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4. ලක් ඛණමාතිොවණ් ණනා ................................................................. 5 
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3. ොමගුණෙථාවණ් ණනා ................................................................ 109 

5. රූපධාතුෙථාවණ් ණනා ................................................................. 109 

6. අරූපධාතුෙථාවණ් ණනා ............................................................... 109 

7. රූපධාතුයාආයතනෙථාවණ් ණනා ................................................. 109 

8. අරූකපරූපෙථාවණ් ණනා ............................................................. 110 

9. රූපංෙම් මන් තිෙථාවණ් ණනා ........................................................ 110 

10. ජීවිතින් ද්රියෙථාවණ් ණනා ............................................................ 110 

11. ෙම් මකහතුෙථාවණ් ණනා ........................................................... 110 

9. නවමවග් කගො .................................................................................. 111 

1. ආනිසංසෙස් සාවීෙථාවණ් ණනා ...................................................... 111 

2. අමතාරම් මණෙථාවණ් ණනා ......................................................... 111 

3. රූපංසාරම් මණන් තිෙථාවණ් ණනා ................................................. 111 

4. අනුසයාඅනාරම් මණාතිෙථාවණ් ණනා ........................................... 112 

5. ඤාණංඅනාරම් මණන් තිෙථාවණ් ණනා ........................................... 112 
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නකමො තස් ස භගවකතො අරහකතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

අභිධම්මපිටකෙ 

පඤ්චපෙරණ-අනුටීො 

ධාතුෙථාපෙරණ-අනුටීො 
ගන්ථාරම්භවණ්ණනා 

ධාතුෙථාපෙරණකෙසනාය කෙසකෙසෙපරිසාපකෙසා වුත් තප් පොරා එවාති 

ොලාපකෙසං ෙස් කසන් කතො ‘‘ධාතුෙථාපෙරණං කෙකෙන්ක ො’’තිආදිමාහ. 
‘‘තස ්කසව අනන් තරං අකෙසයී’’ති හි ඉමිනා විභඞ් ගානන් තරං ධාතුෙථා 
කෙසිතාති තස් සා කෙසනාොකලො අපදිට් කඨො කහොති. කය පන ‘‘විභඞ් ගානන් තරං 

ෙථාවත් ථුපෙරණං කෙසිත’’න් ති වෙන් ති, කතසං වාෙං පටික් ඛිපන් කතො 

‘‘විභඞ්ගානන් රං…කප.… ෙේකෙතු’’න් ති ආහ. 

‘‘ොමා කත පඨමා කසනා’’තිආදිවචනකතො (සු. නි. 438; මහානි. 28; චූළනි. 

නන් ෙමාණවපුච් ඡානිද් කෙස 47) කිකලසවිද් ධංසනම් පි කෙවපුත් තමාරස් ස 

බලවිධමනන් ති සක් ො වත් තුං, ‘‘අප් පවත් තිෙරණවකසන 
කිකලසාභිසඞ් ඛාරමාරාන’’න් ති පන වුච් චමානත් තා 
ඛන් තිබලසද් ධාබලාදිආනුභාකවන උස් සාහපරිසාබලභඤ් ජනකමව 

කෙවපුත් තමාරස් ස බලවිද් ධංසනං ෙට් ඨබ් බං. විෙයාතික්ෙමනං 

ොමධාතුසමතික් ෙකමො. ෙමුෙයප්පහානපරිඤ්ඤාවකෙනාති 
පහානාභිසමයපරිඤ් ඤාභිසමයානං වකසන. නනු කචතං පඤ් චන් නං මාරානං 
භඤ ්ජනං සාවකෙසුපි ලබ් භකතවාති කචොෙනං මනසි ෙත් වා ආහ 

‘‘පරූපනිේෙයරහි ’’න් තිආදි. වීරස් ස භාකවො වීරියන් ති ෙත් වා වුත් තං 

‘‘මහාවීරිකයොති මහාවීකරො’’ති. මහාවීරියතා ච පරිපුණ් ණවීරියපාරමිතාය 
චතුරඞ් ගසමන් නාගතවීරියාධිට් ඨාකනන 
අනඤ් ඤසාධාරණචතුබ් බිධසම් මප් පධානසම් පත් තියා ච කවදිතබ් බා. තකතො එව 
හිස් ස වීරියාහානිසිද් ධිපීති. 

ඛන් ධාදිකෙ ධම් කම අධිට් ඨාය නිස ්සාය විසයං ෙත් වා අභිධම් මෙථා 

පවත් තාති ආහ ‘‘අභිධම්මෙථාධිට්ඨානට්කඨන වා’’ති. ක ෙං ෙථනක ොති 
කතසං ඛන් ධාදීනං ෙථාභාවකතො. එකතන අත් ථවිකසසසන් නිස ්සකයො 
බයඤ ්ජනසමුොකයො පෙරණන් ති වුත් තං කහොති. අථ වා ධාතුකයො ෙථීයන් ති 

එත් ථ, එකතන වාති ධාතුෙථා, තථාපවත් කතො බයඤ් ජනත් ථසමුොකයො. යදි එවං 
සත් තන් නම් පි පෙරණානං ධාතුෙථාභාකවො ආපජ් ජතීති කචොෙනං සන් ධායාහ 
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‘‘යදිපී’’තිආදි. තත් ථ ොතිෙයන් ති සවිකසසං විචිත් තාතිකරෙවකසන 
අනවකසසකතො ච කෙසනාය පවත් තත් තා. තථා හි වුත් තං ‘‘සබ් බාපි 

ධම් මසඞ් ගණී ධාතුෙථාය මාතිො’’ති (ධාතු. 5). කතකනවාහ 

‘‘එෙකෙෙෙථනකමවහිඅඤ්ඤත්ථෙ ’’න් ති. 

ඉොනි සාසකන කයසු ධාතු-සද් කෙො නිරුළ් කහො, කතසං වකසන අඤ් කඤහිපි 
අසාධාරණං ඉමස් ස පෙරණස් ස ධාතුෙථාභාවං ෙස් කසන් කතො 

‘‘ඛන්ධාය නධාතූහි වා’’තිආදිමාහ. තත් ථ  ත්ථාති ඛන් ධායතනධාතූසු. 

මහන් කතො පකභොනුගකතො විසකයො එතාසන් ති මහාවිෙයා, ධාතුකයො, න 
ඛන් ධායතනානි අප් පතරපෙත් තා. කයන වා සභාකවන ධම් මා 

සඞ් ගහාසඞ් ගහසම් පකයොගවිප් පකයොකගහි උද් කෙසනිද් කෙකස ලභන් ති, කසො 
සභාකවො ධාතු. සා ධාතු ඉධ සාතිසයං කෙසිතාති සවිකසසං ධාතුයා ෙථනකතො 

ඉෙං පෙරණං ‘‘ධාතුෙථා’’ති වුත් තං. සභාවත් කථො හි අයං ධාතු-සද් කෙො 

‘‘ධාතුකසො, භික් ඛකව, සත් තා සංසන් ෙන් තී’’තිආදීසු (සං. නි. 2.98) විය. 

ධාතුකභෙන් ති ධාතුවිභාගං. පෙරණන් ති වචනකසකසො. කුකතො පෙරණ-සද් කෙො 

ලබ් භතීති ආහ ‘‘ෙත් න්නංපෙරණානංෙකමනවණ්ණනාය පවත් ත් ා’’ති. 

ක න කයොජනං ෙත්වාති කතන පෙරණ-සද් කෙන ‘‘ධාතුෙථාව පෙරණං 

ධාතුෙථාපෙරණ’’න් ති කයොජනං ෙත් වා.  ං දීපනන් ති තං 

ධාතුෙථාපෙරණස් ස අත් ථදීපනං, අත් ථදීපනාොකරන පවත් තං වණ් ණනං. 
‘‘අත් ථං දීපයිස් සාමී’’ති වත් වා ‘‘තං සුණාථා’’ති වෙන් කතො 
කසොතද් වාරානුසාකරන තත් ථ උපධාරකණ නිකයොකජතීති ආහ 

‘‘ ංදීපනවචනෙවකනන උපධාකරථාතිඅත්කථො’’ති. 

ගන් ථාරම් භවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1. මාතිොවණ්ණනා 

1. නයමාතිොවණ් ණනා 

1. චුද්ෙෙවිකධනාති චුද් ෙසප් පොකරන, චුද් ෙසහි පකෙහීති අත් කථො. තත් ථ 

‘‘සඞ් ගකහො අසඞ් ගකහො’’ති ඉෙකමෙං පෙං, තථා ‘‘සම් පකයොකගො 
විප් පකයොකගො’’ති. ‘‘සඞ් ගහිකතන සම් පයුත් තං විප් පයුත් ත’’න් තිආදීනි පන තීණි 

තීණි පොනි එකෙෙං පෙං. ඉතකරසු පෙවිභාකගො සුවිඤ් කඤකයයොව. එක හීති 

සඞ් ගහාදිප් පොකරහි. නයනං පාපනං, තං පන පවත් තනං ඤාපනඤ් ච කහොතීති 
‘‘පවත් තීයති ඤායන් තී’’ති ච ද් විධාපි අත් කථො වුත් කතො. නයා එව උද් දිසියමානා 
මාතිො. අත් ථද් වකයපි පවත් තනඤාණකිරියානං ෙරණභාකවන 

සඞ් ගහාදිප් පොරා නයාති වුත් තා. කතනාහ අට්ඨෙථායං ‘‘ඉමිනා 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අනුටීො ධාතුෙථාපෙරණ-අනුටීො 
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සඞ් ගහාදිකෙන නකයනා’’ති (ධාතු. අට් ඨ. 1). පොනන් ති අත් ථදීපොනං 

වචනානං. පජ් ජති එකතන අත් කථොති හි පෙං. පොනන් ති ච සංසාමිසම් බන් කධ 

සාමිවචනං, පෙරණේොති පන අවයවාවයවීසම් බන් කධ. 

2. අබ් භන් තරමාතිොවණ් ණනා 

2.  ෙත්ථානීති පටිච් චසමුප් පාෙත් ථානි. පටිච් ච සමුප් පජ් ජති සඞ් ඛාරාදිෙං 

එතස ්මාති හි පටිච් චසමුප් පාකෙො, පච් කචෙං අවිජ් ජාදිකෙො පච් චයධම් කමො. තථා 

හි වුත් තං සඞ් ඛාරපිටකෙ ‘‘ද් වාෙස පච් චයා, ද් වාෙස පටිච් චසමුප් පාො’’ති. 

ක ෙන් ති ඛන් ධාදීනං.  ථාෙේසි ානන් ති ගණනුද් කෙසවිභාගමත් කතන 

ෙස් සිතානං. ෙස් මා පකනත් ථ පටිච් චසමුප් පාකෙො ද් වාෙසභාකවකනව ගහිකතො, 

නනු තත් ථ භකවො ෙම් මභවාදිකභකෙන, කසොොෙකයො ච සරූපකතොකයව ඉධ 

පාළියං ගහිතාති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘ ත්ථා’’තිආදි. තත් ථ  ත්ථාති තස් මිං 

‘‘පඤ ්චවීසාධිකෙන පෙසකතනා’’ති එවං වුත් කත අට් ඨෙථාවචකන. ෙම් මභවස ්ස 

භාවනභාකවන, උපපත් තිභවස් ස භවනභාකවන. පෙත් ථකතො පන ෙම් මභකවො 

භවති එතස් මාති භකවො, ඉතකරො භවති, භවනං වාති.  න්නිොනදුක්ඛභාකවනාති 
ජරාමරණනිොනදුක් ඛභාකවන. 

‘‘සබ් බාපි ධම් මසඞ් ගණී ධාතුෙථාය මාතිො’’ති ඉෙම් පි ධාතුෙථාය 
මාතිොකිත් තනකමවාති ‘‘සබ් බාපි…කප.… මාතිොති අයං 

ධාතුෙථාමාතිොකතො බහිද් ධා වුත් තා’’ති වචනං අසම් භාකවන් කතො ‘‘අථ

වා’’තිආදිමාහ. පෙරණන් රග ා වුත් ා ධාතුෙථාය මාතිොභාකවනාති 

අත් කථො. ොමඤ් කචත් ථ මාතිොභාකවන වුත් තා, පෙරණන් තරගතත් තා පන 

අඤ ්ඤකතො ගකහතබ් බරූපා ඉකතො බහිභූතා නාම කහොන් ති, සරූපකතො ගහිතාව 

පඤ ්චක් ඛන් ධාතිආදිො අබ් භන් තරා. කතනාහ ‘‘ෙරූපක ො ෙේකෙත්වා 

ඨපි ත් ා’’ති. මාතිොයඅෙඞ්ගහි ත් ාති මාතිොය සරූකපන අසඞ් ගහිතත් තා, 
න අඤ් ඤථා. න හි මාතිොය අසඞ් ගහිකතො කෙොචි පෙත් කථො අත් ථි. 

විකිණ්ණභාකවනාති ඛන් ධවිභඞ් ගාදීසු විසුං විසුං කිණ් ණභාකවන විසටභාකවන. 

3. නයමුඛමාතිොවණ් ණනා 

3. නයානං සඞ් ගහාදිප් පොරවිකසසානං පවත්ති කෙසනා, තස් සා 

විනිග් ගමට් ඨානතාය ද්වාරං. යථාවුත් තධම් මා යථාරහං ඛන් ධායතනධාතුකයො 

අරූපිකනො ච ඛන් ධාති ක ෙං උද්කෙකෙො නයමුඛමාතිො. කතනාහ 

‘‘නයාන’’න් තිආදි. වියුජ් ජනසීලා, විකයොකගො වා එකතසං අත් ථීති විකයොගිකනො, 

තථා සහකයොගිකනො, සඞ් ගහාසඞ් ගහධම් මා ච විකයොගීසහකයොගීධම් මා ච
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ෙඞ්ගහා…කප.… ධම්මා, සඞ් ගණ් හනාසඞ් ගණ් හනවකසන 

වියුජ් ජනසංයුජ් ජනවකසන ච පවත් තනෙසභාවාති අත් කථො. චුද්ෙෙපීතිආදිනා 

තකමවත් ථං පාෙටතරං ෙකරොති. කයහීති කයහි ඛන් ධාදීහි අරූපක් ඛන් කධහි ච. 

ක  චත් ාකරොති කත සඞ් ගහාෙකයො චත් තාකරො. ෙච්චාදීහිපීති 

සච් චඉන් ද්රියපටිච් චසමුප් පාොදීහිපි සහ. යථාෙම්භවන් ති සම් භවානුරූපං, යං යං 

පෙං සඞ් ගහිකතො අසඞ් ගහිකතොති ච වත් තුං යුත් තං, තං තන් ති අත් කථො. 

කෙො පනාති සඞ් ගහාසඞ් ගකහො. ෙඞ්ගාහෙභූක හීති සඞ් ගහණකිරියාය 

ෙත් තුභූකතහි. ක හීති සච් චාදීහි. න ෙඞ්ගහභූක හීති සඞ් ගහණකිරියාය 
ෙරණභූකතහි සච් චාදීහි සඞ් ගහාසඞ් ගකහො න වුත් කතො. තත් ථාපි හි 

ඛන් ධායතනධාතුකයො එව ෙරණභූතාති ෙස් කසති. ඛන්ධාදීකහව ෙඞ්ගකහහීති 

ඛන් ධාදීහිකයව සඞ් ගණ් හනකිරියාය ෙරණභූකතහි, ‘‘ඛන් ධසඞ් ගකහන 

සඞ් ගහිතා, ආයතනසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා, ධාතුසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා, කත 

ධම් මා චතූහි ඛන් කධහි, ද් වීහායතකනහි, අට් ඨහි ධාතූහි අසඞ් ගහිතා’’ති 

සඞ් ගහාසඞ් ගකහො නියකමත් වා වුත් කතො.  ේමාති යස් මා සච් චාදීනි 

සඞ් ගාහෙභාකවන වුත් තානි, න සඞ් ගහභාකවන, ඛන් ධාදීනිකයව ච 

සඞ් ගහභාකවන වුත් තානි, තස් මා. 

ෙස ්මා පකනත් ථ සච් චාෙකයො සඞ් ගහවකසන න වුත් තාති? තථාකෙසනාය 

අසම් භවකතො. න හි සක් ො රූපක් ඛන් ධාදීනං සමුෙයසච් චාදීහි, සඤ් ඤාදීනං වා 
ඉන් ද්රියාදීහි සඞ් ගහනකයන පුච් ඡිතුං විස් සජ් ජිතුං වාති. තථා අරියඵලාදීසු 
උප් පන් නකවෙනාදීනං සච් චවිනිමුත් තතාය ‘‘කවෙනාක් ඛන් කධො ෙතිහි සච් කචහි 
සඞ් ගහිකතො’’ති පුච් ඡිත් වාපි ‘‘එකෙන සච් කචන සඞ් ගහිකතො’’තිආදිනා 

නියකමත් වා සඞ් ගහං ෙස් කසතුං න සක් ොති. යථාෙම්භවන් ති කයහි 

සම් පකයොකගො, කයහි ච විප් පකයොකගො, තෙනුරූපං. 

රූපංරූකපනනිබ්බාකනනවාවිප්පයුත් ංනකහොති, නිබ්බානංවාරූකපන. 

ෙස ්මා? සම් පයුත් තන් ති අනාසඞ් ෙනීයසභාවත් තා. චතුන් නඤ් හි ඛන් ධානං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං සම් පකයොගීභාවකතො ‘‘රූපනිබ් බාකනහිපි කසො අත් ථි නත් ථී’’ති 

සියා ආසඞ් ො, තස් මා කතසං ඉතකරහි, ඉතකරසඤ් ච කතහි විප් පකයොකගො 

වුච් චති, න පන රූපස් ස රූකපන, නිබ් බාකනන වා, නිබ් බානස් ස වා රූකපන 
ෙත් ථචි සම් පකයොකගො අත් ථීති තොසඞ් ොභාවකතො විප් පකයොකගොපි රූපස් ස 

රූපනිබ් බාකනහි, නිබ් බානස ්ස වා කතන න වුච් චති, අරූපක් ඛන් කධහිකයව පන 

වුච් චතීති ආහ ‘‘චතූකහවා’’තිආදි. අනාරම්මණේෙ චක් ඛායතනාදිෙස් ස. 

අනාරම්මණඅනාරම්මණමිේෙකෙහීති අනාරම් මකණන කසොතායතනාදිනා 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අනුටීො ධාතුෙථාපෙරණ-අනුටීො 

5 

පටුන 

අනාරම් මණමිස ්සකෙන ච ධම් මායතනාදිනා. මිේෙෙේෙ ධම් මායතනාදිෙස් ස. 
අනාරම් මණඅනාරම් මණමිස් සකෙහි න කහොතීති කයොකජතබ් බං. කයසං පන 

කයහි කහොති, තං ෙස් කසතුං ‘‘අනාරම්මණේෙ පනා’’තිආදි වුත් තං. යථා හි 

සාරම් මණස ්ස අනාරම් මකණන අනාරම් මණමිස් සකෙන ච විප් පකයොකගො කහොති, 
එවං සාරම් මකණනපි කසො කහොතිකයව. කතන විය අනාරම් මණස ්ස 
අනාරම් මණමිස ්සෙස් ස චාති ෙට් ඨබ් බං. 

4. ලක් ඛණමාතිොවණ් ණනා 

4. විසං කයොජනා ො බ්බාති කයො තීහි සඞ් ගකහො චතූහි ච සම් පකයොකගො 

වුත් කතො, තං සභාකගො භාකවො පකයොකජති, කයො ච තීහි අසඞ් ගකහො චතූහි ච 

විප් පකයොකගො වුත් කතො, තං විසභාකගො භාකවොති ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො 

‘‘ෙඞ්ගකහො…කප.… විඤ්ඤායතී’’ති ආහ. යස් ස සඞ් ගකහො, කසො ධම් කමො 

ඛන් ධාදිකෙො ෙභාකගො. යස් ස අසඞ් ගකහො, කසො විෙභාකගො. තථා 
සම් පකයොකගසුපි කවදිතබ් බං. ඉොනි යථාවුත් තං සභාගතං සරූපකතො 

නිද් ධාකරත් වා ෙස් කසතුං ‘‘ ත්ථා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ෙමානභාකවොෙඞ්ගකහ

ෙභාග ා, එකුප්පාොදිකෙො ෙම්පකයොකගති ඉමිනා රුප් පනාදිවිධුකරො 

අසමානසභාකවො අසඞ් ගකහ විසභාගතා, නානුප් පාොදිකෙො විප් පකයොකගති 
අයමත් කථො අත් ථසිද් කධොති න වුත් කතොති. 

5. බාහිරමාතිොවණ් ණනා 

5. එක න ඨපනාොකරනාති සරූකපන අග් ගකහත් වා යථාවුත් කතන 
පෙරණන් තරමාතිොය ඉධ මාතිොභාවකිත් තනසඞ් ඛාකතන ඨපනාොකරන. 
පෙරණන් තරඨපිතාය මාතිොය අවිභාකගන පච් ඡකතො ගහණං බහි ඨපනන් ති 

ආහ ‘‘බහි පිට්ඨික ො ඨපි ත් ා’’ති. ඉධ අට්ඨකපත්වාති ඉමිස් සා ධාතුෙථාය 

සරූකපන අවත් වා.  ථා පොසි ත් ාති මාතිොභාකවන කජොතිතත් තා. 
ධම් මසඞ් ගණීසීකසන හි ධම් මසඞ් ගණියං ආගතමාතිොව ගහිතාති. කයහි 

නකයහි ධාතුෙථාය නිද් කෙකසො, කතසු නකයසු, කතහි විභජිතබ් කබසු ඛන් ධාදීසු, 
කතසං නයානං පවත් තිද් වාරලක් ඛකණසු ච උද් දිට් කඨසු ධාතුෙථාය 

උද් කෙසවකසන වත් තබ් බං වුත් තකමව කහොතීති යං උද් කෙසවකසන වත් තබ් බං, 
තං වත් වා පුන යථාවුත් තානං ඛන් ධාදීනං කුසලාදිවිභාගෙස් සනත් ථං ‘‘සබ් බාපි 
ධම් මසඞ් ගණී ධාතුෙථාය මාතිො’’ති වුත් තන් ති එවකමත් ථ මාතිොය 
නික් කඛපවිධි කවදිතබ් කබො. 

‘‘ගාවීති අයමාහා’’ති එත් ථ ගාවී-සද් කෙො විය ‘‘සඞ් ගකහො අසඞ් ගකහො’’ති 
එත් ථ පෙත් ථවිපල් ලාසොරිනා ඉති-සද් කෙන අත් ථපෙත් ථකෙො සඞ් ගහාසඞ් ගහ-
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සද් කෙො සද් ෙපෙත් ථකෙො ජායතීති අධිප් පාකයනාහ ‘‘අනිද්ධාරි ත්ථේෙ

ෙද්ෙේකෙවවුත් ත් ා’’ති. කතන අත් ථුද් ධාරකතො සඞ් ගහසද් ෙං සංවණ් කණතීති 

ෙස් කසති. අනිද්ධාරි විකෙකෙොති අසඞ් ගහිතජාතිසඤ් ජාතිආදිවිකසකසො. 

ොමඤ්කඤන ගකහ බ්බ න් ති සඞ් ගහසද් ොභිකධයයතාසාමඤ් කඤන 
විඤ ්ඤායමාකනො වුච් චමාකනො වා. න කචත් ථ සාමඤ් ඤඤ් ච එෙරූපකමවාති 

කචොෙනා ොතබ් බා කභොකපක් ඛත් තා තස් ස. යත් තො හි තස් ස විකසසා, 

තෙකපක් ඛකමව තන් ති. ‘‘අත් කනො ජාතියා’’ති විඤ්ඤායති යථා 
‘‘මත් කතයයා’’ති වුත් කත අත් තකනො මාතු හිතාති. 

ධම්මවිකෙෙං අනිද්ධාකරත්වාති සඞ් ගහිතතාදිනා 

පුච් ඡිතබ් බවිස ්සජ් කජතබ් බධම් මානං විකසසනං අෙත් වා. ොමඤ්කඤනාති 

අවිකසකසන. ධම්මානන් ති ඛන් ධාදිධම් මානං. අවකෙො නිද්ධාකරත්වාති 
‘‘සඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිත’’න් තිආදිො අවකසසා ද් වාෙසපි 
පුච් ඡිතබ් බවිස ්සජ් කජතබ් බධම් මවිකසසං නිද් ධාකරත් වා ධම් මානං 
පුච් ඡනවිස් සජ් ජනනයඋද් කෙසාති කයොජනා. නනු ච ‘‘සඞ් ගහිකතන 
අසඞ් ගහිත’’න් තිආෙකයොපි යථාවුත් තවිකසසං අනිද් ධාකරත් වා සාමඤ් කඤන 

ධම් මානං පුච් ඡනවිස් සජ් ජනනයුද් කෙසාති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘ෙඞ්ගහික න 

අෙඞ්ගහි ’’න් තිආදි. යස් ස අත් කථො ඤායති, සද් කෙො ච න පයුජ් ජති, කසො 

කලොකපොති කවදිතබ් කබො, ආවුත් තිආදිවකසන වා අයමත් කථො දීකපතබ් කබො. 

ක නාති ලුත් තනිද් දිට් කඨන අසඞ් ගහිත-සද් කෙන. ෙඞ්ගහි විකෙෙවිසිට්කඨොති 

චක් ඛායතකනන ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතතාවිකසසවිසිට් කඨො, කතන 
කසොතායතනාදිභාකවන අසඞ් ගහිකතො කසොතපසාොදිකෙො කයො රුප් පනසභාකවො 

ධම් මවිකසකසො.  න්නිේසික ො තං ධම් මවිකසසං නිස ්සාය ලබ් භමාකනො. ‘‘කත 
ධම් මා ෙතිහි ඛන් කධහි…කප.… චතූහි ඛන් කධහි අසඞ් ගහිතා’’තිආදිනා 
අසඞ් ගහිතතාසඞ් ඛාකතො පුච් ඡාවිස් සජ් ජනනකයො පරකතො පුච් ඡිත් වා 

විස් සජ් ජියමාකනො ඉධ උද් දිට් කඨො කහොති. විකෙෙකන ෙරණවචනන් ති ඉමිනා 
තස් ස ධම් මස් ස යථාවුත් තසඞ් ගහිතතාවිකසසවිසිට් ඨතංකයව විභාකවති. 
එවකමකත පුච් ඡිතබ් බවිස් සජ් කජතබ් බධම් මවිකසසං නිද් ධාකරත් වා 
පුච් ඡනවිස් සජ් ජනනයුද් කෙසා පවත් තාති කවදිතබ් බා. 

නනු ච ‘‘සඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිත’’න් ති එත් තාවතාපි අයමත් කථො 

ලබ් භතීති? න ලබ් භති තස් ස ධම් මමත් තදීපනකතො. නයුද් කෙකසො කහකසො, න 

ධම් මුද් කෙකසො. තථා හි පාළියං සඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපෙනිද් කෙකස 

‘‘චක් ඛායතකනන කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා, ආයතන…කප.… 
ධාතුසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා’’ති වත් වා ‘‘කත ධම් මා ෙතිහි ඛන් කධහි…කප.… 

අසඞ් ගහිතා’’ති (ධාතු. 171) පුච් ඡිත් වා ‘‘කත ධම් මා චතූහි ඛන් කධහි 
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ද් වීහායතකනහි අට් ඨහි ධාතූහි අසඞ් ගහිතා’’ති දුතියං අසඞ් ගහිතපෙං ගහිතං. 

අඤ ්ඤථා ‘‘චක් ඛායතකනන කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා, කත ධම් මා 

ආයතනසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා, ධාතුසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා. කත 
ෙතකම’’ඉච් කචව නිද් දිසිතබ් බං සියා. 

එෙනකයොති අතිකෙකසන ෙස් සිතමත් ථං පාෙටතරං ොතුං ‘‘ක සපී’’තිආදි 

වුත් තං.  තියපකෙනාති ලුත් තනිද් කෙකසන ගකහතබ් බන් ති වුත් තපෙං 

සන් ධායාහ. ෙත්තුඅත්කථ ෙරණනිද්කෙකෙො සඞ් ගහිතාසඞ් ගහිකතහි කතහි 
ධම් කමහි ධම් මානං සඞ් ගහිතතාසඞ් ගහිතතාය වුත් තත් තා. තථා හි තත් ථ පාළියං 
‘‘කතහි ධම් කමහි කය ධම් මා’’ති ධම් මමුකඛකනව සඞ් ගහිතතාසඞ් ගහිතතා 
වුත් තා. දුතියතතිකයසු පන සඞ් ගහිතතාසඞ් ගහිතතාසඞ් ඛාතවිකසසනද් වාකරන 
ධම් මානං අසඞ් ගහිතතාසඞ් ගහිතතා වුත් තාති තත් ථ ‘‘විකසසකන 

ෙරණවචන’’න් ති වුත් තං. කතනාහ ‘‘ ත්ථ හි…කප.… ධම්මන් රේො’’ති. 

තත් ථ ෙභාවන් කරනාති සඞ් ගහිතතාසඞ් ගහිතතාසඞ් ඛාකතන සභාවන් තකරන 

පොරන් තකරන. ෙභාවන් රේොති අසඞ් ගහිතතාසඞ් ගහිතතාසඞ් ඛාතස ්ස 

සභාවන් තරස ්ස. එක සූති චතුත් ථපඤ් චකමසු. ධම්මන් කරනාති 

අඤ ්ඤධම් කමන. ධම්මන් රේොති තකතො අඤ් ඤස ්ස ධම් මස් ස විකසසනං 
ෙතං. තත් ථ හි අන් තකරන පොරවිකසසාමසනං ධම් කමකනව ධම් කමො 

විකසසිකතොති. ආදිපකෙකනවාති ‘‘සඞ් ගහිකතනා’’තිආදිනා වුත් කතන 

පඨමපකෙකනව. ඉ කරහීති ‘‘සම් පයුත් තං විප් පයුත් ත’’න් තිආදිනා වුත් කතහි 

දුතියතතියපකෙහි. එත්ථාති එොෙසමාදීසු චතූසු. දුතියතතිකයසු විය විකසසකන 

එව ෙරණවචනං ෙට් ඨබ් බං, න චතුත් ථපඤ් චකමසු විය ෙත් තුඅත් කථති 

අධිප් පාකයො. පුච්ඡාවිේෙජ්ජනානන් තිආදිනා තකමවත් ථං විභාකවති. 

විවිධෙප්පනක ොති විවිධං බහුධා ෙප් පනකතො, සඞ් ගහාසඞ් ගහානං විසුං සහ 
ච විකසසනවිකසසිතබ් බභාවෙප් පනකතොති අත් කථො. තං පන විෙප් පනං 

වුත් තාොකරන විභජනං කහොතීති ආහ ‘‘විභාගක ොති අත්කථො’’ති. 
සන් නිට් ඨානලක් ඛකණන අධිකමොක් කඛන සම් පයුත් තධම් මා ආරම් මකණ 
නිච් ඡයනාොකරන පවත් තියා සන් නිට් ඨානවකසන වුත් තධම් මා. කත ච කතහි 
සද් ධිං තෙවසිට් කඨ ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණවිචිකිච් ඡාසහගතධම් කම ච සඞ් ගකහත් වා 

ආහ ‘‘ෙන්නිට්ඨානවකෙනවුත් ාචෙබ්කබචචිත්තුප්පාොෙන්නිට්ඨානවකෙන 

වුත් ෙබ්බචිත්තුප්පාො’’ති. ඉ කරති ඵස් සාෙකයො. ෙබ්කබෙන් ති එකූනනවුතියා 

චිත් තුප් පාොනං. පරිග්ගකහ බ්බාති සඞ් ගහාදිවකසන පරිග් ගණ් හිතබ් බා. 

මහාවිෙකයන අධිකමොක් කඛන. අඤ්කඤෙන් ති විතක් ොදීනං. වචනංෙන්ධායාති 

‘‘අධිමුච් චනං අධිකමොක් කඛො, කසො සන් නිට් ඨානලක් ඛකණො’’ති 

ධම්මෙඞ්ගහවණ්ණනායං (ධ. ස. අට් ඨ. කයවාපනෙවණ් ණනා) 
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පටුන 

‘‘තණ් හාපච් චයා අධිකමොක් කඛො, අධිකමොක් ඛපච් චයා භකවො’’ති 

පටිච්චෙමුප්පාෙවිභඞ්කග ච ආගතං වචනං සන් ධාය. අත්කථ ෙතීති 
‘‘සන් නිට් ඨාන…කප.… සාධාරණකතො’’ති එවමත් කථ වුච් චමාකන. 

වත් බ්කබසූති සඞ් ගහාදිපරිග් ගහත් ථං වත් තබ් කබසු. වුත් තා ඵේොෙකයො 

මනසිොරපරිකයොසානා.  ාදිෙේොති ඵස් සාදිසදිසස ්ස සාධාරණස් ස 
අධිකමොක් ඛසදිසස් ස අසාධාරණස් ස අඤ් ඤස් ස ධම් මස් ස අභාවා. 

නනු ජීවිතින් ද්රියචිත් තට් ඨිතිකයොපි සාධාරණාති? සච් චං සාධාරණා, අත් ථි 

පන විකසකසොති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ජීවිතින්ද්රියං පනා’’තිආදි. අසමාධිසභාවා 
බලභාවං අප් පත් තා සාමඤ් ඤසද් කෙකනව වත් තබ් බාති කයොජනා. 

ොමඤ්ඤවිකෙෙෙද්කෙහි චාති සාමඤ් ඤවිකසසසද් කෙහි වත් තබ් බා ච 

සමාධිසභාවා චිත් කතෙග් ගතා. විකෙෙෙද්ෙවචනීයං අඤ්ඤන් ති 

බලප් පත් තසමාධිකතො අඤ් ඤං සාමඤ් ඤසද් කෙන බයාකපතබ් බං, 
විකසසසද් කෙන ච නිවත් කතතබ් බං නත් ථි සමාධිසභාවාය එව චිත් කතෙග් ගතාය 
ගහිතත් තා. න අඤ ්ඤබයාපෙනිවත් තකෙො සාමඤ් ඤවිකසකසො 

අනඤ්ඤ…කප.…විකෙකෙො, තස් ස දීපනකතො.  ේකෙවධම්මේොති තස් කසව 

බලප් පත් තසමාධිධම් මස් ස. කභෙදීපකෙහීති විකසසදීපකෙහි 

සමාධිබලාදිවචකනහි වත් තබ් බා. වුත් ලක්ඛණා 

අනඤ් ඤබයාපෙනිවත් තෙසාමඤ් ඤවිකසසදීපනා සද් ො. තකතො විපරීක හි 
අඤ ්ඤං බයාකපතබ් බං නිවත් කතතබ් බඤ ්ච ගකහත් වා පවත් කතහි 

සාමඤ ්ඤවිකසසසද් කෙකහව න සුඛාදිසභාවා කවෙනා විය වත් තබ් බා.  ේමාති 
යස් මා අසමාධිසභාවා සමාධිසභාවාති ද් කවධා භින් දිත් වා ගහිතා 

චිත් කතෙග් ගතා, තස් මා. අෙමාධිෙභාවකමව පොකෙයය 

විකසසසද් ෙනිරකපක් ඛං පවත් තමානත් තා. ඉ කරොති සමාධිබලාදිකෙො 

විකසසසද් කෙො. ඉධාති ඉමස් මිං අබ් භන් තරමාතිකුද් කෙකස, සාධාරකණ 

ඵස් සාදිකෙ, මහාවිසකය වා අධිකමොක් කඛ උද් දිසියමාකන. නනු ච අභින් දිත් වා 
ගය් හමානා චිත් කතෙග් ගතා කවෙනා විය සාධාරණා කහොතීති කචොෙනං 

සන් ධායාහ ‘‘අභින්නාපි වා’’තිආදි. ‘‘චිත් තස් ස ඨිති චිත් කතෙග් ගතා 

අවිසාහටමානසතා (ධ. ස. 11, 15). අරූපීනං ධම් මානං ආයු ඨිතී’’ති (ධ. ස. 19) 

වචනකතො සමාධිජීවිතින් ද්රියානං අඤ්ඤධම්මනිේෙකයන වත් බ්බ ා 

කවදිතබ් බා. න අරහතීති ඉධ උද් කෙසං න අරහති සමුකඛකනව වත් තබ් කබසු 
ඵස් සාදීසු උද් දිසියමාකනසූති අත් කථො. 

මාතිොවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. නිද්කෙෙවණ්ණනා 

1. පඨමනකයොෙඞ්ගහාෙඞ්ගහපෙවණ්ණනා 

1. ඛන් ධපෙවණ් ණනා 

6. ‘‘අභිඤ් කඤයයධම් මභාකවන වුත් තා චත් තාකරො ඛන් ධා 

කහොන් තී’’තිආදිනා, ‘‘රූපක් ඛන් කධො අභිඤ් කඤකයයො’’තිආදිනා ච 

අභිඤ් ඤාතලක් ඛණවිසයාති ආහ ‘‘ෙභාවක ො අභිඤ්ඤා ාන’’න් ති. 

පරිඤ්කඤයය ාදීති ආදි-සද් කෙන පහාතබ් බසච් ඡිොතබ් බභාකවතබ් බතා 

සඞ් ගය් හති. අධිපතියාදීති අධිපතිපච් චයභාවඋපට් ඨානපෙහනාදීනි. 

ෙච්චාදිවිකෙකෙො වියාති දුක් ඛසච් චාදිපරියාකයො 

අභිඤ් කඤයයපීළනට් ඨාදිවිකසකසො විය. එවඤ්ච ෙත්වාති නයමුඛමාතිොය 

අභිඤ් කඤයයනිස ්සකයන වුච් චමානත් තා එව. ක ෙං රූපධම්මානං පඤ ්චන් නං 

ඛන් ධානං ඛන් ධභාකවන විය රූපක්ඛන්ධභාකවන ෙභාග ා කහොති, න 

කවෙනාක් ඛන් ධාදිභාකවනාති සඞ් ගහලක් ඛණමාහ. ඉතීති තස් මා, යස් මා 

රූපධම් මා අඤ ්ඤමඤ් ඤං රූපක් ඛන් ධභාකවන සභාගා, තස් මාති අත් කථො. 

රූපක්ඛන්ධභාවෙඞ්ඛාක න රූපක් ඛන් ධභාකවන අත් ථමුකඛකනව ගහකණ. 

සද් ෙද් වාකරන පන ගහකණ රූපක්ඛන්ධවචනෙඞ්ඛාක න වා 
රූපක් ඛන් ධවචනවචනීයතාසඞ් ඛාකතන. ඉොනි තකමවත් ථං පාෙටතරං ොතුං 

‘‘රූපක්ඛන්කධොතිහී’’තිආදි වුත් තං. 

පුරිකමනාති රූපක් ඛන් කධන. ෙඤ්ඤාක්ඛන්ධමූලොතිආදීසු ‘‘පුරිකමන 
කයොජියමාකන’’තිආදිං ආකනත් වා යථාරහං කයොකජතබ් බං. අකභෙකතො 
පඤ ්චෙපුච් ඡාවිස් සජ් ජනං ඛන් ධපෙනිද් කෙකස සබ් බපච් ඡිමකමවාති ආහ 

‘‘කභෙක ො පඤ්චෙපුච්ඡාවිේෙජ්ජනානන් ර’’න් ති. 

ආයතනපොදිවණ් ණනා 

40. යදිපි එෙකෙපි ෙදිෙං විේෙජ්ජනං විස් සජ් ජනං සමුෙයමග් ගසච් චානං 
‘‘සමුෙයසච් චං එකෙන ඛන් කධන…කප.… මග් ගසච් චං එකෙන ඛන් කධන 

එකෙනායතකනන එොය ධාතුයා සඞ් ගහිතං, චතූහි ඛන් කධහි එොෙසහි 

ආයතකනහි සත් තරසහි ධාතූහි අසඞ් ගහිත’’න් ති (ධාතු. 41) නිද් දිට් ඨත් තා. 

එත්ථාති එතස් මිං ඉන් ද්රියපෙනිද් කෙකස. චක්ඛුකෙො චක්ඛුසඛින්ද්රියදුොනන් ති 
චක් ඛුකසොතදුෙං චක් ඛුසුඛින් ද්රියදුෙන් ති එකතසං දුොනං. 
චක් ඛුකසොතසුඛින් ද්රියානඤ් හි ‘‘එකෙන ඛන් කධන එකෙනායතකනන එොය 

ධාතුයා සඞ් ගහිතං, චතූහි ඛන් කධහි එොෙසහි ආයතකනහි සත් තරසහි ධාතූහි 
අසඞ් ගහිත’’න් ති එෙකෙ සදිසං විස් සජ් ජනං. චක් ඛුකසොතින් ද්රියදුෙස ්ස පන 
‘‘චක් ඛුන් ද්රියඤ ්ච කසොතින් ද්රියඤ ්ච එකෙන ඛන් කධන ද් වීහායතකනහි ද් වීහි 
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ධාතූහි සඞ් ගහිතා, චතූහි ඛන් කධහි ෙසහායතකනහි කසොළසහි ධාතූහි 

අසඞ් ගහිතා’’ති, ‘‘චක් ඛුන් ද්රියඤ් ච සුඛින් ද්රියඤ් ච ද් වීහි ඛන් කධහි ද් වීහායතකනහි 

ද් වීහි ධාතූහි සඞ් ගහිතා, තීහි ඛන් කධහි ෙසහායතකනහි කසොළසහි ධාතූහි 

අසඞ් ගහිතා’’ති චක් ඛුසුඛින් ද්රියදුෙස ්ස ච අෙදිෙං විේෙජ්ජනං. නාපි දුකෙහි

තිෙේොති චක් ඛුකසොතචක් ඛුසුඛින් ද්රියාදිදුකෙහි චක් ඛුකසොතසුඛින් ද්රියාදිතිෙස් ස 

නාපි සදිසං විස් සජ් ජනං. ඉධාති සච් චපෙනිද් කෙකස. තිකෙන චාති 
දුක් ඛසමුෙයමග් ගාදිතිකෙන ච. ‘‘පඤ් චහි ඛන් කධහි ද් වාෙසහායතකනහි 

අට් ඨාරසහි ධාතූහි සඞ් ගහිතා, න කෙහිචි ඛන් කධහි න කෙහිචි ආයතකනහි න 
ොහිචි ධාතූහි අසඞ් ගහිතා’’ති සදිසං විස් සජ් ජනං. 

6. පටිච් චසමුප් පාෙවණ් ණනා 

61. අවිජ්ජාවචකනනාති ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා සඞ් ඛාරා’’ති එත් ථ 

අවිජ් ජාග් ගහකණන. විකෙෙනං න ෙත් බ්බං, ‘‘සබ් බම් පි විඤ් ඤාණ’’න් ති 

වත් තබ් බන් ති අධිප් පාකයො. තත් ථ ොරණමාහ ‘‘කුෙලාදීනම්පී’’තිආදිනා. 

විේෙජ්ජනාෙදිකෙන සබ් බවිඤ් ඤාණාදිසඞ් ගහණකතො. ක ෙන් ති 

විඤ ්ඤාණාදිපොනං. ඉධාති ඉමස ්මිං පඨමනකය. අෙම්මජානම්පි ෙඞ්ගහි  ා

විඤ්ඤායති සද් ොයතනස් සපි ගහිතත් තා. 

71. ජායමාන…කප.… මානානන් ති ජායමානාදිඅවත් ථානං ධම් මානං. 

ජායමානාදිභාවමත් ත් ාති නිබ් බත් තනාදිඅවත් ථාමත් තභාවකතො. 

විනිබ්භුජ්ජිත්වාති අවත් ථාභාවකතො විනිබ් කභොගං ෙත් වා. පරමත් ථකතො 

අවිජ් ජමානානි, ෙභාවමත් භූ ානීති පරමත් ථධම් මානං 

අවත් ථාභාවමත් තභූතානි. අපරමත් ථසභාවානිපි රූපධම් මස ්ස 
නිබ් බත් තිආදිභාවකතො රුප් පනභාකවන ගය් හන් ති. තකතො ‘‘රූපක් ඛන් ධස ්ස 

සභාගානි, අරූපානං පන ජාතිජරාමරණානී’’ති ආකනත් වා කයොජනා. 

එකෙෙභූ ානීති යථා එෙස් මිං රූපෙලාකප ජාතිආදීනි එකෙොනිකයව 

කහොන් ති, එවං එෙස් මිං අරූපෙලාකපපීති වුත් තං. කතනාහ 

‘‘රූපෙලාපජාතිආදීනි වියා’’තිආදි. අනුභවනසඤ් ජානනවිජානනකිච් චානං 
කවෙනාදීනං නිබ් බත් තිආදිභූතානිපි ජාතිආදීනි තථා න ගය් හන් තීති ආහ 

‘‘කවදියන…කප.… අගය්හමානානී’’ති. කතන කවෙනාක් ඛන් ධාදීහි ජාතිආදීනං 

සඞ් ගහාභාවමාහ. ‘‘ජාති, භික් ඛකව, අනිච් චා සඞ් ඛතා’’තිආදිවචනකතො 
ජාතිආදීනම් පි සඞ් ඛතපරියාකයො අත් ථීති සඞ් ඛතාභිසඞ් ඛරණකිච් කචන 

සඞ් ඛාරක් ඛන් කධන කතසං සඞ් ගකහොති වුත් තං ‘‘ෙඞ්ඛ ා…කප.…

ෙභාගානී’’ති. කතකනව ච සඞ් ඛාරක් ඛන් ධස් ස අකනෙන් තපරමත් ථකිච් චතා 

කවදිතබ් බා.  ථා දුවිධානීති වුත් තප් පොකරන රූපාරූපධම් මානං 
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පටුන 

නිබ් බත් තිආදිභාකවන ද් විප් පොරානි. ක නාති යථාවුත් තසභාගත් කථන. ක හි

ඛන්ධාදීහීති රූපක් ඛන් ධසඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් මායතනධම් මධාතූහි. 

පඨමනයසඞ් ගහාසඞ් ගහපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතියනකයොෙඞ්ගහික නඅෙඞ්ගහි පෙවණ්ණනා 

171. ‘‘ෙඞ්ගහික න අෙඞ්ගහි ’’න් ති එත් ථ සඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතසද් ො 
භින් නාධිෙරණා න ගකහතබ් බා විකසසනවිකසසිතබ් බතාය ඉච් ඡිතත් තා. කයො හි 

ධම් කමො සඞ් ගහිතතාවිකසසවිසිට් කඨො අසඞ් ගහිකතො කහට් ඨා උද් දිට් කඨො, ස් කවව 

ඉධ අසඞ් ගහිතභාකවන පුච් ඡිත් වා විස් සජ් ජීයතීති ෙස් කසන් කතො ‘‘යං  ං…කප.…

 කෙවෙේකෙන්ක ො’’ති ආහ. කය හි ධම් මා චක් ඛායතකනන ඛන් ධසඞ් ගකහන 

සඞ් ගහිතා, ආයතනධාතුසඞ් ගකහන ච අසඞ් ගහිතා, කතසංකයව පුන ඛන් ධාදීහි 

අසඞ් ගකහො පුච් ඡිත් වා විස් සජ් ජිකතො. කතන වුත් තං ‘‘චක්ඛාය කනන…කප.… 

ආහා’’ති. ෙබ්බත්ථාති සබ් කබසු නකයසු වාකරසු ච. 

ඛන්ධාදිෙඞ්ගහොමඤ්ඤානන් ති ‘‘ඛන් ධසඞ් ගකහනා’’තිආදිනා අවිකසකසන 
වුත් තානං ඛන් ධාදිසඞ් ගහානං. ‘‘සාමඤ් ඤකජොතනා විකසකස අවතිට් ඨතී’’ති 

ආහ ‘‘නිච්චං විකෙොකපක්ඛත් ා’’ති. විකසසාවකබොධනත් ථානි 

පඤ ්හබයාෙරණානීති වුත් තං ‘‘කභෙනිේසි ත් ා ච පුච්ඡාවිේෙජ්ජනාන’’න් ති. 

ෙවිකෙොව ඛන්ධාදිගණනාති ‘‘ඛන් ධසඞ් ගකහනා’’තිආදිනා අවිකසකසන 

වුත් තාපි රූපක් ඛන් ධාදිනා සවිකසසාව ඛන් ධාදිගණනා, ඛන් ධාදිනා සඞ් ගකහොති 

අත් කථො. සද්ධාති කෙවලා අනවකසසා, සාමඤ් ඤභූතාති වුත් තං කහොති. 

 ත්ථාති යථාධිෙකත දුතියනකය. සාමඤ් ඤකජොතනාය විකසසනිද් දිට් ඨත් තා 

ආහ ‘‘ෙඞ්ගහි…කප.… නිද්ධාරි ත් ා’’ති. තීසෙඞ්ගකහසූති ඛන් ධාදිසඞ් ගකහසු 

තීසු. අඤ්කඤහීති වුත් තාවකසකසහි ද් වීහි එකෙන වා. එත් කෙකනව

ෙේකෙ බ්බා සියුං තාවතාපි සඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිතභාවස් ස පොසිතත් තා. 

ක ෙන් ති සඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතභාකවන වුත් තධම් මානං. එවංවිධානන් ති 

‘‘චක් ඛායතනං කසොතායතන’’න් තිආදිනා අනිද් ධාරිතවිකසසානං. අෙම්භවාති 
වුත් තප් පොකරන නිද් දිසිතුං අසම් භවා. සඞ් ගහාදිනයෙස් සනමත් තං 

නයමාතිොය බයාපාකරො, යත් ථ පන සඞ් ගහාෙකයො, කත ඛන් ධාෙකයො 
කුසලාෙකයො ච කතසං විසයභූතාති කතහි විනා සඞ් ගහාදීනං පවත් ති නත් ථි. 

කතනාහ ‘‘නයමාතිොය අබ්භන් රබාහිරමාතිොකපක්ඛත් ා’’ති. ෙඞ්ගාහෙං 
අසඞ් ගාහෙඤ් චාති වත් තබ් බං. කයො හි ඉධ සඞ් ගාහෙභාකවන වුත් කතො ධම් කමො 
අසඞ් ගාහෙභාකවනපි වුත් කතොකයවාති. 
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‘‘කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා, ආයතනධාතුසඞ් ගකහන 

අසඞ් ගහිතා’’ති, ‘‘කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා, 

ආයතනධාතුසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා’’ති ච යත්ථ 

පුච්ඡි බ්බවිේෙජ්ජි බ්බධම්මවිකෙෙනිද්ධාරණං නත්ථි,  ත්ථ පඨමනකය

ඡට්ඨනකය ච ‘‘රූපක් ඛන් කධො ෙතිහි ඛන් කධහි සඞ් ගහිකතො? එකෙන 

ඛන් කධනා’’ති (ධාතු. 6), ‘‘රූපක් ඛන් කධො ෙතිහි ඛන් කධහි සම් පයුත් කතොති? 

නත් ථි. චතූහි ඛන් කධහි විප් පයුත් කතො’’ති (ධාතු. 228) ච එවං 

පුච්ඡි බ්බවිේෙජ්ජි බ්බභාකවන.ඉ කරසූති දුතියාදිනකයසු.  ේෙ ේොති යං 

පුච් ඡිතබ් බං විස් සජ් ජිතබ් බඤ ්ච ‘‘කය ධම් මා’’ති අනියමිතරූකපන නිද් ධාරිතං, 
තස් ස තස ්ස ‘‘කත ධම් මා’’ති නියාමෙභාකවන. 

එත්ථාති එතස ්මිං පෙරකණ. කයනකයන චක් ඛායතනාදිනා සඞ් ගාහකෙන. 

ඛන්ධාදිෙඞ්ගකහසූති ඛන් ධායතනධාතුසඞ් ගකහසු. ක න ක නාති 

ඛන් ධාදිසඞ් ගකහන. අඤ්ඤන් ති තකතො තකතො සඞ් ගාහෙකතො අඤ් ඤං. 

තබ් බිනිමුත් තං සඞ් ගකහතබ් බාසඞ් ගකහතබ් බං යං ධම් මජාතං අත් ථි, තං තකෙව 

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

ආයතනධාතුසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා’’ති ෙඞ්ගාහොෙඞ්ගාහෙභාකවනඋද්ධටං. 

අඤ්කඤො ධම්කමො නත්ථි තස් ස සභාගභාකවන සඞ් ගාහෙස ්කසව අභාවකතො. 

සියා පකනතං සභාකගන එෙකෙකසන සඞ් ගකහොති, තං පටික් ඛිපන් කතො ආහ ‘‘න

චකෙො…කප.… කහොතී’’ති. යඤ්චාතිආදිනා වචනන් තරං පරිහරති. 

යදි චාතිආදිනාපි තස් කසව කතන සඞ් ගහාභාවං පාඨාභාවෙස් සකනන 

විභාකවති. තත් ථ කෙොඑවාති කයො රූපාදික් ඛන් කධො සඞ් ගාහෙභාකවන වුත් කතො, 

කසො එව කතන රූපාදික් ඛන් කධන සඞ් ගය් කහයය සඞ් ගකහතබ් කබො භකවයය, 

කතකනව තස් ස සඞ් ගහාභාකව ලක් ඛණං ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘න හි කෙො එව

 ේෙෙභාකගොවිෙභාකගොචා’’ති. එෙකෙො විය චක් ඛායතනාෙකයො ෙමුොයේෙ 

රූපක් ඛන් ධාදිෙස ්ස. රූපක්ඛන්කධො චක්ඛාය නාදීනං න ෙඞ්ගාහකෙො

අෙඞ්ගාහකෙො ච සභාගවිසභාගභාවාභාවකතො. එස නකයො කසකසසුපි. 

ෙමුොයන්ක ොගධානන් තිආදිනා වුත් තකමවත් ථං පාෙටතරං ෙකරොති. තත් ථ 

කයනාති විභාකගන. ක ති එෙකෙසා. ක ෙන් ති එෙකෙසානං. එත් ථ 

තෙන් කතොගධතාය විභාගාභාකවො, විභාගාභාකවන සභාගවිසභාගතාභාකවො, 
කතන සඞ් ගාහොසඞ් ගාහෙතාභාකවො ෙස් සිකතොති කවදිතබ් කබො. 

යථා සබ් කබන සබ් බං සභාගවිසභාගාභාකවන එෙකෙසානං සමුොකයො 

සඞ් ගාහකෙො අසඞ් ගාහකෙො ච න කහොති, එවං එෙකෙසසභාගවිසභාගානන් ති 
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ෙස් කසන් කතො ‘‘ ථා’’තිආදිමාහ. තත් ථ යථාතිආදි උොහරණෙස් සකනන 
යථාවුත් තස ්ස අත් ථස් ස පාෙටෙරණං. ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගාහෙං 

අසඞ් ගාහෙඤ් චාති කයොජනා. තථා කසකසසුපි. නහිඑෙකෙෙ…කප.… විෙභාගං 
කයන සමුොකයො සඞ් ගාහකෙො අසඞ් ගාහකෙො ච සියාති අධිප් පාකයො. එත් ථ ච 

සඞ් ගාහෙත් තං තාව මා කහොතු, අසඞ් ගාහෙත් තං පන ෙස් මා පටික් ඛිපීයතීති 

කචොෙනං මනසි ෙත් වා ආහ ‘‘ ේමා’’තිආදි. තත් ථ  ේමාති වුත් තකමවත් ථං 

කහතුභාකවන පරාමසති. අත් තකතො අඤ් ඤස ්ස, අත් තනි අන් කතොගධකතො 

අඤ ්ඤස ්ස, අත් කතෙකෙසසභාගකතො අඤ් ඤස ්ස සතිපි අසඞ් ගාහෙත් කතති 
කයොජනා. තං පකනතං ‘‘රූපක් ඛන් කධො රූපක් ඛන් කධන සඞ් ගහිකතො 
අසඞ් ගහිකතො ච න කහොතී’’තිආදිනා වුත් කත තකයො පොකර සන් ධාය වුත් තං. 

ෙඞ්ගාහෙත් කමව එක ෙංනත්ථීති එකතසං අත් තා, අත් තනි අන් කතොගකධො, 
අත් කතෙකෙසසභාකගො චාති වුත් තානං සඞ් ගාහෙභාකවො එව නත් ථි 

සභාගාභාවකතො. කතන වුත් තං ‘‘න හි කසො එව තස් ස සභාකගො’’තිආදි. කයනාති 

සඞ් ගාහෙත් කතන. එවරූපානන් ති යථාවුත් තානං තිප් පොරානං අග්ගහණං 

කවදි බ්බං සතිපි විසභාගභාකවති අධිප් පාකයො. 

ක නාති ‘‘ධම් මායතන’’න් තිආදිනා වචකනන. එෙකෙසස් ස 
කවෙනාක් ඛන් ධාදිෙස් ස සමුොයස් ස ධම් මායතනස ්ස සඞ් ගාහෙත් තං 

එෙකෙකසන සමුොයස් ස සඞ් ගහිතභාවන් ති අත් කථො, සමුොයස ්ස රූපක් ඛන් ධස් ස 
එෙකෙසස ්ස චක් ඛායතනස් ස කසොතායතනස් ස ච සඞ් ගාහෙත් තං සමුොකයන 

එෙකෙසස ්ස සඞ් ගහිතභාවන් ති වුත් තං කහොති. යදි එවං න ෙස් කසති, අථ කිං 

ෙස් කසතීති ආහ ‘‘චතුක්ඛන්ධගණනකභකෙහී’’තිආදි. තත් ථ 

චතුක්ඛන්ධගණනකභකෙහීති රූපාදිචතුක් ඛන් ධගණනවිභාකගහි. පඤ්චධාති 
රූපාදිචතුක් ඛන් ධසඞ් ගකහො විඤ් ඤාණක් ඛන් ධසඞ් ගකහොති එවං 

පඤ ්චප් පොකරන භින් නතං. කතනාහ ‘‘ගකණ බ්බාගකණ බ්බභාකවනා’’ති. 

‘‘එකෙන ඛන් කධනා’’තිආදීසු ෙරණත් කථ ෙරණවචනං, න ෙත් තුඅත් කථති 

ෙත් වා ආහ ‘‘ෙඞ්ගාහොෙඞ්ගාහෙනිරකපක්ඛාන’’න් ති. කතකනවාහ 

‘‘ෙම්මෙරණමත් ෙබ්භාවා’’ති. දුතියාෙකයො පන නයා. අගණනාදිෙේෙනානීති 

අගණනගණනෙස් සනානි. නනු ච දුතියාදීසු ගණනාදීනිපි විජ් ජන් තීති? සච් චං 

විජ් ජන් ති, තානි පන විකසසනභූතානි අප් පධානානීති විකසසිතබ් බභූතානං 
පධානානං වකසකනවං වුත් තං. ‘‘චක් ඛායතකනන කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන 
සඞ් ගහිතා’’තිආදිනා ෙත් තුආෙකයො නිද් දිට් ඨාති ආහ 

‘‘ෙත්තුෙරණෙම්මත් යෙබ්භාවා’’ති. 
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පටුන 

 ථා  ථාති කතන කතන රූපක් ඛන් ධාදිප් පොකරන. 

 ං ංඛන්ධාදිභාවාභාකවො ෙභාගවිෙභාග ාති රූපධම් මාදීනං 

රූපක් ඛන් ධාදිභාකවො සභාගතා, කවෙනාක් ඛන් ධාදිඅභාකවො විසභාගතාති 

අත් කථො. යථානිද්ධාරි ධම්මෙේෙකනති ‘‘කය ධම් මා, කත ධම් මා’’ති 

නිද් ධාරිතප් පොරධම් මනිරූපකන. ෙඞ්ගාහෙෙඞ්ගකහ බ්බානන් ති 
චක් ඛායතනාදිෙස ්ස සඞ් ගාහෙස් ස කසොතායතනාදිෙස් ස ච සඞ් ගකහතබ් බස ්ස. 

ෙමානක්ඛන්ධාදිභාකවොති එෙක් ඛන් ධාදිභාකවො, රූපක් ඛන් ධාදිභාකවොති 

අත් කථො.  ෙභාකවොති තස් ස සමානක් ඛන් ධාදිභාවස් ස අභාකවො 

අඤ ්ඤක් ඛන් ධාදිභාකවො. අයන් ති ය් වායං පඨමනකය තථා තථා 
ගකණතබ් බාගකණතබ් බතාසඞ් ඛාකතො දුතියාදිනකයසු යථාවුත් තානං 

සමානක් ඛන් ධාදිභාවාභාවසඞ් ඛාකතො තංතංඛන් ධාදිභාවාභාකවො වුත් කතො, 
අයකමකතසං ද් විප් පොරානං නයානං සභාගවිසභාගතාසු විකසකසො. 

ෙමුෙයෙච්චසඛින්ද්රියාදීති ආදි-සද් කෙන මග් ගසච් චදුක් ඛින් ද්රියාදි සඞ් ගය් හති. 

අෙඞ්ගාහෙත් ාභාවක ොති සඞ් ගහිතතාවිසිට් ඨස ්ස අසඞ් ගාහෙත් තස් ස 

අභාවකතො. න හි සක් ො ‘‘සමුෙයසච් කචන කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන 

සඞ් ගහිතා, ආයතනධාතුසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා’’තිආදි වත් තුං. 

දුක්ඛෙච්චෙදිොනි අබයාෙතපොදීනි. ඉ කරහීති ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි 

සඞ් ගාහෙත් තාසඞ් ගාහෙත් තාභාවකතො න උද් ධටානීති කයොජනා. එවන් තිආදි 

යථාවුත් තස ්ස අත් ථස් ස නිගමනවකසන වුත් තං. නරූපක්ඛන්කධොති න සබ් කබො 
රූපක් ඛන් ධධම් කමොති අත් කථො. 

‘‘ඛන් ධපකෙනා’’ති ඉෙං ෙරණත් කථ ෙරණවචනං, න ෙත් තුඅත් කථති ආහ 

‘‘ඛන්ධපෙෙඞ්ගකහනාතිඅත්කථො’’ති. කතකනවස් ස ෙත් තුඅත් ථතං පටිකසකධතුං 

‘‘නෙඞ්ගාහකෙනා’’ති වුත් තං. ෙරණං පන ෙත් තුරහිතං නත් ථීති ආහ ‘‘කෙනචි 

ෙඞ්ගාහකෙනාතිඉෙංපනආකනත්වාවත් බ්බ’’න් ති. ෙඞ්ගාහකෙසනයුජ්ජති 
න සඞ් ගකහතබ් කබසූති අධිප් පාකයො. රූපක් ඛන් ධධම් මා හි ‘‘කය ධම් මා 
ඛන් ධසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා’’ති වුත් තාති. සමුොකය වුත් තවිධි තෙවයකවපි 

සම් භවතීති කචොෙනං සමුට් ඨාකපන් කතො ‘‘එක න නකයනා’’තිආදිමාහ. 

පටිකයොගීනිවත් තනං එව-සද් කෙන ෙරීයතීති ආහ ‘‘නහිඅඤ්ඤමත් නිවාරණං

එව-ෙද්ෙේෙ අත්කථො’’ති. කතනාහ ‘‘ෙඞ්ගාහෙක ො අඤ්ඤනිවාරණං එව-

ෙද්ෙේෙ අත්කථො’’ති. කෙො ච…කප.… කපක්ඛන් ති ඉමිනා තකමවත් ථං 
පාෙටතරං ෙකරොති. සඞ් ගාහොකපක් ඛත් කත හි ‘‘කසො චා’’තිආදිවචනස් ස 
‘‘චක් ඛායතකනන රූපක් ඛන් කධොව සඞ් ගහිකතො’’ති එත් ථ චක් ඛායතනං 
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පටුන 

සඞ් ගාහෙන් ති යථාධිප් කපතස ්ස අත් ථස ්ස අසම් භකවො එවාති ඉොනි තං 

අසම් භවං විභාකවන් කතො ‘‘ෙථ’’න් තිආදිමාහ, තං සුවිඤ් කඤයයකමව. 

එත්ථාති ‘‘අඩ් කෙොෙසහි ආයතනධාතූහී’’ති එත් ථ. ‘‘රූපක්ඛන්කධනා’’ති

ආකනත්වාවත් බ්බං ආයතනධාතුවිකසසනත් ථං. න කසො එව තස් ස, සමුොකයො 
වා තකෙෙකෙසානං සඞ් ගාහකෙො අසඞ් ගාහකෙො ච කහොතීති 

වුත් කතොවායමත් කථොති ආහ ‘‘රූපක්ඛන්කධො…කප.… න කහොතී’’ති. ඉමිනා

පරියාකයනාති යස් මා වුත් තප් පොරං සඞ් ගාහෙත් තං නත් ථි ‘‘කයන 

සඞ් ගහිතස ්ස අසඞ් ගාහෙං සියා’’ති ඉමිනා පරියාකයන. අෙඞ්ගහි  ායඅභාකවො

වුත්ක ො අට් ඨෙථායං (ධාතු. අට් ඨ. 171) ‘‘කසො ච…කප.… නත් ථී’’ති. 

ෙඞ්ගහි  ායාති නිප් පරියාකයන සඞ් ගහිතභාකවන අසඞ් ගහිතතාය අභාකවො 

වුත් කතොති න යුජ් ජතීති කයොජනා. ො ෙඞ්ගහි  ාති අත් තනා අත් තකනො, 

අත් කතෙකෙසානං වා සඞ් ගහිතතා. ක නාති රූපක් ඛන් කධන. ක ෙන් ති 

රූපක් ඛන් ධතකෙෙකෙසානං. අත්ථි ච විප්පයුත්  ා කවෙනාක් ඛන් ධාදීහි. 

චක්ඛාය නාදීහි වියාති විසදිසුොහරණං. එක හි රූපකවෙනාක් ඛන් ධාදීහි 

අඤ්කඤහිච එවරූකපහි. එ ානිඅඤ්ඤානි චාති එත් ථාපි එකසව නකයො. 

ක කනව ේෙෙඞ්ගහි ත් ාභාවෙේෙකනන කහට් ඨා ෙස් සිකතන. එත්ථාති 

එතස ්මිං වාකර. අග්ගහකණති අෙථකන, අකෙසනායන් ති අත් කථො. 

ෙමුෙයෙච්චාදීසූති සමුෙයසච් චසුඛින් ද්රියාදීසු යුජ් කජයය තං ොරණං. ෙස් මා? 

ක හි සමුෙයසච් චාදීහි ඛන් ධාදිසඞ් ගකහන ෙඞ්ගහික  ධම් මජාකත සති තස් ස 

ආයතනසඞ් ගහාදීහි අසඞ් ගහිතත් තස් ස අභාවකතො. රූපක්ඛන්ධාදීහීති 

රූපක් ඛන් ධකවෙනාක් ඛන් ධාදීහි. ෙඞ්ගහි කමවනත්ථි, ෙස ්මා? ‘‘කසො එව තස් ස 
සඞ් ගාහකෙො න කහොතී’’ති වුත් කතොවායමත් කථො. යදිපි රූපක් ඛන් ධාදිනා 
රූපක් ඛන් ධාදිෙස ්ස අත් තකනො…කප.… නත් ථීති සම් බන් කධො. අඤ් ඤස ්ස පන 
කවෙනාක් ඛන් ධාදිෙස් ස රූපක් ඛන් ධාදිනා සඞ් ගහිතත් තාභාකවන 

අසඞ් ගහිතත් තං අත් ථීති කයොජනා. උභයාභාකවොති 

සඞ් ගහිතත් තාසඞ් ගහිතත් තාභාකවො. එත්ථ එතස ්මිං වාකර. 

ධම්මාය නජීවිතින්ද්රියාදීනන් ති ධම් මායතනාදීනං 

ඛන් ධචතුක් ෙසඞ් ගාහෙත් කත, ජීවිතින් ද්රියාදීනං ඛන් ධදුෙසඞ් ගාහෙත් කතති 

කයොජනා. පාළියං අනාගතත් තා ‘‘ෙතී’’ති සාසඞ් ෙං වෙති. ආදි-සද් කෙන 

පඨකමන ධම් මධාතුසළායතනාදීනං සුඛින් ද්රියාදීනඤ් ච, දුතිකයන 
එෙක් ඛන් ධස ්ස සඞ් ගකහො ෙට් ඨබ් කබො. සුඛින් ද්රියඤ් හි කවෙනාක් ඛන් ධස ්කසව 

සඞ් ගාහෙං. ක ෙන් ති ඛන් ධචතුක් ෙඛන් ධදුොදීනං අෙඞ්ගහි  ා න නත්ථි 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අනුටීො ධාතුෙථාපෙරණ-අනුටීො 
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පටුන 

අත් කථවාති තස් සා අභාකවො අකනෙන් තිකෙො. පුබ්කබ වුත් නකයනාති 
‘‘රූපක් ඛන් ධාදීහි පනා’’තිආදිනා වුත් තනකයන. 

 ත්කථවාති තස් මිංකයව පුබ් කබ වුත් කත සනිෙස් සනසප් පටි පකෙ. 

නිවත්ක ත්වා ගණ්හන්ක ොති පුබ් කබ වුත් තං පටිනිවත් කතත් වා ගණ් හන් කතො 

පච් චාමසන් කතො.  ෙවත් බ්බ ාති කතසං 
සඞ් ගාහොසඞ් ගාහෙසඞ් ගහිතත් තාසඞ් ගහිතත් තානං අවත් තබ් බතා. 

අෙඞ්ගාහෙත් ාභාවක ො එව…කප.… න ෙඞ්ගාහෙත් ාභාවක ොති යස ්මා 

කනසං අසඞ් ගාහෙත් තං විය සඞ් ගාහෙත් තම් පි නත් ථි, තකතො එව 
සඞ් ගහිතත් තාසඞ් ගහිතත් තම් පීති ෙස් කසති. 

දුතියනයසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3.  තියනකයොඅෙඞ්ගහික නෙඞ්ගහි පෙවණ්ණනා 

179. රූපක්ඛන්කධන ඛන්ධෙඞ්ගකහන අෙඞ්ගහික සූති නිද් ධාරකණ 

භුම් මං.  ේමාති යස් මා එෙකෙසසභාගතා සමුොයසභාගතා න කහොති, තස් මා. 

ක නාති රූපක් ඛන් කධන.  ානීති කවෙනාදික් ඛන් ධත් තයනිබ් බානානි. යථා ච 

එෙකෙසවිසභාගතාය න සඞ් ගහිතතා, එවං එෙකෙසසභාගතාය අසඞ් ගහිතතාපි 

නත් ථීති ෙස් කසන් කතො ‘‘න කෙවල’’න් තිආදිමාහ. සඞ් ගහිතාකනව න න 

කහොන් තීති කයොජනා. ක ති කවෙනාදික් ඛන් ධත් තයනිබ් බානසුඛුමරූපධම් මා. 

ක හීති විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධචක් ඛායතනාදීහි. නෙථඤ්චිෙම්මිේොති කෙනචිපි 
පොකරන න සම් මිස් සාති අසම් මිස ්සතාය සඞ් ගහිතත් තාභාවං සාකධති. 

රූපක්ඛන්කධන විය…කප.… න කහොතීති යථා රූපක් ඛන් කධන 

සභාගතාභාවකතො නිබ් බානං න කෙනචිපි සඞ් ගහකණන සඞ් ගහිතං, එවං 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධචක් ඛායතනාදීහි තං ආයතනධාතුසඞ් ගකහහි සඞ් ගහිතං න 
කහොතීති ඛන් ධසඞ් ගහාභාකවො පාෙකටො වුත් කතොවාති එවං වුත් තං. 

එවරූපානන් ති රූපක් ඛන් ධවිඤ් ඤාණක් ඛන් ධචක් ඛායතනාදීනං. න හි 
නිබ් බානං සන් ධාය ‘‘රූපක් ඛන් කධන විඤ් ඤාණක් ඛන් කධන චක් ඛායතකනන 

කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා, ආයතනධාතුසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා’’ති 

සක් ො වත් තුං. කතන වුත් තං ‘‘ෙඞ්ගාහෙත් ාභාවක ො එවා’’ති. තථා 

‘‘අබයාෙකතහි ධම් කමහි කය ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතා, 
ආයතනධාතුසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතා’’තිආදි න සක් ො වත් තුං තාදිසස් ස ධම් මස ්ස 

අභාවකතොති ආහ ‘‘ෙනිබ්බාන…කප.… භාවක ොවා’’ති. අග් ගහණං 

කවදිතබ් බන් ති කයොජනා. කතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි. ෙඤ්චීති ෙඤ් චි ධම් මජාතං. 

ක ති අබයාෙතධම් මාෙකයො. අත් කනොති අබයාෙතධම් මාදිං සන් ධායාහ. 
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පටුන 

එෙකෙකෙොති රූපක් ඛන් ධාදි. අත්ක ෙකෙෙෙභාකගොති නිබ් බානං. තඤ් හි 
ධම් මායතනධම් මධාතුපරියාපන් නතාය තකෙෙකෙසසභාකගො. 

අෙඞ්ගහි ෙඞ්ගාහෙත් ාති ඛන් ධසඞ් ගකහන අසඞ් ගහිතානං 
සඤ ්ඤාක් ඛන් ධාදීනං ආයතනධාතුසඞ් ගකහන සඞ් ගාහෙත් තාති අත් කථො. 

විසභාගක් ඛන් ධනිබ් බානසමුොයත් තා ඛන් ධසඞ් ගකහන ධම් මායතකනන න 

කෙොචි ධම් කමො සඞ් ගහිකතො අත් ථීති කයොජනා. එ ේොති ‘‘ධම් මායතකනන 
සඞ් ගහිතා’’ති එතස් ස පෙස් ස ධම් මායතනගණකනන සඞ් ගහිතාති අත් කථො. 

ඔළාරිෙරූපසම් මිස ්සං ධම්මාය කනෙකෙෙං. 

තතියනයඅසඞ් ගහිකතනසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. චතුත්ථනකයොෙඞ්ගහික නෙඞ්ගහි පෙවණ්ණනා 

191. තිණ්ණං ෙඞ්ගහානන් ති ඛන් ධායතනධාතුසඞ් ගහානං. සඞ් ගහණපුබ් බං 

අසඞ් ගහණං, අසඞ් ගහණපුබ් බං සඞ් ගහණඤ් ච වුච් චමානං 
සඞ් ගහණාසඞ් ගහණානං පවත් තිවිකසකසන වුත් තං කහොතීති ආහ 

‘‘ෙඞ්ගහණා…කප.… උද්දිට්ඨා’’ති. සඞ් ගහාභාවෙකතො අසඞ් ගකහො 
සඞ් ගහකහතුකෙො සඞ් ගහස් ස පවත් තිවිකසකසොකයව නාම කහොතීති ආහ 

‘‘ෙඞ්ගහණප්පවත්තිවිකෙෙවිරකහ’’ති. කෙනචි සමුෙයසච් චාදිනා තීහිපි 

සඞ් ගකහහි ෙඞ්ගහික න සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරියාපන් කනන ධම්මවිකෙකෙන පුන 

තකථව ෙඞ්ගහික ො කසො එව සමුෙයසච් චාදිකෙො ධම්මවිකෙකෙො සඞ් ගහිකතන 

සඞ් ගහිකතො. ෙඞ්ගාහෙත් ාභාවෙබ්භාවා ෙඞ්ගාහෙභාකවන න උද්ධටා, න 

අසඞ් ගාහෙත් තා එව. යථා හි තීහි සඞ් ගකහහි න සඞ් ගාහො, එවං ද් වීහි, 

එකෙනපි සඞ් ගකහන න සඞ් ගාහො ඉධ න උද් ධටා. ක හිෙඞ්ගහි ාති කතහි 

තීහි සඞ් ගකහහි සඞ් ගහිතා ධම් මා. යේොති යස ්ස අත් තකනො සඞ් ගාහෙස් ස. 

ෙෙලවාචකෙනාති අනවකසසං ඛන් ධාදිඅත් ථං වෙන් කතන. ක න

ඛන්ධාදිපකෙනාති ‘‘කතකනව සඞ් ගහං ගච් කඡයයා’’ති එත් ථ කතන 
ඛන් ධාදිපකෙනාති එවං කයොකජතබ් බං. එවං පන අකයොකජත් වා ‘‘යං අත් තකනො 

සඞ් ගාහෙං සඞ් ගණ් හිත් වා පුන කතකනව සඞ් ගහං ගච් කඡයය, තං අඤ් ඤං 

සඞ් ගහිතං නාම නත් ථී’’ති එවං න සක් ො වත් තුං. ෙස ්මාති කච? න හි කයන 

සමුෙයසච් චාදිනා යං සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරියාපන් නං ධම් මජාතං 

ඛන් ධාදිසඞ් ගකහහි ෙඞ්ගහි ං, ක කනව සමුෙයසච් චාදිනා  ේෙ තෙවසිට් ඨස ්ස 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් මස් ස, න ච  ේකෙව කෙවලස ්ස සමුෙයසච් චාදිෙස ්ස 

සඞ් ගකහො පුච් ඡිකතො විස් සජ් ජිකතොති කයොජනා, අථ කඛො ක න 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් කමන ඵස් සාදිනා. ෙඞ්ගහි ේොති සඞ් ගහිතතාවිසිට් ඨස ්සාති 
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පටුන 

අත් කථො. තස් මා අත් තකනො සඞ් ගාහෙං සෙලක් ඛණාදිං සඞ් ගණ් හිත් වා පුන 

කතන ඛන් ධාදිපකෙන යං සඞ් ගහං ගච් කඡයය, තං තාදිසං නත් ථීති අත් කථො 

කවදිතබ් කබො. කවෙනාෙද්කෙොච ඛන්කධොආය නඤ්චාති කවෙනා විසුං ඛන් කධො, 

සද් කෙො ච විසුං ආයතනන් ති අත් කථො. අඤ්කඤන ඛන් ධන් තරාදිනා. 

අෙම්මිේෙන් ති අබයාෙතදුක් ඛසච් චාදි විය අමිස් සිතං. න හි…කප.… එත්ථාති 

සඞ් ගහිතතාවිසිට් කඨන ධම් කමන කයො ධම් කමො සඞ් ගහිකතො, තස් ස 

සඞ් ගහිතතාවිසිට් කඨොකයව කයො සඞ් ගකහො, කසො න එත් ථ වාකර පුච් ඡිකතො 

විස් සජ් ජිකතො ච. ෙඞ්ගකහොවාති කෙවකලො සඞ් ගකහො, න ෙත් තාකපක් කඛොති 

අත් කථො. න ෙඞ්ගාහකෙනාති ඉෙං යථාවුත් කතන අත් කථන නිවත් තිතස් ස 

ෙස් සනං. නහීතිආදි තංසමත් ථනං. 

චතුත් ථනයසඞ් ගහිකතනසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ්චමනකයොඅෙඞ්ගහික නඅෙඞ්ගහි පෙවණ්ණනා 

193. වුත් නකයනාති යස් මා සඞ් ගහප් පවත් තිවිකසසවිරහිකතො 

අසඞ් ගහිතධම් මවිකසසනිස් සිකතො පඤ් චමනකයො, තස් මා කයො එත් ථ කෙනචි 
අසඞ් ගහිකතන ධම් මවිකසකසන පුන අසඞ් ගහිකතො ධම් මවිකසකසො 
අසඞ් ගහිකතන අසඞ් ගහිකතො අසඞ් ගහිතතාය පුච් ඡිතබ් කබො විස් සජ් ජිතබ් කබො ච. 
තකමව තාව යථානිද් ධාරිතං ෙස් කසන් කතො ‘‘රූපක් ඛන් කධන කය ධම් මා 

ඛන් ධ…කප.… අසඞ් ගහිතා, කතහි ධම් කමහි කය ධම් මා ඛන් ධ…කප.… 
අසඞ් ගහිතාති ආහා’’ති චතුත් ථනකය වුත් තනයානුසාකරන. 

යථානිද්ධාරි ධම්මෙේෙනන් ති පාළියං නිද් ධාරිතප් පොරධම් මෙස් සනං. සහ 

සුඛුමරූකපනාති සසුඛුමරූපං, කතන සුඛුමරූකපන සද් ධිං ගහිතං විඤ් ඤාණං, 

කතන සහිතධම් මසමුොයා ෙසඛුම…කප.… ොයා. කෙ පන කතති ආහ 

‘‘දුක්ඛෙච්චා’’තිආදි. කෙෙඤ්චීති නිබ් බානචක් ඛායතනාදීනං. තීහිපි සඞ් ගකහහි. 
පරිපුණ් ණසඞ් ගකහහි තීහිපි සඞ් ගකහහි අසඞ් ගාහො 

පරිපුණ්ණෙඞ්ගහාෙඞ්ගාහො. අබයාෙ ධම්මෙදිො 

කනවෙස් සකනනනභාවනායපහාතබ් බකනවකසක් ඛානාකසක් ඛාෙකයො. ඉ කරති 

රූපක් ඛන් ධාෙකයො.  බ්බිපරියාකයනාති වුත් තවිපරියාකයන, තීහිපි සඞ් ගකහහි 
අසඞ් ගකහතබ් බස් ස අත් ථිතාය පරිපුණ් ණසඞ් ගහාසඞ් ගාහෙත් තාති අත් කථො. 

අෙඞ්ගාහකෙසනිබ්බානං අන්ක ොගධං, තස් මා තං අනිෙස් සනඅප් පටික හි 

අසඞ් ගකහතබ් බං න කහොතීති අත් කථො. කතනාහ ‘‘න ච  කෙව  ේෙ

අෙඞ්ගාහෙ’’න් ති. ‘‘කවෙනාක් ඛන් කධන කය ධම් මා’’තිආෙකයො නව පඤ් හා 

දුතියපඤ ්හාෙකයො, කත පඨමපඤ් කහන සද් ධිං ෙස, නාමරූපපඤ් හාෙකයො පන 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අනුටීො ධාතුෙථාපෙරණ-අනුටීො 
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පටුන 

චතුවීසතීති ආහ ‘‘ෙබ්කබපි චතුත්තිංෙ කහොන්තී’’ති. 

රූපක්ඛන්ධාදිවිකෙෙෙපෙන් ති ‘‘රූපක් ඛන් කධනා’’තිආදිනා 

අසඞ් ගාහෙත් කතන විකසසෙං රූපක් ඛන් ධාදිපෙං. පුච්ඡායාති ච පුච් ඡනත් ථන් ති 
අත් කථො. ‘‘රූපක් ඛන් කධනා’’තිආදි සබ් බම් පි වා විඤ් ඤාකපතුං ඉච් ඡිතභාකවන 

වචනං පඤ් හභාවකතො පුච් ඡා. කතනාහ අට් ඨෙථායං ‘‘පඤ ්හා 

පකනත් ථ…කප.… චතුත් තිංස කහොන් තී’’ති. ක හිලක්ඛණක ොෙේසි ාති කත 
නිද් ධාරිතධම් මා කතකනව අසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතතාය නිද් ධාරණසඞ් ඛාකතන 
ලක් ඛකණන ෙස් සිතා. 

 කෙවාති එව-ෙද්කෙනාති ‘‘තකෙවා’’ති එත් ථ එව-සද් කෙන. ‘‘යං පුච් ඡාය 

උද් ධටං පෙං, තං ඛන් ධාදීහි අසඞ් ගහිත’’න් ති එත් ථ ‘‘ඛන් ධාදීකහවා’’ති 
අවධාරණං නිප් පකයොජනං පොරන් තරස ්ස අභාවකතො. ‘‘තීහි අසඞ් ගකහො’’ති හි 
වුත් තං. තථා ‘‘අසඞ් ගහිතකමවා’’ති සඞ් ගහිතතානිවත් තනස ්ස 
අනධිප් කපතත් තා. තකෙවාති පන ඉච් ඡිතං උද් ධටස ්කසව 

අසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතභාවස් ස අවධාකරතබ් බත් තාති ෙස් කසන් කතො ‘‘න

ෙොචී’’තිආදිමාහ. තත් ථ අඤ්ඤේොති අනුද් ධටස් ස. අනිය  ං ෙේකෙතීති ඉෙං 

අවධාරණඵලෙස් සනං. නියමක ොතිෙක්ොවචනකෙකෙො කයොකජතුන් ති ඉෙම් පි 

එව-ොකරන සිද් ධකමවත් ථං පාෙටතරං ොතුං වුත් තං. යකතො හි එව-ොකරො, 

තකතො අඤ ්ඤත් ථ නියකමොති. එවංපොරකමවාති පුච් ඡාය උද් ධටප් පොරකමව, 

යං පොරං පුච් ඡාය උද් ධටං, තංපොරකමවාති අත් කථො.  ේොති අසඞ් ගහිතස් ස. 

අඤ්ඤේොති පුච් ඡාය අනුද් ධටප් පොරස් ස. එකතන කයො පුච් ඡාය උද් ධකටො 

තීහිපි සඞ් ගකහහි අසඞ් ගහිකතො, තස් කසව ඉධ පුච් ඡිතබ් බවිස ්සජ් ජිතබ් බභාකවො, 

න අඤ් ඤස ්සාති ෙස් කසති. කතනාහ ‘‘පුච්ඡාය උද්ධටඤ්හී’’තිආදි. 

ආයතනධාතුසඞ් ගහවකසන කචත් ථ රූපක් ඛන් ධාදීනං අඤ්ඤෙහි  ා, 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධාදීනං අෙහි  ා ච කවදිතබ් බා. 

අවකසසා කවෙනාෙකයො තකයො ඛන් ධා නිබ් බානඤ ්ච සෙකලන 

රූපක් ඛන් කධන කතසං සඞ් ගකහො නත් ථීති ‘‘සඞ් ගහිතා’’ති න සක් ො වත් තුං, 

එෙකෙකසන පන සඞ් ගකහො අත් ථීති ‘‘අෙඞ්ගහි ා න කහොන්තීති එවං

ෙට්ඨබ්බ’’න් ති ආහ. ‘‘රූපධම් මාවා’’ති නියමනං පුච් ඡාය 

උද් ධටභාවාකපක් ඛන් ති ෙස් කසන් කතො ‘‘පුච්ඡාය…කප.… අධිප්පාකයො’’ති ආහ. 

කතන වුත් තං ‘‘අනුද්ධටා කවෙනාෙකයොපි හි අෙඞ්ගහි ා එවා’’ති. එත්ථාති 

එතස ්මිං පඤ් චමනයනිද් කෙකස. පඨකම නකයති පඨකම අත් ථවිෙප් කප. තථා 

දුතිකයති එත් ථාපි. රූපවිඤ්ඤාකණහීති අසුඛුමරූපධම් කමහි විඤ් ඤාකණන චාති 

අයකමත් ථ අධිප් පාකයොති ෙස් කසන් කතො ‘‘ඔළාරිෙ…කප.… අත්කථො’’ති ආහ. 
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ෙථං පන රූපධම් මාති වුත් කත ඔළාරිෙරූපස් කසව ගහණන් ති ආහ 

‘‘රූකපෙකෙකෙොහිඑත්ථරූපග්ගහකණනගහික ො’’ති. 

196. අෙඞ්ගාහෙන් ති ‘‘චක් ඛායතකනන…කප.… අසඞ් ගහිතා’’ති එවං 
අසඞ් ගාහෙභාකවන වුත් තං පුච් ඡිතබ් බවිස ්සජ් කජතබ් බභාකවන වුත් තම් පි ොමං 

කවෙනාදීකහව චතූහි අසඞ් ගහිතං, තං පන න චක් ඛායතනකමවාති ෙස ්කසතුං 

‘‘චක්ඛාය කනනපනා’’තිආදි වුත් තං. කයහි ධම්කමහීති ඛන් ධාදීසු කයහි. ෙබ්බං 

ධම් මජාතං ක ව රූපාදිකෙ ධම් කම උොකනති පාළියං. ෙස ්මා පකනතං 

උොකනතීති ආහ ‘‘ෙදිෙවිේෙජ්ජනා’’තිආදි. පඨකමන උොකනන. ද්කවති 

‘‘බාහිරා උපාො ද් කව’’ති එත් ථ වුත් තං ද් කව-සද් ෙං සන් ධායාහ.  ේෙ 

අසඞ් ගහිතස් ස. යථාෙේසි ේොති ‘‘රූප’’න් තිආදිනා ෙස් සිතප් පොරස් ස. 

ධම් මන් වයඤාණුප් පාෙනං නයොනං. ‘‘රූපං ධම් මායතන’’න් තිආදීනං පොනං 

වකසන ද්කවවීෙපදිකෙොඑෙනකයො. 

පඤ ්චමනයඅසඞ් ගහිකතනඅසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඡට්ඨනකයොෙම්පකයොගවිප්පකයොගපෙවණ්ණනා 

228. ‘‘තත් ථා’’ති ඉමිනා ‘‘සම් පකයොගවිප් පකයොගපෙං භාකජත් වා’’ති එත් ථ 

සම් පකයොගවිප් පකයොගපෙං භාජිතං, සංවණ් කණතබ් බතාය ච පධානභූතං 

පච් චාමට් ඨං, න රූපක් ඛන් ධාදිපෙන් ති ෙස් කසන් කතො ‘‘යං ලබ්භති…කප.… 

කවදි බ්බ’’න් ති වත් වා පුන ‘‘රූපක්ඛන්ධාදීස හී’’තිආදිනා තමත් ථං විවරති. 

තත් ථ න ලබ්භතීති ‘‘සම් පයුත් තං විප් පයුත් ත’’න් ති වා ගකහතුං න ලබ් භති, 

අලබ්භමානම්පිපුච්ඡායගහි ං පටික් කඛකපන විස් සජ් කජතුං. පටික් කඛකපොපි හි 

පුච් ඡාය විස් සජ් ජනකමව. තථා හි යමකෙ (යම. 1.ඛන් ධයමෙ.59-61) ‘‘යස් ස 

රූපක් ඛන් කධො නුප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස කවෙනාක් ඛන් කධො නුප් පජ් ජිත් ථා’’ති 
පුච් ඡාය ‘‘නත් ථී’’ති විස් සජ් ජිතං. කතන පකනත් ථ රූපධම් කමසු 
සම් පකයොගට් කඨො න ලබ් භතීති අයමත් කථො ෙස් සිකතො කහොති. අලබ් භමානම් පි 

සම් පකයොගපෙං ගහිතන් ති සම් බන් කධො. ෙබ්බත්ථාති 

රූපක් ඛන් ධකවෙනාක් ඛන් ධාදීසු. එක ෙන් ති රූපනිබ් බානානං. විෙභාග ාති 

අතංසභාගතා. එකුප් පාොදිභාකවො හි සම් පකයොකග සභාගතා, න සඞ් ගකහ විය 

සමානසභාගතා, තස් මා එකුප් පාොදිභාවරහිතානං රූපනිබ් බානානං සා 

එකුප් පාොදිතා විසභාගතා වුත් තා.  ෙභාවක ොති තස් සා විසභාගතාය 

එකුප් පාොදිතාය අභාවකතො. විප්පකයොකගොපිනිවාරික ො එව කහොති, විසභාකගො 

භාකවො විප් පකයොකගොති වුත් කතොවායමත් කථොති. ‘‘චතූස හී’’තිආදිනා 

වුත් තකමවත් ථං පාෙටතරං ෙකරොති. තත් ථ ක ෙං ක හීති ච අරූපක් ඛන් කධ 
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එව පරාමසති. විෙභාග ා ච කහොති රූපනිබ් බාකනසු අවිජ් ජමානත් තාති 

අත් කථො. කතනාහ ‘‘න ච රූකපෙකෙෙේො’’තිආදි. ක කනවාති 
චතුක් ඛන් ධසභාගත් තා එව. 

තීහි විඤ්ඤාණධාතූහීති  ානජිව් හාොයවිඤ් ඤාණධාතූහි විප් පයුත් කත 

අනාරම්මණමිේෙකෙ රූපධම් මමිස ්සකෙ ධම් කම දීකපති රූපභකවොති කයොජනා. 

පඤ්චහීති චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීහි පඤ් චහි විඤ් ඤාණධාතූහි. එොය මකනොධාතුයා. 

න ෙම්පයුත්ක ති න සම් පයුත් කත එව. තථා හි ‘‘විප් පයුත් කත අකහොන් කත 

සත් තහිපි සම් පයුත් කත සත් තපි වා තා’’ති වුත් තං. ක නාති 

විප් පයුත් තතාපටික් කඛකපන.  ාහීති සත් තවිඤ් ඤාණධාතූහි. ෙම්පයුත්ක 

දීකපන්තීති සම් පයුත් කත දීකපන් තිකයව, න සම් පයුත් කත එවාති එවමවධාරණං 

ගකහතබ් බං. එස නකයො කසකසසුපි. ෙම්පයුත්ක  කවෙනාදිකෙ. 

ෙම්පයුත් විප්පයුත් භාකවහි නවත් බ්බං, තංකයව විඤ ්ඤාණධාතුසත් තෙං. 

සම් පයුත් තභාකවන නවත් තබ් බානි ෙම්පයුත් නවත් බ්බානි, 

භින් නසන් තානිොනි, නානාක් ඛණිොනි ච අරූපානිපි ධම් මජාතානි. 

අනාරම්මණමිේෙෙෙබ්බවිඤ්ඤාණධාතු ංෙම්පයුත් ා ධම් මායතනාදිපකෙහි 

දීකපතබ් බා, අනාරම්මණමිේෙෙෙබ්බවිඤ්ඤාණධාතුකයො අකචතසිොදිපකෙහි 

දීකපතබ් බා,  දුභයෙමුොයා දුක් ඛසච් චාදිපකෙහි දීකපතබ් බාති කවදිතබ් බා. 

යදි එවන් ති යදි අනාරම් මණමිස් සානං ධම් මානං විප් පකයොකගො නත් ථි. 

අනාරම්මණමිේකෙොභයධම්මාති 

රූපනිබ් බානසහිතසබ් බවිඤ් ඤාණධාතුතංසම් පයුත් තධම් මා. ඛන්ධාදීකහවාති 

ඛන් ධායතනධාතූහි එව, න අරූපක් ඛන් ධමත් කතන. අරූපක් ඛන් කධකයව පන 
සන් ධාය ‘‘කතහි ධම් කමහි කය ධම් මා විප් පයුත් තා’’ති වුත් තන් ති නායං 

කෙොකසොති ෙස් කසති.  කෙෙකෙොති ‘‘අනාරම් මණමිස් සා’’තිආදිනා 

වුත් තධම් මසමුොයස් ස එෙකෙසා.  කෙෙකෙෙඤ්ඤෙමුොයාති තස් කසව 
යථාවුත් තස ්ස සමුොයස් ස එෙකෙසා හුත් වා අඤ් කඤසං අවයවානං 

රූපක් ඛන් ධාදීනං සමුොයභූතා. විභාගාභාවක ොති කභොභාවකතො. කභකෙොති 
කචත් ථ අච් චන් තකභකෙො අධිප් කපකතො. න හි සමුොයාවයවානං 
සාමඤ ්ඤවිකසසානං විය අච් චන් තකභකෙො අත් ථි කභොකභෙයුත් තත් තා. කතසං 
අච් චන් තකභෙකමව හි සන් ධාය ‘‘සමුොයන් කතොගධානං එෙකෙසානං න 

විභාකගො අත් ථී’’ති සඞ් ගකහපි වුත් තං. ක නාති අවිභාගසබ් භාවකතො 

සභාගවිසභාගත් තාභාකවන. ක ෙන් ති 

අනාරම් මණමිස ්සෙසබ් බවිඤ ්ඤාණධාතුආදීනං. ක  ච අකුසලාබයාෙතා. 

ක ෙන් ති කුසලාකුසලාබයාෙතධම් මානං.  ේමාති යස් මා විභත් තසභාවානං න 
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පටුන 

කතසං සමුොකයෙකෙසාදිභාකවො, තස් මා. යස් මා පන කුසලාෙකයො එව 
ඛන් ධාෙකයොති ඛන් ධාදිආමසකනන සමුොකයෙකෙසාදිභාකවො ආපන් කනො එවාති 

වුත් තනකයන විප් පකයොගාභාකවො කහොති, තස් මා තං පරිහරන් කතො ‘‘ඛන්ධාදීනි

අනාමසිත්වා’’තිආදිමාහ. ක ෙන් ති කුසලාදීනං. අඤ්ඤමඤ්ඤවිප්පයුත්  ා

වුත් ා ‘‘කුසකලහි ධම් කමහි කය ධම් මා විප් පයුත් තා’’තිආදිනා. ෙබ්කබසූති 
දුතියාදිසබ් බපඤ ්කහසු. 

ඡත් තිංසාය පිට් ඨිදුෙපකෙසු වීසති දුෙපොනි ඉමස් මිං නකය ලබ් භන් ති, 

අවසිට් ඨානි කසොළකසවාති ආහ ‘‘කෙොළොති වත් බ්බ’’න් ති. තකතො එව 

‘‘කතවීසපෙසත’’න් ති එත් ථ ‘‘කතවීස’’න් ති ඉෙඤ් ච ‘‘එෙවීස’’න් ති 

වත් තබ් බන් ති කයොජනා. ෙබ්බත්ථාති සබ් බපඤ් කහසු. එෙොකලෙසන් තානානං 
භින් නොලභින් නසන් තානානඤ් ච අකනකෙසං ධම් මානං සමුොයභූතා 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් මායතනධම් මධාතුකයොති ආහ ‘‘ොලෙන් ාන…කප.…

ධාතූන’’න් ති. එෙකෙෙෙම්මිේොති චිත් තිද් ධිපාොදිනා අත් තකනො 

එෙකෙකසකනව ඛන් ධන් තරාදීහි සම් මිස් සා ඉද් ධිපාොෙකයො, අනාරම්මකණහි 

රූපනිබ් බාකනහි ච අසම් මිස් සා. ෙමානොලෙන් ාකනහීති 

එෙොලසන් තාකනහි ොලසන් තානකභෙරහිකතහි එෙකෙසන් තකරහි, 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධාදීනං එෙකෙසන් තකරහි, සඞ් ඛාරක් ඛන් ධාදීනං 
එෙකෙසවිකසසභූකතහි සතිපට් ඨානසම් මප් පධානසඤ් ඤාක් ඛන් ධාදීහි විභත් තා 

එව සමුෙයසච් චාෙකයො සම් පකයොගීවිප් පකයොගීභාකවන, රූපක් ඛන් ධාෙකයො 

විප් පකයොගීභාකවන ගහිතාති කයොජනා. ක හි සමුෙයසච් චාදීහි. ක  

සඤ ්ඤාක් ඛන් ධාෙකයො. කෙහිචි සහුප් පජ් ජනාරකහහි එෙකෙසන් තකරහි 
විභත් කතහි. න හි සඞ් ඛාරක් ඛන් ධාදිපරියාපන් නත් කතපි සමුෙයසච් චාෙකයො 

මග් ගසච් චාදීහි සම් පකයොගං ලභන් ති. ක ෙන් ති 

කවෙනාක් ඛන් ධසඤ් ඤාක් ඛන් ධාදීනං. එකුප්පාො…කප.… විෙභාග ා චාති 

එකුප් පාොදිතාසඞ් ඛාතා යථාරහං සභාගතා විසභාගතා ච. ක න 
යථාවුත් තොරකණන සම් පකයොගස් ස විප් පකයොගස් ස ච ලභනකතො. 

භින් නොලානං සමුොයීනං සමුොයා භින්නොලෙමුොයා. වත් මානා ච 

එෙස ්මිං සන් තාකන එකෙෙධම්මා වත් තන් ති.  ේමාති යස් මා එතකෙව, තස් මා. 

ක ෙං කවෙනාක් ඛන් ධාදීනං විභජි බ්බේෙ එෙකෙසභූතස් ස අභාවකතො. 

සඛින්ද්රියාදීනි කවෙනාක් ඛන් කධෙකෙසභූතානිපි. ක න විභාගාෙරකණන. යදි 
සමානොලස් ස විභජිතබ් බස් ස අභාවකතො චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතාෙකයො 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධස් ස විභාගං න ෙකරොන් ති, අථ ෙස් මා 
‘‘චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු…කප.… මකනොවිඤ් ඤාණධාතු කසොළසහි ධාතූහි 
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විප් පයුත් තා’’ති වුත් තන් ති කචොෙනං මනසි ෙත් වා ආහ ‘‘ඛන්ධාය න…කප.…

විප්පයුත් ාති වුත් ’’න් ති. එවකමවන් ති යථා ධාතුවිභාකගන විභත් තස් ස 

විඤ ්ඤාණස ්ස, එවකමවං. 

235.  ංෙම්පකයොගීභාවන් ති කතහි ඛන් කධහි සම් පකයොගීභාවං. යථා හි 
සමානොලසන් තාකනහි එෙචිත් තුප් පාෙගකතහි 

කවෙනාසඤ් ඤාවිඤ ්ඤාණක් ඛන් කධහි සමුෙයසච් චස ්ස සම් පයුත් තතා, එවං 

භින් නසන් තාකනහි භින් නොකලහි ච කතහි තස් ස විප් පයුත් තතාති ආහ ‘‘එවං

 ංවිප්පකයොගීභාවං…කප.… න වුත් ’’න් ති. විසභාගතානිබන් ධස් ස විභාගස් ස 

අභාකවන අවිභාකගහි ක හි තීහි ඛන් කධහි. විභාකග හීතිආදිනා තකමවත් ථං 

පාෙටතරං ෙකරොති. විභාගරහික හීති සමානොලසන් තාකනහි 
එෙචිත් තුප් පාෙගතත් තා අවිභත් කතහි කවෙනාක් ඛන් ධාදීහි න යුත් තං 

විප් පයුත් තන් ති වත් තුං. කතනාහ ‘‘විජ්ජමාකනහි…කප.… භාවක ො’’ති. තත් ථ 

විජ්ජමානේෙ සමානස ්ස සමානජාතිෙස් සාති අධිප් පාකයො. න හි විජ් ජමානං 

රූපාරූපං අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස විසභාගං න කහොති. අනුප්පන්නාධම්මාවියාති ඉෙං 
විසදිසුොහරණෙස් සනං. යථා ‘‘අනුප් පන් නා ධම් මා’’ති අනාගතොලං වුච් චතීති 

ආමට් ඨොලකභෙං, එවං යං ආමට් ඨොලකභෙං න කහොතීති අත් කථො. 

උද්ධරි බ්බං කෙසනාය කෙකසතබ් බන් ති වුත් තං කහොති. විජ් ජමානස ්කසව 

විජ් ජමාකනන සම් පකයොකගො, සම් පකයොගාරහස් කසව ච විප් පකයොකගොති 

අත් ථිභාවසන් නිස ්සයා සම් පයුත් තවිප් පයුත් තතාති ආහ ‘‘පච්චුප්පන්නභාවං 

නිේොයා’’ති. කතකනවාහ ‘‘අවිජ්ජමානේො’’තිආදි.  ඤ්චාති උද් ධරණං. 

විභාගරහික හීති විසභාගතාභාවකතො අවිභාකගහි. අනාමට්ඨොලකභකෙති 

අනාමට් ඨොලවිකසකස. අවිජ්ජමානේෙ…කප.… ෙම්පකයොකගො නත්ථීති 
එකතන පාරිකසසකතො විජ් ජමානස ්ස ච විජ් ජමාකනන සම් පකයොකගො ෙස් සිකතො. 

අවිජ්ජමාන ාදීපකෙ කභකෙ ගහික ති යථාගහිකතසු ධම් කමසු කතහි 
විප් පකයොගීනං අවිජ් ජමානභාවදීපකෙ කතසංකයව විකසකස ‘‘අරූපභකවො 
එකෙන ඛන් කධන ෙසහායතකනහි කසොළසහි ධාතූහි විප් පයුත් කතො’’තිආදිනා 

(ධාතු. 246) ගහිකත කතකනව රුප් පනාදිනා කභකෙන කතසං අඤ් ඤමඤ් ඤං 

විසභාගතාපි ගහිතා එවාති විප් පකයොකගො කහොතීති කයොජනා. කභකෙ පන

අග්ගහික  ක න ක න ගහකණනාති යථාවුත් කත අවිජ් ජමානතාදීපකෙ 

විකසකස, විසභාකග වා අග් ගහිකත ‘‘කවෙනා, සඤ ්ඤා, සඞ් ඛාරක් ඛන් කධො තීහි 
ඛන් කධහි එකෙනායතකනන සත් තහි ධාතූහි සම් පයුත් කතො’’තිආදිනා කතන 
කතන ගහකණන සභාගතාදීපකනන විසභාගතාය අග් ගහිතත් තා සභාගතාව 
කහොති. තථා ච සති සභාගත් කත ො පකනත් ථ සභාගතාති ආහ 
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‘‘විජ්ජමාන ාය…කප.…කහොතී’’ති.  ේොති සභාගතාය.  ේමාති විසභාගතාය 

අලබ් භමානත් තා, සභාගතාය ච ලබ් භමානත් තා. 

262. වි ක්කෙොවියාති සවිතක් ෙසවිචාකරසු චිත් තුප් පාකෙසු විතක් කෙො විය. 
කසො හි විතක් ෙරහිතත් තා අවිතක් කෙො විචාරමත් කතො ච. කතනාහ 

‘‘කෙොට්ඨාෙන් රචිත්තුප්පාකෙස අලීනා’’ති. තකතො එව කසො අප් පධාකනො, 

දුතියඣානධම් මා එකවත් ථ පධානාති ආහ ‘‘කය පධානා’’ති. ක කනවාති 
සවිතක් ෙසවිචාකරසු චිත් තුප් පාකෙසු විතක් ෙස ්ස 

අවිතක් ෙවිචාරමත් තග් ගහකණන ඉධ අග් ගහිතත් තා, විතක් ෙත් තිකෙ 

දුතියරාසිකයව ච අධිප් කපතත් තා. අනන් රනකයති 

සම් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙනිද් කෙකස. ෙමුෙයෙච්කචන ෙමානගතිො 

සදිසප් පවත් තිො. ඉතීති ඉමිනා ොරකණන. ක  අවිතක් ෙවිචාරමත් තා ධම් මා 

න ගහිතා, සමුෙයසච් චං විය න කෙසනාරුළ් හා. න සවිතක් ෙසවිචාකරහි 

සමානගතිොති කයොජනා. යදි හි කත සවිතක් ෙසවිචාකරහි සමානගතිො සියුං, 

‘‘අවිතක් ෙවිචාරමත් කතහි ධම් කමහි කය ධම් මා සම් පයුත් තා, කතහි ධම් කමහි කය 

ධම් මා විප් පයුත් තා, කත ධම් මා න කෙහිචි ඛන් කධහි, න කෙහිචි ආයතකනහි, 
එොය ධාතුයා විප් පයුත් තා’’ති වත් තබ් බා සියුං. යස් මා පන කත සමුෙයසච් කචන 

සමානගතිො. යථා හි කය සමුෙයසච් කචන සම් පයුත් කතහි විප් පයුත් තා, කතසං 

කෙහිචි විප් පකයොගං වත් තුං න සක් ො, එවං කතහිපි. තථා හි වක් ඛති 

‘‘සමුෙයසච් චාදීනී’’තිආදි. ෙෙකමො…කප.… වුත්ක ොති එත් ථ ෙසමනකය කතහි 
අවිතක් ෙවිචාරමත් කතහි විප් පයුත් කතහි විප් පයුත් තානං කසොළසහි ධාතූහි 

විප් පකයොකගො වුත් කතො, ඔසානනකය කතහි විප් පයුත් තානං අට් ඨාරසහි ධාතූහි 
සඞ් ගකහො ච වුත් කතොති තස් මා න කත සවිතක් ෙසවිචාකරහි සමානගතිොති 
ෙස් කසති. 

වි ක්ෙෙහික සූති සහවිතක් කෙසු. ක සූති අවිතක් ෙවිචාරමත් කතසු සහ 

විතක් කෙන දුතියජ් ඣානධම් කමසු, ‘‘අවිතක් ෙවිචාරමත් තා’’ති ගහිකතසු 

වුත් කතසූති අත් කථො. ෙබ්කබපි ක ති දුතියජ් ඣානධම් මා විතක් කෙො චාති 
සබ් කබපි කත ධම් මා සක් ො වත් තුං. තථා හි සම් පකයොගවිප් පකයොගපෙනිද් කෙකස 
‘‘අවිතක් ෙවිචාරමත් තා ධම් මා එකෙන ඛන් කධන එකෙනායතකනන එොය 

ධාතුයා කෙහිචි සම් පයුත් තා’’ති වුත් තං. තත් ථ එකෙන ඛන්කධනාති 

සඞ් ඛාරක් ඛන් කධන. කෙො හි ෙමුොකයොති ‘‘අවිතක් ෙවිචාරමත් තා ධම් මා’’ති 

වුත් තධම් මසමුොකයො. නනු විතක් කෙොකපත් ථ ධම් මසඞ් ගහං ගකතො, කසො ච 

විචාරකතො අඤ් කඤනපි සම් පයුත් කතොති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘න හි

 කෙෙකෙෙේෙ…කප.… කහොතී’’ති. යථාතිආදිනා තකමවත් ථං 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අනුටීො ධාතුෙථාපෙරණ-අනුටීො 

25 

පටුන 

ඉද් ධිපාෙනිෙස් සකනන විභාකවති. තස් සත් කථො – යථා ඉද් ධිපාෙසමුොයස් ස 

එෙකෙසභූතානං ඡන් දිද් ධිපාොදීනං තීහි ඛන් කධහි සම් පකයොකගො වුත් කතො, 

තංසමුොයස් ස න කහොති, එවං ඉධාපි විතක් ෙස ්ස අඤ ්කඤහි සම් පකයොකගො 
අවිතක් ෙවිචාරමත් තස් ස සමුොයස් ස න කහොතීති. 

යදි එවං ‘‘ඉද් ධිපාකෙො ද් වීහි ඛන් කධහි සම් පයුත් කතො’’තිආදි න 

වත් තබ් බන් ති කච? කනො න වත් තබ් බන් ති ෙස් කසන් කතො ‘‘යථා පනා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ ක සූති ඉද් ධිපාකෙසු. ෙමුොයේොති ඉද් ධිපාෙසමුොයස් ස. ක හි 

කවෙනාක් ඛන් ධාදීහි ෙම්පයුත්  ා වුත් ා ‘‘ඉද් ධිපාකෙො ද් වීහි ඛන් කධහි 

සම් පයුත් කතො’’තිආදිනා. ක නාති විචාකරන. නහීතිආදිනා යථාධිගතධම් මානං 

සම් පයුත් තතාය නවත් තබ් බාභාවං උොහරණෙස් සනවකසන විභාකවති. කෙචි 

විචිකිච් ඡා තංසහගතා ච කමොහවජ් ජා කමොකහන සම් පයුත් තා, කෙචි 

අසම් පයුත් තා. කමොකහනාති විචිකිච් ඡාසහගතකමොහකමව සන් ධාය වෙති. ඉති 

ඉමිනා ොරකණන න සමුොකයො ක න කමොකහන සම් පයුත් කතො. අඤ්කඤො

කෙොචි ධම්කමො කහතුභාකවො නාපි අත් ථි, කයන කහතුනා කෙො 

ෙස් සකනනපහාතබ් බකහතුකෙොති වුත් කතො සමුොකයො. එවන් ති ඉමිනා නකයන 
‘‘භාවනා…කප.… කයොපි සම් පයුත් තා’’ති නවත් තබ් බතාය නිෙස් කසතබ් බාති 

අත් කථො. එවන් ති යථා ෙස් සකනනපහාතබ් බකහතුෙසමුොයස් ස සම් පයුත් තතා න 

වත් තබ් බා, එවං කයන ධම් කමන අවිතක් ෙ…කප.… සියා, තං න නත් ථි. 

 ේමාති යස් මා අවිතක් ෙවිචාරමත් කතසු කෙොචිපි විචාකරන අසම් පයුත් කතො 

නත් ථි, තස් මා. ක ති අවිතක් ෙවිචාරමත් තා ධම් මා. එෙධම්කමපි…කප.… 

ෙක ො යථා ‘‘අප් පච් චයා ධම් මා අසඞ් ඛතා ධම් මා’’ති. 

ඡට් ඨනයසම් පකයොගවිප් පකයොගපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ෙත් මනකයොෙම්පයුත්ක නවිප්පයුත් පෙවණ්ණනා 

306. ක හි සමුෙයසච් චාදීහි ඛන් ධත් තයඛන් කධෙකෙසාදිකෙ ෙම්පයුත්ක 

ෙතිපි, ෙම්පයුත්ක හිචවිප්පයුත්ක  රූපනිබ් බානාදිකෙ තෙඤ් ඤධම් කම සතිපි 

විප් පකයොගාභාවකතො. සඞ් කඛකපන වුත් තමත් ථං විත් ථාකරන ෙස් කසතුං ‘‘න

හී’’තිආදි වුත් තං.  ක ො කලොභසහගතචිත් තුප් පාෙකතො අඤ්ඤධම්මානං 

අවසිට් ඨානං කුසලාකුසලාබයාෙතධම් මානං ඛන්ධාදීස කෙනචි විප්පකයොකගො

නහිඅත්ථි ඛන් ධපඤ් චොදීනං සඞ් ගණ් හනකතො කතසං. ක එවචිත්තුප්පාොති 

කත කලොභසහගතචිත් තුප් පාො එව.  ෙඤ්ඤධම්මානන් ති තෙඤ් ඤධම් මානම් පීති 

පි-සද් ෙකලොකපො ෙට් ඨබ් කබො.  ථාති ඉමිනා න ච කත එව ධම් මා 
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අඩ් ෙදුතියායතනධාතුකයො, අථ කඛො කත ච තකතො අඤ් කඤ චාති ඉමමත් ථං 
උපසංහරති. 

නනු තෙඤ් ඤභාවකතො එව කතහි ඉතකරසං විප් පකයොකගො සිද් කධොති ආහ 

‘‘න චා’’තිආදි.  ෙඤ්ඤෙමුොකයහීති තකතො කලොභසහගතචිත් තුප් පාෙකතො 

අඤ ්ඤසමුොකයහි අඤ්කඤ කලොභසහගතා ධම් මා විප් පයුත් තා න කහොන් ති. 

ෙස ්මා? ෙමුොකය…කප.… විප්පකයොගාභාවක ො. තස් සත් කථො – ෙමුොකයන 

කලොභසහගතතෙඤ් ඤධම් මරාසිනා එෙකෙොනං කලොභසහගතධම් මානං 

විප් පකයොගාභාවකතො, තථා කය එෙකෙසා හුත් වා අඤ් කඤසං අවයවානං 

සමුොයභූතා, කතසඤ් ච සමුොකයන විප් පකයොගාභාවකතොති. අකනන සමුොකයන 

අවයවස් ස සමුොයස් ස අවයකවන ච තස් ස න විප් පකයොකගො, අවයවස් කසව පන 

අවයකවනාති ෙස් කසති. එෙනකයොති ය් වායං සමුෙයසච් කච වුත් කතො විධි, එකසව 
මග් ගසච් චසුඛින් ද්රියාදීසු අරූපක් ඛන් කධෙකෙසත් තා කතසන් ති ෙස් කසති. 

නිරවකෙකෙසූති අබහිෙතවිතක් කෙසු. විතක් කෙො හි සමුොයකතො අබහිෙකතො. 

‘‘කසො හි සමුොකයො’’තිආදිකෙො වුත් තනකයො ලබ් භතීති ආහ ‘‘අග්ගහකණ

ොරණංන දිේෙතී’’ති. 

අඤ්කඤසපි සමුෙයසච් චාදීසු විේෙජ්ජනේෙ…කප.… ෙට්ඨබ්බං, යකතො 
සමුෙයසච් චාදි ඉධ න ගහිතන් ති අධිප් පාකයො. සම් පයුත් තාධිොරකතො 

‘‘අඤ ්කඤනා’’ති පෙං සම් පයුත් තකතො අඤ් ඤං වෙතීති ආහ ‘‘අෙම්පයුත්ක න

අෙම්මිේෙන්ති අත්කථො’’ති. ඉොනි බයතිකරකෙනපි තමත් ථං පතිට් ඨාකපතුං 

‘‘අදුක්ඛමසඛා…කප.… ගහි ානී’’ති වුත් තං. එක න ලක්ඛකණනාති 

‘‘අසම් පයුත් කතන අසම් මිස ්ස’’න් ති වුත් තලක් ඛකණන. චිත් න් ති ‘‘චිත් කතහි 

ධම් කමහි කය ධම් මා’’ති පඤ ්හං උපලක් කඛති. ෙහයුත් පකෙහි ෙත් ාති 
‘‘කචතසිකෙහි ධම් කමහි කය ධම් මා’’තිආදිනා චිත් කතන සහයුත් කත ධම් කම 
දීකපන් කතහි පකෙහි ආගතා සත් ත පඤ ්හා. තිණ් ණං තිෙපොනමග් ගහකණන 

ඌකනොති ෙත්වා. කය සන් ධාය ‘‘තිකෙ  කයො’’ති වුත් තං. තං පන 

කවෙනාපීතිත් තිකෙසු පච් ඡිමං, විතක් ෙත් තිකෙ පඨමන් ති පෙත් තයං කවදිතබ් බං. 

309. උද් ධටපකෙන පොසියමානා අත් ථා අකභකෙොපචාකරන 

‘‘උද් ධටපෙ’’න් ති වුත් තාති ආහ ‘‘උද්ධටපකෙන ෙම්පයුත්ක හී’’ති. ක න ච 

යථාවුත් කතන උද් ධටපකෙන. මකනන යුත් ාති එත් ථ මනනමත් තත් තා 

මකනොධාතු ‘‘මකනො’’ති වුත් තාති ආහ ‘‘මකනොධාතුයා එෙන් ෙම්පයුත් ා’’ති. 

සත් තමනයසම් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. අට්ඨමනකයොවිප්පයුත්ක නෙම්පයුත් පෙවණ්ණනා 

317. රූපක් ඛන් කධන විප් පයුත් තා නාම චත් තාකරො අරූපිකනො ඛන් ධා, 
කතසං අඤ ්කඤහි සම් පකයොකගො නාම නත් ථි තාදිසස් ස අඤ් ඤස ්ස 
සම් පකයොගිකනො අභාවකතො. සමුොයස් ස ච එෙකෙකසන සම් පකයොකගො නත් ථීති 

වුත් කතොවායමත් කථො. කවෙනාක් ඛන් ධාදීහි විප් පයුත් තං රූපං නිබ් බානඤ් ච, 

තස් ස කෙනචි සම් පකයොකගො නත් කථවාති ආහ ‘‘රූපක්ඛන්ධාදීහි…කප.…

නත්ථී’’ති. ක නාති ‘‘රූපක් ඛන් කධන කය ධම් මා විප් පයුත් තා’’තිආදිවචකනන. 

අට් ඨමනයවිප් පයුත් කතනසම් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. නවමනකයොෙම්පයුත්ක නෙම්පයුත් පෙවණ්ණනා 

319. ‘‘සමාසපෙං ඉෙ’’න් ති වත් වා අයං නාම සමාකසොති ෙස් කසන් කතො 

‘‘යේෙ ඛන්ධාදිකනො’’තිආදිමාහ, යස් ස කවෙනාක් ඛන් ධාදිකනොති අත් කථො. යං

ඉධෙම්පයුත් ං වුත් න් ති ඉමස ්මිං නවමනකය යං ධම් මජාතං සම් පයුත් තන් ති 

වුත් තං. රූපක්ඛන්ධාදීස අරණන්ක ස අබ් භන් තරබාහිරමාතිොධම් කමසූති 

නිද් ධාරකණ භුම් මං.  ඤ්හි ධම් මජාතං අත් නා ෙම්පයුත්ක න 

කවෙනාක් ඛන් ධාදිනා සයං සම් පයුත් තන් ති නිද් ධාරිතං. අකයොකගොති 

අසම් පකයොකගො. වක්ඛති ෙසමනකය. තත් ථ හි ‘‘රූපක් ඛන් කධන කවෙනාෙකයො 

විප් පයුත් තා, කතහි රූපක් ඛන් කධො විප් පයුත් කතො’’ති වත් වා නිබ් බානං ෙථන් ති 

කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘නිබ්බානං පන සඛුමරූපගතිෙකමවා’’ති වුත් තං. 
‘‘මනායතනං එකෙනායතකනන එොය ධාතුයා කෙහිචි විප් පයුත් ත’’න් ති එත් ථ 
හි යථා සුඛුමරූපං විය සරූපකතො අනුද් ධටම් පි නිබ් බානං කෙහිචීතිපකෙන 
ගහිතකමව කහොතීති එදිකසසු ඨාකනසු නිබ් බානං සුඛුමරූපගතිෙන් ති 

විඤ ්ඤායති, එවමිධාපි ‘‘රූපමිස් සකෙහි වා’’ති එකතන 
අනුපාදින් නඅනුපාොනියාදීහි නිබ් බානමිස් සකෙහිපි අසම් පකයොකගො වුත් කතො 
කහොතීති ෙට් ඨබ් කබො. අවිෙලචතුක් ඛන් ධසඞ් ගාහකෙහි පකෙහි සහවත් තිකනො 
අඤ ්ඤස ්ස සම් පකයොගිකනො අභාවකතො අතීතානාගකතහි ච සම් පකයොකගො 

නත් කථවාති තස් ස අයුජ් ජමානතං ෙස් කසන් කතො ‘‘වත් මානානකමව…කප.…

අරූපභවාදීහීතිඅත්කථො’’ති ආහ. ඉ කරති කය සම් පකයොගං ලභන් ති, කෙ පන 
කත රූකපන අසම් මිස් සා අරූකපෙකෙසභූතා. කතනාහ 

‘‘කවෙනාක්ඛන්ධාෙකයො’’ති. 

නවමනයසම් පයුත් කතනසම් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. ෙෙමනකයොවිප්පයුත්ක නවිප්පයුත් පෙවණ්ණනා 

353. කය විප් පයුත් කතන විප් පයුත් තභාකවන පාළියං අග් ගහිතා, කතසු කෙචි 
විප් පයුත් තස් ස ධම් මන් තරස ්ස අභාවකතො කෙචි ඛන් ධාදීහි විප් පකයොගස් කසව 

අසම් භවකතොති ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො ‘‘ධම්මාය නාදිධම්මා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ ෙබ්බචිත්තුප්පාෙග ධම්මභාවක ොති ඉමිනා භින් නොලතාදිවිකසසවකතො 

අරූපක් ඛන් ධස් ස විප් පයුත් තස ්ස ධම් මන් තරස ්ස අභාවමාහ, 

අනාරම්මණමිේෙෙභාවක ොති ඉමිනා පන සබ් බස් සපි. ොමභකවො 

උපපත් තිභකවො සඤ් ඤීභකවො පඤ් චකවොොරභකවොති ඉකම චත් ාකරොමහාභවා.

විප්පකයොගාභාවක ොති විප් පකයොගාසම් භවකතො. න හි කය දුක් ඛසච් චාදීහි 

විප් පයුත් තා, කතහි විප් පයුත් තානං කතසංකයව දුක් ඛසච් චාදීනං ඛන් ධාදීසු 
කෙනචි විප් පකයොකගො සම් භවති. 

ෙසමනයවිප් පයුත් කතනවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. එොෙෙමනකයො

ෙඞ්ගහික නෙම්පයුත් විප්පයුත් පෙවණ්ණනා 

409. ක ති සඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් මා. කෙකෙහීති අවසිට් කඨහි 

කවෙනාසඤ් ඤාවිඤ ්ඤාණක් ඛන් කධහි. ‘‘එක න ෙහ ෙම්බන්කධො’’ති ඉමිනා 
පොනං සම් බන් ධෙස ්සනමුකඛන ‘‘සමුෙයසච් කචන කය ධම් මා සම් පයුත් තා’’ති 

පාළියා අත් ථවිවරණං පාෙටතරං ෙත් වා කෙහිචීතිපෙස් සත් ථං ොතුං ‘‘කෙහිචීති

එ ේෙපනා’’තිආදිමාහ. අත් ථං ෙස් කසතුං ආහාති සම් බන් කධො. විකෙකෙත්වාති 
එත් ථ කතසං ධම් මානං තණ් හාවජ් ජානං 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් මායතනධම් මධාතුපරියාපන් නතාකිත් තනං විකසසනං 

ෙට් ඨබ් බං, යකතො කත සමුෙයසච් කචන ඛන් ධාදිසඞ් ගකහන සඞ් ගහිතාති වුත් තා. 

සයං අත් තනා සම් පයුත් කතො න කහොතීති වුත් තං ‘‘අත් වජ්කජහී’’ති. කතන 

වුත් තං ‘‘චිත් තං න වත් තබ් බං චිත් කතන සම් පයුත් තන් තිපි, චිත් කතන 

විප් පයුත් තන් තිපී’’ති. ෙම්පකයොගාරකහහීති විකසසනං සුඛුමරූපං නිබ් බානන් ති 

ද් කව සන් ධාය ෙතං, න තණ් හාදිකෙ. 

එොෙසමනයසඞ් ගහිකතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ද්වාෙෙමනකයොෙම්පයුත්ක නෙඞ්ගහි ාෙඞ්ගහි පෙවණ්ණනා 

417. නවමනකය සම් පකයොගවිසිට් ඨා සම් පයුත් තා උද් ධටා, ද් වාෙසමනකය ච 
සම් පකයොගවිසිට් ඨා සඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතාති උභයත් ථාපි සම් පකයොගවිසිට් ඨාව 

ගහිතාති ආහ ‘‘ද්වාෙෙම…කප.…ලබ්භන්තී’’ති. 
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ද් වාෙසමනයසම් පයුත් කතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. ක රෙමනකයො

අෙඞ්ගහික නෙම්පයුත් විප්පයුත් පෙවණ්ණනා 

448. කයහීති රූපක් ඛන් ධධම් මායතනාදීහි. තීහිපි ඛන් ධායතනාදිසඞ් ගකහහි. 

පුන කයහීති අරූපභවාදීහි. ඔළාරිොය නාකනව කහොන්ති 

ආයතනධාතුසඞ් ගකහහිපි අසඞ් ගහිතත් තා. ක ති චතුකවොොරභවාෙකයො. 

වුත් ාවකෙොති රූපක් ඛන් ධධම් මායතනාදීහි අවසිට් ඨා. සතිපි 
අසඞ් ගාහෙත් කත කතහි අසඞ් ගහිතානං සම් පකයොකගො න සම් භවතීති 

කවෙනාක්ඛන්ධාෙකයො ඉධ කතරසමනකය විේෙජ්ජනං න රුහන්ති 
නාකරොහන් ති. කතනාහ අට් ඨෙථායං ‘‘කවෙනාක් ඛන් කධන හි ඛන් ධාදිවකසන 

රූපාරූපධම් මා අසඞ් ගහිතා කහොන් ති, කතසඤ් ච සම් පකයොකගො නාම නත් ථී’’ති 

(ධාතු. 448) අෙඞ්ගාහො එව න කහොන්ති 
අවිෙලපඤ් චක් ඛන් ධාදිසමුොයභාවකතො. 

ක ති ‘‘දුක් ඛසච් චාදී’’ති ආදි-සද් කෙන වුත් තධම් මා. අෙබ්බ…කප.…සියුං 

අවිතක් ොවිචාරාදිධම් මා විය. නක ෙංවිප්පකයොකගොනත්ථි තබ් බිනිමුත් තස් ස 

චිත් තුප් පාෙස් ස සම් භවකතො. කවෙනාක්ඛන්කධන අෙඞ්ගහි ානං 
අනාරම් මණමිස ්සෙත් තා න ‘‘විප් පකයොගස් ස අත් ථිතායා’’ති වුත් තං. තථා චාහ 

‘‘රූපාරූපධම් මා අසඞ් ගහිතා’’ති. උභයාභාවක ොති 
සම් පකයොගවිප් පකයොගාභාවකතො. 

අනාරම්මණෙහි ෙබ්බවිඤ්ඤාණ ංධාතුෙම්පයුත්  දුභයධම්මා 
අකචතසිෙකචතසිෙකලොකියපොදීනං වකසන කවදිතබ් බා. 

කතරසමනයඅසඞ් ගහිකතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

14. චුද්ෙෙමනකයොවිප්පයුත්ක නෙඞ්ගහි ාෙඞ්ගහි පෙවණ්ණනා 

456. ධම්මෙභාවමත් ත් ාති සභාවධම් මානං ධම් මමත් තත් තා 
අවත් ථාවිකසසමත් තත් තා. 

සමුච් ඡිජ් ජති එකතනාති ෙමුච්කඡකෙො. සඞ් ගහාදිවිචාරපරිනිට් ඨානභූකතො 

චුද් ෙසමනකයො. කතනාහ ‘‘පරිකයොොකන නකය’’ති. 

විස් සජ් කජතබ් බධම් මවිවිත් තා පුච් ඡා කමොඝපුච්ඡා, සා තථාභූතාපි 

විස් සජ් කජතබ් බධම් මාභාවස් ස ඤාපිො කහොතීති ආහ ‘‘ක ෙං පුච්ඡාය

කමොඝත් ා ක  න ලබ්භන්තී’’ති. කමො ා පුච් ඡා එතස් සාති කමොඝපුච්ඡකෙො.

අට්ඨකමො නකයො තත් ථ සබ් බපුච් ඡානං කමො ත් තා. ක න ච ෙහාති කතන 



අභිධම් මපිටකෙ පඤ්චපෙරණ-අනුටීො ධාතුෙථාපෙරණ-අනුටීො 
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පටුන 

අට් ඨමනකයන සද් ධිං ඉමස් මිං ඔසානනකය අට් ඨමනකය ච ඔසානනකය ච 

එක  ධම් මායතනාෙකයො සබ් බප් පොකරන න ලබ් භන් ති. විප්පකයොගේෙපි

අභාවාති තත් ථ ොරණමාහ. 

චුද් ෙසමනයවිප් පයුත් කතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ධාතුෙථාපෙරණ-අනුටීො සමත් තා. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපුග් ගලපඤ ්ඤත් තිපෙරණ-නුටීො 
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පටුන 

පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපෙරණ-අනුටීො 
1. මාතිොවණ්ණනා 

1. ‘‘ධාතුෙථං කෙසයිත් වා අනන් තරං තස් ස ආහ පුග් ගලපඤ් ඤත් ති’’න් ති 
වුත් කත තත් ථ ොරණං සමුොගමකතො පට් ඨාය විභාකවන් කතො 

‘‘ධම්මෙඞ්ගකහ’’තිආදිමාහ. තත් ථ යදිපි ධම් මසඞ් ගකහ ඵස් සාදීනං 

පථවීආදීනඤ් ච ධම් මානං නානානයවිචිත් කතො අනුපෙවිභාකගොපි ෙකතො, න 

සඞ් ගකහො එව, කසො පන කතසං කුසලත් තිොදිකහතුදුොදිතිෙදුකෙහි 

සඞ් ගහසන් ෙස් සනත් කථොති වුත් තං ‘‘ධම්මෙඞ්ගකහ තිෙදුොදිවකෙන

ෙඞ්ගහි ානං ධම්මාන’’න් ති. කතකනව හි තං පෙරණං ‘‘ධම් මසඞ් ගකහො’’ති 
සමඤ් ඤං ලභි. ොමඤ් ච ධම් මසඞ් ගකහපි ‘‘තස ්මිං කඛො පන සමකය චත් තාකරො 

ඛන් ධා කහොන් තී’’තිආදිනා (ධ. ස. 58) ඛන් ධාදිවිභාකගො ෙස ්සිකතො, කසො පන න 

තථා සාතිසකයො, යථා විභඞ් ගපෙරකණති සාතිසයං තං ගකහත් වා ආහ 

‘‘විභඞ්කග ඛන්ධාදිවිභාගං ෙේකෙත්වා’’ති, යකතො තං ‘‘විභඞ් කගො’’ත් කවව 

පඤ ්ඤායිත් ථ. ධාතුෙථායාති ආධාකර භුම් මං, තථා ‘‘ධම් මසඞ් ගකහ 
විභඞ් කග’’ති එත් ථාපි. ආධාකරො හි සඞ් ගහණවිභජනප් පකභෙවචනසඞ් ඛාතානං 
අවයවකිරියානං තංසමුොයභූතානි පෙරණානි යථා ‘‘රුක් කඛ සාඛා’’ති. 

ෙරණවචනං වා එතං, ධාතුෙථාය ෙරණභූතායාති අත් කථො. 

එත් ථ ච අභිඤ් කඤයයධම් කම කෙකසන් කතො කෙසනාකුසකලො භගවා 

තිෙදුෙවකසන තාව කනසං සඞ් ගහං ෙස් කසන් කතො ධම්මෙඞ්ගණං කෙකසත් වා 
සඞ් ගහපුබ් බෙත් තා විභාගස් ස තෙනන් තරං ඛන් ධාදිවකසන විභාගං 

ෙස් කසන් කතො විභඞ්ගං කෙකසසි. පුන යථාවුත් තවිභාගසඞ් ගහයුත් කත ධම් කම 

සඞ් ගහාසඞ් ගහාදිනයප් පකභෙකතො ෙස් කසන් කතො ධාතුෙථං කෙකසසි තස් සා 
අබ් භන් තරබාහිරමාතිොසරීරෙත් තා. න හි සක් ො ඛන් ධාදිකෙ කුසලාදිකෙ ච 
විනා සඞ් ගහාසඞ් ගහාදිනයං කනතුන් ති. කතනාහ 

‘‘ ථාෙඞ්ගහි විභත් ාන’’න් ති. එවං සඞ් ගහකතො විභාගකතො පකභෙකතො ච 

ධම් මානං කෙසනා යස් සා පඤ ්ඤත් තියා වකසන කහොති, කයො චායං 

යථාවුත් තධම් මුපාොකනො පුග් ගලකවොහාකරො, තස් ස ච සමයවිමුත් තාදිවකසන 

විභාකගො, තං සබ් බං විභාකවතුං පුග්ගලපඤ්ඤත්ති කෙසිතාති ඉෙකමකතසං 
චතුන් නං පෙරණානං කෙසනානුක් ෙමොරණං ෙට් ඨබ් බං. 

ක ෙන් ති ධම් මානං. ෙභාවක ොති ‘‘ඵස් කසො කවෙනා’’තිආදිසභාවකතො. 

උපාොයාති ‘‘පුග් ගකලො සත් කතො කපොකසො’’තිආදිනා ඛන් කධ උපාොය. 

පඤ ්ඤාපනං යාය තජ් ජාඋපාොදිකභොය පඤ් ඤත් තියා කහොති,  ං පඤ ්ඤත් තිං. 

පකභෙක ොති ඛන් ධාදිසමයවිමුත් තාදිවිභාගකතො. යාය පඤ් ඤත් තියා සභාවකතො 
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උපාොය ච පඤ් ඤාපනන් ති සඞ් කඛපකතො වුත් තමත් ථං විවරන් කතො ‘‘ ත්ථකය 

ධම්කම’’තිආදිමාහ. තත් ථ අසභාවපඤ් ඤත් තියාපි මූලභූතං උපාොනං 

සභාවධම් කමො එව, කෙවලං පන කතසං පවත් තිආොරකභෙසන් නිස ්සයකතො 

විකසකසොති ෙස් කසන් කතො ‘‘කය ධම්කම…කප.… කහොතී’’ති ආහ. තත් ථ 

පුබ්බාපරියභාකවනපවත් මාකනති ඉමිනා පබන් ධසන් නිස ්සයතං ෙස් කසන් කතො 

සන් තානපඤ් ඤත් තිං වෙති, අෙභාවෙමූහවකෙනාති ඉමිනා කසසපඤ් ඤත් තිං. 
තිස් කසො හි පඤ් ඤත් තිකයො සන් තානපඤ් ඤත් ති සමූහපඤ් ඤත් ති 

අවත් ථාවිකසසපඤ් ඤත් තීති. තත් ථ පබන් කධො ෙන් ාකනො. සමුොකයො ෙමූකහො. 

උප් පාොදිකෙො ෙහරභාවාදිකෙො ච අවත්ථාවිකෙකෙො. කතසු අසභාවග් ගහකණන 
විනා පබන් ධසමූහානං අසභාවත් කත සිද් කධ අසභාවසමූහවකසනාති 
අසභාවග් ගහණං පබන් ධසමූහවිනිමුත් තපඤ් ඤත් තිසන් ෙස් සනත් ථන් ති කතන 
අවත් ථාවිකසසපඤ් ඤත් තියා පරිග් ගකහො වුත් කතොති කවදිතබ් කබො. 

ක ෙන් ති පුබ් කබ යං-සද් කෙන පරාමට් ඨානං ඉන් ද්රියබද් ධධම් මානං. 

කතකනවාහ ‘‘අඤ්කඤෙඤ්ච බාහිරරූපනිබ්බානාන’’න් ති. 

ෙෙභාවෙමූහෙෙභාවප්පකභෙවකෙනාති රූපක් ඛන් ධාදිසසභාවසමූහවකසන 
චක් ඛායතනාදිසසභාවවිකසසවකසන ච. ‘‘සසභාවසමූහසභාවකභෙවකසනා’’ති 

ච පාකඨො. තත් ථ ෙමූහෙභාකවොති සභාවසන් තානං අවත් ථාවිකසසවිධුරං 
සමූහවකසන ලක් ඛණකමවාහ. තථා හි ඛන් ධපඤ් ඤත් තියාපි 

සභාවපඤ් ඤත් තිතා වුත් තා.  ායාති ආයතනපඤ් ඤත් තිආදිප් පකභොය 

සභාවපඤ් ඤත් තියා. විභත් ා ෙභාවපඤ්ඤත්තීති ‘‘ඵස ්කසො ඵුසනා’’තිආදිනා 

(ධ. ස. 2) විභත් තා ඵස් සාදිසභාවපඤ් ඤත් ති. ෙබ්බාපීති පි-සද් කෙන 
සභාවධම් කමසු සාමඤ් ඤවකසන පවත් තං කුසලාදිපඤ් ඤත් තිං සඞ් ගණ් හාති. 
රූපාදිධම් මානං සමූකහො සන් තාකනන පවත් තමාකනො අවත් ථාවිකසසසහිකතො 
එෙත් තග් ගහණනිබන් ධකනො සත් කතොති කවොහරීයතීති කසො සභාවධම් කමො නාම 

පන න කහොතීති ආහ ‘‘පුග්ගලපඤ්ඤත්ති පන අෙභාවපඤ්ඤත්තී’’ති.  ායාති 
පුග් ගලපඤ් ඤත් තියා. යස් මා පන ධම් මානං පබන් කධො සමූකහො ච 

ධම් මසන් නිස ්සිකතොති වත් තබ් බතං අරහති, තස් මා 

‘‘පරිඤ්කඤයයාදිෙභාවධම්කමඋපාොයපවත්තික ො’’ති වුත් තං. 

විජ්ජමානපඤ්ඤත්ති පන ‘‘සභාවපඤ් ඤත් තී’’ති වුත් තා, 

අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති ‘‘අසභාවපඤ් ඤත් තී’’ති වුත් තා. ෙබ්බාපඤ්ඤත්තිකයොති 
උපාොයපඤ් ඤත් තිකිච් චපඤ ්ඤත් තිආෙකයො සබ් බා පඤ ්ඤත් තිකයො. යදි සබ් බා 

පඤ ්ඤත් තිකයො ඉධ ෙස් සිතා කහොන් ති, ෙථං ‘‘පුග් ගලපඤ් ඤත් තී’’ති නාමං 

ජාතන් ති ආහ ‘‘ඛන්ධාදිපඤ්ඤත්තීසූ’’තිආදි. අඤ්ඤත්ථාති ධම් මසඞ් ගහාදීසු. 
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කය ධම්කමති කය ඛන් ධාදිධම් කම. පඤ්ඤත්තියා වත්ථුභාකවනාති 
පඤ ්ඤාපනස ්ස අධිට් ඨානභාකවන. අධිට් ඨානඤ් හි පඤ් ඤාකපතබ් බධම් මා 

පඤ ්ඤාපනස ්ස. එවඤ් ච ෙත් වා ඛන් ධාදීහි සද් ධිං පුග් ගකලො ගහිකතො. කය

ධම්කමති වා කය පඤ් ඤත් තිධම් කම. පඤ්ඤාකපතුොකමොති නික් ඛිපිතුොකමො 

වත් ථුකභෙකතො අසඞ් ෙරකතො ඨකපතුොකමො. පඤ්ඤත්තිපරිච්කඡෙන් ති ච 
වත් ථුකභෙභින් නං පඤ් ඤත් තිභූතං පරිච් කඡෙං. එවකමත් ථ අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

ොමඤ්ඤප්පකභෙපඤ්ඤාපනාති සාමඤ් ඤභූතානං විකසසභූතානඤ් ච 

අත් ථානං පඤ් ඤාපනා. ක ෙන් ති අත් ථ-සද් ොකපක් ඛාය පුල් ලිඞ් ගනිද් කෙකසො. 

 ත්ථාති පඤ ්ඤාපනාය අත් ථෙස ්සනභූකතසු ෙස් සනාදීසු. ඉෙකමවංනාමෙන් ති 
ඉෙං රුප් පනාදිඅත් ථජාතං ඉත් ථන් නාමෙං 

රූපක් ඛන් ධකවෙනාක් ඛන් ධාදිසමඤ් ඤං.  ං ංකෙොට්ඨාසිෙෙරණන් ති 
රූපකවෙනාදිතංතංඅත් ථවිභාගපරියාපන් නතාපාෙනං. තථා 

සඤ ්ඤුප් පාොනකමවාති ආහ ‘‘කබොධනකමව නික්ඛිපනා’’ති. කබොධනඤ් හි 
කබොධකනයයසන් තාකන කබොකධතබ් බස ්ස අත් ථස් ස ඨපනන් ති ෙත් වා 

‘‘නික් ඛිපනා’’ති වුත් තං. ‘‘පඤ ්ඤාපනා’’තිආදිනා භාවසාධකනන වත් වා 

සාධනන් තරාමසකනන අත් ථන් තරපරිෙප් පාසඞ් ො සියාති තං නිවාකරතුං ‘‘කයො

පනායං…කප.… කවදි බ්කබො’’ති ආහ. ක ෙං ක ෙං ධම්මානන් ති 

තංතංපඤ ්ඤාකපතබ් බධම් මානං. ෙස් සනභූතාය නාමපඤ් ඤත් තියා දිට්ඨ ාය, 

ඨපනභූතාය ඨපි  ාය.  ංනිමිත්  න් ති තස් ස ෙස් සනස ්ස ඨපනස් ස ච 

නිමිත් තොරණතං. නිමිත් තඤ් හි ෙත් තුභාකවන කවොහරීයති යථා ‘‘භික් ඛා 

වාකසතී’’ති, ‘‘අරියභාවෙරානි සච් චානි අරියසච් චානී’’ති ච. 

පාළියං අනාග  න් ති විජ් ජමානතාදිවිකසසවචකනන සහ 

පාඨානාරුළ් හතං. විජ්ජමානේෙෙක ොති විජ් ජමානස ්ස සමානස් සාති ඉමමත් ථං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘විජ්ජමානභූ ේොති අත්කථො’’ති ආහ.  ථාති 

සච් චිෙට් ඨපරමත් ථවකසන අවිජ්ජමානේෙ අනුපලබ් භමානස ්ස. තං පන 
අනුපලබ් භමානතං තථා-සද් කෙන බයතිකරෙවකසන දීපිතං පාෙටතරං ොතුං 

‘‘යථා කුෙලාදීනී’’තිආදිමාහ. තත් ථ විනිවත් ෙභාවානීති විභත් තසභාවානි. 

උපලද්ධීති ගහණං. ක නාොකරනාති කතන රූපකවෙනාදිආොකරන 

අවිජ් ජමානස ්ස. අඤ්කඤනාොකරනාති තකතො රූපකවෙනාදිකතො අඤ් කඤන 
තබ් බිනිමුත් කතන පඤ ්ඤාකපතබ් බපඤ් ඤාපනාොකරන විජ් ජමානස ්ස. 
පඤ ්ඤත් තිදුකෙ වුත් තකමව ‘‘අයඤ් ච වාකෙො කසවත් ථිෙථාය 

පටිසිද් කධො’’තිආදිනා. කලොෙනිරුත්තිමත් සිද්ධේොති එත් ථ මත් ග් ගහණං 

තස් ස පඤ් ඤත් තිවත් ථුස් ස න කෙවලං විජ් ජමානසභාවතානිවත් තනත් ථකමව, 

අථ කඛො විපරීතග් ගාහනිවත් තනත් ථම් පීති ෙස් කසන් කතො ‘‘අනභිනිකවකෙන
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චිත්ක නා’’ති ආහ. චතුසච් චපඤ් චක් ඛන් ධාදිවිනිමුත් තං 

සච් චන් තරඛන් ධන් තරාදිෙං පඤ්චමෙච්චාදිෙං. සකච තං කෙොචි අත් ථීති 

පටිජාකනයය, අයාථාවගහිතස ්ස තං වාචාවත් ථුමත් තකමවස් සාති ෙස් කසන් කතො 

ආහ ‘‘ොභිනිකවකෙන…කප.… වුත් ’’න් ති. උද් කෙකස නිද් කෙකස ච 

සත් තවන් තං පධානභාකවන ආගමනං සන් ධායාහ ‘‘ෙරූපක ො තිේෙන්නං 

ආග  ’’න් ති. ගුණභාකවන පන 
උද් ධංකසොතපඤ් ඤාවිමුත් තපාසාණකලඛාදිග් ගහකණසු ඉතරාපි තිස් කසො 
පඤ ්ඤත් තිකයො ඉමස් මිං පෙරකණ ආගතා එව. 

යථාවුත් ේෙ…කප.… අවිකරොකධනාති ‘‘විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති 
අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තී’’ති එවං වුත් තප් පොරස් ස අවිකලොමකනන. 

ආචරියවාොති කචත් ථ අත් තකනොමතිකයො කවදිතබ් බා, අඤ ්ඤත් ථ පන අට් ඨෙථා 

ච. යථා ච අවිකරොකධො කහොති, තං ෙස් කසන් කතො ‘‘ ේමා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

අවිජ්ජමානත් ා පඤ්ඤාකප බ්බමත් ත්කථන පඤ්ඤත්තීති එකතන 
‘‘අවිජ් ජමානා පඤ් ඤත් ති අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තී’’ති ඉමං සමාසවිෙප් පමාහ. 

අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තීති එත් ථ හි ද් කව සමාසා අවිජ් ජමානස ්ස, අවිජ් ජමානා වා 

පඤ ්ඤත් තීති අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. කතසු පුරිකමන නාමපඤ් ඤත් ති වුත් තා, 

දුතිකයන උපාොපඤ් ඤත් තිආදිකභො ඉතරාපි. ෙෙභාවං කවෙනාදිෙං. 

 ජ්ජපරමත්ථනාමලාභක ොති තජ් ජස් ස තෙනුරූපස් ස පරමත් ථස් ස අන් වත් ථස් ස 

නාමස ්ස ලභනකතො, අනුභවනාදිසභාවානං ධම් මානං පරමත් ථිෙස ්ස 

කවෙනාදිනාමස් ස ලභනත් තාති අත් කථො. එකතන විකසසනිවත් තිඅත් කථො මත් ත-

සද් කෙො, කතන චායං විකසකසො නිවත් තිකතොති ෙස් කසති. පරක ොලභි බ්බන් ති 
පරං උපාොය ලද් ධබ් බං යථා රූපාදිකෙ උපාොය සත් කතොති 

නිස ්සභාවසමූහසන් තානාදි පඤ් ඤත් තිවත් ථු. එෙත්ක නාති අනඤ් ඤත් කතන. 

අනුපලබ්භෙභාව ා ඤාකණන අග් ගකහතබ් බසභාවතා, යකතො කත 
නවත් තබ් බාති වුච් චන් ති. 

සසූෙසාලිරාසිආදිආොකරන සංකුචිතග් කගො වාසවවාසුකෙවාදීනං විය 

කමොලිවිකසකසො කිරීටං, කසො පන මකුටවිකසකසොපි කහොතිකයවාති ආහ ‘‘කිරීටං 

මකුට’’න් ති. ෙබ්බෙකමොකරොකධොති සබ් බාසං විජ් ජමානපඤ් ඤත් තිආදීනං 

ඡන් නං පඤ් ඤත් තීනං අන් කතොෙරණං. ෙඞ්ඛා බ්බප්පධානත් ාති ඉෙං 

ලක් ඛණවචනං. න හි සබ් බාපි උපනිධාපඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාවකසන පවත් තා, නාපි 

සබ් බා සඞ් ඛාතබ් බප් පධානා. දුතියං  තියන් තිආදිෙං පන 

උපනිධාපඤ ්ඤත් තියා, ද්කව තීණීතිආදිෙං උපනික් ඛිත් තපඤ් ඤත් තියා 
එෙකෙසං උපලක් ඛණවකසන ෙස් කසන් කතො තස් ස ච 
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සඞ් කඛයයයප් පධානතායාහ ‘‘ෙඞ්ඛා බ්බප්පධානත් ා’’ති. පූරණත් කථො හි 
සද් කෙො තෙත් ථදීපනමුකඛන පූකරතබ් බමත් ථං දීකපති. කසො ච සඞ් ඛාවිසකයො 
පධාකනොවාති දුතියාදීනං පඤ ්ඤත් තීනං සඞ් ඛාතබ් බප් පධානතා වුත් තා. යාව හි 

ෙසසඞ් ඛා සඞ් කඛයයයප් පධානාති. තථා ද්කව තීණීතිආදීනම් පි පඤ් ඤත් තීනං. 

සඞ් ඛාතබ් කබො පන අත් කථො කෙොචි විජ් ජමාකනො, කෙොචි අවිජ් ජමාකනො, කෙොචි 

සහ විසුඤ් ච තදුභයං මිස් කසොති ඡපිපඤ්ඤත්තිකයොභජතීති. 

ඉ රාති උපාොසකමොධානතජ් ජාසන් තතිපඤ් ඤත් තිකයො වුත් තාවකසසා 
උපනිධාපඤ ්ඤත් තිඋපනික් ඛිත් තපඤ් ඤත් තිකයො ච. සත් තරථාදිකභො 

උපාොපඤ් ඤත් ති, දී රස ්සාදිකභො උපනිධාපඤ් ඤත් ති ච 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. හත් ථගතාදිවිසිට් ඨා උපනිධාපඤ් ඤත් ති, 
සකමොධානපඤ් ඤත් ති ච අවිජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති. තකථව 

‘‘සුවණ් ණවණ් කණො බ්රහ් මස ්සකරො’’තිආදිො විජ් ජමානගබ් භා 

විජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිං භජන් තීති ආහ ‘‘යථාකයොගං  ං  ං 

පඤ්ඤත්ති’’න් ති. කතන වුත් තං ‘‘දුතියං තතියං…කප.… භජන් තී’’ති. 

යඤ්හීතිආදි යථාවුත් තඋපනිධාඋපනික් ඛිත් තපඤ් ඤත් තීනං 

අවිජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභාවසමත් ථනං. තත් ථ  ඤ්ච 

ෙඞ්ඛානන් ති යං ‘‘පඨමං එෙ’’න් තිආදිෙං සඞ් ඛානං, තඤ් ච සඞ් ඛාමුකඛන 

ගකහතබ් බරූපං. ච-සද් කෙන සඞ් කඛයයයං සඞ් ගණ් හාති. තම් පි හි 
පඤ ්ඤාකපතබ් බං පඤ් ඤත් තීති. තස් සා පන පරමත් ථකතො අභාකවො 

වුත් කතොකයව. කිඤ්චි නත්ථීති පරමත් ථකතො කිඤ් චි නත් ථි.  ථාති ඉමිනා 

අවිජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානභාවන් ති එතං ආෙඩ් ෙති. කතනාහ ‘‘න හි…කප.…

විජ්ජමාකනො’’ති. 

ඔොකෙති අවීචිපරනිම් මිතවසවත් තීපරිච් ඡින් කන පකෙකස. කසො හි 

ොමාධිට් ඨානකතො ‘‘ොකමො’’ති වුච් චති. ෙම්මනිබ්බත් ක්ඛන්කධසූති ඉමිනා 

උත් තරපෙකලොකපන ොමභවං ‘‘ොකමො’’ති වෙති. භණනං සද් කෙො කචතනා වා, 
තංසමඞ් ගිතාය තබ් බිසිට් කඨ පුග් ගකල භාණකෙොති පඤ ්ඤත් තීති ආහ 

‘‘විජ්ජමාකනනඅවිජ්ජමානපඤ්ඤත්තිපක්ඛං භජතී’’ති. කයභුකයයන 
රූපායතනග් ගහණමුකඛන රූපසඞ් ඛාකතන සණ් ඨානං ගය් හතීති තස් ස කතන 

අකභකෙොපචාරං ෙත් වා වුත් තං ‘‘රූපාය නෙඞ්ඛාක න ෙණ්ඨාකනනා’’ති. යං 
අකභකෙොපචාරං භින් දිතුං අජානන් තා නිොයන් තරියා රූපායතනං 

සණ් ඨානසභාවං පටිජානන් ති. ‘‘කිකසො පුග් ගකලො, ථූකලො පුග් ගකලො, කිකසො 

ෙණ් ක ො, ථූකලො ෙණ් ක ො’’තිආදිනා පුග් ගලාදීනං පඤ් ඤාපනා 

තථාතථාසන් නිවිට් කඨ රූපසඞ් ඛාකත කිසාදිසණ් ඨානපඤ් ඤත් ති, න 
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රූපායතනමත් කතති ආහ ‘‘ෙණ්ඨානන්ති වා රූපාය කන අග්ගහික ’’ති. 

පච්චත් ධම්මනාමවකෙනාති ‘‘පථවී ඵස් කසො’’තිආදිනා ධම් මානං 
තංතංනාමවකසන. කිච් චපඤ ්ඤත් තිආදිවිභාකගන පවත් කතො අයම් පි 
ආචරියවාකෙො ‘‘කිච් චපඤ් ඤත් ති එෙච් චා භූමිපඤ් ඤත් ති පච් චත් තපඤ් ඤත් ති 

අසඞ් ඛතපඤ් ඤත් ති ච විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, ලිඞ් ගපඤ් ඤත් ති එෙච් චා 

පච් චත් තපඤ් ඤත් ති ච අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, එෙච් චා කිච් චපඤ ්ඤත් ති 

විජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, එෙච් චා භූමිසණ් ඨානපඤ් ඤත් ති 
විජ් ජමාකනන වා අවිජ් ජමාකනන වා අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තී’’ති ෙස් සිතත් තා 

‘‘ධම් මෙථා ඉත් ථිලිඞ් ග’’න් තිආදීනං විජ් ජමාකනනවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභාකවො, 
අවිජ් ජමාකනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභාකවො ච ෙස් සිතනකයොති ආහ 

‘‘ෙබ්බෙඞ්ගාහකෙොති ෙට්ඨබ්කබො’’ති. උපාොපඤ් ඤත් තිආදිභාකවො කචත් ථ 
කිච් චපඤ ්ඤත් තිආදීනං කිච් චපඤ ්ඤත් තිආදිභාකවො ච තාසං යථාරහං 
විභාකවතබ් කබො. 

2. ෙඞ්කඛපප්පකභෙවකෙනාති ‘‘යාවතා පඤ් චක් ඛන් ධා’’ති සබ් කබපි 

ඛන් කධ ඛන් ධභාවසාමඤ් කඤන සංඛිපනවකසන, ‘‘යාවතා 
රූපක් ඛන් කධො’’තිආදිනා ඛන් ධානං තකතො සාමඤ ්ඤකතො පොකරහි 

භින් ෙනවකසන ච. අයං අත්කථොති අයං පඤ ්ඤත් තිසඞ් ඛාකතො අත් කථො. 
සාමඤ ්ඤකතො වා හි ධම් මානං පඤ් ඤාපනං කහොති විකසසකතො වා. විකසකසො 

කචත් ථ අත් තකනො සාමඤ් ඤාකපක් ඛාය කවදිතබ් කබො, විකසසාකපක් ඛාය පන 
කසොපි සාමඤ ්ඤං සම් පජ් ජතීති ‘‘කිත් තාවතා ඛන් ධානං ඛන් ධපඤ් ඤත් තී’’ති 

පුච් ඡාය සඞ් කඛපකතො විස් සජ් ජනවකසන ‘‘යාවතා පඤ් චක් ඛන් ධා’’ති වුත් තන් ති 
තත් ථාපි ‘‘ඛන් ධානං ඛන් ධපඤ් ඤත් තී’’ති ආකනත් වා කයොකජතබ් බන් ති ආහ 

‘‘යාව ා…කප.… පඤ්ඤත්තී’’ති. ‘‘යාවතා පඤ් චක් ඛන් ධා, එත් තාවතා 
ඛන් ධානං ඛන් ධපඤ් ඤත් ති. යාවතා රූපක් ඛන් කධො…කප.… 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් කධො, එත් තාවතා ඛන් ධානං ඛන් ධපඤ ්ඤත් තී’’ති එවකමත් ථ 
පාළිකයොජනා ොතබ් බා. එවඤ් හි සඞ් කඛපකතො පකභෙකතො ච ඛන් ධපඤ් ඤත් ති 
විස් සජ් ජිතා කහොති. තථා හි ඉමස් කසව අත් ථස් ස අට් ඨෙථායං වුත් තභාවං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘යත් කෙන…කප.… ආදිකෙනා’’ති ආහ.  ත්ථාති තස් මිං 

විස් සජ් ජනස ්ස අත් ථවචකන, තස් මිං වා විස් සජ් ජනපාකඨ තෙත් ථවචකන ච. 

පකභෙනිෙේෙනමත් න් ති පකභෙස් ස උොහරණමත් තං. අවුත්ක ොපි ෙබ්කබො 

භූතුපාදිකෙො, සුඛාදිකෙො ච පකභකෙො. තං පන භූමිමුකඛන ෙස් කසතුං 

‘‘රූපක්ඛන්කධොොමාවචකරො’’තිආදි වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 
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පටුන 

එවං අට් ඨෙථායං ආගතනකයන පාළියා අත් ථකයොජනං ෙස් කසත් වා ඉොනි 

තං පොරන් තකරන ෙස් කසතුං ‘‘අයං වා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ අයං වාති 

වුච් චමානං සන් ධායාහ. එත්ථාති එතස් මිං ඛන් ධපඤ ්ඤත් තිවිස් සජ් ජකන. ඉෙන් ති 

ඉෙං පෙං. යත් කෙො…කප.… ඛන්ධපඤ්ඤත්තියා පකභකෙොති ඉමිනා 
සඞ් කඛපකතො විත් ථාරකතො ච ඛන් ධානං පකභෙං පති පඤ ්ඤත් තිවිභාකගොති 

ෙස් සිතං කහොති. කතනාහ ‘‘වත්ථුකභකෙන…කප.… ෙේකෙතී’’ති. 

පෙරණන් කරති විභඞ් ගපෙරකණ. තත් ථ හි සාතිසයං ඛන් ධානං 

විභාගපඤ් ඤත් ති වුත් තා. කතනාහ අට් ඨෙථායං ‘‘ෙම්මාෙම්බුද්කධන

හි…කප.… ෙථි ා’’ති. එත් ථ ච පඨමනකය සමුකඛන, දුතිකය වත් ථුමුකඛන 
පඤ ්ඤත් තියා විභාගා ෙස් සිතාති අයකමකතසං විකසකසො. 

එෙ නකයොති ඉමිනා ඛන් ධපඤ් ඤත් තියා වුත් තමත් ථං 

ආයතනපඤ් ඤත් තියාදීසු අතිදිසති. තත් ථ ‘‘යාව ා පඤ්චක්ඛන්ධා’’ති, 

‘‘ඛන්ධානං ඛන්ධපඤ්ඤත්තී’’ති ඉෙං පඤ් ඤත් තිනිද් කෙසපාළියා 

ආදිපරිකයොසානග් ගහණමුකඛන ෙස් සනං. ‘‘යාව ා ද්වාෙොය නානී’’ති, 

‘‘ආය නානං ආය නපඤ්ඤත්තී’’ති ඉමස් ස අත් කථො ‘‘යත් කෙන

පඤ්ඤාපකනන ෙඞ්කඛපක ො ද්වාෙොය නානී’’ති එකතන ෙස් සිකතො, ‘‘යාව ා 

චක්ඛාය න’’න් තිආදිෙස් ස පන ‘‘පකභෙක ො චක්ඛාය න’’න් තිආදිකෙනාති. 

තත් ථ ‘‘චක්ඛාය නං…කප.… ධම්මාය න’’න් ති පකභෙනිෙස් සනමත් තකමතං. 

එකතන අවුත් කතොපි සබ් කබො සඞ් ගහිකතො කහොතීති ‘‘ ත්රාපි ෙොය නා

ොමාවචරා’’තිආදි වුත් තං. අයං වා එත් ථ පාළියා අත් ථකයොජනා – ‘‘යාවතා’’ති 
ඉෙං සබ් කබහි පකෙහි කයොකජත් වා ‘‘යත් තොනි ද් වාෙසායතනානි…කප.… 

යත් තකෙො ද් වාෙසන් නං ආයතනානං, තප් පකභොනඤ් ච චක් ඛායතනාදීනං 

පකභකෙො, තත් තකෙො ආයතනානං ආයතනපඤ් ඤත් තියා පකභකෙො’’ති 
පෙරණන් තකර වුත් කතන වත් ථුපකභකෙන ආයතනපඤ් ඤත් තියා පකභෙං 
ෙස් කසතීතිආදිනා ඉතරපඤ් ඤත් තීසුපි නකයො කයොකජතබ් කබො. 

7. ‘‘ඡ පඤ ්ඤත් තිකයො…කප.… පුග් ගලපඤ් ඤත් තී’’ති ඉමං අකපක් ඛිත් වා 
‘‘කිත් තාවතා…කප.… එත් තාවතා ඉන් ද්රියානං ඉන් ද්රියපඤ් ඤත් තී’’ති අයං 
පාළිපකෙකසො නිද් කෙකසොපි සමාකනො පෙරණන් තකර වත් ථුකභකෙන වුත් තං 
ඛන් ධාදිපඤ ්ඤත් තිප් පකභෙං උපාොය උද් කෙකසොකයව කහොතීති ආහ 

‘‘උද්කෙෙමත්ක කනවාති අත්කථො’’ති. 

මාතිොවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපුග් ගලපඤ ්ඤත් තිපෙරණ-නුටීො 
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2. නිද්කෙෙවණ්ණනා 

1. එෙෙනිද්කෙෙවණ්ණනා 

1. පච් චනීෙධම් මානං ඣාපනට් කඨන ඣානං, තකතො සුට් ඨු විමුච් චනට් කඨන 
විකමොක් කඛොති නිප් පරියාකයන ඣානඞ් ගාකනව විකමොක් කඛොති 
අට් ඨෙථාඅධිප් පාකයො. ටීොොකරන පන ‘‘අභිභායතනං විය සසම් පයුත් තං 

ඣානං විකමොක් කඛො’’ති මඤ් ඤමාකනන ‘‘අධිප්පාකයනාහා’’ති වුත් තං. 

ඣානධම් මා හි සම් පයුත් තධම් කමහි සද් ධිංකයව පටිපක් ඛකතො විමුච් චන් ති, න 

විනා, තථා අභිරතිවකසන ආරම් මකණ නිරාසඞ් ෙප් පවත් තිපීති අධිප් පාකයො. යථා 

වා ඣානඞ් ගානං ඣානපච් චකයන පච් චයභාවකතො සවිකසකසො ඣානපරියාකයො, 

එවං විකමොක් ඛකිච් චකයොගකතො කතසං සවිකසකසො විකමොක් ඛපරියාකයො, 

තදුපචාකරන සම් පයුත් තානං කවදිතබ් කබො. පඨමං ෙමඞ්ගිභාවත්ථන් ති පටිලාභං 
සන් ධායාහ. ‘‘ඵුසිත් වා විහරතීති පටිලභිත් වා ඉරියතී’’ති හි වුත් තං. අට් ඨෙථායං 
‘‘කයන හි සද් ධිං…කප.… පටිලද් ධා නාම කහොන් තී’’ති කතහි 
සාකධතබ් බසහජාතාදිපච් චයලාකභොකයකවත් ථ පටිලාකභො ෙට් ඨබ් කබො. යථා 

ඵස් කසො යත් ථ උප් පන් කනො, තං ආරම් මණං ඵුසතීති වුච් චති, එවං 

සම් පයුත් තධම් කමපි තංසභාවත් තාති ආහ ‘‘ෙම්ඵේකෙනඵුෙනත්ථ’’න් ති. තස් ස 

‘‘විවරතී’’ති ඉමිනා සම් බන් කධො. ඉ කරහීති උපචාරම් පීතිආදිනා 

උපචාරපුරිමප් පනාපරප් පනානං පටිලාභොරණන් ති වචකනහි. ඉ කර 

ොරණත්කථති ‘‘උපචාකරන…කප.… ඵුසතිකයවා’’ති වුත් කත 
ොරණත් ථදීපකෙ අත් කථ. ඵුසති ඵලං අධිගච් ඡති එතායාති ොරණභාවස් ස 
ඵුසනාපරියාකයො කවදිතබ් කබො. 

පඨමත්ථකමවාති සමඞ් ගිභාවත් ථකමව.  ානි අඞ්ගානීති ඉමිනා 

ඣානකෙොට් ඨාසභාකවන වුත් තධම් මාකයව ගහිතා, න 

ඵස් සපඤ ්චමෙඉන් ද්රියට් ඨොදිභාකවනාති වුත් තං ‘‘කෙො…කප.… 

ෙඞ්ගහි ානී’’ති. එවං ෙතීති සුඛසඞ් ඛාතඣානඞ් ගකතො 
කවෙනාකසොමනස ්සින් ද්රියානං කසසිතබ් බභාකව සති. එවඤ් හි කනසං ඵස් සෙතා 

ඉතරස ්ස ඵස් සිතබ් බතාව සියා. කතනාහ ‘‘සඛේෙ ඵුසි බ්බත් ා’’ති. 

කවෙයි ාධිපක යයට්කඨහීති ආරම් මණානුභවනසඞ් ඛාකතන කවෙයිතසභාකවන, 
තස් කසව සාතවිකසසසඞ් ඛාකතන සම් පයුත් කතහි අනුවත් තනීයභාකවන ච. 

උපනිජ්ඣායනභාකවොපි යථාවුත් තකවෙයිතාධිපකතයයට් ඨවිසිට් කඨො ඔළාරිෙස් ස 
ආරම් මණස ්ස නිජ් ඣායනභාකවො. අභින් නසභාකවොපි හි ධම් කමො 
පුරිමවිසිට් ඨපච් චයවිකසසසම් භකවන විකසකසන භින් නාොකරො හුත් වා 
විසිට් ඨඵලභාවං ආපජ් ජති. යකථෙංකයව ෙම් මං චක් ඛාදිනිබ් බත් තිකහතුභූතං 

ෙම් මං. කතන වුත් තං ‘‘කවෙයි ා…කප.… වුත් ත් ා’’ති. අඞ්ගානීති නායං 
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තප් පරභාකවන බහුවචනනිද් කෙකසො අනන් තභාවකතො, කෙවලඤ් ච අඞ් ගානං 

බහුත් තා බහුවචනං, කතන කිං සිද් ධං? පච් කචෙම් පි කයොජනා සිද් ධා කහොති. 

කතන වුත් තං ‘‘පච්කචෙම්පි කයොජනා ො බ්බා’’ති. යදි ‘‘සුඛං ඨකපත් වා’’ති 

කයොජනායං කසසා තකයො ඛන් ධා කහොන් ති, කසසා තකයො, චත් තාකරො ච ඛන් ධා 

කහොන් තීති වත් තබ් බං සියාති? න, චතූසු තිණ් ණං අන් කතොගධත් තා. කතනාහ 

‘‘ෙබ්බකයොජනා…කප.…වුත් ’’න් ති. 

2. අෙමයවිකමොක්කඛනාති කහට් ඨාමග් ගවිකමොක් කඛන. කසො හි 
කලොකියවිකමොක් කඛො විය අධිගමවළඤ් ජනත් ථං 
පෙප් කපතබ් බසමයවිකසසාභාවකතො එවං වුත් කතො. අග් ගමග් ගවිකමොක් කඛො පන 

එෙච් චාසවවිමුත් තිවචනකතො ඉධ නාධිප් කපකතො. කතනාහ ‘‘එෙච්කච ආෙවා

පරික්ඛීණා කහොන්තී’’ති. එෙච්කචහි ආෙකවහි විමුත්ක ොති දිට් ඨාසවාදීහි 

සමුච් කඡෙවිමුත් තියා විමුත් කතො. අෙමය…කප.… ලාකභනාති 
යථාවුත් තඅසමයවිකමොක් ඛස් ස උපනිස ්සයභූතස් ස අධිගකමන. තකතො එව 

ොතිෙකයන, එෙච් කචහි ොමාසකවහි විමුත් කතො වික් ඛම් භනවකසනාති අත් කථො. 

කෙො එව එෙච් චසමයවිකමොක් ඛලාභී යථාවුත් කතො ෙමයවිමුත්ක ො 
අසමයවිකමොක් ඛවිකසසස් ස වකසන සමයවිකමොක් ඛපඤ් ඤත් තියා 

අධිප් කපතත් තා. කෙොති අසමයවිකමොක් ඛූපනිස ්සයසමයවිකමොක් ඛලාභී. ක න 

සාතිසකයන සමයවිකමොක් කඛන.  ථාවිමුත්ක ොව කහොතීති එත් ථ ඉති-සද් කෙො 

කහතුඅත් කථො. යස් මා තථාවිමුත් කතො කහොති, තස් මා සමයවිමුත් තපඤ් ඤත් තිං 
ලද් ධුං අරහතීති පරිඤ් ඤාතත් ථං කහතුනා පතිට් ඨාකපති. බයතිකරෙමුකඛනපි 

තමත් ථං පාෙටතරං ොතුං ‘‘පුථුජ්ජකනො පනා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

ෙමුොචාරභාවක ොති සමුොචාරස් ස සම් භවකතො. කෙොති ඣානලාභී පුථුජ් ජකනො. 

යදි පුනරාවත් තෙධම් මතාය පුථුජ් ජකනො සමයවිමුත් කතොති න වුත් කතො, 

තෙභාවකතො ෙස් මා අරහා තථා න වුත් කතොති ආහ ‘‘අරහක ො පනා’’තිආදි. 

 ෙොරණභාවන් ති කතසං විකමොක් ඛානං, තස් ස වා සමයවිමුත් තිභාවස් ස 

අොරණභාවං. ෙබ්කබොති සුක් ඛවිපස් සකෙොපි සමථයානිකෙොපි 

අට් ඨවිකමොක් ඛලාභීපි. බහිඅබ් භන් තරභාවා අකපක් ඛාසිද් ධා, වත් තු 

අධිප් පායවකසන ගකහතබ් බරූපා චාති ආහ ‘‘බාහිරානන්ති කලොකුත් රක ො

බහිභූ ාන’’න් ති. 

3. රූපක ො අඤ්ඤං න රූපන් ති තත් ථ රූපපටිභාගං ෙසිණරූපාදි රූප-
සද් කෙන ගහිතන් ති තෙඤ් ඤං පඨමතතියාරුප් පවිසයමත් තං 
අරූපක් ඛන් ධනිබ් බානවිනිමුත් තං අරූප-සද් කෙන ගහිතං ෙට් ඨබ් බං. 
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පටිපක් ඛභූකතහි කිකලසකචොකරහි අමූසිතබ් බං ඣානකමව චිත් මඤ්ජූෙං.

ෙමාධින් ති වා සමාධිසීකසන ඣානකමව වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. 

4. අත් කනො අනුරූකපන පමාකෙනාති එත් ථ අනාගාමිකනො අධිකුසකලසු 
ධම් කමසු අසක් ෙච් චඅසාතච් චකිරියාදිනා. ඛීණාසවස් ස පන තාදිකසන 

පමාෙපතිරූපකෙන, තාදිසාය වා අසක් ෙච් චකිරියාය. සා චස් ස 
උස් සුක් ොභාවකතො කවදිතබ් බා. පටිප් පස් සද් ධසබ් බුස ්සුක් ො හි කත 

උත් තමපුරිසා. ෙමකයන ෙමයන් ති සමකය සමකය. භුම් මත් කථ හි එතං 

ෙරණවචනං උපකයොගවචනඤ් ච. අනිප්ඵත්තික ොති සමාපජ් ජිතුං 

අසක් කුකණයයකතො. අේොති ‘‘කතසඤ් හී’’තිආදිනා වුත් තස් ස ඉමස් ස 

අට් ඨෙථාවචනස් ස. ක නාති යථාභකතන සුත් කතන. 

5. කයනාධිප් පාකයන ‘‘ධම්කමහී’’ති වත් බ්බන් ති වුත් තං, තං විවරන් කතො 

‘‘ඉධා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඉධාති ‘‘පරිහානධම් කමො අපරිහානධම් කමො’’ති එතස ්මිං 

පෙද් වකය.  ත්ථාති ‘‘කුප් පධම් කමො අකුප් පධම් කමො’’ති පෙද් වකය. සති 
වචනනානත් කත අත් කථව වචනත් ථනානත් තන් ති ආහ 

‘‘වචනත්ථනානත් මත්ක න වා’’ති. වචනත් ථග් ගහණමුකඛන ගකහතබ් බස ්ස 

පන විභාවනත් ථස් ස නත් කථත් ථ නානත් තං, යකතො කතසං 
පරියායන් තරතාසිද් ධි. 

7-8. ෙමාපත්තිකච නාති යාය කචතනාය සමාපත් තිං නිබ් බත් කතති 

සමාපජ් ජති ච. කතනාහ ‘‘ ොයූහනා’’ති. ආරක් ඛපච් චුපට් ඨානා සතීති ෙත් වා 

ආහ ‘‘අනුරක්ඛණා…කප.… ෙතී’’ති. කතනාහ ‘‘එොරක් කඛො සතාරක් කඛන 
කචතසා විහරතී’’ති. තථා හි සා ‘‘කුසලාකුසලානං ධම් මානං ගතිකයො 
සමන් කනසතී’’ති වුත් තා. 

11. අග් ගමග් ගට් කඨොපි ඉතරමග් ගට් ඨා විය අනුපච් ඡින් නභයත් තා 

භයූපරතකවොහාරං ලභතීති ආහ ‘‘අරහත් මග්ගට්කඨො ච…කප.…

භයූපරක ො’’ති. 

12. කෙචීති තිකහතුෙපටිසන් ධිකෙ මන් ෙබුද් ධිකෙ සන් ධායාහ. කතන 

වුත් තං ‘‘දුප්පඤ්ඤාති ඉමිනා ගය්හන්තී’’ති. දුබ් බලා පඤ් ඤා කයසං කත 
දුප් පඤ ්ඤාති. 
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14. අනියතධම් මසමන් නාගතස් කසව පච් චයවිකසකසන 

නියතධම් මපටිලාකභොති ආහ ‘‘යත්ථ…කප.… කහොන්තී’’ති.  ෙභාවාති 
නියතානියතකවොමිස් සාය පවත් තියා අභාවා. 

16. පරියාදියි බ්බානීති පරියාෙකෙන මග් කගන කඛකපතබ් බානි. 

තණ් හාදීනං පලිබුධනාදිකිරියාය මත් ථෙප් පත් තියා සීසභාකවො කවදිතබ් කබො, 
නිබ් බානස් ස පන විසඞ් ඛාරභාවකතො සඞ් ඛාරසීසතා. කතනාහ 

‘‘ෙඞ්ඛාරවිකවෙභූක ො නිකරොකධො’’ති. කෙචි පන ‘‘සඞ් ඛාරසීසං 

නිකරොධසමාපත් තී’’ති වෙන් ති, තං කතසං මතිමත් තං පඤ් ඤත් තිමත් තස් ස 

සීසභාවානුපපත් තිකතො තදුද් ධඤ ්ච සඞ් ඛාරප් පවත් තිසබ් භාවකතො. ෙහ වියාති 
එෙජ් ඣං විය. එකතන සම-සද් ෙස් ස අත් ථමාහ. සහත් කථො කහස සම-සද් කෙො. 

ෙංසිද්ධිෙේෙකනනාති සංසිද් ධියා නිට් ඨානස ්ස උපරමස් ස ෙස් සකනන. 

ඉධාති ඉමිස ්සා පුග් ගලපඤ් ඤත් තිපාළියා, ඉමිස ්සා වා තෙට් ඨෙථාය. 

කිකලෙපවත් සීොනන් ති කිකලසසීසපවත් තසීසානං. කතසු හි ගහිකතසු 
ඉතරම් පි පරියාදියිතබ් බං කිකලසභාකවන පරියාදියිතබ් බතාසාමඤ් කඤන ච 
ගහිතකමව කහොතීති කිකලසවට් ටපරියාොකනන මග් ගස් ස ඉතරවට් ටානම් පි 
පරියාදියනං. වට් ටුපච් කඡෙකෙන මග් කගකනව හි ජීවිතින් ද්රියම් පි අනවකසසකතො 
නිරුජ් ඣතීති. ෙස ්මා පකනත් ථ පවත් තසීසං විසුං ගහිතන් ති කචොෙනං 

සන් ධායාහ ‘‘පවත් සීෙම්පී’’තිආදි. ඔධිකසො ච අකනොධිකසො ච 
කිකලසපරියාොකන සති සිජ් ඣමානා පච් චකවක් ඛණවාරා කතන 

නිප් ඵාකෙතබ් බාති වුත් තා. කතකනවාහ ‘‘කිකලෙපරියාොනේකෙව වාරා’’ති. 

ඉොනි තමත් ථං ආගකමන සාකධන් කතො ‘‘විමුත් ේමි’’න් තිආදිමාහ. 

චුතිචිත්ක න කහොතීති ඉෙං යථාවුත් තස් ස කිකලසපරියාොනසමාපනභූතස් ස 

පච් චකවක් ඛණවාරස ්ස චුතිචිත් කතන පරිච් ඡින් නත් තා වුත් තං, තස් මා 
චුතිචිත් කතන පරිච් කඡෙකෙන පරිච් ඡින් නං කහොතීති අත් කථො. 

17. තිට්කඨයයාති න උපගච් කඡයය. ඨානඤ් හි ගතිනිවත් ති. කතන වුත් තං 

‘‘නප්පවත්ක යයා’’ති. 

18. පයිරුපාසනාය බහූපොරත් තා පයිරුපාසි බ්බත් ා. 

20. අග් ගවිජ් ජා යස ්ස අනධිගතවිජ් ජාද් වයස් ස කහොති, කසො කච පච් ඡා 

විජ් ජාද් වයං අධිගච් ඡති, තස් ස පඨමං අධිගතවිජ් ජාද් වයස් ස විය 

අකතවිජ් ජතාභාවා යදිපි නිප් පරියායතා කතවිජ් ජතා, පඨමං අධිගතවිජ් ජාද් වයස් ස 
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පටුන 

පන සා සවිකසසාති ෙස් කසන් කතො ‘‘යාය ෙ කිච්ච ා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

අග්ගවිජ්ජාති ආසවක් ඛයඤාණං, අග් ගමග් ගඤාණකමව වා කවදිතබ් බං. සා ච 
කතවිජ් ජතාති කයොජනා. 

22.  ත්කථවාති සච් චාභිසම් කබොකධ එව. 

24.  න් ති නිකරොධසමාපත් තිලාභිකනො උභකතොභාගවිමුත් තතාවචනං. 

වුත් ලක්ඛණූපපත්තිකෙොති ද් වීහි භාකගහි ද් කව වාකර විමුත් කතොති එවං 

වුත් තලක් ඛකණන උපපත් තිකතො යුත් තිකතො සමන් නාගකතො. එකෙව නකයොති 
යථා චතුන් නං අරූපසමාපත් තීනං එකෙෙකතො නිකරොධකතො ච වුට් ඨාය 

අරහත් තං පත් තානං වකසන පඤ් ච උභකතොභාගවිමුත් තා වුත් තා, තථා 
කසක් ඛභාවං පත් තානං වකසන පඤ් ච ොයසක් ඛිකනො කහොන් තීති ෙත් වා 
වුත් තං. 

ෙේෙනොරණාති ඉමිනා ‘‘දිස ්වා’’ති එත් ථ ත් වා-සද් කෙො කහතුඅත් කථොති 

ෙස් කසති යථා ‘‘සීහං දිස් වා භයං කහොතී’’තිආදීසු. ෙස් සකන සති පරික් ඛකයො, 

නාසතීති ආහ ‘‘ෙේෙනායත් පරික්ඛයත් ා’’ති. පුරිමකිරියාති ආසවානං 
ඛයකිරියාය පුරිමකිරියා. සමානොලත් කතපි හි ොරණකිරියා ඵලකිරියාය 

පුරිමසිද් ධා විය කවොහරීයති.  ක ො නාමොයකතො මුච් චනකතො. යකතො හි කයන 

මුච් චිතබ් බං, තං නිස් සිකතො කහොතීති වුත් තං ‘‘නාමනිේසි කෙො’’ති.  ේොති 
ොයද් වයවිමුත් තියා උභකතොභාගවිමුත් තභාවස් ස. අරූපකලොකෙ හි 

ඨිතාරහන් තවකසනායමත් කථො වුත් කතො. කතනාහ ‘‘සත්ක හී’’තිආදි. 

ද්වීහි භාකගහීති වික් ඛම් භනසමුච් කඡෙභාකගහි. ද්කව වාකරති කිකලසානං 

වික් ඛම් භනසමුච් ඡින් ෙනවකසන ද් වික් ඛත් තුං. කිකලකෙහි විමුත්ක ොති ඉෙං 

පඨමතතියවාොනං වකසන වුත් තං, ඉතරං දුතියවාෙස් ස. අරූපජ් ඣානං යදිපි 

රූපසඤ් ඤාදීහි විමුත් තං තංසමතික් ෙමාදිනා පත් තබ් බත් තා, පවත් තිනිවාරකෙහි 
පන ොමච් ඡන් ොදීහිකයවස් ස විමුත් ති සාතිසයාති ෙස් කසන් කතො 

‘‘නීවරණෙඞ්ඛා නාමොයක ො විමුත් ’’න් ති ආහ. යඤ් චාපි අරූපජ් ඣානං 

රූපකලොකෙ විකවෙට් ඨතාවකසනපි රූපොයකතො විමුත් තං, තං පන 
රූපපටිබන් ධඡන් ෙරාගවික් ඛම් භකනකනව කහොතීති වික් ඛම් භනකමව පධානන් ති 

වුත් තං ‘‘රූප ණ්හාවික්ඛම්භකනන රූපොයක ො ච විමුත් ත් ා’’ති. 

එෙකෙකෙන උභක ොභාගවිමුත් ංනාමකහොති සමුච් කඡෙවිමුත් තියා අභාවා. 

25. ‘‘සත් තිසකයො’’ති විය සමුොකය පවත් කතො කවොහාකරො අවයකවපි 

දිස ්සතීති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘අට්ඨවිකමොක්කඛෙකෙකෙන…කප.…වුච්චතී’’ති. 
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26. ඵුට්ඨානන් ති ඵස් සිතානං, අධිගතානන් ති අත් කථො. අන්ක ොති 
අන් තසදිකසො ඵස් සනාය පරොකලො. තෙනන් තකරො හි තප් පරිකයොසාකනො විය 

කහොතීති. ොලවිසකයො චායං අන් ත-සද් කෙො, න පන ොලත් කථො. කතනාහ 

‘‘අධිප්පාකයො’’ති. නාමොකයෙකෙෙක ොති 

නීවරණසඞ් ඛාතනාමොකයෙකෙසකතො. ආකලොචික ො පොසික ො විය කහොති 
විබන් ධවික් ඛම් භකනන ආකලොචකන පොසකන සමත් ථස් ස ඤාණචක් ඛුකනො 

අධිට් ඨානසමුප් පාෙනකතො. නතුවිමුත්ක ොති විමුත් කතොති න වුච් චකතව. 

28. ඉමං පන නයන් ති ‘‘අපිච කතස’’න් තිආදිනා ආගතවිධිං. කයන

විකෙකෙනාති කයන ොරණවිකසකසන. කෙොති දිට් ඨිප් පත් තසද් ධාවිමුත් තානං 

යථාවුත් කතො පඤ් ඤාය විකසකසො. පටික්කඛකපො ෙක ො ොරණස ්ස 

අවිභාවිතත් තා. උභකතොභාගවිමුත් කතො විය, පඤ ්ඤාවිමුත් කතො විය වා සබ් බථා 
අවිමුත් තස ්ස සාවකසසවිමුත් තියම් පි දිට් ඨිප් පත් තස ්ස විය පඤ් ඤාය සාතිසයාය 

අභාවකතො ෙද්ධාමත්ක න විමුත් භාකවො ෙට් ඨබ් කබො. ෙද්ධාය අධිමුත්ක ොති 

ඉෙං ආගමනවකසන සද් ධාය අධිෙභාවං සන් ධාය වුත් තං, මග් ගාධිගමකතො 
පනස ්ස පච් චක් ඛකමව ඤාණෙස ්සනං. 

31. ‘‘කසොකතොති අරියමග් ගස් ස නාම’’න් ති නිප් පරියාකයන තංසමඞ් ගී 

කසොතාපන් කනොති අධිප් පාකයන කචොෙකෙො ‘‘අපි-සද් කෙො ෙස් මා වුත් කතො’’ති 

කචොෙනං උට් ඨාකපත් වා ‘‘නනූ’’තිආදිනා අත් තකනො අධිප් පායං විවරති. ඉතකරො 

‘‘නාපන්න’’න් තිආදිනා පරිහරති. ෙමන්නාගක ො එව නාම 

කලොකුත් තරධම් මානං අකුප් පසභාවත් තා. ඉ කරහීති දුතියමග් ගට් ඨාදීහි. කෙො

එවාති පඨමඵලට් කඨො එව. ඉධාති ඉමස් මිං සත් තක් ඛත් තුපරමනිද් කෙකස. කසොතං 
වා අරියමග් ගං ආදිකතො පන් කනො අධිගකතොති කසොතාපන් කනොති වුච් චමාකන 

දුතියමග් ගට් ඨාදීනං නත් කථව කසොතාපන් නභාවාපත් ති. සුත් කත පන කෙො ං 

අරියමග් ගං ආදික ො මරියාෙං අමුඤ් චිත් වාව පන්කනො පටිපජ් ජතීති ෙත් වා 

මග් ගසමඞ් ගී ‘‘කසොතාපන් කනො’’ති වුත් කතො. පරියාකයන ඉතකරොපි තස් ස 
අපරිහානධම් මත් තා කසොතාපන් කනොති කවදිතබ් බං. 
පහීනාවසිට් ඨකිකලසපච් චකවක් ඛණාය සමුෙයසච් චං විය දුක් ඛසච් චම් පි 
පච් චකවක් ඛිතං කහොති සච් චද් වයපරියාපන් නත් තා කිකලසානන් ති ආහ 

‘‘චතුෙච්චපච්චකවක්ඛණාදීන’’න් ති. ආදි-සද් කෙන 
ඵලපච් චකවක් ඛණඋපරිමග් ගඵලධම් කම ච සඞ් ගණ් හාති. 

32. මහාකුලකමවාති උළාරකුලකමව වුච් චති ‘‘කුලීකනො 
කුලපුත් කතො’’තිආදීසු විය. 
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33. සජ් ඣානකෙො අපරිහීනජ් ඣාකනො ොලෙකතො බ්රහ් මකලොකූපකගො 

හුත් වා වට් ටජ් ඣාසකයො කච, උපරූපරි නිබ් බත් තිත් වා නිබ් බායතීති ආහ 

‘‘අනාගාමිෙභාකගො’’ති. යකතො කසො ඣානානාගාමීති වුච් චති. කතනාහ 

‘‘අනාවත්තිධම්කමො’’ති. 

36. පරකයොකග ත් වා-සද් කෙො තෙන් කතො හුත් වා ‘‘පරෙද්ෙකයොකග’’ති 

වුත් කතො, අප් පත් වාති වුත් තං කහොතීති ‘‘අප්පත් ංහුත්වා’’ති ඉමිනා වුච් චති. 

37. ක නාති ‘‘උපහච් චා’’ති පකෙන. නනු ච කවමජ් ඣාතික් ෙකමො 

‘‘අතික්ෙමිත්වාකවමජ්ඣ’’න් ති ඉමිනා පොසිකතො කහොතීති අධිප් පාකයො. 

40.  ණ්හාවට්ටකෙො ා තණ් හාවට් ටබන් ධා.  ේොති කසොතස් ස. 
සම් බන් කධ කචතං සාමිවචනං. උද් ධංකසොතස් ස උපරිභවූපගතා එෙංසිොති ආහ 

‘‘යත්ථවා ත්ථවා ගන්ත්වා’’ති.  ේොති උද් ධංකසොතස් ස.  ත්ථාති අවිකහසු. 

ලහුොලහුෙගතිොති ලහුොලහුොයුගතිො, ලහුොලහුෙඤාණගතිො වා. 

උප්පජ්ජිත්වාව නිබ්බායනොදීහීති ආදි-සද් කෙන ‘‘ආොසං ලඞ් ඝිත් වා 
නිබ් බායතී’’තිආදිනා වුත් තා තිස් කසො උපමා සඞ් ගණ් හාති. 

අන් තරාඋපහච් චපරිනිබ් බායීහි අධිමත් තතා, උද් ධංකසොතකතො අනධිමත් තතා ච 

අසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායීනං න කවදිතබ් බාති කයොජනා. ක  එවාති 
අන් තරාඋපහච් චපරිනිබ් බායිඋද් ධංකසොතා එව. යදි එවං 
අසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරපරිනිබ් බායීනං උපමාවචකනන තකතො මහන් තතකරහි ෙස් මා 

වුත් තන් ති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘ ක ොමහන් …කප.…ෙේෙනත්ථ’’න් ති. 

ක නාති ‘‘කනො චස් ස, කනො ච කම සියා’’ති වචකනන. ක නාති වා 

යථාවුත් කතන තස් ස අත් ථවචකනන. ඉමේෙ දුක්ඛේොති ඉමස් ස සම් පති 

වත් තමානස ්ස විඤ ්ඤාණාදිදුක් ඛස ්ස. උෙයෙේෙනං ඤාණං. චතූහිපීති ‘‘කනො 

චස් සා’’ති චතූහි පකෙහි. යං අත්ථීති යං පරමත් ථකතො විජ් ජති. කතනාහ ‘‘භූ න්ති

ෙෙභාව’’න් ති, භූතන් ති ඛන් ධපඤ ්චෙන් ති අත් කථො. යථාහ ‘‘භූතමිෙන් ති, 

භික් ඛකව, සමනුපස් සථා’’ති. විවට්ටමානකෙො විවිච් චමානහෙකයො 

තණ් හාදිකසොතකතො නිවත් තජ් ඣාසකයො. උකපක්ඛකෙො කහොතීති චත් තභරිකයො 
විය පුරිකසො භයං නන් දිඤ් ච පහාය උොසිකනො කහොති. 

අවිසිට්කඨති හීකන. විසිට්කඨති උත් තකම. ‘‘භකව’’ති වත් වා ‘‘සම් භකව’’ති 

වුච් චමානං අවුත් තවාචෙං කහොතීති ෙස් කසන් කතො ‘‘පච්චුප්පන්කනො’’තිආදිමාහ. 

භූ කමව වුච්චතීති යං භූතන් ති වුච් චති, තකෙව භකවොති ච වුච් චති, භවති 
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අකහොසීති වා. සම් භවති එතස් මාති ෙම්භකවො.  ොහාකරො තස් ස භවස ්ස 

පච් චකයො. අනුක්ෙකමන මග්ගපඤ්ඤායාති විපස් සනානුක් ෙකමන ලද් ධාය 

අරියමග් ගපඤ ්ඤාය. ක නාති කසක් කඛන. 

එෙෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුෙනිද්කෙෙවණ්ණනා 

63. ෙේෙචීති ෙස් සචිපි. ෙථඤ්චීති කෙනචි පොකරන, 

වික් ඛම් භනමත් කතනාපීති වුත් තං කහොති. අජ්ඣත් ග්ගහණේොති අත් තානං 
අධිකිච් ච උද් දිස ්ස පවත් තග් ගාහස ්ස. 

83. පුරිමග්ගහි න් ති ‘‘ෙරිස ්සති කම’’තිආදිනා චිත් කතන පඨමං ගහිතං.  ං

ෙ න් ති තං තාදිසං උපොරං. පුඤ් ඤඵලං උපජීවන් කතො ෙතඤ් ඤුපක් කඛ 

තිට් ඨතීති වුත් තං ‘‘පුඤ්ඤඵලං අනුපජීවන්ක ො’’ති. 

90. ගුණපාරිපූරියා පරිපුණ් කණො යාවෙත් කථො ඉධ තිත් කතොති ආහ 

‘‘නිට්ඨි කිච්ච ායනිරුේසක්කෙො’’ති. 

දුෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තිෙනිද්කෙෙවණ්ණනා 

91. කෙෙෙංවරකභකෙනාති ොයිෙවාචසිෙවීතික් ෙමකතො කසකසන 
සංවරවිනාකසන. කසො පන ද් වාරවකසන වුච් චමාකනො මකනොද් වාරිකෙො කහොතීති 

ආහ ‘‘මකනොෙංවරකභකෙනා’’ති. ඉොනි තං පොරකභකෙන ෙස් කසන් කතො 

‘‘ෙතිෙංවරාදිකභකෙන වා’’ති ආහ, මුට් ඨසච් චාදිප් පවත් තියාති අත් කථො. යං 

කිඤ් චි සභාවභූතං චරිතම් පි ‘‘සීල’’න් ති වුච් චතීති අකුසලස් සපි සීලපරියාකයො 
වුත් කතො. 

94. ෙමානවිෙයානන් ති පඨමඵලාදිකෙො සමාකනො එවරූකපො විසකයො 

එකතසන් ති සමානවිසයා, කතසං. 

107.  ෙත්කථො තප් පකයොජකනො කලොකුත් තරසාධකෙොති අත් කථො.  ේෙ 

පරමත් ථසාසනස ්ස. මූකලෙකෙෙත් ාති මූලභාකවන එෙකෙසත් තා. 

118. උන්නකළො උග් ගතතුච් ඡමාකනො. 
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123. සීලස ්ස අනුග් ගණ් හනං අපරිසුද් ධියං කසොධනං අපාරිපූරියං 

පූරණඤ් චාති ආහ ‘‘කෙොකධ බ්කබචවඩ්කෙ බ්කබචා’’ති. අධිසීලං නිේොයාති 
අධිසීලං නිස ්සයං ෙත් වා උප් පන් නපඤ ්ඤාය. 

124. ගූථෙදිෙත් කමව ෙේකෙති, න ගූථකූපසදිසත් තන් ති අධිප් පාකයො. 
ගූථවකසකනව හි කූපස් සපි ජිගුච් ඡනීයතාති. අයඤ් ච අත් කථො ගූථරාසිකයව 
ගූථකූකපොති ඉමස ්මිං පක් කඛ නවත් තබ් කබො සියා. 

130. සරභඞ් ගසත් ථාරාෙකයො රූපභවාදිොමාදිපරිඤ් ඤං ෙත් වා 
පඤ ්ඤකපන් කතො කලොකියං පරිඤ් ඤං සම් මකෙව පඤ් ඤකපන් තීති ආහ 

‘‘කයභුකයයන න ෙක්කෙොන්තී’’ති. අසමත් ථභාවං වා සන් ධාය කනො ච 
පඤ ්ඤාකපතුං සක් කෙොන් තීති වුත් තන් ති කයොජනා. 

තිෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. චතුක්ෙනිද්කෙෙවණ්ණනා 

133. පකරනාති අඤ් කඤන, ආණත් කතනාති අත් කථො. ආණත්තියාඅත් නා

චාති ආණාපෙස් ස ආණත් තියා, අත් තනා ච ආණත් කතන ෙතං තඤ් ච තස් ස 

ආණාපෙස ්ස යං වචීපකයොකගන ෙතන් ති කයොජනා. ආණත්තියා පාපේොති 
ආණාපනවකසන පසුතපාපස් ස. 

148. කෙෙනාය ෙරණභූතාය. ධම්මානන් ති කෙසනාය යථාකබොකධතබ් බානං 
සීලාදිධම් මානං. 

152. අනන් රන් ති ඤාණස් ස උපට් ඨිතන් ති අනන් තරං වුත් තං. කිං පන 

තන් ති ආහ ‘‘වචන’’න් ති. ලුජ්ජතීති ඉෙං කයන ොරකණන කලොෙ-සද් කෙො 

තෙත් කථ පවත් කතො, තං ෙස් කසතීති ආහ ‘‘ොරණයුත් ’’න් ති. 

156. ෙහි ාෙහි ේොති කුසලසද් ෙකයොකගන සාමිවචනං භුම් මත් කථති 

ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ෙහි ාෙහික ති අත්කථො’’ති. සහිතභාසකනන 

කෙසෙසම් පත් ති, සහිතාසහිතකෙොසල් කලන සාවෙසම් පත් ති කවදිතබ් බා. 
පරිසසම් පත් තිපි ඤාණසම් පන් නස ්ස ධම් මෙථිෙස් ස පටිභානසම් පොය ොරණං 

කහොතීති ආහ ‘‘ොවෙෙම්පත්තියාකබොකධතුංෙමත්ථ ායා’’ති. 

157. කුෙලධම්කමහීති සමථවිපස් සනාධම් කමහි. චතුත්කථො වුත්ක ො, කයො 

කනව සඞ්  ං නිමන් කතති, න ොනං කෙති. 
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166. යමිෙං ‘‘ොකලනා’’ති වුත් න් ති ‘‘කයො තත් ථ අවණ් කණො, තම් පි 

භණති ොකලන. කයොපි තත් ථ වණ් කණො, තම් පි භණති ොකලනා’’ති යං ඉෙං 

පාළියං වුත් තං,  ත්ර  ේමිං වචකන වාකෙය කයො පුග් ගකලො ‘‘ොකලන 

භණතී’’ති වුත් කතො, කෙොකීදිකෙොති විචාරණාය තස් ස ෙස් සනත් ථං ‘‘ොලඤ් ඤූ 
කහොතී’’තිආදි පාළියං වුත් තන් ති ෙස් කසන් කතො සඞ් ගකහ ආහාති කයොජනා. 

168. පුබ්බුප්පන්නපච්චයවිපත්තීති තස් මිං අත් තභාකව 
පඨමුප් පන් නපච් චයවිපත් ති. කතසං විපත් ති පවත් තප් පච් චයවිපත් තීති කයොජනා. 

173. ක ෙන් ති පහීනාවසිට් ඨකිකලසානං. විමුත්තිෙේෙනකමව කහොති 
විමුත් තිඅත් ථත් තා තංෙස් සනස් ස. 

174.  න් ාවු ානංවත්ථානන් ති නිද් ධාරකණ සාමිවචනං. 

178. නාමොකයොති නාමසමූකහො. ඉෙකමව ච ද්වයන් ති සීලසංවරපූරණං, 

සාජීවාවීතික් ෙමනඤ් චාති ඉෙකමව ද් වයං.  ක ොති සාජීවාවීතික් ෙමනකතො. 

ෙථාය හලිද් ෙරාගාදිසදිසතාති කයොජනා. කතනාහ ‘‘න පුග්ගලේො’’ති. 

179. ඉති-ෙද්කෙනාති ‘‘ොරුමාසකෙො’’ති එත් ථ වුත් තඉති-සද් කෙන. 

එවංපොකරති ඉමිනාපි සලාොදිකෙ සඞ් ගණ් හාති. 

181. අවිෙටසඛන් ති අවික් කඛපසුඛං. 

187. ඛන්ධධම්කමසූති සඞ් ඛතධම් කමසු.  ෙලාකභනාති මග් ගඵලාලාකභන. 

අත්කථනාති සීලාදිඅත් කථන. 

චතුක් ෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ්චෙනිද්කෙෙවණ්ණනා 

191. යථා ක ස පටිපජ්ජි බ්බන් ති කතසු පඤ් චසු පුග් ගකලසු යථාරහං 
උපකමකයයොපමාෙස් සනමුකඛන හිතූපකෙසපටිපත් තියා යථා අඤ් කඤහි 

පටිපජ් ජිතබ් බන් ති අත් කථො. කිරියාවාචී ආරම් භ-සද් කෙො අධිප් කපකතො, න 
‘‘ආරම් භෙත් තුස් ස ෙසාවපුච් ඡා’’තිආදීසු විය ධම් මවාචීති ආහ 

‘‘ආරම්භකිරියාවාචකෙො ෙද්කෙො’’ති. ‘‘නිරුජ් ඣන් තී’’ති වුත් තත් තා 

‘‘මග්ගකිච්චවකෙනා’’ති වුත් තං. 

192. ගහණං ‘‘එවකමත’’න් ති සම් පටිච් ඡනං. 
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199. නඑවංෙම්බන්කධො අසමානජාතිෙත් තා. 

පඤ ්චෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඡක්ෙනිද්කෙෙවණ්ණනා 

202. ඉෙං සච් චාභිසම් කබොධාදිෙං ෙඞ්ගහි ං කහොති ඵලස් ස කහතුනා 

අවිනාභාවකතො. කතනාහ ‘‘ොම’’න් තිආදි. අනාචරියකෙන අත් නා 

උප්පාදික නාති ඉෙං සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාකණ විජ් ජමානගුණෙථනං, න 
තබ් බිධුරධම් මන් තරනිවත් තනං තථාරූපස් ස අඤ් ඤස ්ස අභාවකතො. කතනස් ස 

සාචරියෙතා, පරකතො ච උප් පත් ති පටික් ඛිත් තාති ඉමමත් ථමාහ 

‘‘ ත්ථා’’තිආදිනා. තත් ථ ොචරියෙත් ං පරූපකෙසකහතුෙතා, පරක ො

උප්පත්ති උපකෙකසන විනාපි සන් නිස ්සාය නිබ් බත් තීති අයකමකතසං විකසකසො. 

ඡක් ෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ෙත් ෙනිද්කෙෙවණ්ණනා 

203. කුෙකලස ධම්කමසූති ආධාකර භුම් මං, න විසකයති ෙස් කසන් කතො 

‘‘කුෙකලස ධම්කමස අන්ක ොගධා’’ති ආහ. ඉොනි විසයලක් ඛණං එතං 

භුම් මන් ති ෙස් කසන් කතො ‘‘කබොධිපක්ඛියධම්කමස වා’’තිආදිමාහ. 

‘‘ දුපොර ායා’’ති ඉෙං කුසකලසු ධම් කමසු සාකධතබ් කබසූති ඉමමත් ථං 

සන් ධාය වුත් තං. උම්මුජ්ජනපඤ්ඤායාති උම් මුජ් ජාපනපඤ් ඤාය, 

උම් මුජ් ජනාොකරන වා පවත් තපඤ් ඤාය. ක කනවාති උම් මුජ් ජනමත් තත් තා 

එව. යථා හි ඤාණුප් පාකෙො සංකිකලසපක් ඛකතො උම් මුජ් ජනං, එවං 

සද් ධුප් පාකෙොපීති ආහ ‘‘ෙද්ධාෙඞ්ඛා කමව උම්මුජ්ජන’’න් ති. චිත් වාකරොති 
චිත් තප් පබන් ධවාකරො. පච් කචෙං 

ඨානවිපස් සනාපතරණපතිගාධප් පත් තිනිට් ඨත් තා කතසං පුග් ගලානං ‘‘අකනකෙ

පුග්ගලා’’ති වුත් තං. ෙස් මා? කතනත් තභාකවන අරහත් තස ්ස අග් ගහණකතො. 

 තියපුග්ගලාදිභාවන් ති උම් මුජ් ජිත් වා ඨිතපුග් ගලාදිභාවං. 

සත් තෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ෙෙෙනිද්කෙෙවණ්ණනා 

209. කෙො ාපන්නාෙකයොති වුත් තවිකසසයුත් තා 

කසොතාපන් නසෙොගාමිඣානානාගාමිකනො. අො…කප.… පනාති එත් ථ පන-
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සද් කෙො විකසසත් ථදීපකනො. කතන ‘‘අජ් ඣත් තසංකයොජනානං 
සමුච් ඡින් නත් තා’’ති ඉෙං විකසසං දීකපතීති කවදිතබ් බං. 

ෙසෙනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුග් ගලපඤ් ඤත් තිපෙරණ-අනුටීො සමත් තා. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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ෙථාවත්ථුපෙරණ-අනුටීො 
ගන්ථාරම්භවණ්ණනා 

සමුොකය එෙකෙසා අන් කතොගධාති සමුොකයො කතසං අධිට් ඨානභාකවන 

වුත් කතො යථා ‘‘රුක් කඛ සාඛා’’ති ෙස් කසති ‘‘ෙථාෙමුොයේො’’තිආදිනා. තත් ථ 

ෙථානන් ති තිස් කසො ෙථා වාකෙො ජප් කපො විතණ්  ාති. කතසු කයන 

පමාණතක් කෙහි පක් ඛපටිපක් ඛානං පතිට් ඨාපනපටික් කඛපා කහොන් ති, කසො 

වාකෙො. එොධිෙරණා හි අඤ් ඤමඤ් ඤවිරුද් ධා ධම් මා පක් ඛපටිපක් ඛා යථා 

‘‘කහොති තථාගකතො පරං මරණා, න කහොති තථාගකතො පරං මරණා’’ති (දී. නි. 

1.65). නානාධිෙරණා පන අඤ් ඤමඤ් ඤවිරුද් ධාපි පක් ඛපටිපක් ඛා නාම න 

කහොන් ති යථා ‘‘අනිච් චං රූපං, නිච් චං නිබ් බාන’’න් ති. කයන 

ඡලජාතිනිග් ගහට් ඨාකනහි පක් ඛපටිපක් ඛානං පතිට් ඨාපනං පටික් කඛපාරම් කභො, 

කසො ජප්කපො. ආරම් භමත් තකමකවත් ථ, න අත් ථසිද් ධීති ෙස් සනත් ථං 
ආරම් භග් ගහණං. යාය පන ඡලජාතිනිග් ගහට් ඨාකනහි පටිපක් ඛපටික් කඛපාය 

වායමන් ති, සා වි ණ්ඩා. තත් ථ අත් ථවිෙප් පුපපත් තියා වචනවි ාකතො ඡලං යථා 

‘‘නවෙම් බකලොයං පුරිකසො, රාජා කනො සක් ඛී’’ති එවමාදි. දූසනභාසා ජා කයො, 

උත් තරපතිරූපොති අත් කථො. නිග්ගහට්ඨානානි පරකතො ආවි භවිස් සන් ති. එවං 
වාෙජප් පවිතණ්  ප් පකභොසු තීසු ෙථාසු ඉධ වාෙෙථා ‘‘ෙථා’’ති අධිප් කපතා. සා 

ච කඛො අවිපරීතධම් මතාය පතිට් ඨාපනවකසන, න විග් ගාහිෙෙථාභාකවනාති 

කවදිතබ් බං. මාතිොඨපකනකනවාති උද් කෙසකෙසනාය එව. ඨපි ේොති 
කෙසිතස් ස. කෙසනා හි කෙකසතබ් බමත් ථං විකනයයසන් තාකනසු ඨපනකතො 

නික් ඛිපනකතො ඨපනං, නික් කඛකපොති ච වුච් චති. 

ගන් ථාරම් භවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිොනෙථාවණ්ණනා 

පරිනිබ්බානකමව …කප.… වුත් ං. අභින් නසභාවම් පි හි අත් ථං 
තෙඤ් ඤධම් මකතො විකසසාවකබොධනත් ථං අඤ් ඤං විය ෙත් වා කවොහරන් ති යථා 

‘‘අත් තකනො සභාවං ධාකරන් තීති ධම් මා’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1). ොති අසඞ් ඛතා 

ධාතු. ෙරණභාකවනවුත් ා යථාවුත් තස ්ස උපසමස් ස සාධෙතමභාවං සන් ධාය. 

ධම්මවාදී…කප.… දුබ්බල ා වුත් ා තථාරූපාය පඤ් ඤාය භාකව තාදිසානං 

පක් ඛභාවාභාවකතො. ලද්ධියාති ‘‘අත් ථි පුග් ගකලො සච් චිෙට් ඨපරමත් කථන, 

පරිහායති අරහා අරහත් තා’’තිආදිලද් ධියා. සත් න්ක හීති කෙවතාසංයුත් තාදීහි. 

ලිඞ්ගාෙප්පකභෙං පරකතො සයකමව වක් ඛති. 
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භින්දිත්වාමූලෙඞ්ගහන් ති මූලසඞ් ගීතිං විනාකසත් වා, කභෙං වා ෙත් වා යථා 

සා ඨිතා, තකතො අඤ් ඤථා ෙත් වා. ෙඞ්ගහි ක ොවාඅඤ්ඤත්රාති මූලසඞ් ගීතියා 

සඞ් ගහිතකතො අඤ් ඤත්ර. කතනාහ ‘‘අෙඞ්ගහි ං සත් ’’න් ති. නී ත්ථං 

යථාරුතවකසන විඤ් කඤයයත් ථත් තා. කනයයත්ථං විපරිණාමදුක් ඛතාදිවකසන 

නිද් ධාකරතබ් බත් ථත් තා. තීහි ඨාකනහීති ‘‘සූරා සතිමන් කතො ඉධ 

බ්රහ් මචරියවාකසො’’ති (අ. නි. 9.21) එවං වුත් කතහි තීහි ොරකණහි. අඤ්ඤං

ෙන්ධාය භණ න් ති එෙං පබ් බජ් ජාසඞ් ඛාතං බ්රහ් මචරියවාසං සන් ධාය භණිතං. 

අඤ්ඤං අත්ථං ඨපයිංසූති සබ් බස් සපි බ්රහ් මචරියවාසස් ස වකසන ‘‘නත් ථි 

කෙකවසු බ්රහ් මචරියවාකසො’’තිආදිෙං (ෙථා. 269) අඤ ්ඤං අත් ථං ඨපයිංසු. 
සුත් තඤ ්ච අඤ් ඤං සන් ධාය භණිතං තකතො අඤ් ඤං සන් ධාය භණිතං ෙත් වා 

ඨපයිංසු, තස් ස අත් ථඤ් ච අඤ් ඤං ඨපයිංසූති එවකමත් ථ කයොජනා කවදිතබ් බා. 

සඤ්ඤ ාදීති ආදි-සද් කෙන අනිච් චතාදිං සඞ් ගණ් හාති. 

ගම්භීරං එෙකෙෙං මහාපකෙසපරිවාරාදිං. එෙච්කච ෙෙලං අභිධම්මං

විේෙජ්ජිංස ඡඩ්  යිංසු කසයයථාපි සුත් තන් තිො. කත හි තං න ජිනවචනන් ති 

වෙන් ති. ෙථාවත්ථුේෙෙවිවාෙත්ක තිආදි කහට් ඨා නිොනට් ඨෙථාය ආගතනයං 
සන් ධාය වුත් තං. කෙචි පන පුග් ගලපඤ් ඤත් තියාපි සවිවාෙත් තං මඤ් ඤන් ති. 

‘‘ තියෙඞ්ගීතික ො පුබ්කබ පවත් මානානං වකෙනා’’ති ඉෙං ෙස් මා වුත් තං, 

නනු තතියසඞ් ගීතිකතො පුබ් කබපි තං මාතිොරූකපන පවත් තකතව? නිද් කෙසං වා 

සන් ධාය තථා වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. අඤ්ඤානීති අඤ් ඤාොරානි 

අභිධම් මපෙරණාදීනි අෙරිංසු, පවත් තන් තානිපි තානි අඤ් ඤථා ෙත් වා පඨිංසූති 

අත් කථො. මඤ්ජුසිරීති ඉෙං ෙස ්මා වුත් තං. න හි තං නාමං පිටෙත් තයං 

අනුවත් තන් කතහි භික් ඛූහි ගය් හති? ඉතකරහි ගය් හමානම් පි වා 

සාසනිෙපරිඤ් කඤහි න සාසනාවචරං ගය් හතීති ෙත් වා වුත් තං. නිොයනාමන් ති 

මහාසඞ් ඝිොදිනිොයනාමං, දුත් තගුත් තාදිවග් ගනාමඤ් ච. 

ෙඞ්ෙන්තිොනං කභකෙො සත් වාදීති සඞ් ෙන් තිොනං අනන් තකර එකෙො 

නිොයකභකෙො සුත් තවාදී නාම භිජ් ජිත් ථ. ෙහාති එෙජ් ඣං ෙත් වා, 
ගණියමානාති අත් කථො. 

උප්පන්කන වාකෙ ෙන්ධායාති තතියසඞ් ගීතිොකල උප් පන් කන වාකෙ 

සන් ධාය. උප්පජ්ජනකෙති තකතො පට් ඨාය යාව සද් ධම් මන් තරධානා 

එත් ථන් තකර උප් පජ් ජනකෙ. සත් ෙහේොහරණඤ් කචත් ථ 
පරවාෙභඤ් ජනත් ථඤ් ච සෙවාෙපතිට් ඨාපනත් ථඤ ්ච. සුත් කතෙකෙකසොපි හි 
‘‘සුත් ත’’න් ති වුච් චති සමුොයකවොහාරස් ස අවයකවසුපි දිස් සනකතො යථා ‘‘පකටො 
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52 

පටුන 

ෙඩ් කෙො, සමුද් කෙො දිට් කඨො’’ති ච. කත පකනත් ථ සුත් තපකෙසා ‘‘අත් ථි පුග් ගකලො 
අත් තහිතාය පටිපන් කනො’’තිආදිනා ආගතා කවදිතබ් බා. 

නිොනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාවග්කගො 

1. පුග්ගලෙථා 

1. සුද් ධසච් චිෙට් කඨො 

1. අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා 

1. සම් බරාදීහි පෙප් පිතවිජ් ජා, තථාභිසඞ් ඛතානි ඔසධානි ච ‘‘මායා’’ති 

වුච් චන් ති, ඉධ පන මායාය ආහිතවිකසසා අභූතඤ් කඤයයාොරා අධිප් කපතාති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘මායාය අමණආෙකයො මණආදිආොකරන දිේෙමානා මායාති 

වුත් ා’’ති ආහ. සච් චඤ ්කඤව සච් චිෙං, කසො එව අත් කථො අවිපරීතස් ස 

ඤාණස් ස විසයභාවට් කඨනාති ෙච්චිෙට්කඨො. කතනාහ ‘‘භූ ට්කඨො’’ති. 

අවිපරීතභාවකතො එව පරකමො පධාකනො අත් කථොති පරමත්කථො, ඤාණස් ස 
පච් චක් ඛභූකතො ධම් මානං අනිද් දිසිතබ් බසභාකවො. කතන වුත් තං 

‘‘උත් මත්කථො’’ති. 

අත්ථීති වචනොමඤ්කඤනාති ‘‘අත් ථි පුග් ගකලො අත් තහිතාය 

පටිපන් කනො’’තිආදීසු (අ. නි. 4.96; ෙථා. 22) ‘‘අත් ථී’’ති 
පවත් තවචනසාමඤ් කඤන. අත් ථවිෙප් පුපපත් තියා වචනවි ාකතො ඡලන් ති 

වෙන් ති. පතිට්ඨංපච්ඡින්ෙන්ක ොති කහතුං දූකසන් කතො, අකහතුං ෙකරොන් කතොති 

අත් කථො. කහතු හි පටිඤ් ඤාය පතිට් ඨාපනකතො පතිට් ඨා, තං පන කහතුං 

අත් ථමත් තකතො ෙස් කසන් කතො ‘‘යදි ෙච්චිෙට්කඨනා’’තිආදිමාහ. පකයොගකතො 

පන දූසකනන සද් ධිං පරකතො ආවි භවිස් සති. ඔොෙංඅෙෙමාකනොති යථානුරූපං 

යුත් තිං වත් තුං අවසරං අකෙන් කතො. අථ වා පතිට්ඨං පච්ඡින්ෙන්ක ො, පටිඤ ්ඤං 
එව පරිවත් කතන් කතොති අත් කථො. උපලබ් භති පුග් ගකලොති හි සෙවාදිං උද් දිස ්ස 
පරවාදිකනො පටිඤ් ඤාව න යුත් තා අප් පසිද් ධත් තා විකසසිතබ් බස ්ස. කතකනවාහ 

‘‘අනුපලබ්භකනයයක ොන වවාකෙොතිට්ඨතීතිනිවත්ක න්ක ො’’ති. රූපඤ්ච

උපලබ්භති…කප.… ෙේකෙතීති එකතන පරවාදිනා අධිප් කපතකහතුකනො 
විපරීතත් ථසාධෙත් තං ෙස ්කසති. 

උපලබ්භමානං නාම කහොතීති ආොරකතො තංආොරවන් තානං 

අනඤ් ඤත් තාති අධිප් පාකයො. අඤ්ඤථාති ආොර, ආොරවන් තානං කභකෙ. 
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එතිේොති ‘‘තකතො කසො පුග් ගකලො උපලබ් භති සච් චිෙට් ඨපරමට් කඨනා’’ති එවං 

වුත් තාය දුතියපුච් ඡාය. එෙ විකෙකෙොති කයො යථාවුත් කතො ද් වින් නං පුච් ඡානං 

විසයස ්ස සභාවාොරකභකෙො, එස ද් වින් නං පුච් ඡානං විකසකසො. සභාවධම් මානං 
සාමඤ ්ඤලක් ඛකණන අභින් නානම් පි සලක් ඛණකතො කභකෙොකයවාති 

අඤ ්ඤධම් මස ්ස අඤ් කඤනාොකරන න ෙොචිපි උපලබ් කභො භකවයය. යදි සියා, 
අඤ ්ඤත් තකමව න සියාති රුප් පනාදිසපච් චයාදිආොකරන අනුපලබ් භමාකනොපි 
පුග් ගකලො අත් තකනො භූතසභාවට් කඨන උපලබ් භකතවාති වෙන් තං පරවාදිනං 
පති ‘‘කයො සච් චිෙට් කඨො’’තිආදි කචොෙනා අකනොොසාති ෙස් කසන් කතො ආහ 

‘‘යථා පන…කප.… නිග්ගකහො ච න ො බ්කබො’’ති. තත් ථ නිග්ගකහොති 

‘‘ආජානාහි නිග් ගහ’’න් ති එවං වුත් තනිග් ගකහො, පරාජයාකරොපකනන 
පරවාදිකනො නිග් ගණ් හනන් ති අත් කථො. 

ස් වායං පන යස් මා තස් ස වාොපරාධකහතුකෙො, තස් මා තං ෙස් කසතුං 
අට් ඨෙථායං කෙොසාපරාධපරියාකයහි විභාවිකතො. අවජානනඤ් කහත් ථ 

නිග් ගහට් ඨානං. තථා හි පටිඤ ්ඤාහානි, පටිඤ් ඤාන් තරං, පටිඤ් ඤාවිකරොකධො, 

පටිඤ ්ඤාසඤ් ඤාකසො, කහත් වන් තරං, අත් ථන් තරං, නිරත් ථෙං, 

අවිඤ් ඤාතත් ථං, අසම් බන් ධත් ථං, අප් පත් තොලං, ඌනං, අධිෙං, පුනරුත් තං, 

අනනුභාසනං, අවිඤ් ඤාතං, අප් පටිභා, වික් කඛකපො, මතානුඤ් ඤා, 

අනුයුඤ් ජිතබ් බස ්ස උකපක් ඛනං, අනනුයුඤ් ජිතබ් බස් ස අනුකයොකගො, 

අපසිද් ධන් තරං, කහත් වාභාසා චාති ද්වාවීෙති නිග් ගහට් ඨානානි ඤායවාදිකනො 
වෙන් ති. 

තත් ථ විසදිසූොහරණධම් මානුජානනං පඨමුොහරකණ පටිඤ්ඤාහානි. 

පටිඤ ්ඤාතත් ථපටිකසකධ තෙඤ් ඤත් ථනිද් කෙකසො පටිඤ්ඤාන් රං. 

පටිඤ ්ඤාවිරුද් ධකහතුකිත් තනං පටිඤ්ඤාවිකරොකධො. පටිඤ ්ඤාතත් ථාපනයනං 

පටිඤ්ඤාෙඤ්ඤාකෙො. අවිකසසවුත් කත කහතුම් හි පටිසිද් කධ විකසසකහතුෙථනං 

කහත්වන් රං. අධිෙතත් ථානුපකයොගිඅත් ථෙථනං අත්ථන් රං. මාතිොපාකඨො 

විය අත් ථහීනං නිරත්ථෙං. තික් ඛත් තුං වුත් තම් පි සක් ඛිපටිවාදීහි අවිදිතං 

අවිඤ්ඤා ත්ථං. පුබ් බාපරවකසන සම් බන් ධරහිතං අෙම්බන්ධත්ථං. 

අවයවවිපල් ලාසවචනං අප්පත් ොලං. අවයවවිෙලං ඌනං. 

අධිෙකහතූොහරණං අධිෙං. ඨකපත් වා අනුවාෙං සද් ෙත් ථානං පුනප් පුනං වචනං 

අත් ථාපන් නවචනඤ් ච පුනරුත් ං. පරිසාය විදිතස් ස තීහි වුත් තස ්ස 

අපච් චුොහාකරො අනනුභාෙනං. යං වාදිනා වුත් තං පරිසාය විඤ ්ඤාතං පටිවාදිනා 

දුවිඤ් ඤාතං, තං අවිඤ්ඤා ං. තංවාදිනා වත් තබ් කබ වුත් කත පරවාදිකනො 
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පටිවචනස ්ස අනුපට් ඨානං අප්පටිභා. කිච් චන් තරප් පසඞ් කගන ෙථාවිච් ඡින් ෙනං 

වික්කඛකපො. අත් තකනො කෙොසානුජානකනන පරපක් ඛස් ස කෙොසප් පසඤ් ජනං 

පරමතානුජානනං ම ානුඤ්ඤා. නිග් ගහප් පත් තස ්ස නිග් ගණ් හනං 

අනුයුඤ්ජි බ්බේෙ උකපක්ඛනං. සම් පත් තනිග් ගහස ්ස අනිග් ගහට් ඨාකන ච 

නිග් ගණ් හනං අනුයුඤ්ජි බ්බේෙ අනුකයොකගො. එෙං සිද් ධන් තමනුජානිත් වා 

අනියමකතො තෙඤ් ඤසිද් ධන් තෙථාප් පසඤ් ජනං අපසිද්ධන් රං. අසිද් ධා 

අකනෙන් තිො විරුද් ධා ච කහත්වාභාො, කහතුපතිරූපොති අත් කථො. කතසඤ් ච 
ෙථනං නිග් ගහට් ඨානන් ති. 

ඉකමසු ද්වාවීෙතියා නිග් ගහට් ඨාකනසු ඉෙං පටිඤ ්ඤාය අපනයනකතො 
සයකමව පච් චක් ඛානකතො පටිඤ් ඤාසඤ් ඤාකසො නාම නිග් ගහට් ඨානං. 

කතකනවාහ ‘‘අවජානකනකනව නිග්ගහං ෙේකෙතී’’ති. අසිද්ධත් ාති එකතන 
පච් චක් ඛකතො අනුමානකතො ච පුග් ගලස ්ස අනුපලබ් භමාහ. න හි කසො 

පච් චක් ඛකතො උපලබ් භති. යදි උපලබ් කභයය, විවාකෙො එව න සියා, අනුමානම් පි 

තාදිසං නත් ථි, කයන පුග් ගලං අනුමිකනයයං. තථා හි තං සාසනිකෙො පුග් ගලවාදී 

වකෙයය ‘‘පුග් ගකලො උපලබ් භති, අත් ථි පුග් ගකලො’’ති භගවතා වුත් තත් තා 

රූපකවෙනාදි විය. යඤ් හි භගවතා ‘‘අත් ථී’’ති යදි වුත් තං, තං පරමත් ථකතො 
අත් ථි යථා තං රූපං කවෙනා සඤ් ඤා සඞ් ඛාරා විඤ් ඤාණං. යං පන 

පරමත් ථකතො නත් ථි, න තං භගවතා ‘‘අත් ථී’’ති වුත් තං යථා තං 

පෙතිවාදිආදීනං පෙතිආදීති, තං මිච් ඡා. එත් ථ හි යදි කවොහාරකතො පුග් ගලස් ස 

අත් ථිභාකවො අධිප් කපකතො, සිද් ධං සාධනං, අථ පරමත් ථකතො, අසිද් කධො කහතු 
තථා අවුත් තත් තා. විරුද් කධො ච තස් ස 
අනිච් චසඞ් ඛතපටිච් චසමුප් පන් නාදිභාවාසාධනකතො රූපකවෙනාදීසු තථා 
දිට් ඨත් තාතිආදිනා තස් ස අකහතුෙභාවස් කසව පාෙටභාවකතො. 

යං පන බාහිරො පුථු අඤ් ඤතිත් ථියා වෙන් ති. අත් කථව ච පරමත් ථකතො 
අත් තා ඤාණාභිධානස් ස පවත් තියා නිමිත් තභාවකතො රූපාදි විය. අථ වා 
අත් තාතිරිත් තපෙත් ථන් තකරො රූපක් ඛන් කධො ඛන් ධසභාවත් තා යථා තං 

ඉතරක් ඛන් ධා. යඤ ්කහත් ථ පෙත් ථන් තරං, කසො පුග් ගකලොති අධිප් පාකයො. 

එත් ථ ච පුරිමස ්ස කහතුකනො පඤ් ඤත් තියා අකනෙන් තිෙතා අසිද් ධතා ච. 
න හි අසකතො සෙවාදිනං පති පරමත් ථකතො ඤාණාභිධානප් පවත් තියා 

නිමිත් තභාකවො සිජ් ඣති. කවොහාරකතො කච, තෙසිද් ධසාධනතා 
රූපාදිසභාවවිනිමුත් තරූකපොපි පුග් ගකලො න කහොතීති එවමාදිවිරුද් ධත් ථතා. 

පච් ඡිමස ්ස පන කහතුකනො සාකධතබ් බත් ථසාමඤ් ඤපරිග් ගකහ සිද් ධසාධනතා, 
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පටුන 

රූපක් ඛන් ධකතො පෙත් ථන් තරකතො පරමත් ථන් තරභූතකවෙනාදිසම් භවස ්ස 
ඉච් ඡිතත් තා ච. තබ් බිකසසපරිග් ගකහ ච සෙවාදිනං පති උොහරණාභාකවො 
පරපරිෙප් පිතජීවපෙත් ථවිරහකතො. ඉතරක් ඛන් ධානං 
කවෙනාදිවිනිමුත් තඋභයසිද් ධජීවපෙත් ථසහිකතොපි රූපක් ඛන් කධො න කහොති 
ඉතරක් ඛන් ධා වියාති විරුද් ධත් ථතා ච. 

යං පන ොණාො ‘‘සුඛාදීනං නිස් සයභාවකතො’’ති අනුමානං වෙන් ති, කත 
ඉෙං වත් තබ් බා – කිං සුඛාදීනං අත් තනි පටිබද් ධං යකතො සුඛාදිනිස් සයතාය 

අත් තා අනුමීයති. යදි උප් පාකෙො, එවං සන් කත සබ් කබපි සුඛාෙකයො එෙකතො එව 
භකවයයං ොරණස ්ස සන් නිහිතභාවකතො අඤ් ඤනිරකපක් ඛකතො ච. අථ 

අඤ ්ඤම් පි කිඤ් චි ඉන් ද්රියාදිොරණන් තරමකපක් ඛිතබ් බං, තකෙව කහොතු 

ොරණං, කිමඤ ්කඤන අදිට් ඨසාමත් ථිකයන පරිෙප් පිකතන පකයොජනං. අථ පන 

කතසං අත් තාධීනා වුත් තීති වකෙයයං, එවම් පි න සිජ් ඣති උොහරණාභාවකතො. න 
හි රූපාදිවිනිමුත් කතො තාදිකසො කෙොචි සභාවධම් කමො සුඛාදිසන් නිස ්සයභූකතො 

අත් ථි, යකතො අත් තකනො අත් තත් ථසිද් ධියා උොහරණං අපදිකසයයං. ඉමිනා 
නකයන අසමාසපොභිකධයයත් තාතිආදීනම් පි අයුත් තත් තා නිවාකරතබ් බා. තථා 
‘‘අඤ ්ඤස ්ස සච් චිෙට් ඨස් ස අසිද් ධත් තා’’ති ඉමිනා ච පෙතිඅණුආදීනම් පි 
බාහිරපරිෙප් පිතානං අසිද් ධතා වුත් තාවාති කවදිතබ් බා. ෙථං පන කතසං 

අසිද් ධීති? පමාකණන අනුපලබ් භනකතො. න හි පච් චක් ඛකතො පෙති සිද් ධා 
ෙපිලස ්සපි ඉසිකනො තස් ස අපච් චක් ඛභාවස් ස ොපිකලහි අනුඤ් ඤායමානත් තා. 

යං පන ‘‘අත් ථි පධානං කභොනං අන් වයෙස ්සනකතො සෙලෙලාපමත් තං 
වියා’’ති කත අනුමානං වෙන් ති. ඉමිනා හි කභොනං සත් වාදීනං 
විජ් ජමානපධානතා පටිඤ් ඤාතා. එත් ථ ච වුච් චකත – සෙලාදීනං පධානං 

තබ් බිභාකගහි කිං අඤ් ඤත් තං, උොහු අනඤ් ඤන් ති, කිඤ් කචත් ථ යදි 

අඤ ්ඤත් තං, සබ් කබො කලොකෙො පධානමකයොති සමයවිකරොකධො සියා, 

සණ් ඨානකභකෙන අඤ් ඤත් ථ පටිජානනකතො න කෙොකසොති කච? තං න, 
වලයෙටොදිසණ් ඨානකභකෙපි ෙනොකභෙෙස් සනකතො. න හි සණ් ඨානං 

වත් ථුකභෙනිමිත් තං තස් ස අනුපාොනත් තා. යං යස් ස කභෙනිමිත් තං, න තං තස් ස 
අනුපාොනං යථා සුවණ් ණමත් තිොදි ටාදීනං සුවණ් ණ කටො මත් තිො කටො 
කෙොකසයයපකටො ෙප් පාසපකටොති ච සාකධතබ් බධම් මරහිතඤ් ච උොහරණං. න 

හි පධාකනෙොරණපුබ් බෙත් තං සෙලාදීනං පෙතිවාදිකනො සිද් ධං, නාපි 
ොපිලානං ෙථඤ් චි අඤ් ඤත් තානුජානනකතො. අනඤ් ඤත් කත පන 

උොහරණාභාකවො. න හි තකෙව සාකධතබ් බං තකෙව ච උොහරණං යුත් තං, 
අන් වයෙස ්සනම් පි අසිද් ධං. න හි තකෙව කතන අන් විතං යුජ් ජති. පධාකනන 
අන් වයෙස ්සනම් පි අසිද් ධං පරවාදිකනොති ගුණස් ස පධානස ්ස අනනුජානනකතො. 
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අථ යං කිඤ් චි ොරණං පධානං ‘‘පධීයති එත් ථ ඵල’’න් ති, එවම් පි අසිද් ධකමව 

ොරකණ ඵලස් ස අත් ථිභාවානනුජානනකතො, කහතුකනො ච 
අසිද් ධනිස ්සයතාපරාභිමතකභොනනුජානනකතො. අථ විකසකසන 

ොරණායත් තවුත් තිතා ඵලස් ස සාධීයති, න කිඤ් චි විරුද් ධං ධම් මානං යථාසෙං 
පච් චකයන පටිච් චසමුප් පත් තියා ඉච් ඡිතත් තාති. 

අපිච පෙතිවාදිකනො ‘‘සත් වරජතමසඞ් ඛාතානං තිණ් ණං ගුණානං 

සමභාකවො පෙති, සා ච නිච් චා සත් වාදිවිසමසභාවකතො අනිච් චකතො 
මහතාදිවිොරකතො අනඤ් ඤා’’ති පටිජානන් ති. සා කතසං වුත් තප් පොරා පෙති 
න සිජ් ඣති තකතො විරුද් ධසභාවකතො විොරකතො අනඤ් ඤත් තා. න හි අස් සස ්ස 

විසාණං දී ං, තඤ් ච රස ්සකතො කගොවිසාණකතො අනඤ් ඤන් ති වුච් චමානං 

සිජ් ඣති. කිඤ් ච භිකයයො? තිණ් ණං එෙභාවාභාවකතො. සත් වාදිගුණත් තයකතො හි 
පෙතියා අනඤ් ඤත් තං ඉච් ඡන් තානං කතසං සත් වාදීනම් පි පෙතියා 

අනඤ් ඤත් තං ආපජ් ජති, න ච යුත් තං තිණ් ණං එෙභාකවොති. එවම් පි පෙති න 

සිජ් ඣති. ෙථං? අකනෙකෙොසාපත් තිකතො. යදි හි බයත් තසභාවකතො විොරකතො 

අබයත් තසභාවා පෙති අනඤ් ඤා, එවං සන් කත කහතුමන් තතා අනිච් චතා 
අබයාපිතා සකිරියතා අකනෙතා නිස් සිතතා ලිඞ් ගතා සාවයවතා පරතන් ත්රතාති 

එවමාෙකයො අකනකෙ කෙොසා පෙතියා ආපජ් ජන් ති, න ජාතිවිොරකතො අනඤ් ඤා 
පටිජානිතබ් බා. තථා ච සති සමයවිකරොකධොති ෙප් පනාමත් තං පෙතීති අසිද් ධා 
සාති නිට් ඨකමත් ථ ගන් තබ් බං. 

පෙතියා ච අසිද් ධාය තංනිමිත් තෙභාකවන වුච් චමානා මහතාෙකයොපි 

අසිද් ධා එව. යථා ච පෙති මහතාෙකයො ච, එවං 
ඉස් සරපජාපතිපුරිසොලසභාවනියතියදිච් ඡාෙකයොපි. එකතසු හි ඉස් සකරො තාව න 
සිජ් ඣති උපොරස් ස අෙස ්සනකතො. සත් තානඤ් හි ජාතියං මාතාපිතූනං 

බීජකඛත් තභාකවන ෙම් මස් ස හීනතාදිවිභාගෙරකණන, තකතො පරඤ් ච 

උතුආහාරානං බ්රූහනුපත් ථම් භකනන, ඉන් ද්රියානං ෙස් සනාදිකිච් චසාධකනන 

උපොකරො දිස් සති, න, එවමිස ්සරස ්ස. හීනතාදිවිභාගෙරණමිස් සරස් සාති කච? 

තං න, අසිද් ධත් තා. යථාවුත් කතො උපොරවිකසකසො ඉස් සරනිම් මිකතො, න 

ෙම් මුනාති සාධනීයකමතං. ඉතරත්රාපි සමානකමතන් ති කච? න, ෙම් මකතො 

ඵලනියමසිද් ධත් තා. සති හි ෙතූපචිකත ෙම් මස ්මිං තත් ථ යං අකුසලං, තකතො 

හීනතා, යං කුසලං, තකතො පණීතතාති සිද් ධකමතං. ඉස් සරවාදිනාපි හි න සක් ො 
ෙම් මං පටික් ඛිපිතුං. 
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අපිකචතස ්ස කලොෙවිචිත් තස් ස ඉස් සරනිම් මානභාකව බහූ කෙොසා 

සම් භවන් ති. ෙථං? යදි සබ් බමිෙං කලොෙවිචිත් තං ඉස් සරනිම් මිතං, සකහව 

වචකනන පවත් තිතබ් බං, න ෙකමන. න හි සන් නිහිතොරණානං ඵලානං 

ෙකමන උප් පත් ති යුත් තා, ොරණන් තරාකපක් ඛාය ඉස් සරස් ස සාමත් ථියහානි. 
චක් ඛාදීනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීසු ොරණභාකවො න යුත් කතො. ෙකරොතීති හි 
ොරණන් ති. ඉස් සකරො එව ච ොරකෙොති සබ් බොරණානං ොරණභාවහානි. 

කයහි පුථුවිකසකසහි ඉස් සකරො පසීකෙයය, කතසඤ් ච සයංොරතා ආපජ් ජති, තථා 

සබ් කබසං කහතුොනං ොරණභාකවො. යඤ් කජතං නිම් මානං, තඤ් චස් ස 

අත් තෙත් ථං වා සියා, පරත් ථං වා සියා. අත් තෙත් ථතායං අත් තකනො 
ඉස් සරභාවහානි අෙතකිච් චතාය ඉසිතාවසිතාභාවකතො. කතන වා නිම් මිකතන 

යං අත් තකනො ොතබ් බං, තං ෙස ්මා සයකමව න ෙකරොති. පරත් ථතායං පන 
පකරො නාකමත් ථ කලොකෙො එවාති කිමත් ථියං තස් ස 

නිරයාදිකරොගාදිවිසාදිනිම් මානං. යා චස් ස ඉස් සරතා, සා සයංෙතා වා සියා 

පරංෙතා වා අකහතුො වා. තත් ථ සයංෙතා කච, තකතො පුබ් කබ 

අනිස ්සරභාවාපත් ති. පරංෙතා කච, පච් ඡාපි අනිස ්සරභාවාපත් ති සඋත් තරතා ච 

සියා. අකහතුො කච, න ෙස ්සචි අනිස ්සරතාති එවමිස ්සරස් සපි අසිද් ධි 
කවදිතබ් බා. 

යථා ච ඉස් සකරො, එවං පජාපති පුරිකසො ච. නාමමත් තකමව කහත් ථ 
විකසකසො. කතහි වාදීහි පෙප් පිතං යදිෙං ‘‘පජාපති පුරිකසො’’ති. තංනිමිත් තෙං 
පන කලොෙප් පවත් තිං ඉච් ඡන් තානං පජාපතිවාකෙ පුරිසවාකෙ ච ඉස් සරවාකෙ විය 

කෙොසා අසිද් ධි ච විධාතබ් බා. යථා කචකත ඉස් සරාෙකයො, එවං ොකලොපි අසිද් කධො 
ලක් ඛණාභාවකතො. පරමත් ථකතො හි විජ් ජමානානං ධම් මානං සභාවසඞ් ඛාතං 

ලක් ඛණං උපලබ් භති. යථා පථවියා ෙථිනතා, න එවං ොලස් ස, තස් මා නත් ථි 
පරමත් ථකතො ොකලොති. ොලවාදී පනාහ ‘‘වත් තනාලක් ඛකණො ොකලො’’ති. 
කසො වත් තබ් කබො ‘‘ො පනායං වත් තනා’’ති. කසො ආහ ‘‘සමයමුහුත් තාදීනං 

පවත් තී’’ති. තම් පි න, රූපාදීහි අත් ථන් තරභාකවන අනිද් ධාරිතත් තා. 
පරමත් ථකතො හි අනිද් ධාරිතසභාවස් ස වත් තනාලක් ඛණතායං 
සසවිසාණාදීනම් පි තංලක් ඛණතා ආපජ් කජයය. 

යං පන වෙන් ති ොණාො ‘‘අපරස ්මිං අපරං යුගපදි චිරං ඛිප් පමිති 

ොලලිඞ් ගානීති ලිඞ් ගසබ් භාවකතො අත් ථි ොකලො’’ති, තං අයුත් තං ලිඞ් ගිකනො 
අනුපලබ් භමානත් තා. සිද් ධසම් බන් කධසු හි ලිඞ් කගසු ලිඞ් ගමත් තග් ගහකණන 
ලිඞ් ගිනි අවකබොකධො භකවයය. න ච කෙනචි අවිපරීතකචතසා කතන ලිඞ් කගන 
සහ ෙොචි ොලසඞ් ඛාකතො ලිඞ් ගී ගහිතපුබ් කබොති. අකතො න යුත් තං 
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පටුන 

‘‘ලිඞ් ගසබ් භාවකතො අත් ථි ොකලො’’ති. ‘‘අපරස් මිං අපර’’න් තිආදිෙස ්ස 

විකසසස් ස නිමිත් තභාවකතො යුත් තන් ති කච? න, පඨමජාතතාදිනිමිත් තෙත් තා 
තස් ස. න ච පඨමජාතතාදි නාම කෙොචි ධම් කමො අත් ථි අඤ ්ඤත්ර 

සමඤ් ඤාමත් තකතොති නත් කථව පරමත් ථකතො ොකලො. කිඤ් ච භිකයයො, බහූනං 
එෙභාවාපත් තිකතො. අතීතාදිවිභාකගන හි කලොෙසමඤ් ඤාවකසන බහූ 
ොලකභො. ත් වඤ් කචතං එෙං වෙසීති බහූනං එෙභාවාභාවකතො නත් කථව 
පරමත් ථකතො ොකලො. තථා එෙස් ස අකනෙභාවාපත් තිකතො. කයො හි අයං අජ් ජ 

වත් තමානොකලො, කසො හිකයයො අනාගකතො අකහොසි, ස් කව අතීකතො භවිස් සති. 

හිකයයො ච වත් තමාකනො අජ් ජ අතීකතො අකහොසි, තථා ස ්කව වත් තමාකනොපි 
අපරජ් ජ. න කචෙසභාවස් ස අකනෙසභාවතා යුත් තාති අසිද් කධො පරමත් ථකතො 
ොකලො. ධම් මප් පවත් තිං පන උපාොය ෙප් පනාමත් තසිද් ධාය කලොෙසමඤ් ඤාය 
අතීතාදිවිභාගකතො කවොහරීයතීති කවොහාරමත් තකෙොති ෙට් ඨබ් කබො. 

සභාවනියතියදිච් ඡාෙකයොපි අසිද් ධා. කිං ොරණා? ලක් ඛණාභාවා. න හි 
සභාවකතො නියතියදිච් ඡා සම් භවති. අඤ් ඤථා එවංවිකධො කෙොචි භාකවො අත් ථි 

කච, කතසං සභාවසඞ් ඛාකතන ලක් ඛකණන භවිතබ් බං, පතිට් ඨාපෙකහතුනා ච 

න චත් ථි. කෙවලං පකනකත වාො විමද් දියමානා අකහතුවාකෙ එව තිට් ඨන් ති, න 
චාකහතුෙං කලොෙවිචිත් තං විකසසාභාවප් පසඞ් ගකතො. අකහතුෙභාකව හි 

පවත් තියා ය් වායං නරසුරනිරයතිරච් ඡානාදීසු ඉන් ද්රියාදීනං විකසකසො, තස් ස 

අභාකවො ආපජ් ජති, න චායං පණ් ඩිකතහි ඉච් ඡිකතො. කිඤ් ච? දිට් ඨභාවකතො. 

දිට් ඨා හි චක් ඛාදිකතො චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං බීජාදිකතො අඞ් කුරාදීනං පවත් ති, 
තස් මාපි කහතුකතොවායං පවත් ති. තථා පුකර පච් ඡා ච අභාවකතො. යකතො යකතො හි 

පච් චයසාමග් ගිකතො යං යං ඵලං නිබ් බත් තති, තකතො පුබ් කබ පච් ඡා ච න තස් ස 

නිබ් බත් ති සම් භවති, කිඤ් ච බහුනා. යදි අකහතුකතො පවත් ති සියා, අකහතුො 

පවත් තීති ඉමාපි වාචා යථාසෙපච් චයසමවායකතො පුකර පච් ඡා ච භකවයයං, න ච 

භවන් ති අලද් ධප් පච් චයත් තා, මජ් කඣ එව ච භවන් ති ලද් ධප් පච් චයත් තා. එවං 
සබ් කබපි සඞ් ඛතා ධම් මාති න සිජ් ඣති අකහතුවාකෙො. තස් මිඤ් ච අසිද් කධ 
පවත් තියා අකහතුභාකවො විය අකහතුපරියායවිකසසභූතා 
සභාවනියතියදිච් ඡාෙකයොපි අසිද් ධා එව කහොන් තීති කවදිතබ් බා. 

යං පන ොණාො ‘‘පරමාණකවො නිච් චා, කතහි ද් විඅණුොදිඵලං නිබ් බත් තති, 

තඤ් ච අනිච් චං, තස් ස වකසකනතං කලොෙවිචිත් ත’’න් ති වෙන් ති, තම් පි 
මිච් ඡාපරිෙප් පමත් තං. න හි පරමාණකවො නාම සන් ති අඤ් ඤත්ර භූතසඞ්  ාතා. 

කසො පන අනිච් කචොව, න ච නිච් චකතො අනිච් චස ්ස නිබ් බත් ති යුත් තා තස් ස 
ොරණභාවානුපපත් තිකතො තථා අෙස් සනකතො ච. යදි ච කසො ෙස් සචි 
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ොරණභාවං ගච් කඡයය, අනිච් කචො එව සියා විොරාපත් තිකතො. න චායං 

සම් භකවො අත් ථි, යං විොරං අනාපජ් ජන් තකමව ොරණං ඵලං 

නිබ් බත් කතයයාති. විොරඤ් කච ආපජ් ජති, කුතස් ස නිච් චතාවොකසො, තස් මා 

වුත් තප් පොරා පරමාණකවො සත් තා අනිච් චා, අඤ ්කඤපි නිච් චාදිභාකවන 
බාහිරකෙහි පරිෙප් පිතා අසිද් ධා එවාති කවදිතබ් බං. කතන වුත් තං 

‘‘ධම්මප්පකභෙක ොපනඅඤ්ඤේෙෙච්චිෙට්ඨේෙ අසිද්ධත් ා’’ති. 

එත් ථාහ ‘‘යදි පරමත් ථකතො පුග් ගකලො න උපලබ් භති, එවං පන පුග් ගකල 
අනුපලබ් භමාකන අථ ෙස් මා භගවා ‘අත් ථි පුග් ගකලො අත් තහිතාය 

පටිපන් කනො’ති (අ. නි. 4.95; ෙථා. 22), ‘චත් තාකරොකම, භික් ඛකව, පුග් ගලා 

සන් කතො සංවිජ් ජමානා කලොෙස ්මි’න් ති (අ. නි. 4.95; ෙථා. 22) ච තත් ථ තත් ථ 
පුග් ගලස ්ස අත් ථිභාවං පකවකෙසී’’ති. විකනයයජ් ඣාසයවකසන. තථා තථා 
විකනතබ් බානඤ් හි පුග් ගලානං අජ් ඣාසයවකසන විකනයයෙමනකුසකලො සත් ථා 
ධම් මං කෙකසන් කතො කලොෙසමඤ් ඤානුරූපං තත් ථ තත් ථ පුග් ගලග් ගහණං 

ෙකරොති, න පරමත් ථකතො පුග් ගලස ්ස අත් ථිභාවකතො. 

අපිච අට්ඨහි ොරකණහි භගවා පුග් ගලෙථං ෙකථති 

හිකරොත් තප් පදීපනත් ථං, ෙම් මස ්සෙතාදීපනත් ථං, පච් චත් තපුරිසොරදීපනත් ථං, 

ආනන් තරියදීපනත් ථං, බ්රහ් මවිහාරදීපනත් ථං, පුබ් කබනිවාසදීපනත් ථං, 

ෙක් ඛිණාවිසුද් ධිදීපනත් ථං, කලොෙසම් මුතියා අප් පහානත් ථඤ ්චාති. ‘‘ඛන් ධා ධාතූ 

ආයතනානි හිරීයන් ති ඔත් තප් පන් තී’’ති හි වුත් කත මහාජකනො න ජානාති, 

සම් කමොහං ආපජ් ජති, පටිසත් තු වා කහොති ‘‘කිමිෙං ඛන් ධා ධාතූ ආයතනානි 

හිරීයන් ති ඔත් තප් පන් ති නාමා’’ති. ‘‘ඉත් ථී හිරීයති ඔත් තප් පති, පුරිකසො, 

ඛත් තිකයො, බ්රාහ් මකණො’’ති පන වුත් කත ජානාති, න සම් කමොහං ආපජ් ජති, න 

පටිසත් තු කහොති, තස් මා භගවා හිකරොත් ප්පදීපනත්ථං පුග් ගලෙථං ෙකථති. 

‘‘ඛන් ධා ෙම් මස් සො, ධාතුකයො ආයතනානී’’ති වුත් කතපි එකසව නකයො. තස් මා 

ෙම්මේෙෙ ාදීපනත්ථම්පි පුග් ගලෙථං ෙකථති. ‘‘කවළුවනාෙකයො මහාවිහාරා 

ඛන් කධහි ොරාපිතා, ධාතූහි, ආයතකනහී’’ති වුත් කතපි එකසව නකයො. තථා 

‘‘ඛන් ධා මාතරං ජීවිතා කවොකරොකපන් ති, පිතරං, අරහන් තං, රුහිරුප් පාෙෙම් මං, 

සඞ්  කභෙෙම් මං ෙකරොන් ති, ධාතුකයො, ආයතනානී’’ති වුත් කතපි, ‘‘ඛන් ධා 

කමත් තායන් ති, ධාතුකයො, ආයතනානී’’ති වුත් කතපි, ‘‘ඛන් ධා පුබ් කබනිවාසං 

අනුස ්සරන් ති, ධාතුකයො, ආයතනානී’’ති වුත් කතපි එකසව නකයො. තස් මා භගවා 

පච්චත් පුරිෙොරදීපනත්ථං ආනන් රියදීපනත්ථං බ්රහ්මවිහාරදීපනත්ථං 

පුබ්කබනිවාෙදීපනත්ථඤ්ච පුග් ගලෙථං ෙකථති. ‘‘ඛන් ධා ොනං 
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පටිග් ගණ් හන් ති, ධාතුකයො, ආයතනානී’’ති වුත් කතපි මහාජකනො න ජානාති, 

සම් කමොහං ආපජ් ජති, පටිසත් තු වා කහොති ‘‘කිමිෙං ඛන් ධා ධාතූ ආයතනානි 

පටිග් ගණ් හන් ති නාමා’’ති. ‘‘පුග් ගකලො පටිග් ගණ් හාතී’’ති පන වුත් කත ජානාති, 

න සම් කමොහං ආපජ් ජති, න පටිසත් තු කහොති, තස් මා භගවා 

ෙක්ඛිණාවිසද්ධිදීපනත්ථං පුග් ගලෙථං ෙකථති. කලොෙසම් මුතිඤ් ච බුද් ධා 
භගවන් කතො නප් පජහන් ති කලොෙසමඤ් ඤාය කලොොභිලාකප ඨිතාකයව ධම් මං 

කෙකසන් ති, තස් මා භගවා කලොෙෙම්මුතියා අප්පහානත්ථම්පි පුග් ගලෙථං 

ෙකථතීති ඉකමහි අට්ඨහි ොරකණහි භගවා පුග් ගලෙථං ෙකථති, න 
පරමත් ථකතො පුග් ගලස් ස අත් ථිභාවකතොති කවදිතබ් බං. 

ධම්මප්පකභොොකරකනවාති යථාවුත් තරූපාදිධම් මප් පකභෙකතො අඤ් ඤස ්ස 
සච් චිෙට් ඨස් ස අසිද් ධත් තා රූපාදිධම් මප් පකභොොකරකනව පුග් ගලස් ස 

උපලද් ධියා භවිතබ් බන් ති අත් කථො. කතන ‘‘කිං තව පුග් ගකලො උපලබ් භමාකනො 

රුප් පනාොකරන උපලබ් භති, උොහු 
අනුභවනසඤ් ජානනාභිසඞ් ඛරණවිජානකනසු අඤ් ඤතරාොකරනා’’ති ෙස් කසති 
තබ් බිනිමුත් තස් ස සභාවධම් මස් ස කලොකෙ අභාවකතො. අවිකසසවිකසකසහි 
පුග් ගලූපලබ් භස ්ස පටිඤ ්ඤාපටික් කඛපපක් ඛා අනුජානනාවජානනපක් ඛා. 

යදිපිකම ද් කවපි පක් ඛා අනුකලොමපටිකලොමනකයසු ලබ් භන් ති, ආදිකතො පන 

පඨමං ඨකපත් වා පවත් කතො පඨමනකයො, ඉතකරො දුතියන් ති ඉමං කනසං විකසසං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘අනුජානනා…කප.… කවදි බ්කබො’’ති ආහ. යථාධිෙතාය 

ලද් ධියා අනුකලොමනකතො කචත් ථ පඨකමො නකයො අනුකලොමපක්කඛො, 

තබ් බිකලොමනකතො ඉතකරො පටිකලොමපක්කඛොති වුත් කතොති කවදිතබ් බන් ති. 

ක න ව  කරති එත් ථ ක නාති ොරණවචනං. කයන පුග් ගලූපලබ් කභො 

පතිට් ඨපීයති, කතන කහතුනා. ස් වායං කහතු සාසනිෙස් ස බාහිරෙස් ස ච වකසන 
කහට් ඨා ෙස් සිකතො එව. කහතුපතිරූපකෙ චායං කහතුසමඤ් ඤා පරමත් ථස ්ස 
අධිප් කපතත් තා. කහට් ඨා ‘‘ආජානාහි නිග් ගහ’’න් ති නිග් ගහස් ස 

සඤ ්ඤාපනමත් තං ෙතං, තං ඉොනි ‘‘යං තත් ථ වකෙසී’’තිආදිනා 
නිගමනරූකපන මිච් ඡාභාවෙස් සකනන ච විභාවියමානං පාෙටභාවෙරණකතො 
ආකරොපිතං පතිට් ඨාපිතං කහොතීති අට් ඨෙථායං ‘‘ආකරොපිතත් තා’’ති වුත් තං. 

එත් ථ ච ‘‘පුග් ගකලො උපලබ් භතී’’ති පටිඤ්ඤාවයකවො සරූකපකනව 

ෙස් සිකතො. ‘‘කතනා’’ති ඉමිනා සාමඤ් ඤකතො කහ ාවයකවො ෙස් සිකතො. ය් වායං 

යස් මා පටිඤ් ඤාධම් කමො හුත් වා සදිසපක් කඛ විජ් ජමාකනො, විසදිසපක් කඛ 

අවිජ් ජමාකනොකයව කහතු ලක් ඛණූපපන් කනො නාම කහොති, න ඉතකරො, තස් මා 
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පටුන 

යත් ථ කසො විජ් ජති න විජ් ජති ච, කසො සදිසාසදිසභාවභින් කනො දුවිකධො 

දිට්ඨන් ාවයකවො. යථා රූපාදි උපලබ් භති, තථා පුග් ගකලො. යථා ච සසවිසාණං 

න උපලබ් භති, න තථා පුග් ගකලොති උපනකයො. ස් වායං ‘‘වත් තබ් කබ කඛො 

පුග් ගකලො උපලබ් භති සච් චිෙට් ඨපරමත් කථනා’’ති ඉමාය පාළියා දීපිකතො, කයො 

අට් ඨෙථායං සද් ධිං කහතුොහරකණහි ‘‘පාපනා’’ති වුත් කතො. නිගමනං පාළියං 

සරූකපකනව ආගතං, යා අට් ඨෙථායං ‘‘කරොපනා’’ති වුත් තාති. එවං 
කපොරාකණන ඤායක් ෙකමන සාධනාවයවා නිද් ධාකරත් වා කයොකජතබ් බා. 

ඉොනි වත් තකනන පරපක් ඛුපලක් ඛිකත කහතුොහරකණ 
අන් වයබයතිකරෙෙස් සනවකසන නිද් ධාකරත් වා සාධනපකයොකගො 

කයොකජතබ් කබො. ොරණං වත් බ්බන් ති කිකමත් ථ වත් තබ් බං. 

කහතුොහරකණහිකයව හි සපරපක් ඛානං සාධනං දූසනං වා, න පටිඤ් ඤාය, 

තස් සා සාකධතබ් බාදිභාවකතො. තං පන ද් වයං ‘‘කතන වත කර’’තිආදිපාළියා 
විභාවිතං. අට් ඨෙථායං පාපනාකරොපනාසීකසන ෙස් සිතං. පටිඤ ්ඤාඨපනා පන 

කතසං විසයෙස් සනං ෙථායං තංමූලතායාති කවදිතබ් බං. කතනාහ ‘‘යං පන

වක්ඛතී’’තිආදි. කතකනව ච අට් ඨෙථායං ‘‘ඉෙං අනුකලොම…කප.… එෙං 

චතුක් ෙං කවදිතබ් බ’’න් ති වක් ඛති. තථා චාහ ‘‘යථා පන  ත්ථා’’තිආදි. 

නිග්ගකහොව විසං වුත්ක ො, න පටිෙම් මන් ති අධිප් පාකයො. විසුං වුත් කතොති ච 

පාපනාකරොපනාහි අසම් මිස් සං ෙත් වා විසුං අඞ් ගභාකවන වුත් කතො, න 

තෙඤ ්ඤතකරො විය තෙන් කතොගධභාකවන වුත් කතො, නාපි ඨපනා විය 

අගණනුපගභාකවනාති අත් කථො. කය පනාති පෙොකර සන් ධායාහ. 

දුතිකය…කප.… ආපජ්ජති තත් ථ නිග් ගහස් ස අයථාභූතත් තා පටිෙම් මස ්ස ච 
යථාභූතභාවකතොති අධිප් පාකයො. 

2. පරමත් ථකතො පුග් ගලං නානුජානාති, කවොහාරකතො පන අනුජානාතීති 
සෙවාදිමතං ජානන් කතනපි පරවාදිනා ඡලවකසන විභාගං අෙත් වා ‘‘පුග් ගකලො 
නුපලබ් භති සච් චිෙට් ඨපරමත් කථනා’’ති පුච් ඡාය ෙතාය සෙවාදී තත් ථ අයං 

පුග් ගලවාදී, ඉමස ්ස ලද් ධි පටික් ඛිපිතබ් බාති පරමත් ථසච් චං සන් ධායාහ 
‘‘ආමන් තා’’ති. ‘‘න උපලබ් භතී’’ති හි වුත් තං කහොති. පුන ඉතකරො සම් මුතිසච් චං 
සන් ධාය ‘‘කයො සච් චිෙට් කඨො’’තිආදිමාහ. තස් සත් කථො – කයො 

කලොෙකවොහාරසිද් කධො සච් චිෙට් කඨො, තකතො එව කෙනචි අපටික් ඛිපිතබ් බකතො 
පරමත් ථකතො තකතො කසො පුග් ගකලො නුපලබ් භතීති. පුන සෙවාදී පුබ් කබ 
පරමත් ථසච් චවකසන පුග් ගකල පටික් ඛිත් කත ඉොනි සම් මුතිසච් චවකසනායං 
පුච් ඡාති මන් ත් වා තං අප් පටික් ඛිපන් කතො ‘‘න කහවං වත් තබ් කබ’’ති ආහ. 

කතනාහ ‘‘අත් නා අධිප්කප ං ෙච්චිෙට්ඨකමවාති ෙම්මුතිෙච්චං ෙන්ධායාති
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අධිප්පාකයො’’ති. එවමවට් ඨිකත ‘‘යදිපරවාදිනා…කප.… නාරභි බ්බා’’ති ඉෙං න 

වත් තබ් බං පඨමපුච් ඡාය පරමත් ථසච් චස් ස සච් චිෙට් කඨොති අධිප් කපතත් තා. ‘‘අථ

ෙෙවාදිනා…කප.… ආපජ්ජතී’’ති ඉෙම් පි න වත් තබ් බං දුතියපුච් ඡාය 
සම් මුතිසච් චස ්ස සච් චිෙට් කඨොති අධිප් කපතත් තා. 

යදිඋභයංඅධිප්කප න් ති ඉෙං යදි පඨමපුච් ඡං සන් ධාය, තෙයුත් තං තස් සා 

පරමත් ථසච් චස් කසව වකසන පවත් තත් තා. අථ දුතියපුච් ඡං සන් ධාය, තස් සා 
සම් මුතිසච් චවකසන පඨමත් ථං වත් වා පුන මිස් සෙවකසන වත් තුං 

‘‘ෙම්මුතිෙච්චපරමත්ථෙච්චානි වා එෙක ො ෙත්වාපි එවමාහා’’ති වුත් තත් තා 

තම් පි න වත් තබ් බකමව. ද්කවපි ෙච්චානීති සම් මුතිපරමත් ථසච් චානි. කතසු 

පරමත් ථසච් චස් කසව නිප් පරියාකයන සච් චිෙට් ඨපරමත් ථභාකවො, ඉතරස ්ස 
උපචාකරන. තථා ච වුත් තං ‘‘මායා මරීචි…කප.… උත් තමට් කඨො’’ති. තස් මා 
සම් මුතිසච් චවකසන උපලද් ධිං ඉච් ඡන් කතනපි පරමත් ථසච් චවකසන 
අනිච් ඡනකතො ‘‘පුග් ගකලො උපලබ් භති සච් චිෙට් ඨපරමත් කථනා’’තිආදිනා 
අනුකයොකගො යුත් කතො. ‘‘පධානප් පධාකනසු පධාකන කිච් චසිද් ධී’’ති එකතකනව 

‘‘න ච ෙච්චිෙට්කඨෙකෙකෙන අනුකයොකගො’’තිආදි නිවත් තිතඤ් ච කහොති 

සච් චිෙට් කඨෙකෙසභාවස් කසව අසිද් ධත් තා. නාේෙ පරමත්ථෙච්ච ා 

අනුයුඤ්ජි බ්බාති අස් ස සච් චිෙට් ඨස ්ස පරමත් ථසච් චතා පරවාදිනා න 
අනුයුඤ් ජිතබ් බා ‘‘පුග් ගකලො නුපලබ් භති සච් චිෙට් ඨපරමත් කථනා’’ති 
සෙවාදිකනොපි සච් චිෙට් ඨපරමත් ථකතො තස් ස ඉච් ඡිතබ් බත් තාති අධිප් පාකයො. 

කවොහරි ෙච්චිෙට්ඨේෙඅත් නාඅධිප්කප ෙච්චිෙට්ඨ ාපි යුත් තා තස් ස කතන 

අධිප් කපතත් තා. ස් වායමත් කථො කහට් ඨා ෙස් සිකතොකයව. වුත් නකයොව

කෙොකෙොති ‘‘ද් කවපි සච් චානී’’තිආදිනා අනන් තරකමව වුත් තං සන් ධායාහ. තස් ස 

පන අකෙොසභාකවො ෙස් සිකතොකයව. අථ න ඉති අථ න භූතසභාවත් කථන 

උපලබ් කභයයාති කයොජනා. වත් බ්කබොති යකෙත් ථ වත් තබ් බං, තං ‘‘කයො 

කලොෙකවොහාරසිද් කධො’’තිආදිනා වුත් තකමව, තස් මා එත් ථ ‘‘පරමත් ථකතො 
පුග් ගලං නානුජානාතී’’තිආදිනා අධිප් පායමග් ගනං ෙට් ඨබ් බං. 

අනුඤ්කඤයයකම ං සියාති එතං අනුපලබ් භනං පඨමපුච් ඡායං විය 

දුතියපුච් ඡායම් පි අනුජානිතබ් බං සියා. නවා කිඤ්චිවත් බ්බන් ති අථ වා කිඤ් චි 
න වත් තබ් බං ඨපනීයත් තා පඤ ්හස් ස. තථා හිස් ස ඨපනීයාොරං ෙස් කසන් කතො 

‘‘යථාහී’’තිආදිමාහ. එත් ථ ච ොමං සච් චද් වයාොකරන පුග් ගකලො නුපලබ් භති, 
සම් මුතියාොකරන පන නුපලබ් භතීති උපලබ් භනභාවස් ස වකසන පටික් කඛකපො 

ෙකතොති අයකමත් ථ අධිප් පාකයො ෙට් ඨබ් කබො. අනුඤ්ඤා ං පටික්ඛිත් ඤ්චාති 

පඨමපුච් ඡායං අනුඤ් ඤාතං, දුතියපුච් ඡායං පටික් ඛිත් තං. එ ං ඡලවාෙං

නිේොයාති එතං එෙංකයව වත් ථුං උද් දිස ්ස අනුජානනපටික් ඛිපනාොරං 
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ඡලවචනං නිස ්සාය. ත් වං නිග් ගකහතබ් කබොති කයොජනා. ෙම්භවන් ේෙ

ොමඤ්කඤනාති නිග් ගහට් ඨානභාකවන සම් භවන් තස් ස අනුකලොමනකයන 

අනුජානනපටික් කඛපස් ස සමානභාකවන. අෙම්භවන් ේෙ ෙප්පනන් ති 
පච් චනීෙනකයන තස් ස නිග් ගහට් ඨානභාකවන අසම් භවන් තස ්ස තථා ෙප් පනං 
සංවිධානං ඡලවාකෙො භවිතුං අරහති. ‘‘අත් ථවිෙප් පුපපත් තියා වචනවි ාකතො 

ඡල’’න් ති වුත් කතොවායමත් කථො. ක නාති යථාවුත් තෙප් පනං ඡලවාකෙොති 
වුත් තත් තා. වචනසාමඤ් ඤමත් තං ෙප් පිතං ඡලං වෙති එකතනාති ඡලවාකෙො. 

කතන වුත් තං ‘‘ඡලවාෙේෙ ොරණත් ා ඡලවාකෙො’’ති. වචනොමඤ්ඤමත් ං 

අත් ථභූතං තෙත් ථං ඡලවාෙං නිස් සාය. ‘‘විචාකර බ්බ’’න් ති වුත් තං, කිකමත් ථ 
විචාකරතබ් බං. යදිපි පක් ඛස් ස ඨපනාමූලෙං අනුජානනාවජානනානං 

මිච් ඡාභාවෙස් සනං තබ් බිසයත් තා, පාපනාකරොපනාහි එව පන කසො විභාවීයති, න 
ඨපනායාති පාෙකටොයමත් කථො. 

4-5. ක නාති සෙවාදිනා. ක නනියාකමනාති කයන නියාකමන සෙවාදිනා 

චතූහි පාපනාකරොපනාහිස් ස නිග් ගකහො ෙකතො, කතන නියාකමන නකයන. කසො 

නිග් ගකහො දුක් ෙකටො අනිග් ගකහොකයවාති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘අනිග්ගහභාවේෙ

වාඋපගමි ත් ා’’ති, පාපිතත් තාති අත් කථො. එවකමවාති යථා ‘‘තයා මම ෙකතො 

නිග් ගකහො’’තිආදිනා අනිග් ගහභාවූපනකයො වුත් කතො, එවකමව. එ ේොති 
‘‘කතන හී’’තිආදිනා ඉමාය පාළියා වුත් තස් ස. 

අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පච් චනීොනුකලොමවණ් ණනා 

7-10. අඤ්කඤනාති සම් මුතිසච් චභූකතන. පරේොති සෙවාදිකනො. කසො හි 
පරවාදිනා පකරො නාම කහොති. පටිඤ් ඤාපටික් කඛපානං භින් නවිසයත් තා 

‘‘අවිකරොධි ත් ා’’ති වුත් තං. අභින් නාධිෙරණං විය හි අභින් නවිසයකමව 

විරුද් ධං නාම සියා, න ඉතරන් ති අධිප් පාකයො. තකමවත් ථං විභාකවතුං ‘‘න

හි…කප.…ආපජ්ජතී’’ති ආහ. යදි එවං ෙථමිෙං නිග් ගහට් ඨානං ජාතන් ති ආහ 

‘‘අත් කනො පනා’’තිආදි. කතන පටිඤ් ඤාන් තරං නාම අඤ් ඤකමකවතං 
නිග් ගහට් ඨානන් ති ෙස් කසති. 

පච් චනීොනුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සුද් ධසච් චිෙට් ඨවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. ඔොසසච් චිෙට් කඨො 

1. අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා 

11. සාමඤ ්කඤන වුත් තං විකසසනිවිට් ඨං කහොතීති ආහ ‘‘ෙබ්බත්ථාති

ෙබ්බේමිං ෙරීකරතිඅයමත්කථො’’ති. සාමඤ් ඤකජොතනා හි විකසකස අවතිට් ඨතීති 

විකසසත් ථිනා විකසකසො අනුපයුජ් ජිතබ් කබොති. එක නාති කෙසවකසන සබ් බත් ථ 
පටික් කඛපවචකනන. 

3. ොලසච් චිෙට් කඨො 

1. අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා 

12. මජ්ඣිමජාතිොකලති පච් චුප් පන් නත් තභාවොකල. අත් තභාකවො හි ඉධ 

‘‘ජාතී’’ති අධිප් කපකතො. තකතො අතීකතො පුරිමජාතිොකලො, අනාගකතො 

පච් ඡිමජාතිොකලො. ඉකමස තීසූති සබ් බත් ථ, සබ් බො, සබ් කබසූති ඉකමසු තීසු 
නකයසු. පාඨස් ස සංඛිත් තතා සුවිඤ් කඤයයාති තං ඨකපත් වා අත් ථස් ස සදිසතං 

විභාකවන් කතො ‘‘ඉධාපි හි…කප.… කයොකජ බ්බ’’න් ති ආහ. එත් ථාපි ‘‘න 
කෙනචි සභාකවන පුග් ගකලො උපලබ් භතී’’ති අයමත් කථො වුත් කතො කහොති. න හි 
කෙනචි සභාකවන උපලබ් භමානස ්ස සෙකලෙකෙසවිනිමුත් කතො පවත් තිොකලො 
නාම අත් ථීති. 

4. අවයවසච් චිෙට් කඨො 

1. අනුකලොමපච් චනීෙවණ් ණනා 

13. තතියනකය න සබ් කබෙධම් මවිනිමුත් තං පවත් තිට් ඨානං නාම අත් ථීති 
කයොකජතබ් බං. 

ඔොසාදිසච් චිෙට් කඨො 

2. පච් චනීොනුකලොමවණ් ණනා 

14. අනුකලොමපඤ්චෙේොතිආදිම්හි අට් ඨෙථාවචකන. පුන  ත්ථාති 

යථාවුත් කත අට් ඨෙථාවචකන, කතසු වා අනුකලොමපඤ් චෙපච් චනීකෙසු. 

ෙබ්බත්ථ පුග්ගකලො නුපලබ්භතීතිආදිෙස ්ස පාඨප් පකෙසස් ස අත් කථො ‘‘සරීරං 
සන් ධායා’’තිආදිනා අට් ඨෙථායං වුත් තනකයන කවදිතබ් කබො අත් කථො. 

පටිෙම්මාදිපාළින් ති පටිෙම් මනිග් ගහඋපනයනනිගමනපාළිං. තීස මුකඛසූති 
‘‘සබ් බත් ථා’’තිආදිනා වුත් කතසු තීසු වාෙමුකඛසු. පච් චනීෙස ්ස පාළි වුත් තාති 

සම් බන් කධො.  න් ති පාළිං. සඞ් ඛිපිත් වා ආගතත් තා ෙරූකපන අවුත්ක .



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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සද්ධිෙ…කප.… වුත් ං කහොති තත් ථ ‘‘සබ් බත් ථා’’තිආදිනා සරීරාදිකනො 

පරාමසනං නත් ථි, ඉධ අත් ථීති අයකමව විකසකසො, අඤ ්ඤං සමානන් ති. 

සච් චිෙට් ඨවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සුද් ධිෙසංසන් ෙනවණ් ණනා 

17-27. සච් චිෙට් ඨස් ස, සච් චිෙට් කඨ වා සංසන් ෙනං 
සච් චිෙට් ඨසංසන් ෙනන් ති සමාසද් වයං භවතීති ෙස් කසන් කතො 

‘‘ෙච්චිෙට්ඨේො’’තිආදිමාහ. තත් ථ ෙච්චිෙට්ඨේෙ පුග්ගලේොති 

සච් චිෙට් ඨසභාවස ්ස පරමත් ථකතො විජ් ජමානසභාවස් ස පුග් ගලස ්ස. රූපාදීහි

ෙද්ධිං ෙංෙන්ෙනන් ති සච් චිෙට් ඨතාසාමඤ් කඤන රූපාදීහි සමීෙරණං. 

ෙච්චිෙට්කඨති සච් චිෙට් ඨකහතු, තත් ථ වා තං අධිට් ඨානං ෙත් වා. ‘‘තුලයකයොකග 
සමුච් චකයො’’ති සමුච් චයත් ථත් තා එව ච-ොරස් ස සච් චිෙට් කඨන 
උපලද් ධිසාමඤ් කඤන ඉධ රූපමාහටන් ති තස් ස උොහටභාකවො යුත් කතොති 

‘‘යථාරූප’’න්ති නිෙේෙනවකෙන අත්කථො වුත්ක ො, අඤ ්ඤථා ඉධ රූපස් ස 

ආහරණකමව කිමත් ථියං. එවං කසසධම් කමසුපි. යා පකනත් ථ අඤ් ඤත් තපුච් ඡා, 
සාපි නිෙස ්සනත් ථං උපබ්රූකහති අඤ් ඤත් තනිබන් ධනත් තා තස් ස. 
ඔපම් මසංසන් ෙකන පන නිෙස ්සනත් කථො ගාහීයතීති ඉමස් මිං සුද් ධිෙසංසන් ෙකන 
කෙවලං සමුච් චයවකසකනව අත් ථෙස ්සනං යුත් තන් ති අධිප් පාකයො. රූපාදීනි 

උපාොපඤ් ඤත් තිමත් තත් තා පුග් ගලස ්ස කසො කතහි අඤ් කඤො, අනඤ් කඤො චාති 

න වත් තබ් කබොති අයං සාසනක් ෙකමොති ආහ ‘‘රූපාදීහි…කප.… ෙමකයො’’ති. 

අනුඤ්ඤායමාකනති තස් මිං සමකය සුත් කත ච අප් පටික් ඛිපියමාකන. අයඤ් ච 
අත් කථො සාසනිෙස් ස පරවාදිකනො වකසන වුත් කතොති කවදිතබ් බං. 

‘‘ආජානාහි නිග්ගහ’’න්ති පාකඨො දිට්කඨො භවිේෙති, අඤ ්ඤථා 

‘‘පටිකලොමපඤ් චොනි ෙස් සිතානි, පටිෙම් මචතුක් ොදීනි සංඛිත් තානී’’ති න 
සක් ො වත් තුන් ති අධිප් පාකයො. කචොෙනාය විනා පරවාදිකනො පටිජානාපනං 

නත් ථීති වුත් තං ‘‘පටිජානාපනත්ථන්ති…කප.… කචොෙනත්ථ’’න් ති. 
කචොෙනාපුබ් බෙඤ ්හි තස් ස පටිජානාපනං. කතන ඵලකවොහාකරන ොරණං 

වුත් තන් ති ෙස ්කසති. අබයාෙ ත් ාති අබයාෙරණීයත් තා, භගවතා වා න 

බයාෙතත් තා. යදි ඨපනීයත් ා පටික්ඛිපි බ්බන් ති ඉමස ්මිං පච් චනීෙනකය 

ඨපනීයත් තා පඤ් හස් ස සෙවාදිනා පටික් ඛිපිතබ් බං. පකරනපීති පරවාදිනාපි 
ඨපනීයත් තා ලද් ධිකමව නිස් සාය අනුකලොමනකය පටික් කඛකපො ෙකතොති 

අයකමත්ථ සුද් ධිෙසංසන් ෙනාය අධිප්පාකයො යුත්ක ො අනුකලොකමපි රූපාදීහි 
අඤ ්ඤත් තකචොෙනායකමව පරවාදිනා පටික් කඛපස් ස ෙතත් තාති අධිප් පාකයො. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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පටුන 

සුද් ධිෙසංසන් ෙනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඔපම් මසංසන් ෙනවණ් ණනා 

28-36. උපලද්ධිොමඤ්කඤන අඤ්ඤත් පුච්ඡා චාති ඉමිනා ද් වයම් පි 

උද් ධරති උපලද් ධිසාමඤ් කඤන අඤ් ඤත් තපුච් ඡා, උපලද් ධිසාමඤ් කඤන පුච් ඡා 

චාති. තත් ථ පච් ඡිමං සන් ධායාහ ‘‘ද්වින්නං ෙමාන ා’’තිආදි. තස් සත් කථො – 
ද් වින් නං රූපකවෙනානං විය රූපපුග් ගලානං සච් චිෙට් කඨන සමානතා කතසං 

අඤ ්ඤත් තස ්ස ොරණං යුත් තං න කහොති. අථ කඛො…කප.…උපලබ්භනීය ාති 
ඉෙඤ් ච සංසන් ෙනං විචාකරතබ් බං. අයං කහත් ථ අධිප් පාකයො – යදි 

සච් චිෙට් ඨසාමඤ් කඤන රූපපුග් ගලානං උපලද් ධිසාමඤ් ඤං ඉච් ඡිතං, කතකනව 
කනසං අඤ් ඤත් තම් පි ඉච් ඡිතබ් බං. අථ පරමත් ථකවොහාරකභෙකතො කතසං 

අඤ ්ඤත් තං න ඉච් ඡිතං, තකතො එව උපලද් ධිසාමඤ් ඤම් පි න ඉච් ඡිතබ් බන් ති. 

37-45. උපලද්ධීති පුග් ගලස ්ස උපලද් ධි විජ් ජමානතා. 

‘‘පටිෙම් මපඤ ්චෙ’’න් ති විඤ ්ඤායතීති කයොජනා. 

ඔපම් මසංසන් ෙනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. චතුක් ෙනයසංසන් ෙනවණ් ණනා 

46-52. එෙධම්මක ොපීති සත් තපඤ් ඤාසාය සච් චිෙට් කඨසු 
එෙධම් මකතොපි. එකතන තකතො සබ් බකතොපි පුග් ගලස ්ස අඤ් ඤත් තානනුජානනං 
ෙස් කසති. කතනාහ අට් ඨෙථායං ‘‘සෙලං පරමත් ථසච් චං සන් ධායා’’ති. 

රූපාදිඑකෙෙධම්මවකෙන නානුයුඤ්ජි බ්කබො අවයවබයතිකරකෙන 

සමුොයස ්ස අභාවකතො. යස් මා පන සමුොයාවයවා භින් නසභාවා, තස් මා 

‘‘ෙමුොයක ො…කප.…නිග්ගහාරකහො සියා’’ති පරවාදිකනො ආසඞ් ෙමාහ. එ ං

වචකනොොෙන් ති යදිපි සත් තපඤ් ඤාසධම් මසමුොයකතො පුග් ගලස ්ස 

අඤ ්ඤත් තං න ඉච් ඡති තබ් බිනිමුත් තස් ස සච් චිෙට් ඨස් ස අභාවකතො, 
තකෙෙකෙසකතො පනස් ස අනඤ් ඤත් තම් පි න ඉච් ඡකතව. න හි සමුොකයො 
අවයකවො කහොතීති. තස් මා ‘‘තං පටික් ඛිපකතො කිං නිග් ගහට් ඨානන් ති වත් තුං මා 

ලබ් කභථා’’ති ෙස් කසතුං ‘‘අයඤ්චා’’තිආදි වුත් තං. 
රූපාදිධම් මප් පකභෙවිභාගමුකඛකනව අනවකසසකතො පුග් ගකලොති 

ගහණාොරෙස ්සනවකසන පවත් කතො පඨමවිෙප් කපො, දුතිකයො පන අවිභාගකතො 
පරමත් ථසච් චභාවසාමඤ් කඤනාති අයං ඉකමසං ද් වින් නං විෙප් පානං විකසකසො. 

ඉතීති වුත් තප් පොරපරාමසනන් ති ආහ ‘‘එව’’න් ති. 
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ෙභාවවිනිබ්කභොගක ොති සභාකවන විනිබ් භුජ් ජිතබ් බකතො. සභාවභින් කනො හි 

ධම් කමො තෙඤ් ඤධම් මකතො විනිබ් කභොගං ලභති. කතනාහ ‘‘රූපක ො

අඤ්ඤෙභාගත් ා’’ති. රූපවජ්කජති රූපධම් මවජ් කජ. තීසපීති ‘‘රූපස් මිං 

පුග් ගකලො, අඤ ්ඤත්ර රූපා, පුග් ගලස ්මිං රූප’’න් ති ඉකමසු එවං පවත් කතසු තීසුපි 

අනුකයොකගසු. සාසනිකෙො එවායං පුග් ගලවාදීති ෙත් වා ආහ ‘‘න හි කෙො

ෙක්ොයදිට්ඨිංඉච්ඡතී’’ති. ‘‘රූපවා’’ති ඉමිනා රූකපන සකිඤ් චනතාව ඤාපීයති, 

න රූපායත් තවුත් තිතාති ආහ ‘‘අඤ්ඤත්ර රූපාති එත්ථ ච රූපවා පුග්ගකලොති

අයමත්කථො ෙඞ්ගහික ො’’ති. 

චතුක් ෙනයසංසන් ෙනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිතා ච සංසන් ෙනෙථාවණ් ණනා. 

8. ලක් ඛණයුත් තිවණ් ණනා 

54. ලක් ඛණයුත් තිෙථායං ‘‘ඡලවකසන පන වත් තබ් බං ආජානාහි 
නිග් ගහ’’න් ති පාකඨො ගකහතබ් කබො. 

ලක් ඛණයුත් තිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. වචනකසොධනවණ් ණනා 

55-59. පෙද්වයේෙඅත්ථක ොඑෙත්ක ති පෙද් වයස් ස එෙත් තත් කථ සතීති 
අත් කථො. පරිෙප් පවචනඤ් කහතං කෙොසෙස් සනත් ථං ‘‘එවං සන් කත අයං 
කෙොකසො’’ති. තයිෙං එෙත් තං උපලබ් භති එවාති පච් ඡිමපොවධාරණං කවදිතබ් බං. 
‘‘කෙහිචි පුග් ගකලො කෙහිචි න පුග් ගකලො’’ති බයභිචාරෙස් සනකතො පකරන න 

සම් පටිච් ඡිතන් ති ෙත් වා තකමව අසම් පටිච් ඡිතත් තං විභාකවන් කතො ‘‘පුග්ගලේෙ 

හී’’තිආදිමාහ. තත් ථ අවිභජි බ්බ න් ති ‘‘උපලබ් භති චා’’ති එවං 

අවිභජිතබ් බතං. විභජි බ්බ න් ති ‘‘පුග් ගකලො ච තෙඤ් ඤඤ් ච උපලබ් භතී’’ති 
එවං විභජිතබ් බතං. එකතන ‘‘පුග් ගකලො උපලබ් භති එවා’’ති 

පච් ඡිමපොවධාරණං කවදිතබ් බං, න ‘‘පුග් ගකලො එව උපලබ් භතී’’ති ඉමමත් ථං 

ෙස් කසති.  ං විභාගන් ති යථාවුත් තං විභජිතබ් බාවිභජිතබ් බං විභාගං වෙක ො 

සෙවාදිකනො, අඤ් ඤස ්ස වා ෙස් සචි. එ ේොති පරවාදිකනො. 

යථාවුත් විභාගන් ති ‘‘පුග් ගකලො උපලබ් භති…කප.… කෙහිචි න පුග් ගකලො’’ති 

එවං පාළියං වුත් තප් පොරං විභාගං. යථාආපාදික නාති ‘‘පුග් ගකලො 
උපලබ් භතීති පෙද් වයස් ස අත් ථකතො එෙත් කත’’තිආදිනා ආපාදිතප් පොකරන. 

නභවි බ්බන් ති යදිපි කතන පුග් ගකලො උපලබ් භති එව වුච් චති, උපලබ් භතීති 
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පන පුග් ගකලො එව න වුච් චති, අථ කඛො අඤ ්කඤොපි, තස් මා යථාවුත් කතන 

පසඞ් කගන න භවිතබ් බං. කතනාහ ‘‘මග්ගි බ්කබොඑත්ථඅධිප්පාකයො’’ති. 

60. අත්ථක ොපුග්ගකලොනත්ථීතිවුත් ංකහොති අත් තසුඤ් ඤතාෙස් සකනන 
අනත් තලක් ඛණස ්ස විහිතත් තා. 

වචනකසොධනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. පඤ ්ඤත් තානුකයොගවණ් ණනා 

61-66. රූපොයාවිරහං ෙන්ධාය ආහ, න රූපතණ් හාසබ් භාවං. තථා සති 

අකනෙන් තිෙත් තා පටික් ඛිපිතබ් බකමව සියා, න අනුජානිතබ් බන් ති. 

‘‘අත් ථිතායා’’ති ආහාති සම් බන් කධො. ොමීභාවේෙඅකනෙන්තිෙත් ා ෙස ්සචි 

ොමධාතූපපන් නස ්ස ොමධාතුයාආයත් ත් ාභාවක ොච ෙොචි භාවස් කසවාති 
කයොජනා. 

67. ොයානුපේෙනායාති ොයානුපස් සනාකෙසනාය. සා හි 

ොයොයානුපස් සීනං විභාගග් ගහණස ්ස ොරණභූතා, ොයානුපස් සනා එව වා. 

එවංලද්ධිෙත් ාති අඤ් කඤො ොකයො අඤ් කඤො පුග් ගකලොති එවංලද් ධිෙත් තා. 

ආහච්ච භාසි න් ති ඨානෙරණානි ආහන් ත් වා ෙථිතං, භගවතා සාමං 
කෙසිතන් ති අත් කථො. 

පඤ් ඤත් තානුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. ගතිඅනුකයොගවණ් ණනා 

69-72. යානිස ්ස සුත් තානි නිස ්සාය ලද් ධි උප් පන් නා, කතසං ෙස් සනකතො 

පරකතො ‘‘කතන හි පුග් ගකලො සන් ධාවතී’’තිආදිනා පාළි ආගතා, පුරකතො පන 

‘‘න වත් තබ් බං පුග් ගකලො සන් ධාවතී’’තිආදිනා, තස් මා වුත් තං 

‘‘ෙේකෙන්ක ො…කප.… භවි බ්බ’’න් ති. ෙේකෙත්වාති වා වත් බ්බන් ති 

‘‘යානිස ්ස…කප.… තානි ෙස් කසත් වා ‘කතන හි පුග් ගකලො 

සන් ධාවතී’තිආදිමාහා’’ති වත් තබ් බන් ති අත් කථො. ෙේකෙන්ක ොති වා ඉෙං 

ෙස් සනකිරියාය න වත් තමානතාමත් තවචනං, අථ කඛො තස් සා 

ලක් ඛණත් ථවචනං, කහතුභාවවචනං වාති න කෙොචි කෙොකසො. 

91. කෙො වත් බ්කබොති කසො ජීවසරීරානං අනඤ් ඤතාපජ් ජනාොකරො 

වත් තබ් කබො, නත් ථීති අධිප් පාකයො. ‘‘රූපී අත් තා’’ති ඉමිස ්සා ලද් ධියා වකසන 
‘‘කයන රූපසඞ් ඛාකතන අත් තකනො සභාවභූකතන සරීකරන සද් ධිං ගච් ඡතී’’ති 
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එවං පන අත් කථ සති කසො ආොකරො වුත් කතො එව කහොති, තථා ච සති ‘‘රූපං 
පුග් ගකලොති අනනුඤ් ඤාතත් තා’’ති එවම් පි වත් තුං න සක් ො. යස් මා පන ‘‘ඉධ 

සරීරනික් කඛපා’’ති අනන් තරං වක් ඛති, තස් මා ‘‘කසො වත් තබ් කබො’’ති වුත් තං. 

නිරයූපගේෙ පුග්ගලේෙ අන් රාභවං න ඉච්ඡතීති ඉෙං පුරාතනානං 
අන් තරාභවවාදීනං වකසන වුත් තං. අධුනාතනා පන ‘‘උද් ධංපාකෙො තු 

නාරකෙො’’ති වෙන් තා තස් සපි අන් තරාභවං ඉච් ඡන් කතව, කෙචි පන 
අසඤ් ඤූපගානං. අරූපූපගානං පන සබ් කබපි න ඉච් ඡන් ති. තත් ථ කය 

‘‘සඤ ්ඤුප් පාො ච පන කත කෙවා තම් හා ොයා චවන් තී’’ති සුත් තස් ස අත් ථං 
මිච් ඡා ගකහත් වා චුතූපපාතොකලසු අසඤ් ඤීනං සඤ් ඤා අත් ථීති 

අන් තරාභවකතොව අසඤ් ඤූපපත් තිං ඉච් ඡන් ති, තෙඤ් කඤසං වකසන 

‘‘සකවෙකනො…කප.… පටික් ඛිපතී’’ති ෙස් කසන් කතො ‘‘කයපනා’’තිආදිමාහ. කෙ 

පකනවං ඉච් ඡන් ති? සබ් බත් ථිවාදීසු එෙච් කච. 

92. කනවෙඤ්ඤානාෙඤ්ඤාය කනති කනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතකන 

භකව, අචිත් තුප් පාකෙ වා සඤ් ඤා අත් ථීති ඉච් ඡන් තීති න වත් තබ් බන් ති 

සම් බන් කධො. යකතො කසො සඤ් ඤාභකවන අසඞ් ගහිකතො, භවන් තරභාකවන ච 
සඞ් ගහිකතො. 

93. ඉන්ධනුපාොකනො අග්ගි විය ඉන්ධකනන රූපාදිඋපාොකනො පුග්ගකලො

රූපාදිනා විනා නත්ථීති එත් ථ අයමධිප් පායවිභාවනා – යථා න විනා 

ඉන් ධකනන අග් ගි පඤ් ඤාපීයති, න ච තං අඤ් ඤං ඉන් ධනකතො සක් ො 

පටිජානිතුං, නාපි අනඤ් ඤං. යදි හි අඤ ්ඤං සියා, න උණ් හං ඉන් ධනං සියා, අථ 

අනඤ් ඤං, නිෙහිතබ් බංකයව ොහෙං සියා, එවං න විනා රූපාදීහි පුග් ගකලො 

පඤ ්ඤාපීයති, න ච කතහි අඤ ්කඤො, නාපි අනඤ් කඤො 
සස් සතුච් කඡෙභාවප් පසඞ් ගකතොති පරවාදිකනො අධිප් පාකයො. තත් ථ යදි 

අග් ගින් ධකනොපමා කලොෙකවොහාකරන වුත් තා, අපළිත් තං ෙට් ඨාදිඉන් ධනං 

නිෙහිතබ් බඤ ්ච, පළිත් තං භාසුරුණ් හං අග් ගිොහෙඤ් ච, තඤ් ච ඔජට් ඨමෙරූපං 
පබන් ධවකසන පවත් තං අනිච් චං සඞ් ඛතං පටිච් චසමුප් පන් නං. යදි එවං 

පුග් ගකලො රූපාදීහි අඤ් කඤො අනිච් කචො ච ආපන් කනො, අථ පරමත් ථකතො ච, 
තස් මිංකයව ෙට් ඨාදිසඤ් ඤිකත රූපසඞ් ඛාතපළිත් කත යං උසුමං කසො අග් ගි 
තංසහජාතානි තීණිභූතානි ඉන් ධනං. එවම් පි සිද් ධං ලක් ඛණකභෙකතො 
අග් ගින් ධනානං අඤ් ඤත් තන් ති අග් ගි විය ඉන් ධනකතො රූපාදීහි අඤ ්කඤො 
පුග් ගකලො අනිච් කචො ච ආපජ් ජතීති. 

ගතිඅනුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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12. උපාොපඤ් ඤත් තානුකයොගවණ් ණනා 

97. නීලගුණකයොගකතො නීකලො, නීකලො එව නීලකෙො, තස් ස, අයං පනස් ස 

නීලපඤ් ඤත් ති නීලරූපුපාොනාති ආහ ‘‘නීලං…කප.… පඤ්ඤත්තී’’ති. එවං 

පන පාකඨ ඨිකත නීලං උපාොය නීකලොති ෙථමයං පදුද් ධාකරොති ආහ ‘‘නීලං 

රූපං…කප.…එත්ථකයොපුට්කඨොනීලංඋපාොයනීකලො’’ති. එත්ථාති එතස ්මිං 

වචකන.  ොදීසූති ‘‘පීතං රූපං උපාොයා’’තිආදිෙං අට් ඨෙථායං ආදි-සද් කෙන 
ගහිතකමව තෙත් ථෙස් සනවකසන ගණ් හාති. 

98. වුත් න් ති ‘‘මග් ගකුසකලො’’තිආදීසු කඡෙට් ඨං සන් ධාය වුත් තං. 

කුෙලපඤ්ඤත්තිං කුසලකවොහාරං. 

112. පුබ්බපක්ඛංෙේකෙත්වාඋත් රමාහාති පරවාදී පුබ් බපක් ඛං ෙස් කසත් වා 
සෙවාදිස ්ස උත් තරමාහ. 

115. ‘‘රූපං රූපවා’’තිආදිනයප් පවත් තං පරවාදිවාෙං භින් දිතුං ‘‘යථා න 

නිගකළො කනගළිකෙො’’තිආදිනා සෙවාදිවාකෙො ආරද් කධොති ආහ ‘‘යේෙ රූපං

කෙොරූපවාති උත් රපක්කඛවුත් ංවචනංඋද්ධරිත්වා’’ති. 

118. විඤ්ඤාණනිේෙයභාවූපගමනන් ති චක් ඛුවිඤ් ඤාණස ්ස 

නිස ්සයභාවූපගමනං. තයිෙං විකසසනං චක්ඛුේොති ඉමිනාව සිද් ධන් ති න ෙතං 
ෙට් ඨබ් බං. 

උපාොපඤ් ඤත් තානුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. පුරිසොරානුකයොගවණ් ණනා 

123. ෙම්මානන් ති කුසලාකුසලෙම් මානං. තග් ගහකණකනව හි 
තංතංකිච් චෙරණීකය කිරියානම් පි සඞ් ගකහො ෙට් ඨබ් කබො. 

නිප්ඵාෙෙප්පකයොජෙභාකවනාති ොරෙොරාපෙභාකවන. 

125. ෙම්මොරෙේෙ පුග් ගලස ්ස කයො අඤ ්කඤො පුග් ගකලො ොරකෙො. 

ක නපීති ොරෙොරකෙනපි.  ේොති ොරෙොරෙස් ස. අඤ්ඤන් ති අඤ් ඤං 

ෙම් මං. එවන් ති ඉමිනා වුත් තප් පොකරන. කතහි කතහි ොරකෙහි පුග් ගලා විය 

අඤ ්ඤානි ෙම් මානි ෙරීයන් තීති ෙස් කසති. කතනාහ ‘‘ෙම්මවට්ටේෙ

අනුපච්කඡෙං වෙන්තී’’ති. එවං සන් කත පුග් ගලස ්ස ොරකෙො, ෙම් මස් ස 

ොරකෙොති අයං විභාකගො ඉධ අනාමට් කඨො කහොති, තථා ච සති 

ොරෙපරම් පරාය වචනං විරුජ් කඣයයාති ආහ ‘‘පුග්ගලේෙ…කප.…
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විචාකර බ්බකම ’’න් ති.  ේෙ ොරෙන් ති පුග් ගලස ්ස ොරෙං. ඉෙඤ්චාති න 

කෙවලං පුග් ගලොරෙස් ස ෙම් මොරෙතාපත් තිකයව කෙොකසො, අථ කඛො ඉෙං 

ෙම් මොරෙතාය ොරෙපරම් පරාපජ් ජනම් පි විචාකරතබ් බං, න යුජ් ජතීති 
අත් කථො. පුග් ගලානඤ් හි පටිපාටියා ොරෙභාකවො ොරෙපරම් පරා. 

170. එකෙො අන්ක ොති ‘‘ගාකහො’’ති සස් සතගාහසඞ් ඛාකතො අන් කතොති 
අත් කථො. 

176. සියා අඤ ්කඤො, සියා අනඤ් කඤො, සියා න වත් තබ් කබො ‘‘අඤ ්කඤොති වා 

අනඤ් කඤොති වා’’ති, එවං පවත් තනිගණ් ඨවාෙසදිසත් තා කසො එව එකෙො කනව 

කසො කහොති, න අඤ් කඤොති ලද් ධිමත් තං. කතනාහ ‘‘ඉෙං පන නත්කථවා’’ති. 

පරේෙ ඉච්ඡාවකෙකනවාති පරවාදිකනො ලද් ධිවකසකනව. එෙං

අනිච්ඡන් ේොති එෙං ‘‘කසො ෙකරොති, කසො පටිසංකවකෙතී’’ති ගහණං 

සස් සතදිට් ඨිභකයන පටික් ඛිපන් තස් ස ඉ රං උච් කඡෙග් ගහණං ආපන් නං. තඤ් ච 

පටික් ඛිපන් තස් ස අඤ් ඤං මිස් සෙං නිච් චානිච් චග් ගහණං, වික් කඛපග් ගහණඤ් ච 

ආපන් නං. ොරෙකවෙකිච්ඡාය ඨත්වාති ස් කවව ොරකෙො කවෙකෙො චාති 

ඉමස ්මිං ආොකය ඨත් වා.  ං ංඅනිච්ඡායාති තස් ස තස් ස වාෙස් ස 

අසම් පටිච් ඡකනන. ආපන්නවකෙනපීති ආපන් නගාහවකසනපි අයං අනුකයොකගො 

වුත් කතොති කයොජනා. ෙබ්කබෙං ආපන්නත් ාති කහට් ඨා වුත් තනකයන 
සබ් කබසං විෙප් පානං අනුක් ෙකමන ආපන් නත් තා නායමනුකයොකගො ෙකතොති 

කයොජනා. එකෙෙේකෙවාති කතසු විසුං විසුං එකෙෙස් කසව ආපන් නත් තා. 

තන් තිවකසන පන කත විෙප් පා එෙජ් ඣං ෙස් කසත් වාති අධිප් පාකයො. එෙක ො 

කයොකජ බ්බං චතුන් නම් පි පඤ් හානං එෙකතො පුට් ඨත් තා. 

පුරිසොරානුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙලයාණවග් කගො නිට් ඨිකතො. 

14. අභිඤ් ඤානුකයොගවණ් ණනා 

193. විකුබ්බතීති එත් ථ ඉති-සද් කෙො ආදිඅත් කථො, පොරත් කථො වා. කතන 
‘‘දිබ් බාය කසොතධාතුයා සද් ෙං සුණාතී’’තිආදිෙං සඞ් ගණ් හාති. 

අභිඤ් ඤානුකයොකගො ෙට් ඨබ් කබොති කයොජනා.  ෙභිඤ්ඤාවක ොති 

ආසවක් ඛයාභිඤ් ඤාවකතො. අරහක ො ොධනන් ති අරහකතො 

සච් චිෙට් ඨපරමත් කථන පුග් ගලත් තාභාවසාධනං.  බ්භාවේොති අරහත් තස ්ස. 
අරහත් තධාරානඤ් හි ඛන් ධා නාම පුග් ගලත් තං තස් සපි කහොතීති. 

අභිඤ් ඤානුකයොගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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15-18. ඤාතොනුකයොගාදිවණ් ණනා 

209.  තියකෙොටිභූ ේොති තතියකෙොටිසභාවස් ස 

සඞ් ඛතාසඞ් ඛතවිනිමුත් තසභාවස් ස. ෙභාවේොති ච සභාවධම් මස් ස. ලද්ධිං

නිගූහිත්වාති පුග් ගකලො කනව සඞ් ඛකතො, නාසඞ් ඛකතොති ලද් ධිං අවිභාකවත් වා. 

ඤාතොනුකයොගාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

19. පටිකවධානුකයොගාදිවණ් ණනා 

218. පජානනං නාම න කහොති නිබ් බිොදීනං අප් පච් චයත් තා. 
පරිච් කඡෙනසමත් ථතඤ් ච ෙස් කසතීති සම් බන් කධො. 

228. ෙහරූපභාකවො රූකපන සමඞ් ගිතා, විනාරූපභාකවො තකතො 
විනිස ්සටතාති තදුභයං රූපස් ස අබ් භන් තරගමනං බහිනික් ඛමනඤ් ච කහොති. 
තස් මා තං ද් වයං සහරූපභාවවිනාරූපභාවානං ලක් ඛණවචනන් ති වුත් තං. 

237. ඔළාරිකෙොති ථූකලො. ආහිකතො අහං මාකනො එත් ථාති අත් ා, 

අත් තභාකවො. කසො එව යථාසෙං ෙම් මුනා පටිලභිතබ් බකතො පටිලාකභො. 

පෙද් වකයනපි ොමාවචරත් තභාකවො ෙථිකතො. මකනොමකයො අත් පටිලාකභො 
රූපාවචරත් තභාකවො. කසො හි ඣානමකනන නිබ් බත් තත් තා මකනොමකයො. 

අරූකපො අත් පටිලාකභොති අරූපාවචරත් තභාකවො. කසො හි රූකපන 
අමිස් සිතත් තා අරූකපොති එවකමත් ථ අත් කථො කවදිතබ් කබො. ‘‘අත් තා’’ති පන 

ජීකව කලොෙකවොහාකරො නිරුළ් කහො, අසතිපි ජීකව තථානිරුළ් හං කලොෙකවොහාරං 

ගකහත් වා සම් මාසම් බුද් ධාපි කවොහරන් තීති ෙස් කසන් කතො ‘‘ඉතිඉමාකලොෙේෙ

ෙමඤ්ඤා, යාහි  ථාගක ො කවොහරතී’’ති වත් වා ඉොනි යථා කවොහරන් ති, තං 

පොරං විභාකවන් කතො ‘‘අපරාමෙ’’න් තිආදිමාහ. 

පච්චත් ොමඤ්ඤලක්ඛණවකෙනාති ෙක් ඛළඵුසනාදිසලක් ඛණවකසන 

අනිච් චතාදිසාමඤ් ඤලක් ඛණවකසන ච. ඉමිනාති 
‘‘පච් චත් තසාමඤ් ඤලක් ඛණවකසනා’’තිආදිනා වුත් කතන පරමත් ථකතො 

පුග් ගලාභාවවචකනන. ඉක ො පුරිමාති තත් ථ තත් ථ 
සෙවාදිපටික් කඛපාදිවිභාවනවකසන පවත් තා ඉකතො අත් ථසංවණ් ණනකතො 

පුරිමා. ඉමිනාති වා ‘‘යථා රූපාෙකයො ධම් මා’’තිආදිනා අට් ඨෙථායං 

වුත් තවචකනන. යථා චාති එත් ථ ච-සද් කෙො සමුච් චයත් කථො. කතන 
සමඤ් ඤානතිධාවනං සම් පිණ් ක ති. ඉෙං වුත් තං කහොති – යථා පරාමාකසො ච න 

කහොති ජනපෙනිරුත් තියා අභිනිවිසිතබ් බකතො, යථා ච සමඤ් ඤාතිධාවනං න 
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කහොති, එවං ඉකතො පුරිමා ච අත් ථවණ් ණනා කයොකජතබ් බා. සමඤ් ඤාතිධාවකන 
හි සති සබ් බකලොෙකවොහාරූපච් කඡකෙො සියාති. 

 ේමා ෙච්චන් ති යස් මා තත් ථ පරමත් ථාොරං අනාකරොකපත් වා සමඤ් ඤං 

නාතිධාවන් කතො කෙවලං කලොෙසම් මුතියාව කවොහරති, තස් මා සච් චං පකරසං 

අවිසංවාෙනකතො.  ථොරණන් ති තකථො අවිතකථො ධම් මසභාකවො ොරණං 

පවත් තිකහතු එතස් සාති තථොරණං, පරමත් ථවචනං, 

අවිපරීතධම් මසභාවවිසයන් ති අත් කථො. කතනාහ ‘‘ධම්මානං  ථ ාය 

පවත් ’’න් ති. 

පටිකවධානුකයොගාදිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුග් ගලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පරිහානිෙථා 

1. වාෙයුත් තිපරිහානිෙථාවණ් ණනා 

239. ඉෙං සත් න් ති ඉෙං ලක් ඛණමත් තං ෙට් ඨබ් බං. ‘‘පඤ ්චිකම, භික් ඛකව, 

ධම් මා සමයවිමුත් තස් ස භික් ඛුකනො පරිහානාය සංවත් තන් තී’’ති (අ. නි. 5.149-

150) ඉෙම් පි හි සුත් තං අනාගාමිආදීනංකයව පරිහානිනිස් සකයො, න අරහකතො. 

ෙමයවිමුත්ක ොති අට් ඨසමාපත් තිලාභිකනො කසක් ඛස් කසතං නාමං. යථාහ – 

‘‘ෙතකමො ච පුග් ගකලො සමයවිමුත් කතො? ඉකධෙච් කචො පුග් ගකලො ොකලන 

ොලං සමකයන සමයං අට් ඨ විකමොක් කඛ ොකයන ඵුසිත් වා විහරති, පඤ ්ඤාය 
චස් ස දිස ්වා එෙච් කච ආසවා පරික් ඛීණා කහොන් ති. අයං වුච් චති පුග් ගකලො 

සමයවිමුත් කතො’’ති (පු. ප. 1). 

‘‘පරිහානිධම් කමො’’ති ච පුථුජ් ජකනො ච එෙච් කචො ච කසක් කඛො අධිප් කපකතො, න 

අරහාති.  ේමාති යස් මා යථාෙස් සිතානි සුත් තානි අනාගාමිආදීනං 

පරිහානිලද් ධියා නිස ්සකයො, න අරහකතො, තස් මා. තං නිස් සාය තං අකපක් ඛිත් වා 

යස් මා ‘‘අරහකතොපී’’ති එත් ථ අරහකතොපි පරිහානි, කෙො පන වාකෙො 

අනාගාමිආදීනන් ති අයමත් කථො ලබ් භති, තස් මා පි-සද් ෙසම් පිණ් ඩිතමත් ථං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘අරහක ොපි…කප.… කයොකජ බ්බ’’න් ති ආහ. යස් මා වා 

ොමඤ් කචත් ථ දුතියසුත් තං කසක් ඛවකසන ආගතං, පඨමතතියසුත් තානි පන 

අකසක් ඛවකසනපි ආගතානීති කතසං ලද් ධි, තස් මා ‘‘අරහකතොපී’’ති 

අට් ඨෙථායං වුත් තං. කතනාහ ‘‘ඉෙංසත් ංඅරහක ො’’තිආදි. 
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 තියේමින් ති ‘‘සබ් කබසඤ් කඤව අරහන් තානං පරිහානී’’ති එතස් මිං 
පඤ ්කහ. කසො හි ‘‘සබ් කබව අරහන් කතො’’තිආදිනා ආගකතසු තතිකයො පඤ් කහො. 

ක ෙන් ති මුදින් ද්රියානං.  තියේමිම්පීති පි-සද් කෙො වුත් තත් ථසමුච් චකයො. කතන 

පඨමපඤ ්හං සමුච් චිකනොති ‘‘තත් ථපි තික් ඛින් ද්රියා අධිප් කපතා’’ති. 

කෙොකයව න පරිහායතීති කසොතාපන් කනොකයව කසොතාපන් නභාවකතො න 
පරිහායතීති අත් කථො. න කචත් ථ සෙොගාමිභාවාපත් තියා 
කසොතාපන් නභාවාපගකමො පරිහානි කහොති විකසසාධිගමභාවකතො. 

පත් තවිකසසකතො හි පරිහානීති. ඉ කරති සෙොගාමිආදිො. උපරිමග්ගත්ථායාති 
උපරිමග් ගත් තයපටිලාභත් ථාය ‘‘නියකතො’’ති වුත් තමත් ථං අග් ගකහත් වා. 

වාෙයුත් තිපරිහානිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අරියපුග් ගලසංසන් ෙනපරිහානිෙථාවණ් ණනා 

241.  ක ොති අරහත් තකතො.  ත්ථාති ෙස් සනමග් ගඵකල. වායාකමනාති 

විපස් සනුස ්සාහකනන.  ෙනන් රන් ති කසොතාපත් තිඵලානන් තරං. පඨමං 

ෙස් සනමග් ගඵලානන් තරං අරහත් තං පාපුණාති, තකතො පරිහීකනො පුන 
වායමන් කතො තෙනන් තරං න අරහත් තං පාපුණාතීති ො එත් ථ යුත් තීති 
අධිප් පාකයො. පරවාදී නාම යුත් තම් පි වෙති අයුත් තම් පීති කිං තස් ස වාකෙ 
යුත් තිගකවසනායාති පන ෙට් ඨබ් බං. අපරිහානසභාකවො භාවනාමග් කගො 
අරියමග් ගත් තා ෙස් සනාෙස් සනමග් කගො විය. න කචත් ථ අසිද් ධතාසඞ් ො 

කලොකුත් තරමග් ගස ්ස පරස් සපි අරියමග් ගභාවස ්ස සිද් ධත් තා, නාපි 
කලොකියමග් කගන අකනෙන් තිෙතා අරියසද් කෙන විකසසිතත් තා. තථා න 
විරුද් ධතා දුතියමග් ගාදීනං භාවනාමග් ගභාවස ්ස 
ඔළාරිෙකිකලසප් පහානාදීනඤ් ච පරස ්සපි ආගමකතො සිද් ධත් තා. 

අරියපුග් ගලසංසන් ෙනපරිහානිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සුත් තසාධනපරිහානිෙථාවණ් ණනා 

265. පුග් ගලපඤ් ඤත් තිඅට් ඨෙථායං ‘‘පත් ති, ඵුසනා’’ති ච පච් චක් ඛකතො 

අධිගකමො අධිප් කපකතොති වුත් තං ‘‘පත් බ්බංවෙතීතිආහ ඵුෙනාරහ’’න් ති. 

267. ෙ ෙන්නිට්ඨානේොති ඉමස් මිං සත් තාකහ මාකස උතුම් හි 
අන් කතොවස ්කස වා අඤ් ඤං ආරාකධස් සාමීති ෙතනිච් ඡයස් ස. 

සුත් තසාධනපරිහානිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පටුන 

පරිහානිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. බ්රහ්මචරියෙථා 

1. සුද් ධබ්රහ් මචරියෙථාවණ් ණනා 

269. කහට්ඨාපීති පරනිම් මිතවසවත් තිකෙකවහි කහට් ඨාපි. මග්ගභාවනම්පින

ඉච්ඡන්තීති විඤ්ඤායති ‘‘ඉධ බ්රහ් මචරියවාකසො’’ති ඉමිනා ‘‘ද් කවපි 
බ්රහ් මචරියවාසා නත් ථි කෙකවසූති උපලද් ධිවකසනා’’ති වුත් තත් තා. 

270.  ේකෙවාති පරවාදිකනො එව. පුග්ගලවකෙනාති ‘‘ගිහීනඤ් කචව 

එෙච් චානඤ් ච කෙවාන’’න් ති එවං පුග් ගලවකසන.  ේොති පරවාදිකනො. 

පටික්කඛකපො න යුත්ක ොති එවං පුග් ගලවකසන අත් ථකයොජනා න යුත් තාති 
අධිප් පාකයො. පුග් ගලාධිට් ඨාකනන පන ෙතාපි අත් ථවණ් ණනා ඔොසවකසන 

පරිච් ඡිජ් ජතීති නායං කෙොකසො.  ේොයං අධිප්පාකයොති අයං 

‘‘ගිහීනඤ ්කචවා’’තිආදිනා වුත් කතො තස් ස පරවාදිකනො යදි අධිප් පාකයො, එවං 
සඤ ්ඤාය පරවාදිකනො සෙවාදිනා සමානාොකයොති න නිග් ගහාරකහො සියා. 

කතනාහ ‘‘ෙෙ…කප.…  බ්කබො’’ති. පඨමං පන අනුජානිත් වා පච් ඡා 
පටික් කඛකපකනව නිග් ගකහතබ් බතා කවදිතබ් බා. කෙචි ‘‘යත් ථ නත් ථි 

පබ් බජ් ජා, නත් ථි තත් ථ බ්රහ් මචරියවාකසොති පුච් ඡාය එෙච් චානං මනුස් සානං 
මග් ගප් පටිකවධං සන් ධාය පරවාදිකනො පටික් කඛකපො. යදිපි කසො කෙවානං 

මග් ගප් පටිලාභං න ඉච් ඡති, සම් භවන් තං පන සබ් බං ෙස ්කසතුං අට් ඨෙථායං 

‘ගිහීන’මිච් කචව අවත් වා ‘එෙච් චානඤ් ච කෙවාන’න් ති වුත් ත’’න් ති වෙන් ති, තං 

න සුන් ෙරං ‘‘සන් ධායා’’ති වුත් තත් තා, පුරිකමොකයවත් කථො යුත් කතො. 

සුද් ධබ්රහ් මචරියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සංසන් ෙනබ්රහ් මචරියෙථාවණ් ණනා 

273. රූපාවචරමග්කගනාති රූපාවචරජ් ඣාකනන. තඤ් හි රූපභවූපපත් තියා 
උපායභාවකතො මග් කගොති වුත් කතො. යථාහ ‘‘රූපුපපත් තියා මග් ගං භාකවතී’’ති 

(ධ. ස. 160). ඉෙන් ති ඉෙං රූපාවචරජ් ඣානං. ‘‘ඉධවිහායනිට් ඨකහතුභූකතො 
රූපාවචරමග් කගො’’තිආදිෙං දීකපන් තං වචනං අනාගාමිමග් ගස ්ස 
තබ් භාවදීපකෙන ‘‘ඉධ භාවිතමග් කගො’’තිආදිකෙන ෙථං සකමතීති කචොකෙත් වා 

යථා සකමති, තං ෙස් කසතුං ‘‘පුබ්කබ පනා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ‘‘පුබ්කබ’’ති 

ඉමිනා ‘‘ඉධ භාවිතමග් කගො’’තිආදිෙං වෙන් ති, ඉධාපි පන 

‘‘රූපාවචරමග් කගනා’’තිආදිෙං. තත් ථ අනාගාමීඑවාති අනාගාමිඵලට් කඨො එව. 

ඣානානාගාමීති අසමුච් ඡින් නජ් ඣත් තසංකයොජකනොපි රූපභකව උප් පජ් ජිත් වා 
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අනාවත් තිධම් මමග් ගං භාකවත් වා තත් කථව පරිනිබ් බායනකතො. අධිප්පාකයොති 
යථාවුත් කතො ද් වින් නං අට් ඨෙථාවචනානං අවිකරොධදීපකෙො අධිප් පාකයො. 

ඉධාති ොමකලොකෙ.  ත්ථාති බ්රහ් මකලොකෙ. එත් ථ ච පරවාදී එවං 

පුච් ඡිතබ් කබො ‘‘තීහි, භික් ඛකව, ඨාකනහී’’ති සුත් තං කිං යථාරුතවකසන 

ගකහතබ් බත් ථං, උොහු සන් ධායභාසිතන් ති? තත් ථ ජානමාකනො 

සන් ධායභාසිතන් ති වකෙයය. අඤ් ඤථා ‘‘පරනිම් මිතවසවත් තිකෙකව 
උපාොයා’’තිආදි වත් තුං න සක් ො ‘‘කෙකව ච තාවතිංකස’’ති වුත් තත් තා. යථා 
හි තස ්ස ‘‘කසයයථාපි කෙකවහි තාවතිංකසහි සද් ධිං මන් කතත් වා’’තිආදීසු විය 
සක් ෙං කෙවරාජානං උපාොය ොමාවචරකෙකවසු තාවතිංසකෙවා පාෙටා 

පඤ ්ඤාතාති කතසං ගහණං, න කතකයව අධිප් කපතාති සුත් තපෙස ්ස 

සන් ධායභාසිතත් ථං සම් පටිච් ඡිතබ් බං, එවං ‘‘ඉධ බ්රහ් මචරියවාකසො’’ති එත් ථාපි 
අනවජ් ජසුඛඅබයාකසෙසුඛකනක් ඛම් මසුඛාදිසන් නිස ්සයභාකවන 
මහානිසංසතාය සාසකන පබ් බජ් ජා ‘‘ඉධ බ්රහ් මචරියවාකසො’’ති ඉමස් මිං සුත් කත 
අධිප් කපතා. සා හි උත් තරකුරුොනං කෙවානඤ් ච අකනොොසභාවකතො දුක් ෙරා 
දුල් ලභා ච. තත් ථ සූරියපරිවත් තාදීහිපි කෙකවසු මග් ගපටිලාභාය අත් ථිතා 

විභාකවතබ් බා, උත් තරකුරුොනං පන විකසසානධිගමභාකවො උභින් නම් පි 
ඉච් ඡිකතො එවාති. 

සංසන් ෙනබ්රහ් මචරියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

බ්රහ් මචරියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. ඔධිකෙොෙථාවණ්ණනා 

274. ඔධිකෙොති භාගකසො, භාකගනාති අත් කථො. භාකගො නාම යස් මා 

එෙකෙකසො කහොති, තස් මා ‘‘එෙකෙකෙන එෙකෙකෙනා’’ති වුත් තං. තත් ථ යදි 
චතුන් නං මග් ගානං වකසන සමුෙයපක් ඛිෙස් ස කිකලසගණස් ස චතුභාකගහි 

පහානං ‘‘ඔධිකසො පහාන’’න් ති අධිප් කපතං, ඉච් ඡිතකමකවතං සෙවාදිස් ස 
‘‘තිණ් ණං සංකයොජනානං පරික් ඛයා දිට් ඨිගතානං පහානායා’’ති ච 
ආදිවචනකතො. යස් මා පන මග් කගො චතූසු සච් කචසු නානාභිසමයවකසන 

කිච් චෙකරො, න එොභිසමයවකසනාති පරවාදිකනො ලද් ධි, තස් මා යථා ‘‘මග් කගො 

ොකලන දුක් ඛං පරිජානාති, ොකලන සමුෙයං පජහතී’’තිආදිනා 

නානක් ඛණවකසන සච් කචසු පවත් තතීති ඉච් ඡිකතො, එවං පච් කචෙම් පි 
නානක් ඛණවකසන පවත් කතයය. තථා සති දුක් ඛාදීනං එෙකෙසඑෙකෙසකමව 
පරිජානාති පජහතීති ෙස් කසතුං පාළියං ‘‘කසොතාපත් ති…කප.… එෙකෙකස 
පජහතී’’තිආදි වුත් තං. සති හි නානාභිසමකය පඨමමග් ගාදීහි පහාතබ් බානං 
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සංකයොජනත් තයාදීනං දුක් ඛෙස් සනාදීහි එෙකෙසඑෙකෙසප් පහානං සියාති 

එෙකෙසකසොතාපත් තිමග් ගට් ඨාදිතා, තකතො එව එෙකෙසකසොතාපන් නාදිතා ච 

ආපජ් ජති අනන් තරඵලත් තා කලොකුත් තරකුසලානං, න ච තං යුත් තං. න හි 

ොලකභකෙන විනා කසො එව කසොතාපන් කනො, අකසොතාපන් කනො චාති සක් ො 

විඤ ්ඤාතුං. කතනාහ ‘‘එෙකෙෙං කෙො ාපන්කනො, එෙකෙෙං න

කෙො ාපන්කනො’’තිආදි. 

අපිචායං නානාභිසමයවාදී එවං පුච් ඡිතබ් කබො ‘‘මග් ගඤාණං සච් චානි 

පටිවිජ් ඣන් තං කිං ආරම් මණකතො පටිවිජ් ඣති, උොහු කිච් චකතො’’ති. යදි 

ආරම් මණකතොති වකෙයය, තස් ස විපස් සනාඤාණස් ස විය දුක් ඛසමුෙයානං 

අච් චන් තපරිච් කඡෙසමුච් කඡො න යුත් තා තකතො අනිස් සටත් තා, තථා 

මග් ගෙස ්සනං. න හි සයකමව අත් තානං ආරබ් භ පවත් තතීති යුත් තං, 

මග් ගන් තරපරිෙප් පනායං අනවට් ඨානං ආපජ් ජතීති, තස් මා තීණි සච් චානි 

කිච් චකතො, නිකරොධං කිච් චකතො ආරම් මණකතො ච පටිවිජ් ඣතීති 
එවමසම් කමොහකතො පටිවිජ් ඣන් තස ්ස මග් ගඤාණස් ස නත් කථව 

නානාභිසමකයො. වුත් තඤ් කහතං ‘‘කයො, භික් ඛකව, දුක් ඛං පස් සති, 
දුක් ඛසමුෙයම් පි කසො පස් සතී’’තිආදි. න කචතං ොලන් තරෙස් සනං සන් ධාය 

වුත් තං. ‘‘කයො නු කඛො, ආවුකසො, දුක් ඛං පස් සති, දුක් ඛසමුෙයම් පි කසො පස් සති, 
දුක් ඛනිකරොධම් පි…කප.… දුක් ඛනිකරොධගාමිනිපටිපෙම් පි කසො පස් සතී’’ති (සං. 

නි. 5.1100) එෙසච් චෙස් සනසමඞ් ගිකනො 
අඤ ්ඤසච් චෙස් සනසමඞ් ගිභාවවිචාරණායං තෙත් ථසාධනත් ථං ආයස් මතා 
ගවංපතිත් කථකරන ආභතත් තා පච් කචෙඤ් ච සච් චත් තයෙස් සනස ්ස 
කයොජිතත් තා. අඤ් ඤථා පුරිමදිට් ඨස ්ස පුන අෙස් සනකතො සමුෙයාදිෙස් සකන 
දුක් ඛාදිෙස ්සනමකයොජනීයං සියා. න හි කලොකුත් තරමග් කගො කලොකියමග් කගො 
විය ෙතොරිභාකවන පවත් තති සමුච් කඡෙෙත් තා. තථා කයොජකන ච සබ් බං 
ෙස් සනං ෙස් සනන් තරපරන් ති ෙස් සනානුපරකමො සියා. එවං ආගමකතො යුත් තිකතො 
ච නානාභිසමයස් ස අසම් භවකතො පච් කචෙං මග් ගානං ඔධිකසො පහානං නත් ථීති 
නිට් ඨකමත් ථ ගන් තබ් බං. 

ඔධිකසොෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ජහතිෙථාවණ්ණනා 

1. නසුත් තාහරණෙථාවණ් ණනා 

280. යදිපි පාළියං ‘‘තකයො මග් කග භාකවතී’’ති වුත් තං, මග් ගභාවනා පන 

යාවකෙව කිකලසසමුච් ඡින් ෙනත් ථාති ඤත් වා ‘‘කිච්චෙබ්භාවන්ති තීහි 
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පහා බ්බේෙපහීන ’’න් ති ආහ. තත් ථ තීහීති කහට් ඨිකමහි තීහි අරියමග් කගහි 

පහා බ්බේෙ අජ් ඣත් තසංකයොජනස් ස පහීනතං සමුච් ඡින් ෙනන් ති අත් කථො.  ං

පන කිච්චන් ති අකධොභාගියසංකයොජකනසු මග් ගස් ස පහානාභිසමයකිච් චං. 

ක කනව මග්කගනාති අනාගාමිමග් කගකනව. එ ං න ෙකමතීති එවං 
මග් ගුප් පාෙකතො පකගව ොමරාගබයාපාො පහීයන් තීති ලද් ධිකිත් තනං ඉමිනා 

මග් ගස් ස කිච් චසබ් භාවෙථකනන න සකමති න යුජ් ජති.  ේමාති ඉමිනා 

යථාවුත් තකමව විකරොධං පච් චාමසති. පහීනානන් ති වික් ඛම් භිතානං. කයො හි 

ඣානලාභී ඣාකනන යථාවික් ඛම් භිකත කිකලකස මග් කගන සමුච් ඡින් ෙති, කසො 

ඉධාධිප් කපකතො. කතනාහ ‘‘ෙේෙනමග්කග…කප.…අධිප්පාකයො’’ති. 

ජහතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ෙබ්බමත්ථීතිෙථාවණ්ණනා 

1. වාෙයුත් තිවණ් ණනා 

282. ෙබ්බං අත්ථීති එත් ථ යස ්මා පච් චුප් පන් නං විය අතීතානාගතම් පි 

ධරමානසභාවන් ති පරවාදිකනො ලද් ධි, තස් මා ෙබ්බන් ති ොලවිභාගකතො 

අතීතාදිකභෙං සබ් බං. කසො පන ‘‘යම් පි නත් ථි, තම් පි අත් ථී’’ති ොලවිමුත් තස ්ස 

වකසන අනුකයොකගො, තං අතිප් පසඞ් ගෙස් සනවකසන පරවාදිපටිඤ් ඤාය 

කෙොසාකරොපනං. නයෙස් සනං වා අතීතානාගතානං නත් ථිභාවස් ස. අත්ථීති පන 

අයං අත් ථිභාකවො යස් මා කෙසොලාොරධම් කමහි විනා න කහොති, තස් මා තං 
තාව කතහි සද් ධිං කයොකජත් වා අනුකයොගං ෙස් කසතුං ‘‘සබ් බත් ථ 

සබ් බමත් ථී’’තිආදිනා පාළි පවත් තා. තත් ථ යදිපි ෙබ්බත්ථාති ඉෙං 

සාමඤ ්ඤවචනං, තං පන යස් මා විකසසනිවිට් ඨං කහොති, පරකතො ච ෙබ්කබසූති 

ධම් මා විභාගකතො වුච් චන් ති, තස් මා ඔළාරිෙස් ස පාෙටස ්ස රූපධම් මසමුොයස් ස 
වකසන අත් ථං ෙස් කසතුං අට් ඨෙථායං ‘‘සබ් බත් ථාති සබ් බස් මිං සරීකර’’ති 

වුත් තං, නිෙස ්සනමත් තං වා එතං ෙට් ඨබ් බං. තථා ච ොණාෙොපිකලහි 
පටිඤ ්ඤායමානා ආොසොලාදිසත් තපෙතිපුරිසා විය පරවාදිනා 
පටිඤ ්ඤායමානං සබ් බං සබ් බබයාපීති ආපන් නකමව කහොතීති. ‘‘සබ් බත් ථ 
සරීකර’’ති ච ‘‘තිකල කතල’’න් ති විය බයාපකන භුම් මන් ති සරීරපරියාපන් කනන 

සබ් කබන භවිතබ් බන් ති වුත් තං ‘‘සිරසිපාො…කප.…අත්කථො’’ති. 

සබ් බස ්මිං ොකල සබ් බමත් ථීති කයොජනා. එතස් මිං පක් කඛකයවස් ස 

අඤ ්ඤවාකෙො පරිදීපිකතො සියා ‘‘යං අත් ථි, අත් කථව තං, යං නත් ථි, නත් කථව 

තං, අසකතො නත් ථි සම් භකවො, සකතො නත් ථි විනාකසො’’ති. එවං 
සබ් කබනාොකරන සබ් බං සබ් කබසු ධම් කමසු සබ් බං අත් ථීති අත් කථොති 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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සම් බන් කධො. ඉකමහි පන පක් කඛහි ‘‘සබ් බං සබ් බසභාවං, 
අකනෙසත් තිනිචිතාභාවා අසකතො නත් ථි සම් භකවො’’ති වාකෙො පරිදීපිකතො සියා. 

කයොගරහි න් ති කෙනචි යුත් තායුත් තලක් ඛණසංකයොගරහිතං.  ං පන

එෙෙභාවන් ති සංකයොගරහිතං නාම අත් ථකතො එෙසභාවං, එෙධම් කමොති 
අත් කථො. එකතන කෙවවාදීනං බ්රහ් මෙස් සනං අත් කථවාතිවාකෙො පරිදීපිකතො සියා. 

අත්ථීති පුච්ඡතීති යදි සබ් බමත් ථීති තව වාකෙො, යථාවුත් තාය මම දිට් ඨියා 

සම් මාදිට් ඨිභාකවො අත් ථීති එෙන් කතන තයා සම් පටිච් ඡිතබ් කබො, තස් මා ‘‘කිං 
කසො අත් ථී’’ති පුච් ඡතීති අත් කථො. 

වාෙයුත් තිවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ොලසංසන් ෙනෙථාවණ් ණනා 

285. අතී ා …කප.… ෙරිත්වාති එත් ථායං සඞ් කඛපත් කථො – අතීතං 

අනාගතන් ති රූපස් ස ඉමං විකසසං, එවං විකසසං වා රූපං අග් ගකහත් වා 
පච් චුප් පන් නතාවිකසසවිසිට් ඨරූපකමව අප් පියං පච් චුප් පන් නරූපභාවානං 

සමානාධිෙරණත් තා එතස් මිංකයව විසකය අප් කපතබ් බං, වචීකගොචරං 
පාකපතබ් බං සතිපි කනසං විකසසනවිකසසිතබ් බතාසඞ් ඛාකත විභාකග තථාපි 
අවිභජිතබ් බං ෙත් වාති. යස් මා පන පාළියං ‘‘පච් චුප් පන් නන් ති වා රූපන් ති 
වා’’ති පච් චුප් පන් නරූපසද් කෙහි තෙත් ථස් ස වත් තබ් බාොකරො ඉතිසද් කෙහි 

ෙස් සිකතො, තස් මා ‘‘පච්චුප්පන්නෙද්කෙන…කප.… වුත් ං කහොතී’’ති ආහ. 

රූපපඤ්ඤත්තීති රූපායතනපඤ් ඤත් ති. සා හි සභාවධම් මුපාොනා 

තජ් ජාපඤ් ඤත් ති. කතකනවාහ ‘‘ෙභාවපරිච්ඡින්කන පවත් ා 

විජ්ජමානපඤ්ඤත්තී’’ති. රූපෙමූහං උපාොයාති තංතංඅත් තපඤ් ඤත් තියා 
උපාොනභූතානං අභාවවිභාවනාොකරන පවත් තමානානං රූපධම් මානං සමූහං 

උපාොය. උපාොනුපාොනම් පි හි උපාොනකමවාති.  ේමාති සමූහුපාොයාධීනතාය 

අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභාවකතො. විගමාවත් බ්බ ාති විගමස් ස 
වත් ථභාවාපගමස් ස අවත් තබ් බතා. න හි ඔොතතාවිගකමන අවත් ථං කහොති. න 

පන යුත් තා රූපභාවස් ස විගමාවත් තබ් බතාති කයොජනා. රූපභාකවොති ච 
රූපායතනසභාකවො චක් ඛුවිඤ් ඤාණස ්ස කගොචරභාකවො. න හි තස් ස 
පච් චුප් පන් නභාවවිගකම විගමාවත් තබ් බතා යුත් තා. 

ොලසංසන් ෙනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වචනකසොධනවණ් ණනා 

288. අනාග ංවාපච්චුප්පන්නංවාති එත් ථ වා-සද් කෙො අනියමත් කථො යථා 
‘‘ඛදිකර වා බන් ධිතබ් බං පලාකස වා’’ති. තස් මා ‘‘හුත් වා කහොතී’’ති එත් ථ 
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පටුන 

කහොති-සද් කෙො අනාගතපච් චුප් පන් කනසු යං කිඤ් චි පධානං ෙත් වා සම් බන් ධං 

ලභතීති ෙස් කසන් කතො ‘‘අනාග ං…කප.… ෙට්ඨබ්බ’’න් ති ආහ. තත් ථ 

පච්චුප්පන්නං කහොන් න් ති පච් චුප් පන් නං ජායමානං පච් චුප් පන් නභාවං 

ලභන් තං. කතනාහ ‘‘ ඤ්කඤව අනාග ං  ං පච්චුප්පන්නන්ති

ලද්ධිවකෙනා’’ති.  ම්පි හුත්වා කහොතීති යං අනාගතං හුත් වා 

පච් චුප් පන් නභාවප් පත් තියා ‘‘හුත් වා කහොතී’’ති වුත් තං, කිං තෙපි පුන හුත් වා 

කහොතීති පුච් ඡති.  බ්භාවාවිගමක ොති පච් චුප් පන් නභාවකතො 

හුත් වාකහොතිභාවානුපගමකතො. පච්චුප්පන්නාභාවක ොති පච් චුප් පන් නතාය 
අභාවකතො. 

වචනං අරහතීති ඉමිනා වචනමත් කත න කෙොචි කෙොකසොති ෙස් කසති. ඉෙං 

වුත් තං කහොති – යදිපි තස් ස පුන හුත් වා භූතස් ස පුන හුත් වාකහොතිභාකවො නත් ථි, 
පුනප් පුනං ඤාකපතබ් බතාය පන දුතියං තකතො පරම් පි තථා වත් තබ් බතං 

අරහතීති ‘‘ආමන් තා’’ති පටිජානාතීති. ධම්කමති සභාවධම් කම. 

තප් පටික් කඛපකතො අධම්කම අභාවධම් කම. කතනාහ ‘‘ෙෙවිොකණ’’ති. 

පටික්ඛිත් නකයනාති ‘‘හුත් වා කහොති, හුත් වා කහොතී’’ති එත් ථ පුබ් කබ 
යකෙතං තයා ‘‘අනාගතං හුත් වා පච් චුප් පන් නං කහොතී’’ති වෙතා ‘‘තංකයව 
අනාගතං තං පච් චුප් පන් න’’න් ති ලද් ධිවකසන ‘‘අනාගතං වා පච් චුප් පන් නං වා 

හුත් වා කහොතී’’ති වුත් තං, ‘‘කිං කත තම් පි හුත් වා කහොතී’’ති පුච් ඡිකත කයො 
පරවාදිනා හුත් වා භූතස් ස පුන හුත් වාඅභාවකතො ‘‘න කහවා’’ති පටික් කඛකපො 

ෙකතො, කතන පටික් ඛිත් තනකයන. ස් වායං යකෙව රූපාදි අනාගතං, තකෙව 
පච් චුප් පන් නන් ති සතිපි අත් ථාකභකෙ අනාගතපච් චුප් පන් නන් ති පන අත් කථව 
ොලකභකෙොති තංොලකභෙවිකරොධාය පටික් කඛකපො පවත් කතොති ආහ 

‘‘පටික්ඛිත් නකයනාති ොලනානත්ක නා’’ති. කතන හි කසො අයඤ් ච 

පටික් කඛකපො නීකතො පවත් තිකතොති. පටිඤ්ඤා නකයනාති ඉෙම් පි 

යථාවුත් තපටික් කඛපානන් තරං යං පටිඤ ්ඤාතං, තං සන් ධායාහ. යථා හි සා 

පටිඤ ්ඤා අත් ථාකභකෙන නීතා පවත් තිතා, තථායම් පි. කතකනවාහ 

‘‘අත්ථානානත්ක නා’’ති, අනාගතාදිප් පකභොය ොලපඤ් ඤත් තියා 
උපාොනභූතස් ස අත් ථස් ස අකභකෙනාති අත් කථො. යථා 
උපාොනභූතරූපාදිඅත් ථාකභකෙපි කතසං ඛණත් තයානාවත් ති තංසමඞ් ගිතා 

අනාගතපච් චුප් පන් නභාවාවත් තිතා, තථා තත් ථ වුච් චමානා හුත් වාකහොතිභාවා 
යථාක් ෙමං පුරිමපච් ඡිකමසු පවත් තිතා පුරිමපච් ඡිමකිරියාති ෙත් වාති ඉමමත් ථං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘අත්ථානානත් ං…කප.… පටිජානාතී’’ති වත් වා පුන 

‘‘අත්ථානානත් කමව හී’’තිආදිනා තකමව අත් ථං සමත් කථති. යථා පන ‘‘තං 
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ජීවං තං සරීර’’න් ති පටිජානන් තස ්ස ජීකවොව සරීරං, සරීරකමව ජීකවොති 

ජීවසරීරානං අනඤ් ඤත් තං ආපජ් ජති, එවං ‘‘තඤ් කඤව අනාගතං තං 
පච් චුප් පන් න’’න් ති ච පටිජානන් තස ්ස අනාගතපච් චුප් පන් නානං අනඤ් ඤත් තං 
ආපන් නන් ති පච් චුප් පන් නානාගකතසු වුත් තා කහොතිභාවහුත් වාභාවා 
අනාගතපච් චුප් පන් කනසුපි ආපජ් කජයයන් ති වුත් තං අට් ඨෙථායං ‘‘එවං සන් කත 

අනාගතම් පි හුත් වාකහොති නාම, පච් චුප් පන් නම් පි හුත් වාකහොතිකයව නාමා’’ති. 

අනුඤ්ඤා පඤ්හේොති ‘‘තඤ් කඤව අනාගතං තං පච් චුප් පන් නන් ති? 
ආමන් තා’’ති එවං අත් ථානානත් තං සන් ධාය අනුඤ් ඤාතස් ස අත් ථස් ස. ඤාතුං 

ඉච් ඡිකතො හි අත් කථො පඤ් කහො. කෙොකෙො වුත්ක ොති අනාගතං හුත් වා 
පච් චුප් පන් නභූතස ්ස පුන අනාගතං හුත් වා පච් චුප් පන් නභාවාපත් තිසඞ් ඛාකතො 

කෙොකසො වුත් කතො පුරිමනකය. පච් ඡිමනකය පන අනාගතපච් චුප් පන් කනසු 
එකෙෙස ්ස හුත් වාකහොතිභාවාපත් තිසඞ් ඛාකතො කෙොකසො වුත් කතොති අත් කථො. 

පටික්ඛිත් පඤ්හන් ති ‘‘තංකයව අනාගතං තං පච් චුප් පන් නන් ති? න කහවං 

වත් තබ් කබ’’ති එවං ොලනානත් තං සන් ධාය පටික් ඛිත් තපඤ් හං. ක නාති 

අනාගතපච් චුප් පන් නානං කහොතිහුත් වාභාවපටික් කඛකපන. කචොකෙතීති අනාගතං 

කතන කහොති නාම, පච් චුප් පන් නං කතන හුත් වා නාම, උභයම් පි අනඤ් ඤත් තා 

උභයසභාවන් ති කචොකෙති. එත්ථාති ‘‘හුත් වා කහොතී’’ති එතස ්මිං පඤ් කහ ෙථං

කහොති කෙොකෙොති කචොකෙතීති. ‘‘ ේකෙවා’’ති පරිහරති. ෙථං ෙත් වා කචොෙනා, 

ෙථඤ ්ච ෙත් වා පරිහාකරො? අනුජානනපටික් කඛපානං භින් නවිසයතාය 

කචොෙනා, අත් ථාකභෙොලකභෙවිසයත් තා අභින් නාධාරතාය කතසං පරිහාකරො. 

 ේකෙවාති හි පරවාදිකනො එවාති අත් කථො. 

 දුභයංගකහත්වාති ‘‘තං අනාගතං තං පච් චුප් පන් න’’න් ති උභයං එෙජ් ඣං 

ගකහත් වා. එකෙෙන් ති කතසු එකෙෙං. එකෙෙකමවාති උභයං එෙජ් ඣං 
අග් ගකහත් වා එකෙෙකමව විසුං විසුං ඉමස් මිං පක් කඛ තථා න යුත් තන් ති 

අත් කථො. එෙ නකයොති අතිකෙසං ෙත් වා සංඛිත් තත් තා තං දුබ් බිඤ් කඤයයන් ති 

‘‘අනාග ේෙ හී’’තිආදිනා විවරති. පටිජානි බ්බං සියා 
අනාගතපච් චුප් පන් නානං යථාක් ෙමං කහොතිහුත් වාභාවකතොති අධිප් පාකයො. 

‘‘යකෙතං තයා’’තිආදිනා පවත් කතො සංවණ් ණනානකයො පුරිමනකයො, තත් ථ හි 
‘‘යදි කත අනාගතං හුත් වා’’තිආදිනා හුත් වාකහොතිභාකවො කචොදිකතො. ‘‘අපකරො 

නකයො’’තිආදිකෙො දුතියනකයො. තත් ථ හි ‘‘අනාගතස් ස…කප.… 
හුත් වාකහොතිකයව නාමා’’ති අනාගතාදීසු එකෙෙස් ස හුත් වාකහොතිනාමතා 
කචොදිතා. 

වචනකසොධනවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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අතීතඤාණාදිෙථාවණ් ණනා 

290. ෙථං වුච්චතීති ෙස ්මා වුත් තං. ක නාති හි ඉමිනා දුතියපුච් ඡාය 

‘‘අතීතං ඤාණ’’න් ති ඉෙං පච් චාමට් ඨං, තඤ් ච පච් චුප් පන් නං ඤාණං, 
අතීතධම් මාරම් මණතාය අතීතන් ති වුත් තං. කතනාහ අට් ඨෙථායං ‘‘පුන පුට් කඨො 
අතීතාරම් මණං පච් චුප් පන් නං ඤාණ’’න් තිආදි. 

අතීතඤාණාදිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අරහන් තාදිෙථාවණ් ණනා 

291. ‘‘අරහං ඛීණාසකවො’’තිආදිනා සුත් තවිකරොකධො පාෙකටොති ඉෙකමව 

ෙස් කසන් කතො ‘‘යුත්තිවිකරොකධො…කප.… ෙට්ඨබ්කබො’’ති ආහ. තත් ථ 

අනානත් න් ති අවිකසකසො. එවමාදිකෙොති ආදි-සද් කෙන ෙතකිච් චතාභාකවො 
අකනොහිතභාරතාති එවමාදීනං සඞ් ගකහො ෙට් ඨබ් කබො. 

අරහන් තාදිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පෙකසොධනෙථාවණ් ණනා 

295. කයො අතීතසද් ොභිකධකයයො අත් කථො, කසො අත් ථිසද් ොභිකධකයයොති 

ද් කවපි සමානාධිෙරණත් ථාති ෙත් වා වුත් තං ‘‘අතී අත්ථිෙද්ොනං

එෙත්ථත් ා’’ති, න, අතීතසද් ොභිකධයයස් කසව අත් ථිසද් ොභිකධයයත් තා. 

කතනාහ ‘‘අත්ථිෙද්ෙත්ථේෙචන්වාතී භාවක ො’’ති. කතන කිං සිද් ධන් ති ආහ 

‘‘අතී ංන්වාතී ං, න්වාතී ඤ්චඅතී ංකහොතී’’ති. ඉෙං වුත් තං කහොති – යදි තව 

මකතන අතීතං අත් ථි, අත් ථි ච න් වාතීතන් ති අතීතඤ් ච කනො අතීතං සියා, තථා 

අත් ථි කනො අතීතං අතීතඤ් ච කනො අතීතං අතීතං සියාති, යථා ‘‘අතීතං අත් ථී’’ති 
එත් ථ අතීතකමව අත් ථීති නායං නියකමො ගකහතබ් කබො අනතීතස් සපි 

අත් ථිභාවස ්ස ඉච් ඡිතත් තා. කතකනවාහ ‘‘අත්ථි සියා අතී ං, සියා 

න්වාතී ’’න් ති. කයන හි ආොකරන අතීතස් ස අත් ථිභාකවො පරවාදිනා ඉච් ඡිකතො, 
කතනාොකරන අනතීතස් ස අනාගතස් ස පච් චුප් පන් නස ්ස ච කසො ඉච් ඡිකතො. 

කෙන පන ආොකරන ඉච් ඡිකතොති? සඞ් ඛතාොකරන. කතන වුත් තං 

‘‘කතනාතීතං න් වාතීතං, න් වාතීතං අතීත’’න් ති. තස් මා අතීතං අත් ථිකයවාති 

එවකමත් ථ නියකමො ගකහතබ් කබො. අත් ථිභාකව හි අතීතං නියමිතං, න අතීකත 

අත් ථිභාකවො නියමිකතො, ‘‘න පන නිබ් බානං අත් ථී’’ති එත් ථ පන නිබ් බානකමව 
අත් ථීති අයම් පි නියකමො සම් භවතීති කසො එව ගකහතබ් කබො. යදිපි හි නිබ් බානං 
පරමත් ථකතො අත් ථිභාවං උපාොය උත් තරපොවධාරණං ලබ් භති තෙඤ් ඤස ්සපි 

අභාවකතො, තථාපි අසඞ් ඛතාොකරන අඤ් ඤස ්ස අනුපලබ් භනකතො තථා 
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පටුන 

නිබ් බානකමව අත් ථීති පුරිමපොවධාරකණ අත් කථ ගය් හමාකන ‘‘අත් ථි සියා 

නිබ් බානං, සියා කනො නිබ් බාන’’න් ති කචොෙනා අකනොොසා. අතීතාදීසු පන 
පුරිමපොවධාරණං පරවාදිනා න ගහිතන් ති නත් කථත් ථ අතිප් පසඞ් කගො. 
අග් ගහණඤ් චස ්ස පාළිකතො එව විඤ් ඤායති. එවකමත් ථ අතීතාදීනං අත් ථිතං 

වෙන් තස ්ස පරවාදිස් කසවායං ඉට් ඨවි ාතකෙොසාපත් ති, න පන නිබ් බානස් ස 

අත් ථිතං වෙන් තස් ස සෙවාදිස් සාති. පටිපාෙනා පතිට් ඨාපනා කවදිතබ් බා. 

එත් ථාහ ‘‘අතීතං අත් ථී’’තිආදිනා කිං පනායං අතීතානාගතානං 

පරමත් ථකතො අත් ථිභාකවො අධිප් කපකතො, උොහු න පරමත් ථකතො. කිඤ් කචත් ථ – 

යදි තාව පරමත් ථකතො, සබ් බොලං අත් ථිභාවකතො සඞ් ඛාරානං සස් සතභාකවො 

ආපජ් ජති, න ච තං යුත් තං ආගමවිකරොධකතො යුත් තිවිකරොධකතො ච. අථ න 

පරමත් ථකතො, ‘‘සබ් බමත් ථී’’තිආදිො කචොෙනා නිරත් ථිො සියා, න නිරත් ථිො. 
කසො හි පරවාදී ‘‘යං කිඤ් චි රූපං අතීතානාගත’’න් තිආදිනා අතීතානාගතානම් පි 
ඛන් ධභාවස ්ස වුත් තත් තා අසති ච අතීකත කුසලාකුසලස් ස ෙම් මස ්ස ආයතිං 

ඵලං ෙථං භකවයය, තත් ථ ච පුබ් කබනිවාසඤාණාදි අනාගකත ච 

අනාගතංසඤාණාදි ෙථං පවත් කතයය, තස් මා අත් කථව පරමත් ථකතො 

අතීතානාගතන් ති යං පටිජානාති, තං සන් ධාය අයං ෙතාති. එෙන් කතන කචතං 
සම් පටිච් ඡිතබ් බං. කයපි ‘‘සබ් බං අත් ථී’’ති වෙන් ති අතීතං අනාගතං 

පච් චුප් පන් නඤ් ච, කත සබ් බත් ථිවාොති. 

චතුබ් බිධා කචකත කත සබ් බත් ථිවාො. තත් ථ කෙචි භාවඤ්ඤත්තිො. කත හි 
‘‘යථා සුවණ් ණභාජනස් ස භින් දිත් වා අඤ් ඤථා ෙරියමානස් ස සණ් ඨානස ්කසව 

අඤ ්ඤථත් තං, න වණ් ණාදීනං, යථා ච ඛීරං ෙධිභාකවන පරිණමන් තං 

රසවීරියවිපාකෙ පරිච් චජති, න වණ් ණං, එවං ධම් මාපි අනාගතද් ධුකනො 

පච් චුප් පන් නද් ධං සඞ් ෙමන් තා අනාගතභාවකමව ජහන් ති, න අත් තකනො 

සභාවං. තථා පච් චුප් පන් නද් ධුකනො අතීතද් ධං සඞ් ෙකම’’ති වෙන් ති. කෙචි

ලක්ඛණඤ්ඤත්තිො, කත පන ‘‘තීසු අද් ධාසු පවත් තමාකනො ධම් කමො අතීකතො 

අතීතලක් ඛණයුත් කතො, ඉතරලක් ඛකණහි අයුත් කතො. තථා අනාගකතො 
පච් චුප් පන් කනො ච. යථා පුරිකසො එකිස් සා ඉත් ථියා රත් කතො අඤ් ඤාසු 

අරත් කතො’’ති වෙන් ති. අඤ්කඤ අවත්ථඤ්ඤත්තිො, කත ‘‘තීසු අද් ධාසු 
පවත් තමාකනො ධම් කමො තං තං අවත් ථං පත් වා අඤ් කඤො අඤ් ඤං නිද් දිසීයති 

අවත් ථන් තරකතො, න සභාවකතො. යථා එෙං අක් ඛං එෙඞ් කග නික් ඛිත් තං 

එෙන් ති වුච් චති, සතඞ් කග සතන් ති, සහස් සඞ් කග සහස් සන් ති, 

එවංසම් පෙමිෙ’’න් ති. අපකර අඤ්ඤථඤ්ඤත්තිො, කත පන ‘‘තීසු අද් ධාසු 
පවත් තමාකනො ධම් කමො තං තං අකපක් ඛිත් වා තෙඤ් ඤසභාකවන වුච් චති. යථා 
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තං එො ඉත් ථී මාතාති ච වුච් චති ධීතා’’ති ච. එවකමකත චත් තාකරො 
සබ් බත් ථිවාො. 

කතසු පඨකමො පරිණාමවාදිතාය ොපිලපක් ඛිකෙසු පක් ඛිපිතබ් කබොති. 
දුතියස ්සපි ොලසඞ් ෙකරො ආපජ් ජති සබ් බස ්ස සබ් බලක් ඛණකයොගකතො. 
චතුත් ථස් සපි සඞ් ෙකරොව. එෙස් කසව ධම් මස් ස පවත් තික් ඛකණ තකයොපි ොලා 

සකමොධානං ගච් ඡන් ති. පුරිමපච් ඡිමක් ඛණා හි අතීතානාගතා, මජ් ඣිකමො 
පච් චුප් පන් කනොති. තතියස් ස පන අවත් ථඤ් ඤත් තිෙස ්ස නත් ථි සඞ් ෙකරො 

ධම් මකිච් කචන ොලවවත් ථානකතො. ධම් කමො හි සකිච් චක් ඛකණ පච් චුප් පන් කනො, 

තකතො පුබ් කබ අනාගකතො, පච් ඡා අතීකතොති. 

තත් ථ යදි අතීතම් පි ධරමානසභාවතාය අත් ථි අනාගතම් පි, ෙස ්මා තං 

අතීතන් ති වුච් චති අනාගතන් ති වා, නනු වුත් තං ‘‘ධම් මකිච් කචන 

ොලවවත් ථානකතො’’ති. යදි එවං පච් චුප් පන් නස ්ස චක් ඛුස ්ස කිං කිච් චං, 
අනවකසසපච් චයසමවාකය ඵලුප් පාෙනං. එවං සති අනාගතස් සපි චස් ස කතන 

භවිතබ් බං අත් ථිභාවකතොති ලක් ඛණසඞ් ෙකරො සියා. ඉෙඤ් කචත් ථ වත් තබ් බං, 

කතකනව සභාකවන සකතො ධම් මස් ස කිච් චං, කිච් චෙරකණ කෙො විබන් කධො, 

කයන ෙොචි ෙකරොති ෙොචි න ෙකරොති පච් චයසමවායභාවකතො, කිච් චස ්ස 

සමවායාභාවකතොති කච? තං න, නිච් චං අත් ථිභාවස ්ස ඉච් ඡිතත් තා. තකතො එව ච 
අද් ධුනං අවවත් ථානං. ධම් කමො හි කතකනව සභාකවන විජ් ජමාකනො ෙස් මා 
ෙොචි අතීකතොති වුච් චති ෙොචි අනාගකතොති ොලස් ස වවත් ථානං න සියා. කයො 

හි ධම් කමො අජාකතො, කසො අනාගකතො. කයො ජාකතො න ච නිරුද් කධො, කසො 

පච් චුප් පන් කනො. කයො නිරුද් කධො, කසො අතීකතො. ඉෙකමකවත් ථ වත් තබ් බං. යදි 

යථා වත් තමානං අත් ථි, තථා අතීතං අනාගතඤ් ච අත් ථි, තස් ස තථා සකතො 
අජාතතා නිරුද් ධතා ච කෙන කහොතීති. කතකනව හි සභාකවන සකතො ධම් මස ්ස 

ෙථමිෙං සිජ් ඣති අජාකතොති වා නිරුද් කධොති වා. කිං තස් ස පුබ් කබ නාකහොසි, 

යස් ස අභාවකතො අජාකතොති වුච් චති, කිඤ් ච පච් ඡා නත් ථි, යස් ස අභාවකතො 

නිරුද් කධොති වුච් චති. තස් මා සබ් බථාපි අද් ධත් තයං න සිජ් ඣති, යදි අහුත් වා 
සඞ් ගති හුත් වා ච විනස ්සතීති න සම් පටිච් ඡන් ති. යං පන වුත් තං 

‘‘සඞ් ඛතලක් ඛණකයොගකතො න සස් සතභාවප් පසඞ් කගො’’ති, තයිෙං කෙවලං 

වාචාවත් ථුමත් තං උෙයවයාසම් භවකතො, අත් ථි ච නාම සබ් බො කසො ධම් කමො, න 
ච නිච් කචොති කුකතොයං වාචායුත් ති. 

සභාකවො සබ් බො අත් ථි, නිච් කචො ධම් කමො න වුච් චති; 

ධම් කමො සභාවකතො නාඤ් කඤො, අකහො ධම් කමසු කෙොසලං. 
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යඤ ්ච වුත් තං ‘‘යං කිඤ් චි රූපං අතීතානාගත’’න් තිආදිනා අතීතානාගතානං 

ඛන් ධභාවස ්ස වුත් තත් තා අත් කථවාති, වොම. අතීතං භූතපුබ් බං, අනාගතං යං 

සති පච් චකය භවිස් සති, තදුභයස ්සපි රුප් පනාදිසභාවානාතිවත් තනකතො 
රූපක් ඛන් ධාදිභාකවො වුත් කතො. යථාධම් මසභාවානාතිවත් තනකතො අතීතා ධම් මා 

අනාගතා ධම් මාති, න ධරමානසභාවතාය. කෙො ච එවමාහ ‘‘පච් චුප් පන් නං විය 

තං අත් ථී’’ති. ෙථං පකනතං අත් ථීති? අතීතානාගතසභාකවන. ඉෙං පන තකවව 

උපට් ඨිතං, ෙථං තං අතීතං අනාගතඤ් ච වුච් චති, යදි නිච් චොලං අත් ථීති. 

යං පන ‘‘න තාව ොලං ෙකරොති, යාව න තං පාපං බයන් තී කහොතී’’ති (ම. 

නි. 3.250) සුත් කත වුත් තං, තං යස් මිඤ ්ච සන් තාකන ෙම් මං ෙතූපචිතං, තත් ථ 

කතනාහිතං තංඵලුප් පාෙනසමත් ථතං සන් ධාය වුත් තං, න අතීතස් ස ෙම් මස ්ස 
ධරමානසභාවත් තා. තථා සති සකෙන භාකවන විජ් ජමානං ෙථං තං අතීතං නාම 

සියා. ඉත් ථඤ ්කචතං එවං සම් පටිච් ඡිතබ් බං, යං සඞ් ඛාරා අහුත් වා සම් භවන් ති, 
හුත් වා පතිකවන් ති කතසං උෙයකතො පුබ් කබ වයකතො ච පච් ඡා න ොචි ඨිති නාම 

අත් ථි, යකතො අතීතානාගතං අත් ථීති වුච් කචයය. කතන වුත් තං – 

‘‘අනිධානගතා භග් ගා, පුඤ ්කජො නත් ථි අනාගකත; 

උප් පන් නා කයපි තිට් ඨන් ති, ආරග් කග සාසපූපමා’’ති. (මහානි. 10, 39); 

යදි චානාගතං පරමත් ථකතො සියා, අහුත් වා සම් භවන් තීති වත් තුං න සක් ො. 

පච් චුප් පන් නොකල අහුත් වා සම් භවන් තීති කච? න, ධම් මප් පවත් තිමත් තත් තා 

ොලස ්ස. අථ අත් තකනො සභාකවන අහුත් වා සම් භවන් තීති, සිද් ධකමතං 
අනාගතං පරමත් ථකතො නත් ථීති. යඤ් ච වුත් තං ‘‘අසති අතීකත කුසලාකුසලස් ස 

ෙම් මස ්ස ආයතිං ඵලං ෙථං භකවයයා’’ති, න කඛො පකනත් ථ අතීතෙම් මකතො 

ඵලුප් පත් ති ඉච් ඡිතා, අථ කඛො තස් ස ෙතත් තා තොහිතවිකසසකතො සන් තානකතො. 

වුත් තඤ ්කහතං භගවතා ‘‘ොමාවචරස ්ස කුසලස් ස ෙම් මස් ස ෙතත් තා 

උපචිතත් තා විපාෙං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං උප් පන් නං කහොතී’’ති (ධ. ස. 431). යස් ස 

පන අතීතානාගතං පරමත් ථකතො අත් ථි, තස් ස ඵලං නිච් චකමව අත් ථීති කිං 

තත් ථ ෙම් මස ්ස සාමත් ථියං. උප් පාෙකන කච, සිද් ධමිෙං අහුත් වා භවතීති. යං පන 

වුත් තං ‘‘අසති අතීතානාගකත ෙථං තත් ථ ඤාණං පවත් කතයයා’’ති, යථා තං 

ආලම් බණං, තං තථා අත් ථි, ෙථඤ ්ච තං ආලම් බණං, අකහොසි භවිස ්සති චාති. න 

හි කෙොචි අතීතං අනුස් සරන් කතො අත් ථීති අනුස් සරති, අථ කඛො අකහොසීති. යථා 

පන වත් තමානං ආරම් මණං අනුභූතං, තථා තං අතීතං අනුස ්සරති. යථා ච 

වත් තමානං භවිස් සති, තථා බුද් ධාදීහි ගය් හති. යදි ච තං තකථව අත් ථි, 
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වත් තමානකමව තං සියා. අථ නත් ථි, සිද් ධං ‘‘අසන් තං ඤාණස් ස ආරම් මණං 
කහොතී’’ති. විජ් ජමානං වා හි චිත් තසඤ් ඤාතං අවිජ් ජමානං වා ආරම් මණං 

එකතසං අත් ථීති ආරම් මණා, චිත් තකචතසිො, න විජ් ජමානංකයව ආරබ් භ 

පවත් තනකතො, තස් මා පච් චුප් පන් නකමව ධරමානසභාවං න අතීතානාගතන් ති 

න තිට් ඨති සබ් බත් ථිවාකෙො. කෙචි පන ‘‘න අතීතාදීනං අත් ථිතාපටිඤ් ඤාය 

සබ් බත් ථිවාො, අථ කඛො ආයතනසබ් බස් ස අත් ථිතාපටිඤ් ඤායා’’ති වෙන් ති, 
කතසං මකතන සබ් කබව සාසනිො සබ් බත් ථිවාො සියුන් ති. 

පෙකසොධනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සබ් බමත් ථීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අතී ක්ඛන්ධාදිෙථා 

1. නසුත් තසාධනෙථාවණ් ණනා 

297. ‘‘අතීතං අනාගතං පච් චුප් පන් න’’න් ති අයං ොලවිභාගපරිච් ඡින් කනො 
කවොහාකරො ධම් මානං තං තං අවත් ථාවිකසසං උපාොය පඤ් ඤත් කතො. ධම් කමො හි 

සකිච් චක් ඛකණ පච් චුප් පන් කනො, තකතො පුබ් කබ අනාගකතො, පච් ඡා අතීකතොති 

වුත් කතොවායමත් කථො. තත් ථ යදිපි ධම් මා අනිච් චතාය අනවට් ඨිතා, අවත් ථා පන 
කතසං යථාවුත් තා වවත් ථිතාති තදුපාොනා ොලපඤ් ඤත් තිපි වවත් ථිතා එව. න 

හි අතීතාදි අනාගතාදිභාකවන කවොහරීයති, ඛන් ධාදිපඤ් ඤත් ති පන 

අනකපක් ඛිතොලවිකසසා. තීසුපි හි ොකලසු රූපක් ඛන් කධො රූපක් ඛන් කධොව, 

තථා කසසා ඛන් ධා ආයතනධාතුකයො ච. එවමවට් ඨිකත යස් මා පරවාදී ‘‘අත් ථී’’ති 

ඉමං පච් චුප් පන් නනියතං කවොහාරං අතීතානාගකතසුපි ආකරොකපති, තස් මා කසො 
අද් ධසඞ් ෙරං ෙකරොති. පරමත් ථකතො අවිජ් ජමාකන විජ් ජමාකන ෙත් වා 

කවොහරතීති තකතො විකවකචතුං ‘‘අතී ංඛන්ධා’’තිආදිො අයං ෙථා ආරද් ධා. 

යස් මා පන රුප් පනාදිසභාකව අතීතාදිකභෙභින් කන ධම් කම එෙජ් ඣං 

ගකහත් වා තත් ථ රාසට් ඨං උපාොය ඛන් ධපඤ ්ඤත් ති, චක් ඛුරූපාදීසු 
ොරණාදිඅත් ථං සුඤ් ඤතට් ඨඤ් ච උපාොය ආයතනපඤ් ඤත් ති ධාතුපඤ් ඤත් ති 

ච, තස් මා සා අද් ධත් තයසාධාරණා, න අතීතාදිපඤ් ඤත් ති විය 

අද් ධවිකසසාධිට් ඨානාති ආහ ‘‘ඛන්ධාදිභාවාවිජහනක ො අතී ානාග ාන’’න් ති. 
කත පකනකත අතීතාදිකෙ ඛන් ධාදිකෙ විය සභාවධම් මකතො සඤ් ජානන් කතො 

පරවාදී ‘‘අත් ථී’’ති පටිජානාතීති ආහ ‘‘අතී ානාග ානං අත්ථි ං 

ඉච්ඡන් ේො’’ති. කසසකමත් ථ යං වත් තබ් බං, තං කහට් ඨා වුත් තනයකමව. 
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‘‘තකයොකම, භික් ඛකව, නිරුත් තිපථා’’ති සුත් තං නිරුත්තිපථසත් ං. තත් ථ හි 

පච් චුප් පන් නස ්කසව අත් ථිභාකවො වුත් කතො, න අතීතානාගතානං. කතන වුත් තං 

‘‘අත්ථි ාය වාරි ත් ා’’ති. යදි එවං ‘‘අත් ථි, භික් ඛකව, නිබ් බාන’’න් ති ඉෙං 

ෙථන් ති? තං සබ් බො උපලද් ධිකතො වුත් තං නිච් චසභාවඤාපනත් ථං 

අසඞ් ඛතධම් මස් ස, ඉධ පන සඞ් ඛතධම් මානං ඛණත් තයසමඞ් ගිතාය 

අත් ථිභාකවො න තකතො පුබ් කබ පච් ඡා චාති පඤ ්ඤාපනත් ථං ‘‘යං, භික් ඛකව, 
රූපං…කප.… න තස් ස සඞ් ඛා භවිස් සතී’’ති වුත් තං. එකතන ‘‘අත් ථී’’ති 
සමඤ් ඤාය අනුපාොනකතො අතීතං අනාගතං පරමත් ථකතො නත් ථීති ෙස් සිතං 

කහොති. ඉමිනාවූපාකයනාති ‘‘ඛන් ධාදිභාවාවිජහනකතො’’ති එවං වුත් කතන 

කහතුනා. උපපත් තිසාධනයුත් ති හි ඉධ ‘‘උපාකයො’’ති වුත් තා. 

නසුත් තසාධනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සුත් තසාධනෙථාවණ් ණනා 

298. එක  ධම්මාති එකත ඛන් ධආයතනධාතුධම් මා. සත් ාහරණන් ති 

නිරුත් තිපථසුත් තාහරණං. කනෙන් ති අතීතානාගතානං. 

සුත් තසාධනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අතීතක් ඛන් ධාදිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. එෙච්චංඅත්ථීතිෙථා 

1. අතීතාදිඑෙච් චෙථාවණ් ණනා 

299. කය ෙතූපචිතා කුසලාකුසලා ධම් මා විපාෙොනාය අෙකතොොසා, 

ෙකතොොසා ච කය ‘‘ඔොසෙතුප් පන් නා’’ති වුච් චන් ති. කය ච විප් පෙතවිපාො, 

කත සබ් කබපි ‘‘අවිපක් ෙවිපාො’’ති කවදිතබ් බා. කතසං විපාෙොනසාමත් ථියං 
අනපගතන් ති අධිප් පාකයන පරවාදී අත් ථිතං ඉච් ඡති. කය පන පරවාදී සබ් කබන 

සබ් බං විපක් ෙවිපාො කුසලාකුසලා ධම් මා, කතසං අපගතන් ති නත් ථිතං 
ඉච් ඡති. කතනාහ ‘‘අත් ථීති එෙච් චං අත් ථි එෙච් චං නත් ථී’’තිආදි. එවං 

ඉච් ඡන් තස ්ස පන පරවාදිකනො යථා අවිපාකෙසුපි එෙච් චං නත් ථීති ආපජ් ජති, 
එවං විපක් ෙවිපාකෙසු අවිපක් ෙවිපාකෙසු ච ආපජ් ජකතවාති ෙස් කසතුං 

‘‘අවිපක් ෙවිපාො ධම් මා එෙච් කච’’තිආදිනා පාළි පවත් තා. කතන වුත් තං 

‘‘තිණ්ණං රාසීනං වකෙනා’’තිආදි. කවොහාරවකෙනාති ඵලස ්ස 

අනුපරමකවොහාරවකසන, කහතුකිච් චං පන අනුපරතං අනුපච් ඡින් නං අත් ථීති 
ලද් ධියං ඨිතත් තා කචොකෙතබ් කබොව. අවිච් කඡෙවකසන පවත් තමානඤ් හි ඵලස ්ස 
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පබන් ධකවොහාරං පරවාදී කවොහාරකතො අත් ථීති ඉච් ඡති, කහතු පනස් ස ෙම් මං 
පරමත් ථකතො ච ෙම් මූපචයවාදිභාවකතො පත් තිඅප් පත් තිසභාවතාෙකයො විය 

චිත් තවිප් පයුත් කතො ෙම් මූපචකයො නාම එකෙො සඞ් ඛාරධම් කමො අවිපන් කනො, 
කසොපි තස් කසව කවවචනන් ති පරවාදී. යං සන් ධායාහ – 

‘‘නප් පචයන් ති ෙම් මානි, අපි ෙප් පසහස් සකතො; 

පත් වා පච් චයසාමග් ගිං, ොකල පච් චන් ති පාණින’’න් ති. 

යඤ ්ච සන් ධාය පරකතො පරිකභොගමයපුඤ් ඤෙථාය ‘‘පරිකභොගමයං පන 
චිත් තවිප් පයුත් තං උප් පජ් ජතීති ලද් ධියා පටිජානාතී’’ති වක් ඛති. 

එෙච් චංඅත් ථීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. ෙතිපට්ඨානෙථාවණ්ණනා 

301. පරමත්ථෙතිපට්ඨානත් ාති එකතන කලොකුත් තරාය එව සම් මාසතියා 
තත් ථාපි මග් ගභූතාය නිප් පරියාකයන සතිපට් ඨානභාකවො නියයානිෙත් තා 
ඉතරාය පරියාකයනාති ෙස් කසති. මග් ගඵලසම් මාසතියා 
ධම් මානුස් සතිභාවපරියාකයො අත් ථීති 

‘‘කලොකියකලොකුත් රෙතිපට්ඨානෙමුොයභූ ේො’’ති වුත් තං. ෙතිෙමුොයභූ ේෙ 
න සතිකගොචරභූතස් සාති අධිප් පාකයො. සතිකගොචරස් ස හි සතිපට් ඨානතං 
කචොකෙතුං පාළියං ‘‘චක් ඛායතනං සතිපට් ඨාන’’න් ති ආරද් ධං. කතන වුත් තං 

‘‘ෙබ්බධම්මානං පකභෙපුච්ඡාවකෙන වුත් ’’න් ති. සුත් තසාධනායං පන පඨමං 

කලොකියසතිපට් ඨානවකසන, දුතියං මිස් සෙවකසන, තතියං කලොකුත් තරවකසන 
ෙස් සිතන් ති කවදිතබ් බං. 

සතිපට් ඨානෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. කහවත්ථිෙථාවණ්ණනා 

304. කහවත් ථිෙථායං ‘‘සබ් කබො ධම් කමො සෙභාකවන අත් ථි පරභාකවන 

නත් ථී’’ති පවත් කතො පරවාදීවාකෙො යථා විභජ් ජ පටිපුච් ඡා වා න බයාොතබ් කබො, 

එවං එෙංසකතො න බයාොතබ් කබො විකසසාභාවකතො, කෙවලං ඨපනීයපක් කඛ 

තිට් ඨතීති අධිප් පාකයනාහ ‘‘අවත් බ්බුත් කරනා’’ති. යථා හි සබ් කබ වාො 

සප් පටිවාොවාති පටිඤ් ඤා භූතෙථනත් තා අවත් තබ් බුත් තරා උකපක් ඛිතබ් බා, 

එවමයම් පීති කවදිතබ් බං. කතනාහ ‘‘උකපක්ඛි බ්කබනා’’ති. අථ වා අවත් තබ් බං 

උත් තරං අවත් බ්බුත් රං. යථා අනිච් චවාදිනං පති අනිච් කචො සද් කෙො 

පච් චයාධීනවුත් තිකතොති, උත් තරං න වත් තබ් බං සිද් ධසාධනභාවකතො, එවං 
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ඉධාපි ෙට් ඨබ් බං. සිද් ධසාධනඤ් හි ෙඩ් ෙස් ස  හනසදිසත් තා නිරත් ථෙකමව 

සියා, අට් ඨෙථායං පන යස් මා පරවාදිනා කයන සභාකවන කයො ධම් කමො අත් ථි, 

කතකනව සභාකවන කසො විනා ොලකභොදිපරාමසකනන නත් ථීති පතිට් ඨාපීයති, 

තස් මා ‘‘අකයොනිකෙො පතිට්ඨාපි ත් ා’’ති වුත් තං. 

එත් ථ ච ‘‘කහවත් ථි, කහවං නත් ථී’’ති පටිජානන් කතන පරවාදිනා යථා 

සපරභාකවහි රූපාදීනං අත් ථිතා පටිඤ් ඤාතා, එවං ොලකෙසාදිකභකෙහිපි සා 

පටිඤ ්ඤාතා එව. කතකනවාහ ‘‘අතී ං අනාග පච්චුප්පන්නවකෙන, 

අනාග පච්චුප්පන්නානි වා අතී ාදිවකෙන නත්ථී’’ති. එවං සති 

නිගණ් ඨාකචලෙවාකෙො පරිදීපිකතො සියා. කත හි ‘‘සියා අත් ථි, සියා නත් ථි, සියා 
අත් ථි ච නත් ථි චා’’තිආදිනා සබ් බපෙත් කථසු පත් තභාකග පටිජානන් ති. තත් ථ 

යදි වත් ථුකනො සභාකවකනව, කෙසොලසන් තානවකසන වා නත් ථිතා 

අධිප් කපතා, තං සිද් ධසාධනං සෙවාදිකනොපි ඉච් ඡිතත් තා. යස් ස හි ධම් මස් ස කයො 

සභාකවො, න කසො තකතො අඤ් ඤථා උපලබ් භති. යදි උපලබ් කභයය, අඤ ්කඤො 
එව කසො සියා. න කචත් ථ සාමඤ් ඤලක් ඛණං නිෙස් කසතබ් බං සලක් ඛණස ්ස 
අධිප් කපතත් තා තස් ස නත් ථිභාවස ්ස අභාවකතො. යථා ච පරභාකවන නත් ථිතාය 

න විවාකෙො, එවං කෙසොලන් තකරසුපි ඉත් තරොලත් තා සඞ් ඛාරානං. න හි 

සඞ් ඛාරා කෙසන් තරං, ොලන් තරං වා සඞ් ෙමන් ති ඛණිෙභාවකතො. එකතකනව 

පරියායන් තකරන නත් ථිතාපි පටික් ඛිත් තා කවදිතබ් බා. යථා ච අත් ථිතා, 
නත් ථිතා විනා ොලකභකෙන එෙස් මිං ධම් කම පතිට් ඨං න ලභන් ති 

අඤ ්ඤමඤ් ඤවිරුද් ධත් තා, එවං සබ් බොපි නිච් චත් තා. 

යං පන කත වෙන් ති ‘‘යථා සුවණ් ණං ෙටොදිරූකපන ඨිතං රුචොදිභාවං 
ආපජ් ජතීති නිච් චානිච් චං. තඤ් හි සුවණ් ණභාවාවිජහනකතො නිච් චං 

ෙටොදිභාවහානිකතො අනිච් චං, එවං සබ් බධම් මා’’ති. කත ඉෙං වත් තබ් බා ‘‘කිං 

ෙටෙභාකවො ෙටෙස් ස, උොහු සුවණ් ණස ්සා’’ති. යදි ෙටෙස් ස, 

සුවණ් ණනිරකපක් කඛො සියා තෙඤ් ඤභාකවො විය. අථ සුවණ් ණස් ස, නිච් චොලං 
තත් ථ උපලබ් කභයය සුවණ් ණභාකවො විය. න ච සක් ො උභින් නං එෙභාකවොති 

වත් තුං ෙටෙවිනාකසපි සුවණ් ණාවිනාසකතො. අථ මතං, සුවණ් ණෙටොදීනං 
පරියායීපරියායභාවකතො නායං කෙොකසොති. යථා හි ෙටෙපරියායනිකරොකධන 

රුචෙපරියායුප් පාකෙපි පරියායී තකථව තිට් ඨති, එවං මනුස් සපරියායනිකරොකධ 

කෙවපරියායුප් පාකෙපි පරියායී ජීවද්රබයං තිට් ඨතීති නිච් චානිච් චං, තථා 
සබ් බද්රබයානීති. තයිෙං අම් බං පුට් ඨස ්ස ලබුජබයාෙරණං. යං ස් කවව නිච් කචො 

අනිච් කචොති වා වෙන් කතො අඤ් ඤත් ථ නිච් චතං අඤ් ඤත් ථ අනිච් චතං පටිජානාති, 
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අථ පරියායපරියායීනං අනඤ් ඤතා ඉච් ඡිතා, එවං සති පරියාකයොපි නිච් කචො සියා 

පරියායිකනො අනඤ් ඤත් තා පරියායසරූපං විය, පරියායී වා අනිච් කචො 
පරියායකතො අනඤ් ඤත් තා පරියායසරූපං වියාති. අථ කනසං අඤ් ඤා 

අනඤ් ඤතා, එවඤ් ච සති වුත් තකෙොසද් වයානතිවත් ති. අපිච කෙොයං පරියාකයො 

නාම, යදි සණ් ඨානං, සුවණ් කණො තාව කහොතු, ෙථං ජීවද්රකබය අරූපිභාවකතො. 

යදි තස් සපි සණ් ඨානවන් තං ඉච් ඡිතං, තථා සතිස ්ස එෙස් මිම් පි සත් තසන් තාකන 
බහුතා ආපජ් ජති සරූපතා ච සණ් ඨානවන් කතසුපි පීළොදීසු තථාෙස් සනකතො. 

අථ පවත් තිවිකසකසො, එවම් පි බහුතා ඛණිෙතා ච ආපජ් ජති, තස් මා 
පරියායසරූපකමව තාව පතිට් ඨකපතබ් බං. 

යං පන වුත් තං ‘‘සුවණ් ණං ෙටොදිරූකපන ඨිත’’න් ති, තත් ථ 
සම් පත් තිකයොගකතො විඤ් ඤායමාකනසු විසිට් කඨසු රූපගන් ධරසකඵොට් ඨබ් කබසු 

කිං එෙං, උොහු කතසං සමුොකයො, තබ් බිනිමුත් තං වා ධම් මන් තරං 

සුවණ් ණන් ති? තත් ථ න තාව රූපාදීසු එකෙෙං සුවණ් ණං කතන 

සුවණ් ණකිච් චාසිද් ධිකතො, නාපි තබ් බිනිමුත් තං ධම් මන් තරං තාදිසස් ස 

අභාවකතො. අථ සමුොකයො, තං පන පඤ් ඤත් තිමත් තන් ති න තස් ස නිච් චතා, 

නාපි අනිච් චතා සම් භවති. යථා ච සුවණ් ණස් ස, එවං ෙටෙස් සපි 
පඤ ්ඤත් තිමත් තත් තාති. තයිෙං නිෙස ්සනං පරවාදිකනො ජීවද්රබයස් සපි 
පඤ ්ඤත් තිමත් තං තස් කසව සාකධතීති කුකතො තස් ස නිච් චානිච් චතාති 
අලමතිප් පපඤ් කචන. 

කහවත් ථිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතියවග්කගො 

1. පරූපහාරවණ් ණනා 

307. වික්ඛම්භි රාගාව අවික් ඛම් භිතරාගානං අධිමානිෙතාය 

අසම් භවකතොති යාව අධිමානිෙං, තාව සම් පජානා නිද් ෙං ඔක් ෙමන් තීති 

අධිප් පාකයො. ‘‘අධිමානිොන’’න් ති ඉෙං භූතපුබ් බගතියා වුත් තන් ති ආහ 

‘‘අධිමානිෙපුබ්බාඅධිප්කප ාසියු’’න් ති. 

308. යං විමතිගාහොරණං වුච් චමානං, තං ‘‘හන් ෙ හී’’ති පරං කජොකතතීති 

අධිප් පාකයනාහ ‘‘ොරණත්කථති යුත් ’’න් ති. විමතිගාහස් ස පන නිච් ඡිතතං 

‘‘හන් ෙ හී’’ති පරං කජොකතතීති වුත් තං ‘‘වචොයත්කථ’’ති. 
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පරූපහාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. වචීකභෙෙථාවණ් ණනා 

326. කෙොති පඨමමග් ගට් කඨො.  ේමාති යස් මා ‘‘විරජං වීතමලං ධම් මචක් ඛුං 

උෙපාදි ‘යං කිඤ් චි සමුෙයධම් මං, සබ් බං තං නිකරොධධම් ම’’’න් ති සුත් තස් ස 
අත් ථං අඤ් ඤථා ගකහත් වා උෙයබ් බයානුපස් සනානිස ්සන් කෙන මග් ගක් ඛකණපි 

දුක් ඛන් ති විපස් සනා උපට් ඨාති, තස් මා ‘‘කසො දුක් ඛමිච් කචව වාචං භාසතී’’ති 
වෙන් ති. 

328. ඉච්ඡික ති පරවාදිනා සම් පටිච් ඡිකත. ආකරොපික ති 

යුත් තිනිද් ධාරකණන තස් මිං අත් කථ පතිට් ඨාපිකත යුජ් ජති, 
වචීසමුට් ඨාපනක් ඛණකතො පන පච් ඡා තං සද් ෙං සුණාතීති ඉච් ඡිකත න යුජ් ජති 
කසොතවිඤ ්ඤාණස් ස පච් චුප් පන් නාරම් මණත් තාති අධිප් පාකයො. යස් මා පන 

අත් තනා නිච් ඡාරිතං සද් ෙං අත් තනාපි සුණාති, තස් මා කසොතවිඤ් ඤාණං ‘‘කයන 
තං සද් ෙං සුණාතී’’ති අට් ඨෙථායං වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

332. කලොකුත් රමග්ගක්ඛකණති පඨමජ් ඣානිෙස ්ස පඨමමග් ගස් ස ඛකණ. 

අභිභූසත් ාහරකණ අධිප්පාකයො වත් බ්කබොති එකතන තොහරණස් ස 

අසම් බන් ධතං ෙස් කසති. කතනාහ ‘‘ ේමාඅොධෙ’’න් ති. 

වචීකභෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. චිත් තට් ඨිතිෙථාවණ් ණනා 

335. එවන් ති ‘‘එෙචිත් තං යාවතායුෙං තිට් ඨතී’’ති වුත් තාොකරන. 

අඤ්ඤත්ථාති අරූපභවකතො අඤ් ඤස ්මිං. එක නාති ‘‘එෙකමව චිත් තං 

ආරුප් කප තිට් ඨති, යාවතායුෙං තිට් ඨතී’’ති එවංවාදිනා දුතියාපි අඩ්ෙෙථා 

පේසි බ්බා පඨමෙථාය චිරොලාවට් ඨානවචනස් ස අඤ් ඤෙත් ථු 

භාවවිභාවනකතොති අධිප් පාකයො. පුරිමායාති ‘‘යාවතායුෙං තිට් ඨතී’’ති 
පඤ ්හකතො පුරිමාය. තත් ථ හි ‘‘වස් සසතං තිට් ඨතී’’ති පුච් ඡාය ‘‘ආමන් තා’’ති 

අනුඤ් ඤා ෙතා, පච් ඡිමායං පන ‘‘මනුස් සානං එෙං චිත් තං යාවතායුෙං 

තිට් ඨතී’’ති ‘‘න කහවං වත් තබ් කබ’’ති පටික් කඛකපො ෙකතො. අවිකරොකධො

විභාකව බ්කබො, යකතො තත් කථව අනුඤ් ඤා ෙතා, න පච් ඡාති අධිප් පාකයො. 

වේෙෙ ාදීති ච ආදි-සද් කෙන න කෙවලං ‘‘ද් කව වස් සසතානී’’ති එවමාදිකයව 

සඞ් ගහිතං, අථ කඛො ‘‘එෙං චිත් තං දිවසං තිට් ඨතී’’ති එවමාදිපීති ෙට් ඨබ් බං. 

‘‘මුහුත් ංමුහුත් ං උප්පජ්ජතීතිපඤ්කහොෙෙවාදිනාපුච්ඡික ොවියවුත්ක ො’’ති 
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92 

පටුන 

ඉෙං විචාකරතබ් බං. ‘‘මුහුත් තං මුහුත් තං උප් පජ් ජතී’’ති පඤ් කහො පරවාදිස් ස. 

‘‘උප් පාෙවයධම් මිකනො’’තිආදිසුත් තත් ථවකසන පටිඤ් ඤා සෙවාදිස් සාති හි 
වුත් තං. 

චිත් තට් ඨිතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. අනුපුබ් බාභිසමයෙථාවණ් ණනා 

339. ‘‘තානි වා චත් තාරිපි ඤාණානි එකෙො කසොතාපත් තිමග් කගොකයවාති 

පටිජානාතී’’ති ඉමං සන් ධායාහ ‘‘අථ වා’’තිආදි. චතුන්නං ඤාණානන් ති 

දුක් කඛඤාණාදීනං චතුන් නං ඤාණානං. එෙමග්ගභාවක ොති 
කසොතාපත් තිආදිඑෙමග් ගභාවකතො. ෙකමන පවත් තමානානිපි හි තානි ඤාණානි 
තංතංමග් ගකිච් චස ්ස සාධනකතො එකෙොකයව මග් කගො කහොතීති අධිප් පාකයො. 

කතනාහ ‘‘එෙමග්ගේෙ…කප.…පටිජානාතී’’ති. 

344. ෙේෙකනති මග් ගෙස් සකන. 

345. ධම් මත් ථානං කහතුඵලභාවකතො ධම් මත් ථපටිසම් භිොනං සියා 

කසොතාපත් තිඵලකහතුතා, තෙභාවකතො න ඉතරපටිසම් භිොනන් ති ආහ 

‘‘නිරුත්ති…කප.… විචාකර බ්බ’’න් ති. සබ් බාසම් පි පන පටිසම් භිොනං 
පඨමඵලසච් ඡිකිරියාකහතුතා විචාකරතබ් බා මග් ගාධිගකමකනව ලද් ධබ් බත් තා 

ඵලානං විය, තස් මා ‘‘අට් ඨහි ඤාකණහී’’ති එත් ථ නික් කඛපෙණ් ක  
ආගතනකයන දුක් ඛාදිඤාණානං පුබ් බන් තාදිඤාණානඤ් ච වකසන ‘‘අට් ඨහි 
ඤාකණහී’’ති යුත් තං විය දිස් සති. 

අනුපුබ් බාභිසමයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. කවොහාරෙථාවණ් ණනා 

347. විෙයවිෙයීසූති රූපචක් ඛාදිකෙ සන් ධායාහ. කත හි 

රූපක් ඛන් ධපරියාපන් නත් තා එෙන් කතන කලොකියා. විෙයේකෙවාති 
සද් ෙස් කසව. කසො හි කවොහරිතබ් බකතො කවොහාරෙරණතාය ච ‘‘කවොහාකරො’’ති 

පාළියං වුත් කතො. නත්කථත්ථ ොරණං විසයීනං විසයස් සපි 

ආසවාදිඅනාරම් මණතාභාවකතො. අසිද්ධකලොකුත් රභාවේෙ එෙන් තසාසවත් තා 

 ේෙ සද් ොයතනස් ස යථා කලොකුත් තරතා තව මකතනාති අධිප් පාකයො. 

පටිහඤ්කඤයයාති ඉෙං පරිෙප් පවචනං. පරිෙප් පවචනඤ් ච අයාථාවන් ති 

ආහ ‘‘නහි…කප.…අත්ථී’’ති. න හි ජලං අනලන් ති පරිෙප් පිතං ෙහති පචති වා. 
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කිං කලොකිකයන ඤාකණන ජානිතබ් බකතො කලොකිකයො රූපායතනාදි විය, උොහු 
කලොකුත් තකරො පච් චකවක් ඛියමානමග් ගාදි වියාති එවකමත් ථ කහතුස ්ස 

අකනෙන් භාකවො කවදිතබ් කබො. කතනාහ ‘‘කලොකිකය කලොකුත් කර ච

ෙම්භවක ො’’ති. 

කවොහාරෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. නිකරොධෙථාවණ් ණනා 

353. කයෙං ද්වින්නන් ති කයසං ද් වින් නං දුක් ඛසච් චානං. ද්වීහි

නිකරොකධහීති අප් පටිසඞ් ඛාපටිසඞ් ඛාසඞ් ඛාකතහි ද් වීහි නිකරොකධහි. තත් ථ 

දුක් ඛාදීනං පටිසඞ් ඛාති පටිසඞ් ඛා, පඤ් ඤාවිකසකසො. කතන වත් තබ් කබො 
නිකරොකධො පටිසඞ් ඛානිකරොකධො. කයො සාසකවහි ධම් කමහි විසංකයොකගොති 

වුච් චති, කයො පච් චයකවෙල් කලන ධම් මානං උප් පාෙස් ස අච් චන් තවිබන් ධභූකතො 

නිකරොකධො, කසො පටිසඞ් ඛාය නවත් තබ් බකතො අප් පටිසඞ් ඛානිකරොකධො නාමාති 

පරවාදිකනො ලද් ධි. පටිෙඞ්ඛාය විනා නිරුද්ධාති පච් චයකවෙල් කලන 

අනුප් පත් තිං සන් ධාය වුත් තං. කතනාහ ‘‘න උප්පජ්ජිත්වා භඞ්ගා’’ති. 
අනුප් පාකෙොපි හි නිකරොකධොති වුච් චති යකතො ‘‘ඉමස ්සුප් පාො ඉෙං උප් පජ් ජතී’’ති 
ලක් ඛණුද් කෙසස ්ස පටිකලොකම ‘‘ඉමස් ස නිකරොධා ඉෙං නිරුජ් ඣතී’’ති 

ෙස් සිකතො. ක නාති පටිසඞ් ඛාය නිකරොධස් ස ඛණිෙනිකරොධස් ස ච ඉධ 
නාධිප් කපතත් තා. 

නිකරොධෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3.  තියවග්කගො 

1. බලෙථාවණ් ණනා 

354. නිද්කෙෙක ොති ‘‘අට් ඨානකමතං අනවොකසො’’තිආදිනා 

නිද් දිට් ඨප් පොරකතො. කසො පන යස් මා විත් ථාකරො කහොති, තස් මා වුත් තං 

‘‘විත්ථාරක ො’’ති. ෙබ්බං කිකලසාවරණාදිං, තකමව පච් කචෙං 

පවත් තිආොරකභෙකතො ෙබ්බාොරං. ‘‘සබ් බ’’න් ති හි ඉෙං සරූපකතො ගහණං, 

‘‘සබ් බාොරකතො’’ති පවත් තිආොරකභෙකතො. භගවා හි ධම් කම ජානන් කතො 
කතසං ආොරකභකෙ අනවකසකසත් වාව ජානාති. යථාහ ‘‘සබ් කබ ධම් මා 
සබ් බාොරකතො බුද් ධස් ස භගවකතො ඤාණමුකඛ ආපාථං ආගච් ඡන් තී’’ති 

(මහානි. 156; චූළනි. කමො රාජමාණවපුච් ඡානිද් කෙස 85; පටි. ම. 3.5). 

උද්කෙෙක ොති එෙකෙසකතො. එෙකෙකසො ච විත් ථාකරො න කහොතීති ආහ 
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‘‘ෙඞ්කඛපක ො’’ති. යථා ජානන් තීති සම් බන් කධො. උද්කෙෙමත්ක නපීති 
දිට් ඨිගතයථාභූතඤාණාදිප් පකභොනං ආසයාදීනං උද් කෙසමත් කතනපි. කතනාහ 

‘‘ඉන්ද්රියානං තික්ඛමුදුභාවජානනමත් ං ෙන්ධායා’’ති. කථකරනාති 

අනුරුද් ධත් කථකරන. එවකමවාති උද් කෙසකතො ඨානාදිමත් තජානනාොකරකනව. 

ස් වායමත් කථො සෙවාදිනාපි ඉච් ඡිකතොකයවාති ආහ ‘‘ෙථමයං කචොකෙ බ්කබො

සියා’’ති. 

356. කෙකෙසූති ඉන් ද්රියපකරොපරියත් තඤාණකතො කසකසසු. පටික්කඛකපොති 
අසාධාරණතාපටික් කඛකපො. නනු ච කසසානං අසාධාරණතාපි අත් ථීති කචොෙනං 

සන් ධායාහ ‘‘ඨානා…කප.…අධිප්පාකයො’’ති. 

බලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අරියන් තිෙථාවණ් ණනා 

357. ෙඞ්ඛාකර ෙන්ධාය පටිජානන් ේොති දිට් ඨියා පරිෙප් පිකතන 

සත් කතන සුඤ් කඤ සඞ් ඛාකර සන් ධාය ‘‘සුඤ ්ඤතඤ් ච මනසි ෙකරොතී’’ති 

පුච් ඡාය ‘‘ආමන් තා’’ති පටිජානන් තස ්ස. ද්වින්නංඵේොනංෙකමොධානංෙථං

ආපජ්ජති ඨානාඨානභූකත සඞ් ඛාකර වුත් තනකයන සුඤ් ඤතං මනසි 

ෙකරොන් තස් සාති අධිප් පාකයො. යථාවුත් නකයනාති ‘‘දිට් ඨියා පරිෙප් පිකතන 
සත් කතන සුඤ් ඤා පඤ ්චක් ඛන් ධා’’ති පොකරන නකයන. අථ වා 

යථාවුත් නකයනාති ‘‘ඨානාඨානමනසිොකරො සඞ් ඛාරාරම් මකණො, 
සුඤ ්ඤතාමනසිොකරො නිබ් බානාරම් මකණො’’ති එවං වුත් තනකයන. ‘‘සඞ් ඛාකර 

සන් ධාය පටිජානන් තස් සා’’ති වුත් තත් තා ‘‘ද්වින්නංඵේොනංෙකමොධානං ෙථං

ආපජ්ජතී’’ති ආහ. සත් තසුඤ් ඤතාය සුඤ් ඤත් කතපි සඞ් ඛාරානං අඤ් කඤොව 

ඨානාඨානමනසිොකරො, අඤ ්කඤො සුඤ් ඤතාමනසිොකරොති යුජ් ජකතව ද් වින් නං 

ඵස් සානං සකමොධානාපත් තිකචොෙනා, සඞ් ඛාකර සන් ධාය පටිජානන් තස් ස පන 
ෙථං අරියභාවසිද් ධි ඨානාඨානඤාණාදීනන් ති විචාකරතබ් බං. කිං වා එතාය 
යුත් තිචින් තාය. උම් මත් තෙපච් ඡිසදිකසො හි පරවාදිවාකෙො. අඤ් කඤසුපි ඨාකනසු 

ඊදිකසසු එකසව නකයො. ආකරොකපත්වාති ඉත් ථිපුරිසාදිආොරං, සත් තාොරකමව 
වා අසන් තං රූපාදිඋපාොකන ආකරොකපත් වා. අභූතාකරොපනඤ් කහත් ථ 

පණිෙහනන් ති අධිප් කපතං. කතනාහ ‘‘පරිෙප්පනවකෙනා’’ති. කෙොති 

යථාවුත් කතො පණිධි. එෙේමිම්පි ඛන් කධ. 

අරියන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. විමුච් චමානෙථාවණ් ණනා 

366. මග් ගක් ඛකණ චිත් තං එෙකෙකසන විමුත් තං එෙකෙකසන 
අවිමුත් තන් ති අයං ‘‘විමුත් තං විමුච් චමාන’’න් ති ලද් ධියා කෙොකසො. තථා හි 

වුත් තං ‘‘එෙකෙෙං විමුත් ං, එෙකෙෙංඅවිමුත් ’’න් ති. අට් ඨෙථායඤ් ච ‘‘තඤ් හි 
තො සමුච් කඡෙවිමුත් තියා විමුත් කතෙකෙකසන විමුච් චමානන් තිස් ස ලද් ධී’’ති 

ෙස් සිකතොවායමත් කථො. විප්පෙ නිද්කෙකෙති විමුච් චනකිරියාය 

අපරිකයොසිතතානිද් කෙකස. යං සන් ධායාහ ‘‘විමුත් ං විමුච්චමානන්ති 

විප්පෙ භාකවන වුත් ත් ා’’ති. ක නාති පරවාදිනා. විමුච්ච…කප.… වුත් ං 

විමුච් චමානස ්ස විමුත් තභාවාභාවකතො, විමුත් තකභකෙන පන තථා වුත් තන් ති 
අධිප් පාකයො. සති ච කෙොකස විප් පෙතනිද් කෙකසති ආකනත් වා කයොකජතබ් බං. 

එෙකෙකෙො විකෙෙනං කහොති නිප් පකෙසවිමුත් තියා අවිච් ඡින් නකතො. 

ඵලචිත්ක නාති පඨමඵලචිත් කතන උප් පන් කනන. 

විමුච් චමානෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. අට් ඨමෙෙථාවණ් ණනා 

368. පහීනා නාමභකවයයං, න පහියයමානාති අධිප් පාකයො. 

අට් ඨමෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අට් ඨමෙස ්ස ඉන් ද්රියෙථාවණ් ණනා 

371. කලොකුත් තරානංකයව සද් ධාදීනං ඉන් ද්රියභාකවො, න කලොකියානන් ති 

පරවාදිකනො අධිප් පායවකසනාහ ‘‘අප්පටිලද්ධින්ද්රියත් ා’’තිආදි. තත් ථ 

නියයානිොනිභාකවන්ක ොති යථා නියයානිො කහොන් ති, එවං උප් පාකෙන් කතො 
බූ්රකහන් කතො වා. ඉන් ද්රියභාවං පන පත් කතසු කතසු පුන භාවනාකිච් චං නත් ථීති 

තස් ස අධිප් පාකයොති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘නපන ඉන්ද්රියානිභාකවන්ක ො’’ති. 

අට් ඨමෙස් ස ඉන් ද්රියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. දිබ් බචක් ඛුෙථාවණ් ණනා 

373. විසිකනොති විකසකසන බන් ධති විසයීනං අත් තපටිබන් ධං ෙකරොතීති 

විෙකයො, ආරම් මණං, අනුභවති එකතනාති ආනුභාකවො, සාමත් ථියං, බලන් ති 

අත් කථො, කගොචරෙරණං කගොචකරො, විසකය ආනුභාවකගොචරා විෙය…කප.…

චරාති. කතහි යථා විසිට් ඨං විකසසං කහොති, තථා පච් චයභූකතන ඣානධම් කමන 

ආහිතබලං ෙ බලාධානං. විසයග් ගහණඤ් කචත් ථ ආනුභාවකගොචරෙරණානං 
පවත් තිට් ඨානෙස් සනං යත් ථස් ස කතහි උපත් ථද් ධත් තා බලාධානං පාෙටං 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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කහොති. කතනාහ ‘‘යාදිකෙ විෙකය’’තිආදි. බලාධානඤ් ච 
උත් තරිමනුස ්සධම් මකතො මහග් ගතධම් මවිකසසකතො උප් පන් කනහි පණීකතහි 

චිත් තජරූකපහි විකසසාපත් ති. යං නිස් සාය පරාවුත් තීති එකෙ වෙන් ති. පුරිමං

මංෙචක්ඛුමත් කමවාති යථාවුත් තබලාධානකතො පුරිමං මංසචක් ඛුමත් තකමව. 

වෙන්ක ො සඞ් ගහොකරො. විෙයග්ගහණං පාළියං ෙතං. න 

විෙයවිකෙෙෙේෙනත්ථන් ති න විසයස් ස විකසසෙස් සනත් ථං. යකතො උභින් නම් පි 

රූපායතනකමව විසකයොති විසයස් ස සදිසතං අවිකසසං ආහ, සදිසස ්ස වා 
විකසසං දීකපතීති කයොජනා. 

ධම්මුපත්ථද්ධ …කප.… අධිප්පාකයො, අඤ ්ඤථා ලද් ධිකයව න සියාති 

භාකවො. මග්කගොති උපාකයො, ොරණන් ති අත් කථො. පෙතිචක් ඛුමකතො එව හි 

දිබ් බචක් ඛු උප් පජ් ජති. ෙස් මා? ෙසිණාකලොෙං වඩ් කෙත් වා 

දිබ් බචක් ඛුඤාණස් ස උප් පාෙනං, කසො ච ෙසිණමණ්  කල උග් ගහනිමිත් කතන 

විනා නත් ථි, තස් මා වුත් තං ‘‘මංෙචක්ඛුපච්චය ාෙේෙනත්ථකමව වුත් ’’න් ති. 

ක නාති ‘‘මග් කගො’’ති වචකනන. රූපාවචරජ්ඣානපච්චකයනාති 

රූපාවචරජ් ඣාකනන පච් චයභූකතන උප්පන්නානි 
රූපාවචරජ් ඣානචිත් තසමුට් ඨිතානි. ඣානෙම් මසමුට් ඨිකතසු වත් තබ් බකමව 
නත් ථි. තස් ස කහසා ලද් ධි. 

374. කයන දිබ් බචක් ඛුකනො පඤ් ඤාචක් ඛුභාවස ්ස ඉච් ඡකනන 

පටිජානකනන. තීණ චක්ඛූනි මංසදිබ් බපඤ් ඤාචක් ඛූනි චක්ඛුන් රභාවං

වෙක ොභකවයයං, තස් මා තං න ඉච් ඡතීති අත් කථො. 

දිබ් බචක් ඛුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. යථාෙම් මූපගතඤාණෙථාවණ් ණනා 

377. දිබ් බචක් ඛුපාෙෙත් තා ‘‘යථාෙම්මූපග ඤාණේෙ උපනිේෙකය 

දිබ්බචක්ඛුම්හී’’ති වුත් තං, න යථාෙම්මූපග ජානනකිච්චකෙ දිබ්බචක්ඛුම්හි 

තස් ස තංකිච් චෙතාභාවකතො. යකතො යං අනඤ් ඤං, තම් පි තකතො 

අනඤ් ඤකමවාති ආහ ‘‘ඉමිනා…කප.… භවි බ්බ’’න් ති. තත් ථ අත්ථන් රභාවං

නිවාකරතීති දිබ් බචක් ඛුඤාණස ්ස පක් ඛිෙත් තා යථාෙම් මූපගතඤාණස් ස තකතො 

අත් ථන් තරභාවං නිවාකරති. තස් ස හි තං පරිභණ්  ඤාණං. දිබ්බචක්ඛුේෙ 

යථාෙම්මූපග ඤාණක ො අත්ථන් රභාවං න නිවාකරති අතප් පක් ඛිෙත් තාති 

අධිප් පාකයො. දිබ් බචක් ඛුස් ස යථාෙම් මූපගතඤාණකිච් චතා පරවාදිනා ඉච් ඡිතා, 
න යථාෙම් මූපගතඤාණස් ස දිබ් බචක් ඛුකිච් චතාති තමත් ථං 
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‘‘යථාෙම් මූපගතඤාණකමව දිබ් බචක් ඛු’’න් ති එත් ථ කයොකජත් වා ෙස් කසන් කතො 

‘‘එව-ෙද්කෙො චා’’තිආදිමාහ. 

යථාෙම් මූපගතඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සංවරෙථාවණ් ණනා 

379. ආටානාටියසත්ක  ‘‘සන් ති, භික් ඛකව, යක් ඛා කයභුකයයන 

පාණාතිපාතා අප් පටිවිරතා’’ති (දී. නි. 3.276, 286) ආගතත් තා 

චාතුමහාරාජිොනං සංවරාසංවරසබ් භාකවො අවිවාෙසිද් කධො. යත් ථ පන විවාකෙො, 
තකමව ෙස් කසන් කතන තාවතිංසාෙකයො ගහිතාති ඉමමත් ථං ෙස් කසතුං 

‘‘චාතුමහාරාජිොන’’න් ති වුත් තං. එවං ෙතීති යදි තාවතිංකසසු සංවරාසංවකරො 

නත් ථි, එවං සන් කත. සරාපානන් ති එත් ථාපි ‘‘සුයයතී’’ති පෙං ආකනත් වා 

සම් බන් ධිතබ් බං. ෙථං සුයයතීති? වුත් තඤ් කහතං කුම්භජා කෙ – 

‘‘යං කව පිවිත් වා පුබ් බකෙවා පමත් තා, 

තිදිවා චුතා සස් සතියා සමායා; 

තං තාදිසං මජ් ජමිමං නිරත් ථං, 

ජානං මහාරාජ ෙථං පිකවයයා’’ති. (ජා. 1.16.58); 

තත් ථ පුබ්බකෙවා නාම අසුරා. කත හි තාවතිංසානං උප් පත් තිකතො 

පුබ් බකෙවාති පඤ් ඤායිංසු. පමත් ාති සුරාපාකනන පමාෙං ආපන් නා. තිදිවාති 

මනුස් සචාතුමහාරාජිෙකලොකෙ උපාොය තතියකලොෙභූතා කෙවට් ඨානා, 

නාමකමව වා එතං තස් ස කෙවට් ඨානස් ස. ෙේෙතියාති කෙවලං දී ායුෙතං 

සන් ධාය වෙති. ෙමායා සහ අත් තකනො අසුරමායාය, අසුරමන් කතහි සද් ධිං චුතාති 

අත් කථො. අට් ඨෙථායඤ් ච වුත් තං ‘‘ආගන් තුෙකෙවපුත් තා ආගතාති කනවාසිො 

ගන් ධපානං සජ් ජයිංසු. සක් කෙො සෙපරිසාය සඤ ්ඤමොසී’’ති. කතනාහ ‘‘ක ෙං

සරාපානං අෙංවකරොන කහොතීති වත් බ්බං කහොතී’’ති. එත් ථ ච තාවතිංසානං 

පාතුභාවකතො පට් ඨාය සුරාපානම් පි තත් ථ නාකහොසි, පකගව 
පාණාතිපාතාෙකයොති විරමිතබ් බාභාවකතො එව තාවතිංසකතො පට් ඨාය උපරි 

කෙවකලොකෙසු සමාොනසම් පත් තවිරතිවකසන පුකරතබ් බා සංවරා න සන් ති, 
කලොකුත් තරා පන සන් තිකයව. තථා කතහි පහාතබ් බා අසංවරා. න හි 
අප් පහීනානුසයානං මග් ගවජ් ඣා කිකලසා න සන් තීති. 

සංවරෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. චතුත්ථවග්කගො 

1. ගිහිස ්ස අරහාතිෙථාවණ් ණනා 

387. ගිහිඡන්ෙරාගෙම්පයුත්  ායාති ගිහිභාකව ොමකභොගිභාකව 
ඡන් ෙරාගසහිතතාය. 

ගිහිස් ස අරහාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. සමන් නාගතෙථාවණ් ණනා 

393. පත්තින් ති අධිගකමො. අධිගකමො නාම සමන් නාගකමො කහොතීති පාළියං 
චතූහි ඵස් සාදීහි සමන් නාගකමො කචොදිකතොති ෙට් ඨබ් බං. 

සමන් නාගතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. උකපක් ඛාසමන් නාගතෙථාවණ් ණනා 

397. ෙබ්බං කයොකජ බ්බන් ති එත් ථ යදි කත අරහා චතූහි ඛන් කධහි විය ඡහි 

උකපක් ඛාහි සමන් නාගකතො, එවං සන් කත ඡ උකපක් ඛා පච් කචෙං 
ඵස් සාදිසහිතාති ‘‘ඡහි ඵස් සාදීහි සමන් නාගකතො’’තිආදිනා කයොකජතබ් බං. 

උකපක් ඛාසමන් නාගතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කබොධියාබුද් කධොතිෙථාවණ් ණනා 

398. පත්තිධම්මවකෙනාති ‘‘පත් තිධම් කමො නාමා’’තිආදිනා වුත් තස් ස 

චිත් තවිප් පයුත් තස් ස සඞ් ඛාරස ්ස වකසන. ‘‘කබොධියා බුද් කධො’’ති පුච්ඡා. 

‘‘කබොධියා නිරුද් ධාය විගතාය පටිප් පස් සද් ධාය අබුද් කධො කහොතී’’ති 

අනුකයොකගො. එවමඤ් ඤත් ථාපි පුච් ඡානුකයොගා කවදිතබ් බා. 

කබොධියාබුද් කධොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ලක් ඛණෙථාවණ් ණනා 

402.  ේමාති යස් මා අකබොධිසත් තස් සපි චක් ෙවත් තිකනො ලක් ඛකණහි 
සමන් නාගකමො කබොධිසත් තස් සපි චරිමභවකතො අඤ් ඤත් ථ අසමන් නාගකමො 

කහොති, තස් මා ලක් ඛණසමන් නාගකතො කබොධිසත් කතොවාති ඉමස් සත් ථස් ස 

අසාධෙං. කතනාහ ‘‘ආභ ම්පිඅනාභ ෙදිෙකමවා’’ති. 

ලක් ඛණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. නියාකමොක් ෙන් තිෙථාවණ් ණනා 

403. පාරමීපූරණන් ති ඉෙං කබොධිචරියාය උපලක් ඛණං, න පාරමීනං 
පුණ් ණභාවෙස් සනං. කතන කතසං ආරම් භසමාොනාදීනම් පි සඞ් ගකහො ෙකතොති 
ෙට් ඨබ් බං. මහාභිනීහාරකතො පට් ඨාය හි මහාසත් තා නියතාති වුච් චන් ති. යථාහ – 

‘‘එවං සබ් බඞ් ගසම් පන් නා, කබොධියා නියතා නරා’’ති, ‘‘ධුවං බුද් කධො 

භවිස ්සතී’’ති ච, න නියාමස ්ස නාම ෙස් සචි ධම් මස ්ස උප් පන් නත් තා 

බයාෙකරොන් ති, අථ කඛො එෙංකසනායං පාරමිකයො පූකරත් වා බුද් කධො භවිස් සතීති 

ෙත් වා බයාෙකරොන් තීති පරවාදීපරිෙප් පිතං ධම් මන් තරං පටිකසකධති, න 

කබොධියා නියතත් තං. කතනාහ ‘‘කෙවලඤ්හි න’’න් තිආදි. 

නියාකමොක් ෙන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සබ් බසංකයොජනප් පහානෙථාවණ් ණනා 

413. සතිපි කෙසඤ් චි සංකයොජනානං කහට් ඨිමමග් කගහි පහීනත් කත 
‘‘පඤ් චන් නං ඔරම් භාගියානං සංකයොජනානං පරික් ඛයා’’තිආදීසු විය 
වණ් ණභණනමුකඛන අනවකසසතඤ් ච සන් ධාය 

සබ් බසංකයොජනප් පහානකිත් තනං පරියායවචනන් ති ආහ ‘‘ඉමං පරියායං 

අග්ගකහත්වා’’ති. අරහත් මග්කගන පජහනක ො එවාති ගණ්හාතීති 

අග් ගමග් කගො එව සබ් බසංකයොජනානි පජහතීති ලද් ධිං ගණ් හාතීති වෙන්ති 

පෙොරා. එවංෙතීති යදි අනවකසසතාමත් කතන තථා පටිජානාති. 

සබ් බසංකයොජනප් පහානෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුත් ථවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ්චමවග්කගො 

1. විමුත් තිෙථාවණ් ණනා 

418. ඵලඤාණං න කහොති, කසසානි 
විපස ්සනාමග් ගපච් චකවක් ඛණඤාණානි විමුත් තානීති න වත් තබ් බානීති 

සම් බන් කධො. එත්ථාති එකතසු චතූසු ඤාකණසු. විපේෙනාග්ගහකණන ගහි ං 
මග් ගාදිකිච් චවිදූරකිච් චත් තා විපස් සනාපරිකයොසානත් තා ච. 

විමුත් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. අකසඛඤාණෙථාවණ් ණනා 

421. අකසකඛ ආරබ් භ පවත් තත් තා අකසඛඤාණන් ති පරස් ස ලද් ධි, න 

අකසකඛ අකසඛධම් කම පරියාපන් නන් ති ඉමමත් ථමාහ ‘‘එක න…කප.…

ෙේකෙතී’’ති. 

අකසඛඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. විපරීතෙථාවණ් ණනා 

424. අසිකව සිවාති කවොහාරං විය අඤ්ඤාකණ…කප.…වෙති. 

විපරීතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. නියාමෙථාවණ් ණනා 

428-431. යන් ති යං ඤාණං. ෙච්චානුකලොමන් ති සච් චප් පටිකවධානුකූලං. 

විපරී ානුකයොගක ො පභුති ගකණත්වා ‘‘චතුත්ථ’’න්ති ආහ න අනියතස් ස 

නියාමගමනායාති අවිපරීතානුකයොගකතො පභුති ගකණත් වා, තථා සති 
පඤ ්චමභාවකතො විකසසභාවකතො ච. 

නියාමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පටිසම් භිොෙථාවණ් ණනා 

432-433. ෙබ්බං ඤාණන් ති ඉෙං ‘‘අරියාන’’න් ති ඉමිනා න විකසසිතන් ති 

අධිප් පාකයනාහ ‘‘අනරියානම්පි හි ඤාණං ඤාණකමවා’’ති. අථ වා පාළියං 
අවිකසකසන සබ් බං ඤාණන් ති වුත් තං ගකහත් වා එවමාහ. අරියස් ස කච 

ඤාණන් ති, කසො පන පටික් කඛකපයයාති ආහ ‘‘අනරියේෙ එ ං ඤාණං 

ෙන්ධායා’’ති. 

පටිසම් භිොෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. චිත් තාරම් මණෙථාවණ් ණනා 

436-438. වත් බ්බපටිඤ්ඤාති ඵස් සාරම් මකණ ඤාණං වත් තබ් බං 
කචකතොපරියඤාණන් ති එවං පවත් තා පටිඤ් ඤා. 

චිත් තාරම් මණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. අනාගතඤාණෙථාවණ් ණනා 

439-440. අනන් රානාගක පි චිත්ක  ඤාණං ඉච්ඡන්ති, තත් ථ පන 
ඛණපච් චුප් පන් කන විය තාදිකසන පරිෙම් කමන ෙොචි ඤාණං උප් පජ් කජයය. 

කතනාහ ‘‘අනන් කර එෙන්ක කනවඤාණංනත්ථී’’ති. 

අනාගතඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පටුප් පන් නඤාණෙථාවණ් ණනා 

441-442. ‘‘සබ් බසඞ් ඛාකරසු අනිච් චකතො දිට් කඨසූ’’ති වුත් කත යං 

ෙස් සනභූතං ඤාණං, තම් පි සඞ් ඛාරසභාවත් තා තථාදිට් ඨං සියාති අත් ථකතො 

ආපජ් ජති, එවංභූතං වචනං සන් ධායාහ ‘‘අත්ථක ොආපන්නං වචන’’න් ති. තං 
පන යස් මා ‘‘තම් පි ඤාණං අනිච් චකතො දිට් ඨං කහොතී’’ති පටිජානනවකසන 

පවත් තං, තස් මා ‘‘අනුජානනවචන’’න් ති වුත් තං. භඞ්ගානුපේෙනානං 
පබන් ධවකසන පවත් තමානානං. 

පටුප් පන් නඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ඵලඤාණෙථාවණ් ණනා 

443-444. ඵලපකරොපරියත් ං ඵලස ්ස උච් චාවචතා. බකලනාති 
ඤාණබකලන. 

ඵලඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ ්චමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාපණ් ණාසකෙො සමත් කතො. 

6. ඡට්ඨවග්කගො 

1. නියාමෙථාවණ් ණනා 

445-447. එ ේෙ අරියස් ස පුග් ගලස් ස. 

නියාමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පටිච් චසමුප් පාෙෙථාවණ් ණනා 

451. ොරණට්කඨනඨි  ාති ොරණභාකවන බයභිචරණාභාවමාහ. කයො හි 

ධම් කමො යස් ස ධම් මස් ස යො ොරණං කහොති, න තස් ස තො අඤ් ඤථාභාකවො 

අත් ථි, සා ච අත් ථකතො ොරණභාකවොකයවාති ‘‘ොරණභාකවොකයවා’’ති ආහ. 
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පටිච් චසමුප් පාෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. නිකරොධසමාපත් තිෙථාවණ් ණනා 

457-459. ෙභාවධම්ම ං පටිකෙකධති තදුභයලක් ඛණරහිතස් ස 

සභාවධම් මස් ස අභාවා. ‘‘කවොොනම් පි වුට් ඨාන’’න් ති වචනකතො ‘‘කවොොනඤ්ච 

වුට්ඨානපරියාකයොවා’’ති ආහ. සභාවධම් මත් කත සිද් කධ සඞ් ඛතවිදූරතාය 

අසඞ් ඛතං සියාති ආහ ‘‘ෙභාවධම්මත් ාොධෙත් ා’’ති. 

නිකරොධසමාපත් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඡට් ඨවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ෙත් මවග්කගො 

1. සඞ් ගහිතෙථාවණ් ණනා 

471-472. ෙඞ්ගහි ාති සඞ් ගහණාදිවකසන සද් ධිං ගහිතා. කත පන යස් මා 

එෙවිධතාදිසාමඤ් කඤන බන් ධා විය කහොන් ති, තස් මා ආහ ‘‘ෙම්බන්ධා’’ති. 

සඞ් ගහිතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සම් පයුත් තෙථාවණ් ණනා 

473-474. අනුප් පවිසිතබ් බානුප් පවිසනභාකවො කතසං කභකෙ සති යුජ් කජයය, 
නාඤ ්ඤථාති උපමාභින් ෙකනන උපකමයයස් ස භින් නතං ෙස් කසන් කතො 

‘‘නානත් වවත්ථා…කප.…ෙේකෙතී’’ති ආහ. 

සම් පයුත් තෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. කචතසිෙෙථාවණ් ණනා 

475-477. ඵේසිොෙකයොති එත් ථ ආදි-සද් කෙො වවත් ථාවාචී. කතන 

චිත් තුප් පාෙකෙසනායං ෙස් සිතප් පකභො කවෙනාෙකයො ගය් හන් ති, න තංසමුට් ඨානා 

රූපධම් මාති ආහ ‘‘එකුප්පාෙ ාදිවිරහි ාෙහජා  ා නත්ථී’’ති. 

කචතසිෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ොනෙථාවණ් ණනා 

479. ඵලොනභාවදීපනත්ථන් ති ඵලොනසබ් භාවදීපනත් ථං. ඵලොනංවුත් ං

විය කහොතීති චිත් කතන ඵලොනං පධානභාකව වුත් තං විය කහොතීති අත් කථො. 
අඤ ්ඤථා ොනභාකවොති න සක් ො වත් තුං. ොනභාකවොපි හි ‘‘ොනං 
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අනිට් ඨඵල’’න් තිආදිනා වුත් කතොකයවාති.  න්නිවාරණත්ථන් ති 

ඵලොනනිවාරණත් ථං. එ න් ති ‘‘ොනං අනිට් ඨඵල’’න් තිආදිවචනං. 
කභසජ් ජාදිවකසන ආබාධානිට් ඨතා කෙයයධම් මස් ස අනිට් ඨඵලතාපරියාකයො 
ෙට් ඨබ් කබො. 

ෙථං තකථව සුත් තං සෙවාදිපරවාදිවාකෙසු යුජ් ජතීති කචොෙනාය ‘‘න පන

එකෙනත්කථනා’’ති වුත් තං විභාකවතුං ‘‘කෙයයධම්කමොවොන’’න් තිආදි වුත් තං. 

තත් ථ නිවත් තනපක් කඛකයව එව-ොකරො යුත් කතො, න සාධනපක් කඛ 

ද් වින් නම් පි ොනභාවස් ස ඉච් ඡිතත් තා. කතනාහ ‘‘කච සිකෙොවාති අත්කථො

ෙට්ඨබ්කබො, කෙයයධම්කමොවා’’ති ච. කතකනවාහ ‘‘ද්වින්නඤ්හි ොනානන් තිආදි. 

ෙඞ්ෙරභාවකමොචනත්ථන් ති සතිපි ොනභාකව සභාවසඞ් ෙරකමොචනත් ථං. 

කතනාහ ‘‘කච සිෙේො’’තිආදි. 

ොනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පරිකභොගමයපුඤ් ඤෙථාවණ් ණනා 

485.  ේො ලද්ධියාති පඤ් චන් නං විඤ් ඤාණානං සකමොධානං කහොතීති 

ලද් ධියා. එක ෙන් ති වත් තමානචිත් තපරිකභොගමයපුඤ් ඤානං. 

486. අයං වාකෙො හීයති පරිකභොගස් කසව අභාවකතො. චාගකච නාය එව

පුඤ්ඤභාකවො, න චිත් තවිප් පයුත් තස ්ස. එවන් ති ඉමිනා පොකරන, අපරිභුත් කත 
කෙයයධම් කම පුඤ් ඤභාකවනාති අත් කථො. අපරිභුත් කත කෙයයධම් කම 
පුඤ ්ඤභාවකතො එව හි පුථුජ් ජනොකල දින් නං අරහා හුත් වා පරිභුඤ් ජන් කත 
තම් පි පුථුජ් ජකන ොනකමවාති නිච් ඡිතං. පරවාදීපටික් කඛපමුකඛන සෙවාෙං 

පතිට් ඨාකපති පඨකමො අත් ථවිෙප් කපො, දුතිකයො පන උජුෙකමව සෙවාෙං 
පතිට් ඨාකපතීති අයකමකතසං විකසකසො. 

පරිකභොගමයපුඤ් ඤෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඉකතොදින් නෙථාවණ් ණනා 

488-491. ක කනව චීවරාදිොකනනාති අනුකමොෙනං විනා ොයකෙන 

පවත් තිතචීවරාදිොකනන. කතනාහ ‘‘ෙයංෙක න ෙම්මුනා විනාපී’’ති. ඉමිනා

ොරකණනාති අනුකමොදිතත් තාව කතසං තත් ථ කභොගා උප් පජ් ජන් තීති එකතන 

ොරකණන. යදි යන් තිආදි පරවාදිකනො ලද් ධිපතිට් ඨාපනාොරෙස් සනං. තත් ථ 

යදිනයාකපයයං, ෙථං අනුකමොකෙයයං, චිත් ංපොකෙයයං , පීතිංඋප්පාකෙයයං, 

කෙොමනේෙං පටිලකභයයන් ති එෙච් කච අඤ් කඤ කපකත අනුකමොෙනාදීනි 
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ෙත් වා යාකපන් කත දිස් වා අනුකමොෙනාදීනි ෙකරොන් ති, තස් මා කත ඉකතො 
දින් කනන යාකපන් තීති අධිප් පාකයො. 

ඉකතොදින් නෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පථවීෙම් මවිපාකෙොතිෙථාවණ් ණනා 

492. අත් වජ්කජහීති ඵස් සවජ් කජහි. න හි කසො එව කතන සම් පයුත් කතො 

කහොති. කෙොති ඵස් සකමව පච් චාමසති. ොවජ්ජකනති ආවජ් ජනසහිකත, 
ආවජ් ජනං පුකරචාරිෙං ෙත් වා එව පවත් තනකෙති අත් කථො. 

ෙම්මූපනිේෙයභූ කමවාති කයන ෙම් මුනා යථාවුත් තා ඵස් සාෙකයො 

නිබ් බත් තිතා, තස් ස ෙම් මස ්ස උපනිස් සයභූතකමව. දුක්ඛේොති ආයතිං 

උප් පජ් ජනෙදුක් ඛස් ස. ‘‘මූලතණ් හා’’ති ෙස් කසතීති කයොජනා, තථා 

‘‘උපනිේෙයභූ ’’න් ති එත් ථාපි. ෙම් මායූහනස් ස ොරණභූතා පුරිමසිද් ධා 

තණ් හා ෙම් මස් ස උපනිේෙකයො, ෙතූපචිකත ෙම් කම භවාදීසු නමනවකසන 
පවත් තා හි විපාෙස ්ස උපනිස් සකයො. 

493. ඔොසෙතුප් පන් නං අකඛකපත් වා පරිනිබ් බානභාකවො ෙෙෙමයවකෙන

කචොෙනාය යුජ්ජමාන ා. 

494. ෙම්කමෙතීති ඉමිනා ෙම් මස් ස පථවීආදීනං පච් චයතාමත් තමාහ, න 

ජනෙත් තං. කතනාහ ‘‘ ංෙංවත් නිෙංනාමකහොතී’’ති. 

පථවීෙම් මවිපාකෙොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. ජරාමරණංවිපාකෙොතිෙථාවණ් ණනා 

495. එොරම්මණාති ඉෙං අනාරම් මණතාසාධනවකසන 

සම් පකයොගලක් ඛණාභාවස් ස උද් ධටත් තා වුත් තං, න තස් කසව 
සම් පකයොගලක් ඛණත් තා. 

496. අබයාෙ ානන් ති විපාොබයාෙතානං. ඉතරත් ථ වත් තබ් බකමව 
නත් ථි. 

497.  න් ති ‘‘අපරිසුද් ධවණ් ණතා ජරාකයවා’’ති වචනං. 

ජරාමරණංවිපාකෙොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. විපාකෙොවිපාෙධම් මධම් කමොතිෙථාවණ් ණනා 

501. විපාකෙො විපාෙස ්ස පච් චකයො කහොන් කතො අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චකයො 

කහොතීති අධිප් පාකයනාහ ‘‘යේෙ විපාෙේෙ විපාකෙො අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො 

කහොතී’’ති. ‘‘තප් පච් චයාපි අඤ් ඤස් ස විපාෙස ්ස උප් පත් තිං 
සන් ධායා’’තිආදිවචනකතො පන ජාතිජරාමරණාදීනං උපනිස් සයපච් චකයොති 

සක් ො විඤ් ඤාතුං. පුරිමපටිඤ්ඤායාති ‘‘විපාකෙො විපාෙධම් මධම් කමො’’ති 

පටිඤ ්ඤාය. ඉමේෙ කචොෙනේොති ‘‘විපාකෙො ච විපාෙධම් මධම් කමො 
චා’’තිආදිනා පවත් තස් ස කචොෙනස ්ස. 

විපාකෙොවිපාෙධම් මධම් කමොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සත් තමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අට්ඨමවග්කගො 

1. ඡගතිෙථාවණ් ණනා 

503-504. වණ් ණා එව නීලාදිවකසන නිභාතීති වණ්ණනිභා, 

වණ් ණායතනන් ති අත් කථො. ෙණ්ඨානං දී ාදි. 

ඡගතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අන් තරාභවෙථාවණ් ණනා 

505. අන් රට්ඨානානීති අන් තරිෙට් ඨානානි. නිවාරෙට් ඨානානි භින් දිත් වා 

ච ආොකසන ච ගමනකතො. යදි කෙො භවානං අන් රා න සියාති කසො 

අන් තරාභකවො ොමභවාදීනං භවානං අන් තකර යදි න භකවයය. න නාම

අන් රාභකවොති ‘‘සබ් කබන සබ් බං නත් ථි නාම අන් තරාභකවො’’ති එවං 

පවත් තස් ස සෙවාදිවචනස් ස පටික්කඛකපොරණංනත්ථි, තස් ස පටික් කඛකප 

ොරණං හෙකය ඨකපත් වා න පටික් ඛිපති, අථ කඛො තථා අනිච් ඡන් කතො කෙවලං 
ලද් ධියා පටික් ඛිපතීති අත් කථො. 

506. ජාතීති න ඉච් ඡතීති සම් බන් කධො. 

507. එවං  ං ත්ථන ඉච්ඡතීති ොමභවාදීසු විය තං චුතිපටිසන් ධිපරම් පරං 
තත් ථ අන් තරාභවාවත් ථාය න ඉච් ඡති. කසො හි තස් ස 

භාවිභවනිබ් බත් තෙෙම් මකතො එව පවත් තිං ඉච් ඡති, තස් මා ජාතිජරාමරණානි 
අනිච් චකතො කුකතො චුතිපටිසන් ධිපරම් පරා. අයඤ් ච වාකෙො අන් තරාභවවාදීනං 
එෙච් චානං වුත් කතො. කය ‘‘අප් පකෙන ොකලන සත් තාකහකනව වා පටිසන් ධිං 
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පාපුණාතී’’ති වෙන් ති, කය පන ‘‘තත් කථව චවිත් වා ආයාතීති 

සත් තසත් තාහානී’’ති වෙන් ති, කතහි අනුඤ් ඤාතාව චුතිපටිසන් ධිපරම් පරාති කත 
අධුනාතනා ෙට් ඨබ් බා පාළියං ‘‘අන් තරාභකව සත් තා ජායන් ති ජීයන් ති මීයන් ති 

චවන් ති උපපජ් ජන් තීති? න කහවං වත් තබ් කබ’’ති ආගතත් තා. යථා කචතං, එවං 
නිරයූපගාදිභාවම් පිස් ස අධුනාතනා පටිජානන් ති. තථා හි කත වෙන් ති 
‘‘උද් ධංපාකෙො තු නාරකෙො’’තිආදි. තත් ථ යං නිස් සාය පරවාදී අන් තරාභවං 

නාම පරිෙප් කපති, තං ෙස් කසතුං අට් ඨෙථායං ‘‘අන් තරාපරිනිබ් බායීති සුත් තපෙං 

අකයොනිකසො ගකහත් වා’’ති වුත් තං. ඉමස් ස හි ‘‘අවිහාදීසු තත් ථ තත් ථ 
ආයුකවමජ් ඣං අනතික් ෙමිත් වා අන් තරා අග් ගමග් ගාධිගකමන 

අනවකසසකිකලසපරිනිබ් බාකනන පරිනිබ් බායති, අන් තරාපරිනිබ් බායී’’ති 

සුත් තපෙස ්ස අයමත් කථො, න අන් තරාභවභූකතොති. තස් මා වුත් තං 
‘‘අන් තරාපරිනිබ් බායීති සුත් තපෙං අකයොනිකසො ගකහත් වා’’ති. 

කය පන ‘‘සම් භකවසීති වචනකතො අත් කථව අන් තරාභකවො. කසො හි සම් භවං 

උපපත් තිං එසතීති සම් භකවසී’’ති වෙන් ති, කතපි කය භූතාව න පුන භවිස් සන් ති, 
කත ඛීණාසවා ‘‘භූතානං වා සත් තානං ඨිතියා’’ති එත් ථ ‘‘භූතා’’ති වුත් තා. 

තබ් බිධුරතාය සම් භවකමසන් තීති සම් භකවසිකනො, අප් පහීනභවසංකයොජනත් තා 
කසක් ඛා පුථුජ් ජනා. චතූසු වා කයොනීසු අණ්  ජජලාබුජා සත් තා යාව 

අණ්  කෙොසං වත් ථිකෙොසඤ් ච න භින් ෙන් ති, තාව ෙම්භකවසී නාම, 

අණ්  කෙොසකතො වත් ථිකෙොසකතො ච නික් ඛන් තා භූ ා නාම. 

සංකසෙජඔපපාතිො ච පඨමචිත් තක් ඛකණ ෙම්භකවසී නාම, 

දුතියචිත් තක් ඛණකතො පට් ඨාය භූ ා නාම. කයන වා ඉරියාපකථන ජායන් ති, 

යාව තකතො අඤ් ඤං න පාපුණන් ති, තාව ෙම්භකවසී නාම, තකතො පරං භූ ා 
නාමාති එවං උජුකෙ පාළිඅනුගකත අත් කථ සති කිං අනිද් ධාරිතස් ස පත් ථිකයන 
අන් තරාභකවන අත් තභාකවන පරිෙප් පිකතන පකයොජනන් ති පටික් ඛිපිතබ් බා. 

යං පකනකෙ ‘‘සන් තානවකසන පවත් තමානානං ධම් මානං අවිච් කඡකෙන 

කෙසන් තකරසු පාතුභාකවො දිට් කඨො. යථා තං වීහිආදිඅවිඤ් ඤාණෙසන් තාකන, 
එවං සවිඤ් ඤාණෙසන් තාකනපි අවිච් කඡකෙන කෙසන් තකර පාතුභාකවන 

භවිතබ් බං. අයඤ් ච නකයො සති අන් තරාභකව යුජ් ජති, නාඤ් ඤථා’’ති යුත් තිං 

වෙන් ති, කතහි ඉද් ධිමකතො කචකතොවසිප් පත් තස් ස චිත් තානුගතිෙං ොයං 
අධිට් ඨහන් තස් ස ඛකණන බ්රහ් මකලොෙකතො ඉධූපසඞ් ෙමකන ඉකතො වා 
බ්රහ් මකලොකූපගමකන යුත් ති වත් තබ් බා. යදි සබ් බත් කථව විච් ඡින් නකෙකස 

ධම් මානං පවත් ති න ඉච් ඡිතා, යදිපි සියා ‘‘ඉද් ධිමන් තානං ඉද් ධිවිසකයො 

අචින් කතකයයො’’ති, තං ඉධාපි සමානං ‘‘ෙම් මවිපාකෙො අචින් කතකයයො’’ති 
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107 

පටුන 

වචනකතො, තස් මා තං කතසං මතිමත් තකමව. අචින් කතයයසභාවා හි 

සභාවධම් මා, කත ෙත් ථචි පච් චයවකසන විච් ඡින් නකෙකස පාතුභවන් ති, ෙත් ථචි 
අවිච් ඡින් නකෙකස ච. තථා හි මුඛක ොසාදීහි පච් චකයහි අඤ් ඤස් මිං කෙකස 
ආොසපබ් බතපකෙසාදිකෙ පටිබිම් බපටික ොසාදිෙං නිබ් බත් තමානං දිට් ඨන් ති. 

එත් ථාහ – පටිබිම් බං තාව අසිද් ධත් තා අසදිසත් තා ච න නිෙස් සනං. 
පටිබිම් බඤ ්හි නාම අඤ් ඤකෙව රූපන් තරං උප් පජ් ජතීති අසිද් ධකමතං. 
සිද් ධියම් පි අසදිසත් තා න නිෙස් සනං සියා එෙස් මිං ඨාකන ද් වින් නං 

සහඨානාභාවකතො. යත් කථව හි ආොසරූපං පටිබිම් බරූපඤ් ච දිස් සති, න ච 

එෙස ්මිං කෙකස රූපද් වයස ්ස සහභාකවො යුත් කතො නිස් සයභූතකෙසකතො, 
අසදිසඤ් කචතං සන් ධානකතො. න හි මුඛස් ස පටිබිම් බසන් ධානභූතං 
ආොසසන් ධානසම් බන් ධත් තා සන් ධානං උද් දිස ්ස අවිච් කඡකෙන කෙසන් තකර 

පාතුභාකවො වුච් චති, න අසන් තානන් ති අසමානකමව තන් ති. 

තත් ථ යං වුත් තං ‘‘පටිබිම් බං නාම අඤ් ඤකෙව රූපන් තරං උප් පජ් ජතීති 

අසිද් ධං එෙස ්මිං ඨාකන ද් වින් නං සහඨානභාවකතො’’ති, තයිෙං අසන් තානකමව 
සහඨානං කචොදිතං භින් නනිස් සයත් තා. න හි භින් නනිස ්සයානං සහඨානං අත් ථි. 
යථා අකනකෙසං මණිදීපාදීනං පභාරූපං එෙස් මිං පකෙකස පවත් තමානං 

අච් ඡිතමානතාය නිරන් තරතාය ච අභින් නට් ඨානං විය පඤ් ඤායති, 

භින් නනිස ්සයත් තා පන භින් නට් ඨානකමව තං, ගහණවිකසකසන 

තථාඅභින් නට් ඨානමත් තං, එවං ආොසරූපපටිබිම් බරූකපසුපි ෙට් ඨබ් බං. 

තාදිසපච් චයසමවාකයන හි තත් ථ තං උප් පජ් ජති කචව විගච් ඡති ච, එවඤ ්කචතං 
සම් පටිච් ඡිතබ් බං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස කගොචරභාවූපගමනකතො. අඤ ්ඤථා 

ආකලොකෙන විනාපි පඤ් ඤාකයයය, චක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස වා න කගොචකරො විය 

සියා. තස් ස පන සාමග් ගියා කසො ආනුභාකවො, යං තථා ෙස් සනං කහොතීති. 
අචින් කතකයයො හි ධම් මානං සාමත් ථියකභකෙොති වෙන් කතනපි අයකමවත් කථො 
සාධිකතො භින් නනිස ්සයස් සපි අභින් නට් ඨානස ්ස විය උපට් ඨානකතො. එකතකනව 
උෙොදීසු පටිබිම් බරූපාභාවකචොෙනා පටික් ඛිත් තා කවදිතබ් බා. 

සිද් කධ ච පටිබිම් බරූකප තස් ස නිෙස් සනභාකවො සිද් කධොකයව කහොති 
කහතුඵලානං විච් ඡින් නකෙසතාවිභාවනකතො. යං පන වුත් තං ‘‘අසදිසත් තා න 

නිෙස ්සන’’න් ති, තෙයුත් තං. ෙස ්මා? න හි නිෙස් සනං නාම නිෙස් සිතබ් කබන 
සබ් බො සදිසකමව කහොති. චුතික් ඛන් ධාධානකතො විච් ඡින් නකෙකස 
උපපත් තික් ඛන් ධා පාතුභවන් තීති එතස ්ස අත් ථස ්ස සාධනත් ථං මුඛරූපකතො 
විච් ඡින් කන ඨාකන තස් ස ඵලභූතං පටිබිම් බරූපං නිබ් බත් තතීති එත් ථ තස් ස 
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නිෙස් සනත් ථස් ස අධිප් කපතත් තා. එකතන අසන් තානකචොෙනා පටික් ඛිත් තා 
කවදිතබ් බා. 

යස් මා වා මුඛපටිබිම් බරූපානං කහතුඵලභාකවො සිද් කධො, තස් මාපි සා 
පටික් ඛිත් තාව කහොති. කහතුඵලභාවසම් බන් කධසු හි සන් තානකවොහාකරො. 

යථාවුත් තද් වීහිොරකණහි පටිබිම් බං උප් පජ් ජති බිම් බකතො ආොසකතො ච, න 
කචවං උපපත් තික් ඛන් ධානං විච් ඡින් නකෙසුප් පත් ති. යථා කචත් ථ පටිබිම් බරූපං 

නිෙස ්සිතං, එවං පටික ොසදීපමුද් ොෙකයොපි නිෙස් සිතබ් බා. යථා හි 

පටික ොසදීපමුද් ොෙකයො සද් ොදිකහතුො කහොන් ති, අඤ ්ඤත්ර අගන් ත් වා කහොන් ති, 
එවකමව ඉෙං චිත් තන් ති. 

අපිචායං අන් තරාභවවාදී එවං පුච් ඡිතබ් කබො – යදි ‘‘ධම් මානං 

විච් ඡින් නකෙසුප් පත් ති න යුත් තා’’ති අන් තරාභකවො පරිෙප් පිකතො, රාහුආදීනං 
සරීකර ෙථමකනෙකයොජනසහස් සන් තරිකෙසු පාෙට් ඨානහෙයට් ඨාකනසු 
ොයවිඤ් ඤාණමකනොවිඤ් ඤාණුප් පත් ති විච් ඡින් නකෙකස යුත් තා. යදි 

එෙසන් තානභාවකතො, ඉධාපි තංසමානං. න කචත් ථ අරූපධම් මභාවකතො අලං 
පරිහාරාය පඤ් චකවොොකර රූපාරූපධම් මානං අඤ ්ඤමඤ් ඤං සම් බන් ධත් තා. 

වත් තමාකනහි තාව පච් චකයහි විච් ඡින් නකෙකස ඵලස් ස උප් පත් ති සිද් ධා, 
කිමඞ් ගං පන අතීකතහි පඤ් චකවොොරභකවහි. යත් ථ විපාෙවිඤ් ඤාණස ්ස 

පච් චකයො, තත් ථස ්ස නිස් සයභූතස් ස වත් ථුස ්ස සහභාවීනඤ් ච ඛන් ධානං 
සම් භකවොති ලද් කධොොකසන ෙම් මුනා නිබ් බත් තියමානස ්ස 
අවකසසපච් චයන් තරසහිතස් ස විපාෙවිඤ් ඤාණස ්ස උප් පත් තියං නාලං 
විච් ඡින් නකෙසතා විබන් ධාය. යථා ච අකනෙෙප් පසහස් සන් තරිොපි 

චුතික් ඛන් ධා උපපත් තික් ඛන් ධානං අනන් තරපච් චකයොති න ොලදූරතා, එවං 
අකනෙකයොජනසහස් සන් තරිොපි කත කතසං අනන් තරපච් චකයො කහොන් තීති න 
කෙසදූරතා. එවං චුතික් ඛන් ධනිකරොධානන් තරං උපපත් තිට් ඨාකන 
පච් චයන් තරසමවාකයන පටිසන් ධික් ඛන් ධා පාතුභවන් තීති නත් කථව 
අන් තරාභකවො. අසති ච තස් මිං යං තස් ස කෙචි ‘‘භාවිභවනිබ් බත් තෙෙම් මුකනො 
තකතො එව භාවිපුරිමොලභවාොකරො සජාතිසුද් ධදිබ් බචක් ඛුකගොචකරො 
අහීනින් ද්රිකයො කෙනචි අප් පටිහතගමකනො ගන් ධාහාකරො’’ති 

එවමාදිොරණාොරාදිං වණ් කණන් ති, තං වඤ් ඣාතනයස් ස 
රස ්සදී සාමතාදිවිවාෙසදිසන් ති කවදිතබ් බං. 

අන් තරාභවෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. ොමගුණෙථාවණ් ණනා 

510. ෙබ්කබපීති කුසලාකුසලක් ඛන් ධාෙකයොපි. කතසම් පි හි 
ආලම් බනත් ථිෙතාලක් ඛණස ්ස ෙත් තුෙමයතාඡන් ෙස් ස වකසන සියා 
ෙමනට් ඨතාති අධිප් පාකයො. ධාතුෙථායං ‘‘ොමභකවො පඤ් චහි ඛන් කධහි 

එොෙසහි ආයතකනහි සත් තරසහි ධාතූහි සඞ් ගහිකතො. ෙතිහි අසඞ් ගහිකතො? න 
කෙහිචි ඛන් කධහි එකෙනායතකනන එොය ධාතුයා අසඞ් ගහිකතො’’ති 

ආගතත් තා ආහ ‘‘උපාදින්නක්ඛන්ධානකමව ොමභවභාකවො ධාතුෙථායං

ෙේසික ො’’ති. පඤ්චාති ගණනපරිච් කඡකෙො, තෙඤ් ඤගණනනිවත් තනත් කථොති 
‘‘පඤ් ච ොමගුණා’’ති වචනං තකතො අඤ් කඤසං තබ් භාවං නිවත් කතතීති ආහ 

‘‘පඤ්කචවොමකෙොට්ඨාොොකමොති වුත් ා’’ති. තකතො එව ොමධාතූතිවචනං

න අඤ්ඤේෙ නාමං, කතසංකයව නාමන් ති අත් කථො. තයිෙං පරවාදිකනො 

මතිමත් තන් ති වුත් තං ‘‘ඉමිනා අධිප්පාකයනා’’ති. එවං වචනමත් න් ති එවං 

‘‘පඤ් චිකම ොමගුණා’’ති වචනමත් තං නිස් සාය, න පනත් ථස් ස අවිපරීතං 
අත් ථන් ති අත් කථො. 

ොමගුණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. රූපධාතුෙථාවණ් ණනා 

515-516. රූපධාතූති වචනක ොති ‘‘ොමධාතුරූපධාතුඅරූපධාතූ’’ති එත් ථ 

රූපධාතූති වුත් තත් තා. රූපීධම්කමකහවාති රුප් පනසභාකවහිකයව ධම් කමහි. 

‘‘ කයොකමභවා’’තිආදිනාපරිච්ඡින්නාති තකයොකම භවා, තිස් කසො ධාතුකයොති ච 

එවං පරිච් ඡින් නා. ‘‘ධාතුයා ආගතට් ඨාකන භකවන පරිච් ඡින් දිතබ් බං, භවස ්ස 

ආගතට් ඨාකන ධාතුයා පරිච් ඡින් දිතබ් බ’’න් ති හි වුත් තං, තස් මා 
ොමරූපාරූපාවචරධම් මාව තංතංභුම් මභාකවන පරිච් ඡින් නා එවං වුත් තා. 

රූපධාතුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අරූපධාතුෙථාවණ් ණනා 

517-518. පුරිමෙථායන් ති රූපධාතුෙථායං. අවිකෙකෙනාති 
පවත් තිට් ඨානවකසන විකසසං අෙත් වා. 

අරූපධාතුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. රූපධාතුයාආයතනෙථාවණ් ණනා 

519. ඔොෙභාකවනාති වත් ථුභාකවන.  ථාවිධන් ති  ානාදිආොරං. 
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රූපධාතුයාආයතනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අරූකපරූපෙථාවණ් ණනා 

524-526. නිේෙරණං නාම නිස් සරිතබ් කබ සති කහොති, න අසති, තස් මා 

‘‘අරූපභකවසඛුමරූපංඅත්ථි, යක ොනිේෙරණං ං ආරුප්ප’’න් ති ආහ. 

අරූකපරූපෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. රූපංෙම් මන් තිෙථාවණ් ණනා 

527-537. පෙප්පයමානාති පොකරහි ෙප් පයමානා අත් තකනො 

සම් පයුත් තානඤ් ච කිච් චං සමත් ථයමානා. කතනාහ ‘‘ෙම්පයුත්ක ස අධිෙං

බයාපාරංකුරුමානා’’ති. 

රූපංෙම් මන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ජීවිතින් ද්රියෙථාවණ් ණනා 

540. අන් ං ගකහත්වා වෙතීති ‘‘අත් ථි අරූපධම් මානං ආයු ඨිති යපනා 

යාපනා ඉරියනා වත් තනා පාලනා, අත් ථි අරූපජීවිතින් ද්රිය’’න් ති තස් මිං පඤ් කහ 

‘‘අත් ථි අරූපජීවිතින් ද්රිය’’න් ති ඉමං අන් තං පරිකයොසානං ගකහත් වා වෙති. වත්තුං

යුත්ක ො සමුොයස් ස ඉච් ඡන් කතො තෙවයවස් ස ඉච් ඡතීති. න හි අවයකවහි විනා 
සමුොකයො නාම අත් ථි. 

541.  කමවාති අරූපං චිත් තවිප් පයුත් තකමව. 

542.  ොපීති සමාපජ් ජනවුට් ඨානොකලපි. 

544-545. කෙො යුත්ක ො ද් වින් නං රූපාරූපජීවිතින් ද්රියානං සෙසමකය 
ඉච් ඡිතත් තා. 

ජීවිතින් ද්රියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. ෙම් මකහතුෙථාවණ් ණනා 

546. ‘‘පාණාතිපාතෙම් මස් ස කහතූ’’තිආදිෙස ්ස පරිහානිෙථායං 

අනාගතත් තා කයො තත් ථ ආගතනකයො, තකමව ෙස් කසන් කතො 

‘‘කෙෙන්ති…කප.… වෙතී’’ති ආහ. ෙම්පටිච්ඡනවචනන් ති 

සම් පටිච් ඡාපනවචනං.  ං පරවාදිං. තංතංලද් ධිසම් පටිච් ඡාපනං වා ගාහාපනන් ති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘පක්ඛ’’න් තිආදිමාහ. 
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ෙම් මකහතුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අට් ඨමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. නවමවග්කගො 

1. ආනිසංසෙස ්සාවීෙථාවණ් ණනා 

547. ෙට් ඨබ් බස් ස ආදීනවකතො ආනිසංසකතො ච යදිපි පරවාදිනා පච් ඡා 

නානාචිත් තවකසන පටිඤ් ඤාතං, පුබ් කබ පන එෙකතො ෙත් වා පටිජානි, න ච තං 

ලද් ධිං පරිච් චජි. කතනස් ස අධිප්පායමද්ෙනං යුත් න් ති ෙට් ඨබ් බං. කතකනවාහ 

‘‘අනිච්ච…කප.… පටිඤ්ඤා ත් ා’’ති. ආරම්මණවකෙනාති 

ආරම් මණෙරණවකසන, න කිච් චනිප් ඵත් තිවකසනාති අධිප් පාකයො. ඉෙං 

ආනිසංසෙථානුයුඤ් ජනං ආනිසංසෙස් සනඤ ්ච. ඤාණං විපේෙනා 
පටිකවධඤාණස් ස විය අනුකබොධඤාණස් සපි යථාරහං පවත් තිනිවත් තීසු 
කිච් චෙරණං යුත් තන් ති අධිප් පාකයො. 

ආනිසංසෙස් සාවීෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අමතාරම් මණෙථාවණ් ණනා 

549. එවමාදිනා සත් භකයනාති එත් ථ ආදි-සද් කෙන ‘‘අනාසවඤ් ච කවො, 

භික් ඛකව, ධම් මං කෙකසස් සාමි අනාසවගාමිනිඤ් ච පටිපෙ’’න් තිආදීනි 
සුත් තපොනි සඞ් ගණ් හාති. 

අමතාරම් මණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. රූපංසාරම් මණන් තිෙථාවණ් ණනා 

552-553. ‘‘තෙප් පතිට් ඨං අනාරම් මණ’’න් තිආදීසු පච් චයත් කථො ආරම් මණ-
සද් කෙො. ‘‘රූපායතනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුයා තංසම් පයුත් තොනඤ් ච 
ධම් මානං ආරම් මණපච් චකයන පච් චකයො’’තිආදීසු ඔලුබ් භට් කඨොති ආහ 

‘‘පච්චයට්කඨො ඔලුබ්භට්කඨො’’ති. එවං විභාකග විජ්ජමාකනති තත් ථ 

පච් චයායත් තවුත් තිතා පච් චයට් කඨො, ෙණ්  රජ් ජුආදි විය දුබ් බලස ්ස 
චිත් තකචතසිොනං ආලම් බිතබ් බතාය උපත් ථම් භනට් කඨො ඔලුබ් භට් කඨො. 

විකෙොභාවං පච් චයභාවසාමඤ් කඤන ෙප් කපත් වා වා. 

රූපංසාරම් මණන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. අනුසයාඅනාරම් මණාතිෙථාවණ් ණනා 

554-556. ‘‘ඉමස ්මිං සතී’’ති ඉමිනා මග් කගන අනිරුද් ධතාපි සඞ් ගහිතාති 

ආහ ‘‘අප්පහීනත් ාව අත්ථීති වුච්චතී’’ති. න පන විජ්ජමානත් ාති 

අවධාරකණන නිවත් තිතං ෙස් කසති, විජ් ජමානත් තා ධරමානත් තා 
ඛණත් තයසමඞ් ගිභාවකතොති අත් කථො. 

අනුසයාඅනාරම් මණාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ඤාණංඅනාරම් මණන් තිෙථාවණ් ණනා 

557-558. යස් ස අධිගතත් තා අරහකතො පරිඤ් කඤයයාදීසු අනවකසසකතො 

සම් කමොකහො විගකතො, තං අග් ගමග් ගඤාණං සන් ධාය ‘‘මග්ගඤාණේො’’ති 

වෙන් ති. යස් මා තස් ස සබ් බස් ස සකතොොරිතා විය සම් පජානොරිතා, තස් මා 
කතන ඤාකණන කසො ඤාණී. සතිපඤ් ඤාකවපුල් ලප් පත් කතො හි කසො 
උත් තමපුරිකසො. 

ඤාණංඅනාරම් මණන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. විතක් ොනුපතිතෙථාවණ් ණනා 

562. ද්වීහිපීති ද් වීහි විකසකසහි, විකසකසන විකසසං අෙත් වාති අත් කථො. 

විතක් ොනුපතිතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. විතක් ෙවිප් ඵාරසද් ෙෙථාවණ් ණනා 

563. ෙබ්බකෙොති සබ් බප් පොරකතො, කසො පන පොකරො 

පවත් තිට් ඨානොලවකසන ගකහතබ් කබොති ආහ ‘‘ෙබ්බත්ථෙබ්බො වා’’ති. කත 
ච ඨානොලා ‘‘විතක් ෙයකතො’’තිආදිවචනකතො චිත් තවිකසසවකසන 

ගකහතබ් බාති වුත් තං ‘‘ෙවි ක්ෙචිත්ක සූ’’ති. ‘‘විතක් කෙත් වා වාචං 
භින් ෙතී’’ති සුත් තපෙං අකයොනිකසො ගකහත් වා ‘‘විතක් ෙවිප් ඵාරමත් තං 
සද් කෙො’’ති ආහ. 

විතක් ෙවිප් ඵාරසද් ෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. නයථාචිත් තස් සවාචාතිෙථාවණ් ණනා 

565. මුසාවාකෙො න කහොතීති වුත් තං අනාපත් තීති සම් බන් කධො. 

නයථාචිත් තස් සවාචාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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11. අතීතානාගතසමන් නාගතෙථාවණ් ණනා 

568-570. ෙමන්නාග පඤ්ඤත්තියාති සමඞ් ගිභාවපඤ් ඤත් තියා. 

කතකනවාහ ‘‘පච්චුප්පන්නධම්මෙමඞ්ගී ෙමන්නාගක ොති වුච්චතී’’ති. 

පටිලාභපඤ්ඤත්තියාති අධිගමනපඤ් ඤත් තියා. අයන් ති ‘‘සමන් නාගකතො’’ති 

වුච් චමානපුග් ගලස ්ස කයො තථා වත් තබ් බාොකරො, අයං සමන් නාගතපඤ් ඤත් ති 
නාම. එස නකයො කසකසසුපි. 

අතීතානාගතසමන් නාගතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නවමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ෙෙමවග්කගො 

1. නිකරොධෙථාවණ් ණනා 

571-572. සෙසමකය ‘‘පුරිමචිත් තස ්ස නිකරොධානන් තරං පච් ඡිමචිත් තං 

උප් පජ් ජතී’’ති ඉච් ඡිතං, පරවාදී පන ‘‘යස ්මිං ඛකණ භවඞ් ගචිත් තං, තස් මිංකයව 
ඛකණ කිරියමයචිත් තං උප් පජ් ජතී’’ති වෙති. එවං සති පුරිමපච් ඡිමචිත් තානං 

ෙහභාකවොපි අනුඤ් ඤාකතො කහොති. කතනාහ ‘‘භඞ්ගක්ඛකණන ෙකහවා’’ති. තථා 
ච සති විපාෙකිරියක් ඛන් ධානං විය කිරියවිපාෙක් ඛන් ධානං 
විපාෙවිපාෙක් ඛන් ධානං කිරියකිරියක් ඛන් ධානඤ් ච වුත් තනකයන සහභාකවො 

වත් තබ් කබොති ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො ‘‘භවඞ්ගචිත් ේො’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

උපපත් තිභවභාකවන එසියා ඉච් ඡිතබ් බාති උපපත් කතසියා විපාෙක් ඛන් ධා, කත 
ච කයභුකයයන භවඞ් ගපරියායොති අට් ඨෙථායං වුත් තං ‘‘උපපත් කතසියන් ති 
සඞ් ඛං ගතස් ස භවඞ් ගචිත් තස් සා’’ති. ආදිපරිකයොසානමත් තඤ් හි තස් ස 

පටිසන් ධිචුතිචිත් තං, තොරම් මණං භවඞ් ගන් ත් කවව වුච් චතීති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං කිරියාකවමජ් කඣ පතිතත් තා 

කිරියාචතුක්ඛන්ධග්ගහකණන ගහණං යුත් න් ති වුත් තං. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනන් ති හි ආදි-සද් කෙන න කසොතවිඤ් ඤාණාදීනංකයව 

ගහණං, අථ කඛො සම් පටිච් ඡනසන් තීරණානම් පීති ෙට් ඨබ් බං. 

නිකරොධෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පඤ ්චවිඤ් ඤාණසමඞ් ගිස ්සමග් ගෙථාවණ් ණනා 

576. ලක්ඛණන් ති පඤ් චවිඤ් ඤාණානං 
උප් පන් නාරම් මණතාදිඅවිතකථෙප් පොරතාලක් ඛණං. ොමං මකනොවිඤ් ඤාණං 

අවත් ථුෙම් පි කහොති, සවත් ථුෙත් කත පන තම් පි උප් පන් නවත් ථුෙකමව. තථා හි 
පාළියං ඨපනායං ‘‘හඤ ්චි පඤ ්චවිඤ් ඤාණා උප් පන් නාරම් මණා’’ත් කවව 
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වුත් තං. මකනොවිඤ් ඤාණස් සපි උප් පන් නවත් ථුෙතාපරියාකයො අත් ථීති ‘‘පඤ් ච 
විඤ ්ඤාණා’’ති අවත් වා ‘‘ඡ විඤ ්ඤාණා උප් පන් නවත් ථුො’’ති වුත් කත ‘‘කනො 
ච වත කර වත් තබ් කබ පඤ් චවිඤ ්ඤාණසමඞ් ගිස් ස අත් ථි මග් ගභාවනා’’ති 

වත් තුං න සක් ොති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ඡ විඤ්ඤාණා…කප.…

අධිප්කප ’’න් ති. 

577. ‘‘අනිමිත් තං සුඤ් ඤතං අප් පණිහිත’’න් ති නිබ් බානස ්ස කත පරියායා. 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස අනිමිත් තගාහිභාකව සුඤ් ඤතාරම් මණතාපි සියාති වුත් තං 

‘‘ කෙවසඤ්ඤ න්තිඅධිප්පාකයො’’ති. 

පඤ ්චවිඤ ්ඤාණසමඞ් ගිස් සමග් ගෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ ්චවිඤ් ඤාණාසාකභොගාතිෙථාවණ් ණනා 

584-586. ො පන නමිත් වා පවත් ති. ආරම්මණප්පොරග්ගහණන් ති 

ආරම් මණස ්ස ඉට් ඨානිට් ඨප් පොරස් ස ගහණං. කයන 

ආරම් මණප් පොරග් ගහකණන කුසලචිත් තස් ස අකලොභාදීහි ෙම්පකයොකගො 

අකුසලචිත් තස් ස කලොභාදීහි ෙම්පකයොකගොකහොති, කසො ආකභොකගොති ෙස් කසති. 

පඤ ්චවිඤ ්ඤාණාසාකභොගාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ද් වීහිසීකලහීතිෙථාවණ් ණනා 

587-589. අප්පවත්තිනිකරොධන් ති අනුප් පාෙනිකරොධං. සීලස් ස 

වීතික් ෙකමොකයව නිකරොකධො සීලවීතික්ෙමනිකරොකධො. නින්නානං 
ඛණිෙනිකරොධං සල් ලක් කඛන් කතො. 

ද් වීහිසීකලහීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සීලංඅකචතසිෙන් තිෙථාවණ් ණනා 

590-594. ඨික න අවිනට් කඨන. උපචකයනාති සීලභූකතන ෙම් මූපචකයන. 

‘‘ොනං අකච සිෙ’’න්ති ෙථායං වුත් නකයනාති යථා ‘‘න වත් තබ් බං 

කචතසිකෙො ධම් කමො ොනන් ති? ආමන් තා. ොනං අනිට් ඨඵලන් ති…කප.… කතන 

හි කචතසිකෙො ධම් කමො ොන’’න් ති පාළි පවත් තා, එවං තෙනුසාකරන ‘‘න 

වත් තබ් බං කචතසිෙං සීලන් ති? ආමන් තා. සීලං අනිට් ඨඵල’’න් තිආදිනා සීලස් ස 
කචතසිෙභාවසාධොනි සුත් තපොනි ච ආකනත් වා තෙත් ථෙස් සනවකසන 

අකචතසිකෙො රූපාදිධම් කමො ආයතිං විපාෙං කෙති. යදි කසො සීලං භකවයය, විනා 
සංවරසමාොකනන විනා විරතියා සීලවා නාම සියා. යස් මා පන සමාොනකචතනා 
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විරති සංවකරො සීලං, තස් මා ‘‘සීලං ඉට් ඨඵලං ෙන් තඵල’’න් තිආදිනා කයොජනා 

ොතබ් බාති ඉමමත් ථං සන් ධාය වුත් තං ‘‘වුත් නකයනා’’ති, 
වුත් තනයානුසාකරනාති අත් කථො. යස ්මා පන පාළියං යථා ‘‘සීලං 

අකචතසිෙ’’න් ති ෙථා ආගතා, තථා ‘‘ොනං අකචතසිෙ’’න් ති විසුං ආගතා ෙථා 

නත් ථි, තස් මා ‘‘ොපනෙථා මග්ගි බ්බා’’ති වුත් තං. 

සීලංඅකචතසිෙන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. සමාොනකහතුෙථාවණ් ණනා 

598-600. සමාොනකහතුෙථායං ‘‘ඵස් කසො කෙතී’’ති ආරභිත් වා යාව 
ෙණ් හසුක් ෙසප් පටිභාගා ධම් මා සම් මුඛීභාවං ආගච් ඡන් තීති 
ආරාමකරොපාදිසුත් තාහරණඤ් චාති එත් තෙකමව පරිකභොගෙථාය සදිසන් ති ආහ 

‘‘ෙමාොන…කප.…ෙට්ඨබ්බා’’ති. 

සමාොනකහතුෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. අවිඤ් ඤත් තිදුස් සීලයන් තිෙථාවණ් ණනා 

603-604. මහාභූතානි උපාොය පවත් කතො අඤ් ඤචිත් තක් ඛකණපි 
ලබ් භමාකනො කුසලාකුසලානුබන් කධො අවිඤ් ඤත් තීති අයං වාකෙො 
‘‘චිත් තවිප් පයුත් කතො අපුඤ් ඤූපචකයො’’ති ඉමිනා සඞ් ගහිකතොති තකතො 

අඤ ්ඤානුබන් ධායං ‘‘ආණත් තියා’’තිආදි වුත් තන් ති තං ෙස් කසතුං 

‘‘ආණත්තියා…කප.… අධිප්පාකයො’’ති වුත් තං. තත් ථ ආණත් කතො යො 

ආණත් තභාකවන විහිංසාදිකිරියං සාකධති, තො ආණත් තියා පාණාතිපාතාදීසු 
අඞ් ගභාකවො කවදිතබ් කබො. සා පනාණත් ති පාරිවාසිෙභාකවන විඤ් ඤත් තිරහිතා 

නාම කහොතීති පරවාදිකනො අධිප් පාකයො, තං ෙස් කසතුං ‘‘එෙේමිං දිවකෙ’’තිආදි 
වුත් තං. 

අවිඤ් ඤත් තිදුස ්සීලයන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුතිකයො පණ් ණාසකෙො සමත් කතො. 

11. එොෙෙමවග්කගො 

4. ඤාණෙථාවණ් ණනා 

614-615. ‘‘අන් ධො’’ති වුත් තා 
පුබ් බකසලියඅපරකසලියරාජගිරිෙසිද් ධත් ථිොපි කයභුකයයන මහාසඞ් ඝිො 
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එවාති වුත් තං ‘‘පුබ්කබ…කප.… භකවයය’’න් ති. තත් ථ අඤ්කඤති වචනං 
ද් වින් නං ෙථානං උජුවිපච් චනීෙභාවකතො. පුරිමොනඤ් හි 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිසමඞ් ගී ‘‘ඤාණී’’ති වුච් චති, ඉකමසං කසො එව ‘‘ඤාණී’’ති න 

වත් තබ් කබොති වුත් කතො. රාගවිගකමො රාගස ්ස සමුච් ඡින් ෙනං, තථා 

අඤ්ඤාණවිගකමො. යථා සමුච් ඡින් නාවිජ් කජො ‘‘ඤාණී’’ති, පටිපක් ඛකතො 

‘‘අඤ ්ඤාණී’’ති, එවං අසමුච් ඡින් නාවිජ් කජො ‘‘අඤ ්ඤාණී’’ති, පටිපක් ඛකතො 

‘‘ඤාණී’’ති වුත් කතො. අඤ්ඤාණේෙ විග ත් ා කෙො ‘‘ඤාණී’’ති වත් බ්බ ං 

ආපජ් ජති, න පන සතතං සමිතං ඤාණස් ස පවත් තනකතොති අධිප් පාකයො. 

ඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ඉද් ධිබලෙථාවණ් ණනා 

621-624. යස් මිං ආයුෙප් කප ෙම් මක් ඛකයන මරණං කහොති, තං සන් ධාය 

වුත් තං ‘‘ෙම්මේෙවිපාෙවකෙනා’’ති, යස ්මිං පන ආයුක් ඛකයන මරණං කහොති, 

තං සන් ධාය ‘‘වේෙගණනායා’’ති. තත් ථ ‘‘න ච තාව ොලං ෙකරොති, යාව න තං 

පාපෙම් මං බයන් තී කහොතී’’ති (ම. නි. 3.250; අ. නි. 3.36) වචනකතො 

කයභුකයයන නිරකය ෙම් මක් ඛකයන මරණං කහොතීති ආහ ‘‘ෙම්මේෙ

විපාෙවකෙන වාති නිරයංව ෙන්ධාය වුත් ’’න් ති. ‘‘වස් සසතං වස් සසහස ්සං 
වස් සසතසහස් සානී’’තිආදිනා මනුස ්සානං කෙවානඤ් ච ආයුපරිච් කඡෙවචනකතො 

කයභුකයයන කතසං ආයුක් ඛකයන මරණං කහොතීති වුත් තං ‘‘වේෙගණනායවාති

මනුේකෙ චාතුමහාරාජිොදිකෙකව ච ෙන්ධායා’’ති. ‘‘වුත් ත’’න් ති ආකනත් වා 
කයොකජතබ් බං. 

ඉද් ධිබලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. සමාධිෙථාවණ් ණනා 

625-626. ෙමං ඨපනට්කඨනාති සමං විසමං ලීනුද් ධච් චාදිං පටිබාහිත් වා, 
වික් කඛපකමව වා විද් ධංකසත් වා ඨපනට් කඨන. ‘‘චිත් තසන් තති සමාධී’’ති 
වෙන් කතන තස් ස කචතසිෙභාකවො පටික් ඛිත් කතො කහොතීති ආහ 

‘‘කච සිෙන් රං අත්ථීති අග්ගකහත්වා’’ති. භාවනාය ආහිතවිකසසාය 

එෙග් ගතාය විජ් ජමානවිකසසපටික් කඛකපො ඡලං, කසො පනස් ස 

අනාහිතවිකසසාය එෙග් ගතාය සාමඤ් කඤනාති ආහ ‘‘ොමඤ්ඤමත්ක නා’’ති. 

සමාධිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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117 

පටුන 

9. ධම් මට් ඨිතතාෙථාවණ් ණනා 

627. අවිජ්ජාය යාඨි  ාති අවිජ් ජාය සඞ් ඛාරානං අනන් තරපච් චයභාකව යා 

නියතතා ධම් මනියාමතාසඞ් ඛාතා, යා ඨිතසභාවතා නිප් ඵන් නා, න 

ධම් මමත් තතාට් ඨිතතාය නිප් ඵන් නාය වකසන, අනන් රපච්චයභාවෙඞ්ඛා ා

ඨි  ා පච් චයතා කහොතීති අත් කථො. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයභාවරහි ේොති ඉෙං 

සහජාතනිස් සයාදිපච් චයානං පටික් කඛපපෙං ෙට් ඨබ් බං, න 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයතාමත් තස් ස. ෙබ්කබො  ාදිකෙොති ඉමිනා 
සමනන් තරඅනන් තරූපනිස් සයනත් ථිවිගතාකසවනාදිෙං සඞ් ගණ් හාති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චය ඤ්චාති එත් ථාපි වුත් තනකයන අත් කථො කවදිතබ් කබො. 
එත් ථ පන පච් චයුප් පන් නස ්සපි පච් චයභාවකතො සඞ් ඛාරානම් පි වකසන 

කයොකජතබ් බං. කතනාහ ‘‘ ේොචඉ රා’’ති. 

ධම් මට් ඨිතතාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. අනිච් චතාෙථාවණ් ණනා 

628. රූපාදීනං අනිච් චතා රූපාදිකෙ සති කහොති, අසති න කහොතීති ඉමිනා 

පරියාකයන තස් සා කතහි සහ උප් පාෙනිකරොකධො වුත් කතො, උප් පාොදීසු තීසු 
ලක් ඛකණසු අනිච් චතාකවොහාකරො කහොතීති යථා තකයො ෙණ් ක  උපාොය 

පවත් කතො තිෙණ්  කවොහාකරො කතසු සබ් කබසු කහොති, එවං 

ජාතිජරාමරණධම් කමො න නිච් කචො අනිච් කචො, තස් ස ජාතිආදිපෙතිතා 
අනිච් චතාසද් කෙන වුච් චතීති උප් පාොදීසු ලක් ඛකණසු අනිච් චතාකවොහාකරො 

සම් භවතීති වුත් තං ‘‘තීස…කප.… කහොතී’’ති. විභාගානුයුඤ්ජනවකෙනාති 
පකභොනුයුඤ් ජනවකසන. තත් ථ යථා ජරාභඞ් ගවකසන අනිච් චතා පාෙටා 

කහොති, න තථා ජාතිවකසනාති පාළියං ජරාමරණවකසකනව අනිච් චතාවිභාකගො 
ෙස් සිකතොති ෙට් ඨබ් බං. 

අනිච් චතාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එොෙසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ද්වාෙෙමවග්කගො 

1. සංවකරොෙම් මන් තිෙථාවණ් ණනා 

630-632. සබ් බස් සපි මනකසො මකනොද් වාරභාවකතො ‘‘විපාෙද්වාරන්ති

භවඞ්ගමනංවෙතී’’ති ආහ. 

සංවකරොෙම් මන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. ෙම් මෙථාවණ් ණනා 

633-635. ෙවිපාොපි ෙේසි ාකයව නාමකහොති වුත් තාවසිට් ඨා සවිපාොති 
අත් ථසිද් ධත් තා. 

ෙම් මෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. සළායතනෙථාවණ් ණනා 

638-640. මනායතකනෙකෙසස් ස විපාෙස් ස අත් ථිතාය ‘‘අවිකෙකෙනා’’ති 
වුත් තං. 

සළායතනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සත් තක් ඛත් තුපරමෙථාවණ් ණනා 

641-645. අේොති ඉමස් ස සත් තක් ඛත් තුපරමස ්ස. කතනාහ 

‘‘ෙත් ක්ඛත්තුපරමභාකවචනියාමං ඉච්ඡසී’’ති. කයන ආනන් තරියෙම් කමන. 

අන් රාති සත් ත භකව අනිබ් බත් කතත් වා කතසං අන් තකරකයව. කෙචීති 

අභයගිරිවාසිකනො. අපකරති පෙොරා.  ේොති කයො සත් තක් ඛත් තුපරකමොති වා, 

කෙොලංකෙොකලොති වා, එෙබීජීති වා භගවතා ඤාකණන පරිච් ඡින් දිත් වා 

බයාෙකතො, තස් ස යථාවුත් තපරිච් කඡො අන් තරා උපරිමග් ගාධිගකමො නත් ථි 

අවිතථකෙසනත් තා. යථාපරිච් කඡෙකමව තස් ස අභිසමකයො, ස් වායං විභාකගො 
කතසංකයව පුග් ගලානං ඉන් ද්රියපකරොපරියත් කතන කවදිතබ් කබො භවනියාකමන 
තාදිසස ්ස ෙස ්සචි අභාවකතො. යස් මා ෙස් සචි මුදුොනිපි ඉන් ද්රියානි 

පච් චයවිකසකසන තික් ඛභාවං ආපජ් කජයයං, තස් මා තාදිසං සන් ධාය ‘‘භබ්කබොති

වුච්චති, න කෙො අභබ්කබො නාමා’’ති ච වුත් තං. යස් මා පන භගවා න තාදිසං 

‘‘සත් තක් ඛත් තුපරකමො’’තිආදිනා නියකමත් වා බයාෙකරොති, තස් මා ආහ ‘‘න

පන අන් රා අභිෙකමතුං භබ්බ ා වුත් ා’’ති. අයඤ් ච නකයො එෙන් කතන 

ඉච් ඡිතබ් කබො. අඤ් ඤථා පුග් ගලස ්ස සඞ් ෙකරො සියාති ෙස් කසන් කතො ‘‘යදි

චා’’තිආදිමාහ. 

සත් තක් ඛත් තුපරමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ද් වාෙසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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13. ක රෙමවග්කගො 

1. ෙප් පට් ඨෙථාවණ් ණනා 

654-657. ‘‘කහට් ඨා වුත් තාධිප් පායකමවා’’ති ඉෙං ඉද් ධිබලෙථායං යං 
වුත් තං ‘‘අතීතං අනාගතන් ති ඉෙං අවිකසකසන ෙප් පං තිට් කඨයයාති 

පටිඤ ්ඤාතත් තා කචොකෙතී’’තිආදි, තං සන් ධාය වුත් තන් ති ආහ ‘‘කහට්ඨාති 

ඉද්ධිබලෙථාය’’න් ති. තත් ථ ‘‘ද් කව 

ෙප් කප’’තිආදිආයුපරිච් කඡොතික් ෙමසමත් ථතාකචොෙනාවකසන ආගතා, ඉධ 

පන සඞ්  කභෙකෙො ආයුෙප් පකමව අට් ඨත් වා යදි එෙං මහාෙප් පං තිට් කඨයය, 

යථා එෙං, එවං අකනකෙපි ෙප් කප තිට් කඨයයාති කචොෙනා ොතබ් බා. 

ෙප් පට් ඨෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. නියතස් සනියාමෙථාවණ් ණනා 

663-664. අප්පත් නියාමානන් ති කය 

අනුප් පන් නමිච් ඡත් තසම් මත් තනියතධම් මා පුග් ගලා, කතසං ධම් කම. කෙ පන 

කත? යථාවුත් තපුග් ගලසන් තානපරියාපන් නා ධම් මා. කත හි 

භූමිත් තයපරියාපන් නතාය ‘‘ක භූමො’’ති වුත් තා. කය පන පත් තනියාමානං 

සන් තාකන පවත් තා අනියතධම් මා, න කතසකමත් ථ සඞ් ගකහො ෙකතො. න හි 

කතහි සමන් නාගකමන අනියතතා අත් ථි. කතකනවාහ ‘‘ක හිෙමන්නාගක ොපි

අනියක ොකයවා’’ති. ඉමං කවොහාරමත් න් ති ඉමිනා නියාකමො නාම කෙොචි 

ධම් කමො නත් ථි, උපචිතසම් භාරතාය අභිසම් බුජ් ඣිතුං භබ් බතාව තථා වුච් චතීති 
ෙස් කසති. නියකතොති වචනස් ස ොරණභාකවන වුත් කතොති කයොජනා. 

උභයේෙපීති නියකතො නියාමං ඔක් ෙමතීති වචනද් වයස ්ස. 

නියතස ්සනියාමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අසාතරාගෙථාවණ් ණනා 

674. එවං පවත් මාකනොති ‘‘අකහො වත කම භකවයයා’’ති එවං 

පත් ථනාොකරන පවත් තමාකනො. අඤ්ඤථාති නන් ෙනාදිආොකරන. 

අසාතරාගෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ධම් මතණ් හාඅබයාෙතාතිෙථාවණ් ණනා 

676-680. ගකහත්වාති එකතන ගහණමත් තකමව තං, න පන සා තාදිසී 
අත් ථීති ෙස් කසති. න හි කලොකුත් තරාරම් මණා අබයාෙතා වා තණ් හා අත් ථීති. 
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තීහිකෙොට්ඨාකෙහීති ොමභවවිභවතණ් හාකෙොට් ඨාකසහි. රූපතණ් හාදිකභො ඡපි

 ණ්හා. 

ධම් මතණ් හාඅබයාෙතාතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කතරසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

14. චුද්ෙෙමවග්කගො 

1. කුසලාකුසලපටිසන් ෙහනෙථාවණ් ණනා 

686-690. අනන් තරපච් චයභාකවොකයකවත් ථ පටිසන් ධානං  ටනඤ් චාති 

ආහ ‘‘අනන් රංඋප්පාකෙතී’’ති. 

කුසලාකුසලපටිසන් ෙහනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සළායතනුප් පත් තිෙථාවණ් ණනා 

691-692. කෙචිවාදිකනොති ොපිකල සන් ධායාහ. කත හි අභිබයත් තවාදිකනො 
විජ් ජමානකමව ොරකණ ඵලං අනභිබයත් තං හුත් වා ඨිතං පච් ඡා අභිබයත් තිං 
ගච් ඡතීති වෙන් තා බීජාවත් ථාය විජ් ජමානාපි රුක් ඛාදීනං න අඞ් කුරාෙකයො 

ආවිභවන් ති, බීජමත් තං ආවිභාවං ගච් ඡතීති ෙකථන් ති. 

සළායතනුප් පත් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. අනන් තරපච් චයෙථාවණ් ණනා 

693-697. අනන් රුප්පත්තිං ෙල්ලක්කඛන්ක ොති 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණානන් තරං කසොතවිඤ් ඤාණුප් පත් තිං මඤ් ඤමාකනො. 

කෙො විඤ්ඤාණන් ති වචකනකනව තස් ස චක් ඛුසන් නිස ්සයතා රූපාරම් මණතා ච 

පටික් ඛිත් තා, පටිඤ ්ඤාතා ච කසොතසන් නිස ්සයතා සද් ොරම් මණතා චාති ආහ 

‘‘න කෙො චක්ඛුම්හි ෙද්ොරම්මණ’’න් ති. තත් ථ ෙද්ොරම්මණන් ති 

‘‘කසොතවිඤ ්ඤාණං ඉච් ඡතී’’ති ආකනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං. තයිෙං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස අනන් තරං කසොතවිඤ් ඤාණං උප් පජ් ජතීති ලද් ධියා එවං 

ඤායතීති ආහ ‘‘අනන් රූපලද්ධිවකෙනආපන්නත් ා’’ති. 

අනන් තරපච් චයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. අරියරූපෙථාවණ් ණනා 

698-699. ෙම්මාවාචාදීති සම් මාවාචාෙම් මන් තා. තත් ථ සම් මාවාචා 

සද් ෙසභාවා, ඉතකරො ච ොයවිඤ් ඤත් තිසභාකවො, උභයම් පි වා විඤ ්ඤත් තීති 
අධිප් පාකයන රූපන් තිස් ස ලද් ධි. 

අරියරූපෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. අඤ ්කඤොඅනුසකයොතිෙථාවණ් ණනා 

700-701.  ේමිං ෙමකයති කුසලාබයාෙතචිත් තක් ඛකණ. කෙො හීති 
පච් ඡිමපාකඨො. 

අඤ ්කඤොඅනුසකයොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. පරියුට් ඨානංචිත් තවිප් පයුත් තන් තිෙථාවණ් ණනා 

702. ක ති රාගාෙකයො.  ේමාති යස් මා විපස් සන් තස් සපි රාගාෙකයො 

උප් පජ් ජන් ති, තස් මා. 

පරියුට් ඨානංචිත් තවිප් පයුත් තන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පරියාපන් නෙථාවණ් ණනා 

703-705. කිකලෙවත්ථුඔොෙවකෙනාති කිකලසොමවත් ථුොමභූමිවකසන. 

රූපධාතුෙහග වකෙන අනුකෙතීති ොමරාකගො යථා ොමවිතක් ෙසඞ් ඛාතාය 

ොමධාතුයා සහ පච් චයසමවාකය උප් පජ් ජනාරකහො, තකමව රූපධාතුයාපීති 
අත් කථො. රාගාදිොරණලාකභ උප් පත් තිඅරහතා හි අනුසයනං. 

පරියාපන් නෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අබයාෙතෙථාවණ් ණනා 

706-608. ෙබ්බථාපීති අවිපාෙභාකවනපි සස් සතාදිභාකවනපි. 

අබයාෙතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. අපරියාපන් නෙථාවණ් ණනා 

709-710.  ේමා දිට්ඨි කලොකියපරියාපන්නා න කහොතීති අත්ථං වෙන්ති, 
එවං සති අතිප් පසඞ් කගො කහොති වීතකෙොසාදිකවොහාරභාවකතොති. තකතො අඤ් ඤථා 

අත් ථං වෙන් කතො ‘‘රූපදිට්ඨියා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ආදි-සද් කෙන අරූපදිට් ඨිආදිං 

සඞ් ගණ් හාති. පරවාදිඅධිප් පායවකසන අයමත් ථවිභාවනාති ආහ ‘‘යදි ච



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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පරියාපන්නාසියා’’ති.  ථාචෙතීති දිට් ඨියා ොමධාතුපරියාපන් නත් කත සතීති 

අත් කථො.  ේමාති ‘‘වීතදිට් ඨිකෙො’’ති එවං කවොහාරාභාවකතො. න හි ො  ේෙ

අවිග ා දිට්ඨි, යකතො කසො වීතදිට් ඨිකෙොති න වුච් චති. කයනාති 
ොමදිට් ඨිභාකවන. 

අපරියාපන් නෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චුද් ෙසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

15. පන්නරෙමවග්කගො 

1. පච් චයතාෙථාවණ් ණනා 

711-717. වවත්ථික ොති අසංකිණ් කණො. කයො හි ධම් කමො කයන 

පච් චයභාකවන පච් චකයො කහොති, තස් ස තකතො අඤ් කඤනපි පච් චයභාකව සති 
පච් චයතා සංකිණ් ණා නාම භකවයය. විරුද් ධාසම් භවීනං විය තබ් බිධුරානං 
පච් චයභාවානං සහභාවං පටික් ඛිපති. 

පච් චයතාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයෙථාවණ් ණනා 

718-719. ෙහජා ාති වුත් ත් ා න සඞ් ඛාරපච් චයා ච අවිජ් ජාති 
වුත් තත් තාති අධිප් පාකයො. අනන් තරාදිනාපි හි සඞ් ඛාරා අවිජ් ජාය පච් චයා 
කහොන් තිකයව. අඤ් ඤමඤ් ඤානන් තරං අවත් වා අවිගතානන් තරං 

සම් පයුත් තස ්ස වචනං ෙමකභකෙො, අත්ථිග්ගහකණකනව ගහික ො 

අත් ථිපච් චයභූකතොකයව ධම් කමො නිස ්සයපච් චකයො කහොතීති. අොධාරණ ායාති 

පෙන් තරාසාධාරණතාය. කතනාහ ‘‘වක්ඛතිහී’’තිආදි. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. තතියසඤ් ඤාකවෙයිතෙථාවණ් ණනා 

732. යදිපි කසසං නාම ගහිතකතො අඤ් ඤං, තථාපි 

පෙරණපරිච් ඡින් නකමකවත් ථ තං ගය් හතීති ෙස් කසන් කතො ‘‘කයෙං…කප.…

අධිප්පාකයො’’ති වත් වා පුන අනවකසසකමව සඞ් ගණ් හන් කතො 

‘‘අෙඤ්ඤෙත් ානම්පි චා’’තිආදිමාහ. තත් ථ සබ් බසත් කත සන් ධායාති 
අධිප් පාකයොති කයොජනා. පාණිසම් ඵස ්සාපි ෙමන් තීතිආදිෙං සරීරපෙතීති 
සම් බන් කධො. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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733-734. පඤ ්චහි විඤ් ඤාකණහි න චවති, න උපපජ් ජතීති වාෙං පරවාදී 

නානුජානාතීති ආහ ‘‘සත් …කප.…වත් බ්බ’’න් ති. 

තතියසඤ් ඤාකවෙයිතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. අසඤ් ඤසත් තුපිොෙථාවණ් ණනා 

735. යථා විතක් ෙවිචාරපීතිසුඛවිරාගවකසන පවත් තා සමාපත් ති 

විතක් ොදිරහිතා කහොති, එවං සඤ් ඤාවිරාගවකසන පවත් තාපි සඤ් ඤාරහිතාව 

සියාති තස් ස ලද් ධීති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ොපි අෙඤ්ඤි ා…කප.…

ෙේකෙතී’’ති. 

736. යදි චතුත් ථජ් ඣානසමාපත් ති ෙථං අසඤ් ඤසමාපත් තීති කචොෙනං 

සන් ධායාහ ‘‘ෙඤ්ඤාවිරාගවකෙන ෙමාපන්නත් ා අෙඤ්ඤි ා, න ෙඤ්ඤාය 

අභාවක ො’’ති. 

අසඤ් ඤසත් තුපිොෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. ෙම් මූපචයෙථාවණ් ණනා 

738-739. ‘‘ෙම් මූපචකයො ෙම් කමන සහජාකතො’’ති පුට් කඨො 

සම් පයුත් තසහජාතතං සන් ධාය පටික් ඛිපති, විප් පයුත් තසහජාතතං සන් ධාය 
පටිජානාතීති. විප් පයුත් තස් සපි හි අත් ථි සහජාතතා චිත් තසමුට් ඨානරූපස් ස 
වියාති අධිප් පාකයො. 

741. තිණ්ණන් ති ෙම් මෙම් මූපචයෙම් මවිපාොනං. 

ෙම් මූපචයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පන් නරසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තතිකයො පණ් ණාසකෙො සමත් කතො. 

16. කෙොළෙමවග්කගො 

3. සුඛානුප් පොනෙථාවණ් ණනා 

747-748. න  ේොති යස ්ස තං අනුප් පදිස ්සති, න තස් ස. කයො හි 

අනුප් පකෙති, යස් ස ච අනුප් පකෙති, තදුභයවිනිමුත් තා ඉධ පකරති අධිප් කපතා. 

සුඛානුප් පොනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. අධිගය් හමනසිොරෙථාවණ් ණනා 

749-753.  ංචිත්  ායාති එත් ථ මනසිෙකරොන් කතො යදි සබ් බසඞ් ඛාකර 

එෙකතො මනසි ෙකරොති, කයන චිත් කතන මනසි ෙකරොති, 
සබ් බසඞ් ඛාරන් කතොගධත් තා තස් මිංකයව ඛකණ තං චිත් තං මනසි ොතබ් බං 

එතස ්සාති තංචිත් තතා නාම කෙොකසො ආපජ් ජතීති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ කෙව

ආරම්මණභූ ’’න් තිආදි. එකතන තස් කසව කතන මනසිෙරණාසම් භවමාහ,  ං

වාතිආදිනා පන සසංකවෙනාවාොපත් තින් ති අයකමකතසං විකසකසො. 

අධිගය් හමනසිොරෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කසොළසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

17. ෙත් රෙමවග්කගො 

1. අත් ථිඅරහකතොපුඤ් ඤූපචයෙථාවණ් ණනා 

776-779. කිරියචිත් ං අබයාෙ ං අනාදියිත්වාති ‘‘කිරියචිත් තං 

අබයාෙත’’න් ති අග් ගකහත් වා, ොනාදිපවත් තකනන ොනමයාදිපුඤ් ඤත් කතන ච 
ගකහත් වාති අත් කථො. 

අත් ථිඅරහකතොපුඤ් ඤූපචයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. නත් ථිඅරහකතොඅොලමච් චූතිෙථාවණ් ණනා 

780. අලද්ධවිපාෙවාරානන් ති විපාෙොනං පති අලද් කධොොසානං. 

බයන්තීභාවන් ති විගතන් තතං, විගමං අවිපාෙන් ති අත් කථො. 

781.  ක ො පරන් ති බයතිකරකෙන අත් ථසිද් ධි, න කෙවකලන 

අන් වකයනාති ආහ ‘‘ ාව න ෙමති,  ක ො පරං ෙමතීති ලද්ධියා

පටික්ඛිපතී’’ති. තත් ථ  ක ො පරන් ති පුබ් කබ ෙතස් ස ෙම් මස ්ස 

පරික් ඛයගමනකතො පරං. නත්ථි පාණාතිපාක ො 
පාණාතිපාතලක් ඛණාභාවකතොති අධිප් පාකයො. තකමව ලක් ඛණාභාවං ෙස් කසතුං 

‘‘පාකණොපාණෙඤ්ඤි ා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ න ක නාති කයො පකරන 

උපක් ෙකමො ෙකතො, කතන උපක් ෙකමන න මකතො, ධම් මතාමරකණකනව 

මකතොති දුබ්බිඤ්කඤයයං අවිකසසවිදූහි, දුබ් බිඤ් කඤයයං වා කහොතු 

සුවිඤ් කඤයයං වා, අඞ් ගපාරිපූරියාව පාණාතිපාකතො. 

නත් ථිඅරහකතොඅොලමච් චූතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. සබ් බමිෙංෙම් මකතොතිෙථාවණ් ණනා 

784. අබීජක ොති සබ් කබන සබ් බං අබීජකතො අඤ් ඤබීජකතො ච.  න් ති 

කෙයයධම් මං, ගිලානපච් චයන් ති අත් කථො. 

සබ් බමිෙංෙම් මකතොතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ඉන් ද්රියබද් ධෙථාවණ් ණනා 

788. විනාපි අනිච්චට්කඨනාති අනිච් චට් ඨං ඨකපත් වාපි අට් ඨකපත් වාපීති 

අත් කථො, න අනිච් චට් ඨවිරකහනාති. න හි අනිච් චට් ඨවිරහිතං අනින් ද්රියබද් ධං 
අත් ථි. 

ඉන් ද්රියබද් ධෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. නවත් තබ් බංසඞ් ක ොෙක් ඛිණංවිකසොකධතීතිෙථාවණ් ණනා 

793-794. අප්පටිග්ගහණක ොති පටිග් ගාහෙත් තාභාවකතො. 

නවත් තබ් බංසඞ් ක ොෙක් ඛිණංවිකසොකධතීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. ෙක් ඛිණාවිසුද් ධිෙථාවණ් ණනා 

800-801. පටිග්ගාහෙනිරකපක්ඛාති පටිග් ගාහෙස් ස 

ගුණවිකසසනිරකපක් ඛා, තස් ස ෙක් ඛිකණයයභාකවන විනාති අත් කථො. කතනාහ 

‘‘පටිග්ගාහකෙන පච්චයභූක න විනා’’ති. ෙච්චකම න් ති ලද් ධිකිත් තකනන 

වුත් තභාවකමව පටිජානාති. පටිග් ගාහෙස ්ස විපාෙනිබ්බත් නං ොනකචතනාය 

මහාඵලතා. පච් චයභාකවොකයව හි තස් ස, න තස් සා ොරණත් තං. කතනාහ 

‘‘ොනකච නානිබ්බත් කනනයදි භකවයයා’’තිආදි. 

ෙක් ඛිණාවිසුද් ධිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සත් තරසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

18. අට්ඨාරෙමවග්කගො 

1. මනුස ්සකලොෙෙථාවණ් ණනා 

802-803. ගහණන් ති මිච් ඡාගහණං. 

මනුස් සකලොෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. ධම් මකෙසනාෙථාවණ් ණනා 

804-806.  ේෙ ච නිම් මිතබුද් ධස ්ස කෙසනං සම් පටිච් ඡිත් වා ආයස ්මතා 
ආනන් කෙන සයකමව ච කෙසිකතො. 

ධම් මකෙසනාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඣානසඞ් ෙන් තිෙථාවණ් ණනා 

813-816. විතක් ෙවිචාකරසු විරත් තචිත් තතා තත් ථ ආදීනවමනසිොකරො, 

තොොකරො ච දුතියජ් ඣානූපචාකරොති ආහ ‘‘වි ක්ෙවිචාරාආදීනවක ො මනසි

ො බ්බා,  ක ොදුතියජ්ඣාකනනභවි බ්බ’’න් ති. 

ඣානසඞ් ෙන් තිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ඣානන් තරිෙෙථාවණ් ණනා 

817-819. න පඨමජ් ඣානං විතක් ොභාවකතො, නාපි දුතියජ් ඣානං 
විචාරසබ් භාවකතොති ඣානකමතං න කහොතීති ෙස් කසන් කතො ආහ 

‘‘පඨමජ්ඣානාදීසඅඤ්ඤ රභාවාභාවක ොනඣාන’’න් ති. 

ඣානන් තරිෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. චක් ඛුනාරූපංපස් සතීතිෙථාවණ් ණනා 

826-827. ‘‘චක් ඛුනා රූපං දිස් වා’’ති ඉමිනා චක් ඛුවිඤ් ඤාකණන 
පටිජානනස ්ස අග් ගහකණ අරුචිං සූකචන් කතො ආහ 

‘‘මකනොවිඤ්ඤාණපටිජානනං කිර ෙන්ධායා’’ති. කතකනවාහ 

‘‘මකනොවිඤ්ඤාණපටිජානනං පනා’’තිආදි.  ේමාති 

මකනොවිඤ් ඤාණපටිජානනස් කසව අධිප් කපතත් තාති අත් කථො. එවං ෙන්ක ති 

යදි රූකපන රූපං පටිවිජානාති, රූපං පටිවිජානන් තම් පි මකනොවිඤ් ඤාණං 

රූපවිජානනං කහොති, න රූපෙස් සනන් ති ආහ ‘‘මකනොවිඤ්ඤාණපටිජානනංපන

රූපෙේෙනංෙථංකහොතී’’ති. 

චක් ඛුනාරූපංපස් සතීතිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අට් ඨාරසමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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19. එකූනවීෙතිමවග්කගො 

1. කිකලසපජහනෙථාවණ් ණනා 

828-831. ක  පනාති කය අරියමග් කගන පහීනා කිකලසා, කත පන. 
ොමඤ් කචත් ථ මග් කගන පහාතබ් බකිකලසා මග් ගභාවනාය අසති 

උප් පජ් ජනාරහා ඛණත් තයං න ආගතාති ච අනාගතා නාම සියුං, යස් මා පන කත 

න උප් පජ් ජිස ්සන් ති, තස් මා තථා න වුච් චන් තීති ෙට් ඨබ් බං. කතකනවාහ ‘‘නාපි 

භවිේෙන්තී’’ති. 

කිකලසපජහනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සුඤ ්ඤතෙථාවණ් ණනා 

832. කයන අවසවත් තනට් කඨන පරපරිෙප් පිකතො නත් ථි එකතසං අත් තකනො 

විසයන් ති අනත් තාති වුච් චන් ති සභාවධම් මා, ස් වායං අනත් තතාති ආහ 

‘‘අවෙවත් නාොකරොඅනත්  ා’’ති. සා පනායං යස් මා අත් ථකතො අසාරෙතාව 

කහොති, තස් මා තකෙෙකෙකසන තං ෙස් කසතුං ‘‘අත්ථක ො ජරාමරණකමවා’’ති 

ආහ. එවං සති ලක් ඛණසඞ් ෙකරො සියා, කතසං පනිෙං අධිප් පායකිත් තනන් ති 
ෙට් ඨබ් බං. අරූපධම් මානං අවසවත් තනාොරතාය එව හි අනත් තලක් ඛණස ්ස 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරියාපන් නතා. 

සුඤ ්ඤතෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සාමඤ් ඤඵලෙථාවණ් ණනා 

835-836. පත්තිධම්මන් ති කහට් ඨා වුත් තං සමන් නාගමමාහ. 

සාමඤ ්ඤඵලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. තථතාෙථාවණ් ණනා 

841-843. රූපාදීනං ෙභාව ාති එකතන රූපාෙකයො එව සභාවතාති 

ඉමමත් ථං පටික් ඛිපති. යකතො තං පරවාදී රූපාදීසු අපරියාපන් නං ඉච් ඡති. 

කතනාහ ‘‘භාවං කහෙ  ථ ාති වෙති, න භාවකයොග’’න් ති. තත් ථ භාවන් ති 

ධම් මමත් තං, පෙතීති අත් කථො ‘‘ජාතිධම් ම’’න් තිආදීසු විය. රූපාදීනඤ් හි 

රුප් පනාදිපෙති තථා අසඞ් ඛතාති ච පරවාදිකනො ලද් ධි. කතන වුත් තං ‘‘න

භාවකයොග’’න් ති. කයන හි භාකවො සභාවධම් කමො යුජ් ජති, එකීභාවකමව ගච් ඡති, 

තං රුප් පනාදිලක් ඛණං භාවකයොකගො. තං පන රූපාදිකතො අනඤ් ඤං, තකතො එව 

සඞ් ඛතං, අවිපරීතට් කඨන පන ‘‘තථ’’න් ති වුච් චති. 
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තථතාෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කුසලෙථාවණ් ණනා 

844-846. අනවජ් ජභාවමත් කතකනව කුසලන් ති කයොජනා.  ේමාති යස ්මා 

අවජ් ජරහිතං අනවජ් ජං, අනවජ් ජභාවමත් කතකනව ච කුසලං, තස් මා නිබ් බානං 
කුසලන් ති. 

කුසලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. අච් චන් තනියාමෙථාවණ් ණනා 

847. යං ‘‘එෙවාරං නිමුග් කගො තථා නිමුග් කගොව කහොති, එතස ්ස පුන 

භවකතො වුට් ඨානං නාම නත් ථී’’ති අට් ඨෙථායං ආගතං, කසො පන ආචරියවාකෙො, 

න අට් ඨෙථානකයොති ෙස් කසන් කතො ‘‘ ාය ජාතියා…කප.… මඤ්ඤමාකනො’’ති 

ආහ. තත් ථ  ාය ජාතියාති යස් සං ජාතියං පුග් ගකලො ෙම් මාවරණාදිආවරකණහි 

සමන් නාගකතො කහොති, තාය ජාතියා. ෙංොරඛාණුෙභාකවො වස් සභඤ් ඤාදීනං 
විය මක් ඛලිආදීනං විය ච ෙට් ඨබ් කබො. කසො ච අකහතුොදිමිච් ඡාෙස් සනස් ස 

ඵලභාකවකනව කවදිතබ් කබො, න අච් චන් තනියාමස් ස නාම ෙස් සචි 
අත් ථිභාවකතො. යථා හි විමුච් චන් තස ්ස කෙොචි නියාකමො නාම නත් ථි ඨකපත් වා 

මග් කගන භවපරිච් කඡෙං, එවං අවිමුච් චන් තස් සපි කෙොචි සංසාරනියාකමො නාම 
නත් ථි. තාදිසස් ස පන මිච් ඡාෙස ්සනස ්ස බලවභාකව අපරිමිතෙප් පපරිච් කඡකෙ 

චිරතරං සංසාරප් පබන් කධො කහොති, අපායූපපත් ති ච යත් ථ 
සංසාරඛාණුසමඤ් ඤා. 

යං පකනකෙ වෙන් ති ‘‘අත් කථව අච් චන් තං සංසරිතා අනන් තත් තා 

සත් තනිොයස් සා’’ති, තම් පි අපුඤ් ඤබහුලං සත් තසන් තානං සන් ධාය වුත් තං 
සියා. න හි මාතු ාතොදීනං කතනත් තභාකවන 
සම් මත් තනියාකමොක් ෙමනන් තරායභූකතො මිච් ඡත් තනියාකමො විය සත් තානං 
විමුත් තන් තරායෙකරො සංසාරනියාකමො නාම නත් ථි. යාව පන න මග් ගඵලස ්ස 

උපනිස ්සකයො උපලබ් භති, තාව සංසාකරො අපරිච් ඡින් කනො. යො ච කසො 

උපලද් කධො, තො කසො පරිච් ඡින් කනො එවාති ෙට් ඨබ් බං. 

යථා නියතසම් මාෙස් සනං, එවං නියතමිච් ඡාෙස් සකනනපි සවිසකය 
එෙංසගාහවකසන උක් ෙංසගකතන භවිතබ් බන් ති කතන සමන් නාගතස් ස 
පුග් ගලස ්ස සති අච් චන් තනියාකම ෙථං තස් මිං අභිනිකවසවිසකය 

අකනෙංසගාකහො උප් පජ් කජයය, අභිනිකවසන් තරං වා විරුද් ධං යදි 

උප් පජ් කජයය, අච් චන් තනියාකමො එව න සියාති පාළියං 
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විචිකිච් ඡුප් පත් තිනියාමන් තරුප් පත් තිකචොෙනා ෙතා. න හි විචිකිච් ඡා විය 
සම් මත් තනියතපුග් ගලානං යථාක් ෙමං මිච් ඡත් තසම් මත් තනියතපුග් ගලානං 

සම් මත් තමිච් ඡත් තනියතා ධම් මා ෙොචිපි උප් පජ් ජන් ති, අවිරුද් ධං පන 
නියාමන් තරකමව කහොතීති ආනන් තරිෙන් තරං විය මිච් ඡාෙස් සනන් තරං 
සමානජාතිෙං න නිවත් කතතීති විරුද් ධංකයව ෙස් කසතුං පාළියං විචිකිච් ඡා විය 
සස් සතුච් කඡෙදිට් ඨිකයො එව උද් ධටා. එවකමත් ථ 
විචිකිච් ඡුප් පත් තිනියාමන් තරුප් පත් තීනං නියාමන් තරුප් පත් තිනිවත් තෙභාකවො 

කවදිතබ් කබො, අච් චන් තනියාකමො ච නිවත් තිස ්සතීති ච විරුද් ධකමතන් ති පන 

‘‘විචාකරත්වාවගකහ බ්බා’’ති වුත් තං සියා. 

අච් චන් තනියාමෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. ඉන් ද්රියෙථාවණ් ණනා 

853-856. යථා කලොකුත් තරා සද් ධාෙකයො එව සද් ධින් ද්රියාදීනි, එවං 

කලොකියාපි. ෙස් මා? තත් ථාපි අධිකමොක් ඛලක් ඛණාදිනා ඉන් ෙට් ඨසබ් භාවකතො. 
සද් කධයයාදිවත් ථූසු සද් ෙහනාදිමත් තකමව හි තන් ති ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො 

ආහ ‘‘කලොකුත් රානං…කප.…ෙට්ඨබ්කබො’’ති. 

ඉන් ද්රියෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එකූනවීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

20. වීෙතිමවග්කගො 

2. ඤාණෙථාවණ් ණනා 

863-865. ොමං පුබ් බභාකගපි අත් කථව දුක් ඛපරිඤ් ඤා, අත් ථසාධිො පන 
සා මග් ගක් ඛණිො එවාති උක් ෙංසගතං දුක් ඛපරිඤ් ඤං සන් ධාය 

අවධාකරන් කතො ආහ ‘‘දුක්ඛං…කප.… මග්ගඤාණකමව දීකපතී’’ති. තං පන 

අවධාරණං න ඤාණන් තරනිවත් තනං, අථ කඛො ඤාණන් තරස ්ස 

යථාධිගතකිච් චනිවත් තනං ෙට් ඨබ් බං. කතනාහ ‘‘න  ේකෙව

ඤාණභාව’’න් තිආදි. 

ඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. නිරයපාලෙථාවණ් ණනා 

866-868. කනරයිකෙ නිරකය පාකලන් ති, තකතො නිග් ගන් තුං 

අප් පොනවකසන රක් ඛන් තීති නිරයපාලා. නිරයපාලතාය වා කනරයිොනං 
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නරෙදුක් කඛන පරිකයොනද් ධාය අලං සමත් ථාති නිරයපාලා. කිං පකනකත 

නිරයපාලා කනරයිො, උොහු අකනරයිොති. කිඤ් කචත් ථ – යදි තාව කනරයිො, 
නිරයසංවත් තනිකයන ෙම් කමන නිබ් බත් තාති සයම් පි නිරයදුක් ඛං 

පච් චනුභකවයයං, තථා සති අඤ් කඤසං කනරයිොනං යාතනාය අසමත් ථා සියුං, 

‘‘ඉකම කනරයිො, ඉකම නිරයපාලා’’ති වවත් ථානඤ් ච න සියා. කය ච කය 

යාකතන් ති, කතහි සමානරූපබලප් පමාකණහි ඉතකරසං භයසන් තාසා න සියුං. 

අථ අකනරයිො, කතසං තත් ථ ෙථං සම් භකවොති? වුච් චකත – අකනරයිො 
නිරයපාලා අනිරයගතිසංවත් තනියෙම් මනිබ් බත් තා. 
නිරයූපපත් තිසංවත් තනියෙම් මකතො හි අඤ් කඤකනව ෙම් මුනා කත 
නිබ් බත් තන් ති රක් ඛසජාතිෙත් තා. තථා හි වෙන් ති – 

‘‘කෙොධනා කුරූරෙම් මන් තා, පාපාභිරුචිකනො තථා; 

දුක් ඛිකතසු ච නන් ෙන් ති, ජායන් ති යමරක් ඛසා’’ති. 

තත් ථ යකෙකෙ වෙන් ති ‘‘යාතනාදුක් ඛස් ස අප් පටිසංකවෙනකතො, අඤ ්ඤථා 

පුන අඤ් ඤමඤ් ඤං යාකතයය’’න් ති ච එවමාදි, තයිෙං ආොසකරොමට් ඨනං 
නිරයපාලානං කනරයිෙභාවස් කසව අභාවකතො. කය පන වකෙයයං – යදිපි 

අකනරයිො නිරයපාලා, අකයොමයාය පන ආදිත් තාය සම් පජ් ජලිතාය 

සකජොතිභූතාය නිරයභූමියා පරිවත් තමානා ෙථං නාම දුක් ඛං නානුභවන් තීති? 
ෙම් මානුභාවකතො. යථා හි ඉද් ධිමන් කතො කචකතොවසිප් පත් තා 
මහාකමොග් ගල් ලානාෙකයො කනරයිකෙ අනුෙම් පන් තා ඉද් ධිබකලන නිරයභූමිං 

උපගතා තත් ථ ොහදුක් කඛන න බාධීයන් ති, එවං සම් පෙමිෙං ෙට් ඨබ් බං. 

තං ඉද් ධිවිසයස් ස අචින් කතයයභාවකතොති කච? ඉෙම් පි තංසමානං 
ෙම් මවිපාෙස ්ස අචින් කතයයභාවකතො. තථාරූකපන හි ෙම් මුනා කත නිබ් බත් තා 

යථා නිරයදුක් කඛන අබාධිතා එව හුත් වා කනරයිකෙ යාකතන් ති, න 
කචත් තකෙන බාහිරවිසයාභාකවො විජ් ජති ඉට් ඨානිට් ඨතාය පච් කචෙං 
ද් වාරපුරිකසසු විභත් තසභාවත් තා. තථා හි එෙච් චස ්ස ද් වාරස් ස පුරිසස් ස ඉට් ඨං 

එෙච් චස් ස අනිට් ඨං, එෙච් චස් ස ච අනිට් ඨං එෙච් චස ්ස ඉට් ඨං කහොති. එවඤ් ච 

ෙත් වා යකෙකෙ වෙන් ති ‘‘නත් ථි ෙම් මවකසන කතජසා පරූපතාපන’’න් තිආදි, 

තෙපාහතං කහොති. යං පන වෙන් ති ‘‘අකනරයිොනං කතසං ෙථං තත් ථ 
සම් භකවො’’ති කනරයිොනං යාතෙභාවකතො. 
කනරයිෙසත් තයාතනාකයොග් ගඤ ්හි අත් තභාවං නිබ් බත් කතන් තං ෙම් මං 
තාදිසනිෙන් තිවිනාමිතං නිරයට් ඨාකනකයව නිබ් බත් කතති. කත ච කනරයිකෙහි 
අධිෙතරබලාකරොහපරිණාහා අතිවිය භයානෙසන් තාසකුරූරතරපකයොගා ච 
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කහොන් ති. එකතකනව තත් ථ ොෙසුනඛාදීනම් පි නිබ් බත් ති සංවණ් ණිතාති 
ෙට් ඨබ් බං. 

ෙථමඤ් ඤගතිකෙහි අඤ් ඤගතිෙබාධනන් ති ච න වත් තබ් බං අඤ් ඤත් ථාපි 
තථා ෙස් සනකතො. යං පකනකෙ වෙන් ති ‘‘අසත් තසභාවා නිරයපාලා 

නිරයසුනඛාෙකයො චා’’ති, තං කතසං මතිමත් තං අඤ් ඤත් ථ තථා අෙස් සනකතො. 

න හි ොචි අත් ථි තාදිසී ධම් මප් පවත් ති, යා අසත් තසභාවා, සම් පතිසත් කතහි 
අප් පකයොජිතා ච අත් ථකිච් චං සාකධන් තී දිට් ඨපුබ් බා. කපතානං 
පානීයනිවාරොනං ෙණ්  ාදිහත් ථපුරිසානම් පි අසත් තභාකව විකසසොරණං 
නත් ථි. සුපිනූප ාකතොපි අත් ථකිච් චසමත් ථතාය අප් පමාණං 
ෙස් සනාදිමත් කතනපි තෙත් ථසිද් ධිකතො. තථා හි සුපිකන ආහාරූපකභොගාදිනා න 

අත් ථසිද් ධි අත් ථි, නිම් මානරූපං පකනත් ථ ලද් ධපරිහාරං ඉද් ධිවිසයස ්ස 

අචින් කතයයභාවකතො. ඉධාපි ෙම් මවිපාෙස් ස අචින් කතයයභාවකතොති කච? තං 

න, අසිද් ධත් තා. කනරයිොනං ෙම් මවිපාකෙො නිරයපාලාති අසිද් ධකමතං, 
වුත් තනකයන පන කනසං සත් තභාකවො එව සිද් කධො. සක් ො හි වත් තුං 
සත් තසඞ් ඛාතා නිරයපාලසඤ් ඤිතා ධම් මප් පවත් ති සාභිසන් ධිො පරූප ාති 
අත් ථකිච් චසබ් භාවකතො ඔජාහාරාදිරක් ඛසසන් තති වියාති. අභිසන් ධිපුබ් බෙතා 

කචත් ථ න සක් ො පටික් ඛිපිතුං තථා තථා අභිසන් ධියා යාතනකතො, තකතො එව 
න සඞ්  ාටපබ් බතාදීහි අකනෙන් තිෙතා. කය පන වෙන් ති ‘‘භූතවිකසසා එව කත 
වණ් ණසණ් ඨානාදිවිකසසවන් කතො කභරවාොරා නරෙපාලාති සමඤ් ඤං 

ලභන් තී’’ති, තෙසිද් ධං. උජුෙකමව පාළියං ‘‘අත් ථි නිරකය නිරයපාලා’’ති 
වාෙස ්ස පතිට් ඨාපිතත් තා. 

අපිච යථා අරියවිනකය නරෙපාලානං භූතමත් තතා අසිද් ධා, තථා 
පඤ් ඤත් තිමත් තවාදිකනොපි කතසං භූතමත් තතා අසිද් ධාව. න හි තස් ස භූතානි 

නාම සන් ති. යදි පරමත් ථං ගකහත් වා කවොහරති, අථ ෙස ්මා කවෙනාදිකෙ එව 

පටික් ඛිපතීති? තිට් ඨකතසා අනවට් ඨිතතක් ොනං 

අප් පහීනසම් කමොහවිපල් ලාසානං වාෙවීමංසා, එවං අත් කථව නිරයපාලාති 

නිට් ඨකමත් ථ ගන් තබ් බං. සති ච කනසං සබ් භාකව, අසතිපි බාහිකර විසකය 
නරකෙ විය කෙසාදිනියකමො කහොතීති වාකෙො න සිජ් ඣති එවාති ෙට් ඨබ් බං. 

නිරයපාලෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. තිරච් ඡානෙථාවණ් ණනා 

869-871.  ේොති එරාවණනාමෙස් ස කෙවපුත් තස ්ස. තහිං කීළනොකල 

හත් ථිවණ් කණන විකුබ් බනං සන් ධාය ‘‘හත්ථිනාගේො’’ති වුත් තං. 
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දිබ්බයානේොති එත් ථාපි එකසව නකයො. න හි එෙන් තසුඛප් පච් චයට් ඨාකන 
සග් කග දුක් ඛාධිට් ඨානස් ස අකුසලෙම් මසමුට් ඨානස ්ස අත් තභාවස් ස සම් භකවො 

යුත් කතො. කතනාහ ‘‘න තිරච්ඡානග ේො’’ති. 

තිරච් ඡානෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ඤාණෙථාවණ් ණනා 

876-877. ‘‘ද් වාෙසවත් ථුෙං ඤාණං කලොකුත් තර’’න් ති එත් ථ 
ද් වාෙසවත් ථුෙස් ස ඤාණස් ස කලොකුත් තරතා පතිට් ඨාපීයතීති ෙස් කසන් කතො 
පඨමවිෙප් පං වත් වා පුන කලොකුත් තරඤාණස් ස ද් වාෙසවත් ථුෙතා 

පතිට් ඨාපීයතීති ෙස් කසතුං ‘‘ ංවා…කප.… අත්කථො’’ති ආහ. පරිඤ්කඤයයන් ති 

එත් ථ ඉති-සද් කෙො ආදිඅත් කථො, පොරත් කථො වා. කතන ‘‘පහාතබ් බ’’න් ති 

එවමාදිං සඞ් ගණ් හාති. පරිඤ්ඤා න් ති එත් ථාපි එකසව නකයො. ‘‘පරිඤ ්කඤයයං 
පරිඤ් ඤාත’’න් තිආදිනා පරිජානනාදිකිරියාය නිබ් බත් කතතබ් බතා 

නිබ් බත් තිතතා ච ෙස් සිතා, න නිබ් බත් තියමානතාති. කයන පන සා කහොති, තං 

ෙස් කසතුං ‘‘ෙච්චඤාණං පනා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ෙච්චඤාණන් ති 

දුක් ඛාදිසච් චසභාවාවකබොධෙං ඤාණං, යං සන් ධාය ‘‘ඉෙං දුක් ඛ’’න් තිආදි 

වුත් තං. මග්ගක්ඛකණපීති අපි-සද් කෙන තකතො පුබ් බාපරභාකගපීති ෙට් ඨබ් බං. 

පරිජානනාදිකිච්චොධනවකෙන කහොති අසම් කමොහකතො විසයකතො චාති 
අධිප් පාකයො. 

ඤාණෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චතුත් කථො පණ් ණාසකෙො සමත් කතො. 

21. එෙවීෙතිමවග්කගො 

1. සාසනෙථාවණ් ණනා 

878. ෙමුොයාති ‘‘සාසනං නවං ෙත’’න් තිආදිනා පුච් ඡාවකසන පවත් තා 

වචනසමුොයා. එෙකෙොනන් ති තෙවයවානං. ‘‘තීසුපි පුච් ඡාසූ’’ති එවං 

අධිෙරණභාකවනවුත් ා. 

සාසනෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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133 

පටුන 

4. ඉද් ධිෙථාවණ් ණනා 

883-884. අධිප්පායවකෙනාති තථා තථා අධිමුච් චනාධිප් පායවකසන. 

ඉද් ධිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ධම් මෙථාවණ් ණනා 

887-888. රූපසභාකවො රූපට් කඨොති ආහ ‘‘රූපට්කඨොනාමකෙොචිරූපක ො

අඤ්කඤො නත්ථී’’ති. යං පන යකතො අඤ් ඤං, න තං තංසභාවන් ති ආහ 

‘‘රූපට්ඨක ො අඤ්ඤං රූපඤ්ච න කහොතී’’ති, රූපකමව න කහොතීති අත් කථො. 

එකතන බයතිකරෙකතො තමත් ථං සාකධති.  ේමාති යස් මා රූපකතො අඤ ්කඤො 

රූපට් කඨො නත් ථි, රූපට් ඨකතො ච අඤ් ඤං රූපං, තස් මා රූපං රූපකමව 

රූපසභාවකමවාති එව-ොකරන නිවත් තිතං ෙස් කසති ‘‘නකවෙනාදිෙභාව’’න් ති. 

අධිප්පාකයනාති රූපරූපට් ඨානං අනඤ් ඤත් තාධිප් පාකයන. අඤ්ඤථාති කතසං 
අඤ ්ඤත් කත රූපට් කඨන නියකමන රූපං නියතන් ති වත් තබ් බන් ති කයොජනා. 

ෙේසික ොකයව කහොති අත් ථකතො ආපන් නත් තා. න හි අභින් කන වත් ථුස ්මිං 

පරියායන් තරකභෙං ෙකරොති. අඤ්ඤත් න් ති රූපසභාවානං රූපරූපට් ඨානඤ ්ච. 

සසාමිනිද් කෙසසිද් ධාකභො ‘‘සිලාපුත් තෙස් ස සරීර’’න් ති විය, 

ෙප් පනාමත් තකතො චායං කභකෙො, න පරමත් ථකතොති ආහ ‘‘ගකහත්වා විය 

පවත්ක ො’’ති. කවෙනාදීහි නානත් කමවාති කවෙනාදීහි අඤ ්ඤත් තකමව. කෙො

ෙභාකවොති කසො රූපසභාකවො. නානත් ෙඤ්ඤාපනත්ථන් ති රූපස් ස සභාකවො, 

න කවෙනාදීනන් ති එවං කභෙස ්ස ඤාපනත් ථං.  ඤ්ච වචනන් ති ‘‘රූපං 

රූපට් කඨන න නියත’’න් ති වචනං. වුත් ප්පොකරනාති ‘‘රූපට් ඨකතො 

අඤ ්ඤස ්ස රූපස් ස අභාවා’’තිආදිනා වුත් තාොකරන. යදි සකෙොසං, අථ ෙස් මා 
පටිජානාතීති කයොජනා. 

වුත් කමව ොරණන් ති ‘‘රූපං රූපකමව, න කවෙනාදිසභාව’’න් ති එවං 

වුත් තකමව යුත් තිං. පකරන කචොදි න් ති ‘‘න වත් තබ් බං රූපං රූපට් කඨන 

නියත’’න් තිආදිනා පරවාදිකනො කචොෙනං සන් ධායාහ.  කමව ොරණං

ෙේකෙත්වාති තකමව යථාවුත් තං යුත් තිං ‘‘එත් ථ හී’’තිආදිනා ෙස ්කසත් වා. 

කචොෙනං නිවත්ක තීති ‘‘අථ ෙස් මා පටිජානාතී’’ති වුත් තං කචොෙනං 

නිවත් කතති. යමත් ථං සන් ධාය ‘‘ඉකතො අඤ් ඤථා’’ති වුත් තං, තං ෙස් කසතුං 

‘‘රූපාදී’’තිආදි වුත් තං. 

ධම් මෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එෙවීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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22. බාවීෙතිමවග්කගො 

2. කුසලචිත් තෙථාවණ් ණනා 

894-895. පුරිමජවනක්ඛකණති පරිනිබ් බානචිත් තකතො 
අනන් තරාතීතපුරිමජවනවාරක් ඛකණ. 

කුසලචිත් තෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. ආකනඤ් ජෙථාවණ් ණනා 

896. කහතුසරූපාරම් මණසම් පයුත් තධම් මාරම් මණාදිකතො භවඞ් ගසදිසත් තා 

චුතිචිත් ං ‘‘භවඞ්ගචිත් ’’න්තිආහ. 

ආකනඤ් ජෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5-7. තිස් කසොපිෙථාවණ් ණනා 

898-900. අරහත් තප් පත් තිපි ගබ් කභකයව අත් ථීති මඤ් ඤති. සත් තවස ්සිො 
හි කසොපාෙසාමකණරාෙකයො අරහත් තං පත් තා. සත් තවස් සිකෙොපි ගබ් කභො 
අත් ථීති පරවාදිකනො අධිප් පාකයො. ආොකසන ගච් ඡන් කතො විය සුපිනං 

ආොෙසපිනං. තං අභිඤ් ඤානිබ් බත් තං මඤ ්ඤතීති නිෙස ්සනං ෙත් වා 

ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ආොෙගමනාදිඅභිඤ්ඤා වියා’’ති. කහට් ඨිමානං චතුන් නං 
වා මග් ගානං අධිගකමන ධම් මාභිසමකයො අග් ගඵලාධිගකමන අරහත් තප් පත් ති ච 
සුපිකන අත් ථීති මඤ් ඤතීති කයොජනා. 

තිස් කසොපිෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ආකසවනපච් චයෙථාවණ් ණනා 

903-905. බීජංචතුමධුරභාවංනගණ්හාතීති ඉෙං සෙසමයවකසන වුත් තං, 
පරසමකය පන රූපධම් මාපි අරූපධම් කමහි සමානක් ඛණා එව ඉච් ඡිතා. 

කතකනවාහ ‘‘ෙබ්කබ ධම්මා ඛණො’’ති. ඛණිෙත් කතපි වා අකචතකනසුපි 

අනින් ද්රියබද් ධරූකපසු භාවනාවිකසකසො ලබ් භති, කිමඞ් ගං පන සකචතකනසූති 

ෙස් කසතුං ‘‘යථා බීජං චතුමධුරභාවං න ගණ්හාතී’’ති නිෙස් සනන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

ආකෙකවන්ක ො නාම කෙොචි ධම්කමො නත්ථි ඉත් තරතාය අනවට් ඨානකතොති 
අධිප් පාකයො. ඉත් තරඛණතාය එව පන ආකසවනං ලබ් භති. කුසලාදිභාකවන හි 
අත් තසදිසස් ස පකයොකගන ෙරණීයස් ස පුනප් පුනං ෙරණප් පවත් තනං 
අත් තසදිසතාපාෙනං වාසනං වා ආකසවනං පුකර පරිචිතගන් කථො විය 
පච් ඡිමස ්සාති. 

ආකසවනපච් චයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. ඛණිෙෙථාවණ් ණනා 

906-907. පථවියාදිරූකපසූති අකනෙෙලාපසමුොයභූකතසු 
සසම් භාරපථවීආදිරූකපසු. තත් ථ හි කෙසුචි පුරිමුප් පන් කනසු ඨිකතසු කෙසඤ් චි 

තෙඤ් කඤසං උප් පාකෙො, තකතො පුරිමන් තරුප් පන් නානං කෙසඤ් චි නිකරොකධො 

කහොති එකෙෙෙලාපරූකපසු සමානුප් පාෙනිකරොධත් තා කතසං. එවං 

පතිට්ඨානන් ති එවං වුත් තප් පොකරන අසමානුප් පාෙනිකරොකධන පබන් කධන 
පතිට් ඨානපවත් තීති අත් කථො. සා පනායං යථාවුත් තා පවත් ති ෙස ්මා 

රූපසන් තතියා එවාති ආහ ‘‘නහිරූපාන’’න් තිආදි. තස් සත් කථො – යදි සබ් කබ 

සඞ් ඛතධම් මා සමානක් ඛණා, තථා සති අරූපසන් තතියා විය රූපසන් තතියාපි 

අනන් තරාදිපච් චකයන විධිනා පවත් ති සියා, න කචතං අත් ථි. යදි සියා, 
චිත් තක් ඛකණ චිත් තක් ඛකණ පථවීආදීනං උප් පාෙනිකරොකධහි භවිතබ් බන් ති. 

ඛණිෙෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

බාවීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

23. ක වීෙතිමවග්කගො 

1. එොධිප් පායෙථාවණ් ණනා 

908. එෙ-සද් කෙො අඤ් ඤත් කථොපි කහොති ‘‘ඉත් කථකෙ අභිවෙන් තී’’තිආදීසු 

විය, අඤ ්ඤත් තඤ් කචත් ථ රාගාධිප් පායකතො කවදිතබ් බං, පුථුජ් ජනස ්ස පන 

සඡන් ෙරාගපරිකභොගභාවකතො ආහ ‘‘රාගාධිප්පායක ො අඤ්ඤාධිප්පාකයොවාති 

වුත් ං කහොතී’’ති. කෙො පන කසො අඤ් ඤාධිප් පාකයොති? ෙරුණාධිප් පාකයො. 

කතන වුත් තං ‘‘ෙරුණාධිප්පාකයනඑොධිප්පාකයො’’ති. අයඤ් ච නකයො ඉත් ථියා 
ජීවිතරක් ඛණත් ථං ොරුඤ් කඤන මකනොරථං පූකරන් තස ්ස කබොධිසත් තස ්ස 

සංවරවිනාකසො න කහොතීති එවංවාදිනං පරවාදිං සන් ධාය වුත් කතො, 

පණිධානාධිප් පායවාදිනං පන සන් ධාය ‘‘එකෙො අධිප්පාකයොති එත්ථා’’තිආදි 
වුත් තං. පුත් තමුඛෙස් සනාධිප් පාකයොපි එත් කථව සඞ් ගහං ගකතොති ෙට් ඨබ් බං. 

එෙක ොභාකවති සහභාකව. 

එොධිප් පායෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3-7. ඉස් සරියොමොරිොෙථාවණ් ණනා 

910-914. ඉේෙරිකයනාති චිත් තිස ්සරිකයන, න කචකතොවසිභාකවනාති 

අත් කථො. ොමොරිෙං යථිච් ඡිතනිප් ඵාෙනං. ඉේෙරියොමොරිොකහතූති 

ඉස් සරියොමොරිභාවනිමිත් තං, තස් ස නිබ් බත් තනත් ථන් ති අත් කථො. 
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මිච්ඡාදිට්ඨියා ෙරීයතීති මිච් ඡාභිනිකවකසකනව යා ොචි දුක් ෙරොරිො 
ෙරීයතීති අත් කථො. 

ඉස් සරියොමොරිොෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. පතිරූපෙථාවණ් ණනා 

915-916. කමත් ාෙකයො වියාති යථා කමත් තා ෙරුණා මුදිතා ච 

සිකනහසභාවාපි අරඤ් ජනසභාවත් තා අසංකිලිට් ඨත් තා ච න රාකගො, එවං 

රාගපතිරූපකෙො කෙොචි ධම් කමො නත් ථි ඨකපත් වා කමත් තාෙකයො, 
අඤ ්ඤචිත් තස් ස සිනිය් හනාොකරො රාගස් කසව පවත් තිආොකරොති අත් කථො. 

කතකනවාහ ‘‘රාගකමවගණ්හාතී’’ති. එවංකෙොකෙපීති එත් ථ ඉස් සාෙකයො විය න 
කෙොකසො කෙොසපතිරූපකෙො කෙොචි අත් ථීති කෙොසකමව ගණ් හාතීති කයොකජතබ් බං. 
ඨකපත් වා හි ඉස් සාෙකයො අඤ් ඤචිත් තස් ස දුස් සනාොකරො කෙොසස් කසව 
පවත් තිආොකරොති. 

පතිරූපෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. අපරිනිප් ඵන් නෙථාවණ් ණනා 

917-918. අනිච්චාදිකෙො භාකවොති අනිච් චසඞ් ඛාරපටිච් චසමුප් පන් නතාදිකෙො 

භාකවො ධම් කමො පෙති එතස ්සාති අත් කථො. දුක්ඛඤ්කඤව පරිනිප්ඵන්නන් ති 

‘‘දුක් ඛසච් චං සන් ධාය පුච් ඡා ෙතා, න දුක් ඛතාමත් ත’’න් ති අයමත් කථො 

විඤ ්ඤායති ‘‘න කෙවලඤ් හි පඨමසච් චකමව දුක් ඛ’’න් ති වචකනන. තථා සති 
පරවාදිනා චක් ඛායතනාදීනං අඤ ්කඤසඤ් ච තංසරික් ඛොනං ධම් මානං 

පරිනිප් ඵන් නතා නානුජානිතබ් බා සියා. ෙස් මා? කතසම් පි හි දුක් ඛසච් කචන 

සඞ් ගකහො, න ඉතරසච් කචහි. යඤ් හි සමුෙයසච් චකතො නිබ් බත් තං, තං 

නිප් පරියායකතො දුක් ඛසච් චං, ඉතරං සඞ් ඛාරදුක් ඛතාය දුක් ඛන් ති ඉමමත් ථං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘න කෙවලඤ්හී’’තිආදිමාහ. තත් ථ නහිඅනුපාදින්නානීති ඉමිනා 

චක් ඛායතනාදීනං සමුෙයසච් කචන සඞ් ගහාභාවමාහ. කලොකුත් රානීති ඉමිනා 

නිකරොධමග් ගසච් කචහි. යදි එවකමත් ථ යුත් ති වත් තබ් බා, කිකමත් ථ වත් තබ් බං? 

සභාකවො කහස පරවාදිවාෙස් ස, යදිෙං පුබ් කබනාපරමසංසන් ෙනං. තථා හි කසො 

විඤ ්ඤූහි පටික් ඛිත් කතො. තථා කචව තං අම් කහහි තත් ථ තත් ථ විභාවිතං. එ න් ති 

‘‘රූපං අපරිනිප් ඵන් නං, දුක් ඛඤ ්කඤව පරිනිප් ඵන් න’’න් ති යකෙතං තයා වුත් තං, 

එතං කනො වත කර වත් තබ් කබ. ෙස ්මා? රූපස් ස ච දුක් ඛත් තා. රූපඤ් හි අනිච් චං 
දුක් ඛාධිට් ඨානඤ් ච. කතන වුත් තං ‘‘යෙනිච් චං තං දුක් ඛං. සංඛිත් කතන 
පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධා දුක් ඛා’’ති ච. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො 
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අපරිනිප් ඵන් නෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කතවීසතිමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙථාවත් ථුපෙරණ-අනුටීො සමත් තා. 
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නකමො තස් ස භගවකතො අරහකතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

යමෙපෙරණ-අනුටීො 
ගන්ථාරම්භවණ්ණනා 

ෙඞ්කඛකපකනවාති උද් කෙකසකනව. යං ‘‘මාතිොඨපන’’න් ති වුත් තං. 

ධම්කමසූති ඛන් ධාදිධම් කමසු කුසලාදිධම් කමසු ච. අවිපරීතකතො ගහිකතසු 
ධම් කමසු මූලයමොදිවකසන පවත් තියමානා කෙසනා කවකනයයානං 

නානප් පොරකෙොසල් ලාවහා පරිඤ් ඤාකිච් චසාධනී ච කහොති, න විපරීතකතොති 

ආහ ‘‘විපරී ග්ගහණං…කප.… ආරද්ධ’’න් ති. එකතන 
ෙථාවත් ථුපෙරණකෙසනානන් තරං යමෙපෙරණකෙසනාය ොරණමාහ. තත් ථ 

විපරී ග්ගහණන් ති පුග් ගලපරිග් ගහණාදිමිච් ඡාගාහං. 

ධම්මපුග්ගකලොොොදිනිේෙයානන් ති ‘‘කය කෙචි කුසලා ධම් මා, සබ් කබ කත 

කුසලමූලා’’තිආදිනා (යම. 1.මූලයමෙ.1) ධම් කම, ‘‘යස ්ස රූපක් ඛන් කධො 

උප් පජ් ජති, තස් ස කවෙනාක් ඛන් කධො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා (යම. 

1.ඛන් ධයමෙ.50) පුග් ගලං ‘‘යත් ථ රූපක් ඛන් කධො උප් පජ් ජති, තත් ථ 

කවෙනාක් ඛන් කධො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා (යම. 1.ඛන් ධයමෙ.51) ඔොසං 

නිස ්සාය ආරබ් භ පවත් තානං. ආදි-සද් කෙන 
පුග් ගකලොොසඋප් පාෙනිකරොධතදුභයපරිඤ් ඤාදීනං සඞ් ගකහො ෙට් ඨබ් කබො. 

ෙන්නිට්ඨානෙංෙයානන් ති 
පාළිගතිපටිවචනසරූපෙස් සනපටික් ඛිපනපටිකසධනනකයහි යථාපුච් ඡිතස් ස 

අත් ථස ්ස නිච් ඡයෙරණං සන් නිට් ඨානං, තෙභාවකතො සංසයනං සංසකයො. කතසං 
සන් නිට් ඨානසංසයානං. 

ොමඤ් කචත් ථ ධම් මපටිග් ගාහොනං සංසයපුබ් බෙං සන් නිට් ඨානන් ති 

පඨමං සංසකයො වත් තබ් කබො, කෙකසන් තස ්ස පන භගවකතො 
සන් නිට් ඨානපුබ් බකෙො සංසකයොති ෙස් සනත් ථං අයං පොනුක් ෙකමො ෙකතො. 
සබ් බඤ ්හි පරිඤ් කඤයයං හත් ථාමලෙං විය පච් චක් ඛං ෙත් වා ඨිතස් ස 

ධම් මසාමිකනො න ෙත් ථචි සංසකයො, විස් සජ් කජතුොමතාය පන 
විකනයයජ් ඣාසයගතං සංසයං ෙස් කසන් කතො සංසයිතවකසන පුච් ඡං ෙකරොතීති 
එවං විස් සජ් ජනපුච් ඡනවකසන න සන් නිට් ඨානසංසයා ලබ් භන් තීති අයමත් කථො 

ෙස් සිකතො, නිච් ඡිතසංසයධම් මවකසකනව පකනත් ථ සන් නිට් ඨානසංසයා 

කවදිතබ් බා. කතනාහ අට්ඨෙථායං ‘‘කුසකලසු කුසලා නු කඛො, න නු කඛො 

කුසලාති සන් කෙහාභාවකතො’’තිආදි. කතකනව ච ‘‘සන් නිට් ඨානසංසයාන’’න් ති, 

‘‘සන් නිට් ඨානසංසයවකසනා’’ති ච පඨමං සන් නිට් ඨානග් ගහණං ෙතං. 
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 න් ති යමෙපෙරණං. තස් ස කය සමයාෙකයො වත් තබ් බා, කත 

ෙථාවත් ථුපෙරණකෙසනානන් තකරො කෙසනාසමකයො, තාවතිංසභවනකමව 

කෙසනාකෙකසො, කුසලාකුසලමූලාදියමොොකරන කෙසනාති විභාගකතො 
‘‘සඞ් කඛකපකනවා’’තිආදිගාථාහි විභාවිතා නිමිත් කතන සද් ධිං 
සංවණ් ණනපටිඤ් ඤා චාති ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො 

‘‘ෙමයකෙෙකෙෙනාවකෙනා’’තිආදිමාහ. නිමිත් තඤ් කහතං ඉධ සංවණ් ණනාය, 
යදිෙං ෙමානුප් පත් ති ආගතභාරවාහිතා ච පණ් ඩිතානං පණ් ඩිතකිච් චභාවකතො. 
තත් ථ අනුප් පත් තං ෙස් කසත් වාති සම් බන් කධො. 

 ත්ථාති තස් මිං සමයාදිෙස් සකන. යමනං උපරමනන් ති යකමො මරණන් ති 

ආහ ‘‘ජාතියාෙතිමරණංකහොතීති…කප.… විෙකයො’’ති. තත් ථ යථා ‘‘ජාතියා 

සති මරණං කහොතී’’ති ජාති යමස ්ස විසකයො, එවං ‘‘උපාොනක් ඛන් කධසු 
සන් කතසු මරණං කහොතී’’ති උපාොනක් ඛන් ධා යමස් ස විසකයොති කයොකජතබ් බං. 
කත හි මරණධම් මිකනොති. අනුප් පත් තමරණංකයව කිබ් බිසොරිනං පුග් ගලං 

යමපුරිසා විවිධා ෙම් මොරණා ෙකරොන් ති, න අප් පත් තමරණන් ති මරණං 

යමස් ස විසකයො වුත් කතො. ආණාපවත්තිට්ඨානන් ති ඉෙං විසය-සද් ෙස ්ස 

අත් ථවචනං. කෙෙංවාති ොමාදිධාතුත් තයකෙසං සන් ධායාහ. ධාතුත් තයිස් සකරො 

හි මච් චුරාජා. පඤ් චානන් තරියානි අඤ් ඤසත් ථාරුද් කෙකසො ච, කතන වා සද් ධිං 

පඤ ්ච කවරානි ඡ අභබ්බට්ඨානානි. ආවත් ාති පෙක් ඛිණාවත් තා.  නුරුහාති 
කලොමා. 

ගන් ථාරම් භවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1. මූලයමෙං 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1. යමෙෙමූහේොති මූලයමොදිෙස ්ස යමෙසමූහස් ස. මූලයමොෙකයො හි 
පෙරණාකපක් ඛාය අවයවභූතාපි නිච් චාවයවාකපක් ඛාය යමෙසමූකහොති 

වුත් කතො. කතනාහ ‘‘ ංෙමූහේෙචෙෙලේෙපෙරණේො’’ති. 

කුෙලාකුෙලමූලවිකෙොනන් ති දුතියපුච් ඡාය වුත් තානං 

සංසයපෙසඞ් ගහිතානං කුසලසඞ් ඛාතානං, තථා පඨමපුච් ඡාය වුත් තානං 
කුසලමූලසඞ් ඛාතානං විකසසානං අත් ථයමෙභාවස් ස වුත් තත් තාති කයොජනා. 
යථා හි පඨමපුච් ඡාය විකසසවන් තභාකවන වුත් තාකයව කුසලධම් මා 

දුතියපුච් ඡායං විකසසභාකවන වුත් තා, එවං පඨමපුච් ඡායං විකසසභාකවන 
වුත් තාකයව කුසලමූලධම් මා දුතියපුච් ඡායං විකසසවන් තභාකවන වුත් තා. 
වත් තුවචනිච් ඡාවකසන හි ධම් මානං විකසසවිකසසවන් තතාවිභාගා කහොන් තීති. 
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කුෙලමූලකුෙලවිකෙකෙහි සංසයිතපෙසඞ් ගහිකතහි කුසලකුසලමූලානං 
විකසසවන් තානන් ති අධිප් පාකයො. එත් ථ ච විකසසවන් තාකපක් ඛවිකසසවකසන 

පඨකමො අත් ථවිෙප් කපො වුත් කතො, දුතිකයො පන 
විකසසාකපක් ඛවිකසසවන් තවකසනාති අයකමකතසං විකසකසො. කතනාහ 

‘‘ඤාතුංඉච්ඡි ානංහී’’තිආදි. 

තත් ථ ඤාතුං ඉච්ඡි ානන් ති පුච් ඡාය විසයභූතානන් ති අත් කථො. 

විකෙොනන් ති කුසලකුසලමූලවිකසසානං. විකෙෙවන් ාකපක්ඛානන් ති 

කුසලමූලකුසලසඞ් ඛාකතහි විකසසවන් කතහි සාකපක් ඛානං. විකෙෙව න් ති 

කුසලමූලකුසලානං. විකෙොකපක්ඛානන් ති කුසලකුසලමූලවිකසකසහි 

සාකපක් ඛානං. එත්ථාති එතස් මිං මූලයමකෙ. පධානභාකවොති පඨමවිෙප් කප 
තාව සංසයිතප් පධානත් තා පුච් ඡාය විකසසානං පධානභාකවො කවදිතබ් කබො. කත 
හි සංසයිතානං විකසසවන් කතොති. දුතියවිෙප් කප පන විකසසා නාම 
විකසසවන් තාධීනාති විකසසවන් තානං තත් ථ පධානභාකවො ෙට් ඨබ් කබො. ද් වින් නං 
පන එෙජ් ඣං පධානභාකවො න යුජ් ජති. සති හි අප් පධාකන පධානං නාම සියා. 

කතනාහ ‘‘එකෙොය පුච්ඡාය එකෙකෙො එව අත්කථො ෙඞ්ගහික ො කහොතී’’ති. 

එවඤ් කචතං සම් පටිච් ඡිතබ් බං, අඤ ්ඤථා විනිච් ඡිතවිකසසිතබ් බභාකවහි ඉධ 

පධානභාකවො න යුජ් ජකතවාති. න ධම්මවාචකෙොති න සභාවධම් මවාචකෙො. 
සභාවධම් කමොපි හි අත් කථොති වුච් චති ‘‘ගම් භීරපඤ් ඤං 

නිපුණත් ථෙස ්සි’’න් තිආදීසු (සු. නි. 178). ‘‘කහතුඵකල ඤාණං 

අත් ථපටිසම් භිො’’තිආදීසු (විභ. 720) අත් ථ-සද් ෙස් ස කහතුඵලවාචෙතා 

ෙට් ඨබ් බා. ආදි-සද් කෙනස් ස ‘‘අත් ථාභිසමයා’’තිආදීසු (සං. නි. 1.129) ආගතා 

හිතාදිවාචෙතා සඞ් ගය් හති. ක කනවාති පාළිඅත් ථවාචෙත් තා එව. 

තීණපි පොනීති එත් ථ පි-සද් කෙො සමුච් චයත් කථො, සමුච් චකයො ච 
තුලයකයොකග සියා. කිං නාම-පකෙන අනවකසසකතො කුසලාදීනං සඞ් ගකහොති 

ආසඞ් ොය තොසඞ් ොනිවත් තනත් ථමාහ ‘‘තීණපි…කප.…ෙඞ්ගාහෙත් ’’න් ති. 

තත් ථ ෙඞ්ගාහෙත් මත් න් ති මත් -සද් කෙො විකසසනිවත් තිඅත් කථොති. කතන 

නිවත් තිතං විකසසං ෙස් කසතුං ‘‘න නිරවකෙෙෙඞ්ගාහෙත් ’’න් ති වුත් තං. න හි 

රූපං නාම-පකෙන සඞ් ගය් හති. කුසලාදිකයව නාමන් ති නියකමො ෙට් ඨබ් කබො, න 

නාමංකයව කුසලාදීති ඉමකමව ච නියමං සන් ධායාහ ‘‘කුෙලාදීනං

ෙඞ්ගාහෙත් මත් කමව ෙන්ධාය වුත් ’’න් ති. යදිපි නාම-පෙං න 

නිරවකසසකුසලාදිසඞ් ගාහෙං, කුසලාදිසඞ් ගාහෙං පන කහොති, තෙත් ථකමව ච 
තං ගහිතන් ති නාමස් ස කුසලත් තිෙපරියාපන් නතා වුත් තාති ෙස් කසන් කතො ආහ 

‘‘කුෙලාදි…කප.…වුත් ’’න් ති. 
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උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

52. දුතියයමකෙති එෙමූලයමකෙ. එවමිධාපීති යථා එෙමූලයමකෙ ‘‘කය 

කෙචි කුසලා’’ඉච් කචව පුච් ඡා ආරද් ධා, එවං ඉධාපි අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලයමකෙපි 

‘‘කය කෙචි කුසලා’’ඉච් කචව පුච් ඡා ආරභිතබ් බා සියා. ෙස් මා? 

පුරිමයමෙ…කප.… අප්පවත් ත් ාති. ඉෙඤ් ච දුතියයමෙස් ස තථා 

අප් පවත් තත් තා වුත් තං, තතියයමෙං පන තකථව පවත් තං. කෙචීති පෙොරා. 
කත හි යථා පඨමදුතියයමකෙසු පුරිමපුච් ඡා එව පරිවත් තනවකසන පච් ඡිමපුච් ඡා 

ෙතාති පච් ඡිමපුච් ඡාය පුරිමපුච් ඡා සමානා ඨකපත් වා පටිකලොමභාවං, න තථා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤයමකෙ. තත් ථ හි ද් කවපි පුච් ඡා අඤ් ඤමඤ් ඤවිසදිසා. යදි 

තත් ථාපි ද් වීහිපි පුච් ඡාහි සදිසාහි භවිතබ් බං, ‘‘කය කෙචි කුසලා’’ති පඨමපුච් ඡා 

ආරභිතබ් බා, පච් ඡිමපුච් ඡා වා ‘‘සබ් කබ කත ධම් මා කුසලමූකලන එෙමූලා’’ති 
වත් තබ් බා සියා. එවං පන අවත් වා පඨමදුතියයමකෙසු විය පුරිමපච් ඡිමපුච් ඡා 
සදිසා අෙත් වා තතියයමකෙ තාසං විසදිසතා ‘‘කය කෙචි කුසලා’’ති 

අනාරද් ධත් තා, තස් මා පටිකලොමපුච් ඡානුරූපාය අනුකලොමපුච් ඡාය භවිතබ් බන් ති 
ඉමමත් ථං සන් ධාය ‘‘කය කෙචි කුසලාති අපුච් ඡිත් වා’’ති වුත් තන් ති වෙන් ති. 

අත්ථවකෙනාති සම් භවන් තානං නිච් ඡිතසංසයිතානං අත් ථානං වකසන. 

 ෙනුරූපායාති තස් සා පුරිමපුච් ඡාය අත් ථකතො බයඤ් ජනකතො ච අනුච් ඡවිොය. 

පුරිමඤ් හි අකපක් ඛිත් වා පච් ඡිමාය භවිතබ් බං. ක නාති තස් මා. යස් මා 

අනුකලොකම සංසයච් කඡකෙ ජාකතපි පටිකලොකම සංසකයො උප් පජ් ජති, යදි න 

උප් පජ් කජයය, පටිකලොමපුච් ඡාය පකයොජනකමව න සියා, තස් මා න 

පච් ඡිමපුච් ඡානුරූපා පුරිමපුච් ඡා, අථ කඛො වුත් තනකයන පුරිමපුච් ඡානුරූපා 

පච් ඡිමපුච් ඡා, තාය ච අනුරූපතාය අත් ථාදිවකසන ද් වින් නං පොනං 
සම් බන් ධත් තා අත් ථාදියමෙතා වුත් තා. කෙසනාක් ෙමකතො කචත් ථ 
අනුකලොමපටිකලොමතා කවදිතබ් බා ‘‘කුසලා කුසලමූලා’’ති වත් වා ‘‘කුසලමූලා 

කුසලා’’ති ච වුත් තත් තා. කසසයමකෙසුපි එකසව නකයො. විකසසවන් තවිකසස, 
විකසසවිකසසවන් තග් ගහණකතො වා ඉධ අනුකලොමපටිකලොමතා කවදිතබ් බා. 

පඨමපුච් ඡායඤ් හි කය ධම් මා විකසසවන් කතො, කත නිච් ඡයාධිට් ඨාකන ෙත් වා 
ෙස් කසන් කතො ‘‘කය කෙචි කුසලා ධම් මා’’ති වත් වා කතසු යස් මිං විකසකසො 

සංසයාධිට් ඨාකනො, තංෙස් සනත් ථං ‘‘සබ් කබ කත කුසලමූලා’’ති පුච් ඡා ෙතා. 

දුතියපුච් ඡායං පන තප් පටිකලොමකතො කයන විකසකසන කත විකසසවන් කතො, තං 
විකසසං සන් නිට් ඨානං ෙත් වා ෙස් කසන් කතො ‘‘කය වා පන කුසලමූලා’’ති වත් වා 
කත විකසසවන් කත සංසයාධිට් ඨානභූකත ෙස් කසතුං ‘‘සබ් කබ කත ධම් මා 
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කුසලා’’ති පුච් ඡා ෙතා. අනියතවත් ථුො හි සන් නිට් ඨානසංසයා 
අකනෙජ් ඣාසයත් තා සත් තානං. 

ඉමිනාපිබයඤ්ජකනනාති ‘‘කය කෙචි කුසලමූකලන එෙමූලා’’ති ඉමිනාපි 

වාකෙයන. එවං න ෙක්ො වත්තුන් ති කයනාධිප් පාකයන වුත් තං, 

තකමවාධිප් පායං විවරති ‘‘න හී’’තිආදිනා. තත් ථ ක කනවාති 
කුසලබයඤ් ජනත් ථස් ස කුසලමූකලන එෙමූලබයඤ් ජනත් ථස ්ස භින් නත් තා එව. 

විේෙජ්ජනන් ති විභජනං. ඉ රථාති කුසලමූකලන එෙමූලබයඤ් ජකනන පුච් ඡාය 

ෙතාය.  ානි වචනානීති කුසලවචනං කුසලමූකලන එෙමූලවචනඤ් ච. 

කුසලචිත් තසමුට් ඨානරූපවකසන චස් ස අබයාෙතදීපනතා ෙට් ඨබ් බා. එත්ථාති 

‘‘ඉමිනාපි බයඤ් ජකනන තස ්කසවත් ථස් ස සම් භවකතො’’ති එතස් මිං වචකන. කය

කෙචි කුෙලා…කප.… ෙම්භවක ොති එකතන කුසලානං කුසලමූකලන 

එෙමූලතාය බයභිචාරාභාවං ෙස් කසති. කතකනවාහ ‘‘නහි…කප.… ෙන්තී’’ති. 

වුත් බයඤ්ජනත්ථේකෙව ෙම්භවක ොති හි ඉමිනා අවුත් තබයඤ් ජනත් ථස ්ස 
සම් භවාභාවවචකනන ස් වායමධිප් පායමත් කථො විභාවිකතො. යථා හි කුසලමූකලන 

එෙමූලබයඤ් ජනත් කථො කුසලබයඤ් ජනත් ථං බයභිචරති, න එවං තං 

කුසලබයඤ් ජනත් කථො. ෙථං ෙත් වා කචොෙනා, ෙථඤ ්ච ෙත් වා පරිහාකරො? 

කුසලමූකලන එෙමූලා කුසලා එවාති කචොෙනා ෙතා, කුසලමූකලන එෙමූලා එව 

කුසලාති පන පරිහාකරො පවත් කතොති කවදිතබ් බං. දුතියයමකෙවියඅපුච්ඡිත්වාති 

‘‘කය කෙචි කුසලා’’ති අපුච් ඡිත් වා. කුෙලමූකලහීති කුසකලහි මූකලහි. ක ති 
කුසලමූකලන එෙමූලා. 

එෙක ො උප්පජ්ජන්තීති එත් ථ ඉති-සද් කෙො ආදිඅත් කථො පොරත් කථො වා. 
කතන ‘‘කුසලමූලානි එෙමූලානි කචව අඤ් ඤමඤ් ඤමූලානි 

චා’’තිආදිපාළිකසසං ෙස් කසති. යං සන් ධාය ‘‘කහට්ඨා වුත් නකයකනව

විේෙජ්ජනං ො බ්බං භකවයයා’’ති වුත් තං. තත් ථ කහට්ඨාති 

අනුකලොමපුච් ඡාවිස් සජ් ජකන. වුත් නකයනාති ‘‘මූලානි යානි එෙකතො 

උප් පජ් ජන් තී’’තිආදිනා වුත් තනකයන.  ම්පීති ‘‘කුසලමූකලනා’’තිආදි 

අට් ඨෙථාවචනම් පි.  ථාති කතන පොකරන, අනුකලොමපුච් ඡායං විය 
විස් සජ් ජනං ොතබ් බං භකවයයාති ඉමිනා පොකරනාති අත් කථො. කයන 

ොරකණන ‘‘න සක් ො වත් තු’’න් ති වුත් තං, තං ොරණං ෙස් කසතුං ‘‘කය වා 

පනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ‘‘ආමන් ා’’ඉච්කචව විේෙජ්ජකනන භවි බ්බන් ති 
‘‘සබ් කබ කත ධම් මා කුසලා’’ති පුච් ඡායං විය ‘‘සබ් කබ කත ධම් මා කුසලමූකලන 

එෙමූලා’’ති පුච් ඡිකතපි පටිවචනවිස් සජ් ජනකමව ලබ් භති, න අනුකලොමපුච් ඡායං 
විය සරූපෙස් සනවිස් සජ් ජනං විභජිත් වා ෙස් කසතබ් බස ්ස අභාවකතො. කය හි 
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ධම් මා කුසලමූකලන එෙමූලා, න කත ධම් මා කුසලමූකලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලාව. කය පන කුසලමූකලන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලා, කත 

කුසලමූකලන එෙමූලාව. කතනාහ ‘‘න හි…කප.… විභාකගො ො බ්කබො

භකවයයා’’ති. 

තත් ථ කයනාති කයන අඤ ්ඤමඤ් ඤමූකලසු එෙමූලස් ස අභාකවන. යත්ථාති 
යස් මිං ඤාණසම් පයුත් තචිත් තුප් පාකෙ. අඤ් ඤමඤ් ඤමූලෙත් තා එෙමූලෙත් තා 
චාති අධිප් පාකයො. ද් වින් නං ද් වින් නඤ් හි එකෙකෙන අඤ් ඤමඤ් ඤමූලෙත් කත 
වුත් කත කතසං එකෙකෙන එෙමූලෙත් තම් පි වුත් තකමව කහොති සමානත් කථො 

එෙසද් කෙොති ෙත් වා. කතකනවාහ ‘‘යත්ථ පන…කප.… න එෙමූලානී’’ති. 

තයිෙං මිච් ඡා, ද් වීසුපි එකෙකෙන ඉතරස් ස එෙමූලෙත් තං සම් භවති එවාති. 

කතනාහ ‘‘එ ේෙගහණේෙ නිවාරණත්ථ’’න් තිආදි. ‘‘කය ධම් මා කුසලමූකලන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලා, කත කුසලමූකලන එෙමූලා’’ති ඉමමත් ථං විභාකවන් කතන 

ඉධ ‘‘ආමන් තා’’ති පකෙන යත් ථ ද් කව මූලානි උප් පජ් ජන් ති, තත් ථ එකෙකෙන 

ඉතරස ්ස එෙමූලෙත් තං පොසිතකමවාති ආහ ‘‘ආමන් ාති ඉමිනාව

විේෙජ්ජකනන  ංගහණනිවාරණක ො’’ති. නිච්ඡි ත් ාති එත් ථ එෙකතො 
උප් පජ් ජමානානං තිණ් ණන් නං තාව මූලානං නිච් ඡිතං කහොතු 

අඤ ්ඤමඤ් කඤෙමූලෙත් තං, ද් වින් නං පන ෙථන් ති ආහ 

‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤමූලානං හී’’තිආදි. ෙමානමූල ා එවාති අවධාරකණන 

නිවත් තිතත් ථං ෙස ්කසතුං ‘‘න අඤ්ඤමඤ්ඤෙමානමූල ා’’ති වුත් තං. කතන 

අඤ් ඤමඤ් ඤමූලානං සමානමූලතාමත් තවචනිච් ඡාය එෙමූලග් ගහණං, න 
කතසං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයතාවිසිට් ඨසමානමූලතාෙස් සනත් ථන් ති ඉමමත් ථං 

ෙස් කසති. ද්වින්නංමූලානන් ති ද් වින් නං එෙමූලානං එෙකතො උප් පජ් ජමානානං. 

යථා කතසං සමානමූලතා, තං ෙස් කසතුං ‘‘ක ස හී’’තිආදි වුත් තං.  ංමූකලහි

අඤ්කඤහීති ඉතරමූකලහි මූලද් වයකතො අඤ් කඤහි සහජාතධම් කමහි. 

ඉොනි කයන අධිප් පාකයන පටිකලොකම ‘‘කුසලා’’ඉච් කචව පුච් ඡා ෙතා, න 

‘‘කුසලමූකලන එෙමූලා’’ති, තං ෙස් කසතුං ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤමූලත්ක  

පන…කප.… ෙ ාති ෙට්ඨබ්බ’’න් ති ආහ. න හි කුසලමූකලන 
අඤ ්ඤමඤ් ඤමූකලසු කිඤ් චි එෙමූලං න කහොතීති වුත් කතොවායමත් කථො. 

මූලයුත්  කමව වෙති, න මූකලහි අයුත් තන් ති අධිප් පාකයො. අඤ් ඤථා 

පුබ් කබනාපරං විරුජ් කඣයය. ක කනවාති මූලයුත් තතාය එව වුච් චමානත් තා. 

උභයත්ථාපීති අඤ් ඤමඤ් ඤමූලා එෙමූලාති ද් වීසුපි පකෙසු. ‘‘කුෙලමූකලනා’’ති

වුත් ං, කුසලමූකලන සම් පයුත් කතනාති හි අත් කථො. යදි උභයම් පි වචනං 
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මූලයුත් තතකමව වෙති, අථ ෙස ්මා අනුකලොමපුච් ඡායකමව එෙමූලග් ගහණං 

ෙතං, න පටිකලොමපුච් ඡායන් ති උභයත් ථාපි තං ගකහතබ් බං න වා ගකහතබ් බං. 
එවඤ් හි මූකලෙමූලයමෙකෙසනාහි අයං අඤ් ඤමඤ් ඤයමෙකෙසනා සමානරසා 

සියාති කචොෙනං මනසි ෙත් වා ආහ ‘‘ ත්ථා’’තිආදි. 

තත් ථ  ත්ථාති තස් මිං අඤ් ඤමඤ් ඤයමකෙ. යදිපි එෙමූලා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලාති ඉෙං පෙද් වයං වුත් තනකයන මූලයුත් තතකමව වෙති, තථාපි 
සාමඤ ්ඤවිකසසලක් ඛකණ අත් කථව කභකෙොති ෙස් කසතුං 

‘‘මූලකයොගොමඤ්කඤ’’තිආදි වුත් තං. සමූලොනං සමානමූලතා 

එෙමූලත් තන් ති එෙමූලවචනං කතසු අවිකසසකතො මූලසබ් භාවමත් තං වෙති, න 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලසද් කෙො විය මූකලසු ලබ් භමානං විකසසං, න ච සාමඤ් කඤ 
නිච් ඡකයො විකසකස සංසයං විධමතීති ඉමමත් ථමාහ 

‘‘මූලකයොගොමඤ්කඤ…කප.… පවත් ා’’ති ඉමිනා. විකසකස පන නිච් ඡකයො 

සාමඤ ්කඤ සංසයං විධමන් කතො එව පවත් තතීති ආහ ‘‘මූලකයොගවිකෙකෙ

පන…කප.… නිච්ඡි කමව කහොතී’’ති.  ේමාති වුත් තස් කසව තස් ස 

කහතුභාකවන පරාමසනං, විකසසනිච් ඡකයකනව අවිනාභාවකතො, සාමඤ් ඤස ්ස 

නිච් ඡිතත් තා තත් ථ වා සංසයාභාවකතොති අත් කථො. කතනාහ ‘‘එෙමූලාතිපුච්ඡං 

අෙත්වා’’ති. කුෙලභාවදීපෙං න කහොතීති කුසලභාවස් කසව දීපෙං න කහොති 

තෙඤ් ඤජාතිෙස ්සපි දීපනකතො. කතනාහ ‘‘කුෙලභාකව ෙංෙයෙබ්භාවා’’ති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤමූලවචනන් ති කෙවලං අඤ් ඤමඤ් ඤමූලවචනන් ති අධිප් පාකයො. 

කුෙලාධිොරේෙ අනුවත් මානත් ාති ඉමිනා ‘‘සබ් කබ කත ධම් මා කුසලා’’ති 

කුසලග් ගහකණ ොරණමාහ. එෙමූලග් ගහකණ හි පකයොජනාභාකවො ෙස් සිකතො, 
කුසලස ්ස වකසන චායං කෙසනාති. 

53-61. මූලනකය වුත්ක  එව අත්කථති මූලනකය වුත් කත එව 
කුසලාදිධම් කම. කුසලාෙකයො හි සභාවධම් මා ඉධ පාළිඅත් ථතාය අත් කථොති 

වුත් කතො. කුසලමූලභාකවන, මූලස ්ස විකසසකනන, මූලකයොගදීපකනන ච 
පොකසතුං. කුසලමූලභූතා මූලා කුසලමූලමූලාති සමාසකයොජනා. මූලවචනඤ් හි 
නිවත් කතතබ් බගකහතබ් බසාධාරණං. අකුසලාබයාෙතාපි මූලධම් මා අත් ථීති 
කුසලමූලභාකවන මූලධම් මා විකසසිතා. මූලග් ගහකණන ච මූලවන් තානං 

මූලකයොකගො දීපිකතො කහොති. සමාකනන මූකලන, මූලස ්ස විකසසකනන, 

මූලකයොගදීපකනන ච පොකසතුං ‘‘එෙමූලමූලා’’ති, අඤ ්ඤමඤ් ඤස් ස මූකලන 

මූලභාකවන, මූලස් ස විකසසකනන, මූලකයොගදීපකනන ච පොකසතුං 
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පටුන 

‘‘අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලා’’ති මූලමූලනකයො වුත් කතොති කයොජනා. තීසුපි යමකෙසු 
යථාවුත් තවිකසසනකමකවත් ථ පරියායන් තරං ෙට් ඨබ් බං. 

මූලකයොගං දීකපතුන් ති මූලකයොගකමව පධානං සාතිසයඤ් ච ෙත් වා 
දීකපතුන් ති අධිප් පාකයො. යථා හි කුසලානි මූලානි එකතසන් ති කුසලමූලොනීති 

බාහිරත් ථසමාකස මූලකයොකගො පධානභාකවන වුත් කතො කහොති, න එවං 

‘‘කුසලසඞ් ඛාතා මූලා කුසලමූලා’’ති කෙවලං, ‘‘කුසලමූලමූලා’’ති සවිකසසනං 

වා වුත් කත උත් තරපෙත් ථප් පධානසමාකස. කතනාහ ‘‘අඤ්ඤපෙත්ථ…කප.…

දීකපතු’’න් ති. වුත් ප්පොකරොවාති ‘‘කුසලමූලභාකවන මූලස් ස 

විකසසකනනා’’තිආදිනා මූලමූලනකය ච, ‘‘අඤ ්ඤපෙත් ථසමාසන් කතන ෙ-

ොකරනා’’තිආදිනා මූලෙනකය ච වුත් තප් පොකරො එව. වචනපරියාකයො 
මූලමූලෙනකය එෙජ් ඣං ෙත් වා කයොකජතබ් කබො. 

74-85. න එෙමූලභාවං ලභමාකනහීති අබයාෙතමූකලන න එෙමූලෙං 
තථාවත් තබ් බතං ලභමාකනහි 
අට් ඨාරසඅකහතුෙචිත් තුප් පාොකහතුෙසමුට් ඨානරූපනිබ් බාකනහි එෙකතො 
අලබ් භමානත් තා. යථා හි යථාවුත් තචිත් තුප් පාොෙකයො කහතුපච් චයවිරහිතා 

අකහතුෙකවොහාරං ලභන් ති, න එවං සකහතුෙසමුට් ඨානං රූපං. කතනාහ 

‘‘අකහතුෙකවොහාරරහි ං ෙත්වා’’ති. එත් ථ ච ‘‘සබ් බං රූපං න කහතුෙකමව, 
අකහතුෙකමවා’’ති වුත් තත් තා කිඤ් චාපි සකහතුෙසමුට් ඨානම් පි රූපං 

අකහතුෙං, ‘‘අබයාෙකතො ධම් කමො අබයාෙතස ්ස ධම් මස ්ස කහතුපච් චකයන 

පච් චකයො, විපාොබයාෙතා කිරියාබයාෙතා කහතූ සම් පයුත් තොනං ඛන් ධානං 

චිත් තසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං කහතුපච් චකයන පච් චකයො’’ති (පට් ඨා. 1.1.403) 
පන වචනකතො කහතුපච් චයකයොකගන සකහතුෙසමුට් ඨානස් ස රූපස් ස 

අකහතුෙකවොහාරාභාකවො වුත් කතො. කෙචි පන ‘‘අබ්කබොහාරිෙං ෙත්වාති 
සකහතුෙකවොහාකරන අබ් කබොහාරිෙං ෙත් වාති අත් ථං වත් වා අඤ් ඤථා 
‘අකහතුෙං අබයාෙතං අබයාෙතමූකලන එෙමූල’න් ති න සක් ො වත් තු’’න් ති 

වෙන් ති. තත් ථ යං වත් තබ් බං, තං වුත් තකමව අකහතුෙකවොහාරාභාකවන 
සකහතුෙතාපරියායස් ස අත් ථසිද් ධත් තා. අපිච කහතුපච් චයසබ් භාවකතො තස් ස 

සකහතුෙතාපරියාකයො ලබ් භකතව. කතනාහ ‘‘නවාෙකහතුෙදුකෙවිය…කප.… 

අබ්කබොහාරිෙං ෙ ’’න් ති. එත් ථ එත්ථාති එතස ්මිං එෙමූලෙදුකෙ. 

කහතුපච්චයකයොගාකයොගවකෙනාති කහතුපච් චකයන කයොගාකයොගවකසන, 

කහතුපච් චයස ්ස සබ් භාවාසබ් භාවවකසනාති අත් කථො. ෙකහතුෙකවොහාරකමව

ලභති පච් චයභූතකහතුසබ් භාවකතො. 
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අපකර පන භණන් ති ‘‘සකහතුෙචිත් තසමුට් ඨානං රූපං අකහතුෙං 
අබයාෙතන් ති ඉමිනා වචකනන සඞ් ගහං ගච් ඡන් තම් පි සමූලෙත් තා 

‘අබයාෙතමූකලන න එෙමූල’න් ති න සක් ො වත් තුං, සතිපි සමූලෙත් කත 
නිප් පරියාකයන සකහතුෙං න කහොතීති ‘අබයාෙතමූකලන එෙමූල’න් ති ච න 

සක් ො වත් තුං, තස් මා ‘අකහතුෙං අබයාෙතං අබයාෙතමූකලන න එෙමූලං, 
සකහතුෙං අබයාෙතං අබයාෙතමූකලන එෙමූල’න් ති ද් වීසුපි පකෙසු 

අනවකරොධකතො අබ් කබොහාරිෙං ෙත් වාති වුත් ත’’න් ති, තං කතසං මතිමත් තං 

‘‘සකහතුෙඅබයාෙතසමුට් ඨානං රූපං අබයාෙතමූකලන එෙමූලං කහොතී’’ති 

අට්ඨෙථායං තස් ස එෙමූලභාවස් ස නිච් ඡිතත් තා, තස් මා වුත් තනකයකනව 
කචත් ථ අත් කථො කවදිතබ් කබො. 

86-97. කුසලාකුසලාබයාෙතරාසිකතො නමනනාමනසඞ් ඛාකතන 

විකසකසන අරූපධම් මානං ගහණං නිද් ධාරණං නාම කහොතීති ආහ ‘‘නාමානං

නිද්ධාරි ත් ා’’ති. කතන කතසං අධිෙභාවමාහ විඤ් ඤායමානකමව 
පෙරකණන අපරිච් ඡින් නත් තා. යදි එවං ‘‘අකහතුෙං නාමං සකහතුෙං 
නාම’’න් ති පාඨන් තකර ෙස ්මා නාමග් ගහණං ෙතන් ති ආහ 

‘‘සපාෙටභාවත්ථ’’න් ති, පරිබයත් තං ෙත් වා වුත් කත කිං වත් තබ් බන් ති 
අධිප් පාකයො. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මූලයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ඛන්ධයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

2-3. ඛන්ධයමකෙ …කප.…පරිඤ්ඤා ච වත් බ්බාති ඉෙං පධානභාකවන 

වත් තබ් බෙස ්සනං. අභිඤ් කඤයයෙථා හි අභිධම් කමො, සා ච යාවකෙව 

පරිඤ් ඤත් තාති පරිඤ් ඤාසු ච න විනා තීරණපරිඤ් ඤාය පහානපරිඤ් ඤා, 
තීරණඤ් ච සම් පුණ් ණපරානුග් ගහස් ස අධිප් කපතත් තා 
ොලපුග් ගකලොොසවිභාගමුකඛන ඛන් ධානං විසුං සහ ච 

උප් පාෙනිකරොධලක් ඛණපරිග් ගහවකසන සාතිසයං සම් භවති, නාඤ ්ඤථාති 

ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො ‘‘ඡස ොලකභකෙස…කප.…පරිඤ්ඤාචවත් බ්බා’’ති 
පධානං වත් තබ් බං උද් ධරති. තත් ථ පන යථා න තීරණපරිඤ් ඤාය විනා 

පහානපරිඤ් ඤා, එවං තීරණපරිඤ් ඤා විනා ඤාතපරිඤ් ඤාය. සා ච 
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සුතමයඤාණමූලිොති කෙසනාකුසකලො සත් ථා අන් වයකතො බයතිකරෙකතො ච 
සමුොයාවයවපෙත් ථාදිවිභාගෙස් සනමුකඛන ඛන් කධසු පරිඤ් ඤාප් පකභෙං 

පොකසතුොකමො ‘‘පඤ් චක් ඛන් ධා’’තිආදිනා කෙසනං ආරභීති ෙස් කසන් කතො 

‘‘ක පන ඛන්ධා’’තිආදිමාහ. පඤ්චහිපකෙහීති පඤ් චහි සමුොයපකෙහි. 

 ත්ථාති කතසු සමුොයාවයවපකෙසු. ධම්කමොති රුප් පනාදිකෙො 

කඤයයධම් කමො. ෙමුොයපෙේොති රූපක් ඛන් ධාදිසමුොයපෙස් ස. යදිපි 

අවයවවිනිමුත් කතො පරමත් ථකතො සමුොකයො නාම නත් ථි, යථා පන අවයකවො 

සමුොකයො න කහොති, එවං න සමුොකයොපි අවයකවොති සතිපි සමුොයාවයවානං 
කභකෙ ද් වින් නං පොනං සමානාධිෙරණභාවකතො අත් කථවාකභකෙොති පෙද් වයස් ස 

සමානත් ථතාය සියා ආසඞ් ොති ආහ ‘‘එ ේමිං ෙංෙයට්ඨාකන’’ති. 

‘‘චක් ඛායතනං රූපක් ඛන් ධගණනං ගච් ඡති, විඤ ්ඤාණක් ඛන් කධො තජ් ජා 

මකනොවිඤ් ඤාණධාතූ’’තිආදීසු එෙකෙකසො සමුොයපෙත් කථො වුත් කතො, ‘‘යං 

කිඤ් චි රූපං…කප.… අයං වුච් චති රූපක් ඛන් කධො’’තිආදීසු (විභ. 2) පන 

සෙකලොති ආහ ‘‘රූපාදි…කප.… අත්කථො’’ති. අවයවපොනඤ් කචත් ථ 

විකසසනවිකසසිතබ් බවිසයානං සමානාධිෙරණතාය සමුොයපෙත් ථතා වුත් තා, 
තකතො එව සමුොයපොනම් පි අවයවපෙත් ථතා. න හි විකසසනවිකසසිතබ් බානං 

අත් ථානං අච් චන් තං කභකෙො අකභකෙො වා ඉච් ඡිකතො, අථ කඛො කභොකභකෙො, 

තස් මා අකභෙෙස් සනවකසන පඨමනකයො වුත් කතො, කභෙෙස ්සනවකසන 
දුතියනකයො. කයො හි රුප් පනාදිසඞ් ඛාකතො රාසට් කඨො අවයවපකෙහි රූපාදිසද් කෙහි 

ච ඛන් ධසද් කෙන ච විකසසනවිකසසිතබ් බභාකවන භින් දිත් වා වුත් කතො, ස් වායං 
අත් ථකතො රාසිභාකවන අකපක් ඛිකතො රුප් පනාදිඅත් කථො එවාති. 

යථා අවයවපකෙහි වුච් චමාකනොපි සමුොයපෙස් ස අත් කථො කහොති, එවං 
සමුොයපකෙහි වුච් චමාකනොපි අවයවපෙස් ස අත් කථොති ‘‘රූපක් ඛන් කධො 

රූපඤ ්කචව රූපක් ඛන් කධො ච, රූපක් ඛන් කධො රූපන් ති? ආමන් තා’’තිආදිනා 

පෙකසොධනා ෙතාති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘රූපාදිඅවයවපකෙහි…කප.…

පෙකෙොධනවාකරො වුත්ක ො’’ති. තත් ථ එෙච් චස් ස අවයවපෙස් ස අඤ් ඤත් ථ 

වුත් තියා අවයවපෙත් ථස ්ස සමුොයපෙත් ථතාය සියා අකනෙන් තිෙතා, 
සමුොයපෙස් ස පන තං නත් ථීති සමුොයපෙත් ථස් ස අවයවපෙත් ථතාය 

බයභිචාරාභාකවො ‘‘රූපක් ඛන් කධො රූපන් ති? ආමන් තා’’ති පාළියා පොසිකතොති 

වුත් තං ‘‘රූපාදි…කප.…ෙේකෙතු’’න් ති. 
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‘‘රූපක් ඛන් කධො’’තිආදීසු ඛන් ධත් ථස් ස විකසසිතබ් බත් තා වුත් තං 

‘‘පධානභූ ේෙ ඛන්ධපෙේො’’ති. කවෙනාදිඋපපෙත්ථේෙ ච ෙම්භවක ො 

‘‘කවෙනාක් ඛන් කධො’’තිආදීසු. රූපාවයවපකෙන වුත් ේොති රූපසඞ් ඛාකතන 
අවයවපකෙන විකසසනභාකවන වුත් තස ්ස ඛන් ධත් ථස් ස රූපක් ඛන් ධභාකවො 

කහොති. කතන වුත් තං ‘‘රූපක් ඛන් කධො රූපන් ති? ආමන් තා’’ති.  ත්ථාති තස් මිං 
රූපක් ඛන් ධපකෙ. පධානභූකතන විකසසිතබ් බත් තා ඛන් ධාවයවපකෙන වුත් තස ්ස 
රුප් පනට් ඨස ්ස කිං කවෙනාක් ඛන් ධාදිභාකවො කහොතීති කයොජනා. සමාකන 

අවයවපොභිකධයයභාකව අප් පධාකනන පකෙන කයො අත් කථො විඤ් ඤායති, කසො 

ෙස ්මා පධාකනන න විඤ් ඤායතීති අධිප් පාකයො. ඛන්ධාවයවපකෙන වුත්ක ො

ධම්කමොති රාසට් ඨමාහ. තත් ථ කෙොචීති රුප් පනට් කඨො. කෙනචි

ෙමුොයපකෙනාති රූපක් ඛන් ධපකෙන, න කවෙනාක් ඛන් ධාදිපකෙන. කතනාහ ‘‘න

ෙබ්කබො ෙබ්කබනා’’ති. එස නකයො කවෙනාක් ඛන් ධාදීසු. 
රූපරූපක් ඛන් ධාදිඅවයවසමුොයපෙකසොධනමුකඛන තත් ථ ච චතුක් ඛන් ධවකසන 

පවත් තා පාළිගති පෙකෙොධනමූලචක්ෙවාකරො.එවඤ්චෙේකෙන්ක නාති ඉමිනා 
ය් වායං රූපාදිඅවයවපකෙහි රූපක් ඛන් ධාදිසමුොයපකෙහි ච ෙස් සිතාොකරො 

අත් ථවිකසකසො, තං පච් චාමසති. විකෙෙනභාකවො කභෙෙතාය සාමඤ් ඤකතො 

අවච් කඡෙෙත් තා, විකෙසි බ්බභාකවො අකභෙකයොකගන කභෙන් තරකතො 

අවිච් ඡින් දිතබ් බත් තා, ෙමානාධිෙරණභාකවො කතසං කභොකභොනං 
එෙවත් ථුසන් නිස ්සයත් තා. 

ක නාති යථාවුත් කතන විකසසනවිකසසිතබ් බභාකවන. එත්ථාති එතස් මිං 

සමානාධිෙරකණ. ක නාති වා සමානාධිෙරණභාකවන. එත්ථාති 
රූපක් ඛන් ධපකෙ. යථා නීලුප් පලපකෙ උප් පලවිකසසනභූතං නීලං විසිට් ඨකමව 

කහොති, න යං කිඤ් චි, එවමිධාපි ඛන් ධවිකසසනභූතං රූපම් පි විසිට් ඨකමව සියාති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘කිං ඛන්ධක ො…කප.… කහොතී’’ති ආහ. තථා ‘‘රූපඤ ්ච තං 

ඛන් කධො චා’’ති සමානාධිෙරණභාකවකනව යං රූපං, කසො ඛන් කධො. කයො 

ඛන් කධො, තං රූපන් ති අයම් පි ආපන් කනො එවාති ආහ ‘‘ෙබ්කබව…කප.… 

විකෙසි බ්බා’’ති. විකසසකනන ච නාම නිද් ධාරිතරූකපන භවිතබ් බං 

අවච් කඡෙෙත් තා, න අනිද් ධාරිතරූකපනාති ආහ ‘‘කිංපන  ’’න් තිආදි, තස් කසව 
ගහිතත් තා න පියරූපසාතරූපස් සාති අධිප් පාකයො. න හි තං 

ඛන් ධවිකසසනභාකවන ගහිතං, විස් සජ් ජනං ෙතං තස් කසවාති කයොජනා. න

ඛන්ධක ොඅඤ්ඤංරූපංඅත්ථීති ඉෙං රුප් පනට් කඨො රූපන් ති ෙත් වා වුත් තං, න 

හි කසො ඛන් ධවිනිමුත් කතො අත් ථි. ක කනවාති යථාවුත් තරූපස් ස 

ඛන් ධවිනිමුත් තස් ස අභාකවකනව. ‘‘පියරූපං සාතරූපං, 
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ෙස් කසන් කතනප් පෙ’’න් ති ච ආදීසු අතෙත් ථස ්ස රූපසද් ෙස ්ස ලබ් භමානත් තා 

‘‘කතන රූපසද් කෙනා’’ති විකසකසත් වා වුත් තං. වුච්චමානං භූතුපාොයම් පි කභෙං 

ධම් මජාතං. සද්කධනාති කෙවකලන, රූපසද් කෙන විනාපීති අත් කථො. තයිෙං 

පෙරණාදිඅවච් ඡින් නතං සන් ධාය වුත් තං, සමානාධිෙරණතං වා. කයො හි 

රූපසද් කෙන සමානාධිෙරකණො ඛන් ධසද් කෙො, කතන යථාවුත් තරූපසද් කෙන විය 

තෙත් කථො වුච් චකතව. කතනාහ ‘‘ඛන්ධා රූපක්ඛන්කධො’’ති. යදිපි යථාවුත් තං 

රූපං ඛන් කධො එව ච, ඛන් කධො පන න රූපකමවාති ආහ ‘‘නචෙබ්කබ…කප.… 

විකෙසි බ්බා’’ති. ක කනවාති අරූපසභාවස් ස ඛන් ධස ්ස අත් ථිභාකවකනව. 

ක ති ඛන් ධා. විභජි බ්බාති ‘‘ඛන් ධා රූපක් ඛන් කධො’’ති පෙං උද් ධරිත් වා 

‘‘රූපක් ඛන් කධො ඛන් කධො කචව රූපක් ඛන් කධො ච, අවකසසා ඛන් ධා න 
රූපක් ඛන් කධො’’තිආදිනා විභාකගන ෙස් කසතබ් බා. 

ඛන්ධානං රූපවිකෙෙන…කප.… ෙංෙකයො කහොතීති එත් ථ කිං ඛන් ධකතො 

අඤ ්ඤාපි කවෙනා අත් ථි, යකතො විනිවත් තා කවෙනා ඛන් ධවිකසසනං කහොති, 
සබ් කබ ච ඛන් ධා කිං ඛන් ධවිකසසනභූතාය කවෙනාය විකසසිතබ් බාති එවං 

කයොජනා කවදිතබ් බා. කෙචීති අනුභවනාදිප් පොරා. කෙනචි විකෙෙකනනාති 
කවෙනාදිනා විකසසකනන. 

එත් ථ ච රූපාදිපණ් ණත් ති ඛන් ධපණ් ණත් ති ච ‘‘රූපං ඛන් කධො, ඛන් ධා 
රූපක් ඛන් කධො’’තිආදිනා විසුං සහ ච රුප් පනාදිකෙ අත් කථ පවත් තමානා ෙොචි 

අවයවභූකත පවත් තති, ෙොචි සමුොයභූකත, තස් සා පන තථා පවත් තනාොකර 
නිද් ධාරිකත යස් මා රූපාදික් ඛන් ධා පෙකතො අත් ථකතො ච විකසොධිතා නාම 

කහොන් ති තබ් බිසයෙඞ් ඛාපකනොෙනකතො, තස් මා ‘‘රූපක් ඛන් කධො රූපඤ් කචව 

රූපක් ඛන් කධො ච, රූපක් ඛන් කධො රූපන් ති? ආමන් තා’’තිආදිනයප් පවත් කතන 

පඨමවාකරන රූපාදිඅවයවපකෙහි අවයවත් කථො විය සමුොයත් කථොපි වුච් චති, 

තථා සමුොයපකෙහිපීති අයමත් කථො ෙස් සිකතො. ‘‘රූපං රූපක් ඛන් කධො, ඛන් ධා 
කවෙනාක් ඛන් කධො’’තිආදිනයප් පවත් කතන පන දුතියවාකරන විකසසවාචී විය 
රූපාදිඅවයවපකෙහි සාමඤ් ඤභූකතනපි තංතංවිසිට් කඨන ඛන් ධාවයවපකෙන 

කසො කසො එව සමුොයත් කථො වුච් චති, න සබ් කබොති අයමත් කථො ෙස් සිකතො. 

ඛන් ධවිනිමුත් තස් ස යථාධිප් කපතස ්ස අභාවා යදිපි ඛන් කධොකයව රූපං, කසො පන 

න සබ් කබො රූපං, අථ කඛො තකෙෙකෙකසො, තථා කවෙනාෙකයොපීති අයමත් කථො 

‘‘රූපං ඛන් කධො, ඛන් ධා රූප’’න් තිආදිනයප් පවත් කතන තතියවාකරන 

ෙස් සිකතො. ‘‘රූපං ඛන් කධො, ඛන් ධා කවෙනාක් ඛන් කධො’’තිආදිනයප් පවත් කතන 
පන චතුත් ථවාකරන ‘‘රූපං ඛන් කධො’’ති රූපස් ස ඛන් ධභාකව නිච් ඡිකත ඛන් කධො 
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පටුන 

නාමායං න කෙවලං රූපකමව, අථ කඛො කවෙනාදි චාති කවෙනාදීනම් පි 

ඛන් ධභාවප් පොසකන න සබ් කබ ඛන් ධා කවෙනාදිවිකසසවන් කතො, කෙචිකෙව 
පන කතන කතන විකසකසන තථා වුච් චන් තීති අයමත් කථො ෙස් සිකතො. එවං 
ෙස් කසන් තී කචසා පාළි ඛන් ධානං යථාවුත් තපණ් ණත් තිකසොධනමුකඛන 

සරූපාවධාරණාය සංවත් තති, තඤ් ච කතසං යාවකෙව උප් පාොදිනිච් ඡයත් ථන් ති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘එවංකයෙං…කප.… කවදි බ්කබො’’ති ආහ. 

එෙකෙකසපි සමුොයකවොහාකරො දිස් සති යථා පකටො ෙඩ් කෙො, සමුද් කෙො 

දිට් කඨොති ආහ ‘‘චක්ොවයවභාවක ො චක්ොනීති යමොනි වුත් ානී’’ති. 

බන්ධිත්වාති යමෙභාකවන බන් ධිත් වා, යමෙමූලභාකවකනව වා. මූලභාකවන 

ගහණං සම් බන් ධභාකවො, තංසම් බන් ධතා ච මූලපොදීනං නාභිආදිසදිසතා 
ෙට් ඨබ් බා. අපුබ් බස් ස වත් තබ් බස ්ස අභාවකතො නයිධ කෙසනා 

මණ්  ලභාකවකනව සම් බජ් ඣතීති ආහ ‘‘න මණ්ඩලභාකවන 

ෙම්බජ්ඣනක ො’’ති. යදිපි රූපක් ඛන් ධමූලකෙ අපුබ් බං නත් ථි, 
කවෙනාක් ඛන් ධාදිමූලකෙසු පන සඤ් ඤාදිමුකඛන කෙසනප් පවත් තියං 

අපුබ් බවකසකනව ගකතො සියා මණ්  ලභාකවන සම් බන් කධො, න තථා පාකඨො 

පවත් කතොති ආහ ‘‘කවෙනාක්ඛන්ධ…කප.… ෙම්බන්කධනා’’ති. පච් ඡිමස් ස 

පුරිකමන අසම් බජ් ඣනකමව හි කහට් ඨිමකසොධනං. සද්ධක්ඛන්ධලාභමත් කමව 

ගකහත්වාති ‘‘ඛන් ධා රූප’’න් ති එත් ථ ඛන් ධාති ඛන් ධසද් කෙන ලබ් භමානං 
රූපාදීහි අසම් මිස් සං ඛන් ධට් ඨමත් තකමව උද් කෙසවකසන ගකහත් වා. යදිපි 
උද් කෙකස ඛන් ධවිකසසනං රූපාදි ‘‘ඛන් ධා රූප’’න් ති සුද් ධරූපාදිමත් තකමව 

ගහිතං, තථාපි විකසසරහිතස් ස සාමඤ් ඤස ්ස අභාවකතො තත් ථ 

සද්ධරූපාදිමත්  ාය අට්ඨත්වා. ඛන්ධවිකෙෙනභාවෙඞ්ඛා න් ති යථාධිගතං 
ඛන් ධානං විකසසනභාකවන ෙථිතං රුප් පනාදිෙං විකසසනත් ථං ෙස් කසතුං. 
කෙවලකමව තං අග් ගණ් හන් කතො ඛන් ධසද් කෙන සහ කයොකජත් වා…කප.… 
විභත් තත් තා සුද් ධක් ඛන් ධවාකරොති වුත් කතොති කයොජනා. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

26. එවං වුත් න් ති එවං ද් වාරාලම් බකනහි සද් ධිං 
ද් වාරප් පවත් තධම් මවිභාගවකසන වුත් තං. පියසභාවං පියජාතිෙං ‘‘ෙථං රූකපන 

කඛො, ආවුකසො’’තිආදීසු විය පියසභාවට් කඨන රූපං, න රුප් පනට් කඨනාති වුත් තං 

‘‘පියරූපං…කප.… රූපං න රූපක්ඛන්කධො’’ති. රුප් පනට් කඨන 
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රූපක් ඛන් ධපරියාපන් නම් පි චක් ඛාදි පියසභාවමත් තවචනිච් ඡාවකසන 

පියරූපකමව අනුප් පවිසති, න රූපක් ඛන් ධන් ති ආහ ‘‘පියෙභාව…කප.… න

රූපක්ඛන්කධොති වුත් ’’න් ති. ‘‘කයො පන යත් ථ විකසකසො’’ති වුත් කතො 

විකසසසද් කෙො නානුවත් තතීති අධිප් පාකයනාහ ‘‘වචනකෙකෙො’’ති. න හි 
අධිොරකතො ලබ් භමානස් ස අජ් ඣාහරණකිච් චං අත් ථි. දිට් ඨිසඤ් ඤාති වා 
පදුද් ධාකරොයං කවදිතබ් කබො. විකසසතා පනස් සා ‘‘විකසසං වණ් ණයිස් සාමා’’ති 
පටිඤ ්ඤාය එව පාෙටා. ‘‘අවකසසා සඞ් ඛාරා’’ති එත් ථාපි එකසව නකයො. 

සංකයොජනවකසන ජානාති අභිනිවිසතීති සඤ් ඤා දිට් ඨීති ආහ ‘‘දිට්ඨි එව 

ෙඤ්ඤා’’ති. දිට්ඨි චාති ච-සද් කෙන අවසිට් ඨං පපඤ් චං සඞ් ගණ් හාති. තථා හි 

‘‘පපඤ් චසඤ් ඤාසඞ් ඛා’’ති එත් ථ පපඤ්චසූෙනියං (ම. නි. අට් ඨ. 1.201) වුත් තං 
‘‘සඤ ්ඤානාකමන වා පපඤ් චා එව වුත් තා’’ති. 

28. ‘‘ඛන් ධා කවෙනාක් ඛන් කධො’’ති එතස් මිං අනුකලොකම යථා 

සරූපෙස් සකනන විස් සජ් ජනං ලබ් භති, න එවං ‘‘න ඛන් ධා න 

කවෙනාක් ඛන් කධො’’ති පටිකලොකම, ඉධ පන පටිවචකනන විස් සජ් ජනන් ති 

තෙත් ථං විවරන් කතො ‘‘ඛන්ධෙද්ෙප්පවත්තියා ච අභාකව 

කවෙනාක්ඛන්ධෙද්ෙප්පවත්තියා ච අභාකවො’’ති ආහ. කතන සත් තාපටිකසකධ 
අයං න-ොකරොති ෙස් කසති. සද් ෙග් ගහණඤ් කචත් ථ සද් ෙනිබන් ධනත් තා 
පඤ ්ඤත් තියා සද් ෙසභාගතං වා සන් ධාය ෙතං. පණ් ණත් තිකසොධනඤ් කහතං. 

කතනාහ ‘‘පණ්ණත්තිකෙොධනමත් කමවෙකරොතී’’ති. කතන නිද් ධාකරතබ් බස් ස 

ධම් මන් තරස ්ස අභාවං ෙස් කසති. යකතො වුත් තං ‘‘න අඤ්ඤධම්මෙබ්භාකවො

එකවත්ථපමාණ’’න් ති. එවඤ්චෙත්වාතිආදිනා යථාවුත් තමත් ථං පාඨන් තකරන 

සමත් කථති. ොමං ෙත් ථචි සතිපි ඛන් කධ නත් ථි කවෙනාක් ඛන් කධො, 

අඛන් ධත් තසභාවා පන නත් ථි කවෙනාති ‘‘න ඛන් ධා න කවෙනාක් ඛන් කධොති? 

ආමන් තා’’ති වුත් තන් ති එවං වා එතං ෙට් ඨබ් බං. කතනාහ අට්ඨෙථායං 

‘‘පඤ ්ඤත් තිනිබ් බානසඞ් ඛාතා’’තිආදි. 

39. ‘‘රූපකතො අඤ් කඤ’’ති එත් ථ භූතුපාොය ධම් කමො විය පියසභාකවොපි 

රූපසද් ොභිකධයයතාසාමඤ් කඤන ගහිකතොති ආහ ‘‘කලොකුත් රාකවෙනාෙකයො 

ෙට්ඨබ්බා’’ති. අප්පවත්තිමත් කමවාති ඛන් ධසද් ෙප් පවත් තියා අභාකව 
රූපසද් ෙප් පවත් තියා ච අභාකවොති පණ් ණත් තිකසොධනමත් තතංකයව සන් ධාය 

වෙති, තථා චාහ ‘‘එවඤ්චෙත්වා’’තිආදි. කතකනතං ෙස් කසති – යථා චක් ඛුකතො 
අඤ ්ඤස ්ස සබ් බස් සපි සභාවධම් මස් ස ආයතනග් ගහකණන ගහිතත් තා 
තදුභයවිනිමුත් තං කිඤ් චි නත් ථීති කෙවලං පඤ් ඤත් තිකසොධනත් ථං තකමව 
අභාවං ෙස් කසතුං ‘‘චක් ඛුඤ් ච ආයතකන ච ඨකපත් වා අවකසසා න කචව චක් ඛු 
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න ච ආයතන’’න් ති වුත් තං, එවමිධාපි තෙත් ථකමව උභයවිනිමුත් තස ්ස අභාවං 
ෙස් කසතුං ‘‘රූපඤ ්ච ඛන් කධ ච ඨකපත් වා අවකසසා න කචව රූපං න ච 
ඛන් ධා’’ති වුත් තන් ති. විසකමොපඤ් ඤාකසො. ‘‘චක් ඛුඤ් ච ආයතකන ච 
ඨකපත් වා’’ති එත් ථ හි අවකසසග් ගහකණන ගය් හමානං කිඤ් චි නත් ථීති සක් ො 

වත් තුං ආයතනවිනිමුත් තස් ස සභාවධම් මස් ස අභාවා. කතනාහ ‘‘යදි සියා’’ති. 
‘‘රූපඤ ්ච ඛන් කධ ච ඨකපත් වා’’ති එත් ථ පන න තථා සක් ො වත් තුං 
ඛන් ධවිනිමුත් තස් ස සභාවධම් මස් ස අත් ථිභාවකතො. යදි පන තාදිසං ඛන් ධගතං 

ධම් මජාතං නත් ථීති එවමිෙං වුත් තං සියා, එවං සති යුත් තකමතං සියා. තථා හි 

‘‘අට්ඨෙථායං පනා’’තිආදිනා පඤ් ඤත් තිග් ගහණකමව උද් ධරීයති. 
තණ් හාවත් ථු ච න සියා අවකසසග් ගහකණන ගය් හමානන් ති ආකනත් වා 
සම් බන් කධො. ඛන් කධො ච සියාති කයොජනා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 

50-205. මිස් සෙොලකභකෙසු යමකෙසු පොනං භින් නොලත් තා සියා 

අත් ථවිකසකසොති ආහ ‘‘අමිේෙෙොලකභකෙස වාකරස 

අත්ථවිකෙොභාවක ො’’ති. ඉොනි තකමවත් ථං ‘‘පුරිමේෙ හී’’තිආදිනා විවරති. 

ක නාති අත් ථවිකසසාභාකවන. එත්ථාති එතස් මිං පවත් තිවාරපාකඨ, එතිස ්සං වා 

පවත් තිවාරවණ් ණනායං. ඡ එව වුත් ා, න නවාති අධිප් පාකයො. කතනාහ 

‘‘අතීක නා’’තිආදි. එක  පන  කයොති අත් තනා විසුං අනන් තරං ෙස් සිකත 

සන් ධායාහ. යථාෙේසි ාති අට් ඨෙථායං නිද් ධාකරත් වා ෙස් සිතබ් බාොරා 

පච් චුප් පන් කනනාතීතාෙකයො කය පාළියං උජුෙකමව ආගතා. ‘‘න විසං 

විජ්ජන්තී’’ති වුත් තකමවත් ථං ‘‘ ත්ථ  ත්ථ හී’’තිආදිනා පාෙටතරං ෙකරොති. 

තත් ථ පටිකලොමපුච්ඡාහීති ‘‘යස් ස වා පන කවෙනාක් ඛන් කධො උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස 
රූපක් ඛන් කධො උප් පජ් ජතී’’ති එවමාදිොහි පඨමපකෙ වුත් තස් ස 

පටිකලොමවකසන පවත් තාහි. ක කනවාති නයකතො කයොකජතුං 

සක් කුකණයයත් තා එව. මිේෙෙොලකභකෙස චාති න කෙවලං 

අමිස් සෙොලකභකෙසුකයව, අථ කඛො මිස් සෙොලකභකෙසු චාති අත් කථො. න 

කයොජනාසුෙරතාය එව පුරිකම අකයොජනා, අථ කඛො සුඛග් ගහණත් ථම් පීති 

ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘අමිේෙෙ…කප.… වුත් ානී’’ති. 

කයනොරකණනාති කයන එෙපෙද් වයසඞ් ගහිතානං ඛන් ධානං උප් පාෙස් ස 
නිකරොධස ්ස ලාභසඞ් ඛාකතන ොරකණන. යථාක් ෙමං පුකරපඤ් කහො 
පච් ඡාපඤ් කහොති ච නාමං වුත් තං. ච-සද් කෙන පුකරපච් ඡාපඤ් කහොති ච නාමං 
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පටුන 

වුත් තන් ති නිද් ධාකරත් වා කයොකජතබ් බං. තත් ථ පන 
‘‘එෙපෙද් වයසඞ් ගහිතාන’’න් ති ඉෙං එෙජ් ඣං ෙත් වා ගකහතබ් බං. 

තකමවත් ථම් පි විවරති ‘‘යේෙ හී’’තිආදිනා. තත් ථ යේොති යස් ස පඤ් හස් ස. 

‘‘පඤ ්කහො’’ති කචත් ථ පුච් ඡනවකසන පවත් තං වචනං කවදිතබ් බං. කතකනවාහ 

‘‘පරිපූකරත්වා විේෙජ්කජ බ්බත්ථෙඞ්ගණ්හනක ො’’ති. තං සරූපෙස් සකනන 

විස් සජ් ජනං තංවිස ්සජ් ජනං, තං වා යථාවුත් තං විස් සජ් ජනං එතස ්සාති 

තංවිස ්සජ් ජකනො, තස් ස  ංවිේෙජ්ජනේෙ. පුරිමකෙොට්ඨාකෙනාති පුරිකමන 
උද් කෙසපකෙන. කතන හි විස් සජ් ජනපෙස් ස සමානත් ථතා ඉධ සදිසත් ථතා. 

එකෙන පකෙනාති එකෙන පධානාප් පධාකනන යමෙපකෙන, න 

පඨමපකෙකනවාති අත් කථො. උප්පාෙනිකරොධලාභොමඤ්ඤමත්ක නාති 
උප් පාෙස ්ස වා නිකරොධස් ස වා ලබ් භමානතාය සමානතාමත් කතන. 

ෙන්නිට්ඨානපෙ…කප.… යුත් න් ති ඉෙං අට් ඨෙථායං ‘‘යත් ථ රූපක් ඛන් කධො 
නුප් පජ් ජතී’’තිආදිනා පුකරපඤ ්හස් ස ෙස් සිතත් තා වුත් තං. යදිපි තත් ථ 
‘‘උප් පජ් ජතී’’ති විස් සජ් ජිතත් තා කවෙනාක් ඛන් ධස් ස උප් පාකෙො ලබ් භතීති 

වුත් තං, කයො පන සන් නිට් ඨානපෙසඞ් ගහිකතො රූපක් ඛන් ධස් ස අනුප් පාකෙො 

පාළියං අනුඤ් ඤාතරූකපන ඨිකතො, තස් ස වකසන පුකරපඤ් කහො යුත් කතොති 
අධිප් පාකයො. එවඤ් හි පුරිමකෙොට් ඨාකසන සදිසත් ථතා කහොති. 

‘‘යස් ස රූපක් ඛන් කධො නුප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස කවෙනාක් ඛන් කධො 
නුප් පජ් ජිත් ථා’’ති එත් ථ රූපක් ඛන් ධස ්ස අනුප් පන් නපුබ් බතාපටික් කඛපමුකඛන 
ඉතරස ්ස පටික් ඛිපීයතීති රූපක් ඛන් ධස් කසව යථාවුත් තපටික් කඛකපො 
පධානභාකවන වුත් කතො. එකසව නකයො අඤ් කඤසුපි එදිකසසු ඨාකනසූති ආහ 

‘‘ෙන්නිට්ඨානත්ථේකෙව පටික්ඛිපනං පටික්කඛකපො’’ති. ‘‘යස් ස රූපක් ඛන් කධො 

උප් පජ් ජති, තස් ස කවෙනාක් ඛන් කධො නිරුජ් ඣතී’’ති එත් ථ පන රූපක් ඛන් ධස් ස 
උප් පාෙලක් ඛණං ෙත් වා කවෙනාක් ඛන් ධස් ස නිකරොකධො පුච් ඡීයතීති කසො එව 
‘‘කනො’’ති පටිකසධීයති. එස නකයො අඤ් කඤසුපි එදිකසසු ඨාකනසූති වුත් තං 

‘‘ෙංෙයත්ථනිවාරණං පටිකෙකධො’’ති. ‘‘න-ොරවිරහිත’’න් ති එකතන 
පටිකසධස ්ස පටිකසධිතමාහ. යදි එවං පාළිගතිපටිකසධවිස් සජ් ජනානං කෙො 

විකසකසොති ආහ ‘‘ ත්ථඋප්පත්තී’’තිආදි. 

 කෙෙකෙෙපක්කඛපවකෙනාති කතසං චතුන් නං පඤ ්හානං පඤ් චන් නඤ් ච 

විස් සජ් ජනානං එෙකෙසස් ස පක් ඛිපනවකසන. කතනාහ අට්ඨෙථායං ‘‘පඨකම 
ඨාකන පරිපුණ් ණපඤ් හස් ස පුරිමකෙොට් ඨාකස සරූපෙස ්සකනනා’’තිආදි. කයො 

පකනත් ථ පඤ් කහසු විස් සජ් ජකනසු ච සත් තවීසතියා ඨාකනසු පක් කඛපං ලභති, 

තං ෙස ්කසතුං ‘‘පරිපුණ්ණපඤ්කහො එවා’’තිආදි වුත් තං. 
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පාළිවවත්ථානෙේෙනාදික ොති එත් ථ ආදි-සද් කෙන පුච් ඡාවිභඞ් කගො 
විස් සජ් ජනාඨානානි එෙස් මිං පඤ් කහ කයොජනානකයොති ඉකමසං සඞ් ගකහො 
ෙට් ඨබ් කබො. 

සද්ධාවාොනන් තිආදි පාළියා පෙං උද් ධරිත් වා අත් ථෙස් සනත් ථං ආරද් ධං. 

‘‘යස ්ස යත් ථ රූපක් ඛන් කධො නුප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තත් ථ කවෙනාක් ඛන් කධො 
නුප් පජ් ජිත් ථා’’ති ඉමස් ස විස් සජ් ජනං කහොති ‘‘සුද් ධාවාසානං කතසං තත් ථා’’ති. 

තත් ථ එෙභූමියං දුතියා උපපත්ති නත්ථීති එකිස් සා භූමියා එෙස් ස 
අරියපුග් ගලස ්ස දුතියවාරං පටිසන් ධිග් ගහණං නත් ථීති අත් කථො. තතියවාරාදීසු 

වත් තබ් බකමව නත් ථි. ස් වායමත් කථො යථා ඤාපිකතො කහොති, තං ෙස් කසතුං 

‘‘පටිෙන්ධික ො පභුති හි…කප.… පවත් ා’’ති වුත් තං. කතන 
අද් ධාපච් චුප් පන් නවකසනායං කෙසනා පවත් තාති ෙස් කසති. 
ආොනනික් කඛපපරිච් ඡින් නං ෙම් මජසන් තානං එෙත් කතන ගකහත් වා තස් ස 
වකසන උප් පාෙනිකරොකධසු වුච් චමාකනසු අෙම් මකජසු කුසලාදීසු ෙථන් ති 
කචොෙනායං කතපි ඉධ තංනිස ්සිතා එව ෙතාති ෙස් කසන් කතො ආහ 

‘‘ ේමිඤ්හි…කප.…ෙේසි ා’’ති. ක කනවාති ෙම් මජසන් තාකනකනව.  ේමාති 

එෙෙම් මනිබ් බත් තස් ස විපාෙසන් තානස ්ස එෙත් කතන ගහිතත් තා.  ේොති 
ෙම් මජසන් තානස ්ස. පඤ් චසු සුද් ධාවාකසසු යථා පච් කචෙං ‘‘එකිස් සා භූමියා 

දුතියා උපපත් ති නත් ථී’’ති යථාවුත් තපාළියා විඤ් ඤායති, එවං 
‘‘සුද් ධාවාසාන’’න් ති අවිකසසවචනකතො සෙකලපි සුද් ධාවාකස සා නත් ථීති 
තාය ෙස ්මා න විඤ් ඤායතීති කචොෙනං සමුට් ඨාකපත් වා සයකමව පරිහරිතුං 

‘‘ෙේමා පනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ සුද් ධාවාකසසු කහට් ඨාභූමිෙස් ස අසති 
ඉන් ද්රියපරිපාකෙ උපරිභූමිසමුප් පත් ති න සක් ො පටිකසකධතුං 
උද් ධංකසොතවචනකතො. උද් ධමස් ස තණ් හාකසොතං වට් ටකසොතඤ් චාති හි 

උද් ධංකසොකතො. කතනාහ ‘‘උද්ධංකෙො පාළිෙබ්භාවා’’ති. ෙංෙන්කෙ බ්බාති 

යථා න විරුජ් ඣන් ති, එවං කනතබ් බා. තථා කචව සංවණ් ණිතං. 

එක න ෙන්නිට්ඨාකනනාති අඞ් කිකතොොසභාවිරූපුප් පාෙසන් නිස ්සකයන 

නිච් ඡකයන. විකෙසි ා තථාභාවිරූපභාවිකනො. අෙඤ්ඤෙත් ාපීති න කෙවලං 

පඤ ්චකවොොරා එව, අථ කඛො අසඤ් ඤසත් තාපි. ක එව අසඤ් ඤසත් කත එව 

ගකහත් වා පුරිමකෙොට් ඨාකසති අධිප් පාකයො. ක න කය ෙන්නිට්ඨාකනන

වජ්ජි ාති කතන යථාවුත් තසන් නිට් ඨාකනන කය විරහිතා, කත තථා න 

වත් තබ් බාති අත් කථො. ඉොනි ‘‘ක   ක ො’’තිආදිනා ෙස් කසති.  ක ොති 

අසඤ් ඤාභවකතො. පච්ඡිමභවිොනන් ති එත් ථ පච් ඡිමභවං සරූපකතො ෙස් කසතුං 

‘‘කිංපඤ්චකවොොරාදී’’තිආදි වුත් තං. අපච් ඡිමභවිොනම් පි අරූපානං අරූපභකව 
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යථා රූපක් ඛන් කධො නුප් පාදි, එවං තත් ථ පච් ඡිමභවිොනං කවෙනාක් ඛන් කධොපීති 

ආහ ‘‘එක න ෙන්නිට්ඨාකනන ෙඞ්ගහි ත් ා’’ති. කතනාහ ‘‘ක ෙං…කප.…

ආහා’’ති. තත් ථ ක ෙන් ති පච් ඡිමභවිොනං.  ත්ථාති අරූපභකව. 

ඉ රානුප්පත්තිභාවඤ්චාති ඉතරස් ස කවෙනාක් ඛන් ධස ්ස 
අනුප් පජ් ජනසබ් භාවම් පි. සප් පටිසන් ධිොනම් පි සුද් ධාවාසානං ඛන් ධකභෙස් ස 
පරිනිබ් බානපරියාකයො ඔළාරිෙකෙොසප් පහානකතො කිකලසූපසමසාමඤ් කඤන 
වුත් කතොති කවදිතබ් බං. 

ෙබ්කබෙඤ්හි ක ෙන් ති තංතංභූමියං ඨිතානං සබ් කබසං සුද් ධාවාසානං. 

යථා පනාතිආදිනා වුත් තකමවත් ථං පාෙටතරං ෙකරොති. අනන් ා

කලොෙධාතුකයොති ඉෙං ඔොසස් ස පරිච් කඡොභාවංකයව ෙස් කසතුං වුත් තං. 
පුග් ගලවකසන සමානාධාරතාය සමානොලත් කතන අසම් භවන් කතො 
ඔොසවකසන පන සම් භවන් කතො සංකිණ් ණා විය කහොන් තීති ආහ 

‘‘ෙංකිණ්ණ ාකහොතී’’ති. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පරිඤ් ඤාවාරවණ් ණනා 

206-208.  ේොපීති පුග් ගකලොොසවාරස් සපි. ඔොකෙ පුග්ගලේකෙවාති 

යථාගහිකත ඔොකස කයො පුග් ගකලො, තස් කසව ඔොසවිසිට් ඨපුග් ගලස ්කසවාති 

අත් කථො. යථා පන පුග් ගලවාකර ලබ් භමාකන පුග් ගකලොොසවාකරොපි ලබ් භති, 

එවං ඔොසවාකරොපි ලබ් කභයයාති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘ඔොෙවාකරොපිචා’’ති. 

 ේමාති යස් මා වුච් චමාකනොපි ඔොකසො පුග් ගලස් ස විකසසභාකවකනව 

වුච් කචයය, න විසුං, තස් මා. 

අඤ්ඤථාති පවත් තිවාකර විය ආොනනික් කඛපපරිච් ඡින් නං 
ෙම් මජසන් තානං එෙත් කතන ගකහත් වා තස් ස උප් පාෙනිකරොධවකසන 
පරිඤ් ඤාවචකන. ‘‘කයො රූපක් ඛන් ධං පරිජානාතී’’ති 
සන් නිට් ඨානපෙසඞ් ගහිතත් ථාභාවෙස් සනමුකඛන ඉතරස් සපි අභාවං ෙස් කසතුං 

‘‘රුපක්ඛන්ධපරිජානනේෙ අභාවා’’ති වුත් තං. ‘‘ආමන් තා’’ති ච ෙතං, තස් මා 
පවත් කත චිත් තක් ඛණවකසකනකවත් ථ තකයො අද් කධො ලබ් භන් තීති අත් කථො. 

‘‘අග් ගමග් ගසමඞ් ගිඤ් ච අරහන් තඤ් චා’’ති ද් වින් නං පොනං ‘‘රූපක් ඛන් ධඤ ්ච 
න පරිජානන් ති කවෙනාක් ඛන් ධඤ ්ච න පරිජානිත් ථා’’ති ද් වීහි පකෙහි 
යථාක් ෙමං සම් බන් කධො. ‘‘ඨකපත් වා අවකසසා පුග් ගලා’’ති පන පච් කචෙං 

කයොකජතබ් බං. අග්ගමග්ග…කප.…නත්ථීති ඉමිනා අරහත් තමග් ගඤාණස් කසව 

පරිඤ් ඤාමත් ථෙප් පත් තියා පරිඤ් ඤාකිච් චං සාතිසයං, තෙභාවා න ඉතකරසන් ති 
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ෙස් කසති. යකතො තස් කසව වජිරූපමතා වුත් තා, කසසානඤ් ච විජ් ජූපමතා. 

ක නාති කතන යථාවුත් කතන වචකනන.  ෙවකෙෙෙබ්බපුග්ගකලති තකතො 
අග් ගමග් ගසමඞ් ගිකතො අවකසසසබ් බපුග් ගකල. ඉමං පන යථාවුත් තකෙොසං 
පරිහරන් තා ‘‘පුථුජ් ජනාෙකයො සන් ධායා’’ති වෙන් ති. 

පරිඤ් ඤාවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඛන් ධයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. ආය නයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1-9. වුත් නකයනාති ‘‘අවයවපකෙහි වුත් කතො එෙකෙකසො සෙකලො වා 

සමුොයපොනං අත් කථො, සමුොයපකෙහි පන වුත් කතො එෙන් කතන අවයවපොනං 
අත් කථො’’තිආදිනා වුත් කතන නකයන. එකතන 
යථාවුත් තඅත් ථවණ් ණනානයෙස් සනතාය සබ් බපණ් ණත් තිවාරාදීසු යථාරහං 
අත් කථො කනතබ් කබොති ෙස් කසති. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

10-17. වායනං සවිසයං බයාකපත් වා පවත් තනං, තයිෙං යථා ගන් ධායතකන 

ලබ් භති, එවං සීලාදීසුපීති පාළියං ‘‘සීලගන් කධො’’තිආදි වුත් තං ‘‘සීලාදිකයව 
ගන් කධො’’ති ෙත් වා. කතනාහ අට් ඨෙථායං ‘‘සීලගන් කධො…කප.… නාමානී’’ති. 

යස් මා පන සවිසයබයාපනං තත් ථ පසටභාකවො පාෙටභාකවො වා කහොති, තස් මා 
‘‘පසාරණට් කඨන පාෙටභාවට් කඨන වා’’ති වුත් තං. අත් තකනො වත් ථුස ්ස සූචනං 

වා වායනං. ‘‘කෙවොයා සමාගතා (දී. නි. 2.332; සං. නි. 1.37), 

පණ් ණත් තිධම් මා’’තිආදීසු (ධ. ස. දුෙමාතිො 108) සමූහපඤ් ඤත් තීසුපි 

ොයධම් මසද් ො ආගතාති ‘‘ෙෙභාව’’න් ති විකසකසති. ොයවචකනන…කප.…

නත්ථීති ඉෙං ‘‘න ධම් කමො නායතන’’න් ති එත් ථ ධම් මසද් ෙස ්ස 

විනිවත් තවිකසසසබ් බසභාවධම් මවාචෙතං සන් ධාය වුත් තං, න 
ධම් මායතනසඞ් ඛාතධම් මවිකසසවාචෙතන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 

18-21. එ ේමින් ති පවත් තිවාකර. පුච්ඡාමත් ලාකභනාති 

කමො පුච් ඡාභාවමාහ. එකෙෙන් ති ‘‘යස ්ස චක් ඛායතනං උප් පජ් ජති, තස් ස 

සද් ොයතනං උප් පජ් ජතී’’තිආදිෙං එකෙෙං. පඤ්චාති ‘‘යස් ස සද් ොයතනං 

උප් පජ් ජති, තස් ස ගන් ධායතනං උප් පජ් ජතී’’තිආදීනි පඤ් ච. 

පුච් ඡාමත් තලාකභන සඞ් ගහං අනුජානන් කතො ‘‘විේෙජ්ජනවකෙන

හාකප බ්බානී’’ති ආහ. ‘‘වක්ඛති හී’’තිආදිනා යථාවුත් තමත් ථං අට් ඨෙථාය 
සමත් කථති. 

ෙදිෙවිේෙජ්ජනන් ති සාමඤ් ඤවචනං විකසසනිවිට් ඨකමව කහොතීති තං 
විකසසං ෙස් කසන් කතො ‘‘පුග් ගලවාරකමව සන් ධාය වුත් ත’’න් ති වත් වා තස් සා 

පන සදිසවිස් සජ් ජනතාය අබයාපිතත් තා යත් ථ සදිසං, තත් ථාපි විස් සජ් ජිතන් ති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘ඔොෙවාකර පන…කප.… විේෙජ්ජි ’’න් ති ආහ. තත් ථ  න් ති 

දුතියං. පුග්ගලවාකරපීති යත් ථ සදිසං විස් සජ් ජනං, තත් ථ පුග් ගලවාකරපි 

විස් සජ් ජිතං, පකගව ඔොසවාකරති අධිප් පාකයො. 

විරත් ොමෙම්මනිබ්බත් ේොති භාවනාබකලන විරත් කතො ොකමො එකතනාති 

විරත් තොමං, රූපාවචරෙම් මං, තකතො නිබ් බත් තස් ස. පටිසන් ධි එව බීජං 

පටිෙන්ධිබීජං, තස් ස. ‘‘එවංෙභාවත් ා’’ති එකතන එෙන් තකතො 

ොමතණ් හානිොනෙම් මකහතුොනි  ානාදීනීති ෙස් කසති. ගන්ධාෙකයො ච න

ෙන්තීති සබ් කබන සබ් බං කතසම් පි අභාවං සන් ධාය වෙති. තත් ථ යං වත් තබ් බං, 
තං කහට් ඨා වුත් තකමව. 

‘‘ෙච්ච’’න් ති යථාවුත් තවකසන ගකහතබ් බං කචොෙකෙන වුත් තමත් ථං 

සම් පටිච් ඡිත් වා පුන කයනාධිප් පාකයන තානි යමොනි සදිසවිස් සජ් ජනානි, තං 

ෙස් කසතුං ‘‘යථා පනා’’තිආදි වුත් තං. තත්රායං සඞ් කඛපත් කථො – තත් ථ 

චක් ඛායතනමූලකෙසු  ානායතනයමකෙන ‘‘සචක් ඛුොනං අ ානොනං 
උපපජ් ජන් තාන’’න් තිආදිනා නකයන ජිව් හාොයායතනයමොනි යථා 

සදිසවිස් සජ් ජනානි, තථා ඉධ  ානායතනමූලකෙසු  ානායතනයමකෙන තානි 

ජිව් හාොයායතනයමොනි ‘‘යස් ස  ානායතනං උප් පජ් ජති, තස් ස ජිව් හායතනං 

උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා’’තිආදිනා නකයන සදිසවිස් සජ් ජනානීති. එවකමත් ථ 

උභකයසං විසුං අඤ් ඤමඤ් ඤං සදිසවිස් සජ් ජනතාය ඉෙං වුත් තං, න එෙජ් ඣං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං සදිසවිස් සජ් ජනතාය. කතනාහ ‘‘ ේමා  ත්ථ  ත්කථව

ෙදිෙවිේෙජ්ජන ා පාළිඅනාරුළ්හ ාය ොරණ’’න් ති. එවඤ් ච සති 

චක් ඛායතනමූලග් ගහණං කිමත් ථියන් ති ආහ ‘‘නිෙේෙනභාකවනා’’තිආදි. තත් ථ 
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පටුන 

නිෙේෙනභාකවනාති නිෙස් සනභූතානං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසදිසවිස් සජ් ජනතාසඞ් ඛාකතන නිෙස ්සනභාකවකනව, න පන 
කතසං නිෙස් සිතබ් කබහි සබ් බථා සදිසවිස් සජ් ජනතායාති අධිප් පාකයො. 

‘‘කයභුයය ායා’’ති වුත් තං කයභුයයතං ෙස් කසතුං ‘‘ක සහී’’තිආදි වුත් තං. 

එවන් ති ඉමිනා ‘‘ආමන් තා’’ති පටිවචනවිස් සජ් ජකනන 
යථාවුත් තවචනස ්කසව විස් සජ් ජනභාවානුජානනං ෙත් තබ් බන් ති ඉමමත් ථං 

ආෙඩ් ෙති. ොති දුතියපුච් ඡා. ඝානාය නයමකෙනාති චක් ඛායතනමූලකෙසු 

 ානායතනයමකෙකනව.  ංකෙොනීති කතන 

 ානායතනමූලෙොයායතනයමකෙන සද් ධිං කසසානි. ෙදිෙවිේෙජ්ජනත් ා

අනාරුළ්හානීති එත් ථ ‘‘අනාරුළ්හානී’’ති එත් තෙකමව  ථා-සද් කෙන 

අනුෙඩ් ඪීයති, න ‘‘සදිසවිස් සජ් ජනත් තා’’ති ෙස් කසන් කතො ‘‘ ථාති…කප.…

ෙමඤ්කඤනා’’ති වත් වා ඉොනි ‘‘ොරණොමඤ්කඤනා’’ති වුත් තස් ස 

සදිසවිස් සජ් ජනත් තස් ස තත් ථ අභාවං ෙස් කසතුං ‘‘ඝානජිව්හාොයාය නානං

පනා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ අගබ්භකෙයයකෙස පවත් මානානන් ති එත් ථාපි 

‘‘ෙහචාරි ායා’’ති පෙං ආකනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං, තථා ‘‘ගබ්භකෙයයකෙසච 

පවත් මානාන’’න් ති. ඉ රානි  ානායතනමූලොනි ජිව් හාොයායතනයමොනි 

ද්කව න විස් සජ් ජීයන් ති,  ානායතනමූලකෙසු ච යමකෙසු විස් සජ් ජිකතසු 

ඉ රද්වයමූලොනි ජිව් හාොයායතනමූලොනි න විස් සජ් ජීයන් ති අවිකසසත් තා 
අප් පවිකසසත් තා චාති කයොකජතබ් බං. තත් ථ ොයායතනයමකෙ 

දුතියපුච් ඡාවකසන අප් පවිකසකසො, ඉතරවකසන අවිකසකසො කවදිතබ් කබො. 

රූපාය නමනාය කනහි ෙද්ධින් ති ඉෙං රූපායතනමූලෙමනායතනවකසන 

වුත් තන් ති ආහ ‘‘රූපාය න…කප.… අධිප්පාකයො’’ති. කතකනවාහ 

‘‘රූපාය නමූලකෙස හී’’තිආදි. යමොනන් ති 

රූපායතනමූලෙගන් ධරසකඵොට් ඨබ් බායතනයමොනං. දුතියපුච්ඡානන් ති 

යථාවුත් තයමොනංකයව දුතියපුච් ඡානං. වුත් නකයනාති ‘‘සරූපොනං 

අචිත් තොන’’න් තිආදිනා වුත් කතන නකයන. ආදිපුච්ඡානන් ති කතසංකයව 
යමොනං පඨමපුච් ඡානං. 

කහට්ඨිකමහීති ඉෙං අවිකසසවචනම් පි කයසු සදිසවිස ්සජ් ජනතා සම් භවති, 

තෙකපක් ඛන් ති ආහ ‘‘ගන්ධරෙ…කප.… අත්කථො’’ති. උද් දිට් ඨධම් කමසු 

උද් කෙසානුරූපං ලබ් භමානවිකසසෙථනං විස් සජ් ජනං, කයො තත් ථ න සබ් කබන 

සබ් බං උද් කෙසානුරූපගුකණන උපලබ් භති, තස් ස අෙථනම් පි අත් ථකතො 

විස් සජ් ජනකමව නාම කහොතීති ආහ ‘‘අවිේෙජ්ජකනකනව

අලබ්භමාන ාෙේෙකනනවිේෙජ්ජි ානිනාම කහොන්තී’’ති. 
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චක් ඛුවිෙලකසොතවිෙලා විය චක් ඛුකසොතවිෙකලොපි ලබ් භතීති කසො පන 

අට් ඨෙථායං පි-සද් කෙන සඞ් ගහිකතොති ෙස් කසන් කතො ‘‘ජච්චන්ධම්පි…කප.…

කවදි බ්කබො’’ති ආහ. පරිපුණ් ණායතනකමව ඔපපාතිෙං සන් ධාය වුත් තන් ති 

එත් ථ අට් ඨානප් පයුත් කතො එව-සද් කෙොති තස් ස ඨානං ෙස් කසන් කතො 

‘‘වුත් කමවාති අත්කථො’’ති වත් වා කතන පරිපුණ් ණායතනස් ස තත් ථ 

අනියතත් තා අපරිපුණ් ණායතනස ්සපි සඞ් ගකහො සිද් කධොති ෙස් කසන් කතො ‘‘ක න

ජච්චන්ධබධිරම්පිෙන්ධායවුත්  ානනිවාරි ාකහොතී’’ති ආහ. 

22-254.  ේමිං පුග්ගලේෙ අනාමට්ඨත් ාති ෙස ්මා වුත් තං, යාවතා 

‘‘රූපීබ්රහ් මකලොෙං පුච් ඡතී’’ති ඉමිනාපි ඔොකසොකයව ආමට් කඨොති. 
‘‘ආමන් තා’’ති පටිඤ් ඤාය ොරණවිභාවනාධිප් පාකයකනව ‘‘ෙස ්මා 
පටිඤ ්ඤාත’’න් ති කචොෙනං සමුට් ඨාකපත් වා තං ොරණං ෙස් කසතුොකමො 

‘‘නනූ’’තිආදිමාහ. ගබ්භකෙයයෙභාවං ගන්ත්වා පරිනිබ්බායිේෙතීති 

පච් ඡිමභවිෙං සන් ධායාහ.  ෙවත්ථේොති පච් ඡිමභවාවත් ථස ්ස. 

භවිේෙන් ේොති භාවිකනො. පටිඤ්ඤා බ්බත් ාති ‘‘උප් පජ් ජිස ්සතී’’ති 
පටිඤ ්ඤාතබ් බත් තා. 

අථ ෙේමාති එත් ථායං සඞ් කඛපත් කථො – යදි ‘‘යස් ස රූපායතනං 

උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස චක් ඛායතනං උප් පජ් ජිස් සතී’’ති පුච් ඡායං වුත් කතන 

විධිනා පටිඤ් ඤාතබ් බං, අථ ෙස් මා අථ කෙන ොරකණන පටිකලොකම ‘‘යස් ස 

වා පන රූපායතනං නුප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස චක් ඛායතනං නුප් පජ් ජිස ්සතී’’ති 

පුච් ඡාය ‘‘ආමන් තා’’ති පටිඤ් ඤාතං, නනු ඉෙං අඤ් ඤමඤ් ඤං විරුද් ධන් ති? 

නනූතිආදිනාපි කචොෙකෙො තකමව විකරොධං විභාකවති. කනො ච නුප්පජ්ජිේෙති 

උප් පජ් ජිස් සති එවාති අත් කථො. ‘‘ ේමිං භකව’’තිආදි තස් ස පරිහාකරො. තත් ථ 

 ේමිං භකවති යස් මිං භකව ‘‘රූපායතනං නුප් පජ් ජිස ්සතී’’ති වුත් තං 

පවත් තමානත් තා, තස් මිං භකව. අනාග භාකවන අවචනක ොති භාවීභාකවන 
අවත් තබ් බකතො ආරද් ධුප් පාෙභාකවන පවත් තමානත් තාති අධිප් පාකයො. 

කතකනවාහ ‘‘භවන් කර හී’’තිආදි. න පන වුච් චතීති සම් බන් කධො. එවඤ්ච

ෙත්වාතිආදිනා පාඨන් තකරන යථාවුත් තමත් ථං සමත් කථති. 

යස් මිං අත් තභාකව කයහි ආයතකනහි භවිතබ් බං, 

 ං ංආය නනිබ්බත් ෙෙම්කමන අවේෙංභාවීආය නේෙ සත් තස ්ස, 

සන් තානස ්ස වා, ‘‘යස් ස වා පන රූපායතනං උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස චක් ඛායතනං 

උප් පජ් ජිස් සතීති? ආමන් තා, යස් ස වා පන රූපායතනං නුප් පජ් ජිස් සති, තස් ස 
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160 

පටුන 

චක් ඛායතනං නුප් පජ් ජිස ්සතීති? ආමන් තා’’ති ච එවං පවත් තං 
පුච් ඡාද් වයවිස් සජ් ජනං ආයතනපටිලාභස් ස ජාතිභාවකතො සුට් ඨු උපපන් නං 

භවති. පච්ඡිමභවිොෙකයොති එත් ථ ආදි-සද් කෙන අරූකප උප් පජ් ජිත් වා 

පරිනිබ් බායනො සඞ් ගය් හන් ති. ඉෙම්පි විස් සජ් ජනං. අභිනන්දි බ්බත් ාති 
‘‘ආමන් තා’’ති සම් පටිච් ඡිතබ් බත් තා. 

යං පන අ ානොනං ොමාවචරං උපපජ් ජන් තානන් ති වුත් තන් ති 
සම් බන් කධො. යස් ස විපාකෙො  ානායතනුප් පත් තිකතො පුකරතරකමව 

උපච් ඡිජ් ජිස ්සති, තං  ානායතනානිබ් බත් තෙෙම් මන් ති වුත් තං. ෙථං පනීදිසං 

ෙම් මං අත් ථීති විඤ් ඤායතීති ආහ ‘‘යේෙ යත්ථා’’තිආදි. එවම් පි 
ගබ් භකසයයකෙො එව ඉධ අ ානකෙොති අධිප් කපකතොති ෙථමිෙං විඤ් ඤායතීති 

කචොෙනාය ‘‘න හී’’තිආදිං වත් වා තමත් ථං සාකධතුං ‘‘ධම්මහෙයවිභඞ්කග’’තිආදි 

වුත් තං. අවචනත් තම් පි හි යථාධම් මසාසකන අභිධම් කම පටික් කඛකපොකයවාති. 

ඉධාති ඉමස් මිං ආයතනයමකෙ. යථාෙේසි ාසූති ‘‘යස් ස වා පන කසොතායතනං 

නුප් පජ් ජිස් සති, තස් ස චක් ඛායතනං නුප් පජ් ජති, යස් ස යත් ථ  ානායතනං න 

නිරුජ් ඣති, තස් ස තත් ථ රූපායතනං න නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති ච ෙස් සිතප් පොරාසු 

පුච් ඡාසු. ආමන් ාතිවුත් න් ති අථ ෙස ්මා න විඤ් ඤායතීති කයොජනා. එතාසු 
පුච් ඡාසු ෙස් මා පටිවචකනන විස් සජ් ජනං න ෙතන් ති අධිප් පාකයො. 

ෙන්නිට්ඨාකනනගහි ත්ථේොති ‘‘යස් ස වා පන කසොතායතනං නුප් පජ් ජිස ්සති, 
යස් ස යත් ථ  ානායතනං න නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති ච එවමාදිකෙන 

සන් නිට් ඨානපකෙන ගහිතස් ස අත් ථස ්ස. එෙකෙකෙෙංෙයත්ථේෙෙම්භකවනාති 
එෙකෙකස සංසයිතබ් බස් ස අත් ථස් ස සම් භකවන 
සන් නිට් ඨානත් ථපටිකයොගභූතසංසයත් ථස ්ස පටිවචනස් ස අෙරණකතො 
‘‘ආමන් තා’’ති පටිවචනවිස් සජ් ජනස ්ස අෙත් තබ් බකතො අත් ථස් ස අභින් දිත් වා 

එෙජ් ඣං ෙත් වා අවත් තබ් බකතො. කතනාහ ‘‘භින්දි බ්කබහි න

පටිවචනවිේෙජ්ජනං කහොතී’’ති. 

යදි සියාති භින් දිත් වා වත් තබ් කබපි අත් කථ යදි පටිවචනවිස් සජ් ජනං සියා, 

පරිපුණ්ණවිේෙජ්ජනකමව න සියා අකනොොසභාවකතො භින් දිතබ් බකතො චාති 

අත් කථො. තථා හි ‘‘පඤ් චකවොොකර පරිනිබ් බන් තානං, අරූකප පච් ඡිමභවිොනං, 

කය ච අරූපං උපපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බායිස් සන් ති, කතසං චවන් තානං කතසං 

කසොතායතනඤ් ච නුප් පජ් ජිස් සති, චක් ඛායතනඤ් ච නුප් පජ් ජතී’’ති ච, තථා 

‘‘රූපාවචකර පරිනිබ් බන් තානං, අරූපානං කතසං තත් ථ  ානායතනඤ් ච න 

නිරුජ් ඣති, රූපායතනඤ් ච න නිරුජ් ඣිස් සතී’’ති ච තත් ථ විභාගවකසන 
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පවත් කතො පාඨකසකසො. අථෙේමාති යදි අභින් දිතබ් කබ පටිවචනවිස් සජ් ජනං, 

න භින් දිතබ් කබ, එවං සන් කත ‘‘යස ්ස වා පන කසොමනස් සින් ද්රියං උප් පජ් ජති, 

තස් ස චක් ඛුන් ද්රියං උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා’’ති ඉමිනා පටිවචනවිස් සජ් ජකනන 

ගබ් භකසයයොනං කසොමනස ්සපටිසන් ධි නත් ථීති ෙස ්මා න විඤ් ඤායති, 

භින් දිතබ් කබ න පටිවචනවිස් සජ් ජනං කහොතීති සම් පටිච් ඡිතබ් බන් ති? තං න, 
අඤ ්ඤාය පාළියා තෙත් ථස ්ස විඤ් ඤායමානත් තාති ෙස් කසන් කතො 

‘‘ොමධාතුයා’’තිආදිමාහ. 

‘‘යං චිත් තං උප් පජ් ජති, න නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති, 

නුප් පජ් ජිස් සතීති? ආමන් තා’’ති තස් කසව චිත් තස ්ස නිකරොකධො අනාගතභාකවන 

තස් ස උප් පාෙක් ඛකණ යථා වුත් කතො, එවං තස් කසව ෙම් මජසන් තානස ්ස 
නිකරොකධො තස් ස උප් පාකෙ අනාගතභාකවන වත් තබ් කබො. කතකනතං ෙස් කසති 

‘‘එෙචිත් තස් ස නාම උප් පාෙක් ඛකණ නිකරොකධො අනාගතභාකවන වුච් චති, 

කිමඞ් ගං පන එෙසන් තානස් සා’’ති. ෙබ්බත්ථ සබ් බස ්මිං අනාගතවාකර. 

උපපජ් ජන් තානං එව වකසන කෙො නිකරොකධො  ථා අනාගතභාකවන වුත් කතො, 
ෙස ්මා පකනත් ථ නිකරොකධො උපපන් නානං වකසන න වුත් කතොති ආහ 

‘‘උප්පන්නානංපනා’’තිආදි.  ේකෙව යථාපවත් තස ්ස ෙම් මජසන් තානස් ස එව. 

 ේමාති යස් මා උප් පාෙක් ඛණකතො උද් ධං නිකරොකධො ආරද් කධො නාම කහොති, 

තස් මා. කභකෙ ෙතිපි ොලකභොමසනස් ස ොරකණ සතිපි. 
අනාගතොලාමසනවකසකනව නිකරොධස් කසව වකසන විස් සජ් ජනද් වයං 

උපපන්නකමව යුත් තකමව කහොතීති. අඤ් කඤසං වකසන නිකරොධස් කසව වත් තුං 

අසක් කුකණයයත් තා ‘‘අරහ ’’න් ති වුත් තං. 

යදි උපපත් තිඅනන් තරං නිකරොකධො ආරද් කධො නාම කහොති, අථ ෙස් මා 

චුතියා නිකරොධවචනන් ති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘ න්නිට්ඨානභාවක ො පන

චුතියා නිකරොධවචන’’න් ති.  න්නිට්ඨානභාවක ොති තස් ස සන් තානස ්ස 

නිට් ඨානභාවකතො. පවත්ක තිආදි වුත් තස් කසවත් ථස් ස පාෙටෙරණං. තත් ථ 

 ේොති සන් තානස් ස. වක්ඛතීතිආදිපි පවත් කත නිකරොධං අනාදියිත් වා 

චුතිනිකරොධස් කසව ගහිතතාය ොරණවචනං. ක නාති කතන යථාවුත් කතන 

පාඨන් තරවචකනන. එත්ථාති එතස් මිං ‘‘යස ්ස චක් ඛායතනං 
නිරුජ් ඣිස ්සතී’’තිආදිකෙ ආයතනයමකෙ. යදි පවත් කත නිරුද් ධස ්සපි චුතියා 

එව නිකරොකධො ඉච් ඡිකතො, ‘‘සචක් ඛුොන’’න් තිආදි ෙථන් ති ආහ 

‘‘ෙචක්ඛුොනන්තිආදීස ච පටිලද්ධචක්ඛුොනන්තිආදිනා අත්කථො 
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විඤ්ඤායතී’’ති. ක ති අරූකප පච් ඡිමභවිො. අචක් ඛුෙවචනඤ් ච සාවකසසන් ති 
කයොජනා. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආයතනයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ධාතුයමෙං 

1-19. ෙද්ෙධාතුෙම්බන්ධානන් ති ඉෙං යානි චක් ඛුධාතාදිමූලකෙසු 

සද් ෙයමොනි, සබ් බානි ච සද් ෙධාතුමූලොනි, තානි සන් ධාය වුත් තං. න හි තානි 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතාදිසම් බන් ධානි විය චුතිපටිසන් ධිවකසන ලබ් භන් ති, 
එකතකනව ආයතනයමකෙපි පවත් තිවාකර සද් ෙධාතුසම් බන් ධානං යමොනං 
අලබ් භමානතා ච කවදිතබ් බා. 

ධාතුයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ෙච්චයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාරවණ් ණනා 

10-26. කෙොති දුක් ඛසද් කෙො. අඤ්ඤත්ථාති 

සඞ් ඛාරදුක් ඛවිපරිණාමදුක් ඛදුක් ඛාධිට් ඨාකනසු. අඤ්ඤනිරකපක්කඛොති 

සඞ් ඛාරාදිපෙන් තරානකපක් කඛො. ක නාති 

අඤ ්ඤනිරකපක් ඛදුක් ඛපෙග් ගහණකතො.  ේමිං දුක්ඛදුක්කඛ විසයභූකත. එෙ

දුක්ඛෙද්කෙො ‘‘දුක් ඛං දුක් ඛසච් ච’’න් ති එත් ථ පඨකමො දුක් ඛසද් කෙො.  ඤ්ච 
දුක් ඛදුක් ඛං. ‘‘දුක් ඛං දුක් ඛසච් ච’’න් ති එත් ථ දුක් ඛකමව දුක් ඛසච් චන් ති නයිෙං 

අවධාරණං ඉච් ඡිතබ් බං, දුක් ඛං දුක් ඛසච් චකමවාති පන ඉච් ඡිතබ් බන් ති ආහ 

‘‘එෙන්ක න දුක්ඛෙච්චකමවා’’ති. ෙච්චවිභඞ්කග වුත්ක ස ෙමුෙකයස කෙොචි

ඵලධම්කමස නත්ථීති සච් චවිභඞ් කග පඤ් චධා වුත් කතසු සමුෙකයසු එකෙොපි 

ඵලසභාකවසු නත් ථි, ඵලසභාකවො නත් ථීති අත් කථො. ‘‘ඵලධම් කමො නත් ථී’’ති ච 

පාකඨො. මග්ගෙද්කෙො ච ඵලඞ්කගසූති සාමඤ් ඤඵලඞ් කගසු සම් මාදිට් ඨිආදීසු 

‘‘මග් ගඞ් ගං මග් ගපරියාපන් න’’න් තිආදිනා (විභ. 492, 495) ආගකතො 

මග් ගසද් කෙො මග්ගඵලත් ාපවත් ති ොරණූපචාකරනාති අධිප් පාකයො. කතනාහ 

‘‘නමග්ගකිච්චෙබ්භාවා’’තිආදි.  ේමාති යස් මා සච් චකෙසනාය පභවාදිසභාවා 

එව ධම් මා සමුෙයාදිපරියාකයන වුත් තා, න අප් පභවාදිසභාවා, තස් මා. එත් ථ ච 
කතභූමෙධම් මානං යථාරහං දුක් ඛසමුෙයසච් චන් කතොගධත් තා අසච් චසභාකව 
සභාවධම් කම ච උද් ධරන් කතො ඵලධම් කම එව උද් ධරි. නනු ච 

මග් ගසම් පයුත් තාපි ධම් මා අසච් චසභාවාති කතපි උද් ධරිතබ් බාති? න, කතසං 
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163 

පටුන 

මග් ගගතිෙත් තා. ‘‘ඵලධම් කමසූ’’ති එත් ථ ධම් මග් ගහකණන වා 
ඵලසම් පයුත් තධම් මානං විය කතසම් පි ගහණං ෙට් ඨබ් බං. 

පෙකෙොධකනන…කප.… ඉධ ගහි ාති එකතන අසච් චසභාවානං ධම් මානං 

පෙරකණන නිවත් තිතතං ආහ. ක ෙන් ති දුක් ඛාදීනං. 

 බ්බිකෙෙනකයොගවිකෙෙන් ති කතන දුක් ඛාදිවිකසසනකයොකගන විසිට් ඨතං. 
සච් චවිකසසනභාකවකනව දුක් ඛාදීනං පරිඤ් කඤයයතාදිභාකවො සිද් කධොති ආහ 

‘‘එෙන් ෙච්චත් ා’’ති. යථා කචත්ථාති යථා එතස් මිං සච් චයමකෙ 

සුද් ධසච් චවාකර සච් චවිකසසනභූතා එව දුක් ඛාෙකයො ගහිතා. එවං 

ඛන්ධයමොදීසපීති න සුද් ධසච් චවාකර එව අයං නකයො ෙස් සිකතොති අත් කථො. 
පෙකසොධනවාකර තංමූලචක් ෙවාකර ච ‘‘රූපං රූපක් ඛන් කධො’’තිආදිනා 
සමුොයපොනංකයව වුත් තත් තා වත් තබ් බකමව නත් ථීති 

‘‘සද්ධක්ඛන්ධාදිවාකරසූ’’ති වුත් තං. තථා කචත් ථාපි සුද් ධවාකර එව අයං නකයො 
ෙස් සිකතො. යදි සුද් ධක් ඛන් ධාදිවාකරසු ඛන් ධාදිවිකසසනභූතානකමව රූපාදීනං 

ගහකණන භවිතබ් බං, අථ ෙස ්මා ඛන් ධාදිවිකසසනකතො අඤ ්කඤසම් පි රූපාදීනං 

වකසන අත් කථො ෙස් සිකතොති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘අට්ඨෙථායං පනා’’තිආදි. 

පුරිකමො එව අත් කථො යුත් කතො, යුත් තිකතො පාකඨොව බලවාති. 

පණ් ණත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 

27-164. දුක් ඛපරිඤ් ඤා යාව දුක් ඛසමතික් ෙමනත් ථාති සප් පකෙසං 
පවත් තාපි සා තෙත් ථාවහා භකවයයාති ෙස ්සචි ආසඞ් ො සියාති ෙස් කසන් කතො 

ආහ ‘‘අරියත් ා…කප.… ෙත්වා වුත් ’’න් ති. කෙචි පකනත් ථ ‘‘අන් තිමභකව 

ඨිතත් තා’’ති ොරණං වෙන් ති, තං න යුජ් ජති උපපත් තියා දුක් ඛවිචාරත් තා, න ච 
සබ් කබ සුද් ධාවාසා අන් තිමභවිො උද් ධංකසොතවචනකතො. ‘‘යස් ස දුක් ඛසච් චං 
උප් පජ් ජතී’’ති උප් පාොවත් ථා. අවිකසකසන දුක් ඛසච් චපරියාපන් නා ධම් මා 

සම් බන් ධීභාකවකනව තංසමඞ් ගී ච පුග් ගකලො වුත් කතොති ෙස් කසන් කතො ‘‘ෙබ්කබ

උපපජ්ජන් ා’’තිආදිං වත් වා ස් වායමත් කථො යස් මා නිච් ඡයරූකපන ගහිකතො, 

නිච් ඡිතස් කසව ච අත් ථස ්ස විභාගෙස් සකනන භවිතබ් බං, තස් මා 

‘‘ක ේකවව…කප.… උපපන්නකමවා’’ති ආහ. තත් ථ කතස් කවව කෙචි 

ෙස් සීයන් තීති සම් බන් කධො. එෙකෙොට්ඨාසප්පත්තිෙමඞ්ගිකනොති 

දුක් ඛකෙොට් ඨාසුප් පත් තිසමඞ් ගිකනො. ක සූති සන් නිට් ඨාකනන ගහිකතසු. 

මග්ගඵලුප්පාෙෙමඞ්ගීසූති මග් ගඵලුප් පාෙසමඞ් ගීනං, අයකමව වා පාකඨො. 
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164 

පටුන 

එත්ථ චාතිආදිනා ‘‘සබ් කබස’’න් තිආදිපාළියා පිණ්  ත් ථං ෙස් කසති. තත් ථ 

ෙමුෙයෙච්චුප්පාෙකවොමිේෙේෙදුක්ඛෙච්චුප්පාෙේොති ඉෙං අනාෙකර සාමිවචනං. 
ෙත් ථචි සමුෙයසච් චුප් පාෙකවොමිස් කසපි දුක් ඛසච් කච තංරහිතස් ස 
සමුෙයසච් චුප් පාෙරහිතස් ස දුක් ඛසච් චුප් පාෙස් ස ෙස් සනවකසන වුත් තන් ති 

කයොජනා. කෙචි පන ‘‘සමුෙයසච් චාකවොමිස් සස් සා’’ති පඨන් ති, කතසං 

‘‘ ංරහි ේො’’ති ඉෙං පුරිමපෙස් ස අත් ථවිවරණං කවදිතබ් බං.  ංෙහි ේොති 
සමුෙයසච් චුප් පාෙසහිතස් ස දුක් ඛසච් චුප් පාෙස් ස ෙස් සනවකසන වුත් තන් ති 

කයොජනා. ක ෙන් ති අසඤ් ඤසත් තානං, පවත්තියං දුක්ඛෙච්චේෙ උප්පාකෙො 

‘‘පවත් කත’’තිආදිනා වුත් කතසු ද් වීසුපි කෙොට් ඨාකසසු න ගහිකතොති අත් කථො. 
පටිසන් ධියං පන කතසං උප් පාෙස ්ස පඨමකෙොට් ඨාකසන ගහිතතා ෙස් සිතා එව. 

 ථා නිකරොකධො චාති යථා අසඤ් ඤසත් තානං පටිසන් ධියං දුක් ඛසච් චස් ස 

උප් පාකෙො පඨමකෙොට් ඨාකසන ගහිකතො, පවත් තියං පන කසො ද් වීහි 

කෙොට් ඨාකසහි න ගහිකතො, තථා කතසං දුක් ඛසච් චස් ස නිකරොකධොපීති අත් කථො. 
තථා හි ‘‘සබ් කබසං චවන් තානං පවත් කත තණ් හාවිප් පයුත් තචිත් තස ්ස 

භඞ් ගක් ඛකණ’’තිආදිනා (යම. 1.සච් චයමෙ.88) නිකරොධවාකර පාළි පවත් තා. 

එකෙව නකයොති ය් වායං ‘‘එත් ථ චා’’තිආදිනා සමුෙයසච් චයමකෙ පාළියා 

අත් ථනකයො වුත් කතො, මග් ගසච් චයමකෙපි එකසව නකයො, එවකමව තත් ථාපි 
අත් කථො කනතබ් කබොති අත් කථො. තථා හි ‘‘සබ් කබසං 
උපපජ් ජන් තාන’’න් තිආදිනා තත් ථ පාළි පවත් තා. 

එවඤ්ච ෙතීති එවං ඛණවකසන ඔොසග් ගහකණ සතීති යථාවුත් තමත් ථං 

අනනුජානනවකසන පච් චාමසති. එ ේෙ විේෙජ්ජකනති එතස් ස යමෙපෙස් ස 

විස් සජ් ජකන. ‘‘අග් ගමග් ගස ්ස උප් පාෙක් ඛකණ, අරහන් තානං චිත් තස් ස 

උප් පාෙක් ඛකණ, යස් ස චිත් තස් ස අනන් තරා අග් ගමග් ගං පටිලභිස් සන් ති, තස් ස 

චිත් තස ්ස උප් පාෙක් ඛකණ, අසඤ් ඤසත් තං උපපජ් ජන් තානං කතසං තත් ථ 

දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති, කනො ච කතසං තත් ථ සමුෙයසච් චං උප් පජ් ජිස් සතී’’ති 

(යම. 1.සච් චයමෙ.71) පුරිමකෙොට් ඨාසස් ස ආගතත් තා විකරොකධො නත් ථීති 

‘‘පච්ඡිමකෙොට්ඨාකෙ’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ  ේමාති යස් මා න 

උපපත් තිචිත් තුප් පාෙක් ඛකණො භාවිකනො සමුෙයපච් චුප් පාෙස ්ස ආධාකරො, අථ කඛො 

ොමාවචරාදිඔොකසො, තස් මා. පුග්ගකලොොෙවාකරො කහොති යස් මා 

පුග් ගකලොොසවාකරො එස, තස් මා ‘‘කතසං තත් ථා’’ති එත් ථ ඔොසවකසන 
තත් ථ-සද් ෙස් ස අත් කථො කවදිතබ් කබො. යදි පුග් ගකලොොසවාකර 

ොමාවචරාදිඔොසවකසකනව අත් කථො ගකහතබ් කබො, න ඛණවකසන, අථ 
ෙස ්මා ‘‘සබ් කබසං උපපජ් ජන් තාන’’න් තිආදිනා ඔොසං අනාමසිත් වා තත් ථ 
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විස් සජ් ජනං පවත් තන් ති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘ ත්ථ…කප.… කෙො එවා’’ති. 

තත් ථ  ත්ථාති ඔොසවාකර. පුග්ගලවිකෙෙෙේෙනත්ථන් ති 

පුග් ගලසඞ් ඛාතවිකසසෙස් සනත් ථං. යත්ථ ක ති යස ්මිං ොමාවචරාදිඔොකස 
කත පුග් ගලා. 

කෙචීති ධම් මසිරිත් කථරං සන් ධායාහ. කසො හි ‘‘පවත් කත චිත් තස් ස 
භඞ් ගක් ඛකණ දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජතී’’ති එත් ථ චිත් තජරූපකමව අධිප් කපතං 
චිත් තපටිබද් ධවුත් තිත් තාති ොරණං වෙති. අපකර ‘‘අරූකපති ඉමං 
පුරිමාකපක් ඛම් පි කහොතීති කතන පවත් තං විකසකසත් වා අරූපභවවකසන 

අයමත් කථො වුත් කතො, තස් මා ‘යස ්ස වා පන සමුෙයසච් චං නිරුජ් ඣති, තස් ස 

දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජතීති? කනො’තිආදීසුපි එවමත් කථො කවදිතබ් කබො’’ති වෙන් ති. 

පුග්ගකලො න චිත් ං අකපක්ඛිත්වාව ගහික ොති ඉෙං චිත් තස ්ස අනධිෙතත් තා 

වුත් තං. යත් ථ පන සමුෙයසච් චස ්ස උප් පාෙනිච් ඡකයො, තත් කථව තස ්ස 
අනුප් පාෙනිච් ඡකයනපි භවිතබ් බං චිත් කතන ච විනා පුග් ගලස ්කසව 

අනුපලබ් භනකතොති ‘‘යස් ස සමුෙයසච් චං නුප් පජ් ජතී’’ති එත් ථ සමුෙයසච් චාධාරං 
චිත් තං අත් ථකතො ගහිතකමවාති සක් ො විඤ් ඤාතුං. අපිච ඉන් ද්රියබද් කධපි න 
සබ් කබො රූපුප් පාකෙො එෙන් කතන චිත් තුප් පාොධීකනොති සක් ො වත් තුං 

චිත් තුප් පත් තියා විනාපි තත් ථ රූපුප් පත් තිෙස ්සනකතො, තස් මා චිත් තජරූපකමව 

චිත් තස ්ස උප් පාෙක් ඛකණ උප් පජ් ජති, න ඉතරං, ඉතරං පන තස් ස තීසුපි ඛකණසු 
උප් පජ් ජතීති නිට් ඨකමත් ථ ගන් තබ් බං. විභජිතබ් බා අවිභත් තා නාම නත් ථීති 

සියායං පසඞ් කගො පඨමවාකර, දුතියවාකර පන විභජනා එව සාති නායං 

පසඞ් කගො ලබ් භති, පඨමවාකරපි වා නායං පසඞ් කගො. ෙස ්මා? එසා හි යමෙස් ස 

පෙති, යදිෙං යථාලාභවකසන කයොජනා. 

දුතිකය චිත්ක  වත් මාකනති එත් ථ ‘‘පඨමං භවඞ් ගං, දුතියං චිත් ත’’න් ති 
වෙන් ති. භවනිෙන් තියා ආවජ් ජනම් පි විපාෙප් පවත් තිකතො විසදිසත් තා 

‘‘දුතිය’’න් ති වත් තුං සක් ො, තකතො පට් ඨාය පුබ් කබ තස් ස තත් ථ සමුෙයසච් චං 
නුප් පජ් ජිත් ථාති වත් තබ් බාති අපකර. භවනිෙන් තියා පන සහජාතං පඨමං චිත් තං 
ඉධ දුතියං චිත් තන් ති අධිප් කපතං. තකතො පුබ් කබ පවත් තං සබ් බං 
අබයාෙතභාකවන සමානජාතිෙත් තා එෙන් ති ෙත් වා තකතො පට් ඨාය කහට් ඨා 

තස් ස තත් ථ සමුෙයසච් චං නුප් පජ් ජිත් කථවාති. කතනාහ ‘‘ෙබ්බන්තිකමන

පරිච්කඡකෙනා’’තිආදි.  ේමින් ති දුතිකය චිත් කත. ක න ෙමානගතිෙත් ාති 

කතන යථාවුත් තදුතියචිත් කතන ච තංසමඞ් ගිකනො වා දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජිත් ථ, 

කනො ච සමුෙයසච් චන් ති වත් තබ් බභාකවන සමානගතිෙත් තා. එවඤ්චෙත්වාති 

කතන සමානගතිෙතාය ෙස් සිතත් තා එව. යථාවුත් ාති දුතියාකුසලචිත් තකතො 
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පටුන 

පුරිමසබ් බචිත් තසමඞ් ගිකනො අග් ගහිතා කහොන් ති ඉතරභාවාභාවකතො. 

වුත් තකමවත් ථං පාඨන් තකරන සමත් කථතුං ‘‘යථා’’තිආදි වුත් තං. ක ති 

චතුකවොොරා. වජ්කජ බ්බාති ‘‘ඉතකරස’’න් ති විකසසකනන නිවත් කතතබ් බා. 

පඤ්චකවොොරා වියයථාවුත් ාසද්ධාවාොති දුතියචිත් තක් ඛණසමඞ් ගිභාකවන 

වුත් තප් පොරා යථා සුද් ධාවාසසඞ් ඛාතා පඤ් චකවොොරා පුබ් කබ වුත් තා සන් ති, 
එවං චතුකවොොරා පුබ් කබ වුත් තා න හි සන් තීති කයොජනා. 

‘‘යස් ස යත් ථා’’ති පුග් ගකලොොසා ආකධයයාධාරභාකවන අකපක් ඛිතාති ආහ 

‘‘පුග්ගකලොොො අඤ්ඤමඤ්ඤපරිච්ඡින්නා ගහි ා’’ති. ොමාවචකර…කප.… 

උපපන්නාති එත් ථ ොමාවචකර අභිසකමතාවිකනො රූපාවචරං උපපන් නා, 

රූපාවචකර අභිසකමතාවිකනො අරූපාවචරං උපපන් නා, වා-සද් කෙන ොමාවචකර 

අභිසකමතාවිකනො අරූපාවචරං උපපන් නාති ච කයොකජතබ් බං.  ත්ථාති 

උපපන් කනොොකස. අභිෙමකයොති උපරිමග් ගාභිසමකයො යාව උපපන් කනො න 

භවිස ්සති, තාව ක  තත් ථ උපපන් නපුග් ගලා එත්ථ එතස ්මිං 

‘‘අභිසකමතාවීන’’න් තිආදිනා වුත් කත දුතියකෙොට් ඨාකස න ගය්හන්ති 
පුග් ගකලොොසානං අඤ් ඤමඤ් ඤං පරිච් ඡින් නත් තා. යදි එවං කිං කත ඉමස ්මිං 

යමකෙ අසඞ් ගහිතාති ආහ ‘‘ක  පනා’’තිආදි. තත් ථ යං වුත් තං 

‘‘සමානගතිොති විසුං න ෙස් සිතා’’ති, තං පාෙටතරං ොතුං 

‘‘අනභිෙකම ාවීන’’න් තිආදි වුත් තං. තස් සත් කථො – ‘‘අනභිසකමතාවීන’’න් ති 
ඉමිනා පඨමපකෙන ගහිතා සබ් බත් ථ මග් ගුප් පත් තිරකහ සම් පත් තිභකව තත් ථ 

සුද් ධාවාකස කය අනභිසකමතාවිකනො, කතසු ද් විප් පොකරසු සුද් ධාවාසා යස් මිං 

ොකල තත් ථ අනභිසකමතාවිකනොති ගකහතබ් බා, තත් ථ කනසං තථා 
ගකහතබ් බොලස් ස විකසසනත් ථං ‘‘සුද් ධාවාසානං දුතිකය චිත් කත 
වත් තමාකන’’ති වුත් තන් ති. 

එක නාති එකතන වචකනන. කවොොනචිත් තං නාම මග් ගචිත් තානං 

අනන් තරපච් චයභූතං චිත් තං, ඉධ පන අග් ගමග් ගචිත් තස් ස.  ක ොති 

යථාවුත් තකවොොනචිත් තකතො පුරිම රචිත් ෙමඞ්ගිකනො, 

අනුකලොමඤාණසම් පයුත් තචිත් තසමඞ් ගිකනො, 

අවසිට් ඨවුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාචිත් තාදිසමඞ් ගිකනොපි. කතනාහ ‘‘යාව 

ෙබ්බන්තිම ණ්හාෙම්පයුත් චිත් ෙමඞ්ගී,  ාවෙේසි ා’’ති. 

පටිසන් ධිචුතිචිත් තානං භඞ් ගුප් පාෙක් ඛණා පවත් කත චිත් තස් ස 
භඞ් ගුප් පාෙක් ඛකණහි දුක් ඛසච් චාදීනං නුප් පාොදීසු සමානගතිොති ෙත් වා 

වුත් තං ‘‘පවත්ක  චිත් ේො’’තිආදි. තත් ථ චුතිචිත් තස ්සපි උප් පාෙක් ඛණස ්ස 
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ගහණං ෙට් ඨබ් බන් ති කයොජනා. ද්වීසපි කෙොට්ඨාකෙසූති සමුෙයසච් චස ්ස 
භාවිකනො නිකරොධස් ස අප් පටික් කඛපපටික් කඛපවකසන පවත් කතසු 

පුරිමපච් ඡිමකෙොට් ඨාකසසු. න විකෙසි න් ති යථාවුත් කත අප් පටික් කඛකප ච 

සතිපි විකසකසත් වා න වුත් තන් ති අත් කථො. එෙේෙපි පුග් ගලස ්ස තාදිසස් ස 

මග්ගේෙ ච ඵලේෙ ච භඞ්ගක්ඛණෙමඞ්ගිකනො පුරිමකෙොට් ඨාසස් කසව 
අභජනකතො කෙොට් ඨාසද් වයසම් භවාභාවකතොති අත් කථො. ඉොනි තකමවත් ථං 

විවරිතුං ‘‘යේෙදුක්ඛෙච්ච’’න් තිආදි වුත් තං. කෙෙඤ්චි පුග් ගලානං. නිද් ධාරකණ 
කචතං සාමිවචනං. ‘‘මග් ගස් ස ච ඵලස ්ස චා’’ති වුත් තමග් ගඵලානි ෙස් කසන් කතො 

‘‘තිණ්ණංඵලානංද්වින්නඤ්චමග්ගාන’’න් ති ආහ. තානි පන කහට් ඨිමානි තීණි 

ඵලානි මජ් කඣ ච ද් කව මග් ගා කවදිතබ් බා. නිරන් රං අනුප්පාකෙත්වාති 
පටිපක් ඛධම් කමහි අකවොකිණ් ණං ෙත් වා සහ විපස් සනාය මග් ගං 

උප් පාකෙන් කතන යා සාතච් චකිරියා ොතබ් බා, තං අෙත් වාති අත් කථො. කතනාහ 

‘‘අන් රන් රා…කප.… උප්පාකෙත්වා’’ති. ‘‘අරූකප මග් ගස් ස ච ඵලස් ස ච 
භඞ් ගක් ඛකණ’’ති අවිකසසකතො වුත් කත ෙථමයං විකසකසො ලබ් භතීති ආහ 

‘‘ොමඤ්ඤවචකනනපී’’තිආදි. කතන අපවාෙවිසයපරියාකයන උපසග් ගා 
අභිනිවිසන් තීති කලොෙසිද් කධොයං ඤාකයොති ෙස් කසති. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පරිඤ් ඤාවාරවණ් ණනා 

165-170. එත්කථවාති ඉමස් මිං සච් චයමකෙ එව. 

අපරිඤ්කඤයය ාෙේෙනත්ථන් ති එත් ථ අ-ොකරො න 

පරිඤ් කඤයයාභාවවචකනො, නාපි පරිඤ් කඤයයපටිපක් ඛවචකනො, අථ කඛො 
තෙඤ් ඤවචකනොති යථාරහං සච් කචසු ලබ් භමානානං පහාතබ් බතාදීනම් පි 

ෙස් සකන ආපන් කනකයව සමයවාකරො ෙස් සනපකරො, කයසඤ් ච න ෙස් සනපකරො, 
කතසු කෙසුචි සච් කචසු ලබ් භමානානම් පි කෙසඤ් චි විකසසානං අයං වාකරො න 

ෙස් සනපකරොති ෙස් කසන් කතො ‘‘ෙච්ඡිෙරණ…කප.… ෙේෙනත්ථඤ්චා’’ති ආහ. 

ෙමුෙකය පහානපරිඤ්ඤාව වුත් ා, න තීරණපරිඤ්ඤාති යුත් තං තාකවතං 

සමුෙයස් සපි තීකරතබ් බසභාවත් තා, ‘‘දුක්කඛ තීරණපරිඤ්ඤාව වුත් ා, න

පහානපරිඤ්ඤා’’ති ඉෙං පන ෙස ්මා වුත් තං, නනු දුක් ඛං අප් පහාතබ් බකමවාති? 
සමුෙයසච් චවිභඞ් කග වුත් තානං කෙසඤ් චි සමුෙයකෙොට් ඨාසානං දුක් ඛසච් කච 
සඞ් ගහණකතො දුක් ඛසමුෙකය වා අසඞ් ෙරකතොව ගකහත් වා භූතෙථනකමතං 

ෙට් ඨබ් බං. උභයත්ථාති දුක් කඛ සමුෙකය ච වුත් තා. ෙස් මා? කතසං සාධාරණාති. 
එවං සාධාරණාසාධාරණකභෙභින් නං යථාවුත් තං පරිඤ් ඤාකිච් චං පුබ් බභාකග 
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නානක් ඛකණ ලබ් භමානම් පි මග් ගොකල එෙක් ඛකණ එව ලබ් භති 

එෙඤාණකිච් චත් තාති ෙස් කසතුං ‘‘මග්ගඤාණඤ්හී’’තිආදි වුත් තං. 

පරිඤ් ඤාවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සච් චයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ෙඞ්ඛාරයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාරවණ් ණනා 

1. සතිපි කුසලමූලාදීනම් පි විභත් තභාකව ඛන් ධාදිවිභාකගො තකතො 

සාතිසකයොති ෙස් කසන් කතො ‘‘ඛන්ධාෙකයො විය පුබ්කබ අවිභත් ා’’ති ආහ. 

පොරත් කථො වා එත් ථ ආදි-සද් කෙො ‘‘භූවාෙකයො’’තිආදීසු වියාති 

කුසලමූලාදීනම් පි සඞ් ගකහො ෙට් ඨබ් කබො. අවිඤ්ඤා ත් ා නිසාකමන් කතහි. 
කහතුඅත් කථො වා එත් ථ ලුත් තනිද් දිට් කඨො අවිඤ් ඤාපිතත් තාති අත් කථො. යදිපි 

ොයසඞ් ඛාරානං විෙප් පද් වකයපි කහතුඵලභාකවොකයව ඉච් ඡිකතො, 
සාමිවචනරූපාවිභූකතො පන අත් කථව අත් ථකභකෙොති ෙස් කසන් කතො 

‘‘ොයේෙ…කප.… ෙත්තුඅත්කථ’’ති ආහ. කෙොපනාති ෙත් තුඅත් කථො. 

2-7. සද්ධිෙඑකෙෙපෙවකෙනාති ‘‘ොකයො සඞ් ඛාකරො’’තිආදීසු ද් වීසු ද් වීසු 

පකෙසු අඤ් ඤමඤ් ඤං අසම් මිස ්සඑකෙෙපෙවකසන. අත්ථාභාවක ොති 
යථාධිප් කපතත් ථාභාවකතො. අඤ් ඤථා ෙරජොයාදිකෙො අත් කථො අත් කථව. 

කතකනවාහ ‘‘පෙකෙොධන…කප.…අවචනීයත් ා’’ති. ඉොනි තකමව අත් ථාභාවං 

බයතිකරෙවකසන ෙස් කසන් කතො ‘‘යථා’’තිආදිමාහ. ෙස් මා පන උභයත් ථ 

සමාකන සමාසපෙභාකව තත් ථ අත් කථො ලබ් භති, ඉධ න ලබ් භතීති? 
භින් නලක් ඛණත් තා. තත් ථ හි රූපක් ඛන් ධාදිපොනි සමානාධිෙරණානීති 

පෙද් වයාධිට් ඨාකනො එකෙො අත් කථො ලබ් භති, ඉධ පන ොයසඞ් ඛාරාදිපොනි 
භින් නාධිෙරණානීති තථාරූකපො අත් කථො න ලබ් භතීති. කතනාහ 

‘‘යථාධිප්කප ත්ථාභාවක ො’’ති. 

විසං අදීකපත්වාති ‘‘ොයසඞ් ඛාකරො’’තිආදිනා සහ වුච් චමාකනොපි 
ොයසඞ් ඛාරසද් කෙො විසුං විසුං අත් තකනො අත් ථං අකජොකතත් වා එෙං අත් ථං යදි 
දීකපතීති පරිෙප් පවකසන වෙති. කතන ොයසඞ් ඛාරසද් ොනං සමානාධිෙරණතං 

උල් ලිඞ් කගති. ‘‘ොයෙඞ්ඛාරෙද්කෙොොයෙඞ්ඛාරත්කථවත් මාකනො’’ති ෙස ්මා 

වුත් තං, ‘‘සඞ් ඛාරසද් කෙො සඞ් ඛාරත් කථව වත් තමාකනො’’ති පන වත් තබ් බං සියා. 
එවඤ් හි සති ඛන් ධත් කථ වත් තමාකනො ඛන් ධසද් කෙො විය රූපසද් කෙන 
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ොයසද් කෙන විකසසිතබ් කබොති ඉෙං වචනං යුජ් කජයය, ොයසඞ් ඛාරසද් ොනං 
පන සමානාධිෙරණත් කත න කෙවලං සඞ් ඛාරසද් කෙොකයව සඞ් ඛාරත් කථ 

වත් තති, අථ කඛො ොයසද් කෙොපීති ඉමමත් ථං ෙස් කසතුං ‘‘ොයෙඞ්ඛාරෙද්කෙො

ොයෙඞ්ඛාරත්කථ වත් මාකනො’’ති වුත් තං සියා, ොයසද් කෙන 
සමානාධිෙරකණනාති අධිප් පාකයො. බයධිෙරකණන පන සඞ් ඛාරස ්ස 
විකසසිතබ් බතා අත් කථවාති. 

ඉමේෙ වාරේොති සුද් ධසඞ් ඛාරවාරස් ස. පෙකෙොධකනන ෙේසි ානන් ති 
එත් තකෙව වුච් චමාකන තත් ථ ෙස් සිතභාවසාමඤ් කඤන සුද් ධොයාදීනම් පි 

ගහණං ආපජ් කජයයාති තංනිවාරණත් ථං ‘‘යථාධිප්කප ානකමවා’’ති ආහ. 

ොයාදිපකෙහි අග්ගහි ත් ාති සුද් ධොයාදිපකෙහි අග් ගහිතත් තා. ඉධ පනාති 
අට් ඨෙථායං. සුද් ධසඞ් ඛාරවාරං සන් ධාය වුත් තම් පි සුද් ධසඞ් ඛාරවාරකමකවත් ථ 

අනනුජානන් කතො සෙලසඞ් ඛාරයමෙවිසයන් ති ආහ ‘‘ඉධ පන

ෙඞ්ඛාරයමකෙ’’ති. අධිප්කප ත්ථපරිච්චාකගොති අස් සාසපස් සාසාදිෙස ්ස 
අධිප් කපතත් ථස ්ස අග් ගහණං කචතනාොයඅභිසඞ් ඛරණසඞ් ඛාරාදි 

අනධිප්කප ත්ථපරිග්ගකහො. යදි ‘‘ොකයො සඞ් ඛාකරො’’තිආදිනා 

සුද් ධසඞ් ඛාරතංමූලචක් ෙවාරා අත් ථාභාවකතො ඉධ න ගකහතබ් බා, අථ ෙස ්මා 
පවත් තිවාරකමව අනාරභිත් වා අඤ් ඤථා කෙසනා ආරද් ධාති ආහ 

‘‘පෙකෙොධනවාර ංමූලචක්ෙවාකරහී’’තිආදි. ෙංෙකයො කහොති 
සඞ් ඛාරසද් ෙවචනීයතාසාමඤ් ඤකතො ොයසඞ් ඛාරාදිපොනං බයධිෙරණභාවකතො 

ච. කතකනවාහ ‘‘අෙමානාධිෙරකණහි…කප.…ෙේසි ායා’’ති. 

පණ් ණත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 

19. ෙඞ්ඛාරානං පුග්ගලානඤ්ච ඔොෙත් ාති සම් පයුත් තානං 

නිස ්සයපච් චයතාය, සඞ් ඛාරානං සමාපජ් ජිතබ් බතාය පුග් ගලානං ඣානස් ස 

ඔොසතා කවදිතබ් බා, භූමි පන යෙග් කගන පුග් ගලානං ඔොකසො, තෙග් කගන 

සඞ් ඛාරානම් පි ඔොකසො. ‘‘දුතිකය ඣාකන තතිකය ඣාකන’’තිආදිනා ඣානං, 

‘‘ොමාවචකර රූපාවචකර’’තිආදිනා භූමි ච විසුං ඔොසභාකවන ගහිතා. ඉතීති 

කහතුඅත් කථො, යස් මා ඣානම් පි ඔොසභාකවන ගහිතං, තස් මාති අත් කථො. 

පුග්ගලවාකර ච ඔොෙවකෙන පුග්ගලග්ගහකණති පුග් ගලවාකර ච යො 

පුග් ගකලොොසසඞ් ඛාරාදීනං ඔොසභාකවන ගය් හති, තො කතසං ද් වින් නං 

ඔොසානං වකසන ගය් හනං කහොතීති යත් ථ කසො පුග් ගකලො, යඤ ්ච තස් මිං 

පුග් ගකල ඣානං උපලබ් භති, කතසං ද් වින් නං භූමිඣානසඞ් ඛාතානං ඔොසානං 
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වකසන යථාරහං ොයසඞ් ඛාරාදීනං ගහණං ෙථනං කහොතීති.  ේමාති යස් මා 

එතකෙව, තස් මා. දුතිය තියජ්ඣාකනොොෙවකෙනාති 

දුතියතතියජ් ඣානසඞ් ඛාතඔොසවකසන ගහි ා. ෙථං? ‘‘විනා විතක් ෙවිචාකරහි 

අස් සාසපස් සාසානං උප් පාෙක් ඛකණ’’ති එවං ගහිතා පුග්ගලා විකෙකෙත්වා 

ෙේසි ා. කෙන? කතකනව 
විතක් ෙවිචාරරහිතඅස් සාසපස් සාසුප් පාෙක් ඛකණනාති කයොකජතබ් බං. 

පඨමකෙොට් ඨාකස ඣාකනොොසවකසන පුග් ගලෙස ්සනං ෙතන් ති වුත් තං 

‘‘පුන…කප.…ෙේකෙතී’’ති. භූමිඔොසවකසන පුග් ගලං ෙස් කසතීති සම් බන් කධො. 

ද්විප්පොරානන් ති ඣානභූමිඔොසකභකෙන දුවිධානං. ක ෙන් ති පුග් ගලානං. 
‘‘පඨමං ඣානං සමාපන් නානං ොමාවචරාන’’න් ති ච ඉෙං 

නිවත් කතතබ් බගකහතබ් බසාධාරණවචනං, තස් ස ච අවච් කඡෙෙං 

‘‘අස් සාසපස් සාසානං උප් පාෙක් ඛකණ’’ති ඉෙන් ති වුත් තං ‘‘විකෙෙ…කප.…

ඛකණ’’ති. ක න විකසසකනන. ොමාවචරානම්පීති පි-සද් කෙො 
සම් පිණ්  නත් කථො. කතන න කෙවලං රූපාරූපාවචකරසු පඨමජ් ඣානං 

සමාපන් නානං, අථ කඛො ොමාවචරානම් පීති වුත් තකමවත් ථං සම් පිණ් ක ති. 

කීදිසානං ොමාවචරානන් ති ආහ ‘‘ගබ්භග ාදීන’’න් ති. ආදි-සද් කෙන 

උෙෙනිමුග් ගවිසඤ් ඤිභූතා සඞ් ගහිතා, න 
මතචතුත් ථජ් ඣානසමාපන් නනිකරොධසමාපන් නා. කත හි අොමාවචරතාය විය 
රූපාරූපභවසමඞ් ගිකනො විතක් ෙවිචාරුප් පත් තියාව නිවත් තිතා. 

එෙන්තිෙත් ාති අස් සාසපස් සාසාභාවස් ස එෙන් තිෙත් තා. නිෙේසි ාති 

රූපාරූපාවචරා නිෙස් සනභාකවන වුත් තා, න තබ් බිරහිතානං අඤ් කඤසං 
අභාවකතොති අධිප් පාකයො. පඨමජ් ඣාකනොොසා අස් සාසපස් සාසවිරහවිසිට් ඨාති 

කයොජනා. පඨමඤ් කචත් ථ පඨමජ් ඣානසමඞ් ගීනං රූපාරූපාවචරානං ගහණං, 

දුතියං යථාවුත් තගබ් භගතාදීනං. ඉමිනා නකයනාති ය් වායං ‘‘සඞ් ඛාරානං 
පුග් ගලානඤ් චා’’තිආදිනා ඣාකනොොසභූමිඔොසවකසන පුග් ගලවිභාගනකයො 

වුත් කතො, ඉමිනා නකයන උපාකයන. ෙබ්බත්ථ සබ් බපුච් ඡාසු. 

21. එ ේමිං පන අත්කථ ෙතීති ය් වායං උප් පත් තිභූමියා ඣානං 

විකසකසත් වා අත් කථො වුත් කතො, එතස ්මිං අත් කථ ගය් හමාකන අඤ් ඤත් ථපි 

උප් පත් තිභූමියා ඣානං විකසසිතබ් බං භකවයය, තථා ච අනිට් ඨං ආපජ් ජතීති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘චතුත්ථජ්ඣාකන’’තිආදිමාහ. කිං පන තං අනිට් ඨන් ති ආහ 

‘‘භූමීනං ඔොෙභාවේකෙව අග්ගහි  ාපත්තික ො’’ති. යත් ථ යත් ථ හි ඣානං 

ගය් හති, තත් ථ තත් ථ තං උප් පත් තිභූමියා විකසසිතබ් බං කහොති. තථා සති 
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පටුන 

ඣාකනොොකසොව ගහිකතො සියා, න භූමිඔොකසො ගුණභූතත් තා. කිඤ් ච 
‘‘චතුත් ථජ් ඣාකන රූපාවචකර අරූපාවචකර’’ති එත් ථ රූපාරූපභූමියා 

චතුත් ථජ් ඣාකන විකසසියමාකන තකෙෙකෙකසොව ඔොසවකසන ගහිකතො සියා, 

න සබ් බං චතුත් ථජ් ඣානං. කතනාහ ‘‘ෙබ්බචතුත්ථජ්ඣානේෙ ඔොෙවකෙන

අග්ගහි  ාපත්තික ො චා’’ති. ඣානභූකමොොොනන් ති 
ඣාකනොොසභූමිඔොසානං. 

නනු ච ඣානභූමිඔොකස අසඞ් ෙරකතො කයොජියමාකන න සබ් බස් මිං 

පඨමජ් ඣාකනොොකස ොයසඞ් ඛාකරො වචීසඞ් ඛාකරො ච අත් ථි, තථා සබ් බස් මිං 
ොමාවචකරොොකසති කචොෙනුප් පත් තිං සන් ධාය තස් ස පරිහාරං වත් තුං 

‘‘යදිපී’’තිආදිමාහ.  ත්ථාති පඨමජ් ඣාකනොොකස ොමාවචකරොොකස ච. 

 ංද්වයුප්පත්තීති තස් ස ොයවචීසඞ් ඛාරද් වයස ්ස උප් පත් ති. ඔොසද් වයස ්ස 

අසඞ් ෙරකතො ගහකණ අයඤ් ච ගුකණො ලද් කධො කහොතීති ආහ ‘‘විසං…කප.…න

වත් බ්බං කහොතී’’ති. තත් ථ අඞ්ගමත් වකෙනාති 
විතක් ොදිඣානඞ් ගමත් තවකසන. තත් ථ වත් තබ් බං අට් ඨෙථායං වුත් තකමව. 

විතක් ෙරහිකතොපි විචාකරො වචීසඞ් ඛාකරොකයවාති ආහ ‘‘අවි ක්ෙ…කප.…

ගච්ඡතී’’ති. මුද්ධභූ ං දුතියජ්ඣානන් ති චතුක් ෙනකය දුතියජ් ඣානමාහ. තඤ් හි 
සෙලක් කඛොභෙරධම් මවිගකමන විතක් කෙෙඞ් ගප් පහායිෙකතො සාතිසයත් තා 

‘‘මුද් ධභූත’’න් ති වත් තබ් බතං ලභති. අෙඤ්ඤෙත් ා වියාති ඉෙං 
විසදිසුොහරණං ෙට් ඨබ් බං. 

37. ආවජ් ජනකතො පුබ් කබ පවත් තං සබ් බං චිත් තං පටිසන් ධිචිත් කතන 

සමානගතිෙත් තා එෙං ෙත් වා වුත් තං ‘‘පඨමක ො’’ති. කතනාහ 

‘‘අවි ක්ෙඅවිචාරක ො’’තිආදි. චිත් ෙඞ්ඛාරේෙ ආදිෙේෙනත්ථන් ති 

සුද් ධාවාකස චිත් තසඞ් ඛාරස ්ස ආදිෙස් සනත් ථං. තථා ‘‘වචීෙඞ්ඛාරේෙ

ආදිෙේෙනත්ථ’’න් ති එත් ථාපි. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සඞ් ඛාරයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. අනුෙයයමෙං 

පරිච් කඡෙපරිච් ඡින් නුද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1. ‘‘අවිජ් ජාසමුෙයා රූපසමුෙකයො, තණ් හාසමුෙයා රූපසමුෙකයො, 
ෙම් මසමුෙයා රූපසමුෙකයො. කලොකභො නිොනං ෙම් මානං සමුෙයායා’’ති ච 

එවමාදිනා කුසලමූලකුසලාදීනං පච් චයභාකවො වුත් කතොති ආහ ‘‘පච්චයදීපකෙන 
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මූලයමකෙනා’’ති. ‘‘කසො ‘අනිච් චං රූපං, අනිච් චං රූප’න් ති යථාභූතං පජානාති. 

චක් ඛු අනිච් චං, රූපා අනිච් චා’’ති ච ආදිනා බහුලඛන් ධාදිමුකඛන 

අනිච් චානුපස ්සනාෙකයො විහිතාති වුත් තං ‘‘ඛන්ධාදීස තීරණබාහුල්ලක ො’’ති. 
කිකලසානං සමුච් ඡින් ෙනකතො පරං පහානකිච් චං නත් ථීති ආහ 

‘‘අනුෙයපහානන් ා පහානපරිඤ්ඤා’’ති. යදිපි අනුසකයහි සම් පකයොගකතො 

ආරම් මණකතො වා පහානපරිඤ් ඤා නප් පවත් තති, අනුසයාභාකව පන 

තොරම් කභො එව නත් ථීති ෙත් වා වුත් තං ‘‘අනුෙකයහි පහානපරිඤ්ඤං 

විභාකවතු’’න් ති. අනුෙයභාකවන ලබ්භමානානන් ති අනුසයභාකවන 

විජ් ජමානානං, අනුසයසභාවානන් ති අත් කථො. තීහාොකරහීති පරිච් කඡොදීහි තීහි 
පොකරහි. අනුසකයසු ගණනසරූපප් පවත් තිට් ඨානකතො අකබොධිකතසු 
පුග් ගකලොොසාදිවකසන පවත් තියමානා තබ් බිසයා කෙසනා න සුවිඤ ්කඤයයා 

කහොතීති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ක ස ථා…කප.… දුරවකබොධත් ා’’ති. 

එත්ථ පුරිකමසූති පදුද් ධාකරො අනන් තරස් ස විධි පටිකසකධො වාති ෙත් වා 

සානුසයවාරාදිඅකපක් කඛො, න අනුසයවාරාදිඅකපක් කඛො අනුසයවාකර 

පාළිවවත් ථානස ්ස පකගව ෙතත් තාති ෙස් කසන් කතො ‘‘එක ස ොනුෙයවාරාදීස

පුරිකමසූති අත්කථො’’ති ආහ. සානුසයවාරාදීසු හි තීසු පුරිකමසු ඔොසවාකර 

යකතො තකතොති කෙසනා පවත් තා, න අනුසයවාරාදීසු. අත්ථවිකෙොභාවක ොති 

‘‘ොමධාතුයා චුතස් සා’’තිආදිනා (යම. 2.අනුසයයමෙ.302) පාළිආගතපෙස් ස, 

‘‘ොමධාතුං වා පන උපපජ් ජන් තස් සා’’තිආදිනා යමෙභාකවන 

අට් ඨෙථාආදිගතපෙස් ස ච අත් ථවිකසසාභාවකතො. ෙථමයං යමෙකෙෙනා සියා 

දුතියස ්ස පෙස ්ස අභාවකතොති අත් කථො. යදි නායං යමෙකෙසනා, අථ ෙස ්මා 

ඉධාගතාති ආහ ‘‘පුරිමවාකර හී’’තිආදි. තත් ථ 

අනුෙයට්ඨානපරිච්කඡෙෙේෙනන් ති අනුසයට් ඨානතාය පරිච් කඡෙෙස් සනං. එවම් පි 
ෙථමිෙං අනුසයයමෙං යමෙකෙසනාසබ් භාවකතොති ආහ 

‘‘යමෙකෙෙනා…කප.… නාමං ෙට්ඨබ්බ’’න් ති. අත්ථවකෙනාති 
පටිකලොමත් ථවකසන. පඨමපකෙන හි වුත් තස් ස විපරිවත් තනවකසනපි 

යමෙකෙසනා කහොති ‘‘රූපං රූපක් ඛන් කධො, රූපක් ඛන් කධො රූප’’න් තිආදීසු 

(යම. 1.ඛන් ධයමෙ.2), තත් ථ පන අත් ථවිකසකසො අත් ථි, ඉධ නත් ථි, තස් මා න 

තථා කෙසනා ෙතාති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘අත්ථවිකෙොභාවක ො පන න 

වුත් ා’’ති. ලබ්භමාන ාවකෙනාති පුච් ඡාය ලබ් භමානතාවකසන. 

උප්පත්තිඅරහ ං ෙේකෙතීති ඉමිනා නිප් පරියාකයන අනුසයා අනාගතාති 

ෙස් සිතං කහොති යකතො කත මග් ගවජ් ඣා, න ච අතීතපච් චුප් පන් නා 
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උප් පත් තිරහාති වුච් චන් ති උප් පන් නත් තා. යංසභාවා පන ධම් මා අනාගතා 

අනුසයාති වුච් චන් ති, තංසභාවා එව කත අතීතපච් චුප් පන් නා වුත් තා. න හි 

ධම් මානං අද් ධාකභකෙන සභාවකභකෙො අත් ථි, තස ්මා අනුසයානං 

අතීතපච් චුප් පන් නභාවා පරියායකතො ලබ් භන් තීති අට්ඨෙථායං (යම. අට් ඨ. 

අනුසයයමෙ 1) ‘‘අතීකතොපි කහොතී’’තිආදි වුත් තං. එවංපොරාති 

අනුසයප් පොරා, ොරණලාකභ සති උප් පජ් ජනාරහාඉච් කචව අත් කථො. කෙො

එවංපොකරො උප් පජ් ජනවාකර උප්පජ්ජති-ෙද්කෙනගහික ො උප් පජ් ජනාරහතාය 

අවිච් ඡින් නභාවදීපනත් ථන් ති අධිප් පාකයො. කතනාහ ‘‘න ඛන්ධයමොදීස විය

උප්පජ්ජමාන ා’’ති, පච් චුප් පන් නතාති අත් කථො. ක කනවාතිආදිනා 

යථාවුත් තමත් ථං පාෙටතරං ෙකරොති. තත් ථ නින්නානාෙරකණොති 
නිබ් බිකසකසො. උප් පජ් ජනානුසයානං නින් නානාෙරණත් තා එව හි ‘‘එත් කථසා 

තණ් හා උප් පජ් ජමානා උප් පජ් ජති, එත් ථ නිවිසමානා නිවිසතී’’ති විභඞ්කග (විභ. 

203) ආගතං. අනුසයනඤ් හි එත් ථ නිවිසනන් ති අධිප් කපතං. 

ඉොනි කයන පරියාකයන අතීතපච් චුප් පන් කනසු අනුසයකවොහාකරො, තං 
ෙස් කසතුොකමො අනාගතම් පි කතහි සද් ධිං එෙජ් ඣං ෙත් වා ෙස් කසන් කතො 

‘‘අනුරූපං ොරණං පන…කප.… වුච්චන්තී’’ති ආහ. එකතන භූතපුබ් බගතියා 
අතීතපච් චුප් පන් කනසු උප් පත් තිරහතා කවදිතබ් බාති ෙස් කසති. උප් පත් තිඅරහතා 
නාම කිකලසානං මග් කගන අසමුච් ඡින් නතාය කවදිතබ් බා. සා ච 
අතීතපච් චුප් පන් කනසුපි අත් කථවාති පොරන් තකරනපි කතසං පරියායකතොව 

අනුසයභාවං පොකසති. කතකනවාහ ‘‘මග්ගේෙපනා’’තිආදි.  ාදිොනන් ති කය 

මග් ගභාවනාය අසති උප් පත් තිරහා, තාදිසානං. ධම්කමො එව ච උප්පජ්ජති, න 
ධම් මාොකරොති අධිප් පාකයො. න හි ධම් මාොරා අනිච් චතාෙකයො උප් පජ් ජන් තීති 

වුච් චන් ති. යදි පන කත උප් පාොදිසමඞ් ගිකනො සියුං, ධම් මා එව සියුං. කතන 
වුත් තං ‘‘අප් පහීනාොකරො ච උප් පජ් ජතීති වත් තුං න යුජ් ජතී’’ති. 

වුත් තම් පි ථාමගමනං අග් ගකහත් වා අප් පහීනට් ඨමත් තකමව ගකහත් වා 

කචොෙකෙො කචොකෙතීති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ෙත් ානුෙය…කප.… ආපජ්ජතීති

කච’’ති. න හි ථාමගමකන ගහිකත කචොෙනාය ඔොකසො අත් ථි. කතනාහ 

‘‘නාපජ්ජතී’’තිආදි. වුත් තං අට් ඨෙථායං, න කෙවලමට් ඨෙථායකමව 

පාඨගකතොවායමත් කථො, තස් මා එවකමව ගකහතබ් කබොති ෙස් කසන් කතො 

‘‘ථාමගක ො…කප.…යුත් ’’න් ති වත් වා කිං පන තං ථාමගමනන් ති පරාසඞ් ෙං 

නිවත් කතන් කතො ‘‘ථාමග න්ති ච…කප.… වුත් ා’’ති ආහ. තත් ථ අඤ්කඤහි

අොධාරකණොති කිකලසවත් ථුආදීනං කිකලසතාදිසභාකවො විය ොමරාගාදිකතො 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොයමෙපෙරණ-අනුටීො 
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අඤ ්ඤත් ථ අලබ් භමාකනො කතසංකයව ආකවණිකෙො සභාකවො, යකතො කත 
භවබීජං භවමූලන් ති ච වුච් චන් ති. යස් මා ච ථාමගමනං කතසං 

අනඤ් ඤසාධාරකණො සභාකවො, තස් මා අනුසයනන් ති වුත් තං කහොතීති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘ථාමගක ොතිඅනුෙයෙමඞ්ගීතිඅත්කථො’’ති ආහ. 

‘‘යස් ස ොමරාගානුසකයො අනුකසති, තස් ස පටි ානුසකයො අනුකසතීති? 

ආමන් තා’’තිආදිනා (යම. 2.අනුසයයමෙ.3) අනුසයවාකර වුත් කතො එව අත් කථො 

‘‘යස ්ස ොමරාගානුසකයො උප් පජ් ජති, තස් ස පටි ානුසකයො උප් පජ් ජතීති? 

ආමන් තා’’තිආදිනා (යම. 2.අනුසයයමෙ.300) වුත් කතොති අනුසයනාොකරො 
එව උප් පජ් ජනවාකර උප් පජ් ජති-සද් කෙන ගහිකතොති ‘‘උප් පජ් ජනවාකරො 

අනුසයවාකරන නින් නානාෙරකණො විභත් කතො’’ති යං වුත් තං, තත් ථ විචාරං 

ආරභති ‘‘අනුෙයඋප්පජ්ජනවාරානං ෙමානගතිෙත් ා’’තිආදිනා. 

‘‘උප්පජ්ජතී’’ති වචනං සියාති උප් පජ් ජනවාකර ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති වචනං 
අප් පහීනාොරදීපෙං සියා. තථා ච සති යථා ‘‘ඉමස් ස උප් පාො’’ති එත් ථ ඉමස් ස 

අනිකරොධාති අයමත් කථොපි ඤායති, එවං ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති වුත් කත අත් ථකතො ‘‘න 
උප් පජ් ජතී’’ති අයමත් කථො වුත් කතො කහොති අප් පහීනාොරස් ස 
උප් පත් තිරහභාවස් ස අනුප් පජ් ජමානසභාවත් තාති කචොෙනං ෙස් කසන් කතො 

‘‘උප්පජ්ජතීති වචනේෙ අවුත්  ා න ෙක්ො වත්තුන්ති කච’’ති ආහ. 

වචනත්ථවිකෙකෙන  ංද්වයේෙ වුත් ත් ාති එකතන ධම් මනානත් තාභාකවපි 
පෙත් ථනානත් කථන වාරන් තරකෙසනා කහොති යථා සහජාතසංසට් ඨවාකරසූති 

ෙස් කසති. අනුරූපං ොරණංලභිත්වාතිආදි තකමව වචනත් ථවිකසසං විභාකවතුං 

ආරද් ධං. උප්පත්තිකයොග්ගන් ති උප් පත් තියා කයොග් ගං, උප් පජ් ජනසභාගතන් ති 

අත් කථො. යකතො අනුසයා උප් පත් තිරහාති වුච් චන් ති, එෙන් කතන කචතකෙව 

සම් පටිච් ඡිතබ් බං ‘‘යස් ස ොමරාගානුසකයො උප් පජ් ජති, තස් ස පටි ානුසකයො 

උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා’’තිආදිවචනකතො (යම. 2.අනුසයයමෙ.300). 

‘‘අනුකසන් තීති අනුසයා’’ති එත් තකෙ වුත් කත සො විජ් ජමානා නු කඛො කත 

අපරිනිප් ඵන් නානුසයනට් කඨන ‘‘අනුසයා’’ති වුච් චන් තීති අයමත් කථො 

ආපජ් ජතීති තංනිකසධනත් ථං ‘‘අනුරූපං ොරණං ලභිත්වා උප්පජ්ජන්තී’’ති 
වුත් තං. උප් පත් තිඅරහභාකවන ථාමගතතා අනුසයට් කඨොති යං කතසං 

උප් පත් තිකයොගවචනං වුත් තං, තං සම් මකෙව වුත් තන් ති ඉමමත් ථමාහ 

‘‘අනුෙයෙද්ෙේො’’තිආදිනා. කතන වාරද් වයකෙසනුප් පාදිො 

අනුසයසද් ෙත් ථනිද් ධාරණාති ෙස් කසති.  ම්පි සවුත් කමව ඉමිනා 

 න්තිප්පමාකණනාති ඉෙම් පි ‘‘අභිධම් කම තාවා’’තිආදිනා ආගතං තිවිධකමව 
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තන් තිං සන් ධායාහාති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ න්තිත් කයනපි හි 

චිත් ෙම්පයුත්  ාදීපි ාකහොතී’’ති. 

පරිච් කඡෙපරිච් ඡින් නුද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

උප් පත් තිට් ඨානවාරවණ් ණනා 

2. එවංෙතීති කවෙනානං විකසසිතබ් බභාකව ොමධාතුයා ච විකසසනභාකව 

සති. ොමාධාතුයා අනුෙයනට්ඨාන ා න වුත් ා කහොති අප් පධානභාවකතො, 

පධානාප් පධාකනසු පධාකන කිච් චෙස ්සනකතො, විකසසනභාකවන චරිතබ් බතාය 
චාති අධිප් පාකයො. කහොතු කෙො කෙොකසොති ෙොචි වකෙයයාති ආසඞ් ෙමාකනො ආහ 

‘‘ද්වීස පනා’’තිආදි. ද්වීසූති නිද් ධාරකණ භුම් මං, තථා ‘‘තීසධාතූසූ’’ති එත් ථාපි. 

 ේමාති යස් මා ධාතුආදිකභකෙන තිවිධං අනුසයට් ඨානං, තත් ථ ච 
රූපාරූපධාතූනං භවරාගස් ස අනුසයට් ඨානතා වුත් තාති ොමධාතුයා 

ොමරාගස් ස අනුසයට් ඨානතා එෙන් කතන වත් තබ් බා, තස් මා. තීසධාතූසතීස 

කවෙනාසූති ච නිද් ධාරකණ භුම් මං, ොමධාතුයාද්වීස කවෙනාසූති ච ආධාකර. 

ද්වීේකවවාති ද් වීසු සුකඛොකපක් ඛාසු එව. ෙබ්බාස ද්වීසූති යාසු ොසුචි ද් වීසු. 

ක නාති ‘‘ොමරාකගො ද් වීසු කවෙනාසු අනුකසතී’’ති වචනසාමත් ථියලද් කධන 

විකසසනිච් ඡකයකනව. භවරාගානුෙයට්ඨානං රූපාරූපධාතුකයො තෙනුරූපා ච 
කවෙනා. න හි ද් වීසු කවෙනාසු ොමරාගානුසකයොව අනුකසතීති අවධාරණං 

ඉච් ඡිතං, ද් වීසු එව පන කවෙනාසූති ඉච් ඡිතං. කතකනවාහ ‘‘ද්වීේකවවඅනුකෙති, 

න තීසූ’’ති. අට්ඨානඤ්ච අනුසයානං, කිං තං අපරියාපන් නං සක් ොකය? 

සබ් කබො කලොකුත් තකරො ධම් කමො. ච-සද් කෙන පටි ානුසයට් ඨානං සඞ් ගණ් හාති. 

කතන වුත් තං ‘‘යථා චා’’තිආදි. අඤ්ඤාති ොමරාගානුසයට් ඨානභූතා ද් කව 
කවෙනා. 

අඤ්කඤස ද් වීහි කවෙනාහි විප් පයුත් කතසු. පියරූපො රූකපසූති 
පියායිතබ් බමධුරසභාකවසු. විකසසනඤ් කචතං රූපාදීනං 
සබ් බද් වාරසබ් බපුරිකසසු ඉට් ඨභාවස් ස අනියතතාය ෙතං. 

ො ෙන් සඛගිද්ධියාති සාතසුකඛ සන් තසුකඛ ච ගිජ් ඣනාොකරන 

අභිෙඞ් ඛනාොකරන. තත් ථ සාතසුඛං ොයිෙං, සන් තසුඛං කචතසිෙං. සාතසුඛං 

වා ොයිෙසුඛං, සන් තසුඛං උකපක් ඛාසුඛං. තථා චාහු ‘‘උකපක් ඛා පන 

සන් තත් තා, සුඛමිච් කචව භාසිතා’’ති (විසුද් ධි. 2.644; මහානි. අට් ඨ. 27). 

පරිත් තං වා ඔළාරිෙං සුඛං සාතසුඛං, අකනොළාරිෙං සන් තසුඛං. 

පරිත් තග් ගහණඤ් කචත් ථ ොමරාගානුසයස් ස අධිප් කපතත් තා. අඤ්ඤත්ථාති 
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කවෙනාහි අඤ ්ඤත් ථ. කෙොති ොමරාගානුසකයො. කවෙනාස අනුගක ො හුත්වා

කෙතීති කවෙනාකපක් කඛො එව හුත් වා පවත් තති යථා පුත් තාකපක් ඛාය ධාතියා 

අනුග් ගණ් හනප් පවත් ති, සයනසඞ් ඛාතා පවත් ති ච ොමරාගස් ස නිොමනකමව. 

කතනාහ ‘‘සඛමිච්කචව අභිලපතී’’ති. යථා තස් ස, එවං පටි ානුසයාදීනම් පි 
වුත් තනියාකමන යථාසෙං කිච් චෙරණකමව දුක් ඛකවෙනාදීසු අනුසයනං 

ෙට් ඨබ් බං. කතන වුත් තං ‘‘එවං පටිඝානුෙකයො චා’’තිආදි. තීස කවෙනාස

අනුෙයනවචකනනාති තීසු කවෙනාසු යථාරහං අනුසයනවචකනන. 

ඉට්ඨාදිභාකවන ගහික සූති ඉට් ඨාදීසු ආරම් මණපෙතියා වකසන 
ඉට් ඨාදිභාකවන ගහිකතසු විපරීතසඤ් ඤාය වකසන අනිට් ඨාදීසු ඉට් ඨාදිභාකවන 
ගහිකතසූති කයොජනා. න හි ඉට් ඨාදිභාකවන ගහණං විපරීතසඤ් ඤා. 

 ත්ථාති ඉට් ඨාරම් මණාදීසු. එත්ථාති අනුසයකන. 

ොමේොොදිවත්ථුභූ ානං ොමභවාදීනන් ති ොමස ්සාෙභවස් සාෙවත් ථුභූතානං 

ොමරූපාරූපභවානං ගහණං කවදිතබ් බන් ති කයොජනා.  ත්ථාති 

කවෙනාත් තයධාතුත් තකයසු. නිද් ධාරකණ කචතං භුම් මං. දුක්ඛපටිඝාක ො දුක් කඛ 

අනභිරති. යත්ථ  ත්ථාති දුක් ඛකවෙනාය තංසම් පයුත් කතසු අනිට් ඨරූපාදීසු වාති 

යත් ථ තත් ථ. මහග් ගතා උපාදින් නක් ඛන් ධා රූපාරූපභවා, අනුපාදින් නක් ඛන් ධා 

රූපාරූපාවචරධම්මා.  ත්ථාති යථාවුත් කතසු මහග් ගතධම් කමසු 

භවරාකගොඉච් කචව කවදිතබ් කබො. කතන වුත් තං ‘‘රූපධාතුයාඅරූපධාතුයාඑත්ථ

ොමරාගානුෙකයො නානුකෙතී’’ති. දිට්ඨානුෙයාදීනන් ති ආදි-සද් කෙන 
විචිකිච් ඡානුසයඅවිජ් ජානුසයාදීනං සඞ් ගකහො ෙට් ඨබ් කබො. 

ධාතුත් යකවෙනාත් යවිනිමුත් ං දිට්ඨානුෙයාදීනං අනුෙයනට්ඨානං න

වුත් න් ති සුවුත් තකමතං දිට් ඨානුසයාදීනං උප් පත් තිට් ඨානපුච් ඡායං 
‘‘සබ් බසක් ොයපරියාපන් කනසු ධම් කමසු’’ඉච් කචව විස් සජ් ජිතත් තා. 

ොමරාකගො පන යත් ථ නානුකසති, තං දුක් ඛකවෙනාරූපාරූපධාතුවිනිමුත් තං 

දිට් ඨානුසයාදීනං අනුසයනට් ඨානං අත් ථීති ෙස් කසතුං ‘‘නනුචා’’තිආදි ආරද් ධං. 

තත් ථ  ෙනුෙයනට්ඨානක ොති තස් ස ොමරාගානුසයස් ස අනුසයනට් ඨානකතො. 

අඤ්ඤා කනක් ඛම් මස් සිතකසොමනස ්සුකපක් ඛාසඞ් ඛාතා. අයකමත් ථ 
සඞ් කඛපත් කථො – කනක් ඛම් මස ්සිතකෙොමනස් කස විය පටි ානුසකයො 
කනක් ඛම් මස ්සිතකසොමනස් සුකපක් ඛාසු ොමරාගානුසකයො නානුකසතීති ‘‘යත් ථ 

ොමරාගානුසකයො නානුකසති, තත් ථ දිට් ඨානුසකයො නානුකසතී’’ති සක් ො 

වත් තුන් ති තස් මා තං උද් ධරිත් වා න වුත් තන් ති. කහොන්තූති තාසං කවෙනානං 

අත් ථිතං පටිජානිත් වා උද් ධරිත් වා අවචනස ්ස ොරණං ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘න

පන…කප.…  ං න වුත් ’’න් ති.  ෙනුෙයනට්ඨානන් ති කතසං 
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දිට් ඨානුසයාදීනං අනුසයනට් ඨානං.  ේමාති යස් මා සතිපි 
ොමරාගානුසයනට් ඨානකතො අඤ් ඤස ්මිං දිට් ඨානුසයාදීනං අනුසයනට් ඨාකන 

තං පන ධාතුත් තයකවෙනාත් තයවිනිමුත් තං නත් ථි කවෙනාද් වයභාවකතො, තස් මා. 

 ං කවෙනාද් වයං න වුත් ං විසුං න උද් ධටන් ති අත් කථො.  ේමාති යස් මා 

‘‘යත් ථ ොමරාගාෙකයො නානුකසන් ති, තත් ථ දිට් ඨිවිචිකිච් ඡා නානුකසන් තී’’ති 
අයමත් කථො ‘‘ආමන් තා’’ති ඉමිනා පටිවචනවිස් සජ් ජකනන අවිභාගකතො 

වුත් කතොති ‘‘යත් ථ ොමරාගාෙකයො අනුකසන් ති, තත් ථ දිට් ඨිවිචිකිච් ඡා 

අනුකසන් තී’’ති අයම් පි අත් කථො අවිභාගකතොව ලබ් භති, තස් මා. අවිභාගකතො ච 
දුක් ඛං පටි ස් ස අනුසයනට් ඨානන් ති දීපිතං කහොති. කතනාහ 

‘‘අවිකෙකෙන…කප.… කවදි බ්බ’’න් ති. තත් ථ අවිකෙකෙනාති කගහස් සිතං 

කනක් ඛම් මස ්සිතන් ති විකසසං අෙත් වා. ෙමුොයවකෙන ගකහත්වාති 

යථාවුත් තඅවයවානං සමූහවකසන දුක් ඛන් ත් කවව ගකහත් වා. ‘‘අවිකසකසන 

සමුොයවකසන ගකහත් වා’’ති ඉමමත් ථං  ථා-සද් කෙන අනුෙඩ් ෙති ‘‘ද් වීසු 
කවෙනාසූ’’ති එත් ථාපි කගහස් සිතාදිවිභාගස් ස අනිච් ඡිතත් තා. 

යදි එවං ‘‘පටි ං කතන පජහති, න තත් ථ පටි ානුසකයො අනුකසතී’’ති ඉෙං 

සුත් තපෙං ෙථන් ති කචොෙනං සන් ධාය ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත් තං.  ත්ථාති තස් මිං 

කෙොමනස ්කස, තංසම් පයුත් කත වා පටික . කනක්ඛම්මේසි ං

කෙොමනේෙන් තිආදිනා කනයයත් ථමිෙං සුත් තං, න නීතත් ථන් ති ෙස් කසති. යථා 

පන සුත් තං උොහටං, තථා ඉධ ෙස් මා න වුත් තන් ති ආහ 

‘‘පටිඝුප්පත්තිරහට්ඨාන ායා’’තිආදි. එවම් පි සුත් තාභිධම් මපාඨානං 

ෙථමවිකරොකධොති ආහ නිප්පරියායකෙෙනා කහො, ො පන පරියායකෙෙනාති. 

එවඤ්ච ෙත්වාති පරියායකෙසනත් තා එව. රාගානුෙකයොති ොමරාගානුසකයො 

අධිප් කපකතො. යකතො ‘‘අනාගාමිමග් කගන සමුග්  ාතනං සන් ධායා’’ති වුත් තං, 
තස් මා තස් ස න මහග් ගතධම් මා අනුසයනට් ඨානන් ති තං පඨමජ් ඣානඤ් ච 

අනාමසිත් වා ‘‘න හි කලොකියා…කප.… නානුකෙතීති ෙක්ො වත්තු’’න් ති 

වුත් තං. අවත්ථුභාවක ොති සභාකවකනව අනුප් පත් තිට් ඨානත් තා. ඉධාති ඉමස් මිං 

අනුසයයමකෙ. වුත් නකයනාති ‘‘කනක් ඛම් මස ්සිතං කෙොමනස් සං 

උප් පාකෙත් වා’’තිආදිනා වුත් කතන නකයන.  ංපටිපක්ඛභාවක ොති කතසං 

පටි ාදීනං පටිපක් ඛස් ස මග් ගස් ස සබ් භාවකතො. න කෙවලං මග් ගසබ් භාවකතො, 
අථ කඛො බලවවිපස් සනාසබ් භාවකතොපීති ෙස් කසන් කතො ආහ 

‘‘ ංෙමුග්ඝා…කප.…භාවක ො චා’’ති. 
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ඉොනි යකෙතං තත් ථ තත් ථ ‘‘අනුසයනට් ඨාන’’න් ති වුත් තං, තං 

ගකහතබ් බධම් මවකසන වා සියා ගහණවිකසකසන වාති ද් කව විෙප් පා, කතසු 

පඨමං සන් ධායාහ ‘‘ආරම්මකණ අනුෙයනට්ඨාකන ෙතී’’ති. රූපාදිආරම් මකණ 
අනුසයානං අනුසයනට් ඨානන් ති ගය් හමාකන යමත් ථං සන් ධාය ‘‘න සක් ො 

වත් තු’’න් ති වුත් තං, තං ෙස් කසතුං ‘‘දුක්ඛාය හී’’තිආදිමාහ. යදි සියාති යදි 

ොමරාගානුසකයො සියා. එ ේෙපීති දිට් ඨානුසයසම් පයුත් තකලොභස් සපි 
‘‘සබ් බසක් ොයපරියාපන් කනසු ධම් කමසූ’’ති ොමරාගස් ස ඨානං වත් තබ් බං 

සියා, න ච වුත් තං. අථ පනාතිආදි දුතියවිෙප් පං සන් ධාය වුත් තං. 

අජ්ඣාෙයවකෙන  ංනින්න ායාති අසතිපි ආරම් මණෙරකණ යත් ථ 

ොමරාගාෙකයො අජ් ඣාසයකතො නින් නා, තං කතසං අනුසයනට් ඨානං. කතන 
වුත් තං ‘‘අනුගකතො හුත් වා කසතී’’ති. අථ පන වුත් තන් ති සම් බන් කධො. 

යථාතිආදි යථාවුත් තස් ස අත් ථස ්ස උොහරණවකසන නිරූපනං. දුක්කඛ

පටිහඤ්ඤනවකෙකනව පවත් ති, නාරම් මණෙරණවකසනාති අධිප් පාකයො. 

දුක්ඛකමව ේෙ අනුෙයනට්ඨානංවුත් න් ති අජ් ඣාසයස් ස තත් ථ නින් නත් තා 

දුක් ඛකමව තස් ස පටි ස් ස අනුසයනට් ඨානං වුත් තං, නාලම්බි ං රූපාදි 

සුඛකවෙනා චාති අධිප් පාකයො. එවන් ති යථා අඤ් ඤාරම් මණස් සපි පටි ස ්ස 

අජ් ඣාසයකතො දුක් ඛනින් නතාය දුක් ඛකමව අනුසයනට් ඨානං වුත් තං, එවං. 

දුක්ඛාදීස…කප.… වුත් න්ති ‘‘දුක් කඛන සුඛං අධිගන් තබ් බං. නත් ථි 
දින් න’’න් ති ච ආදිනා ොයකිලමනදුක් කඛ ොනානුභාවාදිකෙ ච 
මිච් ඡාභිනිකවසනවකසන උප් පජ් ජමාකනන දිට් ඨානුසකයන සම් පයුත් කතො 
අඤ ්ඤාරම් මකණොපි කලොකභො ‘‘එවං සුඛං භවිස් සතී’’ති අජ් ඣාසයකතො 
සුඛාභිසඞ් ගවකසකනව පවත් තතීති සුඛුකපක් ඛාකභෙං සාතසන් තසුඛද් වයකමව 

අස් ස කලොභස් ස අනුසයනට් ඨානං වුත් තං පාළියං, න යථාවුත් තං දුක් ඛාදි, තස් මා 

භවරාග…කප.… න විරුජ්ඣති. එෙේමිංකයව චාතිආදි දුතියවිෙප් පංකයව 
උපබ්රූහනත් ථං වුත් තං. තත් ථ රාගස් ස සුඛජ් ඣාසයතා තංසමඞ් ගිකනො 

පුග් ගලස ්ස වකසන කවදිතබ් බා, තන් නින් නභාකවන වා චක් ඛුස ්ස 

විසමජ් ඣාසයතා විය. එස නකයො කසකසසුපි. ක ෙං රාගපටි ානං 

නානානුෙයට්ඨාන ාකහොති එෙස ්මිම් පි ආරම් මකණති අත් කථො. 

එවඤ්ච ෙත්වාති අසතිපි ගකහතබ් බකභකෙ ගහණවිකසකසන 

අනුසයනට් ඨානස ්ස භින් නත් තා එව. ‘‘යත්ථ…කප.… කනො’’ති වුත් ං, 
අඤ ්ඤථා විරුජ් කඣයය. ගකහතබ් බකභකෙන හි රාගපටි ානං 

අනුසයනට් ඨානකභකෙ ගය් හමාකන විපාෙමත් කත ඨාතබ් බං සියා, න ච තං 

යුත් තං, නපි සබ් කබසං පුරිසද් වාරානං ඉට් ඨානිට් ඨං නියතන් ති. යදිපි 
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යථාවුත් තකලොභස් ස වුත් තනකයන ොමරාගානුසයතා සම් භවති, යථා පන 
සුඛුකපක් ඛාසු ඉට් ඨාරම් මකණ ච උප් පජ් ජන් කතන කෙොමනස් කසන සහ 

පවත් කතො කෙොකසො දුබ් බලභාකවන පටි ානුසකයො න කහොති, එවං 
යථාවුත් තකලොකභොපි ොමරාගානුසකයො න කහොතීති ඉමමත් ථං ෙස් කසතුං 

‘‘අට්ඨෙථායං පනා’’තිආදි වුත් තං. න පටිඝානුෙකයොති එත් ථ න-ොකරො 

පටිකසධනත් කථො, න අඤ ්ඤත් කථො, ඉතරත් ථ පන සම් භකවො එව නත් ථීති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘යං පකන ’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ ‘‘න හි කෙොමනේෙේෙ 

පටිඝානුෙයභාවාෙඞ්ො අත්ථී’’ති ඉමිනා න-ොරස් ස 
අඤ ්ඤත් ථතාභාවෙස් සනමුකඛන අභාවත් ථතං සමත් කථති. 

කෙෙනා ෙංකිණ්ණා විය භකවයයාති එත් ථ කෙසනාසඞ් ෙරං ෙස් කසතුං 

‘‘භවරාගේෙපි…කප.…භකවයයා’’ති වුත් තං. තස් සත් කථො – යථා ොමරාගස් ස 
ොමධාතුයා ද් වීසු කවෙනාසු ආරම් මණෙරණවකසන උප් පත් ති වුත් තා 

‘‘ොමරාකගො ොමධාතුයා ද් වීසු කවෙනාසු අනුකසතී’’ති, එවං යදි ‘‘භවරාකගො 

ොමධාතුයා ද් වීසු කවෙනාසු අනුකසතී’’ති වුච් කචයය, භවරාගස් සපි…කප.… 
භකවයය. තකතො ච ොමරාකගන සද් ධිං භවරාගස් ස කෙසනා සංකිණ් ණා 

භකවයය, ොමරාගකතො ච භවරාගස් ස විකසකසො ෙස් කසතබ් කබො. කසො ච 
සහජාතානුසයවකසන න සක් ො ෙස් කසතුන් ති ආරම් මණෙරණවකසන 

ෙස් කසතබ් කබො. කතන වුත් තං ‘‘ ේමා ආරම්මණ…කප.… අධිප්පාකයො’’ති. 

තත් ථ ආරම්මණවිකෙකෙනාති රූපාරූපධාතුසඞ් ඛාතආරම් මණවිකසකසන. 

විකෙෙෙේෙනත්ථන් ති ොමරාගකතො භවරාගස් ස විකසසෙස් සනත් ථං. එවං

කෙෙනාෙ ාති ‘‘රූපධාතුයා අරූපධාතුයා එත් ථ භවරාගානුසකයො අනුකසතී’’ති 
එවං විසකය භුම් මං ෙත් වා කෙසනා ෙතා. කතනාහ 

‘‘ෙහජා කවෙනාවිකෙොභාවක ො’’ති. 

උප් පත් තිට් ඨානවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මහාවාකරො 

1. අනුසයවාරවණ් ණනා 

3. පවත් ාවිරාමවකෙනාති අනුසයප් පවත් තියා අවිරාමවකසන, 
අවිච් කඡෙවකසනාති අත් කථො. ෙථං පන කුසලාබයාෙතචිත් තක් ඛකණ 

අනුසයානං පවත් තීති ආහ ‘‘මග්කගකනව…කප.…පුබ්කබ’’ති. 

20. චිත් තකචතසිොනඤ් ච ඨානං නාම චිත් තුප් පාකෙොති ආහ ‘‘එෙේමිං 

චිත්තුප්පාකෙ’’ති. ක ෙං ක ෙං පුග්ගලානන් ති පුථුජ් ජනාදීනං පුග් ගලානං. 
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පෙතියා සභාකවන. සභාවසිද් ධා හි දුක් ඛාය කවෙනාය ොමරාගස් ස 
අනනුසයනට් ඨානතා. එවං කසකසසුපි යථාරහං වත් තබ් බං. වක් ඛති හි 
‘‘පෙතියා දුක් ඛාදීනං ොමරාගාදීනං අනනුසයනට් ඨානතං සන් ධාය 

වුත් ත’’න් ති. පහාකනනාති තස් ස තස් ස අනුසයස් ස සමුච් ඡින් ෙකනන. තිණ්ණං

පුග්ගලානන් ති පුථුජ් ජනකසොතාපන් නසෙොගාමීනං. ද්වින්නං පුග්ගලානන් ති 

අනාගාමිඅරහන් තානං. එත්ථාති එතස් මිං පුග් ගකලොොසවාකර. පුරිමනකයති 

‘‘තිණ් ණං පුග් ගලාන’’න් තිආදිකෙ පුරිමස් මිං විස් සජ් ජනනකය. ඔොෙන් ති 

උප් පත් තිට් ඨානං, ඉධ පන දුක් ඛකවෙනා කවදිතබ් බා. පච්ඡිමනකයති ‘‘ද් වින් නං 

පුග් ගලාන’’න් තිආදිකෙ විස් සජ් ජනනකය. අකනොොෙ ා අනනුසයනට් ඨානතා. 

අනුසයවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සානුසයවාරවණ් ණනා 

66-131. ‘‘ොනුෙකයො, පජහති, පරිජානාතී’’ති පුග්ගකලො වුත්ක ොති 

‘‘ොමරාකගන සානුසකයො, ොමරාගං පජහති, ොමරාගං පරිජානාතී’’තිආදීසු 
අනුසයසමඞ් ගිභාකවන පහානපරිඤ් ඤාකිරියාය ෙත් තුභාකවන ච පුග් ගකලො 

වුත් කතො, න ධම් කමො. භවවිකෙකෙන වාති කෙවකලන භවවිකසකසන වා. 

ඉ කරසූති පටි ානුසයාදීසු. භවානුෙයවිකෙකෙන වාති 

ොමභවාදිභවවිසිට් ඨානුසයවිකසකසන වා. ොනුෙය ානිරනුෙය ාදිොති එත් ථ 

ආදි-සද් කෙන පහානාපහානපරිඤ් ඤාපරිඤ් ඤා සඞ් ගය් හන් ති. නනු ච 

භවවිකසකස කෙසඤ් චි අනුසයානං අප් පහානන් ති? න තං අනුසයෙතං, අථ කඛො 

පච් චයකවෙල් ලකතො අකනොොසතාය චාති නායං විකරොකධො. ද්වීසකවෙනාසූති 
සුඛඋකපක් ඛාසු කවෙනාසු දුක් ඛාය කවෙනාය ොමරාගානුසකයන නිරනුසකයොති 

කයොකජතබ් බං. ඉෙම්පි නත්ථි පුග් ගලවකසන වුච් චමානත් තා. කතනාහ ‘‘න හි

පුග්ගලේෙ…කප.… අනුෙයාන’’න් ති. යදිපි පුග් ගලස ්ස අනුසයකනොොකසො 

අකනොොකසො, තස් ස පන සානුසයතාදිකහතු කහොතීති ෙස් කසන් කතො ‘‘අනුෙයේෙ 

පනා’’තිආදිමාහ. නිරනුෙය ාදීනන් ති ආදි-සද් කෙන අප් පහානාපරිඤ් ඤා 

සඞ් ගණ් හාති. පරිජානනං සමතික් ෙමනන් ති පරිඤ් ඤාවාකරපි ‘‘අපාොකන 
නිස ්සක් ෙවචන’’න් ති වුත් තං. 

අනුෙයනට්ඨානක ොති අනුසයනට් ඨානකහතු. ‘‘අනනුෙයනට්ඨානක ො’’ති 

එත් ථාපි එකසව නකයො. නිමිත් ාපාොනභාවෙේෙනත්ථන් ති සානුසයවාකර 

නිමිත් තභාවෙස් සනත් ථං, පජහනපරිඤ් ඤාවාකරසු 

අපාොනභාවෙස් සනත් ථඤ ්චාති කයොකජතබ් බං. පජහතීති එත් ථ ‘‘රූපධාතුයා 

අරූපධාතුයා තකතො මානානුසයං පජහතී’’ති පාළිපෙං ආහරිත් වා කයොකජතබ් බං, 
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න පජහතීති එත් ථ පන ‘‘දුක් ඛාය කවෙනාය තකතො ොමරාගානුසයං 

නප් පජහතී’’ති. එවමාදීසූති ආදි-සද් කෙන පරිඤ් ඤාවාරම් පි සඞ් ගණ් හාති. 

භුම්මනිද්කෙකෙකනව කහතුඅත් කථකනව නිද් දිට් ඨාති අත් කථො. 

චතුත්ථපඤ්හවිේෙජ්ජකනනාති ‘‘යකතො වා පන මානානුසකයන සානුසකයො, 
තකතො ොමරාගානුසකයන සානුසකයො’’ති එතස ්ස පඤ් හස් ස විස් සජ් ජකනන. 
තත් ථ හි ‘‘රූපධාතුයා අරූපධාතුයා’’තිආදිනා සරූපකතො අනුසයනට් ඨානානි 

ෙස් සිතානි.  ෙත්කථති තං අනුසයනට් ඨානෙස් සනං අත් කථො එතස් සාති 

තෙත් කථො, තස් මිං තෙත් කථ. ‘‘අනුසයස් ස උප් පත් තිට් ඨානෙස ්සනත් ථං අයං 

වාකරො ආරද් කධො’’තිආදිනා ‘‘යකතො’’ති එකතන අනුෙයනට්ඨානං වුත් න්ති

ඉමමත්ථං විභාකවත්වා. පමාෙලිඛි ං විය දිේෙති උප් පන් න-සද් කෙන 
වත් තමානුප් පන් කන වුච් චමාකන. යථා පන උප් පජ් ජනවාකර උප් පජ් ජති-

සද් කෙන උප් පත් තිකයොගදීපෙත් තා උප් පත් තිරහා වුච් චන් ති, එවමිධාපි 
උප් පත් තිඅරකහ වුච් චමාකන න කෙොචි විකරොකධො. යං පන වක් ඛති ‘‘න හි 

අපරියාපන් නානං අනුසයුප් පත් තිරහට් ඨානතා’’ති, කසොපි න කෙොකසො. යත් ථ 

යත් ථ හි අනුසයා උප් පත් තිරහා, තකෙව එෙජ් ඣං ගකහත් වා ‘‘සබ් බත් ථා’’ති 

වුත් තන් ති.  කථවදිේෙතීති තං පමාෙලිඛිතං විය දිස් සතීති අත් කථො. 

යක ො උප්පන්කනන භවි බ්බන් ති යකතො අනුසයනට් ඨානකතො 

ොමගාරානුසකයන උප් පන් කනන භවිතබ් බං, කතන ොමරාගානුසකයන 

උප් පත් තිරහට් ඨාකන නිස් සක් ෙවචනං ෙතං ‘‘යකතො’’ති.  ථාති එත් ථ  ථා-
සද් කෙො යථා ‘‘යකතො උප් පන් කනනා’’ති එත් ථ උප් පත් තිරහට් ඨානකතො 

අනුසයස් ස උප් පත් තිරහතා වුත් තා, තථා ‘‘උප් පජ් ජනකෙනා’’ති එත් ථාපි සා එව 

වුච් චතීති දීකපතීති ආහ ‘‘ෙබ්බධම්කමස…කප.… ආපන්කනනා’’ති. තත් ථ 
‘‘උප් පජ් ජනකෙො’’ති වුත් කත අනුප් පජ් ජනකෙො න කහොතීති අයමත් කථො 

විඤ ්ඤායති, තථා ච සති කතන අනුප් පත් ති නිච් ඡිතාති උප් පන් නසභාවතා ච 

පොසිතා කහොතීති. කතනාහ ‘‘ෙබ්බධම්කමස…කප.… අපකනතී’’ති. ‘‘කයො 

යකතො ොමරාගානුසකයන නිරනුසකයො, කසො තකතො මානානුසකයන 
නිරනුසකයො’’ති පුච් ඡාය ‘‘යකතො තකතො’’ති ආගතත් තා විස් සජ් ජකන 
‘‘සබ් බත් ථා’’ති පෙස් ස නිස ්සක් ෙවකසකනව සක් ො කයොකජතුන් ති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘ෙබ්බත්ථාති…කප.… න න ෙම්භවතී’’ති ආහ. භුම්මක ො

අඤ්ඤත්ථාපි ෙද්ෙවිදූ ඉච්ඡන්ති, යකතො සබ් කබසං පාෙෙං 

‘‘සබ් බත් ථපාෙෙ’’න් ති වුච් චති, ඉධ පන නිස් සක් ෙවකසන කවදිතබ් බං. 

සානුසයවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. පජහනවාරවණ් ණනා 

132-197. අප්පජහනෙබ්භාවාති අප් පහානස ්ස, අප් පහීයමානස් ස වා 

සබ් භාවා.  ේමාති යස් මා කයො ොමරාගානුසයං පජහති, න කසො මානානුසයං 

නිරවකසසකතො පජහති, කයො ච මානානුසයං නිරවකසසකතො පජහති, න කසො 

ොමරාගානුසයං පජහති පකගව පහීනත් තා, තස් මා ‘‘කයො වා පන මානානුසයං 

පජහති, කසො ොමරාගානුසයං පජහතීති? කනො’’ති වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. යදි 

එවං පඨමපුච් ඡායං ෙථන් ති ආහ ‘‘යේමා පන…කප.… වුත් ’’න් ති. තත් ථ 

පහානෙරණමත් කමවාති පහානකිරියාසම් භවමත් තකමව, න 

නිරවකසසප් පහානන් ති අධිප් පාකයො. ක ඨකපත්වාති දිට් ඨිවිචිකිච් ඡානුසයාදීනං 

නිරවකසසපජහනකෙ අට් ඨමොදිකෙ ඨකපත් වා. අවකෙොති තස් ස තස් ස 
අනුසයස් ස නිරවකසසප් පජහනකෙහි අවසිට් ඨා. කතසු කයසං එෙච් කච අනුසයා 

පහීනා, කතපි අප්පජහනෙබ්භාකවකනව නප්පජහන්තීති වුත් ා. න ච

යථාවිජ්ජමාකනනාති මග් ගකිච් චභාකවන විජ් ජමානප් පොකරන පහාකනන 
වජ් ජිතා රහිතා එව වුත් තාති කයොජනා. 

කෙෙඤ්චීති කසොතාපන් නසෙොගාමිමග් ගසමඞ් ගිසෙොගාමීනං. පුන 

කෙෙඤ්චීති අනාගාමිඅග් ගමග් ගසමඞ් ගිඅරහන් තානං. උභයන් ති 

ොමරාගවිචිකිච් ඡානුසයද් වයං. කෙොනන් ති ‘‘කසසා’’ති වුත් තානං 

යථාවුත් තපුග් ගලානං. ක ෙන් ති වුත් තප් පොරානං ද් වින් නං අනුසයානං. 

උභයාප්පජහනේොති ොමරාගවිචිකිච් ඡානුසයාප් පජහනස ්ස. ොරණං න

කහොතීති කයසං විචිකිච් ඡානුසකයො පහීකනො, කතසං තස් ස පහීනතා, කයසං 

යථාවුත් තං උභයප් පහීනං, කතසං තෙප් පජහනස් ස ොරණං න කහොතීති අත් කථො. 

කතනාහ ‘‘ක ෙංපහීනත් ා ‘නප්පජහන්තී’තිනෙක්ොවත්තු’’න් ති. අථ පන 

න තත් ථ ොරණං වුත් තං, කයන ොරණවචකනන යථාවුත් තකෙොසාපත් ති සියා, 
කෙවලං පන සන් නිට් ඨාකනන කතසං පුග් ගලානං ගහිතතාෙස් සනත් ථං වුත් තං 

‘‘ොමරාගානුෙයඤ්ච නප්පජහන්තී’’ති, එවම් පි පුච් ඡිතස් ස සංසයත් ථස් ස 
ොරණං වත් තබ් බං. තථා ච සති ‘‘කසසපුග් ගලා තස් ස අනුසයස් ස පහීනත් තා 

නප් පජහන් තී’’ති ොරණං වත් තබ් බකමවාති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘න 

වත් බ්බ’’න් තිආදි. තත් ථ න වත් බ්බන් ති වුත් තනකයන ොරණං න 
වත් තබ් බං ොරණභාවස් කසව අභාවකතො. ‘‘උභයාප් පජහනස ්ස ොරණං න 

කහොතී’’ති වුත් තං, යථා පන වත් තබ් බං, තං ෙස් කසතුං ‘‘කයො 

ොමරාගානුෙයං…කප.… වත් බ්බත් ා’’ති ආහ. කතන පහීනාප් පහීනවකසන 

ොරණං න වත් තබ් බං, පහීනානංකයව පන වකසන වත් තබ් බන් ති ෙස ්කසති. 

ෙංෙයත්ථෙඞ්ගහික ති සංසයත් කථන පකෙන සඞ් ගහිකත. 
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සන් නිට් ඨානපෙසඞ් ගහිතං පන පහීයමානත් තා ‘‘නප් පජහතී’’ති න සක් ො 
වත් තුන් ති. 

පජහනවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පහීනවාරවණ් ණනා 

264-274. ඵලට්ඨවකෙකනවකෙෙනාආරද්ධා, න මග් ගට් ඨවකසන, කුකතො 

පුථුජ් ජනවකසන. ෙස් මා? ඵලක් ඛකණ හි අනුසයා පහීනාති වුච් චන් ති, 

මග් ගක් ඛකණ පන පහීයන් තීති. කතකනවාහ ‘‘මග්ගෙමඞ්ගීනං අග්ගහි  ං 

දීකපතී’’ති. පටිකලොකම හි පුථුජ්ජනවකෙනපි කෙෙනා ගහි ා ‘‘යස් ස 

දිට් ඨානුසකයො අප් පහීකනො, තස් ස විචිකිච් ඡානුසකයො අප් පහීකනොති? 

ආමන් තා’’තිආදිනා. අනුෙයච්චන් පටිපක්කඛෙචිත් ක්ඛණොනන් ති 

අනුසයානං අච් චන් තං පටිපක් ඛභූතඑෙචිත් තක් ඛණිොනං. මග්ගෙමඞ්ගීනන් ති 
මග් ගට් ඨානං. එත් ථ ච අනුසයානං අච් චන් තපටිපක් ඛතාග් ගහකණන 
උප් පත් තිරහතං පටික් ඛිපති. න හි කත අච් චන් තපටිපක් ඛසමුප් පත් තිකතො පරකතො 
උප් පත් තිරහා කහොන් ති. මග් ගසමඞ් ගිතාග් ගහකණන අනුප් පත් තිරහතාපාදිතතං 

පටික් ඛිපති. න හි මග් ගක් ඛකණ කත අනුප් පත් තිරහතං ආපාදිතා නාම කහොන් ති, 
අථ කඛො ආපාදීයන් තීති. එෙචිත් තක් ඛණිෙතාග් ගහකණන සන් තානබයාපාරං. 

කතනාහ ‘‘න කෙොචී’’තිආදි. තත් ථ ක ති මග් ගසමඞ් ගිකනො. න කෙවලං 

පහීනවාකරකයව, අථ කඛො අඤ් කඤසුපීති ෙස් කසන් කතො ‘‘අනුෙය…කප.… 

ගහි ා’’ති ආහ. 

275-296. යත් ථ අනුසකයො උප් පත් තිරකහො, තත් කථවස් ස 

අනුප් පත් තිරහතාපාෙනන් ති ‘‘අත් කනො අත් කනො ඔොකෙ එව

අනුප්පත්තිධම්ම ං ආපාදික ො’’ති ආහ. තථා හි වුත් තං ‘‘චක් ඛුං කලොකෙ 

පියරූපං සාතරූපං, එත් කථසා තණ් හා උප් පජ් ජමානා උප් පජ් ජති, එත් ථ 

නිවිසමානා නිවිසතී’’ති (විභ. 203) වත් වා පුන වුත් තං ‘‘චක් ඛුං කලොකෙ 

පියරූපං සාතරූපං, එත් කථසා තණ් හා පහීයමානා පහීයති, එත් ථ නිරුජ් ඣමානා 

නිරුජ් ඣතී’’ති (විභ. 204).  ේමාති යස් මා තකෙොොසත් තකමව 

ොමධාතුආදිඔොසත් තකමව අනුසයානං දීකපන් ති පහීනාප් පහීනවචනානි, 

තස් මා. අකනොොකෙ  දුභයාවත් බ්බ ා වුත් ාති යස් මා 

ොමරාගපටි ානුසයානං ද් වින් නං උප් පත් තිට් ඨානං, කසො එව 

පහාකනොොකසොති ස් වායං කතසං අඤ් ඤමඤ් ඤං අකනොොකසො, තස් මිං 
අකනොොකස තදුභයස් ස පහානාප් පහානස ්ස නවත් තබ් බතා වුත් තා. 
ොමරාගානුසකයොොකස හි පටි ානුසයස් ස අප් පහීනත් තා කසො ‘‘තත් ථ 
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පහීකනො’’ති න වත් තබ් කබො, අට් ඨිතත් තා පන ‘‘තත් ථ අප් පහීකනො’’ති ච, තස් මා 

අකනොොකස තදුභයාවත් තබ් බතා වුත් තාති. ක න ෙද්ධිං ෙමාකනොොකෙති 
කතන ොමරාකගන සද් ධිං සමාකනොොකස. ‘‘සාධාරණට් ඨාකන’’ති වුත් කත 

ොමධාතුයං සුඛුකපක් ඛාසු පහීකනො නාම කහොති, න සමානොකල පහීකනො 
තතියචතුත් ථමග් ගවජ් ඣත් තා ොමරාගමානානුසයානං. 

පහීනවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ධාතුවාරවණ් ණනා 

332-340. අප් පහීනුප් පත් තිරහභාවා ඉධ අනුගමනසයනානීති ෙස් කසන් කතො 

‘‘යේමිං …කප.… අත්කථො’’ති ආහ. ඉධාපි යුත් ාති පුබ් කබ වුත් තකමවත් ථං 

පරාමසති. තථා හි වුත් තං ‘‘ොරණලාකභ උප් පත් තිඅරහතං ෙස් කසතී’’ති (යම. 

මූලටී. අනුසයයමෙ 1). ඡ පටිකෙධවචනානීති තිස් සන් නං ධාතූනං 

චුතූපපාතවිසිට් ඨානං පටිකසධනවකසන වුත් තවචනානි, තකතො එව 
ධාතුවිකසසනිද් ධාරණානි න කහොන් ති. පටිකසකධොති හි ඉධ සත් තාපටිකසකධො 

වුත් කතොති අධිප් පාකයන වෙති. අඤ් ඤත් කථ පන න-ොකර නායං කෙොකසො. ඉමං

නාම ධාතුං.  ංමූලිොසූති පටිකසධමූලිොසු. එවඤ්හීති ‘‘න ොමධාතුයා 
චුතස ්ස ොමධාතුං උපපජ් ජන් තස් සා’’තිආදිනා පඨමකයොජනාය සති. 
නොමධාතුආදීසු උපපත් තිකිත් තකනකනව නොමධාතුආදිග් ගහකණනපි 

ධාතුවිකසසස් කසව ගහිතතාය අත් ථකතො විඤ් ඤායමානත් තා. කතනාහ ‘‘න

ොමධාතු…කප.… විඤ්ඤායතී’’ති. භඤ්ජි බ්බාති විභජිතබ් බා. විභාකගො 

පකනත් ථ දුවිකධො ඉච් ඡිකතොති ආහ ‘‘ද්විධා ො බ්බාති අත්කථො’’ති. පුච් ඡා ච 

විස් සජ් ජනානි ච පුච්ඡාවිේෙජ්ජනානි. යථා අවුත් කත භඞ් ගාභාවස් ස 

අවිඤ් ඤාතත් තා ‘‘අනුසයා භඞ් ගා නත් ථී’’ති වත් තබ් බං, තථා තයිෙං ‘‘ෙති 
අනුසයා භඞ් ගා’’ති එතෙකපක් ඛන් ති තෙපි වත් තබ් බං. පුච් ඡාකපක් ඛඤ ්හි 
විස් සජ් ජනන් ති. 

ධාතුවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අනුසයයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. චිත් යමෙං 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1-62. ෙරාගාදීති එත් ථ ආදි-සද් කෙන ‘‘යස් ස සරාගං චිත් තං උප් පජ් ජති, න 

නිරුජ් ඣතී’’ති ආරභිත් වා යාව ‘‘යස ්ස අවිමුත් තං චිත් ත’’න් ති වාකරො, තාව 
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සඞ් ගණ් හාති. කුෙලාදීති පන ආදි-සද් කෙන ‘‘යස් ස කුසලං චිත් තං උප් පජ් ජති, 

න නිරුජ් ඣතී’’ති ආරභිත් වා යාව ‘‘යස් ස සරණං චිත් තං උප් පජ් ජති, න 

නිරුජ් ඣතී’’ති වාකරො, තාව සඞ් ගණ් හාති, තස් මා ෙරාගාදිකුෙලාදීහීති 

සරාගාදීහි අවිමුත් තන් කතහි, කුසලාදීහි අරණන් කතහි පකෙහි මිේෙො වාරා. 

සද්ධිොති කෙවලා යථාවුත් තසරාගාදීහි කුසලාදීහි ච අමිස් සො.  කයො කයොති 
පුග් ගලධම් මවකසන තකයො තකයො මහාවාරා. යදි එවං ෙථං කසොළස 

පුග් ගලවාරාති ආහ ‘‘ ත්ථ ත්ථපන වුත්ක ෙම්පිණ්කඩත්වා’’ති.  ත්ථ ත්ථ 

කසොළසවිකධ සරාගාදිමිස් සෙචිත් කත වුත්ක  පුග් ගකල එව එෙජ් ඣං 

ෙම්පිණ්කඩත්වා සඞ් ගකහත් වා ‘‘කසොළස පුග් ගලවාරා’’ති වුත් තං. 

‘‘ධම් මපුග් ගලධම් මවාරා’’ති එත් ථාපි එකසව නකයො. න නිරන් රං වුත්ක ති 
ධම් කම පුග් ගලධම් කම ච අනාමසිත් වා කසොළසසුපි ඨාකනසු නිරන් තරං පුග් ගකල 
එව වුත් කත සම් පිණ් ක ත් වා කසොළස පුග් ගලවාරා න වුත් තාති අත් කථො. 

ෙංෙග්ගවකෙනාති සංසජ් ජනවකසන කෙසනාය විමිස ්සනවකසන. අඤ් ඤථා 
හි උප් පාෙනිකරොධා පච් චුප් පන් නානාගතොලා ච ෙථං සංසජ් ජීයන් ති. 

කෙොනම්පිවාරානන් ති උප් පාදුප් පන් නවාරාදීනං.  ං ංනාම ාති යථා ‘‘යස් ස 

චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං උප් පන් න’’න් තිආදිනා 
උප් පාෙඋප් පන් නභාවාමසනකතො උප් පාෙඋප් පන් නවාකරොති නාමං පාළිකතො එව 

විඤ ්ඤායති, එවං කසසවාරානම් පීති ආහ ‘‘ ං ංනාම ා පාළිඅනුොකරන

කවදි බ්බා’’ති. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

63.  ථාරූපේකෙවාති පච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගිකනො එව.  ඤ්ච චිත් න් ති 

තඤ් ච යථාවුත් තක් ඛණං පච් ඡිමචිත් තං. ‘‘එවංපොර’’න් ති ඉමස් ස අත් ථං 

ෙස් කසතුං ‘‘භඞ්ගක්ඛණෙමඞ්ගිකමවා’’ති වුත් ං නිරුජ් ඣමානාොරස ්ස 

‘‘එවංපොර’’න් ති වුත් තත් තා. 

65-82. ද්වයකම න් ති යං ‘‘ඛණපච් චුප් පන් නකමව චිත් තං 

උප් පාෙක් ඛණාපගකමන උප් පජ් ජිත් ථ නාම, තකෙව උප් පාෙක් ඛකණ උප් පාෙං 

පත් තත් තා උප් පජ් ජිත් ථ, අනතීතත් තා උප් පජ් ජති නාමා’’ති වුත් තං, එතං 

උභයම් පි. එවංනෙක්ොවත්තුන් ති ඉමිනා වුත් තප් පොකරන න සක් ො වත් තුං, 

පොරන් තකරන පන සක් ො වත් තුන් ති අධිප් පාකයො. තත් ථ ‘‘න හී’’තිආදිනා 

පඨමපක් ඛං විභාකවති. විභජි බ්බං සියාති ‘‘භඞ් ගක් ඛකණ තං චිත් තං 
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උප් පජ් ජිත් ථ, කනො ච උප් පජ් ජති, උප් පාෙක් ඛකණ තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ කචව 

උප් පජ් ජති චා’’ති විභජිතබ් බං සියා, න ච විභත් තං. ‘‘ආමන් ා’’ති වත් බ්බං 

සියා ඛණපච් චුප් පන් කන චිත් කත වුත් තනකයන උභයස් සපි ලබ් භමානත් තා, න ච 

වුත් තං. ඉොනි කයන පොකරන සක් ො වත් තුං, තං ෙස් කසතුං ‘‘චිත් ේෙ

භඞ්ගක්ඛකණ’’තිආදිමාහ. පුග්ගකලො වුත්ක ො, පුග් ගලවාකරො කහකසොති 

අධිප් පාකයො.  ේොති පුග් ගලස ්ස. න ච කිඤ්චි චිත් ං උප්පජ්ජති චිත් තස ්ස 

භඞ් ගක් ඛණසමඞ් ගිභාවකතො.  ංපනචිත් ංඋප්පජ්ජති, යං චිත් තසමඞ් ගී කසො 

පුග් ගකලොති එවකමත්ථ අත්කථො ෙට්ඨබ්කබො. යදි අකනෙචිත් තවකසනායං 

යමෙකෙසනා පවත් තාති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘චිත් න්ති හි…කප.…

තිට්ඨතී’’ති. ෙන්නිට්ඨානවකෙන නියකමො කවදි බ්කබො, අඤ ්ඤථා ‘‘කනො ච 
කතසං චිත් තං උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා පටිකසකධො න යුජ් කජයයාති අධිප් පාකයො. 

 ාදිෙන් ති තථාරූපං, යෙවත් කථො උප් පන් නඋප් පජ් ජමානතාදිපරියාකයහි 

වත් තබ් කබො කහොති, තෙවත් ථන් ති අත් කථො. 

83-113. ඉමේෙ පුග්ගලවාරත් ාති ‘‘යස ්ස චිත් තං 
උප් පජ් ජමාන’’න් තිආදිනයප් පවත් තස් ස ඉමස් ස අතික් ෙන් තොලවාරස් ස 

පුග් ගලවාරත් තා. පුග්ගකලොපුච්ඡික ොති ‘‘යස් ස චිත් තං උප් පජ් ජමානං…කප.… 

තස් ස චිත් ත’’න් ති චිත් තසමඞ් ගිපුග් ගකලො පුච් ඡිකතොති පුග්ගලේකෙව

විේෙජ්ජකනනභවි බ්බං, ඉතරථා අඤ් ඤං පුච් ඡිතං අඤ ්ඤං විස් සජ් ජිතං සියා. 

නකෙොචි පුග්ගකලොන ගහික ො සබ් බසත් තානං අනිබ් බත් තචිත් තතාභාවකතො. 

ක  ච පන සබ් කබ පුග් ගලා. නිරුජ්ඣමානක්ඛණාතී චිත් ාති 

නිරුජ් ඣමානක් ඛණා හුත් වා අතීතචිත් තා.  ථා දුතිය තියාති යථා 
පඨමපඤ ්කහො අනවකසසපුග් ගලවිසයත් තා පටිවචකනන විස් සජ් කජතබ් කබො 

සියා, තථා තකතො එව දුතියතතියපඤ් හා ‘‘ආමන් තා’’ඉච් කචව විස් සජ් කජතබ් බා 
සියුන් ති අත් කථො. චතුත් කථො පන පඤ් කහො එවං විභජිත් වා පුග් ගලවකසකනව 

විස් සජ් කජතබ් කබොති ෙස් කසන් කතො ‘‘පච්ඡිමචිත් ේො’’තිආදිං වත් වා තථා 

අවචකන ොරණං ෙස් කසන් කතො ‘‘චිත් වකෙන

පුග්ගලවවත්ථානක ො’’තිආදිමාහ. ‘‘භඞ් ගක් ඛකණ චිත් තං උප් පාෙක් ඛණං 

වීතික් ෙන් ත’’න් ති ඉමිනා වත් මානේෙ චිත් ේෙ වකෙන පුග්ගකලො

උප්පාෙක්ඛණාතී චිත්ක ො, ‘‘අතීතං චිත් තං උප් පාෙක් ඛණඤ් ච වීතික් ෙන් තන් ති 

භඞ් ගක් ඛණඤ් ච වීතික් ෙන් ත’’න් ති ඉමිනා පන අතී ේෙ චිත් ේෙ වකෙන

පුග්ගකලො උප්පාෙක්ඛණාතී චිත්ක ොවුත්ක ො. 
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පටුන 

 ත්ථාති කතසු ද් වීසු පුග් ගකලසු. පුරිමේොති පඨමං වුත් තස් ස 
සන් නිට් ඨානපෙසඞ් ගහිතස් ස චිත් තං න භඞ් ගක් ඛණං වීතික් ෙන් තං. ‘‘කනො ච 
භඞ් ගක් ඛණං වීතික් ෙන් ත’’න් ති හි වුත් තං. පච් ඡිමස ්ස වීතික් ෙන් තං චිත් තං 
භඞ් ගක් ඛණන් ති සම් බන් කධො. ‘‘භඞ් ගක් ඛණඤ් ච වීතික් ෙන් ත’’න් ති හි වුත් තං. 

එවමාදිකෙො පුග්ගලවිභාකගොති දුතියපඤ් හාදීසු වුත් තං සන් ධායාහ.  ේෙ

චිත් ේෙ  ං ංඛණවීතික්ෙමාවීතික්ෙමෙේෙනවකෙනාති තස් ස තස් ස 
උප් පාෙක් ඛණස ්ස භඞ් ගක් ඛණස ්ස ච යථාරහං වීතික් ෙමස ්ස අවීතික් ෙමස ්ස ච 

ෙස් සනවකසන ෙස් සිකතො කහොති පුග් ගලවිභාකගොති කයොජනා. ඉධාති ඉමස ්මිං 

අතික් ෙන් තොලවාකර. පුග්ගලවිසිට්ඨං චිත් ං පුච්ඡි ං ‘‘යස් ස චිත් තං තස් ස 

චිත් ත’’න් ති වුත් තත් තා. යදිපි පුග්ගලප්පධානා පුච්ඡා පුග් ගලවාරත් තා. අථාපි

චිත් ප්පධානා පුග් ගලං විකසසනභාකවන ගකහත් වා චිත් තස ්ස විකසසිතත් තා. 

උභයථාපි දුතියපුච්ඡාය ‘‘ආමන් ා’’ති වත් බ්බං සියා 

අනවකසසපුග් ගලවිසයත් තා. තථා පන අවත් වා ‘‘අතීතං චිත් ත’’න් ති වුත් තං, 

ෙස ්මා නිකරොධක් ඛණ…කප.… ෙස ්සනත් ථන් ති ෙට් ඨබ් බන් ති කයොජනා. එෙ

නකයො ‘‘න නිරුජ්ඣමාන’’න්ති එත්ථාපීති නිරුජ් ඣමානං ඛණං 
නිකරොධක් ඛණං ඛණං වීතික් ෙන් තොලං කිං තස් ස චිත් තං න කහොතීති අත් කථො. 

114-116. ෙරාගපච්ඡිමචිත් ේොති සරාගචිත් කතසු පච් ඡිමස් ස චිත් තස් ස, 

එෙස ්ස පුග් ගලස ්ස රාගසම් පයුත් තචිත් කතසු යං සබ් බපච් ඡිමං චිත් තං, තස් ස. 

කසො පන පුග් ගකලො අනාගාමී කවදිතබ් කබො. නනිරුජ්ඣති නිකරොධාසමඞ් ගිතාය. 

නිරුජ්ඣිේෙති ඉොනි නිකරොධං පාපුණිස ්සති. අප් පටිසන් ධිෙත් තා පන තකතො 

අඤ ්ඤං නුප්පජ්ජිේෙති. ඉ කරෙන් ති යථාවුත් තසරාගපච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගිං 
වීතරාගචිත් තසමඞ් ගිඤ් ච ඨකපත් වා අවකසසානං ඉතරකසක් ඛානඤ් කචව 
පුථුජ් ජනානඤ් ච. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චිත් තයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ධම්මයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1-16. යථා මූලයමකෙ කුෙලාදිධම්මා කෙසි ාති කුසලාකුසලාබයාෙතා 
ධම් මා කුසලකුසලමූලාදිවිභාගකතො මූලයමකෙ යමෙවකසන යථා කෙසිතා. 

අඤ්ඤථාති කුසලකුසලමූලාදිවිභාගකතො අඤ් ඤථා, ඛන් ධාදිවකසනාති අත් කථො. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 

33-34. තං පන ෙම් මසමුට් ඨානාදිරූපං අග් ගකහත් වා. කෙචීති 
ධම් මසිරිත් කථරං සන් ධායාහ. කසො හි ‘‘චිත් තසමුට් ඨානරූපවකසන වුත් ත’’න් ති 
අට් ඨෙථං ආහරිත් වා ‘‘ඉමස් මිං පඤ් කහ ෙම් මසමුට් ඨානාදිරූපඤ් ච ලබ් භතී’’ති 
අකවොච. තථා ච වත් වා පටිකලොමපාළිං ෙස් කසත් වා ‘‘චිත් තසමුට් ඨානරූපකමව 

ඉධාධිප් කපතං. ෙම් මසමුට් ඨානාදිරූකප න විධානං, නාපි පටිකසකධො’’ති ආහ. 

 ථාති යථා වුත් තප් පොකර පාකඨ චිත් තසමුට් ඨානරූපකමව අධිප් කපතං, තථා 

එත් ථාපීති අත් කථො. කනොති වුත් තන් ති වෙන් තීති සම් බන් කධො.  ං පකන න් ති 

යථා උද් ධටස ්ස පාඨස් ස අත් ථවචනං, එවං න සක් ො වත් තුං. ෙස ්මාති ආහ 

‘‘චිත් ේෙ භඞ්ගක්ඛකණ…කප.… පටිකෙධසිද්ධික ො’’ති. ස ්වායං පටිකසකධො 
කහට් ඨා ෙස ්සිකතොකයවාති අධිප් පාකයො. 

කය ච වෙන්තීති එත් ථ කය චාති වජිරබුද් ධිත් කථරං සන් ධායාහ. කසො හි 
‘‘කසොතාපත් තිමග් ගක් ඛකණ’’තිආදිනා පටිසම් භිොමග් ගපාළිං ආහරිත් වා ‘‘යථා 
තත් ථ සතිපි ෙම් මජාදිරූකප ඨකපත් වා චිත් තසමුට් ඨානරූපන් ති 

චිත් තපටිබද් ධත් තා චිත් තජරූපකමව ඨකපතබ් බභාකවන උද් ධටං, එවමිධාපි 

චිත් තජරූපකමව ෙථිත’’න් ති වෙති.  ඤ්ච කනසං වචනං ථානකහොති, යථා 

කතහි උොහටං, විසකමොයං උපඤ් ඤාකසොති අත් කථො. යථා ච තං තථා න කහොති, 

තං ෙස් කසතුං ‘‘කයෙඤ්හී’’තිආදි වුත් තං. ක ෙන් ති ෙම් මජාදීනං.  ේොති 

මග් ගස් ස. ක ති අබයාෙතා, කය උප් පාෙනිකරොධවන් කතො. අවිජ්ජමාකනස ච 
උප් පාෙනිකරොකධසු නිබ් බානස් ස විය. 

ෙන්නිට්ඨාකනන ගහික ස පුග් ගකලසු. කතසු හි කෙචි 

අකුසලාබයාෙතචිත් තානං උප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගිකනො, කෙචි 

අබයාෙතචිත් තස් ස, කෙචි කුසලාබයාෙතචිත් තස් ස, කතසු පුරිමා ද් කව 

පඨමකෙොට් ඨාකසන සඞ් ගහිතා තස් ස කුසලුප් පත් තිපටිකසධපරත් තා, කත පන 

භවවකසන විභජිත් වා වත් තබ් බාති ෙස් කසන් කතො ‘‘පඤ්චකවොොකර’’තිආදිමාහ. 

එවන් ති යථාවුත් තනකයන. ෙබ්බත්ථාති සබ් බපඤ ්කහසු. 

79.  ක ොති එොවජ් ජනවීථිකතො. පුරිම රජවනවීථි යාය වුට් ඨානගාමිනී 

සඞ් ගහිතා, තත් ථ උප් පන් නස ්සපි චිත් තස ්ස. 

කුෙලානාග භාවපරිකයොොකනනාති කුසලධම් මානං අනාගතභාවස් ස 

පරිකයොසානභූකතන අග් ගමග් ගානන් තරපච් චයත් කතන දීපි ං කහොති 

ෙමානලක්ඛණං ෙබ්බං. කෙන?  ාය එව ෙමානලක්ඛණ ාය. එෙ නකයොති 
යථා කුසලානුප් පාකෙො කුසලානාගතභාවස් ස පරිකයොසානභූතකතො 
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වුත් තපරිච් කඡෙකතො ඔරම් පි ලබ් භතීති කසො යථාවුත් තපරිච් කඡකෙො 
ලක් ඛණමත් තන් ති ස් වායං නකයො ෙස් සිකතො. එස නකයො අකුසලාතීතභාවස් ස 

ආදිම් හි ‘‘දුතිකය අකුසකල’’ති වුත් තට් ඨාකන, අබයාෙතාතීතභාවස් ස ආදිම් හි 

‘‘දුතිකය චිත් කත’’ති වුත් තට් ඨාකනපීති කයොජනා. ඉොනි ‘‘එස නකයො’’ති 

යථාවුත් තමතිකෙසං ‘‘යථා හී’’තිආදිනා පාෙටතරං ෙකරොති. භාවනාපහානානි

ෙේසි ානිකහොන්ති ‘‘අග් ගමග් ගසමඞ් ගී කුසලඤ් ච ධම් මං භාකවති, අකුසලඤ් ච 

පජහතී’’ති. ඉධාති ඉමස් මිං පවත් තිවාකර.  ං  න් ති අකුසලාතීතතාදි 

කුසලානාගතතාදි ච. ක නක නාති ‘‘දුතිකය අකුසකල අග් ගමග් ගසමඞ් ගී’’ති 
එවමාදිනා අන් කතන ච. 

100. පටිෙන්ධිචිත් ක ොති ඉෙං මරියාෙග් ගහණං, න අභිවිධිග් ගහණං, යකතො 

‘‘කෙොළෙම’’න් ති ආහ. අභිවිධිග් ගහණකමව වා කසොළසචිත් තක් ඛණායුෙකමව 
රූපන් ති ඉමස් මිං පක් කඛ අධිප් කපකත පටික් ඛිත් කතොවායං වාකෙොති ෙස් කසන් කතො 

‘‘ ක ොපරම්පිවා’’ති ආහ. අයඤ් ච විචාකරො කහට් ඨා ෙස් සිකතො එව. න ක ො

ඔරන්තිවිඤ්ඤායති තකතො ඔරං අකුසලනිකරොධසමොලං අබයාෙතනිකරොධස් ස 
අසම් භවකතො. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ධම් මයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ඉන්ද්රියයමෙං 

1. පණ් ණත් තිවාකරො 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා 

1. ඉන්ද්රියයමකෙ විභඞ්කගවියාති යථා ඉන් ද්රියවිභඞ් කග පුරිසින් ද්රියානන් තරං 

ජීවිතින් ද්රියං උද් දිට් ඨං, න මනින් ද්රියානන් තරං, එවං ඉමස් මිං ඉන් ද්රියයමකෙ. 

තඤ් ච සුත් තකෙසනානුකරොකධනාති ෙස් කසන් කතො ‘‘තීණමානි…කප.…සත්ක 

කෙසි ක්ෙකමනා’’ති ආහ. කසොයං යෙත් ථං තස් ස සුත් කත කෙසිතක් ෙකමන 

උද් කෙකසො, තං ෙස් කසතුං ‘‘පවත්තිවාකරහී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ යථා 

‘‘ජීවිතින් ද්රිය’’න් ති ඉෙං රූපජීවිතින් ද්රියස ්ස අරූපජීවිතින් ද්රියස ්ස ච සාමඤ ්ඤකතො 

ගහණං, එවං උපාදින් නස ්ස අනුපාදින් නස ්ස චාති ආහ ‘‘ෙම්මජානං

අෙම්මජානඤ්ච අනුපාලෙ’’න් ති. අථ වා සහජධම් මානුපාලෙම් පි ජීවිතින් ද්රියං 

න කෙවලං ඛණට් ඨිතියා එව ොරණං, අථ කඛො පබන් ධානුපච් කඡෙස් සපි 

ොරණකමව. අඤ් ඤථා ආයුක් ඛයමරණං න සම් භකවයය, තස් මා 

‘‘ෙම් මජානඤ් ච අනුපාලෙ’’න් ති අවිකසසකතො වුත් තං, චුතිපටිසන් ධීසු ච 
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පවත් තමානානං ෙම් මජානං අනුපාලෙං. ඉතීති තස් මා.  ංමූලොනීති 

ජීවිතින් ද්රියමූලොනි. චුතිපටිෙන්ධිපවත්තිවකෙනාති චුතිපටිසන් ධිවකසන 

පවත් තිවකසන ච. තත් ථ යං උපාදින් නං, තං චුතිපටිසන් ධිවකසකනව, ඉතරං 
ඉතරවකසනපි වත් තබ් බං. යස් මා චක් ඛුන් ද්රියාදීසු පුරිසින් ද්රියාවසාකනසු 

එෙන් තඋපාදින් කනසු අතංසභාවත් තා යං මනින් ද්රියං මූලකමව න කහොති, තස් මා 

තං ඨකපත් වා අවකෙෙමූලොනි චක් ඛුන් ද්රියාදිමූලොනි. ආය නයමකෙවියාති 

යථා ආයතනයමකෙ පටිසන් ධිවකසනායතනානං උප් පාකෙො, මරණවකසන ච 

නිකරොකධො වුත් කතො, එවමිධාපි චුතිඋපපත් තිවකසකනව වත් තබ් බානි, තස් මා 

අතංසභාවත් තා ජීවිතින් ද්රියං ක ෙං චක් ඛුන් ද්රියාදීනං මජ් කඣ අනුද් දිසිත් වා 

අන්ක  පුරිසින් ද්රියානන් තරං උද් දිට් ඨං. යං පන චක් ඛුන් ද්රියාදිමූලකෙසු 

මනින් ද්රියං සබ් බපච් ඡා එව ගහිතං, තත් ථ ොරණං අට් ඨෙථායං වුත් තකමව. 

උද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිද් කෙසවාරවණ් ණනා 

94. කෙොචි ෙභාකවො නත්ථීති කෙොචි සභාවධම් කමො නත් ථි. යදි එවං 

‘‘නත් ථී’’ති පටික් කඛකපො එව යුත් කතොති ආහ ‘‘න ච රූපාදී’’තිආදි. ‘‘සුඛා 
දුක් ඛා අදුක් ඛමසුඛා’’තිආදීසු සුඛදුක් ඛසද් ොනං සාමඤ් ඤවචනභාකවපි 

ඉන් ද්රියකෙසනායං කත විසිට් ඨවිසයා එවාති ෙස් කසන් කතො ‘‘සඛේෙ…කප.…

ගහික ොකයවා’’ති ආහ. දුක්ඛේෙ ච කභෙං ෙත් වා. 

140. පඤ්ඤින්ද්රියානි කහොන්තීති ආමන් ාති වුත් න් ති පජානනට් කඨන 

අධිපකතයයට් කඨන ච පඤ ්ඤින් ද්රියානි කහොන් ති, ෙස් සනට් කඨන පන චක් ඛූනි 

චාති චක් ඛු, ඉන් ද්රියන් ති පුච් ඡාය ‘‘ආමන් තා’’ති වුත් තන් ති අධිප් පාකයො. 

‘‘ ණ්හාකෙො කමවාහා’’ති වුත් තං, ‘‘යස් ස ඡත් තිංසති කසොතා’’තිආදීසු (ධ. ප. 

339) පන දිට් ඨිආදීනම් පි කසොතභාකවො ආගකතො. 

පණ් ණත් තිනිද් කෙසවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පවත් තිවාරවණ් ණනා 

186. අඤ්ඤධම්මනිේෙකයනාති ‘‘කයො කතසං රූපීනං ධම් මානං ආයු 

ඨිතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 634) අඤ ්ඤධම් මනිස් සකයන ගකහතබ් බං. පවත්තිඤ්ච

ගකහත්වාගක ස විස් සජ් ජකනසු, චුතිපටිසන් ධිකයො ගකහත් වා ගකතසු කයොජනා 
න ලබ් භතීති අධිප් පාකයො. අලබ් භමානා ච සුඛදුක් ඛකෙොමනස් සින් ද්රිකයකහව න 

ලබ් භති.  ංමූලොච නයාති සුඛින් ද්රියාදිමූලො ච නයා. ක හීති සුඛින් ද්රියාදීහි. 
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කයොජනාති ‘‘පවත් කත සුඛින් ද්රියවිප් පයුත් තචිත් තස් ස උප් පාෙක් ඛකණ’’තිආදිනා 

උප් පජ් ජමාකනහි කයොජනා.  ංමූලො ච තථාකයොජනාමූලභූතා ච නයා 

ජීවිතින් ද්රියාදිමූලො ච නයා. පාෙටාකයවාති පාළිගතියා එව 
විඤ ්ඤායමානකයොජනත් තා සුවිඤ් කඤයයා එව. 

 ං වචනං. කෙොමනේෙවිරහි ෙචක්ඛුෙපටිෙන්ධිනිෙේෙනවකෙනාති 
කසොමනස ්සවිරහිතසචක් ඛුෙපටිසන් ධිකයව නිෙස් සනන් ති කයොකජතබ් බං. ෙථං 

පකනතං ජානිතබ් බං ‘‘නිෙස ්සනමත් තකමතං, න පන ගණනපරිච් ඡින් ෙන’’න් ති 

ආහ ‘‘න හි චතුන්නංකයවාති නියකමො ෙක ො’’ති.  ංෙමානලක්ඛණාති තාය 
සචක් ඛුෙපටිසන් ධිතාය සමානලක් ඛණාති පරිත් තවිපාෙග් ගහණං. තත් ථ 
සකසොමනස් සපටිසන් ධිකයො සන් ධාය උකපක් ඛාපටිසන් ධිකයො නිෙස් සනභාකවන 
වුත් තාති කෙචි. පරිත් තවිපාෙපටිසන් ධි ච කුසලවිපාොකහතුෙපටිසන් ධි 

කවදිතබ් බා. සාපි හි සචක් ඛුො සියා.  ංෙමානලක්ඛණාති වා තාය 
උකපක් ඛාසහගතාය සමානලක් ඛණා යථාවුත් තඅකහතුෙපටිසන් ධි ච 

පඤ ්චමජ් ඣානපටිසන් ධි ච. යදි එවං ‘‘චතුන් න’’න් ති ෙස ්මා 

ගණනපරිච් කඡකෙොති ආහ ‘‘ොමාවචකර…කප.… නිෙේෙනං ෙ ’’න් ති. 

ක නාති උකපක් ඛාසහගතමහාවිපාෙනිෙස් සකනන, කයහි සමානතාය ඉකම 

නිෙස ්සනභාකවන වුත් තා, කත එෙංකසන තංසභාවා එවාති අයකමත් ථ 

අධිප් පාකයො. කතනාහ ‘‘යථා ෙකෙොමනේෙ…කප.…ක ොකහොතී’’ති. 

නනු ච ගබ් භකසයයකෙසු අයමත් කථො එෙංසකතො න ලබ් භතීති ආසඞ් ෙං 

සන් ධායාහ ‘‘ගබ්භකෙයයොනඤ්ච…කප.… ෙේසි ා කහොතී’’ති. කතනාහ 

‘‘ෙචක්ඛුොන’’න් තිආදි. තත් ථ යදි සකහතුෙපටිසන් ධිොනං ොමාවචරානං 

නියමකතො සචක් ඛුොදිභාවෙස් සනං ගබ් භකසයයෙවකසන ලබ් කභයය, 

යුත් තකමතං සියාති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘ගබ්භකෙයයකෙපි හී’’තිආදි.  ථා

ආය නයමකෙ ෙේසි න් ති ඉෙං ආයතනයමෙවණ් ණනායං අත් තනා වුත් තං 
‘‘එවඤ ්ච ෙත් වා ඉන් ද්රියයමකෙ’’තිආදිවචනං සන් ධාය වුත් තං. තත් ථ හි 
කසොමනස ්සින් ද්රියුප් පාෙෙෙම් මස ්ස එෙන් කතන චක් ඛුන් ද්රියුප් පාෙනකතො 

ගබ් කභපි යාව චක් ඛුන් ද්රියුප් පත් ති, තාව උප් පජ් ජමානතාය 

‘‘අභිනන් දිතබ් බත් තා’’ති වුත් තං. ෙන්නිට්ඨාකනනෙඞ්ගහි ානන් ති ‘‘යස් ස වා 
පන කසොමනස ්සින් ද්රියං උප් පජ් ජතී’’ති එකතන සන් නිට් ඨාකනන සඞ් ගහිතානං. 

ඉත්ථීනං අඝානොනං උපපජ්ජන්තීනන්ති ආදීසූති ආදි-සද් කෙන ‘‘ඉත් ථීනං 

අචක් ඛුොනං උපපජ් ජන් තීන’’න් තිආදිං සඞ් ගණ් හාති. ක  එවාති 
ගබ් භකසයයො එව. 
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පටුන 

 ංෙමානලක්ඛණන් ති කසොකපක් ඛඅචක් ඛුෙපටිසන් ධිභාකවන 

සමානලක් ඛණං.  ත්ථාති අකහතුෙපටිසන් ධිචිත් කත. ෙමාධිකලකෙො 

දුබ් බලසමාධි කයො චිත් තට් ඨිතිමත් කතො.  ේමාති යස් මා චිත් තට් ඨිති විය දුබ් බලං 

වීරියං නත් ථි, කයො ‘‘වීරියකලකසො’’ති වත් තබ් කබො, තස් මා, කලසමත් තස් සපි 

වීරියස ්ස අභාවාති අත් කථො. අඤ්කඤසූති අකහතුෙපටිසන් ධිචිත් තකතො 

අඤ ්කඤසු. කෙසචීති එෙච් කචසු. උභකයනපි 

මකනොද් වාරාවජ් ජනහසිතුප් පාෙචිත් තං වෙති. ඉධාති අකහතුෙපටිසන් ධිචිත් කත. 

ෙමාධිවීරියානිඉන්ද්රියප්පත් ානිචන කහොන්තීති සමාධිකිච් චං පටික් ඛිපති, න 

සමාධිමත් තං, න වීරියකලසස් ස සබ් භාවකතොති කයොකජතබ් බං. කතකනවාහ 

‘‘විකෙෙනඤ්හිවිකෙසි බ්කබපවත් තී’’ති. යස් මිං වීරිකය සති ඉන් ද්රියුප් පත් ති 

සියා, තකෙව තත් ථ නත් ථීති අත් කථො. 

අපාකය ඔපපාතිෙවකෙනාති ඉෙං සුගතියං ඔපපාතිකෙො විෙලින් ද්රිකයො න 

කහොතීති ෙත් වා වුත් තං, ‘‘ලබ් භන් කතව ඤාණවිප් පයුත් තාන’’න් ති පන 

වුත් තත් තා ‘‘දුකහතුෙපටිසන් ධිොනං වකසනා’’ති අට් ඨෙථායං වුත් තං. 

ක ෙන් ති ඉත් ථිපුරිසින් ද්රියසන් තානානං. ඉත් ථිපුරිසින් ද්රියානං පන 

උප් පාෙනිකරොධා අභිණ් හකසොව කහොන් තීති. පඨමෙප්පිොදීනන් ති එත් ථ ආදි-
සද් කෙන ගහිතානං පරිවත් තමානලිඞ් ගානං වකසන උප් පාෙනිකරොධග් ගහණං 
කවදිතබ් බං. පඨමෙප් පිොනං පන වකසන උප් පාකෙො එව ලබ් භති. 

‘‘චුතිඋපපත්තිවකෙකනව දුතියපුච්ඡාසපි ෙන්නිට්ඨාකනහි ගහණං

කවදි බ්බ’’න් ති ඉෙං උපාදින් නඉන් ද්රිකයහි නියමිතත් තා වුත් තං. 

190. ෙන් ානුප්පත්තිනිකරොධෙේෙනක ොති සන් තානවකසන 
උප් පාෙනිකරොධානං දිස ්සමානත් තා. එකතන රූපජීවිතින් ද්රියස් ස 
චක් ඛුන් ද්රියාදිසමානගතිෙතං යුත් තිකතො සාකධති. ආගමකතො පන ‘‘විනා 

කසොමනස ්කසනා’’තිආදිනා පරකතො සාකධස් සති. කඡකෙොති නාමං ෙට්ඨබ්බං 
සරූපෙස් සකනකනව සංසයකඡෙනකතො. 

 ේොති රූපජීවිතින් ද්රියස් ස. ක  ච අසඤ් ඤසත් තා. නනු ච උප් පාකෙොව 

ජීවිතින් ද්රියස ්ස චුතිඋපපත් තිවකසන වත් තබ් කබො, න අනුප් පාකෙොති ආහ 

‘‘අනුප්පාකෙො…කප.… න පවත්ක ’’ති. අයඤ් ච නකයො න කෙවලං 

පුරිමකෙොට් ඨාකස එව, අථ කඛො ඉතරකෙොට් ඨාකසපි ගහිකතො එවාති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘පච්ඡිමකෙොට්ඨාකෙපී’’තිආදිමාහ. 
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‘‘උපපත් තිචිත් තස් ස උප් පාෙක් ඛකණ’’ති ෙස ්මා වුත් තන් ති 

කයනාධිප් පාකයන කචොෙනා ෙතා, තමධිප් පායං විවරිතුං ‘‘නනු 

සද්ධාවාෙ’’න් තිආදි වුත් තං. න වත් බ්බන් ති ‘‘උපපජ් ජන් තාන’’න් ති න 

වත් තබ් බං, ‘‘උපපත් තිචිත් තස් ස උප් පාෙක් ඛකණ’’ඉච් කචව වත් තබ් බන් ති 

අත් කථො. ඉොනි යථා ‘‘උපපජ් ජන් තාන’’න් ති න වත් තබ් බං, තං ෙස් කසතුං ‘‘යථා

හී’’තිආදි වුත් තං. කෙොමනේෙමනින්ද්රියානන් ති කසොමනස් සින් ද්රියමනින් ද්රියානං, 

අයකමව වා පාකඨො.  ොති පඨමස් ස රූපජීවිතින් ද්රියස් ස ධරමානොකල. 

 ේමාති යස් මා රූපාරූපජීවිතින් ද්රියානං අත් කථව ොලකභකෙො, උභයඤ් කචත් ථ 

ජීවිතින් ද්රියභාවසාමඤ් කඤන එෙජ් ඣං ෙත් වා ගය් හති, තස් මා. උභයන් ති 

කසොමනස ්සින් ද්රියජීවිතින් ද්රියන් ති ඉෙං උභයං. උප්පාෙක්ඛකණන නිෙේසි න් ති 
එකතන ‘‘උපපත් තිචිත් තස ්ස උප් පාෙක් ඛකණ’’ති ඉෙං නිෙස් සනමත් තන් ති 

ෙස් කසති. ඉොනි තකමවත් ථං උොහරකණන පාෙටතරං ොතුං ‘‘යථා හී’’තිආදි 
වුත් තං. තත් ථ යථා තාදිසානං අකනකෙසං චිත් තානං භඞ් ගක් ඛකණ ලබ් භමානං 

තකෙෙකෙකසන සබ් බපඨමස් ස උපපත් තිචිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛකණන නිෙස් සිතං, 
එවමිධාපි ඛණද් වකය ලබ් භමානං තකෙෙකෙකසන උප් පාෙක් ඛකණන 
නිෙස ්සිතන් ති එවං නිෙස් සනත් කථො කවදිතබ් කබො. 

ක ෙන් ති ජීවිතින් ද්රියාදීනං. අඤ්ඤත්ථාති පවත් කත. ඉධාති 

අනාගතොලකභකෙ. න න ෙම්භවති උපපත් තික් ඛණස ්ස විය තකතො පරං 

පවත් තික් ඛණස් සපි අනාගතොලභාවකතො.  ේමාති උපපත් තිකතො 
අඤ ්ඤත් ථාපි යථාධිප් කපතඋප් පාෙසම් භවකතො. අයඤ් ච අත් කථො වාරන් තකරපි 

දිස ්සතීති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘එවඤ්චෙත්වා’’තිආදි. න හීතිආදිනා තකමවත් ථං 

සමත් කථති. තත් ථ අපිපච්ඡිම…කප.… ෙන්ධිෙේොති අපි-සද් කෙන ‘‘කෙො පන 
වාකෙො අපච් ඡිමභවිෙස් ස කසොමනස ්සසහගතපටිසන් ධිෙස ්සා’’ති ෙස් කසති. 
අපච් ඡිමභවිෙස ්ස චුතිකතො පච් ඡා ‘‘කසොමනස ්සින් ද්රියං නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති 

වත් තබ් බකමව නත් ථීති ආහ ‘‘චුතික ො පුබ්කබවා’’ති. එත්ථ හි පඨමපුච්ඡාස

ෙන්නිට්ඨානත්කථොතිආදීසු අයං සඞ් කඛපත් කථො – එත් ථ ‘‘යස් ස චක් ඛුන් ද් රියං 

උප් පජ් ජිස් සතී’’ති එවමාදීසු යමකෙසු යා පඨමපුච් ඡා, තාසු 

සන් නිට් ඨානපෙසඞ් ගහිකතො අත් කථො. පුච්ඡි බ්බත්ථනිේෙකයොති ‘‘තස ්ස 
කසොමනස ්සින් ද්රියං උප් පජ් ජිස ්සතී’’තිආදිෙස ්ස පුච් ඡිතබ් බස ්ස අත් ථස ්ස 

නිස ්සයභූකතො මාදිකෙොව මයා සදිකසො එව අත් කථො උපපත්තිඋප්පාදින්ද්රියවා 

උපපත් තික් ඛකණ උප් පාොවත් ථඉන් ද්රියසහිකතො, උභයුප්පාදින්ද්රියවා 

පටිසන් ධිපවත් තීසු උප් පාොවත් ථඉන් ද්රියසහිකතො වා. පටිනිවත්තිත්වාපි

පුච්ඡි බ්බත්ථේෙ නිේෙකයොති ‘‘යස් ස වා පනා’’තිආදිනා පටිනිවත් තිත් වා 

පුච් ඡිතබ් බස් සපි සංසයත් ථස් ස නිස ්සකයොති එවං ඉමිනා විය අජ් ඣාසකයන 
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‘‘යස ්ස වා පන කසොමනස් සින් ද්රියං උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදීසු දුතියපුච්ඡාස 

ෙන්නිට්ඨානත්ථකමව සන් නිට් ඨානපෙසඞ් ගහිතකමව අත් ථං නියකමති. 

 ත්කථව තාසු එව පුබ් කබ වුත් තපඨමපුච් ඡාසු එව. පුච්ඡි බ්බං ‘‘තස් ස 

කසොමනස ්සින් ද්රියං උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදීසු අනාග භාවමත්ක න ෙරූපක ො

ගහි ං උප්පාෙං උප් පාෙසඞ් ඛාතං, ‘‘තස් ස කසොමනස් සින් ද්රියං 

නිරුජ් ඣිස ්සතී’’තිආදීසු අනාග භාවමත්ක නෙරූපක ො ගහි ංනිකරොධං වා 

නිකරොධසඞ් ඛාතං වා සංසයත් ථං න නියකමතීති. එවන් ති වුත් තප් පොකරන 

සන් නිට් ඨානත් ථස් ස නියකමො කහොති, න සංසයත් ථස් ස, තස් මා ‘‘යස් ස වා 

පන…කප.… ආමන් තා’’ති වුත් තං. එෙනකයොති ය් වායං උප් පාෙවාකර විචාකරො 

වුත් කතො, නිකරොධවාකරපි එකසව නකයො. තථා හි ‘‘යස් ස වා පන 

කසොමනස ්සින් ද්රියං නිරුජ් ඣිස ්සති, තස් ස චක් ඛුන් ද්රියං නිරුජ් ඣිස ්සතීති? 
ආමන් තා’’ති වුත් තං. 

එවංඅවුත් ත් ාති උප් පාෙනිකරොධානං අනාගතානං සරූකපන අවුත් තත් තා. 

න හි තත් ථ කත සරූකපන වුත් තා, අථ කඛො ‘‘නුප් පජ් ජිස් සතී’’ති 

පටික් කඛපමුකඛන වුත් තා.  ත්ථාති අනුකලොකම. න එවං කයොකජ බ්බා 

පටිකලොකම. තකමව අකයොකජතබ් බතං ‘‘යථා හී’’තිආදිනා විවරති. 

උප් පාෙනිකරොකධ අතික් ෙමිත් වා උප් පාෙනිකරොධා සම් භවන් ති කයොකජතුං, තථා 
උප් පාෙනිකරොකධ අප් පත් වා උප් පාෙනිකරොධා සම් භවන් ති කයොකජතුන් ති 

කයොජනා. ඉෙඤ් ච ද් වයං යථානුකලොකම සම් භවති, න එවං පටිකලොකම. කතනාහ 

‘‘නඑවං…කප.…ෙම්භවන්තී’’ති. තත් ථ ොරණමාහ ‘‘අභූ ාභාවේෙ…කප.…

ෙම්භවානුපපත්තික ො’’ති. අභූ ාභාවේොති අභූතස් ස අභාවස් ස, අභූතස් ස 
උප් පාෙස ්ස නිකරොධස ්ස ච අභාවස් සාති අධිප් පාකයො. කතනාහ 

‘‘අභූතුප්පාෙනිකරොධාභාකවො ච පටිකලොකමපුච්ඡික ො’’ති, තස් මා ‘‘ආමන් තා’’ති 

ච වුත් තං, න වුත් තං විස් සජ් ජනන් ති සම් බන් කධො. අේෙ විකෙෙරහි ේෙ

අභූ ාභාවේොති ඉමස් ස යථාවුත් තස ්ස යථා රූපාභාකවො කවෙනාභාකවොති 

කෙොචි අභාකවොපි විකසසසහිකතො, න එවමයන් ති විකසසරහිතස් ස අභූතාභාවස් ස. 

ොලන් රකයොගාභාවක ොති ොලවිකසසකයොගාභාවකතො. යාදිොනන් ති 

යානි භූතානි න වත් තමානානි සති පච් චකය උප් පජ් ජනාරහානි, කතසං 

අනාගතානන් ති අත් කථො. උප්පාෙනිකරොධාභාකවන පුච්ඡි බ්බේොති 
‘‘නුප් පජ් ජිස ්සති න නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති එවං උප් පාෙස ්ස නිකරොධස් ස ච අභාකවන 

පුච් ඡිතබ් බස් ස අත් ථස් ස. ෙන්නිේෙකයො නිස ්සයභූකතො ෙන්නිට්ඨාකනන 

ෙන්නිච්ඡික ො සන් නිට් ඨානපෙසඞ් ගහිකතො. කසො යථාවුත් කතො අත් කථො 

නිස ්සකයො එකතසන් ති  න්නිේෙයා.  ාදිොනංකයව අනාගතානංකයව 
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පටුන 

උපපත්තිචුතිඋප්පාෙනිකරොධානං උපපත් තිචුතිසඞ් ඛාතඋප් පාෙනිකරොධානං 

අනුප් පාොනිකරොධානං පටික් කඛපවකසන. ජීවි ාදීනම්පි ජීවිතමනින් ද්රියාදීනම් පි. 

අනුප්පාොනිකරොධා ෙංෙයපකෙන පුච්ඡි ා කහොන්ති ‘‘යස් ස කසොමනස් සින් ද්රියං 

නුප් පජ් ජිස් සති, තස් ස කසොමනස ්සින් ද්රියං න නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති. ‘‘ආමන් ා’’ති 

වුත් ං විභජිත් වා වත් තබ් බස් ස අභාවකතො. කතනාහ ‘‘න වුත් ං…කප.…

විේෙජ්ජන’’න් ති. 

කය කසොකපක් ඛපටිසන් ධිො භවිස් සන් ති රූපකලොකෙ, කත සඞ් ගහිතාති 

කයොජනා.  ංෙමානලක්ඛණ ායාති කතන කසොකපක් ඛපටිසන් ධිෙභාකවන 

සමානලක් ඛණතාය.  ං පමාෙලිඛි ං ධම් මයමකෙ තාදිසස ්කසව වචනස් ස 

අභාවකතො. තත් ථපි යං වත් තබ් බං, තං චිත් තයමකෙ වුත් තං ‘‘න හි 
ඛණපච් චුප් පන් කන උප් පජ් ජිත් ථාති අතීතකවොහාකරො අත් ථී’’තිආදිනා. 

පවත් තිවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පරිඤ් ඤාවාරවණ් ණනා 

435-482. කලොකියඅබයාෙක හීති ඵලධම් මනිබ් බානවිනිමුත් කතහි 

අබයාෙකතහි.  ානි උපාොයාති තානි කලොකියඅබයාෙතානි උපාොය. 

තංසමානගතිොනං මනින් ද්රියාදීනං ‘‘කසො කවෙනාක් ඛන් ධං පරිජානාතීති? 

ආමන් තා’’තිආදිනා (යම. 1.ඛන් ධයමෙ.206) කවෙනාක් ඛන් ධාදීනං විය 

පරිඤ් කඤයයතා වුත් තා. යඤ ්හි පරිජානිතබ් බං, තකෙව පරිජානාතීතිආදිනා 
වුත් තං. එවමවිපරීකත අත් කථ සිද් කධපි කචොෙකෙො ‘‘මිස් සෙත් තා’’ති එත් ථ 

ලබ් භමානං කලසං ගකහත් වා කචොකෙති ‘‘යදි

පරිඤ්කඤයයමිේෙෙත් ා’’තිආදිනා. තස් සත් කථො – යථා ඉධ 

පරිඤ් කඤයයමිස ්සොනං පරිඤ් කඤයයතා වුත් තා, එවමඤ් ඤත් ථාපි සා කතසං 

වත් තබ් බා, තථා භාකවතබ් බමිස් සොනං භාකවතබ් බතාති. කතනාහ ‘‘ෙේමා

ධම්මයමකෙ’’තිආදි. කුෙලාකුෙකලස භාවනාපහානාභිනිකවකෙොකහොති, කයන 

වුත් තං ‘‘කසො තං අකුසලං පජහති, කුසලං භාකවතී’’තිආදි. න

අබයාෙ භාවන් ති එකෙන යථා ඵස් සද් වාරකතො විය විඤ් ඤාණද් වාරකතො 

කුසලාදීනං උප් පත් තිපරියාකයො, එවං කවෙනාක් ඛන් ධාදීනං විය න 
අබයාෙතාදීනං පරිඤ් කඤයයතාපරියාකයොති ෙස් කසති. 

කුෙලාකුෙලභාකවන අග්ගහි ාති සමුෙයසභාකවන අග් ගහිතාති අත් කථො. 

කුෙලාකුෙලාපීති කුසලාකුසලභාවාපි සමානා. භාකව බ්බපහා බ්බභාකවහි 

විනාපි කහොති, කයො න මග් ගසමුෙයසච් චපක් ඛිකයො. යථා ‘‘අනිච් චං රූප’’න් ති 
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එත් ථ ‘‘අනිච් චකමව රූපං, න නිච් ච’’න් ති පටිකයොගිවිනිවත් තනකමව එව-

ොකරන ෙරීයති, න තස් ස දුක් ඛානත් තතාෙකයො නිවාරිතා කහොන් ති, එවං 

‘‘පහාතබ් බකමවා’’ති එත් ථ එව-සද් කෙන පටිකයොගිභූතං අප් පහාතබ් බකමව 

නිවත් තීයති, න තකතො අඤ් ඤවිකසසාති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘එක න 

පහා බ්බකමවා’’තිආදි. භාකව බ්බභාකවො එව  ේෙ අඤ ්ඤින් ද්රියස් ස ගහික ො 

උක් ෙංසගතිවිජානනකතො. ‘‘පරක ො ලිඛි බ්බං උප්පටිපාටියා ලිඛි ’’න් ති 

ෙස ්මා වුත් තං. ද්කවපුග්ගලාති හි ආදි අනුකලොකම ආගතං උද් ධටං, චක්ඛුන්ද්රියං

න පරිජානාතීතිආදි පන පටිකලොකම. කෙොමනේසින්ද්රියං න පජහන්ති නාමාති 
ඉෙං ‘‘කනො ච කෙොමනස් සින් ද්රියං පජහන් තී’’ති පාළිපෙස ්ස අත් ථවචනං. යං පන 
‘‘චක් ඛුන් ද්රියමූලෙං අතික් ෙමිත් වා කෙොමනස් සින් ද්රියමූලකෙ ඉෙං වුත් ත’’න් ති 

වුත් තං, පටිකලොකම ආගතං සන් ධාය වුත් තත් තා තං න යුත් තං, න තං 
අට් ඨෙථාචරියා පඨමං ආගතං පෙං ලඞ් ඝිත් වා තාදිසස් කසව පච් ඡා ආගතපෙස් ස 
අත් ථවණ් ණනං ෙකරොන් ති. පොනුක් ෙමකතො එව හි අට් ඨෙථායං 

අත් ථවණ් ණනා ආරද් ධා, පරිකයොසාපිතා ච, තස් මා අනුපටිපාටියාව ලිඛිතං, න 
උප් පටිපාටියාති ෙට් ඨබ් බං ‘‘ද් කව පුග් ගලා’’තිආදිෙස ්ස අනුකලොකම ආගතස් ස 
උද් ධටත් තා. 

එත්ථාති එතස් මිං පරිඤ් ඤාවාකර. ඡ පුග්ගලාති පුථුජ් ජකනන සද් ධිං යාව 

අනාගාමිමග් ගට් ඨා ඡ පුග් ගලා. අභින්දිත්වා ගහික ො තත් ථ භබ් බාභබ් බානං 
කිච් චවිකසසස් ස අග් ගහිතත් තා. යත් ථ පන සති පුථුජ් ජනග් ගහණසාමඤ් කඤ 

භබ් බානං කිච් චං ගහිතං, යත් ථ ච අභබ් බානං, තත් ථ කත එව භින් දිත් වා වුත් තා 

කහොන් තීති ෙස් කසන් කතො ‘‘කය ච පුථුජ්ජනා මග්ගං පටිලභිේෙන්ති, කය ච 

පුථුජ්ජනාමග්ගංනපටිලභිේෙන්තී’’ති ච ආදිමාහ. අරහාති අරිකයො, අයකමව 

වා පාකඨො. පඨමමග්ගඵලෙමඞ්ගීති පුරිමමග් ගඵලසමඞ් ගී. ඉ කරොති අරහා. එවං

පුග්ගලකභෙං ඤත්වාති ඉධ පුථුජ් ජකනො කසො ච අභබ් කබොති ගහිකතො, ඉධ 

භබ් කබො ඉධ අරියා, කය ච පඨමමග් ගඵලසමඞ් ගිකනො යාව 

අග් ගමග් ගඵලසමඞ් ගිකනොති එවං යථාවුත් තං පුග් ගලවිභාගං ඤත් වා.  ත්ථ

 ත්ථාති කතසං ද් කව පුථුජ් ජනා අට් ඨ අරියාති ඉකමසං යථාවුත් තපුග් ගලානං 
කභෙකතො අකභෙකතො ච ගහණවකසන ආගකත තස් මිං තස් මිං පාඨපකෙකස. 

ෙන්නිට්ඨාකනනාති සන් නිට් ඨානපෙවකසන, නිච් ඡයවකසකනව වා. 

නිද්ධාකරත්වාති නීහරිත් වා. විේෙජ්ජනං කයොකජ බ්බන් ති විස් සජ් ජනවකසන 
පවත් තපාළියා යථාවුත් තඅත් ථෙස් සකනන සම් බන් ධකතො විභාකවතබ් කබොති. 

පරිඤ් ඤාවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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ඉන් ද්රියයමෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

යමෙපෙරණ-අනුටීො සමත් තා. 
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නකමො තස් ස භගවකතො අරහකතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

පට්ඨානපෙරණ-අනුටීො 
ගන්ථාරම්භවණ්ණනා 

ොමගුණාදීහීති ොමගුණඣානාභිඤ් ඤාචිත් තිස ්සරියාදීහි. ලළන්තීති 

ලළිතානුභවනවකසන රමන් ති. ක සූති ොමගුණාදීසු. විහරන්තීති 

ඉරියාපථපරිවත් තනාදිනා වත් තන් ති. පච්චත්ථිකෙති බාහිරබ් භන් තරකභකෙ 

අමිත් කත. ඉේෙරියං තත් ථ තත් ථ ආධිපකතයයං. ඨානං 

කසට් ඨිකසනාපතියුවරාජාදිට් ඨානන් තරං. ආදි-සද් කෙන පරිවාරපරිච් කඡොදි 

සඞ් ගය් හති. පුඤ්ඤකයොගානුභාවප්පත් ායාති ොනමයාදිපුඤ් ඤානුභාවාධිගතාය 

සමථවිපස් සනාභාවනාසඞ් ඛාතකයොගානුභාවාධිගතාය ච. ජුතියාති සරීරප් පභාය 
කචව ඤාණප් පභාය ච. එත් ථ ච කෙව-සද් කෙො යථා 

කීළාවිජිගිසාකවොහාරජුතිගතිඅත් කථො, එවං සත් තිඅභිත් ථවෙමනත් කථොපි කහොති 

ධාතුසද් ොනං අකනෙත් ථභාවකතොති ‘‘යදිච්ඡි නිප්ඵාෙකන ෙක්කෙොන්තීති 

වා’’තිආදි වුත් තං. 

ඉද් ධිවිධාදිතාමත් කතන භගවකතො අභිඤ් ඤාදීනං සාවකෙහි 

සාධාරණතාවචනං, සභාවකතො පන සබ් කබපි බුද් ධගුණා 

අනඤ් ඤසාධාරණාකයවාති ෙස් කසන් කතො ‘‘නිරතිෙයාය අභිඤ්ඤාකීළාය, 

උත් කමහි දිබ්බබ්රහ්මඅරියවිහාකරහී’’ති ආහ. චිත් තිස ්සරියසත් තධනාදීනං 
ොනසඞ් ඛාකතන සම් මාපටිපත් තිඅකවච් චප් පසාෙසක් ොරානං 
ගහණසඞ් ඛාකතනාති කයොජනා. ගහණඤ් කචත් ථ කතසු 
උපලබ් භමානසම් මාපටිපත් තිඅකවච් චප් පසාොනං කතහි උපනීයමානසක් ොරස ්ස 
ච අභිනන් ෙනං අනුකමොෙනං සම් පටිච් ඡනඤ් ච කවදිතබ් බං. 
ධම් මසභාවානුරූපානුසාසනීවචකනකනව ච පන සික් ඛාපෙපඤ් ඤත් තිපි 

සඞ් ගහිතාති ෙට් ඨබ් බා වීතික් ෙමධම් මානුරූපා අනුසාසනීති ෙත් වා. ඤාණගති 

ඤාකණන ගන් තබ් බස් ස කඤයයස් ස අවකබොකධො. ෙමන්නාග ත් ාති ඉෙං 

‘‘අභිඤ් ඤාකීළායා’’තිආදීසු පච් කචෙං කයොකජතබ් බං, තථා ෙකෙවකෙන 

කලොකෙනාති ඉෙං ‘‘ගමනීයකතො’’තිආදීසු. ක  කෙකවති සම් මුතිකෙවාදිකෙ 

කෙකව. ක හි ගුකණහීති අභිඤ් ඤාදිගුකණහි. පූජනීය කරො කෙකවොති ඉෙං 

පූජනීයපරියාකයො අයං අති-සද් කෙොති ෙත් වා වුත් තං. අතිකරෙ කරොති 

අධිෙතකරො. උපපත්තිකෙවානන් ති ඉෙං තබ් බහුලතාය වුත් තං. විසුද් ධිකෙවාපි හි 

තත් ථ විජ් ජන් කතව, කතසුපි වා ලබ් භමානං උපපත් තිකෙවභාවමත් තකමව 

ගකහත් වා තථා වුත් තං. පටිපක්ඛානං දුස් සීලයමුට් ඨස ්සච් චවික් කඛපානං, 
සීලවිපත් තිඅභිජ් ඣාකෙොමනස් සඅවසිට් ඨනීවරණානං වා. 
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පටුන 

ඉසීනං සත් තකමො, ඉසීසු සත් තකමොති දුවිධම් පි අත් ථං කයොකජත් වා 

ෙස් කසන් කතො ‘‘චතුෙච්චාවකබොධගතියා…කප.… වුත්ක ො’’ති ආහ. 

සපරසන් තාකනසු සීලාදිගුණානං එසනට් කඨන වා ඉසකයො, බුද් ධාෙකයො අරියා. 

ඉසි ච කසො සත් තකමො චාති ඉසිෙත් කමොති එවකමත් ථ අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

‘‘නාමරූපනිකරොධ’’න් ති එත් ථ යං නාමරූපං නිකරොකධතබ් බං, තං ෙස් කසන් කතො 

‘‘යක ො විඤ්ඤාණං පච්චුොවත් තී’’ති ආහ. වට් ටපරියාපන් නඤ් හි නාමරූපං 
නිකරොකධතබ් බං. තස් මිඤ ්හි නිකරොධිකත සබ් බකසො නාමරූපං නිකරොධිතකමව 

කහොති. යථාහ ‘‘කසොතාපත් තිමග් ගඤාකණන අභිසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණස් ස 
නිකරොකධන සත් ත භකව ඨකපත් වා අනමතග් කග සංසාකර කය උප් පජ් කජයයං 

නාමඤ් ච රූපඤ් ච, එත් කථකත නිරුජ් ඣන් ති…කප.… අරහකතො 
අනුපාදිකසසාය නිබ් බානධාතුයා පරිනිබ් බායන් තස ්ස චරිමවිඤ් ඤාණස ්ස 

නිකරොකධන පඤ් ඤා ච සති ච නාමඤ් ච රූපඤ් ච, එත් කථකත නිරුජ් ඣන් ති 
වූපසමන් ති අත් ථං ගච් ඡන් ති පටිප් පස් සම් භන් තී’’ති (චූළනි. 

අජිතමාණවපුච් ඡානිද් කෙස 6). අතිගම්භීරනයමණ්ඩි කෙෙනං සාතිසයං 
පච් චයාොරස ්ස විභාවනකතො. සභාවකතො ච පච් චයාොකරො ගම් භීකරො. යථාහ 

‘‘අධිගකතො කඛො මයායං ධම් කමො ගම් භීකරො’’තිආදි (දී. නි. 2.67; ම. නි. 1.281; 

2.337; සං. නි. 1.172; මහාව. 7, 8), ‘‘ගම් භීකරො චායං, ආනන් ෙ, 

පටිච් චසමුප් පාකෙො ගම් භීරාවභාකසො’’ති (දී. නි. 2.95; සං. නි. 2.60) ච ආදි. තස ්ස 
චායං අනන් තනයපට් ඨානකෙසනා අතිගම් භීරාව. 

ගන් ථාරම් භවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච්චයුද්කෙෙවණ්ණනා 

ෙමානකනති සමානනයකන, සමාහරකණ, සමානෙරකණ වා 
අට් ඨෙථාධිප් පායං. තත් ථ ‘‘ද් කව අනුකලොමානි ධම් මානුකලොමඤ් ච 
පච් චයානුකලොමඤ් චා’’තිආදිනා පරකතො වණ් ණයිස ්සන් ති. 

පට්ඨානනාමත්කථොති ‘‘පට් ඨාන’’න් ති ඉමස ්ස නාමස් ස අත් කථො, තං පන 

යස් මා අවයවද් වාකරන සමුොකය නිරුළ් හං, තස් මා යථා අවයකවසු පතිට් ඨිතං, 

තකමව තාව ෙස් කසතුං ‘‘තිෙපට්ඨානාදීනංතිෙපට්ඨානාදිනාමත්කථො’’ති වුත් තං. 
අථ වා අවයවානකමව පට් ඨානනාමත් කථො නිද් ධාකරතබ් කබො 
තංසමුොයමත් තත් තා පෙරණස් ස. න හි සමුොකයො නාම කෙොචි අත් කථො අත් ථීති 

ෙස් කසතුං ‘‘පට්ඨානං…කප.… නාමත්කථො’’ති වුත් තං. කතකනවාහ ‘‘ඉමේෙ

පෙරණේෙ…කප.… ෙකමොධාන ා කචත්ථ වත් බ්බා’’ති. 
වචනසමුොයත් ථවිජානකනන විදිතපට් ඨානසාමඤ් ඤත් ථස ්ස විත් ථාරකතො 
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පට් ඨානෙථා වුච් චමානා සුඛග් ගහණා කහොතීති ෙස් කසන් කතො ආහ 

‘‘එවඤ්හි…කප.… කහොතී’’ති.  ත්ථාති තාසු නාමත් ථයථාවුත් තසකමොධානතාසු. 

ෙබ්බොධාරණේොති සබ් කබසං අවයවභූතානං තිෙපට් ඨානාදීනං සමුොයස් ස ච 

සාධාරණස් ස. අත්ථක ො ආපන්නං නානාවිධභාවන් ති පොරග් ගහකණකනව 
පොරානං අකනෙවිධතා ච ගහිතාව කහොන් තීති වුත් තං. පොකරහි ඨානන් ති හි 

පට් ඨානං, නානාවිකධො පච් චකයො, තං එත් ථ විභජනවකසන අත් ථීති පට් ඨානං, 

පෙරණං, තෙවයකවො ච. එතස් මිඤ ්ච අත් ථනකය සද් ෙකතොපි නානාවිධභාවසිද් ධි 

ෙස් සිතාති කවදිතබ් බා. තත් ථ නානප් පොරා පච් චයතා, නානප් පොරානං 
පච් චයතා ච නානප් පොරපච් චයතාති උභයම් පි සාමඤ් ඤනිද් කෙකසන 

එෙකසසනකයන වා එෙජ් ඣං ගහිතන් ති ෙස් කසන් කතො ‘‘එෙේෙපි…කප.… 

කවදි බ්බා’’ති ආහ. අකනෙධම්මභාවක ොති අකනකෙ ධම් මා එතස ්සාති 

අකනෙධම් කමො, තබ් භාවකතොති කයොකජතබ් බං. නානප්පොරපච්චය ාති 

නානප් පොරපච් චයභාකවො, කයො අට් ඨෙථායං ‘‘නානප් පොරපච් චයට් කඨො’’ති 
වුත් කතො. 

ොමං ධම් මසඞ් ගහාදීසුපි අත් කථව පච් චයධම් මවිභාකගො, කසො පන තත් ථ 
පච් චයභාකවො න තථා තප් පරභාකවන විභත් කතො යථා පට් ඨාකනති ෙස් කසන් කතො 

‘‘එක න…කප.…ෙේකෙතී’’ති ආහ. ොතිෙයවිභාග ං ඉමස ්ස පෙරණස් ස තථා 
තෙවයවානං. 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස යථාවුත් තගමනං යෙධිෙරණං, තං ෙස ්කසතුං 

‘‘එත්ථාති වචනකෙකෙො’’ති. ගමනකෙෙභාවක ොති පවත් තිට් ඨානභාවකතො. 

අඤ්කඤහි ගතිමන්ක හීති තීසු ොකලසු අප් පටිහතඤාණාදීහි.  ේෙ 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස. 

තිවිකධන පරිච් කඡකෙන කෙසිකතසු ධම් කමසු තිෙකවොහාකරොති ආහ 

‘‘තිොනන්තිතිෙවකෙනවුත් ධම්මාන’’න් ති. තීණි පරිමාණානි එකතසන් ති හි 
තිො. සමන් තාති සමන් තකතො සබ් බභාගකතොති වුත් තං කහොතීති ආහ 

‘‘අනුකලොමාදීහි ෙබ්බප්පොකරහිපී’’ති. ග ානීති පවත් තානි. 

ෙමන් චතුවීෙතිපට්ඨානානීති සමන් තකතො අනුකලොමාදිසබ් බභාගකතො 

සකමොධානවකසන චතුවීසති පට් ඨානානි. අනුකලොමාදිෙබ්බකෙොට්ඨාෙක ොති 

අනුකලොමාදිචතුකෙොට් ඨාසකතො. තිොදිඡඡභාවන් ති 

තිොදිදුෙදුෙපරිකයොසාකනහි ඡඡභාවං. ක නාති යථාවුත් තෙස් සකනන. 

ධම්මානුකලොමාදිෙබ්බකෙොට්ඨාෙක ොති 
පච් චනීොදිදුොදිසහජාතවාරාදිපච් චයපච් චනීයාදිආරම් මණමූලාදීනං ගහණං 
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ෙට් ඨබ් බං. යථාවුත් තකතො අඤ් ඤස ්ස පොරස් ස අසම් භවකතො ‘‘අනූකනහි

නකයහි පවත් ානීති වුත් ං කහොතී’’ති ආහ.  ානි පන යථාවුත් තානි 
සමන් තපට් ඨානානි. අයඤ් ච අත් ථවණ් ණනා අට් ඨෙථාවචකනන අඤ් ඤෙත් ථු 

සංසන් ෙතීති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘ක කනවාහ…කප.…වකෙනා’’ති. 

කහතුකනොති කහතුසභාවස් ස ධම් මස් ස. සතිපි කහතුසභාවස් ස 
ආරම් මණපච් චයාදිභාකව සවිකසකස තාව පච් චකය ෙස් කසන් කතන 

‘‘අධිපතිපච්චයාදිභූ ේෙ චා’’ති වුත් තං. ‘‘කහතු හුත් වා පච් චකයො’’ති වුත් කත 

ධම් මස ්ස කහතුසභාවතා නිද් ධාරිතා, න පච් චයවිකසකසොති තස් ස 

අධිපතිපච් චයාදිභාකවො න නිවාරිකතොති ආහ ‘‘එක නපි කෙො එව කෙොකෙො 

ආපජ්ජතී’’ති. ක නාති කහතුභාවග් ගහකණන. ඉධාති ‘‘කහතුපච් චකයො’’ති 

එත් ථ. ධම්මග්ගහණන් ති අකලොභාදිධම් මග් ගහණං. ෙත්තිවිකෙකෙො අත් තකනො 

බලං සත් තිොරණභාකවො, කයො රකසොතිපි වුච් චති, ස් වායං 
අනඤ් ඤසාධාරණතාය ධම් මකතො අනඤ් කඤොපි පච් චයන් තරසමවාකයකයව 

ලබ් භමානත් තා අඤ ්කඤො විය ෙත් වා වුත් කතො.  ේොති කහතුභාවසඞ් ඛාතස් ස 

සාමත් ථියස ්ස. කහතු හුත්වාති එත් ථාපි කහතුභාවවාචකෙො කහතුසද් කෙො, න 

කහතුසභාවධම් මවාචකෙොති ආහ ‘‘කහතුහුත්වාපච්චකයොතිචවුත් ’’න් ති. 

එවඤ්ච ෙත්වාතිආදිනා යථාවුත් තමත් ථං පාළියා සමත් කථති. යදි එවං 

අට් ඨෙථායං ධම් මස් කසව පච් චයතාවචනං ෙථන් ති ආහ ‘‘අට්ඨෙථායං

පනා’’තිආදි. කතකනව කචත් ථ අම් කහහිපි ‘‘ධම් මකතො අනඤ් කඤොපි අඤ් කඤො 

විය ෙත් වා’’ති ච වුත් තං. යදි අට් ඨෙථායං ‘‘කයො හි ධම් කමො, මූලට් කඨන 

උපොරකෙො ධම් කමො’’ති ච ආදීසු ධම් කමන ධම් මසත් තිවිභාවනං ෙතං, අථ 
ෙස ්මා ඉධ කහතුභාකවන පච් චකයොති ධම් මසත් තිකයව විභාවිතාති කචොෙනං 

මනසි ෙත් වා වුත් තං ‘‘ඉධාපි වා…කප.… ෙේකෙතී’’ති. ධම් මසත් තිවිභාවනං 

පකනත් ථ න සක් ො පටික් ඛිපිතුන් ති ෙස් කසන් කතො ‘‘නහී’’තිආදිමාහ. අත් කථො 

එතස ්ස අත් ථීති අත් කථො, අත් ථාභිධායිවචනන් ති වුත් තං ‘‘එතීතිඑ ේෙඅත්කථො 

වත් තී’’ති, තස් මා අත් කථොති අත් ථවචනන් ති වුත් තං කහොති. කතනාහ ‘‘ ඤ්ච

උප්පත්තිට්ඨිතීනං ොධාරණවචන’’න් ති.  ඤ්චාති හි ‘‘වත් තතී’’ති වචනං 

පච් චාමට් ඨං. අථ වා එතීතිඑ ේෙඅත්කථොති ‘‘එතී’’ති එතස් ස පෙස් ස අත් කථො 

‘‘වත් තතී’’ති එත් ථ වත් තනකිරියා.  ඤ්චාති තඤ් ච වත් තනං. එතස ්මිං 

පනත් කථ ොධාරණවචනන් ති එත් ථ වචන-සද් කෙො අත් ථපරියාකයො කවදිතබ් කබො 

‘‘වුච් චතී’’ති ෙත් වා. යෙග් කගන උප් පත් තියා පච් චකයො, තෙග් කගන ඨිතියාපි 

පච් චකයොති කෙොචි ආසඞ් කෙයයාති තොසඞ් ොනිවත් තනත් ථං වුත් තං ‘‘කෙොචි
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හි…කප.… කහතුආෙකයො’’ති. එත් ථ ච යථා උප් පජ් ජනාරහානං උප් පත් තියා 

පච් චකය සතිකයව උප් පාකෙො, නාසති, එවං තිට් ඨන් තානම් පි 
ඨිතිපච් චයවකසකනව ඨානං යථා ජීවිතින් ද්රියවකසන සහජාතධම් මානන් ති 

ෙට් ඨබ් බං. කය පන අරූපධම් මානං ඨිතිං පටික් ඛිපන් ති, යං වත් තබ් බං, තං 
කහට් ඨා වුත් තකමව. 

යථා අධිෙරණසාධකනො පතිට් ඨත් කථො කහතු-සද් කෙො, එවං ෙරණසාධකනො 

පවත් තිඅත් කථොපි යුජ් ජතීති ෙස් කසන් කතො ‘‘හිකනොතී’’තිආදිමාහ. ‘‘කලොකභො 

නිොනං ෙම් මානං සමුෙයායා’’තිආදිවචනකතො කහතූනං ෙම්මනිොනභාකවො 
කවදිතබ් කබො. 

එක නාති කහතුපච් චයකතො අඤ් කඤකනව කුසලභාවසිද් ධිවචකනන. එකෙ 

ආචරියා. ෙභාවක ොවාති එකතන යථා අඤ් කඤසං රූපගතං ඔභාකසන් තස ්ස 
පදීපස් ස රූපගකතොභාසකෙන අඤ් කඤන පකයොජනං නත් ථි සයං 

ඔභාසනසභාවත් තා, එවං අඤ් කඤසං කුසලාදිභාවසාධොනං කහතූනං 
අඤ ්කඤන කුසලාදිභාවසාධකෙන පකයොජනං නත් ථි සයකමව 
කුසලාදිසභාවත් තාති ෙස් කසති. න සභාවසිද් කධො අකලොභාදීනං කුසලාදිභාකවො 

උභයසභාවත් තා තංසම් පයුත් තඵස් සාදීනං වියාති ඉමමත් ථං ෙස් කසති ‘‘යේමා

පනා’’තිආදිනා. ො පන අඤ ්ඤපටිබද් ධා කුසලාදිතා. 

න කෙොචි ධම්කමො න කහොතීති රූපාදිකභකෙන ඡබ් බිකධසු 
සඞ් ඛතාසඞ් ඛතපඤ් ඤත් තිධම් කමසු කෙොචිපි ධම් කමො ආරම් මණපච් චකයො න න 

කහොති, ස් වායං ආරම් මණපච් චයභාකවො කහට් ඨා ධාතුවිභඞ් ගවණ් ණනායං 
වුත් කතොකයව. 

පුරිමාභිෙඞ්ඛාරූපනිේෙයන් ති ‘‘ඡන් ෙවකතො’’තිආදිනා වුත් තාොකරන 

පුරිමසිද් ධං චිත් තාභිසඞ් ඛාරෙසඞ් ඛාතං උපනිස් සයං. චිත්ක ති චිත් තසීකසනායං 

නිද් කෙකසො ෙට් ඨබ් කබො. න හි චිත් තකමව තථාභිසඞ් ඛරීයති, අථ කඛො 

තංසම් පයුත් තධම් මාපි. ොධයමානාති වකස වත් තයමානා. වසවත් තනඤ ්කචත් ථ 
තොොරානුවිධානං. ඡන් ොදීසු හි හීකනසු මජ් ඣිකමසු පණීකතසු 

තංතංසම් පයුත් තාපි තථා තථා පවත් තන් ති. කතනාහ ‘‘හීනාදිභාකවන

 ෙනුවත් නක ො’’ති. ක නාති අත් තකනො වකස වත් තාපකනන, කතසං වා වකස 

වත් තකනන. ක හි ඡන් ොෙකයො. අධිපතිපච්චයා කහොන්ති අත් තාධීනානං 

පතිභාකවන පවත් තනකතො. ගරුො බ්බං ආරම්මණං 
මහග් ගතධම් මකලොභනීයධම් මාදි. 
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 ෙනන් රුප්පාෙනියකමොති තස් ස තස් කසව චිත් තස ්ස අනන් තරං 

උප් පජ් ජමානතං.  ං ංෙහොරීපච්චයවිසිට්ඨේොති කතන කතන 
ආරම් මණාදිනා සහොරීොරකණන තදුප් පාෙනසමත් ථතාසඞ් ඛාතං විකසසං 

පත් තස ්ස.  ායකයවාති යා කවඛාොකන පුප් ඵනසමත් ථතා කවඛාපගකම 

ලද් කධොොසා, තායකමව. 

උපසග් ගවකසනපි අත් ථවිකසකසො කහොතීති වුත් තං ‘‘ෙද්ෙත්ථමත් ක ො

නානාෙරණ’’න් ති. වචනීයත්ථක ොති භාවත් ථකතො. භාවත් කථොපි හි 
වචනග් ගහණානුසාකරන විඤ ්කඤයයත් තා ‘‘වචනීකයො’’ති වුච් චති. 

නිකරොධුප්පාෙන් රාභාවක ොති පුරිමනිකරොධස් ස පච් ඡිමුප් පාෙස් ස ච 

බයවධායොභාවකතො. නිරන් රුප්පාෙනෙමත්ථ ාති එකතන නිකරොධානං 
නිකරොධසමොලුප් පාෙවාෙං නිවාකරති. සති හි සමොලත් කත බයවධානාසඞ් ො 
එව න සියා සණ් ඨානාභාවකතො. ඉෙමිකතො කහට් ඨා උද් ධං තිරියන් ති විභාගාභාවා 
අත් තනා එෙත් තමිව උපකනත් වාති කයොජනා. සණ් ඨානාභාකවන හි 

අප් පටි භාවූපලක් ඛකණන විභාගාභාවං, කතන එෙත් තමිවූපනයනං සුට් ඨු 

අනන් තරභාවං සාකධති, සහාවට් ඨානාභාකවන පන අනන් තරකමව උප් පාෙනං. 

විභාගකතො ඤාකණන ආෙරීයතීති ආොකරො, ධම් මානං පවත් තිකභකෙො. 
කනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනඵලසමාපත් තීනං නිකරොධුප් පාොනන් තරතායාති 

කයොජනා. පුරිමචුතීති අසඤ් ඤසත් තුප් පත් තිකතො පුරිමචුති. යදි ොලන් තරතා 

නත් ථි, ෙථමිෙං ‘‘සත් තාහං නිකරොධං සමාපජ් ජිත් වා පඤ් ච ෙප් පසතානි 

අතික් ෙමිත් වා’’ති වචනන් ති ආහ ‘‘නහික ෙං…කප.…වුච්කචයයා’’ති. නනු 

කතසං අන් තරා රූපසන් තාකනො පවත් තකතවාති අනුකයොගං සන් ධායාහ ‘‘න

ච…කප.… අඤ්ඤෙන් ානත් ා’’ති. යදි එවං කතසං අඤ් ඤභින් නසන් තානං 
විය අඤ ්ඤමඤ් ඤූපොකරනපි භවිතබ් බන් ති කචොෙනාය වුත් තං 

‘‘රූපාරූප…කප.… කහොන්තී’’ති. කතකනතං ෙස් කසති – යදිපි රූපාරූපධම් මා 
එෙස ්මිං පුග් ගකල වත් තමානා විකසසකතො අඤ් ඤමඤ් ඤූපොරෙභාකවන 

වත් තන් ති, අඤ ්ඤමඤ් ඤං පන විසදිසසභාවතාය විසුංකයව සන් තානභාකවන 

පවත් තනකතො බයවධායො න කහොන් ති සන් තතිවකසන මිථු අපරියාපන් නත් තා, 

යකතො ‘‘අඤ ්ඤමඤ් ඤං විප් පයුත් තා, විසංසට් ඨා’’ති ච වුත් තන් ති. උපොරකෙො 
ච නාම අච් චන් තං භින් නසන් තානානම් පි කහොතිකයවාති න තාවතා 
සන් තානාකභකෙොති භිකයයොපි කනසං බයවධායෙතාභාකවො කවදිතබ් කබො. යථා 

සමානජාතිොනං චිත් තුප් පාොනං නිරන් තරතා සුට් ඨු අනන් තරභාකවන පාෙටා, 

න තථා අසමානජාතිොනන් ති අධිප් පාකයන ‘‘ජවනානන් රේෙජවනේෙවිය

භවඞ්ගානන් රේෙභවඞ්ගේෙ වියා’’ති වුත් තං. 
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පටුන 

පච්චයභාකවො කචත්ථාති එත් ථ ච-සද් කෙො බයතිකරකෙො. කසො කයන 

විකසකසකනත් ථ උප් පාෙක් ඛණං, තං විකසසං කජොකතති. 

අනන් රපච්චයාදීනන් ති ආදි-සද් කෙන සමනන් තරපච් චයං සඞ් ගණ් හාති. 

පුකරපච් ඡාභාවා, තදුපාදිො වා උප් පාෙනිකරොධා පුබ්බන් ාපරන් පරිච්කඡකෙො, 

කතන ගහි ානං ඛණත් තයපරියාපන් නානන් ති අත් කථො. කතනාහ ‘‘උප්පජ්ජතීති

වචනං අලභන් ාන’’න් ති. උප් පාෙක් ඛණසමඞ් ගී හි ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති වුච් චති. 

තථා හි වුත් තං ‘‘උප් පාෙක් ඛකණ උප් පජ් ජමානං, කනො ච උප් පන් නං, 

භඞ් ගක් ඛකණ උප් පන් නං කනො ච උප් පජ් ජමාන’’න් ති (යම. 2.චිත් තයමෙ.81). 

කෙොති අනන් තරාදිපච් චයභාකවො. අපරිච්කඡෙන් ති ොලවකසන පරිච් කඡෙරහිතං. 

යක ොති පුබ් බන් තාපරන් තවකසන පරිච් කඡොභාවකතො. ක කනවාති ොලවකසන 
පරිච් ඡිජ් ජ එව ධම් මානං ගහණකතො. 

උප්පත්තියා පච්චයභාකවන පාෙකටනාති ඉෙං තස් ස 

නිෙස ්සනභාවනිෙස් සනං. සිද් ධඤ් හි නිෙස් සනං. පච්චයුප්පන්නානන් ති 

පච් චයනිබ් බත් තානං, අත් තකනො ඵලභූතානන් ති අධිප් පාකයො. 

ෙහජා භාකවනාති සහ උප් පන් නභාකවන. අත් තනා සහුප් පන් නධම් මානඤ ්හි 
සහුප් පන් නභාකවන උපොරෙතා සහජාතපච් චයතා. කතන ඨිතික් ඛකණපි 
කනසං උපොරෙතා කවදිතබ් බා. එවඤ් හි ‘‘පොසස් ස පදීකපො වියා’’ති 
නිෙස ්සනම් පි සුට් ඨු යුජ් ජති. පදීකපො හි පොසස් ස ඨිතියාපි පච් චකයොති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤ ාවකෙකනවාති ඉමිනා සහජාතාදිභාකවන අත් තකනො 

උපොරෙස ්ස උපොරෙතාමත් තං න අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයතා, අථ කඛො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයභාවවකසනාති ලක් ඛණසඞ් ෙරාභාවං ෙස් කසති, න 

සහජාතාදිපච් චකයහි විනා අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයස ්ස පවත් ති. කතකනවාහ ‘‘න 

ෙහජා  ාදිවකෙනා’’ති. යදිපි අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චකයො සහජාතාදිපච් චකයහි 

විනා න කහොති, සහජාතාදිපච් චයා පන කතන විනාපි කහොන් තීති 
සහජාතතාදිවිධුකරකනව පොකරන අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයස් ස පවත් තීති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘ෙහජා ාදි…කප.…න කහොතී’’ති වත් වා තකමවත් ථං පාෙටතරං 

ොතුං ‘‘න ච පුකරජා …කප.… කහොන්තී’’ති ආහ. ෙහජා  ාදීති ච ආදි-
සද් කෙන නිස් සයඅත් ථිඅවිගතාදීනං ගහණං කවදිතබ් බං. 

පථවීධාතුයං පතිට් ඨාය එව කසසධාතුකයො උපාොරූපානි විය යථාසෙකිච් චං 

ෙකරොන් තීති වුත් තං ‘‘අධිට්ඨානාොකරන පථවීධාතු කෙෙධාතූන’’න් ති. එත් ථ 

අධිට්ඨානාොකරනාති ආධාරාොකරන. ආධාරාොකරො කචත් ථ කනසං සාතිසයං 

තෙධීනවුත් තිතාය කවදිතබ් කබො, යකතො භූතානි අනිද් දිසිතබ් බට් ඨානානි 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපට් ඨානපෙරණ-අනුටීො 
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වුච් චන් ති. එවඤ් ච ෙත් වා චක් ඛාදීනම් පි අධිට් ඨානාොකරන උපොරෙතා සුට් ඨු 
යුජ් ජති. න හි යථාවුත් තං තෙධීනවුත් තියා විකසසං මුඤ ්චිත් වා අඤ් කඤො 
චක් ඛාදීසු අකෙසොනං අරූපධම් මානං අධිට් ඨානාොකරො සම් භවති. යදිපි යං යං 

ධම් මං පටිච් ච කය කය ධම් මා පවත් තන් ති, කතසං සබ් කබසං 

තෙධීනවුත් තිභාකවො, කයන පන පච් චයභාවවිකසකසන චක් ඛාදීනං 

පටුමන් ෙභාකවසු චක් ඛුවිඤ් ඤාණාෙකයො තෙනුවිධානාොකරකනව පවත් තන් ති, 
ස් වායමිෙං කතසං තෙධීනවුත් තියා සිද් කධො විකසකසොති වුත් කතො. එවඤ් හි 
පච් චයභාවසාමඤ් කඤ සතිපි ආරම් මණපච් චයකතො නිස ්සයපච් චයස් ස විකසකසො 

සිද් කධොති කවදිතබ් කබො. ස් වායං ධාතුවිභඞ් කග විභාවිකතොකයව. ඛන්ධාෙකයො

 ං ංනිේෙයානංඛන්ධාදීනන් ති ‘‘උපොරො’’ති ආකනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං. 

යං කිඤ්චි ොරණං නිේෙකයොති වෙති, න වුත් තලක් ඛණූපපන් නකමව. 

එකතන පච් චයට් කඨො ඉධ නිස් සයට් කඨොති ෙස් කසති.  ත්ථාති නිද් ධාරකණ 

භුම් මං. කතන වුත් තං ‘‘නිද්ධාකරතී’’ති. 

සට්ඨුෙ  ං දීකපති, ෙස ්ස? ‘‘අත් තකනො’’ති වුත් තස් ස පෙතසද් කෙන 

විකසසියමානස ්ස පච් චයස ්ස. කෙන ෙතන් ති? අත් තකනො ොරකණහීති 

සිද් කධොවායමත් කථො.  ථාති ඵලස ්ස උප් පාෙනසමත් ථභාකවන. අථ වා  ථාති 
නිප් ඵාෙනවකසන උපකසවනවකසන ච. තත් ථ නිප් ඵාෙනං 

කහතුපච් චයසකමොධාකනන ඵලස් ස නිබ් බත් තනං, තං සුවිඤ් කඤයයන් ති 

අනාමසිත් වා උපකසවනකමව විභාකවන් කතො ‘‘උපකෙවික ො වා’’ති ආහ. තත් ථ 

අල්ලීයාපනං පරිකභොගවකසන කවදිතබ් බං. කතනාහ ‘‘උපකභොගූපකෙවන’’න් ති. 

විජානනාදිවකෙනාති විජානනසඤ් ජානනානුභවනාදිවකසන. ක නාති 

යථාවුත් තඋපකසවිතස් ස පෙතභාකවන. අනාග ානම්පි…කප.…වුත් ාකහොති, 
පකගව අතීතානං පච් චුප් පන් නානඤ් චාති අධිප් පාකයො. පච් චුප් පන් නස ්සපි හි 
‘‘පච් චුප් පන් නං උතු කභොජනං කසනාසනං උපනිස් සාය ඣානං 

උප් පාකෙන් තී’’තිආදිවචනකතො (පට් ඨා. 2.18.8) පෙතූපනිස ්සයභාකව ලබ් භතීති. 

යථා කය ධම් මා කයසං ධම් මානං පච් ඡාජාතපච් චයා කහොන් ති, කත කතසං 

එෙංකසන විප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතපච් චයාපි කහොන් ති, තථා කය ධම් මා කයසං 

ධම් මානං පුකරජාතපච් චයා කහොන් ති, කත කතසං නිස් සයාරම් මණපච් චයාපි 
කහොන් තීති උභකයසු උභකයසං පච් චයාොරානං ලක් ඛණකතො සඞ් ෙරාභාවං 

ෙස් කසතුං ‘‘විප්පයුත් ාොරාදීහිවිසිට්ඨා, නිේෙයාරම්මණාොරාදීහි විසිට්ඨා’’ති 

ච වුත් තං. යථා හි පච් ඡාජාතපුකරජාතාොරා අඤ ්ඤමඤ් ඤවිසිට් ඨා, එවං 
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පච් ඡාජාතවිප් පයුත් තාොරාෙකයො පුකරජාතනිස් සයාොරාෙකයො ච 
අඤ ්ඤමඤ් ඤවිභත් තසභාවා එවාති. 

මකනොෙඤ්කච නාහාරවකෙන පවත් මාකනහීති ඉමිනා කචතනාය 
සම් පයුත් තධම් මානම් පි තෙනුගුණං අත් තකනො පච් චයුප් පන් කනසු පවත් තිමාහ. 

ක කනවාති කචතනාහාරවකසන උපොරෙත් තා එව. 

පකයොකගන ෙරණීයේොති එකතන භින් නජාති යං තාදිසං පකයොකගන 

ොතුං න සක් ො, තං නිවත් කතති. අකනෙවාරං පවත් තියා ආකසවනට් ඨස ්ස 

පාෙටභාකවොති ෙත් වා වුත් තං ‘‘පුනප්පුනං ෙරණ’’න් ති. එෙස් ස පන 

පච් චයධම් මස ්ස එෙවාරකමව පවත් ති. අත් ෙදිෙේොති 
අරූපධම් මසාරම් මණතාසුක් ෙෙණ් හාදිභාකවහි අත් තනා සදිසස් ස. ඉෙං 

පච් චයුප් පන් නවිකසසනං, ‘‘අත් ෙදිෙෙභාව ාපාෙන’’න් ති ඉෙං පන 

පච් චයභාවවිකසසනං, තඤ් ච භින් නජාතියතාදිකමව විසදිසසභාවතං 

නිවත් කතති, න භූමන් තරතාදි. න හි පරිත් තා ධම් මා මහග් ගතඅප් පමාණානං 

ධම් මානං ආකසවනපච් චයා න කහොන් තීති. වාෙනං වාසං ගාහාපනං, ඉධ පන 

වාසනං විය වාසනං, භාවනන් ති අත් කථො. ගන්ථාදීසූති ගන් ථසිප් පාදීසු. විසකය 

කචතං භුම් මං, න නිද් ධාරකණ. කතන ගන් ථසිප් පාදිවිසයා පුරිමසිද් ධා 

අජ් ඣයනාදිකිරියා ‘‘ගන්ථාදීසපුරිමාපුරිමා’’ති වුත් තා, සා පන ආකසවනාොරා 

ඉධ උොහරණභාකවන අධිප් කපතාති ආහ ‘‘පුරිමා පුරිමා ආකෙවනා වියාති

අධිප්පාකයො’’ති. නිද් ධාරකණ එව වා එතං භුම් මං. ගන් ථාදිවිසයා හි ආකසවනා 
ගන් ථාදීති වුත් තා යථා රූපවිසයජ් ඣානං රූපන් ති වුත් තං ‘‘රූපී රූපානි 

පස් සතී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.248; 3.312; පටි. ම. 1.209; ධ. ස. 248). 

අත් තකනො විය සම් පයුත් තධම් මානම් පි කිච් චසාධිො කචතනා චිත් තස් ස 

බයාපාරභාකවන ලක් ඛීයතීති ආහ ‘‘චිත් පකයොකගො කච නා’’ති.  ායාති තාය 

කචතනාය. උප්පන්නකිරිය ාවිසිට්කඨති චිත් තපකයොගසඞ් ඛාතාය 
කචතනාකිරියාය උප් පත් තියා විසිට් කඨ විකසසං ආපන් කන. යස් මිඤ ්හි 

සන් තාකන කුසලාකුසලකචතනා උප් පජ් ජති, තත් ථ යථාබලං තාදිසං 

විකසසාධානං ෙත් වා නිරුජ් ඣති, යකතො තත් කථව අවකසසපච් චයසමවාකය 
තස් සා ඵලභූතානි විපාෙෙටත් තාරූපානි නිබ් බත් තිස් සන් ති. කතනාහ 

‘‘කෙෙපච්චය…කප.… න අඤ්ඤථා’’ති. ක ෙන් ති විපාෙෙටත් තාරූපානං. 

ක නාති චිත් තකිරියභාකවන. කිං වත් බ්බන් ති අසහජාතානම් පි භාවීනං 
උපොරිො කචතනා සහජාතානං උපොරිොති වත් තබ් බකමව නත් ථීති අත් කථො. 
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පටුන 

නිරුේොහෙන් භාකවනාති උස ්සාහනං උස් සාකහො, නත් ථි එතස් ස 

උස් සාකහොති නිරුස ්සාකහො, කසො එව සන් තභාකවොති නිරුස ්සාහසන් තභාකවො, 

කතන. උස් සාකහොති ච කිරියමයචිත් තුප් පාෙස් ස පවත් තිආොකරො කවදිතබ් කබො, 

කයො බයාපාකරොති ච වුච් චති, න වීරියුස් සාකහො. ස් වායං යථා 

අසමුග්  ාතිතානුසයානං කිරියමයචිත් තුප් පාකෙසු සාතිසකයො ලබ් භති, න තථා 
නිරනුසයානං. තකතො එව කත සන් තසභාවා විපාකුප් පාෙනබයාපාරරහිතාව 

කහොන් ති, කිරියමයචිත් තුප් පාෙතාය පන සඋස් සාහා එවාති තකතොපි 

විකසසනත් ථං ‘‘නිරුස ්සාහසන් තභාකවනා’’ති වුත් තං. එක නාති 

නිරුස ්සාහසන් තභාවග් ගහකණන. ොරම්මණාදිභාකවනාති 

සාරම් මණඅරූපධම් මචිත් තකචතසිෙඵස් සාදිභාකවන. විෙදිෙවිපාෙභාවං

ෙේකෙති යථාවුත් තඋස් සාහමත් තරහිතසන් තභාවස් ස විපක් ෙභාවමාපන් කනසු 

අරූපධම් කමසු එව ලබ් භනකතො. කෙොති විපාෙභාකවො. විපාොනං පකයොකගන 

අොකධ බ්බ ායාති ‘‘ඡන් ෙවකතො කිං නාමන සිජ් ඣතී’’තිආදිනා 

චිත් තාභිසඞ් ඛාරපකයොකගන යථා කුසලාකුසලා නිප් ඵාදීයන් ති, එවං විපාොනං 

පකයොකගන අනිප් ඵාකෙතබ් බත් තා. පකයොකගනාති 
ෙම් මඵලුප් පත් තිමූලකහතුභූකතන පුරිමපකයොකගන. යං සන් ධාය වුත් තං 

‘‘පකයොගසම් පත් තිං ආගම් ම විපච් චන් තී’’තිආදි. අඤ්ඤථාති පකයොකගන විනා. 

කෙෙපච්චකයසූති ෙම් මස ්ස විපාකුප් පාෙකන සහොරීොරකණසු. ෙම්මේෙ

ෙටත් ාකයව පකයොකග සති අසතිපීති වුත් තකමවත් ථං අවධාරකණන 

ෙස් කසන් කතො විපාොනං නිරුස් සාහතං පාෙටං ෙකරොති. න 

කිකලෙවූපෙමෙන් භාකවො යථා තං සන් තාකනසු ඣානසමාපත් තීසූති 

අධිප් පාකයො. අයඤ් ච විපාොනං සන් තභාකවො නානුමානිකෙො, අථ කඛො 

පච් චක් ඛසිද් කධොති ෙස් කසන් කතො ‘‘ෙන් භාවක ොකයවා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 
අභිනිපාතග් ගහකණන කිච් චකතො පඤ ්චවිඤ් ඤාණානි ෙස් කසති. කතකනවාහ 

‘‘පඤ්චහි විඤ්ඤාකණහි න කිඤ්චි ධම්මං පටිජානාති අඤ්ඤත්ර

අභිනිපා මත් ා’’ති.  ප්පච්චයව න් ති විපාෙපච් චයවන් තානං, 

විපාෙපච් චකයන උපෙත් තබ් බානන් ති අත් කථො. අවිපාොනං රූපධම් මානං. 

විපාොනුකුලංපවත්තින් ති සන් තසභාවං පච් චයභාවමාහ. 

යථාසෙං පච් චකයහි නිබ් බත් තානං පච් චයුප් පන් නානං අනුබලප් පොනං 

උපත් ථම් භෙත් තං, තයිෙං ආහාකරසු න නියතං තකතො අඤ් ඤථාපි 
පවත් තනකතො. තථා සති තකෙව තත් ථ ෙස් මා ගහිතන් ති කචොෙනං මනසි ෙත් වා 

ආහ ‘‘ෙතිපි…කප.… උපත්ථම්භෙත්ක නා’’ති. කතන පධානාප් පධාකනසු 
පධාකනන නිද් කෙකසො ඤායගකතොති ෙස් කසති. ොමඤ් කචත් ථ ‘‘රූපාරූපානං 
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උපත් ථම් භෙත් කතනා’’ති අවිකසසකතො වුත් තං, සාමඤ් ඤකජොතනා පන 
විකසකස අවතිට් ඨතීති යථාරහං පච් චයභාකවො නිද් ධාකරතබ් කබො. ස් වායං කතසං 
උපත් ථම් භෙත් තස් ස පධානභාවවිභාවකනකනව ආවි භවතීති තකමව 

ෙස් කසන් කතො ‘‘උපත්ථම්භෙත් ඤ්හී’’තිආදිමාහ. 
ඵස් සමකනොසඤ් කචතනාවිඤ් ඤාණානි අත් තනා සහජාතධම් මානං 

සහුප් පාෙනභාකවන පච් චයා කහොන් තීති ආහ ‘‘ෙතිපි ජනෙත්ක  අරූපීනං

ආහාරාන’’න් ති. උපත්ථම්භෙත් ං කහොති උප් පාෙකතො පරම් පි කනසං 

පච් චයභාවකතො. අෙතිපි ජනෙත්ක  උපත් ථම් භියමානස ්ස රූපස් ස අඤ් කඤහි 
යථාසෙං පච් චකයහි ජනිතත් තා. කතනාහ 

‘‘චතුෙමුට්ඨානිෙරූපූපත්ථම්භෙරූපාහාරේො’’ති. යෙග් කගන රූපාරූපාහාරා 

අත් තකනො ඵලස් ස උප් පත් තියා පච් චයා කහොන් ති, තෙග් කගන ඨිතියාපි පච් චයා 

කහොන් තිකයවාති උපත් ථම් භෙත් තං ජනෙත් තං න බයභිචරති, තස් මා 

අනුපත් ථම් භෙස ්ස ආහාරස් ස කුකතො ජනෙතා. කතනාහ ‘‘අෙතිපන…කප.… 

නත්ථීති උපත්ථම්භෙත් ං පධාන’’න් ති. යස් මා ජනකෙො අජනකෙොපි හුත් වා 

ආහාකරො උපත් ථම් භකෙො කහොති, අනුපත් ථම් භකෙො පන හුත් වා ජනකෙො න 

කහොතිකයව, තස් මාස් ස උපත් ථම් භෙත් තං පධානන් ති අත් කථො. ඉොනි 
ජනෙත් තම් පි ආහාරානං උපත් ථම් භනවකසකනව කහොතීති ෙස් කසන් කතො 

‘‘ජනයමාකනොපි හී’’තිආදිමාහ. අවිච්කඡෙවකෙනාති සන් තතියා  ට් ටනවකසන. 

යදි අධිපතියට් කඨො ඉන් ද්රියපච් චයතා, එවං සන් කත අධිපතිපච් චයකතො 
ඉන් ද්රියපච් චයස ්ස කිං නානාෙරණන් ති කචොෙනං මනසි ෙත් වා තං කතසං 

නානාෙරණං ෙස් කසන් කතො ‘‘නඅධිපතිපච්චයධම්මානංවියා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

පවත්තිනිවාරකෙති අත් තකනො අධිපතිපච් චයපවත් තියා නිවාරකෙ අඤ් කඤ 

අධිපතිපච් චයධම් කම. අභිභවිත්වා පවත් කනනාති පුරිමාභිසඞ් ඛාරසිද් කධන 

කධොකරයයභාකවන අභිභුයය පවත් තියා. ගරුභාකවොති කජට් ඨෙභාකවො. 
අයඤ් කහත් ථ සඞ් කඛපත් කථො – කයන කජට් ඨෙභාකවන ඡන් ොෙකයො අත් තකනො 
පවත් තිවිබන් ධකෙ තුලයකයොගීධම් කම තෙඤ් ඤධම් කම විය අභිභුයය 

පවත් තන් ති, න කසො ඉන් ද්රියපච් චයතාය අධිපතියට් කඨොති අධිප් කපකතොති. අථ 

කෙො චරහීති ආහ ‘‘අථ කඛො’’තිආදි. ෙේෙනාදිකිච්කචස නිමිත් තභූකතසු 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීහි චක් ඛාදීහි පච් චකයහි චක් ඛාදීනං අනුවත් තනීයතාති 

සම් බන් කධො. ජීවකන අනුපාලකන ජීවන්ක හි සහජාතධම් කමහි ජීවිතස් ස, 

සඛි ාදීහි සුඛිතදුක් ඛිතකසොමනස් සිතකෙොමනස ්සිතුකපක් ඛිකතහි 

සහජාතධම් කමහි සුඛාදීනං අනුවත් තනීයතාති කයොජනා.  ං ංකිච්කචසූති 
වුත් තකමව ෙස් සනාදිකිච් චං පච් චාමසති. චක් ඛාෙකයො පච් චයා එකතසන් ති 
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209 

පටුන 

චක් ඛාදිපච් චයා, චක් ඛුවිඤ් ඤාණාෙකයො. කතහි චක්ඛාදිපච්චකයහි. 

චක්ඛාදීනන් ති චක් ඛාදිජීවිතසුඛාදිසද් ධාදීනං. 

ක සකිච්කචසූති ෙස් සනාදිකිච් කචසු. චක්ඛාදීනංඉේෙරියං අධිපතියට් කඨො, 

සා ඉන් ද්රියපච් චයතාති අත් කථො.  ප්පච්චයානං චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං 

 ෙනුවත් කනන කතසං චක් ඛාදීනං අනුවත් තකනන.  ත්ථ ෙස් සනාදිකිච් කච. 

පවත්තීති ච ඉෙං තස් ස අධිපතියට් ඨස ්ස පාෙටෙරණං. අනුවත් තකෙන හි 
අනුවත් තනීකයො අධිපතියට් කඨො පාෙකටො කහොති. යථා චක් ඛාදීනං කිච් චවකසන 

අධිපතියට් කඨො, න එවං භාවද් වයස ්ස. තස් ස පන තාදිකසන 

ොරණතාමත් කතනාති ෙස් කසන් කතො ‘‘ඉත්ථිපුරිසින්ද්රියානං පනා’’තිආදිමාහ. 

පච්චකයහීති ෙම් මාදිපච් චකයහි.  ක ොති ඉත් ථාදිග් ගහණපච් චයභාවකතො. 

 ංෙහි ෙන් ාකනති ඉත් ථින් ද්රියාදිසහිතසන් තාකන. ‘‘සඛින්ද්රියදුක්ඛින්ද්රියානිපි

චක්ඛාදිග්ගහකණන ගහි ානී’’ති ඉෙං ඉන් ද්රියපච් චයකමව සන් ධාය වුත් තං, 
පච් ඡාජාතාදීහි පන තානි රූපධම් මානම් පි පච් චයා කහොන් තිකයව. 

ලක්ඛණාරම්මණූපනිජ්ඣානභූ ානන් ති අනිච් චතාදිලක් ඛණස ්ස 
පථවීෙසිණාදිආරම් මණස් ස ච උපනිජ් ඣානවකසන පවත් තානං. 

වි ක්ොදීනන් ති විතක් ෙවිචාරපීතිකවෙනාචිත් කතෙග් ගතානං. උපගන්ත්වා 

නිජ්ඣානන් ති උපනිෙච් ච නිජ් ඣානජ් ඣානාරම් මණස ්ස ඣානචක් ඛුනා 

බයත් තතරං ඔකලොෙනං අත් ථකතො චින් තනකමව කහොතීති වුත් තං ‘‘කපක්ඛනං 

චින් නඤ්චා’’ති. කතකනවාහ ‘‘වි ක්ෙනාදිවකෙනා’’ති. වි ක්ොදීනංකයව

ොධාරකණො, කයන කතකයව ‘‘ඣානඞ් ගානී’’ති වුච් චන් ති. 

සඛදුක්ඛකවෙනාද්වයන් ති සාමඤ් ඤවචනම් පි උපනිජ් ඣායනට් ඨස ්ස 
අධිෙතත් තා අනුපනිජ් ඣානසභාවකමව තං කබොකධතීති ආහ 

‘‘සඛින්ද්රියදුක්ඛින්ද්රියද්වය’’න් ති. තඤ් හි ඉධාධිප් කපතබ් බං, න 

කසොමනස ්සකෙොමනස් සින් ද්රියං. කතන වුත් තං ‘‘අධිප්පාකයො’’ති. අඣානඞ්ගා 

උකපක්ඛාචිත්ක ෙග්ග ා පඤ ්චවිඤ් ඤාණසහගතා ෙට් ඨබ් බා 

විතක් ෙපච් ඡිමෙත් තා ඣානඞ් ගානං. යදි එවන් ති ඣානඞ් ගවචකනකනව 

අඣානඞ් ගානං නිවත් තනං ෙතං, එවං සන් කත. එෙන්ක න න උකපක් ඛාය විය 
අකනෙන් කතන. අකනෙන් තිෙඤ් හි උකපක් ඛාය අඣානඞ් ගත් තං. යදි 

එෙන් කතන අඣානඞ් ගං සුඛදුක් ඛින් ද්රියං, අථ ෙථං පසඞ් කගොති ආහ 

‘‘ඣානඞ්ගට්ඨාකන නිද්දිට්ඨත් ා’’ති. අථ වා යදි එෙන් කතන අඣානඞ් ගතං 

කවෙනාද් වයං, ෙථං ඣානඞ් ගකවොහාකරොති ආහ ‘‘ඣානඞ්ගට්ඨාකන

නිද්දිට්ඨත් ා’’ති. සතිපි…කප.… ෙස් සනත් ථං ‘‘ඨකපත් වා 

සුඛදුක් ඛින් ද්රියද් වය’’න් ති වුත් තන් ති කයොජනා. යදි එවං 
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210 

පටුන 

යථාවුත් තකවෙනාද් වකයන සද් ධිං තාදිසා උකපක් ඛාචිත් කතෙග් ගතා ෙස් මා න 

ඨපිතාති ආහ ‘‘උකපක්ඛා…කප.… අත්ථී’’ති, පඤ ්චවිඤ් ඤාණසහගතානං 

ඣානපච් චයභාකවො පන නත් ථි, න ඉතකරසන් ති අධිප් පාකයො. ගහණං ෙතං 
උකපක් ඛාචිත් කතෙග් ගතානන් ති ආකනත් වා කයොජනා. 

යක ො  ක ො වාති දුග් ගතිකතො වා සුගතිකතො වා සංකිකලසකතො වා 

කවොොනකතො වා නියයානට් කඨො, ස් වායං යථාක් ෙමං සම් මා මිච් ඡා වා කහොතීති 

ආහ ‘‘ෙම්මා වා මිච්ඡා වාති අත්කථො’’ති. අකහතුෙචිත්ක ස න ලබ්භන්තීති 

එත් ථ අකහතුෙචිත් කතසු එව න ලබ් භන් තීති එවමවධාරණං ගකහතබ් බං, න 
අකහතුෙචිත් කතසු න ලබ් භන් ති එවාති. තස් මා පුරිමස ්මිඤ ්හි අවධාරකණ 
අකහතුෙචිත් කතසු අලාකභො නියකතොති කසො පතිකයොගීසු නිවත් තිකතො කහොති. 

කතනාහ ‘‘ෙකහතුෙචිත්ක ස අලාභාභාවෙේෙනත්ථං වුත් ’’න් ති. දුතිකය පන 
අකහතුෙචිත් තානි අලාකභ නියතානීති කතසු අනවකසසකතො අලාකභන 

භවිතබ් බං. තථා සති කයො කෙසුචි අකහතුෙචිත් කතසු ඣානපච් චකයො ලබ් භති, 

කසොපි නිවාරිකතො සියා. කතන වුත් තං ‘‘න අකහතුෙචිත්ක සූ’’තිආදි. තත් ථ 

ලාභාභාවෙේෙනත්ථන් ති ලාභාභාවස් කසව ෙස් සනත් ථං න වුත් තන් ති අත් කථො. 

කතන එෙච් චාලාකභො අපටික් ඛිත් කතො කහොති. කතකනවාහ ‘‘ෙත්ථචි ෙේෙචි

ලාකභො න නිවාරික ො’’ති. එවං අත්කථ ගය්හමාකනති එවං වුත් තනකයන 

පඨමපොවධාරණවකසන අත් කථ විඤ් ඤායමාකන. එත් ෙකමව

විඤ්ඤාකයයයාති අකහතුෙචිත් කතසු කෙසුචි චිත් කතසු ඣානමග් ගපච් චකයසු 
ෙස ්සචි පච් චයස් ස ලාකභො න නිවාරිකතොති එත් තෙකමව විඤ් ඤාකයයය 

අවිකසකසන වුත් තත් තා. කිං පකනත් ථ උපරි ොතබ් බන් ති ආහ ‘‘න

ෙවි ක්ෙ…කප.…ෙ ’’න් ති. යදිපි න ෙතං, අත් ථකතො පන තං ෙතකමවාති 
කවදිතබ් බං. 

අකහතුෙචිත්ක ස වා ලාභාභාවෙේෙනත්කථතිආදි 

පච් ඡිමපොවධාරණවකසන අත් ථෙස් සනං.  ේමාති යස් මා අකහතුෙචිත් කතසු න 

ලබ් භන් ති එවාති එවං නියකම ෙරියමාකන යථාවුත් කතො අත් කථො සම් භවති, 

තස් මා. අයඤ් ච අත් කථො පාඨන් තකරනපි සංසන් ෙතීති ෙස් කසතුං ‘‘කයන

අලාකභනා’’තිආදි වුත් තං.  ංඅලාභන් ති තං ධම් මසඞ් ගණියං පොසිතං අලාභං. 

එොති එස ඉධ පට් ඨානවණ් ණනායං ‘‘අකහතුෙචිත් කතසු න ලබ් භන් තී’’ති 

අලාකභො වුත් කතො. කීදිකසො පන අලාකභොති තං ෙස් කසන් කතො ‘‘යථා

හී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ෙකහතුකෙසූති සකහතුෙචිත් කතසු. ෙඞ්ෙඩ්ඪිත්වාති 

අවිසකට ෙත් වා. එෙත් ග භාවෙරණන් ති එෙභාවාපාෙනං. ඉමේමිං පන 
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පෙරකණඣානපච්චකයො වුත්ක ොව යථාලාභපච් චයාොරවිභාවකන කෙසනාය 
තප් පරභාවකතො. 

ෙමන් ති අවිසමං, සම් මා, සහ වා. පොකරහීති එෙවත් ථුෙතාදිප් පොකරහි. 

යුත්  ායාති සංසට් ඨතාය. සා පන සංසට් ඨතා යස් මා සභාවකතො අකනකෙසම් පි 

සතං එෙත් තගමනං විය කහොති, තස් මා වුත් තං ‘‘එකීභාකවොපගමකනන විය

උපොරෙ ා’’ති. එවං උපොරෙතා ච කතසං බහූනං සහච් ච එෙත් තොරිතාය 
නිෙස ්කසතබ් බා. 

යුත් ානම්පි ෙ න් ති වුත් තප් පොකරන සංසට් ඨතාය 
අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් බන් ධතාය යුත් තානම් පි සමානානං. අයඤ් ච යුත් තතා න 
සම් පයුත් තපච් චයතාය විය පච් චයධම් කමසු පච් චයුප් පන් නධම් කමසු ච 

කවදිතබ් බා, කෙවලං තත් ථ අරූපසභාවත් තා උභයං සමධුරං, ඉධ 

රූපාරූපසභාවත් තා විධුරන් ති අයං විකසකසො. විප්පයුත් භාකවනාති 

විසංසට් ඨභාකවන. කතන වුත් තං ‘‘නානත්තූපගකමනා’’ති. ඉෙඤ් කහත් ථ 

විප් පයුත් තතාය විකසසනං යා නානත් තූපගමනසඞ් ඛාතා විප් පයුත් තතා, න සා 

‘‘ඤාණවිප් පයුත් ත’’න් තිආදීසු විය අභාවමත් තන් ති, අයඤ් ච උපොරෙතා විනා 

සංසග් කගන සහාවට් ඨායිතාය කිච් චොරිතාදීහි නිෙස ්කසතබ් බා. න හීතිආදි 
‘‘යුත් තාන’’න් ති වුත් තස් ස අත් ථස් ස සමත් ථනං ‘‘තාදිකස කයොකග සතිකයව 

විප් පයුත් තපච් චයතා’’ති. කතනාහ ‘‘න හී’’තිආදි. තස් සත් කථො – යථා ‘‘වත් ථු 

ඛන් ධානං, සහජාතා කුසලා ඛන් ධා චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං, පච් ඡාජාතා 
කුසලා ඛන් ධා පුකරජාතස් ස ඉමස ්ස ොයස ්ස විප් පයුත් තපච් චකයන 

පච් චකයො’’තිආදිවචනකතො (පට් ඨා. 1.1.434) වත් ථුසහජාතපච් ඡාජාතවකසන 

යුත් තානං අත් ථි විප් පයුත් තපච් චයතා, න එවං අයුත් තානං 
වත් ථුසහජාත…කප.… අත් ථීති. යදි එවං රූපානං රූකපහි ෙස් මා 

විප් පයුත් තපච් චකයො න වුත් කතොති ආහ ‘‘රූපානං පනා’’තිආදි. 

විප්පකයොකගොකයව නත්ථි සම් පකයොගාසඞ් ොය අභාවකතො. 

සම් පයුජ් ජමානානඤ් හි අරූපානං රූකපහි, රූපානඤ් ච කතහි සියා 

සම් පකයොගාසඞ් ො, සම් පකයොගලක් ඛණං පන නත් ථීති කතසං විප් පකයොකගො 

වුත් කතො. කතනාහ ‘‘චතූහිෙම්පකයොකගොචතූහිවිප්පකයොකගො’’ති. 

අත්ථි කම පාපෙම්මං ෙ න් ති ෙතභාවවිසිට් ඨා අත් ථිතා වුච් චමානා 

කිරියාය සිද් ධභාවකමව දීකපති, න සිජ් ඣමානතන් ති ආහ 

‘‘නිබ්බත්  ාලක්ඛණං අත්ථිභාව’’න් ති. අත් ථකතො පන ෙම් මස් ස 

අනිබ් බත් තඵලතාය එවකමත් ථ අත් ථිතා කවදිතබ් බා. අත්ථි පුග්ගකලොති 
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පකනත් ථ තස් සා පඤ් ඤත් තියා ගකහතබ් බතා, තදුපාොනස් ස වා 

පබන් ධාවිච් කඡකෙො ලබ් භකතවාති වුත් තං ‘‘උපලබ්භමාන ාලක්ඛණං

අත්ථිභාව’’න් ති. පච් චයධම් මස් ස යදිපි උප් පාෙකතො පට් ඨාය යාව භඞ් ගා 

ලබ් භමානතා අත් ථිභාකවො, තථාපි තස් ස යථා උප් පාෙක් ඛණකතො ඨිතික් ඛකණ 

සාතිසකයො බයාපාකරො, එවං පච් චයුප් පන් කනපීති වුත් තං ‘‘ෙතිපි ජනෙත්ක 

උපත්ථම්භෙප්පට්ඨානා අත්ථිභාකවන උපොරෙ ා’’ති. 

වත්ථාරම්මණෙහජා ාදීනන් ති ආදි-සද් කෙන පුකරජාතපච් ඡාජාතාදීනි 

සඞ් ගණ් හාති. අත්ථිභාකවකනව න නිස ්සයාදිභාකවනාති ‘‘සාධාරණ’’න් ති 
වුත් තං උපොරෙත් තං විභාකවති. 

ඵේොදීනං අකනකෙෙං ෙහභාකවො නත්ථීති ඉෙං න 

එෙචිත් තුප් පාෙපරියාපන් කන සන් ධාය, අථ කඛො 

නානාචිත් තුප් පාෙපරියාපන් කනති ෙස් කසන් කතො ‘‘එෙේමිංඵේොදිෙමුොකයෙති

දුතිකයො න කහොතී’’ති ආහ. ස් වායමත් කථො ‘‘සහභාකවො නත් ථී’’ති 
සහභාවපටික් කඛකපකනව විඤ ්ඤායති. එත් තාවතා පන අනවබුජ් ඣන් තානං 

වකසන විවරිත් වා වුත් කතො. ක නාති අකනකෙසං ඵස් සාදීනං සහභාවාභාකවන. 

යදි නත් ථිතාමත් කතන උපොරෙතා නත් ථිපච් චයතා, 

අනානන් තරාතීතවකසනපි සියාති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘ෙතිපී’’තිආදි.  ානීති 

පුරිමතරචිත් තානි. ෙෙමානංවියාති ෙස ්මා වුත් තං, නනු ඔොසං කෙතිකයව. තථා 

හි වුත් තං ‘‘පවත් තිඔොසොකනන උපොරෙතා’’ති? සච් චකමතං, 
එවමජ් ඣාසයා විය පච් චයධම් මා අභාවං ගච් ඡන් තීති ෙස් සනත් ථං විය-
සද් ෙග් ගහණං. 

නත් ථිතාවිගමානං සතිපි පච් චයස් ස ධම් මස ්ස අනුපලද් ධිතාසාමඤ් කඤ 

නත් ථිවිගතපච් චකයසු ලබ් භමානං විකසසමත් ථං විභාකවතුං ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි 

වුත් තං. අභාවමත්ක නාති හුත් වා අභාවමත් කතන. කතකනත් ථ 

නිකරොධානන් තරං පච් චයධම් මස ්ස උපොරෙත් තං ආහ, යථා තං 

‘‘ඔොෙොන’’න් ති වුත් තං. ෙභාවවිගකමනාති එකතන නිකරොධකතො පරම් පි 
යකතො ‘‘විගතතා නිකරොධප් පත් තතා’’ති වුත් තං. පච් චයධම් කම යාසං 

නත් ථිතාවිගතතානං වකසන නත් ථිවිගතපච් චයා වුත් තා, තාසං විකසකස 

ෙස් සිකත නත් ථිවිගතපච් චයානං විකසකසො ෙස් සිකතො කහොතීති ‘‘නත්ථි ා ච

නිකරොධානන් රසඤ්ඤ ා විග  ා නිකරොධප්පත්  ා’’ති වුත් තං, තත් ථ 

නිකරොධානන් තරා න නිකරොධසමොලාති අධිප් පාකයො.  ථාති ඉමිනා යථා 

පච් චයධම් මාවිකසකසපි නත් ථිවිගතපච් චයභාවවිකසකසො නිද් ධාරිකතො, තථා 
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පටුන 

අත් ථිඅවිගතපච් චයභාවවිකසකසොති ඉමමත් ථං උපසංහරති. යථා හි 

නිකරොධානන් තරනිකරොධප් පත් තීහි නත් ථිවිගතතානං කභකෙො ලක් ඛිකතො, එවං 
පච් චයධම් මස ්ස ධරමානතානිකරොධානුපගකමහි අත් ථිඅවිගතතානන් ති. ෙථං 
පනායං ධම් මාවිකසකස පච් චයභාවවිකසකසො දුවිඤ් කඤයයරූකපන ඨිකතො සම් මා 

විභාවිස් සතීති ආහ ‘‘ධම්මානඤ්හී’’තිආදි.  ෙභිෙමයාය කතසං 
පච් චයවිකසසානං අධිගමත් ථං. 

චතූසු ඛන් කධසු එෙස් සපි අසඞ් ගහිතත් තාභාවකතො අනන් තරාදීහීති විභත් තිං 

පරිණාකමත් වා කයොජනා. අඤ්ඤන් ති සුඛුමරූපං. න හි තං පුකරජාතපච් චකයො 
කහොති. නනු ච රූපරූපම් පි පුකරජාතපච් චයභාකවන කුසලත් තිකෙ නාගතන් ති 

ආහ ‘‘රූපරූපං පනා’’තිආදි. අඤ්ඤත්ථ ආග කමවාති යදිපි කුසලත් තිකෙ 

නාගතං, සනිෙස් සනත් තිොදීසු පන ආගතත් තා න සක් ො රූපරූපස් ස 
පුකරජාතපච් චයතං පටික් ඛිපිතුන් ති අත් කථො. 

පච් චයුද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච්චයනිද්කෙකෙො 

1. කහතුපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

1. කහතුපච්චකයන පච්චයභාකවො කහතුපච්චකයොති උද්දිට්කඨො, න 

කහතුපච් චයධම් කමොති අත් කථො. කෙොති කහතුභාකවන පච් චකයො. එත් ථ ච 

පඨමවිෙප් කප කයො කහතුපච් චකයන පච් චයභාකවො වුත් කතො, කයො ච 

දුතියවිෙප් කප කහතුභාකවන පච් චකයො වුත් කතො, කසො යස් මා අත් ථකතො 
යථාවුත් තස ්ස පච් චයධම් මස ්ස යථාවුත් තානං පච් චයුප් පන් නානං 

කහතුපච් චයභාකවොකයව, තස් මා වුත් තං ‘‘උභයථාපිකහතුභාකවනඋපොරෙ ා

කහතුපච්චකයොති උද්දිට්කඨොති ෙේසි ං කහොතී’’ති. යථා කචත් ථ, එවං 

‘‘ආරම් මණපච් චකයන පච් චයභාකවො, ආරම් මණභාකවන වා පච් චකයො 
ආරම් මණපච් චකයො’’තිආදිනා ආරම් මණපච් චයාදීසු අත් කථො කනතබ් කබොති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘එෙ නකයො කෙෙපච්චකයසපී’’ති ආහ. ධම්මෙභාකවො එව, න

ධම්මක ො අඤ්ඤා ධම් මසත් ති නාම අත් ථීති. උපොරෙං ධම්මන් ති 

පච් චයධම් මං ආහ. උපොරෙ න් ති පච් චයතං. 

පච්චත් නිද්දිට්කඨොති පච් චත් තවකසන නිද් දිට් කඨො, පඨමාය විභත් තියා 

නිද් දිට් කඨොති අත් කථො. ක නාති පච් චයධම් මනිද් කෙසභූකතන 

පච් චත් තනිද් දිට් කඨන පඨකමන කහතුසද් කෙන. එ ේොති 
කහතුසද් ොභිකධයයමත් ථමාහ. කසො හි ඡබ් බිකධො නවවිකධො ද් වාෙසවිකධොති 
අකනෙකභකෙන භින් කනොපි කහතුභාවසාමඤ් කඤන එෙජ් ඣං ෙත් වා 
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එෙවචකනන වුත් කතො. දුතිකයො කහතුසද් කෙොති ආකනත් වා කයොජනා. කහතුනා

ෙම්පයුත් ානන් ති අධිෙතත් තා වුත් තං ‘‘කහතු සම් පයුත් තානං පච් චකයො 

කහොන් කතො කහතුනා සම් පයුත් තානකමව පච් චකයො කහොති, න 
විප් පයුත් තාන’’න් ති එවං පෙකමතං. න හි සබ් කබන සබ් බං 
කහතුවිප් පයුත් තධම් මානං කහතුපච් චකයො න කහොතීති. සම් පයුත් තසද් ෙස් ස 

සම් බන් ධීසද් ෙත් තා ‘‘ෙම්පයුත් ෙද්ෙේෙ ොකපක්ඛත් ා’’ති වුත් තං. 
සම් පයුත් කතොති හි වුත් කත කෙන සම් පයුත් කතොති එෙන් තකතො 

සම් බන් ධිඅන් තරං අකපක් ඛිතබ් බං. කතනාහ ‘‘අඤ්ඤේෙ…කප.…

විඤ්ඤායතී’’ති. නායං එෙන්ක ොති ය් වායං ‘‘දුතිකය කහතුසද් කෙ 

අවිජ් ජමාකන’’තිආදිනා වුත් කතො අත් කථො, අයකමෙන් කතො න කහොති, 
අඤ ්ඤාකපක් කඛොපි සද් කෙො අඤ ්ඤස ්ස විකසසනං කහොතීති ඉෙං න සබ් බත් කථව 

සම් භවතීති අත් කථො. ‘‘පච් චත් තනිද් දිට් කඨො’’ති ඉමිනා පඨමස් ස කහතුසද් ෙස් ස 

සම් පයුත් තසද් ොනකපක් ඛතං ආහ. කතන වුත් තං ‘‘කහහුපච්චකයන පච්චකයොති

එත්කථවබයාවකටො’’ති. අවිසිට්ඨාති න විකසසිතා. එවන් ති යථා කහතුසද් කෙන 

අඤ ්ඤත් ථ බයාවකටන සම් පයුත් තා න විකසසියන් ති කිච් චන් තරපසුතත් තා, එවං 
සම් පයුත් තසද් කෙන කහතුසද් ෙවිකසසනරහිකතන තෙත් ථමත් තබයාවටත් තා 
අවිකසසකතො සම් පයුත් තානං ගහණං සියා. කතන වුත් තං 

‘‘ෙම්පයුත් ෙද්කෙනා’’තිආදි. ආහාරින්ද්රියාෙම්පයුත් ේෙ අභාවක ොති 
ආහාකරහි ඉන් ද්රිකයහි ච නසම් පයුත් තස් ස ධම් මස් ස අභාවකතො. න හි 
ඵස් සකචතනාවිඤ් ඤාණකවෙනාජීවිතවිරහිකතො චිත් තුප් පාකෙො අත් ථි. කතනාහ 

‘‘වජ්කජ බ්බා…කප.… ංන ෙ ’’න් ති. වජ්කජ බ්බං කහතුවිප් පයුත් තං. 

එවම්පීති දුතිකයන කහතුසද් කෙන ගය් හමාකනපි නාපජ් ජති. යදිපි කහතකවො 

බහකවො, සාමඤ ්ඤනිද් කෙකසො චායං, තථාපි සාමඤ් ඤකජොතනාය 

විකසසනිද් දිට් ඨත් තාති අධිප් පාකයො. කතන වුත් තං ‘‘පච්චත් …කප.…

වුත් ත් ා’’ති. විනාපි දුතිකයන කහතුෙද්කෙන කහතුෙම්පයුත් භාකව

සිද්කධපීති ඉමිනා යං වුත් තං ‘‘නායකමෙන් කතො’’ති, තකමව උල් ලිඞ් කගති. න

පන කහතූනන් ති ඉෙං කහතුස් ස පච් චයභාකවන ගහිතත් තා 
පච් චයුප් පන් නභාකවන ගහණං න යුජ් කජයයාති ආසඞ් ෙමානං සන් ධාය වුත් තං. 

කතකනවාහ ‘‘එවම්පිගහණංසියා’’ති. කෙොති දුතිකයො කහතුසද් කෙො. අපකර පන 
‘‘කහතුසම් පයුත් තොන’’න් ති එත් ථ කහතූනඤ් ච සම් පයුත් තොනඤ් චාති 

සමාසං විෙප් කපන් ති. පතිට්ඨාමත් ාදිභාකවන නිරකපක්ඛාති 
කහතුඣානමග් ගධම් මා පතිට් ඨානඋපනිජ් ඣානනියයානමත් කතන 

අඤ ්ඤධම් මනිරකපක් ඛා කහතුඣානමග් ගපච් චයකිච් චං ෙකරොන් ති. ොකපක්ඛා

එවාති අඤ ්ඤසාකපක් ඛා එව. ආහරි බ්බඉසි බ්බා ආහාරින් ද්රියපච් චකයහි 
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උපෙත් තබ් බධම් මා.  ේමාති යස් මා කයහි සාකපක් ඛා, කත අත් තකනො 

පච් චයුප් පන් නධම් කම පච් චයභාකවකනව පරිච් ඡින් දිත් වා තිට් ඨන් ති, තස් මා. 

කතනාහ ‘‘ක  විනාපි…කප.… න ෙ ’’න් ති. පරිච්ඡින්ෙන්ති විකසකසන් ති. 

 න් ති දුතියං ආහාරින් ද්රියග් ගහණං.  ත්ථාති ආහාරින් ද්රියපච් චයනිද් කෙකස. න 

කෙවලඤ් ච තත් කථව, ඉධච කහතුපච් චයනිද් කෙකස දුතිකයනකහතුග්ගහකණන

පච්චයුප්පන්නානං පුන විකෙෙනකිච්චං නත්ථි, ෙස ්මා? පච් චයභූකතකනව 
කහතුනා සම් පයුත් තානං අඤ ්කඤසඤ් ච කහතූනං අවිච් ඡින් නත් තා. 

පුරිමවචනාකපක්කඛො වුත් ේකෙව නිද්කෙකෙොති තං-සද් ෙස් ස 

පටිනිද් කෙසභාවමාහ. පාෙටීභූක  එව අත් කථ පවත් තති, පාෙටීභාකවො ච 

අඤ ්ඤානකපක් කඛන සද් කෙන පොසිතත් තා කවදිතබ් කබො. අනකපක්ඛනීකයො 

අත් ථන් තරබයාවටත් තා. අඤ්කඤොති කහතුසද් ෙකතො අඤ් කඤො. 

නිද්දිසි බ්බපොෙකෙො වුත්ක ො නත්ථි, කයො තං-සද් කෙන පටිනිද් කෙසං 
ලකභයය. 

යදි එවං ‘‘තංසමුට් ඨානාන’’න් ති එත් ථ ෙථන් ති ආහ 

‘‘කහතුෙම්පයුත් ොනන්තිඉමිනාපනා’’තිආදි. තත් ථ පන-සද් කෙො සතිපි කහතූ 
කහතුසම් පයුත් තොනං නිද් කෙසභාකව කහතුසම් පයුත් තෙසද් කෙ ලබ් භමානානං 
නිද් දිසිතබ් බානං පාෙටීෙරණසඞ් ඛාතං කහතුසද් ෙකතො විකසසං කජොකතති. 
‘‘කහතුසම් පයුත් තොන’’න් ති ඉමස් ස සමාසපෙස් ස 

උත් තරපෙත් ථප් පධානත් තමාහ ‘‘පච්චයුප්පන්නවචකනනා’’ති. කතන ච 
යථාධිප් කපතස ්ස අත් ථස් ස එෙකෙකසොව වුච් චති ධම් මානං විකසසනභාවකතොති 

ආහ ‘‘අෙමත්ක නා’’ති. විකසසනං නාම විකසසිතබ් බාකපක් ඛන් ති ආහ 

‘‘පච්චයුප්පන්නවචනන් රාකපක්කඛනා’’ති. වුත් තතාය විනා පටිනිද් කෙසතා 

නත් ථීති ‘‘පුබ්කබවුත්ක නා’’ති වුත් තං. 

 ං-ෙද්කෙන නිද්දිසි බ්බන් ති ‘‘තංසමුට් ඨානාන’’න් ති එත් ථ තං-සද් කෙන 
නිද් දිසිතබ් බං කහතුසම් පයුත් තෙසද් කෙ පාෙටීභූතං කිං පනාති පුච් ඡති. කත 
කහතූ කචව…කප.… කහතුසම් පයුත් තො ච තං-සද් කෙන නිද් දිසිතබ් බා 

කහතුසම් පයුත් තෙසද් කෙ පාෙටීභූතාති සම් බන් කධො. අඤ්ඤථාති ‘‘කයහි 
කහතූහී’’තිආදිනා වුත් තප් පොරකතො අඤ් ඤථා අඤ් කඤන පොකරන. තං 

අඤ ්ඤං පොරං ෙස් කසන් කතො ‘‘ක  කහතූ…කප.… ෙම්බන්කධ ෙතී’’ති ආහ. 

ඉධාති අනන් තරං වුත් තසම් බන් ධනං භුම් මනිද් කෙකසන පරාමසති. ක කනවාති 

පඨකමකනව කහතුසද් කෙන.  ං-ෙද්කෙන නිද්දිසි බ්බාති 

‘‘තංසමුට් ඨානාන’’න් ති එත් ථ තං-සද් කෙන නිද් දිසිතබ් බා යථා පාෙටා, එවං 
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පටුන 

පුබ් කබ ‘‘තංසම් පයුත් තොන’’න් ති වුත් තකචොෙනායම් පි එවකමව කතකනව තං-
සද් කෙන නිද් දිසිතබ් බා පාෙටා භවිතුං අරහන් ති. තථා ච සති 

නිද් දිසිතබ් බස් ස…කප.… න යුජ් කජයය. දුවිධම්පි වා කහතුග්ගහණං 

අපකනත්වාති ‘‘කහතූ කහතුසම් පයුත් තොන’’න් ති එත් ථ ෙතං 
ද් විප් පොරකහතුග් ගහණං අවිචාකරත් වා ‘‘තංසම් පයුත් තොනන් ති 

අවත් වා’’තිආදිනා  ං-ෙද්ෙවචනීය ං කචොකෙති, ‘‘නිද් දිසිතබ් බස් ස 

අපාෙටත් තා’’තිආදිනා පරිහරති ච. කහතූ හි පච්චයාති ඉෙං අයං 
කහතුපච් චයෙථාති ෙත් වා වුත් තං. 

 ං න වුත් න් ති චිත් තසමුට් ඨානවචනං න වුත් තං.  ේොති 

සහජාතපච් චයස ්ස. ෙටත් ාරූපේෙ පච්චයභාකවො න වුත්ක ො භකවයය, 

වුත් කතොව කසො ‘‘විපාොබයාෙකතො එකෙො ඛන් කධො තිණ් ණන් නං ඛන් ධානං 

ෙටත් තා ච රූපානං සහජාතපච් චකයන පච් චකයො, තකයො ඛන් ධා එෙස ්ස 

ඛන් ධස් ස ෙටත් තා ච රූපාන’’න් තිආදිනා, තස් මා චිත් තකචතසිොනං 

ෙටත් තාරූපපච් චයභාකවො න සක් ො නිවාකරතුං.  ත්ථාති 
සහජාතපච් චයනිද් කෙකස. තත් ථ හි ‘‘චිත් තකචතසිො ධම් මා 
චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං සහජාතපච් චකයන පච් චකයො’’ති 

චිත් තසමුට් ඨානරූපානි එව නිද් දිට් ඨානි. ඉධාපීති ඉමස් මිං 

කහතුපච් චයනිද් කෙකසපි. එවං භවි බ්බන් ති ‘‘චිත් තසමුට් ඨානාන’’න් ති 
නිද් කෙකසන භවිතබ් බං. යදි එවං ෙස් මා තථා න වුත් තන් ති ආහ 

‘‘චිත් ෙමුට්ඨානානන්ති පනා’’තිආදි. විකෙසි ං කහොති 

සබ් බචිත් තකචතසිොසමුට් ඨානභාකවන. වචකනනාති යථාෙස් සිකතන 

සහජාතපච් චයනිද් කෙසවචකනන. චිත් කච සිොනං පච්චයභාකවො එව හි

 ත්ථ පච්චයනිද්කෙකෙ වුත්ක ො, න චිත් තකචතසිොනං සමුට් ඨානභාකවොති 
අධිප් පාකයො. 

කහතුආදිපටිබද්ධ ඤ්ච ෙේකෙති යෙග් කගන තානි චිත් තපටිබද් ධවුත් තීනි, 

තෙග් කගන තංසම් පයුත් තධම් මපටිබද් ධවුත් තීනිපි කහොන් තීති. ආරම්මණකම ං

කහොතීති යකෙතං කුසලාකුසලකචතනාවකසන මකනොද් වාකර කචතනං 

කසසද් වාකරසු ොයවචීපකයොගවකසන සඞ් ෙප් පනං, යඤ ්ච ොමරාගාදීනං 

සන් තාකන අනුසයනං, එතං ආරම් මණං එකසො පච් චකයො ෙම් මවිඤ් ඤාණස ්ස 

ඨිතියා පතිට් ඨානාය. පතිට්ඨික ති ෙම් මං ජවාකපත් වා 
පටිසන් ධිආෙඩ් ෙනසමත් ථතාපතිට් ඨාපත් කත ෙම් මවිඤ ්ඤාකණ විරුළ් කහති 

තකතො එව ෙම් මවිඤ් ඤාණකතො පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණබීකජ විරුළ්කහ 

විරුහන් කතති අත් කථො. අථ වා පතිට්ඨා විඤ්ඤාණේෙ කහොතීති 
කිකලසාභිසඞ් ඛාරසඞ් ඛාකත ෙම් මවිඤ් ඤාණස් ස ඨිතියා පවත් තියා ආරම් මකණ 
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පච් චකය පටිසිද් කධ ආයතිපටිසන් ධිවිඤ් ඤාණස් ස පතිට් ඨා කහොති,  ේමිං 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාකණ පුනබ් භවාභිනිබ් බත් තිවකසන පතිට්ඨික  පතිට් ඨහන් කත 

විරුළ්කහ බීජභාකවන විරුහන් කත නාමරූපස් ස අවක් ෙන් ති කහොතීති එවකමත් ථ 

අත් කථො කවදිතබ් කබො. කතනාහ ‘‘පටිෙන්ධිනාමරූපේෙ විඤ්ඤාණපච්චය ා 

වුත් ා’’ති. 

පුරිම රසිද්ධායාති කඛත් තභාවනිබ් බත් තියා පුකරතරකමව සිද් ධාය පථවියා. 

අත් තලාකභොකයව කචත් ථ පතිට් ඨානං, න පටිලද් ධත් තභාවානං අවට් ඨානන් ති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘පතිට්ඨානං ෙම්මේෙ ෙටත් ා උප්පත්තීති වුත් ං කහොතී’’ති 
ආහ. 

කෙෙරූපානන් ති පටිසන් ධික් ඛකණ පථවීධාතුආදීනං කසසරූපානං, 

පවත් කත පන තිසන් තතිරූපානම් පි. ෙහභවනමත් ංවාෙේකෙති. සහභාකවනපි 

හි අත් ථි ොචි විකසසමත් තා. ෙත්ථචි ෙත්ථචීති පෙතිොලභවවිකසසාදිකෙ. 

තතියපෙතියඤ් හි පඨමෙප් පිෙොකල ච භාවෙලාකපො නත් ථි, රූපභකව 

ොයෙලාකපොපි. ආදි-සද් කෙන තත් කථව  ානජිව් හාෙලාපා, ොමභකව ච 

අන් ධාදීනං චක් ඛාදිෙලාපා සඞ් ගය් හන් ති. ෙත්ථචි අභාවාභාවක ොති 
නාමරූකපොොකස ෙත් ථචිපි අභාවාභාවකතො. 

ක ෙන් ති පවත් තියං ෙටත් තාරූපාදීනං. න හි කහතු පවත් තියං 

ෙටත් තාරූපස් ස පච් චකයො කහොති, උතුආහාරජානං පන සම් භකවොකයව නත් ථි. 

කතන වුත් තං ‘‘පච්චයභාවප්පෙඞ්කගොකයව නත්ථී’’ති. න පන ලබ්භති 

පච් චයපච් චනීකය තාදිසස් ස වාරස් ස අනුද් ධටත් තා. ඉෙන් ති ‘‘පවත් තියං 
ෙටත් තාරූපාදීනං පච් චයභාවපටිබාහනකතො’’ති ඉෙං ‘‘කහතූ සහජාතාන’’න් ති 

අකෙසනාය පරිහාරවචනං, ඊදිසී පන කචොෙනා අකනොොසා එවාති ෙස් කසතුං 

‘‘භගවා පනා’’තිආදි වුත් තං. කයො හි ධම් කමො යථා භගවතා කෙසිකතො, කසො 
තකථව ගකහතබ් කබොති. 

කහතුපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ආරම් මණපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

2. උප්පජ්ජනක්ඛකණකයවාති එත් ථ උප් පාෙකතො පට් ඨාය යාව භඞ් ගා උද් ධං 

පජ් ජනං ගමනං පවත් තනං උප් පජ් ජනං, තස් ස ඛකණො, තස් මිං 
උප් පජ් ජනක් ඛකණති එවං වා අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. එවඤ් හි සති 
උප් පජ් ජනසද් කෙන උප් පන් නසද් කෙන විය සබ් කබ පවත් තමානභාවා සඞ් ගහිතා 
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කහොන් ති, න උප් පාෙමත් තං. ක නාති චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං 
වත් තමානක් ඛකණකයව රූපාදීනං ආරම් මණපච් චයත් කතන. 

අනාලම්බියමානානන් ති සබ් කබන සබ් බං නාලම් බියමානානන් ති අත් කථො. 

අඤ ්ඤථා හි යථාවුත් තානං රූපාදීනං යො ආරම් මණපච් චයත් තාභාකවො, තො 

අනාලම් බියමානතාවාති. ෙබ්බරූපානීති සබ් බානි රූපායතනානි, යත් තොනි 

තානි ආපාථගතානි කයොගයකෙකස ඨිතානි, තානි සබ් බානීති අත් කථො. ෙහ න

කහොන්තීති එෙජ් ඣං ආරම් මණං න කහොන් ති. සතිපි හි අකනකෙසං එෙජ් ඣං 

ආපාථගමකන යත් ථ යත් ථ පුබ් බාකභොකගො, තං තංකයව ආරම් මණං කහොති, න 

සබ් බං. නීලාදිසඞ්  ාතවකසන කචතං වුත් තං, න පච් කචෙං 
නීලාදිරූපායතනමත් තවකසන. සමුදිතානිකයව හි රූපායතනානි 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස ආරම් මණං, න විසුං විසුන් ති ධාතුවිභඞ් ගවණ් ණනායං 
ෙස් සිකතොයං නකයො. යං පන අට් ඨෙථායං ‘‘කත කත විසුං විසුං 

ආරම් මණපච් චකයො කහොන් තී’’තිපි වුත් තං, තම් පි යථාවුත් තකමවත් ථං සන් ධාය 
වුත් තං. අඤ් ඤථා රූපායතනං මනින් ද්රියකගොචරං නාම න සියා. සද් ොදීසුපි 

එකසව නකයො. කතකනවාහ ‘‘ ථා ෙද්ොෙකයොපී’’ති. ‘‘සහ න කහොන් තී’’ති 

වුත් තමත් ථං පාළියා විභාකවතුං ‘‘යංයන්තිහිවචනංරූපාදීනිභින්ෙතී’’ති ආහ. 

‘‘කය එකත’’තිආදිකෙො පුරිකමො අත් කථො, ‘‘න එෙකතො කහොන් තී’’තිආදිකෙො 

පන පච් ඡිකමො, ‘‘සබ් බාරම් මණතාදිවකසන වා ඉධාපි අත් කථො ගකහතබ් කබො’’ති 
ෙස ්මා වුත් තං. න හි ‘‘යං යං වා පනාරබ් භා’’ති ඉමිස් සා පාළියා විය ‘‘යං යං 
ධම් මං ආරබ් භා’’ති ඉමස ්ස පාඨස් ස පුරකතො මකනොවිඤ් ඤාණස ්ස 
සබ් බාරම් මණතා නාගතා. වුත් තඤ් හි ‘‘සබ් කබ ධම් මා මකනොවිඤ් ඤාණධාතුයා 
තංසම් පයුත් තොනඤ් ච ධම් මානං ආරම් මණපච් චකයන පච් චකයො’’ති. න හි 
අනන් තරකමව පාළියං සරූපකතො ආගතමත් ථං ගකහත් වා පෙන් තරං 
සංවණ් කණතබ් බං. තත් ථ හි ‘‘රූපාරම් මණං වා’’තිආදිනා නියමවකසන ඡ 
ආරම් මණානි වත් වා ‘‘යං යං වා පනාරබ් භා’’ති වචනං 

සබ් බාරම් මණතාදිෙස් සනන් ති යුත් තකමකවතන් ති, ඉධ පන සබ් බාරම් මණතං 
වත් වා පුන ‘‘යං යං ධම් මං ආරබ් භා’’ති වුච් චමානං සබ් බාරම් මණතාෙස් සනන් ති 

ෙථමිෙං යුජ් කජයය? ෙමාභාකවොපි ‘‘සබ් කබ ධම් මා’’ති අවිකසසවචකනකනව 
සිද් කධො ආරම් මණානුපුබ් බියාව අග් ගහිතත් තා. න හි මකනොධාතුයා විය 

මකනොවිඤ් ඤාණධාතුයා ඉධ ආරම් මණානි අනුපුබ් බකතො ගහිතානි, තත් ථ විය 
වා එකතකනව නියමාභාකවොපි සංවණ් ණිකතොති කවදිතබ් කබො. තස් මා 
අට් ඨෙථායං වුත් තනකයකනකවත් ථ අත් කථො ගකහතබ් කබො. 
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පවත් න් ති පවත් තනං. නදියා සන් ෙනං පබ් බතස ්ස ඨානන් ති හි වුත් තා 

අවිරතමවිච් කඡෙනායං තථාපවත් තිකිරියාව. කතනාහ ‘‘අවිර ං අවිච්ඡින්නං

ෙන්ෙන්තී’’ති. එවන් ති යථා ‘‘සන් ෙන් තී’’ති වත් තමානවචනං වුත් තං, එවං ‘‘කය 
කය ධම් මා උප් පජ් ජන් තී’’ති සබ් බසඞ් ගහවකසන උප් පජ් ජනස ්ස ගහිතත් තා 
ආරම් මණපවග් ගකතො ‘‘උප් පජ් ජන් තී’’ති වත් තමානවචනං වුත් තන් ති අත් කථො. 

කතනාහ අට් ඨෙථායං ‘‘ෙබ්බොලෙඞ්ගහවකෙනා’’තිආදි. තථා ච වුත් තං 

‘‘අතී ානාග …කප.… අධිප්පාකයො’’ති, අතීතානාගතපච් චුප් පන් නානං 

චිත් තකචතසිොනන් ති අත් කථො. ෙමුොයවකෙනාති චිත් කතන රාසීෙරණවකසන. 

අධිප්පාකයොති ඉමිනා වත් තමානුපචාකරන විනාව ‘‘කය කය ධම් මා 
උප් පජ් ජන් තී’’ති එත් ථ වත් තමානත් ථං සක් ො කයොකජතුන් ති ඉමමත් ථං 

උල් ලිඞ් කගති. කතනාහ ‘‘ඉකම පනා’’තිආදි. යදිපි පච් චයධම් මා කෙචි අතීතා 

අනාගතාපි කහොන් ති, පච් චයුප් පන් නධම් කමො පන පච් චුප් පන් කනො එවාති ආහ 

‘‘අතී ානාග ානං න කහොන්තී’’ති. උප් පාකෙ වා හි පච් චයුප් පන් නස ්ස 

පච් චකයන භවිතබ් බං ඨිතියං වාති.  ේමාති යස් මා අතීතානාගතා පරමත් ථකතො 

නත් ථි, තස් මා. ක සූති පච් චයුප් පන් කනසු.  ං ංපච්චයාති තං තං 

රූපාදිආරම් මණං පච් චකයො එකතසන් ති තංතංපච් චයා. අයමත්කථො ෙේසික ො

කහොති සමානසභාවත් තා. න හි අත් ථාකභකෙන සභාවකභකෙො අත් ථි. න පන

 ං ංපච්චයවන්  ා ෙේසි ා කහොති අතීතානාගකතසු නිප් පරියාකයන 

තෙභාවකතො. යස් මා පච්චයවන්ක ො පච් චයුප් පන් නාකයව, කත ච 

පච්චුප්පන්නාකයවාති. 

යං යං ධම්මං ක  ක ධම්මාති යංනිමිත් තායංවචනකභකෙො, තං ෙස ්කසතුං 

‘‘එත්ථ චා’’තිආදි ආරද් ධං. රූපාරූපධම් මා හි ෙලාපකතො පවත් තමානාපි 

චිත් තකචතසිොනං ෙොචි විසුං විසුං ආරම් මණං කහොන් ති, ෙොචි එෙජ් ඣං, න 

එත් ථ නියකමො අත් ථි, පුරිමාකභොකගොකයව පන තථාගහකණ ොරණං. තයිමං 

දීකපතුං භගවතා යංවචනකභකෙො ෙකතොති ච සක් ො වත් තුං, යස් මා පන 
එෙෙලාපපරියාපන් නානම් පි ධම් මානං එෙජ් ඣං ගහකණ න සමුොකයො ගය් හති 

තොකභොගාභාවකතො, අථ කඛො සමුදිතා ධම් මා එවාති සහග් ගහණම් පි 

විසුංගහණගතිෙං, තස් මා විසුංගහණසබ් භාවදීපනත් ථං ‘‘යං ය’’න් ති වත් වා 
සතිපි විසුංගහකණ කත සබ් කබ එෙජ් ඣං ආරම් මණපච් චකයො කහොන් තීති 

ෙස් සනත් ථං ‘‘කත කත’’ති වුත් තන් ති ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො ‘‘චත් ාකරො හි 

ඛන්ධා’’තිආදිමාහ. තත් ථ කවෙනාදීසූති කවෙනාදීසු චතූසු ඛන් කධසු අභින් දිත් වා 

ගහණවකසන, භින් දිත් වා පන ගහණවකසන ඵස් සාදීසු. කයො චරූපාදිකෙොති ඉෙං 

විඤ ්ඤාණන් තරස ්ස සාධාරණාරම් මණවකසන වුත් තං, කය ච අකනකෙ 
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ඵේොෙකයොති ඉෙං අසාධාරණාරම් මණවකසන. ක  ෙබ්කබති කත 

සාධාරණාසාධාරණප් පකභකෙ සබ් කබපි ආරම් මණධම් කම. එකෙෙකමවආරබ්භ 

උප්පජ්ජන්තීති එත් ථ යං වත් තබ් බං, තං කහට් ඨා වුත් තකමව. රූපාරම්මණධම්මා

ච අකනකෙ නීලාදිකභෙකතො.  ථාති අකනකෙ. කතන කභරිසද් ොදිකෙ, 

මූලගන් ධාදිකෙ, මූලරසාදිකෙ, ෙථිනසම් ඵස ්සාදිකෙ, කවෙනාදිකෙ ච 

සඞ් ගණ් හාති. අකනකෙති හි ඉමිනා අකනෙෙලාපගතානංකයව වණ් ණාදීනං 
ඉන් ද්රියවිඤ ්ඤාණාරම් මණභාවමාහ. සාමඤ් ඤකතො හි වුත් තං යථාරහං 
භින් දිත් වා නිෙස් සිතබ් බං කහොතීති. 

කුෙලවිපාෙේොති කුසලස් ස විපාෙස් ස ච. න හි නිබ්බානං පුබ්කබ

නිවුත්ථන් ති ඉෙං ‘‘දිට් ඨනිබ් බාකනොකයවා’’තිආදිනා වක් ඛමානකමව අත් ථං 
හෙකය ඨකපත් වා වුත් තං. පුබ් කබනිවාසානුස් සතිඤාකණන හි නිබ් බානවිභාවනං 
අදිට් ඨසච් චස් ස වා සියා දිට් ඨසච් චස ්සපි වා. තත් ථ අදිට් ඨසච් කචන තාව තං 

විභාකවතුකමව න සක් ො අප් පටිවිද් ධත් තා, ඉතරස ්ස පන පකගව විභූතකමවාති 

තං කතන විභාවිතං නාම කහොතීති අධිප් පාකයො. එත් ථ ච ‘‘නච ංවුත් ’’න් ති 
ඉමිනා පුබ් කබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස නිබ් බානාරම් මණෙරණාභාවං 

ආගමකතො ෙස් කසත් වා ‘‘නහිනිබ්බාන’’න් තිආදිනා යුත් තිකතො ෙස් කසති. තත් ථ 

‘‘න පුබ්කබ නිවුත්ථං අෙඞ්ඛ ත් ා’’ති ෙස ්මා වුත් තං? කගොචරාකසවනාය 
ආකසවිතස ්සපි නිවුත් ථන් ති ඉච් ඡිතත් තා. දිට් ඨසච් කචොකයව හි 

පුබ් කබනිවාසානුස් සතිඤාකණන නිබ් බානං විභාකවති, න අදිට් ඨසච් කචො. තං පන 
ඤාණං ඛන් කධ විය ඛන් ධපටිබද් කධපි විභාකවතීති 
නිබ් බානාරම් මණඛන් ධවිභාවකන නිබ් බානම් පි විභාකවතීති සක් ො විඤ් ඤාතුං. 

එකතන පකයොජනාභාවකචොෙනා පටික් ඛිත් තාති ෙට් ඨබ් බා. එවං

අනාග ංෙඤාකණපි කයොකජ බ්බන් ති යථා පුබ් කබනිවාසානුස් සතිඤාණස් ස 

නිබ් බානාරම් මණතා ෙස් සිතා, එවං අනාගතංසඤාකණපි යථාරහං 

කයොකජතබ් බං. තත් ථ පන ‘‘ඛන් ධපටිබද් ධවිභාවනොකල’’තිආදිනා කයොජනා 

කවදිතබ් බා. කතන වුත් තං ‘‘යථාරහ’’න් ති. ෙේෙචි අභිඤ් ඤාප් පත් තස ්සපි 

රූපාවචරස ්ස, පකගව ඉතරස් ස. 

ආරම් මණපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. අධිපතිපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

3. ධුරසහචරියකතො කධොකරකයයො ‘‘ධුර’’න් ති වුත් කතොති ආහ ‘‘ධුරන්ති 

ධුරග්ගාහ’’න් ති. ඡන් ෙස ්ස පුබ් බඞ් ගමතාසිද් ධං පාසංසභාවං උපාොය 
අට් ඨෙථායං ‘‘කජට් ඨෙ’’න් ති වුත් තන් ති තකමවත් ථං දීකපන් කතො 
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‘‘කෙට්ඨ’’න් ති ආහ. තථා හි වුත් තං අට්ඨොලිනියං ‘‘ඡන් ෙං පුබ් බඞ් ගමං ෙත් වා 

ආයූහිත’’න් ති. පුරිමඡන්ෙේොති ‘‘ඡන් ොධිපතී’’ති පුරිමස් මිං පකෙ 

නිද් කෙසවකසන වුත් තස් ස ඡන් ෙසද් ෙස ්ස ෙමානරූකපන සදිසාොකරන. 

 ෙනන් රං නිද්දිට්කඨනාති තස් ස පුරිමස් ස ඡන් ෙසද් ෙස් ස අනන් තරං 

නිද් කෙසවකසන වුත් කතන. තකතො එව ච තංසමානත් ථතාය ච  ංෙම්බන්කධන 

‘‘ඡන් ෙසම් පයුත් තොන’’න් ති එත් ථ ඡන් ෙසද් කෙකනව අධිපතිසද් ෙරහිකතනාති 

අත් කථො. පච්චයභූ ේොති අධිපතිපච් චයභූතස් ස. 

ෙම්පයුත් ෙවිකෙෙනභාකවොති අත් තනා සම් පයුත් තධම් මානං කසො එව 

අධිපතිපච් චයතාසඞ් ඛාකතො විකසසනභාකවො. එෙ නකයොති ඉමිනා ‘‘වීරියාධිපති 
වීරියසම් පයුත් තොනන් තිආදීසු පුරිමවීරියස් ස සමානරූකපනා’’තිආදිනා 
වත් තබ් බං අත් ථවචනං අතිදිසති. 

කුෙලාබයාෙ ානං පවත්තින් ති කුසලාබයාෙතානං අධිපතීනං 

පවත් තනාොරං. අලද්ධං ආරම් මණං ලද්ධබ්බං ලබ් භනීයං, ලද් ධුං වා 

සක් කුකණයයං, දුතිකය පන අත් කථ ලාභමරහතීති ලද්ධබ්බං. අවඤ්ඤා න් ති 
පකගව අනවඤ් ඤාතන් ති අත් කථො. 

අප් පනාප් පත් තා කුසලකිරියධම් මා මහාබලා සාධිපතිො එව කහොන් ති, තථා 

මිච් ඡත් තනියතාපීති ආහ ‘‘අප්පනාෙදිො…කප.… නුප්පජ්ජන්තී’’ති. 

අප්පනාෙදිොති අප් පනාප් පත් තසදිසා. ෙම්මකිකලොවරණභූ ා ච ක ති කත 

මිච් ඡත් තනියතධම් මා ෙම් මාවරණභූතා, කය ආනන් තරියප් පොරා 

කිකලසාවරණභූතා, කය නියතමිච් ඡාදිට් ඨිධම් මා, සම් පයුත් තකචතනාය පකනත් ථ 
කිකලසාවරණපක් ඛිෙතා ෙට් ඨබ් බා ආනන් තරියකචතනාසම් පයුත් තස ්ස 
පටි ස ්ස ෙම් මාවරණපක් ඛිෙතා විය. පච් චක් ඛගති අනන් තරතාය විනා 

භාවිනීති වුත් තං ‘‘පච්චක්ඛෙග්ගානං ොමාවචරකෙවානම්පී’’ති. කතන කතසු 
ආනන් තරියා විය අසම් භාවිකනො අකහතුොභිනිකවසාෙකයොපීති ෙස් කසති. 

තිවිකධොපි කිරියාරම්මණාධිපතීති එත් ථ අයං කිරියාරම් මණාධිපතීති 

අජ් ඣත් තාරම් මකණො අධිප් කපකතො, උොහු බහිද් ධාරම් මකණොති උභයථාපි න 

සම් භකවො එවාති ෙස් කසන් කතො ‘‘ොමාවචරාදිකභෙක ො පනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 
පරසන් තානගතානං සාරම් මණධම් මානං අධිපතිපච් චයතා නත් ථීති සම් බන් කධො. 

අභාවක ොති අවචනකතො. අවචනඤ් හි නාම යථාධම් මසාසකන අභිධම් කම 
අභාකවො එවාති එකතකනව අනුද් ධටතාපි අවුත් තකතො කවදිතබ් බා. 
අජ් ඣත් තාරම් මණබහිද් ධාරම් මණද් වයවිනිමුත් තස ්ස සාරම් මණධම් මස් ස 
අභාවකතො නත් ථීති විඤ් ඤායතීති වත් තබ් කබ තකමව විඤ් ඤායමානතං 

සම් භාකවන් කතො ‘‘නත්ථීති විඤ්ඤායමාකනපී’’ති ආහ. කතන වුත් තං ‘‘බහිද්ධා
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ඛන්කධ’’තිආදි. රූකප එව භවිතුං අරහති එදිකසසු ඨාකනසු අරූකප 
අසම් භවකතොති අධිප් පාකයො. අසම් භවකතො ච යථාවුත් තපාළිඅනුසාරකතොති 

කවදිතබ් බන් ති. ‘‘විචාරි ’’න් ති ෙස ්මා වුත් තං, නනු ‘‘අතීතාරම් මකණ අනාගකත 
ඛන් කධ ගරුං ෙත් වා අස් සාකෙතී’’තිආදිවචනකතො අරූකපපි එදිකසසු ඨාකනසු 

ඛන් ධසද් කෙො පවත් තකතව. ආවජ්ජනකිරියෙබ්භාවක ො පනාති ඉෙං 

යථාෙස් සිතපාළියා විකරොධපරිහරණාධිප් පාකයන වුත් තං, අවචනං පන ෙත් ථචි 

විකනයයජ් ඣාසකයන, ෙත් ථචි නයෙස් සකනන කහොතීති කුකතො විකරොධාවසකරො. 

අධිපතිපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. අනන් තරපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

4. යථාවුත් තා නිකරොධානන් තරසුඤ් ඤතා නිකරොධප් පත් තතා 

ඔොෙොනවිකෙකෙො, අත් තකනො අනුරූපචිත් තුප් පාෙනසමත් ථතා 

චිත් තනියමකහතුතා, තත් ථ අනන් තරුප් පාෙනසමත් ථතා ච සණ් ඨානාභාවකතො 

සුට් ඨුතරං නිරන් තරුප් පාෙනසමත් ථතා ච චිත් නියමකහතුවිකෙකෙො 

ෙට් ඨබ් කබො. ධාතුවකෙනාති 
විඤ ්ඤාණධාතුමකනොධාතුමකනොවිඤ් ඤාණධාතුවකසන. එත් තො එව හි 

ධාතුකයො භින් නසභාවා අනන් තරපච් චයතාය නියකමත් වා වත් තබ් බා, 
අභින් නසභාවා පන විකසසාභාවකතො පුරිමතාමත් තංකයව විකසසං පුරක් ඛත් වා 

වත් තබ් බාති තා කුසලාදිකභකෙන තථා වුත් තා. කතනාහ ‘‘කුෙලාදිවකෙනචා’’ති. 

යා පන මකනොධාතුමකනොවිඤ් ඤාණධාතුවකසන අනන් තරපච් චයතා වත් තබ් බා, 
තත් ථ මකනොවිඤ් ඤාණධාතු මකනොධාතුයා අනන් තරපච් චකයන පච් චකයොති 

වුච් චමාකනො සම් කමොකහො සියා, පුකර මකනොධාතුයා අනන් තරපච් චයභාකවන 

වුත් තා, ඉොනි මකනොවිඤ් ඤාණධාතු මකනොධාතුයාති 

පච් චයපච් චයුප් පන් නවිකසසා න විඤ් ඤාකයයය, මකනොධාතුයා පන 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිධාතූනං අනන් තරපච් චයභාකව වුච් චමාකන නියකමො නත් ථි. 

කතනාහ ‘‘මකනොධාතු චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතුයාති චා’’ති.  කථවාති 

නියමාභාවකතො එවාති අත් කථො.  ේමාති යස් මා ඉකතො අඤ් ඤථා කෙසනාය 
පච් චයපච් චයුප් පන් නානං විකසසාභාකවො චිත් තවිකසසෙස් සනවිච් කඡකෙො 

නියමාභාකවො චාති ඉකම කෙොසා ආපජ් ජන් ති, තස් මා. නිෙේෙකනනාති 

ධාතුවකසන නිෙස් සකනන. නයං ෙේකෙත්වාති ‘‘මකනොවිඤ් ඤාණධාතු 
තංසම් පයුත් තො ච ධම් මා මකනොධාතුයා තංසම් පයුත් තොනඤ් ච ධම් මානං 
අනන් තරපච් චකයන පච් චකයො’’ති එවමාදිෙස් ස අනන් තරපච් චයතාග් ගහණස ්ස 

නයං ෙස් කසත් වා. නිරවකෙෙෙේෙනත්ථන් ති නිරවකසසස් ස 
අනන් තරපච් චයභාවිකනො චිත් තුප් පාෙස ්ස ෙස් සනත් ථං. 
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ෙදිෙකුෙලානන් ති සමානකුසලානං, සමානතා කචත් ථ 

එෙවීථිපරියාපන් නතාය කවදිතබ් බා. කතකනවාහ ‘‘භූමිභින්නානම්පි

පච්චයභාකවො වුත්ක ො කහොතී’’ති. සමානවීථිතා ච යස් මා සමානකවෙනා 

සමානකහතුො ච කහොන් ති, තස් මා ‘‘කවෙනාය වා කහතූහි වා

ෙදිෙකුෙලාන’’න් ති ආහ. වා-සද් කෙො කචත් ථ අනියමත් කථො. කතන 

ඤාණසඞ් ඛාරාදිකභෙස් සපි විෙප් පනවකසන සඞ් ගකහො ෙට් ඨබ් කබො. චුතිපිගහි ා 

තංසභාවත් තා. භවඞ් ගචිත් තකමව හි පරිකයොසාකන ‘‘චුතී’’ති වුච් චති. 

කුසලාකුසලානන් තරඤ් ච ෙොචි සා උප් පජ් ජතීති  ොරම්මණම්පි ගහි න් ති 

ෙට් ඨබ් බං, කිරියජවනානන් තරං තොරම් මණුප් පත් තියන් ති අධිප් පාකයො. 

ොමාවචරකිරියාය ආවජ් ජනස ්සාති අයකමත් ථ අත් කථො අධිප් කපකතොති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘ආවජ්ජනග්ගහකණන ොමාවචරකිරියං විකෙකෙතී’’ති ආහ. 

තකමව හි අත් ථං පාෙටතරං ොතුං ‘‘ොමාවචරවිපාකෙො’’තිආදි වුත් තං. 

කවොට්ඨබ්බනම්පිගහි ං සන් තීරණානන් තරත් තාති අධිප් පාකයො. 

අනන් තරපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සහජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

6. කපොරාණපාකඨොති පුරාතකනො අට් ඨෙථාපාකඨො. ඉමේොති ඉමස් ස 

පෙස ්ස. අවුත් ේොති පාළියං අවුත් තස් ස. යදිපි සහගතසද් ෙස ්ස 
අත් ථසංවණ් ණනායං සංසට් ඨසද් ෙස් ස විය සමානත් ථස් සපි ෙත් ථචි 

සද් ෙන් තරස ්ස අත් කථො වුච් චති පරියායවිකසසකබොධනත් ථං, තථාපි න 

මූලසද් ෙස ්ස අත් කථො විභාවිකතො කහොතීති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘න ච…කප.…

කහොතී’’ති. ‘‘අඤ් ඤමඤ් ඤ’’න් ති ච ‘‘අඤ් ඤඅඤ් ඤ’’න් ති වත් තබ් කබ ම-

ොරාගමං ෙත් වා නිද් කෙකසො, ෙම් මබයතිහාකර කචතං පෙං, තස් මා 
ඉතකරතරන් ති වුත් තං කහොති. පච් චයපච් චයුප් පන් නානං එෙස් මිංකයව ඛකණ 

පච් චයුප් පන් නපච් චයභාවස් ස ඉච් ඡිතත් තා කයො හි යස් ස පච් චකයො යස් මිං ඛකණ, 
තස් මිංකයව ඛකණ කසොපි තස් ස පච් චකයොති අයකමත් ථ අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයතා. 
තථා හි අට් ඨෙථායං ‘‘අඤ ්කඤො අඤ් ඤස් සා’’ති වත් වා ‘‘ඉමිනා…කප.… 

දීකපතී’’ති වුත් තං. ඔක්ෙමනං පවිසනන් ති අත් කථො. ආසනක් ඛකණ හි ධම් මා 

පුරිමභවකතො ඉමං භවං පවිසන් තා විය කහොන් ති. කතන වුත් තං ‘‘පරකලොෙක ො

ඉමං කලොෙං ආගන්ත්වා පවිෙන් ං විය උප්පජ්ජතී’’ති. තස් මා අවිකසකසන 
පටිසන් ධි ඔක් ෙන් තිසද් ොභිකධයයාති අධිප් පාකයන වුත් තං 

‘‘ඔක්ෙන්ති…කප.… අධිප්පාකයනාහා’’ති.  ංනිවාරණත්ථන් ති තස් ස 
ඛණන් තකර රූපීනං සහජාතපච් චයභාවස් ස ‘‘ෙඤ් චි ොකල න 
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සහජාතපච් චකයන පච් චකයො’’ති නිවාරණත් ථං. කතන පෙද් වකයන සමාකනසු 
පච් චයපච් චයුප් පන් නධම් කමසු පුරිමකතො පච් ඡිමස් ස විකසසමත් ථං ෙස් කසති. 

එවඤ් ච ‘‘ෙඤ් චි ොකල’’ති පෙස් ස ‘‘කෙචි ොකලති වා, කිස ්මිඤ ්චි 
ොකල’’ති වා විභත් තිවිපල් ලාකසන අත් කථො ගකහතබ් කබොති අධිප් පාකයන 

පඨමවිෙප් පං ෙස් කසත් වා ඉොනි පොරන් තකරන ෙස් කසතුං ‘‘ෙඤ්චි ොකලති 

කෙචි කිේමිඤ්චි ොකලති වා අත්කථො’’ති ආහ. කතන ‘‘ෙඤ් චී’’ති අයං 
සාමඤ ්ඤනිද් කෙකසොති ෙස් කසති. කයො හි අයං ‘‘කෙචී’’ති 

පච් චත් තබහුවචනාභිකධකයයො අත් කථො, කයො ච ‘‘කිස ්මිඤ ්චී’’ති 

භුම් කමෙවචනාභිකධකයයො, තදුභයං සති ොලවන් තොලතාවිභාකග කිං-සද් ෙස් ස 
වචනීයතාසාමඤ් කඤන පන එෙජ් ඣං ෙත් වා ‘‘ෙඤ් චී’’ති පාළියං වුත් තන් ති 

තං විභජිත් වා ෙස් කසතුං ‘‘කෙචි කිේමිඤ්චී’’ති වුත් තං. අට් ඨෙථායං පන 

‘‘කිස ්මිඤ ්චී’’ති භුම් මවකසකනව වුත් තං. ක න යථාවුත් තඅත් ථවිභාකගන 

පකෙන. වත්ථුභූ ාති වත් ථුසභාවා. හෙයරූපකමව සන් ධාය වෙති. 

රූපන් රානන් ති හෙයවත් ථුකතො අඤ ්ඤරූපානං. අරූපීනං සහජාතපච් චයතං 
පුබ් කබ ‘‘ඔක් ෙන් තික් ඛකණ නාමරූප’’න් ති එත් ථ අනිවාරිතං නිවාකරතීති 

කයොජනා, තථා වත් ථුස් ස ච ොලන් තකර පටිසන් ධිොලකතො අඤ ්ඤස් මිං ොකල 

අරූපීනං නිවාකරතීති. එවඤ්ච ෙත්වාතිආදිනා යථාවුත් තඅත් ථවණ් ණනාය 
පාළියං විභත් තිනිද් කෙසස් ස රූපෙභාවමාහ. පුනපි පුරිමකතො පච් ඡිමස් ස 

උපචකයන විකසසං ෙස් කසතුං ‘‘පුරිකමනචා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ පුරිකමනාති 

‘‘ඔක් ෙන් තික් ඛකණ නාමරූප’’න් ති ඉමිනා පච් චයනිද් කෙසවචකනන. ‘‘එකෙො

ඛන්කධො වත්ථු ච තිණ්ණං ඛන්ධාන’’න්තිආදිනා පටිච් චවාරාදිපාකඨන. 
අත් ථවිවරණඤ් හි පච් චයනිද් කෙසපාළියා සබ් කබපි සත් ත මහාවාරා. වත් ථුස් ස 
වත් තබ් බත් කත ආපන් කන කින් ති පච් චකයොති තස් ස නාමස් සාති කයොජනා. 

එක නාති ‘‘රූපිකනො ධම් මා අරූපීනං ධම් මාන’’න් ති එකතන වචකනන. 

කෙවලේොති නාමරහිතස් ස වත් ථුස ්ස.  ථාති නාමස් ස පච් චයභාකවන. 

ෙත්ථචීති ‘‘රූපිකනො ධම් මා අරූපීනං ධම් මානං ෙඤ් චි ොලං 
සහජාතපච් චකයන පච් චකයො’’ති එතස් මිං නිද් කෙකස. එත් ථ හි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසහජාතපච් චයභාකවො ලබ් භති. වචකනනාති ‘‘අඤ ්ඤමඤ් ඤ’’න් ති 

ඉමිනා වචකනන පාළියං සහජාතපච් චයභාවස් ස අෙඞ්ගහි ත් ා, අත් ථකතො පන 

ලබ් භකතවාති. කතනාහ ‘‘ලබ්භමාකනපී’’ති.  ේොති 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයත් තස් ස. එවන් ති ‘‘න අඤ් ඤමඤ් ඤවකසනා’’ති ඉමිනා 

පොකරන. ෙමුොකයෙකෙෙවකෙන ොමිවචනන් ති අවයවාවයවිසම් බන් කධ 
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අවයවිනි සාමිවචනන් ති අත් කථො, නිද්ධාරකණ වා ‘‘ෙණ් හා ගාවීන’’න් තිආදීසු 
විය. 

සහජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. නිස ්සයපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

8. කිේමිඤ්චි ොකලති ඉෙං න ලබ්භති සබ් බොපි නිස ්සයපච් චයතාය 
ලබ් භමානත් තා. සහජං පුකරජන් ති හි විභාගං අනාමසිත් වා නිස් සයතාමත් තකමව 

නිස ්සයපච් චයතා. වත්ථුරූපං පඤ්චකවොොරභකවති වත් ථුරූපං 

පඤ ්චකවොොරභකව චාති ච-සද් කෙො ලුත් තනිද් දිට් කඨො ෙට් ඨබ් කබො.  ේොති 

ආරුප් පවිපාෙට් ඨපනස් ස. පොකෙ බ්බත් ාති ඉමිනා අපාෙටං පාෙටං ෙත් වා 
වචකනන කචොෙනා අකනොොසාති ෙස් කසති. 

නිස ්සයපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. උපනිස ්සයපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

9. උපනිේෙකය කයොති අනන් තරාරම් මණපෙතූපනිස් සයප් පකභකෙ තකයො 

උපනිස ්සකය. අකනෙෙඞ්ගාහෙ ායාති අකනකෙසං පච් චයධම් මානං 

සඞ් ගහණකතො. එෙන්ක කනව කහොන්ති චිත් තනියමකහතුභාකවන 

පවත් තිනියමකතො. කයසපකෙසූති කයසු කුසලාදිපකෙසු. ෙඞ්ගහික ොති සඞ් ගහං 

ගකතො, කුසලාදිපකෙසු කයසං පොනංකයව අනන් තරූපනිස ්සකයො ලබ් භතීති 

අත් කථො. ක ස ‘‘කෙෙඤ්චී’’ති න වුත් ං. ෙස ්මා? න ෙක්ො වත්තුං 

එෙන් කතකනව උපලබ් භනකතො. ක සූති කුසලාකුසලපකෙසු. න හි කුසකලො 

අකුසලස් ස අනන් තරූපනිස ්සකයො කහොති, අකුසකලො වා කුසලස් ස, 

ආරම් මණපෙතූපනිස් සයා පන අකනෙන් තිො, තස් මා තත් ථ ‘‘කෙසඤ් චී’’ති 

වුත් තං. සිද්ධානං පච්චයධම්මානන් ති පච් චයභාකවන පුරිමනිප් ඵන් නානං 

කුසලාදීනං කුසලස ්ස අකුසලස ්ස වාති අත් කථො. අකුෙලාදීහීති යථාසඞ් ඛයං 

අකුසකලන කුසකලන වා. අවිකෙකෙනාති යථාවුත් තවිකසකස නියමං 
අග් ගකහත් වා අකුසලාදීසු අකුසලකුසලානං ‘‘කෙසඤ් චී’’තිආදිනා. 

අනාරම් මණත් තා ආරම් මණූපනිස ්සයං පුබ් බාපරනියකමන අප් පවත් තිකතො 

අනන් තරූපනිස ්සයං න ලභතීති කයොජනා. පෙ ේොති නිප් ඵාදිතස් ස, 

උපකසවිතස් ස වා. න හි රූපසන් තානස් ස සද් ධාදිනිප් ඵාෙනං අත් ථි, 

උතුකභොජනාදිඋපකසවනං වා සම් භවති. කතනාහ ‘‘යථා හි…කප.… 

රූපෙන් ාකනනා’’ති. නනු ච රූපසන් තාකන පුබ් කබනාපරං විකසකසො ලබ් භති, 
කසො ච න විනා සමානජාතිකයන ොරකණනාති ස් වායං පෙතූපනිස් සයලාකභොති 
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ෙොචි ආසඞ් කෙයයාති ආහ ‘‘යේමිඤ්චා’’තිආදි. තත් ථ  න් ති උතුබීජාදිෙං 

ෙම් මාදි ච ක න රූකපන පුරිමනිප් ඵන් කනන. උප්පාෙනං සාභිසන් ධිෙං 

ෙට් ඨබ් බං. අධිපතීසු පුබ් බාභිසඞ් ඛාකරො විය පෙප්පනං සංවිෙහනං. පෙරණං 

වුත් තලක් ඛකණන ොරණභාකවන අවට් ඨානං, යකතො ොරණවිකසකසො 

‘‘පෙතී’’ති වුච් චති. යදි එවං ෙස් මා රූපස් කසව තං පටික් ඛිපීයතීති ආහ ‘‘යථා

ච…කප.… ෙට්ඨබ්බා’’ති. එවම් පි උතුබීජාදීනං අඞ් කුරාදීසු ෙථං 

පච් චයවිකසසභාකවොති ආහ ‘‘උතුබීජාෙකයො පන…කප.… භාවක ො’’ති. 

උපනිස ්සකයොති ච යස් මා බලවතාොරණං අධිප් කපතං, තස් මා න එත් ථ 
එෙන් කතන පුරිමනිප් ඵත් ති ඉච් ඡිතබ් බා. යදි එවං පාළියං ෙථං 

පුරිමග් ගහණන් ති ආහ ‘‘පුරිමපුරිමානංකයව පනා’’තිආදි. කතපි වා 
පරිෙප් පනවකසන පුරිමනිප් ඵන් නාකයව නාම කහොන් ති. න හි අසංවිදිතාොකර 

වත් ථුස ්මිං පත් ථනාපවත් තීති. කතනාහ ‘‘ ංෙමානලක්ඛණ ායා’’ති. 

ධම්කමති පුග් ගලකසනාසනපඤ් ඤත් තීනං උපාොනභූකත ධම් කම. අයං

නකයොති පඤ් ඤත් තිමුකඛන පඤ ්ඤකපතබ් බා තදුපාොනභූතා ධම් මා ගය් හන් තීති 

යථාවුත් කතො නකයො. එත්කථවාති ‘‘කසනාසනම් පි උපනිස් සයපච් චකයන 
පච් චකයො’’ති එතස් මිංකයව වචකන. ෙථං පච් චුප් පන් නස ්ස 

පෙතූපනිස ්සයභාකවොති කචොෙනාය ‘‘වක් ඛතී’’තිආදිනා ආගමං ෙස් කසත් වා 

යුත් තිං ෙස් කසතුං ‘‘පච්චුප්පන්නානම්පිච  ාදිොනං පුබ්කබ පෙ ත් ා’’ති 

වුත් තං.  ාදිොනන් ති යාදිසා උතුආෙකයො පච් චුපට් ඨිතා, තාදිසානං තකතො 

පුබ්කබ පුකරතරං පෙ ත් ා පෙතූපනිස් සයකයොගයතාය ආපාදිතත් තා. 

ෙසිණාදීනම් පි ආරම් මණූපනිස ්සයතා සම් භවතීති ෙත් වා වුත් තං ‘‘ඉමිනා

අධිප්පාකයන ‘එෙච්චායා’ති ආහා’’ති. තථා හි ‘‘ෙසිණමණ්  ලං 
දිස ්වා’’තිආදිනා තස් ස උපනිස් සයභාකවො අට් ඨෙථායං වුත් කතො. 

අරූපාවචරකුෙලම්පි උපනිේෙකයො කහොති, පකගව 

ොමාවචරරූපාවචරකුසලන් ති අධිප් පාකයො. තං පන යථා උපනිස් සකයො කහොති, 

තං ෙස් කසතුං ‘‘යේමිංෙසිණාදිම්හී’’තිආදි වුත් තං. අනුප්පන්නඣානුප්පාෙකනති 

රූපාවචරජ් ඣානං සන් ධායාහ, අරූපාවචරජ් ඣාකන පන වත් තබ් බකමව නත් ථි. 

 දුප්පාෙෙකුෙලානන් ති තස් ස රූපාවචරවිපාෙස් ස උප් පාෙෙකුසලානං, 

රූපාවචරකුසලානන් ති අත් කථො. පටිෙන්ධිනියාමෙේොති 

රූපාවචරපටිසන් ධිනියාමෙස් ස. චුතික ොති රූපාවචරපටිසන් ධියා 

අනන් තරපච් චයභූතාය චුතියා. පුරිමජවනේෙ වකෙනාති චුතියා 

ආසන් නජවනභාකවන. රූපාවචරකුෙලං අරූපාවචරවිපාෙේොති එත් ථාපි 
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පටුන 

‘‘තදුප් පාෙෙකුසලාන’’න් තිආදිනා ආකනත් වා කයොකජතබ් බං. යථා ච 

‘‘රූපාවචරකුසලං අරූපාවචරවිපාෙස් ස උපනිස් සකයො’’ති වුත් තං, එවං 
‘‘ොමාවචරකුසලම් පි තදුප් පාෙෙකුසලාන’’න් තිආදිනා කයොකජතබ් බං. 
කලොකුත් තරවිපාෙස් ස කතභූමෙකුසලානම් පි පාෙොදිවකසන උපනිස් සයභාකවො 

පාෙකටොකයව, තථා තංතංභූමෙකුසලානං තංතංභූමෙකිරියානං, 

ොමාවචරකුසලස් ස රූපාරූපාවචරකිරියානං, රූපාවචරකුසලස් ස 

අරූපාවචරකිරියාය උපනිස ්සයභාකවොති ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො ‘‘එවං

පච්කචෙං…කප.… කවදි බ්කබො’’ති ආහ. ‘‘සද් ධං උපනිස් සාය ොනං 

කෙතී’’තිආදිනා පෙතූපනිස් සකයො උද් කෙසවකසකනව පාකඨො ආගකතො, න 

විභජනවකසනාති ආහ ‘‘පාළියම්පි…කප.… විේෙජ්ජික ො’’ති. කුසලත් තිොදීසු 

අනුකලොමාදිකභෙභින් නත් තා පඤ්හාවාකරසූති බහුවචනනිද් කෙකසො. 

කලොකුත් තරනිබ් බත් තනං උපනිස් සාය පරස් ස සිකනහුප් පාෙකන 

කලොකුත් තරධම් මා උපනිස් සකයො විය කහොන් තීති අයකමත් ථ කලකසො, භාවිකනො 

පන කලොකුත් තරස ්ස අකුසලානං උපනිස් සයතා සම් භවතීති ආහ ‘‘න ඉෙං

ොරක ො ෙට්ඨබ්බන්ති අධිප්පාකයො’’ති. රූපාවචරාදිකුෙලානන් ති 
රූපාරූපාවචරකලොකුත් තරකුසලානං උප් පාදියමානස් ස රූපාවචරකුසලස් සාති 
කයොජනා. රූපාවචරකිරියස් ස ච අරූපාවචරවිපාකෙො උපනිස් සකයො ෙථන් ති 

ආහ ‘‘පුබ්කබනිවුත්ථාදීස…කප.…අරහක ො’’ති. තං තං විපාෙං පත් කථන් කතො 
තස් ස තස් ස විපාෙස් ස කහතුභූතං කුසලං නිබ් බත් කතතීති විපාොනං 

කුසලූපනිස් සයතාති ආහ ‘‘චතුභූමො…කප.… උපනිේෙකයො’’ති. 
කලොකියකුසලානං පන කලොකුත් තරවිපාො උපනිස් සකයො න කහොන් තීති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘යදිපී’’තිආදිමාහ. කතකනව හි ‘‘තථා කතභූමෙවිපාකෙො’’ති 

කතභූමෙග් ගහණං ෙතං. තත් ථ ක නාති අනාගාමිනා.  න් ති අරහත් තඵලං. 

 ේමාති අදිට් ඨපුබ් බත් තා.  ානි වියාති කසොතාපත් තිඵලානි විය. ක ෙන් ති 

පුථුජ් ජනාදීනං. ඉමේොති අනාගාමිකනො. ඉෙං වුත් තං කහොති – යථා 
පුථුජ් ජනාදීනං සන් තාකන ඣානාදීනං කසොතාපත් තිඵලාදීනං න 

උපනිස ්සයපච් චකයො අනුපලද් ධපුබ් බත් තා, එවං අනාගාමිකනො ඣානාදීනං 
අග් ගඵලං උපනිස් සයපච් චකයො අදිට් ඨපුබ් බත් තා. කතනාහ 

‘‘උපලද්ධපුබ්බෙදිෙකමව හි අනාග ම්පි උපනිේෙකයො’’ති. අට් ඨෙථායං පන 
කහට් ඨිමඵලානං කුසලූපනිස් සයතා වුත් තා එව. 

යථා විපාො කුසලානං, එවං කිරියාපි කතසං උපනිස් සකයො කහොතීති තං 

නයං ෙස් කසතුං ‘‘කිරියං අත්ථපටිෙම්භිොදි’’න් තිආදි වුත් තං. 

කයොනිකෙොමනසිොකර වත් බ්බකමව නත්ථීති චතුභූමෙකුසලස් සපි 
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කයොනිකසොමනසිොකරො උපනිස් සකයො කහොතීති එත් ථ වත් තබ් බකමව නත් ථි, 

තෙත් ථං කයොනිකසොමනසිොරං පවත් කතන් තස් සාති අත් කථො.  න් ති 
කයොනිකසොමනසිොරං. අකුසලස් ස ච චතුභූමෙවිපාෙස් ස උපනිස් සකයො 

කයොනිකසොමනසිොකරොති කයොජනා. එවං කිරියේෙපීති යථා කුසලස් ස 

කයොනිකසොමනසිොරස් ස වකසන උපනිස් සකයො වුත් කතො, එවං කිරියස් සපි 
කයොනිකසොමනසිොරස් ස වකසන කයොකජතබ් බන් ති අත් කථො. කසො හි තං 
උපනිස ්සාය රාගාදිඋප් පාෙකන අකුසලස් ස වුත් තනකයන 
කුසලාකුසලූපනිස ්සයභාවමුකඛන චතුභූමෙවිපාෙස් ස උපනිස් සකයො 

කහොතිකයව. යදි කිරියසඞ් ඛාකතො…කප.… කහොතිකයව, අථ ෙස ්මා 

පෙතූපනිස ්සයවිභජකන කිරියා න ගහිතා, උතුකභොජනකසනාසනානිකයව 

ගහිතානීති ආහ ‘‘කනවවිපාෙනවිපාෙධම්මධම්කමස…කප.…

නයෙේෙනමත් කමවා’’ති. එවමාදිෙන් ති ආදි-සද් කෙන ‘‘කුසලං ධම් මං 
සහජාකතො අබයාෙකතො ධම් කමො උප් පජ් ජති න උපනිස් සයපච් චයා’’ති 
එවමාදිෙං සඞ් ගණ් හාති. උපනිස් සයපරියාකයො උපනිසසද් කෙොති ෙත් වා වුත් තං 

‘‘විඤ්ඤාණූපනිෙංනාමරූපං, නාමරූපූපනිෙඤ්ච ෙළාය නන්තිආදිකෙනා’’ති. 
එත් ථ හි විඤ් ඤාණස් ස නාමරූපානං ඵස් සරූපාදීනං චක් ඛායතනාදීනඤ් ච 
උපනිස ්සයභාකවො වුත් කතොති. 

උපනිස ්සයපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. පුකරජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

10. ෙස් සිතකමව නයෙස ්සනවකසනාති කයොජනා. යදි ෙස් සිතකමව, ෙස ්මා 

වුත් තං ‘‘සාවකසසවකසන කෙසනා ෙතා’’ති ආහ ‘‘ෙරූකපනඅෙේසි ත් ා’’ති. 

‘‘යං යං ධම් මං පුකරජාතං ආරබ් භ කය කය ධම් මා උප් පජ් ජන් ති චිත් තකචතසිො 

ධම් මා, කත කත ධම් මා කතසං කතසං ධම් මානං පුකරජාතපච් චකයන 

පච් චකයො’’ති එවං ෙරූකපන පාළියං අෙේසි ත් ා.ඉද්ධිවිධාභිඤ්ඤායචාති ච-
සද් කෙන චුතූපපාතඤාණස් සපි සඞ් ගකහො ෙට් ඨබ් කබො. තස ්සපි හි 

රූපධම් මාරම් මණොකල අට්ඨාරෙස යං කිඤ්චි ආරම්මණපුකරජා ං කහොති 
පච් චුප් පන් නාරම් මණත් තා. ‘‘චවමාකන උපපජ් ජමාකන’’ති හි වුත් තං. 
දිබ් බචක් ඛුදිබ් බකසොතඤාකණසු ච වත් තබ් බකමව නත් ථි. 

ඉ රේෙපි අභාවාති ආරම් මණපුකරජාතස් සපි අභාවා අග් ගහණං 
පටිසන් ධිභාවිකනොති කයොජනා. සතිපි ෙස් සචි පටිසන් ධිභාවිකනො 
ආරම් මණපුකරජාකත විභූතං පන ෙත් වා ආරම් මණෙරණාභාවකතො 

අවිජ් ජමානසදිසන් ති ෙත් වා වුත් තං ‘‘ඉ රේෙපි අභාවා’’ති. කතකනවාහ 
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229 

පටුන 

‘‘පටිෙන්ධියා විය අපරිබයත් ේෙ ආරම්මණේෙ ආරම්මණමත් භාවක ො’’ති. 
සන් තීරණභාවිකනො මකනොවිඤ් ඤාණධාතුයාපි එෙන් කතකනව 
පුකරජාතපච් චකයො රූපාදීනි පඤ් චාරම් මණානීති කයොජනා. එත් ථ ච 

‘‘මකනොධාතූනඤ් චා’’තිආදි ‘‘තොරම් මණභාවිකනො’’ති පෙස් ස පුරකතො 

වත් තබ් කබො, උප් පටිපාටියා ලිඛිතං. 

පුකරජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. පච් ඡාජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

11. නිරවකෙෙෙේසි පුකරජා ෙේෙනවකෙනාති 

‘‘චතුසමුට් ඨානිෙතිසමුට් ඨානිෙරූපොයස් සා’’ති එවං නිරවකසසකතො 
ෙස් සිතස් ස පුකරජාතස් ස පච් චයුප් පන් නස ්ස ෙස් සනවකසන. පච් චයා හි ඉධ 

ොමාවචරරූපාවචරවිපාො, කතසු ොමාවචරවිපාකෙො ච 

චතුසමුට් ඨානිෙරූපොයස් ස පච් චකයො, න ඉතකරො. කතකනවාහ 

‘‘රූපාවචරවිපාකෙො පන ආහාරෙමුට්ඨානේෙ න කහොතී’’ති, තස් මා 

‘‘තස් කසවා’’ති වුත් කතපි යථාරහමත් කථො කවදිතබ් කබො. 

පච් ඡාජාතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ආකසවනපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

12. පොකරහි ගුණිතං පගුණං, බහුක් ඛත් තුං පවත් තියා භාවිතන් ති අත් කථො. 

අතිසකයන පගුණං පගුණ රං, තකතොකයව බලව රං. තස් ස භාකවො, කතන 

පගුණතරබලවතරභාකවන විසිට්ඨං විකසසප් පත් තං. ස ්වායං විකසකසො විපාකෙ 

නත් ථීති ආහ ‘‘එක නවිපාොබයාෙ ක ො විකෙකෙතී’’ති. 

ආකසවනපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. ෙම් මපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

13. එවංෙභාවාති ෙම් මපච් චකයන උපොරෙසභාවා. ෙමත්ථ ාති 

ආනුභාකවො.  ේොති විපාෙක් ඛන් ධෙටත් තාරූපසඞ් ඛාතස් ස ඵලස් ස. 

ෙම්මපච්චයභාකවො වුත්ක ොති ෙම් මපච් චකයන පච් චයභාකවො වුත් කතො. 

එෙකවොොකර රූපම්පීති එෙකවොොකරපි රූපං න ජකනති, පකගව 
චතුකවොොකරති අත් කථො. 

ෙම් මපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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14. විපාෙපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

14. යථා හි රූපභකව සඤ් ඤීනං තංනිබ් බත් තිතපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාකරකනව 

රූපුප් පත් ති, එවං අසඤ් ඤීනම් පීති තත් ථ ොමාවචරෙම් මුනා යථා 

විපාොනුරූපානං පච් චකයො කහොන් කතො කෙසඤ් චිකයව කහොති, න සබ් කබසං, 

ෙත් ථචිකයව කහොති, න සබ් බත් ථ, න එවං විපාොනන් ති ආහ 

‘‘එෙන්ක නා’’ති. ක ෙං වකෙනාති කතසං විපාෙපච් චයලාභීනං 

විපාෙක් ඛන් ධානං වකසන. න හීතිආදිනා ‘‘එෙන් කතනා’’ති වුත් තමත් ථං 

බයතිකරෙකතො විභාකවති. භූමිද්වයවිපාකෙොති ොමාවචරරූපාවචරවිපාකෙො 
ආරුප් කප රූපස් ස න හි පච් චකයොති කයොජනා. 

විපාෙපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

15. ආහාරපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

15. කෙවලාය ඔජාය අජ් කඣොහරණස් ස අභාවා ‘‘අසි පී ාදිවත්ථූහි ෙහ

අජ්කඣොහරික ොවා’’ති වුත් තං. ඛාෙනීයකභොජනීයප් පකභකෙ අසිකත තාව 

ෙබළීොරතා කහොතු, පාතබ් බාදිකෙ පන ෙථන් ති ආහ ‘‘පා බ්බ…කප.…

කහොන්තී’’ති. කයභුයයවකසන වා එවං වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. 

අනුපාලකෙොති උපත් ථම් භකෙො. චිත් ෙමුට්ඨානේෙ ොයස ්ස 

ආහාරපච්චයභාකවො ෙබළීොරාහාරස් ස විචාකරත් වා ගකහතබ් කබො. ෙස් මාති 

කච? එත් ථ ොරණමාහ ‘‘න හී’’තිආදිනා. සති හි පච් චයභාකව 

‘‘චිත් තසමුට් ඨාකනො ෙබළීොරාහාකරො චිත් තසමුට් ඨානස ්ස ොයස් ස 

ආහාරපච් චකයන පච් චකයො’’තිආදි වත් තබ් බං සියා, න පන වුත් තං, 

කනොචිත් තසමුට් ඨානස් ස පන වුත් තං. කතනාහ ‘‘තිවිකධොපි…කප.…වුත්ක ො’’ති. 

ආහාරපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

16. ඉන් ද්රියපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

16. ‘‘මිස් සෙත් තා’’ති ඉෙං ඉන් ද්රියතාය රූපාරූපජීවිතින් ද්රියානං එෙජ් ඣං 

ෙත් වා කෙසිතතං සන් ධාය වුත් තං, තස් මා මිේෙෙත් ාති 

රූපජීවිතින් ද්රියමිස ්සෙත් තාති අත් කථො. ජීවිතින්ද්රියන් ති අරූපජීවිතින් ද්රියං. න 

ෙබ්කබන ෙබ්බං වජ්ජි බ්බන් ති යථා පඤ් හාපුච් ඡකෙ අරූපජීවිතින් ද්රියං 

මිස් සෙත් තා න ගහිතං, න එවමිධ අරූපජීවිතින් ද්රියං අග් ගහිතන් ති අත් කථො. 
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අරූපානං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං පච්චයන් රාකපක්ඛානි 

ආවජ් ජනාරම් මණාදිඅඤ් ඤපච් චයසාකපක් ඛානි ඉන්ද්රියපච්චයාසියුං චක් ඛාදීනං 

රූපාරූපානං අඤ් ඤමඤ් ඤං ෙොචිපි අවිනිබ් භුත් තභාවස් ස අභාවකතො, 

පච් චයන් තරසකමොධානාකපක් ඛතාය ච. කයො පන නිරකපක්කඛොති යථා 

චක් ඛාදීනි පච් චයන් තකරසු සාකපක් ඛානි, එවං සාකපක් කඛො අහුත් වා කයො තත් ථ 
නිරකපක් කඛො ඉන් ද්රියපච් චකයො කහොති අවිනිබ් භුත් තධම් මානං යථා දුවිධම් පි 

ජීවිතින් ද්රියං, කසො අත් තකනො…කප.… නත් ථීති කයොජනා. අවිනිබ්භුත් ානං

ක ෙම්පි ලිඞ් ගාදීනං සියුං විනිබ් භුත් තානං පච් චයුප් පන් නානං 
ඉන් ද්රියපච් චයතාභාවස් ස අදිට් ඨත් තා. නනු චක් ඛාදීනං විනිබ් භුත් තානං 

ඉන් ද්රියපච් චයභාකවො දිට් කඨොති? සච් චං දිට් කඨො, න පන කසො සමානජාතියාති 

ෙස් කසන් කතො ‘‘න හී’’තිආදිමාහ. ෙති කචවන් ති එවං වුත් තප් පොකර 
සමානජාතියංකයව අවිනිබ් භුත් තස ්ස ඉන් ද්රියපච් චයභාකව සති 

ඉත්ථිපුරිසින්ද්රිකයහි සද් ධිං. සහකයොකග හි ඉෙං ෙරණවචනං. යදිපි 
ඉත් ථිපුරිසින් ද්රියානි ලිඞ් ගාදීනං ෙලලාදිොකල ඉන් ද්රියපච් චයතං න ඵකරයයං 

කතසං තො අභාවකතො. කය පන රූපධම් මා තො සන් ති, කතහි අවිනිබ් භුත් තාව, 

කතසං ෙස ්මා න ඵරන් තීති ආහ ‘‘අඤ්කඤෙං පනා’’තිආදි. අබීජභාවක ො 

අනිමිත් තභාවකතො.  ෙනුරූපානන් ති ෙලලාදිඅවත් ථානුරූපානං අත්ථි ං

ඉච්ඡන්ති, යකතො ‘‘ඉත් ථී, පුරිකසො’’ති පෙතිවිභාකගො විඤ් ඤායතීති කතසං 
අධිප් පාකයො. 

කුෙලජාතියන් ති නිද් ධාරකණ භුම් මං. කය පන ‘‘කුසලජාතිෙ’’න් ති 

පඨන් ති, කතසං පච් චත් කතෙවචනං. විසං එෙජාති වා භූමි වා න කහොති 

තකෙෙකෙසභාවකතො. කහතුආදීසපීති ආදි-සද් කෙන ‘‘අකුසලාහාකරසුපි එකසව 

නකයො’’ති එවමාදිෙං සඞ් ගණ් හාති. එෙ නකයොති ය් වායං ‘‘භූමිවකසන 
වුත් කතසූ’’තිආදිනා අරූකප අලබ් භමානස් ස ඉන් ද්රියපච් චයස ්ස අට් ඨපකන 

අත් ථනකයො වුත් කතො, එස නකයො කයොකජතබ් කබොති.  ථා

අපරියාපන්නකුෙලකහතු,  ථා අකුෙලකහතූති එත් ථාපි 
පඨමාපරියාපන් නකුසලකහතු කෙොමනස් සසහගතාකුසලකහතු ච විසුං එෙජාති 
භූමි වා න කහොන් තීති ආරුප් කප අලබ් භමානාපි විසුං න ඨපිතාති 
කයොකජතබ් කබො. එස නකයො ‘‘අකුසලාහාකරසුපි එකසව නකයො’’ති එවමාදීසු. 

සති සහජාතපච් චයත් කත උප් පාෙක් ඛකණපි ඉන් ද්රියපච් චයතා සියාති ෙත් වා 

වුත් තං ‘‘ෙහජා පච්චයත් ාභාවං ෙන්ධායා’’ති. වුත් තඤ් හි ‘‘උප් පජ් ජමාකනො 

සහ උප් පජ් ජමානභාකවන උපොරකෙො ධම් කමො සහජාතපච් චකයො’’ති (පට් ඨා. 
අට් ඨ. පච් චයුද් කෙසවණ් ණනා). තස් ස පන සහජාතපච් චයත් තාභාකවො යදිපි 
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අට් ඨෙථායං ‘‘සහජාතපච් චයතා පන තස් ස නත් ථී’’ති සරූකපකනව ෙස් සිකතො, 

තථාපි තං අනනුජානන් කතො ‘‘උප්පාෙ…කප.… නිවාකරතු’’න් ති වත් වා 

‘‘වක්ඛතී’’තිආදිනා තමත් ථං සමත් කථති. ෙම්මපච්චයෙදිෙන් ති හි එකතන 

තස් ස උප් පාෙක් ඛකණ පච් චයභාකවො පොසිකතො. පවත්ක චාති ච-සද් කෙන 
පටිසන් ධියඤ් ච ෙටත් තාරූපස් ස රූපජීවිතින් ද්රියකතො අඤ් කඤො ඉන් ද්රියපච් චකයො 

න හි අත් ථීති කයොජනා. පටිච්චවාරාෙකයො සම් පයුත් තවාරපරිකයොසානා ඡ වාරා 

උප්පාෙක්ඛණකමවගකහත්වාපවත් ා ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසකලො ධම් කමො 

උප් පජ් ජති කහතුපච් චයා’’තිආදිනා, න ඨිතික් ඛණන් ති අධිප් පාකයො. එවඤ්ච

ෙත්වාති උප් පාෙක් ඛණකමව ගකහත් වා පවත් තත් තා. එක සූති යථාවුත් කතසු 

ඡසු වාකරසු. කෙචි පන ‘‘රූපජීවිතින් ද්රියස් ස අනුපාලනං උප් පාෙක් ඛකණ න 
පාෙටං බලවඤ් ච යථා ඨිතික් ඛකණ පච් ඡාජාතාදිපච් චයලාභකතො 

ථිරභාවප් පත් තියාස් ස තං පාෙටං බලවඤ් ච, තස් මා ‘ඨිතික් ඛකණ’ති වුත් ත’’න් ති 
වෙන් ති. 

ඉන් ද්රියපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

17. ඣානපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

17. කෙොමනේෙකෙොමනේෙෙඞ්ඛා ානීති කසොමනස් සකෙොමනස් සපරියාකයන 

වුත් තානි, ඣානඞ් ගභාවවිකසසනකතො වා කසොමනස් සකෙොමනස් සභූතාකනව 

සුඛදුක් ඛානි ඣානඞ් ගානි, න ඉතරසුඛදුක් ඛානීති ඣානඞ් ගභූතානංකයව 

සුඛදුක් ඛානං ඣානඞ් ගභාවෙස් සනත් ථං කෙොමනේෙකෙොමනේෙග්ගහණංෙ ං. 

ඉොනි යථාවුත් තකමව ‘‘ද්විපඤ්චවිඤ්ඤාකණසූ’’තිආදිනා විත් ථාරකතො 

විභාකවති, තං සුවිඤ් කඤයයකමව. ක නාති විකසසනභූකතන 
කසොමනස ්සකෙොමනස් සග් ගහකණන. 

අභිනිපා මත් ත් ාති ආරම් මණෙරණමත් තභාවකතො. චින් නාපවත්තියා 

උපනිජ් ඣායනපවත් තියා. යථාවුත්ක කනව ොරකණනාති 

‘‘උපනිජ් ඣානාොරස් ස අභාවකතො’’ති එකතන ොරකණන. පුබ්කබතිආදිකතො. 

චත් ාරි අඞ්ගානි වජ්ජි ානීති සත් තසු අඞ් කගසු ෙස් සියමාකනසු චත් තාරි 

අඞ් ගානි වජ් ජිතානි. අට්ඨෙථා කහොති කලකසන අපොකසතබ් බතාය 

ොරණමාහ. තීසපිඑෙකමවවත් බ්බංසියා, තංසමානලක් ඛණතාය ඉතකරසං 

තිණ් ණම් පි ගහණං කහොතීති. තිණ්ණංපනවචකනනාති උකපක් ඛාසුඛදුක් ඛානං 

අඣානඞ් ගතාෙස් සනත් කථන වචකනන.  ක ො උකපක් ඛාදිකතො අඤ්ඤේෙ 

ධම් මස ්ස චිත් කතෙග් ගතාය ඣානඞ්ගන්ති උද්ධටභාකවො ආපජ්ජති 

අඣානඞ් කගසු අග් ගහිතත් තා. යථාවුත් ොරණක ොති ‘‘උපනිජ් ඣානාොරස් ස 
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අභාවකතො’’ති වුත් තොරණකතො අඤ්කඤන ොරකණන අනුද්ධටභාකවො වා

ආපජ්ජති අනුපනිජ් ඣායනසභාකවහි සද් ධිං අග් ගහිතත් තා 
උපනිජ් ඣායනාොරභාවකතො අඤ් කඤකනව ොරකණන චිත් කතෙග් ගතාය 

පාළියං අනුද් ධටභාකවො ආපජ් ජති.  ංකෙොෙපරිහරණත්ථන් ති 
යථාවුත් තකෙොසවිනිකමොචනත් ථං. 

කය පනාතිආදි පෙොරමත් තෙස ්සනං. කෙොමනේොදීහීති 

කසොමනස ්සකෙොමනස් සඣානඞ් ගුකපක් ඛාහි. අවිභූ භාකවො උකපක් ඛනං. 

උකපක් ඛා හි අවිභූතකිච් චා වුත් තා. ෙමානානං කෙෙං? සඛාදීනං, කෙහි? 

කෙොමනේොදීහි, ෙථං? සඛ…කප.… යුත්  ාති කයොජනා. න

චිත්ක ෙග්ග ායාති සුඛාදීහි, තෙඤ් කඤහි අභිනිකරොපනාදීහි ච 
අනින් ද්රියකිච් චතාය ච අනුපනිජ් ඣායනකිච් චතාය ච අසමානතාය 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාකණසු චිත් කතෙග් ගතාය ඣානඞ් ගන් ති අනුද් ධටභාකව ොරණං 

න වත් තබ් බන් ති. ොති චිත් කතෙග් ගතා. එත්ථාති ‘‘උකපක් ඛාසුඛදුක් ඛානී’’ති 

එතස ්මිං අට් ඨෙථාවචකන න ගහිතා. විචිකිච්ඡායුත් මකනොධාතුආදීසූති 

විචිකිච් ඡාසම් පයුත් තචිත් කත මකනොධාතුයා සම් පටිච් ඡනාදීසු ච.  ේොපි 
චිත් කතෙග් ගතායපි. 

ඣානපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

18. මග් ගපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

18. දුවිධම්පි ෙඞ්ෙප්පන් ති සම් මාසඞ් ෙප් කපො මිච් ඡාසඞ් ෙප් කපොති ච එවං 

අනවජ් ජසාවජ් ජකභකෙන දුවිධම් පි. වීරියං ෙමාධින් ති එත් ථාපි එකසව නකයො. 

ෙඞ්ගණ්හිත්වා විතක් ොදිභාවසාමඤ් කඤන සහ ගකහත් වා, එකෙෙකමව ෙත් වා 

ගකහත් වාති අත් කථො. ක හි මිච් ඡාවාචාෙම් මන් තාජීකවහි. ඉධාති ඉමස් මිං 

මග් ගපච් චයනිද් කෙකස ලබ්භමානානි ච මග් ගපච් චයභාවකතො, ච-සද් කෙන 

අලබ්භමානානි ච මග් ගපච් චයත් තාභාවා. යදි එවං ෙස ්මා වුත් තානීති ආහ 

‘‘මග්ගඞ්ගවචනොමඤ්කඤනා’’ති. එවං පරියායනිද් කෙකසො ඉධ කිමත් ථිකයොති 

කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘එවඤ්හි සත් කවොහාකරොපිෙේසික ොකහොතී’’ති. එවංපන 

ෙේකෙන්ක නාති පරමත් ථකතො අමග් ගඞ් ගානිපි සුත් කත 

මග් ගඞ් ගකවොහාරසිද් ධියා ඉධ මග් ගඞ් කගහි සහ ෙස් කසන් කතන. උද්ධරිත්වාති 

පදුද් ධාරං ෙත් වා. ඉොනි මිච් ඡාවාචාදීහි සද් ධිං ද් වාෙසඞ් ගානි න ෙස් කසතබ් බානි, 

ෙස ්මාති කචති ආහ ‘‘න හි පාළියං…කප.… වත් බ්කබො’’ති. 

 ප්පටිපක්ඛභාවක ොකයව මිච්ඡාමග්ගඞ්ගානි, න මිච් ඡාදිට් ඨිආෙකයො විය 
සභාවකතොති අධිප් පාකයො. 
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පරියායනිප් පරියායමග් ගඞ් ගෙස් සනත් කථපි අත් ථවචකන එවං න 

වත් තබ් බකමවාති ෙස් කසන් කතො ‘‘පරියාය…කප.… අධිෙරණානී’’ති ආහ. 

තස් සත් කථො – යථා ‘‘අඤ ්ඤභාගියස් ස අධිෙරණස් සා’’ති එත් ථ 
පාළිගතඅධිෙරණසද් ෙපතිරූපකෙො අඤ් කඤො අධිෙරණසද් කෙො 
පාළිගතතෙඤ් ඤසාධාරණතාය උභයපෙත් කථො උද් ධකටො ‘‘අධිෙරණං නාම 

චත් තාරි අධිෙරණානී’’ති, එවමිධාපි නිප් පරියායං ඉතරඤ් ච මග් ගඞ් ගං 
ෙස් කසතුොකමන පාළිගතතෙඤ් ඤසාධාරකණො මග් ගඞ් ගසද් කෙො උද් ධරිතබ් කබො 

සියා, තථා න ෙතන් ති.  ේමාති යස් මා පාළිගකතොකයව මග් ගඞ් ගසද් කෙො 

උද් ධකටො, න තෙඤ් ඤසාධාරකණො, න ච අත් ථුද් ධාරමුකඛන අධිප් කපතත් කථො 

නියමිකතො, තස් මා. ක සූති අකහතුෙචිත් තුප් පාකෙසු. ‘‘සම් මාදිට් ඨි…කප.… 
සමාධකයො’’ති එත් ථ සඞ් ෙප් පවායාමසමාධකයො සම් මාමිච් ඡාසද් කෙහි 

විකසකසත් වා වුත් තාති ආහ ‘‘ෙම්මාදිට්ඨිආෙකයො යථාවුත් ා ෙන්තී’’ති. 
සඞ් ෙප් පවායාමසමාධිප් පත් තා පන තත් ථ කෙචි සන් තිකයවාති. අථ වා 

ෙම්මාදිට්ඨිආෙකයොති වුත් තප් පොකර සම් මාදිට් ඨිආදිකෙ අනවකසකස සන් ධාය 

වුත් තං. කතනාහ ‘‘යථාවුත් ා’’ති. උප්පත්තිට්ඨානනියමනත්ථත් ා න 
විකසසනත් ථත් තාති අධිප් පාකයො. 

මග් ගපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

20. විප් පයුත් තපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

20. ෙම්පකයොගාෙඞ්ොවත්ථුභූක ොති සම් පකයොගාසඞ් ොය අධිට් ඨානභූකතො. 
කතනාහ අට් ඨෙථායං ‘‘අරූපිකනො හි ඛන් ධා චක් ඛාදීනං වත් ථූනං 
අබ් භන් තරකතො නික් ඛමන් තා විය උප් පජ් ජන් තී’’ති. 

විප් පයුත් තපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

21. අත් ථිපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

21. යස් මිං සති යං කහොති, අසති ච න කහොති, කසො තස් ස පච් චකයොති යදිෙං 
සමාසකතො පච් චයලක් ඛණං යං සන් ධාය සුත් කත වුත් තං ‘‘ඉමස් මිං සති ඉෙං 

කහොති, ඉමස ්මිං අසති ඉෙං න කහොතී’’ති, තයිෙං අත් ථිපච් චකය කයොකජත් වා 

ෙස් කසන් කතො ‘‘කයො හී’’තිආදිං වත් වා අයඤ් ච නකයො නිබ් බාකන න ලබ් භති, 
තස් මා නිබ් බානං අත් ථිපච් චයභාකවන න උද් ධටන් ති ෙස් කසතුං 

‘‘නිබ්බානඤ්ච…කප.… උපොරෙං කහොතී’’ති ආහ. කතන පච් චයධම් මානං 
පච් චයභාකවො විකසසකතො බයතිකරෙමුකඛන පාෙකටො කහොතීති ෙස් කසති. 

නත්ථිභාකවොපොරෙ ාවිරුද්කධොති නත් ථිපච් චයභාවවිරුද් කධො. 
විගතාවිගතපච් චයා විය හි අඤ් ඤමඤ් ඤං උජුපච් චනීෙභාකවන ඨිතා 
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නත් ථිඅත් ථිපච් චයා. න නිබ්බානං අත්ථිපච්චකයො 

නත් ථිභාකවොපොරෙතාඅවිකරොධකතො. කය හි අත් ථිපච් චයධම් මා, කත 
නත් ථිභාකවොපොරෙතාවිරුද් ධා එව දිට් ඨාති අධිප් පාකයො. 

සති ච උප් පන් නත් කතති සම් බන් කධො. කයසං පච් චයා කහොන් ති 

ආහාරින් ද්රියාති කයොජනා. එෙක ොති සහ. ෙහජා ාදිපච්චයත් ාභාවක ොති 

සහජාතපුකරජාතපච් ඡාජාතපච් චයත් තාභාවකතො.  ෙභාකවොති 

සහජාතාදිපච් චයත් තාභාකවො. එක ෙන් ති අත් ථිපච් චයතාවකසන 

පවත් තමානානං ආහාරින් ද්රියානං. ධම්මෙභාවවකෙනාති ධම් මතාවකසන. 

ධම් මතා කහසා, යදිෙං පච් චයුප් පන් කනහි සහ පුකරතරං පච් ඡා ච ලබ් භමානා 

ආහාරින් ද්රියා කතසං අත් ථිපච් චයා කහොන් ති, න සහජාතාදිපච් චයාති. යථා වා 
චක් ඛාදිද් වාරානං රූපාදිආරම් මණානං සතිපි නියතවුත් තිතාය 

ද් වාරාරම් මණකතො විඤ ්ඤාණස් ස ඡබ් බිධභාකව ආරම් මණමනාමසිත් වා, 

ද් වාරකතො ද් වාරමනාමසිත් වා ආරම් මණකතො ඡබ් බිධතා වුච් චති, එවමිධාපි 
ආහාරින් ද්රියානං පච් චයුප් පන් කනහි සතිපි සහජාතාදිභාකව 
අරූපක් ඛන් ධාදිවකසන සහජාතාදිකභෙභින් නස ්ස අත් ථිපච් චයස් ස ෙස් සිතත් තා 
පඤ ්හාවාකර ආහාරින් ද්රියානං වකසන ආගකත චතුත් ථපඤ ්චමකෙොට් ඨාසභූකත 
අත් ථිපච් චයවිකසකස සහජාතාදිකභෙං ආමසිතුං න ලබ් භතීති ෙස් කසතුං 

අට් ඨෙථායං ‘‘ආහාකරො ඉන් ද්රියඤ ්ච සහජාතාදිකභෙං න ලභතී’’ති වුත් තං, න 
පන ආහාරින් ද්රිකයසු සහජාතාදිභාවස් ස අභාවකතො. එවම් කපත් ථ අත් කථො 
ෙට් ඨබ් කබො. 

අත් ථිපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

22-23-24. නත් ථිවිගතඅවිගතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා 

22-23. එත්ථාති නත් ථිපච් චකය. නානන් ති නානත් තං. එක නාති 
අනන් තරපච් චයකතො නත් ථිපච් චයස ්ස විකසසමත් තදීපකනන 

‘‘පච් චයලක් ඛණකමව කහත් ථ නාන’’න් ති ඉමිනා වචකනන. අත්කථොති 

ධම් කමො. බයඤ්ජනෙඞ්ගහික ති ‘‘නත් ථිපච් චකයො විගතපච් චකයො’’ති 

එවමාදිබයඤ් ජකනන සඞ් ගහිකත. පච්චයලක්ඛණමත්ක ති එත් ථ 

පවත් තිඔොසොකනන උපොරො අරූපධම් මා, විගතභාකවන උපොරොති 
එවමාදිකෙ පච් චයානං ලක් ඛණමත් කත. 

නත් ථිවිගතඅවිගතපච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච් චයනිද් කෙසවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පච් චයනිද් කෙසපකිණ් ණෙවිනිච් ඡයෙථාවණ් ණනා 

ආදිමපාකඨොති පුරිමපාකඨො.  ථාචෙතීති කෙොසස් සපි සත් තරසහි පච් චකයහි 
පච් චයභාකව සති. අධිපතිපච් චයභාකවොපිස් ස අනුඤ් ඤාකතො කහොතීති ආහ 

‘‘කෙොෙේෙපි ගරුෙරණං පාළියං වත් බ්බං සියා’’ති. ‘‘කසසාන’’න් ති 

වචකනකනව නිවාරිකතොති ෙොචි ආසඞ් කෙයයාති තංනිවත් තනත් ථමාහ ‘‘නච

කෙොන’’න් තිආදි. පුකරජා ාදීහීති 

පුකරජාතෙම් මාහාරඣානින් ද්රියමග් ගවිපාෙපච් චකයහි.  න්නිවාරණත්ථන් ති 

තස් ස යථාවුත් තකෙොසස් ස නිවාරණත් ථං. විසඤ්චඅග්ගකහත්වාති කලොභකමොහා 

විපාෙපච් චයාපි න කහොන් ති, තථා කෙොකසොති එවං විසුඤ් ච අග් ගකහත් වා. 
කඵොට් ඨබ් බායතනං ොයවිඤ් ඤාණධාතුයා ආරම් මණාදිපච් චකයො කහොන් තංකයව 
පථවීආදිසභාවත් තා අත් තනා සහජාතානං සහජාතාදිපච් චයා කහොන් තිකයවාති 

වුත් තං ‘‘කඵොට්ඨබ්බාය නේෙ ෙහජා ාදිපච්චයභාවං ෙේකෙතී’’ති. 
‘‘සබ් බධම් මාන’’න් ති ‘‘සබ් කබ ධම් මා මකනොවිඤ් ඤාණධාතුයා 
තංසම් පයුත් තොනඤ් ච ධම් මානං ආරම් මණපච් චකයන පච් චකයො’’ති එත් ථ 
වුත් කත සබ් බධම් කම සන් ධායාහ ‘‘සබ් බධම් මානං යථාකයොගං 

කහතාදිපච් චයභාවං ෙස් කසතී’’ති. න හි එ ං…කප.… භාවෙේෙනං, අථ කඛො 

එෙධම් මස ්ස අකනෙපච් චයභාවෙස් සනං, තස් මා ‘‘එකතන 

කඵොට් ඨබ් බායතනස ්සා’’තිආදි වුත් තන් ති අධිප් පාකයො. රූපාදීනන් ති 
රූපායතනාදීනං. 

කභොති විකසසා. කභෙං අනාමසිත්වාති චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුආදිවිකසසං 

අග් ගකහත් වා. ක එවාති යථාවුත් තවිකසසානං සාමඤ් ඤභූකත ඛන් කධ එව. යං 

සන් ධාය ‘‘එවං න සක් ො වත් තු’’න් ති වුත් තං, තං විභාකවතුං ‘‘න හී’’තිආදි 

වුත් තං. පට්ඨානෙංවණ්ණනා කහොති එකතන සුත් කත 
වුත් තපරියායමග් ගභාකවකනත් ථ න සක් ො මිච් ඡාවාචාදීනං මග් ගපච් චයං 

වත් තුන් ති ෙස් කසති. කෙෙපච්චයභාකවොති මග් ගපච් චයං ඨකපත් වා යථාවුත් කතහි 

කසකසහි අට් ඨාරසහි පච් චකයහි පච් චයභාකවො. අධිපතිපච්චකයො න කහොතීති 

ආරම් මණාධිපතිපච් චකයො න කහොති.  න් ති විචිකිච් ඡං.  ත්ථාති යථාවුත් කතසු 
අහිරිොදීසු. 

ෙෙධා පච්චයා කහොන්ති, පුන  ථා හෙයවත්ථුන් ති ඉෙං අත් ථමත් තවචනං. 
පාකඨො පන ‘‘හෙයවත් ථු කතසඤ් කචව විප් පයුත් තස ්ස ච වකසන ෙසධා පච් චකයො 

කහොතී’’ති කවදිතබ් කබො. රූපෙද්ෙගන්ධරොය නමත් කමවාති ඉෙං රූපාදීනං 

සහජාතපච් චයතාය විය නිස ්සයපච් චයතාය ච අභාවකතො, පුකරජාතපච් චයතාය 

ච භාවකතො වුත් තං. එ ානීති යථාවුත් තානි රූපසද් ෙගන් ධරසාරම් මණානි. 

ෙබ්බාතික්ෙන් පච්චයාකපක්ඛාති ‘‘එෙධම් මස් ස අකනෙපච් චයභාවකතො’’ති 
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එතස ්මිං විචාකර කහතුආදිඅතික් ෙන් තපච් චයාකපක් ඛා එක ෙං රූපාදීනං 

අපුබ්බ ා නත්ථි, අථ කඛො 
ආරම් මණආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනිස ්සයපච් චයාකපක් ඛා. න හි රූපාදීනි 

කහතුසහජාතාධිපතිආදිවකසන පච් චයා කහොන් තීති.  ේොති රූපජීවිතින් ද්රියස ්ස 

පුකරජා පච්චයභාවක ො අපුබ්බ ා, තස් මා තං එකූනවීසතිවිකධො පච් චකයො 

කහොතීති වුත් තං කහොති. ෙත් ධා පච්චයභාකවො කයොකජ බ්කබො, න හි ඔජා 
පුකරජාතපච් චකයො න කහොතීති. 

අත්කථොති වා කහතුආදිධම් මානං සභාකවො කවදිතබ් කබො. කසො හි අත් තකනො 

පච් චයුප් පන් කනහි අරණීයකතො උපගන් තබ් බකතො, ඤාකණන වා ඤාතබ් බකතො 

‘‘අත් කථො’’ති වුච් චති. ආොකරොති තස ්කසව පවත් තිආොකරො, කයන අත් තකනො 
පච් චයුප් පන් නානං පච් චයභාවං උපගච් ඡතීති එවකමත් ථ අත් කථො ෙට් ඨබ් කබො. 

 ං පන විප් පයුත් තං. ‘‘සත් තහාොකරහී’’ති පඨානස ්ස ොරණමාහ 

‘‘උක්ෙට්ඨපරිච්කඡකෙො හී’’තිආදිනා. 

යං ෙම්මපච්චකයො…කප.… ෙට්ඨබ්බං ආකසවනෙම් මපච් චයානං 
පච් චයුප් පන් නස ්ස අනන් තරට් ඨානතාය. සහජාතම් පි හි අනන් තරකමවාති. 

කෙොචි පකනත්ථාති එත් ථ එතස් මිං පෙතූපනිස් සයසමුොකය කෙොචි 

තකෙෙකෙසභූකතො ෙම් මසභාකවො පෙතූපනිස් සකයොති අත් කථො.  ත්ථාති ‘‘යදිෙං 
ආරම් මණපුකරජාකත පකනත් ථ ඉන් ද්රියවිප් පයුත් තපච් චයතා න ලබ් භතී’’ති 

වුත් තං, තස් මිං, තස් මිං වා ආරම් මණපුකරජාතග් ගහකණ. වත්ථුේෙ

විප්පයුත් පච්චය ා ලබ්භතීති න වත් බ්බා. න හි ආරම් මණභූතං වත් ථු 

විප් පයුත් තපච් චකයො කහොති, අථ කඛො නිස ්සයභූතකමවාති. ඉක ො උත් රීති 

එත් ථ ‘‘ඉක ො’’ති ඉෙං පච් චාමසනං පුකරජාතං වා සන් ධාය ආරම් මණපුකරජාතං 

වා. තත් ථ පඨමනයං අකපක් ඛිත් වා වුත් තං ‘‘පුකරජා ක ොපරක ොපී’’ති. කතන 
ෙම් මාදිපච් චකයසුපි වක් ඛමාකනසු ලබ් භමානාලබ් භමානං කවදිතබ් බන් ති 
වුත් තං කහොති. දුතියං පන නයං අනකපක් ඛිත් වා අට් ඨෙථායං ආගතවකසන 

වුත් තං ‘‘ඉක ො වා ඉන්ද්රියවිප්පයුත් ක ො’’ති, අත් තනා වුත් තනකයන පන 

‘‘නිේෙයින්ද්රියවිප්පයුත් ක ො වා’’ති. තත් ථ වත් තබ් බං සයකමවාහ 

‘‘ආරම්මණාධිපතී’’තිආදි. ෙම්මාදීසලබ්භමානාලබ්භමානංනවක්ඛති ‘‘ඉකතො 

උත් තරී’’තිආදිනා පකගව අතිකෙසස් ස ෙතත් තා, තස් මා පුරිකමොකයව 
පුකරජාතකතොපීති වුත් තඅත් කථොකයව අධිප් කපකතො. 

‘‘මග් ගපච් චයතං අවිජහන් කතොවා’’ති ඉමිනා ච මග් ගපච් චකයො වුත් කතොති 

‘‘මග් ගවජ් ජානං නවන් න’’න් ති වුත් තං පච්ඡිමපාකඨ, පුරිමපාකඨ පන 
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‘‘මග් ගපච් චයතං අවිජහන් කතොවා’’ති වුත් තත් තා එව මග් ගපච් චකයන සද් ධිං 
සහජාතාදිපච් චයා ගකහතබ් බාති ‘‘ෙසන් න’’න් ති වුත් තං. තත් ථ පච් ඡිමපාකඨ 

‘‘එොෙසහාොකරහී’’ති වත් තබ් බං, පුරිමපාකඨ ‘‘ද් වාෙසහී’’ති. 

ෙමනන් රනිරුද්ධ ාය ආරම්මණභාකවන චාති විජ් ජමානම් පි 

විකසසමනාමසිත් වා කෙවලං සමනන් තරනිරුද් ධතාය ආරම් මණභාකවන, න ච 
සමනන් තරනිරුද් ධතාආරම් මණභාවසාමඤ් කඤනාති අත් කථො. ‘‘ඉමිනා 
උපාකයනා’’ති පච් චයසභාගතාෙස් සකනන පච් චයවිසභාගතාෙස් සකනන ච 
වුත් තං පෙද් වයං එෙජ් ඣං ෙත් වා පදුද් ධාකරො ෙකතොති ෙස් කසන් කතො 

‘‘කහතුආදීනං ෙහජා ානං…කප.… කයොකජ බ්බා’’ති ආහ. 
කහතුආරම් මණාදීනං සහජාතාසහජාතභාකවන අඤ් ඤමඤ් ඤවිසභාගතාති 

කයොජනා. එවමාදිනාති ආදි-සද් කෙන පුකරජාතානං චක් ඛාදීනං රූපාදීනඤ් ච 

පුකරජාතභාකවන සභාගතා, පවත් තියං වත් ථුඛන් ධාදීනං 
පුකරජාතපච් ඡාජාතානං පුකරජාතපච් ඡාජාතභාකවන විසභාගතාති එවමාදීනම් පි 
සඞ් ගකහො ෙට් ඨබ් කබො. කහතුනකහතුආදිභාවකතොපි කචත් ථ යුගළෙකතො 

විඤ ්ඤාතබ් කබො විනිච් ඡකයො. කහතුපච් චකයො හි කහතුභාකවන පච් චකයො, ඉතකර 
තෙඤ් ඤභාකවන. එවමිතකරසුපි යථාරහං යුගළෙකතො කවදිතබ් කබො. 

උභයප්පධාන ාති ජනකනොපත් ථම් භනප් පධානතා. ඨානන් ති පෙස් ස 

අත් ථවචනං ොරණභාකවොති විනාපි භාවපච් චයං භාවපච් චයස් ස අත් කථො 

ඤායතීති. උපනිේෙයං භින්ෙන්ක නාති 

අනන් තරූපනිස ්සයපෙතූපනිස් සයවිභාකගන විභජන් කතන.  කයොපි

උපනිේෙයා වත් බ්බා උපනිස ්සයවිභාගභාවකතො. උපනිේෙයග්ගහණකමව 

ො බ්බං සාමඤ් ඤරූකපන.  ත්ථාති එවමවට් ඨිකත 

අනන් තරූපනිස ්සයපෙතූපනිස් සකයොති භින්ෙනං විභාගෙරණං යදි 

පෙතූපනිේෙයේෙ රූපානං පච්චයත් ාභාවෙේෙනත්ථං, නනු 

ආරම් මණූපනිස ්සයඅනන් තරූපනිස ්සයාපි රූපානං පච් චයා න කහොන් තිකයවාති? 

සච් චං න කහොන් ති, කත පන ෙස් සිතනයාති තකෙෙකෙකසන ඉතරම් පි ෙස් සිතකමව 

කහොතීති ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො ‘‘ආරම්මණං…කප.… ෙට්ඨබ්බ’’න් ති ආහ. 

 ංෙමානගතිෙත් ාති කතහි අනන් තරාදීහි සමානගතිෙත් තා අරූපානංකයව 

පච් චයභාවකතො.  න් ති පුකරජාතපච් චයං.  ත්ථාති අනන් තරාදීසු පඨිත් වා. 

පච් චයනිද් කෙසපකිණ් ණෙවිනිච් ඡයෙථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පුච්ඡාවාකරො 

1. පච් චයානුකලොමවණ් ණනා 

එකෙෙංතිෙංදුෙඤ්චාති කුසලත් තිොදීසු බාවීසතියා තිකෙසු කහතුදුොදීසු 

සතං දුකෙසු එකෙෙං තිෙං දුෙඤ් ච. න තිෙදුෙන් ති තුලයකයොගීනං න 

තිෙදුෙන් ති අත් කථො. තිෙවිසිට් ඨං පන දුෙං, දුෙවිසිට් ඨඤ් ච තිෙං, 
තිෙවිසිට් ඨතිෙදුෙවිසිට් ඨදුකෙසු විය නිස ්සාය උපරි කෙසනා පවත් තා එවාති. 

කය කුෙලාදිධම්කම පටිච්චාති වුත් ා ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසකලො 

ධම් කමො උප් පජ් ජති කහතුපච් චයා’’තිආදීසු, ක  කුසලාදිධම් මා පටිච්චත්ථං

ඵරන් ා කහතුආදිපච් චයට් ඨං සාකධන් තා කුසලාදිපච් චයා කචවාති අත් කථො. 

ක කනවාහාති යස් මා පච් චයධම් මානං පච් චයුප් පන් කනසු පටිච් චත් ථඵරණං 

උභකයසං කතසං සහභාකව සති, නාඤ ්ඤථා. කතකනව ොරකණනාහ ‘‘ක ච

කඛො ෙහජා ාවා’’ති. ක ති කහතුආදිපච් චයා. කතසු හි 

කහතුසහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සයාෙකයො සහජාතා, අනන් තරසමනන් තරාෙකයො 
අසහජාතා පච් චයා කහොන් තීති. එකතහි ද් වීහි වාකරහි 
ඉතකරතරත් ථකබොධනවකසන පවත් තාය කෙසනාය කිං සාධිතං කහොතීති ආහ 

‘‘එවඤ්ච නිරුත්තිකෙොෙල්ලංජනි ංකහොතී’’ති. 

ක  ක පඤ්කහඋද්ධරිත්වාති ‘‘සියා කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස ධම් මස් ස 

කහතුපච් චකයන පච් චකයො’’තිආෙකයො කය කය පඤ් හා විස් සජ් ජනං ලභන් ති, කත 

කත පඤ් කහ උද් ධරිත් වා. පමාෙකලඛා එොති ඉෙං ‘‘කුසකලො කහතු 
කහතුසම් පයුත් තොනං ධම් මාන’’න් ති ලිඛිතං සන් ධාය වුත් තං. 

පටිච් චසහජාතවාකරසු සහජාතපච් චකයො, පච් චයනිස් සයවාකරසු 

නිස ්සයපච් චකයො, සංසට් ඨසම් පයුත් තවාකරසු සම් පයුත් තපච් චකයො 

එෙන් තිකෙොති ෙත් වා වුත් කතොති ආහ ‘‘පුරිමවාකරස…කප.…නියකමත්වා’’ති. 

 ත්ථාති කතසු පුරිමවාකරසු ඡසු. න විඤ්ඤායන්ති සරූපකතො අනුද් ධටත් තා. 

එවමාදීහි පඤ ්කහහි. කහ ාදිපච්චයපච්චයුප්පන්කනසූති කහතුආදීසු 
පච් චයධම් කමසු සම් පයුත් තක් ඛන් ධාදිකභකෙසු කතසං පච් චයුප් පන් කනසු. 

නිද් ධාරකණ කචතං භුම් මං. කහ ාදිපච්චයානංනිච්ඡයාභාවක ොති ‘‘ඉකම නාම 
කත කහතුආෙකයො පච් චයධම් මා’’ති නිච් ඡයාභාවකතො සරූපකතො 
අනිද් ධාරිතත් තා. යථා හි නාම නානාජටාජටිතං ගුම් බන් තරගතඤ් ච තංසදිසං 

සරූපකතො අදිස් සමානං ඉෙං තන් ති න විනිච් ඡිනීයති, එවං ඤාතුං ඉච් ඡිකතොපි 
අත් කථො සරූපකතො අනිද් ධාරිකතො නිජ් ජකටො නිගුම් කබො ච නාම න කහොති 

නිච් ඡයාභාවකතො, සරූපකතො පන තස් මිං නිද් ධාරිකත තබ් බිසයස් ස නිච් ඡයස් ස 
වකසන පුග් ගලස ්ස අසම් බුද් ධභාවාප් පත් තියා කසො පඤ් කහො නිජ් ජකටො 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපට් ඨානපෙරණ-අනුටීො 
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පටුන 

නිගුම් කබො ච නාම කහොතීති ආහ ‘‘නිච්ඡයාභාවක ො ක  පඤ්හා නිජ්ජටා 

නිගුම්බා ච ෙත්වා න විභත් ා’’ති, ‘‘න කෙොචි පුච්ඡාෙඞ්ගහික ො…කප.…

විභත් ා’’ති ච.  න් ති පඤ ්හාවිස් සජ් ජනං ෙන්ධාය නිජ්ජට ා න වුත් ා, අථ 
කඛො නිච් ඡයුප් පාෙනන් ති අධිප් පාකයො. 

ඨපනං නාම ඉධ විකනයයසන් තාකන පතිට් ඨපනං, තං පන තස් ස අත් ථස් ස 

දීපනං කජොතනන් ති ආහ ‘‘පොසි ත් ා’’ති. පොකරහීති 

කහතුආදිපච් චයප් පොකරහි, කුසලාදිපච් චයපච් චයුප් පන් නප් පොකරහි වා. 

25-34. පරිෙප් පනං විෙහනන් ති ෙත් වා ආහ ‘‘පරිෙප්පපුච්ඡාති 

විධිපුච්ඡා’’ති. සියාති භකවයයාති අත් කථො. එකෙො විධි කිං අත්ථීති එකතන 
‘‘සියා’’ති විධිම් හි කිරියාපෙං. පුච් ඡා පන වාෙයත් ථසිද් ධා කවදිතබ් බා. තකමව හි 

වාෙයත් ථසිද් ධං පුච් ඡං ෙස් කසතුං අට් ඨෙථායම් පි ‘‘කිං කෙො කුෙලං ධම්මං

පටිච්ච සියා’’ති වුත් තං. ෙංපුච්ඡනංපරිෙප්පපුච්ඡාති තස් මිං පක් කඛ හි කිරියාය 
පකෙකනව පුච් ඡා විභාවීයතීති වුත් තං කහොතීති. ‘‘සියා කුසලං ධම් මං පටිච් ච 
කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් කජයය කහතුපච් චයා’’ති එත් ථ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච 

කහතුපච් චයා’’ති උභයමිෙං පච් චයවචනං, ‘‘කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් කජයයා’’ති 
පච් චයුප් පන් නවචනං. කතසු පච් චයධම් මස් ස පච් චයභාකව විභාවිකත 
පච් චයුප් පන් නස ්ස උප් පත් ති අත් ථකතො විභාවිතාකයව කහොතීති පච් චයධම් කමොව 
පුච් ඡිතබ් කබො. තත් ථ ච පච් චයධම් මවිසිට් කඨො පටිච් චත් කථො වා පුච් ඡිතබ් කබො 
සියා පච් චයවිසිට් කඨො වාති දුවිධා පුච් ඡිතබ් බාකයව අත් ථවිෙප් පා අට් ඨෙථායං 

වුත් තා. කතසු පඨමස් මිං පුච් ඡා සකෙොසාති ෙස් කසන් කතො ‘‘කයොකුෙකලොධම්කමො 

උප්පජ්කජයයා’’තිආදිමාහ. තත් ථ ෙබ්බපුච්ඡානං පවත්තික ොති කුසලමූලාදීනං 

සත් තසත් තපුච් ඡානං පවත් තනකතො, උප්පජ්ජමානං කුසලං. ක හිපච්චකයහීති 

පච් ඡාජාතවිපාෙපච් චකයහි උප්පත්ති අනුඤ්ඤා ාති ආපජ්ජති, න ච තං 

යුත් තන් ති අධිප් පාකයො.  ං ංපච්චයාති තකතො තකතො 

කයොනිකසොමනසිොරාදිපච් චයකතො. භවනමත්ථි ා එත්ථනච පුච්ඡි ාති ‘‘කිං 

සියා’’ති වුත් තකයොජනාය කෙොසමාහ. එවඤ්ච ෙත්වාති උප් පත් තියා එව 
පුච් ඡිතත් තා. 

 ත්ථාති ‘‘අථ වා’’තිආදිනා වුත් කත අත් ථන් තකර. උප්පජ්කජයයාති

උප්පත්තිං අනුජානිත්වාති ‘‘උප් පජ් කජයයා’’ති එත් ථ වුත් තං කුසලපච් චයං 

උප් පත් තිං අනුජානිත් වා.  ේොති උප් පත් තියා. භවනපුච්ඡනන් ති කහතුපච් චයා 

භවනපුච් ඡනං න යුත් තන් ති සම් බන් කධො. පුන  ේොති කහතුපච් චයා 

උප් පත් තියා. භවනපුච්ඡනන් ති කෙවලං භවනපුච් ඡනං.  ේමාති යස් මා 
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වුත් තනකයන උභයත් ථාපි උප් පත් තිඅනුජානනමුකඛන භවනපුච් ඡනං අයුත් තං, 
තස් මා. අනුජානනඤ් ච අට් ඨෙථායං වුත් කත අත් ථවිෙප් පද් වකය අත් ථකතො 

ආපන් නං, තං අනනුජානන් කතො ආහ ‘‘අනනුජානිත්වාවා’’තිආදි. 

ෙංපුච්ඡනකමවාති ඉමිනා සංපුච් ඡකන ‘‘උප් පජ් කජයයා’’ති ඉෙං කිරියාපෙන් ති 

ෙස් කසති. යදි එවං ‘‘සියා’’ති ඉෙං ෙථන් ති ආහ ‘‘සියාති…කප.… පුච්ඡතී’’ති. 

අයංනකයොති ‘‘සියා’’තිආදිනා අනන් තරවුත් කතො අත් ථනකයො. නවිඤ්ඤායති 

අනාමට් ඨවිකසසත් තා. ද්කවපි පුච්ඡාති සම් භවනපුච් ඡා තබ් බිකසසපුච් ඡා චාති 

දුවිධාපි පුච් ඡා එොකයවපුච්ඡා සංපුච් ඡනභාවකතො එොධිෙරණභාවකතො ච. 

ගමනුේසක්ෙවචනන් ති ගමනස් ස උස් සුක් ෙවචනං. ගමනකිරියාය යථා 

අත් තකනො ෙත් තා උපරි ෙත් තබ් බකිරියාය කයොගයරූකපො කහොති, එවකමව 
ඨානං ගමනුස ්සුක් ෙනං තස් ස කබොධනං වචනං. එවංභූතා ච කිරියා යස් මා 

අත් ථකතො කිරියන් තරාකපක් ඛා නාම කහොති, තස් මා වුත් තං ‘‘ගමනේෙ…කප.…

අත්කථො’’ති. ෙථං පකනතස් මිං සහජාතපච් චයපට් ඨාකන පටිච් චවාකර 
පටිච් චසද් ෙස ්ස පච් ඡිමොලකිරියාකපක් ඛතාති කචොෙනං මනසි ෙත් වා ආහ 

‘‘යදිපී’’තිආදි. කතකනතං ෙස් කසති ‘‘අසතිපි පටිඅයනුප් පජ් ජනානං ොලකභකෙ 
අඤ ්ඤත්ර කහතුඵකලසු දිස් සමානං පුරිමපච් ඡිමොලතං 
කහතුඵලතාසාමඤ් ඤකතො ඉධාපි සමාකරොකපත් වා රුළ් හීවකසන 
පුරිමපච් ඡිමොලකවොහාකරො ෙකතො’’ති. කතනාහ 

‘‘ගහණප්පවත්තිආොරවකෙන…කප.…ෙට්ඨබ්කබො’’ති. තත් ථ අත් පටිලාකභො 
උප් පාකෙොති අත් කථො. 

ගමනන් ති ‘‘පටිච් චා’’ති එත් ථ ලබ් භමානං අයනකිරියං පරියායන් තකරනාහ. 

සා පනත් ථකතො පවත් ති, පවත් ති ච ධම් මානං යථාපච් චයං උප් පත් තිකයව. 

සභාවධම් මානඤ් හි උප් පත් තියං කලොකෙ සබ් කබො කිරියාොරෙකවොහාකරො, 
තස් මා ‘‘පටිච් චා’’ති එත් ථ ලබ් භමානං යං පටිඅයනං පටිගමනං අත් ථකතො 

පටිඋප් පජ් ජමානං, තඤ් ච ගච් ඡන් තාදිඅකපක් ඛාය කහොතීති ආහ ‘‘ගච්ඡන් ේෙ

පටිගමනං, උප්පජ්ජන් ේෙ පටිඋප්පජ්ජන’’න් ති. තයිෙං ගමනපටිගමනං, 

උප් පජ් ජනපටිඋප් පජ් ජනං සමානකිරියා. ෙථං? යස් මා පටිෙරණං

පටිෙද්ෙත්කථො.  ේමාති යස් මා සහජාතපච් චයභූතස් ස උප් පජ් ජන් තස ්ස 

පටිඋප් පජ් ජනං ‘‘පටිච් ච උප් පජ් ජතී’’ති එත් ථ අත් කථො, තස් මා. 

 ොයත්තුප්පත්තියාති සහකයොකග ෙරණවචනං, ෙරණත් කථ, කහතුත් කථ වා, 
තස් මිං උප් පජ් ජමාකන කුසලධම් කම ආයත් තාය පටිබද් ධාය උප් පත් තියා සකහව 
පටිගන් ත් වාති අත් කථො. කතන පටිඅයනත් තලාභානං සමානොලතං ෙස් කසති. 

කතකනවාහ ‘‘ෙහජා පච්චයං ෙත්වාති වුත් ං කහොතී’’තිආදි. නනු ච 
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සමානොලකිරියායං ඊදිකසො සද් ෙප් පකයොකගො නත් ථි, පුරිමොලකිරියායකමව ච 

අත් ථීති? නායකමෙන් කතො සමානොලකිරියායම් පි කෙහිචි ඉච් ඡිතත් තා. තථා හි 
– 

‘‘නිහන් ත් වා තිමිරං කලොකෙ, උදිකතො සතරංසමි; 
කලොකෙෙචක් ඛුභූකතොය-මත් ථකමති දිවාෙකරො. 

‘‘සිරීවිලාසරූකපන, සබ් බකසොභාවිභාවිනා; 

ඔභාකසත් වාදිකතො බුද් කධො, සතරංසි යථා පකරො’’ති. – 

ච පකයොගා දිස ්සන් ති. 

35-38.  ාසූති දුෙමූලෙනකය කහතාරම් මණදුකෙ එකූනපඤ් ඤාසපුච් ඡා, 

තාසු. කහ ාරම්මණදුකෙති ‘‘කහතුපච් චයා ආරම් මණපච් චයා’’ති එවං 

කහතුපච් චයආරම් මණපච් චයානං වකසන ආගකත පච් චයදුකෙ. ද්වින්නං 

පුච්ඡානං ෙේසි ත් ාති යස් මිං වාචනාමග් කග කුසලපෙමූලා කුසලපොවසානා, 
කුසලාදිපෙත් තයමූලා කුසලාදිපෙත් තයාවසානා ච එකූනපඤ් ඤාසාය පුච් ඡානං 

ආදිපරිකයොසානභූතා ද් කව එව පුච් ඡා ෙස් සිතා, තං සන් ධාය වුත් තං. එත්ථාති 

එතස ්මිං පණ් ණත් තිවාකර පුච්ඡානං වුත්ක ො න පච් චයානන් ති අත් කථො. පුච් ඡාය 

හි වකසන කහතුපච් චකය කහතුපච් චයසඞ් ඛාතං එෙමූලං එතස් සාති එෙමූලකෙො, 
නයසද් ොකපක් ඛාය චායං පුල් ලිඞ් ගනිද් කෙකසො. එවං ආරම් මණපච් චයමූලොදීසු. 
තථා කහතුආරම් මණපච් චයසඞ් ඛාතානි ද් කව මූලානි එතස් සාති 
ද් විමූලකෙොතිආදිනා කයොකජතබ් බා. පච් චයානං පන වුච් චමාකන පඨමනයස් ස 

එෙමූලෙතා න සියා. න හි තත් ථ පච් චයන් තරං අත් ථි, යං මූලභාකවන 

වත් තබ් බං සියා. කතනාහ ‘‘පච්චයානං පන වකෙනා’’තිආදි. 

කහ ාරම්මණදුොදීනන් ති අවයකව සාමිවචනං, අධිපතිආදීනන් ති සම් බන් කධො. 

 ක ො පරං මූලේෙ අභාවක ො ෙබ්බමූලෙං අනවකසසානං පච් චයානං 
මූලභාකවන ගහිතත් තා. න හි මූලවන් තභාකවන ගහිතා පච් චයා මූලභාකවන 

ගය් හන් ති. පච්චයගමනං පාළිගමනන්ති විඤ්ඤායති අභිකධයයානුරූපං 

ලිඞ් ගවචනාදීති ෙත් වා. ඉධාති අනුකලොකම. ච-සද් කෙො උපචයත් කථො. කසො 
කතවීසතිමූලස ්ස සබ් බමූලභාවං උපචකයන වුච් චමානං කජොකතති. 

39-40. එවං ෙතීති ‘‘ආරම් මණපච් චයා කහතුපච් චයා’’ති ආරභිත් වා 

‘‘ආරම් මණපච් චයා අවිගතපච් චයා, ආරම් මණපච් චයා කහතුපච් චයා’’ති එවං 

වාචනාමග් කග සති. චක් ෙබන් ධනවකසන පාළිගති ආපජ් ජතු, කෙො කෙොකසොති 
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ෙොචි වකෙයයාති ආහ ‘‘කහට්ඨිමකෙොධනවකෙන ච ඉධ අභිධම්කම පාළි

ග ා’’ති. තථා හි ඛන් ධවිභඞ් ගාදීසුපි පාළි කහට් ඨිමකසොධනවකසන පවත් තා. 

ගණනචාකරන තමත් ථං සාකධතුං ‘‘එවඤ්ච ෙත්වා’’තිආදි වුත් තං. 

ආරම්මණාදීසූති ආරම් මණමූලොදීසු නකයසු.  ේමිං  ේමින් ති තස් මිං තස් මිං 

ආරම් මණාදිපච් චකය. සද්ධිෙක ොති සුද් ධිෙනයකතො.  ේමාති 

ආරම් මණමූලොදීසු සුද් ධිෙනයස ්ස අලබ් භමානත් තා. එෙමූලෙනකයො 

ෙට්ඨබ්කබො ආරම් මණමූලකෙති අධිප් පාකයො. ‘‘ආරම්මණපච්චයා…කප.…

අවිග පච්චයාති වා’’තිආදි තාදිසං වාචනාමග් ගං සන් ධාය වුත් තං. යත් ථ 

‘‘ආරම් මණපච් චයා කහතුපච් චයා, ආරම් මණපච් චයා අධිපතිපච් චයා, 
ආරම් මණපච් චයා…කප.… අවිගතපච් චයා’’ති එවං ආරම් මණමූලකෙ 
අනන් තරපච් චයමූලභූතා ආරම් මණපච් චයපරිකයොසානකමව එෙමූලෙං 
ෙස් කසත් වා උපරි අවසිට් ඨඑෙමූලෙකතො පට් ඨාය යාව සබ් බමූලකෙ 

විගතපච් චයා, තාව සංඛිපිත් වා අවිගතපච් චකයොව ෙස් සිකතො. කතනාහ 

‘‘එෙමූලකෙසූ’’තිආදි. ඉකතො පකරසුපි එදිකසසු ඨාකනසු එකසව නකයො. 

මූලකමව ෙේකෙත්වාති අධිපතිමූලකෙ එෙමූලෙස් ස ආදිකමව ෙස් කසත් වා. න 

සද්ධිෙෙේෙනන් ති න සුද් ධිෙනයෙස් සනං. ‘‘සුද් ධිෙනකයො හි විකසසාභාවකතො 

ආරම් මණමූලොදීසු න ලබ් භතී’’ති හි වුත් තං. නාපි ෙබ්බමූලකෙ 

ෙතිපයපච්චයෙේෙනං උපරි සබ් බමූලකෙ එෙමූලෙස් ස ආගතත් තා. 

41. එෙේමිඤ්චාති අවිගතමූලොදිකෙ ච නකය. ෙඞ්කඛපන් රගක ොති 

සඞ් කඛපස ්ස සඞ් ඛිපිතස් ස අබ් භන් තරගකතො, සඞ් ඛිපිතබ් කබොති අත් කථො. 

මජ්ඣිමානං ෙේෙනන් ති මජ් ඣිමානං නයකතො ෙස් සනං, අඤ් ඤථා සඞ් කඛකපො 

එව න සියා. ගතිෙේෙනන් ති අන් තෙස ්සනං අෙත් වා පාළිගතියා ෙස් සනං, තඤ් ච 

ආදිකතො පට් ඨාය ෙතිපයෙස් සනකමව. ක න විගතපච් චයුද් ධාරකණන 

ඔොනචතුක්ෙං ෙේකෙති අවිගතමූලකෙ විගතපච් චයස් ස ඔසානභාවකතො. 

ෙබ්බමූලෙේෙඅවොකනන ‘‘විගතපච් චයා’’ති පකෙන. 

යථා කහතුආදීනං පච් චයානං උද් කෙසානුපුබ් බියා දුෙතිොදිකයොජනා ෙතා, 

එවං තත් ථ ආරම් මණාදිපච් චකය ලඞ් ඝිත් වාපි සක් ො කයොජනං ොතුං, තථා 

ෙස ්මා න ෙතා? යදිපි අනවකසසකතො පච් චයානං මූලභාකවන ගහිතත් තා 

කෙසඤ් චි කෙහිචි කයොජකන අත් ථවිකසකසො නත් ථි, ආරම් මණමූලොදීසු පන 
ආරම් මණාධිපතිදුොදීනං කහතුමූලකෙ ච කහතුඅධිපතිඅනන් තරතිොදීනං 

තංතංඅවසිට් ඨපච් චකයහි කයොජනාය අත් කථව විකසකසො, එවං සන් කතපි යස් මා 

උප් පටිපාටියා කයොජනා න සුඛග් ගහණා, සක් ො ච ඤාණුත් තකරන පුග් ගකලන 
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යථාෙස් සිකතන නකයන කයොජිතුන් ති උප් පටිපාටියා පච් චකය අග් ගකහත් වා 

පටිපාටියාව කත කයොකජත් වා ෙස් සිතාති ඉමමත් ථමාහ ‘‘එත්ථචා’’තිආදිනා. 

 ඤ්ච ගමනං යුත් න් ති යං සබ් කබහි තිකෙහි එකෙෙස් ස දුෙස් ස 

කයොජනාවකසන පාළිගමනං, තං යුත් තං තිකෙසු දුොනං පක් කඛපභාවකතො. 

 ත්ථාති දුකෙසු. එකෙෙේමින් ති එකෙෙස් මිං දුෙතිකෙ. නයාති 

අනුකලොමනයාෙකයො වාකර වාකර චත් තාකරො නයා, පුච්ඡා පන සත් තවීසති. යදි 

එවං ෙස ්මා කහතුදුකෙන සමානාති? තං තිෙපකෙසු පච් කචෙං කහතුදුෙස් ස 
ලබ් භමානස ්ස කහතුදුෙභාවසාමඤ් ඤකතො වුත් තං. 

වුත් නකයනාති ‘‘න හී’’තිආදිනා දුෙතිකෙ වුත් තනකයන. තත් ථ හි න 

දුෙස ්ස කයොජනා අත් ථි, අථ කඛො දුොනං එකෙකෙන පකෙන තිෙස් ස කයොජනා. 

කතනාහ ‘‘එකෙකෙො තිකෙො දුෙෙක න කයොජික ො’’ති. එකෙෙේමින් ති 
එකෙෙස ්මිං තිෙදුකෙ. 

තිොෙකයො ඡ නයාති ‘‘තිෙඤ ්ච පට් ඨානවර’’න් තිආදිනා ගාථායං වුත් තා 

තිෙපට් ඨානාෙකයො ඡ නයා. ෙත් විධම්පීති වාරකභකෙන සත් තධා භින් දිත් වා 

වුත් තම් පි. අනුකලොමන් ති පච් චයානුකලොමං අනුකලොමභාවසාමඤ් කඤන ෙහ

ගකහත්වා. තථා චතුබ්බිධම්පි තිෙපට්ඨානං තිෙපට් ඨානතාසාමඤ් කඤන, 

දුෙපට්ඨානාදීනි ච චත් තාරි චත් තාරි තංසාමඤ් කඤන ෙහගකහත්වා.ඉමමත්ථං

ගකහත්වා ‘‘තිෙඤ ්ච පට් ඨානවර’’න් ති ගාථාය අධිප් පායවිභාවනවකසන 

‘‘අනුකලොමම්හී’’තිආදිනා වුත් තං ඉමමත් ථං ගකහත් වා. ෙත් ප්පකභකෙති 

පටිච් චවාරාදිවකසන සත් තප් පකභකෙ. ඡපිඑක  තිොදිකභකෙන චතුචතුප් පකභො 
ධම් මානුකලොමාදිවකසන ඡ උද් ධරිතබ් බාති ඉෙං ෙස් කසතීති කයොජනා. 
අයඤ් කහත් ථ සඞ් කඛපත් කථො – ධම් මානුකලොමාදිවිභාගභින් නාපි 
තිොදිභාවසාමඤ් කඤන එෙජ් ඣං ෙත් වා වුත් තා තිෙපට් ඨානාදිසඞ් ඛාතා 
තිොෙකයො ඡ ධම් මනයා පටිච් චවාරාදිවකසන විභජියමානා තත් ථ තත් ථ 
නිද් ධාරියමාකන අනුකලොමතාසාමඤ් කඤන අනුකලොමන් ති එෙකතො ගහිකත 
පච් චයානුකලොකම සුට් ඨු අතිවිය ගම් භීරාති. අට් ඨෙථායං පන ‘‘ඉධ පන අයං 
ගාථා තස් මිං ධම් මානුකලොකම පච් චයානුකලොමං සන් ධාය වුත් තා’’ති 
ධම් මානුකලොකමො පච් චයානුකලොමස් ස විකසසනභාකවන නියකමත් වා වුත් කතො. 
එස නකයො පච් චනීයගාථාදීසුපි. තිෙපට් ඨානස ්ස දුෙපට් ඨානස් ස ච පුබ් කබ 

අත් කථො වුත් කතොති ආහ ‘‘දුෙතිෙපට්ඨානාදීසූ’’ති. තිකෙහි පට්ඨානන් ති තිකෙහි 

නානප් පොරකතො පච් චයවිභාවනං, තිකෙහි වා ඤාණස් ස පවත් තනට් ඨානං. 

දුෙසම් බන් ධි තිෙපට් ඨානං, දුෙවිසිට් ඨානං වා තිොනං පට් ඨානං 
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පටුන 

දුෙතිෙපට් ඨානන් ති ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො ‘‘දුොන’’න් තිආදිමාහ. 

දුොදිවිකෙසි ේොති දුොදිපෙවිකසසිතස් ස දුොදිභාකවො ෙට්ඨබ්කබො ‘‘කහතුං 

කුසලං ධම් මං පටිච් ච, නකහතුං කුසලං ධම් මං පටිච් චා’’තිආදිවචනකතො. 

පච් චයානුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පච් චයපච් චනීයවණ් ණනා 

42-44. යාවාති පාළිපෙස් ස අත් ථවචනං යත් කෙොති ආහ ‘‘පකභකෙො’’ති. 

අත්ථි කතවීසතිමූලෙස් සාති අත් කථො.  ාව  ත් ෙං පකභෙං.  ත්ථාති 

අනුකලොකම ආගතන් ති අත් කථො. නයෙේෙනවකෙන ෙේසි ං, කින් ති? 

එකෙෙේෙ පෙේෙ විත්ථාරං ෙේකෙති. අවකෙෙේෙ පච්චයේෙ 
මූලවන් තභාකවන ගහිතස් ස. 

පච් චයපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. අනුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා 

45-48. පුන  ත්ථාති අනුකලොකම. පච්චයපොනීති පච් චයා එව පොනි 

පච් චයපොනි. ඉධාති අනුකලොමපච් චනීකය. සද්ධිෙපච්චයානන් ති 

පච් චයන් තකරන අකවොමිස් සානං පච් චයානං, අනුකලොමපච් චනීයකෙසනං 
වක් ඛමානං සන් ධායාති අත් කථො. 

අනුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පුච් ඡාවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1. කුෙලත්තිෙං 

1. පටිච් චවාරවණ් ණනා 

1. පච් චයානුකලොමං 

(1) විභඞ් ගවාරවණ් ණනා 

53. තිෙපොනං තිෙන් තරපකෙහි විසදිසතා පාෙටාකයවාති වුත් තං 

‘‘තිෙපෙනානත් මත්ක න විනා’’ති. මූලාවොනවකෙනාති 
‘‘එෙමූකලොවසානං නවා’’තිආදිනා වුත් තමූලාවසානවකසන. ‘‘න තාකයව 

කවෙනාත් තිොදීසූ’’ති එත් ථ යා සදිසතා පටික් ඛිත් තා, තං ෙස් කසතුං ‘‘ෙදිෙ ං

ෙන්ධාය ‘න  ාකයවා’ති වුත් ’’න් ති ආහ. යාති යා පුච් ඡා. 

ෙබ්බපුච්ඡාෙමාහරණන් ති සබ් බාසං එකූනපඤ් ඤාසාය පුච් ඡානං සමුච් චයනං 
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අනවකසකසත් වා ෙථනං. ඉධ ඉමස ්මිං පටිච් චවාරුද් කෙකස ෙත් බ්බං. ආදිකතො 

හි අනවකසසකතො වුත් කත පච් ඡා යථාරහං තකෙෙකෙසවචනං යුත් තං. න හි

 ත්ථ එකූනපඤ්ඤාෙ පුච්ඡා විේෙජ්ජනං ලභන්තීති තත් ථ තස් මිං 
ධම් මානුකලොමපච් චනීකය පීතිත් තිකෙ එකූනපඤ් ඤාස පුච් ඡා විස් සජ් ජනං න හි 

ලභන් ති, අට් ඨවීකස පන ලභන් තීති අත් කථො. 

ක නෙහජා පච්චයභූක නාති කතන කවෙනාදිකභකෙන එකෙන ධම් කමන 

සහජාතපච් චකයො කහොන් කතන, සහජාතපච් චයතං වා පත් කතන 

පාපුණන් කතනාති අත් කථො. අනුඤ්ඤා ංවිය කහොතීති යදිපි අට් ඨෙථායං ‘‘යාව 

නිකරොධගමනා’’තිආදිවචකනහි ඛණත් යෙමඞ්ගී උප් පජ් ජතීති අනුඤ්ඤා ං

විය කහොති, උප්පාෙක්ඛණෙමඞ්ගීකයව පන උප්පජ්ජතීති වුත්ක ො 
පටිච් චවාරාදීනං ඡන් නං වාරානං උප් පාෙකමව ගකහත් වා පවත් තත් තා. තථා හි 
කතසු පච් ඡාජාතපච් චකයො අනුකලොමකතො න තිට් ඨති. 

ඉධ කුෙලවචකනන ගහික  ඛන්කධ ෙන්ධාය වුත් න් ති ඉමස් මිං 
පටිච් චවාකර ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් ජතී’’ති 
කුසලසද් කෙන ගහිකත ඛන් කධ සන් ධාය වුත් තං චතූසුපි කුසලඛන් කධසු එෙකතො 
උප් පජ් ජමාකනසු සාමඤ් ඤකතො වුත් කතසු සහජාතාදිසාධාරණපච් චයවකසන 

අවිකසසකතො සබ් කබ සබ් කබසං පච් චයාති අයකමව ඉමස් ස පච් චකයො, ඉමස ්කසව 
අයං පච් චකයොති ච නියකමත් වා වත් තුං න සක් ො. කතන වුත් තං අට් ඨෙථායං 
‘‘එෙස ්කසව ද් වින් නංකයව වා’’තිආදි. ‘‘සුඛාය කවෙනාය සම් පයුත් තං ධම් මං 
පටිච් චා’’තිආදීසු පන විකසසනභාකවන කවෙනාදීනං විසුං ගහිතත් තා ‘‘එෙං 
ඛන් ධං පටිච් ච ද් කව ඛන් ධා’’තිආදි වත් තුං සක් ො. කතන වුත් තං 

‘‘කවෙනාත්තිොදීස පනා’’තිආදි.  ථාති ඉමිනා ‘‘එකෙෙස් සපි 
දුොදිකභොනඤ් චා’’ති ඉමං අනුෙඩ් ෙති. 

එ ේමින් ති ‘‘විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙත’’න් ති එවං 

විපාෙකිරියාබයාෙතග් ගහකණ. ‘‘ෙබ්බේමිංනගකහ බ්බ’’න් ති වුත් තං, ෙත් ථ 

පන ගකහතබ් බන් ති ආහ ‘‘චිත් ෙමුට්ඨානඤ්ච රූපන්ති එත්කථවා’’ති. එවං 

පඨකම වාකෙය අතිබයාපිතං පරිහරිත් වා දුතිකය අබයාපිතං පරිහරිතුං ‘‘න 

කෙවල’’න් තිආදි වුත් තං. එත්ථාති ‘‘විපාොබයාෙතං කිරියාබයාෙත’’න් ති 

එත් ථ න ගකහ බ්බං තස් සපි ආරුප් කප උප් පජ් ජමානස් ස රූකපන විනා 

උප් පත් තිකතො. එත් ථ ච යථා කහතුපච් චයග් ගහකණකනව අකහතුෙං නිවත් තිතං, 
එවං චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූපන් ති රූපග් ගහකණකනව ආරුප් කප විපාකෙොපි 
තත් ථ උප් පජ් ජමාකනන චිත් තුප් පාකෙන සද් ධිං න ගහිකතො. තං පකනතං 
අත් ථසිද් ධකමව අෙත් වා සරූපකතො පාෙටතරං ෙත් වා ෙස් කසතුං අට් ඨෙථායං 
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‘‘විපාොබයාෙ ’’න් තිආදි වුත් තං. පටිසන් ධිපච් ඡිමචිත් තානි පකනත් ථ සතිපි 
රූපස් ස අනුප් පාෙකන වවත් ථානාභාවකතො න ගහිතානීති ෙට් ඨබ් බං. 

පච්චයභූ ේොති ඛන් ධානං පච් චයභූතස් ස වත් ථුස් ස අග්ගහි  ාපත්තිං

නිවාකරතුං, ෙථං? පච්චයුප්පන්නභාකවන, ෙත් ථ? ‘‘ෙටත් ා ච රූප’’න්ති

එ ේමිං ොමඤ්ඤවචකන ‘‘ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථූ’’ති වුත් ං, එවඤ් හිස් ස 

පච් චයුප් පන් නතා ෙස් සිතා කහොතීති. අඤ්ඤමඤ්ඤාකපක්ඛං වචනද්වයන් ති 

‘‘ඛන් කධ පටිච් ච වත් ථු, වත් ථුං පටිච් ච ඛන් ධා’’ති පෙද් වයං සන් ධාය වුත් තං. 

ොමඤ්කඤන ගහි න් ති ‘‘ෙටත් තා ච රූප’’න් ති ඉමිනා සාමඤ් ඤවචකනන, 
ෙටත් තාරූපසාමඤ් කඤන වා ගහිතං. 

උපාොරූපග්ගහකණන විනා ‘‘උපාොරූප’’න් ති අග් ගකහත් වා කෙවලං 

චිත් තසමුට් ඨානරූපං ‘‘ෙටත් තාරූපං’’ඉච් කචව ගකහත් වාති අත් කථො. එ ේමිං

පන ෙේෙකනති ‘‘මහාභූකතපි පටිච් ච උප් පත් තිෙස ්සනත් ථ’’න් ති වුත් කත 

එතස ්මිං අත් ථෙස ්සකන. ඛන්ධපච්චයෙහි න් ති පටිසන් ධියං ෙටත් තාරූපං, 

පවත් තියං චිත් තසමුට් ඨානං රූපං වෙති. අෙහි න් ති පන පවත් තියං 
ෙටත් තාරූපං ආහාරසමුට් ඨානං උතුසමුට් ඨානං අනින් ද්රියබද් ධං 

අසඤ් ඤභවසඞ් ගහිතඤ් ච රූපං. පටිෙන්ධියම්පීති පි-සද් කෙන පවත් තියම් පි 
ෙටත් තාරූපං අඤ් ඤඤ් ච තත් ථ උප් පජ් ජනෙං උපාොරූපන් ති අත් කථො 
ෙට් ඨබ් කබො. ෙථං පකනත් ථ භූකත පටිච් ච උප් පජ් ජමානස ්ස රූපස් ස 

කහතුපච් චයා උප් පජ් ජතීති? ‘‘ඛන් කධ පටිච් ච කහතුපච් චයා උප් පජ් ජමානං රූපං 

භූකතපි පටිච් ච උප් පජ් ජතී’’ති එවං පෙකමතං, භූතානං වා කහතුපච් චයකතො 
නිබ් බත් තත් තා එවං වුත් තං. ොරණොරණම් පි හි ොරණන් ත් කවව වුච් චති යථා 
‘‘කචොකරහි ගාකමො ෙඩ් කෙො’’ති. 

භූක  පටිච්ච උපාොරූපන් ති පදුද් ධාකරො ෙකතො, ‘‘මහාභූකත පටිච් ච 
උපාොරූප’’න් ති පන පාකඨොති අට් ඨෙථායඤ් ච තකමව වුත් තං. අයං 
කහත් ථත් කථො – ‘‘මහාභූකත පටිච් ච උපාොරූප’’න් ති ඉමස් මිං පාකඨ 
වුත් තනකයන උපාොරූපම් පි කුසකල ඛන් කධ මහාභූකත ච පටිච් ච උප් පජ් ජතීති. 

කෙො පන කසො නකයොති තං ෙස් කසතුං ‘‘මහාභූක …කප.… ෙන්ධායාහා’’ති 

වුත් තං. තත් ථ අත්ථක ො අයං නකයො වුත්ක ොති ‘‘මහාභූකත පටිච් ච 
චිත් තසමුට් ඨානං රූපං ෙටත් තාරූපං උපාොරූප’’න් ති ඉමිනා අබයාෙකත 
ඛන් කධ මහාභූකත ච පටිච් ච උපාොරූපානං උප් පත් තිවචකනන කුසකල ඛන් කධ 
මහාභූකත ච පටිච් ච උපාොරූපානං උප් පත් ති අත් ථකතො වුත් කතො කහොතීති 
අත් කථො. 
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54. රූකපන විනා පච්චයුප්පන්නං න ලබ්භතීති එකතන යා පුච් ඡා 

අරූපමිස් සොවසානා, තාපි ඉධ න ගය් හන් ති, පකගව රූපාවසානාති ෙස් කසති. 

57.  ාය ෙමානලක්ඛණාති පඤ් චක් ඛන් ධපටිසන් ධිතාය 

ගබ් භකසයයෙපටිසන් ධියා සමානලක් ඛණා. පරිපුණ්ණධම්මානන් ති 

පරියත් තිවිභාගානං පඤ් චක් ඛන් ධධම් මානං. එත්ථාති එතස් මිං 
සහජාතපච් චයනිද් කෙකස. 

චිත් ෙම්මෙමුට්ඨානරූපන් ති චිත් තසමුට් ඨානරූපං 

ෙම් මසමුට් ඨානරූපඤ් ච. පුන ආහාරෙමුට්ඨානන් ති එත් ථ පුනගහණං 

උතුසමුට් ඨානාකපක් ඛං. න හි තං පුබ් කබ බාහිරග් ගහකණන අග් ගහිතං, 

ආහාරසමුට් ඨානං පන අග් ගහිතකමව, උතුසමුට් ඨානස ්ස ෙස ්මා පුනගහණන් ති 

ආහ ‘‘එක හී’’තිආදි.  ත්ථාති අසඤ් ඤසත් කතසු.  ේොති උතුසමුට් ඨානස ්ස. 

ආදිම්හීති බාහිරආහාරසමුට් ඨානඋතුසමුට් ඨානඅසඤ් ඤසත් තවකසන 

ආගතවාකරහි පඨමවාකර. අවිකෙෙවචනන් ති බාහිරාදිවිකසසං අෙත් වා 

වුත් තවචනං, අරූපම් පි පච් චයං ලභන් තං අත් ථං කහතාදිකෙ පච් චකය ලභන් තං 

සහ සඞ් ගණ් හිත් වාති කයොජනා.  ේොති,  ත්ථාති ච පෙද් වකයන යථාවුත් තං 

පඨමවාරකමව පච් චාමසති.  ංෙමානගතිෙන් ති චිත් තසමුට් ඨානගතිෙං. 

ඉධාපීති ඉමස ්මිං සහජාතපච් චයනිද් කෙකසපි. ෙම්මපච්චයවිභඞ්කග වියාති 
නානාක් ඛණිෙෙම් මපච් චයනිද් කෙකස විය. තථා හි වුත් තං අට් ඨෙථායං 

‘‘තංසමුට් ඨානන් ති ඉමිනා පටිසන් ධික් ඛකණ ෙටත් තාරූපම් පි සඞ් ගණ් හාතී’’ති. 

අයඤ් ච අත් ථවිකසකසො එත් ථ එෙංකසන ඉච් ඡිතබ් කබොති ෙස් කසන් කතො ‘‘න 

හි…කප.…අත්ථී’’ති ආහ. 

අවිකෙකෙත්වාති ‘‘උතුසමුට් ඨාන’’න් තිආදිනා විකසසං අෙත් වා. 
උපාොරූපන් ති විකසකසත් වාව ෙස් මා පන වුත් තානීති කයොජනා. 

කහතුපච්චයාදීසූති ආදි-සද් කෙන සහජාතපච් චයාදිං සඞ් ගණ් හාති. ෙහාති 

චිත් තසමුට් ඨානරූපං ෙටත් තාරූපන් ති එවං එෙකතො. විසන් ති චිත් තසමුට් ඨානං 

රූපං ෙටත් තාරූපකතො විකසකසත් වා.  ත්ථ බාහිරග්ගහණාදීහි වියාති යථා 
‘‘බාහිරං එෙං මහාභූත’’න් තිආදීසු 

බාහිරආහාරසමුට් ඨානඋතුසමුට් ඨානග් ගහකණහි මහාභූතානි විකසසිතානි, එවං 

එත්ථ ‘‘මහාභූකත පටිච් චා’’ති එතස් මිං නිද් කෙකස මහාභූ ානං කෙනචි 

විකසසකනන අවිකෙසි ත් ා චිත් තසමුට් ඨානරූපභාවෙටත් තාරූපභාකවහි 
විකසකසත් වාව වුත් තානීති කයොජනා. 
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ඉොනි අඤ් කඤනපි ොරකණන කතසං විකසසිතබ් බතං ෙස් කසතුං 

‘‘අපිචා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ න කෙොචි පච්චකයොති ඉෙං පට් ඨාකන 
ආගතනියාකමන රූපං උපනිස් සයපච් චයං න ලභතීති ෙත් වා වුත් තං. කතනාහ 

‘‘කහ ාදීසූ’’ති. තෙවිනාභාවකතො පන තස් ස චිත් තෙම් මානං ොරණභාකවො 

කවදිතබ් කබො, යකතො ඉද් ධිචිත් තනිබ් බත් තානි ෙම් මපච් චයානි චාති වුත් තානි. 

නනු චිත් තං ආහාරඋතුසමුට් ඨානානං පච් චකයො කහොතීති? සච් චං කහොති, කසො 

පන උපත් ථම් භෙත් කතන, න ජනෙත් කතනාති ෙස් කසන් කතො ආහ 

‘‘ආහාර…කප.… ජනෙ’’න් ති. කිං පන කතසං ජනෙන් ති ආහ 

‘‘මහාභූ ාකනව…කප.… ජනොනී’’ති. චිත්ක න ෙම්මුනා ච විනා අභාකව 
යථාක් ෙමං චිත් තෙම් මසමුට් ඨානඋපාොරූපානන් ති අත් කථො. 

චිත් ෙමුට්ඨානරූපෙටත් ාරූපභූ ාකනවාති 
චිත් තෙම් මසමුට් ඨානමහාභූතනිබ් බත් තාකනව මහාභූතානං කතසං 

ආසන් නොරණත් තා. අඤ්ඤානීති උතුආහාරසමුට් ඨානානි උපාොරූපානි වෙති. 

විකෙෙනං ෙ ං ‘‘චිත් තසමුට් ඨානං රූපං ෙටත් තාරූපං උපාොරූප’’න් ති. 

ෙමානජාතිකෙන රූකපන උතුනා ආහාකරන චාති අත් කථො. 

පාෙටවිකෙෙනාකනවාති ඉෙං කයහි මහාභූකතහි තානි නිබ් බත් තානි, කතසං 

‘‘ආහාරසමුට් ඨානං උතුසමුට් ඨාන’’න් ති විකසසිතත් තා වුත් තං. න විකෙෙනං

අරහන්ති න විකසසිතබ් බානි ොරණවිකසසකනකනව විකසසස ්ස සිද් ධත් තා, 

‘‘මහාභූකත පටිච් ච උපාොරූප’’න් ත් කවව වත් තබ් බන් ති අත් කථො. එ ානි පන 
චිත් තජෙම් මජරූපානි. 

ෙවිකෙකෙනාති කයන විකසකසන විකසසිතා, තං ෙස් කසන් කතො චිත් තං 

සන් ධායාහ ‘‘ෙහජා ාදිපච්චයභාවක ො’’ති, ඉතරං පන සන් ධාය 

‘‘මූලොරණභාවක ො’’ති, ෙම් මූපනිස ්සයපච් චයභාවකතොති අත් කථො. ඉ රානීති 

ආහාරඋතුසමුට් ඨානානිපි උපාොරූපානි. මහාභූ විකෙෙකනකනව විකෙසි ානීති 
‘‘ආහාරසමුට් ඨානං එෙං මහාභූතං පටිච් ච උතුසමුට් ඨානං එෙං මහාභූතං 
පටිච් චා’’ති මහාභූතවිකසසකනකනව ජනෙපච් චකයන ආහාකරන උතුනා ච 

විකසසිතානි. ඉධාති ‘‘චිත් තසමුට් ඨානං රූපං ෙටත් තාරූපං උපාොරූප’’න් ති 
ඉමස ්මිං වචකන. එත් ථ හි උපාොරූපානං චිත් තෙම් මසමුට් ඨානතාවචකනන 

තංනිස් සයානම් පි තබ් භාකවො පොසිකතොති. අඤ්ඤ රවිකෙෙනංඋභයවිකෙෙනං

කහොති උභකයසං අවිනිබ් කභොකගන පවත් තනකතො. 

58. පුබ්කබති කහතුපච් චයාදීසු. විසං පච්චයභාකවනාති ‘‘පටිසන් ධික් ඛකණ 
විපාොබයාෙතං එෙං ඛන් ධං පටිච් ච තකයො ඛන් ධා ෙටත් තා ච 
රූප’’න් තිආදිනා වත් ථුස ්ස විසුං පච් චයභාකවන. එත් ථ ච විසුංකයව 
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පටුන 

පච් චයභාකවන ෙස් සිතානීති න සක් ො වත් තුං, ‘‘ඛන් කධ පටිච් ච වත් ථු, වත් ථුං 

පටිච් ච ඛන් ධා’’ති පච් චයුප් පන් නභාකවො විය ඛන් ධානං එෙක ොපි පච්චයභාකවො

ෙේසික ො. කතකනව හි තස් මිං අත් කථ අත් තකනො අරුචිං විභාකවන් කතො ආහ 

‘‘ඉමිනාඅධිප්පාකයනාහා’’ති. කයො පනත් කථො අත් තකනො රුච් චති, තං ෙස් කසතුං 

‘‘ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථූති ඉෙං පනා’’තිආදි වුත් තං. ඛන්ධානං පච් චයභූතානං 

පටිච් චට් ඨඵරණතාෙස් සනං, වත්ථුේෙ පච් චයභූතස් ස පටිච් චට් ඨඵරණතාෙස් සනං, 

න ඛන් ධානන් ති සම් බන් කධො. ඉකධවාති ඉමස් මිං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකය එව. 

කහතුපච්චයාදීසපි අයකමව නකයො, තත් ථ හි පටිච් චට් ඨඵරණස් ස සමානතා. 

ෙේසි ාය පටිච් චට් ඨද් වයඵරණතාය. ඛන්ධවත්ථූනඤ්ච ෙේසි ාකයවාති 
ඛන් ධවත් ථූනඤ් ච එෙකතො පටිච් චට් ඨඵරණතා ෙස් සිතාකයව. 

එවමාදීති ආදි-සද් කෙන ‘‘අකුසලං ධම් මං පටිච් චා’’ති එවමාදි සඞ් ගය් හති. 

නනු භවිතබ් බන් ති කයොජනා. කහතුපච්චයාදීහි වියාති සදිසූොහරණන් ති තං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘නහී’’තිආදිමාහ. යං‘‘එෙං,  කයො, ද්කවචඛන්කධපටිච්චා’’ති

වුත් ං පච් චයජාතන් ති අත් කථො. පච් චයට් කඨො හි පටිච් චට් කඨො. කතනාහ ‘‘ක  

කහතුපච්චයභූ ා එව න කහොන්තී’’ති. එකතන න පටිච් චට් ඨඵරණෙස ්ස 

එෙන් තිකෙො කහතුආදිපච් චයභාකවොති ෙස් කසති. කතනාහ ‘‘එෙ නකයො 

ආරම්මණපච්චයාදීසූ’’ති. න හි ආරම් මණපච් චයභූකතො ධම් කමො පටිච් චට් ඨං 
ඵරති. වුත් තඤ් ච ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් ජති 
ආරම් මණපච් චයා’’ති. 

පච් චයන් තකරනපි උපොරෙතාමත් තම් පි ගකහත් වා පටිච් චවාකර 
වාරන් තකර ච කහතුආදිපච් චයා ෙස් සිතාති උපචකයන යථාවුත් තං විභාකවන් කතො 

‘‘පච්චයවාකරචා’’තිආදිමාහ.  ංපච්චයාති වත් ථුපච් චයා, යථාරහං පච් චයභූතං 

වත් ථුං ලභිත් වාති අත් කථො. ක ති කුසකල ඛන් කධ පටිච් ච. ක ෙන් ති 

මහාභූතානං ඛන් ධානං. පච්චයභාවාභාවක ොති ඉෙං ඛන් ධානං 
කහතුසහජාතාදිපච් චයභාවස් ස මහාභූකතසු දිට් ඨත් තා වුත් තං. යදි එවං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයාපි කත කතසං භකවයයන් ති පරස් ස ආසඞ් ෙනිරාසඞ් ෙං 

ෙකරොන් කතො ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤෙද්කෙො හී’’තිආදිමාහ. නිරකපක්කඛොති 
අඤ ්ඤනිරකපක් කඛො. න හි කහතුධම් කමො ධම් මන් තරාකපක් කඛො හුත් වා 

කහතුපච් චකයො කහොති, සද් ෙසීකසකනත් ථ අත් කථො වුත් කතො. 

අඤ්ඤ රාකපක්කඛොති අත් තනා සහොරිොරණභූතං, ඉතරං වා යං කිඤ් චි 
අඤ ්ඤතරං අකපක් ඛතීති අඤ් ඤතරාකපක් කඛො. 

යථාවුත්ක  කර රාකපක්කඛොති අරූපක් ඛන් ධාදිකභෙං පාළියං වුත් තප් පොරං 
ඉතකරතරං මිථු පච් චයභූතං අකපක් ඛතීති ඉතකරතරාකපක් කඛො. 
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පච්චයපච්චයුප්පන්නාචඛන්ධාමහාභූ ාඉධයථාවුත් ා භකවයයන් ති ෙස ්මා 
වුත් තං. න හි ඛන් ධා මහාභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයභාකවන 

වුත් තා, අථ ඛන් ධා ච මහාභූතා චාති විසුං විසුං ගය් කහයයං, එවං සති ‘‘මහාභූතා 
ඛන් ධානං න කෙොචි පච් චකයො’’ති න වත් තබ් බං. 

යේෙ ෙයං පච්චකයො,  ක ො ක න න්නිේසික න වාති යස් ස ධම් මස් ස 

සයං අත් තනා පච් චකයො කහොති, තකතො ධම් මකතො සයං උප් පජ් ජමානං ෙථං 
කතන ධම් කමන තන් නිස ්සිකතන වා අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චකයන එවංභූතං තං 
ධම් මජාතං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයා උප් පජ් ජතීති වත් තබ් බතං අරහතීති 

වුත් තකමවත් ථං උොහරකණන විභාකවති ‘‘යථා’’තිආදිනා. තත් ථ ‘‘ඛන්කධ 

පටිච්ච ඛන්ධා’’ති ඉෙං ‘‘ක න අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන උප්පජ්ජමාන’’න් ති 

ඉමස ්ස උොහරණං, ‘‘වත්ථුං පච්චයා ඛන්ධා’’ති ඉෙං පන ‘‘ න්නිේසික න

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයන උප්පජ්ජමාන’’න් ති එතස් ස.  ේමාති වුත් තකමව 

අත් ථං ොරණභාකවන පච් චාමසති. අත් කනො පච්චයේෙ 

පච්චයත් ාභාවක ොති අත් තකනො පච් චයභූතස් ස අරූපක් ඛන් ධස් ස 

පච් චයභාවාභාවකතො. න හි මහාභූතා යකතො ඛන් ධකතො උප් පන් නා, කතසං 

පච් චයා කහොන් ති.  ෙකපක්ඛත් ාති ඉතකරතරපච් චයභාවාකපක් ඛත් තා. ඛන්කධ

පටිච්ච පච්චයා චාති පටිච් චවාකර වුත් තනියාකමකනව ඛන් කධ පටිච් ච, 

පච් චයවාකර වුත් තනියාකමන ඛන් කධ පච් චයා ච. නඅඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයා ච

වුත් ාති අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයකතො අඤ් ඤස ්මා නිස ්සයපච් චයාදිකතො 

මහාභූතානං උප් පත් ති වුත් තා චාති අත් කථො. වත්ථුං පච්චයා උප්පජ්ජමානාති 

වත් ථුං පුකරජාතපච් චයං ෙත් වා උප් පජ් ජමානා.  න්නිේසික න ච

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයනාති තං වත් ථුං නිස ්සිකතන ඛන් කධන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයභූකතන උප් පජ් ජන් ති,  ේමා යථාවුත් කතන ොරකණන 

වත්ථුං පච්චයා…කප.… වුත් ා, ඉමිනා පරියාකයන පන උජුෙං පවත් තියං 
වත් ථුස ්ස අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයභාකවොති අත් කථො. 

59. ො න ගහි ාති යා ‘‘චක් ඛායතනං නිස ්සායා’’තිආදිනා 

චක් ඛායතනාදීනං නිස ්සයපච් චයතා වුත් තා, සා ඉධ පටිච් චවාකර න වුත් තාති 
අත් කථො සහජාතත් කථො පටිච් චත් කථොති ෙත් වා. කතනාහ 

‘‘චක්ඛාය නාදීනි…කප.… අධිප්පාකයො’’ති. කයසං පන 
අරූපක් ඛන් ධමහාභූතනාමරූපචිත් තකචතසිෙමහාභූතරූපිධම් මානං වකසන ඡධා 

නිස ්සයපච් චකයො ඉච් ඡිකතො, කතසං වකසන ඉධ විභත් කතො එව. ෙථං රූපිවකසන 

විභත් කතොති කච? ‘‘වත් ථුං පටිච් ච ඛන් ධා’’ති හෙයවත් ථුවකසන සරූපකතො 
ෙස් සිකතො එව. ඉතකරසම් පි වකසන ‘‘අබයාෙතං ධම් මං පටිච් ච අබයාෙකතො 
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ධම් කමො උප් පජ් ජති නිස් සයපච් චයා’’ති එත් ථ ෙස් සිකතො. යථා හි ‘‘කුසලං ධම් මං 
පටිච් ච කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් ජති ආරම් මණපච් චයා’’තිආදීසු රූපායතනාදීනං 

අසතිපි පටිච් චට් ඨඵරකණ ආරම් මණපච් චයභාකවො ෙස් සිකතො කහොති, එවමිධාපි 
චක් ඛායතනාදීනං නිස් සයපච් චයභාකවො ෙස් සිකතො කහොති. කතන වුත් තං 

‘‘නිේෙය…කප.…නගහි ානී’’ති. 

60. ද්වීස උපනිේෙකයසූති අනන් තරපෙතූපනිස් සකයසු. කුෙලාපි පන

මහග්ග ාති පි-සද් කෙන අබයාෙකත මහග් ගකත ආෙඩ් ෙති ‘‘කුසලාපි 

මහග් ගතා ආරම් මණූපනිස් සයං න ලභන් ති, පකගව අබයාෙතා’’ති. ෙොචි න 

ලභන්ති, යො ගරුං ෙත් වා න පවත් තන් තීති අත් කථො. 

61. අඤ්ඤත්ථ කහතුපච් චයාදීසු. පච්චයං අනිද්දිසිත්වාති පච් චයං ධම් මං 
සරූපකතො අනිද් දිසිත් වා. න හි කහතුපච් චයනිද් කෙසාදීසු 

අකලොභාදිකුසලාදිසරූපවිකසසකතො කහතුආදිධම් මා ෙස ්සිතා. කුෙලාදීසූති ඉෙං 
අකලොභාදිවිකසසනං. කතන යථා අකලොභාදීසු අයකමව පච් චකයොති නියකමො 

නත් ථි, එවං තබ් බිකසකසසු කුසලාදීසූති ෙස් කසති. ඉධ පන පුකරජාතපච් චකය. 

වත්ථුනවත්ථුධම්කමසූති නිද් ධාරකණ භුම් මං. පුකරජා පච්චයා

උප්පජ්ජමානානන් ති ඉමිනා පටිසන් ධික් ඛකණ, ආරුප් කප උප් පජ් ජමාකන ච 

ඛන් කධ නිවත් කතති. ෙස් මා පකනත් ථ වත් ථුපුකරජාතකමව ගහිතං, න 

ආරම් මණපුකරජාතන් ති කචොෙනං මනසි ෙත් වා ආහ ‘‘ආරම්මණපුකරජා ම්පිහි

වත්ථුපුකරජාක අවිජ්ජමාකනන ලබ්භතී’’ති.  ේොති පටිසන් ධිවිපාෙස් ස. න

උද්ධකටොති වුත් තකමවත් ථං පාෙටං ොතුං ‘‘කනවවිපාෙ…කප.… තීණීති

වුත් ’’න් ති වුත් තං. අලාභක ොති යදි ලබ් කභයය, ‘‘චත් තාරී’’ති වත් තබ් බං සියාති 

ෙස් කසති.  ත්ථාති විපාෙත් තිකෙ. තීණීති ‘‘විපාෙං ධම් මං පටිච් ච විපාකෙො 

ධම් කමො උප් පජ් ජති පුකරජාතපච් චයා, විපාෙධම් මධම් මං, 
කනවවිපාෙනවිපාෙධම් මධම් මං පටිච් චා’’ති ඉමානි තීණි. 

63.  දුපාොරූපානන් ති කත මහාභූකත නිස් සාය පවත් තඋපාොරූපානං. 

වෙතීති එෙක් ඛණිෙනානාක් ඛණිෙෙම් මපච් චයං වෙති අවිනිබ් කභොගවකසන 

පවත් තමානානං කතසං පච් චකයන විකසසාභාවකතො. පවත්තියං 

ෙටත් ාරූපානන් ති විකසසනං පටිසන් ධික් ඛකණ ෙටත් තාරූපානං 
එෙක් ඛණිෙස ්සපි ෙම් මපච් චයස ්ස ඉච් ඡිතත් තා. කතකනව හි අට් ඨෙථායං 
‘‘තථා පටිසන් ධික් ඛකණ මහාභූතාන’’න් ති දුවිකධොපි ෙම් මපච් චකයො වුත් කතො. 
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64. යං යං පටිෙන්ධියං ලබ්භතීති චක් ඛුන් ද්රියාදීසු යං යං ඉන් ද්රියරූපං 

පටිසන් ධියං ලබ් භති,  ේෙ  ේෙ වකෙන ඉන් ද්රියරූපඤ් ච වත් ථුරූපඤ ්ච 
‘‘ෙටත් තාරූප’’න් ති වුත් තං. 

69. කෙෙඤ්චීති පඤ් චකවොොකර පටිසන් ධික් ඛන් ධාදීනං. කතසඤ් හි වත් ථු 

නියමකතො විප් පයුත් තපච් චකයො කහොති. ෙමානවිප්පයුත් පච්චයාති 
සදිසවිප් පයුත් තපච් චයා. කුසලාකුසලා හි ඛන් ධා එෙච් කච ච අබයාෙතා යස් ස 

විප් පයුත් තපච් චයා කහොන් ති, න සයං තකතො විප් පයුත් තපච් චයං ලභන් ති 
චිත් තසමුට් ඨානානං විප් පයුත් තපච් චයාභාවකතො වත් ථුනාව 
විප් පයුත් තපච් චකයන උප් පජ් ජනකතො. එෙච් කච පන අබයාෙතා යස් ස 

විප් පයුත් තපච් චයා කහොන් ති, සයම් පි තකතො විප් පයුත් තපච් චයං ලභන් ති යථා 

පටිසන් ධික් ඛකණ වත් ථුක් ඛන් ධා. කතන වුත් තං ‘‘කෙෙඤ්චි ඛන්ධා…කප.…

නානාවිප්පයුත් පච්චයාපී’’ති. පච්චයංපච්චයංෙකරොතීති පච් චයධම් මං වත් ථුං 

ඛන් කධ ච අත් තකනො පච් චයභූතං ෙකරොති, යථාවුත් තං පච් චයධම් මං පච් චයං 

ෙත් වා පවත් තතීති අත් කථො.  ංකිරියාෙරණක ොති 

විප් පයුත් තපච් චයකිච් චෙරණකතො. පටිච්චඋප්පත්තිනත්ථීති පටිච් චට් ඨඵරණං 
නත් ථි සහජාතට් කඨො පටිච් චට් කඨොති ෙත් වා. ‘‘පටිච් ච උප් පජ් ජන් තී’’ති 

එත් තෙකමවාහ, කිං පටිච් ච? ඛන් කධති පාෙකටොයමත් කථොති. කතනාහ ‘‘කිංපන 

පටිච්චා’’තිආදි. පච් චාසත් තිඤාකයන අනන් තරස ්ස විධි පටිකසකධො වා කහොතීති 

ගණ් කහයයාති තං නිවාකරතුං වුත් තන් ති ෙස් කසන් කතො ‘‘අනන් රත් ා…කප.…

වුත් ංකහොතී’’ති ආහ. 

71-72. ෙඞ්ඛිපිත්වා ෙේසි ානං වකෙකන ං වුත් න් ති සඞ් ඛිපිත් වා 
ෙස් සිතානං පච් චයානං වකසන එතං ‘‘ඉකම කතවීසති පච් චයා’’තිආදිවචනං 
වාචනාමග් ගං ෙස් කසන් කතහිපි පාළියං වුත් තන් ති අට් ඨෙථායං වුත් තං. 

එකෙනපීති කුසලාදීසු ච පකෙසු එකෙනපි පකෙන, තස් මිං තස් මිං වා 

පච් චයනිද් කෙකස වාෙයසඞ් ඛාකතන එකෙනපි පකෙන.  කයො පච්චයාති 

කහතුආරම් මණාධිපතිපච් චයා. ක  චත් ාකරො පච්ඡාජා ඤ්ච වජ්කජත්වාති 

එත් ථ යථාවුත් කත චත් තාකරො පච් චකය විත් ථාරිතත් තා ‘‘වජ් කජත් වා’’ති වුත් තං, 
පච් ඡාජාතං පන සබ් කබන සබ් බං අග් ගහිතත් තා. එත් තො හි එකූනවීසති 

පච් චයා යථාවුත් කත පච් චකය වජ් කජත් වා අවසිට් ඨා. කය පනාති පෙොරකෙ 

වෙති. ෙඞ්ඛිපිත්වාති පෙස් ස ‘‘පාළියං විත් ථාරිතං අවිත් ථාරිතඤ් ච සබ් බං 

සඞ් ගකහත් වා වුත් ත’’න් ති අත් ථං වෙන් ති. ‘‘ක වීෙති පච්චයා’’ති පාකඨන

භවි බ්බං ‘‘සබ් බං සඞ් ගකහත් වා’’ති වුත් තත් තා. පච් ඡාජාතපච් චකයොකයව හි 
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වජ් කජතබ් කබොති. එවං වාෙන් තකර වත් තබ් බං වත් වා ඉොනි පාළියා අවිපරීතං 

අත් ථං ෙස් කසතුං ‘‘ආදිම්හිපනා’’තිආදි වුත් තං. 

විභඞ් ගවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(2) සඞ් ඛයාවාරවණ් ණනා 

73. යථා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකය විකෙකෙො විභඞ්කග අත්ථීති ඉෙං 
කහතුපච් චයාදිවිභඞ් ගකතො විකසසභාවසාමඤ් කඤන වුත් තං. න හි යාදිකසො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයවිභඞ් කග විකසකසො, තාදිකසො පුකරජාතපච් චයවිභඞ් කග. 

තථා හි අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකය පටිසන් ධි ලබ් භති, න පුකරජාතපච් චකය. 

‘‘විපාොබයාෙ ං එෙං ඛන්ධං පටිච්චා’’තිආදිකෙ විභඞ්කගති ඉමිනා යස් මිං 

පච් චකය විපාොබයාෙතං උද් ධටං, තං නිෙස් සනවකසන ෙස් කසති. ඉෙං වුත් තං 
කහොති – යථා කහතුපච් චයාදීසු ‘‘විපාොබයාෙතං එෙං ඛන් ධං 

පටිච් චා’’තිආදිනා විභඞ් කග විපාොබයාෙතං උද් ධටං අත් ථි, එවං 
විපාොබයාෙතාභාවං ආකසවනපච් චකය විකසසං ෙස් කසතීති. 

74. එ ේමිං අනුකලොකමති ඉමස් මිං පටිච් චවාකර පච් චයානුකලොකම. 

සද්ධිෙනකයති පඨකම නකය. ෙේසි ගණනක ොති ‘‘නව, තීණි, එෙ’’න් ති එවං 

සඞ් කඛපකතො ෙස් සිතගණනකතො.  ක ොපකරස නකයසූති තකතො පඨමනයකතො 

පකරසු දුතියාදිනකයසු. අඤ්ඤිේොති නවාදිකභෙකතො අඤ් ඤිස් සා ගණනාය. 

අබහුගණකනන යුත් ේෙ බහුගණනස ්ස පච් චයස් ස, ක න අබහුගණකනන. 

ෙමානගණන ාචාති ච-සද් කෙො බයතිකරකෙො. කතන පච් චනීයකතො අනුකලොකම 

කයො විකසකසො වුච් චති, තං කජොකතති. කතනාහ ‘‘අනුකලොකමකයවෙට්ඨබ්බා’’ති. 

අනුකලොකමකයවාති අවධාරකණන නිවත් තිතං ෙස් කසතුං ‘‘පච්චනීකය…කප.…

වක්ඛතී’’ති වුත් තං. 

76-79. කත පන කතරසමූලොදිකෙ නකය සාකසවනසවිපාකෙසු ද් වීසු 
ද් වාවීසතිමූලකෙසු සාකසවනකමව ගකහත් වා ඉතරං පජහන් කතො ආහ 

‘‘පච්ඡාජා විපාොනංපරිහීනත් ා’’ති. විකරොධාභාකවෙතීති ඉෙං ‘‘සියා කුසලං 
ධම් මං පටිච් ච අකුසකලො ධම් කමො උප් පජ් කජයයා’’තිආදීසු විය පරිෙප් පවචනං 

සන් ධාය වුත් තං. කතනාහ ‘‘පුච්ඡාය ෙේසි නකයනා’’ති.  ේෙ ච 

කතවීසතිමූලෙස ්ස. නාමන් ති කතවීසතිමූලෙන් ති නාමං. ද්වාවීෙති…කප.…

වුත් න් ති එකතන ද් වාවීසතිමූලකෙොව පරමත් ථකතො ලබ් භති, න 
කතවීසතිමූලකෙොති ෙස් කසති. 
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අඤ්ඤපොනීති කහතුඅධිපතිපොදීනි. සද්ධිෙනකයොති පඨමනකයො, යං 

අට් ඨෙථායං ‘‘එෙමූල’’න් ති වුත් තං. ආරම්මණමූලොදීස න ලබ්භතීති 
දුමූලොදීසු තං න කයොජීයති. කහට් ඨිමං කහට් ඨිමං කසොකධත් වා එව හි 

අභිධම් මපාළි පවත් තා, තස් මා ‘‘ආරම් මකණ…කප.… පඤ් හා’’ති වුත් තන් ති 

සම් බන් කධො.  ත්ථාති ‘‘තීණිකයව පඤ ්හා’’ති පාකඨ. ‘‘වත් තු 
අධිප් පායානුවිධායී සද් ෙප් පකයොකගො’’ති ෙත් වා අධිප් පායං විභාකවන් කතො ආහ 

‘‘ ක ො උද්ධං ගණනං නිවාකරති, න අකධො පටික්ඛිපතී’’ති. ගණනාය 
උපනික් ඛිත් තපඤ් ඤත් තිභාවකතො කහට් ඨාගණනං අමුඤ් චිත් වාව උපරිගණනා 

සම් භවතීති ආහ ‘‘තීසඑෙේෙ අන්ක ොගධ ාය ච ‘තීණකයවා’ති වුත් ’’න් ති. 

අත් කනොවචනන් ති ‘‘තත්රිෙං ලක් ඛණ’’න් තිආදිනා වුත් තං අත් තකනො වචනං. 

80-85. අවිග ා…කප.… වුත්ක පි විපල් ලාසකයොජනං අෙත් වාති 

අධිප් පාකයො. ොෙේසි ාකහොතීති සා විපල් ලාසකයොජනං අෙත් වා ෙස් සියමානා 

යදිපි ෙස් සිතා කහොති, න එවං ආවිෙරණවකෙන ෙේසි ා කහොති තාදිසස ්ස 
ලිඞ් ගනස ්ස අභාවකතො යථා විපල් ලාසකයොජනායන් ති අධිප් පාකයො. කතනාහ 

‘‘විපල්ලාෙ…කප.… කහොතී’’ති. එවකමව අධිප්පාකයො කයොකජ බ්කබොති 
‘‘කය…කප.… තං ෙස් කසතු’’න් ති එත් ථ ‘‘යදිපි අවිගතානන් තර’’න් තිආදිනා 

යථා අධිප් පාකයො කයොජිකතො, එවකමව ‘‘කතකනතං ආවිෙකරොතී’’ති එත් ථාපි 

අධිප් පාකයො කයොකජතබ් කබො. කිං වුත් තං කහොති? යථා තත් ථ 
‘‘ඌනතරගණකනහි සමානගණකනහි ච සද් ධිං සංසන් ෙකන ඌනතරා සමානා 

ච ගණනා කහොතී’’ති අයමත් කථො ඤාපනවකසන ෙස් සිකතො, එවමිධාපීති. කතන 
වුත් තං අට් ඨෙථායං ‘‘ආරම් මණපච් චකයො කයන කයන බහුතරගණකනන වා 

සමානගණකනන වා පච් චකයන සද් ධිං තිෙදුොදිකභෙං ගච් ඡති, සබ් බත් ථ 
තීකණව පඤ් හවිස ්සජ් ජනානි කවදිතබ් බානී’’ති. න 

කෙවලමත් ථවිකසසාවිෙරණත් ථකමකවත් ථ තථා කයොජනා ෙතා, අථ කඛො 

කෙසනාක් ෙකමොකයව කසොති ෙස් කසතුං ‘‘පච්චනීයාදීසපි පනා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 

මූලපෙන් ති ආරම් මණපච් චයාදිෙං තස් මිං තස් මිං නකය මූලභූතං පෙං.  ත්ථාති 

පච් චනීයාදීසු. එ ංලක්ඛණන් ති ‘‘තත්රිෙං ලක් ඛණ’’න් තිආදිනා වුත් තලක් ඛණං. 

 ේමාති යස ්මා පුබ් කබනාපරං පාළි එවකමව පවත් තා, තස් මා එව. කතන 
මූලපෙං ආදිම් හිකයව ඨකපත් වා කෙසනා ඤායාගතාති ෙස් කසති. යදි එවං 

ලිඞ් ගකනන අත් ථවිකසසාවිෙරණං ෙථන් ති ආහ ‘‘න ච විඤ්ඤාක  අත්කථ

වචකනනලිඞ්කගනචපකයොජනංඅත්ථී’’ති. 

පච් චයානුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පටිච් චවාකරො 

පච් චයපච් චනීයවණ් ණනා 

86-87. රූපෙමුට්ඨාපෙවකෙකනව කවදි බ්බන් ති ඉෙං අට් ඨෙථාවචනං 

අනන් තරං ‘‘චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූප’’න් ති පාළියං ආගතත් තා වුත් තං, 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාණානං පන අකහතුෙපටිසන් ධිචිත් තානඤ් ච වකසන කයොජනා 

සම් භවතීති ෙත් වා වුත් තං ‘‘ෙබ්බෙඞ්ගාහිෙවකෙන පකන ං න න ෙක්ො

කයොකජතු’’න් ති. 

93. ෙහජා පුකරජා පච්චයාති ඉෙං පච් චකයන 

පච් චයධම් කමොපලක් ඛණන් ති ෙස් කසතුං ‘‘ෙහජා ා ච කහතුආෙකයො…කප.…

අත්කථොෙට්ඨබ්කබො’’ති වත් වා ‘‘නහී’’තිආදිනා තකමවත් ථං සමත් කථති. 

94-97. කෙොපච්චකයොති කසො පටිච් චට් ඨඵරණකෙො පච් චකයො. 

99-102. චිත් ෙමුට්ඨානාෙකයොති ආදි-සද් කෙන 

බාහිරරූපආහාරසමුට් ඨානාෙකයො රූපකෙොට් ඨාසා සඞ් ගය් හන් ති.  ේොති 

මග් ගපච් චයං ලභන් තස් ස රූපස් ස. එවකමව පනාති ඉමිනා යථා නමග් ගපච් චකය 

වුත් තං, එවකමව නකහතුපච් චයාදීසු යං කහතුපච් චයං ලභති, තස් ස 

පරිහීනත් තාති ඉමමත් ථං උපසංහරති. කතනාහ ‘‘එෙච්චරූපේෙ

පච්චයුප්පන්න ාෙට්ඨබ්බා’’ති. 

107-130. ෙබ්බත්ථාති පන් නරසමූලොදීසු සබ් කබසු නකයසු. ොමං 

සුද් ධිෙනයාදීසු විසදිසවිස් සජ් ජනා, ඉධාධිප් කපතත් ථං පන ෙස් කසතුං 

‘‘එකෙසූ’’තිආදි වුත් තං. ඉධාති එකතසු නාහාරමූලොදිනකයසු. ගණනාකයවන

ෙරූපෙේෙනන් ති සුද් ධිෙනකය විය ගණනාය එව න සරූපෙස් සනං 
අධිප් කපතන් ති අත් කථො. 

පච් චයපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච් චයානුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා 

131-189. තිණ්ණන් ති කහතු අධිපති මග් කගොති ඉකමසං තිණ් ණං පච් චයානං. 

ොධාරණානන් ති කය කතසං තිණ් ණං සාධාරණා පච් චයා පච් චනීෙකතො න 

ලබ් භන් ති, යස් මා කතසං සඞ් ගණ් හනවකසන වුත් තං, තස් මා. මග්ගපච්චකයති 

මග් ගපච් චකය අනුකලොමකතො ඨිකත. ඉ කරහීති කහතුඅධිපතිපච් චකයහි. 
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ොධාරණා ෙත්ක වාති මග් ගපච් චයවජ් කජ සත් කතව. කහතුපච්චකයොපි

පච්චනීයක ො න ලබ්භතීති කහතුරහිකතසු අධිපතිකනො අභාවා. කෙො පනාති 

කහතුපච් චකයො අොධාරකණොති ෙත්වා න වුත්ක ො සාධාරණානං 
අලබ් භමානානං වුච් චමානත් තා. න හි කහතුපච් චකයො මග් ගපච් චයස ්ස 

සාධාරකණො. කයහීති කයහි පච් චකයහි. ක ති අනන් තරපච් චයාෙකයො. 

එෙන්තිෙත් ාති අවිනාභාවකතො. අරූපට්ඨානිොති අරූපපච් චයා 

අරූපධම් මානංකයව පච් චයභූතා අනන් තරපච් චයාෙකයො. ක නාති 

‘‘එෙන් තිොනං අරූපට් ඨානිො’’ති ඉධාධිප් කපතත් තා. ක හීති 

පුකරජාතාකසවනපච් චකයහි. ක ෙං වකෙනාති කතසං ඌනතරගණනානං 

එෙොදීනං වකසන.  ේෙ  ේොති පච් චනීයකතො කයොජිතස් ස තස් ස තස් ස 

දුොදිෙස ්ස බහුගණනස් ස. ගණනාති ඌනතරගණනා. අනුකලොමක ො

ඨි ේෙපීති පි-සද් කෙන අනුකලොමකතො ඨිකතො වා කහොතු පච් චනීයකතො 

කයොජිකතො වා, ඌනතරගණනාය සමානන් ති ෙස් කසති. නයිෙං ලක්ඛණං

එෙන්තිෙන් ති ඉමිනා යථාවුත් තලක් ඛණං කයභුයයවකසන වුත් තන් ති ෙස ්කසති. 

පච් චයානුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච් චයපච් චනීයානුකලොමවණ් ණනා 

190. ෙබ්කබසපීති පච් ඡාජාතං ඨකපත් වා සබ් කබසුපි පච් චකයසු. කසො හි 
අනුකලොමකතො අලබ් භමානභාකවන ගහිකතො ‘‘සබ් කබසූ’’ති එත් ථ සඞ් ගහං න 
ලභති. අරූපාවචරවිපාෙස් ස ආරුප් කප උප් පන් නකලොකුත් තරවිපාෙස් ස ච 

පුකරජාතාකසවනානං අලබ් භනකතොති ‘‘කිඤ්චි නිෙේෙනවකෙන

ෙේකෙන්ක ො’’ති ආහ. 

අවකෙොනං ලාභමත් න් ති අවකසසානං එෙච් චානං ලාභං. කතනාහ ‘‘න

ෙබ්කබෙංඅවකෙොනං ලාභ’’න් ති. පච්ඡාජාක පෙඞ්කගොනත්ථීති පච් ඡාජාකතො 

අනුකලොමකතො තිට් ඨතීති අයං පසඞ් කගො එව නත් ථි. පුකරජා…කප.…ලබ්භතීති 
ඉමිනා විප් පයුත් කත පච් චනීයකතො ඨිකත පුකරජාකතො ලබ් භතීති අයම් පි 

අත් ථකතො ආපන් කනො කහොතීති තං නිද් ධාකරත් වා තත් ථ යං වත් තබ් බං, තං 

ෙස් කසතුං ‘‘පුකරජාක ො පන විප්පයුත්ක  පච්චනීයක ො ඨික  අනුකලොමක ො

ලබ්භතීති ඉෙම්පී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ‘‘අවකෙො ෙබ්කබපීති අත්කථ

ගය්හමාකනආපජ්කජයයා’’ති ඉෙං තස් සා අත් ථාපත් තියා සබ් භාවෙස් සනමත් තං 

ෙට් ඨබ් බං, අත් කථො පන තාදිකසො න උපලබ් භතීති අයකමත් ථ අධිප් පාකයො. 

කතනාහ ‘‘යම්පි කෙචී’’තිආදි. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපට් ඨානපෙරණ-අනුටීො 

258 

පටුන 

තත් ථ කෙචීති පෙොකර සන් ධායාහ. කත හි ‘‘අරූපධාතුයා චවිත් වා 
ොමධාතුං උපපජ් ජන් තස් ස ගතිනිමිත් තං ආරම් මණපුකරජාතං කහොතීති 
ඤාකපතුං ‘නවිප් පයුත් තපච් චයා පුකරජාකත’ති අයමත් කථො නිද් ධාරිකතො’’ති 

වෙන් ති, තං න යුජ් ජති ආරුප් කප රූපං ආරබ් භ චිත් තුප් පාෙස් ස අසම් භවකතො. 
තථා කහකෙ අසඤ් ඤභවානන් තරස ්ස විය ආරුප් පානන් තරස ්ස 
ොමාවචරපටිසන් ධිවිඤ් ඤාණස ්ස පුරිමානුපට් ඨිතාරම් මණං ඉච් ඡන් ති. 

කතකනවාහ ‘‘ ම්පි ක ෙං රුචිමත් කමවා’’තිආදි. 

යුජ්ජමානෙපච්චයුප්පන්නවකෙන වාති යස් මිං යස් මිං පච් චකය අනුකලොමකතො 

ඨිකත යං යං පච් චයුප් පන් නං භවිතුං යුජ් ජති, තස් ස තස් ස වකසනාති අත් කථො. න

විචාරි ං සුවිඤ් කඤයයත් තාති අධිප් පාකයො. නවාති 
ආරම් මණඅනන් තරසමනන් තරූපනිස ්සයපුකරජාතාකසවනසම් පයුත් තනත් ථිවිග

තපච් චයා.  ම්පි කතසං නවන් නං පච් චයානං අනුකලොමකතො අලබ් භමානතං. 

191-195. න අඤ්ඤමඤ්කඤන ඝටි ේෙ මූලේොති 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකයන පච් චනීයකතො ඨිකතන කයොජිතස් ස සත් තමස ්ස මූලස් ස 

විත් ථාරිතත් තා. ෙබ්බංෙදිෙන් ති සබ් බපාළිගමනං සදිසං. 

ඉමේමිං…කප.… කවදි බ්කබොති එත් ථ ඉමේමිං එත්ථාති ද් කව 
භුම් මනිද් කෙසා. කතසු පඨමස ්ස විසකයො පච් චනීයානුකලොකමති අට් ඨෙථායකමව 

ෙස් සිකතොති අෙස් සිතස් ස විසයං ෙස් කසතුං ‘‘එක සූ’’තිආදි වුත් තං. පි-ෙද්කෙනාති 

‘‘ඉකමසම් පී’’ති එත් ථ පි-සද් කෙන. කිේමිඤ්චි පච් චකය. ෙම් මපච් චයං 
ලභන් තානිපි චක් ඛාදීනි විපාෙවිඤ් ඤාණාදීනි ච ඉන් ද්රියං න ලභන් තීති ෙත් වා 

‘‘කයභුකයයනා’’ති වුත් තං, ෙතිපයං න ලභතීති වුත් තං කහොති. 

මග්ගපච්චයන් තිආදීසුපි එකසව නකයො. යථාවුත් ානීති 

පඤ ්චකවොොරපවත් තිඅසඤ් ඤභවපරියාපන් නානි ෙටත් තාරූපාකනව වෙති, න 

චිත් තසමුට් ඨානරූපානීති අධිප් පාකයො. කයරූපධම්මානංපච්චයාකහොන්තීති කය 

කහතුඅධිපතිසහජාතාදිපච් චයා රූපධම් මානං පච් චයා කහොන් ති, එකතකයව 

කහතුඅධිපතිආදිකෙ ඡ පච් චකය න ලභන් ති. එක කයවාති වචකනන අඤ ්කඤ 

ෙතිපකය ලභන් තීති සිද් ධං කහොතීති තං ෙස් කසන් කතො ‘‘පච්ඡාජා ා…කප.…

ලභතී’’ති ආහ. අයඤ් ච පච් චයලාකභො න ජනෙවකසන කවදිතබ් කබොති ෙස් කසතුං 

‘‘ලබ්භමානා…කප.… ෙේෙන’’න් ති වුත් තං. ධම්මවකෙනාති 

පච් චයුප් පන් නධම් මවකසන. ඉන්ද්රියන් ති ඉන් ද්රියපච් චයං. යදි එවන් ති 

ෙටත් තාරූපං යං යං න ලභති, තං තං යදි වත් තබ් බං, එවං සන් කත රූපධම් කමසු 

භූතරූපානිකයව අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයං ලභන් තීති ආහ ‘‘උපාොරූපානි…කප.…
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වත් බ්බ’’න් ති.  ං පන උපාොරූපානං අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයාලාභවචනං. 

අරූපින්ද්රියාලාභන් ති අරූපීනං ඉන් ද්රියානං වකසන ඉන් ද්රියපච් චයාලාභං. 

196-197. බහුගණනම් පි ඌනතරගණකනන කයොජිතං ඌනතරගණකමව 

කහොතීති ෙත් වා වුත් තං ‘‘යදිපි තිොදීස ‘කහතුයා පඤ්චා’ති ඉෙං නත්ථී’’ති. 

අනුත් ානං දුවිඤ් කඤයයතාය ගම් භීරං. යථා ච භූතරූපානි නාරම් මණපච් චයා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයා උප් පජ් ජන් ති, එවං පටිසන් ධික් ඛකණ වත් ථුරූපන් ති ආහ 

‘‘වත්ථුපිපනලභතී’’ති. යථා කහට් ඨා එෙමූලෙං ‘‘දුමූලෙ’’න් ති වුත් තං, එවං 

ඉධාපිදුමූලෙං ‘‘තිමූලෙ’’න්තිවෙන්ති. 

203-233. කච නාමත් ෙඞ්ගාහකෙති කචතනාමත් තංකයව 
පච් චයුප් පන් නං ගකහත් වා ඨිකත පඤ් කහ. තත් ථ හි ‘‘නෙම් මපච් චයා 

කහතුපච් චයා’’ති වත් තුං සක් ො. එවංපොකරති ඉෙං ‘‘තීණීතිආදීසූ’’ති එත් ථ 

ආදි-සද් ෙස් ස අත් ථවචනන් ති ෙස් කසන් කතො ‘‘ආදි-ෙද්කෙො හි පොරත්කථොව 

කහොතී’’ති ආහ. රූපම්පිලබ්භති කචතනාමත් තකමව අසඞ් ගණ් හනකතො. 

පච් චයපච් චනීයානුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පටිච් චවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සහජාතවාරවණ් ණනා 

234-242. ෙහජා පච්චයෙරණන් ති සහජාතං පච් චයධම් මං පච් චයං ෙත් වා 

පවත් ති. ෙහජා ායත් භාවගමනන් ති සහජාකත පච් චයධම් කම ආයත් තභාවස් ස 

ගමනං පච් චයුප් පන් නස ්ස අත් තනා සහජාතපච් චයායත් තවුත් තිතා. එත් ථ ච 

සහජාතපච් චයසඞ් ඛාතං සහජාතං ෙකරොතීති සහජාකතො, තථාපවත් කතො 
පච් චයුප් පන් නධම් කමො. තත් ථ පවත් තමාකනො සහජාතසද් කෙො යස් මා තස් ස 
පච් චයුප් පන් නස ්ස අත් තනා සහජාතං පච් චයධම් මං පච් චයං ෙත් වා පවත් තිං 

තොයත් තභාවූපගමනඤ් ච වෙතීති වුච් චති, තස් මා වුත් තං 

‘‘ෙහජා ෙද්කෙන…කප.…වුත් ’’න් ති.  ේෙ ෙරණේෙගමනේෙවාති තස් ස 
යථාවුත් තස ්ස සහජාතපච් චයෙරණස ්ස සහජාතායත් තභාවූපගමනස් ස වා. 
‘‘කුසලං ධම් මං සහජාකතො’’ති ඉමස් ස කුසලං ධම් මං සහජාතං 

තංසහභාවිතඤ් ච පච් චයං ෙත් වාති අයමත් කථොති ආහ ‘‘කුෙලාදීනං 

ෙම්මභාවක ො’’ති. සහජාතපච් චයසහභාවීනං පච් චයානං 

සඞ් ගණ් හත් ථඤ ්කහත් ථ ‘‘සහජාතායත් තභාවගමනං වා’’ති වුත් තං. 
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 ංෙම්මභාවක ොති කතසං යථාවුත් තපච් චයෙරණතොයත් තභාවගමනානං 
ෙම් මභාවකතො. අට් ඨෙථායං පන ‘‘කුසලං ධම් මං සහජාකතොති කුසලං ධම් මං 

පටිච් ච කතන සහජාකතො හුත් වා’’ති පටිච් චසද් ෙං ආහරිත් වා අත් කථො වුත් කතො, 
තං ‘‘පටිච් චත් කථො සහජාතත් කථො’’ති ෙත් වා වුත් තං. සහජාතසද් ෙකයොකග 

කුසලං ධම් මන් ති උපකයොගවචනස් ස යුත් ති න වුත් තා, ‘‘කතන සහජාකතො 
හුත් වා’’ති පන වුත් තත් තා ෙරණත් කථ උපකයොගවචනන් ති ෙස් සිතන් ති කෙචි. 
නිස ්සයවාකර පන කුසලං ධම් මං නිස් සයත් කථන පච් චයං ෙත් වාති වෙන් කතන 
ඉධාපි ‘‘කුසලං ධම් මං සහජාතත් කථන පච් චයං ෙත් වා’’ති අයමත් කථො 

වුත් කතොකයව කහොති, පටිච් චසද් ොහරණම් පි ඉමකමවත් ථං ඤාකපතීති ෙට් ඨබ් බං. 
උපාොරූපං කිඤ් චි භූතරූපස ්ස අනුපාලෙං උපත් ථම් භෙඤ් ච කහොන් තම් පි 

සහජාතලක් ඛකණන න කහොති, තස් මා පටිච් චත් ථං න ඵරතීති ආහ ‘‘පටිච්චාති

ඉමිනා වචකනන දීපික ො පච්චකයොන කහොතී’’ති. නිෙේෙනවකෙන වුත් න් ති 

උොහරණවකසන වුත් තං, න අනවකසසකතොති අත් කථො. යථාවුත්ක ොති 
පටිච් චත් ථඵරණවකසන වුත් කතො. යථා ච උපාොරූපං භූතරූපස් ස උපාොරූපස් ස 

ච පච් චකයො න කහොති, එවං ඨකපත් වා ඡ වත් ථූනි කසසරූපානි අරූපධම් මානං 

පච් චකයො න කහොතීති ෙස් කසන් කතො ‘‘වත්ථුවජ්ජානි රූපානි ච අරූපාන’’න් ති 
ආහ. 

සහජාතවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. පච් චයවාරවණ් ණනා 

243. පති-ෙද්කෙො පතිට්ඨත්ථං දීකපති ‘‘සාකර පතිට් ඨිකතො’’තිආදීසු, අය-

ෙද්කෙොගතිංදීකපති ‘‘එති එත් ථාති අකයො’’ති. 

භූතුපාොරූපානි ෙහ ෙඞ්ගණ්හිත්වා වුත් ං උපාොරූපානං විය භූතරූපානි 
නිස ්සකයො කහොතීති ෙත් වා. යදි එවං ෙස් මා අට් ඨෙථායං ‘‘මහාභූකත නිස් සාය 
චිත් තසමුට් ඨානං උපාොරූප’’න් ති උපාොරූපංකයව ෙස් සිතන් ති ආහ 

‘‘අට්ඨෙථායංපනා’’තිආදි. 

255. පටිච්චවාකර ෙහජාක ති පටිච් චවාකර සහජාතපච් චයවණ් ණනායං, 

ෙම්මඋතුජානන් ති ෙම් මජානං උතුජානඤ් ච වකසන අත් කථො වුත් කතොති 
කයොජනා. තථා හි තත් ථ වුත් තං ‘‘ද් විසන් තතිසමුට් ඨානභූතවකසන වුත් ත’’න් ති 

(පට් ඨා. අට් ඨ. 1.57). ෙම්කම චාති ෙම් කම ජනෙෙම් මපච් චකය ගහිකත. 

එෙන් ාකනෙන් ෙම්මජානන් ති එෙන් කතන ෙම් මජානං න 
එෙන් තෙම් මජානඤ් ච. තත් ථ අසඤ් ඤභකව එෙන් තෙම් මජං නාම 

ජීවිතින් ද්රියං, ඉතරං උපාොරූපං භූතරූපඤ් ච න එෙන් තෙම් මජං, තදුභයම් පි 
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තත් ථ එෙජ් ඣං ෙත් වා වුත් තං, ‘‘මහාභූකත පටිච් ච ෙටත් තාරූප’’න් ති ඉෙං පන 

ෙම් මසමුට් ඨානවකසකනව වුත් තන් ති. කෙොනාධිප්කපක ොති කයො යථාෙස් සිකතො 

පටිච් චවාකර සහජාතපච් චකය අත් කථො වුත් කතො, කසො ඉධ න අධිප් කපකතො. 

ෙස ්මාති කච, ආහ ‘‘ෙටත් ා…කප.… ගහි ත් ා’’ති.  ං පහායාති තං 

පටිච් චවාකර වුත් තමත් ථං පහාය අග් ගකහත් වා. යථාගහි ේොති 
‘‘අසඤ් ඤ…කප.… ෙටත් තාරූපං උපාොරූප’’න් ති පාළියං එව ගහිතස් ස. 

පටිච්ච පච්චයාති ඉෙං ද් වින් නං වාරානං උපලක් ඛණං. පටිච් චවාකර 

ආගතනකයන මහාභූකත පටිච් ච, පච් චයවාකර ආගතනකයන මහාභූකත පච් චයා 

මහාභූතානං උප් පත් ති න නිවාකරතබ් බා, තස් මා ‘‘උපාොරූපසඞ් ඛාතං 
ෙටත් තාරූප’’න් ති එවං උපාොරූපග් ගහකණන ෙටත් තාරූපං අවිකසකසත් වා 
උපාොරූපානං නිවත් කතතබ් බානං උතුචිත් තාහාරසමුට් ඨානානං අත් ථිතාය 
ෙටත් තා…කප.… විකසසනං ෙට් ඨබ් බන් ති එවකමත් ථ කයොජනා කවදිතබ් බා. 

286-287. එෙච්චේෙ රූපේොති අකහතුෙචිත් තසමුට් ඨානස් ස. ඉකතො 

පකරසුපි එෙච් චරූපග් ගහකණ එකසව නකයො. චක්ඛාදිධම්මවකෙනාති 

චක් ඛායතනාදිරූපධම් මවකසන. චිත් ෙමුට්ඨානාදිකෙොට්ඨාෙවකෙනාති 

චිත් තජාදිරූපධම් මභාගවකසන. ෙබ්බං ලබ්භතීති සතිපි ඉමස් ස නයස ්ස 
නකහතුමූලෙත් කත කනොනත් ථිකනොවිගකතසු එෙන් ති ගණනං සබ් බං රූපං 
සබ් බස ්ස රූපස් ස වකසන ගණනා ලබ් භති චතුසන් තතිවකසන වත් තමාකනසු 
පඤ ්චවීසතියා රූපධම් කමසු වජ් ජිතබ් බස් ස අභාවා. 

පච් චයවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. නිස ්සයවාරවණ් ණනා 

329-337. නිේෙයපච්චයභාවන් ති නිස් සයවාකර වුත් තස් ස 
සහජාතපුකරජාතස් ස ච නිස් සයට් ඨස ්ස ධම් මස ්ස පච් චයභාවං පච් චයවාකරන 
නියකමතුන් ති කයොජනා. තථා පච් චයවාකර ‘‘පච් චයා’’ති වුත් තස ්ස 
පච් චයධම් මස ්ස සහජාතපුකරජාතභාවං නිස ්සයවාකරන නියකමතුන් ති කයොජනා. 
නියමනඤ් කචත් ථ පච් චයට් ඨනිස ්සයට් ඨානං පරියායන් තකරන පොසිතත් තා 

අත් ථකතො කභොභාවෙස් සනන් ති කවදිතබ් කබො. කතන වුත් තං ‘‘පච්චයත් ංනාම

නිේෙයත් ං, නිේෙයත් ංනාම පච්චයත් ’’න් ති. 

නිස ්සයවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. සංසට් ඨවාරවණ් ණනා 

351-368. ොති සවත් ථුො පටිසන් ධි. ඉධාපීති ඉමස ්මිං සංසට් ඨවාකරපි. 

අධිපතිපුකරජා ාකෙවකනස අනුකලොමකතො 

නෙම්මනවිපාෙනඣානනවිප්පයුත්ක ස පච් චනීයකතො ඨිකතසු න ලබ් භති, 

අඤ්කඤස සහජාතාදීසු අනුකලොමක ො කහතුආදීසු පච්චනීයක ො ච 

අනුකලොමකතො ච ඨිකතසු ලබ් භතීති. කතනාහ ‘‘ලබ්භමානපච්චකයසූ’’ති. ඉමේෙ

විකෙෙේොති ඉමස් ස යථාවුත් තස් ස විකසසස් ස ෙස් සනත් ථං උද් ධටා, තස් මා 
තාදිසස ්ස විකසසස් ස ෙස් කසතබ් බස් ස අභාවකතො වත් ථුවිරහිතා පටිසන් ධි 

අනුද් ධටා, න විප් පයුත් කත පච් චනීයකතො ඨිකත අභාවකතොති අත් කථො. 

කහතුපච්චයවිරහි මත් ෙේෙනත්ථන් ති ඉමිනා භූතෙථනං අකහතුෙග් ගහණං 

න බයභිචාරනිවත් තනන් ති ෙස් කසති. ‘‘අකහතුෙවිපාෙකිරියවකෙනා’’ති

භවි බ්බං කහතුපරියන් තත් තා මග් ගස් ස. 

369-391. ‘‘කහතුම් හි අනුකලොමකතො ඨිකත ඣානමග් ගා පච් චනීයකතො න 

ලබ් භන් තී’’තිආදි යං ඉධ අට් ඨෙථායං වුත් තං, තං කහතුපච් චයාදිවකසන 
උප් පජ් ජමාකනො ධම් කමො චත් තාකරො සබ් බට් ඨානිො ආහාරින් ද්රියඣානමග් ගා 
චාති ඉකම අට් ඨ පච් චකය අලභන් කතො නාම නත් ථීති ඉමිනා පටිච් චවාකර 
අනුකලොමපච් චනීයවණ් ණනායං වුත් කතන නකයන කවදිතුං සක් ොති ආහ 

‘‘පටිච්චවාකර…කප.… නකයනා’’ති. කෙකෙසූති 

අකහතුෙකමොහවජ් ජාකහතුකෙසු පඤ්චවිඤ්ඤාණා…කප.… ඣානපච්චයං 

ලභන්ති, තස් මා ‘‘අකහතුෙකමොකහොව ඣානමග් ගපච් චයං ලභතී’’ති න සක් ො 

වත් තුං, කිඤ් ච පච්චනීයානුකලොකම ද්වින්නං පච්චයානං අනුකලොකමන 

අනුකලොමවකසන ෙහ කයොජනානත්ථි එකෙෙස ්කසව කයොජනාය ආගතත් තා, 
තස් මා අකහතුෙකමොකහොව මග් ගපච් චයං ලභතීති එවකමත් ථ කයොජනා 
කවදිතබ් බා. 

සංසට් ඨවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සම් පයුත් තවාරවණ් ණනා 

392-400. ෙදිෙංෙම්පයුත් න් ති ‘‘යං සදිසං, තං සංසට් ඨ’’න් ති වුච් චමානං 

සම් පයුත් තං න කහොති ‘‘සංසට් ඨා කයොජිතා හයා’’තිආදීසු. අෙංෙට්ඨං

කවොකිණ්ණන් ති යං න සංසට් ඨං අන් තරන් තරා උප් පජ් ජමාකනන 

කවොකිණ් ණම් පි විමිස් සතාය සම් පයුත් තන් ති වුච් චමානං, තං සංසට් ඨං න කහොති 
‘‘යා සා වීමංසා…කප.… කෙොසජ් ජසම් පයුත් තා’’තිආදීසු. එවං 
අසම් පයුත් තස් සපි සංසට් ඨපරියාකයො අසංසට් ඨස ්ස ච සම් පයුත් තපරියාකයො 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපට් ඨානපෙරණ-අනුටීො 

263 

පටුන 

අත් ථීති තදුභයං ඉතකරතරං නියකමතීති ෙස් සනත් ථං වාරද් වයකෙසනාති 

ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘උභයං…කප.… නියාමෙං කහොතී’’ති, සංසට් ඨසද් කෙො හි 

කවොකිණ් ණට් කඨො නත් ථි, සම් පයුත් තසද් කෙො ච සදිසත් කථො, තස් මා යථා 
සංසට් ඨසද් කෙො සම් පයුත් තසද් ොකපක් කඛො සදිසත් ථකතො විනිවත් තිත් වා 

එකුප් පාොදිසභාවකමව අත් ථං කබොකධති, එවං සම් පයුත් තසද් කෙොපි 
සංසට් ඨසද් ොකපක් කඛො කවොකිණ් ණට් ඨකතො විනිවත් තිත් වාති 
අඤ ්ඤමඤ් ඤාකපක් ඛස් ස සද් ෙද් වයස් ස අඤ් ඤමඤ් ඤනියාමෙතා කවදිතබ් බා. 

සම් පයුත් තවාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පඤ ්හාවාරවිභඞ් ගවණ් ණනා 

401-403. ක  පච්චකයති කත කහතුආදිකෙ පච් චකය. පටිපාටියාති එත් ථ 
පච් චයපටිපාටියා කුසලාදිපෙපටිපාටියා වාති ආසඞ් ොයං උභයවකසනපි 
අත් කථො යුජ් ජතීති ෙස් කසන් කතො පඨමං තාව සන් ධායාහ 

‘‘යථාක්ෙකමනා’’තිආදි. තස් සත් කථො – ‘‘කහතුපච් චකයො 
ආරම් මණපච් චකයො’’තිආදිනා නකයන කෙසනාක් ෙකමන යාය පටිපාටියා 

පටිච් චවාකර පච් චයා ආගතා, තෙනුරූපං කත ෙස් කසතුන් ති. දුතියං පන ෙස් කසතුං 

‘‘කුෙකලො කුෙලේො’’තිආදි වුත් තං. සා පනායං පෙපටිපාටි යස් මා න 

කුසලපෙෙස් සනමත් කතන ෙස් සිතා කහොති, තස් මා තං එෙකෙකසන සෙලං 

නයකතො ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘කුෙකලො කුෙලේොති…කප.… කහොතී’’ති. 

ක නාති නිෙස් සනමත් කතන ‘‘කුසකලො කුසලස් සා’’ති පකෙන. ෙබ්කබො

පකභකෙොති යං තත් ථ තත් ථ පච් චකය ‘‘කුසකලො කුසලස් සා’’තිආදිකෙො 

යත් තකෙො පකභකෙො විස් සජ් ජනං ලභති, කසො සබ් කබො පකභකෙොති අත් කථො. ක 

පච්චකය පටිපාටියා ෙේකෙතුන් ති කත කහතුආදිපච් චකය කුසලාදිපෙපටිපාටියා 
ෙස් කසතුං. 

404. ඵලවිකසසං ආෙඞ් ඛන් තා පටිග් ගාහෙකතො විය ොයෙකතොපි යථා 

ෙක් ඛිණා විසුජ් ඣති, එවං ොනං කෙන් තීති ආහ ‘‘විසද්ධංෙත්වා’’ති. ක ෙන්ති

වත් බ්බ ාරහන් ති ඉමිනා කවොොනස් ස සෙොගාමිආදීනං ආකවණිෙතං 

ෙස් කසති. ොමං අග් ගමග් ගපුකරචාරිෙම් පි කවොොනකමව, අකසක් කඛො පන 

හුත් වා තං පච් චකවක් ඛතීති න තං ඉධ ගහිතං.  න් ති කවොොනං. 

කගොත්රභුචිත් න් ති අට් ඨමෙස ්ස උප් පජ් ජනොකල ‘‘කගොත්රභූ’’ති 
වත් තබ් බතාරහං චිත් තං. කගොත්රභුසදිසන් ති වා කසොතාපන් නාදිකගොත්රාභිභාවීති වා 

කගොත්රභුචිත් න් ති එවකමත් ථ අත් කථො කවදිතබ් කබො. පච්චයුප්පන්නං භූමික ො

වවත්ථකපති, ‘‘කතභූමෙකුසලකමවා’’ති එත් ථ විය න පච් චයධම් මන් ති අත් කථො. 
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කෙෙනන් රත් ාති ‘‘කුසලචිත් තසමඞ් ගිස් සා’’තිආදිනා 

පුග් ගලාමසනකෙසනකතො අඤ් ඤත් තා, අඤ් ඤථා ගහිතං පුන න ගණ් කහයයාති 
අධිප් පාකයො. 

405. රාගරහිතස් ස විය කසොමනස් සරහිතස් ස ච රාගස් ස න ආරම් මකණ 

අස් සාෙනවකසන පවත් ති අජ් ඣුකපක් ඛනකතොති වුත් තං ‘‘අේොෙනං…කප.…

කිච්ච’’න් ති. සහසාොරප් පවත් තාය උප් පිලාවිතසභාවාය පීතියා ආහිතවිකසසාය 

තණ් හාය තං තණ් හාභිනන් ෙනන් ති වුච් චතීති තං සන් ධායාහ ‘‘පීතිකිච්චෙහි ාය

 ණ්හාය කිච්ච’’න් ති. යථා ච යථාවුත් තකිච් චවිකසසාය පීතියා ආහිතවිකසසා 

තණ් හා තණ් හාභිනන් ෙනා, එවං දිට් ඨාභිනන් ෙනා කවදිතබ් බා. යස් මා පන සා 

අත් ථකතො පච් චයවිකසසවිසිට් ඨා දිට් ඨිකයව, තස් මා වුත් තං ‘‘දිට්ඨාභිනන්ෙනා

දිට්ඨිකයවා’’ති. එත්ථ පනාති ‘‘අභිනන් ෙතී’’ති පෙස් ස තණ් හාදිට් ඨිවකසන 

වුත් කතසු එකතසු පන ද් වීසු අත් කථසු. අභිනන්ෙන් ේොති ඉෙං 

දිට් ඨාභිනන් ෙනංකයව සන් ධාය වුත් තන් ති අධිප් පාකයන ‘‘පච්ඡිමත්ථකමව

ගකහත්වා’’ති වුත් තං. අභිනන්ෙන් ේොති පන අවිකසසකතො වුත් තත් තා 
තණ් හාවකසන දිට් ඨිවකසන අභිනන් ෙන් තස් සාති අයකමත් ථ අත් කථො 

අධිප් කපකතො, තස් මා ‘‘අභිනන්ෙනා…කප.… න ෙක්ො වත්තු’’න් ති ඉෙමිධ 

වචනමකනොොසං. ෙස ්මා? දිට් ඨිරහිකතපි සන් තාකන අභිනන් ෙනස ්ස 

වුත් තත් තා.  ණ්හාවකෙන නන්ෙතීති තණ් හාභිනන් ෙනවකසකනව වුත් කතො 

අත් කථො පුරිකමො අත් කථො. ද්වීස පන කෙොමනේෙෙහග චිත්තුප්පාකෙසූති 

දිට් ඨිරහිතානි කසොමනස් සසහගතචිත් තානි සන් ධායාහ. යථාවුත්ක නාති 
‘‘සරාගස් ස කසොමනස් සස් සා’’තිආදිනා වුත් කතන කසොමනස් කසන 

අස් සාකෙන් තස් ස, රාකගන ච කතසුකයව යථාවුත් කතසු ද් වීසු චිත් කතසු 

අස් සාකෙන් තස් ස, චතූසුපි කසොමනස් සසහගතචිත් කතසු සප් පීතිෙතණ් හාය 

අභිනන් ෙන් තස ්ස, චතූසුපි දිට් ඨිසම් පයුත් කතසු දිට් ඨාභිනන් ෙනාය 
අභිනන් ෙන් තස ්ස දිට් ඨි උප් පජ් ජතීති එවකමත් ථ කයොජනා කවදිතබ් බා. කතන 

වුත් තං ‘‘ඉතිපිෙක්ොකයොකජතු’’න් ති. යථා දිට් ඨූපනිස ්සයකතො දිට් ඨාභිනන් ෙනා 

සම් භවති, එවං තණ් හූපනිස් සයකතො තණ් හාභිනන් ෙනාපි සම් භවතීති ෙට් ඨබ් බං. 
‘‘අභිනන් ෙති රාකගො උප් පජ් ජතී’’ති වචනකතො සප් පීතිෙතණ් හාය 

අභිනන් ෙන් තස ්ස රාගුප් පත් තිපි වත් තබ් බා, න වා වත් තබ් බා තණ් හාභිනන් ෙනාය 
එව රාගුප් පත් තියා වුත් තත් තා. 

406. ‘‘තොරම් මණතායා’’ති වත් තබ් කබ ‘‘ ොරම්මණ ා’’ති වුත් තන් ති ආහ 

‘‘විභත්තිකලොකපො කහත්ථ ෙක ො’’ති.  ොරම්මණ ාති එත් ථ තා-
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සද් ොභිකධකයයො අත් කථො භාකවො නාම, කසො පන තොරම් මණසද් ොභිකධයයකතො 

අඤ ්කඤො නත් ථීති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘භාවවන් ක ොවාඅඤ්කඤොභාකවොනාම

නත්ථී’’ති. එකතන සෙත් කථ අයං  ා-සද් කෙොති ෙස් කසති. කතනාහ ‘‘විපාකෙො 

 ොරම්මණභාවභූක ොති අත්කථො’’ති. එතස් මිඤ ්චත් කථ ‘‘තොරම් මණතා’’ති 

පච් චත් කතෙවචනං ෙට් ඨබ් බං. විඤ්ඤාණඤ්චාය න…කප.… න වුත් න් ති 

යදිපි ොමාවචරවිපාොනම් පි ෙම් මං ආරම් මණං ලබ් භති, තං පන 
විඤ ්ඤාණඤ් චායතනකනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනවිපාොනං විය න 
එෙන් කතන ඉමස ්ස විපාෙචිත් තස් ස ඉෙං ෙම් මං ආරම් මණන් ති වවත් ථිතං 

ොමාවචරවිපාෙචිත් තානං බහුකභෙත් තා, තස් මා තං ලබ් භමානම් පි න වුත් තන් ති 
අත් කථො. යදි එවං කිං තං ලබ් භමානම් පි න ෙස් සිතකමවාති ආසඞ් ොයං ආහ 

‘‘ ොරම්මකණන පනා’’තිආදි. අනුකලොමක ො ෙමාපජ්ජකන කයභුකයයන 

ආෙන්නෙමාපත්තියාආරම්මණභාකවොෙේසික ො, අඤ ්ඤථා ‘‘පටිකලොමකතො වා 

එෙන් තරිෙවකසන වා’’ති වචනං නිරත් ථෙං සියාති අධිප් පාකයො. භකවයයාති 

අනාසන් නාපි සමාපත් ති ආරම් මණං භකවයය, න සක් ො පටික් ඛිපිතුන් ති 

අත් කථො. කතකනව හි ‘‘කයභුකයයනා’’ති වුත් තං. එවංෙතීති යදි ආවජ් ජනාය එව 

ආරම් මණභාකවන කුසලානං ඛන් ධානං අබයාෙතාරම් මණතා අධිප් කපතා, එවං 

සන් කත. වත් බ්බංසියාති ‘‘ඉද් ධිවිධඤාණස් සා’’ති ච පාළියං වත් තබ් බං සියා 

තස් සාපි ආවජ් ජනාය ආරම් මණභාවකතො.  ං න වුත් න් ති තං අබයාෙතං 

ඉද් ධිවිධඤාණං ‘‘කුසලා ඛන් ධා ඉද් ධිවිධඤාණස් සා’’ති න වුත් තං. කහොන්තීති 

ආරම් මණං කහොන් ති.  ානීති කචකතොපරියඤාණාදීනි. යාය ොයචීති 
කචකතොපරියඤාණාදීනං අඤ් කඤසඤ් ච කුසලානං ආරම් මණෙරණවකසන 
ආවජ් ජන් තියා. 

407-409. ආදීනවෙස් සකනන සභාවකතො ච අනිට් ඨතාමත් තවකසන ච 
කෙොමනස ්සස් ස උප් පත් ති කවදිතබ් බාති කයොකජතබ් බං. ආ ාතවත් ථුආදිකභකෙන 

අක්ඛන්තිකභො කවදිතබ් බා. 

410. ෙබ්බේොති පෙරණපරිච් ඡින් කන ගය් හමාකන සබ් බස ්ස අබයාෙතස ්ස, 
අත් ථන් තරවකසන පන ගය් හමාකන සබ් බස් ස කඤයයස් සාති අත් කථො. 

අෙක්කුකණයයත් ාති ඉෙං වත් තබ් බස් ස අනන් තාපරිකමයයතාය වුත් තං, න 
අඤ ්ඤාණපටි ාතකතො. 

417. කවොොනසඞ් ඛාතං වුට් ඨානං අපුබ් බකතො න කහොතීති වුත් තං 

‘‘අපුබ්බක ො චිත් ෙන් ානක ො වුට්ඨානං භවඞ්ගකමවා’’ති. තඤ් හි 
යථාලද් ධස් ස විකසසස් ස කවොොපනං පගුණභාවාපාෙනං අපුබ් බං නාම න කහොති. 
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තථා හි වුත් තං ‘‘කහට් ඨිමං කහට් ඨිමඤ් හි පගුණජ් ඣානං උපරිමස් ස උපරිමස් ස 

පෙට් ඨානං කහොති, තස් මා කවොොනම් පි වුට් ඨානන් ති වුත් ත’’න් ති. 

අවජ්කජ බ්බත් ා වත් බ්බං නත්ථීති කුසලභාකවන සමානත් තා 

වජ් කජතබ් බතාය අභාවකතො විභජිත් වා වත් තබ් බං නත් ථි, තස් මා යකෙත් ථ 

විකසසනං ලබ් භති, තං ෙස් කසන් කතො ‘‘කනවෙඤ්ඤානාෙඤ්ඤාය නං…කප.…

ෙමාපත්තියා’’ති ආහ. චිත්තුප්පාෙෙණ්කඩ වුත් කමවාති පට් ඨාකන පන 
‘‘කුසකල නිරුද් කධ විපාකෙො තොරම් මණතා උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා 

‘‘කිරියානන් තරං තොරම් මණභාකව’’ති යං වත් තබ් බං, තං 
චිත් තුප් පාෙෙණ්  වණ් ණනායං වුත් තකමව. 

 ා උකභොපීති යා ‘‘කුසලවිපාොකහතුෙකසොමනස් සසහගතා 

උකපක් ඛාසහගතා චා’’ති ද් කව මකනොවිඤ් ඤාණධාතුකයො වුත් තා, තා උකභොපි 

කසොමනස ්සසහගතමකනොවිඤ් ඤාණධාතුවකසන වුත් තා. ෙස් මා? ෙසන් නං 
ොමාවචරභවඞ් ගානං අත් තකනො තොරම් මණොකල සන් තීරණොකල ච 
කවොට් ඨබ් බනස් ස අනන් තරපච් චයභාවකතො. උකපක් ඛාසහගතා පන 
යථාවුත් තානං ෙසන් නං විපාොනං මකනොවිඤ් ඤාණධාතූනං අත් තකනො 
තොරම් මණාදිොකල කවොට් ඨබ් බනකිරියස් ස සන් තීරණොකල 
මකනොධාතුකිරියස් ස භවඞ් ගොකලති කයොකජතබ් බං. 

423. පටිවිජ්ඣිත්වාති ජානිත් වා. ෙළ්හංන ගකහ බ්බන් ති ෙළ් හග් ගාහං න 

ගකහතබ් බං. බලවක ො…කප.… විපච්චනක ොති එකතන බලවතා දුබ් බලතා ච 

අප් පමාණං, ෙකතොොසතා පමාණන් ති ෙස් කසති. ෙකතොොසතා ච 

අවකසසපච් චයසමවාකය විපාොභිමුඛතාති ෙට් ඨබ් බං. යං කිඤ්චීති ච බලවං 

දුබ් බලං වාති අත් කථො. විපාෙජනෙම්පිකිඤ්චිෙම්මංඋපනිේෙයපච්චකයොන

කහොතීති ෙක්ො වත්තුං. සති හි ෙම් මඋපනිස් සයපච් චයානං අවිනාභාකව 
විපාෙත් තිකෙ උපනිස් සයපච් චකය ගහිකත ෙම් මපච් චකයො විසුං න 

උද් ධරිතබ් කබො සියා, කවෙනාත් තිකෙ ච උපනිස ්සකය පච් චනීයකතො ඨිකත 
ෙම් මපච් චකයන සද් ධිං අට් ඨාති න වත් තබ් බං සියාති අධිප් පාකයො. 
පච් චයද් වයස් ස පන ලබ් භමානතප් පරාය කෙසනාය උපනිස් සකය ගහිකතපි 
ෙම් මපච් චකයො උද් ධරිතබ් කබොකයවාති සක් ො වත් තුං. ලබ් භමානස ්ස හි 

උද් ධරණං ඤායාගතං, තථා උපනිස් සකය පච් චනීයකතො ඨිකතපි ෙම් මපච් චකයො 

වත් තබ් කබොව උපනිස් සයස් ස අකනෙකභෙත් තා, විපාෙං ජකනන් තං ෙම් මං 
විපාෙස ්ස උපනිස් සකයො න කහොතීති න වත් තබ් බකමවාති කවදිතබ් බං. 
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පරේෙ පවත් ං ඔමානන් ති පරසන් තාකන අත් තානං උද් දිස් ස පවත් තං 

අවමානං. ක සූති කයො අකනන පුබ් කබ හකතො, තස් ස ඤාතිමිත් කතසු. 

මාතු ාතනත් ථං පවත් තිතතාය පුරිමකචතනාය මාතුඝා ෙම්කමන ෙදිෙ ා, 

යථා ච ආණත්තියංපහාකරපි එකසව නකයො. කතන වුත් තං ‘‘එෙනකයොද්වීහි

පොකරහීතිඑත්ථාපී’’ති. 

වට් ටනිස ්සිකතො ොනාදිවකසන සද් ධං උප් පාකෙන් කතො රාගං උපනිස් සාය 

ොනාදිවකසන සද් ධං උප් පාකෙති නාම, න විවට් ටනිස ්සිකතො අවිකසකසන 

වුත් තත් තාති ආහ ‘‘ඉමිනා අධිප්පාකයන වෙතී’’ති. එක ෙන් ති 

ොයිෙසුඛදුක් ඛානං. එෙක ොපීති ඉෙං යදිපි එෙස් මිං සන් තාකන සුඛදුක් ඛානං 

එෙස ්මිං ඛකණ උප් පත් ති නත් ථි, පච් චයසමාකයොකගො පන කතසං එෙජ් ඣම් පි 
කහොතීති ෙත් වා වුත් තං. 

425. පුරිමවාකරස වියාති පටිච් චවාරාදීසු පුරිකමසු විය. ඉමේමින් ති 

පඤ ්හාවාකර. පච්චකයන උප්පත්ති වුච්චතීති කහතුආදිනා කතන කතන 

පච් චකයන තංතංපච් චයුප් පන් නස ්ස උප් පත් ති න වුච් චති. ක ෙං ක ෙං

ධම්මානන් ති කහතුආදීනං කතසං කතසං පච් චයධම් මානං.  ං ංපච්චයභාකවොති 
කහතුආදීනං තංතංපච් චයභාකවො වුච් චති. කතකනව පුරිකමසු ඡසු වාකරසු 

‘‘කුසකලො ධම් කමො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා තත් ථ තත් ථ උප් පාෙග් ගහණං ෙතං, 
ඉධ පන ‘‘කුසලස් ස ධම් මස් ස කහතුපච් චකයන පච් චකයො’’තිආදිනා 

පච් චයභාකවො ගහිකතො. ක නාති උපත් ථම් භෙත් කතන පච් චයභාකවන. ඉධාති 
පඤ ්හාවාකර. 

427. පතිට්ඨාභූ ේොති නිස් සයභූතස් ස. ෙම්මපච්චකයොති 

සහජාතෙම් මපච් චකයො. දුෙමූලෙදුොවොනාති ‘‘කුසකලො ච අබයාෙකතො ච 
ධම් මා කුසලස් ස ච අබයාෙතස් ස ච ධම් මස් සා’’ති එවං දුෙමූලෙදුොවසානා 

ෙත් වා වුත් තපඤ් හා.  ත්ථාති පච් චයවාකර. කුෙකලොචඅබයාෙක ොච ධම්මාති 

කුසලාබයාෙතප් පකභො පච් චයුප් පන් නා ධම් මා. යක ො  ක ො වාති 
පච් චයධම් මනියමං අෙත් වා යකතො තකතො වා කුසලාබයාෙතවකසන 

උභයපච්චයක ොඋප්පත්තිමත් කමව ත්ථ පච් චයවාකර අධිප්කප ං, උභයේෙ 

යථාවුත් තස ්ස පච් චයුප් පන් නස ්ස උභින්නං යථාවුත් තානංකයව පච් චයධම් මානං 

පච්චයභාකවො න අධිප්කපක ො උප් පාෙපධානත් තා තස් සා කෙසනායාති 

අධිප් පාකයො. නිේෙයාදිභූ ාති නිස ්සයඅත් ථිඅවිගතභූතා පච් චයධම් මා න 

ලබ් භන් ති, තස් මා කුසකලො ච…කප.… න වුත් තන් ති කයොජනා. 

පඤ ්හාවාරවිභඞ් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පඤ ්හාවාරස් ස  ටකන අනුකලොමගණනා 

439. එත්ථාති අබයාෙතමූලකෙ. යදි එවන් ති යදි කුසලාකුසලමූකලහි 

අලබ් භමානම් පි ලබ් භති, එවං සන් කත. ගණනමත් ොමඤ්ඤක ො, න 
පච් චයසාමඤ් ඤකතොති අධිප් පාකයො. 

440. නිෙේෙනවකෙන ෙට්ඨබ්කබො කයභුකයයන ඉන් ද්රියමග් ගපච් චයානඤ් ච 

කහතුපච් චයස ්ස විසභාගත් තා. ඉන්ද්රියමග්ගපච්චයාච විෙභාගාති විකසසකනන 

කයො තත් ථ සභාගභාකවො, තං නිවත් කතති.  ථා භාවාභාවක ොති තස් මිං 

කහතුපච් චයාොකර සති භාවකතො, කහතුධම් මානං කහතුපච් චයභාකව සති 

සහජාතාදිපච් චයභාවකතොති අත් කථො. අධිපතිපච්චයාදීනන් ති 

අධිපතින් ද්රියමග් ගපච් චයානං. විෙභාග ා කහතුපච් චයස් ස. කුෙලාදිකහතූනන් ති 

කුසලාකුසලකිරියාබයාෙතකහතූනං. කහතුපච්චයභාකවති කහතුපච් චයත් කත 

කහතුභාකවන උපොරෙත් කත. විපාෙපච්චයභාවාභාවක ොති 
විපාෙපච් චයභාවස් ස අභාවකතො. න හි විපාොනං විපාෙපච් චයතා අත් ථි. 
විපාෙකහතූනං ඉතරකහතූහි කහතුපච් චයතාය අත් ථි සභාගතාති ආහ 

‘‘කහතුවජ්ජාන’’න් ති. විපාොනං විෙභාග ාය භවි බ්බං, න හි 
විපාෙධම් මධම් මකනවවිපාෙනවිපාෙධම් මධම් මානං විපාකෙහි සභාගතා අත් ථි 

රාසන් තරභාවකතොති අධිප් පාකයො. උභයපච්චයෙහික ති 

කහතුවිපාෙපච් චයසහිකත. කහතුපච්චයභාකවවිපාෙම්හීති කහතුපච් චයභාකවන 

වත් තමාකන විපාෙධම් කම. විපාෙපච්චයත් ාභාවාභාවක ොති 
විපාෙපච් චයභාවාභාවස් ස අභාවකතො. න හි විපාකෙො විපාෙස් ස විපාෙපච් චකයො 

න කහොති, තස් මා නත් ථි කහතුවිපාෙපච් චයානං විසභාගතාති අධිප් පාකයො. 

ඉොනි වුත් තකමවත් ථං උොහරකණන සමත් කථන් කතො ‘‘යථාහී’’තිආදිමාහ. 

කහතුෙහජා පච්චයෙහික ති කහතුපච් චයසහජාතපච් චයසහිකත, 

උභයපච් චයයුත් කතති අත් කථො. කහතූනන් ති ඉෙං 

‘‘සහජාතපච් චයත් තාභාකවො’’ති ඉමිනාපි සම් බන් ධිතබ් බං. කහතූනඤ් හි 
කහතුපච් චයසහිකත රාසිම් හි කහතුපච් චයභාකවො විය සහජාතපච් චයභාකවොපි 
අත් ථීති. තත් ථ කහතුවජ් ජානං සහජාතධම් මානං කහතුධම් මස් ස ච න සභාගතා 

වුච් චති සහජාතපච් චකයන සභාගභාවකතො. එවමිධාපීති යථා 

කහතුසහජාතපච් චකයසු වුත් තප් පොකරන නත් ථි විසභාගතා, එවමිධාපි 

කහතුවිපාෙපච් චකයසු නත් ථි විසභාගතාති අත් කථො. එෙ නකයො

විප්පයුත් පච්චකයපීති ය් වායං නකයො කහතුසහජාතපච් චකයසු 

විසභාගතාභාකවො වුත් කතො, එස නකයො කහතුසහිකත විප් පයුත් තපච් චකයපීති 
අත් කථො. තත් ථාපි හි ‘‘කහතුවිප් පයුත් තපච් චයසහිකත රාසිම් හී’’තිආදි සක් ො 
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කයොකජතුන් ති. පච් චුප් පන් කනො එව පච් චයුප් පන් කනො, පච් චකයො පන අතීකතොපි 
අනාගකතොපි ොලවිනිමුත් කතොපි කහොතීති පච් චුප් පන් නක් ඛකණ 
කහතුපච් චයභාකව සහජාතාදිපච් චයභාවං සන් ධාය තථාභාවාභාවවකසන 
සභාගතාය වුච් චමානාය නානාක් ඛණිොනං කුසලාදීනං කහතූනං විපාොනඤ් ච 
වකසන විසභාගතා තස් කසව කහතුස් ස න වත් තබ් බාති ඉමමත් ථං ෙස් කසති 

‘‘අපිචා’’තිආදිනා. 

අග් ගහිතවිකසසකතො සාමඤ් ඤකතො විකසකසො න සුවිඤ් කඤකයයො කහොතීති 

අධිප් පාකයනාහ ‘‘කුෙලාවීමංොධිපතීතිඑවං වත් බ්බ’’න් ති. 

441-443. ‘‘ඉ රානි ද්කව ලභතී’’ති එවං වත් තුං න සක් ො, 

කහතාධිපතිදුකෙහි ෙස් සිතානි යානි ‘‘කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස ධම් මස් ස, 

කුසකලො ධම් කමො අබයාෙතස ්ස, කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස ච අබයාෙතස් ස ච, 

අබයාෙකතො ධම් කමො අබයාෙතස් සා’’ති චත් තාරි විස් සජ් ජනානි, කතසු 
කහතුසහජාතනිස් සයඅත් ථිඅවිගතඉන් ද්රියමග් ගපච් චකයසු සම් පයුත් තපච් චකය 

පවිට් කඨ ‘‘කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස, අබයාෙකතො ධම් කමො අබයාෙතස් සා’’ති 
ඉමානි ද් කව ලභති. යං සන් ධාය අට් ඨෙථායං වුත් තං ‘‘සකච කතහි 

සද් ධිං…කප.… තාකනව ද් කව ලභතී’’ති, කතහි පන ඉතරානි නාම ‘‘කුසකලො 

ධම් කමො අබයාෙතස් ස, කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස ච අබයාෙතස් ස චා’’ති 
ඉමානි ද් කවපි සියුං. න හි කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස විප් පයුත් තපච් චකයන 

පච් චකයො කහොති. කතන වුත් තං ‘‘ඉ රානි ද්කව ලභතීති පුරිමපාකඨො’’තිආදි. 

ඉ රානි ද්කවති වා අඤ් ඤානි ද් කව, යානි සම් පයුත් තපච් චයවකසන ද් කව 

විස් සජ් ජනානි, විප් පයුත් තපකවකස පන තකතො අඤ ්ඤානි අඤ් ඤථාභූතානි ද් කව 

විස් සජ් ජනානි. යානි සන් ධාය වුත් තං ‘‘කුෙකලො අබයාෙ ේෙ, අබයාෙක ො

අබයාෙ ේොති ද්කව ලභතීති පඨන්තී’’ති. ක සූති ඌනතරගණනාකහතූසු 
විපාෙඅඤ් ඤමඤ් ඤාදීසු. 

අනාමට්ඨවිපාොනීති අග් ගහිතවිපාෙපච් චයානි,  ටනං අකපක් ඛිත් වා අයං 

නපුංසෙනිද් කෙකසො. න විපාෙකහතුරහි ානි සාධාරණවකසන වුත් තත් තා. 
කතන වුත් තං අට් ඨෙථායං ‘‘සාමඤ් ඤකතො නවන් නම් පි කහතූනං වකසන 

වුත් තානී’’ති, ‘‘විපාෙකහතුපි ලබ් භතී’’ති ච. 

 ත්ථාති පඤ ්චම ටනකතො පට් ඨාය පඤ් චසු  ටකනසු. කතන විපාකෙන 

සහ, සමං වා උට් ඨානං එතස් සාති ෙමුට්ඨානන් ති අයම් පි අත් කථො සම් භවතීති 

වුත් තං ‘‘පටිෙන්ධියං ෙටත් ාරූපම්පි  ංෙමුට්ඨානග්ගහකණකනව 
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ෙඞ්ගණ්හාතී’’ති. එකෙව නකයොති ඉමිනා ෙටත් තාරූපම් පි 
තංසමුට් ඨානග් ගහකණකනව සඞ් ගණ් හාතීති ඉමකමවත් ථං අතිදිසති. 

එවම්පීති ‘‘එකතසු පනා’’තිආදිනා සඞ් කඛපකතො වුත් තප් පොකරපීති 

අත් කථො. කතනාහ ‘‘එක ස පන…කප.… වුත් නකයනපී’’ති. කයො කයො

පච්චකයොති කයො කයො කහතුආදිපච් චකයො මූලභාකවන ඨික ො පකරසං 

පච් චයානං.  ප්පච්චයධම්මානන් ති කතහි කහතුආදිපච් චකයහි පච් චයභූතානං 

කහතුආදිධම් මානං. නිරවකෙෙඌනඌන රඌන මලාභක්ෙකමනාති කත 

ධම් මා කයසු විස් සජ් ජකනසු යථාරහං නිරවකසසා ලබ් භන් ති, කයසු ඌනා 

ඌනතරා ඌනතමා ච ලබ් භන් ති, කතන ෙකමන  ටනාවචනකතො 
පච් චයුප් පන් නාපි යථාක් ෙමං නිරවකසසාදික් ෙකමකනව ලබ් භන් ති. කතනාහ 

‘‘නිරවකෙෙලාකභච…කප.… කවදි බ්කබො’’ති. 

කහතුමූලෙං නිට් ඨිතං. 

445. පඤ්චකම එෙන්ති ෙනිේෙයක ො අබයාෙ මූලං අකුෙලන් ති ඉෙං 

සන් ධායාහ ‘‘වත්ථුවකෙන ෙනිේෙයං වක්ඛතී’’ති. න ඉෙන් ති ඉෙං චතුත් ථං 
 ටනං ලබ් භමානස් සපි වත් ථුස ්ස වකසන  ටනං න කහොති තස් ස 

වක් ඛමානත් තා, තස් මා ‘‘ආරම් මණවකසකනවා’’ති එෙංකසො ගහිකතොති 
අත් ථකයොජනා. 

446. ෙහජා පුකරජා ා එකෙො නිේෙයපච්චකයොති ඉමිනා සතිපි 

පච් චයධම් මකභකෙ පච් චයභාවකභකෙො නත් ථීති ෙස් කසති, තථා 

‘‘අත්ථිපච්චකයො’’ති ඉමිනාපි. අවිගතපච් චකයොකපත් ථ අත් ථිපච් චකයකනව 

සඞ් ගහිකතොති ෙට් ඨබ් කබො. ‘‘අත් ථිඅවිගතපච් චකයො’’ති පාකඨො. 

සහජාතාරම් මණාධිපති පන න කෙවලං පච් චයධම් මප් පකභකෙොව, අථ කඛො 

පච් චයභාවකභකෙොපි අත් කථවාති ආහ ‘‘එවං…කප.… අභාවක ො’’ති. 

වුත් තකමවත් ථං පාෙටතරං ොතුං ‘‘නිේෙයභාකවො හී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

ෙහජා පුකරජා නිේෙයාදීනන් ති සහජාතනිස් සයපුකරජාතනිස් සයාදීනං. ආදි-

සද් කෙන සහජාතපුකරජාතඅත් ථිඅවිගතභාකව සඞ් ගණ් හාති. න 

පකනවන් තිආදිනා වුත් තකමවත් ථං විවරන් කතො ‘‘ෙහජාක ො හී’’තිආදිමාහ. 

භින්නෙභාවාති සමාකනපි අධිපතිසද් ෙවචනීයභාකව පච් චයභාවවිසිට් කඨන 

සභාකවන භින් නසභාවා, න කහතුපච් චයාෙකයො විය සභාවමත් කතන. 

ක කනවාති භින් නසභාවත් තා එව. අඤ් ඤථා ‘‘කුසකලො කුසලස් ස 

සහජාතවකසන, අබයාෙකතො ආරම් මණවකසන අධිපතිපච් චකයන පච් චකයො 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපට් ඨානපෙරණ-අනුටීො 
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පටුන 

කහොතී’’ති තදුභයං එෙජ් ඣං ෙත් වා වත් තබ් බං සියා, න ච වුත් තන් ති 

ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘පඤ්හාවාරවිභඞ්කග…කප.…නවුත් ’’න් ති. 

447-452. ොධාරණවකෙනාති අධිපතින් ද්රියභාවසාමඤ් කඤන. තථා කචව ඡ 

 ටනානි කයොකජත් වා ෙස් කසති ‘‘අධිපතී’’තිආදිනා. ද්කව පච්චයධම්මාති 

වීරියවීමංසානං වකසන ද් කව පච් චයධම් මා, එකෙොකයව චිත් තාධිපතිවකසන. 

ෙමග්ගොනි පුබ්කබ වත් බ්බානි සියුං අධිපතිපටිපාටියාති අධිප් පාකයො. 

පඨමඤ් හි වීරියාධිපති පච් ඡා චිත් තාධිපතීති. ක ෙං ආහාරමග් ගපච් චයානං 

පච්ඡා වුත් ානි සමග් ගොනි. ෙදිෙත් ාති ඉෙං පරකතො ‘‘කහතුවකසන 
වුත් ත ටකනහි සදිසත් තා’’තිආදිවචනං සන් ධාය වුත් තං. 

457-460. දුමූලෙන් ති කුසලාබයාෙතමූලෙං. තං කුසලමූලකෙසු ෙස් මා 

වුත් තන් ති කචොෙනායං ආහ ‘‘අබයාෙ ෙහි ේෙ කුෙලේෙ 

පච්චයභාවෙේෙනවකෙනා’’ති. එත්ථාති අනුකලොමගණකන. යථාවුත්ක සූති 

‘‘සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සයවිපාෙසම් පයුත් තවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතමූලකෙ

සූ’’ති එවං වුත් කතසු සහජාතාදිමූලකෙසු. අත්ථිඅවිග මූලෙවජ්කජසූති 

අත් ථිඅවිගතමූලොනි ඨකපත් වා අවකසකසසු ආහාකරන ආහාරපච් චකයන 
 ටනානි න කයොජිතානීති සම් බන් කධො. අධිපතින් ද්රිකයහි ච නිස් සයාදිවජ් කජසු 

සහජාතාදීසු  ටනානි න කයොජිතානීති කයොජනා. ක සූති 
කහතුෙම් මඣානමග් කගසු ආහාකර අධිපතින් ද්රිකයසු ච තංතං ටනවකසන 

යථාවුත් කතසු කයොජියමාකනසු. ක නාති කහතුආදිඅරූපධම් මානංකයව 

ලබ් භනකතො. ක හි ඝටනානීති කහතුආදීහි කයොජියමානානි  ටනානි. 

රූපමිේෙෙත් ාභාකවනාති ඉෙං වුත් තසදිසතාය ොරණවචනං. ෙස් මා 
පකනත් ථ අත් ථිඅවිගතමූලොනි නිස ්සයවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතානි කතහි 

වජ් ජිතානීති ආහ ‘‘අත්ථිඅවිගක හි පනා’’තිආදි. නිස් සයාදීහි කයොජියමානානි 
අධිපතින් ද්රියානි රූපමිස් සොනි කහොන් තීති න වුත් තානීති සම් බන් කධො. යදි එවං 

ෙස ්මා අත් ථිඅවිගතමූලකෙසු ආහාකරන, නිස ්සයාදිමූලකෙසු ච අධිපතින් ද්රිකයහි 

කයොජනා ෙතාති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘අධිප ාහාරින්ද්රියමූලකෙසූ’’තිආදි. 

473-477. එදිකසසු ඨාකනසු ඛන් ධ-සද් කෙො අරූකපස් කවව නිරුළ් කහොති 

ෙත් වා වුත් තං ‘‘න පවත්ක  විය ඛන්ධාකයව පච්චයුප්පන්නභාකවන

ගකහ බ්බා’’ති. ෙටත් ාරූපම්පි පන ලබ්භතීති ඉමිනා 
‘‘එෙක් ඛණිෙෙම් මවකසන වුත් තානී’’ති වචනං පටික් ඛිපති. යමත් ථං සන් ධාය 

‘‘ෙේමා න වුත් ’’න් ති වුත් තං, තං පාෙටතරං ෙකරොන් කතො ‘‘නනූ’’තිආදිං 

වත් වා පුන තං උොහරකණන විභාකවතුං ‘‘යථාචා’’තිආදි වුත් තං. 
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ආරම්මණනිේෙයපච්චයභාකවනාති ආරම් මණපච් චයභාකවන 
නිස ්සයපච් චයභාකවන ච. ෙම් මස ්ස ච පච් චයභාකවො පාෙකටොකයවාති ආහ 

‘‘ෙම්මම්පි ආරම්මණපච්චයභාකවන වත් බ්බ’’න් ති. ද්වින්නං

පච්චයභාවානන් ති ෙම් මාරම් මණපච් චයභාවානං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤපටික්කඛපක ොති ඉමිනා ද් වින් නං පච් චයභාවානං භින් නත් තා 
පවත් තිආොරස ්ස එෙක් ඛකණ එෙස ්මිං පච් චයධම් කම අයුජ් ජමානතං ෙස් කසති. 
යථාෙස් සිතස් ස නිෙස් සිතබ් කබන අසමානතං ෙස් කසන් කතො 

‘‘පච්චුප්පන්නඤ්හි…කප.… යුත් ං වත්තු’’න් ති ආහ. ෙම්මං පනාතිආදිනා 
ෙම් මාරම් මණපච් චයානං පවත් තිආොරස් ස භින් නත් තා එෙජ් ඣං හුත් වා 

අප් පවත් තිකමව විභාකවති. යකතො කත අඤ් ඤමඤ් ඤං පටික් කඛපො වුත් තා, 

ෙස ්මා පන තංකයව වත් ථු ආරම් මණපච් චකයො කහොති නිස් සයපච් චකයො ච, න 

තංකයව ෙම් මං ආරම් මණපච් චකයො ච ෙම් මපච් චකයො චාති? න 

කචොකෙතබ් බකමතං, ධම් මසභාකවො එකසොති ෙස් කසන් කතො ‘‘එෙ ච

ෙභාකවො’’තිආදිමාහ. තත් ථ වත් මානානන් ති පච් චුප් පන් නානං. යන් ති ඉෙං 

‘‘වත් තබ් බතා’’ති ඉමිනා සම් බන් ධියමානං ‘‘යා’’ති ඉත් ථිලිඞ් ගවකසන 

විපරිණාකමතබ් බං. යථාතිආදිනා තකමවත් ථං උොහරණෙස් සකනන විභාකවති. 

478-483. යං විඤ ්ඤාණං අධිපතිපච් චකයො න කහොති, තං 

අනාමට්ඨාධිපතිභාවං ෙට් ඨබ් බං. වත්ථුේෙවකෙනාති හාකපතබ් බස් ස වත් ථුස් ස 
වකසන. 

484-495. අරූපින් ද්රියානි රූපානං පච් චයත් කතන ලබ් භන් තීති කයොජනා. 
යදිපි එවං වුත් තං රූපින් ද්රියානං අරූපානං පච් චයත් තඤ් ච ලබ් භතීති ආහ 

‘‘චක්ඛාදීනි ච පන චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීනං ලබ්භන්තී’’ති.  ංෙමානගතිොති 
වීරිකයන සමානගතිො මග් ගපච් චයතාය. 

511-514. විප් පයුත් තමූලකෙ ‘‘ෙසකම කුසලාෙකයො චිත් තසමුට් ඨානාන’’න් ති 

ඉෙං පවත් තිවකසන අට් ඨෙථායං වුත් තන් ති ආහ ‘‘පටිෙන්ධියං පන ‘ඛන්ධා

ෙටත් ාරූපානං වත්ථු ච ඛන්ධාන’න්ති ඉෙම්පි ලබ්භතී’’ති.  ේෙ 

ෙේෙනවකෙනාති තස් ස වත් ථුස් ස ෙස් සනවකසන, න අනවකසසකතො 

පච් චයධම් මස ්ස ෙස් සනවකසන. කතනාහ ‘‘ඛන්ධා ච වත්ථුේොති ඉෙම්පි පන 

ලබ්භක වා’’ති. න වජ්කජ බ්බානීති කතසම් පි පච් චයුප් පන් නභාකවන 
කයොකජතබ් බත් තා. 
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515-518. අරූපවත්ථාරම්මණමහාභූ ඉන්ද්රියාහාරානං පච් චයධම් මානන් ති 

අත් කථො. ‘‘ආහාරින්ද්රියපච්චයා චා’’තිපි පන වත් බ්බං. ෙස් මා? න හි

ඉන්ද්රියාහාරානංවකෙනෙහජා ාෙකයො ලබ්භන්ති, ඉන් ද්රියාහාරානං පන වකසන 

ඉන් ද්රියාහාරපච් චයාව ලබ් භන් ති. ‘‘සහජාතං පුකරජාතං පච් ඡාජාතං ආහාරං 
ඉන් ද්රිය’’න් ති හි උද් දිසිත් වා අත් ථිපච් චකයො විභත් කතොති. කෙචි පකනත් ථ 

‘‘ආහාරග් ගහකණන ෙබළීොකරො ආහාකරොව ගහිකතො, ඉන් ද්රියග් ගහකණන ච 

රූපජීවිතින් ද්රියකමව, කසසාහාරින් ද්රියානි සහජාතාදීස් කවව අන් කතොගධානි 

ෙතානි. යානි තෙන් කතොගධානි, කත සන් ධාය අට් ඨෙථායං 

‘අරූපවත් ථාරම් මණමහාභූතඉන් ද්රියාහාරානං වකසනා’ති එත් ථ 
ඉන් ද්රියාහාරග් ගහණං ෙතන් ති ‘සහජාතපුකරජාතපච් ඡාජාතපච් චයා 
ලබ් භන් තී’ති වුත් ත’’න් ති වෙන් ති. 

තත් ථ අරූපානං සහජාතපච් ඡාජාතාහාරින් ද්රියපච් චයභාකවො යථාරහං 

කවදිතබ් කබො. වත් ථු සහජාතං පුකරජාතඤ් ච, ආරම් මණං පුකරජාතකමව, 
අභිඤ් ඤාඤාණස් ස පන ෙොචි සහජාතම් පි ආරම් මණපච් චකයො කහොතිකයව. 

සහජාතග් ගහකණන පකනත් ථ සහජාතපච් චයභූකතොව ගය් හති, කසො ච 
එකුප් පාොදිලක් ඛණයුත් කතොවාති කයො ධම් කමො සහජාකතො හුත් වා ආරම් මණං 

කහොති, න කසො ඉධ අධිප් කපකතො. යදි සහජාකතොපි ආරම් මණං කහොති, ෙස ්මා 

පාළියං තථා න විභත් තන් ති? එෙෙලාපපරියාපන් නස ්ස 
එකුප් පාොදිලක් ඛණයුත් තස් ස භින් නෙලාපපරියාපන් නකතො 

සඞ් ෙරකමොචනත් ථං. අපිච අප් පචුරභාවකතො අපාෙටභාවකතො ච තං න ගහිතං. 

 ක ොති නවමකතොති අත් කථො, න ෙසමකතොති අධිප් පාකයො. න හි එොෙසකම 

අධිපති අත් ථීති.  ථා චුද්ෙෙකමති එත් ථ  ථා-සද් කෙන වත් ථුග් ගහකණන 

චක් ඛාදිවත් ථූනිපි ගහිතානීති ඉමමත් ථං උපසංහරති.  කෙවාති ආරම් මණකමව. 

519. ෙහජා ානි වියාති සහජාතපච් චයසහිතානි විය  ටනානි. 

ෙහජාක නාති සහජාතපච් චකයන.  ානීති ‘‘පකිණ් ණෙ ටනානී’’ති 

වුත් ත ටනානි. යානි හි සහජාතපච් චකයන න කයොජිතානි, තාකනත් ථ 

පකිණ් ණෙ ටනානීති වුත් තානි. පුකරජා …කප.… වකෙනාති එත් ථ අයං 
කයොජනා – පුකරජාතස් ස පච් ඡාජාතස් ස ආහාරස් ස ඉන් ද්රියස ්ස ච සහජාකතන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤඤ් ච සාමඤ් ඤවකසන, කතසංකයව සහජාකතන 
අඤ ්ඤමඤ් ඤඤ් ච අසාමඤ් ඤවකසන චාති වුත් තං කහොති. යථා පුකරජාතස් ස 

පච් ඡාජාතස් ස ච සහජාකතන අසාමඤ් ඤං භින් නසභාවත් තා, තකතො එව 

ආහාරින් ද්රියානම් පි කතන අසාමඤ් ඤං, එවං පුකරජාතාදීනං චතුන් නම් පි 
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අඤ ්ඤමඤ් ඤං අසාමඤ් ඤං භින් නසභාවත් තා. එවං අසාමඤ් ඤවකසන 
අසමානතාවකසන යථාවුත් තානි  ටනානි විප් පකිණ් ණානි. යථා පන 
සහජාතපච් චයධම් මා අරූපක් ඛන් ධාෙකයො කතකනව 
සහජාතපච් චයතාසඞ් ඛාකතන මිථූනං සමානභාකවන අඤ් කඤහි අසංකිණ් ණා 
අත් තකනො පච් චයුප් පන් නානං පච් චකයො කහොන් තීති අසාමඤ් ඤවකසන කතසං 

පවත් ති, එවං පුකරජාතාදිපච් චයධම් මාපීති කතසං සහජාකතන 
අඤ ්ඤමඤ් ඤඤ් ච යථාවුත් තස ්ස සාමඤ් ඤස් ස අසාමඤ් ඤස ්ස ච වකසන තානි 
 ටනානි විප් පකිණ් ණානීති පකිණ් ණොනි වුත් තානි. එවං සන් කත 

සහජාතානම් පි  ටනානං පකිණ් ණෙභාකවො ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති, කතසං 

සහජාතතාය එව අවිප් පකිණ් ණභාවසිද් ධිකතො. කතන වුත් තං ‘‘ෙහජා ං

අග්ගකහත්වා වුත් ානිපකිණ්ණොනිනාමා’’ති. 

 ානීති පකිණ් ණෙ ටනානි. කුෙලවිපාොති කුසලා ච විපාො ච, කය 
අභින් නලක් ඛණා හුත් වා කුසලසභාවා විපාෙසභාවා චාති අත් කථො. 

එවංසභාවඤ් ච එෙං අඤ ්ඤින් ද්රියකමවාති ආහ ‘‘ඉෙං…කප.…ලබ්භතී’’ති. නනු 

ච සද් ධින් ද්රියාදිවකසනපි අයමත් කථො ලබ් භතීති? කතසං කිරියසභාවතාපි 

අත් කථවාති. දුක්ඛන් ති කචතසිෙදුක් ඛං. කතනාහ ‘‘අකුෙලකමවා’’ති. විපාෙස් ස 

දුක් ඛස ්සාති කයොජනා. කතන වුත් තං ‘‘අඣානඞ්ගත් ා’’ති. 

අකුෙලවිපාෙකිරියාති විචිකිච් ඡාචිත් තපඤ් චවිඤ් ඤාණකිරියාමකනොධාතූසු 
පවත් තනකතො අකුසලවිපාෙකිරියාව කහොති චිත් තට් ඨිතීති අත් කථො. යස් මා 
අකුසලවිපාොති එවමත් කථ ගය් හමාකන දුක් ඛස ්ස චිත් තට් ඨිතියා ච වකසන යථා 

ඣාකනසු, එවං අඤ් කඤසං වකසන අඤ ්කඤසු ච න ලබ් භති, තස් මා අකුසලස් ස 
විපාොති එවමත් කථ ගය් හමාකන දුක් ඛින් ද්රියස් ස වකසන ඉන් ද්රිකයසු ලබ් භතීති 

ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘අකුෙලේෙ…කප.…ලබ්කභයයා’’ති. ඉමස ්මිං කුසලත් තිකෙ 

විපාකෙො විපාොබයාෙතමිච් කචව ගය් හති, න අකුසලාදිපකෙහි විකසකසත් වාති 

ඉමමත් ථං ෙස් කසන් කතො ‘‘කුෙලවිපාො…කප.…නත්ථී’’ති ආහ. 

පඤ ්හාවාරස ්ස  ටකන අනුකලොමගණනා නිට් ඨිතා. 

පච් චනීයුද් ධාරවණ් ණනා 

527. නකහතුපච්චකයනාති එත් ථ න-ොකරො අඤ් ඤත් කථොති ෙස් කසන් කතො 

‘‘කහතුපච්චයක ො අඤ්කඤන පච්චකයනා’’ති ආහ. අග්ගහි ග්ගහකණනාහි 

සහජාතාදිසඞ් ගහවකසන අග් ගහිතානං ගහකණන. අට්ඨ කහොන්තීති ඉමිස ්සා 

පාළියා ආගතා ආරම් මණාෙකයො අට් ඨ පච් චයා කහොන් ති. ක සූති අට් ඨසු 

පච් චකයසු. තීහීති ආරම් මණසහජාතඋපනිස් සයපච් චකයහි. ද්වීහීති 
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ආරම් මණපච් චයඋපනිස් සයපච් චකයහි.  ේමිං ේමිංපච්චකයති තස් මිං තස් මිං 

කහතුආදිකෙ පච් චකය.  ක ො කහතුආදිපච් චයකතො. යථාකයොගං 

කයොකජ බ්බාති යස් මිං පච් චකය පච් චනීයකතො ඨිකත කය පච් චයා අනුකලොමකතො 

කයොජනං ලභන් ති, කත කයොකජතබ් බාති අත් කථො. 

ද්වින්නන් ති අනන් තරූපනිස ්සයස් ස පෙතූපනිස් සයස් සාති ඉකමසං 

ද් වින් නං. වත්ථුපුකරජා ේෙ වකෙන පුකරජා ං ආරම් මණපුකරජාතස් ස 

ආරම් මකණන සඞ් ගහිතත් තා. අඤ්ඤිේො කච නායාති 
නානාක් ඛණිෙෙම් මපච් චයභාකවකනව පවත් තාය කචතනාය. අරූපාහාරා 

අපරිච් චත් තසහජාතභාවා එව ආහාරපච් චකයො කහොන් ති, රූපාහාකරො 

ඨිතිප් පත් කතොකයවාති වුත් තං ‘‘ෙහජා ක ො අඤ්ඤේෙ ෙබළීොරාහාරේෙ

වකෙන ආහාකරො’’ති. ෙහජා ක ො අඤ්ඤේොති ච ඉෙං 

අරූපාහාරනිවත් තනත් ථං වුත් තං, න ෙබළීොරාහාරවිකසසනිවත් තනත් ථං 

තාදිසස ්කසව තස් ස අභාවකතො. න හි රූපාහාකරො සහජාතපච් චකයො කහොති, නාපි 

පුකරජාතපච් චකයො කහොති. යථා සහජාතානං සහජාතපච් චකයො න කහොති, එවං 

පුකරජාතානං පච් ඡාජාතපච් චකයො න කහොති, පච් ඡාජාතානඤ් ච 

පුකරජාතපච් චකයො න කහොති. ෙස ්මා? තාදිසස් ස පච් චයලක් ඛණස් ස අභාවකතො. 

කයසඤ් හි කයො ජනකෙො, න කතහි තස් ස සහජාතතා අත් ථි, නාපි පුකරජාතතා 

පුකරජාතපච් චයලක් ඛණයුත් තා, පච් ඡාජාතපච් චයතාය පන වත් තබ් බකමව 

නත් ථි රූපධම් මත් තා. උපත් ථම් භෙත් කතපි එකසව නකයො, තස් මා 
සහජාතාදිවිධුකරො එව තස් ස පච් චයභාකවො කවදිතබ් කබො. කතකනව හි ‘‘සහජාතං 
පුකරජාතං පච් ඡාජාතං ආහාරං ඉන් ද්රිය’’න් ති එත් ථ රූපජීවිතින් ද්රියං විය 

රූපාහාකරො විසුං ගහිකතො. තථා චාහ ‘‘රූපාහාකරො…කප.…ආහාරපච්චකයොව 

කහොතී’’ති. ෙහජා ක ොපුකරජා ක ොචඅඤ්ඤේෙ රූපජීවිතින්ද්රියේොති එත් ථ 
රූපාහාකර වුත් තනකයකනව අත් කථො කවදිතබ් කබො. 

එවඤ්ච ෙත්වාති පුරිමපුරිකමහි අසඞ් ගහිතසඞ් ගණ් හනවකසන 
පච් ඡිමපච් ඡිමානං ගහිතත් තා තථා රූපාහාරස් ස ජීවිතින් ද්රියස ්ස ච වකසන ඉධ 

ආහාරින් ද්රියපච් චයානං ගහිතත් තාති අත් කථො, අඤ ්ඤථා ‘‘ආහාරපච් චකයන 

පච් චකයො, ඉන් ද්රියපච් චකයන පච් චකයො’’ති වත් තබ් බං සියාති අධිප් පාකයො. 

කතකනවාහ ‘‘ආරම්මණ…කප.…ඉච්කචවවුත් ’’න් ති.  ෙඤ්ඤාභාවාති තකතො 
ආරම් මණාදිපච් චයකතො අඤ් ඤස ්ස ඉධාධිප් කපතෙම් මාදිපච් චයස් ස කුසකල 

අභාවා.  ේමාති යස් මා ආරම් මණකතො අඤ් කඤසං ද් වින් නං වකසන 

උපනිස ්සකයො වුත් කතො, තස් මා ‘‘ආරම් මණාධිපති ආරම් මණපච් චකය සඞ් ගහං 
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ගච් ඡතී’’ති වත් තබ් බං, න ආරම් මණූපනිස ්සකයති අධිප් පාකයො. යදි එවං ෙස් මා 
පරිත් තත් තිෙපඤ් හාවාරපච් චනීකය ආරම් මණං න වුත් තං. උපනිස් සකයන හි 

අසඞ් ගහිතත් කත තං වත් තබ් බකමව සියාති කචොෙනං සන් ධායාහ ‘‘යං

පනා’’තිආදි. තත් ථ පුරිකමහි අෙඞ්ගහි වකෙන වුත් ානන් ති පුරිකමහි 
පච් චකයහි අසඞ් ගහිතවකසන වුත් තානං පච් ඡිමානං පච් චයානං. 

ෙඞ්ගහි විවජ්ජනාභාවක ොති අත් තනා සමානලක් ඛණතාය සඞ් ගහිතස ්ස 

පච් චයස ්ස විවජ් ජනාභාවකතො, විවජ් ජකන ොරණං නත් ථීති අත් කථො. 

උපනිේෙයක ොඅඤ්ඤාරම්මණාභාවක ොති අප් පමාකණො ධම් කමො අප් පමාණස ්ස 
ධම් මස ්ස ආරම් මණං කහොන් කතො ආරම් මණූපනිස ්සකයොව කහොති 
ආරම් මණාධිපතිභාවකතොති අත් කථො. යථා ආරම් මකණ ගහිකත 

ආරම් මණූපනිස ්සකයො ගහිකතොව කහොති බලවාරම් මණභාවකතො, එවං 
ආරම් මණූපනිස ්සකය ගහිකත ආරම් මණං ගහිතකමව කහොති තංසභාවත් තාති 

තත් ථ තං විසුං න උද් ධටන් ති ෙට් ඨබ් බං. කතනාහ ‘‘න පන

ආරම්මණූපනිේෙයේෙආරම්මකණ අෙඞ්ගහි ත් ා’’ති. 

පච්ඡාජා ආහාරානන් ති අත් තකනො පච් චයුප් පන් නකතො පුකරජාතොයකතො 
පච් ඡාජාතානං අරූපාහාරානං. කත හි අත් තනා සහජාතඅරූපධම් මානං 

තංසමුට් ඨානරූපධම් මානම් පි සහජාතඅත් ථිපච් චයා කහොන් ති, පුකරජාතානං පන 

වත් ථූනං පච් ඡාජාතඅත් ථිපච් චකයො. පච්ඡාජාතින්ද්රියානන් ති පච් ඡාජාතානං 
අරූපින් ද්රියානං. කසසං ආහාකර වුත් තනකයන කයොකජතබ් බං. යස් මා එකත 

ආහාරින් ද්රියා යස ්මිං ඛකණ පුකරජාතඅත් ථිපච් චයං ලභන් ති, තස් මිංකයව ඛකණ 
තංතංපච් චයුප් පන් නානං සහජාතඅත් ථිපච් චකයො පච් ඡාජාතඅත් ථිපච් චකයො ච 

කහොන් ති, තස් මා වුත් තං ‘‘ෙහාපි අත්ථිඅවිග පච්චයභාකවො කහොතී’’ති. 

තිණ්ණන් ති සහජාතාදීනං තිණ් ණං. ඡහි කභකෙහීති විසුං ගහිකතහි සහජාතාදීහි 
පඤ ්චහි යථාරහං එෙජ් ඣං ගහිතකභකෙන චාති ඡහි අත් ථිපච් චයකභකෙහි. 

එකෙෙංෙඞ්ගකහත්වාති අත් ථිපච් චයලක් ඛණං අවිගතපච් චයලක් ඛණඤ් ච විසුං 
විසුං ඡහි කභකෙහි සඞ් ගකහත් වා වුත් තං. 

අජ්ඣත්තිෙබාහිරකභෙක ොති වත් බ්බං චක් ඛාදීනං ජීවිතින් ද්රියස් ස ච 

අධිප් කපතත් තා, සපරසන් තානිොනඤ් ච ඉන් ද්රියානං අනධිප් කපතත් තා. 

නිේෙයපුකරජා විප්පයුත් අත්ථිඅවිග ානං පුකරජාතභූතානන් ති අධිප් පාකයො. 

කතසඤ් හි පුකරජාකත සඞ් ගකහො.  කෙෙකෙෙේොති ආරම් මකණෙකෙසස් ස, 

ආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනිස ්සයානන් ති අත් කථො. ක ෙන් ති නිස ්සයාදීනං. 

උපනිේෙයාදීසූති උපනිස් සයපුකරජාතපච් චයාදීසු.  ං පන පුකරජාතභූතං 
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ආරම් මණං.  ත්ථාති උපනිස ්සයපච් චයසඞ් ගකහ. යථාවුත් තනකයො කචත් ථ 

එෙන් කතන ගකහතබ් කබොති ෙස් කසතුං ‘‘අථපනා’’තිආදි වුත් තං. 

එව-ෙද්කෙො ආකනත්වා කයොකජ බ්කබො, අඤ ්ඤථා කතසු පඤ් කහසු 

එෙසභාවකතොව පච් චයස ්ස ආගමනං වුත් තං සියා. ක නාති ‘‘එකෙොවා’’ති 

අවධාරකණන අග් ගහිකතන. ක සූති සහජාතපුකරජාතපච් චකයසු. 

උක්ෙට්ඨවකෙනාති ‘‘එකෙො ද් කව’’තිආදිනා වුත් තඋක් ෙංසවකසන. ක  ක 

පච්චකය ෙඞ්ගකහත්වාති කත කහතුආදිපච් චකය සහජාතාදිපච් චකයහි 

සඞ් ගකහත් වා. ෙේසි පච්චයපරිච්කඡකෙොති කසොළසාදිකභකෙන සඞ් ගකහත් වා 
ෙස් සිතපච් චයපරිච් කඡකෙො. 

පකභෙපරිහානීසූති සහජාතපච් චයාදීහි සඞ් ගහිතපච් චයප් පකභකෙ 

තංතංපච් චයපටික් කඛකප පඤ ්හාපරිහානියඤ් චාති අත් කථො. නකහතුපච්චයාති 
ඉමිනා කහතුපච් චයකතො අඤ් කඤ පච් චයා ගහිතාති ෙත් වා වුත් තං 

‘‘නකහතුපච්චයාති එත්ථ ලබ්භමානපච්චකය ෙන්ධාය වුත් ’’න් ති. එවඤ්ච

ෙත්වාති සබ් බපච් චනීයසාධාරණලක් ඛණවකසන වුත් තත් තා එව නවත් බ්බං 

සියා, න හි කහතුපච් චකය පච් චනීයකතො ඨිකත කහතුධම් කමො කහතුස් ස ධම් මස ්ස 

සහජාතපච් චකයන පච් චකයොති සක් ො වත් තුං. වීෙතිපච්චයාති කහතුපච් චකයන 
සද් ධිං වීසති පච් චයා. පරිහානීයං විත් ථාරෙථං ෙස් කසන් කතොති කයොජනා. 

528. ක හි ක හි පච්චකයහීති සහජාතපච් චයාදීහි කතහි කතහි 

සඞ් ගාහෙභූකතහි පච් චකයහි. ක  ක  පච්චයාති සඞ් ගකහතබ් බා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයාෙකයො කහතුපච් චයාෙකයො වා කත කත පච් චයා. අඤ්කඤෙං 

අභාවංෙන්ධායවුත් ං, න කතසං සබ් කබසං සම් භවන් ති අධිප් පාකයො. කතනාහ 

‘‘න හී’’තිආදි. තත් ථ ද්කවකයවාති ආරම් මණාධිපතිං අපකනත් වා ආහ. 

අබයාෙ ේෙපීති පි-සද් කෙන න කෙවලං කුසලස් කසව, අථ කඛො 
අබයාෙතස් සපීති කුසලං සම් පිණ් ක ති. 

530. ක නෙද්ධින් ති වත් ථුනා සද් ධිං. සද්ධානන් ති කෙවලානං වත් ථුනා 
විනා ච ගහිතානං කුසලක් ඛන් ධානං. යදිපි වත් ථුනා සද් ධිං සහජාතට් කඨො 

නත් ථි, නිස ්සයාදිභාකවො පන අත් කථවාති ෙස් කසන් කතො ‘‘වත්ථුනා

පනා’’තිආදිමාහ. 

සහජාතපුකරජාතපච් ඡාජාතආහාරින් ද්රියානං අත් ථිපච් චකයන 
සඞ් ගකහතබ් බත් තා සහජාතාදීහි සඞ් ගකහතබ් බානං තංසඞ් ගකහො සුෙකරොති 
ෙස් කසතුං උපනිස ්සකයන සඞ් ගකහතබ් බානං සඞ් ගකහො වුත් තනකයො එවාති 
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වුත් තං ‘‘චතූස ෙබ්බපච්චකය ෙඞ්ගණ්හිත්වා’’ති. ෙම් මං පන 

සහජාතූපනිස ්සකයහි අසඞ් ගකහතබ් බතාපි අත් ථීති සරූපකතො ගහිතං, අඤ ්ඤථා 

‘‘තීසු පච් චකයසූ’’ති වත් තබ් බං සියා. මිේෙොමිේෙෙේොති 
සහජාතපුකරජාතාදිභාකවහි මිස් සෙස ්ස තථා අමිස් සෙස ්ස ච. වුත් තකමවත් ථං 

විත් ථාරකතො ෙස් කසතුං ‘‘න හී’’තිආදි වුත් තං. ක නාති 
අත් ථිපච් චයවිභාගසඞ් ගාහොනං සහජාතාදීනං ගහකණන. 

ෙබ්බපච්චයානං…කප.… කහොතීති ඉමිනා ‘‘ඉමස් මිං පන 
පච් චයුද් ධාකර’’තිආදිනා වුත් කතොපි පච් චයසඞ් ගකහො ඉධ අත් ථකතො 
ෙස් සිකතොකයවාති ඉමමත් ථං ෙස් කසති. 

නිේෙකයො ෙේමානවුත්ක ො? සහජාතනිස් සකයො පුකරජාතනිස් සකයොති හි 

සක් ො විභජිතුන් ති අධිප් පාකයො. විප්පයුත්ක ො වා ෙේමා න වුත්ක ො? 
පුකරජාතවිප් පයුත් කතො පච් ඡාජාතවිප් පයුත් කතොති විභජිතුං සක් ොති අත් කථො. යං 

මිස් සොමිස ්සෙභාවං මනසි ෙත් වා ‘‘අවත් තබ් බත් තා’’ති වුත් තං, තං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘නිේෙකයො  ාවා’’තිආදිමාහ. විකෙසි බ්කබො 

‘‘විප් පයුත් තපච් චකයන පච් චකයො’’ති අවිකසකසන පාළියං වුත් තත් තා. කෙො

වියාති අත් ථිපච් චකයො විය, නිස ්සයපච් චකයො විය වා 
අත් ථිපච් චයවිකසසාභාකවන විප් පයුත් තපච් චකයො න වත් තබ් කබොව. ද් වින් නං 
පච් චයානං විය පකභෙසබ් භාවකතොති ෙස් කසන් කතො 

‘‘ෙහජා පුකරජා ානඤ්චා’’තිආදිමාහ.  ථාතිආදිනා වුත් තමත් ථං පාළියා 

සමත් කථතුං ‘‘වක්ඛතී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ මග් ගඵලධම් මානං 
මග් ගඵලතංසමුට් ඨානරූපවකසන සහජාතඅත් ථිපච් චකයො කතසංකයව 

පුකරජාතචතුසන් තතිරූපවකසන පච් ඡාජාතඅත් ථිපච් චකයො වුත් කතො, න පන 

විප් පයුත් තපච් චයභාකවො වක් ඛතීති කයොජනා. කෙොති විප් පයුත් තපච් චකයො. 

කහතුආදීනං සහජාතන් කතොගධත් තා කහතුආෙකයො තබ් බිකසසා කහොන් තීති 

ෙත් වා වුත් තං ‘‘ෙහජා පච්චකයො ච කහතුආදීහි විකෙකෙ බ්කබො’’ති. කෙොති 

සහජාතපච් චකයො. විරුද්ධපච්චකයහීති සහජාතපුකරජාතස් ස සහජාතාදිභාකවන 

විරුද් කධහි පච් චකයහි. කතනාහ ‘‘උප්පත්තිොලවිරුද්කධහි පච්චකයහී’’ති. 

පච් චනීයුද් ධාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පච් චනීයගණනවණ් ණනා 

නකහතුමූලෙවණ් ණනා 

532. අධිපතිපච්චයාදිභූක ො ආරම්මණපච්චකයොති 
ආරම් මණආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනිස ්සකය වෙති. කත ච යස් මා 

ආරම් මණසභාවා එව, තස් මා වුත් තං ‘‘පරිහායතිකයවා’’ති. පන්නරෙසූති දුතිකය 
සහජාතපච් චකය ‘‘කහතුපච් චකයො’’තිආදිනා වුත් කතසු පන් නරසසු. 

එොෙෙන්නං වකෙනාති සහජාතපච් චකයො, සහජාතතාවිසිට් ඨා 
අධිපතිනිස ්සයෙම් මාහාරින් ද්රියත් ථිඅවිගතකහතුඣානමග් ගා චාති ඉකමසං 

එොෙසන් නං වකසන. ෙහජාක  අන්ක ොගධා කහතුආෙකයො.  ේමිං

පටික්ඛිත්ක ති තස් මිං සහජාකත පටික් ඛිත් කත පච් චනීයකතො ඨිකත. 

අනන්ක ොගධා සහජාකත, කෙ පන කතති ආහ 

‘‘ආරම්මණාධිපතිපුකරජා නිේෙයාෙකයො’’ති. ආරම්මණාදිආොකරනාති 
ආරම් මණපුකරජාතනිස් සයනානාක් ඛණිෙෙම් මාදිආොකරන. 

 ේමිංපටික්ඛිත්ක ති තස් මිං සහජාතපච් චකය පටික් ඛිත් කත. ඉකමවාරාති 

සහජාතං පුකරජාතන් ති විස් සජ් ජිතවාරා. එක  නිේෙයාෙකයොති 

සහජාතතාවිසිට් කඨ නිස් සයාදිකෙ වෙති, න ඉතකර. කතනාහ ‘‘යේමා 

ච…කප.…පටික්කඛකපනපටික්ඛිත් ා’’ති. 

නිේෙයාදිභූ ඤ්ච ෙහජා පච්චයං ඨකපත්වාති එකතන ‘‘ඨකපත් වා 
සහජාතපච් චය’’න් ති එත් ථ අන් කතොගධනිස් සයාදිභාකවොකයව සහජාතපච් චකයො 

ගහිකතොති ෙස් කසති. නිේෙයාදීති ආදි-සද් කෙන කහතුආදීනං සඞ් ගකහො 

ෙට් ඨබ් කබො. අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයධම්මවකෙන පවත්තිෙබ්භාවක ොති 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයධම් මවකසන සහජාතාදීහි පවත් තිසබ් භාවකතො 
අඤ ්ඤමඤ් කඤ පටික් ඛිත් කත ‘‘කුසකලො කුසලාබයාෙතස් සා’’ති වාකරො 

පරිහායති. ක ෙං ක ෙං පච්චයුප්පන්නානන් ති ඉෙං සාමඤ් ඤවචනම් පි 

‘‘අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයසඞ් ගහං ගතා’’ති වචනකතො 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයලාභීනංකයව ගහණං සියාති ආසඞ් ෙං නිවත් කතතුං 

‘‘කුෙකලො ච කුෙලේො’’තිආදි වුත් තං. ෙමුොයභූක ොති 

චතුක් ඛන් ධසමුොයභූකතො. එෙකෙෙභූක හීති තස් කසව එෙකෙසභූකතහි. 

‘‘කුෙකලො පනා’’තිආදි ‘‘නඅඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චකයන…කප.… පරිහායතී’’ති 
ඉමස ්ස අට් ඨෙථාවචනස් ස සමාධානවචනං. 
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රූපක්ඛන්කධෙකෙකෙොවකහොන්ති රූපාහාරරූපින් ද්රියවකසන, ‘‘එෙන් කතන 

විප් පයුත් තපච් චයධම් කමහී’’ති වුත් තධම් මා ‘‘කත’’ති පච් චාමට් ඨාති ආහ ‘‘ක ති

ක  විප්පයුත් පච්චයධම්මා’’ති. 

533. පච්චනීයගණනං ෙේකෙතුන් ති වුත් කතපි නනු පච් චයගණනකමව 
ෙස් සිතං කහොතීති ෙස් සචි ආසඞ් ො සියාති තං නිවත් කතන් කතො ආහ 

‘‘පච්චනීයවාරගණනා හි ෙේසි ා’’ති. බලවෙම් මං විපාෙස් ස උපනිස ්සකයො 

කහොති, ඉතරං ෙම් මපච් චකයො එවාති ආහ ‘‘විපාෙේෙපි පන…කප.…

ෙම්මපච්චකයොකහොතී’’ති. 

නකහතුමූලෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

534. පරිච්ඡින්නගණනානීති ඉෙං න ගණනාකපක් ඛං, අථ කඛො 

විස් සජ් ජනාකපක් ඛන් ති ආහ ‘‘පරිච්ඡින්නගණනානි විේෙජ්ජනානී’’ති. 
පච් චනීයකතො ඨිකතොපි කහතු නයානං මූලභාකවකනව ඨිකතොති ආහ 

‘‘කහතුමූලකෙ’’ති, අට් ඨෙථායං පන ‘‘නකහතුමූලෙ’’මිච් කචව වුත් තං. 

538. මූලං ෙඞ්ඛිපිත්වාති සත් තමූලෙං අට් ඨමූලෙං නවමූලෙඤ් ච 

සඞ් ඛිපිත් වා. ද්වීසූති ‘‘තීණී’’ති වුත් කතසු තීසු විස් සජ් ජකනසු පුරිකමසු ද් වීසු 

‘‘කුසකලො ධම් කමො අබයාෙතස් ස, අකුසකලො ධම් කමො අබයාෙතස් සා’’ති ඉකමසු. 

කතනාහ ‘‘විපාකෙො පච්චයුප්පන්කනො කහොතී’’ති.  තිකයති ‘‘අබයාෙකතො 

ධම් කමො අබයාෙතස් සා’’ති ඉමස් මිං. ක ෙමුට්ඨානිෙොකයොති 
උතුචිත් තාහාරානං වකසන කතසමුට් ඨානිෙොකයො. 

545. එ ං ද්වයං ෙන්ධාය වුත් ං, යථා අරූපං අරූපස් ස, එවං රූපම් පි 

රූපස් ස විප් පයුත් තපච් චකයො න කහොතීති. රූපාබයාෙක ො අරූපාබයාෙ ේොති 

ඉෙං වත් ථුඛන් කධ සන් ධාය වුත් තං. අරූපාබයාෙක ොරූපාබයාෙ ේොති ඉෙං 
පන චිත් තසමුට් ඨානරූපඤ් චාති කතසං එෙන් තිකෙො විප් පයුත් තපච් චයභාකවොති 

ආහ ‘‘ෙහජා …කප.… කහොතිකයවා’’ති. ෙහජා ාහාරින්ද්රියවකෙනාති 
සහජාතඅරූපාහාරින් ද්රියවකසන. 

546. එෙමූලකෙොවොනා අනන් රපෙතූපනිේෙයවකෙන ලබ්භන්තීති 
ඉෙං යථාරහවකසන වුත් තන් ති තං යථාරහං පටික් කඛපාපටික් කඛපවකසනපි 

ෙස් කසතබ් බන් ති ‘‘අත්ථිපච්චකයපනා’’තිආදි වුත් තං. පුරිකමසූති නාරම් මණාදීසු. 

නවාති එෙමූලොවසානා නව. ද්කවකයවාති ‘‘කුසකලො ධම් කමො අබයාෙතස් ස, 
අකුසකලො ධම් කමො අබයාෙතස ්සා’’ති ඉකම ද් කවකයව. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපට් ඨානපෙරණ-අනුටීො 
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පටුන 

පච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අනුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා 

550. ඉකමකහවාති ‘‘කුසකලො කුසලස් ස, අකුසකලො අකුසලස් සා’’ති ඉකමහි 

එව ෙමානා කහොන්ති කුසලාදිතාසාමඤ් කඤන. කතන වුත් තං ‘‘අත්ථාභාවක ො

පන න අනුරූපා’’ති. ‘‘කුසකලො කුසලස් සා’’තිආදිනා සතිපි උද් කෙසකතො 

සාමඤ ්කඤ කයභුකයයන සියා විභඞ් කග විකසකසොති ආහ ‘‘යථාකයොගං

නිද්කෙෙක ොචා’’ති. 

551. කහතුනාමන් ති කහතු ච තං නාමඤ් චාති කහතුනාමං. පච්චයන් ති 
තකමව පච් චයභූතං සන් ධායාති කයොජනා. 

552. ද්වින්නම්පි අධිපතීනන් ති සහජාතාරම් මණාධිපතීනං වකසන, තං 

‘‘කුසලං කුසලස් ස සහජාතකතො කචව ආරම් මණකතො චා’’තිආදිනා අට් ඨෙථායං 

වුත් තනකයකනව කවදිතබ් බං. නාරම්මකණෙත් ාති සහජාතාධිපතිස් ස වකසන 

වුත් තං, නෙහජාක ෙත් ාති ආරම් මණාධිපතිස් ස වකසන වුත් තන් ති කයොජනා. 

එවන් ති යථා අධිපතිම් හි වුත් තං, එවං සබ් බත් ථ සබ් බපච් චකයසු. ‘‘ ේමිං

 ේමිං…කප.… උද්ධරි බ්බා’’ති වත් වා තස් ස ගණනුද් ධාරස් ස සුෙරතං 

උපායඤ් ච ෙස ්කසන් කතො ‘‘අනුකලොකම…කප.…විඤ්ඤාතු’’න් ති ආහ. 

අනුකලොමපච් චනීයවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච් චනීයානුකලොමවණ් ණනා 

631. පරිහාපනගණනායාති පරිහාකපතබ් බගණනාය ෙමානත් ඤ්ච න

එෙන්තිෙං ඌනතමභාවස් සපි සම් භවකතොති අධිප් පාකයො. කතනාහ 

‘‘නකහතුනාරම්මණදුෙේො’’තිආදි. තත් ථ සද් ධිං කයොජියමාකනන 

ඌනතරගණකනන අධිපතිපච් චකයන පරිහීනාපීති කයොජනා. ෙද්ධිං පරිහීනාපීති 
වා ඉමස් මිං පක් කඛ ‘‘අධිපතිපච් චකයනා’’ති ඉත් ථම් භූතලක් ඛකණ 

ෙරණවචනං. එ න් ති ලක් ඛණං. 

අට්ඨානන් ති අනුකලොමකතො අට් ඨානං අතිට් ඨනං. තිට්ඨන්තීති 

අනුකලොමකතොති කයොජනා. ක ෙන් ති කහතුආදීනං. ඉ කරසූති යාදිසා 

අධිප් කපතා, කත ෙස් කසතුං ‘‘අධිපතී’’තිආදි වුත් තං. ඉමානි ද්කවති 

‘‘කුසලාබයාෙතා අබයාෙතස ්ස, අකුසලාඅබයාෙතා අබයාෙතස් සා’’ති ඉමානි 
ච ද් කව. 
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නකහතුමූලෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

636. කහතුයා වුත්ක හිතීහීති කහතුපච් චයා වුත් කතහි තීහි විස් සජ් ජකනහි 

සද් ධිං. වාරොමඤ්ඤකමව වෙති, න අත් ථසාමඤ් ඤන් ති අධිප් පාකයො.  ථා

ෙම්කමතීණීතිකහතුයාවුත් ාකනවාතිචාති ‘‘ෙම් කම තීණී’’ති එත් ථ ‘‘කහතුයා 
වුත් තාකනවා’’ති ඉමස් මිං අත් ථවචකනපි තථා වාරසාමඤ් ඤකමව සන් ධාය 
වෙතීති අත් කථො. 

644. එකෙෙකමවාති එකෙෙකමව විස් සජ් ජනං. 

650. ෙෙට්ඨාකනති අත් තනා ඨිතට් ඨාකන.  ක ො පකර රාති තකතො 

අග් ගහිතපච් චයකතො පකරතරා පච් චනීයකතො. නාහාකර…කප.… ලාකභො

කහොතීති ආහාරපච් චකය පච් චනීයකතො ඨිකත ඉන් ද්රියපච් චයං, අනුකලොමකතො 
ඉන් ද්රියපච් චකය ච පච් චනීයකතො ඨිකත ආහාරපච් චයං අනුකලොමකතො 

කයොකජත් වා යථා පඤ් කහො ලබ් භතීති අත් කථො. ක සූති ආහාරින් ද්රිකයසු. ද්විධා

භින්නානි පච් චනීයකතො අනුකලොමකතො ච කයොකජතබ් බභාකවන. 

පච් චනීයානුකලොමවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කුසලත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. කවෙනාත්තිෙවණ්ණනා 

1. කවෙනාත් තිකෙ පටිච්චාදිනියමන් ති තිෙපෙසම් බන් ධවකසන 

පටිච් චවාරාදීසු වත් තබ් බං පටිච් චසහජාතට් ඨාදිනියමනං න ලභන්ති 

කවෙනාරූපනිබ් බානානි. ෙස් මා? තිෙමුත් තෙත් තා. තථා පච්චයුප්පන්නවචනං. 
න හි සක් ො වත් තුං කවෙනං රූපං නිබ් බානඤ් ච සන් ධාය ‘‘සුඛාය කවෙනාය 
සම් පයුත් තං ධම් මං පටිච් ච සුඛාය කවෙනාය සම් පයුත් කතො උප් පජ් ජතී’’ති. 

තිෙධම්මානන් ති කවෙනාත් තිෙධම් මානං.  ත්ථාති කහතුපච් චයාදීසු. 

යථානුරූපක ොති කවෙනාදීසු කයො යස් ස කවෙනාය සම් පයුත් තධම් මස් ස 

ආරම් මණාදිපච් චකයො භවිතුං යුත් කතො, තෙනුරූපකතො. ආරම්මණාදීති ආදි-
සද් කෙන ආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනිස ්සයාදිකෙ සඞ් ගණ් හාති. 

10. කුෙලත්තිකෙපි පරිහීනන් ති ඉෙං පච් චනීයං සන් ධාය වුත් තං. 

රූපාරූපධම්මපරිග්ගාහෙත් ාති ඉෙං අනාදිභූතස් සපි සහජාතස් ස ආදිම් හි 

ඨපකන ොරණවචනං. ආදි-ෙද්කෙනාති ‘‘සහජාතාෙකයො’’ති එත් ථ ආදි-
සද් කෙන. යථාරහං ආරබ් භ උප් පත් තිවකසන සබ් කබ අරූපධම් මා 

ආරම් මණාදීනං පච් චයුප් පන් නා කහොන් තීති වුත් තං ‘‘පච්චයුප්පන්නවකෙන



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපට් ඨානපෙරණ-අනුටීො 
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පටුන 

ෙබ්බාරූපධම්මපරිග්ගාහොනං ආරම්මණාදීන’’න් ති. ආදි-සද් කෙන 

ආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනිස ්සයාදිකෙ සඞ් ගණ් හාති. ක නාති 

‘‘සබ් බාරූපධම් මපරිග් ගාහො පනා’’තිආදිවචකනන. 

ෙබ්බට්ඨානිොනං…කප.… ෙේසි ා කහොති සහජාතෙස් සකනනාති අත් කථො. 
එෙකෙසපරිහානිෙස් සකනකනව හි සමුොයපරිහානි ෙස් සිතා කහොතීති. 

ෙහජා ාෙකයොති වා ආදි-සද් කෙන සබ් බට් ඨානිො චත් තාකරොපි ෙස් සිතා 

කහොන් තීති. ෙහජා මූලොති සහජාතපච් චකය සති භවන් තා න සහජාතං 

පුරකතො ෙත් වා පාළියං ආගතා. කතනාහ ‘‘ෙහජා නිබන්ධනා…කප.…වුත් ං 

කහොතී’’ති. කසො පච් ඡාජාකතො ෙස් මා පන න පරිහායතීති සම් බන් කධො.  ත්ථාති 

යථාවුත් තාය පරිහානියං අපරිහානියඤ් ච. ෙහජා නිබන්ධකනහීති 
සහජාතධම් මනිමිත් කතහි පච් චයභාකවහි ඉධ පච් චයධම් මකහතුකෙො වුත් කතො. 

එත්කථවාති පරිහානියංකයව. සා හි ඉධ අධිෙතා. සහජාතනිබන් ධනානකමව 
පරිහානීති වුත් කත ‘‘කිං සබ් කබසංකයව කනසං පරිහානී’’ති ආසඞ් ොය ආහ 

‘‘ෙහජා …කප.… ෙේසි කම ’’න් ති. 

17. නයෙේෙනකමව ෙකරොතීති යථා අකහතුෙකිරියකචතනං සන් ධාය 

‘‘නකහතුපච් චයා නෙම් මපච් චයා’’ති වත් තුං ලබ් භා, එවං නවිපාෙපච් චයාතිපි 
ලබ් භා. අකහතුෙකමොහං පන සන් ධාය ‘‘නකහතුපච් චයා නවිපාෙපච් චයා’’ති 

ලබ් භා, න ‘‘නෙම් මපච් චයා’’ති. කතනාහ ‘‘න ච 

පච්චයපච්චයුප්පන්නධම්මොමඤ්ඤෙේෙන’’න් තිආදි. 

25-37. යථාකුෙලත්තිෙං, එවංගකණ බ්බන් ති ඉෙං යං සන් ධාය පාළියං 

නික් ඛිත් තං, තං ෙස් කසතුං වුත් තං ‘‘කහතුමූලොනං…කප.… 

නගණනොමඤ්ඤ’’න් ති. න හි කුසලත් තිකෙ අනුකලොමපච් චනීකය ගණනාහි 

කවෙනාත් තිකෙ තා සමානා. පරිවත්ක ත්වාපි කයොජි ාති එත් ථ 
‘‘නකහතුපච් චයා නපුකරජාතපච් චයා ආරම් මකණ එෙ’’න් ති ආරම් මණං පඨමං 
වත් වා වත් තබ් බම් පි පුකරජාතං පරිවත් කතත් වා පඨමං වුත් තන් ති වෙන් ති. තථා 

නකහතුපච්චයා ෙම්කම තීණීති ඉෙකමව පෙං පරිවත් කතත් වා ‘‘නෙම් මපච් චයා 
කහතුයා තීණීති වුත් ත’’න් තිපි වෙන් ති. 

39.  ංෙම්පයුත්ක ති කතන කෙොමනස් කසන සම් පයුත් කත. 

කෙොමනස ්සසීකසන සම් පයුත් තධම් මා වුත් තා. ෙද්ධාපඤ්චකෙසූති 

සද් ධාසීලසුතචාගපඤ් ඤාසු. ෙත් බ්බන් ති වා කයොජනා ොතබ් බාති අත් කථො. 

අවකෙකෙසූති රාගාදීසු. පාළිගතිෙේෙනත්ථන් ති ‘‘එවං පාළි පවත් තා’’ති පාළියා 

පවත් තිෙස ්සනත් ථං. රාගාදීහි උපනිස ්සයභූකතහි. අනුප්පත්තික ොති න 
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උප් පජ් ජනකතො. තං පාළිගතිං තිෙන් තරපාළියා ෙස් කසන් කතො 

‘‘කුෙලත්තිකෙපිහී’’තිආදිමාහ. ඉධාපීති ඉමස් මිං කවෙනාත් තිකෙපි. 

62. අනඤ්ඤත් න් ති අකභෙං. සුඛකවෙනාසම් පයුත් කතො හි ධම් කමො 

සුඛකවෙනාසම් පයුත් තස් කසව ධම් මස් ස කහතුපච් චකයන පච් චකයො, න ඉතකරසං. 
එස නකයො කසසපකෙසු කසකසසු ච ‘‘තීණී’’ති ආගතට් ඨාකනසු. කතන වුත් තං 

‘‘ෙබ්බානි තීණ සද්ධානං තිණ්ණං පොනං වකෙන කවදි බ්බානී’’ති. 

‘‘පච් ඡාජාතා අරූපධම් මානං පච් චකයො න කහොන් තී’’ති යුත් තකමතං, පුකරජාතා 
පන අරූපධම් මානං පච් චයා න කහොන් තීති ෙථමිෙං ගකහතබ් බන් ති කචොෙනං 

සන් ධායාහ ‘‘පුකරජා ා’’තිආදි, පුකරජාතා හුත් වා පච් චකයො න කහොන් තීති 
අත් කථො. පුරිමතරං උප් පජ් ජිත් වා ඨිතා හි රූපධම් මා පච් ඡා උප් පන් නානං 

අරූපධම් මානං පුකරජාතපච් චකයො කහොන් ති, න චායං නකයො අරූපධම් කමසු 

ලබ් භති. කතන වුත් තං ‘‘පුකරජා ත් ාභාවක ො’’ති.  ථා 

පච්ඡාජා ත් ාභාවක ොති යථා ඉමස් මිං තිකෙ ෙස් සචි ධම් මස් ස 

පුකරජාතත් තාභාවකතො පුකරජාතපච් චකයො න කහොන් තීති වුත් තං, තථා 

පච් ඡාජාතත් තාභාවකතො පච් ඡාජාතා හුත් වා පච් චකයො න කහොන් ති, 
පච් ඡාජාතපච් චකයො න කහොන් තීති අත් කථො. න හි එෙස ්මිං සන් තාකන කෙසුචි 
අරූපධම් කමසු පඨමතරං උප් පජ් ජිත් වා ඨිකතසු පච් ඡා කෙචි අරූපධම් මා 

උප් පජ් ජන් ති, යකතො කත කතසං පච් ඡාජාතපච් චකයො භකවයයං. 

83-87. අවකෙකෙස අට්ඨසූති ‘‘සුඛාය කවෙනාය සම් පයුත් කතො 
ධම් කමො’’තිආදිනා එෙමූලකෙොවසානා කය නව නව වාරා 

ආරම් මණපච් චයාදීසු ලබ් භන් ති, කතසු යථාවුත් තකමෙං වජ් කජත් වා කසකසසු 

අට් ඨසු. තීේකවවාති සුද් කධසු තීස් කවව සහජාතෙම් මපච් චකයො ලබ් භති. 

කවෙනාත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. විපාෙත්තිෙවණ්ණනා 

1-23. කෙොකයවාති අෙතසමාකසහි පකෙහි කයො අත් කථො වුච් චති, කසොකයව 
අත් කථො වුත් කතො කහොති. 

24-52.  න් ති තං වචනං,  ං වා ෙටත් තාරූපං. යස් මා චිත් තසමුට් ඨානස ්ස 

උපාොරූපස් ස යථා ඛන් කධ පටිච් ච උප් පත් ති, තථා මහාභූකත ච පටිච් ච 

උප් පත් ති. න හි තස් ස තදුභයං විනා උප් පත් ති අත් ථි, න එවං ෙටත් තාරූපස් ස. 

තඤ් හි ෙම් මස් ස ෙටත් තා උප් පජ් ජමානං මහාභූකත පටිච් ච උප් පජ් ජති, තස් මා 
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චිත් තසමුට් ඨානං රූපං උපාොරූපස් ස තං විකසසං ෙස් කසතුං තකෙව වුත් තං, න 

ෙටත් තාරූපං වුත් තන් ති ඉමමත් ථං ෙස් කසතුං ‘‘ඛන්කධ පටිච්චා’’තිආදිමාහ. 
යදිපි ෙටත් තාරූපං ‘‘මහාභූකත පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං උපාොරූප’’න් ති 

එත් ථ න ගහිතං, වචනන් තකරන පන ගහිතකමවාති ෙස් කසන් කතො ‘‘පවත්තියං

පනා’’තිආදිමාහ. එවඤ්ච ෙත්වාති ඛන් කධ පටිච් ච උප් පත් තියා අභාවකතොකයව. 

නාහාරපච්චකයති ආහාරපච් චකය පච් චනීයකතො ඨිකත.  ම්පීති ෙටත් තාරූපම් පි. 
ඨිතික් ඛකණ ෙටත් තාරූපස් ස ආහාකරො උපත් ථම් භකෙො කහොතීති ෙත් වා වුත් තං 

‘‘උප්පාෙක්ඛකණ’’ති. 

විපාෙත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. උපාදින්නත්තිෙවණ්ණනා 

51. අධිපතිධම් කමොකයව කලොකුත් තරධම් කමසු නාධිපතිපච් චයා උප් පජ් ජතීති 

ආහ ‘‘නාධිපතිපච්චයාති ෙයං අධිපතිභූ ත් ා’’ති. නනු අධිපතිධම් කමොපි 
ආරම් මණාධිපතිවකසන අධිපතිපච් චකයන උප් පජ් ජතීති කචොෙනං සන් ධායාහ 

‘‘අවිරහි ා…කප.… ෙේකෙතී’’ති. අවිරහි ාරම්මණාධිපතීසූති කලොකුත් තකර 

සන් ධායාහ. කත හි නිබ් බානාරම් මණත් තා එවං වුච් චති. පි-සද් කෙන කෙො පන 
වාකෙො විරහිතාරම් මණාධිපතිඅකනෙන් තාරම් මණාධිපතීසූති ෙස් කසති. 

72. අනුපාලනුපත්ථම්භනවකෙනාති ජීවිතින් ද්රියං විය ෙටත් තාරූපානං 
අනුපාලනවකසන ඔජා තස් කසව ෙම් මජොයස් ස උපත් ථම් භනවකසන 

පච් චකයො කහොති, න ජනෙවකසනාති කයොජනා. එ ේමිං පන අත්කථ ෙතීති 
ෙම් මජෙලාකප ඔජා තස් කසව ෙම් මජොයස් ස උපත් ථම් භෙවකසන පච් චකයො 

කහොතීති එතස් මිං අත් කථ ලබ් භමාකන. ආහාරන්තිපි වත් බ්බන් ති යථා 

ජීවිතින් ද්රියවකසන ‘‘උපාදින් නුපාොනිකයො ධම් කමො උපාදින් නුපාොනියස් ස 

ධම් මස ්ස අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො’’ති වුත් තං, එවං යථාවුත් තආහාරස් සපි 
වකසන වත් තබ් බන් ති අත් කථො. එත් ථ ච යස් මිං ෙලාකප ෙම් මජා ඔජා ෙොචි 
තස් කසව උපත් ථම් භනපච් චකයො කහොතීති අයමත් කථො අට් ඨෙථායං ෙස් සිකතො. 

යදි ෙම් මජා ඔජා එෙංසකතො සෙලාපරූපූපත් ථම් භනවකසකනව පවත් තති, තථා 

සති ඉමාය පාළියා විකරොකධො සියාති ෙස් කසන් කතො ‘‘යදිච…කප.… කහොතී’’ති 

අට් ඨෙථාවචනං උද් ධරිත් වා තත් ථ කෙොසං විභාකවන් කතො ‘‘එවං ෙතී’’ති ආහ. 

තත් ථ  න් ති තං වචනං. අනජ්කඣොහටාය අත් තකනො පච් චයකතො නිබ් බත් තාය, 

පච් චකයො කචත් ථ ෙම් මංකයව. කතනාහ ‘‘ෙෙන් ානග ාය

උපාදින්කනොජායා’’ති. 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපට් ඨානපෙරණ-අනුටීො 
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පටුන 

අයම්පි පඤ්කහො, න කෙවලං පුබ් කබ වුත් තආහාකරොකයවාති අධිප් පාකයො. 

උද්ධරි බ්කබොසියා, න ච උද් ධකටො.  ේමාති එතස ්ස ‘‘වාකෙො බලවතකරො’’ති 
එකතන සම් බන් කධො. ෙස් මා පන යථාවුත් කතසු ද් වීසු පඤ් කහසු ආහාකරො න 

උද් ධකටොති ආහ ‘‘අජ්කඣොහටේො’’තිආදි. තත් ථ දුතියපඤ්කහොති දුෙමූලකෙ 

දුතියපඤ ්කහොති කයොජනා. දුතියපඤ්කහො ච න උද්ධකටොති එත් ථාපි 
‘‘අජ් කඣොහටස ්ස…කප.… අභාවකතො’’ති ඉෙං ආකනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං. 

ඉ රේොති අනජ් කඣොහටස් ස. අජ්කඣොහටකමව න අනජ් කඣොහටං, 

යථාවුත් කතොජන් ති අධිප් පාකයො. ‘‘බලව කරො’’ති වත් වා තස් ස බලවතරභාවං 

ෙස් කසන් කතො ‘‘න හී’’තිආදිමාහ. ෙතිපයාකලොකප අජ් කඣොහරිත් වා වසිත් වා 
ඨිතස ්ස විය අජ් කඣොහටමත් තාහි මණ් ඩූොදීහි අජ් කඣොහාරෙස් ස සරීකර 
විකසසාධානං කවදිතබ් බං. 

ඉධ වුත්ක හීති ඉමස් මිං උපාදින් නත් තිකෙ වුත් කතහි. 

එෙමූලෙදුෙතිොවොනපඤ්හවිේෙජ්ජකනහීති එෙපෙමූලකෙහි දුොවසාකනහි 
තිොවසාකනහි ච පඤ් හවිස් සජ් ජකනහි. කත පන ‘‘අනුපාදින් නුපාොනිකයො 
ධම් කමො උපාදින් නුපාොනියස් ස අනුපාදින් නුපාොනියස් ස ච ධම් මස් ස 

අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො, අනුපාදින් නඅනුපාොනිකයො ධම් කමො 
උපාදින් නුපාොනියස් ස අනුපාදින් නුපාොනියස් ස අනුපාදින් නඅනුපාොනියස් ස ච 

ධම් මස ්ස අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො’’ති එවං කවදිතබ් කබො. ඉධාති ඉමස් මිං 

උපාදින් නත් තිකෙ. දුතියදුොවොකන වියාති දුතියදුොවසාකන 

පඤ ්හවිස් සජ් ජකන විය, ‘‘අනුපාදින් නුපාොනිකයො ධම් කමො 
උපාදින් නුපාොනියස් ස අනුපාදින් නුපාොනියස් ස ච ධම් මස් ස අත් ථිපච් චකයන 

පච් චකයො, සහජාතං පච් ඡාජාත’’න් ති එතස් ස විස් සජ් ජකන වියාති අත් කථො. 

අයඤ් ච අත් කථො තතියපෙමූලකෙසු දුෙතිොවසානපඤ් කහසුපි ලබ් භකතව. යදි 

පන කත පඤ් හා කුසලත් තිකෙපි ලබ් භන් ති, අථ ෙස ්මා තත් ථ න උද් ධටාති ආහ 

‘‘සඛාවකබොධනත්ථං පන  ත්ථ ෙහජා වකෙකනව විේෙජ්ජනං ෙ ’’න් ති. 

ෙහජා වකෙකනවාති සහජාතඅත් ථිපච් චයවකසකනව. එෙමූලෙදුොවොනාති 

‘‘කුසකලො ධම් කමො කුසලස් ස ච අබයාෙතස් ස චා’’ති එවංපොරා පඤ් හා.  ත්ථ 

කුසලත් තිකෙ උද් ධටා. ඉධ පන ඉමස ්මිං උපාදින් නත් තිකෙ. එක හි 

යථාවුත් කතහි විස් සජ් ජකනහි. එකෙො ධම්කමොති එකෙො කවෙනාදිකෙො 

පච් චයධම් කමො. අකනකෙහීති සහජාතපච් ඡාජාතාදීහි අකනකෙහි 

අත් ථිපච් චයවිකසකසහි. අකනකෙෙං ධම්මානන් ති අකනකෙසං 

පච් චයුප් පන් නධම් මානං. එකෙො අත්ථිපච්චකයොති ඉෙං 
අත් ථිපච් චයතාසාමඤ් ඤකතො වුත් තං. 
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ඉොනි යථාවුත් තං අවුත් තඤ් ච අත් ථිපච් චකය ලබ් භමානං විකසසං 

විත් ථාරකතො ෙස් කසන් කතො ‘‘එකෙො හී’’තිආදිමාහ. තත් ථ එකෙොති 

අත් ථිපච් චයවිකසකසසු එකෙො. එෙේොති තාදිසස් කසව එෙස ්ස. අඤ් ඤථා හි 

එකෙො ධම් කමො එෙස් ස ධම් මස් ස පච් චකයො නාම නත් ථි. එකෙකනවාති 
සහජාතඅත් ථිපච් චකයකනව යථා ඔක් ෙන් තික් ඛකණ වත් ථු. තඤ් හි අත් තනා 

සහජාතස් ස නාමස් ස සහජාතඅත් ථිපච් චකයකනව පච් චකයො කහොති, න 

පුකරජාතාදිනා. එකෙො සහජාතඅරූපක් ඛන් කධො අකනකෙෙං අත් තනා 

සහජාතානං අරූපක් ඛන් ධානං එකෙන සහජාතඅත් ථිපච් චකයන, අකනකෙහි 
සහජාතපච් ඡාජාතඅත් ථිපච් චකයහි යථාක් ෙමං අත් තනා සහජාතානං 

චිත් තසමුට් ඨානරූපානං පුකරජාතානං කතසමුට් ඨානිෙරූපානං. අකනකෙො 

පුකරජාතවත් ථුරූපඤ් කචව සහජාතඅරූපක් ඛන් ධා ච එෙේෙ අරූපක් ඛන් ධස් ස 

යථාක් ෙමං පුකරජාතසහජාතඅත් ථිපච් චකයහි. අකනකෙො අරූපධම් කමො 

අකනකෙෙං සහජාතඅරූපධම් මානං පුකරජාතරූපධම් මානඤ් ච 

සහජාතපච් ඡාජාතඅත් ථිපච් චකයහි. අකනකෙො වා ආහාරින් ද්රියප් පොකරො 

අකනකෙෙං රූපධම් මානං යථාරහං 
සහජාතපුකරජාතපච් ඡාජාතාහාරින් ද්රියවකසන අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො කහොති. 

එවං පච් චයුප් පන් නානං අසමානත් කතපි අයමත් කථො සම් භවති, සමානත් කත පන 

වත් තබ් බකමව නත් ථි. කතනාහ ‘‘ෙමානත්ක  පච්චයුප්පන්නධම්මාන’’න් ති. 

ෙහජා ං පුකරජාක කනව ෙහ අත්ථිපච්චකයො කහොතීති 
සහජාතඅත් ථිපච් චයධම් කමො පුකරජාතඅත් ථිපච් චයධම් කමන සකහව 
අත් ථිපච් චකයො කහොති. යථා වත් ථුනා පුකරජාතඅත් ථිපච් චයං ලභන් තා එව 
කුසලාදිධම් මා සහජාතානං ඛන් ධානං චිත් තසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං 

සහජාතඅත් ථිපච් චකයො කහොන් ති, තථා කත පුකරජාතස් ස ොයස් ස 

පච් ඡාජාතපච් චකයොපි කහොන් තිකයව. කතනාහ ‘‘පච්ඡාජාක න චා’’ති. 
අත් ථිපච් චකයො කහොතීති සම් බන් කධො. අයං සහජාතපච් ඡාජාතානං 

අත් ථිපච් චයභාකවො පච් චයධම් මානං අකභකෙ එව ඉච් ඡිකතො, න කභකෙ. කතනාහ 

‘‘අනඤ්ඤධම්මත්ක න…කප.…නානාධම්මත්ක ’’ති. 

ඉොනි තස් ස නානාධම් මත් කත අභාවං පාළියා විභාකවන් කතො ‘‘යදි

සියා’’තිආදිමාහ. තත් ථ එකෙො අත්ථිපච්චයභාකවො නත්ථීති එෙස් කසව 
පච් චයධම් මස් ස වකසන ලබ් භමාකනො එකෙො අත් ථිපච් චයභාකවො නත් ථි. 

ෙස ්මා? විකරොධකතො. කතන වුත් තං ‘‘ෙහජා …කප.…නවුත් ’’න් ති. එවඤ්ච 

ෙත්වාති සහජාතපච් ඡාජාතානං එෙධම් මවකසන සහ අලාභකතො එව. 

එෙධම්මවකෙනාති එෙස් කසව පච් චයධම් මස ්ස වකසන. කතනාහ 

‘‘නානාධම්මානං විරුද්ධෙභාවත් ා’’ති. විරුද් ධසභාවතා ච 



අභිධම් මපිටකෙපඤ ්චපෙරණ-අනුටීොපට් ඨානපෙරණ-අනුටීො 
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සහජාතපච් ඡාජාතවකසන කවදිතබ් බා, ඉධ පන 

කලොකියකලොකුත් තරාදිභාවකතොති. අඤ්ඤථාති කතසං සහජාතපච් ඡාජාතානං 

එෙජ් ඣං ලාකභ. ඉන්ද්රියපටික්කඛකපපීති ඉන් ද්රියපච් චකය පච් චනීෙකතො 

ඨිකතපි.  ේෙ පඤ්හේෙ ලාභක ොති ‘‘උපාදින් නුපාොනිකයො ච 
අනුපාදින් නුපාොනිකයො ච ධම් මා උපාදින් නුපාොනියස් ස ධම් මස ්ස 

අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො’’ති එතස් ස පඤ් හස් ස ලාභකතො. බාවීොති 

එෙමූලොවසානා නව, එෙමූලෙදුොවසානා පඤ් ච, 

එෙමූලෙතිොවසානකමෙං, දුෙමූලකෙොවසානා චත් තාකරො, 

දුෙමූලොවසානා ද් කව, දුෙමූලෙතිොවසානකමෙන් ති එවං බාවීසති. යථා 

පුබ් කබ සහජාතං පුකරජාකතන සකහව අත් ථිපච් චකයො කහොතීති වුත් තං, එවං 

පුකරජාතම් පි කතනාති ෙස් කසන් කතො ආහ ‘‘පුකරජා ං ෙහජාක කනව ෙහ

අත්ථිපච්චකයො කහොතී’’ති. තත් ථ ෙහජාක කනව ෙහාති සහජාකතන සකහව. 

අට් ඨානප් පයුත් කතො හි අයං එව-සද් කෙො, සහජාකතන න විනා 
පුකරජාතඅත් ථිපච් චකයොති අත් කථො. ඉතකරසු පන අත් ථිපච් චයධම් කමසු නියකමො 

නත් ථි කතහි සහාපි විනාපි භාවකතො. කතනාහ ‘‘න ඉ කරහී’’ති.  ම්පි වත්ථු 

 ංෙහි පුකරජා කමවාති යං ‘‘පුකරජාතං සහජාකතකනව සහ අත් ථිපච් චකයො 

කහොතී’’ති වුත් තං, තම් පි වත් ථුපුකරජාතඤ් කචව තංසහිතාරම් මණපුකරජාතකමව 

ච, න කෙවලං ආරම් මණපුකරජාතං. කතනාහ ‘‘නඉ ර’’න් ති. 

ඉොනි යථාවුත් තමත් ථං පාඨන් තකරන විභාකවතුං ‘‘කුෙලත්තිකෙහී’’තිආදි 

වුත් තං. යදි පුකරජාතං තංසහජාකතන විනාපි අත් ථිපච් චකයො සියා, 

‘‘නවිප් පයුත් තපච් චයා අත් ථියා පඤ් චා’’ති වත් තුං න සක් ො, වුත් තඤ් කචතං, 
තස් මා විඤ් ඤායති ‘‘පුකරජාතං සහජාකතන සකහව අත් ථිපච් චකයො කහොතී’’ති. 

නවිප්පයුත්ක බාවීොති එත් ථාපි එකසව නකයො.  ත්ථාති සනිෙස් සනත් තිකෙ. 

අත්ථිවිභඞ්කගති අත් ථිපච් චයස ්ස විභජකන. තිෙමූලකෙොවොනන් ති 
‘‘සනිෙස ්සනසප් පටික ො ච අනිෙස් සනසප් පටික ො ච අනිෙස ්සනඅප් පටික ො ච 
ධම් මා අනිෙස ්සනසප් පටි ස් ස ධම් මස ්ස අත් ථිපච් චකයන පච් චකයො’’ති එවං 

තිෙමූලකෙො එොවසාකනො පඤ් කහො උද් ධකටො. පච්චයුද්ධාකරති ච තත් කථව 

පච් චයුද් ධාකර. තථා ච කසො පඤ් කහො උද් ධකටො. තයිෙං ෙථං, යදි පුකරජාතං 

සහජාකතකනව සහ අත් ථිපච් චකයො කහොතීති කචොෙනායං ආහ ‘‘ ං

වත්ථුෙහි ේෙ…කප.… පච්චයභාවක ො’’ති. තස් සත් කථො – යදිපි තත් ථ 
සනිෙස් සනසප් පටි ග් ගහකණන ආරම් මණපුකරජාතස් ස අත් ථිපච් චයභාකවො 

වුත් කතො, තථාපි අනිෙස් සනඅප් පටි ග් ගහණකතො වත් ථුම් පි ගහිතන් ති 
වත් ථුසහිතස් ස ආරම් මණපුකරජාතස් ස සහජාකතන සකහව අත් ථිපච් චයභාකවො 
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වුත් කතොති. පච්ඡාජා ං ආහාරින්ද්රිකයකහව ෙහ අත්ථිපච්චකයො කහොති, න 

පුකරජාකතනාති අධිප් පාකයො. අනඤ්ඤධම්මත්ක ති පච් චයධම් මස් ස 
අනඤ් ඤත් කත. සහජාකතන සහ අත් ථිපච් චකයො කහොතීති කයොජනා. 
කසසපෙද් වකයපි එකසව නකයො. තත් ථාපි පටිකයොගිපුකරජාතංකයව ෙට් ඨබ් බං. 

‘‘අත් ථිපච් චයවිකසකසසු පනා’’තිආදිනා අත් තනා ෙස් සිතං විචාරං 

‘‘එවකම ’’න් ති නිගමනවකසන පච් චාමසති. 

උපාදින් නත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. වි ක්ෙත්තිෙවණ්ණනා 

22. විතක් ෙත් තිකෙ ෙත් ස මූලකෙසූති ‘‘සවිතක් ෙසවිචාරං ධම් මං 

පටිච් චා’’තිආදිනා ආගතානි තීණි එෙොනි, තීණි දුොනි, එෙං තිෙන් ති එවං 

එෙමූලොනි යානි සත් තමූලොනි, කතසු. යථාක්ෙමන් ති පාළියං 

ආගතානුක් ෙකමන. ෙත් ාති පඨකම එෙකෙ සත් ත. පඤ්චාති දුතිකය පඤ් ච. 
තානිමානි කහතුපච් චකය වුත් තනකයන කවදිතබ් බානි. ඉධ පන 

පවත් තිවකසකනව කයොකජතබ් බං. තීණීතිආදීසු තතිකය තීණි, චතුත් කථ එෙං, 

පඤ ්චකම තීණි, ඡට් කඨපි තීණි, සත් තකම එෙං. තානි පන යථාක් ෙමං තතියපෙං 

පටිච් ච තතියපෙදුතියපෙතදුභයවකසන, පඨමපෙතතියපොනි පටිච් ච 

තතියපෙවකසන, පඨමපෙදුතියපොනි පටිච් ච පඨමපෙතතියපෙතදුභයවකසන, 

දුතියපෙතතියපොනි පටිච් ච පඨමපෙතතියපෙතදුභයවකසන, 

පඨමදුතියතතියපොනි පටිච් ච තතියපෙවකසකනව කවදිතබ් බානි. අඤ්ඤමඤ්කඤ 

අට්ඨවීොතිආදීසුපි ඉමිනාව නකයන ගණනා කවදිතබ් බා. එවන් ති යථාවුත් තං 

ගණනං පච් චාමසති. දුතිය තියමූලකෙස එෙං එෙන් ති දුතියමූලකෙ එෙං, 

තතියමූලකෙ එෙන් ති කයොකජතබ් බං.  ථා ආකෙවකනති යථා පුකරජාකත 

එොෙස, තථා ආකසවකනති අත් කථො. අඤ්ඤානීති 
අධිපතිඅඤ් ඤමඤ් ඤපුකරජාතාකසවනකතො අඤ ්කඤසු පච් චකයසු ගණනානි. 

කහතුආරම්මණෙදිොනීති කහතුආරම් මණපච් චකයසු ගණනාසදිසානි. 

31. අවිකෙකෙනාති ‘‘විපාෙ’’න් ති විකසසනං අෙත් වා න පන විස් සජ් ජනං 

ෙතන් ති කයොජනා. තත් ථ ොරණං වත් තුං ‘‘ෙේමා’’තිආදිමාහ. ඉ කරෙන් ති 

කලොකියවිපාොනං. ක  විසං නිද්ධාකරත්වා වුත් ාති කත 
යථාවුත් තකලොකියවිපාො අවිතක් ෙවිචාරමත් තසාමඤ් ඤකතො විසුං නීහරිත් වා 

වුත් තා. ‘‘අවිතක් ෙවිචාරමත් කත ඛන් කධ පටිච් ච අවිතක් ෙවිචාරමත් තා 

අධිපතී’’ති වුත් තරාසි පුරිමකෙොට්ඨාකෙො. 
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38. එ න් ති ‘‘අවිතක් ෙවිචාරමත් තං අවිතක් ෙ…කප.… සහ 

ගච් ඡන් කතනා’’ති ආගතපාළිපෙං. තස් ස අත් ථං ෙස් කසතුං ‘‘මූලං…කප.…

වුත් ං කහොතී’’ති ආහ. තත් ථ අවි ක්ෙ…කප.… කයොකජන්ක නාති 
අවිතක් කෙහි අවිතක් ෙපරියාකයන වුත් කතහි 

අවිතක් ෙවිචාරමත් තඅවිතක් ෙඅවිචාරපකෙහි සහ මූලපෙං, ආකසවනමූලෙකමව 

වා ගච් ඡන් කතන කයොකජන් කතන නපුකරජා ෙදිෙං නාකසවකන පාළිගමනං

ො බ්බං, පඨිතබ් බන් ති අත් කථො. කපොත් ථකෙසු පන ‘‘අවිතක් ෙවිචාරමත් තං 

විපාකෙන සහ ගච් ඡන් කතනා’’ති දිස් සති, විපාකෙන විකසසනභූකතන සහ 

කයොකජන් කතනාති අත් කථො. කතකනවාහ ‘‘විපාෙංඅවි ක්ෙවිචාරමත් න්තිආදි

කයොකජ බ්බ’’න් ති. 

එෙමූලකෙ පාළියං කයොජිතකමවාති ‘‘දුමූලකෙස පඨකම’’ති වුත් තං. 

49. මූලපෙකමව අවොනභාකවනාති ‘‘සවිතක් ෙසවිචාරං ධම් මං පච් චයා 
සවිතක් ෙසවිචාකරො ධම් කමො උප් පජ් ජති නකහතුපච් චයා’’තිආදිනා මූලපෙකමව 

අවසානභාකවන කයොජිතං. ෙත්  කමොහා උද්ධරි බ්බාති ඉෙං නකහතුපච් චයං 
සන් ධාය වුත් තං. පටිච් චවාකර හි අකහතුෙකමොකහො තික් ඛත් තුකමව ආගකතො. 

ඉධ පන ‘‘වත්ථුං පච්චයා’’තිආදිනා චතූසුපි මූලකෙසු ආගකතො, තස් මා 
සත් තක් ඛත් තුං ආගමනං සන් ධාය ‘‘සත් ත කමොහා’’ති වුත් තන් ති කවදිතබ් බං. 

උපනිේෙකයන ෙඞ්ගහි ත් ාති උපනිස් සයපච් චකයකනව ෙම් මපච් චයස ්ස 
සඞ් ගහිතත් තා. සබ් බස ්සපි රූපාරූපාවචරෙම් මස ්ස බලවභාවකතො 

උපනිස ්සයත් තාභාකවො නත් ථි, යකතො තං ‘‘ගරූ’’ති වුච් චති, ෙම් මක් ඛයෙරස ්ස 
පන ෙම් මස් ස බලවභාකව වත් තබ් බකමව නත් ථීති ඉමමත් ථං පාළියා එව 

විභාකවතුං වුත් තං ‘‘උපාදින්නත්තිෙපඤ්හාවාරපච්චනීකය හි…කප.…

විඤ්ඤායතී’’ති. 

විතක් ෙත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. ෙේෙකනනපහා බ්බත්තිෙවණ්ණනා 

පටිච්චෙමුප්පාෙවිභඞ්කග විචාරි නකයන විචාකර බ්බන් ති ඉෙං ‘‘න ච 

පුථුජ් ජනානං ෙස් සකනන පහාතුං සක් කුකණකයයො, ඉතකරසං න කෙනචි 
පච් චකයන පච් චකයො න කහොන් තීති සක් ො වත් තු’’න් තිආදිනා අත් තනා ආනීතං 

අමතග් ගපථවිනිච් ඡයං සන් ධාය වුත් තං. තත් ථ යං වත් තබ් බං, තම් පි 

පටිච් චසමුප් පාෙටීොය අත් ථවිවරකණ වුත් තකමව, තස් මා තත් ථ 
වුත් තනකයකනව කවදිතබ් බං. 
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පටුන 

ෙස් සකනනපහාතබ් බත් තිෙවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පට් ඨානපෙරණ-අනුටීො සමත් තා. 

ඉති පඤ් චපෙරණමූලටීොය ලීනත් ථවණ් ණනා 

අනුටීො සමත් තා. 

අභිධම් මස ්ස අනුටීො සමත් තා. 
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