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නගමො ත ්   භ වගතො අරහගතො  ම් මා ම් බුද් ධ  ්  

අභිධම්මපිටකෙ 

සම්කමොහවිකනොදනීනාම 

විභඞ්ග-අට්ඨෙථා 

1. ඛන්ධවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා 
චතු ච් චෙග ො නාගථො, චතුධා ධම් ම ඞ්  ණං; 

පකා යිත් වා  ම් බුද් ගධො, ත ් ග ව  මනන් තරං. 

උගපගතො බුද් ධධම් ගමහි, අට් ඨාර හි නායගකො; 
අට් ඨාර න් නං ඛන් ධාදි-විභඞ්  ානං වග න යං. 

විභඞ්  ං ගෙ යී  ත් ථා, ත ්    ංවණ් ණනාක් කගමො; 

ඉොනි ය ් මා  ම් පත් ගතො, ත ් මා ත ්  ත් ථවණ් ණනං. 

කරි  ් ාමි වි ාගහත් වා, ගපොරාණට් ඨකථානයං; 

 ද් ධම් ගම  ාරවං කත් වා, තං සුණාථ  මාහිතාති. 

1. පඤ්චක්ඛන්ධා – රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොති ඉෙං 
විභඞ්  ප් පකරණ ්   ආදිභූගත ඛන් ධවිභඞ් ග  සුත් තන් තභාජනීයං නාම. තත් ථ 

පඤ්චාති  ණනපරිච් ගඡගෙො. ගතන න තගතො ගහට් ඨා න උද් ධන් ති ෙ ් ග ති. 

ඛන්ධාති පරිච් ඡින් නධම් මනිෙ ්  නං. තත්රායං ඛන් ධ- ද් ගෙො  ම් බ්හුගලසු 

ඨාගනසු දි ්  ති – රාසිම් හි, ගුගණ, පණ් ණත් තියං, රුළ ්හියන් ති. ‘‘ග යයථාපි, 

භික් ඛගව, මහා මුද් ගෙ න සුකරං උෙක ්   පමාණං  ගහතුං – එත් තකානි 
උෙකාළ ්හකානීති වා එත් තකානි උෙකාළ් හක තානීති වා එත් තකානි 

උෙකාළ ්හක හ  ් ානීති වා එත් තකානි උෙකාළ් හක ත හ ්  ානීති වා, අථ 
ගඛො අ ඞ් ගඛයගයයො අප් පගමගයයො මහාඋෙකක් ඛන් ගධොත් ගවව  ඞ් ඛයං 

 ච් ඡතී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.51; 6.37) හි රාසිගතො ඛන් ගධො නාම. නහි පරිත් තකං 

උෙකං උෙකක් ඛන් ගධොති වුච් චති, බ්හුකගමව වුච් චති. තථා න පරිත් තගකො 

රගජො රජක් ඛන් ගධො, න අප් පමත් තකා  ාගවො  වක් ඛන් ගධො, න අප් පමත් තකං 

බ්ලං බ්ලක් ඛන් ගධො, න අප් පමත් තකං පුඤ් ඤං පුඤ් ඤක් ඛන් ගධොති වුච් චති. 

බ්හුකගමව හි රගජො රජක් ඛන් ගධො, බ්හුකාව  වාෙගයො  වක් ඛන් ගධො, 
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බ්ලක් ඛන් ගධො, පුඤ ්ඤක් ඛන් ගධොති වුච් චන් ති. ‘‘සීලක් ඛන් ගධො 

 මාධික් ඛන් ගධො’’තිආදීසු (දී. නි. 3.355) පන ගුණගතො ඛන් ගධො නාම. ‘‘අද් ෙ ා 
ගඛො භ වා මහන් තං ොරුක් ඛන් ධං  ඞ්  ාය නදියා ග ොගතන වුය් හමාන’’න් ති 

( ං. නි. 4.241). එත් ථ පණ් ණත් තිගතො ඛන් ගධො නාම. ‘‘යං චිත් තං මගනො 

මාන ං…ගප.… විඤ් ඤාණං විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධො’’තිආදීසු (ධ.  . 63, 65) 
රුළ ්හිගතො ඛන් ගධො නාම.   ්වායමිධ රාසිගතො අධිප් ගපගතො. අයඤ් හි 
ඛන් ධට් ගඨො නාම පිණ් ඩට් ගඨො පූ ට් ගඨො ඝටට් ගඨො රා ට් ගඨො. ත ් මා 

‘රාසිලක් ඛණා ඛන් ධා’ති ගවදිතබ් බ්ා. ගකොට් ඨා ට් ගඨොතිපි වත් තුං වට් ටති; 

ගලොක  ්මිඤ ්හි ඉණං  ගහත් වා ගචොදියමානා ‘ද් වීහි ඛන් ගධහි ෙ ්  ාම, තීහි 
ඛන් ගධහි ෙ ්  ාමා’ති වෙන් ති. ඉති ‘ගකොට් ඨා ලක් ඛණා ඛන් ධා’තිපි වත් තුං 

වට් ටති. එවගමත් ථ රූපක්ඛන්කධොති රූපරාසි රූපගකොට් ඨාග ො, 

කවදනාක්ඛන්කධොති ගවෙනාරාසි ගවෙනාගකොට් ඨාග ොති ඉමිනා නගයන 
 ඤ ්ඤාක් ඛන් ධාදීනං අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

එත් තාවතා  ම් මා ම් බුද් ගධො ය් වායං ‘‘චත් තාගරො ච මහාභූතා චතුන් නඤ් ච 
මහාභූතානං උපාොයරූප’’න් ති අතීතානා තපච් චුප් පන් නාදීසු එකාෙ සු 
ඔකාග සු විභත් ගතො ‘පඤ ්චවී ති රූපගකොට් ඨා ා’ති ච ‘ඡන් නවුති 

රූපගකොට් ඨා ා’ති ච එවංපගභගෙො රූපරාසි, තං  බ් බ්ං පරිපිණ් ගඩත් වා 

රූපක් ඛන් ගධො නාමාති ෙ ් ග සි. ගයො පනායං ‘‘සුඛා ගවෙනා, දුක් ඛා ගවෙනා, 
අදුක් ඛමසුඛා ගවෙනා’’ති ගතසුගයව එකාෙ සු ඔකාග සු විභත් ගතො 

චතුභූමිකගවෙනාරාසි, තං  බ් බ්ං පරිපිණ් ගඩත් වා ගවෙනාක් ඛන් ගධො නාමාති 
ෙ ් ග සි. ගයො පනායං ‘‘චක් ඛු ම් ඵ  ් ජා  ඤ් ඤා…ගප.… මගනො ම් ඵ  ් ජා 

 ඤ ්ඤා’’ති ගතසුගයව එකාෙ සු ඔකාග සු විභත් ගතො චතුභූමික ඤ් ඤාරාසි, 
තං  බ් බ්ං පරිපිණ් ගඩත් වා  ඤ් ඤාක් ඛන් ගධො නාමාති ෙ ් ග සි. ගයො පනායං 
‘‘චක් ඛු ම් ඵ ්  ජා ගචතනා…ගප.… මගනො ම් ඵ  ් ජා ගචතනා’’ති ගතසුගයව 

එකාෙ සු ඔකාග සු විභත් ගතො චතුභූමිකගචතනාරාසි, තං  බ් බ්ං 
පරිපිණ් ගඩත් වා  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො නාමාති ෙ ් ග සි. ගයො පනායං 

‘‘චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං, ග ොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණං, මගනොධාතු, 
මගනොවිඤ් ඤාණධාතූ’’ති ගතසුගයව එකාෙ සු ඔකාග සු විභත් ගතො 

චතුභූමිකචිත් තරාසි, තං  බ් බ්ං පරිපිණ් ගඩත් වා විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො නාමාති 
ෙ ් ග සි. 

අපිගචත් ථ  බ් බ්ම් පි චතු මුට් ඨානිකං රූපං රූපක් ඛන් ගධො, 
කාමාවචරඅට් ඨකු ලචිත් තාදීහි එකූනනවුතිචිත් ගතහි  හජාතා ගවෙනා 

ගවෙනාක් ඛන් ගධො,  ඤ ්ඤා  ඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, ඵ ්  ාෙගයො ධම් මා 

 ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, එකූනනවුති චිත් තානි විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධොති. එවම් පි 
පඤ ්චසු ඛන් ගධසු ධම් මපරිච් ගඡගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. 
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පටුන 

1. රූපක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො 

2. ඉොනි ගත රූපක් ඛන් ධාෙගයො විභජිත් වා ෙ ් ග තුං තත්ථ ෙතකමො 

රූපක්ඛන්කධොතිආදිමාහ. තත් ථ තත්ථාති ගතසු පඤ් චසු ඛන් ගධසු. ෙතකමොති 

කගථතුකමයතාපුච් ඡා. රූපක්ඛන්කධොති පුච් ඡිතධම් මනිෙ ්  නං. ඉොනි තං 

විභජන් ගතො යං කිඤ්චි රූපන් තිආදිමාහ. තත් ථ යං කිඤ්චීති 

අනවග  පරියාොනං. රූපන් ති අතිප් ප ඞ්  නියමනං. එවං පෙද් වගයනාපි 
රූප ්   අනවග  පරිග්  ගහො කගතො ගහොති. 

තත් ථ ගකනට් ගඨන රූපන් ති? රුප් පනට් ගඨන රූපං. වුත් තඤ් ගහතං 
භ වතා – 

‘‘කිඤ් ච, භික් ඛගව, රූපං වගෙථ? රුප් පතීති ගඛො, භික් ඛගව, ත ් මා 

රූපන් ති වුච් චති. ගකන රුප් පති? සීගතනපි රුප් පති, උණ් ගහනපි රුප් පති, 

ජිඝච් ඡායපි රුප් පති, පිපා ායපි රුප් පති, 

ඩං මක වාතාතප රි ප ම් ඵ ් ග නපි රුප් පති. රුප් පතීති ගඛො, 

භික් ඛගව, ත ් මා රූපන් ති වුච් චතී’’ති ( ං. නි. 3.79). 

තත් ථ කින් ති කාරණපුච් ඡා; ගකන කාරගණන රූපං වගෙථ, ගකන 

කාරගණන තං රූපං නාමාති අත් ගථො. රුප් පතීති එත් ථ ඉතීති කාරණුද් ගෙග ො. 

ය ් මා රුප් පති ත ් මා රූපන් ති වුච් චතීති අත් ගථො. රුප්පතීති කුප් පති ඝට් ටීයති 
පීළියති භිජ් ජතීති අත් ගථො. එවං ඉමිනා එත් තගකන ඨාගනන රුප් පනට් ගඨන 
රූපං වුත් තං. රුප් පනලක් ඛගණන රූපන් තිපි වත් තුං වට් ටති. 
රුප් පනලක් ඛණඤ් ගහතං. 

සීකතනපි රුප්පතීතිආදීසු පන සීකතන තාව රුප්පනංක ොෙන්තරිෙනිරකය 

පාකටං. තිණ් ණං තිණ් ණඤ ්හි චක් කවාළානං අන් තගර එගකගකො 

ගලොකන් තරිකනිරගයො නාම ගහොති අට් ඨගයොජන හ ්  ප් පමාගණො, ය ්   

ගනව ගහට් ඨා පථවී අත් ථි, න උපරි චන් දිමසූරියදීපමණආගලොගකො, 
නිච් චන් ධකාගරො. තත් ථ නිබ් බ්ත් ත ත් තානං ති ාවුගතො අත් තභාගවො ගහොති. 
ගත වග් ගුලිගයො විය පබ් බ්තපාගෙ දීඝපුථුගලහි නගඛහි ලග් ගිත් වා අවංසිරා 
ඔලම් බ්න් ති. යො  ං ප් පන් තා අඤ ්ඤමඤ් ඤ  ්  හත් ථපා  තා ගහොන් ති අථ 
‘භක් ගඛො ගනො ලද් ගධො’ති මඤ් ඤමානා තත් ථ බ්යාවටා විපරිවත් තිත් වා 

ගලොක න් ධාරගක උෙගක පතන් ති, සීතවාගත පහරන් ගතපි පක් කමධුකඵලානි 
විය ඡිජ් ජිත් වා උෙගක පතන් ති. පතිතමත් තාව අච් චන් තඛාගරන සීගතොෙගකන 
ඡින් නචම් මන් හාරුමං අට් ඨීහි භිජ් ජමාගනහි තත් තගතගල පතිතපිට් ඨපිණ් ඩි විය 
පටපටායමානා විලීයන් ති. එවං සීගතන රුප් පනං ගලොකන් තරිකනිරගය පාකටං. 
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මහිං කරට් ඨාදීසුපි හිමපාතසීතගලසු පගෙග සු එතං පාකටගමව. තත් ථ හි 
 ත් තා සීගතන භින් නච් ඡින් න රීරා ජීවිතක් ඛයම් පි පාපුණන් ති. 

උණ්කහන රුප්පනං අවීචිමහානිරකය පාකටං. තත් ථ හි තත් තාය 
ගලොහපථවියා නිපජ් ජාගපත් වා පඤ් චවිධබ්න් ධනාදිකරණකාගල  ත් තා 
මහාදුක් ඛං අනුභවන් ති. 

ජිඝච්ඡාය රුප්පනං ගපත් තිවි ගය ගචව දුබ් භික් ඛකාගල ච පාකටං. 
ගපත් තිවි ය ් මිඤ ්හි  ත් තා ද් ගව තීණ බුද් ධන් තරානි කිඤ් චිගෙව ආමි ං 

හත් ගථන  ගහත් වා මුගඛ පක් ඛිපන් තා නාම න ගහොන් ති. අන් ගතොඋෙරං 
ආදිත් තසුසිරරුක් ගඛො විය ගහොති. දුබ් භික් ගඛ කඤ් ජිකමත් තම් පි අලභිත් වා 
මරණප් පත් තානං පමාණං නාම නත් ථි. 

පිපාසායරුප්පනංො ෙඤ්ජිොදීසු පාකටං. තත් ථ හි  ත් තා ද් ගව තීණ 
බුද් ධන් තරානි හෙයගතමනමත් තං වා ජිව් හාගතමනමත් තං වා උෙකබින් දුං 
ලද් ධුං න  ක් ගකොන් ති. ‘පානීයං පිවි ්  ාමා’ති නදිං  තානම් පි නදී වාලිකාතලං 
 ම් පජ් ජති. මහා මුද් ෙං පක් ඛන් තානම් පි මහා මුද් ගෙො පිට් ඨිපා ාගණො ගහොති. 
ගත සු ්  න් තා බ්ලවදුක් ඛපීළිතා විචරන් ති. 

එගකො කිර කාලකඤ් ජිකඅසුගරො පිපා ං අධිවාග තුං අ ක් ගකොන් ගතො 

ගයොජන ම් භීරවිත් ථාරං මහා ඞ්  ං ඔතරි. ත ්    ත තට් ඨාගන උෙකං ඡිජ් ජති, 

ධූගමො උග්  ච් ඡති, තත් ගත පිට් ඨිපා ාගණ චඞ් කමනකාගලො විය ගහොති. ත ්   
උෙක ද් ෙං සුත් වා ඉගතො චිගතො ච විචරන් ත ් ග ව රත් ති විභායි. අථ නං 
පාගතොව භික් ඛාචාරං  ච් ඡන් තා තිං මත් තා පිණ් ඩචාරිකභික් ඛූ දි ් වා – ‘‘ගකො 

නාම ත් වං,  ප් පුරි ා’’ති පුච් ඡිංසු. ‘‘ගපගතොහම ් මි, භන් ගත’’ති. ‘‘කිං 

පරිගය සී’’ති? ‘‘පානීයං, භන් ගත’’ති. ‘‘අයං  ඞ්  ා පරිපුණ් ණා, කිං ත් වං න 

ප ්  සී’’ති? ‘‘න උපකප් පති, භන් ගත’’ති. ‘‘ගතන හි  ඞ්  ාපිට් ගඨ නිපජ් ජ, 
මුගඛ ගත පානීයං ආසිඤ් චි  ් ාමා’’ති. ග ො වාලිකාපුළිගන උත් තාගනො නිපජ් ජි. 
භික් ඛූ තිං මත් ගත පත් ගත නීහරිත් වා උෙකං ආහරිත් වා ආහරිත් වා ත ්   මුගඛ 
ආසිඤ ්චිංසු. ගත ං තථා කගරොන් තානංගයව ගවලා උපකට් ඨා ජාතා. තගතො 

‘‘භික් ඛාචාරකාගලො අම් හාකං,  ප් පුරි ; කච් චි ගත අ ්  ාෙමත් තා ලද් ධා’’ති 

ආහංසු. ගපගතො ‘‘ ගච ගම, භන් ගත, තිං මත් තානං අයයානං තිං මත් ගතහි 

පත් ගතහි ආසිත් තඋෙකගතො අඩ් ඪප තමත් තම් පි පර ල තං, ගපතත් තභාවගතො 
ගමොක් ගඛො මා ගහොතූ’’ති ආහ. එවං පිපා ාය රුප් පනං ගපත් තිවි ගය පාකටං. 

ඩංසාදීහිරුප්පනං ඩං මක් ඛිකාදි ම් බ්බ්හුගලසු පගෙග සු පාකටං. එත් ථ ච 

ඩංසාති පිඞ්  ලමක් ඛිකා, මෙසාති මක ාව වාතාති 
කුච් ඡිවාතපිට් ඨිවාතාදිවග න ගවදිතබ් බ්ා.  රීර  ්මිඤ ්හි වාතගරොග ො 
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උප් පජ් ජිත් වා හත් ථපාෙපිට් ඨිආදීනි භින් ෙති, කාණං කගරොති, ඛුජ් ජං කගරොති, 

පීඨ ප් පිං කගරොති. ආතකපොති සූරියාතගපො. ගතන රුප් පනං මරුෙන්තාරාදීසු 
පාකටං. එකා කිර ඉත් ථී මරුකන් තාගර රත් තිං  ත් ථගතො ඔහීනා දිවා සූරිගය 
උග්  ච් ඡන් ගත වාලිකාය තප් පමානාය පාගෙ ඨගපතුං අ ක් ගකොන් තී සී ගතො 
පච් ඡිං ඔතාගරත් වා අක් කමි. කගමන පච් ඡියා උණ් හාභිතත් තාය ඨාතුං 
අ ක් ගකොන් තී ත ්  ා උපරි  ාටකං ඨගපත් වා අක් කමි. ත ් මිම් පි  න් තත් ගත 
අඞ් ගකන  හිතං පුත් තකං අගධොමුඛං නිපජ් ජාගපත් වා කන් ෙන් තං කන් ෙන් තං 
අක් කමිත් වා  ද් ධිං ගතන ත ් මිංගයව ඨාගන උණ් හාභිතත් තා කාලමකාසි. 

සරීසපාති ගය ගකචි දීඝජාතිකා  රන් තා  ච් ඡන් ති. ගත ං  ම් ඵ  ්ග න 
රුප් පනං ආසීවි ෙට් ඨාදීනං වග න ගවදිතබ් බ්ං. 

ඉොනි ‘යං කිඤ් චි රූප’න් ති පගෙන  ං හිතං 
පඤ ්චවී තිගකොට් ඨා ඡන් නවුතිගකොට් ඨා ප් පගභෙං  බ් බ්ම් පි රූපං 

අතීතාදිගකොට් ඨාග සු පක් ඛිපිත් වා ෙ ් ග තුං අතීතානාගතපච්චුප්පන්නන් ති 
ආහ. තගතො පරං තගෙව අජ් ඣත් තදුකාදීසු චතූසු දුගකසු පක් ඛිපිත් වා ෙ ් ග තුං 

අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වාතිආදි වුත් තං. තගතො පරං  බ් බ්ම් ගපතං එකාෙ සු 
පගෙග සු පරියාදියිත් වා ෙ ් සිතං රූපං එකගතො පිණ් ඩං කත් වා ෙ ් ග තුං 

තකදෙජ්ඣන් තිආදි වුත් තං. 

තත් ථ තකදෙජ්ඣන් ති තං එකජ් ඣං; අභිසඤ්ඤූහිත්වාති අභි ංහරිත් වා; 

අභිසඞ්ඛිපිත්වාති  ඞ් ගඛපං කත් වා; ඉෙං වුත් තං ගහොති –  බ් බ්ම් ගපතං 
වුත් තප් පකාරං රූපං රුප් පනලක් ඛණ ඞ් ඛාගත එකවිධභාගව පඤ් ඤාය රාසිං 
කත් වා රූපක් ඛන් ගධො නාමාති වුච් චතීති. එගතන  බ් බ්ම් පි රූපං 
රුප් පනලක් ඛගණ රාසිභාවූප මගනන රූපක් ඛන් ගධොති ෙ ් සිතං ගහොති. න හි 

රූපගතො අඤ් ගඤො රූපක් ඛන් ගධො නාම අත් ථි. යථා ච රූපං, එවං ගවෙනාෙගයොපි 
ගවෙයිතලක් ඛණාදීසු රාසිභාවූප මගනන. න හි ගවෙනාදීහි අඤ් ගඤ 
ගවෙනාක් ඛන් ධාෙගයො නාම අත් ථි. 

3. ඉොනි එගකක ් මිං ඔකාග  පක් ඛිත් තං රූපං විසුං විසුං භාගජත් වා 

ෙ ් ග න් ගතො තත්ථෙතමංරූපංඅතීතන් තිආදිමාහ. තත් ථ තත්ථාති එකාෙ සු 
ඔකාග සු පක් ඛිපිත් වා ඨපිතමාතිකාය භුම් මං. ඉෙං වුත් තං ගහොති – 
අතීතානා තපච් චුප් පන් නන් තිආදිනා නගයන ඨපිතාය මාතිකාය යං අතීතං 

රූපන් ති වුත් තං, තං කතමන් ති? ඉමිනා උපාගයන  බ් බ්පුච් ඡාසු අත් ගථො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. අතීතං නිරුද්ධන් තිආදීනි පොනි නික් ගඛපකණ් ඩ  ්  

අතීතත් තිකභාජනීයවණ් ණනායං (ධ.  . අට් ඨ. 1044) වුත් තාගනව. චත්තාකරො

ච මහාභූතාති ඉෙං අතීතන් ති වුත් තරූප ්    භාවෙ ්  නං. යථා ගචත් ථ එවං 
 බ් බ්ත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. ඉමිනා ඉෙං ෙ ් ග ති – අතීතරූපම් පි භූතානි 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  ඛන් ධවිභඞ් ග ො 
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පටුන 

ගචව භූතානි උපාොය නිබ් බ්ත් තරූපඤ් ච, අනා තම් පි…ගප.… දූර න් තිකම් පි. 
න හි භූගතහි ගචව භූතානි උපාොය පවත් තරූපගතො ච අඤ ්ඤං රූපං නාම 
අත් ථීති. 

අපගරො නගයො – අතීතංකසන සඞ්ගහිතන් ති අතීතගකොට් ඨාග ගනව 

 ඞ්  හිතං, එත් ගථව  ණනං  තං. කින් ති? චත් තාගරො ච මහාභූතා චතුන් නඤ් ච 
මහාභූතානං උපාොයරූපන් ති. එවං  බ් බ්ත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 
අනා තපච් චුප් පන් නනිද් ගෙ පොනිපි ගහට් ඨා වුත් තත් ථාගනව. 

ඉෙං පන අතීතානා තපච් චුප් පන් නං නාම සුත් තන් තපරියායගතො 
අභිධම් මනිද් ගෙ ගතොති දුවිධං. තං සුත් තන් තපරියාගය භගවන පරිච් ඡින් නං. 

පටි න් ධිගතො හි පට් ඨාය අතීතභගවසු නිබ් බ්ත් තං රූපං, අනන් තරභගව වා 

නිබ් බ්ත් තං ගහොතු කප් පගකොටි ත හ ්  මත් ථගක වා,  බ් බ්ං අතීතගමව නාම. 

චුතිගතො පට් ඨාය අනා තභගවසු නිබ් බ්ත් තනකරූපං, අනන් තරභගව වා 

නිබ් බ්ත් තං ගහොතු කප් පගකොටි ත හ ්  මත් ථගක වා,  බ් බ්ං අනා තගමව 
නාම. චුතිපටි න් ධිඅනන් තගර පවත් තරූපං පච් චුප් පන් නං නාම. 
අභිධම් මනිද් ගෙග  පන ඛගණන පරිච් ඡින් නං. තගයො හි රූප ්   ඛණා – 

උප් පාගෙො, ඨිති, භඞ් ග ොති. ඉගම තගයො ඛගණ පත් වා නිරුද් ධං රූපං, 

 මනන් තරනිරුද් ධං වා ගහොතු අතීගත කප් පගකොටි ත හ ්  මත් ථගක වා, 

 බ් බ්ං අතීතගමව නාම. තගයො ඛගණ අ ම් පත් තං රූපං, 
එකචිත් තක් ඛණමත් ගතන වා අ ම් පත් තං ගහොතු අනා ගත 

කප් පගකොටි ත හ ්  මත් ථගක වා,  බ් බ්ං අනා තගමව නාම. ඉගම තගයො 
ඛගණ  ම් පත් තං රූපං පන පච් චුප් පන් නං නාම. තත් ථ කිඤ් චාපි ඉෙං 

සුත් තන් තභාජනීයං, එවං  න් ගතපි අභිධම් මනිද් ගෙග ගනව 
අතීතානා තපච් චුප් පන් නරූපං නිද් දිට් ඨන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

අපගරො නගයො – ඉෙඤ් හි රූපං අද් ධා න් තති මයඛණවග න චතුධා අතීතං 
නාම ගහොති. තථා අනා තපච් චුප් පන් නං. අද් ධාවග න තාව එක ්   එක ් මිං 

භගව පටි න් ධිගතො පුබ් ගබ් අතීතං, චුතිගතො උද් ධං අනා තං, උභින් නමන් තගර 
පච් චුප් පන් නං.  න් තතිවග න  භා එකඋතු මුට් ඨානං 
එකාහාර මුට් ඨානඤ් ච පුබ් බ්ාපරියවග න පවත් තමානම් පි පච් චුප් පන් නං. 

තගතො පුබ් ගබ් වි භා උතුආහාර මුට් ඨානං අතීතං, පච් ඡා අනා තං. චිත් තජං 

එකවීථිඑකජවනඑක මාපත් ති මුට් ඨානං පච් චුප් පන් නං. තගතො පුබ් ගබ් අතීතං, 
පච් ඡා අනා තං. කම් ම මුට් ඨාන  ්  පාටිගයක් කං  න් තතිවග න 
අතීතාදිගභගෙො නත් ථි. ගත ඤ් ගඤව පන උතුආහාරචිත් ත මුට් ඨානානං 
උපත් ථම් භකවග න ත ්   අතීතාදිගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො.  මයවග න 
එකමුහුත් තපුබ් බ්ණ් හ ායන් හරත් තිදිවාදීසු  මගයසු  න් තානවග න 
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පවත් තමානං තං තං  මයං පච් චුප් පන් නං නාම. තගතො පුබ් ගබ් අතීතං, පච් ඡා 
අනා තං. ඛණවග න උප් පාොදික් ඛණත් තයපරියාපන් නං පච් චුප් පන් නං නාම. 

තගතො පුබ් ගබ් අතීතං, පච් ඡා අනා තං. 

අපිච අතික් කගහතුපච් චයකිච් චං අතීතං. නිට් ඨිතගහතුකිච් චං 
අනිට් ඨිතපච් චයකිච් චං පච් චුප් පන් නං. උභයකිච් චම ම් පත් තං අනා තං. 

 කිච් චක් ඛගණ වා පච් චුප් පන් නං. තගතො පුබ් ගබ් අතීතං, පච් ඡා අනා තං. එත් ථ 

ච ඛණාදිකථාව නිප් පරියායා, ග  ා  පරියායා. තාසු නිප් පරියායකථා ඉධ 
අධිප් ගපතා. අජ් ඣත් තදුක  ් ාපි නිද් ගෙ පොනි ගහට් ඨා 

අජ් ඣත් තත් තිකනිද් ගෙග  (ධ.  . අට් ඨ. 1050) වුත් තත් ථාගනව. ඔළාරිකාදීනි 

රූපකණ් ඩවණ් ණනායං (ධ.  . අට් ඨ. 674) වුත් තත් ථාගනව. 

6. හීනදුකනිද් ගෙග  කතසං කතසං සත්තානන් ති බ්හූසු  ත් ගතසු 
 ාමිවචනං. අපර ්  ාපි අපර ්  ාපීති හි වුච් චමාගන දිව ම් පි 
කප් ප ත හ ්  ම් පි වෙන් ගතො එත් තකගමව වගෙයය. ඉති  ත් ථා ද් වීගහව 
පගෙහි අනවග ග   ත් ගත පරියාදියන් ගතො ‘ගත ං ගත ං  ත් තාන’න් ති ආහ. 

එත් තගකන හි  බ් බ්ම් පි අපරදීපනං සිද් ධං ගහොති. උඤ්ඤාතන් ති අවමතං. 

අවඤ්ඤාතන් ති වම් ගභත් වා ඤාතං. රූපන් තිපි න විදිතං. හීළිතන් ති 

අ ගහතබ් බ්ට් ගඨන ඛිත් තං ඡඩ් ඩිතං, ජිගුච් ඡිතන් තිපි වෙන් ති. පරිභූතන් ති 

කිගමගතනාති වාචාය පරිභවිතං. අචිත්තීෙතන් ති න  රුකතං. හීනන් ති 

ලාමකං. හීනමතන් ති හීනන් ති මතං, ලාමකං කත් වා ඤාතං. හීනසම්මතන් ති 

හීනන් ති ගලොගක  ම් මතං, හීගනහි වා  ම් මතං, ගූථභක් ගඛහි ගූගථො විය. 

අනිට්ඨන් ති අප් පියං, පටිලාභත් ථාය වා අපරිගයසිතං.  ගචපි නං ගකොචි 

පරිගයග යය, පරිගය තු. එත ්   පන ආරම් මණ  ්  එතගෙව නාමං. 

අෙන්තන් ති අකාමිතං, නි  ්සිරිකං වා. අමනාපන් ති මන ් මිං න අප් පිතං. 
තාදි ඤ් හි ආරම් මණං මන ් මිං න අප් පීයති. අථ වා මනං අප් පායති වඩ් ගඪතීති 

මනාපං, න මනාපං අමනාපං. 

අපගරො නගයො – අනිට්ඨං  ම් පත් තිවිරහගතො. තං එකන් ගතන 

කම් ම මුට් ඨාගනසු අකු ලකම් ම මුට් ඨානං. අෙන්තං සුඛ ්   අගහතුභාවගතො. 

අමනාපං දුක් ඛ ්   ගහතුභාවගතො. රූපා සද්දාති ඉෙම ්    භාවදීපනං. 
ඉම  ්මිඤ ්හි පගෙ අකු ලකම් මජවග න අනිට් ඨා පඤ් ච කාමගුණා විභත් තා. 

කු ලකම් මජං පන අනිට් ඨං නාම නත් ථි,  බ් බ්ං ඉට් ඨගමව. 

පණීතපෙනිද් ගෙග ො වුත් තපටිපක් ඛනගයන ගවදිතබ් ගබ්ො. ඉම ් මිං පන පගෙ 
කු ලකම් මජවග න ඉට් ඨා පඤ් ච කාමගුණා විභත් තා. කු ලකම් මජඤ ්හි 

අනිට් ඨං නාම නත් ථි,  බ් බ්ං ඉට් ඨගමව. යථා ච කම් මගජසු එවං 
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උතු මුට් ඨානාදීසුපි ඉට් ඨානිට් ඨතා අත් ථි එවාති ඉම ් මිං දුගක 
ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණං පටිවිභත් තන් ති ගවදිතබ් බ්ං. අයං තාව ආචරියානං 

 මානත් ථකථා. විතණ් ඩවාදී පනාහ – ඉට්ඨානිට්ඨං නාම පාටිගයක් කං 

පටිවිභත් තං නත් ථි, ගත ං ගත ං රුචිවග න කථිතං. 

යථාහ – 

‘‘මනාපපරියන් තං ඛ් වාහං, මහාරාජ, පඤ් චසු කාමගුගණසු අග්  න් ති 

වොමි. ගතව, මහාරාජ, රූපා එකච් ච ්   මනාපා ගහොන් ති, එකච් ච ්   

අමනාපා ගහොන් ති. ගතව, මහාරාජ,  ද් ො,  න් ධා, ර ා, ගඵොට් ඨබ් බ්ා 

එකච් ච ්   මනාපා ගහොන් ති, එකච් ච ්   අමනාපා ගහොන් තී’’ති ( ං. නි. 
1.123). 

එවං ය ් මා ගතගයව රූපාෙගයො එගකො අ ්  ාගෙති අභිනන් ෙති, තත් ථ 

ගලොභං උප් පාගෙති. එගකො කුජ් ඣති පටිහඤ් ඤති, තත් ථ ගෙො ං උප් පාගෙති. 

එක  ්  ඉට් ඨා ගහොන් ති කන් තා මනාපා, එක  ්  අනිට් ඨා අකන් තා අමනාපා. 

එගකො ගචගත ‘ඉට් ඨා කන් තා මනාපා’ති ෙක් ඛිණගතො  ණ් හාති, එගකො 
‘අනිට් ඨා අකන් තා අමනාපා’ති වාමගතො. ත ් මා ඉට් ඨානිට් ඨං නාම 
පාටිගයක් කං පටිවිභත් තං නාම නත් ථි. පච් චන් තවාසීනඤ් හි  ණ් ඩුප් පාොපි 

ඉට් ඨා ගහොන් ති කන් තා මනාපා, මජ් ඣිමගෙ වාසීනං අතිගජගුච් ඡා. ගත ඤ් ච 

ගමොරමං ාදීනි ඉට් ඨානි ගහොන් ති, ඉතගර ං තානි අතිගජගුච් ඡානීති. 

ග ො වත් තබ් ගබ්ො – ‘‘කිං පන ත් වං ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණං පාටිගයක් කං 

පටිවිභත් තං නාම නත් ථීති වගෙසී’’ති? ‘‘ආම නත් ථී’’ති වොමි. පුන තගථව 
යාවතතියං පතිට් ඨාගපත් වා පඤ් ගහො පුච් ඡිතබ් ගබ්ො – ‘‘නිබ් බ්ානං නාම ඉට් ඨං 

උොහු අනිට් ඨ’’න් ති? ජානමාගනො ‘‘ඉට් ඨ’’න් ති වක් ඛති.  ගචපි න වගෙයය, මා 
වෙතු. නිබ් බ්ානං පන එකන් තඉට් ඨගමව. ‘‘නනු එගකො නිබ් බ්ාන ්   වණ් ගණ 

කථියමාගන කුජ් ඣිත් වා – ‘ත් වං නිබ් බ්ාන  ්  වණ් ණං කගථසි, කිං තත් ථ 
අන් නපානමාලා න් ධවිගලපන යනච් ඡාෙන මිද් ධා පඤ් ච කාමගුණා අත් ථී’ති 

වත් වා ‘නත් ථී’ති වුත් ගත ‘අලං තව නිබ් බ්ාගනනා’ති නිබ් බ්ාන ්   වණ් ගණ 
කථියමාගන කුජ් ඣිත් වා උගභො කණ් ගණ ථගකතීති ඉට් ගඨතං. එත ්   පන 

වග න තව වාගෙ නිබ් බ්ානං අනිට් ඨං නාම ගහොති. න පගනතං එවං  ගහතබ් බ්ං. 
එග ො හි විපරීත ඤ් ඤාය කගථති.  ඤ් ඤාවිපල් ලාග න ච තගෙව ආරම් මණං 

එක  ්  ඉට් ඨං ගහොති, එක  ්  අනිට් ඨං’’. 

ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණං පන පාටිගයක් කං විභත් තං අත් ථීති. ක ්   වග න 

විභත් තන් ති? මජ් ඣිමක ත් ත ්  . ඉෙඤ් හි න අතිඉ ්  රානං 
මහා ම් මතමහාසුෙ ්  නධම් මාග ොකාදීනං වග න විභත් තං. ගත ඤ් හි 
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පටුන 

දිබ් බ්කප් පම් පි ආරම් මණං අමනාපං උපට් ඨාති. න අතිදුග්  තානං 
දුල් ලභන් නපානානං වග න විභත් තං. ගත ඤ් හි කණාජකභත් තසිත් ථානිපි 
පූතිමං රග ොපි අතිමධුගරො අමත දිග ො ච ගහොති. මජ් ඣිමකානං පන 

 ණකමහාමත් තග ට් ඨිකුටුම් බිකවාණජාදීනං කාගලන ඉට් ඨං කාගලන 
අනිට් ඨං ලභමානානං වග න විභත් තං. එවරූපා හි ඉට් ඨානිට් ඨං පරිච් ඡින් දිතුං 
 ක් ගකොන් තීති. 

තිපිටකචූළනා ත් ගථගරො පනාහ – ‘‘ඉට් ඨානිට් ඨං නාම විපාකවග ගනව 

පරිච් ඡින් නං, න ජවනවග න. ජවනං පන  ඤ් ඤාවිපල් ලා වග න 

ඉට් ඨ  ්මිංගයව රජ් ජති, ඉට් ඨ  ්මිංගයව දු ්  ති; අනිට් ඨ  ්මිංගයව රජ් ජති, 
අනිට් ඨ ් මිංගයව දු ්  තී’’ති. විපාකවග ගනව පගනතං එකන් තගතො 
පරිච් ඡිජ් ජති. න හි  ක් කා විපාකචිත් තං වඤ් ගචතුං.  ගච ආරම් මණං ඉට් ඨං 

ගහොති, කු ලවිපාකං උප් පජ් ජති.  ගච අනිට් ඨං, අකු ලවිපාකං උප් පජ් ජති. 
කිඤ් චාපි හි මිච් ඡාදිට් ඨිකා බුද් ධං වා  ඞ් ඝං වා මහාගචතියාදීනි වා උළාරානි 

ආරම් මණානි දි  ්වා අක් ඛීනි පිෙහන් ති, ගෙොමන  ් ං ආපජ් ජන් ති, ධම් ම ද් ෙං 

සුත් වා කණ් ගණ ථගකන් ති, චක් ඛුවිඤ ්ඤාණග ොතවිඤ් ඤාණානි පන ගන ං 
කු ලවිපාකාගනව ගහොන් ති. 

කිඤ් චාපි ගූථසූකරාෙගයො ගූථ න් ධං ඝායිත් වා ‘ඛාදිතුං ලභි  ් ාමා’ති 

ග ොමන  ් ජාතා ගහොන් ති, ගූථෙ ්  ගන පන ගත ං චක් ඛුවිඤ් ඤාණං, ත ්   

 න් ධඝායගන ඝානවිඤ් ඤාණං, ර  ායගන ජිව් හාවිඤ් ඤාණඤ් ච 
අකු ලවිපාකගමව ගහොති. බ්න් ධිත් වා වර යගන  යාපිතසූකගරො ච කිඤ් චාපි 

විරවති,  ඤ ්ඤාවිපල් ලාග න පන ්   ජවන  ්මිංගයව ගෙොමන ්  ං උප් පජ් ජති, 

කායවිඤ් ඤාණං කු ලවිපාකගමව. ක ් මා? ආරම් මණ ්   ඉට් ඨතාය. 

අපිච ද් වාරවග නාපි ඉට් ඨානිට් ඨතා ගවදිතබ් බ්ා. සුඛ ම් ඵ ්  ඤ ්හි 

ගූථකලලං චක් ඛුද් වාරඝානද් වාගරසු අනිට් ඨං, කායද් වාගර ඉට් ඨං ගහොති. 

චක් කවත් තිගනො මණරතගනන ගපොථියමාන ්  , සුවණ් ණසූගල උත් තාසිත ්   

ච මණරතනසුවණ් ණසූලානි චක් ඛුද් වාගර ඉට් ඨානි ගහොන් ති, කායද් වාගර 

අනිට් ඨානි. ක  ්මා? මහාදුක් ඛ  ්  උප් පාෙනගතො. එවං ඉට් ඨානිට් ඨං 
එකන් තගතො විපාගකගනව පරිච් ඡිජ් ජතීති ගවදිතබ් බ්ං. 

තංතංවාපනාති එත් ථ න ගහට් ඨිමනගයො ඔගලොගකතබ් ගබ්ො. න හි භ වා 

 ම් මුතිමනාපං භින් ෙති, පුග්  ලමනාපං පන භින් ෙති. ත ් මා 
තංතංවාපනවග ගනව උපාොයුපාොය හීනප් පණීතතා ගවදිතබ් බ්ා. 

ගනරයිකානඤ් හි රූපං ගකොටිප් පත් තං හීනං නාම; තං උපාොය තිරච් ඡාගනසු 

නා සුපණ් ණානං රූපං පණීතං නාම. ගත ං රූපං හීනං; තං උපාොය ගපතානං 

රූපං පණීතං නාම. ගත ම් පි හීනං; තං උපාොය ජානපොනං රූපං පණීතං නාම. 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  ඛන් ධවිභඞ් ග ො 
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ගත ම් පි හීනං; තං උපාොය  ාමගභොජකානං රූපං පණීතං නාම. ගත ම් පි 

හීනං; තං උපාොය ජනපෙ ාමිකානං රූපං පණීතං නාම. ගත ම් පි හීනං; තං 

උපාොය පගෙ රාජූනං රූපං පණීතං නාම. ගත ම් පි හීනං; තං උපාොය 

චක් කවත් තිරඤ් ගඤො රූපං පණීතං නාම. ත ්  ාපි හීනං; තං උපාොය 

භුම් මගෙවානං රූපං පණීතං නාම. ගත ම් පි හීනං; තං උපාොය 

චාතුමහාරාජිකානං ගෙවානං රූපං පණීතං නාම. ගත ම් පි හීනං; තං උපාොය 
තාවතිං ානං ගෙවානං රූපං පණීතං නාම…ගප.… අකනිට් ඨගෙවානං පන රූපං 
මත් ථකප් පත් තං පණීතං නාම. 

7. දූරදුකනිද් ගෙග  ඉත්ථින්ද්රියාදීනි ගහට් ඨා විභත් තාගනව. ඉම  ්මිං පන 

දුගක දුප් පරිග්  හට් ගඨන ලක් ඛණදුප් පටිවිජ් ඣතාය සුඛුමරූපං දූකරති කථිතං. 

සුඛපරිග්  හට් ගඨන ලක් ඛණසුප් පටිවිජ් ඣතාය ඔළාරිකරූපං සන්තිකෙති. 
කබ්ළීකාරාහාරපරිගයො ාගන ච නියයාතනට් ඨාගනපි ‘ඉෙං වුච් චති රූපං දූගර’ති 

න නීයයාතිතං. ක ් මා? දුවිධඤ ්හි දූගර නාම – ලක් ඛණගතො ච ඔකා ගතො චාති. 

තත් ථ ලක් ඛණගතො දූගරති න කථිතං, තං ඔකා ගතො කගථතබ් බ්ං. ත ් මා 
දූගරති අකථිතං. ඔළාරිකරූපං ඔකා ගතො දූගරති ෙ ් ග තුං අනියයාගතත් වාව 

යං වා පනඤ්ඤම්පීතිආදිමාහ.  න් තිකපෙනිද් ගෙග පි එග ව නගයො. තත් ථ 

අනාසන්කනති න ආ න් ගන, අනුපෙට්කඨති නි ්  ගට, දූකරති දූරම් හි, 

අසන්තිකෙති න  න් තිගක. ඉදං වුච්චති රූපං දූකරති ඉෙං පණ් ණර විධං 

සුඛුමරූපං ලක් ඛණගතො දූගර, ෙ විධං පන ඔළාරිකරූපං ගයවාපනකවග න 
ඔකා ගතො දූගරති වුච් චති.  න් තිකපෙනිද් ගෙග ො උත් තානත් ගථොගයව. 

ඉදං වුච්චති රූපං සන්තිකෙති ඉෙං ෙ විධං ඔළාරිකරූපං ලක් ඛණගතො 

 න් තිගක, පඤ ්චෙ විධං පන සුඛුමරූපං ගයවාපනකවග න ඔකා ගතො 
 න් තිගකති වුච් චති. කිත් තකගතො පට් ඨාය පන රූපං ඔකා වග න  න් තිගක 

නාම? කිත් තකගතො පට් ඨාය දූගර නාමාති? පකතිකථාය කගථන් තානං 

ද් වාෙ හත් ගථො  වනූපචාගරො නාම ගහොති. ත ්   ඔරගතො රූපං  න් තිගක, 
පරගතො දූගර. තත් ථ සුඛුමරූපං දූගර ගහොන් තං ලක් ඛණගතොපි ඔකා ගතොපි දූගර 

ගහොති;  න් තිගක ගහොන් තං පන ඔකා ගතොව  න් තිගක ගහොති, න 
ලක් ඛණගතො. ඔළාරිකරූපං  න් තිගක ගහොන් තං ලක් ඛණගතොපි ඔකා ගතොපි 

 න් තිගක ගහොති; දූගර ගහොන් තං ඔකා ගතොව දූගර ගහොති, න ලක් ඛණගතො. 

තංතංවා පනාති එත් ථ න ගහට් ඨිමනගයො ඔගලොගකතබ් ගබ්ො. ගහට් ඨා හි 

භින් ෙමාගනො  ගතො. ඉධ පන න ලක් ඛණගතො දූරං භින් ෙති, ඔකා ගතො දූරගමව 
භින් ෙති. උපාොයුපාොය දූර න් තිකඤ් හි එත් ථ ෙ ් සිතං. අත් තගනො හි රූපං 

 න් තිගක නාම; අන් ගතොකුච් ඡි ත  ් ාපි පර ්   දූගර. අන් ගතොකුච් ඡි ත ්   

 න් තිගක; බ්හිඨිත ්   දූගර. එකමඤ් ගච  යිත ්    න් තිගක; බ්හිපමුගඛ 
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ඨිත  ්  දූගර. අන් ගතොපරිගවගණ රූපං  න් තිගක; බ්හිපරිගවගණ දූගර. 

අන් ගතො ඞ් ඝාරාගම රූපං  න් තිගක; බ්හි ඞ් ඝාරාගම දූගර. අන් ගතොසීමාය රූපං 

 න් තිගක; බ්හිසීමාය දූගර. අන් ගතො ාමගඛත් ගත රූපං  න් තිගක; 

බ්හි ාමක් ගඛත් ගත දූගර. අන් ගතොජනපගෙ රූපං  න් තිගක; බ්හිජනපගෙ දූගර. 

අන් ගතොරජ් ජසීමාය රූපං  න් තිගක; බ්හිරජ් ජසීමාය දූගර. අන් ගතො මුද් ගෙ රූපං 

 න් තිගක; බ්හි මුද් ගෙරූපං දූගර. අන් ගතොචක් කවාගළ රූපං  න් තිගක; 
බ්හිචක් කවාගළ දූගරති. 

අයං රූපක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො. 

2. ගවෙනාක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො 

8. ගවෙනාක් ඛන් ධනිද් ගෙ ාදීසු ගහට් ඨා වුත් ත දි ං පහාය අපුබ් බ්ගමව 

වණ් ණයි  ් ාම. යා ොචි කවදනාති චතුභූමිකගවෙනං පරියාදියති. සුඛා

කවදනාතිආදීනි අතීතාදිවග න නිද් දිට් ඨගවෙනං  භාවගතො ෙ ් ග තුං වුත් තානි. 

තත් ථ සුඛා ගවෙනා අත් ථි කායිකා, අත් ථි ගචතසිකා. තථා දුක් ඛා ගවෙනා. 
අදුක් ඛමසුඛා පන චක් ඛාෙගයො ප ාෙකාගය  න් ධාය පරියාගයන ‘අත් ථි 

කායිකා, අත් ථි ගචතසිකා’. තත් ථ  බ් බ්ාපි කායිකා කාමාවචරා. තථා ගචතසිකා 

දුක් ඛා ගවෙනා. ගචතසිකා සුඛා පන ගතභූමිකා. අදුක් ඛමසුඛා චතුභූමිකා. ත ්  ා 

 බ් බ්ප් පකාරායපි  න් තතිවග න, ඛණාදිවග න ච අතීතාදිභාගවො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තත් ථ  න් තතිවග න එකවීථිඑකජවනඑක මාපත් තිපරියාපන් නා, 

එකවිධවි ය මාගයො ප් පවත් තා ච පච් චුප් පන් නා. තගතො පුබ් ගබ් අතීතා, පච් ඡා 
අනා තා. ඛණාදිවග න ඛණත් තයපරියාපන් නා පුබ් බ්න් තාපරන් තමජ් ඣ තා 

 කිච් චඤ ්ච කුරුමානා ගවෙනා පච් චුප් පන් නා. තගතො පුබ් ගබ් අතීතා, පච් ඡා 
අනා තා. තත් ථ ඛණාදිවග න අතීතාදිභාවං  න් ධාය අයං නිද් ගෙග ො කගතොති 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

11. ඔළාරිකසුඛුමනිද් ගෙග  අකුස ා කවදනාතිආදීනි ජාතිගතො 

ඔළාරිකසුඛුමභාවං ෙ ් ග තුං වුත් තානි. දුක්ඛා කවදනා ඔළාරිොතිආදීනි 

 භාවගතො. අසමාපන්නස්ස කවදනාතිආදීනි පුග්  ලගතො. සාසවාතිආදීනි 
ගලොකියගලොකුත් තරගතො ඔළාරිකසුඛුමභාවං ෙ ් ග තුං වුත් තානි. තත් ථ 
අකු ලා තාව  ෙරථට් ගඨන දුක් ඛවිපාකට් ගඨන ච ඔළාරිකා. කු ලා 
නිද් ෙරථට් ගඨන සුඛවිපාකට් ගඨන ච සුඛුමා. අබ්යාකතා නිරු ්  ාහට් ගඨන 
අවිපාකට් ගඨන ච සුඛුමා. කු ලාකු ලා  උ ්  ාහට් ගඨන  විපාකට් ගඨන ච 
ඔළාරිකා. අබ්යාකතා වුත් තනගයගනව සුඛුමා. 
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දුක් ඛා අ ාතට් ගඨන දුක් ඛට් ගඨන ච ඔළාරිකා. සුඛා  ාතට් ගඨන සුඛට් ගඨන 
ච සුඛුමා. අදුක් ඛමසුඛා  න් තට් ගඨන පණීතට් ගඨන ච සුඛුමා. සුඛදුක් ඛා 
ගඛොභනට් ගඨන ඵරණට් ගඨන ච ඔළාරිකා. සුඛගවෙනාපි හි ගඛොගභති ඵරති. 
තථා දුක් ඛගවෙනාපි. සුඛඤ් හි උප් පජ් ජමානං  කල රීරං ගඛොගභන් තං 
ආලුගළන් තං අභි න් ෙයමානං මද් ෙයමානං ඡාෙයමානං සීගතොෙකඝගටන 
ආසිඤ ්චයමානං විය උප් පජ් ජති. දුක් ඛං උප් පජ් ජමානං තත් තඵාලං අන් ගතො 
පගව න් තං විය තිණුක් කාය බ්හි ඣාපයමානං විය උප් පජ් ජති. අදුක් ඛමසුඛා 
පන වුත් තනගයගනව සුඛුමා. අ මාපන් න  ්  ගවෙනා නානාරම් මගණ 

වික් ඛිත් තභාවගතො ඔළාරිකා.  මාපන් න  ්  ගවෙනා එකත් තනිමිත් ගතගයව 
චරතීති සුඛුමා.  ා වා ආ වුප් පත් තිගහතුගතො ඔළාරිකා. ආ වචාගරො නාම 
එකන් තඔළාරිගකො. අනා වා වුත් තවිපරියාගයන සුඛුමා. 

තත් ථ එගකො ගනව කු ලත් තිගක ගකොවිගෙො ගහොති, න ගවෙනාත් තිගක. 

ග ො ‘කු ලත් තිකං රක් ඛාමී’ති ගවෙනාත් තිකං භින් ෙති; ‘ගවෙනාත් තිකං 
රක් ඛාමී’ති කු ලත් තිකං භින් ෙති. එගකො ‘තිකං රක් ඛාමී’ති භූමන් තරං භින් ෙති. 

එගකො න භින් ෙති. කථං? ‘‘සුඛදුක් ඛා ගවෙනා ඔළාරිකා, අදුක් ඛමසුඛා ගවෙනා 
සුඛුමා’’ති හි ගවෙනාත් තිගක වුත් තං. තං එගකො පටික් ඛිපති – න  බ් බ්ා 
අදුක් ඛමසුඛා සුඛුමා.  ා හි කු ලාපි අත් ථි අකු ලාපි අබ්යාකතාපි. තත් ථ 

කු ලාකු ලා ඔළාරිකා, අබ්යාකතා සුඛුමා. ක  ්මා? කු ලත් තිගක පාළියං 

ආ තත් තාති. එවං කු ලත් තිගකො රක් ඛිගතො ගහොති, ගවෙනාත් තිගකො පන 
භින් ගනො. 

කු ලාකු ලා ගවෙනා ඔළාරිකා, අබ්යාකතා ගවෙනා සුඛුමා’’ති යං පන 

කු ලත් තිගක වුත් තං, තං එගකො පටික් ඛිපති – න  බ් බ්ා අබ්යාකතා සුඛුමා.  ා 

හි සුඛාපි අත් ථි දුක් ඛාපි අදුක් ඛමසුඛාපි. තත් ථ සුඛදුක් ඛා ඔළාරිකා, අදුක් ඛමසුඛා 

සුඛුමා. ක ් මා? ගවෙනාත් තිගක පාළියං ආ තත් තාති. එවං ගවෙනාත් තිගකො 

රක් ඛිගතො ගහොති, කු ලත් තිගකො පන භින් ගනො. කු ලත් තික  ්  පන 
ආ තට් ඨාගන ගවෙනාත් තිකං අගනොගලොගකත් වා ගවෙනාත් තික  ්  
ආ තට් ඨාගන කු ලත් තිකං අගනොගලොගකත් වා කු ලාදීනං 

කු ලත් තිකලක් ඛගණන, සුඛාදීනං ගවෙනාත් තිකලක් ඛගණන ඔළාරිකසුඛුමතං 
කගථන් ගතො න භින් ෙති නාම. 

යම් පි ‘‘කු ලාකු ලා ගවෙනා ඔළාරිකා, අබ්යාකතා ගවෙනා සුඛුමා’’ති 

කු ලත් තිගක වුත් තං, තත් ගථගකො ‘කු ලා ගලොකුත් තරගවෙනාපි  මානා 

ඔළාරිකා නාම, විපාකා අන් තමග ො ද් විපඤ් චවිඤ ්ඤාණ හජාතාපි  මානා 
සුඛුමා නාම ගහොතී’ති වෙති. ග ො එවරූපං  න් තං පණීතං ගලොකුත් තරගවෙනං 

ඔළාරිකං නාම කගරොන් ගතො, ද් විපඤ් චවිඤ් ඤාණ ම් පයුත් තං අගහතුකං හීනං 
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ජළං ගවෙනං සුඛුමං නාම කගරොන් ගතො ‘තිකං රක් ඛි ්  ාමී’ති භූමන් තරං භින් ෙති 
නාම. තත් ථ තත් ථ භූමියං කු ලං පන තංතංභූමිවිපාගකගනව  ද් ධිං 
ගයොගජත් වා කගථන් ගතො න භින් ෙති නාම. තත්රායං නගයො – කාමාවචරකු ලා 

හි ඔළාරිකා; කාමාවචරවිපාකා සුඛුමා. රූපාවචරාරූපාවචරගලොකුත් තරකු ලා 

ඔළාරිකා; රූපාවචරාරූපාවචරගලොකුත් තරවිපාකා සුඛුමාති. ඉමිනා නීහාගරන 
කගථන් ගතො න භින් ෙති නාම. 

තිපිටෙචූළනාගත්කථකරො පනාහ – ‘‘අකු ගල ඔළාරිකසුඛුමතා නාම න 
උද් ධරිතබ් බ්ා. තඤ් හි එකන් තඔළාරිකගමව. ගලොකුත් තගරපි ඔළාරිකසුඛුමතා 

න උද් ධරිතබ් බ්ා. තඤ් හි එකන් තසුඛුම’’න් ති. ඉමං කථං ආහරිත් වා 
තිපිටකචූළාභයත් ගථර ්   කථයිංසු – එවං ගථගරන කථිතන් ති. 
තිපිටකචූළාභයත් ගථගරො ආහ – ‘‘ ම් මා ම් බුද් ගධන අභිධම් මං පත් වා 
එකපෙ ්  ාපි ද් වින් නම් පි පොනං ආ තට් ඨාගන නයං ොතුං යුත් තට් ඨාගන 

නගයො අදින් ගනො නාම නත් ථි, නයං කාතුං යුත් තට් ඨාගන නගයො අකගතො නාම 
නත් ථි. ඉධ පගනකච් ගචො ‘ආචරිගයො අ ් මී’ති විචරන් ගතො අකු ගල 
ඔළාරිකසුඛුමතං උද් ධරමාගනො කුක් කුච් චායති.  ම් මා ම් බුද් ගධන පන 
ගලොකුත් තගරපි ඔළාරිකසුඛුමතා උද් ධරිතා’’ති. එවඤ් ච පන වත් වා ඉෙං සුත් තං 

ආහරි – ‘‘තත්ර, භන් ගත, යායං පටිපො දුක් ඛා ෙන් ධාභිඤ ්ඤා, අයං, භන් ගත, 
පටිපො උභගයගනව හීනා අක් ඛායති – දුක් ඛත් තා ෙන් ධත් තා චා’’ති (දී. නි. 

3.152). එත් ථ හි චත ් ග ො පටිපො ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා කථිතා. 

තං තං වා පනාති එත් ථ න ගහට් ඨිමනගයො ඔගලොගකතබ් ගබ්ො. 
තංතංවාපනවග ගනව කගථතබ් බ්ං. දුවිධා හි අකු ලා – ගලොභ හ තා 

ගෙො  හ තා ච. තත් ථ ගෙො  හ තා ඔළාරිකා, ගලොභ හ තා සුඛුමා. 

ගෙො  හ තාපි දුවිධා – නියතා අනියතා ච. තත් ථ නියතා ඔළාරිකා, අනියතා 

සුඛුමා. නියතාපි කප් පට් ඨිතිකා ඔළාරිකා, ගනොකප් පට් ඨිතිකා සුඛුමා. 

කප් පට් ඨිතිකාපි අ ඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා,   ඞ් ඛාරිකා සුඛුමා. ගලොභ හ තාපි 

ද් විධා – දිට් ඨි ම් පයුත් තා දිට් ඨිවිප් පයුත් තා ච. තත් ථ දිට් ඨි ම් පයුත් තා ඔළාරිකා, 

දිට් ඨිවිප් පයුත් තා සුඛුමා. දිට් ඨි ම් පයුත් තාපි නියතා ඔළාරිකා, අනියතා සුඛුමා. 

 ාපි අ ඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා,   ඞ් ඛාරිකා සුඛුමා. 

 ඞ් ගඛපගතො අකු ලං පත් වා යා විපාකං බ්හුං ගෙති  ා ඔළාරිකා, යා අප් පං 

 ා සුඛුමා. කු ලං පත් වා පන අප් පවිපාකා ඔළාරිකා, බ්හුවිපාකා සුඛුමා. 

චතුබ් බිගධ කු ගල කාමාවචරකු ලා ඔළාරිකා, රූපාවචරකු ලා සුඛුමා.  ාපි 

ඔළාරිකා, අරූපාවචරකු ලා සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා, ගලොකුත් තරකු ලා සුඛුමා. 
අයං තාව භූමීසු අගභෙගතො නගයො. 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  ඛන් ධවිභඞ් ග ො 
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ගභෙගතො පන කාමාවචරා ොනසීලභාවනාමයවග න තිවිධා. තත් ථ 

ොනමයා ඔළාරිකා, සීලමයා සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා, භාවනාමයා සුඛුමා.  ාපි 

දුගහතුකා තිගහතුකාති දුවිධා. තත් ථ දුගහතුකා ඔළාරිකා, තිගහතුකා සුඛුමා. 
තිගහතුකාපි   ඞ් ඛාරිකඅ ඞ් ඛාරිකගභෙගතො දුවිධා. තත් ථ   ඞ් ඛාරිකා 

ඔළාරිකා, අ ඞ් ඛාරිකා සුඛුමා. රූපාවචගර පඨමජ් ඣානකු ලගවෙනා ඔළාරිකා, 
දුතියජ් ඣානකු ලගවෙනා සුඛුමා…ගප.… චතුත් ථජ් ඣානකු ලගවෙනා සුඛුමා. 

 ාපි ඔළාරිකා, ආකා ානඤ් චායතනකු ලගවෙනා සුඛුමා 
ආකා ානඤ් චායතනකු ලගවෙනා ඔළාරිකා…ගප.…. 

ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනකු ලගවෙනා සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා, 

විප ්  නා හජාතා සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා, ග ොතාපත් තිමග්   හජාතා සුඛුමා. 
 ාපි ඔළාරිකා…ගප.… අරහත් තමග්   හජාතා සුඛුමා. 

චතුබ් බිගධ විපාගක කාමාවචරවිපාකගවෙනා ඔළාරිකා, 
රූපාවචරවිපාකගවෙනා සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා…ගප.… 
ගලොකුත් තරවිපාකගවෙනා සුඛුමා. එවං තාව අගභෙගතො. 

ගභෙගතො පන කාමාවචරවිපාකා අත් ථි අගහතුකා, අත් ථි  ගහතුකා. 

 ගහතුකාපි අත් ථි දුගහතුකා, අත් ථි තිගහතුකා. තත් ථ අගහතුකා ඔළාරිකා, 

 ගහතුකා සුඛුමා.  ාපි දුගහතුකා ඔළාරිකා, තිගහතුකා සුඛුමා. තත් ථාපි 

  ඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා, අ ඞ් ඛාරිකා සුඛුමා. පඨමජ් ඣානවිපාකා ඔළාරිකා, 
දුතියජ් ඣානවිපාකා සුඛුමා…ගප.… චතුත් ථජ් ඣානවිපාකා සුඛුමා.  ාපි 

ඔළාරිකා, ආකා ානඤ් චායතනවිපාකා සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා…ගප.… 

ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනවිපාකා සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා, 

ග ොතාපත් තිඵලගවෙනා සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා,  කො ාමි…ගප.… 
අරහත් තඵලගවෙනා සුඛුමා. 

තීසු කිරියාසු කාමාවචරකිරියගවෙනා ඔළාරිකා, රූපාවචරකිරියගවෙනා 

සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා, අරූපාවචරකිරියගවෙනා සුඛුමා. එවං තාව අගභෙගතො. 
ගභෙගතො පන අගහතුකාදිවග න භින් නාය කාමාවචරකිරියාය 

අගහතුකකිරියගවෙනා ඔළාරිකා,  ගහතුකා සුඛුමා.  ාපි දුගහතුකා ඔළාරිකා, 

තිගහතුකා සුඛුමා. තත් ථාපි   ඞ් ඛාරිකා ඔළාරිකා, අ ඞ් ඛාරිකා සුඛුමා. 

පඨමජ් ඣාගන කිරියගවෙනා ඔළාරිකා, දුතියජ් ඣාගන සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා, 

තතිගය…ගප.… චතුත් ගථ සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා, 

ආකා ානඤ් චායතනකිරියගවෙනා සුඛුමා.  ාපි ඔළාරිකා, 
විඤ ්ඤාණඤ් චා…ගප.… ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනකිරියගවෙනා සුඛුමා. 
යා ඔළාරිකා  ා හීනා. යා සුඛුමා  ා පණීතා. 
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13. දූරදුකනිද් ගෙග  අකු ලගවෙනා වි භා ට් ගඨන වි ං ට් ගඨන ච 
කු ලාබ්යාකතාහි දූගර. ඉමිනා නගයන  බ් බ්පගෙසු දූරතා ගවදිතබ් බ්ා.  ගචපි හි 

අකු ලාදිගවෙනා මඞ් ගිගනො දුක් ඛාදිගවෙනා මඞ් ගිගනො ච තගයො තගයො ජනා 

එකමඤ් ගච නිසින් නා ගහොන් ති, ගත ම් පි තා ගවෙනා වි භා ට් ගඨන 
වි ං ට් ගඨන ච දූගරගයව නාම.  මාපන් නගවෙනාදි මඞ් ගීසුපි එග ව නගයො. 
අකු ලා පන අකු ලාය  භා ට් ගඨන  රික් ඛට් ගඨන ච  න් තිගක නාම. ඉමිනා 
නගයන  බ් බ්පගෙසු  න් තිකතා ගවදිතබ් බ්ා.  ගචපි හි 

අකු ලාදිගවෙනා මඞ් ගීසු තීසු ජගනසු එගකො කාමභගව, එගකො රූපභගව, 

එගකො අරූපභගව, ගත ම් පි තා ගවෙනා  භා ට් ගඨන  රික් ඛට් ගඨන ච 
 න් තිගකගයව නාම. කු ලාදිගවෙනා මඞ් ගීසුපි එග ව නගයො. 

තං තං වා පනාති එත් ථ ගහට් ඨිමනයං අගනොගලොගකත් වා තං තං 
වාපනවග ගනව කගථතබ් බ්ං. කගථන් ගතන ච න දූරගතො  න් තිකං 

උද් ධරිතබ් බ්ං,  න් තිකගතො පන දූරං උද් ධරිතබ් බ්ං. දුවිධා හි අකු ලා – 
ගලොභ හ තා ගෙො  හ තා ච. තත් ථ ගලොභ හ තා ගලොභ හ තාය 

 න් තිගක නාම, ගෙො  හ තාය දූගර නාම. ගෙො  හ තා ගෙො  හ තාය 

 න් තිගක නාම, ගලොභ හ තාය දූගර නාම. ගෙො  හ තාපි නියතා නියතාය 
 න් තිගක නාමාති. එවං අනියතා. කප් පට් ඨිතිකඅ ඞ් ඛාරික  ඞ් ඛාරිකගභෙං 
ගලොභ හ තාදීසු ච දිට් ඨි ම් පයුත් තාදිගභෙං  බ් බ්ං ඔළාරිකදුකනිද් ගෙග  
විත් ථාරිතවග න අනු න් ත් වා එගකකගකොට් ඨා ගවෙනා 

තංතංගකොට් ඨා ගවෙනාය එව  න් තිගක, ඉතරා ඉතරාය දූගරති ගවදිතබ් බ්ාති. 

අයං ගවෙනාක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො. 

3.  ඤ ්ඤාක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො 

14.  ඤ ්ඤාක් ඛන් ධනිද් ගෙග  යා ොචි සඤ්ඤාති චතුභූමික ඤ් ඤං 

පරියාදියති. චක්ඛුසම්ඵස්සජාසඤ්ඤාතිආදීනි අතීතාදිවග න නිද් දිට් ඨ ඤ් ඤං 
 භාවගතො ෙ ් ග තුං වුත් තානි. තත් ථ චක් ඛු ම් ඵ  ් ගතො චක් ඛු ම් ඵ  ්   ්මිං වා 

ජාතා චක් ඛු ම් ඵ  ් ජා නාම. ග  ාසුපි එග ව නගයො. එත් ථ ච පුරිමා පඤ් ච 
චක් ඛුප ාොදිවත් ථුකාව. මගනො ම් ඵ ්  ජා හෙයවත් ථුකාපි අවත් ථුකාපි.  බ් බ්ා 
චතුභූමික ඤ් ඤා. 

17. ඔළාරිකදුකනිද් ගෙග  පටිඝසම්ඵස්සජාති  ප් පටිගඝ චක් ඛුප ාොෙගයො 
වත් ථුං කත් වා  ප් පටිගඝ රූපාෙගයො ආරබ් භ උප් පන් ගනො ඵ ් ග ො 
පටිඝ ම් ඵ ් ග ො නාම. තගතො ත ් මිං වා ජාතා පටිඝ ම් ඵ ්  ජා නාම. 
චක් ඛු ම් ඵ ්  ජා  ඤ් ඤා…ගප.… කාය ම් ඵ ්  ජා  ඤ් ඤාතිපි ත ්  ාගයව 
වත් ථුගතො නාමං. රූප ඤ් ඤා…ගප.… ගඵොට් ඨබ් බ් ඤ් ඤාතිපි ත ්  ාගයව 
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ආරම් මණගතො නාමං. ඉෙං පන වත් ථාරම් මණගතො නාමං.  ප් පටිඝානි හි 

වත් ථූනි නි  ් ාය,  ප් පටිඝානි ච ආරම් මණානි ආරබ් භ උප් පත් තිගතො එ ා 
පටිඝ ම් ඵ ්  ජා  ඤ් ඤාති වුත් තා. මගනො ම් ඵ  ් ජාතිපි පරියාගයන එති ්  ා 
නාමං ගහොතිගයව. චක් ඛුවිඤ් ඤාණඤ් හි මගනො නාම. ගතන  හජාගතො ඵ ් ග ො 

මගනො ම් ඵ ් ග ො නාම. ත ් මිං මගනො ම් ඵ  ්ග , ත ් මා වා මගනො ම් ඵ ්  ා 
ජාතාති මගනො ම් ඵ ්  ජා. තථා ග ොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණං මගනො නාම. 

ගතන  හජාගතො ඵ ් ග ො මගනො ම් ඵ  ්ග ො නාම. ත ් මිං මගනො ම් ඵ ් ග , 
ත ් මා වා මගනො ම් ඵ ්  ා ජාතාති මගනො ම් ඵ ්  ජා. 

අධිවචන ම් ඵ ්  ජා  ඤ් ඤාතිපි පරියාගයන එති ්  ා නාමං ගහොතිගයව. 
තගයො හි අරූපිගනො ඛන් ධා  යං පිට් ඨිවට් ටකා හුත් වා අත් තනා  හජාතාය 
 ඤ ්ඤාය අධිවචන ම් ඵ  ් ජා  ඤ් ඤාතිපි නාමං කගරොන් ති. නිප් පරියාගයන 

පන පටිඝ ම් ඵ ්  ජා  ඤ ්ඤා නාම පඤ් චද් වාරික ඤ් ඤා, අධිවචන ම් ඵ  ් ජා 
 ඤ ්ඤා නාම මගනොද් වාරික ඤ් ඤා. තත් ථ පඤ් චද් වාරික ඤ් ඤා 
ඔගලොගකත් වාපි ජානිතුං  ක් කාති ඔළාරිකා. රජ් ජිත් වා උපනිජ් ඣායන් තඤ් හි 

‘රජ් ජිත් වා උපනිජ් ඣායතී’ති, කුජ් ඣිත් වා උපනිජ් ඣායන් තං ‘කුජ් ඣිත් වා 
උපනිජ් ඣායතී’ති ඔගලොගකත් වාව ජානන් ති. 

තත්රිෙං වත් ථු – ද් ගව කිර ඉත් ථිගයො නිසීදිත් වා සුත් තං කන් තන් ති. ද් වීසු 
ෙහගරසු  ාගම චරන් ගතසු එගකො පුරගතො  ච් ඡන් ගතො එකං ඉත් ථිං 

ඔගලොගකසි. ඉතරා තං පුච් ඡි ‘ක  ්මා නු ගඛො තං එග ො ඔගලොගකසී’ති? ‘න 

එග ො භික් ඛු මං වි භා චිත් ගතන ඔගලොගකසි, කනිට් ඨභගිනී ඤ් ඤාය පන 
ඔගලොගකසී’ති. ගතසුපි  ාගම චරිත් වා ආ න ාලාය නිසින් ගනසු ඉතගරො 

භික් ඛු තං භික් ඛුං පුච් ඡි – ‘තයා  ා ඉත් ථී ඔගලොකිතා’ති? ‘ආම ඔගලොකිතා’. 

‘කිමත් ථායා’ති? ‘මය් හං භගිනී රික් ඛත් තා තං ඔගලොගකසි’න් ති ආහ. එවං 
පඤ ්චද් වාරික ඤ් ඤා ඔගලොගකත් වාපි ජානිතුං  ක් කාති ගවදිතබ් බ්ා.  ා 
පගන ා ප ාෙවත් ථුකා එව. ගකචි පන ජවනප් පවත් තාති දීගපන් ති. 
මගනොද් වාරික ඤ් ඤා පන එකමඤ් ගච වා එකපීගඨ වා නිසීදිත් වාපි අඤ් ඤං 

චින් ගතන් තං විතක් ගකන් තඤ් ච ‘කිං චින් ගතසි, කිං විතක් ගකසී’ති පුච් ඡිත් වා 
ත ්   වචනවග ගනව ජානිතබ් බ්ගතො සුඛුමා. ග  ං 
ගවෙනාක් ඛන් ධ දි ගමවාති. 

අයං  ඤ් ඤාක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො. 

4.  ඞ් ඛාරක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො 

20.  ඞ් ඛාරක් ඛන් ධනිද් ගෙග  කය කෙචි සඞ්ඛාරාති චතුභූමික ඞ් ඛාගර 

පරියාදියති. චක්ඛුසම්ඵස්සජා කචතනාතිආදීනි අතීතාදිවග න 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  ඛන් ධවිභඞ් ග ො 
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පටුන 

නිද් දිට් ඨ ඞ් ඛාගර  භාවගතො ෙ ් ග තුං වුත් තානි. චක්ඛුසම්ඵස්සජාතිආදීනි 

වුත් තත් ථාගනව. කචතනාති ගහට් ඨිමගකොටියා පධාන ඞ් ඛාරවග න වුත් තං. 
ගහට් ඨිමගකොටියා හි අන් තමග ො චක් ඛුවිඤ් ඤාගණන  ද් ධිං පාළියං ආ තා 
චත් තාගරො  ඞ් ඛාරා උප් පජ් ජන් ති. ගතසු ගචතනා පධානා ආයූහනට් ගඨන 
පාකටත් තා. ත ් මා අයගමව  හිතා. තං ම් පයුත් ත ඞ් ඛාරා පන තාය  හිතාය 
 හිතාව ගහොන් ති. ඉධාපි පුරිමා පඤ් ච චක් ඛුප ාොදිවත් ථුකාව. 
මගනො ම් ඵ ්  ජා හෙයවත් ථුකාපි අවත් ථුකාපි.  බ් බ්ා චතුභූමිකගචතනා. ග  ං 
ගවෙනාක් ඛන් ධ දි ගමවාති. 

අයං  ඞ් ඛාරක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො. 

5. විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො 

26. විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධනිද් ගෙග  යං කිඤ්චි විඤ්ඤාණන් ති 

චතුභූමකවිඤ් ඤාණං පරියාදියති. චක්ඛුවිඤ්ඤාණන් තිආදීනි අතීතාදිවග න 
නිද් දිට් ඨවිඤ් ඤාණං  භාවගතො ෙ ් ග තුං වුත් තානි. තත් ථ චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි 

පඤ ්ච චක් ඛුප ාොදිවත් ථුකාගනව, මගනොවිඤ් ඤාණං හෙයවත් ථුකම් පි 
අවත් ථුකම් පි.  බ් බ්ං චතුභූමකවිඤ් ඤාණං. ග  ං ගවෙනාක් ඛන් ධ දි ගමවාති. 

අයං විඤ් ඤාණක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො. 

පකිණ් ණකකථා 

ඉොනි පඤ් චසුපි ඛන් ගධසු  මුග්  මගතො, පුබ් බ්ාපරගතො, 

අද් ධානපරිච් ගඡෙගතො, එකුප් පාෙනානානිගරොධගතො, නානුප් පාෙඑකනිගරොධගතො, 

එකුප් පාෙඑකනිගරොධගතො, නානුප් පාෙනානානිගරොධගතො, 

අතීතානා තපච් චුප් පන් නගතො, අජ් ඣත් තිකබ්ාහිරගතො, ඔළාරිකසුඛුමගතො, 

හීනපණීතගතො, දූර න් තිකගතො, පච් චයගතො,  මුට් ඨානගතො, පරිනිප් ඵන් නගතො, 
 ඞ් ඛතගතොති ග ොළ හාකාගරහි පකිණ් ණකං ගවදිතබ් බ්ං. 

තත් ථ දුවිගධො සමුග්ගකමො –  බ් භග යයක මුග්  ගමො, 

ඔපපාතික මුග්  ගමොති. තත් ථ ගබ්භකසයයෙසමුග්ගකමො එවං ගවදිතබ් ගබ්ො – 
 බ් භග යයක ත් තානඤ් හි පටි න් ධික් ඛගණ පඤ් චක් ඛන් ධා අපච් ඡාඅපුගර 
එකගතො පාතුභවන් ති. ත ් මිං ඛගණ පාතුභූතා කලල ඞ් ඛාතා රූප න් තති 
පරිත් තා ගහොති. ඛුද් ෙකමක් ඛිකාය එකවායාගමන පාතබ් බ්මත් තාති වත් වා පුන 

‘අතිබ්හුං එතං,  ණ් හසූචියා ගතගල පක් ඛිපිත් වා උක් ඛිත් තාය පග් ඝරිත් වා 
අග් ග  ඨිතබින් දුමත් ත’න් ති වුත් තං. තම් පි පටික් ඛිපිත් වා ‘එකගකග  ගතලගතො 
උද් ධරිත් වා  හිගත ත ්   පග් ඝරිත් වා අග් ග  ඨිතබින් දුමත් ත’න් ති වුත් තං. තම් පි 
පටික් ඛිපිත් වා ‘ඉම ් මිං ජනපගෙ මනු ්  ානං ගකග  අට් ඨධා ඵාලිගත තගතො 
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එකගකොට් ඨා ප් පමාගණො උත් තරකුරුකානං ගකග ො; ත ්   
ප න් නතිලගතලගතො උද් ධට  ්  අග් ග  ඨිතබින් දුමත් ත’න් ති වුත් තං. තම් පි 

පටික් ඛිපිත් වා ‘එතං බ්හු, ජාතිඋණ් ණා නාම සුඛුමා; ත ්  ා එකඅංසුගනො 
ප න් නතිලගතගල පක් ඛිපිත් වා උද් ධට  ්  පග් ඝරිත් වා අග් ග  
ඨිතබින් දුමත් ත’න් ති වුත් තං. තං පගනතං අච් ඡං ගහොති විප් ප න් නං අනාවිලං 

පරිසුද් ධං ප න් නතිලගතලබින් දු මානවණ් ණං. වුත් තම් පි ගචතං – 

තිලගතල ්   යථා බින් දු,  ප් පිමණ් ගඩො අනාවිගලො; 

එවං වණ් ණපටිභා ං, කලලන් ති පවුච් චතීති. 

එවං පරිත් තාය රූප න් තතියා තීණ  න් තතිසී ානි ගහොන් ති – වත් ථුෙ කං, 

කායෙ කං, ඉත් ථියා ඉත් ථින් ද්රියවග න පුරි  ්   පුරිසින් ද්රියවග න 

භාවෙ කන් ති. තත් ථ වත් ථුරූපං, ත ්   නි ්  යානි චත් තාරි මහාභූතානි, 

තංනි ් සිතා වණ් ණ න් ධරග ොජා, ජීවිතන් ති – ඉෙං වත් ථුෙ කං නාම. 

කායප ාගෙො, ත ්   නි ්  යානි චත් තාරි මහාභූතානි, තන් නි  ්සිතා 

වණ් ණ න් ධරග ොජා, ජීවිතන් ති – ඉෙං කායෙ කං නාම. ඉත් ථියා ඉත් ථිභාගවො, 

පුරි   ්  පුරි භාගවො, ත ්   නි  ් යානි චත් තාරි මහාභූතානි, තන් නි  ්සිතා 

වණ් ණ න් ධරග ොජා, ජීවිතන් ති – ඉෙං භාවෙ කං නාම. 

එවං  බ් භග යයකානං පටි න් ධියං උක් කට් ඨපරිච් ගඡගෙන  මතිං  

කම් මජරූපානි රූපක් ඛන් ගධො නාම ගහොති. පටි න් ධිචිත් ගතන පන  හජාතා 

ගවෙනා ගවෙනාක් ඛන් ගධො,  ඤ ්ඤා  ඤ් ඤාක් ඛන් ගධො,  ඞ් ඛාරා 

 ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො, පටි න් ධිචිත් තං විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධොති. එවං 
 බ් භග යයකානං පටි න් ධික් ඛගණ පඤ ්චක් ඛන් ධා පරිපුණ් ණා ගහොන් ති.  ගච 

පන නපුං කපටි න් ධි ගහොති, භාවෙ කං හායති. ද් වින් නං ෙ කානං වග න 
 මවී ති කම් මජරූපානි රූපක් ඛන් ගධො නාම ගහොති. ගවෙනාක් ඛන් ධාෙගයො 
වුත් තප් පකාරා එවාති. එවම් පි  බ් භග යයකානං පටි න් ධික් ඛගණ 
පඤ ්චක් ඛන් ධා පරිපුණ් ණා ගහොන් ති. 

ඉම  ්මිං ඨාගන ති මුට් ඨානිකප් පගවණී කගථතබ් බ්ා භගවයය. තං පන 

අකගථත් වා ‘ඔපපාතිෙසමුග්ගකමො’ නාම ෙ ් සිගතො. ඔපපාතිකානඤ් හි 

පරිපුණ් ණායතනානං පටි න් ධික් ඛගණ ගහට් ඨා වුත් තානි තීණ, 
චක් ඛුග ොතඝානජිව් හාෙ කානි චාති  ත් ත රූප න් තතිසී ානි පාතුභවන් ති. 
තත් ථ චක් ඛුෙ කාදීනි කායෙ ක දි ාගනව. නපුං ක ්   පන භාවෙ කං 
නත් ථි. එවං පරිපුණ් ණායතනානං ඔපපාතිකානං  ම ත් තති ගචව  ම ට් ඨි ච 
කම් මජරූපානි රූපක් ඛන් ගධො නාම. ගවෙනාක් ඛන් ධාෙගයො වුත් තප් පකාරා 
එවාති. එවං ඔපපාතිකානං පටි න් ධික් ඛගණ පඤ් චක් ඛන් ධා පරිපුණ් ණා 
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ගහොන් ති. අයං ‘ඔපපාතික මුග්  ගමො’ නාම. එවං තාව පඤ් චක් ඛන් ධා 

‘සමුග්ගමකතො’ ගවදිතබ් බ්ා. 

‘පුබ්බාපරකතො’ති එවං පන  බ් භග යයකානං අපච් ඡාඅපුගර උප් පන් ගනසු 

පඤ ්චසු ඛන් ගධසු කිං රූපං පඨමං රූපං  මුට් ඨාගපති උොහු අරූපන් ති? රූපං 

රූපගමව  මුට් ඨාගපති, න අරූපං. ක ් මා? පටි න් ධිචිත් ත ්   න 

රූපජනකත් තා.  බ් බ් ත් තානඤ් හි පටි න් ධිචිත් තං, ඛීණා ව ්   චුතිචිත් තං, 

ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණානි, චත් තාරි අරූප් පවිපාකානීති ග ොළ  චිත් තානි රූපං න 
 මුට් ඨාගපන් ති. තත් ථ පටි න් ධිචිත් තං තාව වත් ථුගනො දුබ් බ්ලතාය 
අප් පතිට් ඨිතතාය පච් චයගවකල් ලතාය ආ න් තුකතාය ච රූපං න  මුට් ඨාගපති. 
තත් ථ හි  හජාතං වත් ථු උප් පාෙක් ඛගණ දුබ් බ්ලං ගහොතීති වත් ථුගනො 
දුබ් බ්ලතාය රූපං න  මුට් ඨාගපති. යථා ච පපාගත පතන් ගතො පුරිග ො 

අඤ ්ඤ  ්  නි ්  ගයො භවිතුං න  ක් ගකොති, එවං එතම් පි 
කම් මගව ක් ඛිත් තත් තා පපාගත පතමානං විය අප් පතිට් ඨිතං. ඉති 

කම් මගව ක් ඛිත් තත් තා, අප් පතිට් ඨිතතායපි රූපං න  මුට් ඨාගපති. 

පටි න් ධිචිත් තඤ් ච වත් ථුනා  ද් ධිං අපච් ඡාඅපුගර උප් පන් නං. ත ්   වත් ථු 

පුගරජාතං හුත් වා පච් චගයො භවිතුං න  ක් ගකොති.  ගච  ක් කුගණයය, රූපං 

 මුට් ඨාගපයය. යත්රාපි වත් ථු පුගරජාතං හුත් වා පච් චගයො භවිතුං  ක් ගකොති, 

පගවණී ඝටියති, තත්රාපි චිත් තං අඞ්  ගතො අපරිහීනංගයව රූපං  මුට් ඨාගපති. 

යදි හි චිත් තං ඨානක් ඛගණ වා භඞ්  ක් ඛගණ වා රූපං  මුට් ඨාගපයය, 
පටි න් ධිචිත් තම් පි රූපං  මුට් ඨාගපයය. න පන චිත් තං ත ් මිං ඛණද් වගය රූපං 
 මුට් ඨාගපති. යථා පන අහිච් ඡත් තකමකුලං පථවිගතො උට් ඨහන් තං 

පංසුචුණ් ණං  ගහත් වාව උට් ඨහති, එවං චිත් තං පුගරජාතං වත් ථුං නි ්  ාය 
උප් පාෙක් ඛගණ අට් ඨ රූපානි  ගහත් වාව උට් ඨහති. පටි න් ධික් ඛගණ ච වත් ථු 
පුගරජාතං හුත් වා පච් චගයො භවිතුං න  ක් ගකොතීති පච් චයගවකල් ලතායපි 
පටි න් ධිචිත් තං රූපං න  මුට් ඨාගපති. 

යථා ච ආ න් තුකපුරිග ො අ තපුබ් බ්ං පගෙ ං  ගතො අඤ් ගඤ ං – ‘එථ 

ගභො, අන් ගතො ාගම ගවො අන් නපාන න් ධමාලාදීනි ෙ ්  ාමී’ති වත් තුං න 

 ක් ගකොති, අත් තගනො අවි යතාය අප් පහුතතාය, එවගමව පටි න් ධිචිත් තං 
ආ න් තුකන් ති අත් තගනො ආ න් තුකතායපි රූපං න  මුට් ඨාගපති. අපිච 
 මතිං  කම් මජරූපානි චිත් ත මුට් ඨානරූපානං ඨානං  ගහත් වා ඨිතානීතිපි 
පටි න් ධිචිත් තං රූපං න  මුට් ඨාගපති. 

ඛීණා ව ්   පන චුතිචිත් තං වට් ටමූල ්   වූප න් තත් තා න  මුට් ඨාගපති. 
ත ්   හි  බ් බ්භගවසු වට් ටමූලං වූප න් තං අභබ් බුප් පත් තිකං පුනබ් භගව 
පගවණී නාම නත් ථි. ග ොතාපන් න  ්  පන  ත් ත භගව ඨගපත් වා අට් ඨගමව 
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වට් ටමූලං වූප න් තං. ත ් මා ත ්   චුතිචිත් තං  ත් තසු භගවසු රූපං 

 මුට් ඨාගපති,  කො ාමිගනො ද් වීසු, අනා ාමිගනො එක ් මිං. ඛීණා ව ්   
 බ් බ්භගවසු වට් ටමූල ්   වූප න් තත් තා ගනව  මුට් ඨාගපති. 

ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාගණසු පන ඣානඞ්  ං නත් ථි, මග්  ඞ්  ං නත් ථි, ගහතු 
නත් ථීති චිත් තඞ්  ං දුබ් බ්ලං ගහොතීති චිත් තඞ්  දුබ් බ්ලතාය තානි රූපං න 
 මුට් ඨාගපන් ති. චත් තාරි අරූපවිපාකානි ත ් මිං භගව රූප ්   නත් ථිතාය රූපං 

න  මුට් ඨාගපන් ති. න ගකවලඤ් ච තාගනව, යානි අඤ් ඤානිපි ත ් මිං භගව 

අට් ඨ කාමාවචරකු ලානි, ෙ  අකු ලානි, නව කිරියචිත් තානි, චත් තාරි 

ආරුප් පකු ලානි, චත ් ග ො ආරුප් පකිරියා, තීණ මග්  චිත් තානි, චත් තාරි 

ඵලචිත් තානීති ද් ගවචත් තාලී  චිත් තානි උප් පජ් ජන් ති, තානිපි තත් ථ රූප ්   
නත් ථිතාය එව රූපං න  මුට් ඨාගපන් ති. එවං පටි න් ධිචිත් තං රූපං න 
 මුට් ඨාගපති. 

උතු පන පඨමං රූපං  මුට් ඨාගපති. ගකො එ  උතු නාමාති? 
පටි න් ධික් ඛගණ උප් පන් නානං  මතිං කම් මජරූපානං අබ් භන් තරා 
ගතගජොධාතු.  ා ඨානං පත් වා අට් ඨ රූපානි  මුට් ඨාගපති. උතු නාම ගච  

ෙන් ධනිගරොගධො; චිත් තං ඛිප් පනිගරොධං. ත ් මිං ධරන් ගතගයව ග ොළ  චිත් තානි 
උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣන් ති. ගතසු පටි න් ධිඅනන් තරං පඨමභවඞ්  චිත් තං 
උප් පාෙක් ඛගණගයව අට් ඨ රූපානි  මුට් ඨාගපති. යො පන  ද් ෙ ්   

උප් පත් තිකාගලො භවි ්  ති, තො උතුචිත් තානි  ද් ෙනවකං නාම 
 මුට් ඨාගප ්  න් ති. කබ්ළීකාරාහාගරොපි ඨානං පත් වා අට් ඨ රූපානි 

 මුට් ඨාගපති. කුගතො පන ්   කබ්ළීකාරාහාගරොති? මාතිගතො. වුත් තම් පි ගචතං 
– 

‘‘යඤ ්ච ්   භුඤ් ජතී මාතා, අන් නං පානඤ් ච ගභොජනං; 

ගතන ග ො තත් ථ යාගපති, මාතුකුච් ඡි ගතො නගරො’’ති. ( ං. නි. 
1.235); 

එවං කුච් ඡි ගතො ොරගකො මාතරා අජ් ගඣොහටඅන් නපානඔජාය යාගපති. 

 ාව ඨානප් පත් තා අට් ඨ රූපානි  මුට් ඨාගපති. නනු ච  ා ඔජා ඛරා? වත් ථු 

සුඛුමං? කථං තත් ථ පතිට් ඨාතීති? පඨමං තාව න පතිට් ඨාති; එක  ්  වා 
ද් වින් නං වා  ත් තාහානං  තකාගල පතිට් ඨාති. තගතො පන පුගර වා පතිට් ඨාතු 

පච් ඡා වා; යො මාතරා අජ් ගඣොහටඅන් නපානඔජා ොරක ්    රීගර පතිට් ඨාති, 
තො අට් ඨ රූපානි  මුට් ඨාගපති. 

ඔපපාතික  ් ාපි පකතිපටියත් තානං ඛාෙනීයගභොජනීයානං අත් ථිට් ඨාගන 
නිබ් බ්ත් ත ්   තානි  ගහත් වා අජ් ගඣොහරගතො ඨානප් පත් තා ඔජා රූපං 
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 මුට් ඨාගපති. එගකො අන් නපානරහිගත අරඤ් ගඤ නිබ් බ්ත් තති, මහාඡාතගකො 

ගහොති, අත් තගනොව ජිව් හාය ගඛළං පරිවත් ගතත් වා ගිලති. තත්රාපි  ්  
ඨානප් පත් තා ඔජා රූපං  මුට් ඨාගපති. 

එවං පඤ් චවී තියා ගකොට් ඨාග සු ද් ගවව රූපානි රූපං  මුට් ඨාගපන් ති – 
ගතගජොධාතු ච කබ්ළීකාරාහාගරො ච. අරූගපපි ද් ගවගයව ධම් මා රූපං 
 මුට් ඨාගපන් ති – චිත් තඤ් ගචව කම් මගචතනා ච. තත් ථ රූපං උප් පාෙක් ඛගණ 

ච භඞ්  ක් ඛගණ ච දුබ් බ්ලං, ඨානක් ඛගණ බ්ලවන් ති ඨානක් ඛගණ රූපං 

 මුට් ඨාගපති. චිත් තං ඨානක් ඛගණ ච භඞ්  ක් ඛගණ ච දුබ් බ්ලං, 
උප් පාෙක් ඛගණගයව බ්ලවන් ති උප් පාෙක් ඛගණගයව රූපං  මුට් ඨාගපති. 
කම් මගචතනා නිරුද් ධාව පච් චගයො ගහොති. අතීගත 

කප් පගකොටි ත හ ්  මත් ථගකපි හි ආයූහිතං කම් මං එතරහි පච් චගයො ගහොති. 
එතරහි ආයූහිතං අනා ගත කප් පගකොටි ත හ ්  පරිගයො ාගනපි පච් චගයො 

ගහොතීති. එවං ‘පුබ්බාපරකතො’ ගවදිතබ් බ්ා. 

‘අද්ධානපරිච්කඡදකතො’ති රූපං කිත් තකං අද් ධානං තිට් ඨති? අරූපං 

කිත් තකන් ති? රූපං  රුපරිණාමං ෙන් ධනිගරොධං. අරූපං ලහුපරිණාමං 
ඛිප් පනිගරොධං. රූගප ධරන් ගතගයව ග ොළ  චිත් තානි උප් පජ් ජිත් වා 
නිරුජ් ඣන් ති. තං පන  ත් තර ගමන චිත් ගතන  ද් ධිං නිරුජ් ඣති. යථා හි 

පුරිග ො ‘ඵලං පාගත ්  ාමී’ති මුග්  ගරන රුක් ඛ ාඛං පහගරයය, ඵලානි ච 

පත් තානි ච එකක් ඛගණගයව වණ් ටගතො මුච් ගචයයං. තත් ථ ඵලානි අත් තගනො 

භාරිකතාය පඨමතරං පථවියං පතන් ති, පත් තානි ලහුකතාය පච් ඡා. එවගමව 
මුග්  රප් පහාගරන පත් තානඤ් ච ඵලානඤ් ච එකක් ඛගණ වණ් ටගතො 
මුත් තකාගලො විය පටි න් ධික් ඛගණ රූපාරූපධම් මානං එකක් ඛගණ 

පාතුභාගවො; ඵලානං භාරිකතාය පඨමතරං පථවියං පතනං විය රූගප 

ධරන් ගතගයව ග ොළ න් නං චිත් තානං උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣනං; පත් තානං 
ලහුකතාය පච් ඡා පථවියං පතනං විය රූප ්    ත් තර ගමන චිත් ගතන  හ 
නිරුජ් ඣනං. 

තත් ථ කිඤ් චාපි රූපං ෙන් ධනිගරොධං  රුපරිණාමං, චිත් තං ඛිප් පනිගරොධං 

ලහුපරිණාමං, රූපං පන අරූපං අරූපං වා රූපං ඔහාය පවත් තිතුං න 
 ක් ගකොන් ති. ද් වින් නම් පි එකප් පමාණාව පවත් ති. තත්රායං උපමා – එගකො 

පුරිග ො ලකුණ් ටකපාගෙො, එගකො දීඝපාගෙො. ගතසු එකගතො මග්  ං  ච් ඡන් ගතසු 

යාව දීඝපාගෙො එකපෙවාරං අක් කමති, තාව ඉතගරො පගෙ පෙං අක් කමිත් වා 
ග ොළ පෙවාගරන  ච් ඡති. දීඝපාගෙො ලකුණ් ටකපාෙ ්   ග ොළ  පෙවාගර 
අත් තගනො පාෙං අඤ් ඡිත් වා ආකඩ් ඪිත් වා එකගමව පෙවාරං කගරොති. ඉති 
එගකොපි එකං අතික් කමිතුං න  ක් ගකොති. ද් වින් නම් පි  මනං එකප් පමාණගමව 
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ගහොති. එවං ම් පෙමිෙං ෙට් ඨබ් බ්ං. ලකුණ් ටකපාෙපුරිග ො විය අරූපං; 

දීඝපාෙපුරිග ො විය රූපං; දීඝපාෙ ්   එකං පෙවාරං අක් කමණකාගල ඉතර ්   
ග ොළ පෙවාරඅක් කමනං විය රූගප ධරන් ගතගයව අරූපධම් ගමසු 

ග ොළ න් නං චිත් තානං උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣනං; ද් වින් නං පුරි ානං 
ලකුණ් ටකපාෙපුරි  ්   ග ොළ  පෙවාගර ඉතර ්   අත් තගනො පාෙං අඤ් ඡිත් වා 
ආකඩ් ඪිත් වා එකපෙවාරකරණං විය රූප ්    ත් තර ගමන චිත් ගතන  ද් ධිං 

නිරුජ් ඣනං; ද් වින් නං පුරි ානං අඤ් ඤමඤ් ඤං අගනොහාය එකප් පමාගණගනව 
 මනං විය අරූප ්   රූපං රූප ්   අරූපං අගනොහාය එකප් පමාගණගනව 

පවත් තනන් ති. එවං ‘අද්ධානපරිච්කඡදකතො’ ගවදිතබ් බ්ා. 

‘එකුප්පාදනානානිකරොධකතො’ති ඉෙං පච් ඡිමකම් මජං ඨගපත් වා දීගපතබ් බ්ං. 

පඨමඤ් හි පටි න් ධිචිත් තං, දුතියං භවඞ්  ං, තතියං භවඞ්  ං…ගප.… ග ොළ මං 
භවඞ්  ං. ගතසු එගකක ්   උප් පාෙට් ඨිතිභඞ්  වග න තගයො තගයො ඛණා. තත් ථ 
එගකක  ්  චිත් ත ්   තීසු තීසු ඛගණසු  මතිං   මතිං  කම් මජරූපානි 
උප් පජ් ජන් ති. ගතසු පටි න් ධිචිත් ත ්   උප් පාෙක් ඛගණ  මුට් ඨිතං කම් මජරූපං 

 ත් තර ම  ්  භවඞ්  චිත් ත ්   උප් පාෙක් ඛගණගයව නිරුජ් ඣති; ඨිතික් ඛගණ 

 මුට් ඨිතං ඨිතික් ඛගණගයව; භඞ්  ක් ඛගණ  මුට් ඨිතං භඞ්  ක් ඛගණගයව 
නිරුජ් ඣති. එවං දුතියභවඞ්  චිත් තං ආදිං කත් වා අත් තගනො අත් තගනො 
 ත් තර ගමන චිත් ගතන  ද් ධිං ගයොගජත් වා නගයො ගනතබ් ගබ්ො. ඉති ග ොළ  
තිකා අට් ඨචත් තාලී  ගහොන් ති. අයං අට් ඨචත් තාලී කම් මජරූපපගවණී නාම. 
 ා පගන ා රත් තිඤ් ච දිවා ච ඛාෙන් තානම් පි භුඤ් ජන් තානම් පි සුත් තානම් පි 
පමත් තානම් පි නදීග ොගතො විය එකන් තං පවත් තති ගයවාති. එවං 

‘එකුප්පාදනානානිකරොධකතො’ ගවදිතබ් බ්ා. 

‘නානුප්පාදඑෙනිකරොධතා’ පච් ඡිමකම් මගජන දීගපතබ් බ්ා. තත් ථ 
ආයු ංඛාරපරිගයො ාගන ග ොළ න් නං චිත් තානං වාගර  ති ගහට් ඨාග ොළ කං 
උපරිග ොළ කන් ති ද් ගව එකගතො ගයොගජතබ් බ්ානි. ගහට් ඨාග ොළ ක ් මිඤ් හි 
පඨමචිත් ත ්   උප් පාෙක් ඛගණ  මුට් ඨිතං  මතිං කම් මජරූපං 

උපරිග ොළ ක ් මිං පඨමචිත් ත ්   උප් පාෙක් ඛගණගයව නිරුජ් ඣති; 

ඨිතික් ඛගණ  මුට් ඨිතං ත ්   ඨිතික් ඛගණගයව භඞ්  ක් ඛගණ  මුට් ඨිතං ත ්   
භඞ්  ක් ඛගණගයව නිරුජ් ඣති. ගහට් ඨිමග ොළ ක ් මිං පන 
දුතියචිත් ත  ් …ගප.… ග ොළ මචිත් ත ්   උප් පාෙක් ඛගණ  මුට් ඨිතං 

 මතිං කම් මජරූපං චුතිචිත් ත ්   උප් පාෙක් ඛගණගයව නිරුජ් ඣති; ත ්   

ඨිතික් ඛගණ  මුට් ඨිතං චුතිචිත් ත ්   ඨිතික් ඛගණගයව; භඞ්  ක් ඛගණ 
 මුට් ඨිතං චුතිචිත් ත ්   භඞ්  ක් ඛගණගයව නිරුජ් ඣති. තගතො පට් ඨාය 

කම් මජරූපපගවණී න පවත් තති. යදි පවත් ගතයය,  ත් තා අක් ඛයා අවයා අජරා 
අමරා නාම භගවයයං. 
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පටුන 

එත් ථ පන යගෙතං ‘ ත් තර ම ්   භවඞ්  චිත් ත ්   උප් පාෙක් ඛගණගයව 
නිරුජ් ඣතී’තිආදිනා නගයන ‘එක  ්  චිත් ත  ්  උප් පාෙක් ඛගණ උප් පන් නං 

රූපං අඤ ්ඤ  ්  උප් පාෙක් ඛගණ නිරුජ් ඣතී’ති අට් ඨකථායං ආ තත් තා වුත් තං, 

තං ‘‘ය ්   කාය ඞ් ඛාගරො නිරුජ් ඣති, ත ්   චිත් ත ඞ් ඛාගරො නිරුජ් ඣතී’’ති? 

‘‘ආමන් තා’’ති (යම. 2. ඞ් ඛාරයමක.79) ඉමාය පාළියා විරුජ් ඣති. කථං? 
කාය ඞ් ඛාගරො හි චිත් ත මුට් ඨාගනො අ ්  ා ප ්  ා වාගතො. 
චිත් ත මුට් ඨානරූපඤ් ච චිත් ත  ්  උප් පාෙක් ඛගණ උප් පජ් ජිත් වා යාව අඤ් ඤානි 
ග ොළ  චිත් තානි උප් පජ් ජන් ති තාව තිට් ඨති. ගත ං ග ොළ න් නං 

 බ් බ්පච් ඡිගමන  ද් ධිං නිරුජ් ඣති. ඉති ගයන චිත් ගතන  ද් ධිං උප් පජ් ජති, 

තගතො පට් ඨාය  ත් තර ගමන  ද් ධිං නිරුජ් ඣති; න ක  ් චි චිත් ත  ්  

උප් පාෙක් ඛගණ වා ඨිතික් ඛගණ වා නිරුජ් ඣති, නාපි ඨිතික් ඛගණ වා 
භඞ්  ක් ඛගණ වා උප් පජ් ජති. එ ා චිත් ත මුට් ඨානරූප ්   ධම් මතාති නියමගතො 
චිත් ත ඞ් ඛාගරන  ද් ධිං එකක් ඛගණ නිරුජ් ඣනගතො ‘‘ආමන් තා’’ති වුත් තං. 

ගයො චායං චිත් ත මුට් ඨාන  ්  ඛණනියගමො වුත් ගතො 
කම් මාදි මුට් ඨාන  ් ාපි අයගමව ඛණනියගමො. ත ් මා පටි න් ධිචිත් ගතන 
 හුප් පන් නං කම් මජරූපං තගතො පට් ඨාය  ත් තර ගමන  ද් ධිං නිරුජ් ඣති. 
පටි න් ධිචිත් ත ්   ඨිතික් ඛගණ උප් පන් නං අට් ඨාර ම ්   උප් පාෙක් ඛගණ 
නිරුජ් ඣති. පටි න් ධිචිත් ත ්   භඞ්  ක් ඛගණ උප් පන් නං අට් ඨාර ම ්   
ඨානක් ඛගණ නිරුජ් ඣතීති ඉමිනා නගයගනත් ථ ගයොජනා කාතබ් බ්ා. තගතො 

පරං පන උතු මුට් ඨානිකපගවණීගයව තිට් ඨති. ‘නීහරිත් වා ඣාගපථා’ති 

වත් තබ් බ්ං ගහොති. එවං ‘නානුප්පාදඑෙනිකරොධකතො’ ගවදිතබ් බ්ා. 

‘එකුප්පාදඑෙනිකරොධකතො’ති රූපං පන රූගපන  හ එකුප් පාෙං 
එකනිගරොධං. අරූපං අරූගපන  හ එකුප් පාෙං එකනිගරොධං. එවං 

‘එකුප්පාදඑෙනිකරොධකතො’ ගවදිතබ් බ්ා. 

‘නානුප්පාදනානානිකරොධතා’ පන චතු න් තතිරූගපන දීගපතබ් බ්ා. ඉම ්   
හි උද් ධං පාෙතලා අගධො ගක මත් ථකා තචපරියන් ත ්    රීර  ්  තත් ථ තත් ථ 
චතු න් තතිරූපං ඝනපුඤ් ජභාගවන වත් තති. එවං වත් තමාන ්  ාපි ්   න 
එකුප් පාොදිතා  ල් ලක් ගඛතබ් බ්ා. යථා පන උපචිකරාජි වා කිපිල් ලිකරාජි වා 

ඔගලොකියමානා එකාබ්ද් ධා විය ගහොති, න පන එකාබ්ද් ධා. අඤ් ඤි  ් ා හි 

සී  න් තිගක අඤ් ඤි ්  ා සී ම් පි උෙරම් පි පාොපි, අඤ ්ඤි  ් ා උෙර න් තිගක 

අඤ ්ඤි  ් ා සී ම් පි උෙරම් පි පාොපි, අඤ් ඤි  ් ා පාෙ න් තිගක අඤ් ඤි  ් ා 
සී ම් පි උෙරම් පි පාොපි ගහොන් ති. එවගමව චතු න් තතිරූපානම් පි අඤ් ඤ  ්  

උප් පාෙක් ඛගණ අඤ් ඤ  ්  උප් පාගෙොපි ගහොති ඨිතිපි භඞ් ග ොපි, අඤ ්ඤ  ්  

ඨිතික් ඛගණ අඤ් ඤ ්   උප් පාගෙොපි ගහොති ඨිතිපි භඞ් ග ොපි, අඤ ්ඤ  ්  
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භඞ්  ක් ඛගණ අඤ් ඤ ්   උප් පාගෙොපි ගහොති ඨිතිපි භඞ් ග ොපි. එවගමත් ථ 

‘නානුප්පාදනානානිකරොධතා’ ගවදිතබ් බ්ා. 

‘අතීතාදීනි’ පන දූරදුකපරිගයො ානානි පාළියං ආ තාගනව. 

‘පච්චයසමුට්ඨානානි’පි ‘‘කම් මජං, කම් මපච් චයං, 

කම් මපච් චයඋතු මුට් ඨාන’’න් තිආදිනා (ධ.  . අට් ඨ. 975) නගයන ගහට් ඨා 

කථිතානිගයව. පඤ් චපි පන ඛන් ධා පරිනිප්ඵන්නාව ගහොන් ති, ගනො 

අපරිනිප් ඵන් නා; සඞ්ඛතාව ගනො අ ඞ් ඛතා; අපිච නිප් ඵන් නාපි ගහොන් තිගයව. 
 භාවධම් ගමසු හි නිබ් බ්ානගමගවකං අපරිනිප් ඵන් නං අනිප් ඵන් නඤ් ච. 

නිගරොධ මාපත් ති පන නාමපඤ් ඤත් ති ච කථන් ති? නිගරොධ මාපත් ති 
ගලොකියගලොකුත් තරාති වා  ඞ් ඛතා ඞ් ඛතාති වා පරිනිප් ඵන් නාපරිනිප් ඵන් නාති 
වා න වත් තබ් බ්ා. නිප් ඵන් නා පන ගහොති  මාපජ් ජන් ගතන  මාපජ් ජිතබ් බ්ගතො. 

තථා නාමපඤ් ඤත් ති.  ාපි හි ගලොකියාදිගභෙං න ලභති; නිප් ඵන් නා පන ගහොති 

ගනො අනිප් ඵන් නා; නාමග්  හණඤ් හි  ණ් හන් ගතොව  ණ් හාතීති. 

කමාදිවිනිච් ඡයකථා 

එවං පකිණ් ණකගතො ඛන් ගධ විදිත් වා පුන එගතසුගයව – 

ඛන් ගධසු ඤාණගභෙත් ථං, කමගතොථ විග  ගතො; 

අනූනාධිකගතො ගචව, උපමාගතො තගථව ච. 

ෙට් ඨබ් බ්ගතො ද් විධා එවං, ප ්  න් ත ්  ත් ථසිද් ධිගතො; 

විනිච් ඡයනගයො  ම් මා, විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විභාවිනා. 

තත් ථ ‘ෙමකතො’ති ඉධ උප් පත් තික් කගමො, පහානක් කගමො, 

පටිපත් තික් කගමො, භූමික් කගමො, ගෙ නාක් කගමොති බ්හුවිගධො කගමො. 

තත් ථ ‘‘පඨමං කලලං ගහොති, කලලා ගහොති අබ් බුෙ’’න් ති ( ං. නි. 1.235) 

එවමාදි උප් පත් තික් කගමො. ‘‘ෙ ්  ගනන පහාතබ් බ්ා ධම් මා, භාවනාය පහාතබ් බ්ා 

ධම් මා’’ති (ධ.  . තිකමාතිකා 8) එවමාදි පහානක් කගමො. ‘‘සීලවිසුද් ධි, 

චිත් තවිසුද් ධී’’ති (ම. නි. 1.259; පටි. ම. 3.41) එවමාදි පටිපත් තික් කගමො. 

‘‘කාමාවචරා, රූපාවචරා’’ති එවමාදි භූමික් කගමො. ‘‘චත් තාගරො  තිපට් ඨානා, 

චත් තාගරො  ම් මප් පධානා’’ති (දී. නි. 3.145) වා ‘‘ොනකථං සීලකථ’’න් ති (ම. 

නි. 2.69; දී. නි. 1.298) වා එවමාදි ගෙ නාක් කගමො. ගතසු ඉධ 

උප් පත් තික් කගමො තාව න යුජ් ජති, කලලාදීනං විය ඛන් ධානං 

පුබ් බ්ාපරියවවත් ථාගනන අනුප් පත් තිගතො; න පහානක් කගමො 
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කු ලාබ්යාකතානං අප් පහාතබ් බ්ගතො; න පටිපත් තික් කගමො අකු ලානං 

අප් පටිපජ් ජනීයගතො; න භූමික් කගමො ගවෙනාදීනං චතුභූමකපරියාපන් නත් තා. 

ගෙ නාක් කගමො පන යුජ් ජති. අගභගෙන හි යං පඤ් චසු ඛන් ගධසු 
අත් තග්  ාහපතිතං ගවගනයයජනං  මූහඝනවිනිබ් ගභො ෙ ්  ගනන 
අත් තග්  ාහගතො ගමොගචතුකාගමො භ වා හිතකාගමො ත ්   ජන  ්  
සුඛග්  හණත් ථං චක් ඛුආදීනම් පි වි යභූතං ඔළාරිකං පඨමං රූපක් ඛන් ධං 

ගෙග සි. තගතො ඉට් ඨානිට් ඨරූප ංගවදිතං ගවෙනං, යං ගවෙයති තං 

 ඤ ්ජානාතීති එවං ගවෙනාවි ය ්   ආකාරග්  ාහිකං  ඤ් ඤං,  ඤ් ඤාවග න 

අභි ඞ් ඛාරගක  ඞ් ඛාගර, ගත ං ගවෙනාදීනං නි ්  යං අධිපතිභූතඤ් ච 
විඤ් ඤාණන් ති එවං තාව ‘කමගතො’ විනිච් ඡයනගයො විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො. 

‘විකසසකතො’ති ඛන් ධානඤ් ච උපාොනක් ඛන් ධානඤ ්ච විග  ගතො. ගකො 

පන ගත ං විග ග ො? ඛන් ධා තාව අවිග  ගතො වුත් තා, උපාොනක් ඛන් ධා 
 ා වඋපාොනීයභාගවන විග ග ත් වා. යථාහ – 

‘‘පඤ ්ච, භික් ඛගව, ඛන් ගධ ගෙග  ්  ාමි පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ගධ ච, 

තං සුණාථ. කතගම ච, භික් ඛගව, පඤ් චක් ඛන් ධා? යං කිඤ් චි, භික් ඛගව, 

රූපං අතීතානා තපච් චුප් පන් නං…ගප.…  න් තිගක වා – අයං වුච් චති, 
රූපක් ඛන් ගධො. යා කාචි ගවෙනා…ගප.… යා කාචි  ඤ් ඤා…ගප.… ගය 

ගකචි  ඞ් ඛාරා…ගප.… යං කිඤ් චි විඤ් ඤාණං …ගප.…  න් තිගක වා – 

අයං වුච් චති, විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො. ඉගම වුච් චන් ති, භික් ඛගව, 

පඤ ්චක් ඛන් ධා. කතගම ච, භික් ඛගව, පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධා? යං කිඤ් චි, 

භික් ඛගව, රූපං…ගප.…  න් තිගක වා  ා වං උපාොනියං – අයං වුච් චති, 
රූපූපාොනක් ඛන් ගධො. යා කාචි ගවෙනා…ගප.… යං කිඤ් චි 

විඤ් ඤාණං…ගප.…  න් තිගක වා  ා වං උපාොනියං – අයං වුච් චති, 

භික් ඛගව, විඤ් ඤාණුපාොනක් ඛන් ගධො. ඉගම වුච් චන් ති, භික් ඛගව, 

පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධා’’ති ( ං. නි. 3.48). 

එත් ථ ච යථා ගවෙනාෙගයො අනා වාපි  ා වාපි අත් ථි, න එවං රූපං. ය ් මා 
පන  ්  රා ට් ගඨන ඛන් ධභාගවො යුජ් ජති ත ් මා ඛන් ගධසු වුත් තං. ය ් මා 
රා ට් ගඨන ච  ා වට් ගඨන ච උපාොනක් ඛන් ධභාගවො යුජ් ජති ත ් මා 

උපාොනක් ඛන් ගධසු වුත් තං. ගවෙනාෙගයො පන අනා වාව ඛන් ගධසු වුත් තා, 

 ා වා උපාොනක් ඛන් ගධසු. ‘උපාදානක්ඛන්ධා’ති එත් ථ ච උපාොනග ොචරා 
ඛන් ධා උපාොනක් ඛන් ධාති එවමත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. ඉධ පන  බ් ගබ්ගපගත 
එකජ් ඣං කත් වා ඛන් ධාති අධිප් ගපතා. 
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‘අනූනාධිෙකතො’ති ක  ්මා පන භ වතා පඤ් ගචව ඛන් ධා වුත් තා අනූනා 

අනධිකාති?  බ් බ් ඞ් ඛත භාග ක ඞ්  හගතො, අත් තත් තනියග්  ාහවත් ථු  ්  

එතප් පරමගතො, අඤ් ගඤ ඤ් ච තෙවගරොධගතො. අගනකප් පගභගෙසු හි 
 ඞ් ඛතධම් ගමසු  භා වග න  ඞ්  ය් හමාගනසු රූපං රූප භා  ඞ්  හවග න 

එගකො ඛන් ගධො ගහොති, ගවෙනා ගවෙනා භා  ඞ්  හවග න එගකො ඛන් ගධො 
ගහොති. එ  නගයො  ඤ් ඤාදීසුපි. ත ් මා  බ් බ් ඞ් ඛත භා  ඞ්  හගතො 
පඤ ්ගචව වුත් තා. එතපරමඤ් ගචතං අත් තත් තනියග්  ාහවත් ථු යදිෙං රූපාෙගයො 

පඤ ්ච. වුත් තඤ් ගහතං – ‘‘රූගප ගඛො, භික් ඛගව,  ති රූපං උපාොය රූපං 

අභිනිවි ්   එවං දිට් ඨි උප් පජ් ජති – ‘එතං මම, එග ොහම ් මි, එග ො ගම 

අත් තා’ති ( ං. නි. 3.207). ගවෙනාය…  ඤ ්ඤාය…  ඞ් ඛාගරසු…. 
විඤ ්ඤාගණ  ති විඤ් ඤාණං උපාොය විඤ් ඤාණං අභිනිවි ්   එවං දිට් ඨි 

උප් පජ් ජති – ‘එතං මම, එග ොහම  ්මි, එග ො ගම අත් තා’’’ති. ත ් මා 
අත් තත් තනියග්  ාහවත් ථු  ්  එතපරමගතොපි පඤ් ගචව වුත් තා. ගයපි චඤ ්ගඤ 

සීලාෙගයො පඤ් ච ධම් මක් ඛන් ධා වුත් තා, ගතපි  ඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරියාපන් නත් තා 
එත් ගථව අවගරොධං  ච් ඡන් ති. ත ් මා අඤ් ගඤ ං තෙවගරොධගතොපි පඤ් ගචව 

වුත් තාති. එවං ‘අනූනාධිකගතො’ විනිච් ඡයනගයො විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො. 

‘උපමාකතො’ති එත් ථ හි ගිලාන ාලූපගමො රූපුපාොනක් ඛන් ගධො 
ගිලානූපම ්   විඤ් ඤාණුපාොනක් ඛන් ධ ්   වත් ථුද් වාරාරම් මණවග න 

නිවා නට් ඨානගතො, ග ලඤ් ඤූපගමො ගවෙනුපාොනක් ඛන් ගධො ආබ්ාධකත් තා, 
ග ලඤ් ඤ මුට් ඨානූපගමො  ඤ ්ඤුපාොනක් ඛන් ගධො කාම ඤ් ඤාදිවග න 

රා ාදි ම් පයුත් තගවෙනා ම් භවා, අ ප් පායග වනූපගමො 
 ඞ් ඛාරුපාොනක් ඛන් ගධො ගවෙනාග ලඤ් ඤ  ්  නිොනත් තා. ‘‘ගවෙනං 

ගවෙනත් තාය  ඞ් ඛතමභි ඞ් ඛගරොන් තී’’ති ( ං. නි. 3.79) හි වුත් තං. තථා 
‘‘අකු ල ්   කම් ම ්   කතත් තා උපචිතත් තා විපාකං කායවිඤ් ඤාණං 

උප් පන් නං ගහොති දුක් ඛ හ ත’’න් ති (ධ.  . 556). ගිලානූපගමො 
විඤ ්ඤාණුපාොනක් ඛන් ගධො ගවෙනාග ලඤ් ගඤන අපරිමුත් තත් තා. අපිච 
චාරකකාරණඅපරාධකාරණකාරකඅපරාධිකූපමා එගත 

භාජනගභොජනබ්යඤ් ජනපරිගව කභුඤ් ජකූපමා චාති, එවං ‘උපමාගතො’ 
විනිච් ඡයනගයො විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො. 

‘දට්ඨබ්බකතො ද්විධා’ති  ඞ් ගඛපගතො විත් ථාරගතො චාති එවං ද් විධා 
ෙට් ඨබ් බ්ගතො ගපත් ථ විනිච් ඡයනගයො විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො.  ඞ් ගඛපගතො හි 

පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධා ආසිවිසූපගම ( ං. නි. 4.238) වුත් තනගයන 

උක් ඛිත් තාසිකපච් චත් ථිකගතො, භාරසුත් තවග න ( ං. නි. 3.22) භාරගතො, 

ඛජ් ජනීයපරියායවග න ( ං. නි. 3.79) ඛාෙකගතො, යමකසුත් තවග න ( ං. නි. 

3.85) අනිච් චදුක් ඛානත් ත ඞ් ඛතවධකගතො ෙට් ඨබ් බ්ා. 
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විත් ථාරගතො පගනත් ථ ගඵණපිණ් ගඩො විය රූපං ෙට් ඨබ් බ්ං, උෙකපුබ් බුගළො 

විය ගවෙනා, මරීචිකා විය  ඤ් ඤා, කෙලික් ඛන් ගධො විය  ඞ් ඛාරා, මායා විය 

විඤ ්ඤාණං. වුත් තඤ් ගහතං – 

‘‘ගඵණපිණ් ඩූපමං රූපං, ගවෙනා පුබ් බුළූපමා; 

මරීචිකූපමා  ඤ් ඤා,  ඞ් ඛාරා කෙලූපමා; 

මායූපමඤ් ච විඤ් ඤාණං, ගෙසිතාදිච් චබ්න් ධුනා’’ති. ( ං. නි. 3.95); 

තත් ථ රූපාදීනං ගඵණපිණ් ඩාදීහි එවං  දි තා ගවදිතබ් බ්ා – යථා හි 
ගඵණපිණ් ගඩො නි  ් ාගරොව එවං රූපම් පි නිච් ච ාරධුව ාරඅත් ත ාරවිරගහන 
නි  ් ාරගමව. යථා ච ග ො ‘ඉමිනා පත් තං වා ථාලකං වා කරි ්  ාමී’ති  ගහතුං 

න  ක් කා,  හිගතොපි තමත් ථං න  ාගධති භිජ් ජගතව; එවං රූපම් පි ‘නිච් ච’න් ති 

වා ‘ධුව’න් ති වා ‘අහ’න් ති වා ‘මම’න් ති වා  ගහතුං න  ක් කා,  හිතම් පි න 

තථා තිට් ඨති, අනිච් චං දුක් ඛං අනත් තා අසුභඤ් ගඤව ගහොතීති. එවං 

‘කඵණපිණ්ඩසදිසකමව’ ගහොති. 

යථා වා පන ගඵණපිණ් ගඩො ඡිද් ොවඡිද් ගෙො අගනක න් ධිඝටිගතො බ්හූන් නං 

උෙක ප් පාදීනං පාණානං ආවාග ො, එවං රූපම් පි ඡිද් ොවඡිද් ෙං 
අගනක න් ධිඝටිතං. කුලවග න ගචත් ථ අසීති කිමිකුලානි ව න් ති. තගෙව 
ගත ං සූතිඝරම් පි වච් චකුටිපි ගිලාන ාලාපි සු ානම් පි. න ගත අඤ් ඤත් ථ 
 න් ත් වා  බ් භවුට් ඨානාදීනි කගරොන් ති. එවම් පි ගඵණපිණ් ඩ දි ං. යථා ච 
ගඵණපිණ් ගඩො ආදිගතොව බ්ෙරපක් කමත් ගතො හුත් වා අනුපුබ් ගබ්න 

පබ් බ්තකූටමත් ගතොපි ගහොති, එවං රූපම් පි ආදිගතො කලලමත් තං හුත් වා 
අනුපුබ් ගබ්න බ්යාමමත් තම් පි ග ොමහිං හත් ථිආදීනං වග න 

පබ් බ්තකූටමත් තම් පි ගහොති, මච් ඡකච් ඡපාදීනං වග න 
අගනකගයොජන තප් පමාණම් පි. එවම් පි ගඵණපිණ් ඩ දි ං. යථා ච 

ගඵණපිණ් ගඩො උට් ඨිතමත් ගතොපි භිජ් ජති, ගථොකං  න් ත් වාපි,  මුද් ෙං පත් වා 

පන අව ්  ගමව භිජ් ජති; එවගමව රූපම් පි කලලභාගවපි භිජ් ජති, 

අබ් බුොදිභාගව, අන් තරා පන අගභජ් ජමානම් පි ව ්   තායුකානං ව ්   තං 

පත් වා අව ්  ගමව භිජ් ජති, මරණමුගඛ චුණ් ණවිචුණ් ණං ගහොති. එවම් පි 
ගඵණපිණ් ඩ දි ං. 

යථා පන පුබ් බුගළො අ ාගරො, එවං ගවෙනාපි. යථා ච ග ො අබ්ගලො, 

අ ය් හුපග ො, න  ක් කා තං  ගහත් වා ඵලකං වා ආ නං වා කාතුං, 

 හිතග්  හිගතොපි භිජ් ජගතව; එවං ගවෙනාපි අබ්ලා, අ ය් හුප ා, න  ක් කා 

‘නිච් චා’ති වා ‘ධුවා’ති වා  ගහතුං,  හිතාපි න තථා තිට් ඨති. එවං 

අ ය් හුප තායපි ගවෙනා ‘පුබ්බුළසදිසා’. යථා පන ත ් මිං ත ් මිං උෙකබින් දුම් හි 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  ඛන් ධවිභඞ් ග ො 
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පටුන 

පුබ් බුගළො උප් පජ් ජති ගචව නිරුජ් ඣති ච, න චිරට් ඨිතිගකො ගහොති; එවං 

ගවෙනාපි උප් පජ් ජති ගචව නිරුජ් ඣති ච, න චිරට් ඨිතිකා ගහොති, 

එකච් ඡරක් ඛගණ ගකොටි ත හ ්   ඞ් ඛයා උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣති. යථා ච 

පුබ් බුගළො උෙකතලං, උෙකබින් දුං, උෙකජල් ලකං  ඞ් කඩ් ඪිත් වා පුටං කත් වා 

 හණවාතඤ් චාති චත් තාරි කාරණානි පටිච් ච උප් පජ් ජති; එවං ගවෙනාපි වත් ථුං, 

ආරම් මණං, කිගල ජාලං, ඵ ්   ඞ් ඝට් ටනඤ් චාති චත් තාරි කාරණානි පටිච් ච 
උප් පජ් ජති. එවම් පි ගවෙනා පුබ් බුළ දි ා. 

 ඤ ්ඤාපි අ ාරකට් ගඨන ‘මරීචිසදිසා’. තථා අ ය් හුප ට් ගඨන; න හි 
 ක් කා තං  ගහත් වා පිවිතුං වා න් හායිතුං වා භාජනං වා පූගරතුං. අපිච යථා 

මරීචි විප් ඵන් ෙති,  ඤ් ජාතූමිගවග ො විය ඛායති; එවං නීල ඤ් ඤාදිගභො 
 ඤ ්ඤාපි නීලාදිඅනුභවනත් ථාය ඵන් ෙති විප් ඵන් ෙති. යථා ච මරීචි මහාජනං 

විප් පලම් ගභති, ‘පරිපුණ් ණවාපී විය පරිපුණ් ණනදී විය දි ්  තී’ති වොගපති; එවං 

 ඤ ්ඤාපි විප් පලම් ගභති, ‘ඉෙං නීලකං සුභං සුඛං නිච් ච’න් ති වොගපති. 
පීතකාදීසුපි එග ව නගයො. එවං විප් පලම් භගනනාපි මරීචි දි ා. 

 ඞ් ඛාරාපි අ ාරකට් ගඨන ‘ෙදලික්ඛන්ධසදිසා’. තථා අ ය් හුප ට් ගඨන. 
යගථව හි කෙලික් ඛන් ධගතො කිඤ් චි  ගහත් වා න  ක් කා 

ග ොපානසීආදීනමත් ථාය උපගනතුං, උපනීතම් පි න තථා ගහොති; එවං 

 ඞ් ඛාරාපි න  ක් කා නිච් චාදිවග න  ගහතුං,  හිතාපි න තථා ගහොන් ති. යථා 

ච කෙලික් ඛන් ගධො බ්හුවට් ටි ගමොධාගනො ගහොති, එවං  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධොපි 

බ්හුධම් ම ගමොධාගනො. යථා ච කෙලික් ඛන් ගධො නානාලක් ඛගණො, 

අඤ ්ගඤොගයව හි බ්ාහිරාය පත් තවට් ටියා වණ් ගණො, අඤ් ගඤො තගතො 

අබ් භන් තරබ් භන් තරානං; එවගමව  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධොපි අඤ් ඤගෙව ඵ ්   ්   

ලක් ඛණං, අඤ් ඤං ගචතනාදීනං.  ගමොධාගනත් වා පන 
 ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධොත් ගවව වුච් චතීති. එවම් පි  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො 
කෙලික් ඛන් ධ දිග ො. 

විඤ ්ඤාණම් පි අ ාරකට් ගඨන ‘මායාසදිසං’. තථා අ ය් හුප ට් ගඨන. යථා 

ච මායා ඉත් තරා ලහුපච් චුපට් ඨානා, එවං විඤ් ඤාණං. තඤ් හි තගතොපි 
ඉත් තරතරඤ් ගචව ලහුපච් චුපට් ඨානතරඤ් ච. ගතගනව හි චිත් ගතන පුරිග ො 

ආ ගතො විය,  ගතො විය, ඨිගතො විය, නිසින් ගනො විය ගහොති. අඤ් ඤගෙව 

චා මනකාගල චිත් තං, අඤ ්ඤං  මනකාලාදීසු. එවම් පි විඤ් ඤාණං මායා දි ං. 

මායා ච මහාජනං වඤ් ගචති, යං කිඤ් චිගෙව ‘ඉෙං සුවණ් ණං රජතං මුත් තා’තිපි 

 හාගපති. විඤ් ඤාණම් පි මහාජනං වඤ් ගචති, ගතගනව චිත් ගතන ආ ච් ඡන් තං 

විය,  ච් ඡන් තං විය, ඨිතං විය, නිසින් නං විය කත් වා  ාහාගපති. අඤ් ඤගෙව ච 

ආ මගන චිත් තං, අඤ ්ඤං  මනාදීසු. එවම් පි විඤ් ඤාණං මායා දි ං. 
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විග  ගතො ච සුභාරම් මණම් පි ඔළාරිකම් පි අජ් ඣත් තිකරූපං අසුභන් ති 
ෙට් ඨබ් බ්ං. ගවෙනා තීහි දුක් ඛතාහි අවිනිමුත් තගතො දුක් ඛාති  ඤ් ඤා ඞ් ඛාරා 
අවිගධයයගතො අනත් තාති විඤ් ඤාණං උෙයබ් බ්යධම් මගතො අනිච් චන් ති 
ෙට් ඨබ් බ්ං. 

‘එවංපස්සන්තස්සත්ථසිද්ධිකතො’ති එවඤ් ච  ඞ් ගඛපවිත් ථාරවග න ද් විධා 

ප ්  ගතො යා අත් ථසිද් ධි ගහොති, තගතොපි විනිච් ඡයනගයො විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො, 
ග යයථිෙං –  ඞ් ගඛපගතො තාව පඤ් චුපාොනක් ඛන් ගධසු 
උක් ඛිත් තාසිකපච් චත් ථිකාදිභාගවන ප ්  න් ගතො ඛන් ගධහි න විහඤ් ඤති. 
විත් ථාරගතො පන රූපාදීනි ගඵණපිණ් ඩාදි දි භාගවන ප ්  න් ගතො න අ ාගරසු 
 ාරෙ ් සී ගහොති. විග  ගතො ච අජ් ඣත් තිකරූපං අසුභගතො ප ්  න් ගතො 

කබ්ළීකාරාහාරං පරිජානාති, අසුගභ සුභන් ති විපල් ලා ං පජහති, කාගමොඝං 

උත් තරති, කාමගයොග න වි ංයුජ් ජති, කාමා ගවන අනා ගවො ගහොති, 

අභිජ් ඣාකාය න් ථං භින් ෙති, කාමුපාොනං න උපාදියති. ගවෙනං දුක් ඛගතො 

ප ්  න් ගතො ඵ ්  ාහාරං පරිජානාති, දුක් ගඛ සුඛන් ති විපල් ලා ං පජහති, 

භගවොඝං උත් තරති, භවගයොග න වි ංයුජ් ජති, භවා ගවන අනා ගවො ගහොති, 

බ්යාපාෙකාය න් ථං භින් ෙති, සීලබ් බ්තුපාොනං න උපාදියති.  ඤ් ඤං  ඞ් ඛාගර 

ච අනත් තගතො ප ්  න් ගතො මගනො ඤ් ගචතනාහාරං පරිජානාති, අනත් තනි 

අත් තාති විපල් ලා ං පජහති, දිට් ගඨොඝං උත් තරති, දිට් ඨිගයොග න වි ංයුජ් ජති, 

දිට් ඨා ගවන අනා ගවො ගහොති, ඉෙං  ච් චාභිනිගව කාය න් ථං භින් ෙති, 

අත් තවාදුපාොනං න උපාදියති. විඤ් ඤාණං අනිච් චගතො ප ්  න් ගතො 

විඤ ්ඤාණාහාරං පරිජානාති, අනිච් ගච නිච් චන් ති විපල් ලා ං පජහති, 

අවිජ් ගජොඝං උත් තරති, අවිජ් ජාගයොග න වි ංයුජ් ජති, අවිජ් ජා ගවන අනා ගවො 

ගහොති, සීලබ් බ්තපරාමා කාය න් ථං භින් ෙති, දිට් ඨුපාොනං න උපාදියති. 

එවං මහානි ං ං, වධකාදිවග න ෙ ්  නං ය  ්මා; 

ත ් මා ඛන් ගධ ධීගරො, වධකාදිවග න ප ් ග යයාති. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
32. ඉොනි අභිධම් මභාජනීයං ගහොති. තත් ථ රූපක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො ගහට් ඨා 

රූපකණ් ගඩ විත් ථාරිතනගයගනව ගවදිතබ් ගබ්ො. 

34. ගවෙනාක් ඛන් ධනිද් ගෙග  එෙවිකධනාති එකගකොට් ඨාග න. 

ඵස්සසම්පයුත්කතොති ඵ ් ග න  ම් පයුත් ගතො.  බ් බ්ාපි චතුභූමිකගවෙනා. 

 ගහතුකදුගක  ගහතුකා චතුභූමිකගවෙනා, අගහතුකා කාමාවචරාව. ඉමිනා 
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උපාගයන කු ලපොදීහි වුත් තා ගවෙනා ජානිතබ් බ්ා. අපිචායං ගවෙනාක් ඛන් ගධො 

එකවිගධන ඵ ්   ම් පයුත් තගතො ෙ ් සිගතො, දුවිගධන  ගහතුකාගහතුකගතො, 

තිවිගධන ජාතිගතො, චතුබ් බිගධන භූමන් තරගතො, පඤ ්චවිගධන ඉන් ද්රියගතො. 
තත් ථ සුඛින් ද්රියදුක් ඛින් ද්රියානි කායප් ප ාෙවත් ථුකානි කාමාවචරාගනව. 

ග ොමන  ්සින් ද්රියං ඡට් ඨවත් ථුකං වා අවත් ථුකං වා ගතභූමකං. 
ගෙොමන  ්සින් ද්රියං ඡට් ඨවත් ථුකං කාමාවචරං. උගපක් ඛින් ද්රියං 
චක් ඛාදිචතුප් ප ාෙවත් ථුකං ඡට් ඨවත් ථුකං අවත් ථුකඤ් ච චතුභූමකං. ඡබ් බිගධන 
වත් ථුගතො ෙ ් සිගතො. තත් ථ පුරිමා පඤ් ච ගවෙනා පඤ් චප් ප ාෙවත් ථුකා 
කාමාවචරාව ඡට් ඨා අවත් ථුකා වා  වත් ථුකා වා චතුභූමිකා. 

 ත් තවිගධන තත් ථ මගනො ම් ඵ ්  ජා ගභෙගතො ෙ ් සිතා, අට් ඨවිගධන 

තත් ථ කාය ම් ඵ ්  ජා ගභෙගතො, නවවිගධන  ත් තවිධගභගෙ 

මගනොවිඤ් ඤාණධාතු ම් ඵ ්  ජා ගභෙගතො, ෙ විගධන අට් ඨවිධගභගෙ 
මගනොවිඤ් ඤාණධාතු ම් ඵ ්  ජා ගභෙගතො. එගතසු හි  ත් තවිධගභගෙ 

මගනො ම් ඵ ්  ජා මගනොධාතු ම් ඵ ්  ජා, මගනොවිඤ් ඤාණධාතු ම් ඵ ්  ජාති 
ද් විධා භින් නා. අට් ඨවිධගභගෙ තාය  ද් ධිං කාය ම් ඵ ්  ජාපි සුඛා දුක් ඛාති 
ද් විධා භින් නා. නවවිධගභගෙ  ත් තවිගධ වුත් තා 
මගනොවිඤ් ඤාණධාතු ම් ඵ ්  ජා කු ලාදිවග න තිධා භින් නා. ෙ විධගභගෙ 
අට් ඨවිගධ වුත් තා මගනොවිඤ් ඤාණධාතු ම් ඵ ්  ජා කු ලාදිවග ගනව තිධා 
භින් නා. 

කු ලත් තිගකො ගචත් ථ ගකවලං පූරණත් ථගමව වුත් ගතො. 
 ත් තවිධඅට් ඨවිධනවවිධගභගෙසු පන නයං ොතුං යුත් තට් ඨාගන නගයො 
දින් ගනො. අභිධම් මඤ් හි පත් වා තථා ගතන නයං ොතුං යුත් තට් ඨාගන නගයො 
අදින් ගනො නාම නත් ථි. අයං තාව දුකමූලගක එගකො වාගරො. 

 ත් ථා හි ඉම ් මිං අභිධම් මභාජනීගය ගවෙනාක් ඛන් ධං භාගජන් ගතො තිගක 

 ගහත් වා දුගකසු පක් ඛිපි, දුගක  ගහත් වා තිගකසු පක් ඛිපි, තිගක ච දුගක ච 

උභගතොවඩ් ඪනනීහාගරන ආහරි;  ත් තවිගධන, චතුවී තිවිගධන, තිං විගධන, 

බ්හුවිගධනාති  බ් බ්ථාපි බ්හුවිගධන ගවෙනාක් ඛන් ධං ෙ ් ග සි. ක ් මා? 

පුග්  ලජ් ඣා ගයන ගචව ගෙ නාවිලාග න ච. ධම් මං ග ොතුං 
නිසින් නගෙවපරි ාය හි ගය ගෙවපුත් තා තිගක ආොය දුගකසු පක් ඛිපිත් වා 

කථියමානං පටිවිජ් ඣිතුං  ක් ගකොන් ති, ගත ං  ප් පායවග න තථා කත් වා 

ගෙග සි. ගය ඉතගරහි ආකාගරහි කථියමානං පටිවිජ් ඣිතුං  ක් ගකොන් ති, 

ගත ං ගතහාකාගරහි ගෙග සීති. අයගමත් ථ ‘පුග්ග ජ්ඣාසකයො’. 

 ම් මා ම් බුද් ගධො පන අත් තගනො මහාවි යතාය තිගක වා දුගකසු පක් ඛිපිත් වා, 

දුගක වා තිගකසු උභගතොවඩ් ඪගනන වා,  ත් තවිධාදිනගයන වා, යථා යථා 
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පටුන 

ඉච් ඡති තථා තථා ගෙග තුං  ක් ගකොති. ත ් මාපි ඉගමහාකාගරහි ගෙග සීති 

අයම  ්  ‘කදසනාවි ාකසො’. 

තත් ථ තිගක ආොය දුගකසු පක් ඛිපිත් වා ගෙසිතවාගරො දුකමූලගකො නාම. 
දුගක ආොය තිගකසු පක් ඛිපිත් වා ගෙසිතවාගරො තිකමූලගකො නාම. තිගක ච 
දුගක ච උභගතො වඩ් ගඪත් වා ගෙසිතවාගරො උභගතොවඩ් ඪිතගකො නාම. අව ාගන 

 ත් තවිගධනාතිආදිවාගරො බ්හුවිධවාගරො නාමාති ඉගම තාව චත් තාගරො 
මහාවාරා. 

තත් ථ දුෙමූ කෙ දුගකසු ලබ් භමාගනන එගකගකන දුගකන  ද් ධිං තිගකසු 

අලබ් භමාගන ගවෙනාත් තිකපීතිත් තික නිෙ ්  නත් තිගක අපගනත් වා, ග ග  

ලබ් භමානගක එකූනවී ති තිගක ගයොගජත් වා, 
දුතියදුකපඨමත් තිකගයොජනවාරාදීනි නවවාර තානි පඤ් ඤා ඤ් ච වාරා 
ගහොන් ති. ගත  බ් ගබ්පි පාළියං  ංඛිපිත් වා තත් ථ තත් ථ ෙ ් ග තබ් බ්යුත් තකං 
ෙ ් ග ත් වා වුත් තා. අ ම් මුය් හන් ගතන පන විත් ථාරගතො ගවදිතබ් බ්ා. 

තිෙමූ කෙපි තිගකසු ලබ් භමාගනන එගකගකන තිගකන  ද් ධිං දුගකසු 

අලබ් භමාගන පඨමදුකාෙගයො දුගක අපගනත් වා, ග ග  ලබ් භමානගක 

 ගහතුකදුකාෙගයො පඤ් ඤා  දුගක ගයොගජත් වා, 
පඨමත් තිකදුතියදුකගයොජනවාරාදීනි නවවාර තානි පඤ් ඤා ඤ් ච වාරා 
ගහොන් ති. ගතපි  බ් ගබ් පාළියං  ඞ් ඛිපිත් වා තත් ථ තත් ථ ෙ ් ග තබ් බ්යුත් තකං 
ෙ ් ග ත් වා වුත් තා. අ ම් මුය් හන් ගතන පන විත් ථාරගතො ගවදිතබ් බ්ා. 

උභකතොවඩ්ඪිතකෙ දුවිධගභගෙ දුතියදුකං තිවිධගභගෙ ච පඨමතිකං ආදිං 
කත් වා ලබ් භමාගනහි එකූනවී තියා දුගකහි ලබ් භමාගන එකූනවී තිතිගක 
ගයොගජත් වා දුතියදුකපඨමතිකගයොජනවාරාෙගයො එකූනවී තිවාරා වුත් තා. එ  

දුකතිකානං වග න උභගතොවඩ් ඪිතත් තා උභගතොවඩ් ඪිතගකො නාම තතිගයො 
මහාවාගරො. 

බ්හුවිධවාර ්    ත් තවිධනිද් ගෙග  ආදිගතො පට් ඨාය ලබ් භමාගනසු 

එකූනවී තියා තිගකසු එගකගකන  ද් ධිං චත ් ග ො භූමිගයො ගයොගජත් වා 
එකූනවී ති  ත් තවිධවාරා වුත් තා. චතුවී තිවිධනිද් ගෙග පි ගත ංගයව තිකානං 

වග න එකූනවී තිවාරා වුත් තා. තථා බ්හුවිධවාගර චාති. තිං විධවාගරො 
එගකොගයවාති  බ් ගබ්පි අට් ඨපඤ ්ඤා  වාරා ගහොන් ති. අයං තාගවත් ථ 
වාරපරිච් ගඡෙවග න පාළිවණ් ණනා. 

ඉොනි අත් ථවණ් ණනා ගහොති. තත් ථ  ත් තවිධනිද් ගෙග ො තාව 

උත් තානත් ගථොගයව. චතුවී තිවිධනිද් ගෙග  චක්ඛුසම්ඵස්සපච්චයා
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කවදනාක්ඛන්කධො අත්ථි කුසක ොති කාමාවචරඅට් ඨකු ලචිත් තවග න 

ගවදිතබ් ගබ්ො. අත්ථි අකුසක ොති ද් වාෙ අකු ලචිත් තවග න ගවදිතබ් ගබ්ො. 

අත්ථි අබයාෙකතොති ති ් ග ො මගනොධාතුගයො, ති ් ග ො 

අගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතුගයො, අට් ඨ මහාවිපාකානි, ෙ  කාමාවචරකිරියාති 
චතුවී තියා චිත් තානං වග න ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තත් ථ අට් ඨ කු ලානි ද් වාෙ  අකු ලානි ච ජවනවග න ලබ් භන් ති. 
කිරියමගනොධාතු ආවජ් ජනවග න ලබ් භති. ද් ගව විපාකමගනොධාතුගයො 

 ම් පටිච් ඡනවග න, ති ් ග ො විපාකමගනොවිඤ් ඤාණධාතුගයො 

 න් තීරණතොරම් මණවග න, කිරියාගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතු 

ගවොට් ඨබ් බ්නවග න, අට් ඨ මහාවිපාකචිත් තානි තොරම් මණවග න, නව 
කිරියචිත් තානි ජවනවග න ලබ් භන් ති. ග ොතඝානජිව් හාකායද් වාගරසුපි එග ව 
නගයො. 

මගනොද් වාගර පන අත්ථිකුසක ොති චතුභූමකකු ලවග න කථිතං, අත්ථි

අකුසක ොති ද් වාෙ අකු ලවග න. අත්ථි අබයාෙකතොති එකාෙ න් නං 

කාමාවචරවිපාකානං, ෙ න් නං කිරියානං, නවන් නං 

රූපාවචරාරූපාවචරකිරියානං, චතුන් නං  ාමඤ් ඤඵලානන් ති 
චතුත් තිං චිත් තුප් පාෙවග න කථිතං. තත් ථ චතුභූමකකු ලඤ් ගචව අකු ලඤ් ච 
ජවනවග න ලබ් භති. කිරියගතො අගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතු 

ආවජ් ජනවග න, එකාෙ  විපාකචිත් තානි තොරම් මණවග න, ගතභූමකකිරියා 
ගචව  ාමඤ් ඤඵලානි ච ජවනවග ගනව ලබ් භන් ති. තානි  ත් තවිධාදීසු යත් ථ 
කත් ථචි ඨත් වා කගථතුං වට් ටන් ති. තිං විගධ පන ඨත් වා දීපියමානානි 
සුඛදීපනානි ගහොන් තීති තිං විධ ් මිංගයව ඨත් වා දීපයිංසු. 

එතානි හි  බ් බ්ානිපි චිත් තානි චක් ඛුද් වාගර උපනි ්  යගකොටියා, 

 මතික් කමවග න, භාවනාවග නාති තීහාකාගරහි ලබ් භන් ති. තථා 

ග ොතද් වාරමගනොද් වාගරසුපි. ඝානජිව් හාකායද් වාගරසු පන  මතික් කමවග න, 

භාවනාවග නාති ද් වීගහවාකාගරහි ලබ් භන් තීති ගවදිතබ් බ්ානි. කථං? ඉධ භික් ඛු 
විහාරචාරිකං චරමාගනො කසිණමණ් ඩලං දි  ්වා ‘කිං නාගමත’න් ති පුච් ඡිත් වා 

‘කසිණමණ් ඩල’න් ති වුත් ගත පුන ‘කිං ඉමිනා කගරොන් තී’ති පුච් ඡති. අථ ්   

ආචික් ඛන් ති – ‘එවං භාගවත් වා ඣානානි උප් පාගෙත් වා,  මාපත් තිපෙට් ඨානං 

විප ්  නං වඩ් ගඪත් වා, අරහත් තං පාපුණන් තී’ති. අජ් ඣා ය ම් පන් ගනො 
කුලපුත් ගතො ‘භාරියං එත’න් ති අ ල් ලක් ගඛත් වා ‘මයාපි එ  ගුගණො 

නිබ් බ්ත් ගතතුං වට් ටති, න ගඛො පන  ක් කා එ  නිපජ් ජිත් වා නිද් ොයන් ගතන 

නිබ් බ්ත් ගතතුං, ආදිගතොව වීරියං කාතුං සීලං ග ොගධතුං වට් ටතී’ති චින් ගතත් වා 

සීලං ග ොගධති. තගතො සීගල පතිට් ඨාය ෙ  පලිගබ්ොගධ උපච් ඡින් දිත් වා, 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  ඛන් ධවිභඞ් ග ො 

33 

පටුන 

තිචීවරපරගමන  න් ගතොග න  න් තුට් ගඨො, ආචරියුපජ් ඣායානං 

වත් තපටිවත් තං කත් වා, කම් මට් ඨානං උග්  ණ් හිත් වා, කසිණපරිකම් මං කත් වා, 

 මාපත් තිගයො උප් පාගෙත් වා,  මාපත් තිපෙට් ඨානං විප ්  නං වඩ් ගඪත් වා, 

අරහත් තං පාපුණාති. තත් ථ  බ් බ්ාපි පරිකම් මගවෙනා කාමාවචරා, 

අට් ඨ මාපත් තිගවෙනා රූපාවචරාරූපාවචරා, මග්  ඵලගවෙනා ගලොකුත් තරාති 
එවං චක් ඛුවිඤ් ඤාණං චතුභූමිකගවෙනානිබ් බ්ත් තියා බ්ලවපච් චගයො ගහොතීති 
චතුභූමිකගවෙනා චක් ඛු ම් ඵ  ් පච් චයා නාම ජාතා. එවං තාව 

‘උපනිස්සයවකසන’ ලබ් භන් ති. 

චක් ඛුද් වාගර පන රූගප ආපාථ ගත ‘ඉට් ගඨ ගම ආරම් මගණ රාග ො 

උප් පන් ගනො, අනිට් ගඨ පටිගඝො, අ මගපක් ඛනාය ගමොගහො, විනිබ්න් ධ ්   පන 

ගම මාගනො උප් පන් ගනො, පරාමට් ඨ  ්  දිට් ඨි, වික් ගඛප ත ්   උද් ධච් චං, 

අ න් නිට් ඨා ත ්   විචිකිච් ඡා, ථාම ත ්   අනු ගයො උප් පන් ගනො’ති 
පරිග්  ගහ ඨිගතො කුලපුත් ගතො අත් තගනො කිගලසුප් පත් තිං ඤත් වා ‘ඉගම ගම 

කිගල ා වඩ් ඪමානා අනයබ්ය නාය  ංවත් ති  ් න් ති, හන් ෙ ගන 
නිග්  ණ් හාමී’ති චින් ගතත් වා ‘න ගඛො පන  ක් කා නිපජ් ජිත් වා නිද් ොයන් ගතන 

කිගලග  නිග්  ණ් හිතුං; ආදිගතොව වීරියං කාතුං වට් ටති සීලං ග ොගධතු’න් ති 
ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව පටිපජ් ජිත් වා අරහත් තං පාපුණාති. තත් ථ  බ් බ්ාපි 

පරිකම් මගවෙනා කාමාවචරා, අට් ඨ මාපත් තිගවෙනා රූපාවචරාරූපාවචරා, 
මග්  ඵලගවෙනා ගලොකුත් තරාති එවං රූපාරම් මගණ උප් පන් නං කිගල ං 
 මතික් කමිත් වා  තාති චතුභූමිකගවෙනා චක් ඛු ම් ඵ ්  පච් චයා නාම ජාතා. 

එවං ‘සමතික්ෙමවකසන’ ලබ් භන් ති. 

චක් ඛුද් වාගර පන රූගප ආපාථ ගත එගකො එවං පරිග්  හං පට් ඨගපති – 

‘ඉෙං රූපං කිං නි  ්සිත’න් ති? තගතො නං ‘භූතනි  ්සිත’න් ති ඤත් වා චත් තාරි 

මහාභූතානි උපාොරූපඤ් ච රූපන් ති පරිග්  ණ් හාති, තොරම් මගණ ධම් ගම 
අරූපන් ති පරිග්  ණ් හාති. තගතො  ප් පච් චයං නාමරූපං පරි ණ් හිත් වා තීණ 
ලක් ඛණානි ආගරොගපත් වා විප  ් නාපටිපාටියා  ඞ් ඛාගර  ම් මසිත් වා 

අරහත් තං පාපුණාති. තත් ථ  බ් බ්ාපි පරිකම් මගවෙනා කාමාවචරා, 

අට් ඨ මාපත් තිගවෙනා රූපාවචරාරූපාවචරා, මග්  ඵලගවෙනා ගලොකුත් තරාති 
එවං රූපාරම් මණං  ම් මසිත් වා නිබ් බ්ත් තිතාති අයං ගවෙනා 

චක් ඛු ම් ඵ ්  පච් චයා නාම ජාතා. එවං ‘භාවනාවකසන’ ලබ් භන් ති. 

අපගරො භික් ඛු සුණාති – ‘කසිණපරිකම් මං කිර කත් වා  මාපත් තිගයො 
උප් පාගෙත් වා  මාපත් තිපෙට් ඨානං විප ්  නං වඩ් ගඪත් වා අරහත් තං 
පාපුණන් තී’ති. අජ් ඣා ය ම් පන් ගනො කුලපුත් ගතො ‘භාරියං එත’න් ති 

අ ල් ලක් ගඛත් වා ‘මයාපි එ  ගුගණො නිබ් බ්ත් ගතතුං වට් ටතී’ති පුරිමනගයගනව 
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පටුන 

පටිපජ් ජිත් වා අරහත් තං පාපුණාති. තත් ථ  බ් බ්ාපි පරිකම් මගවෙනා කාමාවචරා, 

අට් ඨ මාපත් තිගවෙනා රූපාවචරාරූපාවචරා, මග්  ඵලගවෙනා ගලොකුත් තරාති 
එවං ග ොතවිඤ් ඤාණං චතුභූමිකගවෙනා නිබ් බ්ත් තියා බ්ලවපච් චගයො ගහොතීති 
චතුභූමිකගවෙනා ග ොත ම් ඵ ්  පච් චයා නාම ජාතා. එවං තාව 

‘උපනිස්සයවකසන’ ලබ් භන් ති. 

ග ොතද් වාගර පන  ද් ගෙ ආපාථ ගතති  බ් බ්ං චක් ඛුද් වාගර 
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. එවං  ද් ොරම් මගණ උප් පන් නං කිගල ං 
 මතික් කමිත් වා  තාති චතුභූමිකගවෙනා ග ොත ම් ඵ  ් පච් චයා නාම ජාතා. 

එවං ‘සමතික්ෙමවකසන’ ලබ් භන් ති. 

ග ොතද් වාගර පන  ද් ගෙ ආපාථ ගත එගකො එවං පරිග්  හං පට් ඨගපති – 
අයං  ද් ගෙො කිං නි ් සිගතොති  බ් බ්ං චක් ඛුද් වාගර වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. 
එවං  ද් ොරම් මණං  ම් මසිත් වා නිබ් බ්ත් තිතාති අයං ගවෙනා 

ග ොත ම් ඵ ්  පච් චයා නාම ජාතා. එවං ‘භාවනාවකසන’ ලබ් භන් ති. 

ඝානජිව් හාකායද් වාගරසු පන  න් ධාරම් මණාදීසු ආපාථ ගතසු ‘ඉට් ගඨ ගම 
ආරම් මගණ රාග ො උප් පන් ගනො’ති  බ් බ්ං චක් ඛුද් වාගර වුත් තනගයගනව 
ගවදිතබ් බ්ං. එවං  න් ධාරම් මණාදීසු උප් පන් නං කිගල ං  මතික් කමිත් වා 
 තාති චතුභූමිකගවෙනා ඝානජිව් හාකාය ම් ඵ  ් පච් චයා නාම ජාතා. එවං තීසු 

ද් වාගරසු ‘සමතික්ෙමවකසන’ ලබ් භන් ති. 

ඝානද් වාරාදීසු පන  න් ධාදීසු ආපාථ ගතසු එගකො එවං පරිග්  හං 

පට් ඨගපති – ‘අයං  න් ගධො, අයං රග ො, ඉෙං ගඵොට් ඨබ් බ්ං කිං නි ් සිත’න් ති 
 බ් බ්ං චක් ඛුද් වාගර වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. එවං  න් ධාරම් මණාදීනි 
 ම් මසිත් වා නිබ් බ්ත් තිතාති අයං ගවෙනා ඝානජිව් හාකාය ම් ඵ ්  පච් චයා නාම 

ජාතා. එවං ‘භාවනාවකසන’ ලබ් භන් ති. 

මගනොද් වාගර පන තීහිපි ආකාගරහි ලබ් භන් ති. එකච් ගචො හි ජාතිං භයගතො 

ප ්  ති, ජරං බ්යාධිං මරණං භයගතො ප ්  ති, භයගතො දි ් වා 

‘ජාතිජරාබ්යාධිමරගණහි මුච් චිතුං වට් ටති, න ගඛො පන  ක් කා නිපජ් ජිත් වා 

නිද් ොයන් ගතන ජාතිආදීහි මුච් චිතුං, ආදිගතොව වීරියං කාතුං සීලං ග ොගධතුං 
වට් ටතී’ති චින් ගතත් වා චක් ඛුද් වාගර වුත් තනගයගනව පටිපජ් ජිත් වා අරහත් තං 

පාපුණාති. තත් ථ  බ් බ්ාපි පරිකම් මගවෙනා කාමාවචරා, අට් ඨ මාපත් තිගවෙනා 

රූපාවචරාරූපාවචරා, මග්  ඵලගවෙනා ගලොකුත් තරාති එවං 
ජාතිජරාබ්යාධිමරණං චතුභූමිකගවෙනානිබ් බ්ත් තියා බ්ලවපච් චගයො ගහොතීති 

චතුභූමිකගවෙනා මගනො ම් ඵ  ් පච් චයා නාම ජාතා. එවං තාව 

‘උපනිස්සයවකසන’ ලබ් භන් ති. 
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මගනොද් වාගර පන ධම් මාරම් මගණ ආපාථ ගතති  බ් බ්ං චක් ඛුද් වාගර 
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. එවං ධම් මාරම් මගණ උප් පන් නං කිගල ං 
 මතික් කමිත් වා  තාති චතුභූමිකගවෙනා මගනො ම් ඵ  ් පච් චයා නාම ජාතා. 

එවං ‘සමතික්ෙමවකසන’ ලබ් භන් ති. 

මගනොද් වාගර පන ධම් මාරම් මගණ ආපාථ ගත එගකො එවං පරිග්  හං 

පට් ඨගපති – ‘එතං ධම් මාරම් මණං කිං නි ් සිත’න් ති? ‘වත් ථුනි  ්සිත’න් ති. 

‘වත් ථු කිං නි ් සිත’න් ති? ‘මහාභූතානි නි ් සිත’න් ති. ග ො චත් තාරි මහාභූතානි 

උපාොරූපඤ් ච රූපන් ති පරිග්  ණ් හාති, තොරම් මගණ ධම් ගම අරූපන් ති 
පරිග්  ණ් හාති. තගතො  ප් පච් චයං නාමරූපං පරිග්  ණ් හිත් වා තීණ ලක් ඛණානි 
ආගරොගපත් වා විප ්  නාපටිපාටියා  ඞ් ඛාගර  ම් මසිත් වා අරහත් තං පාපුණාති. 

තත් ථ  බ් බ්ාපි පරිකම් මගවෙනා කාමාවචරා, අට් ඨ මාපත් තිගවෙනා 

රූපාවචරාරූපාවචරා, මග්  ඵලගවෙනා ගලොකුත් තරාති එවං ධම් මාරම් මණං 
 ම් මසිත් වා නිබ් බ්ත් තිතාති අයං ගවෙනා මගනො ම් ඵ ්  පච් චයා නාම ජාතා. 

එවං ‘භාවනාවකසන’ ලබ් භන් ති. යා පගනතා  බ් ගබ් ම් පි චතුවී තිවිධාදීනං 
වාරානං පරිගයො ාගනසු චක් ඛු ම් ඵ  ් ජා ගවෙනා…ගප.… මගනො ම් ඵ ්  ජා 

ගවෙනාති ඡ ඡ ගවෙනා වුත් තා, තා  ම් පයුත් තපච් චයවග න වුත් තාති. 

අයං ගවෙනාක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො. 

 ඤ ්ඤාක් ඛන් ධාෙගයොපි ඉමිනා උපාගයන ගවදිතබ් බ්ා. ගකවලඤ් හි 

 ඤ ්ඤාක් ඛන් ධනිද් ගෙග  තිගකසු ගවෙනාත් තිකපීතිත් තිකාපි ලබ් භන් ති, 
දුගකසු ච සුඛ හ තදුකාෙගයොපි.  ඞ් ඛාරක් ඛන් ධනිද් ගෙග  ඵ ්   ්  ාපි 
 ඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරියාපන් නත් තා ඵ ්   ම් පයුත් ගතොති අවත් වා 
චිත් ත ම් පයුත් ගතොති වුත් තං. දුගකසු ගචත් ථ ගහතුදුකාෙගයොපි ලබ් භන් ති. තිකා 

 ඤ ්ඤාක් ඛන් ධ දි ා එව. විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධනිද් ගෙග  
චක් ඛු ම් ඵ ්  ජාදිභාවං අවත් වා චක් ඛුවිඤ් ඤාණන් තිආදි වුත් තං. න හි  ක් කා 
විඤ ්ඤාණං මගනො ම් ඵ  ් ජන් ති නිද් දිසිතුං. ග  ගමත් ථ  ඤ් ඤාක් ඛන් ගධ 
වුත් ත දි ගමව. ඉගම ං පන තිණ් ණම් පි ඛන් ධානං නිද් ගෙග ගයව 
ගවෙනාක් ඛන් ධනිද් ගෙ ගතො අතිගරකතිකදුකා ලද් ධා. ගත ං වග න 
වාරප් පගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ොති. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
150. ඉොනි පඤ් හාපුච් ඡකං ගහොති. තත් ථ පඤ ්හාපුච් ඡගන පඤ් චන් නං 

ඛන් ධානං ‘‘කතිකු ලා? කතිඅකු ලා? කතිඅබ්යාකතා’’තිආදිනා නගයන යං 

ලබ් භති, යඤ ්ච න ලබ් භති, තං  බ් බ්ං පුච් ඡිත් වා වි ්  ජ් ජගන ‘‘රූපක් ඛන් ගධො 
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අබ්යාකගතො’’තිආදිනා නගයන යං ලබ් භති තගෙව උද් ධටන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 
යත් ථ යත් ථ ච ‘එගකො ඛන් ගධො’ති වා ‘ද් ගව ඛන් ධා’ති වා පරිච් ගඡෙං අකත් වා 

‘‘සියා උප් පන් නා, සියා අනුප් පන් නා’’තිආදිනා නගයන තන් ති ඨපිතා, තත් ථ 
තත් ථ පඤ ්චන් නම් පි ඛන් ධානං  හණං ගවදිතබ් බ්ං. ග ග ො ගත ං ගත ං 

ඛන් ධානං කු ලාදිවිභාග ො ගහට් ඨා ධම් ම ඞ්  හට් ඨකථායං (ධ.  . අට් ඨ. 985) 
වුත් ගතොගයව. 

ආරම් මණත් තිගකසු පන චත් තාගරො ඛන් ධා පඤ් චපණ් ණා  
කාමාවචරධම් ගම ආරබ් භ රජ් ජන් ත ්   දු ්  න් ත ්   මුය් හන් ත  ්  

 ංවරන් ත  ්   ම් ම න් ත ්   පච් චගවක් ඛන් ත ්   ච පරිත් තාරම් මණා ගහොන් ති, 
 ත් තවී ති රූපාරූපාවචරධම් ගම ආරබ් භ රජ් ජන් ත  ්  දු ්  න් ත  ්  

මුය් හන් ත ්    ංවරන් ත ්   පරිග්  හං පට් ඨගපන් ත ්   මහග්  තාරම් මණා, 

මග්  ඵලනිබ් බ්ානානි පච් චගවක් ඛන් ත  ්  අප් පමාණාරම් මණා, පඤ ්ඤත් තිං 
පච් චගවක් ඛණකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණාති. 

ගතගයව ග ක් ඛාග ක් ඛානං මග්  පච් චගවක් ඛණකාගල මග්  ාරම් මණා 

ගහොන් ති, මග්  කාගල  හජාතගහතුනා මග්  ගහතුකා, මග්  ං  රුං කත් වා 

පච් චගවක් ඛණකාගල ආරම් මණාධිපතිනා මග්  ාධිපතිගනො, වීරියගජට් ඨකං වා 

වීමං ගජට් ඨකං වා මග්  ං භාගවන් ත  ්   හජාතාධිපතිනා මග්  ාධිපතිගනො, 
ඡන් ෙගජට් ඨකං පන චිත් තගජට් ඨකං වා භාගවන් ත ්   නවත් තබ් බ්ාරම් මණා 
නාම ගහොන් ති. 

අතීතානි පන ඛන් ධධාතුආයතනානි ආරබ් භ රජ් ජන් ත ්   දු ්  න් ත ්   
මුය් හන් ත ්    ංවරන් ත ්   පරිග්  හං පට් ඨගපන් ත ්   අතීතාරම් මණා 

ගහොන් ති, අනා තානි ආරබ් භ අනා තාරම් මණා ගහොන් ති, පච් චුප් පන් නානි 

ආරබ් භ පච් චුප් පන් නාරම් මණා ගහොන් ති, පඤ ්ඤත් තිං වා නිබ් බ්ානං වා 
පච් චගවක් ඛන් ත ්   නවත් තබ් බ්ාරම් මණා ගහොන් ති. 

තථා අත් තගනො ඛන් ධධාතුආයතනානි ආරබ් භ රජ් ජන් ත  ්  දු ්  න් ත  ්  
මුය් හන් ත ්    ංවරන් ත ්   පරිග්  හං පට් ඨගපන් ත ්   අජ් ඣත් තාරම් මණා 

ගහොන් ති, පගර ං ඛන් ධධාතුආයතනානි ආරබ් භ එවං පවත් ගතන් ත ්   

බ්හිද් ධාරම් මණා, පණ් ණත් තිනිබ් බ්ානපච් චගවක් ඛණකාගලපි 

බ්හිද් ධාරම් මණාගයව, කාගලන අජ් ඣත් තං කාගලන බ්හිද් ධා ධම් ගමසු එවං 

පවත් ගතන් ත  ්  අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාරම් මණා, ආකිඤ් චඤ් ඤායතනකාගල 
නවත් තබ් බ්ාරම් මණාති ගවදිතබ් බ්ා. 

ඉති භ වා ඉමං ඛන් ධවිභඞ්  ං සුත් තන් තභාජනීයාදිවග න තගයො 
පරිවට් ගට නීහරිත් වා භාගජන් ගතො ෙ ් ග සි. තීසුපි හි පරිවට් ගටසු එගකොව 
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පරිච් ගඡගෙො. රූපක් ඛන් ගධො හි  බ් බ්ත් ථ කාමාවචගරොගයව. චත් තාගරො ඛන් ධා 
චතුභූමකා ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා කථිතාති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ඛන් ධවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. ආයතනවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා 
154. ඉොනි තෙනන් තගර ආයතනවිභඞ්  නිද් ගෙග  සුත් තන් තභාජනීයං 

තාව ෙ ් ග න් ගතො ද්වාදසායතනානි චක්ඛායතනං රූපායතනන් තිආදිමාහ. 
තත් ථ පාළිමුත් තගකන තාව නගයන – 

අත් ථලක් ඛණතාවත් ව, කම ඞ් ගඛපවිත් ථාරා; 

තථා ෙට් ඨබ් බ්ගතො ගචව, විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

තත් ථ විග  ගතො තාව චක් ඛතීති චක්ඛු; රූපං අ ්  ාගෙති, විභාගවති චාති 

අත් ගථො. රූපයතීති රූපං; වණ් ණවිකාරං ආපජ් ජමානං හෙයඞ්  තභාවං 

පකාග තීති අත් ගථො. සුණාතීති කසොතං.  ප් පතීති සද්කදො; උොහරියතීති 

අත් ගථො. ඝායතීති ඝානං.  න් ධයතීති ගන්කධො; අත් තගනො වත් ථුං සූචයතීති 

අත් ගථො. ජීවිතං අව් හායතීති ජිව්හා. ර න් ති තං  ත් තාති රකසො; අ ්  ාගෙන් තීති 

අත් ගථො. කුච් ඡිතානං  ා වධම් මානං ආගයොති ොකයො. ආගයොති 

උප් පත් තිගෙග ො. ඵුසීයතීති කඵොට්ඨබ්බං. මනතීති මකනො. අත් තගනො ලක් ඛණං 

ධාරයන් තීති ධම්මා. 

අවිග  ගතො පන ආයතනගතො, ආයානං තනනගතො, ආයත  ්  ච 
නයනගතො ආයතනන් ති ගවදිතබ් බ්ං. චක් ඛුරූපාදීසු හි තංතංද් වාරාරම් මණා 
චිත් තගචතසිකා ධම් මා ග න ග න අනුභවනාදිනා කිච් ගචන ආයතන් ති 
උට් ඨහන් ති ඝට් ගටන් ති වායමන් තීති වුත් තං ගහොති. ගත ච පන ආයභූගත 
ධම් ගම එතානි තගනොන් ති විත් ථාගරන් තීති වුත් තං ගහොති. ඉෙඤ් ච අනමතග් ග  
 ං ාගර පවත් තං අතීව ආයතං  ං ාරදුක් ඛං යාව න නිවත් තති තාව 

නයන් ගතව, පවත් තයන් තීති වුත් තං ගහොති. ඉති  බ් ගබ්පි ගම ධම් මා 
ආයතනගතො ආයානං තනනගතො ආයත ්   ච නයනගතො ‘ආයතනං 
ආයතන’න් ති වුච් චන් ති. 

අපිච නිවා ට් ඨානට් ගඨන, ආකරට් ගඨන,  ගමො රණට් ඨානට් ගඨන, 

 ඤ ්ජාතිගෙ ට් ගඨන, කාරණට් ගඨන ච ආයතනං ගවදිතබ් බ්ං. තථා හි ගලොගක 

‘‘ඉ ්  රායතනං වාසුගෙවායතන’’න් තිආදීසු නිවා ට් ඨානං ආයතනන් ති 

වුච් චති. ‘‘සුවණ් ණායතනං රජතායතන’’න් තිආදීසු ආකගරො.  ා ගන පන 

‘‘මගනොරගම ආයතගන ග වන් ති නං විහඞ්  මා’’තිආදීසු (අ. නි. 5.38) 
 ගමො රණට් ඨානං. ‘‘ෙක් ඛිණාපගථො ගුන් නං ආයතන’’න් තිආදීසු 
 ඤ ්ජාතිගෙග ො. ‘‘තත්ර තගත්රව  ක් ඛිභබ් බ්තං පාපුණාති  ති 

 තිආයතගන’’තිආදීසු (අ. නි. 5.23) කාරණං. 
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චක් ඛුරූපාදීසු චාපි ගත ගත චිත් තගචතසිකා ධම් මා නිව න් ති 
තොයත් තවුත් තිතායාති චක් ඛාෙගයො ගන ං නිවා නට් ඨානං. චක් ඛාදීසු ච ගත 
ආකිණ් ණා තං නි  ්සිතත් තා තොරම් මණත් තා චාති චක් ඛාෙගයො ගන ං 

ආකගරො. චක් ඛාෙගයො ච ගන ං  ගමො රණට් ඨානං, තත් ථ තත් ථ 
වත් ථුද් වාරාරම් මණවග න  ගමො රණගතො. චක් ඛාෙගයො ච ගන ං 

 ඤ ්ජාතිගෙග ො; තං නි ්  යාරම් මණභාගවන තත් ගථව උප් පත් තිගතො. 

චක් ඛාෙගයො ච ගන ං කාරණං, ගත ං අභාගව අභාවගතොති. ඉති 

නිවා ට් ඨානට් ගඨන, ආකරට් ගඨන,  ගමො රණට් ඨානට් ගඨන, 

 ඤ ්ජාතිගෙ ට් ගඨන, කාරණට් ගඨනාති ඉගමහි කාරගණහි එගත ධම් මා 

‘ආයතනං ආයතන’න් ති වුච් චන් ති. ත ් මා යථාවුත් ගතනත් ගථන චක් ඛු ච තං 

ආයතනඤ ්චාති චක්ඛායතනං…කප.… ධම් මා ච ගත ආයතනඤ් චාති 

ධම්මායතනන් ති එවං තාගවත් ථ ‘අත් ථගතො’ විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘ ක්ඛණකතො’ති චක් ඛාදීනං ලක් ඛණගතොගපත් ථ විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො 
විනිච් ඡගයො. තානි ච පන ගන ං ලක් ඛණානි ගහට් ඨා රූපකණ් ඩනිද් ගෙග  
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ානි. 

‘තාවත්වකතො’ති තාවභාවගතො. ඉෙං වුත් තං ගහොති – චක් ඛාෙගයොපි හි ධම් මා 
එව. එවං  ති ධම් මායතනමිච් ගචව අවත් වා ක ් මා ද් වාෙ ායතනානි වුත් තානීති 

ගච? ඡ විඤ ්ඤාණකායුප් පත් තිද් වාරාරම් මණවවත් ථානගතො. ඉධ ඡන් නං 
විඤ ්ඤාණකායානං ද් වාරභාගවන ආරම් මණභාගවන ච වවත් ථානගතො අයගමව 
ගත ං ගභගෙො ගහොතීති ද් වාෙ  වුත් තානි. චක් ඛුවිඤ ්ඤාණවීථිපරියාපන් න  ්  හි 

විඤ ්ඤාණකාය ්   චක් ඛායතනගමව උප් පත් තිද් වාරං, රූපායතනගමව 

චාරම් මණං. තථා ඉතරානි ඉතගර ං. ඡට් ඨ  ්  පන භවඞ්  මන ඞ් ඛාගතො 

මනායතගනකගෙග ොව උප් පත් තිද් වාරං, අ ාධාරණඤ් ච ධම් මායතනං 

ආරම් මණන් ති. ඉති ඡන් නං විඤ ්ඤාණකායානං 
උප් පත් තිද් වාරාරම් මණවවත් ථානගතො ද් වාෙ  වුත් තානීති. එවගමත් ථ 
‘තාවත් වගතො’ විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘ෙමකතො’ති ඉධාපි පුබ් ගබ් වුත් ගතසු උප් පත් තික් කමාදීසු ගෙ නාක් කගමොව 
යුජ් ජති. අජ් ඣත් තිගකසු හි ආයතගනසු  නිෙ ්  න ප් පටිඝවි යත් තා 
චක් ඛායතනං පාකටන් ති පඨමං ගෙසිතං. තගතො අනිෙ  ් න ප් පටිඝවි යානි 
ග ොතායතනාදීනි. අථ වා ෙ ්  නානුත් තරිය වනානුත් තරියගහතුභාගවන 
බ්හූපකාරත් තා අජ් ඣත් තිගකසු චක් ඛායතනග ොතායතනානි පඨමං ගෙසිතානි. 
තගතො ඝානායතනාදීනි තීණ. පඤ් චන් නම් පි ග ොචරවි යත් තා අන් ගත 
මනායතනං. චක් ඛාදීනං පන ග ොචරත් තා ත ්   ත ්   අනන් තරානි බ්ාහිගරසු 
රූපායතනාදීනි. අපිච විඤ් ඤාණුප් පත් තිකාරණවවත් ථානගතොපි අයගමව ගත ං 
කගමො ගවදිතබ් ගබ්ො. වුත් තඤ් ගහතං ‘‘චක් ඛුඤ් ච පටිච් ච රූගප ච උප් පජ් ජති 
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චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…ගප.… මනඤ ්ච පටිච් ච ධම් ගම ච උප් පජ් ජති 

මගනොවිඤ් ඤාණ’’න් ති (ම. නි. 3.421) එවං ‘කමගතො’ගපත් ථ විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො 
විනිච් ඡගයො. 

‘සඞ්කඛපවිත්ථාරා’ති  ඞ් ගඛපගතො හි මනායතන ්   ගචව 

ධම් මායතගනකගෙ  ්   ච නාගමන, තෙවග  ානඤ් ච ආයතනානං රූගපන 
 ඞ්  හිතත් තා ද් වාෙ ාපි ආයතනානි නාමරූපමත් තගමව ගහොන් ති. 

විත් ථාරගතො පන අජ් ඣත් තිගකසු තාව චක් ඛායතනං ජාතිවග න 

චක් ඛුප ාෙමත් තගමව, පච් චය තිනිකායපුග්  ලගභෙගතො පන 
අනන් තප් පගභෙං. තථා ග ොතායතනාදීනි චත් තාරි. මනායතනං 

ගතභූමකකු ලාකු ලවිපාකකිරියවිඤ් ඤාණගභගෙන එකාසීතිප් පගභෙං, 
වත් ථුපටිපොදිගභෙගතො පන අනන් තප් පගභෙං. රූප න් ධර ායතනානි 

 මුට් ඨානගභෙගතො චතුප් පගභොනි,  ද් ොයතනං ද් විප් පගභෙං. 
 භා වි භා ගභෙගතො පන  බ් බ්ානිපි අනන් තප් පගභොනි. ගඵොට් ඨබ් බ්ායතනං 

පථවීධාතුගතගජොධාතුවාගයොධාතුවග න තිප් පගභෙං,  මුට් ඨානගතො 

චතුප් පගභෙං,  භා වි භා ගතො අගනකප් පගභෙං. ධම් මායතනං 
ගතභූමකධම් මාරම් මණවග න අගනකප් පගභෙන් ති. එවං  ඞ් ගඛපවිත් ථාරා 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘දට්ඨබ්බකතො’ති එත් ථ පන  බ් බ්ාගනගවතානි ආයතනානි අනා මනගතො 

අනිග්  මනගතො ච ෙට් ඨබ් බ්ානි. න හි තානි පුබ් ගබ් උෙයා කුගතොචි ආ ච් ඡන් ති, 

නාපි උද් ධං වයා කුහිඤ ්චි  ච් ඡන් ති; අථ ගඛො පුබ් ගබ් උෙයා 

අප් පටිලද් ධ භාවානි, උද් ධං වයා පරිභින් න භාවානි, 
පුබ් බ්න් තාපරන් තගවමජ් ගඣ පච් චයායත් තවුත් තිතාය අව ානි පවත් තන් ති. 
ත ් මා අනා මනගතො අනිග්  මනගතො ච ෙට් ඨබ් බ්ානි. තථා නිරීහගතො 
අබ්යාපාරගතො ච. න හි චක් ඛුරූපාදීනං එවං ගහොති – ‘අගහො වත අම් හාකං 

 ාමග් ගියා විඤ ්ඤාණං නාම උප් පජ් ගජයයා’ති, න ච තානි 
විඤ ්ඤාණුප් පාෙනත් ථං ද් වාරභාගවන වත් ථුභාගවන ආරම් මණභාගවන වා 

ඊහන් ති, න බ්යාපාරමාපජ් ජන් ති; අථ ගඛො ධම් මතාගව ා යං චක් ඛුරූපාදීනං 
 ාමග් ගියං චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි  ම් භවන් ති. ත ් මා නිරීහගතො අබ්යාපාරගතො ච 
ෙට් ඨබ් බ්ානි. අපිච අජ් ඣත් තිකානි සුඤ් ඤ ාගමො විය ෙට් ඨබ් බ්ානි 

ධුවසුභසුඛත් තභාවවිරහිතත් තා, බ්ාහිරානි  ාමඝාතකගචොරා විය 

අජ් ඣත් තිකානං අභිඝාතකත් තා. වුත් තඤ් ගහතං – ‘‘චක් ඛු, භික් ඛගව, හඤ ්ඤති 
මනාපාමනාගපහි රූගපහීති විත් ථාගරො. අපිච අජ් ඣත් තිකානි ඡ පාණකා විය 

ෙට් ඨබ් බ්ානි, බ්ාහිරානි ගත ං ග ොචරා වියාති. එවම් ගපත් ථ ‘ෙට් ඨබ් බ්ගතො’ 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයොති. 
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ඉොනි ගත ං විප ් සිතබ් බ්ාකාරං ෙ ් ග තුං චක්ඛුංඅනිච්චන් තිආදි ආරද් ධං. 

තත් ථ චක් ඛු තාව හුත් වා අභාවට් ගඨන අනිච්චන් ති ගවදිතබ් බ්ං. අපගරහිපි චතූහි 

කාරගණහි අනිච් චං – උප් පාෙවයවන් තගතො, විපරිණාමගතො, තාවකාලිකගතො, 
නිච් චපටික් ගඛපගතොති. 

තගෙව පටිපීළනට් ගඨන දුක්ඛං. ය ් මා වා එතං උප් පන් නං ඨිතිං පාපුණාති, 

ඨිතියං ජරාය කිලමති, ජරං පත් වා අව ්  ං භිජ් ජති; ත ් මා 

අභිණ් හ ම් පටිපීළනගතො, දුක් ඛමගතො, දුක් ඛවත් ථුගතො, සුඛපටික් ගඛපගතොති 
ඉගමහි චතූහි කාරගණහි දුක් ඛං. 

අව වත් තනට් ගඨන පන අනත්තා. ය ් මා වා එතං උප් පන් නං ඨිතිං මා 

පාපුණාතු, ඨානප් පත් තං මා ජිරතු, ජරප් පතං මා භිජ් ජතූති ඉගමසු තීසු ඨාගනසු 

ක  ් චි ව වත් තිභාගවො නත් ථි, සුඤ ්ඤං ගතන ව වත් තනාකාගරන; ත ් මා 

සුඤ ්ඤගතො, අ ්  ාමිකගතො, අකාමකාරියගතො, අත් තපටික් ගඛපගතොති ඉගමහි 
චතූහි කාරගණහි අනත් තා. 

විභව තිකගතො, පුබ් බ්ාපරවග න භව ඞ් කන් ති මනගතො, 

පකතිභාවවිජහනගතො ච විපරිණාමධම්මං. ඉෙං අනිච් චගවවචනගමව. රූපා

අනිච්චාතිආදීසුපි එග ව නගයො. අපිගචත් ථ ඨගපත් වා චක් ඛුං ගතභූමකධම් මා 

අනිච් චා, ගනො චක් ඛු. චක් ඛු පන චක් ඛු ගචව අනිච් චඤ ්ච. තථා ග  ධම් මා 

දුක් ඛා, ගනො චක් ඛු. චක් ඛු පන චක් ඛු ගචව දුක් ඛඤ ්ච. ග  ධම් මා අනත් තා, 
ගනො චක් ඛු. චක් ඛු පන චක් ඛු ගචව අනත් තා චාති. රූපාදීසුපි එග ව නගයො. 

ඉම  ්මිං පන සුත් තන් තභාජනීගය තථා ගතන කිං ෙ ් සිතන් ති? 
ද් වාෙ න් නං ආයතනානං අනත් තලක් ඛණං.  ම් මා ම් බුද් ගධො හි 

අනත් තලක් ඛණං ෙ ් ග න් ගතො අනිච් ගචන වා ෙ ් ග ති, දුක් ගඛන වා, 

අනිච් චදුක් ගඛහි වා. තත් ථ ‘‘චක් ඛු, අත් තාති ගයො වගෙයය, තං න උපපජ් ජති. 
චක් ඛු  ්  උප් පාගෙොපි වගයොපි පඤ ්ඤායති. ය ්   ගඛො පන උප් පාගෙොපි වගයොපි 
පඤ ්ඤායති ‘අත් තා ගම උප් පජ් ජති ච ගවති චා’ති ඉච් ච  ්  එවමා තං ගහොති. 
ත ් මා තං න උපපජ් ජති – චක් ඛු අත් තාති ගයො වගෙයය ඉති චක් ඛු අනත් තා’’ති 

(ම. නි. 3.422). ඉම ් මිං සුත් ගත අනිච් ගචන අනත් තලක් ඛණං ෙ ් ග සි. ‘‘රූපං, 

භික් ඛගව, අනත් තා. රූපඤ් ච හිෙං, භික් ඛගව, අත් තා අභවි ්  , න යිෙං රූපං 

ආබ්ාධාය  ංවත් ගතයය; ලබ් ගභථ ච රූගප – එවං ගම රූපං ගහොතු, එවං ගම 

රූපං මා අගහොසීති. ය ් මා ච ගඛො, භික් ඛගව, රූපං අනත් තා ත ් මා රූපං 

ආබ්ාධාය  ංවත් තති; න ච ලබ් භති රූගප – එවං ගම රූපං ගහොතු, එවං ගම රූපං 

මා අගහොසී’’ති ( ං. නි. 3.59; මහාව. 20) ඉම  ්මිං සුත් ගත දුක් ගඛන 

අනත් තලක් ඛණං ෙ ් ග සි. ‘‘රූපං, භික් ඛගව, අනිච් චං, යෙනිච් චං තං දුක් ඛං, යං 

දුක් ඛං තෙනත් තා, යෙනත් තා තං ගනතං මම, ගනග ොහම ් මි, න ගමග ො 
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අත් තා’’තිආදීසු ( ං. නි. 3.15) අනිච් චදුක් ගඛහි අනත් තලක් ඛණං ෙ ් ග සි. 

ක  ්මා? අනිච් චදුක් ඛානං පාකටත් තා. 

හත් ථගතො හි තට් ටගක වා  රගක වා කි ් මිඤ ්චිගෙව වා පතිත් වා භින් ගන 
‘අගහො අනිච් ච’න් ති වෙන් ති. එවං අනිච් චං පාකටං නාම. අත් තභාව ් මිං පන 

 ණ් ඩපිළකාදීසු වා උට් ඨිතාසු ඛාණුකණ් ටකාදීහි වා විද් ධාසු ‘අගහො දුක් ඛ’න් ති 
වෙන් ති. එවං දුක් ඛං පාකටං නාම. අනත් තලක් ඛණං අපාකටං අන් ධකාරං 

අවිභූතං දුප් පටිවිජ් ඣං දුද් දීපනං දුප් පඤ් ඤාපනං. අනිච් චදුක් ඛලක් ඛණානි 
උප් පාො වා තථා තානං අනුප් පාො වා පඤ් ඤායන් ති. අනත් තලක් ඛණං විනා 

බුද් ධුප් පාො න පඤ් ඤායති, බුද් ධුප් පාගෙගයව පඤ් ඤායති. මහිද් ධිකා හි 
මහානුභාවා තාප පරිබ් බ්ාජකා  රභඞ්   ත් ථාරාෙගයොපි ‘අනිච් චං දුක් ඛ’න් ති 

වත් තුං  ක් ගකොන් ති, ‘අනත් තා’ති වත් තුං න  ක් ගකොන් ති.  ගච හි ගත 

 ම් පත් තපරි ාය අනත් තාති වත් තුං  ක් කුගණයයං,  ම් පත් තපරි ාය 
මග්  ඵලපටිගවගධො භගවයය. අනත් තලක් ඛණපඤ ්ඤාපනඤ් හි අඤ් ඤ ්   

ක  ් චි අවි ගයො,  බ් බ්ඤ ්ඤුබුද් ධානගමව වි ගයො. එවගමතං 
අනත් තලක් ඛණං අපාකටං. ත ් මා  ත් ථා අනත් තලක් ඛණං ෙ ් ග න් ගතො 

අනිච් ගචන වා ෙ ් ග සි, දුක් ගඛන වා, අනිච් චදුක් ගඛහි වා. ඉධ පන තං 
අනිච් චදුක් ගඛහි ෙ ් ග සීති ගවදිතබ් බ්ං. 

ඉමානි පන ලක් ඛණානි කි ්   අමනසිකාරා අප් පටිගවධා, ගකන 

පටිච් ඡන් නත් තා, න උපට් ඨහන් ති? අනිච් චලක් ඛණං තාව උෙයබ් බ්යානං 

අමනසිකාරා අප් පටිගවධා,  න් තතියා පටිච් ඡන් නත් තා, න උපට් ඨාති. 

දුක් ඛලක් ඛණං අභිණ් හ ම් පටිපීළන ්   අමනසිකාරා අප් පටිගවධා, 

ඉරියාපගථහි පටිච් ඡන් නත් තා, න උපට් ඨාති. අනත් තලක් ඛණං 

නානාධාතුවිනිබ් ගභො  ්   අමනසිකාරා අප් පටිගවධා, ඝගනන පටිච් ඡන් නත් තා, 
න උපට් ඨාති. උෙයබ් බ්යං පන පරිග්  ගහත් වා  න් තතියා විගකොපිතාය 
අනිච් චලක් ඛණං යාථාව ර ගතො උපට් ඨාති. අභිණ් හ ම් පටිපීළනං 
මනසිකත් වා ඉරියාපගථ උග් ඝාටිගත දුක් ඛලක් ඛණං යාථාව ර ගතො 
උපට් ඨාති. නානාධාතුගයො විනිබ් භුජිත් වා ඝනවිනිබ් ගභොග  කගත 
අනත් තලක් ඛණං යාථාව ර ගතො උපට් ඨාති. 

එත් ථ ච අනිච් චං අනිච් චලක් ඛණං, දුක් ඛං දුක් ඛලක් ඛණං, අනත් තා 

අනත් තලක් ඛණන් ති අයං විභාග ො ගවදිතබ් ගබ්ො. තත් ථ අනිච්චන් ති 

ඛන් ධපඤ් චකං. ක ් මා? උප් පාෙවයඤ් ඤථත් තභාවා, හුත් වා අභාවගතො වා; 

උප් පාෙවයඤ් ඤථත් තං අනිච්ච ක්ඛණං, හුත් වා අභාව ඞ් ඛාගතො 
ආකාරවිකාගරො වා. ‘‘යෙනිච් චං තං දුක් ඛ’’න් ති වචනගතො පන තගෙව 

ඛන් ධපඤ් චකං දුක්ඛං. ක  ්මා? අභිණ් හ ම් පටිපීළනගතො; 

අභිණ් හ ම් පටිපීළනාකාගරො දුක්ඛ ක්ඛණං. ‘‘යං දුක් ඛං තං අනත් තා’’ති පන 
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වචනගතො තගෙව ඛන් ධපඤ් චකං අනත්තා. ක  ්මා? අව වත් තනගතො; 

අව වත් තනාකාගරො අනත්ත ක්ඛණං. ඉති අඤ් ඤගෙව අනිච් චං දුක් ඛං 

අනත් තා, අඤ ්ඤානි අනිච් චදුක් ඛානත් තලක් ඛණානි. පඤ් චක් ඛන් ධා, 

ද් වාෙ ායතනානි, අට් ඨාර  ධාතුගයොති ඉෙඤ් හි  බ් බ්ම් පි අනිච් චං දුක් ඛං 
අනත් තා නාම. වුත් තප් පකාරාකාරවිකාරා අනිච් චදුක් ඛානත් තලක් ඛණානීති. 

 ඞ් ගඛපගතො පගනත් ථ ෙ ායතනානි කාමාවචරානි, ද් ගව ගතභූමකානි. 
 බ් ගබ්සුපි  ම් ම නචාගරො කථිගතොති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
155. අභිධම් මභාජනීගය යථා ගහට් ඨා විප ්  කානං උපකාරත් ථාය 

‘‘චක් ඛායතනං රූපායතන’’න් ති යු ලගතො ආයතනානි වුත් තානි, තථා අවත් වා 
අජ් ඣත් තිකබ්ාහිරානං  බ් බ්ාකාරගතො  භාවෙ ්  නත් ථං ‘‘චක් ඛායතනං 
ග ොතායතන’’න් ති එවං අජ් ඣත් තිකබ්ාහිරවවත් ථානනගයන වුත් තානි. 

156. ගත ං නිද් ගෙ වාගර තත්ථ ෙතමං චක්ඛායතනන් තිආදීනි ගහට් ඨා 
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ානි. 

167. යං පගනතං ධම් මායතනනිද් ගෙග  ‘‘තත් ථ කතමා අ ඞ් ඛතා ධාතු? 

රා ක් ඛගයො ගෙො ක් ඛගයො ගමොහක් ඛගයො’’ති වුත් තං, තත්රායමත් ගථො – 

අසඞ්ඛතා ධාතූති අ ඞ් ඛත භාවං නිබ් බ්ානං. ය ් මා පගනතං ආ ම් ම 

රා ාෙගයො ඛීයන් ති, ත ් මා රා ක් ඛගයො ගෙො ක් ඛගයො ගමොහක් ඛගයොති වුත් තං. 
අයගමත් ථ ආචරියානං  මානත් ථකථා. 

විතණ් ඩවාදී පනාහ – ‘පාටිගයක් කං නිබ් බ්ානං නාම නත් ථි, 
කිගල ක් ඛගයොව නිබ් බ්ාන’න් ති. ‘සුත් තං ආහරා’ති ච වුත් ගත ‘‘නිබ් බ්ානං 

නිබ් බ්ානන් ති ගඛො, ආවුග ො  ාරිපුත් ත, වුච් චති; කතමං නු ගඛො, ආවුග ො, 

නිබ් බ්ානන් ති? ගයො ගඛො, ආවුග ො, රා ක් ඛගයො ගෙො ක් ඛගයො ගමොහක් ඛගයො – 
ඉෙං වුච් චති නිබ් බ්ාන’’න් ති එතං ජම් බුඛාෙකසුත් තං ආහරිත් වා ‘ඉමිනා 

සුත් ගතන ගවදිතබ් බ්ං පාටිගයක් කං නිබ් බ්ානං නාම නත් ථි, කිගල ක් ඛගයොව 
නිබ් බ්ාන’න් ති ආහ. ග ො වත් තබ් ගබ්ො – ‘කිං පන යථා ගචතං සුත් තං තථා 

අත් ගථො’ති? අද් ධා වක් ඛති – ‘ආම, නත් ථි සුත් තගතො මුඤ ්චිත් වා අත් ගථො’ති. 

තගතො වත් තබ් ගබ්ො – ‘ඉෙං තාව ගත සුත් තං ආභතං; අනන් තරසුත් තං ආහරා’ති. 

අනන් තරසුත් තං නාම – ‘‘අරහත් තං අරහත් තන් ති, ආවුග ො  ාරිපුත් ත, වුච් චති; 

කතමං නු ගඛො, ආවුග ො, අරහත් තන් ති? ගයො ගඛො, ආවුග ො, රා ක් ඛගයො 
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ගෙො ක් ඛගයො ගමොහක් ඛගයො – ඉෙං වුච් චති අරහත් ත’’න් ති ( ං. නි. 4.315) ඉෙං 
ත ් ග වානන් තරං ආභතසුත් තං. 

ඉම  ්මිං පන නං ආභගත ආහංසු – ‘නිබ් බ්ානං නාම 

ධම් මායතනපරියාපන් ගනො ධම් ගමො, අරහත් තං චත් තාගරො ඛන් ධා. නිබ් බ්ානං 
 ච් ඡිකත් වා විහරන් ගතො ධම් මග නාපති නිබ් බ්ානං පුච් ඡිගතොපි අරහත් තං 
පුච් ඡිගතොපි කිගල ක් ඛයගමව ආහ. කිං පන නිබ් බ්ානඤ ්ච අරහත් තඤ් ච එකං 

උොහු නාන’න් ති? ‘එකං වා ගහොතු නානං වා. ගකො එත් ථ තයා අතිබ්හුං 

චුණ් ණීකරණං කගරොන් ගතන අත් ගථො’? ‘න ත් වං එකං නානං ජානාසීති. නනු 
ඤාගත  ාධු ගහොතී’ති එවං පුනප් පුනං පුච් ඡිගතො වඤ් ගචතුං අ ක් ගකොන් ගතො 
ආහ – ‘රා ාදීනං ඛීණන් ගත උප් පන් නත් තා අරහත් තං රා ක් ඛගයො 
ගෙො ක් ඛගයො ගමොහක් ඛගයො’ති වුච් චතීති. තගතො නං ආහංසු – ‘මහාකම් මං ගත 
කතං. ලඤ් ජං ෙත් වාපි තං වොගපන් ගතො එතගෙව වොගපයය. යගථව ච ගත එතං 

විභජිත් වා කථිතං, එවං ඉෙම් පි  ල් ලක් ගඛහි – නිබ් බ්ානඤ් හි ආ ම් ම රා ාෙගයො 
ඛීණාති නිබ් බ්ානං රා ක් ඛගයො ගෙො ක් ඛගයො ගමොහක් ඛගයොති වුත් තං. තීණපි හි 
එතානි නිබ් බ්ාන  ්ග ව අධිවචනානී’ති. 

 ගච එවං වුත් ගත  ඤ් ඤත් තිං  ච් ඡති ඉච් ගචතං කු ලං; ගනො ගච, 

බ්හුනිබ් බ්ානතාය කාගරතබ් ගබ්ො. කථං? එවං තාව පුච් ඡිතබ් ගබ්ො – ‘රා ක් ඛගයො 

නාම රා  ් ග ව ඛගයො උොහු ගෙො ගමොහානම් පි? ගෙො ක් ඛගයො නාම 

ගෙො   ්ග ව ඛගයො උොහු රා ගමොහානම් පි? ගමොහක් ඛගයො නාම ගමොහ ් ග ව 

ඛගයො උොහු රා ගෙො ානම් පී’ති? අද් ධා වක් ඛති – ‘රා ක් ඛගයො නාම 

රා   ්ග ව ඛගයො, ගෙො ක් ඛගයො නාම ගෙො  ් ග ව ඛගයො, ගමොහක් ඛගයො නාම 
ගමොහ  ්ග ව ඛගයො’ති. 

තගතො වත් තබ් ගබ්ො – ‘තව වාගෙ රා ක් ඛගයො එකං නිබ් බ්ානං ගහොති, 

ගෙො ක් ඛගයො එකං, ගමොහක් ඛගයො එකං; තිණ් ණං අකු ලමූලානං ඛගය තීණ 

නිබ් බ්ානානි ගහොන් ති, චතුන් නං උපාොනානං ඛගය චත් තාරි, පඤ ්චන් නං 

නීවරණානං ඛගය පඤ් ච, ඡන් නං තණ් හාකායානං ඛගය ඡ,  ත් තන් නං 

අනු යානං ඛගය  ත් ත, අට් ඨන් නං මිච් ඡත් තානං ඛගය අට් ඨ, නවන් නං 

තණ් හාමූලකධම් මානං ඛගය නව, ෙ න් නං  ංගයොජනානං ඛගය ෙ , 
දියඩ් ඪකිගල  හ ්   ්   ඛගය පාටිගයක් කං පාටිගයක් කං නිබ් බ්ානන් ති බ්හූනි 

නිබ් බ්ානානි ගහොන් ති. නත් ථි පන ගත නිබ් බ්ානානං පමාණන් ති. එවං පන 
අග්  ගහත් වා නිබ් බ්ානං ආ ම් ම රා ාෙගයො ඛීණාති එකගමව නිබ් බ්ානං 
රා ක් ඛගයො ගෙො ක් ඛගයො ගමොහක් ඛගයොති වුච් චති. තීණපි ගහතානි 
නිබ් බ්ාන ් ග ව අධිවචනානීති  ණ් හ’. 
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 ගච පන එවං වුත් ගතපි න  ල් ලක් ගඛති, ඔළාරිකතාය කාගරතබ් ගබ්ො. 

කථං? ‘අන් ධබ්ාලා හි අච් ඡදීපිමි මක් කටාෙගයොපි කිගල පරියුට් ඨිතා වත් ථුං 
පටිග වන් ති. අථ ගන ං පටිග වනපරියන් ගත කිගලග ො වූප ම් මති. තව 
වාගෙ අච් ඡදීපිමි මක් කටාෙගයො නිබ් බ්ානප් පත් තා නාම ගහොන් ති. ඔළාරිකං වත 

ගත නිබ් බ්ානං ථූලං, කණ් ගණහි පිළන් ධිතුං න  ක් කාති. එවං පන අග්  ගහත් වා 
නිබ් බ්ානං ආ ම් ම රා ාෙගයො ඛීණාති එකගමව නිබ් බ්ානං රා ක් ඛගයො 
ගෙො ක් ඛගයො ගමොහක් ඛගයොති වුච් චති. තීණපි ගහතානි නිබ් බ්ාන  ්ග ව 
අධිවචනානීති  ණ් හ’. 

 ගච පන එවං වුත් ගතපි න  ල් ලක් ගඛති, ග ොත්රභුනාපි කාගරතබ් ගබ්ො. 

කථං? එවං තාව පුච් ඡිතබ් ගබ්ො – ‘ත් වං ග ොත්රභු නාම අත් ථීති වගෙසී’ති? ‘ආම 

වොමී’ති. ‘ග ොත්රභුක් ඛගණ කිගල ා ඛීණා, ඛීයන් ති, ඛීයි ්  න් තී’ති? න ඛීණා, 

න ඛීයන් ති; අපිච ගඛො ඛීයි ්  න් තීති. ‘ග ොත්රභු පන කිං ආරම් මණං කගරොතී’ති? 

‘නිබ් බ්ානං’. ‘තව ග ොත්රභුක් ඛගණ කිගල ා න ඛීණා, න ඛීයන් ති; අථ ගඛො 
ඛීයි ්  න් ති. ත් වං අඛීගණසුගයව කිගලග සු කිගල ක් ඛයං නිබ් බ්ානං 

පඤ ්ඤගපසි, අප් පහීගනසු අනු ගයසු අනු යප් පහානං නිබ් බ්ානං පඤ් ඤගපසි. 
තං ගත න  ගමති. එවං පන අග්  ගහත් වා නිබ් බ්ානං ආ ම් ම රා ාෙගයො ඛීණාති 
එකගමව නිබ් බ්ානං රා ක් ඛගයො ගෙො ක් ඛගයො ගමොහක් ඛගයොති වුච් චති. තීණපි 
ගහතානි නිබ් බ්ාන ් ග ව අධිවචනානීති  ණ් හ’. 

 ගච පන එවං වුත් ගතපි න  ල් ලක් ගඛති, මග් ග න කාගරතබ් ගබ්ො. කථං? 

එවං තාව පුච් ඡිතබ් ගබ්ො – ‘ත් වං මග්  ං නාම වගෙසී’ති? ‘ආම වගෙමී’ති. 

‘මග්  ක් ඛගණ කිගල ා ඛීණා, ඛීයන් ති, ඛියි ්  න් තී’ති? ජානමාගනො වක් ඛති – 

‘ඛීණාති වා ඛීයි ්  න් තීති වා වත් තුං න වට් ටති, ඛීයන් තීති වත් තුං වට් ටතී’ති. 

‘යදි එවං, මග්   ්   කිගල ක් ඛයං නිබ් බ්ානං කතමං? මග් ග න 

ඛීයනකකිගල ා කතගම? මග් ග ො කතමං කිගල ක් ඛයං නිබ් බ්ානං ආරම් මණං 

කත් වා කතගම කිගලග  ගඛගපති? ත ් මා මා එවං  ණ් හ. නිබ් බ්ානං පන 
ආ ම් ම රා ාෙගයො ඛීණාති එකගමව නිබ් බ්ානං රා ක් ඛගයො ගෙො ක් ඛගයො 
ගමොහක් ඛගයොති වුච් චති. තීණපි ගහතානි නිබ් බ්ාන  ්ග ව අධිවචනානී’ති. 

එවං වුත් ගත එවමාහ – ‘ත් වං ආ ම් ම ආ ම් මාති වගෙසී’ති? ‘ආම වගෙමී’ති. 

‘ආ ම් ම නාමාති ඉෙං ගත කුගතො ලද් ධ’න් ති? ‘සුත් තගතො ලද් ධ’න් ති. ‘ආහර 

සුත් ත’න් ති. ‘‘එවං අවිජ් ජා ච තණ් හා ච තං ආ ම් ම, තම් හි ඛීණා, තම් හි භග්  ා, 
න ච කිඤ් චි කොචී’’ති. එවං වුත් ගත පරවාදී තුණ් හීභාවං ආපන් ගනොති. 

ඉධාපි ෙ ායතනානි කාමාවචරානි, ද් ගව පන චතුභූමකානි 
ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කානීති ගවදිතබ් බ්ානි. 
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අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
168. ඉධාපි පඤ් හාපුච් ඡගක යං ලබ් භති යඤ් ච න ලබ් භති, තං  බ් බ්ං 

පුච් ඡිත් වා ලබ් භමානවග ගනව වි ්  ජ් ජනං වුත් තං; න ගකවලඤ් ච ඉධ, 
 බ් ගබ්සුපි පඤ ්හාපුච් ඡගකසු එග ව නගයො. ඉධ පන ෙ න් නං ආයතනානං 
රූපභාගවන අබ්යාකතතා ගවදිතබ් බ්ා. ද් වින් නං ආයතනානං ඛන් ධවිභඞ් ග  
චතුන් නං ඛන් ධානං විය කු ලාදිභාගවො ගවදිතබ් ගබ්ො. ගකවලඤ් හි චත් තාගරො 

ඛන් ධා  ප් පච් චයාව  ඞ් ඛතාව ධම් මායතනං පන ‘‘සියා අප් පච් චයං, සියා 
අ ඞ් ඛත’’න් ති ආ තං. ආරම් මණත් තිගකසු ච අනාරම් මණං සුඛුමරූප ඞ් ඛාතං 
ධම් මායතනං න-වත් තබ් බ්ගකොට් ඨා ං භජති. තඤ් ච ගඛො අනාරම් මණත් තා න 

පරිත් තාදිභාගවන නවත් තබ් බ්ධම් මාරම් මණත් තාති අයගමත් ථ විග ග ො. ග  ං 
තාදි ගමව. ඉධාපි හි චත් තාගරො ඛන් ධා විය ද් වායතනා පඤ් චපණ් ණා  
කාමාවචරධම් ගම ආරබ් භ රජ් ජන් ත ්   දු ්  න් ත ්   මුය් හන් ත  ්  
 ංවරන් ත  ්   ම් ම න් ත ්   පච් චගවක් ඛන් ත  ්  ච පරිත් තාරම් මණාති  බ් බ්ං 
ඛන් ගධසු වුත් ත දි ගමවාති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ආයතනවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. ධාතුවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා 
172. ඉොනි තෙනන් තගර ධාතුවිභඞ් ග   බ් බ්ා ධාතුගයො ඡහි ඡහි ධාතූහි 

 ඞ් ඛිපිත් වා තීහි ඡක් ගකහි සුත් තන් තභාජනීයං ෙ ් ග න් ගතො ඡ

ධාතුකයොතිආදිමාහ. තත් ථ ඡාති  ණනපරිච් ගඡගෙො. ධාතුකයොති 

පරිච් ඡින් නධම් මනිෙ ්  නං. පථවීධාතූතිආදීසු ධාත් වට් ගඨො නාම  භාවට් ගඨො, 

 භාවට් ගඨො නාම සුඤ් ඤතට් ගඨො, සුඤ ්ඤතට් ගඨො නාම නි ්  ත් තට් ගඨොති එවං 

 භාවසුඤ් ඤතනි ්  ත් තට් ගඨන පථවීගයව ධාතු පථවීධාතු. ආගපොධාතුආදීසුපි 
එග ව නගයො. එවගමත් ථ පෙ මා ං විදිත් වා එවමත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො – 

පථවීධාතූති පතිට් ඨානධාතු. ආකපොධාතූති ආබ්න් ධනධාතු. කතකජොධාතූති 

පරිපාචනධාතු. වාකයොධාතූති විත් ථම් භනධාතු. ආොසධාතූති අ ම් ඵුට් ඨධාතු. 

විඤ්ඤාණධාතූති විජානනධාතු. 

173. පථවීධාතුද්වයන් ති පථවීධාතු ද් ගව අයං. අයං පථවීධාතු නාම න එකා 
එව අජ් ඣත් තිකබ්ාහිරගභගෙන පන ද් ගව ධාතුගයො එවාති අත් ගථො. ගතගනවාහ 

– ‘‘අත් ථි අජ් ඣත් තිකා අත් ථි බ්ාහිරා’’ති. තත් ථ අජ්ඣත්තිොති 

 ත් ත න් තානපරියාපන් නා නියකජ් ඣත් තා. බාහිරාති 

 ඞ් ඛාර න් තානපරියාපන් නා අනින් ද්රියබ්ද් ධා. අජ්ඣත්තං පච්චත්තන් ති 
උභයම් ගපතං නියකජ් ඣත් තාධිවචනගමව. ඉොනි තං  භාවාකාරගතො ෙ ් ග තුං 

ෙක්ඛළන් තිආදි වුත් තං. තත් ථ ෙක්ඛළන් ති ථද් ධං. ඛරිගතන් ති ඵරු ං. 

ෙක්ඛළත්තන් ති කක් ඛළභාගවො. ෙක්ඛළභාකවොති කක් ඛළ භාගවො. 

අජ්ඣත්තං උපාදින්නන් ති නියකජ් ඣත් ත ඞ් ඛාතං උපාදින් නං. උපාදින් නං 

නාම  රීරට් ඨකං.  රීරට් ඨකඤ් හි කම් ම මුට් ඨානං වා ගහොතු මා වා, තං 

 න් ධාය උපාදින් නම් පි අත් ථි අනුපාදින් නම් පි; ආදින් නග්  හිතපරාමට් ඨවග න 

පන  බ් බ්ම් ගපතං උපාදින් නගමවාති ෙ ් ග තුං ‘‘අජ් ඣත් තං උපාදින් න’’න් ති 
ආහ. 

ඉොනි තගමව පථවීධාතුං වත් ථුවග න ෙ ් ග තුං කසයයථිදං කෙසා

ක ොමාතිආදි වුත් තං. තත් ථ කසයයථිදන් ති නිපාගතො. ත ්  ත් ගථො – යා  ා 

අජ් ඣත් තිකා පථවීධාතු  ා කතමා? යං වා අජ් ඣත් තං පච් චත් තං කක් ඛළං නාම 

තං කතමන් ති? කෙසා ක ොමාතිආදි ත ්  ා අජ් ඣත් තිකාය පථවීධාතුයා 
වත් ථුවග න පගභෙෙ ්  නං. ඉෙං වුත් තං ගහොති – ගක ා නාම අජ් ඣත් තා 
උපාදින් නා  රීරට් ඨකා කක් ඛළත් තලක් ඛණා ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො 
ගකොට් ඨාග ො. ගලොමා නාම…ගප.… කරී ං නාම. ඉධ පන අවුත් තම් පි 

පටි ම් භිොමග් ග  (පටි. ම. 1.4) පාළිආරුළ් හං මත්ථලුඞ්ගං ආහරිත් වා 
මත් ථලුඞ්  ං නාම අජ් ඣත් තං උපාදින් නං  රීරට් ඨකං කක් ඛළත් තලක් ඛණං 
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50 

පටුන 

ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො. පරගතො ආගපොධාතුආදීනං 
නිද් ගෙග  පිත් තාදීසුපි එග ව නගයො. 

ඉමිනා කිං ෙ ් සිතං ගහොති? ධාතුමනසිකාගරො. ඉම ් මිං පන 
ධාතුමනසිකාගර කම් මං කත් වා විප ්  නං පට් ඨගපත් වා උත් තමත් ථං අරහත් තං 

පාපුණතුකාගමන කිං කත් තබ් බ්ං? චතුපාරිසුද් ධිසීලං ග ොගධතබ් බ්ං. සීලවගතො 
හි කම් මට් ඨානභාවනා ඉජ් ඣති. ත ්   ග ොධනවිධානං විසුද් ධිමග් ග  
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. විසුද් ධසීගලන පන සීගල පතිට් ඨාය ෙ  
පුබ් බ්පලිගබ්ොධා ඡින් දිතබ් බ්ා. ගත ම් පි ඡින් ෙනවිධානං විසුද් ධිමග් ග  
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. ඡින් නපලිගබ්ොගධන ධාතුමනසිකාරකම් මට් ඨානං 
උග්  ණ් හිතබ් බ්ං. ආචරිගයනාපි ධාතුමනසිකාරකම් මට් ඨානං 
උග්  ණ් හාගපන් ගතන  ත් තවිධං උග්  හගකො ල් ලං ෙ විධඤ් ච 
මනසිකාරගකො ල් ලං ආචික් ඛිතබ් බ්ං. අන් ගතවාසිගකනාපි ආචරිය ්   
 න් තිගක බ්හුවාගර  ජ් ඣායං කත් වා නිජ් ජටං පගුණං කම් මට් ඨානං කාතබ් බ්ං. 
වුත් තඤ ්ගහතං අට් ඨකථායං – ‘‘ආදිකම් මිගකන භික් ඛුනා ජරාමරණා 

මුච් චිතුකාගමන  ත් තහාකාගරහි උග්  හගකො ල් ලං ඉච් ඡිතබ් බ්ං, ෙ හාකාගරහි 
මනසිකාරගකො ල් ලං ඉච් ඡිතබ් බ්’’න් ති. 

තත් ථ වච ා, මන ා, වණ් ණගතො,  ණ් ඨානගතො, දි ගතො, ඔකා ගතො, 
පරිච් ගඡෙගතොති ඉගමහි  ත් තහාකාගරහි ඉම ් මිං ධාතුමනසිකාරකම් මට් ඨාගන 

‘උග්ගහකෙොසල් ං’ ඉච් ඡිතබ් බ්ං. අනුපුබ් බ්ගතො, නාතිසීඝගතො, 

නාති ණකගතො, වික් ගඛපපටිබ්ාහනගතො, පණ් ණත් ති මතික් කමගතො, 

අනුපුබ් බ්මුඤ් චනගතො, ලක් ඛණගතො, තගයො ච සුත් තන් තාති ඉගමහි 

ෙ හාකාගරහි ‘මනසිොරකෙොසල් ං’ ඉච් ඡිතබ් බ්ං. තදුභයම් පි පරගතො 
 තිපට් ඨානවිභඞ් ග  ආවි භවි ්  ති. 

එවං උග්  හිතකම් මට් ඨාගනන පන විසුද් ධිමග් ග  වුත් ගත අට් ඨාර  
ග නා නගෙොග  වජ් ගජත් වා පඤ ්චඞ්   මන් නා ගත ග නා ගන ව න් ගතන 
අත් තනාපි පඤ් චහි පධානියඞ් ග හි  මන් නා ගතන පච් ඡාභත් තං 
පිණ් ඩපාතපටික් කන් ගතන විවිත් ගතොකා  ගතන කම් මට් ඨානං 
මනසිකාතබ් බ්ං. මනසිකගරොන් ගතන ච 
වණ් ණ ණ් ඨානදිග ොකා පරිච් ගඡෙවග න ගක ාදීසු එගකකගකොට් ඨා ං 

මනසිකරිත් වා අව ාගන එවං මනසිකාගරො පවත් ගතතබ් ගබ්ො – ඉගම කෙසා 
නාම සී කටාහපලිගවඨනචම් ගම ජාතා. තත් ථ යථා වම් මිකමත් ථගක ජාගතසු 

කුණ් ඨතිගණසු න වම් මිකමත් ථගකො ජානාති ‘මයි කුණ් ඨතිණානි ජාතානී’ති, 

නාපි කුණ් ඨතිණානි ජානන් ති ‘මයං වම් මිකමත් ථගක ජාතානී’ති, එවගමව න 

සී කටාහපලිගවඨනචම් මං ජානාති ‘මයි ගක ා ජාතා’ති, නාපි ගක ා ජානන් ති 
‘මයං සී කටාහපලිගවඨනචම් ගම ජාතා’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
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ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති ගක ා නාම ඉම ් මිං  රීගර 
පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි ්  ත් ගතො 
ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

ක ොමා  රීරගවඨනචම් ගම ජාතා. තත් ථ යථා සුඤ ්ඤ ාමට් ඨාගන ජාගතසු 

ෙබ් බ්තිගණසු න සුඤ් ඤ ාමට් ඨානං ජානාති ‘මයි ෙබ් බ්තිණානි ජාතානී’ති, නාපි 

ෙබ් බ්තිණානි ජානන් ති ‘මයං සුඤ් ඤ ාමට් ඨාගන ජාතානී’ති, එවගමව න 

 රීරගවඨනචම් මං ජානාති ‘මයි ගලොමා ජාතා’ති, නාපි ගලොමා ජානන් ති ‘මයං 
 රීරගවඨනචම් ගම ජාතා’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා 
එගත ධම් මා. ඉති ගලොමා නාම ඉම ් මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො 
අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

නඛා අඞ් ගුලීනං අග් ග සු ජාතා. තත් ථ යථා කුමාරගකසු ෙණ් ඩගකහි 

මධුකට් ඨිගක විජ් ඣිත් වා කීළන් ගතසු න ෙණ් ඩකා ජානන් ති ‘අම් ගහසු 

මධුකට් ඨිකා ඨපිතා’ති, නාපි මධුකට් ඨිකා ජානන් ති ‘මයං ෙණ් ඩගකසු ඨපිතා’ති, 

එවගමව න අඞ් ගුලිගයො ජානන් ති ‘අම් හාකං අග් ග සු නඛා ජාතා’ති, නාපි නඛා 
ජානන් ති ‘මයං අඞ් ගුලීනං අග් ග සු ජාතා’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති නඛා නාම ඉම ් මිං  රීගර 
පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි ්  ත් ගතො 
ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

දන්තා හනුකට් ඨිගකසු ජාතා. තත් ථ යථා වඩ් ඪකීහි පා ාණඋදුක් ඛගලසු 
ගකනචිගෙව සිගල ජාගතන බ්න් ධිත් වා ඨපිතථම් ගභසු න උදුක් ඛලානි ජානන් ති 

‘අම් ගහසු ථම් භා ඨිතා’ති, නාපි ථම් භා ජානන් ති ‘මයං උදුක් ඛගලසු ඨිතා’ති, 

එවගමව න හනුකට් ඨිකා ජානන් ති ‘අම් ගහසු ෙන් තා ජාතා’ති, නාපි ෙන් තා 
ජානන් ති ‘මයං හනුකට් ඨිගකසු ජාතා’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති ෙන් තා නාම ඉම ් මිං  රීගර 
පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ ්ගඤො නි ්  ත් ගතො 
ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

තකචො  කල රීරං පරිගයොනන් ධිත් වා ඨිගතො. තත් ථ යථා 
අල් ලග ොචම් මපරිගයොනද් ධාය මහාවීණාය න මහාවීණා ජානාති ‘අහං 

අල් ලග ොචම් ගමන පරිගයොනද් ධා’ති, නාපි අල් ලග ොචම් මං ජානාති ‘මයා 

මහාවීණා පරිගයොද් ධා’ති, එවගමව න  රීරං ජානාති ‘අහං තගචන 

පරිගයොනද් ධ’න් ති, නාපි තගචො ජානාති ‘මයා  රීරං පරිගයොනද් ධන් ති. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති තගචො නාම 
ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 
නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 
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මංසං අට් ඨි ඞ් ඝාටං අනුලිම් පිත් වා ඨිතං. තත් ථ යථා මහාමත් තිකාය 

ලිත් තාය භිත් තියා න භිත් ති ජානාති ‘අහං මහාමත් තිකාය ලිත් තා’ති, නාපි 

මහාමත් තිකා ජානාති ‘මයා මහාභිත් ති ලිත් තා’ති, එවගමව න අට් ඨි ඞ් ඝාගටො 

ජානාති ‘අහං නවමං ගපසි තප් පගභගෙන මංග න ලිත් ගතො’ති, නාපි මං ං 
ජානාති ‘මයා අට් ඨි ඞ් ඝාගටො ලිත් ගතො’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති මං ං නාම ඉම ් මිං  රීගර 
පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ ්ගඤො නි ්  ත් ගතො 
ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

න්හාරු  රීරබ් භන් තගර අට් ඨීනි ආබ්න් ධමානා ඨිතා. තත් ථ යථා වල් ලීහි 

විනද් ගධසු කුට් ටොරූසු න කුට් ටොරූනි ජානන් ති ‘මයං වල් ලීහි විනද් ධානී’ති, 

නාපි වල් ලිගයො ජානන් ති ‘අම් ගහහි කුට් ටොරූනි විනද් ධානී’ති, එවගමව න 

අට් ඨීනි ජානන් ති ‘මයං න් හාරූහි ආබ්ද් ධානී’ති, නාපි න් හාරූ ජානන් ති 
‘අම් ගහහි අට් ඨීනි ආබ්ද් ධානී’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා 
එගත ධම් මා. ඉති න් හාරු නාම ඉම ් මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො 
අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

අට්ඨීසු පණ් හිකට් ඨි ග ොප් ඵකට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා ඨිතං. ග ොප් ඵකට් ඨි 
ජඞ් ඝට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා ඨිතං. ජඞ් ඝට් ඨි ඌරුට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා ඨිතං. ඌරුට් ඨි 

කටිට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා ඨිතං. කටිට් ඨි පිට් ඨිකණ් ටකං උක් ඛිපිත් වා ඨිතං. 
පිට් ඨිකණ් ටගකො ගීවට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා ඨිගතො. ගීවට් ඨි සී ට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා 
ඨිතං. සී ට් ඨි ගීවට් ඨිගක පතිට් ඨිතං. ගීවට් ඨි පිට් ඨිකණ් ටගක පතිට් ඨිතං. 
පිට් ඨිකණ් ටගකො කටිට් ඨිම් හි පතිට් ඨිගතො. කටිට් ඨි ඌරුට් ඨිගක පතිට් ඨිතං. 
ඌරුට් ඨි ජඞ් ඝට් ඨිගක පතිට් ඨිතං. ජඞ් ඝට් ඨි ග ොප් ඵකට් ඨිගක පතිට් ඨිතං. 
ග ොප් ඵකට් ඨි පණ් හිකට් ඨිගක පතිට් ඨිතං. 

තත් ථ යථා ඉට් ඨකොරුග ොමයාදි ඤ් චගයසු න ගහට් ඨිමා ගහට් ඨිමා 

ජානන් ති ‘මයං උපරිගම උපරිගම උක් ඛිපිත් වා ඨිතා’ති, නාපි උපරිමා උපරිමා 

ජානන් ති ‘මයං ගහට් ඨිගමසු ගහට් ඨිගමසු පතිට් ඨිතා’ති, එවගමව න පණ් හිකට් ඨි 

ජානාති ‘අහං ග ොප් ඵකට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා ඨිත’න් ති, න ග ොප් ඵකට් ඨි ජානාති 

‘අහං ජඞ් ඝට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා ඨිත’න් ති, න ජඞ් ඝට් ඨි ජානාති ‘අහං ඌරුට් ඨිං 

උක් ඛිපිත් වා ඨිත’න් ති, න ඌරුට් ඨි ජානාති ‘අහං කටිට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා 

ඨිත’න් ති, න කටිට් ඨි ජානාති ‘අහං පිට් ඨිකණ් ටකං උක් ඛිපිත් වා ඨිත’න් ති, න 

පිට් ඨිකණ් ටගකො ජානාති ‘අහං ගීවට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා ඨිගතො’ති, න ගීවට් ඨි 

ජානාති ‘අහං සී ට් ඨිං උක් ඛිපිත් වා ඨිත’න් ති, න සී ට් ඨි ජානාති ‘අහං 

ගීවට් ඨිම් හි පතිට් ඨිත’න් ති, න ගීවට් ඨි ජානාති ‘අහං පිට් ඨිකණ් ටගක 

පතිට් ඨිත’න් ති, න පිට් ඨිකණ් ටගකො ජානාති ‘අහං කටිට් ඨිම් හි පතිට් ඨිගතො’ති, න 

කටිට් ඨි ජානාති ‘අහං ඌරුට් ඨිම් හි පතිට් ඨිත’න් ති, න ඌරුට් ඨි ජානාති ‘අහං 
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ජඞ් ඝට් ඨිම් හි පතිට් ඨිත’න් ති, න ජඞ් ඝට් ඨි ජානාති ‘අහං ග ොප් ඵකට් ඨිම් හි 

පතිට් ඨිත’න් ති, න ග ොප් ඵකට් ඨි ජානාති ‘අහං පණ් හිකට් ඨිම් හි පතිට් ඨිත’න් ති. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති අට් ඨි නාම 
ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ ්ගඤො 
නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

අට්ඨිමිඤ්ජං ගත ං ගත ං අට් ඨීනං අබ් භන් තගර ඨිතං. තත් ථ යථා 
ගවළුපබ් බ්ාදීනං අන් ගතො පක් ඛිත් ගතසු සින් නගවත් තග්  ාදීසු න ගවළුපබ් බ්ාදීනි 

ජානන් ති ‘අම් ගහසු ගවත් තග්  ාදීනි පක් ඛිත් තානී’ති, නාපි ගවත් තග්  ාදීනි 

ජානන් ති ‘මයං ගවළුපබ් බ්ාදීසු ඨිතානීති, එවගමව න අට් ඨීනි ජානන් ති 

‘අම් හාකං අන් ගතො අට් ඨිමිඤ් ජං ඨිත’න් ති, නාපි අට් ඨිමිඤ් ජං ජානාති ‘අහං 
අට් ඨීනං අන් ගතො ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත 
ධම් මා. ඉති අට් ඨිමිඤ් ජං නාම ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො 
අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

වක්ෙං  ලවාටකගතො නික් ඛන් ගතන එකමූගලන ගථොකං  න් ත් වා ද් විධා 
භින් ගනන ථූලන් හාරුනා විනිබ්ද් ධං හුත් වා හෙයමං ං පරික් ඛිපිත් වා ඨිතං. 
තත් ථ යථා වණ් ටුපනිබ්ද් ගධ අම් බ්ඵලද් වගය න වණ් ටං ජානාති ‘මයා 

අම් බ්ඵලද් වයං උපනිබ්ද් ධ’න් ති, නාපි අම් බ්ඵලද් වයං ජානාති ‘අහං වණ් ගටන 

උපනිබ්ද් ධ’න් ති, එවගමව න ථූලන් හාරු ජානාති ‘මයා වක් කං උපනිබ්ද් ධ’න් ති, 
නාපි වක් කං ජානාති ‘අහං ථූලන් හාරුනා උපනිබ්ද් ධ’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති වක් කං නාම ඉම ් මිං  රීගර 
පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො 
ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

හදයං  රීරබ් භන් තගර උරට් ඨිපඤ ්ජරමජ් ඣං නි  ් ාය ඨිතං. තත් ථ යථා 
ජිණ් ණ න් ෙමානිකපඤ් ජරබ් භන් තරං නි ්  ාය ඨපිතාය මං ගපසියා න 

ජිණ් ණ න් ෙමානිකපඤ් ජරබ් භන් තරං ජානාති ‘මං නි ්  ාය මං ගපසි ඨපිතා’ති, 
නාපි මං ගපසි ජානාති ‘අහං ජිණ් ණ න් ෙමානිකපඤ් ජරබ් භන් තරං නි ්  ාය 

ඨිතා’ති, එවගමව න උරට් ඨිපඤ් ජරබ් භන් තරං ජානාති ‘මං නි ්  ාය හෙයං 

ඨිත’න් ති, නාපි හෙයං ජානාති ‘අහං උරට් ඨිපඤ් ජරබ් භන් තරං නි ්  ාය 
ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති හෙයං 
නාම ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො 
සුඤ ්ගඤො නි ්  ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

යෙනං අන් ගතො රීගර ද් වින් නං ථනානං අබ් භන් තගර ෙක් ඛිණප ්  ං 
නි  ් ාය ඨිතං. තත් ථ යථා උක් ඛලිකපාලප ්  ම් හි ලග් ග  යමකමං පිණ් ගඩ න 

උක් ඛලිකපාලප ්  ං ජානාති ‘මයි යමකමං පිණ් ගඩො ලග් ග ො’ති, නාපි 
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යමකමං පිණ් ගඩො ජානාති ‘අහං උක් ඛලිකපාලප ් ග  ලග් ග ො’ති, එවගමව න 

ථනානං අබ් භන් තගර ෙක් ඛිණප ්  ං ජානාති ‘මං නි  ් ාය යකනං ඨිත’න් ති, 

නාපි යකනං ජානාති ‘අහං ථනානං අබ් භන් තගර ෙක් ඛිණප ්  ං නි  ් ාය 
ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති 
යකනං නාම ඉම ් මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො 
අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි ්  ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

කික ොමකෙසු පටිච් ඡන් නකිගලොමකං හෙයඤ් ච වක් කඤ් ච පරිවාගරත් වා 

ඨිතං, අපටිච් ඡන් නකිගලොමකං  කල රීගර චම් ම ්   ගහට් ඨගතො මං ං 
පරිගයොනන් ධිත් වා ඨිතං. තත් ථ යථා පිගලොතිකපලිගවඨිගත මංග  න මං ං 

ජානාති ‘අහං පිගලොතිකාය පලිගවඨිත’න් ති, නාපි පිගලොතිකා ජානාති ‘මයා 

මං ං පලිගවඨිත’න් ති, එවගමව න වක් කහෙයානි  කල රීගර මං ඤ් ච ජානාති 

‘අහං කිගලොමගකන පටිච් ඡන් න’න් ති, නාපි කිගලොමකං ජානාති ‘මයා 
වක් කහෙයානි  කල රීගර මං ඤ් ච පටිච් ඡන් න’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති කිගලොමකං නාම ඉම ් මිං 
 රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ ්ගඤො 
නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

පිහෙං හෙය ්   වාමප ් ග  උෙරපටල ්   මත් ථකප ්  ං නි ්  ාය ඨිතං. 
තත් ථ යථා ගකොට් ඨකමත් ථකප ්  ං නි  ් ාය ඨිතාය ග ොමයපිණ් ඩියා න 

ගකොට් ඨකමත් ථකප ්  ං ජානාති ‘ග ොමයපිණ් ඩි මං නි ්  ාය ඨිතා’ති, නාපි 

ග ොමයපිණ් ඩි ජානාති ‘අහං ගකොට් ඨකමත් ථකප  ් ං නි  ් ාය ඨිතා’ති, 

එවගමව න උෙරපටල ්   මත් ථකප ්  ං ජානාති ‘පිහකං මං නි ්  ාය ඨිත’න් ති, 

නාපි පිහකං ජානාති ‘අහං උෙරපටල ්   මත් ථකප  ් ං නි  ් ාය ඨිත’න් ති. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති පිහකං නාම 
ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ ්ගඤො 
නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

පප්ඵාසං  රීරබ් භන් තගර ද් වින් නං ථනානං අබ් භන් තගර හෙයඤ් ච 
යකනඤ් ච උපරිඡාගෙත් වා ඔලම් බ්න් තං ඨිතං. තත් ථ යථා 
ජිණ් ණගකොට් ඨබ් භන් තගර ඔලම් බ්මාගන  කුණකුලාවගක න 

ජිණ් ණගකොට් ඨබ් භන් තරං ජානාති ‘මයි  කුණකුලාවගකො ඔලම් බ්මාගනො 

ඨිගතො’ති, නාපි  කුණකුලාවගකො ජානාති ‘අහං ජිණ් ණගකොට් ඨබ් භන් තගර 

ඔලම් බ්මාගනො ඨිගතො’ති, එවගමව න  රීරබ් භන් තරං ජානාති ‘මයි පප් ඵා ං 

ඔලම් බ්මානං ඨිත’න් ති, නාපි පප් ඵා ං ජානාති ‘අහං එවරූගප  රීරබ් භන් තගර 
ඔලම් බ්මානං ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත 
ධම් මා. ඉති පප් ඵා ං නාම ඉම ් මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො 
අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 
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අන්තං  ලවාටකගතො කරී මග්  පරියන් ගත  රීරබ් භන් තගර ඨිතං. තත් ථ 
යථා ගලොහිතගෙොණකාය ඔභුජිත් වා ඨපිගත ඡින් නසී ධමනිකගළවගර න 

ගලොහිතගෙොණ ජානාති ‘මයි ධමනිකගළවරං ඨිත’න් ති, නාපි ධමනිකගළවරං 

ජානාති ‘අහං ගලොහිතගෙොණකායං ඨිත’න් ති, එවගමව න  රීරබ් භන් තරං 

ජානාති ‘මයි අන් තං ඨිත’න් ති, නාපි අන් තං ජානාති ‘අහං  රීරබ් භන් තගර 
ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති 
අන් තං නාම ඉම ් මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො 
අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි ්  ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

අන්තගුණං අන් තන් තගර එකවී ති අන් තගභොග  බ්න් ධිත් වා ඨිතං. තත් ථ 
යථා පාෙපුඤ් ඡනරජ් ජුමණ් ඩලකං සිබ් ගබ්ත් වා ඨිගතසු රජ් ජුගකසු න 

පාෙපුඤ් ඡනරජ් ජුමණ් ඩලකං ජානාති ‘රජ් ජුකා මං සිබ් ගබ්ත් වා ඨිතා’ති, නාපි 

රජ් ජුකා ජානන් ති ‘මයං පාෙපුඤ් ඡනරජ් ජුමණ් ඩලකං සිබ් ගබ්ත් වා ඨිතා’ති, 

එවගමව න අන් තං ජානාති ‘අන් තගුණං මං ආබ්න් ධිත් වා ඨිත’න් ති, නාපි 
අන් තගුණං ජානාති ‘අහං අන් තං බ්න් ධිත් වා ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති අන් තගුණං නාම ඉම ් මිං 
 රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 
නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

උදරියං උෙගර ඨිතං අසිතපීතඛායිත ායිතං. තත් ථ යථා සුවානගෙොණයං 

ඨිගත සුවානවමථුම් හි න සුවානගෙොණ ජානාති ‘මයි සුවානවමථු ඨිගතො’ති, නාපි 

සුවානවමථු ජානාති ‘අහං සුවානගෙොණයං ඨිගතො’ති, එවගමව න උෙරං ජානාති 

‘මයි උෙරියං ඨිත’න් ති, නාපි උෙරියං ජානාති ‘අහං උෙගර ඨිත’න් ති. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති උෙරියං නාම 
ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 
නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

ෙරීසං පක් කා ය ඞ් ඛාගත අට් ඨඞ් ගුලගවළුපබ් බ් දිග  
අන් තපරිගයො ාගන ඨිතං. තත් ථ යථා ගවළුපබ් ගබ් ඔමද් දිත් වා පක් ඛිත් තාය 

 ණ් හපණ් ඩුමත් තිකාය න ගවළුපබ් බ්ං ජානාති ‘මයි පණ් ඩුමත් තිකා ඨිතා’ති, 

නාපි පණ් ඩුමත් තිකා ජානාති ‘අහං ගවළුපබ් ගබ් ඨිතා’ති, එවගමව න 

පක් කා ගයො ජානාති ‘මයි කරී ං ඨිත’න් ති, නාපි කරී ං ජානාති ‘අහං 
පක් කා ගය ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත 
ධම් මා. ඉති කරී ං නාම ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො 
අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

මත්ථලුඞ්ගං සී කටාහබ් භන් තගර ඨිතං. තත් ථ යථා පුරාණලාබුකටාගහ 

පක් ඛිත් තාය පිට් ඨපිණ් ඩියා න ලාබුකටාහං ජානාති ‘මයි පිට් ඨපිණ් ඩි ඨිතා’ති, 
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නාපි පිට් ඨපිණ් ඩි ජානාති ‘අහං ලාබුකටාගහ ඨිතා’ති, එවගමව න 

සී කටාහබ් භන් තරං ජානාති ‘මයි මත් ථලුඞ්  ං ඨිත’න් ති, නාපි මත් ථලුඞ්  ං 

ජානාති ‘අහං සී කටාහබ් භන් තගර ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති මත් ථලුඞ්  ං නාම ඉම ් මිං 
 රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 
නි  ් ත් ගතො ථද් ගධො පථවීධාතූති. 

යං වාපනඤ්ඤම්පීති ඉමිනා ආගපොගකොට් ඨා ාදීසු තීසු අනු තං පථවීධාතුං 
ලක් ඛණවග න ගයවාපනකං පථවිං කත් වා ෙ ් ග ති. 

බ්ාහිරපථවීධාතුනිද් ගෙග  අකයොති කාළගලොහං. ක ොහන් ති ජාතිගලොහං, 

විජාතිගලොහං, කිත් තිමගලොහං, පි ාචගලොහන් ති චතුබ් බිධං. තත් ථ අගයො, 

 ජ් ඣු, සුවණ් ණං, තිපු, සී ං, තම් බ්ගලොහං, ගවකන් තකන් ති ඉමානි  ත් ත 

ජාතිගලොහානි නාම. නා නාසිකගලොහං විජාතිගලොහං නාම. කං ගලොහං, 

වට් ටගලොහං, ආරකූටන් ති තීණ කිත් තිමගලොහානි නාම. ගමොරක් ඛකං, පුථුකං, 

මලිනකං, චපලකං, ග ලකං, ආටකං, භල් ලකං, දූසිගලොහන් ති අට් ඨ 
පි ාචගලොහානි නාම. ගතසු පඤ් ච ජාතිගලොහානි පාළියං විසුං වුත් තාගනව. 

තම් බ්ගලොහං, ගවකන් තකගලොහන් ති ඉගමහි පන ද් වීහි ජාතිගලොගහහි  ද් ධිං 
ග  ං  බ් බ්ම් පි ඉධ ගලොහන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

තිපූති ග තතිපු. සීසන් ති කාළතිපු. සජ්ඣූති රජතං. මුත්තාති 

 ාමුද් දිකමුත් තා. මණීති ඨගපත් වා පාළිආ ගත ගවළුරියාෙගයො ග ග ො 

ගජොතිර ාදිගභගෙො  බ් ගබ්ොපි මණ. කවළුරිකයොති වං වණ් ණමණ. සඞ්කඛොති 

 ාමුද් දික ඞ් ගඛො. සි ාති කාළසිලා, පණ් ඩුසිලා, ග තසිලාතිආදිගභො  බ් බ්ාපි 

සිලා. පවාළන් ති පවාළගමව. රජතන් ති කහාපගණො. ජාතරූපන් ති සුවණ් ණං. 

ක ොහිතඞ්කෙොති රත් තමණ. මසාරගල් න් ති කබ්රමණ. තිණාදීසු බ්හි ාරා 

අන් තමග ො නාළිගකරාෙගයොපි තිණං නාම. අන් ගතො ාරං අන් තමග ො 

ොරුඛණ් ඩම් පි ෙට්ඨං නාම. සක්ඛරාති මුග්  මත් තගතො යාව මුට් ඨිප් පමාණා 

මරුම් බ්ා  ක් ඛරා නාම. මුග්  මත් තගතො පන ගහට් ඨා වාලිොති වුච් චති. 

ෙඨ න් ති යං කිඤ් චි කපාලං. භූමීති පථවී. පාසාකණොති අන් ගතොමුට් ඨියං 
අ ණ් ඨහනගතො පට් ඨාය හත් ථිප් පමාණං අ ම් පත් ගතො පා ාගණො නාම. 

හත් ථිප් පමාණගතො පට් ඨාය පන උපරි පබ්බකතො නාම. යං වා පනාති ඉමිනා 

තාලට් ඨි-නාළිගකර-ඵලාදිගභෙං ග  පථවිං  ණ් හාති. යා ච අජ්ඣත්තිො

පථවීධාතු යා ච බාහිරාති ඉමිනා ද් ගවපි පථවීධාතුගයො කක් ඛළට් ගඨන 
ලක් ඛණගතො එකා පථවීධාතු එවාති ෙ ් ග ති. 

174. ආකපොධාතුනිද් ගෙ ාදීසු ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. ආකපො

ආකපොගතන් තිආදීසු ආබ්න් ධනවග න ආගපො. තගෙව ආගපො භාවං  තත් තා 
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පටුන 

ආගපො තං නාම.  ් ගනහවග න ස්කනකහො. ග ොගයව  ් ගනහ භාවං  තත් තා 

ස්කනහගතං නාම. බන්ධනත්තං රූපස්සාති අවිනිබ් ගභො රූප ්   

බ්න් ධනභාගවො. පිත්තං කසම්හන් තිආදීනිපි 

වණ් ණ ණ් ඨානදිග ොකා පරිච් ගඡෙවග න පරිග්  ගහත් වා ධාතුවග ගනව 
මනසිකාතබ් බ්ානි. 

තත්රායං නගයො – පිත්කතසු හි අබ්ද් ධපිත් තං ජීවිතින් ද්රියපටිබ්ද් ධං 

 කල රීරං බ්යාගපත් වා ඨිතං, බ්ද් ධපිත් තං පිත් තගකො ගක ඨිතං. තත් ථ යථා 
පූවං බ්යාගපත් වා ඨිගත ගතගල න පූවං ජානාති ‘ගතලං මං බ්යාගපත් වා 

ඨිත’න් ති, නාපි ගතලං ජානාති ‘අහං පූවං බ්යාගපත් වා ඨිත’න් ති, එවගමව න 

 රීරං ජානාති ‘අබ්ද් ධපිත් තං මං බ්යාගපත් වා ඨිත’න් ති, නාපි අබ්ද් ධපිත් තං 
ජානාති ‘අහං  රීරං බ්යාගපත් වා ඨිත’න් ති. යථා ච ව ් ග ොෙගකන පුණ් ගණ 
ගකො ාතකීගකො ගක න ගකො ාතකීගකො ගකො ජානාති ‘මයි ව ් ග ොෙකං 

ඨිත’න් ති, නාපි ව  ්ග ොෙකං ජානාති ‘අහං ගකො ාතකීගකො ගක ඨිත’න් ති, 

එවගමව න පිත් තගකො ගකො ජානාති මයි බ්ද් ධපිත් තං ඨිතන් ති, නාපි 
බ්ද් ධපිත් තං ජානාති ‘අහං පිත් තගකො ගක ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති පිත් තං නාම ඉම  ්මිං  රීගර 
පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි ්  ත් ගතො 
යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො ආගපොධාතූති. 

කසම්හං එකපත් ථපූරප් පමාණං උෙරපටගල ඨිතං. තත් ථ යථා උපරි 
 ඤ ්ජාතගඵණපටලාය චන් ෙනිකාය න චන් ෙනිකා ජානාති ‘මයි ගඵණපටලං 

ඨිත’න් ති, නාපි ගඵණපටලං ජානාති ‘අහං චන් ෙනිකාය ඨිත’න් ති, එවගමව න 

උෙරපටලං ජානාති ‘මයි ග ම් හං ඨිත’න් ති, නාපි ග ම් හං ජානාති ‘අහං 
උෙරපටගල ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත 
ධම් මා. ඉති ග ම් හං නාම ඉම ් මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො 
අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො 
ආගපොධාතූති. 

පුබ්කබො අනිබ්ද් ගධොකාග ො, යත් ථ යත් ගථව 

ඛාණුකණ් ටකප් පහරණඅග් ගිජාලාදීහි අභිහගට  රීරප් පගෙග  ගලොහිතං 

 ණ් ඨහිත් වා පච් චති,  ණ් ඩපීළකාෙගයො වා උප් පජ් ජන් ති, තත් ථ තත් ගථව 
තිට් ඨති. තත් ථ යථා ඵරසුප් පහාරාදිවග න පග් ඝරිතනියාග  රුක් ගඛ න 

රුක් ඛ  ්  ඵරසුප් පහාරාදිප් පගෙ ා ජානන් ති ‘අම් ගහසු නියයාග ො ඨිගතො’ති, 

නාපි නියයාග ො ජානාති ‘අහං රුක් ඛ  ්  ඵරසුප් පහාරාදිප් පගෙග සු ඨිගතො’ති, 

එවගමව න  රීර ්   ඛාණුකණ් ටකාදීහි අභිහටප් පගෙ ා ජානන් ති ‘අම් ගහසු 

පුබ් ගබ්ො ඨිගතො’ති, නාපි පුබ් ගබ්ො ජානාති ‘අහං ගතසු පගෙග සු ඨිගතො’ති. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති පුබ් ගබ්ො නාම 
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ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ ්ගඤො 
නි  ් ත් ගතො යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො ආගපොධාතූති. 

ක ොහිකතසු  ං රණගලොහිතං අබ්ද් ධපිත් තං විය  කල රීරං බ්යාගපත් වා 
ඨිතං.  න් නිචිතගලොහිතං යකනට් ඨාන  ්  ගහට් ඨාභා ං පූගරත් වා 
එකපත් තපූරණප් පමාණං වක් කහෙයයකනපප් ඵා ානි ගතගමන් තං ඨිතං. තත් ථ 
 ං රණගලොහිගත අබ්ද් ධපිත් ත දිග ොව විනිච් ඡගයො. ඉතරං පන යථා 
ජජ් ජරකපාලට් ගඨ උෙගක ගහට් ඨා ගලඩ් ඩුඛණ් ඩානි ගතමයමාගන න 

ගලඩ් ඩුඛණ් ඩානි ජානන් ති ‘මයං උෙගකන ගතමියමානා ඨිතා’ති, නාපි උෙකං 

ජානාති ‘අහං ගලඩ් ඩුඛණ් ඩානි ගතගමමී’ති, එවගමව න යකන ්   

ගහට් ඨාභා ට් ඨානං වක් කාදීනි වා ජානන් ති ‘මයි ගලොහිතං ඨිතං, අම් ගහ වා 

ගතමයමානං ඨිත’න් ති, නාපි ගලොහිතං ජානාති ‘අහං යකන ්   ගහට් ඨාභා ං 
පූගරත් වා වක් කාදීනි ගතමයමානං ඨිත’න් ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති ගලොහිතං නාම ඉම ් මිං  රීගර 
පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි ්  ත් ගතො 
යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො ආගපොධාතූති. 

කසකදො අග් ගි න් තාපාදිකාගලසු ගක ගලොමකූපවිවරානි පූගරත් වා තිට් ඨති 
ගචව පග් ඝරති ච. තත් ථ යථා උෙකා අබ් බූළ් හමත් ගතසු 
භි මුළාලකුමුෙනාළකලාගපසු න භි ාදිකලාපවිවරානි ජානන් ති ‘අම් ගහහි 

උෙකං පග් ඝරතී’ති, නාපි භි ාදිකලාපවිවගරහි පග් ඝරන් තං උෙකං ජානාති ‘අහං 

භි ාදිකලාපවිවගරහි පග් ඝරාමී’ති, එවගමව න ගක ගලොමකූපවිවරානි 

ජානන් ති ‘අම් ගහහි ග ගෙො පග් ඝරතී’ති, නාපි ග ගෙො ජානාති ‘අහං 
ගක ගලොමකූපවිවගරහි පග් ඝරාමී’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං 
ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති ග ගෙො නාම ඉම ් මිං  රීගර 
පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො 
යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො ආගපොධාතූති. 

කමකදො ථූල  ්   කල රීරං ඵරිත් වා කි  ්   ජඞ් ඝමං ාදීනි නි  ් ාය ඨිගතො 
පත් ථින් න  ්ගනගහො. තත් ථ යථා හලිද් දිපිගලොතිකපටිච් ඡන් ගන මං පුඤ් ගජ න 

මං පුඤ ්ගජො ජානාති ‘මං නි  ් ාය හලිද් දිපිගලොතිකා ඨිතා’ති, නාපි 

හලිද් දිපිගලොතිකා ජානාති ‘අහං මං පුඤ් ජං නි  ් ාය ඨිතා’ති, එවගමව න 

 කල රීගර ජඞ් ඝාදීසු වා මං ං ජානාති ‘මං නි  ් ාය ගමගෙො ඨිගතො’ති, නාපි 
ගමගෙො ජානාති ‘අහං  කල රීගර ජඞ් ඝාදීසු වා මං ං නි ්  ාය ඨිගතො’ති. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති ගමගෙො නාම 
ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 
නි  ් ත් ගතො පත් ථින් න  ්ගනගහො පත් ථින් නයූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො 
ආගපොධාතූති. 
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අස්සු යො  ඤ් ජායති තො අක් ඛිකූපගක පූගරත් වා තිට් ඨති වා පග් ඝරති වා. 
තත් ථ යථා උෙකපුණ් ගණසු තරුණතාලට් ඨිකූපගකසු න තරුණතාලට් ඨිකූපකා 

ජානන් ති ‘අම් ගහසු උෙකං ඨිත’න් ති, නාපි උෙකං ජානාති ‘අහං 

තරුණතාලට් ඨිකූපගකසු ඨිත’න් ති, එවගමව න අක් ඛිකූපකා ජානන් ති 

‘අම් ගහසු අ ් සු ඨිත’න් ති, නාපි අ ් සු ජානාති ‘අහං අක් ඛිකූපගකසු ඨිත’න් ති. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති අ ් සු නාම 
ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 
නි  ් ත් ගතො යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො ආගපොධාතූති. 

වසා අග් ගි න් තාපාදිකාගල 
හත් ථතලහත් ථපිට් ඨිපාෙතලපාෙපිට් ඨිනා පුටනලාටඅං කූගටසු 
ඨිතවිලීන ් ගනගහො. තත් ථ යථා පක් ඛිත් තගතගල ආචාගම න ආචාගමො ජානාති 

‘මං ගතලං අජ් ගඣොත් ථරිත් වා ඨිත’න් ති, නාපි ගතලං ජානාති ‘අහං ආචාමං 

අජ් ගඣොත් ථරිත් වා ඨිත’න් ති, එවගමව න හත් ථතලාදිප් පගෙග ො ජානාති ‘මං 

ව ා අජ් ගඣොත් ථරිත් වා ඨිතා’ති, නාපි ව ා ජානාති ‘අහං හත් ථතලාදිප් පගෙග  
අජ් ගඣොත් ථරිත් වා ඨිතා’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත 
ධම් මා. ඉති ව ා නාම ඉම ් මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො 
අබ්යාකගතො සුඤ ්ගඤො නි ්  ත් ගතො යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො ආගපොධාතූති. 

කඛකළො තථාරූගප ගඛළුප් පත් තිපච් චගය  ති උගභොහි කගපොලප ් ග හි 
ඔගරොහිත් වා ජිව් හාය තිට් ඨති. තත් ථ යථා අබ් ගබ්ොච් ඡින් නඋෙකනි ්  න් ගෙ 

නදීතීරකූපගක න කූපතලං ජානාති ‘මයි උෙකං  න් තිට් ඨතී’ති, නාපි උෙකං 

ජානාති ‘අහං කූපතගල  න් තිට් ඨාමී’ති, එවගමව න ජිව් හාතලං ජානාති ‘මයි 

උගභොහි කගපොලප ් ග හි ඔගරොහිත් වා ගඛගළො ඨිගතො’ති, නාපි ගඛගළො ජානාති 
‘අහං උගභොහි කගපොලප ් ග හි ඔගරොහිත් වා ජිව් හාතගල ඨිගතො’ති. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති ගඛගළො නාම 
ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 
නි  ් ත් ගතො යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො ආගපොධාතූති. 

සිඞ්ඝාණිො යො  ඤ් ජායති තො නා ාපුගට පූගරත් වා තිට් ඨති වා පග් ඝරති 
වා. තත් ථ යථා පූතිෙධිභරිතාය සිප් පිකාය න සිප් පිකා ජානාති ‘මයි පූතිෙධි 

ඨිත’න් ති, නාපි පූතිෙධි ජානාති ‘අහං සිප් පිකාය ඨිත’න් ති, එවගමව න නා ාපුටා 

ජානන් ති ‘අම් ගහසු සිඞ් ඝාණකා ඨිතා’ති, නාපි සිඞ් ඝාණකා ජානාති ‘අහං 
නා ාපුගටසු ඨිතා’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත 
ධම් මා. ඉති සිඞ් ඝාණකා නාම ඉම ් මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො 
අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො 
ආගපොධාතූති. 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  ධාතුවිභඞ් ග ො 
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පටුන 

 සිො අට් ඨික න් ධීනං අබ් භඤ ්ජනකිච් චං  ාධයමානා අසීති ත න් ධීසු 

ඨිතා. තත් ථ යථා ගතලබ් භඤ ්ජිගත අක් ගඛ න අක් ගඛො ජානාති ‘මං ගතලං 

අබ් භඤ් ජිත් වා ඨිත’න් ති, නාපි ගතලං ජානාති ‘අහං අක් ඛං අබ් භඤ ්ජිත් වා 

ඨිත’න් ති, එවගමව න අසීති ත න් ධගයො ජානන් ති ‘ලසිකා අම් ගහ 

අබ් භඤ් ජිත් වා ඨිතා’ති, නාපි ලසිකා ජානාති ‘අහං අසීති ත න් ධගයො 
අබ් භඤ් ජිත් වා ඨිතා’ති. අඤ් ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත 
ධම් මා. ඉති ලසිකා නාම ඉම ් මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො 
අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි  ් ත් ගතො යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො 
ආගපොධාතූති. 

මුත්තං වත් ථි ්   අබ් භන් තගර ඨිතං. තත් ථ යථා චන් ෙනිකාය පක් ඛිත් ගත 

අගධොමුගඛ රවණඝගට න රවණඝගටො ජානාති ‘මයි චන් ෙනිකාරග ො ඨිගතො’ති, 

නාපි චන් ෙනිකාරග ො ජානාති ‘අහං රවණඝගට ඨිගතො’ති, එවගමව න වත් ථි 

ජානාති ‘මයි මුත් තං ඨිත’න් ති, නාපි මුත් තං ජානාති ‘අහං වත් ථිම් හි ඨිත’න් ති. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ආගභො පච් චගවක් ඛණරහිතා එගත ධම් මා. ඉති මුත් තං නාම 

ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 

නි  ් ත් ගතො යූ භූගතො ආබ්න් ධනාකාගරො ආගපොධාතූති. යං වා පනාති 
අවග ග සු තීසු ගකොට් ඨාග සු ආගපොධාතුං  න් ධාය වුත් තං. 

බාහිරආකපොධාතුනිද් ගෙග  මූලං පටිච් ච නිබ් බ්ත් ගතො රග ො මූ රකසො නාම. 

ඛන්ධරසාදීසුපි එග ව නගයො. ඛීරාදීනි පාකටාගනව. යථා පන 

ගභ ජ් ජසික් ඛාපගෙ එවමිධ නියගමො නත් ථි. යං කිඤ් චි ඛීරං ඛීරගමව. 

ග ග සුපි එග ව නගයො. භුම්මානීති ආවාටාදීසු ඨිතඋෙකානි. අන්තලික්ඛානීති 

පථවිං අප් පත් තානි ව ් ග ොෙකානි. යං වා පනාති 
හිගමොෙකකප් පවිනා කඋෙකපථවී න් ධාරකඋෙකාදීනි ඉධ ගයවාපනකට් ඨානං 
පවිට් ඨානි. 

175. කතකජොධාතුනිද් ගෙග  ගතජනවග න කතකජො. ගතගජොව 

ගතගජොභාවං  තත් තා කතකජොගතං. උස්මාති උණ් හාකාගරො. උ ් මාව 

උ ් මාභාවං  තත් තා උස්මාගතං. උසුමන් ති චණ් ඩඋසුමං. තගෙව උසුමභාවං 

 තත් තා උසුමගතං. කයන චාති ගයන ගතගජො ගතන කුප් පිගතන. 

සන්තප්පතීති අයං කාගයො  න් තප් පති, එකාහිකජරාදිභාගවන උසුමජාගතො 

ගහොති. කයන ච ජීරීයතීති ගයන අයං කාගයො ජීරීයති, ඉන් ද්රියගවකල් ලතං 

බ්ලපරික් ඛයං වලිපලිතාදිභාවඤ් ච පාපුණාති. කයන ච පරිඩය්හතීති ගයන 

කුප් පිගතන අයං කාගයො ඩය් හති, ග ො ච පුග්  ගලො ‘ඩය් හාමි ඩය් හාමී’ති 
කන් ෙන් ගතො  තගධොත ප් පිග ොසීතචන් ෙනාදිගලපනඤ් ගචව 

තාලවණ් ටවාතඤ් ච පච් චාසී ති. කයන ච අසිතපීතඛායිතසායිතං සම්මා
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පරිණාමංගච්ඡතීති ගයගනතං අසිතං වා ඔෙනාදි, පීතං වා පානකාදි, ඛායිතං වා 

පිට් ඨඛජ් ජකාදි,  ායිතං වා අම් බ්පක් කමධුඵාණතාදි  ම් මා පරිපාකං  ච් ඡති, 

ර ාදිභාගවන විගවකං  ච් ඡතීති අත් ගථො. එත් ථ ච පුරිමා තගයො ගතගජොධාතූ 

චතු මුට් ඨානා, පච් ඡිගමො කම් ම මුට් ඨාගනොව. අයං තාගවත් ථ පෙ ංවණ් ණනා. 

ඉෙං පන මනසිකාරවිධානං – ඉධ භික් ඛු ‘ගයන  න් තප් පති, අයං ඉම  ්මිං 
 රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 

නි  ් ත් ගතො පරිපාචනාකාගරො ගතගජොධාතූ’ති මනසි කගරොති; ‘ගයන ජීරීයති, 

ගයන පරිඩය් හති, ගයන අසිතපීතඛායිත ායිතං  ම් මා පරිණාමං  ච් ඡති, අයං 
ඉම  ්මිං  රීගර පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො 

නි  ් ත් ගතො පරිපාචනාකාගරො ගතගජොධාතූ’ති මනසි කගරොති. යං වා පනාති 

ඉම  ්මිං  රීගර පාකතිගකො එගකො උතු අත් ථි, ග ො ගයවාපනකට් ඨානං 
පවිට් ගඨො. 

බාහිරකතකජොධාතුනිද් ගෙග  කට් ඨං පටිච් ච පජ් ජලිගතො කට් ඨුපාොගනො 

අග් ගි ෙට්ඨග්ගි නාම.  කලිකග් ගිආදීසුපි එග ව නගයො. සඞ්ොරග්ගීති කචවරං 

 ංකඩ් ඪිත් වා ජාලාපිගතො කචවරග් ගි. ඉන්දග්ගීති අ නිඅග් ගි. අග්ගිසන්තාකපොති 

ජාලාය වා වීතච් චිකඞ්  ාරානං වා  න් තාගපො. සූරියසන්තාකපොති ආතගපො. 

ෙට්ඨසන්නිචයසන්තාකපොති කට් ඨරාසිට් ඨාගන  න් තාගපො. ග ග සුපි එග ව 

නගයො. යං වා පනාති ගපතග් ගි කප් පවිනා ග් ගි නිරයග් ගිආෙගයො ඉධ 
ගයවාපනකට් ඨානං පවිට් ඨා. 

176. වාකයොධාතුනිද් ගෙග  වායනවග න වාකයො. වාගයොව වාගයොභාවං 

 තත් තා වාකයොගතං. ථම්භිතත්තං රූපස්සාති අවිනිබ් ගභො රූප ්   

ථම් භිතභාගවො. උද්ධඞ්ගමා වාතාති උග්  ාරහික් කාදි පවත් තකා උද් ධං 

ආගරොහනවාතා. අකධොගමා වාතාති උච් චාරප  ් ාවාදිනීහරණකා අගධො 

ඔගරොහනවාතා. කුච්ඡිසයා වාතාති අන් තානං බ්හිවාතා. කෙොට්ඨාසයා වාතාති 

අන් තානං අන් ගතොවාතා. අඞ්ගමඞ්ගානුසාරිකනො වාතාති ධමනිජාලානු ාගරන 
 කල රීගර අඞ්  මඞ්  ානි අනු ටා  මිඤ් ජනප ාරණාදිනිබ් බ්ත් තකා වාතා. 

සත්ථෙවාතාති  න් ධිබ්න් ධනානි කත් තරියා ඡින් ෙන් තා විය පවත් තවාතා. 

ඛුරෙවාතාති ඛුගරන විය හෙයං ඵාලනවාතා. උප්ප ෙවාතාති හෙයමං ගමව 

උප් පාටනකවාතා. අස්සාකසොති අන් ගතොපවි නනාසිකාවගතො. පස්සාකසොති 

බ්හිනික් ඛමනනාසිකාවගතො. එත් ථ ච පුරිමා  බ් ගබ් චතු මුට් ඨානා, 
අ ්  ා ප ්  ා ා චිත් ත මුට් ඨානාව. අයගමත් ථ පෙවණ් ණනා. 

ඉෙං පන මනසිකාරවිධානං – ඉධ භික් ඛු උද් ධඞ්  මාදිගභගෙ වාගත 
උද් ධඞ්  මාදිවග න පරිග්  ගහත් වා ‘උද් ධඞ්  මා වාතා නාම ඉම ් මිං  රීගර 

පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ො අගචතගනො අබ්යාකගතො සුඤ් ගඤො නි ්  ත් ගතො 
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විත් ථම් භනාකාගරො වාගයොධාතූ’ති මනසි කගරොති. ග ග සුපි එග ව නගයො. යං

වා පනාති ග ග  වාගයොගකොට් ඨාග  අනු තා වාතා ඉධ ගයවාපනකට් ඨානං 
පවිට් ඨා. 

බාහිරවාකයොධාතුනිද් ගෙග  පුරත්ථිමා වාතාති පුරත් ථිමදි ගතො ආ තා 

වාතා. පච්ඡිමුත්තරදක්ඛිකණසුපි එග ව නගයො. සරජා වාතාති  හ රගජන 

 රජා. අරජාවාතාති රජවිරහිතා සුද් ධා අරජා නාම. සීතාති සීතඋතු මුට් ඨානා 

සීතවලාහකන් තගර  මුට් ඨිතා. උණ්හාති උණ් හඋතු මුට් ඨානා 

උණ් හවලාහකන් තගර  මුට් ඨිතා. පරිත්තාති මන් ො තනුකවාතා. අධිමත්තාති 

බ්ලවවාතා. ොළාති කාළවලාහකන් තගර  මුට් ඨිතා, ගයහි අබ් භාහගතො 
ඡවිවණ් ගණො කාළගකො ගහොති. ගත ං එතං අධිවචනන් තිපි එගක. 

කවරම්භවාතාති ගයොජනගතො උපරි වායනවාතා. පක්ඛවාතාති අන් තමග ො 

මක් ඛිකායපි පක් ඛායූහන මුට් ඨිතා වාතා. සුපණ්ණවාතාති  රුළවාතා. 
කාමඤ් ච ඉගමපි පක් ඛවාතාව උ ්  ෙවග න පන විසුං  හිතා. 

තා වණ්ටවාතාති තාලපණ් ගණහි වා අඤ ්ගඤන වා ගකනචි 

මණ් ඩල ණ් ඨාගනන  මුට් ඨාපිතා වාතා. විධූපනවාතාති බීජනපත් තගකන 
 මුට් ඨාපිතා වාතා. ඉමානි ච තාලවණ් ටවිධූපනානි අනුප් පන් නම් පි වාතං 

උප් පාගෙන් ති, උප් පන් නම් පි පරිවත් ගතන් ති. යං වා පනාති ඉධ පාළිආ ගත 
ඨගපත් වා ග  වාතා ගයවාපනකට් ඨානං පවිට් ඨා. 

177. ආොසධාතුනිද් ගෙග  අප් පටිඝට් ටනට් ගඨන න ක  ් තීති ආොකසො. 

ආකාග ොව ආකා භාවං  තත් තා ආොසගතං. අඝට් ටනීයතාය අඝං. අඝගමව 

අඝභාවං  තත් තා අඝගතං. විවකරොති අන් තරං. තගෙව විවරභාවං  තත් තා 

විවරගතං. අසම්ඵුට්ඨං මංසක ොහිකතහීති මං ගලොහිගතහි නි ්  ටං. 

කණ් ණච් ඡිද් ෙන් තිආදි පන ත ් ග ව පගභෙෙ ්  නං. තත් ථ ෙණ්ණච්ඡිද්දන් ති 
කණ් ණ ් මිං ඡිද් ෙං විවරං මං ගලොහිගතහි අ ම් ඵුට් ගඨොකාග ො. ග ග සුපි 

එග ව නගයො. කයනාති ගයන විවගරන එතං අසිතාදිගභෙං අජ් ගඣොහරණීයං 

අජ් ගඣොහරති, අන් ගතො පගවග ති. යත්ථාති ය ් මිං 
අන් ගතොඋෙරපටල ඞ් ඛාගත ඔකාග  එතගෙව චතුබ් බිධං අජ් ගඣොහරණීයං 

තිට් ඨති. කයනාති ගයන විවගරන  බ් බ්ම් ගපතං විපක් කං ක ටභාවං ආපන් නං 

නික් ඛමති, තං උෙරපටලගතො යාව කරී මග්  ා විෙත් ථිචතුරඞ් ගුලමත් තං ඡිද් ෙං 

මං ගලොහිගතහි අ ම් ඵුට් ඨං නි  ් ටං ආකා ධාතූති ගවදිතබ් බ්ං. යංවාපනාති 
එත් ථ චම් මන් තරං මං න් තරං න් හාරුන් තරං අට් ඨින් තරං ගලොමන් තරන් ති ඉෙං 
 බ් බ්ං ගයවාපනකට් ඨානං පවිට් ඨං. 

බාහිරෙආොසධාතුනිද් ගෙග  අසම්ඵුට්ඨං චතූහි මහාභූකතහීති චතූහි 
මහාභූගතහි නි ්  ටං භිත් තිඡිද් ෙකවාටඡිද් ොදිකං ගවදිතබ් බ්ං. ඉමිනා ය ් මිං 
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පටුන 

ආකාග  පරිකම් මං කගරොන් ත ්   චතුක් කපඤ් චකජ් ඣානානි උප් පජ් ජන් ති තං 
කථිතං. 

178. විඤ්ඤාණධාතුනිද් ගෙග  චක් ඛුවිඤ ්ඤාණ ඞ් ඛාතා ධාතු 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාතු. ග  ාසුපි එග ව නගයො. ඉති ඉමාසු ඡසු ධාතූසු 

පරිග්  හිතාසු අට් ඨාර  ධාතුගයො පරිග්  හිතාව ගහොන් ති. කථං? 

පථවීගතගජොවාගයොධාතුග්  හගණන තාව ගඵොට් ඨබ් බ්ධාතු  හිතාව ගහොති, 

ආගපොධාතුආකා ධාතුග්  හගණන ධම් මධාතු, විඤ් ඤාණධාතුග්  හගණන 
ත ්  ා පුගරචාරිකපච් ඡාචාරිකත් තා මගනොධාතු  හිතාව ගහොති. 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුආෙගයො සුත් ගත ආ තා එව. ග  ා නව ආහරිත් වා 

ෙ ් ග තබ් බ්ා. චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුග්  හගණන හි ත ්  ා නි ්  යභූතා 

චක් ඛුධාතු, ආරම් මණභූතා රූපධාතු ච  හිතාව ගහොන් ති. එවං 
ග ොතවිඤ ්ඤාණධාතුආදිග්  හගණන ග ොතධාතුආෙගයොති අට් ඨාර ාපි  හිතාව 
ගහොන් ති. තාසු ෙ හි ධාතූහි රූපපරිග්  ගහො කථිගතො ගහොති.  ත් තහි 

අරූපපරිග්  ගහො. ධම් මධාතුයා සියා රූපපරිග්  ගහො, සියා අරූපපරිග්  ගහො. ඉති 

අඩ් ගඪකාෙ හි ධාතූහි රූපපරිග්  ගහො, අඩ් ඪට් ඨධාතූහි අරූපපරිග්  ගහොති 
රූපාරූපපරිග්  ගහො කථිගතො ගහොති. රූපාරූපං පඤ් චක් ඛන් ධා. තං ගහොති 

දුක් ඛ ච් චං. තං මුට් ඨාපිකා පුරිමතණ් හා  මුෙය ච් චං. උභින් නං අප් පවත් ති 
නිගරොධ ච් චං. තංපජානගනො මග් ග ො මග්   ච් චන් ති ඉෙං 
චතු ච් චකම් මට් ඨානං අට් ඨාර ධාතුවග න අභිනිවිට් ඨ ්   භික් ඛුගනො යාව 
අරහත් තා මත් ථකං පාගපත් වා නි මනං කථිතන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

179. ඉොනි දුතියඡක් කං ෙ ් ග න් ගතො අපරාපිඡ ධාතුකයොතිආදිමාහ. තත් ථ 

සුඛධාතු දුක්ඛධාතූති කායප් ප ාෙවත් ථුකානි සුඛදුක් ඛානි  ප් පටිපක් ඛවග න 

යු ළකගතො ෙ ් සිතානි. සුඛඤ් හි දුක් ඛ  ්  පටිපක් ගඛො, දුක් ඛං සුඛ ්  . යත් තකං 
සුගඛන ඵරිතට් ඨානං තත් තකං දුක් ඛං ඵරති. යත් තකං දුක් ගඛන ඵරිතට් ඨානං 

තත් තකං සුඛං ඵරති. කසොමනස්සධාතු කදොමනස්සධාතූති ඉෙම් පි තගථව 

යු ළකං කතං. ග ොමන  ් ඤ් හි ගෙොමන ්   ්   පටිපක් ගඛො, ගෙොමන  ් ං 
ග ොමන  ්  ්  . යත් තකං ග ොමන ් ග න ඵරිතට් ඨානං තත් තකං ගෙොමන ්  ං 
ඵරති. යත් තකං ගෙොමන ් ග න ඵරිතට් ඨානං තත් තකං ග ොමන  ් ං ඵරති. 

උකපක්ඛාධාතු අවිජ්ජාධාතූති ඉෙං පන ද් වයං  රික් ඛකවග න යු ළකං 
කතං. උභයම් පි ගහතං අවිභූතත් තා  රික් ඛකං ගහොති. තත් ථ 

සුඛදුක් ඛධාතුග්  හගණන තං  ම් පයුත් තා කායවිඤ් ඤාණධාතු, වත් ථුභූතා 

කායධාතු, ආරම් මණභූතා ගඵොට් ඨබ් බ්ධාතු ච  හිතාව ගහොන් ති. 
ග ොමන  ් ගෙොමන ්  ධාතුග්  හගණන තං  ම් පයුත් තා මගනොවිඤ් ඤාණධාතු 
 හිතා ගහොති. අවිජ් ජාධාතුග්  හගණන ධම් මධාතු  හිතා. 
උගපක් ඛාධාතුග්  හගණන 
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චක් ඛුග ොතඝානජිව් හාවිඤ් ඤාණධාතුමගනොධාතුගයො, තා ංගයව 
වත් ථාරම් මණභූතා චක් ඛුධාතුරූපධාතුආෙගයො ච  හිතාති එවං අට් ඨාර පි 
ධාතුගයො  හිතාව ගහොන් ති. ඉොනි තාසු ෙ හි ධාතූහි රූපපරිග්  ගහොතිආදි 
 බ් බ්ං ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. එවම් පි එක  ්  භික් ඛුගනො යාව 
අරහත් තා මත් ථකං පාගපත් වා නි මනං කථිතං ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ං. තත් ථ 

ෙතමා සුඛධාතුයංොයිෙංසාතන් ති ආදීනි ගහට් ඨා වුත් තනයාගනව. 

181. තතියඡක් ගක ොකමොති ද් ගව කාමා – වත් ථුකාගමො ච කිගල කාගමො 

ච. තත් ථ කිගල කාමං  න් ධාය කාමපටි ංයුත් තා ධාතු ොමධාතු, 

කාමවිතක් ක  ්ග තං නාමං. වත් ථුකාමං  න් ධාය කාගමොගයව ධාතු ොමධාතු, 

කාමාවචරධම් මානගමතං නාමං. බ්යාපාෙපටි ංයුත් තා ධාතු බයාපාදධාතු, 

බ්යාපාෙවිතක් ක  ්ග තං නාමං. බ්යාපාගෙොව ධාතු බ්යාපාෙධාතු, 
ෙ ආඝාතවත් ථුක  ්  පටිඝ  ්ග තං නාමං. විහිං ා පටි ංයුත් තා ධාතු 

විහිංසාධාතු, විහිං ාවිතක් ක  ්ග තං නාමං. විහිං ාගයව ධාතු විහිං ාධාතු, 
පර ත් තවිගහ න ් ග තං නාමං. අයං පන ගහට් ඨා අනා තත් තා එවං 

අත් ථාදිවිභා ගතො ගවදිතබ් බ්ා – විහිං න් ති එතාය  ත් ගත, විහිං නං වා එතං 

 ත් තානන් ති විහිං ා.  ා විගහඨනලක් ඛණා, කරුණාපටිපක් ඛලක් ඛණා වා; 

පර න් තාගන උබ් ගබ් ජනනර ා,  ක න් තාගන කරුණාවිද් ධං නර ා වා; 

දුක් ඛායතනපච් චුපට් ඨානා; පටිඝපෙට් ඨානාති ගවදිතබ් බ්ා. ගනක් ඛම් මං වුච් චති 

ගලොභා නික් ඛන් තත් තා අගලොගභො, නීවරගණහි නික් ඛන් තත් තා පඨමජ් ඣානං, 
 බ් බ්ාකු ගලහි නික් ඛන් තත් තා  බ් බ්කු ලං. ගනක් ඛම් මපටි ංයුත් තා ධාතු 

කනක්ඛම්මධාතු, ගනක් ඛම් මවිතක් ක  ්ග තං නාමං. ගනක් ඛම් මගමව ධාතු 

ගනක් ඛම් මධාතු,  බ් බ් ්  ාපි කු ල ් ග තං නාමං. අබ්යාපාෙපටි ංයුත් තා ධාතු 

අබයාපාදධාතු, අබ්යාපාෙවිතක් ක  ්ග තං නාමං. අබ්යාපාගෙොව ධාතු 

අබ්යාපාෙධාතු, ගමත් තාගයතං නාමං. අවිහිං ාපටි ංයුත් තා ධාතු අවිහිංසාධාතු, 

අවිහිං ා විතක් ක  ්ග තං නාමං. අවිහිං ාව ධාතු අවිහිං ාධාතු, කරුණාගයතං 
නාමං. 

182. ඉොනි තගමවත් ථං ෙ ් ග තුං තත්ථ ෙතමා ොමධාතූති පෙභාජනං 

ආරද් ධං. තත් ථ පටිසංයුත්කතොති  ංපගයො වග න පටි ංයුත් ගතො. තක්කෙො

විතක්කෙොතිආදීනි වුත් තත් ථාගනව. විකහකඨතීති බ්ාගධති, දුක් ඛාගපති. 

කහඨනාති පාණප් පහාරාදීහි බ්ාධනා, දුක් ඛුප් පාෙනා. බ්ලවගහඨනා විකහඨනා. 

හිං න් ති එතායාති හිංසනා. බ්ලවහිං නා විහිංසනා. කරොසනාති ඝට් ටනා. 

විකරොසනාති බ්ලවඝට් ටනා.  බ් බ්ත් ථ වා ‘වි’ උප ග් ග න පෙං වඩ් ඪිතං. 

උපහනන් ති එගතනාති උපඝාගතො, පගර ං උපඝාගතො පරූපඝාකතො. 
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ගමත් තායන් ති එතායාති කමත්ති. ගමත් තායනාකාගරො කමත්තායනා. 

ගමත් තාය අයිත ්   ගමත් තා මඞ් ගිගනො භාගවො කමත්තායිතත්තං. බ්යාපාගෙන 

විමුත් ත ්   ගචතග ො විමුත් ති කචකතොවිමුත්ති. එත් ථ ච පුරිගමහි තීහි 

උපචාරප් පත් තාපි අප් පනාපතාපි ගමත් තා කථිතා, පච් ඡිගමන අප් පනාපත් තාව. 

කරුණායන් ති එතායාති ෙරුණා. කරුණායනාකාගරො ෙරුණායනා. 

කරුණාය අයිත  ්  කරුණා මඞ් ගිගනො භාගවො ෙරුණායිතත්තං. විහිං ාය 

විමුත් ත ්   ගචතග ො විමුත් ති කචකතොවිමුත්ති. ඉධාපි පුරිමනගයගනව 
උපචාරප් පනාගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. උභයත් ථාපි ච පරිගයො ානපගෙ 
ගමත් තාකරුණාති ගචගතොවිමුත් තිවිග  නත් ථං වුත් තං. 

එත් ථ ච කාමවිතක් ගකො  ත් ගතසුපි උප් පජ් ජති  ඞ් ඛාගරසුපි. උභයත් ථ 
උප් පන් ගනොපි කම් මපථගභගෙොව. බ්යාපාගෙො පන  ත් ගතසු උප් පන් ගනොගයව 

කම් මපථං භින් ෙති, න ඉතගරො. විහිං ායපි එග ව නගයො. එත් ථ ච දුවිධා කථා – 
 බ් බ් ඞ්  ාහිකා ගචව අ ම් භින් නා ච. කාමධාතුග්  හගණන හි 
බ්යාපාෙවිහිං ාධාතුගයොපි  හිතා. කාමධාතුයාගයව පන නීහරිත් වා නීහරිත් වා 

ද් ගවපි එතා ෙ ් සිතාති. අයං තාගවත් ථ  බ් බ් ඞ්  ාහිකකථා. ඨගපත් වා පන 
බ්යාපාෙවිහිං ාධාතුගයො ග  ා  බ් බ්ාපි කාමධාතු එවාති. අයං අ ම් භින් නකථා 
නාම. ගනක් ඛම් මධාතුග්  හගණනාපි අබ්යාපාෙඅවිහිං ාධාතුගයො  හිතාගයව. 
ගනක් ඛම් මධාතුගතො පන නීහරිත් වා නීහරිත් වා තදුභයම් පි ෙ ් සිතන් ති 
අයගමත් ථාපි  බ් බ් ඞ්  ාහිකකථා. ඨගපත් වා අබ්යාපාෙඅවිහිං ාධාතුගයො 
අවග  ා ගනක් ඛම් මධාතූති අයං අ ම් භින් නකථා නාම. 

ඉමාහි ච ඡහි ධාතූහි පරිග්  හිතා හි අට් ඨාර  ධාතුගයො පරිග්  හිතාව 
ගහොන් ති.  බ් බ්ාපි හි තා කාමධාතුගතොව නීහරිත් වා නීහරිත් වා ලභාගපතබ් බ්ා 
අට් ඨාර  ධාතුගයොව ගහොන් තීති තිණ් ණං ඡක් කානං වග න අට් ඨාර  ගහොන් ති. 
එවං පන අග්  ගහත් වා එගකක  ්මිං ඡක් ගක වුත් තනගයන අට් ඨාර  අට් ඨාර  
කත් වා  බ් බ්ානිපි තානි අට් ඨාර කානි එකජ් ඣං අභි ඞ් ඛිපිත් වා අට් ඨාරග ව 
ගහොන් තීති ගවදිතබ් බ්ා. ඉති ඉම  ්මිං සුත් තන් තභාජනීගය ග ොළ  ධාතුගයො 

කාමාවචරා, ද් ගව ගතභූමිකාති එවගමත් ථ  ම් ම නචාගරොව කථිගතොති 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
183. අභිධම් මභාජනීගය  රූගපගනව  බ් බ්ාපි ධාතුගයො ෙ ් ග න් ගතො 

අට්ඨාරසධාතුකයො–චක්ඛුධාතුරූපධාතූතිආදිමාහ. තත් ථ උද් ගෙ වාගර තාව – 
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පටුන 

අත් ථගතො ලක් ඛණාදිගතො, කමතාවත් ව ඞ් ඛගතො; 

පච් චයා අථ ෙට් ඨබ් බ්ා, ගවදිතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

තත් ථ ‘අත්ථකතො’ති චක් ඛතීති චක්ඛු. රූපයතීති රූපං. චක් ඛු ්   විඤ ්ඤාණං 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණන් ති එවමාදිනා තාව නගයන චක් ඛාදීනං විග  ත් ථගතො 

ගවදිතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. අවිග ග න පන විෙහති, ධීයගත, විධානං, විධීයගත 

එතාය, එත් ථ වා ධීයතීති ධාතු. ගලොකියා හි ධාතුගයො කාරණභාගවන වවත් ථිතා 
හුත් වා සුවණ් ණරජතාදිධාතුගයො විය සුවණ් ණරජතාදිං අගනකප් පකාරං 

 ං ාරදුක් ඛං විෙහන් ති; භාරහාගරහි ච භාගරො විය  ත් ගතහි ධීයන් ගත 
ධාරීයන් ගතති අත් ගථො. දුක් ඛවිධානමත් තගමව ගචතා අව වත් තනගතො. එතාහි 

ච කරණභූතාහි  ං ාරදුක් ඛං  ත් ගතහි අනුවිධීයති; තථාවිහිතඤ් ගචතං 
එතා  ්ගවව ධීයති ඨපීයතීති අත් ගථො. ඉති චක් ඛාදීසු එගකගකො ධම් ගමො 
යථා ම් භවං විෙහති ධීයගතතිආදිඅත් ථවග න ධාතූති වුච් චති. 

අපිච යථා තිත් ථියානං අත් තා නාම  භාවගතො නත් ථි, න එවගමතා. එතා 
පන අත් තගනො  භාවං ධාගරන් තීති ධාතුගයො. යථා ච ගලොගක විචිත් තා 

හරිතාලමගනොසිලාෙගයො සිලාවයවා ධාතුගයොති වුච් චන් ති, එවගමතාපි ධාතුගයො 
විය ධාතුගයො. විචිත් තා ගහතා ඤාණගඤයයාවයවාති. යථා වා  රීර ඞ් ඛාත ්   
 මුොය  ්  අවයවභූගතසු ර ග ොණතාදීසු අඤ් ඤමඤ් ඤං 

වි භා ලක් ඛණපරිච් ඡින් ගනසු ධාතු මඤ් ඤා, එවගමගතසුපි 
පඤ ්චක් ඛන් ධ ඞ් ඛාත ්   අත් තභාව ්   අවයගවසු ධාතු මඤ් ඤා ගවදිතබ් බ්ා. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤවි භා ලක් ඛණපරිච් ඡින් නා ගහගත චක් ඛාෙගයොති. අපිච ධාතූති 

නිජ් ජීවමත් ත ් ග තං අධිවචනං. තථා හි භ වා – ‘‘ඡ ධාතුගරො අයං, භික් ඛු, 

පුරිග ො’’තිආදීසු (ම. නි. 3.343-344) ජීව ඤ් ඤා මූහනත් ථං ධාතුගෙ නං 
අකාසීති. ත ් මා යථාවුත් ගතනත් ගථන චක් ඛු ච තං ධාතු චාති චක් ඛුධාතු 

…ගප.… මගනොවිඤ් ඤාණඤ් ච තං ධාතු චාති මගනොවිඤ් ඤාණධාතූති එවං 
තාගවත් ථ අත් ථගතො විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘ ක්ඛණාදිකතො’ති චක් ඛාදීනං ලක් ඛණාදිගතො ගපත් ථ ගවදිතබ් ගබ්ො 
විනිච් ඡගයො. තානි ච පන ගත ං ලක් ඛණාදීනි ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව 

ගවදිතබ් බ්ානි. 

‘ෙමකතො’ති ඉධාපි පුබ් ගබ් වුත් ගතසු උප් පත් තික් කමාදීසු ගෙ නාක් කගමොව 
යුජ් ජති. ග ො ච පනායං ගහතුඵලානුපුබ් බ්වවත් ථානවග න වුත් ගතො. චක් ඛුධාතු 
රූපධාතූති ඉෙඤ් හි ද් වයං ගහතු. චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතූති ඵලං. එවං  බ් බ්ත් ථ 
කමගතො ගවදිතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 
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‘තාවත්වකතො’ති තාවභාවගතො. ඉෙං වුත් තං ගහොති – ගතසු ගතසු හි 

සුත් තාභිධම් මපගෙග සු ආභාධාතු, සුභධාතු, ආකා ානඤ් චායතනධාතු, 

විඤ ්ඤාණඤ් චායතනධාතු, ආකිඤ් චඤ ්ඤායතනධාතු, 

ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනධාතු,  ඤ ්ඤාගවෙයිතනිගරොධධාතු, කාමධාතු, 

බ්යාපාෙධාතු, විහිං ාධාතු, ගනක් ඛම් මධාතු, අබ්යාපාෙධාතු, අවිහිං ාධාතු, 

සුඛධාතු, දුක් ඛධාතු, ග ොමන ්  ධාතු, ගෙොමන  ් ධාතු, උගපක් ඛාධාතු, 

අවිජ් ජාධාතු, ආරම් භධාතු, නික් කමධාතු, පරක් කමධාතු, හීනධාතු, මජ් ඣිමධාතු, 

පණීතධාතු, පථවීධාතු, ආගපොධාතු, ගතගජොධාතු, වාගයොධාතු, ආකා ධාතු, 

විඤ ්ඤාණධාතු,  ඞ් ඛතධාතු, අ ඞ් ඛතධාතු, අගනකධාතුනානාධාතුගලොගකොති 
එවමාෙගයො අඤ් ඤාපි ධාතුගයො දි ්  න් ති. 

එවං  ති  බ් බ්ා ං වග න පරිච් ගඡෙං අකත් වා ක  ්මා අට් ඨාර ාති අයගමව 

පරිච් ගඡගෙො කගතොති ගච?  භාවගතො විජ් ජමානානං  බ් බ්ධාතූනං 
තෙන් ගතො ධත් තා. රූපධාතුගයව හි ආභාධාතු. සුභධාතු පන රූපාදිප් පටිබ්ද් ධා. 

ක  ්මා? සුභනිමිත් තත් තා. සුභනිමිත් තඤ් හි සුභධාතු. තඤ් ච රූපාදිවිනිමුත් තං න 

විජ් ජති, කු ලවිපාකාරම් මණා වා රූපාෙගයො එව සුභධාතූති 
රූපාදිමත් තගමගව ා. ආකා ානඤ් චායතනධාතුආදීසු චිත් තං 
මගනොවිඤ් ඤාණධාතු. ග  ා ධම් මා ධම් මධාතු.  ඤ් ඤාගවෙයිතනිගරොධධාතු 

පන  භාවගතො නත් ථි; ධාතුද් වයනිගරොධමත් තගමව හි  ා. කාමධාතු 

ධම් මධාතුමත් තං වා ගහොති, යථාහ ‘‘තත් ථ කතමා කාමධාතු? 

කාමපටි ංයුත් ගතො තක් ගකො …ගප.… මිච් ඡා ඞ් කප් ගපො’’ති; අට් ඨාර පි 

ධාතුගයො වා, යථාහ ‘‘ගහට් ඨගතො අවීචිනිරයං පරියන් තං කත් වා උපරිගතො 
පරනිම් මිතව වත් තිගෙගව අන් ගතොකරිත් වා යං එත ් මිං අන් තගර එත් ථාවචරා 

එත් ථ පරියාපන් නා ඛන් ධධාතුආයතනා, රූපා, ගවෙනා,  ඤ ්ඤා,  ඞ් ඛාරා, 

විඤ ්ඤාණං – අයං වුච් චති කාමධාතූ’’ති. ගනක් ඛම් මධාතු ධම් මධාතු එව; 

‘‘ බ් ගබ්පි කු ලා ධම් මා ගනක් ඛම් මධාතූ’’ති වා වචනගතො 
මගනොවිඤ් ඤාණධාතුපි ගහොතිගයව. 
බ්යාපාෙවිහිං ාඅබ්යාපාෙඅවිහිං ාසුඛදුක් ඛග ොමන  ් ගෙොමන ් සුගපක් ඛාඅවිජ් 
ජාආරම් භනික් කමපරක් කමධාතුගයො ධම් මධාතුගයව. 

හීනමජ් ඣිමපණීතධාතුගයො අට් ඨාර ධාතුමත් තගමව. හීනා හි චක් ඛාෙගයො 
හීනධාතු. මජ් ඣිමපණීතා චක් ඛාෙගයො මජ් ඣිමා ගචව පණීතා ච ධාතූ. 
නිප් පරියාගයන පන අකු ලා ධම් මධාතුමගනොවිඤ් ඤාණධාතුගයො හීනධාතු. 
ගලොකියා කු ලාබ්යාකතා උගභොපි චක් ඛුධාතුආෙගයො ච මජ් ඣිමධාතු. 
ගලොකුත් තරා පන ධම් මධාතුමගනොවිඤ් ඤාණධාතුගයො පණීතධාතු. 
පථවීගතගජොවාගයොධාතුගයො ගඵොට් ඨබ් බ්ධාතුගයව. ආගපොධාතු ආකා ධාතු ච 
ධම් මධාතුගයව. විඤ් ඤාණධාතු 
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චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදි ත් තවිඤ් ඤාණධාතු ඞ් ගඛගපොගයව.  ත් තර  ධාතුගයො 
ධම් මධාතුඑකගෙග ො ච  ඞ් ඛතධාතු. අ ඞ් ඛතධාතු පන ධම් මධාතුඑකගෙග ොව. 
අගනකධාතුනානාධාතුගලොගකො පන අට් ඨාර ධාතුප් පගභෙමත් තගමවාති. ඉති 
 භාවගතො විජ් ජමානානං  බ් බ්ධාතූනං තෙන් ගතො ධත් තා අට් ඨාරග ව 
වුත් තාති. 

අපිච විජානන භාගව විඤ් ඤාගණ ජීව ඤ් ඤීනං ජීව ඤ් ඤා මූහනත් ථම් පි 

අට් ඨාරග ව වුත් තා.  න් ති හි  ත් තා විජානන භාගව විඤ් ඤාගණ 
ජීව ඤ් ඤිගනො. ගත ං 
චක් ඛුග ොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණමගනොවිඤ් ඤාණධාතුගභගෙන ත ්  ා 

අගනකත් තං, චක් ඛුරූපාදිපච් චයායත් තවුත් තිතාය අනිච් චතඤ් ච පකාග ත් වා 
දීඝරත් තානු යිතං ජීව ඤ් ඤං  මූහනිතුකාගමන භ වතා අට් ඨාර  ධාතුගයො 

පකාසිතා. කිඤ් ච භිගයයො? තථා ගවගනයයජ් ඣා යවග න; ගය ච ඉමාය 

නාති ඞ් ගඛපවිත් ථාරාය ගෙ නාය ගවගනයයා  ත් තා, තෙජ් ඣා යවග න ච 
අට් ඨාරග ව පකාසිතා. 

 ඞ් ගඛපවිත් ථාරනගයන තථා තථා හි, 

ධම් මං පකා යති එ  යථා යථා ්  ; 

 ද් ධම් මගතජවිහතං විලයං ඛගණන, 
ගවගනයය ත් තහෙගයසු තගමො පයාතීති. 

එවගමත් ථ ‘තාවත් වගතො’ ගවදිතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘සඞ්ඛකතො’ති චක් ඛුධාතු තාව ජාතිගතො එගකො ධම් ගමොත් ගවව  ඞ් ඛං 
 ච් ඡති චක් ඛුප ාෙවග න. තථා 
ග ොතඝානජිව් හාකායරූප ද් ෙ න් ධර ධාතුගයො ග ොතප ාොදිවග න. 
ගඵොට් ඨබ් බ්ධාතු පන පථවීගතගජොවාගයොවග න තගයො ධම් මාති  ඞ් ඛං  ච් ඡති. 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු කු ලාකු ලවිපාකවග න ද් ගව ධම් මාති  ඞ් ඛං  ච් ඡති. 
තථා ග ොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණධාතුගයො. මගනොධාතු පන 

පඤ ්චද් වාරාවජ් ජනකු ලාකු ලවිපාක ම් පටිච් ඡනවග න තගයො ධම් මාති 

 ඞ් ඛං  ච් ඡති. ධම් මධාතු තිණ් ණං අරූපක් ඛන් ධානං, ග ොළ න් නං 

සුඛුමරූපානං, අ ඞ් ඛතාය ච ධාතුයා වග න වී තිධම් මාති  ඞ් ඛං  ච් ඡති. 
මගනොවිඤ් ඤාණධාතු ග  කු ලාකු ලාබ්යාකතවිඤ් ඤාණවග න 

ඡ ත් තතිධම් මාති  ඞ් ඛං  ච් ඡතීති එවගමත් ථ ‘ ඞ් ඛගතො’ ගවදිතබ් ගබ්ො 
විනිච් ඡගයො. 
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‘පච්චයා’ති චක් ඛුධාතුආදීනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුආදීසු පච් චයගතො 
ගවදිතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. ග ො පගනගත ං පච් චයභාගවො නිද් ගෙ වාගර ආවි 
භවි  ් ති. 

‘දට්ඨබ්බා’ති ෙට් ඨබ් බ්ගතොගපත් ථ විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ොති අත් ගථො. 

 බ් බ්ා එව හි  ඞ් ඛතා ධාතුගයො පුබ් බ්න් තාපරන් තවිවිත් තගතො, 

ධුවසුභසුඛත් තභාවසුඤ් ඤගතො, පච් චයායත් තවුත් තිගතො ච ෙට් ඨබ් බ්ා. 

විග  ගතො පගනත් ථ ගභරිතලං විය චක් ඛුධාතු ෙට් ඨබ් බ්ා, ෙණ් ගඩො විය 

රූපධාතු,  ද් ගෙො විය චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු. තථා ආො තලං විය චක් ඛුධාතු, 

මුඛං විය රූපධාතු, මුඛනිමිත් තං විය චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු. අථ වා උච් ඡුතිලානි 

විය චක් ඛුධාතු, යන් තචක් කයට් ඨි විය රූපධාතු, උච් ඡුර ගතලානි විය 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු. තථා අධරාරණී විය චක් ඛුධාතු, උත් තරාරණී විය 

රූපධාතු, අග් ගි විය චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු. එ  නගයො ග ොතධාතුආදීසුපි. 

මගනොධාතු පන යථා ම් භවගතො චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුආදීනං 
පුගරචරානුචරා විය ෙට් ඨබ් බ්ා. ධම් මධාතුයා ගවෙනාක් ඛන් ගධො  ල් ලමිව සූලමිව 

ච ෙට් ඨබ් ගබ්ො;  ඤ ්ඤා ඞ් ඛාරක් ඛන් ධා ගවෙනා ල් ලසූලගයො ා ආතුරා විය; 

පුථුජ් ජනානං වා  ඤ් ඤා ආ ාදුක් ඛජනනගතො රිත් තමුට් ඨි විය, 

අයථාභුච් චනිමිත් තග්  ාහකගතො වනමිග ො විය;  ඞ් ඛාරා පටි න් ධියං 

පක් ඛිපනගතො අඞ්  ාරකාසුයං ඛිපනකපුරිග ො විය, ජාතිදුක් ඛානුබ්න් ධනගතො 

රාජපුරි ානුබ්න් ධගචොරා විය,  බ් බ්ානත් ථාවහ ්   ඛන් ධ න් තාන  ්  ගහතුගතො 

වි රුක් ඛබීජානි විය; රූපං නානාවිධූපද් ෙවනිමිත් තගතො ඛුරචක් කං විය 
ෙට් ඨබ් බ්ං. 

අ ඞ් ඛතා පන ධාතු අමතගතො  න් තගතො ගඛමගතො ච ෙට් ඨබ් බ්ා. ක  ්මා? 
 බ් බ්ානත් ථපටිපක් ඛභූතත් තා. මගනොවිඤ් ඤාණධාතු  හිතාරම් මණං 

මුඤ ්චිත් වාපි අඤ් ඤං  ගහත් වාව පවතනගතො වනමක් කගටො විය, දුද් ෙමනගතො 

අ ්  ඛළුඞ් ගකො විය, යත් ථකාමනිපාතිගතො ගවහා ං ඛිත් තෙණ් ගඩො විය, 
ගලොභගෙො ාදිනානප් පකාරකිගල ගයො ගතො රඞ්  නගටො විය ෙට් ඨබ් ගබ්ොති. 

184. නිද් ගෙ වාගර චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූකප චාති ඉෙඤ් ච ද් වයං පටිච් ච 
අඤ ්ඤඤ ්ච කිරියාමගනොධාතුඤ් ගචව  ම් පයුත් තඛන් ධත් තයඤ් චාති අත් ගථො. 

චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුයා හි චක් ඛු නි  ් යපච් චගයො ගහොති, රූපං 

ආරම් මණපච් චගයො, කිරියමගනොධාතු වි තපච් චගයො, තගයො අරූපක් ඛන් ධා 
 හජාතපච් චගයො. ත ් මා එ ා චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු ඉගම චත් තාගරො පටිච් ච 

උප් පජ් ජති නාම. කසොතඤ්ච පටිච්චාතිආදීසුපි එග ව නගයො. 
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නිරුද්ධසමනන්තරාති නිරුද් ධාය  මනන් තරා. තජ්ජාමකනොධාතූති ත ් මිං 
ආරම් මගණ ජාතා කු ලාකු ලවිපාකගතො දුවිධා මගනොධාතු 

 ම් පටිච් ඡනකිච් චා. සබ්බධම්කමසු වා පන පඨමසමන්නාහාකරොති එගතසු 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීසු  බ් බ්ධම් ගමසු උප් පජ් ජමාගනසු පඨම මන් නාහාගරො; 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුආදීනං වා ආරම් මණ ඞ් ඛාගතසු  බ් බ්ධම් ගමසු 
පඨම මන් නාහාගරොති අයගමත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. එගතන 
පඤ ්චද් වාරාවජ් ජනකිච් චා කිරියමගනොධාතු  හිතාති ගවදිතබ් බ්ා. 

මකනොධාතුයාපි උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධසමනන්තරාති එත් ථ පි-කාගරො 
 ම් පිණ් ඩනත් ගථො. ත ් මා මගනොධාතුයාපි මගනොවිඤ් ඤාණධාතුයාපීති 
අයගමත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. ගතන යා ච විපාකමගනොධාතුයා උප් පජ් ජිත් වා 
නිරුද් ධාය  මනන් තරා උප් පජ් ජති  න් තීරණකිච් චා 

විපාකමගනොවිඤ් ඤාණධාතු, යා ච ත ්  ා උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධාය  මනන් තරා 

උප් පජ් ජති ගවොට් ඨබ් බ්නකිච් චා කිරියමගනොවිඤ් ඤාණධාතු, යා ච ත ්  ා 
උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධාය  මනන් තරා උප් පජ් ජති ජවනකිච් චා 

මගනොවිඤ් ඤාණධාතු – තා  බ් බ්ාපි කථිතා ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ා. මනඤ්ච

පටිච්චාති භවඞ්  මනං. ධම්කම චාති චතුභූමිකධම් මාරම් මණං. උප්පජ්ජති

මකනොවිඤ්ඤාණන් ති  හාවජ් ජනකං ජවනං නිබ් බ්ත් තති. 

ඉම  ්මිං පන ඨාගන හත් ගථ  හිතපඤ් හං නාම  ණ් හිංසු. 
මහාධම් මරක් ඛිතත් ගථගරො කිර නාම දීඝභාණකාභයත් ගථරං හත් ගථ  ගහත් වා 

ආහ – ‘පටිච් චාති නාම ආ තට් ඨාගන ආවජ් ජනං විසුං න කාතබ් බ්ං, 

භවඞ්  නි  ්සිතකගමව කාතබ් බ්’න් ති. ත ් මා ඉධ මකනොති  හාවජ් ජනකං 

භවඞ්  ං. මකනොවිඤ්ඤාණන් ති ජවනමගනොවිඤ් ඤාණං. ඉම ් මිං පන 

අභිධම් මභාජනීගය ග ොළ  ධාතුගයො කාමාවචරා, ද් ගව චතුභූමිකා 
ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා කථිතාති. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
185. පඤ ්හාපුච් ඡගක අට් ඨාර න් නං ධාතූනං ගහට් ඨා 

වුත් තනයානු ාගරගනව කු ලාදිභාගවො ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන 

ඡ ධාතුකයො පරිත්තාරම්මණාති ඉෙං පන පඤ් චන් නං චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං 
මගනොධාතුයා ච එකන් ගතන පඤ් චසු රූපාරම් මණාදීසු පවත් තිං  න් ධාය 

වුත් තං. ද්කව ධාතුකයොති වුත් තානං පන ධම් මධාතුමගනොවිඤ් ඤාණධාතූනං 
මනායතනධම් මායතගනසු වුත් තනගයගනව පරිත් තාරම් මණාදිතා ගවදිතබ් බ්ා. 

ඉති ඉම  ්මිම් පි පඤ් හාපුච් ඡගක ග ොළ  ධාතුගයො කාමාවචරා, ද් ගව චතුභූමිකා 
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ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා කථිතා. එවමයං ධාතුවිභඞ් ග ොපි ගතපරිවට් ටං 
නීහරිත් වාව භාගජත් වා ගෙසිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ධාතුවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. සච්චවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා 
189. ඉොනි තෙනන් තගර  ච් චවිභඞ් ග  චත්තාරීති  ණනපරිච් ගඡගෙො. 

අරියසච්චානීති පරිච් ඡින් නධම් මනිෙ ්  නං. දුක්ඛං අරියසච්චන් තිආදිම් හි පන 
උද් ගෙ වාගර – 

 

විභා ගතො නිබ් බ්චන-ලක් ඛණාදිප් පගභෙගතො; 

අත් ථත් ථුද් ධාරගතො ගචව, අනූනාධිකගතො තථා. 

කමගතො අරිය ච් ගචසු, යං ඤාණං ත ්   කිච් චගතො; 

අන් ගතො ධානං පගභගෙො, උපමාගතො චතුක් කගතො. 

සුඤ ්ඤගතකවිධාදීහි,  භා වි භා ගතො; 

විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො, විඤ ්ඤුනා  ා නක් කගම. 

තත් ථ ‘විභාගකතො’ති දුක් ඛාදීනඤ් හි චත් තාගරො චත් තාගරො අත් ථා විභත් තා 

තථා අවිතථා අනඤ් ඤථා, ගය දුක් ඛාදීනි අභි ගමන් ගතහි අභි ගමතබ් බ්ා. 

යථාහ, ‘‘දුක් ඛ  ්  පීළනට් ගඨො,  ඞ් ඛතට් ගඨො,  න් තාපට් ගඨො, විපරිණාමට් ගඨො 
– ඉගම චත් තාගරො දුක් ඛ  ්  දුක් ඛට් ඨා තථා අවිතථා අනඤ් ඤථා.  මුෙය  ්  

ආයූහනට් ගඨො, නිොනට් ගඨො,  ංගයො ට් ගඨො, පලිගබ්ොධට් ගඨො…ගප.… 

නිගරොධ  ්  නි  ් රණට් ගඨො, විගවකට් ගඨො, අ ඞ් ඛතට් ගඨො, 

අමතට් ගඨො…ගප.… මග්    ්  නියයානට් ගඨො, ගහත් වට් ගඨො, ෙ ්  නට් ගඨො, 
ආධිපගතයයට් ගඨො – ඉගම චත් තාගරො මග්   ්   මග්  ට් ඨා තථා අවිතථා 

අනඤ් ඤථා’’ති (පටි. ම. 2.8). තථා ‘‘දුක් ඛ  ්  පීළනට් ගඨො,  ඞ් ඛතට් ගඨො, 

 න් තාපට් ගඨො, විපරිනාමට් ගඨො, අභි මයට් ගඨො’’ති (පටි. ම. 2.11) එවමාදි. ඉති 
එවං විභත් තානං චතුන් නං චතුන් නං අත් ථානං වග න දුක් ඛාදීනි 
ගවදිතබ් බ්ානීති. අයං තාගවත් ථ විභා ගතො විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘නිබ්බචන ක්ඛණාදිප්පකභදකතො’ති එත් ථ පන ‘නිබ් බ්චනගතො’ තාව ඉධ 

‘දු’ඉති අයං  ද් ගෙො කුච් ඡිගත දි ්  ති; කුච් ඡිතඤ් හි පුත් තං දුපුත් ගතොති වෙන් ති. 

‘ඛං’ ද් ගෙො පන තුච් ගඡ; තුච් ඡඤ ්හි ආකා ං ඛන් ති වුච් චති. ඉෙඤ් ච පඨම ච් චං 

කුච් ඡිතං අගනකඋපද් ෙවාධිට් ඨානගතො, තුච් ඡං 
බ්ාලජනපරිකප් පිතධුවසුභසුඛත් තභාවවිරහිතගතො. ත ් මා කුච් ඡිතත් තා 

තුච් ඡත් තා ච දුක්ඛන් ති වුච් චති. ‘සං’ඉති ච අයං  ද් ගෙො ‘‘ මා ගමො 

 ගමත’’න් තිආදීසු (විභ. 199; දී. නි. 2.396)  ංගයො ං දීගපති; ‘උ’ඉති අයං 
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 ද් ගෙො ‘‘උප් පන් නං උදිත’’න් තිආදීසු (පාරා. 172; චූළනි. 

ඛග්  වි ාණසුත් තනිද් ගෙ  141) උප් පත් තිං. ‘අය’ ද් ගෙො පන කාරණං දීගපති. 
ඉෙඤ් චාපි දුතිය ච් චං අවග  පච් චය මාගයොග   ති දුක් ඛ  ්සුප් පත් තිකාරණං. 

ඉති දුක් ඛ ්    ංගයොග  උප් පත් තිකාරණත් තා දුක්ඛසමුදයන් ති වුච් චති. 

තතිය ච් චං පන ය ් මා ‘නි’ ද් ගෙො අභාවං ‘කරොධ’ ද් ගෙො ච චාරකං දීගපති, 
ත ් මා අභාගවො එත් ථ  ං ාරචාරක ඞ් ඛාත ්   දුක් ඛගරොධ ්   

 බ් බ් තිසුඤ් ඤත් තා,  මධි ගත වා ත ් මිං  ං ාරචාරක ඞ් ඛාත ්   

දුක් ඛගරොධ ්   අභාගවො ගහොති තප් පටිපක් ඛත් තාතිපි දුක්ඛනිකරොධන් ති වුච් චති, 
දුක් ඛ  ්  වා අනුප් පාෙනිගරොධපච් චයත් තා දුක් ඛනිගරොධන් ති. චතුත් ථ ච් චං පන 

ය ් මා එතං දුක් ඛනිගරොධං  ච් ඡති ආරම් මණවග න තෙභිමුඛීභූතත් තා, පටිපො 

ච ගහොති දුක් ඛනිගරොධප් පත් තියා, ත ් මා දුක් ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපොති වුච් චති. 

ය ් මා පගනතානි බුද් ධාෙගයො අරියා පටිවිජ් ඣන් ති, ත ් මා අරියසච්චානීති 

වුච් චන් ති. යථාහ – ‘‘චතාරිමානි, භික් ඛගව, අරිය ච් චානි ( ං. නි. 5.1097). 

කතමානි…ගප.… ඉමානි ගඛො, භික් ඛගව, චත් තාරි අරිය ච් චානි. අරියා ඉමානි 

පටිවිජ් ඣන් ති, ත ් මා අරියසච්චානීති වුච් චන් තී’’ති. අපිච අරිය ්    ච් චානීතිපි 

අරිය ච් චානි. යථාහ – ‘‘ ගෙවගක, භික් ඛගව, ගලොගක…ගප.… 

 ගෙවමනු  ් ාය තථා ගතො අරිගයො, ත ් මා අරිය ච් චානීති වුච් චන් තී’’ති. අථ 
වා එගත ං අභි ම් බුද් ධත් තා අරියභාවසිද් ධිගතොපි අරිය ච් චානි. යථාහ – 

‘‘ඉගම ං ගඛො, භික් ඛගව, චතුන් නං අරිය ච් චානං යථාභූතං අභි ම් බුද් ධත් තා 
තථා ගතො අරහං  ම් මා ම් බුද් ගධො ‘අරිගයො’ති වුච් චතී’’ති. අපිච ගඛො පන 

අරියානි  ච් චානීතිපි අරිය ච් චානි; අරියානීති තථානි අවිතථානි 

අවි ංවාෙකානීති අත් ගථො. යථාහ – ‘‘ඉමානි ගඛො, භික් ඛගව, චත් තාරි 

අරිය ච් චානි තථානි අවිතථානි අනඤ් ඤථානි, ත ් මා අරිය ච් චානීති 
වුච් චන් තී’’ති. එවගමත් ථ නිබ් බ්චනගතො විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

කථං ‘ ක්ඛණාදිප්පකභදකතො’? එත් ථ හි බ්ාධනලක් ඛණං දුක් ඛ ච් චං, 

 න් තාපනර ං, පවත් තිපච් චුපට් ඨානං. පභවලක් ඛණං  මුෙය ච් චං, 

අනුපච් ගඡෙකරණර ං, පලිගබ්ොධපච් චුපට් ඨානං.  න් තිලක් ඛණං නිගරොධ ච් චං, 

අච් චුතිර ං, අනිමිත් තපච් චුපට් ඨානං. නියයානලක් ඛණං මග්   ච් චං, 

කිගල ප් පහානකරණර ං, වුට් ඨානපච් චුපට් ඨානං. අපිච 
පවත් තිපවත් තකනිවත් තිනිවත් තකලක් ඛණානි පටිපාටියා. තථා 
 ඞ් ඛතතණ් හාඅ ඞ් ඛතෙ ්  නලක් ඛණානි චාති එවගමත් ථ 
‘ලක් ඛණාදිප් පගභෙගතො’ විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘අත්ථත්ථුද්ධාරකතොකචවා’ති එත් ථ පන අත්ථකතො තාව ගකො  ච් චට් ගඨොති 

ගච? ගයො පඤ් ඤාචක් ඛුනා උපපරික් ඛමානානං මායාව විපරීතගකො, මරීචීව 
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වි ංවාෙගකො, තිත් ථියානං අත් තාව අනුපලබ් භ භාගවො ච න ගහොති; අථ ගඛො 
බ්ාධනපභව න් තිනියයානප් පකාගරන තච් ඡාවිපරීතභූතභාගවන අරියඤාණ ්   

ග ොචගරො ගහොතිගයව; එ  අග් ගිලක් ඛණං විය, ගලොකපකති විය ච 
තච් ඡාවිපරීතභූතභාගවො  ච් චට් ගඨොති ගවදිතබ් ගබ්ො. යථාහ – ‘‘ඉෙං දුක් ඛන් ති 

ගඛො, භික් ඛගව, තථගමතං අවිතථගමතං අනඤ් ඤථගමත’’න් ති ( ං. නි. 

5.1090) විත් ථාගරො. අපිච – 

නාබ්ාධකං යගතො දුක් ඛං, දුක් ඛා අඤ් ඤං න බ්ාධකං; 

බ්ාධකත් තනියාගමන, තගතො  ච් චමිෙං මතං. 

තං විනා නාඤ් ඤගතො දුක් ඛං, න ගහොති න ච තං තගතො; 

දුක් ඛගහතුනියාගමන, ඉති  ච් චං වි ත් තිකා. 

නාඤ ්ඤා නිබ් බ්ානගතො  න් ති,  න් තං න ච න තං යගතො; 

 න් තභාවනියාගමන, තගතො  ච් චමිෙං මතං. 

මග්  ා අඤ ්ඤං න නියයානං, අනියයාගනො න චාපි ග ො; 

තච් ඡනියයානභාවත් තා, ඉති ග ො  ච් ච ම් මගතො. 

ඉති තච් ඡාවිපල් ලා -භූතභාවං චතූසුපි; 

දුක් ඛාදී  ්වවිග ග න,  ච් චට් ඨං ආහු පණ් ඩිතාති. 

එවං ‘අත් ථගතො’ විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

කථං ‘අත්ථුද්ධාරකතො’? ඉධායං ‘ ච් ච’ ද් ගෙො අගනගකසු අත් ගථසු දි  ් ති, 

ග යයථිෙං – ‘‘ ච් චං භගණ, න කුජ් ගඣයයා’’තිආදීසු (ධ. ප. 224) 

වාචා ච් ගච. ‘‘ ච් ගච ඨිතා  මණබ්රාහ් මණා චා’’තිආදීසු (ජා. 2.21.433) 

විරති ච් ගච. ‘‘ක ් මා නු  ච් චානි වෙන් ති නානා, පවාදියාග  

කු ලාවොනා’’තිආදීසු (සු. නි. 891) දිට් ඨි ච් ගච. ‘‘එකඤ් හි  ච් චං න 

දුතියමත් ථී’’තිආදීසු (සු. නි. 890) පරමත් ථ ච් ගච නිබ් බ්ාගන ගචව මග් ග  ච. 

‘‘චතුන් නං අරිය ච් චානං කති කු ලා’’තිආදීසු (විභ. 216) අරිය ච් ගච. 

 ් වායමිධාපි අරිය ච් ගච වත් තතීති එවගමත් ථ ‘අත් ථුද් ධාරගතො’පි විනිච් ඡගයො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘අනූනාධිෙකතො’ති ක  ්මා පන චත් තාගරව අරිය ච් චානි වුත් තානි, 

අනූනානි අනධිකානීති ගච? අඤ ්ඤ ්  ා ම් භවගතො, අඤ් ඤතර  ්  ච 

අනපගනයයභාවගතො; න හි එගතහි අඤ් ඤං අධිකං වා එගත ං වා එකම් පි 

අපගනතබ් බ්ං  ම් ගභොති. යථාහ – ‘‘ඉධ, භික් ඛගව, ආ ච් ගඡයය  මගණො වා 
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බ්රාහ් මගණො වා ‘ගනතං දුක් ඛං අරිය ච් චං, අඤ ්ඤං දුක් ඛං අරිය ච් චං යං 
 මගණන ග ොතගමන ගෙසිතං. අහගමතං දුක් ඛං අරිය ච් චං ඨගපත් වා අඤ් ඤං 
දුක් ඛං අරිය ච් චං පඤ් ඤගප  ් ාමී’ති ගනතං ඨානං විජ් ජතී’’තිආදි. යථා චාහ – 

‘‘ගයො හි ගකොචි, භික් ඛගව,  මගණො වා බ්රාහ් මගණො වා එවං වගෙයය ‘ගනතං 

දුක් ඛං පඨමං අරිය ච් චං, යං  මගණන ග ොතගමන ගෙසිතං. අහගමතං දුක් ඛං 
පඨමං අරිය ච් චං පච් චක් ඛාය අඤ් ඤං දුක් ඛං පඨමං අරිය ච් චං 

පඤ ්ඤගප ්  ාමී’ති ගනතං ඨානං විජ් ජතී’’තිආදි ( ං. නි. 5.1086). 

අපිච පවත් තිමාචික් ඛන් ගතො භ වා  ගහතුකං ආචික් ඛි, නිවත් තිඤ් ච 
 උපායං. ඉති පවත් තිනිවත් තිතදුභයගහතූනං එතප් පරමගතො චත් තාගරව 

වුත් තානි. තථා පරිඤ් ගඤයය පහාතබ් බ්  ච් ඡිකාතබ් බ් භාගවතබ් බ්ානං, 

තණ් හාවත් ථුතණ් හාතණ් හානිගරොධතණ් හානිගරොධුපායානං, 
ආලයාලයරාමතාආලය මුග් ඝාතආලය මුග් ඝාතූපායානඤ් ච වග නාපි 
චත් තාගරව වුත් තානීති. එවගමත් ථ ‘අනූනාධිකගතො’ විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘ෙමකතො’ති අයම් පි ගෙ නාක් කගමොව. එත් ථ ච ඔළාරිකත් තා 

 බ් බ් ත් ත ාධාරණත් තා ච සුවිඤ් ගඤයයන් ති දුක් ඛ ච් චං පඨමං වුත් තං, 

ත ් ග ව ගහතුෙ ්  නත් ථං තෙනන් තරං  මුෙය ච් චං, ගහතුනිගරොධා 

ඵලනිගරොගධොති ඤාපනත් ථං තගතො නිගරොධ ච් චං, තෙධි මුපායෙ ්  නත් ථං 
අන් ගත මග්   ච් චං. භවසුඛ ්  ාෙ ධිතානං වා  ත් තානං  ංගව ජනනත් ථං 

පඨමං දුක් ඛමාහ. තං ගනව අකතං ආ ච් ඡති, න ඉ ්  රනිම් මානාදිගතො ගහොති, 

ඉගතො පන ගහොතීති ඤාපනත් ථං තෙනන් තරං  මුෙයං. තගතො  ගහතුගකන 
දුක් ගඛන අභිභූතත් තා  ංවිග්  මාන ානං දුක් ඛනි  ් රණ ගවසීනං 
නි  ් රණෙ  ් ගනන අ ්  ා ජනනත් ථං නිගරොධං. තගතො නිගරොධාධි මත් ථං 
නිගරොධ ම් පාපකං මග්  න් ති එවගමත් ථ ‘කමගතො’ විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘අරියසච්කචසු යං ඤාණං තස්ස කිච්චකතො’ති  ච් චඤාණකිච් චගතොපි 
විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ොති අත් ගථො. දුවිධඤ් හි  ච් චඤාණං – 
අනුගබ්ොධඤාණඤ් ච පටිගවධඤාණඤ් ච. තත් ථ අනුගබ්ොධඤාණං ගලොකියං 
අනු  ් වාදිවග න නිගරොගධ මග් ග  ච පවත් තති. පටිගවධඤාණං ගලොකුත් තරං 
නිගරොධාරම් මණං කත් වා කිච් චගතො චත් තාරිපි  ච් චානි පටිවිජ් ඣති. යථාහ – 

‘‘ගයො, භික් ඛගව, දුක් ඛං ප ්  ති දුක් ඛ මුෙයම් පි ග ො ප ්  ති, දුක් ඛනිගරොධම් පි 

ප ්  ති, දුක් ඛනිගරොධ ාමිනිං පටිපෙම් පි ප ්  තී’’ති ( ං. නි. 5.1100)  බ් බ්ං 

වත් තබ් බ්ං. යං පගනතං ගලොකියං, තත් ථ දුක් ඛඤාණං 

පරියුට් ඨානාභිභවනවග න පවත් තමානං  ක් කායදිට් ඨිං නිවත් ගතති, 

 මුෙයඤාණං උච් ගඡෙදිට් ඨිං, නිගරොධඤාණං   ්  තදිට් ඨිං, මග්  ඤාණං 

අකිරියදිට් ඨිං; දුක් ඛඤාණං වා ධුවසුභසුඛත් තභාවරහිගතසු ඛන් ගධසු 

ධුවසුභසුඛත් තභාව ඤ් ඤා ඞ් ඛාතං ඵගල විප් පටිපත් තිං,  මුෙයඤාණං 
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ඉ ්  රප් පධානකාල භාවාදීහි ගලොගකො පවත් තතීති අකාරගණ 

කාරණාභිමානප් පවත් තං ගහතුම් හි විප් පටිපත් තිං, නිගරොධඤාණං 

අරූපගලොකගලොකථූපිකාදීසු අපවග්  ග්  ාහභූතං නිගරොගධ විප් පටිපත් තිං, 
මග්  ඤාණං කාමසුඛල් ලිකඅත් තකිලමථානුගයො ප් පගභගෙ අවිසුද් ධිමග් ග  
විසුද් ධිමග්  ග්  ාහවග න පවත් තං උපාගය විප් පටිපත් තිං නිවත් ගතති. 
ගතගනතං වුච් චති – 

ගලොගක ගලොකප් පභගව, ගලොකත් ථ ගම සිගව ච තදුපාගය; 

 ම් මුය් හති තාව නගරො, න විජානාති යාව  ච් චානීති. 

එවගමත් ථ ‘ඤාණකිච් චගතො’පි විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘අන්කතොගධානං පකභදා’ති දුක් ඛ ච් ච ් මිඤ ්හි, ඨගපත් වා තණ් හඤ් ගචව 

අනා වධම් ගම ච, ග  ා  බ් බ්ධම් මා අන් ගතො ධා;  මුෙය ච් ගච ඡත් තිං  

තණ් හාවිචරිතානි; නිගරොධ ච් චං අ ම් මි ්  ං; මග්   ච් ගච  ම් මාදිට් ඨිමුගඛන 
වීමංසිද් ධිපාෙපඤ් ඤින් ද්රියපඤ් ඤාබ්ලධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානි. 

 ම් මා ඞ් කප් පාපගෙග න තගයො ගනක් ඛම් මවිතක් කාෙගයො, 

 ම් මාවාචාපගෙග න චත් තාරි වචීසුචරිතානි,  ම් මාකම් මන් තාපගෙග න තීණ 

කායසුචරිතානි,  ම් මාආජීවමුගඛන අප් පිච් ඡතා  න් තුට් ඨිතා ච,  බ් ගබ් ංගයව 
වා එගත ං  ම් මාවාචාකම් මන් තාජීවානං අරියකන් තසීලත් තා සීල ්   ච 
 ද් ධාහත් ගථන පටිග්  ගහතබ් බ්ත් තා ගත ං අත් ථිතාය ච අත් ථිභාවගතො 

 ද් ධින් ද්රිය ද් ධාබ්ලඡන් දිද් ධිපාො,  ම් මාවායාමාපගෙග න 

චතුබ් බිධ ම් මප් පධානවීරියින් ද්රියවීරියබ්ලවීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානි, 
 ම් මා තිඅපගෙග න 

චතුබ් බිධ තිපට් ඨාන තින් ද්රිය තිබ්ල ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානි, 

 ම් මා මාධිඅපගෙග න  විතක් ක විචාරාෙගයො තගයො තගයො  මාධී, 
චිත් ත මාධි මාධින් ද්රිය මාධිබ්ලපීතිප ්  ද් ධි මාධිඋගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා
නි අන් ගතො ධානීති. එවගමත් ථ ‘අන් ගතො ධානං පගභො’පි විනිච් ඡගයො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘උපමාකතො’ති භාගරො විය හි දුක් ඛ ච් චං ෙට් ඨබ් බ්ං, භාරාොනමිව 

 මුෙය ච් චං, භාරනික් ගඛපනමිව නිගරොධ ච් චං, භාරනික් ගඛපනූපාගයො විය 

මග්   ච් චං; ගරොග ො විය ච දුක් ඛ ච් චං, ගරො නිොනමිව  මුෙය ච් චං, 

ගරො වූප ගමො විය නිගරොධ ච් චං, ගභ ජ් ජමිව මග්   ච් චං; දුබ් භික් ඛමිව වා 

දුක් ඛ ච් චං, දුබ් බුට් ඨි විය  මුෙය ච් චං, සුභික් ඛමිව නිගරොධ ච් චං, සුවුට් ඨි විය 

මග්   ච් චං. අපිච ගවරීගවරමූලගවර මුග් ඝාතගවර මුග් ඝාතුපාගයහි, 

වි රුක් ඛරුක් ඛමූලමූලුපච් ගඡෙතදුපච් ගඡදුපාගයහි, 

භයභයමූලනිබ් භයතෙධි මුපාගයහි, 
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ඔරිමතීරමගහොඝපාරිමතීරතං ම් පාපකවායාගමහි ච ගයොගජත් වාගපතානි 
උපමාගතො ගවදිතබ් බ්ානීති. එවගමත් ථ ‘උපමාගතො’ විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘චතුක්ෙකතො’ති අත් ථි ගචත් ථ දුක් ඛං න අරිය ච් චං, අත් ථි අරිය ච් චං න 

දුක් ඛං, අත් ථි දුක් ඛඤ් ගචව අරිය ච් චඤ් ච, අත් ථි ගනව දුක් ඛං න අරිය ච් චං. 
එ  නගයො  මුෙයාදීසු. තත් ථ මග්   ම් පයුත් තා ධම් මා  ාමඤ් ඤඵලානි ච 

‘‘යෙනිච් චං තං දුක් ඛ’’න් ති ( ං. නි. 3.15) වචනගතො  ඞ් ඛාරදුක් ඛතාය දුක් ඛං 
න අරිය ච් චං. නිගරොගධො අරිය ච් චං න දුක් ඛං. ඉතරං පන අරිය ච් චද් වයං 

සියා දුක් ඛං අනිච් චගතො, න පන ය ්   පරිඤ් ඤාය භ වති බ්රහ් මචරියං වු ්  ති 
තථත් ගථන.  බ් බ්ාකාගරන පන උපාොනක් ඛන් ධපඤ ්චකං දුක් ඛඤ ්ගචව 
අරිය ච් චඤ ්ච අඤ් ඤත්ර තණ් හාය. මග්   ම් පයුත් තා ධම් මා  ාමඤ් ඤඵලානි ච 
ය ්   පරිඤ් ඤත් ථං භ වති බ්රහ් මචරියං වු ්  ති තථත් ගථන ගනව දුක් ඛං න 

අරිය ච් චං. එවං  මුෙයාදීසුපි යථාගයො ං ගයොගජත් වා ‘චතුක් කගතො’ගපත් ථ 
විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘සුඤ්ඤකතෙවිධාදීහී’ති එත් ථ සුඤ් ඤගතො තාව පරමත් ගථන හි  බ් බ්ාගනව 
 ච් චානි ගවෙකකාරකනිබ් බුත මකාභාවගතො සුඤ් ඤානීති ගවදිතබ් බ්ානි. 
ගතගනතං වුච් චති – 

දුක් ඛගමව හි න ගකොචි දුක් ඛිගතො, කාරගකො න කිරියාව විජ් ජති; 

අත් ථි නිබ් බුති න නිබ් බුගතො පුමා, මග්  මත් ථි  මගකො න විජ් ජතීති. 

අථ වා – 

ධුවසුභසුඛත් තසුඤ් ඤං, පුරිමද් වයමත් තසුඤ් ඤමමතපෙං; 

ධුවසුඛඅත් තවිරහිගතො, මග් ග ො ඉති සුඤ් ඤගතො ගතසු. 

නිගරොධසුඤ් ඤානි වා තීණ, නිගරොගධො ච ග  ත් තයසුඤ් ගඤො. 

ඵලසුඤ් ගඤො වා එත් ථ ගහතු  මුෙගය දුක් ඛ ්  ාභාවගතො මග් ග  ච නිගරොධ ්  , 
න ඵගලන   බ් ගභො පකතිවාදීනං පකති විය. ගහතුසුඤ් ඤඤ් ච ඵලං 

දුක් ඛ මුෙයානං නිගරොධමග්  ානඤ් ච අ මවායා, න ගහතු මගවතං ගහතුඵලං 
ගහතුඵල මවායවාදීනං ද් විඅණුකාදීනි විය. ගතගනතං වුච් චති – 

තයමිධ නිගරොධසුඤ් ඤං, තගයන ගතනාපි නිබ් බුති සුඤ් ඤා; 

සුඤ ්ගඤො ඵගලන ගහතු, ඵලම් පි තං ගහතුනා සුඤ් ඤන් ති. 

එවං තාව ‘සුඤ ්ඤගතො’ විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 
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‘එෙවිධාදීහී’ති  බ් බ්ගමව ගචත් ථ දුක් ඛං එකවිධං පවත් තිභාවගතො, දුවිධං 

නාමරූපගතො, තිවිධං කාමරූපාරූපූපපතිභවගභෙගතො, චතුබ් බිධං 

චතුආහාරගභෙගතො, පඤ ්චවිධං පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධගභෙගතො.  මුෙගයොපි 

එකවිගධො පවත් තකභාවගතො, දුවිගධො දිට් ඨි ම් පයුත් තා ම් පයුත් තගතො, තිවිගධො 

කාමභවවිභවතණ් හාගභෙගතො, චතුබ් බිගධො චතුමග්  ප් පගහයයගතො, 

පඤ ්චවිගධො රූපාභිනන් ෙනාදිගභෙගතො, ඡබ් බිගධො ඡතණ් හාකායගභෙගතො. 

නිගරොගධොපි එකවිගධො අ ඞ් ඛතධාතුභාවගතො, පරියාගයන පන දුවිගධො 

 උපාදිග  අනුපාදිග  ගතො, තිවිගධො භවත් තයවූප මගතො, චතුබ් බිගධො 

චතුමග්  ාධි මනීයගතො, පඤ ්චවිගධො පඤ් චාභිනන් ෙනවූප මගතො, ඡබ් බිගධො 

ඡතණ් හාකායක් ඛයගභෙගතො. මග් ග ොපි එකවිගධො භාගවතබ් බ්ගතො, දුවිගධො 

 මථවිප ්  නාගභෙගතො ෙ ්  නභාවනාගභෙගතො වා, තිවිගධො 
ඛන් ධත් තයගභෙගතො. අයඤ් හි  ප් පගෙ ත් තා න රං විය රජ් ගජන 
නිප් පගෙග හි තීහි ඛන් ගධහි  ඞ්  හිගතො. යථාහ – 

‘‘න ගඛො, ආවුග ො වි ාඛ, අරිගයන අට් ඨඞ් ගිගකන මග් ග න තගයො 

ඛන් ධා  ඞ්  හිතා. තීහි ච ගඛො, ආවුග ො වි ාඛ, ඛන් ගධහි අරිගයො 

අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ො  ඞ්  හිගතො. යා චාවුග ො වි ාඛ,  ම් මාවාචා, ගයො 

ච  ම් මාකම් මන් ගතො, ගයො ච  ම් මාආජීගවො – ඉගම ධම් මා සීලක් ඛන් ගධ 

 ඞ්  හිතා; ගයො ච  ම් මාවායාගමො, යා ච  ම් මා ති, ගයො ච  ම් මා මාධි 

– ඉගම ධම් මා  මාධික් ඛන් ගධ  ඞ්  හිතා; යා ච  ම් මාදිට් ඨි, ගයො ච 

 ම් මා ඞ් කප් ගපො – ඉගම ධම් මා පඤ් ඤාක් ඛන් ගධ  ඞ්  හිතා’’ති (ම. නි. 
1.462). 

එත් ථ හි  ම් මාවාචාෙගයො තගයො සීලගමව. ත ් මා ගත  ජාතිගතො 
සීලක් ඛන් ගධන  ඞ්  හිතා. කිඤ් චාපි හි පාළියං සීලක් ඛන් ගධති භුම් ගමන 

නිද් ගෙග ො කගතො, අත් ගථො පන කරණවග ගනව ගවදිතබ් ගබ්ො. 
 ම් මාවායාමාදීසු පන තීසු  මාධි අත් තගනො ධම් මතාය ආරම් මගණ 

එකග්  භාගවන අප් ගපතුං න  ක් ගකොති, වීරිගය පන පග්  හකිච් චං  ාගධන් ගත 
 තියා ච අපිලාපනකිච් චං  ාගධන් තියා ලද් ධූපකාගරො හුත් වා  ක් ගකොති. 

තත්රායං උපමා – යථා හි නක් ඛත් තං කීළි ්  ාමාති උයයානං පවිට් ගඨසු තීසු 
 හාගයසු එගකො සුපුප් ඵිතං චම් පකරුක් ඛං දි ් වා හත් ථං උක් ඛිපිත් වාපි  ගහතුං 
න  ක් කුගණයය. අථ ්   දුතිගයො ඔනමිත් වා පිට් ඨිං ෙගෙයය. ග ො ත ්   පිට් ඨියං 
ඨත් වාපි කම් පමාගනො  ගහතුං න  ක් කුගණයය. අථ  ්  ඉතගරො අං කූටං 
උපනාගමයය. ග ො එක ්   පිට් ඨියං ඨත් වා එක ්   අං කූටං ඔලුබ් භ යථාරුචි 
පුප් ඵානි ඔචිනිත් වා පිළන් ධිත් වා නක් ඛත් තං කීගළයය. එවං ම් පෙමිෙං 
ෙට් ඨබ් බ්ං. 
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එකගතො උයයානං පවිට් ඨා තගයො  හායා විය හි එකගතො ජාතා 

 ම් මාවායාමාෙගයො තගයො ධම් මා, සුපුප් ඵිතචම් පකරුක් ගඛො විය ආරම් මණං, 
හත් ථං උක් ඛිපිත් වාපි  ගහතුං අ ක් ගකොන් ගතො විය අත් තගනො ධම් මතාය 

ආරම් මගණ එකග්  භාගවන අප් ගපතුං අ ක් ගකොන් ගතො  මාධි, පිට් ඨිං ෙත් වා 

ඔනත හාගයො විය වායාගමො, අං කූටං ෙත් වා ඨිත හාගයො විය  ති. යථා ගතසු 
එක  ්  පිට් ඨියං ඨත් වා එක  ්  අං කූටං ඔලුබ් භ ඉතගරො යථාරුචි පුප් ඵං 

 ගහතුං  ක් ගකොති, එවගමව වීරිගය පග්  හකිච් චං  ාගධන් ගත  තියා ච 
අපිලාපනකිච් චං  ාගධන් තියා ලද් ධූපකාගරො  මාධි  ක් ගකොති ආරම් මගණ 
එකග්  භාගවන අප් ගපතුං. ත ් මා  මාධිගයගවත් ථ  ජාතිගතො 
 මාධික් ඛන් ගධන  ඞ්  හිගතො. වායාම තිගයො පන කිරියගතො  ඞ්  හිතා 
ගහොන් ති. 

 ම් මාදිට් ඨි ම් මා ඞ් කප් ගපසුපි පඤ් ඤා අත් තගනො ධම් මතාය ‘අනිච් චං 

දුක් ඛං අනත් තා’ති ආරම් මණං නිච් ගඡතුං න  ක් ගකොති, විතක් ගක පන 

ආගකොගටත් වා ආගකොගටත් වා ගෙන් ගත  ක් ගකොති. කථං? යථා හි 
ගහරඤ් ඤිගකො කහාපණං හත් ගථ ඨගපත් වා  බ් බ්භාග සු ඔගලොගකතුකාගමො 

 මාගනොපි න චක් ඛුතගලගනව පරිවත් ගතතුං  ක් ගකොති, අඞ් ගුලිපබ් ගබ්හි පන 

පරිවත් ගතත් වා පරිවත් ගතත් වා ඉගතො චිගතො ච ඔගලොගකතුං  ක් ගකොති; 
එවගමව න පඤ් ඤා අත් තගනො ධම් මතාය අනිච් චාදිවග න ආරම් මණං 

නිච් ගඡතුං  ක් ගකොති, අභිනිගරොපනලක් ඛගණන පන 
ආහනනපරියාහනනරග න විතක් ගකන ආගකොගටන් ගතන විය 
පරිවත් ගතන් ගතන විය ච ආොය ආොය දින් නගමව නිච් ගඡතුං  ක් ගකොති. 

ත ් මා ඉධාපි  ම් මාදිට් ඨිගයව  ජාතිගතො පඤ් ඤාක් ඛන් ගධන  ඞ්  හිතා, 
 ම් මා ඞ් කප් ගපො පන කිරියගතො  ඞ්  හිගතො ගහොති. ඉති ඉගමහි තීහි ඛන් ගධහි 
මග් ග ො  ඞ්  හං  ච් ඡති. ගතන වුත් තං – ‘‘තිවිගධො ඛන් ධත් තයගභෙගතො’’ති. 
චතුබ් බිගධො ග ොතාපත් තිමග්  ාදිවග න. 

අපිච  බ් බ්ාගනව  ච් චානි එකවිධානි අවිතථත් තා අභිඤ් ගඤයයත් තා වා, 

දුවිධානි ගලොකියගලොකුත් තරගතො  ඞ් ඛතා ඞ් ඛතගතො ච, තිවිධානි 
ෙ ්  නභාවනාහි පහාතබ් බ්ගතො අප් පහාතබ් බ්ගතො 

ගනවපහාතබ් බ්නාපහාතබ් බ්ගතො ච, චතුබ් බිධානි පරිඤ් ගඤයයාදිගභෙගතොති. 
එවගමත් ථ ‘එකවිධාදීහි’ විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘සභාගවිසභාගකතො’ති  බ් බ්ාගනව ච  ච් චානි අඤ ්ඤමඤ් ඤං  භා ානි 
අවිතථගතො අත් තසුඤ් ඤගතො දුක් කරපටිගවධගතො ච. යථාහ – 

‘‘තං කිං මඤ් ඤසි, ආනන් ෙ, කතමං නු ගඛො දුක් කරතරං වා 
දුරභි ම් භවතරං වා – ගයො දූරගතොව සුඛුගමන තාලච් ඡිග්  ගළන අ නං 
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පටුන 

අතිපාගතයය ගපොඞ් ඛානුගපොඞ් ඛං අවිරාධිතං, ගයො වා  ත් තධා භින් න  ්  

වාල  ්  ගකොටියා ගකොටිං පටිවිජ් ගඣයයා’’ති? ‘‘එතගෙව, භන් ගත, 

දුක් කරතරඤ් ගචව දුරභි ම් භවතරඤ් ච – ගයො  ත් තධා භින් න  ්  වාල ්   

ගකොටියා ගකොටිං පටිවිජ් ගඣයයා’’ති. ‘‘තගතො ගඛො ගත, ආනන් ෙ, 
දුප් පටිවිජ් ඣතරං පටිවිජ් ඣන් ති ගය ඉෙං දුක් ඛන් ති යථාභූතං 
පටිවිජ් ඣන් ති…ගප.… අයං දුක් ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපොති යථාභූතං 

පටිවිජ් ඣන් තී’’ති ( ං. නි. 5.1115). 

වි භා ානි  ලක් ඛණවවත් ථානගතො. පුරිමානි ච ද් ගව  භා ානි 

දුරව ාහත් ගථන  ම් භීරත් තා ගලොකියත් තා  ා වත් තා ච, වි භා ානි 
ඵලගහතුගභෙගතො පරිඤ් ගඤයයප් පහාතබ් බ්ගතො ච. පච් ඡිමානිපි ද් ගව  භා ානි 

 ම් භීරත් ගථන දුරව ාහත් තා ගලොකුත් තරත් තා අනා වත් තා ච, වි භා ානි 
වි යවි යීගභෙගතො  ච් ඡිකාතබ් බ්භාගවතබ් බ්ගතො ච. පඨමතතියානි චාපි 

 භා ානි ඵලාපගෙ ගතො, වි භා ානි  ඞ් ඛතා ඞ් ඛතගතො. දුතියචතුත් ථානි චාපි 

 භා ානි ගහතුඅපගෙ ගතො, වි භා ානි එකන් තකු ලාකු ලගතො. 

පඨමචතුත් ථානි චාපි  භා ානි  ඞ් ඛතගතො, වි භා ානි 

ගලොකියගලොකුත් තරගතො. දුතියතතියානි චාපි  භා ානි 

ගනවග ක් ඛානාග ක් ඛභාවගතො, වි භා ානි  ාරම් මණානාරම් මණගතො. 

ඉති එවං පකාගරහි, නගයහි ච විචක් ඛගණො; 

විජඤ් ඤා අරිය ච් චානං,  භා වි භා තන් ති. 

සුත් තන් තභාජනීයඋද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1. දුක් ඛ ච් චනිද් ගෙ වණ් ණනා 

ජාතිනිද් ගෙග ො 

190. ඉොනි  ඞ් ගඛපගතො උද් දිට් ඨානි දුක් ඛාදීනි විභජිත් වා ෙ ් ග තුං අයං 

තත්ථ ෙතමං දුක්ඛං අරියසච්චං ජාතිපි දුක්ඛාති නිද් ගෙ වාගරො ආරද් ගධො. 

තත් ථ ජාති ගවදිතබ් බ්ා, ජාතියා දුක් ඛට් ගඨො ගවදිතබ් ගබ්ො; ජරා, මරණං, 

ග ොගකො, පරිගෙගවො, දුක් ඛං, ගෙොමන  ් ං, උපායාග ො, අප් පිය ම් පගයොග ො, 

පියවිප් පගයොග ො ගවදිතබ් ගබ්ො; අප් පිය ම් පගයො  ්   පියවිප් පගයො   ්  

දුක් ඛට් ගඨො ගවදිතබ් ගබ්ො; ඉච් ඡා ගවදිතබ් බ්ා, ඉච් ඡාය දුක් ඛට් ගඨො ගවදිතබ් ගබ්ො; 

ඛන් ධා ගවදිතබ් බ්ා, ඛන් ධානං දුක් ඛට් ගඨො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තත් ථ දුක් ඛ  ්  අරිය ච් ච ්   කථනත් ථාය අයං මාතිකා – ඉෙඤ් හි දුක් ඛං 

නාම අගනකං නානප් පකාරං, ග යයථිෙං – දුක් ඛදුක් ඛං, විපරිණාමදුක් ඛං, 
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 ඞ් ඛාරදුක් ඛං, පටිච් ඡන් නදුක් ඛං, අප් පටිච් ඡන් නදුක් ඛං, පරියායදුක් ඛං, 
නිප් පරියායදුක් ඛන් ති. 

තත් ථ කායිකගචතසිකා දුක් ඛගවෙනා  භාවගතො ච නාමගතො ච දුක් ඛත් තා 

‘දුක්ඛදුක්ඛං’ නාම. සුඛගවෙනා විපරිණාගමන දුක් ඛුප් පත් තිගහතුගතො 

‘විපරිණාමදුක්ඛං’ නාම. උගපක් ඛාගවෙනා ගචව අවග  ා ච ගතභූමකා 

 ඞ් ඛාරා උෙයබ් බ්යපීළිතත් තා ‘සඞ්ඛාරදුක්ඛං’ නාම. තථා පීළනං පන 
මග්  ඵලානම් පි අත් ථි. ත ් මා එගත ධම් මා දුක් ඛ ච් චපරියාපන් නත් ගතන 
 ඞ් ඛාරදුක් ඛං නාමාති ගවදිතබ් බ්ා. 
කණ් ණසූලෙන් තසූලරා ජපරිළාහගෙො ජපරිළාහාදි කායිකගචතසිගකො 
ආබ්ාගධො පුච් ඡිත් වා ජානිතබ් බ්ගතො උපක් කම ්   ච අපාකටභාවගතො 

‘පටිච්ඡන්නදුක්ඛං’ නාම, අපාකටදුක් ඛන් තිපි වුච් චති. 
ද් වත් තිං කම් මකාරණාදි මුට් ඨාගනො ආබ්ාගධො අපුච් ඡිත් වාව ජානිතබ් බ්ගතො 

උපක් කම  ්  ච පාකටභාවගතො ‘අප්පටිච්ඡන්නදුක්ඛං’ නාම, පාකටදුක් ඛන් තිපි 
වුච් චති. ඨගපත් වා දුක් ඛදුක් ඛං ග  ං දුක් ඛ ච් චවිභඞ් ග  ආ තං ජාතිආදි 

 බ් බ්ම් පි ත ්   ත ්   දුක් ඛ ්   වත් ථුභාවගතො ‘පරියායදුක්ඛං’ නාම. දුක් ඛදුක් ඛං 

‘නිප්පරියායදුක්ඛං’ නාම. 

තත් ථ පරියායදුක් ඛං නිප් පරියායදුක් ඛන් ති ඉම ් මිං පෙද් වගය ඨත් වා දුක් ඛං 
අරිය ච් චං කගථතබ් බ්ං. අරිය ච් චඤ ්ච නාගමතං පාළියං  ඞ් ගඛපගතොපි 

ආ ච් ඡති විත් ථාරගතොපි.  ඞ් ගඛපගතො ආ තට් ඨාගන  ඞ් ගඛගපනපි 

විත් ථාගරනපි කගථතුං වට් ටති. විත් ථාරගතො ආ තට් ඨාගන පන විත් ථාගරගනව 

කගථතුං වට් ටති, න  ඞ් ගඛගපන. තං ඉෙං ඉම ් මිං ඨාගන විත් ථාගරන 
ආ තන් ති විත් ථාගරගනව කගථතබ් බ්ං. ත ් මා යං තං නිද් ගෙ වාගර ‘‘තත් ථ 

කතමං දුක් ඛං අරිය ච් චං? ජාතිපි දුක් ඛා’’තිආදීනි පොනි  ගහත් වා ‘‘ජාති 

ගවදිතබ් බ්ා, ජාතියා දුක් ඛට් ගඨො ගවදිතබ් ගබ්ො’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ජාතිආදීනි 

තාව ‘‘තත් ථ කතමා ජාති? යා ගත ං ගත ං  ත් තානං තම් හි තම් හි 
 ත් තනිකාගය ජාති  ඤ් ජාතී’’ති ඉම ්   පන පෙභාජනීය ්   වග න 

ගවදිතබ් බ්ානි. 

191. තත්රායං අත් ථවණ් ණනා – කතසං කතසං සත්තානන් ති අයං 
 ඞ් ගඛපගතො අගනගක ං  ත් තානං  ාධාරණනිද් ගෙග ො. යා ගෙවෙත් ත  ්  

ජාති, යා ග ොමෙත් ත ්   ජාතීති එවඤ් හි දිව ම් පි කථියමාගන ගනව  ත් තා 

පරියාොනං  ච් ඡන් ති, න  බ් බ්ං අපරත් ථදීපනං සිජ් ඣති. ඉගමහි පන ද් වීහි 

පගෙහි න ගකොචි  ත් ගතො අපරියාදින් ගනො ගහොති, න කිඤ් චි අපරත් ථදීපනං න 

සිජ් ඣති. ගතන වුත් තං – ‘‘යා ගත ං ගත ං  ත් තාන’’න් ති. තම්හිතම්හීති අයං 
ජාති තිවග න අගනගක ං  ත් තනිකායානං  ාධාරණනිද් ගෙග ො. 

සත්තනිොකයති  ත් තානං නිකාගය,  ත් තඝටායං  ත් ත මූගහති අත් ගථො. 
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ජාතීති අයං ජාති ද් ගෙො අගනකත් ගථො. තථා ගහ  ‘‘එකම් පි ජාතිං, ද් ගවපි 

ජාතිගයො’’ති (පාරා. 12; ම. නි. 2.257) එත් ථ භගව ආ ගතො. ‘‘අත් ථි වි ාගඛ, 

නි ණ් ඨා නාම  මණජාතිකා’’ති (අ. නි. 3.71) එත් ථ නිකාගය. ‘‘තිරියා නාම 

තිණජාති නාභියා උග්  න් ත් වා නභං ආහච් ච ඨිතා අගහොසී’’ති (අ. නි. 5.196) 

එත් ථ පඤ් ඤත් තියං. ‘‘ජාති ද් වීහි ඛන් ගධහි  ඞ්  හිතා’’ති (ධාතු. 71) එත් ථ 

 ඞ් ඛතලක් ඛගණ. ‘‘යං, භික් ඛගව, මාතුකුච් ඡිම් හි පඨමං චිත් තං උප් පන් නං, 

පඨමං විඤ් ඤාණං පාතුභූතං, තදුපාොය  ාව ්   ජාතී’’ති (මහාව. 124) එත් ථ 

පටි න් ධියං. ‘‘ ම් පතිජාගතො, ආනන් ෙ, ගබ්ොධි ත් ගතො’’ති (ම. නි. 3.207) එත් ථ 

පසූතියං. ‘‘අනුපක් කුට් ගඨො ජාතිවාගෙනා’’ති (දී. නි. 1.331) එත් ථ කුගල. 

‘‘යගතොහං, භගිනි, අරියාය ජාතියා ජාගතො’’ති (ම. නි. 2.351) එත් ථ අරියසීගල. 
ඉධ පනායං  විකාගරසු පඨමාභිනිබ් බ්ත් තක් ඛන් ගධසු වත් තති. ත ් මා 
ජායමානකවග න ජාතීති ඉෙගමත් ථ  භාවපච් චත් තං.  ඤ් ජායනවග න 

සඤ්ජාතීති උප ග් ග න පෙං වඩ් ඪිතං. ඔක් කමනවග න ඔක්ෙන්ති. 

ජායනට් ගඨන වා ජාති,  ා අපරිපුණ් ණායතනවග න යුත් තා.  ඤ් ජායනට් ගඨන 

සඤ්ජාති,  ා පරිපුණ් ණායතනවග න යුත් තා. ඔක් කමනට් ගඨන ඔක්ෙන්ති,  ා 
අණ් ඩජජලාබුජවග න යුත් තා. ගත හි අණ් ඩගකො ඤ් ච වත් ථිගකො ඤ් ච 

ඔක් කමන් ති, ඔක් කමන් තාපි පවි න් තා විය පටි න් ධිං  ණ් හන් ති. 

අභිනිබ් බ්ත් තනට් ගඨන අභිනිබ්බත්ති.  ා  ංග ෙජඔපපාතිකවග න යුත් තා. 
ගත හි පාකටා එව හුත් වා නිබ් බ්ත් තන් ති. අයං තාව  ම් මුතිකථා. 

ඉොනි පරමත් ථකථා ගහොති. ඛන් ධා එව හි පරමත් ථගතො පාතුභවන් ති, න 

 ත් තා. තත් ථ ච ඛන්ධානන් ති එකගවොකාරභගව එක ්  , චතුගවොකාරභගව 

චතුන් නං, පඤ ්චගවොකාරභගව පඤ් චන් නං  හණං ගවදිතබ් බ්ං. පාතුභාකවොති 

උප් පත් ති. ආයතනානන් ති එත් ථ තත්ර තත්ර උප් පජ් ජමානායතනවග න 

 ඞ්  ගහො ගවදිතබ් ගබ්ො. පටි ාකභොති  න් තතියං පාතුභාගවොගයව; 

පාතුභවන් තාගනව හි තානි පටිලද් ධානි නාම ගහොන් ති. අයංවුච්චති ජාතීති අයං 

ජාති නාම කථියති.  ා පගන ා තත් ථ තත් ථ භගව පඨමාභිනිබ් බ්ත් තිලක් ඛණා, 

නීයයාතනර ා, අතීතභවගතො ඉධ උම් මුජ් ජනපච් චුපට් ඨානා, ඵලවග න 
දුක් ඛවිචිත් තතාපච් චුපට් ඨානා වා. 

ඉොනි ‘ජාතියා දුක්ඛට්කඨො කවදිතබ්කබො’ති අයඤ් හි ජාති  යං න දුක් ඛා, 
දුක් ඛුප් පත් තියා පන වත් ථුභාගවන දුක් ඛාති වුත් තා. කතරදුක් ඛ  ්  පනායං 

වත් ථූති? යං තං බ්ාලපණ් ඩිතසුත් තාදීසු (ම. නි. 3.246 ආෙගයො) භ වතාපි 

උපමාවග න පකාසිතං ආපායිකංදුක් ඛං, යඤ ්ච සු තියං මනු ්  ගලොගක 

 බ් ගභොක් කන් තිමූලකාදිගභෙං දුක් ඛං උප් පජ් ජති, ත ්    බ් බ් ්  ාපි එ ා වත් ථු. 
තත්රිෙං  බ් ගභොක් කන් තිමූලකාදිගභෙං දුක් ඛං – අයඤ් හි  ත් ගතො මාතුකුච් ඡිම් හි 
නිබ් බ්ත් තමාගනො න උප් පලපදුමපුණ් ඩරීකාදීසු නිබ් බ්ත් තති. අථ ගඛො ගහට් ඨා 
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පටුන 

ආමා ය  ්  උපරි පක් කා ය  ්  උෙරපටලපිට් ඨිකණ් ඩකානං ගවමජ් ගඣ 
පරම ම් බ්ාගධ තිබ් බ්න් ධකාගර නානාකුණප න් ධපරිභාවිගත 
අසුචිපරමදුග්  න් ධපවනවිචරිගත අධිමත් තගජගුච් ගඡ කුච් ඡිප් පගෙග  
පූතිමච් ඡපූතිකුම් මා චන් ෙනිකාදීසු කිමි විය නිබ් බ්ත් තති. ග ො තත් ථ 
නිබ් බ්ත් ගතො ෙ  මාග  මාතුකුච් ඡි ම් භගවන උ ් මනා පුටපාකං විය 
පච් චමාගනො පිට් ඨපිණ් ඩි විය ග දියමාගනො  මිඤ් ජනප ාරණාදිරහිගතො 

අධිමත් තං දුක් ඛං පච් චනුගභොතීති. ඉෙං තාව ‘ගබ්කභොක්ෙන්තිමූ ෙං’ දුක් ඛං. 

යං පන ග ො මාතු  හ ා උපක් ඛලන මනනිසීෙනඋට් ඨානපරිවත් තනාදීසු 
සුරාධුත් තහත් ථ ගතො එළගකො විය අහිගුණ් ඨිකහත් ථ ගතො  ප් පගපොතගකො 
විය ච ආකඩ් ඪනපරිකඩ් ඪනඔධුනනනිද් ධුනනාදිනා උපක් කගමන අධිමත් තං 

දුක් ඛමනුභවති, යඤ් ච මාතු සීතුෙකපානකාගල සීතනරකූපපන් ගනො විය, 

උණ් හයාගුභත් තාදිඅජ් ගඣොහරණකාගල අඞ්  ාරවුට් ඨි ම් පරිකිණ් ගණො විය, 
ගලොණම් බිලාදිඅජ් ගඣොහරණකාගල ඛාරාපටිච් ඡකාදිකම් මකාරණප් පත් ගතො 

විය තිබ් බ්ං දුක් ඛමනුගභොති – ඉෙං ‘ගබ්භපරිහරණමූ ෙං’ දුක් ඛං. 

යං පන  ්  මූළ් හ බ් භාය මාතුයා මිත් තාමච් චසුහජ් ජාදීහිපි අෙ ්  නාරගහ 
දුක් ඛුප් පත් තිට් ඨාගන ගඡෙනඵාලනාදීහි දුක් ඛං උප් පජ් ජති – ඉෙං 

‘ගබ්භවිපත්තිමූ ෙං’ දුක් ඛං. යං විජායමානාය මාතුයා කම් මගජහි වාගතහි 
පරිවත් ගතත් වා නරකපපාතං විය අතිභයානකං ගයොනිමග්  ං පටිපාතියමාන ්   
පරම ම් බ්ාගධන ගයොනිමුගඛන තාළච් ඡිග්  ගළන විය නික් කඩ් ඪියමාන  ්  
මහානා  ්   නරක ත් ත ්   විය ච  ඞ් ඝාටපබ් බ්ගතහි විචුණ් ණයමාන ්   

දුක් ඛං උප් පජ් ජති – ඉෙං ‘විජායනමූ ෙං’ දුක් ඛං. යං පන ජාත ්   
තරුණවණ දි   ්  සුකුමාර රීර ්   
හත් ථග්  හණන් හාපනගධොවනගචොළපරිමජ් ජනාදිකාගල 
සූචිමුඛඛුරධාරවිජ් ඣනඵාලන දි ං දුක් ඛං උප් පජ් ජති – ඉෙං මාතුකුච් ඡිගතො 

‘බහිනික්ඛමනමූ ෙං’ දුක් ඛං. යං තගතො පරං පවත් තියං අත් තනාව අත් තානං 

වධන් ත  ් , අගචලකවතාදිවග න ආතාපනපරිතාපනානුගයො මනුයුත් ත  ් , 

ගකොධවග න අභුඤ් ජන් ත  ් , උබ් බ්න් ධන් ත ්   ච දුක් ඛං ගහොති – ඉෙං 

‘අත්තූපක්ෙමමූ ෙං’ දුක් ඛං. 

යං පන පරගතො වධබ්න් ධනාදීනි අනුභවන් ත ්   දුක් ඛං උප් පජ් ජති – ඉෙං 

‘පරූපක්ෙමමූ ෙං’ දුක් ඛන් ති. ඉති ඉම ්    බ් බ් ්  ාපි දුක් ඛ ්   අයං ජාති 
වත් ථුගමව ගහොතීති. ගතගනතං වුච් චති – 

ජාගයථ ගනො ගච නරගකසු  ත් ගතො, 

තත් ථග් ගිොහාදිකමප් ප ය් හං; 

ලගභථ දුක් ඛං නු කුහිං පතිට් ඨං, 
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ඉච් චාහ දුක් ඛාති මුනීධ ජාති. 

දුක් ඛං තිරච් ගඡසු ක ාපගතොෙ- 

ෙණ් ඩාභිඝාතාදිභවං අගනකං; 

යං තං කථං තත් ථ භගවයය ජාතිං, 
විනා තහිං ජාති තගතොපි දුක් ඛා. 

ගපගතසු දුක් ඛං පන ඛුප් පිපා ා- 

වාතාතපාදිප් පභවං විචිත් තං; 

ය ් මා අජාත ්   න තත් ථ අත් ථි, 
ත ් මාපි දුක් ඛං මුනි ජාතිමාහ. 

තිබ් බ්න් ධකාගර ච අ ය් හසීගත, 

ගලොකන් තගර යං අසුගරසු දුක් ඛං; 

න තං භගව තත් ථ න ච  ්  ජාති, 
යගතො අයං ජාති තගතොපි දුක් ඛා. 

යඤ ්චාපි ගූථනරගක විය මාතු බ් ගභ, 

 ත් ගතො ව ං චිරමගතො බ්හි නික් ඛමනඤ් ච; 

පප් ගපොති දුක් ඛමතිගඝොරමිෙම් පි නත් ථි, 
ජාතිං විනා ඉතිපි ජාතිරයඤ් හි දුක් ඛා. 

කිං භාසිගතන බ්හුනා නනු යං කුහිඤ් චි, 

අත් ථීධ කිඤ් චිෙපි දුක් ඛමිෙං කොචි; 

ගනවත් ථි ජාතිවිරගහ යෙගතො මගහසී, 
දුක් ඛාති  බ් බ්පඨමං ඉමමාහ ජාතින් ති. 

ජරානිද් ගෙග ො 

192. ජරානිද් ගෙග  ජරාති  භාවපච් චත් තං. ජීරණතාති ආකාරනිද් ගෙග ො. 

ඛණ්ඩිච්චන් තිආෙගයො තගයො කාලාතික් කගම කිච් චනිද් ගෙ ා. පච් ඡිමා ද් ගව 

පකතිනිද් ගෙ ා. අයඤ් හි ජරාති ඉමිනා පගෙන  භාවගතො දීපිතා, ගතන ්  ා ඉෙං 

 භාවපච් චත් තං. ජීරණතාති ඉමිනා ආකාරගතො, ගතන  ් ායං 
ආකාරනිද් ගෙග ො. ඛණ් ඩිච් චන් ති ඉමිනා කාලාතික් කගම ෙන් තනඛානං 

ඛණ් ඩිතභාවකරණකිච් චගතො. පාලිච්චන් ති ඉමිනා ගක ගලොමානං 

පලිතභාවකරණකිච් චගතො. වලිත්තචතාති ඉමිනා මං ං මිලාගපත් වා තගච 
වලිත් තභාවකරණකිච් චගතො දීපිතා. ගතන ්  ා ඉගම ඛණ් ඩිච් චන් ති ආෙගයො 
තගයො කාලාතික් කගම කිච් චනිද් ගෙ ා. ගතහි ඉගම ං විකාරානං ෙ ්  නවග න 
පාකටීභූතාති පාකටජරා ෙ ් සිතා. යගථව හි උෙක ්   වා වාත ්   වා අග් ගිගනො 
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වා තිණරුක් ඛාදීනං  ං ග්  පලිභග්  තාය වා ඣාමතාය වා  තමග් ග ො 

පාකගටො ගහොති, න ච ග ො  තමග් ග ො තාගනව උෙකාදීනි, එවගමව ජරාය 

ෙන් තාදීසු ඛණ් ඩිච් චාදිවග න  තමග් ග ො පාකගටො, චක් ඛුං උම් මීගලත් වාපි 

 ය් හති. න ච ඛණ් ඩිච් චාදීගනව ජරා; න හි ජරා චක් ඛුවිඤ් ගඤයයා ගහොති. 

ආයුකනො සංහානි ඉන්ද්රියානං පරිපාකෙොති ඉගමහි පන පගෙහි 
කාලාතික් කගමගයව අභිබ්යත් තාය ආයුක් ඛයචක් ඛාදිඉන් ද්රියපරිපාක ඞ් ඛාතාය 
පකතියා දීපිතා. ගතන ් සිගම පච් ඡිමා ද් ගව පකතිනිද් ගෙ ාති ගවදිතබ් බ්ා. තත් ථ 
ය ් මා ජරං පත් ත ්   ආයු හායති ත ් මා ජරා ‘‘ආයුගනො  ංහානී’’ති 
ඵලූපචාගරන වුත් තා. ය ් මා ෙහරකාගල සුප් ප න් නානි සුඛුමම් පි අත් තගනො 
වි යං සුගඛගනව  ණ් හන මත් ථානි චක් ඛාදීනි ඉන් ද්රියානි ජරං පත් ත  ්  
පරිපක් කානි ආලුළිතානි අවි ොනි ඔළාරිකම් පි අත් තගනො වි යං  ගහතුං 

අ මත් ථානි ගහොන් ති, ත ් මා ‘‘ඉන් ද්රියානං පරිපාගකො’’ති ඵලූපචාගරගනව 
වුත් තා. 

 ා පගන ා එවං නිද් දිට් ඨා  බ් බ්ාපි ජරා පාකටා පටිච් ඡන් නාති දුවිධා 

ගහොති. තත් ථ ෙන් තාදීසු ඛණ් ඩාදිභාවෙ ්  නගතො රූපධම් ගමසු ජරා ‘පාෙටජරා’ 
නාම. අරූපධම් ගමසු පන ජරා තාදි  ්   විකාර ්   අෙ ්  නගතො 

‘පටිච්ඡන්නජරා’ නාම. තත් ථ ය් වායං ඛණ් ඩාදිභාගවො දි ්  ති, ග ො තාදි ානං 
ෙන් තාදීනං සුවිඤ් ගඤයයත් තා වණ් ගණොගයව. තං චක් ඛුනා දි ් වා 

මගනොද් වාගරන චින් ගතත් වා ‘‘ඉගම ෙන් තා ජරාය පහටා’’ති ජරං ජානාති, 

උෙකට් ඨාගන බ්ද් ධානි ග ොසිඞ්  ාදීනි ඔගලොගකත් වා ගහට් ඨා උෙක ්   
අත් ථිභාවං ජානනං විය. පුන අවීචි  වීචීති එවම් පි අයං ජරා දුවිධා ගහොති. තත් ථ 
මණකනකරජතපවාළචන් ෙසූරියාදීනං මන් ෙෙ කාදීසු පාණීනං විය ච 
පුප් ඵඵලපල් ලවාදීසු අපාණීනං විය ච අන් තරන් තරා වණ් ණවිග  ාදීනං 

දුබ් බිඤ් ගඤයයත් තා ජරා ‘අවීචිජරා’ නාම, නිරන් තරජරාති අත් ගථො. තගතො 
අඤ ්ගඤසු පන යථාවුත් ගතසු අන් තරන් තරා වණ් ණවිග  ාදීනං 

සුවිඤ් ගඤයයත් තා ජරා ‘සවීචිජරා’ නාම. 

තත් ථ  වීචිජරා උපාදින් නානුපාදින් නකවග න එවං දීගපතබ් බ්ා – 

ෙහරකුමාරකානඤ් හි පඨමගමව ඛීරෙන් තා නාම උට් ඨහන් ති, න ගත ථිරා. ගතසු 

පන පතිගතසු පුන ෙන් තා උට් ඨහන් ති. ගත පඨමගමව ග තා ගහොන් ති, 
ජරාවාගතන පන පහටකාගල කාළකා ගහොන් ති. ගක ා පන පඨමගමව තම් බ්ාපි 
ගහොන් ති කාළකාපි ග තාපි. ඡවි පන  ගලොහිතිකා ගහොති. වඩ් ඪන් තානං 

වඩ් ඪන් තානං ඔොතානං ඔොතභාගවො, කාළකානං කාළකභාගවො පඤ ්ඤායති, 
ජරාවාගතන පන පහටකාගල වළිං  ණ් හාති.  බ් බ්ම් පි   ්  ං වපිතකාගල 

ග තං ගහොති, පච් ඡා නීලං, ජරාවාගතන පන පහටකාගල පණ් ඩුකං ගහොති. 

අම් බ්ඞ් කුගරනාපි දීගපතුං වට් ටති එව. අයං වුච්චති ජරාති අයං ජරා නාම 
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කථියති.  ා පගන ා ඛන් ධපරිපාකලක් ඛණා, මරණූපනයනර ා, 
ගයොබ් බ්නවිනා පච් චුපට් ඨානා. 

‘ජරාය දුක්ඛට්කඨො කවදිතබ්කබො’ති එත් ථ පන අයම් පි  යං න දුක් ඛා, 

දුක් ඛ  ්  පන වත් ථුභාගවන දුක් ඛාති වුත් තා. කතර ්   දුක් ඛ ්  ? කායදුක් ඛ ්   
ගචව ගෙොමන ්  දුක් ඛ ්   ච. ජිණ් ණ ්   හි අත් තභාගවො ජර කටං විය 

දුබ් බ්ගලො ගහොති, ඨාතුං වා  න් තුං වා නිසීදිතුං වා වායමන් ත  ්  බ්ලවං 

කායදුක් ඛං උප් පජ් ජති; පුත් තොගර යථාපුගර අ ල් ලක් ගඛන් ගත ගෙොමන ්  ං 
උප් පජ් ජති. ඉති ඉගම ං ද් වින් නම් පි දුක් ඛානං වත් ථුභාගවන දුක් ඛාති 

ගවදිතබ් බ්ා. අපිච – 

අඞ්  ානං සිථිලභාවා, ඉන් ද්රියානං විකාරගතො; 

ගයොබ් බ්න  ්  විනාග න, බ්ල  ්  උපඝාතගතො. 

විප් පවා ා  තාදීනං, පුත් තොගරහි අත් තගනො; 

අප ාෙනීයගතො ගචව, භීගයයො බ්ාලත් තපත් තියා. 

පප් ගපොති දුක් ඛං යං මච් ගචො, කායිකං මාන ං තථා; 

 බ් බ්ගමතං ජරාගහතු, ය ් මා ත  ්මා ජරා දුඛාති. 

මරණනිද් ගෙග ො 

193. මරණනිද් ගෙග  චවනකවග න චුති; එකචතුපඤ ්චක් ඛන් ධාය චුතියා 

 ාමඤ ්ඤවචනගමතං. චවනතාති භාවවචගනන ලක් ඛණනිෙ ්  නං. කභකදොති 

චුතිඛන් ධානං භඞ් ගුප් පත් තිපරිදීපනං. අන්තරධානන් ති ඝට  ්  විය භින් න  ්  

භින් නානං චුතිඛන් ධානං ගයන ගකනචි පරියාගයන ඨානාභාවපරිදීපනං. මච්චු

මරණන් ති මච් චු ඞ් ඛාතං මරණං. කාගලො නාම අන් තගකො, ත ්   කිරියා 

ො කිරියා. එත් තාවතා  ම් මුතියා මරණං දීපිතං ගහොති. 

ඉොනි පරමත් ගථන දීගපතුං ඛන්ධානං කභකදොතිආදිමාහ. පරමත් ගථන හි 

ඛන් ධාගයව භිජ් ජන් ති, න  ත් ගතො නාම ගකොචි මරති. ඛන් ගධසු පන 
භිජ් ජමාගනසු  ත් ගතො මරති භින් ගනසු මගතොති ගවොහාගරො ගහොති. එත් ථ ච 

චතුපඤ් චගවොකාරවග න ඛන් ධානං ගභගෙො, එකගවොකාරවග න කගළවර ්   

නික් ගඛගපො; චතුගවොකාරවග න වා ඛන් ධානං ගභගෙො, ග  ද් වයවග න 

කගළවර ්   නික් ගඛගපො ගවදිතබ් ගබ්ො. ක ් මා? භවද් වගයපි 
රූපකාය ඞ් ඛාත ්   කගළවර  ්   ම් භවගතො. ය ් මා වා චාතුමහාරාජිකාදීසු 

ඛන් ධා භිජ් ජන් ගතව, න කිඤ් චි නික් ඛිපති, ත ් මා ගත ං වග න ඛන් ධානං 
ගභගෙො. මනු ්  ාදීසු කගළවර ්   නික් ගඛගපො. එත් ථ ච කගළවර ්   
නික් ගඛපකරණගතො මරණං ‘‘කගළවර  ්  නික් ගඛගපො’’ති වුත් තං. 
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ජීවිතින්ද්රියස්ස උපච්කඡකදොති ඉමිනා ඉන් ද්රියබ්ද් ධ  ්ග ව මරණං නාම 

ගහොති, අනින් ද්රියබ්ද් ධ  ්  මරණං නාම නත් ථීති ෙ ් ග ති. ‘   ් ං මතං, 
රුක් ගඛො මගතො’ති ඉෙං පන ගවොහාරමත් තගමව. අත් ථගතො පන එවරූපානි 

වචනානි   ්  ාදීනං ඛයවයභාවගමව දීගපන් ති. ඉදං වුච්චති මරණන් ති ඉෙං 
 බ් බ්ම් පි මරණං නාම කථියති. 

අපිගචත් ථ ඛණකමරණං,  ම් මුතිමරණං,  මුච් ගඡෙමරණන් ති අයම් පි 

ගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. තත් ථ ‘ඛණිෙමරණං’ නාම පවත් ගත රූපාරූපධම් මානං 

ගභගෙො. ‘ති ් ග ො මගතො, ඵු ් ග ො මගතො’ති ඉෙං ‘සම්මුතිමරණං’ නාම. 

ඛීණා ව ්   අප් පටි න් ධිකා කාලකිරියා ‘සමුච්කඡදමරණං’ නාම. ඉම ් මිං 

පනත් ගථ  ම් මුතිමරණං අධිප් ගපතං. ජාතික් ඛයමරණං, උපක් කමමරණං, 

 ර මරණං, ආයුක් ඛයමරණං, පුඤ ්ඤක් ඛයමරණන් තිපි ත ් ග ව නාමං. තයිෙං 

චුතිලක් ඛණං, විගයො ර ං, විප් පවා පච් චුපට් ඨානං. 

‘මරණස්ස දුක්ඛට්කඨො කවදිතබ්කබො’ති එත් ථ පන ඉෙම් පි  යං න දුක් ඛං, 
දුක් ඛ  ්  පන වත් ථුභාගවන දුක් ඛන් ති වුත් තං. මරණන් තිකාපි හි  ාරීරිකා 

ගවෙනා, පටිවාගත  හිතා ආදිත් තතිණුක් කා විය,  රීරං නිෙහන් ති. 
නරකනිමිත් තාදීනං උපට් ඨානකාගල බ්ලවගෙොමන ්  ං උප් පජ් ජති. ඉති ඉගම ං 
ද් වින් නම් පි දුක් ඛානං වත් ථුභාගවන දුක් ඛන් ති ගවදිතබ් බ්ං. අපි ච – 

පාප  ්  පාපකම් මාදි, නිමිත් තමනුප ්  ගතො; 

භද් ෙ ්  ාප හන් ත ්  , විගයො ං පියවත් ථුකං. 

මීයමාන ්   යං දුක් ඛං, මාන ං අවිග  ගතො; 
 බ් ගබ් ඤ් චාපි යං  න් ධි-බ්න් ධනච් ගඡෙනාදිකං. 

විතුජ් ජමානමම් මානං, ගහොති දුක් ඛං  රීරජං; 

අ ය් හමප් පටිකාරං, දුක් ඛ  ්ග ත  ්සිෙං යගතො; 

මරණං වත් ථු ගතගනතං, දුක් ඛමිච් ගචව භාසිතන් ති. 

අපිච ඉමානි ජාතිජරාමරණානි නාම ඉගම ං  ත් තානං වධකපච් චාමිත් තා 
විය ඔතාරං  ගව න් තානි විචරන් ති. යථා හි පුරි  ්   තීසු පච් චාමිත් ගතසු 
ඔතාරාගපක් ගඛසු විචරන් ගතසු එගකො වගෙයය – ‘‘අහං අසුකඅරඤ් ඤ  ්  නාම 

වණ් ණං කගථත් වා එතං ආොය තත් ථ  මි ්  ාමි, එත් ථ මය් හං දුක් කරං 
නත් ථී’’ති. දුතිගයො වගෙයය ‘‘අහං තව එතං  ගහත් වා  තකාගල ගපොගථත් වා 

දුබ් බ්ලං කරි ්  ාමි, එත් ථ මය් හං දුක් කරං නත් ථී’’ති. තතිගයො වගෙයය – ‘‘තයා 
එත  ්මිං ගපොගථත් වා දුබ් බ්ගල කගත තිණ් ගහන අසිනා සී ච් ගඡෙනං නාම 
මය් හං භාගරො ගහොතූ’’ති. ගත එවං වත් වා තථා කගරයයං. 
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තත් ථ පඨමපච් චාමිත් ත ්   අරඤ් ඤ ්   වණ් ණං කගථත් වා තං ආොය 
තත් ථ  තකාගලො විය සුහජ් ජඤාතිමණ් ඩලගතො නික් කඩ් ඪිත් වා යත් ථ කත් ථචි 

නිබ් බ්ත් තාපනං නාම ජාතියා කිච් චං. දුතිය ්   ගපොගථත් වා දුබ් බ්ලකරණං විය 

නිබ් බ්ත් තක් ඛන් ගධසු නිපතිත් වා පරාධීනමඤ් චපරායණභාවකරණං ජරාය 
කිච් චං. තතිය ්   තිණ් ගහන අසිනා සී ච් ගඡෙනං විය ජීවිතක් ඛයපාපනං 
මරණ  ්  කිච් චන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

අපිගචත් ථ ජාතිදුක් ඛං  ාදීනවමහාකන් තාරප් පගවග ො විය ෙට් ඨබ් බ්ං. 
ජරාදුක් ඛං තත් ථ අන් නපානරහිත ්   දුබ් බ්ලයං විය ෙට් ඨබ් බ්ං. මරණදුක් ඛං 
දුබ් බ්ල ්   ඉරියාපථපවත් තගන විහතපරක් කම ්   වාළාදීහි 
අනයබ්ය නාපාෙනං විය ෙට් ඨබ් බ්න් ති. 

ග ොකනිද් ගෙග ො 

194. කසොෙනිද් ගෙග  බ්ය තීති බ්ය නං; හිතසුඛං ඛිපති විද් ධංග තීති 

අත් ගථො. ඤාතීනං බ්ය නං ඤාතිබ්ය නං; ගචොරගරො භයාදීහි ඤාතික් ඛගයො 

ඤාතිවිනාග ොති අත් ගථො. ගතන ඤාතිබයසකනන ඵුට්ඨස්සාති 
අජ් ගඣොත් ථට  ්  අභිභූත ්    මන් නා ත ්  ාති අත් ගථො. ග ග සුපි එග ව 

නගයො. අයං පන විග ග ො – ගභො ානං බ්ය නං කභොගබයසනං; 
රාජගචොරාදිවග න ගභො ක් ඛගයො ගභො විනාග ොති අත් ගථො. ගරොග ොගයව 

බ්ය නං කරොගබයසනං; ගරොග ො හි ආගරො යං බ්ය ති විනාග තීති බ්ය නං. 

සීල  ්  බ්ය නං සී බයසනං; දු  ්සීලය ් ග තං නාමං.  ම් මාදිට් ඨිං 

විනා යමානා උප් පන් නා දිට් ඨිගයව බ්ය නං දිට්ඨිබයසනං. එත් ථ ච පුරිමානි 

ද් ගව අනිප් ඵන් නානි, පච් ඡිමානි තීණ නිප් ඵන් නානි තිලක් ඛණබ් භාහතානි. 
පුරිමානි ච තීණ ගනව කු ලානි න අකු ලානි. සීලදිට් ඨිබ්ය නද් වයං අකු ලං. 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතකරනාති  හිගතසු වා ගයන ගකනචි අග්  හිගතසු වා 

මිත් තාමච් චබ්ය නාදීසු ගයන ගකනචි. සමන්නාගතස්සාති  මනුබ්න් ධ ්   

අපරිමුච් චමාන  ් . අඤ්ඤතරඤ්ඤතකරන දුක්ඛධම්කමනාති ගයන ගකනචි 

ග ොකදුක් ඛ ්   උප් පත් තිගහතුනා. කසොකෙොති ග ොචනකවග න ග ොගකො; ඉෙං 

ගතහි කාරගණහි උපජ් ජනකග ොක ්    භාවපච් චත් තං. කසොචනාති 

ග ොචනාකගරො. කසොචිතත්තන් ති ග ොචිතභාගවො. අන්කතොකසොකෙොති 
අබ් භන් තගර ග ොගකො. දුතියපෙං උප ග්  වග න වඩ් ඪිතං. ග ො හි අබ් භන් තගර 

සුක් ඛාගපන් ගතො විය පරිසුක් ඛාගපන් ගතො විය උප් පජ් ජතීති ‘‘අන් ගතොග ොගකො 
අන් ගතොපරිග ොගකො’’ති වුච් චති. 

කචතකසො පරිජ්ඣායනාති චිත් ත ්   ඣායනාකාගරො. ග ොගකො හි 

උප් පජ් ජමාගනො අග් ගි විය චිත් තං ඣාගපති පරිෙහති, ‘‘චිත් තං ගම ඣාමං, න 

ගම කිඤ් චි පටිභාතී’’ති වොගපති. දුක් ඛිගතො මගනො දුම් මගනො, ත ්   භාගවො 
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කදොමනස්සං. අනුපවිට් ඨට් ගඨන ග ොගකොව  ල් ලන් ති කසොෙසල් ං. අයං

වුච්චති කසොකෙොති අයං ග ොගකො නාම කථියති. ග ො පනායං කිඤ් චාපි 

අත් ථගතො ගෙොමන ්  ගවෙනාව ගහොති, එවං  න් ගතපි 

අන් ගතොනිජ් ඣානලක් ඛගණො, ගචතග ො පරිනිජ් ඣායනරග ො, 
අනුග ොචනපච් චුපට් ඨාගනො. 

‘කසොෙස්ස දුක්ඛට්කඨො කවදිතබ්කබො’ති එත් ථ පන අයං  භාවදුක් ඛත් තා 

ගචව දුක් ඛ  ්  ච වත් ථුභාගවන දුක් ගඛොති වුත් ගතො. කතරදුක් ඛ  ් ාති? 
කායිකදුක් ඛ ්   ගචව ජවනක් ඛගණ ච ගෙොමන ්  දුක් ඛ  ් . ග ොකගවග න හි 

හෙගය මහා ණ් ගඩො උට් ඨහිත් වා පරිපච් චිත් වා භිජ් ජති, මුඛගතො වා 

කාළගලොහිතං නික් ඛමති, බ්ලවං කායදුක් ඛං උප් පජ් ජති. ‘‘එත් තකා ගම 

ඤාතගයො ඛයං  තා, එත් තකා ගම ගභො ා’’ති චින් ගතන් ත ්   ච බ්ලවං 
ගෙොමන  ් ං උප් පජ් ජති. ඉති ඉගම ං ද් වින් නං දුක් ඛානං වත් ථුභාගවනගප  
දුක් ගඛොති ගවදිතබ් ගබ්ො. අපිච – 

 ත් තානං හෙයං ග ොගකො,  ල් ලං විය විතුජ් ජති; 

අග් ගිතත් ගතොව නාරාගචො, භු ඤ් ච ඩහගත පුන. 

 මාවහති ච බ්යාධි-ජරාමරණගභෙනං; 

දුක් ඛම් පි විවිධං ය ් මා, ත ් මා දුක් ගඛොති වුච් චතීති. 

පරිගෙවනිද් ගෙග ො 

195. පරිකදවනිද් ගෙග  ‘මය් හං ධීතා, මය් හං පුත් ගතො’ති එවං ආදි ්   

ආදි  ්  ගෙවන් ති ගරොෙන් ති එගතනාති ආකදකවො. තං තං වණ් ණං 

පරිකිත් ගතත් වා පරිකිත් ගතත් වා ගෙවන් ති එගතනාති පරිකදකවො. තගතො පරානි 

ද් ගව ද් ගව පොනි පුරිමද් වය  ්ග ව ආකාරභාවනිද් ගෙ වග න වුත් තානි. වාචාති 

වචනං. ප ාකපොති තුච් ඡං නිරත් ථකවචනං. උපඩ් ඪභණතඅඤ් ඤභණතාදිවග න 

විරූගපො පලාගපො විප්ප ාකපො.  ා ප්කපොති පුනප් පුනං ලපනං. 

ලාලප් පනාකාගරො  ා ප්පනා. ලාලප් පිත  ්  භාගවො  ා ප්පිතත්තං. අයං

වුච්චතිපරිකදකවොති අයං පරිගෙගවො නාම කථියති. ග ො ලාලප් පනලක් ඛගණො, 

ගුණගෙො පරිකිත් තනරග ො,  ම් භමපච් චුපට් ඨාගනො. 

‘පරිකදවස්සදුක්ඛට්කඨොකවදිතබ්කබො’ති එත් ථ පන අයම් පි  යං න දුක් ගඛො, 
කායදුක් ඛගෙොමන ්  දුක් ඛානං පන වත් ථුභාගවන දුක් ගඛොති වුත් ගතො. 

පරිගෙවන් ගතො හි අත් තගනො ඛන් ධං මුට් ඨීහි ගපොගථති, උගභොහි හත් ගථහි උරං 

පහරති පිං ති, සීග න භිත් තියා  ද් ධිං යුජ් ඣති. ගතන ්   බ්ලවං කායදුක් ඛං 
උප් පජ් ජති. ‘එත් තකා ගම ඤාතගයො ඛයං වයං අබ් භත් ථං  තා’තිආදීනි 
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චින් ගතති. ගතන ්   බ්ලවං ගෙොමන ්  ං උප් පජ් ජති. ඉති ඉගම ං ද් වින් නම් පි 
දුක් ඛානං වත් ථුභාගවන දුක් ගඛොති ගවදිතබ් ගබ්ො. අපිච – 

 

යං ග ොක ල් ලවිහගතො පරිගෙවමාගනො, 

කණ් ගඨොට් ඨතාලුතලග ො ජමප් ප ය් හං; 

භිගයයොධිමත් තමධි ච් ඡතිගයව දුක් ඛං, 
දුක් ගඛොති ගතන භ වා පරිගෙවමාහාති. 

දුක් ඛගෙොමන ්  නිද් ගෙග ො 

196-7. දුක්ඛකදොමනස්සනිද් ගෙ ා ගහට් ඨා ධම් ම ඞ්  හට් ඨකථායං 
වණ් ණතත් තා පාකටා එව. ලක් ඛණාදීනි පන ගත ං තත් ථ වුත් තාගනව. 

‘දුක් ඛ ්   දුක් ඛට් ගඨො ගවදිතබ් ගබ්ො, ගෙොමන  ්  ්   දුක් ඛට් ගඨො 
ගවදිතබ් ගබ්ො’ති එත් ථ පන උභයම් ගපතං  යඤ් ච දුක් ඛත් තා 
කායිකගචතසිකදුක් ඛානඤ් ච වත් ථුභාගවන දුක් ඛන් ති වුත් තං. හත් ථපාොනඤ් හි 

කණ් ණනාසිකානඤ ්ච ගඡෙනදුක් ගඛන දුක් ඛිත  ් , අනාථ ාලායං 

උච් ඡිට් ඨකපාලං පුරගතො කත් වා නිපන් න  ් , වණමුගඛහි පුළුවගකසු 

නික් ඛමන් ගතසු බ්ලවං කායදුක් ඛං උප් පජ් ජති; 
නානාරඞ්  රත් තවත් ථමනුඤ් ඤාලඞ් කාරං නක් ඛත් තං කීළන් තං මහාජනං දි ් වා 
බ්ලවගෙොමන ්  ං උප් පජ් ජති. එවං තාව දුක් ඛ  ්  ද් වින් නම් පි දුක් ඛානං 
වත් ථුභාගවො ගවදිතබ් ගබ්ො. අපිච – 

පීගළති කායිකමිෙං, දුක් ඛං දුක් ඛඤ ්ච මාන ං භිගයයො; 

ජනයති ය ් මා ත ් මා, දුක් ඛන් ති විග  ගතො වුත් තන් ති. 

ගචගතොදුක් ඛ මප් පිතා පන ගකග  පකිරිය උරානි පතිපිග න් ති, 

ආවට් ටන් ති, විවට් ටන් ති, ඡින් නපපාතං පපතන් ති,  ත් ථං ආහරන් ති, වි ං 

ඛාෙන් ති, රජ් ජුයා උබ් බ්න් ධන් ති, අග් ගිං පවි න් ති. තං තං විපරීතං වත් ථුං තථා 
තථා විප් පටි ාරිගනො පරිඩය් හමානචිත් තා චින් ගතන් ති. එවං ගෙොමන ්   ්   

උභින් නම් පි දුක් ඛානං වත් ථුභාගවො ගවදිතබ් ගබ්ො. අපිච – 

පීගළති යගතො චිත් තං, කාය  ්  ච පීළනං  මාවහති; 

දුක් ඛන් ති ගෙොමන ්  ම් පි, ගෙොමන ්  ං තගතො අහූති. 

උපායා නිද් ගෙග ො 

198. උපායාසනිද් ගෙග  ආයා නට් ගඨන ආයාකසො; 
 ංසීෙනවිසීෙනාකාරප් පවත් ත  ්  චිත් තකිලමථ ් ග තං නාමං. බ්ලවං ආයාග ො 
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උපායාකසො. ආයාසිතභාගවො ආයාසිතත්තං. උපායාසිතභාගවො උපායාසිතත්තං. 

අයං වුච්චති උපායාකසොති අයං උපායාග ො නාම කථියති. ග ො පගන  

බ්යා ත් තිලක් ඛගණො, නිත් ථුනනරග ො, වි ාෙපච් චුපට් ඨාගනො. 

‘උපායාසස්ස දුක්ඛට්කඨො කවදිතබ්කබො’ති එත් ථ පන අයම් පි  යං න 

දුක් ගඛො, උභින් නම් පි දුක් ඛානං වත් ථුභාගවන දුක් ගඛොති වුත් ගතො. කුපිගතන හි 
රඤ් ඤා ඉ ්  රියං අච් ඡින් දිත් වා හතපුත් තභාතිකානං ආණත් තවධානං භගයන 
අටවිං පවිසිත් වා නිලීනානං මහාවි ාෙප් පත් තානං දුක් ඛට් ඨාගනන 
දුක් ඛග යයාය දුක් ඛනි ජ් ජාය බ්ලවං කායදුක් ඛං උප් පජ් ජති. ‘එත් තකා ගනො 

ඤාතකා, එත් තකා ගභො ා නට් ඨා’ති චින් ගතන් තානං බ්ලවගෙොමන  ් ං 
උප් පජ් ජති. ඉති ඉගම ං ද් වින් නම් පි දුක් ඛානං වත් ථුභාගවන දුක් ගඛොති 
ගවදිතබ් ගබ්ොති. අපිච – 

චිත් ත  ්  පරිෙහනා, කාය  ්  වි ාෙනා ච අධිමත් තං; 

යං දුක් ඛමුපායාග ො, ජගනති දුක් ගඛො තගතො වුත් ගතො. 

එත් ථ ච මන් ෙග් ගිනා අන් ගතොභාජගනගයව ගතලාදීනං පාගකො විය 
ග ොගකො. තික් ඛග් ගිනා පච් චමාන  ්  භාජනගතො බ්හිනික් ඛමනං විය පරිගෙගවො. 
බ්හිනික් ඛන් තාවග   ්   නික් ඛමිතුම් පි අප් පගහොන් ත  ්  අන් ගතොභාජගනගයව 
යාව පරික් ඛයා පාගකො විය උපායාග ො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. 

අප් පිය ම් පගයො නිද් ගෙග ො 

199. අප්පියසම්පකයොගනිද් ගෙග  යස්සාති ගය අ ්  . අනිට්ඨාති 

අපරිගයසිතා. පරිගයසිතා වා ගහොන් තු අපරිගයසිතා වා, නාමගමගවතං 

අමනාපාරම් මණානං. මන ් මිං න කමන් ති, න පවි න් තීති අෙන්තා. මන  ්මිං 

න අප් පියන් ති, න වා මනං වඩ් ගඪන් තීති අමනාපා. රූපාතිආදි ගත ං 

 භාවනිෙ ්  නං. අනත් ථං කාගමන් ති ඉච් ඡන් තීති අනත්ථොමා. අහිතං 

කාගමන් ති ඉච් ඡන් තීති අහිතොමා. අඵාසුකං දුක් ඛවිහාරං කාගමන් ති 

ඉච් ඡන් තීති අඵාසුෙොමා. චතූහි ගයොග හි ගඛමං නිබ් භයං විවට් ටං න 

ඉච් ඡන් ති,  භයං වට් ටගමව ගන ං කාගමන් ති ඉච් ඡන් තීති 

ආකයොගක්කඛමොමා. 

අපිච  ද් ධාදීනං වුද් ධි ඞ් ඛාත ්   අත් ථ ්   අකාමනගතො ගත ංගයව 

හානි ඞ් ඛාත ්   අනත් ථ ්   ච කාමනගතො අනත්ථොමා.  ද් ධාදීනංගයව 
උපායභූත ්   හිත  ්  අකාමනගතො  ද් ධාහානිආදීනං උපායභූත ්   අහිත ්   ච 

කාමනගතො අහිතොමා. ඵාසුකවිහාර ්   අකාමනගතො අඵාසුකවිහාර ්   ච 

කාමනගතො අඵාසුෙොමා. ය ්   ක  ් චි නිබ් භය  ්  අකාමනගතො භය ්   ච 

කාමනගතො අකයොගක්කඛමොමාති එවම් ගපත් ථ අත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. 
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සඞ්ගතීති  න් ත් වා  ංගයොග ො. සමාගකමොති ආ ගතහි  ංගයොග ො. 

සකමොධානන් ති ඨානනි ජ් ජාදීසු  හභාගවො. මිස්සීභාකවොති  බ් බ්කිච් චානං 
 හකරණං. අයං  ත් තවග න ගයොජනා.  ඞ් ඛාරවග න පන යං ලබ් භති තං 

 ගහතබ් බ්ං. අයං වුච්චතීති අයං අප් පිය ම් පගයොග ො නාම කථියති. ග ො 

අනිට් ඨ ගමොධානලක් ඛගණො, චිත් තවිඝාතකරණරග ො, 
අනත් ථභාවපච් චුපට් ඨාගනො. 

ග ො අත් ථගතො එගකො ධම් ගමො නාම නත් ථි. ගකවලං අප් පිය ම් පයුත් තානං 
දුවිධ  ් ාපි දුක් ඛ ්   වත් ථුභාවගතො දුක් ගඛොති වුත් ගතො. අනිට් ඨානි හි වත් ථූනි 

 ගමොධාන තානි විජ් ඣනගඡෙනඵාලනාදීහි කායිකම් පි දුක් ඛං උප් පාගෙන් ති, 
උබ් ගබ් ජනනගතො මාන ම් පි. ගතගනතං වුච් චති – 

දි  ්වාව අප් පිගය දුක් ඛං, පඨමං ගහොති ගචතසි; 
තදුපක් කම ම් භූත-මථ කාගය යගතො ඉධ. 

තගතො දුක් ඛද් වය ්  ාපි, වත් ථුගතො ග ො මගහසිනා; 

දුක් ගඛො වුත් ගතොති විඤ් ගඤගයයො, අප් පිගයහි  මා ගමොති. 

පියවිප් පගයො නිද් ගෙග ො 

200. පියවිප්පකයොගනිද් ගෙග ො වුත් තපටිපක් ඛනගයන ගවදිතබ් ගබ්ො. මාතා

වාතිආදි පගනත් ථ අත් ථකාගම  රූගපන ෙ ් ග තුං වුත් තං. තත් ථ මමායතීති 

මාතා. පියායතීති පිතා. භජතීති භාතා. තථා භගිනී. ගමත් තායන් තීති මිත් තා, 

මිනන් තීති වා මිත්තා;  බ් බ්ගුය් ගහසු අන් ගතො පක් ඛිපන් තීති අත් ගථො. 

කිච් චකරණීගයසු  හභාවට් ගඨන අමා ගහොන් තීති අමච්චා. අයං අම් හාකං 

අජ් ඣත් තිගකොති එවං ජානන් ති ඤායන් තීති වා ඤාතී. ගලොහිගතන  ම් බ්න් ධාති 

සාක ොහිතා. එවගමතානි පොනි අත් ථගතො ගවදිතබ් බ්ානි. අයං වුච්චතීති අයං 

පිගයහි විප් පගයොග ො නාම කථියති. ග ො ඉට් ඨවත් ථුවිගයො ලක් ඛගණො, 

ග ොකුප් පාෙනරග ො, බ්ය නපච් චුපට් ඨාගනො. 

ග ො අත් ථගතො එගකො ධම් ගමො නාම නත් ථි. ගකවලං පියවිප් පයුත් තානං 
දුවිධ  ් ාපි දුක් ඛ  ්  වත් ථුභාවගතො දුක් ගඛොති වුත් ගතො. ඉට් ඨානි හි වත් ථූනි 
වියුජ් ජමානානි  රීර ්   ග ො නමිලාපනාදිභාගවන කායිකම් පි දුක් ඛං 

උප් පාගෙන් ති, ‘යම් පි ගනො අගහොසි, තම් පි ගනො නත් ථී’ති අනුග ොචාපනගතො 

මාන ම් පි. ගතගනතං වුච් චති – 

ඤාතිධනාදිවිගයො ා, ග ොක ර මප් පිතා විතුජ් ජන් ති; 

බ්ාලා යගතො තගතො යං, දුක් ගඛොති මගතො පියවිගයොග ොති. 
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ඉච් ඡානිද් ගෙග ො 

201. ඉච්ඡානිද් ගෙග  ජාතිධම්මානන් ති ජාති භාවානං ජාතිපකතිකානං. 

ඉච්ඡාඋප්පජ්ජතීති තණ් හා උප් පජ් ජති. අකහොවතාති පත් ථනා. න කඛොපකනතං

ඉච්ඡායපත්තබ්බන් ති යං එතං ‘‘අගහො වත මයං න ජාතිධම් මා අ ්  ාම, න ච 
වත ගනො ජාති ආ ච් ගඡයයා’’ති එවං පහීන මුෙගයසු  ාධූසු විජ් ජමානං 

අජාතිධම් මත් තං, පරිනිබ් බුගතසු ච විජ් ජමානං ජාතියා අනා මනං ඉච් ඡිතං, තං 
ඉච් ඡන් ත  ් ාපි මග්  භාවනාය විනා අපත් තබ් බ්ගතො අනිච් ඡන් ත ්   ච භාවනාය 

පත් තබ් බ්ගතො න ඉච් ඡාය පත් තබ් බ්ං නාම ගහොති. ඉදම්පීති එතම් පි; උපරි 

ග  ානි උපාොය පිකාගරො. යම්පිච්ඡන් ති ගයනපි ධම් ගමන අලබ් භගනයයං 

වත් ථුං ඉච් ඡන් ගතො න ලභති, තං අලබ් භගනයයවත් ථුඉච් ඡනං දුක් ඛන් ති 

ගවදිතබ් බ්ං. ජරාධම්මානන් තිආදීසුපි එග ව නගයො. එවගමත් ථ 
අලබ් භගනයයවත් ථූසු ඉච් ඡාව ‘‘යම් පිච් ඡං න ලභති තම් පි දුක් ඛ’’න් ති වුත් තා. 

 ා අලබ් භගනයයවත් ථුඉච් ඡනලක් ඛණා, තප් පරිගය නර ා, ගත ං 
අප් පත් තිපච් චුපට් ඨානා. 

ද් වින් නං පන දුක් ඛානං වත් ථුභාවගතො දුක් ඛාති වුත් තා. එකච් ගචො හි රාජා 
භවි  ් තීති  ම් භාවිගතො ගහොති. ග ො ඡින් නභින් න ගණන පරිවාරිගතො 
පබ් බ්තවි මං වා වන හනං වා පවි ති. අථ රාජා තං පවත් තිං ඤත් වා බ්ලකායං 
ගපග ති. ග ො රාජපුරිග හි නිහතපරිවාගරො  යම් පි ලද් ධප් පහාගරො 
පලායමාගනො රුක් ඛන් තරං වා පා ාණන් තරං වා පවි ති. ත ් මිං  මගය 

මහාගමගඝො උට් ඨහති, තිබ් බ්න් ධකාරා කාළවද් ෙලිකා ගහොති. අථ නං 
 මන් තගතො කාළකිපිල් ලිකාෙගයො පාණා පරිවාගරත් වා  ණ් හන් ති. ගතන ්   
බ්ලවකායදුක් ඛං උප් පජ් ජති. ‘මං එකං නි ්  ාය එත් තකා ඤාතී ච ගභො ා ච 
විනට් ඨා’ති චින් ගතන් ත ්   බ්ලවගෙොමන ්  ං උප් පජ් ජති. ඉති අයං ඉච් ඡා 
ඉගම ං ද් වින් නම් පි දුක් ඛානං වත් ථුභාගවන දුක් ඛාති ගවදිතබ් බ්ා. අපිච – 

තං තං පත් ථයමානානං, ත ්   ත  ්  අලාභගතො; 

යං විඝාතමයං දුක් ඛං,  ත් තානං ඉධ ජායති. 

අලබ් භගනයයවත් ථූනං, පත් ථනා ත ්   කාරණං; 

ය ් මා ත  ්මා ජිගනො දුක් ඛං, ඉච් ඡිතාලාභමබ්රවීති. 

උපාොනක් ඛන් ධනිද් ගෙග ො 

202. උපාදානක්ඛන්ධනිද් ගෙග  සංඛිත්කතනාති ගෙ නං  න් ධාය වුත් තං. 
දුක් ඛඤ ්හි එත් තකානි දුක් ඛ තානීති වා එත් තකානි දුක් ඛ හ ්  ානීති වා 

එත් තකානි දුක් ඛ ත හ ්  ානීති වා  ංඛිපිතුං න  ක් කා, ගෙ නා පන  ක් කා, 

ත ් මා ‘‘දුක් ඛං නාම අඤ් ඤං කිඤ් චි නත් ථි,  ංඛිත් ගතන පඤ් චුපාොනක් ඛන් ධා 
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දුක් ඛා’’ති ගෙ නං  ඞ් ඛිගපන් ගතො එවමාහ. කසයයථිදන් ති නිපාගතො; ත ්   ගත 

කතගමති ගචති අත් ගථො. රූපූපාදානක්ඛන්කධොතිආදීනං අත් ගථො ඛන් ධවිභඞ් ග  
වණ් ණගතොගයව. 

‘ඛන්ධානං දුක්ඛට්කඨොකවදිතබ්කබො’ති එත් ථ පන – 

ජාතිප් පභුතිකං දුක් ඛං, යං වුත් තං ඉධ තාදිනා; 

අවුත් තං යඤ් ච තං  බ් බ්ං, විනා එගත න විජ් ජති. 

ය ් මා ත  ්මා උපාොන-ක් ඛන් ධා  ඞ් ගඛපගතො ඉගම; 
දුක් ඛාති වුත් තා දුක් ඛන් ත-ගෙ ගකන මගහසිනා. 

තථා හි ඉන් ධනමිව පාවගකො, ලක් ඛමිව පහරණානි, ග ොරූපමිව 

ඩං මක ාෙගයො, ගඛත් තමිව ලාවකා,  ාමං විය  ාමඝාතකා, 

උපාොනක් ඛන් ධපඤ් චකගමව ජාතිආෙගයො නානප් පකාගරහි බ්ාධයමානා, 

තිණලතාදීනි විය භූමියං, පුප් ඵඵලපල් ලවාදීනි විය රුක් ගඛසු, 
උපාොනක් ඛන් ගධසුගයව නිබ් බ්ත් තන් ති. උපාොනක් ඛන් ධානඤ් ච ආදිදුක් ඛං 

ජාති, මජ් ගඣදුක් ඛං ජරා, පරිගයො ානදුක් ඛං මරණං. 

මාරණන් තිකදුක් ඛාභිඝාගතන පරිඩය් හමානදුක් ඛං ග ොගකො, තෙ හනගතො 
ලාලප් පනදුක් ඛං පරිගෙගවො. තගතො 
ධාතුක් ගඛොභ ඞ් ඛාතඅනිට් ඨගඵොට් ඨබ් බ් මාගයො ගතො කාය ්   ආබ්ාධනදුක් ඛං 
දුක් ඛං. ගතන බ්ාධියමානානං පුථුජ් ජනානං තත් ථ පටිඝුප් පත් තිගතො 
ගචගතොබ්ාධනදුක් ඛං ගෙොමන ්  ං. ග ොකාදිවුඩ් ඪියා ජනිතවි ාොනං 
අනුත් ථුනනදුක් ඛං උපායාග ො. මගනොරථවිඝාතප් පත් තානං ඉච් ඡාවිඝාතදුක් ඛං 
ඉච් ඡිතාලාගභොති එවං නානප් පකාරගතො උපපරික් ඛියමානා උපාොනක් ඛන් ධාව 
දුක් ඛාති යගෙතං එකගමකං ෙ ් ග ත් වා වුච් චමානං අගනගකහි කප් ගපහි න 

 ක් කා අග  ගතො වත් තුං, තං  බ් බ්ම් පි දුක් ඛං එකජලබින් දුම් හි 
 කල මුද් ෙජලර ං විය ගයසු ගකසුචි පඤ් චසු උපාොනක් ඛන් ගධසු  ඞ් ඛිපිත් වා 
ෙ ් ග තුං ‘‘ ංඛිත් ගතන පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධා දුක් ඛා’’ති භ වා අගවොචාති. 

දුක් ඛ ච් චනිද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2.  මුෙය ච් චනිද් ගෙ වණ් ණනා 

203. සමුදයසච්චනිද් ගෙග  යායං තණ්හාති යා අයං තණ් හා. 

කපොකනොබ්භවිොති පුනබ් භවකරණං පුගනොබ් භගවො, පුගනොබ් භගවො සීලම ්  ාති 

ගපොගනොබ් භවිකා. අපිච පුනබ් භවං ගෙති, පුනබ් භවාය  ංවත් තති, පුනප් පුනං 
භගව නිබ් බ්ත් ගතතීති ගපොගනොබ් භවිකා.  ා පගන ා පුනබ් භව ්   ොයිකාපි 

අත් ථි අොයිකාපි, පුනබ් භවාය  ංවත් තනිකාපි අත් ථි අ ංවත් තනිකාපි, දින් නාය 
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පටි න් ධියා උපධිගවපක් කමත් තාපි.  ා පුනබ් භවං ෙෙමානාපි අෙෙමානාපි, 

පුනබ් භවාය  ංවත් තමානාපි අ ංවත් තමානාපි, දින් නාය පටි න් ධියා 
උපධිගවපක් කමත් තාපි ගපොගනොබ් භවිකා එවාති නාමං ලභති. 

අභිනන් ෙන ඞ් ඛාගතන නන් දිරාග න  හ තාති නන්දිරාගසහගතා, 
නන් දිරාග න  ද් ධිං අත් ථගතො එකත් තගමව  තාති වුත් තං ගහොති. 

තත්රතත්රාභිනන්දිනීති යත්ර යත්ර අත් තභාගවො තත්රතත්රාභිනන් දිනී, රූපාදීසු වා 

ආරම් මගණසු තත්රතත්රාභිනන් දිනී; රූපාභිනන් දිනී 

 ද් ෙ න් ධර ගඵොට් ඨබ් බ්ධම් මාභිනන් දිනීති අත් ගථො. කසයයථිදන් ති නිපාගතො; 

ත ්    ා කතමාති ගචති අත් ගථො. ොමතණ්හාති කාගම තණ් හා කාමතණ් හා; 

පඤ ්චකාමගුණකරා  ් ග තං අධිවචනං. භගව තණ් හා භවතණ්හා; 
භවපත් ථනාවග න උප් පන් න  ්    ්  තදිට් ඨි හ ත  ්  රූපාරූපභවරා  ්   

ච ඣානනිකන් තියා ගචතං අධිවචනං. විභගව තණ් හා විභවතණ්හා; 
උච් ගඡෙදිට් ඨි හ ත ්   රා  ් ග තං අධිවචනං. 

ඉොනි ත ්  ා තණ් හාය වත් ථුං විත් ථාරගතො ෙ ් ග තුං සා කඛො

පකනසාතිආදිමාහ. තත් ථ උප්පජ්ජතීති ජායති. නිවිසතීති පුනප් පුනං 

පවත් තිවග න පතිට් ඨහති. යං ක ොකෙපියරූපං සාතරූපන් ති යං ගලොක ් මිං 

පිය භාවඤ් ගචව මධුර භාවඤ් ච. චක්ඛුං ක ොකෙතිආදීසු ගලොක ් මිඤ ්හි 
චක් ඛාදීසු මමත් ගතන අභිනිවිට් ඨා  ත් තා  ම් පත් තියං පතිට් ඨිතා අත් තගනො 
චක් ඛුං ආො ාදීසු නිමිත් තග්  හණානු ාගරන විප් ප න් නපඤ් චප ාෙං 

සුවණ් ණවිමාගන උග් ඝාටිතමණසීහපඤ් ජරං විය මඤ් ඤන් ති, ග ොතං 

රජතපනාළිකං විය පාමඞ්  සුත් තකං විය ච මඤ ්ඤන් ති, තුඞ්  නා ාති 

ලද් ධගවොහාරං ඝානං වට් ගටත් වා ඨපිතහරිතාලවට් ටිං විය මඤ් ඤන් ති, ජිව් හං 

රත් තකම් බ්ලපටලං විය මුදුසිනිද් ධමධුරර ෙං මඤ් ඤන් ති, කායං  ාලලට් ඨිං 

විය සුවණ් ණගතොරණං විය ච මඤ ්ඤන් ති, මනං අඤ ්ගඤ ං මගනන අ දි ං 

උළාරං මඤ් ඤන් ති, රූපං සුවණ් ණකණකාරපුප් ඵාදිවණ් ණං විය,  ද් ෙං 

මත් තකරවීකගකොකිලමන් ෙධමිතමණවං නිග් ගඝො ං විය, අත් තනා පටිලද් ධානි 
චතු මුට් ඨානික න් ධාරම් මණාදීනි ‘ක  ්  අඤ් ඤ  ්  එවරූපානි අත් ථී’ති 
මඤ ්ඤන් ති. ගත ං එවං මඤ් ඤමානානං තානි චක් ඛාදීනි පියරූපානි ගචව 
ගහොන් ති  ාතරූපානි ච. අථ ගන ං තත් ථ අනුප් පන් නා ගචව තණ් හා 

උප් පජ් ජති, උප් පන් නා ච පුනප් පුනං පවත් තිවග න නිවි ති. ත ් මා භ වා – 
‘‘චක් ඛුං ගලොගක පියරූපං  ාතරූපං. එත් ගථ ා තණ් හා උප් පජ් ජමානා 

උප් පජ් ජතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ උප්පජ්ජමානාති යො උප් පජ් ජති තො එත් ථ 
උප් පජ් ජතීති අත් ගථො. එ  නගයො  බ් බ්ත් ථාපීති. 

 මුෙය ච් චනිද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  ච් චවිභඞ් ග ො 

97 

පටුන 

3. නිගරොධ ච් චනිද් ගෙ වණ් ණනා 

204. නිකරොධසච්චනිද් ගෙග  කයො තස්සාකයව තණ්හායාති එත් ථ ‘ගයො 
ත ් ග ව දුක් ඛ ්  ා’ති වත් තබ් ගබ් ය ් මා  මුෙයනිගරොගධගනව දුක් ඛං 

නිරුජ් ඣති ගනො අඤ් ඤථා, යථාහ – 

‘‘යථාපි මූගල අනුපද් ෙගව ෙළ් ගහ, 

ඡින් ගනොපි රුක් ගඛො පුනගරව රූහති; 

එවම් පි තණ් හානු ගය අනූහගත, 

නිබ් බ්ත් තති දුක් ඛමිෙං පුනප් පුන’’න් ති. (ධ. ප. 338); 

ත ් මා තං දුක් ඛනිගරොධං ෙ ් ග න් ගතො  මුෙයනිගරොගධන ෙ ් ග තුං 
එවමාහ. සීහ මානවුත් තිගනො හි තථා තා. ගත දුක් ඛං නිගරොගධන් තා 

දුක් ඛනිගරොධඤ් ච ෙ ් ග න් තා ගහතුම් හි පටිපජ් ජන් ති, න ඵගල. 
සුවානවුත් තිගනො පන අඤ් ඤතිත් ථියා. ගත දුක් ඛං නිගරොගධන් තා 
දුක් ඛනිගරොධඤ් ච ෙ ් ග න් තා අත් තකිලමථානුගයොග න ගචව ත ් ග ව ච 

ගෙ නාය ඵගල පටිපජ් ජන් ති, න ගහතුම් හීති. සීහ මානවුත් තිතාය  ත් ථා 

ගහතුම් හි පටිපජ් ජන් ගතො කයො තස්සාකයවාතිආදිමාහ. 

තත් ථ තස්සාකයවාති යා  ා උප් පත් ති නිගව වග න ගහට් ඨා පකාසිතා 

ත ්  ාගයව. අකසසවිරාගනිකරොකධොතිආදීනි  බ් බ්ානි නිබ් බ්ානගවවචනාගනව. 

නිබ් බ්ානඤ ්හි ආ ම් ම තණ් හා අග  ා විරජ් ජති නිරුජ් ඣති. ත ් මා තං 
‘‘ත  ් ාගයව තණ් හාය අග  විරා නිගරොගධො’’ති වුච් චති. නිබ් බ්ානඤ් ච 

ආ ම් ම තණ් හා චජියති, පටිනි  ් ජ් ජියති, මුච් චති, න අල් ලියති. ත ් මා 
නිබ් බ්ානං ‘‘චාග ො පටිනි ්  ග් ග ො මුත් ති අනාලගයො’’ති වුච් චති. එකගමව හි 
නිබ් බ්ානං. නාමානි පන ්    බ් බ් ඞ් ඛතානං නාමපටිපක් ඛවග න අගනකානි 

නිබ් බ්ානගවවචනාගනව ගහොන් ති, ග යයථිෙං – අග  විරා නිගරොගධො, චාග ො, 

පටිනි  ් ග් ග ො, මුත් ති, අනාලගයො, රා ක් ඛගයො, ගෙො ක් ඛගයො, 

ගමොහක් ඛගයො, තණ් හාක් ඛගයො, අනුප් පාගෙො, අප් පවත් තං, අනිමිත් තං, 

අප් පණහිතං, අනායූහනං, අප් පටි න් ධි, අනුපපත් ති, අ ති, අජාතං, අජරං, 

අබ්යාධි, අමතං, අග ොකං, අපරිගෙවං, අනුපායා ං, අ ංකිලිට් ඨන් තිආදීනි. 

ඉොනි මග් ග න ඡින් නාය නිබ් බ්ානං ආ ම් ම අප් පවත් තිපත් තායපි ච 

තණ් හාය ගයසු වත් ථූසු ත ්  ා උප් පත් ති ෙ ් සිතා, තත් ගථව අභාවං ෙ ් ග තුං සා

කඛොපකනසාතිආදිමාහ. තත් ථ යථා පුරිග ො ගඛත් ගත ජාතං තිත් තඅලාබුවල් ලිං 

දි  ්වා අග්  ගතො පට් ඨාය මූලං පරිගයසිත් වා ඡින් ගෙයය,  ා අනුපුබ් ගබ්න 
මිලායිත් වා අප් පවත් තිං  ච් ගඡයය. තගතො ත ් මිං ගඛත් ගත තිත් තඅලාබු 
නිරුද් ධා පහීනාති වුච් ගචයය. එවගමව ගඛත් ගත තිත් තඅලාබු විය චක් ඛාදීසු 
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තණ් හා.  ා අරියමග් ග න මූලච් ඡින් නා නිබ් බ්ානං ආ ම් ම අප් පවත් තිං  ච් ඡති. 
එවං  තා පන ගතසු වත් ථූසු ගඛත් ගත තිත් තඅලාබු විය න පඤ් ඤායති. යථා ච 

අටවිගතො ගචොගර ආගනත් වා න ර  ්  ෙක් ඛිණද් වාගර ඝාගතයයං, තගතො 

අටවියං ගචොරා මතාති වා මාරිතාති වා වුච් ගචයයං; එවගමව අටවියං ගචොරා විය 

යා චක් ඛාදීසු තණ් හා,  ා ෙක් ඛිණද් වාගර ගචොරා විය නිබ් බ්ානං ආ ම් ම 
නිරුද් ධත් තා නිබ් බ්ාගන නිරුද් ධා. එවං නිරුද් ධා පන ගතසු වත් ථූසු අටවියං 
ගචොරා විය න පඤ් ඤායති. ගතන ්  ා තත් ගථව නිගරොධං ෙ ් ග න් ගතො ‘‘චක් ඛුං 

ගලොගක පියරූපං  ාතරූපං, එත් ගථ ා තණ් හා පහීයමානා පහීයති, එත් ථ 
නිරුජ් ඣමානා නිරුජ් ඣතී’’තිආදිමාහ. ග  ගමත් ථ උත් තානත් ථගමවාති. 

නිගරොධ ච් චනිද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. මග්   ච් චනිද් ගෙ වණ් ණනා 

205. මග්ගසච්චනිද් ගෙග  අයකමවාති අඤ ්ඤමග්  පටික් ගඛපනත් ථං 

නියමනං. අරිකයොති තංතංමග්  වජ් ගඣහි කිගලග හි ආරකත් තා 
අරියභාවකරත් තා අරියඵලපටිලාභකරත් තා ච අරිගයො. අට් ඨඞ්  ානි අ ්  ාති 

අට්ඨඞ්ගිකෙො.  ් වායං චතුරඞ් ගිකා විය ග නා, පඤ ්චඞ් ගිකං විය තූරියං 

අඞ්  මත් තගමව ගහොති, අඞ්  විනිමුත් ගතො නත් ථි. නිබ් බ්ානත් ථිගකහි මග් ගීයති, 

නිබ් බ්ානං වා මග්  ති, කිගලග  වා මාගරන් ගතො  ච් ඡතීති මග්කගො. 

කසයයථිදන් ති ග ො කතගමොති ගචති අත් ගථො. 

ඉොනි අඞ්  මත් තගමව මග් ග ො ගහොති, අඞ්  විනිම් මුත් ගතො නත් ථීති 

ෙ ් ග න් ගතො සම්මාදිට්ඨි…කප.… සම්මාසමාධීති ආහ. තත් ථ  ම් මා 

ෙ ්  නලක් ඛණා සම්මාදිට්ඨි.  ම් මා අභිනිගරොපනලක් ඛගණො 

සම්මාසඞ්ෙප්කපො.  ම් මා පරිග්  හලක් ඛණා සම්මාවාචා.  ම් මා 

 මුට් ඨාපනලක් ඛගණො සම්මාෙම්මන්කතො.  ම් මා ගවොොනලක් ඛගණො 

සම්මාආජීකවො.  ම් මා පග්  හලක් ඛගණො සම්මාවායාකමො.  ම් මා 

උපට් ඨානලක් ඛණා සම්මාසති.  ම් මා  මාධානලක් ඛගණො සම්මාසමාධි. 

ගතසු ච එගකක ්   තීණ තීණ කිච් චානි ගහොන් ති, ග යයථිෙං –  ම් මාදිට් ඨි 

තාව අඤ ්ගඤහිපි අත් තගනො පච් චනීකකිගලග හි  ද් ධිං මිච් ඡාදිට් ඨිං පජහති, 

නිගරොධං ආරම් මණං කගරොති,  ම් පයුත් තධම් ගම ච ප ්  ති 
තප් පටිච් ඡාෙකගමොහවිධමනවග න අ ම් ගමොහගතො.  ම් මා ඞ් කප් පාෙගයොපි 

තගථව මිච් ඡා ඞ් කප් පාදීනි ච පජහන් ති, නිගරොධඤ් ච ආරම් මණං කගරොන් ති. 

විග  ගතො පගනත් ථ  ම් මා ඞ් කප් ගපො  හජාතධම් ගම අභිනිගරොගපති, 

 ම් මාවාචා  ම් මා පරිග්  ණ් හාති,  ම් මාකම් මන් ගතො  ම් මා  මුට් ඨාගපති, 
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පටුන 

 ම් මාආජීගවො  ම් මා ගවොොගපති,  ම් මාවායාගමො  ම් මා පග්  ණ් හාති, 

 ම් මා ති  ම් මා උපට් ඨාති,  ම් මා මාධි  ම් මා පෙහති. 

අපිගච ා  ම් මාදිට් ඨි නාම පුබ් බ්භාග  නානාක් ඛණා නානාරම් මණා ගහොති, 

මග්  කාගල එකක් ඛණා එකාරම් මණා, කිච් චගතො පන දුක් ගඛ ඤාණන් තිආදීනි 
චත් තාරි නාමානි ලභති.  ම් මා ඞ් කප් පාෙගයොපි පුබ් බ්භාග  නානාක් ඛණා 

නානාරම් මණා ගහොන් ති, මග්  කාගල එකක් ඛණා එකාරම් මණා. ගතසු 
 ම් මා ඞ් කප් ගපො කිච් චගතො ගනක් ඛම් ම ඞ් කප් ගපොතිආදීනි තීණ නාමානි 
ලභති.  ම් මාවාචාෙගයො තගයො පුබ් බ්භාග  නානාක් ඛණා නානාරම් මණා 

විරතිගයොපි ගහොන් ති ගචතනාගයොපි, මග්  ක් ඛගණ පන විරතිගයොව. 
 ම් මාවායාගමො  ම් මා තීති ඉෙම් පි ද් වයං කිච් චගතො 
 ම් මප් පධාන තිපට් ඨානවග න චත් තාරි නාමානි ලභති.  ම් මා මාධි පන 
පුබ් බ්භාග පි මග්  ක් ඛගණපි  ම් මා මාධිගයව. 

ඉති ඉගමසු අට් ඨසු ධම් ගමසු භ වතා නිබ් බ්ානාධි මාය පටිපන් න  ්  
ගයොගිගනො බ්හූපකාරත් තා පඨමං  ම් මාදිට් ඨි ගෙසිතා. අයඤ් හි 

‘‘පඤ් ඤාපජ් ගජොගතො පඤ ්ඤා ත් ථ’’න් ති (ධ.  . 16, 20, 29, 34) ච වුත් තා. 
ත ් මා එතාය පුබ් බ්භාග  විප ්  නාඤාණ ඞ් ඛාතාය  ම් මාදිට් ඨියා 
අවිජ් ජන් ධකාරං විද් ධංග ත් වා කිගල ගචොගර ඝාගතන් ගතො ගඛගමන 
ගයො ාවචගරො නිබ් බ්ානං පාපුණාති. ගතන වුත් තං ‘‘නිබ් බ්ානාධි මාය 
පටිපන් න  ්  ගයොගිගනො බ්හූපකාරත් තා පඨමං  ම් මාදිට් ඨි ගෙසිතා’’ති. 

 ම් මා ඞ් කප් ගපො පන ත ්  ා බ්හූපකාගරො, ත ් මා තෙනන් තරං වුත් ගතො. 
යථා හි ගහරඤ් ඤිගකො හත් ගථන පරිවත් ගතත් වා පරිවත් ගතත් වා චක් ඛුනා 

කහාපණං ඔගලොගකන් ගතො ‘අයං කූගටො, අයං ගඡගකො’ති ජානාති, එවං 
ගයො ාවචගරොපි පුබ් බ්භාග  විතක් ගකන විතක් ගකත් වා විප ්  නාපඤ් ඤාය 

ඔගලොකයමාගනො ‘ඉගම ධම් මා කාමාවචරා, ඉගම ධම් මා රූපාවචරාෙගයො’ති 
ජානාති. යථා වා පන පුරිග න ගකොටියං  ගහත් වා පරිවත් ගතත් වා 
පරිවත් ගතත් වා දින් නං මහාරුක් ඛං තච් ඡගකො වාසියා තච් ගඡත් වා කම් ගම 

උපගනති, එවං විතක් ගකන විතක් ගකත් වා විතක් කත් වා දින් නධම් ගම 

ගයො ාවචගරො පඤ් ඤාය ‘ඉගම ධම් මා කාමාවචරා, ඉගම ධම් මා 
රූපාවචරා’තිආදිනා නගයන පරිච් ඡින් දිත් වා කම් ගම උපගනති. ගතන වුත් තං 

‘ ම් මා ඞ් කප් ගපො පන ත ්  ා බ්හූපකාගරො, ත ් මා තෙනන් තරං වුත් ගතො’’ති. 

 ් වායං යථා  ම් මාදිට් ඨියා, එවං  ම් මාවාචායපි උපකාරගකො. යථාහ – 

‘‘පුබ් ගබ් ගඛො,  හපති, විතක් ගකත් වා විචාගරත් වා පච් ඡා වාචං භින් ෙතී’’ති (ම. 

නි. 1.463). ත ් මා තෙනන් තරං  ම් මාවාචා වුත් තා. 
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ය ් මා පන ‘ඉෙඤ් චිෙඤ් ච කරි ්  ාමා’ති පඨමං වාචාය  ංවිෙහිත් වා ගලොගක 

කම් මන් ගත පගයොගජන් ති, ත ් මා වාචා කායකම් ම  ්  උපකාරිකාති 
 ම් මාවාචාය අනන් තරං  ම් මාකම් මන් ගතො වුත් ගතො. 

චතුබ් බිධං පන වචීදුච් චරිතං, තිවිධං කායදුච් චරිතං පහාය උභයං සුචරිතං 

පූගරන් ත ් ග ව ය ් මා ආජීවට් ඨමකසීලං පූරති, න ඉතර ්  , ත ් මා 
තදුභයානන් තරං  ම් මාආජීගවො වුත් ගතො. 

එවං සුද් ධාජීගවන ‘පරිසුද් ගධො ගම ආජීගවො’ති එත් තාවතා පරිගතො ං 

අකත් වා සුත් තප් පමත් ගතන විහරිතුං න යුත් තං, අථ ගඛො  බ් බ්ඉරියාපගථසු ඉෙං 
වීරියමාරභිතබ් බ්න් ති ෙ ් ග තුං තෙනන් තරං  ම් මාවායාගමො වුත් ගතො. 

තගතො ආරද් ධවීරිගයනාපි කායාදීසු චතූසු වත් ථූසු  ති සුප් පතිට් ඨිතා 
කාතබ් බ්ාති ෙ ්  නත් ථං තෙනන් තරං  ම් මා ති ගෙසිතා. 

ය ් මා පන එවං සුප් පතිට් ඨිතා  ති  මාධි ්   උපකාරානුපකාරානං 
ධම් මානං  තිගයො  මන් ගවසිත් වා පගහොති එකත් තාරම් මගණ චිත් තං 

 මාධාතුං, ත ් මා  ම් මා තිඅනන් තරං  ම් මා මාධි ගෙසිගතොති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

සම්මාදිට්ඨිනිද් ගෙග  ‘‘දුක් ගඛ ඤාණ’’න් තිආදිනා චතු ච් චකම් මට් ඨානං 

ෙ ් සිතං. තත් ථ පුරිමානි ද් ගව  ච් චානි වට් ටං, පච් ඡිමානි විවට් ටං. ගතසු 

භික් ඛුගනො වට් ගට කම් මට් ඨානාභිනිගවග ො ගහොති, විවට් ගට නත් ථි 

අභිනිගවග ො. පුරිමානි හි ද් ගව  ච් චානි ‘‘පඤ ්චක් ඛන් ධා දුක් ඛං, තණ් හා 

 මුෙගයො’’ති එවං  ඞ් ගඛගපන ච ‘‘කතගම පඤ් චක් ඛන් ධා? 
රූපක් ඛන් ගධො’’තිආදිනා නගයන විත් ථාගරන ච ආචරිය ්    න් තිගක 
උග්  ණ් හිත් වා වාචාය පුනප් පුනං පරිවත් ගතන් ගතො ගයො ාවචගරො කම් මං 

කගරොති; ඉතගරසු පන ද් වීසු  ච් ගචසු ‘‘නිගරොධ ච් චං ඉට් ඨං කන් තං මනාපං, 
මග්   ච් චං ඉට් ඨං කන් තං මනාප’’න් ති එවං  වගනගනව කම් මං කගරොති. 
ග ො එවං කම් මං කගරොන් ගතො චත් තාරි  ච් චානි එගකන පටිගවගධන 

පටිවිජ් ඣති, එකාභි මගයන අභි ගමති; දුක් ඛං පරිඤ් ඤාපටිගවගධන 

පටිවිජ් ඣති,  මුෙයං පහානපටිගවගධන, නිගරොධං  ච් ඡිකිරියපටිගවගධන, 

මග්  ං භාවනාපටිගවගධන පටිවිජ් ඣති; දුක් ඛං පරිඤ් ඤාභි මගයන…ගප.… 
මග්  ං භාවනාභි මගයන අභි ගමති. 

එවම  ්  පුබ් බ්භාග  ද් වීසු  ච් ගචසු 

උග්  හපරිපුච් ඡා වනධාරණ ම් ම නපටිගවගධො ගහොති, ද් වීසු 

 වනපටිගවගධොගයව; අපරභාග  තීසු කිච් චගතො පටිගවගධො ගහොති, නිගරොගධ 

ආරම් මණපටිගවගධො. තත් ථ  බ් බ්ම් පි පටිගවධඤාණං ගලොකුත් තරං, 
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 වනධාරණ ම් ම නඤාණං ගලොකියං කාමාවචරං, පච් චගවක් ඛණා පන 
පත් ත ච් ච ්   ගහොති. අයඤ් ච ආදිකම් මිගකො. ත ් මා  ා ඉධ න වුත් තා. ඉම ්   

ච භික් ඛුගනො පුබ් ගබ් පරිග්  හගතො ‘දුක් ඛං පරිජානාමි,  මුෙයං පජහාමි, 

නිගරොධං  ච් ඡිකගරොමි, මග්  ං භාගවමී’ති 

ආගභො  මන් නාහාරමනසිකාරපච් චගවක් ඛණා නත් ථි, පරිග්  හගතො පට් ඨාය 

ගහොති; අපරභාග  පන දුක් ඛං පරිඤ් ඤාතගමව ගහොති…ගප.… මග් ග ො 
භාවිගතොව ගහොති. 

තත් ථ ද් ගව  ච් චානි දුද් ෙ ත් තා  ම් භීරානි, ද් ගව  ම් භීරත් තා දුද් ෙ ානි. 

දුක් ඛ ච් චඤ ්හි උප් පත් තිගතො පාකටං; ඛාණුකණ් ටකප් පහාරාදීසු ‘අගහො 
දුක් ඛ’න් ති වත් තබ් බ්තම් පි ආපජ් ජති.  මුෙයම් පි 

ඛාදිතුකාමතාභුඤ් ජිතුකාමතාදිවග න උප් පත් තිගතො පාකටං. 
ලක් ඛණපටිගවධගතො පන උභයම් පි  ම් භීරං. ඉති තානි දුද් ෙ ත් තා  ම් භීරානි. 
ඉතගර ං පන ද් වින් නං ෙ ්  නත් ථාය පගයොග ො භවග්   හණත් ථං 

හත් ථප් ප ාරණං විය, අවීචිඵු නත් ථං පාෙප් ප ාරණං විය,  තධා භින් නවාල ්   
ගකොටියා ගකොටිං පටිපාෙනං විය ච ගහොති. ඉති තානි  ම් භීරත් තා දුද් ෙ ානි. එවං 
දුද් ෙ ත් තා  ම් භීගරසු  ම් භීරත් තා ච දුද් ෙග සු චතූසු  ච් ගචසු උග්  හාදිවග න 
පුබ් බ්භා ඤාණුප් පත් තිං  න් ධාය ඉෙං ‘‘දුක් ගඛ ඤාණ’’න් තිආදි වුත් තං. 
පටිගවධක් ඛගණ පන එකගමව ඤාණං ගහොති. 

සම්මාසඞ්ෙප්පනිද් ගෙග  කාමගතො නි  ් ගටොති කනක්ඛම්මසඞ්ෙප්කපො. 

බ්යාපාෙගතො නි ්  ගටොති අබයාපාදසඞ්ෙප්කපො. විහිං ාය නි ්  ගටොති 

අවිහිංසාසඞ්ෙප්කපො. තත් ථ ගනක් ඛම් මවිතක් ගකො කාමවිතක් ක  ්  පෙඝාතං 

පෙච් ගඡෙං කගරොන් ගතො උප් පජ් ජති, අබ්යාපාෙවිතක් ගකො බ්යාපාෙවිතක් ක  ් , 
අවිහිං ාවිතක් ගකො විහිං ාවිතක් ක  ් . ගනක් ඛම් මවිතක් ගකො ච 

කාමවිතක් ක  ්  පච් චනීගකො හුත් වා උප් පජ් ජති, අබ්යාපාෙඅවිහිං ාවිතක් කා 
බ්යාපාෙවිහිං ාවිතක් කානං. 

තත් ථ ගයො ාවචගරො කාමවිතක් ක  ්  පෙඝාතනත් ථං කාමවිතක් කං වා 
 ම් ම ති අඤ් ඤං වා පන කිඤ් චි  ඞ් ඛාරං. අථ ්   විප ්  නාක් ඛගණ 

විප ්  නා ම් පයුත් ගතො  ඞ් කප් ගපො තෙඞ්  වග න කාමවිතක් ක  ්  පෙඝාතං 

පෙච් ගඡෙං කගරොන් ගතො උප් පජ් ජති, විප ්  නං උ ් සුක් කාගපත් වා මග්  ං 
පාගපති. අථ ්   මග්  ක් ඛගණ මග්   ම් පයුත් ගතො  ඞ් කප් ගපො 

 මුච් ගඡෙවග න කාමවිතක් ක  ්  පෙඝාතං පෙච් ගඡෙං කගරොන් ගතො උප් පජ් ජති; 
බ්යාපාෙවිතක් ක  ් ාපි පෙඝාතනත් ථං බ්යාපාෙවිතක් කං වා අඤ් ඤං වා  ඞ් ඛාරං 

 ම් ම ති; විහිං ාවිතක් ක  ්  පෙඝාතනත් ථං විහිං ාවිතක් කං වා අඤ් ඤං වා 
 ඞ් ඛාරං  ම් ම ති. අථ ්   විප ්  නාක් ඛගණති  බ් බ්ං පුරිමනගයගනව 
ගයොගජතබ් බ්ං. 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  ච් චවිභඞ් ග ො 
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කාමවිතක් කාදීනං පන තිණ් ණං පාළියං විභත් ගතසු අට් ඨතිං ාරම් මගණසු 
එකකම් මට් ඨානම් පි අපච් චනීකං නාම නත් ථි. එකන් තගතො පන 

කාමවිතක් ක  ්  තාව අසුගභසු පඨමජ් ඣානගමව පච් චනීකං, 

බ්යාපාෙවිතක් ක  ්  ගමත් තාය තිකචතුක් කජ් ඣානානි, විහිං ාවිතක් ක  ්  
කරුණාය තිකචතුක් කජ් ඣානානි. ත ් මා අසුගභ පරිකම් මං කත් වා ඣානං 
 මාපන් න  ්   මාපත් තික් ඛගණ ඣාන ම් පයුත් ගතො  ඞ් කප් ගපො 
වික් ඛම් භනවග න කාමවිතක් ක  ්  පච් චනීගකො හුත් වා උප් පජ් ජති. ඣානං 
පාෙකං කත් වා විප ්  නං පට් ඨගපන් ත ්   විප ්  නාක් ඛගණ 
විප ්  නා ම් පයුත් ගතො  ඞ් කප් ගපො තෙඞ්  වග න කාමවිතක් ක  ්  
පච් චනීගකො හුත් වා උප් පජ් ජති. විප ්  නං උ ් සුක් කාගපත් වා මග්  ං 
පාගපන් ත  ්  මග්  ක් ඛගණ මග්   ම් පයුත් ගතො  ඞ් කප් ගපො  මුච් ගඡෙවග න 

කාමවිතක් ක  ්  පච් චනීගකො හුත් වා උප් පජ් ජති. එවං උප් පන් ගනො 
ගනක් ඛම් ම ඞ් කප් ගපොති වුච් චතීති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

ගමත් තාය පන පරිකම් මං කත් වා, කරුණාය පරිකම් මං කත් වා ඣානං 
 මාපජ් ජතීති  බ් බ්ං පුරිමනගයගනව ගයොගජතබ් බ්ං. එවං උප් පන් ගනො 

අබ්යාපාෙ ඞ් කප් ගපොති වුච් චති, අවිහිං ා ඞ් කප් ගපොති ච වුච් චතීති ගවදිතබ් ගබ්ො. 
එවගමගත ගනක් ඛම් ම ඞ් කප් පාෙගයො විප ්  නාඣානවග න උප් පත් තීනං 

නානත් තා පුබ් බ්භාග  නානා; මග්  ක් ඛගණ පන ඉගමසු තීසු ඨාගනසු 
උප් පන් න  ්  අකු ල ඞ් කප් ප  ්  පෙච් ගඡෙගතො අනුප් පත් ති ාධනවග න 
මග්  ඞ්  ං පූරයමාගනො එගකොව කු ල ඞ් කප් ගපො උප් පජ් ජති. අයං 
 ම් මා ඞ් කප් ගපො නාම. 

සම්මාවාචානිද් ගෙග පි ය ් මා අඤ් ගඤගනව චිත් ගතන මු ාවාො විරමති, 

අඤ ්ගඤනඤ් ගඤන පිසුණවාචාදීහි, ත ් මා චත ් ග ොගපතා ගවරමණගයො 

පුබ් බ්භාග  නානා; මග්  ක් ඛගණ පන මිච් ඡාවාචා ඞ් ඛාතාය චතුබ් බිධාය 
අකු ලදු  ්සීලයගචතනාය පෙච් ගඡෙගතො අනුප් පත් ති ාධනවග න මග්  ඞ්  ං 
පූරයමානා එකාව  ම් මාවාචා ඞ් ඛාතා කු ලගවරමණී උප් පජ් ජති. අයං 
 ම් මාවාචා නාම. 

සම්මාෙම්මන්තනිද් ගෙග පි ය ් මා අඤ් ගඤගනව චිත් ගතන පාණාතිපාතා 

විරමති, අඤ ්ගඤන අදින් නාොනා, අඤ් ගඤන කාගමසුමිච් ඡාචාරා, ත ් මා 

ති ් ග ොගපතා ගවරමණගයො පුබ් බ්භාග  නානා; මග්  ක් ඛගණ පන 
මිච් ඡාකම් මන් ත ඞ් ඛාතාය තිවිධාය අකු ලදු ් සීලයගචතනාය පෙච් ගඡෙගතො 
අනුප් පත් ති ාධනවග න මග්  ඞ්  ං පූරයමානා එකාව 
 ම් මාකම් මන් ත ඞ් ඛාතා අකු ලගවරමණී උප් පජ් ජති. අයං  ම් මාකම් මන් ගතො 
නාම. 
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සම්මාආජීවනිද් ගෙග  ඉධාති ඉම ් මිං  ා ගන. අරියසාවකෙොති අරිය ්   

බුද් ධ ්    ාවගකො. මිච්ඡාආජීවං පහායාති පාපකං ආජීවං පජහිත් වා. 

සම්මාආජීකවනාති බුද් ධප ත් ගථන කු ලආජීගවන. ජීවිෙං ෙප්කපතීති 
ජීවිතප් පවත් තිං පවත් ගතති. ඉධාපි ය ් මා අඤ ්ගඤගනව චිත් ගතන 

කායද් වාරවීතික් කමා විරමති; අඤ ්ගඤන වචීද් වාරවීතික් කමා, ත ් මා 

පුබ් බ්භාග  නානාක් ඛගණසු උප් පජ් ජති; මග්  ක් ඛගණ පන ද් වීසු ද් වාගරසු 
 ත් තන් නං කම් මපථානං වග න උප් පන් නාය මිච් ඡාආජීවදු  ්සීලයගචතනාය 
පෙච් ගඡෙගතො අනුප් පත් ති ාධනවග න මග්  ඞ්  ං පූරයමානා එකාව 
 ම් මාආජීව ඞ් ඛාතා කු ලගවරමණී උප් පජ් ජති. අයං  ම් මාආජීගවො නාම. 

සම්මාවායාමනිද් ගෙග ො  ම් මප් පධානවිභඞ් ග  අනුපෙවණ් ණනාවග න 
ආවිභවි  ් ති. අයං පන පුබ් බ්භාග  නානාචිත් ගතසු ලභති. අඤ් ගඤගනව හි 
චිත් ගතන අනුප් පන් නානං පාපකානං අකු ලානං ධම් මානං අනුප් පාොය වායාමං 

කගරොති, අඤ ්ගඤන උප් පන් නානං පහානාය; අඤ ්ගඤගනව ච අනුප් පන් නානං 

කු ලානං ධම් මානං උප් පාොය, අඤ ්ගඤන උප් පන් නානං ඨිතියා; මග්  ක් ඛගණ 
පන එකචිත් ගතගයව ලබ් භති. එකගමව හි මග්   ම් පයුත් තං වීරියං 
චතුකිච් ච ාධනට් ගඨන චත් තාරි නාමානි ලබ් භති. 

සම්මාසතිනිද් ගෙග ොපි  තිපට් ඨානවිභඞ් ග  අනුපෙවණ් ණනාවග න 
ආවිභවි  ් ති. අයම් පි ච පුබ් බ්භාග  නානාචිත් ගතසු ලබ් භති. අඤ් ගඤගනව හි 

චිත් ගතන කායං පරිග්  ණ් හාති, අඤ ්ගඤනඤ් ගඤන ගවෙනාදීනි; මග්  ක් ඛගණ 

පන එකචිත් ගතගයව ලබ් භති. එකාගයව හි මග්   ම් පයුත් තා  ති 
චතුකිච් ච ාධනට් ගඨන චත් තාරි නාමානි ලභති. 

සම්මාසමාධිනිද් ගෙග  චත් තාරි ඣානානි පුබ් බ්භාග පි නානා, 

මග්  ක් ඛගණපි. පුබ් බ්භාග   මාපත් තිවග න නානා, මග්  ක් ඛගණ 

නානාමග්  වග න. එක ්   හි පඨමමග් ග ො පඨමජ් ඣානිගකො ගහොති, 

දුතියමග්  ාෙගයොපි පඨමජ් ඣානිකා, දුතියාදීසු අඤ් ඤතරජ් ඣානිකා වා. එක ්   

පඨමමග් ග ො දුතියාදීනං අඤ ්ඤතරජ් ඣානිගකො ගහොති, දුතියාෙගයොපි දුතියාදීනං 
අඤ ්ඤතරජ් ඣානිකා වා පඨමජ් ඣානිකා වා. එවං චත් තාගරොපි මග්  ා 
ඣානවග න  දි ා වා අ දි ා වා එකච් ච දි ා වා ගහොන් ති. 

අයං පන ්   විග ග ො පාෙකජ් ඣානනියාගමන ගහොති. 
පාෙකජ් ඣානනියාගමන තාව පඨමජ් ඣානලාභිගනො පඨමජ් ඣානා වුට් ඨාය 

විප ්  න් ත  ්  උප් පන් නමග් ග ො පඨමජ් ඣානිගකො ගහොති; 
මග්  ඞ්  ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානි පගනත් ථ පරිපුණ් ණාගනව ගහොන් ති. 
දුතියජ් ඣානගතො උට් ඨාය විප ්  න් ත ්   උප් පන් ගනො මග් ග ො 

දුතියජ් ඣානිගකො ගහොති; මග්  ඞ්  ානි පගනත් ථ  ත් ත ගහොන් ති. 
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තතියජ් ඣානගතො උට් ඨාය විප ්  න් ත  ්  උප් පන් ගනො මග් ග ො 

තතියජ් ඣානිගකො ගහොති; මග්  ඞ්  ානි පගනත් ථ  ත් ත, ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානි ඡ 
ගහොන් ති. එ  නගයො චතුත් ථජ් ඣානගතො පට් ඨාය යාව 
ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනා. 

ආරුප් ගප චතුක් කපඤ් චකජ් ඣානං උප් පජ් ජති. තඤ් ච ගඛො ගලොකුත් තරං 

ගනො ගලොකියන් ති වුත් තං. එත් ථ කථන් ති? එත් ථාපි පඨමජ් ඣානාදීසු යගතො 
උට් ඨාය ග ොතාපත් තිමග්  ං පටිලභිත් වා ආරුප් ප මාපත් තිං භාගවත් වා ගයො 

ආරුප් ගප උප් පන් ගනො, තංඣානිකාව ත ්   තත් ථ තගයො මග්  ා උප් පජ් ජන් ති. 
එවං පාෙකජ් ඣානගමව නියාගමති. ගකචි පන ගථරා ‘‘විප ්  නාය 
ආරම් මණභූතා ඛන් ධා නියාගමන් තී’’ති වෙන් ති. ගකචි ‘‘පුග්  ලජ් ඣා ගයො 
නියාගමතී’’ති වෙන් ති. ගකචි ‘‘වුට් ඨාන ාමිනීවිප ්  නා නියාගමතී’’ති වෙන් ති. 
ගත ං වාෙවිනිච් ඡගයො ගහට් ඨා චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ 

ගලොකුත් තරපෙභාජනීයවණ් ණනායං (ධ.  . අට් ඨ. 350) වුත් තනගයගනව 

ගවදිතබ් ගබ්ො. අයංවුච්චතිසම්මාසමාධීති යා ඉගමසු චතූසු ඣාගනසු එකග්  තා, 

අයං පුබ් බ්භාග  ගලොකිගයො, අපරභාග  ගලොකුත් තගරො  ම් මා මාධි නාම 
වුච් චතීති. එවං ගලොකියගලොකුත් තරවග න භ වා මග්   ච් චං ගෙග සි. 

තත් ථ ගලොකියමග් ග   බ් බ්ාගනව මග්  ඞ්  ානි යථානුරූපං ඡසු 
ආරම් මගණසු අඤ් ඤතරාරම් මණානි ගහොන් ති. ගලොකුත් තරමග් ග  පන 
චතු ච් චපටිගවධාය පවත් ත  ්  අරිය ්   නිබ් බ්ානාරම් මණං 
අවිජ් ජානු ය මුග් ඝාතකං පඤ් ඤාචක් ඛු  ම් මාදිට් ඨි. තථා  ම් පන් නදිට් ඨි ්   
තං ම් පයුත් තං තිවිධමිච් ඡා ඞ් කප් ප මුග් ඝාතකං ගචතග ො 
නිබ් බ්ානපොභිනිගරොපනං  ම් මා ඞ් කප් ගපො. තථා ප ්  න් ත ්   
විතක් ගකන් ත ්   ච තං ම් පයුත් තාව චතුබ් බිධවචීදුච් චරිත මුග් ඝාතිකාය 
මිච් ඡාවාචාය විරති  ම් මාවාචා. තථා විරමන් ත  ්  තං ම් පයුත් තාව 
මිච් ඡාකම් මන් ත මුච් ගඡදිකා තිවිධකායදුච් චරිතවිරති  ම් මාකම් මන් ගතො. 
ගත ංගයව  ම් මාවාචාකම් මන් තානං ගවොොනභූතා තං ම් පයුත් තාව 
කුහනාදි මුච් ගඡදිකා මිච් ඡාආජීවවිරති  ම් මාආජීගවො. ඉමි ්  ා 
 ම් මාවාචාකම් මන් තාජීව ංඛාතාය සීලභූමියං පතිට් ඨමාන  ්  තෙනුරූගපො 
තං ම් පයුත් ගතොව ගකො ජ් ජ මුච් ගඡෙගකො අනුප් පන් නුප් පන් නානං 
අකු ලකු ලානං අනුප් පාෙපහානුප් පාෙට් ඨිති ාධගකො ච වීරියාරම් ගභො 
 ම් මාවායාගමො. එවං වායමන් ත  ්  තං ම් පයුත් ගතොව 
මිච් ඡා තිවිනිද් ධුනනගකො කායාදීසු කායානුප ්  නාදි ාධගකො ච ගචතග ො 
අ ම් ගමොග ො  ම් මා ති. ඉති අනුත් තරාය  තියා සුවිහිතචිත් තාරක් ඛ ්   

තං ම් පයුත් තාව මිච් ඡා මාධි මුග් ඝාතිකා චිත් ගතකග්  තා  ම් මා මාධීති. එ  
ගලොකුත් තගරො අරිගයො අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ො ගයො  හ ගලොකිගයන මග් ග න 

දුක් ඛනිගරොධ ාමිනී පටිපොති  ඞ් ඛං  ගතො. 
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පටුන 

ග ො ගඛො පගන  මග් ග ො  ම් මාදිට් ඨි ඞ් කප් පානං විජ් ජාය, ග  ධම් මානං 

චරගණන  ඞ්  හිතත් තා විජ්ජා කචව චරණඤ්ච. තථා ගත ං ද් වින් නං 

විප ්  නායාගනන, ඉතගර ං  මථයාගනන  ඞ්  හිතත් තා සමකථො කචව

විපස්සනාච. ගත ං වා ද් වින් නං පඤ ්ඤාක් ඛන් ගධන, තෙනන් තරානං තිණ් ණං 

සීලක් ඛන් ගධන, අවග  ානං  මාධික් ඛන් ගධන 

අධිපඤ ්ඤාඅධිසීලඅධිචිත් තසික් ඛාහි ච  ඞ්  හිතත් තා ඛන්ධත්තයඤ්කචව

සික්ඛාත්තයඤ්ච ගහොති; ගයන  මන් නා ගතො අරිය ාවගකො ෙ ්  න මත් ගථහි 
චක් ඛූහි  මන මත් ගථහි ච පාගෙහි  මන් නා ගතො අද් ධිගකො විය 

විජ් ජාචරණ ම් පන් ගනො හුත් වා විප ්  නායාගනන කාමසුඛල් ලිකානුගයො ං, 
 මථයාගනන අත් තකිලමථානුගයො න් ති අන් තද් වයං පරිවජ් ගජත් වා 

මජ් ඣිමපටිපෙං පටිපන් ගනො පඤ් ඤාක් ඛන් ගධන ගමොහක් ඛන් ධං, 

සීලක් ඛන් ගධන ගෙො ක් ඛන් ධං,  මාධික් ඛන් ගධන ච ගලොභක් ඛන් ධං 

පොගලන් ගතො අධිපඤ් ඤාසික් ඛාය පඤ ්ඤා ම් පෙං, අධිසීලසික් ඛාය සීල ම් පෙං, 
අධිචිත් තසික් ඛාය  මාධි ම් පෙන් ති ති ් ග ො  ම් පත් තිගයො පත් වා අමතං 

නිබ් බ්ානං  ච් ඡිකගරොති, ආදිමජ් ඣපරිගයො ානකලයාණං 
 ත් තතිං ගබ්ොධිපක් ඛියධම් මරතනවිචිත් තං  ම් මත් තනියාම ඞ් ඛාතං 
අරියභූමිඤ් ච ඔක් කන් ගතො ගහොතීති. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
206-214. ඉොනි අභිධම් මභාජනීයං ගහොති. තත් ථ ‘‘අරිය ච් චානී’’ති 

අවත් වා නිප් පගෙ ගතො පච් චය ඞ් ඛාතං  මුෙයං ෙ ් ග තුං ‘‘චත් තාරි 

 ච් චානී’’ති වුත් තං. අරිය ච් චානීති හි වුත් ගත අවග  ා ච කිගල ා, අවග  ා 

ච අකු ලා ධම් මා, තීණ ච කු ලමූලානි  ා වානි, අවග  ා ච  ා වා කු ලා 

ධම් මා න  ඞ්  ය් හන් ති. න ච ගකවලං තණ් හාව දුක් ඛං  මුොගනති, ඉගමපි 
අවග  ා ච කිගල ාෙගයො පච් චයා  මුොගනන් තිගයව. ඉති ඉගමපි පච් චයා 
දුක් ඛං  මුොගනන් තිගයවාති නිප් පගෙ ගතො පච් චය ඞ් ඛාතං  මුෙයං ෙ ් ග තුං 
‘‘අරිය ච් චානී’’ති අවත් වා ‘‘චත් තාරි  ච් චානී’’ති වුත් තං. 

නිද් ගෙ වාගර ච ගන ං පඨමං දුක් ඛං අනිද් දිසිත් වා ත ් ග ව දුක් ඛ  ්  
සුඛනිද් ගෙ ත් ථං දුක් ඛ මුෙගයො නිද් දිට් ගඨො. ත ් මිඤ ්හි නිද් දිට් ගඨ ‘‘අවග  ා ච 
කිගල ා’’තිආදිනා නගයන දුක් ඛ ච් චං සුඛනිද් ගෙ ං ගහොති. 
නිගරොධ ච් චම් ගපත් ථ තණ් හාය පහානං ‘‘තණ් හාය ච අවග  ානඤ් ච 

කිගල ානං පහාන’’න් ති එවං යථාවුත් ත  ්   මුෙය ්   පහානවග න 
පඤ ්චහාකාගරහි නිද් දිට් ඨං. මග්   ච් චං පගනත් ථ 
පඨමජ් ඣානිකග ොතාපත් තිමග්  වග න ධම් ම ඞ්  ණයං විභත් ත ්   
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ගෙ නානය ්   මුඛමත් තගමව ෙ ් ග න් ගතන නිද් දිට් ඨං. තත් ථ නයගභගෙො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. තං උපරි පකා යි ්  ාම. 

ය ් මා පන න ගකවලං අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ොව පටිපො ‘‘පුබ් ගබ්ව ගඛො 

පන  ්  කායකම් මං වචීකම් මං ආජීගවො සුපරිසුද් ගධො ගහොතී’’ති (ම. නි. 3.433) 
වචනගතො පන පුග්  ලජ් ඣා යවග න පඤ් චඞ් ගිගකොපි මග් ග ො පටිපො එවාති 

ගෙසිගතො, ත ් මා තං නයං ෙ ් ග තුං පඤ් චඞ් ගිකවාගරොපි නිද් දිට් ගඨො. ය ් මා ච 

න ගකවලං අට් ඨඞ් ගිකපඤ ්චඞ් ගිකමග්  ාව පටිපො,  ම් පයුත් තකා පන 

අතිගරකපඤ ්ඤා ධම් මාපි පටිපො එව, ත ් මා තං නයං ෙ ් ග තුං තතිගයො 
 බ් බ් ඞ්  ාහිකවාගරොපි නිද් දිට් ගඨො. තත් ථ ‘‘අවග  ා ධම් මා 
දුක් ඛනිගරොධ ාමිනියා පටිපොය  ම් පයුත් තා’’ති ඉෙං පරිහායති. ග  ං 
 බ් බ්ත් ථ  දි ගමව. 

තත් ථ අට් ඨඞ් ගිකවාර ්   ‘‘තණ් හාය අවග  ානඤ් ච කිගල ානං 
පහාන’’න් තිආදීසු පඤ් චසු ගකොට් ඨාග සු පඨමගකොට් ඨාග  තාව 

ග ොතාපත් තිමග් ග  ඣානාභිනිගවග  සුද් ධිකපටිපො, සුද් ධිකසුඤ් ඤතා, 

සුඤ ්ඤතපටිපො, සුද් ධිකඅප් පණහිතං, අප් පණහිතපටිපොති ඉගමසු පඤ් චසු 

වාගරසු ද් වින් නං ද් වින් නං චතුක් කපඤ් චකනයානං වග න දසනයා ගහොන් ති. 

එවං ග ග සුපීති වී තියා අභිනිගවග සු ද්කවනයසතානි. තානි චතූහි අධිපතීහි 

චතුග් ගුණතානි අට් ඨ. ඉති සුද් ධිකානි ද් ගව  ාධිපතී අට් ඨාති  බ් බ්ම් පි 

නයසහස්සං ගහොති. යථා ච ග ොතාපත් තිමග් ග , එවං ග  මග් ග සුපීති 

චත්තාරි නයසහස්සානි ගහොන් ති. යථා ච පඨමගකොට් ඨාග  චත් තාරි, එවං 

ග ග සුපීති අට් ඨඞ් ගිකවාගර පඤ් චසු ගකොට් ඨාග සු වීසති නයසහස්සානි 

ගහොන් ති. තථා පඤ් චඞ් ගිකවාගර  බ් බ් ඞ්  ාහිකවාගර චාති  බ් බ්ානිපි සට්ඨි 

නයසහස්සානි  ත් ථාරා විභත් තානි. පාළි පන  ඞ් ගඛගපන ආ තා. එවමිෙං 
තිවිධමහාවාරං පඤ ්චෙ ගකොට් ඨා ං  ට් ඨිනය හ ්  පටිමණ් ඩිතං 
අභිධම් මභාජනීයං නාම නිද් දිට් ඨන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
215. පඤ ්හාපුච් ඡගක චතුන් නම් පි  ච් චානං ඛන් ධවිභඞ් ග  

වුත් තනයානු ාගරගනව කු ලාදිභාගවො ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන 

 මුෙය ච් චං කාමාවචරධම් ගම අ ්  ාගෙන් ත  ්  පරිත් තාරම් මණං ගහොති, 

මහග්  තධම් ගම අ ්  ාගෙන් ත  ්  මහග්  තාරම් මණං, පඤ ්ඤත් තිං 
අ ්  ාගෙන් ත ්   නවත් තබ් බ්ාරම් මණං. දුක් ඛ ච් චං කාමාවචරධම් ගම ආරබ් භ 

උප් පන් නං පරිත් තාරම් මණං, රූපාරූපාවචරධම් ගම ආරබ් භ උප් පත් තිකාගල 

මහග්  තාරම් මණං, නව ගලොකුත් තරධම් ගම පච් චගවක් ඛණකාගල 
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අප් පමාණාරම් මණං, පණ් ණත් තිං පච් චගවක් ඛණකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණං. 
මග්   ච් චං  හජාතගහතුවග න  බ් බ්ොපි මග්  ගහතුකං වීරියං වා වීමං ං වා 

ගජට් ඨකං කත් වා මග්  භාවනාකාගල මග්  ාධිපති, ඡන් ෙචිත් ගතසු 
අඤ ්ඤතරාධිපතිකාගල නවත් තබ් බ්ං නාම ගහොති. දුක් ඛ ච් චං අරියානං 

මග්  පච් චගවක් ඛණකාගල මග්  ාරම් මණං, ගත ංගයව මග්  ං  රුං කත් වා 

පච් චගවක් ඛණකාගල මග්  ාධිපති, ග  ධම් මපච් චගවක් ඛණකාගල 
නවත් තබ් බ්ං ගහොති. 

ද්කව සච්චානීති දුක් ඛ මුෙය ච් චානි. එතානි හි අතීතාදිගභගෙ ධම් ගම 
ආරබ් භ උප් පත් තිකාගල අතීතාදිආරම් මණානි ගහොන් ති.  මුෙය ච් චං 

අජ් ඣත් තාදිගභගෙ ධම් ගම අ ්  ාගෙන් ත ්   අජ් ඣත් තාදිආරම් මණං ගහොති, 

දුක් ඛ ච් චං ආකිඤ් චඤ් ඤායතනකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණම් පීති ගවදිතබ් බ්ං. 

ඉති ඉම  ්මිං පඤ් හාපුච් ඡගක ද් ගව  ච් චානි ගලොකියානි ගහොන් ති, ද් ගව 

ගලොකුත් තරානි. යථා ච ඉම ් මිං, එවං පුරිගමසුපි ද් වීසු.  ම් මා ම් බුද් ගධන හි 
තීසුපි සුත් තන් තභාජනීයාදීසු ගලොකියගලොකුත් තරාගනව  ච් චානි කථිතානි. 
එවමයං  ච් චවිභඞ් ග ොපි ගතපරිවට් ටං නීහරිත් වාව භාගජත් වා ෙ  ්සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනීයා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

 ච් චවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. ඉන්ද්රියවිභඞ්කගො 

1. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
219. ඉොනි තෙනන් තගර ඉන් ද්රියවිභඞ් ග  බාවීසතීති  ණනපරිච් ගඡගෙො. 

ඉන්ද්රියානීති පරිච් ඡින් නධම් මනිෙ ්  නං. ඉොනි තානි  රූපගතො ෙ ් ග න් ගතො 

චක්ඛුන්ද්රියන් තිආදිමාහ. තත් ථ චක් ඛුද් වාගර ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති චක්ඛුන්ද්රියං. 

ග ොතඝානජිව් හාකායද් වාගර ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති ොයින්ද්රියං. 

විජානනලක් ඛගණ ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති මනින්ද්රියං. ඉත් ථිභාගව ඉන් ෙට් ඨං 

කාගරතීති ඉත්ථින්ද්රියං. පුරි භාගව ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති පුරිසින්ද්රියං. 

අනුපාලනලක් ඛගණ ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති ජීවිතින්ද්රියං. සුඛලක් ඛගණ ඉන් ෙට් ඨං 

කාගරතීති සුඛින්ද්රියං. දුක් ඛග ොමන  ්  ගෙොමන ්   උගපක් ඛාලක් ඛගණ 

ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති උකපක්ඛින්ද්රියං. අධිගමොක් ඛලක් ඛගණ ඉන් ෙට් ඨං 

කාගරතීති සද්ධින්ද්රියං. පග්  හලක් ඛගණ ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති වීරියින්ද්රියං. 

උපට් ඨානලක් ඛගණ ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති සතින්ද්රියං. අවික් ගඛපලක් ඛගණ 

ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති සමාධින්ද්රියං. ෙ  ් නලක් ඛගණ ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති 

පඤ්ඤින්ද්රියං. අනඤ් ඤාතඤ් ඤ  ් ාමීති පවත් ගත ජානනලක් ඛගණ ඉන් ෙට් ඨං 

කාගරතීති අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං. ඤාතානංගයව ධම් මානං පුන 

ආජානගන ඉන් ෙට් ඨං කාගරතීති අඤ්ඤින්ද්රියං. අඤ ්ඤාතාවීභාගව ඉන් ෙට් ඨං 

කාගරතීති අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං. 

ඉධ සුත් තන් තභාජනීයං නාම න  හිතං. ක ් මා? සුත් තන් ගත ඉමාය 
පටිපාටියා බ්ාවී තියා ඉන් ද්රියානං අනා තත් තා. සුත් තන් ත ් මිඤ් හි කත් ථචි 

ද් ගව ඉන් ද්රියානි කථිතානි, කත් ථචි තීණ, කත් ථචි පඤ් ච. එවං පන නිරන් තරං 
ද් වාවී ති ආ තානි නාම නත් ථි. අයං තාගවත් ථ අට් ඨකථානගයො. අයං පන 
අපගරො නගයො – එගතසු හි 

අත් ථගතො ලක් ඛණාදීහි, කමගතො ච විජානියා; 

ගභොගභො තථා කිච් චා, භූමිගතො ච විනිච් ඡයං. 

තත් ථ චක් ඛාදීනං තාව ‘‘චක් ඛතීති චක් ඛූ’’තිආදිනා නගයන අත්කථො 
පකාසිගතො. පච් ඡිගමසු පන තීසු පඨමං ‘පුබ් බ්භාග  අනඤ් ඤාතං අමතං පෙං 
චතු ච් චධම් මං වා ජානි ්  ාමී’ති එවං පටිපන් න  ්  උප් පජ් ජනගතො 
ඉන් ද්රියට් ඨ ම් භවගතො ච අනඤ් ඤාතඤ් ඤ ්  ාමීතින් ද්රියන් ති වුත් තං. දුතියං 
ආජානනගතො ච ඉන් ද්රියට් ඨ ම් භවගතො ච අඤ් ඤින් ද්රියං. තතියං 
අඤ ්ඤාතාවිගනො චතූසු  ච් ගචසු නිට් ඨිතඤාණකිච් ච  ්  ඛීණා ව ් ග ව 
උප් පජ් ජනගතො ඉන් ද්රියට් ඨ ම් භවගතො ච අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං. 
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ගකො පගන  ඉන් ද්රියට් ගඨො නාමාති? ඉන් ෙලිඞ්  ට් ගඨො ඉන් ද්රියට් ගඨො, 

ඉන් ෙගෙසිතට් ගඨො ඉන් ද්රියට් ගඨො, ඉන් ෙදිට් ඨට් ගඨො ඉන් ද්රියට් ගඨො, 

ඉන් ෙසිට් ඨට් ගඨො ඉන් ද්රියට් ගඨො, ඉන් ෙජුට් ඨට් ගඨො ඉන් ද්රියට් ගඨො. ග ො  බ් ගබ්ොපි 
ඉධ යථාගයො ං යුජ් ජති. භ වා හි  ම් මා ම් බුද් ගධො පරමි ්  රියභාවගතො 
ඉන් ගෙො. කු ලාකු ලඤ් ච කම් මං කම් ගමසු ක ්  චි ඉ ්  රියාභාවගතො. 
ගතගනගවත් ථ කම් ම ඤ් ජනිතානි ඉන් ද්රියානි කු ලාකු ලකම් මං 
උල් ලිඞ් ග න් ති. ගතන ච සිට් ඨානීති ඉන් ෙලිඞ්  ට් ගඨන ඉන් ෙසිට් ඨට් ගඨන ච 
ඉන් ද්රියානි.  බ් බ්ාගනව පගනතානි භ වතා යථාභූතගතො පකාසිතානි ච 
අභි ම් බුද් ධානි චාති ඉන් ෙගෙසිතට් ගඨන ඉන් ෙදිට් ඨට් ගඨන ච ඉන් ද්රියානි. 

ගතගනව භ වතා මුනින් ගෙන කානිචි ග ොචරාග වනාය, කානිචි 
භාවනාග වනාය ග විතානීති ඉන් ෙජුට් ඨට් ගඨනපි ඉන් ද්රියානි. අපිච 

ආධිපච් ච ඞ් ඛාගතන ඉ ්  රියට් ගඨනාපි එතානි ඉන් ද්රියානි. 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිප් පවත් තියඤ් හි චක් ඛාදීනං සිද් ධමාධිපච් චං; ත ් මිං තික් ගඛ 

තික් ඛත් තා මන් ගෙ ච මන් ෙත් තාති. අයං තාගවත් ථ ‘අත්ථකතො’ විනිච් ඡගයො. 

‘ ක්ඛණාදීහී’ති ලක් ඛණර පච් චුපට් ඨානපෙට් ඨාගනහිපි චක් ඛාදීනං 
විනිච් ඡයං විජානියාති අත් ගථො. තානි ගන ං ලක් ඛණාදීනි ගහට් ඨා 
වුත් තනයාගනව. පඤ් ඤින් ද්රියාදීනි හි චත් තාරි අත් ථගතො අගමොගහොගයව. 
ග  ානි තත් ථ  රූගපගනවා තානි. 

‘ෙමකතො’ති අයම් පි ගෙ නාක් කගමොව. තත් ථ අජ් ඣත් තධම් මං පරිඤ් ඤාය 
අරියභූමිපටිලාගභො ගහොතීති අත් තභාවපරියාපන් නානි චක් ඛුන් ද්රියාදීනි පඨමං 
ගෙසිතානි. ග ො පනත් තභාගවො යං ධම් මං උපාොය ඉත් ථීති වා පුරිග ොති වා 

 ඞ් ඛං  ච් ඡති, අයං ග ොති නිෙ ්  නත් ථං තගතො ඉත් ථින් ද්රියං පුරිසින් ද්රියඤ ්ච. 
ග ො දුවිගධොපි ජීවිතින් ද්රියපටිබ්ද් ධවුත් තීති ඤාපනත් ථං තගතො ජීවිතින් ද්රියං. යාව 
ත ්   පවත් ති තාව එගත ං ගවෙයිතානං අනිවත් ති. යං කිඤ් චි ගවෙයිතං  බ් බ්ං 
තං සුඛදුක් ඛන් ති ඤාපනත් ථං තගතො සුඛින් ද්රියාදීනි. තංනිගරොධත් ථං පන එගත 
ධම් මා භාගවතබ් බ්ාති පටිපත් තිෙ  ් නත් ථං තගතො  ද් ධාදීනි. ඉමාය පටිපත් තියා 
එ  ධම් ගමො පඨමං අත් තනි පාතුභවතීති පටිපත් තියා අගමොඝභාවෙ ්  නත් ථං 
තගතො අනඤ් ඤාතඤ් ඤ  ් ාමීතින් ද්රියං. ත ් ග ව ඵලත් තා තගතො අනන් තරං 
භාගවතබ් බ්ත් තා ච තගතො අඤ් ඤින් ද්රියං. ඉගතො පරං භාවනාය ඉම ්   

අධි ගමො, අධි ගත ච පනිම ් මිං නත් ථි කිඤ් චි උත් තරි කරණීයන් ති 
ඤාපනත් ථං අන් ගත පරම ්  ා භූතං අඤ් ඤාතාවින් ද්රියං ගෙසිතන් ති අයගමත් ථ 
කගමො. 

‘කභදාකභදා’ති ජීවිතින් ද්රිය ් ග ව ගචත් ථ ගභගෙො. තඤ් හි රූපජීවිතින් ද්රියං 
අරූපජීවිතින් ද්රියන් ති දුවිධං ගහොති. ග  ානං අගභගෙොති එවගමත් ථ 
ගභොගභෙගතො විනිච් ඡයං විජානියා. 
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‘කිච්චා’ති කිං ඉන් ද්රියානං කිච් චන් ති ගච? චක් ඛුන් ද්රිය ්   තාව 
‘‘චක් ඛායතනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුයා තං ම් පයුත් තකානඤ් ච ධම් මානං 
ඉන් ද්රියපච් චගයන පච් චගයො’’ති වචනගතො යං තං ඉන් ද්රියපච් චයභාගවන 
 ාගධතබ් බ්ං අත් තගනො තික් ඛමන් ොදිභාගවන චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදිධම් මානං 

තික් ඛමන් ොදි ඞ් ඛාතං අත් තාකාරානුවත් තාපනං ඉෙං ‘කිච් චං’. එවං 
ග ොතඝානජිව් හාකායානං. මනින් ද්රිය  ්  පන  හජාතධම් මානං අත් තගනො 

ව වත් තාපනං, ජීවිතින් ද්රිය ්    හජාතධම් මානුපාලනං, 

ඉත් ථින් ද්රියපුරිසින් ද්රියානං ඉත් ථිපුරි නිමිත් තකුත් තාකප් පාකාරානුවිධානං, 
සුඛදුක් ඛග ොමන ්  ගෙොමන ් සින් ද්රියානං  හජාතධම් ගම අභිභවිත් වා යථා කං 

ඔළාරිකාකාරානුපාපනං, උගපක් ඛින් ද්රිය ්   

 න් තපණීතමජ් ඣත් තාකාරානුපාපනං,  ද් ධාදීනං පටිපක් ඛාභිභවනං 

 ම් පයුත් තධම් මානඤ් ච ප න් නාකාරාදිභාව ම් පාපනං, 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤ  ් ාමීතින් ද්රිය ්    ංගයොජනත් තයප් පහානඤ් ගචව 

 ම් පයුත් තකානඤ් ච තප් පහානාභිමුඛභාවකරණං, අඤ් ඤින් ද්රිය  ්  
කාමරා බ්යාපාොදිතනුකරණපහානඤ් ගචව  හජාතානඤ් ච අත් තගනො 

ව ානුවත් තාපනං, අඤ ්ඤාතාවින් ද්රිය ්    බ් බ්කිච් ගචසු 
උ ් සුක් කප් පහානඤ් ගචව අමතාභිමුඛභාවපච් චයතා ච  ම් පයුත් තානන් ති 
එවගමත් ථ කිච් චගතො විනිච් ඡයං විජානියා. 

‘භූමිකතො’ති 

චක් ඛුග ොතඝානජිව් හාකායඉත් ථිපුරි සුඛදුක් ඛගෙොමන  ්සින් ද්රියානි ගචත් ථ 

කාමාවචරාගනව. මනින් ද්රියජීවිතින් ද්රියඋගපක් ඛින් ද්රියානි, 
 ද් ධාවීරිය ති මාධිපඤ් ඤින් ද්රියානි ච චතුභූමිපරියාපන් නානි. 
ග ොමන  ්සින් ද්රියං කාමාවචර-රූපාවචර-ගලොකුත් තරවග න 
භූමිත් තයපරියාපන් නං. අව ාගන තීණ ගලොකුත් තරාගනවාති එවං භූමිගතො 
විනිච් ඡයං විජානියා. එවඤ් හි විජානන් ගතො – 

 ංගව බ්හුගලො භික් ඛු, ඨිගතො ඉන් ද්රිය ංවගර; 

ඉන් ද්රියානි පරිඤ් ඤාය, දුක් ඛ  ් න් තං නි ච් ඡතීති. 

220. නිද් ගෙ වාගර ‘‘යං චක් ඛු චතුන් නං මහාභූතාන’’න් තිආදි  බ් බ්ං 

ධම් ම ඞ්  ණයං පෙභාජගන (ධ.  . අට් ඨ. 595 ආෙගයො) වුත් තනගයගනව 
ගවදිතබ් බ්ං. වීරියින් ද්රිය මාධින් ද්රියනිද් ගෙ ාදීසු ච  ම් මාවායාගමො 

මිච් ඡාවායාගමො  ම් මා මාධි මිච් ඡා මාධීතිආදීනි න වුත් තානි. ක ් මා? 
 බ් බ් ඞ්  ාහකත් තා.  බ් බ් ඞ්  ාහකානි හි ඉධ ඉන් ද්රියානි කථිතානි. එවං 

 න් ගතගපත් ථ ෙ  ඉන් ද්රියානි ගලොකියානි කාමාවචරාගනව, තීණ 

ගලොකුත් තරානි, නව ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කානීති. 
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අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

2. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
221. පඤ ්හාපුච් ඡගක  බ් ගබ් ම් පි ඉන් ද්රියානං කු ලාදිවිභාග ො 

පාළිනයානු ාගරගනව ගවදිතබ් ගබ්ො. 

223. ආරම් මණත් තිගකසු පන සත්තින්ද්රියා අනාරම්මණාති 
චක් ඛුග ොතඝානජිව් හාකායඉත් ථිපුරිසින් ද්රියානි  න් ධාය වුත් තං. ජීවිතින් ද්රියං 

පන අරූපමි ්  කත් තා ඉධ අනාභට් ඨං. ද්වින්ද්රියාති ද් ගව ඉන් ද්රියා; 
සුඛදුක් ඛද් වයං  න් ධාගයතං වුත් තං. තඤ් හි එකන් තපරිත් තාරම් මණං. 

කදොමනස්සින්ද්රියං සියා පරිත්තාරම්මණං, සියා මහග්ගතාරම්මණන් ති 

කාමාවචරධම් ගම ආරබ් භ පවත් තිකාගල පරිත් තාරම් මණං ගහොති, 

රූපාවචරාරූපාවචගර පන ආරබ් භ පවත් තිකාගල මහග්  තාරම් මණං, 

පණ් ණත් තිං ආරබ් භ පවත් තිකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණං. නවින්ද්රියා සියා

පරිත්තාරම්මණාති මනින් ද්රියජීවිතින් ද්රියග ොමන ් සින් ද්රියඋගපක් ඛින් ද්රියානි 
ගචව  ද් ධාදිපඤ් චකඤ් ච  න් ධාය ඉෙං වුත් තං. ජීවිතින් ද්රියඤ් හි රූපමි ්  කත් තා 
අනාරම් මගණසු රූපධම් ගමසු  ඞ්  හිතම් පි අරූපගකොට් ඨාග න සියාපක් ගඛ 
 ඞ්  හිතං. 

චත්තාරි ඉන්ද්රියානීති සුඛදුක් ඛගෙොමන ්  අඤ් ඤාතාවින් ද්රියානි. තානි හි 

මග්  ාරම් මණත් තිගක න භජන් ති. මග්ගකහතුෙන් ති  හජාතගහතුං  න් ධාය 

වුත් තං. වීරියවීමං ාගජට් ඨකකාගල සියා මග්  ාධිපති, 
ඡන් ෙචිත් තගජට් ඨකකාගල සියා නවත් තබ් බ්ා. 

දසින්ද්රියා සියාඋප්පන්නා, සියාඋප්පාදිකනොති  ත් ත රූපින් ද්රියානි තීණ ච 
විපාකින් ද්රියානි  න් ධාගයතං වුත් තං. ෙසින් ද්රියානි ගෙොමන ් ග න  ද් ධිං ගහට් ඨා 
වුත් තාගනව. තත් ථ ගෙොමන ් සින් ද්රියං පණ් ණත් තිං ආරබ් භ පවත් තිකාගල 

නවත් තබ් බ්ාරම් මණං, ග  ානි නිබ් බ්ානපච් චගවක් ඛණකාගලපි. තීණින්ද්රියානි

බහිද්ධාරම්මණානීති තීණ ගලොකුත් තරින් ද්රියානි. චත්තාරීති 
සුඛදුක් ඛග ොමන ්  ගෙොමන ්  ානි. තානි හි අජ් ඣත් තධම් ගමපි 

බ්හිද් ධාධම් ගමපි ආරබ් භ පවත් තන් ති. අට්ඨින්ද්රියාති 

මනින් ද්රියජීවිතින් ද්රියඋගපක් ඛින් ද්රියානි ගචව  ද් ධාදිපඤ ්චකඤ් ච. තත් ථ 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණතා ගවදිතබ් බ්ා. 

ඉති ඉම ් මිම් පි පඤ් හාපුච් ඡගක ෙසින් ද්රියානි කාමාවචරානි, තීණ 

ගලොකුත් තරානි, නව ගලොකියගලොකුත් තරමි  ් කාගනව කථිතානීති. අයම් පි 
අභිධම් මභාජනීගයන  ද් ධිං එකපරිච් ගඡගෙොව ගහොති. අයං පන 
ඉන් ද්රියවිභඞ් ග ො ද් ගවපරිවට් ටං නීහරිත් වා භාගජත් වා ෙ ් සිගතොති. 
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 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ඉන් ද්රියවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයංඋද්කදසවාරවණ්ණනා 
225. ඉොනි තෙනන් තගර පටිච් ච මුප් පාෙවිභඞ් ග  යා ‘‘අයං අවිජ් ජාපච් චයා 

 ඞ් ඛාරා’’තිආදිනා නගයන තන් ති නික් ඛිත් තා, ත ්  ා අත් ථ ංවණ් ණනං 
කගරොන් ගතන විභජ් ජවාදිමණ් ඩලං ඔතරිත් වා ආචරිගය අනබ් භාචික් ඛන් ගතන 
 ක මයං අගවොක් කමන් ගතන පර මයං අනායූහන් ගතන සුත් තං 
අප් පටිබ්ාහන් ගතන විනයං අනුගලොගමන් ගතන මහාපගෙග  ඔගලොගකන් ගතන 
ධම් මං දීගපන් ගතන අත් ථං  ඞ්  හන් ගතන තගමවත් ථං පුන ආවත් ගතත් වා 
අපගරහිපි පරියාගයහි නිද් දි න් ගතන ච ය ් මා අත් ථ ංවණ් ණනා කාතබ් බ්ා 

ගහොති, පකතියාපි ච දුක් කරාව පටිච් ච මුප් පාෙ ්   අත් ථ ංවණ් ණනා, යථාහු 
ගපොරාණා – 

‘‘ ච් චං  ත් ගතො පටි න් ධි, පච් චයාකාරගමව ච; 

දුද් ෙ ා චතුගරො ධම් මා, ගෙග තුඤ් ච සුදුක් කරා’’ති. 

ත ් මා ‘‘අඤ ්ඤත්ර ආ මාධි මප් පත් ගතහි න සුකරා පටිච් ච මුප් පාෙ ්   
අත් ථවණ් ණනා’’ති පරිතුලයිත් වා – 

වත් තුකාගමො අහං අජ් ජ, පච් චයාකාරවණ් ණනං; 

පතිට් ඨං නාධි ච් ඡාමි, අජ් ගඣො ාළ් ගහොව  ා රං. 

 ා නං පනිෙං නානා-ගෙ නානයමණ් ඩිතං; 

පුබ් බ්ාචරියමග් ග ො ච, අබ් ගබ්ොච් ඡින් ගනො පවත් තති. 

ය ් මා ත  ්මා තදුභයං,  න් නි  ් ායත් ථවණ් ණනං; 

ආරභි ්  ාමි එත ්  , තං සුණාථ  මාහිතා. 

වුත් තඤ් ගහතං පුබ් බ්ාචරිගයහි – 

‘‘ගයො ගකොචිමං අට් ඨිං කත් වා සුගණය් ය, 

ලගභථ පුබ් බ්ාපරියං විග  ං; 

ලද් ධාන පුබ් බ්ාපරියං විග  ං, 
අෙ ්  නං මච් චුරාජ ්    ච් ගඡ’’ති. 

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරාතිආදීසු හි ආදිගතොගයව තාව – 

ගෙ නාගභෙගතො අත් ථ-ලක් ඛගණකවිධාදිගතො; 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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අඞ්  ානඤ ්ච වවත් ථානා, විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

තත් ථ ‘කදසනාකභදකතො’ති භ වගතො හි වල් ලිහාරකානං චතුන් නං පුරි ානං 

වල් ලිග්  හණං විය ආදිගතො වා මජ් ඣගතො වා පට් ඨාය යාව පරිගයො ානං, තථා 
පරිගයො ානගතො වා මජ් ඣගතො වා පට් ඨාය යාව ආදීති චතුබ් බිධා 
පටිච් ච මුප් පාෙගෙ නා. යථා හි වල් ලිහාරගකසු චතූසු පුරිග සු එගකො වල් ලියා 

මූලගමව පඨමං ප ්  ති, ග ො තං මූගල ගඡත් වා  බ් බ්ං ආකඩ් ඪිත් වා ආොය 

කම් ගම උපගනති, එවං භ වා ‘‘ඉති ගඛො, භික් ඛගව, අවිජ් ජාපච් චයා 

 ඞ් ඛාරා…ගප.… ජාතිපච් චයා ජරාමරණ’’න් ති ආදිගතො (ම. නි. 1.402) 
පට් ඨාය යාව පරිගයො ානාපි පටිච් ච මුප් පාෙං ගෙග ති. 

යථා පන ගතසු පුරිග සු එගකො වල් ලියා මජ් ඣං පඨමං ප ්  ති, ග ො 

මජ් ගඣ ඡින් දිත් වා උපරිභා ංගයව ආකඩ් ඪිත් වා ආොය කම් ගම උපගනති, එවං 

භ වා ‘‘ත ්   තං ගවෙනං අභිනන් ෙගතො අභිවෙගතො අජ් ගඣො ාය තිට් ඨගතො 

උප් පජ් ජති නන් දී; යා ගවෙනාසු නන් දී, තදුපාොනං, ත ් සුපාොනපච් චයා භගවො, 

භවපච් චයා ජාතී’’ති (ම. නි. 1.409;  ං. නි. 3.5) මජ් ඣගතො පට් ඨාය යාව 
පරිගයො ානාපි ගෙග ති. 

යථා ච ගතසු පුරිග සු එගකො වල් ලියා අග්  ං පඨමං ප ්  ති, ග ො අග් ග  

 ගහත් වා අග්  ානු ාගරන යාව මූලා  බ් බ්ං ආොය කම් ගම උපගනති, එවං 

භ වා ‘‘ජාතිපච් චයා ජරාමරණන් ති ඉති ගඛො පගනතං වුත් තං, ජාතිපච් චයා නු 

ගඛො, භික් ඛගව, ජරාමරණං ගනො වා කථං වා එත් ථ ගහොතී’’ති? ‘‘ජාතිපච් චයා, 

භන් ගත, ජරාමරණං; එවං ගනො එත් ථ ගහොති – ජාතිපච් චයා ජරාමරණ’’න් ති. 
‘‘භවපච් චයා ජාති…ගප.… අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරාති ඉති ගඛො පගනතං 

වුත් තං, අවිජ් ජාපච් චයා නු ගඛො, භික් ඛගව,  ඞ් ඛාරා ගනො වා කථං වා එත් ථ 

ගහොතී’’ති? ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා, භන් ගත,  ඞ් ඛාරා; එවං ගනො එත් ථ ගහොති – 
අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා’’ති පරිගයො ානගතො පට් ඨාය යාව ආදිගතොපි 
පටිච් ච මුප් පාෙං ගෙග ති. 

යථා පන ගතසු පුරිග සු එගකො වල් ලියා මජ් ඣගමව පඨමං ප ්  ති, ග ො 

මජ් ගඣ ඡින් දිත් වා ගහට් ඨා ඔතරන් ගතො යාව මූලා ආොය කම් ගම උපගනති, 

එවං භ වා ‘‘ඉගම, භික් ඛගව, චත් තාගරො ආහාරා කිං නිොනා, කිං  මුෙයා, කිං 

ජාතිකා, කිං පභවා? ඉගම චත් තාගරො ආහාරා තණ් හානිොනා, තණ් හා මුෙයා, 

තණ් හාජාතිකා, තණ් හාපභවා. තණ් හා චායං, භික් ඛගව, කිං නිොනා? ගවෙනා, 

ඵ ් ග ො,  ළායතනං, නාමරූපං, විඤ ්ඤාණං.  ඞ් ඛාරා කිං නිොනා…ගප.… 

 ඞ් ඛාරා අවිජ් ජානිොනා, අවිජ් ජා මුෙයා, අවිජ් ජාජාතිකා, අවිජ් ජාපභවා’’ති ( ං. 

නි. 2.11) මජ් ඣගතො පට් ඨාය යාව ආදිගතො ගෙග ති. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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ක  ්මා පගනවං ගෙග තීති? පටිච් ච මුප් පාෙ ්    මන් තභද් ෙකත් තා, 
 යඤ් ච ගෙ නාවිලා ප් පත් තත් තා.  මන් තභද් ෙගකො හි පටිච් ච මුප් පාගෙො 
තගතො තගතො ඤායප් පටිගවධාය  ංවත් තතිගයව. ගෙ නාවිලා ප් පත් ගතො ච 
භ වා චතුගව ාරජ් ජප් පටි ම් භිොගයොග න චතුබ් බිධ ම් භීරභාවප් පත් තියා ච. 
ග ො ගෙ නාවිලා ප් පත් තත් තා නානානගයගහව ධම් මං ගෙග ති. විග  ගතො 

පන  ්  යා ආදිගතො පට් ඨාය අනුගලොමගෙ නා,  ා 
පවත් තිකාරණවිභා  ම් මූළ ්හං ගවගනයයජනං  මනුප ්  ගතො යථා ගකහි 
කාරගණහි පවත් ති න් ෙ ්  නත් ථං උප් පත් තික් කම න් ෙ ්  නත් ථඤ ්ච 
පවත් තිතාති ඤාතබ් බ්ා. 

යා පරිගයො ානගතො පට් ඨාය පටිගලොමගෙ නා,  ා ‘‘කිච් ඡං වතායං 

ගලොගකො ආපන් ගනො ජායති ච ජීයති ච මීයති චා’’ති (දී. නි. 2.57) ආදිනා 
නගයන කිච් ඡාපන් නං ගලොකමනුවිගලොකයගතො පුබ් බ්භා ප් පටිගවධානු ාගරන 
ත ්   ත ්   ජරාමරණාදික ්   දුක් ඛ ්   අත් තනාධි තකාරණ න් ෙ  ් නත් ථං. 

යා පන මජ් ඣගතො පට් ඨාය යාව ආදි,  ා ආහාරනිොනවවත් ථාපනානු ාගරන 
යාව අතීතං අද් ධානං අතිහරිත් වා පුන අතීතද් ධගතො පභුති 
ගහතුඵලපටිපාටි න් ෙ ්  නත් ථං. යා පන මජ් ඣගතො පට් ඨාය යාව පරිගයො ානා 

පවත් තා,  ා පච් චුප් පන් ගන අද් ධාගන අනා තද් ධගහතු මුට් ඨානගතො පභුති 
අනා තද් ධ න් ෙ  ් නත් ථං. තාසු යා  ා පවත් තිකාරණ ම් මූළ් හ  ්  
ගවගනයයජන  ්  යථා ගකහි කාරගණහි පවත් ති න් ෙ  ් නත් ථං 

උප් පත් තික් කම න් ෙ ්  නත් ථඤ ්ච ආදිගතො පට් ඨාය අනුගලොමගෙ නා වුත් තා, 
 ා ඉධ නික් ඛිත් තාති ගවදිතබ් බ්ා. 

ක  ්මා පගනත් ථ අවිජ් ජා ආදිගතො වුත් තා? කිං පකතිවාදීනං පකති විය 

අවිජ් ජාපි අකාරණං මූලකාරණං ගලොක ්  ාති? න අකාරණං. ‘‘ආ ව මුෙයා 
අවිජ් ජා මුෙගයො’’ති හි අවිජ් ජාය කාරණං වුත් තං. අත් ථි පන පරියාගයො ගයන 

මූලකාරණං සියා. ගකො පන ග ොති? වට් ටකථාය සී භාගවො. භ වා හි වට් ටකථං 
කගථන් ගතො ද් ගව ධම් ගම සී ං කත් වා කගථසි – අවිජ් ජං වා භවතණ් හං වා. 

යථාහ – ‘‘පුරිමා, භික් ඛගව, ගකොටි න පඤ් ඤායති අවිජ් ජාය ‘ඉගතො පුබ් ගබ් 

අවිජ් ජා නාගහොසි, අථ පච් ඡා  මභවී’ති. එවඤ් ගචතං, භික් ඛගව, වුච් චති, අථ ච 

පන පඤ් ඤායති ‘ඉෙප් පච් චයා අවිජ් ජා’’ති (අ. නි. 10.61); භවතණ් හං වා, යථාහ 

– ‘‘පුරිමා, භික් ඛගව, ගකොටි න පඤ ්ඤායති භවතණ් හාය ‘ඉගතො පුබ් ගබ් 

භවතණ් හා නාගහොසි, අථ පච් ඡා  මභවී’ති. එවඤ් ගචතං, භික් ඛගව, වුච් චති, අථ 

ච පන පඤ් ඤායති ‘ඉෙප් පච් චයා භවතණ් හා’’ති (අ. නි. 10.62). 

ක  ්මා පන භ වා වට් ටකථං කගථන් ගතො ඉගම ද් ගවව ධම් ගම සී ං කත් වා 

කගථසීති? සු තිදුග්  ති ාමිගනො කම් ම ්   විග  ගහතුභූතත් තා. 

දුග්  ති ාමිගනො හි කම් ම  ්  විග  ගහතු අවිජ් ජා. ක ් මා? ය ් මා 
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අවිජ් ජාභිභූගතො පුථුජ් ජගනො, අග් ගි න් තාපලගුළාභිඝාතපරි ්  මාභිභූතා 
වජ් ඣ ාවී තාය පරි ්  මාතුරතාය නිර  ් ාෙම් පි අත් තගනො අනත් ථාවහම් පි ච 

උණ් ගහොෙකපානං විය, කිගල  න් තාපගතො නිර  ් ාෙම් පි දුග්  තිවිනිපාතගතො 
ච අත් තගනො අනත් ථාවහම් පි පාණාතිපාතාදිමගනකප් පකාරං දුග්  ති ාමිකම් මං 

ආරභති. සු ති ාමිගනො පන කම් ම  ්  විග  ගහතු භවතණ් හා. ක  ්මා? ය ් මා 

භවතණ් හාභිභූගතො පුථුජ් ජගනො, යථා වුත් තප් පකාරා  ාවී සීතුෙකතණ් හාය 

 අ ්  ාෙං අත් තගනො පරි ්  මවිගනොෙනඤ් ච සීතුෙකපානං විය, 
කිගල  න් තාපවිරහගතො  අ ්  ාෙං සු ති ම් පාපගනන අත් තගනො 
දුග්  තිදුක් ඛපරි  ් මවිගනොෙනඤ් ච පාණාතිපාතාගවරමණීආදිමගනකප් පකාරං 
සු ති ාමිකම් මං ආරභති. 

එගතසු පන වට් ටකථාය සී භූගතසු ධම් ගමසු කත් ථචි භ වා 

එකධම් මමූලිකං ගෙ නං ගෙග ති, ග යයථිෙං – ‘‘ඉති ගඛො, භික් ඛගව, 

අවිජ් ජූපනි ා  ඞ් ඛාරා,  ඞ් ඛාරූපනි ං විඤ් ඤාණ’’න් තිආදි ( ං. නි. 2.23). 

තථා ‘‘උපාොනීගයසු, භික් ඛගව, ධම් ගමසු අ ්  ාොනුප ් සිගනො විහරගතො 

තණ් හා පවඩ් ඪති, තණ් හාපච් චයා උපාොන’’න් තිආදි ( ං. නි. 2.52). කත් ථචි 

උභයමූලිකම් පි, ග යයථිෙං – ‘‘අවිජ් ජානීවරණ ්  , භික් ඛගව, බ්ාල ්   
තණ් හාය  ම් පයුත් ත ්   එවමයං කාගයො  මුො ගතො. ඉති අයඤ් ගචව කාගයො 

බ්හිද් ධා ච නාමරූපං ඉත් ගථතං ද් වයං, ද් වයං පටිච් ච ඵ ් ග ො,  ගළවායතනානි 

ගයහි ඵුට් ගඨො බ්ාගලො සුඛදුක් ඛං පටි ංගවගෙතී’’තිආදි ( ං. නි. 2.19). තාසු 

තාසු ගෙ නාසු ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා’’ති අයමිධ අවිජ් ජාවග න 
එකධම් මමූලිකා ගෙ නාති ගවදිතබ් බ්ා. එවං තාගවත් ථ ගෙ නාගභෙගතො 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘අත්ථකතො’ති අවිජ් ජාදීනං පොනං අත් ථගතො, ග යයථිෙං – පූගරතුං 

අයුත් තට් ගඨන කායදුච් චරිතාදි අවින් දියං නාම; අලද් ධබ් බ්න් ති අත් ගථො. තං 
අවින් දියං වින් ෙතීති අවිජ් ජා. තබ් බිපරීතගතො කායසුචරිතාදි වින් දියං නාම. තං 

වින් දියං න වින් ෙතීති අවිජ් ජා. ඛන් ධානං රා ට් ඨං, ආයතනානං ආයතනට් ඨං, 

ධාතූනං සුඤ් ඤට් ඨං,  ච් චානං තථට් ඨං, ඉන් ද්රියානං ආධිපගතයයට් ඨං අවිදිතං 
කගරොතීති අවිජ් ජා. දුක් ඛාදීනං පීළනාදිවග න වුත් තං චතුබ් බිධං චතුබ් බිධං 
අත් ථං අවිදිතං කගරොතීතිපි අවිජ් ජා. අන් තවිරහිගත  ං ාගර 

 බ් බ්ගයොනි තිභවවිඤ් ඤාණට් ඨිති ත් තාවාග සු  ත් ගත ජවාගපතීති අවිජ් ජා. 

පරමත් ථගතො අවිජ් ජමාගනසු ඉත් ථිපුරි ාදීසු ජවති, විජ් ජමාගනසුපි ඛන් ධාදීසු න 
ජවතීති අවිජ් ජා. අපිච චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං වත් ථාරම් මණානං 
පටිච් ච මුප් පාෙපටිච් ච මුප් පන් නානඤ් ච ධම් මානං ඡාෙනගතොපි අවිජ් ජා. 

යං පටිච් ච ඵලගමති ග ො පච් චගයො. පටිච්චාති න විනා ගතන; තං 

අපච් චක් ඛිත් වාති අත් ගථො. එතීති උප් පජ් ජති ගචව පවත් තති චාති අත් ගථො. අපි ච 
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උපකාරකට් ගඨො පච් චයට් ගඨො. අවිජ් ජා ච  ා පච් චගයො චාති අවිජ් ජාපච් චගයො. 

ත ් මා අවිජ්ජාපච්චයා. 

 ඞ් ඛතමභි ඞ් ඛගරොන් තීති  ඞ් ඛාරා. අපිච අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා, 
 ඞ් ඛාර ද් ගෙන ආ ත ඞ් ඛාරා චාති දුවිධා  ඞ් ඛාරා. තත් ථ 

පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤාගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාරා තගයො, කායවචීචිත් ත ඞ් ඛාරා තගයොති 

ඉගම ඡ අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා. ගත  බ් ගබ්පි 
ගලොකියකු ලාකු ලගචතනාමත් තගමව ගහොන් ති. 

 ඞ් ඛත ඞ් ඛාගරො, අභි ඞ් ඛත ඞ් ඛාගරො, අභි ඞ් ඛරණ ඞ් ඛාගරො, 
පගයො ාභි ඞ් ඛාගරොති ඉගම පන චත් තාගරො  ඞ් ඛාර ද් ගෙන ආ ත ඞ් ඛාරා. 

තත් ථ ‘‘අනිච් චා වත  ඞ් ඛාරා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.221, 272;  ං. නි. 1.186; 

2.143) වුත් තා  බ් ගබ්පි  ප් පච් චයා ධම් මා ‘සඞ්ඛතසඞ්ඛාරා’ නාම. 

කම් මනිබ් බ්ත් තා ගතභූමකා රූපාරූපධම් මා ‘අභිසඞ්ඛතසඞ්ඛාරා’ති අට් ඨකථාසු 
වුත් තා. ගතපි ‘‘අනිච් චා වත  ඞ් ඛාරා’’ති එත් ගථව  ඞ්  හං  ච් ඡන් ති. විසුං පන 
ගන ං ආ තට් ඨානං න පඤ ්ඤායති. ගතභූමකකු ලාකු ලගචතනා පන 

‘අභිසඞ්ඛරණෙසඞ්ඛාකරො’ති වුච් චති. ත ්   ‘‘අවිජ් ජා ගතොයං, භික් ඛගව, 

පුරි පුග්  ගලො පුඤ් ඤඤ් ගච අභි ඞ් ඛගරොතී’’තිආදීසු ( ං. නි. 2.51) 
ආ තට් ඨානං පඤ් ඤායති. කායිකගචතසිකං පන වීරියං 

‘පකයොගාභිසඞ්ඛාකරො’ති වුච් චති. ග ො ‘‘යාවතිකා අභි ඞ් ඛාර  ්   ති, තාවතිකං 

 න් ත් වා අක් ඛාහතං මඤ් ගඤ අට් ඨාසී’’තිආදීසු (අ. නි. 3.15) ආ ගතො. 

න ගකවලඤ් ච එගතගයව, අඤ් ගඤපි ‘‘ ඤ ්ඤාගවෙයිතනිගරොධං 

 මාපජ් ජන් ත  ්  ගඛො, ආවුග ො වි ාඛ, භික් ඛුගනො පඨමං නිරුජ් ඣති 

වචී ඞ් ඛාගරො, තගතො කාය ඞ් ඛාගරො, තගතො චිත් ත ඞ් ඛාගරො’’තිආදිනා (ම. නි. 

1.464) නගයන  ඞ් ඛාර ද් ගෙන ආ තා අගනක ඞ් ඛාරා. ගතසු නත් ථි ග ො 

 ඞ් ඛාගරො, ගයො  ඞ් ඛත ඞ් ඛාගර  ඞ්  හං න  ච් ගඡයය. ඉගතො පරං 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන් තිආදීසු යං වුත් තං තං වුත් තනගයගනව 
ගවදිතබ් බ්ං. 

අවුත් ගත පන විජානාතීති විඤ්ඤාණං. නමතීති නාමං. රුප් පතීති රූපං. 

ආගය තගනොති, ආයතඤ් ච නයතීති ආයතනං. ඵු තීති ඵස්කසො. ගවෙයතීති 

කවදනා. පරිත  ් තීති තණ්හා. උපාදියතීති උපාදානං. භවති භාවයති චාති 

භකවො. ජනනං ජාති. ජීරණං ජරා. මරන් ති එගතනාති මරණං. ග ොචනං 

කසොකෙො. පරිගෙවනං පරිකදකවො. දුක් ඛයතීති දුක්ඛං; උප් පාෙට් ඨිතිවග න වා 

ද් ගවධා ඛණතීති දුක්ඛං. දුම් මන  ්  භාගවො කදොමනස්සං. භුග ො ආයාග ො 

උපායාකසො. 
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සම්භවන්තීති නිබ් බ්ත් තන් ති. න ගකවලඤ් ච ග ොකාදීගහව, අථ ගඛො 

 බ් බ්පගෙහි ‘ ම් භවන් තී’ති  ද් ෙ  ්  ගයොජනා කාතබ් බ්ා. ඉතරථා හි 
‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා’’ති වුත් ගත කිං කගරොන් තීති න පඤ් ඤාගයයයං. 
‘‘ ම් භවන් තී’’ති පන ගයොජනාය  ති ‘‘අවිජ් ජා ච  ා පච් චගයො චාති 

අවිජ් ජාපච් චගයො; ත ් මා අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා  ම් භවන් තී’’ති 
පච් චයපච් චයුප් පන් නවවත් ථානං කතං ගහොති. එ  නගයො  බ් බ්ත් ථ. 

එවන් ති නිද් දිට් ඨනයනිෙ ්  නං. ගතන අවිජ් ජාදීගහව කාරගණහි, න 

ඉ ්  රනිම් මානාදීහීති ෙ ් ග ති. එතස්සාති යථාවුත් ත  ් . කෙව ස්සාති 

අ ම් මි ්   ්    කල ්   වා. දුක්ඛක්ඛන්ධස්සාති දුක් ඛ මූහ ්  , න  ත් ත ්  , 

න සුඛසුභාදීනං. සමුදකයොති නිබ් බ්ත් ති. කහොතීති  ම් භවති. එවගමත් ථ අත් ථගතො 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘ ක්ඛණාදිකතො’ති අවිජ් ජාදීනං ලක් ඛණාදිගතො, ග යයථිෙං – 

අඤ ්ඤාණලක් ඛණා අවිජ් ජා,  ම් ගමොහනර ා, ඡාෙනපච් චුපට් ඨානා, 

ආ වපෙට් ඨානා. අභි ඞ් ඛරණලක් ඛණා  ඞ් ඛාරා, ආයූහනර ා, 

ගචතනාපච් චුපට් ඨානා, අවිජ් ජාපෙට් ඨානා. විජානනලක් ඛණං විඤ් ඤාණං, 

පුබ් බ්ඞ්  මර ං, පටි න් ධිපච් චුපට් ඨානං,  ඞ් ඛාරපෙට් ඨානං, 

වත් ථාරම් මණපෙට් ඨානං වා. නමනලක් ඛණං නාමං,  ම් පගයො ර ං, 

අවිනිබ් ගභො පච් චුපට් ඨානං, විඤ ්ඤාණපෙට් ඨානං. රුප් පනලක් ඛණං රූපං, 

විකිරණර ං, අබ්යාකතපච් චුපට් ඨානං, විඤ් ඤාණපෙට් ඨානං. ආයතනලක් ඛණං 

 ළායතනං, ෙ ්  නාදිර ං, වත් ථුද් වාරභාවපච් චුපට් ඨානං, නාමරූපපෙට් ඨානං. 

ඵු නලක් ඛගණො ඵ ් ග ො,  ඞ් ඝට් ටනරග ො,  ඞ්  තිපච් චුපට් ඨාගනො, 

 ළායතනපෙට් ඨාගනො. අනුභවනලක් ඛණා ගවෙනා, වි යර  ම් ගභො ර ා, 

සුඛදුක් ඛපච් චුපට් ඨානා, ඵ ්  පෙට් ඨානා. ගහතුලක් ඛණා තණ් හා, 

අභිනන් ෙනර ා, අතිත් තිභාවපච් චුපට් ඨානා, ගවෙනාපෙට් ඨානා.  හණලක් ඛණං 

උපාොනං, අමුඤ් චනර ං, තණ් හාෙළ ්හත් තදිට් ඨිපච් චුපට් ඨානං, 

තණ් හාපෙට් ඨානං. කම් මකම් මඵලලක් ඛගණො භගවො, භාවනභවනරග ො, 

කු ලාකු ලාබ්යාකතපච් චුපට් ඨාගනො, උපාොනපෙට් ඨාගනො. ජාතිආදීනං 
ලක් ඛණාදීනි  ච් චවිභඞ් ග  වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ානි. එවගමත් ථ 
ලක් ඛණාදිගතොපි විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘එෙවිධාදිකතො’ති එත් ථ අවිජ් ජා අඤ ්ඤාණාෙ ්  නගමොහාදිභාවගතො 

එකවිධා, අප් පටිපත් තිමිච් ඡාපටිපත් තිගතො දුවිධා තථා  ඞ් ඛාරා ඞ් ඛාරගතො, 

ගවෙනාත් තය ම් පගයො ගතො තිවිධා, චතු ච් චඅප් පටිගවධගතො චතුබ් බිධා, 

 තිපඤ් චකාදීනවච් ඡාෙනගතො පඤ් චවිධා, ද් වාරාරම් මණගතො පන  බ් ගබ්සුපි 
අරූපධම් ගමසු ඡබ් බිධතා ගවදිතබ් බ්ා. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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 ඞ් ඛාරා  ා වවිපාකධම් මධම් මාදිභාවගතො එකවිධා, කු ලාකු ලගතො 

දුවිධා තථා පරිත් තමහග්  තහීනමජ් ඣිමමිච් ඡත් තනියතානියතගතො, තිවිධා 

පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාරාදිභාවගතො, චතුබ් බිධා චතුගයොනි ංවත් තනගතො, පඤ ්චවිධා 
පඤ ්ච ති ාමිගතො. 

විඤ ්ඤාණං ගලොකියවිපාකාදිභාවගතො එකවිධං,  ගහතුකාගහතුකාදිගතො 

දුවිධං, භවත් තයපරියාපන් නගතො ගවෙනාත් තය ම් පගයො ගතො 

අගහතුකදුගහතුකතිගහතුකගතො ච තිවිධං, ගයොනි තිවග න චතුබ් බිධං 
පඤ ්චවිධඤ් ච. 

නාමරූපං විඤ් ඤාණ න් නි  ් යගතො කම් මපච් චයගතො ච එකවිධං, 

 ාරම් මණානාරම් මණගතො දුවිධං, අතීතාදිගතො තිවිධං, ගයොනි තිවග න 
චතුබ් බිධං පඤ ්චවිධඤ් ච. 

 ළායතනං  ඤ් ජාති ගමො රණට් ඨානගතො එකවිධං, 

භූතප් ප ාෙවිඤ් ඤාණාදිගතො දුවිධං,  ම් පත් තා ම් පත් තගනොභයග ොචරගතො 

තිවිධං, ගයොනි තිපරියාපන් නගතො චතුබ් බිධං පඤ ්චවිධඤ් චාති ඉමිනා නගයන 
ඵ ්  ාදීනම් පි එකවිධාදිභාගවො ගවදිතබ් ගබ්ොති. එවගමත් ථ එකවිධාදිගතොපි 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘අඞ්ගානඤ්ච වවත්ථානා’ති ග ොකාෙගයො ගචත් ථ භවචක් ක  ්  
අවිච් ගඡෙෙ ්  නත් ථං වුත් තා. ජරාමරණබ් භාහත ්   හි බ්ාල ්   ගත  ම් භවන් ති. 

යථාහ – ‘‘අ  ්සුතවා, භික් ඛගව, පුථුජ් ජගනො  ාරීරිකාය දුක් ඛාය ගවෙනාය 
ඵුට් ගඨො  මාගනො ග ොචති කිලමති පරිගෙවති උරත් තාළිං කන් ෙති 

 ම් ගමොහමාපජ් ජතී’’ති ( ං. නි. 4.252). යාව ච ගත ං පවත් ති තාව අවිජ් ජායාති 
පුනපි අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරාති  ම් බ්න් ධගමව ගහොති භවචක් කං. ත ් මා 
ගත ම් පි ජරාමරගණගනව එක ඞ් ගඛපං කත් වා ද් වාෙග ව 
පටිච් ච මුප් පාෙඞ්  ානීති ගවදිතබ් බ්ානි. එවගමත් ථ අඞ්  ානං වවත් ථානගතොපි 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. අයං තාගවත් ථ උද් ගෙ වාරවග න  ඞ් ගඛපකථා. 

උද් ගෙ වාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අවිජ් ජාපෙනිද් ගෙග ො 

226. ඉොනි නිද් ගෙ වාරවග න විත් ථාරකථා ගහොති. ‘‘අවිජ් ජා පච් චයා 
 ඞ් ඛාරා’’ති හි වුත් තං. තත් ථ අවිජ් ජාපච් චගයසු  ඞ් ඛාගරසු ෙ ් ග තබ් ගබ්සු 

ය ් මා පුත් ගත කගථතබ් ගබ් පඨමං පිතා කථීයති. එවඤ් හි  ති ‘මිත් ත  ්  

පුත් ගතො, ෙත් ත ්   පුත් ගතො’ති පුත් ගතො සුකථිගතො ගහොති. ත ් මා 
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ගෙ නාකු ගලො  ත් ථා  ඞ් ඛාරානං ජනකත් ගථන පිතු දි ං අවිජ් ජං තාව 

ෙ ් ග තුං තත්ථෙතමාඅවිජ්ජා? දුක්කඛඅඤ්ඤාණන් තිආදිමාහ. 

තත් ථ ය ් මා අයං අවිජ් ජා දුක් ඛ ච් ච ්   යාථාව ර ලක් ඛණං ජානිතුං 

ප ් සිතුං පටිවිජ් ඣිතුං න ගෙති, ඡාගෙත් වා පරිගයොනන් ධිත් වා  න් ගථත් වා 

තිට් ඨති, ත ් මා ‘‘දුක් ගඛ අඤ් ඤාණ’’න් ති වුච් චති. තථා ය ් මා දුක් ඛ මුෙය ්   
දුක් ඛනිගරොධ ්   දුක් ඛනිගරොධ ාමිනියා පටිපොය යාථාව ර ලක් ඛණං ජානිතුං 

ප ් සිතුං පටිවිජ් ඣිතුං න ගෙති, ඡාගෙත් වා පරිගයොනන් ධිත් වා  න් ගථත් වා 

තිට් ඨති, ත ් මා දුක් ඛනිගරොධ ාමිනියා පටිපොය අඤ් ඤාණන් ති වුච් චති. ඉගමසු 
චතූසු ඨාගනසු සුත් තන් තිකපරියාගයන අඤ් ඤාණං අවිජ් ජාති කථිතං. 

නික් ගඛපකණ් ගඩ (ධ.  . 1067) පන අභිධම් මපරියාගයන ‘‘පුබ් බ්න් ගත 

අඤ ්ඤාණ’’න් ති අපගරසුපි චතූසු ඨාගනසු අඤ් ඤාණං  හිතං. තත් ථ 

පුබ්බන්කතති අතීගතො අද් ධා, අතීතානි ඛන් ධධාතුආයතනානි. අපරන්කතති 

අනා ගතො අද් ධා, අනා තානි ඛන් ධධාතුආයතනානි. පුබ්බන්තාපරන්කතති 

තදුභයං. ඉදප්පච්චයතාති  ඞ් ඛාරාදීනං කාරණානි අවිජ් ජාදීනි අඞ්  ානි. 

පටිච්චසමුප්පන්නධම්මාති අවිජ් ජාදීහි නිබ් බ්ත් තා  ඞ් ඛාරාෙගයො ධම් මා. තත්රායං 
අවිජ් ජා ය ් මා අතීතානං ඛන් ධාදීනං යාථාව ර ලක් ඛණං ජානිතුං ප ් සිතුං 

පටිවිජ් ඣිතුං න ගෙති, ඡාගෙත් වා පරිගයොනන් ධිත් වා  න් ගථත් වා තිට් ඨති, ත ් මා 

‘‘පුබ් බ්න් ගත අඤ ්ඤාණ’’න් ති වුච් චති. තථා ය ් මා අනා තානං ඛන් ධාදීනං, 
අතීතානා තානං ඛන් ධාදීනං ඉෙප් පච් චයතාය ගචව 

පටිච් ච මුප් පන් නධම් මානඤ් ච යාථාව ර ලක් ඛණං ජානිතුං ප ් සිතුං 

පටිවිජ් ඣිතුං න ගෙති, ඡාගෙත් වා පරිගයොනන් ධිත් වා  න් ගථත් වා තිට් ඨති, ත ් මා 
ඉෙප් පච් චයතාපටිච් ච මුප් පන් ගනසු ධම් ගමසු අඤ් ඤාණන් ති වුච් චති. ඉගමසු 
අට් ඨසු ඨාගනසු අභිධම් මපරියාගයන අඤ් ඤාණං අවිජ් ජාති කථිතං. 

එවං කිං කථිතං ගහොති? කිච් චගතො ගචව ජාතිගතො ච අවිජ් ජා කථිතා නාම 

ගහොති. කථං? අයඤ් හි අවිජ් ජා ඉමානි අට් ඨ ඨානානි ජානිතුං ප ් සිතුං 

පටිවිජ් ඣිතුං න ගෙතීති කිච් චගතො කථිතා; උප් පජ් ජමානාපි ඉගමසු අට් ඨසු 
ඨාගනසු උප් පජ් ජතීති ජාතිගතොපි කථිතා. එවං කගථත් වා පුන ‘‘යං එවරූපං 
අඤ ්ඤාණං අෙ ්  න’’න් තිආදීනි පඤ් චවී ති පොනි අවිජ් ජාය ලක් ඛණං 
ෙ ් ග තුං  හිතානි. 

තත් ථ ය ් මා අයං අවිජ් ජා ඉගමහි අට් ඨහි පගෙහි කථිතාපි පුන 

පඤ ්චවී තියා පගෙහි ලක් ඛගණ අකථිගත සුකථිතා නාම න ගහොති, ලක් ඛගණ 
පන කථිගතගයව සුකථිතා නාම ගහොති. යථා පුරිග ො නට් ඨං ග ොණං 

පරිගය මාගනො මනු ් ග  පුච් ගඡයය – ‘‘අපි, අයයා, ග තං ග ොණං ප ්  ථ, 

රත් තං ග ොණං ප ්  ථා’’ති? ගත එවං වගෙයයං – ‘‘ඉම ් මිං රට් ගඨ 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

123 

පටුන 

ග තරත් තානං ග ොණානං අන් ගතො නත් ථි, කිං ගත ග ොණ ්   ලක් ඛණ’’න් ති? 
අථ ගතන ‘ ඞ් ඝාටි’ වා ‘නඞ්  ලං’ වාති වුත් ගත ග ොගණො සුකථිගතො නාම 

භගවයය; එවගමව ය ් මා අයං අවිජ් ජා අට් ඨහි පගෙහි කථිතාපි පුන 

පඤ ්චවී තියා පගෙහි ලක් ඛගණ අකථිගත සුකථිතා නාම න ගහොති, ලක් ඛගණ 
පන කථිගතගයව සුකථිතා නාම ගහොති. ත ් මා යාන ්  ා ලක් ඛණෙ ්  නත් ථං 

පඤ ්චවී ති පොනි කථිතානි, ගත ම් පි වග න ගවදිතබ් බ්ා. 

ග යයථිෙං – ඤාණං නාම පඤ් ඤා.  ා අත් ථත් ථං කාරණකාරණං 
චතු ච් චධම් මං විදිතං පාකටං කගරොති. අයං පන අවිජ් ජා උප් පජ් ජිත් වා තං 

විදිතං පාකටං කාතුං න ගෙතීති ඤාණපච් චනීකගතො අඤ්ඤාණං. ෙ ්  නන් තිපි 
පඤ ්ඤා.  ාපි තං ආකාරං ප ්  ති. අවිජ් ජා පන උප් පජ් ජිත් වා තං ප ් සිතුං න 

ගෙතීති අදස්සනං. අභි මගයොතිපි පඤ් ඤා.  ා තං ආකාරං අභි ගමති. අවිජ් ජා 

පන උප් පජ් ජිත් වා තං අභි ගමතුං න ගෙතීති අනභිසමකයො. අනුගබ්ොගධො 
 ම් ගබ්ොගධො පටිගවගධොතිපි පඤ් ඤා.  ා තං ආකාරං අනුබුජ් ඣති  ම් බුජ් ඣති 
පටිවිජ් ඣති. අවිජ් ජා පන උප් පජ් ජිත් වා තං අනුබුජ් ඣිතුං  ංබුජ් ඣිතුං 

පටිවිජ් ඣිතුං න ගෙතීති අනනුකබොකධො අසම්කබොකධො අප්පටිකවකධො. 
 ඞ්  ාහනාතිපි පඤ් ඤා.  ා තං ආකාරං  ගහත් වා ඝංසිත් වා  ණ් හාති. අවිජ් ජා 

පන උප් පජ් ජිත් වා තං  ගහත් වා ඝංසිත් වා  ණ් හිතුං න ගෙතීති අසඞ්ගාහනා. 
පරිගයො ාහනාතිපි පඤ් ඤා.  ා තං ආකාරං ඔ ාහිත් වා අනුපවිසිත් වා  ණ් හාති. 
අවිජ් ජා පන උප් පජ් ජිත් වා තං ඔ ාහිත් වා අනුපවිසිත් වා  ණ් හිතුං න ගෙතීති 

අපරිකයොගාහනා.  මගපක් ඛනාතිපි පඤ් ඤා.  ා තං ආකාරං  මං  ම් මා ච 
ගපක් ඛති. අවිජ් ජා පන උප් පජ් ජිත් වා තං  මං  ම් මා ච ගපක් ඛිතුං න ගෙතීති 

අසමකපක්ඛනා. පච් චගවක් ඛණාතිපි පඤ් ඤා.  ා තං ආකාරං පච් චගවක් ඛති. 

අවිජ් ජා පන උප් පජ් ජිත් වා තං පච් චගවක් ඛිතුං න ගෙතීති අපච්චකවක්ඛණා. 

නා ්  ා කිඤ් චි කම් මං පච් චක් ඛං අත් ථි,  යඤ් ච අපච් චගවක් ඛිත් වා කතං 

කම් මන් ති අපච්චක්ඛෙම්මං. දුම් ගමධභාවතාය දුම්කමජ්ඣං. බ්ාලභාවතාය 

බා යං. 

 ම් පජඤ ්ඤන් තිපි පඤ් ඤා.  ා අත් ථත් ථං කාරණකාරණං චතු ච් චධම් මං 
 ම් මා පජානාති. අවිජ් ජා පන උප් පජ් ජිත් වා තං ආකාරං පජානිතුං න ගෙතීති 

අසම්පජඤ්ඤං. ගමොහනවග න කමොකහො. පගමොහනවග න පකමොකහො. 

 ම් ගමොහනවග න සම්කමොකහො. අවින් දියං වින් ෙතීතිආදිවග න අවිජ්ජා. 

වට් ට  ්මිං ඔහනති ඔසීොගපතීති අවිජ්කජොකඝො. වට් ට  ්මිං ගයොගජතීති 

අවිජ්ජාකයොකගො. අප් පහීනවග න පුනප් පුනං උප් පජ් ජනගතො ච අවිජ්ජානුසකයො. 
මග් ග  පරියුට් ඨිතගචොරා අද් ධිගක විය කු ලචිත් තං පරියුට් ඨාති  ණ් හාති 

විලුම් පතීති අවිජ්ජාපරියුට්ඨානං. යථා න රද් වාගර පලිඝ ඞ් ඛාතාය ලඞ් ගියා 
පතිතාය අන් ගතොන ගර මනු ්  ානං බ්හින ර මනම් පි බ්හින ගර මනු ්  ානං 
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පටුන 

අන් ගතොන රපගව නම් පි පච් ඡිජ් ජති, එවගමව ය ්    ක් කායන ගර අයං 

පතිතා ත ්   නිබ් බ්ාන ම් පාපකං ඤාණ මනං පච් ඡිජ් ජතීති අවිජ්ජා ඞ්ගී නාම 

ගහොති. අකු ලඤ් ච තං මූලඤ් ච, අකු ලානං වා මූලන් ති අකුස මූ ං. තං පන 

න අඤ් ඤං, ඉධාධිප් ගපගතො ගමොගහොති ගමොගහො අකු ලමූලං. අයං වුච්චති

අවිජ්ජාති අයං එවංලක් ඛණා අවිජ් ජා නාමාති වුච් චති. එවං 
පඤ ්චවී තිපෙවග න අවිජ් ජාය ලක් ඛණං ගවදිතබ් බ්ං. 

එවංලක් ඛණා පනායං අවිජ් ජා දුක් ඛාදීසු අඤ් ඤාණන් ති වුත් තාපි 

දුක් ඛ ච් ච ්   එකගෙග ො ගහොති,  හජාතා ගහොති, තං ආරම් මණං කගරොති, 

ඡාගෙති;  මුෙය ච් ච ්   න එකගෙග ො ගහොති,  හජාතා ගහොති, තං ආරම් මණං 

කගරොති, ඡාගෙති; නිගරොධ ච් ච  ්  ගනව එකගෙග ො ගහොති, න  හජාතා, න තං 

ආරම් මණං කගරොති, ගකවලං ඡාගෙති; මග්   ච් ච ්  ාපි න එකගෙග ො, න 

 හජාතා, න තං ආරම් මණං කගරොති, ගකවලං ඡාගෙති. දුක් ඛාරම් මණතා 

අවිජ් ජා උප් පජ් ජති, තඤ් ච ඡාගෙති.  මුෙයාරම් මණතා අවිජ් ජා උප් පජ් ජති, 

තඤ් ච ඡාගෙති. නිගරොධාරම් මණතා අවිජ් ජා නුප් පජ් ජති, තඤ් ච ඡාගෙති. 

මග්  ාරම් මණතා අවිජ් ජා නූප් පජ් ජති, තඤ් ච ඡාගෙති. 

ද් ගව  ච් චා දුද් ෙ ත් තා  ම් භීරා. ද් ගව  ච් චා  ම් භීරත් තා දුද් ෙ ා. අපිච ගඛො 
පන දුක් ඛනිගරොධං අරිය ච් චං  ම් භීරඤ් ගචව දුද් ෙ ඤ් ච. තත් ථ දුක් ඛං නාම 

පාකටං, ලක් ඛණ  ්  පන දුද් ෙ ත් තා  ම් භීරං නාම ජාතං.  මුෙගයපි එග ව 

නගයො. යථා පන මහා මුද් ෙං මන් ගථත් වා ඔජාය නීහරණං නාම භාගරො, 

සිගනරුපාෙගතො වාලිකාය උද් ධරණං නාම භාගරො, පබ් බ්තං පීගළත් වා ර   ්  

නීහරණං නාම භාගරො; එවගමව ද් ගව  ච් චානි  ම් භීරතාය එව දුද් ෙ ානි, 
නිගරොධ ච් චං පන අති ම් භීරඤ් ච අතිදුද් ෙ ඤ් චාති. එවං දුද් ෙ ත් තා  ම් භීරානං 
 ම් භීරත් තා ච දුද් ෙ ානං චතුන් නං අරිය ච් චානං පටිච් ඡාෙකං ගමොහන් ධකාරං 
අයං වුච් චති අවිජ් ජාති. 

අවිජ් ජාපෙනිද් ගෙග ො. 

 ඞ් ඛාරපෙනිද් ගෙග ො 

 ඞ් ඛාරපගෙ ගහට් ඨා වුත් ත ඞ් ඛාගරසු  ඞ් ඛාර ද් ගෙන ආ ත ඞ් ඛාගර 

අනාමසිත් වා අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාගරගයව ෙ ් ග න් ගතො තත්ථ ෙතකම

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා? පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරොතිආදිමාහ. තත් ථ පුනාති 

අත් තගනො කාරකං, පූගරති ච ්   අජ් ඣා යං, පුජ් ජඤ ්ච භවං නිබ් බ්ත් ගතතීති 
පුඤ ්ගඤො. අභි ඞ් ඛගරොති විපාකං කටත් තාරූපඤ් චාති අභි ඞ් ඛාගරො. 

පුඤ ්ගඤොව අභි ඞ් ඛාගරො පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරො. පුඤ ්ඤපටිපක් ඛගතො 

අපුඤ් ගඤො. අපුඤ් ගඤොව අභි ඞ් ඛාගරො අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරො. න ඉඤ් ජතීති 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

125 

පටුන 

ආගනඤ් ජං. ආගනඤ් ජගමව අභි ඞ් ඛාගරො, ආගනඤ් ජඤ් ච භවං 

අභි ඞ් ඛගරොතීති ආකනඤ්ජාභිසඞ්ඛාකරො. කාගයන පවත් තිගතො, කායගතො වා 

පවත් ගතො, කාය  ්  වා  ඞ් ඛාගරොති ොයසඞ්ඛාකරො. 
වචී ඞ් ඛාරචිත් ත ඞ් ඛාගරසුපි එග ව නගයො. 

තත් ථ පඨමත් තිගකො පරිවීමං නසුත් තවග න  හිගතො. තත් ථ හි 

‘‘පුඤ ්ඤඤ් ගච  ඞ් ඛාරං අභි ඞ් ඛගරොති, පුඤ ්ඤූප ං ගහොති විඤ් ඤාණං. 

අපුඤ් ඤඤ් ගච  ඞ් ඛාරං අභි ඞ් ඛගරොති, අපුඤ් ඤුප ං ගහොති විඤ් ඤාණං. 

ආගනඤ් ජඤ ්ගච  ඞ් ඛාරං අභි ඞ් ඛගරොති, ආගනඤ ්ජුප ං ගහොති 

විඤ ්ඤාණ’’න් ති ( ං. නි. 2.51) වුත් තං. දුතියත් තිගකො තෙනන් තර  ්  

විභඞ්  සුත් ත ්   වග න  හිගතො,  ම් මාදිට් ඨිසුත් තපරියාගයන (ම. නි. 1.102) 

 හිගතොතිපි වත් තුං වට් ටතිගයව. තත් ථ හි ‘‘තගයොගම, භික් ඛගව,  ඞ් ඛාරා. 

කතගම තගයො? කාය ඞ් ඛාගරො, වචී ඞ් ඛාගරො, චිත් ත ඞ් ඛාගරො’’ති ( ං. නි. 

2.2) වුත් තං. ක ් මා පගනගත ං සුත් තානං වග න ගත  හිතාති? අයං 

අභිධම් ගමො නාම න අධුනාකගතො, නාපි බ්ාහිරකඉසීහි වා  ාවගකහි වා 
ගෙවතාහි වා භාසිගතො.  බ් බ්ඤ ්ඤුජිනභාසිගතො පන අයං. අභිධම් ගමපි හි 
සුත් ගතපි එක දි ාව තන් ති නිද් දිට් ඨාති ඉම ්  ත් ථ ්   දීපනත් ථං. 

ඉොනි ගත  ඞ් ඛාගර පගභෙගතො ෙ ් ග තුං තත්ථ ෙතකමො 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරොතිආදිමාහ. තත් ථ කුස ා කචතනාති අනියමගතො 

චතුභූමිකගචතනාපි වුත් තා. ොමාවචරා රූපාවචරාති නියමිතත් තා පන අට් ඨ 

කාමාවචරකු ලගචතනා, පඤ ්ච රූපාවචරකු ලගචතනාති ගතර  ගචතනා 

පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො නාම. දානමයාතිආදීහි තා ංගයව ගචතනානං 
පුඤ ්ඤකිරියවත් ථුවග න පවත් ති ෙ ් සිතා. තත් ථ අට් ඨ කාමාවචරාව 

ොනසීලමයා ගහොන් ති. භාවනාමයා පන ගතර පි. යථා හි පගුණං ධම් මං 

 ජ් ඣායමාගනො එකං ද් ගව අනු න් ධි ගතපි න ජානාති, පච් ඡා ආවජ් ජන් ගතො 

ජානාති; එවගමව කසිණපරිකම් මං කගරොන් ත  ්  පගුණජ් ඣානං 
පච් චගවක් ඛන් ත ්   පගුණකම් මට් ඨානඤ් ච මනසිකගරොන් ත  ්  
ඤාණවිප් පයුත් තාපි භාවනා ගහොති. ගතන වුත් තං ‘‘භාවනාමයා පන 
ගතර පී’’ති. 

තත් ථ ොනමයාදීසු ‘‘ොනං ආරබ් භ ොනමධිකිච් ච යා උප් පජ් ජති ගචතනා 
 ඤ ්ගචතනා ගචතයිතත් තං – අයං වුච් චති ොනමගයො පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරොති. 
සීලං ආරබ් භ…ගප.… භාවනං ආරබ් භ භාවනමධිකිච් ච යා උප් පජ් ජති ගචතනා 
 ඤ ්ගචතනා ගචතයිතත් තං – අයං වුච් චති භාවනාමගයො 

පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො’’ති (විභ. 769) අයං  ඞ් ගඛපගෙ නා. 
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චීවරාදීසු පන චතූසු පච් චගයසු රූපාදීසු වා ඡසු ආරම් මගණසු අන් නාදීසු වා 
ෙ සු ොනවත් ථූසු තං තං ගෙන් ත  ්  ගත ං උප් පාෙනගතො පට් ඨාය පුබ් බ්භාග  
පරිච් චා කාගල පච් ඡා ග ොමන ්  චිත් ගතන අනු ්  රගණ චාති තීසු කාගලසු 

පවත් තා ගචතනා දානමයා නාම. සීලං පරිපූරණත් ථාය පන ‘පබ් බ්ජි  ් ාමී’ති 
විහාරං  ච් ඡන් ත  ්  පබ් බ්ජන් ත ්   මගනොරථං මත් ථකං පාගපත් වා 

‘පබ් බ්ජිගතො වතම් හි,  ාධු සුට් ඨූ’ති ආවජ් ජන් ත ්   පාතිගමොක් ඛං  ංවරන් ත ්   
චීවරාෙගයො පච් චගය පච් චගවක් ඛන් ත ්   ආපාථ ගතසු රූපාදීසු 
චක් ඛුද් වාරාදීනි  ංවරන් ත ්   ආජීවං ග ොගධන් ත  ්  ච පවත් තා ගචතනා 

සී මයා නාම. පටි ම් භිොයං වුත් ගතන විප ්  නාමග් ග න චක් ඛුං අනිච් චගතො 

දුක් ඛගතො අනත් තගතො භාගවන් ත ්   රූගප…ගප.… ධම් ගම, 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…ගප.… මගනොවිඤ් ඤාණං, චක් ඛු ම් ඵ ්  ං…ගප.… 

මගනො ම් ඵ ්  ං, චක් ඛු ම් ඵ ්  ජං ගවෙනං…ගප.… මගනො ම් ඵ ්  ජං 

ගවෙනං, රූප ඤ් ඤං …ගප.… ධම් ම ඤ් ඤං ජරාමරණං අනිච් චගතො දුක් ඛගතො 

අනත් තගතො භාගවන් ත ්   පවත් තා ගචතනා භාවනාමයා නාමාති අයං 
විත් ථාරකථා. 

අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරනිද් ගෙග  අකුස ා කචතනාති 

ද් වාෙ අකු ලචිත් ත ම් පයුත් තා ගචතනා. ොමාවචරාති කිඤ් චාපි තත් ථ 

ඨගපත් වා ද් ගව ගෙොමන ්   හ තගචතනා ග  ා රූපාරූපභගවපි උප් පජ් ජන් ති, 

තත් ථ පන පටි න් ධිං න ආකඩ් ඪන් ති, කාමාවචගරගයව පටි න් ධිවග න 
විපාකං අවචාගරන් තීති කාමාවචරාත් ගවව වුත් තා. 

ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාරනිද් ගෙග  කුස ා කචතනා අරූපාවචරාති චත  ්ග ො 
අරූපාවචරකු ලගචතනා. එතා හි චත ් ග ො අනිඤ් ජනට් ගඨන අනිඤ් ජන  ්  ච 

අභි ඞ් ඛරණට් ගඨන ආකනඤ්ජාභිසඞ්ඛාකරොති වුච් චන් ති. 
රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානගතො හි ති ් ග ො කු ලවිපාකකිරියාගචතනා ද් වාෙ  

අරූපාවචරගචතනාති පඤ් චෙ  ධම් මා අනිච් චලට් ගඨන අඵන් ෙනට් ගඨන 
ආගනඤ් ජා නාම. තත් ථ රූපාවචරා කු ලා ගචතනා අනිඤ් ජා  මානාපි 
අත් තනා  රික් ඛකම් පි අ රික් ඛකම් පි  ඉඤ් ජනම් පි අනිඤ් ජනම් පි රූපාරූපං 
ජගනතීති ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාගරො නාම න ගහොති. විපාකකිරියගචතනා පන 

අවිපාකත් තා විපාකං න අභි ඞ් ඛගරොන් ති, තථා අරූපාවචරා 
විපාකකිරියගචතනාපීති එකාෙ ාපි එතා ගචතනා ආගනඤ් ජාව න අභි ඞ් ඛාරා. 
චතුබ් බිධා පන අරූපාවචරකු ලගචතනා යථා හත් ථිඅ ්  ාදීනං  දි ාව ඡායා 

ගහොන් ති, එවං අත් තනා  දි ං නිච් චලං අරූපගමව ජගනතීති 
ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාගරොති වුච් චතීති. 

එවං පුඤ ්ජාභි ඞ් ඛාරවග න ගතර , අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරවග න ද් වාෙ , 
ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාරවග න චත ් ග ොති  බ් බ්ාගපතා පරිපිණ් ඩිතා එකූනතිං  



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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ගචතනා ගහොන් ති. ඉති භ වා අපරිමාගණසු චක් කවාගළසු අපරිමාණානං 

 ත් තානං උප් පජ් ජනකකු ලාකු ලගචතනා මහාතුලාය ධාරයමාගනො විය, 

නාළියං පක් ඛිපිත් වා මිනමාගනො විය ච  බ් බ්ඤ ්ඤුතඤාගණන පරිච් ඡින් දිත් වා 
එකූනතිං ගමව ෙ ් ග සි. 

ඉොනි අපරිමාගණසු චක් කවාගළසු අපරිමාණා  ත් තා කු ලාකු ලකම් මං 

ආයූහමානා ගයහි ද් වාගරහි ආයූහන් ති, තානි තීණ කම් මද් වාරානි ෙ ් ග න් ගතො 

තත්ථ ෙතකමො ොයසඞ්ඛාකරො? ොයසඤ්කචතනාතිආදිමාහ. තත් ථ 

ොයසඤ්කචතනාති කායවිඤ් ඤත් තිං  මුට් ඨාගපත් වා කායද් වාරගතො පවත් තා 

අට් ඨ කාමාවචරකු ලගචතනා ද් වාෙ  අකු ලගචතනාති  මවී ති ගචතනා; 
කායද් වාගර ආොනග්  හණගචොපනං පාපයමානා උප් පන් නා වී ති 
කු ලාකු ලගචතනාතිපි වත් තුං වට් ටති. 

වචීසඤ්කචතනාති වචීවිඤ් ඤත් තිං  මුට් ඨාගපත් වා වචීද් වාරගතො පවත් තා 

තාගයව වී ති ගචතනා; වචීද් වාගර හනු ඤ් ගචොපනං වාකයගභෙං පාපයමානා 
උප් පන් නා වී ති ගචතනාතිපි වත් තුං වට් ටති. අභිඤ් ඤාගචතනා පගනත් ථ 
පරගතො විඤ් ඤාණ ්   පච් චගයො න ගහොතීති න  හිතා. යථා ච 

අභිඤ් ඤාගචතනා, එවං උද් ධච් චගචතනාපි න ගහොති. ත ් මා  ාපි විඤ ්ඤාණ ්   
පච් චයභාගව අපගනතබ් බ්ා. අවිජ් ජාපච් චයා පන  බ් බ්ාගපතා ගහොන් ති. 

මකනොසඤ්කචතනාති උගභොපි විඤ් ඤත් තිගයො අ මුට් ඨාගපත් වා 
මගනොද් වාගර උප් පන් නා  බ් බ්ාපි එකූනතිං  ගචතනා. ඉති භ වා අපරිමාගණසු 
චක් කවාගළසු අපරිමාණා  ත් තා කු ලාකු ලකම් මං ආයූහමානා ඉගමහි තීහි 
ද් වාගරහි ආයූහන් තීති ආයූහනකම් මද් වාරං ෙ ් ග සි. 

ඉගම ං පන ද් වින් නම් පි තිකානං අඤ් ඤමඤ් ඤං  ම් පගයොග ො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. කථං? පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො හි කායදුච් චරිතා විරමන් ත ්   සියා 

කාය ඞ් ඛාගරො, වචීදුච් චරිතා විරමන් ත  ්  සියා වචී ඞ් ඛාගරො. එවං අට් ඨ 
කු ලගචතනා කාමාවචරා පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො ච ගහොති කාය ඞ් ඛාගරො ච 
වචී ඞ් ඛාගරො ච. මගනොද් වාගර උප් පන් නා පන ගතර  ගචතනා 
පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො ච ගහොති චිත් ත ඞ් ඛාගරො ච. අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරොපි 

කායදුච් චරිතවග න පවත් තියං සියා කාය ඞ් ඛාගරො, වචීදුච් චරිතවග න 

පවත් තියං සියා වචී ඞ් ඛාගරො, ද් ගව ද් වාරානි මුඤ් චිත් වා මගනොද් වාගර 
පවත් තියං සියා චිත් ත ඞ් ඛාගරොති. එවං අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො කාය ඞ් ඛාගරොපි 
ගහොති වචී ඞ් ඛාගරොපි චිත් ත ඞ් ඛාගරොපි. 

කාය ඞ් ඛාගරො පන සියා පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො, සියා අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො, 
න ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාගරො. තථා වචී ඞ් ඛාගරො. චිත් ත ඞ් ඛාගරො පන සියා 
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පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො, සියා අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො, සියා 
ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාගරොති. ඉගම අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා නාම. 

කථං පගනතං ජානිතබ් බ්ං – ඉගම  ඞ් ඛාරා අවිජ් ජාපච් චයා ගහොන් තීති? 
අවිජ් ජාභාගව භාවගතො. ය ්   හි දුක් ඛාදීසු අවිජ් ජා ඞ් ඛාතං අඤ් ඤාණං 

අප් පහීනං ගහොති, ග ො දුක් ගඛ තාව පුබ් බ්න් තාදීසු ච අඤ් ඤාගණන 
 ං ාරදුක් ඛං සුඛ ඤ් ඤාය  ගහත් වා ත ්   ගහතුභූගත තිවිගධපි  ඞ් ඛාගර 

ආරභති,  මුෙගය අඤ් ඤාගණන දුක් ඛගහතුභූගතපි තණ් හාපරික් ඛාගර  ඞ් ඛාගර 

සුඛගහතුගතො මඤ් ඤමාගනො ආරභති, නිගරොගධ පන මග් ග  ච අඤ් ඤාගණන 
දුක් ඛ  ්  අනිගරොධභූගතපි  තිවිග ග  දුක් ඛනිගරොධ ඤ් ඤී හුත් වා නිගරොධ ්   
ච අමග්  භූගතසුපි යඤ් ඤාමරතපාදීසු නිගරොධමග්   ඤ් ඤී හුත් වා 
දුක් ඛනිගරොධං පත් ථයමාගනො යඤ් ඤාමරතපාදිමුගඛන තිවිගධපි  ඞ් ඛාගර 
ආරභති. 

අපිච ග ො තාය චතූසු  ච් ගචසු අප් පහීනාවිජ් ජතාය විග  ගතො 
ජාතිජරාගරො මරණාදිඅගනකාදීනවගවොකිණ් ණං පුඤ් ඤඵල ඞ් ඛාතං දුක් ඛං 
දුක් ඛගතො අජානන් ගතො ත ්   අධි මාය කායවචීචිත් ත ඞ් ඛාරගභෙං 

පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාරං ආරභති ගෙවච් ඡරකාමගකො විය මරුපපාතං; 
සුඛ ම් මත ්  ාපි ච ත ්   පුඤ් ඤඵල ්   අන් ගත මහාපරිළාහජනකං 
විපරිණාමදුක් ඛතං අප් ප  ් ාෙතඤ් ච අප ්  න් ගතොපි තප් පච් චයං 

වුත් තප් පකාරගමව පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරං ආරභති  ලගභො විය දීපසිඛාභිනිපාතං, 
මධුබින් දුගිද් ගධො විය ච මධුලිත් ත ත් ථධාරාගලහනං. 

කාමූපග වනාදීසු ච  විපාගකසු ආදීනවං අප ්  න් ගතො සුඛ ඤ් ඤාය ගචව 
කිගල ාභිභූතතාය ච ද් වාරත් තයප් පවත් තම් පි අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරං ආරභති 

බ්ාගලො විය ගූථකීළනං, මරිතුකාගමො විය ච වි ඛාෙනං. ආරුප් පවිපාගකසු චාපි 
 ඞ් ඛාරවිපරිණාමදුක් ඛතං අනවබුජ් ඣමාගනො   ්  තාදිවිපල් ලාග න 
චිත් ත ඞ් ඛාරභූතං ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාරං ආරභති දි ාමූළ් ගහො විය 
පි ාචන රාභිමුඛමග්   මනං. 

එවං ය ් මා අවිජ් ජාභාවගතොව  ඞ් ඛාරභාගවො, න අභාවගතො; ත ් මා 
ජානිතබ් බ්ගමතං – ඉගම  ඞ් ඛාරා අවිජ් ජාපච් චයා ගහොන් තීති. වුත් තම් පි ගචතං – 

‘‘අවිද් වා, භික් ඛගව, අවිජ් ජා ගතො පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරම් පි අභි ඞ් ඛගරොති, 

අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරම් පි අභි ඞ් ඛගරොති, ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාරම් පි අභි ඞ් ඛගරොති. 

යගතො ගඛො, භික් ඛගව, භික් ඛුගනො අවිජ් ජා පහීනා, විජ් ජා උප් පන් නා, ග ො 
අවිජ් ජාවිරා ා විජ් ජුප් පාො ගනව පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරං අභි ඞ් ඛගරොතී’’ති. 
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එත් ථාහ –  ණ් හාම තාව එතං ‘අවිජ් ජා  ඞ් ඛාරානං පච් චගයො’ති. ඉෙං පන 

වත් තබ් බ්ං – ‘කතගම ං  ඞ් ඛාරානං කථං පච් චගයො ගහොතී’ති? තත්රිෙං වුච් චති – 

පච් චගයො ගහොති පුඤ් ඤානං, දුවිධාගනකධා පන; 

පගර ං පච් ඡිමානං  ා, එකධා පච් චගයො මතා. 

තත් ථ ‘පුඤ්ඤානං දුවිධා’ති ආරම් මණපච් චගයන ච උපනි ්  යපච් චගයන 
චාති ද් ගවධා පච් චගයො ගහොති.  ා හි අවිජ් ජං ඛයගතො වයගතො  ම් ම නකාගල 

කාමාවචරානං පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරානං ආරම් මණපච් චගයන පච් චගයො ගහොති, 

අභිඤ් ඤාචිත් ගතන  ගමොහචිත් තජානනකාගල රූපාවචරානං, 
අවිජ් ජා මතික් කමනත් ථාය පන ොනාදීනි ගචව කාමාවචරපුඤ් ඤකිරියවත් ථූනි 
පූගරන් ත ්   රූපාවචරජ් ඣානානි ච උප් පාගෙන් ත ්   ද් වින් නම් පි ගත ං 

උපනි  ් යපච් චගයන පච් චගයො ගහොති; තථා අවිජ් ජා ම් මූළ් හත් තා 
කාමභවරූපභව ම් පත් තිගයො පත් ගථත් වා තාගනව පුඤ් ඤානි කගරොන් ත ්  . 

‘අකනෙධා පන පකරස’න් ති අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරානං අගනකධා පච් චගයො 

ගහොති. කථං? එ ා හි අවිජ් ජං ආරබ් භ රා ාදීනං උප් පජ් ජනකාගල 

ආරම් මණපච් චගයන,  රුං කත් වා අ ්  ාෙනකාගල 

ආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනි  ් ගයහි, අවිජ් ජා ම් මූළ් හ ්   

අනාදීනවෙ ්  ාවිගනො පාණාතිපාතාදීනි කගරොන් ත ්   උපනි  ් යපච් චගයන, 
දුතියජවනාදීනං 

අනන් තර මනන් තරානන් තරූපනි  ් යාග වනනත් ථිවි තපච් චගයහි, යං 
කිඤ් චි අකු ලං කගරොන් ත ්   
ගහතු හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි  ් ය ම් පයුත් තඅත් ථිඅවි තපච් චගයහීති 
අගනකධා පච් චගයො ගහොති. 

‘පච්ඡිමානං සා එෙධා පච්චකයො මතා’ති ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාරානං 
උපනි  ් යපච් චගයගනව එකධා පච් චගයො මතා. ග ො පන ්  ා 
උපනි  ් යභාගවො පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගර වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් ගබ්ොති. 

එත් ථාහ – ‘කිං පනායගමකාව අවිජ් ජා  ඞ් ඛාරානං පච් චගයො උොහු 

අඤ ්ගඤපි පච් චයා ගහොන් තී’ති? කිඤ් ගචත් ථ යදි තාව එකාව එකකාරණවාගෙො 

ආපජ් ජති. අථ ‘අඤ ්ගඤපි  න් ති අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා’ති 

එකකාරණනිද් ගෙග ො නුපපජ් ජතීති? න නුපපජ් ජති. ක ් මා? ය ් මා – 

එකං න එකගතො ඉධ, නාගනකමගනකගතොපි ගනො එකං; 
ඵලමත් ථි අත් ථි පන එක-ගහතුඵලදීපගන අත් ගථො. 
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එකගතො හි කාරණගතො න ඉධ කිඤ් චි එකං ඵලමත් ථි, න අගනකං. නාපි 
අගනගකහි කාරගණහි එකං. අගනගකහි පන කාරගණහි අගනකගමව ගහොති. 
තථා හි අගනගකහි උතුපථවීබීජ ලිල ඞ් ඛාගතහි කාරගණහි අගනකගමව 
රූප න් ධර ාදිඅඞ් කුර ඞ් ඛාතං ඵලමුප් පජ් ජමානං දි ්  ති. යං පගනතං 

‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා,  ඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණ’’න් ති 

එගකකගහතුඵලදීපනං කතං, තත් ථ අත් ගථො අත් ථි, පගයොජනං විජ් ජති. 

භ වා හි කත් ථචි පධානත් තා, කත් ථචි පාකටත් තා, කත් ථචි 

අ ාධාරණත් තා, ගෙ නාවිලා  ්   ච ගවගනයයානඤ් ච අනුරූපගතො 

එකගමවගහතුං වා ඵලං වා දීගපති; ‘‘ඵ  ් පච් චයා ගවෙනා’’ති (දී. නි. 2.97) හි 
එකගමව ගහතුං ඵලඤ් චාහ. ඵ ් ග ො හි ගවෙනාය පධානගහතු යථාඵ  ් ං 
ගවෙනාවවත් ථානගතො. ගවෙනා ච ඵ ්   ්   පධානඵලං යථාගවෙනං 
ඵ ්  වවත් ථානගතො. 

‘‘ග ම් හ මුට් ඨානා ආබ්ාධා’’ති (මහානි. 5) පාකටත් තා එකං ගහතුමාහ. 

පාකගටො ගහත් ථ ග ම් ගහො, න කම් මාෙගයො. ‘‘ගය ගකචි, භික් ඛගව, අකු ලා 

ධම් මා,  බ් ගබ්ගත අගයොනිග ොමනසිකාරමූලකා’’ති අ ාධාරණත් තා එකං 

ගහතුමාහ; අ ාධාරගණො හි අගයොනිග ොමනසිකාගරො අකු ලානං,  ාධාරණානි 
වත් ථාරම් මණාදීනීති. 

ත ් මා අයමිධ අවිජ් ජා විජ් ජමාගනසුපි අඤ් ගඤසු 

වත් ථාරම් මණ හජාතධම් මාදීසු  ඞ් ඛාරකාරගණසු ‘‘අ  ් ාොනුප ් සිගනො 

තණ් හා පවඩ් ඪතී’’ති ( ං. නි. 2.52) ච ‘‘අවිජ් ජා මුෙයා ආ ව මුෙගයො’’ති (ම. 

නි. 1.104) ච වචනගතො අඤ් ගඤ ම් පි තණ් හාදීනං  ඞ් ඛාරගහතූනං ගහතූති 

පධානත් තා, ‘‘අවිද් වා, භික් ඛගව, අවිජ් ජා ගතො පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරම් පි 
අභි ඞ් ඛගරොතී’’ති පාකටත් තා අ ාධාරණත් තා ච  ඞ් ඛාරානං ගහතුභාගවන 
දීපිතාති ගවදිතබ් බ්ා. එගතගනව ච එගකකගහතුඵලදීපනපරිහාරවචගනන 
 බ් බ්ත් ථ එගකකගහතුඵලදීපගන පගයොජනං ගවදිතබ් බ්න් ති. 

එත් ථාහ – එවං  න් ගතපි එකන් තානිට් ඨඵලාය  ාවජ් ජාය අවිජ් ජාය කථං 

පුඤ ්ඤාගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාරපච් චයත් තං යුජ් ජති? න හි නිම් බ්බීජගතො උච් ඡු 

උප් පජ් ජතීති. කථං න යුජ් ජි  ් ති? ගලොක  ්මිඤ ්හි – 

විරුද් ගධො චාවිරුද් ගධො ච,  දි ා දිග ො තථා; 

ධම් මානං පච් චගයො සිද් ගධො, විපාකා එව ගත ච න. 

ධම් මානඤ ්හි ඨාන භාවකිච් චාදිවිරුද් ගධො ච අවිරුද් ගධො ච පච් චගයො 

ගලොගක සිද් ගධො. පුරිමචිත් තඤ් හි අපරචිත් ත ්   ඨානවිරුද් ගධො පච් චගයො, 
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පුරිමසිප් පාදිසික් ඛා ච පච් ඡාපවත් තමානානං සිප් පාදිකිරියානං. කම් මං රූප ්   

 භාවවිරුද් ගධො පච් චගයො, ඛීරාදීනි ච ෙධිආදීනං. ආගලොගකො 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණ ්   කිච් චවිරුද් ගධො, ගුළාෙගයො ච ආ වාදීනං. චක් ඛුරූපාෙගයො 

පන චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං ඨානාවිරුද් ධා පච් චයා. පුරිමජවනාෙගයො 
පච් ඡිමජවනාදීනං  භාවාවිරුද් ධා කිච් චාවිරුද් ධා ච. 

යථා ච විරුද් ධාවිරුද් ධා පච් චයා සිද් ධා, එවං  දි ා දි ාපි.  දි ගමව හි 

උතුආහාර ඞ් ඛාතං රූපං රූප ්   පච් චගයො ගහොති,  ාලිබීජාදීනි ච 

 ාලිඵලාදීනං. අ දි ම් පි රූපං අරූප ්  , අරූපඤ් ච රූප  ්  පච් චගයො ගහොති; 
ග ොගලොමාවිගලොමවි ාණෙධිතිලපිට් ඨාදීනි ච ෙබ් බ්භූතිණකාදීනං. ගය ඤ් ච 

ධම් මානං ගය විරුද් ධාවිරුද් ධා  දි ා දි ා පච් චයා, න ගත ධම් මා ගත ං 
ධම් මානං විපාකාගයව. ඉති අයං අවිජ් ජා විපාකවග න 
එකන් තානිට් ඨඵල භාවවග න ච  ාවජ් ජාපි  මානා  බ් ගබ් ම් පි එගත ං 
පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාරාදීනං යථානුරූපං 
ඨානකිච් ච භාවවිරුද් ධාවිරුද් ධපච් චයවග න  දි ා දි පච් චයවග න ච 
පච් චගයො ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ා. 

ග ො ච ්  ා පච් චයභාගවො ‘‘ය ්   හි දුක් ඛාදීසු අවිජ් ජා ඞ් ඛාතං අඤ ්ඤාණං 

අප් පහීනං ගහොති, ග ො දුක් ගඛ තාව පුබ් බ්න් තාදීසු ච අඤ් ඤාගණන 
 ං ාරදුක් ඛං සුඛ ඤ් ඤාය  ගහත් වා ත ්   ගහතුභූගත තිවිගධපි  ඞ් ඛාගර 
ආරභතී’’තිආදිනා නගයන වුත් ගතො එව. 

අපිච අයං අඤ් ගඤොපි පරියාගයො – 

චුතූපපාගත  ං ාගර,  ඞ් ඛාරානඤ් ච ලක් ඛගණ; 
ගයො පටිච් ච මුප් පන් න-ධම් ගමසු ච විමුය් හති. 

අභි ඞ් ඛගරොති ග ො එගත,  ඞ් ඛාගර තිවිගධ යගතො; 

අවිජ් ජා පච් චගයො ගත ං, තිවිධානම් පි යං තගතොති. 

කථං පන ගයො එගතසු විමුය් හති, ග ො තිවිගධගපගත  ඞ් ඛාගර කගරොතීති 

ගච? චුතියා තාව විමූළ් ගහො  බ් බ්ත් ථ ‘‘ඛන් ධානං ගභගෙො මරණ’’න් ති චුතිං 

අ ණ් හන් ගතො ‘ ත් ගතො මරති,  ත් ත ්   ගෙ න් තර ඞ් කමන’න් තිආදීනි 
විකප් ගපති. උපපාගත විමූළ් ගහො  බ් බ්ත් ථ ‘‘ඛන් ධානං පාතුභාගවො ජාතී’’ති 

උපපාතං අ ණ් හන් ගතො ‘ ත් ගතො උපපජ් ජති,  ත් ත  ්  
නව රීරපාතුභාගවො’තිආදීනි විකප් ගපති.  ං ාගර විමූළ් ගහො ගයො එ  – 

‘‘ඛන් ධානඤ් ච පටිපාටි, ධාතුආයතනාන ච; 

අබ් ගබ්ොච් ඡින් නං වත් තමානා,  ං ාගරොති පවුච් චතී’’ති. 
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එවං වණ් ණගතො  ං ාගරො. තං එවං අ ණ් හන් ගතො ‘අයං  ත් ගතො අ ් මා 

ගලොකා පරං ගලොකං  ච් ඡති, පර  ්මා ගලොකා ඉමං ගලොකං ආ ච් ඡතී’තිආදීනි 

විකප් ගපති.  ඞ් ඛාරානං ලක් ඛගණ විමූළ් ගහො  ඞ් ඛාරානං  භාවලක් ඛණං 
 ාමඤ ්ඤලක් ඛණඤ් ච අ ණ් හන් ගතො  ඞ් ඛාගර අත් තගතො අත් තනියගතො 
ධුවගතො සුභගතො සුඛගතො ච විකප් ගපති. පටිච් ච මුප් පන් නධම් ගමසු විමූළ් ගහො 
අවිජ් ජාදීහි  ඞ් ඛාරාදීනං පවත් තිං අ ණ් හන් ගතො ‘‘අත් තා ජානාති වා න ජානාති 

වා, ග ො එව කගරොති ච කාගරති ච ග ො පටි න් ධියං උපපජ් ජති, ත ්   
අණුඉ  ් රාෙගයො කලලාදිභාගවන  රීරං  ණ් ඨගපත් වා ඉන් ද්රියානි 

 ම් පාගෙන් ති, ග ො ඉන් ද්රිය ම් පන් ගනො ඵු ති ගවදියති තණ් හියති උපාදියති 

ඝටියති, ග ො පුන භවන් තගර භවතී’’ති වා ‘‘ බ් ගබ්  ත් තා 

නියති ඞ්  තිභාවපරිණතා’’ති (දී. නි. 1.168) වා විකප් ගපති. ග ො එවං අවිජ් ජාය 

අන් ධීකගතො එවං විකප් ගපන් ගතො යථා නාම අන් ගධො පථවියං විචරන් ගතො 

මග්  ම් පි අමග්  ම් පි ථලම් පි නින් නම් පි  මම් පි වි මම් පි පටිපජ් ජති, එවං 
පුඤ ්ඤම් පි අපුඤ් ඤම් පි ආගනඤ් ජම් පි  ඞ් ඛාරං අභි ඞ් ඛගරොතීති. ගතගනතං 
වුච් චති – 

යථාපි නාම ජච් චන් ගධො, නගරො අපරිනායගකො; 

එකො යාති මග් ග න, කුම් මග් ග නාපි එකො. 

 ං ාගර  ං රං බ්ාගලො, තථා අපරිනායගකො; 

කගරොති එකො පුඤ් ඤං, අපුඤ් ඤමපි එකො. 

යො ඤත් වා ච ග ො ධම් මං,  ච් චානි අභි ගම ්  ති; 

තො අවිජ් ජූප මා, උප න් ගතො චරි ්  තීති. 

අයං අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාරාති පෙ ් මිං විත් ථාරකථා. 

අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරපෙනිද් ගෙග ො. 

විඤ ්ඤාණපෙනිද් ගෙග ො 

227.  ඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණපෙනිද් ගෙග  චක්ඛුවිඤ්ඤාණන් තිආදීසු 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං කු ලවිපාකං අකු ලවිපාකන් ති දුවිධං ගහොති. තථා 
ග ොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණානි. මගනොවිඤ් ඤාණං පන කු ලාකු ලවිපාකා 

ද් ගව මගනොධාතුගයො, ති ් ග ො අගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතුගයො, අට් ඨ 

 ගහතුකානි කාමාවචරවිපාකචිත් තානි, පඤ ්ච රූපාවචරානි, චත් තාරි 
අරූපාවචරානීති බ්ාවී තිවිධං ගහොති. ඉති ඉගමහි ඡහි විඤ් ඤාගණහි  බ් බ්ානිපි 

බ්ාත් තිං  ගලොකියවිපාකවිඤ් ඤාණානි  ඞ්  හිතානි ගහොන් ති. ගලොකුත් තරානි 
පන වට් ටකථායං න යුජ් ජන් තීති න  හිතානි. 
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තත් ථ සියා – කථං පගනතං ජානිතබ් බ්ං ‘ඉෙං වුත් තප් පකාරං විඤ ්ඤාණං 

 ඞ් ඛාරපච් චයා ගහොතී’ති? උපචිතකම් මාභාගව විපාකාභාවගතො. 

විපාකඤ් ගහතං, විපාකඤ් ච න උපචිතකම් මාභාගව උප් පජ් ජති. යදි 

උප් පජ් ගජයය,  බ් ගබ් ං  බ් බ්විපාකානි උප් පජ් ගජයයං; න ච උප් පජ් ජන් තීති 

ජානිතබ් බ්ගමතං – ‘ ඞ් ඛාරපච් චයා ඉෙං විඤ් ඤාණං ගහොතී’ති. 

කතර ඞ් ඛාරපච් චයා කතරවිඤ් ඤාණන් ති ගච? 

ොමාවචරපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරපච්චයා තාව කු ලවිපාකානි පඤ ්ච 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි, මගනොවිඤ් ඤාගණ එකා මගනොධාතු, ද් ගව 

මගනොවිඤ් ඤාණධාතුගයො, අට් ඨ කාමාවචරමහාවිපාකානීති ග ොළ . යථාහ – 

‘‘කාමාවචර ්   කු ල  ්  කම් ම ්   කතත් තා උපචිතත් තා විපාකං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං උප් පන් නං ගහොති. තථා 

ග ොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණං උප් පන් නං ගහොති, විපාකා මගනොධාතු 

උප් පන් නා ගහොති, මගනොවිඤ් ඤාණධාතු උප් පන් නා ගහොති 

ග ොමන  ්  හ තා, මගනොවිඤ් ඤාණධාතු උප් පන් නා ගහොති 

උගපක් ඛා හ තා, මගනොවිඤ් ඤාණධාතු උප් පන් නා ගහොති 

ග ොමන  ්  හ තා ඤාණ ම් පයුත් තා, ග ොමන ්   හ තා 

ඤාණ ම් පයුත් තා   ඞ් ඛාගරන, ග ොමන  ්  හ තා ඤාණවිප් පයුත් තා, 

ග ොමන  ්  හ තා ඤාණවිප් පයුත් තා   ඞ් ඛාගරන, උගපක් ඛා හ තා 

ඤාණ ම් පයුත් තා, උගපක් ඛා හ තා ඤාණ ම් පයුත් තා   ඞ් ඛාගරන, 

උගපක් ඛා හ තා ඤාණවිප් පයුත් තා, උගපක් ඛා හ තා 

ඤාණවිප් පයුත් තා   ඞ් ඛාගරනා’’ති (ධ.  . 431, 498). 

රූපාවචරපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරපච්චයා පන පඤ් ච රූපාවචරවිපාකානි. යථාහ – 

‘‘ත ් ග ව රූපාවචර ්   කු ල ්   කම් ම ්   කතත් තා උපචිතත් තා 
විපාකං විවිච් ගචව කාගමහි…ගප.… පඨමං ඣානං…ගප.… පඤ ්චමං 

ඣානං උප ම් පජ් ජ විහරතී’’ති (ධ.  . 499). 

එවං පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරපච් චයා එකවී තිවිධං විඤ් ඤාණං ගහොති. 

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරපච්චයා පන අකු ලවිපාකානි පඤ් ච 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි, එකා මගනොධාතු, එකා මගනොවිඤ් ඤාණධාතූති එවං 
 ත් තවිධං විඤ් ඤාණං ගහොති. යථාහ – 

‘‘අකු ල ්   කම් ම ්   කතත් තා උපචිතත් තා විපාකං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං උප් පන් නං ගහොති. තථා 
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ග ොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණං, විපාකා මගනොධාතු, විපාකා 

මගනොවිඤ් ඤාණධාතු උප් පන් නා ගහොතී’’ති (ධ.  . 556). 

ආකනඤ්ජාභිසඞ්ඛාරපච්චයා පන චත් තාරි අරූපවිපාකානීති එවං චතුබ් බිධං 
විඤ ්ඤාණං ගහොතීති. යථාහ – 

‘‘ත ් ග ව අරූපාවචර ්   කු ල ්   කම් ම ්   කතත් තා උපචිතත් තා 
විපාකං  බ් බ්ග ො රූප ඤ් ඤානං  මතික් කමා 
ආකා ානඤ් චායතන ඤ් ඤා හ තං…ගප.… 
විඤ ්ඤාණඤ් චායතන ඤ් ඤා හ තං…ගප.… 
ආකිඤ් චඤ ්ඤායතන ඤ් ඤා හ තං…ගප.… 

ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතන ඤ ්ඤා හ තං සුඛ ්   ච 

පහානා…ගප.… චතුත් ථං ඣානං උප ම් පජ් ජ විහරතී’’ති (ධ.  . 501). 

එවං යං  ඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණං ගහොති, තං ඤත් වා ඉොනි ්   එවං 
පවත් ති ගවදිතබ් බ්ා –  බ් බ්ගමව හි ඉෙං පවත් තිපටි න් ධිවග න ද් විධා 

පවත් තති. තත් ථ ද් ගව පඤ් චවිඤ් ඤාණානි, ද් ගව මගනොධාතුගයො, 
ග ොමන  ්  හ තාගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතූති ඉමානි ගතර  
පඤ ්චගවොකාරභගව පවත් තියංගයව පවත් තන් ති. ග  ානි එකූනවී ති තීසු 
භගවසු යථානුරූපං පවත් තියම් පි පටි න් ධියම් පි පවත් තන් ති. 

කථං? කු ලවිපාකානි තාව චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි පඤ් ච කු ලවිපාගකන වා 
අකු ලවිපාගකන වා නිබ් බ්ත් ත ්   යථාක් කමං පරිපාකමුප තින් ද්රිය ්   
චක් ඛාදීනං ආපාථ තං ඉට් ඨං වා ඉට් ඨමජ් ඣත් තං වා රූපාදිආරම් මණං ආරබ් භ 
චක් ඛාදිප ාෙං නි  ් ාය ෙ ්  න වනඝායන ායනඵු නකිච් චං  ාධයමානානි 
පවත් තන් ති. තථා අකු ලවිපාකානි පඤ් ච. ගකවලඤ් හි ගත ං අනිට් ඨං 

අනිට් ඨමජ් ඣත් තං වා රූපාදිආරම් මණං ගහොති, අයගමව විග ග ො. ෙ ාපි 
ගචතානි නියතද් වාරාරම් මණවත් ථුට් ඨානානි නියතකිච් චාගනව ච භවන් ති. 

තගතො කු ලවිපාකානං චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං අනන් තරං 
කු ලවිපාකමගනොධාතු ගත ඤ් ගඤව ආරම් මණමාරබ් භ හෙයවත් ථුං නි  ් ාය 
 ම් පටිච් ඡනකිච් චං  ාධයමානා පවත් තති. තථා අකු ලවිපාකානං අනන් තරං 

අකු ලවිපාකා. ඉෙඤ් ච පන ද් වයං අනියතද් වාරාරම් මණං නියතවත් ථුට් ඨානං 
නියතකිච් චඤ ්ච ගහොති. 

ග ොමන  ්  හ තා පන අගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතු 
කු ලවිපාකමගනොධාතුයා අනන් තරං ත ්  ා එව ආරම් මණං ආරබ් භ 
හෙයවත් ථුං නි  ් ාය  න් තීරණකිච් චං  ාධයමානා ච ඡසු ද් වාගරසු 
බ්ලවාරම් මගණ කාමාවචර ත් තානං ගයභුගයයන 
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ගලොභ ම් පයුත් තජවනාව ාගන භවඞ්  වීථිං පච් ඡින් දිත් වා ජවගනන 
 හිතාරම් මගණ තොරම් මණවග න ච  කිං වා ද් වික් ඛත් තුං වා පවත් තති. 
චිත් තප් පවත් ති ණනායං පන  බ් බ්ද් වාගරසු තොරම් මගණ ද් ගව එව චිත් තවාරා 
ආ තා. ඉෙං පන චිත් තං තොරම් මණන් ති ච පිට් ඨිභවඞ්  න් ති චාති ද් ගව නාමානි 

ලභති, අනියතද් වාරාරම් මණං නියතවත් ථුකං අනියතට් ඨානකිච් චඤ් ච ගහොතීති. 
එවං තාව ගතර  පඤ් චගවොකාරභගව පවත් තියංගයව පවත් තන් තීති 
ගවදිතබ් බ්ානි. ග ග සු එකූනවී තියා චිත් ගතසු න කිඤ් චි අත් තගනො 
අනුරූපාය පටි න් ධියා න පවත් තති. 

පවත් තියං පන කු ලාකු ලවිපාකා තාව ද් ගව 
අගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතුගයො පඤ ්චද් වාගර 

කු ලාකු ලවිපාකමගනොධාතූනං අනන් තරං  න් තීරණකිච් චං, ඡසු ද් වාගරසු 

පුබ් ගබ් වුත් තනගයගනව තොරම් මණකිච් චං, අත් තනා දින් නපටි න් ධිගතො 

උද් ධං අ ති භවඞ් ගුපච් ගඡෙගක චිත් තුප් පාගෙ භවඞ්  කිච් චං, අන් ගත 
චුතිකිච් චඤ් චාති චත් තාරි කිච් චානි  ාධයමානා නියතවත් ථුකා 
අනියතද් වාරාරම් මණට් ඨානකිච් චා හුත් වා පවත් තන් ති. 

අට් ඨ කාමාවචර ගහතුකචිත් තානි පවත් තියං වුත් තනගයගනව ඡසු 

ද් වාගරසු තොරම් මණකිච් චං, අත් තනා දින් නපටි න් ධිගතො උද් ධං අ ති 

භවඞ් ගුපච් ගඡෙගක චිත් තුප් පාගෙ භවඞ්  කිච් චං, අන් ගත චුතිකිච් චඤ් චාති තීණ 
කිච් චානි  ාධයමානානි නියතවත් ථුකානි අනියතද් වාරාරම් මණට් ඨානකිච් චානි 
හුත් වා පවත් තන් ති. 

පඤ ්ච රූපාවචරානි චත් තාරි ච අරූපාවචරානි අත් තනා දින් නපටි න් ධිගතො 

උද් ධං අ ති භවඞ් ගුපච් ගඡෙගක චිත් තුප් පාගෙ භවඞ්  කිච් චං, අන් ගත 
චුතිකිච් චඤ් චාති කිච් චද් වයං  ාධයමානානි පවත් තන් ති. ගතසු රූපාවචරානි 

නියතවත් ථාරම් මණානි අනියතට් ඨානකිච් චානි, ඉතරානි අවත් ථුකානි 
නියතාරම් මණානි අනියතට් ඨානකිච් චානි හුත් වා පවත් තන් තීති. එවං තාව 
බ්ාත් තිං විධම් පි විඤ් ඤාණං පවත් තියං  ඞ් ඛාරපච් චයා පවත් තති. තත්ර ්   ගත 
ගත  ඞ් ඛාරා කම් මපච් චගයන ච උපනි ්  යපච් චගයන ච පච් චයා ගහොන් ති. 

තත් ථ යාගනතානි එකාෙ  තොරම් මණචිත් තානි වුත් තානි, ගතසු එකම් පි 

රූපාරූපභගව තොරම් මණං හුත් වා න පවත් තති. ක  ්මා? බීජාභාවා. තත් ථ හි 

කාමාවචරවිපාක ඞ් ඛාතං පටි න් ධිබීජං නත් ථි, යං රූපාදීසු ආරම් මගණසු 
පවත් තියං ත ්   ජනකං භගවයය. චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනම් පි රූපභගව අභාගවො 

ආපජ් ජතීති ගච? න; ඉන් ද්රියප් පවත් තිආනුභාවගතො ද් වාරවීථිගභගෙ 
චිත් තනියමගතො ච. 
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යථා ගචතං තොරම් මණං එකන් ගතන රූපාරූපභගව නප් පවත් තති තථා 

 බ් ගබ්පි අකාමාවචගර ධම් ගම නානුබ්න් ධති. ක  ්මා? අජනකත් තා ගචව 
ජනක  ්  ච අ දි ත් තා. තඤ් හි යථා නාම ග හා නික් ඛමිත් වා බ්හි 
 න් තුකාගමො තරුණොරගකො අත් තගනො ජනකං පිතරං වා අඤ් ඤං වා පිතු දි ං 

හිතකාමං ඤාතිං අඞ් ගුලියං  ගහත් වා අනුබ්න් ධති, න අඤ් ඤං රාජපුරි ාදිං, 
තථා එතම් පි භවඞ්  ාරම් මණගතො බ්හි නික් ඛමිතුකාමං  භා තාය අත් තගනො 

ජනකං පිතරං වා පිතු දි ං වා කාමාවචරජවනගමව අනුබ්න් ධති, න අඤ් ඤං 
මහග්  තං අනුත් තරං වා. 

යථා ගචතං මහග්  තගලොකුත් තගර ධම් ගම නානුබ්න් ධති, තථා යො එගත 
කාමාවචරධම් මාපි මහග්  තාරම් මණා හුත් වා පවත් තන් ති තො ගතපි 

නානුබ්න් ධති. ක  ්මා? අපරිචිතගෙ ත් තා අච් චන් තපරිත් තාරම් මණත් තා ච. 
තඤ් හි යථා පිතරං වා පිතු දි ං වා ඤාතිං අනුබ්න් ධන් ගතොපි තරුණොරගකො 

ඝරද් වාරඅන් තරවීථිචතුක් කාදිම් හි පරිචිගතගයව ගෙග  අනුබ්න් ධති, න 

අරඤ් ඤං වා යුද් ධභූමිං වා  ච් ඡන් තං; එවං කාමාවචරධම් ගම අනුබ්න් ධන් තම් පි 

අමහග්  තාදිම් හි පරිචිගතගයව ගෙග  පවත් තමාගන ධම් ගම අනුබ්න් ධති, න 
මහග්  තගලොකුත් තරධම් ගම ආරබ් භ පවත් තමාගනති. 

ය ් මා ච ්   ‘‘ බ් ගබ්ො කාමාවචරවිපාගකො කිරියමගනොධාතු 
කිරියඅගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතු ග ොමන ්   හ තා ඉගම ධම් මා 

පරිත් තාරම් මණා’’ති එවං අච් චන් තපරිත් තගමව ආරම් මණං වුත් තං, 
ත ් මාගපතං මහග්  තගලොකුත් තරාරම් මගණ කාමාවචරධම් ගමපි 
නානුබ්න් ධතීති ගවදිතබ් බ්ං. 

කිං වා ඉමාය යුත් තිකථාය? අට් ඨකථායඤ් හි එකන් ගතගනව වුත් තං – 
එකාෙ  තොරම් මණචිත් තානි නාමග ොත් තං ආරබ් භ ජවගන ජවිගත 
තොරම් මණං න  ණ් හන් ති. පණ් ණත් තිං ආරබ් භ ජවගන ජවිගත තොරම් මණං 
න ලබ් භති. තිලක් ඛණාරම් මණකවිප ්  නාය තොරම් මණං න ලබ් භති. 
වුට් ඨාන ාමිනියා බ්ලවවිප ්  නාය තොරම් මණං න ලබ් භති. රූපාරූපධම් ගම 
ආරබ් භ ජවගන ජවිගත තොරම් මණං න ලබ් භති. මිච් ඡත් තනියතධම් ගමසු 

තොරම් මණං න ලබ් භති.  ම් මත් තනියතධම් ගමසු තොරම් මණං න ලබ් භති. 
ගලොකුත් තරධම් ගම ආරබ් භ ජවගන ජවිගත තොරම් මණං න ලබ් භති. 
අභිඤ් ඤාඤාණං ආරබ් භ ජවගන ජවිගත තොරම් මණං න ලබ් භති. 
පටි ම් භිොඤාණං ආරබ් භ ජවගන ජවිගත තොරම් මණං න ලබ් භති. කාමාවචගර 

දුබ් බ්ලාරම් මගණ තොරම් මණං න ලබ් භති, ඡසු ද් වාගරසු බ්ලවාරම් මගණ 

ආපාථ ගතගයව ලබ් භති, ලබ් භමානඤ් ච කාමාවචගරගයව ලබ් භති. 
රූපාරූපභගව තොරම් මණං නාම නත් ථීති. 
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යං පන වුත් තං ‘‘ග ග සු එකූනවී තියා චිත් ගතසු න කිඤ් චි අත් තගනො 

අනුරූපාය පටි න් ධියා න පවත් තතී’’ති, තං අති ංඛිත් තත් තා දුබ් බිජානං. 

ගතන  ්  විත් ථාරනයෙ ්  නත් ථං වුච් චති – ‘‘කති පටි න් ධිගයො? කති 

පටි න් ධිචිත් තානි? ගකන කත් ථ පටි න් ධි ගහොති? කිං පටි න් ධියා 

ආරම් මණ’’න් ති? 

අ ඤ් ඤපටි න් ධියා  ද් ධිං වී ති පටි න් ධිගයො. වුත් තප් පකාරාගනව 
එකූනවී ති පටි න් ධිචිත් තානි. තත් ථ අකු ලවිපාකාය 

අගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතුයා අපාගයසු පටි න් ධි ගහොති, කු ලවිපාකාය 
මනු ්  ගලොගක ජච් චන් ධජාතිබ්ධිරජාතිඋම් මත් තකඑළමූ නපුං කාදීනං. 
අට් ඨහි  ගහතුකමහාවිපාගකහි කාමාවචරගෙගවසු ගචව මනු ් ග සු ච 

පුඤ ්ඤවන් තානං පටි න් ධි ගහොති, පඤ ්චහි රූපාවචරවිපාගකහි 

රූපීබ්රහ් මගලොගක, චතූහි අරූපාවචරවිපාගකහි අරූපගලොගකති. ගයන ච යත් ථ 

පටි න් ධි ගහොති,  ා එව ත ්  ා අනුරූපපටි න් ධි නාම. 

 ඞ් ගඛපගතො පටි න් ධියා තීණ ආරම් මණානි ගහොන් ති – කම් මං, 

කම් මනිමිත් තං,  තිනිමිත් තන් ති. තත් ථ ෙම්මං නාම ආයූහිතා 

කු ලාකු ලගචතනා. ෙම්මනිමිත්තං නාම යං වත් ථුං ආරම් මණං කත් වා කම් මං 
ආයූහති. තත් ථ අතීගත කප් පගකොටි ත හ ්  මත් ථක  ්මිම් පි කම් ගම කගත 
ත ් මිං ඛගණ කම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා ආ න් ත් වා උපට් ඨාති. 

තත්රිෙං කම් මනිමිත් ත ්   උපට් ඨාගන වත් ථු – ග ොපකසීවලී කිර නාම 
තාලපිට් ඨිකවිහාගර ගචතියං කාගරසි. ත ්   මරණමඤ් ගච නිපන් න  ්  ගචතියං 
උපට් ඨාසි. ග ො තගෙව නිමිත් තං  ණ් හිත් වා කාලංකත් වා ගෙවගලොගක 
නිබ් බ්ත් ති. අඤ ්ඤා  ම් මූළ ්හකාලකිරියා නාම ගහොති. පරම් මුඛං  ච් ඡන් ත ්   හි 
පච් ඡගතො තිඛිගණන අසිනා සී ං ඡින් ෙන් ති. නිපජ් ජිත් වා නිද් ොයන් ත ්  ාපි 
තිඛිගණන අසිනා සී ං ඡින් ෙන් ති. උෙගක ඔසීොගපත් වා මාගරන් ති. එවරූගපපි 
කාගල අඤ ්ඤතරං කම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා උපට් ඨාති. අඤ් ඤං 
ලහුකමරණං නාම අත් ථි. නිඛාෙනෙණ් ඩකමත් ථක  ්මිඤ් හි නිලීනමක් ඛිකං 
මුග්  ගරන පහරිත් වා පි න් ති. එවරූගපපි කාගල කම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා 
උපට් ඨාති. එවං පිසියමානාය පන මක් ඛිකාය පඨමං කායද් වාරාවජ් ජනං 

භවඞ්  ං නාවට් ගටති, මගනොද් වාරාවජ් ජනගමව ආවට් ගටති. අථ ජවනං ජවිත් වා 
භවඞ්  ං ඔතරති. දුතියවාගර කායද් වාරාවජ් ජනං භවඞ්  ං ආවට් ගටති. තගතො 

කායවිඤ් ඤාණං,  ම් පටිච් ඡනං,  න් තීරණං, ගවොට් ඨපනන් ති වීථිචිත් තානි 
පවත් තන් ති. ජවනං ජවිත් වා භවඞ්  ං ඔතරති. තතියවාගර මගනොද් වාරාවජ් ජනං 
භවඞ්  ං ආවට් ගටති. අථ ජවනං ජවිත් වා භවඞ්  ං ඔතරති. එත ් මිං ඨාගන 

කාලකිරියං කගරොති. ඉෙං කිමත් ථං ආභතං? අරූපධම් මානං වි ගයො නාම එවං 
ලහුගකොති දීපනත් ථං. 
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ගතිනිමිත්තං නාම නිබ් බ්ත් තනකඔකාග  එගකො වණ් ගණො උපට් ඨාති. 
තත් ථ නිරගය උපට් ඨහන් ගත ගලොහකුම් භි දිග ො හුත් වා උපට් ඨාති. 
මනු ්  ගලොගක උපට් ඨහන් ගත මාතුකුච් ඡිකම් බ්ලයාන දි ා හුත් වා උපට් ඨාති. 
ගෙවගලොගක උපට් ඨහන් ගත කප් පරුක් ඛවිමාන යනාදීනි උපට් ඨහන් ති. එවං 

කම් මං, කම් මනිමිත් තං,  තිනිමිත් තන් ති  ඞ් ගඛපගතො පටි න් ධියා තීණ 
ආරම් මණානි ගහොන් ති. 

අපගරො නගයො – පටි න් ධියා තීණ ආරම් මණානි ගහොන් ති? අතීතං, 

පච් චුප් පන් නං, නවත් තබ් බ්ඤ් ච. අ ඤ් ඤීපටි න් ධි අනාරම් මණාති. තත් ථ 
විඤ ්ඤාණඤ් චායතනගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනපටි න් ධීනං අතීතගමව 
ආරම් මණං. ෙ න් නං කාමාවචරානං අතීතං වා පච් චුප් පන් නං වා. ග  ානං 
නවත් තබ් බ්ං. එවං තීසු ආරම් මගණසු පවත් තමානා පන පටි න් ධි ය ් මා 
අතීතාරම් මණ  ්  වා නවත් තබ් බ්ාරම් මණ ්   වා චුතිචිත් ත  ්  අනන් තරගමව 
ගහොති. පච් චුප් පන් නාරම් මණං පන චුත් තිචිත් තං නාම නත් ථි. ත ් මා ද් වීසු 
ආරම් මගණසු අඤ් ඤතරාරම් මණාය චුතියා අනන් තරං තීසු ආරම් මගණසු 
අඤ ්ඤතරාරම් මණාය පටි න් ධියා සු තිදුග්  තිවග න පවත් තනාකාගරො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

ග යයථිෙං – කාමාවචරසු තියං තාව ඨිත ්   පාපකම් මිගනො පුග්  ල  ්  

‘‘තානි  ්  තම් හි  මගය ඔලම් බ්න් තී’’තිආදිවචනගතො (ම. නි. 3.248) 
මරණමඤ ්ගච නිපන් න  ්  යථූපචිතං පාපකම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා 
මගනොද් වාගර ආපාථමා ච් ඡති. තං ආරබ් භ උප් පන් නාය 
තොරම් මණපරිගයො ානාය සුද් ධාය වා ජවනවීථියා අනන් තරං භවඞ්  වි යං 
ආරම් මණං කත් වා චුතිචිත් තං උප් පජ් ජති. ත ් මිං නිරුද් ගධ තගෙව ආපාථ තං 
කම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා ආරබ් භ අනුපච් ඡින් නකිගල බ්ලවිනාමිතං 
දුග්  තිපරියාපන් නං පටි න් ධිචිත් තං උප් පජ් ජති. අයං අතීතාරම් මණාය චුතියා 
අනන් තරා අතීතාරම් මණා පටි න් ධි. 

අපර  ්  මරණ මගය වුත් තප් පකාරකම් මවග න නරකාදීසු 
අග් ගිජාලවණ් ණාදිකං දුග්  තිනිමිත් තං මගනොද් වාගර ආපාථමා ච් ඡති. ත ්   

ද් වික් ඛත් තුං භවඞ් ග  උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ගධ තං ආරම් මණං ආරබ් භ එකං 

ආවජ් ජනං, මරණ ්   ආ න් නභාගවන මන් දීභූතගව ත් තා පඤ් ච ජවනානි, 
ද් ගව තොරම් මණානීති තීණ වීථිචිත් තානි උප් පජ් ජන් ති. තගතො භවඞ්  වි යං 
ආරම් මණං කත් වා එකං චුතිචිත් තං. එත් තාවතා එකාෙ  චිත් තක් ඛණා අතීතා 
ගහොන් ති. අථාවග  පඤ් චචිත් තක් ඛණායුගක ත ් මිංගයව ආරම් මගණ 
පටි න් ධිචිත් තං උප් පජ් ජති. අයං අතීතාරම් මණාය චුතියා අනන් තරා 
පච් චුප් පන් නාරම් මණා පටි න් ධි. 
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අපර  ්  මරණ මගය පඤ් චන් නං ද් වාරානං අඤ් ඤතර ් මිං ද් වාගර 
රා ාදිගහතුභූතං හීනාරම් මණං ආපාථමා ච් ඡති. ත ්   යථාක් කගමන 

උප් පන් නගවොට් ඨබ් බ්නාව ාගන මරණ ්   ආ න් නභාගවන 
මන් දීභූතගව ත් තා පඤ් ච ජවනානි ද් ගව තොරම් මණානි ච උප් පජ් ජන් ති. තගතො 

භවඞ්  වි යමාරම් මණං කත් වා එකං චුතිචිත් තං. එත් තාවතා ද් ගව භවඞ්  ානි, 

ආවජ් ජනං, ෙ ්  නං,  ම් පටිච් ඡනං,  න් තීරණං, ගවොට් ඨබ් බ්නං, පඤ ්ච 

ජවනානි, ද් ගව තොරම් මණානි, එකං චුතිචිත් තන් ති පඤ ්චෙ  චිත් තක් ඛණා 
අතීතා ගහොන් ති. අථාවග  එකචිත් තක් ඛණායුගක ත ් මිං ගයව ආරම් මගණ 
පටි න් ධිචිත් තං උප් පජ් ජති. අයම් පි අතීතාරම් මණාය චුතියා අනන් තරා 
පච් චුප් පන් නාරම් මණා පටි න් ධි. එ  තාව අතීතාරම් මණාය සු තිචුතියා 
අනන් තරා අතීතපච් චුප් පන් නාරම් මණාය දුග්  තිපටි න් ධියා පවත් තනාකාගරො. 

දුග්  තියං ඨිත ්   පන උපචිතානවජ් ජකම් ම  ්  වුත් තනගයගනව තං 
අනවජ් ජකම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා මගනොද් වාගර ආපාථමා ච් ඡතීති 
කණ් හපක් ගඛ සුක් කපක් ඛං ඨගපත් වා  බ් බ්ං පුරිමනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. අයං 
අතීතාරම් මණාය දුග්  තිචුතියා අනන් තරා අතීතපච් චුප් පන් නාරම් මණාය 
සු තිපටි න් ධියා පවත් තනාකාගරො. 

සු තියං ඨිත ්   පන උපචිතානවජ් ජකම් ම  ්  ‘‘තානි  ්  තම් හි  මගය 
ඔලම් බ්න් තී’’තිආදිවචනගතො මරණමඤ් ගච නිපන් න  ්  යථූපචිතං 
අනවජ් ජකම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා මගනොද් වාගර ආපාථමා ච් ඡති. තඤ් ච 
ගඛො උපචිතකාමාවචරානවජ් ජකම් ම  ්ග ව. උපචිතමහග්  තකම් ම  ්  පන 

කම් මනිමිත් තගමව ආපාථමා ච් ඡති. තං ආරබ් භ උප් පන් නාය 
තොරම් මණපරිගයො ානාය සුද් ධාය වා ජවනවීථියා අනන් තරං භවඞ්  වි යං 
ආරම් මණං කත් වා චුතිචිත් තමුප් පජ් ජති. ත ් මිං නිරුද් ගධ තගෙව ආපාථ තං 
කම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා ආරබ් භ අනුපච් ඡින් නකිගල බ්ලවිනාමිතං 
සු තිපරියාපන් නං පටි න් ධිචිත් තමුප් පජ් ජති. අයං අතීතාරම් මණාය චුතියා 
අනන් තරා අතීතාරම් මණා නවත් තබ් බ්ාරම් මණා වා පටි න් ධි. 

අපර  ්  මරණ මගය කාමාවචරානවජ් ජකම් මවග න මනු  ් ගලොගක 
මාතුකුච් ඡිවණ් ණ ඞ් ඛාතං වා ගෙවගලොගක 
උයයානකප් පරුක් ඛාදිවණ් ණ ඞ් ඛාතං වා සු තිනිමිත් තං මගනොද් වාගර 
ආපාථමා ච් ඡති. ත ්   දුග්  තිනිමිත් ගත ෙ ් සිතානුක් කගමගනව 

චුතිචිත් තානන් තරං පටි න් ධිචිත් තං උප් පජ් ජති. අයං අතීතාරම් මණාය චුතියා 
අනන් තරා පච් චුප් පන් නාරම් මණා පටි න් ධි. 

අපර  ්  මරණ මගය ඤාතකා ‘අයං, තාත, තවත් ථාය බුද් ධපූජා කරීයති, 
චිත් තං ප ාගෙහී’ති වත් වා පුප් ඵොමධජපටාකාදිවග න රූපාරම් මණං වා 
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ධම් ම  ් වනතූරියපූජාදිවග න  ද් ොරම් මණං වා ධූමවා  න් ධාදිවග න 

 න් ධාරම් මණං වා ‘ඉෙං, තාත,  ාය ් සු, තවත් ථාය ොතබ් බ්ං ගෙයයධම් ම’න් ති 

වත් වා මධුඵාණතාදිවග න ර ාරම් මණං වා ‘ඉෙං, තාත, ඵු   ්සු, තවත් ථාය 
ොතබ් බ්ං ගෙයයධම් ම’න් ති වත් වා චීනපටග ොමාරපටාදිවග න 
ගඵොට් ඨබ් බ්ාරම් මණං වා පඤ් චද් වාගර උප ංහරන් ති. ත ්   ත ් මිං ආපාථ ගත 
රූපාදිආරම් මගණ යථාක් කගමන උප් පන් නගවොට් ඨපනාව ාගන මරණ ්   
ආ න් නභාගවන මන් දීභූතගව ත් තා පඤ් ච ජවනානි ද් ගව තොරම් මණානි ච 

උප් පජ් ජන් ති. තගතො භවඞ්  වි යං ආරම් මණං කත් වා එකං චුතිචිත් තං, 
තෙව ාගන ත ් මිඤ් ගඤව එකචිත් තක් ඛණට් ඨිතිගක ආරම් මගණ 
පටි න් ධිචිත් තං උප් පජ් ජති. අයම් පි අතීතාරම් මණාය චුතියා අනන් තරා 
පච් චුප් පන් නාරම් මණා පටි න් ධි. 

අපර  ්  පන පථවීකසිණජ් ඣානාදිවග න පටිලද් ධමහග්  ත  ්  සු තියං 
ඨිත  ්  මරණ මගය කාමාවචරකු ලකම් ම-කම් මනිමිත් ත- තිනිමිත් තානං 
අඤ ්ඤතරං පථවීකසිණාදිකං වා නිමිත් තං මහග්  තචිත් තං වා මගනොද් වාගර 
ආපාථමා ච් ඡති. චක් ඛුග ොතානං වා අඤ් ඤතර  ්මිං කු ලුප් පත් තිගහතුභූතං 
පණීතමාරම් මණං ආපාථමා ච් ඡති. ත ්   යථාක් කගමන 
උප් පන් නගවොට් ඨබ් බ්නාව ාගන මරණ ්   ආ න් නභාගවන 
මන් දීභූතගව ත් තා පඤ් ච ජවනානි උප් පජ් ජන් ති. මහග්  ත තිකානං පන 
තොරම් මණං නත් ථි. ත ් මා ජවනානන් තරංගයව භවඞ්  වි යං ආරම් මණං 

කත් වා එකං චුතිචිත් තං උප් පජ් ජති. ත ්  ාව ාගන කාමාවචරමහග්  තසු තීනං 
අඤ ්ඤතරසු තිපරියාපන් නං යථූපට් ඨිගතසු ආරම් මගණසු අඤ් ඤතරාරම් මණං 
පටි න් ධිචිත් තං උප් පජ් ජති. අයං නවත් තබ් බ්ාරම් මණාය සු තිචුතියා අනන් තරා 
අතීතපච් චුප් පන් නනවත් තබ් බ්ානං අඤ් ඤතරාරම් මණා පටි න් ධි. 

එගතනානු ාගරන ආරුප් පචුතියාපි අනන් තරා පටි න් ධි ගවදිතබ් බ්ා. අයං 
අතීතනවත් තබ් බ්ාරම් මණාය සු තිචුතියා අනන් තරා 
අතීතනවත් තබ් බ්පච් චුප් පන් නාරම් මණාය පටි න් ධියා පවත් තනාකාගරො. 

දුග්  තියං ඨිත  ්  පන පාපකම් මිගනො වුත් තනගයගනව තං කම් මං 

කම් මනිමිත් තං  තිනිමිත් තං වා මගනොද් වාගර, පඤ් චද් වාගර පන 
අකු ලුප් පත් තිගහතුභූතං ආරම් මණං ආපාථමා ච් ඡති. අථ ්   යථාක් කගමන 

චුතිචිත් තාව ාගන දුග්  තිපරියාපන් නං ගතසු ආරම් මගණසු අඤ් ඤතරාරම් මණං 
පටි න් ධිචිත් තං උප් පජ් ජති. අයං අතීතාරම් මණාය දුග්  තිචුතියා අනන් තරා 
අතීතපච් චුප් පන් නාරම් මණාය පටි න් ධියා පවත් තනාකාගරොති. එත් තාවතා 
එකූනවී තිවිධ ්  ාපි විඤ් ඤාණ ්   පටි න් ධිවග න පවත් ති දීපිතා ගහොති. 

තයිෙං  බ් බ්ම් පි එවං – 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

141 

පටුන 

පවත් තමානං  න් ධිම් හි, ද් විධා කම් ගමන වත් තති; 

මි ්  ාදීහි ච ගභගෙහි, ගභෙ  ්  දුවිධාදිගකො. 

ඉෙඤ් හි එකූනවී තිවිධම් පි විපාකවිඤ් ඤාණං පටි න් ධිම් හි පවත් තමානං 
ද් විධා කම් ගමන වත් තති. යථා කඤ් හි එත ්   ජනකං කම් මං 
නානාක් ඛණකකම් මප් පච් චගයන ගචව උපනි ්  යපච් චගයන ච පච් චගයො 

ගහොති. වුත් තඤ් ගහතං ‘‘කු ලාකු ලං කම් මං විපාක ්   උපනි ්  යපච් චගයන 

පච් චගයො’’ති (පට් ඨා. 1.1.423). එවං වත් තමාන  ්  පන ්   මි ්  ාදීහි ගභගෙහි 

දුවිධාදිගකොපි ගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො, ග යයථිෙං – ඉෙඤ් හි පටි න් ධිවග න 

එකධා වත් තමානම් පි රූගපන  හ මි ්  ාමි ්  ගභෙගතො දුවිධං, 

කාමරූපාරූපභවගභෙගතො තිවිධං, 

අණ් ඩජජලාබුජ ංග ෙජඔපපාතිකගයොනිවග න චතුබ් බිධං,  තිවග න 

පඤ ්චවිධං, විඤ් ඤාණට් ඨිතිවග න  ත් තවිධං,  ත් තාවා වග න අට් ඨවිධං 
ගහොති. තත් ථ – 

මි ්  ං ද් විධා භාවගභො,  භාවං තත් ථ ච ද් විධා; 

ද් ගව වා තගයො වා ෙ කා, ඔමගතො ආදිනා  හ. 

‘මිස්සං ද්විධාභාවකභදා’ති යඤ් ගහතගමත් ථ අඤ් ඤත්ර අරූපභවා රූපමි ්  ං 

පටි න් ධිවිඤ් ඤාණං උප් පජ් ජති, තං රූපභගව ඉත් ථින් ද්රියපුරිසින් ද්රිය ඞ් ඛාගතන 
භාගවන විනා උප් පත් තිගතො කාමභගව අඤ් ඤත්ර ජාතිපණ් ඩකපටි න් ධියා 
භාගවන  හ උප් පත් තිගතො  භාවං අභාවන් ති දුවිධං ගහොති. 

‘සභාවං තත්ථ ච ද්විධා’ති තත් ථාපි ච යං  භාවං තං ඉත් ථිපුරි භාවානං 
අඤ ්ඤතගරන  හ උප් පත් තිගතො දුවිධගමව ගහොති. 

‘ද්කව වාතකයොවාදසො, ඔමකතොආදිනාසහා’ති යඤ් ගහතගමත් ථ මි ්  ං 

අමි ්  න් ති ද් වගය ආදිභූතං රූපමි ්  ං පටි න් ධිවිඤ් ඤාණං, ගතන  හ 
වත් ථුකායෙ කවග න ද් ගව වා වත් ථුකායභාවෙ කවග න තගයො වා ෙ කා 

ඔමගතො උප් පජ් ජන් ති, නත් ථි ඉගතො පරං රූපපරිහානීති. තං පගනතං එවං 
ඔමකපරිමාණං උප් පජ් ජමානං අණ් ඩජජලාබුජනාමිකාසු ද් වීසු ගයොනීසු 
ජාතිඋණ් ණාය එගකන අංසුනා උද් ධතගතල ප් පිමණ් ඩප් පමාණං කලලන් ති 
ලද් ධ ඞ් ඛං හුත් වා උප් පජ් ජති. තත් ථ ගයොනීනං  තිවග න  ම් භවගභගෙො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. එතාසු හි – 

නිරගය භුම් මවජ් ගජසු, ගෙගවසු ච න ගයොනිගයො; 

ති ් ග ො පුරිමිකා ගහොන් ති, චත  ්ග ොපි  තිත් තගය. 
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තත් ථ කදකවසු චාති ච ද් ගෙන යථා නිරගය ච භුම් මවජ් ගජසු ච ගෙගවසු, 
එවං නිජ් ඣාමතණ් හිකගපගතසු ච පුරිමිකා ති ් ග ො ගයොනිගයො න  න් තීති 
ගවදිතබ් බ්ා. ඔපපාතිකා එව හි ගත ගහොන් ති. ග ග  පන 

තිරච් ඡානගපත් තිවි යමනු ්   ඞ් ඛාගත  තිත් තගය පුබ් ගබ් 
වජ් ජිතභුම් මගෙගවසු ච චත  ්ග ො ගයොනිගයො ගහොන් ති. තත් ථ – 

තිං  නව ගචව රූපීසු,  ත් තති උක් කං ගතොව රූපානි; 

 ංග ෙගජොපපාතීසු, අථ වා අවකං ගතො තිං . 

රූපීබ්රහ් ගමසු තාව ඔපපාතිකගයොනිගකසු චක් ඛුග ොතවත් ථුෙ කානං 
ජීවිතනවක  ්  චාති චතුන් නං කලාපානං වග න තිං  ච නව ච 
පටි න් ධිවිඤ් ඤාගණන  හ රූපානි උප් පජ් ජන් ති. රූපීබ්රහ් ගම පන ඨගපත් වා 
අඤ ්ගඤසු  ංග ෙජඔපපාතිගකසු උක් කං ගතො 
චක් ඛුග ොතඝානජිව් හාකායභාවවත් ථුෙ කානං වග න  ත් තති. තානි ච නිච් චං 
ගෙගවසු. තත් ථ වණ් ගණො  න් ගධො රග ො ඔජා චත ් ග ො චාපි ධාතුගයො 
චක් ඛුප ාගෙො ජීවිතින් ද්රියන් ති අයං ෙ රූපපරිමාගණො රූපපුඤ් ගජො චක් ඛුෙ ගකො 
නාම. එවං ග  ා ගවදිතබ් බ්ා. අවකං ගතො පන 
ජච් චන් ධබ්ධිරඅඝානකනපුං ක ්   ජිව් හාකායවත් ථුෙ කානං වග න තිං  
රූපානි උප් පජ් ජන් ති. උක් කං ාවකං ානං පන අන් තගර අනුරූපගතො විකප් ගපො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

එවං විදිත් වා පුන – 

ඛන් ධාරම් මණ තිගහතු-ගවෙනාපීතිවිතක් කවිචාගරහි; 

ගභොගභෙවිග ග ො, චුති න් ධීනං පරිඤ් ගඤගයයො. 

යාගහ ා මි ්  ාමි ්  ගතො දුවිධා පටි න් ධි, යා ච ්  ා අතීතානන් තරා චුති, 
තා ං ඉගමහි ඛන් ධාදීහි ගභොගභෙවිග ග ො ඤාතබ් ගබ්ොති අත් ගථො. 

කථං? කොචි චතුක් ඛන් ධාය ආරුප් පචුතියා අනන් තරා චතුක් ඛන් ධාව 

ආරම් මණගතොපි අභින් නා පටි න් ධි ගහොති, කොචි අමහග්  තබ්හිද් ධාරම් මණාය 

මහග්  තඅජ් ඣත් තාරම් මණා. අයං තාව අරූපභූමීසුගයව නගයො. කොචි පන 
චතුක් ඛන් ධාය ආරුප් පචුතියා අනන් තරා පඤ් චක් ඛන් ධා කාමාවචරා පටි න් ධි. 
කොචි පඤ් චක් ඛන් ධාය කාමාවචරචුතියා රූපාවචරචුතියා වා අනන් තරා 
චතුක් ඛන් ධා ආරුප් පපටි න් ධි. එවං අතීතාරම් මණචුතියා 

අතීතනවත් තබ් බ්පච් චුප් පන් නාරම් මණා පටි න් ධි, එකච් චසු තිචුතියා 

එකච් චදුග්  තිපටි න් ධි, අගහතුකචුතියා  ගහතුකපටි න් ධි, දුගහතුකචුතියා 

තිගහතුකපටි න් ධි, උගපක් ඛා හ තචුතියා ග ොමන ්   හ තපටි න් ධි, 

අප් පීතිකචුතියා  ප් පීතිකපටි න් ධි, අවිතක් කචුතියා  විතක් කපටි න් ධි, 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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පටුන 

අවිචාරචුතියා  විචාරපටි න් ධි, අවිතක් කඅවිචාරචුතියා 
 විතක් ක විචාරපටි න් ධීති ත ්   ත ්   විපරීතගතො ච යථාගයො ං 
ගයොගජතබ් බ්ං. 

ලද් ධප් පච් චයමිතිධම් ම-මත් තගමතං භවන් තරමුගපති; 

නා ්   තගතො  ඞ් කන් ති, න තගතො ගහතුං විනා ගහොති. 

ඉති ගහතං ලද් ධපච් චයං රූපාරූපධම් මමත් තං උප් පජ් ජමානං භවන් තරං 

උගපතීති වුච් චති, න  ත් ගතො, න ජීගවො. ත ්   නාපි අතීතභවගතො ඉධ 

 ඞ් කන් ති අත් ථි, නාපි තගතො ගහතුං විනා ඉධ පාතුභාගවො. තයිෙං පාකගටන 
මනු ්  චුතිපටි න් ධික් කගමන පකා යි ්  ාම – 

අතීතභව ් මිඤ ්හි  රග න උපක් කගමන වා  මා න් නමරණ ්   
අ ය් හානං  බ් බ්ඞ්  පච් චඞ්   න් ධිබ්න් ධනච් ගඡෙකානං 
මාරණන් තිකගවෙනා ත් තානං  න් නිපාතං අ හන් ත ්   ආතගප 
පක් ඛිත් තහරිතතාලපණ් ණමිව කගමන උපසු ්  මාගන  රීගර නිරුද් ගධසු 

චක් ඛාදීසු ඉන් ද්රිගයසු හෙයවත් ථුමත් ගත පතිට් ඨිගතසු 
කායින් ද්රියමනින් ද්රියජීවිතින් ද්රිගයසු තඞ් ඛණාවග  ං හෙයවත් ථු න් නි  ්සිතං 
විඤ ්ඤාණං  රු මාග විතා න් නපුබ් බ්කතානං අඤ් ඤතරං 
ලද් ධාවග  පච් චය ඞ් ඛාර ඞ් ඛාතං කම් මං වා තදුපට් ඨාපිතං වා 
කම් මනිමිත් ත තිනිමිත් ත ඞ් ඛාතං වි යමාරබ් භ පවත් තති. තගෙවං 
පවත් තමානං තණ් හාඅවිජ් ජානං අප් පහීනත් තා අවිජ් ජාපටිච් ඡාදිතාදීනගව ත ් මිං 

වි ගය තණ් හා නාගමති,  හජාත ඞ් ඛාරා ඛිපන් ති. තං  න් තතිවග න 
තණ් හාය නාමියමානං  ඞ් ඛාගරහි ඛිප් පමානං 
ඔරිමතීරරුක් ඛවිනිබ්ද් ධරජ් ජුමාලම් බිත් වා මාතිකාතික් කමගකො විය පුරිමඤ් ච 

නි  ් යං ජහති, අපරඤ් ච කම් ම මුට් ඨාපිතං නි  ් යං අ ්  ාෙයමානං වා 
අන  ් ාෙයමානං වා ආරම් මණාදීහිගයව පච් චගයහි පවත් තති. 

එත් ථ ච පුරිමං චවනගතො චුති, පච් ඡිමං භවන් තරාදිපටි න් ධානගතො 

පටි න් ධීති වුච් චති. තගෙතං නාපි පුරිමභවා ඉධ ආ තං, නාපි තගතො 
කම් ම ඞ් ඛාරනතිවි යාදිගහතුං විනා පාතුභූතන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

සියුං නිෙ ්  නාගනත් ථ, පටිගඝො ාදිකා අථ; 

 න් තානබ්න් ධගතො නත් ථි, එකතා නාපි නානතා. 

එත් ථ ගචත ්   විඤ් ඤාණ  ්  පුරිමභවගතො ඉධ අනා මගන 
අතීතභවපරියාපන් නගහතූහි ච උප් පාගෙ පටිගඝො පදීපමුද් ොපටිබිම් බ්ප් පකාරා 
ධම් මා නිෙ ්  නානි සියුං. යථා හි පටිගඝො පදීපමුද් ෙච් ඡායා  ද් ොදිගහතුකා 

අඤ ්ඤත්ර අ න් ත් වා ගහොන් ති, එවගමව ඉෙං චිත් තං. එත් ථ ච 
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‘සන්තානබන්ධකතොනත්ථිඑෙතානාපිනානතා’. යදි හි  න් තානබ්න් ගධ  ති 

එකන් තගමකතා භගවයය, න ඛීරගතො ෙධි  ම් භූතං සියා. අථාපි එකන් තනානතා 

භගවයය, න ඛීර ්  ාධීගනො ෙධි සියා. එ  නගයො 
 බ් බ්ගහතුගහතු මුප් පන් ගනසු. එවඤ් ච  ති  බ් බ්ගලොකගවොහාරගලොගපො සියා. 
ග ො ච අනිට් ගඨො. ත ් මා එත් ථ න එකන් තගමකතා වා නානතා වා 
උප න් තබ් බ්ාති. 

එත් ථාහ – නනු එවං අ ඞ් කන් තිපාතුභාගව  ති ගය ඉම ් මිං 

මනු ්  ත් තභාගව ඛන් ධා, ගත ං නිරුද් ධත් තා ඵලපච් චය  ්  ච කම් ම ්   තත් ථ 

අ මනගතො අඤ ්ඤ ්   අඤ් ඤගතො ච තං ඵලං සියා? උපභුඤ් ජගක ච අ ති 

ක  ්  තං ඵලං සියා? ත ් මා න සුන් ෙරමිෙං විධානන් ති. තත්රිෙං වුච් චති – 

 න් තාගන යං ඵලං එතං, නාඤ ්ඤ ්   න ච අඤ් ඤගතො; 

බීජානං අභි ඞ් ඛාගරො, එත  ් ත් ථ ්    ාධගකො. 

එක න් තාන  ්මිඤ් හි ඵලමුප් පජ් ජමානං තත් ථ එකන් තං 
එකත් තනානත් තානං පටිසිද් ධත් තා අඤ් ඤ ්  ාති වා අඤ් ඤගතොති වා න ගහොති. 
එත  ්  ච පනත් ථ ්   බීජානං අභි ඞ් ඛාගරො  ාධගකො. අම් බ්බීජාදීනඤ් හි 
අභි ඞ් ඛාගරසු කගතසු ත ්   බීජ  ්   න් තාගන ලද් ධපච් චගයො කාලන් තගර 
ඵලවිග ග ො උප් පජ් ජමාගනො න අඤ් ඤබීජානං නාපි අඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරපච් චයා 

උප් පජ් ජති, න ච තානි බීජානි ගත අභි ඞ් ඛාරා වා ඵලට් ඨානං පාපුණන් ති. එවං 
 ම් පෙමිෙං ගවදිතබ් බ්ං. විජ් ජාසිප් ගපො ධාදීහි චාපි බ්ාල රීගර උපයුත් ගතහි 
කාලන් තගර වුඩ් ඪ රීරාදීසු ඵලගෙහි අයමත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

යම් පි වුත් තං ‘උපභුඤ් ජගක ච අ ති ක ්   තං ඵලං සියා’ති? තත් ථ – 

ඵල  ්සුප් පත් තියා එව, සිද් ධා භුඤ් ජක ම් මුති; 

ඵලුප් පාගෙන රුක් ඛ  ් , යථා ඵලති  ම් මුති. 

යථා හි රුක් ඛ ඞ් ඛාතානං ධම් මානං එකගෙ භූත ්   රුක් ඛඵල  ්  

උප් පත් තියා එව රුක් ගඛො ඵලතීති වා ඵලිගතොති වා වුච් චති, තථා 
ගෙවමනු  ්  ඞ් ඛාතානං ඛන් ධානං එකගෙ භූත ්   උපගභො  ඞ් ඛාත ්   
සුඛදුක් ඛඵල  ්  උප් පාගෙගනව ගෙගවො වා මනු ් ග ො වා උපභුඤ් ජතීති වා 
සුඛිගතොති වා දුක් ඛිගතොති වා වුච් චති. ත ් මා න එත් ථ අඤ් ගඤන 
උපභුඤ් ජගකන නාම ගකොචි අත් ගථො අත් ථීති. 

ගයොපි වගෙයය – ‘එවං  න් ගතපි එගත  ඞ් ඛාරා විජ් ජමානා වා ඵල ්   

පච් චයා සියුං, අවිජ් ජමානා වා. යදි ච විජ් ජමානා පවත් තික් ඛගණගයව ගන ං 
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විපාගකන භවිතබ් බ්ං. අථ අවිජ් ජමානා, පවත් තිගතො පුබ් ගබ් ච පච් ඡා ච නිච් චං 
ඵලාවහා සියු’න් ති. ග ො එවං වත් තබ් ගබ්ො – 

කතත් තා පච් චයා එගත, න ච නිච් චං ඵලාවහා; 

පාටිගභො ාදිකං තත් ථ, ගවදිතබ් බ්ං නිෙ ්  නං. 

කතත් තා එව හි  ඞ් ඛාරා අත් තගනො ඵල ්   පච් චයා ගහොන් ති, න 
විජ් ජමානත් තා වා අවිජ් ජමානත් තා වා. යථාහ ‘‘කාමාවචර ්   කු ල ්   
කම් ම  ්  කතත් තා උපචිතත් තා විපාකං චක් ඛුවිඤ් ඤාණං උප් පන් නං 

ගහොතී’’තිආදි (ධ.  . 431). යථාරහ ්   අත් තගනො ඵල ්   ච පච් චයා හුත් වා න 
පුන ඵලාවහා ගහොන් ති විපක් කවිපාකත් තා. එත ්   චත් ථ  ්  විභාවගන ඉෙං 
පාටිගභො ාදිකං නිෙ ්  නං ගවදිතබ් බ්ං. 

යථා හි ගලොගක ගයො ක ්  චි අත් ථ ්   නියයාතනත් ථං පාටිගභොග ො ගහොති, 

භණ් ඩං වා කිණාති, ඉණං වා  ණ් හාති. ත ්   තං කිරියාකරණමත් තගමව 

තෙත් ථනියයාතනාදිම් හි පච් චගයො ගහොති, න කිරියාය විජ් ජමානතා වා 
අවිජ් ජමානතා වා. න ච තෙත් ථනියයාතනාදිගතො පරම් පි ධාරගකොව ගහොති. 

ක  ්මා? නියයාතනාදීනං කතත් තා. එවං කතත් තාව  ඞ් ඛාරාපි අත් තගනො 

ඵල  ්  පච් චයා ගහොන් ති, න ච යථාරහං ඵලොනගතො පරම් පි ඵලාවහා 
ගහොන් තීති. එත් තාවතා මි ්  ාමි ්  වග න ද් විධාපි පවත් තමාන  ්  
පටි න් ධිවිඤ් ඤාණ ්    ඞ් ඛාරපච් චයා පවත් ති දීපිතා ගහොති. 

ඉොනි  බ් ගබ් ් ගවගතසු බ්ත් තිං විඤ් ඤාගණසු  ම් ගමොහවිඝාතත් ථං – 

පටි න් ධිප් පවත් තීනං, වග ගනගත භවාදිසු; 

විජානිතබ් බ්ා  ඞ් ඛාරා, යථා ගය ඤ් ච පච් චයා. 

තත් ථ තගයො භවා, චත  ්ග ො ගයොනිගයො, පඤ ්ච  තිගයො,  ත් ත 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතිගයො, නව  ත් තාවා ාති එගත භවාෙගයො නාම. එගතසු භවාදීසු 
පටි න් ධියං පවත් ගත ච එගත ගය ං විපාකවිඤ් ඤාණානං පච් චයා යථා ච 
පච් චයා ගහොන් ති තථා විජානිතබ් බ්ාති අත් ගථො. 

තත් ථ – පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගර තාව කාමාවචරඅට් ඨගචතනාගභගෙො 
පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො අවිග ග න කාමභගව සු තියං නවන් නං 
විපාකවිඤ් ඤාණානං පටි න් ධියං නානාක් ඛණකකම් මපච් චගයන ගචව 
උපනි  ් යපච් චගයන චාති ද් විධා පච් චගයො. 
රූපාවචරපඤ් චකු ලගචතනාගභගෙො පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො රූපභගව පටි න් ධියං 
එව පඤ ්චන් නං. වුත් තප් පගභෙකාමාවචගරො පන කාමභගව සු තියං 
උගපක් ඛා හ තාගහතුකමගනොවිඤ් ඤාණධාතුවජ් ජානං  ත් තන් නං 
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පරිත් තවිපාකවිඤ් ඤාණානං වුත් තනගයගනව ද් විධා පච් චගයො පවත් ගත, ගනො 
පටි න් ධියං.  ් ගවව රූපභගව පඤ් චන් නං විපාකවිඤ ්ඤාණානං තගථව 

පච් චගයො පවත් ගත, ගනො පටි න් ධියං. කාමභගව පන දුග්  තියං අට් ඨන් නම් පි 

පරිත් තවිපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව පච් චගයො පවත් ගත, ගනො පටි න් ධියං. 

තත් ථ නිරගය මහාගමොග්  ල් ලානත් ගථර  ්  නරකචාරිකාදීසු 

ඉට් ඨාරම් මණ මාගයොග  ග ො පච් චගයො ගහොති. තිරච් ඡාගනසු පන 
නා සුපණ් ණගපතමහිද් ධිගකසු ච ඉට් ඨාරම් මණං ලබ් භතිගයව.  ් ගවව 
කාමභගව සු තියං ග ොළ න් නම් පි කු ලවිපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව 
පච් චගයො පවත් ගත ච පටි න් ධියඤ් ච. අවිග ග න පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො 
රූපභගව ෙ න් නං විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව පච් චගයො පවත් ගත ච 

පටි න් ධියඤ් ච. 

ද් වාෙ ාකු ලගචතනාගභගෙො අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො කාමභගව දුග්  තියං 

එක  ්  විඤ ්ඤාණ  ්  තගථව පච් චගයො පටි න් ධියං, ගනො පවත් ගත; ඡන් නං 

පවත් ගත, ගනො පටි න් ධියං;  ත් තන් නම් පි අකු ලවිපාකවිඤ් ඤාණානං 

පවත් ගත ච පටි න් ධියඤ් ච. කාමභගව පන සු තියං ගත ංගයව  ත් තන් නං 

තගථව පච් චගයො පවත් ගත, ගනො පටි න් ධියං; රූපභගව චතුන් නං 

විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව පච් චගයො පවත් ගත, ගනො පටි න් ධියං. ග ො ච ගඛො 

කාමාවචගර අනිට් ඨරූපෙ ්  න ද් ෙ වනවග න. බ්රහ් මගලොගක පන අනිට් ඨා 

රූපාෙගයො නාම නත් ථි, තථා කාමාවචරගෙවගලොගකපි. 

ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාගරො අරූපභගව චතුන් නං විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව 
පච් චගයො පවත් ගත ච පටි න් ධියඤ් ච. 

කාමාවචරකු ලාකු ලගතො පන  බ් බ් ඞ්  ාහිකනගයන 
වී තිගචතනාගභගෙොපි කාය ඞ් ඛාගරො කාමභගව ෙ න් නං විපාකවිඤ් ඤාණානං 
පටි න් ධියං නානාක් ඛණකකම් මපච් චගයන ගචව උපනි ්  යපච් චගයන චාති 

ද් විධා පච් චගයො.  ් ගවව කාමභගව ගතර න් නං, රූපභගව නවන් නං 

විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව පච් චගයො පවත් ගත, ගනො පටි න් ධියං.   ්ගවව 
කාමභගව ගතවී තියා විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව පච් චගයො පවත් ගත ච 
පටි න් ධියඤ් ච. වචී ඞ් ඛාගරපි එග ව නගයො. 

අට් ඨවී තිඑකූනතිං ගචතනාගභගෙොපි පන චිත් ත ඞ් ඛාගරො තීසු භගවසු 

එකූනවී තියා විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව පච් චගයො පටි න් ධියං, ගනො 
පවත් ගත.  ් ගවව ද් වීසු භගවසු ගහට් ඨාවුත් තානං ගතර න් නඤ් ච 

නවන් නඤ් චාති ද් වාවී තියා විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව පච් චගයො පවත් ගත, 
ගනො පටි න් ධියං. තීසු පන භගවසු ද් වත් තිං ායපි විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව 
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පච් චගයො පවත් ගත ගචව පටි න් ධියඤ් ච. එවං තාව භගවසු පටි න් ධිපවත් තීනං 

වග න ගත  ඞ් ඛාරා ගය ං පච් චයා, යථා ච පච් චයා ගහොන් ති තථා 
විජානිතබ් බ්ා. එගතගනව නගයන ගයොනිආදීසුපි ගවදිතබ් බ්ා. 

තත්රිෙං ආදිගතො පට් ඨාය මුඛමත් තප් පකා නං – ඉගමසු හි  ඞ් ඛාගරසු ය ් මා 
පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො තාව ද් වීසු භගවසු පටි න් ධිං ෙත් වා  බ් බ්ං අත් තගනො 

විපාකං ජගනති, තථා අණ් ඩජාදීසු චතූසු ගයොනීසු, ගෙවමනු  ්  ඞ් ඛාතාසු ද් වීසු 

 තීසු, 
නානත් තකායනානත් ත ඤ් ඤීනානත් තකායඑකත් ත ඤ් ඤීඑකත් තකායනානත් 
ත ඤ් ඤීඑකත් තකායඑකත් ත ඤ් ඤී ඞ් ඛාතාසු මනු ්  ානඤ් ගචව 
පඨමදුතියතතියජ් ඣානභූමීනඤ් ච වග න චතූසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු. 
අ ඤ් ඤ ත් තාවාග  පගන  රූපමත් තගමවාභි ඞ් ඛගරොතීති චතූසුගයව 
 ත් තාවාග සු ච පටි න් ධිං ෙත් වා  බ් බ්ං අත් තගනො විපාකං ජගනති. ත ් මා එ  

එගතසු ද් වීසු භගවසු, චතූසු ගයොනීසු, ද් වීසු  තීසු, චතූසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු, 
චතූසු  ත් තාවාග සු ච එකවී තියා විපාකවිඤ් ඤාණානං වුත් තනගයගනව 
පච් චගයො ගහොති යථා ම් භවං පටි න් ධියං පවත් ගත ච. 

අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො පන ය ් මා එක ් මිඤ ්ගඤව කාමභගව, චතූසු 

ගයොනීසු, අවග  ාසු තීසු  තීසු, නානත් තකායඑකත් ත ඤ් ඤී ඞ් ඛාතාය 

එකි  ් ා විඤ ්ඤාණට් ඨිතියා, තාදිග ගයව ච එක ් මිං  ත් තාවාග  

පටි න් ධිවග න විපච් චති, ත ් මා එ  එක ් මිං භගව චතූසු ගයොනීසු, තීසු  තීසු, 

එකි  ් ා විඤ ්ඤාණට් ඨිතියා, එකම් හි ච  ත් තාවාග   ත් තන් නං 
විපාකවිඤ් ඤාණානං වුත් තනගයගනව පච් චගයො ගහොති පටි න් ධියං පවත් ගත 
ච. 

ආගනඤ් ජාභි ඞ් ඛාගරො පන ය ් මා එක ් මිං අරූපභගව, එකි  ් ා 

ඔපපාතිකගයොනියා, එකි  ් ා ගෙව තියා, ආකා ානඤ් චායතනාදීසු තීසු 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතීසු, ආකා ානඤ් චායතනාදීසු ච චතූසු  ත් තාවාග සු 

පටි න් ධිවග න විපච් චති, ත ් මා එ  එක  ්මිංගයව භගව, එකි  ් ා ගයොනියා, 

එකි  ් ා ගෙව තියා, තීසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු චතූසු  ත් තාවාග සු, චතුන් නං 
විඤ ්ඤාණානං වුත් තනගයගනව පච් චගයො ගහොති පටි න් ධියං පවත් ගත ච. 

කාය ඞ් ඛාගරොපි ය ් මා එක  ්මිං කාමභගව, චතූසු ගයොනීසු, පඤ් චසු  තීසු, 

ද් වීසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු, ද් වීසු ච  ත් තාවාග සු පටි න් ධිං ෙත් වා  බ් බ්ං 

අත් තගනො විපාකං ජගනති, ත ් මා එ  එක ් මිං භගව, චතූසු ගයොනීසු, පඤ ්චසු 

 තීසු, ද් වීසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු, ද් වීසු ච  ත් තාවාග සු ගතවී තියා 
විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව පච් චගයො පටි න් ධියං පවත් ගත ච. වචී ඞ් ඛාගරපි 
එග ව නගයො. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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පටුන 

චිත් ත ඞ් ඛාගරො පන ය ් මා එකං  ත් තාවා ං ඨගපත් වා න කත් ථචි න 

විපච් චති, ත ් මා එ  තීසු භගවසු, චතූසු ගයොනීසු, පඤ ්චසු  තීසු,  ත් තසු 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතීසු, අට් ඨසු  ත් තාවාග සු යථාගයො ං ද් වත් තිං ාය 
විපාකවිඤ් ඤාණානං තගථව පච් චගයො පටි න් ධියං පවත් ගත ච. 
අවිඤ් ඤාණගක පන  ත් තාවාග   ඞ් ඛාරපච් චයා විඤ ්ඤාණං නත් ථි. 

අපිච පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො අ ඤ් ඤ ත් ගතසු කටත් තාරූපානං 
නානාක් ඛණකකම් මපච් චගයන පච් චගයොති. එවං – 

පටි න් ධිපවත් තීනං, වග ගනගත භවාදිසු; 

විජානිතබ් බ්ා  ඞ් ඛාරා, යථා ගය ඤ් ච පච් චයාති. 

 ඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණපෙනිද් ගෙග ො. 

නාමරූපපෙනිද් ගෙග ො 

228. විඤ ්ඤාණපච් චයා නාමරූපනිද් ගෙග  – 

ගෙ නාගභෙගතො  බ් බ්-භවාදීසු පවත් තිගතො; 

 ඞ්  හා පච් චයනයා, විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘කදසනාකභදකතො’ති ‘‘තත් ථ කතමං රූපං? චත් තාගරො ච මහාභූතා 

චතුන් නඤ් ච මහාභූතානං උපාොය රූප’’න් ති ( ං. නි. 2.2; ම. නි. 1.100) එවං 

තාව සුත් තන් ගත ච ඉධ රූපපෙ ්   අගභෙගතො එක දි ා ගෙ නා කතා; 
නාමපෙ  ්  පන ගභෙගතො. 

සුත් තන් ත  ්මිඤ ්හි ‘‘තත් ථ කතමං නාමං? ගවෙනා  ඤ් ඤා ගචතනා 
ඵ ් ග ො මනසිකාගරො’’ති වුත් තං. ඉධ ‘‘ගවෙනාක් ඛන් ගධො  ඤ් ඤාක් ඛන් ගධො 
 ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො’’ති. තත් ථ හි යම් පි චක් ඛුවිඤ් ඤාණපච් චයා නාමං 

උප් පජ් ජති, උප් පන් නඤ් ච චිත් ත  ්  ඨිති අරූපීනං ධම් මානං ආයූති එවං 

අඤ ්ඤධම් ම න් නි  ් ගයන අග්  ගහතබ් බ්ගතො පාකටං, තං ෙ ් ග න් ගතො 
ගචතනාඵ ්  මනසිකාරවග න  ඞ් ඛාරක් ඛන් ධං තිධා භින් දිත් වා ද් වීහි 
ඛන් ගධහි  ද් ධිං ගෙග සි. ඉධ පන තත් ථ වුත් තඤ් ච අවුත් තඤ් ච  බ් බ්ං නාමං 
 ඞ්  ණ් හන් ගතො ‘‘තගයො ඛන් ධා – ගවෙනාක් ඛන් ගධො  ඤ් ඤාක් ඛන් ගධො 
 ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො’’ති ආහ. 

කිං පන ඉගම තගයො ඛන් ධාව නාමං, විඤ් ඤාණං නාමං නාම න ගහොතීති? 
ගනො න ගහොති. ත ් මිං පන විඤ් ඤාගණ  ය් හමාගන නාමවිඤ් ඤාණ  ්  ච 
පච් චයවිඤ ්ඤාණ  ්  චාති ද් වින් නං විඤ් ඤාණානං  හභාගවො ආපජ් ජති. ත ් මා 
විඤ ්ඤාණං පච් චයට් ඨාගන ඨගපත් වා පච් චයනිබ් බ්ත් තං නාමං ෙ ් ග තුං 
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තගයොව ඛන් ධා වුත් තාති. එවං තාව ‘ගෙ නාගභෙගතො’ විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො 
විනිච් ඡගයො. 

‘සබ්බභවාදීසුපවත්තිකතො’ති එත් ථ පන නාමං එකං  ත් තාවා ං ඨගපත් වා 
 බ් බ්භවගයොනි තිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිග   ත් තාවාග සු පවත් තති. රූපං ද් වීසු 

භගවසු, චතූසු ගයොනීසු, පඤ ්චසු  තීසු, පුරිමාසු චතූසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු, 

පඤ ්චසු ච  ත් තාවාග සු පවත් තති. එවං පවත් තමාගන ගචත ් මිං නාමරූගප 
ය ් මා අභාවක බ් භග යයකානං අණ් ඩජානඤ් ච පටි න් ධික් ඛගණ 
වත් ථුකායවග න රූපගතො ද් ගව  න් තතිසී ානි තගයො ච අරූපිගනො ඛන් ධා 

පාතුභවන් ති, ත ් මා ගත ං විත් ථාගරන රූපරූපගතො වී ති ධම් මා තගයො ච 
අරූපිගනො ඛන් ධාති එගත ගතවී ති ධම් මා විඤ් ඤාණපච් චයා නාමරූපන් ති 
ගවදිතබ් බ්ා. අග්  හිතග්  හගණන පන එක න් තතිසී ගතො නව රූපධම් ගම 

අපගනත් වා චුද් ෙ ,  භාවකානං භාවෙ කං පක් ඛිපිත් වා ගතත් තිං . ගත ම් පි 
අ හිතග්  හගණන  න් තතිසී ද් වයගතො අට් ඨාර  රූපධම් ගම අපගනත් වා 
පන් නර . 

ය ් මා ච ඔපපාතික ත් ගතසු බ්රහ් මකායිකාදීනං පටි න් ධික් ඛගණ 

චක් ඛුග ොතවත් ථුෙ කානං ජීවිතින් ද්රියනවක  ්  ච වග න රූපරූපගතො චත් තාරි 

 න් තතිසී ානි තගයො ච අරූපිගනො ඛන් ධා පාතුභවන් ති, ත ් මා ගත ං 
විත් ථාගරන රූපරූපගතො එකූනචත් තාලී  ධම් මා තගයො ච අරූපිගනො ඛන් ධාති 
එගත ද් වාචත් තාලී  ධම් මා විඤ ්ඤාණපච් චයා නාමරූපන් ති ගවදිතබ් බ්ා. 
අ හිතග්  හගණන පන  න් තතිසී ත් තයගතො  ත් තවී ති ධම් ගම අපගනත් වා 
පන් නර . 

කාමභගව පන ය ් මා ග  ඔපපාතිකානං වා  ංග ෙජානං වා 
 භාවකපරිපුණ් ණායතනානං පටි න් ධික් ඛගණ රූපරූපගතො  ත් ත 

 න් තතිසී ානි තගයො ච අරූපිගනො ඛන් ධා පාතුභවන් ති, ත ් මා ගත ං 
විත් ථාගරන රූපරූපගතො  ත් තති ධම් මා තගයො ච අරූපිගනො ඛන් ධාති එගත 
ගත ත් තති ධම් මා විඤ් ඤාණපච් චයා නාමරූපන් ති ගවදිතබ් බ්ා. 
අග්  හිතග්  හගණන පන  න් තතිසී ඡක් කගතො චතුපඤ් ඤා  ධම් ගම 
අපගනත් වා එකූනවී ති. එ  උක් කං ගතො. අවකංග න පන 
තංතංරූප න් තතිසී විකලානං ත ්   ත ්   වග න හාගපත් වා හාගපත් වා 
 ඞ් ගඛපගතො ච විත් ථාරගතො ච පටි න් ධිවිඤ් ඤාණපච් චයා නාමරූප ඞ් ඛාතා 
ගවදිතබ් බ්ා. අරූපීනං පන තගයොව අරූපිගනො ඛන් ධා. අ ඤ් ඤීනං රූපගතො 
ජීවිතින් ද්රියනවකගමවාති. එ  තාව පටි න් ධියං නගයො. 

පවත් ගත පන  බ් බ්ත් ථ රූපප් පවත් තිගෙග  පටි න් ධිචිත් ත  ්  ඨිතික් ඛගණ 
පටි න් ධිචිත් ගතන  හ පවත් තඋතුගතො උතු මුට් ඨානං සුද් ධට් ඨකං පාතුභවති. 
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පටි න් ධිචිත් තං පන රූපං න  මුට් ඨාගපති. තඤ් හි යථා පපාගත පතිතපුරිග ො 

පර  ්  පච් චගයො ගහොතුං න  ක් ගකොති, එවං වත් ථුදුබ් බ්ලතාය දුබ් බ්ලත් තා රූපං 
 මුට් ඨාගපතුං න  ක් ගකොති. පටි න් ධිචිත් තගතො පන උද් ධං පඨමභවඞ්  ගතො 
පභුති චිත් ත මුට් ඨානකං සුද් ධට් ඨකං.  ද් ෙපාතුභාවකාගල පටි න් ධික් ඛණගතො 
උද් ධං පවත් තඋතුගතො ගචව චිත් තගතො ච  ද් ෙනවකං. ගය පන 
කබ්ළිකාරාහාරූපජීවිගනො  බ් භග යයක ත් තා ගත ං – 

‘‘යඤ ්ච ්   භුඤ් ජතී මාතා, අන් නං පානඤ් ච ගභොජනං; 

ගතන ග ො තත් ථ යාගපති, මාතුකුච් ඡි ගතො නගරො’’ති. ( ං. නි. 
1.235); 

වචනගතො මාතරා අජ් ගඣොහරිතාහාගරන අනු ගත  රීගර, ඔපපාතිකානං 
 බ් බ්පඨමං අත් තගනො මුඛ තං ගඛළං අජ් ගඣොහරණකාගල ආහාර මුට් ඨානං 
සුද් ධට් ඨකන් ති ඉෙං ආහාර මුට් ඨාන  ්  සුද් ධට් ඨක  ්  
උතුචිත් ත මුට් ඨානානඤ් ච උක් කං ගතො ද් වින් නං නවකානං වග න 

ඡබ් බී තිවිධං, පුබ් ගබ් එගකකචිත් තක් ඛගණ තික් ඛත් තුං උප් පජ් ජමානං වුත් තං 
කම් ම මුට් ඨානං  ත් තතිවිධන් ති ඡන් නවුතිවිධං රූපං තගයො ච අරූපිගනො 
ඛන් ධාති  මා ගතො නවනවුති ධම් මා. ය ් මා වා ද් ගෙො අනියගතො කොචිගෙව 

පාතුභාවගතො, ත ් මා දුවිධම් පි තං අපගනත් වා ඉගම  ත් තනවුති ධම් මා 
යථා ම් භවං  බ් බ් ත් තානං විඤ ්ඤාණපච් චයා නාමරූපන් ති ගවදිතබ් බ්ා. 
ගත ඤ් හි සුත් තානම් පි පමත් තානම් පි චරන් තානම් පි ඛාෙන් තානම් පි 
පිවන් තානම් පි දිවා ච රත් තිඤ් ච එගත විඤ් ඤාණපච් චයා පවත් තන් ති. තඤ් ච 
ගත ං විඤ් ඤාණපච් චයභාවං පරගතො වණ් ණයි  ් ාම. 

යං පගනතගමත් ථ කම් මජරූපං තං 
භවගයොනි තිවිඤ් ඤාණට් ඨිති ත් තාවාග සු  බ් බ්පඨමං පතිට් ඨහන් තම් පි 

ති මුට් ඨානිකරූගපන අනුපත් ථද් ධං න  ක් ගකොති  ණ් ඨාතුං, නාපි 
ති මුට් ඨානිකං ගතන අනුපත් ථද් ධං. අථ ගඛො වාතබ් භාහතාපි 

චතුද් දි වවත් ථාපිතා නළකලාපිගයො විය, ඌමිගව බ් භාහතාපි මහා මුද් ගෙ 
කත් ථචි ලද් ධපතිට් ඨා භින් නවාහනිකා විය ච 

අඤ ්ඤමඤ් ඤූපත් ථද් ධාගනගවතානි අපතමානානි  ණ් ඨහිත් වා එකම් පි ව ්  ං 
ද් ගවපි ව ්  ානි…ගප.… ව ්   තම් පි යාව ගත ං  ත් තානං ආයුක් ඛගයො වා 
පුඤ ්ඤක් ඛගයො වා තාව පවත් තන් තීති. එවං ‘ බ් බ්භවාදීසු පවත් තිගතො’ගපත් ථ 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘සඞ්ගහා’ති එත් ථ ච යං ආරුප් ගප පවත් තිපටි න් ධීසු පඤ් චගවොකාරභගව ච 

පවත් තියා විඤ් ඤාණපච් චයා නාමගමව, යඤ ්ච අ ඤ් ඤීසු  බ් බ්ත් ථ 

පඤ ්චගවොකාරභගව ච පවත් තියා විඤ් ඤාණපච් චයා රූපගමව, යඤ ්ච 
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පඤ ්චගවොකාරභගව  බ් බ්ත් ථ විඤ් ඤාණපච් චයා නාමරූපං, තං  බ් බ්ං නාමඤ් ච 
රූපඤ ්ච නාමරූපඤ් ච නාමරූපන් ති එවං එකගෙ  රූගපකග  නගයන 

 ඞ්  ගහත් වා විඤ් ඤාණපච් චයා නාමරූපන් ති ගවදිතබ් බ්ං. අ ඤ් ඤීසු 
විඤ ්ඤාණාභාවා අයුත් තන් ති ගච නායුත් තං. ඉෙඤ් හි – 

නාමරූප ්   යං ගහතු, විඤ ්ඤාණං තං ද් විධා මතං; 

විපාකමවිපාකඤ් ච, යුත් තගමව යගතො ඉෙං. 

යඤ ්හි නාමරූප ්   ගහතු විඤ් ඤාණං තං විපාකාවිපාකගභෙගතො ද් විධා 
මතං. ඉෙඤ් ච අ ඤ් ඤ ත් ගතසු කම් ම මුට් ඨානත් තා පඤ් චගවොකාරභගව 

පවත් තඅභි ඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණපච් චයා රූපං, තථා පඤ් චගවොකාගර පවත් තියං 
කු ලාදිචිත් තක් ඛගණ කම් ම මුට් ඨානන් ති යුත් තගමව ඉෙං. එවං 
‘ ඞ්  හගතො’ගපත් ථ විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘පච්චයනයා’ති එත් ථ හි – 

නාම  ්  පාකවිඤ් ඤාණං, නවධා ගහොති පච් චගයො; 

වත් ථුරූප ්   නවධා, ග  රූප ්   අට් ඨධා. 

අභි ඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණං, ගහොති රූප ්   එකධා; 

තෙඤ් ඤං පන විඤ් ඤාණං, ත ්   ත ්   යථාරහං. 

යඤ ්ගහතං පටි න් ධියං පවත් තියං වා විපාක ඞ් ඛාතං නාමං, ත ්   
රූපමි  ්   ්  වා රූපඅමි ්   ්   වා පටි න් ධිකං වා අඤ් ඤං වා 
විපාකවිඤ් ඤාණං 
 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  ය ම් පයුත් තවිපාකආහාරඉන් ද්රියඅත් ථිඅවි තපච් ච
ගයහි නවධා පච් චගයො ගහොති. වත් ථුරූප ්   පටි න් ධියං 
 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  යවිපාකආහාරඉන් ද්රියවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවි තපච් ච
ගයහි නවධා පච් චගයො ගහොති. ඨගපත් වා පන වත් ථුරූපං ග  රූප ්   ඉගමසු 
නවසු අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයං අපගනත් වා ග ග හි අට් ඨහි පච් චගයහි පච් චගයො 
ගහොති. අභි ඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණං පන අ ඤ් ඤ ත් තරූප ්   වා පඤ් චගවොකාගර 
වා කම් මජ ්   සුත් තන් තිකපරියාගයන උපනි  ් යවග න එකධාව පච් චගයො 
ගහොති. අවග  ං පඨමභවඞ්  ගතො පභුති  බ් බ්ම් පි විඤ් ඤාණං ත ්   ත ්   
නාමරූප ්   යථාරහං පච් චගයො ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ං. විත් ථාරගතො පන ත ්   
පච් චයනගය ෙ ් සියමාගන  බ් බ්ාපි පට් ඨානකථා විත් ථාගරතබ් බ්ා ගහොතීති න 
තං ආරභාම. 

තත් ථ සියා – කථං පගනතං ජානිතබ් බ්ං ‘‘පටි න් ධිනාමරූපං 

විඤ ්ඤාණපච් චයා ගහොතී’’ති? සුත් තගතො යුත් තිගතො ච. සුත් ගත හි 
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‘‘චිත් තානුපරිවත් තිගනො ධම් මා’’තිආදිනා (ධ.  . දුකමාතිකා 62) නගයන 
බ්හුධා ගවෙනාදීනං විඤ් ඤාණපච් චයතා සිද් ධා. යුත් තිගතො පන – 

චිත් තගජන හි රූගපන, ඉධ දිට් ගඨන සිජ් ඣති; 

අදිට් ඨ  ් ාපි රූප ්  , විඤ ්ඤාණං පච් චගයො ඉති. 

චිත් ගත හි ප න් ගන අප් ප න් ගන වා තෙනුරූපානි රූපානි උප් පජ් ජමානානි 
දිට් ඨානි. දිට් ගඨන ච අදිට් ඨ  ්  අනුමානං ගහොතීති ඉමිනා ඉධ දිට් ගඨන 
චිත් තජරූගපන අදිට් ඨ ්  ාපි පටි න් ධිරූප ්   විඤ් ඤාණං පච් චගයො ගහොතීති 
ජානිතබ් බ්ගමතං. කම් ම මුට් ඨාන  ් ාපි හි ත ්   චිත් ත මුට් ඨාන  ්ග ව 

විඤ ්ඤාණපච් චයතා පට් ඨාගන (පට් ඨා. 1.1.53, 419) ආ තාති. එවං 
පච් චයනයගතො ගපත් ථ විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

එත් ථ ච ‘‘විඤ ්ඤාණපච් චයා නාමරූප’’න් ති භා මාගනන භ වතා ය ් මා 
උපපරික් ඛමානානං පණ් ඩිතානං පරමත් ථගතො නාමරූපමත් තගමව 

පවත් තමානං දි ්  ති, න  ත් ගතො, න ගපොග ො; ත ් මා අප් පටිවත් තියං 
 මගණන වා බ්රාහ් මගණන වා ගෙගවන වා මාගරන වා බ්රහ් මුනා වා ගකනචි වා 
ගලොක  ්මිං අනුත් තරං ධම් මචක් කං පවත් තිතං ගහොතීති. 

විඤ ්ඤාණපච් චයා නාමරූපපෙනිද් ගෙග ො. 

 ළායතනපෙනිද් ගෙග ො 

229. නාමරූපපච් චයා  ළායතනනිද් ගෙග  – 

නාමං ඛන් ධත් තයං රූපං, භූතවත් ථාදිකං මතං; 

කගතකග  ං තං ත ්  , තාදි   ්ග ව පච් චගයො. 

යඤ ්ගහතං  ළායතන ්   පච් චයභූතං නාමරූපං, තත් ථ නාමන් ති 

ගවෙනාදික් ඛන් ධත් තයං, රූපං පන  ක න් තතිපරියාපන් නං නියමගතො චත් තාරි 
භූතානි ඡ වත් ථූනි ජීවිතින් ද්රියන් ති එවං භූතවත් ථාදිකං මතන් ති ගවදිතබ් බ්ං. තං 
පන ‘‘නාමඤ් ච රූපඤ් ච නාමරූපඤ් ච නාමරූප’’න් ති එවං කගතකග  ං 
‘‘ඡට් ඨායතනඤ් ච  ළායතනඤ් ච  ළායතන’’න් ති එවං කගතකග   ් ග ව 

 ළායතන  ්  පච් චගයොති ගවදිතබ් බ්ං. ක  ්මා? ය ් මා ආරුප් ගප නාමගමව 

පච් චගයො. තඤ් ච ඡට් ඨායතන  ්ග ව, න අඤ ්ඤ  ් . ‘‘නාමපච් චයා 
ඡට් ඨායතන’’න් ති හි අබ්යාකතවාගර වක් ඛති. ඉධ  ඞ්  හිතගමව හි තත් ථ 
විභත් තන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

තත් ථ සියා – කථං පගනතං ජානිතබ් බ්ං ‘‘නාමරූපං  ළායතන ්   

පච් චගයො’’ති? නාමරූපභාගව භාවගතො. ත ්   ත ්   හි නාම ්   රූප ්   ච 
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භාගව තං තං ආයතනං ගහොති, න අඤ් ඤථා.  ා පන ්   තබ් භාවභාවීභාවතා 
පච් චයනය ් මිඤ ්ගඤව ආවිභවි ්  ති. ත ් මා – 

පටි න් ධියං පවත් ගත වා, ගහොති යං ය ්   පච් චගයො; 

යථා ච පච් චගයො ගහොති, තථා ගනයයං විභාවිනා. 

තත්රායං අත් ථදීපනා – 

නාමගමව හි ආරුප් ගප, පටි න් ධිපවත් තිසු; 

පච් චගයො  ත් තධා ඡට් ඨා, ගහොති තං අවකං ගතො. 

කථං? ‘පටිසන්ධියං’ තාව අවකං ගතො 
 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  ය ම් පයුත් තවිපාකඅත් ථිඅවි තපච් චගයහි  ත් තධා 

නාමං ඡට් ඨායතන ්   පච් චගයො ගහොති. කිඤ් චි පගනත් ථ ගහතුපච් චගයන, 
කිඤ් චි ආහාරපච් චගයනාති එවං අඤ් ඤථාපි පච් චගයො ගහොති. ත ්   වග න 
උක් කං ාවකංග ො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘පවත්කත’පි විපාකං වුත් තනගයගනව පච් චගයො ගහොති. ඉතරං පන 
අවකං ගතො වුත් තප් පකාගරසු පච් චගයසු විපාකපච් චයවජ් ගජහි ඡහි පච් චගයො 

ගහොති. කිඤ් චි පගනත් ථ ගහතුපච් චගයන, කිඤ් චි ආහාරපච් චගයනාති එවං 
අඤ ්ඤථාපි පච් චගයො ගහොති. ත ්   වග න උක් කං ාවකංග ො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

අඤ ්ඤ  ්මිම් පි භගව නාමං, තගථව පටි න් ධියං; 

ඡට් ඨ  ්  ඉතගර ං තං, ඡහාකාගරහි පච් චගයො. 

ආරුප් පගතො හි අඤ් ඤ  ්මිම් පි පඤ් චගවොකාරභගව තං විපාකනාමං 
හෙයවත් ථුගනො  හායං හුත් වා ඡට් ඨ  ්  මනායතන ්   යථා ආරුප් ගප වුත් තං 
තගථව අවකං ගතො  ත් තධා පච් චගයො ගහොති. ඉතගර ං පගනතං පඤ් චන් නං 
චක් ඛායතනාදීනං චතුමහාභූත හායං හුත් වා  හජාත 
නි  ් යවිපාකවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවි තවග න ඡහාකාගරහි පච් චගයො ගහොති. 

කිඤ් චි පගනත් ථ ගහතුපච් චගයන, කිඤ් චි ආහාරපච් චගයනාති එවං අඤ් ඤථාපි 
පච් චගයො ගහොති. ත ්   වග න උක් කං ාවකංග ො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

පවත් ගතපි තථා ගහොති, පාකං පාක ්   පච් චගයො; 

අපාකං අවිපාක ්  , ඡධා ඡට් ඨ ්   පච් චගයො. 

පවත් ගතපි හි පඤ් චගවොකාරභගව යථා පටි න් ධියං, තගථව විපාකනාමං 
විපාක  ්  ඡට් ඨායතන ්   අවකං ගතො  ත් තධා පච් චගයො ගහොති. අවිපාකං 
පන අවිපාක  ්  ඡට් ඨ ්   අවකං ගතොව තගතො විපාකපච් චයං අපගනත් වා 
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ඡධාව පච් චගයො ගහොති. වුත් තනගයගනව පගනත් ථ උක් කං ාවකංග ො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තත් ගථව ග  පඤ් චන් නං, විපාකං පච් චගයො භගව; 

චතුධා අවිපාකම් පි, එවගමව පකාසිතං. 

තත් ගථව හි පවත් ගත ග  ානං චක් ඛායතනාදීනං පඤ් චන් නං 
චක් ඛුප් ප ාොදිවත් ථුකම් පි ඉතරම් පි විපාකනාමං 
පච් ඡාජාතවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවි තපච් චගයහි චතුධා පච් චගයො ගහොති. යථා ච 

විපාකං, අවිපාකම් පි එවගමව පකාසිතං. ත ් මා කු ලාදිගභෙම් පි ගත ං චතුධා 
පච් චගයො ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ං. එවං තාව නාමගමව පටි න් ධියං පවත් ගත වා 

ය ්   ය  ්  ආයතන ්   පච් චගයො ගහොති, යථා ච ගහොති, තථා ගවදිතබ් බ්ං. 

රූපං පගනත් ථ ආරුප් ප-භගව භවති පච් චගයො; 

න එකායතන ්  ාපි, පඤ ්චක් ඛන් ධභගව පන. 

රූපගතො  න් ධියං වත් ථු, ඡධා ඡට් ඨ ්   පච් චගයො; 

භූතානි චතුධා ගහොන් ති, පඤ ්චන් නං අවිග  ගතො. 

රූපගතො හි පටි න් ධියං වත් ථුරූපං ඡට් ඨ ්   මනායතන ්   
 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  යවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවි තපච් චගයහි ඡධා පච් චගයො 
ගහොති. චත් තාරි පන භූතානි අවිග  ගතො පටි න් ධියං පවත් ගත ච යං යං 

ආයතනං උප් පජ් ජති, ත ්   ත ්   වග න පඤ් චන් නම් පි චක් ඛායතනාදීනං 
 හජාතනි ්  යඅත් ථිඅවි තපච් චගයහි චතුධා පච් චයා ගහොන් ති. 

තිධා ජීවිතගමගත ං, ආහාගරො ච පවත් තියං; 

තාගනව ඡධා ඡට් ඨ ්  , වත් ථු ත  ්ග ව පඤ් චධා. 

එගත ං පන චක් ඛාදීනං පඤ් චන් නං පටි න් ධියං පවත් ගත ච 
අත් ථිඅවි තඉන් ද්රියවග න රූපජීවිතං තිධා පච් චගයො ගහොති. 

‘ආහාකරො චා’ති ආහාගරො ච අත් ථිඅවි තආහාරවග න තිධා පච් චගයො 

ගහොති. ග ො ච ගඛො ගය  ත් තා ආහාරූපජීවිගනො, ගත ං ආහාරානු ගත කාගය 

පවත් තියංගයව, ගනො පටි න් ධියං. තානි පන පඤ ්ච චක් ඛායතනාදීනි ඡට් ඨ  ්  
චක් ඛුග ොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණ ඞ් ඛාත ්   මනායතන ්   
නි  ් යපුගරජාතඉන් ද්රියවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවි තවග න ඡහාකාගරහි පච් චයා 

ගහොන් ති පවත් ගත, ගනො පටි න් ධියං. ඨගපත් වා පන පඤ් ච විඤ් ඤාණානි 
ත ් ග ව අවග  මනායතන ්   වත් ථුරූපං 
නි  ් යපුගරජාතවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවි තවග න පඤ් චධා පච් චගයො ගහොති 
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පවත් ගත, ගනො පටි න් ධියං. එවං රූපගමව පටි න් ධියං පවත් ගත වා ය ්   
ය ්   ආයතන  ්  පච් චගයො ගහොති යථා ච ගහොති තථා ගවදිතබ් බ්ං. 

නාමරූපං පනුභයං, ගහොති යං ය ්   පච් චගයො; 

යථා ච තම් පි  බ් බ්ත් ථ, විඤ ්ඤාතබ් බ්ං විභාවිනා. 

ග යයථිෙං – පටි න් ධියං තාව පඤ් චගවොකාරභගව 
ඛන් ධත් තයවත් ථුරූප ඞ් ඛාතං නාමරූපං ඡට් ඨායතන  ්  

 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  යවිපාක ම් පයුත් තවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවි තපච් චයාදී
හි පච් චගයො ගහොතීති ඉෙගමත් ථ මුඛමත් තං. වුත් තනයානු ාගරන පන  ක් කා 
 බ් බ්ං ගයොගජතුන් ති න එත් ථ විත් ථාගරො ෙ ් සිගතොති. 

නාමරූපපච් චයා  ළායතනපෙනිද් ගෙග ො. 

ඵ ්  පෙනිද් ගෙග ො 

230.  ළායතනපච් චයා ඵ ්  නිද් ගෙග  – 

ඡගළව ඵ ්  ා  ඞ් ගඛපා, චක් ඛු ම් ඵ ්  ආෙගයො; 

විඤ ්ඤාණමිව බ්ත් තිං , විත් ථාගරන භවන් ති ගත. 

‘සඞ්කඛපකතො’ හි පාළියං චක් ඛු ම් ඵ  ්ග ොති ආෙගයො ඡගළව ඵ  ් ා ආ තා. 
විත් ථාගරන පන චක් ඛු ම් ඵ  ් ාෙගයො පඤ් ච කු ලවිපාකා පඤ් ච 

අකු ලවිපාකාති ෙ , ග  ා බ්ාවී ති ගලොකියවිපාකවිඤ් ඤාණ ම් පයුත් තා ච 
බ්ාවී තීති එවං  බ් ගබ්පි  ඞ් ඛාරපච් චයා වුත් තවිඤ් ඤාණමිව බ්ාත් තිං  
ගහොන් ති. යං පගනත ්   බ්ාත් තිං විධ ්  ාපි ඵ ්   ්   පච් චගයො  ළායතනං. 
තත් ථ – 

ඡට් ගඨන  හ අජ් ඣත් තං, චක් ඛාදිං බ්ාහිගරහිපි; 

 ළායතනමිච් ඡන් ති, ඡහි  ද් ධිං විචක් ඛණා. 

තත් ථ ගය තාව ‘‘උපාදින් නකපවත් තිකථා අය’’න් ති 

එක න් තතිපරියාපන් නගමව පච් චයං පච් චයුප් පන් නඤ් ච දීගපන් ති, ගත 
ඡට් ඨායතනපච් චයා ඵ ් ග ොති පාළිඅනු ාරගතො ආරුප් ගප ඡට් ඨායතනඤ් ච 
අඤ ්ඤත් ථ  බ් බ් ඞ්  හගතො  ළායතනඤ් ච ඵ ්    ්  පච් චගයොති 
එකගෙ  රූගපකග  ං කත් වා ඡට් ගඨන  හ අජ් ඣත් තං චක් ඛාදිං 
 ළායතනන් ති ඉච් ඡන් ති. තඤ් හි ඡට් ඨායතනඤ් ච  ළායතනඤ් ච 
 ළායතනන් ත් ගවව  ඞ් ඝං  ච් ඡති. ගය පන පච් චයුප් පන් නගමව 

එක න් තතිපරියාපන් නං දීගපන් ති, පච් චයං පන භින් න න් තානම් පි, ගත යං යං 
ආයතනං ඵ ්   ්   පච් චගයො ගහොති තං  බ් බ්ං දීගපන් තා බ්ාහිරම් පි 
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පරිග්  ගහත් වා තගෙව ඡට් ගඨන  හ අජ් ඣත් තං බ්ාහිගරහිපි රූපායතනාදීහි 
 ද් ධිං  ළායතනන් ති ඉච් ඡන් ති. තම් පි හි ඡට් ඨායතනඤ් ච  ළායතනඤ් ච 
 ළායතනන් ති එගත ං එකග ග  කගත  ළායතනන් ත් ගවව  ඞ් ඛං  ච් ඡති. 

එත් ථාහ – න  බ් බ්ායතගනහි එගකො ඵ ් ග ො  ම් ගභොති, නාපි එකම් හා 

ආයතනා  බ් ගබ් ඵ ්  ා, අයඤ් ච  ළායතනපච් චයා ඵ ් ග ොති එගකොව 

වුත් ගතො, ග ො ක  ්මාති? තත්රිෙං වි ්  ජ් ජනං –  ච් චගමතං.  බ් ගබ්හි එගකො 

එකම් හා වා  බ් ගබ් න  ම් ගභොන් ති,  ම් ගභොති පන අගනගකහි එගකො; යථා 
චක් ඛු ම් ඵ ් ග ො චක් ඛායතනා රූපායතනා චක් ඛුවිඤ ්ඤාණ ඞ් ඛාතා 
මනායතනා අවග  ා  ම් පයුත් තධම් මායතනා චාති එවං  බ් බ්ත් ථ යථානුරූපං 
ගයොගජතබ් බ්ං. ත ් මා එව හි – 

එගකො පගනකායතන-ප් පභගවො ඉති දීපිගතො; 
ඵ ් ග ොයං එකවචන-නිද් ගෙග නිධ තාදිනා. 

‘එෙවචනනිද්කදකසනා’ති  ළායතනපච් චයා ඵ ් ග ොති ඉමිනා හි 
එකවචනනිද් ගෙග න අගනගකහි ආයතගනහි එගකො ඵ ් ග ො ගහොතීති තාදිනා 
දීපිගතොති අත් ගථො. ආයතගනසු පන – 

ඡධා පඤ් ච තගතො එකං, නවධා බ්ාහිරානි ඡ; 

යථා ම් භවගමත ්  , පච් චයත් ගත විභාවගය. 

තත්රායං විභාවනා – චක් ඛායතනාදීනි තාව පඤ් ච චක් ඛු ම් ඵ ්  ාදිගභෙගතො 
පඤ ්චවිධ ්   ඵ ්   ්   නි  ් යපුගරජාතඉන් ද්රියවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවි තවග න 
ඡධා පච් චයා ගහොන් ති. තගතො පරං එකං විපාකමනායතනං අගනකගභෙ ්   
විපාකමගනො ම් ඵ ්   ්   

 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  යවිපාකආහාරඉන් ද්රිය ම් පයුත් තඅත් ථිඅවි තවග 
න නවධා පච් චගයො ගහොති. බ්ාහිගරසු පන රූපායතනං චක් ඛු ම් ඵ ්   ්   
ආරම් මණපුගරජාතඅත් ථිඅවි තවග න චතුධා පච් චගයො ගහොති. තථා 
 ද් ොයතනාදීනි ග ොත ම් ඵ ්  ාදීනං. මගනො ම් ඵ ්    ්  පන තානි 
ධම් මායතනඤ් ච තථා ච ආරම් මණපච් චයමත් ගතගනව චාති එවං බ්ාහිරානි ඡ 

යථා ම් භවගමත ්   පච් චයත් ගත විභාවගයති. 

 ළායතනපච් චයා ඵ ්  පෙනිද් ගෙග ො. 

ගවෙනාපෙනිද් ගෙග ො 

231. ඵ ්  පච් චයා ගවෙනානිද් ගෙග  – 

ද් වාරගතො ගවෙනා වුත් තා, චක් ඛු ම් ඵ  ් ජාදිකා; 
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ඡගළව තා පගභගෙන, එකූනනවුතී මතා. 

චක් ඛු ම් ඵ ්  ජාගවෙනාතිආදිනා හි නගයන පාළියං ඉමා 
චක් ඛු ම් ඵ ්  ජාදිකා ද් වාරගතො ඡගළව ගවෙනා වුත් තා. තා පන පගභගෙන 
එකූනනවුතියා චිත් ගතහි  ම් පයුත් තත් තා එකූනනවුතීති මතා. 

ගවෙනාසු පගනතාසු, ඉධ බ්ාත් තිං  ගවෙනා; 

විපාකචිත් තයුත් තාව, අධිප් ගපතාති භාසිතා. 

අට් ඨධා තත් ථ පඤ් චන් නං, පඤ ්චද් වාරම් හි පච් චගයො; 

ග  ානං එකධා ඵ ් ග ො, මගනොද් වාගරපි ග ො තථා. 

තත් ථ හි පඤ් චද් වාගර චක් ඛුප ාොදිවත් ථුකානං පඤ් චන් නං ගවෙනානං 
චක් ඛු ම් ඵ ්  ාදිගකො ඵ ් ග ො 
 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  යවිපාකආහාර ම් පයුත් තඅත් ථිඅවි තවග න 
අට් ඨධා පච් චගයො ගහොති. ග  ානං පන එගකක ් මිං ද් වාගර 

 ම් පටිච් ඡන න් තීරණතොරම් මණවග න පවත් තානං 
කාමාවචරවිපාකගවෙනානං චක් ඛු ම් ඵ  ් ාදිගකො ඵ ් ග ො උපනි ්  යවග න 
එකධාව පච් චගයො ගහොති. 

‘මකනොද්වාකරපි කසො තථා’ති මගනොද් වාගරපි හි තොරම් මණවග න 
පවත් තානං කාමාවචරවිපාකගවෙනානං ග ො  හජාතමගනො ම් ඵ ්   ඞ් ඛාගතො 

ඵ ් ග ො තගථව අට් ඨධා පච් චගයො ගහොති, පටි න් ධිභවඞ්  චුතිවග න ච 
පවත් තානං ගතභූමකවිපාකගවෙනානම් පි. යා පගනතා මගනොද් වාගර 

තොරම් මණවග න පවත් තා කාමාවචරගවෙනා, තා ං මගනොද් වාගර 
ආවජ් ජන ම් පයුත් ගතො මගනො ම් ඵ  ්ග ො උපනි ්  යවග න එකධා පච් චගයො 
ගහොතීති. 

ඵ ්  පච් චයා ගවෙනාපෙනිද් ගෙග ො. 

තණ් හාපෙනිද් ගෙග ො 

232. ගවෙනාපච් චයා තණ් හානිද් ගෙග  – 

රූපතණ් හාදිගභගෙන, ඡ තණ් හා ඉධ දීපිතා; 

එගකකා තිවිධා තත් ථ, පවත් තාකාරගතො මතා. 

ඉම  ්මිඤ ්හි ගවෙනාපච් චයා තණ් හානිද් ගෙග  ‘ග ට් ඨිපුත් ගතො 
බ්රාහ් මණපුත් ගතො’ති පිතිගතො නාමවග න පුත් ගතො විය ඉමා 
රූපතණ් හා…ගප.… ධම් මතණ් හාති ආරම් මණගතො නාමවග න ඡ තණ් හා 
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දීපිතා පකාසිතා කථිතාති අත් ගථො. තත් ථ රූගප තණ් හා රූපතණ් හාති ඉමිනා 
නගයන පෙත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තාසු ච පන තණ් හාසු එගකකා තණ් හා පවත් තිආකාරගතො කාමතණ් හා, 

භවතණ් හා, විභවතණ් හාති එවං තිවිධා මතා. රූපතණ් හා එව හි යො චක් ඛු ්   

ආපාථ තං රූපාරම් මණං කාම ්  ාෙවග න අ ්  ාෙයමානා පවත් තති, තො 
කාමතණ් හා නාම ගහොති. යො තගෙවාරම් මණං ධුවං   ්  තන් ති පවත් තාය 

  ්  තදිට් ඨියා  ද් ධිං පවත් තති, තො භවතණ් හා නාම ගහොති. 
  ්  තදිට් ඨි හ ගතො හි රාග ො භවතණ් හාති වුච් චති. යො පන තගෙවාරම් මණං 

‘‘උච් ඡිජ් ජති වින ්  තී’’ති පවත් තාය උච් ගඡෙදිට් ඨියා  ද් ධිං පවත් තති, තො 
විභවතණ් හා නාම ගහොති. උච් ගඡෙදිට් ඨි හ ගතො හි රාග ො විභවතණ් හාති 
වුච් චති. එග ව නගයො  ද් ෙතණ් හාදීසුපීති එතා අට් ඨාර  තණ් හා ගහොන් ති. 

තා අජ් ඣත් තරූපාදීසු අට් ඨාර , බ්හිද් ධා අට් ඨාර ාති ඡත් තිං . ඉති අතීතා 

ඡත් තිං , අනා තා ඡත් තිං , පච් චුප් පන් නා ඡත් තිං ාති අට් ඨ තං තණ් හා 

ගහොන් ති. තා පන  ංඞ් ඛිප් පමානා රූපාදිආරම් මණවග න ඡ, 
කාමතණ් හාදිවග න වා ති ් ග ොව තණ් හා ගහොන් තීති ගවදිතබ් බ්ා. ය ් මා 
පනිගම  ත් තා පුත් තං අ ්  ාගෙත් වා පුත් ගත මමත් ගතන ධාතියා විය 
රූපාදිආරම් මණවග න උප් පජ් ජමානං ගවෙනං අ ්  ාගෙත් වා ගවෙනාය 
මමත් ගතන රූපාදිආරම් මණොයකානං 
චිත් තකාර න් ධබ් බ් න් ධිකසූෙතන් තවායර ායනවිධායකගවජ් ජාදීනං 

මහා ක් කාරං කගරොන් ති, ත ් මා  බ් බ්ාගප ා ගවෙනාපච් චයා තණ් හා ගහොතීති 
ගවදිතබ් බ්ා. 

ය ් මා ගචත් ථ අධිප් ගපතා, විපාකසුඛගවෙනා; 

එකාව එකධා ගච ා, ත ් මා තණ් හාය පච් චගයො. 

‘එෙධා’ති උපනි ්  යපච් චගයන පච් චගයො ගහොති. ය ් මා වා – 

දුක් ඛී සුඛං පත් ථයති, සුඛී භිගයයොපි ඉච් ඡති; 

උගපක් ඛා පන  න් තත් තා, සුඛමිච් ගචව භාසිතා. 

තණ් හාය පච් චයා ත ් මා, ගහොන් ති ති ් ග ොපි ගවෙනා; 

ගවෙනාපච් චයා තණ් හා, ඉති වුත් තා මගහසිනා. 

ගවෙනා පච් චයා චාපි, ය ් මා නානු යං විනා; 

ගහොති ත ් මා න  ා ගහොති, බ්රාහ් මණ  ්  වුසීමගතොති. 

ගවෙනාපච් චයා තණ් හාපෙනිද් ගෙග ො. 
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උපාොනපෙනිද් ගෙග ො 

233. තණ් හාපච් චයා උපාොනනිද් ගෙග  – 

උපාොනානි චත් තාරි, තානි අත් ථවිභා ගතො; 

ධම් ම ඞ් ගඛපවිත් ථාරා, කමගතො ච විභාවගය. 

පාළියඤ් හි උපාොනන් ති කාමුපාොනං…ගප.… අත් තවාදුපාොනන් ති ඉමානි 

චත් තාරි උපාොනානි ආ තානි. ගත ං අයං අත්ථවිභාකගො – වත් ථු ඞ් ඛාතං 

කාමං උපාදියතීති ොමුපාදානං. කාගමො ච ග ො උපාොනඤ් චාතිපි ොමුපාදානං. 

උපාදානන් ති ෙළ් හග්  හණං. ෙළ් හත් ගථො ගහත් ථ උප ද් ගෙො උපායා -

උපකට් ඨාදීසු විය. තථා දිට් ඨි ච  ා උපාොනඤ් චාති දිට්ඨුපාදානං. දිට් ඨිං 

උපාදියතීති වා දිට්ඨුපාදානං.   ්  ගතො අත් තා ච ගලොගකො චාතිආදීසු හි 
පුරිමදිට් ඨිං උත් තරදිට් ඨි උපාදියති. තථා සීලබ් බ්තං උපාදියතීති 

සී බ්බතුපාදානං. සීලබ් බ්තඤ් ච තං උපාොනඤ් චාතිපි සී බ්බතුපාදානං. 
ග ොසීලග ොවතාදීනි හි එවං සුද් ධීති අභිනිගව ගතො  යගමව උපාොනානීති. 

තථා වෙන් ති එගතනාති වාගෙො, උපාදියන් ති එගතනාති උපාොනං. කිං වෙන් ති 

උපාදියන් ති වා? අත් තානං. අත් තගනො වාදුපාොනං අත්තවාදුපාදානං. 

අත් තවාෙමත් තගමව වා අත් තාති උපාදියන් ති එගතනාති අත්තවාදුපාදානං. අයං 
තාව ගත ං අත් ථවිභාග ො. 

‘ධම්මසඞ්කඛපවිත්ථාකර’ පන කාමුපාොනං තාව ‘‘තත් ථ කතමං 

කාමුපාොනං? ගයො කාගමසු කාමච් ඡන් ගෙො කාමරාග ො කාමනන් දී කාමතණ් හා 
කාම  ්ගනගහො කාමපරිළාගහො කාමමුච් ඡා කාමජ් ගඣො ානං – ඉෙං වුච් චති 
කාමුපාොන’’න් ති ආ තත් තා  ඞ් ගඛපගතො තණ් හාෙළ ්හත් තං වුත් තං. 
තණ් හාෙළ් හත් තං නාම පුරිමතණ් හාඋපනි ්  යපච් චගයන ෙළ් හ ම් භූතා 

උත් තරතණ් හා එව. ගකචි පනාහු – අප් පත් තවි යපත් ථනා තණ් හා, අන් ධකාගර 

ගචොර  ්  හත් ථප් ප ාරණං විය.  ම් පත් තවි යග්  හණං උපාොනං, ත ් ග ව 
භණ් ඩග්  හණං විය. අප් පිච් ඡතා න් තුට් ඨිතාපටිපක් ඛා ච ගත ධම් මා. තථා 
පරිගය නාරක් ඛදුක් ඛමූලාති. ග සුපාොනත් තයං පන  ඞ් ගඛපගතො 
දිට් ඨිමත් තගමව. 

විත් ථාරගතො පන පුබ් ගබ් රූපාදීසු වුත් තාය අට් ඨ තප් පගභොයපි තණ් හාය 
ෙළ් හභාගවො කාමුපාොනං. ෙ වත් ථුකා මිච් ඡාදිට් ඨි දිට් ඨුපාොනං. යථාහ – 

‘‘තත් ථ කතමං දිට් ඨුපාොනං? නත් ථි දින් නං, නත් ථි යිට් ඨං…ගප.… 
 ච් ඡිකත් වා පගවගෙන් තීති යා එවරූපා දිට් ඨි…ගප.… විපරිගය ග්  ාගහො – ඉෙං 

වුච් චති දිට් ඨුපාොන’’න් ති (ධ.  . 1221; විභ. 938) සීලවගතහි සුද් ධිපරාම නං 

පන සීලබ් බ්තුපාොනං. යථාහ – ‘‘තත් ථ කතමං සීලබ් බ්තුපාොනං? ඉගතො 
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බ්හිද් ධා  මණබ්රාහ් මණානං සීගලන සුද් ධි, වගතන සුද් ධි, සීලබ් බ්ගතන සුද් ධීති 
යා එවරූපා දිට් ඨි…ගප.… විපරිගය ග්  ාගහො – ඉෙං වුච් චති 

සීලබ් බ්තුපාොන’’න් ති (ධ.  . 1222; විභ. 938). වී තිවත් ථුකා  ක් කායදිට් ඨි 

අත් තවාදුපාොනං. යථාහ – ‘‘තත් ථ කතමං අත් තවාදුපාොනං? ඉධ අ  ්සුතවා 
පුථුජ් ජගනො…ගප.…  ප් පුරි ධම් ගම අවිනීගතො රූපං අත් තගතො 
 මනුප ්  ති…ගප.… විපරිගය ග්  ාගහො – ඉෙං වුච් චති අත් තවාදුපාොන’’න් ති 

(ධ.  . 1223; විභ. 938). අයගමත් ථ ධම් ම ඞ් ගඛපවිත් ථාගරො. 

‘ෙමකතො’ති එත් ථ පන තිවිගධො කගමො – උප් පත් තික් කගමො, 

පහානක් කගමො, ගෙ නාක් කගමො ච. තත් ථ අනමතග් ග   ං ාගර ඉම  ්  පඨමං 
උප් පත් තීති අභාවගතො කිගල ානං නිප් පරියාගයන උප් පත් තික් කගමො න 

වුච් චති. පරියාගයන පන ගයභුගයයන එක ් මිං භගව අත් තග්  ාහපුබ් බ්ඞ්  ගමො 
  ්  තුච් ගඡොභිනිගවග ො. තගතො ‘‘   ් ගතො අයං අත් තා’’ති  ණ් හගතො 

අත් තවිසුද් ධත් ථං සීලබ් බ්තුපාොනං, උච් ඡිජ් ජතීති  ණ් හගතො 

පරගලොකනිරගපක් ඛ ්   කාමුපාොනන් ති එවං පඨමං අත් තවාදුපාොනං, තගතො 
දිට් ඨිසීලබ් බ්තකාමුපාොනානීති අයගමගත ං එක ් මිං භගව උප් පත් තික් කගමො. 

දිට් ඨුපාොනාදීනි ගචත් ථ පඨමං පහීයන් ති ග ොතාපත් තිමග්  වජ් ඣත් තා. 
කාමුපාොනං පච් ඡා අරහත් තමග්  වජ් ඣත් තාති. අයගමගත ං පහානක් කගමො. 

මහාවි යත් තා පන පාකටත් තා ච එගතසු කාමුපාොනං පඨමං ගෙසිතං. 
මහාවි යඤ් හි තං අට් ඨචිත් ත ම් පගයො ා. අප් පවි යානි ඉතරානි 
චතුචිත් ත ම් පගයො ා. ගයභුගයයන ච ආලයරාමතාය පජාය පාකටං 

කාමුපාොනං, න ඉතරානි. කාමුපාොනවා වත් ථුකාමානං  මධි මත් ථං 

ගකොතූහලමඞ්  ලාදිබ්හුගලො ගහොති, න   ්  තදිට් ඨීති තෙනන් තරං දිට් ඨුපාොනං. 
තං පභිජ් ජමානං සීලබ් බ්තඅත් තවාදුපාොනවග න දුවිධං ගහොති. ත ් මිං ද් වගය 
ග ොකිරියං වා කුක් කුරකිරියං වා දි ් වාපි ගවදිතබ් බ්ගතො ඔළාරිකන් ති 

සීලබ් බ්තුපාොනං පඨමං ගෙසිතං, සුඛුමත් තා අන් ගත අත් තවාදුපාොනන් ති 
අයගමගත ං ගෙ නාක් කගමො. 

තණ් හා ච පුරිම ් ග ත් ථ, එකධා ගහොති පච් චගයො; 

 ත් තධා අට් ඨධා වාපි, ගහොති ග  ත් තය ්    ා. 

එත් ථ ච එවං ගෙසිගත උපාොනචතුක් ගක පුරිම  ්  කාමුපාොන ්   
කාමතණ් හා උපනි ්  යවග න එකධාව පච් චගයො ගහොති තණ් හාභිනන් දිගතසු 
වි ගයසු උප් පත් තිගතො. ග  ත් තය  ්  පන 

 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  ය ම් පයුත් තඅත් ථිඅවි තගහතුවග න  ත් තධා වා 
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උපනි  ් ගයන  හ අට් ඨධා වාපි පච් චගයො ගහොති. යො ච  ා උපනි ්  යවග න 
පච් චගයො ගහොති තො අ හජාතාව ගහොතීති. 

තණ් හාපච් චයා උපාොනපෙනිද් ගෙග ො. 

භවපෙනිද් ගෙග ො 

234. උපාොනපච් චයා භවනිද් ගෙග  – 

අත් ථගතො ධම් මගතො ගචව,  ාත් ථගතො ගභෙ ඞ්  හා; 

යං ය  ්  පච් චගයො ගචව, විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

තත් ථ භවතීති භකවො. දුවිකධනාති ද් වීහි ආකාගරහි පවත් තිගතොති අත් ගථො. 

අථවා දුවිගධනාති පච් චගත කරණවචනං, දුවිගධොති වුත් තං ගහොති. අත්ථීති 

 ංවිජ් ජති. කම් මගමව භගවො ෙම්මභකවො. උපපත් තිගයව භගවො උපපත්තිභකවො. 
එත් ථ ච උපපත් ති භවතීති භගවො. කම් මං පන යථා සුඛකාරණත් තා ‘‘සුගඛො 

බුද් ධානමුප් පාගෙො’’ති (ධ. ප. 194) වුත් ගතො, එවං භවකාරණත් තා 

ඵලගවොහාගරන භගවොති ගවදිතබ් බ්ං. තත්ථෙතකමොෙම්මභකවොති ගතසු ද් වීසු 

භගවසු ගයො කම් මභගවොති වුත් ගතො, ග ො කතගමොති අත් ගථො. 

පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාරාෙගයො වුත් තත් ථා එව. සබ්බන් ති අනවග  ං. භවං  ච් ඡති 

 ගමති චාති භවගාමි. ඉමිනා ගලොකුත් තරං පටික් ඛිපති. අයඤ් හි වට් ටකථා, 
තඤ් ච විවට් ටනි  ්සිතන් ති. කරීයතීති කම් මං. 

කාමභවාදීසු කාම ඞ් ඛාගතො භගවො ොමභකවො. එ  නගයො රූපාරූපභගවසු. 

 ඤ ්ඤාවතං භගවො,  ඤ ්ඤා වා එත් ථ භගව අත් ථීති සඤ්ඤාභකවො. 

විපරියාගයන අසඤ්ඤාභකවො. ඔළාරික ඤ් ඤාය අභාවා සුඛුමාය ච භාවා ගනව 

 ඤ ්ඤා නා ඤ් ඤා අ ් මිං භගවති කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභකවො. එගකන 

රූපක් ඛන් ගධන ගවොකිණ් ගණො භගවො එෙකවොොරභකවො. එගකො වා ගවොකාගරො 
අ ්   භව ්  ාති එකගවොකාරභගවො. එග ව නගයො 

චතුගවොකාරපඤ් චගවොකාරභගවසු. අයං වුච්චති උපපත්තිභකවොති එ  
නවවිගධොපි උපපත් තිභගවො නාම වුච් චතීති. එවං තාගවත් ථ ‘අත් ථගතො’ 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘ධම්මකතො’ පන එත් ථ හි පුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො ධම් මගතො ගතර  ගචතනා, 

අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාගරො ද් වාෙ , ආගනඤ ්ජාභි ඞ් ඛාගරො චත ් ග ො. ‘‘ බ් බ්ම් පි 
භව ාමිකම් ම’’න් ති එගතන  බ් ගබ්ගපගත ධම් මා ගචතනා  ම් පයුත් තා වා 
කම් ම ඞ් ඛාතා ආචය ාමිගනො ධම් මා  ඞ්  හිතා. කාමභගවො පඤ් ච 

උපාදින් නක් ඛන් ධා, තථා රූපභගවො, අරූපභගවො චත් තාගරො,  ඤ ්ඤාභගවො 

චතුපඤ් ච, අ ඤ් ඤාභගවො එගකො උපාදින් නක් ඛන් ගධො, 
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පටුන 

ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤාභගවො චත් තාගරො. එකගවොකාරභවාෙගයො 
එකචතුපඤ් චක් ඛන් ධා උපාදින් නක් ඛන් ගධහීති එවගමත් ථ ‘ධම් මගතො’පි 

විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘සාත්ථකතො’ති යථා ච භවනිද් ගෙග  තගථව කාමඤ ්ච  ඞ් ඛාරනිද් ගෙග පි 

පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාරාෙගයොව වුත් තා, එවං  න් ගතපි පුරිමා අතීතකම් මවග න ඉධ 
පටි න් ධියා පච් චයත් තා වුත් තා. ඉගම පච් චුප් පන් නකම් මවග න ආයතිං 
පටි න් ධියා පච් චයත් තාති පුනවචනං  ාත් ථකගමව. පුබ් ගබ් වා ‘‘තත් ථ 

කතගමො පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාගරො? කු ලගචතනා කාමාවචරා’’ති එවමාදිනා 
නගයන ගචතනාව  ඞ් ඛාරාති වුත් තා. ඉධ පන ‘‘ බ් බ්ම් පි භව ාමිකම් ම’’න් ති 
වචනගතො ගචතනා ම් පයුත් තාපි. පුබ් ගබ් ච විඤ් ඤාණපච් චයගමව කම් මං 

 ඞ් ඛාරාති වුත් තං, ඉොනි අ ඤ් ඤාභවනිබ් බ්ත් තකම් පි. කිං වා බ්හුනා? 

‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා’’ති එත් ථ පුඤ ්ඤාභි ඞ් ඛාරාෙගයොව 
කු ලාකු ලධම් මා වුත් තා. ‘‘උපාොනපච් චයා භගවො’’ති ඉධ පන 
උපපත් තිභව ්  ාපි  ඞ්  හිතත් තා කු ලාකු ලාබ්යාකතා ධම් මා වුත් තා. ත ් මා 
 බ් බ්ථාපි  ාත් ථකගමවිෙං පුනවචනන් ති. එවගමත් ථ ‘ ාත් ථගතො’පි 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘කභදසඞ්ගහා’ති උපාොනපච් චයා භව ්   ගභෙගතො ගචව  ඞ්  හගතො ච. 

යඤ ්හි කාමුපාොනපච් චයා කාමභවනිබ් බ්ත් තකං කම් මං කරියති, ග ො 
කම් මභගවො. තෙභිනිබ් බ්ත් තා ඛන් ධා උපපත් තිභගවො. එ  නගයො 

රූපාරූපභගවසු. එවං කාමුපාොනපච් චයා ද් ගව කාමභවා, තෙන් ගතො ධාව 

 ඤ ්ඤාභවපඤ් චගවොකාරභවා; ද් ගව රූපභවා, තෙන් ගතො ධාව 

 ඤ ්ඤාභවඅ ඤ් ඤාභවඑකගවොකාරභවපඤ් චගවොකාරභවා; ද් ගව අරූපභවා, 
තෙන් ගතො ධාව  ඤ ්ඤාභවගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤාභවචතුගවොකාරභවාති 
 ද් ධිං අන් ගතො ගධහි ඡ භවා. යථා ච කාමුපාොනපච් චයා  ද් ධිං 
අන් ගතො ගධහි ඡ භවා තථා ග සුපාොනපච් චයාපීති එවං උපාොනපච් චයා 
ගභෙගතො  ද් ධිං අන් ගතො ගධහි චතුවී ති භවා. 

සඞ්ගහකතො පන කම් මභවං උපපත් තිභවඤ් ච එකගතො කත් වා 

කාමුපාොනපච් චයා  ද් ධිං අන් ගතො ගධහි එගකො කාමභගවො, තථා 
රූපාරූපභවාති තගයො භවා. තථා ග සුපාොනපච් චයාපීති එවං උපාොනපච් චයා 
 ඞ්  හගතො  ද් ධිං අන් ගතො ගධහි ද් වාෙ  භවා. අපිච අවිග ග න 
උපාොනපච් චයා කාමභවූප ං කම් මං කම් මභගවො. තෙභිනිබ් බ්ත් තා ඛන් ධා 
උපපත් තිභගවො. එ  නගයො රූපාරූපභගවසු. එවං උපාොනපච් චයා  ද් ධිං 

අන් ගතො ගධහි ද් ගව කාමභවා, ද් ගව රූපභවා, ද් ගව අරූපභවාති අපගරනපි 
පරියාගයන  ඞ්  හගතො ඡ භවා. කම් මභවඋපපත් තිභවගභෙං වා අනුප ම් ම 
 ද් ධිං අන් ගතො ගධහි කාමභවාදිවග න තගයො භවා ගහොන් ති. 
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කාමභවාදිගභෙඤ් චාපි අනුප ම් ම කම් මභවඋපපත් තිභවවග න ද් ගව භවා 
ගහොන් ති. කම් මුපපත් තිගභෙඤ් ච අනුප ම් ම උපාොනපච් චයා භගවොති 
භවවග න එගකො භගවො ගහොතීති. එවගමත් ථ උපාොනපච් චය ්   භව ්   
ගභෙ ඞ්  හාපි විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘යංයස්සපච්චකයොකචවා’ති යඤ් ගචත් ථ උපාොනං ය ්   පච් චගයො ගහොති, 

තගතොපි විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයොති අත් ගථො. කිං පගනත් ථ ක  ්  පච් චගයො 

ගහොති? යං කිඤ් චි ය ්   ක ්  චි පච් චගයො ගහොතිගයව. උම් මත් තගකො විය හි 

පුථුජ් ජගනො. ග ො ‘ඉෙං යුත් තං, ඉෙං අයුත් ත’න් ති අවිචාගරත් වා ය ්   ක  ් චි 
උපාොන  ්  වග න යං කිඤ් චි භවං පත් ගථත් වා යං කිඤ් චි කම් මං 
කගරොතිගයව. ත ් මා යගෙකච් ගච ‘‘සීලබ් බ්තුපාොගනන රූපාරූපභවා න 

ගහොන් තී’’ති වෙන් ති, තං න  ගහතබ් බ්ං.  බ් ගබ්න පන  බ් ගබ්ො ගහොතීති 

 ගහතබ් බ්ං, ග යයථිෙං – ඉගධකච් ගචො අනු ්  වවග න වා දිට් ඨානු ාගරන වා 
‘‘කාමා නාගමගත මනු ්  ගලොගක ගචව ඛත් තියමහා ාලකුලාදීසු 
ඡකාමාවචරගෙවගලොගක ච  මිද් ධා’’ති චින් ගතත් වා ගත ං අධි මත් ථං 
අ ද් ධම් ම වනාදීහි වඤ් චිගතො ‘ඉමිනා කම් ගමන කාමා  ම් පජ් ජන් තී’ති 
මඤ ්ඤමාගනො කාමුපාොනවග න කායදුච් චරිතාදීනිපි කගරොති. ග ො 

දුච් චරිතපාරිපූරියා අපාගය උප් පජ් ජති;  න් දිට් ඨිගක වා පන කාගම 
පත් ථයමාගනො පටිලද් ගධ වා ග ොපයමාගනො කාමුපාොනවග න 
කායදුච් චරිතාදීනිපි කගරොති. ග ො දුච් චරිතපාරිපූරියා අපාගය උප් පජ් ජති. 

තත්රා ්   උපපත් තිගහතුභූතං කම් මං කම් මභගවො, කම් මාභිනිබ් බ්ත් තා ඛන් ධා 
උපපත් තිභගවො  ඤ ්ඤාභවපඤ් චගවොකාරභවා පන තෙන් ගතො ධා එව. 

අපගරො පන  ද් ධම් ම වනාදීහි උපබූ්රහිතඤාගණො ‘‘ඉමිනා කම් ගමන කාමා 
 ම් පජ් ජන් තී’’ති මඤ් ඤමාගනො කාමුපාොනවග න කායසුචරිතාදීනි කගරොති. 
ග ො සුචරිතපාරිපූරියා ගෙගවසු වා මනු ් ග සු වා උප් පජ් ජති. තත්රා ්   

උපපත් තිගහතුභූතං කම් මං කම් මභගවො, කම් මාභිනිබ් බ්ත් තා ඛන් ධා 
උපපත් තිභගවො.  ඤ් ඤාභවපඤ් චගවොකාරභවා පන තෙන් ගතො ධා එව. ඉති 
කාමුපාොනං  ප් පගභෙ ්    ාන් ගතො ධ ්   කාමභව ්   පච් චගයො ගහොති. 

අපගරො ‘‘රූපාරූපභගවසු තගතො  මිද් ධතරා කාමා’’ති සුත් වා වා 
පරිකප් ගපත් වා වා කාමුපාොනවග ගනව රූපාරූප මාපත් තිගයො 
නිබ් බ්ත් ගතත් වා  මාපත් තිබ්ගලන රූපාරූපබ්රහ් මගලොගක උප් පජ් ජති. තත්රා ්   

උපපත් තිගහතුභූතං කම් මං කම් මභගවො, කම් මාභිනිබ් බ්ත් තා ඛන් ධා 
උපපත් තිභගවො.  ඤ් ඤාඅ ඤ් ඤා ගනව ඤ් ඤා 
නා ඤ් ඤාඑකගවොකාරචතුගවොකාරපඤ් චගවොකාරභවා පන තෙන් ගතො ධා එව. 
ඉති කාමුපාොනං  ප් පගභොනං  ාන් ගතො ධානං රූපාරූපභවානම් පි පච් චගයො 

ගහොති. 
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අපගරො ‘‘අයං අත් තා නාම කාමාවචර ම් පත් තිභගව වා රූපාරූපභවානං වා 
අඤ ්ඤතර  ්මිං උච් ඡින් ගනො සුඋච් ඡින් ගනො ගහොතී’’ති උච් ගඡෙදිට් ඨිං උපාොය 

තදුප ං කම් මං කගරොති. ත ්   තං කම් මං කම් මභගවො, කම් මාභිනිබ් බ්ත් තා 
ඛන් ධා උපපත් තිභගවො.  ඤ ්ඤාභවාෙගයො පන තෙන් ගතො ධා එව. ඉති 
දිට් ඨුපාොනං  ප් පගභොනං  ාන් ගතො ධානං තිණ් ණම් පි කාමරූපාරූපභවානං 
පච් චගයො ගහොති. 

අපගරො ‘‘අයං අත් තා නාම කාමාවචර ම් පත් තිභගව වා රූපාරූපභවානං වා 

අඤ ්ඤතර  ්මිං සුඛී ගහොති, වි තපරිළාගහො ගහොතී’’ති අත් තවාදුපාොගනන 

තදුප ං කම් මං කගරොති. ත ්   තං කම් මං කම් මභගවො, තෙභිනිබ් බ්ත් තා ඛන් ධා 

උපපත් තිභගවො.  ඤ් ඤාභවාෙගයො පන තෙන් ගතො ධා එව. ඉති 
අත් තවාදුපාොනං  ප් පගභොනං  ාන් ගතො ධානං තිණ් ණං භවානං පච් චගයො 
ගහොති. 

අපගරො ‘‘ඉෙං සීලබ් බ්තං නාම කාමාවචර ම් පත් තිභගව වා රූපාරූපභවානං 
වා අඤ් ඤතර  ්මිං පරිපූගරන් ත  ්  සුඛං පාරිපූරිං  ච් ඡතී’’ති 

සීලබ් බ්තුපාොනවග න තදුප ං කම් මං කගරොති. ත ්   තං කම් මං කම් මභගවො, 
තෙභිනිබ් බ්ත් තා ඛන් ධා උපපත් තිභගවො.  ඤ් ඤාභවාෙගයො පන තෙන් ගතො ධා 
එව. ඉති සීලබ් බ්තුපාොනම් පි  ප් පගභොනං  ාන් ගතො ධානං තිණ් ණං භවානං 
පච් චගයො ගහොතීති එවගමත් ථ යං ය ්   පච් චගයො ගහොති තගතොපි 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

කිං පගනත් ථ ක ්   භව  ්  කථං පච් චගයො ගහොතීති ගච? 

රූපාරූපභවානං, උපනි  ් යපච් චගයො උපාොනං; 

 හජාතාදීහිපි තං, කාමභව ්  ාති විඤ් ගඤයයං. 

රූපාරූපභවානඤ් හි කාමභවපරියාපන් න  ්  ච කාමභගව 
කු ලකම් ම ් ග ව උපපත් තිභව ්   ගචතං චතුබ් බිධම් පි උපාොනං 
උපනි  ් යපච් චගයන එකධා පච් චගයො ගහොති. කාමභගව අත් තනා 
 ම් පයුත් තඅකු ලකම් මභව ්   

 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  ය ම් පයුත් තඅත් ථිඅවි තගහතුපච් චයප් පගභගෙහි 

 හජාතාදීහි පච් චගයො ගහොති. විප් පයුත් ත ්   පන උපනි ්  යපච් චගයගනවාති. 

උපාොනපච් චයා භවපෙනිද් ගෙග ො. 

ජාතිජරාමරණාදිපෙනිද් ගෙග ො 

235. භවපච් චයා ජාතිනිද් ගෙ ාදීසු ජාතිආදීනං විනිච් ඡගයො  ච් චවිභඞ් ග  

වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් ගබ්ො. භකවොති පගනත් ථ කම් මභගවොව අධිප් ගපගතො. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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ග ො හි ජාතියා පච් චගයො, න උපපත් තිභගවො. ග ො පන 
කම් මපච් චයඋපනි  ් යපච් චයවග න ද් විධාව පච් චගයො ගහොතීති. 

තත් ථ සියා – කථං පගනතං ජානිතබ් බ්ං ‘‘භගවො ජාතියා පච් චගයො’’ති ගච? 
බ්ාහිරපච් චය මත් ගතපි හීනපණීතතාදිවිග  ෙ ්  නගතො. බ්ාහිරානඤ් හි 

ජනකජගනත් තිසුක් කග ොණතාහාරාදීනං පච් චයානං  මත් ගතපි  ත් තානං 

යමකානම් පි  තං හීනපණීතතාදිවිග ග ො දි ්  ති. ග ො ච න අගහතුගකො, 

 බ් බ්ො ච  බ් ගබ් ඤ් ච අභාවගතො; න කම් මභවගතො අඤ් ඤගහතුගකො, 
තෙභිනිබ් බ්ත් තක ත් තානං අජ් ඣත් ත න් තාගන අඤ් ඤ  ්  කාරණ ්   
අභාවගතොති කම් මභවගහතුගකොව. කම් මඤ ්හි  ත් තානං 
හීනපණීතාදිවිග  ගහතු. ගතනාහ භ වා – ‘‘කම් මං  ත් ගත විභජති යදිෙං 

හීනප් පණීතතායා’’ති (ම. නි. 3.289). ත  ්මා ජානිතබ් බ්ගමතං – ‘‘භගවො ජාතියා 
පච් චගයො’’ති. 

ය ් මා ච අ ති ජාතියා ජරාමරණං නාම න ගහොති, ග ොකාෙගයො ච ධම් මා න 

ගහොන් ති, ජාතියා පන  ති ජරාමරණඤ් ගචව 
ජරාමරණ ඞ් ඛාතදුක් ඛධම් මඵුට් ඨ  ්  ච බ්ාල ්   ජරාමරණාභි ම් බ්න් ධා වා 
ගතන ගතන දුක් ඛධම් ගමන ඵුට් ඨ ්   අනභි ම් බ්න් ධා වා ග ොකාෙගයො ච ධම් මා 

ගහොන් ති, ත ් මා අයං ජාතිජරාමරණ ්   ගචව ග ොකාදීනඤ් ච පච් චගයො 
ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ා.  ා පන උපනි ්  යගකොටියා එකධාව පච් චගයො ගහොතීති. 

භවපච් චයා ජාතිආදිපෙනිද් ගෙග ො. 

242. එවකමතස්සාතිආදීනං අත් ගථො උද් ගෙ වාගර වුත් තනගයගනව 

ගවදිතබ් ගබ්ො. සඞ්ගතිආදීනි  මුෙයගවවචනාගනව. 

ය ් මා පගනත් ථ ග ොකාෙගයො අව ාගන වුත් තා, ත ් මා යා  ා අවිජ් ජා 

‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා’’ති එවගමත ්   භවචක් ක  ්  ආදිම් හි වුත් තා,  ා – 

ග ොකාදීහි අවිජ් ජා, සිද් ධා භවචක් කමවිදිතාදිමිෙං; 

කාරකගවෙකරහිතං, ද් වාෙ විධසුඤ් ඤතාසුඤ් ඤං. 

 තතං  මිතං පවත් තතීති ගවදිතබ් බ්ං. කථං පගනත් ථ ග ොකාදීහි අවිජ් ජා 

සිද් ධා? කථමිෙං භවචක් කං අවිදිතාදි? කථං කාරකගවෙකරහිතං? කථං 

ද් වාෙ විධසුඤ් ඤතාසුඤ් ඤන් ති ගච? එත් ථ හි ග ොකදුක් ඛගෙොමන ් සුපායා ා 

අවිජ් ජාය අවිගයොගිගනො, පරිගෙගවො ච නාම මූළ් හ ්  ාති ගතසු තාව සිද් ගධසු 
සිද් ධාව ගහොති අවිජ් ජා. අපිච ‘‘ආ ව මුෙයා අවිජ් ජා මුෙගයො’’ති හි වුත් තං. 

ආ ව මුෙයා ගචගත ග ොකාෙගයො ගහොන් ති. කථං? වත් ථුකාමවිගයොග  තාව 

ග ොගකො කාමා ව මුෙගයො ගහොති? යථාහ – 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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‘‘ත ්   ගච කාමයාන ්  , ඡන් ෙජාත ්   ජන් තුගනො; 

ගත කාමා පරිහායන් ති,  ල් ලවිද් ගධොව රුප් පතී’’ති. (සු. නි. 773); 

යථා චාහ – ‘‘කාමගතො ජායතී ග ොගකො’’ති (ධ. ප. 215).  බ් ගබ්පි ගචගත 

දිට් ඨා ව මුෙයා ගහොන් ති, යථාහ – ‘‘ත ්   අහං රූපං, මම රූපන් ති 
පරියුට් ඨට් ඨායිගනො තං රූපං විපරිණමති අඤ් ඤථා ගහොති. ත ්   
රූපවිපරිණාමඤ් ඤථාභාවා උප් පජ් ජන් ති 

ග ොකපරිගෙවදුක් ඛගෙොමන ් සුපායා ා’’ති ( ං. නි. 3.1). යථා ච 

දිට් ඨා ව මුෙයා එවං භවා ව මුෙයාපි, යථාහ – ‘‘ගයපි ගත ගෙවා දීඝායුකා 
වණ් ණවන් ගතො සුඛබ්හුලා උච් ගචසු විමාගනසු චිරට් ඨිතිකා ගතපි තථා ත ්   
ධම් මගෙ නං සුත් වා ගයභුගයයන භයං  ංගව ං  න් තා ං ආපජ් ජ’’න් ති ( ං. 

නි. 3.78; අ. නි. 4.33) පඤ ්ච පුබ් බ්නිමිත් තානි දි  ්වා මරණභගයන 
 න් තජ් ජිතානං ගෙවානං වියාති. යථා ච භවා ව මුෙයා එවං 

අවිජ් ජා ව මුෙයාපි, යථාහ – ‘‘  ගඛො ග ො, භික් ඛගව, බ්ාගලො දිට් ගඨව ධම් ගම 

තිවිධං දුක් ඛගෙොමන ්  ං පටි ංගවගෙතී’’ති (ම. නි. 3.246). 

ඉති ය ් මා ආ ව මුෙයා එගත ගහොන් ති, ත ් මා එගත සිජ් ඣමානා 
අවිජ් ජාය ගහතුභූගත ආ ගව  ාගධන් ති. ආ ගවසු ච සිද් ගධසු පච් චයභාගව 

භාවගතො අවිජ් ජාපි සිද් ධාව ගහොතීති. එවං තාගවත් ථ ‘කසොොදීහිඅවිජ්ජා සිද්ධා’ 
ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ා. 

ය ් මා පන එවං පච් චයභාගව භාවගතො අවිජ් ජාය සිද් ධාය පුන 

‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා,  ඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණ’’න් ති එවං 

ගහතුඵලපරම් පරාය පරිගයො ානං නත් ථි, ත ් මා තං ගහතුඵල ම් බ්න් ධවග න 

පවත් තං ද් වාෙ ඞ්  ං ‘භවචක්ෙංඅවිදිතාදී’ති සිද් ධං ගහොති. 

එවං  ති ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා’’ති ඉෙං ආදිමත් තකථනං විරුජ් ඣතීති 

ගච? නයිෙං ආදිමත් තකථනං, පධානධම් මකථනං පගනතං. තිණ් ණඤ ්හි 
වට් ටානං අවිජ් ජා පධානා. අවිජ් ජාග්  හගණන හි අවග  ං කිගල වට් ටඤ් ච 

කම් මාදීනි ච බ්ාලං පලිගවගඨන් ති,  ප් පසිරග්  හගණන ග  ං  ප් ප රීරං විය 

බ්ාහං. අවිජ් ජා මුච් ගඡගෙ පන කගත ගතහි විගමොක් ගඛො ගහොති, 
 ප් පසිරච් ගඡගෙ කගත පලිගවඨිතබ්ාහාවිගමොක් ගඛො විය. යථාහ – 

‘‘අවිජ් ජායත් ගවව අග  විරා නිගරොධා  ඞ් ඛාරනිගරොගධො’’තිආදි ( ං. නි. 2.1; 

මහාව. 1). ඉති යං  ණ් හගතො බ්න් ගධො මුඤ් චගතො ච ගමොක් ගඛො ගහොති, ත ්   

පධානධම් ම ්   කථනමිෙං, න ආදිමත් තකථනන් ති එවමිෙං භවචක් කං 
අවිදිතාදීති ගවදිතබ් බ්ං. තයිෙං ය ් මා අවිජ් ජාදීහි කාරගණහි  ඞ් ඛාරාදීනං 

පවත් ති, ත ් මා තගතො අඤ ්ගඤන ‘‘බ්රහ් මා මහාබ්රහ් මා ග ට් ගඨො  ජිතා’’ති එවං 
පරිකප් පිගතන බ්රහ් මාදිනා වා  ං ාර ්   කාරගකන ‘‘ග ො ගඛො පන ගම අයං 
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අත් තා වගෙො ගවගෙගයයො’’ති එවං පරිකප් පිගතන අත් තනා වා සුඛදුක් ඛානං 

ගවෙගකන රහිතං. ඉති ‘ොරෙකවදෙරහිත’න් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

ය ් මා පගනත් ථ අවිජ් ජා උෙයබ් බ්යධම් මකත් තා ධුවභාගවන, 

 ංකිලිට් ඨත් තා  ංකිගලසිකත් තා ච සුභභාගවන, උෙයබ් බ්යපටිපීළිතත් තා 

සුඛභාගවන, පච් චයායත් තවුත් තිත් තා ව වත් තනභූගතන අත් තභාගවන ච 

සුඤ ්ඤා, තථා  ඞ් ඛාරාදීනිපි අඞ්  ානි; ය ් මා වා අවිජ් ජා න අත් තා, න 

අත් තගනො, න අත් තනි, න අත් තවතී, තථා  ඞ් ඛාරාදීනිපි අඞ්  ානි; ත ් මා 

‘ද්වාදසවිධසුඤ්ඤතාසුඤ්ඤමිදං’ භවචක් කන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

එවඤ් ච විදිත් වා පුන – 

ත ්   අවිජ් ජාතණ් හා, මූලමතීතාෙගයො තගයො කාලා; 

ද් ගව අට් ඨ ද් ගව එව ච,  රූපගතො ගතසු අඞ්  ානි. 

ත ්   ගඛො පගනත ්   භවචක් ක  ්  අවිජ් ජා තණ් හා චාති ද් ගව ධම් මා 

මූලන් ති ගවදිතබ් බ්ා. තගෙතං පුබ් බ්න් තාහරණගතො අවිජ් ජාමූලං ගවෙනාව ානං, 
අපරන් ත න් තානගතො තණ් හාමූලං ජරාමරණාව ානන් ති දුවිධං ගහොති. තත් ථ 

පුරිමං දිට් ඨිචරිතවග න වුත් තං, පච් ඡිමං තණ් හාචරිතවග න. දිට් ඨිචරිතානඤ් හි 

අවිජ් ජා, තණ් හාචරිතානං තණ් හා  ං ාරනායිකා. උච් ගඡෙදිට් ඨි මුග් ඝාතාය වා 

පඨමං, ඵලුප් පත් තියා ගහතූනං අනුපච් ගඡෙපකා නගතො; 

  ්  තදිට් ඨි මුග් ඝාතාය දුතියං, උප් පන් නානං ජරාමරණපකා නගතො; 

 බ් භග යයකවග න වා පුරිමං, අනුපුබ් බ්පවත් තිදීපනගතො; ඔපපාතිකවග න 
පච් ඡිමං  හුප් පත් තිදීපනගතො. 

අතීතපච් චුප් පන් නානා තා ච ්   තගයො කාලා. ගතසු පාළියං  රූපගතො 

ආ තවග න අවිජ් ජා  ඞ් ඛාරා චාති ද් ගව අඞ්  ානි අතීතකාලානි, 

විඤ ්ඤාණාදීනි භවාව ානානි අට් ඨ පච් චුප් පන් නකාලානි, ජාති ගචව 
ජරාමරණඤ් ච ද් ගව අනා තකාලානීති ගවදිතබ් බ්ානි. පුන – 

ගහතුඵලගහතුපුබ් බ්ක-ති න් ධිචතුගභෙ ඞ්  හඤ් ගචතං; 

වී තිආකාරාරං, තිවට් ටමනවට් ඨිතං භමති. 

ඉතිපි ගවදිතබ් බ්ං. තත් ථ  ඞ් ඛාරානඤ් ච පටි න් ධිවිඤ් ඤාණ ්   ච අන් තරා 
එගකො ගහතුඵල න් ධි නාම. ගවෙනාය ච තණ් හාය ච අන් තරා එගකො 
ඵලගහතු න් ධි නාම. භව  ්  ච ජාතියා ච අන් තරා එගකො ගහතුඵල න් ධීති. 
එවමිෙං ගහතුඵලගහතුපුබ් බ්කති න් ධීති ගවදිතබ් බ්ං.  න් ධීනං 

ආදිපරිගයො ානවවත් ථිතා පන  ්  චත් තාගරො  ඞ්  හා ගහොන් ති, ග යයථිෙං – 

අවිජ් ජා ඞ් ඛාරා එගකො  ඞ්  ගහො, විඤ ්ඤාණනාමරූප ළායතනඵ ්  ගවෙනා 
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දුතිගයො, තණ් හුපාොනභවා තතිගයො, ජාතිජරාමරණං චතුත් ගථොති. එවමිෙං 
චතුගභෙ ඞ්  හන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

අතීගත ගහතගවො පඤ් ච, ඉොනි ඵලපඤ් චකං; 

ඉොනි ගහතගවො පඤ් ච, ආයතිං ඵලපඤ් චකන් ති. 

එගතහි පන වී තියා ආකාගරහි අගරහි වී තිආකාරාරන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

තත් ථ ‘අතීකත කහතකවො පඤ්චා’ති අවිජ් ජා  ඞ් ඛාරා චාති ඉගම තාව ද් ගව 

වුත් තා එව. ය ් මා පන අවිද් වා පරිත ්  ති, පරිතසිගතො උපාදියති, ත ්   

උපාොනපච් චයා භගවො, ත ් මා තණ් හුපාොනභවාපි  හිතා ගහොන් ති. ගතනාහ 

‘‘පුරිමකම් මභව ් මිං ගමොගහො අවිජ් ජා, ආයූහනා  ඞ් ඛාරා, නිකන් ති තණ් හා, 

උප මනං උපාොනං, ගචතනා භගවො, ඉගම පඤ් ච ධම් මා පුරිමකම් මභව ් මිං 

ඉධ පටි න් ධියා පච් චයා’’ති (පටි. ම. 1.47). 

තත් ථ පුරිමෙම්මභවස්මින් ති පුරිගම කම් මභගව, අතීතජාතියං කම් මභගව 

කරියමාගනති අත් ගථො. කමොකහො අවිජ්ජාති ගයො තො දුක් ඛාදීසු ගමොගහො, ගයන 

මූළ් ගහො කම් මං කගරොති,  ා අවිජ් ජා. ආයූහනා සඞ්ඛාරාති තං කම් මං 

කගරොගතො පුරිමගචතනාගයො, යථා ‘ොනං ෙ ්  ාමී’ති චිත් තං උප් පාගෙත් වා 
මා ම් පි  ංවච් ඡරම් පි ොනූපකරණානි  ජ් ගජන් ත ්   උප් පන් නා 
පුරිමගචතනාගයො. පටිග්  ාහකානං පන හත් ගථ ෙක් ඛිණං පතිට් ඨාපයගතො 
ගචතනා භගවොති වුච් චති. එකාවජ් ජගනසු වා ඡසු ජවගනසු ගචතනා 
ආයූහන ඞ් ඛාරා නාම.  ත් තමා ගචතනා භගවො. යා කාචි වා පන ගචතනා 

භගවො, තං ම් පයුත් තා ආයූහන ඞ් ඛාරා නාම. නිෙන්ති තණ්හාති යා කම් මං 
කගරොන් ත ්   ත ්   ඵගල උප් පත් තිභගව නිකාමනා පත් ථනා  ා තණ් හා නාම. 

උපගමනංඋපාදානන් ති යං කම් මං භව ්   පච් චයභූතං; ‘ඉෙං කත් වා අසුක  ්මිං 
නාම ඨාගන කාගම ග වි ්  ාමි උච් ඡිජ් ජි ්  ාමී’තිආදිනා නගයන පවත් තං 

උප මනං  හණං පරාම නං – ඉෙං උපාොනං නාම. කචතනා භකවොති 
ආයූහනාව ාගන වුත් තගචතනා භගවොති එවමත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘ඉදානි ඵ පඤ්චෙ’න් ති විඤ ්ඤාණාදි ගවෙනාව ානං පාළියං ආ තගමව. 

යථාහ ‘‘ඉධ පටි න් ධි විඤ් ඤාණං, ඔක් කන් ති නාමරූපං, ප ාගෙො ආයතනං, 

ඵුට් ගඨො ඵ ් ග ො, ගවෙයිතං ගවෙනා ඉගම පඤ් ච ධම් මා ඉධූපපත් තිභව ් මිං 

පුගරකත ්   කම් ම ්   පච් චයා’’ති (පටි. ම. 1.47). තත් ථ පටිසන්ධි

විඤ්ඤාණන් ති යං භවන් තරපටි න් ධානවග න උප් පන් නත් තා පටි න් ධීති 

වුච් චති, තං විඤ ්ඤාණං. ඔක්ෙන්ති නාමරූපන් ති යා  බ් ගභ රූපාරූපධම් මානං 

ඔක් කන් ති, ආ න් ත් වා පවි නං විය – ඉෙං නාමරූපං. පසාකදොආයතනන් ති ඉෙං 

චක් ඛාදිපඤ් චායතනවග න වුත් තං. ඵුට්කඨොඵස්කසොති ගයො ආරම් මණං ඵුට් ගඨො 

ඵු න් ගතො උප් පන් ගනො – අයං ඵ ් ග ො. කවදයිතං කවදනාති යං 
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පටි න් ධිවිඤ් ඤාගණන වා  ළායතනපච් චගයන වා ඵ ් ග න  හුප් පන් නං 

විපාකගවෙයිතං,  ා ගවෙනාති එවමත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

‘ඉදානි කහතකවො පඤ්චා’ති තණ් හාෙගයො පාළියං ආ තාව 
තණ් හුපාොනභවා. භගව පන  හිගත ත ්   පුබ් බ්භා ා තං ම් පයුත් තා වා 

 ඞ් ඛාරා  හිතාව ගහොන් ති, තණ් හුපාොනග්  හගණන ච තං ම් පයුත් තා, යාය වා 
මූළ් ගහො කම් මං කගරොති  ා අවිජ් ජා  හිතාව ගහොතීති එවං පඤ් ච. ගතනාහ 

‘‘ඉධ පරිපක් කත් තා ආයතනානං ගමොගහො අවිජ් ජා, ආයූහනා  ඞ් ඛාරා, 

නිකන් ති තණ් හා, උප මනං උපාොනං, ගචතනා භගවො. ඉගම පඤ් ච ධම් මා ඉධ 

කම් මභව  ්මිං ආයතිං පටි න් ධියා පච් චයා’’ති (පටි. ම. 1.47). තත් ථ ඉධ

පරිපක්ෙත්තා ආයතනානන් ති පරිපක් කායතන  ්  කම් මකරණකාගල 
 ම් ගමොගහො ෙ ් සිගතො. ග  ං උත් තානගමව. 

‘ආයතිං ඵ පඤ්චෙ’න් ති විඤ් ඤාණාදීනි පඤ ්ච. තානි ජාතිග්  හගණන 
වුත් තානි. ජරාමරණං පන ගත ංගයව ජරාමරණං. ගතනාහ ‘‘ආයතිං පටි න් ධි 

විඤ ්ඤාණං, ඔක් කන් ති නාමරූපං, ප ාගෙො ආයතනං, ඵුට් ගඨො ඵ ් ග ො, 
ගවෙයිතං ගවෙනා. ඉගම පඤ් ච ධම් මා ආයතිං උපපත් තිභව ් මිං ඉධ කත ්   

කම් ම  ්  පච් චයා’’ති (පටි. ම. 1.47). එවමිෙං වී තිආකාරාරං ගහොති. 

තත් ථ පුරිමභව ් මිං පඤ් ච කම් ම ම් භාරා, එතරහි පඤ් ච විපාක ම් භාරා, 

එතරහි පඤ් ච කම් ම ම් භාරා, අනා ගත පඤ් ච විපාකධම් මාති ෙ  ධම් මා 

කම් මං, ෙ  විපාගකොති. ද් වීසු ඨාගනසු කම් මං කම් මං නාම, ද් වීසු ඨාගනසු 
විපාගකො විපාගකො නාමාති  බ් බ්ම් ගපතං භවචක් කං පච් චයාකාරවට් ටං 

කම් මඤ ්ගචව කම් මවිපාගකො ච. තථා ද් වීසු ඨාගනසු කම් මං කම් ම ඞ් ගඛගපො, 
ද් වීසු ඨාගනසු විපාගකො විපාක ඞ් ගඛගපොති  බ් බ්ම් ගපතං කම් ම ඞ් ගඛගපො 

ගචව විපාක ඞ් ගඛගපො ච. ද් වීසු ඨාගනසු කම් මං කම් මවට් ටං, ද් වීසු ඨාගනසු 
විපාගකො විපාකවට් ටන් ති  බ් බ්ම් ගපතං කම් මවට් ටඤ් ගචව විපාකවට් ටඤ් ච. 

තථා ද් වීසු ඨාගනසු කම් මං කම් මභගවො, ද් වීසු ඨාගනසු විපාගකො විපාකභගවොති 
 බ් බ්ම් ගපතං කම් මභගවො ගචව විපාකභගවො ච. ද් වීසු ඨාගනසු කම් මං 

කම් මපවත් තං, ද් වීසු ඨාගනසු විපාගකො විපාකපවත් තන් ති  බ් බ්ම් ගපතං 
කම් මපවත් තඤ් ගචව විපාකපවත් තඤ් ච. තථා ද් වීසු ඨාගනසු කම් මං 

කම් ම න් තති, ද් වීසු විපාගකො විපාක න් තතීති  බ් බ්ම් ගපතං කම් ම න් තති 

ගචව විපාක න් තති ච. ද් වීසු ඨාගනසු කම් මං කිරියා නාම, ද් වීසු විපාගකො 
කිරියාඵලං නාමාති  බ් බ්ම් ගපතං කිරියා ගචව කිරියාඵලඤ් චාති. 

එවං  මුප් පන් නමිෙං  ගහතුකං, 

දුක් ඛං අනිච් චං චලමිත් තරද් ධුවං; 

ධම් ගමහි ධම් මා පභවන් ති ගහතුග ො, 
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න ගහත් ථ අත් තාව පගරොව විජ් ජති. 

ධම් මා ධම් ගම  ඤ් ජගනන් ති, ගහතු ම් භාරපච් චයා; 

ගහතූනඤ් ච නිගරොධාය, ධම් ගමො බුද් ගධන ගෙසිගතො; 

ගහතූසු උපරුද් ගධසු, ඡින් නං වට් ටං න වට් ටති. 

එවං දුක් ඛන් තකිරියාය, බ්රහ් මචරියීධ විජ් ජති; 

 ත් ගත ච නූපලබ් භන් ගත, ගනවුච් ගඡගෙො න   ්  තං. 

තිවට්ටමනවට්ඨිතං භමතීති එත් ථ පන  ඞ් ඛාරභවා කම් මවට් ටං, 

අවිජ් ජාතණ් හූපාොනානි කිගල වට් ටං, 
විඤ ්ඤාණනාමරූප ළායතනඵ ්  ගවෙනා විපාකවට් ටන් ති ඉගමහි තීහි 
වට් ගටහි තිවට් ටමිෙං භවචක් කං යාව කිගල වට් ටං න උපච් ඡිජ් ජති තාව 
අනුපච් ඡින් නපච් චයත් තා අනවට් ඨිතං පුනප් පුනං පරිවට් ටනගතො භමතිගයවාති 

ගවදිතබ් බ්ං. 

තයිෙගමවං භමමානං – 

 ච් චප් පභවගතො කිච් චා, වාරණා උපමාහි ච; 

 ම් භීරනයගභො ච, විඤ ්ඤාතබ් බ්ං යථාරහං. 

තත් ථ ය ් මා කු ලාකු ලකම් මං අවිග ග න  මුෙය ච් චන් ති 

 ච් චවිභඞ් ග  වුත් තං, ත ් මා අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරාති අවිජ් ජාය  ඞ් ඛාරා 

දුතිය ච් චප් පභවං දුතිය ච් චං,  ඞ් ඛාගරහි විඤ් ඤාණං දුතිය ච් චප් පභවං 

පඨම ච් චං, විඤ ්ඤාණාදීහි නාමරූපාදීනි විපාකගවෙනාපරිගයො ානානි 

පඨම ච් චප් පභවං පඨම ච් චං, ගවෙනාය තණ් හා පඨම ච් චප් පභවං දුතිය ච් චං, 

තණ් හාය උපාොනං දුතිය ච් චප් පභවං දුතිය ච් චං, උපාොනගතො භගවො 

දුතිය ච් චප් පභවං පඨමදුතිය ච් චද් වයං, භවගතො ජාති දුතිය ච් චප් පභවං 

පඨම ච් චං, ජාතියා ජරාමරණං පඨම ච් චප් පභවං පඨම ච් චන් ති. එවං තාවිෙං 

‘සච්චප්පභවකතො’ විඤ් ඤාතබ් බ්ං යථාරහං. 

ය ් මා පගනත් ථ අවිජ් ජා වත් ථූසු ච  ත් ගත  ම් ගමොගහති පච් චගයො ච 

ගහොති  ඞ් ඛාරානං පාතුභාවාය, තථා  ඞ් ඛාරා  ඞ් ඛතඤ් ච අභි ඞ් ඛගරොන් ති 

පච් චයා ච ගහොන් ති විඤ් ඤාණ  ් , විඤ් ඤාණම් පි වත් ථුඤ ්ච පටිජානාති 

පච් චගයො ච ගහොති නාමරූප ්  , නාමරූපම් පි අඤ් ඤමඤ් ඤඤ් ච උපත් ථම් ගභති 

පච් චගයො ච ගහොති  ළායතන ්  ,  ළායතනම් පි  වි ගය ච වත් තති පච් චගයො 

ච ගහොති ඵ ්    ් , ඵ ් ග ොපි ආරම් මණඤ් ච ඵු ති පච් චගයො ච ගහොති ගවෙනාය, 

ගවෙනාපි ආරම් මණර ඤ් ච අනුභවති පච් චගයො ච ගහොති තණ් හාය, තණ් හාපි 
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රජ් ජනීගය ච ධම් ගම රජ් ජති පච් චගයො ච ගහොති උපාොන ්  , උපාොනම් පි 

උපාොනීගය ච ධම් ගම උපාදියති පච් චගයො ච ගහොති භව ්  , භගවොපි 

නානා තීසු ච වික් ඛිපති පච් චගයො ච ගහොති ජාතියා, ජාතිපි ඛන් ගධ ච ජගනති 

ගත ං අභිනිබ් බ්ත් තිභාගවන පවත් තතා පච් චගයො ච ගහොති ජරාමරණ ්  , 
ජරාමරණම් පි ඛන් ධානං පාකගභෙභාවඤ් ච අධිතිට් ඨති පච් චගයො ච ගහොති 

භවන් තරපාතුභාවාය ග ොකාදීනං අධිට් ඨානත් තා, ත ් මා  බ් බ්පගෙසු ද් විධා 

පවත් ත‘කිච්චකතො’පි ඉෙං විඤ් ඤාතබ් බ්ං යථාරහං. 

ය ් මා ගචත් ථ ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා’’ති ඉෙං කාරකෙ ්  නනිවාරණං, 

‘‘ ඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණ’’න් ති අත් ත ඞ් කන් තිෙ  ් නනිවාරණං, 

‘‘විඤ ්ඤාණපච් චයා නාමරූප’’න් ති අත් තාතිපරිකප් පිතවත් ථුගභෙෙ ්  නගතො 

ඝන ඤ් ඤානිවාරණං, ‘‘නාමරූපපච් චයා  ළායතන’’න් තිආදීසු ‘‘අත් තා 
ප ්  ති…ගප.… විජානාති ඵු ති ගවෙයති තණ් හියති උපාදියති භවති ජායති 

ජීයති මීයතී’’ති එවමාදිෙ ්  නනිවාරණං, ත ් මා 

මිච් ඡාෙ  ් නනිවාරණකතොගපතං භවචක් කං ‘නිවාරණගතො’ විඤ ්ඤාතබ් බ්ං 
යථාරහං. 

ය ් මා පගනත් ථ  ලක් ඛණ ාමඤ් ඤලක් ඛණවග න ධම් මානං 

අෙ ්  නගතො අන් ගධො විය අවිජ් ජා, අන් ධ ්   උපක් ඛලනං විය අවිජ් ජාපච් චයා 

 ඞ් ඛාරා, උපක් ඛලිත ්   පතනං විය  ඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණං, පතිත ්   

 ණ් ඩපාතුභාගවො විය විඤ් ඤාණපච් චයා නාමරූපං,  ණ් ඩගභෙපීළකා විය 

නාමරූපපච් චයා  ළායතනං,  ණ් ඩපීළකාඝට් ටනං විය  ළායතනපච් චයා 

ඵ ් ග ො, ඝට් ටනදුක් ඛං විය ඵ ්  පච් චයා ගවෙනා, දුක් ඛ ්   පටිකාරාභිලාග ො 

විය ගවෙනාපච් චයා තණ් හා, පටිකාරාභිලාග න අ ප් පායග්  හණං විය 

තණ් හාපච් චයා උපාොනං, උපාදින් නඅ ප් පායාගලපනං විය උපාොනපච් චයා 

භගවො, අ ප් පායාගලපගනන  ණ් ඩවිකාරපාතුභාගවො විය භවපච් චයා ජාති, 
 ණ් ඩවිකාරගතො  ණ් ඩගභගෙො විය ජාතිපච් චයා ජරාමරණං. 

ය ් මා වා පගනත් ථ අවිජ් ජා අප් පටිපත් තිමිච් ඡාපටිපත් තිභාගවන  ත් ගත 

අභිභවති පටලං විය අක් ඛීනි, තෙභිභූගතො ච බ්ාගලො ගපොගනොබ් භවිගකහි 

 ඞ් ඛාගරහි අත් තානං ගවගඨති ගකො කාරකිමි විය ගකො ප් පගෙග හි, 
 ඞ් ඛාරපරිග්  හිතං විඤ් ඤාණං  තීසු පතිට් ඨං ලභති පරිණායකපරිග්  හිගතො 

විය රාජකුමාගරො රජ් ගජ, උපපත් තිනිමිත් තං පරිකප් පනගතො විඤ් ඤාණං 
පටි න් ධියං අගනකප් පකාරං නාමරූපං අභිනිබ් බ්ත් ගතති මායාකාගරො විය 

මායං, නාමරූගප පතිට් ඨිතං  ළායතනං වුද් ධිං විරූළ් හිං ගවපුල් ලං පාපුණාති 

සුභූමියං පතිට් ඨිගතො වනප් පගුම් ගබ්ො විය, ආයතනඝට් ටනගතො ඵ ් ග ො ජායති 

අරණී හිතාභිමද් ෙනගතො අග් ගි විය, ඵ  ්ග න ඵුට් ඨ  ්  ගවෙනා පාතුභවති 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 

172 

පටුන 

අග් ගිනා ඵුට් ඨ ්   ඩාගහො විය, ගවෙයමාන ්   තණ් හා වඩ් ඪති ගලොණූෙකං 

පිවගතො පිපා ා විය, තසිගතො භගවසු අභිලා ං කගරොති පිපාසිගතො විය පානීගය, 

තෙ  ්සුපාොනං උපාොගනන භවං උපාදියති ආමි ගලොගභන මච් ගඡො බ්ළි ං විය, 

භගව  ති ජාති ගහොති බීගජ  ති අඞ් කුගරො විය, ජාත  ්  අව ්  ං ජරාමරණං 

උප් පන් න  ්  රුක් ඛ ්   පතනං විය, ත ් මා එවං ‘උපමාහි’ ගපතං භවචක් කං 
විඤ ්ඤාතබ් බ්ං යථාරහං. 

ය ් මා ච භ වතා අත් ථගතොපි ධම් මගතොපි ගෙ නාගතොපි පටිගවධගතොපි 

 ම් භීරභාවං  න් ධාය ‘‘ ම් භීගරො චායං, ආනන් ෙ, පටිච් ච මුප් පාගෙො 

 ම් භීරාවභාග ො චා’’ති (දී. නි. 2.95;  ං. නි. 2.60) වුත් තං, ත ් මා 

‘ගම්භීරකභදකතො’ගපතං භවචක් කං විඤ් ඤාතබ් බ්ං යථාරහං. 

තත් ථ ය ් මා න ජාතිගතො ජරාමරණං න ගහොති, න ච ජාතිං විනා අඤ් ඤගතො 

ගහොති, ඉත් ථඤ ්ච ජාතිගතො  මුො ච් ඡතීති එවං ජාතිපච් චය මුො තට් ඨ  ්  

දුරවගබ්ොධනීයගතො ජරාමරණ ්   ජාතිපච් චය ම් භූත මුො තට් ගඨො  ම් භීගරො, 
තථා ජාතියා භවපච් චය…ගප.…  ඞ් ඛාරානං 

අවිජ් ජාපච් චය ම් භූත මුො තට් ගඨො  ම් භීගරො, ත ් මා ඉෙං භවචක් කං 

අත් ථ ම් භීරන් ති. අයං තාගවත් ථ ‘අත්ථගම්භීරතා’ ගහතුඵලඤ් හි අත් ගථොති 

වුච් චති, යථාහ ‘‘ගහතුඵගල ඤාණං අත් ථපටි ම් භිො’’ති (විභ. 720). 

ය ් මා පන ගයනාකාගරන යෙවත් ථා ච අවිජ් ජා ගත ං ගත ං  ඞ් ඛාරානං 

පච් චගයො ගහොති, ත ්   දුරවගබ්ොධනීයගතො අවිජ් ජාය  ඞ් ඛාරානං පච් චයට් ගඨො 

 ම් භීගරො, තථා  ඞ් ඛාරානං…ගප.… ජාතියා ජරාමරණ ්   පච් චයට් ගඨො 

 ම් භීගරො, ත ් මා ඉෙං භවචක් කං ධම් ම ම් භීරන් ති අයගමත් ථ ‘ධම්මගම්භීරතා’ 

ගහතුගනො හි ධම් ගමොති නාමං, යථාහ ‘‘ගහතුම් හි ඤාණං ධම් මපටි ම් භිො’’ති. 

ය ් මා ච ්   ගතන ගතන කාරගණන තථා තථා පවත් ගතතබ් බ්ත් තා 

ගෙ නාපි  ම් භීරා, න තත් ථ  බ් බ්ඤ ්ඤුතඤාණගතො අඤ් ඤං ඤාණං පතිට් ඨං 

ලභති, තථා ගහතං කත් ථචි සුත් ගත අනුගලොමගතො, කත් ථචි පටිගලොමගතො; 

කත් ථචි අනුගලොමපටිගලොමගතො, කත් ථචි ගවමජ් ඣගතො පට් ඨාය 

අනුගලොමගතො වා පටිගලොමගතො වා, කත් ථචි ති න් ධිචතු ඞ් ගඛපං, කත් ථචි 

ද් වි න් ධිති ඞ් ගඛපං, කත් ථචි එක න් ධිද් වි ඞ් ගඛපං ගෙසිතං, ත ් මා ඉෙං 

භවචක් කං ගෙ නා ම් භීරන් ති අයං කදසනාගම්භීරතා. 

ය ් මා පගනත් ථ ගයො අවිජ් ජාදීනං  භාගවො, ගයන පටිවිද් ගධන 

අවිජ් ජාෙගයො ධම් මා  ලක් ඛණගතො පටිවිද් ධා ගහොන් ති, ග ො 

දුප් පරිගයො ාහත් තා  ම් භීගරො, ත ් මා ඉෙං භවචක් කං පටිගවධ ම් භීරං. තථා 

ගහත් ථ අවිජ් ජාය අඤ ්ඤාණාෙ  ් න ච් චා ම් පටිගවධට් ගඨො  ම් භීගරො, 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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පටුන 

 ඞ් ඛාරානං අභි ඞ් ඛරණායූහන රා විරා ට් ගඨො, විඤ ්ඤාණ ්   

සුඤ ්ඤතඅබ්යාපාරඅ ඞ් කන් තිපටි න් ධිපාතුභාවට් ගඨො, නාමරූප ්   

එකුප් පාෙවිනිබ් ගභො ාවිනිබ් ගභො නමනරුප් පනට් ගඨො,  ළායතන  ්  

අධිපතිගලොකද් වාරගඛත් තවි යවි යීභාවට් ගඨො, ඵ ්    ්  

ඵු න ඞ් ඝට් ටන ඞ්  ති න් නිපාතට් ගඨො, ගවෙනාය 

ආරම් මණර ානුභවනසුඛදුක් ඛමජ් ඣත් තභාවනිජ් ජීවගවෙයිතට් ගඨො, තණ් හාය 

අභිනන් දිතජ් ගඣො ාන රිතාලතානදීතණ් හා මුද් ෙදුප් පූරණට් ගඨො, උපාොන ්   

ආොනග්  හණාභිනිගව පරාමා දුරතික් කමනට් ගඨො, භව  ්  

ආයූහනාභි ඞ් ඛරණගයොනි තිඨිතිනිවාග සු ඛිපනට් ගඨො, ජාතියා 

ජාති ඤ් ජාතිඔක් කන් තිනිබ් බ්ත් තිපාතුභාවට් ගඨො, ජරාමරණ ්   

ඛයවයගභෙවිපරිණාමට් ගඨො  ම් භීගරොති අයගමත් ථ පටිකවධගම්භීරතා. 

ය ් මා පගනත් ථ එකත් තනගයො, නානත් තනගයො, අබ්යාපාරනගයො, 

එවංධම් මතානගයොති චත් තාගරො අත් ථනයා ගහොන් ති, ත ් මා 

‘නයකභදකතො’ගපතං භවචක් කං විඤ් ඤාතබ් බ්ං යථාරහං. තත් ථ 

‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා,  ඞ් ඛාරපච් චයා විඤ් ඤාණ’’න් ති එවං බීජ ්   
අඞ් කුරාදිභාගවන රුක් ඛභාවප් පත් ති විය  න් තානානුපච් ගඡගෙො 

‘එෙත්තනකයො’ නාම; යං  ම් මා ප ්  න් ගතො ගහතුඵල ම් බ්න් ගධන 

පවත් තමාන  ්   න් තාන  ්  අනුපච් ගඡොවගබ්ොධගතො උච් ගඡෙදිට් ඨිං පජහති, 
මිච් ඡා ප ්  න් ගතො ගහතුඵල ම් බ්න් ගධන පවත් තමාන  ්  
 න් තානානුපච් ගඡෙ ්   එකත් තග්  හණගතො   ්  තදිට් ඨිං උපාදියති. 

අවිජ් ජාදීනං පන යථා කලක් ඛණවවත් ථානං ‘නානත්තනකයො’ නාම; යං 

 ම් මා ප ්  න් ගතො නවනවානං උප් පාෙෙ ්  නගතො   ්  තදිට් ඨිං පජහති, මිච් ඡා 
ප ්  න් ගතො එක න් තානපතිත ්   භින් න න් තාන  ්ග ව 

නානත් තග්  හණගතො උච් ගඡෙදිට් ඨිං උපාදියති. 

අවිජ් ජාය ‘ ඞ් ඛාරා මයා උප් පාගෙතබ් බ්ා’,  ඞ් ඛාරානං වා ‘විඤ ්ඤාණං 

අම් ගහහී’ති එවමාදිබ්යාපාරාභාගවො ‘අබයාපාරනකයො’ නාම; යං  ම් මා 

ප ්  න් ගතො කාරක ්   අභාවාවගබ්ොධගතො අත් තදිට් ඨිං පජහති, මිච් ඡා 
ප ්  න් ගතො ගයො අ තිපි බ්යාපාගර අවිජ් ජාදීනං  භාවනියමසිද් ගධො 
ගහතුභාගවො ත ්   අග්  හණගතො අකිරියදිට් ඨිං උපාදියති. 

අවිජ් ජාදීහි පන කාරගණහි  ඞ් ඛාරාදීනංගයව  ම් භගවො ඛීරාදීහි ෙධිආදීනං 

විය, න අඤ් ගඤ න් ති අයං ‘එවංධම්මතානකයො’ නාම; යං  ම් මා ප ්  න් ගතො 

පච් චයානුරූපගතො ඵලාවගබ්ොධගතො අගහතුකදිට් ඨිඤ ්ච අකිරියදිට් ඨිඤ් ච පජහති, 
මිච් ඡා ප ්  න් ගතො පච් චයානුරූපං ඵලප් පවත් තිං අග්  ගහත් වා යගතො කුගතොචි 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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ය ්   ක  ් චි අ ම් භවග්  හණගතො අගහතුකදිට් ඨිඤ ්ගචව නියතවාෙඤ් ච 
උපාදියතීති එවමිෙං භවචක් කං – 

 ච් චප් පභවගතො කිච් චා, වාරණා උපමාහි ච; 

 ම් භීරනයගභො ච, විඤ ්ඤාතබ් බ්ං යථාරහං. 

ඉෙඤ් හි  ම් භීරගතො අ ාධං නානානයග්  හණගතො දුරභියානං ඤාණාසිනා 
 මාධිපවරසිලායං සුනිසිගතන – 

භවචක් කමපොගලත් වා, 

අ නිවිචක් කමිව නිච් චනිම් මථනං; 

 ං ාරභයමතීගතො, 
න ගකොචි සුපිනන් තගරපයත් ථි. 

වුත් තම් පි ගචතං භ වතා – ‘‘ ම් භීගරො චායං, ආනන් ෙ, පටිච් ච මුප් පාගෙො 

 ම් භීරාවභාග ො ච. එත ්  , ආනන් ෙ, ධම් ම  ්  අනනුගබ්ොධා අප් පටිගවධා 
එවමයං පජා තන් තාකුලකජාතා කුල ණ් ඨිකජාතා මුඤ් ජපබ් බ්ජභූතා අපායං 

දුග්  තිං විනිපාතං  ං ාරං නාතිවත් තතී’’ති (දී. නි. 2.95;  ං. නි. 2.60). ත ් මා 
අත් තගනො වා පගර ං වා හිතාය සුඛාය පටිපන් ගනො අවග  කිච් චානි පහාය – 

 ම් භීගර පච් චයාකාර-ප් පගභගෙ ඉධ පණ් ඩිගතො; 
යථා  ාධං ලගභගථව-මනුයුඤ් ගජ  ො  ගතොති. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
243. එවං මහාපථවිං පත් ථරන් ගතො විය ආකා ං විත් ථාරයන් ගතො විය ච 

 බ් බ්ධම් ගමසු අප් පටිහතඤාගණො  ත් ථා සුත් තන් තභාජනීගය නිග්  ණ් ඨිං 
නිජ් ජටං පච් චයාකාරං නානාචිත් තවග න ෙ ් ග ත් වා ඉොනි ය  ්මා න ගකවලං 

අයං පච් චයාකාගරො නානාචිත් ගතසුගයව ගහොති, එකචිත් ගතපි ගහොතිගයව, 
ත ් මා අභිධම් මභාජනීයවග න එකචිත් තක් ඛණකං පච් චයාකාරං 

නානප් පකාරගතො ෙ ් ග තුං අවිජ්ජාපච්චයාසඞ්ඛාකරොතිආදිනා නගයන මාතිකං 
තාව ඨගපසි. එවං ඨපිතාය පන මාතිකාය – 

අවිජ් ජාදීහි මූගලහි, නව මූලපො නව; 

නයා තත් ථ චතුක් කානි, වාරගභෙඤ් ච දීපගය. 

තත්රායං දීපනා – එත් ථ හි 
අවිජ් ජා ඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණනාමඡට් ඨායතනඵ ්  ගවෙනාතණ් හාඋපාොනප් පගභ
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ගෙහි අවිජ් ජාදීහි නවහි මූලපගෙහි අවිජ් ජාදිගකො,  ඞ් ඛාරාදිගකො, 

විඤ ්ඤාණාදිගකො, නාමාදිගකො, ඡට් ඨායතනාදිගකො, ඵ ්  ාදිගකො, ගවෙනාදිගකො, 

තණ් හාදිගකො, උපාොනාදිගකොති ඉගම නව මූලපො නව නයා ගහොන් ති. 

ගතසු ගයො තාව අයං අවිජ් ජාදිගකො නගයො, තත් ථ පච් චයචතුක් කං, 

ගහතුචතුක් කං,  ම් පයුත් තචතුක් කං, අඤ් ඤමඤ් ඤචතුක් කන් ති චත් තාරි 
චතුක් කානි ගහොන් ති. යථා ගචත් ථ එවං ග ග සුපීති එගකක ් මිං නගය 
චතුන් නං චතුන් නං චතුක් කානං වග න ඡත් තිං  චතුක් කානි. තත් ථ එගකගකන 
චතුක් ගකන චතුන් නං චතුන් නං වාරානං  ඞ්  හිතත් තා චතුන් නම් පි චතුක් කානං 
වග න එගකක  ්මිං නගය ග ොළ  ග ොළ  වාරාති චතුචත් තාලී ාධිකං 
වාර තං ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ං. 

1. පච් චයචතුක් කං 

තත් ථ යගෙතං  බ් බ්පඨගම අවිජ් ජාමූලගක නගය පච් චයචතුක් කං, ත ් මිං 

පඨගමො නාමරූපට් ඨාගන නාම ්  ,  ළායතනට් ඨාගන ඡට් ඨායතන ්   ච 
වුත් තත් තා අපරිපුණ් ණඅඞ්  ද් වයයුත් ගතො ද් වාෙ ඞ් ගිකවාගරො නාම. දුතිගයො 

නාමරූපට් ඨාගන නාම  ්ග ව,  ළායතනට් ඨාගන ච න ක ්  චි වුත් තත් තා 
අපරිපුණ් ණඑකඞ්  යුත් ගතො එකාෙ ඞ් ගිකවාගරො නාම. තතිගයො 
 ළායතනට් ඨාගන ඡට් ඨායතන  ්  වුත් තත් තා පරිපුණ් ණඑකඞ්  යුත් ගතො 
ද් වාෙ ඞ් ගිකවාගරො නාම. චතුත් ගථො පන පරිපුණ් ණද් වාෙ ඞ් ගිගකොගයව. 

තත් ථ සියා – අයම් පි ඡට් ඨායතනපච් චයා ඵ ් ග ොති වුත් තත් තා 

අපරිපුණ් ගණකඞ්  යුත් ගතොගයවාති? න, ත ්   අනඞ්  ත් තා. ඵ ් ග ොගයව 

ගහත් ථ අඞ්  ං, න ඡට් ඨායතනං. ත ් මා ත ්   අනඞ්  ත් තා නායං 
අපරිපුණ් ගණකඞ්  යුත් ගතොති. අට් ඨකථායං පන වුත් තං – ‘‘පඨගමො 

 බ් බ් ඞ්  ාහිකට් ගඨන, දුතිගයො පච් චයවිග  ට් ගඨන, තතිගයො 

 බ් භග යයක ත් තානං වග න, චතුත් ගථො ඔපපාතික ත් තානං වග න 

 හිගතො. තථා පඨගමො  බ් බ් ඞ්  ාහිකට් ගඨන, දුතිගයො පච් චයවිග  ට් ගඨන, 

තතිගයො අපරිපුණ් ණායතනවග න, චතුත් ගථො පරිපුණ් ණායතනවග න 

 හිගතො. තථා පඨගමො  බ් බ් ඞ්  ාහිකට් ගඨන, දුතිගයො 

මහානිොනසුත් තන් තවග න (දී. නි. 2.95 ආෙගයො), තතිගයො රූපභවවග න, 
චතුත් ගථො කාමභවවග න  හිගතො’’ති. 

තත් ථ පඨගමො ඉගමසු දුතියාදීසු තීසු වාගරසු න කත් ථචි න පවි තීති 
 බ් බ් ඞ්  ාහිගකොති වුත් ගතො. ග  ානං විග ග ො පරගතො ආවිභවි ්  ති. 

ත ්  ාවිභාවත් ථං – 

යං යත් ථ අඤ් ඤථා වුත් තං, අවුත් තඤ් චාපි යං යහිං; 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  පටිච්චසමුප්පාදවිභඞ්කගො 
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යං යථා පච් චගයො ය ්  , තං  බ් බ්මුපලක් ඛගය. 

තත්රායං නගයො – අවිග ග න තාව චතූසුපි එගතසු සුත් තන් තභාජනිගය විය 

 ඞ් ඛාරාති අවත් වා  ඞ් ඛාගරොති වුත් තං, තං ක  ්මාති? එකචිත් තක් ඛණකත් තා. 
තත්ර හි නානාචිත් තක් ඛණගකො පච් චයාකාගරො විභත් ගතො. ඉධ 
එකචිත් තක් ඛණගකො ආරද් ගධො. එකචිත් තක් ඛගණ ච බ්හූ ගචතනා න  න් තීති 
 ඞ් ඛාරාති අවත් වා  ඞ් ඛාගරොති වුත් තං. 

පඨමවාගර පගනත් ථ එකචිත් තක් ඛණපරියාපන් නධම් ම ඞ්  හණගතො 
 බ් බ්ට් ඨාන ාධාරණගතො ච රූපං ඡඩ් ගඩත් වා ‘‘විඤ් ඤාණපච් චයා 
නාම’’න් ත් ගවව වුත් තං. තඤ් හි එකචිත් තක් ඛණපරියාපන් නං 

 බ් බ්ට් ඨාන ාධාරණඤ් ච, න කත් ථචි විඤ ්ඤාණප් පවත් තිට් ඨාගන න පවත් තති. 

ය ් මා ච එකචිත් තක් ඛණපරියාපන් ගනො එගකොගවත් ථ ඵ ් ග ො, ත ් මා 
ත ්  ානුරූපං පච් චයභූතං ආයතනං  ණ් හන් ගතො  ළායතනට් ඨාගන 

‘‘නාමපච් චයා ඡට් ඨායතන’’න් ති එකං මනායතනංගයව ආහ. තඤ් හි එක  ්  
අකු ලඵ  ්   ්  අනුරූපං පච් චයභූතං. කාමඤ් ගචතං  ඞ් ඛාරපච් චයා 

විඤ ්ඤාණන් ති එත් ථාපි වුත් තං, ගහතුඵලවිග  ෙ ්  නත් ථං පන 
අඞ්  පුණ් ණත් ථඤ ්ච පුන ඉධ  හිතං. තත්ර හි එත ්   විග ග න  ඞ් ඛාගරො 

ගහතු, අවිග ග න නාමං ඵලං. ඉධ පන ්   අවිග ග න නාමං ගහතු, 
විග ග න ඵ ් ග ො ඵලන් ති. ග ොකාෙගයො පන ය ් මා  බ් ගබ් එකචිත් තක් ඛගණ 

න  ම් භවන් ති,  බ් බ් ් මිඤ ්ච චිත් තප් පවත් තිට් ඨාගන ගචව චිත් ගත ච න 

පවත් තන් ති, ත ් මා න  හිතා. ජාතිජරාමරණානි පන අචිත් තක් ඛණමත් තානිපි 
 මානානි චිත් තක් ඛගණ අන් ගතො ධත් තා අඞ්  පරිපූරණත් ථං  හිතානි. එවං 

තාගවත් ථ ‘යංඅඤ්ඤථාවුත්තං.යඤ්චඅවුත්තං’ තං ගවදිතබ් බ්ං. 

යං පගනත් ථ ඉගතො පගරසු වාගරසු වුත් තං, ත ්  ත් ගථො වුත් තනගයගනව 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ය ් මිං ය ් මිං පන වාගර ගයො ගයො විග ග ො ආ ගතො, තං තං 
තත් ථ තත් ගථව පකා යි ්  ාම. 

‘යං යථා පච්චකයො යස්සා’ති එත් ථ පන  ඞ් ඛාර ්   අවිජ් ජා 
 ම් පයුත් තධම් ම ාධාරගණහි 
 හජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනි ්  ය ම් පයුත් තඅත් ථිඅවි තපච් චගයහි ඡහි 
ගහතුපච් චගයන චාති  ත් තධා පච් චගයො. තත් ථ ය ් මා පරගතො 
ගහතුචතුක් කාදීනි තීණ චතුක් කානි 

අවි ත ම් පයුත් තඅඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයවග න වුත් තානි, ත ් මා ඉධ තානි 
අපගනත් වා අවග  ානං වග න අවිජ් ජා  ඞ් ඛාර  ්  චතුධා පච් චගයොති 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 
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 ඞ් ඛාගරො විඤ් ඤාණ ්    ාධාරගණහි ඡහි, කම් මාහාරපච් චගයහි චාති 
අට් ඨධා පච් චගයො. ඉධ පන ගතගයව තගයො අපගනත් වා පඤ් චධා. විඤ් ඤාණං 

නාම  ්   ාධාරගණහි ඡහි, ඉන් ද්රියාහාරාධිපතීහි චාති නවධා. ඉධ පන තගයො 
අපගනත් වා ඡධා. නාමං ඡට් ඨායතන  ්   ාධාරගණහි ඡහි. කිඤ් චි පගනත් ථ 

අධිපතිපච් චගයන, කිඤ් චි ආහාරපච් චයාදීහීති අගනකධා. ඉධ පන ගතගයව 
තගයො අපගනත් වා තිධා චතුධා පඤ් චධා වා. ඡට් ඨායතනං ඵ ්    ්  යථා 
විඤ ්ඤාණං නාම ්  . එවං ඵ ් ග ො ගවෙනාය  ාධාරගණහි ඡහි 
ආහාරපච් චගයන චාති  ත් තධා. ඉධ පන ගතගයව තගයො අපගනත් වා චතුධා. 
ගවෙනා තණ් හාය  ාධාරගණහි ඡහි ඣානින් ද්රියපච් චගයහි චාති අට් ඨධා. ඉධ 

පන ගතගයව තගයො අපගනත් වා පඤ ්චධා. තණ් හා උපාොන ්  , යථා අවිජ් ජා 
 ඞ් ඛාර  ් . එවං උපාොනං භව ්    ාධාරගණහි ඡහි මග්  පච් චගයන චාති 

 ත් තධා. ඉධ පන ගතගයව තගයො අපගනත් වා චතුධා. භගවො ජාතියා, ය ් මා 

ජාතීති ඉධ  ඞ් ඛතලක් ඛණං අධිප් ගපතං, ත ් මා පරියාගයන 
උපනි  ් යපච් චගයගනව පච් චගයො. තථා ජාති ජරාමරණ ්  ාති. 

ගය පන එවං වෙන් ති – ‘‘ඉම  ්මිං චතුක් ගක  බ් ගබ් ම් පි  ඞ් ඛාරාදීනං 
අවිජ් ජාෙගයො  හජාතපච් චගයන පච් චයා ගහොන් ති.  හජාතපච් චයවග ගනව හි 

පඨමවාගරො ආරද් ගධො’’ති, ගත භවාදීනං තථා අභාවං ග  පච් චයානඤ් ච 
 ම් භවං ෙ ් ග ත් වා පටික් ඛිපිතබ් බ්ා. න හි භගවො ජාතියා  හජාතපච් චගයො 

ගහොති, න ජාති ජරාමරණ ්  . ගය ගචගත ං  ඞ් ඛරාදීනං අවග  ා පච් චයා 

වුත් තා, ගතපි  ම් භවන් තිගයව. ත ් මා න  ක් කා ඡඩ් ගඩතුන් ති. එවං තාව 

පඨමවාගර යං යත් ථ අඤ් ඤථා වුත් තං, අවුත් තඤ් චාපි යං යහිං, යඤ ්ච යථා 

ය ්   පච් චගයො ගහොති, තං ගවදිතබ් බ්ං. දුතියවාරාදීසුපි එග ව නගයො. 

අයං පන විග ග ො – දුතියවාගර ‘‘නාමපච් චයා ඵ ් ග ො’’ති වත් වා 

 ළායතනට් ඨාගන න කිඤ් චි වුත් තං, තං කිමත් ථන් ති? 
පච් චයවිග  ෙ ්  නත් ථඤ ්ගචව මහානිොනගෙ නා ඞ්  හත් ථඤ ්ච. ඵ ්   ්   හි 

න ගකවලඤ් ච ඡට් ඨායතනගමව පච් චගයො, ගවෙනාක් ඛන් ධාෙගයො පන තගයො 
ඛන් ධාපි පච් චයාගයව. මහානිොනසුත් තන් ගත ච ්   ‘‘අත් ථි ඉෙප් පච් චයා 

ඵ ් ග ොති ඉති පුට් ගඨන  තා, ආනන් ෙ, අත් ථීති  ්  වචනීයං. කිං පච් චයා 

ඵ ් ග ොති? ඉති ගච වගෙයය, නාමපච් චයා ඵ ් ග ොති ඉච් ච  ්  වචනීය’’න් ති (දී. 

නි. 2.96). එවං  ළායතනං ඡඩ් ගඩත් වා එකාෙ ඞ් ගිගකො පටිච් ච මුප් පාගෙො 
වුත් ගතො. ත ් මා ඉම ්   පච් චයවිග   ්   ෙ ්  නත් ථං ඉමි ්  ා ච 

මහානිොනසුත් තන් තගෙ නාය පරිග්  හත් ථං දුතියවාගර ‘‘නාමපච් චයා 
ඵ ් ග ො’’ති වත් වා  ළායතනට් ඨාගන න කිඤ් චි වුත් තන් ති. එ  තාව දුතියවාගර 
විග ග ො. 
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තතියවාගර පන ‘‘විඤ ්ඤාණපච් චයා නාමරූප’’න් ති සුත් තන් තභාජනීගය 

ආ තගමව චතුත් ථමඞ්  ං වුත් තං, තං එකචිත් තක් ඛණකත් තා පච් චයාකාර ්   

ඉධ අයුත් තන් ති ගච? තං නායුත් තං. ක  ්මා?  කක් ඛගණ පච් චයභාවගතො. 

 ගචපි හි තත් ථ රූපං චිත් තක් ඛණගතො උද් ධං තිට් ඨති, තථාපි ්   තං 

විඤ ්ඤාණං  කක් ඛගණ පච් චගයො ගහොති. කථං? පුගරජාත ්   තාව 
චිත් ත මුට් ඨාන  ්  අඤ් ඤ  ්  වා පච් ඡාජාතපච් චගයන. වුත් තඤ් ගචතං 
‘‘පච් ඡාජාතා චිත් තගචතසිකා ධම් මා පුගරජාත ්   ඉම ්   කාය ්   

පච් ඡාජාතපච් චගයන පච් චගයො’’ති (පට් ඨා. 1.1.11).  හජාත ්   පන 
චිත් ත මුට් ඨාන  ්  නි  ් යපච් චගයන පච් චගයො. යථාහ ‘‘චිත් තගචතසිකා 
ධම් මා චිත් ත මුට් ඨානානං රූපානං නි  ් යපච් චගයන පච් චගයො’’ති (පට් ඨා. 
1.1.8). 

යදි එවං, පුරිමවාගරසු ක ් මා එවං න වුත් තන් ති? රූපප් පවත් තිගෙ ං 
 න් ධාය ගෙසිතත් තා. අයඤ් හි පච් චයාකාගරො රූපප් පවත් තිගෙග  කාමභගව 
 බ් භග යයකානඤ් ගචව අපරිපුණ් ණායතනඔපපාතිකානඤ් ච 

රූපාවචරගෙවානඤ් ච වග න ගෙසිගතො. ගතගනගවත් ථ ‘‘නාමරූපපච් චයා 
 ළායතන’’න් ති අවත් වා ඡට් ඨායතනන් ති වුත් තං. තත් ථ නාමං ගහට් ඨා 
වුත් තනයගමව. රූපං පන හෙයරූපං ගවදිතබ් බ්ං. තං පගනත ්   ඡට් ඨායතන  ්  

නි  ් යපච් චගයන ගචව පුගරජාතපච් චගයන චාති ද් විධා පච් චගයො ගහොතීති එ  
තතියවාගර විග ග ො. 

චතුත් ථවාගරො පන ගයොනිවග න ඔපපාතිකානං, ආයතනවග න 

පරිපුණ් ණායතනානං, භවවග න කාමාවචර ත් තානං වග න වුත් ගතො. 
ගතගනගවත් ථ ‘‘නාමරූපපච් චයා  ළායතන’’න් ති වුත් තං. තත් ථ නාමං 

ඡට් ඨායතන  ්   හජාතාදීහි, චක් ඛායතනාදීනං පච් ඡාජාතපච් චගයන. රූගප 

හෙයරූපං ඡට් ඨායතන ්   නි  ් යපච් චයපුගරජාතපච් චගයහි, චත් තාරි 
මහාභූතානි චක් ඛායතනාදීනං  හජාතනි ්  යඅත් ථිඅවි ගතහි. ය ් මා පගන  

එකචිත් තක් ඛණගකො පච් චයාකාගරො, ත  ්මා එත් ථ  ළායතනපච් චයාති අවත් වා 

‘‘ඡට් ඨායතනපච් චයා ඵ ් ග ො’’ති වුත් ගතොති අයං චතුත් ථවාගර විග ග ො. 

එවගමගත ං නානාකරණං ඤත් වා පුන  බ් ගබ් ් ගවව ගතසු විග ග න 
පඨමකා ද් ගව වාරා අරූපභගව පච් චයාකාරෙ ්  නත් ථං වුත් තාති ගවදිතබ් බ්ා. 
අරූපභව ් මිඤ ්හි රූගපන අ ම් මි ්  ානි පටිච් ච මුප් පාෙඞ්  ානි පවත් තන් ති. 
තතිගයො රූපභගව පච් චයාකාරෙ ්  නත් ථං වුත් ගතො. රූපභව ් මිඤ් හි  තිපි 
රූප ම් මි  ් ත් ගත  ළායතනං න පවත් තති. චතුත් ගථො කාමභගව 
පච් චයාකාරෙ ්  නත් ථං වුත් ගතො. කාමභව ් මිඤ ්හි  කලං  ළායතනං 
පවත් තති. තතිගයො වා රූපභගව ගචව කාමභගව ච අපරිපුණ් ණායතනානං 
අකු ලප් පවත් තික් ඛණං  න් ධාය වුත් ගතො. චතුත් ගථො වා කාමභගව 
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පරිපුණ් ණායතනානං. පඨගමො වා  බ් බ්ත් ථ ාමිතං  න් ධාය වුත් ගතො. ග ො හි න 
කත් ථචි චිත් තප් පවත් තිගෙග  න පවත් තති. දුතිගයො පච් චයවිග  ං  න් ධාය 
වුත් ගතො. එකාෙ ඞ් ගිකත් තඤ් ගහත් ථ ඵ ්   ්   ච නාමපච් චයත් තං 
පච් චයවිග ග ො. තතිගයො පුරිමගයොනිද් වයං  න් ධාය වුත් ගතො. පුරිමාසු හි ද් වීසු 

ගයොනීසු ග ො  ම් භවති, තත් ථ  ො  ළායතන ්   අ ම් භවගතො. චතුත් ගථො 
පච් ඡිමගයොනිද් වයං  න් ධාය වුත් ගතො. පච් ඡිමාසු හි ග ො ද් වීසු ගයොනීසු 

 ම් භවති, තත් ථ  ො  ළායතන ්    ම් භවගතොති. 

එත් තාවතා ච යං වුත් තං චතූසුපි වාගරසු – 

යං යත් ථ අඤ් ඤථා වුත් තං, අවුත් තඤ් චාපි යං යහිං; 

යං යථා පච් චගයො ය ්  , තං  බ් බ්මුපලක් ඛගයති. 

 ාථාය අත් ථදීපනා කතා ගහොති. 

එගතගනවානු ාගරන,  බ් බ්ගමතං නයං ඉගතො; 

විග ග ො ගයො ච තං ජඤ් ඤා, චතුක් ගකසු පගරසුපි. 

2. ගහතුචතුක් කං 

244. තත් ථ ගයො තාව ඉධ වුත් ගතො නගයො, ග ො  බ් බ්ත් ථ පාකගටොගයව. 
විග ග ො පන එවං ගවදිතබ් ගබ්ො – ගහතුචතුක් ගක තාව අවිජ් ජා ගහතු අ ්  ාති 

අවිජ්ජාකහතුකෙො. අවිජ් ජා අ ්    හවත් තනගතො යාවභඞ්  ා පවත් තිකා 
 මිකාති වුත් තං ගහොති. ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා’’ති ච එත් තාවතා 
 හජාතාදිපච් චයවග න  ාධාරණගතො  ඞ් ඛාර ්   අවිජ් ජා පච් චගයොති 

ෙ ් ග ත් වා, පුන ‘‘අවිජ් ජාගහතුගකො’’ති එගතගනව විග  ගතො 

අවි තපච් චයතා ෙ ් සිතා. සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං 

සඞ්ඛාරකහතුෙන් තිආදීසුපි එග ව නගයො. 

ක  ්මා පන භවාදීසු ගහතුකග්  හණං න කතන් ති? 
අවි තපච් චයනියමාභාවගතො අභාවගතො ච අවි තපච් චය ්  . ‘‘තත් ථ කතගමො 

උපාොනපච් චයා භගවො? ඨගපත් වා උපාොනං ගවෙනාක් ඛන් ගධො 
 ඤ ්ඤාක් ඛන් ගධො  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො – අයං වුච් චති 
උපාොනපච් චයා භගවො’’ති වචනගතො උපාොනපච් චයා චතුන් නං ඛන් ධානං ඉධ 
භගවොති නාමං.  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධ ච ‘‘ජාති ද් වීහි ඛන් ගධහි 

 ඞ්  හිතා’’තිආදිවචනගතො (ධාතු. 71) ජාතිජරාමරණානි අන් ගතො ධානි. 

තත් ථ යාව උපාොනං තාව ජාතිජරාමරණානං අනුපලබ් භනගතො උපාොනං 
භව  ්  න නියමගතො අවි තපච් චගයො ගහොති. ‘‘යා ගත ං ගත ං ධම් මානං 
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ජාතී’’ති ආදිවචනගතො  ඞ් ඛතලක් ඛගණසු ජාතියා ජරාමරණ ඞ් ඛාත ්   
භව  ්  ජාතික් ඛණමත් ගතගයව අභාවගතො අවි තපච් චයභාගවො න  ම් භවති. 

තථා ජාතියා ජරාමරණක් ඛගණ අභාවගතො. උපනි  ් යපච් චගයගනව පන 
භගවො ජාතියා. ජාති ජරාමරණ ්   පච් චගයොති  බ් බ්ථාපි 

අවි තපච් චයනියමාභාවගතො අභාවගතො ච අවි තපච් චය ්   භවාදීසු 
ගහතුකග්  හණං න කතන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

ගකචි පනාහු – ‘‘භගවො දුවිගධනා’’ති වචනගතො උපපත් තිමි ්  ගකො භගවො, 

න ච උපපත් තිභව ්   උපාොනං අවි තපච් චගයො ගහොතීති ‘‘උපාොනපච් චයා 
භගවො උපාොනගහතුගකො’’ති අවත් වා ‘‘උපාොනපච් චයා භගවො’’ති වුත් ගතො. 
ඉධ පච් ඡින් නත් තා පරගතොපි න වුත් තන් ති. තං ඉධ උපපත් තිමි  ් ක ්   භව ්   

අනධිප් ගපතත් තා අයුත් තං. අරූපක් ඛන් ධා හි ඉධ භගවොති ආ තා. 

භවපච්චයා ජාතීති එත් ථ ච ඨගපත් වා ජාතිජරාමරණානි අවග ග ො භගවො 

ජාතියා පච් චගයොති ගවදිතබ් ගබ්ො. ක ් මා? ජාතිආදීනං ජාතියා අප් පච් චයත් තා. 

යදි එවං, ඨගපත් වා ජාතිජරාමරණානි භගවො ජාතියා පච් චගයොති වත් තබ් ගබ්ොති? 

ආම වත් තබ් ගබ්ො, වත් තබ් බ්පගෙ ාභාවගතො පන න වුත් ගතො. ෙ මඞ්  නිද් ගෙග  
හි උපාොනපච් චය ම් භූගතො භගවො වත් තබ් ගබ්ො. එකාෙ මඞ්  නිද් ගෙග  ජාති 

වත් තබ් බ්ා. ගයො පන භගවො ජාතියා පච් චගයො, ත ්   වත් තබ් බ්පගෙග ො නත් ථීති 
වත් තබ් බ්පගෙ ාභාවගතො න වුත් ගතො. අවුත් ගතොපි පන යුත් තිගතො 

 ගහතබ් ගබ්ොති. විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපන් තිආදීසු ච විඤ් ඤාණාදීනං 
අවි තපච් චයභාව ම් භවගතො විඤ් ඤාණගහතුකාදිවචනං කතන් ති එ  
ගහතුචතුක් ගක විග ග ො. 

3.  ම් පයුත් තචතුක් කං 

245.  ම් පයුත් තචතුක් ගකපි අවිජ් ජාපච් චයාති එත් තාවතා 
 හජාතාදිපච් චයවග න  ඞ් ඛාර  ්  අවිජ් ජාපච් චයතං ෙ ් ග ත් වා පුන 
‘‘අවිජ් ජා ම් පයුත් ගතො’’ති  ම් පයුත් තපච් චයතා ෙ ් සිතා. ග  පගෙසුපි එග ව 

නගයො. ය ් මා පන අරූපීනං ධම් මානං රූපධම් ගමහි  ම් පගයොග ො නත් ථි, 
ත ් මා විඤ් ඤාණපච් චයා නාමරූපන් තිආදීසු තතියචතුත් ථවාරපගෙසු 

‘‘විඤ ්ඤාණ ම් පයුත් තං නාම’’න් තිආදිනා නගයන යං ලබ් භති, තගෙව 
 හිතන් ති එ   ම් පයුත් තචතුක් ගක විග ග ො. 

4. අඤ ්ඤමඤ් ඤචතුක් කං 

246. අඤ ්ඤමඤ් ඤචතුක් ගකපි අවිජ් ජාපච් චයාති  හජාතාදිපච් චයවග න 
 ඞ් ඛාර  ්  අවිජ් ජාපච් චයතං ෙ ් ග ත් වා ‘‘ ඞ් ඛාරපච් චයාපි අවිජ් ජා’’ති 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චයතා ෙ ් සිතා. ග  පගෙසුපි එග ව නගයො. ය ් මා පන භගවො 
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නිප් පගෙග ො, උපාොනං  ප් පගෙ ං,  ප් පගෙ ධම් ගමො ච නිප් පගෙ ධම් ම  ්  

පච් චගයො ගහොති, න නිප් පගෙ ධම් ගමො  ප් පගෙ ධම් ම  ් , ත ් මා එත් ථ 

‘‘භවපච් චයාපි උපාොන’’න් ති න වුත් තං; ගහට් ඨා වා ගෙ නාය පච් ඡින් නත් තා 

එවං න වුත් තං. ය ් මා ච නාමරූපපච් චයා  ළායතනං අත් ථි,  ළායතනපච් චයා 

එකචිත් තක් ඛගණ නාමරූපං නත් ථි, ය ්    ළායතනං අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චගයො 

භගවයය, ත ් මා චතුත් ථවාගර ‘‘ඡට් ඨායතනපච් චයාපි නාමරූප’’න් ති යං 
ලබ් භති තගෙව  හිතන් ති එ  අඤ ්ඤමඤ් ඤචතුක් ගක විග ග ො. 

අවිජ් ජාමූලකනයමාතිකා. 

 ඞ් ඛාරාදිමූලකනයමාතිකා 

247. ඉොනි සඞ්ඛාරපච්චයා අවිජ්ජාති  ඞ් ඛාරමූලකනගයො ආරද් ගධො. 
තත් ථාපි යථා අවිජ් ජාමූලගක එවං චත් තාරි චතුක් කානි ග ොළ  ච වාරා 
ගවදිතබ් බ්ා. පඨමචතුක් ගක පන පඨමවාරගමව ෙ ් ග ත් වා ගෙ නා  ංඛිත් තා. 
යථා ගචත් ථ එවං විඤ ්ඤාණමූලකාදීසුපි. තත් ථ  බ් ගබ් ් ගවව ගතසු 

 ඞ් ඛාරමූලකාදීසු අට් ඨසු නගයසු ‘‘ ඞ් ඛාරපච් චයා අවිජ් ජා’’තිආදිනා නගයන 
 හජාතාදිපච් චයවග න අවිජ් ජාය  ඞ් ඛාරාදිපච් චයතං ෙ ් ග ත් වා පුන 
‘‘අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාරා’’තිආදිනා නගයන එකචිත් තක් ඛගණපි 
පච් චයාකාරචක් ක  ්  පවත් ති ෙ ් සිතා. 

ක  ්මා පන භවමූලකා ජාතිජරාමරණමූලකා වා නයා න වුත් තා? කිං 

භවපච් චයා අවිජ් ජා න ගහොතීති? ගනො න ගහොති. ‘‘ ඞ් ඛාරපච් චයා අවිජ් ජා’’ති 
එවමාදීසු පන වුච් චමාගනසු න ගකොචි භවපරියාපන් ගනො ධම් ගමො අවිජ් ජාය 
පච් චගයො න වුත් ගතො. ත ් මා අපුබ් බ් ්   අඤ් ඤ  ්  අවිජ් ජාපච් චය ්   
වත් තබ් බ් ්   අභාවගතො භවමූලගකො නගයො න වුත් ගතො. භවග්  හගණන ච 
අවිජ් ජාපි  ඞ්  හං  ච් ඡති. ත ් මා ‘‘භවපච් චයා අවිජ් ජා’’ති වුච් චමාගන 
‘‘අවිජ් ජාපච් චයා අවිජ් ජා’’තිපි වුත් තං සියා. න ච එකචිත් තක් ඛගණ අවිජ් ජා 
අවිජ් ජාය පච් චගයො නාම ගහොති. තත් ථ පච් ඡින් නත් තාව ජාතිජරාමරණමූලකාපි 
නයා න  හිතා. අපිච භගව ජාතිජරාමරණානිපි අන් ගතො ධානි. න ගචතානි 
එකචිත් තක් ඛගණ අවිජ් ජාය පච් චයා ගහොන් තීති භවමූලකා 
ජාතිජරාමරණමූලකා වා නයා න වුත් තාති. 

මාතිකාවණ් ණනා. 

අකු ලනිද් ගෙ වණ් ණනා 

248-249. ඉොනි යථා ගහට් ඨා චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ කු ලත් තිකං ආදිං 

කත් වා නික් ඛිත් තමාතිකාය පටිපාටියා පඨමං කු ලං භාජිතං, තථා ඉධ 
මාතිකාය අනික් ඛිත් තත් තා පඨමං කු ලං අනාමසිත් වා ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා 
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 ඞ් ඛාගරො’’ති අකු ලධම් මවග න මාතිකාය නික් ඛිත් තත් තා 
නික් ගඛපපටිපාටියාව අවිජ් ජාදීනි පටිච් ච මුප් පාෙඞ්  ානි භාගජත් වා ෙ ් ග තුං 

ෙතකමධම්මා අකුස ාතිආදිමාහ. ත ්  ත් ගථො ගහට් ඨා චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ (ධ. 

 . අට් ඨ. 365) වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් ගබ්ො. ය ් මා පන එකචිත් තක් ඛගණ 

තණ් හාය ච කාමුපාොන ්   ච  ම් භගවො නත් ථි, ත ් මා යං එත් ථ තණ් හාපච් චයා 

උපාොනං ලබ් භති, තගෙව ෙ ් ග තුං දිට්ඨි දිට්ඨිගතන් තිආදි වුත් තං. 

භවනිද් ගෙග  ච ය ් මා උපාොනං  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධ  ඞ්  හං  ච් ඡති, ත ් මා 

‘‘ඨගපත් වා උපාොනං ගවෙනාක් ඛන් ගධො  ඤ් ඤාක් ඛන් ගධො  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධො’’ති වුත් තං. එවඤ් හි වුච් චමාගන උපාොන ්   
උපාොනපච් චයත් තං ආපජ් ගජයය. න ච තගෙව ත ්   පච් චගයො ගහොති. 

ජාතිආදිනිද් ගෙග සු ය ් මා එගත අරූපධම් මානං ජාතිආෙගයො, ත ් මා 

‘‘ඛණ් ඩිච් චං, පාලිච් චං, වලිත් තචතා, චුති, චවනතා’’ති න වුත් තං. 

250. එවං පඨමවාරං නිට් ඨගපත් වා පුන දුතියවාගර ය ් මිං  මගය 

පඨමවාගරන පච් චයාකාගරො ෙ ් සිගතො, ත ් මිංගයව  මගය අපගරනපි නගයන 

පච් චයාකාරං ෙ ් ග තුං විසුං  මයවවත් ථානවාරං අවත් වා තස්මිං සමකය

අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාකරොතිආදිනාව නගයන ගෙ නා කතා. තත් ථ ඨකපත්වා

ඵස්සන් ති ඉෙං ය ් මා ඵ ් ග ොපි නාමපරියාපන් ගනො, ත ් මා ඵ ්   ්   නාමගතො 
නීහරණත් ථං වුත් තං. 

252. තතියවාගර ය ්   චිත් ත මුට් ඨානරූප ්   විඤ් ඤාණං පච් චගයො, 
ත ් මිං පවත් තමාගන ය ් මා ගතනුපත් ථද් ධානං චක් ඛායතනාදීනං උපචිතත් තං 

පඤ ්ඤායති, ත ් මා චක්ඛායතනස්ස උපචකයොතිආදි වුත් තං. ය ් මා ච 
කම් මජරූප ්  පි ත ් මිං  මගය වත් තමාන ්   විඤ ්ඤාණං පච් ඡාජාතපච් චගයන 

පච් චගයො ගහොති, ත ් මාපි එවං වුත් තං. තත් ථ කිඤ් චාපි කම් මජං 

චිත් ත මුට් ඨානන් ති ද් ගවව  න් තතිගයො  හිතා, ඉතරාපි පන ද් ගව  න් තතිගයො 
 ගහතබ් බ්ා. තා ම් පි හි විඤ් ඤාණං පච් චගයො ගහොතිගයව. 

254. චතුත් ථවාගර පන ය ් මා එකචිත් තක් ඛගණපි මහාභූතරූපපච් චයා 

චක් ඛායතනාදීනි, හෙයරූපපච් චයා ඡට් ඨායතනං, නාමපච් චයා ච 

පච් ඡාජාත හජාතාදිවග න යථානුරූපං  බ් බ්ානිපි පවත් තන් ති, ත ් මා තත්ථ

ෙතමංනාමරූපපච්චයාසළායතනං? චක්ඛායතනන් තිආදි වුත් තං. 

256. දුතියචතුක් ගක  බ් බ්ං උත් තානගමව. 
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පටුන 

264. තතියචතුක් ගක ය ්    ම් පයුත් තපච් චයභාගවො න ගහොති, ය ්   ච 

ගහොති, තං විසුං විසුං ෙ ් ග තුං ඉදං වුච්චති විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං 

විඤ්ඤාණසම්පයුත්තංනාමන් තිආදි වුත් තං. 

272. චතුත් ථචතුක් ගක ඵ ්  පච් චයා නාමනිද් ගෙග  කිඤ් චාපි ‘‘ඨගපත් වා 
ඵ ්  ං ගවෙනාක් ඛන් ගධො…ගප.… විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො – ඉෙං වුච් චති 

ඵ ්  පච් චයා නාම’’න් ති න වුත් තං, තථාපි අනන් තරාතීතපෙනිද් ගෙග  
‘‘ඨගපත් වා ඵ ්  ං ගවෙනාක් ඛන් ගධො…ගප.… විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධො’’ති 
වුත් තත් තා අවුත් තම් පි තං වුත් තගමව ගහොති. යගෙව හි නාමං ඵ ්    ්  

පච් චගයො, ඵ ් ග ොපි ත ් ග ව පච් චගයොති. 

යථා චායං චතුචතුක් ගකො ග ොළ වාරප් පගභගෙො අවිජ් ජාමූලගකො 

පඨමනගයො එත  ්මිං පඨමාකු ලචිත් ගත පකාසිගතො, එවං  ඞ් ඛාරමූලකාෙගයො 
අට් ඨ නයාපි ගවදිතබ් බ්ා. පාළි පන  ංඛිත් තා. එවගමව ත ් මිං 

පඨමාකු ලචිත් ගතගයව නව නයා, ඡත් තිං  චතුක් කානි, 
චතුචත් තාලී ාධිකඤ් ච වාර තං ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ං. 

280. ඉොනි ඉමිනාව නගයන ග  ාකු ලචිත් ගතසුපි පච් චයාකාරං 

ෙ ් ග තුං ෙතකම ධම්මා අකුස ාතිආදි ආරද් ධං. තත් ථ ය ් මා 

දිට් ඨිවිප් පයුත් ගතසු තණ් හාපච් චයා උපාොනං නත් ථි, ත ් මා උපාොනට් ඨාගන 
උපාොනං විය ෙළ් හනිපාතිනා අධිගමොක් ගඛන පෙං පූරිතං. ගෙොමන ්   හ ගතසු 

ච ය  ්මා ගවෙනාපච් චයා තණ් හාපි නත් ථි, ත ් මා තණ් හාට් ඨාගන තණ් හා විය 
බ්ලවකිගලග න පටිගඝන පෙං පූරිතං. උපාොනට් ඨාගන අධිගමොක් ගඛගනව. 
විචිකිච් ඡා ම් පයුත් ගත පන ය ් මා  න් නිට් ඨානාභාවගතො අධිගමොක් ගඛොපි 

නත් ථි, ත ් මා තණ් හාට් ඨාගන බ්ලවකිගල භූතාය විචිකිච් ඡාය පෙං පූරිතං. 
උපාොනට් ඨානං පරිහීනගමව. උද් ධච් ච ම් පයුත් ගත පන ය ් මා අධිගමොක් ගඛො 

අත් ථි, ත ් මා තණ් හාට් ඨාගන බ්ලවකිගලග න උද් ධච් ගචන පෙං පූරිතං. 
උපාොනට් ඨාගන අධිගමොක් ගඛගනව.  බ් බ්ත් ගථව ච විග  මත් තං ෙ ් ග ත් වා 

පාළි  ංඛිත් තා. ගයො චායං විග ග ො ෙ ් සිගතො, තත් ථ ගකවලං 
අධිගමොක් ඛනිද් ගෙග ොව අපුබ් ගබ්ො. ග  ං ගහට් ඨා ආ තගමව. 

අධිගමොක් ඛනිද් ගෙග  පන අධිමුච් චනවග න අධිකමොක්කඛො. අධිමුච් චති වා 
ගතන ආරම් මගණ චිත් තං නිබ් බිචිකිච් ඡතාය  න් නිට් ඨානං  ච් ඡතීති 

අධිකමොක්කඛො. අධිමුච් චනාකාගරො අධිමුච්චනා. ත ්   චිත් ත ්  , ත ් මිං වා 

ආරම් මගණ අධිමුත් තත් තාති තදධිමුත්තතා.  බ් බ්චිත් ගතසු ච පඨමචිත් ගත 
වුත් තනගයගනව නයචතුක් කවාරප් පගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. ගකවලඤ් හි 

විචිකිච් ඡා ම් පයුත් ගත උපාොනමූලක ්   නය ්   අභාවා අට් ඨ නයා, ද් වත් තිං  

චතුක් කානි, අට් ඨවී ාධිකඤ් ච වාර තං ගහොතීති. 
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අකු ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

කු ලනිද් ගෙ වණ් ණනා 

292. ඉොනි ඉමිනාව නගයන කු ලචිත් තාදීසුපි පච් චයාකාරං ෙ ් ග තුං 

ෙතකම ධම්මා කුස ාතිආදි ආරද් ධං. යථා පන අකු ගල පඨමං මාතිකං 

නික් ඛිපිත් වා පච් ඡා නිද් ගෙග ො කගතො, න තථා ඉධ. ක ් මා? අප් පනාවාගර 
නානත් ත ම් භවගතො. ගලොකියකු ලාදීසු හි ගත ං ධම් මානං 
දුක් ඛ ච් චපරියාපන් නත් තා ‘‘එවගමත ්   ගකවල ්   දුක් ඛක් ඛන් ධ  ් ා’’ති 

අප් පනා ගහොති, ගලොකුත් තරකු ලාදීසු ‘‘එවගමගත ං ධම් මාන’’න් ති. ත ් මා 
එත් ථ  ාධාරණගතො මාතිකං ඨගපතුං න  ක් කාති පාටිගයක් කං ගත ං ගත ං 
කු ලාදීනං මාතිකං උද් දිසිත් වාව නිද් ගෙග ො කගතොති. 

තත් ථ ය ් මා එකචිත් තක් ඛගණ කු ල ඞ් ඛාගරන  ද් ධිං අවිජ් ජා නත් ථි, 

ත ් මා තං අවත් වා, අවිජ් ජා විය අකු ලානං, කු ලානං මූලගතො කු ලමූලං, 
තණ් හුපාොනානඤ් ච අභාවගතො තණ් හාට් ඨාගන තණ් හා විය ආරම් මගණ 

අජ් ගඣො ාළ ්ගහො ප ාගෙො, උපාොනට් ඨාගන උපාොනං විය ෙළ් හනිපාතී නාම 
අධිගමොක් ගඛො වුත් ගතො. ග  ං ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්න් ති. 

කු ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

අබ්යාකතනිද් ගෙ වණ් ණනා 

306. අබ්යාකතං ගහට් ඨා චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ ආ තපටිපාටියාව විභත් තං. 

 බ් බ්වාගරසු ච අවිජ් ජාමූලකා නයා පරිහීනා. ක ් මා? අවිජ් ජාට් ඨාගන 
ඨගපතබ් බ් ්   අභාවගතො. කු ලචිත් ගතසු හි අවිජ් ජාට් ඨාගන ඨගපතබ් බ්ං 

කු ලමූලං අත් ථි, චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීසු නත් ථි.  ගහතුගකසු පන කිඤ් චාපි 

අත් ථි, එවං  න් ගතපි ඉධ පච් ඡින් නත් තා තත් ථ න  හිතං. 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාණග ොගත ග ොතපතිතාව හුත් වා ගෙ නා කතාති ගවදිතබ් බ්ා. 

විග  ගතො පගනත් ථ චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීසු තණ් හාට් ඨානං 

උපාොනට් ඨානඤ් ච පරිහීනං. ක ් මා? තණ් හාට් ඨානාරහ ්   බ්ලවධම් ම ්   
අභාවා අධිගමොක් ඛරහිතත් තා ච. ග  ාගහතුගකසු තණ් හාට් ඨානගමව පරිහීනං. 
 ගහතුගකසු ප ාෙ බ් භාවගතො තණ් හාට් ඨාගන ප ාගෙන පෙං පූරිතං. 
එවගමත් ථ කු ලාකු ලවිපාගකසු චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීසු 

 ඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණනාමඡට් ඨායතනඵ ්  ගවෙනාමූලකා ඡ ඡ, ග  ාගහතුගකසු 

අධිගමොක් ඛමූලගකන  ද් ධිං  ත් ත  ත් ත,  ගහතුගකසු ප ාෙමූලගකන  ද් ධිං 
අට් ඨ අට් ඨ නයා ගවදිතබ් බ්ා. 
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තත් ථ චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීසුපි චතුන් නම් පි චතුක් කානං ආදිවාගරොව වුත් ගතො. 
දුතියවාගරො පච් චයවිග  ට් ගඨන ලබ් භමාගනොපි න වුත් ගතො. තතියචතුත් ථවාරා 

අ ම් භවගතොගයව. රූපමි ්  කා හි ගත, න ච චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි රූපං 

 මුට් ඨාගපන් ති. යථා ච පඨමචතුක් ගක ද් ගව වාරා ලබ් භන් ති, එවං 

ග  චතුක් ගකසුපි. ත ් මා පඨමචතුක් ගක දුතියවාගරො, ග  චතුක් ගකසු ච ද් ගව 
ද් ගව වාරා අවුත් තාපි වුත් තාව ගහොන් තීති ගවදිතබ් බ්ා. ග  ාගහතුකාබ්යාකගත 
 බ් බ්චතුක් ගකසු  බ් ගබ්පි වාරා ලබ් භන් ති. ඉධ පච් ඡින් නත් තා පන පරගතො න 
 හිතා. ග ොතපතිතාව හුත් වා ගෙ නා කතාති. ග   ගහතුකවිපාගකසුපි එග ව 
නගයො අඤ් ඤත්ර අරූපාවචරවිපාකා. අරූපාවචරවිපාක ් මිඤ් හි වාරද් වයගමව 
ලබ් භතීති. 

අබ්යාකතනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

අවිජ් ජාමූලකකු ලනිද් ගෙ වණ් ණනා 

334. ඉොනි අපගරන පරියාගයන එකචිත් තක් ඛගණ පච් චයාකාරං ෙ ් ග තුං 

පුන ෙතකම ධම්මා කුස ාතිආදි ආරද් ධං. තත් ථ අවිජ්ජාපච්චයාති 
උපනි  ් යපච් චයතං  න් ධාය වුත් තං. ගතගනව නිද් ගෙ වාගර ‘‘තත් ථ කතමා 
අවිජ් ජා’’ති අවිභජිත් වා ‘‘තත් ථ කතගමො අවිජ් ජාපච් චයා  ඞ් ඛාගරො’’ති 
විභත් තං. කු ලගචතනා ඞ් ඛාගතො හි  ඞ් ඛාගරොගයව ත ් මිං  මගය චිත් ගතන 

 හජාගතො ගහොති, න අවිජ් ජා. 

තත් ථ ගලොකියකු ල ්   ගහට් ඨා සුත් තන් තභාජනීගය වුත් තනගයගනව 
අවිජ් ජා පච් චගයො ගහොති. ය ් මා පන අප් පහීනාවිජ් ගජො අවිජ් ජාය පහානත් ථං 

ගලොකුත් තරං භාගවති, ත ් මා ත ්  ාපි  මතික් කමවග න පච් චගයො ගහොති. 

අවිජ් ජාවගතොගයව හි කු ලායූහනං ගහොති, න ඉතර  ් . තත් ථ ගතභූමකකු ගල 

 ම් ගමොහවග නපි  මතික් කමභාවනාවග නපි ආයූහනං ලබ් භති; 
ගලොකුත් තගර  මුච් ගඡෙභාවනාවග නාති. ග  ං වුත් තනයගමව. 

අයං පන විග ග ො – යථා ගහට් ඨා එගකකකු ගල චතුන් නං චතුක් කානං 

වග න නව ග ොළ කා ලද් ධා, තථා ඉධ න ලබ් භන් ති. ක ් මා? අවිජ් ජාය 

අවි ත ම් පයුත් තඅඤ් ඤමඤ් ඤපච් චයාභාවගතො. උපනි ්  යවග න පගනත් ථ 
පඨමචතුක් කගමව ලබ් භති. තම් පි පඨමවාරගමව ෙ ් ග ත් වා  ංඛිත් තං. 
නීහරිත් වා පන ෙ ් ග තබ් බ්න් ති. 

අවිජ් ජාමූලකකු ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 
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කු ලමූලකවිපාකනිද් ගෙ වණ් ණනා 

343. ඉොනි අබ්යාකගතසුපි අපගරගනව නගයන පච් චයාකාරං ෙ ් ග තුං 

ෙතකම ධම්මා අබයාෙතාතිආදි ආරද් ධං. තත් ථ කුස මූ පච්චයාති ඉෙම් පි 

උපනි  ් යපච් චයතං  න් ධාය වුත් තං. කු ලවිපාක ්   හි කු ලමූලං, 

අකු ලවිපාක  ්  ච අකු ලමූලං උපනි ්  යපච් චගයො ගහොති; 
නානාක් ඛණකකම් මපච් චගය පන වත් තබ් බ්ගමව නත් ථි. ත ් මා එ  
උපනි  ් යපච් චගයන ගචව නානාක් ඛණකකම් මපච් චගයන ච පච් චගයො ගහොති. 
ගතගනව නිද් ගෙ වාගර ‘‘තත් ථ කතමං කු ලමූල’’න් ති අවිභජිත් වා ‘‘තත් ථ 
කතගමො කු ලමූලපච් චයා  ඞ් ඛාගරො’’ති විභත් තං. අකු ලවිපාගකපි එග ව 
නගයො. 

අවිජ් ජාමූලකකු ලනිද් ගෙග  විය ච ඉම ් මිම් පි විපාකනිද් ගෙග  පඨමං 
පච් චයචතුක් කගමව ලබ් භති. තම් පි පඨමවාරං ෙ ් ග ත් වා  ංඛිත් තං. ත ් මා 
එගකක  ්මිං විපාකචිත් ගත එකගමක ් ග ව චතුක් ක  ්  වග න 
කු ලමූලමූලගක අකු ලමූලමූලගක ච නගය වාරප් පගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. 
කිරියාධම් මානං පන ය ් මා ගනව අවිජ් ජා න කු ලාකු ලමූලානි 

උපනි  ් යපච් චයතං ලභන් ති, ත ් මා කිරියවග න පච් චයාකාගරො න 

වුත් ගතොති. 

එවගම  – 

අකු ලකු ලාබ්යාකත-ධම් ගමසු අගනකගභෙගතො වත් වා; 

කු ලාකු ලානං පන, විපාගක ච උපනි ්  යවග න. 

පුන එකධාව වුත් ගතො, වාදිප් පවගරන පච් චයාකාගරො; 

ධම් මප් පච් චයගභගෙ, ඤාණ ්   පගභෙජනනත් ථං. 

පරියත් ති වනචින් තන-පටිපත් තික් කමවිවජ් ජිතානඤ් ච; 

ය ් මා ඤාණපගභගෙො, න කොචිපි ගහොති එත ් මිං. 

පරියත් ති වනචින් තන-පටිපත් තික් කමගතො  ො ධීගරො; 

තත් ථ කයිරා න හඤ් ඤං, කරණීයතරං තගතො අත් ථීති. 

අයං පන පච් චයාකාගරො සුත් තන් තඅභිධම් මභාජනීයවග න 

ද් ගවපරිවට් ටගමව නීහරිත් වා භාගජත් වා ෙ ් සිගතො ගහොති. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 
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පටිච් ච මුප් පාෙවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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7. සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයංඋද්කදසවාරවණ්ණනා 
355. ඉොනි තෙනන් තගර  තිපට් ඨානවිභඞ් ග  චත්තාකරොති 

 ණනපරිච් ගඡගෙො. ගතන න තගතො ගහට් ඨා න උද් ධන් ති 

 තිපට් ඨානපරිච් ගඡෙං දීගපති. සතිපට්ඨානාති තගයො  තිපට් ඨානා – 

 තිග ොචගරොපි, තිධා පටිපන් ගනසු  ාවගකසු  ත් ථුගනො 

පටිධානුනයවීතිවත් තතාපි,  තිපි. ‘‘චතුන් නං, භික් ඛගව,  තිපට් ඨානානං 

 මුෙයඤ් ච අත් ථඞ්  මඤ් ච ගෙග  ්  ාමි. තං සුණාථ…ගප.… ගකො ච, 

භික් ඛගව, කාය  ්   මුෙගයො? ආහාර මුෙයා කාය ්    මුෙගයො’’තිආදීසු ( ං. 

නි. 5.408) හි  තිග ොචගරො  තිපට් ඨානන් ති වුච් චති. තථා ‘‘කාගයො 

උපට් ඨානං, ගනො  ති.  ති උපට් ඨානඤ් ගචව  ති චා’’තිආදීසු (පටි. ම. 3.35). 

ත ්  ත් ගථො – පතිට් ඨාති අ ් මින් ති පට් ඨානං. කා පතිට් ඨාති?  ති.  තියා 

පට් ඨානං සතිපට්ඨානං, පධානං ඨානන් ති වා පට් ඨානං;  තියා පට් ඨානං 
 තිපට් ඨානං හත් ථිට් ඨානඅ ්  ට් ඨානාදීනි විය. 

‘‘තගයො  තිපට් ඨානා යෙරිගයො ග වති, යෙරිගයො ග වමාගනො  ත් ථා  ණං 

අනු ාසිතුමරහතී’’ති (ම. නි. 3.304, 311) එත් ථ තිධා පටිපන් ගනසු  ාවගකසු 
 ත් ථුගනො පටිඝානුනයවීතිවත් තතා  තිපට් ඨානන් ති වුත් තා. ත ්  ත් ගථො – 

පට් ඨගපතබ් බ්ගතො පට් ඨානං, පවත් තයිතබ් බ්ගතොති අත් ගථො. ගකන 

පට් ඨගපතබ් බ්ගතොති?  තියා;  තියා පට් ඨානං  තිපට් ඨානං. ‘‘චත් තාගරො 
 තිපට් ඨානා භාවිතා බ්හුලීකතා  ත් ත ගබ්ොජ් ඣඞ් ග  පරිපූගරන් තී’’තිආදීසු (ම. 

නි. 3.147) පන  තිගයව  තිපට් ඨානන් ති වුච් චති. ත ්  ත් ගථො – පතිට් ඨාතීති 

පට් ඨානං, උපට් ඨාති ඔක් කන් දිත් වා පක් ඛන් දිත් වා පවත් තතීති අත් ගථො; 

 තිගයව පට් ඨානට් ගඨන  තිපට් ඨානං; අථවා  රණට් ගඨන  ති, 
උපට් ඨානට් ගඨන පට් ඨානං. ඉති  ති ච  ා පට් ඨානඤ් චාතිපි  තිපට් ඨානං. 

ඉෙමිධ අධිප් ගපතං. යදි එවං, ක  ්මා  තිපට් ඨානාති බ්හුවචනං කතන් ති?  තියා 

බ්හුත් තා; ආරම් මණගභගෙන හි බ්හුකා තා  තිගයොති. 

ක  ්මා පන භ වතා චත් තාගරොව  තිපට් ඨානා වුත් තා, අනූනා අනධිකාති? 
ගවගනයයහිතත් තා. තණ් හාචරිතදිට් ඨිචරිත මථයානිකවිප ්  නායානිගකසු හි 
මන් ෙතික් ඛවග න ද් විධා පවත් ගතසු මන් ෙ ්   තණ් හාචරිත ්   ඔළාරිකං 

කායානුප ්  නා තිපට් ඨානං විසුද් ධිමග් ග ො, තික් ඛ ්   සුඛුමං 
ගවෙනානුප ්  නා තිපට් ඨානං. දිට් ඨිචරිත ්  පි මන් ෙ ්   නාතිප් පගභෙ තං 

චිත් තානුප  ් නා තිපට් ඨානං විසුද් ධිමග් ග ො, තික් ඛ  ්  අතිප් පගභෙ තං 
ධම් මානුප ්  නා තිපට් ඨානං.  මථයානික ්   ච මන් ෙ ්   අකිච් ගඡන 

අධි න් තබ් බ්නිමිත් තං පඨමං  තිපට් ඨානං විසුද් ධිමග් ග ො, තික් ඛ  ්  
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පටුන 

ඔළාරිකාරම් මගණ අ ණ් ඨහනගතො දුතියං. විප ්  නායානික ්  ාපි මන් ෙ ්   

නාතිප් පගභෙ තාරම් මණං තතියං, තික් ඛ  ්  අතිප් පගභෙ තාරම් මණං චතුත් ථං. 

ඉති චත් තාගරොව වුත් තා, අනූනා අනධිකාති. 

සුභසුඛනිච් චඅත් තභාවවිපල් ලා ප් පහානත් ථං වා. කාගයො හි අසුගභො. තත් ථ 
සුභවිපල් ලා විපල් ලත් ථා  ත් තා. ගත ං තත් ථ අසුභභාවෙ ්  ගනන ත ්   

විපල් ලා  ්   පහානත් ථං පඨමං  තිපට් ඨානං වුත් තං. සුඛං, නිච් චං, අත් තාති 

 හිගතසුපි ච ගවෙනාදීසු ගවෙනා දුක් ඛා, චිත් තං අනිච් චං, ධම් මා අනත් තා. 
එගතසු ච සුඛනිච් චඅත් තභාවවිපල් ලා විපල් ලත් ථා  ත් තා. ගත ං තත් ථ 
දුක් ඛාදිභාවෙ ්  ගනන ගත ං විපල් ලා ානං පහානත් ථං ග  ානි තීණ 
වුත් තානීති. එවං සුභසුඛනිච් චඅත් තභාවවිපල් ලා ප් පහානත් ථං වා චත් තාගරොව 

වුත් තා අනූනා අනධිකාති ගවදිතබ් බ්ා. න ගකවලඤ් ච විපල් ලා පහානත් ථගමව, 
අථ ගඛො චතුගරොඝගයො ා ව න් ථඋපාොනඅ තිප් පහානත් ථම් පි 
චතුබ් බිධාහාරපරිඤ් ඤත් ථඤ ්ච චත් තාගරොව වුත් තාති ගවදිතබ් බ්ා. අයං තාව 
පකරණනගයො. 

අට් ඨකථායං පන ‘‘ රණවග න ගචව එකත් ත ගමො රණවග න ච 
එකගමව  තිපට් ඨානං ආරම් මණවග න චත් තාගරොති එතගෙව වුත් තං. යථා හි 

චතුද් වාගර න ගර පාචීනගතො ආ ච් ඡන් තා පාචීනදි ාය උට් ඨානකං භණ් ඩං 

 ගහත් වා පාචීනද් වාගරන න රගමව පවි න් ති, ෙක් ඛිණගතො, පච් ඡිමගතො, 
උත් තරගතො ආ ච් ඡන් තා උත් තරදි ාය උට් ඨානකං භණ් ඩං  ගහත් වා 

උත් තරද් වාගරන න රගමව පවි න් ති, එවං  ම් පෙමිෙං ගවදිතබ් බ්ං. න රං විය 

හි නිබ් බ්ානමහාන රං, ද් වාරං විය අට් ඨඞ් ගිගකො ගලොකුත් තරමග් ග ො. 
පාචීනදි ාෙගයො විය කායාෙගයො. 

යථා පාචීනගතො ආ ච් ඡන් තා පාචීනදි ාය උට් ඨානකං භණ් ඩං  ගහත් වා 

පාචීනද් වාගරන න රගමව පවි න් ති, එවං කායානුප ්  නාමුගඛන 
ආ ච් ඡන් තා චුද් ෙ විගධන කායානුප ්  නං භාගවත් වා 
කායානුප ්  නාභාවනානුභාවනිබ් බ්ත් ගතන අරියමග් ග න එකං නිබ් බ්ානගමව 
ඔ රන් ති. යථා ෙක් ඛිණගතො ආ ච් ඡන් තා ෙක් ඛිණදි ාය උට් ඨානකං භණ් ඩං 

 ගහත් වා ෙක් ඛිණද් වාගරන න රගමව පවි න් ති, එවං 
ගවෙනානුප ්  නාමුගඛන ආ ච් ඡන් තා නවවිගධන ගවෙනානුප ්  නං 
භාගවත් වා ගවෙනානුප ්  නාභාවනානුභාවනිබ් බ්ත් ගතන අරියමග් ග න එකං 
නිබ් බ්ානගමව ඔ රන් ති. යථා පච් ඡිමගතො ආ ච් ඡන් තා පච් ඡිමදි ාය 

උට් ඨානකං භණ් ඩං  ගහත් වා පච් ඡිමද් වාගරන න රගමව පවි න් ති, එවං 
චිත් තානුප  ් නාමුගඛන ආ ච් ඡන් තා ග ොළ විගධන චිත් තානුප ්  නං 
භාගවත් වා චිත් තානුප ්  නාභාවනානුභාවනිබ් බ්ත් ගතන අරියමග් ග න එකං 
නිබ් බ්ානගමව ඔ රන් ති. යථා උත් තරගතො ආ ච් ඡන් තා උත් තරදි ාය 
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උට් ඨානකං භණ් ඩං  ගහත් වා උත් තරද් වාගරන න රගමව පවි න් ති, එවං 
ධම් මානුප ්  නාමුගඛන ආ ච් ඡන් තා පඤ් චවිගධන ධම් මානුප ්  නං 
භාගවත් වා ධම් මානුප ්  නාභාවනානුභාවනිබ් බ්ත් ගතන අරියමග් ග න එකං 
නිබ් බ්ානගමව ඔ රන් තීති. එවං  රණවග න ගචව එකත් ත ගමො රණවග න 
ච එකගමව  තිපට් ඨානං ආරම් මණවග න චත් තාගරොති වුත් තාති ගවදිතබ් බ්ා. 

ඉධ භික්ඛූති එත් ථ කිඤ් චාපි භ වතා ගෙවගලොගක නිසීදිත් වා අයං 

 තිපට් ඨානවිභඞ් ග ො කථිගතො, එකභික් ඛුපි තත් ථ භ වගතො  න් තිගක 
නිසින් නගකො නාම නත් ථි. එවං  න් ගතපි ය ් මා ඉගම චත් තාගරො  තිපට් ඨාගන 

භික් ඛූ භාගවන් ති, භික් ඛුග ොචරා හි එගත, ත ් මා ඉධ භික් ඛූති ආලපති. කිං 

පගනගත  තිපට් ඨාගන භික් ඛූගයව භාගවන් ති, න භික් ඛුනීආෙගයොති? 

භික් ඛුනීආෙගයොපි භාගවන් ති. භික් ඛූ පන අග්  පරි ා. ඉති අග්  පරි ත් තා ඉධ 

භික් ඛූති ආලපති. පටිපත් තියා වා භික් ඛුභාවෙ ්  නගතො එවමාහ. ගයො හි ඉමං 

පටිපත් තිං පටිපජ් ජති, ග ො භික් ඛු නාම ගහොති. පටිපන් නගකො හි ගෙගවො වා 

ගහොතු මනු  ්ග ො වා, භික් ඛූති  ඞ් ඛං  ච් ඡතිගයව. යථාහ – 

‘‘අලඞ් කගතො ගචපි  මඤ් චගරයය, 

 න් ගතො ෙන් ගතො නියගතො බ්රහ් මචාරී; 

 බ් ගබ්සු භූගතසු නිධාය ෙණ් ඩං, 

ග ො බ්රාහ් මගණො ග ො  මගණො   භික් ඛූ’’ති. (ධ. ප. 142); 

කායානුප ්  නාඋද් ගෙ වණ් ණනා 

අජ්ඣත්තන් ති නියකජ් ඣත් තං අධිප් ගපතං. ත ් මා අජ්ඣත්තං ොකයති 

අත් තගනො කාගයති අත් ගථො. තත් ථ ොකයති රූපකාගය. රූපකාගයො හි ඉධ 

අඞ්  පච් චඞ්  ානං ගක ාදීනඤ් ච ධම් මානං  මූහට් ගඨන, 

හත් ථිකායඅ ්  කායරථකායාෙගයො විය, කාගයොති අධිප් ගපගතො. යථා ච 
 මූහට් ගඨන එවං කුච් ඡිතානං ආයට් ගඨන. කුච් ඡිතානඤ් හි පරමගජගුච් ඡානං 

ග ො ආගයොතිපි ොකයො. ආකයොති උප් පත් තිගෙග ො. තත්රායං වචනත් ගථො – 

ආයන් ති තගතොති ආගයො. ගක ආයන් ති? කුච් ඡිතා ගක ාෙගයො. ඉති කුච් ඡිතානං 
ගක ාදීනං ආගයොති කාගයො. 

ොයානුපස්සීති කායං අනුප ්  නසීගලො, කායං වා අනුප ්  මාගනො 

ොකයති ච වත් වාපි පුන ොයානුපස්සීති දුතියං කායග්  හණං අ ම් මි  ් ගතො 
වවත් ථානඝනවිනිබ් ගභො ාදිෙ ්  නත් ථං කතන් ති ගවදිතබ් බ්ං. ගතන න කාගය 

ගවෙනානුප ් සී චිත් තධම් මානුප ් සී වා; අථ ගඛො කාගය කායානුප ් සී ගයවාති 
කාය ඞ් ඛාගත වත් ථු  ්මිං කායානුප ්  නාකාර  ්ග ව ෙ ්  ගනන 
අ ම් මි ්  ගතො වවත් ථානං ෙ ් සිතං ගහොති. තථා න කාගය 
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අඞ්  පච් චඞ්  විනිමුත් තඑකධම් මානුප ් සී, නාපි 
ගක ගලොමාදිවිනිමුත් තඉත් ථිපුරි ානුප ් සී. ගයොපි ගචත් ථ ගක ගලොමාදිගකො 

භූතුපාොය මූහ ඞ් ඛාගතො කාගයො, තත් ථාපි න 

භූතුපාොයවිනිමුත් තඑකධම් මානුප ් සී; අථ ගඛො රථ ම් භාරානුප ්  ගකො විය 

අඞ්  පච් චඞ්   මූහානුප ් සී, න රාවයවානුප ්  ගකො විය 

ගක ගලොමාදි මූහානුප ් සී, කෙලික් ඛන් ධපත් තවට් ටිවිනිභුඤ් ජගකො විය 
රිත් තමුට් ඨිවිනිගවඨගකො විය ච භූතුපාොය මූහානුප ් සීගයවාති 

නානප් පකාරගතො  මූහවග න කාය ඞ් ඛාත ්   වත් ථුගනො ෙ ්  ගනන 
ඝනවිනිබ් ගභොග ො ෙ ් සිගතො ගහොති. න ගහත් ථ යථාවුත් ත මූහවිනිමුත් ගතො 
කාගයො වා ඉත් ථී වා පුරිග ො වා අඤ් ගඤො වා ගකොචි ධම් ගමො දි  ් ති. 
යථාවුත් තධම් ම මූහමත් ගතගයව පන තථා තථා  ත් තා මිච් ඡාභිනිගව ං 
කගරොන් ති. ගතනාහු ගපොරාණා – 

‘‘යං ප  ් ති න තං දිට් ඨං, යං දිට් ඨං තං න ප ්  ති; 

අප ්  ං බ්ජ් ඣගත මූළ් ගහො, බ්ජ් ඣමාගනො න මුච් චතී’’ති. 

ඝනවිනිබ් ගභො ාදිෙ ්  නත් ථන් ති වුත් තං. ආදි ද් ගෙන ගචත් ථ අයම් පි 

අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො – අයඤ් හි එත ් මිං කාගය කායානුප ් සීගයව, න 

අඤ ්ඤධම් මානුප ් සී. කිං වුත් තං ගහොති? යථා අනුෙකභූතායපි මරීචියා 

උෙකානුප ් සිගනො ගහොන් ති, න එවං අනිච් චදුක් ඛානත් තඅසුභභූගතගයව 

ඉම  ්මිං කාගය නිච් චසුඛඅත් තසුභභාවානුප ් සී; අථ ගඛො කායානුප ් සී 

අනිච් චදුක් ඛානත් තඅසුභාකාර මූහානුප ් සීගයවාති වුත් තං ගහොති. අථ වා 

ය් වායං මහා තිපට් ඨාගන ‘‘ඉධ, භික් ඛගව, භික් ඛු අරඤ් ඤ ගතො වා…ගප.… 

ග ො  ගතොව අ ්   තී’’තිආදිනා (දී. නි. 2.374; ම. නි. 1.107) නගයන 

අ ්  ා ප ්  ා ාදිචුණ් ණකජාතඅට් ඨිකපරිගයො ාගනො කාගයො වුත් ගතො, ගයො ච 

‘‘ඉගධකච් ගචො පථවීකායං අනිච් චගතො අනුප ්  ති, තථා ආගපොකායං, 

ගතගජොකායං, වාගයොකායං, ගක කායං, ගලොමකායං, ඡවිකායං, චම් මකායං, 

මං කායං, රුධිරකායං, න් හාරුකායං, අට් ඨිකායං, අට් ඨිමිඤ් ජකාය’’න් ති 

පටි ම් භිොයං කාගයො වුත් ගතො, ත ්    බ් බ්  ්  ඉම ් මිංගයව කාගය 
අනුප ්  නගතො කාගය කායානුප ් සීති එවම් පි අත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. 

අථ වා කාගය අහන් ති වා මමන් ති වා එවං  ගහතබ් බ් ්   ක  ් චි 

අනනුප ්  නගතො, ත ්   ත ් ග ව පන ගක ගලොමාදික ්   
නානාධම් ම මූහ ්   අනුප ්  නගතො කාගය ගක ාදිධම් ම මූහ ඞ් ඛාගත 
කායානුප ් සීති එවමත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. අපිච ‘‘ඉම  ්මිං කාගය අනිච් චගතො 

අනුප  ් ති, ගනො නිච් චගතො’’තිආදිනා (පටි. ම. 3.35) අනුක් කගමන 
පටි ම් භිොයං ආ තනය ්    බ් බ් ් ග ව අනිච් චලක් ඛණාදිගනො 
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පටුන 

ආකාර මූහ ඞ් ඛාත ්   කාය  ්  අනුප ්  නගතොපි කාගය කායානුප ් සීති 
එවම් පි අත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. 

තථා හි අයං කාගය කායානුප  ් නාපටිපෙං පටිපන් ගනො භික් ඛු ඉමං කායං 
අනිච් චානුප  ් නාදීනං  ත් තන් නං අනුප ්  නානං වග න අනිච් චගතො 

අනුප  ් ති ගනො නිච් චගතො, දුක් ඛගතො අනුප ්  ති ගනො සුඛගතො, අනත් තගතො 

අනුප  ් ති ගනො අත් තගතො, නිබ් බින් ෙති ගනො නන් ෙති, විරජ් ජති ගනො රජ් ජති, 

නිගරොගධති ගනො  මුගෙති, පටිනි  ් ජ් ජති ගනො ආදියති. ග ො තං අනිච් චගතො 

අනුප  ් න් ගතො නිච් ච ඤ් ඤං පජහති, දුක් ඛගතො අනුප ්  න් ගතො සුඛ ඤ් ඤං 

පජහති, අනත් තගතො අනුප ්  න් ගතො අත් ත ඤ් ඤං පජහති, නිබ් බින් ෙන් ගතො 

නන් දිං පජහති, විරජ් ජන් ගතො රා ං පජහති, නිගරොගධන් ගතො  මුෙයං පජහති, 

පටිනි  ් ජ් ජන් ගතො ආොනං පජහතීති (පටි. ම. 3.35) ගවදිතබ් ගබ්ො. 

විහරතීති චතූසු ඉරියාපථවිහාගරසු 

අඤ ්ඤතරවිහාර මාගයො පරිදීපනගමතං, එකං ඉරියාපථබ්ාධනං අපගරන 
ඉරියාපගථන විච් ඡින් දිත් වා අපතමානං අත් තභාවං හරති පවත් ගතතීති අත් ගථො. 

බහිද්ධා ොකයති පර ්   කාගය. අජ්ඣත්තබහිද්ධා ොකයති කාගලන 

අත් තගනො කාගය, කාගලන පර ්   කාගය. පඨමනගයන හි අත් තගනො කාගය 

කායපරිග්  ගහො වුත් ගතො, දුතියනගයන පර ්   කාගය, තතියනගයන කාගලන 
අත් තගනො කාගලන පර ්   කාගය. අජ් ඣත් තබ්හිද් ධා පන ඝටිතාරම් මණං නාම 
නත් ථි. පගුණකම් මට් ඨාන  ්  පන අපරාපරං  ඤ් චරණකාගලො එත් ථ කථිගතො. 

ආතාපීති කායපරිග්  ාහකවීරිය මාගයො පරිදීපනගමතං. ග ො හි ය ් මා ත ් මිං 

 මගය යං තං වීරියං තීසු භගවසු කිගල ානං ආතාපනගතො ආතාගපොති වුච් චති, 

ගතන  මන් නා ගතො ගහොති, ත ් මා ආතාපීති වුච් චති. 

සම්පජාකනොති කායපරිග්  ාහගකන  ම් පජඤ ්ඤ ඞ් ඛාගතන ඤාගණන 

 මන් නා ගතො. සතිමාති කායපරිග්  ාහිකාය  තියා  මන් නා ගතො. අයං පන 

ය ් මා  තියා ආරම් මණං පරිග්  ගහත් වා පඤ ්ඤාය අනුප ්  ති, න හි 

 තිවිරහිත ්   අනුප ්  නා නාම අත් ථි, ගතගනවාහ – ‘‘ තිඤ් ච ඛ් වාහං, 

භික් ඛගව,  බ් බ්ත් ථිකං වොමී’’ති ( ං. නි. 5.234), ත ් මා එත් ථ ‘‘කාගය 
කායානුප ් සී විහරතී’’ති එත් තාවතා කායානුප ්  නා තිපට් ඨානකම් මට් ඨානං 
වුත් තං ගහොති. අථ වා ය ් මා අනාතාපිගනො අන් ගතො ඞ් ගඛගපො අන් තරායකගරො 

ගහොති, අ ම් පජාගනො උපායපරිග්  ගහ අනුපායපරිවජ් ජගන ච  ම් මුය් හති, 

මුට් ඨ  ් තී උපායාපරිච් චාග  අනුපායාපරිග්  ගහ ච අ මත් ගථොව ගහොති, 

ගතන  ්  තං කම් මට් ඨානං න  ම් පජ් ජති; ත ් මා ගය ං ධම් මානං ආනුභාගවන 
තං  ම් පජ් ජති ගත ං ෙ ්  නත් ථං ‘‘ආතාපී  ම් පජාගනො  තිමා’’ති ඉෙං 
වුත් තන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 
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ඉති කායානුප ්  නා තිපට් ඨානං  ම් පගයො ඞ්  ඤ ්ච ෙ ් ග ත් වා ඉොනි 

පහානඞ්  ං ෙ ් ග තුං විකනයය ක ොකෙඅභිජ්ඣාකදොමනස්සන් ති වුත් තං. තත් ථ 

විකනයයාති තෙඞ්  විනගයන වා වික් ඛම් භනවිනගයන වා විනයිත් වා. ක ොකෙති 
එත් ථ ය් වායං අජ් ඣත් තාදිගභගෙො කාගයො පරිග්  හිගතො  ් ගවව ඉධ ගලොගකො 
නාම. ත ් මිං ගලොගක අභිජ් ඣාගෙොමන ්  ං විනයිත් වාති අත් ගථො. ය ් මා 

පගනත් ථ අභිජ් ඣා හගණන කාමච් ඡන් ගෙො, ගෙොමන  ් ග්  හගණන බ්යාපාගෙො 

 ඞ්  හං  ච් ඡති, ත ් මා නීවරණපරියාපන් නබ්ලවධම් මද් වයෙ  ් ගනන 
නීවරණප් පහානං වුත් තං ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ං. 

විග ග න ගචත් ථ අභිජ් ඣාවිනගයන කාය ම් පත් තිමූලක  ්  

අනුගරොධ ්  , ගෙොමන ්  විනගයන කායවිපත් තිමූලක  ්  විගරොධ ්  , 

අභිජ් ඣාවිනගයන ච කාගය අභිරතියා, ගෙොමන ්  විනගයන කායභාවනාය 

අනභිරතියා, අභිජ් ඣාවිනගයන කාගය අභූතානං සුභසුඛභාවාදීනං පක් ගඛප ්  , 
ගෙොමන  ් විනගයන කාගය භූතානං අසුභාසුඛභාවාදීනං අපනයන ්   ච 
පහානං වුත් තං. ගතන ගයො ාවචර ්   ගයො ානුභාගවො ගයො  මත් ථතා ච 

දීපිතා ගහොති. ගයො ානුභාගවො හි එ  යදිෙං අනුගරොධවිගරොධවිප් පමුත් ගතො, 

අරතිරති ගහො, අභූතපක් ගඛපභූතාපනයනවිරහිගතො ච ගහොති. 
අනුගරොධවිගරොධවිප් පමුත් ගතො ගච  අරතිරති ගහො අභූතං අපක් ඛිපන් ගතො 
භූතඤ් ච අනපගනන් ගතො ගයො  මත් ගථො ගහොතීති. 

අපගරො නගයො – ‘‘කාගය කායානුප ් සී’’ති එත් ථ අනුප ්  නාය 

කම් මට් ඨානං වුත් තං. විහරතීති එත් ථ වුත් තවිහාගරන කම් මට් ඨානික  ්  

කායපරිහරණං. ආතාපීතිආදීසු ආතාගපන  ම් මප් පධානං,  ති ම් පජඤ ්ගඤන 

 බ් බ්ත් ථිකකම් මට් ඨානං, කම් මට් ඨානපරිහරණූපාගයො වා;  තියා වා 

කායානුප ්  නාවග න පටිලද් ධ මගථො,  ම් පජඤ් ගඤන විප  ් නා, 
අභිජ් ඣාගෙොමන ්  විනගයන භාවනාඵලං වුත් තන් ති ගවදිතබ් බ්ං. අයං තාව 
කායානුප ්  නා තිපට් ඨානුද් ගෙ  ්   අත් ථවණ් ණනා. 

ගවෙනානුප ්  නාදිඋද් ගෙ වණ් ණනා 

ගවෙනානුප ්  නා තිපට් ඨානුද් ගෙ ාදීසුපි අජ්ඣත්තාදීනි වුත් තනගයගනව 

ගවදිතබ් බ්ානි. එගතසුපි හි අත් තගනො ගවෙනාදීසු, පර  ්  ගවෙනාදීසු, කාගලන 
අත් තගනො කාගලන පර  ්  ගවෙනාදීසූති තිවිගධො පරිග්  ගහො වුත් ගතො. 

කවදනාසු කවදනානුපස්සීතිආදීසු ච ගවෙනාදීනං පුනවචගන පගයොජනං 

කායානුප ්  නායං වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. ගවෙනාසු ගවෙනානුප ් සී, 

චිත් ගත චිත් තානුප ් සී, ධම් ගමසු ධම් මානුප ් සීති එත් ථ පන කවදනාති ති ් ග ො 

ගවෙනා. තා ච ගලොකියා එව; චිත් තම් පි ගලොකියං, තථා ධම් මා. ගත ං විභාග ො 
නිද් ගෙ වාගර පාකගටො භවි  ් ති. ගකවලං පනිධ යථා ගවෙනා අනුප ් සිතබ් බ්ා 
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තථා අනුප ්  න් ගතො ‘‘ගවෙනාසු ගවෙනානුප ් සී’’ති ගවදිතබ් ගබ්ො. එ  නගයො 

චිත් තධම් ගමසු. කථඤ් ච ගවෙනා අනුප ් සිතබ් බ්ාති? සුඛා තාව ගවෙනා 

දුක් ඛගතො, දුක් ඛා  ල් ලගතො, අදුක් ඛමසුඛා අනිච් චගතො. යථාහ – 

‘‘ගයො සුඛං දුක් ඛගතො අද් ෙ, දුක් ඛමද් ෙක් ඛි  ල් ලගතො; 

අදුක් ඛමසුඛං  න් තං, අද් ෙක් ඛි නං අනිච් චගතො; 

  ගව  ම් මෙග ො භික් ඛු, උප න් ගතො චරි ්  තී’’ති. ( ං. නි. 4.253); 

 බ් බ්ා එව ගචතා දුක් ඛාතිපි අනුප  ්සිතබ් බ්ා. වුත් තඤ් ගචතං – ‘‘යං කිඤ් චි 

ගවෙයිතං තං දුක් ඛ ් මින් ති වොමී’’ති ( ං. නි. 4.259). සුඛදුක් ඛගතොපි ච 

අනුප  ්සිතබ් බ්ා, යථාහ – ‘‘සුඛා ගඛො, ආවුග ො වි ාඛ, ගවෙනා ඨිතිසුඛා, 

විපරිණාමදුක් ඛා’’ති (ම. නි. 1.465)  බ් බ්ං විත් ථාගරතබ් බ්ං. අපිච 

අනිච් චාදි ත් තානුප ්  නාවග නපි (පටි. ම. 3.35) අනුප ් සිතබ් බ්ා. ග  ං 
නිද් ගෙ වාගරගයව පාකටං භවි ්  ති. 

චිත් තධම් ගමසුපි චිත් තං තාව 
ආරම් මණාධිපති හජාතභූමිකම් මවිපාකකිරියාදිනානත් තගභොනං 
අනිච් චාදිනුප ්  නානං නිද් ගෙ වාගර ආ ත රා ාදිගභොනඤ් ච වග න 
අනුප  ්සිතබ් බ්ං. ධම් මා  ලක් ඛණ ාමඤ් ඤලක් ඛණානං සුඤ් ඤතාධම් ම  ්  
අනිච් චාදි ත් තානුප ්  නානං නිද් ගෙ වාගර ආ ත න් තා න් තාදිගභොනඤ් ච 
වග න අනුප ් සිතබ් බ්ා. ග  ං වුත් තනයගමව. කාමඤ් ගචත් ථ ය ්   

කාය ඞ් ඛාගත ගලොගක අභිජ් ඣාගෙොමන ්  ං පහීනං, ත  ්  
ගවෙනාදිගලොගකසුපි තං පහීනගමව. නානාපුග්  ලවග න පන 

නානාචිත් තක් ඛණක තිපට් ඨානභාවනාවග න ච  බ් බ්ත් ථ වුත් තං. යගතො වා 

එකත් ථ පහීනං, ග ග සුපි පහීනං ගහොති. ගතගනව ්   තත් ථ 
පහානෙ  ් නත් ථම් පි එවං වුත් තන් ති ගවදිතබ් බ්න් ති. 

උද් ගෙ වාරවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කායානුප ්  නානිද් ගෙ වණ් ණනා 

356. ඉොනි ග යයථාපි නාම ගඡගකො විලීවකාරගකො 
ථූලකිලඤ් ජ ණ් හකිලඤ් ජචඞ් ගකොටකගපළාපුටාදීනි උපකරණානි 
කත් තුකාගමො එකං මහාගවළුං ලභිත් වා චතුධා ඡින් දිත් වා තගතො එගකකං 

ගවළුඛණ් ඩං  ගහත් වා ඵාගලත් වා තං තං උපකරණං කගරයය, යථා වා පන 
ගඡගකො සුවණ් ණකාගරො නානාවිහිතං පිළන් ධනවිකතිං කත් තුකාගමො 
සුපරිසුද් ධං සුවණ් ණඝටිකං ලභිත් වා චතුධා භින් දිත් වා තගතො එගකකං 

ගකොට් ඨා ං  ගහත් වා තං තං පිළන් ධනං කගරයය, එවගමව භ වා 
 තිපට් ඨානගෙ නාය  ත් තානං අගනකප් පකාරං විග  ාධි මං කත් තුකාගමො 
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එකගමව  ම් මා තිං ‘‘චත් තාගරො  තිපට් ඨානා – ඉධ භික් ඛු අජ් ඣත් තං කාගය 
කායානුප ් සී විහරතී’’තිආදිනා නගයන ආරම් මණවග න චතුධා භින් දිත් වා 

තගතො එගකකං  තිපට් ඨානං  ගහත් වා විභජන් ගතො ෙථඤ්චභික්ඛුඅජ්ඣත්තං

ොකයතිආදිනා නගයන නිද් ගෙ වාරං වත් තුමාරද් ගධො. 

තත් ථ ෙථඤ්චාතිආදි විත් ථාගරතුං කගථතුකමයතාපුච් ඡා. අයං පගනත් ථ 
 ඞ් ගඛපත් ගථො – ගකන ච ආකාගරන ගකන පකාගරන භික් ඛු අජ් ඣත් තං 

කාගය කායානුප ් සී විහරතීති? ග  පුච් ඡාවාගරසුපි එග ව නගයො. ඉධභික්ඛූති 
ඉම  ්මිං  ා ගන භික් ඛු. අයඤ් ගහත් ථ ඉධ- ද් ගෙො අජ් ඣත් තාදිවග න 
 බ් බ්ප් පකාරකායානුප ්  නානිබ් බ්ත් තක  ්  පුග්  ල  ්  
 න් නි  ් යභූත ා නපරිදීපගනො අඤ් ඤ ා න  ්  තථාභාවපටිග ධගනො ච. 

වුත් තඤ ්ගහතං – ‘‘ඉගධව, භික් ඛගව,  මගණො…ගප.… සුඤ ්ඤා පරප් පවාො 

 මගණභි අඤ ්ගඤහී’’ති (ම. නි. 1.139; අ. නි. 4.241). ගතන වුත් තං ‘‘ඉම  ්මිං 
 ා ගන භික් ඛූ’’ති. 

අජ්ඣත්තං ොයන් ති අත් තගනො කායං. උද්ධං පාදත ාති පාෙතලගතො 

උපරි. අකධො කෙසමත්ථොති ගක ග්  ගතො ගහට් ඨා. තචපරියන්තන් ති තිරියං 

තචපරිච් ඡින් නං. පූරං නානප්පොරස්ස අසුචිකනො පච්චකවක්ඛතීති 

නානප් පකාරගක ාදිඅසුචිභරිගතො අයං කාගයොති ප ්  ති. කථං? අත්ථිඉමස්මිං

ොකය කෙසා…කප.… මුත්තන් ති. තත් ථ අත්ථීති  ංවිජ් ජන් ති. ඉමස්මින් ති 
ය් වායං උද් ධං පාෙතලා අගධො ගක මත් ථකා තිරියං තචපරියන් ගතො පූගරො 

නානප් පකාර ්   අසුචිගනොති වුච් චති ත ් මිං. ොකයති  රීගර.  රීරඤ් හි 
අසුචි ඤ් චයගතො කුච් ඡිතානං ගක ාදීනඤ් ගචව චක් ඛුගරො ාදීනඤ් ච 
ගරො  තානං ආයභූතගතො කාගයොති වුච් චති. 

කෙසාක ොමාති එගත ගක ාෙගයො ද් වත් තිං ාකාරා. තත් ථ අත් ථි ඉම ් මිං 

කාගය ගක ා, අත් ථි ඉම ් මිං කාගය ගලොමාති එවං  ම් බ්න් ගධො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

ඉම  ්මිඤ ්හි පාෙතලගතො පට් ඨාය උපරි, ගක මත් ථකා පට් ඨාය ගහට් ඨා, 
තචගතො පට් ඨාය තිරියන් තගතොති එත් තගක බ්යාමමත් ගත කගළවගර 
 බ් බ්ාකාගරනපි විචිනන් ගතො න ගකොචි කිඤ් චි මුත් තං වා මණං වා ගවළුරියං වා 
අ රුං වා කුඞ් කුමං වා කප් පූරං වා වා චුණ් ණාදිං වා අණුමත් තම් පි සුචිභාවං 

ප ්  ති, අථ ගඛො පරමදුග්  න් ධගජගුච් ඡං අ ් සිරීකෙ ්  නං නානප් පකාරං 

ගක ගලොමාදිගභෙං අසුචිංගයව ප ්  ති. ගතන වුත් තං – අත්ථිඉමස්මිංොකය

කෙසාක ොමා…කප.… මුත්තන් ති. අයගමත් ථ පෙ ම් බ්න් ධගතො වණ් ණනා. 

ඉමං පන කම් මට් ඨානං භාගවත් වා අරහත් තං පාපුණතුකාගමන 
කුලපුත් ගතන ආදිගතොව චතුබ් බිධං සීලං ග ොගධත් වා සුපරිසුද් ධසීගල 

පතිට් ඨිගතන, ය් වායං ෙ සු පලිගබ්ොගධසු පලිගබ්ොගධො අත් ථි තං උපච් ඡින් දිත් වා, 
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පටික් කූලමනසිකාරකම් මට් ඨානභාවනාය පඨමජ් ඣානං නිබ් බ්ත් ගතත් වා, 

ඣානං පාෙකං කත් වා විප ්  නං පට් ඨගපත් වා, අරහත් තං අනා ාමිඵලාදීසු වා 
අඤ ්ඤතරං පත් ත ්    බ් බ්න් තිගමන පරිච් ගඡගෙන  ාට් ඨකථාය පාළියා 
කතපරිචය ්   තන් තිආචරිය ්  ාපි කලයාණමිත් ත  ්   න් තිගක 
උග්  ගහතබ් බ්ං. විසුද් ධං තථාරූපං කල් යාණමිත් තං එකවිහාගර අලභන් ගතන 
ත ්   ව නට් ඨානං  න් ත් වා උග්  ගහතබ් බ්ං. තත් ථ 

චතුබ් බිධසීලවිග ොධනඤ් ගචව (විසුද් ධි. 1.19) පලිගබ්ොගධො (විසුද් ධි. 1.41) ච 
පලිගබ්ොධුපච් ගඡගෙො ච ආචරිය ්    න් තිකං උප ඞ් කමනවිධානඤ් ච  බ් බ්ම් පි 
විසුද් ධිමග් ග  විත් ථාරගතො කථිතං. ත ් මා තං තත් ථ කථිතනගයගනව 
ගවදිතබ් බ්ං. 

ආචරිගයන පන කම් මට් ඨානං කගථන් ගතන තිවිගධන කගථතබ් බ්ං. එගකො 
භික් ඛු පකතියා උග්  හිතකම් මට් ඨාගනො ගහොති. ත ්   එකං ද් ගව නි ජ් ජවාගර 
 ජ් ඣායං කාගරත් වා කගථතබ් බ්ං. එගකො  න් තිගක වසිත් වා 
උග්  ණ් හිතුකාගමො ගහොති. ත ්   ආ තා තගවලාය කගථතබ් බ්ං. එගකො 
උග්  ණ් හිත් වා අඤ් ඤත් ථ  න් තුකාගමො ගහොති. ත ්   නාතිපපඤ් චං 
නාති ඞ් ගඛපං කත් වා නිජ් ජටං නිග්  ණ් ඨිකං කම් මට් ඨානං කගථතබ් බ්ං. 

කගථන් ගතන කිං ආචික් ඛිතබ් බ්න් ති?  ත් තධා උග්  හගකො ල් ලං ෙ ධා ච 
මනසිකාරගකො ල් ලං ආචික් ඛිතබ් බ්ං. 

තත් ථ වච ා මන ා වණ් ණගතො  ණ් ඨානගතො දි ගතො ඔකා ගතො 
පරිච් ගඡෙගතොති එවං  ත් තධා උග්  හගකො ල් ලං ආචික් ඛිතබ් බ්ං. ඉම ් මිඤ ්හි 

පටික් කූලමනසිකාරකම් මට් ඨාගන ගයොපි තිපිටගකො ගහොති, ගතනපි 
මනසිකාරකාගල පඨමං වාචාය  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. එකච් ච ්   හි 

 ජ් ඣායං කගරොන් ත  ්ග ව කම් මට් ඨානං පාකටං ගහොති, 
මලයවාසීමහාගෙවත් ගථර ්    න් තිගක උග්  හිතකම් මට් ඨානානං ද් වින් නං 
ගථරානං විය. ගථගරො කිර ගතහි කම් මට් ඨානං යාචිගතො ‘චත් තාගරො මාග  ඉමං 

එවං  ජ් ඣායං කගරොථා’ති ද් වත් ති ාකාරපාළිං අොසි. ගත, කිඤ් චාපි ගත ං 

ද් ගව තගයො නිකායා පගුණා, පෙක් ඛිණග්  ාහිතාය පන චත් තාගරො මාග  
ද් වත් තිං ාකාරං  ජ් ඣායන් තාව ග ොතාපන් නා අගහසුං. 

ත ් මා කම් මට් ඨානං කගථන් ගතන ආචරිගයන අන් ගතවාසිගකො 

වත් තබ් ගබ්ො – ‘පඨමං තාව වාචාය  ජ් ඣායං කගරොහී’ති. කගරොන් ගතන ච 
තචපඤ් චකාදීනි පරිච් ඡින් දිත් වා අනුගලොමපටිගලොමවග න  ජ් ඣාගයො 
කාතබ් ගබ්ො. ‘‘ගක ා ගලොමා නඛා ෙන් තා තගචො’’ති හි වත් වා පුන 
පටිගලොමගතො ‘‘තගචො ෙන් තා නඛා ගලොමා ගක ා’’ති වත් තබ් බ්ං. තෙනන් තරං 
වක් කපඤ ්චගක ‘‘මං ං න් හාරු අට් ඨි අට් ඨිමිඤ් ජං වක් ක’’න් ති වත් වා පුන 
පටිගලොමගතො ‘‘වක් කං අට් ඨිමිඤ් ජං අට් ඨි න් හාරු මං ං තගචො ෙන් තා නඛා 
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ගලොමා ගක ා’’ති වත් තබ් බ්ං. තගතො පප් ඵා පඤ ්චගක ‘‘හෙයං යකනං 
කිගලොමකං පිහකං පප් ඵා ’’න් ති වත් වා පුන පටිගලොමගතො ‘‘පප් ඵා ං පිහකං 
කිගලොමකං යකනං හෙයං වක් කං අට් ඨිමිඤ් ජං අට් ඨි න් හාරු මං ං තගචො ෙන් තා 
නඛා ගලොමා ගක ා’’ති වත් තබ් බ්ං. 

තගතො ඉමං තන් තිං අනාරුළ් හම් පි පටි ම් භිොමග් ග  (පටි. ම. 1.4) ආ තං 
මත් ථලුඞ්  ං කරී ාව ාගන තන් තිං ආගරොගපත් වා ඉම ් මිං 

මත් ථලුඞ්  පඤ ්චගක ‘‘අන් තං අන් තගුණං උෙරියං කරී ං මත් ථලුඞ්  ’’න් ති 

වත් වා පුන පටිගලොමගතො ‘‘මත් ථලුඞ්  ං කරී ං උෙරියං අන් තගුණං අන් තං 
පප් ඵා ං පිහකං කිගලොමකං යකනං හෙයං වක් කං අට් ඨිමිඤ් ජං අට් ඨි න් හාරු 
මං ං තගචො ෙන් තා නඛා ගලොමා ගක ා’’ති වත් තබ් බ්ං. 

තගතො ගමෙඡක් ගක ‘‘පිත් තං ග ම් හං පුබ් ගබ්ො ගලොහිතං ග ගෙො ගමගෙො’’ති 
වත් වා පුන පටිගලොමගතො ‘‘ගමගෙො ග ගෙො ගලොහිතං පුබ් ගබ්ො ග ම් හං පිත් තං 
මත් ථලුඞ්  ං කරී ං උෙරියං අන් තගුණං අන් තං පප් ඵා ං පිහකං කිගලොමකං 
යකනං හෙයං වක් කං අට් ඨිමිඤ් ජං අට් ඨි න් හාරු මං ං තගචො ෙන් තා නඛා 
ගලොමා ගක ා’’ති වත් තබ් බ්ං. 

තගතො මුත් තඡක් ගක ‘‘අ ් සු ව ා ගඛගළො සිඞ් ඝාණකා ලසිකා මුත් ත’’න් ති 
වත් වා පුන පටිගලොමගතො ‘‘මුත් තං ලසිකා සිඞ් ඝාණකා ගඛගළො ව ා අ ් සු 
ගමගෙො ග ගෙො ගලොහිතං පුබ් ගබ්ො ග ම් හං පිත් තං මත් ථලුඞ්  ං කරී ං උෙරියං 
අන් තගුණං අන් තං පප් ඵා ං පිහකං කිගලොමකං යකනං හෙයං වක් කං 
අට් ඨිමිඤ ්ජං අට් ඨි න් හාරු මං ං තගචො ෙන් තා නඛා ගලොමා ගක ා’’ති එවං 
කාල තම් පි කාල හ ්  ම් පි කාල ත හ ්  ම් පි වාචාය  ජ් ඣාගයො 

කාතබ් ගබ්ො. වච ා  ජ් ඣාගයන හි කම් මට් ඨානතන් ති පගුණා ගහොති; න ඉගතො 

චිගතො ච චිත් තං විධාවති; ගකොට් ඨා ා පාකටා ගහොන් ති, හත් ථ ඞ් ඛලිකා විය 

ඛායන් ති, වතිපාෙපන් ති විය ච ඛායන් ති. යථා ච පන වච ා, තගථව මන ාපි 
 ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. වච ා  ජ් ඣාගයො හි මන ා  ජ් ඣාය ්   පච් චගයො 
ගහොති. මන ා  ජ් ඣාගයො ලක් ඛණපටිගවධ ්   පච් චගයො ගහොති. 
ලක් ඛණපටිගවගධො මග්  ඵලපටිගවධ ්   පච් චගයො ගහොති. 

‘වණ්ණකතො’ති ගක ාදීනං වණ් ගණො වවත් ථගපතබ් ගබ්ො. ‘සණ්ඨානකතො’ති 

ගත ංගයව  ණ් ඨානං වවත් ථගපතබ් බ්ං. ‘දිසකතො’ති ඉම  ්මිං  රීගර නාභිගතො 

උද් ධං උපරිමා දි ා, අගධො ගහට් ඨිමා දි ා. ත ් මා ‘‘අයං ගකොට් ඨාග ො ඉමි ්  ා 

නාම දි ායා’’ති දි ා වවත් ථගපතබ් බ්ා. ‘ඔොසකතො’ති ‘‘අයං ගකොට් ඨාග ො 
ඉම  ්මිං නාම ඔකාග  පතිට් ඨිගතො’’ති එවං ත ්   ත ්   ඔකාග ො 

වවත් ථගපතබ් ගබ්ො. ‘පරිච්කඡදකතො’ති  භා පරිච් ගඡගෙො වි භා පරිච් ගඡගෙොති 
ද් ගව පරිච් ගඡො. තත් ථ ‘‘අයං ගකොට් ඨාග ො ගහට් ඨා ච උපරි ච තිරියඤ් ච ඉමිනා 
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නාම පරිච් ඡින් ගනො’’ති එවං  භා පරිච් ගඡගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. ‘‘ගක ා න 

ගලොමා, ගලොමාපි න ගක ා’’ති එවං අමි ් සීකතවග න වි භා පරිච් ගඡගෙො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

එවං  ත් තධා උග්  හගකො ල් ලං ආචික් ඛන් ගතන පන ‘‘ඉෙං කම් මට් ඨානං 

අසුක  ්මිං සුත් ගත පටික් කූලවග න කථිතං, අසුක  ්මිං ධාතුවග නා’’ති 

ඤත් වා ආචික් ඛිතබ් බ්ං. ඉෙඤ් හි මහා තිපට් ඨාගන (දී. නි. 2.372; ම. නි. 1.105 

ආෙගයො) පටික් කූලවග ගනව කථිතං, මහාහත් ථිපගෙොපම (ම. නි. 1.300 

ආෙගයො) -මහාරාහුගලොවාෙ (ම. නි. 2.113 ආෙගයො) -ධාතුවිභඞ් ග සු (ම. නි. 

3.342 ආෙගයො) ධාතුවග න කථිතං. කාය තා තිසුත් ගත (ම. නි. 3.153 

ආෙගයො) පන ය ්   වණ් ණගතො උපට් ඨාති, තං  න් ධාය චත් තාරි ඣානානි 

විභත් තානි. තත් ථ ධාතුවග න කථිතං විප ්  නාකම් මට් ඨානං ගහොති, 
පටික් කූලවග න කථිතං  මථකම් මට් ඨානං. තගෙතං ඉධ  මථකම් මට් ඨානං 
අවිග  ගතො  බ් බ් ාධාරණවග න කථිතන් ති වෙන් තිගයවාති. 

එවං  ත් තධා උග්  හගකො ල් ලං ආචික් ඛිත් වා ‘‘අනුපුබ් බ්ගතො, 

නාතිසීඝගතො, නාති ණකගතො, වික් ගඛපපටිබ්ාහනගතො, 

පණ් ණත් ති මතික් කමනගතො, අනුපුබ් බ්මුඤ් චනගතො, අප් පනාගතො, තගයො ච 
සුත් තන් තා’’ති එවං ෙ ධා මනසිකාරගකො ල් ලං ආචික් ඛිතබ් බ්ං. තත් ථ 

‘අනුපුබ්බකතො’ති ඉෙඤ් හි  ජ් ඣායකරණගතො පට් ඨාය අනුපටිපාටියා 

මනසිකාතබ් බ්ං, න එකන් තරිකාය. එකන් තරිකාය හි මනසිකගරොන් ගතො යථා 
නාම අකු ගලො පුරිග ො ද් වත් තිං පෙං නි ් ග ණං එකන් තරිකාය 

ආගරොහන් ගතො කිලන් තකාගයො පතති, න ආගරොහනං  ම් පාගෙති; එවගමව 
භාවනා ම් පත් තිවග න අධි න් තබ් බ් ්   අ ්  ාෙ ්   අනධි මා 

කිලන් තචිත් ගතො පතති, න භාවනං  ම් පාගෙති. 

අනුපුබ් බ්ගතො මනසිකගරොන් ගතනාපි ච ‘නාතිසීඝකතො’ මනසිකාතබ් බ්ං. 
අතිසීඝගතො මනසිකගරොගතො හි යථා නාම තිගයොජනං මග්  ං පටිපජ් ජිත් වා 
ඔක් කමනවි ්  ජ් ජනං අ ල් ලක් ගඛත් වා සීගඝන ජගවන  ත් තක් ඛත් තුම් පි 

 මනා මනං කගරොගතො පුරි  ්   කිඤ් චාපි අද් ධානං පරික් ඛයං  ච් ඡති, අථ 

ගඛො පුච් ඡිත් වාව  න් තබ් බ්ං ගහොති; එවගමව ගකවලං කම් මට් ඨානං 

පරිගයො ානං පාපුණාති, අවිභූතං පන ගහොති, න විග  ං ආවහති. ත ් මා 
නාතිසීඝගතො මනසිකාතබ් බ්ං. 

යථා ච නාතිසීඝගතො එවං ‘නාතිසණිෙකතො’පි. අති ණකගතො 
මනසිකගරොගතො හි යථා නාම තෙගහව තිගයොජනං මග්  ං  න් තුකාම ්   
පුරි   ්  අන් තරාමග් ග  රුක් ඛපබ් බ්ත හනාදීසු විලම් බ්මාන ්   මග් ග ො 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො 

203 

පටුන 

පරික් ඛයං න  ච් ඡති, ද් වීහතීගහන පරිගයො ාගපතබ් ගබ්ො ගහොති; එවගමව 

කම් මට් ඨානං පරිගයො ානං න  ච් ඡති, විග  ාධි ම ්   පච් චගයො න ගහොති. 

‘වික්කඛපපටිබාහනකතො’ති කම් මට් ඨානං වි ්  ජ් ගජත් වා බ්හිද් ධා 
පුථුත් තාරම් මගණ ගචතග ො වික් ගඛගපො පටිබ්ාහිතබ් ගබ්ො. අප් පටිබ්ාහගතො හි 
යථා නාම එකපදිකං පපාතමග්  ං පටිපන් න  ්  පුරි  ්   අක් කමනපෙං 

අ ල් ලක් ගඛත් වා ඉගතො චිගතො ච විගලොකයගතො පෙවාගරො විරජ් ඣති, තගතො 

 තගපොරිග  පපාගත පතිතබ් බ්ං ගහොති; එවගමව බ්හිද් ධා වික් ගඛගප  ති 

කම් මට් ඨානං පරිහායති, පරිධං ති. ත ් මා වික් ගඛපපටිබ්ාහනගතො 
මනසිකාතබ් බ්ං. 

‘පණ්ණත්තිසමතික්ෙමනකතො’ති යා අයං ‘‘ගක ා ගලොමා’’ති ආදිකා 
පණ් ණත් ති තං අතික් කමිත් වා පටික් කූලන් ති චිත් තං ඨගපතබ් බ්ං. යථා හි 
උෙකදුල් ලභකාගල මනු ්  ා අරඤ් ගඤ උෙපානං දි ් වා තත් ථ තාලපණ් ණාදිකං 
කිඤ් චිගෙව  ඤ් ඤාණං බ්න් ධිත් වා ගතන  ඤ් ඤාගණන ආ න් ත් වා න් හායන් ති 

ගචව පිවන් ති ච, යො පන ගත ං අභිණ් හ ඤ් චාගරන ආ තා තපෙං පාකටං 

ගහොති, තො  ඤ් ඤාගණන කිච් චං න ගහොති, ඉච් ඡිතිච් ඡිතක් ඛගණ  න් ත් වා 

න් හායන් ති ගචව පිවන් ති ච; එවගමව පුබ් බ්භාග  ‘ගක ා ගලොමා’ති 
පණ් ණත් තිවග න මනසිකගරොගතො පටික් කූලභාගවො පාකගටො ගහොති. අථ 
‘ගක ා ගලොමා’ති පණ් ණත් තිං  මතික් කමිත් වා පටික් කූලභාගවගයව චිත් තං 
ඨගපතබ් බ්ං. 

‘අනුපුබ්බමුඤ්චනකතො’ති ගයො ගයො ගකොට් ඨාග ො න උපට් ඨාති, තං තං 
මුඤ ්චන් ගතන අනුපුබ් බ්මුඤ් චනගතො මනසිකාතබ් බ්ං. ආදිකම් මික  ්  හි 
‘ගක ා’ති මනසිකගරොගතො මනසිකාගරො  න් ත් වා ‘මුත් ත’න් ති ඉමං 
පරිගයො ානගකොට් ඨා ගමව ආහච් ච තිට් ඨති. ‘මුත් ත’න් ති ච මනසිකගරොගතො 
මනසිකාගරො  න් ත් වා ‘ගක ා’ති ඉමං ආදිගකොට් ඨා ගමව ආහච් ච තිට් ඨති. 

අථ ්   මනසිකගරොගතො ගකචි ගකොට් ඨා ා උපට් ඨහන් ති, ගකචි න 

උපට් ඨහන් ති. ගතන ගය ගය උපට් ඨහන් ති ගතසු ගතසු තාව කම් මං කාතබ් බ්ං, 
යාව ද් වීසු උපට් ඨිගතසු ගත ම් පි එගකො සුට් ඨුතරං උපට් ඨහති. එවං උපට් ඨිතං 
පන තගමව පුනප් පුනං මනසිකගරොන් ගතන අප් පනා උප් පාගෙතබ් බ්ා. 

තත්රායං උපමා – යථා හි ද් වත් තිං තාලගක තාලවගන ව න් තං මක් කටං 
 ගහතුකාගමො ලුද් ගෙො ආදිම් හි ඨිතතාල ්   පණ් ණං  ගරන විජ් ඣිත් වා 

උක් කුට් ඨිං කගරයය; අථ ග ො මක් කගටො පටිපාටියා ත ් මිං ත ් මිං තාගල 

පතිත් වා පරියන් තතාලගමව  ච් ගඡයය; තත් ථපි  න් ත් වා ලුද් ගෙන තගථව 

කගත පුන ගතගනව නගයන ආදිතාලං ආ ච් ගඡයය; ග ො එවං පුනප් පුනං 
පටිපාටියා  ච් ඡන් ගතො උක් කුට් ඨුක් කුට් ඨිට් ඨාගනගයව උට් ඨහිත් වා පුන 
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පටුන 

අනුක් කගමන එක ් මිං තාගල නිපතිත් වා ත ්   ගවමජ් ගඣ 

මකුළතාලපණ් ණසූචිං ෙළ් හං  ගහත් වා විජ් ඣියමාගනොපි න උට් ඨගහයය, 

එවං ම් පෙමිෙං ෙට් ඨබ් බ්ං. 

තත්රිෙං ඔපම් ම ං න් ෙනං – යථා හි තාලවගන ද් වත් තිං තාලා, එවං ඉම  ්මිං 

කාගය ද් වත් තිං  ගකොට් ඨා ා; මක් කගටො විය චිත් තං; ලුද් ගෙො විය 

ගයො ාවචගරො; මක් කට  ්  ද් වත් තිං තාලගක තාලවගන නිවාග ො විය 
ගයොගිගනො චිත් ත ්   ද් වත් තිං ගකොට් ඨා ගක කාගය ආරම් මණවග න 

අනු ංචරණං; ලුද් ගෙන ආදිම් හි ඨිතතාල ්   පණ් ණං  ගරන විජ් ඣිත් වා 
උක් කුට් ඨියා කතාය මක් කට  ්  ත ් මිං ත ් මිං තාගල පතිත් වා 
පරියන් තතාල මනං විය ගයොගිගනො ‘ගක ා’ති මනසිකාගර ආරද් ගධ 

පටිපාටියා  න් ත් වා පරිගයො ානගකොට් ඨාග  එව චිත් ත ්    ණ් ඨානං; පුන 

පච් චා මගනපි එග ව නගයො; පුනප් පුනං පටිපාටියා  ච් ඡමාන  ්  මක් කට  ්  
උක් කුට් ඨුක් කුට් ඨිට් ඨාගන උට් ඨානං විය පුනප් පුනං මනසිකගරොගතො ගකසුචි 
ගකසුචි උපට් ඨිගතසු අනුපට් ඨහන් ගත වි ්  ජ් ගජත් වා උපට් ඨිගතසු 

පරිකම් මකරණං; අනුක් කගමන එක  ්මිං තාගල නිපතිත් වා ත ්   ගවමජ් ගඣ 
මකුළතාලපණ් ණසූචිං ෙළ් හං  ගහත් වා විජ් ඣියමාන ්  ාපි අනුට් ඨානං විය 
අව ාගන ද් වීසු උපට් ඨිගතසු ගයො සුට් ඨුතරං උපට් ඨාති තගමව පුනප් පුනං 
මනසිකරිත් වා අප් පනාය උප් පාෙනං. 

අපරාපි උපමා – යථා නාම පිණ් ඩපාතිගකො භික් ඛු ද් වත් තිං කුලං  ාමං 
උපනි  ් ාය ව න් ගතො පඨමග ගහ එව ද් ගව භික් ඛා ලභිත් වා පරගතො එකං 

වි ්  ජ් ගජයය; පුනදිවග  ති ් ග ො ලභිත් වා පරගතො ද් ගව වි ්  ජ් ගජයය; 
තතියදිවග  ආදිම් හිගයව පත් තපූරං ලභිත් වා ආ න ාලං  න් ත් වා 

පරිභුඤ් ගජයය, එවං ම් පෙමිෙං ෙට් ඨබ් බ්ං. ද් වත් තිං කුල ාගමො විය හි 

ද් වත් තිං ාකාගරො; පිණ් ඩපාතිගකො විය ගයො ාවචගරො; ත ්   තං  ාමං 

උපනි  ් ාය වාග ො විය ගයොගිගනො ද් වත් තිං ාකාගර පරිකම් මකරණං; 
පඨමග ගහ ද් ගව භික් ඛා ලභිත් වා පරගතො එකි ්  ා වි ්  ජ් ජනං විය දුතියදිවග  
ති ් ග ො ලභිත් වා පරගතො ද් වින් නං වි ්  ජ් ජනං විය ච මනසිකගරොගතො 
මනසිකගරොගතො අනුපට් ඨහන් ගත අනුපට් ඨහන් ගත වි ්  ජ් ගජත් වා උපට් ඨිගතසු 

උපට් ඨිගතසු යාව ගකොට් ඨා ද් වගය පරිකම් මකරණං; තතියදිවග  ආදිම් හිගයව 
පත් තපූරං ලභිත් වා ආ න ාලායං නිසීදිත් වා පරිගභොග ො විය ද් වීසු ගයො 
සුට් ඨුතරං උපට් ඨහති තගමව පුනප් පුනං මනසිකරිත් වා අප් පනාය උප් පාෙනං. 

‘අප්පනාකතො’ති අප් පනාගකොට් ඨා ගතො. ගක ාදීසු එගකක ් මිං 
ගකොට් ඨාග  අප් පනා ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ාති අයගමත් ථ අධිප් පාගයො. 
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‘තකයොචසුත්තන්තා’ති අධිචිත් තං, සීතිභාගවො, ගබ්ොජ් ඣඞ්  ගකො ල් ලන් ති 
ඉගම තගයො සුත් තන් තා වීරිය මාධිගයොජනත් ථං ගවදිතබ් බ්ාති අයගමත් ථ 
අධිප් පාගයො. තත් ථ – 

‘‘අධිචිත් තමනුයුත් ගතන, භික් ඛගව, භික් ඛුනා තීණ නිමිත් තානි 
කාගලන කාලං මනසිකාතබ් බ්ානි…කාගලන කාලං  මාධිනිමිත් තං 

මනසිකාතබ් බ්ං, කාගලන කාලං පග්  හනිමිත් තං මනසිකාතබ් බ්ං, 

කාගලන කාලං උගපක් ඛානිමිත් තං මනසිකාතබ් බ්ං.  ගච, භික් ඛගව, 
අධිචිත් තමනුයුත් ගතො භික් ඛු එකන් තං  මාධිනිමිත් තංගයව 

මනසිකගරයය, ඨානං තං චිත් තං ගකො ජ් ජාය  ංවත් ගතයය.  ගච, 

භික් ඛගව, අධිචිත් තමනුයුත් ගතො භික් ඛු එකන් තං පග්  හනිමිත් තංගයව 

මනසිකගරයය, ඨානං තං චිත් තං උද් ධච් චාය  ංවත් ගතයය.  ගච, 

භික් ඛගව, අධිචිත් තමනුයුත් ගතො භික් ඛු එකන් තං උගපක් ඛානිමිත් තංගයව 

මනසිකගරයය, ඨානං තං චිත් තං න  ම් මා මාධිගයයය ආ වානං ඛයාය. 

යගතො ච ගඛො, භික් ඛගව, අධිචිත් තමනුයුත් ගතො භික් ඛු කාගලන කාලං 

 මාධිනිමිත් තං, පග්  හනිමිත් තං, උගපක් ඛානිමිත් තං මනසිකගරොති, තං 

ගහොති චිත් තං මුදු ච කම් මනියඤ් ච පභ ්  රඤ් ච, න ච පභඞ් ගු,  ම් මා 
 මාධියති ආ වානං ඛයාය. 

‘‘ග යයථාපි, භික් ඛගව, සුවණ් ණකාගරො වා සුවණ් ණකාරන් ගතවාසී 

වා උක් කං බ්න් ධති, උක් කං බ්න් ධිත් වා උක් කාමුඛං ආලිම් ගපති, 
උක් කාමුඛං ආලිම් ගපත් වා  ණ් ඩාග න ජාතරූපං  ගහත් වා උක් කාමුගඛ 

පක් ඛිගපයය, උක් කාමුගඛ පක් ඛිපිත් වා කාගලන කාලං අභිධමති, 

කාගලන කාලං උෙගකන පරිප් ගඵොග ති, කාගලන කාලං 

අජ් ඣුගපක් ඛති.  ගච, භික් ඛගව, සුවණ් ණකාගරො වා 

සුවණ් ණකාරන් ගතවාසී වා තං ජාතරූපං එකන් තං අභිධගමයය, ඨානං තං 

ජාතරූපං ඩගහයය.  ගච, භික් ඛගව, සුවණ් ණකාගරො වා 
සුවණ් ණකාරන් ගතවාසී වා තං ජාතරූපං එකන් තං උෙගකන 

පරිප් ගඵොග යය, ඨානං තං ජාතරූපං නිබ් බ්ාගයයය.  ගච, භික් ඛගව, 

සුවණ් ණකාගරො වා සුවණ් ණකාරන් ගතවාසී වා තං ජාතරූපං එකන් තං 

අජ් ඣුගපක් ගඛයය, ඨානං තං ජාතරූපං න  ම් මා පරිපාකං  ච් ගඡයය. 

‘‘යගතො ච ගඛො, භික් ඛගව, සුවණ් ණකාගරො වා 

සුවණ් ණකාරන් ගතවාසී වා තං ජාතරූපං කාගලන කාලං අභිධමති, 

කාගලන කාලං උෙගකන පරිප් ගඵොග ති, කාගලන කාලං 

අජ් ඣුගපක් ඛති, තං ගහොති ජාතරූපං මුදු ච කම් මනියඤ් ච පභ ්  රඤ් ච, 

න ච පභඞ් ගු,  ම් මා උගපති කම් මාය; ය  ් ා ය ්  ා ච පිළන් ධනවිකතියා 
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ආකඞ් ඛති – යදි පට් ටිකාය යදි කුණ් ඩලාය යදි ගීගවයයකාය යදි 

සුවණ් ණමාලාය, තඤ් ච ්   අත් ථං අනුගභොති. 

‘‘එවගමව ගඛො, භික් ඛගව, අධිචිත් තමනුයුත් ගතන…ගප.…  ම් මා 

 මාධියති ආ වානං ඛයාය; ය ්   ය ්   ච අභිඤ් ඤා ච් ඡිකරණීය  ්  

ධම් ම  ්  චිත් තං අභිනින් නාගමති අභිඤ් ඤා  ච් ඡිකිරියාය, තත්ර තගත්රව 

 ක් ඛිභබ් බ්තං පාපුණාති  ති  තිආයතගන’’ති (අ. නි. 3.103) ඉෙං 
සුත් තං අධිචිත් තන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

‘‘ඡහි, භික් ඛගව, ධම් ගමහි  මන් නා ගතො භික් ඛු භබ් ගබ්ො අනුත් තරං 

සීතිභාවං  ච් ඡිකාතුං. කතගමහි ඡහි? ඉධ, භික් ඛගව, භික් ඛු ය ් මිං  මගය 

චිත් තං නිග්  ගහතබ් බ්ං ත ් මිං  මගය චිත් තං නිග්  ණ් හාති, ය ් මිං 

 මගය චිත් තං පග්  ගහතබ් බ්ං ත ් මිං  මගය චිත් තං පග්  ණ් හාති, ය ් මිං 

 මගය චිත් තං  ම් පහංසිතබ් බ්ං ත ් මිං  මගය චිත් තං  ම් පහංග ති, 
ය ් මිං  මගය චිත් තං අජ් ඣුගපක් ඛිතබ් බ්ං ත ් මිං  මගය චිත් තං 

අජ් ඣුගපක් ඛති, පණීතාධිමුත් තිගකො ච ගහොති නිබ් බ්ානාභිරගතො ච. 

ඉගමහි ගඛො, භික් ඛගව, ඡහි ධම් ගමහි  මන් නා ගතො භික් ඛු භබ් ගබ්ො 

අනුත් තරං සීතිභාවං  ච් ඡිකාතු’’න් ති (අ. නි. 6.85) ඉෙං සුත් තං 
සීතිභාගවොති ගවදිතබ් බ්ං. 

ගබ්ොජ් ඣඞ්  ගකො ල් ලං පන ‘‘එවගමව ගඛො, භික් ඛගව, ය ් මිං  මගය 

ලීනං චිත් තං ගහොති, අකාගලො ත ් මිං  මගය ප ්  ද් ධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   

භාවනායා’’ති ( ං. නි. 5.234)  ංයුත් තමහාවග් ග  ගබ්ොජ් ඣඞ්   ංයුත් ගත 
ආ තගමව. 

ඉති ඉෙං  ත් තවිධං උග්  හගකො ල් ලං සුග්  හිතං කත් වා ඉමඤ් ච ෙ විධං 
මනසිකාරගකො ල් ලං සුට් ඨු වවත් ථගපත් වා ගතන ගයොගිනා 
උභයගකො ල් ලවග න කම් මට් ඨානං  ාධුකං උග්  ගහතබ් බ්ං.  ගච පන ්   

ආචරිගයන  ද් ධිං එකවිහාගරගයව ඵාසු ගහොති, එවං විත් ථාගරන අකථාගපත් වා 
කම් මට් ඨානමනුයුඤ් ජන් ගතන විග  ං ලභිත් වා උපරූපරි කථාගපතබ් බ්ං. 
අඤ ්ඤත් ථ වසිතුකාගමන යථාවුත් ගතන විධිනා විත් ථාරගතො කථාගපත් වා 
පුනප් පුනං පරිවත් ගතත් වා  බ් බ්ං  ණ් ඨිට් ඨානං ඡින් දිත් වා 
කම් මට් ඨානභාවනාය අනනුරූපං ග නා නං පහාය 
මහාවා තාදිඅට් ඨාර ගෙො වජ් ජිගත අනුරූගප විහාගර විහරන් ගතන 

ඛුද් ෙකපලිගබ්ොධුපච් ගඡෙං කත් වා ගයො තාව රා චරිගතො ගහොති, ගතන ය ් මා 

රාග ො පහාතබ් ගබ්ො, ත ් මා පටික් කූලමනසිකාගර පරිකම් මං කාතබ් බ්ං. 
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පටුන 

කගරොන් ගතන පන ගකග සු තාව නිමිත් තං  ගහතබ් බ්ං. කථං? එකං වා 
ද් ගව වා ගකග  ලුඤ් චිත් වා හත් ථතගල ඨගපත් වා වණ් ගණො තාව 

වවත් ථගපතබ් ගබ්ො. ඡින් නට් ඨාගනපි ගකග  ඔගලොගකතුං වට් ටති; උෙකපත් ගත 
වා යාගුපත් ගත වා ඔගලොගකතුම් පි වට් ටතිගයව. කාළකකාගල දි ් වා කාළකාති 

මනසිකාතබ් බ්ා; ග තකාගල ග තාති. මි ්  කකාගල පන උ ්  ෙවග න 

මනසිකාතබ් බ්ා ගහොන් ති. යථා ච ගකග සු, එවං  කගලපි තචපඤ් චගක 
දි  ්වාව නිමිත් තං  ගහතබ් බ්ං. එවං නිමිත් තං  ගහත් වා  බ් බ්ගකොට් ඨාග සු 
වණ් ණ ණ් ඨානදිග ොකා පරිච් ගඡෙවග න වවත් ථගපත් වා 
වණ් ණ ණ් ඨාන න් ධආ ගයොකා වග න පඤ ්චධා පටික් කූලගතො 
වවත් ථගපතබ් බ්ා. 

තත්රායං  බ් බ්ගකොට් ඨාග සු අනුපුබ් බ්කථා – කෙසා තාව පකතිවණ් ගණන 

කාළකා අද් ොරිට් ඨකවණ් ණා,  ණ් ඨානගතො දීඝවට් ටලිකා 

තුලාෙණ් ඩ ණ් ඨානා, දි ගතො උපරිමදි ාය ජාතා, ඔකා ගතො උගභොසු ප ් ග සු 

කණ් ණචූළිකාහි, පුරගතො නලාටන් ගතන, පච් ඡගතො  ලවාටගකන පරිච් ඡින් නා. 
සී කටාහගවඨනං අල් ලචම් මං ගක ානං ඔකාග ො. පරිච් ගඡෙගතො ගක ා 
සී ගවඨනචම් ගම වීහග්  මත් තං පවිසිත් වා පතිට් ඨිගතන ගහට් ඨා අත් තගනො 

මූලතගලන, උපරි ආකාග න, තිරියං අඤ් ඤමඤ් ගඤන පරිච් ඡින් නා. ද් ගව 
ගක ා එකගතො නත් ථීති අයං  භා පරිච් ගඡගෙො. 

‘ගක ා න ගලොමා, ගලොමා න ගක ා’ති එවං අවග ග හි 
එකතිං ගකොට් ඨාග හි අමි ් සීකතා ගක ා නාම පාටිගයක් ගකො ගකොට් ඨාග ොති 
අයං වි භා පරිච් ගඡගෙො. ඉෙං ගක ානං වණ් ණාදිගතො වවත් ථාපනං. 

ඉෙං පන ගත ං වණ් ණාදිවග න පඤ් චධා පටික් කූලගතො වවත් ථාපනං – 

ගක ා ච නාගමගත වණ් ණගතොපි පටික් කූලා,  ණ් ඨානගතොපි  න් ධගතොපි 
ආ යගතොපි ඔකා ගතොපි පටික් කූලා. මනුඤ් ගඤපි හි යාගුපත් ගත වා 

භත් තපත් ගත වා ගක වණ් ණං කිඤ් චි දි  ්වා ‘ගක මි  ් කමිෙං, හරථ න’න් ති 

ජිගුච් ඡන් ති. එවං ගක ා වණ්ණකතො පටික් කූලා. රත් තිං භුඤ් ජන් තාපි 
ගක  ණ් ඨානං අක් කවාකං වා මකචිවාකං වා ඡුපිත් වාපි තගථව ජිගුච් ඡන් ති. 

එවං සණ්ඨානකතො පටික් කූලා. 

ගතලමක් ඛනපුප් ඵධූමාදි ඞ් ඛාරවිරහිතානඤ් ච ගක ානං  න් ගධො 

පරමගජගුච් ගඡො ගහොති, තගතො ගජගුච් ඡතගරො අග් ගිම් හි පක් ඛිත් තානං. ගක ා හි 

වණ් ණ ණ් ඨානගතො අප් පටික් කූලාපි සියුං,  න් ගධන පන පටික් කූලාගයව. 

යථා හි ෙහර ්   කුමාර ්   වච් චං වණ් ණගතො හළිද් දිවණ් ණං,  ණ් ඨානගතොපි 

හලිද් දිපිණ් ඩ ණ් ඨානං;  ඞ් ඛාරට් ඨාගන ඡඩ් ඩිතඤ් ච 

උද් ධුමාතකකාළසුනඛ රීරං වණ් ණගතො තාලපක් කවණ් ණං,  ණ් ඨානගතො 
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වට් ගටත් වා වි ්  ට් ඨමුදිඞ්   ණ් ඨානං, ොඨාපි ්   සුමනමකුළ දි ාති උභයම් පි 

වණ් ණ ණ් ඨානගතො සියා අප් පටික් කූලං,  න් ගධන පන පටික් කූලගමව; එවං 

ගක ාපි සියුං වණ් ණ ණ් ඨානගතො අප් පටික් කූලා,  න් ගධන පන පටික් කූලා 
එවාති. 

යථා පන අසුචිට් ඨාගන  ාමනි ්  න් ගෙන ජාතානි සූගපයයපණ් ණානි 

නා රිකමනු ්  ානං ගජගුච් ඡානි ගහොන් ති අපරිගභො ානි, එවං ගක ාපි 
පුබ් බ්ගලොහිතමුත් තකරී පිත් තග ම් හාදිනි ්  න් ගෙන ජාතත් තා අතිගජගුච් ඡාති 

ඉෙං ගන ං ‘ආසයකතො’ පාටිකුලයං. ඉගම ච ගක ා නාම ගූථරාසිම් හි 

උට් ඨිතකණ් ණකං විය එකත් තිං ගකොට් ඨා රාසිම් හි ජාතා. ගත 

සු ාන ඞ් කාරට් ඨානාදීසු ජාත ාකං විය, පරිඛාදීසු ජාතකමලකුවලයාදිපුප් ඵං 

විය ච අසුචිට් ඨාගන ජාතත් තා පරමගජගුච් ඡාති ඉෙං ගත ං ‘ඔොසකතො’ 
පාටික් කූලයං. 

යථා ච ගක ානං, එවං  බ් බ්ගකොට් ඨා ානං 
වණ් ණ ණ් ඨාන න් ධා ගයොකා වග න පඤ් චධා පටික් කූලතා 
වවත් ථගපතබ් බ්ා. වණ් ණ ණ් ඨානදිග ොකා පරිච් ගඡෙවග න පන  බ් ගබ්පි 
විසුං විසුං වවත් ථගපතබ් බ්ා. 

තත් ථ ක ොමා තාව පකතිවණ් ණගතො න ගක ා විය අ ම් භින් නකාළකා, 

කාළපිඞ්  ලා පන ගහොන් ති;  ණ් ඨානගතො ඔනතග්  තාලමූල ණ් ඨානා; 

දි ගතො ද් වීසු දි ාසු ජාතා; ඔකා ගතො ඨගපත් වා ගක ානං 
පතිට් ඨිගතොකා ඤ් ච හත් ථපාෙතලානි ච ගයභුගයයන 

අවග   රීරගවඨනචම් ගම ජාතා; පරිච් ගඡෙගතො  රීරගවඨනචම් ගම 

ලික් ඛාමත් තං පවිසිත් වා පතිට් ඨිගතන ගහට් ඨා අත් තගනො මූලතගලන, උපරි 

ආකාග න, තිරියං අඤ් ඤමඤ් ගඤන පරිච් ඡින් නා. ද් ගව ගලොමා එකගතො 
නත් ථි. අයං ගත ං  භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 
ගක  දිග ොගයව. 

නඛාති වී තියා නඛපට් ටානං නාමං. ගත  බ් ගබ්පි වණ් ණගතො ග තා; 

 ණ් ඨානගතො මච් ඡ කලික ණ් ඨානා; දි ගතො පාෙනඛා ගහට් ඨිමදි ාය ජාතා, 

හත් ථනඛා උපරිමදි ායාති ද් වීසු දි ාසු ජාතා; ඔකා ගතො අඞ් ගුලීනං 

අග්  පිට් ගඨසු පතිට් ඨිතා; පරිච් ගඡෙගතො ද් වීසු දි ාසු අඞ් ගුලිගකොටිමංග හි, 

අන් ගතො අඞ් ගුලිපිට් ඨිමංග න, බ්හි ගචව අග් ග  ච ආකාග න, තිරියං 
අඤ ්ඤමඤ් ගඤන පරිච් ඡින් නා. ද් ගව නඛා එකගතො නත් ථි. අයං ගන ං 
 භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොගයව. 
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දන්තාති පරිපුණ් ණෙන් ත ්   ද් වත් තිං  ෙන් තට් ඨිකානි. ගතපි වණ් ණගතො 

ග තා;  ණ් ඨානගතො අගනක ණ් ඨානා. ගත ඤ් හි ගහට් ඨිමාය තාව 
ෙන් තපාළියා මජ් ගඣ චත් තාගරො ෙන් තා මත් තිකාපිණ් ගඩ පටිපාටියා 
ඨපිතඅලාබුබීජ ණ් ඨානා. ගත ං උගභොසු ප ් ග සු එගකගකො එකමූලගකො 
එකගකොටිගකො මල් ලිකමකුළ ණ් ඨාගනො. තගතො එගකගකො ද් විමූලගකො 
ද් විගකොටිගකො යානකඋපත් ථම් භනික ණ් ඨාගනො. තගතො ද් ගව ද් ගව තිමූලා 
තිගකොටිකා. තගතො ද් ගව ද් ගව චතුමූලා චතුගකොටිකාති. උපරිමපාළියාපි එග ව 

නගයො. දි ගතො උපරිමදි ාය ජාතා. ඔකා ගතො ද් වීසු හනුකට් ඨිගකසු 
පතිට් ඨිතා. පරිච් ගඡෙගතො ගහට් ඨා හනුකට් ඨිගක පතිට් ඨිගතන අත් තගනො 

මූලතගලන, උපරි ආකාග න, තිරියං අඤ් ඤමඤ් ගඤන පරිච් ඡින් නා. ද් ගව 
ෙන් තා එකගතො නත් ථි. අයං ගන ං  භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 
ගක  දිග ොගයව. 

තකචොති  කල රීරං ගවගඨත් වා ඨිතචම් මං. ත ්   උපරි 

කාළ ාමපීතාදිවණ් ණා ඡවි නාම, යා  කල රීරගතොපි  ඞ් කඩ් ඪියමානා 
බ්ෙරට් ඨිමත් තා ගහොති. තගචො පන වණ් ණගතො ග ගතොගයව. ග ො ච ්   
ග තභාගවො අග් ගිජාලාභිඝාතපහරණපහාරාදීහි විද් ධංසිතාය ඡවියා පාකගටො 
ගහොති.  ණ් ඨානගතො  රීර ණ් ඨාගනොව ගහොති. අයගමත් ථ  ඞ් ගඛගපො. 

විත් ථාරගතො පන පාෙඞ් ගුලිත් තගචො ගකො කාරකගකො  ණ් ඨාගනො. 
පිට් ඨිපාෙත් තගචො පුටබ්න් ධඋපාහන ණ් ඨාගනො. ජඞ් ඝත් තගචො 
භත් තපුටකතාලපණ් ණ ණ් ඨාගනො. ඌරුත් තගචො 
තණ් ඩුලභරිතදීඝත් ථවික ණ් ඨාගනො. ආනි ෙත් තගචො 
උෙකපූරිතපටපරි  ් ාවන ණ් ඨාගනො. පිට් ඨිත් තගචො 
ඵලගකොනද් ධචම් ම ණ් ඨාගනො. කුච් ඡිත් තගචො 
වීණාගෙොණගකොනද් ධචම් ම ණ් ඨාගනො. උරත් තගචො ගයභුගයයන 

චතුර  ්  ණ් ඨාගනො. උභයබ්ාහුත් තගචො තූණීගරොනද් ධචම් ම ණ් ඨාගනො. 

පිට් ඨිහත් ථත් තගචො ඛුරගකො ක ණ් ඨාගනො, ඵණකත් ථවික ණ් ඨාගනො වා. 
හත් ථඞ් ගුලිත් තගචො කුඤ් චිකාගකො ක ණ් ඨාගනො. ගීවත් තගචො 
 ලකඤ් චුක ණ් ඨාගනො. මුඛත් තගචො ඡිද් ොවච් ඡිද් ගෙො කීටකුලාවක ණ් ඨාගනො. 
සී ත් තගචො පත් තත් ථවික ණ් ඨාගනොති. 

තචපරිග්  ණ් හගකන ච ගයො ාවචගරන උත් තගරොට් ඨගතො පට් ඨාය උපරි 
මුඛං ඤාණං ගපග ත් වා පඨමං තාව මුඛං පරිගයොනන් ධිත් වා ඨිතචම් මං 
වවත් ථගපතබ් බ්ං. තගතො නලාටට් ඨිචම් මං. තගතො ථවිකාය පක් ඛිත් තපත් ත  ්  
ච ථවිකාය ච අන් තගරන හත් ථමිව සී ට් ඨික ්   ච සී චම් ම ්   ච අන් තගරන 
ඤාණං ගපග ත් වා අට් ඨිගකන  ද් ධිං චම් ම  ්  එකාබ්ද් ධභාවං 
විගයොගජන් ගතන සී චම් මං වවත් ථගපතබ් බ්ං. තගතො ඛන් ධචම් මං. තගතො 
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පටුන 

අනුගලොගමන පටිගලොගමන ච ෙක් ඛිණහත් ථචම් මං. අථ ගතගනව නගයන 
වාමහත් ථචම් මං. තගතො පිට් ඨිචම් මං. තං තං වවත් ථගපත් වා අනුගලොගමන ච 

පටිගලොගමන ච ෙක් ඛිණපාෙචම් මං. අථ ගතගනව නගයන වාමපාෙචම් මං. තගතො 
අනුක් කගමගනව වත් ථිඋෙරහෙයගීවචම් මානි වවත් ථගපතබ් බ්ානි. අථ 
ගීවාචම් මානන් තරං ගහට් ඨිමහනුචම් මං වවත් ථගපත් වා අධගරොට් ඨපරිගයො ානං 
පාගපත් වා නිට් ඨගපතබ් බ්ං. එවං ඔළාරිගකොළාරිකං පරිග්  ණ් හන් ත  ්  
සුඛුමම් පි පාකටං ගහොති. 

දි ගතො ද් වීසු දි ාසු ජාගතො. ඔකා ගතො  කල රීරං පරිගයොනන් ධිත් වා 

ඨිගතො. පරිච් ගඡෙගතො ගහට් ඨා පතිට් ඨිතතගලන, උපරි ආකාග න 
පරිච් ඡින් ගනො. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 
ගක  දිග ොගයව. 

මංසන් ති නව මං ගපසි තානි. තං  බ් බ්ම් පි වණ් ණගතො රත් තං 

කිංසුකපුප් ඵ දි ං;  ණ් ඨානගතො ජඞ් ඝපිණ් ඩිකමං ං 

තාලපණ් ණපුටභත් ත ණ් ඨානං, ඌරුමං ං නි ෙගපොතක ණ් ඨානං, 

ආනි ෙමං ං උද් ධනගකොටි ණ් ඨානං, පිට් ඨිමං ං තාලගුළපටල ණ් ඨානං, 

ඵාසුකද් වයමං ං ගපොත් ථලිකාය කුච් ඡියං තනුමත් තිකාගලපන ණ් ඨානං, 

ථනමං ං වට් ගටත් වා අවක් ඛිත් තමත් තිකාපිණ් ඩ ණ් ඨානං, බ්ාහුද් වයමං ං 
දිගුණං කත් වා ඨපිතනිච් චම් මමහාමූසික ණ් ඨානං. එවං ඔළාරිගකොළාරිකං 
මං ං පරිග්  ණ් හන් ත ්   සුඛුමම් පි පාකටං ගහොති. දි ගතො ද් වීසු දි ාසු ජාතං. 
ඔකා ගතො  ාධිකානි තීණ අට් ඨි තානි අනුලිම් ගපත් වා ඨිතං. පරිච් ගඡෙගතො 

ගහට් ඨා අට් ඨි ඞ් ඝාගත පතිට් ඨිතතගලන, උපරි තගචන, තිරියං 
අඤ ්ඤමඤ් ගඤන පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. 
වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

‘න්හාරූ’ති නව න් හාරු තානි. වණ් ණගතො  බ් ගබ්පි න් හාරූ ග තා; 
 ණ් ඨානගතො නානා ණ් ඨානා. එගතසු හි ගීවාය උපරිභා ගතො පට් ඨාය පඤ ්ච 

මහාන් හාරූ  රීරං විනද් ධමානා හෙය ්   පුරිමප ් ග න ඔතිණ් ණා, පඤ ්ච 

පච් ඡිමප ් ග න, පඤ් ච ෙක් ඛිණප ් ග න, පඤ ්ච වාමප ් ග න, ෙක් ඛිණහත් ථං 

විනද් ධමානාපි හත් ථ ්   පුරිමප ් ග න පඤ් ච, පච් ඡිමප ් ග න පඤ් ච, තථා 
වාමහත් ථං විනද් ධමානාපි. ෙක් ඛිණපාෙං විනද් ධමානාපි පාෙ ්   පුරිමප ් ග න 

පඤ ්ච, පච් ඡිමප ් ග න පඤ් ච, තථා වාමපාෙං විනද් ධමානාපීති. එවං 

 රීරධාරකා නාම  ට් ඨි මහාන් හාරූ කායං විනද් ධමානා ඔතිණ් ණා, ගය 
කණ් ඩරාතිපි වුච් චන් ති. ගත  බ් ගබ්පි කන් ෙලමකුළ ණ් ඨානා. 

අඤ ්ගඤ පන තං තං පගෙ ං අජ් ගඣොත් ථරිත් වා ඨිතා තගතො සුඛුමතරා 
සුත් තරජ් ජුක ණ් ඨානා. අඤ් ගඤ තගතො සුඛුමතරා පූතිලතා ණ් ඨානා. අඤ ්ගඤ 
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තගතො සුඛුමතරා මහාවීණාතන් ති ණ් ඨානා. අඤ් ගඤ ථූලසුත් තක ණ් ඨානා. 
හත් ථපාෙපිට් ඨියං න් හාරූ  කුණපාෙ ණ් ඨානා. සී න් හාරූ ොරකානං 
සී ජාලක ණ් ඨානා. පිට් ඨින් හාරූ ආතගප ප ාරිතඅල් ලජාල ණ් ඨානා. 
අවග  ා තංතංඅඞ්  පච් චඞ්  ානු තා න් හාරූ  රීගර 
පටිමුක් කජාලකඤ් චුක ණ් ඨානා. දි ගතො ද් වීසු දි ාසු ජාතා. ඔකා ගතො 
 කල රීගර අට් ඨීනි ආබ්න් ධිත් වා ඨිතා. පරිච් ගඡෙගතො ගහට් ඨා තිණ් ණං 

අට් ඨි තානං උපරි පතිට් ඨිතතගලහි, උපරි මං චම් මානි ආහච් ච ඨිතපගෙග හි, 
තිරියං අඤ් ඤමඤ් ගඤන පරිච් ඡින් නා. අයං ගන ං  භා පරිච් ගඡගෙො. 
වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොගයව. 

අට්ඨීති ඨගපත් වා ද් වත් තිං  ෙන් තට් ඨීනි අවග  ානි චතු ට් ඨි හත් ථට් ඨීනි, 

චතු ට් ඨි පාෙට් ඨීනි, චතු ට් ඨි මං නි  ්සිතානි මුදුඅට් ඨීනි, ද් ගව පණ් හිකට් ඨීනි, 

එගකක  ්මිං පාගෙ ද් ගව ග ොප් ඵකට් ඨීනි, ද් ගව ජඞ් ඝට් ඨීනි, ද් ගව 

ජණ් ණුකට් ඨීනි, ද් ගව ඌරුට් ඨීනි, ද් ගව කටිට් ඨීනි, අට් ඨාර  

පිට් ඨිකණ් ටකට් ඨීනි, චතුවී ති ඵාසුකට් ඨීනි, චුද් ෙ  උරට් ඨීනි, එකං හෙයට් ඨි, 

ද් ගව අක් ඛකට් ඨීනි, ද් ගව ගකොට් ඨට් ඨීනි, ද් ගව බ්ාහට් ඨීනි, ද් ගව ද් ගව 

අග්  බ්ාහට් ඨීනි,  ත් ත ගීවට් ඨීනි, ද් ගව හනුකට් ඨීනි, එකං නාසිකට් ඨි, ද් ගව 

අක් ඛිට් ඨීනි, ද් ගව කණ් ණට් ඨීනි, එකං නලාටට් ඨි, එකං මුද් ධට් ඨි, නව 
සී කපාලට් ඨීනීති එවං තිමත් තානි අට් ඨි තානි. 

තානි  බ් බ්ානිපි වණ් ණගතො ග තානි,  ණ් ඨානගතො නානා ණ් ඨානානි. 
තත් ථ හි අග්  පාෙඞ් ගුලිට් ඨීනි කතකබීජ ණ් ඨානානි. තෙනන් තරානි 
මජ් ඣපබ් බ්ට් ඨීනි පන ට් ඨි ණ් ඨානානි. මූලපබ් බ්ට් ඨීනි පණව ණ් ඨානානි. 
පිට් ඨිපාෙට් ඨීනි ගකොට් ඨිතකන් ෙලකන් ෙරාසි ණ් ඨානානි. පණ් හිකට් ඨි 
එකට් ඨිතාලඵලබීජ ණ් ඨානං. ග ොප් ඵකට් ඨීනි බ්න් ධකීළාග ොළක ණ් ඨානානි. 
ජඞ් ඝට් ඨීනං ග ොප් ඵකට් ඨීසු පතිට් ඨිතට් ඨානං 

අනපනීතතචසින් දිකළීර ණ් ඨානං. ඛුද් ෙකජඞ් ඝට් ඨිකං ධනුකෙණ් ඩ ණ් ඨානං, 
මහන් තං මිලාත ප් පපිට් ඨි ණ් ඨානං. ජණ් ණුකට් ඨි එකගතො 
පරික් ඛීණගඵණක ණ් ඨානං. 

තත් ථ ජඞ් ඝට් ඨික  ්  පතිට් ඨිතට් ඨානං අතිඛිණග්  ග ොසිඞ්   ණ් ඨානං. 
ඌරුට් ඨි දුත් තච් ඡිතවාසිඵරසුෙණ් ඩක ණ් ඨානං. ත ්   කටිට් ඨිම් හි 
පතිට් ඨිතට් ඨානං කීළාග ොළක ණ් ඨානං. ගතන කටිට් ඨිගනො පතිට් ඨිතට් ඨානං 
අග්  ච් ඡින් නමහාපුන් නා ඵල ණ් ඨානං. කටිට් ඨීනි ද් ගවපි එකාබ්ද් ධානි හුත් වා 

කුම් භකාරකඋද් ධන ණ් ඨානානි, පාටිගයක් කං 
කම් මාරකූටගයොත් තක ණ් ඨානානි. ගකොටියං ඨිතආනි ෙට් ඨි අගධොමුඛං කත් වා 
 හිත ප් පඵණ ණ් ඨානං  ත් තසු ඨාගනසු ඡිද් ොවඡිද් ෙං. පිට් ඨිකණ් ටකට් ඨීනි 

අබ් භන් තරගතො උපරූපරි ඨපිතසී කපට් ටගවඨක ණ් ඨානානි, බ්ාහිරගතො 
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වට් ටනාවළි ණ් ඨානානි. ගත ං අන් තරන් තරා කකචෙන් ත දි ා ද් ගව තගයො 
කණ් ටකා ගහොන් ති. චතුවී තියා ඵාසුකට් ඨීසු අපරිපුණ් ණානි 

අපරිපුණ් ණාසිත ණ් ඨානානි, පරිපුණ් ණානි පරිපුණ් ණාසිත ණ් ඨානානි. 
 බ් බ්ානිපි ඔොතකුක් කුට  ්  ප ාරිතපක් ඛ ණ් ඨානානි. 

චුද් ෙ  උරට් ඨීනි ජිණ් ණ න් ෙමානිකපඤ් ජර ණ් ඨානානි. හෙයට් ඨි 

ෙබ් බිඵණ ණ් ඨානං. අක් ඛකට් ඨීනි ඛුද් ෙකගලොහවාසිෙණ් ඩ ණ් ඨානානි. 
ගකොට් ඨට් ඨීනි එකගතො පරික් ඛීණසීහළකුොල ණ් ඨානානි. බ්ාහුට් ඨීනි 
ආො ෙණ් ඩක ණ් ඨානානි. අග්  බ්ාහුට් ඨීනි යමකතාලකන් ෙ ණ් ඨානානි. 
මණබ්න් ධට් ඨීනි එකගතො අල් ලීයාගපත් වා ඨපිතසී කපට් ටගවඨක ණ් ඨානානි. 
පිට් ඨිහත් ථට් ඨීනි ගකොට් ටිතකන් ෙලකන් ෙරාසි ණ් ඨානානි. හත් ථඞ් ගුලීසු 

මූලපබ් බ්ට් ඨීනි පණව ණ් ඨානානි; මජ් ඣපබ් බ්ට් ඨීනි 

අපරිපුණ් ණපන ට් ඨි ණ් ඨානානි; අග්  පබ් බ්ට් ඨීනි කතකබීජ ණ් ඨානානි. 
 ත් ත ගීවට් ඨීනි ෙණ් ගඩන විජ් ඣිත් වා පටිපාටියා 
ඨපිතවං කළීරචක් කලික ණ් ඨානානි. ගහට් ඨිමහනුකට් ඨි කම් මාරානං 

අගයොකූටගයොත් තක ණ් ඨානං, උපරිමං අවගලඛන ත් ථක ණ් ඨානං. 

අක් ඛිකූපනා ාකූපට් ඨීනි අපනීතමිඤ් ජතරුණතාලට් ඨි ණ් ඨානානි. 
නලාටට් ඨි අගධොමුඛඨපිත ඞ් ඛථාලකකපාල ණ් ඨානං. කණ් ණචූළිකට් ඨීනි 
න් හාපිතඛුරගකො ක ණ් ඨානානි. නලාටකණ් ණචූළිකානං උපරි 
පට් ටබ්න් ධගනොකාග  අට් ඨි  ඞ් කුටිතඝටපුණ් ණපටලඛණ් ඩ ණ් ඨානං. 
මුද් ධට් ඨි මුඛච් ඡින් නවඞ් කනාළිගකර ණ් ඨානං. සී ට් ඨීනි සිබ් ගබ්ත් වා 
ඨපිතජජ් ජරලාබුකටාහ ණ් ඨානානි. 

දි ගතො ද් වීසු දි ාසු ජාතානි. ඔකා ගතො අවිග ග න  කල රීගර ඨිතානි. 

විග ග න පගනත් ථ සී ට් ඨීනි ගීවට් ඨීසු පතිට් ඨිතානි, ගීවට් ඨීනි 

පිට් ඨිකණ් ටකට් ඨීසු, පිට් ඨිකණ් ටකට් ඨීනි කටිට් ඨීසු, කටිට් ඨීනි ඌරුට් ඨීසු, 

ඌරුට් ඨීනි ජණ් ණුකට් ඨීසු, ජණ් ණුකට් ඨීනි ජඞ් ඝට් ඨීසු, ජඞ් ඝට් ඨීනි 

ග ොප් ඵකට් ඨීසු, ග ොප් ඵකට් ඨීනි පිට් ඨිපාෙට් ඨීසු පතිට් ඨිතානි. පරිච් ගඡෙගතො 

අන් ගතො අට් ඨිමිඤ් ගජන, උපරි මංග න, අග් ග  මූගල ච අඤ් ඤමඤ් ගඤන 
පරිච් ඡින් නානි. අයං ගන ං  භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 
ගක  දිග ොව. 

අට්ඨිමිඤ්ජන් ති ගත ං ගත ං අට් ඨීනං අබ් භන් තර තං මිඤ් ජං. තං 
වණ් ණගතො ග තං.  ණ් ඨානගතො මහන් තමහන් තානං අට් ඨීනං අබ් භන් තර තං 

ගවළුනාළියං පක් ඛිත් තග දිතමහාගවත් තග්   ණ් ඨානං, ඛුද් ොනුඛුද් ෙකානං 
අබ් භන් තර තං ගවළුයට් ඨිපබ් ගබ්සු පක් ඛිත් තග දිතතනුගවත් තග්   ණ් ඨානං. 
දි ගතො ද් වීසු දි ාසු ජාතං. ඔකා ගතො අට් ඨීනං අබ් භන් තගර පතිට් ඨිතං. 
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පටුන 

පරිච් ගඡෙගතො අට් ඨීනං අබ් භන් තරතගලහි පරිච් ඡින් නං. අයම ්   
 භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

වක්ෙන් ති එකබ්න් ධනා ද් ගව මං පිණ් ඩා. තං වණ් ණගතො මන් ෙරත් තං 

පාළිභද් ෙකට් ඨිවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො ොරකානං යමකකීළාග ොළක ණ් ඨානං, 
එකවණ් ටපටිබ්ද් ධඅම් බ්ඵලද් වය ණ් ඨානං වා. දි ගතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. 
ඔකා ගතො  ලවාටකා නික් ඛන් ගතන එකමූගලන ගථොකං  න් ත් වා ද් විධා 
භින් ගනන ථූලන් හාරුනා විනිබ්ද් ධං හුත් වා හෙයමං ං පරික් ඛිපිත් වා ඨිතං. 
පරිච් ගඡෙගතො වක් කං වක් කභාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. 
වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

හදයන් ති හෙයමං ං. තං වණ් ණගතො රත් තං පදුමපත් තපිට් ඨිවණ් ණං. 
 ණ් ඨානගතො බ්ාහිරපත් තානි අපගනත් වා අගධොමුඛඨපිතපදුමමකුළ ණ් ඨානං. 

බ්හි මට් ඨං; අන් ගතො ගකො ාතකීඵල ්   අබ් භන් තර දි ං. පඤ් ඤවන් තානං 

ගථොකං විකසිතං, මන් ෙපඤ් ඤානං මකුළිතගමව. අන් ගතො ච ්   

පුන් නා ට් ඨිපතිට් ඨානමත් ගතො ආවාටගකො ගහොති, යත් ථ අඩ් ඪප තමත් තං 

ගලොහිතං  ණ් ඨාති; යං නි  ් ාය මගනොධාතු මගනොවිඤ් ඤාණධාතු ච වත් තන් ති. 

තං පගනතං රා චරිත ්   රත් තං ගහොති, ගෙො චරිත ්   කාළකං, ගමොහචරිත ්   

මං ගධොවනුෙක දි ං, විතක් කචරිත ්   කුලත් ථයූ වණ් ණං,  ද් ධාචරිත ්   

කණකාරපුප් ඵවණ් ණං, පඤ ්ඤාචරිත  ්  අච් ඡං විප් ප න් නං අනාවිලං පණ් ඩරං 
පරිසුද් ධං නිද් ගධොතජාතිමණ විය ජුතිමන් තං ඛායති. දි ගතො උපරිමාය දි ාය 
ජාතං. ඔකා ගතො  රීරබ් භන් තගර ද් වින් නං ථනානං මජ් ගඣ පතිට් ඨිතං. 
පරිච් ගඡෙගතො හෙයං හෙයභාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. 
වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

යෙනන් ති යමකමං පටලං. තං වණ් ණගතො රත් තපණ් ඩුකධාතුකං, 

නාතිරත් තකුමුෙ ්   පත් තපිට් ඨිවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො මූගල එකං, අග් ග  

යමකං ගකොවිළාරපත් ත ණ් ඨානං. තඤ් ච ෙන් ධානං එකගමව ගහොති මහන් තං, 
පඤ ්ඤවන් තානං ද් ගව වා තීණ වා ඛුද් ෙකානි. දි ගතො උපරිමදි ාය ජාතං. 
ඔකා ගතො ද් වින් නං ථනානං අබ් භන් තගර ෙක් ඛිණප ්  ං නි ්  ාය ඨිතං. 
පරිච් ගඡෙගතො යකනං යකනභාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. 
වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

කික ොමෙන් ති පටිච් ඡන් නාපටිච් ඡන් නගභෙගතො දුවිධං පරිගයොනහනමං ං. 

තං දුවිධම් පි වණ් ණගතො ග තං, දුකූලපිගලොතිකවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො 
අත් තගනො ඔකා  ණ් ඨානං. දි ගතො පටිච් ඡන් නකිගලොමකං උපරිමාය දි ාය 
ජාතං. ඉතරං ද් වීසු දි ාසු ජාතං. ඔකා ගතො පටිච් ඡන් නකිගලොමකං හෙයඤ් ච 
වක් කඤ් ච පටිච් ඡාගෙත් වා ඨිතං. අපටිච් ඡන් නකිගලොමකං  කල රීගර චම් ම ්   
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ගහට් ඨගතො මං ං පරිගයොනද් ධිත් වා ඨිතං. පරිච් ගඡෙගතො ගහට් ඨා මංග න, 

උපරි චම් ගමන, තිරියං කිගලොමකභාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්   
 භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

පිහෙන් ති උෙරජිව් හාමං ං. තං වණ් ණගතො නීලං 
නිග් ගුණ් ඩිකපුප් ඵවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො  ත් තඞ් ගුලප් පමාණං අබ්න් ධනං 
කාළවච් ඡකජිව් හා ණ් ඨානං. දි ගතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා ගතො 

හෙය  ්  වාමප ් ග  උෙරපටල ්   මත් ථකප ්  ං නි ්  ාය ඨිතං, ය ් මිං 
පහරණප් පහාගරන බ්හි නික් ඛන් ගත  ත් තානං ජීවිතක් ඛගයො ගහොති. 
පරිච් ගඡෙගතො පිහකභාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. 
වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

පප්ඵාසන් ති ද් වත් තිං මං ඛණ් ඩප් පගභෙං පප් ඵා මං ං. තං වණ් ණගතො 
රත් තං නාතිපක් කඋදුම් බ්රඵලවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො 
වි මච් ඡින් නබ්හලපූවඛණ් ඩ ණ් ඨානං. අබ් භන් තගර අසිතපීතානං අභාගව 
උග්  ගතන කම් මජගතජු ් මනා අබ් භාහතත් තා  ඞ් ඛාදිතපලාලපිණ් ඩමිව 
නිර ං නිගරොජං. දි ගතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා ගතො  රීරබ් භන් තගර 
ද් වින් නං ථනානමන් තගර හෙයඤ් ච යකනඤ් ච පටිච් ඡාගෙත් වා ඔලම් බ්න් තං 
ඨිතං. පරිච් ගඡෙගතො ඵප් ඵා භාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. 
වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

අන්තන් ති පුරි  ්   ද් වත් තිං  හත් ථා, ඉත් ථියා අට් ඨවී තිහත් ථා 
එකවී තියා ඨාගනසු ඔභග්  ා අන් තවට් ටි. තගෙතං වණ් ණගතො ග තං 

 ක් ඛරසුධාවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො ගලොහිතගෙොණයං ආභුජිත් වා 
ඨපිතසී ච් ඡින් න ප් ප ණ් ඨානං. දි ගතො ද් වීසු දි ාසු ජාතං. ඔකා ගතො උපරි 
 ලවාටගක ගහට් ඨා ච කරී මග් ග  විනිබ්න් ධත් තා 
 ලවාටකකරී මග්  පරියන් ගත  රීරබ් භන් තගර ඨිතං. පරිච් ගඡෙගතො 
අන් තභාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො 
පන ගක  දිග ොව. 

අන්තගුණන් ති අන් තගභො ට් ඨාගනසු බ්න් ධනං. තං වණ් ණගතො ග තං 
ෙකසීතලිකමූලවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො ෙකසීතලිකමූල ණ් ඨානගමව. දි ගතො 
ද් වීසු දි ාසු ජාතං. ඔකා ගතො කුොළඵරසුකම් මාදීනි කගරොන් තානං 

යන් තාකඩ් ඪනකාගල යන් තසුත් තමිව, යන් තඵලකානි අන් තගභොග  එකගතො 
අ ළන් ගත ආබ්න් ධිත් වා පාෙපුඤ් ඡනරජ් ජුමණ් ඩලක ්   අන් තරා තං 
සිබ් ගබ්ත් වා ඨිතරජ් ජුකා විය එකවී තියා ඨාගනසු අන් තගභො ානං අන් තරා 
ඨිතං. පරිච් ගඡෙගතො අන් තගුණභාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්   
 භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 
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උදරියන් ති උෙගර භවං අසිතපිතඛායිත ායිතං. තං වණ් ණගතො 
අජ් ගඣොහටාහාරවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො පරි ්  ාවගන 
සිථිලබ්න් ධතණ් ඩුල ණ් ඨානං. දි ගතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා ගතො 
උෙගර ඨිතං. උෙරං නාම උභගතො නිප් පීළියමාන ්   අල් ල ාටක ්   මජ් ගඣ 

 ඤ ්ජාතගඵොටක දි ං අන් තපටලං; බ්හි මට් ඨං, අන් ගතො 

මං ක ම් බුකපලිගවඨනකිලිට් ඨපාවාරකපුප් ඵක දි ං, කුථිතපන තච ්   

අබ් භන් තර දි න් තිපි වත් තුං වට් ටති; යත් ථ තක් ගකොටකා,  ණ් ඩුප් පාෙකා, 

තාලහීරකා, සූචිමුඛකා, පටතන් තසුත් තකා ඉච් ගචවමාදිද් වත් තිං කුලප් පගභො 

කිමගයො ආකුලබ්යාකුලා  ණ් ඩ ණ් ඩචාරිගනො හුත් වා නිව න් ති; ගය 
පානගභොජනාදිම් හි අවිජ් ජමාගන උල් ලඞ් ඝිත් වා විරවන් තා හෙයමං ං 

අභිහනන් ති, පානගභොජනාදිඅජ් ගඣොහරණගවලාය ච උද් ධංමුඛා හුත් වා 

පඨමජ් ගඣොහගට ද් ගව තගයො ආගලොගප තුරිතතුරිතා විලුම් පන් ති; යං ගත ං 

කිමීනං සූතිඝරං, වච් චකුටි, ගිලාන ාලා, සු ානඤ් ච ගහොති. 

යත් ථ ග යයථාපි නාම චණ් ඩාල ාමද් වාගර චන් ෙනිකාය නිොඝ මගය 
ථූලඵුසිතගක ගෙගව ව ්  න් ගත උෙගකන වුය් හමානං 
මුත් තකරී චම් මඅට් ඨින් හාරුඛණ් ඩගඛළසිඞ් ඝාණකගලොහිතප් පභුති 
නානාකුණපජාතං නිපතිත් වා කද් ෙගමොෙකාලුළිතං ද් වීහතීහච් චගයන 
 ඤ ්ජාතකිමිකුලං සූරියාතපගව  න් තාපකුථිතං උපරි ගඵණපුබ් බුලගක 
මුඤ ්චන් තං අභිනීලවණ් ණං පරමදුග්  න් ධගජගුච් ඡං ගනව උප න් තුං න ෙට් ඨුං 

අරහරූපතං ආපජ් ජිත් වා තිට් ඨති, පග ව ඝායිතුං වා  ායිතුං වා; එවගමව 
නානප් පකාරපානගභොජනාදිෙන් තමු ල ඤ් චුණ් ණතං 
ජිව් හාහත් ථපරිවත් තිතගඛළලාලාපලිබුද් ධං 
තඞ් ඛණවි තවණ් ණ න් ධර ාදි ම් පෙං තන් තවායඛලිසුවානවමථු දි ං 
නිපතිත් වා පිත් තග ම් හවාතපලිගවඨිතං හුත් වා උෙරග් ගි න් තාපගව කුථිතං 
කිමිකුලාකුලං උපරූපරි ගඵණපුබ් බුලකානි මුඤ් චන් තං 

පරමක ම් බුදුග්  න් ධගජගුච් ඡභාවං ආපජ් ජිත් වා තිට් ඨති; යං සුත් වාපි 

පානගභොජනාදීසු අමනුඤ් ඤතා  ණ් ඨාති, පග ව පඤ් ඤාචක් ඛුනා 

අවගලොගකත් වා, යත් ථ ච පතිතං පානගභොජනාදි පඤ් චධා විභා ං  ච් ඡති – 

එකං භා ං පාණකා ඛාෙන් ති, එකං භා ං උෙරග් ගි ඣාගපති, එගකො භාග ො 

මුත් තං ගහොති, එගකො කරී ං, එගකො ර භාවං ආපජ් ජිත් වා ග ොණතමං ාදීනි 
උපබ්රූහයති. පරිච් ගඡෙගතො උෙරපටගලන ගචව උෙරියභාග න ච පරිච් ඡින් නං. 
අයම  ්   භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

ෙරීසන් ති වච් චං. තං වණ් ණගතො ගයභුගයයන 

අජ් ගඣොහටාහාරවණ් ණගමව ගහොති.  ණ් ඨානගතො ඔකා  ණ් ඨානං. දි ගතො 
ගහට් ඨිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා ගතො පක් කා ගය ඨිතං. පක් කා ගයො නාම 
ගහට් ඨා නාභිපිට් ඨිකණ් ටකමූලානමන් තගර අන් තාව ාගන උබ් ගබ්ගධන 
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පටුන 

අට් ඨඞ් ගුලමත් ගතො ගවළුනාළික දිග ො, යත් ථ ග යයථාපි නාම උපරූපරි 

භූමිභාග  පතිතං ව ් ග ොෙකං ඔ ළිත් වා ගහට් ඨා භූමිභා ං පූගරත් වා තිට් ඨති; 

එවගමව යං කිඤ් චි ආමා ගය පතිතං පානගභොජනාදිකං උෙරග් ගිනා 
ගඵණුද් ගෙහකං පක් කං පක් කං නි ොය පිසිතමිව  ණ් හභාවං ආපජ් ජිත් වා 
අන් තබිගලන ඔ ළිත් වා ඔ ළිත් වා මද් දිත් වා ගවළුපබ් ගබ් 
පක් ඛිපමානපණ් ඩුමත් තිකා විය  න් නිචිතං හුත් වා තිට් ඨති. පරිච් ගඡෙගතො 
පක් කා යපටගලන ගචව කරී භාග න ච පරිච් ඡින් නං. අයම ්   
 භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

මත්ථලුඞ්ගන් ති සී කටාහබ් භන් තගර ඨිතමිඤ් ජරාසි. තං වණ් ණගතො ග තං 

අහිච් ඡත් තකපිණ් ඩිකවණ් ණං, ෙධිභාවං අ ම් පත් තදුට් ඨඛීරවණ් ණන් තිපි වත් තුං 
වට් ටති.  ණ් ඨානගතො ඔකා  ණ් ඨානං. දි ගතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. 
ඔකා ගතො සී කටාහබ් භන් තගර චත් තාගරො සිබ් බිනිමග් ග  නි ්  ාය 
 ගමොධාගනත් වා ඨපිතා චත් තාගරො පිට් ඨපිණ් ඩා විය  ගමොහිතං තිට් ඨති. 
පරිච් ගඡෙගතො සී කටාහ ්   අබ් භන් තරතගලහි ගචව මත් ථලුඞ්  භාග න ච 
පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 
ගක  දිග ොව. 

පිත්තන් ති ද් ගව පිත් තානි – බ්ද් ධපිත් තඤ් ච අබ්ද් ධපිත් තඤ් ච. තත් ථ 

බ්ද් ධපිත් තං වණ් ණගතො බ්හලමධුකගතලවණ් ණං, අබ්ද් ධපිත් තං 
මිලාතආකුලිතපුප් ඵවණ් ණං. තං  ණ් ඨානගතො උභයම් පි ඔකා  ණ් ඨානං. 

දි ගතො බ්ද් ධපිත් තං උපරිමාය දි ාය ජාතං, ඉතරං ද් වීසු දි ාසු ජාතං. 
ඔකා ගතො අබ්ද් ධපිත් තං ඨගපත් වා ගක ගලොමෙන් තනඛානං 
මං විනිමුත් තට් ඨානඤ් ගචව ථද් ධසුක් ඛචම් මඤ ්ච උෙකමිව ගතලබින් දුං 

අවග   රීරං බ්යාගපත් වා ඨිතං, යම් හි කුපිගත අක් ඛීනි පීතකානි ගහොන් ති 

භමන් ති,  ත් තං කම් පති කණ් ඩුයති. බ්ද් ධපිත් තං හෙයපප් ඵා ානමන් තගර 
යකනමං ං නි ්  ාය පතිට් ඨිගත මහාගකො ාතකීගකො ක දිග  

පිත් තගකො ගක ඨිතං, යම් හි කුපිගත  ත් තා උම් මත් තකා ගහොන් ති, 

විපල් ලත් ථචිත් තා හිගරොත් තප් පං ඡඩ් ගඩත් වා අකත් තබ් බ්ං කගරොන් ති, 

අභාසිතබ් බ්ං භා න් ති, අචින් ගතතබ් බ්ං චින් ගතන් ති. පරිච් ගඡෙගතො 
පිත් තභාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො 
පන ගක  දිග ොව. 

කසම්හන් ති  රීරබ් භන් තගර එකපත් තපූරප් පමාණං ග ම් හං. තං 
වණ් ණගතො ග තං නා බ්ලපණ් ණර වණ් ණං.  ණ් ඨානගතො 

ඔකා  ණ් ඨානං. දි ගතො උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා ගතො උෙරපටගල ඨිතං, 
යං පානගභොජනාදීනි අජ් ගඣොහරණකාගල ග යයථාපි නාම උෙගක 
ග වාලපණකං කට් ගඨ වා කපාගල වා පතන් ගත ඡිජ් ජිත් වා ද් විධා හුත් වා පුන 
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අජ් ගඣොත් ථරිත් වා තිට් ඨති, එවගමව පානගභොජනාදිම් හි නිපතන් ගත ඡිජ් ජිත් වා 

ද් විධා හුත් වා පුන අජ් ගඣොත් ථරිත් වා තිට් ඨති; යම් හි ච මන් දීභූගත 
පක් ක ණ් ගඩො විය පූතිකුක් කුටණ් ඩමිව ච උෙරං පරමගජගුච් ඡං කුණප න් ධං 

ගහොති; තගතො උග්  ගතන ච  න් ගධන උද් ගෙගකොපි මුඛම් පි දුග්  න් ධං 

පූතිකුණප දි ං ගහොති; ග ො ච පුරිග ො ‘අගපහි, දුග්  න් ධං වායසී’ති 

වත් තබ් බ්තං ආපජ් ජති; යඤ ්ච වඩ් ඪිත් වා බ්හලත් තමාපන් නං පිධානඵලකමිව 
වච් චකුටියා උෙරපටල ්   අබ් භන් තගරගයව කුණප න් ධං  න් නිරුජ් ඣිත් වා 
තිට් ඨති. පරිච් ගඡෙගතො ග ම් හභාග න පරිච් ඡින් නං. අයම ්   
 භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

පුබ්කබොති පූතිගලොහිතවග න පවත් තපුබ් ගබ්ො. ග ො වණ් ණගතො 

පණ් ඩුපලා වණ් ගණො, මතක රීගර පන පූතිබ්හලාචාමවණ් ගණො ගහොති. 
 ණ් ඨානගතො ඔකා  ණ් ඨාගනො. දි ගතො ද් වීසු දි ාසු ජාගතො. ඔකා ගතො පන 

පුබ් බ්  ්  ඔකාග ො නාම නිබ්ද් ගධො නත් ථි යත් ථ ග ො  න් නිචිගතො තිට් ගඨයය; 
යත්ර යත්ර පන ඛාණුකණ් ටකප් පහරණග් ගිජාලාදීහි අභිහගත  රීරප් පගෙග  

ගලොහිතං  ණ් ඨහිත් වා පච් චති,  ණ් ඩපිළකාෙගයො වා උප් පජ් ජන් ති, තත්ර තගත්රව 

තිට් ඨති. පරිච් ගඡෙගතො පුබ් බ්භාග න පරිච් ඡින් ගනො. අයම  ්  
 භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

ක ොහිතන් ති ද් ගව ගලොහිතානි –  න් නිචිතගලොහිතඤ් ච 
 ං රණගලොහිතඤ් ච. තත් ථ  න් නිචිතගලොහිතං වණ් ණගතො 

නිපක් කබ්හලලාඛාර වණ් ණං,  ං රණගලොහිතං අච් ඡලාඛාර වණ් ණං. 
 ණ් ඨානගතො උභයම් පි ඔකා  ණ් ඨානං. දි ගතො  න් නිචිතගලොහිතං උපරිමාය 

දි ාය ජාතං, ඉතරං ද් වීසු දි ාසු ජාතං. ඔකා ගතො  ං රණගලොහිතං, ඨගපත් වා 

ගක ගලොමෙන් තනඛානං මං විනිම් මුත් තට් ඨානඤ් ගචව ථද් ධසුක් ඛචම් මඤ ්ච, 

ධමනිජාලානු ාගරන  බ් බ්ං උපාදින් නක රීරං ඵරිත් වා ඨිතං; 
 න් නිචිතගලොහිතං යකනට් ඨාන  ්  ගහට් ඨාභා ං පූගරත් වා 
එකපත් තපූරමත් තං හෙයවක් කපප් ඵා ානං උපරි ගථොකං ගථොකං පග් ඝරන් තං 
වක් කහෙයයකනපප් ඵාග  ගතමයමානං ඨිතං. ත ් මිඤ ්හි වක් කහෙයාදීනි 
අගතගමන් ගත  ත් තා පිපාසිතා ගහොන් ති. පරිච් ගඡෙගතො ගලොහිතභාග න 
පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 

ගක  දිග ොව. 

කසකදොති ගලොමකූපාදීහි පග් ඝරණකආගපොධාතු. ග ො වණ් ණගතො 
විප් ප න් නතිලගතලවණ් ගණො.  ණ් ඨානගතො ඔකා  ණ් ඨාගනො. දි ගතො ද් වීසු 

දි ාසු ජාගතො. ඔකා ගතො ග ෙ ් ග ොකාග ො නාම නිබ්ද් ගධො නත් ථි, යත් ථ ග ො 

ගලොහිතං විය  ො තිට් ගඨයය; යො පන 
අග් ගි න් තාපසූරිය න් තාපඋතුවිකාරාදීහි  රීරං  න් තප් පති තො උෙකගතො 
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අබ් බුළ ්හමත් තවි මච් ඡින් නභි මූළාලකුමුෙනාළකලාගපො විය 
 බ් බ්ගක ගලොමකූපවිවගරහි පග් ඝරති. ත ් මා ත ්    ණ් ඨානම් පි 
ගක ගලොමකූපවිවරානංගයව වග න ගවදිතබ් බ්ං. ග ෙපරිග්  ණ් හගකන ච 
ගයොගිනා ගක ගලොමකූපවිවගර පූගරත් වා ඨිතවග ගනව ග ගෙො 
මනසිකාතබ් ගබ්ො. පරිච් ගඡෙගතො ග ෙභාග න පරිච් ඡින් ගනො. අයම ්   
 භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

කමකදොති ථිනසිගනගහො. ග ො වණ් ණගතො ඵාලිතහලිද් දිවණ් ගණො. 
 ණ් ඨානගතො ථූල රීර ්   තාව චම් මමං න් තගර 

ඨපිතහලිද් දිවණ් ණදුකූලපිගලොතික ණ් ඨාගනො ගහොති, කි  රීර ්   ජඞ් ඝමං ං 
ඌරුමං ං පිට් ඨිකණ් ටකනි  ්සිතං පිට් ඨමං ං උෙරවට් ටිමං න් ති එතානි 
නි  ් ාය දිගුණං තිගුණං කත් වා ඨපිතහලිද් දිවණ් ණදුකූලපිගලොතික ණ් ඨාගනො. 

දි ගතො ද් වීසු දි ාසු ජාගතො. ඔකා ගතො ථූල  ්   කල රීරං ඵරිත් වා, කි  ්   

ජඞ් ඝමං ාදීනි නි ්  ාය ඨිගතො, යං සිගනහ ඞ් ඛං  තම් පි පරමගජගුච් ඡත් තා 

ගනව මුද් ධනි ගතලත් ථාය, න නා ාගතලාදීනං අත් ථාය  ණ් හන් ති. 

පරිච් ගඡෙගතො ගහට් ඨා මංග න, උපරි චම් ගමන, තිරියං ගමෙභාග න 
පරිච් ඡින් ගනො. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 
ගක  දිග ොව. 

අස්සූති අක් ඛීහි පග් ධරණකආගපොධාතු. තං වණ් ණගතො 
විප් ප න් නතිලගතලවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො ඔකා  ණ් ඨානං. දි ගතො 
උපරිමාය දි ාය ජාතං. ඔකා ගතො අක් ඛිකූපගකසු ඨිතං. න ගචතං 

පිත් තගකො ගක පිත් තමිව අක් ඛිකූපගකසු  ො  න් නිචිතං තිට් ඨති; යො පන 

 ත් තා ග ොමන ්  ජාතා මහාහසිතං හ න් ති, ගෙොමන ්  ජාතා ගරොෙන් ති 

පරිගෙවන් ති තථාරූපං වි භා ාහාරං ආහරන් ති, යො ච ගන ං අක් ඛීනි 

ධූමරජපංසුකාදීහි අභිහඤ් ඤන් ති, තො එගතහි 
ග ොමන  ් ගෙොමන ්  වි භා ාහාරඋතූහි  මුට් ඨහිත් වා අක් ඛිකූපගක පූගරත් වා 
තිට් ඨති වා පග් ඝරති වා. අ ් සුපරිග්  ණ් හගකන පන ගයොගිනා අක් ඛිකූපගක 
පූගරත් වා ඨිතවග ගනව පරිග්  ණ් හිතබ් බ්ං. පරිච් ගඡෙගතො අ ් සුභාග න 
පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 
ගක  දිග ොව. 

වසාති විලීන  ්ගනගහො.  ා වණ් ණගතො නාළිගකරගතලවණ් ණා, ආචාගම 
ආසිත් තගතලවණ් ණාතිපි වත් තුං වට් ටති.  ණ් ඨානගතො න් හානකාගල 
ප න් නඋෙක  ්  උපරි පරිබ් භමන් තසිගනහබින් දුවි ට ණ් ඨානා. දි ගතො ද් වීසු 
දි ාසු ජාතා. ඔකා ගතො ගයභුගයයන 

හත් ථතලහත් ථපිට් ඨිපාෙතලපාෙපිට් ඨිනා ාපුටනලාටඅං කූගටසු ඨිතා. න ගච ා 

එගතසු ඔකාග සු  ො විලීනාව හුත් වා තිට් ඨති; යො පන 
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පටුන 

අග් ගි න් තාපසූරිය න් තාපඋතුවි භා ධාතුවි භාග හි ගත පගෙ ා උ ් මා 

ජාතා ගහොන් ති, තො තත් ථ න් හානකාගල ප න් නඋෙකූපරි සිගනහබින් දුවි ගටො 

විය ඉගතො චිගතො ච  ං රති. පරිච් ගඡෙගතො ව ාභාග න පරිච් ඡින් නා. අයම  ් ා 
 භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

කඛකළොති අන් ගතොමුගඛ ගඵණමි  ් ා ආගපොධාතු. ග ො වණ් ණගතො ග ගතො 

ගඵණවණ් ගණො.  ණ් ඨානගතො ඔකා  ණ් ඨාගනො, ගඵණ ණ් ඨානගතොතිපි 
වත් තුං වට් ටති. දි ගතො උපරිමාය දි ාය ජාගතො. ඔකා ගතො උගභොහි 
කගපොලප ් ග හි ඔරුය් හ ජිව් හාය ඨිගතො. න ගච  එත් ථ  ො  න් නිචිගතො 
හුත් වා තිට් ඨති. යො පන  ත් තා තථාරූපං ආහාරං ප ්  න් ති වා  රන් ති වා 

උණ් හතිත් තකටුකගලොණම් බිලානං වා කිඤ් චි මුගඛ ඨගපන් ති, යො වා ගන ං 

හෙයං ආකිලායති, කි  ්මිඤ ්චිගෙව වා ජිගුච් ඡා උප් පජ් ජති, තො ගඛගළො 
උප් පජ් ජිත් වා උගභොහි කගපොලප  ්ග හි ඔරුය් හ ජිව් හාය  ණ් ඨාති. 

අග්  ජිව් හාය ගච  තනුගකො ගහොති, මූලජිව් හාය බ්හගලො; මුගඛ පක් ඛිත් තඤ් ච 

පුථුකං වා තණ් ඩුලං වා අඤ් ඤං වා කිඤ් චි ඛාෙනීයං, නදීපුළිගන 

ඛතකූපක ලිලං විය, පරික් ඛයං අ ච් ඡන් ගතොව ගතගමතුං  මත් ගථො ගහොති. 
පරිච් ගඡෙගතො ගඛළභාග න පරිච් ඡින් ගනො. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. 
වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

සිඞ්ඝාණිොති මත් ථලුඞ්  ගතො පග් ඝරණකඅසුචි.  ා වණ් ණගතො 
තරුණතාලට් ඨිමිඤ් ජවණ් ණා.  ණ් ඨානගතො ඔකා  ණ් ඨානා. දි ගතො 
උපරිමාය දි ාය ජාතා. ඔකා ගතො නා ාපුගට පූගරත් වා ඨිතා. න ගච ා එත් ථ 

 ො  න් නිචිතා හුත් වා තිට් ඨති; අථ ගඛො යථා නාම පුරිග ො පදුමිනීපත් ගතන 

ෙධිං බ්න් ධිත් වා ගහට් ඨා කණ් ටගකන විජ් ගඣයය, අථ ගතන ඡිද් ගෙන ෙධිමත් ථු 

 ළිත් වා බ්හි පගතයය, එවගමව යො  ත් තා ගරොෙන් ති වා 

වි භා ාහාරඋතුවග න වා  ඤ් ජාතධාතුක් ගඛොභා ගහොන් ති, තො 
අන් ගතොසී ගතො පූතිග ම් හභාවං ආපන් නං මත් ථලුඞ්  ං  ළිත් වා 
තාලුමත් ථකවිවගරන ඔතරිත් වා නා ාපුගට පූගරත් වා තිට් ඨති වා පග් ඝරති වා. 
සිඞ් ඝාණකා පරිග්  ණ් හගකන පන ගයොගිනා නා ාපුගට පූගරත් වා 
ඨිතවග ගනව පරිග්  ණ් හිතබ් බ්ා. පරිච් ගඡෙගතො සිඞ් ඝාණකාභාග න 
පරිච් ඡින් නා. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 
ගක  දිග ොව. 

 සිොති  රීර න් ධීනං අබ් භන් තගර පිච් ඡිලකුණපං.  ා වණ් ණගතො 
කණකාරනියයා වණ් ණා.  ණ් ඨානගතො ඔකා  ණ් ඨානා. දි ගතො ද් වීසු දි ාසු 
ජාතා. ඔකා ගතො අට් ඨි න් ධීනං අබ් භඤ ්ජනකිච් චං  ාධයමානා 

අසීති ත න් ධීනං අබ් භන් තගර ඨිතා. ය ්   ගච ා මන් ො ගහොති, ත ්   
උට් ඨහන් ත  ්  නිසීෙන් ත ්   අභික් කමන් ත  ්  පටික් කමන් ත  ්  
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පටුන 

 ම් මිඤ ්ජන් ත  ්  ප ාගරන් ත ්   අට් ඨිකානි කටකටායන් ති, අච් ඡරා ද් ෙං 

කගරොන් ගතො විය විචරති, එකගයොජනද් විගයොජනමත් තම් පි අද් ධානං  ත ්   

වාගයොධාතු කුප් පති,  ත් තානි දුක් ඛන් ති. ය ්   පන බ්හුකා ගහොති ත ්   

උට් ඨානනි ජ් ජාදීසු න අට් ඨීනි කටකටායන් ති, දීඝම් පි අද් ධානං  ත ්   න 

වාගයොධාතු කුප් පති, න  ත් තානි දුක් ඛන් ති. පරිච් ගඡෙගතො ලසිකාභාග න 
පරිච් ඡින් නා. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. වි භා පරිච් ගඡගෙො පන 
ගක  දිග ොව. 

මුත්තන් ති වණ් ණගතො මා ඛාගරොෙකවණ් ණං.  ණ් ඨානගතො 
අගධොමුඛඨපිතඋෙකකුම් භන් තර තඋෙක ණ් ඨානං. දි ගතො ගහට් ඨිමාය දි ාය 

ජාතං. ඔකා ගතො වත් ථි ්   අබ් භන් තගර ඨිතං. වත් ථි නාම වත් ථිපුගටො වුච් චති, 

යත් ථ ග යයථාපි නාම චන් ෙනිකාය පක් ඛිත් ගත අමුගඛ රවණඝගට 

චන් ෙනිකරග ො පවි ති, න ච ්   පවි නමග් ග ො පඤ ්ඤායති; එවගමව 

 රීරගතො මුත් තං පවි ති, න ච ්   පවි නමග් ග ො පඤ ්ඤායති, 

නික් ඛමනමග් ග ො පන පාකගටො ගහොති; යම් හි ච මුත් ත ්   භරිගත ‘ප ්  ාවං 
කගරොමා’ති  ත් තානං ආයූහනං ගහොති. පරිච් ගඡෙගතො වත් ථිඅබ් භන් තගරන 
ගචව මුත් තභාග න ච පරිච් ඡින් නං. අයම ්    භා පරිච් ගඡගෙො. 
වි භා පරිච් ගඡගෙො පන ගක  දිග ොව. 

එවඤ් හි ගක ාදිගක ගකොට් ඨාග  
වණ් ණ ණ් ඨානදිග ොකා පරිච් ගඡෙවග න වවත් ථගපත් වා අනුපුබ් බ්ගතො 
නාතිසීඝගතො නාති ණකගතොතිආදිනා නගයන 

වණ් ණ ණ් ඨාන න් ධා ගයොකා වග න පඤ් චධා ‘පටික් කූලා පටික් කූලා’ති 

මනසිකගරොගතො පණ් ණත් ති මතික් කමවග න, ග යයථාපි චක් ඛුමගතො 
පුරි   ්  ද් වත් තිං වණ් ණානං කුසුමානං එකසුත් ත ණ් ඨිතං මාලං 

ඔගලොගකන් ත ්    බ් බ්පුප් ඵානි අපුබ් බ්ාපරියමිව පාකටානි ගහොන් ති, එවගමව 
‘‘අත් ථි ඉම ් මිං කාගය ගක ා’’ති ඉමං කායං ඔගලොගකන් ත ්    බ් ගබ් ගත 
ධම් මා අපුබ් බ්ාපරියමිව පාකටා ගහොන් ති. ගතන වුත් තං 

මනසිකාරගකො ල් ලකථායං ‘‘ආදිකම් මික  ්  හි ‘ගක ා’ති මනසිකගරොගතො 
මනසිකාගරො  න් ත් වා ‘මුත් ත’න් ති ඉමං පරිගයො ානගකොට් ඨා ගමව ආහච් ච 
තිට් ඨතී’’ති. 

 ගච පන බ්හිද් ධාපි මනසිකාරං උප ංහරති, අථ ්   එවං 
 බ් බ්ගකොට් ඨාග සු පාකටීභූගතසු ආහිණ් ඩන් තා මනු ්  තිරච් ඡානාෙගයො 

 ත් තාකාරං විජහිත් වා ගකොට් ඨා රාසිවග ගනව උපට් ඨහන් ති; ගතහි ච 
අජ් ගඣොහරියමානං පානගභොජනාදි ගකොට් ඨා රාසිම් හි පක් ඛිපියමානමිව 

උපට් ඨාති. අථ ්   අනුපුබ් බ්මුඤ් චනාදිවග න ‘පටිකූලා පටිකූලා’ති පුනප් පුනං 
මනසිකගරොගතො අනුක් කගමන අප් පනා උප් පජ් ජති. 
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පටුන 

තත් ථ ගක ාදීනං වණ් ණ ණ් ඨානදිග ොකා පරිච් ගඡෙවග න උපට් ඨානං 

උග්  හනිමිත් තං,  බ් බ්ාකාරගතො පටිකූලවග න උපට් ඨානං පටිභා නිමිත් තං. 
තං පුනප් පුනං ආවජ් ගජන් ත  ්  මනසිකගරොන් ත ්   තක් කාහතං විතක් කාහතං 

කගරොන් ත ්   චත් තාගරො ඛන් ධා පටිකූලාරම් මණා ගහොන් ති, 
පඨමජ් ඣානවග න අප් පනා පවත් තති. පුබ් බ්භාග  පරිකම් මඋපචාරචිත් තානි 
 විතක් ක විචාරානි  ප් පීතිකානි ග ොමන  ්  හ තානි 

පටිකූලනිමිත් තාරම් මණානි; අප් පනාපි  විතක් ක විචාරා  ප් පීතිකා 
ග ොමන  ්  හ තාව. භූමන් තගරන පන මහග්  තා රූපාවචරා ගහොන් ති. 
පටික් කූගලපි ච එත ් මිං ආරම් මගණ ආනි ං ෙ ්  ාවිතාය ග ොමන ්  ං 

උප් පජ් ජති, එකත් තාරම් මණබ්ගලගනව වා තං උප් පජ් ජති. දුතියජ් ඣානාදීනි 

පගනත් ථ න නිබ් බ්ත් තන් ති. ක ් මා? ඔළාරිකත් තා. ඉෙඤ් හි ආරම් මණං 

ඔළාරිකං. විතක් කබ්ගලගනගවත් ථ චිත් ගතකග්  තා ජායති, න 
විතක් ක මතික් කගමනාති. අයං තාව  මථවග න කම් මට් ඨානකථා. 

අවිග  ගතො පන  ාධාරණවග න එවං ගවදිතබ් බ්ං – ඉෙඤ් හි කම් මට් ඨානං 
භාගවතුකාගමන කම් මට් ඨානං උග්  ගහත් වා  ජ් ඣායකාගල එව ගක ාදීනං 
වණ් ණනිමිත් ත ණ් ඨානනිමිත් තදි ානිමිත් තඔකා නිමිත් තපරිච් ගඡෙනිමිත් තානි 
වාචාය ගපොගථත් වා ගපොගථත් වා එගකකගකොට් ඨාග  ‘අයං එතං රික් ඛගකො’ති 

තිවිගධන  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. කථං? තචපඤ ්චගක තාව ගහට් ඨා 

වුත් තනගයගනව අනුගලොමගතො පඤ් චාහං, පටිගලොමගතො පඤ ්චාහං, 
අනුගලොමපටිගලොමගතො පඤ් චාහන් ති අද් ධමා ං  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. 
තගතො ආචරිය ්    න් තිකං  න් ත් වා වක් කපඤ ්චකං උග්  ණ් හිත් වා තගථව 
අද් ධමා ං  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. තගතො ගත ෙ පි ගකොට් ඨාග  එකගතො 
කත් වා අද් ධමා ං. පුන පප් ඵා පඤ් චකාදීසුපි එගකකං උග්  ණ් හිත් වා 
අද් ධමා ං. තගතො ගත පඤ් චෙ පි ගකොට් ඨාග  අද් ධමා ං. මත් ථලුඞ්  පඤ් චකං 
අද් ධමා ං. තගතො ගතවී ති ගකොට් ඨාග  අද් ධමා ං. ගමෙඡක් කං අද් ධමා ං. 
තගතො ගත ඡබ් බී තිපි ගකොට් ඨාග  එකගතො කත් වා අද් ධමා ං. මුත් තඡක් කං 
අද් ධමා ං. තගතො  බ් ගබ්පි ද් වත් තිං  ගකොට් ඨාග  එකගතො කත් වා 
අද් ධමා න් ති එවං ඡ මාග   ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. 

තත් ථ – උපනි ්  ය ම් පන් න  ්   ප් පඤ් ඤ  ්  භික් ඛුගනො කම් මට් ඨානං 

උග්  ණ් හන් ත  ්ග ව ගකොට් ඨා ා උපට් ඨහන් ති, එකච් ච  ්  න උපට් ඨහන් ති. 
ගතන ‘න උපට් ඨහන් තී’ති වීරියං න වි  ් ජ් ගජතබ් බ්ං. යත් තකා ගකොට් ඨා ා 
උපට් ඨහන් ති තත් තගක  ගහත් වා  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. එවං කම් මට් ඨානං 

කගථන් ගතන පන ගනව පඤ් ඤවගතො න මන් ෙපඤ් ඤ  ්  වග න කගථතබ් බ්ං, 
මජ් ඣිමපඤ් ඤ  ්  වග න කගථතබ් බ්ං. මජ් ඣිමපඤ් ඤ  ්  හි වග න ආචරියා 
ඡහි මාග හි පරිච් ඡින් දිත් වා තන් තිං ඨපයිංසු. ය ්   පන එත් තාවතාපි 
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ගකොට් ඨා ා පාකටා න ගහොන් ති, ගතන තගතො පරම් පි  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො 

එව; ගනො ච ගඛො අපරිච් ඡින් දිත් වා, ඡ ඡ මාග  පරිච් ඡින් දිත් වාව කාතබ් ගබ්ො. 

 ජ් ඣායං කගරොන් ගතන වණ් ගණො න පච් චගවක් ඛිතබ් ගබ්ො, න ලක් ඛණං 

මනසිකාතබ් බ්ං, ගකොට් ඨා වග ගනව  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. ආචරිගයනාපි 
‘වණ් ණවග න  ජ් ඣායං කගරොහී’ති නියගමත් වා න කගථතබ් බ්ං. නියගමත් වා 

කථිගත ගකො ගෙොග ොති?  ම් පත් තියම් පි විපත් ති ඤ් ඤාආපජ් ජනං.  ගච හි 
ආචරිගයන ‘වණ් ණවග න  ජ් ඣායං කගරොහී’ති වුත් ගත ඉම ්   භික් ඛුගනො 

තථා කගරොන් ත  ්  කම් මට් ඨානං වණ් ණගතො න උපට් ඨාති, පටිකූලවග න වා 

ධාතුවග න වා උපට් ඨාති, අගථ  ‘න ඉෙං කම් මට් ඨානං විලක් ඛණ’න් ති  ඤ් ඤී 

ගහොති, ආචරිගයන කථිතගමව කප් ගපත් වා  ණ් හාති. ‘පටිකූලවග න 

 ජ් ඣායං කගරොහී’ති වුත් ගතපි  ගච ත ්   තථා කගරොන් ත  ්  පටික් කූලගතො 

න උපට් ඨාති, වණ් ණවග න වා ධාතුවග න වා උපට් ඨාති, අගථ  ‘නයිෙං 

කම් මට් ඨානං විලක් ඛණ’න් ති  ඤ ්ඤී ගහොති, ආචරිගයන කථිතගමව 
කප් ගපත් වා  ණ් හාති. ‘ධාතුවග න තං  ජ් ඣායං කගරොහී’ති වුත් ගතපි  ගච 

ත ්   තථා කගරොන් ත ්   ධාතුගතො න උපට් ඨාති, වණ් ණවග න වා 

පටිකූලවග න වා උපට් ඨාති, අගථ  ‘නයිෙං කම් මට් ඨානං විලක් ඛණ’න් ති 

 ඤ ්ඤී ගහොති, ආචරිගයන කථිතගමව කප් ගපත් වා  ණ් හාති. අයං ආචරිගයන 
නියගමත් වා කථිගත ගෙොග ො. 

කින් ති පන වත් තබ් ගබ්ො ගහොතීති? ‘ගකොට් ඨා වග න  ජ් ඣායං කගරොහී’ති 

වත් තබ් ගබ්ො. කථං? ‘ගක ගකොට් ඨාග ො ගලොමගකොට් ඨාග ොති  ජ් ඣායං 
කගරොහී’ති වත් තබ් ගබ්ො.  ගච පන  ්  එවං ගකොට් ඨා වග න  ජ් ඣායං 

කගරොන් ත ්   වණ් ණගතො උපට් ඨාති, අථාගනන ඔවාොචරිය ්   ආචික් ඛිතබ් බ්ං 

– ‘අහං ද් වත් තිං ාකාරං ගකොට් ඨා වග න  ජ් ඣායං කගරොමි; මය් හං පන 

වණ් ණගතො උපට් ඨාතී’ති. ආචරිගයන ‘කම් මට් ඨානං විය අකම් මට් ඨානං, 

විලක් ඛණං එත’න් ති න වි ංවාගෙතබ් බ්ං. ‘ ාධු,  ප් පුරි , පුබ් ගබ් තයා 
වණ් ණකසිගණ පරිකම් මං කතපුබ් බ්ං භවි ්  ති. එතගෙව කම් මට් ඨානං තුය් හං 
 ප් පායං. වණ් ණවග ගනව  ජ් ඣායං කගරොහී’ති වත් තබ් ගබ්ො. ගතනපි 
වණ් ණවග ගනව  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. 

ග ො එවං කගරොන් ගතො අජ් ඣත් තං නීලකං පීතකං ගලොහිතකං ඔොතකන් ති 

චත් තාරි වණ් ණකසිණානි ලභති. කථං? ත ්   හි ගක ගලොමපිත් ගතසු ගචව 
අක් ඛීනඤ් ච කාළකට් ඨාගන වණ් ණං ‘නීලං නීල’න් ති මනසිකගරොන් ත  ්  

චතුක් කපඤ් චකජ් ඣානානි උප් පජ් ජන් ති; ඣානං පාෙකං කත් වා විප ්  නං 
පට් ඨගපත් වා අරහත් තං පාපුණාති. ගමෙ  ්මිං පන අක් ඛීනඤ් ච පීතකට් ඨාගන 
වණ් ණං ‘පීතකං පීතක’න් ති මනසිකගරොන් ත  ්  චතුක් කපඤ ්චකජ් ඣානානි 

උප් පජ් ජන් ති; ඣානං පාෙකං කත් වා විප ්  නං පට් ඨගපත් වා අරහත් තං 
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පාපුණාති. මං ගලොහිගතසු පන අක් ඛීනඤ් ච රත් තට් ඨාගන වණ් ණං 
‘ගලොහිතකං ගලොහිතක’න් ති මනසිකගරොන් ත  ්  චතුක් කපඤ ්චකජ් ඣානානි 

උප් පජ් ජන් ති; ඣානං පාෙකං කත් වා විප ්  නං පට් ඨගපත් වා අරහත් තං 
පාපුණාති. නඛෙන් තචම් මඅට් ඨීසු පන අක් ඛීනඤ ්ච පණ් ඩරට් ඨාගන වණ් ණං 
‘ඔොතං ඔොත’න් ති මනසිකගරොන් ත ්   චතුක් කපඤ් චකජ් ඣානානි 

උප් පජ් ජන් ති, ඣානං පාෙකං කත් වා විප ්  නං පට් ඨගපත් වා අරහත් තං 
පාපුණාති. ඉෙං වණ් ණවග න අභිනිවිට් ඨ  ්  භික් ඛුගනො යාව අරහත් තා 
නි මනං. 

අපර  ්  ගකොට් ඨා වග න  ජ් ඣායං කගරොන් ත ්   පටිකූලගතො 
උපට් ඨාති. අථාගනන ඔවාොචරිය ්   ආචික් ඛිතබ් බ්ං. ආචරිගයන ‘කම් මට් ඨානං 

විය අකම් මට් ඨානං, විලක් ඛණං එත’න් ති න වි ංවාගෙතබ් බ්ං. ‘ ාධු,  ප් පුරි , 
පුබ් ගබ් තයා පටිකූලමනසිකාගර ගයොග ො කගතො භවි ්  ති. එතගෙව 
කම් මට් ඨානං තුය් හං  ප් පායං. පටිකූලවග ගනව  ජ් ඣායං කගරොහී’ති 
වත් තබ් ගබ්ො. ගතනපි පටිකූලවග න  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. ත ්   ගක ා නාම 
‘අජඤ් ඤා දුග්  න් ධා ගජගුච් ඡා පටිකූලා’ති එවං පටිකූලවග න  ජ් ඣායං 
කගරොන් ත ්   පටිකූලාරම් මගණ පඨමජ් ඣානං නිබ් බ්ත් තති. ග ො ඣානං 
පාෙකං කත් වා විප ්  නං පට් ඨගපත් වා අරහත් තං පාපුණාති. ඉෙං 
පටිකූලවග න අභිනිවිට් ඨ ්   භික් ඛුගනො යාව අරහත් තා නි මනං. 

අපර  ්  ගකොට් ඨා වග න  ජ් ඣායං කගරොන් ත ්   ධාතුගතො උපට් ඨාති. 

ධාතුගතො උපට් ඨහන් තං කීදි ං හුත් වා උපට් ඨාතීති? ගක ා තාව 
වම් මිකමත් ථගක ජාතකුන් ථතිණකානි විය හුත් වා උපට් ඨහන් ති. ගලොමා 
පුරාණ ාමට් ඨාගන ජාතෙබ් බ්තිණකානි විය. නඛා ෙණ් ඩගකසු 
ඨපිතමධුකඵලට් ඨිගකො කා විය. ෙන් තා මත් තිකාපිණ් ගඩ පගවග ත් වා 

ඨපිතඅලාබුබීජානි විය. තගචො වීණාපබ් බ්ගක පරිගයොනද් ධඅල් ලග ොචම් මං විය, 
මං ං භිත් තියං අනුලිත් තමත් තිකා විය. න් හාරු ෙබ් බ් ම් භාරබ්ද් ධවල් ලී විය. 
අට් ඨි උ ්  ාගපත් වා ඨපිතභිත් තිෙබ් බ් ම් භාගරො විය. අට් ඨිමිඤ් ජං මහාගවළුම් හි 

පක් ඛිත් තග දිතගවත් තග්  ං විය. වක් කං, හෙයං, යකනං, කිගලොමකං, පිහකං, 
පප් ඵා න් ති ඉගම ඡ ගකොට් ඨා ා සූනකාරඝරං විය හුත් වා උපට් ඨහන් ති. 
ද් වත් තිං හත් ථං අන් තං ගලොහිතගෙොණයං  ංගවල් ලිත් වා ඨපිතඝර ප් ගපො විය. 
අන් තගුණං පාෙපුඤ් ඡනගක සිබ් බිතරජ් ජුකා විය. උෙරියං පරි ්  ාවගන 
සිථිලබ්න් ධතණ් ඩුලං විය. කරී ං ගවණුපබ් ගබ් පක් ඛිත් තපණ් ඩුමත් තිකා විය. 
මත් ථලුඞ්  ං ඔමද් දිත් වා ඨපිතා චත් තාගරො තණ් ඩුලපිට් ඨපිණ් ඩා විය. 
ද් වාෙ විධා ආගපොධාතු පටිපාටියා ඨපිගතසු ද් වාෙ සු උෙක රාවගකසු 
පූරිතඋෙකං විය හුත් වා උපට් ඨාති. 
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අථාගනන ඔවාොචරිය ්   ආචික් ඛිතබ් බ්ං. ආචරිගයන ‘කම් මට් ඨානං විය 

අකම් මට් ඨානං, විලක් ඛණං එත’න් ති න වි ංවාගෙතබ් බ්ං. ‘ ාධු,  ප් පුරි , 

පුබ් ගබ් තයා ධාතුමනසිකාගර ගයොග ො කගතො භවි ්  ති. එතගෙව කම් මට් ඨානං 
තුය් හං  ප් පායං. ධාතුවග ගනව  ජ් ඣායං කගරොහී’ති වත් තබ් ගබ්ො. ගතනපි 
ධාතුවග න  ජ් ඣාගයො කාතබ් ගබ්ො. 

තත්රිෙං මනසිකාරමුගඛගනව  ජ් ඣායවිධානං – ඉධ භික් ඛු ‘ගක ා සී ං 
පරිගයොනද් ධිත් වා ඨිතචම් ගම ජාතා. ගත න ජානන් ති ‘මයං සී ං 

පරිගයොනද් ධිත් වා ඨිතචම් ගම ජාතා’ති; සී ං පරිගයොනද් ධිත් වා ඨිතචම් මම් පි න 

ජානාති ‘ගක ා මයි ජාතා’ති; අගචතනා එගත අබ්යාකතා සුඤ් ඤා ථද් ධා 
පත් ථින් නා පථවීධාතු එ ා’ති මනසිකගරොති. ‘ගලොමා  රීරං 
පරිගයොනහනචම් ගම ජාතා. ගත න ජානන් ති ‘මයං  රීරං පරිගයොනහනචම් ගම 

ජාතා’ති.  රීරං පරිගයොනහනචම් මම් පි න ජානාති ‘ගලොමා මයි ජාතා’ති එගතපි 
අගචතනා. නඛා අඞ් ගුලීනං අග් ග සු ජාතා. ගත න ජානන් ති ‘මයං අඞ් ගුලීනං 
අග් ග සු ජාතා’ති. අඞ් ගුලීනං අග්  ානිපි න ජානන් ති ‘නඛා අම් ගහසු ජාතා’ති. 
එගතපි අගචතනා. ෙන් තා හනුකට් ඨිගක ජාතා. ගත න ජානන් ති ‘මයං 
හනුකට් ඨිගක ජාතා’ති. හනුකට් ඨිකම් පි න ජානාති ‘ෙන් තා මයි ජාතා’ති. එගතපි 
අගචතනා. තගචො න ජානාති ‘ රීරං මයා පරිගයොනද් ධ’න් ති.  රීරම් පි න 
ජානාති ‘අහං තගචන පරිගයොනද් ධ’න් ති. අයම් පි අගචතගනො. මං ං න ජානාති 
‘මයා  රීරං අනුලිත් ත’න් ති.  රීරම් පි න ජානාති ‘අහං මංග න අනුලිත් ත’න් ති. 

ඉෙම් පි අගචතනං. න් හාරු න ජානාති ‘අහං අට් ඨිපුඤ් ජං ආබ්න් ධිත් වා ඨිත’න් ති. 
අට් ඨිපුඤ ්ගජොපි න ජානාති ‘න් හාරුජාගලනාහං ආබ්ද් ගධො’ති. ඉෙම් පි අගචතනං. 

සී ට් ඨි න ජානාති ‘අහං ගීවට් ඨිගක පතිට් ඨිත’න් ති. ගීවට් ඨිකම් පි න ජානාති 
‘මයි සී ට් ඨිකං පතිට් ඨිත’න් ති. ගීවට් ඨි න ජානාති ‘අහං පිට් ඨිකණ් ටගක 
ඨිත’න් ති. පිට් ඨිකණ් ටට් ඨිගකොපි කටිට් ඨිකං ඌරුට් ඨිකං ජඞ් ඝට් ඨිකං 
ග ොප් ඵකට් ඨිකං න ජානාති ‘අහං පණ් හිකට් ඨිගක පතිට් ඨිත’න් ති. 
පණ් හිකට් ඨිකම් පි න ජානාති ‘අහං ග ොප් ඵකට් ඨිකං උක් ඛිපිත් වා 
ඨිතන් ති…ගප.… ගීවට් ඨිකං න ජානාති ‘අහං සී ට් ඨිකං උක් ඛිපිත් වා ඨිත’න් ති. 

පටිපාටියා අට් ඨීනි ඨිතානි ගකොටියා, 

අගනක න් ධියමිගතො න ගකහිචි; 

බ්ද් ගධො නහාරූහි ජරාය ගචොදිගතො, 
අගචතගනො කට් ඨකලිඞ්  රූපගමො. 

‘ඉෙම් පි අගචතනං. අට් ඨිමිඤ් ජං; වක් කං…ගප.… මත් ථලුඞ්  ං අගචතනං 
අබ්යාකතං සුඤ් ඤං ථද් ධං පත් ථින් නං පථවීධාතූ’ති මනසිකගරොති. ‘පිත් තං 
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ග ම් හං…ගප.… මුත් තං අගචතනං අබ්යාකතං සුඤ් ඤං යූ  තං ආගපොධාතූ’ති 
මනසිකගරොති. 

ඉගම ද් ගව මහාභූගත පරිග්  ණ් හන් ත ්   උෙගර උ ්  ො ගතගජොධාතු 

පාකටා ගහොති, නා ාය උ ්  ො වාගයොධාතු පාකටා ගහොති. ඉගම චත් තාගරො 
මහාභූගත පරිග්  ණ් හන් ත  ්  උපාොරූපං පාකටං ගහොති. මහාභූතං නාම 

උපාොරූගපන පරිච් ඡින් නං, උපාොරූපං මහාභූගතන. යථා ආතගපො නාම 

ඡායාය පරිච් ඡින් ගනො, ඡායා ආතගපන; එවගමව මහාභූතං උපාොරූගපන 

පරිච් ඡින් නං, උපාොරූපං මහාභූගතන. අථ ්   එවං ‘‘චත් තාරි මහාභූතානි 
ගතවී ති උපාොරූපානි රූපක් ඛන් ගධො’’ති රූපක් ඛන් ධං පරිග්  ණ් හන් ත  ්  
ආයතනද් වාරවග න අරූපිගනො ඛන් ධා පාකටා ගහොන් ති. ඉති 

රූපාරූපපරිග්  ගහො පඤ් චක් ඛන් ධා ගහොන් ති, පඤ ්චක් ඛන් ධා ද් වාෙ ායතනානි 

ගහොන් ති, ද් වාෙ ායතනානි අට් ඨාර  ධාතුගයො ගහොන් තීති 
ඛන් ධායතනධාතුවග න යමකතාලකන් ධං ඵාගලන් ගතො විය ද් ගව ගකොට් ඨාග  
කත් වා නාමරූපං වවත් ථගපති. 

ග ො ‘‘ඉෙං නාමරූපං න අගහතු න අප් පච් චයා නිබ් බ්ත් තං,  ගහතු 

 ප් පච් චයා නිබ් බ්ත් තං. ගකො පන ්   ගහතු? ගකො පන පච් චගයො’’ති 

උපපරික් ඛන් ගතො ‘‘අවිජ් ජාපච් චයා තණ් හාපච් චයා කම් මපච් චයා ආහාරපච් චයා 
චා’’ති ත ්   පච් චයං වවත් ථගපත් වා ‘‘අතීගතපි පච් චයා ගචව 
පච් චය මුප් පන් නධම් මා ච අනා ගතපි එතරහිපි පච් චයා ගචව 

පච් චය මුප් පන් නධම් මා ච, තගතො උද් ධං  ත් ගතො වා පුග්  ගලො වා නත් ථි, 
සුද් ධ ඞ් ඛාරපුඤ් ගජො එවා’’ති – එවං තීසු අද් ධාසු කඞ් ඛං විතරති. අයං පන 

විප ්  නා ඞ් ඛාර ල් ලක් ඛණා ඤාතපරිඤ්ඤා නාම. 

එවං  ඞ් ඛාගර  ල් ලක් ගඛත් වා ඨිත ්   පන භික් ඛු ්   ෙ බ්ල ්    ා ගන 

මූලං ඔතිණ් ණං නාම ගහොති, පතිට් ඨා ලද් ධා නාම, චූළග ොතාපන් ගනො නාම 

ගහොති නියත තිගකො. තථාරූපං පන උතු ප් පායං, පුග්  ල ප් පායං, 

ගභොජන ප් පායං, ධම් ම වණ ප් පායං ලභිත් වා එකා ගන 
එකපල් ලඞ් කවර ගතො තීණ ලක් ඛණානි ආගරොගපත් වා විප ්  නාපටිපාටියා 
 ඞ් ඛාගර  ම් ම න් ගතො අරහත් තං  ණ් හාතීති ඉෙං ධාතුවග න අභිනිවිට් ඨ ්   
භික් ඛුගනො යාව අරහත් තා නි මනං. 

ය ්   පන ගනව වණ් ණගතො උපට් ඨාති න පටිකූලගතො න සුඤ් ඤගතො 

ගතන ‘න ගම උපට් ඨාතී’ති න කම් මට් ඨානං වි ්  ජ් ගජත් වා නිසීදිතබ් බ්ං, 
ගකොට් ඨා මනසිකාගරගයව පන ගයොග ො කාතබ් ගබ්ො. ගපොරාණකත් ගථරා කිර 
‘ගකොට් ඨා මනසිකාගරොව පමාණ’න් ති ආහංසු. ඉච් ච ්   පුනප් පුනං 
ගකොට් ඨා වග න  ජ් ඣායං කගරොන් ත  ්  ගකොට් ඨා ා පගුණා ගහොන් ති. කො 
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පන පගුණා නාම ගහොන් තීති? යො ‘ගක ා’ති ආවජ් ජිතමත් ගත මනසිකාගරො 

 න් ත් වා ‘මත් ථලුඞ්  ’න් ති අන් තිමගකොට් ඨාග  පතිට් ඨාති, ‘මත් ථලුඞ්  ’න් ති 

ආවජ් ජිතමත් ගත මනසිකාගරො ආ න් ත් වා ‘ගක ා’ති ආදිගකොට් ඨාග  
පතිට් ඨාති. 

අථ ්   යථා නාම චක් ඛුමගතො පුරි  ්   ද් වත් තිං වණ් ණානං පුප් ඵානං 
එකසුත් ත න් ථිතං මාලං ඔගලොගකන් ත ්   පටිපාටියා වා පන නිඛාගත 
ද් වත් තිං වතිපාගෙ පටික් කමිත් වා ඔගලොගකන් ත  ්  පටිපාටියාව 

ද් වත් තිං වණ් ණානි පුප් ඵානි වතිපාො වා පාකටා ගහොන් ති, එවගමව ද් වත් තිං  

ගකොට් ඨා ා උපට් ඨහන් ති, විචරන් තා තිරච් ඡාන තාපි මනු  ් ාපි  ත් තාති න 

උපට් ඨහන් ති, ගකොට් ඨා ාති උපට් ඨහන් ති, ඛාෙනීයගභොජනීයං 
ගකොට් ඨා න් තගර පක් ඛිප් පමානං විය ගහොති. 

ගකොට් ඨා ානං පගුණකාලගතො පට් ඨාය තීසු මුගඛසු එගකන මුගඛන 
විමුච් චි  ් ති. කම් මට් ඨානං වණ් ණගතො වා පටිකූලගතො වා සුඤ් ඤගතො වා 

උපට් ඨාති. යථා නාම පූගව පචිතුකාමා ඉත් ථී මද් දිත් වා ඨපිතපිට් ඨගතො යං යං 

ඉච් ඡති තං තං පචති, යථා වා පන  ගම භූමිප් පගෙග  ඨපිතං උෙකපූරං කුම් භං 

යගතො යගතො ආවිජ් ඣන් ති තගතො තගතොව උෙකං නික් ඛමති; එවගමව 
ගකොට් ඨා ානං පගුණකාලගතො පට් ඨාය තීසු මුගඛසු එගකන මුගඛන 

විමුච් චි  ් ති. ආකඞ් ඛමාන  ්  වණ් ණගතො, ආකඞ් ඛමාන  ්  පටිකූලගතො, 
ආකඞ් ඛමාන ්   සුඤ් ඤගතො කම් මට් ඨානං උපට් ඨහි  ් තිගයව. අයං එත් තගකො 
උග්  හ න් ධි නාම. ඉම ් මිං උග්  හ න් ධි ් මිං ඨත් වා අරහත් තං පත් තා භික් ඛු 

 ණනපථං වීතිවත් තා. 

ය ්   පන උග්  හ න් ධි  ්මිං කම් මට් ඨානං න උපට් ඨාති, ගතන 

කම් මට් ඨානං උග්  ගහත් වා,  ගච යත් ථ ආචරිගයො ව ති, ග ො ආවාග ො 

 ප් පාගයො ගහොති, ඉච් ගචතං කු ලං; ගනො ගච,  ප් පායට් ඨාගන වසිතබ් බ්ං. 

ව න් ගතන අට් ඨාර  විහාරගෙොග  (විසුද් ධි. 1.52) වජ් ගජත් වා 

පඤ ්චඞ්   මන් නා ගත ග නා ගන වසිතබ් බ්ං,  යම් පි 
පඤ ්චඞ්   මන් නා ගතන භවිතබ් බ්ං. තගතො පච් ඡාභත් තං 
පිණ් ඩපාතපටික් කන් ගතන රත් තිට් ඨානං වා දිවාට් ඨානං වා පවිසිත් වා 
කම් මට් ඨානං මනසිකාතබ් බ්ං. 

කථං? ආදිගතො තාව ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව අනුපුබ් බ්ගතො 

මනසිකාතබ් බ්ං, න එකන් තරිකා. අනුපුබ් බ්ගතො මනසිකගරොන් ගතො හි 
ද් වත් තිං පෙං නි ් ග ණං පෙපටිපාටියා අක් කමන් ගතො පා ාෙං ආරුය් හ 
පා ාොනි ං ං අනුභවනකපුරිග ො විය ‘ගක ා ගලොමා’ති පටිපාටියා 

කම් මට් ඨානං මනසිකගරොන් ගතො කම් මට් ඨානගතො ච න පරිහායති, 
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පා ාොනි ං  දිග  ච නව ගලොකුත් තරධම් ගම අනුභවති. අනුපුබ් බ්ගතො 
මනසිකගරොන් ගතනාපි ච නාතිසීඝගතො නාති ණකගතො මනසිකාතබ් බ්ං. 

අතිසීඝගතො මනසිකගරොන් ත ්   හි කිඤ් චාපි කම් මට් ඨානං පගුණං ගහොති, 
අවිභූතං පන ගහොති. තත් ථ ඔපම් මං ගහට් ඨා වුත් තගමව. 

අති ණකගතො මනසිකගරොන් ත  ්  කම් මට් ඨානං පරිගයො ානං න  ච් ඡති, 
අන් තරාව ඔ ක් කිතබ් බ්ං ගහොති. යථා හි පුරිග ො තිගයොජනං මග්  ං  ායං 
කච් ඡං බ්න් ධිත් වා පටිපන් ගනො නික් ඛන් තට් ඨානගතො පට් ඨාය සීතලච් ඡායං 

දි  ්වා වි ්  මති, රමණීයං වාලිකතලං දි ් වා පිට් ඨිං ප ාගරති, වනගපොක් ඛරණං 

දි  ්වා පානීයං පිවති න් හායති, පබ් බ්තං දි ් වා ආරුය් හ පබ් බ්තරාමගණයයකං 

ප ්  ති, තං අන් තරාගයව සීගහො වා බ්යග් ගඝො වා දීපි වා හනති, ගචොරා වා පන 

විලුප් පන් ති ගචව හනන් ති ච; එවගමව අති ණකං මනසිකගරොන් ත ්   

කම් මට් ඨානං පරිගයො ානං න  ච් ඡති, අන් තරාව ඔ ක් කිතබ් බ්ං ගහොති. 

ත ් මා නාතිසීඝං නාති ණකං එකදිව ං තිං වාගර මනසිකාතබ් බ්ං; 

පාගතොව ෙ  වාගර, මජ් ඣන් හිගක ෙ වාගර,  ායන් ගහ ෙ  වාගර  ජ් ඣාගයො 

කාතබ් ගබ්ො, ගනො කාතුං න වට් ටති. යථා හි පාගතොව උට් ඨාය මුඛං ගනො 

ගධොවිතුං න වට් ටති, ඛාෙනීයං ගභොජනීයං ගනො ඛාදිතුං ගනො භුඤ් ජිතුං න 

වට් ටති; එතං පන වට් ගටයය; ඉෙගමව එකන් ගතන ගනො කාතුං න වට් ටති; 
කගරොන් ගතො මහන් තං අත් ථං  ගහත් වා තිට් ඨති. යථා හි එක ්   පුරි  ්   තීණ 

ගඛත් තානි; එකං ගඛත් තං අට් ඨකුම් භං ගෙති, එකං ග ොළ , එකං ද් වත් තිං ; 
ගතන තීණපි ගඛත් තානි පටිජග් ගිතුං අ ක් ගකොන් ගතන ද් ගව ඡඩ් ගඩත් වා එකං 

ද් වත් තිං කුම් භොයකගමව පටිජග් ගිතබ් බ්ං; තත් ගථව ක නවපනනිද් ොනාදීනි 

කාතබ් බ්ානි; තගෙව ්   ඉතගරසු ද් වීසු උට් ඨානකොයං ෙ ්  ති; එවගමව ග  ං 

මුඛගධොවනාදිකම් මං ඡඩ් ගඩත් වාපි එත් ගථව කම් මං කාතබ් බ්ං, ගනො කාතුං න 
වට් ටති. කගරොන් ගතො මහන් තං අත් ථං  ණ් හිත් වා තිට් ඨතීති එත් තාවතා 
මජ් ඣිමා පටිපො නාම කථිතා. 

එවං පටිපන් ගනනාපි වික් ගඛගපො පටිබ්ාහිතබ් ගබ්ො. කම් මට් ඨානඤ් හි 

වි ්  ජ් ගජත් වා චිත් ගත බ්හිද් ධා වික් ගඛපං  ච් ඡන් ගත කම් මට් ඨානගතො 

පරිහායති, වට් ටභයං  මතික් කමිතුං න  ක් ගකොති. යථා හි එගකො පුරිග ො 
 හ ් සුද් ධාරං  ාගධත් වා වඩ් ඪිං ලභිත් වා අද් ධානං පටිපන් ගනො අන් තරාමග් ග  

කුම් භීලමකර ාහරක් ඛ  මුට් ඨිතාය  ම් භීරගිරිකන් ෙරාය උපරි අත් ථතං 
එකපදිකං ෙණ් ඩකග තුං ආරුය් හ  ච් ඡන් ගතො අක් කමනපෙං වි ්  ජ් ගජත් වා 

ඉගතො චිගතො ච ඔගලොගකන් ගතො පරිපතිත් වා කුම් භීලාදිභත් තං ගහොති, එවගමව 
අයම් පි කම් මට් ඨානං වි ්  ජ් ගජත් වා  චිත් ගත බ්හිද් ධා වික් ගඛපං  ච් ඡන් ගත 

කම් මට් ඨානගතො පරිහායති, වට් ටභයං  මතික් කමිතුං න  ක් ගකොති. 
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පටුන 

තත්රිෙං ඔපම් ම ං න් ෙනං – පුරි  ්    හ ් සුද් ධාරං  ාගධත් වා වඩ් ඪිං 
ලද් ධකාගලො විය හි ඉම ්   භික් ඛුගනො ආචරිය න් තිගක කම් මට් ඨාන ්   

උග්  හිතකාගලො; අන් තරා  ම් භීරගිරිකන් ෙරා විය  ං ාගරො; ත ්   කුම් භීලාදීහි 

ෙට් ඨකාගලො විය වට් ටමූලකානි මහාදුක් ඛානි; එකපදිකෙණ් ඩකග තු විය 

ඉම  ්  භික් ඛුගනො  ජ් ඣායවීථි; ත ්   පුරි  ්   එකපදිකං ෙණ් ඩකග තුං 
ආරුය් හ අක් කමනපෙං වි ්  ජ් ගජත් වා ඉගතො චිගතො ච ඔගලොගකන් ත  ්  
පරිපතිත් වා කුම් භීලාදීනං භත් තභාවං ආපන් නකාගලො විය ඉම ්   භික් ඛුගනො 
කම් මට් ඨානං වි ්  ජ් ගජත් වා බ්හිද් ධා වික් ඛිත් තචිත් ත  ්  කම් මට් ඨානගතො 
පරිහායිත් වා වට් ටභයං  මතික් කමිතුං අ මත් ථභාගවො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

ත ් මා ගක ා මනසිකාතබ් බ්ා. ගකග  මනසිකරිත් වා චිත් තුප් පාෙ  ්  

බ්හිද් ධා වික් ගඛපං පටිබ්ාහිත් වා සුද් ධචිත් ගතගනව ‘ගලොමා නඛා ෙන් තා 
තගචො’ති මනසිකාතබ් බ්ං. එවං මනසිකගරොන් ගතො කම් මට් ඨානගතො න 

පරිහායති, වට් ටභයං  මතික් කමති. ඔපම් මං පගනත් ථ තගෙව පරිවත් ගතත් වා 
ගවදිතබ් බ්ං.  හ ් සුද් ධාරං  ාගධත් වා වඩ් ඪිං ලභිත් වා ගඡක ්   පුරි  ්   
ෙණ් ඩකග තුං ආරුය් හ නිවා නපාරුපනං  ංවිධාය ධාතුපත් ථද් ධකායං කත් වා 
ග ොත් ථිනා පරතීර මනං විය ගඡක  ්  භික් ඛුගනො ගකග  මනසිකරිත් වා 

චිත් තුප් පාෙ ්   බ්හිද් ධා වික් ගඛපං පටිබ්ාහිත් වා සුද් ධචිත් ගතගනව ‘ගලොමා නඛා 
ෙන් තා තගචො’ති මනසිකගරොන් ත ්   කම් මට් ඨානගතො අපරිහායිත් වා වට් ටභයං 
 මතික් කමනං ගවදිතබ් බ්ං. 

එවං බ්හිද් ධා වික් ගඛපං පටිබ්ාහන් ගතනාපි ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව 
පණ් ණත් තිං  මතික් කමනගතො මනසිකාතබ් බ්ං. ‘ගක ා ගලොමා’ති පණ් ණත් තිං 
වි ්  ජ් ගජත් වා ‘පටිකූලං පටිකූල’න් ති  ති ඨගපතබ් බ්ා. පඨමංගයව පන 

පටිකූලගතො න උපට් ඨාති. යාව න උපට් ඨාති තාව පණ් ණත් ති න 
වි ්  ජ් ගජතබ් බ්ා. යො උපට් ඨාති තො පණ් ණත් තිං වි ්  ජ් ගජත් වා ‘පටිකූල’න් ති 
මනසිකාතබ් බ්ං. කගරොන් ගතන ච ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව පඤ් චහාකාගරහි 
පටිකූලගතො මනසිකාතබ් බ්ා. තචපඤ් චක  ්මිඤ ්හි 
වණ් ණ ණ් ඨාන න් ධා ගයොකා වග ගනව පඤ් චවිධම් පි පාටිකූලයං ලබ් භති. 

ග ග සුපි යං යං ලබ් භති, ත ්   ත  ්  වග න මනසිකාගරො පවත් ගතතබ් ගබ්ො. 

තත් ථ ගක ාෙගයො පඤ් ච ගකොට් ඨා ා සුභනිමිත් තං රා ට් ඨානියං 

ඉට් ඨාරම් මණන් ති  ඞ් ඛං  තා. ගය ගකචි රජ් ජනක ත් තා නාම,  බ් ගබ් ගත 
ඉගමසු පඤ් චසු ගකොට් ඨාග සු රජ් ජන් ති. අයං පන භික් ඛු මහාජන ්   
රජ් ජනට් ඨාගන ‘පටිකූල’න් ති අප් පනං පාගපති. තත් ථ අප් පනාප් පත් තිගතො 
පට් ඨාය පරගතො අකිලමන් ගතොව අප් පනං පාපුණාති. 
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තත්රිෙං ඔපම් මං – යථා හි ගඡගකො ධනුග්  ගහො රාජානං ආරාගධත් වා 
 ත හ ් සුට් ඨානකං  ාමවරං ලභිත් වා  න් නද් ධපඤ් චාවුගධො තත් ථ 
 ච් ඡන් ගතො අන් තරාමග් ග  ද් වත් තිං  ගචොගර දි ් වා ගතසු 

පඤ ්චගචොරගජට් ඨගක ඝාගතයය; ගත ං ඝාතිතකාලගතො පට් ඨාය ගතසු ද් ගව 

එකමග්  ං පටිපජ් ජමානා නාම න ගහොන් ති; එවං ම් පෙමිෙං ෙට් ඨබ් බ්ං. 
ධනුග්  හ ්   රාජානං ආරාගධත් වා  ාමවරං ලද් ධකාගලො විය හි ඉම ්   

භික් ඛුගනො ආචරිය න් තිගක කම් මට් ඨානං උග්  ගහත් වා ඨිතකාගලො; 

ද් වත් තිං  ගචොරා විය ද් වත් තිං  ගකොට් ඨා ා; පඤ ්ච ගචොරගජට් ඨකා විය 

ගක ාෙගයො පඤ් ච; ගචොරගජට් ඨකානං ඝාතිතකාගලො විය ඉම ්   භික් ඛුගනො 
 බ් බ් ත් තානං රජ් ජනට් ඨාගන තචපඤ් චගක ‘පටිකූල’න් ති අප් පනාය 

පාපිතකාගලො; ග  ගචොරානං පාණප් පහාගරගනව පලායිතකාගලො විය 
ග  ගකොට් ඨාග සු අකිලමන් ත  ්ග ව අප් පනාප් පත් ති ගවදිතබ් බ්ා. 

එවං පණ් ණත් තිං  මතික් කමන් ගතන ච අනුපුබ් බ්මුඤ් චනගතො 
මනසිකාගරො පවත් ගතතබ් ගබ්ො – ගකග  මනසිකගරොන් ගතන 
මනසිකගරොන් ගතගනව ගකග සු  ාගපක් ගඛන හුත් වා ගලොගමසු  ති 
ගපග තබ් බ්ා. යාව ගලොමා න උපට් ඨහන් ති තාව ‘ගක ා ගක ා’ති 
මනසිකාතබ් බ්ා. යො පන ගලොමා උපට් ඨහන් ති තො ගකග  වි ්  ජ් ගජත් වා 
ගලොගමසු  ති උපට් ඨගපතබ් බ්ා. එවං නඛාදීසුපි මනසිකාගරො පවත් ගතතබ් ගබ්ො. 

තත්රිෙං ඔපම් මං – යථා හි ජලූකා  ච් ඡමානා යාව පුරගතො පතිට් ඨං න ලභති 

තාව පච් ඡගතො නඞ් ගුට් ගඨන  හිතට් ඨානං න මුඤ් චති; යො පන පුරගතො 

පතිට් ඨං ලභති තො නඞ් ගුට් ඨං උක් ඛිපිත් වා මුගඛන  හිතට් ඨාගන ඨගපති; 
එවගමව ගකග  මනසිකගරොන් ගතන මනසිකගරොන් ගතගනව ගකග සු 

 ාගපක් ගඛන හුත් වා ගලොගමසු  ති ගපග තබ් බ්ා. යාව ගලොමා න උපට් ඨහන් ති 
තාව ‘ගක ා ගක ා’ති මනසිකාතබ් බ්ා. යො ගලොමා උපට් ඨහන් ති තො ගකග  
වි ්  ජ් ගජත් වා ගලොගමසු  ති උපට් ඨගපතබ් බ්ා. එවං නඛාදීසුපි මනසිකාගරො 
පවත් ගතතබ් ගබ්ො. 

එවං පවත් ගතන් ගතන අප් පනා ගහොතීති වුත් තමනසිකාරගකො ල් ලං 

 ම් පාගෙතබ් බ්ං. කථං? ඉෙඤ් හි අප් පනාකම් මට් ඨානං මනසිකගරොන් ත ්   

අප් පනං පාපුණාති; පඨමංගයව තාව න උපට් ඨාති; අනමතග්    ්මිඤ ්හි 
 ං ාරවට් ගට ච නානාරම් මගණසු වඩ් ඪිතං චිත් තං ‘ගක ා’ති ආවජ් ජිතමත් ගත 
 ජ් ඣායග ොතානු ාගරන  න් ත් වා මත් ථලුඞ් ග  පතිට් ඨාති. ‘මත් ථලුඞ්  ’න් ති 
ආවජ් ජිතමත් ගත  ජ් ඣායග ොතානු ාගරන ආ න් ත් වා ගකග සු පතිට් ඨාති. 
මනසිකගරොන් ත  ්  මනසිකගරොන් ත  ්  පන ග ො ග ො ගකොට් ඨාග ො 
උපට් ඨාති.  ති  මාධිනාපි තිට් ඨමානා පවත් තති. ගතන ගයො ගයො ගකොට් ඨාග ො 
අධිකතරං උපට් ඨාති තත් ථ තත් ථ ද් විගුගණන ගයො ං කත් වා අප් පනා 
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පාගපතබ් බ්ා. එවං අප් පනාය පාපිතකාලගතො පට් ඨාය ග  ගකොට් ඨාග සු 
අකිලමන් ගතො අප් පනං පාගපති. තත් ථ තාලවනමක් කගටොව ඔපම් මං. 

අපිගචත් ථ එවම් පි ගයොජනා ගවදිතබ් බ්ා – ද් වත් තිං තාලක ් මිඤ ්හි 
තාලවගන මක් කගටො පටිව ති. තං  ගහතුකාගමො ලුද් ගෙො ගකොටියං 
ඨිතතාලමූගල ඨත් වා උක් කුට් ඨිමකාසි. මානජාතිගකො මක් කගටො තං තං තාලං 
ලඞ් ඝිත් වා පරියන් තතාගල අට් ඨාසි. ලුද් ගෙො තත් ථපි  න් ත් වා උක් කුට් ඨිමකාසි. 
මක් කගටො පුන තගථව පුරිමතාගල පතිට් ඨාසි. ග ො අපරාපරං 
අනුබ්න් ධියමාගනො කිලමන් ගතො ත ්   ත ් ග ව තාල ්   මූගල ඨත් වා 
උක් කුට් ඨුක් කුට් ඨිකාගල උට් ඨහිත් වා  ච් ඡන් ගතො  ච් ඡන් ගතො අතිකිලමන් ගතො 
එක  ්  තාල ්   මකුළපණ් ණසූචිං ෙළ් හං  ගහත් වා ධනුගකොටියා විජ් ඣිත් වා 
 ණ් හන් ගතොපි න පලායති. 

තත් ථ ද් වත් තිං  තාලා විය ද් වත් තිං  ගකොට් ඨා ා; මක් කගටො විය චිත් තං; 

ලුද් ගෙො විය ගයො ාවචගරො; ලුද් ගෙන තාලමූගල ඨත් වා උක් කුට් ඨිකාගල 
මානජාතික  ්  මක් කට  ්  පලායිත් වා පරියන් තගකොටියං ඨිතකාගලො විය 
අනමතග් ග   ං ාරවට් ගට ච නානාරම් මගණසු වඩ් ඪිතචිත් ත ්   ‘ගක ා’ති 

ආවජ් ජිතමත් ගත  ජ් ඣායග ොතානු ාගරන  න් ත් වා මත් ථලුඞ් ග  පතිට් ඨානං; 
පරියන් තගකොටියං ඨත් වා උක් කුට් ගඨ ඔරිමගකොටිං ආ මනකාගලො විය 
‘මත් ථලුඞ්  ’න් ති ආවජ් ජිතමත් ගත  ජ් ඣායග ොතානු ාගරන  න් ත් වා 

ගකග සු පතිට් ඨානං; අපරාපරං අනුබ්න් ධියමාන  ්  කිලමන් ත ්   

උක් කුට් ඨුක් කුට් ඨිට් ඨාගන උට් ඨානකාගලො විය මනසිකගරොන් ත  ්  
මනසිකගරොන් ත  ්  ත ් මිං ත ් මිං ගකොට් ඨාග  උපට් ඨහන් ගත  තියා 

පතිට් ඨාය පතිට් ඨාය  මනං; ධනුගකොටියා විජ් ඣිත් වා  ණ් හන් ත ්  ාපි 

අපලායනකාගලො විය ගයො ගකොට් ඨාග ො අධිකතරං උපට් ඨාති, ත ් මිං ද් විගුණං 
මනසිකාරං කත් වා අප් පනාය පාපනං. 

තත් ථ අප් පනාය පාපිතකාලගතො පට් ඨාය ග  ගකොට් ඨාග සු 
අකිලමන් ගතොව අප් පනං පාගප ්  ති. ත ් මා ‘පටිකූලං පටිකූල’න් ති පුනප් පුනං 

ආවජ් ජිතබ් බ්ං  මන් නාහරිතබ් බ්ං, තක් කාහතං විතක් කාහතං කාතබ් බ්ං. එවං 

කගරොන් ත ්   චත් තාගරො ඛන් ධා පටිකූලාරම් මණා ගහොන් ති, අප් පනං 
පාපුණාති. පුබ් බ්භා චිත් තානි පරිකම් මඋපචාර ඞ් ඛාතානි 
 විතක් ක විචාරානීති  බ් බ්ං ගහට් ඨා වුත් ත දි ගමව. එකං පන ගකොට් ඨා ං 
මනසිකගරොන් ත  ්  එකගමව පඨමජ් ඣානං නිබ් බ්ත් තති. පාටිගයක් කං 
මනසිකගරොන් ත  ්  ද් වත් තිං  පඨමජ් ඣානානි නිබ් බ්ත් තන් ති. හත් ගථ 

 හිතපඤ් හාවත් ථු පාකතිකගමව. 
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පටුන 

කසො තං නිමිත්තන් ති ග ො භික් ඛු තං කම් මට් ඨානනිමිත් තං. ආකසවතීති 

ග වති භජති. භාකවතීති වඩ් ගඪති. බහුලීෙකරොතීති පුනප් පුනං කගරොති. 

ස්වාවත්ථිතං වවත්ථකපතීති සුවවත් ථිතං කගරොති. බහිද්ධා ොකය චිත්තං

උපසංහරතීති එවං කත් වා බ්හිද් ධා පර ්   කාගය අත් තගනො චිත් තං උප ංහරති 
ඨගපති ගපග ති. 

අත්ථිස්ස ොකයති අත් ථි අ ්   කාගය. අජ්ඣත්තබහිද්ධාොකය චිත්තං

උපසංහරතීති කාගලන අත් තගනො කාගලන පගර ං කාගය චිත් තං උපනාගමති. 

අත්ථි ොකයති ඉෙං ය ් මා න එකන් ගතන අත් තගනො කාගයො නාපි පර ් ග ව 

කාගයො අධිප් ගපගතො, ත ් මා වුත් තං. එත් ථ පන අත් තගනො ජීවමානක රීගර 
‘පටිකූල’න් ති පරිකම් මං කගරොන් ත  ්  අප් පනාපි උපචාරම් පි ජායති. පර  ්  

ජීවමානක රීගර ‘පටිකූල’න් ති මනසිකගරොන් ත ්   ගනව අප් පනා ජායති, න 

උපචාරං. නනු ච ෙ සු අසුගභසු උභයම් ගපතං ජායතීති? ආම, ජායති. තානි හි 
අනුපාදින් නකපක් ගඛ ඨිතානි. ත ් මා තත් ථ අප් පනාපි උපචාරම් පි ජායති. ඉෙං 
පන උපාදින් නකපක් ගඛ ඨිතං. ගතගනගවත් ථ උභයම් ගපතං න ජායති. 
අසුභානුප ්  නා ඞ් ඛාතා පන විප ්  නාභාවනා ගහොතීති ගවදිතබ් බ්ා. ඉම ් මිං 

පබ් ගබ් කිං කථිතන් ති?  මථවිප ්  නා කථිතා. 

ඉොගනත් ථ එවං  බ් බ්ං මනසිකාර ාධාරණං පකිණ් ණකං ගවදිතබ් බ්ං. 
එගත ඤ් හි – 

නිමිත් තගතො ලක් ඛණගතො, ධාතුගතො අථ සුඤ් ඤගතො; 

ඛන් ධාදිගතො ච විඤ් ගඤගයයො, ගක ාදීනං විනිච් ඡගයො. 

තත් ථ ‘නිමිත්තකතො’ති ද් වත් තිං ාකාගර  ට් ඨි තං නිමිත් තානි, ගය ං 

වග න ගයො ාවචගරො ද් වත් තිං ාකාරං ගකොට් ඨා ගතො පරිග්  ණ් හාති, 

ග යයථිෙං – ගක  ්   වණ් ණනිමිත් තං,  ණ් ඨානනිමිත් තං, දි ානිමිත් තං, 

ඔකා නිමිත් තං, පරිච් ගඡෙනිමිත් තන් ති පඤ් ච නිමිත් තානි ගහොන් ති. ගලොමාදීසුපි 
එග ව නගයො. 

‘ ක්ඛණකතො’ති ද් වත් තිං ාකාගර අට් ඨවී ති තං ලක් ඛණානි ගහොන් ති, 

ගය ං වග න ගයො ාවචගරො ද් වත් තිං ාකාරං ලක් ඛණගතො මනසිකගරොති, 

ග යයථිෙං – ගකග  ථද් ධත් තලක් ඛණං, ආබ්න් ධත් තලක් ඛණං, 

උණ් හත් තලක් ඛණං, විත් ථම් භනලක් ඛණන් ති චත් තාරි ලක් ඛණානි ගහොන් ති. 
ගලොමාදීසුපි එග ව නගයො. 

‘ධාතුකතො’ති ද් වත් තිං ාකාගර ‘‘චතුධාතුගරො අයං, භික් ඛු, පුරිග ො’’ති 

වුත් තාසු ධාතූසු අට් ඨවී ති තං ධාතුගයො ගහොන් ති, යා ං වග න ගයො ාවචගරො 
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ද් වත් තිං ාකාරං ධාතුගතො පරිග්  ණ් හාති, ග යයථිෙං – ගකග  කක් ඛළතා 

පථවීධාතු, ආබ්න් ධනතා ආගපොධාතු, උණ් හතා ගතගජොධාතු, විත් ථම් භනතා 
වාගයොධාතූති චත ් ග ො ධාතුගයො ගහොන් ති. ගලොමාදීසුපි එග ව නගයො. 

‘සුඤ්ඤකතො’ති ද් වත් තිං ාකාගර ඡන් නවුති සුඤ ්ඤතා ගහොන් ති, යා ං 

වග න ගයො ාවචගරො ද් වත් තිං ාකාරං සුඤ් ඤගතො විප ්  ති, ග යයථිෙං – 
ගක ා සුඤ් ඤා අත් ගතන වා අත් තනිගයන වා නිච් ගචන වා ධුගවන වා 

  ්  ගතන වා අවිපරිණාමධම් ගමන වාති. ගකග  තාව අත් තසුඤ් ඤතා, 

අත් තනියසුඤ් ඤතා, නිච් චභාවසුඤ් ඤතාති ති ් ග ො සුඤ් ඤතා ගහොන් ති. 
ගලොමාදීසුපි එග ව නගයො. 

‘ඛන්ධාදිකතො’ති ද් වත් තිං ාකාගර ගක ාදීසු ඛන් ධාදිවග න 

පරිග්  ය් හමාගනසු ගක ා කති ඛන් ධා ගහොන් ති, කති ආයතනානි, කති 

ධාතුගයො, කති  ච් චානි, කති  තිපට් ඨානානීතිආදිනා නගයන ගපත් ථ 
විනිච් ඡගයො විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො. 

357. එවං අජ් ඣත් තාදිගභෙගතො තිවිගධන කායානුප ්  නං විත් ථාරගතො 
ෙ ් ග ත් වා ඉොනි ‘‘කායානුප ් සී විහරති ආතාපී  ම් පජාගනො’’තිආදීනි පොනි 

භාගජත් වා ෙ ් ග තුං අනුපස්සීතිආදි ආරද් ධං. තත් ථ යාය අනුප ්  නාය 

කායානුප ් සී නාම ගහොති, තං ෙ ් ග තුං තත්ථෙතමාඅනුපස්සනා? යා පඤ්ඤා

පජානනාතිආදි වුත් තං. ආතාපීතිආදීසුපි එග ව නගයො. 

තත් ථ පඤ්ඤා පජානනාතිආදීනි ගහට් ඨා චිත් තුප් පාෙකණ් ඩවණ් ණනායං 

(ධ.  . අට් ඨ. 16) වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ානි. උකපකතොතිආදීනි  බ් බ්ානි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤගවවචනානි. අපිච ආග වනවග න උකපකතො, භාවනාවග න 

සුට් ඨු උගපගතොති සමුකපකතො. උපාගකතො සමුපාගකතො, උපපන්කනො

සම්පන්කනොති ඉගමසුපි ද් වීසු දුගකසු අයගමව නගයො. බ්හුලීකාරවග න පන 

සමන්නාගකතොති එවගමත් ථ ගයොජනා ගවදිතබ් බ්ා. ඉමිනා ආතාකපන

උකපකතොති ආදීසුපි එග ව නගයො. 

විහරතීති පගෙ ‘තත් ථ කතගමො විහාගරො’ති පුච් ඡං අකත් වා 

පුග්  ලාධිට් ඨානාය ගෙ නාය ගෙග න් ගතො ඉරියතීතිආදිමාහ. ත ්  ත් ගථො – 

චතුන් නං ඉරියාපථානං අඤ ්ඤතර මඞ් ගීභාවගතො ඉරියති. ගතහි 

ඉරියාපථචතුක් ගකහි කාය කටවත් තගනන වත්තති. එකං ඉරියාපථදුක් ඛං 

අපගරන ඉරියාපගථන බ්ාධිත් වා චිරට් ඨිතිකභාගවන  රීරක් ඛනගතො පාක ති. 

එක  ්මිං ඉරියාපගථ අ ණ් ඨහිත් වා  බ් බිරියාපථවතනගතො යකපති. ගතන 

ගතන ඉරියාපගථන තථා තථා කාය ්   යාපනගතො යාකපති. 
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චිරකාලවත් තාපනගතො චරති. ඉරියාපගථන ඉරියාපථං විච් ඡින් දිත් වා 

ජීවිතහරණගතො විහරති. 

362. ස්කවවොකයොක ොකෙොති ය ් මිං කාගය කායානුප ් සී විහරති,  ් ගවව 
කාගයො ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් ගඨන ගලොගකො. ය ් මා පන ්   කාගය පහීයමානං 

අභිජ් ඣාගෙොමන ්  ං ගවෙනාදීසුපි පහීයති එව, ත ් මා පඤ්චපි

උපාදානක්ඛන්ධා ක ොකෙොති වුත් තං. 

සන්තාතිආදීසුපි නිගරොධවග න  න් තතාය සන්තා. භාවනාය  මිතත් තා 

සමිතා. වත් ථුපරිඤ් ඤාය අප් පවත් තිවූප මවග න වූපසන්තා. නිගරොධ ඞ් ඛාතං 

අත් ථං  තාති අත්ථඞ්ගතා. පුනප් පුනං නිබ් බ්ත් තියා පටිබ්ාහිතත් තා අතිවිය 

අත් ථං  තාති අබ්භත්ථඞ්ගතා. අප්පිතාති විනාසිතා, අප් පවත් තියං ඨපිතාතිපි 

අත් ගථො. බයප්පිතාති සුවිනාසිතා, අතිවිය අප් පවත් තියං ඨපිතාතිපි අත් ගථො. යථා 

පුන න අන් ව  ් වන් ති එවං ග ොසිතත් තා කසොසිතා. සුට් ඨු ග ොසිතාති 

විකසොසිතා, සුක් ඛාපිතාති අත් ගථො. වි තන් තා කතාති බයන්තීෙතා. එත් ථ ච 

අනුප  ් නාය කම් මට් ඨානවිහාගරන කම් මට් ඨානික  ්  කායපරිහරණං, 

ආතාගපන  ම් මප් පධානං,  ති ම් පජඤ් ගඤන කම් මට් ඨානපරිහරණූපාගයො; 

 තියා වා කායානුප ්  නාවග න පටිලද් ගධො  මගථො,  ම් පජඤ් ගඤන 

විප ්  නා, අභිජ් ඣාගෙොමන ්  විනගයන භාවනාඵලං වුත් තන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

කායානුප ්  නානිද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ගවෙනානුප ්  නානිද් ගෙ වණ් ණනා 

363. ගවෙනානුප ්  නානිද් ගෙග පි ගහට් ඨා වුත් ත දි ං වුත් තනගයගනව 

ගවදිතබ් බ්ං. සුඛං කවදනං කවදයමාකනොතිආදීසු පන සුඛං කවදනන් ති කායිකං 
වා ගචතසිකං වා සුඛං ගවෙනං ගවෙයමාගනො ‘අහං සුඛං ගවෙනං ගවෙයාමී’ති 
පජානාතීති අත් ගථො. තත් ථ කාමං උත් තානග යයකාපි ොරකා 

ථඤ ්ඤපිවනාදිකාගල සුඛං ගවෙයමානා ‘සුඛං ගවෙනං ගවෙයාමා’ති පජානන් ති, 
න පගනතං එවරූපං ජානනං  න් ධාය වුත් තං. එවරූපඤ් හි ජානනං 

 ත් තූපලද් ධිං නප් පජහති,  ත් ත ඤ් ඤං න උග් ඝාගටති, කම් මට් ඨානං වා 
 තිපට් ඨානභාවනා වා න ගහොති. ඉම ්   පන භික් ඛුගනො ජානනං  ත් තූපලද් ධිං 

පජහති,  ත් ත ඤ් ඤං උග් ඝාගටති, කම් මට් ඨානඤ් ගචව  තිපට් ඨානභාවනා ච 

ගහොති. ‘ඉෙඤ් හි ගකො ගවෙයති, ක  ්  ගවෙනා, කිං කාරණා ගවෙනා’ති එවං 
 ම් පජානගවදියනං  න් ධාය වුත් තං. 

තත් ථ කෙොකවදයතීති? න ගකොචි  ත් ගතො වා පුග්  ගලො වා ගවෙයති. ෙස්ස

කවදනාති? න ක  ් චි  ත් ත  ්  වා පුග්  ල  ්  වා ගවෙනා. කිං ොරණා
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කවදනාති? වත් ථුආරම් මණා ච පගන ා ගවෙනා. ත ් මා එ  එවං පජානාති – 

‘තං තං සුඛාදීනං වත් ථුං ආරම් මණං කත් වා ගවෙනාව ගවෙයති; තං පන 
ගවෙනාපවත් තිං උපාොය ‘අහං ගවෙයාමී’ති ගවොහාරමත් තං ගහොතී’ති. එවං 

වත් ථුං ආරම් මණං කත් වා ගවෙනාව ගවෙයතීති  ල් ලක් ගඛන් ගතො ‘එ  සුඛං 

ගවෙනං ගවෙයාමී’ති පජානාතීති ගවදිතබ් ගබ්ො, චිත් තලපබ් බ්ගත අඤ් ඤතගරො 
ගථගරො විය. 

ගථගරො කිර අඵාසුකකාගල බ්ලවගවෙනාය නිත් ථුනන් ගතො අපරාපරං 

පරිවත් තති. තගමගකො ෙහගරො ආහ – ‘‘කතරං ගවො, භන් ගත, ඨානං රුජතී’’ති? 

‘‘ආවුග ො, පාටිගයක් කං රුජනට් ඨානං නාම නත් ථි; වත් ථුං ආරම් මණං කත් වා 
ගවෙනාව ගවෙයතී’’ති. ‘‘එවං ජානනකාලගතො පට් ඨාය අධිවාග තුං වට් ටති 

ගනො, භන් ගත’’ති. ‘‘අධිවාග මි, ආවුග ො’’ති. ‘‘අධිවා නා, භන් ගත, 
ග ගයයො’’ති. ගථගරො අධිවාග සි. වාගතො යාව හෙයා ඵාගලසි. මඤ් චගක 

අන් තානි රාසීකතානි අගහසුං. ගථගරො ෙහර ්   ෙ ් ග සි – ‘‘වට් ටතාවුග ො, 

එත් තකා අධිවා නා’’ති? ෙහගරො තුණ් හී අගහොසි. ගථගරො වීරිය මාධිං 

ගයොගජත් වා  හපටි ම් භිොහි අරහත් තං පාපුණත් වා සමසීසී හුත් වා පරිනිබ් බ්ායි. 

යථා ච සුඛං, එවං දුක් ඛං…ගප.… නිරාමි ං අදුක් ඛමසුඛං ගවෙනං 
ගවෙයමාගනො ‘නිරාමි ං අදුක් ඛමසුඛං ගවෙනං ගවෙයාමී’’ති පජානාති. ඉති 
භ වා රූපකම් මට් ඨානං කගථත් වා අරූපකම් මට් ඨානං කගථන් ගතො 
ගවෙනාවග න කගථසි. දුවිධඤ් හි කම් මට් ඨානං – රූපකම් මට් ඨානං 

අරූපකම් මට් ඨානඤ ්ච; රූපපරිග්  ගහො අරූපපරිග්  ගහොතිපි එතගෙව වුච් චති. 
තත් ථ භ වා රූපකම් මට් ඨානං කගථන් ගතො  ඞ් ගඛපමනසිකාරවග න වා 
විත් ථාරමනසිකාරවග න වා චතුධාතුවවත් ථානං කගථසි. තදුභයම් පි 
විසුද් ධිමග් ග   බ් බ්ාකාරගතො ෙ ් සිතගමව. 

අරූපකම් මට් ඨානං පන කගථන් ගතො ගයභුගයයන ගවෙනාවග න කගථසි. 

තිවිගධො හි අරූපකම් මට් ඨාගන අභිනිගවග ො – ඵ  ් වග න, ගවෙනාවග න, 

චිත් තවග නාති. කථං? එකච් ච  ්  හි  ංඛිත් ගතන වා විත් ථාගරන වා 
පරිග්  හිගත රූපකම් මට් ඨාගන ත ් මිං ආරම් මගණ චිත් තගචතසිකානං 
පඨමාභිනිපාගතො තං ආරම් මණං ඵු න් ගතො උප් පජ් ජමාගනො ඵ ් ග ො පාකගටො 
ගහොති. එකච් ච ්   තං ආරම් මණං අනුභවන් තී උප් පජ් ජමානා ගවෙනා පාකටා 
ගහොති. එකච් ච ්   තං ආරම් මණං පරිග්  ගහත් වා විජානන් තං උප් පජ් ජමානං 
විඤ ්ඤාණං පාකටං ගහොති. 

තත් ථ ය ්   ඵ ් ග ො පාකගටො ගහොති, ග ොපි ‘න ගකවලං ඵ ් ග ොව 

උප් පජ් ජති; ගතන  ද් ධිං තගෙවාරම් මණං අනුභවමානා ගවෙනාපි උප් පජ් ජති, 

 ඤ ්ජානමානා  ඤ් ඤාපි, ගචතයමානා ගචතනාපි, විජානනමානං 
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විඤ ්ඤාණම් පි උප් පජ් ජතී’ති ඵ ්  පඤ් චමගකගයව පරිග්  ණ් හාති. ය ්   

ගවෙනා පාකටා ගහොති, ග ොපි ‘න ගකවලං ගවෙනාව උප් පජ් ජති; තාය  ද් ධිං 

තගෙවාරම් මණං ඵු මාගනො ඵ ් ග ොපි උප් පජ් ජති,  ඤ ්ජානනමානා  ඤ් ඤාපි, 

ගචතයමානා ගචතනාපි, විජානනමානං විඤ් ඤාණම් පි උප් පජ් ජතී’ති 

ඵ ්  පඤ ්චමගකගයව පරිග්  ණ් හාති. ය ්   විඤ් ඤාණං පාකටං ගහොති, ග ොපි 

‘න ගකවලං විඤ ්ඤාණගමව උප් පජ් ජති; ගතන  ද් ධිං තගෙවාරම් මණං 

ඵු මාගනො ඵ ් ග ොපි උප් පජ් ජති, අනුභවමානා ගවෙනාපි,  ඤ් ජානනමානා 

 ඤ ්ඤාපි, ගචතයමානා ගචතනාපි උප් පජ් ජතී’ති ඵ ්  පඤ් චමගකගයව 
පරිග්  ණ් හාති. 

ග ො ‘ඉගම ඵ ්  පඤ ්චමකා ධම් මා කිංනි ් සිතා’ති උපධාගරන් ගතො 

‘වත් ථුනි ් සිතා’ති පජානාති. වත් ථු නාම කරජකාගයො; යං  න් ධාය වුත් තං 

‘‘ඉෙඤ ්ච පන ගම විඤ් ඤාණං එත් ථසිතං, එත් ථපටිබ්ද් ධ’’න් ති (දී. නි. 1.235). 

ග ො අත් ථගතො භූතානි ගචව උපාොරූපානි ච. එවගමත් ථ වත් ථු රූපං, 

ඵ ්  පඤ ්චමකා නාමන් ති නාමරූපගමව ප ්  ති. රූපඤ් ගචත් ථ රූපක් ඛන් ගධො, 
නාමං චත් තාගරො අරූපිගනො ඛන් ධාති පඤ් චක් ඛන් ධමත් තං ගහොති. 
නාමරූපවිනිමුත් තා හි පඤ් චක් ඛන් ධා පඤ් චක් ඛන් ධවිනිමුත් තං වා නාමරූපං 
නත් ථි. 

ග ො ‘ඉගම පඤ් චක් ඛන් ධා කිංගහතුකා’ති උපපරික් ඛන් ගතො 

‘අවිජ් ජාදිගහතුකා’ති ප ්  ති; තගතො පච් චගයො ගචව පච් චයුප් පන් නඤ් ච ඉෙං; 

අඤ ්ගඤො  ත් ගතො වා පුග්  ගලො වා නත් ථි; සුද් ධ ඞ් ඛාරපුඤ් ජමත් තගමවාති 
 ප් පච් චයනාමරූපවග නව තිලක් ඛණං ආගරොගපත් වා විප ්  නාපටිපාටියා 
‘අනිච් චං දුක් ඛං අනත් තා’ති  ම් ම න් ගතො විචරති. ග ො ‘අජ් ජ අජ් ජා’ති 

පටිගවධං ආකඞ් ඛමාගනො තථාරූගප දිවග  උතු ප් පායං, පුග්  ල ප් පායං, 

ගභොජන ප් පායං, ධම් ම වන ප් පායං වා ලභිත් වා එකපල් ලඞ් ගකන 
නිසින් ගනොව විප ්  නං මත් ථකං පාගපත් වා අරහත් ගත පතිට් ඨාති. එවං ඉගම ං 
තිණ් ණම් පි ජනානං යාව අරහත් තා කම් මට් ඨානං කථිතං ගහොති. 

ඉධ පන භ වා අරූපකම් මට් ඨානං කගථන් ගතො ගවෙනාවග න කගථසි. 

ඵ ්  වග න වා හි විඤ් ඤාණවග න වා කථියමානං න පාකටං ගහොති, 

අන් ධකාරං විය ඛායති. ගවෙනාවග න පන පාකටං ගහොති. ක ් මා? ගවෙනානං 
උප් පත් තිපාකටතාය. සුඛදුක් ඛගවෙනානඤ් හි උප් පත් ති පාකටා. යො සුඛං 

උප් පජ් ජති,  කල රීරං ගඛොගභන් තං මද් ෙන් තං ඵරමානං අභි න් ෙයමානං 

 තගධොත ප් පිං ඛාොපයන් තං විය,  තපාකගතලං මක් ඛාපයමානං විය, 

උෙකඝට හ  ්ග න පරිළාහං නිබ් බ්ාපයමානං විය, ‘අගහො සුඛං! අගහො 

සුඛන් ති’! වාචං නිච් ඡාරයමානගමව උප් පජ් ජති. යො දුක් ඛං උප් පජ් ජති, 
 කල රීරං ගඛොගභන් තං මද් ෙන් තං ඵරමානං අභි න් ෙයමානං තත් තඵාලං 
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පගවග න් තං විය, විලීනතම් බ්ගලොගහන ආසිඤ් චන් තං විය, 
සුක් ඛතිණවනප් පතිම් හි අරඤ් ගඤ ොරුඋක් කාකලාපං පක් ඛිපමානං විය ‘අගහො 
දුක් ඛං! අගහො දුක් ඛන් ති!’ විප් පලාපයමානගමව උප් පජ් ජති. ඉති 
සුඛදුක් ඛගවෙනානං උප් පත් ති පාකටා ගහොති. 

අදුක් ඛමසුඛා පන දුද් දීපනා අන් ධකාරා අවිභූතා.  ා සුඛදුක් ඛානං අප ගම 
 ාතා ාතපටික් ගඛපවග න මජ් ඣත් තාකාරභූතා අදුක් ඛමසුඛා ගවෙනාති 

නයගතො  ණ් හන් ත ්   පාකටා ගහොති. යථා කිං? අන් තරා පිට් ඨිපා ාණං 
ආරුහිත් වා පලායන් ත ්   මි  ්   අනුපථං  ච් ඡන් ගතො මි ලුද් ෙගකො 
පිට් ඨිපා ාණ ්   ඔරභාග  අපරභාග පි පෙං දි ් වා මජ් ගඣ අප ්  න් ගතොපි 

‘ඉගතො ආරුළ ්ගහො, ඉගතො ඔරුළ් ගහො, මජ් ගඣ පිට් ඨිපා ාගණ ඉමිනා පගෙග න 

 ගතො භවි  ් තී’ති නයගතො ජානාති. එවං ආරුළ් හට් ඨාගන පෙං විය හි සුඛාය 

ගවෙනාය උප් පත් ති පාකටා ගහොති; ඔරුළ් හට් ඨාගන පෙං විය දුක් ඛාය ගවෙනාය 

උප් පත් ති පාකටා ගහොති. ‘ඉගතො ආරුළ් ගහො, ඉගතො ඔරුළ් ගහො, මජ් ගඣ එවං 
 ගතො’ති නයගතො  හණං විය සුඛදුක් ඛානං අප ගම 
 ාතා ාතපටික් ගඛපවග න මජ් ඣත් තාකාරභූතා අදුක් ඛමසුඛා ගවෙනාති 
නයගතො  ණ් හන් ත ්   පාකටා ගහොති. 

එවං භ වා පඨමං රූපකම් මට් ඨානං කගථත් වා පච් ඡා අරූපකම් මට් ඨානං 

කගථන් ගතො ගවෙනාවග න විනිවත් ගතත් වා ෙ ් ග සි; න ගකවලඤ් ච ඉගධව 

එවං ෙ ් ග ති, දීඝනිකායම් හි මහානිොගන,  ක් කපඤ ්ගහ, මහා තිපට් ඨාගන, 

මජ් ඣිමනිකායම් හි  තිපට් ඨාගන ච චූළතණ් හා ඞ් ඛගය, මහාතණ් හා ඞ් ඛගය, 

චූළගවෙල් ගල, මහාගවෙල් ගල, රට් ඨපාලසුත් ගත, මා ණ් ඩියසුත් ගත, 

ධාතුවිභඞ් ග , ආගනඤ් ජ ප් පාගය,  ංයුත් තනිකායම් හි චූළනිොනසුත් ගත, 

රුක් ගඛොපගම, පරිවීමං නසුත් ගත,  කගල ගවෙනා ංයුත් ගතති එවං 
අගනගකසු සුත් ගතසු පඨමං රූපකම් මට් ඨානං කගථත් වා පච් ඡා 
අරූපකම් මට් ඨානං ගවෙනාවග න විනිවත් ගතත් වා ෙ ් ග සි. යථා ච ගතසු 

ගතසු, එවං ඉම  ්මිම් පි  තිපට් ඨානවිභඞ් ග  පඨමං රූපකම් මට් ඨානං කගථත් වා 
පච් ඡා අරූපකම් මට් ඨානං ගවෙනාවග න විනිවත් ගතත් වා ෙ ් ග සි. 

තත් ථ සුඛං කවදනන් තිආදීසු අයං අපගරොපි පජානනපරියාගයො – සුඛං

කවදනං කවදයාමීති පජානාතීති සුඛගවෙනාක් ඛගණ දුක් ඛාය ගවෙනාය 
අභාවගතො සුඛං ගවෙනං ගවෙයමාගනො ‘සුඛං ගවෙනං ගවෙයාමී’ති පජානාති. 

ගතන යා පුබ් ගබ් භූතපුබ් බ්ා දුක් ඛා ගවෙනා, ත ්  ා ඉොනි අභාවගතො ඉමි ්  ා ච 
සුඛාය ඉගතො පඨමං අභාවගතො ගවෙනා නාම අනිච් චා අද් ධුවා 
විපරිණාමධම් මාති ඉතිහ තත් ථ  ම් පජාගනො ගහොති. වුත් තම් පි ගචතං භ වතා – 
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‘‘ය ් මිං, අග් ගිගව ්  න,  මගය සුඛං ගවෙනං ගවගෙති, ගනව ත ් මිං 

 මගය දුක් ඛං ගවෙනං ගවගෙති, න අදුක් ඛමසුඛං ගවෙනං ගවගෙති, 

සුඛංගයව ත ් මිං  මගය ගවෙනං ගවගෙති. ය ් මිං, අග් ගිගව ්  න,  මගය 

දුක් ඛං…ගප.… අදුක් ඛමසුඛං ගවෙනං ගවගෙති, ගනව ත ් මිං  මගය සුඛං 

ගවෙනං ගවගෙති, න දුක් ඛං ගවෙනං ගවගෙති, අදුක් ඛමසුඛංගයව ත ් මිං 

 මගය ගවෙනං ගවගෙති. සුඛාපි ගඛො, අග් ගිගව ්  න, ගවෙනා අනිච් චා 
 ඞ් ඛතා පටිච් ච මුප් පන් නා ඛයධම් මා වයධම් මා විරා ධම් මා 

නිගරොධධම් මා. දුක් ඛාපි ගඛො…ගප.… අදුක් ඛමසුඛාපි ගඛො, 

අග් ගිගව ්  න, ගවෙනා අනිච් චා  ඞ් ඛතා…ගප.… නිගරොධධම් මා. එවං 

ප ්  ං, අග් ගිගව ්  න, සුතවා අරිය ාවගකො සුඛායපි ගවෙනාය 

නිබ් බින් ෙති, දුක් ඛායපි ගවෙනාය නිබ් බින් ෙති, අදුක් ඛමසුඛායපි ගවෙනාය 

නිබ් බින් ෙති, නිබ් බින් ෙං විරජ් ජති, විරා ා විමුච් චති, විමුත් ත ් මිං 

විමුත් තමිති ඤාණං ගහොති; ‘ඛීණා ජාති, වුසිතං බ්රහ් මචරියං, කතං 

කරණීයං, නාපරං ඉත් ථත් තායා’ති පජානාතී’’ති (ම. නි. 2.205). 

සාමිසං වාසුඛන් තිආදීසු සාමිසාසුඛා නාම පඤ ්චකාමගුණාමි නි ් සිතා ඡ 

ග හ ් සිතග ොමන ්  ගවෙනා; නිරාමිසා සුඛා නාම ඡ 

ගනක් ඛම් ම  ්සිතග ොමන ්  ගවෙනා; සාමිසා දුක්ඛා නාම ඡ 

ග හ ් සිතගෙොමන ්  ගවෙනා; නිරාමිසා දුක්ඛා නාම ඡ 

ගනක් ඛම් ම  ්සිතගෙොමන ්  ගවෙනා; සාමිසා අදුක්ඛමසුඛා නාම ඡ 

ග හසිතඋගපක් ඛාගවෙනා; නිරාමිසා අදුක්ඛමසුඛා නාම ඡ 
ගනක් ඛම් ම  ්සිතඋගපක් ඛාගවෙනා. තා ං විභාග ො උපරිපණ් ණාග  පාළියං (ම. 

නි. 3.304 ආෙගයො) ආ ගතොගයව. කසො තං නිමිත්තන් ති ග ො තං 

ගවෙනානිමිත් තං. බහිද්ධා කවදනාසූති පරපුග්  ල ්   ගවෙනාසු. සුඛං කවදනං 

කවදයමානන් ති පරපුග්  ලං සුඛගවෙනං ගවෙයමානං. අජ්ඣත්තබහිද්ධාති 
කාගලන අත් තගනො කාගලන පර ්   ගවෙනාසු චිත් තං උප ංහරති. ඉම ් මිං 

වාගර ය ් මා ගනව අත් තා, න පගරො නියමිගතො; ත ් මා 
ගවෙනාපරිග්  හමත් තගමව ෙ ් ග තුං ‘‘ඉධ භික් ඛු සුඛං ගවෙනං සුඛා 
ගවෙනා’’තිආදි වුත් තං. ග  ගමත් ථ උත් තානගමව. ඉම ් මිං පන පබ් ගබ් 
සුද් ධවිප ්  නාව කථිතාති. 

ගවෙනානුප ්  නානිද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චිත් තානුප  ් නානිද් ගෙ වණ් ණනා 

365. චිත් තානුප ්  නානිද් ගෙග පි ගහට් ඨා වුත් ත දි ං වුත් තනගයගනව 

ගවදිතබ් බ්ං. සරාගංවාචිත්තන් තිආදීසු පන සරාගන් ති අට් ඨවිධං ගලොභ හ තං. 

වීතරාගන් ති ගලොකියකු ලාබ්යාකතං. ඉෙං පන ය ් මා  ම් ම නං න 
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ධම් ම ගමොධානං, ත ් මා ඉධ එකපගෙපි ගලොකුත් තරං න ලබ් භති. ය ් මා 

පහාගනකට් ඨවග න රා ාදීහි  හ වත් තන් ති පහීයන් ති, ත ් මා ද් වීසු පගෙසු 

නිප් පරියාගයන න ලබ් භන් තීති න  හිතානි. ග  ානි චත් තාරි අකු ලචිත් තානි 

ගනව පුරිමපෙං, න පච් ඡිමපෙං භජන් ති. සකදොසන් ති දුවිධං ගෙොමන ්   හ තං. 

වීතකදොසන් ති ගලොකියකු ලාබ්යාකතං. ග  ානි ෙ  අකු ලචිත් තානි ගනව 

පුරිමපෙං, න පච් ඡිමපෙං භජන් ති. සකමොහන් ති විචිකිච් ඡා හ තඤ් ගචව 

උද් ධච් ච හ තඤ් චාති දුවිධං. ය ් මා පන ගමොගහො  බ් බ්ාකු ගලසු උප් පජ් ජති, 
ත ් මා ග  ානිපි ඉධ වට් ටන් ති එව. ඉම ් මිං ගයව හි දුගක 

ද් වාෙ ාකු ලචිත් තානි පරියාදිණ් ණානීති. වීතකමොහන් ති 

ගලොකියකු ලාබ්යාකතං. සංඛිත්තන් ති ථිනමිද් ධානුපතිතං. එතඤ් හි 

 ඞ් කුටිතචිත් තං නාම. වික්ඛිත්තන් ති උද් ධච් ච හ තං. එතඤ් හි ප ටචිත් තං 
නාම. 

මහග්ගතන් ති රූපාවචරං අරූපාවචරඤ් ච. අමහග්ගතන් ති කාමාවචරං. 

සඋත්තරන් ති කාමාවචරං. අනුත්තරන් ති රූපාවචරඤ් ච අරූපාවචරඤ් ච. තත්රාපි 

 උත් තරං රූපාවචරං, අනුත් තරං අරූපාවචරගමව. සමාහිතන් ති ය ්   

අප් පනා මාධි උපචාර මාධි වා අත් ථි. අසමාහිතන් ති උභය මාධිවිරහිතං. 

විමුත්තන් ති තෙඞ්  වික් ඛම් භනවිමුත් තීහි විනිමුත් තං. අවිමුත්තන් ති 

උභයවිමුත් තිරහිතං;  මුච් ගඡෙපටිප් ප  ් ද් ධිනි  ් රණවිමුත් තීනං පන ඉධ 

ඔකාග ොව නත් ථි. සරාගමස්සචිත්තන් ති  රා ං අ ්   චිත් තං. ග  ං ගහට් ඨා 
වුත් තනයත් තා උත් තානත් ථගමව. ඉම ් මිම් පි පබ් ගබ් සුද් ධවිප ්  නාව 
කථිතාති. 

චිත් තානුප ්  නානිද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ධම් මානුප ්  නානිද් ගෙ වණ් ණනා 

නීවරණපබ් බ්වණ් ණනා 

367. එත් තාවතා ය ් මා කායානුප ්  නාය රූපක් ඛන් ධපරිග්  ගහොව 

කථිගතො, ගවෙනානුප ්  නාය ගවෙනාක් ඛන් ධපරිග්  ගහොව චිත් තානුප ්  නාය 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධපරිග්  ගහොව ත ් මා ඉොනි  ම් පයුත් තධම් මසීග න 
 ඤ ්ඤා ඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරිග්  හම් පි කගථතුං ධම් මානුප ්  නං ෙ ් ග න් ගතො 

ෙථඤ්ච භික්ඛූතිආදිමාහ. තත් ථ සන්තන් ති අභිණ් හ මුොචාරවග න 

 ංවිජ් ජමානං. අසන්තන් ති අ මුොචාරවග න වා පහීනත් තා වා අවිජ් ජමානං. 

යථා චාති ගයන කාරගණන කාමච් ඡන් ෙ ්   උප් පාගෙො ගහොති. තඤ්ච

පජානාතීති තඤ් ච කාරණං පජානාති. ඉමිනා නගයන  බ් බ්පගෙසු අත් ගථො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 
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තත් ථ සුභනිමිත් ගත අගයොනිග ොමනසිකාගරන කාමච් ඡන් ෙ ්   උප් පාගෙො 

ගහොති. සුභනිමිත්තං නාම සුභම් පි සුභනිමිත් තං, සුභාරම් මණම් පි සුභනිමිත් තං. 

අකයොනිකසොමනසිොකරො නාම අනුපායමනසිකාගරො උප් පථමනසිකාගරො, 
අනිච් ගච නිච් චන් ති වා දුක් ගඛ සුඛන් ති වා අනත් තනි අත් තාති වා අසුගභ 
සුභන් ති වා මනසිකාගරො. තං තත් ථ බ්හුලං පවත් තයගතො කාමච් ඡන් ගෙො 
උප් පජ් ජති. ගතනාහ භ වා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, සුභනිමිත් තං. තත් ථ 

අගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

කාමච් ඡන් ෙ ්   උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා කාමච් ඡන් ෙ ්   

භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232). 

අසුභනිමිත් ගත පන ගයොනිග ොමනසිකාගරන ්   පහානං ගහොති. 

අසුභනිමිත්තං නාම අසුභම් පි අසුභනිමිත් තං, අසුභාරම් මණම් පි අසුභනිමිත් තං. 

කයොනිකසොමනසිොකරො නාම උපායමනසිකාගරො පථමනසිකාගරො, අනිච් ගච 
අනිච් චන් ති වා දුක් ගඛ දුක් ඛන් ති වා අනත් තනි අනත් තාති වා අසුගභ අසුභන් ති 
වා මනසිකාගරො. තං තත් ථ බ්හුලං පවත් තයගතො කාමච් ඡන් ගෙො පහීයති. 
ගතනාහ භ වා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, අසුභනිමිත් තං. තත් ථ 
ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො අයමනාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

කාමච් ඡන් ෙ ්   උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා කාමච් ඡන් ෙ ්   

භිගයයොභාවාය, ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232). 

අපිච ඡ ධම් මා කාමච් ඡන් ෙ ්   පහානාය  ංවත් තන් ති – අසුභනිමිත් ත ්   

උග්  ගහො, අසුභභාවනානුගයොග ො, ඉන් ද්රිගයසු ගුත් තද් වාරතා, ගභොජගන 

මත් තඤ ්ඤුතා, කලයාණමිත් තතා,  ප් පායකථාති. ෙ විධඤ් හි අසුභනිමිත් තං 

උග්  ණ් හන් ත  ් ාපි කාමච් ඡන් ගෙො පහීයති, භාගවන් ත ්  ාපි; ඉන් ද්රිගයසු 

පිහිතද් වාර  ් ාපි; චතුන් නං පඤ් චන් නං ආගලොපානං ඔකාග   ති උෙකං 
පිවිත් වා යාපනසීලතාය ගභොජගන මත් තඤ් ඤුගනොපි. ගතන වුත් තං – 

‘‘චත් තාගරො පඤ් ච ආගලොගප, අභුත් වා උෙකං පිගව; 

අලං ඵාසුවිහාරාය, පහිතත් ත  ්  භික් ඛුගනො’’ති. (ගථර ා. 983); 

අසුභකම් මිකති ්  ත් ගථර දිග  අසුභභාවනාරගත කලයාණමිත් ගත 

ග වන් ත ්  ාපි කාමච් ඡන් ගෙො පහීයති; ඨානනි ජ් ජාදීසු 
ෙ අසුභනි  ්සිත ප් පායකථායපි පහීයති. ගතන වුත් තං ‘‘ඡ ධම් මා 
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කාමච් ඡන් ෙ ්   පහානාය  ංවත් තන් තී’’ති. ඉගමහි පන ඡහි ධම් ගමහි පහීන ්   
කාමච් ඡන් ෙ ්   අරහත් තමග් ග න ආයතිං අනුප් පාගෙො ගහොතීති පජානාති. 

පටිඝනිමිත් ගත අගයොනිග ොමනසිකාගරන පන බ්යාපාෙ ්   උප් පාගෙො 

ගහොති. තත් ථ පටිඝම් පි පටිඝනිමිත් තං නාම; පටිඝාරම් මණම් පි පටිඝනිමිත් තං. 
අගයොනිග ොමනසිකාගරො  බ් බ්ත් ථ එකලක් ඛගණොව. තං ත ් මිං නිමිත් ගත 
බ්හුලං පවත් තයගතො බ්යාපාගෙො උප් පජ් ජති. ගතනාහ භ වා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, පටිඝනිමිත් තං. තත් ථ 

අගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

බ්යාපාෙ ්   උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා බ්යාපාෙ ්   භිගයයොභාවාය 

ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232). 

ගමත් තාය පන ගචගතොවිමුත් තියා ගයොනිග ොමනසිකාගරන ්   පහානං 

ගහොති. තත් ථ ගමත් තාති වුත් ගත අප් පනාපි උපචාගරොපි වට් ටති; 
ගචගතොවිමුත් තීති අප් පනාව. ගයොනිග ොමනසිකාගරො වුත් තලක් ඛගණොව. තං 
තත් ථ බ්හුලං පවත් තයගතො බ්යාපාගෙො පහීයති. ගතනාහ භ වා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, ගමත් තාගචගතොවිමුත් ති. තත් ථ 
ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

බ්යාපාෙ ්   උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා බ්යාපාෙ  ්  භිගයයොභාවාය, 

ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232 ගථොකං වි දි ං). 

අපිච ඡ ධම් මා බ්යාපාෙ  ්  පහානාය  ංවත් තන් ති – ගමත් තානිමිත් ත  ්  

උග්  ගහො, ගමත් තාභාවනානුගයොග ො, කම් ම ්  කතාපච් චගවක් ඛණා, 

පටි ඞ් ඛානබ්හුලීකතා, කලයාණමිත් තතා,  ප් පායකථාති. 
ඔදි ්  කාගනොදි ්  කදි ාඵරණානඤ් හි අඤ් ඤතරවග න ගමත් තං 
උග්  ණ් හන් ත  ් ාපි බ්යාපාගෙො පහීයති. ඔධිග ො අගනොධිග ො දි ාඵරණවග න 

ගමත් තං භාගවන් ත ්  ාපි. ‘ත් වං එත  ්  කුද් ගධො කිං කරි ්  සි, කිම  ්  

සීලාදීනි විනාග තුං  ක් ඛි  ් සි? නනු ත් වං අත් තගනො කම් ගමන ආ න් ත් වා 

අත් තගනො කම් ගමගනව  මි ්  සි? පර  ්  කුජ් ඣනං නාම 
වීතච් චිතඞ්  ාරතත් තඅගයො ලාකගූථාදීනි  ගහත් වා පර ්   

පහරිතුකාමතා දි ං ගහොති. එග ොපි තව කුද් ගධො කිං කරි ්  ති? කිං ගත 

සීලාදීනි විනාග තුං  ක් ඛි  ් ති? එ  අත් තගනො කම් ගමනා න් ත් වා අත් තගනො 

කම් ගමගනව  මි ්  ති; අප් පටිච් ඡිතපගහණකං විය පටිවාතඛිත් තරගජොමුට් ඨි 
විය ච එත  ්ග ගව  ගකොගධො මත් ථගක පති  ් තී’ති. එවං අත් තගනො ච පර ්   

ච කම් ම  ් කතං පච් චගවක් ඛගතොපි, උභයකම් ම  ් කතං පච් චගවක් ඛිත් වා 

පටි ඞ් ඛාගන ඨිත ්  ාපි, අ ්  ගුත් තත් ගථර දිග  ගමත් තාභාවනාරගත 
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කලයාණමිත් ගත ග වන් ත ්  ාපි බ්යාපාගෙො පහීයති; ඨානනි ජ් ජාදීසු 
ගමත් තානි ් සිත ප් පායකථායපි පහීයති. ගතන වුත් තං ‘‘ඡ ධම් මා බ්යාපාෙ ්   
පහානාය  ංවත් තන් තී’’ති. ඉගමහි පන ඡහි ධම් ගමහි පහීන ්   බ්යාපාෙ  ්  
අනා ාමිමග් ග න ආයතිං අනුප් පාගෙො ගහොතීති පජානාති. 

අරතීතිආදීසු අගයොනිග ොමනසිකාගරන ථිනමිද් ධ  ්  උප් පාගෙො ගහොති. 

අරති නාම උක් කණ් ඨිතතා. තන්දී නාම කායාලසියතා. විජම්භිො නාම 

කායවිනාමනා. භත්තසම්මකදො නාම භත් තමුච් ඡා භත් තපරිළාගහො. කචතකසො

ලීනත්තං නාම චිත් ත  ්  ලීනාකාගරො. ඉගමසු අරතිආදීසු 
අගයොනිග ොමනසිකාරං බ්හුලං පවත් තයගතො ථිනමිද් ධං උප් පජ් ජති. ගතනාහ 
භ වා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, අරති තන් දී විජම් භිකා භත් ත ම් මගෙො ගචතග ො ච 
ලීනත් තං. තත් ථ අගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො 

අනුප් පන් න  ්  වා ථිනමිද් ධ ්   උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා ථිනමිද් ධ  ්  

භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232). 

ආරම් භධාතුආදීසු පන ගයොනිග ොමනසිකාගරන ්   පහානං ගහොති. 

ආරම්භධාතු නාම පඨමාරම් භවීරියං. නික්ෙමධාතු නාම ගකො ජ් ජගතො 

නික් ඛන් තත් තා තගතො බ්ලවතරං. පරක්ෙමධාතු නාම පරං පරං ඨානං 
අක් කමනගතො තගතොපි බ්ලවතරං. ඉම ් මිං තිප් පගභගෙ වීරිගය 
ගයොනිග ොමනසිකාරං බ්හුලං පවත් තයගතො ථිනමිද් ධං පහීයති. ගතනාහ භ වා 
– 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, ආරම් භධාතු, නික් කමධාතු, පරක් කමධාතු. තත් ථ 
ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමනාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

ථිනමිද් ධ  ්  උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා ථිනමිද් ධ ්   භිගයයොභාවාය, 

ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232). 

අපිච ඡ ධම් මා ථිනමිද් ධ ්   පහානාය  ංවත් තන් ති – අතිගභොජගන 

නිමිත් තග්  ාගහො, ඉරියාපථ ම් පරිවත් තනතා, ආගලොක ඤ් ඤාමනසිකාගරො, 

අබ් ගභොකා වාග ො, කලයාණමිත් තතා,  ප් පායකථාති. ආහරහත් ථක 
භුත් තවමිතක තත්රවට් ටක අලං ාටක කාකමා කගභොජනං භුඤ් ජිත් වා 
රත් තිට් ඨානදිවාට් ඨාගන නිසින් න  ්  හි  මණධම් මං කගරොගතො ථිනමිද් ධං 
මහාහත් ථී විය ඔත් ථරන් තං ආ ච් ඡති. චතුපඤ් චආගලොපඔකා ං පන ඨගපත් වා 
පානීයං පිවිත් වා යාපනසීල ්   භික් ඛුගනො තං න ගහොතීති අතිගභොජගන 

නිමිත් තං  ණ් හන් ත ්  ාපි ථිනමිද් ධං පහීයති. ය ් මිං ඉරියාපගථ ථිනමිද් ධං 

ඔක් කමති තගතො අඤ් ඤං පරිවත් ගතන් ත ්  ාපි, රත් තිං 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො 

242 

පටුන 

චන් ොගලොකදීපාගලොකඋක් කාගලොගක දිවා සූරියාගලොකං 

මනසිකගරොන් ත  ් ාපි, අබ් ගභොකාග  ව න් ත ්  ාපි, මහාක ්  පත් ගථර දිග  

පහීනථිනමිද් ගධ කලයාණමිත් ගත ග වන් ත ්  ාපි ථිනමිද් ධං පහීයති; 
ඨානනි ජ් ජාදීසු ධුතඞ්  නි  ්සිත ප් පායකථායපි පහීයති. ගතන වුත් තං ‘‘ඡ 
ධම් මා ථිනමිද් ධ ්   පහානාය  ංවත් තන් තී’’ති. ඉගමහි පන ඡහි ධම් ගමහි 
පහීන  ්  ථිනමිද් ධ ්   අරහත් තමග් ග න ආයතිං අනුප් පාගෙො ගහොතීති 
පජානාති. 

ගචතග ො අවූප ගම අගයොනිග ොමනසිකාගරන උද් ධච් චකුක් කුච් ච ්   

උප් පාගෙො ගහොති. අවූපසකමො නාම අවූප න් තාකාගරො; 
උද් ධච් චකුක් කුච් චගමගවතං අත් ථගතො. තත් ථ අගයොනිග ොමනසිකාරං බ්හුලං 
පවත් තයගතො උද් ධච් චකුක් කුච් චං උප් පජ් ජති. ගතනාහ භ වා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, ගචතග ො අවූප ගමො. තත් ථ 
අගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

උද් ධච් චකුක් කුච් ච  ්  උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා උද් ධච් චකුක් කුච් ච  ්  

භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232). 

 මාධි ඞ් ඛාගත පන ගචතග ො වූප ගම ගයොනිග ොමනසිකාගරන ්   
පහානං ගහොති. ගතනාහ භ වා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, ගචතග ො වූප ගමො. තත් ථ 
ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමනාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

උද් ධච් චකුක් කුච් ච  ්  උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා උද් ධච් චකුක් කුච් ච  ්  

භිගයයොභාවාය, ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232). 

අපිච ඡ ධම් මා උද් ධච් චකුක් කුච් ච  ්  පහානාය  ංවත් තන් ති – බ්හු  ්සුතතා, 

පරිපුච් ඡකතා, විනගය පකතඤ් ඤුතා, වුඩ් ඪග විතා, කලයාණමිත් තතා, 
 ප් පායකථාති. බ්ාහු ච් ගචනපි හි එකං වා ද් ගව වා තගයො වා චත් තාගරො වා 
පඤ ්ච වා නිකාගය පාළිවග න ච අත් ථවග න ච උග්  ණ් හන් ත  ් ාපි 

උද් ධච් චකුක් කුච් චං පහීයති. කප් පියාකප් පියපරිපුච් ඡාබ්හුල ්  ාපි, 

විනයපඤ ්ඤත් තියං චිණ් ණවසීභාවතාය පකතඤ් ඤුගනොපි, වුඩ් ගඪ 

මහල් ලකත් ගථගර උප ඞ් කමන් ත  ් ාපි, උපාලිත් ගථර දිග  විනයධගර 

කලයාණමිත් ගත ග වන් ත  ් පි උද් ධච් චකුක් කුච් චං පහීයති; ඨානනි ජ් ජාදීසු 
කප් පියාකප් පියනි  ්සිත ප් පායකථායපි පහීයති. ගතන වුත් තං ‘‘ඡ ධම් මා 
උද් ධච් චකුක් කුච් ච  ්  පහානාය  ංවත් තන් තී’’ති. ඉගමහි පන ඡහි ධම් ගමහි 
පහීගන උද් ධච් චකුක් කුච් ගච උද් ධච් ච  ්  අරහත් තමග් ග න කුක් කුච් ච ්   
අනා ාමිමග් ග න ආයතිං අනුප් පාගෙො ගහොතීති පජානාති. 
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විචිකිච් ඡාඨානීගයසු ධම් ගමසු අගයොනිග ොමනසිකාගරන විචිකිච් ඡාය 

උප් පාගෙො ගහොති. විචිකිච්ඡාඨානීයා ධම්මා නාම පුනප් පුනං විචිකිච් ඡාය 
කාරණත් තා විචිකිච් ඡාව. තත් ථ අගයොනිග ොමනසිකාරං බ්හුලං පවත් තයගතො 
විචිකිච් ඡා උප් පජ් ජති. ගතනාහ භ වා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, විචිකිච් ඡාඨානීයා ධම් මා. තත් ථ 

අගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් නාය වා 

විචිකිච් ඡාය උප් පාොය, උප් පන් නාය වා විචිකිච් ඡාය භිගයයොභාවාය 

ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232). 

කු ලාදිධම් ගමසු ගයොනිග ොමනසිකාගරන පන ්  ා පහානං ගහොති. 
ගතනාහ භ වා – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, කු ලාකු ලා ධම් මා,  ාවජ් ජානවජ් ජා ධම් මා, 

හීනප් පණීතා ධම් මා, කණ් හසුක් ක ප් පටිභා ා ධම් මා. තත් ථ 

ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමනාහාගරො අනුප් පන් නාය වා 

විචිකිච් ඡාය උප් පාොය, උප් පන් නාය වා විචිකිච් ඡාය භිගයයොභාවාය, 

ගවපුල් ලායා’’ති ( ං. නි. 5.232). 

අපිච ඡ ධම් මා විචිකිච් ඡාය පහානාය  ංවත් තන් ති – බ්හු  ්සුතතා, 

පරිපුච් ඡකතා, විනගය පකතඤ් ඤුතා, අධිගමොක් ඛබ්හුලතා, කලයාණමිත් තතා, 
 ප් පායකථාති. බ්ාහු ච් ගචනපි හි එකං වා…ගප.… පඤ් ච වා නිකාගය 
පාළිවග න ච අත් ථවග න ච උග්  ණ් හන් ත  ් ාපි විචිකිච් ඡා පහීයති. තීණ 

රතනානි ආරබ් භ පරිපුච් ඡාබ්හුල ්  ාපි, විනගය චිණ් ණවසීභාව ්  ාපි, තීසු 

රතගනසු ඔකප් පනිය ද් ධා ඞ් ඛාතඅධිගමොක් ඛබ්හුල ්  ාපි,  ද් ධාධිමුත් ගත 
වක් කලිත් ගථර දිග  කලයාණමිත් ගත ග වන් ත ්  ාපි විචිකිච් ඡා පහීයති. 
ඨානනි  ් ජ් ජාදීසු තිණ් ණං රතනානං ගුණනි ් සිත ප් පායකථායපි පහීයති. 

ගතන වුත් තං ‘‘ඡ ධම් මා විචිකිච් ඡාය පහානාය  ංවත් තන් තී’’ති. ඉගමහි පන 
ඡහි ධම් ගමහි පහීනාය විචිකිච් ඡාය ග ොතාපත් තිමග් ග න ආයතිං අනුප් පාගෙො 
ගහොතීති පජානාති. 

නීවරණපබ් බ්වණ් ණනා. 

ගබ්ොජ් ඣඞ්  පබ් බ්වණ් ණනා 

ගබ්ොජ් ඣඞ්  පබ් ගබ් සන්තන් ති පටිලාභවග න විජ් ජමානං. අසන්තන් ති 

අප් පටිලාභවග න අවිජ් ජමානං. යථා ච අනුප්පන්නස්සාතිආදීසු පන 

 ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   තාව – 
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‘‘අත් ථි, භික් ඛගව,  ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ට් ඨානීයා ධම් මා. තත් ථ 
ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

 ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  උප් පාොය, උප් පන් න ්   වා 
 ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලාය භාවනාය පාරිපූරියා 

 ංවත් තතී’’ති ( ං. නි. 5.183) – එවං උප් පාගෙො ගහොති. තත් ථ  තිගයව 

 ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ට් ඨානීයා ධම් මා. ගයොනිග ොමනසිකාගරො 
වුත් තලක් ඛගණොගයව. තං තත් ථ බ්හුලං පවත් තයගතො 
 ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො උප් පජ් ජති. 

අපිච චත් තාගරො ධම් මා  ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  උප් පාොය  ංවත් තන් ති – 

 ති ම් පජඤ ්ඤං, මුට් ඨ  ් තිපුග්  ලපරිවජ් ජනතා, 

උපට් ඨිත  ් තිපුග්  ලග වනතා, තෙධිමුත් තතාති. අභික් කන් තාදීසු හි  ත් තසු 

ඨාගනසු  ති ම් පජඤ් ගඤන, භත් තනික් ඛිත් තකාක දිග  මුට් ඨ ්  තිපුග්  ගල 

පරිවජ් ජගනන, ති ්  ෙත් තත් ගථරඅභයත් ගථර දිග  උපට් ඨිත ්  තිපුග්  ගල 

ග වගනන, ඨානනි ජ් ජාදීසු  ති මුට් ඨාපනත් ථං 
නින් නගපොණපබ් භාරචිත් තතාය ච  ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො උප් පජ් ජති. එවං චතූහි 
කාරගණහි උප් පන් න  ්  පන  ්  අරහත් තමග් ග න භාවනාපාරිපූරි ගහොතීති 
පජානාති. 

ධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  පන – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, කු ලාකු ලා ධම් මා…ගප.… 
කණ් හසුක් ක ප් පටිභා ා ධම් මා. තත් ථ ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො 
– අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා ධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   

උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා ධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   
භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලාය භාවනාය පාරිපූරියා  ංවත් තතී’’ති ( ං. නි. 
5.232) – 

එවං උප් පාගෙො ගහොති. 

අපිච  ත් ත ධම් මා ධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  උප් පාොය  ංවත් තන් ති – 

පරිපුච් ඡකතා, වත් ථුවි ෙකිරියා, ඉන් ද්රිය මත් තපටිපාෙනා, 

දුප් පඤ ්ඤපුග්  ලපරිවජ් ජනා, පඤ ්ඤවන් තපුග්  ලග වනා, 

 ම් භීරඤාණචරියපච් චගවක් ඛණා, තෙධිමුත් තතාති. තත් ථ පරිපුච්ඡෙතාති 
ඛන් ධධාතුආයතනඉන් ද්රියබ්ලගබ්ොජ් ඣඞ්  මග්  ඞ්  ඣාන මථවිප ්  නානං 

අත් ථ න් නි  ්සිතපරිපුච් ඡාබ්හුලතා. වත්ථුවිසදකිරියාති අජ් ඣත් තිකබ්ාහිරානං 

වත් ථූනං වි ෙභාවකරණං. යො හි ්   ගක නඛගලොමානි දීඝානි ගහොන් ති,  රීරං 

වා උ ්  න් නගෙො ඤ් ගචව ග ෙමලමක් ඛිතඤ් ච, තො අජ් ඣත් තිකං වත් ථු 
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අවි ෙං ගහොති අපරිසුද් ධං. යො පන චීවරං ජිණ් ණං කිලිට් ඨං දුග්  න් ධං ගහොති, 

ග නා නං වා උක් ලාපං, තො බ්ාහිරං වත් ථු අවි ෙං ගහොති අපරිසුද් ධං. ත ් මා 
ගක ාදිගඡෙගනන උද් ධංවිගරචනඅගධොවිගරචනාදීහි 

 රීර ල් ලහුකභාවකරගණන, උච් ඡාෙනන් හාපගනන ච අජ් ඣත් තිකවත් ථු 
වි ෙං කාතබ් බ්ං. සූචිකම් මගධොවනරජනපරිභණ් ඩකරණාදීහි බ්ාහිරවත් ථු වි ෙං 
කාතබ් බ්ං. එත ් මිඤ් හි අජ් ඣත් තිකබ්ාහිරවත් ථුම් හි අවි ගෙ උප් පන් ගනසු 

චිත් තගචතසිගකසු ඤාණම් පි අවි ෙං ගහොති අපරිසුද් ධං; අපරිසුද් ධානි 
දීපකපල් ලකවට් ටිගතලානි නි ්  ාය උප් පන් නදීපසිඛාය ඔභාග ො විය. වි ගෙ 
පන අජ් ඣත් තිකබ්ාහිරවත් ථුම් හි උප් පන් ගනසු චිත් තගචතසිගකසු ඤාණම් පි 
වි ෙං ගහොති පරිසුද් ධානි දීපකපල් ලකවට් ටිගතලානි නි ්  ාය 
උප් පන් නදීපසිඛාය ඔභාග ො විය. ගතන වුත් තං ‘‘වත් ථුවි ෙකිරියා 
ධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  උප් පාොය  ංවත් තතී’’ති. 

ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනා නාම  ද් ධාදීනං ඉන් ද්රියානං  මභාවකරණං.  ගච 

හි ්    ද් ධින් ද්රියං බ්ලවං ගහොති, ඉතරානි මන් ොනි, තගතො වීරියින් ද්රියං 

පග්  හකිච් චං,  තින් ද්රියං උපට් ඨානකිච් චං,  මාධින් ද්රියං අවික් ගඛපකිච් චං, 
පඤ ්ඤින් ද්රියං ෙ ්  නකිච් චං කාතුං න  ක් ගකොති. ත ් මා තං 

ධම් ම භාවපච් චගවක් ඛගණන වා යථා වා මනසිකගරොගතො බ්ලවං ජාතං, තථා 
අමනසිකාගරන හාගපතබ් බ්ං. වක් කලිත් ගථරවත් ථු ගචත් ථ නිෙ ්  නං.  ගච 

පන වීරියින් ද්රියං බ්ලවං ගහොති, අථ ගනව  ද් ධින් ද්රියං අධිගමොක් ඛකිච් චං කාතුං 

 ක් ගකොති, න ඉතරානි ඉතරකිච් චගභෙං. ත ් මා තං ප ්  ද් ධාදිභාවනාය 
හාගපතබ් බ්ං. තත්රාපි ග ොණත් ගථරවත් ථු ෙ ් ග තබ් බ්ං. එවං ග ග සුපි එක ්   
බ්ලවභාගව  ති ඉතගර ං අත් තගනො කිච් ගචසු අ මත් ථතා ගවදිතබ් බ්ා. 

විග  ගතො පගනත් ථ  ද් ධාපඤ් ඤානං  මාධිවීරියානඤ් ච  මතං 

ප ං න් ති. බ්ලව ද් ගධො හි මන් ෙපඤ් ගඤො මුද් ධප් ප න් ගනො ගහොති, 

අවත් ථු ් මිං පසීෙති. බ්ලවපඤ ්ගඤො මන් ෙ ද් ගධො ගකරාටිකපක් ඛං භජති, 
ගභ ජ් ජ මුට් ඨිගතො විය ගරොග ො අගතකිච් ගඡො ගහොති ‘චිත් තුප් පාෙමත් ගතගනව 
කු ලං ගහොතී’ති අතිධාවිත් වා ොනාදීනි පුඤ් ඤානි අකගරොන් ගතො නිරගය 
උප් පජ් ජති. උභින් නං පන  මතාය වත් ථු ් මිංගයව පසීෙති. බ්ලව මාධිං පන 

මන් ෙවීරියං,  මාධි ්   ගකො ජ් ජපක් ඛත් තා, ගකො ජ් ජං අධිභවති. බ්ලවවීරියං 

මන් ෙ මාධිං, වීරිය ්   උද් ධච් චපක් ඛත් තා, උද් ධච් චං අධිභවති.  මාධි පන 
වීරිගයන  ංගයොජිගතො ගකො ජ් ගජ පතිතුං න ලභති. වීරියං  මාධිනා 
 ංගයොජිතං උද් ධච් ගච පතිතුං න ලභති. ත ් මා තදුභයම් පි  මං කාතබ් බ්ං. 

උභය මතාය හි අප් පනා ගහොති. අපිච  මාධිකම් මික  ්  බ්ලවතීපි  ද් ධා 
වට් ටති. එවං ග ො  ද් ෙහන් ගතො ඔකප් ගපන් ගතො අප් පනං පාපුණ ්  ති. 
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 මාධිපඤ් ඤාසු පන  මාධිකම් මික  ්  එකග්  තා බ්ලවතී වට් ටති. එවඤ් හි 
ග ො අප් පනං පාපුණාති. විප ්  නාකම් මික  ්  පඤ් ඤා බ්ලවතී වට් ටති. එවඤ් හි 

ග ො ලක් ඛණපටිගවධං පාපුණාති. උභින් නං පන  මතාය අප් පනා ගහොතිගයව. 
 ති පන  බ් බ්ත් ථ බ්ලවතී වට් ටති.  ති හි චිත් තං උද් ධච් චපක් ඛිකානං 

 ද් ධාවීරියපඤ් ඤානං වග න උද් ධච් චපාතගතො, ගකො ජ් ජපක් ඛිගකන ච 

 මාධිනා ගකො ජ් ජපාතගතො රක් ඛති. ත ් මා  ා, ගලොණධූපනං විය 

 බ් බ්බ්යඤ් ජගනසු,  බ් බ්කම් මිකඅමච් ගචො විය ච  බ් බ්රාජකිච් ගචසු,  බ් බ්ත් ථ 

ඉච් ඡිතබ් බ්ා. ගතනාහ ‘‘ ති ච පන  බ් බ්ත් ථිකා වුත් තා භ වතා. කිං කාරණා? 

චිත් තඤ ්හි  තිපටි රණං, ආරක් ඛපච් චුපට් ඨානා ච  ති; න විනා  තියා 
චිත් ත  ්  පග්  හනිග්  ගහො ගහොතී’’ති. 

දුප්පඤ්ඤපුග්ග පරිවජ්ජනා නාම ඛන් ධාදිගභගෙ අගනො ාළ් හපඤ් ඤානං 

දුම් ගමධපුග්  ලානං ආරකා පරිවජ් ජනං. පඤ්ඤවන්තපුග්ග කසවනා නාම 
 මපඤ් ඤා ලක් ඛණපරිග්  ාහිකාය උෙයබ් බ්යපඤ් ඤාය 

 මන් නා තපුග්  ලග වනා. ගම්භීරඤාණචරියපච්චකවක්ඛණා නාම 
 ම් භීගරසු ඛන් ධාදීසු පවත් තාය  ම් භීරපඤ් ඤාය පගභෙපච් චගවක් ඛණා. 

තදධිමුත්තතා නාම ඨානනි ජ් ජාදීසු ධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   මුට් ඨාපනත් ථං 
නින් නගපොණපබ් භාරචිත් තතා. එවං උප් පන් න  ්  පන ්   අරහත් තමග් ග න 
භාවනාපාරිපූරි ගහොතීති පජානාති. 

වීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, ආරම් භධාතු නික් කමධාතු පරක් කමධාතු. තත් ථ 
ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

වීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   උප් පාොය, උප් පන් න ්   වා 
වීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලාය භාවනාය පාරිපූරියා 

 ංවත් තතී’’ති ( ං. නි. 5.232) – 

එවං උප් පාගෙො ගහොති. 

අපිච එකාෙ  ධම් මා වීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   උප් පාොය  ංවත් තන් ති – 

අපායභයපච් චගවක් ඛණතා, ආනි ං ෙ ්  ාවිතා,  මනවීථිපච් චගවක් ඛණතා, 

පිණ් ඩපාතාපචායනතා, ොයජ් ජමහත් තපච් චගවක් ඛණතා, 

 ත් ථුමහත් තපච් චගවක් ඛණතා, ජාතිමහත් තපච් චගවක් ඛණතා, 

 බ්රහ් මචාරිමහත් තපච් චගවක් ඛණතා, කුසීතපුග්  ලපරිවජ් ජනතා, 

ආරද් ධවීරියපුග්  ලග වනතා, තෙධිමුත් තතාති. 
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තත් ථ නිරගයසු පඤ් චවිධබ්න් ධනකම් මකාරණගතො පට් ඨාය මහාදුක් ඛං 

අනුභවනකාගලපි, තිරච් ඡානගයොනියං ජාලක් ඛිපකුමීනාදීහි  හිතකාගලපි, 

පාචනකණ් ටකාදිප් පහාරාවිතුන් න  ්  පන  කටවහනාදිකාගලපි, 
ගපත් තිවි ගය අගනකානිපි ව ්   හ  ් ානි එකං බුද් ධන් තරම් පි ඛුප් පිපා ාහි 

ආතුරීභූතකාගලපි, කාලකඤ් ජිකඅසුගරසු  ට් ඨිහත් ථඅසීතිහත් ථප් පමාගණන 

අට් ඨිචම් මමත් ගතගනව අත් තභාගවන වාතාතපාදිදුක් ඛානුභවනකාගලපි න 

 ක් කා වීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ං උප් පාගෙතුං. ‘අයගමව ගත, භික් ඛු, කාගලො 
වීරියකරණායා’ති එවං අපායභයං පච් චගවක් ඛන් ත  ් ාපි 
වීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො උප් පජ් ජති. ‘න  ක් කා කුසීගතන නව 

ගලොකුත් තරධම් මා ලද් ධුං; ආරද් ධවීරිගයගනව  ක් කා; අයමානි ංග ො 
වීරිය  ් ා’ති එවං ආනි ං ෙ ්  ාවිගනොපි උප් පජ් ජති. 

‘ බ් බ්බුද් ධපච් ගචකබුද් ධමහා ාවගකගහව ගත  තමග් ග ො  න් තබ් ගබ්ො; ග ො 
ච න  ක් කා කුසීගතන  න් තු’න් ති එවං  මනවීථිං පච් චගවක් ඛන් ත ්  ාපි 

උප් පජ් ජති. ‘ගය තං පිණ් ඩපාතාදීහි උපට් ඨහන් ති, ඉගම ගත මනු ්  ා ගනව 

ඤාතකා, න ො කම් මකරා, නාපි තං නි  ් ාය ‘ජීවි ්  ාමා’ති ගත පණීතානි 

පිණ් ඩපාතාදීනි ගෙන් ති; අථ ගඛො අත් තගනො කාරානං මහප් ඵලතං 
පච් චාසිං මානා ගෙන් ති.  ත් ථාරාපි ‘අයං ඉගම පච් චගය පරිභුඤ් ජිත් වා 
කායෙළ් හීබ්හුගලො සුඛං විහරි ්  තී’ති න එවඤ් ච  ම් ප ්  තා තුය් හං පච් චයා 

අනුඤ් ඤතා; අථ ගඛො ‘අයං ඉගම පරිභුඤ් ජමාගනො  මණධම් මං කත් වා 
වට් ටදුක් ඛගතො මුච් චි ්  තී’ති ගත පච් චයා අනුඤ් ඤාතා. ග ො ොනි ත් වං කුසීගතො 
විහරන් ගතො න තං පිණ් ඩපාතං අපචායි ්  සි. ආරද් ධවීරිය ් ග ව හි 
පිණ් ඩපාතාපචායනං නාම ගහොතී’ති එවං පිණ් ඩපාතාපචායනං 

පච් චගවක් ඛන් ත ්  ාපි උප් පජ් ජති, මහාමිත් තත් ගථර ්   විය. 

ගථගරො කිර ක ්  කගලගණ නාම පටිව ති. ත ්   ච ග ොචර ාගම එකා 
මහාඋපාසිකා ගථරං පුත් තං කත් වා පටිජග්  ති.  ා එකදිව ං අරඤ් ඤං 

 ච් ඡන් තී ධීතරං ආහ – ‘‘අම් ම, අසුක  ්මිං ඨාගන පුරාණතණ් ඩුලා, අසුක  ්මිං 

ඛීරං, අසුක  ්මිං  ප් පි, අසුක  ්මිං ඵාණතං. තව භාතික  ්  අයයමිත් ත ්   

ආ තකාගල භත් තං පචිත් වා ඛීර ප් පිඵාණගතහි  ද් ධිං ගෙහි, ත් වඤ ්ච 

භුඤ ්ගජයයාසී’’ති. ‘‘ත් වං පන කිං භුඤ් ජි ්  සි, අම් මා’’ති? ‘‘අහං පන හිගයයො 

පක් කං පාරිවාසිකභත් තං කඤ් ජිගයන භුත් තම් හී’’ති. ‘‘දිවා කිං භුඤ් ජි  ් සි, 

අම් මා’’ති? ‘‘ ාකපණ් ණං පක් ඛිපිත් වා කණතණ් ඩුගලහි අම් බිලයාගුං පචිත් වා 

ඨගපහි, අම් මා’’ති. 

ගථගරො චීවරං පාරුපිත් වා පත් තං නීහරන් ගතොව තං  ද් ෙං සුත් වා අත් තානං 

ඔවදි – ‘මහාඋපාසිකා කිර කඤ් ජිගයන පාරිවාසිකභත් තං භුඤ ්ජි; දිවාපි 

කණපණ් ණම් බිලයාගුං භුඤ් ජි ්  ති; තුය් හං අත් ථාය පන පුරාණතණ් ඩුලාදීනි 
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ආචික් ඛති. තං නි  ් ාය ගඛො පගන ා ගනව ගඛත් තං, න වත් ථුං, න භත් තං, න 

වත් ථං පච් චාසී ති; ති ් ග ො පන  ම් පත් තිගයො පත් ථයමානා ගෙති. ත් වං 

එති  ් ා තා  ම් පත් තිගයො ොතුං  ක් ඛි  ් සි, න  ක් ඛි  ් සීති? අයං ගඛො පන 
පිණ් ඩපාගතො තයා  රාග න  ගෙොග න  ගමොගහන න  ක් කා භුඤ් ජිතු’න් ති 
පත් තං ථවිකාය පක් ඛිපිත් වා  ණ් ඨිකං මුඤ් චිත් වා නිවත් තිත් වා 
ක  ් කගලණගමව  න් ත් වා පත් තං ගහට් ඨාමඤ් ගච චීවරං චීවරවංග  
ඨගපත් වා ‘අරහත් තං අපාපුණත් වා න නික් ඛමි ්  ාමී’ති වීරියං අධිට් ඨහිත් වා 
නිසීදි. දීඝරත් තං අප් පමත් ගතො හුත් වා නිවුත් ථභික් ඛු විප ්  නං වඩ් ගඪත් වා 
පුගරභත් තගමව අරහත් තං පත් වා වික මානමිව පදුමං මහාඛීණා ගවො සිතං 

කගරොන් ගතොව නිසීදි. ගලණද් වාගර රුක් ඛම් හි අධිවත් ථා ගෙවතා – 

‘‘නගමො ගත පුරි ාජඤ් ඤ, නගමො ගත පුරිසුත් තම; 

ය ්   ගත ආ වා ඛීණා, ෙක් ඛිගණගයයොසි මාරි ා’’ති. 

උොනං උොගනත් වා – ‘භන් ගත, පිණ් ඩාය පවිට් ඨානං තුම් හාදි ානං 
අරහන් තානං භික් ඛං ෙත් වා මහල් ලකිත් ථිගයො දුක් ඛා මුච් චි ්  න් තී’ති ආහ. 

ගථගරො උට් ඨහිත් වා ද් වාරං විවරිත් වා කාලං ඔගලොගකන් ගතො 

‘පාගතොගයවා’ති ඤත් වා පත් තචීවරමාොය  ාමං පාවිසි. ොරිකාපි භත් තං 

 ම් පාගෙත් වා ‘ඉොනි ගම භාතා ආ මි ්  ති, ඉොනි ගම භාතා ආ මි ්  තීති 

ද් වාරං විවරිත් වා ඔගලොකයමානා නිසීදි.  ා, ගථගර ඝරද් වාරං  ම් පත් ගත, 

පත් තං  ගහත් වා  ප් පිඵාණතගයොජිත ්   ඛීරපිණ් ඩපාත ්   පූගරත් වා හත් ගථ 
ඨගපසි. ගථගරො ‘සුඛං ගහොතූ’ති අනුගමොෙනං කත් වා පක් කාමි.  ාපි තං 
ඔගලොකයමානා අට් ඨාසි. 

ගථර  ්  හි තො අතිවිය පරිසුද් ගධො ඡවිවණ් ගණො අගහොසි, විප් ප න් නානි 

ඉන් ද්රියානි, මුඛං බ්න් ධනා මුත් තතාලපක් කං විය අතිවිය විගරොචිත් ථ. 

මහාඋපාසිකා අරඤ් ඤා ආ න් ත් වා – ‘‘කිං, අම් ම, භාතිගකො ගත ආ ගතො’’ති 
පුච් ඡි.  ා  බ් බ්ං තං පවත් තිං ආගරොගචසි. උපාසිකා ‘අජ් ජ ගම පුත් ත ්   

පබ් බ්ජිතකිච් චං මත් ථකං පත් ත’න් ති ඤත් වා ‘‘අභිරමති ගත, අම් ම, භාතා 

බුද් ධ ා ගන, න උක් කණ් ඨතී’’ති ආහ. 

මහන් තං ගඛො පගනතං  ත් ථු ොයජ් ජං යදිෙං  ත් ත අරියධනානි නාම. තං න 
 ක් කා කුසීගතන  ගහතුං. යථා හි විප් පටිපන් නං පුත් තං මාතාපිතගරො ‘අයං 

අම් හාකං අපුත් ගතො’ති පරිබ්ාහිරං කගරොන් ති; ග ො ගත ං අච් චගයන ොයජ් ජං න 

ලභති; එවං කුසීගතොපි ඉෙං අරියධනොයජ් ජං න ලභති, ආරද් ධවීරිගයොව ලභතීති 

දායජ්ජමහත්තං පච් චගවක් ඛගතොපි උප් පජ් ජති. ‘මහා ගඛො පන ගත  ත් ථා. 
 ත් ථුගනො හි ගත මාතුකුච් ඡි ් මිං පටි න් ධි ණ් හනකාගලපි අභිනික් ඛමගනපි 
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අභි ම් ගබ්ොධියම් පි 
ධම් මචක් කපවත් තනයමකපාටිහාරියගෙගවොගරොහනආයු ඞ් ඛාරගවො ්  ජ් ජගන
සුපි පරිනිබ් බ්ානකාගලපි ෙ  හ ් සිගලොකධාතු කම් පිත් ථ. යුත් තං නු ගත 
එවරූප ්    ත් ථුගනො  ා ගන පබ් බ්ජිත් වා කුසීගතන භවිතු’න් ති එවං 

සත්ථුමහත්තං පච් චගවක් ඛගතොපි උප් පජ් ජති. 

‘ජාතියාපි ත් වං ඉොනි න ලාමකජාතිගකොසි; අ ම් භින් නාය 

මහා ම් මතපගවණයා ආ ගත ඔක් කාකරාජවංග  ජාගතො; 

සිරිසුද් ගධොෙනමහාරාජ ්   ච මහාමායාගෙවියා ච නත් තා; රාහුලභද් ෙ  ්  
කනිට් ගඨො. තයා නාම එවරූගපන ජිනපුත් ගතන හුත් වා න යුත් තං කුසීගතන 

විහරිතු’න් ති එවං ජාතිමහත්තං පච් චගවක් ඛගතොපි උප් පජ් ජති. 
‘ ාරිපුත් තගමොග්  ල් ලානා ගචව අසීතිමහා ාවකා ච වීරිගයගනව 

ගලොකුත් තරධම් මං පටිවිජ් ඣිංසු. ත් වං එගත ං  බ්රහ් මචාරීනං මග්  ං පටිපජ් ජසි, 

නප් පටිපජ් ජසී’ති එවං සබ්රහ්මචාරිමහත්තං පච් චගවක් ඛගතොපි උප් පජ් ජති. 

කුච් ඡිං පූගරත් වා ඨිතඅජ ර දිග  වි ්  ට් ඨකායිකගචතසිකවීරිගය 
කුසීතපුග්  ගල පරිවජ් ගජන් ත  ් ාපි ආරද් ධවීරිගය පහිතත් ගත පුග්  ගල 
ග වන් ත ්  ාපි ඨානනි ජ් ජාදීසු විරියුප් පාෙනත් ථං 
නින් නගපොණපබ් භාරචිත් ත ්  ාපි උප් පජ් ජති. එවං උප් පන් න  ්  පන  ්  
අරහත් තමග් ග න භාවනාපාරිපූරි ගහොතීති පජානාති. 

පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ට් ඨානීයා ධම් මා. තත් ථ 
ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  උප් පාොය, උප් පන් න ්   වා 
පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලාය භාවනාය පාරිපූරියා 

 ංවත් තතී’’ති ( ං. නි. 5.232) – 

එවං උප් පාගෙො ගහොති. තත් ථ පීතිගයව පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ට් ඨානීයා ධම් මා 
නාම. ත  ් ා උප් පාෙකමනසිකාගරො ගයොනිග ොමනසිකාගරො නාම. 

අපිච එකාෙ  ධම් මා පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   උප් පාොය  ංවත් තන් ති – 

බුද් ධානු  ් ති, ධම් ම ඞ් ඝසීලචා ගෙවතානු ්  ති, උප මානු ්  ති, 

ලූඛපුග්  ලපරිවජ් ජනතා, සිනිද් ධපුග්  ලග වනතා, 

ප ාෙනීයසුත් තන් තපච් චගවක් ඛණතා, තෙධිමුත් තතාති. 

බුද් ධගුගණ අනු ්  රන් ත ්  ාපි හි යාව උපචාරා  කල රීරං ඵරමාගනො 

පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො උප් පජ් ජති; ධම් ම ඞ් ඝගුගණ අනු ්  රන් ත ්  ාපි, 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො 
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පටුන 

දීඝරත් තං අක් ඛණ් ඩං කත් වා රක් ඛිතං චතුපාරිසුද් ධිසීලං පච් චගවක් ඛන් ත ්  ාපි, 

ගිහිගනො ෙ සීලං පඤ් චසීලං පච් චගවක් ඛන් ත ්  ාපි, දුබ් භික් ඛභයාදීසු පණීතං 
ගභොජනං  බ්රහ් මචාරීනං ෙත් වා ‘එවං නාම අෙම් හා’ති චා ං 

පච් චගවක් ඛන් ත ්  ාපි, ගිහිගනොපි එවරූගප කාගල සීලවන් තානං දින් නොනං 

පච් චගවක් ඛන් ත ්  ාපි, ගයහි ගුගණහි  මන් නා තා ගෙවතා ගෙවත් තං පත් තා 

තථාරූපානං ගුණානං අත් තනි අත් ථිතං පච් චගවක් ඛන් ත  ් ාපි,  මාපත් තියා 
වික් ඛම් භිගත කිගලග   ට් ඨිපි  ත් තතිපි ව ්  ානි න  මුොචරන් තීති 

පච් චගවක් ඛන් ත ්  ාපි, ගචතියෙ ්  නගබ්ොධිෙ ්  නගථරෙ ්  ගනසු 
අ ක් කච් චකිරියාය  ංසූචිතලූඛභාගව බුද් ධාදීසු ප ාෙසිගනහාභාගවන 

 ද්රභපිට් ගඨ රජ දිග  ලූඛපුග්  ගල පරිවජ් ගජන් ත  ් ාපි, බුද් ධාදීසු 

ප ාෙබ්හුගල මුදුචිත් ගත සිනිද් ධපුග්  ගල ග වන් ත ්  ාපි, 

රතනත් තයගුණපරිදීපගක ප ාෙනීයසුත් තන් ගත පච් චගවක් ඛන් ත ්  ාපි, 
ඨානනි ජ් ජාදීසු පීතිඋප් පාෙනත් ථං නින් නගපොණපබ් භාරචිත් ත  ් ාපි 
උප් පජ් ජති. එවං උප් පන් න  ්  පන  ්  අරහත් තමග් ග න භාවනාපාරිපූරි 
ගහොතීති පජානාති. 

ප ්  ද් ධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, කායප ්  ද් ධි චිත් තප ්  ද් ධි. තත් ථ 
ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

ප ්  ද් ධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා 
ප ්  ද් ධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලාය භාවනාය 

පාරිපූරියා  ංවත් තතී’’ති ( ං. නි. 5.232) – 

එවං උප් පාගෙො ගහොති. අපිච  ත් ත ධම් මා ප ්  ද් ධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  

උප් පාොය  ංවත් තන් ති – පණීතගභොජනග වනතා, උතුසුඛග වනතා, 

ඉරියාපථසුඛග වනතා, මජ් ඣත් තපගයො තා, 

 ාරද් ධකායපුග්  ලපරිවජ් ජනතා, ප ්  ද් ධිකායපුග්  ලග වනතා, 

තෙධිමුත් තතාති. පණීතඤ් හි සිනිද් ධං  ප් පායගභොජනං භුඤ් ජන් ත ්  ාපි, 

සීතුණ් ගහසු උතූසු ඨානාදීසු ච ඉරියාපගථසු  ප් පායං උතුඤ් ච ඉරියාපථඤ් ච 
ග වන් ත ්  ාපි ප ්  ද් ධි උප් පජ් ජති. ගයො පන මහාපුරි ජාතිගකො 

 බ් බ්උතුඉරියාපථක් ඛගමොව ගහොති, න තං  න් ධාගයතං වුත් තං. ය ්   

 භා වි භා තා අත් ථි, ත ් ග ව වි භාග  උතුඉරියාපගථ වජ් ගජත් වා  භාග  
ග වන් ත ්  ාපි උප් පජ් ජති. මජ් ඣත් තපගයොග ො වුච් චති අත් තගනො ච පර ්   ච 

කම් ම  ් කතපච් චගවක් ඛණා; ඉමිනා මජ් ඣත් තපගයොග න උප් පජ් ජති. ගයො 

ගලඩ් ඩුෙණ් ඩාදීහි පරං විගහඨයමාගනොව විචරති, එවරූපං  ාරද් ධකායං පුග්  ලං 

පරිවජ් ගජන් ත ්  ාපි,  ංයතපාෙපාණං ප ්  ද් ධකායං පුග්  ලං ග වන් ත ්  ාපි, 
ඨානනි ජ් ජාදීසු ප ්  ද් ධිඋප් පාෙනත් ථාය නින් නගපොණපබ් භාරචිත් ත  ් ාපි 
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උප් පජ් ජති. එවං උප් පන් න  ්  පන ්   අරහත් තමග් ග න භාවනාපාරිපූරි 
ගහොතීති පජානාති. 

 මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව,  මථනිමිත් තං අබ්යග්  නිමිත් තං. තත් ථ 
ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

 මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   උප් පාොය, උප් පන් න ්   වා 
 මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලාය භාවනාය පාරිපූරියා 

 ංවත් තතී’’ති ( ං. නි. 5.232) – 

එවං උප් පාගෙො ගහොති. තත් ථ  මගථොව  මථනිමිත් තං, අවික් ගඛපට් ගඨන ච 

අබ්යග්  නිමිත් තන් ති. 

අපිච එකාෙ  ධම් මා  මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   උප් පාොය  ංවත් තන් ති – 

වත් ථුවි ෙකිරියතා, ඉන් ද්රිය මත් තපටිපාෙනතා, නිමිත් තකු ලතා,  මගය 

චිත් ත  ්  පග්  ණ් හනතා,  මගය චිත් ත  ්  නිග්  හණනතා,  මගය 

 ම් පහං නතා,  මගය අජ් ඣුගපක් ඛණතා, අ මාහිතපුග්  ලපරිවජ් ජනතා, 

 මාහිතපුග්  ලග වනතා, ඣානවිගමොක් ඛපච් චගවක් ඛණතා, තෙධිමුත් තතාති. 

තත් ථ වත්ථුවිසදකිරියතා ච ඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනතා ච වුත් තනගයගනව 
ගවදිතබ් බ්ා. 

නිමිත්තකුස තා නාම කසිණනිමිත් ත ්   උග්  හණකු ලතා. සමකය

චිත්තස්ස පග්ගහණනතාති ය ් මිං  මගය අතිසිථිලවීරියතාදීහි ලීනං චිත් තං 

ගහොති, ත ් මිං  මගය ධම් මවිචයවීරියපීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   මුට් ඨාපගනන ත ්   

පග්  ණ් හනං. සමකය චිත්තස්ස නිග්ගහණනතාති ය ් මිං  මගය 

අච් චාරද් ධවීරියතාදීහි උද් ධටං චිත් තං ගහොති, ත ් මිං  මගය 
ප ්  ද් ධි මාධිඋගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   මුට් ඨාපගනන ත ්   නිග්  ණ් හනං. 

සමකය සම්පහංසනතාති ය ් මිං  මගය චිත් තං පඤ් ඤාපගයො මන් ෙතාය වා 

උප මසුඛානධි ගමන වා නිර ්  ාෙං ගහොති, ත ් මිං  මගය 

අට් ඨ ංගව වත් ථුපච් චගවක් ඛගණන  ංගවගජති. අට්ඨ සංකවගවත්ථූනි නාම 

ජාතිජරාබ්යාධිමරණානි චත් තාරි, අපායදුක් ඛං පඤ් චමං, අතීගත වට් ටමූලකං 

දුක් ඛං, අනා ගත වට් ටමූලකං දුක් ඛං, පච් චුප් පන් ගන ආහාරපරිගයට් ඨිමූලකං 
දුක් ඛන් ති. රතනත් තයගුණානු ්  රගණන ච ප ාෙං ජගනති. අයං වුච් චති 
 මගය  ම් පහං නතාති. 

සමකය අජ්ඣුකපක්ඛනතා නාම ය  ්මිං  මගය  ම් මාපටිපත් තිං ආ ම් ම 
අලීනං අනුද් ධටං අනිර ්  ාෙං ආරම් මගණ  මප් පවත් තං  මථවීථිපටිපන් නං 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  සතිපට්ඨානවිභඞ්කගො 

252 

පටුන 

චිත් තං ගහොති, තොයං පග්  හනිග්  හ ම් පහං ගනසු න බ්යාපාරං ආපජ් ජති 
 ාරථී විය  මප් පවත් ගතසු අ ් ග සු. අයං වුච් චති  මගය අජ් ඣුගපක් ඛනතාති. 

අසමාහිතපුග්ග පරිවජ්ජනතා නාම උපචාරං වා අප් පනං වා අප් පත් තානං 

වික් ඛිත් තචිත් තානං පුග්  ලානං ආරකා පරිවජ් ජනං. සමාහිතපුග්ග කසවනතා 
නාම උපචාගරන වා අප් පනාය වා  මාහිතචිත් තානං ග වනා භජනා 

පයිරුපා නා. තදධිමුත්තතා නාම ඨානනි ජ් ජාදීසු  මාධිඋප් පාෙනත් ථංගයව 
නින් නගපොණපබ් භාරචිත් තතා. එවඤ් හි පටිපජ් ජගතො එ  උප් පජ් ජති. එවං 
උප් පන් න  ්  පන  ්  අරහත් තමග් ග න භාවනාපාරිපූරි ගහොතීති පජානාති. 

උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  – 

‘‘අත් ථි, භික් ඛගව, උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ට් ඨානීයා ධම් මා. තත් ථ 

ගයොනිග ොමනසිකාරබ්හුලීකාගරො – අයමාහාගරො අනුප් පන් න  ්  වා 

උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  උප් පාොය, උප් පන් න  ්  වා 
උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  භිගයයොභාවාය ගවපුල් ලාය භාවනාය 

පාරිපූරියා  ංවත් තතී’’ති ( ං. නි. 5.232) – 

එවං උප් පාගෙො ගහොති. තත් ථ උගපක් ඛාව 
උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ට් ඨානීයා ධම් මා නාම. අපිච පඤ් ච ධම් මා 

උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්    ්  උප් පාොය  ංවත් තන් ති –  ත් තමජ් ඣත් තතා, 

 ඞ් ඛාරමජ් ඣත් තතා,  ත් ත ඞ් ඛාරගකලායනපුග්  ලපරිවජ් ජනතා, 

 ත් ත ඞ් ඛාරමජ් ඣත් තපුග්  ලග වනතා, තෙධිමුත් තතාති. 

තත් ථ ද් වීහාකාගරහි සත්තමජ්ඣත්තතං  මුට් ඨාගපති – ‘ත් වං අත් තගනො 
කම් ගමන ආ න් ත් වා අත් තගනොව කම් ගමන  මි ්  සි. එග ොපි අත් තගනො 
කම් ගමන ආ න් ත් වා අත් තගනොව කම් ගමන  මි ්  ති. ත් වං කං ගකලායසී’ති 
එවං කම් ම  ් කතපච් චගවක් ඛගණන ච ‘පරමත් ථගතො  ත් ගතොගයව නත් ථි. 
ග ො ත් වං කං ගකලායසී’ති එවං නි ්  ත් තපච් චගවක් ඛගණන ච. 

ද් වීගහවාකාගරහි සඞ්ඛාරමජ්ඣත්තතං  මුට් ඨාගපති – ‘ඉෙං චීවරං 
අනුපුබ් ගබ්න වණ් ණවිකාරඤ් ගචව ජිණ් ණභාවඤ් ච උප න් ත් වා 
පාෙපුඤ් ඡනගචොළකං හුත් වා යට් ඨිගකොටියා ඡඩ් ඩනීයං භවි ්  ති.  ගච පන ්   

 ාමිගකො භගවයය, නා ්   එවං වින ් සිතුං ෙගෙයයා’ති එවං 
අ ්  ාමිකභාවපච් චගවක් ඛගණන ච. ‘අනද් ධනියං ඉෙං තාවකාලික’න් ති එවං 

තාවකාලිකභාවපච් චගවක් ඛගණන ච. යථා ච චීවගර, එවං පත් තාදීසුපි ගයොජනා 
කාතබ් බ්ා. 

සත්තසඞ්ඛාරකෙ ායනපුග්ග පරිවජ්ජනතාති එත් ථ ගයො පුග්  ගලො ගිහී වා 

අත් තගනො පුත් තධීතාදිගක, පබ් බ්ජිගතො වා අත් තගනො 
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අන් ගතවාසික මානුපජ් ඣායකාදිගක මමායති,  හත් ගථගනව ගන ං 

ගක ච් ගඡෙනසූචිකම් මචීවරගධොවනරජනපත් තපචනාදීනි කගරොති, මුහුත් තම් පි 

අප ්  න් ගතො ‘අසුගකො  ාමගණගරො කුහිං? අසුගකො ෙහගරො කුහි’න් ති? 

භන් තමිග ො විය ඉගතො චිගතො ච ආගලොගකති; අඤ ්ගඤන ගක ච් ගඡෙනාදීනං 

අත් ථාය ‘මුහුත් තං තාව අසුකං ගපග ථා’ති යාචියමාගනොපි ‘අම් ගහපි තං 

අත් තගනො කම් මං න කාගරම, තුම් ගහ නං  ගහත් වා කිලගම ්  ථා’ති න ගෙති – 

අයං සත්තකෙ ායකනො නාම. 

ගයො පන චීවරපත් තථාලකකත් තරයට් ඨිආදීනි මමායති, අඤ ්ඤ  ්  

හත් ගථන පරාමසිතුම් පි න ගෙති, තාවකාලිකං යාචිගතොපි ‘මයම් පි ඉමං 

මමායන් තා න පරිභුඤ් ජාම, තුම් හාකං කිං ෙ ්  ාමා’ති වෙති – අයං 

සඞ්ඛාරකෙ ායකනො නාම. ගයො පන ගතසු ද් වීසුපි වත් ථූසු මජ් ඣත් ගතො 

උොසීගනො – අයං සත්තසඞ්ඛාරමජ්ඣත්කතො නාම. ඉති අයං 
උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො එවරූගප  ත් ත ඞ් ඛාරගකලායනපුග්  ගල ආරකා 

පරිවජ් ගජන් ත ්  ාපි,  ත් ත ඞ් ඛාරමජ් ඣත් තපුග්  ගල ග වන් ත ්  ාපි, 
ඨානනි ජ් ජාදීසු තදුප් පාෙනත් ථං නින් නගපොණපබ් භාරචිත් ත  ් ාපි උප් පජ් ජති. 
එවං උප් පන් න  ්  පන ්   අරහත් තමග් ග න භාවනාපාරිපූරි ගහොතීති පජානාති. 
ග  ං  බ් බ්ත් ථ උත් තානත් ථගමවාති. 

ගබ්ොජ් ඣඞ්  පබ් බ්වණ් ණනා. 

ඉගමසුපි ද් වීසු පබ් ගබ්සු සුද් ධවිප ්  නාව කථිතා. ඉති ඉගම චත් තාගරො 
 තිපට් ඨානා පුබ් බ්භාග  නානාචිත් ගතසු ලබ් භන් ති. අඤ් ගඤගනව හි චිත් ගතන 

කායං පරිග්  ණ් හාති, අඤ ්ගඤන ගවෙනං, අඤ ්ගඤන චිත් තං, අඤ ්ගඤන 

ධම් ගම පරිග්  ණ් හාති; ගලොකුත් තරමග්  ක් ඛගණ පන එකචිත් ගතගයව 
ලබ් භන් ති. ආදිගතො හි කායං පරිග්  ණ් හිත් වා ආ ත ්   විප ්  නා ම් පයුත් තා 

 ති ොයානුපස්සනා නාම. තාය  තියා  මන් නා ගතො පුග්  ගලො ොයානුපස්සී 
නාම. විප ්  නං උ ් සුක් කාගපත් වා අරියමග්  ං පත් ත  ්  මග්  ක් ඛගණ 
මග්   ම් පයුත් තා  ති කායනුප ්  නා නාම. තාය  තියා  මන් නා ගතො 
පුග්  ගලො කායානුප ් සී නාම. ගවෙනං පරිග්  ණ් හිත් වා…. චිත් තං 
පරිග්  ණ් හිත් වා…. ධම් ගම පරිග්  ණ් හිත් වා ආ ත ්   විප ්  නා ම් පයුත් තා 

 ති ධම්මානුපස්සනා නාම. තාය  තියා  මන් නා ගතො පුග්  ගලො 

ධම්මානුපස්සී නාම. විප ්  නං උ ් සුක් කාගපත් වා අරියමග්  ං පත් ත ්   
මග්  ක් ඛගණ මග්   ම් පයුත් තා  ති ධම් මානුප ්  නා නාම. තාය  තියා 
 මන් නා ගතො පුග්  ගලො ධම් මානුප ් සී නාම. එවං තාව ගෙ නා පුග්  ගල 

තිට් ඨති. කාගය පන ‘සුභ’න් ති විපල් ලා ප් පහානා කායපරිග්  ාහිකා  ති 
මග් ග න  මිජ් ඣතීති කායානුප ්  නා නාම. ගවෙනාය ‘සුඛ’න් ති 
විපල් ලා ප් පහානා ගවෙනාපරිග්  ාහිකා  ති මග් ග න  මිජ් ඣතීති 
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ගවෙනානුප ්  නා නාම. චිත් ගත ‘නිච් ච’න් ති විපල් ලා ප් පහානා 
චිත් තපරිග්  ාහිකා  ති මග් ග න  මිජ් ඣතීති චිත් තානුප ්  නා නාම. ධම් ගමසු 

‘අත් තා’ති විපල් ලා ප් පහානා ධම් මපරිග්  ාහිකා  ති මග් ග න  මිජ් ඣතීති 
ධම් මානුප ්  නා නාම. ඉති එකාව මග්   ම් පයුත් තා  ති 

චතුකිච් ච ාධනට් ගඨන චත් තාරි නාමානි ලභති. ගතන වුත් තං – 

‘ගලොකුත් තරමග්  ක් ඛගණ පන එකචිත් ගතගයව ලබ් භන් තී’ති. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
374. අභිධම් මභාජනීගය ගලොකුත් තර තිපට් ඨානවග න ගෙ නාය 

ආරද් ධත් තා යථා කායාදිආරම් මගණසු ගලොකිය තිපට් ඨාගනසු තන් ති ඨපිතා, 
එවං අට් ඨගපත් වා  බ් බ්ානිපි කායානුප ්  ාදීනි  තිපට් ඨානානි ධම් ම ඞ්  ණයං 

(ධ.  . 355 ආෙගයො) විභත් ත  ්  ගෙ නානය ්   මුඛමත් තගමව ෙ ් ග න් ගතන 
නිද් දිට් ඨානි. 

තත් ථ නයගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. කථං? කායානුප ්  නාය තාව 

ග ොතාපත් තිමග් ග  ඣානාභිනිගවග  සුද් ධිකපටිපො, සුද් ධිකසුඤ් ඤතා, 

සුඤ ්ඤතපටිපො, සුද් ධිකඅප් පණහිතං, අප් පණහිතපටිපොති ඉගමසු පඤ් චසු 
ඨාගනසු ද් වින් නං ද් වින් නං චතුක් කපඤ් චකනයානං වග න ෙ  නයා ගහොන් ති. 
එවං ග ග සුපීති වී තියා අභිනිගවග සු ද් ගව නය තානි. තානි චතූහි අධිපතීහි 
චතුගුණතානි අට් ඨ. ඉති සුද් ධිකානි ද් ගව  ාධිපතීනි අට් ඨාති  බ් බ්ම් පි 
නය හ  ් ං ගහොති. තථා ගවෙනානුප ්  නාදීසු සුද් ධික තිපට් ඨාගන චාති 

ග ොතාපත් තිමග් ග  පඤ් ච නය හ ්  ානි. යථා ච ග ොතාපත් තිමග් ග , එවං 

ග  මග් ග සුපීති කු ගල වී ති නය හ ්  ානි; 
සුඤ ්ඤතාපණහිතානිමිත් තාදිගභගෙසු පන තගතො තිගුගණ විපාගක  ට් ඨි 
නය හ  ් ානීති. එවගමව  කිච් ච ාධකානඤ් ගචව  ංසිද් ධිකකිච් චානඤ් ච 
කු ලවිපාක තිපට් ඨානානං නිද් ගෙ වග න දුවිගධො කායානුප ්  නාදිවග න 
ච සුද් ධිකවග න ච කු ගල පඤ් චන් නං විපාගක පඤ ්චන් නන් ති ෙ න් නං 
නිද් ගෙ වාරානං වග න ෙ ප් පගභගෙො අසීතිනය හ ්  පතිමණ් ඩිගතො 
අභිධම් මභාජනීයනිද් ගෙග ො. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
386. පඤ ්හාපුච් ඡගක පාළිඅනු ාගරගනව  තිපට් ඨානානං කු ලාදිභාගවො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන  බ් බ්ානිපි එතානි අප් පමාණං නිබ් බ්ානං 

ආරබ් භ පවත් තනගතො අප් පමාණාරම් මණාගනව, න මග්  ාරම් මණානි; 

 හජාතගහතුවග න පන මග්  ගහතුකානි; වීරියං වා වීමං ං වා ගජට් ඨකං 

කත් වා මග්  භාවනාකාගල මග්  ාධිපතීනි; ඡන් ෙචිත් තගජට් ඨකාය 
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මග්  භාවනාය නවත් තබ් බ්ානි මග්  ාධිපතීනීති ඵලකාගලපි නවත් තබ් බ්ාගනව; 

අතීතාදීසු එකාරම් මණභාගවනපි නවත් තබ් බ්ානි; නිබ් බ්ාන ්   පන 

බ්හිද් ධාධම් මත් තා බ්හිද් ධාරම් මණානි නාම ගහොන් තීති. එවගමත ් මිං 
පඤ ්හාපුච් ඡගක නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තරාගනව  තිපට් ඨානානි කථිතානි. 
 ම් මා ම් බුද් ගධන හි සුත් තන් තභාජනීය ් මිංගයව ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා 

 තිපට් ඨානා කථිතා; අභිධම් මභාජනීයපඤ් හාපුච් ඡගකසු පන 
ගලොකුත් තරාගයවාති. එවමයං  තිපට් ඨානවිභඞ් ග ොපි ගතපරිවට් ටං නීහරිත් වා 
භාගජත් වා ෙ ් සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

 තිපට් ඨානවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. සම්මප්පධානවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා 
390. ඉොනි තෙනන් තගර  ම් මප් පධානවිභඞ් ග  චත්තාකරොති 

 ණනපරිච් ගඡගෙො. ගතන න තගතො ගහට් ඨා න උද් ධන් ති 

 ම් මප් පධානපරිච් ගඡෙං දීගපති. සම්මප්පධානාති කාරණප් පධානා 

උපායප් පධානා ගයොනිග ොපධානා. ඉධභික්ඛූති ඉම ් මිං  ා ගන පටිපන් නගකො 

භික් ඛු. අනුප්පන්නානන් ති අනිබ් බ්ත් තානං. පාපොනන් ති ලාමකානං. 

අකුස ානං ධම්මානන් ති අගකො ල් ල ම් භූතානං ධම් මානං. අනුප්පාදායාති න 

උප් පාෙනත් ථාය. ඡන්දං ජකනතීති කත් තුකමයතා ඞ් ඛාතං කු ලච් ඡන් ෙං 

ජගනති උප් පාගෙති. වායමතීති පගයො ං පරක් කමං කගරොති. වීරියං ආරභතීති 

කායිකගචතසිකං වීරියං කගරොති. චිත්තං පග්ගණ්හාතීති ගතගනව 

 හජාතවීරිගයන චිත් තං උක් ඛිපති. පදහතීති පධානවීරියං කගරොති. පටිපාටියා 
පගනතානි චත් තාරිපි පොනි ආග වනාභාවනාබ්හුලීකම් ම ාතච් චකිරියාහි 
ගයොගජතබ් බ්ානි. 

උප්පන්නානං පාපොනන් ති අනුප් පන් නන් ති අවත් තබ් බ්තං ආපන් නානං 

පාපධම් මානං. පහානායාති පජහනත් ථාය. අනුප්පන්නානං කුස ානං 

ධම්මානන් ති අනිබ් බ්ත් තානං ගකො ල් ල ම් භූතානං ධම් මානං. උප්පාදායාති 

උප් පාෙනත් ථාය. උප්පන්නානන් ති නිබ් බ්ත් තානං. ඨිතියාති ඨිතත් ථාය. 

අසම්කමොසායාති අන ්  නත් ථං. භිකයයොභාවායාති පුනප් පුනං භාවාය. 

කවපුල් ායාති විපුලභාවාය. භාවනායාති වඩ් ඪියා. පාරිපූරියාති පරිපූරණත් ථාය. 
අයං තාව චතුන් නං  ම් මප් පධානානං උද් ගෙ වාරවග න එකපදිගකො 
අත් ථුද් ධාගරො. 

391. ඉොනි පටිපාටියා තානි පොනි භාගජත් වා ෙ ් ග තුං ෙථඤ්ච භික්ඛු 

අනුප්පන්නානන් තිආදිනා නගයන නිද් ගෙ වාගරො ආරද් ගධො. තත් ථ යං ගහට් ඨා 

ධම් ම ඞ්  ගහ ආ ත දි ං, තං ත ්   වණ් ණනායං වුත් තනගයගනව 

ගවදිතබ් බ්ං. යං පන ත ් මිං අනා තං, තත් ථ ඡන් ෙනිද් ගෙග  තාව කයො 

ඡන්කදොති ගයො ඡන් ෙනියවග න ඡන් ගෙො. ඡන්දිෙතාති ඡන් දිකභාගවො, 

ඡන් ෙකරණාකාගරො වා. ෙත්තුෙමයතාති කත් තුකාමතා. කුසක ොති ගඡගකො. 

ධම්මච්ඡන්කදොති  භාවච් ඡන් ගෙො. අයඤ් හි ඡන් ගෙො නාම තණ් හාඡන් ගෙො, 

දිට් ඨිඡන් ගෙො, වීරියඡන් ගෙො, ධම් මච් ඡන් ගෙොති බ්හුවිගධො නානප් පකාරගකො. 
ගතසු ධම් මච් ඡන් ගෙොති ඉම ් මිං ඨාගන කත් තුකමයතාකු ලධම් මච් ඡන් ගෙො 
අධිප් ගපගතො. 
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ඉමං ඡන්දං ජකනතීති ඡන් ෙං කුරුමාගනොව ඡන් ෙං ජගනති නාම. 

සඤ්ජකනතීති උප ග් ග න පෙං වඩ් ඪිතං. උට්ඨකපතීති ඡන් ෙං කුරුමාගනොව තං 

උට් ඨගපති නාම. සමුට්ඨකපතීති උප ග් ග න පෙං වඩ් ඪිතං. නිබ්බත්කතතීති 

ඡන් ෙං කුරුමාගනොව තං නිබ් බ්ත් ගතති නාම. අභිනිබ්බත්කතතීති උප ග් ග න 

පෙං වඩ් ඪිතං. අපිච ඡන් ෙං කගරොන් ගතොව ඡන් ෙං ජකනති නාම. තගමව  තතං 

කගරොන් ගතො සඤ්ජකනති නාම. ගකනචිගෙව අන් තරාගයන පතිතං පුන 

උක් ඛිපන් ගතො උට්ඨකපති නාම. පබ්න් ධට් ඨිතිං පාගපන් ගතො සමුට්ඨකපති නාම. 

තං පාකටං කගරොන් ගතො නිබ්බත්කතති නාම. අගනො ක් කනතාය 
අලීනවුත් තිතාය අගනොලීනවුත් තිතාය අභිමුඛභාගවන නිබ් බ්ත් ගතන් ගතො 

අභිනිබ්බත්කතති නාම. 

394. වීරියනිද් ගෙග  වීරියං කගරොන් ගතොව වීරියං ආරභති නාම. දුතියපෙං 

උප ග් ග න වඩ් ඪිතං. වීරියං කගරොන් ගතොගයව ච ආකසවති භාකවති නාම. 

පුනප් පුනං කගරොන් ගතො වහුලීෙකරොති. ආදිගතොව කගරොන් ගතො ආරභති. 

පුනප් පුනං කගරොන් ගතො සමාරභති. භාවනාවග න භජන් ගතො ආකසවති. 

වඩ් ගඪන් ගතො භාකවති.  බ් බ්කිච් ගචසු තගෙව බ්හුලීකගරොන් ගතො 

බහුලීෙකරොතීති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

395. චිත් තපග්  හනිද් ගෙග  වීරියපග්  ගහන ගයොගජන් ගතො චිත් තං 

පග්ගණ්හාති, උක් ඛිපතීති අත් ගථො. පුනප් පුනං පග්  ණ් හන් ගතො 

සම්පග්ගණ්හාති. එවං  ම් පග්  හිතං යථා න පතති තථා නං වීරියුපත් ථම් ගභන 

උපත් ථම් ගභන් ගතො උපත්ථම්කභති. උපත් ථම් භිතම් පි ථිරභාවත් ථාය පුනප් පුනං 

උපත් ථම් ගභන් ගතො පච්චුපත්ථම්කභති නාම. 

406. ඨිතියාතිපෙ ්   නිද් ගෙග   බ් ගබ් ම් පි අ ම් ගමො ාදීනං 

ඨිතිගවවචනභාවං ෙ ් ග තුං යාඨිතිකසොඅසම්කමොකසොතිආදි වුත් තං. එත් ථ හි 

ගහට් ඨිමං ගහට් ඨිමං පෙං උපරිම ්   උපරිම ්   පෙ ්   අත් ගථො, උපරිමං 
උපරිමං පෙං ගහට් ඨිම ්   ගහට් ඨිම  ්  අත් ගථොතිපි වත් තුං වට් ටති. ග  ං 
 බ් බ්ත් ථ උත් තානත් ථගමවාති. අයං තාව පාළිවණ් ණනා. 

අයං පගනත් ථ විනිච් ඡයකථා. අයඤ් හි  ම් මප් පධානකථා නාම දුවිධා – 
ගලොකියා ගලොකුත් තරා ච. තත් ථ ගලොකියා  බ් බ්පුබ් බ්භාග  ගහොති.  ා 
ක  ් ප ංයුත් තපරියාගයන ගලොකියමග්  ක් ඛගණ ගවදිතබ් බ්ා. වුත් තඤ් හි 

තත් ථ – 

‘‘චත් තාගරො ගම, ආවුග ො,  ම් මප් පධානා. කතගම චත් තාගරො? 
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ඉධාවුග ො, භික් ඛු ‘අනුප් පන් නා ගම පාපකා අකු ලා ධම් මා 

උප් පජ් ජමානා අනත් ථාය  ංවත් ගතයය’න් ති ආතප් පං කගරොති; 

‘උප් පන් නා ගම පාපකා අකු ලා ධම් මා අප් පහීයමානා අනත් ථාය 

 ංවත් ගතයය’න් ති ආතප් පං කගරොති; ‘අනුප් පන් නා ගම කු ලා ධම් මා 
අනුප් පජ් ජමානා අනත් ථාය  ංවත් ගතයය’න් ති ආතප් පං කගරොති. 
‘උප් පන් නා ගම කු ලා ධම් මා නිරුජ් ඣමානා අනත් ථාය 

 ංවත් ගතයය’න් ති ආතප් පං කගරොතී’’ති ( ං. නි. 2.145). 

එත් ථ ච ‘අනුප්පන්නාකමකුස ා ධම්මා’ති  මථවිප ්  නා ගචව මග් ග ො 

ච. උප්පන්නා කුස ා නාම  මථවිප ්  නාව. මග් ග ො පන  කිං උප් පජ් ජිත් වා 
නිරුජ් ඣමාගනො අනත් ථාය  ංවත් තනගකො නාම නත් ථි. ග ො හි ඵල ්   

පච් චයං ෙත් වාව නිරුජ් ඣති. පුරිම ් මිං වා  මථවිප ්  නාව  ගහතබ් බ්ාති 

වුත් තං, තං පන න යුත් තං. 

තත් ථ ‘‘උප් පන් නා  මථවිප ්  නා නිරුජ් ඣමානා අනත් ථාය 
 ංවත් තන් තී’’ති අත් ථ ්   ආවිභාවත් ථං ඉෙං වත් ථු – එගකො කිර 

ඛීණා වත් ගථගරො ‘මහාගචතියඤ ්ච මහාගබ්ොධිඤ් ච වන් දි  ් ාමී’ති 
 මාපත් තිලාභිනා භණ් ඩ ාහක ාමගණගරන  ද් ධිං ජනපෙගතො මහාවිහාරං 

ආ න් ත් වා විහාරපරිගවණං පාවිසි;  ායන් හ මගය මහාභික් ඛු ඞ් ගඝ ගචතියං 

වන් ෙමාගන ගචතියං වන් ෙනත් ථාය න නික් ඛමි. ක ් මා? ඛීණා වානඤ් හි තීසු 
රතගනසු මහන් තං  ාරවං ගහොති. ත ් මා භික් ඛු ඞ් ගඝ වන් දිත් වා පටික් කන් ගත 
මනු ්  ානං  ායමා භුත් තගවලාය  ාමගණරම් පි අජානාගපත් වා ‘ගචතියං 
වන් දි  ් ාමී’ති එකගකොව නික් ඛමි.  ාමගණගරො ‘කිං නු ගඛො ගථගරො අගවලාය 

එකගකොව  ච් ඡති, ජානි  ් ාමී’ති උපජ් ඣාය ්   පොනුපදිගකොව නික් ඛමි. 
ගථගරො අනාවජ් ජගනන ත  ්  ආ මනං අජානන් ගතො ෙක් ඛිණද් වාගරන 
මහාගචතියඞ්  ණං ආරුළ් ගහො.  ාමගණගරොපි අනුපෙංගයව ආරුළ් ගහො. 

මහාගථගරො මහාගචතියං උල් ගලොගකත් වා බුද් ධාරම් මණං පීතිං  ගහත් වා 
 බ් බ්ං ගචතග ො  මන් නාහරිත් වා හට් ඨපහට් ගඨො මහාගචතියං වන් ෙති. 
 ාමගණගරො ගථර ්   වන් ෙනාකාරං දි ් වා ‘උපජ් ඣාගයො ගම අතිවිය 

ප න් නචිත් ගතො වන් ෙති; කිං නු ගඛො පුප් ඵානි ලභිත් වා පූජං කගරයයා’ති 
චින් ගතසි. ගථගර වන් දිත් වා උට් ඨාය සිරසි අඤ් ජලිං ඨගපත් වා මහාගචතියං 
උල් ගලොගකත් වා ඨිගත  ාමගණගරො උක් කාසිත් වා අත් තගනො ආ තභාවං 

ජානාගපසි. ගථගරො පරිවත් ගතත් වා ඔගලොගකන් ගතො ‘‘කො ආ ගතොසී’’ති 

පුච් ඡි. ‘‘තුම් හාකං ගචතියං වන් ෙනකාගල, භන් ගත; අතිවිය ප න් නා ගචතියං 

වන් දිත් ථ; කින් නු ගඛො පුප් ඵානි ලභිත් වා පූගජයයාථා’’ති? ‘‘ආම,  ාමගණර, 
ඉම  ්මිං ගචතිගය විය අඤ් ඤත්ර එත් තකං ධාතුනිධානං නාම නත් ථි. එවරූපං 

අ දි ං මහාථූපං පුප් ඵානි ලභිත් වා ගකො න පූගජයයා’’ති? ‘‘ගතන හි, භන් ගත, 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  සම්මප්පධානවිභඞ්කගො 
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පටුන 

අධිවාග ථ, ආහරි  ් ාමී’’ති තාවගෙව ඣානං  මාපජ් ජිත් වා ඉද් ධියා හිමවන් තං 
 න් ත් වා වණ් ණ න් ධ ම් පන් නානි පුප් ඵානි  ගහත් වා පරි ්  ාවනං පූගරත් වා 
මහාගථගර ෙක් ඛිණමුඛගතො පච් ඡිමමුගඛ අ ම් පත් ගතගයව ආ න් ත් වා 
පුප් ඵපරි  ් ාවනං හත් ගථ ඨගපත් වා ‘‘පූගජථ භන් ගත’’ති ආහ. ගථගරො 

‘‘අතිමන් ොනි ගනො,  ාමගණර, පුප් ඵානී’’ති ආහ. ‘‘ ච් ඡථ, භන් ගත, භ වගතො 
ගුගණ ආවජ් ගජත් වා පූගජථා’’ති. 

ගථගරො පච් ඡිමමුඛනි ් සිගතන ග ොපාගනන ආරුය් හ කුච් ඡිගවදිකාභූමියං 

පුප් ඵපූජං කාතුං ආරද් ගධො. ගවදිකාභූමි පරිපුණ් ණා; පුප් ඵානි පතිත් වා 
දුතියභූමියං ජණ් ණුප් පමාගණන ඔධිනා පූරයිංසු. තගතො ඔතරිත් වා 

පාෙපිට් ඨිකපන් තිං පූගජසි;  ාපි පරිපූරි; පරිපුණ් ණභාවං ඤත් වා ගහට් ඨිමතගල 

විකිරන් ගතො අ මාසි;  බ් බ්ං ගචතියඞ්  ණං පරිපූරි; ත  ්මිං පරිපුණ් ගණ 

‘‘ ාමගණර, පුප් ඵානි න ඛීයන් තී’’ති ආහ. ‘‘පරි  ් ාවනං, භන් ගත, අගධොමුඛං 
කගරොථා’’ති. අගධොමුඛං කත් වා චාගලසි. තො පුප් ඵානි ඛීණානි. ගථගරො 
පරි  ් ාවනං  ාමගණර ්   ෙත් වා  ද් ධිං හත් ථිපාකාගරන ගචතියං තික් ඛත් තුං 
පෙක් ඛිණං කත් වා චතූසු ඨාගනසු වන් දිත් වා පරිගවණං  ච් ඡන් ගතො චින් ගතසි – 

‘යාව මහිද් ධිගකො වතායං  ාමගණගරො;  ක් ඛි  ් ති නු ගඛො ඉමං ඉද් ධානුභාවං 

රක් ඛිතුන් ති? තගතො ‘න  ක් ඛි ්  තී’ති දි ් වා  ාමගණරං ආහ – ‘‘ ාමගණර, 

ත් වං ඉොනි මහිද් ධිගකො; එවරූපං පන ඉද් ධිං නාග ත් වා පච් ඡිමකාගල 
කාණගප කාරියා හත් ගථන මද් දිතංකඤ් ජියං පිවි ්  සී’’ති. ෙහරකභාව  ්  
නාගම  ගෙොග ො යං ග ො උපජ් ඣාය  ්  කථාය  ංගවගජත් වා ‘කම් මට් ඨානං 

ගම, භන් ගත, ආචික් ඛථා’ති න යාචි; ‘අම් හාකං උපජ් ඣාගයො කිං වෙතී’ති තං 
පන අසුණන් ගතො විය අ මාසි. 

ගථගරො මහාගචතියඤ් ච මහාගබ්ොධිඤ් ච වන් දිත් වා  ාමගණරං පත් තචීවරං 
 ාහාගපත් වා අනුපුබ් ගබ්න කුගටළිති ්  මහාවිහාරං අ මාසි.  ාමගණගරො 
උපජ් ඣාය ්   පොනුපදිගකො හුත් වා භික් ඛාචාරං න  ච් ඡති. ‘‘කතරං  ාමං 

පවි ථ, භන් ගත’’ති පුච් ඡිත් වා පන ‘ඉොනි ගම උපජ් ඣාගයො  ාමද් වාරං 
 ම් පත් ගතො භවි ්  තී’ති ඤත් වා අත් තගනො ච උපජ් ඣාය  ්  ච පත් තචීවරං 
 ගහත් වා ආකාග නා න් ත් වා ගථර  ්  පත් තචීවරං ෙත් වා පිණ් ඩාය පවි ති. 

ගථගරො  බ් බ්කාලං ඔවෙති – ‘‘ ාමගණර, මා එවමකාසි; පුථුජ් ජනිද් ධි නාම 

චලා අනිබ්ද් ධා; අ ප් පායං රූපාදිආරම් මණං ලභිත් වා අප් පමත් තගකගනව 

භිජ් ජති;  න් තාය  මාපත් තියා පරිහීනා බ්රහ් මචරියවාග   න් ථම් භිතුං න 
 ක් ගකොන් තී’’ති.  ාමගණගරො ‘කිං කගථති මය් හං උපජ් ඣාගයො’ති ග ොතුං න 

ඉච් ඡති, තගථව කගරොති. ගථගරො අනුපුබ් ගබ්න ගචතියවන් ෙනං කගරොන් ගතො 
කම් මුගපන් ෙවිහාරං නාම  ගතො. තත් ථ ව න් ගතපි ගථගර  ාමගණගරො තගථව 
කගරොති. 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා  සම්මප්පධානවිභඞ්කගො 

264 

පටුන 

අගථකදිව ං එකා ගප කාරධීතා අභිරූපා පඨමවගය ඨිතා 
කම් මුගපන් ෙ ාමගතො නික් ඛමිත් වා පදුම ්  රං ඔරුය් හ  ායමානා පුප් ඵානි 
භඤ ්ජති. ත ් මිං  මගය  ාමගණගරො පදුම ්  රමත් ථගකන  ච් ඡති  ච් ඡන් ගතො 

පන,  ක් කරලසිකාය කාණමක් ඛිකා විය, ත ්  ා ගීත ද් ගෙ බ්ජ් ඣි; තාවගෙව 

ඉද් ධි අන් තරහිතා, ඡින් නපක් ගඛො කාගකො විය අගහොසි.  න් ත මාපත් තිබ්ගලන 
පන තත් ගථව උෙකපිට් ගඨ අපතිත් වා සිම් බ්ලිතූලං විය පතමානං අනුපුබ් ගබ්න 
පදුම  ් රතීගර අට් ඨාසි. ග ො ගවග න  න් ත් වා උපජ් ඣාය ්   පත් තචීවරං 

ෙත් වා නිවත් ති. මහාගථගරො ‘පග ගවතං මයා දිට් ඨං, නිවාරියමාගනොපි න 
නිවත් ති ්  තී’ති කිඤ් චි අවත් වා පිණ් ඩාය පාවිසි. 

 ාමගණගරො  න් ත් වා පදුම ්  රතීගර අට් ඨාසි ත ්  ා පච් චුත් තරණං 
ආ මයමාගනො.  ාපි  ාමගණරං ආකාග න  ච් ඡන් තඤ් ච පුනා න් ත් වා 

ඨිතඤ් ච දි  ්වා ‘අද් ධා එ  මං නි ්  ාය උක් කණ් ඨිගතො’ති ඤත් වා ‘පටික් කම 
 ාමගණරා’ති ආහ. ග ොපි පටිපක් කමි. ඉතරා පච් චුත් තරිත් වා  ාටකං 

නිවාග ත් වා තං උප ඞ් කමිත් වා ‘කිං, භන් ගත’ති පුච් ඡි. ග ො තමත් ථං 
ආගරොගචසි.  ා බ්හූහි කාරගණහි ඝරාවාග  ආදීනවං බ්රහ් මචරියවාග  
ආනි ං ඤ් ච ෙ ් ග ත් වා ඔවෙමානාපි ත ්   උක් කණ් ඨං විගනොගෙතුං 

අ ක් ගකොන් තී ‘අයං මම කාරණා එවරූපාය ඉද් ධියා පරිහීගනො; න ොනි යුත් තං 
පරිච් චජිතු’න් ති. ‘ඉගධව තිට් ඨා’ති වත් වා ඝරං  න් ත් වා මාතාපිතූනං තං 
පවත් තිං ආගරොගචසි. ගතපි ආ න් ත් වා නානප් පකාරං ඔවෙමානා වචනං 
අග්  ණ් හන් තං ආහංසු – ‘‘ත් වං අම් ගහ උච් චාකුලාති මා  ල් ලක් ගඛසි. මයං 

ගප කාරා.  ක් ඛි  ් සි ගප කාරකම් මං කාතු’’න් ති?  ාමගණගරො ආහ – 

‘‘උපා ක, ගිහීභූගතො නාම ගප කාරකම් මං වා කගරයය නළකාරකම් මං වා, 

කිං ඉමිනා, මා  ාටකමත් ගත ගලොභං කගරොථා’’ති. ගප කාරගකො උෙගර 
බ්ද් ධ ාටකං ෙත් වා ඝරං ගනත් වා ධීතරං අොසි. 

ග ො ගප කාරකම් මං උග්  ණ් හිත් වා ගප කාගරහි  ද් ධිං  ාලාය කම් මං 
කගරොති. අඤ් ගඤ ං ඉත් ථිගයො පාගතොව භත් තං  ම් පාගෙත් වා ආහරිංසු. ත ්   
භරියා න තාව ආ ච් ඡති. ග ො ඉතගරසු කම් මං වි ්  ජ් ගජත් වා භුඤ් ජමාගනසු 
ත රං වට් ගටන් ගතො නිසීදි.  ා පච් ඡා ආ මාසි. අථ නං ග ො ‘අතිචිගරන 
ආ තාසී’ති තජ් ගජසි. මාතු ාගමො ච නාම අපි චක් කවත් තිරාජානං අත් තනි 
පටිබ්ද් ධචිත් තං ඤත් වා ො ං විය  ල් ලක් ගඛති. ත ් මා  ා එවමාහ – 

‘‘අඤ ්ගඤ ං ඝගර ොරුපණ් ණගලොණාදීනි  න් නිහිතානි; බ්ාහිරගතො ආහරිත් වා 

ොයකා ගප කාරකාපි අත් ථි. අහං පන එකිකා; ත් වම් පි ‘මය් හං ඝගර ඉෙං අත් ථි, 

ඉෙං නත් ථී’ති න ජානාසි.  ගච ඉච් ඡසි භුඤ් ජ, ගනො ගච ඉච් ඡසි මා භුඤ ්ජා’’ති. 

ග ො ‘න ගකවලං උ ් සූගර භත් තං ආහරසි, වාචායපි මං ඝට් ගටසී’ති කුජ් ඣිත් වා 
අඤ ්ඤං පහරණං අප ්  න් ගතො තගමව ත රෙණ් ඩකං ත රගතො ලුඤ් චිත් වා 
ඛිපි.  ා තං ආ ච් ඡන් තං දි  ්වා ඊ කං පරිවත් ති. ත රෙණ් ඩක ්   ච ගකොටි 
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නාම තිඛිණා ගහොති.  ා ත ්  ා පරිවත් තමානාය අක් ඛිගකොටියං පවිසිත් වා 
අට් ඨාසි.  ා උගභොහි හත් ගථහි ගවග න අක් ඛිං අග්  ගහසි. භින් නට් ඨානගතො 
ගලොහිතං පග් ඝරති. 

ග ො ත ් මිං කාගල උපජ් ඣාය ්   වචනං අනු  ් රි ‘ඉෙං  න් ධාය මං 
උපජ් ඣාගයො ‘‘අනා ගත කාගල කාණගප කාරියා හත් ගථන මද් දිතං 
කඤ් ජියං පිවි ්  සී’’ති ආහ. ඉෙං ගථගරන දිට් ඨං භවි ්  ති. අගහො දීඝෙ ් සී 

අගයයො’ති මහා ද් ගෙන ගරොදිතුං ආරභි. තගමනං අඤ් ගඤ ‘‘අලං, ආවුග ො, මා 

ගරොදි; අක් ඛි නාම භින් නං න  ක් කා ගරොෙගනන පටිපාකතිකං කාතු’’න් ති 

ආහංසු. ග ො ‘‘නාහං එතමත් ථං ගරොොමි; අපිච ගඛො ඉෙං  න් ධාය ගරොොමී’’ති 
 බ් බ්ං පවත් තිං පටිපාටියා කගථසි. එවං උප් පන් නා  මථවිප ්  නා 
නිරුජ් ඣමානා අනත් ථාය  ංවත් තන් ති. 

අපරම් පි වත් ථු – තිං මත් තා භික් ඛූ කලයාණයං මහාගචතියං වන් දිත් වා 
අටවිමග් ග න මහාමග්  ං ඔතරමානා අන් තරාමග් ග  ඣාමක් ගඛත් ගත කම් මං 

කත් වා ආ ච් ඡන් තං එකං මනු ්  ං අද් ෙ ංසු. ත ්    රීරං මසිමක් ඛිතං ගහොති, 
මසිමක් ඛිතගමව ච එකං කා ාවං කච් ඡං පීගළත් වා නිවත් ථං. ඔගලොකියමාගනො 
ඣාමඛාණුගකො විය ඛායති. ග ො දිව භාග  කම් මං කත් වා 
උපඩ් ඪඣායමානානං ොරූනං කලාපං උක් ඛිපිත් වා පිට් ඨියං විප් පකිණ් ගණහි 
ගකග හි කුම් මග් ග න ආ න් ත් වා භික් ඛූනං  ම් මුගඛ අට් ඨාසි.  ාමගණරා 

දි  ්වා අඤ් ඤමඤ් ඤං ඔගලොකයමානා ‘‘ආවුග ො, තුය් හං පිතා, තුය් හං මහාපිතා, 

තුය් හං මාතුගලො’’ති හ මානා  න් ත් වා ‘‘ගකො නාගමොසි ත් වං, උපා කා’’ති 
නාමං පුච් ඡිංසු. ග ො නාමං පුච් ඡිගතො විප් පටි ාරී හුත් වා ොරුකලාපං ඡඩ් ගඩත් වා 

වත් ථං  ංවිධාය නිවාග ත් වා මහාගථගර වන් දිත් වා ‘‘තිට් ඨථ තාව, භන් ගත’’ති 
ආහ. මහාගථරා අට් ඨංසු. 

ෙහර ාමගණරා ආ න් ත් වා මහාගථරානං  ම් මුඛාපි පරිහා ං කගරොන් ති. 

උපා ගකො ආහ – ‘‘භන් ගත, තුම් ගහ මං ප ් සිත් වා පරිහ ථ; එත් තගකගනව 
මත් ථකං පත් තම් හාති  ල් ලක් ගඛථ. අහම් පි පුබ් ගබ් තුම් හාදිග ොව  මගණො 
අගහොසිං. තුම් හාකං පන චිත් ගතකග්  තාමත් තම් පි නත් ථි. අහං ඉම ් මිං  ා ගන 

මහිද් ධිගකො මහානුභාගවො අගහොසිං; ආකා ං  ගහත් වා පථවිං කගරොමි, පථවිං 

ආකා ං; දූරං  ණ් හිත් වා  න් තිකං කගරොමි,  න් තිකං දූරං; චක් කවාළ හ ්  ං 

ඛගණන විනිවිජ් ඣාමි. හත් ගථ ගම ප ්  ථ; ඉොනි පන මක් කටහත් ථ දි ා. 
අහං ඉගමගහව හත් ගථහි ඉධ නිසින් ගනොව චන් දිමසූරිගය පරාමසිං. 
ඉගම ංගයව පාොනං චන් දිමසූරිගය පාෙකථලිකං කත් වා නිසීදිං. එවරූපා ගම 
ඉද් ධි පමාගෙන අන් තරහිතා. තුම් ගහ මා පමජ් ජිත් ථ. පමාගෙන හි එවරූපං 
බ්ය නං පාපුණන් ති. අප් පමත් තා විහරන් තා ජාතිජරාමරණ ්   අන් තං 

කගරොන් ති. ත ් මා තුම් ගහ මඤ ්ගඤව ආරම් මණං කරිත් වා අප් පමත් තා ගහොථ, 
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භන් ගත’’ති තජ් ගජත් වා ඔවාෙමොසි. ගත ත ්   කගථන් ත ් ග ව  ංගව ං 
ආපජ් ජිත් වා විප ්  මානා තිං  ජනා තත් ගථව අරහත් තං පාපුණංසූති. එවම් පි 
උප් පන් නා  මථවිප ්  නා නිරුජ් ඣමානා අනත් ථාය  ංවත් තන් තීති 
ගවදිතබ් බ්ා. අයං තාව ගලොකිය ම් මප් පධානකථාය විනිච් ඡගයො. 

ගලොකුත් තරමග්  ක් ඛගණ පගනතං එකගමව වීරියං චතුකිච් ච ාධනවග න 

චත් තාරි නාමානි ලභති. තත් ථ අනුප්පන්නානන් ති අ මුොචාරවග න වා 

අනනුභූතාරම් මණවග න වා අනුප් පන් නානං; අඤ ්ඤථා හි අනමතග් ග  
 ං ාගර අනුප් පන් නා පාපකා අකු ලා ධම් මා නාම නත් ථි. අනුප් පන් නා පන 

උප් පජ් ජමානාපි එගතගයව උප් පජ් ජන් ති, පහීයමානාපි එගතගයව පහීයන් ති. 

තත් ථ එකච් ච  ්  වත් තවග න කිගල ා න  මුොචරන් ති. එකච් ච  ්  

 න් ථධුතඞ්   මාධිවිප ්  නා නවකම් මිකානං අඤ් ඤතරවග න. කථං? 
එකච් ගචො හි වත් ත ම් පන් ගනො ගහොති. ත ්   ද් වාසීතිඛුද් ෙකවත් තානි (චූළව. 

243 ආෙගයො), චුද් ෙ  මහාවත් තානි (චූළව. 356 ආෙගයො), 
ගචතියඞ්  ණගබ්ොධියඞ්  ණපානීයමාළඋගපො ථා ාරආ න් තුක මිකවත් තානි 

ච කගරොන් ත ් ග ව කිගල ා ඔකා ං න ලභන් ති; අපරභාග  පන ්   වත් තං 
වි ්  ජ් ගජත් වා භින් නවත් ත ්   විචරගතො අගයොනිග ොමනසිකාරඤ් ගචව 
 තිගවො  ් ග්  ඤ ්ච ආ ම් ම උප් පජ් ජන් ති. එවං අ මුොචාරවග න අනුප් පන් නා 
උප් පජ් ජන් ති නාම. 

එකච් ගචො  න් ථයුත් ගතො ගහොති; එකම් පි නිකායං  ණ් හාති, ද් ගවපි, 

තගයොපි, චත් තාගරොපි, පඤ ්චපි. ත ් ග ව ගතපිටකං බුද් ධවචනං අත් ථවග න 
පාළිවග න අනු න් ධිවග න පුබ් බ්ාපරවග න  ණ් හන් ත  ්   ජ් ඣායන් ත ්   
චින් ගතන් ත ්   වාගචන් ත ්   ගෙග න් ත ්   පකාග න් ත  ්  කිගල ා ඔකා ං 

න ලභන් ති; අපරභාග  පන ්    න් ථකම් මං පහාය කුසීත ්   විචරගතො 
අගයොනිග ොමනසිකාර තිගවො ්  ග් ග  ආ ම් ම උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි 
අ මුොචාරවග න අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නාම. 

එකච් ගචො පන ධුතඞ්  ධගරො ගහොති, ගතර  ධුතඞ්  ගුගණ  මාොය වත් තති. 

ත ්   ධුතඞ්  ගුගණ පරිහරන් ත  ්  කිගල ා ඔකා ං න ලභන් ති; අපරභාග  
පන  ්  ධුතඞ්  ානි වි ්  ජ් ගජත් වා බ්ාහුල් ලාය ආවට් ට ්   විචරගතො 
අගයොනිග ොමනසිකාර තිගවො ්  ග් ග  ආ ම් ම උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි 
අ මුොචාරවග න අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නාම. 

එකච් ගචො පන අට් ඨසු  මාපත් තීසු චිණ් ණවසී ගහොති. ත ්   
පඨමජ් ඣානාදීසු ආවජ් ජනවසීආදීනං වග න විහරන් ත  ්  කිගල ා ඔකා ං න 

ලභන් ති; අපරභාග  පන  ්  පරිහීනජ් ඣාන ්   වා වි ්  ට් ඨජ් ඣාන  ්  වා 
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භ ්  ාදීසු අනුයුත් ත ්   විහරගතො අගයොනිග ොමනසිකාර තිගවො ්  ග් ග  
ආ ම් ම උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි අ මුොචාරවග න අනුප් පන් නා කිගල ා 
උප් පජ් ජන් ති නාම. 

එකච් ගචො පන විප ්  ගකො ගහොති;  ත් තසු වා විප ්  නාසු අට් ඨාර සු වා 
මහාවිප ්  නාසු කම් මං කගරොන් ගතො විහරති. ත ් ග වං විහරගතො කිගල ා 

ඔකා ං න ලභන් ති; අපරභාග  පන ්   විප ්  නාකම් මං පහාය 
කායෙළ් හීබ්හුල ්   විහරගතො අගයොනිග ොමනසිකාර තිගවො ්  ග් ග  ආ ම් ම 
උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි අ මුොචාරවග න අනුප් පන් නා කිගල ා උප් පජ් ජන් ති 
නාම. 

එකච් ගචො පන නවකම් මිගකො ගහොති, උගපො ථා ාරගභොජන ාලාදීනි 
කගරොති. ත ්   ගත ං උපකරණානි චින් ගතන් ත ්   කිගල ා ඔකා ං න 

ලභන් ති; අපරභාග  පන ්   නවකම් ගම නිට් ඨිගත වා වි ්  ට් ගඨ වා 
අගයොනිග ොමනසිකාර තිගවො ්  ග් ග  ආ ම් ම උප් පජ් ජන් ති. එවම් පි 
අ මුොචාරවග න අනුප් පන් නා කිගල ා උප් පජ් ජන් ති නාම. 

එකච් ගචො පන බ්රහ් මගලොකා ආ ගතො සුද් ධ ත් ගතො ගහොති. ත ්   

අනාග වනාය කිගල ා ඔකා ං න ලභන් ති; අපරභාග  පන ්   
ලද් ධාග වන  ්  අගයොනිග ොමනසිකාර තිගවො ්  ග් ග  ආ ම් ම උප් පජ් ජන් ති. 
එවම් පි අ මුොචාරවග න අනුප් පන් නා කිගල ා උප් පජ් ජන් ති නාම. එවං තාව 
අ මුචාරවග න අනුප් පන් නතා ගවදිතබ් බ්ා. 

කථං අනනුභූතාරම් මණවග න? ඉගධකච් ගචො අනනුභූතපුබ් බ්ං 
මනාපියාදිගභෙං ආරම් මණං ලභති. ත ්   තත් ථ 
අගයොනිග ොමනසිකාර තිගවො ්  ග් ග  ආ ම් ම රා ාෙගයො කිගල ා 
උප් පජ් ජන් ති. එවං අනනුභූතාරම් මණවග න අනුප් පන් නා උප් පජ් ජන් ති නාම. 
ගලොකුත් තරමග්  ක් ඛගණ පන එකගමව වීරියං. 

ගය ච එවං අනුප් පන් නා උප් පජ් ගජයයං, ගත යථා ගනව උප් පජ් ජන් ති, එවං 
ගන ං අනුප් පාෙකිච් චං උප් පන් නානඤ් ච පහානකිච් චං  ාගධති. ත ් මා 

උප්පන්නානං පාපොනන් ති එත් ථ පන චතුබ් බිධං උප් පන් නං – 

වත් තමානුප් පන් නං, භුත් වා වි තුප් පන් නං, ඔකා කතුප් පන් නං, 
භූමිලද් ධුප් පන් නන් ති. තත් ථ ගය කිගල ා විජ් ජමානා උප් පාොදි මඞ් ගිගනො – 

ඉෙං වත්තමානුප්පන්නං නාම. කම් ගම පන ජවිගත ආරම් මණර ං අනුභවිත් වා 
නිරුද් ධවිපාගකො භුත් වා වි තං නාම. කම් මං උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධං භුත් වා 

වි තං නාම. තදුභයම් පි භුත්වා විගතුප්පන්නන් ති  ඞ් ඛං  ච් ඡති. 
කු ලාකු ලකම් මං අඤ් ඤ  ්  කම් ම  ්  විපාකං පටිබ්ාහිත් වා අත් තගනො 
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විපාක  ්  ඔකා ං කගරොති. එවං කගත ඔකාග  විපාගකො උප් පජ් ජමාගනො 

ඔකා කරණගතො පට් ඨාය උප් පන් ගනොති වුච් චති. ඉෙං ඔොසෙතුප්පන්නං 
නාම. 

පඤ ්චක් ඛන් ධා පන විප ්  නාය භූමි නාම. ගත අතීතාදිගභො ගහොන් ති. 
ගතසු අනු යිතකිගල ා පන අතීතා වා අනා තා වා පච් චුප් පන් නා වාති න 
වත් තබ් බ්ා. අතීතක් ඛන් ගධසු අනු යිතාපි හි අප් පහීනාව ගහොන් ති. 

අනා තක් ඛන් ගධසු, පච් චුප් පන් නක් ඛන් ගධසු අනු යිතාපි අප් පහීනාව 

ගහොන් ති. ඉෙං භූමි ද්ධුප්පන්නං නාම. ගතනාහු ගපොරාණා – ‘‘තාසු තාසු භූමීසු 
අ මුග් ඝාතිතා කිගල ා භූමිලද් ධුප් පන් නාති  ඞ් ඛං  ච් ඡන් තී’’ති. 

අපරම් පි චතුබ් බිධං උප් පන් නං –  මුොචාරුප් පන් නං, 

ආරම් මණාධි හිතුප් පන් නං, අවික් ඛම් භිතුප් පන් නං, අ මුග් ධාතිතුප් පන් නන් ති. 

තත් ථ  ම් පති වත් තමානංගයව ‘සමුදාචාරුප්පන්නං’ නාම.  කිං චක් ඛූනි 
උම් මීගලත් වා ආරම් මගණ නිමිත් ගත  හිගත අනු ්  රිතානු ්  රිතක් ඛගණ 

කිගල ා නුප් පජ් ජි ්  න් තීති න වත් තබ් බ්ා. ක ් මා? ආරම් මණ  ්  

අධි හිතත් තා. යථා කිං? යථා ඛීරරුක් ඛ  ්  කුඨාරියා ආහතාහතට් ඨාගන ඛීරං 

න නික් ඛමි  ් තීති න වත් තබ් බ්ං, එවං. ඉෙං ‘ආරම්මණාධිගහිතුප්පන්නං’ නාම. 
 මාපත් තියා අවික් ඛම් භිතකිගල ා පන ඉම ් මිං නාම ඨාගන නුප් පජ් ජි ්  න් තීති 

න වත් තබ් බ්ා. ක  ්මා? අවික් ඛම් භිතත් තා. යථා කිං? යථා  ගච ඛීරරුක් ඛං 

කුඨාරියා ආහගනයයං, ‘ඉම  ්මිං නාම ඨාගන ඛීරං න නික් ඛගමයයා’ති න 

වත් තබ් බ්ං, එවං. ඉෙං ‘අවික්ඛම්භිතුප්පන්නං’ නාම. මග් ග න 
අ මුග් ඝාතිතකිගල ා පන භවග් ග  නිබ් බ්ත් ත ්  ාපි නුප් පජ් ජි  ් න් තීති 

පුරිමනගයගනව විත් ථාගරතබ් බ්ං. ඉෙං ‘අසමුග්ඝාතිතුප්පන්නං’ නාම. 

ඉගමසු උප් පන් ගනසු වත් තමානුප් පන් නං, භුත් වාවි තුප් පන් නං, 

ඔකා කතුප් පන් නං,  මුොචාරුප් පන් නන් ති චතුබ් බිධං උප් පන් නං න 

මග්  වජ් ඣං; භූමිලද් ධුප් පන් නං, ආරම් මණාධිග්  හිතුප් පන් නං, 

අවික් ඛම් භිතුප් පන් නං, අ මුග් ඝාතිතුප් පන් නන් ති චතුබ් බිධං මග්  වජ් ඣං. 

මග් ග ො හි උප් පජ් ජමාගනො එගත කිගලග  පජහති. ග ො ගය කිගලග  පජහති, 

ගත අතීතා වා අනා තා වා පච් චුප් පන් නා වාති න වත් තබ් බ්ා. වුත් තම් පි ගචතං – 

‘‘හඤ ්චි අතීගත කිගලග  පජහති, ගතන හි ඛීණං ගඛගපති, නිරුද් ධං 

නිගරොගධති, වි තං වි ගමති, අත් ථඞ්  තං අත් ථං  ගමති, අතීතං යං 

නත් ථි තං පජහති. හඤ් චි අනා ගත කිගලග  පජහති, ගතන හි අජාතං 

පජහති, අනිබ් බ්ත් තං අනුප් පන් නං අපාතුභූතං පජහති, අනා තං යං නත් ථි 

තං පජහති. හඤ් චි පච් චුප් පන් ගන කිගලග  පජහති, ගතන හි රත් ගතො 

රා ං පජහති, දුට් ගඨො ගෙො ං, මූළ් ගහො ගමොහං, විනිබ්ද් ගධො මානං, 
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පරාමට් ගඨො දිට් ඨිං, වික් ගඛප ගතො උද් ධච් චං, අනිට් ඨඞ්  ගතො විචිකිච් ඡං, 

ථාම ගතො අනු යං පජහති; කණ් හසුක් කධම් මා යු නද් ධා  මගමව 

වත් තන් ති;  ංකිගලසිකා මග්  භාවනා ගහොති…ගප.… ගතන හි නත් ථි 

මග්  භාවනා, නත් ථි ඵල ච් ඡිකිරියා, නත් ථි කිගල ප් පහානං, නත් ථි 
ධම් මාභි මගයො’ති. ‘අත් ථි මග්  භාවනා…ගප.… අත් ථි 

ධම් මාභි මගයො’ති. යථා කථං විය? ග යයථාපි තරුගණො 

රුක් ගඛො…ගප.… අපාතුභූතාගනව න පාතුභවන් ති’’ති (පටි. ම. 3.21). 

ඉති පාළියං අජාතඵලරුක් ගඛො ආ ගතො; ජාතඵලරුක් ගඛන පන 
දීගපතබ් බ්ං. යථා හි  ඵගලො තරුණඅම් බ්රුක් ගඛො. ත ්   ඵලානි මනු ්  ා 

පරිභුඤ් ගජයයං, ග  ානි පාගතත් වා පච් ඡිගයො පූගරයයං. අථඤ් ගඤො පුරිග ො 

තං ඵරසුනා ඡින් ගෙයය. ගතන ්   ගනව අතීතානි ඵලානි නාසිතානි ගහොන් ති, න 

අනා තපච් චුප් පන් නානි ච නාසිතානි; අතීතානි හි මනු ් ග හි පරිභුත් තානි, 

අනා තානි අනිබ් බ්ත් තානි න  ක් කා නාග තුං. ය ් මිං පන  මගය ග ො 
ඡින් ගනො තො ඵලානිගයව නත් ථීති පච් චුප් පන් නානිපි අනාසිතානි.  ගච පන 

රුක් ගඛො අච් ඡින් ගනො අ ්  , අථ ්   පථවීර ඤ් ච ආගපොර ඤ් ච ආ ම් ම යානි 

ඵලානි නිබ් බ්ත් ගතයයං, තානි නාසිතානි ගහොන් ති. තානි හි අජාතාගනව න 

ජායන් ති, අනිබ් බ්ත් තාගනව න නිබ් බ්ත් තන් ති, අපාතුභූතාගනව න පාතුභවන් ති. 

එවගමව මග් ග ො නාපි අතීතාදිගභගෙ කිගලග  පජහති, නාපි න පජහති. 

ගය ඤ් හි කිගල ානං මග් ග න ඛන් ගධසු අපරිඤ් ඤාගතසු උප් පත් ති සියා, 
මග් ග න උප් පජ් ජිත් වා ඛන් ධානං පරිඤ් ඤාතත් තා ගත කිගල ා අජාතාව න 

ජායන් ති, අනිබ් බ්ත් තාව න නිබ් බ්ත් තන් ති, අපාතුභූතාව න පාතුභවන් ති. 
තරුණපුත් තාය ඉත් ථියා පුන අවිජායනත් ථං බ්යාධිතානං ගරො වූප මත් ථං 
පීතගභ ජ් ගජහි චාපි අයමත් ගථො විභාගවතබ් ගබ්ො. එවං මග් ග ො ගය කිගලග  

පජහති, ගත අතීතා වා අනා තා වා පච් චුප් පන් නා වාති න වත් තබ් බ්ා. න ච 

මග් ග ො කිගලග  න පජහති. ගය පන මග් ග ො කිගලග  පජහති, ගත  න් ධාය 
‘උප් පන් නානං පාපකාන’න් තිආදි වුත් තං. 

න ගකවලඤ් ච මග් ග ො කිගලග ගයව පජහති, කිගල ානං පන 

අප් පහීනත් තා ගය උප් පජ් ගජයයං උපාදින් නක් ඛන් ධා, ගතපි පජහතිගයව. 

වුත් තම් පි ගචතං ‘‘ග ොතාපත් තිමග්  ඤාගණන අභි ඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණ  ්  
නිගරොගධන  ත් ත භගව ඨගපත් වා අනමතග් ග   ං ාගර ගය උප් පජ් ගජයයං 

නාමඤ් ච රූපඤ් ච එත් ගථගත නිරුජ් ඣන් තී’’ති (චූළනි. 

අජිතමාණවපුච් ඡානිද් ගෙ  6) විත් ථාගරො. ඉති මග් ග ො උපාදින් නගතො 
අනුපාදින් නගතො ච වුට් ඨාති. භවවග න පන ග ොතාපත් තිමග් ග ො 

අපායභවගතො වුට් ඨාති.  කො ාමිමග් ග ො සු තිභගවකගෙ ගතො; 
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පටුන 

අනා ාමිමග් ග ො සු තිකාමභවගතො; වුට් ඨාති අරහත් තමග් ග ො 

රූපාරූපභවගතො වුට් ඨාති,  බ් බ්භගවහි වුට් ඨාතිගයවාතිපි වෙන් ති. 

අථ මග්  ක් ඛගණ කථං අනුප් පන් නානං උප් පාොය භාවනා ගහොති? කථං වා 

උප් පන් නානං ඨිතියාති? මග්  ප් පවත් තියා එව. මග් ග ො හි පවත් තමාගනො 
පුබ් ගබ් අනුප් පන් නපුබ් බ්ත් තා අනුප් පන් ගනො නාම වුච් චති. අනා තපුබ් බ්ඤ ්හි 
ඨානං  න් ත් වා අනනුභූතපුබ් බ්ං වා ආරම් මණං අනුභවිත් වා වත් තාගරො භවන් ති 

– ‘අනා තට් ඨානං ආ තම් හ, අනනුභූතං ආරම් මණං අනුභවාමා’ති. යා ච ්   

පවත් ති, අයගමව ඨිති නාමාති ඨිතියා භාගවතීති වත් තුං වට් ටති. එවගමත ්   
භික් ඛුගනො ඉෙං ගලොකුත් තරමග්  ක් ඛගණ වීරියං ‘‘අනුප් පන් නානං පාපකානං 
අකු ලානං ධම් මානං අනුප් පාොයා’’තිආදීනි චත් තාරි නාමානි ලභති. අයං 
ගලොකුත් තරමග්  ක් ඛගණ  ම් මප් පධානකථා. එවගමත් ථ 
ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා  ම් මප් පධානා නිද් දිට් ඨාති. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
408. අභිධම් මභාජනීගය  බ් බ්ානිපි  ම් මප් පධානානි ධම් ම ඞ්  ණයං 

විභත් ත ්   ගෙ නානය ්   මුඛමත් තගමව ෙ ් ග න් ගතන නිද් දිට් ඨානි. තත් ථ 

නයගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. කථං? පඨම ම් මප් පධාගන තාව ග ොතාපත් තිමග් ග  

ඣානාභිනිගවග  සුද් ධිකපටිපො, සුද් ධිකසුඤ් ඤතා, සුඤ් ඤතපටිපො, 

සුද් ධිකඅප් පණහිතා, අප් පණහිතපටිපොති ඉගමසු පඤ් චසු ඨාගනසු ද් වින් නං 
ද් වින් නං චතුක් කපඤ් චකනයානං වග න ෙ  නයා ගහොන් ති. එවං ග ග සුපීති 
වී තියා අභිනිගවග සු ද් ගව නය තානි. තානි චතූහි අධිපතීහි චතුග් ගුණතානි 
අට් ඨ. ඉති සුද් ධිකානි ද් ගව  ාධිපතීනි අට් ඨාති  බ් බ්ම් පි නය හ ්  ං ගහොති. 
තථාදුතිය ම් මප් පධානාදීසු සුද් ධික ම් මප් පධාගන චාති ග ොතාපත් තිමග් ග  

පඤ ්චනය හ  ් ානි. යථා ච ග ොතාපත් තිමග් ග , එවං ග  මග් ග සුපීති 
කු ලවග ගනව වී ති නය හ ්  ානි. විපාගක පන  ම් මප් පධාගනහි 
කත් තබ් බ්කිච් චං නත් ථීති විපාකවාගරො න  හිගතොති.  ම් මප් පධානානි 
පගනත් ථ නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තරාගනව කථිතානීති ගවදිතබ් බ්ානි. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
427. පඤ ්හාපුච් ඡගක පාළිඅනු ාගරගනව  ම් මප් පධානානං කු ලාදිභාගවො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන  බ් බ්ානිපි එතානි අප් පමාණං නිබ් බ්ානං 

ආරබ් භ පවත් තිගතො අප් පමාණාරම් මණාගනව, න මග්  ාරම් මණානි; 

 හජාතගහතුවග න පන මග්  ගහතුකානි; වීමං ං ගජට් ඨකං කත් වා 
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මග්  භාවනාකාගල මග්  ාධිපතීනි; ඡන් ෙචිත් තගජට් ඨිකාය මග්  භාවනාය න 

වත් තබ් බ්ානි මග්  ාධිපතීනීති; වීරියගජට් ඨිකාය පන අඤ් ඤ  ්  වීරිය ්   අභාවා 

න වත් තබ් බ්ානි මග්  ාධිපතීනීති වා න මග්  ාධිපතීනීති වා; අතීතාදීසු 

එකාරම් මණභාගවනපි න වත් තබ් බ්ානි; නිබ් බ්ාන  ්  පන බ්හිද් ධාධම් මත් තා 
බ්හිද් ධාරම් මණානි නාම ගහොන් තීති. එවගමත ් මිං පඤ් හාපුච් ඡගක 
නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තරාගනව  ම් මප් පධානානි කථිතානි.  ම් මා ම් බුද් ගධන හි 

සුත් තන් තභාජනීය ් මිංගයව ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා  ම් මප් පධානා 

කථිතා; අභිධම් මභාජනීයපඤ් හාපුච් ඡගකසු පන ගලොකුත් තරාගයවාති. එවමයං 
 ම් මප් පධානවිභඞ් ග ොපි ගතපරිවට් ටං නීහරිත් වාව භාගජත් වා ෙ ් සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

 ම් මප් පධානවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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9. ඉද්ධිපාදවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා 
431. ඉොනි තෙනන් තගර ඉද් ධිපාෙවිභඞ් ග  චත්තාකරොති 

 ණනපරිච් ගඡගෙො. ඉද්ධිපාදාති එත් ථ ඉජ් ඣතීති ඉද් ධි,  මිජ් ඣති නිප් ඵජ් ජතීති 

අත් ගථො. ඉජ් ඣන් ති වා එතාය  ත් තා ඉද් ධා වුද් ධා උක් කං  තා ගහොන් තීතිපි 

ඉද් ධි. පඨගමනත් ගථන ඉද් ධි එව පාගෙො ඉද් ධිපාගෙො, ඉද් ධිගකොට් ඨාග ොති 

අත් ගථො. දුතිගයනත් ගථන ඉද් ධියා පාගෙොති ඉද් ධිපාගෙො; පාගෙොති පතිට් ඨා, 
අධි මුපාගයොති අත් ගථො. ගතන හි ය ් මා උපරූපරිවිග   ඞ් ඛාතං ඉද් ධිං 

පජ් ජන් ති පාපුණන් ති, ත ් මා පාගෙොති වුච් චති. එවං තාව ‘‘චත් තාගරො 
ඉද් ධිපාො’’ති එත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

ඉොනි ගත භාගජත් වා ෙ ් ග තුං ඉධ භික්ඛූතිආදි ආරද් ධං. තත් ථ ඉධ

භික්ඛූති ඉම ් මිං  ා ගන භික් ඛු. ඡන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතන් ති 

එත් ථ ඡන් ෙගහතුගකො ඡන් ොධිගකො වා  මාධි ඡන්දසමාධි. කත් තුකමයතාඡන් ෙං 
අධිපතිං කරිත් වා පටිලද් ධ මාධි ් ග තං අධිවචනං. පධානභූතා  ඞ් ඛාරා 

පධානසඞ්ඛාරා. චතුකිච් ච ාධක  ්   ම් මප් පධානවීරිය ් ග තං අධිවචනං. 

සමන්නාගතන් ති ඡන් ෙ මාධිනා ච පධාන ඞ් ඛාගරහි ච උගපතං. ඉද්ධිපාදන් ති 
නිප් ඵත් තිපරියාගයන වා ඉජ් ඣනකට් ගඨන ඉජ් ඣන් ති එතාය  ත් තා ඉද් ධා 
වුද් ධා උක් කං  තා ගහොන් තීති ඉමිනා වා පරියාගයන ඉද් ධීති  ඞ් ඛං  තානං 
උපචාරජ් ඣානාදිකු ලචිත් ත ම් පයුත් තානං ඡන් ෙ මාධිපධාන ඞ් ඛාරානං 
අධිට් ඨානට් ගඨන පාෙභූතං ග  චිත් තගචතසිකරාසින් ති අත් ගථො. යඤ් හි 
පරගතො ‘‘ඉද් ධිපාගෙොති තථාභූත ්   ගවෙනාක් ඛන් ගධො…ගප.… 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධො’’ති වුත් තං, තං ඉමිනා අත් ගථන යුජ් ජති. ඉමිනා නගයන 
ග ග සුපි අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. යගථව හි ඡන් ෙං අධිපතිං කරිත් වා 

පටිලද් ධ මාධි ඡන් ෙ මාධීති වුත් ගතො, එවං වීරියං…ගප.… චිත් තං. වීමං ං 
අධිපතිං කරිත් වා පටිලද් ධ මාධි වීමං  මාධීති වුච් චති. 

ඉොනි ඡන් ෙ මාධිආදීනි පොනි භාගජත් වා ෙ ් ග තුං ෙථඤ්ච භික්ඛූතිආදි 

ආරද් ධං. තත් ථ ඡන්දඤ්කච භික්ඛුඅධිපතිංෙරිත්වාති යදි භික් ඛු ඡන් ෙං අධිපතිං 
ඡන් ෙං ගජට් ඨකං ඡන් ෙං ධුරං ඡන් ෙං පුබ් බ්ඞ්  මං කත් වා  මාධිං පටිලභති 

නිබ් බ්ත් ගතති, එවං නිබ් බ්ත් තිගතො අයං  මාධි ඡන් ෙ මාධි නාම වුච් චතීති 

අත් ගථො. වීරියඤ්කචතිආදීසුපි එග ව නගයො. ඉකමවුච්චන්තිපධානසඞ්ඛාරාති 
එත් තාවතා ඡන් දිද් ධිපාෙං භාවයමාන ්   භික් ඛුගනො 

පධානාභි ඞ් ඛාර ඞ් ඛාතචතුකිච් ච ාධකං වීරියං කථිතං. තකදෙජ්ඣං

අභිසඤ්ඤූහිත්වාති තං  බ් බ්ං එකගතො රාසිං කත් වාති අත් ගථො. සඞ්ඛයං

ගච්ඡතීති එතං ගවොහාරං  ච් ඡතීති ගවදිතබ් බ්න් ති අත් ගථො. 
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433. ඉොනි ‘‘ඡන් ෙ මාධිපධාන ඞ් ඛාගරො’’ති එත ් මිං පෙ මූගහ 

ඡන් ොදිධම් ගම භාගජත් වා ෙ ් ග තුං තත්ථෙතකමොඡන්කදොතිආදි ආරද් ධං. තං 
උත් තානත් ථගමව. 

උකපකතොකහොතීති ඉද් ධිපාෙ ඞ් ඛාගතො ධම් මරාසි උගපගතො ගහොති. කතසං

ධම්මානන් ති ගත ං  ම් පයුත් තානං ඡන් ොදිධම් මානං. ඉද්ධි සමිද්ධීතිආදීනි 

 බ් බ්ානි නිප් ඵත් තිගවවචනාගනව. එවං  න් ගතපි ඉජ් ඣනකට් ගඨන ඉද්ධි. 

 ම් පුණ් ණා ඉද් ධි සමිද්ධි; උප ග් ග න වා පෙං වඩ් ඪිතං. ඉජ් ඣනාකාගරො 

ඉජ්ඣනා. සමිජ්ඣනාති උප ග් ග න පෙං වඩ් ඪිතං. අත් තගනො  න් තාගන 

පාතුභාවවග න ලභනං  ාකභො. පරිහීනානම් පි වීරියාරම් භවග න පුන ලාගභො 

පටි ාකභො; උප ග් ග න වා පෙං වඩ් ඪිතං. පත්තීති අධි ගමො. අපරිහානවග න 

 ම් මා පත් තීති සම්පත්ති. ඵුසනාති පටිලාභඵු නා. සච්ඡිකිරියාති 

පටිලාභ ච් ඡිකිරියාව. උපසම්පදාති පටිලාභඋප ම් පො එවාති ගවදිතබ් බ්ා. 

තයාභූතස්සාති ගතන ආකාගරන භූත ්  ; ගත ඡන් ොදිධම් ගම පටිලභිත් වා 

ඨිත  ් ාති අත් ගථො. කවදනාක්ඛන්කධොතිආදීහි ඡන් ොෙගයො අන් ගතො කත් වා 

චත් තාගරොපි ඛන් ධා කථිතා. කත ධම්කමති ගත චත් තාගරො අරූපක් ඛන් ගධ; 

ඡන් ොෙගයො වා තගයො ධම් ගමතිපි වුත් තං. ආකසවතීතිආදීනි වුත් තත් ථාගනව. 
ග  ඉද් ධිපාෙනිද් ගෙග සුපි ඉමිනාව නගයන අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

එත් තාවතා කිං කථිතන් ති? චතුන් නං භික් ඛූනං මත් ථකප් පත් තං 

කම් මට් ඨානං කථිතං. එගකො හි භික් ඛු ඡන් ෙං අව ්  යති; 

කත් තුකමයතාකු ලධම් මච් ඡන් ගෙන අත් ථනිප් ඵත් තියං  ති ‘අහං 

ගලොකුත් තරධම් මං නිබ් බ්ත් ගත  ් ාමි, නත් ථි මය් හං එත  ්  නිබ් බ්ත් තගන 
භාගරො’ති ඡන් ෙං ගජට් ඨකං ඡන් ෙං ධුරං ඡන් ෙං පුබ් බ්ඞ්  මං කත් වා 

ගලොකුත් තරධම් මං නිබ් බ්ත් ගතති. එගකො වීරියං අව ්  යති. එගකො චිත් තං, 

එගකො පඤ ්ඤං අව ්  යති. පඤ් ඤාය අත් ථනිප් ඵත් තියං  ති ‘අහං 

ගලොකුත් තරධම් මං නිබ් බ්ත් ගත  ් ාමි, නත් ථි මය් හං එත  ්  නිබ් බ්ත් තගන 
භාගරො’ති පඤ ්ඤං ගජට් ඨකං පඤ් ඤං ධුරං පඤ් ඤං පුබ් බ්ඞ්  මං කත් වා 
ගලොකුත් තරධම් මං නිබ් බ්ත් ගතති. 

කථං? යථා හි චතූසු අමච් චපුත් ගතසු ඨානන් තරං පත් ගථත් වා විචරන් ගතසු 

එගකො උපට් ඨානං අව ්  යි, එගකො සූරභාවං, එගකො ජාතිං, එගකො මන් තං. 

කථං? ගතසු හි පඨගමො ‘උපට් ඨාගන අප් පමාෙකාරිතාය අත් ථනිප් ඵත් තියා  ති 
ලබ් භමානං ලච් ඡාගමතං ඨානන් තර’න් ති උපට් ඨානං අව ්  යි. දුතිගයො 
‘උපට් ඨාගන අප් පමත් ගතොපි එකච් ගචො  ඞ්  ාගම පච් චුපට් ඨිගත  ණ් ඨාතුං න 

 ක් ගකොති; අව ්  ං ගඛො පන රඤ් ගඤො පච් චන් ගතො කුප් පි ්  ති; ත ් මිං 
කුප් පිගත රථධුගර කම් මං කත් වා රාජානං ආරාගධත් වා ආහරාගප ්  ාගමතං 
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පටුන 

ඨානන් තර’න් ති සූරභාවං අව ්  යි. තතිගයො ‘සූරභාගවපි  ති එකච් ගචො 

හීනජාතිගකො ගහොති; ජාතිං ග ොගධත් වා ඨානන් තරං ෙෙන් තා මය් හං ෙ ්  න් තී’ති 

ජාතිං අව ්  යි. චතුත් ගථො ‘ජාතිමාපි එගකො අමන් තනීගයො ගහොති; මන් ගතන 
කත් තබ් බ්කිච් ගච උප් පන් ගන ආහරාගප ්  ාගමතං ඨානන් තර’න් ති මන් තං 
අව ්  යි. ගත  බ් ගබ්පි අත් තගනො අත් තගනො අව ්  යබ්ගලන ඨානන් තරානි 
පාපුණංසු. 

තත් ථ උපට් ඨාගන අප් පමත් ගතො හුත් වා ඨානන් තරං පත් ගතො විය ඡන් ෙං 
අව ්  ාය කත් තුකමයතාකු ලධම් මච් ඡන් ගෙන අත් ථනිබ් බ්ත් තියං  ති ‘අහං 

ගලොකුත් තරධම් මං නිබ් බ්ත් ගත  ් ාමි, නත් ථි මය් හං එත  ්  නිබ් බ්ත් තගන 
භාගරො’ති ඡන් ෙං ගජට් ඨකං ඡන් ෙං ධුරං ඡන් ෙං පුබ් බ්ඞ්  මං කත් වා 

ගලොකුත් තරධම් මනිබ් බ්ත් තගකො ෙට් ඨබ් ගබ්ො, රට් ඨපාලත් ගථගරො (ම. නි. 2.293 
ආෙගයො) විය. ග ො හි ආය ් මා ඡන් ෙං ධුරං කත් වා ගලොකුත් තරධම් මං 
නිබ් බ්ත් ගතසි. සූරභාගවන රාජානං ආරාගධත් වා ඨානන් තරං පත් ගතො විය වීරියං 
ගජට් ඨකං වීරියං ධුරං වීරියං පුබ් බ්ඞ්  මං කත් වා 

ගලොකුත් තරධම් මනිබ් බ්ත් තගකො ෙට් ඨබ් ගබ්ො, ග ොණත් ගථගරො (මහාව. 243) 
විය. ග ො හි ආය ් මා වීරියං ධුරං කත් වා ගලොකුත් තරධම් මං නිබ් බ්ත් ගතසි. 

ජාති ම් පත් තියා ඨානන් තරං පත් ගතො විය චිත් තං ගජට් ඨකං චිත් තං ධුරං 

චිත් තං පුබ් බ්ඞ්  මං කත් වා ගලොකුත් තරධම් මනිබ් බ්ත් තගකො ෙට් ඨබ් ගබ්ො, 
 ම් භූතත් ගථගරො විය. ග ො හි ආය ් මා චිත් තං ධුරං කත් වා ගලොකුත් තරධම් මං 
නිබ් බ්ත් ගතසි. මන් තං අව ්  ාය ඨානන් තරප් පත් ගතො විය වීමං ං ගජට් ඨකං 
වීමං ං ධුරං වීමං ං පුබ් බ්ඞ්  මං කත් වා ගලොකුත් තරධම් මනිබ් බ්ත් තගකො 

ෙට් ඨබ් ගබ්ො, ගථගරො ගමොඝරාජා විය. ග ො හි ආය  ්මා වීමං ං ධුරං කත් වා 
ගලොකුත් තරධම් මං නිබ් බ්ත් ගතසි. 

එත් ථ ච තගයො ඡන් ෙ මාධිපධාන ඞ් ඛාර ඞ් ඛාතා ධම් මා ඉද් ධීපි ගහොන් ති 
ඉද් ධිපාොපි. ග  ා පන  ම් පයුත් තකා චත් තාගරො ඛන් ධා ඉද් ධිපාොගයව. 
වීරියචිත් තවීමං  මාධිපධාන ඞ් ඛාර ඞ් ඛාතාපි තගයො ධම් මා ඉද් ධීපි ගහොන් ති 
ඉද් ධිපාොපි. ග  ා පන  ම් පයුත් තකා චත් තාගරො ඛන් ධා ඉද් ධිපාොගයව. අයං 
තාව අගභෙගතො කථා. 

ගභෙගතො පන ‘ඡන් ගෙො’ ඉද් ධි නාම. ඡන් ෙධුගරන භාවිතා චත් තාගරො ඛන් ධා 
ඡන් දිද් ධිපාගෙො නාම.  මාධි පධාන ඞ් ඛාගරොති ද් ගව ධම් මා 

 ඞ් ඛාරක් ඛන් ධවග න ඡන් දිද් ධිපාගෙ පවි න් ති; පාගෙ පවිට් ඨාතිපි වත් තුං 
වට් ටතිගයව. තත් ගථව ‘ මාධි’ ඉද් ධි නාම.  මාධිධුගරන භාවිතා චත් තාගරො 
ඛන් ධා  මාධිද් ධිපාගෙො නාම. ඡන් ගෙො පධාන ඞ් ඛාගරොති ද් ගව ධම් මා 

 ඞ් ඛාරක් ඛන් ධවග න  මාධිද් ධිපාගෙ පවි න් ති; පාගෙ පවිට් ඨාතිපි වත් තුං 
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වට් ටති එව. තත් ගථව ‘පධාන ඞ් ඛාගරො’ ඉද් ධි නාම. පධාන ඞ් ඛාරභාවිතා 
චත් තාගරො ඛන් ධා පධාන ඞ් ඛාරිද් ධිපාගෙො නාම. ඡන් ගෙො  මාධීති ද් ගව ධම් මා 

 ඞ් ඛාරක් ඛන් ධවග න පධාන ඞ් ඛාරිද් ධිපාගෙ පවි න් ති; පාගෙ පවිට් ඨාතිපි 

වත් තුං වට් ටති එව. තත් ගථව ‘වීරියං’ ඉද් ධි නාම, ‘චිත් තං’ ඉද් ධි නාම, ‘වීමං ා’ 
ඉද් ධි නාම…ගප.… පාගෙ පවිට් ඨාතිපි වත් තුං වට් ටති එව. අයං ගභෙගතො කථා 
නාම. 

එත් ථ පන අභිනවං නත් ථි;  හිතගමව විභූතධාතුකං කතං. කථං? ඡන් ගෙො, 

 මාධි, පධාන ඞ් ඛාගරොති ඉගම තගයො ධම් මා ඉද් ධීපි ගහොන් ති ඉද් ධිපාොපි. 
ග  ා  ම් පයුත් තකා චත් තාගරො ඛන් ධා ඉද් ධිපාොගයව. ඉගම හි තගයො ධම් මා 

ඉජ් ඣමානා  ම් පයුත් තගකහි චතූහි ඛන් ගධහි  ද් ධිංගයව ඉජ් ඣන් ති, න විනා. 

 ම් පයුත් තකා පන චත් තාගරො ඛන් ධා ඉජ් ඣනකට් ගඨන ඉද් ධි නාම ගහොන් ති, 

පතිට් ඨානට් ගඨන පාගෙො නාම. ‘ඉද් ධී’ති වා ‘ඉද් ධිපාගෙො’ති වා න අඤ් ඤ  ්  

ක  ් චි අධිවචනං,  ම් පයුත් තකානං චතුන් නං ඛන් ධානංගයව අධිවචනං. 

වීරියං, චිත් තං, වීමං ා මාධිපධාන ඞ් ඛාගරොති තගයො ධම් මා…ගප.… 
චතුන් නං ඛන් ධානංගයව අධිවචනං. 

අපිච පුබ් බ්භාග ො පුබ් බ්භාග ො ඉද් ධිපාගෙො නාම; පටිලාගභො පටිලාගභො 
ඉද් ධි නාමාති ගවදිතබ් ගබ්ො. අයමත් ගථො උපචාගරන වා විප ්  නාය වා 

දීගපතබ් ගබ්ො. පඨමජ් ඣානපරිකම් මඤ ්හි ඉද් ධිපාගෙො නාම, පඨමජ් ඣානං ඉද් ධි 

නාම. දුතියතතියචතුත් ථආකා ානඤ් චායතන, 

විඤ ්ඤාණඤ් චායතනආකිඤ් චඤ ්ඤායතනගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනපරික

ම් මං ඉද් ධිපාගෙො නාම, ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනං ඉද් ධි නාම. 

ග ොතාපත් තිමග්   ්   විප ්  නා ඉද් ධිපාගෙො නාම, ග ොතාපත් තිමග් ග ො ඉද් ධි 

නාම.  කො ාමි, අනා ාමි, අරහත් තමග්   ්   විප ්  නා ඉද් ධිපාගෙො නාම, 
අරහත් තමග් ග ො ඉද් ධි නාම. පටිලාගභනාපි දීගපතුං වට් ටතිගයව. 

පඨමජ් ඣානඤ් හි ඉද් ධිපාගෙො නාම, දුතියජ් ඣානං ඉද් ධි නාම; දුතියජ් ඣානං 

ඉද් ධිපාගෙො නාම, තතියජ් ඣානං ඉද් ධි නාම…ගප.… අනා ාමිමග් ග ො 

ඉද් ධිපාගෙො නාම, අරහත් තමග් ග ො ඉද් ධි නාම. 

ගකනට් ගඨන ඉද් ධි? ගකනට් ගඨන පාගෙොති? ඉජ් ඣනකට් ගඨගනව ඉද් ධි. 
පතිට් ඨානට් ගඨගනව පාගෙො. එවමිධාපි ඉද් ධීති වා පාගෙොති වා න අඤ ්ඤ  ්  

ක  ් චි අධිවචනං,  ම් පයුත් තකානං චතුන් නං ඛන් ධානංගයව අධිවචනන් ති. 

එවං වුත් ගත පන ඉෙමාහංසු – චතුන් නං ඛන් ධානගමව අධිවචනං භගවයය, යදි 
 ත් ථා පරගතො උත් තරචූළභාජනීයං නාම න ආහගරයය. උත් තරචූළභාජනීගය 

පන ‘‘ඡන් ගෙොගයව ඡන් දිද් ධිපාගෙො, වීරියගමව, චිත් තගමව, වීමං ාව 

වීමංසිද් ධිපාගෙො’’ති කථිතං. ගකචි පන ‘‘ඉද් ධි නාම අනිප් ඵන් නා, ඉද් ධිපාගෙො 
නිප් ඵන් ගනො’’ති වදිංසු. ගත ං වචනං පටික් ඛිපිත් වා ඉද් ධීපි ඉද් ධිපාගෙොපි 
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‘නිප් ඵන් ගනො තිලක් ඛණබ් භාහගතො’ති  න් නිට් ඨානං කතං. ඉති ඉම ් මිං 
සුත් තන් තභාජනීගය ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා ඉද් ධිපාො කථිතාති. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
444. අභිධම් මභාජනීයං උත් තානත් ථගමව. නයා පගනත් ථ  ගණතබ් බ්ා. 

‘‘ඡන් ෙ මාධිපධාන ඞ් ඛාර මන් නා තං ඉද් ධිපාෙං භාගවතී’’ති 
වුත් තට් ඨාන  ්මිඤ ්හි ගලොකුත් තරානි චත් තාරි නය හ ්  ානි විභත් තානි. 
වීරිය මාධිආදීසුපි එග ව නගයො. තථා උත් තරචූළභාජනීගය ඡන් දිද් ධිපාගෙ 

චත් තාරි නය හ ්  ානි විභත් තානි, වීරියචිත් තවීමංසිද් ධිපාගෙ චත් තාරි 
චත් තාරීති  බ් බ්ානිපි අට් ඨන් නං චතුක් කානං වග න ද් වත් තිං  නය හ  ් ානි 
විභත් තානි. එවගමතං නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තරානංගයව ඉද් ධිපාොනං වග න 
ද් වත් තිං නය හ ්  ප් පටිමණ් ඩිතං අභිධම් මභාජනීයං කථිතන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
462. පඤ ්හාපුච් ඡගක පාළිඅනු ාගරගනව ඉද් ධිපාොනං කු ලාදිභාගවො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන  බ් ගබ්ගපගත අප් පමාණං නිබ් බ්ානං 

ආරබ් භ පවත් තිගතො අප් පමාණාරම් මණා එව, න මග්  ාරම් මණා; 

 හජාතගහතුවග න පන මග්  ගහතුකා, න මග්  ාධිපතිගනො. චත් තාගරො හි 

අධිපතගයො අඤ් ඤමඤ් ඤං  රුං න කගරොන් ති. ක ් මා?  යං ගජට් ඨකත් තා. 
යථා හි  මජාතිකා  මවයා  මථාමා  මසිප් පා චත් තාගරො රාජපුත් තා 

අත් තගනො අත් තගනො ගජට් ඨකතාය අඤ් ඤමඤ් ඤ  ්  අපචිතිං න කගරොන් ති, 
එවමිගමපි චත් තාගරො අධිපතගයො පාටිගයක් කං පාටිගයක් කං 
ගජට් ඨකධම් මතාය අඤ් ඤමඤ් ඤං  රුං න කගරොන් තීති එකන් ගතගනව න 
මග්  ාධිපතිගනො. අතීතාදීසු එකාරම් මණභාගවපි න වත් තබ් බ්ා. නිබ් බ්ාන  ්  
පන බ්හිද් ධාධම් මත් තා බ්හිද් ධාරම් මණා නාම ගහොන් තීති. එවගමත  ්මිං 
පඤ ්හාපුච් ඡගක නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තරාව ඉද් ධිපාො කථිතා. 
 ම් මා ම් බුද් ගධන හි සුත් තන් තභාජනීය ් මිංගයව ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා 

ඉද් ධිපාො කථිතා, අභිධම් මභාජනීයපඤ් හාපුච් ඡගකසු පන ගලොකුත් තරාගයවාති. 
එවමයං ඉද් ධිපාෙවිභඞ් ග ොපි ගතපරිවට් ටං නීහරිත් වාව ෙ ් සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ඉද් ධිපාෙවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10. කබොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා 
466. ඉොනි තෙනන් තගර ගබ්ොජ් ඣඞ්  විභඞ් ග  සත්තාති 

 ණනපරිච් ගඡගෙො. කබොජ්ඣඞ්ගාති ගබ්ොධියා ගබ්ොධි ්   වා අඞ්  ාති 

කබොජ්ඣඞ්ගා. ඉෙං වුත් තං ගහොති – යා එ ා ධම් ම ාමග් ගී යාය 
ගලොකුත් තරමග්  ක් ඛගණ උප් පජ් ජමානාය 
ලීනුද් ධච් චපතිට් ඨානායූහනකාමසුඛත් තකිලමථානුගයො උච් ගඡෙ  ්  තාභිනි
ගව ාදීනං අගනගක ං උපද් ෙවානං පටිපක් ඛභූතාය 
 තිධම් මවිචයවීරියපීතිප ්  ද් ධි මාධිඋගපක් ඛා ඞ් ඛාතාය ධම් ම ාමග් ගියා 

අරිය ාවගකො බුජ් ඣතීති කත් වා ගබ්ොධීති වුච් චති, බුජ් ඣති 

කිගල  න් තානනිද් ොය උට් ඨහති, චත් තාරි වා අරිය ච් චානි පටිවිජ් ඣති, 

නිබ් බ්ානගමව වා  ච් ඡිකගරොති, ත ්  ා ධම් ම ාමග් ගී ඞ් ඛාතාය ගබ්ොධියා 

අඞ්  ාතිපි කබොජ්ඣඞ්ගා, ඣානඞ්  මග්  ඞ්  ාදීනි විය. ගයො පගන  
යථාවුත් තප් පකාරාය එතාය ධම් ම ාමග් ගියා බුජ් ඣතීති කත් වා අරිය ාවගකො 

ගබ්ොධීති වුච් චති, ත ්   ගබ්ොධි ්   අඞ්  ාතිපි කබොජ්ඣඞ්ගා, 

ග නඞ්  රථඞ්  ාෙගයො විය. ගතනාහු අට් ඨකථාචරියා – ‘‘බුජ් ඣනක ්   
පුග්  ල  ්  අඞ්  ාති වා ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා’’ති. 

අපිච ‘‘ගබ්ොජ් ඣඞ්  ාති ගකනට් ගඨන ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා? ගබ්ොධාය 

 ංවත් තන් තීති ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා, බුජ් ඣන් තීති ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා, අනුබුජ් ඣන් තීති 

ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා, පටිබුජ් ඣන් තීති ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා,  ම් බුජ් ඣන් තීති 
ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා’’ති ඉමිනා පටි ම් භිොනගයනාපි ගබ්ොජ් ඣඞ්  ත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

සතිසම්කබොජ්ඣඞ්කගොතිආදීසු ප ත් ගථො සුන් ෙගරො ච ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො 

 ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො,  තිගයව  ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො සතිසම්කබොජ්ඣඞ්කගො. තත් ථ 

උපට් ඨානලක් ඛගණො  ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො, පවිචයලක් ඛගණො 

ධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො, පග්  හලක් ඛගණො වීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො, 

ඵරණලක් ඛගණො පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො, උප මලක් ඛගණො 

ප ්  ද් ධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො, අවික් ගඛපලක් ඛගණො  මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො, 

පටි ඞ් ඛානලක් ඛගණො උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො. ගතසු ‘‘ තිඤ් ච ඛ් වාහං, 

භික් ඛගව,  බ් බ්ත් ථිකං වොමී’’ති ( ං. නි. 5.234) වචනගතො  බ් ගබ් ං 
ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානං උපකාරකත් තා  ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො පඨමං වුත් ගතො. තගතො 
පරං ‘‘ග ො තථා  ගතො විහරන් ගතො තං ධම් මං පඤ් ඤාය පවිචිනතී’’තිආදිනා 

(ම. නි. 150) නගයන එවං අනුක් කගමගනව නික් ගඛපපගයොජනං පාළියං 
ආ තගමව. 
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ක  ්මා පගනගත  ත් ගතව වුත් තා, අනූනා අනධිකාති? 
ලීනුද් ධච් චපටිපක් ඛගතො  බ් බ්ත් ථිකගතො ච. එත් ථ හි තගයො ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා 

ලීන ්   පටිපක් ඛා, යථාහ – ‘‘ය  ්මිඤ ්ච ගඛො, භික් ඛගව,  මගය ලීනං චිත් තං 

ගහොති, කාගලො ත ් මිං  මගය ධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   භාවනාය, කාගලො 

වීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   භාවනාය, කාගලො පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   

භාවනායා’’ති ( ං. නි. 5.234). තගයො උද් ධච් ච  ්  පටිපක් ඛා, යථාහ – 

‘‘ය  ්මිඤ ්ච ගඛො, භික් ඛගව,  මගය උද් ධතං චිත් තං ගහොති, කාගලො ත ් මිං 

 මගය ප ්  ද් ධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   භාවනාය, කාගලො 

 මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   භාවනාය, කාගලො උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   ්   

භාවනායා’’ති ( ං. නි. 5.234). එගකො පගනත් ථ ගලොණධූපනං විය 

 බ් බ්බ්යඤ් ජගනසු,  බ් බ්කම් මිකඅමච් ගචො විය ච  බ් ගබ්සු රාජකිච් ගචසු, 

 බ් බ්ගබ්ොජ් ඣඞ් ග සු ඉච් ඡිතබ් බ්ගතො  බ් බ්ත් ථිගකො, යථාහ – ‘‘ තිඤ් ච 

ඛ් වාහං, භික් ඛගව,  බ් බ්ත් ථිකං වොමී’’ති. ‘‘ බ් බ්ත් ථක’’න් තිපි පාළි. 
ද් වින් නම් පි  බ් බ්ත් ථ ඉච් ඡිතබ් බ්න් ති අත් ගථො. එවං ලීනුද් ධච් චපටිපක් ඛගතො 
 බ් බ්ත් ථිකගතො ච  ත් ගතව වුත් තාති ගවදිතබ් බ්ා. 

467. ඉොනි ගන ං එක  ්මිංගයවාරම් මගණ අත් තගනො අත් තගනො 

කිච් චවග න නානාකරණං ෙ ් ග තුං තත්ථ ෙතකමො

සතිසම්කබොජ්ඣඞ්කගොතිආදි ආරද් ධං. තත් ථ ඉධ භික්ඛූති ඉම ් මිං  ා ගන 

භික් ඛු. සතිමා කහොතීති පඤ් ඤාය පඤ් ඤවා, යග න ය වා, ධගනන ධනවා විය 

 තියා  තිමා ගහොති,  ති ම් පන් ගනොති අත් ගථො. පරකමනාති උත් තගමන; 
තඤ් හි පරමත් ථ ච් ච ්   නිබ් බ්ාන  ්  ගචව මග්    ්  ච අනුගලොමගතො පරමං 

නාම ගහොති උත් තමං ග ට් ඨං. සතිකනපක්කෙනාති ගනපක් කං වුච් චති පඤ් ඤා; 
 තියා ගචව ගනපක් ගකන චාති අත් ගථො. 

ක  ්මා පන ඉම ් මිං  තිභාජනීගය පඤ් ඤා  ඞ්  හිතාති?  තියා 

බ්ලවභාවදීපනත් ථං.  ති හි පඤ් ඤාය  ද් ධිම් පි උප් පජ් ජති විනාපි, පඤ ්ඤාය 

 ද් ධිං උප් පජ් ජමානා බ්ලවතී ගහොති, විනා උප් පජ් ජමානා දුබ් බ්ලා. ගතන ්  ා 
බ්ලවභාවදීපනත් ථං පඤ ්ඤා  ඞ්  හිතා. යථා හි ද් වීසු දි ාසු ද් ගව 

රාජමහාමත් තා තිට් ගඨයයං; ගතසු එගකො රාජපුත් තං  ගහත් වා තිට් ගඨයය, 
එගකො අත් තගනො ධම් මතාය එකගකොව ගතසු රාජපුත් තං  ගහත් වා ඨිගතො 

අත් තගනොපි ගතගජන රාජපුත් ත ්  පි ගතගජන ගතජවා ගහොති; අත් තගනො 

ධම් මතාය ඨිගතො න ගතන  මගතගජො ගහොති; එවගමව රාජපුත් තං  ගහත් වා 

ඨිතමහාමත් ගතො විය පඤ් ඤාය  ද් ධිං උප් පන් නා  ති, අත් තගනො ධම් මතාය 
ඨිගතො විය විනා පඤ් ඤාය උප් පන් නා. තත් ථ යථා රාජපුත් තං  ගහත් වා ඨිගතො 

අත් තගනොපි ගතගජන රාජපුත් ත  ් පි ගතගජන ගතජවා ගහොති, එවං පඤ් ඤාය 

 ද් ධිං උප් පන් නා  ති බ්ලවතී ගහොති; යථා අත් තගනො ධම් මතාය ඨිගතො න 
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ගතන  මගතගජො ගහොති, එවං විනා පඤ් ඤාය උප් පන් නා දුබ් බ්ලා ගහොතීති 
බ්ලවභාවදීපනත් ථං පඤ් ඤා  හිතාති. 

චිරෙතම්පීති අත් තගනො වා පර ්   වා කාගයන චිරකතං වත් තං වා 

කසිණමණ් ඩලං වා කසිණපරිකම් මං වා. චිරභාසිතම්පීති අත් තනා වා පගරන වා 

වාචාය චිරභාසිතං බ්හුකම් පි, වත් තසීග  ඨත් වා ධම් මකථං වා 

කම් මට් ඨානවිනිච් ඡයං වා, විමුත් තායතනසීග  වා ඨත් වා ධම් මකථගමව. සරිතා

කහොතීති තං කායවිඤ් ඤත් තිං වචීවිඤ් ඤත් තිඤ් ච  මුට් ඨාගපත් වා පවත් තං 
අරූපධම් මගකොට් ඨා ං ‘එවං උප් පජ් ජිත් වා එවං නිරුද් ගධො’ති  රිතා ගහොති. 

අනුස්සරිතාති පුනප් පුනං  රිතා. අයංවුච්චති සතිසම්කබොජ්ඣඞ්කගොති අයං එවං 
උප් පන් නා ග  ගබ්ොජ් ඣඞ්   මුට් ඨාපිකා විප  ් නා ම් පයුත් තා  ති 
 ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො නාම කථීයති. 

කසො තථා සකතො විහරන්කතොති ග ො භික් ඛු ගතනාකාගරන උප් පන් නාය 

 තියා  ගතො හුත් වා විහරන් ගතො. තං ධම්මන් ති තං චිරකතං චිරභාසිතං ගහට් ඨා 

වුත් තප් පකාරං ධම් මං. පඤ්ඤාය පවිචිනතීති පඤ ්ඤාය ‘අනිච් චං දුක් ඛං 

අනත් තා’ති පවිචිනති. පවිචරතීති ‘අනිච් චං දුක් ඛං අනත් තා’ති තත් ථ පඤ් ඤං 

චරාගපන් ගතො පවිචරති. පරිවීමංසං ආපජ්ජතීති ඔගලොකනං  ගව නං 

ආපජ් ජති. අයං වුච්චතීති ඉෙං වුත් තප් පකාරං ගබ්ොජ් ඣඞ්   මුට් ඨාපකං 
විප ්  නාඤාණං ධම් මවිචය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො නාම වුච් චති. 

තස්ස තං ධම්මන් ති ත ්   භික් ඛුගනො තං ගහට් ඨා වුත් තප් පකාරං ධම් මං. 

ආරද්ධංකහොතීති පරිපුණ් ණං ගහොති පග්  හිතං. අසල්ලීනන් ති ආරද් ධත් තාගයව 

අ ල් ලීනං. අයංවුච්චතීති ඉෙං ගබ්ොජ් ඣඞ්   මුට් ඨාපකං විප ්  නා ම් පයුත් තං 
වීරියං වීරිය ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො නාම වුච් චති. 

නිරාමිසාති කාමාමි ගලොකාමි වට් ටාමි ානං අභාගවන නිරාමි ා පරිසුද් ධා. 

අයං වුච්චතීති අයං ගබ්ොජ් ඣඞ්   මුට් ඨාපිකා විප ්  නා ම් පයුත් තා පීති 
පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො නාම වුච් චති. 

පීතිමනස්සාති පීති ම් පයුත් තචිත් ත ්  . ොකයොපි පස්සම්භතීති 
ඛන් ධත් තය ඞ් ඛාගතො නාමකාගයො කිගල ෙරථපටිප් ප ්  ද් ධියා ප ්  ම් භති. 

චිත්තම්පීති විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධොපි තගථව ප ්  ම් භති. අයං වුච්චතීති අයං 
ගබ්ොජ් ඣඞ්   මුට් ඨාපිකා විප ්  නා ම් පයුත් තා ප ්  ද් ධි 
ප ්  ද් ධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො නාම වුච් චති. 

පස්සද්ධොයස්සසුඛිකනොති ප ්  ද් ධකායතාය උප් පන් නසුගඛන සුඛිත ්  . 

සමාධියතීති  ම් මා ආධියති, නිච් චලං හුත් වා ආරම් මගණ ඨපීයති, 
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පටුන 

අප් පනාප් පත් තං විය ගහොති. අයං වුච්චතීති අයං ගබ්ොජ් ඣඞ්   මුට් ඨාපිකා 
විප ්  නා ම් පයුත් තා චිත් ගතකග්  තා  මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො නාම වුච් චති. 

තථා සමාහිතන් ති ගතන අප් පනාප් පත් ගතන විය  මාධිනා  මාහිතං. 

සාධුෙං අජ්ඣුකපක්ඛිතා කහොතීති සුට් ඨු අජ් ඣුගපක් ඛිතා ගහොති; ගත ං 

ධම් මානං පහානවඩ් ඪගන අබ්යාවගටො හුත් වා අජ් ඣුගපක් ඛති. අයං වුච්චතීති 
අයං ඡන් නං ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානං අගනො ක් කනඅනතිවත් තනභාව ාධගකො 
මජ් ඣත් තාකාගරො උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො නාම වුච් චති. 

එත් තාවතා කිං කථිතං නාම ගහොති? අපුබ් බ්ං අචරිමං එකචිත් තක් ඛගණ 
නානාර ලක් ඛණා පුබ් බ්භා විප ්  නා ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා කථිතා ගහොන් තීති. 

පඨගමො නගයො. 

468-469. ඉොනි ගයන පරියාගයන  ත් ත ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා චුද් ෙ  ගහොන් ති, 

ත ්   පකා නත් ථං දුතියනයං ෙ ් ග න් ගතො පුන සත්ත

කබොජ්ඣඞ්ගාතිආදිමාහ. තත්රායං අනුපුබ් බ්පෙවණ් ණනා – අජ්ඣත්තංධම්කමසු

සතීති අජ් ඣත් තික ඞ් ඛාගර පරිග්  ණ් හන් ත  ්  උප් පන් නා  ති. බහිද්ධා 

ධම්කමසු සතීති බ්හිද් ධා ඞ් ඛාගර පරිග්  ණ් හන් ත ්   උප් පන් නා  ති. යදපීති 

යාපි. තදපීති  ාපි. අභිඤ්ඤායාති අභිඤ් ගඤයයධම් ගම අභිජානනත් ථාය. 

සම්කබොධායාති  ම් ගබ්ොධි වුච් චති මග් ග ො, මග්  ත් ථායාති අත් ගථො. 

නිබ්බානායාති වානං වුච් චති තණ් හා;  ා තත් ථ නත් ථීති නිබ් බ්ානං, තෙත් ථාය, 
අ ඞ් ඛතාය අමතධාතුයා  ච් ඡිකිරියත් ථාය  ංවත් තතීති අත් ගථො. 

ධම්මවිචයසම්කබොජ්ඣඞ්කගපි එග ව නගයො. 

ොයිෙං වීරියන් ති චඞ් කමං අධිට් ඨහන් ත ්   උප් පන් නවීරියං. කචතසිෙං

වීරියන් ති ‘‘න තාවාහං ඉමං පල් ලඞ් කං භින් දි  ් ාමි යාව ගම න අනුපාොය 
ආ ගවහි චිත් තං විමුච් චි ්  තී’’ති එවං කායපගයො ං විනා උප් පන් නවීරියං. 

ොයපස්සද්ධීති තිණ් ණං ඛන් ධානං ෙරථප  ් ද් ධි. චිත්තපස්සද්ධීති 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධ ්   ෙරථප ්  ද් ධි. උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග  
 ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්   දිග ොව විනිච් ඡගයො. ඉම  ්මිං නගය  ත් ත ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා 
ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා කථිතා. 

ගපොරාණකත් ගථරා පන ‘එත් තගකන පාකටං න ගහොතී’ති විභජිත් වා 
ෙ ් ග සුං. එගතසු හි අජ් ඣත් තධම් ගමසු  ති පවිචගයො උගපක් ඛාති ඉගම තගයො 
අත් තගනො ඛන් ධාරම් මණත් තා ගලොකියාව ගහොන් ති. තථා මග්  ං අප් පත් තං 
කායිකවීරියං. අවිතක් කඅවිචාරා පන පීති මාධිගයො ගලොකුත් තරා ගහොන් ති. 
ග  ා ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කාති. 
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තත් ථ අජ් ඣත් තං තාව ධම් ගමසු  තිපවිචයඋගපක් ඛා අජ් ඣත් තාරම් මණා, 
ගලොකුත් තරා පන බ්හිද් ධාරම් මණාති ගත ං ගලොකුත් තරභාගවො මා යුජ් ජිත් ථ. 
චඞ් කමප් පගයොග න නිබ් බ්ත් තවීරියම් පි ගලොකියන් ති වෙන් ගතො න කිලමති. 

අවිතක් කඅවිචාරා පන පීති මාධිගයො කො ගලොකුත් තරා ගහොන් තීති? 

කාමාවචගර තාව පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො ලබ් භති, අවිතක් කඅවිචාරා පීති න 

ලබ් භති. රූපාවචගර අවිතක් කඅවිචාරා පීති ලබ් භති, පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො පන 
න ලබ් භති. අරූපාවචගර  බ් ගබ්න  බ් බ්ං න ලබ් භති. එත් ථ පන අලබ් භමානකං 
උපාොය ලබ් භමානකාපි පටික් ඛිත් තා. එවමයං අවිතක් කඅවිචාගරො 
පීති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො කාමාවචරගතොපි නික් ඛන් ගතො රූපාවචරගතොපි 
අරූපාවචරගතොපීති නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තගරො ගයවාති කථිගතො. 

තථා කාමාවචගර  මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො ලබ් භති, අවිතක් කඅවිචාගරො 
පන  මාධි න ලබ් භති. රූපාවචරඅරූපාවචගරසු අවිතක් කඅවිචාගරො  මාධි 

ලබ් භති,  මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො පන න ලබ් භති. එත් ථ පන අලබ් භමානකං 
උපාොය ලබ් භමානගකොපි පටික් ඛිත් ගතො. එවමයං අවිතක් කඅවිචාගරො  මාධි 
කාමාවචරගතොපි නික් ඛන් ගතො රූපාවචරගතොපි අරූපාවචරගතොපීති 
නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තගරො ගයවාති කථිගතො. 

අපිච ගලොකියං  ගහත් වා ගලොකුත් තගරො කාතබ් ගබ්ො; ගලොකුත් තරං 
 ගහත් වා ගලොකිගයො කාතබ් ගබ්ො. අජ් ඣත් තධම් ගමසු හි 

 තිපවිචයඋගපක් ඛානං ගලොකුත් තරභාවනාකාගලොපි අත් ථි. තත්රිෙං සුත් තං – 

‘‘අජ් ඣත් තවිගමොක් ඛං ඛ් වාහං, ආවුග ො,  බ් බුපාොනක් ඛයං වොමි; 

එවම  ්සිගම ආ වා නානුග න් තී’’ති ( ං. නි. 2.32 ගථොකං වි දි ං) ඉමිනා 
සුත් ගතන ගලොකුත් තරා ගහොන් ති. යො පන චඞ් කමපගයොග න නිබ් බ්ත් ගත 

කායිකවීරිගය අනුප න් ගතගයව විප ්  නා මග් ග න ඝටීයති, තො තං 

ගලොකුත් තරං ගහොති. ගය පන ගථරා ‘‘කසිණජ් ඣාගන, ආනාපානජ් ඣාගන, 
බ්රහ් මවිහාරජ් ඣාගන ච ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො උද් ධරන් ගතො න වාගරතබ් ගබ්ො’’ති 

වෙන් ති, ගත ං වාගෙ අවිතක් කඅවිචාරා පීති මාධි ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා ගලොකියා 
ගහොන් තීති. 

දුතිගයො නගයො. 

470-471. ඉොනි ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානං භාවනාවග න පවත් තං තතියනයං 

ෙ ් ග න් ගතො පුන සත්ත කබොජ්ඣඞ්ගාතිආදිමාහ. තත් ථාපි අයං 

අනුපුබ් බ්පෙවණ් ණනා – භාකවතීති වඩ් ගඪති; අත් තගනො  න් තාගන පුනප් පුනං 

ජගනති අභිනිබ් බ්ත් ගතති. විකවෙනිස්සිතන් ති විගවගක නි ් සිතං. විකවකෙොති 

විවිත් තතා. ග ො චායං තෙඞ්  විගවගකො, 
වික් ඛම් භන මුච් ගඡෙපටිප් ප  ් ද් ධිනි  ් රණවිගවගකොති පඤ් චවිගධො. තත් ථ 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා කබොජ්ඣඞ්ගවිභඞ්කගො 

284 

පටුන 

තෙඞ්  විගවගකො නාම විප ්  නා. වික් ඛම් භනවිගවගකො නාම අට් ඨ 
 මාපත් තිගයො.  මුච් ගඡෙවිගවගකො නාම මග් ග ො. පටිප් ප  ් ද් ධිවිගවගකො නාම 
ඵලං. නි ්  රණවිගවගකො නාම  බ් බ්නිමිත් තනි  ් ටං නිබ් බ්ානං. එවගමත ් මිං 
පඤ ්චවිගධ විගවගක නි ් සිතං විගවකනි ් සිතන් ති තෙඞ්  විගවකනි ් සිතං 
 මුච් ගඡෙවිගවකනි ් සිතං නි  ් රණවිගවකනි ් සිතඤ් ච  ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ං 
භාගවතීති අයමත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තථා හි අයං  ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  භාවනානුගයො මනුයුත් ගතො ගයොගී 

විප ්  නාක් ඛගණ කිච් චගතො තෙඞ්  විගවකනි ් සිතං, අජ් ඣා යගතො 

නි  ් රණවිගවකනි ් සිතං, මග්  කාගල පන කිච් චගතො 

 මුච් ගඡෙවිගවකනි ් සිතං, ආරම් මණගතො නි  ් රණවිගවකනි ් සිතං, 
 ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  ං භාගවති. පඤ් චවිගවකනි  ්සිතම් පීති එගක. ගත හි න 

ගකවලං බ්ලවවිප ්  නාමග්  ඵලක් ඛගණසු එව ගබ්ොජ් ඣඞ්  ං උද් ධරන් ති, 
විප ්  නාපාෙකකසිණජ් ඣානආනාපානාසුභබ්රහ් මවිහාරජ් ඣාගනසුපි 

උද් ධරන් ති, න ච පටිසිද් ධා අට් ඨකථාචරිගයහි. ත ් මා ගත ං මගතන එගත ං 
ඣානානං පවත් තික් ඛගණ කිච් චගතො එව වික් ඛම් භනවිගවකනි ් සිතං. යථා ච 

විප ්  නාක් ඛගණ ‘‘අජ් ඣා යගතො නි ්  රණවිගවකනි ් සිත’’න් ති වුත් තං, 

එවං ‘‘පටිප් ප ්  ද් ධිවිගවකනි ් සිතම් පි භාගවතී’’ති වත් තුං වට් ටති. එ  නගයො 
විරා නි ් සිතාදීසු. විගවකත් ථා එව හි විරා ාෙගයො. 

ගකවලඤ් ගචත් ථ ගවො ්  ග් ග ො දුවිගධො – පරිච් චා ගවො ්  ග් ග ො ච 

පක් ඛන් ෙනගවො ්  ග් ග ො චාති. තත් ථ ‘පරිච්චාගකවොස්සග්කගො’ති 
විප ්  නාක් ඛගණ ච තෙඞ්  වග න මග්  ක් ඛගණ ච  මුච් ගඡෙවග න 

කිගල ප් පහානං. ‘පක්ඛන්දනකවොස්සග්කගො’ති විප ්  නාක් ඛගණ 

තන් නින් නභාගවන, මග්  ක් ඛගණ පන ආරම් මණකරගණන 
නිබ් බ්ානපක් ඛන් ෙනං. තදුභයම් පි ඉම ් මිං ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  ගක 
අත් ථවණ් ණනානගය වට් ටති. තථා හි අයං  ති  ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො 

යථාවුත් ගතන පකාගරන කිගලග  පරිච් චජති, නිබ් බ්ානඤ ්ච පක් ඛන් ෙති. 

කවොස්සග්ගපරිණාමින් ති ඉමිනා පන  කගලන වචගනන ගවො ්  ග්  ත් ථං 

පරිණමන් තං පරිණතඤ් ච, පරිපච් චන් තං පරිපක් කඤ් චාති ඉෙං වුත් තං ගහොති. 
අයඤ් හි ගබ්ොජ් ඣඞ්  භාවනමනුයුත් ගතො භික් ඛු යථා  ති ම් ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ො 
කිගල පරිච් චා ගවො ්  ග්  ත් ථං නිබ් බ්ානපක් ඛන් ෙනගවො ්  ග්  ත් ථඤ ්ච 

පරිපච් චති, යථා ච පරිපක් ගකො ගහොති, තථා නං භාගවතීති. එ  නගයො 
ග  ගබ්ොජ් ඣඞ් ග සුපි. ඉම ් මිම් පි නගය ගලොකියගලොකුත් තරමි  ් කා 
ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා කථිතාති. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 
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2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
472. අභිධම් මභාජනීගය  ත් තපි ගබ්ොජ් ඣඞ් ග  එකගතො පුච් ඡිත් වා 

වි ්  ජ් ජන  ්  ච පාටිගයක් කං පුච් ඡිත් වා වි ්  ජ් ජන  ්  ච වග න ද් ගව නයා. 
ගත ං අත් ථවණ් ණනා ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ා. 

උගපක් ඛා ම් ගබ්ොජ් ඣඞ්  නිද් ගෙග  පන උගපක් ඛනවග න උකපක්ඛා. 

උගපක් ඛනාකාගරො උකපක්ඛනා. උගපක් ඛිතබ් බ්යුත් ගත  මප් පවත් ගත ධම් ගම 

ඉක් ඛති, න ගචොගෙතීති උකපක්ඛා. පුග්  ලං උගපක් ඛාගපතීති උගපක් ඛනා. 
ගබ්ොජ් ඣඞ්  භාවප් පත් තියා ගලොකියඋගපක් ඛනාය අධිකා උගපක් ඛනා 

අජ්ඣුකපක්ඛනා. අබ්යාපාරාපජ් ජගනන මජ් ඣත් තභාගවො මජ් ඣත් තතා.  ා 

පන චිත් ත  ් , න  ත් ත ්  ාති දීගපතුං මජ්ඣත්තතා චිත්තස්සාති වුත් තන් ති. 
අයගමත් ථ අනුපුබ් බ්පෙවණ් ණනා. 

නයා පගනත් ථ  ගණතබ් බ්ා –  ත් තන් නම් පි හි ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානං එකගතො 
පුච් ඡිත් වා වි ්  ජ් ජගන එගකකමග් ග  නය හ ්  ං නය හ ්  න් ති චත් තාරි 
නය හ  ් ානි විභත් තානි. පාටිගයක් කං පුච් ඡිත් වා වි ්  ජ් ජගන 
එගකකගබ්ොජ් ඣඞ්  වග න චත් තාරි චත් තාරීති  ත් ත චතුක් කා අට් ඨවී ති. 
තානි පුරිගමහි චතූහි  ද් ධිං ද් වත් තිං ාති  බ් බ්ානිපි අභිධම් මභාජනීගය 
ද් වත් තිං  නය හ ්  ානි විභත් තානි කු ලාගනව. ය ් මා පන ඵලක් ඛගණපි 

ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා ලබ් භන් ති, කු ලගහතුකානි ච  ාමඤ ්ඤඵලානි, ත ් මා ගතසුපි 
ගබ්ොජ් ඣඞ්  ෙ  ් නත් ථං කු ලනිද් ගෙ පුබ් බ්ඞ්  මාය එව තන් තියා විපාකනගයො 

ආරද් ගධො. ග ොපි එකගතො පුච් ඡිත් වා වි  ් ජ් ජන  ්  ච, පාටිගයක් කං පුච් ඡිත් වා 
වි ්  ජ් ජන  ්  ච වග න දුවිගධො ගහොති. ග  ගමත් ථ ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව 
ගවදිතබ් බ්ං. විපාගක පන කු ලගතො තිගුණා නයා කාතබ් බ්ාති. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
482. පඤ ්හාපුච් ඡගක පාළිඅනු ාගරගනව ගබ්ොජ් ඣඞ්  ානං කු ලාදිභාගවො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන  බ් ගබ්ගපගත අප් පමාණං නිබ් බ්ානං 

ආරබ් භ පවත් තිගතො අප් පමාණාරම් මණා එව, න මග්  ාරම් මණා. 

 හජාතගහතුවග න පගනත් ථ කු ලා මග්  ගහතුකා, වීරියං වා වීමං ං වා 

ගජට් ඨකං කත් වා මග්  භාවනාකාගල මග්  ාධිපතිගනො, ඡන් ෙචිත් තගජට් ඨිකාය 

මග්  භාවනාය න වත් තබ් බ්ා මග්  ාධිපතිගනොති, ඵලකාගලපි න වත් තබ් බ්ා එව. 

අතීතාදීසු එකාරම් මණභාගවනපි න වත් තබ් බ්ා, නිබ් බ්ාන ්   පන 
බ්හිද් ධාධම් මත් තා බ්හිද් ධාරම් මණා නාම ගහොන් තීති. එවගමත ් මිං 

පඤ ්හාපුච් ඡගකපි නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තරාව ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා කථිතා. 
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 ම් මා ම් බුද් ගධන හි සුත් තන් තභාජනීය ් ග ව පඨමනය ් මිං ගලොකියා, 
දුතියතතිගයසු ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා ගබ්ොජ් ඣඞ්  ා කථිතා. 
අභිධම් මභාජනීය ්   පන චතූසුපි නගයසු ඉම ් මිඤ ්ච පඤ් හාපුච් ඡගක 
ගලොකුත් තරාගයවාති එවමයං ගබ්ොජ් ඣඞ්  විභඞ් ග ොපි ගතපරිවට් ටං නීහරිත් වාව 
භාගජත් වා ෙ ් සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ගබ්ොජ් ඣඞ්  විභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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11. මග්ගඞ්ගවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා 
486. ඉොනි තෙනන් තගර මග්  විභඞ් ග  අරිකයො අට්ඨඞ්ගිකෙො

මග්කගොතිආදි  බ් බ්ං  ච් චවිභඞ් ග  දුක් ඛනිගරොධ ාමිනීපටිපොනිද් ගෙග  
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. භාවනාවග න පාටිගයක් කං ෙ ් සිගත 

දුතියනගයපි සම්මාදිට්ඨිං භාකවති විකවෙනිස්සිතන් තිආදි  බ් බ්ං 
ගබ්ොජ් ඣඞ්  විභඞ් ග  වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. එවමිෙං ද් වින් නම් පි නයානං 
වග න සුත් තන් තභාජනීයං ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කගමව කථිතං. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
490. අභිධම් මභාජනීගය ‘අරිගයො’ති අවත් වා අට්ඨඞ්ගිකෙො මග්කගොති 

වුත් තං. එවං අවුත් ගතපි අයං අරිගයො එව. යථා හි මුද් ධාභිසිත් ත ්   රඤ් ගඤො 
මුද් ධාභිසිත් තාය ගෙවියා කුච් ඡි  ්මිං ජාගතො පුත් ගතො රාජපුත් ගතොති අවුත් ගතපි 

රාජපුත් ගතොගයව ගහොති, එවමයම් පි අරිගයොති අවුත් ගතපි අරිගයො එවාති 
ගවදිතබ් ගබ්ො. ග  මිධාපි  ච් චවිභඞ් ග  වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. 

493. පඤ ්චඞ් ගිකවාගරපි අට් ඨඞ් ගිගකොති අවුත් ගතපි අට් ඨඞ් ගිගකො එව 
ගවදිතබ් ගබ්ො. ගලොකුත් තරමග් ග ො හි පඤ් චඞ් ගිගකො නාම නත් ථි. අයගමත් ථ 
ආචරියානං  මානත් ථකථා. විතණ් ඩවාදී පනාහ – ‘‘ගලොකුත් තරමග් ග ො 

අට් ඨඞ් ගිගකො නාම නත් ථි, පඤ ්චඞ් ගිගකොගයව ගහොතී’’ති. ග ො ‘‘සුත් තං 
ආහරාහී’’ති වුත් ගතො අද් ධා අඤ් ඤං අප ්  න් ගතො ඉමං මහා ළායතනගතො 

සුත් තප් පගෙ ං ආහරි ්  ති ‘‘යා තථාභූත ්   දිට් ඨි,  ා ්   ගහොති  ම් මාදිට් ඨි. 

ගයො තථාභූත ්    ඞ් කප් ගපො, වායාගමො,  ති, ගයො තථාභූත ්    මාධි,  ් වා  ්  
ගහොති  ම් මා මාධි. පුබ් ගබ්ව ගඛො පන  ්  කායකම් මං වචීකම් මං ආජීගවො 
සුපරිසුද් ගධො ගහොතී’’ති. 

තගතො ‘‘එත  ්  අනන් තරං සුත් තපෙං ආහරා’’ති වත් තබ් ගබ්ො.  ගච ආහරති 

ඉච් ගචතං කු ලං, ගනො ගච ආහරති  යං ආහරිත් වා ‘‘එවම ්  ායං අරිගයො 

අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ො භාවනාපාරිපූරිං  ච් ඡතී’’ති (ම. නි. 3.431) ‘‘ඉමිනා ගත 

 ත් ථු ා ගනන වාගෙො භින් ගනො; ගලොකුත් තරමග් ග ො පඤ් චඞ් ගිගකො නාම 

නත් ථි, අට් ඨඞ් ගිගකොව ගහොතී’’ති වත් තබ් ගබ්ො. 

ඉමානි පන තීණ අඞ්  ානි පුබ් ගබ් පරිසුද් ධානි වත් තන් ති, 
ගලොකුත් තරමග්  ක් ඛගණ පරිසුද් ධතරානි ගහොන් ති. අථ ‘පඤ ්චඞ් ගිගකො 

මග් ග ො’ති ඉෙං කිමත් ථං  හිතන් ති? අතිගරකකිච් චෙ ්  නත් ථං. ය ් මිඤ ්හි 

 මගය මිච් ඡාවාචං පජහති,  ම් මාවාචං පූගරති, ත ් මිං  මගය 
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 ම් මාකම් මන් ත ම් මාආජීවා නත් ථි. ඉමානි පඤ ්චකාරාපකඞ්  ාගනව 

මිච් ඡාවාචං පජහන් ති;  ම් මාවාචා පන  යං විරතිවග න පූගරති. ය ් මිං  මගය 

මිච් ඡාකම් මන් තං පජහති,  ම් මාකම් මන් තං පූගරති, ත ් මිං  මගය 
 ම් මාවාචා ම් මාආජීවා නත් ථි. ඉමානි පඤ් ච කාරාපකඞ්  ාගනව 

මිච් ඡාකම් මන් තං පජහන් ති;  ම් මාකම් මන් ගතො පන  යං විරතිවග න පූගරති. 

ය ් මිං  මගය මිච් ඡාආජීවං පජහති,  ම් මාආජීවං පූගරති, ත ් මිං  මගය 
 ම් මාවාචා ම් මාකම් මන් තා නත් ථි. ඉමානි පඤ ්ච කාරාපකඞ්  ාගනව 

මිච් ඡාආජීවං පජහන් ති;  ම් මාආජීගවො පන  යං විරතිවග න පූගරති. ඉමං 
එගත ං පඤ් චන් නං කාරාපකඞ්  ානං කිච් චාතිගරකතං ෙ ් ග තුං පඤ් චඞ් ගිගකො 

මග් ග ොති  හිතං. ගලොකුත් තරමග් ග ො පන අට් ඨඞ් ගිගකොව ගහොති, 
පඤ ්චඞ් ගිගකො නාම නත් ථි. 

‘‘යදි  ම් මාවාචාදීහි  ද් ධිං අට් ඨඞ් ගිගකොති වෙථ, චත  ්ග ො 

 ම් මාවාචාගචතනා, ති ් ග ො  ම් මාකම් මන් තගචතනා,  ත් ත 

 ම් මාආජීවගචතනාති ඉමම් හා ගචතනාබ්හුත් තා කථං මුච් චි ්  ථ? ත ් මා 

පඤ ්චඞ් ගිගකොව ගලොකුත් තරමග් ග ො’’ති. ‘‘ගචතනාබ්හුත් තා ච පමුච් චි  ් ාම; 

අට් ඨඞ් ගිගකොව ගලොකුත් තරමග් ග ොති ච වක් ඛාම’’. ‘‘ත් වං තාව 

මහාචත් තාරී කභාණගකො ගහොසි, න ගහොසී’’ති පුච් ඡිතබ් ගබ්ො.  ගච ‘‘න 

ගහොමී’’ති වෙති, ‘‘ත් වං අභාණකත් තා න ජානාසී’’ති වත් තබ් ගබ්ො.  ගච 

‘‘භාණගකො ් මී’’ති වෙති, ‘‘සුත් තං ආහරා’’ති වත් තබ් ගබ්ො.  ගච සුත් තං 

ආහරති ඉච් ගචතං කු ලං, ගනො ගච ආහරති  යං උපරිපණ් ණා ගතො 
ආහරිතබ් බ්ං – 

‘‘කතමා ච, භික් ඛගව,  ම් මාවාචා?  ම් මාවාචංපහං, භික් ඛගව, 

ද් වායං වොමි – අත් ථි, භික් ඛගව,  ම් මාවාචා  ා වා පුඤ ්ඤභාගියා 

උපධිගවපක් කා; අත් ථි, භික් ඛගව,  ම් මාවාචා අරියා අනා වා 
ගලොකුත් තරා මග්  ඞ්  ා. 

‘‘කතමා ච, භික් ඛගව,  ම් මාවාචා  ා වා පුඤ ්ඤභාගියා 

උපධිගවපක් කා? මු ාවාො ගවරමණී, පිසුණාය වාචාය ගවරමණී, ඵරු ාය 

වාචාය ගවරමණී,  ම් ඵප් පලාපා ගවරමණී – අයං, භික් ඛගව,  ම් මාවාචා 
 ා වා පුඤ් ඤභාගියා උපධිගවපක් කා. 

‘‘කතමා ච, භික් ඛගව,  ම් මාවාචා අරියා අනා වා ගලොකුත් තරා 

මග්  ඞ්  ා? යා ගඛො, භික් ඛගව, අරියචිත් ත  ්  අනා වචිත් ත  ්  
අරියමග්   මඞ් ගිගනො අරියමග්  ං භාවයගතො චතූහි වචීදුච් චරිගතහි ආරති 

විරති පටිවිරති ගවරමණී – අයං, භික් ඛගව,  ම් මාවාචා අරියා අනා වා 
ගලොකුත් තරා මග්  ඞ්  ා…ගප.…. 
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‘‘කතගමො ච, භික් ඛගව,  ම් මාකම් මන් ගතො?  ම් මාකම් මන් තංපහං, 

භික් ඛගව, ද් වයං වොමි…ගප.… උපධිගවපක් ගකො. 

‘‘කතගමො ච, භික් ඛගව,  ම් මාකම් මන් ගතො අරිගයො අනා ගවො 
ගලොකුත් තගරො…ගප.…. 

‘‘කතගමො ච, භික් ඛගව,  ම් මාආජීගවො?  ම් මාආජීවංපහං, භික් ඛගව, 
ද් වායං වොමි…ගප.… උපධිගවපක් ගකො. 

‘‘කතගමො ච, භික් ඛගව,  ම් මාආජීගවො අරිගයො අනා ගවො 

ගලොකුත් තගරො මග්  ඞ් ග ො? යා ගඛො, භික් ඛගව, අරියචිත් ත ්   
අනා වචිත් ත ්   අරියමග්   මඞ් ගිගනො අරියමග්  ං භාවයගතො 

මිච් ඡාආජීවා ආරති විරති පටිවිරති ගවරමණී – අයං, භික් ඛගව, 
 ම් මාආජීගවො අරිගයො අනා ගවො ගලොකුත් තගරො මග්  ඞ් ග ො’’ති (ම. නි. 

3.138 ආෙගයො). 

එවගමත් ථ චතූහි වචීදුච් චරිගතහි, තීහි කායදුච් චරිගතහි, මිච් ඡාජීවගතො චාති 
එගකකාව විරති අරියා අනා වා ගලොකුත් තරා මග්  ඞ්  ාති වුත් තා. ‘‘කුගතො 

එත් ථ ගචතනාබ්හුත් තං? කුගතො පඤ් චඞ් ගිගකො මග් ග ො? ඉෙං ගත සුත් තං 
අකාමක ්   ගලොකුත් තරමග් ග ො අට් ඨඞ් ගිගකොති දීගපති’’.  ගච එත් තගකන 

 ල් ලක් ගඛති ඉච් ගචතං කු ලං, ගනො ගච  ල් ලක් ගඛති අඤ් ඤානිපි කාරණානි 
ආහරිත් වා  ඤ ්ඤාගපතබ් ගබ්ො. වුත් තඤ් ගහතං භ වතා – 

‘‘ය ් මිං ගඛො, සුභද් ෙ, ධම් මවිනගය අරිගයො අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ො න 

උපලබ් භති,  මගණොපි තත් ථ න උපලබ් භති…ගප.… ඉම  ්මිං ගඛො, 

සුභද් ෙ, ධම් මවිනගය අරිගයො අට් ඨඞ් ගිගකො මග් ග ො උපලබ් භති; ඉගධව, 

සුභද් ෙ,  මගණො…ගප.… සුඤ ්ඤා පරප් පවාො  මගණහි අඤ් ගඤහීති (දී. 

නි. 2.214). 

අඤ ්ගඤසුපි අගනගකසු සුත් ත ගතසු අට් ඨඞ් ගිගකොව මග් ග ො ආ ගතො. 
කථාවත් ථුප් පකරගණපි වුත් තං – 

‘‘මග්  ානං අට් ඨඞ් ගිගකො ග ට් ගඨො,  ච් චානං චතුගරො පො; 

විරාග ො ග ට් ගඨො ධම් මානං, ද් විපොනඤ් ච චක් ඛුමා’’ති (කථා. 872) – 

‘‘අත් ගථව සුත් තන් ගතොති’’? ‘‘ආමන් තා’’‘‘ගතන හි අට් ඨඞ් ගිගකො 

මග් ග ො’’ති.  ගච පන එත් තගකනාපි  ඤ් ඤත් තිං න  ච් ඡති, ‘‘ ච් ඡ, විහාරං 
පවිසිත් වා යාගුං පිවාහී’’ති උගයයොගජතබ් ගබ්ො. උත් තරිම් පන කාරණං වක් ඛතීති 
අට් ඨානගමතං. ග  ගමත් ථ උත් තානත් ථගමව. 
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නයා පගනත් ථ  ගණතබ් බ්ා. අට් ඨඞ් ගිකමග්    ්මිඤ ්හි එකගතො පුච් ඡිත් වා 
එකගතො වි  ් ජ් ජගන චතූසු මග් ග සු චත් තාරි නය හ ්  ානි විභත් තානි. 

පඤ ්චඞ් ගිකමග් ග  එකගතො පුච් ඡිත් වා එකගතො වි ්  ජ් ජගන චත් තාරි; 
පාටිගයක් කං පුච් ඡිත් වා පාටිගයක් කං වි ්  ජ් ජගන චත් තාරි චත් තාරීති පඤ් චසු 
අඞ් ග සු වී ති. ඉති පුරිමානි අට් ඨ ඉමානි ච වී තීති  බ් බ්ානිපි මග්  විභඞ් ග  
අට් ඨවී ති නය හ  ් ානි විභත් තානි. තානි ච ගඛො නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තරානි 
කු ලාගනව. විපාගක පන කු ලගතො තිගුණා නයා කාතබ් බ්ාති. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
504. පඤ ්හාපුච් ඡගක පාළිඅනු ාගරගනව මග්  ඞ්  ානං කු ලාදිභාගවො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන  බ් බ්ානිගපතානි අප් පමාණං නිබ් බ්ානං 

ආරබ් භ පවත් තිගතො අප් පමාණාරම් මණාගනව, න මග්  ාරම් මණානි. ගනව හි 
මග් ග ො න ඵලං මග්  ං ආරම් මණං කගරොති.  හජාතගහතුවග න පගනත් ථ 

කු ලානි මග්  ගහතුකානි; වීරියං වා වීමං ං වා ගජට් ඨකං කත් වා 

මග්  භාවනාකාගල මග්  ාධිපතීනි; ඡන් ෙචිත් තගජට් ඨිකාය මග්  භාවනාය න 

වත් තබ් බ්ානි මග්  ාධිපතීනීති; ඵලකාගලපි න වත් තබ් බ්ාගනව. 

අතීතාදීසු එකාරම් මණභාගවනපි න වත් තබ් බ්ානි; නිබ් බ්ාන ්   පන 
බ්හිද් ධාධම් මත් තා බ්හිද් ධාරම් මණානි නාම ගහොන් තීති එවගමත ් මිං 
පඤ ්හාපුච් ඡගකපි නිබ් බ්ත් තිතගලොකුත් තරාගනව මග්  ඞ්  ානි කථිතානි. 
 ම් මා ම් බුද් ගධන හි සුත් තන් තභාජනීය ් මිංගයව ගලොකියගලොකුත් තරානි 

මග්  ඞ්  ානි කථිතානි; අභිධම් මභාජනීගය පන පඤ් හාපුච් ඡගක ච 
ගලොකුත් තරාගනවාති එවමයං මග්  විභඞ් ග ොපි ගතපරිවට් ටං නීහරිත් වාව 
භාගජත් වා ෙ ් සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

මග්  ඞ්  විභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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12. ඣානවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 

මාතිකාවණ් ණනා 

508. ඉොනි තෙනන් තගර ඣානවිභඞ් ග  යා තාව අයං  කල ්  ාපි 

සුත් තන් තභාජනීය ්   පඨමං මාතිකා ඨපිතා, තත් ථ ඉධාති වචනං 
පුබ් බ්භා කරණීය ම් පොය  ම් පන් න  ්   බ් බ්ප් පකාරජ් ඣානනිබ් බ්ත් තක  ්  

පුග්  ල  ්   න් නි  ් යභූත ා නපරිදීපනං, අඤ ්ඤ ා න ්   ච 

තථාභාවපටිග ධනං. වුත් තඤ් ගහතං – ‘‘ඉගධව, භික් ඛගව,  මගණො…ගප.… 

සුඤ ්ඤා පරප් පවාො  මගණහි අඤ් ගඤහී’’ති (අ. නි. 4.241). භික්ඛූති ගත ං 

ඣානානං නිබ් බ්ත් තකපුග්  ලපරිදීපනං. පාතිකමොක්ඛසංවරසංවුකතොති ඉෙම ්   

පාතිගමොක් ඛ ංවගර පතිට් ඨිතභාවපරිදීපනං. විහරතීති ඉෙම ්   

තෙනුරූපවිහාර මඞ් ගීභාවපරිදීපනං. ආචාරකගොචරසම්පන්කනොති ඉෙම ්   
ගහට් ඨා පාතිගමොක් ඛ ංවර ්   උපරි ඣානානුගයො  ්   ච 

උපකාරධම් මපරිදීපනං. අණුමත්කතසු වජ්කජසු භයදස්සාවීති ඉෙම ්   

පාතිගමොක් ඛගතො අචවනධම් මතාපරිදීපනං. සමාදායාති ඉෙම ්   සික් ඛාපොනං 

අනවග  ගතො ආොනපරිදීපනං. සික්ඛතීති ඉෙම ්   සික් ඛාය 

 මඞ් ගීභාවපරිදීපනං. සික්ඛාපකදසූති ඉෙම ්   සික් ඛිතබ් බ්ධම් මපරිදීපනං. 

ඉන්ද්රිකයසූති ඉෙම ්   ගුත් තද් වාරතාය භූමිපරිදීපනං; 

රක් ඛිතබ් ගබ්ොකා පරිදීපනන් තිපි වෙන් ති එව. ගුත්තද්වාකරොති ඉෙම ්   ඡසු 

ද් වාගරසු  ංවිහිතාරක් ඛභාවපරිදීපනං. කභොජකන මත්තඤ්ඤූති ඉෙම ්   

 න් ගතො ාදිගුණපරිදීපනං. පුබ්බරත්තාපරරත්තං

ජාගරියානුකයොගමනුයුත්කතොති ඉෙම  ්  කාරණභාවපරිදීපනං. සාතච්චං 

කනපක්ෙන් ති ඉෙම ්   පඤ් ඤාපරිග්  හිගතන වීරිගයන 

 ාතච් චකාරිතාපරිදීපනං. කබොධිපක්ඛිොනං ධම්මානං

භාවනානුකයොගමනුයුත්කතොති ඉෙම ්   පටිපත් තියා 
නිබ් ගබ්ධභාගියත් තපරිදීපනං. 

කසොඅභික්ෙන්කත…කප.…තුණ්හීභාකවසම්පජානොරී කහොතීති ඉෙම ්   

 බ් බ්ත් ථ  ති ම් පජඤ් ඤ මන් නා තත් තපරිදීපනං. කසොවිවිත්තංකසනාසනං

භජතීති ඉෙම ්   අනුරූපග නා නපරිග්  හපරිදීපනං. අරඤ්ඤං…කප.… 

පටිසල් ානසාරුප්පන් ති ඉෙම  ්  

ග නා නප් පගභෙනිරාදීනවතානි ං පරිදීපනං. කසො අරඤ්ඤගකතො වාති 

ඉෙම  ්  වුත් තප් පකාගරන ග නා ගනන යුත් තභාවපරිදීපනං. නිසීදතීති 

ඉෙම  ්  ගයො ානුරූපඉරියාපථපරිදීපනං. පරිමුඛං සතිං උපට්ඨකපත්වාති 
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ඉෙම  ්  ගයො ාරම් භපරිදීපනං. කසො අභිජ්ඣං ක ොකෙ පහායාතිආදි පන ්   
කම් මට් ඨානානුගයොග න නීවරණප් පහානපරිදීපනං. ත ් ග ව පහීනනීවරණ ්   

විවිච්කචව ොකමහීතිආදි පටිපාටියා ඣානුප් පත් තිපරිදීපනං. 

අපි ච ඉධභික්ඛූති ඉම  ්මිං  ා ගන ඣානුප් පාෙගකො භික් ඛු. ඉොනි ය ් මා 

ඣානුප් පාෙගකන භික් ඛුනා චත් තාරි සීලානි ග ොගධතබ් බ්ානි, ත ් මා  ්  

පාතිකමොක්ඛසංවරසංවුකතොති ඉමිනා පාතිගමොක් ඛ ංවරසීලවිසුද් ධිං උපදි ති. 

ආචාරකගොචරසම්පන්කනොතිආදිනා ආජීවපාරිසුද් ධිසීලං. සමාදාය සික්ඛති

සික්ඛාපකදසූති ඉමිනා ගත ං ද් වින් නං සීලානං අනවග  ගතො ආොනං. 

ඉන්ද්රිකයසු ගුත්තද්වාකරොති ඉමිනා ඉන් ද්රිය ංවරසීලං. කභොජකන මත්තඤ්ඤූති 

ඉමිනා පච් චය න් නි  ්සිතසීලං. පුබ්බරත්තාපරරත්තන් තිආදිනා සීගල 

පතිට් ඨිත  ්  ඣානභාවනාය උපකාරගක ධම් ගම. කසො අභික්ෙන්කතතිආදිනා 
ගත ං ධම් මානං අපරිහානාය කම් මට් ඨාන  ්  ච අ ම් ගමො ාය 

 ති ම් පජඤ ්ඤ මාගයො ං. කසො විවිත්තන් තිආදිනා 

භාවනානුරූපග නා නපරිග්  හං. කසො අරඤ්ඤගකතො වාතිආදිනා තං 
ග නා නං උප ත ්   ඣානානුරූපඉරියාපථඤ් ගචව ඣානභාවනාරම් භඤ ්ච. 

කසො අභිජ්ඣන් තිආදිනා ඣානභාවනාරම් ගභන ඣානපච් චනීකධම් මප් පහානං. 

කසො ඉකම පඤ්ච නීවරකණ පහායාතිආදිනා එවං 
පහීනජ් ඣානපච් චනීකධම් ම ්    බ් බ්ජ් ඣානානං උප් පත් තික් කමං උපදි තීති. 

මාතිකාවණ් ණනා. 

නිද් ගෙ වණ් ණනා 

509. ඉොනි යථානික් ඛිත් තං මාතිකං පටිපාටියා භාගජත් වා ෙ ් ග තුං ඉධාති

ඉමිස්සා දිට්ඨියාතිආදි ආරද් ධං. තත් ථ ඉමිස්සා දිට්ඨියාතිආදීහි ෙ හි පගෙහි 
සික් ඛත් තය ඞ් ඛාතං  බ් බ්ඤ ්ඤුබුද් ධ ා නගමව කථිතං. තඤ් හි බුද් ගධන 

භ වතා දිට් ඨත් තා දිට්ඨීති වුච් චති. ත ් ග ව ඛමනවග න ඛන්ති, 

රුච් චනවග න රුචි,  හණවග න ආදාකයො,  භාවට් ගඨන ධම්කමො, 

සික් ඛිතබ් බ්ට් ගඨන විනකයො, තදුභගයනාපි ධම්මවිනකයො, පවුත් තවග න 

පාවචනං, ග ට් ඨචරියට් ගඨන බ්රහ්මචරියං, අනුසිට් ඨිොනවග න 

සත්ථුසාසනන් ති වුච් චති. ත ් මා ඉමිස්සා දිට්ඨියාතිආදීසු ඉමි ්  ා බුද් ධදිට් ඨියා, 

ඉමි  ් ා බුද් ධඛන් තියා, ඉමි  ් ා බුද් ධරුචියා, ඉම  ්මිං බුද් ධආොගය, ඉම  ්මිං 

බුද් ධධම් ගම, ඉම  ්මිං බුද් ධවිනගය. 

‘‘ගය ච ගඛො ත් වං, ග ොතමි, ධම් ගම ජාගනයයාසි – ‘ඉගම ධම් මා 

 රා ාය  ංවත් තන් ති ගනො විරා ාය,  ංගයො ාය  ංවත් තන් ති ගනො 

වි ංගයො ාය, ආචයාය  ංවත් තන් ති ගනො අපචයාය, උපාොය 
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 ංවත් තන් ති ගනො පටිනි ්  ග් ගියා, මහිච් ඡතාය  ංවත් තන් ති ගනො 

අප් පිච් ඡතාය, අ න් තුට් ඨියා  ංවත් තන් ති ගනො  න් තුට් ඨියා,  ඞ්  ණකාය 

 ංවත් තන් ති ගනො පවිගවකාය, ගකො ජ් ජාය  ංවත් තන් ති ගනො 

වීරියාරම් භාය, දුබ් භරතාය  ංවත් තන් ති ගනො සුභරතායා’ති එකංග න හි, 

ග ොතමි, ධාගරයයාසි – ‘ගනග ො ධම් ගමො, ගනග ො විනගයො, ගනතං 

 ත් ථු ා න’න් ති. ගය ච ගඛො ත් වං, ග ොතමි, ධම් ගම ජාගනයයාසි – 
‘ඉගම ධම් මා විරා ාය  ංවත් තන් ති ගනො  රා ාය…ගප.… සුභරතාය 

 ංවත් තන් ති ගනො දුබ් භරතායා’ති. එකංග න හි, ග ොතමි, ධාගරයයාසි – 

‘එග ො ධම් ගමො, එග ො විනගයො, එතං  ත් ථු ා න’’න් ති (අ. නි. 8.53; 

චූළව. 406). 

එවං වුත් ගත ඉම ් මිං බුද් ධධම් මවිනගය, ඉම  ්මිං බුද් ධපාවචගන, ඉම  ්මිං 

බුද් ධබ්රහ් මචරිගය, ඉම ් මිං බුද් ධ ත් ථු ා ගනති එවමත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

අපිගචතං සික් ඛාත් තය ඞ් ඛාතං  කලං  ා නං භ වතා දිට් ඨත් තා 

 ම් මාදිට් ඨිපච් චයත් තා  ම් මාදිට් ඨිපුබ් බ්ඞ්  මත් තා ච දිට් ඨි, භ වගතො 

ඛමනවග න ඛන් ති, රුච් චනවග න රුචි,  හණවග න ආොගයො. අත් තගනො 
කාරකං අපාගයසු අපතමානං ධාගරතීති ධම් ගමො. ග ොව  ංකිගල පක් ඛං 
විනතීති විනගයො. ධම් ගමො ච ග ො විනගයො චාති ධම් මවිනගයො. කු ලධම් ගමහි 
වා අකු ලධම් මානං එ  විනගයොති ධම් මවිනගයො. ගතගනව වුත් තං – ‘‘ගය ච 

ගඛො ත් වං, ග ොතමි, ධම් ගම ජාගනයයාසි – ‘ඉගම ධම් මා විරා ාය  ංවත් තන් ති 

ගනො  රා ාය…ගප.… එකංග න, ග ොතමි, ධාගරයයාසි ‘එග ො ධම් ගමො, 

එග ො විනගයො, එතං  ත් ථු ා න’න් ති. 

ධම් ගමන වා විනගයො, න ෙණ් ඩාදීහීති ධම් මවිනගයො, වුත් තම් පි ගචතං – 

‘‘ෙණ් ගඩගනගක ෙමයන් ති, අඞ් කුග හි ක ාහි ච; 

අෙණ් ගඩන අ ත් ගථන, නාග ො ෙන් ගතො මගහසිනා’’ති. (චූළව. 342; 

ම. නි. 2.352); 

තථා – 

‘‘ධම් ගමන නීයමානානං, කා උසූයා විජානත’’න් ති; (මහාව. 63); 

ධම් මාය වා විනගයො ධම් මවිනගයො. අනවජ් ජධම් මත් ථඤ ්ගහ  විනගයො, න 

භවගභො ාමි ත් ථං. ගතනාහ භ වා – ‘‘නයිෙං, භික් ඛගව, බ්රහ් මචරියං වු ්  ති 

ජනකුහනත් ථ’’න් ති (අ. නි. 4.25) විත් ථාගරො. පුණ් ණත් ගථගරොපි ආහ – 

‘‘අනුපාොපරිනිබ් බ්ානත් ථං ගඛො, ආවුග ො, භ වති බ්රහ් මචරියං වු ්  තී’’ති (ම. 
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නි. 1.259). විසිට් ඨං වා නයතීති විනගයො. ධම් මගතො විනගයො ධම් මවිනගයො. 
 ං ාරධම් මගතො හි ග ොකාදිධම් මගතො වා එ  විසිට් ඨං නිබ් බ්ානං නයති. 

ධම් ම  ්  වා විනගයො, න තිත් ථකරානන් ති ධම් මවිනගයො; ධම් මභූගතො හි භ වා, 
ත  ්ග ව විනගයො. ය  ්මා වා ධම් මාගයව අභිඤ ්ගඤයයා පරිඤ ්ගඤයයා 

පහාතබ් බ්ා භාගවතබ් බ්ා  ච් ඡිකාතබ් බ්ා ච, ත ් මා එ  ධම් ගමසු විනගයො, න 

 ත් ගතසු, න ජීගවසු චාති ධම් මවිනගයො.  ාත් ථ බ්යඤ් ජනතාදීහි අඤ් ගඤ ං 

වචනගතො පධානං වචනන් ති පවචනං; පවචනගමව පාවචනං.  බ් බ්චරියාහි 
විසිට් ඨචරියාභාගවන බ්රහ් මචරියං. ගෙවමනු ්  ානං  ත් ථුභූත ්   භ වගතො 

 ා නන් ති  ත් ථු ා නං;  ත් ථුභූතං වා  ා නන් තිපි  ත් ථු ා නං. ‘‘ග ො ගවො 

මමච් චගයන  ත් ථා’’ති (දී. නි. 2.216) හි ධම් මවිනගයොව  ත් ථාති වුත් ගතොති 
එවගමගත ං පොනං අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

ය ් මා පන ඉම ් මිංගයව  ා ගන  බ් බ්පකාරජ් ඣානනිබ් බ්ත් තගකො භික් ඛු 

දි  ් ති, න අඤ් ඤත්ර, ත ් මා තත් ථ තත් ථ ‘ඉමි  ් ා’ති ච ‘ඉම ් මි’න් ති ච අයං 
නියගමො කගතොති ගවදිතබ් ගබ්ොති. අයං ‘ඉධා’ති මාතිකාපෙනිද් ගෙ  ්   අත් ගථො. 

510. භික් ඛුනිද් ගෙග  සමඤ්ඤායාති පඤ් ඤත් තියා, ගවොහාගරනාති 
අත් ගථො.  මඤ් ඤාය එව හි එකච් ගචො භික් ඛූති පඤ ්ඤායති. තථා හි 

නිමන් තනාදිම් හි භික් ඛූසු  ණීයමාගනසු  ාමගණගරපි  ගහත් වා ‘ තං භික් ඛූ, 

 හ ්  ං භික් ඛූ’ති වෙන් ති. පටිඤ්ඤායාති අත් තගනො පටිජානගනන. 
පටිඤ ්ඤායපි හි එකච් ගචො භික් ඛූති පඤ් ඤායති. ත ්   ‘‘ගකො එත් ථ 

ආවුග ො’’ති? ‘‘අහං, ආවුග ො, භික් ඛූ’’ති එවමාදීසු (අ. නි. 10.96)  ම් භගවො 
ෙට් ඨබ් ගබ්ො. අයං පන ආනන් ෙත් ගථගරන වුත් තත් තා ධම් මිකා පටිඤ් ඤා. 
රත් තිභාග  පන දු ් සීලාපි පටිපථං ආ ච් ඡන් තා ‘‘ගකො එත් ථා’’ති වුත් ගත 
අධම් මිකාය පටිඤ් ඤාය අභූතත් ථාය ‘‘මයං භික් ඛූ’’ති වෙන් ති. 

භික්ඛතීති යාචති. ගයො හි ගකොචි භික් ඛති, භික් ඛං එ ති  ගව ති, ග ො තං 

ලභතු වා මා වා, අථ ගඛො භික් ඛතීති භික් ඛු. භික්ඛකෙොති බ්යඤ් ජගනන පෙං 

වඩ් ඪිතං; භික් ඛනධම් මතාය භික් ඛූති අත් ගථො. භික්ඛාචරියං අජ්ඣුපගකතොති 
බුද් ධාදීහි අජ් ඣුප තං භික් ඛාචරියං අජ් ඣුප තත් තා භික් ඛාචරියං 
අජ් ඣුප ගතො නාම. ගයො හි ගකොචි අප් පං වා මහන් තං වා ගභො ක් ඛන් ධං පහාය 

අ ාර  ්මා අන ාරියං පබ් බ්ජිගතො, කසිග ොරක් ඛාදීහි ජීවිතකප් පනං හිත් වා 
ලිඞ්   ම් පටිච් ඡගනගනව භික් ඛාචරියං අජ් ඣුප ගතොති භික් ඛු. 
පරප් පටිබ්ද් ධජීවිකත් තා වා විහාරමජ් ගඣ කාජභත් තං භුඤ් ජමාගනොපි 
භික් ඛාචරියං අජ් ඣුප ගතොති භික් ඛු. පිණ් ඩියාගලොපගභොජනං නි ්  ාය 
පබ් බ්ජ් ජාය උ ්  ාහජාතත් තා වා භික් ඛාචරියං අජ් ඣුප ගතොති භික් ඛු. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඣානවිභඞ්කගො 

296 

පටුන 

අග් ඝඵ ්  වණ් ණගභගෙන භින් නං පටං ධාගරතීති භින්නපටධකරො. තත් ථ 
 ත් ථකච් ගඡෙගනන අග් ඝගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො.  හ ්  ග් ඝනගකොපි හි පගටො 

 ත් ථගකන ඛණ් ඩාඛණ් ඩිකං ඡින් ගනො භින් නග් ගඝො ගහොති, පුරිමග් ඝගතො 
උපඩ් ඪම් පි න අග් ඝති. සුත් ත ංසිබ් බ්ගනන ඵ ්  ගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

සුඛ ම් ඵ  ්ග ොපි හි පගටො සුත් ගතහි  ංසිබ් බිගතො භින් නඵ  ්ග ො ගහොති, 
ඛර ම් ඵ  ් තං පාපුණාති. සූචිමලාදීහි වණ් ණගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

සුපරිසුද් ගධොපි හි පගටො සූචිකම් මගතො පට් ඨාය සූචිමගලන, 

හත් ථග ෙමලජල් ලිකාදීහි, අව ාගන රජනකප් පකරගණහි ච භින් නවණ් ගණො 

ගහොති, පකතිවණ් ණං විජහති. එවං තීහාකාගරහි භින් නපටධාරණගතො 
භින් නපටධගරොති භික් ඛු. ගිහීවත් ථවි භා ානං වා කා ාවානං 
ධාරණමත් ගතගනව භින් නපටධගරොති භික් ඛු. 

භින්දති පාපකෙ අකුසක  ධම්කමති භික් ඛු. ග ොතාපත් තිමග් ග න පඤ් ච 

කිගලග  භින් ෙතීති භික් ඛු.  කො ාමිමග් ග න චත් තාගරො, අනා ාමිමග් ග න 

චත් තාගරො, අරහත් තමග් ග න අට් ඨ කිගලග  භින් ෙතීති භික් ඛු. එත් තාවතා 

චත් තාගරො මග්  ට් ඨා ෙ ් සිතා. භින්නත්තාති ඉමිනා පන චත් තාගරො ඵලට් ඨා. 
ග ොතාපන් ගනො හි ග ොතාපත් තිමග් ග න පඤ් ච කිගලග  භින් දිත් වා ඨිගතො. 

 කො ාමී  කො ාමිමග් ග න චත් තාගරො, අනා ාමී අනා ාමිමග් ග න 

චත් තාගරො, අරහා අරහත් තමග් ග න අට් ඨ කිගලග  භින් දිත් වා ඨිගතො. එවමයං 
චතුබ් බිගධො ඵලට් ගඨො භින් නත් තා පාපකානං අකු ලානං ධම් මානං භික් ඛු නාම. 

ඔධිකසොකික සානංපහානාති එත් ථ ද් ගව ඔධී – මග් ග ොධි ච කිගලග ොධි 

ච. ඔධි නාම සීමා, මරියාො. තත් ථ ග ොතාපන් ගනො මග් ග ොධිනා ඔධිග ො 
කිගල ානං පහානා භික් ඛු. ත ්   හි චතූසු මග් ග සු එගකගනව ඔධිනා කිගල ා 

පහීනා, න  කගලන මග්  චතුක් ගකන.  කො ාමීඅනා ාමීසුපි එග ව නගයො. 
ග ොතාපන් ගනො ච කිගලග ොධිනාපි ඔධිග ො කිගල ානං පහානා භික් ඛු. ත ්   

හි පහාතබ් බ්කිගලග සු ඔධිනාව කිගල ා පහීනා, න  බ් ගබ්න  බ් බ්ං. අරහා 
පන අගනොධිග ොව කිගල ානං පහානා භික් ඛු. ත ්   හි මග්  චතුක් ගකන 

අගනොධිනාව කිගල ා පහීනා, න එකාය මග්  සීමාය. පහාතබ් බ්කිගලග සු ච 
අගනොධිග ොව කිගල ා පහීනා. එකාපි හි කිගල සීමා ඨිතා නාම නත් ථි. එවං 
ග ො උභයථාපි අගනොධිග ො කිගල ානං පහානා භික් ඛු. 

කසක්කඛොති පුථුජ් ජනකලයාණගකන  ද් ධිං  ත් ත අරියා. ති ් ග ො සික් ඛා 
සික් ඛන් තීති ග ක් ඛා. ගතසු ගයො ගකොචි ග ක් ගඛො භික් ඛුති ගවදිතබ් ගබ්ො. න 

සික් ඛතීති අකසක්කඛො. ග ක් ඛධම් ගම අතික් කම් ම අග්  ඵගල ඨිගතො තගතො 
උත් තරි සික් ඛිතබ් බ්ාභාවගතො ඛීණා ගවො අග ක් ගඛොති වුච් චති. අවග ග ො 

පුථුජ් ජනභික් ඛු ති ් ග ො සික් ඛා ගනව සික් ඛති, න සික් ඛිත් වා ඨිගතොති 

කනවකසක්ඛනාකසක්කඛොති ගවදිතබ් ගබ්ො. 
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පටුන 

සීලග්  ං  මාධිග්  ං පඤ් ඤග්  ං විමුත් තග්  න් ති ඉෙං අග්  ං පත් වා ඨිතත් තා 

අග්කගො භික්ඛු නාම. භකරොති අපාපගකො. කලයාණපුථුජ් ජනාෙගයො හි යාව අරහා 
තාව භගද්රන සීගලන  මාධිනා පඤ් ඤාය විමුත් තියා විමුත් තිඤාණෙ ්  ගනන ච 

 මන් නා තත් තා භගද්රො භික් ඛූති  ඞ් ඛයං  ච් ඡන් ති. මණ්කඩො භික්ඛූති 

ප න් ගනො භික් ඛු;  ප් පිමණ් ගඩො විය අනාවිගලො විප් ප න් ගනොති අත් ගථො. 

සාකරොති ගතහිගයව සීල ාරාදීහි  මන් නා තත් තා, නීල මන් නා ගමන නීගලො 

පගටො විය,  ාගරො භික් ඛූති ගවදිතබ් ගබ්ො. වි තකිගල ගඵග් ගුභාවගතො වා 
ඛීණා ගවොව  ාගරොති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තත් ථ ච ‘‘භින් ෙති පාපගක අකු ගල ධම් ගමති භික් ඛු, ඔධිග ො කිගල ානං 

පහානා භික් ඛු, ග ක් ගඛො භික් ඛූ’’ති ඉගමසු තීසු ඨාගනසු  ත් ත ග ක් ඛා 

කථිතා. ‘‘භින් නත් තා පාපකානං අකු ලානං ධම් මානන් ති භික් ඛු, අගනොධිග ො 

කිගල ානං පහානා භික් ඛු, අග ක් ගඛො භික් ඛු, අග් ග ො භික් ඛු, මණ් ගඩො 
භික් ඛූ’’ති ඉගමසු පඤ් චසු ඨාගනසු ඛීණා ගවොව කථිගතො. 
‘‘ගනවග ක් ඛනාග ක් ගඛො’’ති එත් ථ පුථුජ් ජගනොව කථිගතො. ග  ට් ඨාගනසු 

පුථුජ් ජනකලයාණගකො,  ත් ත ග ක් ඛා, ඛීණා ගවොති ඉගම  බ් ගබ්පි කථිතා. 

එවං  මඤ් ඤාදීහි භික් ඛුං ෙ ් ග ත් වා ඉොනි උප ම් පොවග න ෙ ් ග තුං 

සමග්කගනසඞ්කඝනාතිආදිමාහ. තත් ථ සමග්කගනසඞ්කඝනාති  බ් බ්න් තිගමන 

පරිච් ගඡගෙන පඤ් චවග්  කරණීගය කම් ගම යාවතිකා භික් ඛූ කම් මප් පත් තා, 
ගත ං ආ තත් තා ඡන් ොරහානං ඡන් ෙ ්   ආහටත් තා  ම් මුඛීභූතානඤ් ච 
අප් පටික් ගකො නගතො එක ් මිං කම් ගම  මග්  භාවං උප ගතන. 

ඤත්තිචතුත්කථනාති තීහි අනු ්  ාවනාහි එකාය ච ඤත් තියා කාතබ් ගබ්න. 

ෙම්කමනාති ධම් මිගකන විනයකම් ගමන. අකුප්කපනාති 

වත් ථුඤත් තිඅනු  ් ාවනසීමාපරි  ම් පත් ති ම් පන් නත් තා අගකොගපතබ් බ්තං 

අප් පටික් ගකොසිතබ් බ්තං උප ගතන. ඨානාරකහනාති කාරණාරගහන 
 ත් ථු ා නාරගහන. 

උපසම්පන්කනො නාම උපරිභාවං  මාපන් ගනො, පත් ගතොති අත් ගථො. 
භික් ඛුභාගවො හි උපරිභාගවො. තඤ් ගච  යථාවුත් ගතන කම් ගමන  මාපන් නත් තා 

උප ම් පන් ගනොති වුච් චති. එගතන යා ඉමා එහිභික් ඛූප ම් පො, 

 රණා මනූප ම් පො, ඔවාෙපටිග්  හණූප ම් පො, පඤ ්හබ්යාකරණූප ම් පො, 

 රුධම් මපටිග්  හණූප ම් පො, දූගතනූප ම් පො, අට් ඨවාචිකූප ම් පො, 

ඤත් තිචතුත් ථකම් මූප ම් පොති අට් ඨ උප ම් පො වුත් තා, තා ං 

ඤත් තිචතුත් ථකම් මූප ම් පො, දූගතනූප ම් පො, අට් ඨවාචිකූප ම් පොති ඉමා 
ති ් ග ොව ථාවරා. ග  ා බුද් ගධ ධරමාගනගයව අගහසුං. තාසු උප ම් පොසු 
ඉම  ්මිං ඨාගන අයං ඤත් තිචතුත් ථකම් මූප ම් පොව අධිප් ගපතා. 
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511. පාතිගමොක් ඛ ංවරනිද් ගෙග  පාතිකමොක්ඛන් ති සික් ඛාපෙසීලං. තඤ් හි, 

ගයො නං පාති රක් ඛති, තං ගමොක් ගඛති ගමොචයති ආපායිකාදීහි දුක් ගඛහි, ත ් මා 

පාතිගමොක් ඛන් ති වුත් තං. සී ං පතිට්ඨාතිආදීනි ත ් ග ව ගවවචනානි. තත් ථ 
සීලන් ති කාමඤ් ගචතං  හ කම් මවාචාපරිගයො ාගනන ඉජ් ඣනක ්   

පාතිගමොක් ඛ ්   ගවවචනං, එවං  න් ගතපි ධම් මගතො එතං සීලං නාම 
පාණාතිපාතාදීහි වා විරමන් ත ්   වත් තප් පටිපත් තිං වා පූගරන් ත ්   

ගචතනාෙගයො ධම් මා ගවදිතබ් බ්ා. වුත් තඤ් ගහතං පටි ම් භිොයං ‘‘කිං සීල’’න් ති? 

ගචතනා සීලං, ගචතසිකං සීලං,  ංවගරො සීලං, අවීතික් කගමො සීල’’න් ති (පටි. 

ම. 1.39). 

තත් ථ කචතනාසී ං නාම පාණාතිපාතාදීහි වා විරමන් ත ්   වත් තපටිපත් තිං 

වා පූගරන් ත  ්  ගචතනා. කචතසිෙං සී ං නාම පාණාතිපාතාදීහි විරමන් ත ්   
විරති. අපිච ගචතනා සීලං නාම පාණාතිපාතාදීනි පජහන් ත  ්   ත් ත 
කම් මපථගචතනා. ගචතසිකං සීලං නාම ‘‘අභිජ් ඣං පහාය වි තාභිජ් ගඣන 
ගචත ා විහරතී’’තිආදිනා නගයන  ංයුත් තමහාවග් ග  වුත් තා 

අනභිජ් ඣාඅබ්යාපාෙ ම් මාදිට් ඨිධම් මා. සංවකරො සී න් ති එත් ථ පඤ් චවිගධන 

 ංවගරො ගවදිතබ් ගබ්ො – පාතිගමොක් ඛ ංවගරො,  ති ංවගරො, ඤාණ ංවගරො, 

ඛන් ති ංවගරො, වීරිය ංවගරොති. ත ්   නානාකරණං විසුද් ධිමග් ග  (විසුද් ධි. 

1.6) වුත් තං. අවීතික්ෙකමො සී න් ති  මාදිණ් ණසීල ්   කායිකවාචසිගකො 
අවීතික් කගමො. එත් ථ ච  ංවරසීලං අවීතික් කමසීලන් ති ඉෙගමව නිප් පරියායගතො 

සීලං; ගචතනා සීලං ගචතසිකං සීලන් ති පරියායගතො සීලන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

ය ් මා පන පාතිගමොක් ඛ ංවරසීගලන භික් ඛු  ා ගන පතිට් ඨාති නාම, 

ත ් මා තං ‘පතිට්ඨා’ති වුත් තං; පතිට් ඨහති වා එත් ථ භික් ඛු, කු ලධම් මා එව වා 
එත් ථ පතිට් ඨහන් තීති පතිට් ඨා. අයමත් ගථො – 

‘‘සීගල පතිට් ඨාය නගරො  පඤ් ගඤො, චිත් තං පඤ් ඤඤ් ච භාවයං; 

ආතාපී නිපගකො භික් ඛු, ග ො ඉමං විජටගය ජට’’න් ති ච. ( ං. නි. 1.23); 

‘‘පතිට් ඨා, මහාරාජ, සීලං  බ් ගබ් ං කු ලධම් මාන’’න් ති ච ‘‘සීගල 

පතිට් ඨිත  ්  ගඛො, මහාරාජ,  බ් ගබ් කු ලා ධම් මා න පරිහායන් තී’’ති (මි. ප. 

2.1.9) ච ආදිසුත් තවග න ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තගෙතං පුබ් බුප් පත් තිඅත් ගථන ආදි. වුත් තම් පි ගචතං – 

‘‘ත ් මාතිහ ත් වං, උත් තිය, ආදිගමව විග ොගධහි කු ගලසු ධම් ගමසු. 

ගකො චාදි කු ලානං ධම් මානං? සීලඤ් ච සුවිසුද් ධං දිට් ඨි ච උජුකා’’ති ( ං. 

නි. 5.382). 
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යථා හි න රවඩ් ඪකී න රං මාගපතුකාගමො පඨමං න රට් ඨානං ග ොගධති, 
තගතො අපරභාග  වීථිචතුක් කසිඞ් ඝාටකාදිපරිච් ගඡගෙන විභජිත් වා න රං 

මාගපති; එවගමව ගයො ාවචගරො ආදිගතොව සීලං විග ොගධති, තගතො අපරභාග  
 මථවිප ්  නාමග්  ඵලනිබ් බ්ානානි  ච් ඡිකගරොති. යථා වා පන රජගකො පඨමං 
තීහි ඛාගරහි වත් ථං ගධොවිත් වා පරිසුද් ගධ වත් ගථ යදිච් ඡකං රඞ්  ජාතං 

උපගනති; යථා වා පන ගඡගකො චිත් තකාගරො රූපං ලිඛිතුකාගමො ආදිගතොව 

භිත් තිපරිකම් මං කගරොති, තගතො අපරභාග  රූපං  මුට් ඨාගපති; එවගමව 
ගයො ාවචගරො ආදිගතොව සීලං විග ොගධත් වා අපරභාග   මථවිප ්  නාෙගයො 
ධම් ගම  ච් ඡිකගරොති. ත ් මා සීලං ‘‘ආදී’’ති වුත් තං. 

තගෙතං චරණ රික් ඛතාය චරණං. චරණාති හි පාො වුච් චන් ති. යථා හි 

ඡින් නචරණ  ්  පුරි  ්   දි ං මනාභි ඞ් ඛාගරො න ජායති, 

පරිපුණ් ණපාෙ ් ග ව ජායති; එවගමව ය ්   සීලං භින් නං ගහොති ඛණ් ඩං 

අපරිපුණ් ණං, ත ්   නිබ් බ්ාන මනාය ඤාණ මනං න  ම් පජ් ජති. ය ්   පන 
තං අභින් නං ගහොති අක් ඛණ් ඩං පරිපුණ් ණං ත ්   නිබ් බ්ාන මනාය 
ඤාණ මනං  ම් පජ් ජති. ත ් මා සීලං ‘‘චරණ’’න් ති වුත් තං. 

තගෙතං  ංයමනවග න සංයකමො,  ංවරණවග න සංවකරො. උභගයනාපි 
සීල ංයගමො ගචව සීල ංවගරො ච කථිගතො. වචනත් ගථො පගනත් ථ  ංයගමති 

වීතික් කමවිප් ඵන් ෙනං, පුග්  ලං වා  ංයගමති, වීතික් කමවග න ත ්   
විප් ඵන් දිතුං න ගෙතීති  ංයගමො. වීතික් කම ්   පගව නද් වාරං  ංවරති 

පිෙහතීතිපි  ංවගරො. කමොක්ඛන් ති උත් තමං මුඛභූතං වා. යථා හි  ත් තානං 

චතුබ් බිගධො ආහාගරො මුගඛන පවිසිත් වා අඞ්  මඞ්  ානි ඵරති, එවං ගයොගිගනොපි 
චතුභූමකකු ලං සීලමුගඛන පවිසිත් වා අත් ථසිද් ධිං  ම් පාගෙති. ගතන වුත් තං 

‘‘ගමොක් ඛ’’න් ති. පමුගඛ  ාධූති පාකමොක්ඛං; පුබ් බ්ඞ්  මං ග ට් ඨං පධානන් ති 

අත් ගථො. කුස ානංධම්මානංසමාපත්තියාති චතුභූමකකු ලානං පටිලාභත් ථාය 
පාගමොක් ඛං පුබ් බ්ඞ්  මං ග ට් ඨං පධානන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

ොයිකෙො අවීතික්ෙකමොති තිවිධං කායසුචරිතං. වාචසිකෙොති චතුබ් බිධං 

වචීසුචරිතං. ොයිෙවාචසිකෙොති තදුභයං. ඉමිනා ආජීවට් ඨමකසීලං පරියාොය 

ෙ ් ග ති. සංවුකතොති පිහිගතො;  ංවුතින් ද්රිගයො පිහිතින් ද්රිගයොති අත් ගථො. යථා හි 

 ංවුතද් වාරං ග හං ‘‘ ංවුතග හං පිහිතග හ’’න් ති වුච් චති, එවමිධ 

 ංවුතින් ද්රිගයො ‘‘ ංවුගතො’’ති වුත් ගතො. පාතිකමොක්ඛසංවකරනාති 

පාතිගමොක් ගඛන ච  ංවගරන ච, පාතිගමොක් ඛ ඞ් ඛාගතන වා  ංවගරන. 

උකපකතොතිආදීනි වුත් තත් ථාගනව. 

512. ඉරියතීතිආදීහි  ත් තහිපි පගෙහි පාතිගමොක් ඛ ංවරසීගල ඨිත ්   
භික් ඛුගනො ඉරියාපථවිහාගරො කථිගතො. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඣානවිභඞ්කගො 
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513. ආචාරග ොචරනිද් ගෙග  කිඤ් චාපි භ වා  මණාචරං  මණග ොචරං 

කගථතුකාගමො ‘‘ආචාරග ොචර ම් පන් ගනොති අත් ථි ආචාගරො, අත් ථි 
අනාචාගරො’’ති පෙං උද් ධරි. යථා පන මග්  කු ගලො පුරිග ො මග්  ං 
අචික් ඛන් ගතො ‘වාමං මුඤ් ච ෙක් ඛිණං  ණ් හා’ති පඨමං මුඤ ්චිතබ් බ්ං 

 භයමග්  ං උප් පථමග්  ං ආචික් ඛති, පච් ඡා  ගහතබ් බ්ං ගඛමමග්  ං උජුමග්  ං; 
එවගමව මග්  කු ලපුරි  දිග ො ධම් මරාජා පඨමං පහාතබ් බ්ං බුද් ධප් පටිකුට් ඨං 

අනාචාරං ආචික් ඛිත් වා පච් ඡා ආචාරං ආචික් ඛිතුකාගමො ‘‘තත් ථ කතගමො 

අනාචාගරො’’තිආදිමාහ. පුරිග න හි ආචික් ඛිතමග් ග ො  ම් පජ් ගජයය වා න වා, 

තථා ගතන ආචික් ඛිතමග් ග ො අපණ් ණගකො, ඉන් ගෙන වි ්  ට් ඨං වජිරං විය, 
අවිරජ් ඣනගකො නිබ් බ්ානන රංගයව  ගමො රති. ගතන වුත් තං – ‘‘පුරිග ො 

මග්  කු ගලොති ගඛො, ති ්  , තථා ත ් ග තං අධිවචනං අරහගතො 

 ම් මා ම් බුද් ධ ්  ා’’ති ( ං. නි. 3.84). 

ය ් මා වා  සී ං නහාගනන පහීනග ෙමලජල් ලික ්   පුරි  ්   
මාලා න් ධවිගලපනාදිවිභූ නවිධානං විය පහීනපාපධම් ම  ්  

කලයාණධම් ම මාගයොග ො  ම් පන් නරූගපො ගහොති, ත ් මා ග ෙමලජල් ලික් කං 

විය පහාතබ් බ්ං පඨමං අනාචාරං ආචික් ඛිත් වා, පහීනග ෙමලජල් ලික  ්  
මාලා න් ධවිගලපනාදිවිභූ නවිධානං විය පච් ඡා ආචාරං ආචික් ඛිතුකාගමොපි 

තත්ථ ෙතකමො අනාචාකරොතිආදිමාහ. තත් ථ ොයිකෙො වීතික්ෙකමොති තිවිධං 

කායදුච් චරිතං; වාචසිකෙො වීතික්ෙකමොති චතුබ් බිධං වචීදුච් චරිතං; 

ොයිෙවාචසිකෙො වීතික්ෙකමොති තදුභයං. එවං ආජීවට් ඨමකසීල ් ග ව 
වීතික් කමං ෙ  ්ග සි. 

ය ් මා පන න ගකවලං කායවාචාහි එව අනාචාරං ආචරති, මන ාපි ආචරති 

එව, ත ් මා තං ෙ ් ග තුං ‘‘ බ් බ්ම් පි දු ් සීලයං අනාචාගරො’’ති වුත් තං. තත් ථ 

එකච් චියං අනාචාරං විභජිත් වා ෙ ් ග න් ගතො ඉකධෙච්කචො

කවළුදාකනනාතිආදිමාහ. තත් ථ කවළුදාකනනාති පච් චයගහතුගකන 
ගවළුොගනන. විහාගර උට් ඨිතඤ් හි අරඤ් ඤගතො වා ආහරිත් වා රක් ඛිතග ොපිතං 
ගවළුං ‘එවං ගම පච් චයං ෙ ්  න් තී’ති උපට් ඨාකානං ොතුං න වට් ටති. එවඤ් හි 
ජීවිතං කප් ගපන් ගතො අගන නාය මිච් ඡාජීගවන ජීවති. ග ො දිට් ගඨව ධම් ගම 

 රහං පාපුණාති,  ම් පරාගය ච අපායපරිපූරගකො ගහොති. අත් තගනො 

පුග්  ලිකගවළුං කුල ඞ්  හත් ථාය ෙෙන් ගතො කුලදූ කදුක් කටමාපජ් ජති; 
පරපුග්  ලිකං ගථයයචිත් ගතන ෙෙමාගනො භණ් ඩග් ගඝන කාගරතබ් ගබ්ො. 
 ඞ් ඝිගකපි එග ව නගයො.  ගච පන තං ඉ ්  රවතාය ගෙති 

 රුභණ් ඩවි  ් ජ් ජනමාපජ් ජති. 

කතගරො පන ගවළු  රුභණ් ඩං ගහොති, කතගරො න ගහොතීති? ගයො තාව 

අගරොපිගමො  යංජාතගකො, ග ො  ඞ් ගඝන පරිච් ඡින් නට් ඨාගනගයව  රුභණ් ඩං, 
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තගතො පරං න  රුභණ් ඩං; ගරොපිතට් ඨාගන  බ් ගබ්න  බ් බ්ං  රුභණ් ඩං. ග ො 

පන පමාගණන පරිච් ඡින් ගනො ගතලනාළිප් පමාගණොපි  රුභණ් ඩං, න තගතො 

ගහට් ඨා. ය ්   පන භික් ඛුගනො ගතලනාළියා වා කත් තරෙණ් ගඩන වා අත් ගථො, 
ගතන ඵාතිකම් මං කත් වා  ගහතබ් ගබ්ො. ඵාතිකම් මං තෙග් ඝනකං වා අතිගරකං 

වා වට් ටති, ඌනකං න වට් ටති. හත් ථකම් මම් පි උෙකාහරණමත් තං වා 

අප් පහරිතකරණමත් තං වා න වට් ටති, තං ථාවරං කාතුං වට් ටති. ත ් මා 
ගපොක් ඛරණගතො වා පංසුං උද් ධරිත් වා ග ොපානං වා අත් ථරාගපත් වා 
වි මට් ඨානං වා  මං කත් වා  ගහතුං වට් ටති. ඵාතිකම් මං අකත් වා  හිගතො 

තත් ථ ව න් ගතගනව පරිභුඤ් ජිතබ් ගබ්ො; පක් කමන් ගතන  ඞ් ඝිකං කත් වා 

ඨගපත් වා  න් තබ් බ්ං. අ තියා  ගහත් වා  ගතන යත් ථ  ගතො  රති, තගතො 

පච් චාහරිතබ් ගබ්ො.  ගච අන් තරා භයං ගහොති,  ම් පත් තවිහගර ඨගපත් වා 
 න් තබ් බ්ං. 

මනු ්  ා විහාරං  න් ත් වා ගවළුං යාචන් ති. භික් ඛූ ‘ ඞ් ඝිගකො’ති ොතුං න 
වි හන් ති. මනු ්  ා පුනප් පුනං යාචන් ති වා තජ් ගජන් ති වා. තො භික් ඛූහි 

‘ෙණ් ඩකම් මං කත් වා  ණ් හථා’ති වත් තුං වට් ටති; ගවළුොනං නාම න ගහොති. 

 ගච ගත ෙණ් ඩකම් මත් ථාය වාසිඵරසුආදීනි වා ඛාෙනීයගභොජනීයං වා ගෙන් ති, 
 ගහතුං න වට් ටති. විනයට් ඨකථායං පන ‘‘ෙඩ් ඪග හා මනු ්  ා  ණ් හිත් වා 
 ච් ඡන් තා න වාගරතබ් බ්ා’’ති වුත් තං. 

 ගච  ඞ් ඝ  ්  ගවළුගුම් ගබ් ගවළුදූසිකා උප් පජ් ජන් ති, තං 

අගකොට් ටාගපන් තානං ගවළු න ්  ති, කිං කාතබ් බ්න් ති? භික් ඛාචාගර 
මනු ්  ානං ආචික් ඛිතබ් බ්ං.  ගච ගකොට් ගටතුං න ඉච් ඡන් ති ‘ මභා ං 

ලභි  ් ථා’ති වත් තබ් බ්ා; න ඉච් ඡන් තිගයව ‘ද් ගව ගකොට් ඨාග  ලභි ්  ථා’ති 

වත් තබ් බ්ා. එවම් පි අනිච් ඡන් ගතසු ‘නට් ගඨන අත් ගථො නත් ථි, තුම් හාකං ඛගණ 

 ති ෙණ් ඩකම් මං කරි ්  ථ, ගකොට් ගටත් වා  ණ් හථා’ති වත් තබ් බ්ා; ගවළුොනං 

නාම න ගහොති. ගවළුගුම් ගබ් අග් ගිම් හි උට් ඨිගතපි, උෙගකන වුය් හමානගවළූසුපි 
එග ව නගයො. රුක් ගඛසුපි අයගමව කථාමග් ග ො. රුක් ගඛො පන 
සූචිෙණ් ඩකප් පමාගණො  රුභණ් ඩං ගහොති.  ඞ් ඝිගක රුක් ගඛ ගකොට් ටාගපත් වා 
 ඞ් ඝං අනාපුච් ඡිත් වාපි  ඞ් ඝිකං ආවා ං කාතුං ලබ් භති. වචනපථච් ගඡෙනත් ථං 
පන ආපුච් ඡිත් වාව කාතබ් ගබ්ො. 

පුග්  ලිකං කාතුං ලබ් භති, න ලබ් භතීති? න ලබ් භති. හත් ථකම් මසීග න 

පන එක  ්මිං ග ගහ මඤ් චට් ඨානමත් තං ලබ් භති, තීසු ග ගහසු එකං ග හං 

ලභති.  ගච ෙබ් භ ම් භාරා පුග්  ලිකා ගහොන් ති, භූමි  ඞ් ඝිකා, එකං ග හං 

කත් වා  මභා ං ලභති, ද් වීසු ග ගහසු එකං ග හං ලභති.  ඞ් ඝිකරුක් ගඛ 

 ඞ් ඝිකං ආවා ං බ්ාගධන් ගත  ඞ් ඝං අනාපුච් ඡා හාගරතුං වට් ටති, න වට් ටතීති? 
වට් ටති. වචනපථච් ගඡෙනත් ථං පන ආපුච් ඡිත් වාව හාගරතබ් ගබ්ො.  ගච රුක් ඛං 
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නි  ් ාය  ඞ් ඝ  ්  මහන් ගතො ලාගභො ගහොති, න හාගරතබ් ගබ්ො. 
පුග්  ලිකරුක් ගඛ  ඞ් ඝිකං ආවා ං බ්ාගධන් ගත රුක් ඛ ාමික ්   

ආචික් ඛිතබ් බ්ං.  ගච හරිතුං න ඉච් ඡති, ගඡොගපත් වා හාගරතබ් ගබ්ො. ‘රුක් ඛං 
ගම ගෙථා’ති ගචොගෙන් ත ්   රුක් ඛං අග් ඝාගපත් වා මූලං ොතබ් බ්ං.  ඞ් ඝිගක 

රුක් ගඛ පුග්  ලිකාවා ං, පුග්  ලිගක ච පුග්  ලිකාවා ං බ්ාගධන් ගතපි එග ව 

නගයො. වල් ලියම් පි අයගමව කථාමග් ග ො. වල් ලි පන යත් ථ වික් කායති, 

දුල් ලභා ගහොති, තත් ථ  රුභණ් ඩං.  ා ච ගඛො උපඩ් ඪබ්ාහුප් පමාණගතො පට් ඨාය; 
තගතො ගහට් ඨා වල් ලිඛණ් ඩං  රුභණ් ඩං න ගහොති. 

පත් තොනාදීසුපි පත්තදාකනනාති පච් චයගහතුගකන පත් තොගනනාතිආදි 
 බ් බ්ං ගවළුොගන වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං.  රුභණ් ඩතාය පගනත් ථ අයං 

විනිච් ඡගයො. පත් තම් පි හි යත් ථ වික් කායති,  න් ධිකාෙගයො 

 න් ධපලිගවඨනාදීනං අත් ථාය  ණ් හන් ති, තාදිග  දුල් ලභට් ඨාගනගයව 
 රුභණ් ඩං ගහොති. එ  තාව කිංසුකපත් තකණ් ණපිළන් ධනතාලපත් තාදීසු 
විනිච් ඡගයො. 

තාලපණ් ණම් පි ඉම ් මිංගයව ඨාගන කගථතබ් බ්ං. තාලපණ් ණම් පි හි 

 යංජාගත තාලවගන  ඞ් ගඝන පරිච් ඡින් නට් ඨාගනගයව  රුභණ් ඩං, න තගතො 
පරං. ගරොපිමතාගලසු  බ් බ්ම් පි  රුභණ් ඩං. ත ්   පමාණං ගහට් ඨිමගකොටියා 
අට් ඨඞ් ගුලප් පමාගණොපි රිත් තගපොත් ථගකො. තිණම් පි එත් ගථව පක් ඛිපිත් වා 
කගථතබ් බ්ං. යත් ථ පන තිණං නත් ථි තත් ථ මුඤ් ජපලාලනාළිගකරපණ් ණාදීහිපි 
ඡාගෙන් ති. ත ් මා තානිපි තිගණගනව  ඞ්  හිතානි. ඉති මුඤ් ජපලාලාදීසු 

යංකිඤ් චි මුට් ඨිප් පමාණං තිණං, නාළිගකරපණ් ණාදීසු ච එකපණ් ණම් පි 
 ඞ් ඝ  ්  දින් නං වා තත් ථජාතකං වා බ්හිආරාගම  ඞ් ඝ  ්  තිණවත් ථුම් හි 
ජාතතිණං වා රක් ඛිතග ොපිතං  රුභණ් ඩං ගහොති. තං පන  ඞ් ඝකම් ගම ච 
ගචතියකම් ගම ච කගත අතිගරකං පුග්  ලිකකම් ගම ොතුං වට් ටති. ගහට් ඨා 
වුත් තගවළුම් හිපි එග ව නගයො. 

පුප් ඵොගන ‘‘එත් තගකසු රුක් ගඛසු පුප් ඵානි වි ්  ජ් ගජත් වා 

යාගුභත් තවත් ගථ උපගනන් තු, එත් තගකසු ග නා නපටි ඞ් ඛරගණ 
උපගනන් තූ’’ති එවං නියමිතට් ඨාගන එව පුප් ඵානි  රුභණ් ඩානි ගහොන් ති. 

පරතීගර  ාමගණරා පුප් ඵානි ඔචිනිත් වා රාසිං කගරොන් ති, 
පඤ ්චඞ්   මන් නා ගතො පුප් ඵභාජගකො භික් ඛු ඞ් ඝං  ගණත් වා ගකොට් ඨාග  

කගරොති, ග ො  ම් පත් තපරි ාය  ඞ් ඝං අනාපුච් ඡිත් වාව ොතුං ලභති; 
අ ම් මගතන පන ආපුච් ඡිත් වාව ොතබ් බ්ං. භික් ඛු පන ක ්   පුප් ඵානි ොතුං 

ලභති, ක  ්  න ලභතීති? මාතාපිතූනං ග හං හරිත් වාපි ග හගතො 

පක් ගකො ාගපත් වාපි ‘වත් ථුපූජං කගරොථා’ති ොතුං ලභති, පිළන් ධනත් ථාය ොතුං 

න ලභති; ග  ඤාතීනං පන හරිත් වා න ොතබ් බ්ං, පක් ගකො ාගපත් වා ‘පූජං 
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කගරොථා’ති ොතබ් බ්ං; ග  ජන ්   පූජනට් ඨානං  ම් පත් ත ්   

අපච් චාසී න් ගතන ොතබ් බ්ං; පුප් ඵොනං නාම න ගහොති. විහාගර බ්හූනි පුප් ඵානි 
පුප් ඵන් ති. භික් ඛුනා පිණ් ඩාය චරන් ගතන මනු ් ග  දි ් වා ‘විහාගර බ්හූනි 

පුප් ඵානි, පූගජථා’ති වත් තබ් බ්ං. වචනමත් ගත ගෙොග ො නත් ථි. ‘මනු  ් ා 
ඛාෙනීයගභොජනීයං ආොය ආ මි ්  න් තී’ති චිත් ගතන පන න වත් තබ් බ්ං.  ගච 

වෙති, ඛාෙනීයගභොජනීයං න පරිභුඤ් ජිතබ් බ්ං. මනු ්  ා අත් තගනො ධම් මතාය 

‘විහාගර පුප් ඵානි අත් ථී’ති පුච් ඡිත් වා ‘අසුකදිවග  විහාරං ආ මි ්  ාම, 
 ාමගණරානං පුප් ඵානි ඔචිනිතුං මා ගෙථා’ති වෙන් ති. භික් ඛූ  ාමගණරානං 
කගථතුං පමුට් ඨා.  ාමගණගරහි පුප් ඵානි ඔචිනිත් වා ඨපිතානි. මනු ්  ා භික් ඛූ 

උප ඞ් කමිත් වා ‘‘භන් ගත, මයං තුම් හාකං අසුකදිවග ගයව ආගරොචයිම් හ – 

‘ ාමගණරානං පුප් ඵානි ඔචිනිතුං මා ගෙථා’ති. ක  ්මා න වාරයිත් ථා’’ති? ‘‘ ති 

ගම පමුට් ඨා, පුප් ඵානි ඔචිනිතමත් තාගනව, තාව න පූජා කතා’’ති වත් තබ් බ්ං. 

‘‘ ණ් හථ පූගජථා’’ති න වත් තබ් බ්ං.  ගච වෙති, ආමි ං න පරිභුඤ් ජිතබ් බ්ං. 

අපගරො භික් ඛු  ාමගණරානං ආචික් ඛති ‘‘අසුක ාමවාසිගනො පුප් ඵානි මා 
ඔචිනිත් ථා’’ති ආහංසූති. මනු ්  ාපි ආමි ං ආහරිත් වා ොනං ෙත් වා වෙන් ති – 

‘‘අම් හාකං මනු ්  ා න බ්හුකා,  ාමගණගර අම් ගහහි  හ පුප් ඵානි ඔචිනිතුං 

ආණාගපථා’’ති. ‘‘ ාමගණගරහි භික් ඛා ලද් ධා; ගය භික් ඛාචාරං න  ච් ඡන් ති, 

ගත  යගමව ජානි ්  න් ති, උපා කා’’ති වත් තබ් බ්ං. එත් තකං නයං ලභිත් වා 
 ාමගණගර පුත් ගත වා භාතිගක වා කත් වා පුප් ඵානි ඔචිනාගපතුං ගෙොග ො 

නත් ථි; පුප් ඵොනං නාම න ගහොති. 

ඵලොගන ඵලම් පි පුප් ඵං විය නියමිතගමව  රුභණ් ඩං ගහොති. විහාගර 

බ්හුකම් හි ඵලාඵගල  ති අඵාසුකමනු ්  ා ආ න් ත් වා යාචන් ති. භික් ඛූ 
‘ ඞ් ඝික’න් ති ොතුං න උ ්  හන් ති. මනු  ් ා විප් පටි ාරිගනො අක් ගකො න් ති 

පරිභා න් ති. තත් ථ කිං කාතබ් බ්න් ති? ඵගලහි වා රුක් ගඛහි වා පරිච් ඡින් දිත් වා 

කතිකා කාතබ් බ්ා – ‘අසුගකසු ච රුක් ගඛසු එත් තකානි ඵලානි  ණ් හන් තා, 
එත් තගකසු වා රුක් ගඛසු ඵලානි  ණ් හන් තා න වාගරතබ් බ්ා’ති. ගචොරා පන 

ඉ ්  රා වා බ්ලක් කාගරන  ණ් හන් තා න වාගරතබ් බ්ා; කුද් ධා ගත 
 කලවිහාරම් පි නාග යයං. ආදීනගවො පන කගථතබ් ගබ්ොති. 

සිනානොගන සිනානචුණ් ණානි ගකොට් ටිතානි න  රුභණ් ඩානි. 
අගකොට් ටිගතො රුක් ඛත් තගචොව  රුභණ් ඩං. චුණ් ණං පන අගිලාන ්   
රජනනිපක් කං වට් ටති. ගිලාන ්   යංකිඤ් චි චුණ් ණං වට් ටතිගයව. මත් තිකාපි 

එත් ගථව පක් ඛිපිත් වා කගථතබ් බ්ා. මත් තිකාපි යත් ථ දුල් ලභා ගහොති, තත් ගථව 
 රුභණ් ඩං.  ාපි ගහට් ඨිමගකොටියා තිං පලගුළපිණ් ඩප් පමාණාව තගතො 
ගහට් ඨා න  රුභණ් ඩන් ති. 
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පටුන 

ෙන් තකට් ඨොගන ෙන් තකට් ඨං අච් ඡින් නකගමව  රුභණ් ඩං. ගය ං 

 ාමගණරානං  ඞ් ඝගතො ෙන් තකට් ඨවාගරො පාපුණාති, ගත අත් තගනො 
ආචරියුපජ් ඣායානං පාටිගයක් කං ොතුං න ලභන් ති. ගයහි පන ‘එත් තකානි 

ෙන් තකට් ඨානි ආහරිතබ් බ්ානී’ති පරිච් ඡින් දිත් වා වාරං  හිතානි, ගත අතිගරකානි 
ආචරියුපජ් ඣායානං ොතුං ලභන් ති. එගකන භික් ඛුනා ෙන් තකට් ඨමාළකගතො 

බ්හූනි ෙන් තකට් ඨානි න  ගහතබ් බ්ානි, ගෙවසිකං එගකකගමව  ගහතබ් බ්ං. 
පාටිගයක් කං ව න් ගතනාපි භික් ඛු ඞ් ඝං  ණයිත් වා යත් තකානි අත් තගනො 

පාපුණන් ති තත් තකාගනව  ගහත් වා  න් තබ් බ්ං; අන් තරා ආ න් තුගකසු වා 
ආ ගතසු දි ං වා පක් කමන් ගතන ආහරිත් වා  හිතට් ඨාගනගයව ඨගපතබ් බ්ානි. 

චාටුෙමයතායාතිආදීසු චාටුකමයතා වුච් චති අත් තානං ො ං විය නීචට් ඨාගන 
ඨගපත් වා පර ්   ඛලිතවචනම් පි  ණ් ඨගපත් වා පියකාමතාය පග්  ය් හවචනං. 

මුග්ගසූපයතායාති මුග්  සූප මානාය  ච් චාලිගකන ජීවිතකප් පනතාගයතං 

අධිවචනං. යථා හි මුග්  සූගප පච් චන් ගත බ්හූ මුග්  ා පාකං  ච් ඡන් ති, ගථොකා 

න  ච් ඡන් ති; එවගමව  ච් චාලිගකන ජීවිතකප් පගක පුග්  ගල බ්හු අලිකං 

ගහොති, අප් පකං  ච් චං. යථා වා මුග්  සූප ්   අප් පවි නට් ඨානං නාම නත් ථි, 

එවගමව  ච් චාලිකවුත් තිගනො පුග්  ල ්   අප් පවිට් ඨවාචා නාම නත් ථි; 
සිඞ් ඝාටකං විය ඉච් ඡිතිච් ඡිතධාරාය පතිට් ඨාති. ගතන  ්   ා මු ාවාදිතා 

මුග්  සූපයතාති වුත් තා. පාරිභටයතාති පරිභටකම් මභාගවො. පරිභට ්   හි කම් මං 

පාරිභටයං, ත ්   භාගවො පාරිභටයතා; අලඞ් කාරකරණාදීහි 
ොරකකීළාපන ් ග තං අධිවචනං. 

ජඞ්ඝකපසනිෙන් ති  ාමන් තරගෙ න් තරාදීසු ගත ං ගත ං ගිහීනං 

 ා නපටි ා නහරණං. ඉෙඤ් හි ජඞ් ඝගප නිකං නාම අත් තගනො මාතාපිතූනං, 

ගය ච ්   මාතාපිතගරො උපට් ඨහන් ති, ගත ං  ා නං  ගහත් වා කත් ථචි 
 මනවග න වට් ටති. ගචතිය ්   වා  ඞ් ඝ  ්  වා අත් තගනො වා කම් මං 

කගරොන් තානං වඩ් ඪකීනම් පි  ා නං හරිතුං වට් ටති. මනු ්  ා ‘‘ොනං ෙ ්  ාම, 

පූජං කරි ්  ාම, භික් ඛු ඞ් ඝ ්   ආචික් ඛථා’’ති වෙන් ති; ‘‘අසුකත් ගථර ්   නාම 

ගෙථා’’ති පිණ් ඩපාතං වා ගභ ජ් ජං වා චීවරං වා ගෙන් ති; ‘‘විහාගර පූජං 

කගරොථා’’ති මාලා න් ධවිගලපනාදීනි වා ධජපතාකාදීනි වා නීයයාගෙන් ති, 

 බ් බ්ං හරිතුං වට් ටති; ජඞ් ඝගප නිකං නාම න ගහොති. ග  ානං  ා නං 
 ගහත් වා  ච් ඡන් ත ්   පෙවාගර පෙවාගර ගෙොග ො. 

අඤ්ඤතරඤ්ඤතකරනාති එගත ං වා ගවළුොනාදීනං 
අඤ ්ඤතරඤ් ඤතගරන ගවජ් ජකම් මභණ් ඩා ාරිකකම් මං පිණ් ඩපටිපිණ් ඩකම් මං 
 ඞ් ඝුප් පාෙගචතියුප් පාෙඋපට් ඨාපනකම් මන් ති එවරූපානං වා මිච් ඡාජීගවන 

ජීවිතකප් පනකකම් මානං ගයන ගකනචි. බුද්ධපටිකුට්කඨනාති බුද් ගධහි 
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 රහිගතන පටිසිද් ගධන. අයං වුච්චතීති අයං  බ් ගබ්ොපි අනාචාගරො නාම 
කථීයති. ආචාරනිද් ගෙග ො වුත් තපටිපක් ඛනගයගනව ගවදිතබ් ගබ්ො. 

514. ග ොචරනිද් ගෙග පි පඨමං අග ොචර ්   වචගන කාරණං ගහට් ඨා 

වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. තත් ථ ච කගොචකරොති පිණ් ඩපාතාදීනං අත් ථාය 

උප ඞ් කමිතුං යුත් තට් ඨානං කගොචකරො, අයුත් තට් ඨානං අකගොචකරො. ගවසියා 

ග ොචගරො අ ්  ාති කවසියකගොචකරො; මිත් ත න් ථවවග න 
උප ඞ් කමිතට් ඨානන් ති අත් ගථො. තත් ථ ගවසියා නාම රූපූපජීවිනිගයො ගයන 
ගකනචිගෙව සුලභජ් ඣාචාරතාමිත් ත ත් ථවසිගනහවග න උප ඞ් කමන් ගතො 
ගවසියාග ොචගරො නාම ගහොති. ත ් මා එවං උප ඞ් කමිතුං න වට් ටති. කිං 

කාරණා? ආරක් ඛවිපත් තිගතො. එවං උප ඞ් කමන් ත ්   හි චිරං 

රක් ඛිතග ොපිගතොපි  මණධම් ගමො කතිපාගහගනව න ්  ති;  ගචපි න න ්  ති 
 රහං ලභති. ෙක් ඛිණාවග න පන උප ඞ් කමන් ගතන  තිං උපට් ඨාගපත් වා 

උප ඞ් කමිතබ් බ්ං. විධවා වුච් චන් ති මතපතිකා වා පවුත් ථපතිකා වා. 

ථුල් කුමාරිකයොති මහල් ලිකා අනිවිට් ඨකුමාරිගයො. පණ්ඩොති 
ගලොකාමි නි  ්සිතකථාබ්හුලා උ ්  න් නකිගල ා අවූප න් තපරිළාහා 
නපුං කා. ගත ං  බ් ගබ් ම් පි උප ඞ් කමගන ආදීනගවො වුත් තනගයගනව 

ගවදිතබ් ගබ්ො. භික්ඛුනීසුපි එග ව නගයො. අපිච භික් ඛූ නාම 

උ ්  න් නබ්රහ් මචරියා ගහොන් ති, තථා භික් ඛුනිගයො. ගත අඤ් ඤමඤ් ඤං 
 න් ථවවග න කතිපාගහගනව රක් ඛිතග ොපිත මණධම් මං නාග න් ති. 
ගිලානපුච් ඡගකන පන  න් තුං වට් ටති. භික් ඛුනා පුප් ඵානි ලභිත් වා 
පූජනත් ථායපි ඔවාෙොනත් ථායපි  න් තුං වට් ටතිගයව. 

පානාගාරන් ති සුරාපානඝරං. තං බ්රහ් මචරියන් තරායකගරහි සුරාග ොණ් ගඩහි 
අවිවිත් තං ගහොති. තත් ථ ගතහි  ද් ධිං  හ ග ොණ් ඩවග න උප ඞ් කමිතුං න 

වට් ටති; බ්රහ් මචරියන් තරාගයො ගහොති. සංසට්කඨො විහරති රාජූහීතිආදීසු 

රාජාකනොති අභිසිත් තා වා ගහොන් තු අනභිසිත් තා වා ගය රජ් ජං අනු ා න් ති. 

රාජමහාමත්තාති රාජූනං ඉ ්  රිය දි ාය මහතියා ඉ ්  රියමත් තාය 

 මන් නා තා. තිත්ථියාති විපරීතෙ ්  නා බ්ාහිරපරිබ් බ්ාජකා. තිත්ථියසාවොති 
භත් තිවග න ගත ං පච් චයොයකා. එගතහි  ද් ධිං  ං ග්  ජාගතො ගහොතීති 
අත් ගථො. 

අනනුක ොමිකෙන සංසග්කගනාති අනනුගලොමික ං ග් ග ො නාම 

ති ්  න් නං සික් ඛානං අනනුගලොගමො පච් චනීක ං ග් ග ො, ගයන 

බ්රහ් මචරියන් තරායං පඤ් ඤත් තිවීතික් කමං  ල් ගලඛපරිහානිඤ් ච පාපුණාති, 

ග යයථිෙං – රාජරාජමහාමත් ගතහි  ද් ධිං  හග ොකිතා,  හනන් දිතා, 

 මසුඛදුක් ඛතා, උප් පන් ගනසු කිච් චකරණීගයසු අත් තනාව ගයො ං 

ආපජ් ජනතා, තිත් ථියතිත් ථිය ාවගකහි  ද් ධිං එකච් ඡන් ෙරුචි මාචාරතා 
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එකච් ඡන් ෙරුචි මාචාරභාවාවගහො වා සිගනහබ්හුමාන න් ථගවො. තත් ථ 
රාජරාජමහාමත් ගතහි  ද් ධිං  ං ග් ග ො බ්රහ් මචරියන් තරායං කගරොති. ඉතගරහි 

තිත් ථිය ාවගකහි ගත ං ලද් ධි හණං. ගත ං පන වාෙං භින් දිත් වා අත් තගනො 
ලද් ධිං  ණ් හාගපතුං  මත් ගථන උප ඞ් කමිතුං වට් ටති. 

ඉොනි අපගරනපි පරියාගයන අග ොචරං ෙ ් ග තුං යානි වා පන තානි

කු ානීතිආදි ආරද් ධං. තත් ථ අස්සද්ධානීති බුද් ධාදීසු  ද් ධාවිරහිතානි; බුද් ගධො 

 බ් බ්ඤ ්ඤූ, ධම් ගමො නියයානිගකො,  ඞ් ගඝො සුප් පටිපන් ගනොති න  ද් ෙහන් ති. 

අප්පසන්නානීති චිත් තං ප න් නං අනාවිලං කාතුං න  ක් ගකොන් ති. 

අක්කෙොසෙපරිභාසොනීති අක් ගකො කානි ගචව පරිභා කානි ච; ‘ගචොගරොසි, 

බ්ාගලොසි, මූළ් ගහොසි, ඔට් ගඨොසි, ග ොගණොසි,  ද්රගභොසි, ආපායිගකොසි, 

ගනරයිගකොසි, තිරච් ඡාන ගතොසි, නත් ථි තුය් හං සු ති, දුග්  තිගයව 

පාටිකඞ් ඛා’ති එවං ෙ හි අක් ගකො වත් ථූහි අක් ගකො න් ති; ‘ගහොතු, ඉොනි තං 

පහරි  ් ාම, බ්න් ධි ්  ාම, වධි  ් ාමා’ති එවං භයෙ ්  ගනන පරිභා න් ති චාති 

අත් ගථො. අනත්ථොමානීති අත් ථං න ඉච් ඡන් ති, අනත් ථගමව ඉච් ඡන් ති. 

අහිතොමානීති අහිතගමව ඉච් ඡන් ති, හිතං න ඉච් ඡන් ති. අඵාසුෙොමානීති 

ඵාසුකං න ඉච් ඡන් ති, අඵාසුකගමව ඉච් ඡන් ති. අකයොගක්කඛමොමානීති චතූහි 

ගයොග හි ගඛමං නිබ් භයං න ඉච් ඡන් ති,  භයගමව ඉච් ඡන් ති. භික්ඛූනන් ති 

එත් ථ  ාමගණරාපි  ඞ්  හං  ච් ඡන් ති. භික්ඛුනීනන් ති එත් ථ 
සික් ඛමාන ාමගණරිගයොපි.  බ් ගබ් ම් පි හි භ වන් තං උද් දි  ්  
පබ් බ්ජිතානඤ් ගචව  රණ තානඤ් ච චතුන් නම් පි පරි ානං තානි 

අනත් ථකාමානිගයව. තථාරූපානිකු ානීති එවරූපානි ඛත් තියකුලාදීනි කුලානි. 

කසවතීති නි  ් ාය ජීවති. භජතීති උප ඞ් කමති. පයිරුපාසතීති පුනප් පුනං 

උප ඞ් කමති. අයං වුච්චතීති අයං ගවසියාදිග ොචර ්   ගවසියාදිගකො, 

රාජාදි ං ට් ඨ  ්  රාජාදිගකො, අ ්  ද් ධකුලාදිග වක ්   අ ්  ද් ධකුලාදිගකො 
චාති තිප් පකාගරොපි අයුත් තග ොචගරො අග ොචගරොති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

ත ්   ඉමිනා පරියාගයන අග ොචරතා ගවදිතබ් බ්ා. ගවසියාදිගකො තාව 

පඤ ්චකාමගුණනි ්  යගතො අග ොචගරොති ගවදිතබ් ගබ්ො, යථාහ – ‘‘ගකො ච, 

භික් ඛගව, භික් ඛුගනො අග ොචගරො පරවි ගයො? යදිෙං පඤ් ච කාමගුණා’’ති ( ං. 

නි. 5.372) රාජාදිගකො ඣානානුගයො  ්   අනුපනි ්  යගතො 

ලාභ ක් කාරා නිචක් කනිප් ඵාෙනගතො දිට් ඨිවිපත් තිගහතුගතො ච, 
අ ්  ද් ධකුලාදිගකො  ද් ධාහානිචිත් ත න් තා ාවහනගතො අග ොචගරොති. 

ග ොචරනිද් ගෙග  න කවසියකගොචකරොතිආදීනි වුත් තපටිපක් ඛවග න 

ගවදිතබ් බ්ානි. ඔපානභූතානීතිආදීසු පන ඔපානභූතානීති උෙපානභූතානි; 

භික් ඛු ඞ් ඝ ්  , චාතුමහාපගථ ඛතගපොක් ඛරණී විය, යථාසුඛං ඔ ාහනක් ඛමානි 
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චිත් තමහාමත් ත  ්  ග හ දි ානි. ත ්   කිර ග ගහ කාලත් ථම් ගභො 

යුත් ගතොගයව. ඝරද් වාරං  ම් පත් තානං භික් ඛූනං පච් චයගවකල් ලං නාම නත් ථි. 
එකදිව ං ගභ ජ් ජවත් තගමව  ට් ඨි කහාපණානි නික් ඛමන් ති. 

ොසාවපජ්කජොතානීති භික් ඛුභික් ඛුනීහි නිවත් ථපාරුතානං කා ාවානංගයව 

පභාය එගකොභා ානි භූතපාලග ට් ඨිකුල දි ානි. ඉසිවාතපටිවාතානීති ග හං 
පවි න් තානං නික් ඛමන් තානඤ් ච භික් ඛුභික් ඛුනී ඞ් ඛාතානං ඉසීනං 
චීවරවාගතන ගචව  මිඤ් ජනප ාරණාදිජනිත රීරවාගතන ච පටිවාතානි 
පවායිතානි විනිද් ධුතකිබ් බි ානි වා. 

515. අණුමත්කතසු වජ්කජසු භයදස්සාවිතානිද් ගෙග  අණුමත්තානීති 

අණුප් පමාණා. වජ්ජාති ගෙො ා. යානි තානි වජ්ජානීති යානි තානි 

 රහිතබ් බ්ට් ගඨන වජ් ජානි. අප්පමත්තොනීති පරිත් තමත් තකානි 

ඛුද් ෙකප් පමාණානි. ඔරමත්තොනීති පරිත් තගතොපි ඔරිමප් පමාණත් තා 

ඔරමත් තකානි.  හුසානීති ලහුකානි.  හුසම්මතානීති ලහූති  ම් මතානි. 

සංයමෙරණීයානීති  ංයගමන කත් තබ් බ්පටිකම් මානි. සංවරෙරණීයානීති 
 ංවගරන කාතබ් බ්ානි  ංවගරන කත් තබ් බ්පටිකම් මානි. 

චිත්තුප්පාදෙරණීයානීති චිත් තුප් පාෙමත් ගතන කත් තබ් බ්පටිකම් මානි. 

මනසිොරපටිබද්ධානීති මන ා ආවජ් ජිතමත් ගතගනව කත් තබ් බ්පටිකම් මානි. 

කානි පන තානීති? දිවාවිහාරවාසී සුමත් ගථගරො තාව ආහ – 
‘‘අනාපත් ති මනීයානි චිත් තුප් පාෙමත් තකානි යානි ‘න පුන එවරූපං 
කරි  ් ාමී’ති මන ා ආවජ් ජිතමත් ගතගනව සුජ් ඣන් ති. අධිට් ඨානාවිකම් මං 
නාගමතං කථිත’’න් ති. අන් ගතවාසිගකො පන ්   තිපිටකචූළනා ත් ගථගරො 
පනාහ – ‘‘ඉෙං පාතිගමොක් ඛ ංවරසීල ් ග ව භාජනීයං. ත ් මා  බ් බ්ලහුකං 
දුක් කටදුබ් භාසිතං ඉධ වජ් ජන් ති ගවදිතබ් බ්ං. වුට් ඨානාවිකම් මං නාගමතං 

කථිත’’න් ති. ඉතිඉකමසූති එවංපකාගරසු ඉගමසු. වජ්ජදස්සාවීති වජ් ජගතො 

ගෙො ගතො ෙ ්  නසීගලො. භයදස්සාවීති චතුබ් බිධ ්   භය ්   කාරණත් තා 

භයගතො ෙ ්  නසීගලො. ආදීනවදස්සාවීති ඉධ නින් ොවහනගතො, ආයතිං 

දුක් ඛවිපාකගතො, උපරිගුණානං අන් තරායකරණගතො, විප් පටි ාරජනනගතො ච 
එගතන නානප් පකාගරන ආදීනවගතො ෙ ්  නසීගලො. 

නිස්සරණදස්සාවීති යං තත් ථ නි  ් රණං ත ්   ෙ ්  නසීගලො. කිං පගනත් ථ 

නි  ් රණන් ති? ආචරියත් ගථරවාගෙ තාව ‘‘අනාපත් ති මනීයතාය  ති 
අධිට් ඨානාවිකම් මං නි  ් රණ’’න් ති කථිතං. අන් ගතවාසිකත් ගථරවාගෙ තාව 
‘‘ආපත් ති මනීයතාය  ති වුට් ඨානාවිකම් මං නි  ් රණ’’න් ති කථිතං. 

තත් ථ තථාරූගපො භික් ඛු අණුමත් තානි වජ් ජානි වජ් ජගතො භයගතො ප ්  ති 

නාම. තං ෙ ් ග තුං අයං නගයො කථිගතො – පරමාණු නාම, අණු නාම, තජ් ජාරී 

නාම, රථගරණු නාම, ලික් ඛා නාම, ඌකා නාම, ධඤ ්ඤමාග ො නාම, අඞ් ගුලං 
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නාම, විෙත් ථි නාම, රතනං නාම, යට් ඨි නාම, උ භං නාම,  ාවුතං නාම, 

ගයොජනං නාම. තත් ථ ‘පරමාණු’ නාම ආකා ගකොට් ඨාසිගකො මං චක් ඛු ්   

ආපාථං නා ච් ඡති, දිබ් බ්චක් ඛු  ්ග ව ආ ච් ඡති. ‘අණු’ නාම 
භිත් තිච් ඡිද් ෙතාලච් ඡිද් ගෙහි පවිට් ඨසූරියර ් මීසු වට් ටි වට් ටි හුත් වා 

පරිබ් භමන් ගතො පඤ් ඤායති. ‘තජ්ජාරී’ නාම ග ොපථමනු ්  පථචක් කපගථසු 

ඡිජ් ජිත් වා උගභොසු ප ් ග සු උග්  න් ත් වා තිට් ඨති. ‘රථකරණු’ නාම තත් ථ 

තත් ගථව අල් ලීයති. ලික්ඛාෙගයො පාකටා එව. එගතසු පන ඡත් තිං  
පරමාණගවො එක ්   අණුගනො පමාණං. ඡත් තිං  අණූ එකාය තජ් ජාරියා 
පමාණං. ඡත් තිං  තජ් ජාරිගයො එගකො රථගරණු. ඡත් තිං  රථගරණූ එකා 
ලික් ඛා.  ත් ත ලික් ඛා එකා ඌකා.  ත් ත ඌකා එගකො ධඤ් ඤමාග ො. 
 ත් තධඤ් ඤමා ප් පමාණං එකං අඞ් ගුලං. ගතනඞ් ගුගලන ද් වාෙ ඞ් ගුලානි 
විෙත් ථි. ද් ගව විෙත් ථිගයො රතනං.  ත් ත රතනානි යට් ඨි. තාය යට් ඨියා වී ති 
යට් ඨිගයො උ භං. අසීති උ භානි  ාවුතං. චත් තාරි  ාවුතානි ගයොජනං. ගතන 
ගයොජගනන අට් ඨ ට් ඨිගයොජන ත හ ් සුබ් ගබ්ගධො සිගනරුපබ් බ්තරාජා. ගයො 
භික් ඛු අණුමත් තං වජ් ජං 
අට් ඨ ට් ඨිගයොජන ත හ ් සුබ් ගබ්ධසිගනරුපබ් බ්ත දි ං කත් වා ෙට් ඨුං 
 ක් ගකොති – අයං භික් ඛු අණුමත් තානි වජ් ජානි භයගතො ප ්  ති නාම. ගයොපි 
භික් ඛු  බ් බ්ලහුකං දුක් කටදුබ් භාසිතමත් තං පඨමපාරාජික දි ං කත් වා ෙට් ඨුං 
 ක් ගකොති – අයං අණුමත් තානි වජ් ජානි වජ් ජගතො භයගතො ප ්  ති නාමාති 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

516. සමාදායසික්ඛතිසික්ඛාපකදසූතිපෙනිද් ගෙග  භික්ඛුසික්ඛාති භික් ඛූහි 
සික් ඛිතබ් බ්සික් ඛා.  ා භික් ඛුනීහි  ාධාරණාපි අ ාධාරණාපි භික් ඛුසික් ඛා එව 

නාම. භික්ඛුනීසික්ඛාති භික් ඛුනීහි සික් ඛිතබ් බ්සික් ඛා.  ාපි භික් ඛූහි  ාධාරණාපි 
අ ාධාරණාපි භික් ඛුනීසික් ඛා එව නාම.  ාමගණරසික් ඛමාන ාමගණරීනං 

සික් ඛාපි එත් ගථව පවිට් ඨා. උපාසෙසික්ඛාති උපා ගකහි සික් ඛිතබ් බ්සික් ඛා.  ා 

පඤ ්චසීලෙ සීලවග න වට් ටති. උපාසිොසික්ඛාති උපාසිකාහි 
සික් ඛිතබ් බ්සික් ඛා.  ාපි පඤ ්චසීලෙ සීලවග න වට් ටති. තත් ථ 
භික් ඛුභික් ඛුනීනං සික් ඛා යාව අරහත් තමග්  ා වට් ටති. උපා කඋපාසිකානං 
සික් ඛා යාව අනා ාමිමග්  ා. තත්රායං භික් ඛු අත් තනා සික් ඛිතබ් බ්සික් ඛාපගෙසු 
එව සික් ඛති. ග  සික් ඛා පන අත් ථුද් ධාරවග න සික් ඛාපෙ ්   අත් ථෙ ්   

ෙ ්  නත් ථං වුත් තා. ඉති ඉමාසු සික්ඛාසූති එවංපකාරාසු එතාසු සික් ඛාසු. 

සබ්කබන සබ්බන් ති  බ් ගබ්න සික් ඛා මාොගනන  බ් බ්ං සික් ඛං. සබ්බථා

සබ්බන් ති  බ් ගබ්න සික් ඛිතබ් බ්ාකාගරන  බ් බ්ං සික් ඛං. අකසසංනිස්කසසන් ති 

ග  ාභාවගතො අග  ං;  ති ම් ගමොග න භින් න  ් ාපි සික් ඛාපෙ ්   පුන 

පාකතිකකරණගතො නි ් ග  ං. සමාදාය වත්තතීති  මාදියිත් වා  ගහත් වා 

වත් තති. කතන වුච්චතීති ගයන කාරගණන එතං  බ් බ්ං සික් ඛාපෙං  බ් ගබ්න 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඣානවිභඞ්කගො 

309 

පටුන 

සික් ඛිතබ් බ්ාකාගරන  මාදියිත් වා සික් ඛති පූගරති, ගතන වුච් චති ‘‘ මාොය 
සික් ඛති සික් ඛාපගෙසූ’’ති. 

517-8. ඉන්ද්රිකයසු ගුත්තද්වාකරො කභොජකන මත්තඤ්ඤූතිපෙද් වය  ්  

නිද් ගෙග  කණ් හපක් ඛ  ්  පඨමවචගන පගයොජනං ආචාරනිද් ගෙග  

වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. තත් ථ ෙතමාඉන්ද්රිකයසුඅගුත්තද්වාරතාතිආදීසු 

පන යං වත් තබ් බ්ං, තං  බ් බ්ං නික් ගඛපකණ් ඩවණ් ණනායං වුත් තගමව. 

519. ජාගරියානුකයොගනිද් ගෙග  පුබ්බරත්තාපරරත්තන් ති එත් ථ 

අඩ් ඪරත් ත ඞ් ඛාතාය රත් තියා පුබ් ගබ් පුබ් බ්රත් තං; ඉමිනා පඨමයාමඤ් ගචව 

පච් ඡාභත් තඤ් ච  ණ් හාති. රත් තියා පච් ඡා අපරරත් තං; ඉමිනා 
පච් ඡිමයාමඤ් ගචව පුගරභත් තඤ් ච  ණ් හාති. මජ් ඣිමයාගමො පන ්   
භික් ඛුගනො නිද් ොකිලමථවිගනොෙගනොකාග ොති න  හිගතො. 

ජාගරියානුකයොගන් ති ජා රිය ්   අසුපනභාව ්   අනුගයො ං. අනුයුත්කතො

කහොතීති තං අනුගයො  ඞ් ඛාතං ආග වනං භාවනං අනුයුත් ගතො ගහොති 

 ම් පයුත් ගතො. නිද් ගෙග  පන ්   ඉධ භික් ඛු දිව න් ති පුබ් බ්ණ් ගහො, 

මජ් ඣන් ගහො,  ායන් ගහොති තගයොපි දිව ගකොට් ඨා ා  හිතා. චඞ්ෙකමන 

නිසජ්ජායාති  කලම් පි දිව ං ඉමිනා ඉරියාපථද් වගයගනව විහරන් ගතො. 
චිත් ත  ්  ආවරණගතො ආවරණීගයහි ධම් ගමහි පඤ් චහිපි නීවරගණහි 
 බ් බ්ාකු ලධම් ගමහි වා චිත් තං පරිග ොගධති. ගතහි ධම් ගමහි විග ොගධති 

පරිගමොගචති. ඨානං පගනත් ථ කිඤ් චාපි න  හිතං, චඞ් කමනි ජ් ජා න් නි  ්සිතං 

පන කත් වා  ගහතබ් බ්ගමව. පඨමයාමන් ති  කල ් මිම් පි පඨමයාගම. 

මජ්ඣිමයාමන් ති රත් තින් දිව  ්  ඡට් ඨගකොට් ඨා  ඞ් ඛාගත මජ් ඣිමයාගම. 

සීහකසයයන් ති එත් ථ කාමගභොගීග යයා, ගපතග යයා, සීහග යයා, 

තථා තග යයාති චත ් ග ො ග යයා. තත් ථ ‘‘ගයභුගයයන, භික් ඛගව, 

කාමගභොගී වාගමන ප ් ග න ග න් තී’’ති අයං ොමකභොගීකසයයා. ගතසු හි 

ගයභුගයයන ෙක් ඛිණප ් ග න  යාගනො නාම නත් ථි. ‘‘ගයභුගයයන, භික් ඛගව, 

ගපතා උත් තානා ග න් තී’’ති අයං කපතකසයයා; අප් පමං ගලොහිතත් තා හි 

අට් ඨි ඞ් ඝාටජටිතා එගකන ප ් ග න  යිතුං න  ක් ගකොන් ති, උත් තානාව 

ග න් ති. සීගහො, භික් ඛගව, මි රාජා ෙක් ඛිගණන ප  ්ග න ග යයං 

කප් ගපති…ගප.… අත් තමගනො ගහොතී’’ති (අ. නි. 4.246) අයං සීහකසයයා; 
ගතජු ්  ෙත් තා හි සීගහො මි රාජා ද් ගව පුරිමපාගෙ එක ් මිං ඨාගන ද් ගව 
පච් ඡිමපාගෙ එක ් මිං ඨාගන ඨගපත් වා නඞ් ගුට් ඨං අන් තර ත් ථිම් හි පක් ඛිපිත් වා 
පුරිමපාෙපච් ඡිමපාෙනඞ් ගුට් ඨානං ඨිගතොකා ං  ල් ලක් ගඛත් වා ද් වින් නං 

පුරිමපාොනං මත් ථගක සී ං ඨගපත් වා  යති; දිව ම් පි  යිත් වා පබුජ් ඣමාගනො 

න උත් ත න් ගතො පබුජ් ඣති, සී ං පන උක් ඛිපිත් වා පුරිමපාොදීනං ඨිගතොකා ං 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඣානවිභඞ්කගො 
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පටුන 

 ල් ලක් ගඛති;  ගච කිඤ් චි ඨානං විජහිත් වා ඨිතං ගහොති ‘නයිෙං තුය් හං ජාතියා 

න සූරභාව ්   අනුරූප’න් ති අනත් තමගනො හුත් වා තත් ගථව  යති, න 

ග ොචරාය පක් කමති; අවිජහිත් වා ඨිගත පන ‘තුය් හං ජාතියා ච සූරභාව ්   ච 
අනුරූපමිෙ’න් ති හට් ඨතුට් ගඨො උට් ඨාය සීහවිජම් භිතං විජම් භිත් වා ගක රභාරං 
විධුනිත් වා තික් ඛත් තුං සීහනාෙං නදිත් වා ග ොචරාය පක් කමති. 

චතුත් ථජ් ඣානග යයා පන තථාගතකසයයාති වුච් චති. තාසු ඉධ සීහග යයා 
ආ තා. අයඤ් හි ගතජු ්  ෙඉරියාපථත් තා උත් තමග යයා නාම. 

පාකද පාදන් ති ෙක් ඛිණපාගෙ වාමපාෙං. අච්චාධායාති අතිආධාය ඊ කං 
අතික් කම් ම ඨගපත් වා ග ොප් ඵගකන හි ග ොප් ඵගක ජාණුනා වා ජාණුම් හි 

 ඞ් ඝට් ටියමාගන අභිණ් හං ගවෙනා උප් පජ් ජති, චිත් තං එකග්  ං න ගහොති, 

ග යයා අඵාසුකා ගහොති; යථා පන න  ඞ් ඝට් ගටති, එවං අතික් කම් ම ඨපිගත 

ගවෙනා නුප් පජ් ජති, චිත් තං එකග්  ං ගහොති, ග යයා ඵාසුකා ගහොති. ගතන 

වුත් තං ‘‘පාගෙ පාෙං අච් චාධායා’’ති. සකතො සම්පජාකනොති  තියා ගචව 
 ම් පජානපඤ් ඤාය ච  මන් නා ගතො හුත් වා. ඉමිනා සුපරිග්  ාහකං 

 ති ම් පජඤ ්ඤං කථිතං. උට්ඨානසඤ්ඤංමනසිෙරිත්වාති අසුකගවලාය නාම 
උට් ඨහි ්  ාමී’ති එවං උට් ඨානගවලාපරිච් ගඡෙකං උට් ඨාන ඤ් ඤං චිත් ගත 

උගපත් වා. එවං කත් වා නිපන් ගනො හි යථාපරිච් ඡින් නකාගලගයව උට් ඨාතුං 
යුත් ගතො. 

520-521. සාතච්චං කනපක්ෙන් ති  තතං පවත් තයිතබ් බ්ගතො 
 ාතච් ච ඞ් ඛාතං වීරියඤ් ගචව පරිපාක තත් තා ගනපක් ක ඞ් ඛාතං පඤ් ඤඤ් ච 
යුත් ගතො අනුයුත් ගතො පවත් තයමාගනොගයව ජා රියානුගයො ං අනුයුත් ගතො 

විහරතීති අත් ගථො. එත් ථ ච වීරියං ගලොකියගලොකුත් තරමි  ් කං කථිතං, 

පඤ ්ඤාපි වීරිය තිකා එව; වීරිගය ගලොකියම් හි ගලොකියා, ගලොකුත් තගර 
ගලොකුත් තරාති අත් ගථො. 

522. කබොධිපක්ඛියානං ධම්මානන් ති චතු ච් චගබ්ොධි ඞ් ඛාත  ්  
මග්  ඤාණ  ්  පක් ගඛ භවානං ධම් මානං. එත් තාවතා  බ් ගබ්පි  ත් තතිං  
ගබ්ොධිපක් ඛියධම් ගම  මූහගතො  ගහත් වා ගලොකියායපි භාවනාය එකාරම් මගණ 

එකගතො පවත් තන මත් ගථ ගබ්ොජ් ඣඞ් ග ගයව ෙ ් ග න් ගතො සත්ත 

කබොජ්ඣඞ්ගාතිආදිමාහ. ගත ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කාව කථිතාති 
ගවදිතබ් බ්ා. ග  ගමත් ථ ගහට් ඨා වුත් තනයත් තා උත් තානත් ථගමව. 

523. අභික් කන් ගතතිආදිනිද් ගෙග  අභික්ෙන්කත පටික්ෙන්කතති එත් ථ 

තාව අභික් කන් තං වුච් චති පුරගතො  මනං. පටික්ෙන්තන් ති නිවත් තනං. 
තදුභයම් පි චතූසු ඉරියාපගථසු ලබ් භති.  මගන තාව පුරගතො කායං 

අභිහරන් ගතො අභික් කමති නාම, පටිනිවත් තන් ගතො පටික් කමති නාම. ඨාගනපි 
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ඨිතගකොව කායං පුරගතො ඔනාගමන් ගතො අභික් කමති නාම, පච් ඡගතො 
අපනාගමන් ගතො පටික් කමති නාම. නි ජ් ජායපි නිසින් නගකොව ආ න් න  ්  

පුරිමඅඞ්  ාභිමුගඛො  ං රන් ගතො අභික් කමති නාම, පච් ඡිමඅඞ්  ප් පගෙ ං 
පච් චා ං රන් ගතො පටික් කමති නාම. නිපජ් ජායපි එග ව නගයො. 

සම්පජානොරී කහොතීති  ම් පජඤ් ගඤන  බ් බ්කිච් චකාරී, 

 ම් පජඤ ්ඤ  ්ග ව වා කාරී. ග ො හි අභික් කන් තාදීසු  ම් පජඤ් ඤං කගරොගතව, 
න කත් ථචි  ම් පජඤ් ඤවිරහිගතො ගහොති. තං පන  ම් පජඤ් ඤං ය ් මා 

 ති ම් පයුත් තගමව ගහොති, ගතන  ්  නිද් ගෙග  ‘‘ ගතො  ම් පජාගනො 

අභික් කමති,  ගතො  ම් පජාගනො පටික් කමතී’’ති වුත් තං. 

අයඤ් හි අභික් කමන් ගතො වා පටික් කමන් ගතො වා න මුට් ඨ  ් තී 

අ ම් පජාගනො ගහොති;  තියා පන  මන් නා ගතො පඤ් ඤාය ච 

 ම් පජාගනොගයව අභික් කමති ගචව පටික් කමති ච;  බ් ගබ්සු අභික් කමාදීසු 
චතුබ් බිධං  ම් පජඤ් ඤං ඔතාගරති. චතුබ් බිධඤ් හි  ම් පජඤ් ඤං – 

 ාත් ථක ම් පජඤ ්ඤං,  ප් පාය ම් පජඤ් ඤං, ග ොචර ම් පජඤ ්ඤං, 
අ ම් ගමොහ ම් පජඤ ්ඤන් ති. තත් ථ අභික් කමනචිත් ගත උප් පන් ගන 

චිත් තවග ගනව අ න් ත් වා ‘කින් නු ගම එත් ථ  ගතන අත් ගථො අත් ථි, නත් ථී’ති 

අත් ථානත් ථං පරිග්  ගහත් වා අත් ථපරිග්  ණ් හනං ‘සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤං’. 
තත් ථ ච ‘අත් ගථො’ති 
ගචතියෙ  ් නගබ්ොධිෙ ්  න ඞ් ඝෙ ්  නගථරෙ  ් නඅසුභෙ  ් නාදිවග න 

ධම් මගතො වඩ් ඪි. ගචතියං වා ගබ්ොධිං වා දි ් වාපි හි බුද් ධාරම් මණං පීතිං, 
 ඞ් ඝෙ ්  ගනන  ඞ් ඝාරම් මණං පීතිං උප් පාගෙත් වා තගෙව ඛයවයගතො 

 ම් ම න් ගතො අරහත් තං පාපුණාති. ගථගර දි ් වා ගත ං ඔවාගෙ පතිට් ඨාය, 
අසුභං දි ් වා තත් ථ පඨමජ් ඣානං උප් පාගෙත් වා තගෙව ඛයවයගතො 
 ම් ම න් ගතො අරහත් තං පාපුණාති. ත ් මා එගත ං ෙ ්  නං  ාත් ථං. ගකචි පන 

‘‘ආමි ගතොපි වඩ් ඪි අත් ගථොගයව; තං නි  ් ාය බ්රහ් මචරියානුග්  හාය 
පටිපන් නත් තා’’ති වෙන් ති. 

ත ් මිං පන  මගන  ප් පායා ප් පායං පරිග්  ගහත් වා  ප් පායපරිග්  ණ් හනං 

‘සප්පායසම්පජඤ්ඤං’, ග යයථිෙං – ගචතියෙ ්  නං තාව  ාත් ථං.  ගච පන 

ගචතිය ්   මහතියා පූජාය ෙ ද් වාෙ ගයොජනන් තගර පරි ා  න් නිපතන් ති, 
අත් තගනො විභවානුරූපං ඉත් ථිගයොපි පුරි ාපි අලඞ් කතපටියත් තා 

චිත් තකම් මරූපකානි විය  ඤ් චරන් ති, තත්ර ච ්   ඉට් ගඨ ආරම් මගණ ගලොගභො, 

අනිට් ගඨ පටිගඝො, අ මගපක් ඛගන ගමොගහො උප් පජ් ජති, කාය ං ග්  ාපත් තිං 

වා ආපජ් ජති, ජීවිතබ්රහ් මචරියානං වා අන් තරාගයො ගහොති. එවං තං ඨානං 
අ ප් පායං ගහොති. වුත් තප් පකාරඅන් තරායාභාගව  ප් පායං. ගබ්ොධිෙ ්  ගනපි 
එග ව නගයො.  ඞ් ඝෙ ්  නම් පි  ාත් ථං.  ගච පන අන් ගතො ාගම මහාමණ් ඩපං 
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කාගරත් වා  බ් බ්රත් තිං ධම් ම ්  වනං කගරොන් ගතසු මනු ් ග සු 
වුත් තප් පකාගරගනව ජන න් නිපාගතො ගචව අන් තරාගයො ච ගහොති. එවං තං 

ඨානං අ ප් පායං ගහොති; අන් තරායාභාගව  ප් පායං ගහොති. මහාපරි පරිවාරානං 
ගථරානං ෙ ්  ගනපි එග ව නගයො. 

අසුභෙ ්  නම් පි  ාත් ථං. තෙත් ථදීපනත් ථඤ ්ච ඉෙං වත් ථු – එගකො කිර 
ෙහරභික් ඛු  ාමගණරං  ගහත් වා ෙන් තකට් ඨත් ථාය  ගතො.  ාමගණගරො මග්  ා 
ඔක් කමිත් වා පුරගතො  ච් ඡන් ගතො අසුභං දි ් වා පඨමජ් ඣානං නිබ් බ්ත් ගතත් වා 
තගෙව පාෙකං කත් වා  ඞ් ඛාගර  ම් ම න් ගතො තීණ ඵලානි  ච් ඡිකත් වා 
උපරිමග්  ත් ථාය කම් මට් ඨානං පරිග්  ගහත් වා අට් ඨාසි. ෙහගරො තං 
අප ්  න් ගතො ‘‘ ාමගණරා’’ති පක් ගකොසි. ග ො ‘මයා පබ් බ්ජිතදිව ගතො 

පට් ඨාය භික් ඛුනා  ද් ධිං ද් ගව කථා නාම න කථිතපුබ් බ්ා, අඤ ්ඤ ් මිං දිවග  

උපරිවිග  ං නිබ් බ්ත් ගත ්  ාමී’ති චින් ගතත් වා ‘‘කිං, භන් ගත’’ති පටිවචනං 

අොසි. ‘‘එහී’’ති ච වුත් ගතො එකවචගනගනව ආ න් ත් වා ‘‘භන් ගත, ඉමිනා තාව 
මග් ග න  න් ත් වා මයා ඨිගතොකාග  මුහුත් තං පුරත් ථාභිමුගඛො ඨත් වා 
ඔගලොගකථා’’ති ආහ. ග ො තථා කත් වා ගතන පත් තවිග  ගමව පාපුණ. එවං 
එකං අසුභං ද් වින් නං ජනානං අත් ථාය ජාතං. එවං  ාත් ථම් පි පගනතං පුරි   ්  

මාතු ාමාසුභං අ ප් පායං, මාතු ාම ්   ච පුරි ාසුභං,  භා ගමව  ප් පායන් ති. 
එවං  ප් පායපරිග්  ණ් හනං  ප් පාය ම් පජඤ් ඤං නාම. 

එවං පරිග්  හිත ාත් ථ ප් පාය ්   පන අට් ඨතිං ාය කම් මට් ඨාගනසු 

අත් තගනො චිත් තරුචියං කම් මට් ඨාන ඞ් ඛාතං ග ොචරං උග්  ගහත් වා 

භික් ඛාචාරග ොචගර තං  ගහත් වාව  මනං ‘කගොචරසම්පජඤ්ඤං’ නාම. 
ත ්  ාවිභාවනත් ථං ඉෙං චතුක් කං ගවදිතබ් බ්ං – 

ඉගධකච් ගචො භික් ඛු හරති න පච් චාහරති, එකච් ගචො න හරති පච් චාහරති, 

එකච් ගචො පන ගනව හරති න පච් චාහරති, එකච් ගචො හරති ච පච් චාහරති ච. 
තත් ථ ගයො භික් ඛු දිව ං චඞ් කගමන නි ජ් ජාය ආවරණීගයහි ධම් ගමහි චිත් තං 

පරිග ොගධත් වා, තථා රත් තියා පඨමයාගම මජ් ඣිමයාගම ග යයං කප් ගපත් වා 
පච් ඡිමයාගමපි නි ජ් ජාචඞ් කගමහි වීතිනාගමත් වා පග ව 
ගචතියඞ්  ණගබ්ොධියඞ්  ණවත් තං කත් වා ගබ්ොධිරුක් ගඛ උෙකං ආසිඤ් චිත් වා 
පානීයං පරිගභොජනීයං පච් චුපට් ඨාගපත් වා ආචරියුපජ් ඣායවත් තාදීනි  බ් බ්ානි 

ඛන් ධකවත් තානි  මාොය වත් තති, ග ො  රීරපරිකම් මං කත් වා ග නා නං 
පවිසිත් වා ද් ගව තගයො පල් ලඞ් ගක උසුමං  ාහාගපන් ගතො කම් මට් ඨානං 

අනුයුඤ් ජිත් වා, භික් ඛාචාරගවලාය උට් ඨහිත් වා කම් මට් ඨානසීග ගනව 
පත් තචීවරමාොය ග නා නගතො නික් ඛමිත් වා කම් මට් ඨානං 

මනසිකගරොන් ගතොව ගචතියඞ්  ණං  න් ත් වා,  ගච බුද් ධානු ්  තිකම් මට් ඨානං 

ගහොති තං අවි ්  ජ් ගජත් වාව ගචතියඞ්  ණං පවි ති, අඤ ්ඤං ගච කම් මට් ඨානං 
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ගහොති ග ොපානමූගල ඨත් වා හත් ගථන  හිතභණ් ඩං විය තං ඨගපත් වා 

බුද් ධාරම් මණං පීතිං  ගහත් වා ගචතියඞ්  ණං ආරුය් හ මහන් තං ගචතියං ගච, 

තික් ඛත් තුං පෙක් ඛිණං කත් වා චතූසු ඨාගනසු වන් දිතබ් බ්ං, ඛුද් ෙකං ගච, තගථව 
පෙක් ඛිණං කත් වා අට් ඨසු ඨාගනසු වන් දිතබ් බ්ං. ගචතියං වන් දිත් වා 
ගබ්ොධියඞ්  ණං පත් ගතනාපි බුද් ධ  ්  භ වගතො  ම් මුඛා විය නිපච් චාකාරං 
ෙ ් ග ත් වා ගබ්ොධි වන් දිතබ් බ්ා. 

ග ො එවං ගචතියඤ් ච ගබ්ොධිඤ් ච වන් දිත් වා පටි ාමිතට් ඨානං  න් ත් වා, 

පටි ාමිතං භණ් ඩකං හත් ගථන  ණ් හන් ගතො විය, නික් ඛිත් තකම් මට් ඨානං 
 ගහත් වා  ාම මීගප කම් මට් ඨානසීග ගනව චීවරං පාරුපිත් වා  ාමං පිණ් ඩාය 
පවි ති. අථ නං මනු ්  ා දි ් වා ‘අගයයො ගනො ආ ගතො’ති පච් චුග්  න් ත් වා 
පත් තං  ගහත් වා ආ න ාලාය වා ග ගහ වා නිසීොගපත් වා යාගුං ෙත් වා යාව 
භත් තං න නිට් ඨාති තාව පාගෙ ගධොවිත් වා ගතගලන මක් ගඛත් වා පුරගතො 
නිසීදිත් වා පඤ් හං වා පුච් ඡන් ති ධම් මං වා ග ොතුකාමා ගහොන් ති.  ගචපි න 

කථාගපන් ති ‘‘ජන ඞ්  හත් ථං ධම් මකථා නාම කාතබ් බ්ාගයවා’’ති 
අට් ඨකථාචරියා වෙන් ති. ධම් මකථා හි කම් මට් ඨානවිනිමුත් තා නාම නත් ථි. 
ත ් මා කම් මට් ඨානසීග ගනව ආහාරං පරිභුඤ ්ජිත් වා අනුගමොෙනං වත් වා 
නිවත් තියමාගනහිපි මනු ් ග හි අනු ගතොව  ාමගතො නික් ඛමිත් වා තත් ථ ගත 
නිවත් ගතත් වා මග්  ං පටිපජ් ජති. 

අථ නං පුගරතරං නික් ඛමිත් වා බ්හි ාගම කතභත් තකිච් චා 
 ාමගණරෙහරභික් ඛූ දි ් වා පච් චුග්  න් ත් වා පත් තචීවරම ්    ණ් හන් ති. 

ගපොරාණකභික් ඛූ කිර ‘අම් හාකං උපජ් ඣාගයො, අම් හාකං ආචරිගයො’ති න මුඛං 

ඔගලොගකත් වා වත් තං කගරොන් ති,  ම් පත් තපරිච් ගඡගෙගනව කගරොන් ති. ගත 

තං පුච් ඡන් ති ‘‘භන් ගත, එගත මනු  ් ා තුම් හාකං කිං ගහොන් ති? මාතිපක් ඛගතො 

 ම් බ්න් ධා පිතිපක් ඛගතො’’ති? ‘‘කිං දි ් වා පුච් ඡථා’’ති? ‘‘තුම් ගහසු එගත ං 

ගපමං බ්හුමාන’’න් ති. ‘‘ආවුග ො, යං මාතාපිතූහිපි දුක් කරං තං එගත මනු ්  ා 

අම් හාකං කගරොන් ති. පත් තචීවරම් පි ගනො එගත ං  න් තකගමව, එගත ං 

ආනුභාගවන ගනව භගය භයං, න ඡාතගක ඡාතකං ජානාම. එදි ා නාම 
අම් හාකං උපකාරිගනො නත් ථී’’ති ගත ං ගුගණ කගථන් ගතො  ච් ඡති. අයං 

වුච් චති ‘හරතිනපච්චාහරතී’ති. 

ය ්   පන පග ව වුත් තප් පකාරං වත් තපටිපත් තිං කගරොන් ත ්   

කම් මජගතගජො පජ් ජලති, අනුපාදින් නකං මුඤ් චිත් වා උපාදින් නකං  ණ් හාති, 

 රීරගතො ග ො මුච් චන් ති, කම් මට් ඨානං වීථිං නාගරොහති, ග ො පග ව 
පත් තචීවරමාොය ගව  ාව ගචතියං වන් දිත් වා ග ොරූපානං 
නික් ඛමනගවලායගමව  ාමං යාගුභික් ඛාය පවිසිත් වා යාගුං ලභිත් වා 
ආ න ාලං  න් ත් වා පිවති. අථ ්   ද් වත් තික් ඛත් තුං 
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අජ් ගඣොහරණමත් ගතගනව කම් මජගතගජොධාතු උපාදින් නකං මුඤ් චිත් වා 

අනුපාදින් නකං  ණ් හාති, ඝට ගතන න් හාගතො විය 
ගතගජොධාතුපරිළාහනිබ් බ්ානං පත් වා කම් මට් ඨානසීග න යාගුං පරිභුඤ් ජිත් වා 
පත් තඤ ්ච මුඛඤ් ච ගධොවිත් වා අන් තරාභත් ගත කම් මට් ඨානං මනසිකත් වා 
අවග  ට් ඨාගන පිණ් ඩාය චරිත් වා කම් මට් ඨානසීග න ආහාරං පරිභුඤ් ජිත් වා 
තගතො පට් ඨාය ගපොඞ් ඛානුගපොඞ් ඛං උපට් ඨහමානං කම් මට් ඨානං  ගහත් වාව 

ආ ච් ඡති. අයං වුච් චති ‘නහරතිපච්චාහරතී’ති. එදි ා ච භික් ඛූ යාගුං පිවිත් වා 
විප ්  නං ආරභිත් වා බුද් ධ ා ගන අරහත් තං පත් තා නාම  ණනපථං 
වීතිවත් තා. සීහළදීගපගයව ගතසු ගතසු  ාගමසු ආ න ාලාය න තං ආ නං 

අත් ථි, යත් ථ යාගුං පිවිත් වා අරහත් තං පත් තා භික් ඛූ නත් ථීති. 

ගයො පමාෙවිහාරී ගහොති නික් ඛිත් තධුගරො  බ් බ්වත් තානි භින් දිත් වා 
පඤ ්චවිධගචගතොඛීලවිනිබ්න් ධබ්ද් ධචිත් ගතො විහරන් ගතො ‘කම් මට් ඨානං නාම 
අත් ථී’තිපි  ඤ ්ඤං අකත් වා  ාමං පිණ් ඩාය පවිසිත් වා අනනුගලොමිගකන 
ගිහී ං ග් ග න  ං ට් ගඨො චරිත් වා ච භුඤ් ජිත් වා ච තුච් ගඡො නික් ඛමති – අයං 

වුච් චති ‘කනව හරතිනපච්චාහරතී’ති. 

ගයො පනායං ‘‘හරති ච පච් චාහරති චා’’ති වුත් ගතො, ග ො 
 තපච් චා තිකවත් තවග න ගවදිතබ් ගබ්ො – අත් ථකාමා හි කුලපුත් තා  ා ගන 

පබ් බ්ජිත් වා ෙ ම් පි වී ම් පි තිං ම් පි චත් තාරී ම් පි පඤ ්ඤා ම් පි  තම් පි එකගතො 

ව න් තා කතිකවත් තං කත් වා විහරන් ති – ‘‘ආවුග ො, තුම් ගහ න ඉණට් ටා, න 

භයට් ටා, න ආජීවිකාපකතා පබ් බ්ජිතා; දුක් ඛා මුඤ් චිතුකාමා පගනත් ථ 

පබ් බ්ජිතා. ත ් මා  මගන උප් පන් නකිගල ං  මගනගයව නිග්  ණ් හථ. ඨාගන, 

නි ජ් ජාය,  යගන උප් පන් නකිගල ං  යගනගයව නිග්  ණ් හථා’’ති. 

ගත එවං කතිකවත් තං කත් වා භික් ඛාචාරං  ච් ඡන් තා, 

අඩ් ඪඋ භඋ භඅඩ් ඪ ාවුත ාවුතන් තගරසු පා ාණා ගහොන් ති, තාය  ඤ් ඤාය 
කම් මට් ඨානං මනසිකගරොන් තාව  ච් ඡන් ති.  ගච ක ්  චි  මගන කිගලග ො 

උප් පජ් ජති, තත් ගථව නං නිග්  ණ් හාති. තථා අ ක් ගකොන් ගතො තිට් ඨති. අථ ්   
පච් ඡගතො ආ ච් ඡන් ගතොපි තිට් ඨති. ග ො ‘අයං භික් ඛු තුය් හං උප් පන් නං 

විතක් කං ජානාති, අනනුච් ඡවිකං ගත එත’න් ති අත් තානං පටිගචොගෙත් වා 
විප ්  නං වඩ් ගඪත් වා අරියභූමිං ඔක් කමති. තථා අ ක් ගකොන් ගතො නිසීෙති. 
අථ ්   පච් ඡගතො ආ ච් ඡන් ගතොපි නිසීෙතීති ග ො එව නගයො. අරියභූමිං 
ඔක් කමිතුං අ ක් ගකොන් ගතොපි තං කිගල ං වික් ඛම් ගභත් වා කම් මට් ඨානං 

මනසිකගරොන් ගතොව  ච් ඡති, න කම් මට් ඨානවිප් පයුත් ගතන චිත් ගතන පාෙං 

උද් ධරති, උද් ධරති ගච පටිනිවත් තිත් වා පුරිමපගෙ ඤ් ගඤව එති, ආලින් ෙකවාසී 
මහාඵු ්  ගෙවත් ගථගරො විය. ග ො කිර එකූනවී ති ව ්  ානි  තපච් චා තවත් තං 
පූගරන් ගතො එව විහාසි. මනු ්  ාපි අන් තරාමග් ග  ක න් තා ච වපන් තා ච 
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මද් ෙන් තා ච කම් මානි ච කගරොන් තා ගථරං තථා ච් ඡන් තං දි  ්වා ‘‘අයං ගථගරො 

පුනප් පුනං නිවත් තිත් වා  ච් ඡති, කිං නු ගඛො මග්  මූළ ්ගහො උොහු කිඤ් චි 
පමුට් ගඨො’’ති  මුල් ලපන් ති. ග ො තං අනාදියිත් වා 
කම් මට් ඨානයුත් තචිත් ගතගනව  මණධම් මං කගරොන් ගතො 
වී තිව ්  බ් භන් තගර අරහත් තං පාපුණ. අරහත් තපත් තදිවග  ච ්   
චඞ් කමනගකොටියං අධිවත් ථා ගෙවතා අඞ් ගුලීහි දීපං උජ් ජාගලත් වා අට් ඨාසි. 
චත් තාගරොපි මහාරාජාගනො  ක් ගකො ච ගෙවානමින් ගෙො බ්රහ් මා ච  හම් පති 
උපට් ඨානං ආ මිංසු. තඤ් ච ඔභා ං දි ් වා වනවාසී මහාති ්  ත් ගථගරො තං 
දුතියදිවග  පුච් ඡි – ‘‘රත් තිභාග  ආය ් මගතො  න් තිගක ඔභාග ො අගහොසි. කිං 

ග ො ඔභාග ො’’ති? ගථගරො වික් ගඛපං කගරොන් ගතො ‘‘ඔභාග ො නාම 

දීගපොභාග ොපි ගහොති, මණඔභාග ොපී’’ති එවමාදිමාහ. තගතො ‘‘පටිච් ඡාගෙථ 
තුම් ගහ’’ති නිබ්ද් ගධො ‘‘ආමා’’ති පටිජානිත් වා ආගරොගචසි. 

කාළවල් ලිමණ් ඩපවාසී මහානා ත් ගථගරො විය ච. ග ොපි කිර 
 තපච් චා තවත් තං පූගරන් ගතො ‘පඨමං තාව භ වගතො මහාපධානං 

පූගජ  ් ාමී’ති  ත් ත ව ්  ානි ඨානචඞ් කමගමව අධිට් ඨාසි; පුන ග ොළ  
ව ්  ානි  තපච් චා තවත් තං පූගරත් වා අරහත් තං පාපුණ. ග ො 
කම් මට් ඨානයුත් ගතගනව චිත් ගතන පාෙං උද් ධරන් ගතො විප් පයුත් ගතන 

චිත් ගතන උද් ධගත පාගෙ පටිනිවත් ගතන් ගතො  ාමසීමං  න් ත් වා ‘ ාවී නු ගඛො, 
පබ් බ්ජිගතො නු ගඛො’ති ආ ඞ් කනීයප් පගෙග  ඨත් වා චීවරං පාරුපිත් වා 
කච් ඡකන් තරගතො උෙගකන පත් තං ගධොවිත් වා උෙක ණ් ඩූ ං කගරොති. කිං 

කාරණා? ‘මා ගම භික් ඛං ොතුං වා වන් දිතුං වා ආ ගත මනු ් ග  ‘දීඝායුකා 

ගහොථා’ති වචනමත් ගතනාපි කම් මට් ඨානවික් ගඛගපො අගහොසී’ති. ‘අජ් ජ, 

භන් ගත, කතිමී’ති දිව ං වා භික් ඛු ණනං වා පඤ් හං වා පුච් ඡිගතො පන උෙකං 

ගිලිත් වා ආගරොගචති;  ගච දිව ාදිපුච් ඡකා න ගහොන් ති, නික් ඛමනගවලායං 
 ාමද් වාගර නිට් ඨුභිත් වාව යාති. 

කලම් බ්තිත් ථවිහාගර ව ් සූප තා පඤ් ඤා  භික් ඛූ විය ච. ගත කිර 
ආ ාළ ්හිපුණ් ණමායං කතිකවත් තං අකංසු – ‘‘අරහත් තං අප් පත් වා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං නාලපි ්  ාමා’’ති.  ාමඤ් ච පිණ් ඩාය පවි න් තා උෙක ණ් ඩූ ං 

කත් වා පවිසිංසු, දිව ාදීසු පුච් ඡිගතසු වුත් තනගයන පටිපජ් ජිංසු. තත් ථ මනු  ් ා 

නිට් ඨුභනට් ඨානං දි ් වා ජානිංසු – ‘අජ් ජ එගකො ආ ගතො, අජ් ජ ද් ගව’ති; 
එවඤ් ච චින් ගතසුං – ‘කින් නු ගඛො එගත අම් ගහගහව  ද් ධිං න  ල් ලපන් ති 

උොහු අඤ් ඤමඤ් ඤම් පි? යදි අඤ ්ඤමඤ් ඤම් පි න  ල් ලපන් ති, අද් ධා 

විවාෙජාතා භවි ්  න් ති; එථ ගන අඤ් ඤමඤ් ඤං ඛමාගප  ් ාමා’ති  බ් ගබ් 
විහාරං  න් ත් වා පඤ් ඤා ාය භික් ඛූසු ද් ගවපි භික් ඛූ එගකොකාග  නාද් ෙ ංසු. 

තගතො ගයො ගතසු චක් ඛුමා පුරිග ො ග ො ආහ – ‘‘න, ගභො, කලහකාරකානං 

ව ගනොකාග ො ඊදිග ො ගහොති. සු ම් මට් ඨං ගචතියඞ්  ණගබ්ොධියඞ්  ණං, 
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සුනික් ඛිත් තා  ම් මජ් ජනිගයො, සූපට් ඨිතං පානීයපරිගභොජනීය’’න් ති. ගත 
තගතොව නිවත් තා. ගතපි භික් ඛූ අන් ගතොගතමාග ගයව අරහත් තං පත් වා 
මහාපවාරණාය විසුද් ධිපවාරණං පවාගරසුං. 

එවං කාළවල් ලිමණ් ඩපවාසී මහානා ත් ගථගරො විය, කලම් බුතිත් ථවිහාගර 
ව ් සූප තභික් ඛූ විය ච කම් මට් ඨානයුත් ගතගනව චිත් ගතන පාෙං උද් ධරන් ගතො 
 ාම මීපං  න් ත් වා උෙක ණ් ඩූ ං කත් වා වීථිගයො  ල් ලක් ගඛත් වා යත් ථ 

සුරාග ොණ් ඩධුත් තාෙගයො කලහකාරකා චණ් ඩහත් ථිඅ ්  ාෙගයො වා නත් ථි, තං 
වීථිං පටිපජ් ජති. තත් ථ පිණ් ඩාය චරමාගනො න තුරිතතුරිගතො විය ජගවන 

 ච් ඡති, න හි ජවනපිණ් ඩපාතිකධුතඞ්  ං නාම කිඤ් චි අත් ථි, 

වි මභූමිභා ප් පත් තං පන උෙක කටං විය නිච් චගලො හුත් වා  ච් ඡති, අනුඝරං 
පවිට් ගඨො ච ොතුකාමං වා අොතුකාමං වා  ල් ලක් ගඛතුං තෙනුරූපං කාලං 
ආ ගමන් ගතො භික් ඛං  ගහත් වා අන් ගතො ාගම වා බ්හි ාගම වා විහාරගමව වා 

ආ න් ත් වා, යථාඵාසුගක පතිරූගප ඔකාග  නිසීදිත් වා, කම් මට් ඨානං 

මනසිකගරොන් ගතො ආහාගර පටිකූල ඤ් ඤං උපට් ඨගපත් වා, 
අක් ඛබ් භඤ ්ජනවණාගලපනපුත් තමංසූපමවග න පච් චගවක් ඛන් ගතො 

අට් ඨඞ්   මන් නා තං ආහාරං ආහාගරති ගනව ෙවාය, න මොය, න මණ් ඩනාය, 
න විභූ නාය…ගප.… ඵාසුවිහාගරො චාති. භුත් තාවී ච උෙකකිච් චං කත් වා 

මුහුත් තං භත් තකිලමථං පටිප් ප ්  ම් ගභත් වා යථා පුගරභත් තං, එවං 
පච් ඡාභත් තං පුරිමයාමං පච් ඡිමයාමඤ් ච කම් මට් ඨානගමව මනසිකගරොති. අයං 

වුච් චති ‘හරතිචපච්චාහරති චා’ති. 

ඉමං පන හරණපච් චාහරණ ඞ් ඛාතං  තපච් චා තවත් තං පූගරන් ගතො, යදි 

උපනි  ් ය ම් පන් ගනො ගහොති, පඨමවගය එව අරහත් තං පාපුණාති, ගනො ගච 

පඨමවගය පාපුණාති අථ මජ් ඣිමවගය, ගනො ගච මජ් ඣිමවගය පාපුණාති අථ 

පච් ඡිමවගය, ගනො ගච පච් ඡිමවගය පාපුණාති අථ මරණ මගය, ගනො ගච 

මරණ මගය පාපුණාති අථ ගෙවපුත් ගතො හුත් වා, ගනො ගච ගෙවපුත් ගතො හුත් වා 

පාපුණාති අනුප් පන් ගන බුද් ගධ නිබ් බ්ත් ගතො පච් ගචකගබ්ොධිං  ච් ඡිකගරොති, 
ගනො ගච පච් ගචකගබ්ොධිං  ච් ඡිකගරොති අථ බුද් ධානං  ම් මුඛීභාගව 

ඛිප් පාභිඤ ්ගඤො වා ගහොති – ග යයථාපි ගථගරො බ්ාහිගයො ොරුචීරිගයො, 

මහාපඤ් ගඤො වා – ග යයථාපි ගථගරො  ාරිපුත් ගතො, මහිද් ධිගකො වා – 

ග යයථාපි ගථගරො මහාගමොග්  ල් ලාගනො, ධුතඞ්  ධගරො වා – ග යයථාපි 

ගථගරො මහාක ්  ගපො, දිබ් බ්චක් ඛුගකො වා – ග යයථාපි ගථගරො අනුරුද් ගධො, 

විනයධගරො වා – ග යයථාපි ගථගරො උපාලි, ධම් මකථිගකො වා – ග යයථාපි 

ගථගරො පුණ් ගණො මන් තාණපුත් ගතො, ආරඤ් ඤිගකො වා – ග යයථාපි ගථගරො 

ගරවගතො, බ්හු ් සුගතො වා – ග යයථාපි ගථගරො ආනන් ගෙො, සික් ඛාකාගමො වා – 
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ග යයථාපි ගථගරො රාහුගලො බුද් ධපුත් ගතොති. ඉති ඉම ් මිං චතුක් ගක ය් වායං 

හරති ච පච් චාහරති ච, ත ්   ග ොචර ම් පජඤ් ඤං සිඛාප් පත් තං ගහොති. 

අභික් කමාදීසු පන අ ම් මුය් හනං අසම්කමොහසම්පජඤ්ඤං. තං එවං 
ගවදිතබ් බ්ං – ඉධ භික් ඛු අභික් කමන් ගතො වා පටික් කමන් ගතො වා යථා 

අන් ධබ්ාලපුථුජ් ජනා අභික් කමාදීසු ‘අත් තා අභික් කමති, අත් තනා අභික් කගමො 

නිබ් බ්ත් තිගතො’ති වා ‘අහං අභික් කමාමි, මයා අභික් කගමො නිබ් බ්ත් තිගතො’ති වා 

 ම් මුය් හන් ති, තථා අ ම් මුය් හන් ගතො ‘අභික් කමාමී’ති චිත් ගත උප් පජ් ජමාගන 
ගතගනව චිත් ගතන  ද් ධිං චිත් ත මුට් ඨානවාගයොධාතු විඤ් ඤත් තිං ජනයමානා 
උප් පජ් ජති. ඉති චිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාරවග න අයං කාය ම් මගතො 
අට් ඨි ඞ් ඝාගතො අභික් කමති. ත ් ග වං අභික් කමගතො එගකකපාදුද් ධරගණ 

පථවීධාතු ආගපොධාතූති ද් ගව ධාතුගයො ඔමත් තා ගහොන් ති මන් ො, ඉතරා ද් ගව 

අධිමත් තා ගහොන් ති බ්ලවතිගයො; තථා අතිහරණවීතිහරගණසු. ගවො ්  ජ් ජගන 

ගතගජොධාතු වාගයොධාතූති ද් ගව ධාතුගයො ඔමත් තා ගහොන් ති මන් ො, ඉතරා ද් ගව 

අධිමත් තා ගහොන් ති බ්ලවතිගයො; තථා  න් නික් ගඛපන න් නිරුජ් ඣගනසු තත් ථ 

උද් ධරගණ පවත් තා රූපාරූපධම් මා අතිහරණං න පාපුණන් ති; තථා අතිහරගණ 

පවත් තා වීතිහරණං, වීතිහරගණ පවත් තා ගවො ්  ජ් ජනං, ගවො ්  ජ් ජගන 

පවත් තා  න් නික් ගඛපනං,  න් නික් ගඛපගන පවත් තා  න් නිරුජ් ඣනං න 

පාපුණන් ති; තත් ථ තත් ගථව පබ් බ්ං පබ් බ්ං  න් ධි  න් ධි ඔධි ඔධි හුත් වා 
තත් තකපාගල පක් ඛිත් තතිලං විය පටපටායන් තා භිජ් ජන් ති. තත් ථ ගකො එගකො 

අභික් කමති? ක  ්  වා එක  ්  අභික් කමනං? පරමත් ථගතො හි ධාතූනංගයව 

 මනං, ධාතූනං ඨානං, ධාතූනං නි ජ් ජා, ධාතූනං  යනං, ත ් මිං ත ් මිඤ ්හි 
ගකොට් ඨාග   ද් ධිං රූගපහි – 

අඤ ්ඤං උප් පජ් ජගත චිත් තං, අඤ ්ඤං චිත් තං නිරුජ් ඣති; 

අවීචිමනු ම් බ්න් ගධො, නදීග ොගතොව වත් තතීති. 

එවං අභික් කමාදීසු අ ම් මුය් හනං අ ම් ගමොහ ම් පජඤ් ඤං නාමාති. 

නිට් ඨිගතො අභික්ෙන්කත පටික්ෙන්කත සම්පජානොරී කහොතීතිපෙ  ්  
අත් ගථො. 

ආක ොකිකත වික ොකිකතති එත් ථ පන ආක ොකිතං නාම පුරගතො 

ගපක් ඛනං, වික ොකිතං නාම අනුදි ාගපක් ඛනං. අඤ් ඤානිපි ගහට් ඨා උපරි 
පච් ඡගතො ගපක් ඛනවග න ඔගලොකිතඋල් ගලොකිතාපගලොකිතානි නාම 
ගහොන් ති. තානි ඉධ න  හිතානි.  ාරුප් පවග න පන ඉමාගනව ද් ගව  හිතානි. 
ඉමිනා වා මුගඛන  බ් බ්ානිපි තානි  හිතාගනවාති. 
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තත් ථ ‘ආගලොගක ්  ාමී’ති චිත් ගත උප් පන් ගන චිත් තවග ගනව 

අගනොගලොගකත් වා අත් ථපරිග්  ණ් හනං ‘සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤං’. තං 
ආය  ්මන් තං නන් ෙං කාය ක් ඛිං කත් වා ගවදිතබ් බ්ං. වුත් තඤ් ගහතං භ වතා – 

‘‘ ගච, භික් ඛගව, නන් ෙ ්   පුරත් ථිමා දි ා ආගලොගකතබ් බ්ා ගහොති, 
 බ් බ්ං ගචත ා  මන් නාහරිත් වා නන් ගෙො පුරත් ථිමං දි ං ආගලොගකති – 
‘එවං ගම පුරත් ථිමං දි ං ආගලොකයගතො න අභිජ් ඣාගෙොමන ්  ා පාපකා 
අකු ලා ධම් මා අන් වා  ් වි  ් න් තී’ති. ඉතිහ  ාත් ථක ම් පජාගනො 

ගහොති. ‘‘ ගච, භික් ඛගව, නන් ෙ ්   පච් ඡිමා දි ා, උත් තරා දි ා, ෙක් ඛිණා 

දි ා, උද් ධං, අගධො, අනුදි ා අනුවිගලොගකතබ් බ්ා ගහොති,  බ් බ්ං ගචත ා 
 මන් නාහරිත් වා නන් ගෙො අනුදි ං අනුවිගලොගකති – එවං ගම අනුදි ං 

අනුවිගලොකයගතො…ගප.…  ම් පජාගනො ගහොතී’’ති (අ. නි. 8.9). 

අපිච ඉධාපි පුබ් ගබ් වුත් තගචතියෙ ්  නාදිවග ගනව  ාත් ථකතා ච 
 ප් පායතා ච ගවදිතබ් බ්ා. 

කම් මට් ඨාන  ්  පන අවිජහනගමව ‘කගොචරසම්පජඤ්ඤං’. ත ් මා 

ඛන් ධධාතුආයතනකම් මට් ඨානිගකහි අත් තගනො කම් මට් ඨානවග ගනව, 
කසිණාදිකම් මට් ඨානිගකහි වා පන කම් මට් ඨානසීග ගනව 
ආගලොකනවිගලොකනං කාතබ් බ්ං. 

අබ් භන් තගර අත් තා නාම ආගලොගකතා වා විගලොගකතා වා නත් ථි. 

‘ආගලොගක  ් ාමී’ති පන චිත් ගත උප් පජ් ජමාගන ගතගනව චිත් ගතන  ද් ධිං 
චිත් ත මුට් ඨානා වාගයොධාතු විඤ් ඤත් තිං ජනයමානා උප් පජ් ජති. ඉති 

චිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාරවග න ගහට් ඨිමං අක් ඛිෙලං අගධො සීෙති, උපරිමං 
උද් ධං ලඞ් ගඝති. ගකොචි යන් තගකන විවරන් ගතො නාම නත් ථි. තගතො 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං ෙ ්  නකිච් චං  ාගධන් තං උප් පජ් ජතී’ති එවං පජානනං 

පගනත් ථ ‘අසම්කමොහසම්පජඤ්ඤං’ නාම. 

අපිච මූලපරිඤ් ඤාආ න් තුකතාවකාලිකභාවවග න පගනත් ථ 
අ ම් ගමොහ ම් පජඤ ්ඤං ගවදිතබ් බ්ං. මූලපරිඤ් ඤාවග න තාව – 

භවඞ්  ාවජ් ජනඤ් ගචව, ෙ ්  නං  ම් පටිච් ඡනං; 

 න් තීරණං ගවොට් ඨබ් බ්නං, ජවනං භවති  ත් තමං. 

තත් ථ භවඞ්  ං උපපත් තිභව ්   අඞ්  කිච් චං  ාධයමානං පවත් තති; තං 

ආවත් ගතත් වා කිරියමගනොධාතු ආවජ් ජනකිච් චං  ාධයමානා; තන් නිගරොධා 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං ෙ ්  නකිච් චං  ාධයමානං; තන් නිගරොධා විපාකමගනොධාතු 

 ම් පටිච් ඡනකිච් චං  ාධයමානා; තන් නිගරොධා විපාකමගනොවිඤ් ඤාණධාතු 
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 න් තීරණකිච් චං  ාධයමානා; තන් නිගරොධා කිරියමගනොවිඤ් ඤාණධාතු 

ගවොට් ඨබ් බ්නකිච් චං  ාධයමානා; තන් නිගරොධා  ත් තක් ඛත් තුං ජවනං ජවති. 

තත් ථ පඨමජවගනපි ‘අයං ඉත් ථී, අයං පුරිග ො’ති රජ් ජනදු ්  නමුය් හනවග න 

ආගලොකිතවිගලොකිතං න ගහොති; දුතියජවගනපි…ගප.…  ත් තමජවගනපි. 

එගතසු පන, යුද් ධමණ් ඩගල ගයොගධසු විය, ගහට් ඨුපරියවග න භිජ් ජිත් වා 

පතිගතසු ‘අයං ඉත් ථී, අයං පුරිග ො’ති රජ් ජනාදිවග න ආගලොකිතවිගලොකිතං 

ගහොති. එවං තාගවත් ථ ‘මූ පරිඤ්ඤාවකසන’ අ ම් ගමොහ ම් පජඤ් ඤං 
ගවදිතබ් බ්ං. 

චක් ඛුද් වාගර පන රූගප ආපාථ ගත භවඞ්  චලනගතො උද් ධං 
 ක කකිච් චනිප් ඵාෙනවග න ආවජ් ජනාදීසු උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ගධසු 
අව ාගන ජවනං උප් පජ් ජති. තං පුබ් ගබ් උප් පන් නානං ආවජ් ජනාදීනං 
ග හභූගත චක් ඛුද් වාගර ආ න් තුකපුරිග ො විය ගහොති. ත ්   යථා පරග ගහ 
කිඤ් චි යාචිතුං පවිට් ඨ ්   ආ න් තුකපුරි   ්  ග හ ාමිගකසුපි 

තුණ් හීමාසිගනසු ආණාකරණං න යුත් තං, එවං ආවජ් ජනාදීනං ග හභූගත 
චක් ඛුද් වාගර ආවජ් ජනාදීසුපි අරජ් ජන් ගතසු අදු ්  න් ගතසු අමුය් හන් ගතසු ච 

රජ් ජනදු ්  නමුය් හනං අයුත් තන් ති. එවං ‘ආගන්තුෙභාවවකසන’ 
අ ම් ගමොහ ම් පජඤ ්ඤං ගවදිතබ් බ්ං. 

යානි පගනතානි චක් ඛුද් වාගර ගවොට් ඨබ් බ්නපරිගයො ානානි චිත් තානි 

උප් පජ් ජන් ති, තානි  ද් ධිං  ම් පයුත් තධම් ගමහි තත් ථ තත් ගථව භිජ් ජන් ති, 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං න ප ්  න් තීති ඉත් තරානි තාවකාලිකානි ගහොන් ති. තත් ථ යථා 
එක  ්මිං ඝගර  බ් ගබ්සු මානු ගකසු මගතසු අවග   ්   එකක  ්  

තඞ් ඛණංගයව මරණධම් ම  ්  න යුත් තා නච් චගීතාදීසු අභිරති නාම, එවගමව 
එකද් වාගර   ම් පයුත් ගතසු ආවජ් ජනාදීසු තත් ථ තත් ගථව මගතසු අවග   ්   
තඞ් ඛණංඤ් ගඤව මරණධම් ම  ්  ජවන ්  ාපි රජ් ජනදු ්  නමුය් හනවග න 

අභිරති නාම න යුත් තාති. එවං ‘තාවොලිෙභාවවකසන’ 
අ ම් ගමොහ ම් පජඤ ්ඤං ගවදිතබ් බ්ං. 

අපිච ඛන් ධායතනධාතුපච් චයපච් චගවක් ඛණවග නගපතං ගවදිතබ් බ්ං. 

එත් ථ හි චක් ඛු ගචව රූපානි ච රූපක් ඛන් ගධො, ෙ ්  නං විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො, 

තං ම් පයුත් තා ගවෙනා ගවෙනාක් ඛන් ගධො,  ඤ ්ඤා  ඤ් ඤාක් ඛන් ගධො, 
ඵ ්  ාදිකා  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො. එවගමගත ං පඤ් චන් නං ඛන් ධානං  මවාගය 

ආගලොකනවිගලොකනං පඤ් ඤායති. තත් ථ ගකො එගකො ආගලොගකති? ගකො 

විගලොගකති? 

තථා චක් ඛු චක් ඛායතනං, රූපං රූපායතනං, ෙ ්  නං මනායතනං, 
ගවෙනාෙගයො තං ම් පයුත් තා ධම් මා ධම් මායතනං. එවගමගත ං චතුන් නං 
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ආයතනානං  මවාගය ආගලොකනවිගලොකනං පඤ් ඤායති. තත් ථ ගකො එගකො 

ආගලොගකති? ගකො විගලොගකති? 

තථා චක් ඛු චක් ඛුධාතු, රූපං රූපධාතු, ෙ ්  නං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු, 
තං ම් පයුත් තා ගවෙනාෙගයො ධම් මා ධම් මධාතු. එවගමතා ං චතුන් නං ධාතූනං 

 මවාගය ආගලොකනවිගලොකනං පඤ් ඤායති. තත් ථ ගකො එගකො ආගලොගකති? 

ගකො විගලොගකති? 

තථා චක් ඛු නි ්  යපච් චගයො, රූපං ආරම් මණපච් චගයො, ආවජ් ජනං 

අනන් තර මනන් තරඅනන් තරූපනි ්  යනත් ථිවි තපච් චගයො, ආගලොගකො 

උපනි  ් යපච් චගයො, ගවෙනාෙගයො  හජාතාදිපච් චයා. එවගමගත ං පච් චයානං 

 මවාගය ආගලොකනවිගලොකනං පඤ් ඤායති. තත් ථ ගකො එගකො ආගලොගකති? 

ගකො විගලොගකතීති? එවගමත් ථ 
ඛන් ධායතනධාතුපච් චයපච් චගවක් ඛණවග නාපි අ ම් ගමොහ ම් පජඤ් ඤං 
ගවදිතබ් බ්ං. 

සමිඤ්ජිකත පසාරිකතති පබ් බ්ානං  මිඤ් ජනප ාරගණ. තත් ථ 
චිත් තවග ගනව  මිඤ් ජනප ාරණං අකත් වා හත් ථපාොනං 
 මිඤ් ජනප ාරණපච් චයා අත් ථානත් ථං පරිග්  ගහත් වා තත් ථ 

අත් ථපරිග්  ණ් හනං ‘සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤං’. තත් ථ හත් ථපාගෙ අතිචිරං 

 මිඤ් ජිත් වා වා ප ාගරත් වා එව වා ඨිත ්   ඛගණ ඛගණ ගවෙනා උප් පජ් ජන් ති, 

චිත් තං එකග්  තං න ලභති, කම් මට් ඨානං පරිපතති, විග  ං නාධි ච් ඡති; 

කාගල  මිඤ් ජන් ත ්   කාගල ප ාගරන් ත ්   පන තා ගවෙනා නුප් පජ් ජන් ති, 

චිත් තං එකග්  ං ගහොති, කම් මට් ඨානං ඵාතිං  ච් ඡති, විග  මධි ච් ඡතීති. එවං 
‘අත් ථානත් ථපරිග්  ණ් හනං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

අත් ගථ පන  තිපි  ප් පායා ප් පායං පරිග්  ගහත් වා  ප් පායපරිග්  ණ් හනං 

‘සප්පායසම්පජඤ්ඤං’. 

තත්රායං නගයො – මහාගචතියඞ්  ගණ කිර ෙහරභික් ඛූ  ජ් ඣායං  ණ් හන් ති. 
ගත ං පිට් ඨිප  ්ග  ෙහරභික් ඛුනිගයො ධම් මං සුණන් ති. තගත්රගකො ෙහගරො හත් ථං 
ප ාගරන් ගතො කාය ං ග්  ං පත් වා ගතගනව කාරගණන ගිහී ජාගතො. අපගරො 
භික් ඛු පාෙං ප ාගරන් ගතො අග් ගිම් හි ප ාගරසි. අට් ඨිං ආහච් ච පාගෙො ඣායි. 
අපගරො භික් ඛු වම් මිගක ප ාගරසි. ග ො ආසීවිග න ෙට් ගඨො. අපගරො භික් ඛු 
චීවරකුටිෙණ් ඩගක ප ාගරසි. තං මණ ප් ගපො ඩංසි. ත ් මා එවරූගප අ ප් පාගය 
අප ාගරත් වා  ප් පාගය ප ාගරතබ් බ්ං. ඉෙගමත් ථ  ප් පාය ම් පජඤ් ඤං. 
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‘කගොචරසම්පජඤ්ඤං’ පන මහාගථරවත් ථුනා දීගපතබ් බ්ං – මහාගථගරො 
කිර දිවාට් ඨාගන නිසින් ගනො අන් ගතවාසිගකහි  ද් ධිං කථයමාගනො  හ ා 
හත් ථං  මිඤ් ජිත් වා පුන යථාඨාගන ඨගපත් වා  ණකං  මිඤ් ගජසි. තං 

අන් ගතවාසිකා පුච් ඡිංසු – ‘‘ක  ්මා, භන් ගත,  හ ා හත් ථං  මිඤ් ජිත් වා පුන 

යථාඨාගන ඨගපත් වා  ණකං  මිඤ් ජිත් ථා’’ති? ‘‘යගතො පට් ඨාය මයා, 

ආවුග ො, කම් මට් ඨානං මනසිකාතුං ආරද් ගධො, න ගම කම් මට් ඨානං මුඤ් චිත් වා 
හත් ගථො  මිඤ් ජිතපුබ් ගබ්ො. ඉොනි පන ගම තුම් ගහහි  ද් ධිං කථයමාගනන 
කම් මට් ඨානං මුඤ ්චිත් වා  මිඤ් ජිගතො. ත ් මා පුන යථාඨාගන ඨගපත් වා 

 මිඤ් ගජසි’’න් ති. ‘‘ ාධු, භන් ගත, භික් ඛුනා නාම එවරූගපන භවිතබ් බ්’’න් ති. 

එවගමත් ථාපි කම් මට් ඨානාවිජහනගමව ‘ග ොචර ම් පජඤ් ඤ’න් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

‘අබ් භන් තගර අත් තා නාම ගකොචි  මිඤ් ගජන් ගතො වා ප ාගරන් ගතො වා 

නත් ථි. වුත් තප් පකාරචිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාගරන පන, 

සුත් තාකඩ් ඪනවග න ොරුයන් ත ්   හත් ථපාෙචලනං විය,  මිඤ් ජනප ාරණං 

ගහොතී’ති පරිජානනං පගනත් ථ ‘අසම්කමොහසම්පජඤ්ඤ’න් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරකණති එත් ථ  ඞ් ඝාටිචීවරානං 
නිවා නපාරුපනවග න පත් ත  ්  භික් ඛාපටිග්  හණාදිවග න පරිගභොග ො 

‘ධාරණං’ නාම. තත් ථ  ඞ් ඝාටිචීවරධාරගණ තාව නිවාග ත් වා පාරුපිත් වා ච 
පිණ් ඩාය චරගතො ‘‘ආමි ලාගභො සීත ්   පටිඝාතායා’’තිආදිනා නගයන 
භ වතා වුත් තප් පකාගරොගයව ච අත් ගථො ‘අත් ගථො’ නාම. ත ්   වග න 

‘සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

උණ් හපකතික ්   පන දුබ් බ්ල  ්  ච චීවරං සුඛුමං  ප් පායං, සීතාලුක ්   

ඝනං දුපට් ටං; විපරීතං අ ප් පායං. ය ්   ක ්  චි ජිණ් ණං අ ප් පායගමව. 
අග්  ළාදිොගනන හි ්   තං පලිගබ්ොධකරං ගහොති. තථා පට් ටුණ් ණදුකූලාදිගභෙං 
ගචොරානං ගලොභනීයචීවරං. තාදි ඤ් හි අරඤ් ගඤ එකක  ්  නිවා න් තරායකරං 
ජීවිතන් තරායකරඤ් චාපි ගහොති. නිප් පරියාගයන පන යං 

නිමිත් තකම් මාදිමිච් ඡාජීවවග න උප් පන් නං, යඤ ්ච ්   ග වමාන ්   අකු ලා 

ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කු ලා ධම් මා පරිහායන් ති, තං අ ප් පායං; විපරීතං 

 ප් පායං. ත ්   වග ගනත් ථ ‘සප්පායසම්පජඤ්ඤං’ 

කම් මට් ඨානාවිජහනවග ගනව ච ‘කගොචරසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

අබ් භන් තගර අත් තා නාම ගකොචි චීවරං පාරුපන් ගතො නත් ථි. 
වුත් තප් පකාරචිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාගරගනව පන චීවරපාරුපනං ගහොති. 

තත් ථ චීවරම් පි අගචතනං, කාගයොපි අගචතගනො. චීවරං න ජානාති – ‘මයා 

කාගයො පාරුපිගතො’ති, කාගයොපි න ජානාති – ‘අහං චීවගරන පාරුපිගතො’ති. 

ධාතුගයොව ධාතු මූහං පටිච් ඡාගෙන් ති, පටපිගලොතිකාය 
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ගපොත් ථකරූපපටිච් ඡාෙගන විය. ත ් මා ගනව සුන් ෙරං චීවරං ලභිත් වා 

ග ොමන  ් ං කාතබ් බ්ං, න අසුන් ෙරං ලභිත් වා ගෙොමන ්  ං. 
නා වම් මිකගචතියරුක් ඛාදීසු හි ගකචි මාලා න් ධධූපවත් ථාදීහි  ක් කාරං 

කගරොන් ති, ගකචි ගූථමුත් තකද් ෙමෙණ් ඩ ත් ථප් පහාරාදීහි අ ක් කාරං. න ගතහි 
නා වම් මිකරුක් ඛාෙගයො ග ොමන ්  ං වා ගෙොමන ්  ං වා කගරොන් ති. එවගමව 

ගනව සුන් ෙරං චීවරං ලභිත් වා ග ොමන ්  ං කාතබ් බ්ං, න අසුන් ෙරං ලභිත් වා 
ගෙොමන  ් න් ති. එවං පවත් තපටි ඞ් ඛානවග ගනත් ථ 

‘අසම්කමොහසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

පත් තධාරගණපි පත් තං  හ ාව අග්  ගහත් වා ‘ඉමං  ගහත් වා පිණ් ඩාය 
චරමාගනො භික් ඛං ලභි ්  ාමී’ති එවං පත් තග්  හණපච් චයා 

පටිලභිතබ් බ්අත් ථවග න ‘සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

කි දුබ් බ්ල රීර ්   පන  රුපත් ගතො අ ප් පාගයො; ය ්   ක  ් චි 
චතුපඤ් ච ණ් ඨිකාහගතො දුබ් බිග ොධනීගයො අ ප් පාගයොව. දුද් ගධොතපත් ගතො හි 

න වට් ටති; තං ගධොවන් ත ් ග ව ච ්   පලිගබ්ොගධො ගහොති. මණවණ් ණපත් ගතො 
පන ගලොභනීගයොව චීවගර වුත් තනගයගනව අ ප් පාගයො. 

නිමිත් තකම් මාදිවග න පන ලද් ගධො, යඤ් ච  ්  ග වමාන ්   අකු ලා ධම් මා 

අභිවඩ් ඪන් ති, කු ලා ධම් මා පරිහායන් ති, අයං එකන් තා ප් පාගයොව විපරීගතො 

 ප් පාගයො. ත ්   වග ගනත් ථ ‘සප්පායසම්පජඤ්ඤං’ 

කම් මට් ඨානාවිජහනවග ගනව ‘කගොචරසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

අබ් භන් තගර අත් තා නාම ගකොචි පත් තං  ණ් හන් ගතො නත් ථි. 
වුත් තප් පකාරචිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාරවග ගනව පන පත් තග්  හණං 

නාම ගහොති. තත් ථ පත් ගතොපි අගචතගනො, හත් ථාපි අගචතනා. පත් ගතො න 

ජානාති – ‘අහං හත් ගථහි  හිගතො’ති. හත් ථාපි න ජානන් ති – ‘පත් ගතො අම් ගහහි 

 හිගතො’ති. ධාතුගයොව ධාතු මූහං  ණ් හන් ති,  ණ් ඩාග න 
අග් ගිවණ් ණපත් ත හගණ වියාති. එවං පවත් තපටි ඞ් ඛානවග ගනත් ථ 

‘අසම්කමොහසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

අපිච යථා ඡින් නහත් ථපාගෙ වණමුගඛහි පග් ඝරිතපුබ් බ්ගලොහිතකිමිකුගල 

නීලමක් ඛික ම් පරිකිණ් ගණ අනාථ ාලායං අනාථමනු ් ග  දි ් වා ෙයාලුකා 
පුරි ා ගත ං වණබ්න් ධපට් ටගචොළකානි ගචව කපාලාදීහි ච ගභ ජ් ජානි 
උපනාගමන් ති. තත් ථ ගචොළකානිපි ගක ඤ් චි  ණ් හානි ගක ඤ් චි ථූලානි 
පාපුණන් ති. ගභ ජ් ජකපාලකානිපි ගක ඤ් චි සු ණ් ඨානානි ගක ඤ් චි 
දු ්  ණ් ඨානානි පාපුණන් ති. න ගත තත් ථ සුමනා වා ගහොන් ති දුම් මනා වා. 

වණපටිච් ඡාෙනමත් ගතගනව හි ගචොළගකන, ගභ ජ් ජපරිග්  හණමත් ගතගනව 

ච කපාලගකන ගත ං අත් ගථො. එවගමව ගයො භික් ඛු වණගචොළකං විය චීවරං, 

ගභ ජ් ජකපාලකං විය ච පත් තං, කපාගල ගභ ජ් ජමිව ච පත් ගත ලද් ධභික් ඛං 
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 ල් ලක් ගඛති – අයං  ඞ් ඝාටිපත් තචීවරධාරගණ අ ම් ගමොහ ම් පජඤ් ගඤන 
උත් තම ම් පජානකාරීති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

අසිතාදීසු අසිකතති පිණ් ඩපාතාදිගභොජගන. පීකතති යාගුආදිපාගන. 

ඛායිකතති පිට් ඨඛජ් ජකාදිඛාෙගන. සායිකතති මධුඵාණතාදි ායගන. තත් ථ 

‘‘ගනව ෙවායා’’තිආදිනා නගයන වුත් ගතො අට් ඨවිගධොපි අත් ගථො ‘අත් ගථො’ 

නාම. ත  ්  වග න ‘සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

ලූඛපණීතතිත් තමධුරාදීසු පන ගයන ගභොජගනන ය ්   අඵාසු ගහොති, තං 

ත ්   අ ප් පායං. යං පන නිමිත් තකම් මාදිවග න පටිලද් ධං, යඤ ්ච  ්  

භුඤ ්ජගතො අකු ලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් ති, කු ලා ධම් මා පරිහායන් ති, තං 

එකන් තං අ ප් පායගමව; විපරීතං  ප් පායං. ත ්   වග ගනත් ථ 

‘සප්පායසම්පජඤ්ඤං’ කම් මට් ඨානාවිජහනවග ගනව ච ‘කගොචරසම්පජඤ්ඤං’ 
ගවදිතබ් බ්ං. 

අබ් භන් තගර අත් තා නාම ගකොචි භුඤ් ජගකො නත් ථි. 
වුත් තප් පකාරචිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාගරගනව පන පත් තපටිග්  හණං 
නාම ගහොති. චිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාගරගනව හත් ථ ්   පත් ගත ඔතාරණං 

නාම ගහොති. චිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාගරගනව ආගලොපකරණං, 

ආගලොපඋද් ධරණං, මුඛවිවරණඤ් ච ගහොති. න ගකොචි කුඤ් චිකාය, න 
යන් තගකන හනුකට් ඨිං විවරති. චිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාගරගනව 

ආගලොප  ්  මුගඛ ඨපනං, උපරිෙන් තානං මු ලකිච් ච ාධනං, ගහට් ඨාෙන් තානං 

උදුක් ඛලකිච් ච ාධනං, ජිව් හාය හත් ථකිච් ච ාධනඤ් ච ගහොති. ඉති නං තත් ථ 
අග්  ජිව් හාය තනුකගඛගළො මූලජිව් හාය බ්හලගඛගළො මක් ගඛති. තං 
ගහට් ඨාෙන් තඋදුක් ඛගල ජිව් හාහත් ථපරිවත් තිතං ගඛළඋෙකගතමිතං 
උපරිෙන් තමු ල ඤ් චුණ් ණතං ගකොචි කටච් ඡුනා වා ෙබ් බියා වා අන් ගතො 

පගවග න් ගතො නාම නත් ථි; වාගයොධාතුයාව පවි ති. පවිට් ඨං පවිට් ඨං ගකොචි 

පලාල න් ථාරං කත් වා ධාගරන් ගතො නාම නත් ථි; වාගයොධාතුවග ගනව 
තිට් ඨති. ඨිතං ඨිතං ගකොචි උද් ධනං කත් වා අග් ගිං ජාගලත් වා පචන් ගතො නාම 

නත් ථි; ගතගජොධාතුයාව පච් චති. පක් කං පක් කං ගකොචි ෙණ් ඩගකන වා යට් ඨියා 

වා බ්හි නීහාරගකො නාම නත් ථි; වාගයොධාතුගයව නීහරති. ඉති වාගයොධාතු 
අතිහරති ච වීතිහරති ච ධාගරති ච පරිවත් ගතති ච  ඤ ්චුණ් ගණති ච විග ොග ති 
ච නීහරති ච. පථවීධාතු ධාගරති ච පරිවත් ගතති ච  ඤ් චුණ් ගණති ච විග ොග ති 
ච නීහරති ච. ආගපොධාතු සිගනගහති ච අල් ලත් තඤ් ච අනුපාගලති. ගතගජොධාතු 
අන් ගතොපවිට් ඨං පරිපාගචති. ආකා ධාතු අඤ ්ජග ො ගහොති. විඤ් ඤාණධාතු 
තත් ථ තත් ථ  ම් මාපගයො මන් වාය ආභුජතීති. එවං 

පවත් තපටි ඞ් ඛානවග ගනත් ථ ‘අසම්කමොහසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 
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අපිච  මනගතො, පරිගය නගතො, පරිගභො ගතො, ආ යගතො, නිධානගතො, 

අපරිපක් කගතො, පරිපක් කගතො, ඵලගතො, නි  ් න් ෙනගතො,  ම් මක් ඛනගතොති 
එවං ෙ විධපටිකූලභාවපච් චගවක් ඛණගතොගපත් ථ ‘අ ම් ගමොහ ම් පජඤ් ඤං’ 
ගවදිතබ් බ්ං. විත් ථාරකථා පගනත් ථ විසුද් ධිමග් ග  
ආහාරපටිකූල ඤ් ඤානිද් ගෙ ගතො  ගහතබ් බ්ා. 

උච්චාරපස්සාවෙම්කමති උච් චාර ්   ච ප ්  ාව  ්  ච කරගණ. තත් ථ 

පක් කකාගල උච් චාරප ්  ාවං අකගරොන් ත ්    කල රීරගතො ග ො මුච් චන් ති, 

අක් ඛීනි භමන් ති, චිත් තං න එකග්  ං ගහොති, අඤ ්ගඤ ච ගරො ා උප් පජ් ජන් ති; 
කගරොන් ත ්   පන  බ් බ්ං තං න ගහොතීති අයගමත් ථ අත් ගථො. ත ්   වග න 

‘සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

අට් ඨාගන උච් චාරප ්  ාවං කගරොන් ත ්   පන ආපත් ති ගහොති, අයග ො 

වඩ් ඪති, ජීවිතන් තරාගයො ගහොති; පතිරූගප ඨාගන කගරොන් ත  ්   බ් බ්ං තං න 

ගහොතීති ඉෙගමත් ථ  ප් පායං. ත ්   වග න ‘සප්පායසම්පජඤ්ඤං’ 

කම් මට් ඨානාවිජහනවග ගනව ච ‘කගොචරසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

අබ් භන් තගර අත් තා නාම ගකොචි උච් චාරප  ් ාවකම් මං කගරොන් ගතො 
නත් ථි. චිත් තකිරියාවාගයොධාතුවිප් ඵාගරගනව පන උච් චාරප ්  ාවකම් මං 
ගහොති. යථා පන පක් ගක  ණ් ගඩ  ණ් ඩගභගෙන පුබ් බ්ගලොහිතං අකාමතාය 

නික් ඛමති, යථා ච අතිභරිතා උෙකභාජනා උෙකං අකාමතාය නික් ඛමති, එවං 
පක් කා යමුත් තවත් ථීසු  න් නිචිතා උච් චාරප  ් ාවා වායුගව  මුප් පීළිතා 
අකාමතායපි නික් ඛමන් ති. ග ො පනායං එවං නික් ඛමන් ගතො උච් චාරප  ් ාගවො 

ගනව ත ්   භික් ඛුගනො අත් තගනො ගහොති න පර ්  ; ගකවලං පන 

 රීරනි ්  න් ගෙොව ගහොති. යථා කිං? යථා උෙකතුම් භගතො පුරාණඋෙකං 

ඡඩ් ගඩන් ත  ්  ගනව තං අත් තගනො ගහොති න පගර ං, ගකවලං 

පටිජග්  නමත් තගමව ගහොති, එවන් ති. එවං පවත් තපටි ඞ් ඛානවග ගනත් ථ 

‘අසම්කමොහසම්පජඤ්ඤං’ ගවදිතබ් බ්ං. 

ගතාදීසු ගකතති  මගන. ඨිකතති ඨාගන. නිසින්කනති නි ජ් ජාය. සුත්කතති 
 යගන. තත් ථ අභික් කන් තාදීසු වුත් තනගයගනව  ම් පජානකාරිතා ගවදිතබ් බ්ා. 

අයං පගනත් ථ අපගරොපි නගයො – එගකො හි භික් ඛු  ච් ඡන් ගතො අඤ ්ඤං 
චින් ගතන් ගතො අඤ් ඤං විතක් ගකන් ගතො  ච් ඡති. එගකො කම් මට් ඨානං 

අවි ්  ජ් ගජත් වාව  ච් ඡති. තථා එගකො භික් ඛු තිට් ඨන් ගතො, නිසීෙන් ගතො, 
 යන් ගතො අඤ් ඤං චින් ගතන් ගතො අඤ ්ඤං විතක් ගකන් ගතො  යති. එගකො 
කම් මට් ඨානං අවි ්  ජ් ගජත් වාව  යති. 
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එත් තගකන පන න පාකටං ගහොතීති චඞ් කගමන දීපයිංසු. ගයො හි භික් ඛු 

චඞ් කමනං ඔතරිත් වා චඞ් කමනගකොටියං ඨිගතො පරිග්  ණ් හාති; 

‘පාචීනචඞ් කමනගකොටියං පවත් තා රූපාරූපධම් මා පච් ඡිමචඞ් කමනගකොටිං 

අප් පත් වා එත් ගථව නිරුද් ධා, පච් ඡිමචඞ් කමනගකොටියං පවත් තාපි 

පාචීනචඞ් කමනගකොටිං අප් පත් වා එත් ගථව නිරුද් ධා, චඞ් කමනගවමජ් ගඣ 

පවත් තා උගභො ගකොටිගයො අප් පත් වා එත් ගථව නිරුද් ධා, චඞ් කමගන පවත් තා 

රූපාරූපධම් මා ඨානං අප් පත් වා එත් ගථව නිරුද් ධා, ඨාගන පවත් තා නි ජ් ජං, 
නි ජ් ජාය පවත් තා  යනං අප් පත් වා එත් ගථව නිරුද් ධා’ති එවං 

පරිග්  ණ් හන් ගතො පරිග්  ණ් හන් ගතොගයව භවඞ්  ං ඔතාගරති; උට් ඨහන් ගතො 

කම් මට් ඨානං  ගහත් වාව උට් ඨාති – අයං භික් ඛු  තාදීසු සම්පජානොරී නාම 
ගහොතීති. 

එවං පන සුත් ගත කම් මට් ඨානං අවිභූතං ගහොති. කම් මට් ඨානං අවිභූතං න 
කාතබ් බ්ං. ත ් මා ගයො භික් ඛු යාව  ක් ගකොති තාව චඞ් කමිත් වා ඨත් වා 

නිසීදිත් වා  යමාගනො එවං පරිග්  ගහත් වා  යති – ‘කාගයො අගචතගනො, 
මඤ ්ගචො අගචතගනො. කාගයො න ජානාති – අහං මඤ් ගච  යිගතොති. මඤ් ගචොපි 
න ජානාති – මයි කාගයො  යිගතොති. අගචතගනො කාගයො අගචතගන මඤ් ගච 
 යිගතො’ති. එවං පරිග්  ණ් හන් ගතො පරිග්  ණ් හන් ගතොගයව චිත් තං භවඞ්  ං 

ඔතාගරති, පබුජ් ඣමාගනො කම් මට් ඨානං  ගහත් වාව පබුජ් ඣති. අයං සුත් ගත 
 ම් පජානකාරී නාම ගහොතීති. 

ජාගරිකතති ජා රගණ. තත් ථ ‘කිරියාමයපවත් ත ්   අප් පවත් තියා  ති 

ජා රිතං නාම න ගහොති; කිරියාමයපවත් තවළඤ් ගජ පවත් තන් ගත ජා රිතං 
නාම ගහොතී’ති පරිග්  ණ් හන් ගතො භික් ඛු ජා රිගත  ම් පජානකාරී නාම ගහොති. 
අපිච රත් තින් දිවං ඡ ගකොට් ඨාග  කත් වා පඤ් ච ගකොට් ඨාග  ජග්  න් ගතොපි 
ජා රිගත  ම් පජානකාරී නාම ගහොති. 

භාසිකතති කථගන. තත් ථ ‘උපාොරූප ්    ද් ොයතන  ්  අප් පවත් ගත  ති 

භාසිතං නාම න ගහොති; ත ් මිං පවත් තන් ගත ගහොතී’ති පරිග්  ාහගකො භික් ඛු 
භාසිගත  ම් පජානකාරී නාම ගහොති. විමුත් තායතනසීග න ධම් මං 
ගෙග න් ගතොපි බ්ාත් තිං  තිරච් ඡානකථා පහාය ෙ කථාවත් ථුනි  ්සිතං කථං 
කගථන් ගතොපි භාසිගත  ම් පජානකාරී නාම ගහොති. 

තුණ්හීභාකවති අකථගන. තත් ථ ‘උපාොරූප ්    ද් ොයතන ්   පවත් තියං 

 ති තුණ් හීභාගවො නාම නත් ථි; අප් පවත් තියං ගහොතී’ති පරිග්  ාහගකො භික් ඛු 
තුණ් හීභාගව  ම් පජානකාරී නාම ගහොති. අට් ඨතිං ාය ආරම් මගණසු 
චිත් තරුචියං කම් මට් ඨානං  ගහත් වා නිසින් ගනොපි දුතියජ් ඣානං  මාපන් ගනොපි 
තුණ් හීභාගව  ම් පජානකාරීගයව නාම ගහොති. 
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එත් ථ ච එගකො ඉරියාපගථො ද් වීසු ඨාගනසු ආ ගතො. ග ො ගහට් ඨා 

අභික්ෙන්කතපටික්ෙන්කතති එත් ථ භික් ඛාචාර ාමං  ච් ඡගතො ච ආ ච් ඡගතො 

ච අද් ධාන මනවග න කථිගතො. ගකත ඨිකත නිසින්කනති එත් ථ විහාගර 
චුණ් ණකපාදුද් ධාරඉරියාපථවග න කථිගතොති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

524. තත්ථෙතමාසතීතිආදි  බ් බ්ං උත් තානත් ථගමව. 

526. කසො විවිත්තන් ති ඉමිනා කිං ෙ ් ග ති? එත  ්  භික් ඛුගනො 
උපා නට් ඨානං ගයො පථං  ප් පායග නා නං ෙ ් ග ති. ය ්   හි අබ් භන් තගර 

එත් තකා ගුණා අත් ථි, ත ්   අනුච් ඡවිගකො අරඤ් ඤවාග ො. ය ්   පගනගත 

නත් ථි, ත ්   අනනුච් ඡවිගකො. එවරූප ්   හි අරඤ් ඤවාග ො 

කාළමක් කටඅච් ඡතරච් ඡදීපිමි ාදීනං අටවීවා  දිග ො ගහොති. ක ් මා? ඉච් ඡාය 

ඨත් වා පවිට් ඨත් තා. ත ්   හි අරඤ් ඤවා මූලගකො ගකොචි අත් ගථො නත් ථි; 

අරඤ් ඤවා ඤ් ගචව ආරඤ් ඤගක ච දූග ති;  ා ගන අප් ප ාෙං උප් පාගෙති. 

ය ්   පන අබ් භන් තගර එත් තකා ගුණා අත් ථි, ත ් ග ව ග ො අනුච් ඡවිගකො. ග ො 
හි අරඤ් ඤවා ං නි ්  ාය විප ්  නං පට් ඨගපත් වා අරහත් තං  ණ් හිත් වා 

පරිනිබ් බ්ාති,  කලඅරඤ් ඤවා ං උපග ොගභති, ආරඤ් ඤිකානං සී ං ගධොවති, 
 කල ා නං ප ාගරති. ත ් මා  ත් ථා එවරූප ්   භික් ඛුගනො උපා නට් ඨානං 

ගයො පථං  ප් පායග නා නං ෙ ් ග න් ගතො කසො විවිත්තං කසනාසනං 

භජතීතිආදිමාහ. තත් ථ විවිත්තන් ති සුඤ් ඤං අප් ප ද් ෙං අප් පනිග් ගඝො ං. 

එතගමව හි අත් ථං ෙ ් ග තුං තඤ්ච අනාකිණ්ණන් තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

අනාකිණ්ණන් ති අ ඞ් කිණ් ණං අ ම් බ්ාධං. තත් ථ ය ්   ග නා න ්   
 ාමන් තා  ාවුතම් පි අඩ් ඪගයොජනම් පි පබ් බ්ත හනං වන හනං නදී හනං 

ගහොති, න ගකොචි අගවලාය උප ඞ් කමිතුං  ක් ගකොති – ඉෙං  න් තිගකපි 
අනාකිණ් ණං නාම. යං පන අඩ් ඪගයොජනිකං වා ගයොජනිකං වා ගහොති – ඉෙං 
දූරතාය එව අනාකිණ් ණං නාම ගහොති. 

527. ග ති ගචව ආ ති ච එත් ථාති කසනාසනං. ත ්   පගභෙං ෙ ් ග තුං 

මඤ්කචොපීඨන් තිආදි වුත් තං. තත් ථ මඤ්කචොති චත් තාගරො මඤ් චා – ම ාරගකො, 

බුන් දිකාබ්ද් ගධො, කුළීරපාෙගකො, ආහච් චපාෙගකොති. තථා පීඨං. භිසීති පඤ් ච 

භිසිගයො – උණ් ණාභිසි, ගචොළභිසි, වාකභිසි, තිණභිසි, පණ් ණභිසීති. 

බිම්කබොහනන් ති සීසුපධානං වුත් තං. තං විත් ථාරගතො විෙත් ථිචතුරඞ් ගුලං වට් ටති, 

දීඝගතො මඤ් චවිත් ථාරප් පමාණං. විහාකරොති  මන් තා පරිහාරපථං අන් ගතොගයව 

රත් තිට් ඨානදිවාට් ඨානානි ෙ ් ග ත් වා කතග නා නං. අඩ්ඪකයොකගොති 

සුපණ් ණවඞ් කග හං. පාසාකදොති ද් ගව කණ් ණකානි  ගහත් වා කගතො 

දීඝපා ාගෙො. අට්කටොති පටිරාජාදිපටිබ්ාහනත් ථං ඉට් ඨකාහි කගතො 

බ්හලභිත් තිගකො චතුපඤ් චභූමිගකො පති ්  යවිග ග ො. මාකළොති 
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ගභොජන ාල දිග ො මණ් ඩලමාගළො; විනයට් ඨකථායං පන එකකූට ඞ්  හිගතො 

චතුර  ් පා ාගෙොති වුත් තං. ක ණන් ති පබ් බ්තං ඛණත් වා වා පබ් භාර  ්  

අප් පගහොනකට් ඨාගන කුට් ටං උට් ඨාගපත් වා වා කතග නා නං. ගුහාති භූමිෙරි 

වා යත් ථ රත් තින් දිවං දීපං ලද් ධුං වට් ටති, පබ් බ්තගුහා වා භූමිගුහා වා. 

රුක්ඛමූ න් ති රුක් ඛ ්   ගහට් ඨා පරික් ඛිත් තං වා අපරික් ඛිත් තං වා. 

කවළුගුම්කබොති ගවළු ච් ගඡො. යත්ථවාපනභික්ඛූපටික්ෙමන්තීති ඨගපත් වා වා 

එතානි මඤ් චාදීනි යත් ථ භික් ඛූ  න් නිපතන් ති, යං ගත ං 

 න් නිපාතාරහට් ඨානං,  බ් බ්ගමතං ග නා නං. 

528. භජතීති උගපති. සම්භජතීති තත් ථ අභිරතිවග න අනුක් කණ් ඨිගතො 

සුට් ඨු උගපති. කසවතීති නිවා නවග න ග වති නිකසවතීති 

අනුක් කණ් ඨමාගනො  න් නිසිගතො හුත් වා ග වති. සංකසවතීති ග නා නවත් තං 
 ම් පාගෙන් ගතො  ම් මා ග වති. 

529. ඉොනි යං තං විවිත් තන් ති වුත් තං, ත ්   පගභෙං ෙ ් ග තුං අරඤ්ඤං 

රුක්ඛමූ න් තිආදි ආරද් ධං. තත් ථ අරඤ්ඤන් ති විනයපරියාගයන තාව 

‘‘ඨගපත් වා  ාමඤ් ච  ාමූපචාරඤ් ච අවග  ං අරඤ් ඤ’’න් ති (පාරා. 12) 
ආ තං. සුත් තන් තපරියාගයන ආරඤ් ඤිකං භික් ඛුං  න් ධාය ‘‘ආරඤ් ඤකං 

නාම ග නා නං පඤ ්චධනු තිකපච් ඡිම’’න් ති (පාචි. 573) ආ තං. 
විනයසුත් තන් තා පන උගභොපි පරියායගෙ නා නාම. අභිධම් ගමො 

නිප් පරියායගෙ නාති අභිධම් මපරියාගයන අරඤ් ඤං ෙ ් ග තුං නික්ඛමිත්වාබහි 

ඉන්දඛී ාති වුත් තං; ඉන් ෙඛීලගතො බ්හි නික් ඛමිත් වාති අත් ගථො. 

530. රුක් ඛමූලාදීනං පකතියා ච සුවිඤ් ගඤයයභාවගතො රුක්ඛමූ ංකයව 

රුක්ඛමූ න් තිආදි වුත් තං. අපිගචත් ථ රුක්ඛමූ න් ති යංකිඤ් චි සීතච් ඡායං 

විවිත් තං රුක් ඛමූලං. පබ්බතන් ති ග ලං. තත් ථ හි උෙකග ොණ් ඩීසු උෙකකිච් චං 
කත් වා සීතාය රුක් ඛච් ඡායාය නිසින් න  ්  නානාදි ාසු ඛායමානාසු සීගතන 

වාගතන බීජියමාන ්   චිත් තං එකග්  ං ගහොති. ෙන්දරන් ති කං වුච් චති උෙකං, 

ගතන ෙරිතං උෙගකන භින් නං පබ් බ්තප් පගෙ ං; යං නිතුම් බ්න් තිපි 

නදීකුඤ ්ජන් තිපි වෙන් ති. තත් ථ හි රජතපට් ට දි ා වාලිකා ගහොන් ති, මත් ථගක 

මණවිතානං විය වන හනං, මණක් ඛන් ධ දි ං උෙකං  න් ෙති. එවරූපං 
කන් ෙරං ඔරුය් හ පානීයං පිවිත් වා  ත් තානි සීතං කත් වා වාලිකං උ ්  ාගපත් වා 
පංසුකූලචීවරං පඤ ්ඤගපත් වා නිසින් න  ්   මණධම් මං කගරොගතො චිත් තං 

එකග්  ං ගහොති. ගිරිගුහන් ති ද් වින් නං පබ් බ්තානං අන් තරං, එක  ්මිංගයව වා 

උමඞ්   දි ං මහාවිවරං. සු ානලක් ඛණං විසුද් ධිමග් ග  (විසුද් ධි. 1.34) වුත් තං. 

531. වනපත්ථන් ති  ාමන් තං අතික් කමිත් වා මනු ්  ානං අනුපචාරට් ඨානං, 
යත් ථ න ක න් ති න වපන් ති. ගතගනව ්   නිද් ගෙග  ‘‘වනපත් ථන් ති 
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පටුන 

දූරානගමතං ග නා නානං අධිවචන’’න් තිආදි වුත් තං. ය ් මා වා රුක් ඛමූලාදීසු 

ඉෙගමගවකං භාගජත් වා ෙ ් සිතං, ත ් මා ්   නික් ගඛපපටිපාටියා නිද් ගෙ ං 

අකත් වා  බ් බ්පරියන් ගත නිද් ගෙග ො කගතොති ගවදිතබ් ගබ්ො. අබ්කභොොසන් ති 

අච් ඡන් නං. ආකඞ් ඛමාගනො පගනත් ථ චීවරකුටිං කත් වා ව ති. ප ා පුඤ්ජන් ති 

පලාලරාසි. මහාපලාලපුඤ් ජගතො හි පලාලං නික් කඩ් ඪිත් වා 

පබ් භාරගලණ දිග  ආලගය කගරොන් ති,  ච් ඡගුම් බ්ාදීනම් පි උපරි පලාලං 

පක් ඛිපිත් වා ගහට් ඨා නිසින් නා  මණධම් මං කගරොන් ති; තං  න් ධාගයතං 

වුත් තං. වනපත් ථනිද් ගෙග  සක ොමහංසානන් ති යත් ථ පවිට් ඨ ්   ගලොමහංග ො 

උප් පජ් ජති; එවරූපානං භී නකග නා නානං. පරියන්තානන් ති දූරභාගවන 

පරියන් ගත ඨිතානං. න මනුස්සූපචාරානන් ති ක නවපනවග න මනු ් ග හි 

උපචරිතබ් බ්ං වනන් තං අතික් කමිත් වා ඨිතානං. දුරභිසම්භවානන් ති 
අලද් ධවිගවක  ් ාගෙහි අභිභුයය වසිතුං න ක් කුගණයයානං. 

532. අප් ප ද් ොදිනිද් ගෙග  අප්පසද්දන් ති වචන ද් ගෙන අප් ප ද් ෙං. 

533. අප්පනිග්කඝොසන් ති න රනිග් ගඝො  ද් ගෙන අප් පනිග් ගඝො ං. ය ් මා 

පන උභයම් ගපතං  ද් ෙට් ගඨන එකං, ත ් මා ්   නිද් ගෙග  ‘‘යගෙව තං 

අප් ප ද් ෙං තගෙව තං අප් පනිග් ගඝො ’’න් ති වුත් තං. විජනවාතන් ති 

අනු ඤ් චරණජන  ්   රීරවාගතන විරහිතං. විජනවාදන් තිපි පාගඨො; 

අන් ගතොජනවාගෙන විරහිතන් ති අත් ගථො. ය ් මා පන යං අප් පනිග් ගඝො ං, 

තගෙව ජන ඤ් චරගණන ච ජනවාගෙන ච විරහිතං ගහොති, ත  ්මා ්   නිද් ගෙග  
‘‘යගෙව තං අප් පනිග් ගඝො ං තගෙව තං විජනවාත’’න් ති වුත් තං. 

මනුස්සරාහකසයයෙන් ති මනු  ් ානං රහ ්  කිරියට් ඨානියං. ය ් මා පන තං 

ජන ඤ් චරණරහිතං ගහොති, ගතන  ්  නිද් ගෙග  ‘‘යගෙව තං විජනවාතං තගෙව 

තං මනු ්  රාහග යයක’’න් ති වුත් තං. පටිසල් ානසාරුප්පන් ති 

විගවකානුරූපං. ය ් මා පන තං නියගමගනව මනු ්  රාහග යයකං ගහොති, 
ත ් මා ්   නිද් ගෙග  ‘‘යගෙව තං මනු ්  රාහග යයකං තගෙව තං 
පටි ල් ලාන ාරුප් ප’’න් ති වුත් තං. 

534. අරඤ් ඤ තාදිනිද් ගෙග  අරඤ් ඤං වුත් තගමව. තථා රුක් ඛමූලං. 
අවග  ං පන  බ් බ්ම් පි ග නා නං සුඤ් ඤා ාගරන  ඞ්  හිතං. 

535. පල් ඞ්ෙංආභුජිත්වාති  මන් තගතො ඌරුබ්ද් ධා නං බ්න් ධිත් වා. උජං

ොයං පණිධායාති උපරිමං  රීරං උජුං ඨගපත් වා අට් ඨාර  පිට් ඨිකණ් ටගක 
ගකොටියා ගකොටිං පටිපාගෙත් වා. එවඤ් හි නිසින් න  ්  චම් මමං න් හාරූනි න 
පණමන් ති. අථ ්   යා ගත ං පණමනපච් චයා ඛගණ ඛගණ ගවෙනා 

උප් පජ් ගජයයං, තා නුප් පජ් ජන් ති. තාසු න උප් පජ් ජමානාසු චිත් තං එකග්  ං 

ගහොති, කම් මට් ඨානං න පරිපතති, වුඩ් ඪිං ඵාතිං උප ච් ඡති. 
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536. උජකෙො කහොතිොකයො ඨිකතො පණිහිකතොති ඉෙම් පි හි ඉමගමවත් ථං 
 න් ධාය වුත් තං. 

537. පරිමුඛං සතිං උපට්ඨකපත්වාති කම් මට් ඨානාභිමුඛං  තිං ඨපයිත් වා, 
මුඛ මීගප වා කත් වාති අත් ගථො. ගතගනව වුත් තං ‘‘අයං  ති උපට් ඨිතා ගහොති 

සූපට් ඨිතා නාසිකග් ග  වා මුඛනිමිත් ගත වා’’ති. මුඛනිමිත්තන් ති ගචත් ථ 

උත් තගරොට් ඨ ්   ගවමජ් ඣප් පගෙග ො ෙට් ඨබ් ගබ්ො, යත් ථ නාසිකවාගතො 

පටිහඤ් ඤති; අථ වා පරීති පරිග්  හට් ගඨො, මුඛන් ති නියයානට් ගඨො, සතීති 

උපට් ඨානට් ගඨො; ගතන වුච් චති ‘‘පරිමුඛං  ති’’න් ති එවං පටි ම් භිොයං (පටි. ම. 

1.164) වුත් තනගයනගපත් ථ අත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. තත්රායං  ඞ් ගඛගපො 

‘‘පරිග්  හිතනියයානං  තිං කත් වා’’ති. 

538. අභිජ් ඣානිද් ගෙග ො උත් තානත් ගථොගයව. අයං පගනත් ථ 

 ඞ් ගඛපවණ් ණනා – අභිජ්ඣං ක ොකෙ පහායාති ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් ගඨන 
පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධා ගලොගකො. ත ් මා පඤ් චසු උපාොනක් ඛන් ගධසු රා ං 
පහාය කාමච් ඡන් ෙං වික් ඛම් ගභත් වාති අයගමත් ථ අත් ගථො. 

539. විගතාභිජ්කඣනාති වික් ඛම් භනවග න පහීනත් තා වි තාභිජ් ගඣන, 
න චක් ඛුවිඤ ්ඤාණ දිග නාති අත් ගථො. 

541. අභිජ්ඣාය චිත්තං පරිකසොකධතීති අභිජ් ඣාගතො චිත් තං පරිග ොගධති; 

යථා නං  ා මුඤ් චති ගචව, මුඤ ්චිත් වා ච න පුන  ණ් හාති, එවං කගරොතීති 

අත් ගථො. නිද් ගෙ පගෙසු පන ්   ආග වන් ගතො කසොකධති, භාගවන් ගතො 

විකසොකධති, බ්හුලීකගරොන් ගතො පරිකසොකධතීති එවමත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

කමොකචතීතිආදීසුපි එග ව නගයො. 

542-543. බයාපාදකදොසං පහායාතිආදීනම් පි ඉමිනාව නගයන අත් ගථො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. බ්යාපජ් ජති ඉමිනා චිත් තං පූතිකුම් මා ාෙගයො විය පකතිං ජහතීති 

බ්යාපාගෙො. විකාරප් පත් තියා පදු ්  ති, පරං වා පදූග ති විනාග තීති පගෙොග ො. 
උභයගමතං ගකොධ ් ග වාධිවචනං. ගතගනව වුත් තං ‘‘ගයො බ්යාපාගෙො ග ො 

පගෙොග ො; ගයො පගෙොග ො ග ො බ්යාපාගෙො’’ති. ය ් මා ගච  

 බ් බ් ඞ්  ාහිකවග න නිද් දිට් ගඨො, ත  ්මා ‘‘ බ් බ්පාණභූතහිතානුකම් පී’’ති 
අවත් වා ‘‘අබ්යාපන් නචිත් ගතො’’ති එත් තකගමව වුත් තං. 

546. ථිනං චිත් තග ලඤ් ඤං, මිද් ධං ගචතසිකග ලඤ් ඤං; ථිනඤ ්ච 

මිද් ධඤ ්ච ථිනමිද්ධං. සන්තාකහොන්තීති ඉගම ද් ගවපි ධම් මා නිගරොධ න් තතාය 
 න් තා ගහොන් තීති. ඉෙං  න් ධාගයත් ථ වචනගභගෙො කගතො. 
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549. ආක ොෙසඤ්ඤීති රත් තිම් පි දිවාපි දිට් ඨාගලොක ඤ් ජානන මත් ථාය 
වි තනීවරණාය පරිසුද් ධාය  ඤ් ඤාය  මන් නා ගතො. 

550. සකතො සම්පජාකනොති  තියා ච ඤාගණන ච  මන් නා ගතො. ඉෙං 
උභයං ආගලොක ඤ් ඤාය උපකාරකත් තා වුත් තං. 

553. වි තථිනමිද් ධතාය පන ආගලොක ඤ් ඤාය නිද් ගෙ පගෙසු 

චත් තත් තාතිආදීනි අඤ් ඤමඤ් ඤගවවචනාගනව. තත් ථ චත්තත්තාති 
චත් තකාරණා. ග  පගෙසුපි එග ව නගයො. චත් තත් තාති ඉෙං පගනත් ථ 

 කභාවපරිච් චජනවග න වුත් තං. වන්තත්තාති ඉෙං පුන 

අනාදියනභාවෙ ්  නවග න. මුත්තත්තාති ඉෙං  න් තතිගතො 

විනිගමොචනවග න. පහීනත්තාති ඉෙං මුත් ත ්  ාපි කත් ථචි ඨානාභාවවග න. 

පටිනිස්සට්ඨත්තාති ඉෙං පුබ් ගබ් ආදින් නපුබ් බ් ්   නි  ් ග්  ෙ ්  නවග න. 
පටිමුඤ් චගතො වා නි ්  ට් ඨත් තා භාවනාබ්ගලන අභිභුයය නි  ් ට් ඨත් තාති 

අත් ගථො. පහීනපටිනිස්සට්ඨත්තාති යථාවික් ඛම් භනවග ගනව පහානං ගහොති, 

පුනප් පුනං  න් තතිං න අජ් ඣාරුහති, තථා පටිනි ්  ට් ඨත් තාති. ආක ොො

කහොතීති  ප් පභා ගහොති. නිරාවරණට් ගඨන විවටා. නිරුපක් කිගල ට් ගඨන 

පරිසුද්ධා. පභ  ් රට් ගඨන පරිකයොදාතා. 

556. උද්ධච්චකුක්කුච්චන් ති එත් ථ උද් ධතාකාගරො උද් ධච් චං, ආරම් මගණ 
අනිච් ඡයතාය වත් ථුජ් ඣාචාගරො කුක් කුච් චං. ඉධාපි ‘‘ න් තා ගහොන් තී’’ති 

පුරිමනගයගනව වචනගභගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

558. තිණ්ණවිචිකිච්කඡොති විචිකිච් ඡං තරිත් වා අතික් කමිත් වා ඨිගතො. 

නිද් ගෙග පි ්   තිණ්කණොති ඉෙං විචිකිච් ඡාය අනිමුග්  භාවෙ ්  නවග න 

වුත් තං. උත්තිණ්කණොති ඉෙං ත ්  ා අතික් කමෙ  ් නවග න. නිත්තිණ්කණොති 
ඉෙං භාවනාබ්ගලන අභිභුයය උපද් ෙගව තිණ් ණභාවෙ ්  නවග න. 

පාරඞ්ගකතොති නිබ් බිචිකිච් ඡාභාව ඞ් ඛාතං විචිකිච් ඡාපාරං  ගතො. 

පාරමනුප්පත්කතොති තගෙව පාරං භාවනානුගයොග න පත් ගතොති. එවම ්   

පටිපත් තියා  ඵලතං ෙ ් ග ති. 

559. අෙථංෙථීති ‘කථමිෙං කථමිෙ’න් ති එවං පවත් තාය කථංකථාය 

විරහිගතො. කුසක සුධම්කමසූති අනවජ් ජධම් ගමසු. න ෙඞ්ඛතීති ‘ඉගම නු ගඛො 

කු ලා’ති කඞ් ඛං න උප් පාගෙති. න විචිකිච්ඡතීති ගත ධම් ගම  භාවගතො 

විනිච් ගඡතුං න කිච් ඡති, න කිලමති. අෙථංෙථීකහොතීති ‘කථං නු ගඛො ඉගම 

කු ලා’ති කථංකථාය රහිගතො ගහොති. නික්ෙථංෙථී විගතෙථංෙකථොති 
ත ් ග ව ගවවචනං. වචනත් ගථො පගනත් ථ කථංකථාගතො නික් ඛන් ගතොති 

නික් කථංකගථො. වි තා කථංකථා අ ්  ාති විගතෙථංෙකථො. 
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562. උපක්කික කසති උපක් කිගල භූගත. ගත හි චිත් තං උප න් ත් වා 
කිලි ්  න් ති. ත ් මා උපක් කිගල ාති වුච් චන් ති. 

563. පඤ්ඤාය දුබ්බලීෙරකණති ය ් මා ඉගම නීවරණා උප් පජ් ජමානා 

අනුප් පන් නාය ගලොකියගලොකුත් තරාය පඤ් ඤාය උප් පජ් ජිතුං න ගෙන් ති, 
උප් පන් නා අපි අට් ඨ  මාපත් තිගයො පඤ් ච වා අභිඤ් ඤාගයො උපච් ඡින් දිත් වා 

පාගතන් ති, ත ් මා ‘පඤ් ඤාය දුබ් බ්ලීකරණා’ති වුච් චන් ති. ‘අනුප් පන් නා ගචව 

පඤ ්ඤා න උප් පජ් ජති, උප් පන් නා ච පඤ් ඤා නිරුජ් ඣතී’ති ඉෙම් පි හි 
ඉමගමවත් ථං  න් ධාය වුත් තං. ග  ගමත් ථ  බ් බ්ං ගහට් ඨා තත් ථ තත් ථ 
පකාසිතත් තා උත් තානත් ථගමව. 

564. විවිච්කචව ොකමහීතිආදීසුපි නිද් ගෙග සු යං වත් තබ් බ්ං සියා, තං 

ගහට් ඨා චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ (ධ.  . අට් ඨ. 160) රූපාවචරනිද් ගෙග  ඉගධව ච 
තත් ථ තත් ථ වුත් තගමව. ගකවලඤ් හි දුතියතතියචතුත් ථජ් ඣානනිද් ගෙග සුපි 

යථා තානි ඣානානි ගහට් ඨා ‘තිවඞ් ගිකං ඣානං ගහොති, දුවඞ් ගිකං ඣානං 

ගහොතී’ති වුත් තානි, එවං අවත් වා ‘‘අජ් ඣත් තං  ම් ප ාෙන’’න් තිආදිවචනගතො 
පරියාගයන  ම් ප ාොදීහි  ද් ධිං තානි අඞ්  ානි  ගහත් වා ‘‘ඣානන් ති 
 ම් ප ාගෙො පීතිසුඛං චිත් ත  ්ග කග්  තා’’තිආදිනා නගයන තං තං ඣානං 
නිද් දිට් ඨන් ති අයගමත් ථ විග ග ො. 

588. යංතංඅරියාආචික්ඛන්තීතිපෙනිද් ගෙග  පන කිඤ් චාපි ‘ආචික් ඛන් ති 

ගෙග න් තී’තිආදීනි  බ් බ්ාගනව අඤ් ඤමඤ් ඤගවවචනානි, එවං  න් ගතපි 

‘උගපක් ඛගකො  තිමා සුඛවිහාරී’තිආදිඋද් ගෙ වග න ආචික්ඛන්ති, 

නිද් ගෙ වග න කදකසන්ති, පටිනිද් ගෙ වග න පඤ්ඤාකපන්ති, ගතන ගතන 

පකාගරන අත් ථං ඨගපත් වා පට්ඨකපන්ති, ත ්   ත ්  ත් ථ ්   කාරණං 

ෙ ් ග න් තා විවරන්ති, බ්යඤ් ජනවිභා ං ෙ ් ග න් තා විභජන්ති, 

නික් කුජ් ජිතභාවං  ම් භීරභාවඤ ්ච නීහරිත් වා වා ග ොතූනං ඤාණ ්   පතිට් ඨං 

ජනයන් තා උත්තානිං ෙකරොන්ති,  බ් ගබ්හිපි ඉගමහි ආකාගරහි ග ොතූනං 

අඤ ්ඤාණන් ධකාරං විධගමන් තා පොකසන්තීති එවමත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. 

 මතික් කමනිද් ගෙග පි තත් ථ තත් ථ ගතහි ගතහි ධම් ගමහි වුට් ඨිතත් තා 

අතික්ෙමන්කතො, උපරිභූමිප් පත් තියා වීතික්ෙන්කතො, තගතො අපරිහානිභාගවන 

 මතික් කන් ගතොති එවමත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 
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2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
623. අභිධම් මභාජනීගය ගහට් ඨා චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ ආ තනගයගනව 

තන් ති ඨපිතා. ත ් මා තත් ථ  බ් ගබ් ම් පි කු ලවිපාකකිරියවග න නිද් දිට් ඨානං 
ඣානානං තත් ථ වුත් තනගයගනව අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 
සුද් ධිකනවකාදිගභගෙොපි  බ් ගබ්ො තත් ථ වුත් ත දිග ොගයවාති. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
638. පඤ ්හාපුච් ඡගක පාළිඅනු ාගරගනව ඣානානං කු ලාදිභාගවො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන තිණ් ණං ඣානානං 
නිමිත් තාරම් මණත් තා පරිත් තාරම් මණාදිභාගවන නවත් තබ් බ්තා ගවදිතබ් බ්ා. 
ගලොකුත් තරා පගනත් ථ මග්  කාගල ඵලකාගල වා සියා අප් පමාණාරම් මණා. 

චතුත්ථං ඣානං සියා පරිත්තාරම්මණන් ති එත් ථ කු ලගතො ගතර  

චතුත් ථජ් ඣානානි  බ් බ්ත් ථපාෙකචතුත් ථං, ඉද් ධිවිධචතුත් ථං, 

දිබ් බ්ග ොතඤාණචතුත් ථං, ගචගතොපරියඤාණචතුත් ථං, 

පුබ් ගබ්නිවා ඤාණචතුත් ථං, දිබ් බ්චක් ඛුඤාණචතුත් ථං, 

යථාකම් මූප ඤාණචතුත් ථං, අනා තං ඤාණචතුත් ථං, 

ආකා ානඤ් චායතනාදිචතුත් ථං, ගලොකුත් තරචතුත් ථන් ති. 

තත් ථ සබ්බත්ථපාදෙචතුත්ථං නවත් තබ් බ්ාරම් මණගමව ගහොති. 

ඉද්ධිවිධචතුත්ථං චිත් තවග න කායං පරිණාගමන් ත ්   අදි ්  මාගනන 

කාගයන පාටිහාරියකරගණ කායාරම් මණත් තා පරිත් තාරම් මණං, කායවග න 
චිත් තං පරිණාගමන් ත ්   දි  ් මාගනන කාගයන පාටිහාරියං කත් වා 
බ්රහ් මගලොකං  ච් ඡන් ත ්    මාපත් තිචිත් තාරම් මණත් තා මහග්  තාරම් මණං. 

දිබ්බකසොතඤාණචතුත්ථං  ද් ොරම් මණත් තා පරිත් තාරම් මණං. 

කචකතොපරියඤාණචතුත්ථං කාමාවචරචිත් තජානනකාගල පරිත් තාරම් මණං, 

රූපාවචරාරූපාවචරචිත් තජානනකාගල මහග්  තාරම් මණං, 
ගලොකුත් තරචිත් තජානනකාගල අප් පමාණාරම් මණං. ගචගතොපරියඤාණලාභී 

පන පුථුජ් ජගනො පුථුජ් ජනානංගයව චිත් තං ජානාති, න අරියානං. 

ග ොතාපන් ගනො ග ොතාපන් න  ්  ගචව පුථුජ් ජන  ්  ච;  කො ාමී 

 කො ාමිගනො ගචව ගහට් ඨිමානඤ් ච ද් වින් නං; අනා ාමී අනා ාමිගනො ගචව 

ගහට් ඨිමානඤ් ච තිණ් ණං; ඛීණා ගවො  බ් ගබ් ම් පි ජානාති. 
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පුබ්කබනිවාසඤාණචතුත්ථං කාමාවචරක් ඛන් ධානු ්  රණකාගල 

පරිත් තාරම් මණං, රූපාවචරාරූපාවචරක් ඛන් ධානු ්  රණකාගල 

මහග්  තාරම් මණං, ‘‘අතීගත බුද් ධපච් ගචකබුද් ධඛීණා වා මග්  ං භාවයිංසු, 

ඵලං  ච් ඡිකරිංසූ’’ති අනු ්  රණකාගල අප් පමාණාරම් මණං, 
නාමග ොත් තානු  ් රණකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණං. 

දිබ්බචක්ඛුඤාණචතුත්ථං වණ් ණාරම් මණත් තා පරිත් තාරම් මණං. 

යථාෙම්මූපගඤාණචතුත්ථං කාමාවචරකම් මානු ්  රණකාගල 

පරිත් තාරම් මණං, රූපාවචරාරූපාවචරකම් මානු ්  රණකාගල 
මහග්  තාරම් මණං. 

අනාගතංසඤාණචතුත්ථං අනා ගත කාමධාතුයා නිබ් බ්ත් තිජානනකාගල 

පරිත් තාරම් මණං, රූපාරූපභගවසු නිබ් බ්ත් තිජානනකාගල මහග්  තාරම් මණං, 

‘‘අනා ගත බුද් ධපච් ගචකබුද් ධඛීණා වා මග්  ං භාගව ්  න් ති, ඵලං 

 ච් ඡිකරි  ් න් තී’’ති ජානනකාගල අප් පමාණාරම් මණං, ‘‘අනා ගත  ඞ් ගඛො 

නාම රාජා භවි  ් තී’’තිආදිනා (දී. නි. 3.108) නගයන 
නාමග ොත් තානු  ් රණකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණං. 

ආොසානඤ්චායතනආකිඤ්චඤ්ඤායතනචතුත්ථං නවත් තබ් බ්ාරම් මණං. 

විඤ්ඤාණඤ්චායතනකනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනචතුත්ථං 
මහග්  තාරම් මණං. 

ක ොකුත්තරචතුත්ථං අප් පමාණාරම් මණං. 

කිරියගතොපි ගත ං ද් වාෙ න් නං ඣානානං ඉෙගමව ආරම් මණවිධානං. තීණි

ඣානානි නමග්ගාරම්මණාති පච් චගවක් ඛණඤාණං වා ගචගතොපරියාදිඤාණං 

වා මග්  ං ආරම් මණං කගරයය, තීණ ඣානානි තථා අප් පවත් තිගතො 

නමග්  ාරම් මණා,  හජාතගහතුවග න පන සියා මග්  ගහතුකා; 

වීරියගජට් ඨිකාය වා වීමං ාගජට් ඨිකාය වා මග්  භාවනාය මග්  ාධිපතිගනො; 
ඡන් ෙචිත් තගජට් ඨකකාගල ඵලකාගල ච නවත් තබ් බ්ා. 

චතුත්ථං ඣානන් ති ඉධාපි කු ලගතො ගතර සු චතුත් ථජ් ඣාගනසු 

 බ් බ්ත් ථපාෙකඉද් ධිවිධදිබ් බ්ග ොතදිබ් බ්චක් ඛුයථාකම් මූප ඤාණචතුත් ථඤ ්ගච
ව චතුබ් බිධඤ් ච ආරුප් පචතුත් ථං මග්  ාරම් මණාදිභාගවන න වත් තබ් බ්ං. 
ගචගතොපරියපුබ් ගබ්නිවා අනා තං ඤාණචතුත් ථං පන මග්  ාරම් මණං ගහොති. 

න වත් තබ් බ්ං මග්  ගහතුකං මග්  ාධිපතීති වා; ගලොකුත් තරචතුත් ථං 

මග්  ාරම් මණං න ගහොති; මග්  කාගල පන  හජාතගහතුවග න මග්  ගහතුකං; 
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වීරියවීමං ාගජට් ඨිකාය මග්  භාවනාය මග්  ාධිපති; ඡන් ෙචිත් තගජට් ඨිකාය 
ගචව මග්  භාවනාය ඵලකාගල ච න වත් තබ් බ්ං. කිරියගතොපි ද් වාෙ සු 
ඣාගනසු අයගමව නගයො. 

තීණි ඣානානි න වත්තබ්බාති අතීතාදීසු එකධම් මම් පි ආරබ් භ 
අප් පවත් තිගතො නවත් තබ් බ්ාති ගවදිතබ් බ්ා. 

චතුත්ථං ඣානන් ති කු ලගතො ගතර සු චතුත් ථජ් ඣාගනසු 
 බ් බ්ත් ථපාෙකචතුත් ථං නවත් තබ් බ්ාරම් මණගමව. ඉද් ධිවිධචතුත් ථං 

කායවග න චිත් තපරිණාමගන  මාපත් තිචිත් තාරම් මණත් තා අතීතාරම් මණං; 

‘‘අනා ගත ඉමානි පුප් ඵානි මා මිලායිංසු, දීපා මා නිබ් බ්ායිංසු, එගකො 

අග් ගික් ඛන් ගධො  මුට් ඨාතු, පබ් බ්ගතො  මුට් ඨාතූ’’ති අධිට් ඨානකාගල 

අනා තාරම් මණං; චිත් තවග න කායපරිණාමනකාගල කායාරම් මණත් තා 
පච් චුප් පන් නාරම් මණං. දිබ් බ්ග ොතඤාණචතුත් ථං  ද් ොරම් මණත් තා 
පච් චුප් පනාරම් මණං. ගචගතොපරියඤාණචතුත් ථං අතීගත  ත් තදිව බ් භන් තගර 

උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධචිත් තජානනකාගල අතීතාරම් මණං; අනා ගත 
 ත් තදිව බ් භන් තගර උප් පජ් ජනකචිත් තජානනකාගල අනා තාරම් මණං. 
‘‘යථා ඉම ්   ගභොගතො මගනො ඞ් ඛාරා පණහිතා ඉම  ්  චිත් ත ්   අනන් තරා 

අමුං නාම විතක් කං විතක් ගක  ් තීති. ග ො බ්හුඤ් ගචපි ආදි ති, තගථව තං 

ගහොති ගනො අඤ් ඤථා’’ති ඉමිනා හි සුත් ගතන (අ. නි. 3.61) 
ගචගතොපරියඤාණ ් ග ව පවත් ති පකාසිතා. 
අද් ධානපච් චුප් පන් න න් තතිපච් චුප් පන් නවග ගනව පච් චුප් පන් නං ආරබ් භ 
පවත් තිකාගල පච් චුප් පන් නාරම් මණං. විත් ථාරකථා පගනත් ථ 
ගහට් ඨාඅට් ඨකථාකණ් ඩවණ් ණනායං වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ා. 

පුබ් ගබ්නිවා ඤාණචතුත් ථං අතීතක් ඛන් ධානු ්  රණකාගල 

අතීතාරම් මණං, නාමග ොත් තානු  ් රණකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණං. 
දිබ් බ්චක් ඛුඤාණචතුත් ථං වණ් ණාරම් මණත් තා පච් චුප් පන් නාරම් මණං. 
යථාකම් මූප ඤාණචතුත් ථං අතීතකම් මගමව ආරම් මණං කගරොතීති 
අතීතාරම් මණං. අනා තං ඤාණචතුත් ථං අනා තක් ඛන් ධානු ්  රණකාගල 

අනා තාරම් මණං, නාමග ොත් තානු  ් රණකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණං. 
ආකා ානඤ් චායතනආකිඤ් චඤ ්ඤායතනචතුත් ථං නවත් තබ් බ්ාරම් මණගමව. 
විඤ ්ඤාණඤ් චායතනගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනචතුත් ථං 
අතීතාරම් මණගමව. ගලොකුත් තරචතුත් ථං නවත් තබ් බ්ාරම් මණගමව. 
කිරියගතොපි ද් වාෙ සු චතුත් ථජ් ඣාගනසු එග ව නගයො. 

තීණි ඣානානි බහිද්ධාරම්මණාති අජ් ඣත් තගතො බ්හිද් ධාභූතං නිමිත් තං 
ආරබ් භ පවත් තිගතො බ්හිද් ධාරම් මණා. 
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චතුත්ථං ඣානන් ති ඉධාපි කු ලගතො ගතර සු චතුත් ථජ් ඣාගනසු 
 බ් බ්ත් ථපාෙකචතුත් ථං බ්හිද් ධාරම් මණගමව. 

ඉද් ධිවිධචතුත් ථං කායවග න චිත් තපරිණාමගනපි චිත් තවග න 

කායපරිණාමගනපි අත් තගනොව කායචිත් තාරම් මණත් තා අජ් ඣත් තාරම් මණං; 

‘‘බ්හිද් ධා හත් ථිම් පි ෙ ් ග තී’’තිආදිනා නගයන පවත් තකාගල 
බ්හිද් ධාරම් මණං. 

දිබ් බ්ග ොතඤාණචතුත් ථං අත් තගනො කුච් ඡි ත ද් ොරම් මණකාගල 

අජ් ඣත් තාරම් මණං, පර  ්   ද් ොරම් මණකාගල බ්හිද් ධාරම් මණං, 
උභයවග නාපි අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාරම් මණං. 

ගචගතොපරියඤාණචතුත් ථං බ්හිද් ධාරම් මණගමව. 

පුබ් ගබ්නිවා ඤාණචතුත් ථං අත් තගනො ඛන් ධානු ්  රණකාගල 

අජ් ඣත් තාරම් මණං, පර ්   ඛන් ධානඤ් ගචව නාමග ොත් ත ්   ච 
අනු  ් රණකාගල බ්හිද් ධාරම් මණං. 

දිබ් බ්චක් ඛුඤාණචතුත් ථං අත් තගනො රූපාරම් මණකාගල 

අජ් ඣත් තාරම් මණං, පර ්   රූපාරම් මණකාගල බ්හිද් ධාරම් මණං, 
උභයවග නාපි අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාරම් මණං. 

යථාකම් මූප ඤාණචතුත් ථං අත් තගනො කම් මජානනකාගල 

අජ් ඣත් තාරම් මණං, පර  ්  කම් මජානනකාගල බ්හිද් ධාරම් මණං, 
උභයවග නාපි අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාරම් මණං. 

අනා තං ඤාණචතුත් ථං අත් තගනො අනා ගත නිබ් බ්ත් තිජානනකාගල 

අජ් ඣත් තාරම් මණං, පර ්   ඛන් ධානු  ් රණකාගල ගචව 

නාමග ොත් තානු  ් රණකාගල ච බ්හිද් ධාරම් මණං, උභයවග නාපි 
අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාරම් මණං. 

ආකා ානඤ් චායතනචතුත් ථං බ්හිද් ධාරම් මණං. 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤායතනචතුත් ථං නවත් තබ් බ්ාරම් මණං. 
විඤ ්ඤාණඤ් චායතනගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනචතුත් ථං 
අජ් ඣත් තාරම් මණං. 

ගලොකුත් තරචතුත් ථං බ්හිද් ධාරම් මණගමව. කිරියගතොපි ද් වාෙ සු ඣාගනසු 
අයගමව නගයොති. 
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ඉම  ්මිං පන ඣානවිභඞ් ග   ම් මා ම් බුද් ගධන සුත් තන් තභාජනීගයපි 

ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කාගනව ඣානානි කථිතානි; අභිධම් මභාජනීගයපි 
පඤ ්හාපුච් ඡගකපි. තගයොපි හි එගත නයා ගතභූමකධම් මමි ්  කත් තා 
එකපරිච් ගඡො එව. එවමයං ඣානවිභඞ් ග ොපි ගතපරිවට් ටං නීහරිත් වාව 
භාගජත් වා ෙ ් සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ඣානවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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13. අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයවණ්ණනා 
642. ඉොනි තෙනන් තගර අප් පමඤ් ඤාවිභඞ් ග  චතස්කසොති 

 ණනපරිච් ගඡගෙො. අප්පමඤ්ඤාකයොති ඵරණඅප් පමාණවග න 

අප් පමඤ් ඤාගයො. එතා හි ආරම් මණවග න අප් පමාගණ වා  ත් ගත ඵරන් ති, 
එක ත් තම් පි වා අනවග  ඵරණවග න ඵරන් තීති ඵරණඅප් පමාණවග න 

අප් පමඤ් ඤාගයොති වුච් චන් ති. ඉධ භික්ඛූති ඉම  ්මිං  ා ගන භික් ඛු. 

කමත්තාසහගකතනාති ගමත් තාය  මන් නා ගතන. කචතසාති චිත් ගතන. එෙං 

දිසන් ති එකි ්  ා දි ාය. පඨමපරිග්  හිතං  ත් තං උපාොය 

එකදි ාපරියාපන් න ත් තඵරණවග න වුත් තං. ඵරිත්වාති ඵුසිත් වා ආරම් මණං 

කත් වා. විහරතීති බ්රහ් මවිහාරාධිට් ඨිතං ඉරියාපථවිහාරං පවත් ගතති. තථා 

දුතියන් ති යථා පුරත් ථිමාදීසු දි ාසු යං කිඤ් චි එකං දි ං ඵරිත් වා විහරති, තගථව 
තෙනන් තරං දුතියං තතියං චතුත් ථඤ ්චාති අත් ගථො. 

ඉතිඋද්ධන් ති ගතගනව ච නගයන උපරිමං දි න් ති වුත් තං ගහොති. අකධො

තිරියන් ති අගධොදි ම් පි තිරියංදි ම් පි එවගමව. එත් ථ ච අකධොති ගහට් ඨා, 

තිරියන් ති අනුදි ා. එවං  බ් බ්දි ාසු අ ්  මණ් ඩගල අ ්  මිව ගමත් තා හ තං 
චිත් තං  ාගරතිපි පච් චා ාගරතිපීති එත් තාවතා එකගමකං දි ං පරිග්  ගහත් වා 

ඔධිග ො ගමත් තාඵරණං ෙ ් සිතං. සබ්බධීතිආදි පන අගනොධිග ො ෙ ්  නත් ථං 

වුත් තං. තත් ථ සබ්බධීති  බ් බ්ත් ථ. සබ්බත්තතායාති  බ් ගබ්සු 
හීනමජ් ඣිමුක් කට් ඨමිත් ත පත් තමජ් ඣත් තාදිප් පගභගෙසු අත් තතාය ‘අයං 

පර ත් ගතො’ති විභා ං අකත් වා අත් ත මතායාති වුත් තං ගහොති; අථ වා 

සබ්බත්තතායාති  බ් ගබ්න චිත් තභාගවන ඊ කම් පි බ්හි අවික් ඛිපමාගනොති 

වුත් තං ගහොති. සබ්බාවන්තන් ති  බ් බ් ත් තවන් තං,  බ් බ් ත් තයුත් තන් ති 

අත් ගථො. ක ොෙන් ති  ත් තගලොකං. 

විපුක නාතිඑවමාදිපරියායෙ ්  නගතො පගනත් ථ පුන 
‘‘ගමත් තා හ ගතනා’’ති වුත් තං. ය ් මා වා එත් ථ ඔධිග ො ඵරගණ විය පුන 

‘තථා’ ද් ගෙො ‘ඉති’ ද් ගෙො වා න වුත් ගතො, ත ් මා පුන ‘‘ගමත් තා හ ගතන 

ගචත ා’’ති වුත් තං; නි මනවග න වා එතං වුත් තං. විපුක නාති එත් ථ ච 

ඵරණවග න විපුලතා ෙට් ඨබ් බ්ා. භූමිවග න පන තං මහග්ගතං, පගුණවග න 

අප්පමාණං,  ත් තාරම් මණවග න ච අප් පමාණං, 

බ්යාපාෙපච් චත් ථිකප් පහාගනන අකවරං, ගෙොමන  ් ප් පහානගතො අබයාපජ්ඣං, 
නිද් දුක් ඛන් ති වුත් තං ගහොති. අයං තාව ‘‘ගමත් තා හ ගතන ගචත ා’’තිආදිනා 
නගයන ඨපිතාය මාතිකාය අත් ගථො. 
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643. ඉොනි යගෙතං ‘‘කථඤ ්ච, භික් ඛගව, ගමත් තා හ ගතන 

ගචත ා’’තිආදිනා නගයන වුත් තං පෙභාජනීයං, තත් ථ ය ් මා ඉෙං කම් මට් ඨානං 

ගෙො චරිත ්    ප් පායං, ත ් මා යථාරූගප පුග්  ගල අයං ගමත් තා අප් පනං 

පාපුණාති, තං ගමත් තාය වත් ථුභූතං පුග්  ලං තාව ෙ ් ග තුං කසයයථාපිනාම

එෙංපුග්ග න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ කසයයථාපිනාමාති ඔපම් මත් ගථ නිපාගතො, 

යථා එකං පුග්  ලන් ති අත් ගථො. පියන් ති ගපමනීයං. මනාපන් ති හෙයවුඩ් ඪිකරං. 

තත් ථ පුබ් ගබ්ව  න් නිවාග න පච් චුප් පන් නහිගතන වා පිගයො නාම ගහොති, 

සීලාදිගුණ මාගයොග න මනාගපො නාම; ොන මානත් තතාහි වා පියතා, 
පියවචනඅත් ථචරියතාහි මනාපතා ගවදිතබ් බ්ා. ය ් මා ගචත් ථ පියතාය ඉම ්   

බ්යාපාෙ ්   පහානං ගහොති, තගතො ගමත් තා සුඛං ඵරති, මනාපතාය උොසීනතා 

න  ණ් ඨාති, හිගරොත් තප් පඤ ්ච පච් චුපට් ඨාති, තගතො හිගරොත් තප් පානුපාලිතා 

ගමත් තා න පරිහායති, ත ් මා තං උපමං කත් වා ඉෙං වුත් තං – පියං මනාපන් ති. 

කමත්තාකයයයාති ගමත් තාය ඵගරයය; ත ් මිං පුග්  ගල ගමත් තං කගරයය 

පවත් ගතයයාති අත් ගථො. එවකමව සබ්කබ සත්කතති යථා පියං පුග්  ලං 

ගමත් තාගයයය, එවං ත ් මිං පුග්  ගල අප් පනාප් පත් තාය වසීභාවං උප තාය 
ගමත් තාය මජ් ඣත් තගවරි ඞ් ඛාගතපි  බ් ගබ්  ත් ගත අනුක් කගමන ඵරතීති 

අත් ගථො. කමත්තිකමත්තායනාතිආදීනි වුත් තත් ථාගනව. 

644. විදිසංවාති පෙං තිරියං වාති එත ්   අත් ථවිභාවනත් ථං වුත් තං. 

645. ඵරිත්වාති ආරම් මණකරණවග න ඵුසිත් වා. අධිමුඤ්චිත්වාති 

අධිකභාගවන මුඤ් චිත් වා, යථා මුත් තං සුමුත් තං ගහොති සුප් ප ාරිතං සුවිත් ථතං 
තථා මුඤ් චිත් වාති අත් ගථො. 

648. සබ්බධිආදිනිද් ගෙග  ය  ්මා තීණපි එතානි පොනි  බ් බ් ඞ්  ාහිකානි, 

ත ් මා ගන ං එකගතොව අත් ථං ෙ ් ග තුං සබ්කබන සබ්බන් තිආදි වුත් තං. 
ත ්  ත් ගථො ගහට් ඨා වුත් ගතොගයව. 

650. විපු ාදිනිද් ගෙග  ය ් මා යං අප් පනාප් පත් තං හුත් වා 

අනන් ත ත් තඵරණවග න විපුලං, තං නියමගතො භූමිවග න මහග්ගතං ගහොති. 

යඤ ්ච මහග්  තං තං අප් පමාණග ොචරවග න අප්පමාණං. යං අප් පමාණං තං 

පච් චත් ථිකවිඝාතවග න අකවරං. යඤ් ච අගවරං තං විහතබ්යාපජ් ජතාය 

අබයාපජ්ජං. ත ් මා ‘‘යං විපුලං තං මහග්  ත’’න් තිආදි වුත් තං. අකවකරො

අබයාපජ්කජොති ගචත් ථ ලිඞ්  විපරියාගයන වුත් තං. මගනන වා  ද් ධිං ගයොජනා 

කාතබ් බ්ා – යං අප් පමාණං චිත් තං, ග ො අගවගරො මගනො; ගයො අගවගරො ග ො 

අබ්යාපජ් ගජොති. අපිගචත් ථ ගහට් ඨිමං ගහට් ඨිමං පෙං උපරිම ්   උපරිම  ් , 
උපරිමං වා උපරිමං ගහට් ඨිම ්   ගහට් ඨිම ්   අත් ගථොතිපි ගවදිතබ් ගබ්ො. 
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653. කසයයථාපි නාම එෙං පුග්ග ං දුග්ගතං දුරුකපතන් ති ඉෙම් පි 
කරුණාය වත් ථුභූතං පුග්  ලං ෙ ් ග තුං වුත් තං. එවරූප ් මිඤ් හි පුග්  ගල 

බ්ලවකාරුඤ ්ඤං උප් පජ් ජති. තත් ථ දුග්ගතන් ති දුක් ගඛන  මඞ් ගීභාවං  තං. 

දුරුකපතන් ති කායදුච් චරිතාදීහි උගපතං.  තිකුලගභො ාදිවග න වා තමභාගව 

ඨිගතො පුග්  ගලො දුග්  ගතො, කායදුච් චරිතාදීහි උගපතත් තා තමපරායණභාගව 
ඨිගතො දුරුගපගතොති එවගමත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

663. එෙං පුග්ග ං පියං මනාපන් ති ඉෙම් පි මුදිතාය වත් ථුභූතං පුග්  ලං 

ෙ ් ග තුං වුත් තං. තත් ථ  තිකුලගභො ාදිවග න ගජොතිභාගව ඨිගතො පිකයො, 

කායසුචරිතාදීහි උගපතත් තා ගජොතිපරායණභාගව ඨිගතො මනාකපොති 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

673. කනවමනාපංනඅමනාපන් ති ඉෙම් පි උගපක් ඛාය වත් ථුභූතං පුග්  ලං 

ෙ ් ග තුං වුත් තං. තත් ථ මිත් තභාවං අ ම් පත් තතාය කනව මනාකපො, 

අමිත් තභාවං අ ම් පත් තතාය න අමනාකපොති ගවදිතබ් ගබ්ො. ග  ගමත් ථ යං 

වත් තබ් බ්ං සියා, තං  බ් බ්ං ගහට් ඨා චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ වුත් තගමව. 
භාවනාවිධානම් පි එගත ං කම් මට් ඨානානං විසුද් ධිමග් ග  විත් ථාරගතො 
කථිතගමවාති. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
අභිධම් මභාජනීයං කු ලගතොපි විපාකගතොපි කිරියගතොපි ගහට් ඨා 

චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ භාජිතනගයගනව භාජිතං. අත් ගථොපි ්   තත් ථ 
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් ගබ්ො. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
පඤ ්හාපුච් ඡගක පාළිඅනු ාගරගනව ගමත් තාදීනං කු ලාදිභාගවො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන  බ් බ්ාපි තීසු තිගකසු නවතබ් බ්ාරම් මණා 
එව. අජ් ඣත් තාරම් මණත් තිගක බ්හිද් ධාරම් මණාති. ඉම ් මිං පන 
අප් පමඤ් ඤාවිභඞ් ග   ම් මා ම් බුද් ගධන සුත් තන් තභාජනීගයපි ගලොකියා එව 

අප් පමඤ් ඤාගයො කථිතා, අභිධම් මභාජනීගයපි පඤ් හාපුච් ඡගකපි. තගයොපි හි 
එගත නයා ගලොකියත් තා එකපරිච් ගඡො එව. එවමයං අප් පමඤ් ඤාවිභඞ් ග ොපි 
ගතපරිවට් ටං නීහරිත් වාව භාගජත් වා ෙ ් සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

අප් පමඤ් ඤාවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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14. සික්ඛාපදවිභඞ්කගො 

1. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
703. ඉොනි තෙනන් තගර සික් ඛාපෙවිභඞ් ග  පඤ්චාති  ණනපරිච් ගඡගෙො. 

සික්ඛාපදානීති සික් ඛිතබ් බ්පොනි; සික් ඛාගකොට් ඨා ාති අත් ගථො. අපිච උපරි 
ආ තා  බ් ගබ්පි කු ලා ධම් මා සික් ඛිතබ් බ්ගතො සික් ඛා. පඤ් චසු පන සීලඞ් ග සු 
යංකිඤ් චි අඞ්  ං තා ං සික් ඛානං පතිට් ඨානට් ගඨන පෙන් ති සික් ඛානං පෙත් තා 

සික්ඛාපදානි. පාණාතිපාතාති පාණ ්   අතිපාතා ඝාතනා මාරණාති අත් ගථො. 

කවරමණීති විරති. අදින්නාදානාති අදින් න  ්  ආොනා; පරපරිග්  හිත ්   

හරණාති අත් ගථො. ොකමසූති වත් ථුකාගමසු. මිච්ඡාචාරාති කිගල කාමවග න 

ලාමකාචාරා. මුසාවාදාති අභූතවාෙගතො. සුරාකමරයමජ්ජපමාදට්ඨානාති එත් ථ 

සුරාති පිට් ඨසුරා, පූවසුරා, ඔෙනසුරා, කිණ් ණපක් ඛිත් තා,  ම් භාර ංයුත් තාති 

පඤ ්ච සුරා. කමරයන් ති පුප් ඵා ගවො, ඵලා ගවො, ගුළා ගවො, මධ් වා ගවො, 

 ම් භාර ංයුත් ගතොති පඤ් ච ආ වා. තදුභයම් පි මෙනීයට් ගඨන මජ්ජං. යාය 

ගචතනාය තං පිවන් ති,  ා පමාෙකාරණත් තා පමාදට්ඨානං; ත ් මා 
සුරාගමරයමජ් ජපමාෙට් ඨානා. අයං තාගවත් ථ මාතිකානික් ගඛප ්   අත් ගථො. 

704. පෙභාජනීගය පන යස්මිං සමකය ොමාවචරන් තිආදි  බ් බ්ං ගහට් ඨා 

වුත් තනයත් තා උත් තානත් ථගමව. ය  ්මා පන න ගකවලං විරතිගයව සික් ඛාපෙං, 

ගචතනාපි සික් ඛාපෙගමව, ත ් මා තං ෙ ් ග තුං දුතියනගයො ෙ ් සිගතො. ය ් මා ච 

න ගකවලං එගතගයව ද් ගව ධම් මා සික් ඛාපෙං, ගචතනා ම් පයුත් තා පන 

පගරොපණ් ණා ධම් මාපි සික් ඛිතබ් බ්ගකොට් ඨා ගතො සික් ඛාපෙගමව, ත ් මා 
තතියනගයොපි ෙ ් සිගතො. 

තත් ථ දුවිධං සික් ඛාපෙං පරියායසික් ඛාපෙං නිප් පරියායසික් ඛාපෙඤ් ච. තත් ථ 

විරති නිප් පරියායසික් ඛාපෙං.  ා හි ‘‘පාණාතිපාතා ගවරමණී’’ති පාළියං ආ තා, 

ගනො ගචතනා. විරමන් ගතො ච තාය එව තගතො තගතො විරමති, න ගචතනාය. 
ගචතනං පන ආහරිත් වා ෙ ් ග සි. තථා ග  ගචතනා ම් පයුත් තධම් ගම. 
වීතික් කමකාගල හි ගවරගචතනා දු ් සීලයං නාම. ත ් මා  ා විරතිකාගලපි 
සුසීලයවග න වුත් තා. ඵ ්  ාෙගයො තං ම් පයුත් තත් තා  හිතාති. 

ඉොනි එගතසු සික් ඛාපගෙසු ඤාණ මුත් ගතජනත් ථං ඉගම ං 

පාණාතිපාතාදීනං ධම් මගතො, ගකොට් ඨා ගතො, ආරම් මණගතො, ගවෙනාගතො, 

මූලගතො, කම් මගතො,  ාවජ් ජගතො, පගයො ගතො ච විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තත් ථ ‘ධම්මකතො’ති පඤ් චගපගත පාණාතිපාතාෙගයො ගචතනාධම් මාව 

ගහොන් ති. ‘කෙොට්ඨාසකතො’ පඤ ්චපි කම් මපථා එව. 
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‘ආරම්මණකතො’ පාණාතිපාගතො ජීවිතින් ද්රියාරම් මගණො. අදින් නාොනං 
 ත් තාරම් මණං වා  ඞ් ඛාරාරම් මණං වා. මිච් ඡාචාගරො ඉත් ථිපුරි ාරම් මගණො. 
මු ාවාගෙො  ත් තාරම් මගණො වා  ඞ් ඛාරාරම් මගණො වා. සුරාපානං 
 ඞ් ඛාරාරම් මණං. 

‘කවදනාකතො’ පාණාතිපාගතො දුක් ඛගවෙගනො. අදින් නාොනං තිගවෙනං. 

තඤ් හි හට් ඨතුට් ඨ  ්  අදින් නං ආදියගතො සුඛගවෙනං ගහොති, භීතකාගල 

දුක් ඛගවෙනං, මජ් ඣත් ත ්   හුත් වා  ණ් හගතො අදුක් ඛමසුඛගවෙනං. 
මිච් ඡාචාගරො සුඛගවෙගනො වා අදුක් ඛමසුඛගවෙගනො වා. මු ාවාගෙො 
අදින් නාොනං විය තිගවෙගනො. සුරාපානං සුඛමජ් ඣත් තගවෙනං. 

‘මූ කතො’ පාණාතිපාගතො ගෙො ගමොහමූගලො. අදින් නාොනං කිඤ් චිකාගල 

ගලොභගමොහමූලං, කිඤ් චිකාගල ගෙො ගමොහමූලං. මිච් ඡාචාගරො 

ගලොභගමොහමූගලො. මු ාවාගෙො කිඤ් චිකාගල ගලොභගමොහමූගලො, කිඤ් චිකාගල 
ගෙො ගමොහමූගලො. සුරාපානං ගලොභගමොහමූලං. 

‘ෙම්මකතො’ මු ාවාගෙො ගචත් ථ වචීකම් මං. ග  ා කායකම් මගමව. 

‘සාවජ්ජකතො’ පාණාතිපාගතො අත් ථි අප් ප ාවජ් ගජො, අත් ථි මහා ාවජ් ගජො. 
තථා අදින් නාොනාදීනි. ගත ං නානාකරණං ගහට් ඨා ෙ  ්සිතගමව. 

අයං පන අපගරො නගයො – කුන් ථකිපිල් ලික  ්  හි වගධො අප් ප ාවජ් ගජො, 

තගතො මහන් තතර ්   මහා ාවජ් ගජො; ග ොපි අප් ප ාවජ් ගජො, තගතො 

මහන් තතරාය  කුණකාය මහා ාවජ් ගජො; තගතො ග ොධාය, තගතො   ක ්  , 

තගතො මි  ්  , තගතො  වය ්  , තගතො අ ්    ් , තගතො හත් ථි ්   වගධො 

මහා ාවජ් ගජො, තගතොපි දු ් සීලමනු ්    ් , තගතො ග ොරූපසීලකමනු ්   ්  , 

තගතො  රණ ත ්  , තගතො පඤ් චසික් ඛාපදික ්  , තගතො  ාමගණර ්  , 

තගතො පුථුජ් ජනභික් ඛුගනො, තගතො ග ොතාපන් න  ් , තගතො  කො ාමි ්  , 

තගතො අනා ාමි ්  , තගතො ඛීණා ව ්   වගධො අතිමහා ාවජ් ගජොගයව. 

අදින් නාොනං දු ් සීල  ්   න් තගක අප් ප ාවජ් ජං, තගතො ග ොරූපසීලක  ්  

 න් තගක මහා ාවජ් ජං; තගතො  රණ ත ්  , තගතො පඤ් චසික් ඛාපදික ්  , 

තගතො  ාමගණර ්  , තගතො පුථුජ් ජනභික් ඛුගනො, තගතො ග ොතාපන් න  ් , 

තගතො  කො ාමි ්  , තගතො අනා ාමි ්    න් තගක මහා ාවජ් ජං, තගතො 
ඛීණා ව ්    න් තගක අතිමහා ාවජ් ජංගයව. 

මිච් ඡාචාගරො දු ් සීලාය ඉත් ථියා වීතික් කගම අප් ප ාවජ් ගජො, තගතො 

ග ොරූපසීලකාය මහා ාවජ් ගජො; තගතො  රණ තාය, පඤ ්චසික් ඛාපදිකාය, 
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 ාමගණරියා, පුථුජ් ජනභික් ඛුනියා, ග ොතාපන් නාය,  කො ාමිනියා, තගතො 

අනා ාමිනියා වීතික් කගම මහා ාවජ් ගජො, ඛීණා වාය පන භික් ඛුනියා 
එකන් තමහා ාවජ් ගජොව. 

මු ාවාගෙො කාකණකමත් ත  ්  අත් ථාය මු ාකථගන අප් ප ාවජ් ගජො, 

තගතො අඩ් ඪමා ක ්  , මා ක ්  , පඤ් චමා ක  ් , අඩ් ඪකහාපණ ්  , 

කහාපණ  ් , තගතො අනග් ඝනියභණ් ඩ  ්  අත් ථාය මු ාකථගන 

මහා ාවජ් ගජො, මු ා කගථත් වා පන  ඞ් ඝං භින් ෙන් ත ්   
එකන් තමහා ාවජ් ගජොව. 

සුරාපානං ප තමත් ත ්   පාගන අප් ප ාවජ් ජං, අඤ ්ජලිමත් ත ්   පාගන 

මහා ාවජ් ජං; කායචාලන මත් ථං පන බ්හුං පිවිත් වා  ාමඝාතනි මඝාතකම් මං 
කගරොන් ත ්   එකන් තමහා ාවජ් ජගමව. 

පාණාතිපාතඤ් හි පත් වා ඛීණා ව ්   වගධො මහා ාවජ් ගජො; අදින් නාොනං 

පත් වා ඛීණා ව න් තක ්   හරණං, මිච් ඡාචාරං පත් වා ඛීණා වාය භික් ඛුනියා 

වීතික් කමනං, මු ාවාෙං පත් වා මු ාවාගෙන  ඞ් ඝගභගෙො, සුරාපානං පත් වා 
කායචාලන මත් ථං බ්හුං පිවිත් වා  ාමනි මඝාතනං මහා ාවජ් ජං.  බ් ගබ්හිපි 
පගනගතහි මු ාවාගෙන  ඞ් ඝගභෙනගමව මහා ාවජ් ජං. තඤ් හි කප් පං නිරගය 
පාචන මත් ථං මහාකිබ් බි ං. 

‘පකයොගකතො’ති පාණාතිපාගතො  ාහත් ථිගකොපි ගහොති ආණත් තිගකොපි. තථා 
අදින් නාොනං. මිච් ඡාචාරමු ාවාෙසුරාපානානි  ාහත් ථිකාගනවාති. 

එවගමත් ථ පාණාතිපාතාදීනං ධම් මාදිවග න විනිච් ඡයං ඤත් වා 

පාණාතිපාතා ගවරමණීතිආදීනම් පි ධම් මගතො, ගකොට් ඨා ගතො, ආරම් මණගතො, 

ගවෙනාගතො, මූලගතො, කම් මගතො, ඛණ් ඩගතො,  මාොනගතො, පගයො ගතො ච 
විනිච් ඡගයො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

තත් ථ ‘ධම්මකතො’ති පරියායසීලවග න පටිපාටියා පඤ් ච ගචතනාධම් මාව. 

‘කෙොට්ඨාසකතො’ති පඤ් චපි කම් මපථා එව. ‘ආරම්මණකතො’ති පාණාතිපාතා 
ගවරමණී පර ්   ජීවිතින් ද්රියං ආරම් මණං කත් වා අත් තගනො ගවරගචතනාය 
විරමති. ඉතරාසුපි එග ව නගයො.  බ් බ්ාපි හි එතා වීතික් කමිතබ් බ්වත් ථුං 

ආරම් මණං කත් වා ගවරගචතනාහිගයව විරමන් ති. ‘කවදනාකතො’ති  බ් බ්ාපි 

සුඛගවෙනා වා ගහොන් ති මජ් ඣත් තගවෙනා වා. ‘මූ කතො’ති 

ඤාණ ම් පයුත් තචිත් ගතන විරමන් ත  ්  අගලොභඅගෙො අගමොහමූලා ගහොන් ති, 
ඤාණවිප් පයුත් තචිත් ගතන විරමන් ත ්   අගලොභඅගෙො මූලා ගහොන් ති. 

‘ෙම්මකතො’ති මු ාවාො ගවරමණීගයගවත් ථ වචීකම් මං; ග  ා කායකම් මං. 
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‘ඛණ්ඩකතො’ති  හට් ඨා යං යං වීතික් කමන් ති, තං තගෙව ඛණ් ඩං ගහොති භිජ් ජති, 

අවග  ං න භිජ් ජති. ක ් මා?  හට් ඨා හි අනිබ්ද් ධසීලා ගහොන් ති, යං යං 
 ක් ගකොන් ති තං තගෙව ග ොගපන් ති.  ාමගණරානං පන එක ් මිං 

වීතික් කමන් ගත  බ් බ්ානි භිජ් ජන් ති. න ගකවලඤ් ච එතානි, ග  සීලානිපි 
භිජ් ජන් තිගයව. ගත ං පන වීතික් කගමො ෙණ් ඩකම් මවත් ථුගකො. ‘පුන එවරූපං 

න කරි  ් ාමී’ති ෙණ් ඩකම් ගම කගත සීලං පරිපුණ් ණං ගහොති. ‘සමාදානකතො’ති 

 යගමව ‘පඤ ්ච සීලානි අධිට් ඨහාමී’ති අධිට් ඨහන් ගතනපි, පාටිගයක් කං 
පාටිගයක් කං  මාදියන් ගතනපි  මාදිණ් ණානි ගහොන් ති. අඤ ්ඤ ්    න් තිගක 

නිසීදිත් වා ‘පඤ ්ච සීලානි  මාදියාමී’ති  මාදියන් ගතනපි, පාටිගයක් කං 

පාටිගයක් කං  මාදියන් ගතනපි  මාදින් නාගනව ගහොන් ති. ‘පකයොගකතො’ 
 බ් බ්ානිපි  ාහත් ථිකපගයො ාගනවාති ගවදිතබ් බ්ානි. 

712. ඉොනි යා ං සික් ඛානං ගකොට් ඨා භාගවන ඉමානි පඤ් ච සික් ඛාපොනි 

වුත් තානි, තානි ෙ ් ග තුං ෙතකමධම්මාසික්ඛාති අයං සික් ඛාවාගරො ආරද් ගධො. 

තත් ථ ය ් මා  බ් ගබ්පි චතුභූමකකු ලා ධම් මා සික් ඛිතබ් බ්භාවගතො සික් ඛා, 

ත ් මා ගත ෙ ් ග තුං යස්මිංසමකය ොමාවචරන් තිආදි වුත් තං. තත් ථ ගහට් ඨා 

චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ (ධ.  . 1) වුත් තනගයගනව පාළිං විත් ථාගරත් වා අත් ගථො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. ඉධ පන මුඛමත් තගමව ෙ  ්සිතන් ති. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
714. පඤ ්හාපුච් ඡගක පාළිඅනු ාගරගනව සික් ඛාපොනං කු ලාදිභාගවො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන යානි සික් ඛාපොනි එත් ථ 

 ත් තාරම් මණානීති වුත් තානි, තානි ය ් මා  ත් ගතොති  ඞ් ඛං  ගත 

 ඞ් ඛාගරගයව ආරම් මණං කගරොන් ති, ය ් මා ච  බ් බ්ානිපි එතානි 

 ම් පත් තවිරතිවග ගනව නිද් දිට් ඨානි, ත ් මා ‘‘පරිත් තාරම් මණා’’ති ච 

‘‘පච් චුප් පන් නාරම් මණා’’ති ච වුත් තං. යගතො පන විරමති ත ්   වත් ථුගනො 
අච් චන් තබ්හිද් ධත් තා  බ් ගබ් ම් පි බ්හිද් ධාරම් මණතා ගවදිතබ් බ්ාති. 

ඉම  ්මිං පන සික් ඛාපෙවිභඞ් ග   ම් මා ම් බුද් ගධන අභිධම් මභාජනීගයපි 
පඤ ්හාපුච් ඡගකපි ගලොකියාගනව සික් ඛාපොනි කථිතානි. උගභොපි හි එගත නයා 
ගලොකියත් තා එකපරිච් ගඡො එව. එවමයං සික් ඛාපෙවිභඞ් ග ො ද් ගවපරිවට් ටං 
නීහරිත් වාව භාගජත් වා ෙ ් සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

සික් ඛාපෙවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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15. පටිසම්භිදාවිභඞ්කගො 

1. සුත්තන්තභාජනීයං 

1.  ඞ්  හවාරවණ් ණනා 

718. ඉොනි තෙනන් තගර පටි ම් භිොවිභඞ් ග  චතස්කසොති 

 ණනපරිච් ගඡගෙො. පටිසම්භිදාති පගභො. ය ් මා පන පරගතො අත්කථඤාණං 

අත්ථපටිසම්භිදාතිආදිමාහ, ත ් මා න අඤ් ඤ ්   ක  ් චි පගභො, ඤාණ ් ග ව 
පගභොති ගවදිතබ් බ්ා. ඉති ‘‘චත  ්ග ො පටි ම් භිො’’ති පගෙන චත් තාගරො 

ඤාණප් පගභොති අයමත් ගථො  ඞ්  හිගතො. අත්ථපටිසම්භිදාති අත් ගථ 

පටි ම් භිො; අත් ථප් පගභෙ ්    ල් ලක් ඛණවිභාවනාවවත් ථානකරණ මත් ථං 
අත් ගථ පගභෙ තං ඤාණන් ති අත් ගථො. ග  පගෙසුපි එග ව නගයො. 
ධම් මප් පගභෙ ්   හි  ල් ලක් ඛණවිභාවනාවවත් ථානකරණ මත් ථං ධම් ගම 

පගභෙ තං ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා නාම. නිරුත් තිප් පගභෙ ්   
 ල් ලක් ඛණවිභාවනාවවත් ථානකරණ මත් ථං නිරුත් තාභිලාගප පගභෙ තං 

ඤාණං නිරුත්තිපටිසම්භිදා නාම. පටිභානප් පගභෙ ්   

 ල් ලක් ඛණවිභාවනාවවත් ථානකරණ මත් ථං පටිභාගන පගභෙ තං ඤාණං 

පටිභානපටිසම්භිදා නාම. 

ඉොනි යථානික් ඛිත් තා පටි ම් භිො භාගජත් වා ෙ ් ග න් ගතො අත්කථඤාණං

අත්ථපටිසම්භිදාතිආදිමාහ. තත් ථ අත්කථොති  ඞ් ගඛපගතො ගහතුඵලං. තඤ් හි 

ගහතුවග න අරණීයං  න් තබ් බ්ං පත් තබ් බ්ං, ත ් මා අත් ගථොති වුච් චති. 

පගභෙගතො පන යංකිඤ් චි පච් චය මුප් පන් නං, නිබ් බ්ානං, භාසිතත් ගථො, 

විපාගකො, කිරියාති ඉගම පඤ් ච ධම් මා අත් ගථොති ගවදිතබ් බ්ා. තං අත් ථං 

පච් චගවක් ඛන් ත ්   ත ් මිං අත් ගථ පගභෙ තං ඤාණං අත්ථපටිසම්භිදා. 

ධම්කමොති  ඞ් ගඛපගතො පච් චගයො. ග ො හි ය ් මා තං තං විෙහති පවත් ගතති 

ගචව පාගපති ච, ත ් මා ධම් ගමොති වුච් චති. පගභෙගතො පන ගයො ගකොචි 

ඵලනිබ් බ්ත් තගකො ගහතු, අරියමග් ග ො, භාසිතං, කු ලං, අකු ලන් ති ඉගම 
පඤ ්ච ධම් මා ධම් ගමොති ගවදිතබ් බ්ා. තං ධම් මං පච් චගවක් ඛන් ත  ්  ත  ්මිං 

ධම් ගම පගභෙ තං ඤාණං ධම්මපටිසම්භිදා. 

තත්ර ධම්මනිරුත්තාභි ාකප ඤාණන් ති ත ් මිං අත් ගථ ච ධම් ගම ච යා 

 භාවනිරුත් ති, ත ්  ා අභිලාගප තං  භාවනිරුත් තිං  ද් ෙං ආරම් මණං කත් වා 
පච් චගවක් ඛන් ත ්   ත ් මිං  භාවනිරුත් තාභිලාගප පගභෙ තං ඤාණං 

නිරුත්තිපටිසම්භිදා. එවමයං නිරුත් තිපටි ම් භිො  ද් ොරම් මණා නාම ජාතා, න 

පඤ ්ඤත් තිආරම් මණා. ක ් මා? ය ් මා  ද් ෙං සුත් වා ‘‘අයං  භාවනිරුත් ති, අයං 
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න  භාවනිරුත් තී’’ති ජානන් ති. පටි ම් භිොප් පත් ගතො හි ‘‘ඵ ් ග ො’’ති වුත් ගත 

‘‘අයං  භාවනිරුත් තී’’ති ජානාති, ‘‘ඵ ්  ා’’ති වා ‘‘ඵ ්  ’’න් ති වා වුත් ගත පන 
‘‘අයං න  භාවනිරුත් තී’’ති ජානාති. ගවෙනාදීසුපි එග ව නගයො. අඤ් ඤං 

පගන  නාමආඛයාතඋප ග්  බ්යඤ් ජන ද් ෙං ජානාති න ජානාතීති? යෙග් ග න 

 ද් ෙං සුත් වා ‘‘අයං  භාවනිරුත් ති, අයං න  භාවනිරුත් තී’’ති ජානාති, 

තෙග් ග න තම් පි ජානි ්  තීති. තං පන නයිෙං පටි ම් භිොකිච් චන් ති 
පටික් ඛිපිත් වා ඉෙං වත් ථු කථිතං – 

ති ්  ෙත් තත් ගථගරො කිර ගබ්ොධිමණ් ගඩ සුවණ් ණ ලාකං  ගහත් වා 
අට් ඨාර සු භා ාසු ‘කතරභා ාය කගථමී’ති පවාගරසි. තං පන ගතන 

අත් තගනො උග්  ගහ ඨත් වා පවාරිතං, න පටි ම් භිොය ඨිගතන. ග ො හි 

මහාපඤ් ඤතාය තං තං භා ං කථාගපත් වා කථාගපත් වා උග්  ණ් හි; තගතො 
උග්  ගහ ඨත් වා එවං පවාගරසි. 

භා ං නාම  ත් තා උග්  ණ් හන් තීති වත් වා ච පගනත් ථ ඉෙං කථිතං. 
මාතාපිතගරො හි ෙහරකාගල කුමාරගක මඤ් ගච වා පීගඨ වා නිපජ් ජාගපත් වා තං 
තං කථයමානා තානි තානි කිච් චානි කගරොන් ති. ොරකා ගත ං තං තං භා ං 

වවත් ථාගපන් ති – ඉමිනා ඉෙං වුත් තං, ඉමිනා ඉෙං වුත් තන් ති.  ච් ඡන් ගත 

 ච් ඡන් ගත කාගල  බ් බ්ම් පි භා ං ජානන් ති. මාතා ෙමිළී, පිතා අන් ධගකො. 

ගත ං ජාගතො ොරගකො  ගච මාතුකථං පඨමං සුණාති, ෙමිළභා ං භාසි ්  ති; 

 ගච පිතුකථං පඨමං සුණාති, අන් ධකභා ං භාසි ්  ති. උභින් නම් පි පන කථං 
අ ් සුණන් ගතො මා ධභා ං භාසි ්  ති. 

ගයොපි අ ාමගක මහාරඤ් ගඤ නිබ් බ්ත් ගතො, තත් ථ අඤ ්ගඤො කගථන් ගතො 

නාම නත් ථි, ග ොපි අත් තගනො ධම් මතාය වචනං  මුට් ඨාගපන් ගතො 

මා ධභා ගමව භාසි ්  ති. නිරගය, තිරච් ඡානගයොනියං, ගපත් තිවි ගය, 

මනු ්  ගලොගක, ගෙවගලොගකති  බ් බ්ත් ථ මා ධභා ාව උ ්  න් නා. තත් ථ 

ග  ා ඔට් ටකිරාතඅන් ධකගයොනකෙමිළභා ාදිකා අට් ඨාර  භා ා පරිවත් තන් ති. 
අයගමගවකා යථාභුච් චබ්රහ් මගවොහාරඅරියගවොහාර ඞ් ඛාතා මා ධභා ා න 

පරිවත් තති.  ම් මා බුද් ගධොපි ගතපිටකං බුද් ධවචනං තන් තිං ආගරොගපන් ගතො 

මා ධභා ාය එව ආගරොගපසි. ක ් මා? එවඤ් හි අත් ථං ආහරිතුං සුඛං ගහොති. 
මා ධභා ාය හි තන් තිං ආරුළ ්හ  ්  බුද් ධවචන ්   පටි ම් භිොප් පත් තානං 

ග ොතපථා මනගමව පපඤ් ගචො; ග ොගත පන  ඞ් ඝට් ටිතමත් ගතගයව 
නය ගතන නය හ ් ග න අත් ගථො උපට් ඨාති. අඤ් ඤාය පන භා ාය තන් තිං 
ආරුළ ්හං ගපොගථත් වා ගපොගථත් වා උග්  ගහතබ් බ්ං ගහොති. බ්හුම් පි 
උග්  ගහත් වා පන පුථුජ් ජන  ්  පටි ම් භිොප් පත් ති නාම නත් ථි. අරිය ාවගකො 
ගනො පටි ම් භිොප් පගතො නාම නත් ථි. 
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ඤාකණසු ඤාණන් ති  බ් බ්ත් ථකඤාණං ආරම් මණං කත් වා ඤාණං 
පච් චගවක් ඛන් ත ්   පගභෙ තං ඤාණං පටිභානපටි ම් භිොති. ඉමා පන 

චත  ්ග ොපි පටි ම් භිො ද් වීසු ඨාගනසු පගභෙං  ච් ඡන් ති, පඤ ්චහි කාරගණහි 

වි ො ගහොන් තීති ගවදිතබ් බ්ා. කතගමසු ද් වීසු? ග ක් ඛභූමියඤ් ච 
අග ක් ඛභූමියඤ් ච. තත් ථ  ාරිපුත් තත් ගථර  ්  මහාගමොග්  ල් ලානත් ගථර ්   
මහාක  ් පත් ගථර ්   මහාකච් චායනත් ගථර ්   මහාගකොට් ඨිතත් ගථර  ් ාති 
අසීතියාපි මහාගථරානං පටි ම් භිො අග ක් ඛභූමියං පගභෙං  තා. 
ආනන් ෙත් ගථර ්   චිත් ත  ්   හපතිගනො ධම් මික ්   උපා ක ්   උපාලි ්   
 හපතිගනො ඛුජ් ජුත් තරාය උපාසිකායාති එවමාදීනං පටි ම් භිො ග ක් ඛභූමියං 
පගභෙං  තාති ඉමාසු ද් වීසු භූමීසු පගභෙං  ච් ඡන් ති. 

කතගමහි පඤ් චහි කාරගණහි පටි ම් භිො වි ො ගහොන් තීති? අධි ගමන, 

පරියත් තියා,  වගනන, පරිපුච් ඡාය, පුබ් බ්ගයොග නාති. තත් ථ ‘අධිගකමො’ නාම 

අරහත් තං. තඤ් හි පත් ත  ්  පටි ම් භිො වි ො ගහොන් ති. ‘පරියත්ති’ නාම 

බුද් ධවචනං. තඤ් හි උග්  ණ් හන් ත  ්  පටි ම් භිො වි ො ගහොන් ති. ‘සවනං’ 
නාම ධම් ම ්  වනං.  ක් කච් චඤ ්හි ධම් මං සුණන් ත  ්  පටි ම් භිො වි ො 

ගහොන් ති. ‘පරිපුච්ඡා’ නාම අට් ඨකථා. උග්  හිතපාළියා අත් ථං කගථන් ත ්   හි 

පටි ම් භිො වි ො ගහොන් ති. ‘පුබ්බකයොකගො’ නාම පුබ් බ්ගයො ාවචරතා, 

අතීතභගව හරණපච් චාහරණනගයන පරිග්  හිතකම් මට් ඨානතා; 

පුබ් බ්ගයො ාවචර ්   හි පටි ම් භිො වි ො ගහොන් ති. තත් ථ අරහත් තප් පත් තියා 
පුනබ් බ්සුකුටුම් බිකපුත් ත ්   ති ්  ත් ගථර ්   පටි ම් භිො වි ො අගහසුං. ග ො 
කිර තම් බ්පණ් ණදීගප බුද් ධවචනං උග්  ණ් හිත් වා පරතීරං  න් ත් වා 
ගයොනකධම් මරක් ඛිතත් ගථර  ්   න් තිගක බුද් ධවචනං උග්  ණ් හිත් වා 
ආ ච් ඡන් ගතො නාවං අභිරුහනතිත් ගථ එක ් මිං පගෙ උප් පන් නකඞ් ගඛො 
ගයොජන තමග්  ං නිවත් තිත් වා ආචරිය ්    න් තිකං  ච් ඡන් ගතො 
අන් තරාමග් ග  එක ්   කුටුම් බික  ්  පඤ් හං කගථසි. ග ො පසීදිත් වා 
 ත හ ්  ග් ඝනිකං කම් බ්ලං අොසි. ග ොපි තං ආහරිත් වා ආචරිය ්   අොසි. 
ගථගරො වාසියා ගකොට් ගටත් වා නිසීෙනට් ඨාගන පරිභණ් ඩං කාගරසි. 

කිමත් ථායාති? පච් ඡිමාය ජනතාය අනුග්  හත් ථායාති. එවං කිර ්   අගහොසි – 
‘‘අම් හාකං  තමග්  ං ආවජ් ගජත් වා අනා ගත  බ්රහ් මචාරිගනො පටිපත් තිං 
පූගරතබ් බ්ං මඤ් ඤි ්  න් තී’’ති. ති ්  ත් ගථගරොපි ආචරිය ්    න් තිගක කඞ් ඛං 
ඡින් දිත් වා ජම් බුගකොලපට් ටගන ඔරුය් හ ගචතියඞ්  ණං  ම් මජ් ජනගවලාය 
වාලිකවිහාරං පත් වා  ම් මජ් ජි. ත ්    ම් මජ් ජිතට් ඨානං දි ් වා ‘ඉෙං වීතරා  ්   

භික් ඛුගනො  ම් මට් ඨට් ඨාන’න් ති ගථර ්   වීමං නත් ථාය පඤ් හං පුච් ඡිංසු. 
ගථගරො පටි ම් භිොප් පත් තතාය පුච් ඡිතපුච් ඡිගත පඤ් ගහ කගථසීති. 

පරියත් තියා පන ති ්  ෙත් තත් ගථර  ්  ගචව නා ග නත් ගථර  ්  ච 
පටි ම් භිො වි ො අගහසුං.  ක් කච් චධම් ම වගනන සුධම් ම ාමගණර ්   
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පටි ම් භිො වි ො අගහසුං. ග ො කිර තලඞ්  රවාසී ධම් මදින් නත් ගථර  ්  
භාගිගනගයයො ඛුරග් ග ගයව අරහත් තං පත් ගතො මාතුලත් ගථර  ්  
ධම් මවිනිච් ඡයට් ඨාගන නිසීදිත් වා සුණන් ගතොගයව තීණ පිටකානි පගුණානි 
අකාසි. උග්  හිතපාළියා අත් ථං කගථන් ත ්   පන ති ්  ෙත් තත් ගථර  ්  එව 
පටි ම් භිො වි ො අගහසුං.  තපච් චා තවත් තං පන පූගරත් වා යාව අනුගලොමං 
කම් මට් ඨානං උ ් සුක් කාගපත් වා ආ තානං වි ෙභාවප් පත් තපටි ම් භිොනං 
පුබ් බ්ගයො ාවචරානං අන් ගතො නත් ථි. 

එගතසු පන කාරගණසු පරියත් ති,  වනං, පරිපුච් ඡාති ඉමානි තීණ 

පගභෙ ් ග ව බ්ලවකාරණානි. පුබ් බ්ගයොග ො අධි ම ්   බ්ලවපච් චගයො, 

පගභෙ ්   ගහොති න ගහොතීති? ගහොති, න පන තථා. පරියත් ති වනපරිපුච් ඡා හි 

පුබ් ගබ් ගහොන් තු වා මා වා, පුබ් බ්ගයොග න පුබ් ගබ් ගචව එතරහි ච 
 ඞ් ඛාර ම් ම නං විනා පටි ම් භිො නාම නත් ථි. ඉගම පන ද් ගවපි එකගතො 
හුත් වා පටි ම් භිො උපත් ථම් ගභත් වා වි ො කගරොන් තීති. 

 ඞ්  හවාරවණ් ණනා. 

2.  ච් චවාරාදිවණ් ණනා 

719. ඉොනි ගය  ඞ්  හවාගර පඤ් ච අත් ථා ච ධම් මා ච  ඞ්  හිතා, ගත ං 

පගභෙෙ ්  නනගයන පටි ම් භිො විභජිතුං පුන චතස්කසොතිආදිනා නගයන 
පගභෙවාගරො ආරද් ගධො. ග ො 
 ච් චවාරගහතුවාරධම් මවාරපච් චයාකාරවාරපරියත් තිවාරවග න පඤ් චවිගධො. 
තත් ථ පච් චය මුප් පන් න  ්  දුක් ඛ ච් ච ්   පච් චගයන පත් තබ් බ් ්   

නිබ් බ්ාන ්   ච අත් ථභාවං, ඵලනිබ් බ්ත් තක  ්   මුෙය ්   

නිබ් බ්ාන ම් පාපක  ්  අරියමග්    ්  ච ධම් මභාවඤ් ච ෙ ් ග තුං ‘සච්චවාකරො’ 

වුත් ගතො. ය ්   ක ්  චි පන ගහතුඵලනිබ් බ්ත් තක  ්  ගහතුගනො ධම් මභාවං, 

ගහතුඵල ්   ච අත් ථභාවං ෙ ් ග තුං ‘කහතුවාකරො’ වුත් ගතො. තත් ථ ච 
ගහතුඵලක් කමවග න උප් පටිපාටියා පඨමං ධම් මපටි ම් භිො නිද් දිට් ඨා. ගය 

පන ධම් මා තම් හා තම් හා රූපාරූපප් පගභො ගහතුගතො ජාතා, ගත ං අත් ථභාවං, 
ත ්   ත ්   ච රූපාරූපධම් මප් පගභෙ ්   ගහතුගනො ධම් මභාවං ෙ ් ග තුං 

‘ධම්මවාකරො’ වුත් ගතො. ජරාමරණාදීනං පන අත් ථභාවං, 
ජරාමරණාදි මුෙය ඞ් ඛාතානං ජාතිආදීනඤ් ච ධම් මභාවං ෙ ් ග තුං 

‘පච්චයාොරවාකරො’ වුත් ගතො. තගතො පරියත් ති ඞ් ඛාත  ්  ත ්   ත ්   

භාසිත ්   ධම් මභාවං, භාසිත ඞ් ඛාගතන පච් චගයන පත් තබ් බ්  ්  

භාසිතත් ථ  ්  ච අත් ථභාවං ෙ ් ග තුං ‘පරියත්තිවාකරො’ වුත් ගතො. 

තත් ථ ච ය ් මා භාසිතං ඤත් වා ත ්  ත් ගථො ඤායති, ත ් මා 
භාසිතභාසිතත් ථක් කගමන උප් පටිපාටියා පඨමං ධම් මපටි ම් භිො නිද් දිට් ඨා. 
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පරියත් තිධම් ම  ්  ච පගභෙෙ ්  නත් ථං ‘‘තත් ථ කතමා ධම් මපටි ම් භිො’’ති 
පුච් ඡාපුබ් බ්ඞ්  ගමො පටිනිද් ගෙ වාගරො වුත් ගතො. තත් ථ සුත් තන් තිආදීහි නවහි 

අඞ් ග හි නිප් පගෙ ගතො තන් ති  හිතා. අයං ඉම ්   භාසිත ්   අත් ගථො, අයං 
ඉම  ්  භාසිත ්   අත් ගථොති ඉම ් මිම් පි ඨාගන භාසිතවග න නිප් පගෙ ගතො 
තන් ති එව  හිතාති. 

සුත් තන් තභාජනීයවණ් ණනා. 

2. අභිධම්මභාජනීයවණ්ණනා 
725. තත් ථ ති ් ග ො පටි ම් භිො ගලොකියා. අත් ථපටි ම් භිො 

ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා.  ා හි නිබ් බ්ානාරම් මණානං මග්  ඵලඤාණානං 
වග න ගලොකුත් තරාපි ගහොති. අභිධම් මභාජනීගය කු ලාකු ලවිපාකකිරියානං 
වග න චතූහි වාගරහි විභත් තං. තත් ථ යත් තකානි ගහට් ඨා චිත් තුප් පාෙකණ් ගඩ 

(ධ.  . 1 ආෙගයො) කු ලචිත් තානි විභත් තානි, ගත ං  බ් ගබ් ම් පි වග න 
එගකක  ්මිං චිත් තනිද් ගෙග  චත ් ග ො චත ් ග ො පටි ම් භිො විභත් තාති 
ගවදිතබ් බ්ා. අකු ලචිත් ගතසුපි එග ව නගයො. විපාකකිරියවාගරසු 

විපාකකිරියානං අත් ගථන  ඞ්  හිතත් තා, ධම් මපටි ම් භිෙං ඡඩ් ගඩත් වා, 
එගකක  ්මිං විපාකචිත් ගත ච කිරියචිත් ගත ච ති ් ග ො ති ් ග ොව පටි ම් භිො 
විභත් තා. පාළි පන මුඛමත් තගමව ෙ ් ග ත් වා  ංඛිත් තා.  ා ගහට් ඨා 
ආ තවිත් ථාරවග ගනව ගවදිතබ් බ්ා. 

ක  ්මා පන යථා කු ලාකු ලවාගරසු ‘‘ගත ං විපාගක ඤාණං 

අත් ථපටි ම් භිො’’ති වුත් තං, එවමිධ ‘‘ගය ං ධම් මානං ඉගම විපාකා, ගතසු 

ඤාණං ධම් මපටි ම් භිො’’ති එවං න වුත් තන් ති? ගහට් ඨා වුත් තත් තා. යදි එවං, 

‘‘ගත ං විපාගක ඤාණං අත් ථපටි ම් භිො’’ති ගහට් ඨා වුත් තත් තා අයං 

අත් ථපටි ම් භිොපි ඉධ න වත් තබ් බ්ා සියාති? ගනො න වත් තබ් බ්ා. ක  ්මා? 
ගහට් ඨා විපාකකිරියචිත් තුප් පාෙවග න අවුත් තත් තා. කිරියවාගර ච ‘‘ගය ං 
ධම් මානං ඉගම කිරියා’’ති වචනගමව න යුජ් ජතීති ද් වීසුපි ඉගමසු වාගරසු 
ති ් ග ො ති ් ග ොව පටි ම් භිො විභත් තා. 

තත් ථ යාය නිරුත්තියා කතසං ධම්මානං පඤ්ඤත්ති කහොතීති යාය 

නිරුත් තියා ගත ං ඵ ් ග ො ගහොතීතිආදිනා නගයන වුත් තානං ධම් මානං ‘‘අයං 

ඵ ් ග ො, අයං ගවෙනා’’ති එවං පඤ් ඤත් ති ගහොති. තත් ථ ධම්මනිරුත්තාභි ාකප

ඤාණන් ති ත ් මිං අත් ගථ ධම් ගම ච පවත් තමානාය ත ්  ා ධම් මනිරුත් තියා 
 භාවපඤ් ඤත් තියා අභිලාගප ඤාණං. අභිලාප ද් ෙං ආරම් මණං කත් වා 

උප් පන් නඤාණගමව ඉධාපි කථිතං. කයන ඤාකණනාති ගයන 

පටිභානපටි ම් භිොඤාගණන. තානි ඤාණානි ජානාතීති ඉතරානි තීණ 
පටි ම් භිොඤාණානි ජානාති. 
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ඉොනි යථා යං ඤාණං තානි ඤාණානි ජානාති, තථා ත ්   ගතසු පවත් තිං 

ෙ ් ග තුං ඉමානි ඤාණානි ඉදමත්ථකජොතොනීති වුත් තං. තත් ථ 

ඉදමත්ථකජොතොනීති ඉම ්   අත් ථ ්   ගජොතකානි පකා කානි; ඉමං නාම 

අත් ථං ගජොගතන් ති පකාග න් ති පරිච් ඡින් ෙන් තීති අත් ගථො. ඉති ඤාකණසු

ඤාණන් ති ඉමිනා ආකාගරන පවත් තං තීසු ඤාගණසු ඤාණං 
පටිභානපටි ම් භිො නාම. 

තත් ථ කිඤ් චාපි අයං පටිභානපටි ම් භිො ‘ඉමි  ් ා ඉෙං කිච් චං, ඉමි  ් ා ඉෙං 

කිච් ච’න් ති ඉතරා ං පටි ම් භිොනං කිච් චං ජානාති,  යං පන තා ං කිච් චං 

කාතුං න  ක් ගකොති, බ්හු ් සුතධම් මකථිගකො විය අප් ප ් සුතධම් මකථික  ් . 

ද් ගව කිර භික් ඛූ. එගකො බ්හු  ්සුගතො, එගකො අප් ප ් සුගතො. ගත එකගතොව එකං 

ධම් මකථාමග්  ං උග්  ණ් හිංසු. තත් ථ අප් ප ් සුගතො  ර ම් පන් ගනො අගහොසි, 
ඉතගරො මන් ෙ ්  ගරො. ගතසු අප් ප  ්සුගතො  ත තට් ඨාගන අත් තගනො 
 ර ම් පත් තියා  කලපරි ං ගඛොගභත් වා ධම් මං කගථසි. ධම් මං සුණමානා 

හට් ඨතුට් ඨමාන ා හුත් වා – ‘යථා එ  ධම් මං කගථසි, එගකො තිපිටකධගරො 
මඤ ්ගඤ භවි  ් තී’ති වෙන් ති. බ්හු  ්සුතභික් ඛු පන – ‘ධම් ම වගන ජානි ්  ථ 

අයං තිපිටකධගරො වා ගනො වා’ති ආහ. ග ො කිඤ් චාපි එවමාහ, යථා පන 

 කලපරි ං ගඛොගභත් වා ධම් මං කගථතුං  ක් ගකොති, එවම  ්  කථන මත් ථතා 

නත් ථි. තත් ථ කිඤ් චාපි පටිභානපටි ම් භිො, බ්හු ් සුගතො විය අප් ප  ්සුත ්  , 

ඉතරා ං කිච් චං ජානාති,  යං පන තං කිච් චං කාතුං න  ක් ගකොතීති 
ගවදිතබ් බ්ං. ග  ං උත් තානත් ථගමව. 

746. එවං කු ලචිත් තුප් පාොදිවග න පටි ම් භිො විභජිත් වා ඉොනි තා ං 

උප් පත් තිට් ඨානභූතං ගඛත් තං ෙ ් ග තුං පුන චතස්කසො පටිසම්භිදාතිආදිමාහ. 

තත් ථ තිස්කසො පටිසම්භිදා ොමාවචරකුස කතො චතූසු ඤාණසම්පයුත්කතසු 

චිත්තුප්පාකදසූති ඉෙං ග ක් ඛානං වග න වුත් තං. ගත ඤ් හිපි 
ධම් මපච් චගවක් ඛණකාගල ගහට් ඨා වුත් තං පඤ් චප් පකාරං ධම් මං ආරම් මණං 
කත් වා චතූසු ඤාණ ම් පයුත් තකු ලචිත් ගතසු ධම් මපටි ම් භිො උප් පජ් ජති. තථා 

නිරුත් තිපච් චගවක් ඛණකාගල  ද් ෙං ආරම් මණං කත් වා නිරුත් තිපටි ම් භිො; 
ඤාණං පච් චගවක් ඛණකාගල  බ් බ්ත් ථකඤාණං ආරම් මණං කත් වා 
පටිභානපටි ම් භිොති. 

කිරියකතොචතූසූති ඉෙං පන අග ක් ඛානං වග න වුත් තං. ගත ඤ් හි ධම් මං 
පච් චගවක් ඛණකාගල ගහට් ඨා වුත් තං පඤ් චප් පකාරං ධම් මං ආරම් මණං කත් වා 
චතූසු ඤාණ ම් පයුත් තකිරියචිත් ගතසු ධම් මපටි ම් භිො උප් පජ් ජති. තථා 

නිරුත් තිපච් චගවක් ඛණකාගල  ද් ෙං ආරම් මණං කත් වා නිරුත් තිපටි ම් භිො; 
ඤාණං පච් චගවක් ඛණකාගල  බ් බ්ත් ථකඤාණං ආරම් මණං කත් වා 
පටිභානපටි ම් භිොති. 
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අත්ථපටිසම්භිදා එකතසු කචව උප්පජ්ජතීති ඉෙං පන ග ක් ඛාග ක් ඛානං 
වග න වුත් තං. තථා හි ග ක් ඛානං අත් ථපච් චගවක් ඛණකාගල ගහට් ඨා 
වුත් තප් පගභෙං අත් ථං ආරම් මණං කත් වා චතූසු ඤාණ ම් පයුත් තකු ලචිත් ගතසු 

අයං උප් පජ් ජති, මග්  ඵලකාගල ච මග්  ඵගලසු. අග ක් ඛ ්   පන අත් ථං 
පච් චගවක් ඛණකාගල ගහට් ඨා වුත් තප් පගභෙගමව අත් ථං ආරම් මණං කත් වා 

චතූසු ඤාණ ම් පයුත් තකිරියචිත් ගතසු උප් පජ් ජති, ඵලකාගල ච උපරිගම 
 ාමඤ ්ඤඵගලති. එවගමතා ග ක් ඛාග ක් ඛානං උප් පජ් ජමානා ඉමාසු භූමීසු 
උප් පජ් ජන් තීති භූමිෙ ්  නත් ථං අයං නගයො ෙ ් සිගතොති. 

අභිධම් මභාජනීයවණ් ණනා. 

3. පඤ්හාපුච්ඡෙවණ්ණනා 
747. පඤ ්හාපුච් ඡගක පාළිඅනු ාගරගනව චතුන් නං පටි ම් භිොනං 

කු ලාදිභාගවො ගවදිතබ් ගබ්ො. ආරම් මණත් තිගකසු පන නිරුත් තිපටි ම් භිො 
 ද් ෙගමව ආරම් මණං කගරොතීති පරිත් තාරම් මණා. අත් ථපටි ම් භිො 
කාමාවචරවිපාකකිරිය ඞ් ඛාතඤ් ගචව පච් චය මුප් පන් නඤ් ච අත් ථං 

පච් චගවක් ඛන් ත ්   පරිත් තාරම් මණා; වුත් තප් පගභෙගමව රූපාවචරාරූපාවචරං 

අත් ථං පච් චගවක් ඛන් ත ්   මහග්  තාරම් මණා; ගලොකුත් තරවිපාකත් ථඤ ්ගචව 
පරමත් ථඤ ්ච නිබ් බ්ානං පච් චගවක් ඛන් ත ්   අප් පමාණාරම් මණා. 
ධම් මපටි ම් භිො කාමාවචරං කු ලධම් මං අකු ලධම් මං පච් චයධම් මඤ් ච 

පච් චගවක් ඛන් ත ්   පරිත් තාරම් මණා; රූපාවචරාරූපාවචරං කු ලං ධම් මං 

පච් චයධම් මඤ් ච පච් චගවක් ඛන් ත ්   මහග්  තාරම් මණා; ගලොකුත් තරං කු ලං 
ධම් මං පච් චයධම් මඤ ්ච පච් චගවක් ඛන් ත ්   අප් පමාණාරම් මණා. 
පටිභානපටි ම් භිො කාමාවචරකු ලවිපාකකිරියඤාණානි පච් චගවක් ඛන් ත  ්  

පරිත් තාරම් මණා; රූපාවචරාරූපාවචරානි කු ලවිපාකකිරියඤාණානි 

පච් චගවක් ඛන් ත ්   ගත ං ආරම් මණානි විජානන් ත  ්  මහග්  තාරම් මණා; 
ගලොකුත් තරානි කු ලවිපාකඤාණානි පච් චගවක් ඛන් ත  ්  අප් පමාණාරම් මණා. 

අත් ථපටි ම් භිො  හජාතගහතුවග න සියා මග්  ගහතුකා, වීරියගජට් ඨිකාය 

මග්  භාවනාය සියා මග්  ාධිපති, ඡන් ෙචිත් තගජට් ඨිකාය නවත් තබ් බ්ා, 
ඵලකාගලපි නවත් තබ් බ්ා එව. ධම් මපටි ම් භිො මග්  ං පච් චගවක් ඛණකාගල 

මග්  ාරම් මණා, මග්  ං  රුං කත් වා පච් චගවක් ඛන් ත ්   
ආරම් මණාධිපතිවග න මග්  ාධිපති. පටිභානපටි ම් භිො මග්  ඤාණං 

පච් චගවක් ඛණකාගල මග්  ාරම් මණා, මග්  ං  රුං කත් වා පච් චගවක් ඛන් ත ්   

මග්  ාධිපති, ග  ඤාණං පඤ් චගවක් ඛණකාගල නවත් තබ් බ්ාරම් මණා. 
නිරුත් තිපටි ම් භිො පච් චුප් පන් නගමව  ද් ෙං ආරම් මණං කගරොතීති 
පච් චුප් පන් නාරම් මණා. 
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අත් ථපටි ම් භිො අතීතං විපාකත් ථං කිරියත් ථං පච් චය මුප් පන් නඤ් ච 

පච් චගවක් ඛන් ත ්   අතීතාරම් මණා, අනා තං පච් චගවක් ඛන් ත  ්  

අනා තාරම් මණා, පච් චුප් පන් නං පච් චගවක් ඛන් ත  ්  පච් චුප් පන් නාරම් මණා, 
ගලොකුත් තරං පරමත් ථං පච් චගවක් ඛන් ත ්   නවත් තබ් බ්ාරම් මණා. 
ධම් මපටි ම් භිො අතීතං කු ලං අකු ලං පච් චයධම් මඤ ්ච පච් චගවක් ඛන් ත  ්  

අතීතාරම් මණා, අනා තං පච් චගවක් ඛන් ත ්   අනා තාරම් මණා, පච් චුප් පන් නං 
පච් චගවක් ඛන් ත ්   පච් චුප් පන් නාරම් මණා. පටිභානපටි ම් භිො අතීතං 
කු ලඤාණං විපාකඤාණං කිරියඤාණඤ් ච පච් චගවක් ඛන් ත ්   

අතීතාරම් මණා, අනා තං පච් චගවක් ඛන් ත ්   අනා තාරම් මණා, පච් චුප් පන් නං 
පච් චගවක් ඛන් ත ්   පච් චුප් පන් නාරම් මණා. 

නිරුත් තිපටි ම් භිො  ද් ොරම් මණත් තා බ්හිද් ධාරම් මණා. ඉතරාසු තීසු 
අත් ථපටි ම් භිො අජ් ඣත් තං විපාකත් ථං කිරියත් ථං පච් චය මුප් පන් නඤ් ච 

පච් චගවක් ඛන් ත ්   අජ් ඣත් තාරම් මණා, බ්හිද් ධා පච් චගවක් ඛන් ත ්   

බ්හිද් ධාරම් මණා, අජ් ඣත් තබ්හිද් ධා පච් චගවක් ඛන් ත  ්  

අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාරම් මණා, පරමත් ථං පච් චගවක් ඛන් ත  ්  බ්හිද් ධාරම් මණා 
එව. ධම් මපටි ම් භිො අජ් ඣත් තං කු ලාකු ලං පච් චයධම් මං 

පච් චගවක් ඛණකාගල අජ් ඣත් තාරම් මණා, බ්හිද් ධා කු ලාකු ලං පච් චයධම් මං 

පච් චගවක් ඛණකාගල බ්හිද් ධාරම් මණා, අජ් ඣත් තබ්හිද් ධා කු ලාකු ලං 
පච් චයධම් මං පච් චගවක් ඛණකාගල අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාරම් මණා. 
පටිභානපටි ම් භිො අජ් ඣත් තං කු ලවිපාකකිරියඤාණං පච් චගවක් ඛණකාගල 

අජ් ඣත් තාරම් මණා, බ්හිද් ධා…ගප.… අජ් ඣත් තබ්හිද් ධා 
කු ලවිපාකකිරියඤාණං පච් චගවක් ඛණකාගල අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාරම් මණාති. 

ඉධාපි ති ් ග ො පටි ම් භිො ගලොකියා; අත් ථපටි ම් භිො 
ගලොකියගලොකුත් තරා. ඉම ් මිඤ ්හි පටි ම් භිොවිභඞ් ග   ම් මා ම් බුද් ගධන 
තගයොපි නයා ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කත් තා එකපරිච් ගඡොව කථිතා. තීසුපි 

හි එතාසු ති ් ග ො පටි ම් භිො ගලොකියා, අත් ථපටි ම් භිො 
ගලොකියගලොකුත් තරාති. එවමයං පටි ම් භිොවිභඞ් ග ොපි ගතපරිවට් ටං 
නීහරිත් වාව භාගජත් වා ෙ ් සිගතොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

පටි ම් භිොවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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16. ඤාණවිභඞ්කගො 

1. එෙෙමාතිොදිවණ්ණනා 
751. ඉොනි තෙනන් තගර ඤාණවිභඞ් ග  එෙවිකධනඤාණවත්ථූතිආදිනා 

නගයන පඨමං එකවිධාදීහි ෙ විධපරිගයො ාගනහි ෙ හි පරිච් ගඡගෙහි මාතිකං 
ඨගපත් වා නික් ඛිත් තපොනුක් කගමන නිද් ගෙග ො කගතො. 

තත් ථ එෙවිකධනාති එකප් පකාගරන, එකගකොට් ඨාග න වා. ඤාණවත්ථූති 
එත් ථ පන ඤාණඤ් ච තං වත් ථු ච නානප් පකාරානං  ම් පත් තීනන් ති 

ඤාණවත් ථු; ඔකා ට් ගඨන ඤාණ ්   වත් ථූතිපි ඤාණවත් ථු. ඉධ පන 
පුරිගමගනවත් ගථන ඤාණවත් ථු ගවදිතබ් බ්ං. ගතගනව 

එකවිධපරිච් ගඡොව ාගන ‘‘යාථාවකවත් ථුවිභාවනා පඤ් ඤා – එවං එකවිගධන 

ඤාණවත් ථූ’’ති වුත් තං. පඤ්ච විඤ්ඤාණාති චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි පඤ් ච. න

කහතූතිආදීනි ගහට් ඨා ධම් ම ඞ්  හට් ඨකථායං (ධ.  . අට් ඨ. 1.6) 
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ානි.  ඞ් ගඛපගතො පගනත් ථ යං වත් තබ් බ්ං තං 

නිද් ගෙ වාගර ආවි භවි ්  ති. යථා ගචත් ථ, එවං දුකමාතිකාදිපගෙසුපි යං 
වත් තබ් බ්ං තං තත් ගථව ආවි භවි  ් ති. නික් ගඛපපරිච් ගඡෙමත් තං පගනත් ථ එවං 
ගවදිතබ් බ්ං. එත් ථ හි ‘‘න ගහතු අගහතුකා’’තිආදීහි තාව 

ධම් ම ඞ්  හමාතිකාවග න, ‘‘අනිච් චා ජරාභිභූතා’’තිආදීහි අමාතිකාවග නාති 

 ඞ් ගඛපගතො දුවිගධහි පගභෙගතො අට් ඨ ත් තතියා පගෙහි එෙෙමාතිො 
නික් ඛිත් තා. 

දුකානුරූගපහි පන පඤ් චතිං ාය දුගකහි දුෙමාතිො නික් ඛිත් තා. 

තිකානුරූගපහි ‘‘චින් තාමයා පඤ් ඤා’’තිආදීහි චතූහි බ්ාහිරත් තිගකහි, 

‘‘විපාකා පඤ් ඤා’’තිආදීහි අනියමිතපඤ් ඤාවග න වුත් ගතහි චුද් ෙ හි 

මාතිකාතිගකහි, විතක් කත් තිගක පඨමපගෙන නියමිතපඤ් ඤාවග න වුත් ගතහි 

ගතර හි, දුතියපගෙන නියමිතපඤ් ඤාවග න වුත් ගතහි  ත් තහි, තතියපගෙන 

නියමිතපඤ් ඤාවග න වුත් ගතහි ද් වාෙ හි, පීතිත් තිගක ච පඨමපගෙන 

නියමිතපඤ් ඤාවග න වුත් ගතහි ගතර හි, තථා දුතියපගෙන, තතියපගෙන 

නියමිතපඤ් ඤාවග න වුත් ගතහි ද් වාෙ හීති අට් ඨාසීතියා තිගකහි තිෙමාතිො 
නික් ඛිත් තා. 

චතුක්ෙමාතිො පන ‘කම් ම ්  කතඤාණ’න් තිආදීහි එකවී තියා 

චතුක් ගකහි, පඤ්චෙමාතිො ද් වීහි පඤ් චගකහි, ඡක්ෙමාතිො එගකන 

ඡක් ගකන, සත්තෙමාතිො ‘‘ ත් ත ත් තති ඤාණවත් ථූනී’’ති එවං 
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 ඞ් ගඛපගතො වුත් ගතහි එකාෙ හි  ත් තගකහි, අට්ඨෙමාතිො එගකන 

අට් ඨගකන, නවෙමාතිො එගකන නවගකන. 

10. දසෙමාතිොවණ්ණනා 
760. දසෙමාතිො ‘‘ෙ  තථා ත ්   තථා තබ්ලානී’’තිආදිනා එගකගනව 

ෙ ගකන නික් ඛිත් තා. තත් ථ දසාති  ණනපරිච් ගඡගෙො. තථාගතස්සාති යථා 

විප ් සීආෙගයො පුබ් බ්කා ඉ ගයො ආ තා තථා ආ ත ්  ; යථා ච ගත  තා තථා 

 ත  ් . තථාගතබ ානීති අඤ් ගඤහි අ ාධාරණානි තථා ත ් ග ව බ්ලානි; 
යථා වා පුබ් බ්බුද් ධානං බ්ලානි පුඤ් ඤු ්  ය ම් පත් තියා ආ තානි තථා 
ආ තබ්ලානීතිපි අත් ගථො. තත් ථ දුවිධං තථා ත ්   බ්ලං – කායබ්ලඤ් ච 
ඤාණබ්ලඤ් ච. ගතසු කායබ්ලං හත් ථිකුලානු ාගරගනව ගවදිතබ් බ්ං. 
වුත් තඤ ්ගහතං ගපොරාගණහි – 

කාළාවකඤ් ච  ඞ් ග යයං, පණ් ඩරං තම් බ්පිඞ්  ලං; 

 න් ධමඞ්  ලගහමඤ් ච, උගපො ථඡද් ෙන් තිගම ෙ ාති. – 

ඉමානි හි ෙ  හත් ථිකුලානි. 

තත් ථ ‘ොළාවෙ’න් ති පකතිහත් ථිකුලං ෙට් ඨබ් බ්ං. යං ෙ න් නං පුරි ානං 
කායබ්ලං තං එක ්   කාළාවකහත් ථිගනො. යං ෙ න් නං කාළාවකානං බ්ලං තං 
එක  ්   ඞ් ග ය  ් . යං ෙ න් නං  ඞ් ග යයානං තං එක ්   පණ් ඩර ්  . යං 
ෙ න් නං පණ් ඩරානං තං එක ්   තම් බ්  ් . යං ෙ න් නං තම් බ්ානං තං එක  ්  

පිඞ්  ල ්  . යං ෙ න් නං පිඞ්  ලානං තං එක ්    න් ධහත් ථිගනො. යං ෙ න් නං 
 න් ධහත් ථීනං තං එක ්   මඞ්  ල  ් . යං ෙ න් නං මඞ්  ලානං තං එක ්   
ගහමවත  ් . යං ෙ න් නං ගහමවතානං තං එක ්   උගපො ථ ්  . යං ෙ න් නං 
උගපො ථානං තං එක ්   ඡද් ෙන් ත ්  . යං ෙ න් නං ඡද් ෙන් තානං තං එක ්   
තථා ත  ් . නාරායන ඞ් ඛාතබ්ලන් තිපි ඉෙගමව වුච් චති. තගෙතං 

පකතිහත් ථීනං  ණනාය හත් ථිගකොටි හ ්  ානං, පුරි  ණනාය ෙ න් නං 

පුරි ගකොටි හ ්  ානං බ්ලං ගහොති. ඉෙං තාව තථා ත ්   ොයබ ං. 

ඤාණබ ං පන ඉධ තාව පාළියං ආ තගමව ෙ බ්ලඤාණං. මහාසීහනාකද 

(ම. නි. 1.146 ආෙගයො) ෙ බ්ලඤාණං, චතුගව ාරජ් ජඤාණං, අට් ඨසු පරි ාසු 

අකම් පනඤාණං, චතුගයොනිපරිච් ගඡෙකඤාණං, පඤ ්ච තිපරිච් ගඡෙකඤාණං, 

සංයුත්තකෙ ( ං. නි. 2.33-34) ආ තානි ගත ත් තති ඤාණානි,  ත් ත ත් තති 

ඤාණානීති එවං අඤ් ඤානිපි අගනකානි ඤාණ හ ්  ානි – එතං ඤාණබ ං 
නාම. ඉධාපි ඤාණබ්ලගමව අධිප් ගපතං ඤාණඤ් හි අකම් පියට් ගඨන 
උපත් ථම් භකට් ගඨන ච බ්ලන් ති වුත් තං. 
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කයහි බක හි සමන්නාගකතොති ගයහි ෙ හි ඤාණබ්ගලහි උගපගතො 

 මුගපගතො. ආසභං ඨානන් ති ග ට් ඨට් ඨානං උත් තමට් ඨානං; ආ භා වා 

පුබ් බ්බුද් ධා, ගත ං ඨානන් ති අත් ගථො. අපි ච  ව තගජට් ඨගකො උ ගභො, 

 ව හ ්  ගජට් ඨගකො ව ගභො; වජ තගජට් ඨගකො වා උ ගභො, 

වජ හ ්  ගජට් ඨගකො ව ගභො;  බ් බ් වග ට් ගඨො  බ් බ්පරි ්  ය ගහො ග ගතො 
පා ාදිගකො මහාභාරවගහො අ නි ත ද් ගෙහිපි අකම් පනීගයො නි ගභො. ග ො ඉධ 

උසකභොති අධිප් ගපගතො. ඉෙම් පි හි ත  ්  පරියායවචනං. උ භ ්   ඉෙන් ති 

ආ භං. ඨානන් ති චතූහි පාගෙහි පථවිං උප් පීගළත් වා අචලට් ඨානං. ඉෙං පන 
ආ භං වියාති ආ භං. යගථව හි නි භ ඞ් ඛාගතො උ ගභො උ භබ්ගලන 

 මන් නා ගතො චතූහි පාගෙහි පථවිං උප් පීගළත් වා අචලට් ඨාගනන තිට් ඨති, එවං 
තථා ගතොපි ෙ හි තථා තබ්ගලහි  මන් නා ගතො චතූහි ගව ාරජ් ජපාගෙහි 
අට් ඨපරි පථවිං උප් පීගළත් වා  ගෙවගක ගලොගක ගකනචි පච් චත් ථිගකන 

පච් චාමිත් ගතන අකම් පිගයො අචලට් ඨාගනන තිට් ඨති. එවං තිට් ඨමාගනො ච තං 

ආ භං ඨානං පටිජානාති, උප ච් ඡති, න පච් චක් ඛාති, අත් තනි ආගරොගපති. 
ගතන වුත් තං ‘‘ආ භං ඨානං පටිජානාතී’’ති. 

පරිසාසූති අට් ඨසු පරි ාසු. සීහනාදංනදතීති ග ට් ඨනාෙං අභීතනාෙං නෙති, 
සීහනාෙ දි ං වා නාෙං නෙති. අයමත් ගථො සීහනාෙසුත් ගතන දීගපතබ් ගබ්ො. යථා 

වා සීගහො  හනගතො ච හනනගතො ච සීගහොති වුච් චති, එවං තථා ගතො 
ගලොකධම් මානං  හනගතො පරප් පවාොනඤ් ච හනනගතො සීගහොති වුච් චති. එවං 
වුත් ත  ්  සීහ ්   නාෙං සීහනාෙං. තත් ථ යථා සීගහො සීහබ්ගලන  මන් නා ගතො 

 බ් බ්ත් ථ වි ාරගෙො වි තගලොමහංග ො සීහනාෙං නෙති, එවං තථා තසීගහොපි 
තථා තබ්ගලහි  මන් නා ගතො අට් ඨසු පරි ාසු වි ාරගෙො වි තගලොමහංග ො 
‘‘ඉති රූප’’න් තිආදිනා නගයන නානාවිධගෙ නාවිලා  ම් පන් නං සීහනාෙං 
නෙති. ගතන වුත් තං ‘‘පරි ාසු සීහනාෙං නෙතී’’ති. 

බ්රහ්මචක්ෙං පවත්කතතීති එත් ථ බ්රහ්මන් ති ග ට් ඨං උත් තමං විසුද් ධං. 

චක් ක ද් ගෙො ච පනායං – 

 ම් පත් තියං ලක් ඛගණ ච, රථඞ් ග  ඉරියාපගථ; 

ොගන රතනධම් මූර, චක් කාදීසු ච දි ්  ති; 

ධම් මචක් ගක ඉධ මගතො, තඤ් ච ද් ගවධා විභාවගය. 

‘‘චත් තාරිමානි, භික් ඛගව, චක් කානි ගයහි  මන් නා තානං 

ගෙවමනු  ් ාන’’න් තිආදීසු (අ. නි. 4.31) හි අයං  ම් පත් තියං දි ්  ති. ‘‘ගහට් ඨා 

පාෙතගලසු චක් කානි ජාතානී’’ති (දී. නි. 2.35) එත් ථ ලක් ඛගණ. ‘‘චක් කංව 

වහගතො පෙ’’න් ති (ධ. ප. 1) එත් ථ රථඞ් ග . ‘‘චතුචක් කං නවද් වාර’’න් ති ( ං. 

නි. 1.29) එත් ථ ඉරියාපගථ. ‘‘ෙෙං භුඤ් ජ මා ච පමාගෙො, චක් කං පවත් තය 
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 බ් බ්පාණන’’න් ති (ජා. 1.7.149) එත් ථ ොගන. ‘‘දිබ් බ්ං චක් කරතනං 
පාතුරගහොසී’’ති එත් ථ රතනචක් ගක. ‘‘මයා පවත් තිතං චක් ක’’න් ති (සු. නි. 

562) එත් ථ ධම් මචක් ගක. ‘‘ඉච් ඡාහත  ්  ගපො  ්   චක් කං භමති මත් ථගක’’ති 

(ජා. 1.1.104; 1.5.103) එත් ථ උරචක් ගක. ‘‘ඛුරපරියන් ගතන ගචපි 

චක් ගකනා’’ති (දී. නි. 1.166) එත් ථ පහරණචක් ගක. ‘‘අ නිවිචක් ක’’න් ති (දී. 

නි. 3.61;  ං. නි. 2.162) එත් ථ අ නිමණ් ඩගල. ඉධ පනායං ධම් මචක් ගක 
මගතො. 

තං පන ධම් මචක් කං දුවිධං ගහොති – පටිගවධඤාණඤ් ච ගෙ නාඤාණඤ් ච. 

තත් ථ පඤ ්ඤාපභාවිතං අත් තගනො අරියඵලාවහං පටිගවධඤාණං; 
කරුණාපභාවිතං  ාවකානං අරියඵලාවහං ගෙ නාඤාණං. තත් ථ 
පටිගවධඤාණං උප් පජ් ජමානං උප් පන් නන් ති දුවිධං. තඤ් හි අභිනික් ඛමනගතො 

යාව අරහත් තමග්  ා උප් පජ් ජමානං, ඵලක් ඛගණ උප් පන් නං නාම; 

තුසිතභවනගතො වා යාව මහාගබ්ොධිපල් ලඞ් ගක අරහත් තමග්  ා උප් පජ් ජමානං, 

ඵලක් ඛගණ උප් පන් නං නාම; දීපඞ් කරබ්යාකරණගතො පට් ඨාය වා යාව 

අරහත් තමග්  ා උප් පජ් ජමානං, ඵලක් ඛගණ උප් පන් නං නාම. ගෙ නාඤාණම් පි 
පවත් තමානං පවත් තන් ති දුවිධං. තඤ් හි යාව අඤ් ඤාගකොණ් ඩඤ ්ඤ  ්  

ග ොතාපත් තිමග්  ා පවත් තමානං, ඵලක් ඛගණ පවත් තං නාම. ගතසු 

පටිගවධඤාණං ගලොකුත් තරං, ගෙ නාඤාණං ගලොකියං. උභයම් පි පගනතං 
අඤ් ගඤහි අ ාධාරණං බුද් ධානංගයව ඔර ඤාණං. 

ඉොනි ගයහි ෙ හි බ්ගලහි  මන් නා ගතො තථා ගතො ආ භං ඨානං 

පටිජානාති, යානි ආදිගතොව ‘‘ෙ  තථා ත ්   තථා තබ්ලානී’’ති නික් ඛිත් තානි, 

තානි විත් ථාරගතො ෙ ් ග තුං ෙතමානි දස? ඉධ තථාගකතො ඨානඤ්ච

ඨානකතොතිආදිමාහ. තත් ථ ඨානඤ්ච ඨානකතොති කාරණඤ් ච කාරණගතො. 
කාරණඤ් හි ය ් මා තත් ථ ඵලං තිට් ඨති තොයත් තවුත් තිතාය උප් පජ් ජති ගචව 

පවත් තති ච, ත ් මා ඨානන් ති වුච් චති. තං භ වා ‘‘ගය ගය ධම් මා ගය ං ගය ං 
ධම් මානං ගහතූ පච් චයා උප් පාොය තං තං ඨාන’’න් ති ච ‘ගය ගය ධම් මා ගය ං 
ගය ං ධම් මානං න ගහතූ න පච් චයා උප් පාොය තං තං අට් ඨාන’න් ති ච 
පජානන් ගතො ඨානඤ් ච ඨානගතො අට් ඨානඤ් ච අට් ඨානගතො යථාභූතං පජානාති. 

යම්පීති ගයන ඤාගණන. ඉදම්පි තථාගතස්සාති ඉෙම් පි ඨානාට් ඨානඤාණං 

තථා ත  ්  තථාගතබ ං නාම ගහොතීති අත් ගථො. එවං  බ් බ්පගෙසු ගයොජනා 
ගවදිතබ් බ්ා. 

ෙම්මසමාදානානන් ති  මාදියිත් වා කතානං කු ලාකු ලකම් මානං; 

කම් මගමව වා කම් ම මාොනං. ඨානකසො කහතුකසොති පච් චයගතො ගචව 

ගහතුගතො ච. තත් ථ  තිඋපධිකාලපගයො ා විපාක ්   ඨානං, කම් මං ගහතු. 
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සබ්බත්ථ ගාමිනින් ති  බ් බ් ති ාමිනිඤ් ච අ ති ාමිනිඤ් ච. පටිපදන් ති 

මග්  ං. යථාභූතංපජානාතීති බ්හූසුපි මනු ් ග සු එකගමව පාණං ඝාගතන් ගතසු 

‘ඉම  ්  ගචතනා නිරය ාමිනී භවි ්  ති, ඉම  ්  තිරච් ඡානගයොනි ාමිනී’ති 
ඉමිනා නගයන එකවත් ථු  ්මිම් පි කු ලාකු ලගචතනා ඞ් ඛාතානං පටිපත් තීනං 
අවිපරීතගතො  භාවං පජානාති. 

අකනෙධාතුන් ති චක් ඛුධාතුආදීහි කාමධාතුආදීහි වා ධාතූහි බ්හුධාතුං. 

නානාධාතුන් ති තා ංගයව ධාතූනං විලක් ඛණතාය නානප් පකාරධාතුං. 

ක ොෙන් ති ඛන් ධායතනධාතුගලොකං. යථාභූතංපජානාතීති තා ං තා ං ධාතූනං 
අවිපරීතගතො  භාවං පටිවිජ් ඣති. 

නානාධිමුත්තිෙතන් ති හීනාදීහි අධිමුත් තීහි නානාධිමුත් තිකභාවං. 

පරසත්තානන් ති පධාන ත් තානං. පරපුග්ග ානන් ති තගතො පගර ං 

හීන ත් තානං; එකත් ථගමව වා එතං පෙද් වයං ගවගනයයවග න පන ද් ගවධා 

වුත් තං. ඉන්ද්රියපකරොපරියත්තන් ති  ද් ධාදීනං ඉන් ද්රියානං පරභාවඤ් ච 

අපරභාවඤ ්ච වුඩ් ඪිඤ් ච හානිඤ ්චාති අත් ගථො. 

ඣානවිකමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනන් ති පඨමාදීනං චතුන් නං ඣානානං, 

‘‘රූපී රූපානි ප ්  තී’’තිආදීනං අට් ඨන් නං විගමොක් ඛානං, 

 විතක් ක විචාරාදීනං තිණ් ණං  මාධීනං, පඨමජ් ඣාන මාපත් තිආදීනඤ් ච 

නවන් නං අනුපුබ් බ් මාපත් තීනං. සංකික සන් ති හානභාගියධම් මං. 

කවොදානන් ති විග  භාගියධම් මං. වුට්ඨානන් ති ගයන කාරගණන ඣානාදීහි 

වුට් ඨහන් ති, තං කාරණං. 

පුබ්කබනිවාසානුස්සතින් ති පුබ් ගබ් නිවුත් ථක් ඛන් ධානු  ් රණං. 

චුතූපපාතන් ති චුතිඤ් ච උපපාතඤ ්ච. 

ආසවානංඛයන් ති කාමා වාදීනං ඛය ඞ් ඛාතං ආ වනිගරොධං නිබ් බ්ානං. 

ඉමානීති යානි ගහට් ඨා ‘‘ෙ  තථා ත ්   තථා තබ්ලානී’’ති අගවොච, ඉමානි 
තානීති අප් පනං කගරොතීති. එවගමත් ථ අනුපුබ් බ්පෙවණ් ණනං ඤත් වා ඉොනි 
ය ් මා තථා ගතො පඨමංගයව ඨානාට් ඨානඤාගණන ගවගනයය ත් තානං 
ආ වක් ඛයාධි ම ්   ගචව අනධි ම ්   ච ඨානාට් ඨානභූතං 

කිගල ාවරණාභාවං ප ්  ති, ගලොකිය ම් මාදිට් ඨිඨානෙ ්  නගතො 
නියතමිච් ඡාදිට් ඨිඨානාභාවෙ ්  නගතො ච. අථ ගන ං කම් මවිපාකඤාගණන 

විපාකාවරණාභාවං ප ්  ති, තිගහතුකපටි න් ධිෙ  ් නගතො. 

 බ් බ්ත් ථ ාමිනීපටිපොඤාගණන කම් මාවරණාභාවං ප ්  ති, 
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ආනන් තරියකම් මාභාවෙ ්  නගතො. එවං අනාවරණානං 
අගනකධාතුනානාධාතුඤාගණන අනුකූලධම් මගෙ නත් ථං චරියාවිග  ං 

ප ්  ති, ධාතුගවමත් තෙ  ් නගතො. අථ ගන ං නානාධිමුත් තිකතාඤාගණන 

අධිමුත් තිං ප ්  ති, පගයො ං අනාදියිත් වාපි අධිමුත් තිවග න ධම් මගෙ නත් ථං. 
අගථවං දිට් ඨාධිමුත් තීනං යථා ත් ති යථාබ්ලං ධම් මං ගෙග තුං 

ඉන් ද්රියපගරොපරියත් තඤාගණන ඉන් ද්රියපගරොපරියත් තං ප ්  ති,  ද් ධාදීනං 
තික් ඛමුදුභාවෙ ්  නගතො. එවං පරිඤ් ඤාතින් ද්රියපගරොපරියත් තාපි පගනගත 

 ගච දූගර ගහොන් ති, අථ ඣානාදිපරිඤ් ඤාගණන ඣානාදීසු වසීභූතත් තා 
ඉද් ධිවිග ග න ඛිප් පං උප ච් ඡති. උප න් ත් වා ච ගන ං 

පුබ් ගබ්නිවා ානු ්  තිඤාගණන පුබ් බ්ජාතිභාවනං, දිබ් බ්චක් ඛානුභාවගතො 
පත් තබ් ගබ්න ගචගතොපරියඤාගණන  ම් පත් තිචිත් තවිග  ං ප ්  න් ගතො 
ආ වක් ඛයඤාණානුභාගවන ආ වක් ඛය ාමිනියා පටිපොය 
වි ත ම් ගමොහත් තා ආ වක් ඛයාය ධම් මං ගෙග ති. ත ් මා ඉමිනා 
අනුක් කගමන ඉමානි ෙ බ්ලානි වුත් තානීති ගවදිතබ් බ්ානි. අයං තාව මාතිකාය 
අත් ථවණ් ණනා. 

(1.) එෙෙනිද්කදසවණ්ණනා 
761. ඉොනි යථානික් ඛිත් තාය මාතිකාය ‘‘පඤ ්චවිඤ් ඤාණා න 

ගහතුගමවා’’තිආදිනා නගයන ආරද් ගධ නිද් ගෙ වාගර න කහතුකමවාති 

 ාධාරණගහතුපටික් ගඛපනිද් ගෙග ො. තත් ථ ‘‘ගහතුගහතු, පච් චයගහතු, 

උත් තමගහතු,  ාධාරණගහතූති චතුබ් බිගධො ගහතූ’’තිආදිනා නගයන යං 

වත් තබ් බ්ං සියා, තං  බ් බ්ං රූපකණ් ගඩ ‘‘ බ් බ්ං රූපං න ගහතුගමවා’’තිආදීනං 

අත් ථවණ් ණනායං (ධ.  . අට් ඨ. 594) වුත් තගමව. අකහතුෙකමවාතිආදීසු 

බ්යඤ ්ජන න් ධිවග න මකාගරො ගවදිතබ් ගබ්ො; අගහතුකා එවාති අත් ගථො. 
ග  පගෙසුපි එග ව නගයො. අපිච ‘‘ගහතූ ධම් මා නගහතූ ධම් මා’’තිආදීසු (ධ. 

 . දුකමාතිකා 1) ධම් මගකොට් ඨාග සු පඤ් චවිඤ ්ඤාණානි ගහතූ ධම් මාති වා 

 ගහතුකා ධම් මාති වා න ගහොන් ති. එකන් ගතන පන න ගහතූගයව, අගහතුකා 
ගයවාති ඉමානිපි නගයගනත් ථ  බ් බ්පගෙසු අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

අබයාෙතකමවාති පෙං විපාකාබ්යාකතවග න වුත් තං. සාරම්මණකමවාති 
ඔලුබ් භාරම් මණවග න. පච් චයාරම් මණං ඔලුබ් භාරම් මණන් ති හි දුවිධං 

ආරම් මණං. ඉම ් මිං පන ඨාගන ඔලුබ් භාරම් මණගමව ධුරං, පච් චයාරම් මණම් පි 

ලබ් භතිගයව. අකචතසිෙකමවාති පෙං චිත් තං, රූපං, නිබ් බ්ානන් ති තීසු 

අගචතසිගකසු චිත් තගමව  න් ධාය වුත් තං. කනො අපරියාපන්නකමවාති 

 තිපරියාපන් නචුතිපරියාපන් න ං ාරවට් ටභවපරියාපන් නභාවගතො 

පරියාපන් නා එව, ගනො අපරියාපන් නා. ගලොකගතො වට් ටගතො න නියයන් තීති 

අනියයානිො. උප්පන්නං මකනොවිඤ්ඤාණවිඤ්කඤයයකමවාති රූපකණ් ගඩ 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං පච් චුප් පන් නාගනව රූපාදීනි ආරබ් භ පවත් තිගතො 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඤාණවිභඞ්කගො 

364 

පටුන 

අතීතාදිවි යං මගනොවිඤ් ඤාණම් පි පඤ් චවිඤ් ඤාණග ොතපතිතගමව කත් වා 

‘‘උපපන් නං ඡහි විඤ් ඤාගණහි විඤ් ගඤයය’’න් ති (ධ.  . 584) වුත් තං. 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාණා පන ය ් මා පච් චුප් පන් නාපි චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං ආරම් මණා 

න ගහොන් ති, මගනොවිඤ් ඤාණ ් ග ව ගහොන් ති, ත ් මා 

‘‘මගනොවිඤ් ඤාණවිඤ් ගඤයයගමවා’’ති වුත් තං. අනිච්චකමවාති හුත් වා 

අභාවට් ගඨන අනිච් චාගයව. ජරාභිභූතකමවාති ජරාය අභිභූතත් තා ජරාභිභූතා 
එව. 

762. උප්පන්නවත්ථුොඋප්පන්නාරම්මණාති අනා තපටික් ගඛගපො. න හි 
ගත අනා ගතසු වත් ථාරම් මගණසු උප් පජ් ජන් ති. 

පුකරජාතවත්ථුොපුකරජාතාරම්මණාති  හුප් පත් තිපටික් ගඛගපො. න හි ගත 

 හුප් පන් නං වත් ථුං වා ආරම් මණං වා පටිච් ච උප් පජ් ජන් ති,  යං පන 
පච් ඡාජාතා හුත් වා පුගරජාගතසු වත් ථාරම් මගණසු උප් පජ් ජන් ති. 

අජ්ඣත්තිෙවත්ථුොති අජ් ඣත් තජ් ඣත් තවග න වුත් තං. තානි හි 

අජ් ඣත් තිගක පඤ් ච ප ාගෙ වත් ථුං කත් වා උප් පජ් ජන් ති. බාහිරාරම්මණාති 
බ්ාහිරරූපාදිආරම් මණා. තත් ථ චතුක් කං ගවදිතබ් බ්ං – පඤ ්චවිඤ් ඤාණා හි 

ප ාෙවත් ථුකත් තා අජ් ඣත් තිකා අජ් ඣත් තිකවත් ථුකා, මගනොවිඤ් ඤාණං 

හෙයරූපං වත් ථුං කත් වා උප් පජ් ජනකාගල අජ් ඣත් තිකං බ්ාහිරවත් ථුකං, 

පඤ ්චවිඤ ්ඤාණ ම් පයුත් තා තගයො ඛන් ධා බ්ාහිරා අජ් ඣත් තිකවත් ථුකා, 
මගනොවිඤ් ඤාණ ම් පයුත් තා තගයො ඛන් ධා හෙයරූපං වත් ථුං කත් වා 
උප් පජ් ජනකාගල බ්ාහිරා බ්ාහිරවත් ථුකා. 

අසම්භින්නවත්ථුොති අනිරුද් ධවත් ථුකා. න හි ගත නිරුද් ධං අතීතං වත් ථුං 

පටිච් ච උප් පජ් ජන් ති. අසම්භින්නාරම්මණතායපි එග ව නගයො. 

අඤ්ඤං චක්ඛුවිඤ්ඤාණස්ස වත්ථු ච ආරම්මණඤ්චාතිආදීසු 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණ ්   හි අඤ් ඤං වත් ථු, අඤ ්ඤං ආරම් මණං. අඤ ්ඤං 

ග ොතවිඤ ්ඤාණාදීනං. චක් ඛුවිඤ් ඤාණං ග ොතප ාොදීසු අඤ් ඤතරං වත් ථුං, 
 ද් ොදීසු වා අඤ් ඤතරං ආරම් මණං කත් වා කප් පගතො කප් පං  න් ත් වාපි න 

උප් පජ් ජති; චක් ඛුප ාෙගමව පන වත් ථුං කත් වා රූපඤ් ච ආරම් මණං කත් වා 

උප් පජ් ජති. එවම ්   වත් ථුපි ද් වාරම් පි ආරම් මණම් පි නිබ්ද් ධං, අඤ් ඤං වත් ථුං 

වා ද් වාරං වා ආරම් මණං වා න  ඞ් කමති, නිබ්ද් ධවත් ථු නිබ්ද් ධද් වාරං 

නිබ්ද් ධාරම් මණගමව හුත් වා උප් පජ් ජති. කසොතවිඤ්ඤාණාදීසුපි එග ව නගයො. 

763. න අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස කගොචරවිසයං පච්චනුකභොන්තීති එත් ථ 

අඤ ්ඤමඤ් ඤ  ්  චක් ඛු ග ොත ්  , ග ොතං වා චක් ඛු  ් ාති එවං එකං එක ්   
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ග ොචරවි යං න පච් චනුගභොතීති අත් ගථො.  ගච හි නීලාදිගභෙං රූපාරම් මණං 
 ගමොධාගනත් වා ග ොතින් ද්රිය ්   උපගනයය ‘ඉඞ් ඝ තාව නං වවත් ථාගපහි 

විභාගවහි – කිං නාගමතං ආරම් මණ’න් ති, චක් ඛුවිඤ් ඤාණං විනාපි මුගඛන 

අත් තගනො ධම් මතාය එවං වගෙයය – ‘අගර අන් ධබ්ාල, ව ්   තම් පි 
ව ්   හ  ් ම් පි පරිධාවමාගනො අඤ ්ඤත්ර මයා කුහිං එත ්   ජානනකං 

ලභි  ් සි; ආහර නං චක් ඛුප ාගෙ උපගනහි; අහගමතං ආරම් මණං ජානි ්  ාමි – 

යදි වා නීලං යදි වා පීතකං. න හි එග ො අඤ් ඤ  ්  වි ගයො; මය් හගමගවග ො 
වි ගයො’ති. ග  විඤ් ඤාගණසුපි එග ව නගයො. එවගමගත අඤ් ඤමඤ් ඤ  ්  
ග ොචරවි යං න පච් චනුගභොන් ති නාම. 

764. සමන්නාහරන්තස්සාති ආවජ් ජගනගනව  මන් නාහරන් ත ්  . 

මනසිෙකරොන්තස්සාති ආවජ් ජගනගනව මනසිකගරොන් ත ්  . එතානි හි 
චිත් තානි ආවජ් ජගනන  මන් නාහටකාගල මනසිකතකාගලගයව ච 
උප් පජ් ජන් ති. 

න අබ්කබොකිණ්ණාති අඤ් ගඤන විඤ් ඤාගණන අබ් ගබ්ොකිණ් ණා 
නිරන් තරාව නුප් පජ් ජන් ති. එගතන ගත ං අනන් තරතා පටික් ඛිත් තා. 

765. නඅපුබ්බංඅචරිමන් ති එගතන  බ් ගබ් ම් පි  හුප් පත් ති පටික් ඛිත් තා. 

න අඤ්ඤමඤ්ඤස්සසමනන්තරාති එගතන  මනන් තරතා පටික් ඛිත් තා. 

766. ආවට්ටනා වාතිආදීනි චත් තාරිපි ආවජ් ජන  ්ග ව නාමානි. තඤ් හි 

භවඞ්   ්   ආවට් ටනගතො ආවට්ටනා, ත ් ග ව ආභුජනගතො ආකභොකගො, 

රූපාදීනං  මන් නාහරණගතො සමන්නාහාකරො, ගත ංගයව මනසිකරණගතො 

මනසිොකරොති වුච් චති. එවගමත් ථ  ඞ් ගඛපගතො පඤ් චන් නං විඤ් ඤාණානං 
ආවජ් ජනට් ඨාගන ඨත් වා ආවජ් ජනාදිකිච් චං කාතුං  මත් ථභාගවො 
පටික් ඛිත් ගතො. 

නෙඤ්චිධම්මංපටිවිජානාතීති ‘‘මගනොපුබ් බ්ඞ්  මා ධම් මා’’ති (ධ. ප. 1-2) 
එවං වුත් තං එකම් පි කු ලං වා අකු ලං වා න පටිවිජානාති. 

අඤ්ඤත්ර අභිනිපාතමත්තාති ඨගපත් වා රූපාදීනං අභිනිපාතමත් තං. ඉෙං 

වුත් තං ගහොති – සුපණ් ඩිගතොපි පුරිග ො, ඨගපත් වා ආපාථ තානි රූපාදීනි, 
අඤ ්ඤං කු ලාකු ගලසු එකධම් මම් පි පඤ් චහි විඤ් ඤාගණහි න පටිවිජානාති. 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං පගනත් ථ ෙ ්  නමත් තගමව ගහොති. ග ොතවිඤ් ඤාණාදීනි 
 වනඝායන ායනඵු නමත් තාගනව. ෙ ්  නාදිමත් තගතො පන මුත් තා අඤ් ඤා 
එගත ං කු ලාදිපටිවිඤ් ඤත් ති නාම නත් ථි. 
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මකනොධාතුයාපීති  ම් පටිච් ඡනමගනොධාතුයාපි.  ම් පිණ් ඩනත් ගථො ගචත් ථ 
පිකාගරො. ත ් මා මගනොධාතුයාපි තගතො පරාහි මගනොවිඤ් ඤාණධාතූහිපීති 
 බ් ගබ්හිපි පඤ් චද් වාරිකවිඤ් ඤාගණහි න කඤ් චි කු ලාකු ලං ධම් මං 
පටිවිජානාතීති එවගමත් ථ අත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. 

න ෙඤ්චි ඉරියාපථං ෙප්කපතීතිආදීසුපි එග ව නගයො. න හි 

පඤ ්චද් වාරිකවිඤ් ඤාගණහි  මනාදීසු කඤ් චි ඉරියාපථං කප් ගපති, න 

කායකම් මං න වචීකම් මං පට් ඨගපති, න කු ලාකු ලං ධම් මං  මාදියති, න 

 මාධිං  මාපජ් ජති ගලොකියං වා ගලොකුත් තරං වා, න  මාධිගතො වුට් ඨාති 

ගලොකියා වා ගලොකුත් තරා වා, න භවගතො චවති, න භවන් තගර උපපජ් ජති. 
 බ් බ්ම් පි ගහතං කු ලාකු ලධම් මපටිවිජානනාදිවචනපරිගයො ානං කිච් චං 

මගනොද් වාරිකචිත් ගතගනව ගහොති, න පඤ් චද් වාරිගකනාති  බ් බ් ්  ාගපත  ්  
කිච් ච  ්  කරගණ  හජවනකානි වීථිචිත් තානි පටික් ඛිත් තානි. යථා ගචගත ං 

එතානි කිච් චානි නත් ථි, එවං නියාගමොක් කමනාදීනිපි. න හි 

පඤ ්චද් වාරිකජවගනන මිච් ඡත් තනියාමං ඔක් කමති, න  ම් මත් තනියාමං; න 

ගචතං ජවනං නාමග ොත් තමාරබ් භ ජවති, න කසිණාදිපණ් ණත් තිං; න 

ලක් ඛණාරම් මණකවිප ්  නාවග න පවත් තති, න 

වුට් ඨාන ාමිනීබ්ලවවිප ්  නාවග න; න රූපාරූපධම් ගම ආරබ් භ ජවති, න 

නිබ් බ්ානං; න ගචගතන  ද් ධිං පටි ම් භිොඤාණං උප් පජ් ජති, න 

අභිඤ් ඤාඤාණං, න  ාවකපාරමීඤාණං, න පච් ගචකගබ්ොධිඤාණං, න 

 බ් බ්ඤ ්ඤුතඤාණං.  බ් ගබ්ොපි පගන  පගභගෙො මගනොද් වාරිකජවගනගයව 
ලබ් භති. 

න සුපති න පටිබුජ්ඣති න සුපිනං පස්සතීති  බ් ගබ්නාපි ච 

පඤ ්චද් වාරිකචිත් ගතන ගනව නිද් ෙං ඔක් කමති, න නිද් ොයති, න පටිබුජ් ඣති, 
න කිඤ් ච සුපිනං ප ්  තීති ඉගමසු තීසු ඨාගනසු  හ ජවගනන වීථිචිත් තං 
පටික් ඛිත් තං. 

නිද් ොයන් ත ්   හි මහාවට් ටිං ජාගලත් වා දීගප චක් ඛු මීගප උපනීගත පඨමං 

චක් ඛුද් වාරිකං ආවජ් ජනං භවඞ්  ං න ආවට් ගටති, මගනොද් වාරිකගමව 
ආවට් ගටති. අථ ජවනං ජවිත් වා භවඞ්  ං ඔතරති. දුතියවාගර චක් ඛුද් වාරිකං 
ආවජ් ජනං භවඞ්  ං ආවට් ගටති. තගතො චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි 

ජවනපරිගයො ානානි පවත් තන් ති. තෙනන් තරං භවඞ්  ං පවත් තති. තතියවාගර 
මගනොද් වාරිකආවජ් ජගනන භවඞ් ග  ආවට් ටිගත මගනොද් වාරිකජවනං ජවති. 

ගතන චිත් ගතන ඤත් වා ‘කිං අයං ඉම  ්මිං ඨාගන ආගලොගකො’ති ජානාති. 

තථා නිද් ොයන් ත ්   කණ් ණ මීගප තූරිගයසු පග්  හිගතසු, ඝාන මීගප 

සු න් ගධසු වා දුග්  න් ගධසු වා පුප් ගඵසු උපනීගතසු, මුගඛ  ප් පිම් හි වා 
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පටුන 

ඵාණගත වා පක් ඛිත් ගත, පිට් ඨියං පාණනා පහාගර දින් ගන පඨමං 

ග ොතද් වාරිකාදීනි ආවජ් ජනානි භවඞ්  ං න ආවට් ගටන් ති, මගනොද් වාරිකගමව 
ආවට් ගටති. අථ ජවනං ජවිත් වා භවඞ්  ං ඔතරති. දුතියවාගර ග ොතද් වාරිකාදීනි 
ආවජ් ජනානි භවඞ්  ං ආවට් ගටන් ති. තගතො 
ග ොතඝානජිව් හාකායවිඤ් ඤාණාදීනි ජවනපරිගයො ානානි පවත් තන් ති. 
තෙනන් තරං භවඞ්  ං පවත් තති. තතියවාගර මගනොද් වාරිකආවජ් ජගනන 
භවඞ් ග  ආවට් ටිගත මගනොද් වාරිකජවනං ජවති. ගතන චිත් ගතන ඤත් වා ‘කිං 

අයං ඉම ් මිං ඨාගන  ද් ගෙො –  ඞ් ඛ ද් ගෙො, ගභරි ද් ගෙො’ති වා ‘කිං අයං 

ඉම  ්මිං ඨාගන  න් ගධො – මූල න් ගධො,  ාර න් ගධො’ති වා ‘කිං ඉෙං මය් හං 

මුගඛ පක් ඛිත් තර ං –  ප් පීති වා ඵාණත’න් ති වා ‘ගකනම් හි පිට් ඨියං පහගතො, 
අතිථද් ගධො ගම පහාගරො’ති වා වත් තාගරො ගහොන් ති. එවං 

මගනොද් වාරිකජවගනගනව පටිබුජ් ඣති, න පඤ ්චද් වාරිගකන. සුපිනම් පි 

ගතගනව ප ්  ති, න පඤ ්චද් වාරිගකන. 

තඤ ්ච පගනතං සුපිනං ප ්  න් ගතො චතූහි කාරගණහි ප ්  ති – 

ධාතුක් ගඛොභගතො වා අනුභූතපුබ් බ්ගතො වා ගෙවගතොප ංහාරගතො වා 
පුබ් බ්නිමිත් තගතො වාති. තත් ථ පිත් තාදීනං ගඛොභකරණපච් චයගයොග න 

ඛුභිතධාතුගකො ‘ධාතුක්කඛොභකතො’ සුපිනං ප ්  ති. ප ්  න් ගතො ච නානාවිධං 

සුපිනං ප ්  ති – පබ් බ්තා පතන් ගතො විය, ආකාග න  ච් ඡන් ගතො විය, 

වාළමි හත් ථිගචොරාදීහි අනුබ්ද් ගධො විය ච ගහොති. ‘අනුභූතපුබ්බකතො’ 

ප ්  න් ගතො පුබ් ගබ් අනුභූතපුබ් බ්ං ආරම් මණං ප ්  ති. ‘කදවකතොපසංහාරකතො’ 
ප ්  න් ත ්   ගෙවතා අත් ථකාමතාය වා අනත් ථකාමතාය වා අත් ථාය වා 
අනත් ථාය වා නානාවිධානි ආරම් මණානි උප ංහරන් ති. ග ො තා ං ගෙවතානං 

ආනුභාගවන තානි ආරම් මණානි ප ්  ති. පුබ්බනිමිත්තකතො ප ්  න් ගතො 
පුඤ ්ඤාපුඤ ්ඤවග න උප් පජ් ජිතුකාම ්   අත් ථ ්   වා අනත් ථ  ්  වා 

පුබ් බ්නිමිත් තභූතං සුපිනං ප ්  ති ගබ්ොධි ත් තමාතා විය පුත් තපටිලාභනිමිත් තං, 

ගබ්ොධි ත් ගතො විය පඤ් ච මහාසුපිගන (අ. නි. 5.196), ගකො ලරාජා විය ච 

ග ොළ  සුපිගනති (ජා. 1.1.41). 

තත් ථ යං ධාතුක් ගඛොභගතො අනුභූතපුබ් බ්ගතො ච සුපිනං ප ්  ති, න තං 

 ච් චං ගහොති. යං ගෙවගතොප ංහාරගතො ප ්  ති, තං  ච් චං වා ගහොති අලිකං වා. 
කුද් ධා හි ගෙවතා උපාගයන විනාග තුකාමා විපරීතම් පි කත් වා ෙ ් ග න් ති. 
තත්රිෙං වත් ථු – ගරොහගණ කිර නා මහාවිහාගර මහාගථගරො භික් ඛු ඞ් ඝං 
අනපගලොගකත් වාව එකං නා රුක් ඛං ඡින් ොගපසි. රුක් ගඛ අධිවත් ථා ගෙවතා 

ගථර  ්  කුද් ධා පඨමගමව නං පගලොගභත් වා පච් ඡා ‘ඉගතො ගත 
 ත් තදිව මත් ථගක උපට් ඨාගකො රාජා මරි ්  තී’ති සුපිගන ආගරොගචසි. 
ගථගරො නං කථං ආහරිත් වා රාගජොගරොධානං ආචික් ඛි. තා එකප් පහාගරගනව 
මහාවිරවං විරවිංසු. රාජා ‘කිං එත’න් ති පුච් ඡි. තා ‘එවං ගථගරන වුත් ත’න් ති 
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ආගරොචයිංසු. රාජා දිවග   ණාගපත් වා  ත් තාගහ වීතිවත් ගත කුජ් ඣිත් වා 
ගථර  ්  හත් ථපාගෙ ඡින් ොගපසි. 

යං පන පුබ් බ්නිමිත් තගතො ප ්  ති තං එකන් ත ච් චගමව ගහොති. එගත ඤ් ච 
චතුන් නං මූලකාරණානං  ං ග්  ගභෙගතොපි සුපිනගභගෙො ගහොතිගයව. තඤ් ච 
පගනතං චතුබ් බිධං සුපිනං ග ක් ඛපුථුජ් ජනාව ප ්  න් ති 

අප් පහීනවිපල් ලා ත් තා; අග ක් ඛා න ප ්  න් ති පහීනවිපල් ලා ත් තා. 

කිං පන තං ප ්  න් ගතො සුත් ගතො ප ්  ති, පටිබුද් ගධො? උොහු ගනව 

සුත් ගතො ප ්  ති න පටිබුද් ගධොති? කිඤ් ගචත් ථ යදි තාව සුත් ගතො ප ්  ති, 
අභිධම් මවිගරොගධො ආපජ් ජති. භවඞ්  චිත් ගතන හි සුපති. තඤ් ච 
රූපනිමිත් තාදිආරම් මණං රා ාදි ම් පයුත් තං වා න ගහොති. සුපිනං ප ්  න් ත ්   

ච ඊදි ානි චිත් තානි උප් පජ් ජන් ති. අථ පටිබුද් ගධො ප ්  ති, විනයවිගරොගධො 

ආපජ් ජති. යඤ් හි පටිබුද් ගධො ප ්  ති, තං  බ් ගබ්ොහාරිකචිත් ගතන ප ්  ති. 
 බ් ගබ්ොහාරිකචිත් ගතන ච කගත වීතික් කගම අනාපත් ති නාම නත් ථි. සුපිනං 
ප ්  න් ගතන පන කගත වීතික් කගම එකන් තං අනාපත් ති එව. අථ ගනව 

සුත් ගතො න පටිබුද් ගධො ප ්  ති, න සුපිනං නාම ප ්  ති. එවඤ් හි  ති සුපින ්   

අභාගවොව ආපජ් ජති? න අභාගවො. ක  ්මා? ය ් මා කපිමිද් ධපගරගතො ප ්  ති. 

වුත් තං ගහතං – ‘‘කපිමිද් ධපගරගතො ගඛො, මහාරාජ, සුපිනං ප ්  තී’’ති (මි. ප. 

5.3.5). ‘ෙපිමිද්ධපකරකතො’ති මක් කටනිද් ොය යුත් ගතො. යථා හි මක් කට  ්  

නිද් ො ලහුපරිවත් තා ගහොති, එවං යා නිද් ො පුනප් පුනං 

කු ලාදිචිත් තගවොකිණ් ණත් තා ලහුපරිවත් තා; ය ්  ා පවත් තියං පුනප් පුනං 

භවඞ්  ගතො උත් තරණං ගහොති, තාය යුත් ගතො සුපිනං ප ්  ති. ගතනායං සුපිගනො 

කු ගලොපි ගහොති අකු ගලොපි අබ්යාකගතොපි 386. තත් ථ සුපිනන් ගත 

ගචතියවන් ෙනධම් ම ්  වනධම් මගෙ නාදීනි කගරොන් ත  ්  කු ගලො, 

පාණාතිපාතාදීනි කගරොන් ත ්   අකු ගලො, ද් වීහි අන් ගතහි මුත් ගතො 
ආවජ් ජනතොරම් මණක් ඛගණ අබ්යාකගතොති ගවදිතබ් ගබ්ො. සුපිගනගනව ‘දිට් ඨං 

විය ගම, සුතං විය ගම’ති කථනකාගලපි අබ්යාකගතොගයව. 

කිං පන සුපිගන කතං කු ලාකු ලං කම් මං  විපාකං අවිපාකන් ති? 

 විපාකං; දුබ් බ්ලත් තා පන පටි න් ධිං ආකඩ් ඪිතුං න  ක් ගකොති, දින් නාය 
අඤ ්ඤකම් ගමන පටි න් ධියා පවත් ගත ගවෙනීයං ගහොති. 

එවං යාථාවෙවත්ථුවිභාවනා පඤ්ඤාති පඤ ්චන් නං විඤ් ඤාණානං න 
ගහත් වට් ගඨො යාථාවට් ගඨො. තං යාථාවට් ඨං වත් ථුං විභාගවතීති 

යාථාවකවත් ථුවිභාවනා. තථා පඤ ්චන් නං විඤ් ඤාණානං අගහතුකට් ගඨො, 

ජරාභිභූතට් ගඨො, න සුපිනං ප ්  නට් ගඨො, යාථාවට් ගඨො. තං යාථාවට් ඨං වත් ථුං 

විභාගවතීති යාථාවකවත් ථුවිභාවනා. ඉති යා ගහට් ඨා ‘‘යාථාවකවත් ථුවිභාවනා 
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පඤ ්ඤා’’ති මාතිකාය නික් ඛිත් තා,  ා එවං යාථාවකවත් ථුවිභාවනා පඤ ්ඤාති 

ගවදිතබ් බ්ා. ත ්  ා එව ච වග න එවං එෙවිකධන ඤාණවත්ථූති එවං 
එගකකගකොට් ඨාග න ඤාණ ණනා එගකන වා ආකාගරන ඤාණපරිච් ගඡගෙො 
ගහොති. 

එකකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(2.) දුෙනිද්කදසවණ්ණනා 
767. දුවිගධන ඤාණවත් ථුනිද් ගෙග  චතූසු භූමීසු කුසක ති 

ග ක් ඛපුථුජ් ජනානං චතුභූමකකු ලපඤ් ඤා. පටි ම් භිොවිභඞ් ග  වුත් ගතසු 
පඤ ්චසු අත් ගථසු අත් තගනො අත් තගනො භූමිපරියාපන් නං විපාක ඞ් ඛාතං අත් ථං 

ජාගපති ජගනති පවත් ගතතීති අත්ථජාපිො. අරහකතො අභිඤ්ඤං 

උප්පාකදන්තස්ස සමාපත්තිං උප්පාකදන්තස්ස කිරියාබයාෙකතති අභිඤ් ඤාය 
ගචව  මාපත් තියා ච පරිකම් ම මගය කාමාවචරකිරියපඤ් ඤා.  ා හි 
අභිඤ් ඤා මාපත් තිපගභෙං කිරිය ඞ් ඛාතං අත් ථං ජාගපති ජගනති පවත් ගතතීති 

අත්ථජාපිො පඤ්ඤාති වුත් තා. අයං පන අපගරොපි පාළිමුත් තගකො 
අට් ඨකථානගයො – යාපි හි පුරිමා කාමාවචරකිරියා පච් ඡිමාය කාමාවචරකිරියාය 

අනන් තරාදිවග න පච් චගයො ගහොති,  ාපි තං කිරියත් ථං ජාගපතීති අත් ථජාපිකා 
පඤ ්ඤා නාම. රූපාවචරාරූපාවචගරසුපි එග ව නගයො. 

දුතියපෙනිද් ගෙග  චතූසු භූමීසු විපාකෙති කාමාවචරවිපාගක පඤ් ඤා 

 හජාතාදිපච් චයවග න කාමාවචරවිපාකත් ථං ජාගපත් වා ඨිතාති ජාපිතත්ථා. 
රූපාවචරාදිවිපාකපඤ් ඤාසුපි එග ව නගයො.  බ් බ්ාපි වා එ ා අත් තගනො 
අත් තගනො කාරගණහි ජාපිතා ජනිතා පවත් තිතා  යම් පි අත් ථභූතාතිපි 

ජාපිතත් ථා. අරහකතො උප්පන්නාය අභිඤ්ඤාය උප්පන්නාය සමාපත්තියාති 
වුත් තකිරියපඤ් ඤායපි එග ව නගයො. අයං පන අපගරොපි පාළිමුත් තගකො 
අට් ඨකථානගයො – කාමාවචරකිරියපඤ් ඤාපි හි  හජාතාදිවග න 
කාමාවචරකිරිය ඞ් ඛාතං අත් ථං ජාගපත් වා ඨිතාති ජාපිතත් ථා. 
රූපාවචරාරූපාවචරකිරියපඤ් ඤාසුපි එග ව නගයො.  බ් බ්ාපි වා එ ා අත් තගනො 
අත් තගනො කාරගණහි ජාපිතා ජනිතා පවත් තිතා  යඤ් ච අත් ථභූතාතිපි 
ජාපිතත් ථා. ග  ගමත් ථ  බ් බ්ං ධම් ම ඞ්  හට් ඨකථායං වුත් තනයත් තා 
පාකටගමවාති. 

දුකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(3.) තිෙනිද්කදසවණ්ණනා 
768. තිවිගධන ඤාණවත් ථුනිද් ගෙග  කයොගවිහිකතසූති ගයොග ො වුච් චති 

පඤ ්ඤා; පඤ ්ඤාවිහිගතසු පඤ් ඤාපරිණාමිගතසූති අත් ගථො. ෙම්මායතකනසූති 
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එත් ථ කම් මගමව ෙම්මායතනං; අථ වා කම් මඤ් ච තං ආයතනඤ ්ච 

ආජීවාදීනන් තිපි ෙම්මායතනං. සිප්පායතකනසුපි එග ව නගයො. තත් ථ දුවිධං 

කම් මං – හීනඤ ්ච උක් කට් ඨඤ ්ච. තත් ථ හීනං නාම වඩ් ඪකීකම් මං, 

පුප් ඵඡඩ් ඩකකම් මන් ති එවමාදි. උක් කට් ඨං නාම කසි, වණජ් ජා, ග ොරක් ඛන් ති 
එවමාදි. සිප් පම් පි දුවිධං හීනඤ් ච උක් කට් ඨඤ ්ච. තත් ථ හීනං සිප් පං නාම 

නළකාරසිප් පං, ගප කාරසිප් පං, කුම් භකාරසිප් පං, චම් මකාරසිප් පං, 

න් හාපිතසිප් පන් ති එවමාදි. උක් කට් ඨං නාම සිප් පං මුද් ො,  ණනා, ගලඛඤ් චාති 

එවමාදි විජ් ජාව විජ්ජාට්ඨානං. තං ධම් මිකගමව  හිතං. 

නා මණ් ඩලපරිත් ත දි ං, ඵුධමනකමන් ත දි ං,  ාලාකියං, 

 ල් ලකත් තියන් තිආදීනි පන ගවජ් ජ ත් ථානි ‘‘ඉච් ඡාමහං, ආචරිය, සිප් පං 

සික් ඛිතු’’න් ති (මහාව. 329) සිප් පායතගන පවිට් ඨත් තා න  හිතානි. 

තත් ථ එගකො පණ් ඩිගතො මනු ්  ානං ඵාසුවිහාරත් ථාය අත් තගනො ච 
ධම් මතාය ග හපා ාෙයානනාවාදීනි උප් පාගෙති. ග ො හි ‘ඉගම මනු ්  ා 
ව නට් ඨාගනන විනා දුක් ඛිතා’ති හිතකිරියාය ඨත් වා දීඝචතුර ්  ාදිගභෙං ග හං 

උප් පාගෙති, සීතුණ් හපටිඝාතත් ථාය එකභූමිකද් විභූමිකාදිගභගෙ පා ාගෙ 

කගරොති, ‘යාගන අ ති අනු ඤ් චරණං නාම දුක් ඛ’න් ති 

ජඞ් ඝාකිලමථපටිවිගනොෙනත් ථාය වය් හ කට න් ෙමානිකාදීනි උප් පාගෙති, 

‘නාවාය අ ති  මුද් ොදීසු  ඤ් චාගරො නාම නත් ථී’ති නානප් පකාරං නාවං 

උප් පාගෙති. ග ො  බ් බ්ම් ගපතං ගනව අඤ් ගඤහි කයිරමානං ප ්  ති, න කතං 

උග්  ණ් හාති, න කගථන් තානං සුණාති, අත් තගනො පන ධම් මතාය චින් තාය 
කගරොති. පඤ ්ඤවතා හි අත් තගනො ධම් මතාය කතම් පි අඤ් ගඤහි උග්  ණ් හිත් වා 
කගරොන් ගතහි කත දි ගමව ගහොති. අයං තාව හීනකම් ගම නගයො. 

උක් කට් ඨකම් ගමපි ‘කසිකම් ගම අ ති මනු ්  ානං ජීවිතං න පවත් තතී’ති 
එගකො පණ් ඩිගතො මනු ්  ානං ඵාසුවිහාරත් ථාය යු නඞ්  ලාදීනි කසිභණ් ඩානි 

උප් පාගෙති; තථා නානප් පකාරං වාණජකම් මං ග ොරක් ඛඤ ්ච උප් පාගෙති. ග ො 
 බ් බ්ම් ගපතං ගනව අඤ ්ගඤහි කරියමානං ප ්  ති…ගප.… කත දි ගමව 
ගහොති. අයං උක් කට් ඨකම් ගම නගයො. 

දුවිගධපි පන සිප් පායතගන එගකො පණ් ඩිගතො මනු ්  ානං ඵාසුවිහාරත් ථාය 

නළකාරසිප් පාදීනි හීනසිප් පානි, හත් ථමුද් ොය  ණන ඞ් ඛාතං මුද් ෙං, 

අච් ඡින් නක ඞ් ඛාතං  ණනං, මාතිකාප් පගභෙකාදිගභෙඤ් ච ගලඛං උප් පාගෙති. 
ග ො  බ් බ්ම් ගපතං ගනව අඤ් ගඤහි කරියමානං ප ්  ති…ගප.… කත දි ගමව 
ගහොති. අයං සිප් පායතගන නගයො. 

එකච් ගචො පන පණ් ඩිගතො අමනු ්   රී පාදීහි උපද් දුතානං මනු ්  ානං 
තිකිච් ඡනත් ථාය ධම් මිකානි නා මණ් ඩලමන් තාදීනි විජ් ජාට් ඨානානි 
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උප් පාගෙති, තානි ගනව අඤ් ගඤහි කරියමානානි ප ්  ති, න කතානි 

උග්  ණ් හාති, න කගථන් තානං සුණාති, අත් තගනො පන ධම් මතාය චින් තාය 
කගරොති. පඤ ්ඤවතා හි අත් තගනො ධම් මතාය කතම් පි අඤ් ගඤහි උග්  ණ් හිත් වා 
කගරොන් ගතහි කත දි ගමව ගහොති. 

ෙම්මස්සෙතං වාති ‘‘ඉෙං කම් මං  ත් තානං  කං, ඉෙං ගනො  ක’’න් ති එවං 

ජානනඤාණං. සච්චානුක ොමිෙං වාති විප ්  නාඤාණං. තඤ් හි චතුන් නං 
 ච් චානං අනුගලොමනගතො  ච් චානුගලොමිකන් ති වුච් චති. ඉොනි ්   

පවත් තනාකාරං ෙ ් ග තුං රූපං අනිච්චන්ති වාතිආදි වුත් තං. එත් ථ ච 

අනිච් චලක් ඛණගමව ආ තං, න දුක් ඛලක් ඛණඅනත් තලක් ඛණානි, 

අත් ථවග න පන ආ තාගනවාති ෙට් ඨබ් බ්ානි – යඤ ්හි අනිච් චං තං දුක් ඛං, යං 
දුක් ඛං තෙනත් තාති. 

යං එවරූපින් ති යං එවං ගහට් ඨා නිද් දිට් ඨ භාවං අනුගලොමිකං. 

ඛන්තින් තිආදීනි  බ් බ්ානි පඤ ්ඤාගවවචනාගනව.  ා හි ගහට් ඨා වුත් තානං 
කම් මායතනාදීනං පඤ් චන් නං කාරණානං අපච් චනීකෙ ්  ගනන 

අනුගලොගමතීති අනුක ොමිො. තථා  ත් තානං හිතචරියාය අනුගලොගමති, 

මග්   ච් ච  ්  අනුගලොගමති, පරමත් ථ ච් ච ්   නිබ් බ්ාන  ්  අනුගලොමනගතො 
අනුගලොගමතීතිපි අනුගලොමිකා.  බ් බ්ානිපි එතානි කාරණානි ඛමති  හති ෙට් ඨුං 

 ක් ගකොතීති ඛන්ති, ප ්  තීති දිට්ඨි, ගරොගචතීති රුචි, මුෙතීති මුදි, ගපක් ඛතීති 

කපක්ඛා.  බ් ගබ්පි ්  ා ගත කම් මායතනාෙගයො ධම් මා නිජ් ඣානං ඛමන් ති, 

විග  ගතො ච පඤ ්චක් ඛන් ධ ඞ් ඛාතා ධම් මා පුනප් පුනං 
අනිච් චදුක් ඛානත් තවග න නිජ් ඣායමානා තං නිජ් ඣානං ඛමන් තීති 

ධම්මනිජ්ඣානඛන්තී. 

පරකතො අස්සුත්වා පටි භතීති අඤ් ඤ  ්  උපගෙ වචනං අ  ්සුත් වා 

 යගමව චින් ගතන් ගතො පටිලභති. අයං වුච්චතීති අයං චින් තාමයා පඤ් ඤා නාම 

වුච් චති.  ා පගන ා න ගය ං ගක ඤ් චි උප් පජ් ජති, අභිඤ් ඤාතානං පන 
මහා ත් තානගමව උප් පජ් ජති. තත් ථාපි  ච් චානුගලොමිකඤාණං ද් වින් නංගයව 
ගබ්ොධි ත් තානං උප් පජ් ජති. ග  පඤ් ඤා  බ් ගබ් ම් පි පූරිතපාරමීනං 
මහාපඤ් ඤානං උප් පජ් ජතීති ගවදිතබ් බ්ා. 

පරකතො සුත්වාපටි භතීති එත් ථ කම් මායතනාදීනි පගරන කරියමානානි වා 
කතානි වා දි ් වාපි ය ්   ක ්  චි කථයමාන ්   වචනං සුත් වාපි ආචරිය ්   
 න් තිගක උග්  ගහත් වාපි පටිලද් ධා  බ් බ්ා පරගතො සුත් වාගයව පටිලද් ධා 
නාමාති ගවදිතබ් බ්ා. 
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සමාපන්නස්සාති  මාපත් ති මඞ් ගි ්  ; අන් ගතො මාපත් තියං පවත් තා 

පඤ්ඤාභාවනාමයා නාමාති අත් ගථො. 

769. දානං ආරබ්භාති ොනං පටිච් ච; ොනගචතනාපච් චයාති අත් ගථො. 

දානාධිගච්ඡාති ොනං අධි ච් ඡන් ත  ් ; පාපුණන් ත  ් ාති අත් ගථො. යා 

උප්පජ්ජතීති යා එවං ොනගචතනා ම් පයුත් තා පඤ් ඤා උප් පජ් ජති, අයං 

දානමයා පඤ්ඤා නාම.  ා පගන ා ‘ොනං ෙ ්  ාමී’ති චින් ගතන් ත  ් , ොනං 

ගෙන් ත  ් , ොනං ෙත් වා තං පච් චගවක් ඛන් ත ්   පුබ් බ්ගචතනා, මුඤ් චගචතනා, 
අපරගචතනාති තිවිගධන උප් පජ් ජති. 

සී ං ආරබ්භ සී ාධිගච්ඡාති ඉධාපි සීලගචතනා ම් පයුත් තාව සී මයා

පඤ්ඤාති අධිප් ගපතා. අයම් පි ‘සීලං පූගර ්  ාමී’ති චින් ගතන් ත  ් , සීලං 

පූගරන් ත ්  , සීලං පූගරත් වා තං පච් චගවක් ඛන් ත  ්  පුබ් බ්ගචතනා, 

මුඤ ්චගචතනා, අපරගචතනාති තිවිගධගනව උප් පජ් ජති. භාවනාමයා ගහට් ඨා 
වුත් තාගයව. 

770. අධිසීලපඤ් ඤාදීසු සීලාදීනි දුවිගධන ගවදිතබ් බ්ානි – සීලං, අධිසීලං; 

චිත් තං, අධිචිත් තං; පඤ් ඤා, අධිපඤ ්ඤාති. තත් ථ ‘‘උප් පාො වා තථා තානං 
අනුප් පාො වා තථා තානං ඨිතාව  ා ධාතු ධම් මට් ඨිතතා ධම් මනියාමතා’’ති ( ං. 

නි. 2.20; අ. නි. 3.137) ඉමාය තන් තියා  ඞ්  හිතවග න පඤ් චපි සීලානි ෙ පි 
සීලානි සීලං නාම. තඤ් හි තථා ගත උප් පන් ගනපි අනුප් පන් ගනපි ගහොති. 

අනුප් පන් ගන ගක පඤ් ඤාගපන් තීති? තාප පරිබ් බ්ාජකා, 

 බ් බ්ඤ ්ඤුගබ්ොධි ත් තා, චක් කවත් තිරාජාගනො ච පඤ් ඤාගපන් ති. උප් පන් ගන 

 ම් මා ම් බුද් ගධ භික් ඛු ඞ් ගඝො, භික් ඛුනී ඞ් ගඝො, උපා කා, උපාසිකාගයො ච 
පඤ ්ඤාගපන් ති. පාතිගමොක් ඛ ංවරසීලං පන  බ් බ්සීගලහි අධිකං 

උප් පන් ගනගයව තථා ගත උප් පජ් ජති, ගනො අනුප් පන් ගන. 

 බ් බ්ඤ ්ඤුබුද් ධාගයව ච නං පඤ් ඤාගපන් ති. ‘‘ඉම  ්මිං වත් ථු ් මිං වීතික් කගම 

ඉෙං නාම ගහොතී’’ති පඤ් ඤාපනඤ් හි අඤ් ගඤ ං අවි ගයො, බුද් ධානංගයව එ  

වි ගයො, බුද් ධානං බ්ලං. ඉති ය ් මා පාතිගමොක් ඛ ංවගරො අධිසීලං, ත ් මා තං 

අධිසීලපඤ් ඤං ෙ ් ග තුං පාතිකමොක්ඛසංවරං සංවරන්තස්සාතිආදි වුත් තං. 

ගහට් ඨා වුත් තාය එව පන තන් තියා  ඞ්  හිතවග න වට් ටපාදිකා අට් ඨ 
 මාපත් තිගයො චිත් තං නාම. තඤ් හි තථා ගත උප් පන් ගනපි ගහොති 

අනුප් පන් ගනපි. අනුප් පන් ගන ගක නිබ් බ්ත් ගතන් තීති? තාප පරිබ් බ්ාජකා ගචව 
 බ් බ්ඤ ්ඤුගබ්ොධි ත් තා ච චක් කවත් තිරාජාගනො ච. උප් පන් ගන භ වති 

විග  ත් ථිකා භික් ඛුආෙගයොපි නිබ් බ්ත් ගතන් තිගයව. විප ්  නාපාදිකා පන අට් ඨ 

 මාපත් තිගයො  බ් බ්චිත් ගතහි අධිකා, උප් පන් ගනගයව තථා ගත උප් පජ් ජන් ති, 

ගනො අනුප් පන් ගන.  බ් බ්ඤ ්ඤුබුද් ධා එව ච එතා පඤ් ඤාගපන් ති. ඉති ය  ්මා 
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අට් ඨ  මාපත් තිගයො අධිචිත් තං, ත ් මා අධිචිත් තපඤ් ඤං ෙ ් ග තුං 

රූපාවචරාරූපාවචරසමාපත්තිං සමාපජ්ජන්තස්සාතිආදි වුත් තං. 

ගහට් ඨා වුත් තාය එව පන තන් තියා  ඞ්  හිතවග න කම් ම ්  කතඤාණං 
පඤ ්ඤා නාම. තඤ් හි තථා ගත උප් පන් ගනපි ගහොති අනුප් පන් ගනපි. 

අනුප් පන් ගන ගවලාමොනගව ්  න් තරොනාදිවග න උප් පජ් ජති; උප් පන් ගන 
ගතන ඤාගණන මහාොනං පවත් ගතන් තානං පමාණං නත් ථි. මග්  ඵලපඤ් ඤා 

පන  බ් බ්පඤ ්ඤාහි අධිකා, උප් පන් ගනගයව තථා ගත විත් ථාරිකා හුත් වා 

පවත් තති, ගනො අනුප් පන් ගන. ඉති ය ් මා මග්  ඵලපඤ් ඤා අධිපඤ් ඤා, ත ් මා 

අතිගරකපඤ ්ඤාය පඤ් ඤං ෙ  ්ග තුං චතූසු මග්කගසූතිආදි වුත් තං. 

තත් ථ සියා – සීලං, අධිසීලං; චිත් තං, අධිචිත් තං; පඤ ්ඤා, අධිපඤ ්ඤාති 

ඉගමසු ඡසු ගකොට් ඨාග සු විප ්  නා පඤ් ඤා කතර න් නි  ්සිතාති? 
අධිපඤ ්ඤා න් නි  ්සිතා. ත ් මා යථා ඔමකතරප් පමාණං ඡත් තං වා ධජං වා 

උපාොය අතිගරකප් පමාණං අතිඡත් තං අතිධගජොති වුච් චති, එවමිෙම් පි 

පඤ ්චසීලං ෙ සීලං උපාොය පාතිගමොක් ඛ ංවරසීලං ‘අධිසී ං’ නාම; 
වට් ටපාදිකා අට් ඨ  මාපත් තිගයො උපාොය විප ්  නාපාදිකා අට් ඨ  මාපත් තිගයො 

‘අධිචිත්තං’ නාම, කම් ම ්  කතපඤ් ඤං උපාොය විප ්  නාපඤ් ඤා ච 

මග්  පඤ් ඤා ච ඵලපඤ් ඤා ච ‘අධිපඤ්ඤා’ නාමාති ගවදිතබ් බ්ා. 

771. ආයගකො ල් ලාදිනිද් ගෙග  ය ් මා ආකයොති වුඩ් ඪි,  ා 

අනත් ථහානිගතො අත් ථුප් පත් තිගතො ච දුවිධා; අපාකයොති අවුඩ් ඪි,  ාපි 

අත් ථහානිගතො අනත් ථුප් පත් තිගතො ච දුවිධා; ත ් මා තං ෙ ් ග තුං ඉකමධම්කම

මනසිෙකරොකතොතිආදි වුත් තං. ඉදං වුච්චතීති යා ඉගම ං අකු ලධම් මානං 
අනුප් පත් තිප් පහාගනසු කු ලධම් මානඤ ්ච උප් පත් තිට් ඨිතීසු පඤ් ඤා – ඉෙං 
ආයගකො ල් ලං නාම වුච් චති. යා පගන ා කු ලධම් මානං 
අනුප් පජ් ජනනිරුජ් ඣගනසු අකු ලධම් මානඤ් ච උප් පත් තිට් ඨිතීසු පඤ ්ඤා – 

ඉෙං අපායගකො ල් ලං නාමාති අත් ගථො. ආයගකො ල් ලං තාව පඤ් ඤා ගහොතු; 

අපායගකො ල් ලං කථං පඤ් ඤා නාම ජාතාති? පඤ ්ඤවාගයව හි ‘මය් හං එවං 
මනසිකගරොගතො අනුප් පන් නා කු ලා ධම් මා නුප් පජ් ජන් ති උප් පන් නා ච 

නිරුජ් ඣන් ති; අනුප් පන් නා අකු ලා ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා 
පවඩ් ඪන් තී’ති පජානාති. ග ො එවං ඤත් වා අනුප් පන් නානං අකු ලානං 

ධම් මානං උප් පජ් ජිතුං න ගෙති, උප් පන් ගන පජහති; අනුප් පන් ගන කු ගල 

උප් පාගෙති, උප් පන් ගන භාවනාපාරිපූරිං පාගපති. එවං අපායගකො ල් ලම් පි 

පඤ ්ඤා එවාති ගවදිතබ් බ්ං. සබ්බාපිතත්රූපායාපඤ්ඤා උපායකෙොසල් න් ති ඉෙං 
පන අච් චායිකකිච් ගච වා භගය වා උප් පන් ගන ත ්   තිකිච් ඡනත් ථං 
ඨානුප් පත් තියකාරණජානනවග ගනව ගවදිතබ් බ්ං. ග  ං  බ් බ්ත් ථ 
උත් තානත් ථගමවාති. 
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තිකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(4.) චතුක්ෙනිද්කදසවණ්ණනා 
793. චතුබ් බිගධන ඤාණවත් ථුනිද් ගෙග  අත්ථි දින්නන් තිආදීසු 

දින් නපච් චයා ඵලං අත් ථීති ඉමිනා උපාගයන අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. ඉදං 

වුච්චතීති යං ඤාණං ‘ඉෙං කම් මං  කං, ඉෙං ගනො  ක’න් ති ජානාති – ඉෙං 

කම් ම  ් කතඤාණං නාම වුච් චතීති අත් ගථො. තත් ථ තිවිධං කායදුච් චරිතං, 

චතුබ් බිධං වචීදුච් චරිතං, තිවිධං මගනොදුච් චරිතන් ති ඉෙං න  කකම් මං නාම. තීසු 
ද් වාගරසු ෙ විධම් පි සුචරිතං  කකම් මං නාම. අත් තගනො වාපි ගහොතු පර ්   වා 

 බ් බ්ම් පි අකු ලං න  කකම් මං නාම. ක ් මා? අත් ථභඤ් ජනගතො 
අනත් ථජනනගතො ච. අත් තගනො වා ගහොතු පර ්   වා  බ් බ්ම් පි කු ලං 

 කකම් මං නාම. ක ් මා? අනත් ථභඤ් ජනගතො අත් ථජනනගතො ච. එවං 
ජානන මත් ගථ ඉම ් මිං කම් ම  ් කතඤාගණ ඨත් වා බ්හුං ොනං ෙත් වා සීලං 
පූගරත් වා උගපො ථං  මාදියිත් වා සුගඛන සුඛං  ම් පත් තියා  ම් පත් තිං 
අනුභවිත් වා නිබ් බ්ානං පත් තානං  ණනපරිච් ගඡගෙො නත් ථි. යථා හි  ධගනො 
පුරිග ො පඤ් චසු  කට ගතසු  ප් පිමධුඵාණතාදීනි ගචව 
ගලොණතිලතණ් ඩුලාදීනි ච ආගරොගපත් වා කන් තාරමග්  ං පටිපන් ගනො 
ගකනචිගෙව කරණීගයන අත් ගථ උප් පන් ගන  බ් ගබ් ං උපකරණානං 

 හිතත් තා න චින් ගතති, න පරිත  ් ති, සුගඛගනව ගඛමන් තං පාපුණාති; 
එවගමව ඉම ් මිම් පි කම් ම ්  කතඤාගණ ඨත් වා බ්හුං ොනං ෙත් වා…ගප.… 

නිබ් බ්ානං පත් තානං  ණනපගථො නත් ථි. ඨකපත්වා සච්චානුක ොමිෙං

ඤාණන් ති මග්   ච් ච ්   පරමත් ථ ච් ච ්   ච අනුගලොමනගතො 
 ච් චානුගලොමිකන් ති ලද් ධනාමං විප ්  නාඤාණං ඨගපත් වා අවග  ා  බ් බ්ාපි 
 ා වා කු ලා පඤ් ඤා කම් ම ්  කතඤාණගමවාති අත් ගථො. 

794. මග්ගසමඞ්ගිස්ස ඤාණං දුක්කඛකපතං ඤාණන් ති එත් ථ එකගමව 

මග්  ඤාණං චතූසු  ච් ගචසු එකපටිගවධවග න චතූසු ඨාගනසු  ඞ්  හිතං. 

796. ධම්කම ඤාණන් ති එත් ථ මග්  පඤ් ඤා තාව චතුන් නං  ච් චානං 

එකපටිගවධවග න ධම් ගම ඤාණං නාම ගහොතු; ඵලපඤ් ඤා කථං ධම් ගම 

ඤාණං නාමාති? නිගරොධ ච් චවග න. දුවිධාපි ගහ ා පඤ් ඤා අපරප් පච් චගය 
අත් ථපච් චක් ගඛ අරිය ච් චධම් ගම කිච් චගතො ච ආරම් මණගතො ච පවත් තත් තා 

ධම් ගම ඤාණන් ති ගවදිතබ් බ්ා. කසො ඉමිනා ධම්කමනාති එත් ථ මග්  ඤාණං 

ධම් මග ොචරත් තා ග ොචරගවොහාගරන ධම් ගමොති වුත් තං, උපගයො ත් ගථ වා 

කරණවචනං; ඉමං ධම් මං ඤාගතනාති අත් ගථො; චතු ච් චධම් මං ජානිත් වා 

ඨිගතන මග්  ඤාගණනාති වුත් තං ගහොති. දිට්කඨනාති ෙ ්  ගනන; ධම් මං 

ප ් සිත් වා ඨිගතනාති අත් ගථො. පත්කතනාති චත් තාරි අරිය ච් චානි පත් වා 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඤාණවිභඞ්කගො 
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පටුන 

ඨිතත් තා ධම් මං පත් ගතන. විදිකතනාති මග්  ඤාගණන චත් තාරි අරිය ච් චානි 
විදිතානි පාකටානි කතානි. ත ් මා තං ධම් මං විදිතං නාම ගහොති. ගතන 

විදිතධම් ගමන. පරිකයොගාළ්කහනාති චතු ච් චධම් මං පරිගයො ාගහත් වා ඨිගතන. 

නයංකනතීති අතීගත ච අනා ගත ච නයං ගනති හරති ගපග ති. ඉෙං පන න 

මග්  ඤාණ  ්  කිච් චං, පච් චගවක් ඛණඤාණ ්   කිච් චං.  ත් ථාරා පන 

මග්  ඤාණං අතීතානා ගත නයං නයන දි ං කතං. ක ් මා? මග්  මූලකත් තා. 
භාවිතමග්   ්   හි පච් චගවක් ඛණා නාම ගහොති. ත ් මා  ත් ථා මග්  ඤාණගමව 
නයං නයන දි ං අකාසි. අපිච එවගමත් ථ අත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො – යගෙතං ඉමිනා 

චතු ච් චග ොචරං මග්  ඤාණං අධි තං, ගතන ඤාගණන කාරණභූගතන 
අතීතානා ගත පච් චගවක් ඛණඤාණ ඞ් ඛාතං නයං ගනති. 

ඉොනි යථා ගතන නයං ගනති, තං ආකාරං ෙ ් ග තුං කය හි කෙචි

අතීතමද්ධානන් තිආදිමාහ. තත් ථ අබ්භඤ්ඤංසූති ජානිංසු පටිවිජ් ඣිංසු. 

ඉමඤ්කඤවාති යං දුක් ඛං අතීගත අබ් භඤ ්ඤංසු, යඤ ්ච අනා ගත 

අභිජානි  ් න් ති, න තඤ් ගඤව ඉමං;  රික් ඛට් ගඨන පන එවං වුත් තං. අතීගතපි 

හි ඨගපත් වා තණ් හං ගතභූමකක් ඛන් ගධගයව දුක් ඛ ච් චන් ති පටිවිජ් ඣිංසු, 
තණ් හංගයව  මුෙය ච් චන් ති නිබ් බ්ානගමව නිගරොධ ච් චන් ති අරියමග්  ගමව 

මග්   ච් චන් ති පටිවිජ් ඣිංසු, අනා ගතපි එවගමව පටිවිජ් ඣි  ් න් ති, එතරහිපි 

එවගමව පටිවිජ් ඣන් තීති  රික් ඛට් ගඨන ‘‘ඉමඤ් ගඤවා’’ති වුත් තං. ඉදංවුච්චති

අන්වකය ඤාණන් ති ඉෙං අනු මනඤාණං නයනඤාණං කාරණඤාණන් ති 
වුච් චති. 

පරිකය ඤාණන් ති චිත් තපරිච් ගඡෙඤාණං. පරසත්තානන් ති ඨගපත් වා 

අත් තානං ග   ත් තානං. ඉතරං ත ් ග ව ගවවචනං. කචතසාකචකතොපරිච්ච

පජානාතීති අත් තගනො චිත් ගතන ගත ං චිත් තං  රා ාදිවග න පරිච් ඡින් දිත් වා 

නානප් පකාරගතො ජානාති. සරාගං වාතිආදීසු යං වත් තබ් බ්ං, තං ගහට් ඨා 
 තිපට් ඨානවිභඞ් ග  වුත් තගමව. අයං පන විග ග ො – ඉධ අනුත් තරං වා චිත් තං 
විමුත් තං වා චිත් තන් ති එත් ථ ගලොකුත් තරම් පි ලබ් භති. අවිප ්  නූප ම් පි හි 
පරචිත් තඤාණ  ්  වි ගයො ගහොතිගයව. 

අවකසසාපඤ්ඤාති ධම් ගම ඤාණාදිකා ති ් ග ො පඤ ්ඤා ඨගපත් වා ග  ා 

 බ් බ්ාපි පඤ් ඤා ඤාණන් ති  ම් මතත් තා සම්මුතිඤාණං නාම ගහොති. 
වචනත් ගථො පගනත් ථ  ම් මුතිම් හි ඤාණන් ති  ම් මුතිඤාණං. 

797. ොමාවචරකුසක  පඤ්ඤාති අයඤ් හි එකන් ගතන වට් ට  ්මිං 

චුතිපටි න් ධිං ආචිනගතව, ත ් මා ‘‘ආචයාය ගනො අපචයායා’’ති වුත් තා. 

ගලොකුත් තරමග්  පඤ් ඤා පන ය ් මා චුතිපටි න් ධිං අපචිනගතව, ත ් මා 
‘‘අපචයාය ගනො ආචයායා’’ති වුත් තා. රූපාවචරාරූපාවචරපඤ් ඤා 
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චුතිපටි න් ධිම් පි ආචිනති, වික් ඛම් භනවග න කිගලග  ගචව කිගල මූලගක ච 

ධම් ගම අපචිනති, ත ් මා ‘‘ආචයාය ගචව අපචයාය චා’’ති වුත් තා. ග  ා ගනව 

චුතිපටි න් ධිං ආචිනති න අපචිනති, ත ් මා ‘‘ගනව ආචයාය ගනො 
අපචයායා’’ති වුත් තා. 

798. නචඅභිඤ්ඤාකයොපටිවිජ්ඣතීති ඉෙං පඨමජ් ඣානපඤ් ඤං  න් ධාය 

වුත් තං.  ා හි ්   කාමවිගවගකන පත් තබ් බ්ත් තා කිගල නිබ් බිොය  ංවත් තති. 

තාය ගච  කාගමසු වීතරාග ො ගහොති, අභිඤ් ඤාපාෙකභාවං පන අප් පත් තතාය 

ගනව පඤ් ච අභිඤ් ඤාගයො පටිවිජ් ඣති, නිමිත් තාරම් මණත් තා න  ච් චානි 

පටිවිජ් ඣති. එවමයං පඤ් ඤා නිබ්බිදාය කහොති කනො පටිකවධාය. ස්කවවාති 

පඨමජ් ඣානං පත් වා ඨිගතො. ොකමසු වීතරාකගො සමාකනොති තථා 

වික් ඛම් භිතානංගයව කාමානං වග න වීතරාග ො. අභිඤ්ඤාකයොපටිවිජ්ඣතීති 
පඤ ්ච අභිඤ් ඤාගයො පටිවිජ් ඣති. ඉෙං චතුත් ථජ් ඣානපඤ් ඤං  න් ධාය වුත් තං. 
චතුත් ථජ් ඣානපඤ් ඤා හි අභිඤ් ඤාපාෙකභාගවනාපි පඤ් ච අභිඤ් ඤාගයො 

පටිවිජ් ඣති, අභිඤ් ඤාභාවප් පත් තියාපි පටිවිජ් ඣති එව. ත ් මා  ා පටිකවධාය 

ගහොති. පඨමජ් ඣානපඤ් ඤාය එව පන කිගලග සුපි නිබ් බින් ෙත් තා කනො

නිබ්බිදාය. යා පනායං දුතියතතියජ් ඣානපඤ් ඤා,  ා කතරගකොට් ඨා ං භජතීති? 

ග ොමන  ් වග න පඨමජ් ඣානම් පි භජති, අවිතක් කවග න 
චතුත් ථජ් ඣානම් පි. එවගම ා පඨමජ් ඣාන න් නි  ්සිතා වා 

චතුත් ථජ් ඣාන න් නි  ්සිතා වා කාතබ් බ්ා. නිබ්බිදාය කචව පටිකවධාය චාති 

මග්  පඤ් ඤා  බ් බ් ් මිම් පි වට් ගට නිබ් බින් ෙනගතො නිබ් බිොය, ඡට් ඨං අභිඤ් ඤං 
පටිවිජ් ඣනගතො පටිගවධාය ච ගහොති. 

799. පඨමස්ස ඣානස්ස  ාභීතිආදීසු ය් වායං අප් පගුණ  ්  
පඨමජ් ඣාන  ්  ලාභී. තං තගතො වුට් ඨිතං ආරම් මණවග න කාම හ තා 
හුත් වා  ඤ් ඤාමනසිකාරා  මුොචරන් ති තුෙන් ති ගචොගෙන් ති. ත ්   
කාමානුපක් ඛන් ොනං  ඤ් ඤාමනසිකාරානං වග න  ා පඨමජ් ඣානපඤ් ඤා 

හායති පරිහායති; ත ් මා හානභාගිනීති වුත් තා. තදනුධම්මතාති තෙනුරූප භාවා. 

සති සන්තිට්ඨතීති ඉෙං මිච් ඡා තිං  න් ධාය වුත් තං, න  ම් මා තිං. ය ්   හි 

පඨමජ් ඣානානුරූප භාවා පඨමජ් ඣානං  න් තගතො පණීතගතො දි ් වා 

අ ්  ාෙයමානා අභිනන් ෙමානා නිකන් ති උප් පජ් ජති, ත ්   නිකන් තිවග න  ා 

පඨමජ් ඣානපඤ් ඤා ගනව හායති, න වඩ් ඪති, ඨිතිගකොට් ඨාසිකා ගහොති. ගතන 

වුත් තං ඨිතිභාගිනී පඤ් ඤාති. අවිතක්ෙසහගතාති අවිතක් කං දුතියජ් ඣානං 
 න් තගතො පණීතගතො මනසිකගරොගතො ආරම් මණවග න අවිතක් ක හ තා. 

සමුදාචරන්තීති පගුණගතො පඨමජ් ඣානගතො වුට් ඨිතං දුතියජ් ඣානාධි මත් ථාය 
තුෙන් ති ගචොගෙන් ති. ත ්   උපරි දුතියජ් ඣානානුපක් ඛන් ොනං 
 ඤ ්ඤාමනසිකාරානං වග න  ා පඨමජ් ඣානපඤ් ඤා විග  භූත ්   



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඤාණවිභඞ්කගො 

377 

පටුන 

දුතියජ් ඣාන  ්  උප් පත් තිට් ඨානතාය විකසසභාගිනීති වුත් තා. නිබ්බිදාසහගතාති 
තගමව පඨමජ් ඣානගතො වුට් ඨිතං නිබ් බිො ඞ් ඛාගතන විප ්  නාඤාගණන 
 හ තා. විප ්  නාඤාණඤ් හි ඣානඞ්  ගභගෙ වත් තන් ගත නිබ් බින් ෙති 

උක් කණ් ඨති, ත ් මා නිබ් බිොති වුච් චති. සමුදාචරන්තීති 

නිබ් බ්ාන ච් ඡිකිරියත් ථාය තුෙන් ති ගචොගෙන් ති. විරාගූපසඤ්හිතාති 
විරා  ඞ් ඛාගතන නිබ් බ්ාගනන උප ංහිතා. විප  ් නාඤාණම් හි  ක් කා ඉමිනා 
මග් ග න විරා ං නිබ් බ්ානං  ච් ඡිකාතුන් ති පවත් තිගතො ‘‘විරාගූප ඤ් හිත’’න් ති 
වුච් චති. තං ම් පයුත් තා  ඤ් ඤාමනසිකාරාපි විරාගූප ඤ් හිතා එව නාම. ත ්   
ගත ං  ඤ් ඤාමනසිකාරානං වග න  ා පඨමජ් ඣානපඤ් ඤා 

අරියමග්  පටිගවධ ්   පෙට් ඨානතාය නිබ්කබධභාගිනීති වුත් තා. එවං චතූසු 
ඨාගනසු පඨමජ් ඣානපඤ් ඤාව කථිතා. දුතියජ් ඣානපඤ් ඤාදීසුපි ඉමිනාව 
නගයන අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

801. කිච්කඡන ෙසිකරන සමාධිං උප්පාකදන්තස්සාති ගලොකුත් තර මාධිං 
උප් පාගෙන් ත  ්  පුබ් බ්භාග  ආ මනකාගල කිච් ගඡන කසිගරන දුක් ගඛන 
  ඞ් ඛාගරන  ප් පගයොග න කිලමන් ත ්   කිගලග  වික් ඛම් ගභත් වා 

ආ ත ්  . දන්ධං තණ්ඨානං අභිජානන්තස්සාති වික් ඛම් භිගතසු කිගලග සු 
විප ්  නාපරිවාග  චිරං වසිත් වා තං ගලොකුත් තර මාධි ඞ් ඛාතං ඨානං ෙන් ධං 

 ණකං අභිජානන් ත ්   පටිවිජ් ඣන් ත ්  , පාපුණන් ත ්  ාති අත් ගථො. අයං

වුච්චතීති යා එ ා එවං උප් පජ් ජති, අයං කිගල වික් ඛම් භනපටිපොය දුක් ඛත් තා, 
විප ්  නාපරිවා පඤ් ඤාය ච ෙන් ධත් තා මග්  කාගල එකචිත් තක් ඛගණ 

උප් පන් නාපි පඤ් ඤා ආ මනවග න දුක්ඛපටිපදා දන්ධාභිඤ්ඤා නාමාති 
වුච් චති. උපරි තීසු පගෙසුපි ඉමිනාව නගයන අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

802. සමාධිස්සනනිොම ාභිස්සාති ගයො  මාධි ්   න නිකාමලාභී ගහොති, 

ග ො ත ්   න නිකාමලාභී නාම. ය ්    මාධි උපරූපරි  මාපජ් ජනත් ථාය 

උ ්  ක් කිතුං පච් චගයො න ගහොති, ත ්   අප් පගුණජ් ඣානලාභි ්  ාති අත් ගථො. 

ආරම්මණං කථොෙං ඵරන්තස්සාති පරිත් ගත සුප් පමත් ගත වා  රාවමත් ගත වා 
ආරම් මගණ පරිකම් මං කත් වා තත් ගථව අප් පනං පත් වා තං අවඩ් ඪිතං 
ගථොකගමව ආරම් මණං ඵරන් ත  ් ාති අත් ගථො. ග  පගෙසුපි එග ව නගයො. 

නනිකාමලාභීපටිපක් ඛගතො හි පගුණජ් ඣානලාභී එත් ථ නිොම ාභීති වුත් ගතො. 

අවඩ් ඪිතාරම් මණපටිපක් ඛගතො ච වඩ් ඪිතාරම් මණං විපු න් ති වුත් තං. ග  ං 
තාදි ගමව. 

ජරාමරකණකපතං ඤාණන් ති නිබ් බ්ානගමව ආරම් මණං කත් වා චතුන් නං 
 ච් චානං එකපටිගවධවග න එතං වුත් තං. 
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ජරාමරණං ආරබ්භාතිආදීනි පන එගකකං වත් ථුං ආරබ් භ පවත් තිකාගල 
පුබ් බ්භාග   ච් චවවත් ථාපනවග න වුත් තානි. ග  ං  බ් බ්ත් ථ 

උත් තානත් ථගමවාති. 

චතුක් කනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(5.) පඤ්චෙනිද්කදසවණ්ණනා 
804. පඤ ්චවිගධන ඤාණවත් ථුනිද් ගෙග  පීතිඵරණතාදීසු පීතිං ඵරමානා 

උප් පජ් ජතීති ද් වීසු ඣාගනසු පඤ් ඤා පීතිඵරණතා නාම. සුඛං ඵරමානා 

උප් පජ් ජතීති තීසු ඣාගනසු පඤ් ඤා සුඛඵරණතා නාම. පගර ං 

ගචගතොඵරමානා උප් පජ් ජතීති ගචගතොපරියපඤ් ඤා කචකතොඵරණතා නාම. 

ආගලොකං ඵරමානා උප් පජ් ජතීති දිබ් බ්චක් ඛුපඤ ්ඤා ආක ොෙඵරණතා නාම. 

පච් චගවක් ඛණඤාණං පච්චකවක්ඛණානිමිත්තං නාම. ගතගනව වුත් තං ‘‘ද් වීසු 
ඣාගනසු පඤ ්ඤා පීතිඵරණතා’’තිආදි. තත් ථ ච පීතිඵරණතා සුඛඵරණතා ද් ගව 

පාො විය, ගචගතොඵරණතා ආගලොකඵරණතා ද් ගව හත් ථා විය, 

අභිඤ් ඤාපාෙකජ් ඣානං මජ් ඣිමකාගයො විය, පච් චගවක් ඛණානිමිත් තං සී ං 
විය. ඉති භ වා පඤ් චඞ් ගිකං  ම් මා මාධිං අඞ්  පච් චඞ්   ම් පන් නං පුරි ං විය 

කත් වා ෙ ් ග සි. අයං පඤ්චඞ්ගිකෙොසම්මාසමාධීති අයං හත් ථපාෙසී  දිග හි 
පඤ ්චහි අඞ් ග හි යුත් ගතො  ම් මා මාධීති පාෙකජ් ඣාන මාධිං කගථසි. 

අයං සමාධි පච්චුප්පන්නසුකඛො කචවාතිආදීසු අරහත් තඵල මාධි 

අධිප් ගපගතො. ග ො හි අප් පිතප් පිතක් ඛගණ සුඛත් තා පච්චුප්පන්නසුකඛො. පුරිගමො 

පුරිගමො පච් ඡිම ්   පච් ඡිම  ්   මාධිසුඛ ්   පච් චයත් තා ආයතිං සුඛවිපාකෙො. 
 න් තං සුඛුමං ඵලචිත් තං පණීතං මධුරරූපං  මුට් ඨාගපති. ඵල මාපත් තියා 
වුට් ඨිත ්   හි  බ් බ්කායානු තං සුඛ ම් ඵ ්  ං ගඵොට් ඨබ් බ්ං පටිච් ච සුඛ හ තං 
කායවිඤ් ඤාණං උප් පජ් ජති. ඉමිනාපි පරියාගයන ආයතිං සුඛවිපාගකො. 

කිගලග හි ආරකත් තා අරිකයො. කාමාමි වට් ටාමි ගලොකාමි ානං අභාවා 

නිරාමිකසො. බුද් ධාදීහි මහාපුරිග හි ග විතත් තා අොපුරිසකසවිකතො. 

අඞ්   න් තතාය ආරම් මණ න් තතාය  බ් බ්කිගල ෙරථ න් තතාය ච සන්කතො. 

අතප් පනීයට් ගඨන පණීකතො. කිගල පටිප් ප  ් ද් ධියා ලද් ධත් තා 

කිගල පටිප් ප  ් ද් ධිභාව ්   වා ලද් ධත් තා පටිප්පස්සද්ධි ද්කධො. 
පටිප් ප ්  ද් ධං පටිප් ප ්  ද් ධීති හි ඉෙං අත් ථගතො එකං. 
පටිප් ප ්  ද් ධකිගලග න වා අරහතා ලද් ධත් තාපි පටිප් ප ්  ද් ධිලද් ගධො. 
එගකොදිභාගවන අධි තත් තා එගකොදිභාවගමව වා අධි තත් තා 

එකෙොදිභාවාධිගකතො. අප් පගුණ ා ව මාධි විය   ඞ් ඛාගරන  ප් පගයොග න 

චිත් ගතන පච් චනීකධම් ගම නිග්  ය් හ කිගලග  වාගරත් වා අනධි තත් තා න

සසඞ්ඛාරනිග්ගය්හවාරිතගකතො. තඤ් ච  මාධිං  මාපජ් ජන් ගතො තගතො වා 
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වුට් ඨහන් ගතො  තිගවපුල් ලප් පත් තත් තා  ගතොව  මාපජ් ජති  ගතොව වුට් ඨහති. 
යථාපරිච් ඡින් නකාලවග න වා  ගතො  මාපජ් ජති  ගතො වුට් ඨහති. ත ් මා 
යගෙත් ථ ‘‘අයං  මාධි පච් චුප් පන් නසුගඛො ගචව ආයතිඤ් ච සුඛවිපාගකො’’ති 
එවං පච් චගවක් ඛමාන ්   පච් චත් තංගයව අපරප් පච් චයං ඤාණං උප් පජ් ජති – 
තං එකමඞ්  ං. එ  නගයො ග ග සුපි. එවමිගමහි පඤ් චහි 
පච් චගවක් ඛණඤාගණහි අයං  මාධි පඤ් චඤාණගකො  ම් මා මාධි නාම 
වුත් ගතොති. 

පඤ ්චකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(6.) ඡක්ෙනිද්කදසවණ්ණනා 
805. ඡබ් බිගධන ඤාණවත් ථුනිද් ගෙග  ඉද්ධිවිකධ ඤාණන් ති ‘‘එගකොපි 

හුත් වා බ්හුධා ගහොතී’’තිආදිනයප් පවත් ගත (දී. නි. 1.484; පටි. ම. 1.102) 
ඉද් ධිවිගධ ඤාණං. ඉමිනා අවිතක් කාවිචාරා උගපක් ඛා හ තා රූපාවචරා 
බ්හුධාභාවාදි ාධිකා එකචිත් තක් ඛණකා අප් පනාපඤ් ඤාව කථිතා. 

කසොතධාතුවිසුද්ධියා ඤාණන් ති දූර න් තිකාදිගභෙ ද් ොරම් මණාය 
දිබ් බ්ග ොතධාතුයා ඤාණං. ඉමිනාපි අවිතක් කාවිචාරා උගපක් ඛා හ තා 
රූපාවචරා පකතිග ොතවි යාතීත ද් ොරම් මණා එකචිත් තක් ඛණකා 

අප් පනාපඤ ්ඤාව කථිතා. පරචිත්කත ඤාණන් ති පර ත් තානං චිත් තපරිච් ගඡගෙ 
ඤාණං. ඉමිනාපි යථාවුත් තප් පකාරා පගර ං  රා ාදිචිත් තාරම් මණා 

එකචිත් තක් ඛණකා අප් පනාපඤ් ඤාව කථිතා. පුබ්කබනිවාසානුස්සතියා

ඤාණන් ති පුබ් ගබ්නිවා ානු ්  ති ම් පයුත් තං ඤාණං. ඉමිනාපි 
යථාවුත් තප් පකාරා පුබ් ගබ් නිවුත් ථක් ඛන් ධානු  ් රණ ති ම් පයුත් තා 

එකචිත් තක් ඛණකා අප් පනාපඤ ්ඤාව කථිතා. සත්තානංචුතූපපාකතඤාණන් ති 
 ත් තානං චුතියඤ් ච උපපාගත ච ඤාණං. ඉමිනාපි යථාවුත් තප් පකාරා 
චවනකඋපපජ් ජනකානං  ත් තානං වණ් ණධාතුආරම් මණා එකචිත් තක් ඛණකා 

අප් පනාපඤ ්ඤාව කථිතා. ආසවානං ඛකය ඤාණන් ති 
 ච් චපරිච් ගඡෙජානනඤාණං. ඉෙං ගලොකුත් තරගමව. ග  ානි ගලොකියානීති. 

ඡක් කනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(7.) සත්තෙනිද්කදසාදිවණ්ණනා 
806.  ත් තවිගධන ඤාණවත් ථුනිද් ගෙග  ජාතිපච්චයා ජරාමරණන් තිආදිනා 

නගයන පවත් තිනිවත් තිවග න එකාෙ සු පටිච් ච මුප් පාෙඞ් ග සු එගකක ් මිං 
කාලත් තයගභෙගතො පච් චගවක් ඛණඤාණං වත් වා පුන ‘‘යම් පි  ්  තං 
ධම් මට් ඨිතිඤාණ’’න් ති එවං තගෙව ඤාණං  ඞ් ගඛපගතො ඛයධම් මතාදීහි 

පකාගරහි වුත් තං. තත් ථ ජාතිපච්චයා ජරාමරණං, අසති ජාතියා නත්ථි

ජරාමරණන් ති ඤාණද් වයං පච් චුප් පන් නද් ධානවග න වුත් තං. අතීතම්පි
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අද්ධානං, අනාගතම්පි අද්ධානන් ති එවං අතීගත ඤාණද් වයං, අනා ගත 
ඤාණද් වයන් ති ඡ. තානි ධම් මට් ඨිතිඤාගණන  ද් ධිං  ත් ත. තත් ථ 

ධම්මට්ඨිතිඤාණන් ති පච් චයාකාරඤාණං. පච් චයාකාගරො හි ධම් මානං 

පවත් තිට් ඨිතිකාරණත් තා ධම් මට් ඨිතීති වුච් චති; තත් ථ ඤාණං 
ධම් මට් ඨිතිඤාණං. එත ් ග ව ඡබ් බිධ  ්  ඤාණ ් ග තං අධිවචනං. එවං 
එගකක  ්මිං අඞ් ග  ඉමානි  ත් ත  ත් ත කත් වා එකාෙ සු අඞ් ග සු 

 ත් ත ත් තති ගහොන් ති. තත් ථ ඛයධම්මන් ති ඛය මන භාවං. වයධම්මන් ති 

වය මන භාවං. විරාගධම්මන් ති විරජ් ජන භාවං. නිකරොධධම්මන් ති 

නිරුජ් ඣන භාවං. ඉමිනා කිං කථිතං? අපරවිප ්  නාය 

පුරිමවිප ්  නා ම් ම නං කථිතං. ගතන කිං කථිතං ගහොති?  ත් තක් ඛත් තුං 
විප ්  නාපටිවිප ්  නා කථිතා. පඨමඤාගණන හි  බ් බ් ඞ් ඛාගර අනිච් චා 

දුක් ඛා අනත් තාති දි ් වා තං ඤාණං දුතිගයන ෙට් ඨුං වට් ටති, දුතියං තතිගයන, 

තතියං චතුත් ගථන, චතුත් ථං පඤ් චගමන, පඤ ්චමං ඡට් ගඨන, ඡට් ඨං 
 ත් තගමන. එවං  ත් ත විප ්  නාපටිවිප ්  නා කථිතා ගහොන් තීති. 

 ත් තකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

807. අට් ඨවිගධන ඤාණවත් ථුනිද් ගෙග  කසොතාපත්තිමග්කග පඤ්ඤාති 
ග ොතාපත් තිමග්  ම් හි පඤ් ඤා. ඉමිනා  ම් පයුත් තපඤ් ඤාව කථිතා. 
ග  පගෙසුපි එග ව නගයොති. 

අට් ඨකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

808. නවවිගධන ඤාණවත් ථුනිද් ගෙග  අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීසූති 

අනුපුබ් බ්විහාර ඞ් ඛාතාසු  මාපත් තීසු. තා ං අනුපුබ් ගබ්න අනුපටිපාටියා 

විහාරිතබ් බ්ට් ගඨන අනුපුබ් බ්විහාරතා,  මාපජ් ජිතබ් බ්ට් ගඨන  මාපත් තිතා 

ෙට් ඨබ් බ්ා. තත් ථ පඨමජ්ඣානසමාපත්තියා පඤ්ඤාතිආෙගයො අට් ඨ 

 ම් පයුත් තපඤ් ඤා ගවදිතබ් බ්ා. නවමා පච් චගවක් ඛණපඤ් ඤා.  ා හි 
නිගරොධ මාපත් තිං  න් තගතො පණීතගතො පච් චගවක් ඛමාන ්   පවත් තති. 

ගතන වුත් තං – ‘‘ ඤ ්ඤාගවෙයිතනිගරොධ මාපත් තියා වුට් ඨිත  ්  
පච් චගවක් ඛණඤාණ’’න් ති. 

නවකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඤාණවිභඞ්කගො 
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(10.) දසෙනිද්කදසවණ්ණනා 

පඨමබ්ලනිද් ගෙග ො 

809. ෙ විගධන ඤාණවත් ථුනිද් ගෙග  අට්ඨානන් ති ගහතුපටික් ගඛගපො. 

අනවොකසොති පච් චයපටික් ගඛගපො. උභගයනාපි කාරණගමව පටික් ඛිපති. 
කාරණඤ් හි තොයත් තවුත් තිතාය අත් තගනො ඵල ්   ඨානන් ති ච අවකාග ොති ච 

වුච් චති. යන් ති ගයන කාරගණන. දිට්ඨිසම්පන්කනොති මග්  දිට් ඨියා  ම් පන් ගනො 

ග ොතාපන් ගනො අරිය ාවගකො. ෙඤ්චි සඞ්ඛාරන් ති චතුභූමගකසු 

 ඞ් ඛත ඞ් ඛාගරසු කඤ් චි එකං  ඞ් ඛාරම් පි. නිච්චකතො උපගච්කඡය්යාති 

නිච් ගචොති  ණ් ගහයය. කනතං ඨානං විජ්ජතීති එතං කාරණං නත් ථි, න 

උපලබ් භති. යං පුථුජ්ජකනොති ගයන කාරගණන පුථුජ් ජගනො. ඨානකමතං

විජ්ජතීති එතං කාරණං අත් ථි;   ්  තදිට් ඨියා හි ග ො ගතභූමගකසු  ඞ් ඛාගරසු 
කඤ් චි  ඞ් ඛාරං නිච් චගතො  ණ් ගහයයාති අත් ගථො. චතුත් ථභූමක ඞ් ඛාගරො පන 
ගතජු ්  ෙත් තා දිව ං  න් තත් ගතො අගයොගුගළො විය මක් ඛිකානං දිට් ඨියා වා 

අඤ ්ගඤ ං වා අකු ලානං ආරම් මණං න ගහොති. ඉමිනා නගයන ෙඤ්චි

සඞ්ඛාරං සුඛකතොතිආදීසුපි අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. සුඛකතො උපගච්කඡයයාති 

‘‘එකන් තසුඛී අත් තා ගහොති අගරොග ො පරම් මරණා’’ති (ම. නි. 3.21) එවං 
අත් තදිට් ඨිවග න සුඛගතො  ාහං  න් ධාගයතං වුත් තං. 
දිට් ඨිවිප් පයුත් තචිත් ගතන පන අරිය ාවගකො පරිළාහාභිභූගතො 

පරිළාහවූප මත් ථං, මත් තහත් ථීපරිතාසිගතො විය, සුචිකාගමො 
ගපොක් ඛබ්රාහ් මගණො ගූථං කඤ් චි  ඞ් ඛාරං සුඛගතො උප ච් ඡති. අත් තවාගෙ 

කසිණාදිපණ් ණත් ති ඞ්  හත් ථං  ඞ් ඛාරන් ති අවත් වා ෙඤ්චිධම්මන් ති වුත් තං. 

ඉධාපි අරිය ාවක ්   චතුභූමකවග න පරිච් ගඡගෙො ගවදිතබ් ගබ්ො, පුථුජ් ජන  ්  

ගතභූමකවග න;  බ් බ්වාගරසු වා අරිය ාවක ්  ාපි ගතභූමකවග ගනව 

පරිච් ගඡගෙො වට් ටති. යං යඤ් හි පුථුජ් ජගනො  ණ් හාති, තගතො තගතො 
අරිය ාවගකො  ාහං විනිගවගඨති. පුථුජ් ජගනො හි යං යං නිච් චං සුඛං අත් තාති 

 ණ් හාති, තං තං අරිය ාවගකො අනිච් චං දුක් ඛං අනත් තාති  ණ් හන් ගතො  ාහං 
විනිගවගඨති. 

මාතරන් තිආදීසු ජනිකාව මාතා. මනු  ් භූගතොව ඛීණා ගවො අරහාති 

අධිප් ගපගතො. කිං පන අරිය ාවගකො අඤ් ඤං ජීවිතා ගවොගරොගපයයාති? එතම් පි 
අට් ඨානං.  ගචපි භවන් තර තං අරිය ාවකං අත් තගනො අරිය ාවකභාවං 
අජානන් තම් පි ගකොචි එවං වගෙයය – ‘ඉමං කුන් ථකිපිල් ලිකං ජීවිතා 

ගවොගරොගපත් වා  කලචක් කවාළ බ් ගභ චක් කවත් තිරජ් ජං පටිපජ් ජාහී’ති, ගනව 
ග ො තං ජීවිතා ගවොගරොගපයය. අථ වාපි නං එවං වගෙයයං – ‘ ගච ඉමං න 

ඝාගත ්  සි, සී ං ගත ඡින් දි  ් ාමා’ති, සී ගමව ්   ඡින් ගෙයයං, ගනව ග ො තං 
ඝාගතයය. පුථුජ් ජනභාව ්   පන මහා ාවජ් ජභාවෙ ්  නත් ථං අරිය ාවක ්   ච 
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බ්ලදීපනත් ථගමතං වුත් තං. අයඤ් ගහත් ථ අධිප් පාගයො –  ාවජ් ගජො 

පුථුජ් ජනභාගවො, යත්ර හි නාම පුථුජ් ජගනො මාතුඝාතාදීනිපි ආනන් තරියානි 

කරි  ් ති. මහාබ්ගලො අරිය ාවගකො; ග ො එතානි කම් මානි න කගරොතීති. 

පදුට්කඨන චිත්කතනාති ගෙො  ම් පයුත් ගතන වධකචිත් ගතන. ක ොහිතං

උප්පාකදයයාති ජීවමානක රීගර ඛුද් ෙකමක් ඛිකාය පිවනමත් තම් පි ගලොහිතං 

උප් පාගෙයය. සඞ්ඝං භින්කදයයාති  මාන ංවා කං  මානසීමායං ඨිතං පඤ් චහි 

කාරගණහි  ඞ් ඝං භින් ගෙයය, වුත් තඤ් ගහතං – ‘‘පඤ ්චහුපාලි, ආකාගරහි 

 ඞ් ගඝො භිජ් ජති – කම් ගමන, උද් ගෙග න, ගවොහරන් ගතො, අනු ්  ාවගනන, 

 ලාකග්  ාගහනා’’ති (පරි. 458). 

තත් ථ ‘ෙම්කමනා’ති අපගලොකනාදීසු චතූසු කම් ගමසු අඤ් ඤතගරන 

කම් ගමන. ‘උද්කදකසනා’ති පඤ ්චසු පාතිගමොක් ඛුද් ගෙග සු අඤ් ඤතගරන 

උද් ගෙග න. ‘කවොහරන්කතො’ති කථයන් ගතො, තාහි තාහි උප් පත් තීහි ‘අධම් මං 

ධම් ගමො’තිආදීනි අට් ඨාර  ගභෙකරවත් ථූනි දීගපන් ගතො. ‘අනුස්සාවකනනා’ති 
‘නනු තුම් ගහ ජානාථ මය් හං උච් චාකුලා පබ් බ්ජිතභාවං බ්හු ් සුතභාවඤ් ච! 
මාදිග ො නාම උද් ධම් මං උබ් බිනයං  ත් ථු ා නං  ාගහයයාති චිත් තම් පි 

උප් පාගෙතුං තුම් හාකං න යුත් තං. කිං මය් හං අවීචි නීලුප් පලවනං විය සීතගලො? 
කිමහං අපායගතො න භායාමී’තිආදිනා නගයන කණ් ණමූගල වචීගභෙං කත් වා 

අනු  ් ාවගනන. ‘ස ාෙග්ගාකහනා’ති එවං අනු ්  ාගවත් වා ගත ං චිත් තං 
උපත් ථම් ගභත් වා අනිවත් තනධම් ගම කත් වා ‘‘ ණ් හථ ඉමං  ලාක’’න් ති 
 ලාකග්  ාගහන. එත් ථ ච කම් මගමව උද් ගෙග ො වා පමාණං 
ගවොහාරානු ්  ාවන ලාකග්  ාහා පන පුබ් බ්භා ා. අට් ඨාර වත් ථුදීපනවග න 
හි ගවොහරන් ගතන තත් ථ රුචිජනනත් ථං අනු ්  ාගවත් වා  ලාකාය  ාහිතායපි 
අභින් ගනොව ගහොති  ඞ් ගඝො. යො පන එවං චත් තාගරො වා අතිගරකා වා  ලාකං 

 ාගහත් වා ආගවණකං කම් මං වා උද් ගෙ ං වා කගරොන් ති, තො  ඞ් ගඝො 
භින් ගනො නාම ගහොති. 

එවං දිට් ඨි ම් පන් ගනො පුග්  ගලො  ඞ් ඝං භින් ගෙයයාති ගනතං ඨානං විජ් ජති. 

එත් තාවතා මාතුඝාතාදීනි පඤ් ච ආනන් තරියකම් මානි ෙ ් සිතානි ගහොන් ති, යානි 

පුථුජ් ජගනො කගරොති, න අරිය ාවගකො. ගත ං ආවිභාවත් ථං – 

කම් මගතො ද් වාරගතො ගචව, කප් පට් ඨිතියගතො තථා; 

පාක ාධාරණාදීහි, විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

තත් ථ ‘ෙම්මකතො’ තාව – එත් ථ හි මනු ්  භූත ් ග ව මනු ්  භූතං මාතරං 
වා පිතරං වා අපි පරිවත් තලිඞ්  ං ජීවිතා ගවොගරොගපන් ත ්   කම් මං 
ආනන් තරියං ගහොති. ත ්   විපාකං පටිබ්ාහි ්  ාමී’ති  කලචක් කවාළං 
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මහාගචතියප් පමාගණහි කඤ් චනථූගපහි පූගරත් වාපි,  කලචක් කවාළං 

පූගරත් වා නිසින් නභික් ඛු ඞ් ඝ ්   මහාොනං ෙත් වාපි, බුද් ධ ්   භ වගතො 

 ඞ් ඝාටිකණ් ණං අමුඤ් චිත් වාව විචරිත් වාපි, කාය  ්  ගභො නිරයගමව 

උපපජ් ජති. ගයො පන  යං මනු  ් භූගතො තිරච් ඡානභූතං මාතරං වා පිතරං වා, 

 යං වා තිරච් ඡානභූගතො මනු ්  භූතං, තිරච් ඡානභූගතොගයව වා තිරච් ඡානභූතං 

ජීවිතා ගවොගරොගපති, ත ්   කම් මං ආනන් තරියං න ගහොති, කම් මං පන භාරියං 

ගහොති, ආනන් තරියං ආහච් ගචව තිට් ඨති. මනු ්  ජාතිකානං පන වග න අයං 
පඤ ්ගහො කථිගතො. 

එත් ථ එළකචතුක් කං,  ඞ්  ාමචතුක් කං, ගචොරචතුක් කඤ් ච කගථතබ් බ්ං. 

‘එළකං මාගරමී’ති අභි න් ධිනාපි හි එළකට් ඨාගන ඨිතං මනු ් ග ො මනු ්  භූතං 
මාතරං වා පිතරං වා මාගරන් ගතො ආනන් තරියං ඵු ති. එළකාභි න් ධිනා පන 
මාතාපිතිඅභි න් ධිනා වා එළකං මාගරන් ගතො ආනන් තරියං න ඵු ති. 
මාතාපිතිඅභි න් ධිනා මාතාපිතගරො මාගරන් ගතො ඵු ගතව. එ  නගයො 

ඉතර  ්මිම් පි චතුක් කද් වගය. යථා ච මාතාපිතූසු, එවං අරහන් ගතපි එතානි 
චතුක් කානි ගවදිතබ් බ්ානි. මනු ්  අරහන් තගමව ච මාගරත් වා ආනන් තරියං 

ඵු ති, න යක් ඛභූතං; කම් මං පන භාරියං ආනන් තරිය දි ගමව. 
මනු ්  අරහන් ත ්   ච පුථුජ් ජනකාගලගයව  ත් ථප් පහාගර වා විග  වා 

දින් ගනපි යදි ග ො අරහත් තං පත් වා ගතගනව මරති, අරහන් තඝාගතො 

ගහොතිගයව. යං පන පුථුජ් ජනකාගල දින් නං ොනං අරහත් තං පත් වා පරිභුඤ් ජති, 

පුථුජ් ජන  ්ග ව තං දින් නං ගහොති. ග  අරියපුග්  ගල මාගරන් ත ්   

ආනන් තරියං නත් ථි, කම් මං පන භාරියං ආනන් තරිය දි ගමව. 

ගලොහිතුප් පාගෙ තථා ත ්   අගභජ් ජකායතාය පරූපක් කගමන චම් මච් ගඡෙං 
කත් වා ගලොහිතපග් ඝරණං නාම නත් ථි.  රීර ්   පන අන් ගතොගයව එක ් මිං 
ඨාගන ගලොහිතං  ගමො රති. ගෙවෙත් ගතන පටිවිද් ධසිලාගතො භිජ් ජිත් වා  තා 
 කලිකාපි තථා ත ්   පාෙන් තං පහරි. ඵරසුනා පහගටො විය පාගෙො 
අන් ගතොගලොහිගතොගයව අගහොසි. තථා කගරොන් ත ්   ආනන් තරියං ගහොති. 
ජීවගකො පන තථා ත ්   රුචියා  ත් ථගකන චම් මං ඡින් දිත් වා තම් හා ඨානා 
දුට් ඨගලොහිතං නීහරිත් වා ඵාසුකමකාසි. තථා කගරොන් ත  ්  පුඤ් ඤකම් මගමව 

ගහොති. 

අථ ගය ච පරිනිබ් බුගත තථා ගත ගචතියං භින් ෙන් ති, ගබ්ොධිං ඡින් ෙන් ති, 

ධාතුම් හි උපක් කමන් ති, ගත ං කිං ගහොතීති? භාරියං කම් මං ගහොති 
ආනන් තරිය දි ං.  ධාතුකං පන ථූපං වා පටිමං වා බ්ාධයමානං ගබ්ොධි ාඛඤ් ච 

ඡින් දිතුං වට් ටති.  ගචපි තත් ථ නිලීනා  කුණා ගචතිගය වච් චං පාගතන් ති, 
ඡින් දිතුං වට් ටතිගයව. පරිගභො ගචතියගතො හි  රීරගචතියං මහන් තතරං. 
ගචතියවත් ථුං භින් දිත් වා  ච් ඡන් තං ගබ්ොධිමූලම් පි ඡින් දිත් වා හරිතුං වට් ටති. යා 
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පටුන 

පන ගබ්ොධි ාඛා ගබ්ොධිඝරං බ්ාධති, තං ග හරක් ඛණත් ථං ඡින් දිතුං න ලබ් භති. 

ගබ්ොධිඅත් ථඤ ්හි ග හං, න ග හත් ථාය ගබ්ොධි. ආ නඝගරපි එග ව නගයො. 

ය ් මිං පන ආ නඝගර ධාතු නිහිතා ගහොති, ත ්   රක් ඛණත් ථාය ගබ්ොධි ාඛං 
ඡින් දිතුං වට් ටති. ගබ්ොධිජග්  නත් ථං ඔගජොහරණ ාඛං වා පූතිට් ඨානං වා 

ඡින් දිතුං වට් ටතිගයව;  රීරපටිජග්  ගන විය පුඤ් ඤම් පි ගහොති. 

 ඞ් ඝගභගෙ සීමට් ඨක ඞ් ගඝ අ න් නිපතිගත විසුං පරි ං  ගහත් වා 
කතගවොහාරානු ්  ාවන ලාකග්  ාහ ්   කම් මං වා කගරොන් ත ්   උද් ගෙ ං වා 
උද් දි න් ත  ්  ගභගෙො ච ගහොති ආනන් තරියකම් මඤ ්ච.  මග්   ඤ් ඤාය පන 
වට් ටති.  මග්   ඤ් ඤාය හි කගරොන් ත ්   ගනව ගභගෙො ගහොති න 
ආනන් තරියකම් මං. තථා නවගතො ඌනපරි ායං.  බ් බ්න් තිගමන පන 

පරිච් ගඡගෙන නවන් නං ජනානං ගයො  ඞ් ඝං භින් ෙති, ත ්   ආනන් තරියකම් මං 

ගහොති. අනුවත් තකානං අධම් මවාදීනං මහා ාවජ් ජං කම් මං; ධම් මවාදිගනො 

අනවජ් ජා. තත් ථ නවන් නගමව  ඞ් ඝගභගෙ ඉෙං සුත් තං – ‘‘එකගතො, උපාලි, 

චත් තාගරො ගහොන් ති, එකගතො චත් තාගරො, නවගමො අනු  ් ාගවති  ලාකං 

 ාගහති – ‘අයං ධම් ගමො, අයං විනගයො, ඉෙං  ත් ථු ා නං, ඉෙං  ණ් හථ, ඉෙං 

ගරොගචථා’ති. එවං ගඛො, උපාලි,  ඞ් ඝරාජි ගචව ගහොති  ඞ් ඝගභගෙො ච. 

නවන් නං වා, උපාලි, අතිගරකනවන් නං වා  ඞ් ඝරාජි ගචව ගහොති  ඞ් ඝගභගෙො 

චා’’ති (චූළව. 351). 

එගතසු ච පන පඤ් චසු  ඞ් ඝගභගෙො වචීකම් මං, ග  ානි කායකම් මානීති. 
එවං කම් මගතොපි විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘ද්වාරකතො’ති  බ් බ්ාගනව ගචතානි කායද් වාරගතොපි වචීද් වාරගතොපි 
 මුට් ඨහන් ති. පුරිමානි පගනත් ථ චත් තාරි ආණත් තිකවිජ් ජාමයපගයො වග න 
වචීද් වාරගතො  මුට් ඨහිත් වාපි කායද් වාරගමව පූගරන් ති.  ඞ් ඝගභගෙො 
හත් ථමුද් ොය ගභෙං කගරොන් ත ්   කායද් වාරගතො  මුට් ඨහිත් වාපි වචීද් වාරගමව 
පූගරතීති. එවගමත් ථ ද් වාරගතොපි විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘ෙප්පට්ඨිතියකතො’ති  ඞ් ඝගභගෙොගයව ගචත් ථ කප් පට් ඨිතිගයො. 
 ණ් ඨහන් ගත හි කප් ගප කප් පගවමජ් ගඣ වා  ඞ් ඝගභෙං කත් වා 
කප් පවිනාග ගයව මුච් චති.  ගචපි හි ‘ ් ගව කප් ගපො වින ් සි ්  තී’ති අජ් ජ 

 ඞ් ඝගභෙං කගරොති,  ් ගවගයව මුච් චති, එකදිව ගමව නිරගය පච් චති. එවං 

කරණං පන නත් ථි. ග  ානි චත් තාරි කම් මානි ආනන් තරියාගනව ගහොන් ති, න 
කප් පට් ඨිතියානීති. එවගමත් ථ කප් පට් ඨිතියගතොපි විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘පාෙකතො’ති ගයන ච පඤ් චගපතානි කම් මානි කතානි ගහොන් ති, ත ්   
 ඞ් ඝගභගෙොගයව පටි න් ධිවග න විපච් චති. ග  ානි ‘‘අගහොසි කම් මං 
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නාගහොසි කම් මවිපාගකො’’ති එවමාදීසු  ඞ් ඛං  ච් ඡන් ති.  ඞ් ඝගභොභාගව 

ගලොහිතුප් පාගෙො, තෙභාගව අරහන් තඝාගතො, තෙභාගව  ගච පිතා සීලවා ගහොති, 

මාතා දු ් සීලා ගනො වා තථා සීලවතී, පිතුඝාගතො පටි න් ධිවග න විපච් චති. 
 ගච මාතා මාතුඝාගතො. ද් වීසුපි සීගලන වා දු ් සීගලන වා  මාගනසු 

මාතුඝාගතොව පටි න් ධිවග න විපච් චති; මාතා හි දුක් කරකාරිණී බ්හූපකාරා ච 
පුත් තානන් ති. එවගමත් ථ පාකගතොපි විඤ් ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

‘සාධාරණාදීහී’ති පුරිමානි චත් තාරි  බ් ගබ් ම් පි  හට් ඨපබ් බ්ජිතානං 

 ාධාරණානි.  ඞ් ඝගභගෙො පන ‘‘න ගඛො, උපාලි, භික් ඛුනී  ඞ් ඝං භින් ෙති, න 

සික් ඛමානා, න  ාමගණගරො, න  ාමගණරී, න උපා ගකො, න උපාසිකා  ඞ් ඝං 

භින් ෙති. භික් ඛු ගඛො, උපාලි, පකතත් ගතො  මාන ංවා ගකො  මානසීමායං 

ඨිගතො  ඞ් ඝං භින් ෙතී’’ති (චූළව. 351) වචනගතො වුත් තප් පකාර ්   භික් ඛුගනොව 

ගහොති, න අඤ ්ඤ ්  ; ත ් මා අ ාධාරගණො. ආදි ද් ගෙන  බ් ගබ්ගපගත 
දුක් ඛගවෙනා හ තා ගෙො ගමොහ ම් පයුත් තා චාති එවගමත් ථ  ාධාරණාදීහිපි 
විඤ ්ඤාතබ් ගබ්ො විනිච් ඡගයො. 

අඤ්ඤං සත්ථාරන් ති ‘අයං ගම  ත් ථා  ත් ථුකිච් චං කාතුං  මත් ගථො’ති 
භවන් තගරපි අඤ් ඤං තිත් ථකරං ‘අයං ගම  ත් ථා’ති එවං  ණ් ගහයය – ගනතං 

ඨානං විජ් ජතීති අත් ගථො. අට්ඨමංභවං නිබ්බත්කතයයාති  බ් බ්මන් ෙපඤ් ගඤොපි 

 ත් තමං භවං අතික් කමිත් වා අට් ඨමං නිබ් බ්ත් ගතයය – ගනතං ඨානං විජ් ජති. 
උත් තමගකොටියා හි  ත් තමං භවං  න් ධාගයගව  ‘‘නියගතො 

 ම් ගබ්ොධිපරායගණො’’ති වුත් ගතො. කිං පන තං නියාගමති? කිං පුබ් බ්ගහතු 

නියාගමති උොහු පටිලද් ධමග් ග ො උොහු උපරි තගයො මග්  ාති? 
 ම් මා ම් බුද් ගධන  හිතං නාමමත් තගමතං. පුග්  ගලො පන නියගතො නාම 

නත් ථි. ‘‘පුබ් බ්ගහතු නියාගමතී’’ති වුත් ගත හි උපරි තිණ් ණං මග්  ානං 

උපනි  ් ගයො වුත් ගතො ගහොති, පඨමමග්   ්   උපනි ්  යාභාගවො ආපජ් ජති. 
ඉච් ච ්   අගහතු අප් පච් චයා නිබ් බ්ත් තිං පාපුණාති. ‘‘පටිලද් ධමග් ග ො 

නියාගමතී’’ති වුත් ගත උපරි තගයො මග්  ා අකිච් චකා ගහොන් ති, පඨමමග් ග ොව 

 කිච් චගකො, පඨමමග් ග ගනව කිගලග  ගඛගපත් වා පරිනිබ් බ්ායිතබ් බ්ං ගහොති. 

‘‘උපරි තගයො මග්  ා නියාගමන් තී’’ති වුත් ගත පඨමමග් ග ො අකිච් චගකො ගහොති, 

උපරි තගයො මග්  ාව  කිච් චකා, පඨමමග්  ං අනිබ් බ්ත් ගතත් වා උපරි තගයො 

මග්  ා නිබ් බ්ත් ගතතබ් බ්ා ගහොන් ති, පඨමමග් ග න ච අනුප් පජ් ජිත් වාව කිගල ා 

ගඛගපතබ් බ්ා ගහොන් ති. ත ් මා න අඤ් ගඤො ගකොචි නියාගමති, උපරි තිණ් ණං 
මග්  ානං විප  ් නාව නියාගමති.  ගච හි ගත ං විප ්  නා තික් ඛා සූරා හුත් වා 

වහති, එකංගයව භවං නිබ් බ්ත් ගතත් වා අරහත් තං පත් වා පරිනිබ් බ්ාති. තගතො 
මන් ෙතරපඤ් ගඤො දුතිගය වා තතිගය වා චතුත් ගථ වා පඤ ්චගම වා ඡට් ගඨ වා 
භගව අරහත් තං පත් වා පරිනිබ් බ්ාති.  බ් බ්මන් ෙපඤ් ගඤො  ත් තමං භවං 
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නිබ් බ්ත් ගතත් වා අරහත් තං පාපුණාති, අට් ඨගම භගව පටි න් ධි න ගහොති. ඉති 
 ම් මා ම් බුද් ගධන  හිතං නාමමත් තගමතං.  ත් ථා හි බුද් ධතුලාය තුගලත් වා 
 බ් බ්ඤ ්ඤුතඤාගණන පරිච් ඡින් දිත් වා ‘අයං පුග්  ගලො  බ් බ්මහාපඤ් ගඤො 
තික් ඛවිප ්  ගකො එකගමව භවං නිබ් බ්ත් ගතත් වා අරහත් තං  ණ් හි ්  තී’ති 

‘එෙබීජී’ති නාමං අකාසි; ‘අයං පුග්  ගලො දුතියං, තතියං, චතුත් ථං, පඤ ්චමං, 

ඡට් ඨං භවං නිබ් බ්ත් ගතත් වා අරහත් තං  ණ් හි  ් තී’ති ‘කෙො ංකෙොක ො’ති 

නාමං අකාසි; ‘අයං පුග්  ගලො  ත් තමං භවං නිබ් බ්ත් ගතත් වා අරහත් තං 

 ණ් හි  ් තී’ති ‘සත්තක්ඛත්තුපරකමො’ති නාමං අකාසි. 

ගකොචි පන පුග්  ගලො  ත් තන් නං භවානං නියගතො නාම නත් ථි. 
අරිය ාවගකො පන ගයන ගකනචිපි ආකාගරන මන් ෙපඤ් ගඤො  මාගනො 
අට් ඨමං භවං අප් පත් වා අන් තරාව පරිනිබ් බ්ාති.  ක් ක දිග ොපි වට් ටාභිරගතො 
 ත් තමංගයව භවං  ච් ඡති.  ත් තගම භගව  බ් බ්කාගරන පමාෙවිහාරිගනොපි 
විප ්  නාඤාණං පරිපාකං  ච් ඡති. අප් පමත් තගකපි ආරම් මගණ නිබ් බින් දිත් වා 

නිබ් බුතිං පාපුණාති.  ගචපි හි ්    ත් තගම භගව නිද් ෙං වා ඔක් කමන් ත  ් , 

පරම් මුඛං වා  ච් ඡන් ත ්  , පච් ඡගතො ඨත් වා තිඛිගණන අසිනා ගකොචිගෙව සී ං 

පාගතයය, උෙගක වා ඔ ාගෙත් වා මාගරයය, අ නි වා පන ්   සීග  පගතයය, 

එවරූගපපි කාගල  ප් පටි න් ධිකා කාලංකිරියා නාම න ගහොති, අරහත් තං 
පත් වාව පරිනිබ් බ්ාති. ගතන වුත් තං – ‘‘අට් ඨමං භවං නිබ් බ්ත් ගතයය – ගනතං 
ඨානං විජ් ජතී’’ති. 

එකිස්සා ක ොෙධාතුයාති ෙ  හ  ්සිගලොකධාතුයා. තීණ හි ගඛත් තානි – 

ජාතිගඛත් තං, ආණාගඛත් තං, වි යක් ගඛත් තන් ති. තත් ථ ‘ජාතික්කඛත්තං’ නාම 

ෙ  හ ් සිගලොකධාතු.  ා හි තථා ත ්   මාතුකුච් ඡිඔක් කමනකාගල, 

නික් ඛමනකාගල,  ම් ගබ්ොධිකාගල, ධම් මචක් කපවත් තගන, 

ආයු ඞ් ඛාරගවො ්  ජ් ජගන, පරිනිබ් බ්ාගන ච කම් පති. 

ගකොටි ත හ ්  චක් කවාළං පන ‘ආණාකඛත්තං’ නාම. 
ආටානාටියගමොරපරිත් තධජග්  පරිත් තරතනපරිත් තාදීනඤ් හි එත් ථ ආණා 

වත් තති. ‘විසයකඛත්තස්ස’ පන පරිමාණං නත් ථි. බුද් ධානඤ් හි ‘‘යාවතකං 

ඤාණං තාවතකං ගඤයයං, යාවතකං ගඤයයං තාවතකං ඤාණං, 

ඤාණපරියන් තිකං ගඤයයං, ගඤයයපරියන් තිකං ඤාණ’’න් ති (පටි. ම. 3.5) 
වචනගතො අවි ගයො නාම නත් ථි. 

ඉගමසු පන තීසු ගඛත් ගතසු, ඨගපත් වා ඉමං චක් කවාළං, අඤ ්ඤ  ්මිං 

චක් කවාගළ බුද් ධා උප් පජ් ජන් තීති සුත් තං නත් ථි, න උප් පජ් ජන් තීති පන අත් ථි. 

තීණි පිටොනි – විනයපිටකං, සුත් තන් තපිටකං, අභිධම් මපිටකන් ති. ති ් ග ො 

 ඞ් ගීතිගයො – මහාක ්  පත් ගථර  ්   ඞ් ගීති, ය ත් ගථර ්    ඞ් ගීති, 
ගමොග්  ලිපුත් තති  ් ත් ගථර  ්   ඞ් ගීතීති. ඉමා ති ් ග ො  ඞ් ගීතිගයො ආරුළ් ගහ 
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පටුන 

ගතපිටගක බුද් ධවචගන ඉමං චක් කවාළං මුඤ් චිත් වා අඤ් ඤත් ථ බුද් ධා 

උප් පජ් ජන් තීති සුත් තං නත් ථි, නුප් පජ් ජන් තීති පන අත් ථි. 

අපුබ්බංඅචරිමන් ති අපුගර අපච් ඡා; එකගතො නුප් පජ් ජන් ති, පුගර වා පච් ඡා 
වා උප් පජ් ජන් තීති වුත් තං ගහොති. තත් ථ ගබ්ොධිපල් ලඞ් ගක ‘‘ගබ්ොධිං අප් පත් වා න 
උට් ඨහි ්  ාමී’’ති නිසින් නකාලගතො පට් ඨාය යාව මාතුකුච් ඡි  ්මිං 
පටි න් ධිග්  හණං තාව පුබ් ගබ්න් ති න ගවදිතබ් බ්ං. ගබ්ොධි ත් ත  ්  හි 
පටි න් ධිග්  හගණ ෙ  හ ්  චක් කවාළකම් පගනගනව 

ජාතික් ගඛත් තපරිග්  ගහො කගතො, අඤ් ඤ ්   බුද් ධ ්   උප් පත් ති නිවාරිතා 
ගහොති. පරිනිබ් බ්ානගතො පට් ඨාය ච යාව  ා පමත් තාපි ධාතුගයො තිට් ඨන් ති තාව 
පච් ඡාති න ගවදිතබ් බ්ං. ධාතූසු හි ඨිතාසු බුද් ධා ඨිතාව ගහොන් ති. ත ් මා 

එත් ථන් තගර අඤ් ඤ  ්  බුද් ධ ්   උප් පත් ති නිවාරිතාව ගහොති, 
ධාතුපරිනිබ් බ්ාගන පන ජාගත අඤ් ඤ  ්  බුද් ධ ්   උප් පත් ති න නිවාරිතා. 

තීණි හි අන්තරධානානි නාම – පරියත් තිඅන් තරධානං, 

පටිගවධඅන් තරධානං, පටිපත් තිඅන් තරධානන් ති. තත් ථ ‘පරියත්තී’ති තීණ 

පිටකානි; ‘පටිකවකධො’ති  ච් චපටිගවගධො; ‘පටිපත්තී’ති පටිපො. තත් ථ 
පටිගවගධො ච පටිපත් ති ච ගහොතිපි න ගහොතිපි. එක ් මිඤ ්හි කාගල පටිගවධකරා 

භික් ඛූ බ්හූ ගහොන් ති; ‘එ  භික් ඛු පුථුජ් ජගනො’ති අඞ් ගුලිං ප ාගරත් වා 
ෙ ් ග තබ් ගබ්ො ගහොති. ඉම ් මිංගයව දීගප එකවාරං කිර පුථුජ් ජනභික් ඛු නාම 

නාගහොසි. පටිපත් තිපූරකාපි කොචි බ්හූ ගහොන් ති, කොචි අප් පා. ඉති පටිගවගධො 
ච පටිපත් ති ච ගහොතිපි න ගහොතිපි. 

 ා නට් ඨිතියා පන පරියත් තිගයව පමාණං. පණ් ඩිගතො හි ගතපිටකං සුත් වා 
ද් ගවපි පූගරති. යථා අම් හාකං ගබ්ොධි ත් ගතො ආළාර ්    න් තිගක 
පඤ ්චාභිඤ් ඤා  ත් ත ච  මාපත් තිගයො නිබ් බ්ත් ගතත් වා 

ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතන මාපත් තියා පරිකම් මං පුච් ඡි, ග ො ‘න ජානාමී’ති 

ආහ; තගතො උෙක ්    න් තිකං  න් ත් වා අධි තවිග  ං  ං න් ගෙත් වා 

ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතන ්   පරිකම් මං පුච් ඡි; ග ො ආචික් ඛි; ත ්   

වචන මනන් තරගමව මහා ත් ගතො තං  ම් පාගෙසි; එවගමව පඤ් ඤවා භික් ඛු 

පරියත් තිං සුත් වා ද් ගවපි පූගරති. ත ් මා පරියත් තියා ඨිතාය  ා නං ඨිතං ගහොති. 
යො පන  ා අන් තරධායති තො පඨමං අභිධම් මපිටකං න ්  ති. තත් ථ පට් ඨානං 
 බ් බ්පඨමං අන් තරධායති. අනුක් කගමන පච් ඡා ධම් ම ඞ්  ගහො. ත ් මිං 
අන් තරහිගත ඉතගරසු ද් වීසු පිටගකසු ඨිගතසු  ා නං ඨිතගමව ගහොති. 

තත් ථ සුත් තන් තපිටගක අන් තරධායමාගන පඨමං අඞ් ගුත් තරනිකාගයො 
එකාෙ කගතො පට් ඨාය යාව එකකා අන් තරධායති. තෙනන් තරං 
 ංයුත් තනිකාගයො චක් කගපයයාලගතො පට් ඨාය යාව ඔඝතරණා අන් තරධායති. 
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තෙනන් තරං මජ් ඣිමනිකාගයො ඉන් ද්රියභාවනගතො පට් ඨාය යාව මූලපරියායා 
අන් තරධායති. තෙනන් තරං දීඝනිකාගයො ෙසුත් තරගතො පට් ඨාය යාව බ්රහ් මජාලා 

අන් තරධායති. එකි ්  ාපි ද් වින් නම් පි  ාථානං පුච් ඡා අද් ධානං  ච් ඡති;  ා නං 

ධාගරතුං න  ක් ගකොති  භියපුච් ඡා (සු. නි. 515 ආෙගයො) විය ආළවකපුච් ඡා (සු. 

නි. 183 ආෙගයො;  ං. නි. 1.246) විය ච. එතා කිර ක ්  පබුද් ධකාලිකා අන් තරා 
 ා නං ධාගරතුං නා ක් ඛිංසු. 

ද් වීසු පන පිටගකසු අන් තරහිගතසුපි විනයපිටගක ඨිගත  ා නං තිට් ඨති. 
පරිවාරඛන් ධගකසු අන් තරහිගතසු උභගතොවිභඞ් ග  ඨිගත ඨිතගමව ගහොති. 
උභගතොවිභඞ් ග  අන් තරහිගත මාතිකාය ඨිතායපි ඨිතගමව ගහොති. මාතිකාය 
අන් තරහිතාය පාතිගමොක් ඛපබ් බ්ජ් ජාඋප ම් පොසු ඨිතාසු  ා නං තිට් ඨති. 
ලිඞ්  ං අද් ධානං  ච් ඡති. ග තවත් ථ මණවංග ො පන ක ්  පබුද් ධකාලගතො 
පට් ඨාය  ා නං ධාගරතුං නා ක් ඛි. පච් ඡිමක  ්  පන  ච් චපටිගවධගතො 
පච් ඡිමක  ්  සීලගභෙගතො ච පට් ඨාය  ා නං ඔ ක් කිතං නාම ගහොති. තගතො 
පට් ඨාය අඤ් ඤ  ්  බුද් ධ ්   උප් පත් ති න වාරිතා. 

තීණි පරිනිබ්බානානි නාම – කිගල පරිනිබ් බ්ානං, ඛන් ධපරිනිබ් බ්ානං, 

ධාතුපරිනිබ් බ්ානන් ති. තත් ථ ‘කික සපරිනිබ්බානං’ ගබ්ොධිපල් ලඞ් ගක අගහොසි, 

‘ඛන්ධපරිනිබ්බානං’ කුසිනාරායං, ‘ධාතුපරිනිබ්බානං’ අනා ගත භවි ්  ති. 
 ා න  ්  කිර ඔ ක් කනකාගල ඉම  ්මිං තම් බ්පණ් ණදීගප ධාතුගයො 

 න් නිපතිත් වා මහාගචතියං  මි ්  න් ති, මහාගචතියගතො නා දීගප 

රාජායතනගචතියං, තගතො මහාගබ්ොධිපල් ලඞ් කං  මි ්  න් ති. නා භවනගතොපි 
ගෙවගලොකගතොපි බ්රහ් මගලොකගතොපි ධාතුගයො මහාගබ්ොධිපල් ලඞ් කගමව 
 මි ්  න් ති.  ා පමත් තාපි ධාතු න අන් තරා න ් සි ්  ති.  බ් බ්ා ධාතුගයො 
මහාගබ්ොධිපල් ලඞ් ගක රාසිභූතා සුවණ් ණක් ඛන් ගධො විය එකඝනා හුත් වා 
ඡබ් බ්ණ් ණරංසිගයො වි ්  ජ් ගජ ්  න් ති. තා ෙ  හ ් සිගලොකධාතුං ඵරි ්  න් ති. 

තගතො ෙ  හ ්  චක් කවාළගෙවතා  න් නිපතිත් වා ‘‘අජ් ජ  ත් ථා පරිනිබ් බ්ාති, 

අජ් ජ  ා නං ඔ ක් කති, පච් ඡිමෙ ්  නං ොනි ඉෙං අම් හාක’’න් ති ෙ බ්ල  ්  
පරිනිබ් බුතදිව ගතො මහන් තතරං කාරුඤ් ඤං කරි ්  න් ති. ඨගපත් වා 
අනා ාමිඛීණා ගව අවග  ා  කභාගවන  න් ධාගරතුං න  ක් ඛි  ් න් ති. 
ධාතූසු ගතගජොධාතු උට් ඨහිත් වා යාව බ්රහ් මගලොකා උග්  ච් ඡි ්  ති. 

 ා පමත් තායපි ධාතුයා  ති එකජාලාව භවි ්  ති; ධාතූසු පරියාොනං  තාසු 
පච් ඡිජ් ජි ්  ති. එවං මහන් තං ආනුභාවං ෙ ් ග ත් වා ධාතූසු අන් තරහිතාසු 
 ා නං අන් තරහිතං නාම ගහොති. යාව එවං න අන් තරධායති තාව අචරිමං නාම 
ගහොති. එවං අපුබ් බ්ං අචරිමං උප් පජ් ගජයයං – ගනතං ඨානං විජ් ජති. 

ක  ්මා පන අපුබ් බ්ං අචරිමං න උප් පජ් ජන් තීති? අනච් ඡරියත් තා. බුද් ධා හි 

අච් ඡරියමනු  ් ා, යථාහ – ‘‘එකපුග්  ගලො, භික් ඛගව, ගලොගක උපජ් ජමාගනො 
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උප් පජ් ජති අච් ඡරියමනු ් ග ො. කතගමො එකපුග්  ගලො? තථා ගතො, භික් ඛගව, 

අරහං  ම් මා ම් බුද් ගධො’’ති (අ. නි. 1.172). යදි ච ද් ගව වා චත් තාගරො වා අට් ඨ 

වා ග ොළ  වා එකගතො උප් පජ් ගජයයං, න අච් ඡරියා භගවයයං. එක ් මිඤ ්හි 

විහාගර ද් වින් නං ගචතියානම් පි ලාභ ක් කාගරො උළාගරො න ගහොති, භික් ඛූපි 

බ්හුතාය න අච් ඡරියා ජාතා, එවං බුද් ධාපි භගවයයං; ත  ්මා නුප් පජ් ජන් ති. 
ගෙ නාය ච විග  ාභාවගතො. යඤ් හි  තිපට් ඨානාදිගභෙං ධම් මං එගකො 

ගෙග ති, අඤ ්ගඤන උප් පජ් ජිත් වාපි ග ොව ගෙග තබ් ගබ්ො සියා. තගතො 
අනච් ඡරිගයො සියා. එක ් මිං පන ධම් මං ගෙග න් ගත ගෙ නාපි අච් ඡරියා ගහොති. 
විවාෙභාවගතො ච. බ්හූසු ච බුද් ගධසු උප් පන් ගනසු බ්හූනං ආචරියානං 

අන් ගතවාසිකා විය ‘අම් හාකං බුද් ගධො පා ාදිගකො, අම් හාකං බුද් ගධො 

මධුර  ් ගරො ලාභී පුඤ් ඤවා’ති විවගෙයයං; ත ් මාපි එවං නුප් පජ් ජන් ති. 

අපිගචතං කාරණං මිලින් ෙරඤ් ඤා පුට් ගඨන නා ග නත් ගථගරන 

විත් ථාරිතගමව. වුත් තඤ් හි තත් ථ (මි. ප. 5.1.1) – 

‘‘භන් ගත නා ග න, භාසිතම් ගපතං භ වතා – ‘‘අට් ඨානගමතං, 

භික් ඛගව, අනවකාග ො යං එකි ්  ා ගලොකධාතුයා ද් ගව අරහන් ගතො 
 ම් මා ම් බුද් ධා අපුබ් බ්ං අචරිමං උප් පජ් ගජයයං – ගනතං ඨානං 

විජ් ජතී’’ති (අ. නි. 1.277; ම. නි. 3.129). ගෙග න් තා ච, භන් ගත 

නා ග න,  බ් ගබ්පි තථා තා  ත් තතිං  ගබ්ොධිපක් ඛියධම් ගම 

ගෙග න් ති, කථයමානා ච චත් තාරි අරිය ච් චානි කගථන් ති, 

සික් ඛාගපන් තා ච තීසු සික් ඛාසු සික් ඛාගපන් ති, අනු ා මානා ච 

අප් පමාෙපටිපත් තියං අනු ා න් ති. යදි, භන් ගත නා ග න,  බ් ගබ් ම් පි 

තථා තානං එකා ගෙ නා එකා කථා එකා සික් ඛා එකානුසිට් ඨි, ගකන 

කාරගණන ද් ගව තථා තා එකක් ඛගණ නුප් පජ් ජන් ති? එගකනපි තාව 

බුද් ධුප් පාගෙන අයං ගලොගකො ඔභා ජාගතො. යදි දුතිගයො බුද් ගධො භගවයය, 
ද් වින් නං පභාය අයං ගලොගකො භිගයයොග ො මත් තාය ඔභා ජාගතො 

භගවයය. ඔවෙන් තා ච ද් ගව තථා තා සුඛං ඔවගෙයයං, අනු ා මානා ච 
සුඛං අනු ාග යයං. තත් ථ ගම කාරණං ෙ ් ග හි යථාහං නි ්  ං ගයො 
භගවයය’’න් ති. 

‘‘අයං, මහාරාජ, ෙ  හ  ්සී ගලොකධාතු එකබුද් ධධාරණී, එක  ්ග ව 

තථා ත  ්  ගුණං ධාගරති. යදි දුතිගයො බුද් ගධො උප් පජ් ගජයය, නායං 

ෙ  හ ් සී ගලොකධාතු ධාගරයය, චගලයය කම් ගපයය නගමයය 

ඔනගමයය විනගමයය විකිගරයය විධගමයය විද් ධංග යය, න 
ඨානමුප ච් ගඡයය. 
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පටුන 

‘‘යථා, මහාරාජ, නාවා එකපුරි  න් ධාරණී භගවයය, එක ් මිං පුරිග  
අභිරූළ ්ගහ  ා නාවා  මුපාදිකා භගවයය. අථ දුතිගයො පුරිග ො 
ආ ච් ගඡයය තාදිග ො ආයුනා වණ් ගණන වගයන පමාගණන කි ථූගලන 

 බ් බ්ඞ්  පච් චඞ් ග න. ග ො තං නාවං අභිරූගහයය. අපිනු  ා, මහාරාජ, 

නාවා ද් වින් නම් පි ධාගරයයා’’ති? ‘‘න හි, භන් ගත, චගලයය කම් ගපයය 

නගමයය ඔනගමයය විනගමයය විකිගරයය විධගමයය විද් ධංග යය, න 

ඨානමුප ච් ගඡයය, ඔසීගෙයය උෙගක’’ති. ‘‘එවගමව ගඛො, මහාරාජ, අයං 
ෙ  හ ් සී ගලොකධාතු එකබුද් ධධාරණී එක ් ග ව තථා ත ්   ගුණං 

ධාගරති. යදි දුතිගයො බුද් ගධො උප් පජ් ගජයය, නායං ෙ  හ ් සී ගලොකධාතු 

ධාගරයය, චගලයය…ගප.… න ඨානමුප ච් ගඡයය. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පුරිග ො යාවෙත් ථං ගභොජනං භුඤ් ගජයය 
ඡාගෙන් තං යාවකණ් ඨමභිපූරයිත් වා. ග ො තගතො පීණගතො පරිපුණ් ගණො 
නිරන් තගරො තන් දී ගතො අගනොනමිතෙණ් ඩජාගතො පුනගෙව තත් තකං 

ගභොජනං භුඤ් ගජයය. අපිනු ගඛො ග ො, මහාරාජ, පුරිග ො සුඛිගතො 

භගවයයා’’ති? ‘‘න හි, භන් ගත,  කිං භුත් ගතොව මගරයයා’’ති. එවගමව 

ගඛො, මහාරාජ, අයං ෙ  හ ් සී ගලොකධාතු එකබුද් ධධාරණී…ගප.… න 
ඨානමුප ච් ගඡයයා’’ති. 

‘‘කිං නු ගඛො, භන් ගත නා ග න, අතිධම් මභාගරන පථවී චලතී’’ති? 

‘‘ඉධ, මහාරාජ, ද් ගව  කටා රතනපරිපූරිතා භගවයයං යාව ් මා මුඛ මා. 

එක  කටගතො රතනං  ගහත් වා එකම් හි  කගට ආකිගරයයං. අපිනු තං, 

මහාරාජ,  කටං ද් වින් නම් පි  කටානං රතනං ධාගරයයා’’ති? ‘‘න හි, 

භන් ගත, නාභිපි ත ්   චගලයය, අරාපි ත ්   භිජ් ගජයයං, ගනමිපි ත ්   

ඔපගතයය, අක් ගඛොපි ත ්   භිජ් ගජයයා’’ති. ‘‘කින් නු ගඛො, මහාරාජ, 

අතිරතනභාගරන  කටං භිජ් ජතී’’ති? ‘‘ආම, භන් ගත’’ති. ‘‘එවගමව 

ගඛො, මහාරාජ, අතිධම් මභාගරන පථවී චලතීති. 

‘‘අපිච, මහාරාජ, ඉමං කාරණං බුද් ධබ්ලපරිදීපනාය ඔ ාරිතං. 
අඤ ්ඤම් පි තත් ථ පතිරූපං කාරණං සුගණොහි ගයන කාරගණන ද් ගව 

 ම් මා ම් බුද් ධා එකක් ඛගණ නුප් පජ් ජන් ති. යදි, මහාරාජ, ද් ගව 

 ම් මා ම් බුද් ධා එකක් ඛගණ උප් පජ් ගජයයං, පරි ාය විවාගෙො 

උප් පජ් ගජයය – ‘තුම් හාකං බුද් ගධො, අම් හාකං බුද් ගධො’ති 

උභගතොපක් ඛජාතා භගවයයං. යථා, මහාරාජ, ද් වින් නං බ්ලවාමච් චානං 

පරි ාය විවාගෙො උප් පජ් ගජයය – ‘තුම් හාකං අමච් ගචො, අම් හාකං 

අමච් ගචො’ති උභගතොපක් ඛජාතා ගහොන් ති; එවගමව ගඛො, මහාරාජ, යදි 

ද් ගව  ම් මා ම් බුද් ධා එකක් ඛගණ උප් පජ් ගජයයං, ගත ං පරි ාය විවාගෙො 
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උප් පජ් ගජයය – ‘තුම් හාකං බුද් ගධො, අම් හාකං බුද් ගධො’ති 
උභගතොපක් ඛජාතා භගවයයං. ඉෙං තාව මහාරාජ එකං කාරණං ගයන 
කාරගණන ද් ගව  ම් මා ම් බුද් ධා එකක් ඛගණ නුප් පජ් ජන් ති. 

‘‘අපරම් පි උත් තරිං කාරණං සුගණොහි ගයන කාරගණන ද් ගව 

 ම් මා ම් බුද් ධා එකක් ඛගණ නුප් පජ් ජන් ති. යදි, මහාරාජ, ද් ගව 
 ම් මා ම් බුද් ධා එකක් ඛගණ උප් පජ් ගජයයං ‘අග් ග ො බුද් ගධො’ති යං 

වචනං තං මිච් ඡා භගවයය, ‘ගජට් ගඨො බුද් ගධො’ති ‘ග ට් ගඨො බුද් ගධො’ති 
‘විසිට් ගඨො බුද් ගධො’ති ‘උත් තගමො බුද් ගධො’ති ‘පවගරො බුද් ගධො’ති ‘අ ගමො 
බුද් ගධො’ති ‘අ ම ගමො බුද් ගධො’ති ‘අප් පටි ගමො බුද් ගධො’ති ‘අප් පටිභාගී 
බුද් ගධො’ති ‘අප් පටිපුග්  ගලො බුද් ගධො’ති යං වචනං තං මිච් ඡා භගවයය. 

ඉෙම් පි ගඛො ත් වං, මහාරාජ, කාරණං තථගතො  ම් පටිච් ඡ ගයන 
කාරගණන ද් ගව  ම් මා ම් බුද් ධා එකක් ඛගණ නුප් පජ් ජන් ති. 

‘‘අපිච, මහාරාජ, බුද් ධානං භ වන් තානං  භාවපකති එ ා යං 

එගකොගයව බුද් ගධො ගලොගක උප් පජ් ජති. ක ් මා කාරණා? මහන් තත් තා 

 බ් බ්ඤ ්ඤුබුද් ධගුණානං. අඤ ්ඤම් පි, මහාරාජ, යං ගලොගක මහන් තං තං 

එකංගයව ගහොති. පථවී, මහාරාජ, මහන් තා,  ා එකාගයව;  ා ගරො 

මහන් ගතො, ග ො එගකොගයව; සිගනරු ගිරිරාජා මහන් ගතො, ග ො 

එගකොගයව; ආකාග ො මහන් ගතො, ග ො එගකොගයව;  ක් ගකො මහන් ගතො, 

ග ො එගකොගයව; මහාබ්රහ් මා මහන් ගතො, ග ො එගකොගයව; තථා ගතො 

අරහං  ම් මා ම් බුද් ගධො මහන් ගතො, ග ො එගකොගයව ගලොක ් මිං. යත් ථ 

ගත උප් පජ් ජන් ති තත් ථ අඤ් ගඤ ං ඔකාග ො න ගහොති. ත ් මා, මහාරාජ, 
තථා ගතො අරහං  ම් මා ම් බුද් ගධො එගකොගයව ගලොගක උප් පජ් ජතී’’ති. 

‘‘සුකථිගතො, භන් ගත නා ග න, පඤ ්ගහො ඔපම් ගමහි කාරගණහී’’ති 

(මි. ප. 5.1.1). 

එකිස්සා ක ොෙධාතුයාති එක ් මිං චක් කවාගළ. ගහට් ඨා ඉමිනාව පගෙන ෙ  

චක් කවාළ හ  ් ානි  හිතානි. තානිපි එකචක් කවාගළගනව පරිච් ඡින් දිතුං 

වට් ටන් ති. බුද් ධා හි උප් පජ් ජමානා ඉම ් මිංගයව චක් කවාගළ උප් පජ් ජන් ති; 
උප් පජ් ජනට් ඨාගන පන වාරිගත ඉගතො අඤ් ගඤසු චක් කවාගළසු න 

උප් පජ් ජන් තීති වාරිතගමව ගහොති. අපුබ්බං අචරිමන් ති එත් ථ 

චක් කරතනපාතුභාවගතො පුබ් ගබ් පුබ් බ්ං, ත ් ග ව අන් තරධානගතො පච් ඡා 
චරිමං. තත් ථ ද් විධා චක් කරතන  ්  අන් තරධානං ගහොති – චක් කවත් තිගනො 
කාලකිරියාය වා පබ් බ්ජ් ජාය වා. අන් තරධායමානඤ් ච පන තං කාලකිරියගතො 
වා පබ් බ්ජ් ජගතො වා  ත් තගම දිවග  අන් තරධායති. තගතො පරං 
චක් කවත් තිගනො පාතුභාගවො අවාරිගතො. ක  ්මා පන එකචක් කවාගළ ද් ගව 
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චක් කවත් තිගනො නුප් පජ් ජන් තීති? විවාදුපච් ගඡෙගතො අනච් ඡරියභාවගතො 
චක් කරතන  ්  මහානුභාවගතො ච. ද් වීසු හි උප් පජ් ජන් ගතසු ‘අම් හාකං රාජා 

මහන් ගතො, අම් හාකං රාජා මහන් ගතො’ති විවාගෙො උප් පජ් ගජයය. ‘එක  ්මිං දීගප 

චක් කවත් තී, එක  ්මිං දීගප චක් කවත් තී’ති ච අනච් ඡරිගයො භගවයය. ගයො චායං 
චක් කරතන  ්  ද් වි හ  ් දීපපරිවාගරසු චතූසු මහාදීගපසු 

ඉ ්  රියානුප් පොන මත් ගථො මහානුභාගවො, ග ො පරිහාගයයය. ඉති 
විවාදුපච් ගඡෙගතො අනච් ඡරියභාවගතො චක් කරතන ්   මහානුභාවගතො ච න 
එකචක් කවාගළ ද් ගව උප් පජ් ජන් ති. 

යං ඉත්කථො අරහං අස්ස සම්මාසම්බුද්කධොති එත් ථ තිට් ඨතු තාව 

 බ් බ්ඤ ්ඤුගුගණ නිබ් බ්ත් ගතත් වා ගලොකත් තාරණ මත් ගථො බුද් ධභාගවො, 
පණධානමත් තම් පි ඉත් ථියා න  ම් පජ් ජති. 

‘‘මනු ්  ත් තං ලිඞ්   ම් පත් ති, ගහතු  ත් ථාරෙ ්  නං; 

පබ් බ්ජ් ජා ගුණ ම් පත් ති, අධිකාගරො ච ඡන් ෙතා; 

අට් ඨධම් ම ගමොධානා, අභිනීහාගරො  මිජ් ඣතී’’ති. (බු. වං. 2.59); 

ඉමානි හි පණධාන ම් පත් තිකාරණානි. ඉති පණධානම් පි  ම් පාගෙතුං 

අ මත් ථාය ඉත් ථියා කුගතො බුද් ධභාගවොති ‘‘අට් ඨානගමතං, අනවකාග ො යං 
ඉත් ථී අරහං අ ්    ම් මා ම් බුද් ගධො’’ති වුත් තං.  බ් බ්ාකාරපරිපූගරො වා 
පුඤ ්ඤු  ් ගයො  බ් බ්ාකාරපරිපූරගමව අත් තභාවං නිබ් බ්ත් ගතතීති පුරිග ොව 
අරහං ගහොති  ම් මා ම් බුද් ගධො. 

යං ඉත්ථී රාජා අස්ස චක්ෙවත්තීතිආදීසුපි ය ් මා ඉත් ථියා 

ගකොග ොහිතවත් ථගුය් හාදීනං අභාගවන ලක් ඛණානි න පරිපූගරන් ති, 

ඉත් ථිරතනභාගවන  ත් තරතන මඞ් ගිතා න  ම් පජ් ජති,  බ් බ්මනු  ්ග හි ච 

අධිගකො අත් තභාගවො න ගහොති, ත ් මා ‘‘අට් ඨානගමතං අනවකාග ො යං ඉත් ථී 
රාජා අ ්   චක් කවත් තී’’ති වුත් තං. ය ් මා ච  ක් කත් තාදීනිපි තීණ ඨානානි 

උත් තමානි, ඉත් ථිලිඞ්  ඤ ්ච හීනං, ත ් මා ත ්  ා  ක් කත් තාදීනිපි පටිසිද් ධානි. 

නනු ච යථා ඉත් ථිලිඞ්  ං එවං පුරි ලිඞ්  ම් පි බ්රහ් මගලොගක නත් ථි, ත ් මා ‘‘යං 

පුරිග ො බ්රහ් මත් තං කාගරයය – ඨානගමතං විජ් ජතී’’තිපි න වත් තබ් බ්ං සියාති? 

ගනො න වත් තබ් බ්ං. ක ් මා? ඉධ පුරි  ්   තත් ථ නිබ් බ්ත් තනගතො. බ්රහ් මත් තන් ති 
හි මහාබ්රහ් මත් තං අධිප් ගපතං. ඉත් ථී ච ඉධ ඣානං භාගවත් වා කාලං කත් වා 

බ්රහ් මපාරි ජ් ජානං  හබ්යතං උපපජ් ජති, න මහාබ්රහ් මානං. පුරිග ො පන තත් ථ 
න උප් පජ් ජතීති න වත් තබ් ගබ්ො.  මාගනපි ගචත් ථ උභයලිඞ්  ාභාගව 

පුරි  ණ් ඨානාව බ්රහ් මාගනො, න ඉත් ථි ණ් ඨානා. ත ් මා සුවුත් තගමගවතං. 
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ොයදුච්චරිතස්සාතිආදීසු යථා නිම් බ්බීජගකො ාතකීබීජාදීනි මධුරං ඵලං න 

නිබ් බ්ත් ගතන් ති, අ ාතං අමධුරගමව නිබ් බ්ත් ගතන් ති, එවං කායදුච් චරිතාදීනි 

මධුරං විපාකං න නිබ් බ්ත් ගතන් ති, අමධුරගමව නිබ් බ්ත් ගතන් ති. යථා ච 

උච් ඡුබීජ ාලිබීජාදීනි මධුරං  ාධුර ගමව ඵලං නිබ් බ්ත් ගතන් ති, න අ ාතං 

කටුකං, එවං කායසුචරිතාදීනි මධුරගමව විපාකං නිබ් බ්ත් ගතන් ති, න අමධුරං. 
වුත් තම් පි ගචතං – 

‘‘යාදි ං වපගත බීජං, තාදි ං හරගත ඵලං; 

කලයාණකාරී කලයාණං, පාපකාරී ච පාපකන් ති. ( ං. නි. 1.256); 

ත ් මා ‘‘අට් ඨානගමතං අනවකාග ො, යං කායදුච් චරිත ්  ා’’තිආදි වුත් තං. 

ොයදුච්චරිතසමඞ්ගීතිආදීසු සමඞ්ගීති පඤ් චවිධා  මඞ් ගිතා – 

ආයූහන මඞ් ගිතා, ගචතනා මඞ් ගිතා, කම් ම මඞ් ගිතා, විපාක මඞ් ගිතා, 
උපට් ඨාන මඞ් ගිතාති. තත් ථ කු ලාකු ලකම් මායූහනක් ඛගණ 

‘ආයූහනසමඞ්ගිතා’ වුච් චති. තථා ‘කචතනාසමඞ්ගිතා’. යාව පන අරහත් තං න 
පාපුණන් ති තාව  බ් ගබ්පි  ත් තා පුබ් ගබ් උපචිතං විපාකාරහං කම් මං  න් ධාය 

කම් ම මඞ් ගිගනොති වුච් චන් ති – එ ා ‘ෙම්මසමඞ්ගිතා’.‘විපාෙසමඞ්ගිතා’ පන 
විපාකක් ඛගණගයව ගවදිතබ් බ්ා. යාව පන  ත් තා අරහත් තං න පාපුණන් ති තාව 
ගත ං තගතො තගතො චවිත් වා නිරගය තාව උප් පජ් ජමානානං 

අග් ගිජාලගලොහකුම් භීආදීහි උපට් ඨානාකාගරහි නිරගයො,  බ් භග යයකත් තං 

ආපජ් ජමානානං මාතුකුච් ඡි, ගෙගවසු උප් පජ් ජමානානං කප් පරුක් ඛවිමානාදීහි 
උපට් ඨානාකාගරහි ගෙවගලොගකොති එවං උපපත් තිනිමිත් තං උපට් ඨාති. ඉති 
ගන ං ඉමිනා උප් පත් තිනිමිත් තූපට් ඨාගනන අපරිමුත් තත් තා 

‘උපට්ඨානසමඞ්ගිතා’ නාම.  ාව චලති, ග  ා නිච් චලා. නිරගය හි උපට් ඨිගතපි 

ගෙවගලොගකො උපට් ඨාති; ගෙවගලොගක උපට් ඨිගතපි නිරගයො උපට් ඨාති; 

මනු ්  ගලොගක උපට් ඨිගතපි තිරච් ඡානගයොනි උපට් ඨාති; තිරච් ඡානගයොනියා ච 
උපට් ඨිතායපි මනු ්  ගලොගකො උපට් ඨාතිගයව. 

තත්රිෙං වත් ථු – ග ොණගිරිපාගෙ කිර අගචලවිහාගර ග ොණත් ගථගරො නාම 
එගකො ධම් මකථිගකො. ත ්   පිතා සුනඛවාජිගකො නාම ලුද් ෙගකො අගහොසි. 
ගථගරො තං පටිබ්ාහන් ගතොපි  ංවගර ඨගපතුං අ ක් ගකොන් ගතො ‘මා න ් සි 
වරාගකො’ති මහල් ලකකාගල අකාමකං පබ් බ්ාගජසි. ත ්   ගිලානග යයාය 
නිපන් න  ්  නිරගයො උපට් ඨාසි. ග ොණගිරිපාෙගතො මහන් තා මහන් තා සුනඛා 

ආ න් ත් වා ඛාදිතුකාමා විය  ම් පරිවාගරසුං. ග ො මහාභයභීගතො ‘‘වාගරහි, තාත 

ග ොණ! වාගරහි, තාත ග ොණා’’ති ආහ. ‘‘කිං මහාගථරා’’ති? ‘‘න ප ්  සි, 
තාතා’’ති තං පවත් තිං ආචික් ඛි. ග ොණත් ගථගරො ‘කථඤ ්හි නාම මාදි  ්   පිතා 

නිරගය නිබ් බ්ත් ති ්  ති, පතිට් ඨාහම ්   භවි ්  ාමී’ති  ාමගණගරහි 
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නානාපුප් ඵානි ආහරාගපත් වා ගචතියඞ්  ණගබ්ොධියඞ්  ගණසු 
මාලා න් ථාරපූජඤ් ච ආ නපූජඤ් ච කාගරත් වා පිතරං මඤ් ගචන ගචතියඞ්  ණං 

හරිත් වා මඤ් ගච නිපජ් ජාගපත් වා ‘‘අයං ගම, මහාගථර, පූජා තුම් හාකං අත් ථාය 

කතා; ‘අයං ගම, භ වා, දුග්  තපණ් ණාකාගරො’ති වත් වා භ වන් තං වන් දිත් වා 
චිත් තං ප ාගෙහී’’ති ආහ. ග ො මහාගථගරො පූජං දි ් වා තථාකගරොන් ගතො චිත් තං 

ප ාගෙසි. තාවගෙව ්   ගෙවගලොගකො උපට් ඨාසි, 
නන් ෙවනචිත් තලතාවනමි ්  කවනඵාරු කවනවිමානානි ගචව ගෙවනාටකානි 

ච පරිවාගරත් වා ඨිතානි විය අගහසුං. ග ො ‘‘අගපථ, ග ොණ! අගපථ, 

ග ොණා’’ති ආහ. ‘‘කිමිෙං, මහාගථරා’’ති? ‘‘එතා ගත, තාත, මාතගරො 

ආ ච් ඡන් තී’’ති. ‘ගථගරො  ග් ග ො උපට් ඨිගතො මහාගථර ්  ා’ති චින් ගතසි. එවං 
උපට් ඨාන මඞ් ගිතා චලතීති ගවදිතබ් බ්ා. එතාසු  මඞ් ගිතාසු ඉධ 

ආයූහනගචතනාකම් ම මඞ් ගිතාවග න ‘‘කායදුච් චරිත මඞ් ගී’’තිආදි වුත් තං. 
ග  ං  බ් බ්ත් ථ උත් තානත් ථගමවාති. 

පඨමබ්ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

දුතියබ්ලනිද් ගෙග ො 

810. දුතියබ්ලනිද් ගෙග  ගතිසම්පත්තිපටිබාළ්හානීති  ති ම් පත් තියා 
පටිබ්ාහිතානි නිවාරිතානි පටිග ධිතානි. ග  පගෙසුපි එග ව නගයො. එත් ථ ච 

ගතිසම්පත්තීති  ම් පන් නා  ති ගෙවගලොගකො ච මනු ්  ගලොගකො ච. 

ගතිවිපත්තීති විපන් නා  ති චත් තාගරො අපායා. උපධිසම්පත්තීති 

අත් තභාව මිද් ධි. උපධිවිපත්තීති හීනඅත් තභාවතා. ො සම්පත්තීති 

සුරාජසුමනු ්  කාල ඞ් ඛාගතො  ම් පන් නකාගලො. ො විපත්තීති 

දුරාජදුමනු ්  කාල ඞ් ඛාගතො විපන් නකාගලො. පකයොගසම්පත්තීති 

 ම් මාපගයොග ො. පකයොගවිපත්තීති මිච් ඡාපගයොග ො. 

තත් ථ එකච් ච  ්  බ්හූනි පාපකම් මානි ගහොන් ති. තානි  තිවිපත් තියං ඨිත  ්  
විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන කලයාණකම් ගමන  ති ම් පත් තියං ගෙගවසු වා 

මනු ් ග සු වා නිබ් බ්ත් ගතො. තාදිග  ච ඨාගන අකු ල ්   වාගරො නත් ථි, 
එකන් තං කු ල ් ග ව වාගරොති. එවම ්   තානි කම් මානි 
 ති ම් පත් තිපටිබ්ාළ් හානි න විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි පාපකම් මානි ගහොන් ති. තානි උපධිවිපත් තියං ඨිත  ්  
විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන කලයාණකම් ගමන උපධි ම් පත් තියං ඨිගතො 
සු ණ් ඨිතඞ්  පච් චඞ් ග ො අභිරූගපො ෙ ්  නීගයො බ්රහ් මවච් ඡ දිග ො.  ගචපි 
ොසියා කුච් ඡි ් මිං ො ජාගතො ගහොති ‘එවරූගපො අත් තභාගවො කිලිට් ඨකම් ම ්   
නානුච් ඡවිගකො’ති හත් ථිගමණ් ඩඅ  ් බ්න් ධකග ොපාලකකම් මාදීනි තං න 

කාගරන් ති; සුඛුමවත් ථානි නිවා ාගපත් වා භණ් ඩා ාරිකට් ඨානාදීසු ඨගපන් ති. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඤාණවිභඞ්කගො 

395 

පටුන 

 ගච ඉත් ථී ගහොති, හත් ථිභත් තපචනාදීනි න කාගරන් ති; වත් ථාලඞ් කාරං ෙත් වා 

 යනපාලිකං වා නං කගරොන් ති, ග ොමගෙවි විය වල් ලභට් ඨාගන වා ඨගපන් ති. 
භාතිකරාජකාගල කිර ග ොමං ඛාෙගක බ්හුජගන  ගහත් වා රඤ් ගඤො ෙ ් ග සුං. 
ගත ‘ෙණ් ඩං ොතුං  ක් ගකොථා’ති පුට් ඨා ‘න  ක් ගකොමා’ති වදිංසු. අථ ගන 
රාජඞ්  ගණ ග ොධගක අකංසු. ගත ං එකා ධීතා අභිරූපා ෙ ්  නීයා පා ාදිකා. 
තං දි  ්වා රාජා අන් ගතපුරං අභිගනත් වා වල් ලභට් ඨාගන ඨගපසි. 
ග  ඤාතකාපි ත ්  ා ආනුභාගවන සුඛං ජීවිංසු. තාදි  ් මිඤ ්හි අත් තභාගව 

පාපකම් මානිපි විපාකං ොතුං න  ක් ගකොන් ති. එවං උපධි ම් පත් තිපටිබ්ාළ් හානි 
න විපච් චන් තීති පජානාති. 

එක  ්  බ්හූනි පාපකම් මානි ගහොන් ති. තානි කාලවිපත් තියං ඨිත  ්  

විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන කලයාණකම් ගමන පඨමකප් පිකානං වා 
චක් කවත් තිරඤ් ගඤො වා බුද් ධානං වා උප් පත් ති මගය සුරාජසුමනු ්  කාගල 
නිබ් බ්ත් ගතො. තාදිග  ච කාගල නිබ් බ්ත් ත ්   අකු ල ්   විපාකං ොතුං 

ඔකාග ො නත් ථි, එකන් තං කු ල ් ග ව ඔකාග ොති. එවං 
කාල ම් පත් තිපටිබ්ාළ් හානි න විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි පාපකම් මානි ගහොන් ති. තානි පගයො විපත් තියං ඨිත  ්  
විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන කලයාණකම් ගමන පගයො  ම් පත් තියං ඨිගතො 
පාණාතිපාතාදීහි විරගතො කායවචීමගනොසුචරිතානි පූගරති. තාදිග  ඨාගන 

අකු ල ්   විපච් චගනොකාග ො නත් ථි, එකන් තං කු ල ් ග ව ඔකාග ොති. එවං 
පගයො  ම් පත් තිපටිබ්ාළ් හානි න විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි පාපකම් මානි ගහොන් ති. තානි  ති ම් පත් තියං ඨිත  ්  න 
විපච් ගචයයං. ග ො පගනගකන පාපකම් ගමන  තිවිපත් තියංගයව නිබ් බ්ත් ගතො. 
තත් ථ ්   තානි කම් මානි උප න් ත් වා වාගරන වාගරන විපාකං ගෙන් ති – 

කාගලන නිරගය නිබ් බ්ත් තාගපන් ති, කාගලන තිරච් ඡානගයොනියං, කාගලන 

ගපත් තිවි ගය, කාගලන අසුරකාගය, දීගඝනාපි අද් ධුනා අපායගතො සී ං 
උක් ඛිපිතුං න ගෙන් ති. එවං  ති ම් පත් තිපටිබ්ාහිතත් තා විපාකං ොතුං 
අ ක් ගකොන් තානි  තිවිපත් තිං ආ ම් ම විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි පාපකම් මානි ගහොන් ති. තානි උපධි ම් පත් තියං ඨිත  ්  න 

විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන පාපකම් ගමන උපධිවිපත් තියංගයව පතිට් ඨිගතො 
දුබ් බ්ණ් ගණො දුරූගපො දු ්  ණ් ඨිගතො බීභච් ගඡො පි ාච දිග ො. ග ො  ගච ොසියා 
කුච් ඡියං ො ජාගතො ‘ඉමානි එත ්   අනුච් ඡවිකානී’ති  බ් බ්ානි නං 
කිලිට් ඨකම් මානි කාගරන් ති අන් තමග ො පුප් ඵඡඩ් ඩකකම් මං උපාොය.  ගච 
ඉත් ථී ගහොති ‘ඉමානි එති ්  ා අනුච් ඡවිකානී’ති  බ් බ්ානි නං 
හත් ථිභත් තපචනාදීනි කිලිට් ඨකම් මානි කාගරන් ති. කුලග ගහ ජාතම් පි බ්ලිං 
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පටුන 

 ාධයමානා රාජපුරි ා ‘ග හොසී’ති  ඤ් ඤං කත් වා බ්න් ධිත් වා  ච් ඡන් ති, 
ගකොතලවාපී ාගම මහාකුටුම් බික  ්  ඝරණී විය. එවං 
උපධි ම් පත් තිපටිබ්ාහිතත් තා විපාකං ොතුං අ ක් ගකොන් තානි උපධිවිපත් තිං 
ආ ම් ම විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි පාපකම් මානි ගහොන් ති. තානි කාල ම් පත් තියං 
නිබ් බ්ාත ්   න විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන පාපකම් ගමන කාලවිපත් තියං 

දුරාජදුමනු ්  කාගල ක ගට නිගරොගජ ෙ ව ්  ායුකකාගල නිබ් බ්ත් ගතො, යො 

පඤ ්ච ග ොර ා පච් ඡිජ් ජන් ති, කුද්ර ූකං අග්  ගභොජනං ගහොති. කිඤ් චාපි 

මනු ්  ගලොගක නිබ් බ්ත් ගතො, මි පසු රික් ඛජීවිගකො පන ගහොති. එවරූගප 

කාගල කු ල ්   විපච් චගනොකාග ො නත් ථි, එකන් තං අකු ල ් ග ව ගහොති. 
එවං කාල ම් පත් තිපටිබ්ාහිතත් තා විපාකං ොතුං අ ක් ගකොන් තානි කාලවිපත් තිං 
ආ ම් ම විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි පාපකම් මානි ගහොන් ති. තානි පගයො  ම් පත් තියං ඨිත  ්  
න විපච් ගචයයං. ග ො පන පගයො විපත් තියං ඨිගතො පාණාතිපාතාදීනි ෙ  

අකු ලකම් මානි කගරොති. තගමනං  ගහොඩ් ඪං  ගහත් වා රඤ් ගඤො ෙ ් ග න් ති. 
රාජා බ්හූකම් මකාරණානි කාගරත් වා ඝාතාගපති. එවං 
පගයො  ම් පත් තිපටිබ්ාහිතත් තා විපාකං ොතුං අ ක් ගකොන් තානි 
පගයො විපත් තිං ආ ම් ම විපච් චන් තීති පජානාති. එවං චතූහි  ම් පත් තීහි 
පටිබ්ාහිතං පාපකම් මං විපාකං අෙත් වා චත ් ග ො විපත් තිගයො ආ ම් ම ගෙති. 

යථා හි ගකොචිගෙව පුරිග ො ගකනචිගෙව කම් ගමන රාජානං ආරාගධයය. 
අථ ්   රාජා ඨානන් තරං ෙත් වා ජනපෙං ෙගෙයය. ග ො තං  ම් මා පරිභුඤ් ජිතුං 

අ ක් ගකොන් ගතො මක් කගටන  හිතභත් තපුටං විය භින් ගෙයය; ය ්   යං යානං 

වා වාහනං වා ො ං වා ොසිං වා ආරාමං වා වත් ථුං වා  ම් පන් නරූපං ප ්  ති, 
 බ් බ්ං බ්ලක් කාගරන  ණ් ගහයය. මනු ්  ා ‘රාජවල් ලගභො’ති කිඤ් චි වත් තුං න 
 ක් කුගණයයං. ග ො අඤ ්ඤ  ්  වල් ලභතර ්   රාජමහාමත් ත ්   
විරුජ් ගඣයය. ග ො තං  ගහත් වා සුගපොථිතං ගපොථාගපත් වා භූමිං පිට් ඨියා 

ඝං ාගපන් ගතො නික් කඩ් ඪාගපත් වා රාජානං උප ඞ් කමිත් වා ‘අසුගකො නාම 

ගත, ගෙව, ජනපෙං භින් ෙතී’ති  ණ් හාගපයය. රාජා බ්න් ධනා ාගර 
බ්න් ධාගපත් වා ‘අසුගකන නාම ක ්   කිං අවහට’න් ති න ගර ගභරිං 

චරාගපයය. මනු ්  ා ආ න් ත් වා ‘මය් හං ඉෙං  හිතං, මය් හං ඉෙං  හිත’න් ති 
විරව හ ්  ං උට් ඨාගපයයං. රාජා භිගයයොග ො මත් තාය කුද් ගධො 
නානප් පකාගරන තං බ්න් ධනා ාගර කිලගමත් වා ඝාතාගපත් වා ‘ ච් ඡථ නං 
සු ාගන ඡඩ් ගඩත් වා  ඞ් ඛලිකා ආහරථා’ති වගෙයය. එවං ම් පෙමිෙං ෙට් ඨබ් බ්ං. 
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ත ්   හි පුරි  ්   හි ගකනචිගෙව කම් ගමන රාජානං ආරාගධත් වා 
ඨානන් තරං ලද් ධකාගලො විය පුථුජ් ජන ්  ාපි ගකනචිගෙව පුඤ් ඤකම් ගමන 
 ග් ග  නිබ් බ්ත් තකාගලො. ත ් මිං ජනපෙං භින් දිත් වා මනු  ් ානං  න් තකං 
 ණ් හන් ගත ක ්  චි කිඤ් චි වත් තුං අවි හනකාගලො විය ඉම ් මිම් පි  ග් ග  
නිබ් බ්ත් ගත අකු ල ්   විපච් චගනොකා ං අලභනකාගලො. ත ්   එකදිව ං 
එක  ්මිං රාජවල් ලභතගර විරජ් ඣිත් වා ගතන කුද් ගධන නං ගපොථාගපත් වා 
රඤ් ගඤො ආගරොගචත් වා බ්න් ධනා ාගර බ්න් ධාපිතකාගලො විය ඉම ්   

 ග්  ගතො චවිත් වා නිරගය නිබ් බ්ත් තකාගලො. මනු ්  ානං ‘මය් හං ඉෙං  හිතං, 
මය් හං ඉෙං  හිත’න් ති විරවකාගලො විය ත ් මිං නිරගය නිබ් බ්ත් ගත 
 බ් බ්ාකු ලකම් මානං  න් නිපතිත් වා  හණකාගලො. සු ාගන ඡඩ් ගඩත් වා 
 ඞ් ඛලිකානං ආහරණකාගලො විය එගකක ් මිං කම් ගම ඛීගණ ඉතර ්   
ඉතර  ්  විපාගකන නිරයගතො සී ං අනුක් ඛිපිත් වා  කලකප් පං නිරයම් හි 
පච් චනකාගලො. කප් පට් ඨිතිකකම් මඤ් හි කත් වා එකකප් පං නිරයම් හි 

පච් චනක ත් තා ගනව එගකො, න ද් ගව, න  තං, න  හ ්  ං. එවං 
පච් චනක ත් තා කිර  ණනපථං වීතිවත් තා. 

අත්කථෙච්චානිෙ යාණානිෙම්මසමාදානානි ගතිවිපත්තිපටිබාළ්හානින

විපච්චන්තීතිආදීසුපි එවං ගයොජනා ගවදිතබ් බ්ා. ඉගධකච් ච  ්  බ්හූනි 
කලයාණකම් මානි ගහොන් ති. තානි  ති ම් පත් තියං ඨිත ්   විපච් ගචයුං. ග ො පන 
එගකන පාපකම් ගමන  තිවිපත් තියං නිරගය වා අසුරකාගය වා නිබ් බ්ත් ගතො. 

තාදිග  ච ඨාගන කු ලං විපාකං ොතුං න  ක් ගකොති, එකන් තං අකු ලගමව 

 ක් ගකොතීති. එවම ්   තානි කම් මානි  තිවිපත් තිපටිබ්ාළ් හානි න විපච් චන් තීති 

පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි කලයාණකම් මානි ගහොන් ති. තානි උපධි ම් පත් තියං 
ඨිත  ්  විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන පාපකම් ගමන උපධිවිපත් තියං 
පතිට් ඨිගතො දුබ් බ්ණ් ගණො ගහොති පි ාච දිග ො. ග ො  ගචපි රාජකුගල 

නිබ් බ්ත් ගතො පිතුඅච් චගයන ‘කිං ඉම  ්  නි ් සිරීක  ්  රජ් ගජනා’ති රජ් ජං න 
ලභති. ග නාපතිග හාදීසු නිබ් බ්ත් ගතොපි ග නාපතිට් ඨානාදීනි න ලභති. 

ඉම  ්  පනත් ථ ්  ාවිභාවත් ථං දීපරාජවත් ථු කගථතබ් බ්ං – රාජා කිර 

පුත් ගත ජාගත ගෙවියා පසීදිත් වා වරං අොසි.  ා වරං  ගහත් වා ඨගපසි. කුමාගරො 
 ත් තට් ඨව  ් කාගලව රාජඞ්  ගණ කුක් කුගට යුජ් ඣාගපසි. එගකො කුක් කුගටො 
උප් පතිත් වා කුමාර ්   අක් ඛීනි භින් දි. කුමාරමාතා ගෙවී පුත් ත  ්  

පන් නර ග ොළ ව ්  කාගල ‘රජ් ජං වාගර ්  ාමී’ති රාජානං උප ඞ් කමිත් වා 

ආහ – ‘‘ගෙව, තුම් ගහහි කුමාර ්   ජාතකාගල වගරො දින් ගනො. මයා ග ො 

 ගහත් වා ඨපිගතො; ඉොනි නං  ණ් හාමී’’ති. ‘‘ ාධු, ගෙවි,  ණ් හාහී’’ති. ‘‘මයා, 

ගෙව, තුම් හාකං  න් තිකා කිඤ් චි අලද් ධං නාම නත් ථි. ඉොනි පන මම පුත් ත ්   
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රජ් ජං වාගරමී’’ති. ‘‘ගෙවි, තව පුත් ගතො අඞ්  විකගලො. න  ක් කා ත ්   රජ් ජං 

ොතු’’න් ති. ‘‘තුම් ගහ මය් හං රුච් චනකවරං අොතුං අ ක් ගකොන් තා ක ් මා වරං 

අෙත් ථා’’ති? රාජා අතිවිය නිප් පීළියමාගනො ‘‘න  ක් කා තුය් හං පුත් ත ්   

 කලලඞ් කාදීගප රජ් ජං ොතුං; නා දීගප පන ඡත් තං අ ්  ාගපත් වා ව තූ’’ති 
නා දීපං ගපග සි. ග ො දීපරාජා නාම අගහොසි.  ගච චක් ඛුවිකගලො නාභවි ්  ා 
තිගයොජන තිගක  කලතම් බ්පණ් ණදීගප  බ් බ් ම් පත් තිපරිවාරං රජ් ජං 
අලභි  ් ා. එවං උපධිවිපත් තිපටිබ්ාළ් හානි න විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි කලයාණකම් මානි ගහොන් ති. තානි කාල ම් පත් තියං 
ඨිත  ්  විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන පාපකම් ගමන කාලවිපත් තියං 
දුරාජදුමනු ්  කාගල ක ගට නිගරොගජ අප් පායුගක  තිගකොටිගක නිබ් බ්ත් ගතො. 
තාදිග  ච කාගල කලයාණකම් මං විපාකං ොතුං න  ක් ගකොතීති. එවං 
කාලවිපත් තිපටිබ්ාළ් හානි න විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි කලයාණකම් මානි ගහොන් ති. තානි පගයො  ම් පත් තියං 
ඨිත  ්  විපච් ගචයයං. අයං පන පගයො විපත් තියං ඨිගතො පාණං හන් ති…ගප.… 
 බ් බ්ං දු ් සීලයං පූගරති. තථා ගතන  ද් ධිං  මජාතිකානිපි කුලානි 

ආවාහවිවාහං න කගරොන් ති; ‘ඉත් ථිධුත් ගතො සුරාධුත් ගතො අක් ඛධුත් ගතො අයං 
පාපපුරිග ො’ති ආරකා පරිවජ් ගජන් ති. කලයාණකම් මානි විපච් චිතුං න 
 ක් ගකොන් ති. එවං පගයො විපත් තිපටිබ්ාළ ්හානි න විපච් චන් තීති පජානාති. එවං 
චත  ්ග ො  ම් පත් තිගයො ආ ම් ම විපාකොයකං කලයාණකම් මං චතූහි විපත් තීහි 
පටිබ්ාහිතත් තා න විපච් චති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි කලයාණකම් මානි ගහොන් ති. තානි  තිවිපත් තියං ඨිත  ්  
න විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන කලයාණකම් ගමන  ති ම් පත් තියංගයව 
නිබ් බ්ත් ගතො. තත් ථ ්   තානි කම් මානි උප න් ත් වා වාගරන වාගරන විපාකං 

ගෙන් ති – කාගලන මනු ්  ගලොගක නිබ් බ්ත් තාගපන් ති, කාගලන ගෙවගලොගක. 
එවං  තිවිපත් තිපටිබ්ාහිතත් තා විපාකං ොතුං අ ක් ගකොන් තානි  තිමම් පත් තිං 
ආ ම් ම විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි කලයාණකම් මානි ගහොන් ති. තානි උපධිවිපත් තියං ඨිත  ්  
න විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන කලයාණකම් ගමන උපධි ම් පත් තියංගයව 
පතිට් ඨිගතො අභිරූගපො ෙ ්  නීගයො පා ාදිගකො බ්රහ් මවච් ඡ දිග ො. ත ්   
උපධි ම් පත් තියං ඨිතත් තා කලයාණකම් මානි විපාකං ගෙන් ති.  ගච රාජකුගල 
නිබ් බ්ත් තති අඤ් ගඤසු ගජට් ඨකභාතිගකසු  න් ගතසුපි ‘එත  ්  අත් තභාගවො 

 මිද් ගධො, එත  ්  ඡත් ගත උ ්  ාපිගත ගලොක ්   ඵාසු භවි ්  තී’ති තගමව 

රජ් ගජ අභිසිඤ් චන් ති. උපරාජග හාදීසු නිබ් බ්ත් ගතො පිතුඅච් චගයන ඔපරජ් ජං, 

ග නාපතිට් ඨානං, භණ් ඩා ාරිකට් ඨානං, ග ට් ඨිට් ඨානං ලභති. එවං 
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පටුන 

උපධිවිපත් තිපටිබ්ාහිතත් තා විපාකං ොතුං අ ක් ගකොන් තානි උපධි ම් පත් තිං 
ආ ම් ම විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි කලයාණකම් මානි ගහොන් ති. තානි කාලවිපත් තියං ඨිත  ්  
න විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන කලයාණකම් ගමන කාල ම් පත් තියං 
නිබ් බ්ත් ගතො සුරාජසුමනු ්  කාගල. තාදි ාය කාල මිද් ධියා නිබ් බ්ත් ත ්   
කලයාණකම් මං විපාකං ගෙති. 

තත්රිෙං මහාකසොණත්කථරස්සවත්ථු කගථතබ් බ්ං – බ්රාහ් මණති ්  භගය කිර 
චිත් තලපබ් බ්ගත ද් වාෙ  භික් ඛු හ  ් ානිං පටිව න් ති. තථා ති ්  මහාවිහාගර. 
ද් වීසුපි මහාවිහාගරසු තිණ් ණං ව ්  ානං වට් ටං එකරත් තගමව මහාමූසිකාගයො 
ඛාදිත් වා ථු මත් තගමව ඨගපසුං. චිත් තලපබ් බ්ගත භික් ඛු ඞ් ගඝො 

‘ති ්  මහාවිහාගර වට් ටං වත් ති  ් ති, තත් ථ  න් ත් වා වසි  ් ාමා’ති විහාරගතො 
නික් ඛමි. ති ්  මහාවිහාගරපි භික් ඛු ඞ් ගඝො ‘චිත් තලපබ් බ්ගත වට් ටං 

වත් ති  ් ති, තත් ථ  න් ත් වා වසි ්  ාමා’ති විහාරගතො නික් ඛමි. උභගතොපි 
එකි  ් ා  ම් භීරකන් ෙරාය තීගර  මා තා පුච් ඡිත් වා වට් ට  ්  ඛීණභාවං ඤත් වා 
‘තත් ථ  න් ත් වා කිං කරි ්  ාමා’ති චතුවී ති භික් ඛු හ  ් ානි 
 ම් භීරකන් ෙරවනං පවිසිත් වා නිසීදිත් වා නිසින් නනීහාගරගනව අනුපාදිග  ාය 

නිබ් බ්ානධාතුයා පරිනිබ් බ්ායිංසු. පච් ඡා භගය වූප න් ගත භික් ඛු ඞ් ගඝො  ක් කං 
ගෙවරාජානං  ගහත් වා ධාතුගයො  ංහරිත් වා ගචතියං අකාසි. 

බ්රාහ් මණති  ් ගචොගරොපි ජනපෙං විද් ධංග සි.  ඞ් ගඝො  න් නිපතිත් වා 
මන් ගතත් වා ‘‘ගචොරං පටිබ්ාහතූ’’ති  ක් ක න් තිකං අට් ඨ ගථගර ගපග සි. 

 ක් ගකො ගෙවරාජා ‘‘මයා, භන් ගත, උප් පන් ගනො ගචොගරො න  ක් කා පටිබ්ාහිතුං. 
 ඞ් ගඝො පර මුද් ෙං  ච් ඡතු. අහං  මුද් ොරක් ඛං කරි ්  ාමී’’ති.  ඞ් ගඝො 
 බ් බ්දි ාහි නා දීපං  න් ත් වා ජම් බුගකොලපට් ටගන තිභූමිකං මහාඋළුම් පං 
බ්න් ධාගපසි. එකා භූමිකා උෙගක ඔසීදි. එකි ්  ා භික් ඛු ඞ් ගඝො නිසින් ගනො. 

එකි  ් ා පත් තචීවරානි ඨපයිංසු.  ංයුත් තභාණකචූළසීවත් ගථගරො, 

ඉසිෙත් තත් ගථගරො, මහාග ොණත් ගථගරොති තගයො ගථරා තා ං පරි ානං 
පාගමොක් ඛා. ගතසු ද් ගව ගථරා මහාග ොණත් ගථරං ආහංසු – ‘‘ආවුග ො 

මහාග ොණ, අභිරුහ මහාඋළුම් ප’’න් ති. ‘‘තුම් ගහ පන, භන් ගත’’ති? ‘‘ආවුග ො, 

උෙගක මරණම් පි ථගල මරණම් පි එකගමව. න මයං  මි ්  ාම. තං නි ්  ාය 

පන අනා ගත  ා න  ්  පගවණී ඨ ්  ති.  ච් ඡ ත් වං, ආවුග ො’’ති. ‘‘නාහං, 

භන් ගත, තුම් ගහසු අ ච් ඡන් ගතසු  මි ්  ාමී’’ති යාවතතියං කගථත් වාපි ගථරං 
ආගරොගපතුං අ ක් ගකොන් තා නිවත් තිංසු. 

අථ චූළසීවත් ගථගරො ඉසිෙත් තත් ගථරං ආහ – ‘‘ආවුග ො ඉසිෙත් ත, 

අනා ගත මහාග ොණත් ගථරං නි  ් ාය  ා නපගවණී ඨ ්  ති; මා ගඛො තං 
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හත් ථගතො වි ්  ජ් ගජහී’’ති. ‘‘තුම් ගහ පන, භන් ගත’’ති? ‘‘අහං මහාගචතියං 
වන් දි  ් ාමී’’ති ද් ගව ගථගර අනු ාසිත් වා අනුපුබ් ගබ්න චාරිකං චරන් ගතො 
මහාවිහාරං  ම් පාපුණ. ත ් මිං  මගය මහාවිහාගරො සුඤ් ගඤො. ගචතියඞ්  ගණ 

එරණ් ඩා ජාතා. ගචතියං  ච් ගඡහි පරිවාරිතං, ග වාගලන පරිගයොනද් ධං. 
ගථගරො ධරමානකබුද් ධ ්   නිපච් චාකාරං ෙ ් ග න් ගතො විය මහාගචතියං 
වන් දිත් වා පච් ඡිමදි ාය  ාලං පවිසිත් වා ඔගලොගකන් ගතො ‘එවරූප ්   නාම 
ලාභග්  ය ග්  ප් පත් ත ්    රීරධාතුගචතියට් ඨානං අනාථං ජාත’න් ති 
චින් තයමාගනො නිසීදි. 

අථ අවිදූගර රුක් ගඛ අධිවත් ථා ගෙවතා අද් ධිකමනු ්  රූගපන 
තණ් ඩුලනාළිඤ් ච ගුළපිණ් ඩඤ ්ච ආොය ගථර ්    න් තිකං  න් ත් වා ‘‘කත් ථ 

 ච් ඡථ, භන් ගත’’ති? ‘‘අහං ෙක් ඛිණදි ං, උපා කා’’ති. ‘‘අහම් පි තත් ගථව 

 න් තුකාගමො,  හ  ච් ඡාම, භන් ගත’’ති. ‘‘අහං දුබ් බ්ගලො; තව  තියා  න් තුං න 

 ක් ඛි  ් ාමි; ත් වං පුරගතො  ච් ඡ, උපා කා’’ති. ‘‘අහම් පි තුම් හාකං  තියා 
 මි ්  ාමී’’ති ගථර ්   පත් තචීවරං අග්  ගහසි. ති ්  වාපිපාළිං ආරුළ් හකාගල 
ච පත් තං ආහරාගපත් වා පානකං කත් වා අොසි. ගථර ්   පීතමත් ගතගයව 
බ්ලමත් තා  ණ් ඨාති. ගෙවතා පථවිං  ඞ් ඛිපිත් වා ගවණුනදී න් තිගක එකං 
ඡඩ් ඩිතවිහාරං පත් වා ගථර ්   ව නට් ඨානං පටිජග් ගිත් වා අොසි. 

පුනදිවග  ගථගරන මුගඛ ගධොවිතමත් ගත යාගුං පචිත් වා අොසි; යාගුං 

පීත  ්  භත් තං පචිත් වා උපනාගමසි. ගථගරො ‘‘තුය් හං ඨගපහි, උපා කා’’ති 
පත් තං හත් ගථන පිෙහි. ‘‘අහං න දූරං  මි ්  ාමී’’ති ගෙවතා ගථර ් ග ව පත් ගත 
භත් තං පක් ඛිපිත් වා කතභත් තකිච් ච ්   ගථර ්   පත් තචීවරමාොය මග්  ං 

පටිපන් නා පථවිං  ඞ් ඛිපිත් වා ජජ් ජරනදී න් තිකං ගනත් වා ‘‘භන් ගත, එතං 

පණ් ණඛාෙකමනු  ් ානං ව නට් ඨානං, ධූගමො පඤ් ඤායති. අහං පුරගතො 
 මි ්  ාමී’’ති ගථරං වන් දිත් වා අත් තගනො භවනං අ මාසි. ගථගරො  බ් බ්ම් පි 
භයකාලං පණ් ණඛාෙකමනු ් ග  නි  ් ාය වසි. 

ඉසිෙත් තත් ගථගරොපි අනුපුබ් ගබ්න චාරිකං චරන් ගතො අළජනපෙං  ම් පාපුණ. 
තත් ථ මනු ්  ා නාතිපක් කානි මධුකඵලානි භින් දිත් වා අට් ඨිං ආොය තචං 

ඡඩ් ගඩත් වා අ මංසු. ගථගරො ‘‘ආවුග ො මහාග ොණ, භික් ඛාහාගරො 
පඤ ්ඤායතී’’ති වත් වා පත් තචීවරං ආහරාගපත් වා චීවරං පාරුපිත් වා පත් තං 
නීහරිත් වා අට් ඨාසි. තරුණොරකා ගථරං ඨිතං දි ් වා ‘ඉමිනා ගකොචි අත් ගථො 

භවි  ් තී’ති වාලුකං පුඤ් ඡිත් වා මධුකඵලත් තචං පත් ගත පක් ඛිපිත් වා අෙංසු; 
ගථරා පරිභුඤ් ජිංසු.  ත් තාහමත් තං ග ොගයව ආහාගරො අගහොසි. 

අනුපුබ් ගබ්න ගචොරිය ්  රං  ම් පාපුණංසු. මනු ්  ා කුමුොනි  ගහත් වා 

කුමුෙනාගල ඡඩ් ගඩත් වා අ මංසු. ගථගරො ‘‘ආවුග ො මහාග ොණ, භික් ඛාහාගරො 
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පඤ ්ඤායතී’’ති වත් වා පත් තචීවරං ආහරාගපත් වා චීවරං පාරුපිත් වා පත් තං 
නීහරිත් වා අට් ඨාසි.  ාමොරකා කුමුෙනාගල ග ොගධත් වා පත් ගත පක් ඛිපිත් වා 

අෙංසු; ගථරා පරිභුඤ් ජිංසු.  ත් තාහමත් තං ග ොව ආහාගරො අගහොසි. 

අනුපුබ් ගබ්න චරන් තා පණ් ණඛාෙකමනු ්  ානං ව නට් ඨාගන එකං 
 ාමද් වාරං  ම් පාපුණංසු. තත් ථ එකි ්  ා ොරිකාය මාතාපිතගරො අරඤ් ඤං 

 ච් ඡන් තා ‘‘ ගච ගකොචි අගයයො ආ ච් ඡති, කත් ථචි  න් තුං මා අොසි; අයය ්   

ව නට් ඨානං ආචික් ගඛයයාසි, අම් මා’’ති ආහංසු.  ා ගථගර දි ් වා පත් තං 
 ගහත් වා නිසීොගපසි. ග ගහ ධඤ් ඤජාති නාම නත් ථි. වාසිං පන  ගහත් වා 
ගුඤ ්ජගචොචරුක් ඛත් තචං ගුඤ් ජලතාපත් ගතහි  ද් ධිං එකගතො ගකොට් ගටත් වා 
තගයො පිණ් ගඩ කත් වා එකං ඉසිෙත් තත් ගථර ්   එකං මහාග ොණත් ගථර ්   

පත් ගත ඨගපත් වා ‘අතිගරකපිණ් ඩං ඉසිෙත් තත් ගථර  ්  පත් ගත ඨගප ්  ාමී’ති 
හත් ථං ප ාගරසි. හත් ගථො පරිවත් තිත් වා මහාග ොණත් ගථර ්   පත් ගත 
පතිට් ඨාගපසි. ඉසිෙත් තත් ගථගරො ‘බ්රාහ් මණති ්  භගය ගුඤ් ජගචොචපිණ් ගඩ 
විපාකොයකකම් මං ගෙ කාල ම් පොය කීවපමාණං විපාකං ෙ ්  තී’ති ආහ. ගත 
තං පරිභුඤ් ජිත් වා ව නට් ඨානං අ මංසු.  ාපි අරඤ් ඤගතො ආ තානං 
මාතාපිතූනං ආචික් ඛි ‘‘ද් ගව ගථරා ආ තා. ගත ං ගම ව නට් ඨානං 
ආචික් ඛිත’’න් ති. ගත උගභොපි ගථරානං  න් තිකං  න් ත් වා වන් දිත් වා 

‘‘භන් ගත, යං මයං ලභාම, ගතන තුම් ගහ පටිජග් ගි ්  ාම; ඉගධව ව ථා’’ති 
පටිඤ ්ඤං  ණ් හිංසු. ගථරාපි  බ් බ්භයකාලං ගත උපනි ්  ාය වසිංසු. 

බ්රාහ් මණති  ් ගචොගර මගත පිතුමහාරාජා ඡත් තං උ ්  ාගපසි. ‘භයං 

වූප න් තං, ජනපගෙො  ම් පුණ් ගණො’ති සුත් වා පර මුද් ෙගතො භික් ඛු ඞ් ගඝො 
නාවාය මහාතිත් ථපට් ටගන ඔරුය් හ ‘මහාග ොණත් ගථගරො කහං ව තී’ති 
පුච් ඡිත් වා ගථර ්    න් තිකං අ මාසි. ගථගරො පඤ් ච තභික් ඛුපරිවාගරො 
කාලක ාගම මණ් ඩලාරාමවිහාරං  ම් පාපුණ. ත ් මිං  මගය කාලක ාගම 
 ත් තමත් තානි කුල තානි පටිව න් ති. රත් තිභාග  ගෙවතා ආහිණ් ඩිත් වා 

‘‘මහාග ොණත් ගථගරො පඤ් චභික් ඛු තපරිවාගරො මණ් ඩලාරාමවිහාරං පත් ගතො. 
එගකගකො නවහත් ථ ාටගකන  ද් ධිං එගකකකහාපණග් ඝනකං පිණ් ඩපාතං 
ගෙතූ’’ති මනු ් ග  අගවොචුං. පුනදිවග  ච ගථරා කාලක ාමං පිණ් ඩාය පවිසිංසු. 
මනු ්  ා නිසීොගපත් වා යාගුං අෙංසු. මණ් ඩලාරාමවාසී ති ්  භූතිත් ගථගරො 

 ඞ් ඝත් ගථගරො හුත් වා නිසීදි. එගකො මහාඋපා ගකො තං වන් දිත් වා ‘‘භන් ගත, 
මහාග ොණත් ගථගරො නාම කතගරො’’ති පුච් ඡි. ගතන  මගයන ගථගරො නවගකො 
ගහොති පරියන් ගත නිසින් ගනො. ගථගරො හත් ථං ප ාගරත් වා ‘‘මහාග ොගණො 

නාම එ , උපා කා’’ති ආහ. උපා ගකො තං වන් දිත් වා පත් තං  ණ් හාති. 

ගථගරො න ගෙති. ති ්  භූතිත් ගථගරො ‘‘ආවුග ො ග ොණ, යථා ත් වං න ජානාසි, 

මයම් පි එවගමව න ජානාම; පුඤ ්ඤවන් තානං ගෙවතා පරිපාගචන් ති; පත් තං 

ගෙහි,  බ්රහ් මචාරීනං  ඞ්  හං කගරොහී’’ති ආහ. ගථගරො පත් තං අොසි. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඤාණවිභඞ්කගො 

402 

පටුන 

මහාඋපා ගකො පත් තං ආොය  න් ත් වා කහාපණග් ඝනක  ්  පිණ් ඩපාත ්   
පූගරත් වා නවහත් ථ ාටකං ආධාරකං කත් වා ආහරිත් වා ගථර ්   හත් ගථ 

ඨගපසි; අපගරොපි උපා ගකො ගථර ්  ාති  ත් ත  ාටක තානි  ත් ත ච 
පිණ් ඩපාත තානි ගථර ් ග ව අෙංසු. 

ගථගරො භික් ඛු ඞ් ඝ ්    ංවිභා ං කත් වා අනුපුබ් ගබ්න මහාවිහාරං 
පාපුණත් වා මුඛං ගධොවිත් වා මහාගබ්ොධිං වන් දිත් වා මහාගචතියං වන් දිත් වා 
ථූපාරාගම ඨිගතො චීවරං පාරුපිත් වා භික් ඛු ඞ් ඝපරිවාගරො ෙක් ඛිණද් වාගරන 
න රං පවිසිත් වා ද් වාරගතො යාව වළඤ් ජනක ාලා එත ් මිං අන් තගර 
 ට් ඨිකහාපණග් ඝනකං පිණ් ඩපාතං ලභි. තගතො පට් ඨාය පන  ක් කාර ්   
පමාණං නත් ථි. එවං කාලවිපත් තියං මධුකඵලත් තගචොපි කුමුෙනාළිපි දුල් ලභා 
ජාතා. කාල ම් පත් තියං එවරූගපො මහාලාගභො උෙපාදි. 

වත් තබ් බ්කනිගරොධත් ගථර  ් ාපි  ාමගණරකාගල බ්රාහ් මණති  ් භයං 

උෙපාදි.  ාමගණගරො ච උපජ් ඣාගයො ච ්   පර මුද් ෙං නා මිංසු; 

‘පණ් ණඛාෙකමනු  ්ග  උපනි  ් ාය වසි ්  ාමා’ති පච් චන් තාභිමුඛා අගහසුං. 
 ාමගණගරො  ත් තාහමත් තං අනාහාගරො හුත් වා එක ් මිං  ාමට් ඨාගන 

තාලරුක් ගඛ තාලපක් කං දි ් වා උපජ් ඣායං ආහ – ‘‘භන් ගත, ගථොකං 

ආ ගමථ; තාලපක් කං පාගත ්  ාමී’’ති. ‘‘දුබ් බ්ගලොසි ත් වං,  ාමගණර, මා 

අභිරුහී’’ති. ‘‘අභිරුහි ්  ාමි, භන් ගත’’ති ඛුද් ෙකවාසිං  ගහත් වා තාලං ආරුය් හ 
තාලපිණ් ඩං ඡින් දිතුං ආරභි. වාසිඵලං නික් ඛමිත් වා භූමියං පති. 

ගථගරො චින් ගතසි ‘‘අයං කිලන් ගතොව රුක් ඛං ආරුළ ්ගහො; කිං නු ගඛො 
ඉොනි කරි ්  තී’’ති  ාමගණගරො තාලපණ් ණං ඵාගලත් වා ඵාගලත් වා 
වාසිෙණ් ඩගක බ්න් ධිත් වා ඝට් ගටන් ගතො ඝට් ගටන් ගතො භූමියං පාගතත් වා 

‘‘භන් ගත,  ාධු වත ්    ගච වාසිඵලං එත් ථ පගවග යයාථා’’ති ආහ. ගථගරො 
‘උපාය ම් පන් ගනො  ාමගණගරො’ති වාසිඵලං පගවග ත් වා අොසි. ග ො වාසිං 
උක් ඛිපිත් වා තාලඵලානි පාගතසි. ගථගරො වාසිං පාතාගපත් වා පවට් ටිත් වා  තං 

තාලඵලං භින් දිත් වා  ාමගණරං ඔතිණ් ණකාගල ආහ ‘‘ ාමගණර, ත් වං 

දුබ් බ්ගලො, ඉෙං තාව ඛාොහී’’ති. ‘‘නාහං, භන් ගත, තුම් ගහහි අඛාදිගත 
ඛාදි  ් ාමී’’ති වාසිං  ගහත් වා තාලඵලානි භින් දිත් වා පත් තං නීහරිත් වා 

තාලමිඤ් ජං පක් ඛිපිත් වා ගථර ්   ෙත් වා  යං ඛාදි. යාව තාලඵලානි අගහසුං, 
තාව තත් ගථව වසිත් වා ඵගලසු ඛීගණසු අනුපුබ් ගබ්න පණ් ණඛාෙකමනු ්  ානං 
ව නට් ඨාගන එකං ඡඩ් ඩිතවිහාරං පවිසිංසු.  ාමගණගරො ගථර ්   ව නට් ඨානං 
පටිජග් ගි. ගථගරො  ාමගණර ්   ඔවාෙං ෙත් වා විහාරං පාවිසි.  ාමගණගරො 

‘අනායතගන නට් ඨානං අත් තභාවානං පමාණං නත් ථි, බුද් ධානං උපට් ඨානං 

කරි  ් ාමී’ති ගචතියඞ්  ණං  න් ත් වා අප් පහරිතං කගරොති;  ත් තාහමත් තං 
නිරාහාරතාය පගවධමාගනො පතිත් වා නිපන් නගකොව තිණානි උද් ධරති. 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඤාණවිභඞ්කගො 

403 

පටුන 

එකච් ගච ච මනු ්  ා අරඤ් ගඤ චරන් තා මධුං ලභිත් වා ොරූනි ගචව 
 ාකපණ් ණඤ ්ච  ගහත් වා තිණචලන ඤ් ඤාය ‘මිග ො නු ගඛො එග ො’ති 

 ාමගණර  ්   න් තිකං  න් ත් වා ‘‘කිං කගරොසි,  ාමගණරා’’ති ආහංසු. 

‘‘තිණ ණ් ඨිං  ණ් හාමි, උපා කා’’ති. ‘‘අඤ් ගඤොපි ගකොචි අත් ථි, භන් ගත’’ති? 

‘‘ආම, උපා කා, උපජ් ඣාගයො ගම අන් ගතො බ් ගභ’’ති. ‘‘මහාගථර ්   ෙත් වා 

ඛාගෙයයාසි, භන් ගත’’ති  ාමගණර ්   මධුං ෙත් වා අත් තගනො ව නට් ඨානං 
ආචික් ඛිත් වා ‘‘මයං  ාඛාභඞ්  ං කගරොන් තා  මි ්  ාම. එතාය  ඤ් ඤාය ගථරං 

 ගහත් වා ආ ච් ගඡයයාසි, අයයා’’ති වත් වා අ මංසු. 

 ාමගණගරො මධුං  ගහත් වා ගථර ්    න් තිකං  න් ත් වා බ්හි ඨත් වා 

‘‘වන් ොමි, භන් ගත’’ති ආහ. ගථගරො ‘ ාමගණගරො ජිඝච් ඡාය අනුඩය් හමාගනො 

ආ ගතො භවි  ් තී’ති තුණ් හී අගහොසි. ග ො පුනපි ‘‘වන් ොමි, භන් ගත’’ති ආහ. 

‘‘ක  ්මා,  ාමගණර, දුබ් බ්ලභික් ඛූනං සුගඛන නිපජ් ජිතුං න ගෙසී’’ති? ‘‘ද් වාරං 

විවරිතුං  ාරුප් පං, භන් ගත’’ති? ගථගරො උට් ඨහිත් වා ද් වාරං විවරිත් වා ‘‘කිං ගත, 

 ාමගණර, ලද් ධං’’ති ආහ. මනු ් ග හි මධු දින් නං, ඛාදිතුං  ාරුප් පං, 

භන් ගත’’ති? ‘‘ ාමගණර, එවගමව ඛාදිතුං කිලමි ්  ාම, පානකං කත් වා 
පිවි ්  ාමා’’ති.  ාමගණගරො පානකං කත් වා අොසි. අථ නං ගථගරො 

‘‘මනු  ් ානං ව නට් ඨානං පුච් ඡසි,  ාමගණරා’’ති ආහ.  යගමව ආචික් ඛිංසු, 

භන් ගත’’ති. ‘‘ ාමගණර, පාගතොව  ච් ඡන් තා කිලමි ්  ාම; අජ් ගජව 
 මි ්  ාමා’’ති පත් තචීවරං  ණ් හාගපත් වා නික් ඛමි. ගත  න් ත් වා මනු ්  ානං 
ව නට් ඨාන  ්  අවිදූගර නිපජ් ජිංසු. 

 ාමගණගරො රත් තිභාග  චින් ගතසි – ‘මයා පබ් බ්ජිතකාලගතො පට් ඨාය 

 ාමන් ගත අරුණං නාම න උට් ඨාපිතපුබ් බ්’න් ති. ග ො පත් තං  ගහත් වා අරුණං 
උට් ඨාගපතුං අරඤ් ඤං අ මාසි. මහාගථගරො  ාමගණරං නිපන් නට් ඨාගන 
අප ්  න් ගතො ‘මනු ්  ඛාෙගකහි  හිගතො භවි ්  තී’ති චින් ගතසි.  ාමගණගරො 
අරඤ් ගඤ අරුණං උට් ඨාගපත් වා පත් ගතන උෙකඤ් ච ෙන් තකට් ඨඤ ්ච 

 ගහත් වා ආ මි. ‘‘ ාමගණර, කුහිං  ගතොසි? මහල් ලකභික් ඛූනං ගත 

විතක් ගකො උප් පාදිගතො; ෙණ් ඩකම් මං ආහරා’’ති. ‘‘ආහරි ්  ාමි, භන් ගත’’ති. 
ගථගරො මුඛං ගධොවිත් වා චීවරං පාරුපි. උගභොපි මනු ්  ානං ව නට් ඨානං 
අ මංසු. මනු  ් ාපි අත් තගනො පරිගභො ං කන් ෙමූලඵලපණ් ණං අෙංසු. ගථගරොපි 

පරිභුඤ් ජිත් වා විහාරං අ මාසි.  ාමගණගරො උෙකං ආහරිත් වා ‘‘පාගෙ ගධොවාමි, 

භන් ගත’’ති ආහ. ‘‘ ාමගණර, ත් වං රත් තිං කුහිං  ගතො? අම් හාකං විතක් කං 

උප් පාගෙසී’’ති. ‘‘භන් ගත,  ාමන් ගත ගම අරුණං න උට් ඨාපිතපුබ් බ්ං; 

අරුණුට් ඨාපනත් ථාය අරඤ් ඤං අ මාසි’’න් ති. ‘‘ ාමගණර, න තුය් හං 
ෙණ් ඩකම් මං අනුච් ඡවිකං අම් හාකගමව අනුච් ඡවික’’න් ති වත් වා ගථගරො 

ත ් මිංගයව ඨාගන වසි;  ාමගණර  ්  ච  ඤ් ඤං අොසි ‘‘මයං තාව මහල් ලකා; 
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‘ඉෙං නාම භවි  ් තී’ති න  ක් කා ජානිතුං. තුවං අත් තානං රක් ගඛයයාසී’’ති. 
ගථගරො කිර අනා ාමී. තං අපරභාග  මනු ්  ඛාෙකා ඛාදිංසු.  ාමගණගරො 
අත් තානං රක් ඛිත් වා භගය වූප න් ගත තථාරූගප ඨාගන උපජ් ඣං  ාහාගපත් වා 
උප ම් පන් ගනො බුද් ධවචනං උග්  ගහත් වා තිපිටකධගරො හුත් වා 
වත් තබ් බ්කනිගරොධත් ගථගරො නාම ජාගතො. 

පිතුමහාරාජා රජ් ජං පටිපජ් ජි. පර මුද් ො ආ තා තා භික් ඛූ ‘‘කහං 

වත් තබ් බ්කනිගරොධත් ගථගරො, කහං වත් තබ් බ්කනිගරොධත් ගථගරො’’ති පුච් ඡිත් වා 
ත ්    න් තිකං අ මංසු. මහාභික් ඛු ඞ් ගඝො ගථරං පරිවාගරසි. ග ො 
මහාභික් ඛු ඞ් ඝපරිවුගතො අනුපුබ් ගබ්න මහාවිහාරං පත් වා මහාගබ්ොධිං 
මහාගචතියං ථූපාරාමඤ් ච වන් දිත් වා න රං පායාසි. යාව ෙක් ඛිණද් වාරා 

 ච් ඡන් ත ් ග ව නවසු ඨාගනසු තිචීවරං උපපජ් ජි; අන් ගතොන රං 
පවිට් ඨකාලගතො පට් ඨාය මහා ක් කාගරො උප් පජ් ජි. ඉති කාලවිපත් තියං 
තාලඵලකන් ෙමූලපණ් ණම් පි දුල් ලභං ජාතං. කාල ම් පත් තියං එවරූගපො 
මහාලාගභො උප් පන් ගනොති. එවං කාලවිපත් තිපටිබ්ාහිතත් තා විපාකං ොතුං 
අ ක් ගකොන් තානි කාල ම් පත් තිං ආ ම් ම විපච් චන් තීති පජානාති. 

අපර  ් ාපි බ්හූනි කලයාණකම් මානි ගහොන් ති. තානි පගයො විපත් තියං 
ඨිත  ්  න විපච් ගචයයං. ග ො පන එගකන කලයාණකම් ගමන  ම් මාපගයොග  

පතිට් ඨිගතො තීණ සුචරිතානි පූගරති, පඤ ්චසීලං ෙ සීලං රක් ඛති. 
කාල ම් පත් තියං නිබ් බ්ත් ත ්   රාජාගනො  බ් බ්ාලඞ් කාරපතිමණ් ඩිතා 

රාජකඤ් ඤාගයො ‘එත  ්  අනුච් ඡවිකා’ති ගපග න් ති, 

යානවාහනමණසුවණ් ණරජතාදිගභෙං තං තං පණ් ණාකාරං ‘එත  ්  

අනුච් ඡවික’න් ති ගපග න් ති. 

පබ් බ්ජ් ජූප ගතොපි මහායග ො ගහොති මහානුභාගවො. තත්රිෙං වත් ථු – 

කූටකණ් ණරාජා කිර ගිරි ාමකණ් ණවාසිකං චූළසුධම් මත් ගථරං මමායති. ග ො 
උප් පලවාපියං ව මාගනො ගථරං පක් ගකො ාගපසි. ගථගරො ආ න් ත් වා 
මාලාරාමවිහාගර ව ති. රාජා ගථර ්   මාතරං පුච් ඡි – ‘‘කිං ගථගරො 

පියායතී’’ති? ‘‘කන් ෙං මහාරාජා’’ති. රාජා කන් ෙං  ාහාගපත් වා විහාරං  න් ත් වා 
ගථර  ්  ෙෙමාගනො මුඛං උල් ගලොගකතුං නා ක් ඛි. ග ො නික් ඛමිත් වා ච 

බ්හිපරිගවගණ ගෙවිං පුච් ඡි – ‘‘කීදිග ො ගථගරො’’ති? ‘‘ත් වං පුරිග ො හුත් වා 

උල් ගලොගකතුං න  ක් ගකොසි; අහං කථං  ක් ඛි  ් ාමි? නාහං ජානාමි 
කීදිග ො’’ති. රාජා ‘මම රට් ගඨ බ්ලිකාර හපතිපුත් තං උල් ගලොගකතුං න 
වි හාමි. මහන් තං වත ගභො බුද් ධ ා නං නාමා’ති අප් ගඵොගටසි. 
තිපිටකචූළනා ත් ගථරම් පි මමායති. ත ්   අඞ් ගුලියං එකා පිළකා උට් ඨහි. රාජා 
‘ගථරං ප ් සි  ් ාමී’ති විහාරං  න් ත් වා බ්ලවගපගමන අඞ් ගුලිං මුගඛන  ණ් හි. 

අන් ගතොමුගඛගයව පිළකා භින් නා, පුබ් බ්ගලොහිතං අනුට් ඨුභිත් වා ගථගර 
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සිගනගහන අමතං විය අජ් ගඣොහරි. ග ොගයව ගථගරො අපරභාග  
මරණමඤ ්ගච නිපජ් ජි. රාජා  න් ත් වා අසුචිකපල් ලකං සීග  ඨගපත් වා 
‘ධම් ම කට  ්  අක් ගඛො භිජ් ජති අක් ගඛො භිජ් ජතී’ති පරිගෙවමාගනො විචරි. 
පථවි ්  ර  ්  අසුචිකපල් ලකං සීග න උක් ඛිපිත් වා විචරණං නාම ක ්   

 තමග් ග ො?  ම් මාපගයො  ්    තමග් ග ොති. එවං 
පගයො විපත් තිපටිබ්ාහිතත් තා විපාකං ොතුං අ ක් ගකොන් තානි 
පගයො  ම් පත් තිං ආ ම් ම විපච් චන් තීති පජානාති. එවං චතූහි විපත් තීහි 
පටිබ්ාහිතං කලයාණකම් මං විපාකං අෙත් වා චත ් ග ො  ම් පත් තිගයො ආ ම් ම 
ගෙති. 

තත්රිෙං භූතමත් ථං කත් වා ඔපම් මං – එගකො කිර මහාරාජා එක ්   අමච් ච ්   
අප් පමත් ගතන කුජ් ඣිත් වා තං බ්න් ධනා ාගර බ්න් ධාගපසි. ත ්   ඤාතකා 
රඤ් ගඤො කුද් ධභාවං ඤත් වා කිඤ් චි අවත් වා චණ් ඩගකොගප වි ගත රාජානං 
ත ්   නිරපරාධභාවං ජානාගපසුං. රාජා මුඤ් චිත් වා ත ්   ඨානන් තරං 
පටිපාකතිකං අකාසි. අථ ්   තගතො තගතො ආ ච් ඡන් තානං පණ් ණාකාරානං 
පමාණං නාගහොසි. මනු ්  ා  ම් පටිච් ඡිතුං නා ක් ඛිංසු. තත් ථ රඤ් ගඤො 
අප් පමත් තගකන කුජ් ඣිත් වා ත ්   බ්න් ධනා ාගර බ්න් ධාපිතකාගලො විය 

පුථුජ් ජන  ්  නිරගය නිබ් බ්ත් තකාගලො. අථ ්   ඤාතගකහි රාජානං 
 ඤ ්ඤාගපත් වා ඨානන් තර  ්  පටිපාකතිකකරණකාගලො විය ත ්    ග් ග  
නිබ් බ්ත් තකාගලො. පණ් ණාකාරං  ම් පටිච් ඡිතුං අ මත් ථකාගලො විය චත ් ග ො 

 ම් පත් තිගයො ආ ම් ම කලයාණකම් මානං ගෙවගලොකගතො මනු ්  ගලොකං, 
මනු ්  ගලොකගතො ගෙවගලොකන් ති එවං සුඛට් ඨානගතො සුඛට් ඨානගමව 
ගනත් වා කප් ප ත හ ්  ම් පි සුඛවිපාකං ෙත් වා නිබ් බ්ාන ම් පාපනං ගවදිතබ් බ්ං. 

එවං තාව පාළිවග ගනව දුතියං බ්ලං දීගපත් වා පුන ‘‘අගහොසි කම් මං 

අගහොසි කම් මවිපාගකො’’ති (පටි. ම. 1.234) ඉමිනා පටි ම් භිොනගයනාපි 

දීගපතබ් බ්ං. තත් ථ ‘අකහොසිෙම්ම’න් ති අතීගත ආයූහිතං කම් මං අතීගතගයව 

අගහොසි. ගයන පන අතීගත විපාගකො දින් ගනො, තං  න් ධාය ‘අකහොසි 

ෙම්මවිපාකෙො’ති වුත් තං. දිට් ඨධම් මගවෙනීයාදීසු පන බ්හූසුපි ආයූහිගතසු එකං 

දිට් ඨධම් මගවෙනීයං විපාකං ගෙති, ග  ානි අවිපාකානි. එකං උපපජ් ජගවෙනීයං 

පටි න් ධිං ආකඩ් ඪති, ග  ානි අවිපාකානි. එගකනානන් තරිගයන නිරගය 

උපපජ් ජති, ග  ානි අවිපාකානි. අට් ඨසු  මාපත් තීසු එකාය බ්රහ් මගලොගක 

නිබ් බ්ත් තති, ග  ා අවිපාකා. ඉෙං  න් ධාය ‘නාකහොසිෙම්මවිපාකෙො’ති වුත් තං. 
ගයො පන බ්හුම් පි කු ලාකු ලං කම් මං කත් වා කලයාණමිත් තං නි ්  ාය 

අරහත් තං පාපුණාති, එත  ්  කම් මවිපාගකො ‘නාගහොසි’ නාම. යං අතීගත 

ආයූහිතං එතරහි විපාකං ගෙති තං ‘අකහොසි ෙම්මංඅත්ථිෙම්මවිපාකෙො’ නාම. 

යං පුරිමනගයගනව අවිපාකතං ආපජ් ජති තං ‘අකහොසි ෙම්මං නත්ථි

ෙම්මවිපාකෙො’ නාම. යං අතීගත ආයූහිතං අනා ගත විපාකං ෙ ්  ති තං 
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පටුන 

‘අකහොසි ෙම්මං භවිස්සති ෙම්මවිපාකෙො’ නාම. යං පුරිමනගයන අවිපාකතං 

ආපජ් ජි  ් ති තං ‘අකහොසිෙම්මංන භවිස්සතිෙම්මවිපාකෙො’ නාම. 

යං එතරහි ආයූහිතං එතරහිගයව විපාකං ගෙති තං ‘අත්ථි ෙම්මං අත්ථි

ෙම්මවිපාකෙො’ නාම. යං පුරිමනගයගනව අවිපාකතං ආපජ් ජති තං ‘අත්ථි

ෙම්මං නත්ථි ෙම්මවිපාකෙො’ නාම. යං එතරහි ආයූහිතං අනා ගත විපාකං 

ෙ ්  ති තං ‘අත්ථිෙම්මංභවිස්සතිෙම්මවිපාකෙො’ නාම. යං පුරිමනගයගනව 

අවිපාකතං ආපජ් ජි ්  ති තං ‘අත්ථිෙම්මංනභවිස්සති ෙම්මවිපාකෙො’ නාම. 

යං  යම් පි අනා තං, විපාගකොපි ්   අනා ගතො තං ‘භවිස්සති ෙම්මං

භවිස්සතිෙම්මවිපාකෙො’ නාම. යං  යං භවි ්  ති, පුරිමනගයගනව අවිපාකතං 

ආපජ් ජි  ් ති තං ‘භවිස්සතිෙම්මංනභවිස්සතිෙම්මවිපාකෙො’ නාම. 

ඉදං තථාගතස්සාති ඉෙං  බ් ගබ්හිපි එගතහි ආකාගරහි තථා ත ්   
කම් මන් තරවිපාකන් තරජානනඤාණං අකම් පියට් ගඨන දුතියබ්ලං 
ගවදිතබ් බ්න් ති. 

දුතියබ්ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

තතියබ්ලනිද් ගෙග ො 

811. තතියබ්ලනිද් ගෙග  මග්කගොති වා පටිපදාති වා කම් ම  ්ග ගවතං 

නාමං. නිරයගාමිනීතිආදීසු නිර ්  ාෙට් ගඨන නිරතිඅත් ගථන ච නිරකයො. උද් ධං 

අනු න් ත් වා තිරියං අඤ් චිතාති තිරච් ඡානා; තිරච් ඡානාගයව තිරච්ඡානකයොනි. 

ගපතතාය ගපත් ති; ඉගතො ගපච් ච  තභාගවනාති අත් ගථො. ගපත් තිගයව 

කපත්තිවිසකයො. මන ්   උ ්  න් නතාය මනු ්  ා; මනු  ් ාව මනුස්සක ොකෙො. 

දිබ් බ්න් ති පඤ ්චහි කාමගුගණහි අධිමත් තාය වා ඨාන ම් පත් තියාති ගෙවා; 

ගෙවාව කදවක ොකෙො. වානං වුච් චති තණ් හා; තං තත් ථ නත් ථීති නිබ්බානං. 

නිරයං  ච් ඡතීති නිරයගාමී. ඉෙං මග්  ං  න් ධාය වුත් තං. පටිපො පන 
නිරය ාමිනී නාම ගහොති. ග  පගෙසුපි එග ව නගයො. ඉෙං  බ් බ්ම් පි පටිපෙං 
තථා ගතො පජානාති. 

කථං?  කල ාමවාසිගකසුපි හි එකගතො එකං සූකරං වා මි ං වා ජීවිතා 
ගවොගරොගපන් ගතසු  බ් ගබ් ම් පි ගචතනා පර ්   ජීවිතින් ද්රියාරම් මණාව ගහොති. 
තං පන කම් මං ගත ං ආයූහනක් ඛගණගයව නානා ගහොති. ගතසු හි එගකො 
ආෙගරන ඡන් ෙජාගතො කගරොති. එගකො ‘එහි ත් වම් පි කගරොහී’ති පගරහි 
නිප් පීළිතත් තා කගරොති. එගකො  මානච් ඡන් ගෙො විය හුත් වා අප් පටිබ්ාහියමාගනො 

විචරති. ගතසු එගකො ගතගනව කම් ගමන නිරගය නිබ් බ්ත් තති, එගකො 

තිරච් ඡානගයොනියං, එගකො ගපත් තිවි ගය. තං තථා ගතො ආයූහනක් ඛගණගයව 
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‘ඉමිනා නීහාගරන ආයූහිතත් තා එ  නිරගය නිබ් බ්ත් ති ්  ති, එ  

තිරච් ඡානගයොනියං, එ  ගපත් තිවි ගය’ති පජානාති. නිරගය නිබ් බ්ත් තමානම් පි 

‘එ  අට් ඨසු මහානිරගයසු නිබ් බ්ත් ති  ් ති, එ  ග ොළ සු උ ්  ෙනිරගයසු 

නිබ් බ්ත් ති ්  තී’ති පජානාති. තිරච් ඡානගයොනියං නිබ් බ්ත් තමානම් පි ‘එ  

අපාෙගකො භවි ්  ති, එ  ද් විපාෙගකො, එ  චතුප් පාෙගකො, එ  බ්හුප් පාෙගකො’ති 
පජානාති. ගපත් තිවි ගය නිබ් බ්ත් තමානම් පි ‘එ  නිජ් ඣාමතණ් හිගකො 

භවි  ් ති, එ  ඛුප් පිපාසිගකො, එ  පරෙත් තූපජීවී’ති පජානාති. ගතසු ච කම් ගමසු 

‘ඉෙං කම් මං පටි න් ධිං ආකඩ් ඪිතුං න  ක් ඛි ්  ති, දුබ් බ්ලං දින් නාය 
පටි න් ධියා උපධිගවපක් කං භවි  ් තීති පජානාති. 

තථා  කල ාමවාසිගකසු එකගතො පිණ් ඩපාතං ෙෙමාගනසු  බ් ගබ් ම් පි 
ගචතනා පිණ් ඩපාතාරම් මණාව ගහොති. තං පන කම් මං ගත ං 
ආයූහනක් ඛගණගයව පුරිමනගයන නානා ගහොති. ගතසු ගකචි ගෙවගලොගක 

නිබ් බ්ත් ති ්  න් ති, ගකචි මනු ්  ගලොගක. තං තථා ගතො ආයූහනක් ඛගණගයව 

‘ඉමිනා නීහාගරන ආයූහිතත් තා එ  මනු ්  ගලොගක නිබ් බ්ත් ති ්  ති, එ  
ගෙවගලොගක’ති පජානාති. ගෙවගලොගක නිබ් බ්ත් තමානානම් පි ‘එ  

පරනිම් මිතව වත් තීසු නිබ් බ්ත් ති ්  ති, එ  නිම් මානරතීසු, එ  තුසිගතසු, එ  

යාගමසු, එ  තාවතිංග සු, එ  චාතුමහාරාජිගකසු, එ  භුම් මගෙගවසු; එ  පන 

ගජට් ඨකගෙවරාජා හුත් වා නිබ් බ්ත් ති ්  ති, එ  එත  ්  දුතියං වා තතියං වා 
ඨානන් තරං කගරොන් ගතො පරිචාරගකො හුත් වා නිබ් බ්ත් ති  ් තී’ති පජානාති. 

මනු ් ග සු නිබ් බ්ත් තමානානම් පි ‘එ  ඛත් තියකුගල නිබ් බ්ත් ති ්  ති, එ  

බ්රාහ් මණකුගල, එ  ගව ්  කුගල, එ  සුද් ෙකුගල; එ  පන මනු ් ග සු රාජා 

හුත් වා නිබ් බ්ත් ති  ් ති, එ  එත  ්  දුතියං වා තතියං වා ඨානන් තරං 

කගරොන් ගතො පරිචාරගකො හුත් වා නිබ් බ්ත් ති  ් තී’ති පජානාති. ගතසු ච 

කම් ගමසු ‘ඉෙං කම් මං පටි න් ධිං ආකඩ් ඪිතුං න  ක් ඛි ්  ති, දුබ් බ්ලං දින් නාය 
පටි න් ධියා උපධිගවපක් කං භවි ්  තී’ති පජානාති. 

තථා විප ්  නං පට් ඨගපන් ගතසුගයව ගයන නීහාගරන විප ්  නා ආරද් ධා, 

‘එ  අරහත් තං පාපුණ ්  ති, එ  අරහත් තං පත් තුං න  ක් ඛි  ් ති, එ  

අනා ාමීගයව භවි  ් ති, එ   කො ාමීගයව, එ  ග ොතාපන් ගනොගයව; එ  

පන මග්  ං වා ඵලං වා  ච් ඡිකාතුං න  ක් ඛි  ් ති, ලක් ඛණාරම් මණාය 

විප ්  නායගමව ඨ ්  ති; එ  පච් චයපරිග්  ගහගයව, එ  

නාමරූපපරිග්  ගහගයව, එ  අරූපපරිග්  ගහගයව, එ  රූපපරිග්  ගහගයව 

ඨ ්  ති, එ  මහාභූතමත් තගමව වවත් ථාගප ්  ති, එ  කිඤ් චි  ල් ලක් ගඛතුං න 
 ක් ඛි  ් තී’ති පජානාති. 
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කසිණපරිකම් මං කගරොන් ගතසුපි ‘එත ්   පරිකම් මමත් තගමව භවි ්  ති, 

නිමිත් තං උප් පාගෙතුං න  ක් ඛි ්  ති; එ  පන නිමිත් තං උප් පාගෙතුං 

 ක් ඛි  ් ති, අප් පනං පාගපතුං න  ක් ඛි  ් ති; එ  අප් පනං පාගපත් වා ඣානං 
පාෙකං කත් වා විප ්  නං පට් ඨගපත් වා අරහත් තං  ණ් හි  ් තී’ති පජානාතීති. 

තතියබ්ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

චතුත් ථබ්ලනිද් ගෙග ො 

812. චතුත් ථබ්ලනිද් ගෙග  ඛන්ධනානත්තන් ති ‘අයං රූපක් ඛන් ගධො 
නාම…ගප.… අයං විඤ් ඤාණක් ඛන් ගධො නාමා’ති එවං පඤ් චන් නං ඛන් ධානං 
නානාකරණං පජානාති. ගතසුපි ‘එකවිගධන රූපක් ඛන් ගධො…ගප.… 
එකාෙ විගධන රූපක් ඛන් ගධො. එකවිගධන ගවෙනාක් ඛන් ගධො…ගප.… 
බ්හුවිගධන ගවෙනාක් ඛන් ගධො…ගප.… එකවිගධන  ඤ් ඤාක් ඛන් ගධො…ගප.… 
එකවිගධන  ඞ් ඛාරක් ඛන් ගධො…ගප.… එකවිගධන 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධො…ගප.… බ්හුවිගධන විඤ ්ඤාණක් ඛන් ගධො’ති එවං 

එගකක  ්  ඛන් ධ ්   නානත් තං පජානාති. ආයතනනානත්තන් ති ‘ඉෙං 
චක් ඛායතනං නාම…ගප.… ඉෙං ධම් මායතනං නාම. තත් ථ ෙ ායතනා 

කාමාවචරා, ද් ගව චතුභූමකා’ති එවං ආයතනනානත් තං පජානාති. 

ධාතුනානත්තන් ති ‘අයං චක් ඛුධාතු නාම…ගප.… අයං මගනොවිඤ් ඤාණධාතු 

නාම. තත් ථ ග ොළ  ධාතුගයො කාමාවචරා, ද් ගව චතුභූමකා’ති එවං 
ධාතුනානත් තං පජානාති. 

පුන අකනෙධාතුනානාධාතුක ොෙනානත්තන් ති ඉෙං න ගකවලං 

උපාදින් නක ඞ් ඛාරගලොක ් ග ව නානත් තං තථා ගතො පජානාති, 
අනුපාදින් නක ඞ් ඛාරගලොක ්  ාපි නානත් තං තථා ගතො පජානාතිගයවාති 
ෙ ් ග තුං  හිතං. පච් ගචකබුද් ධා හි ද් ගව ච අග්   ාවකා 
උපාදින් නක ඞ් ඛාරගලොක ්  ාපි නානත් තං එකගෙ ගතොව ජානන් ති ගනො 

නිප් පගෙ ගතො, අනුපාදින් නකගලොක ්   පන නානත් තං න ජානන් ති. 
 බ් බ්ඤ ්ඤුබුද් ගධො පන ‘ඉමාය නාම ධාතුයා උ ්  න් නාය ඉම ්   නාම 

රුක් ඛ  ්  ඛන් ගධො ග ගතො ගහොති, ඉම  ්  කාළගකො, ඉම  ්  මට් ගටො; ඉම  ්  

බ්හලත් තගචො, ඉම  ්  තනුත් තගචො; ඉමාය නාම ධාතුයා උ ්  න් නාය ඉම ්   

රුක් ඛ  ්  පත් තං වණ් ණ ණ් ඨානාදිවග න එවරූපං නාම ගහොති; ඉමාය පන 

ධාතුයා උ ්  න් නාය ඉම ්   රුක් ඛ  ්  පුප් ඵං නීලකං ගහොති, පීතකං, 

ගලොහිතකං, ඔොතං, සු න් ධං, දුග්  න් ධං ගහොති; ඉමාය නාම ධාතුයා 

උ ්  න් නාය ඵලං ඛුද් ෙකං ගහොති, මහන් තං, දීඝං, ර  ් ං, වට් ටං, සු ණ් ඨානං, 

දු ්  ණ් ඨානං, මට් ඨං, ඵරු ං, සු න් ධං, දුග්  න් ධං, මධුරං, තිත් තකං, අම් බිලං, 

කටුකං, ක ාවං ගහොති; ඉමාය නාම ධාතුයා උ ්  න් නාය ඉම ්   රුක් ඛ ්   
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කණ් ටගකො තිඛිගණො ගහොති, අතිඛිගණො, උජුගකො, කුටිගලො, තම් ගබ්ො, 

කාළගකො, නීගලො, ඔොගතො ගහොතී’ති එවං අනුපාදින් නක ඞ් ඛාරගලොක ්   

නානත් තං පජානාති.  බ් බ්ඤ ්ඤුබුද් ධානංගයව හි එතං බ්ලං, න අඤ් ගඤ න් ති. 

චතුත් ථබ්ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

පඤ ්චමබ්ලනිද් ගෙග ො 

813. පඤ ්චමබ්ලනිද් ගෙග  හීනාධිමුත්තිොති හීනජ් ඣා යා. 

පණීතාධිමුත්තිොති කලයාණජ් ඣා යා. කසවන්තීති නි  ් යන් ති අල් ලීයන් ති. 

භජන්තීති උප ඞ් කමන් ති. පයිරුපාසන්තීති පුනප් පුනං උප ඞ් කමන් ති.  ගච හි 

ආචරියුපජ් ඣායා න සීලවන් ගතො ගහොන් ති,  ද් ධිවිහාරිකා සීලවන් ගතො 

ගහොන් ති, ගත අත් තගනො ආචරියුපජ් ඣාගයපි න උප ඞ් කමන් ති, අත් තනා 
 දිග   ාරුප් පභික් ඛූගයව උප ඞ් කමන් ති.  ගච ආචරියුපජ් ඣායා 

 ාරුප් පභික් ඛූ, ඉතගර අ ාරුප් පා, ගතපි න ආචරියුපජ් ඣාගය උප ඞ් කමන් ති, 
අත් තනා  දිග  හීනාධිමුත් තිගක එව උප ඞ් කමන් ති. 

එවං උප ඞ් කමනං පන න ගකවලං එතරගහව, අතීතානා ගතපීති 

ෙ ් ග තුං අතීතම්පි අද්ධානන් තිආදිමාහ. තං උත් තානත් ථගමව. ඉෙං පන 

දු ් සීලානං දු ් සීලග වනගමව, සීලවන් තානං සීලවන් තග වනගමව, 

දුප් පඤ ්ඤානං දුප් පඤ් ඤග වනගමව, පඤ් ඤවන් තානං 

පඤ ්ඤවන් තග වනගමව ගකො නියාගමතීති? අජ් ඣා යධාතු නියාගමති. 
 ම් බ්හුලා කිර භික් ඛූ එකං  ාමං  ණභික් ඛාචාරං චරන් ති. මනු ්  ා බ්හුභත් තං 
ආහරිත් වා පත් තානි පූගරත් වා ‘‘තුම් හාකං යථා භාග න පරිභුඤ් ඤථා’’ති 

ෙත් වා උගයයොගජසුං. භික් ඛූපි ආහංසු ‘‘ආවුග ො, මනු ්  ා ධාතු ංයුත් තකම් ගම 
පගයොගජන් තී’’ති. තිපිටකචූළාභයත් ගථගරොපි නා දීගප ගචතියං වන් ෙනාය 
පඤ ්චහි භික් ඛු ගතහි  ද් ධිං  ච් ඡන් ගතො එක ් මිං  ාගම මනු ් ග හි 
නිමන් තිගතො. ගථගරන ච  ද් ධිං එගකො අ ාරුප් පභික් ඛු අත් ථි. ධුරවිහාගරපි 

එගකො අ ාරුප් පභික් ඛු අත් ථි. ද් වීසු භික් ඛු ඞ් ගඝසු  ාමං ඔ රන් ගතසු ගත 

උගභොපි ජනා, කිඤ් චාපි ආ න් තුගකන ගනවාසිගකො ගනවාසිගකන වා 

ආ න් තුගකො න දිට් ඨපුබ් ගබ්ො, එවං  න් ගතපි, එකගතො හුත් වා හසිත් වා හසිත් වා 
කථයමානා එකමන් තං අට් ඨංසු. ගථගරො දි ් වා ‘‘ ම් මා ම් බුද් ගධන ජානිත් වා 
ධාතු ංයුත් තං කථිත’’න් ති ආහ. 

එවං ‘අජ් ඣා යධාතු නියාගමතී’ති වත් වා ධාතු ංයුත් ගතන අයගමවත් ගථො 
දීගපතබ් ගබ්ො. ගිජ් ඣකූටපබ් බ්ත ් මිඤ් හි ගිලානග යයාය නිපන් ගනො භ වා 
ආරක් ඛණත් ථාය පරිවාගරත් වා ව න් ගතසු  ාරිපුත් තගමොග්  ල් ලානාදීසු 
එකගමකං අත් තගනො අත් තගනො පරි ාය  ද් ධිං චඞ් කමන් තං ඔගලොගකත් වා 

භික් ඛූ ආමන් ගතසි ‘‘ප ්  ථ ගනො තුම් ගහ, භික් ඛගව,  ාරිපුත් තං  ම් බ්හුගලහි 
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භික් ඛූහි  ද් ධිං චඞ් කමන් ත’’න් ති? ‘‘එවං, භන් ගත’’ති. ‘‘ බ් ගබ් ගඛො එගත, 

භික් ඛගව, භික් ඛූ මහාපඤ් ඤා’’ති ( ං. නි. 2.99)  බ් බ්ං විත් ථාගරතබ් බ්න් ති. 

පඤ ්චමබ්ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

ඡට් ඨබ්ලනිද් ගෙග ො 

814. ඡට් ඨබ්ලනිද් ගෙග  ආසයන් ති යත් ථ  ත් තා ආ යන් ති නිව න් ති, තං 

ගත ං නිවා ට් ඨානං දිට් ඨි තං වා යථාභූතං ඤාණං වා. අනුසයන් ති 

අප් පහීනානු යිතං කිගල ං. චරිතන් ති කායාදීහි අභි ඞ් ඛතං කු ලාකු ලං. 

අධිමුත්තන් ති අජ් ඣා යං. අප්පරජක්කඛතිආදීසු පඤ් ඤාමගය අක් ඛිම් හි අප් පං 

පරිත් තං රා ගෙො ගමොහරජං එගත න් ති අප්පරජක්ඛා. ත  ්ග ව මහන් තතාය 

මහාරජක්ඛා. උභගයනාපි මන් ෙකිගලග  මහාකිගලග  ච  ත් ගත ෙ ් ග ති. 

ගය ං  ද් ධාදීනි ඉන් ද්රියානි තික් ඛානි, ගත තික්ඛින්ද්රියා. ගය ං තානි මුදූනි, ගත 

මුදින්ද්රියා. ගය ං ආ යාෙගයො ගකොට් ඨා ා සුන් ෙරා, ගත ස්වාොරා. විපරීතා 

ද්වාොරා. ගය කථිතකාරණං  ල් ලක් ගඛන් ති, සුගඛන  ක් කා ගහොන් ති 

විඤ ්ඤාගපතුං, ගත සුවිඤ්ඤාපයා. විපරීතා දුවිඤ්ඤාපයා. ගය 

අරියමග්  පටිගවධ ්   අනුච් ඡවිකා උපනි ්  ය ම් පන් නා, ගත භබ්බා. විපරීතා 

අභබ්බා. 

815. එවං ඡට් ඨබ්ල  ්  මාතිකං ඨගපත් වා ඉොනි යථාපටිපාටියා 

භාගජන් ගතො ෙතකමො ච සත්තානං ආසකයොතිආදිමාහ. තත් ථ සස්සකතො

ක ොකෙොතිආදීනං අත් ගථො ගහට් ඨා නික් ගඛපකණ් ඩවණ් ණනායං (ධ.  . අට් ඨ. 

1105) වුත් ගතොගයව. ඉති භවදිට්ඨිසන්නිස්සිතා වාති එවං   ්  තදිට් ඨිං වා 

 න් නි  ්සිතා.   ්  තදිට් ඨි හි එත් ථ භවදිට් ඨීති වුත් තා; උච් ගඡෙදිට් ඨි ච 
විභවදිට් ඨීති.  බ් බ්දිට් ඨීනඤ ්හි   ්  තුච් ගඡෙදිට් ඨී හි  ඞ්  හිතත් තා  බ් ගබ්පි 
දිට් ඨි තිකා  ත් තා ඉමාව ද් ගව දිට් ඨිගයො  න් නි  ්සිතා ගහොන් ති. වුත් තම් පි 

ගචතං – ‘‘ද් වය න් නි  ්සිගතො ගඛො පනායං, කච් චාන, ගලොගකො ගයභුගයයන – 

අත් ථිතඤ් ගචව නත් ථිතඤ් චා’’ති ( ං. නි. 2.15). එත් ථ හි අත්ථිතාති   ්  තං, 

නත්ථිතාති උච් ගඡගෙො. අයං තාව වට් ට න් නි  ්සිතානං පුථුජ් ජන ත් තානං 
ආ ගයො. 

ඉොනි විවට් ට න් නි  ්සිතානං සුද් ධ ත් තානං ආ යං ෙ ් ග තුං එකත වා

පනඋකභොඅන්කතඅනුපගම්මාතිආදි වුත් තං. තත් ථ එකතවාපනාති එගතගයව. 

උකභො අන්කතති   ්  තුච් ගඡෙ ඞ් ඛාගත ද් ගව අන් ගත. අනුපගම්මාති 

අනල් ලීයිත් වා. ඉදප්පච්චයතාපටිච්චසමුප්පන්කනසු ධම්කමසූති ඉෙප් පච් චයතාය 

ගචව පටිච් ච මුප් පන් නධම් ගමසු ච. අනුක ොමිො ඛන්තීති විප ්  නාඤාණං. 

යථාභූතංවා ඤාණන් ති මග්  ඤාණං. ඉෙං වුත් තං ගහොති – යා පටිච් ච මුප් පාගෙ 



අභිධම් මපිටගක  විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඤාණවිභඞ්කගො 

411 
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ගචව පටිච් ච මුප් පන් නධම් ගමසු ච එගත උගභො   ්  තුච් ගඡෙඅන් ගත 

අනුප න් ත් වා විප ්  නා පටිලද් ධා, යඤ් ච තගතො උත් තරිමග්  ඤාණං – අයං 

 ත් තානං ආ ගයො, අයං වට් ට න් නි  ්සිතානඤ් ච විවට් ට න් නි  ්සිතානඤ් ච 

 බ් ගබ් ම් පි  ත් තානං ආ ගයො, ඉෙං ව නට් ඨානන් ති. අයං ආචරියානං 
 මානත් ථකථා. 

විතණ් ඩවාදී පනාහ – ‘මග් ග ො නාම වා ං විද් ධංග න් ගතො  ච් ඡති, නනු 

ත් වං මග් ග ො වාග ොති වගෙසී’ති? ග ො වත් තබ් ගබ්ො ‘ත් වං අරියවා භාණගකො 

ගහොසි න ගහොසී’ති?  ගච පන ‘න ගහොමී’ති වෙති, ‘අභාණකතාය න ජානාසී’ති 

වත් තබ් ගබ්ො.  ගච ‘භාණගකො ් මී’ති වෙති, ‘සුත් තං ආහරා’ති වත් තබ් ගබ්ො.  ගච 

ආහරති, ඉච් ගචතං කු ලං; ගනො ගච ආහරති  යං ආහරිතබ් බ්ං – ‘‘ෙ යිගම, 

භික් ඛගව, අරියවා ා, ගය අරියා ආවසිංසු වා ආව න් ති වා ආවසි ්  න් ති වා’’ති 

(අ. නි. 10.19). එතඤ් හි සුත් තං මග්    ්  වා භාවං දීගපති. ත ් මා 
සුකථිතගමගවතන් ති. ඉෙං පන භ වා  ත් තානං ආ යං ජානන් ගතො ඉගම ඤ් ච 
දිට් ඨි තානං විප ්  නාඤාණමග්  ඤාණානං අප් පවත් තික් ඛගණපි ජානාති එව. 
වුත් තම් පි ගචතං – 

‘‘කාමං ග වන් තඤ් ගඤව ජානාති ‘අයං පුග්  ගලො කාම රුගකො 
කාමා ගයො කාමාධිමුත් ගතො’ති. ගනක් ඛම් මං ග වන් තඤ් ගඤව ජානාති 
‘අයං පුග්  ගලො ගනක් ඛම් ම රුගකො ගනක් ඛම් මා ගයො 
ගනක් ඛම් මාධිමුත් ගතො’ති. බ්යාපාෙං…ගප.… අබ්යාපාෙං… 
ථිනමිද් ධං…ගප.… ආගලොක ඤ් ඤං ගනක් ඛම් මං ග වන් තඤ් ගඤව 
ජානාති ග වන් තඤ් ගඤව ජානාති ‘අයං පුග්  ගලො 
ආගලොක ඤ් ඤා රුගකො ආගලොක ඤ් ඤා ගයො 

ආගලොක ඤ් ඤාධිමුත් ගතො’’ති (පටි. ම. 1.113). 

816. අනු යනිද් ගෙග  කාමරාග ො ච ග ො අප් පහීනට් ගඨන අනු ගයො චාති 

ොමරාගානුසකයො. ග  පගෙසුපි එග ව නගයො. යං ක ොකෙ පියරූපන් ති යං 

ඉම  ්මිං ගලොගක පියජාතිකං. සාතරූපන් ති  ාතජාතිකං අ ්  ාෙපෙට් ඨානං 

ඉට් ඨාරම් මණං. එත් ථ සත්තානං රාගානුසකයො අනුකසතීති එත  ්මිං 
ඉට් ඨාරම් මගණ  ත් තානං අප් පහීනට් ගඨන රා ානු ගයො අනුග ති. යථා නාම 

උෙගක නිමුග්    ්  ගහට් ඨා ච උපරි ච  මන් තභාග  ච උෙකගමව ගහොති, 
එවගමව ඉට් ඨාරම් මගණ රාගුප් පත් ති නාම  ත් තානං ආචිණ් ණ මාචිණ් ණා. 

තථා අනිට් ඨාරම් මගණ පටිඝුප් පත් ති. ඉතිඉකමසු ද්වීසුධම්කමසූති එවං ඉගමසු 

ද් වීසු කාමරා පටිඝවන් ගතසු ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණධම් ගමසු. අවිජ්ජානුපතිතාති 

කාමරා පටිඝ ම් පයුත් තා හුත් වා ආරම් මණකරණවග න අවිජ් ජා අනුපතිතා. 

තකදෙට්කඨොති තාය අවිජ් ජාය  ම් පයුත් ගතකට් ඨවග න එකට් ගඨො. මාකනොච

දිට්ඨිච විචිකිච්ඡාචාති නවවිගධො මාගනො, ද් වා ට් ඨිවිධා දිට් ඨි, අට් ඨවත් ථුකා ච 
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විචිකිච් ඡා. භවරාගානුසකයො පගනත් ථ කාමරා ානු ගයගනව  ඞ්  හිගතොති 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

817. චරිතනිද් ගෙග  ගතර  ගචතනා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරො, ද් වාෙ  

අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරො, චත  ්ග ො ආකනඤ්ජාභිසඞ්ඛාකරො. තත් ථ කාමාවචගරො 

පරිත්තභූමකෙො, ඉතගරො මහාභූමකෙො. තීසුපි වා එගතසු ගයො ගකොචි 

අප් පවිපාගකො පරිත් තභූමගකො, බ්හුවිපාගකො මහාභූමගකොති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

818. අධිමුත් තිනිද් ගෙග ො ගහට් ඨා පකාසිගතොව. ක ් මා පනායං අධිමුත් ති 

ගහට් ඨා වුත් තාපි පුන  හිතාති? අයඤ් හි ගහට් ඨා පාටිගයක් කං 

බ්ලෙ  ් නවග න  හිතා, ඉධ  ත් තානං තික් ඛින් ද්රියමුදින් ද්රියභාවෙ ්  නත් ථං. 

819. මහාරජක් ඛනිද් ගෙග  උස්සදගතානීති ගවපුල් ල තානි. 
පහානක් කමවග න ගච  උප් පටිපාටියා නිද් ගෙග ො කගතො. 

820. අනුස්සදගතානීති අගවපුල් ල තානිං. තික් ඛින් ද්රියමුදින් ද්රියනිද් ගෙග  
උපනි  ් යඉන් ද්රියානි නාම කථිතානි. උප් පටිපාටියා නිද් ගෙග  පගනත් ථ 
පගයොජනං ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. 

823. තථා ද් වාකාරනිද් ගෙ ාදීසු පාපාසයාති අකු ලා යා. පාපචරිතාති 

අපුඤ් ඤාභි ඞ් ඛාරපරිපූරකා. පාපාධිමුත්තිොති  ක් කායාභිරතා 
වට් ටජ් ඣා යා. 

824.  ් වාකාරනිද් ගෙග  ය ් මා කලයාණගකො නාම අනු ගයො නත් ථි, 

ත ් මා කලයාණානු යාති න වුත් තං. ග  ං වුත් තවිපරියාගයන ගවදිතබ් බ්ං. 

826. භබ් බ්ාභබ් බ්නිද් ගෙග  ෙම්මාවරකණනාති පඤ් චවිගධන 

ආනන් තරියකම් ගමන. කික සාවරකණනාති නියතමිච් ඡාදිට් ඨියා. 

විපාොවරකණනාති අගහතුකපටි න් ධියා. ය ් මා පන දුගහතුකානම් පි 

අරියමග්  පටිගවගධො නත් ථි, ත ් මා දුගහතුකපටි න් ධිපි විපාකාවරණගමවාති 

ගවදිතබ් බ්ා. අස්සද්ධාති බුද් ධාදීසු  ද් ධාරහිතා. අච්ඡන්දිොති 

කත් තුකමයතාකු ලච් ඡන් ෙරහිතා. උත් තරකුරුකා මනු ්  ා අච් ඡන් දිකට් ඨානං 

පවිට් ඨා. දුප්පඤ්ඤාති භවඞ්  පඤ් ඤාය පරිහීනා. භවඞ්  පඤ් ඤාය පන 

පරිපුණ් ණායපි ය ්   භවඞ්  ං ගලොකුත් තර  ්  පාෙකං න ගහොති, ග ො 

දුප් පඤ ්ගඤොගයව නාම. අභබ්බා නියාමං ඔක්ෙමිතුං කුසක සු ධම්කමසු 

සම්මත්තන් ති කු ගලසු ධම් ගමසු  ම් මත් තනියාම ඞ් ඛාතං මග්  ං ඔක් කමිතුං 
අභබ් බ්ා. 
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827. න ෙම්මාවරකණනාතිආදීනි වුත් තවිපරියාගයන ගවදිතබ් බ්ානි. ඉෙං 
ද් වින් නං ඤාණානං භාජනීයං – ඉන් ද්රියපගරොපරියත් තිඤාණ ්   ච 

ආ යානු යඤාණ ්   ච. එත් ථ හි ආ යානු යඤාගණන 
ඉන් ද්රියපගරොපරියත් තිඤාණම් පි භාජිතං. ඉති ඉමානි ද් ගව ඤාණානි එකගතො 
හුත් වා එකං බ්ලඤාණං නාම ජාතන් ති. 

ඡට් ඨබ්ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

 ත් තමබ්ලනිද් ගෙග ො 

828.  ත් තමබ්ලනිද් ගෙග  ඣායතීති ඣායී.චත්තාකරො ඣායීති ඣායිගනො 
චත් තාගරො ජනා වුච් චන් ති. තත් ථ පඨමචතුක් ගක තාව පඨගමො  මාපත් තිලාභී 

 මාගනොගයව ‘න ලාභීම් හී’ති, කම් මට් ඨානං  මානංගයව ‘න කම් මට් ඨාන’න් ති 
 ඤ ්ඤී ගහොති. අයං අප් පගුණජ් ඣානලාභීති ගවදිතබ් ගබ්ො. දුතිගයො  මාපත් තියා 

අලාභීගයව ‘ලාභීම් හී’ති, අකම් මට් ඨානං  මානංගයව ‘කම් මට් ඨාන’න් ති 
 ඤ ්ඤී ගහොති. අයං නිද් ොඣායී නාම. නිද් ොයිත් වා පටිබුද් ගධො එවං මඤ් ඤති. 

තතිගයො  මාපත් තිලාභී  මාගනො ‘ මාපත් තිලාභීම් හී’ති, කම් මට් ඨානගමව 

 මානං ‘කම් මට් ඨාන’න් ති  ඤ් ඤී ගහොති. අයං පගුණජ් ඣානලාභීති 

ගවදිතබ් ගබ්ො. චතුත් ගථො අලාභීගයව ‘අලාභීම් හී’ති, අකම් මට් ඨානංගයව 
‘අකම් මට් ඨාන’න් ති  ඤ් ඤී ගහොති. එවගමත් ථ ද් ගව ජනා අජ් ඣායිගනොව 
ඣායීනං අන් ගතො පවිට් ඨත් තා ඣායීති වුත් තා. 

දුතියචතුක් ගක   ඞ් ඛාගරන  ප් පගයොග න  මාධිපාරිබ්න් ධිකධම් ගම 

වික් ඛම් ගභන් ගතො දන්ධංසමාපජ්ජති නාම. එකං ද් ගව චිත් තවාගර ඨත් වා  හ ා 

වුට් ඨහන් තා ඛිප්පං වුට්ඨහති නාම. සුගඛගනව පන  මාධිපාරිබ්න් ධිකධම් ගම 

ග ොගධන් ගතො ඛිප්පං සමාපජ්ජති නාම. යථාපරිච් ගඡගෙන අවුට් ඨහිත් වා කාලං 

අතිනාගමත් වා වුට් ඨහන් ගතො දන්ධං වුට්ඨාති නාම. ඉතගර ද් ගවපි ඉමිනාව 
නගයන ගවදිතබ් බ්ා. ඉගම චත් තාගරොපි ජනා  මාපත් තිලාභිගනොව. 

තතියචතුක් ගක ‘ඉෙං ඣානං පඤ් චඞ් ගිකං, ඉෙං චතුරඞ් ගික’න් ති එවං 

අඞ්  වවත් ථානපරිච් ගඡගෙ ගඡගකො සමාධිස්මිංසමාධිකුසක ො නාම. නීවරණානි 

පන වික් ඛම් ගභත් වා චිත් තමඤ් ජූ ාය චිත් තං ඨගපතුං අගඡගකො කනොසමාධිස්මිං

සමාපත්තිකුසක ො නාම. ඉතගරපි තගයො ඉමිනාව නගයන ගවදිතබ් බ්ා. ඉගමපි 
චත් තාගරො  මාපත් තිලාභිගනොගයව. 

ඉොනි යානි ඣානානි නි ්  ාය ඉගම පුග්  ලා ‘ඣායී’ නාම ජාතා, තානි 

ෙ ් ග තුං චත්තාරි ඣානානීතිආදිමාහ. තත් ථ චත් තාරි ඣානානි තගයො ච 

විගමොක් ඛා අත් ථගතො ගහට් ඨා ධම් ම ඞ්  හට් ඨකථායගමව (ධ.  . අට් ඨ. 160, 

248) පකාසිතා. ග  ානම් පි විගමොක් ඛට් ගඨො තත් ථ වුත් තනගයගනව 
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පටුන 

ගවදිතබ් ගබ්ො. අපිගචත් ථ පටිපාටියා  ත් ත අප් පිතප් පිතක් ඛගණ 

පච් චනීකධම් ගමහි විමුච් චනගතො ච ආරම් මගණ ච අධිමුච් චනගතො විකමොක්කඛො 
නාම. අට් ඨගමො පන  බ් බ්ග ො  ඤ් ඤාගවෙයිගතහි විමුත් තත් තා 
අප තවිගමොක් ගඛො නාම.  මාධීසු චතුක් කනයපඤ් චකනගයසු 

පඨමජ් ඣාන මාධි සවිතක්ෙසවිචාකරො නාම. පඤ් චකනගය 

දුතියජ් ඣාන මාධි අවිතක්ෙවිචාරමත්තසමාධි නාම. චතුක් කනගයපි 

පඤ ්චකනගයපි උපරි තීසු ඣාගනසු  මාධි අවිතක්ෙ අවිචාරසමාධි නාම. 
 මාපත් තීසු හි පටිපාටියා අට් ඨන් නං  මාපත් තීනං ‘ මාධී’තිපි නාමං 

‘ මාපත් තී’තිපි. ක ් මා? චිත් ගතකග්  තා බ් භාවගතො. නිගරොධ මාපත් තියා 
තෙභාවගතො න  මාධීති නාමං. 

හානභාගිකයො ධම්කමොති අප් පගුගණහි පඨමජ් ඣානාදීහි වුට් ඨිත ්   

 ඤ ්ඤාමනසිකාරානං කාමාදිඅනුපක් ඛන් ෙනං. විකසසභාගිකයො ධම්කමොති 
පගුගණහි පඨමජ් ඣානාදීහි වුට් ඨිත ්    ඤ ්ඤාමනසිකාරානං 

දුතියජ් ඣානාදිඅනුපක් ඛන් ෙනං. කවොදානම්පි වුට්ඨානන් ති ඉමිනා 
පගුණගවොොනං වුට් ඨානං නාම කථිතං. ගහට් ඨිමං ගහට් ඨිමඤ් හි පගුණජ් ඣානං 
උපරිම  ්  උපරිම  ්  පෙට් ඨානං ගහොති. ත ් මා ගවොොනම් පි වුට් ඨානන් ති 

වුත් තං. තම්හා තම්හා සමාධිම්හා වුට්ඨානම්පි වුට්ඨානන් ති ඉමිනා 
භවඞ්  වුට් ඨානං නාම කථිතං. භවඞ් ග න හි  බ් බ්ජ් ඣාගනහි වුට් ඨානං ගහොති. 
නිගරොධගතො පන ඵල මාපත් තියාව වුට් ඨහන් ති. ඉෙං පාළිමුත් තකවුට් ඨානං 
නාමාති. 

 ත් තමබ්ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

අට් ඨමබ්ලාදිනිද් ගෙග ො 

829. අට් ඨමබ්ලනිද් ගෙග  අකනෙවිහිතං පුබ්කබනිවාසන් තිආදි  බ් බ්ම් පි 

විසුද් ධිමග් ග  විත් ථාරිතගමව. නවමබ්ලනිද් ගෙග පි දිබ්කබන චක්ඛුනාතිආදි 
 බ් බ්ං තත් ගථව විත් ථාරිතං. 

නවමබ්ලනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

ෙ මබ්ලනිද් ගෙග ො 

831. ෙ මබ්ලනිද් ගෙග  කචකතොවිමුත්තින් ති ඵල මාධිං. 

පඤ්ඤාවිමුත්තින් ති ඵලඤාණං. ග  ං  බ් බ්ත් ථ උත් තානත් ථගමව. අයං 
තාගවත් ථ ආචරියානං  මානත් ථකථා. පරවාදී පනාහ – ‘‘ෙ බ්ලඤාණං නාම 

පාටිගයක් කං නත් ථි,  බ් බ්ඤ ්ඤුතඤාණ ් ග වායං පගභගෙො’’ති. තං න තථා 

ෙට් ඨබ් බ්ං. අඤ ්ඤගමව හි ෙ බ්ලඤාණං, අඤ ්ඤං  බ් බ්ඤ් ඤුතඤාණං. 
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ෙ බ්ලඤාණඤ් හි  ක කකිච් චගමව ජානාති.  බ් බ්ඤ් ඤුතඤාණං පන තම් පි 
තගතො අවග  ම් පි ජානාති. ෙ බ්ලඤාගණසුපි හි පඨමං කාරණාකාරණගමව 

ජානාති, දුතියං කම් මන් තරවිපාකන් තරගමව, තතියං කම් මපරිච් ගඡෙගමව, 

චතුත් ථං ධාතුනානත් තකරණගමව, පඤ ්චමං  ත් තානං 

අජ් ඣා යාධිමුත් තිගමව, ඡට් ඨං ඉන් ද්රියානං තික් ඛමුදුභාවගමව,  ත් තමං 

ඣානාදීහි  ද් ධිං ගත ං  ංකිගල ාදිගමව, අට් ඨමං 

පුබ් ගබ්නිවුත් ථඛන් ධ න් තතිගමව, නවමං  ත් තානං චුතිපටි න් ධිගමව, ෙ මං 
 ච් චපරිච් ගඡෙගමව.  බ් බ්ඤ ්ඤුතඤාණං පන එගතහි ජානිතබ් බ්ඤ ්ච තගතො 
උත් තරිතරඤ් ච පජානාති. එගත ං පන කිච් චං න  බ් බ්ං කගරොති. තඤ් හි 

ඣානං හුත් වා අප් ගපතුං න  ක් ගකොති, ඉද් ධි හුත් වා විකුබ් බිතුං න  ක් ගකොති, 
මග් ග ො හුත් වා කිගලග  ගඛගපතුං න  ක් ගකොති. 

අපිච පරවාදී එවං පුච් ඡිතබ් ගබ්ො – ‘‘ෙ බ්ලඤාණං නාම එතං 

 විතක් ක විචාරං, අවිතක් කවිචාරමත් තං, අවිතක් කාවිචාරං, කාමාවචරං, 

රූපාවචරං, අරූපාවචරං, ගලොකියං, ගලොකුත් තර’’න් ති? ජානන් ගතො 

‘‘පටිපාටියා  ත් ත ඤාණානි  විතක් ක විචාරානී’’ති වක් ඛති; තගතො ‘‘පරානි 

ද් ගව ඤාණානි අවිතක් කාවිචාරානී’’ති වක් ඛති; ‘‘ආ වක් ඛයඤාණං සියා 

 විතක් ක විචාරං, සියා අවිතක් කවිචාරමත් තං, සියා අවිතක් කවිචාර’’න් ති 

වක් ඛති. තථා ‘‘පටිපාටියා  ත් ත කාමාවචරානි, තගතො ද් ගව රූපාවචරානි, 

අව ාගන එකං ගලොකුත් තර’’න් ති වක් ඛති; ‘‘ බ් බ්ඤ ්ඤුතඤාණං පන 

 විතක් ක විචාරගමව, කාමාවචරගමව, ගලොකියගමවා’’ති වක් ඛති. ඉති 

අඤ ්ඤගෙව ෙ බ්ලඤාණං, අඤ ්ඤං  බ් බ්ඤ් ඤුතඤාණන් ති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ඤාණවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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17. ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගො 

1. එෙෙමාතිොදිවණ්ණනා 
832. ඉොනි තෙනන් තගර ඛුද් ෙකවත් ථුවිභඞ් ග පි පඨමං මාතිකං ඨගපත් වා 

නික් ඛිත් තපොනුක් කගමන නිද් ගෙග ො කගතො. තත්රායං නික් ගඛපපරිච් ගඡගෙො. 

ආදිගතො තාව ජාතිමකදොතිආෙගයො ගත ත් තති එකකා නික් ඛිත් තා, තගතො 

කෙොකධො ච උපනාකහො චාතිආෙගයො අට් ඨාර  දුකා, අකුස මූ ාෙගයො 

පඤ ්චතිං  තිකා, ආසවචතුක්ොෙගයො චුද් ෙ  චතුක් කා, 

ඔරම්භාගියසංකයොජනාෙගයො පන් නර  පඤ් චකා, විවාදමූ ාෙගයො චුද් ෙ  

ඡක් කා, අනුසයාෙගයො  ත් ත  ත් තකා, කික සවත්ථුආෙගයො අට් ඨ අට් ඨකා, 

ආඝාතවත්ථුආෙගයො නව නවකා, කික සවත්ථුආෙගයො  ත් ත ෙ කා, 

අජ්ඣත්තිෙස්සඋපාදායඅට්ඨාරස තණ්හාවිචරිතානීතිආෙගයො ඡ අට් ඨාර කාති 
 බ් බ්ානිපි එතානි අට් ඨ කිගල  තානි නික් ඛිත් තානීති ගවදිතබ් බ්ානි. අයං තාව 
නික් ගඛපපරිච් ගඡගෙො. 

(1.) එෙෙනිද්කදසවණ්ණනා 
843-844. ඉොනි යථානික් ඛිත් තාය මාතිකාය තත්ථ ෙතකමො

ජාතිමකදොතිආදිනා නගයන ආරද් ගධ නිද් ගෙ වාගර ජාතිං පටිච්චාති ජාතිං 

නි  ් ාය. එත් ථ ච අත් ථිපටිච් චං නාම කථිතං, ත ් මා ජාතියා  තීති අයගමත් ථ 

අත් ගථො. කගොත්තං පටිච්චාතිආදීසුපි එග ව නගයො. මෙනවග න මකදො. 

මජ් ජනාකාගරො මජ්ජනා. මජ් ජිතභාගවො මජ්ජිතත්තං. මාකනොමඤ්ඤනාතිආදීනි 

ගහට් ඨා ධම් ම ඞ්  හට් ඨකථායං (ධ.  . අට් ඨ. 1121) වුත් තත් ථාගනව. අයං

වුච්චතීති අයං එවං ජාතියා  ති තං ජාතිං නි ්  ාය උප් පන් ගනො 

මජ් ජනාකාරප් පවත් ගතො මාගනො ජාතිමකදොති වුච් චති.   ්වායං ඛත් තියාදීනං 
චතුන් නම් පි වණ් ණානං උප් පජ් ජති. ජාති ම් පන් ගනො හි ඛත් තිගයො ‘මාදිග ො 
අඤ ්ගඤො නත් ථි. අවග  ා අන් තරා උට් ඨාය ඛත් තියා ජාතා. අහං පන 

වං ා තඛත් තිගයො’ති මානං කගරොති. බ්රාහ් මණාදීසුපි එග ව නගයො. 
ග ොත් තමෙනිද් ගෙ ාදීසුපි ඉමිනාවුපාගයන අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. ඛත් තිගයොපි හි 

‘අහං ගකොණ් ඩඤ ්ඤග ොත් ගතො, අහං ආදිච් චග ොත් ගතො’ති මානං කගරොති. 

බ්රාහ් මගණොපි ‘අහං ක ්  පග ොත් ගතො, අහං භාරද් වාජග ොත් ගතො’ති මානං 
කගරොති. ගව ් ග ොපි සුද් ගෙොපි අත් තගනො අත් තගනො කුලග ොත් තං නි  ් ාය 
මානං කගරොති. අට් ඨාර ාපි ග ණගයො ‘එකි  ් ා ග ණයා ජාතම් හා’ති මානං 
කගරොන් තිගයව. 
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ආගරො යමොදීසු ‘අහං අගරොග ො, අවග  ා ගරො බ්හුලා,  ද් දුහනමත් තම් පි 
මය් හං බ්යාධි නාම නත් ථී’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො 

ආකරොගයමකදො නාම. 

‘අහං තරුගණො, අවග   ත් තානං අත් තභාගවො පපාගත ඨිතරුක් ඛ දිග ො, 
අහං පන පඨමවගය ඨිගතො’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො 

කයොබ්බනමකදො නාම. 

‘අහං චිරං ජීවිං, චිරං ජීවාමි, චිරං ජීවි ්  ාමි; සුඛං ජීවිං, සුඛං ජීවාමි, සුඛං 

ජීවි ්  ාමී’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො ජීවිතමකදො නාම. 

‘අහං ලාභී, අවග  ා  ත් තා අප් පලාභා, මය් හං පන ලාභ ්   පමාණං නාම 

නත් ථී’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො  ාභමකදො නාම. 

‘අවග  ා  ත් තා යං වා තං වා ලභන් ති, අහං පන සුකතං පණීතං 

චීවරාදිපච් චයං ලභාමී’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො සක්ොරමකදො 
නාම. 

‘අවග  භික් ඛූනං පාෙපිට් ඨියං අක් කමිත් වා  ච් ඡන් තා මනු ්  ා අයං 

 මගණොතිපි න වන් ෙන් ති, මං පන දි ් වාව වන් ෙන් ති, පා ාණච් ඡත් තං විය  රුං 
කත් වා අග් ගික් ඛන් ධං විය ච දුරා ෙං කත් වා මඤ් ඤන් තී’ති මජ් ජනවග න 

උප් පන් ගනො මාගනො ගරුොරමකදො නාම. 

‘උප් පන් ගනො පඤ් ගහො මය් හගමව මුගඛන ඡිජ් ජති, භික් ඛාචාරං  ච් ඡන් තාපි 
මගමව පුරගතො කත් වා පරිවාගරත් වා  ච් ඡන් තී’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො 

මාගනො පුකරක්ඛාරමකදො නාම. 

අ ාරික  ්  තාව මහාපරිවාර ්   ‘පුරි  තම් පි පුරි  හ ්  ම් පි මං 

පරිවාගරති,’ අන ාරිය ්   පන ‘ මණ තම් පි  මණ හ ්  ම් පි මං පරිවාගරති, 

ග  ා අප් පපරිවාරා, අහං මහාපරිවාගරො ගචව සුචිපරිවාගරො චා’ති 

මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො පරිවාරමකදො නාම. 

ගභොග ො පන කිඤ් චාපි ලාභග්  හගණගනව  හිගතො ගහොති, ඉම  ්මිං පන 

ඨාගන නික් ගඛපරාසි නාම  හිගතො; ත ් මා ‘අවග  ා  ත් තා අත් තගනො 

පරිගභො මත් තම් පි න ලභන් ති, මය් හං පන නිධාන ත ් ග ව ධන ්   පමාණං 

නත් ථී’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො කභොගමකදො නාම. 

වණ්ණං පටිච්චාති  රීරවණ් ණම් පි ගුණවණ් ණම් පි පටිච් ච. ‘අවග  ා 

 ත් තා දුබ් බ්ණ් ණා දුරූපා, අහං පන අභිරූගපො පා ාදිගකො; අවග  ා  ත් තා 
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නිග් ගුණා පත් ථටඅකිත් තිගනො, මය් හං පන කිත් ති ද් ගෙො ගෙවමනු ් ග සු 

පාකගටො – ඉතිපි ගථගරො බ්හු ් සුගතො, ඉතිපි සීලවා, ඉතිපි ධුතගුණයුත් ගතො’ති 

මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො වණ්ණමකදො නාම. 

‘අවග  ා  ත් තා අප් ප ් සුතා, අහං පන බ්හු ් සුගතො’ති මජ් ජනවග න 

උප් පන් ගනො මාගනො සුතමකදො නාම. 

‘අවග  ා  ත් තා අප් පටිභානා, මය් හං පන පටිභාන ්   පමාණං නත් ථී’ති 

මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො පටිභානමකදො නාම. 

‘අහං රත් තඤ් ඤූ අසුකං බුද් ධවං ං, රාජවං ං, ජනපෙවං ං,  ාමවං ං, 

රත් තින් දිවපරිච් ගඡෙං, නක් ඛත් තමුහුත් තගයො ං ජානාමී’ති මජ් ජනවග න 

උප් පන් ගනො මාගනො රත්තඤ්ඤුමකදො නාම. 

‘අවග  ා භික් ඛූ අන් තරා පිණ් ඩපාතිකා ජාතා, අහං පන 

ජාතිපිණ් ඩපාතිගකො’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො පිණ්ඩපාතිෙමකදො 
නාම. 

‘අවග  ා  ත් තා උඤ ්ඤාතා අවඤ් ඤාතා, අහං පන අනුඤ් ඤාගතො 

අනවඤ් ඤාගතො’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො අනවඤ්ඤාතමකදො 
නාම. 

‘අවග  ානං ඉරියාපගථො අපා ාදිගකො, මය් හං පන පා ාදිගකො’ති 

මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො ඉරියාපථමකදො නාම. 

‘අවග  ා  ත් තා ඡින් නපක් ඛකාක දි ා, අහං පන මහිද් ධිගකො 

මහානුභාගවො’ති වා ‘අහං යං යං කම් මං කගරොමි, තං තං ඉජ් ඣතී’ති වා 

මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො ඉද්ධිමකදො නාම. 

ගහට් ඨා පරිවාරග්  හගණන යග ො  හිගතොව ගහොති. ඉම ් මිං පන ඨාගන 

උපට්ඨාෙමකදො නාම  හිගතො. ග ො අ ාරිගකනපි අන ාරිගකනපි දීගපතබ් ගබ්ො. 

අ ාරිගකො හි එකච් ගචො අට් ඨාර සු ග ණීසු එකි ්  ා ගජට් ඨගකො ගහොති, ත ්   

‘අවග ග  පුරිග  අහං පට් ඨගපමි, අහං විචාගරමී’ති; අන ාරිගකොපි එකච් ගචො 

කත් ථචි ගජට් ඨගකො ගහොති, ත ්   ‘අවග  ා භික් ඛූ මය් හං ඔවාගෙ වත් තන් ති, 

අහං ගජට් ඨගකො’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො යසමකදො නාම. 

‘අවග  ා  ත් තා දු ් සීලා, අහං පන සීලවා’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො 

මාගනො සී මකදො නාම. ‘අවග   ත් තානං කුක් කුට  ්  උෙකපානමත් ගතපි 
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කාගල චිත් ගතකග්  තා නත් ථි, අහං පන උපචාරප් පනානං ලාභී’ති 

මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො ඣානමකදො නාම. 

‘අවග  ා  ත් තා නි ් සිප් පා, අහං පන සිප් පවා’ති මජ් ජනවග න 

උප් පන් ගනො මාගනො සිප්පමකදො නාම. ‘අවග  ා  ත් තා ර  ් ා, අහං පන 

දීගඝො’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො ආකරොහමකදො නාම. ‘අවග  ා 

 ත් තා ර ්  ා වා ගහොන් ති දීඝා වා, අහං නිගරොධපරිමණ් ඩගලො’ති 

මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො පරිණාහමකදො නාම. ‘අවග   ත් තානං 

 රීර ණ් ඨානං විරූපං බීභච් ඡං, මය් හං පන මනාපං පා ාදික’න් ති 

මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො සණ්ඨානමකදො නාම. ‘අවග  ානං 

 ත් තානං  රීගර බ්හූ ගෙො ා, මය් හං පන  රීගර ගක ග්  මත් තම් පි වජ් ජං 

නත් ථී’ති මජ් ජනවග න උප් පන් ගනො මාගනො පාරිපූරිමකදො නාම. 

845. ඉමිනා එත් තගකන ඨාගනන  වත් ථුකං මානං කගථත් වා ඉොනි 

අවත් ථුකං නිබ් බ්ත් තිතමානගමව ෙ ් ග න් ගතො තත් ථ ෙතකමොමකදොතිආදිමාහ. 
තං උත් තානත් ථගමව. 

846. පමාෙනිද් ගෙග  චිත්තස්ස කවොස්සග්කගොති ඉගමසු එත් තගකසු 

ඨාගනසු  තියා අනිග්  ණ් හිත් වා චිත් ත ්   ගවො ්  ජ් ජනං;  තිවිරගහොති 

අත් ගථො. කවොස්සග්ගානුප්පදානන් ති ගවො ්  ග්    ්  අනුප් පොනං; පුනප් පුනං 

වි ්  ජ් ජනන් ති අත් ගථො. අසක්ෙච්චකිරියතාති එගත ං ොනාදීනං 
කු ලධම් මානං භාවනාය පුග්  ල ්   වා ගෙයයධම් ම  ්  වා 
අ ක් කච් චකරණවග න අ ක් කච් චකිරියා.  තතභාගවො  ාතච් චං. න 

 තතභාගවො අ ාතච් චං. න  ාතච් චකිරියතා අසාතච්චකිරියතා. 

අනට් ඨිතකරණං අනට්ඨිතකිරියතා. යථා නාම කකණ් ටගකො ගථොකං  න් ත් වා 

ගථොකං තිට් ඨති, න නිරන් තරං  ච් ඡති, එවගමව ගයො පුග්  ගලො එකදිව ං ොනං 
වා ෙත් වා පූජං වා කත් වා ධම් මං වා සුත් වා  මණධම් මං වා කත් වා පුන චිර ්  ං 

කගරොති, න නිරන් තරං පවත් ගතති, ත ්    ා කිරියා අනට් ඨිතකිරියතාති 

වුච් චති. ඔලීනවුත්තිතාති නිරන් තරකරණ ඞ් ඛාත ්   විප් ඵාර  ්ග ව අභාගවන 

ලීනවුත් තිතා. නික්ඛිත්තඡන්දතාති කු ලකිරියාය වීරියඡන් ෙ ්   

නික් ඛිත් තභාගවො. නික්ඛිත්තධුරතාති වීරියධුර ්   ඔගරොපනං, 

ඔ ක් කිතමාන තාති අත් ගථො. අනධිට්ඨානන් ති කු ලකරගණ පතිට් ඨාභාගවො. 

අනනුකයොකගොති අනනුයුඤ් ජනං. පමාකදොති පමජ් ජනං. කයො එවරූකපො

පමාකදොති ඉෙං අත් ථපරියාය ්   බ්යඤ් ජනපරියාය ්   ච පරියන් තාභාවගතො 
ආකාරෙ  ් නං. ඉෙං වුත් තං ගහොති – ය් වායං ආදිගතො පට් ඨාය ෙ ් සිගතො 

පමාගෙො, ගයො අඤ් ගඤොපි එවමාකාගරො එවංජාතිගකො පමාගෙො 

පමජ් ජනාකාරවග න පමජ් ජනා, පමජ් ජිතභාවවග න පමජ් ජිතත් තන් ති  ඞ් ඛං 
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 ගතො – අයං වුච් චති පමාගෙොති. ලක් ඛණගතො පගන  පඤ් චසු කාමගුගණසු 

 තිගවො  ් ග්  ලක් ඛගණො, තත් ගථව  තියා වි ්  ට් ඨාකාගරො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

847. ථම් භනිද් ගෙග  ථද් ධට් ගඨන ථම්කභො; ඛලියා ථද් ධ ාටක ්   විය 

චිත් ත  ්  ථද් ධතා එත් ථ කථිතා. ථම් භනාකාගරො ථම්භනා. ථම් භිත ්   භාගවො 

ථම්භිතත්තං. කක් ඛළ ්   පුග්  ල ්   භාගවො ෙක්ඛළියං. ඵරු   ්  පුග්  ල ්   

භාගවො ඵාරුසියං. අභිවාෙනාදි ාමීචිරහානං ත ්  ා  ාමීචියා අකරණවග න 

උජුගමව ඨපිතචිත් තභාගවො උජචිත්තතා. ථද් ධ  ්  අමුදුගනො භාගවො අමුදුතා. 

අයං වුච්චතීති අයං ථම් ගභො නාම වුච් චති, ගයන  මන් නා ගතො පුග්  ගලො 

ගිලිතනඞ්  ලසීග ො විය අජ ගරො, වාතභරිතා විය භ ් තා ගචතියං වා වුඩ් ඪතගර 

වා දි ් වා ඔනමිතුං න  ක් ගකොති, පරියන් ගතගනව චරති.  ් වායං චිත් ත ්   
උද් ධුමාතභාවලක් ඛගණොති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

848.  ාරම් භනිද් ගෙග   ාරම් භනවග න සාරම්කභො. පටිප් ඵරිත් වා 

 ාරම් ගභො පටිසාරම්කභො.  ාරම් භනාකාගරො සාරම්භනා. පටිප් ඵරිත් වා 

 ාරම් භනා පටිසාරම්භනා. පටි ාරම් භිත ්   භාගවො පටිසාරම්භිතත්තං. අයං

වුච්චතීති අයං  ාරම් ගභො නාම වුච් චති.  ් වායං ලක් ඛණගතො 

කරණුත් තරියලක් ඛගණො නාම වුච් චති, ගයන  මන් නා ගතො පුග්  ගලො 
තද් දිගුණං තද් දිගුණං කගරොති. අ ාරිගකො  මාගනො එගකගනක ් මිං 

ඝරවත් ථු  ්මිං  ජ් ජිගත අපගරො ද් ගව වත් ථූනි  ජ් ගජති, අපගරො චත් තාරි, අපගරො 

අට් ඨ, අපගරො ග ොළ . අන ාරිගකො  මාගනො එගකගනක ් මිං නිකාගය 

 හිගත, ‘නාහං එත ්   ගහට් ඨා භවි  ් ාමී’ති අපගරො ද් ගව  ණ් හාති, අපගරො 

තගයො, අපගරො චත් තාගරො, අපගරො පඤ් ච.  ාරම් භවග න හි  ණ් හිතුං න 
වට් ටති. අකු ලපක් ගඛො එ  නිරය ාමිමග් ග ො. කු ලපක් ඛවග න පන 

එක  ්මිං එකං  ලාකභත් තං ගෙන් ගත ද් ගව ොතුං, ද් ගව ගෙන් ගත චත් තාරි ොතුං 

වට් ටති. භික් ඛුනාපි පගරන එක ් මිං නිකාගය  හිගත, ‘ද් ගව නිකාගය 
 ගහත් වා  ජ් ඣායන් ත ්   ගම ඵාසු ගහොතී’ති විවට් ටපක් ගඛ ඨත් වා තදුත් තරි 
 ණ් හිතුං වට් ටති. 

849. අත්රිච් ඡතානිද් ගෙග  යථා අරියවං සුත් ගත (අ. නි. 4.28) 

‘ලාමකලාමකට් ගඨො ඉතරීතරට් ගඨො’ එවං අග්  ගහත් වා චීවරාදීසු යං යං ලද් ධං 

ගහොති, ගතන ගතන අසන්තුට්ඨස්ස; ගිහිගනො වා පන 

රූප ද් ෙ න් ධර ගඵොට් ඨබ් ගබ්සු යං යං ලද් ධං ගහොති, ගතන ගතන 

අ න් තුට් ඨ  ් . භිකයයොෙමයතාති විග  කාමතා. ඉච් ඡනකවග න ඉච්ඡා. 

ඉච් ඡාව ඉච්ඡාගතා, ඉච් ඡනාකාගරො වා. අත් තගනො ලාභං අතිච් ච ඉච් ඡනභාගවො 

අතිච්ඡතා. රාකගොතිආදීනි ගහට් ඨා වුත් තත් ථාගනව. අයං වුච්චතීති අයං 

අතිච් ඡතා නාම වුච් චති. අත්රිච්ඡතාතිපි එති ්  ා එව නාමං. ලක් ඛණගතො පන 
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පටුන 

 කලාගභ අ න් තුට් ඨි පරලාගභ ච පත් ථනා – එතං අත්රිච් ඡතාලක් ඛණං. 

අත්රිච් ඡපුග්  ල  ්  හි අත් තනා ලද් ධං පණීතම් පි ලාමකං විය ඛායති, පගරන 

ලද් ධං ලාමකම් පි පණීතං විය ඛායති; එකභාජගන පක් කයාගු වා භත් තං වා 

පූගවො වා අත් තගනො පත් ගත පක් ඛිත් ගතො ලාමගකො විය, පර ්   පත් ගත 
පණීගතො විය ඛායති. අයං පන අත්රිච් ඡතා පබ් බ්ජිතානම් පි ගහොති ගිහීනම් පි 
තිරච් ඡාන තානම් පි. 

තත්රිමානි වත් ථූනි – එගකො කිර කුටුම් බිගකො තිං  භික් ඛුනිගයො 

නිමන් ගතත් වා  පූවං භත් තං අොසි.  ඞ් ඝත් ගථරී  බ් බ්භික් ඛූනීනං පත් ගත පූවං 
පරිවත් තාගපත් වා පච් ඡා අත් තනා ලද් ධගමව ඛාදි. බ්ාරාණසිරාජාපි 
‘අඞ්  ාරපක් කමං ං ඛාදි ්  ාමී’ති ගෙවිං ආොය අරඤ් ඤං පවිට් ගඨො එකං 

කින් නරිං දි  ්වා, ගෙවිං පහාය, ත ්  ානුපෙං  ගතො. ගෙවී නිවත් තිත් වා අ ්  මපෙං 
 න් ත් වා කසිණපරිකම් මං කත් වා අට් ඨ  මාපත් තිගයො පඤ් ච ච අභිඤ් ඤාගයො 
පත් වා නිසින් නා රාජානං ආ ච් ඡන් තං දි ් වා ආකාග  උප් පතිත් වා අ මාසි. 
රුක් ගඛ අධිවත් ථා ගෙවතා ඉමං  ාථමාහ – 

අත්රිච් ඡං අතිගලොගභන, අතිගලොභමගෙන ච; 

එවං හායති අත් ථම් හා, අහංව අසිතාභුයාති. (ජා. 1.2.168); 

යථා චන් ෙකින් නරිං පත් ථයන් ගතො අසිතාභුයා රාජධීතාය හීගනො පරිහීගනො, 
එවං අත්රිච් ඡං අතිගලොගභන අත් ථම් හ හායති ජීයතීති ගෙවතා රඤ් ඤා  ද් ධිං 
ගකළිමකාසි. 

ක  ් පබුද් ධකාගලපි මිත් තවින් ෙගකො නාම ග ට් ඨිපුත් ගතො අ ්  ද් ගධො 

අප් ප න් ගනො මාතරා ‘තාත, අජ් ජ උගපො ථිගකො හුත් වා විහාගර  බ් බ්රත් තිං 

ධම් ම වනං සුණ,  හ ්  ං ගත ෙ ්  ාමී’ති වුත් ගත ධනගලොගභන 
උගපො ථඞ්  ානි  මාොය විහාරං  න් ත් වා ‘ඉෙං ඨානං අකුගතොභය’න් ති 
 ල් ලක් ගඛත් වා ධම් මා න ්   ගහට් ඨා නිපන් ගනො  බ් බ්රත් තිං නිද් ොයිත් වා 
ඝරං අ මාසි. මාතා පාගතොව යාගුං පචිත් වා උපනාගමසි. ග ො  හ ්  ං 
 ගහත් වාව යාගුං පිවි. අථ ්   එතෙගහොසි – ‘ධනං  ංහරි ්  ාමී’ති. ග ො නාවාය 

 මුද් ෙං පක් ඛන් දිතුකාගමො අගහොසි. අථ නං මාතා ‘‘තාත, ඉම ් මිං කුගල 

චත් තාලී ගකොටිධනං අත් ථි; අලං  මගනනා’’ති වාගරසි. ග ො ත ්  ා වචනං 
අනාදියිත් වා  ච් ඡති එව.  ා පුරගතො අට් ඨාසි. අථ නං කුජ් ඣිත් වා ‘අයං මය් හං 
පුරගතො තිට් ඨතී’ති පාගෙන පහරිත් වා පතිතං මාතරං අන් තරං කත් වා අ මාසි. 
මාතා උට් ඨහිත් වා ‘‘මාදි ාය මාතරි එවරූපං කම් මං කත් වා  ත ්   ගම 
 තට් ඨාගන සුඛං භවි ්  තී’’ති එවං ඤ් ඤී නාම ත් වං පුත් තාති ආහ. ත ්   
නාවං ආරුය් හ  ච් ඡගතො  ත් තගම දිවග  නාවා අට් ඨාසි. අථ ගත මනු  ් ා 

‘‘අද් ධා එත් ථ පාපපුරිග ො අත් ථි;  ලාකං ගෙථා’’ති  ලාකා දීයමානා ත ් ග ව 
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තික් ඛත් තුං පාපුණ. ගත ත ්   උළුම් පං ෙත් වා තං  මුද් ගෙ පක් ඛිපිංසු. ග ො එකං 
දීපං  න් ත් වා විමානගපතීහි  ද් ධිං  ම් පත් තිං අනුභවන් ගතො තාහි ‘‘පුරගතො මා 
අ මාසී’’ති වුච් චමාගනොපි තද් දිගුණං  ම් පත් තිං ප ්  න් ගතො අනුපුබ් ගබ්න 

ඛුරචක් කධරං එකං පුරි ං අද් ෙ . ත ්   තං චක් කං පදුමපුප් ඵං විය උපට් ඨාති. 

ග ො තං ආහ – ‘‘අම් ගභො, ඉෙං තයා පිළන් ධපදුමං මය් හං ගෙහී’’ති. ‘‘නයිෙං, 

 ාමි, පදුමං; ඛුරචක් කං එත’’න් ති. ග ො ‘‘වඤ් ගචසි මං ත් වං. කිං ගම පදුමං න 
දිට් ඨපුබ් බ්’’න් ති වත් වා ‘‘ත් වඤ ්හි ගලොහිතචන් ෙනං ලිම් ගපත් වා පිළන් ධනං 

පදුමපුප් ඵං මය් හං න ොතුකාගමොසී’’ති ආහ. ග ො චින් ගතසි – ‘අයම් පි මයා 
කත දි ං කම් මං කත් වා ත ්   ඵලං අනුභවිතුකාගමො’ති. අථ නං ‘‘හන් ෙ 
ගර’’ති වත් වා ත ්   මත් ථගක චක් කං පක් ඛිපිත් වා පලායි. එතමත් ථං විදිත් වා 
 ත් ථා ඉමං  ාථමාහ – 

‘‘චතුබ් භි අට් ඨජ් ඣ මා, අට් ඨහි පිච ග ොළ ; 

ග ොළ ාහි ච බ්ාත් තිං , අත්රිච් ඡං චක් කමා ගෙො; 

ඉච් ඡාහත ්   ගපො  ්  , චක් කං භමති මත් ථගක’’ති. (ජා. 1.1.104); 

අඤ ්ඤතගරොපි අත්රිච් ගඡො අමච් ගචො  කවි යං අතික් කමිත් වා පරවි යං 
පාවිසි. තත් ථ ගපොථිගතො පලායිත් වා එක ්   තාප  ්   ව නට් ඨානං පවිසිත් වා 
උගපො ථඞ්  ානි අධිට් ඨාය නිපජ් ජි. ග ො තාපග න ‘කිං ගත කත’න් ති පුච් ඡිගතො 
ඉමා  ාථාගයො අභාසි – 

‘‘ කං නිගකතං අතිහීළයාගනො, 

අත්රිච් ඡතා මල් ල ාමං අ ච් ඡිං; 

තගතො ජනා නික් ඛමිත් වාන  ාමා, 
ගකොෙණ් ඩගකන පරිගපොථයිංසු මං. 

‘‘ග ො භින් නසීග ො රුහිරමක් ඛිතඞ් ග ො, 

පච් චා මාසිං  කං නිගකතං; 

ත ් මා අහං ගපො ථං පාලයාමි, 

අත්රිච් ඡතා මා පුනරා මාසී’’ති. (ජා. 1.14.138-139); 

850. මහිච් ඡතානිද් ගෙග  මහන් තානි වත් ථූනි ඉච් ඡති, මහතී වා ්   ඉච් ඡාති 

මහිච් ගඡො, ත ්   භාගවො මහිච්ඡතා. ලක් ඛණගතො පන අ න් තගුණ ම් භාවනතා 
පටිග්  හගණ ච පරිගභොග  ච අමත් තඤ් ඤුතා – එතං මහිච් ඡතාලක් ඛණං. 
මහිච් ගඡො හි පුග්  ගලො යථා නාම කච් ඡපුටවාණගජො පිළන් ධනභණ් ඩකං 
හත් ගථන  ගහත් වා උච් ඡඞ් ග පි පක් ඛිපිතබ් බ්යුත් තකං පක් ඛිපිත් වා 

මහාජන ්   ප ්  න් ත ් ග ව ‘‘අම් මා, අසුකං  ණ් හථ, අසුකං  ණ් හථා’’ති 
මුගඛන  ංවිෙහති. එවගමව ග ො අප් පමත් තකම් පි අත් තගනො සීලං වා  න් ථං වා 
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ධුතගුණං වා අන් තමග ො අරඤ් ඤවා මත් තකම් පි මහාජන ්   ජානන් ත  ්ග ව 

 ම් භාගවතුකාගමො ගහොති,  ම් භාගවත් වා ච පන  කගටහිපි උපනීගත පච් චගය 

‘අල’න් ති අවත් වා  ණ් හාති. තගයො හි පූගරතුං න  ක් කා – අග් ගි උපාොගනන, 

 මුද් ගෙො උෙගකන, මහිච් ගඡො පච් චගයහීති. 

අග් ගික් ඛන් ගධො  මුද් ගෙො ච, මහිච් ගඡො චාපි පුග්  ගලො; 

බ්හුගක පච් චගය ගෙන් ගත, තගයො ගපගත න පූරගය. 

මහිච් ඡපුග්  ගලො හි විජාතමාතුයාපි මනං  ණ් හිතුං න  ක් ගකොති, පග ව 
උපට් ඨාකානං. 

තත්රිමානි වත් ථූනි – එගකො කිර ෙහරභික් ඛු පිට් ඨපූගව පියායති. අථ  ්  මාතා 

පටිපත් තිං වීමං මානා ‘ ගච ගම පුත් ගතො පටිග්  හගණ මත් තං ජානාති, 
 කලම් පි නං ගතමා ං පූගවගහව උපට් ඨහි  ් ාමී’ති ව ් සූපනායිකදිවග  

පරිවීමං මානා පඨමං එකං පූවං අොසි, ත ් මිං නිට් ඨිගත දුතියං, ත ් මිම් පි 

නිට් ඨිගත තතියං. ෙහගරො ‘අල’න් ති අවත් වා ඛාදිගයව. මාතා ත ්   
අමත් තඤ් ඤුභාවං ඤත් වා ‘අජ් ගජව ගම පුත් ගතන  කලගතමා  ්   පූවා 
ඛාදිතා’ති දුතියදිව ගතො පට් ඨාය එකපූවම් පි න අොසි. 

ති ්  මහාරාජාපි ගෙවසිකං ගචතියපබ් බ්ගත භික් ඛු ඞ් ඝ ්   ොනං ෙෙමාගනො 

‘මහාරාජ, කිං එකගමව ඨානං භජසි? කිං අඤ් ඤත් ථ ොතුං න වට් ටතී’ති 
ජානපගෙහි වුත් ගතො දුතියදිවග  අනුරාධපුගර මහාොනං ොගපසි. එකභික් ඛුපි 
පටිග්  හගණ මත් තං න අඤ ්ඤාසි. එකගමගකන පටිග්  හිතං 
ඛාෙනීයගභොජනීයං ද් ගව තගයො ජනා උක් ඛිපිංසු. රාජා දුතියදිවග  
ගචතියපබ් බ්ගත භික් ඛු ඞ් ඝං නිමන් තාගපත් වා රාජන් ගතපුරං ආ තකාගල 

‘‘පත් තං ගෙථා’’ති ආහ. ‘‘අලං, මහාරාජ, අත් තගනො පමාගණන භික් ඛං 
 ණ් හි  ් තී’’ති එකභික් ඛුපි පත් තං න අොසි.  බ් ගබ් පමාණයුත් තකගමව 

පටිග්  ගහසුං. අථ රාජා ආහ – ‘‘ප ්  ථ තුම් හාකං භික් ඛූසු එගකොපි මත් තං න 

ජානාති. හිගයයො කිඤ් චි අවග  ං නාගහොසි. අජ් ජ  හිතං මන් ෙං, අවග  ගමව 
බ්හූ’’ති ගත ං මත් තඤ් ඤුතාය අත් තමගනො ඉතගර ඤ් ච අමත් තඤ් ඤුතාය 
අනත් තමගනො අගහොසි. 

851. පාපිච් ඡතානිද් ගෙග  අස්සද්කධො සමාකනො සද්කධොති මං ජකනො

ජානාතූතිආදීසු එවං ඉච් ඡන් ගතො කිං කගරොති? අ ්  ද් ගධො  ද් ධාකාරං ෙ ් ග ති; 

දු ් සීලාෙගයො සීලවන් තාදීනං ආකාරං ෙ ් ග න් ති. කථං? අ ්  ද් ගධො තාව 
මහාමහදිවග  මනු ්  ානං විහාරං ආ මනගවලාය  ම් මජ් ජනිං ආොය විහාරං 

 ම් මජ් ජති, කචවරං ඡඩ් ගඩති, මනු ් ග හි දිට් ඨභාවං ඤත් වා ගචතියඞ්  ණං 

 ච් ඡති, තත් ථාපි  ම් මජ් ජිත් වා කචවරං ඡඩ් ගඩති, වාලිකං  මං කගරොති, 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගො 

428 

පටුන 

ආ නානි ගධොවති, ගබ්ොධිම් හි උෙකං සිඤ් චති. මනු ්  ා දි  ්වා ‘නත් ථි මඤ් ගඤ 

අඤ ්ගඤො භික් ඛු විහාරජග්  නගකො, අයගමව ඉමං විහාරං පටිජග්  ති,  ද් ගධො 
ගථගරො’ති  මනකාගල නිමන් ගතත් වා  ච් ඡන් ති. දු ් සීගලොපි උපට් ඨාකානං 

 ම් මුගඛ විනයධරං උප ඞ් කමිත් වා පුච් ඡති ‘‘භන් ගත, මයි  ච් ඡන් ගත 
ග ොගණො උබ් බිග් ග ො. ගතන ධාවතා තිණානි ඡින් නානි.  ම් මජ් ජන් ත ්   ගම 
තිණානි ඡිජ් ජන් ති. චඞ් කමන් ත  ්  ගම පාණකා මීයන් ති. ගඛළං පාගතන් ත ්   

අ තියා තිණමත් ථගක පතති; තත් ථ තත් ථ කිං ගහොතී’’ති? ‘‘අනාපත් ති, 

ආවුග ො, අ ඤ් චිච් ච අ තියා අජානන් ත ්  ා’’ති ච වුත් ගත ‘‘භන් ගත, මය් හං 

 රුකං විය උපට් ඨාති; සුට් ඨු වීමං ථා’’ති භණති. තං සුත් වා මනු ්  ා ‘අම් හාකං 

අගයයො එත් තගකපි කුක් කුච් චායති! අඤ් ඤ ් මිං ඔළාරිගක කිං නාම කරි ්  ති; 
නත් ථි ඉමිනා  දිග ො සීලවාති ප න් නා  ක් කාරං කගරොන් ති. අප් ප ් සුගතොපි 

උපට් ඨාකමජ් ගඣ නිසින් ගනො ‘‘අසුගකො තිපිටකධගරො, අසුගකො 

චතුනිකායිගකො මය් හං අන් ගතවාසිගකො, මම  න් තිගක ගතහි ධම් ගමො 

උග්  හිගතො’’ති වෙති. මනු ්  ා ‘අම් හාකං අගයයන  දිග ො බ්හු ් සුගතො නත් ථි, 
එත  ්  කිර  න් තිගක අසුගකන ච අසුගකන ච ධම් ගමො උග්  හිගතො’ති 
ප න් නා  ක් කාරං කගරොන් ති. 

 ඞ්  ණකාරාගමොපි මහාමහදිවග  දීඝපීඨඤ් ච අප ්  යඤ් ච  ාහාගපත් වා 
විහාරපච් චන් ගත රුක් ඛමූගල දිවාවිහාරං නිසීෙති. මනු ්  ා ආ න් ත් වා ‘‘ගථගරො 
කුහි’’න් ති පුච් ඡන් ති. ‘‘ ණ් ඨිකපුත් තා නාම  ණ් ඨිකා එව ගහොන් ති. ගතන 

ගථගරො එවරූගප කාගල ඉධ න නිසීෙති, විහාරපච් චන් ගත දිවාට් ඨාගන 
දීඝචඞ් කගම විහරතී’’ති වෙන් ති. ග ොපි දිව භා ං වීතිනාගමත් වා නලාගට 
මක් කටසුත් තං අල් ලියාගපත් වා පීඨං  ාහාගපත් වා ආ ම් ම පරිගවණද් වාගර 

නිසීෙති. මනු ්  ා ‘‘කහං, භන් ගත,  තත් ථ? ආ න් ත් වා න අද් ෙ ම් හා’’ති 

වෙන් ති. ‘‘උපා කා, අන් ගතොවිහාගරො ආකිණ් ගණො; ෙහර ාමගණරානං 
විචරණට් ඨානගමතං  ට් ඨිහත් ථචඞ් කගම දිවාට් ඨාගන නිසීදිම් හා’’ති අත් තගනො 
පවිවිත් තභාවං ජානාගපති. 

කුසීගතොපි උපට් ඨාකමජ් ගඣ නිසින් ගනො ‘‘උපා කා, තුම් ගහහි 

උක් කාපාගතො දිට් ගඨො’’ති වෙති. ‘‘න ප ්  ාම, භන් ගත; කාය ගවලාය 

අගහොසී’’ති ච පුට් ගඨො ‘‘අම් හාකං චඞ් කමනගවලායා’’ති වත් වා ‘‘භූමිචාල ද් ෙං 

අ ් සුත් ථා’’ති පුච් ඡති. ‘‘න සුණාම, භන් ගත; කාය ගවලායා’’ති පුට් ගඨො 
‘‘මජ් ඣිමයාගම අම් හාකං ආලම් බ්නඵලකං අප ්  ාය ඨිතකාගල’’ති වත් වා 

‘‘මහාඔභාග ො අගහොසි; ග ො ගවො දිට් ගඨො’’ති පුච් ඡති. ‘‘කාය ගවලාය, 

භන් ගත’’ති ච වුත් ගත ‘‘මය් හං චඞ් කමම් හා ඔතරණකාගල’’ති වෙති. මනු ්  ා 

‘අම් හාකං ගථගරො තීසුපි යාගමසු චඞ් කගමගයව ගහොති; නත් ථි අගයයන  දිග ො 
ආරද් ධවීරිගයො’ති ප න් නා  ක් කාරං කගරොන් ති. 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගො 

429 

පටුන 

මුට් ඨ  ් තීපි උපට් ඨාකමජ් ගඣ නිසින් ගනො ‘‘මයා අසුකකාගල නාම 

දීඝනිකාගයො උග්  හිගතො, අසුකකාගල මජ් ඣිගමො,  ංයුත් තගකො, 

අඞ් ගුත් තරිගකො; අන් තරා ඔගලොකනං නාම නත් ථි, ඉච් ඡිතිච් ඡතට් ඨාගන 

මුඛාරුළ් ගහොව තන් ති ආ ච් ඡති; ඉගම පනඤ් ගඤ භික් ඛූ එළකා විය මුඛං 
ඵන් ොගපන් තා විහරන් තී’’ති වෙති. මනු ්  ා ‘නත් ථි අගයයන  දිග ො 
උපට් ඨිත තී’ති ප න් නා  ක් කාරං කගරොන් ති. 

අ මාහිගතොපි උපට් ඨාකානං  ම් මුගඛ අට් ඨකථාචරිගය පඤ් හං පුච් ඡති – 

‘කසිණං නාම කථං භාගවති? කිත් තගකන නිමිත් තං උප් පන් නං නාම ගහොති? 

කිත් තගකන උපචාගරො? කිත් තගකන අප් පනා? පඨම ්   ඣාන ්   කති 

අඞ්  ානි? දුතිය ්   තතිය ්   චතුත් ථ  ්  ඣාන ්   කති අඞ්  ානි’’ති පුච් ඡති. 

ගතහි අත් තගනො උග්  හිතානුරූගපන කථිතකාගල සිතං කත් වා ‘කිං, ආවුග ො, 

එවං න ගහොසී’ති වුත් ගත ‘වට් ටති, භන් ගත’ති අත් තගනො  මාපත් තිලාභිතං 
සූගචති. මනු  ් ා ‘ මාපත් තිලාභී අගයයො’ති ප න් නා  ක් කාරං කගරොන් ති. 

දුප් පඤ ්ගඤොපි උපට් ඨාකානං මජ් ගඣ නිසින් ගනො ‘මජ් ඣිමනිකාගය ගම 
පඤ ්චත් තයං ඔගලොගකන් ත  ්   හිද් ධියාව මග් ග ො ආ ගතො. පරියත් ති නාම 
අම් හාකං න දුක් කරා. පරියත් තිවාවගටො පන දුක් ඛගතො න මුච් චතීති පරියත් තිං 
වි ්  ජ් ජයිම් හා’තිආදීනි වෙන් ගතො අත් තගනො මහාපඤ් ඤතං දීගපති. එවං 
වෙන් ගතො පන  ්   ා ගන පහාරං ගෙති. ඉමිනා  දිග ො මහාගචොගරො නාම 
නත් ථි. න හි පරියත් තිධගරො දුක් ඛගතො න මුච් චතීති. අඛීණා ගවොපි  ාමොරගක 

දි  ්වා ‘තුම් හාකං මාතාපිතගරො අම් ගහ කිං වෙන් තී’’ති? ‘‘අරහාති වෙන් ති, 

භන් ගත’’ති. ‘යාව ගඡකා  හපතිකා, න  ක් කා වඤ් ගචතු’න් ති අත් තගනො 
ඛීණා වභාවං දීගපති. 

අඤ ්ගඤපි ගචත් ථ චාටිඅරහන්තපාකරොහඅරහන්තාෙගයො ගවදිතබ් බ්ා – 
එගකො කිර කුහගකො අන් ගතො බ් ගභ චාටිං නිඛණත් වා මනු ්  ානං 
ආ මනකාගල පවි ති. මනු ්  ා ‘කහං ගථගරො’ති පුච් ඡන් ති. 
‘අන් ගතො බ් ගභ’ති ච වුත් ගත පවිසිත් වා විචිනන් තාපි අදි ් වා නික් ඛමිත් වා 
‘නත් ථි ගථගරො’ති වෙන් ති. ‘අන් ගතො බ් ගභගයව ගථගරො’ති ච වුත් ගත පුන 
පවි න් ති. ගථගරො චාටිගතො නික් ඛමිත් වා පීගඨ නිසින් ගනො ගහොති. තගතො ගතහි 

‘මයං, භන් ගත, පුබ් ගබ් අදි ් වා නික් ඛන් තා, කහං තුම් ගහ  තත් ථා’’ති වුත් ගත 

‘ මණා නාම අත් තගනො ඉච් ඡිතිච් ඡිතට් ඨානං  ච් ඡන් තී’ති වචගනන අත් තගනො 
ඛීණා වභාවං දීගපති. 

අපගරොපි කුහගකො එක ් මිං පබ් බ්ගත පණ් ණ ාලායං ව ති. පණ් ණ ාලාය 
ච පච් ඡගතො පපාතට් ඨාගන එගකො කච් ඡකරුක් ගඛො අත් ථි. ත ්   පාගරොගහො 
 න් ත් වා පරභාග  භූමියං පතිට් ඨිගතො. මනු ්  ා මග් ග නා න් ත් වා 
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නිමන් ගතන් ති. ග ො පත් තචීවරමාොය පාගරොගහන ඔතරිත් වා  ාමද් වාගර 

අත් තානං ෙ ් ග ති. තගතො මනු ් ග හි පච් ඡා ආ න් ත් වා ‘කතගරන මග් ග න 

ආ තත් ථ, භන් ගත’ති පුට් ගඨො ‘ මණානං ආ තමග් ග ො නාම පුච් ඡිතුං න 

වට් ටති, අත් තගනො ඉච් ඡිතිච් ඡිතට් ඨාගනගනව ආ ච් ඡන් තී’ති වචගනන 
ඛීණා වභාවං දීගපති. තං පන කුහකං එගකො විද් ධකණ් ගණො ඤත් වා 
‘පරිග්  ගහ ්  ාමි න’න් ති එකදිව ං පාගරොගහන ඔතරන් තං දි ් වා පච් ඡගතො 
ඡින් දිත් වා අප් පමත් තගකන ඨගපසි. ග ො ‘පාගරොහගතො ඔතරි  ් ාමී’ති ‘ඨ’න් ති 

පතිගතො, මත් තිකා පත් ගතො භිජ් ජි. ග ො ‘ඤාගතොම් හී’ති නික් ඛමිත් වා පලායි. 

පාපිච් ඡ  ්  භාගවො පාපිච්ඡතා. ලක් ඛණගතො පන අ න් තගුණ ම් භාවනතා, 

පටිග්  හගණ ච අමත් තඤ් ඤුතා; එතං පාපිච් ඡතාලක් ඛණන් ති ගවදිතබ් බ්ං. 

852. සිඞ්  නිද් ගෙග  විජ් ඣනට් ගඨන සිඞ්ගං; නා රිකභාව ඞ් ඛාත  ්  

කිගල සිඞ්   ් ග තං නාමං. සිඞ්  ාරභාගවො සිඞ්ගාරතා, සිඞ්  ාරකරණාකාගරො 

වා. චතුරභාගවො චතුරතා. තථා චාතුරියං. පරික් ඛතභාගවො පරික්ඛතතා; 

පරිඛණත් වා ඨපිත ් ග ව ෙළ් හසිඞ්  ාරභාව ් ග තං නාමං. ඉතරං ත ් ග ව 
ගවවචනං. එවං  බ් ගබ්හිපි පගෙහි කිගල සිඞ්  ාරතාව කථිතා. 

853. තින් තිණනිද් ගෙග  තින්තිණන් ති ඛීයනං. තින් තිණායනාකාගරො 

තින්තිණායනා. තින් තිගණන අයිත ්   තින් තිණ මඞ් ගිගනො භාගවො 

තින්තිණායිතත්තං. ගලොලුපභාගවො ක ොලුප්පං. ඉතගර ද් ගව 

ආකාරභාවනිද් ගෙ ා. පුච්ඡඤ්ජිෙතාති ලාභලභනකට් ඨාගන ගවධනාකම් පනා 

නීචවුත් තිතා. සාධුෙමයතාති පණීතපණීතානං පත් ථනා. එවං  බ් ගබ්හිපි පගෙහි 
සුවානගෙොණයං කඤ් ජියං පිවනකසුනඛ ්   අඤ් ඤං සුනඛං දි  ්වා භුභුක් කරණං 

විය ‘තව  න් තකං, මම  න් තක’න් ති කිගල වග න ඛීයනාකාගරො කථිගතො. 

854. චාපලයනිද් ගෙග  ආගකොටිතපච් චාගකොටිතභාවාදීහි චීවර ්   

මණ් ඩනා චීවරමණ්ඩනා. මණවණ් ණච් ඡවිකරණාදීහි පත් ත ්   මණ් ඩනා 

පත්තමණ්ඩනා. චිත් තකම් මාදීහි පුග්  ලිකග නා න ්   මණ් ඩනා 

කසනාසනමණ්ඩනා. ඉමස්සවා පූතිොයස්සාති ඉම  ්  මනු  ්  රීර ්  . යථා හි 
තෙහුජාගතොපි සිඞ්  ාගලො ජරසිඞ්  ාගලොත් ගවව ඌරුප් පමාණාපි ච  ගළොචිලතා 

පූතිලතාත් ගවව  ඞ් ඛං  ච් ඡති, එවං සුවණ් ණවණ් ගණොපි මනු ්  කාගයො 
පූතිකාගයොත් ගවව වුච් චති. ත ්   අන් තරන් තරා රත් තවණ් ණපණ් ඩුවණ් ණාදීහි 

නිවා නපාරුපනාදීහි  ජ් ජනා මණ්ඩනා නාම. බාහිරානංවා පරික්ඛාරානන් ති 

ඨගපත් වා පත් තචීවරං ග  පරික් ඛාරානං; අථවා යා එ ා චීවරමණ් ඩනා 

පත් තමණ් ඩනාති වුත් තා,  ා ගතහි වා පරික් ඛාගරහි කාය ්   මණ් ඩනා ගත ං 
වා බ්ාහිරපරික් ඛාරානං මණ් ගඩත් වා ඨපනවග න මණ් ඩනාති එවගමත් ථ 

අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. මණ්ඩනාවිභූසනාති එත් ථ ඌනට් ඨාන ්   පූරණවග න 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගො 
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පටුන 

මණ්ඩනා, ඡවිරා ාදිවග න විභූසනාති ගවදිතබ් බ්ා. කෙළනාති කීළනා. 

පරිකෙළනාති පරිකීළනා. ගිද්ධිෙතාති ග ධයුත් තතා. ගිද්ධිෙත්තන් ති ත ් ග ව 

ගවවචනං. චපලභාගවො චප තා. තථා චාප යං. ඉදං වුච්චතීති ඉෙං චාපලයං 

නාම වුච් චති, ගයන  මන් නා ගතො පුග්  ගලො ව ්   තිගකොපි  මාගනො 
තෙහුජාතොරගකො විය ගහොති. 

855. අ භා වුත් තිනිද් ගෙග  විප්පටිකූ ග්ගාහිතාති අනනුගලොමග්  ාහිතා. 

විපච්චනීෙසාතතාති විපච් චනීගකන පටිවිරුද් ධකරගණන සුඛායනා. 

අනාෙරභාගවො අනාදරියං. තථා අනාදරියතා. අ ාරව ්   භාගවො අගාරවතා. 

ගජට් ඨකභාව  ්  අකරණං අප්පතිස්සවතා. අයං වුච්චතීති අයං අ භා වුත් ති 

නාම වුච් චති; වි භා ජීවිකතාති අත් ගථො; යාය  මන් නා ගතො පුග්  ගලො 

මාතරං පිතරං වා ගිලානං පටිවත් තිත් වාපි න ඔගලොගකති; පිතු න් තක  ්  

කාරණා මාතරා  ද් ධිං, මාතු න් තක  ්  කාරණා පිතරා  ද් ධිං කලහං කගරොති; 

වි භා ජීවිතං ජීවති, මාතාපිතූනං  න් තක  ්  කාරණා ගජට් ගඨන වා 

කනිට් ගඨන වා භාතරා  ද් ධිං කලහං කගරොති, නිල් ලජ් ජවචනං වෙති, 

ආචරිය  ්  වා උපජ් ඣාය  ්  වා වත් තපටිවත් තං න කගරොති, ගිලානං න 

උපට් ඨාති, බුද් ධ ්   භ වගතො ගචතියෙ ්  නට් ඨාගන උච් චාරං වා ප ්  ාවං වා 

කගරොති, ගඛළම් පි සිඞ් ඝාණකම් පි ඡඩ් ගඩති, ඡත් තං ධාගරති, උපාහනා ආරුය් හ 

 ච් ඡති, බුද් ධ ාවගකසු න ලජ් ජති,  ඞ් ගඝ චිත් තීකාරං න කගරොති, 
මාතිමත් තපිතිමත් තාදීසු  රුට් ඨානීගයසු හිගරොත් තප් පං න පච් චුපට් ඨාගපති. 
ත ් ග වං පවත් තමාන ්    බ් බ්ා ගප ා කිරියා මාතරීතිආදීසුපි වත් ථූසු 
අ භා වුත් තිතා නාම ගහොති. 

856. අරතිනිද් ගෙග  පන්කතසූති දූගරසු විවිත් ගතසු වා. අධිකුසක සූති 

 මථවිප ්  නාධම් ගමසු. අරතීති රතිපටික් ගඛගපො. අරතිතාති අරමණාකාගරො. 

අනභිරතීති අනභිරතභාගවො. අනභිරමණාති අනභිරමණාකාගරො. 

උක්ෙණ්ඨිතාති උක් කණ් ඨනාකාගරො. පරිතස්සිතාති උක් කණ් ඨනවග ගනව 
පරිත  ් නා. 

857. තන් දීනිද් ගෙග  තන්දීති ජාතිආලසියං. තන්දියනාති 

තන් දියනාකාගරො. තන්දිමනෙතාති තන් දියා අභිභූතචිත් තතා. අල  ්   භාගවො 

ආ සයං. ආල යායනාකාගරො ආ සයායනා. අල යායිත  ්  භාගවො 

ආ සයායිතත්තං. ඉති  බ් ගබ්හිපි ඉගමහි පගෙහි කිගල වග න කායාලසියං 
කථිතං. 

858. විජම් භිතානිද් ගෙග  ජම්භනාති ඵන් ෙනා. පුනප් පුනං ජම් භනා 

විජම්භනා. ආනමනාති පුරගතො නමනා. විනමනාති පච් ඡගතො නමනා. 

සන්නමනාති  මන් තගතො නමනා. පණමනාති යථා හි තන් තගතො 
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උට් ඨිතගප කාගරො කි  ්මිඤ ්චිගෙව  ගහත් වා උජුකං කායං උ ්  ාගපති, එවං 

කාය  ්  උද් ධං ඨපනා. බයාධියෙන් ති උප් පන් නබ්යාධිතා. ඉති  බ් ගබ්හිපි 
ඉගමහි පගෙහි කිගල වග න කායඵන් ෙනගමව කථිතං. 

859. භත් ත ම් මෙනිද් ගෙග  භුත්තාවිස්සාති භුත් තවගතො. භත්තමුච්ඡාති 

භත් තග ලඤ් ඤං; බ්ලවභත් ගතන හි මුච් ඡාපත් ගතො විය ගහොති. 

භත්තකි මකථොති භත් ගතන කිලන් තභාගවො. භත්තපරිළාකහොති භත් තෙරගථො. 

ත ් මිඤ ්හි  මගය පරිළාහුප් පත් තියා උපහතින් ද්රිගයො ගහොති, කාගයො ජීරති. 

ොයදුට්ඨුල් න් ති භත් තං නි  ් ාය කාය ්   අකම් මඤ ්ඤතා. 

860. ගචතග ො ලීනත් තනිද් ගෙග ො ගහට් ඨා ධම් ම ඞ්  හට් ඨකථායං 
වුත් තත් ගථොගයව. ඉගමහි පන  බ් ගබ්හිපි පගෙහි කිගල වග න චිත් ත  ්  
ගිලානාකාගරො කථිගතොති ගවදිතබ් ගබ්ො. 

861. කුහනානිද් ගෙග   ාභසක්ොරසික ොෙසන්නිස්සිතස්සාති ලාභඤ් ච 

 ක් කාරඤ් ච කිත් ති ද් ෙඤ ්ච නි  ්සිත ්  , පත් ථයන් ත ්  ාති අත් ගථො. 

පාපිච්ඡස්සාති අ න් තගුණදීපනකාම ්  . ඉච්ඡාපෙතස්සාති ඉච් ඡාය 

අපකත ්  , උපද් දුත ්  ාති අත් ගථො. 

ඉගතො පරං ය ් මා පච් චයපටිග වන 

 ාමන් තජප් පනඉරියාපථ න් නි  ්සිතවග න මහානිද් ගෙග  තිවිධං කුහනවත් ථු 

ආ තං, ත ් මා තිවිධම් පි තං ෙ ් ග තුං පච්චයපටිකසවනසඞ්ඛාකතන වාති 

එවමාදි ආරද් ධං. තත් ථ චීවරාදීහි නිමන් තිත ්   තෙත් ථික ් ග ව  ගතො 

පාපිච් ඡතං නි  ් ාය පටික් ඛිපගනන, ගත ච  හපතිගක අත් තනි 

සුප් පතිට් ඨිත ද් ගධ ඤත් වා පුන ගත ං ‘අගහො අගයයො අප් පිච් ගඡො, න කිඤ් චි 

පටිග්  ණ් හිතුං ඉච් ඡති, සුලද් ධං වත ගනො අ ්    ගච අප් පමත් තකං කිඤ් චි 
පටිග්  ණ් ගහයයා’ති නානාවිගධහි උපාගයහි පණීතානි චීවරාදීනි 
උපගනන් තානං තෙනුග්  හකාමතංගයව ආවිකත් වා පටිග්  හගණන ච තගතො 
පභුති අසීති කටභාගරහි උපනාමනගහතුභූතං විම් හාපනං 
පච් චයපටිග වන ඞ් ඛාතං කුහනවත් ථූති ගවදිතබ් බ්ං. වුත් තම් පි ගචතං 

මහානිද් ගෙග  (මහානි. 87) – 

‘‘කතමං පච් චයපටිග වන ඞ් ඛාතං කුහනවත් ථු? ඉධ  හපතිකා 
භික් ඛුං නිමන් ගතන් ති 
චීවරපිණ් ඩපාතග නා නගිලානපච් චයගභ ජ් ජපරික් ඛාගරහි. ග ො 

පාපිච් ගඡො ඉච් ඡාපකගතො අත් ථිගකො චීවර …ගප.… පරික් ඛාරානං 

භිගයයොකමයතං උපාොය චීවරං පච් චක් ඛාති, පිණ් ඩපාතං පච් චක් ඛාති, 

ග නා නං පච් චක් ඛාති, ගිලානපච් චයගභ ජ් ජපරික් ඛාරං පච් චක් ඛාති. 
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ග ො එවමාහ – ‘‘කිං  මණ ්   මහග් ගඝන චීවගරන? එතං  ාරුප් පං යං 
 මගණො සු ානා වා  ඞ් කාරකූටා වා පාපණකා වා නන් තකානි 

උච් චිනිත් වා  ඞ් ඝාටිං කත් වා ධාගරයය. කිං  මණ ්   මහග් ගඝන 

පිණ් ඩපාගතන? එතං  ාරුප් පං යං  මගණො උඤ් ඡාචරියාය 
පිණ් ඩියාගලොගපන ජීවිකං කප් ගපයය. කිං  මණ ්   මහග් ගඝන 

ග නා ගනන? එතං  ාරුප් පං යං  මගණො රුක් ඛමූලිගකො වා අ ්   
ග ො ානිගකො වා අබ් ගභොකාසිගකො වා. කිං  මණ ්   මහග් ගඝන 

ගිලානපච් චයගභ ජ් ජපරික් ඛාගරන? එතං  ාරුප් පං යං  මගණො 
පූතිමුත් ගතන වා හරීතකීඛණ් ගඩන වා ඔ ධං කගරයයාති. තදුපාොය ලූඛං 

චීවරං ධාගරති, ලූඛං පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජති, ලූඛං ග නා නං 

පටිග වති, ලූඛං ගිලානපච් චයගභ ජ් ජපරික් ඛාරං පටිග වති. තගමනං 
 හපතිකා එවං ජානන් ති – ‘අයං  මගණො අප් පිච් ගඡො  න් තුට් ගඨො 
පවිවිත් ගතො අ ං ට් ගඨො ආරද් ධවීරිගයො ධුතවාගෙො’ති භිගයයො භිගයයො 

නිමන් ගතන් ති චීවර…ගප.… පරික් ඛාගරහි. ග ො එවමාහ – ‘තිණ් ණං 
 ම් මුඛීභාවා  ද් ගධො කුලපුත් ගතො බ්හුං පුඤ් ඤං ප වති –  ද් ධාය 

 ම් මුඛීභාවා  ද් ගධො කුලපුත් ගතො බ්හුං පුඤ් ඤං ප වති, 
ගෙයයධම් ම  ් …ගප.… ෙක් ඛිගණයයානං  ම් මුඛීභාවා  ද් ගධො 

කුලපුත් ගතො බ්හුං පුඤ් ඤං ප වති. තුම් හාකඤ් ගචවායං  ද් ධා අත් ථි, 

ගෙයයධම් ගමො ච  ංවිජ් ජති, අහඤ් ච පටිග්  ාහගකො.  චාහං න 

පටිග්  ගහ ්  ාමි, එවං තුම් ගහ පුඤ් ගඤන පරිබ්ාහිරා භවි ්  ථ; න මය් හං 

ඉමිනා අත් ගථො, අපිච තුම් හාකං එව අනුකම් පාය පටිග්  ණ් හාමී’ති. 

තදුපාොය බ්හුම් පි චීවරං පටිග්  ණ් හාති, බ්හුම් පි පිණ් ඩපාතං…ගප.… 
ගභ ජ් ජපරික් ඛාරං පටිග්  ණ් හාති. යා එවරූපා භාකුටිකා භාකුටියං 
කුහනා කුහායනා කුහිතත් තං – ඉෙං වුච් චති පච් චයපටිග වන ඞ් ඛාතං 
කුහනවත් ථූ’’ති. 

පාපිච් ඡ  ්ග ව පන  ගතො උත් තරිමනු ්  ධම් මාධි මපරිදීපනවාචාය 
තථා තථා විම් හාපනං  ාමන් තජප් පන ඞ් ඛාතං කුහනවත් ථූති ගවදිතබ් බ්ං. 

යථාහ – ‘‘කතමං  ාමන් තජප් පන ඞ් ඛාතං කුහනවත් ථු? ඉගධකච් ගචො 
පාපිච් ගඡො ඉච් ඡාපකගතො  ම් භාවනාධිප් පාගයො ‘එවං මං ජගනො 
 ම් භාගව ්  තී’ති අරියධම් ම න් නි  ්සිතං වාචං භා ති – ‘ගයො එවරූපං 

චීවරං ධාගරති, ග ො  මගණො මගහ ක් ගඛො’ති භණති; ‘ගයො එවරූපං 

පත් තං, ගලොහථාලකං, ධමකරණං, පරි ාවනං, කුඤ් චිකං, උපාහනං, 

කායබ්න් ධනං, ආගයො ං ධාගරති, ග ො  මගණො මගහ ක් ගඛො’ති භණති; 

‘ය ්   එවරූගපො උපජ් ඣාගයො, ආචරිගයො,  මානුපජ් ඣාගයො, 

 මානාචරියගකො, මිත් ගතො  න් දිට් ගඨො,  ම් භත් ගතො,  හාගයො; ගයො 

එවරූගප විහාගර ව ති – අඩ් ඪගයොග , පා ාගෙ, හම් මිගය, ගුහායං, 
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ගලගණ, කුටියා, කූටා ාගර, අට් ගට, මාගළ, උගෙොසිගත, උද් ෙණ් ගඩ, 

උපට් ඨාන ාලායං, මණ් ඩගප, රුක් ඛමූගල ව ති, ග ො  මගණො 
මගහ ක් ගඛො’ති භණති. 

‘‘අථ වා ගකොරජිකගකොරජිගකො භාකුටිකභාකුටිගකො කුහකකුහගකො 
ලපකලපගකො මුඛ ම් භාවිගතො ‘අයං  මගණො ඉමා ං එවරූපානං 
 න් තානං විහාර මාපත් තීනං ලාභී’ති තාදි ං  ම් භීරං ගූළ් හං නිපුණං 
පටිච් ඡන් නං ගලොකුත් තරං සුඤ් ඤතාපටි ංයුත් තං කථං කගථති. යා 
එවරූපා භාකුටිකා භාකුටියං කුහනා කුහායනා කුහිතත් තං – ඉෙං වුච් චති 
 ාමන් තජප් පන ඞ් ඛාතං කුහනවත් ථූ’’ති. 

පාපිච් ඡ  ්ග ව පන  ගතො  ම් භාවනාධිප් පායකගතන ඉරියාපගථන 
විම් හාපනං ඉරියාපථ න් නි  ්සිතං කුහනවත් ථූති ගවදිතබ් බ්ං. යථාහ – 

‘‘කතමං ඉරියාපථ ඞ් ඛාතං කුහනවත් ථු? ඉගධකච් ගචො පාපිච් ගඡො 

ඉච් ඡාපකගතො  ම් භාවනාධිප් පාගයො ‘එවං මං ජගනො  ම් භාගව ්  තී’ති 

 මනං  ණ් ඨගපති,  යනං  ණ් ඨගපති, පණධාය  ච් ඡති, පණධාය 

තිට් ඨති, පණධාය නිසීෙති, පණධාය ග යයං කප් ගපති,  මාහිගතො විය 

 ච් ඡති,  මාහිගතො විය තිට් ඨති, නිසීෙති, ග යයං කප් ගපති, 
ආපාථකජ් ඣායීව ගහොති. යා එවරූපා ඉරියාපථ ්   ආඨපනා ඨපනා 
 ණ් ඨපනා භාකුටිකා භාකුටියං කුහනා කුහායනා කුහිතත් තං – ඉෙං 
වුච් චති ඉරියාපථ ඞ් ඛාතං කුහනවත් ථූ’’ති. 

තත් ථ පච්චයපටිකසවනසඞ්ඛාකතනාති පච් චයපටිග වනන් ති එවං 

 ඞ් ඛාගතන පච් චයපටිග වගනන. සාමන්තජප්පිකතනාති  මීගප භණගතන. 

ඉරියාපථස්සාති චතුඉරියාපථ ්  . ආඨපනාති ආදිඨපනා, ආෙගරන වා ඨපනා. 

ඨපනාති ඨපනාකාගරො. සණ්ඨපනාති අභි ඞ් ඛරණා, පා ාදිකභාවකරණන් ති 

වුත් තං ගහොති. භාකුටිොති පධානපුරිමට් ඨිතභාවෙ ්  ගනන භාකුටිකරණං, 

මුඛ ඞ් ගකොගචොති වුත් තං ගහොති. භාකුටිකරණං සීලම ්  ාති භාකුටිගකො; 

භාකුටික  ්  භාගවො භාකුටියං.කුහනාති විම් හාපනං, කුහ ්   ආයනා කුහායනා. 

කුහිත  ්  භාගවො කුහිතත්තන් ති. 

862. ලපනානිද් ගෙග  ආ පනාති විහාරං ආ තමනු ් ග  දි ් වා කිමත් ථාය 

ගභොන් ගතො ආ තා? කිං භික් ඛූ නිමන් ගතතුං? යදි එවං  ච් ඡථ; අහං පච් ඡගතො 
භික් ඛූ  ගහත් වා ආ ච් ඡාමී’ති එවං ආදිගතොව ලපනා. අථ වා අත් තානං 

උපගනත් වා ‘අහං ති ් ග ො, මයි රාජා ප න් ගනො, මයි අසුගකො ච අසුගකො ච 

රාජමහාමත් ගතො ප න් ගනො’ති එවං අත් තුපනායිකා ලපනා ආලපනා.  පනාති 

පුට් ඨ  ්   ගතො වුත් තප් පකාරගමව ලපනං. සල් පනාති  හපතිකානං 

උක් කණ් ඨගන භීත ්   ඔකා ං ෙත් වා සුට් ඨු ලපනා. උල් පනාති 
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‘මහාකුටුම් බිගකො, මහානාවිගකො, මහාොනපතී’ති එවං උද් ධං කත් වා ලපනා. 

සමුල් පනාති  බ් බ්ගතොභාග න උද් ධං කත් වා ලපනා. උන්නහනාති 

‘උපා කා, පුබ් ගබ් ඊදිග  කාගල ොනං ගෙථ; ඉොනි කිං න ගෙථා’ති එවං යාව 

‘ෙ ්  ාම, භන් ගත, ඔකා ං න ලභාමා’තිආදීනි වෙන් ති තාව උද් ධං නහනා, 

ගවඨනාති වුත් තං ගහොති. අථ වා උච් ඡුහත් ථං දි  ්වා ‘කුගතො ආ තා, 

උපා කා’ති පුච් ඡති. ‘උච් ඡුගඛත් තගතො, භන් ගත’ති. ‘කිං තත් ථ උච් ඡු 

මධුර’න් ති? ‘ඛාදිත් වා, භන් ගත, ජානිතබ් බ්’න් ති. ‘න, උපා කා, භික් ඛු  ්  
‘උච් ඡුං ගෙථා’ති වත් තුං වට් ටතී’ති යා එවරූපා නිබ් ගබ්ගඨන් ත ්  ාපි 

ගවඨනකකථා,  ා උන් නහනා.  බ් බ්ගතොභාග න පුනප් පුනං උන් නහනා 

සමුන්නහනා. උක්ොචනාති ‘එතං කුලං මංගයව ජානාති,  ගච එත් ථ 

ගෙයයධම් ගමො උප් පජ් ජති, මය් හගමව ගෙතී’ති එවං උක් ඛිපිත් වා කාචනා 

උක් කාචනා; උද් දීපනාති වුත් තං ගහොති. 

ගතලකන් ෙරිකවත් ථු ගචත් ථ වත් තබ් බ්ං. ද් ගව කිර භික් ඛූ එකං  ාමං 
පවිසිත් වා ආ න ාලාය නිසීදිත් වා එකං කුමාරිකං දි ් වා පක් ගකොසිංසු. තාය 

ආ තාය තගත්රගකො එකං පුච් ඡි – ‘අයං, භන් ගත, ක  ්  කුමාරිකා’ති? ‘අම් හාකං 

උපට් ඨායිකාය ගතලකන් ෙරිකාය ධීතා, ආවුග ො. ඉමි ්  ා මාතා මයි ග හං 

 ගත  ප් පිං ෙෙමානා ඝගටගනව ගෙති, අයම් පි මාතා විය ඝගටගනව ගෙතී’ති 
උක් කාගචති. 

 බ් බ්ගතොභාග න පුනප් පුනං උක් කාචනා සමුක්ොචනා. 

අනුප්පියභාණිතාති  ච් චානුරූපං වා ධම් මානුරූපං වා අනපගලොගකත් වා 

පුනප් පුනං පියභණනගමව. චාටුෙමයතාති නීචවුත් තිතා; අත් තානං ගහට් ඨගතො 

ඨගපත් වා වත් තනං. මුග්ගසූපයතාති මුග්  සූප දි තා. යථා මුග් ග සු 

පච් චමාගනසු ගකොචිගෙව න පච් චති, අවග  ා පච් චන් ති; එවං ය ්   පුග්  ල ්   

වචගන කිඤ් චිගෙව  ච් චං ගහොති, ග  ං අලිකං – අයං පුග්  ගලො 

මුග්  සූගපයොති වුච් චති. ත ්   භාගවො මුග්  සූපයතා. පාරිභටයතාති 
පාරිභටයභාගවො. ගයො හි කුලොරගක ධාතී විය අඞ් ගකන වා ඛන් ගධන වා 

පරිභටති, ධාගරතීති අත් ගථො; ත ්   පරිභට ්   කම් මං පාරිභටයං; පාරිභටය ්   
භාගවො පාරිභටයතාති. 

863. ගනමිත් තිකතානිද් ගෙග  නිමිත්තන් ති යංකිඤ් චි පගර ං 

පච් චයොන ංගයොජනකං කායවචීකම් මං. නිමිත්තෙම්මන් ති නිමිත් ත  ්  
කරණගකො ල් ලං. 

තත් රිෙං වත් ථු – එගකො කිර පිණ් ඩපාතිගකො උපට් ඨාකකම් මාර  ්  

ග හද් වාරං  න් ත් වා ‘කිං භන් ගත’ති පුච් ඡිගතො චීවරන් තගරන හත් ථං 

නීහරිත් වා වාසිපහරණාකාරං අකාසි. කම් මාගරො ‘ ල් ලක් ඛිතං ගම, භන් ගත’ති 
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පටුන 

වාසිං කත් වා අොසි. ඔභාකසොති පච් චයපටි ංයුත් තකථා. ඔභාසෙම්මන් ති 

වච් ඡකපාලගක දි ් වා ‘කිං ඉගම වච් ඡා ඛීරග ොවච් ඡා, තක් කග ොවච් ඡා’ති 

පුච් ඡිත් වා ‘ඛීරග ොවච් ඡා, භන් ගත’ති වුත් ගත ‘න ඛීරග ොවච් ඡා, යදි 
ඛීරග ොවච් ඡා සියුං භික් ඛූපි ඛීරං ලගභයය’න් ති එවමාදිනා නගයන ගත ං 
ොරකානං මාතාපිතූනං නිගවගෙත් වා ඛීරොපනාදිකං ඔභා කරණං. 

සාමන්තජප්පාති  මීපං කත් වා ජප් පනං. 

ජාතකභාණකවත් ථු ගචත් ථ කගථතබ් බ්ං. එගකො කිර 
ජාතකභාණකත් ගථගරො භුඤ් ජිතුකාගමො උපට් ඨායිකාය ග හං පවිසිත් වා නිසීදි. 

 ා අොතුකාමා ‘තණ් ඩුලා නත් ථී’ති භණන් තී තණ් ඩුගල ආහරිතුකාමා විය 
පටිවි ්  කඝරං  තා. භික් ඛු අන් ගතො බ් භං පවිසිත් වා ඔගලොගකන් ගතො 

කවාටගකොගණ උච් ඡුං, භාජගන ගුළං, පිටගක ගලොණමච් ඡඵාලං, කුම් භියං 

තණ් ඩුගල, ඝගට ඝතං දි ් වා නික් ඛමිත් වා නිසීදි. ඝරණී ‘තණ් ඩුලං 

නාලත් ථ’න් ති ආ තා. ගථගරො ‘උපාසිගක, අජ් ජ භික් ඛා න  ම් පජ් ජි  ් තී’ති 

පටිකච් ගචව නිමිත් තං අද් ෙ ’න් ති ආහ. ‘කිං, භන් ගත’ති? ‘කවාටගකොගණ 

නික් ඛිත් තං උච් ඡුං විය  ප් පං අද් ෙ ං; ‘තං පහරි ්  ාමී’ති ඔගලොගකන් ගතො 

භාජගන ඨපිතං ගුළපිණ් ඩං විය පා ාණං ගලඩ් ඩුගකන; පහගටන  ප් ගපන 

කතං, පිටගක නික් ඛිත් තගලොණමච් ඡඵාල දි ං, ඵණං; ත ්   තං ගලඩ් ඩුං 

ඩංසිතුකාම ්  , කුම් භියා තණ් ඩුල දිග  ෙන් ගත; අථ ්   කුපිත ්  , ඝගට 

පක් ඛිත් තඝත දි ං, මුඛගතො නික් ඛමන් තං වි මි ්  කං ගඛළ’න් ති.  ා ‘න 
 ක් කා මුණ් ඩකං වඤ් ගචතු’න් ති උච් ඡුං ෙත් වා ඔෙනං පචිත් වා ඝතගුළමච් ගඡහි 
 ද් ධිං අොසීති. එවං  මීපං කත් වා ජප් පනං  ාමන් තජප් පාති ගවදිතබ් බ්ං. 

පරිෙථාති යථා තං ලභති තථා පරිවත් ගතත් වා පරිවත් ගතත් වා කථනං. 

864. නිප් ගපසිකතානිද් ගෙග  අක්කෙොසනාති ෙ හි අක් ගකො වත් ථූහි 

අක් ගකො නා. වම්භනාති පරිභවිත් වා කථනං. ගරහනාති ‘අ ්  ද් ගධො 

අප් ප න් ගනො’තිආදිනා නගයන ගෙො ාගරොපනා. උක්කඛපනාති ‘මා එතං එත් ථ 
කගථථා’ති වාචාය උක් ඛිපනං.  බ් බ්ගතොභාග න  වත් ථුකං  ගහතුකං කත් වා 

උක් ගඛපනා සමුක්කඛපනා. අථවා අගෙන් තං ‘අගහො ොනපතී’ති එවං උක් ඛිපනං 

උක්කඛපනා. ‘මහාොනපතී’ති එවං සුට් ඨු උක් ගඛපනා සමුක්කඛපනා.ඛිපනාති 

‘කිං ඉම ්   ජීවිතං බීජගභොජිගනො’ති එවං උප් පණ් ඩනා. සඞ්ඛිපනාති ‘කිං ඉමං 
අොයගකොති භණථ ගයො නිච් චකාලං  බ් ගබ් ම් පි නත් ථීති වචනං ගෙතී’ති එවං 

සුට් ඨුතරං උප් පණ් ඩනා. පාපනාති අොයකත් ත ්   අවණ් ණ ්   වා පාපනං. 

 බ් බ්ගතොභාග න පාපනා සම්පාපනා. අවණ්ණහාරිොති ‘එවං ගම 

අවණ් ණභයාපි ෙ ්  තී’ති ග හගතො ග හං,  ාමගතො  ාමං, ජනපෙගතො ජනපෙං 

අවණ් ණහරණං. පරපිට්ඨිමංසිෙතාති පුරගතො මධුරං භණත් වා පරම් මුගඛ 
අවණ් ණභාසිතා. එ ා හි අභිමුඛං ඔගලොගකතුං අ ක් ගකොන් ත ්   පරම් මුඛානං 
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පිට් ඨිමං ඛාෙනං විය ගහොති. ත ් මා පරපිට් ඨිමංසිකතාති වුත් තා. අයං වුච්චති 

නිප්කපසිෙතාති අයං ය ් මා ගවළුගපසිකා විය අබ් භඞ්  ං පර ්   ගුණං 

නිප් ගපග ති නිපුඤ් ඡති, ය ් මා වා  න් ධජාතං නිපිසිත් වා  න් ධමග්  නා විය 

පරගුගණ නිපිසිත් වා විචුණ් ගණත් වා එ ා ලාභමග්  නා ගහොති, ත ් මා 
නිප් ගපසිකතාති වුච් චතීති. 

865. ලාගභන ලාභං නිජිගී නතානිද් ගෙග  නිජිගීසනතාති මග්  නා. ඉකතො

 ද්ධන් ති ඉමම් හා ග හා ලද් ධං. අමුත්රාති අමුකම් හි ග ගහ. එට්ඨීති ඉච් ඡනා. 

ගකවට්ඨීති මග්  නා. පරිකයට්ඨීති පුනප් පුනං මග්  නා. ආදිගතො පට් ඨාය ලද් ධං 
ලද් ධං භික් ඛං තත්ර තත්ර කුලොරකානං ෙත් වා අන් ගත ඛීරයාගුං ලභිත් වා 

 තභික් ඛුවත් ථු ගචත් ථ කගථතබ් බ්ං. එසනාතිආදීනි එට්ඨීතිආදීනං ගවවචනානි, 

ත ් මා එට්ඨීති එ නා, ගකවට්ඨීති  ගව නා, පරිකයට්ඨීති පරිගය නා. 
ඉච් ගචවගමත් ථ ගයොජනා ගවදිතබ් බ්ා. 

866. ග යයමානනිද් ගෙග  ජාතියාති ඛත් තියභාවාදිජාති ම් පත් තියා. 

කගොත්කතනාති ග ොතමග ොත් තාදිනා උක් කට් ඨග ොත් ගතන. 

කෙො පුත්තිකයනාති මහාකුලභාගවන. වණ්ණකපොක්ඛරතායාති 

වණ් ණ ම් පන් න රීරතාය.  රීරඤ් හි ගපොක් ඛරන් ති වුච් චති, ත ්   

වණ් ණ ම් පත් තියා අභිරූපභාගවනාති අත් ගථො. ධකනනාතිආදීනි 

උත් තානත් ථාගනව. මානං ජප්කපතීති එගතසු ගයන ගකනචි වත් ථුනා 
‘ග ගයයොහම ් මී’ති මානං පවත් ගතති කගරොති. 

867.  දි මානනිද් ගෙග  මානංජප්කපතීති එගතසු ගයන ගකනචි වත් ථුනා 

‘ දිග ොහම ් මී’ති මානං පවත් ගතති. අයගමත් ථ අත් ථගතො විග ග ො. පාළියං 
පන නානාකරණං නත් ථි. 

868. හීනමානනිද් ගෙග  ඔමානං ජප්කපතීති ගහට් ඨාමානං පවත් ගතති. 

ඔමාකනොති ලාමගකො ගහට් ඨාමාගනො. ඔමඤ්ඤනා ඔමඤ්ඤිතත්තන් ති 

ආකාරභාවනිද් ගෙග ො. හීළනාති ජාතිආදීහි අත් තජිගුච් ඡනා. ඔහීළනාති 

අතිගරකගතො හීළනා. ඔහීළිතත්තන් ති ත ් ග ව භාවනිද් ගෙග ො. අත්තුඤ්ඤාති 

අත් තානං හීනං කත් වා ජානනා. අත්තාවඤ්ඤාති අත් තානං අවජානනා. 

අත්තපරිභකවොති ජාතිආදි ම් පත් තිනාමගමව ජාතාති අත් තානං පරිභවිත් වා 
මඤ ්ඤනා. එවමිගම තගයො මානා පුග්  ලං අනි ්  ාය ජාතිආදිවත් ථුවග ගනව 
කථිතා. ගතසු එගකගකො තිණ් ණම් පි ග යය දි හීනානං උප් පජ් ජති. තත් ථ 

‘ග ගයයොහම ් මී’ති මාගනො ග යය ් ග ව යාථාවමාගනො, ග  ානං 

අයාථාවමාගනො. ‘ දිග ොහම ් මී’ති මාගනො  දි   ්ග ව යාථාවමාගනො, 

ග  ානං අයාථාවමාගනො. ‘හීගනොහම ් මී’ති මාගනො හීන  ්ග ව යාථාවමාගනො, 
ග  ානං අයාථාවමාගනො. 
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869. තත්ථෙතකමොකසයයස්සකසකයයොහමස්මීතිආෙගයො පන නව මානා 
පුග්  ලං නි  ් ාය කථිතා. ගතසු තගයො තගයො එගකක ්   උප් පජ් ජන් ති. තත් ථ 

දහතීති ඨගපති. තං නිස්සායාති තං ග යයගතො ෙහනං නි ්  ාය. එත් ථ පන 
ග යය ්   ග ගයයොහම ් මීති මාගනො රාජූනඤ් ගචව පබ් බ්ජිතානඤ් ච 
උප් පජ් ජති. රාජා හි ‘රට් ගඨන වා ධගනන වා වාහගනහි වා ගකො මයා  දිග ො 
අත් ථී’ති එතං මානං කගරොති. පබ් බ්ජිගතොපි ‘සීලධුතඞ්  ාදීහි ගකො මයා  දිග ො 
අත් ථී’ති එතං මානං කගරොති. 

870. කසයයස්සසදිකසොහමස්මීති මාගනොපි එගත ංගයව උප් පජ් ජති. රාජා 

හි ‘රට් ගඨන වා ධගනන වා වාහගනහි වා අඤ් ඤරාජූහි  ද් ධිං මය් හං කිං 
නානාකරණ’න් ති එතං මානං කගරොති. පබ් බ්ජිගතොපි ‘සීලධුතඞ්  ාදීහි 
අඤ ්ගඤන භික් ඛුනා  ද් ධිං මය් හං කිං නානාකරණ’න් ති එතං මානං කගරොති. 

871. කසයයස්සහීකනොහමස්මීති මාගනොපි එගත ංගයව උප් පජ් ජති. ය ්   

හි රඤ් ගඤො රට් ඨං වා ධනං වා වාහනානි වා  ම් පන් නානි න ගහොන් ති, ග ො 

‘මය් හං රාජාති ගවොහාරසුඛමත් තගමව; කිං රාජා නාම අහ’න් ති එතං මානං 

කගරොති. පබ් බ්ජිගතොපි ‘අප් පලාභ ක් කාගරො අහං. ධම් මකථිගකො බ්හු ් සුගතො 

මහාගථගරොති කථාමත් තගමව. කිං ධම් මකථිගකො නාමාහං, කිං බ්හු ් සුගතො 

නාමාහං, කිං මහාගථගරො නාමාහං ය ්   ගම ලාභ ක් කාගරො නත් ථී’ති එතං 
මානං කගරොති. 

872. සදිසස්ස කසකයයොහමස්මීති මානාෙගයො අමච් චාදීනං උප් පජ් ජන් ති. 
අමච් ගචො හි රට් ඨිගයො වා ‘ගභො යානවාහනාදීහි ගකො මයා  දිග ො අඤ් ගඤො 
රාජපුරිග ො අත් ථී’ති වා ‘මය් හං අඤ් ගඤහි  ද් ධිං කිං නානාකරණ’න් ති වා 

‘අමච් ගචොති නාමමත් තගමව මය් හං; ඝා ච් ඡාෙනමත් තම් පි ගම නත් ථි. කිං 
අමච් ගචො නාමාහ’න් ති එගත මාගන කගරොති. 

875. හීනස්සකසකයයොහමස්මීති මානාෙගයො ො ාදීනං උප් පජ් ජන් ති. ොග ො 
හි ‘මාතිගතො වා පිතිගතො වා ගකො මයා  දිග ො අඤ් ගඤො ොග ො නාම අත් ථි’ 
අඤ ්ගඤ ජීවිතුං අ ක් ගකොන් තා කුච් ඡිගහතු ො ා නාම ජාතා. අහං පන 
පගවණීආ තත් තා ග ගයයො’ති වා ‘පගවණීආ තභාගවන 
උභගතොසුද් ධිකො ත් ගතන අසුකොග න නාම  ද් ධිං කිං මය් හං 
නානාකරණ’න් ති වා ‘කුච් ඡිවග නාහං ො බ්යං උප ගතො. මාතාපිතුගකොටියා 
පන ගම ො ට් ඨානං නත් ථි. කිං ොග ො නාම අහ’න් ති වා එගත මාගන කගරොති. 
යථා ච ොග ො එවං පුක් කු චණ් ඩාලාෙගයොපි එගත මාගන කගරොන් තිගයව. 

එත් ථ ච ‘ග යය ්   ග ගයයොහම ් මී’ති උප් පන් නමාගනොව යාථාවමාගනො, 
ඉතගර ද් ගව අයාථාවමානා. තථා ‘ දි   ්   දිග ොහම ් මී’ති ‘හීන  ්  
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හීගනොහම ් මී’ති උප් පන් නමාගනොව යාථාවමාගනො, ඉතගර ද් ගව 

අයාථාවමානා. තත් ථ යාථාවමානා අරහත් තමග්  වජ් ඣා, අයාථාවමානා 
ග ොතාපත් තිමග්  වජ් ඣා. 

878. එවං  වත් ථුගක මාගන කගථත් වා ඉොනි අවත් ථුකං 

නිබ් බ්ත් තිතමානගමව ෙ ් ග තුං තත්ථෙතකමොමාකනොතිආදි වුත් තං. 

879. අතිමානනිද් ගෙග  ග යයාදිවග න පුග්  ලං අනාමසිත් වා ජාතිආදීනං 

වත් ථුවග ගනව නිද් දිට් ගඨො. තත් ථ අතිමඤ්ඤතීති ‘ජාතිආදීහි මයා  දිග ො 
නත් ථී’ති අතික් කමිත් වා මඤ් ඤති. 

880. මානාතිමානනිද් ගෙග  කයොඑවරූකපොති ගයො එග ො ‘අයං පුබ් ගබ් මයා 

 දිග ො, ඉොනි අහං ග ට් ගඨො, අහං හීනතගරො’ති උප් පන් ගනො මාගනො. අයං 
භාරාතිභාගරො විය පුරිමං  දි මානං උපාොය මානාතිමාගනොති ෙ ් ග තුං 
එවමාහ. 

881. ඔමානනිද් ගෙග ො හීනමානනිද් ගෙ  දිග ොගයව. ගවගනයයවග න 
පන ග ො ‘හීගනොහම ් මී’ති මාගනො නාම වුත් ගතො – අයං ඔමාගනො නාම. 

අපිගචත් ථ ‘ත් වං ජාතිමා, කාකජාති විය ගත ජාති; ත් වං ග ොත් තවා, 

චණ් ඩාලග ොත් තං විය ගත ග ොත් තං; තුය් හං  ගරො අත් ථි, කාක  ් ගරො විය ගත 
 ගරො’ති එවං අත් තානං ගහට් ඨා කත් වා පවත් තනවග න අයං ඔමාගනොති 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

882. අධිමානනිද් ගෙග  අප්පත්කත පත්තසඤ්ඤිතාති චත් තාරි  ච් චානි 

අප් පත් වා පත් ත ඤ් ඤිතාය. අෙකතති චතූහි මග් ග හි කත් තබ් බ්කිච් ගච 

අකගතගයව. අනධිගකතති චතු ච් චධම් ගම අනධි ගත. අසච්ඡිෙකතති 

අරහත් ගතන අපච් චක් ඛකගත. අයං වුච්චති අධිමාකනොති අයං අධි තමාගනො 
නාම වුච් චති. 

අයං පන ක ්   උප් පජ් ජති, ක  ්  නුප් පජ් ජතීති? අරිය ාවක ්   තාව 
නුප් පජ් ජති. ග ො හි 
මග්  ඵලනිබ් බ්ානපහීනකිගල ාවසිට් ඨකිගල පච් චගවක් ඛගණන 
 ඤ ්ජාතග ොමන  ්ග ො අරියගුණපටිගවගධ නික් කඞ් ගඛො. ත ් මා 

ග ොතාපන් නාදීනං ‘අහං  කො ාමී’තිආදිවග න මාගනො නුප් පජ් ජති; 

දු ් සීල ්  ාපි නුප් පජ් ජති; ග ො හි අරියගුණාධි ගම නිරාග ොව. සීලවගතොපි 
පරිච් චත් තකම් මට් ඨාන ්   නිද් ොරාමතාදිමනුයුත් ත ්   නුප් පජ් ජති. 

පරිසුද් ධසීල ්   පන කම් මට් ඨාගන අප් පමත් ත  ්  නාමරූපං 
වවත් ථගපත් වා පච් චයපරිග්  ගහන විතිණ් ණකඞ් ඛ  ්  තිලක් ඛණං 
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ආගරොගපත් වා  ඞ් ඛාගර  ම් ම න් ත  ්  ආරද් ධවිප ්  ක  ්  උප් පජ් ජති; 
උප් පන් ගන ච සුද් ධ මථලාභී වා සුද් ධවිප ්  නාලාභී වා අන් තරා ඨගපති. ග ො 
හි ෙ පි වී ම් පි තිං ම් පි ව ්  ානි කිගල  මුොචාරං අප ්  න් ගතො ‘අහං 

ග ොතාපන් ගනො’ති වා ‘ කො ාමී’ති වා ‘අනා ාමී’ති වා මඤ් ඤති. 
 මථවිප ්  නාලාභී පන අරහත් ගතගයව ඨගපති. ත ්   හි  මාධිබ්ගලන 

කිගල ා වික් ඛම් භිතා, විප  ් නාබ්ගලන  ඞ් ඛාරා සුපරිග්  හිතා. ත ් මා  ට් ඨිපි 

ව ්  ානි අසීතිපි ව ්  ානි ව ්   තම් පි කිගල ා න  මුොචරන් ති; 
ඛීණා ව ් ග ව චිත් තචාගරො ගහොති. ග ො එවං දීඝරත් තං කිගල  මුොචාරං 

අප ්  න් ගතො අන් තරා අට් ඨත් වාව ‘අරහා අහ’න් ති මඤ් ඤති, 

උච් චමාලඞ් කවාසී මහානා ත් ගථගරො විය, හඞ් කනකවාසී මහාෙත් තත් ගථගරො 

විය, චිත් තලපබ් බ්ගත නිඞ් කගපොණ් ණපධානඝරවාසී චූළසුමත් ගථගරො විය ච. 

තත්රිෙං එකවත් ථුපරිදීපනං – තලඞ්  රවාසී ධම් මදින් නත් ගථගරො කිර නාම 
එගකො පභින් නපටි ම් භිගෙො මහාඛීණා ගවො මහගතො භික් ඛු ඞ් ඝ ්   
ඔවාෙොයගකො අගහොසි. ග ො එකදිව ං අත් තගනො දිවාට් ඨාගන නිසීදිත් වා 
‘කින් නු ගඛො අම් හාකං ආචරිය ්   උච් චතලිඞ් කවාසීමහානා ත් ගථර  ්  

 මණකිච් චං මත් ථකං පත් ගතො, ගනො’ති ආවජ් ජන් ගතො පුථුජ් ජනභාවගමව ්   
දි  ්වා ‘මයි අ ච් ඡන් ගත පුථුජ් ජනකාලකිරියගමව කරි ්  තී’ති ච ඤත් වා 
ඉද් ධියා ගවහා ං උප් පතිත් වා දිවාට් ඨාගන නිසින් න  ්  ගථර ්    මීගප 

ඔගරොහිත් වා වන් දිත් වා වත් තං ෙ ් ග ත් වා එකමන් තං නිසීදි. ‘කිං, ආවුග ො 

ධම් මදින් න, අකාගල ආ ගතොසී’ති ච වුත් ගතො ‘පඤ ්හං, භන් ගත, පුච් ඡිතුං 
ආ ගතොම් හී’ති ආහ. 

තගතො ‘පුච් ඡාවුග ො, ජානමාගනො කථයි ්  ාමී’ති වුත් ගතො පඤ් හා හ ්  ං 
පුච් ඡි. ගථගරො පුච් ඡිතපුච් ඡිතං පඤ් හං අ ජ් ජමාගනොව කගථසි. තගතො 

‘අතිතික් ඛං ගත, භන් ගත, ඤාණං. කො තුම් ගහහි අයං ධම් ගමො අධි ගතො’ති 

වුත් ගතො ‘ඉගතො  ට් ඨිව  ් කාගල, ආවුග ො’ති ආහ. ‘ මාධිම් පි, භන් ගත, 

වළඤ් ගජථා’ති? ‘න ඉෙං, ආවුග ො, භාරිය’න් ති. ‘ගතන හි, භන් ගත, එකං හත් ථිං 

මාගපථා’ති. ගථගරො  බ් බ්ග තං හත් ථිං මාගපසි. ‘ඉොනි, භන් ගත, යථා අයං 
හත් ථී අඤ් චිතකණ් ගණො ප ාරිතනඞ් ගුට් ගඨො ග ොණ් ඩං මුගඛ පක් ඛිපිත් වා 
ගභරවං ගකොඤ් චනාෙං කගරොන් ගතො තුම් හාකං අභිමුගඛො ආ ච් ඡති තථා තං 
කගරොථා’ති. ගථගරො තථා කත් වා ගවග න ආ ච් ඡගතො හත් ථි ්   ගභරවං 
ආකාරං දි ් වා උට් ඨාය පලායිතුං ආරද් ගධො. තගමනං ඛීණා වත් ගථගරො හත් ථං 

ප ාගරත් වා චීවරකණ් ගණ  ගහත් වා ‘භන් ගත, ඛීණා ව ්    ාරජ් ජං නාම 
ගහොතී’ති ආහ. ග ො ත ් මිං කාගල අත් තගනො පුථුජ් ජනභාවං ඤත් වා 

‘අව ්  ගයො ගම, ආවුග ො ධම් මදින් න, ගහොහී’ති වත් වා පාෙමූගල උක් කුටිකං 

නිසීදි. ‘භන් ගත, තුම් හාකං අව ්  ගයො භවි ්  ාමිච් ගචවාහං ආ ගතො, මා 
චින් තයිත් ථා’ති කම් මට් ඨානං කගථසි. ගථගරො කම් මට් ඨානං  ගහත් වා චඞ් කමං 
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ආරුය් හ තතිගය පෙවාගර අග්  ඵලං අරහත් තං පාපුණ. ගථගරො කිර 
ගෙො චරිගතො අගහොසි. 

883. අ ් මිමානනිද් ගෙග  රූපං අස්මීති මාකනොති ‘අහං රූප’න් ති 

උප් පන් නමාගනො. ඡන්කදොති මානං අනු තච් ඡන් ගෙොව. තථා අනුසකයො. 
ගවෙනාදීසුපි එග ව නගයො. 

884. මිච් ඡාමානනිද් ගෙග  පාපකෙනවාෙම්මායතකනනාති ආදීසු පාපෙං

ෙම්මායතනං නාම ගකවට් ටමච් ඡබ්න් ධගන ාොදීනං කම් මං. පාපෙං

සිප්පායතනං නාම මච් ඡජාලඛිපනකුමිනකරගණසු ගචව 

පා ඔඩ් ඩනසූලාගරොපනාදීසු ච ගඡකතා. පාපෙං විජ්ජාට්ඨානං නාම යා කාචි 

පරූපඝාතවිජ් ජා. පාපෙං සුතං නාම භාරතයුද් ධසීතාහරණාදිපටි ංයුත් තං. 

පාපෙං පටිභානං නාම දුබ් භාසිතයුත් තං කප් පනාටකවිලප් පනාදිපටිභානං. 

පාපෙංසී ං නාම අජසීලං ග ොසීලං. වතම්පි අජවතග ොවතගමව. පාපිො දිට්ඨි 

පන ද් වා ට් ඨියා දිට් ඨි ගතසු යා කාචි දිට් ඨි. 

885. ඤාතිවිතක් කනිද් ගෙ ාදීසු ‘මය් හං ඤාතගයො සුඛජීවිගනො 
 ම් පත් තියුත් තා’ති එවං පඤ ්චකාමගුණ න් නි  ්සිගතන ග හසිතගපගමන 

ඤාතගක ආරබ් භ උප් පන් නවිතක් ගකොව ඤාතිවිතක්කෙො නාම. ‘ඛයං  තා වයං 
 තා  ද් ධා ප න් නා’ති එවං පවත් ගතො පන ඤාතිවිතක් ගකො නාම න ගහොති. 

886. ‘අම් හාකං ජනපගෙො සුභික් ගඛො  ම් පන් න   ්ග ො’ති තුට් ඨමාන  ්  

ග හසිතගපමවග ගනව උප් පන් නවිතක් ගකො ජනපදවිතක්කෙො නාම. 
‘අම් හාකං ජනපගෙ මනු ්  ා  ද් ධා ප න් නා ඛයං  තා වයං  තා’ති එවං 
පවත් ගතො පන ජනපෙවිතක් ගකො නාම න ගහොති. 

887. අමරත් ථාය විතක් ගකො, අමගරො වා විතක් ගකොති අමරවිතක්කෙො. 

තත් ථ ‘උක් කුටිකප් පධානාදීහි දුක් ගඛ නිජ් ජිණ් ගණ  ම් පරාගය අත් තා සුඛී 
ගහොති අමගරො’ති දුක් කරකාරිකං කගරොන් ත ්   තාය දුක් කරකාරිකාය 
පටි ංයුත් ගතො විතක් ගකො අමරත් ථාය විතක් ගකො නාම. දිට් ඨි තිගකො පන 

‘  ්  තං වගෙසී’තිආදීනි පුට් ගඨො ‘එවන් තිපි ගම ගනො, තථාතිපි ගම ගනො’ 

අඤ ්ඤථාතිපි ගම ගනො, ගනොතිපි ගම ගනො, ගනො ගනොතිපි ගම ගනො’ති (දී. නි. 

1.62) වික් ගඛපං ආපජ් ජති, ත ්   ග ො දිට් ඨි තපටි ංයුත් ගතො විතක් ගකො. යථා 

අමගරො නාම මච් ගඡො උෙගක  ගහත් වා මාගරතුං න  ක් කා, ඉගතො චිගතො ච 

ධාවති,  ාහං න  ච් ඡති; එවගමව එක ් මිං පක් ගඛ අ ණ් ඨහනගතො න මරතීති 

අමගරො නාම ගහොති. තං දුවිධම් පි එකගතො කත් වා අයංවුච්චති අමරවිතක්කෙොති 
වුත් තං. 
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පටුන 

888. පරානුද්දයතාපටිසංයුත්කතොති අනුද් ෙයතාපතිරූපගකන 

ග හසිතගපගමන පටි ංයුත් ගතො. සහනන්දීතිආදීසු උපට් ඨාගකසු නන් ෙන් ගතසු 

ග ොචන් ගතසු ච ගතහි  ද් ධිං දිගුණං නන් ෙති, දිගුණං ග ොචති; ගතසු සුඛිගතසු 

දිගුණං සුඛිගතො ගහොති, දුක් ඛිගතසු දිගුණං දුක් ඛිගතො ගහොති. උප්පන්කනසු

කිච්චෙරණීකයසූති ගතසු මහන් ගතසු වා ඛුද් ෙගකසු වා කම් ගමසු උප් පන් ගනසු. 

අත්තනාවාකයොගංආපජ්ජතීති තානි තානි කිච් චානි  ාගධන් ගතො පඤ් ඤත් තිං 

වීතික් කමති,  ල් ගලඛං ගකොගපති. කයොතත්ථාති ගයො ත ් මිං  ං ට් ඨවිහාගර, 
ත ් මිං වා ගයො ාපජ් ජගන ග හසිගතො විතක් ගකො – අයං 
පරානුද් ෙයතාපටි ංයුත් ගතො විතක් ගකො නාම. 

889.  ාභසක්ොරසික ොෙපටිසංයුත්කතොති චීවරාදිලාගභන ගචව 
 ක් කාගරන ච කිත් ති ද් ගෙන ච  ද් ධිං ආරම් මණකරණවග න පටි ංයුත් ගතො. 

890. අනවඤ්ඤත්තිපටිසංයුත්කතොති ‘අගහො වත මං පගර න අවජාගනයයං, 
න ගපොගථත් වා විගහගඨත් වා කගථයය’න් ති එවං අනවඤ් ඤාතභාවපත් ථනාය 

 ද් ධිං උප් පජ් ජනවිතක් ගකො. කයොතත්ථකගහසිකතොති ගයො ත ් මිං ‘මා මං පගර 
අවජානිංසූ’ති උප් පන් ගන චිත් ගත පඤ් චකාමගුණ ඞ් ඛාතග හනි ් සිගතො 
හුත් වා උප් පන් නවිතක් ගකො. ග  ං  බ් බ්ත් ථ පාකටගමවාති. 

එකකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(2.) දුෙනිද්කදසවණ්ණනා 
891. දුගකසු ගකොධනිද් ගෙ ාෙගයො ගහට් ඨා වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ා. 

ගහට් ඨා අනා ගතසු පන උපනාහනිද් ගෙ ාදීසු පුබ් බ්කාලං ගකොධං 

උපනය් හතීති අපරකාලගකොගධො උපනාකහො නාම. උපනය් හනාකාගරො 

උපනය්හනා. උපනය් හිත ්   භාගවො උපනය්හිතත්තං. අට්ඨපනාති 

පඨමුප් පන් න  ්  අනන් තරට් ඨපනා මරියාෙට් ඨපනා වා. ඨපනාති පකතිඨපනා. 

සණ්ඨපනාති  බ් බ්ගතොභාග න පුනප් පුනං ආඝාතට් ඨපනා. අනුසංසන්දනාති 
පඨමුප් පන් ගනන ගකොගධන  ද් ධිං අන් තරං අෙ ් ග ත් වා එකීභාවකරණා. 

අනුප්පබන්ධනාති පුරිගමන  ද් ධිං පච් ඡිම  ්  ඝටනා. දළ්හීෙම්මන් ති 

ථිරකරණං. අයං වුච්චතීති අයං උපනන් ධනලක් ඛගණො ගවරං 

අප් පටිනි  ් ජ් ජනරග ො උපනාගහොති වුච් චති; ගයන  මන් නා ගතො පුග්  ගලො 

ගවරං නි  ් ජ් ජිතුං න  ක් ගකොති; ‘එවං නාම මං එ  වත් තුං අනනුච් ඡවිගකො’ති 

අපරාපරං අනුබ්න් ධති; ආදිත් තපූතිඅලාතං විය ජලගතව; ගධොවියමානං 

අච් ඡචම් මං විය, ව ාගතලමක් ඛිතපිගලොතිකා විය ච න පරිසුජ් ඣති. 

892. මක් ඛනභාවවග න මක්කඛො; පරගුණමක් ඛනාය පවත් ගතන් ගතොපි 

අත් තගනො කාරණං, ගූථපහරණකං ගූගථො විය, පඨමතරං මක් ගඛතීති අත් ගථො. 
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තගතො පරා ද් ගව ආකාරභාවනිද් ගෙ ා. නිට් ඨුරභාගවො නිට්ඨුරියං; ‘තං නි  ් ාය 

එත් තකම් පි නත් ථී’ති ගඛළපාතනන් ති අත් ගථො. නිට්ඨුරියෙම්මන් ති 

නිට් ඨුරියකරණං.  හට් ගඨො වා හි  හට් ඨං, භික් ඛු වා භික් ඛුං නි  ් ාය ව න් ගතො 
අප් පමත් තගකගනව කුජ් ඣිත් වා ‘තං නි ්  ාය එත් තකම් පි නත් ථී’ති ගඛළං 
පාගතත් වා පාගෙන මද් ෙන් ගතො විය නිට් ඨුරියං නාම කගරොති. ත ්   තං කම් මං 
නිට් ඨුරියකම් මන් ති වුච් චති. ලක් ඛණාදිගතො පගන  පරගුණමක් ඛනලක් ඛගණො 

මක් ගඛො, ගත ං විනා නරග ො, පගරන සුකතානං කිරියානං 
අවච් ඡාෙනපච් චුපට් ඨාගනො. 

පළා තීති පළාකසො; පර  ්  ගුගණ ෙ ් ග ත් වා අත් තගනො ගුගණහි  මං 

කගරොතීති අත් ගථො. පළා  ්   ආයනා පළාසායනා. පළාග ො ච ග ො අත් තගනො 

ජයාහරණගතො ආහාගරො චාති පළාසාහාකරො. විවාදට්ඨානන් ති විවාෙකාරණං. 

යුගග්ගාකහොති  මධුරග්  හණං. අප්පටිනිස්සග්කගොති අත් තනා  හිත ්   

අප් පටිනි  ් ජ් ජනං. ලක් ඛණාදිගතො පගන  යු ග්  ාහලක් ඛගණො පළාග ො, 

පරගුගණහි අත් තගනො ගුණානං  මකරණරග ො, පගර ං ගුණප් පමාගණන 

උපට් ඨානපච් චුපට් ඨාගනො. පළාසී හි පුග්  ගලො දුතිය ්   ධුරං න ගෙති,  මං 

ප ාගරත් වා තිට් ඨති,  ාකච් ඡමණ් ඩගල අඤ් ගඤන භික් ඛුනා බ්හූසු සුත් ගතසු ච 

කාරගණසු ච ආභගතසුපි ‘තව ච මම ච වාගෙ කිං නාම නානාකරණං? නනු 
මජ් ගඣ භින් නසුවණ් ණං විය එක දි ගමව අම් හාකං වචන’න් ති වෙති. 
ඉ ්  ාමච් ඡරියනිද් ගෙ ා වුත් තත් ථා එව. 

894. මායානිද් ගෙග  වාචං භාසතීති ජානංගයව ‘පණ් ණත් තිං 

වීතික් කමන් තා භික් ඛූ භාරියං කගරොන් ති, අම් හාකං පන වීතික් කමට් ඨානං නාම 

නත් ථී’ති උප න් ගතො විය භා ති. ොකයන පරක්ෙමතීති ‘මයා කතං ඉෙං 
පාපකම් මං මා ගකචි ජානිංසූ’ති කාගයන වත් තං කගරොති. 

විජ් ජමානගෙො පටිච් ඡාෙනගතො චක් ඛුගමොහනමායා වියාති මායා. මායාවිගනො 

භාගවො මායාවිතා. කත් වා පාපං පුන පටිච් ඡාෙනගතො අතිච් ච ආ රන් ති එතාය 

 ත් තාති අච්චාසරා. කායවාචාකිරියාහි අඤ් ඤථා ෙ ්  නගතො වඤ් ගචතීති 

වඤ්චනා. එතාය  ත් තා නිකගරොන් තීති නිෙති; මිච් ඡාකගරොන් තීති අත් ගථො. 

‘නාහං එවං කගරොමී’ති පාපානං වික් ඛිපනගතො විකිරණා. ‘නාහං එවං 

කගරොමී’ති පරිවජ් ජනගතො පරිහරණා. කායාදීහි  ංවරණගතො ගූහනා. 

 බ් බ්ගතොභාග න ගූහනා පරිගූහනා. තිණපණ් ගණහි විය ගූථං 

කායවචීකම් ගමහි පාපං ඡාගෙතීති ඡාදනා.  බ් බ්ගතොභාග න ඡාෙනා 

පටිච්ඡාදනා. න උත් තානං කත් වා ෙ ් ග තීති අනුත්තානීෙම්මං. න පාකටං 

කත් වා ෙ ් ග තීති අනාවිෙම්මං. සුට් ඨු ඡාෙනා කවොච්ඡාදනා. 

කතපටිච් ඡාෙනවග න පුනපි පාප ්   කරණගතො පාපකිරියා. අයංවුච්චතීති අයං 

කතපටිච් ඡාෙනලක් ඛණා මායා නාම වුච් චති; යාය  මන් නා ගතො පුග්  ගලො 
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භ ් මාපටිච් ඡන් ගනො විය අඞ්  ාගරො, උෙකපටිච් ඡන් ගනො විය ඛාණු, 
පිගලොතිකාපලිගවඨිතං විය ච  ත් ථං ගහොති. 

 ාගඨයයනිද් ගෙග  සකඨොති අ න් තගුණපරිදීපනගතො න  ම් මා භාසිතා. 

 බ් බ්ගතොභාග න  ගඨො පරිසකඨො. යංතත්ථාති යං ත ් මිං පුග්  ගල. සඨන් ති 

අ න් තගුණදීපනං ගකරාටියං. සඨතාති  ඨාකාගරො. ෙක්ෙරතාති පදුමනාලි ්   

විය අපරාම නක් ඛගමො ඛරඵරු භාගවො. ෙක්ෙරියන් තිපි ත ් ග ව ගවවචනං. 

පරික්ඛත්තතා පාරික්ඛත්තියන් ති පෙද් වගයන නිඛණත් වා ඨපිතං විය 

ෙළ් හගකරාටියං වුත් තං. ඉදං වුච්චතීති ඉෙං අත් තගනො 

අවිජ් ජමානගුණප් පකා නලක් ඛණං  ාගඨයයං නාම වුච් චති; ගයන 
 මන් නා ත  ්  පුග්  ල  ්  කුච් ඡිං වා පිට් ඨිං වා ජානිතුං න  ක් කා. 

වාගමන සූකගරො ගහොති, ෙක් ඛිගණන අජාමිග ො; 

 ගරන ගනලගකො ගහොති, වි ාගණන ජරග්  ගවොති. 

එවං වුත් තයක් ඛසූකර දිග ො ගහොති. අවිජ්ජාදිනිද් ගෙ ා වුත් තත් ථා එව. 

902. අනජ් ජවනිද් ගෙග  අනජ්ජකවොති අනුජුතාකාගරො. අනජ් ජවභාගවො 

අනජ්ජවතා. ජිම්හතාති චන් ෙවඞ් කතා. වඞ්ෙතාති ග ොමුත් තවඞ් කතා. කුටි තාති 
නඞ්  ලගකොටිවඞ් කතා.  බ් ගබ්හිපි ඉගමහි පගෙහි කායවචීචිත් තවඞ් කතාව 
කථිතා. 

අමද් ෙවනිද් ගෙග  න මුදුභාගවො අමුදුතා. අමද් ෙවාකාගරො අමද්දවතා. 

කක් ඛළභාගවො ෙක්ඛළියං. මද් ෙවකර ්   සිගනහ ්   අභාවගතො ඵරු භාගවො 

ඵාරුසියං. අනීචවුත් තිතාය උජුකගමව ඨිතචිත් තභාගවො උජචිත්තතා. පුන 

අමුදුතා හණං ත ්  ා විග  නත් ථං ‘අමුදුතා ඞ් ඛාතා උජුචිත් තතා, න 
අජ් ජව ඞ් ඛාතා උජුචිත් තතා’ති. 

903. අක්ඛන්තිනිද් ගෙ ාෙගයො ඛන් තිනිද් ගෙ ාදිපටිපක් ඛගතො ගවදිතබ් බ්ා. 

908.  ංගයොජනනිද් ගෙග  අජ්ඣත්තන් ති කාමභගවො. බහිද්ධාති 
රූපාරූපභගවො. කිඤ් චාපි හි  ත් තා කාමභගව අප් පං කාලං ව න් ති කප් ප  ්  

චතුත් ථගමව ගකොට් ඨා ං, ඉතගරසු තීසු ගකොට් ඨාග සු කාමභගවො සුඤ් ගඤො 

ගහොති තුච් ගඡො, රූපාරූපභගව බ්හුං කාලං ව න් ති, තථාපි ගන ං ය ් මා 

කාමභගව චුතිපටි න් ධිගයො බ්හුකා ගහොන් ති, අප් පා රූපාරූපභගවසු, යත් ථ ච 

චුතිපටි න් ධිගයො බ්හුකා තත් ථ ආලගයොපි පත් ථනාපි අභිලාග ොපි බ්හු ගහොති, 

යත් ථ අප් පා තත් ථ අප් ගපො, ත ් මා කාමභගවො අජ් ඣත් තං නාම ජාගතො, 
රූපාරූපභවා බ්හිද් ධා නාම. ඉති අජ් ඣත් ත ඞ් ඛාගත කාමභගව බ්න් ධනං 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගො 

445 

පටුන 

අජ්ඣත්තසංකයොජනං නාම, බ්හිද් ධා ඞ් ඛාගතසු රූපාරූපභගවසු බ්න් ධනං 

බහිද්ධාසංකයොජනං නාම. තත් ථ එගකකං පඤ් චපඤ ්චවිධං ගහොති. ගතන වුත් තං 
‘‘පඤ් ගචොරම් භාගියානි පඤ් චුද් ධම් භාගියානී’’ති. තත්රායං වචනත් ගථො – ඔරං 

වුච් චති කාමධාතු, තත් ථ උපපත් තිනිප් ඵාෙනගතො තං ඔරං භජන් තීති 

ඔරම් භාගියානි. උද් ධං වුච් චති රූපාරූපධාතු, තත් ථ උපපත් තිනිප් ඵාෙනගතො තං 
උද් ධං භජන් තීති උද් ධම් භාගියානීති. 

දුකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(3.) තිෙනිද්කදසවණ්ණනා 
909. තිකනිද් ගෙග  තීහි අකු ලමූගලහි වට් ටමූල මුොචාගරො කථිගතො. 

අකු ලවිතක් කාදීසු විතක් කනවග න විතක්කෙො,  ඤ ්ජානනවග න සඤ්ඤා, 

 භාවට් ගඨන ධාතූති ගවදිතබ් බ්ා. දුච් චරිතනිද් ගෙග  පඨමනගයො 

කම් මපථවග න විභත් ගතො, දුතිගයො  බ් බ් ඞ්  ාහිකකම් මවග න, තතිගයො 
නිබ් බ්ත් තිතගචතනාවග ගනව. 

914. ආ වනිද් ගෙග  සුත් තන් තපරියාගයන තගයොව ආ වා කථිතා. 

919. එ නානිද් ගෙග   ඞ් ගඛපගතො තත්ථ ෙතමා ොකමසනාති ආදිනා 

නගයන වුත් ගතො කාම ගව නරාග ො ොකමසනා. කයො භකවසු

භවච්ඡන්කදොතිආදිනා නගයන වුත් ගතො භව ගව නරාග ො භකවසනා. 

සස්සකතො ක ොකෙොතිආදිනා නගයන වුත් තා දිට් ඨි තික ම් මත ්   

බ්රහ් මචරිය  ්   ගව නා දිට් ඨි බ්රහ්මචරිකයසනාති ගවදිතබ් බ්ා. ය ් මා ච න 

ගකවලං රා දිට් ඨිගයො එව එ නා, තගෙකට් ඨං පන කම් මම් පි එ නා එව, ත ් මා 

තං ෙ  ්ග තුං දුතියනගයො විභත් ගතො. තත් ථ තකදෙට්ඨන් ති  ම් පයුත් ගතකට් ඨං 

ගවදිතබ් බ්ං. තත් ථ කාමරාග කට් ඨං කාමාවචර ත් තානගමව පවත් තති; 
භවරාග කට් ඨං පන මහාබ්රහ් මානං.  මාපත් තිගතො වුට් ඨාය චඞ් කමන් තානං 

ඣානඞ්  ානං අ ්  ාෙනකාගල අකු ලකායකම් මං ගහොති, ‘අගහො සුඛං අගහො 

සුඛ’න් ති වාචං භින් දිත් වා අ ්  ාෙනකාගල වචීකම් මං, කායඞ්  වාචඞ්  ානි 
අගචොගපත් වා මන ාව අ ්  ාෙනකාගල මගනොකම් මං. 
අන් තග්  ාහිකදිට් ඨිවග න  බ් ගබ් ම් පි දිට් ඨි තිකානං චඞ් කමනාදිවග න 
තානි ගහොන් තිගයව. 

920. විධානිද් ගෙග  ‘‘කථංවිධං සීලවන් තං වෙන් ති, කථංවිධං පඤ් ඤවන් තං 

වෙන් තී’’තිආදීසු ( ං. නි. 1.95) ආකාර ණ් ඨානං විධා නාම. ‘‘එකවිගධන 

ඤාණවත් ථූ’’තිආදීසු (විභ. 751) ගකොට් ඨාග ො. ‘‘විධාසු න විකම් පතී’’තිආදීසු 

(ගථර ා. 1079) මාගනො. ඉධාපි මාගනොව විධා නාම. ග ො හි ග යයාදිවග න 

විෙහනගතො විධාති වුච් චති. ඨපනට් ගඨන වා විධා. ත ් මා ‘ග ගයයොහම ් මී’ති 
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එවං උප් පන් නා මානවිධා මානඨපනා කසකයයොහමස්මීති විධාති ගවදිතබ් බ්ා. 
ග  පෙද් වගයසුපි එග ව නගයො. 

921. භයනිද් ගෙග  ජාතිං පටිච්ච භයන් ති ජාතිපච් චයා උප් පන් නභයං. 

භයානෙන් ති ආකාරනිද් ගෙග ො. ඡම්භිතත්තන් ති භයවග න  ත් තචලනං. 

ක ොමහංකසොති ගලොමානං හං නං, උද් ධග්  භාගවො. ඉමිනා පෙද් වගයන 

කිච් චගතො භයං ෙ ් ග ත් වා පුන කචතකසොඋත්රාකසොති  භාවගතො ෙ ් සිතං. 

922. තමනිද් ගෙග  විචිකිච් ඡාසීග න අවිජ් ජා කථිතා. ‘‘තමන් ධකාගරො 

 ම් ගමොගහො, අවිජ් ගජොගඝො මහබ් භගයො’’ති වචනගතො හි අවිජ් ජා තකමො නාම. 
තිණ් ණං පන අද් ධානං වග න ගෙ නාසුඛතාය විචිකිච් ඡාසීග න ගෙ නා කතා. 
තත් ථ ‘කිං නු ගඛො අහං අතීගත ඛත් තිගයො අගහොසිං උොහු බ්රාහ් මගණො ගව ් ග ො 

සුද් ගෙො කාගළො ඔොගතො ර ් ග ො දීගඝො’ති කඞ් ඛන් ගතො අතීතංඅද්ධානං ආරබ්භ

ෙඞ්ඛති නාම. ‘කිං නු ගඛො අහං අනා ගත ඛත් තිගයො භවි ්  ාමි උොහු 

බ්රාහ් මගණො ගව ් ග ො…ගප.… දීගඝො’ති කඞ් ඛන් ගතො අනාගතං අද්ධානං 

ආරබ්භෙඞ්ඛති නාම. ‘කිං නු ගඛො අහං එතරහි ඛත් තිගයො උොහු බ්රාහ් මගණො 

ගව  ්ග ො සුද් ගෙො; කිං වා අහං රූපං උොහු ගවෙනා  ඤ් ඤා  ඞ් ඛාරා 

විඤ ්ඤාණ’න් ති කඞ් ඛන් ගතො පච්චුප්පන්නංඅද්ධානංආරබ්භෙඞ්ඛති නාම. 

තත් ථ කිඤ් චාපි ඛත් තිගයො වා අත් තගනො ඛත් තියභාවං, බ්රාහ් මගණො වා 

බ්රාහ් මණභාවං, ගව  ්ග ො වා ගව ්  භාවං, සුද් ගෙො වා සුද් ෙභාවං අජානනගකො 

නාම නත් ථි, ජීවලද් ධිගකො පන  ත් ගතො ඛත් තියජීවාදීනං වණ් ණාදිගභෙං සුත් වා 
‘කීදිග ො නු ගඛො අම් හාකං අබ් භන් තගර ජීගවො – කිං නු ගඛො නීලගකො උොහු 
පීතගකො ගලොහිතගකො ඔොගතො චතුරංග ො ඡළංග ො අට් ඨංග ො’ති කඞ් ඛන් ගතො 
එවං කඞ් ඛති නාම. 

923. තිත්ථායතනානීති තිත් ථභූතානි ආයතනානි, තිත් ථියානං වා 
ආයතනානි. තත් ථ තිත් ථං නාම ද් වා ට් ඨි දිට් ඨිගයො. තිත් ථියා නාම ගය ං තා 
දිට් ඨිගයො රුච් චන් ති ඛමන් ති. ආයතනට් ගඨො ගහට් ඨා වුත් ගතොගයව. තත් ථ 
ය ් මා  බ් ගබ්පි දිට් ඨි තිකා  ඤ් ජායමානා ඉගමසුගයව තීසු ඨාගනසු 

 ඤ ්ජායන් ති,  ගමො රමානාපි එගතසුගයව  ගමො රන් ති  න් නිපතන් ති, 

දිට් ඨි තිකභාගව ච ගන ං එතානිගයව කාරණානි, ත ් මා තිත් ථානි ච තානි 

 ඤ ්ජාතානීතිආදිනා අත් ගථන ආයතනානි චාති තිත් ථායතනානි; 

ගතගනවත් ගථන තිත් ථියානං ආයතනානීතිපි තිත් ථායතනානි. පුරිසපුග්ගක ොති 

 ත් ගතො. කාමඤ් ච පුරිග ොතිපි පුග්  ගලොතිපි වුත් ගත  ත් ගතොගයව වුත් ගතො, 

අයං පන සම්මුතිෙථා නාම ගයො යථා ජානාති ත ්   තථා වුච් චති. 

පටිසංකවකදතීති අත් තගනො  න් තාගන උප් පන් නං ජානාති, පටි ංවිදිතං 

කගරොති අනුභවති වා. පුබ්කබෙතකහතූති පුබ් ගබ් කතකාරණා, පුබ් ගබ් 
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කතකම් මපච් චගයගනව පටි ංගවගෙතීති අත් ගථො. අයං නි ණ් ඨ මගයො. 
එවංවාදිගනො පන ගත කම් මගවෙනඤ් ච කිරියගවෙනඤ් ච පටික් ඛිපිත් වා එකං 

විපාකගවෙනගමව  ම් පටිච් ඡන් ති. පිත් ත මුට් ඨානාදීසු (මහානි. 5) ච අට් ඨසු 

ආබ්ාගධසු  ත් ත පටික් ඛිපිත් වා අට් ඨමංගයව  ම් පටිච් ඡන් ති, 
දිට් ඨධම් මගවෙනීයාදීසු ච තීසු කම් ගමසු ද් ගව පටික් ඛිපිත් වා එකං 

අපරාපරියගවෙනීයගමව  ම් පටිච් ඡන් ති, කු ලාකු ලවිපාකකිරිය ඞ් ඛාතාසු ච 
චතූසු ගචතනාසු විපාකගචතනංගයව  ම් පටිච් ඡන් ති. 

ඉස්සරනිම්මානකහතූති ඉ ්  රනිම් මානකාරණා; බ්රහ් මුනා වා පජාපතිනා වා 
ඉ ්  ගරන නිම් මිතත් තා පටි ංගවගෙතීති අත් ගථො. අයං බ්රාහ් මණ මගයො. 
අයඤ ්හි ගන ං අධිප් පාගයො – ඉමා ති  ්ග ො ගවෙනා පච් චුප් පන් ගන අත් තනා 
කතමූලගකන වා ආණත් තිමූලගකන වා පුබ් ගබ් කගතන වා අගහතුඅප් පච් චයා 

වා පටි ංගවගෙතුං නාම න  ක් කා; ඉ ්  රනිම් මානකාරණා එව පන ඉමා 
පටි ංගවගෙතීති. එවංවාදිගනො පගනගත ගහට් ඨා වුත් ගතසු අට් ඨසු ආබ්ාගධසු 
එකම් පි අ ම් පටිච් ඡිත් වා  බ් බ්ං පටිබ්ාහන් ති. තථා දිට් ඨධම් මගවෙනීයාදීසුපි 

 බ් බ්ගකොට් ඨාග සු එකම් පි අ ම් පටිච් ඡිත් වා  බ් බ්ං පටිබ්ාහන් ති. 

අකහතු අප්පච්චයාති ගහතුඤ් ච පච් චයඤ් ච විනා අකාරගණගනව 
පටි ංගවගෙතීති අත් ගථො. අයං ආජීවක මගයො. එවං වාදිගනො එගතපි ගහට් ඨා 
වුත් ගතසු කාරගණසු ච බ්යාධීසු ච එකම් පි අ ම් පටිච් ඡිත් වා  බ් බ්ං 
පටික් ඛිපන් ති. 

924. කිඤ්චනාති පලිගබ්ොධා. රාකගොකිඤ්චනන් ති රාග ො උප් පජ් ජමාගනො 

 ත් ගත බ්න් ධති පලිබුන් ගධති, ත ් මා කිඤ් චනන් ති වුච් චති. ගෙො ගමොගහසුපි 

එග ව නගයො. අඞ්ගණානීති ‘‘උෙඞ්  ගණ තත් ථ පපං අවින් දු’’න් ති (ජා. 1.1.2) 
ආ තට් ඨාගන භූමිප් පගෙග ො අඞ්  ණං. ‘‘ත ් ග ව රජ ්   වා අඞ්  ණ  ්  වා 

පහානාය වායමතී’’ති (ම. නි. 1.184; අ. නි. 10.51) ආ තට් ඨාගන යං කිඤ් චි 

මලං වා පඞ් ගකො වා. ‘‘ ාඞ්  ගණොව  මාගනො’’ති (ම. නි. 1.57) ආ තට් ඨාගන 
නානප් පකාගරො තිබ් බ්කිගලග ො. ඉධාපි තගෙව කිගල ඞ්  ණං අධිප් ගපතං. 

ගතගනව රාකගොඅඞ්ගණන් තිආදිමාහ. 

ම ානීති මලිනභාවකරණානි. රාකගො ම න් ති රාග ො උප් පජ් ජමාගනො 

චිත් තං මලිනං කගරොති, මලං  ාහාගපති, ත ් මා මලන් ති වුච් චති. ඉතගරසුපි 
ද් වීසු එග ව නගයො. 

වි මනිද් ගෙග  ය ් මා රා ාදීසු ගචව කායදුච් චරිතාදීසු ච  ත් තා 

පක් ඛලන් ති, පක් ඛලිතා ච පන  ා නගතොපි සු තිගතොපි පතන් ති, ත ් මා 

පක් ඛලනපාතගහතුගතො රාකගොවිසමන් තිආදි වුත් තං. 
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පටුන 

අග්ගීති අනුෙහනට් ගඨන අග් ගි. රාගග්ගීති රාග ො උප් පජ් ජමාගනො  ත් ගත 

අනුෙහති ඣාගපති, ත ් මා අග් ගීති වුච් චති. ගෙො ගමොගහසුපි එග ව නගයො. 
තත් ථ වත් ථූනි – එකා කිර ෙහරභික් ඛුනී චිත් තලපබ් බ්තවිහාගර උගපො ථා ාරං 
 න් ත් වා ද් වාරපාලකරූපං ඔගලොකයමානා ඨිතා. අථ ්  ා අන් ගතො රාග ො 
උප් පන් ගනො.  ා ගතගනව ඣායිත් වා කාලමකාසි. භික් ඛුනිගයො  ච් ඡමානා 

‘අයං ෙහරා ඨිතා, පක් ගකො ථ න’න් ති ආහංසු. එකා  න් ත් වා ‘ක ් මා ඨිතාසී’ති 
හත් ගථ  ණ් හි.  හිතමත් තා පරිවත් තිත් වා පතිතා. ඉෙං තාව රා  ්   
අනුෙහනතාය වත් ථු. ගෙො   ්  පන අනුෙහනතාය මගනොපගෙොසිකා ගෙවා 
ෙට් ඨබ් බ්ා. ගමොහ ්   අනුෙහනතාය ඛිඩ් ඩාපගෙොසිකා ගෙවා ෙට් ඨබ් බ්ා. 
ගමොහනවග න හි ගත ං  ති ම් ගමොග ො ගහොති. ත ් මා ඛිඩ් ඩාවග න 

ආහාරකාලං අතිවත් තිත් වා කාලං කගරොන් ති. ෙසාවාති ක ටා නිගරොජා. 

රා ාදීසු ච කායදුච් චරිතාදීසු ච එකම් පි පණීතං ඔජවන් තං නත් ථි, ත ් මා රාකගො 

ෙසාකවොතිආදි වුත් තං. 

925. අස්සාදදිට්ඨීති අ ්  ාෙ ම් පයුත් තා දිට් ඨි. නත්ථි ොකමසු කදොකසොති 

කිගල කාගමන වත් ථුකාමපටිග වනගෙොග ො නත් ථීති වෙති. පාතබයතන් ති 

පාතබ් බ්භාවං පරිභුඤ් ජනං අජ් ගඣොහරණං. එවංවාදී හි ග ො වත් ථුකාගමසු 
කිගල කාමං පිවන් ගතො විය අජ් ගඣොහරන් ගතො විය පරිභුඤ් ජති. 

අත්තානුදිට්ඨීති අත් තානං අනු තා දිට් ඨි. මිච්ඡාදිට්ඨීති ලාමකා දිට් ඨි. ඉොනි 

ය ් මා එත් ථ පඨමා   ්  තදිට් ඨි ගහොති, දුතියා  ක් කායදිට් ඨි, තතියා 

උච් ගඡෙදිට් ඨි, ත ් මා තමත් ථං ෙ ් ග තුං සස්සතදිට්ඨිඅස්සාදදිට්ඨීතිආදිමාහ. 

926. අරතිනිද් ගෙග ො ච විකහසානිද් ගෙග ො ච වුත් තත් ගථොගයව. අධම් ම  ්  

චරියා අධම්මචරියා, අධම් මකරණන් ති අත් ගථො. වි මා චරියා, වි ම ්   වා 

කම් ම  ්  චරියාති විසමචරියා. කදොවචස්සතාපාපමිත්තතා නිද් ගෙ ා වුත් තත් ථා 
එව. පුථුනිමිත් තාරම් මගණසු පවත් තිගතො නානත් ගතසු  ඤ් ඤා 

නානත්තසඤ්ඤා. ය ් මා වා අඤ් ඤාව කාම ඤ් ඤා, අඤ ්ඤා බ්යාපාොදි ඤ් ඤා, 
ත ් මා නානත් තා  ඤ් ඤාතිපි නානත් ත ඤ් ඤා. ගකො ජ් ජපමාෙනිද් ගෙග සු 
පඤ ්චසු කාමගුගණසු වි ්  ට් ඨචිත් ත ්   කු ලධම් මභාවනාය 

අනනුගයො වග න ලීනවුත් තිතා කෙොසජ්ජං, පමජ් ජනවග න පමත් තභාගවො 

පමාකදොති ගවදිතබ් ගබ්ො. අසන්තුට්ඨිතාදිනිද් ගෙ ා වුත් තත් ථා එව. 

931. අනාෙරියනිද් ගෙග  ඔවාෙ ්   අනාදියනවග න අනාෙරභාගවො 

අනාදරියං. අනාෙරියනාකාගරො අනාදරතා.   රුවා ං අව නට් ගඨන 

අ ාරවභාගවො අගාරවතා.  ගජට් ඨකවා ං අව නට් ගඨන අප්පතිස්සවතා. 

අනද්දාති අනාදියනා. අනද්දායනාති අනාදියනාකාගරො. අනද් ොය අයිත ්   

භාගවො අනද්දායිතත්තං. අසීල  ්  භාගවො අසී යං. අචිත්තීොකරොති 
 රුචිත් තීකාර ්   අකරණං. 
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932. අ ්  ද් ධභාගවො අස්සද්ධියං. අ ද් ෙහනාකාගරො අසද්දහනා. 

ඔකප් ගපත් වා අනුපවිසිත් වා අග්  හණං අකනොෙප්පනා. අප් පසීෙනට් ගඨන 

අනභිප්පසාකදො. 

අවදඤ්ඤුතාති ථද් ධමච් ඡරියවග න ‘ගෙහි, කගරොහී’ති වචන ්   අජානතා. 

934. බුද්ධා චබුද්ධසාවො චාති එත් ථ බුද් ධග්  හගණන පච් ගචකබුද් ධාපි 

 හිතාව. අසකමතුෙමයතාති ගත ං  මීපං අ න් තුකාමතා. සද්ධම්මං

අකසොතුෙමයතාති  ත් තතිං  ගබ්ොධිපක් ඛියධම් මා  ද් ධම් ගමො නාම, තං 

අසුණතුකාමතා. අනුග්ගකහතුෙමයතාති න උග්  ගහතුකාමතා. 

උපාරම්භචිත්තතාති උපාරම් භචිත් තභාගවො. ය ් මා පන ග ො අත් ථගතො 

උපාරම් ගභොව ගහොති, ත ් මා තං ෙ ් ග තුං තත්ථ ෙතකමො උපාරම්කභොතිආදි 

වුත් තං. තත් ථ උපාරම් භනවග න උපාරම්කභො. පුනප් පුනං උපාරම් ගභො 

අනුපාරම්කභො උපාරම් භනාකාගරො උපාරම්භනා. පුනප් පුනං උපාරම් භනා 

අනුපාරම්භනා. අනුපාරම් භිත ්   භාගවො අනුපාරම්භිතත්තං.උඤ්ඤාති ගහට් ඨා 

කත් වා ජානනා. අවඤ්ඤාති අවජානනා. පරිභවනං පරිභකවො. රන් ධ  ්  

 ගවසිතා රන්ධගකවසිතා. රන් ධං වා  ගව තීති රන් ධ ගවසී, ත ්   භාගවො 

රන් ධ ගවසිතා. අයංවුච්චතීති අයං පරවජ් ජානුප ්  නලක් ඛගණො උපාරම් ගභො 

නාම වුච් චති, ගයන  මන් නා ගතො පුග්  ගලො, යථා නාම තුන් නකාගරො  ාටකං 

ප ාගරත් වා ඡිද් ෙගමව ඔගලොගකති, එවගමව පර ්    බ් ගබ්පි ගුගණ 
මක් ගඛත් වා අගුගණසුගයව පතිට් ඨාති. 

936. අකයොනිකසොමනසිොකරොති අනුපායමනසිකාගරො. අනිච්කච නිච්චන් ති 

අනිච් ගචගයව වත් ථු ් මිං ‘ඉෙං නිච් ච’න් ති එවං පවත් ගතො. දුක්කඛ

සුඛන් තිආදීසුපි එග ව නගයො. සච්චවිප්පටිකුක න චාති චතුන් නං  ච් චානං 

අනනුගලොමවග න. චිත්තස්ස ආවට්ටනාතිආදීනි  බ් බ්ානිපි ආවජ් ජන  ්ග ව 
ගවවචනාගනව. ආවජ් ජනඤ් හි භවඞ්  චිත් තං ආවට් ගටතීති චිත් ත ්   

ආවට්ටනා. අනුඅනු ආවට් ගටතීති අනාවට්ටනා. ආභුජතීති ආකභොකගො. 

භවඞ්  ාරම් මණගතො අඤ් ඤං ආරම් මණං  මන් නාහරතීති සමන්නාහාකරො. 
තගෙවාරම් මණං අත් තානං අනුබ්න් ධිත් වා උප් පජ් ජමාගන මනසිකගරොතීති 

මනසිොකරො. ෙකරොතීති ඨගපති. අයං වුච්චතීති අයං අනුපායමනසිකාගරො 
උප් පථමනසිකාරලක් ඛගණො අගයොනිග ොමනසිකාගරො නාම වුච් චති. ත ්   
වග න පුග්  ගලො දුක් ඛාදීනි  ච් චානි යාථාවගතො ආවජ් ජිතුං න  ක් ගකොති. 

කුම් මග්  ග වනානිද් ගෙග  යං කුම් මග්  ං ග වගතො ග වනා 

කුම් මග්  ග වනාති වුච් චති, තං ෙ ් ග තුං තත්ථ ෙතකමො කුම්මග්කගොති 
දුතියපුච් ඡා කතා. ග  ං  බ් බ්ත් ථ උත් තානගමවාති. 
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තිකනිද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(4.) චතුක්ෙනිද්කදසවණ්ණනා 
939. චතුක් කනිද් ගෙග  තණ් හුප් පාගෙසු චීවරකහතූති ‘කත් ථ මනාපං චීවරං 

ලභි  ් ාමී’ති චීවරකාරණා උප් පජ් ජති. ඉතිභවාභවකහතූති එත් ථ ඉතීති 

නිෙ  ් නත් ගථ නිපාගතො; යථා චීවරාදිගහතු එවං භවාභවගහතූතිපි අත් ගථො. 

භවාභකවොති ගචත් ථ පණීතපණීතතරානි ගතලමධුඵාණතාදීනි අධිප් ගපතානි. 
ඉගම ං පන චතුන් නං තණ් හුප් පාොනං පහානත් ථාය පටිපාටියාව චත් තාගරො 
අරියවං ා ගෙසිතාති ගවදිතබ් බ්ා. 

අ ති මගනසු ඡන්දාගතිං ගච්ඡතීති ඡන් ගෙන ගපගමන අ තිං  ච් ඡති, 

අකත් තබ් බ්ං කගරොති. පරපගෙසුපි එග ව නගයො. තත් ථ ගයො ‘අයං ගම මිත් ගතො 
වා  න් දිට් ගඨො වා  ම් භත් ගතො වා ඤාතගකො වා ලඤ් ජං වා පන ගම ගෙතී’ති 
ඡන් ෙවග න අ ්  ාමිකං  ාමිකං කගරොති – අයං ඡන් ො තිං  ච් ඡති නාම. ගයො 

‘අයං ගම ගවරී’ති පකතිගවරවග න වා තඞ් ඛණුප් පන් නගකොධවග න වා 

 ාමිකං අ ්  ාමිකං කගරොති – අයං කදොසාගතිං ගච්ඡති නාම. ගයො පන 
මන් ෙත් තා ගමොමූහත් තා යං වා තං වා වත් වා අ ්  ාමිකං  ාමිකං කගරොති – අයං 

කමොහාගතිං ගච්ඡති නාම. ගයො පන ‘අයං රාජවල් ලගභො වා වි මනි ් සිගතො වා 
අනත් ථම් පි ගම කගරයයා’ති භීගතො අ ්  ාමිකං  ාමිකං කගරොති – අයං 

භයාගතිං ගච්ඡති නාම. ගයො වා පන භාජියට් ඨාගන කිඤ් චි භාගජන් ගතො ‘අයං 

ගම මිත් ගතො වා  න් දිට් ගඨො වා  ම් භත් ගතො වා’ති ගපමවග න අතිගරකං ගෙති, 

‘අයං ගම ගවරී’ති ගෙො වග න ඌනකං ගෙති, ගමොමූහත් තා දින් නාදින් නං 

අජානමාගනො ක ්  චි ඌනකං ක ්  චි අධිකං ගෙති, ‘අයං ඉම  ්මිං අදීයමාගන 

මය් හං අනත් ථම් පි කගරයයා’ති භීගතො ක ්  චි අතිගරකං ගෙති, ග ො 
චතුබ් බිගධොපි යථානුක් කගමන ඡන් ො තිආදීනි  ච් ඡති නාම. අරියා එතාය න 

 ච් ඡන් තීති අගති, අනරියා ඉමිනා අ තිං  ච් ඡන් තීති අගතිගමනං. ඉමං ද් වයං 

චතුන් නම් පි  ාධාරණවග න වුත් තං. ඡන් ගෙන  මනං ඡන්දගමනං. ඉෙං 
ගෙො ාදීනං අ ාධාරණවග න වුත් තං.  කපක් ඛරා ඤ් ච පරපක් ඛගෙො ඤ් ච 

පුරක් ඛත් වා අ මග්  භාගවන  මනං වග්ගගමනං. ඉෙං 
ඡන් ෙගෙො  ාධාරණවග න වුත් තං. වාරිගනො විය යථානින් නං  මනන් ති 

වාරිගමනං. ඉෙං චතුන් නම් පි  ාධාරණවග න වුත් තං. 

විපරියාග සු අනිච් චාදීනි වත් ථූනි නිච් චන් තිආදිනා නගයන විපරීතගතො 

එ න් තීති විපරියා ා,  ඤ ්ඤාය විපරියාග ො සඤ්ඤාවිපරියාකසො. ඉතගරසුපි 

ද් වීසු එග ව නගයො. එවගමගත චතුන් නං වත් ථූනං වග න චත් තාගරො, ගයසු 
වත් ථූසු  ඤ් ඤාදීනං වග න ද් වාෙ  ගහොන් ති. ගතසු අට් ඨ 

ග ොතාපත් තිමග් ග න පහීයන් ති. අසුකභ සුභන් ති  ඤ් ඤාචිත් තවිපල් ලා ා 
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 කො ාමිමග් ග න තනුකා ගහොන් ති, අනා ාමිමග් ග න පහීයන් ති. දුක්කඛ

සුඛන් ති  ඤ ්ඤාචිත් තවිපල් ලා ා අරහත් තමග් ග න පහීයන් තීති ගවදිතබ් බ්ා. 

අනරියගවොහාගරසු අනරියකවොහාරාති අනරියානං ලාමකානං ගවොහාරා. 

දිට්ඨවාදිතාති ‘දිට් ඨං මයා’ති එවං වාදිතා. එත් ථ ච තං තං 
 මුට් ඨාපිකගචතනාවග න අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො.  හ  ද් ගෙන ගචතනා 
කථිතාතිපි වුත් තගමව. දුතියචතුක් ගකපි එග ව නගයො. අරිගයො හි අදි ් වා වා 

‘දිට් ඨං මයා’ති දි ් වා වා ‘න දිට් ඨං මයා’ති වත් තා නාම නත් ථි; අනරිගයොව එවං 
වෙති. ත ් මා එවං වෙන් ත ්   එතා  හ  ද් ගෙන අට් ඨ ගචතනා 
අනරියගවොහාරාති ගවදිතබ් බ්ා. 

දුච් චරිගතසු පඨමචතුක් කං ගවරගචතනාවග න වුත් තං, දුතියං 
වචීදුච් චරිතවග න. 

භගයසු පඨමචතුක් ගක ජාතිං පටිච් ච උප් පන් නං භයං ජාතිභයං. ග ග සුපි 

එග ව නගයො. දුතියචතුක් ගක රාජගතො උප් පන් නං භයං රාජභයං. ග ග සුපි 
එග ව නගයො. 

තතියචතුක් ගක චත්තාරි භයානීති මහා මුද් ගෙ උෙකං ඔගරොහන් ත  ්  
වුත් තභයානි. මහා මුද් ගෙ කිර මහින් ෙවීචි නාම  ට් ඨි ගයොජනානි උග්  ච් ඡති. 
 ඞ්  ාවීචි නාම පණ් ණා . ගරොහණවීචි නාම චත් තාලී  ගයොජනානි උග්  ච් ඡති. 

එවරූපා ඌමිගයො පටිච් ච උප් පන් නං භයං ඌමිභයං නාම. කුම් භීලගතො 

උප් පන් නං භයං කුම්භී භයං. උෙකාවට් ටගතො භයං ආවට්ටභයං. සුසුකා වුච් චති 

චණ් ඩමච් ගඡො; තගතො භයං සුසුොභයං. 

චතුත් ථචතුක් ගක අත්තානුවාදභයන් ති පාපකම් මිගනො අත් තානං 

අනුවෙන් ත  ්  උප් පජ් ජනකභයං. පරානුවාදභයන් ති පර ්   අනුවාෙගතො 

උප් පජ් ජනකභයං. දණ්ඩභයන් ති අ ාරික ්   රඤ් ඤා පවත් තිතෙණ් ඩං, 

අන ාරික  ්  විනයෙණ් ඩං පටිච් ච උප් පජ් ජනකභයං. දුග්ගතිභයන් ති චත් තාගරො 
අපාගය පටිච් ච උප් පජ් ජනකභයං. ඉති ඉගමහි චතූහි චතුක් ගකහි ග ොළ  
මහාභයානි නාම කථිතානි. 

දිට් ඨිචතුක් ගක තිම් බ්රුකදිට් ඨි ( ං. නි. 2.18) නාම කථිතා. තත් ථ සයංෙතං

සුඛදුක්ඛන් ති ගවෙනං අත් තගතො  මනුප ්  ගතො ගවෙනාය එව ගවෙනා කතාති 
උප් පන් නා දිට් ඨි. එවඤ් ච  ති ත ්  ා ගවෙනාය පුබ් ගබ්පි අත් ථිතා ආපජ් ජතීති 

අයං   ්  තදිට් ඨි නාම ගහොති. සච්චකතො කථතකතොති  ච් චගතො ථිරගතො. 

පරංෙතන් ති පච් චුප් පන් නගවෙනගතො අඤ් ඤං ගවෙනාකාරණං ගවෙනත් තානං 
 මනුප ්  ගතො ‘අඤ් ඤාය ගවෙනාය අයං ගවෙනා කතා’ති උප් පන් නා දිට් ඨි. 
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එවං  ති පුරිමාය කාරණගවෙනාය උච් ගඡගෙො ආපජ් ජතීති අයං උච් ගඡෙදිට් ඨි 

නාම ගහොති. සයංෙතඤ්චපරංෙතඤ්චාති යථාවුත් ගතගනව අත් ගථන ‘උපඩ් ඪං 

 යංකතං, උපඩ් ඪං පගරන කත’න් ති  ණ් හගතො උප් පන් නා දිට් ඨි – අයං 
  ්  තුච් ගඡෙදිට් ඨි නාම. චතුත් ථා අකාරණා එව සුඛදුක් ඛං ගහොතීති  ණ් හගතො 
උප් පන් නා දිට් ඨි. එවං  ති අයං අගහතුකදිට් ඨි නාම. ග  ගමත් ථ ගහට් ඨා 
වුත් තනයත් තා උත් තානත් ථගමවාති. 

චතුක් කනිද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(5.) පඤ්චෙනිද්කදසවණ්ණනා 
940. පඤ ්චකනිද් ගෙග  ය ් මා ගය ං  ක් කායදිට් ඨිආදීනි අප් පහීනානි, ගත 

භවග් ග පි නිබ් බ්ත් ගත එතානි ආකඩ් ඪිත් වා කාමභගවගයව පාගතන් ති, ත ් මා 

ඔරම්භාගියානි සංකයොජනානීති වුත් තානි. ඉති එතානි පඤ් ච  ච් ඡන් තං න 

වාගරන් ති,  තං පන ආගනන් ති. රූපරා ාදීනිපි පඤ් ච  ච් ඡන් තං න වාගරන් ති, 

ආ න් තුං පන න ගෙන් ති. රා ාෙගයො පඤ් ච ලග්  නට් ගඨන සඞ්ගා, 

අනුපවිට් ඨට් ගඨන පන සල් ාති වුත් තා. 

941. කචකතොඛි ාති චිත් ත  ්  ථද් ධභාවා කචවරභාවා ඛාණුකභාවා. සත්ථරි

ෙඞ්ඛතීති  ත් ථු  රීගර වා ගුගණ වා කඞ් ඛති.  රීගර කඞ් ඛමාගනො 
‘ද් වත් තිං වරලක් ඛණපටිමණ් ඩිතං නාම  රීරං අත් ථි නු ගඛො නත් ථී’ති කඞ් ඛති. 
ගුගණ කඞ් ඛමාගනො ‘අතීතානා තපච් චුප් පන් නජානන මත් ථං 

 බ් බ්ඤ ්ඤුතඤාණං අත් ථි නු ගඛො නත් ථී’ති කඞ් ඛති. විචිකිච්ඡතීති විචිනන් ගතො 

කිච් ඡති, දුක් ඛං ආපජ් ජති, විනිච් ගඡතුං න  ක් ගකොති. නාධිමුච්චතීති 

‘එවගමත’න් ති අධිගමොක් ඛං න පටිලභති. න සම්පසීදතීති ගුගණසු ඔතරිත් වා 
නිබ් බිචිකිච් ඡභාගවන පසීදිතුං අනාවිගලො භවිතුං න  ක් ගකොති. 

ධම්කමති පරියත් තිධම් ගම ච පටිගවධධම් ගම ච. පරියත් තිධම් ගම 
කඞ් ඛමාගනො ‘ගතපිටකං බුද් ධවචනං චතුරාසීතිධම් මක් ඛන් ධ හ  ් ානීති 

වෙන් ති, අත් ථි නු ගඛො එතං නත් ථී’ති කඞ් ඛති. පටිගවධධම් ගම කඞ් ඛමාගනො 

‘විප ්  නානි ්  න් ගෙො මග් ග ො නාම, මග්  නි ්  න් ගෙො ඵලං නාම, 

 බ් බ් ඞ් ඛාරපටිනි  ් ග් ග ො නිබ් බ්ානං නාමාති වෙන් ති, තං අත් ථි නු ගඛො 
නත් ථීති කඞ් ඛති’. 

සඞ්කඝ ෙඞ්ඛතීති ‘උජුප් පටිපන් ගනොතිආදීනං පොනං වග න එවරූපං 
පටිපෙං පටිපන් නා චත් තාගරො මග්  ට් ඨා චත් තාගරො ඵලට් ඨාති අට් ඨන් නං 
පුග්  ලානං  මූහභූගතො  ඞ් ගඝො නාම අත් ථි නු ගඛො නත් ථී’ති කඞ් ඛති. සික් ඛාය 
කඞ් ඛමාගනො ‘අධිසීලසික් ඛා නාම අධිචිත් තසික් ඛා නාම අධිපඤ් ඤා සික් ඛා 

නාමාති වෙන් ති,  ා අත් ථි නු ගඛො නත් ථී’ති කඞ් ඛති. 
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පටුන 

කචතකසොවිනිබන්ධාති චිත් තං බ්න් ධිත් වා මුට් ඨියං කත් වා විය  ණ් හන් තීති 

ගචතග ොවිනිබ්න් ධා. ොකමති වත් ථුකාගමපි කිගල කාගමපි. ොකයති 

අත් තගනො කාගය. රූකපති බ්හිද් ධා රූගප. යාවදත්ථන් ති යත් තකං ඉච් ඡති 

තත් තකං. උදරාවකදහෙන් ති උෙරපූරං. තඤ් හි උෙරං අවගෙහනගතො 

උෙරාවගෙහකන් ති වුච් චති. කසයයසුඛන් ති මඤ ්චපීඨසුඛං උතුසුඛං වා. 

පස්සසුඛන් ති යථා  ම් පරිවත් තකං  යන් ත ්   ෙක් ඛිණප  ් වාමප ්  ානං සුඛං 

ගහොති, එවං උප් පන් නසුඛං. මිද්ධසුඛන් ති නිද් ොසුඛං. අනුයුත්කතොති 

යුත් තපයුත් ගතො විහරති. පණිධායාති පත් ථයිත් වා. සීක නාතිආදීසු සී න් ති 

චතුපාරිසුද් ධිසීලං. වතන් ති වත මාොනං. තකපොති තපචරණං. බ්රහ්මචරියන් ති 

ගමථුනවිරති. කදකවො වා භවිස්සාමීති මගහ ක් ඛගෙගවො වා භවි  ් ාමි. 

කදවඤ්ඤතකරො වාති අප් ගප ක් ඛගෙගවසු වා අඤ ්ඤතගරො. කු ලධම් ගම 

ආවරන් ති නිවාගරන් තීති නීවරණානි. 

මාතාජීවිතාකවොකරොපිතාකහොතීති මනු ් ග ගනව  කජනිකා මනු ්  මාතා 

ජීවිතා ගවොගරොපිතා ගහොති. පිතාපි මනු  ් පිතාව. අරහාපි මනු ්  අරහාව. 

දුට්කඨනචිත්කතනාති වධකචිත් ගතන. 

සඤ්ඤීති  ඤ් ඤා මඞ් ගී. අකරොකගොති නිච් ගචො. ඉත්කථකෙ අභිවදන්තීති 

ඉත් ථං එගක අභිවෙන් ති, එවගමගක අභිවෙන් තීති අත් ගථො. එත් තාවතා ග ොළ  

 ඤ ්ඤීවාො කථිතා. අසඤ්ඤීති  ඤ ්ඤාවිරහිගතො. ඉමිනා පගෙන අට් ඨ 
අ ඤ් ඤීවාො කථිතා. තතියපගෙන අට් ඨ ගනව ඤ් ඤීනා ඤ් ඤීවාො කථිතා. 

සකතොවාපනසත්තස්සාති අථවා පන විජ් ජමාන ් ග ව  ත් ත ්  . උච්කඡදන් ති 

උපච් ගඡෙං. විනාසන් ති අෙ  ් නං. විභවන් ති භාවවි මං.  බ් බ්ාගනතානි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤගවවචනාගනව. තත් ථ ද් ගව ජනා උච් ගඡෙදිට් ඨිං  ණ් හන් ති – 
ලාභී ච අලාභී ච. තත් ථ ලාභී අරහගතො දිබ් ගබ්න චක් ඛුනා චුතිං දි ් වා උපපත් තිං 

අප ්  න් ගතො, ගයො වා චුතිමත් තගමව ෙට් ඨුං  ක් ගකොති න උපපාතං, ග ො 
උච් ගඡෙදිට් ඨිං  ණ් හාති. අලාභී ‘ගකො පරගලොකං ජානාතී’ති කාමසුඛගිද් ධතාය 

වා ‘යථා රුක් ඛගතො පණ් ණානි පතිතානි න පුන විරුහන් ති, එවං 
 ත් තා’තිආදිනා විතක් ගකන වා උච් ගඡෙං  ණ් හාති. ඉධ පන තණ් හාදිට් ඨීනං 
වග න තථා ච අඤ් ඤථා ච විකප් ගපත් වාව උප් පන් නා  ත් ත උච් ගඡෙවාො 

කථිතා. ගත ඤ් හි ඉෙං  ඞ්  හවචනං. දිට්ඨධම්මනිබ්බානංවාපකනකෙති එත් ථ 

දිට්ඨධම්කමොති පච් චක් ඛධම් ගමො වුච් චති. තත් ථ තත් ථ පටිලද් ධත් තභාව ් ග තං 

අධිවචනං. දිට් ඨධම් ගම නිබ් බ්ානං දිට්ඨධම්මනිබ්බානං; ඉම  ්මිංගයව 
අත් තභාගව දුක් ඛා වූප ම් මන් ති අත් ගථො. ඉෙං පඤ් චන් නං 
දිට් ඨධම් මනිබ් බ්ානවාොනං  ඞ්  හවචනං. 
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942. කවරාති ගවරගචතනා. බයසනාති විනා ා. අක්ඛන්තියාති 

අනධිවා නාය. අප්පිකයොති ෙ ්  න වනපටිකූලතාය න පියායිතබ් ගබ්ො. 

චින් ගතතුම් පි පටිකූලත් තා මගනො එත ් මිං න අප් ගපතීති අමනාකපො.

කවරබහුක ොති බ්හුගවගරො. වජ්ජබහුක ොති බ්හුගෙොග ො. 

ආජීවෙභයන් ති ආජීවං ජීවිතවුත් තිං පටිච් ච උප් පන් නං භයං. තං 
අ ාරික  ් පි ගහොති අන ාරික ්  පි. තත් ථ අ ාරිගකන තාව ආජීවගහතු බ්හුං 
අකු ලං කතං ගහොති. අථ ්   මරණ මගය නිරගය උපට් ඨහන් ගත භයං 
උප් පජ් ජති. අන ාරිගකනාපි බ්හු අගන නා කතා ගහොති. අථ ්   මරණකාගල 
නිරගය උපට් ඨහන් ගත භයං උප් පජ් ජති. ඉෙං ආජීවකභයං නාම. 

අසික ොෙභයන් ති  රහභයං පරිසසාරජ්ජභයන් ති කතපාප  ්  පුග්  ල ්   
 න් නිපතිතං පරි ං උප ඞ් කමන් ත  ්   ාරජ් ජ ඞ් ඛාතං භයං උප් පජ් ජති. ඉෙං 
පරි  ාරජ් ජභයං නාම. ඉතරද් වයං පාකටගමව. 

943. දිට් ඨධම් මනිබ් බ්ානවාගරසු පඤ්චහි ොමගුකණහීති මනාපියරූපාදීහි 

පඤ ්චහි කාමගකොට් ඨාග හි බ්න් ධගනහි වා. සමප්පිකතොති සුට් ඨු අප් පිගතො 

අල් ලීගනො හුත් වා. සමඞ්ගීභූකතොති  මන් නා ගතො. පරිචාකරතීති ගතසු 
කාමගුගණසු යථාසුඛං ඉන් ද්රියානි චාගරති  ඤ් චාගරති ඉගතො චිගතො ච 

උපගනති; අථ වා පන ලළති රමති කීළතීති. එත් ථ ච දුවිධා කාමගුණා – 

මානු  ් කා ගචව දිබ් බ්ා ච. මානු ්  කා මන් ධාතුකාමගුණ දි ා ෙට් ඨබ් බ්ා; 
දිබ් බ්ා පරනිම් මිතව වත් තිගෙවරාජ  ්  කාමගුණ දි ාති. එවරූගප කාගම 

උප තඤ් හි ගත පරමදිට් ඨධම් මනිබ් බ්ානප් පත් ගතො ගහොතීති වෙන් ති. තත් ථ 

පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානන් ති පරමං දිට් ඨධම් මනිබ් බ්ානං, උත් තමන් ති අත් ගථො. 

දුතියවාගර හුත් වා අභාවට් ගඨන අනිච්චා; පටිපීළනට් ගඨන දුක්ඛා; 

පකතිජහනට් ගඨන විපරිණාමධම්මාති ගවදිතබ් බ්ා. කතසං 

විපරිණාමඤ්ඤථාභාවාති ගත ං කාමානං විපරිණාම ඞ් ඛාතා අඤ් ඤථාභාවා. 
‘යම් පි ගම අගහොසි තම් පි ගම නත් ථී’ති වුත් තනගයන උප් පජ් ජන් ති 

කසොෙපරිකදවදුක්ඛකදොමනස්සුපායාසා. තත් ථ අන් ගතොනිජ් ඣායනලක් ඛගණො 

කසොකෙො; තන් නි  ්සිතලාලප් පලක් ඛගණො පරිකදකවො; කායපටිපීළනලක් ඛණං 

දුක්ඛං; මගනොවිඝාතලක් ඛණං කදොමනස්සං; විඝාතලක් ඛගණො උපායාකසො. 

විතක්කිතන් ති අභිනිගරොපනවග න පවත් ගතො විතක්කෙො. විචාරිතන් ති 

අනුමජ් ජනවග න පවත් ගතො විචාගරො. එකතනඑතන් ති එගතන විතක් ගකන ච 
විචාගරන ච එතං පඨමජ් ඣානං ඔළාරිකං  කණ් ටකං විය ඛායති. 

පීතිගතන් ති පීතිගමව. කචතකසො උප්පි ාවිතන් ති චිත් ත  ්  

උප් පිලභාවකරණං. කචතකසො ආකභොකගොති ඣානා වුට් ඨාය ත ් මිං සුගඛ 
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පුනප් පුනං චිත් ත ්   ආගභොග ො මනසිකාගරොති. ග  ං  බ් බ්ත් ථ 
උත් තානත් ථගමවාති. 

පඤ ්චකනිද් ගෙ වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

(6.) ඡක්ෙනිද්කදසවණ්ණනා 
944. ඡක් කනිද් ගෙග  ය ් මා කුද් ගධො වා ගකොධවග න,  න් දිට් ඨිපරාමාසී 

වා  න් දිට් ඨිපරාමාසිතාය කලහං විග්  හං විවාෙං ආපජ් ජති, ත ් මා ගකොධාෙගයො 
‘විවාෙමූලානී’ති වුත් තා. 

ඡන් ෙරා නිද් ගෙග  කාමග හසිතත් තා ඡන්දරාගා කගහස්සිතා ධම්මාති 

 ඞ්  හගතො වත් වා පුන පගභෙගතො ෙ ් ග තුං මනාපිකයසුරූකපසූතිආදි වුත් තං. 

තත් ථ මනාපිකයසූති මනවඩ් ඪනගකසු ඉට් ගඨසු. විගරොධා එව විකරොධවත්ථූනි.

අමනාපිකයසූති අනිට් ගඨසු. 

945. අ ාරගවසු අගාරකවොති  ාරවවිරහිගතො. අප්පතිස්කසොති 
අප් පති  ් ගයො අනීචවුත් ති. එත් ථ පන ගයො භික් ඛු  ත් ථරි ධරමාගන තීසු 

කාගලසු උපට් ඨානං න යාති,  ත් ථරි අනුපාහගන චඞ් කමන් ගත  උපාහගනො 

චඞ් කමති, නීගච චඞ් කගම චඞ් කමන් ගත උච් ගච චඞ් කගම චඞ් කමති, ගහට් ඨා 

ව න් ගත උපරි ව ති,  ත් ථුෙ  ් නට් ඨාගන උගභො අංග  පාරුපති, ඡත් තං 

ධාගරති, උපාහනං ධාගරති, න් හායති, උච් චාරං වා ප ්  ාවං වා කගරොති, 

පරිනිබ් බුගත වා පන ගචතියං වන් දිතුං න  ච් ඡති, ගචතිය ්   

පඤ ්ඤායනට් ඨාගන  ත් ථුෙ ්  නට් ඨාගන වුත් තං  බ් බ්ං කගරොති – අයං සත්ථරි 

අගාරකවො නාම. ගයො පන ධම් ම වගන  ඞ් ඝුට් ගඨ  ක් කච් චං න  ච් ඡති, 

 ක් කච් චං ධම් මං න සුණාති,  මුල් ලපන් ගතො නිසීෙති, න  ක් කච් චං  ණ් හාති, 

න  ක් කච් චං වාගචති – ‘අයං ධම්කම අගාරකවො නාම. ගයො පන ගථගරන 

භික් ඛුනා අනජ් ඣිට් ගඨො ධම් මං ගෙග ති, පඤ ්හං කගථති, වුඩ් ගඪ භික් ඛූ 

ඝට් ගටන් ගතො  ච් ඡති, තිට් ඨති, නිසීෙති, දු ්  පල් ලත් ථිකං වා හත් ථපල් ලත් ථිකං 

වා කගරොති,  ඞ් ඝමජ් ගඣ උගභො අංග  පාරුපති, ඡත් තුපාහනං ධාගරති – අයං 

සඞ්කඝඅගාරකවො නාම. එකභික් ඛු  ්මිම් පි හි අ ාරගව කගත  ඞ් ගඝ අ ාරගවො 

කගතොව ගහොති. ති ් ග ො සික් ඛා පන අපූරයමාගනොව සික්ඛායඅගාරකවො නාම. 

අප් පමාෙලක් ඛණං අනනුබ්රූහයමාගනො අප්පමාකද අගාරකවො නාම. දුවිධං 

පටි න් ථාරං අකගරොන් ගතො පටිසන්ථාකරඅගාරකවො නාම. 

පරිහානියා ධම්මාති පරිහානකරා ධම් මා. ෙම්මාරාමතාති නවකම් ගම වා 

චීවරවිචාරණාදීසු වා කම් ගමසු අභිරති යුත් තපයුත් තතා. භස්සාරාමතාති 

තිරච් ඡානකථාවග න භ ් ග  යුත් තපයුත් තතා. නිද්දාරාමතාති නිද් ොය 

යුත් තපයුත් තතා. සඞ්ගණිොරාමතාති  ඞ්  ණකාය යුත් තපයුත් තතා. 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්කගො 
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පටුන 

සංසග්ගාරාමතාති  වන ං ග් ග , ෙ ්  න ං ග් ග ,  මුල් ලාප ං ග් ග , 

පරිගභො  ං ග් ග , කාය ං ග් ග ති පඤ් චවිගධ  ං ග් ග  යුත් තපයුත් තතා. 

පපඤ්චාරාමතාති තණ් හාමානදිට් ඨිපපඤ් ගචසු යුත් තපයුත් තතා. 

946. කසොමනස්සුපවිචාරාදීසු ග ොමන ් ග න  ද් ධිං උපවිචරන් තීති 

කසොමනස්සුපවිචාරා. චක්ඛුනා රූපං දිස්වාති චක් ඛුවිඤ් ඤාගණන රූපං 

ප ් සිත් වා. කසොමනස්සට්ඨානියන් ති ග ොමන ්    ්  ආරම් මණවග න 

කාරණභූතං. උපවිචරතීති තත් ථ විචාරප් පවත් තගනන උපවිචරති. විතක් ගකො 
පන තං ම් පයුත් ගතො වාති ඉමිනා නගයන තීසුපි ඡක් ගකසු අත් ගථො 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

947. කගහසිතානීති කාමගුණනි  ්සිතානි. කසොමනස්සානීති ගචතසිකසුඛානි. 

කදොමනස්සානීති ගචතසිකදුක් ඛානි. උකපක්ඛාති අඤ් ඤාණ ම් පයුත් තා 

උගපක් ඛා ගවෙනා, අඤ් ඤාණුගපක් ඛාතිපි එතා ංගයව නාමං. 

948. අත්ථිකමඅත්තාතිවාති  බ් බ්පගෙසු වා- ද් ගෙො විකප් පත් ගථො; එවං වා 

දිට් ඨි උප් පජ් ජතීති වුත් තං ගහොති. අත්ථි කම අත්තාති ගචත් ථ   ්  තදිට් ඨි 

 බ් බ්කාගලසු අත් තගනො අත් ථිතං  ණ් හාති. සච්චකතොකථතකතොති භූතගතො ච 

ථිරගතො ච; ඉෙං  ච් චන් ති සුට් ඨු ෙළ් හභාගවනාති වුත් තං ගහොති. නත්ථි කම

අත්තාති අයං පන උච් ගඡෙදිට් ඨි,  ගතො  ත් ත  ්  තත් ථ තත් ථ 
විභවග්  හණගතො. අථ වා පුරිමාපි තීසු කාගලසු අත් ථීති  හණගතො 

  ්  තදිට් ඨි, පච් චුප් පන් නගමව අත් ථීති  ණ් හන් තී උච් ගඡෙදිට් ඨි. පච් ඡිමාපි 
අතීතානා ගතසු නත් ථීති  හණගතො ‘භ  ්මන් තා ආහුතිගයො’ති  හිතදිට් ඨිකානං 

විය උච් ගඡෙදිට් ඨි, අතීගතගයව නත් ථීති  ණ් හන් තී අධිච් ච මුප් පන් නික  ්ග ව 

  ්  තදිට් ඨි. අත්තනා වා අත්තානං සඤ්ජානාමීති  ඤ් ඤාක් ඛන් ධසීග න 
ඛන් ගධ අත් තාති  ගහත් වා  ඤ් ඤාය අවග  ක් ඛන් ගධ  ඤ් ජානනගතො 

‘ඉමිනා අත් තනා ඉමං අත් තානං  ඤ් ජානාමී’ති එවං ගහොති. අත්තනා වා

අනත්තානන් ති  ඤ් ඤාක් ඛන් ධංගයව අත් තාති  ගහත් වා ඉතගර චත් තාගරො 
ඛන් ගධ අනත් තාති  ගහත් වා  ඤ් ඤාය ගත ං ජානනගතො එවං ගහොති. 

අනත්තනාවාඅත්තානන් ති  ඤ් ඤාක් ඛන් ධං අනත් තාති ඉතගර ච චත් තාගරො 
ඛන් ගධ අත් තාති  ගහත් වා  ඤ් ඤාය ගත ං ජානනගතො එවං ගහොති.  බ් බ්ාපි 
  ්  තුච් ගඡෙදිට් ඨිගයොව. 

වකදො කවකදකයයොති ආෙගයො පන   ්  තදිට් ඨියා එව අභිනිගව ාකාරා. 

තත් ථ වෙතීති වකදො; වචීකම් ම  ්  කාරගකොති වුත් තං ගහොති. ගවෙයතීති 

කවකදකයයො; ජානාති අනුභවති චාති වුත් තං ගහොති. ඉොනි යං ග ො ගවගෙති තං 

ෙ ් ග තුං තත්ර තත්ර දීඝරත්තං ෙ යාණපාපොනන් තිආදි වුත් තං. තත් ථ තත්ර 

තත්රාති ගතසු ගතසු ගයොනි තිඨිතිනිවා නිකාගයසු ආරම් මගණසු වා. 
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දීඝරත්තන් ති චිරරත් තං. පච්චනුකභොතීති පටි ංගවෙයති. න කසො ජාකතො

නාකහොසීති ග ො අත් තා අජාතිධම් මගතො න ජාගතො නාම;  ො විජ් ජමාගනො 

ගයවාති අත් ගථො. ගතගනව අතීගත නාගහොසි, අනා ගතපි න භවි ්  ති. ගයො හි 

ජාගතො ග ො අගහොසි, ගයො ච ජායි ්  ති ග ො භවි ්  තීති. අථවා ‘න ග ො ජාගතො 

නාගහොසී’ති ග ො  ො විජ් ජමානත් තා අතීගතපි න ජාතු නාගහොසි, අනා ගතපි න 

ජාතු න භවි ්  ති. නිච්කචොති උප් පාෙවයරහිගතො. ධුකවොති ථිගරො  ාරභූගතො. 

සස්සකතොති  බ් බ්කාලිගකො. අවිපරිණාමධම්කමොති අත් තගනො පකතිභාවං 
අවිජහනධම් ගමො කකණ් ටගකො විය නානප් පකාරත් තං නාපජ් ජති. එවමයං 

 බ් බ්ා වදිට් ඨි (ම. නි. 1.17 ආෙගයො) නාම කථිතා. ග  ං  බ් බ්ත් ථ 
උත් තානත් ථගමවාති. 

ඡක් කනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(7.) සත්තෙනිද්කදසවණ්ණනා 
949.  ත් තකනිද් ගෙග  ථාම තට් ගඨන අප් පහීනට් ගඨන ච අනුග න් තීති 

අනුසයා. වට් ට  ්මිං  ත් ගත  ංගයොගජන් ති ඝගටන් තීති සංකයොජනානි. 

 මුොචාරවග න පරියුට් ඨහන් තීති පරියුට්ඨානානි. කාමරාග ොව පරියුට් ඨානං 

ොමරාගපරියුට්ඨානං. ග ග සුපි එග ව නගයො. 

950. අ තං ධම් මා, ලාමකට් ගඨන වා අ න් තා ධම් මාති අසද්ධම්මා. 

රා ාදීහි ගෙොග හි දුට් ඨානි චරිතානීති දුච්චරිතානි. ගතන ගතනාකාගරන 

මඤ ්ඤන් තීති මානා. 

951. දිට් ඨිනිද් ගෙග  රූපීති රූපවා. චාතුමහාභූතිකෙොති චතුමහාභූතමගයො. 

මාතාපිතූනං එතන් ති මාතාගපත් තිකං. කින් තං? සුක් කග ොණතං. 

මාතාගපත් තිගක  ම් භූගතො ජාගතොති මාතාකපත්තිෙසම්භකවො. ඉධ 
රූපකායසීග න මනු ්  ත් තභාවං අත් තාති වෙති. දුතිගයො තං පටික් ඛිපිත් වා 

දිබ් බ්ත් තභාවං වෙති. දිබ්කබොති ගෙවගලොගක  ම් භූගතො. ොමාවචකරොති 

ඡකාමාවචරගෙවපරියාපන් ගනො. කබ්ළීකාරං භක් ඛයතීති ෙබළීොරභක්කඛො.

මකනොමකයොති ඣානමගනන නිබ් බ්ත් ගතො. සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගීති 

 බ් බ්ඞ්  පච් චඞ්  යුත් ගතො. අහීනින්ද්රිකයොති පරිපුණ් ණන් ද්රිගයො; යානි 

බ්රහ් මගලොගක අත් ථි ගත ං වග න, ඉතගර ඤ් ච  ණ් ඨානවග ගනතං වුත් තං. 

ආොසානඤ්චායතනූපකගොති ආකා ානඤ් චායතනභාවං උප ගතො. ඉතගරසුපි 
එග ව නගයො. ග  ං  බ් බ්ත් ථ උත් තානත් ථගමවාති. 

 ත් තකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 
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(8.) අට්ඨෙනිද්කදසවණ්ණනා 
952. අට් ඨකනිද් ගෙග  කිගල ාගයව කික සවත්ථූනි. කුසීතවත්ථූනීති 

කුසීත  ්  අල   ්  වත් ථූනි, පතිට් ඨා, ගකො ජ් ජකාරණානීති අත් ගථො. ෙම්මං

ොතබ්බංකහොතීති චීවරවිචාරණාදිකම් මං කාතබ් බ්ං ගහොති. නවීරියංආරභතීති 

දුවිධම් පි වීරියං නාරභති. අප්පත්තස්සාති ඣානවිප ්  නාමග්  ඵලධම් ම  ්  

අප් පත් ත  ්  පත් තියා. අනධිගතස්සාති ත ් ග ව අනධි ත ්   අධි මත් ථාය. 

අසච්ඡිෙතස්සාති ත ් ග ව අ ච් ඡිකත ්    ච් ඡිකරණත් ථාය. ඉදං පඨමන් ති 
‘ඉෙං හන් ොහං නිපජ් ජාමී’ති එවං ඔසීෙනං පඨමං කුසීතවත් ථු. ඉමිනා නගයන 
 බ් බ්ත් ථ අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

මාසාචිතං මඤ්කඤති එත් ථ පන මාසාචිතං නාම තින් තමාග ො; යථා 

තින් තමාග ො  රුගකො ගහොති, එවං  රුගකොති අධිප් පාගයො. ගි ානාවුට්ඨිකතො

කහොතීති ගිලාගනො හුත් වා පච් ඡා වුට් ඨිගතො ගහොති. 

954. අට්ඨසු ක ොෙධම්කමසූති එත් ථ ගලොක ්   ධම් මාති ක ොෙධම්මා. 

එගතහි විමුත් ගතො නාම නත් ථි, බුද් ධානම් පි ගහොන් ති එව. ත ් මා 

‘ගලොකධම් මා’ති වුච් චන් ති. පටිඝාකතොති පටිහඤ් ඤනාකාගරො.  ාකභ

සාරාකගොති ‘අහං ලාභං ලභාමී’ති එවං ග හසිතග ොමන ්  වග න උප් පන් ගනො 

 ාරාග ො; ග ො චිත් තං පටිහනති. අ ාකභ පටිවිකරොකධොති ‘අහං ලාභං න 

ලභාමී’ති ගෙොමන ්  වග න උප් පන් නවිගරොගධො; ග ොපි චිත් තං පටිහනති. 

ත ් මා ‘පටිඝාගතො’ති වුත් ගතො. යසාදීසුපි ‘අහං මහාපරිවාගරො, අහං 

අප් පපරිවාගරො, අහං ප ං ප් පත් ගතො, අහං  රහප් පත් ගතො, අහං සුඛප් පත් ගතො, 

අහං දුක් ඛප් පගතො’ති එවගමගත ං උප් පත් ති ගවදිතබ් බ්ා. අනරියකවොහාරාති 
අනරියානං ගවොහාරා. 

957. පුරිසකදොසාති පුරි ානං ගෙො ා. න සරාමීති ‘මයා එත ්   කම් ම  ්  
කතට් ඨානං න  රාමි න  ල් ලක් ගඛමී’ති එවං අ ්  තිභාගවන නිබ් ගබ්ගඨති 

ගමොගචති. කචොදෙංකයව පටිප්ඵරතීති පටිවිරුද් ගධො හුත් වා ඵරති, 

පටිභාණතභාගවන තිට් ඨති. කිංනුකඛොතුය්හන් ති ‘තුය් හං බ්ාල ්   අබ්යත් ත ්   

භණගතන නාම කිං’ ගයො ත් වං ගනව වත් ථුනා ආපත් තිං, න ගචොෙනං ජානාසී’ති 

දීගපති; ‘ත් වං පි නාම එවං කිඤ් චි අජානන් ගතො භණතබ් බ්ං මඤ් ඤි  ් සී’ති 

අජ් ගඣොත් ථරති. පච්චාකරොකපතීති ‘ත් වං පි ගඛොසී’තිආදීනි වෙන් ගතො 

පටිආගරොගපති. පටිෙකරොහීති ගෙ නා ාමිනිං ගෙග හි, වුට් ඨාන ාමිනිගතො 
වුට් ඨාහි තගතො සුද් ධන් ගත පතිට් ඨිගතො අඤ් ඤං ගචොගෙ ්  සී’ති දීගපති. 

අඤ්කඤනාඤ්ඤංපටිචරතීති අඤ් ගඤන කාරගණන වචගනන වා අඤ් ඤං 
කාරණං වචනං වා පටිච් ඡාගෙති. ‘ආපත් තිං ආපන් ගනොසී’ති වුත් ගතො ‘ගකො 
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ආපන් ගනො? කිං ආපන් ගනො? කථං ආපන් ගනො? කි  ්මිං ආපන් ගනො? කං 

භණථ? කිං භණථා’ති වෙති. ‘එවරූපං කිඤ් චි තයා දිට් ඨ’න් ති වුත් ගත ‘න 

සුණාමී’ති ග ොතං වා උපගනති. බහිද්ධා ෙථං අපනාකමතීති ‘ඉත් ථන් නාමං 
ආපත් තිං ආපන් ගනොසී’ති පුට් ගඨො ‘පාටලිපුත් තං  ගතොම් හී’ති වත් වා පුන ‘තව 
පාටලිපුත් ත මනං න පුච් ඡාමා’ති වුත් ගත ‘තගතො රාජ හං  ගතොම් හී’ති 

‘රාජ හං වා යාහි, බ්රාහ් මණග හං වා; ආපත් තිං ආපන් ගනොසී’ති? ‘තත් ථ ගම 

සූකරමං ං ලද් ධ’න් තිආදීනි වෙන් ගතො කථං බ්හිද් ධා වික් ඛිපති. කෙොපන් ති 

කුපිතභාවං. කදොසන් ති දුට් ඨභාවං. උභයම් ගපතං ගකොධ ් ග ව නාමං. 

අප්පච්චයන් ති අ න් තුට් ඨාකාරං; ගෙොමන ්   ් ග තං නාමං. පාතුෙකරොතීති 

ෙ ් ග ති පකාග ති. බාහාවික්කඛපෙං භණතීති බ්ාහා වික් ඛිපිත් වා අලජ් ජිවචනං 

වෙති. විකහකසතීති විගහගඨති බ්ාධති. අනාදියිත්වාති චිත් තීකාගරන 

අග්  ගහත් වා අවජානිත් වා; අනාෙගරො හුත් වාති අත් ගථො. 

අතිබාළ්හන් ති අතිෙළ් හං අතිප් පමාණං. මයි බයාවටාති මයි බ්යාපාරං 

ආපන් නා. හීනායාවත්තිත්වාති හීන  ්  ගිහිභාව ්   අත් ථාය ආවත් තිත් වා; ගිහී 

හුත් වාති අත් ගථො. අත්තමනා කහොථාති තුට් ඨචිත් තා ගහොථ, ‘මයා ලභිතබ් බ්ං 

ලභථ, මයා වසිතබ් බ්ට් ඨාගන ව ථ, ඵාසුවිහාගරො ගවො මයා කගතො’ති 
අධිප් පාගයන වෙති. 

958. අ ඤ් ඤීති පවත් ගතො වාගෙො අ ඤ් ඤීවාගෙො; ග ො ගත ං අත් ථීති 

අසඤ්ඤීවාදා. රූපී අත්තාතිආදීසු ලාභිගනො කසිණරූපං අත්තාති  ගහත් වා 

රූපීති දිට් ඨි උප් පජ් ජති; අලාභිගනො තක් කමත් ගතගනව, ආජීවකානං විය. 

ලාභිගනොගයව ච පන අරූප මාපත් තිනිමිත් තං අත් තාති  ගහත් වා අරූපීති දිට් ඨි 

උප් පජ් ජති; අලාභිගනො තක් කමත් ගතගනව, නි ණ් ඨානං විය. අ ඤ් ඤීභාගව 
පගනත් ථ එකන් ගතගනව කාරණං න පරිගයසිතබ් බ්ං. දිට් ඨි තිගකො හි 

උම් මත් තගකො විය යං වා තං වා  ණ් හාති. රූපී ච අරූපී චාති 

රූපාරූපමි  ් ක ාහවග න වුත් තං. අයං දිට් ඨි 

රූපාවචරාරූපාවචර මාපත් තිලාභිගනොපි තක් කික  ් ාපි උප් පජ් ජති. කනවරූපී

නාරූපීති පන එකන් තගතො තක් කිකදිට් ඨිගයව. අන්තවාති පරිත් තකසිණං 

අත් තගතො  ණ් හන් ත ්   දිට් ඨි. අනන්තවාති අප් පමාණකසිණං. අන්තවා ච

අනන්තවා චාති උද් ධමගධො  පරියන් තං තිරියං අපරියන් තං කසිණං අත් තාති 

 ගහත් වා උප් පන් නදිට් ඨි. කනවන්තවා නානන්තවාති තක් කිකදිට් ඨිගයව. 
ග  ං  බ් බ්ත් ථ උත් තානත් ථගමවාති. 

අට් ඨකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 
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(9.) නවෙනිද්කදසවණ්ණනා 
960. නවකනිද් ගෙග  නවආඝාතවත්ථූනීති  ත් ගතසු උප් පත් තිවග ගනව 

කථිතානි. පුරි ානං මලානීති පුරිසම ානි. නවවිධාති නවගකොට් ඨා ා 
නවප් පගභො වා. 

963. තණ්හං පටිච්චාති තණ් හං නි ්  ාය. පරිකයසනාති 

රූපාදිආරම් මණපරිගය නා.  ා හි තණ් හාය  ති ගහොති.  ාකභොති 

රූපාදිආරම් මණපටිලාගභො. ග ො හි පරිගය නාය  ති ගහොති. විනිච්ඡකයො පන 

ඤාණතණ් හාදිට් ඨිවිතක් කවග න චතුබ් බිගධො. තත් ථ ‘‘සුඛවිනිච් ඡයං ජඤ් ඤා, 

සුඛවිනිච් ඡයං ඤත් වා අජ් ඣත් තං සුඛමනුයුඤ් ගජයයා’’ති (ම. නි. 3.323) අයං 

ඤාණවිනිච්ඡකයො. ‘‘විනිච් ඡගයොති ද් ගව විනිච් ඡයා – තණ් හාවිනිච් ඡගයො ච 

දිට් ඨිවිනිච් ඡගයො චා’’ති (මහානි. 102) එවං ආ තානි අට් ඨ තතණ් හාවිචරිතානි 

තණ්හාවිනිච්ඡකයො. ද් වා ට් ඨි දිට් ඨිගයො දිට්ඨිවිනිච්ඡකයො. ‘‘ඡන් ගෙො ගඛො, 

ගෙවානමින් ෙ, විතක් කනිොගනො’’ති (දී. නි. 2.358) ඉම  ්මිං පන සුත් ගත ඉධ 
විනිච් ඡගයොති වුත් ගතො විතක් ගකොගයව ආ ගතො. ලාභං ලභිත් වා හි ඉට් ඨානිට් ඨං 
සුන් ෙරාසුන් ෙරඤ් ච විතක් ගකගනව විනිච් ඡිනාති – ‘එත් තකං ගම 

රූපාරම් මණත් ථාය භවි ්  ති, එත් තකං  ද් ොදිආරම් මණත් ථාය, එත් තකං 

මය් හං භවි ්  ති, එත් තකං පර ්  , එත් තකං පරිභුඤ් ජි  ් ාමි, එත් තකං 

නිෙහි  ් ාමී’ති. ගතන වුත් තං ‘‘ලාභං පටිච් ච විනිච් ඡගයො’’ති. 

ඡන්දරාකගොති එවං අකු ලවිතක් ගකන විතක් කිගත වත් ථු  ්මිං දුබ් බ්ලරාග ො 

ච බ්ලවරාග ො ච උප් පජ් ජති. ඉෙඤ් හි ඉධ ඡන්කදොති දුබ් බ්ලරා  ්  ාධිවචනං. 

අජ්කඣොසානන් ති අහං මමන් ති බ්ලව න් නිට් ඨානං. පරිග්ගකහොති 

තණ් හාදිට් ඨිවග න පරිග්  හකරණං. මච්ඡරියන් ති පගරහි  ාධාරණභාව ්   
අ හනතා. ගතගනව ්   ගපොරාණා එවං වචනත් ථං වෙන් ති – ‘‘ඉෙං අච් ඡරියං 

මය් හගමව ගහොතු, මා අඤ් ඤ  ්  අච් ඡරියං ගහොතූති පවත් තත් තා මච් ඡරියන් ති 

වුච් චතී’’ති. ආරක්කඛොති ද් වාරපිෙහනමඤ් ජු ග ොපනාදිවග න සුට් ඨු රක් ඛණං. 

අධිකගරොතීති අධිකරණං; කාරණ ් ග තං නාමං. ආරක්ඛාධිෙරණන් ති 

භාවනපුං කං; ආරක් ඛගහතූති අත් ගථො. ෙණ් ඩාොනාදීසු පරනිග ධනත් ථං 

ෙණ් ඩ  ්  ආොනං දණ්ඩාදානං. එකගතොධාරාදිගනො  ත් ථ ්   ආොනං 

සත්ථාදානං. ෙ කහොති කායකලගහොපි වාචාකලගහොපි. පුරිගමො පුරිගමො 

විගරොගධො විග්ගකහො, පච් ඡිගමො පච් ඡිගමො විවාකදො.තුවංතුවන් ති අ ාරවවචනං, 
ත් වං ත් වන් ති අත් ගථො. 

964. ඉඤ්ජිතානීති ඉඤ් ජනානි චලනානි. අස්මීති ඉඤ්ජිතකමතන් තිආදීහි 

 බ් බ්පගෙහි මාගනොව කථිගතො. අහන් ති පවත් ගතොපි හි මාගනො ඉඤ ්ජිතගමව, 

අයමහන් ති පවත් ගතොපි, කනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී භවිස්සන් ති පවත් ගතොපි. 
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ග  නවගකහිපි මාගනොව කථිගතො. මාගනො හි ඉඤ් ජනගතො ඉඤ්ජිතං, 

මඤ ්ඤනගතො මඤ්ඤිතං, ඵන් ෙනගතො ඵන්දිතං, පපඤ ්චනගතො පපඤ්චිතං. 

ගතහි ගතහි කාරගණහි  ඞ් ඛතත් තා සඞ්ඛතන් ති ච වුච් චති. ග  ං  බ් බ්ත් ථ 
උත් තානත් ථගමවාති. 

නවකනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

(10.) දසෙනිද්කදසවණ්ණනා 
966. ෙ කනිද් ගෙග  කිගල ා එව කික සවත්ථූනි. ආඝාතවත්ථූනි 

පගනත් ථ ‘‘අනත් ථං ගම අචරී’’තිආදීනං වග න අවිගකොගපතබ් ගබ් 
ඛාණුකණ් ටකාදිම් හිපි අට් ඨාගන උප් පන් නාඝාගතන  ද් ධිං වුත් තානි. 

970. මිච් ඡත් ගතසු මිච්ඡාඤාණන් ති පාපකිරියාසු උපායචින් තාවග න පාපං 
කත් වා ‘සුකතං මයා’ති පච් චගවක් ඛණාකාගරන උප් පන් ගනො ගමොගහො. 

මිච්ඡාවිමුත්තීති අවිමුත් ත ් ග ව  ගතො විමුත් ත ඤ් ඤිතා. ග  ං  බ් බ්ත් ථ 
උත් තානත් ථගමවාති. 

ෙ කනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

තණ්හාවිචරිතනිද්කදසවණ්ණනා 
973. තණ් හාවිචරිතනිද් ගෙග  තණ්හාවිචරිතානීති තණ් හා මුොචාරා 

තණ් හාපවත් තිගයො. අජ්ඣත්තිෙස්ස උපාදායාති අජ් ඣත් තිකං ඛන් ධපඤ් චකං 

උපාොය. ඉෙඤ් හි උපගයො ත් ගථ  ාමිවචනං. අස්මීති කහොතීති යගෙතං 
අජ් ඣත් තං ඛන් ධපඤ් චකං උපාොය තණ් හාමානදිට් ඨිවග න  මූහ ාහගතො 

‘අ ් මී’ති ගහොති, ත ් මිං  තීති අත් ගථො. ඉත්ථස්මීති කහොතීතිආදීසු පන එවං 
 මූහගතො ‘අහ’න් ති  හගණ  ති තගතො අනුපනිධාය ච උපනිධාය චාති ද් විධා 

 හණං ගහොති. තත් ථ අනුපනිධායාති අඤ් ඤං ආකාරං අනුප ම් ම  කභාවගමව 

ආරම් මණං කත් වා ‘ඉත් ථ ් මී’ති ගහොති; ඛත් තියාදීසු ‘ඉෙංපකාගරො අහ’න් ති 
එවං තණ් හාමානදිට් ඨිවග න ගහොතීති අත් ගථො. ඉෙං තාව අනුපනිධාය  හණං. 

උපනිධායගහණං පන දුවිධං ගහොති –  මගතො ච අ මගතො ච. තං ෙ ් ග තුං 

එවස්මීතිච අඤ්ඤථාස්මීති ච වුත් තං. තත් ථ එවස්මීති ඉෙං  මගතො උපනිධාය 

 හණං; යථා අයං ඛත් තිගයො, යථා අයං බ්රාහ් මගණො, එවං අහම් පීති අත් ගථො. 

අඤ්ඤථාස්මීති ඉෙං පන අ මගතො  හණං; යථායං ඛත් තිගයො, යථායං 

බ්රාහ් මගණො, තගතො අඤ් ඤථා අහං හීගනො වා අධිගකො වාති අත් ගථො. ඉමානි 

තාව පච් චුප් පන් නවග න චත් තාරි තණ් හාවිචරිතානි. භවිස්සන් තිආදීනි පන 
චත් තාරි අනා තවග න වුත් තානි. ග  ං පුරිමචතුක් ගක වුත් තනගයගනව 

අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. අස්මීති   ්  ගතො අ ් මි. සාතස්මීති අ  ්  ගතො අ ් මි. 

අ  ් මීති  ත  ්මීති වා පාගඨො. තත් ථ අත් ථීති අ ං; නිච් ච  ්ග තං අධිවචනං. 
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සීෙතීති  තං; අනිච් ච ් ග තං අධිවචනං. ඉති ඉමානි ද් ගව   ්  තුච් ගඡෙවග න 

වුත් තානීති ගවදිතබ් බ්ානි. ඉගතො පරානි සියන් තිආදීනි චත් තාරි 
 ං යපරිවිතක් කවග න වුත් තානි. තානි පුරිමචතුක් ගක වුත් තනගයගනව 

අත් ථගතො ගවදිතබ් බ්ානි. අපාහං සියන් තිආදීනි පන චත් තාරි ‘‘අපි නාමාහං 
භගවයය’’න් ති එවං පත් ථනාකප් පනවග න වුත් තානි. තානි පුරිමචතුක් ගක 
වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ානි. එවගමගතසු – 

ද් ගව දිට් ඨිසී ා චත් තාගරො, සුද් ධසී ා සී මූලකා; 

තගයො තගයොති එතානි, අට් ඨාර  විභාවගය. 

එගතසු හි   ්  තුච් ගඡෙවග න වුත් තා ද් ගව දිට්ඨිසීසා නාම. අ ් මීති, 

භවි  ් න් ති, සියන් ති, අපාහං සියන් ති එගත චත් තාගරො සුද්ධසීසාඑව. 

ඉත් ථ  ්මීති ආෙගයො තගයො තගයොති ද් වාෙ  සීසමූ ො නාමාති. එවගමගත ද් ගව 

දිට් ඨිසී ා, චත් තාගරො සුද් ධසී ා, ද් වාෙ  සී මූලකාති අට් ඨාර  
තණ් හාවිචරිතධම් මා ගවදිතබ් බ්ා. 

974. ඉොනි පටිපාටියාව ගත ධම් ගම භාගජත් වා ෙ ් ග තුං ෙථඤ්චඅස්මීති 

කහොතීතිආදි ආරද් ධං. තත් ථ ෙඤ්චිධම්මංඅනවොරිං ෙරිත්වාති රූපගවෙනාදීසු 

කඤ් චි එකධම් මම් පි අවිනිබ් ගභො ං කත් වා, එගකකගතො අග්  ගහත් වා, 

 මූහගතොව  ගහත් වාති අත් ගථො. අස්මීති ඡන්දං පටි භතීති පඤ් චක් ඛන් ගධ 

නිරවග  ගතො  ගහත් වා ‘අහ’න් ති තණ් හං පටිලභති. මානදිට්ඨීසුපි එග ව 

නගයො. තත් ථ කිඤ් චාපි අයං තණ් හාවිචරිතනිද් ගෙග ො, මානදිට් ඨිගයො පන න 

විනා තණ් හාය, ත ් මා තගෙකට් ඨවග න ඉධ වුත් තා. තණ් හාසීග න වා 
පපඤ් චත් තයම් පි උද් දිට් ඨං. තං උද් ගෙ ානුරූගපගනව නිද් දිසිතුම් පි 
මානදිට් ඨිගයො  හිතා. තණ් හාපපඤ ්චං වා ෙ ් ග න් ගතො ගතගනව  ද් ධිං 
ග  පපඤ ්ගචපි ෙ ් ග තුං එවමාහ. 

තස්මිං සති ඉමානි පපඤ්චිතානීති ත ් මිං ‘‘අ ් මීති ඡන් ෙං 
පටිලභතී’’තිආදිනා නගයන වුත් ගත පපඤ් චත් තගය  ති පුන ඉමානි 

‘‘ඉත් ථ ් මීති වා’’තිආදීනි පපඤ් චිතානි ගහොන් තීති අත් ගථො. 

ඛත්තිකයොස්මීතිආදීසු අභිග කග නාමච් චාදිනා ‘ඛත් තිගයො අහං’, 

මන් තජ් ගඣන ගපොගරොහිච් චාදිනා ‘බ්රාහ් මගණො අහං’, කසිග ොරක් ඛාදිනා 

‘ගව  ්ග ො අහං’, අසිතබ්යාභඞ් ගිතාය ‘සුද් ගෙො අහං’, ගිහිබ්යඤ් ජගනන 

‘ හට් ගඨො අහ’න් ති ඉමිනා නගයන අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. එවං ඉත්ථස්මීති

කහොතීති එවං ඛත් තියාදීසු ඛත් තියාදිප් පකාරං අත් තනි උප් පාෙයිත් වා 
‘ඉත් ථංපකාගරො අහ’න් ති ගහොති. 
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යථා කසො ඛත්තිකයොතිආදීසු ‘යථා ග ො අභිග කග නාමච් චාදිනා 

ඛත් තිගයො, තථා ‘අහම් පි ඛත් තිගයො’ති ඉමිනා නගයන අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

දුතියනගය ‘යථා ග ො අභිග කග නාමච් චාදිනා ඛත් තිගයො, නාහං තථා 

ඛත් තිගයො; අහං පන තගතො හීගනො වා ග ට් ගඨො වා’ති ඉමිනා නගයන අත් ගථො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. භවිස්සන් තිආදිනිද් ගෙ ාදීසුපි එග ව නගයො. 

975. එවං අජ් ඣත් තික ්   උපාොය තණ් හාවිචරිතානි භාගජත් වා ඉොනි 

බ්ාහිර  ්  උපාොය තණ් හාවිචරිතානි භාගජතුං තත්ථ ෙතමානීතිආදිමාහ. තත් ථ 

බාහිරස්සඋපාදායාති බ්ාහිරං ඛන් ධපඤ ්චකං උපාොය. ඉෙම් පි හි උපගයො ත් ගථ 

 ාමිවචනං. ඉමිනාති ඉමිනා රූගපන වා…ගප.… විඤ ්ඤාගණන වා. අවග  ං 
පන උද් ගෙ වාගර තාව වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. 

976. නිද් ගෙ වාගර පන අවොරිංෙරිත්වාති විනිබ් ගභො ං කත් වා. ඉමිනා

අස්මීතිඡන්දංපටි භතීතිආදීසු ඉමිනා රූගපන වා…ගප.… විඤ ්ඤාගණන වාති 
එවං පඤ ්චක් ඛන් ගධ එකගෙ ගතො  ගහත් වා ඉමිනා ‘අහ’න් ති ඡන් ොදීනි 

පටිලභතීති එවමත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. 

ඉමිනා ඛත්තිකයොස්මීතිආදීසු ‘ඉමිනා ඡත් ගතන වා ඛග් ග න වා 
අභිග කග නාමච් චාදිනා වා ඛත් තිගයො අහ’න් ති එවං පුරිමනගයගනව අත් ගථො 

ගවදිතබ් ගබ්ො. ඉමිනාති පෙමත් තගමව ගහත් ථ විග ග ො. 

යථා කසො ඛත්තිකයොතිආදීසුපි ඉමිනාති වුත් තපෙගමව විග ග ො. ත ් මා 

ත ්   වග න යථා ඛත් තිගයො, එවං අහම් පි ඉමිනා ඛග් ග න වා ඡත් ගතන වා 
අභිග කග නාමච් චාදිනා වා ඛත් තිගයොති එවං ගයොගජත් වා  බ් බ්පගෙසු 

අත් ගථො ගවදිතබ් ගබ්ො. ඉමිනා නිච්කචොස්මීති පඤ් චක් ඛන් ගධ අනවකාරිං කත් වා 

රූපාදීසු එකගමව ධම් මං ‘අහ’න් ති  ගහත් වා ‘ඉමිනා ඛග් ග න වා ඡත් ගතන වා 
අහං නිච් ගචො ධුගවො’ති මඤ් ඤති. උච් ගඡෙදිට් ඨියම් පි එග ව නගයො. ග  ං 
 බ් බ්ත් ථ වුත් තනගයගනව ගවදිතබ් බ්ං. 

ඉති එවරූපානි අතීතානි ඡත්තිංසාති එගකක  ්  පුග්  ල  ්  අතීගත 

ඡත් තිං . අනාගතානි ඡත්තිංසාති එගකක  ්ග ව අනා ගත ඡත් තිං . 

පච්චුප්පන්නානිඡත්තිංසාති එගකක  ්  වා පුග්  ල  ්  යථාලාභවග න බ්හුනං 

වා පච් චුප් පන් ගන ඡත් තිං .  බ් බ් ත් තානං පන එකංග ගනව අතීගත ඡත් තිං , 

අනා ගත ඡත් තිං , පච් චුප් පන් ගන ඡත් තිං ාති ගවදිතබ් බ්ානි. අනන් තා හි 

අ දි තණ් හාමානදිට් ඨිගභො  ත් තා. අට්ඨතණ්හාවිචරිතසතං කහොතීති එත් ථ 
පන අට් ඨ ත ඞ් ඛාතං තණ් හාවිචරිතං ගහොතීති එවමත් ගථො ෙට් ඨබ් ගබ්ො. ග  ං 
 බ් බ්ත් ථ උත් තානත් ථගමවාති. 
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තණ් හාවිචරිතනිද් ගෙ වණ් ණනා. 

දිට්ඨිගතනිද්කදසවණ්ණනා 

977. දිට් ඨි තනිද් ගෙග  බ්රහ්මජාක  කවයයාෙරකණති බ්රහ් මජාලනාමගක 

ගවයයාකරගණ, දීඝනිකාය ්   පඨමසුත් තන් ගත. වුත්තානිභගවතාති  ත් ථාරා 

 යං ආහච් ච භාසිතානි. චත්තාකරො සස්සතවාදාතිආදීසු ‘‘ගත ච ගභොන් ගතො 
 මණබ්රාහ් මණා කිමා ම් ම කිමාරබ් භ   ්  තවාො   ්  තං අත් තානඤ් ච 

ගලොකඤ් ච පඤ් ඤාගපන් ති චතූහි වත් ථූහී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.29-30) 
බ්රහ් මජාගල වුත් තනගයගනව පගභගෙො ච අත් ගථො ච ගවදිතබ් ගබ්ොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ඛුද් ෙකවත් ථුවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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18. ධම්මහදයවිභඞ්කගො 

1. සබ්බසඞ්ගාහිෙවාරවණ්ණනා 
978. ඉොනි තෙනන් තගර ධම් මහෙයවිභඞ් ග  පාළිපරිච් ගඡගෙො තාව එවං 

ගවදිතබ් ගබ්ො – එත් ථ හි ආදිගතොව ඛන් ධාදීනං ද් වාෙ න් නං ගකොට් ඨා ානං 
වග න  බ් බ් ඞ්  ාහිකවාගරො නාම වුත් ගතො. දුතිගයො ගත ංගයව ධම් මානං 
කාමධාතුආදීසු උප් පත් තානුප් පත් තිෙ ්  නවාගරො නාම. තතිගයො තත් ගථව 
පරියාපන් නාපරියාපන් නෙ  ් නවාගරො නාම. චතුත් ගථො තීසු භූමීසු 
උප් පත් තික් ඛගණ විජ් ජමානාවිජ් ජමානධම් මෙ ්  නවාගරො නාම. පඤ් චගමො 
ගත ං ධම් මානං භූමන් තරවග න ෙ  ් නවාගරො නාම. ඡට් ගඨො  තීසු 
උප් පාෙකකම් මආයුප් පමාණෙ ්  නවාගරො නාම.  ත් තගමො 
අභිඤ් ගඤයයාදිවාගරො නාම. අට් ඨගමො  ාරම් මණානාරම් මණවාගරො නාම. 
නවගමො ගත ං ඛන් ධාදිධම් මානං දිට් ඨසුතාදිවග න  ඞ්  ගහත් වා 
ෙ ්  නවාගරො නාම. ෙ ගමො කු ලත් තිකාදිවග න  ඞ්  ගහත් වා ෙ ්  නවාගරො 
නාම. 

979. එවං ෙ හි වාගරහි පරිච් ඡින් නාය පාළියා පඨගම තාව 
 බ් බ් ඞ්  ාහිකවාගර ‘‘අවීචිගතො යාව භවග්  ං එත් ථන් තගර කති ඛන් ධා’’ති 
පුච් ඡිගත ‘‘එගකොති වා…ගප.… චත් තාගරොති වා ඡාති වා අවත් වා පඤ් චාති 
වත් තුං  මත් ගථො අඤ් ගඤො නත් ථී’’ති අත් තගනො ඤාණබ්ලං දීගපන් ගතො 

පඤ්චක්ඛන්ධාති පුච් ඡානුරූපං වි ්  ජ් ජනං ආහ. යථාපුච් ඡං වි ්  ජ් ජනඤ් හි 

 බ් බ්ඤ ්ඤුබ්යාකරණං නාමාති වුච් චති. ද්වාදසායතනානීතිආදීසුපි එග ව 

නගයො. රූපක්ඛන්ධාදීනං පගභගෙො ඛන් ධවිභඞ්  ාදීසු වුත් තනගයගනව 
ගවදිතබ් ගබ්ො. 

2. උප්පත්තානුප්පත්තිවාරවණ්ණනා 
991. දුතියවාගර ගය ධම් මා කාමභගව කාමධාතු ම් භූතානඤ් ච  ත් තානං 

උප් පජ් ජන් ති – කාමධාතුයං පරියාපන් නා වා අපරියාපන් නා වා – ගත  බ් ගබ් 

 ඞ්  ගහත් වා ොමධාතුයාපඤ්චක්ඛන්ධාතිආදි වුත් තං. රූපධාතුආදීසුපි එග ව 
නගයො. ය ් මා පන රූපධාතුපරියාපන් නානං  ත් තානං ඝානායතනාදීනං 

අභාගවන  න් ධායතනාදීනි ආයතනාදිකිච් චං න කගරොන් ති, ත ් මා රූපධාතුයා

ඡ ආයතනානි, නව ධාතුකයොතිආදි වුත් තං. ය ් මා ච ඔකා වග න වා 

 ත් තුප් පත් තිවග න වා අපරියාපන් නධාතු නාම නත් ථි, ත ් මා 
අපරියාපන් නධාතුයාති අවත් වා යං යං අපරියාපන් නං තං තගෙව ෙ ් ග තුං 

අපරියාපන්කනෙති ඛන්ධාතිආදි වුත් තං. 



අභිධම් මපිටගක විභඞ්ග-අට්ඨෙථා ධම්මහදයවිභඞ්කගො 

468 

පටුන 

3. පරියාපන්නාපරියාපන්නවාරවණ්ණනා 
999. තතියවාගර ොමධාතුපරියාපන්නාති කාමධාතුභජනට් ගඨන 

පරියාපන් නා; තංනි ් සිතා තෙන් ගතො ධා කාමධාතුත් ගවව  ඞ් ඛං  තාති 

අත් ගථො. ග  පගෙසුපි එග ව නගයො. පරියාපන්නාති භවවග න ඔකා වග න 

ච පරිච් ඡින් නා. අපරියාපන්නාති තථා අපරිච් ඡින් නා. 

4. ධම්මදස්සනවාරවණ්ණනා 
1007. චතුත් ථවාගර එොදසායතනානීති  ද් ොයතනවජ් ජානි. තඤ් හි 

එකන් ගතන පටි න් ධියං නුප් පජ් ජති. ඉමිනා නගයන  බ් බ්ත් ථ අත් ගථො 
ගවදිතබ් ගබ්ො.  ත් තගක ‘‘ගෙවානං අසුරාන’’න් ති  තිවග න අවත් වා 

අවිග ග න ගබ්භකසයයොනන් ති වුත් තං. ත ් මා යත් ථ යත් ථ  බ් භග යයකා 
 ම් භවන් ති තත් ථ තත් ථ ගත ං  ත් තායතනානි ගවදිතබ් බ්ානි. තථා ධාතුගයො. 
ග  ගමත් ථ උත් තානත් ථගමව. පඤ් චමවාගර යං වත් තබ් බ්ං තං 
ධම් ම ඞ්  හට් ඨකථායං වුත් තගමව. 

6. උප්පාදෙෙම්මආයුප්පමාණවාරවණ්ණනා 

(1.) උප් පාෙකකම් මං 

1021. ඡට් ඨවාගර පඤ ්චහි කාමගුගණහි නානප් පකාගරහි වා 

ඉද් ධිවිග ග හි දිබ් බ්න් තීති කදවා. සම්මුතිකදවාති ‘ගෙගවො, ගෙවී’ති එවං 

ගලොක ම් මුතියා ගෙවා. උපපත්තිකදවාති ගෙවගලොගක උප් පන් නත් තා 

උපපත් තියා ගෙවා. විසුද්ධිකදවාති  බ් ගබ් ං ගෙවානං පූජාරහා 

 බ් බ්කිගල විසුද් ධියා ගෙවා. රාජාකනොති මුද් ධාභිසිත් තඛත් තියා. කදවිකයොති 

ගත ං මගහසිගයො. කුමාරාති අභිසිත් තරාජූනං අභිසිත් තගෙවියා කුච් ඡි ් මිං 
උප් පන් නකුමාරා. 

උකපොසථෙම්මං ෙත්වාති චාතුද් ෙ ාදීසු අට් ඨඞ්   මන් නා තං උගපො ථං 
උපවසිත් වා. ඉොනි ය ් මා පරිත් තොනාදිපුඤ් ඤකම් මං මනු ්  ග ොභ යතාය 

පච් චගයො, මත් තග ො කතං මනු ්  ග ොභ යතාය අධිමත් තං, අධිමත් තභාගවපි 

නානප් පකාරගභෙගතො නානප් පකාර ්   ඛත් තියමහා ාලාදිභාව ්   පච් චගයො, 

ත ් මා ත ්   වග න උපපත් තිගභෙං ෙ ් ග න් ගතො අප්කපෙච්කච

ගහපතිමහාසා ානන් තිආදිමාහ. තත් ථ මහා ාගරො එගත න් ති මහා ාරා; ර-

කාර ්   පන ල-කාරං කත් වා මහා ාලාති වුත් තං.  හපතිගයොව මහා ාලා, 

 හපතීසු වා මහා ාලාති ගහපතිමහාසා ා. ග ග සුපි එග ව නගයො. තත් ථ 

ය ්   ග ගහ පච් ඡිමන් ගතන චත් තාලී ගකොටිධනං නිධාන තං ගහොති, 
කහාපණානඤ් ච පඤ් ච අම් බ්ණානි දිව වළඤ් ගජො නික් ඛමති – අයං 

ගහපතිමහාසාක ො නාම. ය ්   පන ග ගහ පච් ඡිමන් ගතන අසීතිගකොටිධනං 
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නිධාන තං ගහොති, කහාපණානඤ් ච ෙ අම් බ්ණානි දිව වළඤ් ගජො නික් ඛමති – 

අයං බ්රාහ්මණමහාසාක ො නාම. ය ්   පන ග ගහ පච් ඡිමන් ගතන 

ගකොටි තධනං නිධාන තං ගහොති, කහාපණානඤ් ච වී ති අම් බ්ණානි 

දිව වළඤ් ගජො නික් ඛමති – අයං ඛත්තියමහාසාක ො නාම. 

සහබයතන් ති  හභාවං;  භා ා හුත් වා නිබ් බ්ත් තන් තීති අත් ගථො. 

චාතුමහාරාජිොනන් තිආදීසු චාතුමහාරාජිකා නාම සිගනරුපබ් බ්ත  ්  

ගවමජ් ගඣ ගහොන් ති. ගතසු පබ් බ්තට් ඨකාපි අත් ථි, ආකා ට් ඨාපි; ගත ං 

පරම් පරා චක් කවාළපබ් බ්තං පත් තා. ඛිඩ් ඩාපගෙොසිකා, මගනොපගෙොසිකා, 

සීතවලාහකා, උණ් හවලාහකා, චන් දිමා ගෙවපුත් ගතො, සූරිගයො ගෙවපුත් ගතොති 
එගත  බ් ගබ්පි චාතුමහාරාජිකගෙවගලොකට් ඨකා එව. 

ගතත් තිං  ජනා තත් ථ උපපන් නාති තාවතිංසා. අපිච තාවතිං ාති ගත ං 

ගෙවානං නාමගමවාති වුත් තං. ගතපි අත් ථි පබ් බ්තට් ඨකා, අත් ථි ආකා ට් ඨකා. 
ගත ං පරම් පරා චක් කවාළපබ් බ්තං පත් තා. තථා යාමාදීනං. එකගෙවගලොගකපි 
හි ගෙවානං පරම් පරා චක් කවාළපබ් බ්තං අප් පත් තා නාම නත් ථි. තත් ථ දිබ් බ්ං 

සුඛං යාතා පයාතා  ම් පත් තාති යාමා. තුට් ඨා පහට් ඨාති තුසිතා. 
පකතිපටියත් තාරම් මණගතො අතිගරගකන රමිතුකාමකාගල යථාරුචිගත 

ගභොග  නිම් මිනිත් වා රමන් තීති නිම්මානරතී. චිත් තාචාරං ඤත් වා පගරහි 

නිම් මිගතසු ගභොග සු ව ං වත් ගතන් තීති පරනිම්මිතවසවත්තී. 

(2.) ආයුප් පමාණං 

1022. අප්පං වාභිකයයොති දුතියං ව ්   තං අප් පත් වා වී ාය වා තිං ාය වා 
චත් තාලී ාය වා පඤ් ඤා ාය වා  ට් ඨියා වා ව ් ග හි අධිකම් පි ව ්   තන් ති 
අත් ගථො.  බ් බ්ම් පි ගහතං දුතියං ව ්   තං අප් පත් තත් තා අප් පන් ති වුත් තං. 

1024. බ්රහ් මපාරි ජ් ජාදීසු මහාබ්රහ් මානං පාරි ජ් ජා පරිචාරිකාති 

බ්රහ්මපාරිසජ්ජා. ගත ං පුගරොහිතභාගව ඨිතාති බ්රහ්මපුකරොහිතා. 

වණ් ණවන් තතාය ගචව දීඝායුකතාය ච මහන් ගතො බ්රහ් මාති මහාබ්රහ් මා, ගත ං 

මහාබ්රහ්මානං. ඉගම තගයොපි ජනා පඨමජ් ඣානභූමියං එකතගල ව න් ති; 
ආයුඅන් තරං පන ගන ං නානා. 

1025. පරිත් තා ආභා එගත න් ති පරිත්තාභා. අප් පමාණා ආභා එගත න් ති 

අප්පමාණාභා. ෙණ් ඩදීපිකාය අච් චි විය එගත ං  රීරගතො ආභා ඡිජ් ජිත් වා 

ඡිජ් ජිත් වා පතන් තී විය  රති වි රතීති ආභස්සරා. ඉගමපි තගයො ජනා 

දුතියජ් ඣානභූමියං එකතගල ව න් ති; ආයුඅන් තරං පන ගන ං නානා. 
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1026. පරිත් තා සුභා එගත න් ති පරිත්තසුභා. අප් පමාණා සුභා එගත න් ති 

අප්පමාණසුභා. සුගභන ඔකිණ් ණා විකිණ් ණා, සුගභන  රීරප් පභාවණ් ගණන 

එකග් ඝනා, සුවණ් ණමඤ් ජු ාය ඨපිත ම් පජ් ජලිතකඤ් චනපිණ් ඩ   ්සිරීකාති 

සුභකිණ්හා. ඉගමපි තගයො ජනා තතියජ් ඣානභූමියං එකතගල ව න් ති; 

ආයුඅන් තරං පන ගන ං නානා. 

1027. ආරම්මණනානත්තතාති ආරම් මණ  ්  නානත් තභාගවො. 

මනසිොරනානත්තතාදීසුපි එග ව නගයො. එත් ථ එක  ්  පථවීකසිණං 
ආරම් මණං ගහොති…ගප.… එක  ්  ඔොතකසිණන් ති ඉෙං ආරම් මණනානත් තං. 
එගකො පථවීකසිණං මනසි කගරොති…ගප.… එගකො ඔොතකසිණන් ති ඉෙං 
මනසිකාරනානත් තං. එක ්   පථවීකසිගණ ඡන් ගෙො ගහොති…ගප.… එක  ්  

ඔොතකසිගණති ඉෙං ඡන්දනානත්තං. එගකො පථවීකසිගණ පත් ථනං 

කගරොති…ගප.… එගකො ඔොතකසිගණති ඉෙං පණිධිනානත්තං. එගකො 
පථවීකසිණවග න අධිමුච් චති…ගප.… එගකො ඔොතකසිණවග නාති ඉෙං 

අධිකමොක්ඛනානත්තං. එගකො පථවීකසිණවග න චිත් තං අභිනීහරති…ගප.… 

එගකො ඔොතකසිණවග නාති ඉෙං අභිනීහාරනානත්තං. එක  ්  
පථවීකසිණපරිච් ඡින් ෙනකපඤ ්ඤා ගහොති…ගප.… එක  ්  

ඔොතකසිණපරිච් ඡින් ෙනකපඤ ්ඤාති ඉෙං පඤ්ඤානානත්තං. තත් ථ 
ආරම් මණමනසිකාරා පුබ් බ්භාග න කථිතා. ඡන් ෙපණධිඅධිගමොක් ඛාභිනීහාරා 
අප් පනායපි වත් තන් ති උපචාගරපි. පඤ් ඤා පන ගලොකියගලොකුත් තරමි ්  කා 
කථිතා. 

අසඤ්ඤසත්තානන් ති  ඤ් ඤාවිරහිතානං  ත් තානං. එකච් ගච හි 
තිත් ථායතගන පබ් බ්ජිත් වා ‘චිත් තං නි  ් ාය රජ් ජනදු ්  නමුය් හනානි නාම 

ගහොන් තී’ති චිත් ගත ගෙො ං දි ් වා ‘අචිත් තකභාගවො නාම ග ොභගනො, 
දිට් ඨධම් මනිබ් බ්ානගමත’න් ති  ඤ ්ඤාවිරා ං ජගනත් වා තතූ්රප ං පඤ් චමං 
 මාපත් තිං භාගවත් වා තත් ථ නිබ් බ්ත් තන් ති. ගත ං උපපත් තික් ඛගණ එගකො 

රූපක් ඛන් ගධොගයව නිබ් බ්ත් තති. ඨත් වා නිබ් බ්ත් ගතො ඨිතගකො එව ගහොති, 
නිසීදිත් වා නිබ් බ්ත් ගතො නිසින් නගකොව නිපජ් ජිත් වා නිබ් බ්ත් ගතො නිපන් ගනොව. 
චිත් තකම් මරූපක දි ා හුත් වා පඤ් ච කප් ප තානි තිට් ඨන් ති. ගත ං 

පරිගයො ාගන ග ො රූපකාගයො අන් තරධායති, කාමාවචර ඤ් ඤා උප් පජ් ජති; 
ගතන ඉධ  ඤ් ඤුප් පාගෙන ගත ගෙවා තම් හා කායා චුතාති පඤ් ඤායන් ති. 

විපුලා ඵලා එගත න් ති කවහප්ඵ ා. අත් තගනො  ම් පත් තියා න හායන් ති න 

විහායන් තීති අවිහා. න කඤ් චි  ත් තං තප් පන් තීති අතප්පා. සුන් ෙරා ෙ ්  නා 

අභිරූපා පා ාදිකාති සුදස්සා. සුට් ඨ ප ්  න් ති, සුන් ෙරගමගත ං වා ෙ ්  නන් ති 

සුදස්සී.  බ් ගබ්හි එව ගුගණහි ච භව ම් පත් තියා ච ගජට් ඨා, නත් ගථත් ථ 

කනිට් ඨාති අෙනිට්ඨා. 
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1028. ආකා ානඤ් චායතනං උප තාති ආොසානඤ්චායතනූපගා. 

ඉතගරසුපි එග ව නගයො. ඉති ඡ කාමාවචරා, නව බ්රහ් මගලොකා, පඤ ්ච 

සුද් ධාවා ා, චත් තාගරො අරූපා අ ඤ් ඤ ත් තගවහප් ඵගලහි  ද් ධිං ඡබ් බී ති 

ගෙවගලොකා; මනු  ් ගලොගකන  ද් ධිං  ත් තවී ති. 

තත් ථ  ම් මා ම් බුද් ගධන මනු  ් ානං ගෙවානඤ් ච ආයුං පරිච් ඡින් ෙමාගනන 

චතූසු අපාගයසු භුම් මගෙගවසු ච ආයු පරිච් ඡින් නං තං ක ් මාති? නිරගය තාව 

කම් මගමව පමාණං. යාව කම් මං න ඛීයති, න තාව චවන් ති. තථා 
ග  අපාගයසු. භුම් මගෙවානම් පි කම් මගමව පමාණං. තත් ථ නිබ් බ්ත් තා හි ගකචි 

 ත් තාහමත් තං තිට් ඨන් ති, ගකචි අද් ධමා ං, ගකචි මා ං, කප් පං තිට් ඨමානාපි 
අත් ථිගයව. 

තත් ථ මනු ් ග සු ගිහිභාගව ඨිතාගයව ග ොතාපන් නාපි ගහොන් ති, 
 කො ාමිඵලම් පි අනා ාමිඵලම් පි අරහත් තඵලම් පි පාපුණන් ති. ගතසු 
ග ොතාපන් නාෙගයො යාවජීවං තිට් ඨන් ති. ඛීණා වා පන පරිනිබ් බ්ායන් ති වා 

පබ් බ්ජන් ති වා. ක ් මා? අරහත් තං නාම ග ට් ඨගුගණො, ගිහිලිඞ්  ං හීනං, තං 
හීනතාය උත් තමං ගුණං ධාගරතුං න  ක් ගකොති. ත ් මා ගත පරිනිබ් බ්ාතුකාමා 
වා පබ් බ්ජිතුකාමා වා ගහොන් ති. 

භුම් මගෙවා පන අරහත් තං පත් වාපි යාවජීවං තිට් ඨන් ති. ඡසු 

කාමාවචරගෙගවසු ග ොතාපන් න කො ාමිගනො යාවජීවං තිට් ඨන් ති; 

අනා ාමිනා රූපභවං  න් තුං වට් ටති, ඛීණා ගවන පරිනිබ් බ්ාතුං. ක ් මා? 
නිලීයගනොකා  ්   අභාවා. රූපාවචරාරූපාවචගරසු  බ් ගබ්පි යාවජීවං 
තිට් ඨන් ති. තත් ථ රූපාවචගර නිබ් බ්ත් තා ග ොතාපන් න කො ාමිගනො න පුන 

ඉධා ච් ඡන් ති, තත් ගථව පරිනිබ් බ්ායන් ති. එගත හි ඣානඅනා ාමිගනො නාම. 

අට් ඨ මාපත් තිලාභීනං පන කිං නියගමති? පගුණජ් ඣානං. යගෙව ්   

පගුණං ගහොති, ගතන උප් පජ් ජති.  බ් ගබ්සු පන පගුගණසු කිං නියගමති? 
පත් ථනා. යත් ථ උපපත් තිං පත් ගථති තත් ගථව උපපජ් ජති. පත් ථනාය අ ති කිං 

නියගමති? මරණ මගය  මාපන් නා  මාපත් ති. මරණ මගය  මාපන් නා 

නත් ථි, කිං නියගමති? ගනව ඤ ්ඤානා ඤ් ඤායතන මාපත් ති. එකංග න හි 
ග ො ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතගන උපපජ් ජති. නවසු බ්රහ් මගලොගකසු 
නිබ් බ්ත් තඅරිය ාවකානං තත්රූපපත් තිපි ගහොති උපරූපපත් තිපි න ගහට් ඨූපපත් ති. 
පුථුජ් ජනානං පන තත්රූපපත් තිපි ගහොති උපරූපපත් තිපි ගහට් ඨූපපත් තිපි. පඤ් චසු 
සුද් ධාවාග සු චතූසු ච අරූගපසු අරිය ාවකානං තත්රූපපත් තිපි ගහොති 
උපරූපපත් තිපි. පඨමජ් ඣානභූමියං නිබ් බ්ත් ගතො අනා ාමී නව බ්රහ් මගලොගක 

ග ොගධත් වා මත් ථගක ඨිගතො පරිනිබ් බ්ාති. ගවහප් ඵලා, අකනිට් ඨා, 

ගනව ඤ් ඤානා ඤ් ඤායතනන් ති ඉගම තගයො ගෙවගලොකා කසට්ඨභවා නාම. 
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ඉගමසු තීසු ඨාගනසු නිබ් බ්ත් තඅනා ාමිගනො ගනව උද් ධං  ච් ඡන් ති, න අගධො, 
තත් ථ තත් ගථව පරිනිබ් බ්ායන් තීති. ඉෙගමත් ථ පකිණ් ණකං. 

7. අභිඤ්කඤයයාදිවාරවණ්ණනා 
1030.  ත් තමවාගර  ලක් ඛණපරිග්  ාහිකාය අභිඤ් ඤාය වග න 

අභිඤ්කඤයයතා ගවදිතබ් බ්ා. ඤාතතීරණපහානපරිඤ් ඤානං වග න 

පරිඤ්කඤයයතා.  ා ච රූපක්ඛන්කධො අභිඤ්කඤකයයො පරිඤ්කඤකයයො න

පහාතබ්කබොතිආදීසු ඤාතතීරණපරිඤ් ඤාවග ගනව ගවදිතබ් බ්ා. සමුදයසච්චං

අභිඤ්කඤයයංපරිඤ්කඤයයංපහාතබ්බන් තිආදීසු පහානපරිඤ් ඤාවග න. 

අට් ඨමවාගර රූපාදිආරම් මණානං චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං වග න 

 ාරම් මණානාරම් මණතා ගවදිතබ් බ්ා. නවමවාගරො උත් තානත් ගථොගයව. 
ෙ මවාගරපි යං වත් තබ් බ්ං සියා තං  බ් බ්ං තත් ථ තත් ථ පඤ් හාපුච් ඡකවාගර 
වුත් තගමවාති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනියා විභඞ්  ට් ඨකථාය 

ධම් මහෙයවිභඞ්  වණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නිගමනෙථා 
එත් තාවතා ච – 

අභිධම් මං ගෙග න් ගතො, ධම් ම රු ධම් ම ාරවයුත් තානං; 

ගෙවානං ගෙවපුගර, ගෙව ණ හ ්  පරිවාගරො. 

දුතියං අදුතියපුරිග ො, යං ආහ විභඞ්ගපෙරණං නාගථො; 

අට් ඨාර හි විභඞ් ග හි, මණ් ඩිතමණ් ඩගපයයගුගණො. 

අත් ථප් පකා නත් ථං, ත ්  ාහං යාචිගතො ඨිතගුගණන; 

යතිනා අෙන් ධ තිනා, සුබුද් ධිනා බුද් ධගඝොග න. 

යං ආරභිං රචයිතුං, අට් ඨකථං සුනිපුගණසු අත් ගථසු; 

 ම් ගමොහවිගනොෙනගතො,  ම් ගමොහවිගනොෙනිං නාම. 

ගපොරාණට් ඨකථානං,  ාරං ආොය  ා අයං නිට් ඨං; 

පත් තා අනන් තරාගයන, පාළියා භාණවාගරහි. 

චත් තාලී ාය යථා, එගකන ච එවගමව  බ් ගබ්පි; 

නිට් ඨං වජන් තු විමලා, මගනොරථා  බ් බ් ත් තානං. 
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පටුන 

 ද් ධම් ම  ්  ඨිතත් ථං, යඤ ්ච ඉමං රචයතා මයා පුඤ් ඤං; 

පත් තං ගතන  මත් තං, පාපුණතු  ගෙවගකො ගලොගකො. 

සුචිරං තිට් ඨතු ධම් ගමො, ධම් මාභිරගතො  ො භවතු ගලොගකො; 
නිච් චං ගඛමසුභික් ඛාදි- ම් පො ජනපො ගහොන් තූති. 

පරමවිසුද් ධ ද් ධාබුද් ධිවීරියපටිමණ් ඩිගතන 
සීලාචාරජ් ජවමද් ෙවාදිගුණ මුෙය මුදිගතන 
 ක මය මයන් තර හනජ් ගඣො ාහණ මත් ගථන 
පඤ ්ඤාගවයයත් තිය මන් නා ගතන තිපිටකපරියත් තිප් පගභගෙ  ාට් ඨකගථ 
 ත් ථු ා ගන අප් පටිහතඤාණප් පභාගවන මහාගවයයාකරගණන 

කරණ ම් පත් තිජනිතසුඛවිනිග්  තමධුගරොොරවචනලාවණ් ණයුත් ගතන 

යුත් තමුත් තවාදිනා වාදීවගරන මහාකවිනා පභින් නපටි ම් භිොපරිවාගර 
ඡළභිඤ් ඤාපටි ම් භිොදිප් පගභෙගුණපටිමණ් ඩිගත උත් තරිමනු  ් ධම් ගම 

සුප් පතිට් ඨිතබුද් ධීනං ගථරවං ප් පදීපානං ගථරානං මහාවිහාරවාසීනං 

වං ාලඞ් කාරභූගතන විපුලවිසුද් ධබුද් ධිනා බුද්ධකඝොකසොති  රූහි 

 හිතනාමගධගයයන ගථගරන කතා අයං සම්කමොහවිකනොදනී නාම 
විභඞ්  ට් ඨකථා. 

තාව තිට් ඨතු ගලොක ් මිං, ගලොකනිත් ථරගණසිනං; 

ෙ ් ග න් තී කුලපුත් තානං, නයං පඤ් ඤාවිසුද් ධියා. 

යාව බුද් ගධොති නාමම් පි, සුද් ධචිත් ත ්   තාදිගනො; 

ගලොකම් හි ගලොකගජට් ඨ ්  , පවත් තති මගහසිගනොති. 

 ම් ගමොහවිගනොෙනී නාම විභඞ්  -අට් ඨකථා නිට් ඨිතා. 
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