස් ස ොමාවචරස් ස 

පච් චකයො කහොතීති. දිට් ඨනිබ් බාකනොකයව ච පුබ් කබ නිවුට් කඨ 

අප් පමාණක් ඛන් කධ අනුස ්සරති, කතන යථාදිට් ඨකමව නිබ් බානං කතසං 

ඛන් ධානං ආරම් මණන් ති ෙට් ඨබ් බං, න පන 

පුබ් කබනිවාසානුස් සතිඤාකණන තොරම් මණවිභාවනං ොතබ් බං. විභූතකමව 

හි තං තස් සාති. එවං අනාගතංසඤාකණපි යථාරහං කයොකජතබ් බං, 

තස් මා නිබ් බානං න ෙස ්සචි රූපාවචරස් ස ආරම් මණන් ති ‘‘චතුන් නං 

රාසීන’’න් ති වත් තුං යුත් තං. 

ආරම් මණපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. අධිපතිපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
3. ධුරන් ති ධරග් ගාහං. කජට්ඨෙන් ති කසට් ඨං. ෙන්දාධිපති 

ෙන්දසම්පයුත්තොනන් ති එත් ථ පුරිමඡන් ෙස් ස සමානරූකපන තෙනන් තරං 

නිද් දිට් කඨන තංසම් බන් කධන ඡන් ෙසද් කෙකනව පච් චයභූතස් ස ඡන් ෙස් ස 

සම් පයුත් තෙවිකසසනභාකවො ෙස් සිකතො කහොතීති ‘‘ඡන් ොධිපති 

සම් පයුත් තොන’’න් ති අවත් වා ‘‘ඡන් ෙසම් පයුත් තොන’’න් ති වුත් තන් ති 

ෙට් ඨබ් බං. එස නකයො ඉතකරසුපි. 

ගරුොරචිත්තීොරවකසනවාති කුසලාබ් යාෙතානං පවත් තිං ෙස ්කසති. 

අලද් ධං ලද්ධබ්බං, ලද් ධං අවිජහිතබ්බං. කයන වා විනා න භවිතබ් බං, 

තං ලද්ධබ්බං, තස් කසවත් කථො අවිජහිතබ්බන් ති. අනවඤ්ඤාතන් ති 

අවඤ් ඤාතම් පි අකෙොසෙස් සිතාය අස් සාෙකනන අනවඤ් ඤාතං ෙත් වා. 

මිච් ඡත් තනියතා අප් පනාසදිසා මහාබලා විනා අධිපතිනා 

නුප් පජ් ජන් තීති ‘‘එෙන්කතකනවා’’ති ආහ. ෙම් මකිකලසාවරණභූතා ච 

කත සග් ගාවරණා ච මග් ගාවරණා ච පච් චක් ඛසග් ගානං 

ොමාවචරකෙවානම් පි උප් පජ් ජිතුං න අරහන් ති, කෙො පන වාකෙො 

රූපාරූපීනන් ති. 
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පටුන 

ොමාවචරාදිකභදකතො පන තිවිකධො කිරියාරම්මණාධිපති 

කලොභසහගතාකුසලස්කසව ආරම්මණාධිපතිපච්චකයො කහොතීති ඉෙං 

පරසන් තානගතානං සාරම් මණධම් මානං ‘‘අජ් ඣත් තාරම් මකණො ධම් කමො 

බහිද් ධාරම් මණස ්ස ධම් මස් ස අධිපතිපච් චකයන පච් චකයො’’ති එතස් ස 

අභාවකතො ‘‘බහිද් ධාරම් මකණො ධම් කමො බහිද් ධාරම් මණස් සා’’ති එත් ථ 

ච ආරම් මණාධිපතිකනො අනුද් ධටත් තා අධිපතිපච් චයතා නත් ථීති 

විඤ ්ඤායමාකනපි ‘‘බහිද් ධා ඛන් කධ ගරුං ෙත් වා 

අස් සාකෙතී’’තිආදිවචනං (පට් ඨා. 2.20.31) නිස ්සාය අරහකතො 

කිරියධම් මා පුථුජ් ජනාදීහි ගරුං ෙත් වා අස් සාදියන් තීති ඉමිනා 

අධිප් පාකයන වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. ‘‘සනිෙස් සනසප් පටි ා 

ඛන් ධා’’තිආදීසු (පට් ඨා. 2.22.30) විය ඛන් ධසද් කෙො රූකප එව 

භවිතුං අරහතීති විචාරිතකමතං. පුථුජ් ජනාදිොකල වා අනාගකත 

කිරියධම් කම ගරුං ෙත් වා අස් සාෙනං සන් ධාකයතං වුත් තං. 

‘‘කනවවිපාෙනවිපාෙධම් මධම් කම ඛන් කධ ගරුං ෙත් වා අස ්සාකෙති 

අභිනන් ෙතී’’තිආදිවචනකතො (පට් ඨා. 1.3.96) කිරියධම් මා 

රාගදිට් ඨීනං අධිපතිපච් චකයො කහොන් කතව, කත ච ‘‘අතීතාරම් මකණ 

අනාගකත ඛන් කධ ගරුං ෙත් වා අස ්සාකෙතී’’තිආදිවචනකතො (පට් ඨා. 

2.19.23) අනාගතා කතභූමොපි අධිපතිපච් චකයො කහොන් තීති. 

ආවජ් ජනකිරියසබ් භාවකතො පන ඉෙම් පි විචාකරතබ් බං. 

අධිපතිපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. අනන් තරපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
4. යථා ඔොසොනවිකසසභාකවන නත් ථිවිගතා වුත් තා, න එවං 

අනන් තරසමනන් තරා, එකත පන චිත් තනියාමකහතුවිකසසභාකවන 

වුත් තා, තස් මා තං චිත් තනියාමකහතුවිකසසභාවං ෙස් කසන් කතො 

‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතූ’’තිආදිනා ධාතුවකසන කුසලාදිවකසන ච 

නිද් කෙසමාහ. තත් ථ ‘‘මකනොවිඤ් ඤාණධාතු මකනොවිඤ් ඤාණධාතුයා’’ති 

වුත් කත පච් චයපච් චයුප් පන් නවිකසකසො න විඤ ්ඤායතීති ‘‘පුරිමා පුරිමා 

පච් ඡිමාය පච් ඡිමායා’’ති වත් තබ් බං සියා. තථා ච සති ධාතුවිකසකසන 

චිත් තවිකසකස ෙස ්සනං යං ොතුං ආරද් කධො, තං කවොච් ඡිජ් කජය් ය. 

‘‘මකනොවිඤ් ඤාණධාතු මකනොධාතුයා’’ති ඉෙම් පි න සක් ො වත් තුං 

නියාමාභාවකතො, ‘‘මකනොධාතු චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුයා’’ති ච තකථව න 

සක් ො. න හි මකනොධාතු චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුයාකයව 

අනන් තරපච් චකයොති නියාකමො අත් ථි, තස් මා පාෙටා 

පඤ ්චවිඤ ්ඤාණධාතුකයො ආදිං ෙත් වා යාව ධාතුවිකසසනියාකමො අත් ථි, 
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තාව නිෙස ්සකනන නයං ෙස ්කසත් වා පුන නිරවකසසෙස් සනත් ථං ‘‘පුරිමා

පුරිමා කුසලා’’තිආදිමාහ. සදිසකුසලානන් ති කවෙනාය වා කහතූහි වා 

සදිසකුසලානං අනුරූපකුසලානන් ති වා අත් කථො. කතන භූමිභින් නානම් පි 

පච් චයභාකවො වුත් කතො කහොති. භවඞ්ගග් ගහකණන කුසලාකුසලමූලකෙසු 

චුතිපි ගහිතාති ෙට් ඨබ් බං, අබ් යාෙතමූලකෙ තොරම් මණම් පි. 

ොමාවචරකිරියාවජ්ජනස්සාති ොමාවචරකිරියාය ආවජ් ජනස ්සාති 

ආවජ් ජනග් ගහකණන ොමාවචරකිරියං විකසකසතීති ෙට් ඨබ් බං. 

ොමාවචරවිපාකෙො ොමාවචරකිරියරාසිස් ස ච අනන් තරපච් චකයො කහොති, 

කහොන් කතො ච ආවජ් ජනස ්කසවාති අයඤ් කහත් ථ අධිප් පාකයො. 

ආවජ් ජනග් ගහකණකනව කචත් ථ කවොට් ඨබ් බනම් පි ගහිතන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

අනන් තරපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සහජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
6. ‘‘අඤ් ඤමඤ් ඤස ්සාති අඤ ්කඤො අඤ් ඤස ්සා’’ති 

කපොරාණපාකඨො. පාළියං පන ‘‘අඤ් ඤමඤ් ඤං සහජාතපච් චකයන 

පච් චකයො’’ති එත් ථ වුත් තස් ස ‘‘අඤ් ඤමඤ් ඤ’’න් ති ඉමස් ස අත් කථො 

වත් තබ් කබො, න අවුත් තස් ස ‘‘අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්සා’’ති ඉමස් ස, න ච 

සමානත් ථස ්සපි සද් ෙන් තරස ්ස අත් කථ වුත් කත සද් ෙන් තරස ්ස අත් කථො 

වුත් කතො කහොති, තස් මා ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤන්ති අඤ්කඤොඅඤ්ඤස්සා’’ති 

පඨන් ති. ඔක් ෙන් තීති පඤ ්චකවොොරපටිසන් ධිකයව වුච් චති, න ඉතරාති 

ඉමිනා අධිප් පාකයනාහ ‘‘පඤ්චකවොොරභකව පටිසන්ධික්ඛකණ’’ති. 

රූපිකනො ධම්මා අරූපීනං ධම්මානන් ති ඉෙං යදිපි පුබ් කබ 

‘‘ඔක් ෙන් තික් ඛකණ නාමරූප’’න් ති වුත් තං, තථාපි න කතන 

ඛණන් තකර පච් චයභාකවො රූපීනං නිවාරිකතොති තන් නිවාරණත් ථං වුත් තං. 

ෙඤ්චිොකලති කෙචි කිස ්මිඤ ්චි ොකලති වා අත් කථො. කතන රූපිකනො 

ධම් මා කෙචි වත් ථුභූතා කිස ්මිඤ් චි පටිසන් ධිොකලති රූපන් තරානං 

වත් ථුස ්ස ච ොලන් තකර අරූපීනං සහජාතපච් චයං පුබ් කබ අනිවාරිතං 

නිවාකරති. එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘ෙඤ් චි ොල’’න් ති වා ‘‘කිස ්මිඤ ්චි 

ොකල’’ති වා වත් තබ් කබ විභත් තිවිපල් ලාකසො ෙකතො. කතන හි 

‘‘ෙඤ් චී’’ති උපකයොකගෙවචනං ‘‘රූපිකනොධම්මා’’ති එකතන සහ 

සම් බන් කධන පච් චත් තබහුවචනස් ස ආකෙකසො, ‘‘ොකල’’ති ඉමිනා 

සම් බන් කධන භුම් කමෙවචනස් සාති විඤ් ඤායති. පුරිකමන ච ‘‘එකෙො 

ඛන්කධො වත්ථු චතිණ්ණන්නං ඛන්ධාන’’න් තිආදිනා නාමසහිතස් කසව 
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වත් ථුස ්ස ‘‘නාමස් ස පච් චකයො’’ති වත් තබ් බත් කත ආපන් කන එකතන 

කෙවලස් කසව තථා වත් තබ් බතං ෙස් කසති. 

තකයො න අඤ්ඤමඤ්ඤවකසනාති ලබ් භමාකනපි ෙත් ථචි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසහජාතපච් චයභාකව වචකනන අසඞ් ගහිතත් තා තස් ස එවං 

වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. චතුසමුට්ඨානිෙස්ස රූපස්ස එෙකෙසභූකත 

ෙම්මසමුට්ඨානරූකප සමුොකයෙකෙසවකසන සාමිවචනං ෙට් ඨබ් බං, 

නිද් ධාරකණ වා. 

සහජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. නිස ්සයපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
8. නිස ්සයපච් චයනිද් කෙකස ‘‘රූපිකනො ධම් මා අරූපීනං ධම් මානං 

කිස ්මිඤ ්චි ොකල’’ති ඉෙං න ලබ් භති. යං පකනත් ථ ලබ් භති 

‘‘රූපිකනො ධම් මා කෙචී’’ති, තත් ථ කත එව ධම් කම ෙස් කසතුං 

‘‘චක්ඛායතන’’න් තිආදි වුත් තන් ති. ‘‘වත්ථුරූපං 

පඤ්චකවොොරභකව’’ති වුත් තත් තා ‘‘ඨකපත්වා ආරුප්පවිපාෙ’’න් ති 

ඉෙං න වත් තබ් බන් ති කච? න, ‘‘කතභූමෙවිපාෙස් සා’’ති වුත් කත 

පඤ ්චකවොොරභකව අනුප් පජ් ජනෙං ඨකපතබ් බං අජානන් තස් ස තස් ස 

පොකසතබ් බත් තා. 

නිස ්සයපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. උපනිස් සයපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
9. කත තකයොපි රාසකයොති උපනිස ්සකය තකයො 

අකනෙසඞ් ගාහෙතාය රාසකයොති වෙති. එතස් මිං පන 

උපනිස ්සයනිද් කෙකස කය පුරිමා කයසං පච් ඡිමානං අනන් තරූපනිස ්සයා 

කහොන් ති, කත කතසං සබ් කබසං එෙන් කතකනව කහොන් ති, න කෙසඤ් චි 

ෙොචි, තස් මා කයසු පකෙසු අනන් තරූපනිස ්සකයො සඞ් ගහිකතො, කතසු 

‘‘කෙසඤ් චී’’ති න සක් ො වත් තුන් ති න වුත් තං. කය පන පුරිමා 

කයසං පච් ඡිමානං ආරම් මණපෙතූපනිස් සයා කහොන් ති, කත කතසං න 

සබ් කබසං එෙන් කතන කහොන් ති, කයසං උප් පත් තිපටිබාහිො පච් චයා 

බලවන් කතො කහොන් ති, කතසං න කහොන් ති, ඉතකරසං කහොන් ති. තස ්මා 

කයසු පකෙසු අනන් තරූපනිස ්සකයො න ලබ් භති, කතසු ‘‘කෙසඤ් චී’’ති 

වුත් තං. සිද් ධානං පච් චයධම් මානං කයහි පච් චයුප් පන් කනහි අකුසලාදීහි 
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භවිතබ් බං, කතසං කෙසඤ් චීති අයඤ් කචත් ථ අත් කථො, න පන 

අවිකසකසන අකුසලාදීසු කෙසඤ් චීති. 

පුරිමා පුරිමා කුසලා…කප.… අබ්යාෙතානං ධම්මානන් ති කයසං 

උපනිස ්සයපච් චකයන භවිතබ් බං, කතසං අබ් යාෙතානං පච් ඡිමානන් ති 

ෙට් ඨබ් බං. න හි රූපාබ් යාෙතං උපනිස ්සයං ලභතීති. ෙථං? 

ආරම් මණානන් තරූපනිස් සකය තාව න ලභති අනාරම් මණත් තා 

පුබ් බාපරනියකමන අප් පවත් තිකතො ච, පෙතූපනිස ්සයඤ් ච න ලභති 

අකචතකනන රූපසන් තාකනන පෙතස් ස අභාවකතො. යථා හි 

අරූපසන් තාකනන සද් ධාෙකයො නිප් ඵාදිතා උතුකභොජනාෙකයො ච 

උපකසවිතා, න එවං රූපසන් තාකනන. යස් මිඤ් ච උතුබීජාදිකෙ 

ෙම් මාදිකෙ ච සති රූපං පවත් තති, න තං කතන පෙතං කහොති. 

සකචතනස ්කසව හි උප් පාෙනුපත් ථම් භනුපකයොගාදිවකසන කචතනං 

පෙප් පනං පෙරණං, රූපඤ ්ච අකචතනන් ති. යථා ච නිරීහකෙසු 

පච් චයායත් කතසු ධම් කමසු කෙසඤ ්චි සාරම් මණසභාවතා කහොති, 

කෙසඤ් චි න, එවං සප් පෙරණසභාවතා නිප් පෙරණසභාවතා ච 

ෙට් ඨබ් බා. උතුබීජාෙකයො පන අඞ් කුරාදීනං කතසු අසන් කතසු අභාවකතො 

එව පච් චයා, න පන උපනිස ්සයාදිභාවකතොති. පුරිමපුරිමානංකයව 

පකනත් ථ උපනිස ්සයපච් චයභාකවො බාහුල් ලවකසන පාෙටවකසන ච 

වුත් කතො. ‘‘අනාගකත ඛන් කධ පත් ථයමාකනො ොනං 

කෙතී’’තිආදිවචනකතො (පට් ඨා. 2.18.8) පන අනාගතාපි 

උපනිස ්සයපච් චයා කහොන් ති, කත පුරිකමහි ආරම් මණපෙතූපනිස් සකයහි 

තංසමානලක් ඛණතාය ඉධ සඞ් ගය් හන් තීති ෙට් ඨබ් බා. 

පුග්ගකලොපි කසනාසනම්පීති පුග්ගලකසනාසනග් ගහණවකසන 

උපනිස ්සයභාවං භජන් කත ධම් කම ෙස ්කසති, පි-සද් කෙන 

චීවරාරඤ් ඤරුක් ඛපබ් බතාදිග් ගහණවකසන උපනිස ්සයභාවං භජන් කත 

සබ් කබ සඞ් ගණ් හාති. ‘‘අබ් යාෙකතො ධම් කමො අබ් යාෙතස් ස ධම් මස ්ස 

උපනිස ්සයපච් චකයන පච් චකයො’’තිආදීසු හි ‘‘කසනාසනං ොයිෙස් ස 

සුඛස් සා’’තිආදිවචකනන කසනාසනග් ගහකණන උපනිස ්සයභාවං 

භජන් තාව ධම් මා උපනිස ්සයපච් චකයන පච් චකයොති ඉමමත් ථං 

ෙස් කසන් කතන පුග් ගලාදීසුපි අයං නකයො ෙස් සිකතො කහොතීති. 

පච් චුප් පන් නාපි ආරම් මණපෙතූපනිස් සයා පච් චුප් පන් නතාය 

කසනාසනසමානලක් ඛණත් තා එත් කථව සඞ් ගහිතාති ෙට් ඨබ් බා. වක් ඛති හි 

‘‘පච් චුප් පන් නං උතුං කභොජනං කසනාසනං උපනිස ්සාය ඣානං 

උප් පාකෙතී’’තිආදිනා කසනාසනස ්ස පච් චුප් පන් නභාවං විය 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  පට් ඨානපෙරණ-මූලටීො 
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පච් චුප් පන් නානං උතුආදීනං පෙතූපනිස් සයභාවං, ‘‘පච් චුප් පන් නං 

චක් ඛුං…කප.… වත් ථුං පච් චුප් පන් කන ඛන් කධ ගරුං ෙත් වා 

අස් සාකෙතී’’තිආදිනා (පට් ඨා. 2.18.4) චක් ඛාදීනං 

ආරම් මණූපනිස ්සයභාවඤ් චාති. පච් චුප් පන් නානම් පි ච තාදිසානං පුබ් කබ 

පෙතත් තා පෙතූපනිස් සයතා ෙට් ඨබ් බා. 

ෙසිණාරම් මණාදීනි ආරම් මණකමව කහොන් ති, න උපනිස් සකයොති 

ඉමිනා අධිප් පාකයන ‘‘එෙච්චායා’’ති ආහ. 

අරූපාවචරකුසලම් පි යස් මිං ෙසිණාදිම් හි ඣානං අනුප් පාදිතං, තස් මිං 

අනුප් පන් නඣානුප් පාෙකන සබ් බස ්ස ච උප් පන් නඣානස ්ස සමාපජ් ජකන 

ඉද් ධිවිධාදීනං අභිඤ් ඤානඤ් ච උපනිස් සකයොති ඉමමත් ථං සන් ධායාහ 

‘‘කතභූමෙකුසකලො චතුභූමෙස්සපි කුසලස්සා’’ති. වුත් තම් පි කචතං 

‘‘අරූපාවචරං සද් ධං උපනිස ්සාය රූපාවචරං ඣානං විපස් සනං මග් ගං 

අභිඤ ්ඤං සමාපත් තිං උප් පාකෙතී’’ති (පට් ඨා. 4.13.285). 

ොමාවචරකුසලං රූපාවචරාරූපාවචරවිපාොනම් පි තදුප් පාෙෙකුසලානං 

උපනිස ්සයභාවවකසන, පටිසන් ධිනියාමෙස් ස චුතිකතො පුරිමජවනස් ස ච 

වකසන උපනිස ්සකයො, රූපාවචරකුසලං අරූපාවචරවිපාෙස් ස, 

අරූපාවචරකුසලඤ් ච රූපාවචරවිපාෙස් ස 

තදුප් පාෙෙකුසලූපනිස් සයභාකවනාති එවං පච් කචෙං කතභූමෙකුසලානං 

චතුභූමෙවිපාෙස ්ස කතභූමෙකිරියස ්ස ච යථාකයොගං පච් චයභාකවො 

කවදිතබ් කබො. පාළියම් පි හි පෙතූපනිස් සකයො නයෙස් සනමත් කතකනව 

පඤ ්හාවාකරසු විස් සජ් ජිකතොති. 

ඉමිනා පන නකයනාති කලොකුත් තරනිබ් බත් තනං උපනිස ්සාය 

සිකනහුප් පාෙනකලකසනාති අත් කථො. කලොකුත් තරා පන ධම් මා අකුසලානං 

න කෙනචි පච් චකයන පච් චකයො කහොන් තීති න ඉෙං සාරකතො 

ෙට් ඨබ් බන් ති අධිප් පාකයො. ොමාවචරාදිතිකහතුෙභවඞ් ගං ොයිෙසුඛාදි ච 

රූපාවචරාදිකුසලානං උපනිස ්සකයො, අරූපාවචරවිපාකෙො 

රූපාවචරකුසලස ්ස තං පත් කථත් වා තන් නිබ් බත් තෙකුසලුප් පාෙනත් ථං 

උප් පාදියමානස ්ස, රූපාවචරකිරියස් ස ච පුබ් කබ නිවුට් ඨාදීසු 

අරූපාවචරවිපාෙජානනත් ථං ඣානාභිඤ් ඤාකයො උප් පාකෙන් තස ්ස 

අරහකතො, චතුභූමෙවිපාොනං පන තදුප් පාෙෙකුසලූපනිස් සයභාවවකසන 

කසො කසො විපාකෙො උපනිස් සකයො. කතනාහ ‘‘තථා

කතභූමෙවිපාකෙො’’ති. යදිපි අරහත් තඵලත් තං ඣානවිපස් සනා 

උප් පාකෙති අනාගාමී, න පන කතන තං ෙොචි දිට් ඨපුබ් බං පුථුජ් ජනාදීහි 
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කසොතාපත් තිඵලාදීනි විය, තස් මා තානි විය කතසං ඣානාදීනං ඉමස ්ස 

ච අග් ගඵලං න ඣානාදීනං උපනිස ්සකයො. උපලද් ධපුබ් බසදිසකමව හි 

අනාගතම් පි උපනිස ්සකයොති. කතනාහ ‘‘උපරිට්ඨිමංකුසලස්සපී’’ති. 

කිරියඅත් ථපටිසම් භිොදිම් පි පත් කථත් වා ොනාදිකුසලං ෙකරොන් තස් ස 

කතභූමෙකිරියාපි චතුභූමෙස ්සපි කුසලස ්ස උපනිස් සයපච් චකයන 

පච් චකයො. කයොනිකසොමනසිොකර වත් තබ් බකමව නත් ථි, තං උපනිස ්සාය 

රාගාදිඋප් පාෙකන අකුසලස් ස, කුසලාකුසලූපනිස් සයභාවමුකඛන 

චතුභූමෙවිපාෙස ්ස. එවං කිරියස ්සපි කයොකජතබ් බං. කතනාහ 

‘‘කිරියසඞ්ඛාකතොපි පෙතූපනිස්සකයො චතුභූමොනං කුසලාදිඛන්ධානං 

කහොතිකයවා’’ති. කනවවිපාෙනවිපාෙධම් මධම් කමසු පන 

උතුකභොජනකසනාසනානකමව තිණ් ණං රාසීනං පෙතූපනිස ්සයභාවෙස් සනං 

නයෙස් සනකමවාති. ඉමස්මිං පට්ඨානමහාපෙරකණආගතනකයනාති ඉෙං 

‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච අබ් යාෙකතො ධම් කමො උප් පජ් ජති න 

උපනිස ්සයපච් චයා, කුසකල ඛන් කධ පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් ති 

(පට් ඨා. 1.1.91) එවමාදිෙං උපනිස ්සයපටික් කඛපං, අනුකලොකම ච 

අනාගමනං සන් ධාය වුත් තං. සුත්තන්තිෙපරියාකයනාති 

‘‘විඤ ්ඤාණූපනිසං නාමරූපං, නාමරූපනිසං සළායතන’’න් තිආදිකෙන 

(සං. නි. 2.23), 

‘‘යථාපි පබ් බකතො කසකලො, අරඤ් ඤස ්මිං බ් රහාවකන; 

තං රුක් ඛා උපනිස ්සාය, වඩ් ෙන් කත කත වනප් පතී’’ති (අ. 

නි. 3.49). – 

ආදිකෙන ච. 

උපනිස ්සයපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. පුකරජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
10. නයෙස් සනවකසන යානි විනා ආරම් මණපුකරජාකතන න 

වත් තන් ති, කතසං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං ආරම් මණපුකරජාතෙස් සකනන 

මකනොද් වාකරපි යං යොරම් මණපුකරජාකතන වත් තති, තස් ස තොලම් බිතං 

සබ් බම් පි රූපරූපං ආරම් මණපුකරජාතන් ති ෙස ්සිතකමව කහොති, සරූකපන 

පන අෙස් සිතත් තා ‘‘සාවකසසවකසන කදසනා ෙතා’’ති ආහ. 

චිත් තවකසන ොයං පරිණාමයකතො ඉද් ධිවිධාභිඤ් ඤාය ච අට් ඨාරසසු 

යංකිඤ් චි ආරම් මණපුකරජාතං කහොතීති ෙට් ඨබ් බං. 
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තදාරම්මණභාවිකනොති එත් ථ පටිසන් ධිභාවිකනො වත් ථුපුකරජාතාභාකවන 

ඉතරස ්සපි අභාවා අග් ගහණං. භවඞ් ගභාවිකනො පන ගහණං ොතබ් බං න 

වා ොතබ් බං පටිසන් ධියා විය අපරිබ් යත් තස් ස ආරම් මණස් ස 

ආරම් මණමත් තභාවකතො, ‘‘මකනොධාතූනඤ් චා’’ති එත් ථ 

සන් තීරණභාවිකනො මකනොවිඤ් ඤාණධාතුයාපි. 

පුකරජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. පච් ඡාජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
11. තස්කසවාති ඉෙං ොමාවචරරූපාවචරවිපාොනං 

නිරවකසසෙස් සිතපුකරජාතෙස් සනවකසන වුත් තං, රූපාවචරවිපාකෙො පන 

ආහාරසමුට් ඨානස ්ස න කහොතීති. 

පච් ඡාජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ආකසවනපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
12. පගුණතරබලවතරභාවවිසිට්ඨන් ති එකතන විපාොබ් යාෙතකතො 

විකසකසති. 

ආකසවනපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. ෙම් මපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
13. කචතනාසම් පයුත් තෙම් මං අභිජ් ඣාදි ෙම් මපච් චකයො න කහොතීති 

‘‘කචතනාෙම්මකමවා’’ති ආහ. සතිපි හි විපාෙධම් මධම් මත් කත න 

කචතනාවජ් ජා එවංසභාවාති. අත්තකනොඵලංඋප්පාකදතුං සමත්කථනාති 

ෙම් මස ්ස සමත් ථතා තස් ස ෙම් මපච් චයභාකවො වුත් තාති ෙට් ඨබ් බා. 

පඤ්චකවොොකරකයව, න අඤ්ඤත්ථාති එකතන ොමාවචරකචතනා 

එෙකවොොකර රූපම් පි න ජකනතීති ෙස් කසති. 

ෙම් මපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

14. විපාෙපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
14. විපාෙපච් චයනිද් කෙකස කයසං එෙන් කතන විපාකෙො 

විපාෙපච් චකයො කහොති, කතසං වකසන නයෙස් සනං ෙතං. න හි 

ආරුප් කප භූමිද් වයවිපාකෙො රූපස ්ස පච් චකයො කහොති. 
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විපාෙපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

15. ආහාරපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
15. ෙබ ං ෙරිත්වා අජ්කඣොහරිකතොවාති අසිතපීතාදිවත් ථූහි සහ 

අජ් කඣොහරිකතොවාති වුත් තං කහොති. පාතබ් බසායිතබ් බානිපි හි 

සභාවවකසන ෙබළාකයව කහොන් තීති. 

කසසතිසන්තතිසමුට්ඨානස්ස අනුපාලකෙොව හුත්වාති එත් ථ 

චිත් තසමුට් ඨානස ්ස ආහාරපච් චයභාකවො විචාකරත් වා ගකහතබ් කබො. න හි 

චිත් තසමුට් ඨාකනො ෙබළීොකරො ආහාකරො කනොචිත් තසමුට් ඨාකනො 

තදුභයඤ් ච චිත් තසමුට් ඨානොයස් ස ආහාරපච් චකයො වුත් කතො, තිවිකධොපි 

පන කසො කනොචිත් තසමුට් ඨානොයස් ස වුත් කතොති. 

ආහාරපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

16. ඉන් ද්රියපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
16. අරූපජීවිතින්ද්රියම්පි සඞ්ගහිතන් ති මිස් සෙත් තා ජීවිතින් ද් රියං 

න සබ් කබන සබ් බං වජ් ජිතබ් බන් ති අධිප් පාකයො. 

අවිනිබ්භුත්තධම්මානන් ති එත් ථ අයං අධිප් පාකයො – රූපාරූපානං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං අවිනිබ් භුත් තකවොහාකරො නත් ථීති අරූපානං 

ඉන් ද් රියපච් චයභූතානි පච් චයන් තරාකපක් ඛානි චක් ඛාදීනි අත් තකනො 

විජ් ජමානක් ඛකණ අවිනිබ් භුත් තධම් මානං ඉන් ද් රියපච් චයතං අඵරන් තානිපි 

ඉන් ද් රියපච් චයා සියුං. කයො පන නිරකපක් කඛො ඉන් ද් රියපච් චකයො 

අවිනිබ් භුත් තධම් මානං කහොති, කසො අත් තකනො විජ් ජමානක් ඛකණ කතසං 

ඉන් ද් රියපච් චයතං අඵරන් කතො නාම නත් ථි. යදි ච 

ඉත් ථින් ද් රියපුරිසින් ද් රියානි ඉන් ද් රියපච් චකයො ලිඞ් ගාදීනං සියුං, 

අවිනිබ් භුත් තානං කතසම් පි සියුං. න හි රූපං රූපස ්ස, අරූපං වා 

අරූපස ්ස විනිබ් භුත් තස් ස ඉන් ද් රියපච් චකයො අත් ථීති. සති කචවං 

ඉත් ථිපුරිසින් ද් රිකයහි අවිනිබ් භුත් තත් තා ෙලලාදිොකල ච ලිඞ් ගාදීනි සියුං, 

කයසං තානි ඉන් ද් රියපච් චයතං ඵකරය් යුං, න ච ඵරන් ති. තස ්මා න 

කතහි තානි අවිනිබ් භුත් තොනි, අවිනිබ් භුත් තත් තාභාවකතො ච කතසං 

ඉන් ද් රියපච් චයතං න ඵරන් ති. අඤ ්කඤසං පන කයහි තානි සහජාතානි, 

කතසං අබීජභාවකතොකයව න ඵරන් ති, තස් මා ආපන් නවිනිබ් භුත් තභාවානං 

කතසං ලිඞ් ගාදීනං අවිනිබ් භුත් තානං අඤ් කඤසඤ් ච සමානෙලාපධම් මානං 

ඉන් ද් රියපච් චයතාය අඵරණකතො තානි ඉන් ද් රියපච් චකයො න කහොන් තීති. 
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කයසං බීජභූතානි ඉත් ථිපුරිසින් ද් රියානි, කතසං ලිඞ් ගාදීනං 

අපරමත් ථභාවකතොති කෙචි, කත පන ෙලලාදිොකලපි ලිඞ් ගාදීනං 

තෙනුරූපානං අත් ථිතං ඉච් ඡන් ති. 

ජාතිභූමිවකසන වුත් කතසු කභකෙසු කුසලජාතියං රූපාවචරකුසලකමව 

ආරුප් කප ඨකපතබ් බන් ති ‘‘ඨකපත්වා පන රූපාවචරකුසලං අවකසසා 

කුසලාකුසලා’’ති වුත් තං. පඨමකලොකුත් තරං පන කෙොමනස් සයුත් තඤ් ච 

විසුං එො ජාති භූමි වා න කහොතීති ආරුප් කප අලබ් භමානම් පි න 

ඨපිතං. කහතුආදීසුපි ‘‘තථා අපරියාපන් නකුසලකහතු, තථා 

අකුසලකහතූ’’තිආදීසු (පට් ඨා. අට් ඨ. 1.1) එස නකයො 

කයොකජතබ් කබො. 

ඨිතික්ඛකණති ඉෙං රූපජීවිතින් ද් රියස් ස සහජාතපච් චයත් තාභාවං 

සන් ධාය වුත් තං. උප් පාෙක් ඛකණපි පන තස ්ස ඉන් ද් රියපච් චයතා න 

සක් ො නිවාකරතුං. වක් ඛති හි ‘‘අබ් යාෙතං ධම් මං පටිච් ච…කප.… 

අසඤ් ඤසත් තානං එෙං මහාභූතං පටිච් ච…කප.… ඉන් ද් රියපච් චයං 

ෙම් මපච් චයසදිස’’න් ති (පට් ඨා. 1.1.66). න හි අසඤ් ඤසත් තානං 

ඉන් ද් රියපච් චයා උප් පජ් ජමානස ්ස රූපස් ස රූපජීවිතින් ද් රියකතො අඤ ්කඤො 

ඉන් ද් රියපච් චකයො අත් ථි, පඤ ්චකවොොකර පවත් කත ච ෙටත් තාරූපස් ස. 

පටිච් චවාරාෙකයො ච ඡ උප් පාෙක් ඛණකමව ගකහත් වා පවත් තා, එවඤ් ච 

ෙත් වා පච් ඡාජාතපච් චකයො එකතසු අනුකලොමකතො න තිට් ඨතීති. 

ඉන් ද් රියපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

17. ඣානපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
17. 

විතක්ෙවිචාරපීතිකසොමනස්සකදොමනස්සුකපක්ඛාචිත්කතෙග්ගතාසඞ්ඛාතානීති 

එත් ථ යදිපි කසොමනස් සකෙොමනස් සසඞ් ඛාතානි ඣානඞ් ගානි නත් ථි, 

සුඛදුක් ඛසඞ් ඛාතානි පන කසොමනස් සකෙොමනස් සභූතාකනව ඣානඞ් ගානි, 

න ොයිෙසුඛදුක් ඛභූතානීති ඉමස ්ස ෙස් සනත් ථං 

කසොමනස ්සකෙොමනස් සග් ගහණං ෙතං. නනු ච 

‘‘ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණවජ් කජසූ’’ති වචකනකනව ොයිෙසුඛදුක් ඛානි 

වජ් ජිතානීති සුඛදුක් ඛග් ගහණකමව ෙත් තබ් බන් ති? න, 

ඣානඞ් ගසුඛදුක් ඛානං ඣානඞ් ගභාවවිකසසනකතො. 

‘‘ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණවජ් කජසු 

සුඛදුක් ඛුකපක් ඛාචිත් කතෙග් ගතාසඞ් ඛාතානී’’ති හි වුත් කත 
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ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාකණසු උකපක් ඛාචිත් කතෙග් ගතාහි සද් ධිං 

ොයිෙසුඛදුක් ඛානිපි වජ් ජිතානීති එත් තෙකමව විඤ ්ඤායති, න පන යානි 

සුඛදුක් ඛානි ඣානඞ් ගානි කහොන් ති, කතසං ඣානඞ් ගභූකතො සුඛභාකවො 

දුක් ඛභාකවො ච විකසසිකතො, තස් මා 

කසොමනස ්සකෙොමනස් සභාවවිසිට් කඨොකයව සුඛදුක් ඛභාකවො සුඛදුක් ඛානං 

ඣානඞ් ගභාකවොති ෙස් සනත් ථං කසොමනස් සකෙොමනස් සග් ගහණං ෙකරොති. 

කතන ‘‘ද් විපඤ් චවිඤ් ඤාණවජ් කජසූ’’ති වචකනන වජ් ජියමානානම් පි 

සුඛදුක් ඛානං කසොමනස් සකෙොමනස ්සභාවාභාවකතො ඣානඞ් ගභාවාභාකවොති 

ෙස් සිතං කහොති. යථාවජ් ජිතා පන සුඛදුක් කඛොකපක් කඛෙග් ගතා ෙස ්මා 

වජ් ජිතාති? යත් ථ ඣානඞ් ගානි උද් ධරීයන් ති චිත් තුප් පාෙෙණ් කෙ, තත් ථ 

ච ඣානඞ් ගන් ති අනුද් ධටත් තා. ෙස ්මා පන න උද් ධටාති තං ෙස ්කසතුං 

‘‘පඤ්චන්නංපන විඤ්ඤාණොයාන’’න් තිආදිමාහ. 

අභිනිපාතමත්තත්තාති එකතන ආවජ් ජනසම් පටිච් ඡනමත් තායපි 

චින් තනාපවත් තියා අභාවං ෙස ්කසති. ‘‘කතසු විජ්ජමානානිපි

උකපක්ඛාසුඛදුක්ඛානී’’ති කපොරාණපාකඨො. තත් ථ 

උකපක් ඛාසුඛදුක් කඛකහව තංසමානලක් ඛණාය චිත් කතෙග් ගතායපි 

යථාවුත් කතකනව ොරකණන අනුද් ධටභාකවො ෙස ්සිකතොති ෙට් ඨබ් කබො. 

පුබ් කබ පන සත් ත අඞ් ගානි ෙස් කසන් කතන චත් තාරි අඞ් ගානි වජ් ජිතානීති 

කතසං වජ් ජකන ොරණං ෙස් කසන් කතන න සමානලක් ඛකණන කලකසන 

ෙස් කසතබ් බං. අට් ඨෙථා කහසාති. යදි ච කලකසන ෙස ්කසතබ් බං, 

යථාවුත් කතසුපි තීසු එෙකමව වත් තබ් බං සියා, තිණ් ණං පන වචකනන 

තකතො අඤ ්ඤස් ස ඣානඞ් ගන් ති උද් ධටභාකවො ආපජ් ජති, 

යථාවුත් තොරණකතො අඤ ්කඤන ොරකණන අනුද් ධටභාකවො වා, තස් මා 

තංකෙොසපරිහරණත් ථං ‘‘උකපක් ඛාචිත් කතෙග් ගතාසුඛදුක් ඛානී’’ති 

පඨන් ති. කය පන ‘‘ඣානඞ් ගභූකතහි කසොමනස් සාදීහි සුඛදුක් කඛන 

අවිභූතභාකවන පාෙටතාය ඉන් ද් රියකිච් චයුත් තතාය ච සමානානං 

සුඛාදීනං ඣානඞ් ගන් ති අනුද් ධටභාකව ොරණං වත් තබ් බං, න 

චිත් කතෙග් ගතායාති සා එත් ථ න ගහිතා’’ති වෙන් ති, කතසං තං 

රුචිමත් තං. යදි ඣානඞ් ගසමානානං ඣානඞ් ගන් ති අනුද් ධටභාකව 

ොරණං වත් තබ් බං, චිත් කතෙග් ගතා කචත් ථ ඣානඞ් ගභූතාය 

විචිකිච් ඡායුත් තමකනොධාතුආදීසු චිත් කතෙග් ගතාය සමානාති තස ්සා 

අනුද් ධටභාකව ොරණං වත් තබ් බකමවාති. කසසාකහතුකෙසුපි ඣානඞ් ගං 

උද් ධටකමව උද් ධරණට් ඨාකන චිත් තුප් පාෙෙණ් කෙති අධිප් පාකයො. 

ඣානපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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175 

පටුන 

18. මග් ගපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
18. පඤ්ඤා විතක්කෙො සම්මාවාචාෙම්මන්තාජීවාවීරියංසතිසමාධි

මිච්ොදිට්ඨි මිච්ොවාචාෙම්මන්තාජීවාති ඉමානි ද්වාදසඞ්ගානීති එත් ථ 

දුවිධම් පි සඞ් ෙප් පං වීරියං සමාධිඤ් ච විතක් ෙවීරියසමාධිවචකනහි 

සඞ් ගණ් හිත් වා ‘‘අයකමව කඛො, ආවුකසො, අට් ඨඞ් ගිකෙො මිච් ඡාමග් කගො 

අබ් රහ ්මචරියං. කසය් යථිෙං – මිච් ඡාදිට් ඨි…කප.… මිච් ඡාසමාධී’’තිආදීහි 

(සං. නි. 5.18) සුත් තවචකනහි මිච් ඡාවාචාෙම් මන් තාජීකවසුපි 

මග් ගඞ් ගකවොහාරසිද් ධිකතො කතහි සහ ද් වාෙසඞ් ගානි ඉධ ලබ් භමානානි ච 

අලබ් භමානානි ච මග් ගඞ් ගවචනසාමඤ් කඤන සඞ් ගණ් හිත් වා වුත් තානි. 

එවඤ් හි සුත් තන් තකවොහාකරොපි ෙස් සිකතො කහොති, එවං පන ෙස් කසන් කතන 

‘‘මග් ගපච් චයනිද් කෙකස මග් ගඞ් ගානී’’ති එවං උද් ධරිත් වා තස් ස 

පාඨගතස් ස මග් ගඞ් ගසද් ෙස ්ස අත් ථභාකවන ඉමානි ද් වාෙසඞ් ගානි න 

ෙස් කසතබ් බානි. න හි පාළියං මග් ගඞ් ගසද් ෙස ්ස 

මිච් ඡාවාචාෙම් මන් තාජීකවොති අත් කථො වත් තබ් කබො. කතහි සම් මාවාචාදීහි 

පටිපක් ඛා කචතනාධම් මා තප් පටිපක් ඛභාවකතොකයව 

‘‘මිච් ඡාමග් ගඞ් ගානී’’ති සුත් කත වුත් තානි, න පන 

මග් ගපච් චයභාකවන. මග් ගඞ් ගානි මග් ගපච් චයභූතානි ච ඉධ පාළියං 

‘‘මග් ගඞ් ගානී’’ති වුත් තානි, න ච අඤ් ඤං උද් ධරිත් වා අඤ ්ඤස ්ස 

අත් කථො වත් තබ් කබො. පරියායනිප් පරියායමග් ගඞ් ගෙස ්සනත් ථං පන 

ඉච් ඡන් කතන පාළිගතමග් ගඞ් ගසද් ෙපතිරූපකෙො අඤ ්කඤො මග් ගඞ් ගසද් කෙො 

උභයපෙත් කථො උද් ධරිතබ් කබො යථා ‘‘අධිෙරණං නාම චත් තාරි 

අධිෙරණානී’’ති (පාරා. 386, 405). ඉධ පන 

‘‘මග් ගපච් චයනිද් කෙකස මග් ගඞ් ගානී’’ති පාළිගකතොකයව මග් ගඞ් ගසද් කෙො 

උද් ධකටො, න ච අත් ථුද් ධරණවකසන ෙස ්කසත් වා අධිප් කපතත් ථනියමනං 

ෙතං, තස් මා පාළියං මග් ගඞ් ගසද් ෙස ්ස මිච් ඡාවාචාදීනං අත් ථභාකවො මා 
කහොතූති 
‘‘සම් මාදිට් ඨිසඞ් ෙප් පවාචාෙම් මන් තාජීවවායාමසතිසමාධිමිච් ඡාදිට් ඨිසඞ් ෙප් ප

වායාමසමාධකයොති ඉමානි ද් වාෙසඞ් ගානී’’ති පඨන් ති. නනු එවං 

‘‘අකහතුෙචිත් තුප් පාෙවජ් කජසූ’’ති න වත් තබ් බං. න හි කතසු 

සම් මාදිට් ඨිආෙකයො යථාවුත් තා සන් ති, කය වජ් කජතබ් බා සියුන් ති? න, 

උප් පත් තිට් ඨානනියමනත් ථත් තා. අකහතුෙචිත් තුප් පාෙවජ් කජස ්කවව එතානි 

උප් පජ් ජන් ති, නාකහතුෙචිත් තුප් පාකෙසු. තත් ථුප් පන් නානි ද් වාෙසඞ් ගානීති 

අයඤ් කහත් ථ අත් කථො. 

මග් ගපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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20. විප් පයුත් තපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
20. සම්පකයොගාසඞ්ොය අභාවකතොති එකතන 

සම් පකයොගාසඞ් ොවත් ථුභූකතො උපොරෙභාකවො විප් පයුත් තපච් චයතාති 

ෙස් කසති. 

විප් පයුත් තපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

21. අත් ථිපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
21. කුසලාදිවකසන පඤ ්චවිකධො අත් ථිපච් චකයො වුත් කතො, න 

නිබ් බානං. කයො හි අත් ථිභාවාභාකවන අනුපොරකෙො අත් ථිභාවං ලභිත් වා 

උපොරකෙො කහොති, කසො අත් ථිපච් චකයො කහොති. නිබ් බානඤ් ච 

නිබ් බානාරම් මණානං න අත් තකනො අත් ථිභාවාභාකවන අනුපොරෙං 

හුත් වා අත් ථිභාවලාකභන උපොරෙං කහොති. උප් පාොදියුත් තානං වා 

නත් ථිභාකවොපොරෙතාවිරුද් කධො උපොරෙභාකවො අත් ථිපච් චයතාති න 

නිබ් බානං අත් ථිපච් චකයො. 

සති ච කයසං පච් චයා කහොන් ති, කතහි එෙකතො පුකරතරං පච් ඡා ච 

උප් පන් නත් කත සහජාතාදිපච් චයත් තාභාවකතො ආහ ‘‘ආහාකරො 

ඉන්ද්රියඤ්ච සහජාතාදිකභදං න ලභතී’’ති. තෙභාකවො ච එකතසං 

ධම් මසභාවවකසන ෙට් ඨබ් කබො. 

අත් ථිපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

22-23-24. නත් ථිවිගතඅවිගතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 
22-23. පච්චයලක්ඛණකමව කහත්ථ නානන් ති එකතන 

නත් ථිවිගතපච් චකයසු අත් ථිඅවිගතපච් චකයසු ච බ්යඤ්ජනමත්කතකයව

නානත්තං, න අත්කථති ඉෙං කයො පච් චකයොති අත් කථො, තස් මිං 

නානත් තං නත් ථි, බ් යඤ ්ජනසඞ් ගහිකත පච් චයලක් ඛණමත් කතකයව 

නානත් තන් ති ඉමමත් ථං සන් ධාය වුත් තන් ති විඤ් ඤායති. 

නත් ථිවිගතඅවිගතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච්චයනිද්කදසපකිණ්ණෙවිනිච්ෙයෙථාවණ්ණනා 
‘‘කලොභකදොසකමොහා විපාෙපච්චයාපි න කහොන්ති, කසසානං

සත්තරසන්නං පච්චයානං වකසන පච්චයා කහොන්තී’’තිආදිමපාකඨො. 
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එත් ථ ච කලොභකෙොසකමොහානං පච් කචෙං සත් තරසහි පච් චකයහි 

පච් චයභාකවො වුත් කතො, සබ් කබ කහතූ සහ අග් ගකහත් වා එෙධම් මස් ස 

අකනෙපච් චයභාවෙස් සනත් ථං අකමොහාදීනං විසුං ගහිතත් තාති කෙොසස් සපි 

සත් තරසහි පච් චයභාකවො ආපජ් ජති, තථා ච සති කෙොසස් සපි ගරුෙරණං 

පාළියං වත් තබ් බං සියා. ‘‘අකුසකලො පන ආරම් මණාධිපති නාම 

කලොභසහගතචිත් තුප් පාකෙො වුච් චතී’’ති (පට් ඨා. අට් ඨ. 1.4) එත් ථාපි 

කලොභකෙොසසහගතචිත් තුප් පාොති වත් තබ් බං සියා, න පන වුත් තං, තස් මා 

කෙොසස ්ස අධිපතිපච් චයතාපි නිවාකරතබ් බා. න ච ‘‘කසසාන’’න් ති 

වචකනන අධිපතිපච් චකයො නිවාරිකතො, අථ කඛො සඞ් ගහිකතො 

පුකරජාතාදීහි යථාවුත් කතහි කසසත් තාති තන් නිවාරණත් ථං කෙොසං 

කලොභකමොකහහි සහ අග් ගකහත් වා විසුඤ් ච අග් ගකහත් වා ‘‘කෙොකසො 

අධිපතිපච් චකයොපි න කහොති, කසසානං පච් චයානං වකසන පච් චකයො 

කහොතී’’ති පඨන් ති. ඉමිනා නකයනාති එකතන කඵොට් ඨබ් බායතනස ්ස 

සහජාතාදිපච් චයභාවං, සබ් බධම් මානං යථාකයොගං කහතාදිපච් චයභාවඤ් ච 

ෙස් කසති. න හි එතං එෙපච් චයස් ස අකනෙපච් චයභාවෙස් සනන් ති 

රූපාදීනං පෙතූපනිස් සයභාකවො ච එකතන ෙස ්සිකතොති ෙට් ඨබ් කබො. 

චතුන් නං ඛන් ධානං කභො චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුආෙකයොති කභෙං 

අනාමසිත් වා කත එව ගකහත් වා ආහ ‘‘චතූසු ඛන්කධසූ’’ති. 

මිච්ොවාචාෙම්මන්තාජීවා කතහි කචව ෙම්මාහාරපච්චකයහි චාති

එකූනවීසතිධාති ඉෙකමවං න සක් ො වත් තුං. න හි මිච් ඡාවාචාෙකයො 

මිච් ඡාදිට් ඨි විය මග් ගපච් චයා කහොන් ති කචතනාය 

මග් ගපච් චයත් තාභාවකතො. යදි ච භකවය් ය, පඤ ්හාවාකර 

‘‘ෙම් මපච් චයා මග් කග තීණී’’ති වත් තබ් බං සියා, තස් මා 

මිච් ඡාවාචාදීනං මග් ගපච් චයභාකවො න වත් තබ් කබො. පට් ඨානසංවණ් ණනා 

කහසා. කසසපච් චයභාකවො ච කචතනාය අකනෙපච් චයභාවවචකනන 

වුත් කතොකයවාති න ඉෙං පඨිතබ් බන් ති න පඨන් ති. ‘‘අහිරිෙං…කප.…

මිද්ධං උද්ධච්චං විචිකිච්ො’’තිආදිමපාකඨො, විචිකිච් ඡා පන 

අධිපතිපච් චකයො න කහොතීති තං තත් ථ අපඨිත් වා 

‘‘විචිකිච්ොඉස්සාමච්ෙරියකුක්කුච්චානි තකතො අධිපතිපච්චයං

අපකනත්වා’’ති එවකමත් ථ පඨන් ති. 

‘‘චත්තාරි මහාභූතානි ආරම්මණ…කප.…

පුකරජාතවිප්පයුත්තඅත්ථිඅවිගතවකසනදසධාපච්චයා කහොන්ති, පුනතථා

හදයවත්ථූ’’ති පුරිමපාකඨො, මහාභූතානි පන විප් පයුත් තපච් චයා න 

කහොන් තීති ‘‘පුකරජාතඅත් ථිඅවිගතවකසන නවධා පච් චයා කහොන් ති, 
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විප් පයුත් තපච් චයං පක් ඛිපිත් වා ෙසධා වත් ථු’’න් ති පඨන් ති. 

එත්තෙකමකවත්ථ අපුබ්බන් ති එතස ්මිං පුකරජාතපච් චකය 

සහජාතනිස් සකයහි අපුබ් බං රූපසද් ෙගන් ධරසායතනමත් තකමවාති අත් කථො, 

ආරම් මණානි පකනතානි ආරම් මණපච් චයධම් මානං අකනෙපච් චයභාකව 

වුත් තානීති සබ් බාතික් ෙන් තපච් චයාකපක් ඛා එකතසං අපුබ් බතා නත් ථීති. 

ඉන්ද්රියාදීසුඅපුබ්බංනත්ථීති රූපජීවිතින් ද් රියස් සපි අරූපජීවිතින් ද් රියකතො 

අපුබ් බස් ස පච් චයභාවස් ස අභාවං මඤ් ඤමාකනන අපුබ් බතා න වුත් තා. 

තස් ස පන පුකරජාතපච් චයභාවකතො අපුබ් බතා. ෙබළීොරාහාරස් ස ච 

පුකරජාකතන සද් ධිං සත් තධා පච් චයභාකවො කයොකජතබ් කබො. 

ආොකරොති මූලාදිආොකරො. අත්කථොති කතනාොකරන උපොරෙතා. 

‘‘කයනාොකරනා’’ති එතස ්ස වා අත් ථවචනං ‘‘කයනත්කථනා’’ති. 

විපාෙකහතූසුකයව ලබ්භතීති එත් ථ අකමොහවිපාෙකහතුස් ස 

අධිපතිපච් චයභාකවො ච කලොකුත් තරවිපාකෙකයව ලබ් භතීති. එවං 

සබ් බත් ථ ලබ් භමානාලබ් භමානං සල් ලක් කඛතබ් බං. විප් පයුත් තං අපඨිත් වා 

‘‘ෙහාොකරහී’’ති පුරිමපාකඨො, තං පන පඨිත් වා 

‘‘සත්තහාොකරහී’’ති පඨන් ති. උක් ෙට් ඨපරිච් කඡකෙො කහත් ථ වුච් චති, 

න ච යං ආරම් මණං නිස ්සකයො කහොති, තං විප් පයුත් තං න කහොතීති. 

අනන් තරසමනන් තකරසු යං ෙම් මපච් චකයො කහොති, තං න 

ආකසවනපච් චකයො. යඤ ්ච ආකසවනපච් චකයො කහොති, න තං 

ෙම් මපච් චකයොති ෙට් ඨබ් බං. ‘‘පෙතූපනිස්සකයොපෙතූපනිස්සකයොවා’’ති 

වුත් තං, ෙම් මපච් චකයොපි පන කසො කහොති, තස් මා ‘‘ෙම් මපච් චකයො 

චා’’ති පඨන් ති. අයං පකනත් ථ අත් කථො – පෙතූපනිස් සකයො 

කයභුය් කයන පෙතූපනිස් සකයොව කහොති, කෙොචි පකනත් ථ ෙම් මපච් චකයො 

ච කහොතීති. ‘‘ආරම්මණපුකරජාකත පකනත්ථ 

ඉන්ද්රියවිප්පයුත්තපච්චයතා න ලබ්භතී’’ති වුත් තං. තත් ථ 

ආරම්මණපුකරජාතන් ති යදි ෙඤ් චි ආරම් මණභූතං පුකරජාතං වුත් තං, 

ආරම් මණභූතස් ස වත් ථුස් ස විප් පයුත් තපච් චයතා ලබ් භතීති සා න 

ලබ් භතීති න වත් තබ් බා. අථ පන වත් ථුපුකරජාතකතො අඤ ්ඤං 

වත් ථුභාවරහිතාරම් මණකමව ‘‘ආරම් මණපුකරජාත’’න් ති වුත් තං, තස් ස 

නිස ්සයපච් චයතා න ලබ් භතීති ‘‘නිස ්සයින් ද් රියවිප් පයුත් තපච් චයතා න 

ලබ් භතී’’ති වත් තබ් බං. ඉකතො උත්තරිපීති පුකරජාතකතො පරකතොපීති 

අත් කථො, ඉකතො වා ඉන් ද් රියවිප් පයුත් තකතො නිස ්සයින් ද් රියවිප් පයුත් තකතො 

වා උත් තරි ආරම් මණාධිපතිආදි ච ලබ් භමානාලබ් භමානං කවදිතබ් බන් ති 
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පටුන 

අත් කථො වත් තබ් කබො. ෙම් මාදීසු පන ලබ් භමානාලබ් භමානං න වක් ඛතීති 

පුරිකමොකයකවත් ථ අත් කථො අධිප් කපකතො. 

‘‘ෙබළීොකරො ආහාකරො ආහාරපච්චකයොවා’’ති පුරිමපාකඨො, 

අත් ථිඅවිගතපච් චකයොපි පන කසො කහොති, කතන ‘‘ෙබළීොකරො

ආහාකරො ආහාරපච්චයත්තං අවිජහන්කතොව අත්ථිඅවිගතානං වකසන

අපකරහිපිද්වීහාොකරහි අකනෙපච්චයභාවංගච්ෙතී’’ති පඨන් ති. 

‘‘යථානුරූපංඣානපච්චකයවුත්තානංදසන්නං කහතුඅධිපතීනඤ්චාති

ඉකමසං වකසනා’’ති පුරිමපාකඨො, ‘‘යථානුරූපං ඣානපච්චකය

වුත්තානං මග්ගවජ්ජානං නවන්නං කහතුඅධිපතිඣානානඤ්චාති ඉකමසං 

වකසනා’’ති පච් ඡිමපාකඨො, කතසු විචාකරත් වා යුත් කතො ගකහතබ් කබො. 

සමනන් තරනිරුද් ධතාය ආරම් මණභාකවන ච සදිකසො පච් චයභාකවො 

පච් චයසභාගතා, විරුද් ධපච් චයතා පච් චයවිසභාගතා. ‘‘ඉමිනා 

උපාකයනා’’ති වචනකතො කහතුආදීනං සහජාතානං සහජාතභාකවන 

සභාගතා, සහජාතාසහජාතානං කහතුආරම් මණාදීනං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤවිසභාගතාති එවමාදිනා උපාකයන සභාගතා විසභාගතා 

කයොකජතබ් බා. 

ජනොකයව, න අජනොති ජනෙභාවප් පධානාකයව හුත් වා පච් චයා 

කහොන් ති, න උපත් ථම් භෙභාවප් පධානාති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. කයසං 

කහතුආෙකයො පච් චයා කහොන් ති, කත කතහි විනා කනව උප් පජ් ජන් ති, 

න ච පවත් තන් තීති කතසං උභයප් පධානතා වුත් තා. න හි කත 

අනන් තරාෙකයො විය ජනකනකනව පවත් තිං ෙකරොන් තීති. 

සබ් කබසං ඨානං ොරණභාකවො සබ් බට් ඨානං, තං එකතසං අත් ථීති 

සබ්බට්ඨානිො. උපනිස ්සයං භින් ෙන් කතන තකයොපි උපනිස ්සයා 

වත් තබ් බා, අභින් දිත් වා වා උපනිස ්සයග් ගහණකමව ොතබ් බං. තත් ථ 

භින් ෙනං පෙතූපනිස් සයස ්ස රූපානං පච් චයත් තාභාවෙස් සනත් ථං, 

ආරම් මණානන් තරූපනිස් සයානං පන පුබ් කබ 

ආරම් මණාධිපතිඅනන් තරග් ගහකණහි ගහිතත් තා කතසු එෙකෙකසන 

අනන් තරූපනිස ්සකයන ඉතරම් පි ෙස් කසතීති ෙට් ඨබ් බං. 

පුකරජාතපච්ොජාතාපිඅසබ්බට්ඨානිො අරූපරූපානඤ්කඤවයථාක්ෙකමන

පච්චයභාවකතොති එත් ථ පුකරජාතපච් චකයො අනන් තරාදීසු එව වත් තබ් කබො 

තංසමානගතිෙත් තා, න ච යුගළභාකවො පච් ඡාජාකතන සහ ෙථකන 

ොරණං අසබ් බට් ඨානිෙෙස් සනමත් තස ්ස අධිප් කපතත් තාති තං තත් ථ 
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පඨිත් වා ‘‘පච් ඡාජාකතොපි අසබ් බට් ඨානිකෙො රූපානංකයව 

පච් චයභාවකතො’’ති පඨන් ති. 

පච් චයනිද් කෙසපකිණ් ණෙවිනිච් ඡයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුච්ොවාකරො 

1. පච් චයානුකලොමවණ් ණනා 
එකෙෙං තිෙදුෙන් ති එකෙෙං තිෙං දුෙඤ් චාති අත් කථො, න 

තිෙදුෙන් ති. 

පච්චයා කචවාති කය කුසලාදිධම් කම පටිච් චාති වුත් තා, කත 

පටිච් චත් ථං ඵරන් තා කුසලාදිපච් චයා කචවාති අත් කථො. කතකනවාහ 

‘‘කතචකඛොසහජාතාවා’’ති. කයහි පන කහතාදිපච් චකයහි උප් පත් ති 

වුත් තා, කත සහජාතාපි කහොන් ති අසහජාතාපීති. එත් ථ 

පටිච් චසහජාතවාකරහි සමානත් කථහි පටිච් චසහජාතාභිධාකනහි සමානත් ථං 

කබොකධන් කතන භගවතා පච් ඡිමවාකරන පුරිමවාකරො, පුරිමවාකරන ච 

පච් ඡිමවාකරො ච කබොධිකතොති කවදිතබ් කබො. එස නකයො 

පච් චයනිස ්සයවාකරසු සංසට් ඨසම් පයුත් තවාකරසු ච, එවඤ් ච 

නිරුත් තිකෙොසල් ලං ජනිතං කහොතීති. 

‘‘කත කත පන පඤ ්කහ උද් ධරිත් වා පුන කුසකලො කහතු 

කහතුසම් පයුත් තොනං ධම් මාන’’න් ති ලිඛිතං. ‘‘කුසලා කහතූ 

සම් පයුත් තොනං ඛන් ධාන’’න් ති (පට් ඨා. 1.1.401) 

පඤ ්හාවාරපාකඨොති පමාෙකලඛා එසාති පාළියං ආගතපාඨකමව පඨන් ති. 

පුරිමවාකරසු සහජාතනිස් සයසම් පයුත් තපච් චයභාකවහි කුසලාදිධම් කම 

නියකමත් වා තස් මිං නියකම කුසලාදීනං කහතුපච් චයාදීහි උප් පත් තිං 

පුච් ඡිත් වා විස් සජ් ජනං ෙතං, න තත් ථ ‘‘ඉකම නාම කත ධම් මා 

කහතාදිපච් චයභූතා’’ති විඤ ්ඤායන් ති, තස් මා තත් ථ ‘‘සියා කුසලං 

ධම් මං පටිච් ච කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් කජය් ය කහතුපච් චයා’’ති 

(පට් ඨා. 1.1.25) එවමාදීහි සඞ් ගහිකත පටිච් චත් ථාදිඵරණෙභාකව 

කහතාදිපච් චයපච් චයුප් පන් කනසු කහතාදිපච් චයානං නිච් ඡයාභාවකතො පඤ ්හා 

නිජ් ජටා නිග් ගුම් බා ච ෙත් වා න විභත් තා, ඉධ පන ‘‘සියා කුසකලො 

ධම් කමො කුසලස ්ස ධම් මස් ස කහතුපච් චකයන පච් චකයො’’ති එවමාදීහි 

සඞ් ගහිතා කහතාදිපච් චයභූතා කුසලාෙකයො පච් චයුප් පන් නා ච නිච් ඡිතා, 

න කෙොචි පුච් ඡාසඞ් ගහිකතො අත් කථො අනිච් ඡිකතො නාම අත් ථීති ආහ 

‘‘සබ්කබපි කත පඤ්හානිජ්ජටා නිග්ගුම්බා චෙත්වා විභත්තා’’ති. 
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පඤ ්හා පන උද් ධරිත් වා විස ්සජ් ජනං සබ් බත් ථ සමානන් ති න තං 

සන් ධාය නිජ් ජටතා වුත් තාති ෙට් ඨබ් බා. 

උප්පත්තියා පඤ්ඤාපිතත්තාති පුච් ඡාමත් කතකනව උප් පත් තියා 

ඨපිතත් තා පොසිතත් තා, නානප් පොකරහි වා ඤාපිතත් තාති අත් කථො. 

25-34. පරිෙප්පපුච්ොති විධිපුච් ඡා. කිං සියාති එකසො විධි කිං 

අත් ථීති අත් කථො. කිං සියා, අථ න සියාති සම් පුච් ඡනං වා 

පරිෙප් පපුච් ඡාති වෙති. කිමිෙං සම් පුච් ඡනං නාම? සකමච් ච පුච් ඡනං, 

‘‘කිං සුත් තන් තං පරියාපුකණය් ය, අථ අභිධම් ම’’න් ති අඤ් කඤන සහ 

සම් පධාරණන් ති අත් කථො. කයො කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් කජය් ය 

කහතුපච් චයා, කසො කුසලං ධම් මං පටිච් ච සියාති එතස ්මිං අත් කථ සති 

පච් ඡාජාතවිපාෙපච් චකයසුපි සබ් බපුච් ඡානං පවත් තිකතො ‘‘කයො කුසකලො 

ධම් කමො උප් පජ් කජය් ය පච් ඡාජාතපච් චයා විපාෙපච් චයා, කසො කුසලං 

ධම් මං පටිච් ච සියා’’ති අයමත් කථො විඤ ්ඤාකයය් ය, තථා ච සති 

පච් ඡාජාතපච් චයා විපාෙපච් චයාති උප් පජ් ජමානං නිද් ධාකරත් වා තස් ස 

කුසලං ධම් මං පටිච් ච භවනස ්ස පුච් ඡනකතො කුසලානං කතහි පච් චකයහි 

උප් පත් ති අනුඤ් ඤාතාති ආපජ් ජති, න ච තංතංපච් චයා උප් පජ් ජමානානං 

කුසලාදීනං කුසලාදිධම් කම පටිච් ච භවනමත් ථිතා එත් ථ පුච් ඡිතා, අථ 

කඛො උප් පත් ති, එවඤ් ච ෙත් වා විස ්සජ් ජකන ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච 

කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් ජතී’’ති උප් පත් තිකයව විස් සජ් ජිතාති, තස් මා 

අයමත් කථො සකෙොකසොති ‘‘අථවා’’ති අත් ථන් තරවචනං වුත් තං. 

තත් ථ ‘‘කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් කජය් යා’’ති උප් පත් තිං 

අනුජානිත් වා ‘‘කහතුපච් චයා සියා එත’’න් ති තස ්සා කහතුපච් චයා 

භවනපුච් ඡනං, ‘‘උප් පජ් කජය් ය කහතුපච් චයා’’ති කහතුපච් චයා 

උප් පත් තිං අනුජානිත් වා තස ්සා ‘‘සියා එත’’න් ති භවනපුච් ඡනඤ් ච න 

යුත් තං. අනුඤ් ඤාතඤ් හි නිච් ඡිතකමවාති. තස ්මා අනනුජානිත් වා 

‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් කජය් ය 

කහතුපච් චයා’’ති එවං යථාවුත් තං උප් පජ් ජනං කිං සියාති පුච් ඡතීති 

ෙට් ඨබ් බං. උප්පජ්කජය්යාති වා ඉෙම් පි සම් පුච් ඡනකමව, කුසලං ධම් මං 

පටිච් ච කුසකලො ධම් කමො කිං උප් පජ් කජය් ය කහතුපච් චයාති අත් කථො. 

සියාති යථාපුච් ඡිතස් කසව උප් පජ් ජනස ්ස සම් භවං පුච් ඡති ‘‘කිං එවං 

උප් පජ් ජනං සියා සම් භකවය් යා’’ති, අයං නකයො සියාසද් ෙස් ස 

පච් ඡාකයොජකන. යථාඨාකනකයව පන ඨිතා ‘‘සියා’’ති එසා 

සාමඤ ්ඤපුච් ඡා, තාය පන පුච් ඡාය ‘‘ඉෙං නාම පුච් ඡිත’’න් ති න 
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පටුන 

විඤ ්ඤායතීති තස් සාකයව පුච් ඡාය විකසසනත් ථං ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච 

කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් කජය් ය කහතුපච් චයා’’ති පුච් ඡති, එවං 

විකසසිතබ් බවිකසසනභාකවන ද් කවපි පුච් ඡා එොකයව පුච් ඡාති ෙට් ඨබ් බා. 

ගමනුස්සුක්ෙවචනන් ති ගමනස ්ස 

සමානෙත් තුෙපච් ඡිමොලකිරියාකපක් ඛවචනන් ති අත් කථො. යදිපි 

පටිගමනුප් පත් තීනං පුරිමපච් ඡිමොලතා නත් ථි, පච් චයපච් චයුප් පන් නානං 

පන සහජාතානම් පි පච් චයපච් චයුප් පන් නභාකවන ගහණං 

පුරිමපච් ඡිමභාකවකනව කහොතීති ගහණප් පවත් තිආොරවකසන 

පච් චයායත් තතාඅත් තපටිලාභසඞ් ඛාතානං පටිගමනුප් පත් තිකිරියානම් පි 

පුරිමපච් ඡිමොලකවොහාකරො කහොතීති ෙට් ඨබ් කබො. ගමනං වා උප් පත් ති 

එවාති ගච් ඡන් තස් ස පටිගමනං උප් පජ් ජන් තස ්ස පටිඋප් පජ් ජනං 

සමානකිරියා. පටිෙරණඤ් හි පටිසද් ෙත් කථොති. තස ්මා ‘‘කුසලං 

ධම් ම’’න් ති උපකයොගනිද් දිට් ඨං පච් චයං උප් පජ් ජමානං පටිච් ච 

තොයත් තුප් පත් තියා පටිගන් ත් වාති අයකමත් ථ අත් කථො, කතන පටිච්චාති 

සහජාතපච් චයං ෙත් වාති වුත් තං කහොති. සහජාතපච් චයෙරණඤ් හි 

උප් පජ් ජමානාභිමුඛඋප් පජ් ජමානං පටිගමනං, තං ෙත් වාති පටිච් චසද් ෙස ්ස 

අත් කථොති. 

35-38. තාසු පාළියං ද්කවකයව දස්සිතාති කහතාරම් මණදුකෙ 

ද් වින් නං පුච් ඡානං ෙස් සිතත් තා වුත් තං. එත් ථ ච එෙමූලොදිභාකවො 

පුච් ඡානං වුත් කතොති කවදිතබ් කබො, පච් චයානං පන වකසන සබ් බපඨකමො 

පච් චයන් තකරන අකවොමිස් සෙත් තා සුද් ධිෙනකයො, දුතිකයො ආරම් මණාදීසු 

එකෙෙස ්ස කහතු එව එෙමූලෙන් ති ෙත් වා එෙමූලෙනකයො. එවං 

කහතාරම් මණදුොදීනං අධිපතිආදීනං මූලභාවකතො දුෙමූලොෙකයො නයා 

කවදිතබ් බා. කතවීසතිමූලෙනකයො ච තකතො පරං මූලස් ස අභාවකතො 

‘‘සබ් බමූලෙ’’න් ති පාළියං වුත් කතො. තත් ථ නපුංසෙනිද් කෙකසන 

එෙ…කප.… සබ් බමූලෙං පච් චයගමනං පාළිගමනං වාති විඤ ්ඤායති, 

එෙ…කප.… සබ් බමූලෙං නයං අසම් මුය් හන් කතනාති උපකයොකගො වා, 

ඉධ ච සබ් බමූලෙන් ති ච කතවීසතිමූලෙස් කසව වුත් තත් තා පච් චනීකය 

වක් ඛති ‘‘යථා අනුකලොකම එකෙෙස ්ස පෙස් ස එෙමූලෙං…කප.… යාව 

කතවීසතිමූලෙං, එවං පච් චනීකයපි විත් ථාකරතබ් බ’’න් ති (පට් ඨා. 

අට් ඨ. 1.42-44). 

39-40. ‘‘ආරම්මණපච්චයා කහතුපච්චයාති එත්තාවතා

ආරම්මණපච්චයංආදිංෙත්වා කහතුපච්චයපරිකයොසාකනොඑෙමූලෙනකයො
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දස්සිකතො’’ති වුත් තං, එවං සති විනකය විය චක් ෙබන් ධනවකසන 

පාළිගති ආපජ් ජති, න කහට් ඨිමකසොධනවකසන. කහට් ඨිමකසොධනවකසන 

ච ඉධ අභිධම් කම පාළි ගතා, එවඤ් ච ෙත් වා විස් සජ් ජකන 

‘‘ආරම් මණපච් චයා කහතුයා තීණි, අධිපතිපච් චයා තීණි, අධිපතිපච් චයා 

කහතුයා නව, ආරම් මකණ තීණී’’තිආදිනා කහට් ඨිමං කසොකධත් වාව පාළි 

පවත් තා. කයො කචත් ථ ‘‘එෙමූලෙනකයො’’ති වුත් කතො, කසො 

සුද් ධිෙනකයොව. කසො ච විකසසාභාවකතො ආරම් මණමූලොදීසු න 

ලබ් භති. න හි ආරම් මණාදීසු තස් මිං තස ්මිං ආදිම් හි ඨපිකතපි 

පච් චයන් තකරන සම් බන් ධාභාකවන ආදිම් හි වුත් තසුද් ධිෙකතො විකසසත් කථො 

ලබ් භති, කතකනව විස් සජ් ජකනපි ආරම් මණමූලොදීසු සුද් ධිෙනකයො න 

ෙස් සිකතොති, තස් මා ‘‘ආරම් මණපච් චයා කහතුපච් චයා ආරම් මණපච් චයා 

අධිපතිපච් චයා…කප.… ආරම් මණපච් චයා අවිගතපච් චයා’’ති (පට් ඨා. 

1.1.39) අයං කහට් ඨිමකසොධනවකසන එෙස ්මිං ආරම් මණපච් චකය 

කහතුපච් චයාදිකෙ කයොකජත් වා වුත් කතො එෙමූලෙනකයො ෙට් ඨබ් කබො. 

‘‘ආරම් මණපච් චයා…කප.… අවිගතපච් චයා’’ති වා එෙමූලකෙසු 

අනන් තරපච් චයස ්ස මූලෙං ආරම් මණං ෙස් කසත් වා එෙමූලොදීනි 

සංඛිපිත් වා සබ් බමූලෙස් සාවසාකනන අවිගතපච් චකයන නිට් ඨාපිතන් ති 

ෙට් ඨබ් බං. අධිපතිපච්චයා අනන්තරපච්චයා සමනන්තරපච්චයා

සහජාතපච්චයා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයාති ඉෙං මූලකමව ෙස ්කසත් වා 

එෙමූලොදීනං සංඛිපනං ෙට් ඨබ් බං, න සුද් ධිෙෙස ්සනං, නාපි 

සබ් බමූලකෙ ෙතිපයපච් චයෙස ්සනං. 

41. තකතො නිස ්සයාදීනි මූලානිපි සංඛිපිත් වා අවිගතමූලෙනයං 

ෙස් කසතුං ‘‘අවිගතපච්චයා කහතුපච්චයා’’තිආදි ආරද් ධං. එතස් මිඤ ්ච 

සුද් ධිෙස් ස අෙස් සකනන ආරම් මණමූලොදීසු විසුං විසුං සුද් ධිෙනකයො න 

ලබ් භතීති ඤාපිකතො කහොති. න හි ආදි ෙත් ථචි සංකඛපන් තරගකතො 

කහොති. ආදිඅන් කතහි මජ් ඣිමානං ෙස් සනඤ් හි සඞ් කඛකපො, ආදිකතො 

පභුති ෙතිචි වත් වා ගතිෙස් සනං වාති. දුතියචතුක් ෙං වත් වා 

‘‘විගතපච් චයා’’ති පෙං උද් ධරිත් වා ඨපිතං. කතන ඔසානචතුක් ෙං 

ෙස් කසති. තතියචතුක් ෙකතො පභුති වා පඤ ්චෙමූලානි සංඛිපිත් වා 

සබ් බමූලෙස ්ස අවසාකනන නිට් ඨකපති. 

එත් ථ ච දුෙමූලොදීසු යථා කහතුආරම් මණදුකෙන සද් ධිං අවකසසා 

පච් චයා කයොජිතා, කහතාරම් මණාධිපතිතිොදීහි ච අවකසසාවකසසා, එවං 

කහතුඅධිපතිදුොදීහි කහතුඅධිපතිඅනන් තරතිොදීහි ච අවකසසාවකසසා 

කයොකජතබ් බා සියුං. යදි ච සබ් කබසං පච් චයානං මූලභාකවන 
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කයොජිතත් තා කහතුමූලකෙ කහතුඅධිපතිආදිදුොනං අධිපතිමූලොදීසු 

අධිපතිකහතුආදිදුකෙහි විකසකසො නත් ථි. කත එව හි පච් චයා 

උප් පටිපාටියා වුත් තා, තථාපි ආරම් මණමූලොදීසු ආරම් මණාධිපතිදුොදීනං 

අවකසසාවකසකසහි, කහතුමූලකෙ ච කහතුඅධිපතිඅනන් තරතිොදීනං 

අවකසසාවකසකසහි කයොජකන අත් ථි විකසකසොති. යස් මා පන එවං 

කයොජියමාකනසුපි සුඛග් ගහණං න කහොති, න ච යථාවුත් තාය කයොජනාය 

සබ් බා සා කයොජනා පඤ ්ඤවතා න සක් ො විඤ් ඤාතුං, තස් මා තථා 

අකයොකජත් වා අනුපුබ් කබකනව කයොජනා ෙතාති ෙට් ඨබ් බා. ධම් මානං 

කෙසනාවිධාකන හි භගවාව පමාණන් ති. ගණනාගාථා ආදිමපාකඨ ොචි 

විරුද් ධා, තස් මා සුට් ඨු ගකණත් වා ගකහතබ් බා. 

‘‘ද්වාවීසතියා තිකෙසු එකෙෙං තිෙං දුොනං සකතන සකතන

සද්ධිං කයොකජත්වා’’ති වුත් තං, තං දුෙතිෙපට් ඨාකන කෙසඤ් චි 

කපොත් ථොනං වකසන වුත් තං. කෙසුචි පන එකෙකෙො දුකෙො 

ද් වාවීසතියා ද් වාවීසතියා තිකෙහි කයොජිකතො, තඤ් ච ගමනං යුත් තං. න 

හි තත් ථ තිෙස ්ස කයොජනා අත් ථි, අථ කඛො තිොනං එකෙකෙන 

පකෙන දුෙස ්සාති. තත් ථ ඡසට් ඨියා තිෙපකෙසු එකෙකෙන සංසන් දිත් වා 

ඡසට් ඨි කහතුදුො, තථා සකහතුෙදුොෙකයො චාති දුොනං ඡසතාධිොනි 

ඡසහස ්සානි කහොන් ති. කතසු එකෙෙස් මිං පටිච් චවාරාෙකයො සත් ත වාරා 

නයා පුච් ඡා ච සබ් බා දුෙපට් ඨාකන කහතුදුකෙන සමානා. 

‘‘දුෙසකත එකෙෙං දුෙං ද්වාවීසතියා තිකෙහි සද්ධිං

කයොකජත්වා’’ති ච වුත් තං, තම් පි තිෙදුෙපට් ඨාකන කෙසඤ් චි 

කපොත් ථොනං වකසන වුත් තං. වුත් තනකයන පන යුත් තගමකනසු 

එකෙකෙො තිකෙො දුෙසකතන කයොජිකතො. තත් ථ කහතුපෙං පක් ඛිපිත් වා 

වුත් කතො එකෙො කුසලත් තිකෙො, තථා නකහතුපෙං…කප.… අරණපෙන් ති 

කුසලත් තිොනං ද් කව සතානි කහොන් ති, තථා කවෙනාත් තිොදීනම් පීති 

සබ් කබසං චතුසතාධිොනි චත් තාරි සහස් සානි කහොන් ති. කතසු 

එකෙෙස ්මිං වාරනයපුච් ඡා තිෙපට් ඨාකන කුසලත් තිකෙන සමානා. 

‘‘ෙ අනුකලොමම්හිනයා සුගම්භීරා’’ති වචනකතො පනාති එකතන 

ඉෙං ෙස ්කසති – ‘‘අනුකලොමම් හී’’ති ‘‘තිොෙකයො ඡනයා’’ති ච 

අවිකසකසන වුත් තත් තා පටිච් චවාරාදිවකසන සත් තවිධම් පි අනුකලොමං සහ 

ගකහත් වා ‘‘ෙඅනුකලොමම්හී’’ති වුත් තං, අනුකලොමාදිවකසන චතුබ් බිධං 

තිෙපට් ඨානං සහ ගකහත් වා ‘‘තිෙඤ්ච පට්ඨානවර’’න් ති, තථා 

චතුබ් බිධානි දුෙපට් ඨානාදීනි සහ ගකහත් වා ‘‘දුකුත්තම’’න් තිආදිං 
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වත් වා ‘‘ෙනයාසුගම්භීරා’’ති වුත් තන් ති ඉමමත් ථං ගකහත් වා ඉමස ්මිං 

පච් චයානුකලොකම සත් තප් පකභකෙ ඡපි එකත පට් ඨානා පට් ඨානනයා 

චතුප් පකභො පුච් ඡාවකසන උද් ධරිතබ් බාති. එවඤ ්හි සබ් බස් මිං පට් ඨාකන 

සබ් කබො පච් චයානුකලොකමො ෙස් සිකතො කහොතීති. පච් චනීයගාථාදීසුපි එකසව 

නකයො. එත් ථ ච දුෙතිෙපට් ඨානාදීසු විකසසිතබ් කබහි තිකෙහි පට් ඨානං 

තිෙපට්ඨානං. දුොනං තිෙපට් ඨානං දුෙතිෙපට්ඨානං. දුෙවිකසසිතා වා 

තිො දුෙතිො, දුෙතිොනං පට් ඨානං දුෙතිෙපට්ඨානන් ති ඉමිනා නකයන 

වචනත් කථො කවදිතබ් කබො. දුොදිවිකසසිතස් ස කචත් ථ තිොදිපෙස් ස 

දුොදිභාකවො ෙට් ඨබ් කබො. දුෙපට් ඨානකමව හි තිෙපෙසංසන් ෙනවකසන 

දුෙපෙසංසන් ෙනවකසන ච පවත් තං දුෙතිෙපට් ඨානං දුෙදුෙපට් ඨානඤ ්ච, 

තථා තිෙපට් ඨානකමව දුෙපෙසංසන් ෙනවකසන තිෙපෙසංසන් ෙනවකසන ච 

පවත් තං තිෙදුෙපට් ඨානං තිෙතිෙපට් ඨානඤ් චාති. 

පච් චයානුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පච් චයපච් චනීයවණ් ණනා 
42-44. කතවීසතිමූලෙන්ති ඉදඤ්කචත්ථ දුමූලෙංකයව සන්ධාය

වුත්තන් ති ඉෙං දුෙමූලකෙ පුච් ඡානං මූලභූතා කතවීසති දුො සම් භවන් තීති 

තස් ස ‘‘කතවීසතිමූලෙ’’න් ති නාමං ෙත් වා යාව යත් තකෙො පකභකෙො 

අත් ථි, තාව තත් තෙං කතවීසතිමූලෙං යථානුකලොකම විත් ථාරිතං. එවං

පච්චනීකයපි විත්ථාකරතබ්බන් ති දුෙමූලකෙන තිෙමූලොදීසු නයං 

ෙස් කසතීති ඉමිනා අධිප් පාකයන වුත් තං සියා. යදි පන යාව කතවීසතිමං 

මූලං යථා විත් ථාරිතන් ති අයමත් කථො අධිප් කපකතො, ‘‘යාව කතවීසතිමං 

මූල’’න් ත් කවව පාකඨන භවිතබ් බං සියා. න හි 

‘‘කතවීසතිමූලෙ’’න් ති එතස ්ස බ් යඤ් ජනස ්ස කතවීසතිමං මූලෙන් ති 

අයමත් කථො සම් භවති. යථා අනුකලොකම ‘‘එකෙෙපෙස ්සා’’තිආදිනා 

පන එෙමූලාදිසබ් බමූලෙපරිකයොසානං තත් ථ නයෙස ්සනවකසන ෙස ්සිතං 

එකෙෙස ්ස පෙස් ස විත් ථාරං ෙස ්කසතීති සබ් බමූලෙකමව කචත් ථ 

‘‘කතවීසතිමූලෙ’’න් ති වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. තඤ් හි කතවීසතියා 

පච් චයානං අවකසසස් ස පච් චයස ්ස මූලභාවකතො ‘‘කතවීසතිමූලෙ’’න් ති 

ච තකතො පරං මූලස් ස අඤ් ඤස ්ස අභාවකතො ‘‘සබ් බමූලෙ’’න් ති ච 

වුච් චති. 

පච් චයපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. අනුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා 
45-48. අනුකලොකමවුත්කතසුසබ්කබසුඑෙමූලොදීසුඑකෙෙංපදං

පරිහාකපත්වාති තත් ථ එෙමූලකෙ චතුවීසති පච් චයපොනි ඉධ එෙමූලකෙ 

කතවීසති, එකෙො පන පච් චකයො මූලභාකවන ඨිකතො අපුබ් බතාභාවකතො 

අගණනූපකගො. තත් ථ දුමූලකෙ කතවීසති පච් චයපොනි ගණනූපගානි, 

ඉධ දුමූලකෙ ද් වාවීසතීති එවං පරිහාකපත් වාති අත් කථො. 

අනුකලොමකතො ඨිතස ්ස පච් චනීයකතො අලබ් භමානානං 

සුද් ධිෙපච් චයානඤ් ච අලබ් භමානතං සන් ධාය ‘‘ලබ්භමානපදාන’’න් ති 

වුත් තං. න හි අඤ් ඤථා පුච් ඡාවකසන කෙොචි පච් චකයො අලබ් භමාකනො 

නාම අත් ථීති. විස් සජ් ජනාවකසකනව වා පවත් තං 

අනුකලොමපච් චනීයකෙසනං සන් ධාය ‘‘ලබ්භමානපදාන’’න් ති වුත් තං. 

අනුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුච් ඡාවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1. කුසලත්තිෙං 

1. පටිච් චවාරවණ් ණනා 

1. පච් චයානුකලොමං 

(1) විභඞ් ගවාකරො 

53. යා කුසලත්තිකෙ ලභන්ති, න තාකයව කවදනාත්තිොදීසූති 

තිෙපෙනානත් තමත් කතන විනා මූලාවසානවකසන සදිසතං සන් ධාය ‘‘න 

තාකයවා’’ති වුත් තං, න ච කෙවලං තිෙන් තකරකයව, කුසලත් තිකෙපි 

පන යා පටිච් චවාකර ලභන් ති, න තාකයව පච් චයවාරාදීසූති 

සබ් බපුච් ඡාසමාහරණං ඉධ ෙත් තබ් බකමව. ධම්මානුකලොමපච්චනීකය ච

තිෙපට්ඨාකන විතක්ෙත්තිෙපීතිත්තිොනං විස්සජ්ජකන සබ්බාකපතා

විස්සජ්ජනං ලභන්තීති එත් ථ පීතිත් තිෙග් ගහණං න ොතබ් බං. න හි 

තත් ථ එකූනපඤ ්ඤාස පුච් ඡා විස ්සජ් ජනං ලභන් තීති. 

කතන සද්ධින් ති කතන සහජාතපච් චයභූකතන සද් ධින් ති අත් කථො 

ෙට් ඨබ් කබො. ‘‘යාව නිකරොධගමනා උද්ධං පජ්ජතී’’ති ච 

‘‘උප්පාදාදකයො වා පාපුණාතී’’ති ච වචකනහි ඛණත් තයසමඞ් ගී 
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187 

පටුන 

උප් පජ් ජතීති වුච් චතීති අනුඤ් ඤාතං විය කහොති, උප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගීකයව 

පන එවං වුත් කතොති ෙට් ඨබ් කබො. 

යස්මා පන එකෙො ඛන්කධො එෙස්සාතිආදි ඉධ කුසලවචකනන 

ගහිකත ඛන් කධ සන් ධාය වුත් තං. කවෙනාත් තිොදීසු පන එෙං ඛන් ධං 

පටිච් ච ද් වින් නං, ද් කව පටිච් ච එෙස ්සපි, කහතුදුොදීසු ච 

සඞ් ඛාරක් ඛන් කධෙකෙසං පටිච් ච සඞ් ඛාරක් ඛන් කධෙකෙසස් සපි උප් පත් ති 

වුත් තාති සහ උප් පජ් ජමානානං සබ් කබසං ධම් මානං පච් චකයො කහොන් කතො 

එකෙෙස ්සපි දුෙතිොදිකභොනඤ් ච පච් චකයො නාම කහොතිකයව, තථා 

දුොදිකභොනඤ් චාති. 

‘‘රූකපන සද්ධිං අනුප්පත්තිකතො ආරුප්පවිපාෙඤ්ච න

ගකහතබ්බ’’න් ති වුත් තං, තං පන න සබ් බස් මිං එතස් මිං වචකන 

ගකහතබ් බං, අථ කඛො ‘‘චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූප’’න් ති එත් කථව. න 

කෙවලඤ් ච ආරුප් පවිපාකෙොව, අථ කඛො 

කලොකුත් තරවිපාෙකිරියාබ් යාෙතම් පි ආරුප් කප උප් පජ් ජමානං එත් ථ න 

ගකහතබ් බං. ‘‘විපාොබ් යාෙතං කිරියාබ් යාෙතං එෙං ඛන් ධං පටිච් ච 

තකයො ඛන් ධා’’ති එත් ථ පන න කිඤ් චි රූකපන විනා සහ වා 

උප් පජ් ජමානං සකහතුෙං විපාෙකිරියාබ් යාෙතං අග් ගහිතං නාම අත් ථි. 

තත් ථ පන යං රූකපන සහ උප් පජ් ජති, තස් ස පච් චයුප් පන් නවිකසසං 

ෙස් කසතුං ‘‘චිත්තසමුට්ඨානඤ්ච රූප’’න් ති වුත් තං. 

‘‘වත්ථුං පටිච්ච ඛන්ධා’’ති එත් තකෙ වත් තබ් කබ පච් චයභූතස ්ස 

වත් ථුස ්ස ‘‘ෙටත් තා ච රූප’’න් ති එතස් මිං සාමඤ් ඤවචකන 

පච් චයුප් පන් නභාකවන අග් ගහිතතාපත් තිං නිවාකරතුං ‘‘ඛන්කධ පටිච්ච

වත්ථූ’’ති වුත් තං. ඛන්කධපටිච්චවත්ථු, වත්ථුංපටිච්චඛන්ධාති වා 

වත් ථුඛන් ධානං අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයභූතානං පච් චයභාවවිකසසෙස් සනත් ථං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤාකපක් ඛං වචනද් වයං වුත් තං සාමඤ ්කඤන ගහිතම් පි විසුං 

උද් ධටං. 

මහාභූකතපි පටිච්ච උප්පත්තිදස්සනත්තන් ති යං චිත් තසමුට් ඨානරූපං 

ෙටත් තාරූපඤ් ච උපාොරූපං උපාොරූපග් ගහකණන විනා ‘‘ඛන් කධ 

පටිච් ච උප් පජ් ජතී’’ති වුත් තං, තස් ස මහාභූකතපි පටිච් ච 

උප් පත් තිෙස් සනත් ථන් ති අත් කථො. එතස ්මිං පන ෙස් සකන 

ඛන් ධපච් චයසහිතාසහිතඤ් ච සබ් බං උපාොරූපං ඉකතො පකරසු 
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සහජාතපච් චයාදීසු සඞ් ගහිතන් ති ඉමමත් ථං සන් ධාය ‘‘ෙටත්තාරූපං 

පටිසන්ධියම්පී’’ති පි-සද් කෙො වුත් කතොති ෙට් ඨබ් කබො. 

මහාභූකතපටිච්චඋපාදාරූපන්ති වුත්තනකයනාති ‘‘මහාභූකත පටිච් ච 

චිත් තසමුට් ඨානං රූපං ෙටත් තාරූපං උපාොරූප’’න් ති එත් ථ අත් ථකතො 

අයං නකයො වුත් කතොති සන් ධායාහ. 

54. රූපමිස්සො පහායාති යාසු පුච් ඡාසු රූකපන විනා 

පච් චයුප් පන් නං න ලබ් භති, අථ කඛො රූපමිස් සෙකමව ලබ් භති, තා 

පහායාති අධිප් පාකයො. 

57. ‘‘තිණ්ණං සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්ෙන්ති කහොතී’’ති

වචනකතොති ගබ් භකසය් යෙපටිසන් ධියා පඤ ්චක් ඛන් ධසබ් භාකවන තාය 

සමානලක් ඛණා සබ් බාපි පඤ ්චකවොොරපටිසන් ධි ඔක් ෙන් තිනාමොති 

සාකධති. පරිපුණ් ණධම් මානං විස් සජ් ජනං එත් ථ අත් ථීති 

පරිපුණ්ණවිස්සජ්ජනා. 

එත් ථ ච ‘‘එෙං මහාභූතං පටිච් ච තකයො…කප.… මහාභූකත පටිච් ච 

චිත් තසමුට් ඨානං රූපං ෙටත් තාරූපං උපාොරූප’’න් ති (පට් ඨා. 

1.1.53) එත් තාවතා පඤ් චකවොොකර සබ් බං චිත් තෙම් මසමුට් ඨානරූපං 

ෙස් සිතං. අවකසසං පන ෙස ්කසතුං ‘‘බාහිර’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

බාහිරන් ති එකතන අනින් ද් රියබද් ධරූපං ෙස ්කසති, පුන ආහාරසමුට්ඨානං

උතුසමුට්ඨානන් ති එකතහි සබ් බං ඉන් ද් රියබද් ධං 

ආහාරඋතුසමුට් ඨානරූපං. තත් ථ ‘‘උතුසමුට් ඨානං එෙ’’න් තිආදිනා 

අසඤ් ඤසත් තානම් පි උතුසමුට් ඨානං වුත් තකමවාති ෙට් ඨබ් බං. න හි තත් ථ 

තස් ස වජ් ජකන ොරණං අත් ථීති. ආදිම් හි පන ‘‘එෙං මහාභූතං 

පටිච් චා’’තිආදි අවිකසසවචනං සහජාතං අරූපම් පි පච් චයං කහතාදිකෙ ච 

පච් චකය බහුතකර ලභන් තං චිත් තසමුට් ඨානෙටත් තාරූපද් වයං සහ 

සඞ් ගණ් හිත් වා වුත් තං, එවඤ් ච ෙත් වා තස ්ස පරිකයොසාකන ‘‘මහාභූකත 

පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානරූපං ෙටත් තාරූපං උපාොරූප’’න් ති වුත් තං, 

තස් මා තත් ථ ෙටත් තාරූපං චිත් තසමුට් ඨානසම් බන් ධං තංසමානගතිෙං 

පඤ ්චකවොොකර වත් තමානකමව ගහිතන් ති අග් ගහිතං ෙටත් තාරූපං 

ෙස් කසතුං ‘‘අසඤ්ඤසත්තානංඑෙං මහාභූතංපටිච්චා’’තිආදි වුත් තං, 

තස් මා උපාොරූපං ඉධපි ෙම් මපච් චයවිභඞ් කග විය ‘‘මහාභූකත පටිච් ච 

ෙටත් තාරූපං උපාොරූප’’න් ති (පට් ඨා. 1.1.63) 
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පටුන 

ෙටත් තාරූපභාවවිසිට් ඨං උපාොරූපං ගහිතන් ති ෙට් ඨබ් බං. න හි වුත් තස් ස 

උතුසමුට් ඨානස ්ස පුනවචකන පකයොජනං අත් ථීති. 

ෙස ්මා පන යථා බාහිරාදීසු ‘‘මහාභූකත පටිච් ච උපාොරූප’’න් ති 

අවිකසකසත් වා උපාොරූපං වුත් තං, එවං අවත් වා 

චිත් තෙම් මජඋපාොරූපානි ‘‘චිත් තසමුට් ඨානං රූපං ෙටත් තාරූපං 

උපාොරූප’’න් ති කහතුපච් චයාදීසු සහ ‘‘චිත් තසමුට් ඨානං රූපං 

උපාොරූපං අසඤ් ඤසත් තානං…කප.… ෙටත් තාරූපං උපාොරූප’’න් ති 

අධිපතිපච් චයාදීසු විසුං චිත් තසමුට් ඨානරූපභාවෙටත් තාරූපභාකවහි 

විකසකසත් වාව වුත් තානීති? තත් ථ බාහිරග් ගහණාදීහි විය එත් ථ 

මහාභූතානං කෙනචි අවිකසසිතත් තා. අපිච ඉද් ධිචිත් තනිබ් බත් තානං 

ෙම් මපච් චයානඤ් ච ඉට් ඨානිට් ඨානං බාහිරරූපායතනාදීනං චිත් තං 

ෙම් මඤ ්ච කහතාදීසු න කෙොචි පච් චකයො, ආහාරඋතුසමුට් ඨානානං පන 

චිත් තං පච් ඡාජාතභාකවන උපත් ථම් භෙකමව, න ජනෙං, මහාභූතාකනව 

පන කතසං සහජාතාදිභාකවන ජනොනි, තස් මා සතිපි චිත් කතන 

ෙම් කමන ච විනා අභාකව කහතාදිපච් චයභූකතහි අරූකපහි 

උප් පජ් ජමානානි චිත් තසමුට් ඨානරූපෙටත් තාරූපභූතාකනව උපාොරූපානි 

කහොන් ති, න අඤ ්ඤානීති ඉමං විකසසං ෙස ්කසතුං චිත් තෙම් මකජස් කවව 

උපාොරූකපසු විකසසනං ෙතං. අඤ ්ඤානි වා සමානජාතිකෙන රූකපන 

සමුට් ඨානානි පාෙටවිකසසනාකනවාති න විකසසනං අරහන් ති, එතානි 

පන අසමානජාතිකෙහි අරූකපහි සමුට් ඨිතානි විකසසනං අරහන් තීති 

විකසසිතානීති කවදිතබ් බානි. යථා වා චිත් තෙම් මානි 

චිත් තෙම් මසමුට් ඨානානං සවිකසකසන පච් චයභාකවන පච් චයා කහොන් ති 

සහජාතාදිපච් චයභාවකතො මූලෙරණභාවකතො ච, න එවං උතුආහාරා 

තංසමුට් ඨානානන් ති චිත් තෙම් මජාකනව විසුං විකසසනං අරහන් ති. 

ඉතරානි පන මහාභූතවිකසකසකනව විකසසිතානි, ඉධ 

උපාොරූපවිකසසකනන මහාභූතානි විය. න හි අඤ ්ඤතරවිකසසනං 

උභයවිකසසනං න කහොතීති. 

58. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකය ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථු, වත්ථුං පටිච්ච 

ඛන්ධාති ඛන් ධවත් ථූනං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයතාෙස් සකනන පුබ් කබ විසුං 

පච් චයභාකවන ෙස ්සිතානං ඛන් ධානං එෙකතො පච් චයභාකවො ෙස් සිකතො 

කහොතීති ඉමිනා අධිප් පාකයනාහ ‘‘චතුන්නම්පි ඛන්ධානං එෙකතො

වත්ථුනා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයතං දස්කසතුං වුත්ත’’න් ති. ‘‘ඛන් කධ 

පටිච් ච වත් ථූ’’ති ඉෙං පන චතුන් නම් පි ඛන් ධානං එෙකතො 

පටිච් චත් ථඵරණතාෙස් සනත් ථං, ‘‘වත් ථුං පටිච් ච ඛන් ධා’’ති වත් ථුස ්ස. 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  පට් ඨානපෙරණ-මූලටීො 
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න කෙවලඤ් ච ඛන් ධානං ඉකධව, කහතුපච් චයාදීසුපි අයකමව නකයො. 

තත් ථ සබ් කබසං ඛන් ධානං විසුං පටිච් චත් ථඵරණතං ෙස් කසත් වා පුන 

‘‘වත් ථුං පටිච් ච ඛන් ධා’’ති වත් ථුස ්සපි ෙස් සිතාය ‘‘එෙං ඛන් ධඤ ්ච 

වත් ථුඤ ්ච පටිච් ච තකයො ඛන් ධා’’තිආදිනා ඛන් ධවත් ථූනඤ් ච 

ෙස් සිතාකයව කහොතීති ෙට් ඨබ් බා. 

ෙස ්මා පකනත් ථ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච අබ් යාෙකතො ධම් කමො 

උප් පජ් ජති අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයා, කුසකල ඛන් කධ පටිච් ච 

චිත් තසමුට් ඨානා මහාභූතා’’ති එවමාදි න වුත් තං, නනු යකෙව 

පටිච් චත් ථං ඵරති, න කතකනව අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චකයන භවිතබ් බං 

කහතුපච් චයාදීහි විය. න හි යං ‘‘එෙං තකයො ද් කව ච ඛන් කධ 

පටිච් චා’’ති වුත් තං, කත කහතුපච් චයභූතා එව කහොන් ති. එස නකයො 

ආරම් මණපච් චයාදීසුපි. පච් චයවාකර ච ‘‘අබ් යාෙතං ධම් මං පච් චයා 

කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් ජති අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයා’’ති (පට් ඨා. 

1.1.256) වුත් තං, න වත් ථු කුසලානං අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චකයො 

කහොති, අථ ච පන තංපච් චයා ඛන් ධානං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයා උප් පත් ති 

වුත් තා එව. යදිපි කුසලා ඛන් ධා මහාභූතානං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයා න 

කහොන් ති, තථාපි කත පටිච් ච කතසං උප් පත් ති වත් තබ් බා සියාති? න 

වත් තබ් බා ඛන් ධසහජාතානං මහාභූතානං ඛන් ධානං පච් චයභාවාභාවකතො. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසද් කෙො හි න කහතාදිසද් කෙො විය නිරකපක් කඛො, 

සහජාතාදිසද් කෙො විය වා අඤ් ඤතරාකපක් කඛො, අථ කඛො 

යථාවුත් කතතකරතරාකපක් කඛො. පච් චයපච් චයුප් පන් නා ච ඛන් ධා මහාභූතා 

ඉධ යථාවුත් තා භකවය් යුං, කතසු ච මහාභූතා ඛන් ධානං න කෙොචි 

පච් චකයො. යස ්ස ච සයං පච් චකයො, තකතො කතන තන් නිස ්සිකතන වා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකයන උප් පජ් ජමානං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයා උප් පජ් ජතීති 

වත් තබ් බතං අරහති, යථා ඛන් කධ පටිච් ච ඛන් ධා, වත් ථුං පච් චයා 

ඛන් ධා. තස ්මා අත් තකනො පච් චයස ්ස පච් චයත් තාභාවකතො තෙකපක් ඛත් තා 

ච අඤ ්ඤමඤ් ඤසද් ෙස ්ස ඛන් කධ පටිච් ච පච් චයා ච මහාභූතානං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයා උප් පත් ති න වුත් තා, න අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයා ච 

වුත් තා. ඛන් ධා පන වත් ථුං පච් චයා උප් පජ් ජමානා වත් ථුස ්ස 

පච් ඡාජාතපච් චයා කහොන් ති, තන් නිස ්සිකතන ච අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකයන 

උප් පජ් ජන් ති. තස් මා වත් ථුං පච් චයා ඛන් ධානං කුසලාදීනං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයා උප් පත් ති වුත් තාති. 
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59. න සාගහිතාති චක් ඛායතනාදීනි නිස ්සයභූතානි පටිච් චාති න 

වුත් තන් ති අධිප් පාකයො. නිස ්සයපච් චයභාකවන පන න චක් ඛායතනාදීනි 

ආරම් මණපච් චයභාකවන රූපායතනාදීනි විය න ගහිතානීති. 

60. ද් වීසු උපනිස ්සකයසු වත් තබ් බකමව නත් ථි, 

ආරම් මණූපනිස ්සයම් පි පන කය ලභන් ති, කතසං වකසන 

ආරම් මණපච් චයසදිසන් ති එවං වුත් තන් ති ෙස ්කසතුං ‘‘තත්ථ 

කිඤ්චාපී’’ති ආහ. තත් ථ ‘‘න සබ් කබ අකුසලා අබ් යාෙතා 

ආරම් මණූපනිස ්සයං ලභන් තී’’ති පුරිමපාකඨො. කුසලාපි පන මහග් ගතා 

එෙන් කතන, ොමාවචරා ච ෙොචි න ලභන් තීති ‘‘න සබ්කබ

කුසලාකුසලාබ්යාෙතා’’ති පඨන් ති. 

61. පුකරජාතපච් චකය යථා අඤ් ඤත් ථ පච් චයං අනිද් දිසිත් වාව 

කෙසනා ෙතා, එවං අෙත් වා ෙස ්මා ‘‘වත්ථුං පුකරජාතපච්චයා’’ති 

වුත් තන් ති? නියමසබ් භාවා. කහතුආදීසු හි නියකමො නත් ථි. න හි කතහි 

උප් පජ් ජමානානං අකලොභාදීසු කුසලාදීසු රූපාදීසු ච අයකමව පච් චකයොති 

නියකමො අත් ථි, ඉධ පන වත් ථු න වත් ථුධම් කමසු පුකරජාතපච් චයා 

උප් පජ් ජමානානං ධම් මානං නියමකතො ඡබ් බිධං වත් ථු පුකරජාතපච් චකයො 

කහොතීති ඉමමත් ථං ෙස් කසතුං ඉෙං වුත් තං. ආරම් මණපුකරජාතම් පි හි 

වත් ථුපුකරජාකත අවිජ් ජමාකන න ලබ් භති, එවඤ් ච ෙත් වා 

පටිසන් ධිවිපාෙස් ස නපුකරජාතපච් චයා එව උප් පත් ති වුත් තා, 

පච් චුප් පන් නාරම් මණස් සපි තස ්ස පුකරජාතපච් චකයො න උද් ධකටො. 

‘‘කනවවිපාෙනවිපාෙධම් මධම් මං පටිච් ච විපාකෙො ධම් කමො උප් පජ් ජති 

පුකරජාතපච් චයා’’ති එතස ්සපි අලාභකතො තත් ථ ‘‘පුකරජාකත තීණී’’ති 

(පට් ඨා. 1.3.124) වුත් තන් ති. 

63. තථා පටිසන්ධික්ඛකණ මහාභූතානන් ති මහාභූතානං 

එෙක් ඛණිෙනානාක් ඛණිෙෙම් මපච් චයවකසකනව තදුපාොරූපානම් පි වෙතීති 

ච ෙට් ඨබ් බං. ෙටත්තාරූපානන් ති පවත් තියං ෙටත් තාරූපානන් ති 

අධිප් පාකයො. 

64. යථාලාභවකසනාති ඉන් ද් රියරූකපසු යං යං පටිසන් ධියං 

ලබ් භති, තස් ස තස් ස වකසන. 

69. විප් පයුත් තපච් චයා උප් පජ් ජමානානම් පි කෙසඤ් චි නියමකතො 

වත් ථු විප් පයුත් තපච් චකයො, කෙසඤ් චි ඛන් ධා, න ච 

සමානවිප් පයුත් තපච් චයා එව කුසලාදිකෙ පටිච් ච උප් පජ් ජමානා 
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උප් පජ් ජන් ති, අථ කඛො නානාවිප් පයුත් තපච් චයාපි, තස් මා තං විකසසං 

ෙස් කසතුං ‘‘වත්ථුං විප්පයුත්තපච්චයා, ඛන්කධ විප්පයුත්තපච්චයා’’ති 

තත් ථ තත් ථ වුත් තං. තත් ථ තොයත් තවුත් තිතාය පච් චයුප් පන් කනො 

පච් චයං පච් චයං ෙකරොතීති ඉමස ්සත් ථස ්ස වකසන උපකයොගවචනං 

ෙට් ඨබ් බං. වත් ථුං ඛන් කධ විප් පයුත් තපච් චයෙරණකතොති අයඤ් කහත් ථ 

අත් කථො. අට් ඨෙථායං පන ‘‘වත්ථුං පටිච්ච විප්පයුත්තපච්චයා, 

වත්ථුනා විප්පයුත්තපච්චයතං සාකධන්කතනා’’ති අත් කථො වුත් කතො, 

තත් ථ කුසලානං ඛන් ධානං වත් ථුං පටිච් ච උප් පත් ති නත් ථීති ‘‘වත් ථුං 

පටිච් චා’’ති න සක් ො වත් තුන් ති, ඉෙං පන පටිච් චසද් කෙන 

අකයොකජත් වා ‘‘පටිච් ච උප් පජ් ජන් ති වත් ථුං විප් පයුත් තපච් චයා’’ති 

කයොකජත් වා තස් සත් කථො ‘‘වත් ථුනා විප් පයුත් තපච් චයතං 

සාකධන් කතනා’’ති වුත් කතොති ෙට් ඨබ් කබො. කිං පන පටිච් චාති? යං 

‘‘එෙං ඛන් ධ’’න් තිආදිෙං පාළියං පටිච් චාති වුත් තං. තකමව අත් ථං 

පාෙටං ෙත් වා ‘‘වත් ථුං විප් පයුත් තපච් චයාති ඛන් කධ පටිච් ච ඛන් ධා, 

වත් ථුනා විප් පයුත් තපච් චයතං සාකධන් කතනා’’ති පඨන් ති. අනන් තරත් තා 

පාෙටස ්ස අබ් යාෙතචිත් තසමුට් ඨානස් කසව ගහණං මා කහොතූති 

‘‘අබ්යාෙතචිත්තසමුට්ඨානම්පි කුසලාකුසලචිත්තසමුට්ඨානම්පී’’ති ආහ. 

ආසන් නම් පි දූරම් පි සබ් බන් ති වුත් තං කහොතීති. 

71-72. ‘‘ඉකම වීසති පච්චයාති සංඛිපිත්වා දස්සිතානං

වකසකනතං වුත්ත’’න් ති වුත් තං. තත් ථ යදි එකෙනපි කෙසනං 

සංඛිත් තං සංඛිත් තකමව, ආදිම් හි පන තකයො පච් චයා විප් පයුත් තපච් චකයො 

එෙම් පි පෙං අපරිහාකපත් වා විත් ථාරිතාති කත චත් තාකරො පච් ඡාජාතඤ් ච 

වජ් කජත් වා ‘‘ඉකම එකූනවීසති පච් චයා’’ති වත් තබ් බං සියා. එත් තො 

හි සංඛිපිත් වා ෙස් සිතාති. කය පන පාළියං විත් ථාරිතං අවිත් ථාරිතඤ් ච 

සබ් බං සඞ් ගකහත් වා වුත් තන් ති වෙන් ති, කතසං ‘‘ඉකම කතවීසති 

පච් චයා’’ති පාකඨන භවිතබ් බං. ආදිම් හි පන තකයො පච් චකය 

විත් ථාරිකත වජ් කජත් වා යකතො පභුති සඞ් කඛකපො ආරද් කධො, තකතො 

චතුත් ථකතො පභුති සංඛිත් තං විත් ථාරිතඤ් ච සහ ගකහත් වා ‘‘ඉකම 

කතවීසති පච් චයා’’ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

විභඞ් ගවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(2) සඞ් ඛයාවාකරො 

73. තථා පුකරජාතපච්චකයති යථා අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකය විකසකසො 

විභඞ් කග අත් ථි, තථා පුකරජාතපච් චකයපි අත් ථීති අත් කථො. ‘‘වත් ථුං 
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පුකරජාතපච් චයා’’ති හි තත් ථ විකසකසො පටිසන් ධිඅභාකවො චාති. 

විපාොනි කචව වීථිචිත්තානි ච න ලබ්භන්තීති එකතන 

‘‘කිරියාබ් යාෙතං එෙං ඛන් ධං පටිච් චා’’තිආදිකෙ (පට් ඨා. 1.1.53) 

විභඞ් කග විපාොබ් යාෙතාභාවං කිරියාබ් යාෙකත ච අජවනස් ස සබ් කබන 

සබ් බං අලබ් භමානතං විකසසං ෙස් කසති. 

74. එෙමූලකෙ දස්සිතාය කදසනාය ලබ්භමානගණනඤ්කඤව

ආදායාති ඉෙං එතස් මිං අනුකලොකම සුද් ධිෙනකය ෙස ්සිතගණනකතො තකතො 

පකරසු නකයසු අඤ් ඤිස ්සා අභාවං සන් ධාය වුත් තං. අබහුගණකනන 

යුත් තස් ස කතන සමානගණනතා ච ඉමස ්මිං අනුකලොකමකයව ෙට් ඨබ් බා. 

පච් චනීකය පන ‘‘නකහතුපච් චයා නාරම් මකණ එෙ’’න් තිආදිං (පට් ඨා. 

1.1.104) වක් ඛතීති. 

76-79. කත පන සඞ්ඛිපිත්වා කතවීසතිමූලකෙොකවත්ථ දස්සිකතොති 

එත් ථ පච් ඡාජාතවිපාොනං පරිහීනත් තා ‘‘ද් වාවීසතිමූලකෙො’’ති 

වත් තබ් බං සියා සාකසවනසවිපාොනං වකසන. දුවිධම් පි පන 

ද් වාවීසතිමූලෙං සහ ගකහත් වා සඞ් ගහිකත තස් මිං උභයසබ් භාවකතො 

‘‘කතවීසතිමූලකෙො’’ති ආහාති ෙට් ඨබ් බං. ආකසවනවිපාොනං වා 

විකරොධාභාකව සති පුච් ඡාය ෙස් සිතනකයන කතවීසතිමූලකෙන භවිතබ් බං, 

තස් ස ච නාමං ද් වාවීසතිමූලකෙ ආකරොකපත් වා ‘‘කතවීසතිමූලකෙො’’ති 

වුත් තන් ති අයකමත් ථ රුළ ්හී. 

ආරම්මණපකද කචවාති එකතන එෙමූලකෙ අඤ ්ඤපොනි වජ් කජති. 

න හි එෙමූලකෙ කහතාදීසු තකයොවාති අධිප් පාකයො. සුද් ධිෙනකයො පන 

ආරම් මණමූලොදීසු න ලබ් භතීති ආරම් මණමූලකෙ ‘‘නවා’’ති එතාය 

අධිෙගණනාය අභාවෙස් සනත් ථං ‘‘ආරම්මකණ ඨිකතන සබ්බත්ථ

තීකණව පඤ්හා’’ති වුත් තං. තත් ථ ොතබ් බාති වචනකසකසො. 

තීකණවාති ච තකතො උද් ධං ගණනං නිවාකරති, න අකධො පටික් ඛිපති. 

කතන ‘‘විපාකෙ එෙ’’න් ති ගණනා න නිවාරිතාති ෙට් ඨබ් බා. තීසු 

එෙස ්ස අන් කතොගධතාය ච ‘‘තීකණවා’’ති වුත් තන් ති. ඉතීතිආදිනා 

‘‘සබ් බත් ථ තීකණවා’’ති වචකනන අත් තකනො වචනං ෙළ් හං ෙකරොති. 

80-85. කය …කප.…තං දස්කසතුන් ති එත් ථායමධිප් පාකයො – යදිපි 

අවිගතානන් තරං ‘‘ආරම් මණපච් චයා කහතුයා තීණී’’ති වුත් කතපි 

ඌනතරගණකනන සද් ධිං සංසන් ෙකන යා ගණනා ලබ් භති, සා ෙස් සිතා 

කහොති, තථාපි ඌනතරගණකනහි සමානගණකනහි ච සද් ධිං සංසන් ෙකන 
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ඌනතරා සමානා ච කහොති, න එවං ආවිෙරණවකසන ෙස් සිතා කහොති, 

විපල් ලාසකයොජනාය පන තථා ෙස ්කසති. වචකනන වා හි ලිඞ් කගන වා 

අත් ථවිකසසාවිෙරණං කහොතීති. කතකනතං ආවිෙකරොතීති එත් ථාපි 

එවකමව අධිප් පාකයො කයොකජතබ් කබො. පච් චනීයාදීසුපි පන 

‘‘නාරම් මණපච් චයා නකහතුයා එෙං…කප.… කනොවිගතපච් චයා නකහතුයා 

එෙ’’න් තිආදිනා (පට් ඨා. 1.1.107) මූලපෙං ආදිම් හිකයව ඨකපත් වා 

කයොජනා ෙතා, න ච තත් ථ එතං ලක් ඛණං ලබ් භති, තස් මා මූලපෙස් ස 

ආදිම් හි ඨකපත් වා කයොජනකමව ෙකමො, න චක් ෙබන් ධනන් ති 

‘‘ආරම් මණපච් චයා කහතුයා තීණී’’තිආදි කයොජිතං, න ච විඤ ්ඤාකත 

අත් කථ වචකනන ලිඞ් කගන ච පකයොජනමත් ථීති. 

පච් චයානුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පටිච් චවාකරො 
පච් චයපච් චනීයවණ් ණනා 

86-87. ‘‘අකහතුෙං විපාොබ්යාෙතන්ති ඉදං

රූපසමුට්ඨාපෙවකසකනව කවදිතබ්බ’’න් ති වුත් තං, 

සබ් බසඞ් ගාහෙවකසන පකනතං න න සක් ො කයොකජතුං. 

93. සහජාතපුකරජාතපච්චයාසඞ්ගහංගච්ෙන්තීති එත් ථ ච සහජාතා 

ච කහතාෙකයො පුකරජාතා ච ආරම් මණාෙකයො පච් චයා සඞ් ගහං 

ගච් ඡන් තීති අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. න හි නපච් ඡාජාතපච් චයා උප් පජ් ජමානා 

ද් වීකහව සහජාතපුකරජාතපච් චකයහි උප් පජ් ජන් ති, අථ කඛො 

පච් ඡාජාතවජ් කජහි සබ් කබහීති. 

94-97. නාහාරපච්චකයඑෙච්චංරූපකමවපච්චයපච්චයුප්පන්නන් ති 

යං පටිච් ච උප් පජ් ජති, කසො පච් චකයො රූපකමවාති ෙත් වා වුත් තං. 

යස් මා පන පච් චයා උප් පජ් ජති, කසො අරූපම් පි කහොති යථා ෙම් මං 

ෙටත් තාරූපස් ස. 

99-102. නමග් ගපච් චකය යදිපි චිත් තසමුට් ඨානාෙකයො සබ් කබ 

රූපකෙොට් ඨාසා ලබ් භන් ති, තථාපි යං මග් ගපච් චයං ලභති, තස් ස 

පහීනත් තා ‘‘එෙච්චංරූපං පච්චයුප්පන්න’’න් ති වුත් තං, එවකමව පන 

නකහතුපච් චයාදීසුපි එෙච් චරූපස් ස පච් චයුප් පන් නතා ෙට් ඨබ් බා. 

107-130. නාහාරනඉන්ද්රියනඣානනමග්ගපච්චයා සබ්බත්ථ 

සදිසවිස්සජ්ජනාති ඉෙං එකතසු මූලභාකවන ඨිකතසු ගණනාය සමානතං 
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සන් ධාය වුත් තං. මූලානඤ් හි ඉධ විස් සජ් ජනං ගණනාකයව, න 

සරූපෙස් සනන් ති. නසහජාතාදිචතුක්ෙං ඉධාපි පරිහීනකමවාති 

සුද් ධිෙනකය විය මූකලසුපි පරිහීනකමවාති අත් කථො. 

පච් චයපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච් චයානුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා 
131-189. කහතාධිපතිමග්ගපච්චකයසුඅනුකලොමකතොඨිකතසු…කප.…

අට්ඨ පච්චනීයකතො න ලබ්භන්තීති තිණ් ණම් පි සාධාරණානං 

පච් චනීයකතො අලබ් භමානානං සබ් කබසං සඞ් ගහවකසන වුත් තං, තස් මා 

මග් ගපච් චකය ඉතකරහි සාධාරණා සත් කතව කයොකජතබ් බා. 

අධිපතිපච් චකය අනුකලොමකතො ඨිකත කහතුපච් චකයොපි පච් චනීයකතො න 

ලබ් භති, කසො පන මග් කගන අසාධාරකණොති ෙත් වා න වුත් කතොති 

ෙට් ඨබ් කබො. කයහි විනා අරූපං න උප් පජ් ජති, කත එෙන් තිෙත් තා 

අරූපට් ඨානිොති ඉධ වුත් තාති ෙට් ඨබ් බා, කතන පුකරජාතාකසවනපච් චයා 

කතහි විනාපි අරූපස් ස උප් පත් තිකතො වජ් ජිතා කහොන් ති. සබ් බට් ඨානිො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤආහාරින් ද් රියා ච කතහි විනා අරූපස් ස අනුප් පත් තිකතො 

සඞ් ගහිතාති. ඌනතරගණනානංකයවවකසනාති යදි අනුකලොමකතො ඨිතා 

එෙොෙකයො ද් වාවීසතිපරිකයොසානා ඌනතරගණනා කහොන් ති, කතසං 

වකසන පච් චනීයකතො කයොජිතස් ස තස ්ස තස ්ස ගණනා කවදිතබ් බා. අථ 

පච් චනීයකතො කයොජිකතො ඌනතරගණකනො, තස් ස වකසන අනුකලොමකතො 

ඨිතස ්සපි ගණනා කවදිතබ් බාති අත් කථො. ‘‘අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයා 

නාරම් මකණ එෙ’’න් තිආදිවචනකතො (පට් ඨා. 1.1.146) පන න ඉෙං 

ලක් ඛණං එෙන් තිෙං. 

පච් චයානුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච් චයපච් චනීයානුකලොමවණ් ණනා 
190. සබ්බත්කථවාති න කෙවලං කහතුම් හිකයව, අථ කඛො 

සබ් කබසු පච් චකයසු පච් චනීෙකතො ඨිකතසූති අත් කථො. පුකරජාතං 

ආකසවනඤ් ච අලභන් තං ෙඤ් චි නිෙස ්සනවකසන ෙස් කසන් කතො 

‘‘පටිසන්ධිවිපාකෙො පනා’’තිආදිමාහ. 

‘‘පුකරජාතපච්ොජාතාකසවනවිපාෙවිප්පයුත්කතසු පච්චනීෙකතොඨිකතසු

එෙංඨකපත්වාඅවකසසාඅනුකලොමකතොලබ්භන්තී’’ති ඉෙං අවකසසානං 

ලාභමත් තං සන් ධාය වුත් තං. න සබ් කබසං අවකසසානං ලාභන් ති 
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ෙට් ඨබ් බං. යදිපි හි පච් ඡාජාකත පසඞ් කගො නත් ථි ‘‘අනුකලොමකතො 

සබ් බත් කථව න ලබ් භතී’’ති අපවාෙස් ස ෙතත් තා, පුකරජාකතො පන 

විප් පයුත් කත පච් චනීෙකතො ඨිකත අනුකලොමකතො ලබ් භතීති ඉෙම් පි 

අවකසසා සබ් කබති අත් කථ ගය් හමාකන ආපජ් කජය් ය. යම් පි කෙචි 

‘‘විප් පයුත් තපච් චයරහිකත ආරුප් කපපි ආරම් මණපුකරජාතස් ස සම් භවං 

ඤාකපතුං එවං වුත් ත’’න් ති වෙන් ති, තම් පි කතසං රුචිමත් තකමව. න 

හි යත් ථ වත් ථුපුකරජාතං න ලබ් භති, තත් ථ ආරම් මණපුකරජාතභාකවන 

උපොරෙං කහොතීති ෙස ්සිකතොයං නකයොති. යුජ්ජමානෙවකසනාති 

පච් චනීෙකතො ඨිතස ්ස ඨකපතබ් බත් තා වුත් තං, 

යුජ් ජමානෙපච් චයුප් පන් නවකසන වාති අත් කථො. ‘‘මග් ගපච් චකය 

පච් චනීෙකතො ඨිකත කහතුපච් චකයො අනුකලොමකතො න ලබ් භතී’’ති 

පුරිමපාකඨො, අධිපතිපච් චකයොපි පන න ලබ් භතීති ‘‘කහතාධිපතිපච්චයා

අනුකලොමකතොනලබ්භන්තී’’ති පඨන් ති. අධිපතිපච් චකය පච් චනීෙකතො 

ඨිකත පච් ඡාජාතකතො අඤ ්කඤො අනුකලොමකතො අලබ් භමාකනො නාම 

නත් ථීති න විචාරිතං. අඤ ්ඤමඤ් කඤ පච් චනීෙකතො ඨිකත 

‘‘අරූපානංකයවා’’ති වුත් තා නව අනුකලොමකතො න ලබ් භන් ති, තම් පි 

පච් චනීෙකතො ඨිකතහි ආරම් මණපච් චයාදීහි සදිසතාය සුවිඤ් කඤය් යන් ති 

න විචාරිතං භවිස් සතීති. 

191-195. යාව ආකසවනාසබ්බං සදිසන් ති න අඤ් ඤමඤ් කඤන 

 ටිතස ්ස මූලස ්ස විත් ථාරිතත් තා තකතො පරානි මූලානි සන් ධාය වුත් තං. 

කතසු හි අනුකලොමකතො කයොකජතබ් බපච් චයා ච පඤ ්හා චාති සබ් බං 

සදිසන් ති. 

ඉමස්මිං පච්චනීයානුකලොකමති එතස් ස ‘‘ඉකමසම්පි පකිණ්ණොනං

වකසකනත්ථගණනවාකරොඅසම්කමොහකතො කවදිතබ්කබො’’ති එකතන සහ 

සම් බන් කධො. තත් ථ එත්ථාති එකතසු පච් චකයසූති අත් කථො කවදිතබ් කබො. 

ඉමස ්මිං පච් චනීයානුකලොකම ලබ් භමාකනසු පච් චයුප් පන් නධම් කමසුපීති වා 

කයොකජතබ් බං. තත් ථ පි-සද් කෙන ඉමමත් ථං දීකපති – න කෙවලං 

පච් චකයස ්කවව කිස ්මිඤ ්චි පච් චනීෙකතො ඨිකත කෙචි අනුකලොමකතො න 

ලබ් භන් ති, අථ කඛො පච් චයුප් පන් නධම් කමසුපි කෙොචි එෙච් චං පච් චයං 

ලභමාකනො ෙඤ් චි පච් චයං න ලභතීති. තත් ථ ෙම් මපච් චයං ලභමාකනො 

කයභුය් කයන ඉන් ද් රියපච් චයං ලභති, මග් ගපච් චයං ලභමාකනො 

කයභුය් කයන කහතුපච් චයං, තථා ච ඣානපච් චයං ලභමාකනො 

මග් ගපච් චයන් ති එකතස ්කවව ලාභාලාභා විචාරිතා. යත්ථාති 

පඤ ්චකවොොරපවත් කත අසඤ් කඤසු ච. රූපධම්මාති යථාවුත් තානි 
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ෙටත් තාරූපාකනව සන් ධාය වෙති. න හි පඤ ්චකවොොරපවත් කත සබ් කබ 

රූපධම් මා කහතාදීනි න ලභන් තීති. ‘‘කහතාධිපතිවිපාකින් ද් රියපච් චකය 

න ලභන් තී’’ති පුරිමපාකඨො, ඣානමග් කගපි පන න ලභන් තීති 

‘‘කහතාධිපතිවිපාකින්ද්රියඣානමග්ගපච්චකයන ලභන්තී’’ති පඨන් ති. 

කය රූපධම් මානං පච් චයා කහොන් ති, කතසු අරූපට් ඨානිෙවජ් කජසු 

එකතකයව න ලභන් තීති අධිප් පාකයො. පච් ඡාජාතාහාරවිප් පයුත් තපච් චකයපි 

හි පවත් කත ෙටත් තාරූපං ලභතීති. 

ලබ් භමානාලබ් භමානපච් චයෙස් සනමත් තඤ් කචතං, න කතහි පච් චකයහි 

උප් පත් තිඅනුප් පත් තිෙස් සනන් ති. එවං ඉන් ද් රියපච් චයාලාකභො ජීවිතින් ද් රියං 

සන් ධාය වුත් කතො සියා. යථාවුත් කතසු හි ධම් මවකසන 

පච් ඡාජාතාදිත් තයම් පි අලභන් තං නාම ෙටත් තාරූපං නත් ථි. කෙො පන 

වාකෙො සබ් බට් ඨානිෙෙම් කමසු. ඉන් ද් රියං පන අලභන් තං අත් ථි, 

කින් තං? ජීවිතින් ද් රියන් ති. යදි එවං උපාොරූපානි සන් ධාය 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයම් පි න ලභන් තීති වත් තබ් බං, තං පන පාෙටන් ති න 

වුත් තං සියා. අරූපින් ද් රියාලාභං වා සන් ධාය ඉන් ද් රියපච් චයාලාකභො 

වුත් කතොති ෙට් ඨබ් කබො. 

196-197. නාරම්මණමූලකෙසු දුොදීසු කහතුයා පඤ්චාති යදිපි 

තිොදීසු ‘‘කහතුයා පඤ ්චා’’ති ඉෙං නත් ථි, තථාපි දුොදීසු සබ් බත් ථ 

අනුත් තානං වත් තුොකමො ‘‘දුොදීසූ’’ති සබ් බසඞ් ගහවකසන වත් වා 

තත් ථ යං ආදිදුකෙ වුත් තං ‘‘කහතුයා පඤ ්චා’’ති, තං නිද් ධාකරති. 

කෙචි පන ‘‘නාරම් මණමූලකෙ කහතුයා පඤ ්චා’’ති පාඨං වෙන් ති. 

‘‘අඤ ්ඤමඤ් කඤ එෙන් ති භූතරූපකමව සන් ධාය වුත් ත’’න් ති 

පුරිමපාකඨො, වත් ථුපි පන ලබ් භතීති ‘‘භූතරූපානි කචව වත්ථුඤ්ච

සන්ධායවුත්ත’’න් ති පඨන් ති. තිමූලකෙති ඉධාපි දුමූලෙං තිමූලෙන් ති 

වෙන් ති. 

203-233. නෙම්මමූලකෙ කහතුයා තීණීතිආදීසු කචතනාව

පච්චයුප්පන්නාති ඉෙං ‘‘කහතුයා තීණී’’ති එවංපොකර 

කචතනාමත් තසඞ් ගාහකෙ සන් ධාය වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. ආදි-සද් කෙො හි 

පොරත් කථොව කහොතීති. සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සයාහාරඅත් ථිඅවිගකතසු 

පන රූපම් පි ලබ් භතීති. 

පච් චයපච් චනීයානුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පටිච් චවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. සහජාතවාරවණ් ණනා 
234-242. කුසලං ධම්මං සහජාකතො, කුසලං එෙං ඛන්ධං

සහජාකතොතිආදීසු සහජාතසද් කෙන සහජාතපච් චයෙරණං 

සහජාතායත් තභාවගමනං වා වුත් තන් ති තස ්ස ෙරණස් ස ගමනස ්ස වා 

කුසලාදීනං ෙම් මභාවකතො උපකයොගවචනං ෙතන් ති ෙට් ඨබ් බං. එස 

නකයො පච් චයවාරාදීසුපි. තත් රාපි හි පච් චයසද් කෙන ච 

නිස ්සයපච් චයෙරණං නිස ්සයායත් තභාවගමනං වා වුත් තං, 

සංසට් ඨසද් කෙන ච සම් පයුත් තපච් චයෙරණං සම් පයුත් තායත් තභාවගමනං 

වාති තංෙම් මභාවකතො උපකයොගවචනං කුසලාදීසු ෙතන් ති. සහජාතම්පි

චඋපාදාරූපංභූතරූපස්සපච්චකයොනකහොතීති ‘‘පටිච් චා’’ති ඉමිනා 

වචකනන දීපිකතො පච් චකයො න කහොතීති අත් කථො. ‘‘උපාදාරූපං

භූතරූපස්සා’’ති ච නිෙස ්සනවකසන වුත් තං. උපාොරූපස් සපි හි 

උපාොරූපං යථාවුත් කතො පච් චකයො න කහොති, වත් ථුවජ් ජානි රූපානි ච 

අරූපානන් ති. 

සහජාතවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පච් චයවාරවණ් ණනා 
243. පච්චයාති එත් ථ පති අකයො පච් චකයො. පති-සද් කෙො 

පතිට් ඨත් ථං දීකපති, අය-සද් කෙො ගතිං, පතිට් ඨාභූතා ගති නිස ්සකයො 

පච් චකයොති වුත් තං කහොති, තකතො පච් චයා, පච් චයෙරණකතො 

තොයත් තභාවගමනකතො වාති අත් කථො. 

‘‘මහාභූකත පච් චයා චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් ති (පට් ඨා. 

1.1.245) භූතුපාොරූපානි සහ සඞ් ගණ් හිත් වා වුත් තං. අට් ඨෙථායං 

පන චිත්තසමුට්ඨාකන ච මහාභූකත නිස්සාය චිත්තසමුට්ඨානං

උපාදාරූපන් ති සයං නිස ්සකයො අහුත් වා නිස ්සකය උප් පජ් ජමාකනන 

උපාොරූකපන නිෙස් සනං ෙතන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

255. අසඤ්ඤ…කප.… ෙටත්තාරූපං උපාදාරූපන් ති එත් ථ කයො 

පටිච් චවාකර සහජාකත ෙම් මඋතුජානං, ෙම් කම ච 

එෙන් තාකනෙන් තෙම් මජානං වකසන අත් කථො වුත් කතො, කසො 

නාධිප් කපකතො එව ‘‘ෙටත් තාරූප’’න් ති ෙම් මසමුට් ඨානරූපස් කසව 

සබ් බස ්ස ච ගහිතත් තාති තං පහාය යථාගහිතස් ස ෙටත් තාරූපස් ස 

විකසසනවකසන ‘‘උපාදාරූපසඞ්ඛාතං ෙටත්තාරූප’’න් ති අත් ථමාහ. 

මහාභූකත පන පටිච් ච පච් චයා ච මහාභූතානං උප් පත් ති න 
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නිවාකරතබ් බාති උපාොරූපග් ගහකණන ෙටත් තාරූපග් ගහණං 

අවිකසකසත් වා උපාොරූපානං නිවත් කතතබ් බානං අත් ථිතාය 

ෙටත් තාරූපග් ගහකණකනව උපාොරූපග් ගහණස් ස විකසසනං ෙට් ඨබ් බං. 

269-276. ‘‘අබ් යාෙකතන අබ් යාෙතං, කුසලං, අකුසල’’න් ති 

වත් තබ් කබ ‘‘අබ් යාෙකතන කුසලං, අකුසලං, අබ් යාෙත’’න් ති, 

‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසකලො ච අකුසකලො ච ධම් මා කුසලස ්සාති 

අනාමසිත් වා’’ති ච පුරිමපාකඨ පමාෙකලඛා ෙට් ඨබ් බා. 

286-287. නකහතුපච්චයානපුකරජාකතද්කවති එත් ථ අට් ඨෙථායං 

‘‘ආරුප් කප පන අකහතුෙකමොහස් ස අකහතුෙකිරියස් ස ච වකසන ද් කවති 

වුත් තා, නවිප් පයුත් කත ද් කවති ආරුප් කප 

අකහතුොකුසලකිරියවකසනා’’ති වුත් තං, තං ලබ් භමාකනසු එෙකෙකසන 

නිෙස ්සනවකසන වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. ආරුප් කප පන අකහතුෙකමොහස් ස 

අකහතුෙකිරියාය අකහතුෙපටිසන් ධියා එෙච් චස් ස ච රූපස් ස වකසන 

ද් කව වුත් තාති, නවිප් පයුත් කත ද් කවති ආරුප් කප 

අකහතුොකුසලකිරියාඑෙච් චරූපානං වකසනාති වුත් තන් ති. 

‘‘කනොනත්ථිකනොවිගකතසු එෙන්ති සබ්බරූපස්ස වකසනා’’ති වුත් තං, 

නකහතුමූලෙත් තා ඉමස ්ස නයස් ස කහතුපච් චයං ලභන් තං න ලබ් භතීති 

‘‘එෙච් චස ්ස රූපස් ස වකසනා’’ති භවිතබ් බං. චක් ඛාදිධම් මවකසන පන 

චිත් තසමුට් ඨානාදිකෙොට් ඨාසවකසන වා සබ් බං ලබ් භතීති 

‘‘සබ් බරූපස ්සා’’ති වුත් තං සියා. 

289-296. ආගතානාගතන් ති පඤ ්හවකසන වුත් තං, 

ලබ්භමානාලබ්භමානන් ති ආගකත ච පඤ් කහ 

ලබ් භමානාලබ් භමානධම් මවකසන. 

පච් චයවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. නිස ්සයවාරවණ් ණනා 
329-337. පච්චයවාකරන නිස්සයපච්චයභාවන් ති නිස ්සයවාකර 

වුත් තස ්ස නිස ්සයපච් චයභාවං නියකමතුන් ති අත් කථො. 

නිස ්සයවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. සංසට් ඨවාරවණ් ණනා 
351-368. සංසට් ඨවාකර පච් චනීකය ‘‘නවිප් පයුත් කත පටිසන් ධි 

නත් ථී’’ති ඉෙං වත් ථුවිරහිතාය පටිසන් ධියා විසුං අනුද් ධරණකතො 

වුත් තං. පටිච් චවාරාදීසු හි සහජාතස් ස පච් චයභාවෙස් සනත් ථං සවත් ථුො 

පටිසන් ධි උද් ධටා, සා ඉධාපි අධිපතිපුකරජාතාකසවකනසු 

නෙම් මනවිපාෙනඣානනවිප් පයුත් කතසු න ලබ් භති, අඤ් කඤසු ච 

අනුකලොමකතො පච් චනීයකතො ච ලබ් භමානපච් චකයසු ලබ් භතීති ඉමස් ස 

විකසසස් ස ෙස් සනත් ථං උද් ධටාති. කසසාකතරසනලබ්භන්තීති එත් ථ 

‘‘කසසා චුද් ෙසා’’ති භවිතබ් බං. න ඣාකන එෙන්ති

අකහතුෙපඤ්චවිඤ්ඤාණවකසනාති පඤ ්චවිඤ් ඤාණානං 

කහතුපච් චයවිරහිතමත් තෙස ්සනත් ථං අකහතුෙග් ගහණං ෙතන් ති ෙට් ඨබ් බං, 

‘‘නමග්කග එෙන්ති අකහතුෙකිරියවකසනා’’ති වුත් තං, 

‘‘අකහතුෙවිපාෙකිරියවකසනා’’ති භවිතබ් බං. 

369-391. කහට්ඨා වුත්තනකයකනවාති පටිච් චවාකර 

අනුකලොමපච් චනීකය වුත් තනකයන. ‘‘නකහතුපච්චයුප්පන්කනසු

අකහතුෙකමොකහොවඣානමග්ගපච්චයං ලභති, කසසා න ලභන්තී’’ති 

වුත් තං, කසකසසු පන පඤ් චවිඤ ්ඤාණවජ් ජාකහතුෙක් ඛන් ධා 

තංසමුට් ඨානා පච් චයුප් පන් නධම් මා ඣානපච් චයං ලභන් ති, න 

පච් චනීයානුකලොකම ද් වින් නං පච් චයානං අනුකලොකමන සහ කයොජනා 

අත් ථීති ඣානමග් ගපච් චයං සහිතං ලභතීති ච න සක් ො වත් තුං, තස් මා 

‘‘අකහතුෙකමොකහොව මග් ගපච් චයං ලභතී’’ති වත් තබ් බං. 

සංසට් ඨවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සම් පයුත් තවාරවණ් ණනා 
392-400. සදිසං සම් පයුත් තං සංසට් ඨං කවොකිණ් ණඤ් ච සංසට් ඨං 

න කහොතීති උභයං අඤ ්ඤමඤ් ඤාකපක් ඛං වුච් චමානං අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස 

නියාමෙං කහොතීති. 

සම් පයුත් තවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පඤ් හාවාරවිභඞ් ගවණ් ණනා 
401-403. කයහිපච්චකයහිකුසකලොකුසලස්සපච්චකයොකහොති, 

කතපච්චකයපටිපාටියා දස්කසතුන් ති යථාක් ෙකමන ආගතාගතපටිපාටියා 

ෙස් කසතුන් ති අත් කථො. කුසකලො කුසලස්සාති නිෙස ්සනමත් තකමතං, 
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කතන කුසකලො කුසලාදීනං, අකුසකලො අකුසලාදීනං, අබ් යාෙකතො 

අබ් යාෙතාදීනං, කුසලාබ් යාෙතා කුසලාදීනන් තිආදිකෙො සබ් කබො පකභකෙො 

නිෙස ්සිකතො කහොතීති යථානිෙස් සිකත සබ් කබ ගකහත් වා ආහ ‘‘කත

පච්චකයපටිපාටියාදස්කසතු’’න් ති. 

404. දත්වාති එත් ථ දා-සද් කෙො කසොධනත් කථොපි කහොතීති මන් ත් වා 

ආහ ‘‘විසුද්ධං ෙත්වා’’ති. කතසඤ්හි තං චිත්තන් ති කතසන් ති 

වත් තබ් බතාරහං සෙොගාමිමග් ගාදිපුකරචාරිෙං තං කගොත් රභුචිත් තන් ති 

අධිප් පාකයො. විපස්සනාකුසලං පන ොමාවචරකමවාති පච් චයුප් පන් නං 

භූමිකතො වවත් ථකපති. කතකනවාති ධම් මවකසකනව ෙස් සනකතො, 

කෙසනන් තරත් තාති අධිප් පාකයො. 

405. අස් සාෙනං සරාගස් ස කසොමනස් සස් ස සකසොමනස ්සස් ස රාගස ්ස 

ච කිච් චන් ති ආහ ‘‘අනුභවති කචව රජ්ජති චා’’ති. අභිනන් ෙනං 

පීතිකිච් චසහිතාය තණ් හාය කිච් චන් ති ආහ 

‘‘සප්පීතිෙතණ්හාවකසනා’’ති. දිට්ඨාභිනන්දනා දිට් ඨිකයව. එත් ථ පන 

පච් ඡිමත් ථකමව ගකහත් වා ‘‘අභිනන්දන්තස්ස අත්තා

අත්තනියන්තිආදිවකසන…කප.… දිට්ඨි උප්පජ්ජතී’’ති වුත් තං. 

අභිනන් ෙනා පන දිට් ඨාභිනන් ෙනාකයවාති න සක් ො වත් තුං ‘‘භාවනාය 

පහාතබ් කබො ධම් කමො භාවනාය පහාතබ් බස් ස ධම් මස ්ස ආරම් මණ…කප.… 

භාවනාය පහාතබ් බං රාගං අස් සාකෙති අභිනන් ෙතී’’ති (පට් ඨා. 

2.8.72) වචනකතො, තස් මා පුරිකමොපි අත් කථො වුත් කතොති ෙට් ඨබ් කබො. 

ද් වීසු පන කසොමනස් සසහගතචිත් කතසු යථාවුත් කතන කසොමනස ්කසන 

රාකගන ච අස් සාකෙන් තස් ස කතසුකයව සප් පීතිෙතණ් හාය චතූසුපි 

දිට් ඨාභිනන් ෙනාය අභිනන් ෙන් තස් ස ච දිට් ඨි උප් පජ් ජතීතිපි සක් ො 

කයොකජතුං. ජාතිවකසනාති සුචිණ් ණසාමඤ් ඤවකසනාති අත් කථො. 

406. තදාරම්මණතාති තොරම් මණභාකවන. විභත් තිකලොකපො කහත් ථ 

ෙකතොති. භාවවන් තකතො වා අඤ් කඤො භාකවො නත් ථීති භාකවකනව 

විපාෙං විකසකසති, විපාකෙො තොරම් මණභාවභූකතොති අත් කථො. 

විඤ ්ඤාණඤ් චායතනකනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනවිපාොනං විය න 

ොමාවචරවිපාොනං නිකයොගකතො වවත් ථිතං ඉෙඤ් ච ෙම් මං 

ආරම් මණන් ති තං ලබ් භමානම් පි න වුත් තං. තොරම් මකණන පන 

කුසලාරම් මණභාකවන සමානලක් ඛණතාය ෙම් මාරම් මණා 

පටිසන් ධිආෙකයොපි ෙස් සිතාකයවාති ෙට් ඨබ් බා. පටිකලොමකතො වා 

එෙන්තරිෙවකසන වාති වෙන් කතන අනුකලොමකතො සමාපජ් ජකන 
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කයභුය් කයන ආසන් නසමාපත් තියා ආරම් මණභාකවො ෙස් සිකතොති 

ෙට් ඨබ් කබො. යථා පන පටිකලොමකතො එෙන් තරිෙවකසන ච 

සමාපජ් ජන් තස ්ස අනාසන් නාපි සමාපත් ති ආරම් මණං කහොති, එවං 

අනුකලොමකතො සමාපජ් ජන් තස් සපි භකවය් යාති. 

‘‘කචකතොපරියඤාණස්සාතිආදීනි පරකතො ආවජ්ජනාය

කයොකජතබ්බානී’’ති වත් වා ‘‘යා එකතසං ආවජ්ජනා, තස්සා’’ති 

අත් කථො වුත් කතො, එවං සති ‘‘ඉද් ධිවිධඤාණස් සා’’තිපි වත් තබ් බං 

සියා. යස් මා පන කුසලා ඛන් ධා අබ් යාෙතස ්ස ඉද් ධිවිධඤාණස් ස 

ආරම් මණං න කහොන් තීති තං න වුත් තං, කචකතොපරියඤාණාදීනඤ් ච 

කහොන් තීති තානි වුත් තානි, තස් මා කිරියානං කචකතොපරියඤාණාදීනං 

යාය ොයචි ආවජ් ජනාය ච කුසලාරම් මණාය කුසලා ඛන් ධා 

ආරම් මණපච් චකයන පච් චකයොති එවමත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

407-409. විප්පටිසාරාදිවකසන වාති ආදි-සද් කෙන 

ආදීනවෙස් සකනන සභාවකතො ච අනිට් ඨතාමත් තං සඞ් ගණ් හාති, 

අක් ඛන් තිකභො වා. 

410. රූපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්සාතිආදිනා විඤ ්ඤාණොකයහි 

නියතාරම් මකණහි අබ් යාෙතස් ස අබ් යාෙතානං ආරම් මණපච් චයභාවං 

නිෙස ්කසති. සබ් බස් ස හි වත් තුං අසක් කුකණය් යත් තා එෙස ්මිං සන් තාකන 

ධම් මානං එෙකෙකසන නිෙස් සනං ෙකරොතීති. 

413-416. චතුභූමෙං කුසලං ආරම් මණාධිපතිපච් චයභාකවන 

ෙස් සිතං, පච් චයුප් පන් නං පන ොමාවචරකමව. 

417. අපුබ් බකතො චිත් තසන් තානකතො වුට් ඨානං භවඞ් ගකමව, තං 

පන මූලාගන් තුෙභවඞ් ගසඞ් ඛාතං තොරම් මණං පෙතිභවඞ් ගඤ ්ච. 

අනුකලොමං කසක්ඛාය ඵලසමාපත්තියාති එත් ථ ොයචි 

කසක් ඛඵලසමාපත් තියා අවජ් කජතබ් බත් තා වත් තබ් බං නත් ථීති 

කනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනකුසලං ඵලසමාපත් තියාති ඉමං නිබ් බිකසසනං 

ඵලසමාපත් තිං උද් ධරිත් වා ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ඵලසමාපත්තියාති 

අනාගාමිඵලසමාපත්තියා’’ති. ොමාවචරකිරියා දුවිධස්සපි වුට්ඨානස්සාති 

එත් ථ කිරියානන් තරං තොරම් මණවුට් ඨාකන යං වත් තබ් බං, තං 

චිත් තුප් පාෙෙණ් කෙ වුත් තකමව. 

තා උකභොපි…කප.… ද්වාදසන්නන් ති ඉෙං 

කසොමනස ්සසහගතමකනොවිඤ් ඤාණධාතුවකසන වුත් තං, උකපක් ඛාසහගතා 
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පන යථාවුත් තානං ෙසන් නං විඤ ්ඤාණධාතූනං කවොට් ඨබ් බනකිරියස් ස 

මකනොධාතුකිරියස් ස චාති ද් වාෙසන් නං කහොතීති ෙට් ඨබ් බං. 

423. ොනාදිපුඤ් ඤකිරියායත් තා සබ් බසම් පත් තිකයො පටිවිජ් ඣිත් වාති 

සම් බන් කධො. නපකනතංඑෙන්කතනගකහතබ්බන් ති ‘‘බලවකචතනාව 

ලබ් භති, න දුබ් බලා’’ති එතං එෙන් තං න ගකහතබ් බං, ෙළ් හං වා න 

ගකහතබ් බන් ති අධිප් පාකයො. කිං ොරණන් ති? බලවකතො දුබ් බලස් ස වා 

ෙකතොොසස් ස අන් තරායං පටිබාහිත් වා විපච් චනකතො ‘‘යංෙඤ් චි යදි 

විපාෙං ජකනති, උපනිස ්සකයො න කහොතී’’ති නවත් තබ් බත් තා චාති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘ෙකතොොසඤ්හී’’තිආදිමාහ. විපාෙත් තිකෙ පන 

පඤ ්හාවාරපච් චනීකය ‘‘විපාෙධම් මධම් කමො විපාෙස ්ස ධම් මස් ස 

ආරම් මණපච් චකයන පච් චකයො, උපනිස් සයපච් චකයන පච් චකයො, 

ෙම් මපච් චකයන පච් චකයො’’ති (පට් ඨා. 1.3.93) ෙම් මපච් චයස් ස 

විසුං උද් ධටත් තා, කවෙනාත් තිකෙ ච පඤ ්හාවාරපච් චනීකය 

‘‘නකහතුපච් චයා නආරම් මණපච් චයා නඋපනිස ්සකය අට් ඨා’’ති 

(පට් ඨා. 1.2.87) වුත් තත් තා ‘‘විපාෙජනෙම් පි කිඤ් චි ෙම් මං 

උපනිස ්සයපච් චකයො න කහොතී’’ති සක් ො වත් තුන් ති. 

තස්මිං වා විරුද්කධොති තංනිමිත් තං විරුද් කධො, විරුද්ධන් ති වා 

පාකඨො. ඔමානන් ති පරස ්ස පවත් තඔමානං. රාකගො රඤ් ජනවකසන 

පවත් තා ොමරාගතණ් හා, ‘‘ඉති කම චක් ඛුං සියා අනාගතමද් ධානං, 

ඉති රූපා’’ති අප් පටිලද් ධස ්ස පටිලාභාය චිත් තපණිෙහනතණ් හා 

පත්ථනාති අයකමකතසං විකසකසො. 

කතසු අඤ්ඤම්පීති කතසු යංකිඤ් චි පුබ් කබ හනිතකතො අඤ ්ඤම් පි 

පාණං හනතීති අත් කථො. 

පුනප්පුනංආණාපනවකසනවාති මාතු ාතෙම් කමන සදිසතාය පුබ් කබ 

පවත් තායපි ආණත් තකචතනාය මාතු ාතෙම් මනාමං ආකරොකපත් වා 

වෙන් ති. එස නකයො ද්වීහිපහාකරහීති එත් ථාපි. 

යකථවහි…කප.…උප්පාකදතිනාමාති රාගං උපනිස ්සාය ොනං කෙතීති 

රාගං උපනිස ්සාය ොනවකසන සද් ධං උප් පාකෙතීති අයමත් කථො වුත් කතො 

කහොතීති ඉමිනා අධිප් පාකයන වෙති. යථා රාගං උපනිස් සාය ොනං 

කෙතීතිඑවමාදි කහොති, එවං රාගාෙකයො සද් ධාදීනං උපනිස ්සයපච් චකයොති 

ඉෙම් පි කහොතීති ෙස් කසති. ොයෙං සුඛන් තිආදීනං එෙකතො ෙස ්සකනන 
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විසුංකයව න එකතසං පච් චයභාකවො, අථ කඛො එෙකතොපීති ෙස ්සිතං 

කහොතීති ෙට් ඨබ් බං. 

425. උපත්ථම්භෙත්කතනපච්චයත්තාකයවාති එකතන ඉෙං ෙස් කසති 

– න පුරිමවාකරසු විය ඉමස ්මිං පච් චකයන උප් පත් ති වුච් චති, අථ කඛො 

තස් ස තස ්ස පච් චයුප් පන් නස ්ස කතසං කතසං ධම් මානං 

තංතංපච් චයභාකවො, න ච පච් ඡාජාතක් ඛන් ධා උපත් ථම් භෙත් කතන 

පච් චයා න කහොන් ති, කතකනස පච් ඡාජාතපච් චකයො ඉධ අනුකලොමකතො 

ආගකතොති. 

427. කචතනා වත්ථුස්සපි පච්චකයොති අත් තකනො පතිට් ඨාභූතස් සපි 

ෙම් මපච් චකයොති අධිප් පාකයො. 

ෙස ්මා පකනත් ථ පච් චයවාකර විය නිස ්සයඅත් ථිඅවිගකතසු 

දුමූලෙදුොවසානා පඤ ්හා න උද් ධටාති? අලබ් භමානත් තා. තත් ථ හි 

පච් චයුප් පන් නප් පධානත් තා කෙසනාය කුසකලො ච අබ් යාෙකතො ච ධම් මා 

එෙකතො උප් පජ් ජමානා කුසලාබ් යාෙතපච් චයා ලබ් භන් තීති ‘‘කුසලඤ් ච 

අබ් යාෙතඤ් ච ධම් මං පච් චයා කුසකලො ච අබ් යාෙකතො ච ධම් මා 

උප් පජ් ජන් තී’’ති (පට් ඨා. 1.1.246) වුත් තං. යකතො තකතො වා 

උභයපච් චයකතො පච් චයුප් පන් නස ්ස උප් පත් තිමත් තංකයව හි තත් ථ 

අධිප් කපතං, න උභයස ්ස උභින් නං පච් චයභාකවොති. ඉධ පන 

පච් චයප් පධානත් තා කෙසනාය කුසලාබ් යාෙතා කුසලාබ් යාෙතානං 

උභින් නං නිස ්සයාදිභූතා න ලබ් භන් තීති ‘‘කුසකලො ච අබ් යාෙකතො ච 

ධම් මා කුසලස් ස ච අබ් යාෙතස ්ස ච ධම් මස් ස නිස ්සයපච් චකයන 

පච් චකයො’’තිආදි න වුත් තං. 

පඤ ්හාවාරවිභඞ් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ් හාවාරස ්ස  ටකන අනුකලොමගණනා 
439. ‘‘එත්ථ පන පුකරජාතම්පි ලබ්භතී’’ති වුත් තං, යදි එවං 

ෙස ්මා ‘‘තථා’’ති වුත් තන් ති? ‘‘තීණී’’ති ගණනමත් තසාමඤ් ඤකතො. 

440. ‘‘අධිපතිපච් චකය ඨකපත් වා වීමංසං කසසාධිපතිකනො 

විසභාගා’’ති පුරිමපාකඨො නිෙස් සනවකසන ෙට් ඨබ් කබො. යස් මා පන 

කහතුපච් චයස ්ස විසභාකගන එකෙන ආරම් මකණන නිෙස ්සනං අෙත් වා 

අනන් තරාදීනි වෙන් කතො සබ් කබ විසභාකග ෙස ්කසති, තස් මා 

ඉන් ද් රියමග් ගපච් චයා ච විසභාගා ෙස් කසතබ් බාති 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  පට් ඨානපෙරණ-මූලටීො 
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‘‘අධිපතින් ද් රියමග් ගපච් චකයසු ඨකපත් වා පඤ් ඤං කසසා ධම් මා 

විසභාගා’’ති පඨන් ති. තථා භාවාභාවකතො කහතුපච් චයභාකව 

සහජාතාදිපච් චයභාවකතො. නනු යථා අකමොහවජ් ජානං කහතූනං 

කහතුපච් චයභාකව අධිපතින් ද් රියමග් ගපච් චයභාකවො නත් ථීති 

පඤ ්ඤාවජ් ජානං අධිපතිපච් චයාදීනං විසභාගතා, එවං කුසලාදිකහතූනං 

කහතුපච් චයභාකව විපාෙපච් චයභාවාභාවකතො කහතුවජ් ජානං විපාොනං 

විසභාගතාය භවිතබ් බන් ති? න භවිතබ් බං, උභයපච් චයසහිකත 

චිත් තකචතසිෙරාසිම් හි කහතුපච් චයභාකව විපාෙපච් චයත් තාභාවාභාවකතො. 

යථා හි කහතුසහජාතපච් චයසහිතරාසිම් හි සතිපි කහතුවජ් ජසබ් භාකව 

කහතූනං කහතුපච් චයභාකව සහජාතපච් චයත් තාභාකවො නත් ථීති න 

කහතුවජ් ජානං සහජාතානං කහතුස ්ස විසභාගතා වුත් තා, එවමිධාපීති. 

එස නකයො විප් පයුත් තපච් චකයපි. අපිච පච් චයුප් පන් නස ්කසව පච් චයා 

වුච් චන් තීති පච් චයුප් පන් නක් ඛකණ තථා භාවාභාවවකසන සභාගතාය 

වුච් චමානාය නානාක් ඛණවකසන විසභාගතා තස් කසව න වත් තබ් බාති. 

කුසලා වීමංසාති ඉෙං ‘‘කුසලා වීමංසාධිපතී’’ති එවං වත් තබ් බං. 

න හි අනධිපතිභූතා වීමංසා අධිපතිපච් චකයො කහොතීති. 

441-443. ‘‘සකච පන විප්පයුත්තපච්චකයො පවිසති, ඉතරානි

ද්කව ලභතී’’ති පුරිමපාකඨො, ‘‘කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස ච 

අබ් යාෙතස ්ස චා’’ති ඉෙං පන න ලබ් භතීති ‘‘කුසකලො අබ් යාෙතස් ස, 

අබ් යාෙකතො අබ් යාෙතස් සාති ද් කව ලභතී’’ති පඨන් ති. 

ඌනතරගණකනසූති කයසු පවිට් කඨසු ඌනතරා ගණනා කහොති, කතසූති 

අත් කථො. තීණි ද් කව එෙන් ති එවං ඌනතරගණකනසු වා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤාදීසු පවිසන් කතසු කතසං වකසන තිෙකතො ඌනං 

යථාලද් ධඤ ්ච එෙන් ති ගණනං ලභතීති අත් කථො. 

අවිපාොනීති අනාමට් ඨවිපාොනීති අත් කථො, න 

විපාෙකහතුරහිතානීති. 

තත්ථ සබ්කබපි සහජාතවිපාො කචවාති තත් ථ කය සහජාතා 

පච් චයුප් පන් නා වුත් තා, කත සබ් කබපි විපාො කචව විපාෙසහජාතරූපා 

චාති අත් කථො. තංසමුට්ඨානරූපාචාති එත් ථ පටිසන් ධියං ෙටත් තාරූපම් පි 

තංසමුට් ඨානග් ගහකණකනව සඞ් ගණ් හාතීති කවදිතබ් බං. 

‘‘තංසමුට් ඨානරූපෙටත් තාරූපා ච ලබ් භන් තී’’තිපි පඨන් ති. චතුත්කථ 
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විපාෙචිත්තසමුට්ඨානරූපකමවාති එත් ථාපි එකසව නකයො. 

‘‘ෙටත් තාරූපඤ් චා’’තිපි පන පඨන් ති. 

එවම්පීති ‘‘එකතසු පන  ටකනසු සබ් බපඨමානී’’තිආදිනා 

වුත් තනකයනපි.  ටකනසු පන කයො කයො පච් චකයො මූලභාකවන ඨිකතො, 

තංපච් චයධම් මානං නිරවකසසඌනඌනතරඌනතමලාභක් ෙකමන  ටනා 

වුච් චති, නිරවකසසලාකභ ච පච් චයුප් පන් නානං නිරවකසසලාභක් ෙකමන. 

තථා ඌනලාභාදීසූති අයං ෙකමො කවදිතබ් කබො. 

කහතුමූලෙං නිට් ඨිතං. 

445. වත් ථුවකසන සනිස් සයං වක් ඛතීති න ඉෙං ලබ් භමානස ්සපි 

වත් ථුස ්ස වකසන  ටනන් ති අධිප් පාකයනාහ ‘‘ආරම්මණවකසකනව

වා’’ති. 

446. සහජාකතනපනසද්ධිංආරම්මණාධිපති, ආරම්මණාධිපතිනා

ච සද්ධිං සහජාතං න ලබ්භතීති ඉෙං යථා සහජාතපුකරජාතා එකෙො 

නිස ්සයපච් චකයො අත් ථිපච් චකයො ච කහොන් ති, එවං 

සහජාතාරම් මණාධිපතීනං එෙස ්ස අධිපතිපච් චයභාවස් ස අභාවකතො 

වුත් තං. නිස ්සයභාකවො හි අත් ථිඅවිගතභාකවො ච 

සහජාතපුකරජාතනිස් සයාදීනං සමාකනො, න පකනවං 

සහජාතාරම් මණාධිපතිභාකවො සමාකනො. සහජාකතො හි ආරම් මණභාවං 

අනුපගන් ත් වා අත් තනා සහ පවත් තනවකසන අධිපති කහොති, ඉතකරො 

ආරම් මණං හුත් වා අත් තනි නින් නතාෙරකණන. සහජාකතො ච 

විජ් ජමානභාකවකනව උපොරකෙො, ඉතකරො අතීතානාගකතොපි 

ආරම් මණභාකවකනව, තස් මා සහජාතාරම් මණපච් චයා විය භින් නසභාවා 

සහජාතාරම් මණාධිපතිකනොති න කත එෙකතො එව අධිපතිපච් චයභාවං 

භජන් ති, කතකනව පඤ ්හාවාරවිභඞ් කග ච ‘‘කුසකලො ච අබ් යාෙකතො ච 

ධම් මා කුසලස ්ස ධම් මස ්ස අධිපතිපච් චකයන පච් චකයො’’තිආදි න 

වුත් තන් ති. 

447-452. සාහාරෙ ටනානං පුරකතො වීරියචිත් තවීමංසානං 

සාධාරණවකසන අනාහාරොමග් ගොනි සඉන් ද් රිය ටනානි වත් තබ් බානි 

සියුං ‘‘අධිපතිසහජාතනිස් සයඉන් ද් රියඅත් ථිඅවිගතන් ති සත් ත. 

අධිපතිසහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සයඉන් ද් රියසම් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතන් ති 

තීණි. අධිපතිසහජාතනිස් සයඉන් ද් රියවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතන් ති තීණි. 

අධිපතිසහජාතනිස් සයවිපාෙඉන් ද් රියඅත් ථිඅවිගතන් ති එෙං. 
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අධිපතිසහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සයවිපාෙඉන් ද් රියසම් පයුත් තඅවිගතන් ති 

එෙං. අධිපතිසහජාතනිස් සයවිපාෙඉන් ද් රියවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතන් ති 

එෙ’’න් ති. ෙස ්මා තානි න වුත් තානීති? ඉන් ද් රියභූතස ්ස අධිපතිස ්ස 

ආහාරමග් කගහි අඤ් ඤස ්ස අභාවා. චිත් තාධිපති හි ආහාකරො, 

වීරියවීමංසා ච මග් කගො කහොති, න ච අඤ් කඤො ඉන් ද් රියභූකතො අධිපති 

අත් ථි, යස් ස වකසන අනාහාරොමග් ගොනි සඉන් ද් රිය ටනානි 

වත් තබ් බානි සියුං, තස් මා තානි අවත් වා චිත් තාධිපතිආදීනං එෙන් කතන 

ආහාරමග් ගභාවෙස් සනත් ථං සාහාරෙසමග් ගොකනව වුත් තානි. කතසු ච 

සමග් ගකෙසු ද් කව පච් චයධම් මා ලබ් භන් ති, සාහාරකෙසු එකෙොකයවාති 

සමග් ගොනි පුබ් කබ වත් තබ් බානි සියුං. සඉන් ද් රියොනි පන කයහි 

ආහාරමග් කගහි භින් දිතබ් බානි, කතසං ෙමවකසන පච් ඡා වුත් තානි. 

අට් ඨෙථායං පන සදිසත්තාති සමග් ගෙත් කතන සමානත් තා, 

අනන් තරරූපත් තාති වා අත් කථො. 

457-460. කුසලාබ්යාෙකතො අබ්යාෙතස්සාති චත්තාරීති 

අබ් යාෙතසහිතස් ස කුසලස ්ස පච් චයභාවෙස් සනවකසන කුසලමූලකෙස් කවව 

දුමූලෙම් පි ආහරිත් වා වුත් තං. අබ්යාෙකත වත්ථුරූපම්පීති ඉෙං 

‘‘ෙටත් තාරූපම් පී’’ති එවං වත් තබ් බං. ‘‘දුතියඝටකන 

අබ්යාෙතවිස්සජ්ජකන රූකපසු වත්ථුකමව ලබ්භතී’’ති පුරිමපාකඨො, 

භූතරූපම් පි පන ලබ් භතීති ‘‘වත් ථුඤ් ච භූතරූපඤ් ච ලබ් භතී’’ති 

පඨන් ති. ‘‘චතුත්කථ චිත්තසමුට්ඨානරූපකමවා’’ති වුත් තං, 

‘‘චිත් තසමුට් ඨානරූපං පටිසන් ධික් ඛකණ ෙටත් තාරූපඤ් චා’’ති පන 

වත් තබ් බං. සවිපාකෙසු පඨකම විපාො කචව

විපාෙචිත්තසමුට්ඨානරූපඤ්චාති එත් ථ චතුත්කථ

විපාෙචිත්තසමුට්ඨානකමවාති ඉධ ච ෙටත් තාරූපම් පි 

විපාෙචිත් තසමුට් ඨානග් ගහකණන ගහිතන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

‘‘ෙටත් තාරූපඤ් චා’’තිපි පන පඨන් ති. එත් ථ පන 

සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සයවිපාෙසම් පයුත් තවිප් පයුත් තඅත් ථි 

අවිගතමූලකෙසු  ටකනසු කහතුෙම් මඣානමග් කගහි  ටනානි න 

කයොජිතානි, යථාවුත් කතසු අත් ථිඅවිගතමූලවජ් කජසු ආහාකරන, 

නිස ්සයවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවජ් කජසු අධිපතිඉන් ද් රිකයහි ච. ෙස ්මාති? 

කතසු හි කයොජියමාකනසු තංතංචිත් තුප් පාකෙෙකෙසභූතා කහතුආෙකයො 

අරූපධම් මාව පච් චයභාකවන ලබ් භන් ති. කතන කතහි  ටනානි 

කහතුමූලොදීසු වුත් තසදිසාකනව රූපමිස ්සෙත් තාභාකවන 

සුවිඤ් කඤය් යානීති න වුත් තානි. අත් ථිඅවිගකතහි පන කයොජියමාකනො 

ආහාකරො නිස ්සයාදීහි අධිපතිඉන් ද් රියානි ච රූපමිස ්සොනි කහොන් තීති 
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අධිපතාහාරින් ද් රියමූලකෙසු වුත් තසදිසානිපි  ටනානි අත් ථිඅවිගතමූලකෙසු 

නිස ්සයාදිමූලකෙසු ච ආහාකරන අධිපතින් ද් රිකයහි ච සුපාෙටභාවත් ථං 

කයොජිතානීති ෙට් ඨබ් බානීති. 

462-464. නිස ්සයමූලකෙ ‘‘ෙට්කඨ තීණීති කුසලාදීනි 

චිත්තසමුට්ඨානස්සා’’ති පුරිමපාකඨො, චක් ඛාදීනි පන 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං ලබ් භන් තීති ‘‘අබ් යාෙතස් ස චක් ඛායතනාදීනි 

චා’’ති පඨන් ති. 

466. උපනිස් සයමූලකෙ පෙතූපනිස් සයවකසන වුත් කතසු ද් වීසු 

පඨකම ‘‘කලොකියකුසලාකුසලකචතනා පච්චයභාවකතො ගකහතබ්බා’’ති 

වුත් තං, කලොකුත් තරාපි පන ගකහතබ් බාව. 

473-477. ෙම් මමූලකෙ පටිසන්ධියංවත්ථුපීති එත් ථ න පවත් කත 

විය ඛන් ධාකයව පච් චයුප් පන් නභාකවන ගකහතබ් බාති අධිප් පාකයො. 

විපාොවිපාෙසාධාරණවකසන වුත් කතසු චතූසු පඨකම ‘‘අරූකපනසද්ධිං 

චිත්තසමුට්ඨානරූපං ලබ්භතී’’ති වුත් තං, ෙටත් තාරූපම් පි පන 

ලබ් භකතව. ඉමස ්මිං පන ෙම් මමූලකෙ ‘‘ෙම් මපච් චයා ආරම් මකණ 

ද් කව’’ති, ආරම් මණමූලකෙ ච ‘‘ආරම් මණපච් චයා ෙම් කම ද් කව’’ති 

ෙස ්මා න වුත් තං, නනු කුසලාකුසලකචතනා ෙම් මාරම් මණානං 

පටිසන් ධියාදීනං ෙම් මපච් චකයො ආරම් මණපච් චකයො ච කහොති. යථා ච 

ආරම් මණභූතං වත් ථුං ආරම් මණනිස් සයපච් චයභාකවන වුච් චති, එවං 

ෙම් මම් පි ආරම් මණපච් චයභාකවන වත් තබ් බන් ති? න, ද් වින් නං 

පච් චයභාවානං අඤ් ඤමඤ් ඤපටික් කඛපකතො. පච් චුප් පන් නඤ් හි වත් ථු 

නිස ්සයභාවං අපරිච් චජිත් වා කතකනවාොකරන තන් නිස ්සිකතන 

ආලම් බියමානං නිස් සයභාකවන ච නිස ්සයපච් චකයොති යුත් තං වත් තුං. 

ෙම් මං පන තස් මිං ෙකත පවත් තමානානං ෙතූපචිතභාකවන 

ෙම් මපච් චකයො කහොති, නාරම් මණාොකරන, විසයමත් තතාවකසන ච 

ආරම් මණපච් චකයො කහොති, න සන් තානවිකසසං ෙත් වා 

ඵලුප් පාෙනසඞ් ඛාකතන ෙම් මපච් චයාොකරන, තස් මා ෙම් මපච් චයභාකවො 

ආරම් මණපච් චයභාවං පටික් ඛිපති, ආරම් මණපච් චයභාකවො ච 

ෙම් මපච් චයභාවන් ති ‘‘ෙම් මපච් චකයො හුත් වා ආරම් මණපච් චකයො 

කහොතී’’ති, ‘‘ආරම් මණපච් චකයො හුත් වා ෙම් මපච් චකයො කහොතී’’ති ච 

න සක් ො වත් තුන් ති න වුත් තං. එස ච සභාකවො වත් තමානානඤ් ච 

ආරම් මණපුකරජාතානං වත් ථුචක් ඛාදීනං, යං ආරම් මණපච් චයභාකවන සහ 

නිස් සයාදිපච් චයා කහොන් තීති වත් තබ් බතා, අතීතස් ස ච ෙම් මස් ස අයං 
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සභාකවො, යං ආරම් මණපච් චයභාකවන සහ ෙම් මපච් චකයො කහොතීති 

නවත් තබ් බතා. යථා සහජාතපුකරජාතනිස් සයානං සහ 

නිස ්සයපච් චයභාකවන වත් තබ් බතා සභාකවො, සහජාතාරම් මණාධිපතීනඤ් ච 

සහ අධිපතිපච් චයභාකවන නවත් තබ් බතා, එවමිධාපීති. 

478-483. නිරාධිපතිවිඤ්ඤාණාහාරවකසනාති 

අනාමට් ඨාධිපතිභාවස් ස විඤ ්ඤාණාහාරස ්ස වකසනාති අධිප් පාකයො. වත්ථු

පරිහායතීති අඤ ්ඤමඤ් ඤම් පි ලභන් තස් ස වත් ථුස ්ස වකසන සබ් බස් ස 

ෙටත් තාරූපස් ස පරිහානං ෙස් කසති. 

484-495. ‘‘තතිකය අරූපින්ද්රියානි රූපාන’’න් ති වුත් තං, 

චක් ඛාදීනි ච පන චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං ලබ් භන් ති. තකතො වීරියවකසන 

මග්ගසම්පයුත්තානි ොති එත් ථ යදිපි වීමංසා ලබ් භති, වීරියස් ස පන 

වකසන තංසමානගතිො වීමංසාපි ගහිතාති ‘‘වීරියවකසනා’’ති වුත් තං. 

511-514. විප් පයුත් තමූලකෙ ‘‘දසකම කුසලාදකයො 

චිත්තසමුට්ඨානාන’’න් ති වුත් තං, පටිසන් ධියං පන ‘‘ඛන් ධා 

ෙටත් තාරූපානං වත් ථු ච ඛන් ධාන’’න් ති ඉෙම් පි ලබ් භති. 

‘‘එොදසකම පටිසන්ධියං වත්ථු ඛන්ධාන’’න් ති වුත් තං, තං 

විපාෙපච් චයස් ස අග් ගහිතත් තා යස් ස වත් ථුස ්ස වකසන  ටනං ෙතං, 

තස් ස ෙස ්සනවකසන වුත් තං. ‘‘ඛන් ධා ච වත් ථුස් සා’’ති ඉෙම් පි පන 

ලබ් භකතව. ‘‘ද්වාදසකම පටිසන්ධියං ඛන්ධා ෙටත්තාරූපාන’’න් ති 

පුබ් බපාකඨො, චිත් තසමුට් ඨානානි පන න වජ් කජතබ් බානීති ‘‘ද් වාෙසකම 

ඛන් ධා පවත් කත චිත් තසමුට් ඨානරූපානං පටිසන් ධියං 

ෙටත් තාරූපානඤ් චා’’ති පඨන් ති. 

515-518. අත් ථිපච් චයමූලකෙ පඨම ටකන 

‘‘අරූපවත්ථාරම්මණමහාභූතඉන්ද්රියාහාරානං වකසන 

සහජාතපුකරජාතපච්ොජාතපච්චයා ලබ්භන්තී’’ති වුත් තං, 

‘‘ආහාරින් ද් රියපච් චයා චා’’තිපි පන වත් තබ් බං. න හි 

ඉන් ද් රියාහාරානං වකසන සහජාතාෙකයො ලබ් භන් තීති. ‘‘දුතිකය

පච්ොජාතෙබළීොරාහාරා න ලබ්භන්තී’’ති වුත් තං, සබ් බානිපි පන 

අලබ් භමානානි ෙස් කසතුං 

‘‘පච් ඡාජාතෙබළීොරාහාරරූපජීවිතින් ද් රියරූපාදිආරම් මණානි ච න 

ලබ් භන් තී’’ති පඨන් ති, ඡට් ඨං සබ් කබසං ඉන් ද් රියානං වකසන වුත් තං. 

සත් තකම තකතො රූපජීවිතින් ද් රියමත් තං පරිහායතීති එවකමකතසං 
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පටුන 

විකසකසො වත් තබ් කබො. තකතොඑොදසකමති එත් ථ තකතොති නවමකතොති 

අත් කථො. කතරසකම වත්ථාරම්මණාති එත් ථ වත් ථුග් ගහකණන 

චක් ඛාදිවත් ථූනිපි ගහිතානි, තථා චුද්දසකම වත්ථුකමවාති එත් ථාපි. 

‘‘සත්තරසකම පන තකදව ආරම්මණාධිපතිභාකවන, අට්ඨාරසකමපි 

තකදව ආරම්මණූපනිස්සයවකසනා’’ති පුරිමපාකඨො, 

‘‘ආරම් මණූපනිස ්සයවකසනා’’ති අයං පන සත් තරසමකතො විකසකසො න 

කහොති, වත් ථාරම් මණානං පන සත් තරසකම අට් ඨාරසකම ච වත් ථුස් කසව 

පච් චයභාකවො විකසකසොති ‘‘සත් තරසකම පන ආරම් මණාධිපතිභාකවන 

චක් ඛාදීනි ච, අට් ඨාරසකම වත් ථුස ්කසව ආරම් මණූපනිස ්සයවකසනා’’ති 

පඨන් ති. 

519. සහජාතානි විය සහජාකතන කෙනචි එකෙන පච් චකයන 

අනියමිතත් තා තානි පකිණ් ණොනීති වුත් තානීති එත් ථ 

පුකරජාතපච් ඡාජාතාහාරින් ද් රියානි සහජාකතන අඤ් ඤමඤ් ඤඤ් ච 

අසාමඤ් ඤවකසන විප් පකිණ් ණානි වුත් තානි. ආරම් මණමූලකෙ 

අනන් තරසමනන් තරපුකරජාතාති එත් ථ උපනිස් සකයොපි පඨිතබ් කබො. 

කයසු පාෙටා හුත් වා පඤ් ඤායන් ති, තානි ෙස ්කසතුං 

‘‘කහතුමූලොදීන’’න් තිආදිමාහ. අකලොභාදිතංතංනාමවකසන පන 

කහතුආරම් මණාධිපතිආහාරින් ද් රියඣානමග් ගපච් චයධම් මා එවං පාෙටා 

හුත් වා න පඤ ්ඤාකයය් යුන් ති කත පරිච් කඡෙවකසන ෙස් කසන් කතො 

‘‘ද්වාදකසව හි කහතූ’’තිආදිමාහ. කතන ‘‘එත් තොකයව 

පච් චයධම් මා’’ති නිච් ඡයං ෙත් වා පාෙකටො හුත් වා අපඤ් ඤායමාකනොපි 

කතස් කවව මග් ගිතබ් කබොති ෙස ්කසති. තත් ථ ෙ ආරම්මණාති එකතන 

ආරම් මණාධිපති රූපාදිආරම් මණභාවකතො සඞ් ගහිකතොති තං අග් ගකහත් වා 

‘‘චත්තාකරො අධිපතකයො’’ති වුත් තං. එෙන්කතන කුසලවිපාොති ඉෙං 

ඉන් ද් රිකයසු අඤ ්ඤින් ද් රියවකසන ලබ් භති. එෙන්කතන අකුසලවිපාොති 

ඉෙං පන න සක් ො ලද් ධං. ඣානඞ් කගස් වපි හි දුක් ඛං අකුසලකමව 

විපාෙස ්ස අඣානඞ් ගත් තා. චිත් තට් ඨිතිපි අකුසලවිපාෙකිරියා කහොතීති. 

අකුසලස් ස විපාො අකුසලවිපාොති එවං පන අත් කථ ගය් හමාකන 

ඉන් ද් රිකයසු දුක් ඛින් ද් රියවකසන ලබ් කභය් ය, 

කුසලවිපාොකුසලවිපාෙවිකසකසන පන පච් චයකයොජනා නත් ථීති 

අයමත් කථො අධිප් කපකතොති සක් ො වත් තුන් ති. 

පඤ ්හාවාරස ්ස  ටකන අනුකලොමගණනා නිට් ඨිතා. 
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පච් චනීයුද් ධාරවණ් ණනා 
527. එකෙන ලක්ඛකණනාති ‘‘කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස 

ධම් මස ්ස නකහතුපච් චකයන පච් චකයො’’ති කහතුපච් චයකතො අඤ ්කඤන 

පච් චකයන පච් චකයොති අත් කථො. කහතුපච් චයකතො ච අඤ් කඤ පච් චයා 

අග් ගහිතග් ගහකණන අට් ඨ කහොන් ති, කතසු කුසකලො කුසලස් ස තීහි 

පච් චකයහි පච් චකයො, අකුසලස ්ස ද් වීහි, එවං තස ්මිං තස් මිං පච් චකය 

පච් චනීයකතො ඨිකත තකතො අඤ ්කඤ පච් චයා ඉකමස් කවව ආරම් මණාදීසු 

අට් ඨසු පච් චකයසු යථාකයොගං කයොකජතබ් බාති ඉෙකමත් ථ ලක් ඛණං 

කවදිතබ් බං. එකතසු ච අට් ඨසු පච් චකයසු පුරිමපුරිකමහි අසඞ් ගහිකත 

සඞ් ගකහත් වා පච් ඡිමපච් ඡිමා වුත් තාති ආරම් මණකතො අඤ ්කඤසං ද් වින් නං 

වකසන උපනිස ්සකයො, වත් ථුපුකරජාතස් ස වකසන පුකරජාතං, 

සහජාතකතො උපනිස් සයකතො ච, අඤ් ඤිස් සා කචතනාය වකසන ෙම් මං, 

සහජාතකතො අඤ් ඤස ්ස ෙබළීොරාහාරස් ස වකසන ආහාකරො, 

සහජාතකතො පුකරජාතකතො ච අඤ ්ඤස් ස රූපජීවිතින් ද් රියස් ස වකසන 

ඉන් ද් රියං වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. එවඤ් ච ෙත් වා ‘‘කුසකලො ධම් කමො 

කුසලස ්ස ධම් මස ්ස ආරම් මණපච් චකයන පච් චකයො, 

සහජාතඋපනිස් සයපච් චකයන පච් චකයො’’තිච් කචව (පට් ඨා. 1.1.404, 

419, 423) වුත් තං, තෙඤ් ඤාභාවා න වුත් තං 

‘‘ෙම් මාහාරින් ද් රියපච් චකයන පච් චකයො’’ති, තස් මා ‘‘ආරම් මණාධිපති 

ආරම් මණපච් චකය සඞ් ගහං ගච් ඡතී’’ති එවං වත් තබ් බං. යං පන 

පරිත් තත් තිකෙ පඤ ්හාවාරපච් චනීකය ‘‘අප් පමාකණො ධම් කමො 

අප් පමාණස ්ස ධම් මස් ස සහජාතඋපනිස් සයපච් චකයන පච් චකයො’’ති 

(පට් ඨා. 2.12.66, 74) එත් ථ ආරම් මණස ්ස අවචනං, තං පුරිකමහි 

අසඞ් ගහිතවකසන වුත් තානං සඞ් ගහිතවිවජ් ජනාභාවකතො උපනිස් සයකතො 

අඤ ්ඤාරම් මණාභාවකතො ච, න පන ආරම් මණූපනිස ්සයස් ස ආරම් මකණ 

අසඞ් ගහිතත් තා. 

අත් ථිඅවිගතපච් චයා යදිපි සහජාතපුකරජාතපච් ඡාජාතාහාරින් ද් රියානං 

වකසන පඤ් චවිධාව, සහජාතපුකරජාතානං පන පච් ඡාජාතාහාරානං 

පච් ඡාජාතින් ද් රියානඤ් ච සහාපි අත් ථිඅවිගතපච් චයභාකවො කහොති, න 

තිණ් ණං විප් පයුත් තතා විය විසුංකයවාති ‘‘අත්ථිඅවිගකතසුච එකෙෙස්ස

වකසන ෙහි කභකදහි ඨිතා’’ති අත් ථිඅවිගතපච් චයලක් ඛකණසු එකෙෙං 

සඞ් ගකහත් වා වුත් තං. 

‘‘රූපින්ද්රියපච්චකයො පන අජ්ඣත්තබහිද්ධාකභදකතො දුවිකධො’’ති 

වුත් තං, තං ‘‘අජ් ඣත් තිෙබාහිරකභෙකතො’’ති එවං වත් තබ් බං. 
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චතුවීසතියාපීති න කසොළසන් නංකයව, නාපි අට් ඨන් නංකයව, අථ 

කඛො චතුවීසතියාපීති අත් කථො. ආරම් මණභූතානං 

අධිපතිඋපනිස ්සයපච් චයානං උපනිස ්සකය 

නිස ්සයපුකරජාතවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතානඤ් ච පුකරජාකත සඞ් ගකහො 

අත් ථීති ආරම් මණපච් චයං ආරම් මණපච් චයභාකවකයව ඨකපත් වා 

තකෙෙකෙසස් ස කතසඤ් ච උපනිස ්සයාදීසු සඞ් ගහං වත් තුොකමො 

‘‘ආරම්මණපච්චකය ආරම්මණපච්චකයොව සඞ්ගහං ගච්ෙති, න කසසා 

කතවීසතී’’ති ආහ. චතුත්කථ පුකරජාතපච්චකයති එත් ථ යථා 

‘‘උපනිස ්සයපච් චකය අධිපතිභූකතො ආරම් මණපච් චකයො’’ති වුත් තං, එවං 

‘‘පුකරජාතභූකතො ආරම් මණපච් චකයො’’තිපි වත් තබ් බං, තං පන තත් ථ 

වුත් තනකයන ගකහතුං සක් ොති ෙත් වා න වුත් තං සියා. අථ පන 

‘‘ආරම් මණකතො අඤ් ඤං පුකරජාතග් ගහකණන ගහිත’’න් ති න වුත් තං, 

එවං සති උපනිස ්සයග් ගහකණනපි ආරම් මණකතො අඤ් ඤස් ස ගහිතතාය 

භවිතබ් බන් ති ‘‘අධිපතිභූකතො ආරම් මණපච් චකයො උපනිස ්සකය සඞ් ගහං 

ගච් ඡතී’’ති න වත් තබ් බං සියාති. 

කයසු පඤ්කහසු…කප.… එකෙොව පච්චකයො ආගකතොති එත් ථ 

ආගකතොවාති එවං එවසද් කෙො ආකනත් වා කයොකජතබ් කබො. කතන 

ද් වාෙසමචුද් ෙසකමසු පඤ ්කහසු සහජාතපුකරජාකතසු එකෙකෙො පච් චකයො 

න අනාගකතො කහොති, අථ කඛො ආගකතොවාති කතසු 

අඤ ්ඤතරපටික් කඛකප කතපි පඤ ්හා පරිහායන් තීති ෙස් සිතං කහොතීති. 

යස්මිං පන පඤ්කහති දුතියඡට් ඨපඤ් කහසු එකෙෙවකසන ගකහත් වා 

එෙවචකනන නිද් දිසීයති. එවන් ති ආරම් මණඋපනිස් සයවකසනාති 

අත් කථො. කතන ද් වාෙසමචුද් ෙසකම නිවත් කතති. කතසුපි හි ද් කව පච් චයා 

ආගතා, න පන ආරම් මණඋපනිස් සයවකසනාති. අවකසසානංවකසනාති 

අවකසසානං ලබ් භමානානං වකසනාති ෙට් ඨබ් බං. න හි 

කතරසමපන් නරසකමසු පච් ඡාජාකතපි පටික් ඛිත් කත ආහාරින් ද් රියානං 

වකසන කත පඤ ්හා ලබ් භන් ති, අථ කඛො සහජාතස් කසව වකසනාති. 

ඉදකමව කචත්ථ ලක්ඛණන් ති අට් ඨන් නං පච් චයානං 

සබ් බපච් චයසඞ් ගාහෙත් තං, උක් ෙට් ඨවකසන පඤ ්හාපරිච් කඡකෙො, කත 

කත පච් චකය සඞ් ගකහත් වා ෙස ්සිතපච් චයපරිච් කඡකෙො, තස් මිං තස් මිං 

පච් චකය පටික් ඛිත් කත තස් ස තස් ස පඤ් හස් ස පරිහානාපරිහානීති එතං 

සබ් බං සන් ධාය වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. කතකනව ‘‘ඉමිනා 

ලක්ඛකණනා’’ති වුත් තං. 
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තත්රාති පකභෙපරිහානීසු. තීහි පච්චකයහි එකූනවීසති පච්චයා

දස්සිතාති ‘‘නකහතුපච් චයා’’ති එත් ථ ලබ් භමානපච් චකය සන් ධාය 

වුත් තං. අයං පන පච් චයුද් ධාකරො සබ් බපච් චනීයස් ස 

සාධාරණලක් ඛණවකසන වුත් කතො, න ‘‘නකහතුපච් චයා’’ති එත් කථව 

ලබ් භමානපච් චයෙස් සනවකසන. එවඤ් ච ෙත් වා 

කහතුදුෙපඤ් හාවාරපච් චනීකය ‘‘කහතුධම් කමො කහතුස් ස ධම් මස ්ස 

ආරම් මණපච් චකයන පච් චකයො, සහජාතපච් චකයන පච් චකයො, 

උපනිස ්සයපච් චකයන පච් චකයො’’ති (පට් ඨා. 3.1.43) වුත් තං, 

අඤ ්ඤථා ‘‘නකහතුපච් චයා’’ති එත් ථ ලබ් භමානපච් චයෙස් සකන 

‘‘සහජාතපච් චකයන පච් චකයො’’ති න වත් තබ් බං සියා, තස් මා ඉධාපි 

සබ් බලබ් භමානපච් චයසඞ් ගහවකසන පච් චයුද් ධාරස ්ස වුත් තත් තා තීහි 

පච් චකයහි වීසති පච් චයා ෙස ්සිතාති ෙට් ඨබ් බා. යං වුත් තං ‘‘තත් රායං 

විත් ථාරෙථා’’ති, තත් ර පකභකෙ විත් ථාරෙථං වත් වා පරිහානීයං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘තස්මිංපන පච්චකය…කප.…කතපරකතොවක්ඛාමා’’ති 

ආහ. 

528. තථාඅකුසලාදිකෙසුපිචතූසුපඤ්කහසුකතහිකතහිපච්චකයහි

කත කතකයව පච්චයා දස්සිතාති කුසලාදිකෙසු ෙස් සිකතහි අඤ ්කඤසං 

අභාවං සන් ධාය වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. න හි ‘‘අකුසකලො ධම් කමො 

කුසලස ්ස ධම් මස ්සා’’ති එත් ථ ද් වීහි පච් චකයහි තකයො පච් චයා ෙස ්සිතා, 

අථ කඛො ද් කවකයව, අබ් යාෙතස් සපි අකුසකලො ආරම් මණාධිපතිපච් චකයො 

න කහොතීති. 

530. සහජාතපච්චයා පන න කහොන්ති වත්ථුමිස්සෙත්තාති 

අසහජාතපච් චකයන වත් ථුනා සහජාතපච් චයභාකවන ගහිතත් තා කතන 

සද් ධිං සහජාතපච් චයා න කහොන් තීති ෙස් කසති, න පන සුද් ධානං 

සහජාතපච් චයභාවං නිවාකරති. වත් ථුනා පන සද් ධිං කයන නිස ්සයාදිනා 

පච් චයා කහොන් ති, තකමව නිස ්සයාදිං විකසකසතුං සහජාතන් ති වුත් තන් ති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘තස්මාකතස’’න් තිආදිමාහ. 

ඉමස ්මිං පන පච් චයුද් ධාකර ආරම් මණඋපනිස් සයෙම් මඅත් ථිපච් චකයසු 

චතූසු සබ් බපච් චකය සඞ් ගණ් හිත් වා ෙස ්මා කතසං වකසන පච් චයුද් ධාකරො 

න ෙකතොති? මිස් සොමිස ්සෙස් ස අත් ථිපච් චයවිභාගස් ස 

දුවිඤ් කඤය් යත් තා. න හි ‘‘අවිභාකගන අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො’’ති 

වුත් කත සක් ො විඤ් ඤාතුං ‘‘කිං සුද් කධන සහජාතඅත් ථිපච් චකයන 

පුකරජාතපච් ඡාජාතාහාරින් ද් රියඅත් ථිපච් චකයන වා, අථ 
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සහජාතපුකරජාතමිස් සකෙන පච් ඡාජාතාහාරමිස් සකෙන 

පච් ඡාජාතින් ද් රියමිස් සකෙන වා’’ති. අත් ථිපච් චයවිකසකසසු පන 

සහජාතාදීසු සරූපකතො වුච් චමාකනසු යත් ථ සුද් ධානං සහජාතාදීනං 

පච් චයභාකවො, තත් ථ ‘‘සහජාතපච් චකයන පච් චකයො’’තිආදිනා 

සුද් ධානං, යත් ථ ච මිස් සොනං පච් චයභාකවො, තත් ථ ‘‘සහජාතං 

පුකරජාත’’න් තිආදිනා මිස ්සොනං ගහණකතො සුවිඤ් කඤය් යතා කහොති, 

තස් මා අත් ථිපච් චයවිකසසෙස් සනත් ථං සහජාතාෙකයො ගහිතා, කතන ච 

සබ් බපච් චයානං චතූසු පච් චකයසු සඞ් ගකහො ෙස් සිකතො කහොති. 

ෙස ්මා පන සහජාතපුකරජාකත අග් ගකහත් වා නිස ්සකයො, 

පුකරජාතපච් ඡාජාකත අග් ගකහත් වා විප් පයුත් කතො වා 

අත් ථිපච් චයවිකසසභාකවන න වුත් කතොති? අවත් තබ් බත් තා, නිස ්සකයො 

තාව න වත් තබ් කබො සහජාතපුකරජාතානං සුද් ධානං මිස් සොනඤ් ච 

නිස ්සයපච් චයභාවකතො විභජිතබ් බතාය අත් ථිපච් චකයන අවිසිට් ඨත් තා, 

විප් පයුත් තපච් චකයො ච සහජාතපුකරජාතපච් ඡාජාතභාවකතො අත් ථිපච් චකයො 

විය විකසසිතබ් කබොති කසො විය න වත් තබ් කබො. සහජාතපුකරජාතානඤ් ච 

මිස් සොනං අත් ථිපච් චයභාකවො කහොති, න විප් පයුත් තභාකවො. තථා 

සහජාතපච් ඡාජාතානඤ් ච මිස් සොනං අත් ථිපච් චයභාකවො කහොති. වක් ඛති 

හි ‘‘අනුපාදින් නඅනුපාොනිකයො ධම් කමො උපාදින් නුපාොනියස් ස ච 

අනුපාදින් නඅනුපාොනියස් ස ච ධම් මස් ස අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො 

සහජාතං පච් ඡාජාත’’න් ති (පට් ඨා. 1.4.84), න පන 

විප් පයුත් තපච් චයභාකවො, තස් මා විප් පයුත් තග් ගහකණන මිස් සොනං 

අත් ථිපච් චයභාවස් ස අග් ගහණකතො න කසො අත් ථිපච් චයවිකසකසො භවිතුං 

යුත් කතොති භිය් කයොපි න වත් තබ් කබො. 

නනු ච සහජාතපච් චකයො ච කහතුආදීහි විකසසිතබ් කබොති කසොපි 

නිස ්සයවිප් පයුත් තා විය අත් ථිපච් චයවිකසසභාකවන න වත් තබ් කබොති? න, 

විරුද් ධපච් චකයහි අවිකසසිතබ් බත් තා. නිස ්සයවිප් පයුත් තා හි 

අත් ථිපච් චකයො විය උප් පත් තිොලවිරුද් කධහි පච් චකයහි විකසසිතබ් බා, න 

පන සහජාකතො. කහතුආෙකයො හි සහජාතා එව, න 

උප් පත් තිොලවිරුද් ධාති. 

පච් චනීයුද් ධාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පච් චනීයගණනවණ් ණනා 
නකහතුමූලෙවණ් ණනා 

532. සුද්කධො ආරම්මණපච්චකයො පරිහායතීති එත් ථ 

සුද් ධග් ගහකණන න කිඤ් චි පකයොජනං. ආරම් මකණ හි පච් චනීයකතො 

ඨිකත අධිපතිපච් චයාදිභූකතො ආරම් මණපච් චකයො පරිහායතිකයවාති. 

සුද්කධොති වා අට් ඨසු පච් චකයසු කෙවලං ආරම් මණපච් චකයො පරිහායති, 

න කසසාති ෙස ්කසති. එොදසන්නන් ති සහජාකත සඞ් ගහං ගච් ඡන් කතසු 

පන් නරසසු අඤ් ඤමඤ් ඤවිපාෙසම් පයුත් තවිප් පයුත් කත වජ් කජත් වා 

එොෙසන් නං වකසන. කතති කත සහජාකත අන් කතොගධාකයව තස් මිං 

පටික් ඛිත් කත අඤ ්කඤනාොකරන විස් සජ් ජනං න ලභන් තීති ෙස් කසති, 

අනන් කතොගධා පන ආරම් මණාධිපතිපුකරජාතනිස් සයාෙකයො 

ආරම් මණාදිආොකරන ලභන් තීති. 

කිඤ්චාපි සහජාතපච්චකයොකයව නත්ථීති තස් මිං පටික් ඛිත් කත ඉකම 

වාරා න ලබ් කභය් යුං, අථ කඛො නිස ්සයඅත් ථිඅවිගතානං වකසන එකත 

ලභිතබ් බා සියුන් ති අධිප් පාකයො. යස්මා පනාතිආදිනා යදිපි 

සහජාතපච් චකයො නත් ථි, යස් මා පන සහජාතපච් චයධම් කම ඨිතා එකත 

න නිස ්සයාෙකයො න කහොන් ති, යස් මා ච සහජාකත පටික් ඛිත් කත කය 

පටික් ඛිත් තා කහොන් ති, කත ඉධ සහජාතපටික් කඛකපන පටික් ඛිත් තා, 

තස් මා කතපි වාරා න ලබ් භන් තීති ෙස් කසති. 

ඨකපත්වා සහජාතපච්චයන් ති එකතන නිස ්සයාදිභූතඤ් ච 

සහජාතපච් චයං ඨකපත් වාති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. කුසලකතො 

පවත් තමාකනසු කුසලාබ් යාෙකතසු කුසලස් ස කුසකලො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකයො කහොතීති ඉමමත් ථං සන් ධායාහ 

‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයධම්මවකසන පවත්තිසබ්භාවකතො’’ති. කය ධම්මා

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයසඞ්ගහං ගතාති කතසං කතසං පච් චයුප් පන් නානං 

පච් චයභාකවන වුච් චමානා කය ධම් මා අත් තකනො පච් චයුප් පන් නභාකවන 

වුච් චමානානං අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චකයොති සඞ් ගහං ගතාති අත් කථො. කුසකලො 

ච කුසලස් ස අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චකයොති ෙත් වා කුසලාබ් යාෙතානං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයසඞ් ගහං ගකතකහව ධම් කමහි පච් චකයො කහොති, 

සමුොයභූකතො එෙකෙසභූකතහීති අයකමත් ථ අධිප් පාකයො. කුසකලො පන 

කුසලස ්ස අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයභූකතකහව කුසලාබ් යාෙතානං සහජාතාදීහි, 

න අඤ ්ඤථාති අඤ් ඤමඤ් කඤ පටික් ඛිත් කත කසො වාකරො පරිහායතීති 

වත් තබ් බං. 
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චතුන්නං ඛන්ධානං එෙකදකසොවාති සහජාකත සන් ධාය වුත් තං. 

අසහජාතා හි ආහාරින් ද් රියා රූපක් ඛන් කධෙකෙකසොව කහොන් ති. කතති 

කත විප් පයුත් තපච් චයධම් මා. 

533. ‘‘දුමූලොදිවකසන පච්චයගණනං දස්කසතු’’න් ති ලිඛිතං, 

‘‘පච් චනීයගණනං ෙස් කසතු’’න් ති පන වත් තබ් බං. පච් චනීයවාරගණනා 

හි ෙස් සිතාති. 

‘‘විපාෙං පකනත්ථ නඋපනිස්සයපච්චකයන සද්ධිං ඝටිතත්තා න

ලබ්භතී’’ති වුත් තං, විපාෙස ්සපි පන ෙම් මං උපනිස ්සකයො අහුත් වාපි 

ෙම් මපච් චකයො කහොතීති විපාෙත් තිකෙ ෙස් සිතකමතන් ති. 

නකහතුමූලෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

534. සත්ත පඤ්ච තීණි ද්කව එෙන්ති පරිච්ඡින්නගණනානීති 

සත් තාදිපරිච් කඡකෙහි පරිච් ඡින් නගණනානි විස් සජ් ජනානි කහතුමූලකෙ 

ෙස් සිතානීති ආහ. 

538. නනිස්සයපච්චයා නඋපනිස්සයපච්චයා නපච්ොජාකත තීණීති 

මූලෙං සඞ් ඛිපිත් වා ෙසමූලකෙ ‘‘නපච් ඡාජාකත තීණී’’ති වුත් තං 

ගණනං උද් ධරති. ‘‘කතසු ෙටත්තාරූපඤ්ච ආහාරසමුට්ඨානඤ්ච

පච්චයුප්පන්න’’න් ති වුත් තං, ද් වීසු පන විපාකෙො තතිකය 

කතසමුට් ඨානිෙොකයො ච පච් චයුප් පන් කනො කහොතිකයව. 

545. අබ්යාෙකතො ච සහජාතඅබ්යාෙතස්සාති ‘‘අරූපාබ් යාෙකතො 

අරූපාබ් යාෙතස් ස, රූපාබ් යාෙකතො ච රූපාබ් යාෙතස් සා’’ති එතං ද් වයං 

සන් ධාය වුත් තං. රූපාබ් යාෙකතො පන අරූපාබ් යාෙතස් ස, 

අරූපාබ් යාෙකතො ච රූපාබ් යාෙතස් ස සහජාතපච් චකයො කහොන් කතො 

විප් පයුත් තපච් චකයො කහොතිකයව. ‘‘අබ් යාෙකතො 

සහජාතාහාරින් ද් රියවකසන අබ් යාෙතස් සාති එවං පඤ ්චා’’ති පන 

වත් තබ් බං. 

546. කනොඅත්ථිපච්චයා නකහතුයා නවාති එත් ථ 

‘‘එෙමූලකෙොවසානා අනන් තරපෙතූපනිස් සයවකසන ලබ් භන් තී’’ති 

වුත් තං, අත් ථිපච් චකය පන පටික් ඛිත් කත අට් ඨසු පච් චකයසු 

සහජාතපුකරජාතපච් ඡාජාතාහාරින් ද් රියානි පටික් ඛිත් තානි, 

ආරම් මණඋපනිස් සයෙම් මානි ඨිතානීති කතසං තිණ් ණං ඨිතානං වකසන 
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ලබ් භන් තීති වත් තබ් බං. සබ් බත් ථ හි අට් ඨසු පච් චකයසු කය කය 

පටික් ඛිත් තා, කත කත අපකනත් වා කය කය ඨිතා, කතසං වකසන කත 

කත වාරා ලබ් භන් තීති ඉෙකමත් ථ ලක් ඛණන් ති. යාවනිස්සයම්පීති න 

කෙවලං නාරම් මකණකයව ඨත් වා, අථ කඛො යාව නිස ්සයං, තාව 

ඨත් වාපි නඋපනිස ්සකය ද් කව ොතබ් බාති අත් කථො. නඋපනිස් සයකතො හි 

පුරිකමසු ච නවපි ලබ් භන් ති, නඋපනිස ්සකය පන පවත් කත 

අත් ථිආරම් මණඋපනිස් සයපටික් කඛකපන සත් ත පච් චයා පටික් ඛිත් තාති 

අවසිට් ඨස ්ස ෙම් මස් ස වකසන ද් කවකයවාති. 

පච් චනීයගණනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අනුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා 

550. සදිසවාරාති අනුරූපවාරාති අත් කථො. නඅඤ් ඤමඤ් කඤ 

ලද් කධසු හි එොෙසසු ‘‘කුසකලො කුසලස් ස අකුසකලො අකුසලස් සා’’ති 

ඉකම කහතුයා ලද් කධසු සත් තසු ඉකමකහව ද් වීහි සමානා කහොන් ති, 

අත් ථාභාවකතො පන න අනුරූපාති. අථ වා වචනකතො අත් ථකතො ච 

උද් කෙසකතො යථාකයොගං නිද් කෙසකතො චාති සබ් බථා සමානතං සන් ධාය 

‘‘සදිසවාරා’’ති ආහ. 

551. පටිසන්ධිනාමරූපං සන්ධායාති පටිසන් ධියං කහතුනාමපච් චයං 

වත් ථුරූපඤ ්ච පච් චයුප් පන් නං සන් ධාය. තීණි කුසලාදීනි

චිත්තසමුට්ඨානරූපස්සාති එත් ථ ‘‘අබ් යාෙකතො ෙටත් තාරූපස් ස චා’’ති 

ඉෙම් පි වත් තබ් බං. 

556. අධිපතිමූලකෙ නකහතුයාදසාති ද් වින් නම් පි අධිපතීනං වකසන 

වුත් තං, නාරම්මකණසත්තාති සහජාතාධිපතිස් ස, නසහජාකතසත්තාති 

ආරම් මණාධිපතිස් සාති එවං සබ් බත් ථ තස ්මිං තස් මිං පච් චකය 

පටික් ඛිත් කත  ටකනසු ච තස ්මිං තස ්මිං පච් චකය  ටිකත මූලභාකවන 

ඨිකත පච් චකය කය ධම් මා පරිහායන් ති, කය ච තිට් ඨන් ති, කත සාධෙං 

සල් ලක් කඛත් වා කය ධම් මා ඨිතා කයසං පච් චයා කහොන් ති, කතසං 

වකසන ගණනා උද් ධරිතබ් බා. අනුකලොකම වුත් ත ටිකත හි මූලභාකවන 

ඨකපත් වා  ටිතාවකසසා පච් චයා පච් චනීයකතො කයොජිතාති තත් ථ 

ලද් ධාකයව පච් චනීයකතො ඨිතපච් චයානං වකසන සමානා ඌනා ච සක් ො 

විඤ ්ඤාතුන් ති. 

අනුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පච් චනීයානුකලොමවණ් ණනා 

631. ඌනතරගණකනන සද්ධිං අතිකරෙගණනස්සපි ගණනං

පරිහාකපත්වාති එත් ථ අනුකලොමකතො කයොජියමාකනන පච් චකයන සද් ධිං 

පච් චනීයකතො ඨිතස් ස අතිකරෙගණනස් සපි ගණනං පරිහාකපත් වාති 

අධිප් පාකයො. පරිහාපනගණනාය ඌනතරගණකනන සද් ධිං සමානත් තඤ් ච 

න එෙන් තිෙං. නකහතුනාරම් මණදුෙස ්ස හි ගණනා අධිපතිපච් චකයන 

කයොජියමාකනන ඌනතරගණකනන සද් ධිං පරිහීනාපි අධිපතිපච් චකය 

ලද් ධගණනාය න සමානා, අථ කඛො තකතොපි ඌනතරා කහොතීති ආහ 

‘‘නපකනතංසබ්බසංසන්දකනසුගච්ෙතී’’ති. 

නිස ්සකය පච් චනීයකතො ඨිකත සහජාකත ච අනුකලොමකතො 

අතිට් ඨමානානං කහතුආදීනං සහජාතස් ස ච අට් ඨානං පාෙටන් ති 

අපාෙටකමව ෙස් කසන් කතො ‘‘වත්ථුපුකරජාකතො අනුකලොමකතො න 

තිට්ඨතී’’ති ආහ. ආහාකර වාතිආදිනා ඉෙං ෙස් කසති – සහජාකත 

පච් චනීයකතො ඨිකත අනුකලොමකතො අතිට් ඨමානා ඣානමග් ගසම් පයුත් තා 

ආහාකර වා ඉන් ද් රිකය වා පච් චනීයකතො ඨිකත තිට් ඨන් තීති 

කහතුආෙකයොපි තිට් ඨන් ති. සබ් බඣානමග් කගහි පන 

චතුක් ඛන් කධෙකෙසභූතානං සම් පයුත් කතන ච චතුක් ඛන් ධභූතානං 

සබ් කබසං කතසං අනුකලොමකතො ඨානං ෙස් කසතීති ෙට් ඨබ් බං, ඉතකරසු 

වත් තබ් බකමව නත් ථි. අධිපතිඋපනිස්සයාති ආරම් මණමිස් සානම් පි 

අනුකලොමකතො ඨානං ෙස් කසති. 

‘‘ඉන්ද්රිකය එෙන්ති රූපජීවිතින්ද්රියවකසනා’’ති වුත් තං, 

‘‘චක් ඛුන් ද් රියාදීනං රූපජීවිතින් ද් රියස් ස ච වකසනා’’ති පන 

වත් තබ් බං. ෙකමන ගන්ත්වා විප්පයුත්කත තීණීති ඉෙං පාෙටභාවත් ථං 

‘‘නවමූලොදීසු විප් පයුත් කත තීණී’’ති එවං කෙසුචි කපොත් ථකෙසු 

උද් ධටං. ඉමානි ච ද්කව පච්ොජාතින්ද්රියවකසනාති ඉෙං ‘‘ඉමානි ච 

ද් කව පච් ඡාජාතාහාරින් ද් රියවකසනා’’ති ච වත් තබ් බං. 

නකහතුමූලෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

636. නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා කහතුයා තීණීති කුසලාදීනි 

චිත්තසමුට්ඨානානන් ති එත් ථ ‘‘පටිසන් ධියං ෙටත් තාරූපානඤ් චා’’තිපි 

වත් තබ් බං. කහතුයාවුත්කතහිතීහීති වාරසාමඤ් ඤකමව සන් ධාය වෙති, 

තථා ෙම්කම තීණීති කහතුයා වුත්තාකනවාති ච. පච් චකයසු පන 

සබ් බත් ථ විකසකසො සල් ලක් කඛතබ් කබො. අධිපතියා තීණීති 
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නඅඤ් ඤමඤ් ඤනකහතුනආරම් මණපච් චයා අධිපතියා තීණීති එතානි 

කහට් ඨා කහතුයා වුත් තාකනවාති. 

644. යථාචකහට්ඨාති යථා නකහතුමූලකෙ යාව නවිපාො, තාව 

ගන් ත් වා නාහාරින් ද් රිකයසු එකෙෙකමව ගහිතං, තථා ඉධාපි 

නාරම් මණමූලොදීසු එකෙෙකමව ගහිතන් ති අධිප් පාකයො. 

648. නානාක්ඛණිොකුසලාකුසලකචතනාෙම්මසමුට්ඨානරූපස්සාති 

එත් ථ ‘‘විපාොන’’න් තිපි වත් තබ් බං. ආහාරින්ද්රිකයසු තීණි 

සහජාතසදිසානි රූපස් සපි පච් චයභාවකතො, ඣානමග්ගාදීසු තීණි 

කහතුසදිසානි අරූපානංකයව පච් චයභාවකතොති අධිප් පාකයො ෙට් ඨබ් කබො. 

ආදි-සද් කෙන ච ‘‘නවිප් පයුත් තනකහතුනාරම් මණපච් චයා අධිපතියා 

තීණී’’තිආදීනි (පට් ඨා. 1.1.649) සඞ් ගණ් හාති. 

650. යං පනාති යං පච් චයං සෙට් ඨාකන අනුකලොමකතො ලභන් තම් පි 

අග් ගකහත් වා තකතො පකරතරා පච් චනීයකතො ගය් හන් ති, කසො පච් චකයො 

පච් ඡා අනුකලොමකතොව කයොජනං ලභතීති අත් කථො. යථා පන 

නකහතුමූලොදීසු නාහාකර  ටිකත ඉන් ද් රියවකසන, නින් ද් රිකය ච 

 ටිකත ආහාරවකසන පඤ් හලාකභො කහොතීති කතසු අඤ ්ඤතරං 

පච් චනීයකතො අකයොකජත් වා අනුකලොමකතො කයොජිතං, එවං 

කනොඅත් ථිකනොඅවිගතමූලකෙසු උපනිස ්සකය  ටිකත ෙම් මවකසන, ෙම් කම 

ච  ටිකත උපනිස් සයවකසන පඤ ්හලාකභො කහොතීති කතසු අඤ ්ඤතරං 

පච් චනීයකතො අකයොකජත් වා අනුකලොමකතො කයොජිතන් ති කවදිතබ් බං. 

එවකමතස ්මිං පච් චනීයානුකලොකම සබ් බානි මූලානි ද් කවධා භින් නානි 

නාහාරනින් ද් රියානි නඋපනිස ්සයනෙම් මානි ච පත් වාති. 

පච් චනීයානුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කුසලත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. කවදනාත්තිෙවණ්ණනා 
1. කවෙනාරූපනිබ් බානානි පන තිෙමුත් තොනි පටිච් චාදිනියමං 

පච් චයුප් පන් නවචනඤ් ච න ලභන් ති. පටිච් චවාරාදීසු පන ඡසු යකතො 

කහතුපච් චයාදිකතො තිෙධම් මානං උප් පත් ති වුත් තා, තත් ථ යථානුරූපකතො 

ආරම් මණාදිපච් චයභාකවන ලබ් භන් තීති කවදිතබ් බානීති. 
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10. සබ්බඅරූපධම්මපරිග්ගාහො පන සහජාතාදකයො පච්චයාති 

ඉමිනා කුසලත් තිකෙපි පරිහීනං සහජාතං රූපාරූපධම් මපරිග් ගාහෙත් තා 

ආදිම් හි ඨකපත් වා ආදිසද් කෙන සබ් බාරූපධම් මපරිග් ගාහෙවචකනන ච 

පච් චයුප් පන් නවකසන සබ් බඅරූපධම් මපරිග් ගාහොනං ආරම් මණාදීනං 

පරිහානිං ෙස ්කසතීති ෙට් ඨබ් බං. කතන කුසලත් තිෙපරිහීනානං 

සබ් බට් ඨානිොනං චතුන් නං සබ් බතිොදීසු පරිහානි ෙස් සිතා කහොති. 

පච්ොජාතපච්චයඤ්ච විනාව උප්පත්තිකතොති එකතන පන 

පච් ඡාජාතපච් චයස ්ස අනුකලොකම පරිහානිං, පච් චනීකය ච ලාභං 

ෙස් කසති. සහජාතාදකයොති වා සහජාතමූලො සහජාතනිබන් ධනා 

පටිච් චාදිං ඵරන් කතහි සහජාතධම් කමහි විනා පච් චයා අකහොන් තාති වුත් තං 

කහොති. ෙස ්මා පන සහජාතනිබන් ධනා සබ් බාරූපධම් මපරිග් ගාහො ච 

කය, කතව පරිහායන් ති, න පන කයො සහජාතානිබන් ධකනො 

සබ් බාරූපධම් මපරිග් ගාහකෙො ච න කහොති, කසො පච් ඡාජාකතොති තත් ථ 

ොරණං වෙන් කතො ‘‘සහජාතාදීහි විනා අනුප්පත්තිකතො

පච්ොජාතපච්චයඤ්චවිනාවඋප්පත්තිකතො’’ති ආහ. තත් ථ සහජාතාදීහි

විනාති සහජාතනිබන් ධකනහි සබ් බාරූපධම් මපරිග් ගාහකෙහි ච විනාති 

අත් කථො. අථ වා සහජාතනිබන් ධනානකමව පරිහානි, න පච් ඡාජාතස් ස 

සහජාතානිබන් ධනස ්සාති එත් කථව ොරණං වෙන් කතො ‘‘සහජාතාදීහි

විනා අනුප්පත්තිකතො පච්ොජාතපච්චයඤ්ච විනාව උප්පත්තිකතො’’ති 

ආහ. සහජාතනිබන් ධනාපි පන සබ් බඅරූපධම් මපරිග් ගාහොකයව 

පරිහායන් තීති ෙස් සිතකමතන් ති. 

17. නවිපාකෙපිඑකසවනකයොති නයෙස් සනකමව ෙකරොති, න ච 

පච් චයපච් චයුප් පන් නසාමඤ් ඤෙස ්සනං. සුඛාය හි අදුක් ඛමසුඛාය ච 

කවෙනාය සම් පයුත් කත ධම් කම පටිච් ච තාහි කවෙනාහි සම් පයුත් තා 

අකහතුෙකිරියධම් මා විචිකිච් ඡුද් ධච් චසහජාතකමොකහො චාති අයඤ් කහත් ථ 

නකයොති. නවිප්පයුත්කතඑෙන්තිආරුප්කපආවජ්ජනවකසන වුත්තන් ති 

ඉෙං ආවජ් ජනාකහතුෙකමොහානං වකසන වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

25-37. අනුකලොමපච් චනීකය යථා කුසලත්තිෙං, එවං

ගකණතබ්බන් ති කහතුමූලොදීනං නයානං එෙමූලෙද් විමූලොදිවකසන ච 

කයොකජත් වා ගකහතබ් බතාසාමඤ් ඤං සන් ධාය වුත් තං, න 

ගණනසාමඤ් ඤං. ඉකතො පකරසුපි එවරූකපසු එකසව නකයො. 

අකහතුෙස්ස පන චිත්තුප්පාදස්සාතිආදි නකහතුමූලෙං සන් ධාය වුත් තං, 

‘‘අකහතුෙස ්ස පන චිත් තුප් පාෙස ්ස කමොහස ්ස චා’’ති පකනත් ථ 

වත් තබ් බං. කමොහස් ස චාපි හි අකහතුෙස් ස අධිපතිඅභාවකතො අධිපතිකනො 
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නකහතුමූලකෙ අනුකලොමකතො අට් ඨානන් ති. පරිවත්කතත්වාපීති 

නකහතුපච් චයා නඅධිපතිපච් චයා ආරම් මකණ තීණීති එවං පුරකතො ඨිතම් පි 

ආරම් මණාදිං පච් ඡකතො කයොකජත් වාති අත් කථො. 

39. පඤ ්හාවාකර කදොමනස්සංඋප්පජ්ජතීති එකතන තංසම් පයුත් කත 

ෙස් කසති. උපනිස ්සයවිභඞ් කග ‘‘සද් ධාපඤ් චකෙසු මානං ජප් කපති දිට් ඨිං 

ගණ් හාතීති ෙත් තබ් බං, අවකසකසසු න ෙත් තබ් බ’’න් ති ඉෙං 

පාඨගතිෙස් සනත් ථං වුත් තං, න පන රාගාදීහි මානදිට් ඨීනං 

අනුප් පත් තිකතො. කුසලත් තිකෙපි හි රාගාදීසු ‘‘මානං ජප් කපති දිට් ඨිං 

ගණ් හාතී’’ති පාළි න වුත් තා, ‘‘රාකගො කෙොකසො කමොකහො මාකනො 

දිට් ඨි පත් ථනා රාගස් ස කෙොසස් ස කමොහස් ස මානස් ස දිට් ඨියා පත් ථනාය 

උපනිස ්සයපච් චකයන පච් චකයො’’ති (පට් ඨා. 1.2.53) පන රාගාදීනං 

මානදිට් ඨිඋපනිස ්සයභාකවො වුත් කතො. තථා ඉධාපි ෙට් ඨබ් බන් ති. ‘‘සුඛාය 

කවෙනාය සම් පයුත් කතන පන චිත් කතන ගාම ාතං නිගම ාතං 

ෙකරොතී’’ති කසොමනස ්සසම් පයුත් තකලොභසහගතචිත් කතන 

ගාමනිගමවිලුප් පනං සන් ධාය වුත් තං. 

62. සුද්ධානන් ති පච් චයපච් චයුප් පන් නපොනං අනඤ් ඤත් තං 

ෙස් කසති. පුකරජාතපච්ොජාතාපකනත්ථනවිජ්ජන්ති. නහිපුකරජාතා

පච්ොජාතා වා අරූපධම්මා අරූපධම්මානං පච්චයා කහොන්තීති එත් ථ 

පුකරජාතාති ඉමස් මිං තිකෙ වුච් චමානා අධිොරප් පත් තා සුඛාය කවෙනාය 

සම් පයුත් තාෙකයොව අරූපධම් මානං පුකරජාතා හුත් වා පච් චයා න කහොන් ති 

පුකරජාතත් තාභාවකතොති අධිප් පාකයො, තථා පච් ඡාජාතත් තාභාවකතො 

පච් ඡාජාතා වා හුත් වා න කහොන් තීති. 

63-64. සාධිපතිඅකමොහවකසනාති අධිපතිභාවසහිතාකමොහවකසනාති 

අත් කථො. 

83-87. නකහතුපච්චයා…කප.… නඋපනිස්සකය අට්ඨාති 

නකහතුපච් චයා නාරම් මණපච් චයා නඋපනිස ්සකය අට් ඨාති එවං 

සඞ් ඛිපිත් වා උද් ධරති. නානාක්ඛණිෙෙම්මපච්චයවකසන කවදිතබ්බාති 

ඉෙං ‘‘දුක් ඛාය කවෙනාය සම් පයුත් කතො සුඛාය කවෙනාය 

සම් පයුත් තස ්සා’’ති එතං වජ් කජත් වා අවකසකසසු අට් ඨසුපි 

නානාක් ඛණිෙෙම් මපච් චයසම් භවං සන් ධාය වුත් තං. න හි 

සහජාතපච් චකයො අට් ඨසුපි ලබ් භති, අථ කඛො තීස් කවවාති. 

කවෙනාත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. විපාෙත්තිෙවණ්ණනා 
1-23. විපාෙත් තිකෙ විපාෙධම්මං පටිච්චාති විපාෙං ධම් මං 

පටිච් ච. සමාකසනපි හි කසොකයවත් කථො වුත් කතොති පාළියං සමාසං 

ෙත් වා ලිඛිතං. 

24-52. ‘‘කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්මං පටිච්ච

කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමො උප්පජ්ජති නවිපාෙපච්චයා’’ති එතස ්ස 

විභඞ් කග ‘‘මහාභූකත පටිච්ච චිත්තසමුට්ඨානං රූපං උපාදාරූප’’න් ති 

එත් තෙකමව වුත් තං, න වුත් තං ‘‘ෙටත් තාරූප’’න් ති. තං ඛන් කධ 

පටිච් ච උප් පජ් ජමානස් ස මහාභූකත පටිච් ච උප් පත් තිෙස ්සනත් ථත් තා න 

වුත් තං. න කහත් ථ ෙටත් තාරූපස් ස ඛන් කධ පටිච් ච උප් පත් ති අත් ථි, 

යස් ස මහාභූකත පටිච් ච උප් පත් ති වත් තබ් බා සියා. පවත් තියං පන 

ෙටත් තාරූපං ‘‘අසඤ්ඤසත්තානං…කප.… මහාභූකත පටිච්ච

ෙටත්තාරූපං උපාදාරූප’’න් ති එකතකනව ෙස් සිතං කහොති. එවඤ ්ච 

ෙත් වා අසඤ් ඤසත් තානං රූපසමානගතිෙත් තා නාහාරපච් චකය ච 

පවත් තියං ෙටත් තාරූපං න උද් ධටං. තම් පි හි උප් පාෙක් ඛකණ 

ආහාරපච් චකයන විනා උප් පජ් ජතීති උද් ධරිතබ් බං සියාති. 

විපාෙත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. උපාදින්නත්තිෙවණ්ණනා 
15. උපාදින් නත් තිකෙ අනුපාදින්නඅනුපාදානියං ධම්මං පටිච්ච 

අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ධම්කමො උප්පජ්ජති නාධිපතිපච්චයාති එකතන 

සයං අධිපතිභූතත් තා අවිරහිතාරම් මණාධිපතීසුපි අධිපති දුවිකධනපි 

අධිපතිපච් චකයන උප් පජ් ජතීති න වත් තබ් කබො, අයකමතස් ස සභාකවොති 

ෙස් කසති. 

72. උපාදින්නුපාදානිකයො ෙබළීොරාහාකරො උපාදින්නුපාදානියස්ස

ොයස්ස ආහාරපච්චකයන පච්චකයොති එත් ථ ෙම් මජානං රූපානං 

අබ් භන් තරගතා ඔජා තස ්කසව ෙම් මජොයස් ස රූපජීවිතින් ද් රියං විය 

ෙටත් තාරූපානං අනුපාලනුපත් ථම් භනවකසන පච් චකයො, න 

ජනෙවකසනාති අයමත් කථො අට් ඨෙථායං වුත් කතො. එතස ්මිං පන අත් කථ 

සති උපාදින්නුපාදානිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ච ධම්මා 

උපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො 

පච්ොජාතින්ද්රියන් ති එත් ථ ‘‘ආහාර’’න් තිපි වත් තබ් බං, යදි ච 

ෙම් මජා ඔජා සෙලාපරූපානකමව ආහාරපච් චකයො කහොති, එවං සති 
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‘‘උපාදින් නුපාොනිකයො ෙබළීොරාහාකරො අනුපාදින් නුපාොනියස් ස 

ොයස ්ස ආහාරපච් චකයන පච් චකයො’’ති න වත් තබ් බං සියා, 

වුත් තඤ ්චිෙං, තම් පි අනජ් කඣොහටාය සසන් තානගතාය උපාදින් කනොජාය 

අනුපාදින් නුපාොනියස් ස ොයස ්ස ආහාරපච් චයං සන් ධාය වුත් තං. එවඤ් ච 

සති ‘‘උපාදින් නුපාොනිකයො ච අනුපාදින් නඅනුපාොනිකයො ච ධම් මා 

අනුපාදින් නුපාොනියස් ස ධම් මස ්ස අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො’’ති (පට් ඨා. 

1.4.85) අයම් පි පඤ ්කහො පච් ඡාජාතාහාරවකසන උද් ධරිතබ් කබො සියා, 

තස් මා අජ් කඣොහටස් ස උපාදින් නාහාරස් ස කලොකුත් තරක් ඛකණ අභාවකතො 

දුමූලකෙසු පඨමපඤ් කහ ‘‘ආහාර’’න් ති න වුත් තං. දුතියපඤ් කහො ච 

න උද් ධකටො, න ඉතරස් ස උපාදින් නාහාරස් ස ොමභකව 

අසම් භවාභාවකතොති අජ් කඣොහටකමව මණ් ඩූොදිසරීරගතං උපාදින් නාහාරං 

සන් ධාය ‘‘උපාදින් නුපාොනිකයො ෙබළීොරාහාකරො උපාදින් නුපාොනියස් ස 

ච අනුපාදින් නුපාොනියස් ස ච ොයස් ස ආහාරපච් චකයන පච් චකයො’’ති 

(පට් ඨා. 1.4.74) වෙන් තානං වාකෙො බලවතකරො. න හි 

අජ් කඣොහටමත් තාව මණ් ඩූොෙකයො කුච් ඡිවිත් ථතං න ෙකරොන් ති, න ච 

බලං න උපජායන් ති, න ච රූපවිකසකසො න විඤ් ඤායතීති. 

‘‘අනුපාදින් නඅනුපාොනිකයො ධම් කමො උපාදින් නුපාොනියස් ස ච 

අනුපාදින් නඅනුපාොනියස් ස ච ධම් මස් ස අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො 

සහජාතං පච් ඡාජාත’’න් ති (පට් ඨා. 1.4.83) එවමාදීහි ඉධ වුත් කතහි 

එෙමූලෙදුෙතිොවසානපඤ් හවිස් සජ් ජකනහි ‘‘කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස 

ච අබ් යාෙතස් ස ච ධම් මස ්ස අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො 

සහජාත’’න් තිආදිනා ඉධ දුතියදුොවසාකන විය විස් සජ් ජනං ලබ් භතීති 

විඤ ්ඤායති. සුඛාවකබොධනත් ථං පන තත් ථ සහජාතවකසකනව 

විස් සජ් ජනං ෙතං. පච් චනීකය පන සහජාතස් කසව අපටික් කඛකප 

ලාභකතො, පටික් කඛකප ච අලාභකතො සහජාතපච් චයවකසකනව 

එෙමූලෙදුොවසානා තත් ථ උද් ධටා, ඉධ පකනකතහි විස් සජ් ජකනහි 

එකෙො ධම් කමො සහජාතාදීසු අත් ථිපච් චයවිකසකසසු අකනකෙහිපි 

අකනකෙසං ධම් මානං එකෙො අත් ථිපච් චකයො කහොතීති ෙස් සිතං කහොති. 

එකෙො හි ධම් කමො එෙස ්ස ධම් මස් ස එකෙකනව අත් ථිපච් චයවිකසකසන 

අත් ථිපච් චකයො කහොති, එකෙො අකනකෙසං එකෙනපි අකනකෙහිපි, තථා 

අකනකෙො එෙස් ස, අකනකෙො අකනකෙසං සමානත් කත 

පච් චයුප් පන් නධම් මානං, අත් ථිපච් චයවිකසකසසු පන පඤ ්චසු සහජාතං 

පුකරජාකතකනව සහ අත් ථිපච් චකයො කහොති, අනඤ් ඤධම් මත් කත 

පච් ඡාජාකතන ච, න නානාධම් මත් කත. 
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පටුන 

යදි සියා, ‘‘උපාදින්නුපාදානිකයො ච අනුපාදින්නඅනුපාදානිකයො ච

ධම්මා උපාදින්නුපාදානියස්ස ධම්මස්ස අත්ථිපච්චකයන පච්චකයො

පච්ොජාතංඉන්ද්රිය’’න් ති එත් ථ ‘‘සහජාත’’න් තිපි වත් තබ් බං සියා. 

ෙම් මජානඤ් හි භූතානං සහජාතානං පච් ඡාජාතානඤ් ච කලොකුත් තරානං 

එෙක් ඛකණ ලබ් භමානානම් පි එකෙො අත් ථිපච් චයභාකවො නත් ථි 

සහජාතපච් ඡාජාතානං නානාධම් මානං විරුද් ධසභාවත් තාති තං න 

වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. එවඤ් ච ෙත් වා පච් චනීකය ච ‘‘නඉන්ද්රිකය

බාවීසා’’ති වුත් තං. අඤ ්ඤථා හි ඉන් ද් රියපටික් කඛකපපි 

සහජාතපච් ඡාජාතවකසන තස් ස පඤ් හස් ස ලාභකතො ‘‘කතවීසා’’ති 

වත් තබ් බං සියාති. පුකරජාතං සහජාකතකනව සහ අත් ථිපච් චකයො කහොති, 

න ඉතකරහි, තම් පි වත් ථු තංසහිතපුකරජාතකමව, න ඉතරං. 

කුසලත් තිකෙ හි පඤ ්හාවාකර ‘‘නවිප් පයුත් තපච් චයා අත් ථියා 

පඤ ්චා’’ති (පට් ඨා. 1.1.649) වුත් තං, සනිෙස් සනත් තිකෙ පන 

‘‘විප් පයුත් කත බාවීසා’’ති. යං පන තත් ථ අත් ථිවිභඞ් කග පච් චයුද් ධාකර 

ච තිමූලකෙොවසානං උද් ධටං, තං වත් ථුසහිතස් ස ආරම් මණපුකරජාතස් ස 

සහජාකතන, සහ පච් චයභාවකතොති පච් ඡාජාතං ආහාරින් ද් රිකයකහව, 

අනඤ් ඤධම් මත් කත ච සහජාකතන ච, ආහාකරො 

පච් ඡාජාතින් ද් රිකයකහව, ඉන් ද් රියං පච් ඡාජාතාහාකරනාති එවකමතං 

අත් ථිපච් චයවිභාගං සල් ලක් කඛත් වා අනුකලොකම පච් චනීයාදීසු ච 

ලබ් භමානා පඤ ්හා උද් ධරිතබ් බා. 

උපාදින් නත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. විතක්ෙත්තිෙවණ්ණනා 
22. විතක් ෙත් තිකෙ පටිච් චවාරානුකලොකම අධිපතියා කතවීසාති 

සත් තසු මූලකෙසු යථාක් ෙමං සත් ත පඤ ්ච තීණි එෙං තීණි තීණි 

එෙන් ති එවං කතවීස, අඤ්ඤමඤ්කඤ අට්ඨවීස සත් ත පඤ ්ච පඤ ්ච 

තීණි චත් තාරි තීණි එෙන් ති එවං, පුකරජාකත එොදස තීණි චත් තාරි 

ද් කව දුතියතතියදුමූලකෙසු එෙං එෙන් ති එවං, තථා ආකසවකන. 

අඤ ්ඤානි ගණනානි කහතුආරම් මණසදිසානි. 

31. පච් චනීකය නාධිපතිපච් චකය පඨමපඤ ්කහ 

‘‘අවිතක් ෙවිචාරමත් කත ඛන් කධ පටිච් ච අවිතක් ෙවිචාරමත් තා 

අධිපතී’’ති වත් වා පුන ‘‘විපාෙං අවිතක් ෙවිචාරමත් තං එෙං ඛන් ධං 

පටිච් චා’’තිආදිනා විස් සජ් ජනං ෙතං, න පන අවිකසකසන. ෙස ්මා? 

විපාෙවජ් ජානං අවිතක් ෙවිචාරමත් තක් ඛන් ධානං එෙන් කතන 
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සාධිපතිභාවකතො. විපාොනං පන කලොකුත් තරානකමව සාධිපතිභාකවො, න 

ඉතකරසන් ති කත විසුං නිද් ධාකරත් වා වුත් තා. කලොකුත් තරවිපාොධිපතිස් ස 

කචත් ථ පුරිමකෙොට් ඨාකසකයව සඞ් ගකහො කවදිතබ් කබො. 

38. නාකසවනමූලකෙ අවිතක්ෙවිචාරමත්තං විපාකෙන සහ 

ගච්ෙන්කතනාති එතං මූලං අවිතක් ෙවිචාරමත් තඅවිතක් ෙවිචාරපකෙහි 

අවිතක් කෙහි සහ කයොකජන් කතන නපුකරජාතසදිසං පාළිගමනං 

ොතබ් බන් ති වුත් තං කහොති. සදිසතා කචත් ථ කයභුය් කයන විසදිසතා ච 

ෙට් ඨබ් බා. තත් ථ හි ආරුප් කප අවිතක් ෙවිචාරමත් තං ඉධ විපාෙං 

අවිතක් ෙවිචාරමත් තන් තිආදි කයොකජතබ් බන් ති අයකමත් ථ විකසකසො. 

ඉෙඤ් ච නාකසවනවිභඞ් ගානන් තරං ලිඛිතබ් බං, න ඣානානන් තරං, 

කෙසුචි කපොත් ථකෙසු ලිඛිතං. 

පච් චයවාකර පඨමඝටකන පවත්තිපටිසන්ධිකයොති දුමූලකෙසු පඨකම 

සත් තසුපි පඤ් කහසු පවත් තිඤ් ච පටිසන් ධිඤ ්ච කයොකජත් වාති වුත් තං 

කහොති. 

49. පච් චනීකය සත්තසු ඨාකනසු සත්ත කමොහා උද්ධරිතබ්බා

මූලපකදසු එවාති සවිතක් ෙසවිචාරාදිපකෙසු මූලපෙකමව අවසානභාකවන 

කයසු පඤ ්කහසු කයොජිතං, කතසු සත් තසු පඤ ්කහසු සත් ත කමොහා 

උද් ධරිතබ් බාති අත් කථො. 

පඤ ්හාවාරපච් චනීකය ‘‘අවිතක් ෙවිචාරමත් කතො ධම් කමො 

අවිතක් ෙවිචාරමත් තස් ස ධම් මස ්ස 

ආරම් මණසහජාතඋපනිස් සයෙම් මපච් චකයන පච් චකයො’’ති කෙසුචි 

කපොත් ථකෙසු පාකඨො දිස ්සති, උපනිස් සකයන පන සඞ් ගහිතත් තා 

‘‘ෙම් මපච් චකයන පච් චකයො’’ති න සක් ො වත් තුං. 

උපාදින් නත් තිෙපඤ් හාවාරපච් චනීකය හි ‘‘අනුපාදින් නඅනුපාොනිකයො 

ධම් කමො අනුපාදින් නඅනුපාොනියස් ස ධම් මස් ස සහජාතඋපනිස් සයපච් චකයන 

පච් චකයො’’ති (පට් ඨා. 1.4.58, 62) එත් තෙකමව වුත් තං. 

පරිත් තත් තිෙපඤ් හාවාරපච් චනීකය ච ‘‘මහග් ගකතො ධම් කමො මහග් ගතස ්ස 

ධම් මස ්ස ආරම් මණසහජාතඋපනිස් සයපච් චකයන පච් චකයො’’ති (පට් ඨා. 

2.12.57, 65, 73) එත් තෙකමව වුත් තන් ති. එත් තෙකමව ච 

අවිතක් ෙවිචාරමත් තං ෙම් මං අප් පමාණං මහග් ගතඤ් ච, තඤ් ච දුබ් බලං 

න කහොතීති එකතහිකයව වචකනහි විඤ් ඤායතීති. 

විතක් ෙත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



අභිධම් මපිටකෙ           පඤ ්චපෙරණ-මූලටීො  පට් ඨානපෙරණ-මූලටීො 
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8. දස්සකනනපහාතබ්බත්තිෙවණ්ණනා 
ෙස් සකනනපහාතබ් බත් තිකෙ දස්සකනනපහාතබ්කබොධම්කමොභාවනාය

පහාතබ්බස්ස ධම්මස්සඑකෙනපිපච්චකයනපච්චකයොනකහොතීති ඉෙං 

පටිච් චසමුප් පාෙවිභඞ් කග විචාරිතනකයන විචාකරතබ් බන් ති. 

ෙස් සකනනපහාතබ් බත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුච්ොගණනගාථාකයො 

කුසලාදි එෙෙත් තය-මථාදි අන් කතන මජ් ඣිමන් කතන; 

ආදි ච මජ් කඣන දුො, තකයො තිකෙකෙො ච විඤ් කඤය් කයො. 

කතස් කවකෙෙං මූලං ෙත් වා, තං සත් තසත් තො පුච් ඡා; 

එකෙෙපච් චකය යථා, භවන් ති එකූනපඤ් ඤාස. 

ඡසත් තතාධිෙසතං, සහස් සකමෙඤ් ච සුද් ධිකෙ පුච් ඡා; 

එස ච නකයොනුකලොකම, පච් චනීකය චාති නාඤ ්ඤත් ථ. 

රාසිගුණිතස් ස රාසිස ්සඩ් ෙං, සහ රාසිෙස ්ස පිණ් කෙො කසො; 

රාසිස ්ස වා සකහෙස් සඩ් ෙං, පුන රාසිනා ගුණිතං. 

ඉති කහතුමූලොදුෙ-තිොෙකයො ඡච් ච සත් තතිසතා ද් කව; 

චතුවීසකතත් ථ පුච් ඡා, අඩ් ඪුඩ් ෙසහස් සනහුතඤ් ච. 

තාසං යස් මා සුද් ධිෙ-නකයො න පච් කචෙපච් චකය තස් මා; 

චතුවීසතිගුණිතානං, සසුද් ධිොනං අයං ගණනා. 

ලක් ඛත් තයං ද් විනහුතං, පඤ ්ච සහස ්සානි සත් ත ච සතානි; 

ද් වාපඤ ්ඤාසා එතා, අනුකලොකම පිණ් ඩිතා පුච් ඡා. 

අනුකලොමසදිසගණනා, භවන් ති පුච් ඡානකය ච පච් චනීකය; 

හාකපත් වා පන කසකස, නයද් වකය සුද් ධිකෙ ලද් ධා. 

ඡප් පඤ ්ඤාස භවන් ති පුච් ඡා, ඡසතසහිතඤ් ච ලක් ඛකතරසෙං; 

පුච් ඡානකයසු ගණිතා, පටිච් චවාකර චතූස ්වපි. 

සත් තහි ගුණිතා කුසලත් තිකෙ ද් වයං, නවුතිඤ් කචව පඤ් චසතා; 

චත් තාරි සහස් සානි ච, තකථෙනවුකත ච ලක් ඛො. 
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නාද් වාවීසති ගුණිතා, තිකෙසු සබ් කබසු වීසති ච කෙොටි; 

ලක් ඛත් තයං සහස ්සං, චතුවීසති චාපි විඤ ්කඤය් යා. 

තිෙපට් ඨානං. 

එෙෙපච් චකය පන, නව නව ෙත් වා සකසොළසද් විසතං; 

කහතුදුෙපඨමවාකර, පඨමනකය සුද් ධිකෙ පුච් ඡා. 

කහතාදිමූලෙනකය-ස් කවකෙෙස ්මිං දුොදිකභෙයුකත; 

චතුරාසීතිචතුසත-සහිතං සහස් සද් වයං පුච් ඡා. 

තා චතුවීසතිගුණිතා, සසුද් ධිො එත් ථ කහොන් ති අනුකලොකම; 

ද් වත් තිංසට් ඨසතාධිෙ-සහස ්සනවෙඩ් ෙලක් ඛො. 

එවං පච් චනීකය ද් කව, සුද් ධිෙරහිතා චතූස ්වකතො කහොන් ති; 

ඡන් නවුතට් ඨසතට් ඨ-තිංසසහස් සද් විලක් ඛොනි. 

තා පන සත් තගුණා ද් කව, සත් තතිසතද් වයං සහස ්සානි; 

ද් වාසත් තති කහොන් ති තකතො, කසොළස ලක් ඛානි කහතුදුකෙ. 

තා සතගුණා දුෙසකත, සතද් වයං සත් තවීසති සහස් සා; 

ද් වාසත් තතිලක් ඛානි ච, කසොළසකෙොටි තකතො පුච් ඡා. 

දුෙපට් ඨානං. 

දුෙතිෙපට් ඨාකන තිෙ-පක් කඛකපො කහොති එෙකමෙදුකෙ; 

තස් ස ඡසට් ඨිගුකණන කත, ඡසට් ඨිසතං දුො කහොන් ති. 

කහතුදුෙලද් ධපුච් ඡා, ගුණිතා කතහි ච කහොන් ති තිෙපෙකමව; 

දුෙපට් ඨාකන පුච් ඡා, තාසං ගණනා අයං කඤය් යා. 

ද් වාපඤ ්ඤාස සතානි ච, නකවව නහුතානි නව ච සට් ඨිඤ ්ච; 

ලක් ඛානි තීහි සහිතං, සතං සහස් සඤ් ච කෙොටිනං. 

දුෙතිෙපට් ඨානං. 

තිෙදුෙපට් ඨාකන තිෙ-කමකෙෙං ද් විසතකභෙනං ෙත් වා; 

ද් වාවීසද් විසතගුණා, කඤය් යා කුසලත් තිකෙ ලද් ධා. 
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පුච් ඡා අට් ඨසතාධිෙ-චතුසහස ්සද් විලක් ඛයුත් තානං; 

කෙොටීනං ඡක් ෙමකථො, කෙොටිසහස් සානි චත් තාරි. 

තිෙදුෙපට් ඨානං. 

තිෙතිෙපට් ඨාකන, කතසට් ඨිවිකධකෙෙකභෙනා තු තිො; 

කතහි ච ගුණිතා කුසල-ත් තිෙපුච් ඡාපි කහොන් ති පුච් ඡා තා. 

ද් වාෙස පඤ් චසතා චතු-සට් ඨිසහස් සානි නවුති කචකූනා; 

ලක් ඛානකමෙසට් ඨි, ද් වාෙසසතකෙොටිකයො කචව. 

තිෙතිෙපට් ඨානං. 

ද් වයහීනද් වයසතගුකණො, එකෙකෙො දුෙදුකෙ කතහි; 

කහතුදුකෙ ලද් ධා සඞ් ඛ් ය-කභකෙහි ච වඩ් ඪිතා පුච් ඡා. 

ඡසතයුතානි පඤ් චා-සීතිසහස් සානි ලක් ඛනවෙඤ් ච; 

එොෙසාපි කෙොටි, පුන කෙොටිසතානි කතත් තිංස. 

දුෙදුෙපට් ඨානං. 

සම් පිණ් ඩිතා තු පුච් ඡා, අනුකලොකම ඡබ් බිකධපි පට් ඨාකන; 

ඡත් තිංසතිසතසහස් ස-ට් ඨෙයුතසත් තනහුතානි. 

ලක් ඛානි ඡච් ච චත් තා-ලීකසව නවාථ කෙොටිකයො ෙස ච; 

සත් තකෙොටිසකතහි ච, කෙොටිසහස් සානි නව කහොන් ති. 

තා චතුගුණිතා පුච් ඡා, චතුප් පකභකෙ සමන් තපට් ඨාකන; 

චතුචත් තාලීසසතත් තයං, සහස් සානි කතරස ච. 

සත් තාසීති ච ලක් ඛානං, කෙොටීනඤ් ච සත් තසත් තතිකයො; 

කහොන් තිට් ඨසතානිට් ඨ-තිංසසතසහස් සානි ඉති ගණනා. 

පට් ඨානස ්ස පුච් ඡාගණනගාථා. 

පට් ඨානපෙරණ-මූලටීො සමත් තා. 

ඉති භෙන් තආනන් ොචරියකෙන ෙතා ලීනත් ථපෙවණ් ණනා 

අභිධම් මස ්ස මූලටීො සමත් තා. 
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