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නමමො තස් ස භගවමතො අරහමතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

අභිධම්මාවතාර-පුරාණටීකා 

1. පඨමමොපරිච්මෙම ො 

චිත්තනිද්ම සවණ්ණනා 

8. තත්ථ මතසු ෙතුබ් බිමධසු පරමත් ම සු, ජාතිනිද් ධාරණං. චිත්තන්ති 

චිත් තං නාම. විජානාතීති විජානනං, විස ානං විජානනං විසයවිජානනං. 

චිත් තසරූපපරිදීපනමි ං වෙනං. තස්ස පන චිත් තස් ස මකො වචනත්මථො මකො 

සද්  ත් ම ො. වුච්චමත ආෙරිම න. සබ්බසඞ්ගාහකවමසන සබ් මබසං චිත් තානං 

සඞ් ගාහකන වමසන. ආරම් මණං චින් මතති ජානාතීති චිත් තං, ත ා සබ් බං 

චිත් තං අධිප් මපතං. ජවනවීථිවමසන අත් තසන් තානං චිමනොතීති චිත් තං, ත ා 
කුසලාකුසලමහාකිරි ාචිත් තං අධිප් මපතං. අඤ් මඤසං ජවනානං අග් ගහණං 
කාමාවෙරජවනානි එව ම භු යවමසන සත් තක් ඛත් තුං ජවන් තීති ඤාපනත්  ං. 

9. විචිත් තං කරණං  ස් ස තං විචිත් තකරණං, තස් ස භාමවො විචිත්තකරණා. 

‘‘ඉමස ්ස රූපස් ස උද් ධං ඉ ං මහොතු, මහට් ඨා ඉ ං මහොතු, උභ පස් මස ඉ ’’න් ති 

චින් මතත් වා   ාචින් තිමතන කමමන මසසචිත් තරූපනිප් ඵා නං මහොති, එවං  ං 

කිඤ් චි මලොමක විචිත් තං සිප් පජාතං, සබ් බං තං චිත් මතමනව කරී ති. එවං 

විචිත්තකරණතාය චිත් තං. ත ා කරණතා  චිත් තං කමරොතීති චිත් තං. ඉ ං 

තද් ධිතප ං. වා අ ං අඤ් මඤො නම ො. තං අත් තමනො චිත් තතා  අඤ් ඤම ව 

සරාගං චිත් තං, අඤ් ඤං සම ොසං, අඤ ්ඤං සමමොහං. අඤ් ඤං කාමාවෙරං, 

අඤ ්ඤං රූපාවෙරාදිමභ ං. අඤ් ඤං රූපාරම් මණං, අඤ ්ඤං සද්  ාදිආරම් මණං. 

රූපාරම් මමණසුපි අඤ් ඤං නීලාරම් මණං, අඤ ්ඤං පීතාදිආරම් මණං. 

සද්  ාදිආරම් මමණසුපි එමසව නම ො. සබ් මබසුපි මතසු අඤ් ඤං හීනං, අඤ ්ඤං 

මජ් ඣිමං, අඤ ්ඤං පණීතං. හීනාදීසුපි අඤ් ඤං ෙන්  ාධිපමත යං, අඤ ්ඤං 

චිත් තාධිපමත යං, අඤ් ඤං වීරි ාධිපමත යං, අඤ ්ඤං වීමංසාධිපමත යං, 
තස් මා  ස් ස ඉමමසං සම් පයුත් තභූමිආරම් මණහීනමජ් ඣිමපණීතාධිපතීනං 

වමසන අත්තමනො චිත්තතාය චිත් තං. චිත් මතො එතස් මිං අත් ථීති චිත් තං. ත ා 
සබ් බං චිත් තං. පඤ් ඤත් ති ම් පි විඤ් ඤාමණ විචිත් මත චිත් තස් ස කම් මං 

චිත් තකම් මං, චිත් තකම් මමමව චිත් තකම් මකං, චිත්තකම්මමක විචිත් මත ඉධ 

ඉමස ්මිං අධිකාමර චිත්තසම්මුති චිත් තසද් ම ො විඤ්ඤාමණ චිත් මත විඤ් ඤුනා 
 ට් ඨබ් මබො. 
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තං පන සබ් බසඞ් ගාහකවමසන චින් මතතීතිආදිනා වුත් තප් පකාරං චිත් තං. 

සාරම්මණමතො සාරම් මණභාමවන එකවිධං. සවිපාකාවිපාකමතො 

සවිපාකාවිපාකවමසන දුවිධං. තත්ථ තස් මිං දුවිමධ චිත් මත සවිපාකං නාම 

චිත් තං කුසලාකුසලං, අවිපාකං අබයාකතං, කුසලාකුසලභාමවන අකථිතන් ති 
අත් ම ො. කුසලජාති අකුසලජාති අබයාකතජාතීති ජාතිමභ මතො තිවිධං. 

තත්ථ තස් මිං වෙමන ‘‘කුසල’’න් ති එතස් ස සද්  ස ්ස පන මකො වෙනත් ම ො. 

10. කුච්ඡිතානං සලනමතො පාපකානං ධම් මානං කම් පනමතො 

විද් ධංසනමතො. කුච් ඡිමතනාකාමරන ස න් තීති කුසා, කුසානං 

අකුසලසඞ් ඛාතානං ලවමනන ඡින්  නමතො. කුච් ඡිමත සාති තනං කමරොතීති 

කුසං, කුමසන ඤාමණන ලාතබ්බත්තා ගමහතබ් බත් තා. වා අ ං අඤ ්මඤො 
නම ො. 

11. කුසලසද්ම ොයං අ ං කුසලසද් ම ො මෙමක අත් ම  ආමරොගයත් ම  

අනවජ් ජත් ම  ඉට් ඨවිපාමක අත් ම පි දිට් මඨො අම් මහහි. ඉධ ඉමස් මිං අධිකාමර 

අනවජ් ජාදිමක අත් ම  දිට් මඨො. ආදි-සද් ම න ආමරොගයත්  ඉට් ඨවිපාකත්  ා 

ගමහතබ් බා. දිට් මඨො  ස් මා, තස් මා අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකලක් ඛණං කුසලං. 
නත් ථි අවජ් ජං කිමලසාවජ් ජං කිමලසම ොමසො කිමලස රම ො එතස් සාති 

අනවජ් ජං, කම් මමන විපච් චී මතති විපාමකො, 

ඉට් ඨානිට් ඨාදිආරම් මණානභවනවමසන, අත් තමනො සභාමවන ෙ ඉට් මඨො 

විපාමකො එතස් සාති ඉට් ඨවිපාකං, අනවජ් ජමමව ඉට් ඨවිපාකං, තං ලක් ඛී ති 

අමනන අවිඤ් ඤාතං ලක් ඛිතබ් බං කුසලන් ති ලක් ඛණං, අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකං 

ලක් ඛණං එතස් සාති අනවජ්ජඉට්ඨවිපාකලක්ඛණං. අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකමමව 
කුසලං. නන ක ං ස මමව අත් තමනො ලක් ඛණං භමව යාති මෙො නා භමව ය 
විඤ ්ඤාතාවිඤ් ඤාතසද්  ත්  භාමවන ලක් ඛණලක් ඛිතබ් බභාවයුත් තිමතො. 
කුසලසද්  ත්  වමසන හි අවිඤ් ඤාතං අපාකටං කුසලං ලක් ඛිතබ් බං මහොති. 
අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකසද්  ත්  වමසන විඤ් ඤාතං පාකටං කුසලං ලක් ඛණං 

මහොති. අකුසලවිද්ධංසනරසං අකුසලානං විද් ධංසනං අකුසලවිද් ධංසනං, තං 

රමසො කිච් ෙමමතස් සාති අකුසලවිද් ධංසනරසං, අකුසලවිද් ධංසනකිච් ෙං. 

මවො ානභාමවන පච් චුපට් ඨාතීති මවො ානපච්චුපට්ඨානං, 

මවො ානඋපට් ඨානාකාරං මවො ානගය් හාකාරං. වා අ ං අඤ් මඤො නම ො. 

වජ් ජපටිපක් ඛත් තා අනවජ් ජලක් ඛණමමව කුසලං, වජ් ජපටිපක් ඛලක් ඛණං 

කුසලන් ති අත් ම ො. මවො ානභාවරසං මවො ානභාවසම් පත් තිකං. 

ඉට්ඨවිපාකපච්චුපට්ඨානං ඉට් ඨවිපාකඵලං. ම ොනිමසොමනසිකාරප ට් ඨානං 

ප ඤ් ෙ තං ඨානඤ් ොති ප ට් ඨානං, උමභො කාරණත්  ාධිවෙනං, තස් මා 
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ආසන් නකාරණන් ති අත් ම ො, ඉතර ා පුනරුත් තිම ොමසො සි ා, 
ම ොනිමසොමනසිකාමරො ප ට් ඨානං ආසන් නකාරණං එතස් සාති 

මයොනිමසොමනසිකාරප ට්ඨානං. 

සාවජ් ජානිට් ඨවිපාකලක් ඛණං අකුසලං. තදුභ විපරීතං මතහි උභම හි 

කුසලාකුසමලහි විපරීතං අවිපාකලක් ඛණං එතස් සාති තදුභයවිපරීතලක්ඛණං 

අබයාකතං. වා අ ං අඤ් මඤො නම ො. අවිපාකාරහං විපාකස ්ස අනනච් ෙවිකං. 

සවත්ථුකාවත්ථුකමභ මතොති සවත් ථුකං හ  වත් ථුකං, අවත් ථුකං 
හ  වත් ථුවිරහිතං. 

12. උද් ානමතො සඞ් මඛපවමසන කිමලසවත් ථුවමසන දුමව කාමා මහොන් ති. 

ෙන්  රාමගොව කිමලමසො, මතභූමමක පවත් තං වට් ටසහිතං වත් ථු, වසති 

කිමලමසො එත්  ාති වත්ථු. 

13. කිමලසකාමමො වත් ථුං කාමමති ඉච් ෙති, වත් ථු කිමලසකාමමන 

කාමී ති ඉච් ඡී තීති කත් තුකාරකකම් මකාරකද් වම  සාධනද් වම  එස එමසො 
දුවිමධොපි කාමමො සිජ් ඣති. 

14-5. මසො අ ං දුවිමධොපි කාමමො  ස් මිං පම මස සම් පත් තීනං වමසන 

අවෙරති, ඉති තස් මා කාරණා මසො පන පම මසො ෙතුපා ානං ෙන් නං ම වානං 
මනස් සානං වමසන එව එකා සවිමධො මහොති. 

16. කාමමොවචරතීතිඑත්ථ එතස ්මිං එකා සවිමධ පම මස කාමමො අවෙරති, 

ඉති තස් මා කාරණා මසො පම මසො අස්ස කාමස ්ස අමනන කාමමන 
අභිලක් ඛිතත් තා කාමාවෙරසඤ් ඤිමතො. අභිලක් ඛිතසද්  ප් පම ොමග තති ත් ම  

‘‘අස් සා’’ති ෙට් ඨී මහොතීති සද්  සත්  විදූ පඨන් ති. සසත්  ාවෙමරො පම මසො වි  

සත් මත සසන් ති හිංසන් ති මතහීති සත්  ා, සහ සත් ම හීති සසත්  ා, සසත්  ා 

පුරිසා අවෙරන් ති එත්  ාති සසත්ථාවචමරො.   ා හි  ස ්මිං පම මස සසත්  ා 

පුරිසා අවෙරන් ති, මසො පම මසො විජ් ජමාමනසුපි අඤ ්මඤසු ද් විප ෙතුප් පම සු 

අවෙරන් මතසු මතසං උපලක් ඛිතත් තා ‘‘සසත්  ාවෙමරො’’ත් මවව වුච් ෙති, එවං 
විජ් ජමාමනසුපි අඤ් මඤසු රූපාවෙරාදීසු තත්   අවෙරන් මතසු මතසං 
අභිලක් ඛිතත් තා අ ං පම මසො ‘‘කාමාවෙමරො’’ත් මවව වුච් ෙති. 

17.   ා රූපභමවො උත් තරප ස් ස මලොපං කත් වා රූපන් ති වුත් මතො, එවං 

ත ා ස්වායං මසො අ ං එමසො කාමාවෙමරො උත් තරප ස් ස මලොපං කත් වා 

කාමමොඉතිසඤ්ඤිමතො කාමමො නාම උදීරිමතො පණ් ඩිමතන කථිමතො. 
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18. තස්මංකාමම ඉ ං චිත් තං තස් මිං කාමාවෙමර ස ා අවෙරති, ඉති තස් මා 

කාරණා කාමාවෙරං ඉති එවං කාමඝාතිනා කාමානං විනාසමකන බුද් මධන 

කථිතං. කිඤ් ොපි එතං රූපාරූපභමවසුපි අවෙරති,   ා පන සඞ් ගාමම 
ම භුම යන අවෙරණමතො ‘‘සඞ් ගාමාවෙමරො’’ති ලද් ධනාමමො නාමගො නගමර 

ෙරන් මතොපි ‘‘සඞ් ගාමාවෙමරො’’ත් මවව වුච් ෙති,  ලෙරජලෙරා පාණිමනො 

අ මල අජමල ඨිතාපි ‘‘ ලෙරජලෙරා’’ත් මවව වුච් ෙන් ති, එවං ඉ ං අඤ් ඤත්   
අවෙරන් තම් පි කාමාවෙරමමවාති  ට් ඨබ් බං. ආරම් මණකරණවමසන වා එත්   

කාමමො අවෙරතීතිපි කාමාවෙරං. කාමඤ් මෙස රූපාරූපාවෙමරසුපි අවෙරති, 

  ා පන ව තීති වච් මෙො, මහි ං මසතීති මහිංමසොති වුත් මත න  ත් තකා 

ව න් ති, මහි ං වා මසන් ති, සබ් මබසං තං නාමං මහොති, එවංසම් ප මි ං 
 ට් ඨබ් බං. 

19. පටිසන්ධං භමව කාමම කාමභවසඞ් ඛාමත කාමම පටිසන් ධිං 

අවොර ති, ඉති තස් මා කාමාවෙරං. ඉති එවං වා අ ං අඤ් මඤො නම ො. තත්ර 

තස් මිං කාමාවෙමර පරියාපන්නං අන් මතොගධං, ඉති තස් මා කාමාවෙරං. 

20. අට්ඨවිධං චිත්තං කාමාවෙරසඤ් ඤිතං ඉ ං අට් ඨවිධං චිත් තං. 
 සපුඤ් ඤකිරි වත් ථුවමසමනව පුඤ් ඤකිරි ා එව මතසං මතසං ඵලානිසංසානං 

වත් ථූනි කාරණානීති පුඤ් ඤකිරි වත් ථූනි, මතසං වමසො, මතන පවත් තති. 

21.  ානං සීලං භාවනා පත් ති ානං මව යාවච් ෙං ධම් මම සනා අනමමො නා 

දිට් ඨිජුභාමවො සංසුති ධම් මස් සවනඤ් ෙ අපචාමයො අපො නං, එවං ඉමිනා ම ා 

වුත් තප් පකාමරන පුඤ් ඤානි එව වත් ථූනි පුඤ් ඤවත් ථූනි, මතසං පමභම ො 

පුඤ්ඤවත්ථුප්පමභම ොමඤමයයො පණ් ඩිමතන ජානිතබ් මබො. 

22-3. ගච්ෙන්ති සඞ්ගහං  ාමන පත් ති ානානමමො නා  ාමන සඞ් ගහං 

ගච් ෙන් ති, මව යාවච් ොපො නා සීලමම  පුඤ් මඤ සඞ් ගහං ගච් ෙන් ති, 
ධම් මම සනා ධම් මස් සවනං දිට් ඨිඋජුකා භාවනාමම  පුඤ් මඤ සඞ් ගහං 

ගච් ෙන් ති,  ස පුඤ් ඤකිරි ාපි ෙ තීණි එව සම් මභොන් ති. 

24. සබ්බානුස්සතිපුඤ්ඤඤ්ච පසංසා සරණත්තයං රතනත් ත ගුණපසංසා 

ෙ එමත දිට් ඨිජුකම් මම් හි සඞ් ගය් හන් ති, තස් මිං සඞ් ගහපාපුමණ සංසමයො 
සන් ම මහො නත් ථි. 

25. පුරිමා මචතනා තමතො පුබ් බභාමග පවත් තා මෙතනා, මුඤ්චමෙතනා 

පච් චුප් පන් නා මෙතනා, පරමෙතනා පච් ොකාමල පවත් තා මෙතනා, තිස් මසොපි 

මෙතනා  ානමම  පුඤ ්මඤ මහොන් ති. එවන් ති   ා තිස් මසොපි මෙතනා 
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 ානමම  පුඤ ්මඤ මහොන් ති, එවං ත ා  ානම පුඤ් ඤමතො මසමසසුපි 

සීලම භාවනාමම සු තිස් මසො මෙතනා පණ් ඩිමතො දීපමය කම  ය. 

හි සච් ෙං   ා පන ම ො පුග් ගමලො ම  යධම් මපටිග් ගාහකාදිසම් පත් තිං 

ආගම්ම පටිච් ෙ. පටිග්ගාහකාදිසම්පත්තින් ති එත්   ආදි-සද් ම න 

ම සකාලකලයාණමිත් තා ම ො ගහිතා. අඤ්ඤං වා මසොමනස්සමහතුන් ති 

අඤ්ඤ-ග් ගහමණන 
සද් ධාබහුලතාවිසුද් ධිදිට් ඨිතාකුසලකිරි ානිසංස ස් සිතාමසොමනස් සපටිසන් ධික

තාදීනං සඞ් ගමහො. අත්ථි දින්නං  ානස් ස ඵලං අත් ථි. ආදි-සද් ම න 

අත් ථිහුතා ම ො ගහිතා. පුරක්ඛත්වාති පුරමතො කත් වා. පමරහි අනුස්සාහිමතො 

අමෙොදිමතො  ානාදීනි පුඤ් ඤානි කමරොති.  ානාදීනීති වෙමනන ම  යධම් මං 

නිස ්සා  පවත් ත ානමෙතනා ගමහතබ් බා. ත ා අස්ස පුග් ගලස ්ස. සඞ් ඛරණං 

සඞ් ඛාමරො, නත් ථි සඞ් ඛාමරො එතස් සාති අසඞ් ඛාමරො, තං එව අසඞ්ඛාරිකං, 

අප් පම ොගන් ති අත් ම ො. වුත්තනමයනාති වුත් තනම ො නාම 

‘‘ම  යධම් මපටිග් ගාහකාදිසම් පත් ති’’න් ති වෙනං. ඉමස් මිං පනත් ම  

සඞ් ඛමරොතීති සඞ්ඛාමරො නාම අත් තමනො වා පවත් තස ්ස පුබ් බප් පම ොගස ්ස 

අධිවෙනං, පරස ්ස වා පවත් තපුබ් බප් පම ොගස ්ස අධිවෙනං. අ මස් ස 

අධිප් පාම ො –   ා ම ො ‘‘ ානාදීනි කරිස් සාමී’’ති චිත් තං සමුප් පාම ත් වා 

නාකාසි, පච් ො අත් තමනො පුබ් බමෙතනා  උස් සාහිමතො කමරොති, ත ා 

සසඞ් ඛාරිකං මහොති, අත් තමනො පුබ් බප් පම ොමගන සහ පවත් තතීති අත් ම ො. 

පටිපත්ති ස්සමනන පටිපජ් ජිතබ් බා සීලාදීහි පටිපජ් ජන් ති ජානන් ති ගච් ෙන් ති වා 

නිබ් බානං එතා ාති පටිපත් ති, තා   ස් සනං පටිපත් ති ස ්සනං, මතන. ජාමතො 

පරිෙම ො එමතසන් ති ජාතපරිචයා. සහසාති මවමගන. චතූසුපි විකප්මපසු 
 ස් මස ය. 

26.  සපුඤ්ඤක්රියාදීනං වමසන ච බනිනිපි භවන්ති එතානි පන චිත් තානි 

 සපුඤ් ඤකිරි ාදීනං වමසනපි බහූනිපි භවන් ති ඉති එවං පකාසමය භගවා 
පකාමස ය. 

27. 

සත් තරස සහස් සානි, ද් මව සතානි අසීති ෙ; 

කාමාවෙරපුඤ් ඤානි, භවන් තීති විනිද් දිමසති. – 

කාමාවෙරපුඤ් ඤානි සත් තරස සහස් සානි ෙ ද් මව සතානි ෙ අසීති ෙ භවන් ති, 

ඉති වෙනං විනිද්දිමස ආෙරිම ො කම  ය. 

 සපුඤ් ඤක්රි ාවත් ථු, ෙද් වාරාධිපතීහි ෙ; 
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පටුන 
 

කා ාදීහි ෙ තීමහව, හීනාදීහි ෙ තීහි තු. 

ද්වීසු භමවසු කාමභවරූපභමවසු. පටිප ාදිමභ මතො දුක් ඛාපටිප ං 

 න් ධාභිඤ් ඤං, දුක් ඛාපටිප ං ඛිප් පාභිඤ් ඤං, සුඛාපටිප ං  න් ධාභිඤ් ඤං, 

සුඛාපටිප ං ඛිප් පාභිඤ් ඤං. රූපාවචරභාවනාපුඤ්ඤවසප්පවත්තං රූපාවෙමර 

පවත් තස් ස භාවනාපුඤ් ඤස ්ස වමසන පවත් තං රූපාවචරූපපත්තිනිප්ඵා කං 
රූපාවෙමර උපපත් ති ා පටිසන් ධි ා නිප් ඵා කං මහොති. 

සවත්ථුකාවත්ථුකමභ මතොති අරූපාවෙරං   ා කාමරූමප ජා ති, ත ා 

හ  වත් ථුං නිස ්සා  ජා ති, ඉති තස් මා සවත් ථුකං නාම ජාතං.   ා අරූමප 

ජා ති, ත ා හ  වත් ථුං අනිස් සා  ජා ති, ඉති තස් මා අවත් ථුකං නාම ජාතං. 

ආකාසානඤ් ො තනස් ස කසිණුග්ඝාටිමාකාසං ආරම් මණං. 

විඤ ්ඤාණඤ් ො තනස් ස තත්ථ පවත්තවිඤ්ඤාණං, තස් මිං 
කසිණුග් ඝාටිමාකාමස පවත් තං විඤ් ඤාණං චිත් තං ආරම් මණං මහොති. 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤා තනස් ස තස්ස අපගමමො තස් ස ආකාසානඤ් ො තනස් ස 
අපගමමො අභාමවො මවොහාමරො ආරම් මණං මහොති. 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනස ්ස ආකිඤ්චඤ්ඤායතනං ආරම් මණං මහොති. 

රූමප සඤ ්ඤා රූපසඤ්ඤා. සඤ ්ඤාසීමසන චිත් තම් පි ගහිතං. සමතික්කමා 
කසිණුග් ඝාටිමාකාසසමතික් කමමනන. පටිමඝ ද් වාරාරම් මණානං සඞ් ඝට් ටමන 
පවත් තා සඤ් ඤා පටිඝසඤ් ඤා. ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාණානං අධිවෙනං. තාසං 

පටිඝසඤ්ඤානං ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාණානං අත්ථඞ්ගමා අත්  ඞ් ගමමන. නානා 

අත් තා සභාමවො එතස් සාති නානත් තං, ආරම් මණං, නානත් මත නානාසභාමව 

පවත් තා සඤ් ඤා නානත්තසඤ්ඤා, නානා අත් තා සභාමවො එතිස් සාති වා 

නානත් තා, සාම ව සඤ ්ඤා නානත්තසඤ්ඤා, කාමාවෙරසඤ් ඤාති අත් ම ො. 

තාසං නානත්තසඤ්ඤානංඅමනසිකාරා අමනසිකාමරන. 

නියතානියතවත්ථුකමභ මතොති මසොතාපත් තිමග් මගො නි තවත් ථුමකො. 

කස ්මා? කාමරූමපසුම ව හ  වත් ථුං නිස ්සා  උප් පජ් ජනමතො. ඉතමර පන 

තම ො මග් ගා අනි තවත් ථුකා. කස් මා? කාමරූමපසු හ  වත් ථුං නිස ්සා  

ජා න් ති, අරූමප හ  වත් ථුං අනිස් සා  ජා න් ති, තස් මා අනි තවත් ථුකා. තීහි

විමමොක්ඛමුමඛහීති සුඤ ්ඤතඅනිමිත් තඅප් පණිහිතසඞ් ඛාමතහි තීහි 
විමමොක් ඛමුමඛහි. 

 ස් ස සංවිජ් ජන් ති, තං පුග් ගලං වට් ටස ්මිං සංම ොමජන් ති බන් ධන් තීති 
සංම ොජනා. සක් කා දිට් ඨිවිචිකිච් ොසීලබ් බතපරාමාසාම ව සංම ොජනා 
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පටුන 
 

සක් කා දිට් ඨිවිචිකිච් ොසීලබ් බතපරාමාසසංම ොජනා, මතසං පහානං 

සක් කා දිට් ඨිවිචිකිච් ොසීලබ් බතපරාමාසසංම ොජනප් පහානං, තං කමරොතීති 

සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ොසීලබ්බතපරාමාසසංමයොජනප්පහානකරං, 
මසොතාපත් තිමග් ගචිත් තං. මාමනොපි එකම සමතො අපා ගාමිමකොම ව 
පහි යමත. මසොතාපත් තිමග් මගන නිස ්මසසමතො න පහි යමත. 
මසසකිමලමසසුපි එමසව නම ො. උද් ධච් ෙං පන එකම සමතොපි අපා ගාමිකම් පි 
න පහි යති. සක ාගාමිමග් ගචිත් තං රාගම ොසමමොහානං තනත් තකරං. 

මසොතාපත් තිමග් මගන නාසිතසංම ොජනානං පහානං කස් මා න වුත් තන් ති මෙ? 
පඨමමග් ගමතො දුති මග් ගස් ස මහන් තත් තා පඨමමග් මගන නාසිතා සංම ොජනා 

දුති මග් මගන නාසිතාති පඤ් ඤා ති, ඉති  ස් මා, තස් මා න වුත් තං. 

තති ෙතුත්  මග් මගසුපි එමසව නම ො. එත්ථ එතස ්මිං මලොකුත් තරචිත් මත. 

එමකකන් ති විච් ොවමසන වුත් තං. මග්ගානුරූපන් ති වෙනං පඨමමග් ගස ්ස 
පඨමඵලඤ් ෙ අනරූපන් ති විඤ ්ඤාපනත්  ං. 

28. කාමමඅට්මඨව කාමාවෙමර අට් ඨ එව චිත් තානි, රූමප රූපභමව පඤ්ච 

චිත් තානි, අරූපිසු චත්තාරි චිත් තානි, අනුත්තරානි මලොකුත් තරචිත් තානි 

ෙත් තාරි, එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන කුසලානි චිත් තානි එකවීසති 
මහොන් ති. 

29. කුසලාකුසලාපගමතන සතා මුනිනා කුසලමතො, අකුසලමතො ෙ 

අපගමතන සතා සතිසම් පන් මනන කුසමල කුසමලන මෙමකන වසිනා 

පඤ ්ෙවසීහි සමන් නාගමතන යං කුසලචිත් තං චතුභූමගතං ෙතූසු භූමීසු පවත් තං 

සකලං සබ් බං ලපිතං කථිතං, තං කුසලචිත් තං මයාපි බුද් ධ ත් තාෙරිම න 

ලපිතං කථිතං. 

නියතානියතවත්ථුවමසනාති පටිඝසම් පයුත් තද් ව ං කාමමම ව හ  වත් ථුං 

නිස ්සා  ජා ති, අඤ් ඤභූමීසු න ජා ති, තස් මා නි තවත් ථුකං මහොති. ඉතරානි 

පන අකුසලානි කාමරූමපසු උප් පජ් ජනකාමල හ  වත් ථුං නිස ්සා  ජා න් ති, 

අරූමප හ  වත් ථුං අනිස් සා  ජා න් ති, තස් මා අනි තවත් ථුකානි, මතන. 

පටිසන්ධජනකාජනකවමසනචාති උද් ධච් ෙසහගතං පටිසන් ධිං න ජමනති.  දි 

පටිසන් ධිං ජමන ය, අපාම සුම ව ජමන ය. කස ්මා? මසොතාපත් තිමග් මගන 

එකම සමතො අපා ගාමිකම් පි න ජහිතං, සබ් බං න ජහිතන් ති අත් ම ො. මසොපි 
මග් මගො අපා ගාමී න මහොති. අඤ් මඤ පන කිමලසා එකම සවමසන 

අපා ගාමිකා ජහිතා, මතන පඨමමග් මගනාති තස් මා න ජමනති. එකා සවිධං 

පන පටිසන් ධිං ජමනති, මතන. 
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පටුන 
 

දිට්ඨමඞ්ගලාදීනීති ආදි-සද් ම න සුතමඞ් ගලාදීනි ගහිතානි. සාරමතො 

උත් තමමතො පච්මචති සද්  හති. සභාවතික් මඛන සභාමවො තික් මඛො එතස් සාති 

සභාවතික් ඛං, මතන සභාවතික්මඛන. 

අස්ස පන පටිඝසම් පයුත් තස් ස පාණාතිපාතාදීසු අකුසලකම් මමසු 

තික් ඛප් පවත් තිකාමල අසඞ් ඛාරිකස ්ස උප් පත් ති, මන්  ප් පවත් තිකාමල 
සසඞ් ඛාරිකස ්ස උප් පත් ති මවදිතබ් බා. 

තස්ස මමොමූහස් ස. 

දුක්ඛවිමසසස්ස දුක් ඛනානත් තස් ස. 

30. මලොභමූලවමසන අට්ඨ චිත් තානි, ම ොසමූලවසා දුමව චිත් තානි, 

මමොහමූලවමසන ද්මව චිත් තානි. එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන අකුසලානි 

ද් වා සප් පකාරානි සියං භමව යං. 

31. යං පාපමානසං  ං අකුසලචිත් තං පාපාපාමපසු පාපඅපාමපසු 

කුසලාකුසමලසු අපාමපන අප් පවත් මතන පාපාපාපප් පහීමනන වුත්තං ඊරිතං 

කථිතං, තං පාපමානසං තං අකුසලචිත් තං ම ා සමු ාහටං කථිතං. 

යථා පනස්ස   ා පන අස් ස විපාකස් ස කුසලං  ානාදිවමසන  ානාදීනං 

 සපුඤ් ඤකිරි වත් ථූනං වමසන ෙසු ආරම් මමණසු පවත් තති, ඉ ං විපාකචිත් තං 

ත ා න පවත් තති. හි සච් ෙං ඉ ං විපාකං පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිත ාරම් මණවමසන 

පරිත්තධම්මපරියාපන්මනසු කාමාවෙරධම් මන් මතොගමධසු ෙසු ආරම් මමණසු 
පවත් තති. සම් පයුත් තධම් මානඤ් ෙ විමසමස අසතිපි කුසලසම් පයුත් තධම් මමතො 

අස් ස විපාකස ්ස, සම් පයුත් තධම් මානඤ් ෙ නානත් මත අසතිපි ඉ ං විපාකං 

ආ ාසතලාදීසු ධම් මජාමතසු මුඛනිමිත් තං වි  නිරුස් සාහං. අ මස් සාධිප් පාම ො 

–   ා ආ ාසතමල මුඛනිමිත් තං මුමඛ ෙලිමත ෙලති, අෙලිමත න ෙලති, මුඛස ්ස 

කාරණං විනා මුඛනිමිත් තස ්ස වි  කාරණං නත් ථි, එවං කුසලකාරණා 

විපාකස ්ස අඤ ්ඤං කාරණං නත් ථි, නිරුස ්සාහං විපාකං. 

32. කාමාවචරම වානං මනුස්සානං ඉමම අට් ඨ මහාවිපාකා 

දුමහතුකතිමහතුකානං කාමාවෙරම වානං, මනස් සානඤ් ෙ පටිසන් ධිම ො 
භවන් ති. 

33-4. තමතො පරං පවත් ති ං  ාවතායුකං භවඞ් ගං හුත් වා බලවාරම්මමණ 
අතිමහන් තවිභූතාරම් මමණ ත ාරම් මණඤ් ෙ හුත් වා තමතො පරං මරණකාලස් මිං 
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පටුන 
 

චුති හුත් වා පවත් තන් ති, එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන ෙතූසු ඨාමනසු 

විපච්චන්ති විපාකභාමවන ජා න් ති. 

35. සභූමිකුසමලමහව මහාපාකා සමා විනා මහාපාකා කම්මද්වාරං 

කම් මකාරණං විනා, කම් මඤ ්ෙ මහාපුඤ් ඤානං කිරි වත් ථුකං විනා වජ් මජත් වා 

සභූමකුසමලමහව අත් තමනො භූමි ං පවත් මතහි කුසමලහි එව සමා සදිසා. 

කම් මද් වාරං නාම කා විඤ් ඤත් තිකම් මද් වාරං, වචීවිඤ් ඤත් තිකම් මද් වාරං, 

භවඞ් ගසඞ් ඛාතං මමනොද් වාරං, ඉති තිවිධං කම් මද් වාරං කම් මකාරණං. කම් මං 
නාම අට් ඨකාමාවෙරකුසලමෙතනා ඉධ අධිප් මපතා. 

36. පාකා කුසලවිපාකා අවිඤ් ඤත් තිජනත් තා ෙ විඤ් ඤත් ති ෙ විඤ් ඤත් ති ෙ 
විඤ ්ඤත් තිවිඤ් ඤත් තිම ොති වත් තබ් මබ සරූමපකමසසං කත් වා 

‘‘විඤ් ඤත් තී’’ති වුත් තං, තා ජමනන් තීති විඤ ්ඤත් තිජනා, න විඤ් ඤත් තිජනා 

අවිඤ් ඤත් තිජනා, මතසං භාමවො අවිඤ් ඤත් තිජනත් තං. තස් මා 

අවිඤ්ඤත්තිජනත්තා කා විඤ් ඤත් තිවචීවිඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාතානං 
කම් මද් වාරානං අජනකත් තා මමනොද් වාරසඞ් ඛාතස් ස කම් මද් වාරස් ස වමසන ෙ 

අප් පවත් තනමතො අවිපාකසභාවමතො ෙ අකම් මභාවමතො ෙ අප්පවත්තනමතො 

මචව පුඤ ්ඤකිරි වත් ථුවමසන අප් පවත් තනමතො මෙව පුඤ් මඤහි මනො සමා 
අසදිසා. 

37-9. පරිත්තාරම්මණත්තා හි මතසමමකන්තමතො මතසං විපාකානං 

එකන් තමතො පරිත් තාරම් මණත් තා කාමාවෙරාරම් මණත් තා මතසු විපාමකසු 

සත් තපඤ ්ඤත් තිකාරම් මණා කරුණාමුදිතා ක ාචි කිස ්මිඤ ්චි කාමල න 

ජා න් ති, තථා එවං තිස් මසො පන විරතිම ො එමතසු විපාමකසු න ජා න් ති, හි 

කස ්මා කාරණා න ජා න් ති, පඤ ්ෙ සික් ඛාප ා කුසලාති කුසලා නාමාති 

සත් ථුනා වුත් තා  ස ්මා කාරණා, තස් මා න ජා න් ති. තථාධපතිමනොමපත්ථතථා 

එවමමව ෙත් තාමරො අධපතිමනොපි එමතසු විපාමකසු න සන් ති. කස ්මා? 

ෙන් ාදීනි ධම් මජාතානි පුමරතරං කත් වා අනප් පජ් ජනමතො න සන් ති, ඉති වෙනං 

විනිද්දිමස ආෙරිම ො කම  ය. 

40. අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරවිධානං පන පුඤ්ඤමතො විපාමකසු 

අසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරවිධානං පුඤ් ඤමතො කුසලමතො ආගමනවමසන මඤ යං. 
තත්   එකච් ොනං ආෙරි ානං මමතන මුමඛ ෙලිමත ආ ාසතමල 

මුඛනිමිත් තෙලනං වි  අසඞ් ඛාරස ්ස කුසලස් ස විපාමකො අසඞ් ඛාමරො මහොති, 

සසඞ් ඛාරස ්ස කුසලස් ස විපාමකො සසඞ් ඛාමරො මහොති, එවං ආගමනවමසන 

මඤ යං. පච්චයමතො මචව මඤයයං තත්   එකච් ොනං ආෙරි ානං මමතන 
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බලවන් මතහි විභූමතහි පච් ෙම හි කම් මාදීහි උප් පන් මනො අසඞ් ඛාමරො 
දුබ් බමලහි සසඞ් ඛාමරොති එවං පච් ෙ වමසන විඤ් මඤ යං ජානිතබ් බං. 

41-2. හීනාදීනං පුඤ් ඤානං විපාකත් තා හීනා ම ො විපාකා පුඤ්ඤවාදිනා 

ජිමනන පරිදීපිතා භවන් ති, ඉති එවං ඉමිනා වුත් තප් පකාමරන පවත් තං ඉ ං 

අට් ඨවිධං චිත් තං එකන් මතන සවත් ථුකං කාමමලොකස් මිං ජා මත, අඤ්ඤත්ථ

පන අඤ ්ඤාසු භූමීසු න ජා මත. 

විඤ්ඤාණපඤ්චකං නියතාරම්මණන් ති ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස රූපමමව 

ආරම් මණං, න සද්  ා ම ො. මසසත් ත ං   ා ෙක් ඛුවිඤ් ඤාමණන ගහිතං 

ආරම් මණං කමරොති, ත ාස් ස රූපං ආරම් මණං මහොති.   ා මසොතවිඤ් ඤාමණන 

ගහිතං, ත ාස ්ස සද් ම ො ආරම් මමණො මහොති.   ා ඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාමණහි 

ගහිතානි ආරම් මණානි කමරොන් ති, ත ාස් ස ගන් ධරසමඵොට් ඨබ් බාරම් මණානි 

මහොන් ති. මමනොවිඤ් ඤාණධාතුද් ව ං   ා ත ාරම් මණං මහොති, ත ා 

ෙආරම් මණං මහොති, එවං අනි තාරම් මණං මහොති. 

රූපාරම් මණා  කිරි ාමමනොධාතු ා අපගමමො ප ට් ඨානං ආසන් නකාරණං 

එතස ්සාති අපගමප ට්ඨානං, තා  ආවජ් ජනං කත් වා ඨිතා  

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාමණන  ස් සනකිච් ෙං කරී තීති අත් ම ො. තථාභාවපච්චුපට්ඨානං 

සම් පටිච් ෙනභාමවන ගය් හාකාරං. සන්තීරණාදිරසා මසොමනස ්සයුත් තා 

මමනොවිඤ් ඤාණධාතුසන් තීරණත ාරම් මණරසා, උමපක් ඛායුත් තා පන 

සන් තීරණත ාරම් මණපටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිරසා, තථාභාවපච්චුපට්ඨානා 
සන් තීරණාදිභාමවන ගය් හාකාරං. 

43. කාමාවචරපුඤ්ඤස්ස කාමාවෙරකුසලස් ස මසොළස විපාකා මහොන් ති. 

ඉති  ං වෙනං වුත් තං, තං වෙනං තිමහතුකපුඤ්ඤස්ස උක් කට් ඨස ්ස වමසන 

ආෙරිම ො පරිදීපමය. අ මමත්   අත් ම ො – ෙන්  ාධිපමත යාදීනං වමසන 
උක් කට් ඨතිමහතුකකුසලං කාමසුගති ං තිමහතුකපටිසන් ධිං  ත් වා පවත් මත 

අට් ඨ අමහතුකකුසලවිපාකානි, අට් ඨ මහාකුසලවිපාකානීති මසොළස පාකානි 
නිප් ඵාම ති. 

44. කුසලානගතං කත් වා භාජිතං කිං මහග් ගතං විපාකචිත් තං කුසලානුගතං 
කුසලං අනගතං කත් වා මහග් ගතකුසලචිත් මතන සමානං කත් වා භගවතා 

භාජිතං ම සිතං. කිං මකන කාරමණන? කාමාවචරපුඤ්ඤංව කාමාවෙරකුසලං 

ඉව අසමානඵලං නත් ථි යමතො  ස් මා කාරණා, තස් මා විපාකං කුසලානගතං 

කත් වා භගවතා භාජිතං ම සිතං. කාමාවචරපුඤ්ඤංවාති   ා අට් ඨවිමධසු 
කාමාවෙරකුසමලසු උක් කට් ඨතිමහතුකකුසලං කාමසුගති ං 
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තිමහතුකපටිසන් ධිං  ත් වා පවත් මත මසොළස කුසලවිපාකානි නිප් ඵාම ති, 
තිමහතුකඔමකඤ් ෙ දුමහතුකඋක් කට් ඨඤ් ෙ කාමසුගති ං දුමහතුකපටිසන් ධිං 
 ත් වා පවත් මත තිමහතුකවිරහිතානි අමහතුකදුමහතුකසඞ් ඛාතානි විපාකානි 

නිප් ඵාම ති, දුමහතුකඔමකං පන කාමසුගති ං අමහතුකපටිසන් ධිං  ත් වා 

පවත් මත අට් ඨ අමහතුකවිපාකානි නිප් ඵාම ති, එවං කාමාවෙරපුඤ් ඤං 
අසමානඵලංව මහොති. 

45. ගජාදීනං ො ා ගජාදිසදිසා මහොති   ා, එවං මහග් ගතවිපාකං සබ්බථා 
සබ් බපකාමරන අත් තමනො කුසමලමහව සමානං මහොති. 

46-7. කාමාවචරපුඤ්ඤංව නාපරාපරියමව නං ඉ ං මහග් ගතකුසලං 

කාමාවෙරපුඤ් ඤංව අපරාපරි මව නං අපරස් මිං භමව ඵල ා කං න මහොති, 

ඣානා අපරිහීනස් ස භවගාමමනො පටිසන් ධිගාමිමනො සත් තස ්ස 

කුසලානන් තරංම ව ඵලං උප් පජ් ජති, ඉති ෙ ඤාපනත්  ං එතස්ස 

මහග් ගතවිපාකස් ස කුසලානුගතං කුසලානගමනං භගවතා කතං. 

48. එත්ථ එතස ්මිං මහග් ගතවිපාමක පටිප ාක් කමමො මතසඤ් ෙ හීනාදීනං 

මභ මතො ඣානාගමනමතො මහග් ගතකුසලඣානස් ස ආගමනවමසන විභාවිනා 
පණ් ඩිමතන මවදිතබ් මබො. 

49. එත්   විපාමක ෙන්  ාදිඅධපතීනං අභාමවො, අ මමව විමසසමතො 

කුසලමතො අ ං එව විමසමසො, මසසං සබ් බපකාරං අවිමසමසන කුසමලන සමං 

මතං කථිතං භගවතා. 

50. සුඤ්ඤතං අනිමත්තන්ති, තථාපණිහිතන්තිපි සුඤ ්ඤතං අනත් තා, 

අනිමිත් තං අනිච් ෙං, අප් පණිහිතං දුක් ඛං ඉති එතානි තීණි නාමානි මග්ගස්ස

අනන්තමර ෙතුබ් බිධස් ස මග් ගස ්ස අනන් තමර ෙතුබ් බිමධ ඵමල මහොන් ති. 

51. ලබ්භන්ති පරභාගස්මං මග් ගානන් තමර පවත් තඵලමතො අඤ් ඤස ්මිං 

කාමල වළඤ්ජනඵමලසු ඵලසමාපත් තිසමාපජ් ජනකාමලසු එතානි තීණි 

නාමානි න ලබ් භන් මත, ඵමලහි විපස්සනාවමසමනව 

අනත් තඅනිච් ෙදුක් ඛසඞ් ඛාතානං තිණ් ණං විපස් සනානං වමසන එව තානි තීණි 
නාමානි ලබ් භමර ඵමලහි ලබ් භන් මත. 

52. මහොන්ති සාධපතීමනව මලොකුත්තරඵලානිතු එකන් තමතො සාධිපතීනි 

එව මහොන් ති, මලොකුත් තරඵලානි ඨමපත් වා අඤ ්ඤස ්මිං විපාමක අධිපතී නත් ථි. 
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53. මග් මගො අත් තමනො මග් ගභාමවන මග් මගො නාම වුච් ෙමත භගවතා. ඵලං 

මග්ගං උපා ාය අට් ඨඞ් ගිකමග් ගං නිස ්ස ං කත් වා මග් මගො නාම ඉති වෙනං 
වුච් ෙමත භගවතා. 

54. ඉමම සත් ත අකුසලවිපාකා. ගාමවො ෙරන් ති එත්  ාති මගොෙමරො, 

තස් සදිසත් තා මගොෙමරො ආරම් මණන් ති අත් ම ො, අනිට් මඨො ෙ 

අනිට් ඨමජ් ඣත් මතො ෙ අනිට් ඨානිට් ඨමජ් ඣත් තා, මතම ව මගොෙමරො 

අනිට් ඨානිට් ඨමජ් ඣත් තමගොෙමරො, තස් මිං අනිට්ඨානිට්ඨමජ්ඣත්තමගොචමර

වත්තමර වත් තන් ති. සුඛාදිත්තයයත්තා මත මත අට් ඨ අමහතුකකුසලවිපාකා 
සුඛාදිත් ත යුත් තා සුඛමසොමනස් සඋමපක් ඛාමව නාහි සහගතා. 

දුක්ඛුමපක්ඛායතා ඉමම ඉමම සත් ත අමහතුකඅකුසලවිපාකා 
දුක් ඛුමපක් ඛාමව නාහි සහගතා. 

55. එවං ෙත් තිංසධා පාකං පාකසාසනපූජිමතො සුගමතො. කිං විසිට් මඨො? 

පාකං නාම අසුරං, තං සාසති, පාමකන අත් තමනො පුඤ් ඤඵමලන ම මව 

අනසාසතීති වා පාකසාසමනො, මකො මසො? සක් මකො. මතන පාකසාසමනන 

පූජිමතො සවිපාකාවිපාමකසු කුසලවිපාකකිරිම සු කුසමලො මෙමකො එවං ඉමිනා 

ම ා වුත් තප් පකාමරන පාකං චිත් තං ෙත් තිංසප් පකාරං අබ්් වි අමවොෙ. 

අනුළාමරසූති ඛුද්  මකසු. තථාභාවපච්චුපට්ඨානා 
ෙළාරම් මණවිජානනගය් හාකාරා. සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණස ්ස ගති වි  ගති 

එතිස ්සාති සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණගතිකා. 

56. මසොමනස්සයත්තානට්ඨ, කුසලාකුසලානිච මසොමනස ්සයුත් තානි අට් ඨ 

කුසලාකුසලානි ෙ, ක්රි මතො පන පඤ ්ෙ එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන 
හාසචිත් තානි මතරස. 

57. පුථුජ්ජනාහසන්මතත්ථ එත්   එමතසු මතරසචිත් මතසු පුථුජ් ජනා පන 

අට් ඨහි චිත් මතහි හසන් ති. මසඛා සත් ත අරි ා ෙහි චිත් මතහි හසන් ති. අමසඛා 

ඛීණාසවා පඤ්චහි චිත් මතහි හසන් ති. 

කුසලානි පන රූපාරූපකුසලානි මසඛපුථුජ් ජනානං උප් පජ් ජන් ති. ඉමානි 

රූපාරූපකිරි ානි ඛීණාසවානං භාවනාම ව කාමරො භාවනාකාමරො, තස් ස 

වමසො භාවනාකාරවමසො, මතන පවත් තානි. තානි රූපාරූපකුසලානි 

භාවනාපුඤ් ඤවසප් පවත් තානි භාවනාකුසලවමසන පවත් තානි. ඉමමසං 

රූපාරූපකිරි ානං මතසඤ්ච රූපාරූපකුසලානං අ මමව විමසමසො. 
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58-9. යා පුථුජ්ජනකාලස්මං, අභිනිබ්බත්තිතා පන පුථුජ් ජනකාලස් මිං 

පුථුජ් ජනභාවට් ඨිමතන ම ොගිනා අභිනිබ් බත් තිතා යා රූපාරූපසමාපත් ති, සා 

රූපාරූපසමාපත් ති මසො ම ොගී ඛීණාසමවො භික්ඛු හුත් වා නං 

රූපාරූපසමාපත් තිං යාව  ත් තකං කාලං න සමාපජ් ජමත, තාව තත් තමකන 

කාමලන තස් ස ඛීණාසවභික් ඛුමනො කුසලා එව රූපාරූපකුසලා එව මහොති. 

ඛීණාසමවන සා රූපාරූපසමාපත් ති සමච  දි සමාපන්නා සමාපජ් ජිතා, ක්රියා 
රූපාරූපකිරි ා මහොති. 

60. එකා සවිධං කාමම කාමාවෙමර කිරි චිත් තං එකා සවිධං, රූමප 

රූපාවෙමර පඤ් ෙ, අරූපිසු ෙත් තාරි ඉති සබ් බානි ක්රි චිත් තානි වීසති. 

61. මලොකුත්තරක්රියචිත්තං, පන කස්මා න විජ්ජති? මග් ගස් ස 
එකචිත් තක් ඛණිකත් තා න විජ් ජති. අ මමත්   අධිප් පාම ො – ෙතුමග් ගට් මඨො 

ඛීණාසමවො නාම න මහොති, මග් ගානන් තරමමව ඵලං උප් පජ් ජති, මග් මගොපි 

එකචිත් තක් ඛණිමකො  දි චිත් තං බහුචිත් තක් ඛණිකං, ඵලසමඞ් ගිමනො 

ඛීණාසවස් සපි මග් ගචිත් තං භමව ය, එවං සති මලොකුත් තරකිරි චිත් තං 
භමව යාති අධිප් පාම ො. 

62. ක්රියාක්රියාපත්තිවිභාගම සමකො කරණං ක්රි ං, ක්රියං නාම 

වින පරි ාම න අකත් තබ් බස් ස කරණං, න කරණං අක්රි ං, අක්රියං නාම 

වින පරි ාම න කත් තබ් බස් ස අකරණං, ආපජ් ජනං ආපත් ති, ක්රි ා  

කරමණන ආපත් ති ක්රි ාපත් ති, අක්රි ා  අකරමණන ආපත් ති අක්රි ාපත් ති, 

ක්රි ාපත් ති ෙ අක්රි ාපත් ති ෙ ක්රි ාපතයාක්රි ාපත් තිම ො, එකස ්ස ආපත්ති-

සද්  ස් ස මලොපං කත් වා ‘‘ක්රි ාක්රි ාපත් තිම ො’’ති වුත් තං, තාසං විභාමගො 

ක්රි ාක්රි ාපත් තිවිභාමගො, ම මසතීති ම සමකො, තස් ස ම සමකො 

ක්රියාක්රියාපත්තිවිභාගම සමකො. ණ් වු-තු-පච් ෙම සු පමරසු කම් මත් ම  ෙට් ඨී 

මහොතීති ව න් ති. ජිමනො කිං විසිට් මඨො? ක්රි ාක්රි ාපත් තිවිභාගම සමකො 

හිතාහිතානං සක්රියාක්රියාරමතො හිතස ්ස සක්රි ා  රමතො, අහිතස් ස අක්රි ා  

රමතො,  ං ක්රි ාක්රි ං, ක්රියං නාම ක්රි චිත් තං, අක්රියං නාම 

කුසලාකුසලවිපාකචිත් තං ඉච් ෙන් ති එමක. තං න. කස ්මා? කුසලාධිකාමර 
‘‘කුසලං මුනිනා ලපිතං’’ අකුසලාධිකාමර ‘‘පාපමානසං පාපාපාමපස් වපාමපන 
වුත් තං’’ විපාකාධිකාමර ‘‘පාකං සුගමතො අබ්රවී’’ති වත් වා පුන ක්රි ාධිකාමර 
‘‘කුසලාකුසලවිපාකානි අමවොො’’ති වෙනස් ස වත් තබ් බාභාවමතො. මතන වාස් ස 

ක්රි ාක්රි ං එතස් සාති ක්රියාක්රියං, ක්රි ාක්රි සභාවන් ති අත් ම ො. අ මමව සාරමතො 

පච් මෙතබ් මබො.  ං ක්රි ාක්රි ං චිත් තං ක්රි ාක්රි ාසභාවං අමවොච ම මසසි, තං

ක්රියාක්රියං ක්රි ාක්රි සභාවං ම ා සමීරිතං, සම් මා පකාමරන ඊරිතං කථිතං. 
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64. එකූනනවුති සබ්මබ, චිත්තුප්පා ාමමහසිනා මලොකුත් තමර අට් ඨ කත් වා 

එකූනනවුති සබ් මබ චිත් තුප් පා ා මමහසිනා ත ාගමතන සමාසමතො 
සඞ් මඛපමතො නිද් දිට් ඨා. 

65. පිටමක අභිධම්මස්මං, මය භික්ඛූ පාටවත්ථිමනො අභිධම් මපිටමක 

පටුමනො භාමවො පාටවං, මතන අත් ම ො පාටවත් ම ො, මසො එමතසං අත් ථීති 

පාටවත්ථිමනො, මෙකභාවත් ථිකා ම  භික් ඛූ, මතහි භික් ඛූහි අයං 

අභිධම් මාවතාමරො උග්ගමහතබ්මබො සික් ඛිතබ් මබො පුනප් පුනං චින් තිතබ් මබො. 

66. මය ජනා තස් සඞ් කාමසන තංසන් නිමභන අභිධම් මාවතාමරන 

අභිධම්මමමහො ධං මහාසාගරසන් නිභං අභිධම් මං තරන් ති, මත ඉමං මලොකං 

පරමලොකඤ් ෙ තරන් ති. ඉතීති පරිසමාපමන. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

චිත් තනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඨමමො පරිච් මෙම ො. 

2. දුතිමයොපරිච්මෙම ො 

මචතසිකනිද්ම සවණ්ණනා 

67. චිත්තානන්තරමුද්දිට්ඨා, මය ච මචතසිකා මයා ම  ෙ මෙතසිකා 

චිත් තානන් තරං ම ා උද් දිට් ඨා, ඉමතො පරං ඉ ානි මතසං මෙතසිකානං විභාජනං 
කරිස ්සාමි අහං. 

ඉමමසු පන කරුණාමුදිතාවමසන භාවනාකාමල කරුණාපුබ්බභාමගො වා, 

අප් පනාපත් තා  කරුණා  පුබ් බභාමගො, තස් මිං පුබ් බභාමග, කරුණාමතො 
පුබ් බභාමග කාමාවෙරචිත් මතති අත් ම ො. එකා කරුණා උප් පජ් ජති. 
මුදිතාපුබ් බභාමග වා අප් පනාපත් තා  මුදිතා  පුබ් බභාමග එකා මුදිතා 
උප් පජ් ජති. ඉමිනා කාමාවෙරචිත් මතන ම ොගී මිච් ොකම් මන් තාදීහි ධම් මමහි 

විරමති. රමු-ධාතු කීළා ං, වි-සද් ම ො විරමණත් ම ො. 

68. ආදිනා පුඤ්ඤචිත්මතන, මතත්තිංස නියතා මතා ආදිනා

පුඤ්ඤචිත්මතන පඨමමහාකුසලචිත් මතන සහ නි තා මතත්තිංස මෙතසිකා 

භගවතා මතාති, අ  වා කරුණාමුදිතා අනි තා එමකන ධම් මමන සහ 

චතුත්තිංස ධම් මා භවන් ති. 
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69. කස්මා පමනත්ථ මමත්තා ච, උමපක්ඛා චනඋද්ධටා එත්ථ එමතසු 

ම වාපනකධම් මමසු, නිද් ධාරණං, මමත් තා ෙ උමපක් ඛා ෙ ධම්මරාමජන 

සත් ථුනා නඋද්ධටා න වුත් තා කස ්මා කාරණා. 

70. අබයාපාම න මමත්තාපි අබයාපාම න මමත් තා ගහිතා, උමපක්ඛාති 

තත්රමජ් ඣත් තතා  ෙ ගහිතා යස්මා කාරණා, තස් මා උමභොමපතා භගවතා න 
ගහිතා. 

71. කස්මා මයවාපනා ධම්මා, බුද්මධනාදිච්චබන්ධුනා සබ් මබ මත 

මයවාපනාධම්මා ම වාපනනාමකා පාළි ං සරූමපන එව. බන් ධති ස් මනමහන 

එතස ්මින් ති බන් ධු, ආදිච් ෙස් ස බන් ධු ආදිච් ෙබන් ධු, මතන ආදිච්චබන්ධුනා 

බුද් මධන නචඋද්ධටා න ම සිතා. 

72. කස ්මා කාරණා? යස්මා අනියතාමකචි ම වාපනකා අනි තා, යස්මා 

කාරණා රාසිං දුකවග් ගාදිරාසිං නභජන්ති න මසවන් ති, යස්මා කාරණා මකචි 

ම වාපනකා දුබ් බලා, තස් මා පාළි ං භගවතා න වුත් තා. 

73. ෙන් ාධමමොක්ඛමුදිතාමනසිචකාමරො, 

මජ් ඣත් තතා ෙ කරුණා විරතිත් ත ඤ් ෙ; 

පුඤ ්මඤසු මතන නි තානි තා ෙ සබ් මබ, 

ම වාපනා මුනිවමරන න මෙව වුත් තා. 

ෙන්  ාධිමමොක් මඛො මුදිතා මනසිකාමරො මජ් ඣත් තතා කරුණා 

විරතිත් ත ඤ් ෙ පුඤ්මඤසුකුසමලසු නි තා ෙත් තාමරො අනි තා පඤ් ෙ සබ් මබ 
ම වාපනා න ෙ එව මතන මුනිවමරන වුත් තා. 

74-80. කස්මා පමනත්ථ ඵස්මසොව, පඨමං සමුදීරිමතො එත්ථ එමතසු 

මෙතසිමකසු, ජාතිනිද් ධාරණං, ඵස් මසොව පඨමං සමුදීරිමතො කථිමතො. කස් මා 

කාරණා? කිර ම ා සුතං, ආරම් මමණ චිත් තස් ස පඨමං අභිනිපාතත් තා ඵස් මසො 

පඨමං සමුදීරිමතො, ඵුසිත්වා පන ඵස්මසන ඵස් මසන ආරම් මණං ඵුසිත් වා 

ම ොගිමනො මව නා  ආරම් මණං මව මය, සඤ ්ඤා  සඤ්ජානාති, මෙතනා  

ආරම් මණං මචතමය. සහජාතානං මෙතසිකානං ඵස් මසොව ඉධ ඉමස ්මිං චිත් මත 

මමහසිනා පඨමං වුත් මතො. හි කස ්මා කාරණා?  ස් මා බලවපච්චයත්තා, තස් මා 

වුත් මතො. අකාරණම ංසබ්බං, චිත්තානංතුසමහවච ‘‘පඨමාභිනිපාතත් තා’’ති 

ෙ ‘‘බලවපච් ෙ ත් තා’’ති ෙ ඉ ං සබ්බං වෙනං අකාරණං අමහතුකං අයුත් තං, 

කස ්මා කාරණා? චිත්තජානං චිත් මතහි සහප් පවත් තානං මෙතසිකානං 
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එකුප්පා ාදිභාමවන 
සමානප් පා සමානනිමරොධසමානාලම් බණසමානවත් ථුකභාමවන පවත් තිමතො 

අකාරණං අයුත් තං. අයංතුපඨමුප්පන්මනො, අයංපච්ොතිනත්ථි ංඅයං ධම් මමො 

පඨමුප් පන් මනො, අයං ධම් මමො පච් ොකාමල උප් පන් මනො ඉති ඉ ං වෙනං නත් ථි. 
බලවපච් ෙ ත් මතපි කාරණං න ෙ දිස් සති. ම සනාක් කමමතො මෙව පඨමං 

සමුදීරිමතො ඉච්මචවං ඉති එවං ඉති ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන ඵස් සස් ස 

පඨමං සමුදීරිතතං විඤ්ඤුනා විභාවිනා විඤ් මඤ යං, විමසසමතො විමසමසන 

අඤ ්ඤ ා න විඤ් මඤ යං. නචපරිමයසිතබ්මබොයං, තස්මා පුබ්බාපරක්කමමො 

 ස් මා කාරණා අ ං පුබ් බාපරක් කමමො විඤ් ඤුනා න ච පරිමයසිතබ්මබො න 

ගමවසිතබ් මබො, ධම් මා එව වෙනත්  ලක් ඛණාදීහි විජානතා පණ් ඩිමතන 
පරිම සිතබ් බා. 

ඉට්ඨාකාරානුභවනරසා ඉට් ඨාරම් මණානභවනකිච් ො සුමභොජනරසං 

අනභවන් මතො රාජා විය. මෙතසිකඅස් සා පච් චුපට් ඨානා 
මෙතසිකපස් සද් ධිප ට් ඨානා. 

පච්චාභිඤ්ඤාණකරණරසා පටිජානනකිච් ො වඩ්ඪකිස්ස

අභිඤ්ඤාණකරණමව වඩ් ඪකිමනො සකිං සඤ් ජානිත් වාපි  ාරුහමරසු සුත් තස ්ස 

පටිපසාරණං වි ාති අධිප් පාම ො. යථාගහිතනිමත්තවමසනාති 
  ාපවත් තිතනිමිත් තස් ස වමසන. මනසි අභිනිමවසකරණං ගය් හාකාරා. 

ආයූහනරසා පවත් තනකිච් ෙසාධකා. මහාවඩ්ඪකිආ මයො විය   ා 

මහාවඩ් ඪකී ස ම් පි  ාරුං තච් ෙති, පමරපි  ාරුං තච් ොමපති, එවං ස ම් පි 

ආරම් මමණ සන්  හති, සම් පයුත් තධම් මමපි අභිසන්  හාමපති. 

ආහනනං භුමසො හනනං, පරි ාහනනං සමන් තා හනනං, තං රමසො 

එතස ්සාති ආහනනපරියාහනනරමසො. 

ආරම්මණානුමජ්ජනලක්ඛමණො ආරම් මණපරිමද්  නලක් ඛමණො. 

පිනයතීති පීති, සහජාතධම් මම ආරම් මමණ පින තීති අත් ම ො. 

කා චිත් තඵරණරසා. උ ග් ගස ්ස චිත් තස ්ස භාමවො ඔ ගයං, තං පච් චුපට් ඨානං 

එතස ්සාති ඔ ගයපච්චුපට්ඨානා. 

සද් හන්ති වත් ථුත් ත ං සද්  හන් ති. අකාලුසියපච්චුපට්ඨානා 

අනාවිලභාවපච් චුපට් ඨානා. සද්මධයයවත්ථුප ට්ඨානා 
සද්  හිතබ් බවත් ථුත් ත ාසන් නකාරණා. 
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අරඤ්ඤගතසුම සමකොවිය අරඤ් මඤ ගමතො මග් ගසුම සමකො වි . 

අත්තනා අවිනිබ්භුත්තානං ධම්මානන් ති අවිගතානං මෙතසිකානං. 

මතසන් ති මතසං මෙතසිකානං ධම් මානං. සන් මතපි ෙ මතසං මෙතසිකානං 

අනපාලනලක් ඛණාදිම් හි විධාමන අත් ථික් ඛමණම ව තං මතසං 

පාමලතබ් බානං මෙතසිකානං පවත් තක් ඛමණම ව තං ජීවිතං මත ධම්මම 

පාමලතබ් මබ මෙතසිමක අනපාමලති. උ කං වියාති   ා උ කං අත් තනි 

උප් පලාදීනි අනපාමලති, ත ා අනපාලනලක් ඛණාදිම් හි විධාමන සන් මතපි 

මතසං අත් ථික් ඛමණම ව අනපාමලති, විජ් ජමානක් ඛමණව අනපාමලතීති 

අධිප් පාම ො. පච් ෙයුප් පන් මනපි ෙ ධම් මම අනපාමලති, ධාති විය කුමාරං 

අඤ ්ඤා  ජනිතං කුමාරං රක් ඛන් තී ධාති වි , පරස් ස පුත් තං අඞ් කාදිනා 

ධාමරතීති ධාති. සයංපවත්තිතධම්මසම්බන්මධමනව පවත්තති අත් තනා 

පවත් තිමතහි ධම් මමහි සම් පවත් තති. නියාමමකො විය   ා නි ාමමකො 

එකනාවා  වුත් ම හි ජමනහි සහ පවත් තති, භඞ් ගමතො උද් ධං තං ජීවිතං න 

පවත් ත ති, අත් තමනො ෙ අභාවා ඨපයිතබ් බානං මෙතසිකානඤ් ෙ අභාවා, 

භඞ් ගක් ඛමණ මෙතසිමක න ඨමපති ස ං භිජ් ජමානත් තා, වට් ටිස ්මනමහො 
ඛී මාමනො පදීපසිඛං න කමරොති   ා. 

මසොම්මභාවපච්චුපට්ඨාමනොති මුදුභාවපච් චුපට් ඨාමනො, 
සීතලභාවපච් චුපට් ඨාමනො වා. 

කාමයොති මචත්ථ මව නා මයො තමයො ඛන්ධා මව නාක් ඛන් මධො 
සඤ ්ඤාක් ඛන් මධො සඞ් ඛාරක් ඛන් මධො ඉමම ඛන් ධා ගහිතා. 

නිම්මද් නරසාති නිම් මද්  නකිච් ො. කායචිත්තානං

අවූපසමතාඋද්ධච්චාදිකිමලසපටිපක්ඛභූතාති ආදිග් ගහමණන කුක් කුච් ෙං 
ගමහතබ් බං. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

මෙතසිකනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

දුතිම ො පරිච් මෙම ො. 
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3. තතිමයොපරිච්මෙම ො 

මචතසිකවිභාගනිද්ම සවණ්ණනා 

89. සබ්මබ මචතසිකා වුත්තා, බුද්මධනාදිච්චබන්ධුනා ම  සබ් මබ 

මෙතසිකා ආදිච්චබන්ධුනා බුද් මධන වුත් තා, මත සබ් මබ මෙතසිකා 

නාමසාමඤ්ඤමතො නාමසමානභාමවන ද්මවපඤ්ඤාසභවන්ති මත, 
අමනොත් තප් පපරිම ොසානා ද් විපඤ ්ඤාස භවන් ති. 

90-92. චතුපඤ්ඤාසධාකාමම, රූමපපඤ්ච මසරිතාකාමම කාමාවෙමර 

ෙතුපඤ් ඤාස චිත් තානි ඊරිතා. රූමප රූපාවෙමර පඤ් ෙ ස චිත් තානි ඊරිතා 

භවන් ති. ද්වා සාරූමප අරූපාවෙමර ද් වා ස චිත් තානි භවන් ති. චත්තාලීස

මනාසවා මලොකුත් තරචිත් තානි ෙත් තාලීස භවන් ති, එකවීසසතං සබ් මබ 

චිත් තුප් පා ා සමාසමතො සඞ් මඛපමතො එකවීසසතං මහොති. එමතසු

මතසමුප්පත්තිං ඉමතො පරං එමතසු ම ා වුත් මතසු චිත් මතසු මතසං ඵස් සාදීනං 
ධම් මානං උප් පත් තිං එකං එකං උද් ධරිත් වා චිත් තමෙතසිමකසු භික් ඛූනං 

පාටවත්  ා  අහං පවක්ඛාම ම සිස් සාමි. 

93. එකග්ගතා චිත් මතකග් ගතා මනක්කාමරො මනසිකාමරො ජීවිතං 

ඵස් සපඤ ්ෙකං එමත අට්ඨ මෙතසිකා අවිනිබ්මභොගා අඤ ්ඤමඤ් ඤමතො අවිගතා 

එකුප්පා ා සමානප් පා ා සහක්ඛයා සහව ා. 

94. ඵස්මසො ච මව නා සඤ්ඤා, මචතනා ජීවිතින්ද්රියං එකග් ගතා 

මනක් කාමරො ඉමම මෙතසිකා සබ්බසාධාරණා සබ් බචිත් මතහි සාධාරණා, 
සබ් බචිත් තානං සාධාරණා වා. 

95. විතක්මකො පඤ්චපඤ්ඤාස-චිත්මතසු සමුදීරිමතො. චාමරො 

ෙසට්ඨිචිත්මතසු විතක් මකො තාව ද් විපඤ ්ෙවිඤ් ඤාණවජ් ජිතකාමාවෙමරසු මෙව 

එකා සසු පඨමජ් ඣානචිත් මතසු ොති පඤ්චපඤ්ඤාසචිත්මතසු භගවතා 
සමුදීරිමතො. විොමරො ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණවජ් ජිතකාමාවෙරචිත් මතසු එකා සසු 

පඨමජ් ඣානචිත් මතසු ෙ එකා සසු දුති ජ් ඣානචිත් මතසු ොති ෙසට්ඨිචිත්මතසු 

ජා ති. එත්   එතස ්මිං වෙමන සංසම ො නත් ථි. 

96. එකපඤ්ඤාසචිත්මතසු, පීති මතසට්ඨියා සුඛං 
පීතිම ොමනස ්සුමපක් ඛාසහගතකා විඤ් ඤාණෙතුත්  ජ් ඣානවජ් ජිමතසු 

එකපඤ්ඤාසචිත්මතසු ජා ති. සුඛං ම ොමනස් සදුක් ඛුමපක් ඛාසහගතවජ් ජිමතසු 

මතසට්ඨිචිත් මතසු ජා ති. උමපක්ඛා මසොමනස ්සසුඛදුක් ඛසහගතවජ් ජිමතසු 
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පඤ්චපඤ්ඤාසචිත්මතසු ජා ති. දුක්ඛං 

අකුසලවිපාකකා විඤ් ඤාණපටිඝසහගමතසු තීසු චිත් මතසු ජා ති. 

97. මහොති ද්වාසට්ඨිචිත්මතසු, මසොමනස්සින්ද්රියං පන 

ම ොමනස ්සදුක් ඛසුඛුමපක් ඛාසහගතවජ් ජිමතසු ද්වාසට්ඨිචිත්මතසු ජා ති. 

දුක්ඛින්ද්රියං පමනකස්මං අකුසලවිපාමක කා විඤ් ඤාමණ ජා ති. තමථකම්හි 

සුඛින්ද්රියං ත ා එකස්මං පුඤ ්ඤපාමක කා විඤ් ඤාමණ මහොති. 

98. පඤ්චුත්තරසමත චිත්මත, වීරියං ආහ නායමකො ජිමනො 
පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණවජ් ජිමත 

පඤ්චුත්තරසමත චිත්මත වීරි ං ආහ කම සි. චතුත්තරසමත චිත්මත, 

සමාධන්ද්රියමබ්් වි 
විචිකිච් ොසහගතද් විපඤ් ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණපඤ් ෙද් වාරාවජ් ජන

වජ් ජිමත චතුත්තරසමතචිත්මත සමාධින් ද්රි ං අමවොෙ. 

99. සබ්බාමහතුකචිත්තානි, ඨමපත්වා මචකමහතුමක සබ් බානි අට් ඨාරස 

අමහතුකචිත් තානි එකමහතුකචිත් තද් ව ඤ් ෙ ඨමපත් වා මසසස් මිං 

එකුත්තරසමතචිත්මත ෙන්  ස් ස උප් පත් තිං උද්දිමස පණ් ඩිමතො කම  ය. 

100. ඨමපත්වා  ස විඤ්ඤාමණ ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදිමක  ස විඤ් ඤාමණ ෙ 

විචිකිච්ොයතම්පි චිත් තං ඨමපත් වා මසසස් මිං  සුත්තරසමත චිත්මත 

අධිමමොක් මඛො භගවතා උදීරිමතො. 

101-2. සද් ධා සති හිරී ඔත් තප් පං අමලොමභො අම ොමසො තත්රමජ් ඣත් තං ෙ 

යුගළා ෙ ඉති ඉමම එකූනවීසති ධම් මා නි තා හුත් වා එකනවුති ා චිත් මත 

ජා න් ති. එකූනවීසති ධම් මා අමහතුමකසු අට් ඨාරසසු අපුඤ්මඤසු ද් වා සසු 

අකුසමලසු නජායමර න ජා න් ති. 

103. එකූනාසීතියා චිත්මත, පඤ්ඤා ජායති සබ්බ ා පඤ ්ඤා 
ද් වා සඅකුසලඅට් ඨාරසඅමහතුකමහාකුසලඤාණවිප් පයුත් තමහාවිපාකඤාණවි

ප් පයුත් තමහාකිරි ාඤාණවිප් පයුත් තවජ් ජිමත එකූනාසීතියා චිත් මත ජා ති. 

අට්ඨවීසතියා චිත්මත, කරුණාමුදිතාසියං කරුණාමුදිතා අට් ඨසු මහාකුසමලසු, 

අට් ඨසු මහාකිරි ාසු, රූපාවෙරපඤ් ෙමජ් ඣානවජ් ජිමතසු ද් වා සරූපාවෙමරසු 

ොති අට්ඨවීසතියාචිත්මතසු සියුං භමව යං. 
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104. කාමාවචරපුඤ්මඤසු, සබ්බමලොකුත්තමරසු ච 
කාමාවෙරමහාකුසමලසු චිත් මතසු සබ් මබසු මලොකුත් තමරසු ොති සහ අට් ඨමක 

චත්තාලීසවිමධ චිත්මත විරතිත් ත ං මහොති. 

105. සද් ධා සති හිමරොත් තප් පං අමලොභාදිත් ත ම් පි ෙ යුගළානි ෙ ෙ 
මජ් ඣත් තං කරුණාමුදිතාපි ෙ. 

106. ත ා තිස් මසො විරතිම ො සබ් මබ මත පඤ් ෙවීසති ධම් මා 

මහාකුසලචිත් තසම් පයුත් තඅබයාකතචිත් තසම් පයුත් තාති කුසමලන 

සබ් මබසුම ව ධම් මමසු මෙමකන විජිතඞ් ගමණන පකාසිතා. 

107. අහිරීකං අමනොත්තප්පං, මමොමහො උද්ධච්චමමවචාති ඉමම ෙත් තාමරො 

ධම් මා නි තා හුත් වා ද්වා සාපුඤ්ඤචිත්මතසුමයව ද් වා සඅකුසලචිත් මතසුම ව 

ජායමර ජා න් ති. 

108-9. මලොමභොම ොමසොචමමොමහොච, මාමනොදිට්ඨිචසංසමයො විචිකිච් ො 
මිද් ධං උද් ධච් ෙං කුක් කුච් ෙං ථිනං මච් ෙරි ම් පි ෙ අහිරිකං අමනොත් තප් පං ඉස් සා 

ෙ ම ොමනස ්සකං එමත ධම් මා අකුසලා අකුසලචිත් තසම් පයුත් තා එකන්මතන

මමහසිනා විජිතඞ් ගණවිගතමමලන වුත් තා. 

110. මලොමභො අට්ඨසු මලොභමූමලසු චිත් මතසු භගවතා නිද්දිට්මඨො 

 ස් සිමතො. දිට් ඨි චතූසු දිට් ඨිසම් පයුත් මතසු චිත් මතසු වුත් තා. මාමනො 

දිට් ඨිවිප් පයුත් මතසු ෙතූසු ගාහූපවා ප් පභින්  මනන වුත් මතො. ම ොමසො ද්වීසුඑව 
පටිඝසම් පයුත් මතසු චිත් මතසු මුනින් ම න වුත් මතො. 

111. ඉස් සාමච් මෙරකුක් කුච් ො ද්වීසු ම ොසමූමලසු චිත් මතසු ජා න් ති, මනො

සහ සහ මනො ජා න් ති, එමකමකොව ජා න් තීති අත් ම ො. විචිකිච්ොපමනකස්මං 

විචිකිච් ො පන එකස් මිං විචිකිච් ොසහගතචිත් මත ජා ති. ථිනමිද් ධං පඤ්චසු 
සසඞ් ඛාරිකඅකුසලචිත් මතසු ජා ති. 

112-3. ඵස්මසො ච මව නා සඤ්ඤා, මචතනා ජීවිතං මමනො විතක් මකො ෙ 
විොමරො ෙ පීති වීරි ං සමාධි ෙ ෙන් ම ො මෙවාධිමමොක් මඛො ෙ මනසිකාමරො ෙ 

චුද් ස ධම් මා කුසලා ච කුසලමෙතසිකා ෙ මහොන් ති. අකුසලා මචව 

අකුසලමෙතසිකා මෙව අබයාකතාපිච අබයාකතමෙතසිකා ෙ මහොන් ති. 

114. එකූනතිංසචිත්මතසු, ඣානං පඤ්චඞ්ගිකං මතං ෙතූසු 

මසොමනස ්සසහගතාකුසමලසු, ද් වා සසු 

මසොමනස ්සසහගතමහාකුසලමහාවිපාකමහාකිරි චිත් මතසු, 
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සුඛසන් තීරණහසිතුප් පා චිත් මතසු, තීසු රූපපඨමජ් ඣානචිත් මතසු, අට් ඨසු 

මලොකුත් තරපඨමජ් ඣානචිත් මතසු ොති එකූනතිංසචිත්මතසු පඤ්චඞ්ගිකං 
පඤ ්ොව වඣානයුත් තං ඣානං සුගමතන මතං. උමපක් ඛාසහගතානි ෙත් තාරි 
මලොභමූලානි ෙ ද් මව ම ොසමූලානි ෙ ද් මව මමොහමූලානි ෙ මමනොධාතුත් තිකඤ් ෙ 
උමපක් ඛාසහගතා තිස් මසො අමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණධාතුම ො ෙ 
ද් වා සුමපක් ඛාසහගතානි මහාකුසලමහාවිපාකකිරි චිත් තානි තීණි 

රූපදුති ජ් ඣානචිත් තානි අට් ඨ මලොකුත් තරදුති ජ් ඣානචිත් තානි ොති 

සත්තතිංස චිත් තානි චතුඣානඞ්ගයත්තානි ෙතුඣානාව වයුත් තානි ඉති එවං 

නිද් දිමස කමථයය. 

115. එකා සවිධං චිත්තං, තිවඞ්ගිකමුදීරිතං තීණි 

රූපාවෙරතති ජ් ඣානචිත් තානි, අට් ඨමලොකුත් තරතති ජ් ඣානචිත් තානි ොති 

එකා සවිධං චිත්තං තිවඞ්ගිකං තිඅව වඣානයුත් තං, ෙ 

රූපාවෙරෙතුත්  ජ් ඣානපඤ් ෙමජ් ඣානචිත් තානි, ද් වා සාරූපාවෙරචිත් තානි, 

මසොළස මලොකුත් තරෙතුත්  ජ් ඣානපඤ් ෙමජ් ඣානචිත් තානි ොති චතුතිංසවිධං 

චිත්තංදුවඞ්ගිකං ද් විඅව වඣානයුත් තං උදීරිතං ජිමනන ඊරිතං. 

116. සභාමවනාවිතක්මකසු, ඣානඞ්ගානිනඋද්ධමරසභාමවන පකති ා 

අවිතක්මකසු විතක් කවිරහිමතසු ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාමණසු ඣානඞ්ගානි 

ඣානාව වානි ජිමනො න උද් ධමර. අ මමත්  ාධිප් පාම ො – අඤ ්ඤත්   

විතක් මකො ඣානචිත් මතන විප් පහීමනො භාසිමතො, ඉමමසු පන මනව 

ඣානචිත් මතන පහීනා, පකති ා විතක් කවිරහිතානි ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාණානි 

සබ් බාමහතුකචිත් මතසු මග්ගඞ්ගානි මග් ගාව වානි ජිමනො න උද්ධමර න 
ම මස ය. 

117. බුමධො ජිමනො ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාමණසු මමනොධාතුත් තිමක ෙ තීසු 

සන් තීරමණසු ොති මසොළසචිත්මතසු තීණින් ද්රි ානි වම  කම  ය. එකස්මංපන 

චත්තාරි එකස ්මිං විචිකිච් ොසහගතචිත් මත ෙත් තාරි ඉන් ද්රි ානි මහොන් ති, 
එකා සසු අකුසලචිත් මතසු විචිකිච් ොයුත් තචිත් තවජ් ජිමතසු හසිතුප් පාම  මෙව 

මවොට් ඨබ් බනචිත් මත ොති මතරසසු චිත් මතසු පඤ්ච ඉන් ද්රි ානි බුමධො භගවා 

උද්ධමර උද් ධමර ය. 

118. සත්ත ද්වා සචිත්මතසු, ඉන්ද්රියානි ජිමනොබ්් වි ජිමනො බුද් මධො 

ඤාණවිප් පයුත් තමහාකුසලමහාවිපාකමහාකිරි ාසඞ් ඛාමතසු ද්වා සචිත්මතසු 

සත් ත ඉන් ද්රි ානි අබ්් වි කම සි, එමකනූමනසුඅට්මඨව, චත්තාලීසමමනසුච 

ජිමනො ඤාණසම් පයුත් තමහාකුසලමහාවිපාකමහාකිරි ාසඞ් ඛාමතසු ද් වා සසු 
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චිත් මතසු, පඤ ්ෙ සසු රූමපසු, ද් වා සසු අරූමපසු ොති එමකනූමනසු

චත්තාලීසමමනසු අට් මඨව ඉන් ද්රි ානි අබ් ්  වි. 

119. චත්තාලීසාය මලොකුත් තරචිත්මතසු නවකං ඉන් ද්රි නවකං නා මකො 

අබ්් වි කම සි. එවං ඉන්ද්රියමයොමගොපි, මවදිතබ්මබොවිභාවිනාඑවං ඉමිනා ම ා 
වුත් තප් පකාමරන චිත් මතසු ඉන් ද්රි ම ොමගො විභාවිනා විමසමසන පඤ් ඤං 

භාමවතුං පකාමසතුං සීලමමතස් සාති විභාවී, මතන මවදිතබ් මබො. 

120. අමග්ගඞ්ගානිනාමමත්ථ, අට්ඨාරසඅමහතුකාඑත්ථ එමතසු චිත් මතසු 

අට් ඨාරස අමහතුකා නත් ථි මග් මගො එමතසූති අමග් ගඞ් ගානි නාම, ඣානඞ්ගානි

නවිජ්ජන්ති, විඤ්ඤාමණසුද්විපඤ්චසු ද් විපඤ් ෙවිඤ ්ඤාමණසු ඣානඞ් ගානිපි 
න සංවිජ් ජන් ති. 

121. එකං චිත්තං දුමග්ගඞ්ගං එකං විචිකිච් ොසහගතචිත් තං දුමග්ගඞ්ගං 

දුමග් ගාව වං, ෙතූසු දිට් ඨිවිප් පයුත් තාකුසලචිත් මතසු ෙ ද් වීසු පටිඝයුත් මතසු ෙ 

උද් ධච් ෙයුත් මතසු ොති සත්තසු චිත් මතසු ෙ තිමග්ගඞ්ගානි තිමග් ගාව වානි 

මහොන් ති. චත්තාලීසාය චිත්මතසු, මග්මගො මසො චතුරඞ්ගිමකො ෙතූසු 
දිට් ඨිසම් පයුත් තාකුසමලසු 
ඤාණවිප් පයුත් තමහාකුසලමහාවිපාකමහාකිරි ාසඞ් ඛාමතසු ද් වා සසු චිත් මතසු 
ෙ රූපාවෙරදුති තති ෙතුත්  පඤ් ෙමජ් ඣානසඞ් ඛාමතසු ද් වා සසු 

රූපාවෙමරසු, ද් වා සසු අරූපාවෙමරසු ොති චත්තාලීසාය චිත්මතසු 

චතුරඞ්ගිමකොමග්මගො ෙතුරාව මවො මග් මගො මහොති. 

122. පඤ්චද් සසු චිත්මතසු, මග්මගො පඤ්චඞ්ගිමකො මමතො 

ඤාණසම් පයුත් තමහාකුසලමහාවිපාකමහාකිරි ාසඞ් ඛාමතසු ද් වා සසු, තීසු 

රූපපඨමජ් ඣානචිත් මතසු ොති පඤ්චද් සසු චිත්මතසු පඤ්චඞ්ගිමකො 

පඤ ්ොව මවො මග් මගො භගවතා මමතො. ද්වත්තිංසචිත්මතසු මග්මගො

සත්තඞ්ගිමකොපි ච මලොකුත් තරදුති තති ෙතුත්  පඤ් ෙමජ් ඣානසඞ් ඛාමතසු 

ද්වත්තිංසචිත්මතසු මග් මගො සත්තඞ්ගිමකො සත් තාව මවො මහොති. 

123. මග්මගො අට්ඨසු චිත්මතසු මග් ගඵලවමසන අට්ඨසු 

මලොකුත් තරචිත් මතසු මග් මගො අට්ඨඞ්ගිමකො අට් ඨාව මවො මහොති. ඉති 

පරිසමාපමන. තු ප පූරමණ. එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන සබ් බචිත් මතසු 

මග්ගඞ්ගානි මග් ගාව වානි ධීමරො උද් ධමර ය, ම මස යාති අත් ම ො. 

124. බලානි ද්මව ද්විචිත්මතසු හසිතුප් පා මවොට් ඨබ් බනසඞ් ඛාමතසු ද් වීසු 

චිත් මතසු ද් මව බලානි මහොන් ති. එකස්මං තීණි දීපමය එකස ්මිං 



  අභිධම් මාවතාර                                                                                     පුරාණටීකා   

23 

පටුන 
 

විචිකිච් ොයුත් මත තීණි බලානි ධීමරො දීපමය පකාමස ය. විචිකිච් ොයුත් තමතො 

මසමසසු එකා සසු අකුසමලසු චත්තාරි බලානි මහොන් ති. ෙ ද්වා සසු 

ඤාණවිප් පයුත් තමහාකුසලමහාවිපාකමහාකිරි ාසඞ් ඛාමතසු ද් වා සසු චිත් මතසු 

ෙ බලානි මහොන් තීති ධීමරො නිද්දිමස කම  ය. 

125. එකූනාසීතියා සත්ත 
ඤාණසම් පයුත් තමහාකුසලමහාවිපාකමහාකිරි ාසඞ් ඛාමතසු ද් වා සසු 

කාමාවෙරචිත් මතසු, සත් තවීසති ා මහග් ගතචිත් මතසු, 

ෙත් තාලීසමලොකුත් තරචිත් මතසු ොති එකූනාසීතියා චිත් මතසු සත් ත බලානි 

මහොන් ති. මසොළමසවාබලානි තු ද් විපඤ් ෙවිඤ ්ඤාණානි ෙ තිස් මසො 

මමනොධාතුම ො ෙ තීණි සන් තීරණානි ොති මසොළස එව චිත් තානි අබලානි 

බලවිරහිතානි මහොන් ති, එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන චිත් තං සබලං 

බමලන සහගතං අබලම්පි ච බලවිරහිතඤ් ොපි චිත් තං විඤ්මඤයයං ධීමරන 
විජානිතබ් බං. 

126. ඣානඞ්ගමග්ගඞ්ගබලින්ද්රියානි, චිත්මතසු ජායන්ති හි මයසු යානි 

මයසු චිත් මතසු යානි ඣානඞ් ගමග් ගඞ් ගබලඉන් ද්රි ානි ජා න් ති, මයාසමාමසන 

සමුද්ධරිත්වා අසංසට් ඨං උද් ධරිත් වා මතසු චිත් මතසු සබ්බානිපි තානි 

ඣානඞ් ගමග් ගඞ් ගබලඉන් ද්රි ානි සමාමසන සඞ් මඛමපන මයා 

බුද් ධ ත් තාෙරිම න වුත්තානි කථිතානි. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

මෙතසිකවිභාගනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

තතිම ො පරිච් මෙම ො. 

4. චතුත්මථොපරිච්මෙම ො 

එකවිධාදිනිද්ම සවණ්ණනා 

127. 

ඉමතො පරංපවක්ඛාම, නයමමකවිධාදිකං; 

ආභිධම්මකභික්ඛූනං, බුද්ධයාපන වුද්ධයා. 

අහං ඉමතො පරං ඉමතො පරිච් මෙ මතො පරං එකවිධාදිකං න ං 

ආභිධම් මිකභික් ඛූනං බුද් ධි ා වුද් ධිත්  ා  පවක්ඛාම ම මසස් සාමි. 
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128. සබ්බමමකවිධං චිත්තං, විජානනසභාවමතො සබ් බං චිත් තං 

විජානනසභාවමතො එකවිධං, දුවිධඤ්චභමවචිත්තං අමහතුකසමහතුකමතො ඉ ං 
චිත් තං දුවිධං භමව ය. 

129. පුඤ්ඤාපුඤ්ඤවිපාකා හි, කාමම  ස ච පඤ්ච ච හි සච් ෙං කාමම 

කාමාවෙමර කුසලාකුසලවිපාකා  ස පඤ් ෙ ෙ කිරි ා තිස් මසො ඉති සබ් මබ 

අට්ඨාරස චිත් තුප් පා ා අමහතුකා. 

130. අමහතුකමතො චිත් තුප් පා මතො මසසා එකසත් තති චිත් තුප් පා ා 

සමහතුකාති සමහතුකා නාමාති මමහසිනා තාදිනා අවිපරීතසභාමවන 

මහතුවාදිනා පච් ෙ වාදිනා නිද් දිට් ඨා. 

131. සවත්ථුකාවත්ථුකමතො සවත් ථුකඅවත් ථුකවමසන ත ා උභ වමසන 

සවත් ථුකවමසන, අවත් ථුකවමසන ෙ සබ් බං වුත් තප් පකාමරන ෙ මානසං තිවිධං 
මහොති. 

132-4. සබ්මබො කාමවිපාමකො ච, රූමප පඤ්ච සාපි ච චිත් තුප් පා ා 

ආදිමග්මගො පඨමමග් මගො හසිතුප් පාම ො මමනොධාතුකිරි ාපි ෙ 

ම ොමනස ්සද් ව ඤ් ොපි මතෙත් තාලීස මානසා විනා වත්ථුං වත් ථුං වජ් මජත් වා 

න උප් පජ් ජන් ති, එකන් මතන සවත් ථුකා නාම. අරූපාවෙරවිපාකා ෙ 

එකන් මතන අවත් ථුකා, ම ා වුත් තමතො චිත් තුප් පා මතො මසසානි 

ද් මවෙත් තාලීස චිත් තානි උභයථා සවත් ථුකාවත් ථුකවමසන සියුං. 

135. එමකකාරම්මණං චිත්තං, පඤ්චාරම්මණමමව ච චිත් තං 

ෙළාරම් මණකඤ් මෙති එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරනාපි තිවිධං චිත් තං 
සි ා. 

136-8. විඤ්ඤාණානි ච ද්මව පඤ්ච, අට්ඨ මලොකුත්තරානි ච 

අභිඤ් ඤාමානසං ඨමපත් වා සබ් බං මහග් ගතඤ් මෙවාති මතචත්තාලීස 

චිත් තුප් පා ා පන එමකකාරම් මණා විඤ් මඤ යා ධීමරන. තත්ථ චිත් මත 
මමනොධාතුත් ත ං පඤ් ොරම් මණං ඊරිතං භගවතා. ම ා වුත් තචිත් තමතො 

මසසානිමතචත්තාලීස චිත් තානි ෙළාරම් මණිකානි මතානි සත් ථුනා, ත ා එවං 

චිත් තං කුසලාකුසලාදිමතො තිවිධං. ආදි-සද් ම න අබයාකතං ගමහතබ් බං. 

139. අමහතුකං චිත් තං එකමහතුකඤ් ෙ චිත් තං ද් විමහතුකඤ් ෙ චිත් තං 

තිමහතුකඤ් ෙ චිත් තන් ති එවං ඉමිනා පකාමරන චිත් තං ෙතුබ් බිධං විභාවිනා 
විඤ ්ඤාතබ් බං. 
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140-2. මහට් ඨා ම ාපි නිද් දිට් ඨා අට්ඨාරස චිත් තුප් පා ා අමහතුකා, 

විචිකිච්ඡුද්ධච්චසංයත්තං චිත් තං එකමහතුකං එවං උදීරිතං භගවතා. කාමම 

කාමාවෙමර පුඤ්ඤවිපාකක්රියමතො කුසලවමසන ෙ විපාකවමසන ෙ 

කිරි ාවමසන ෙ ද්වා සධා චිත් තුප් පා ා අකුසලා ෙ  සධා ොති බාවීසති 

චිත් තුප් පා ා දුමහතුකා. කාමම කාමාවෙමර පුඤ්ඤවිපාකක්රියමතො 

පුඤ ්ඤවමසන ෙ විපාකවමසන ෙ කිරි ාවමසන ෙ ද්වා සධා චිත් තුප් පා ා. 

සබ් බං මහග් ගතඤ් මෙව අප්පමාණං මලොකුත් තරචිත් තඤ් ෙ තිමහතුකං. 

143-50. රූපීරියාපථවිඤ්ඤත්ති-ජනකාජනකාදිමතොති 
රූපඉරි ාප විඤ් ඤත් තිජනකවමසන රූපඉරි ාප ජනකවමසන ෙ 
රූපජනකවමසන ෙ තිකිච් ොජනකවමසන ොතිආදීහි පකාමරහි සබ් බං චිත් තං 

ෙතුබ් බිධං මහොති. තත්ථ තස් මිං චිත් මත ද් වා සාකුසලා, කාමධාතු ා කුසලා, 

ත ා කාමම  ස කිරි ා, අභිඤ් ඤාමානසං ද් ව ං, ඉමම බාත් තිංස මානසා රූපානි 

සමුට් ඨාමපන් ති, ඉරි ාප ං කප් මපන් ති, විඤ ්ඤත් තිං ජන න් ති. කුසලා 

මහග් ගතමානසා කිරි ා ෙ මහග් ගතමානසා, අට්ඨ අනාසවචිත් තානි, ෙබ් බීසති 

ෙ මානසා රූපානි සමුට් ඨාමපන් ති, ඉරි ාප ං කප් මපන් ති. මචොපනං න

පාමපන්ති විඤ ්ඤත් තිං න ජන න් තීති අත් ම ො. ඉමම චිත් තුප් පා ා 

දුකිච් ෙනි තා,  ස විඤ් ඤාමණ ඨමපත් වා ද් වීසු භූමීසු විපාකා 
මමනොධාතුද් ව සන් තීරණත් ත මහාවිපාකරූපවිපාකානං වමසන අට් ඨාරස 

පාකා මමනොධාතු කිරි ා මෙවාති ඉමානි එකූනවීසති චිත් තානි රූපානි 

සමුට් ඨාමපන් ති, ඉතරද් ව ං න කමරොන් ති, පුන ද්මවපඤ්චවිඤ්ඤාණා පඨමං 
‘‘ ස විඤ් ඤාමණ’’ති වුත් තත් තා ‘‘පුනා’’ති වුත් තා. අරූපීසු විපාකා ෙ 

සබ්මබසං සත් තානං පටිසන් ධිචිත් තඤ් ෙ අරහමතො චුතිචිත් තඤ් ෙ ඉමම මසොළස 
මානසා තිකිච් ොනි න කමරොන් ති. 

151. එකද්විතිචතුට්ඨාන-පඤ්චට්ඨානප්පමභ මතො 

එකකිච් ෙද් විකිච් ෙතිකිච් ෙෙතුකිච් ෙපඤ් ෙකිච් ෙමභම න පඤ්චධා චිත්තං 

පඤ ්ෙපකාරං චිත් තං පඤ්චනිම්මලමලොචමනො බුද් මධො අක්ඛාසි කම සි. 

152. 

කුසලාකුසලාසබ්මබ, චිත්තුප්පා ා මහාක්රියා; 

මහග්ගතාක්රියාමචව, චත්තාමරො ඵලමානසා. 

153. සබ්මබව පඤ්චපඤ්ඤාස චිත් තුප් පා ා ජවනට්ඨානමතොමයව 

ජවනකිච් ෙවමසමනව එකට්ඨාමන එකකිච් මෙ නිප්පපඤ්මචන සත්ථුනා 

තණ් හාමානදිට් ඨිවිරහිමතන සත් ථුනා නියාමතා කථිතා. 
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154. පුන ද්මවපඤ්චවිඤ්ඤාණා චිත් තුප් පා ා  ස් සමන සවමන ත ා 
ඝා මන සා නට් ඨාමන ඵුසමන පටිපාටි ා සත් ථුනා නි ාමිතා. 

155. මමනොධාතුත් තිකං ආවජ් ජමන පටිච් ෙමන, එමත අට්ඨසට්ඨි 

චිත් තුප් පා ා එකට්ඨානිකතං එකකිච් ෙභාවං ගතා පත් තා භවන් ති. 

156-8. චිත් තද් ව ං ද් විට් ඨානිකං නාම උදීරිතං භගවතා, මසොමනස් සයුතං 
චිත් තං පඤ ්ෙද් වාමර සන් තීරණං සි ා. ෙද් වාමර ත ාලම් බණඤ් ෙ 

බලවාරම්මමණ අතිමහන් තාරම් මමණ සති සි ා, ත ා මවොට් ඨබ් බනං 

පඤ ්ෙද් වාමරසු මවොට් ඨබ් බනං මහොති. මමනොද් වාමරසු පන සබ්මබසං 

ආරම් මණානං ආවජ් ජනං මහොති, ඉ ං චිත් තද් ව ං ද් විට් ඨානිකං නාම මහොති. 

159. පටිසන් ධි ා ඨානමතො පටිසන් ධි ා කිච් ෙවමසන භවඞ් ගස් ස ඨානමතො 
භවඞ් ගස් ස කිච් ෙවමසන චුති ා ඨානමතො චුති ා කිච් ෙවමසන මත 

මහග් ගතවිපාකා නව තිට්ඨානිකා තිකිච් ොති මුනිනා මතා. 

160-3. අට්ඨ කාමා මහාපාකා, පටිසන්ධභවඞ්ගමතො 

පටිසන් ධිභවඞ් ගවමසන ත ාරම්මණමතො මචව ත ාරම් මණවමසන ෙ එව 

චුතිට් ඨානවමසන ෙ අට්ඨ චිත් තානි ෙතුට් ඨානිකචිත් තානි මහොන් ති, ඉති වෙනං 

ධීමරො නිද් දිමස, කුසලාකුසලපාමකොමපක් ඛාසහගතද් ව ං පඤ ්ෙද් වාමර 

සන් තීරණං භමව, ෙද් වාරිමකසුපි බලවාරම් මමණ සති ත ාරම් මණතා සි ා. 
පටිසන් ධිභවඞ් ගානං ඨානවමසන ෙ චුතිට් ඨානවමසන ෙ ඉ ං චිත් තද් ව ං 
පඤ ්ෙට් ඨානිකචිත් තං නාමාති උදීරිතං මුනිනා. 

164. පඤ්චකිච්චංද්වයංචිත්තං, අට් ඨකං පන ෙතුකිච් ෙං, නවකං තිකිච් ෙං, 

ද් මව චිත් තුප් පා ා ද් විකිච් ො, ඉමමසං ඉමමහි චිත් තුප් පාම හි මසසං එකකං 
කිච් ෙං. 

165. 

භවඞ්ගාවජ්ජනඤ්මචව,  ස්සනං සම්පටිච්ෙනං; 

සන්තීරණංමවොට්ඨබ්බනං, ජවනංභවති සත්තමං. 

166. ෙබ්බිධං මහොති තං ෙන්නං තං චිත් තං ෙන් නං 

ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකා මමනොවිඤ්ඤාණානං පමභ මතො ෙබ් බිධං මහොති, 
ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකා මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතූනං සත් තන් නං 
වමසන චිත් තං සත් තධා මහොති. 
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167. එමකකාරම්මණං ෙක්කං, පඤ්චාරම්මණමභ මතො ෙළාරම්මණමතො

මචව ෙළාරම් මණචිත් තවමසන මමනො චිත් තං අට් ඨවිධං මහොති. 

168. තත්ථ තස් මිං චිත් මත ද් මවපඤ් ෙවිඤ ්ඤාණා එමකකමගොෙරා 

මහොන් ති, ද්මව චිත් තුප් පා ා රූපාරම් මණිකා, ද්මව ද්මව චිත් තුප් පා ා 
සද්  ාදිමගොෙරා. 

169. පඤ ්ොභිඤ් ඤාවිවජ් ජිතං සබ් බං මහග් ගතං, සබ් බං මලොකුත් තරඤ් ෙ 

ඉති ඉ ං චිත් තං එමකකාරම් මණං භමව. 

170. ඉ ං ෙක් කං එමකකාරම් මණං විභාවිනා මඤ යං, මමනොධාතුත් ත ං 
පඤ ්ොරම් මණිකං නාම භමව. 

171. කාමාවෙරචිත් තානි ෙත් තාලීසං ත ා එමකකං සබ් බානි අභිඤ් ඤානි ෙ 

ෙළාරම්මණිකානීති ෙළාරම් මණිකානි නාම පණ් ඩිමතන විඤ ්මඤ යානි. 

172. සත් තවිඤ් ඤාණධාතූසු පච්ඡිමං මමනොවිඤ් ඤාණධාතුඤ් ෙ 

කුසලාකුසලාබයාකතවමසන තිධාකත්වා නවවිධං චිත් තං මහොති. 

173. මමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා මභම ො පුඤ් ඤාපුඤ් ඤවමසමනව 
විපාකකිරි මභ මතො ෙසත් තතිවිමධො මහොති. 

174. මමනොධාතුං විපාකකිරි මභ මතො ද්විධා කත්වා පුබ්මබ වුත් මතහි 
නවධා චිත් මතහි මානසං  සධා මහොති. 

175. පච්ඡිමං ධාතුද්වයං මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතුද් ව ං, 

මමනොධාතුං කුසලවිපාකඅකුසලවිපාකකිරි ාවමසන තිධා කත්වා, 

මමනොවිඤ් ඤාණධාතුඤ් ෙ කුසලාකුසලාබයාකතවමසන තිවිධා කත්වා 

ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාමණහි සහ චිත් තං එකා සවිධං මහොති, ඉති 
ඉ ං වෙනං පණ් ඩිමතො පරිදීපම . 

176. මමනොවිඤ් ඤාණධාතුම් පි කුසලාකුසලාදිමතො 
කුසලාකුසලවිපාකකිරි ාවමසන ෙතුධා විභජිත් වාන තං චිත් තං 
ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාමණහි සහ තිප් පකාරා  මමනොධාතු ා ෙ සහ 
ද් වා සධාපි ධීමරො වම . 

177-9. චිත් තං චුද්  සට් ඨානමභම න චුද්  සධා භමව, පටිසන් ධි ා වමසන ෙ 
භවඞ් ගවමසන ෙ චුති ා වමසන ෙ ආවජ් ජනස ්ස වමසන ෙ පඤ් ෙන් නං 
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 ස්සනාදීනං කිච් ොනං වමසන ෙ සම් පටිච් ෙනමෙතමසො වමසන ෙ 

සන් තීරණස් ස වමසන ෙ මවොට් ඨබ් බනජවනානං වමසන ෙ,   ා එවං 

ත ාරම් මණචිත් තස් ස වමසන ොති එවං ඉමිනා පකාමරන ඨානමභ මතො 

කිච් ෙමභම න චුද්  සධා චිත් තං මහොති, ඉති ඉ ං වෙනං ධීමරො පරිදීපමය 
පරිදීමප ය. 

180. භූමපුග්ගලනානත්තවමසන භූමිනානත් තවමසන, 

පුග් ගලනානත් තවමසන ෙ චිත් තානං පවත් තිමතො ඉ ං චිත් තං බහුධා මහොති, ඉති 

වෙනඤ් ෙ ධීමරො විභාවමය පකාමස ය. 

181. ඉධ ඉමස ්මිං සාසමන ම ො භික් ඛු මතිමා ඉමස් මිං එකවිධාදිනම  

කුසමලො මෙමකො මහොති, අභිධම් මම පවත් තා අත්  ා තස් ස භික් ඛුමනො හත්ථගතා 

හත්  පවිට් ඨා ආමලකාවිය සුද් ධමණිකා වි  මහොන් ති. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

එකවිධාදිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙතුත් ම ො පරිච් මෙම ො. 

5. පඤ්චමමොපරිච්මෙම ො 

භූමපුග්ගලචිත්තුප්පත්තිනිද්ම සවණ්ණනා 

182. 

ඉමතොපරංපවක්ඛාම, බුද්ධවුද්ධකරං නයං; 

චිත්තානංභූමසුප්පත්තිං, පුග්ගලානංවමසන ච. 

අහං ඉමතො පරං බුද්ධවුද්ධකරං නයං මතිවද් ධිකරං න ං පවක්ඛාම 

ම මසස් සාමි. චිත්තානං භූමසුප්පත්තිං පුග්ගලානං වමසන ච භූමීසු චිත් තානං 

උප් පත් තිං, පුග් ගලානං වමසන භූමීසු චිත් තානං උප් පත් තිඤ් ෙ පවක් ඛාමි. 

183. ම වා මචවමනුස්සාච, තිස් මසො ෙ අපා භූමිම ො මහොන් ති, ගතිමයො

පඤ්ච මතසං ම වමනස් සතිරච් ොනමපතනිර ගතීනං වමසන පඤ් ෙ ගතිම ො 

නිද්දිට්ඨා සත්ථුනා  ස් සිතා භගවතා. තමයොභවා පන කාමරූපාරූපභවවමසන 

තම ො සත් ථුනා නිද්දිට්ඨා  ස් සිතා. 
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184-5. භූමමයො තත්ථ තිංමසව, තාසු තිංමසව පුග්ගලා තත්ථ මතසු තීසු 

භමවසු තිංස එව භූමිම ො මහොන් ති, තාසු භූමීසු උප් පන් නා පුග් ගලා තිංස එව 

මහොන් ති, එතාසු භූමීසු උප් පන් නා සබ් මබ ෙ පන පුග් ගලා පටිසන් ධිකචිත් තානං 

වමසන එකූනවීසති මහොන් ති. පටිසන්ධ ච නාමමසා එසා පටිසන් ධි ෙ නාම 

දුවිධා ද් විප් පකාරා සමුදීරිතා සත් ථුනා කථිතා. 

186. අචිත් තකා පටිසන් ධි, සචිත් තකා පටිසන් ධි ෙ ඉති දුවිධා පටිසන් ධි 

මහොති, අසඤ් ඤිබ්රහ් මානං පටිසන් ධි අචිත්තකා රූපපටිසන් ධි මහොති. මසසා 

රූපපටිසන් ධිමතො මසසා සචිත්තකා සචිත් තකපටිසන් ධි මඤයයා පණ් ඩිමතන 

ජානිතබ් බා. සාපන සචිත් තකා පටිසන් ධි එකූනවීසති මහොති. 

187. පටිසන්ධවමසමනව සචිත් තකපටිසන් ධිවමසන එව වීසති පුග් ගලා 

මහොන් ති. ඉධ ඉමස් මිං චිත් තාධිකාමර චිත් තාධිකාරත් තා අචිත් තකපටිසන් ධි 

රූපපටිසන් ධි නචඋද්ධටා න ෙ කථිතා ම ා. 

188. අමහතුද්විතිමහතූති, පුග්ගලා තිවිධා සියං 

අමහතුකද් විමහතුකතිමහතුකා ඉති තිවිධා තිප් පකාරා පුග් ගලා සියං භමව යං. 

අරි ා පන පුග් ගලා අට් ඨ ඉති එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන සබ්මබ 

පුග් ගලා එකා ස ඊරිතා කථිතා භගවතා. 

189. භූමීසු තිංසභූමීසු චිත් තානං උප් පත් තිං එමතසං පන සබ් මබසං 

පුග් ගලානං පමභ මතො භූමීසු චිත් තානං උප් පත් තිඤ් ෙ ගණ්හමතො ගණ් හන් තස් ස 

මම වෙනං නිමබොධථ, තුම් මහ ජානා  සුණා . 

190. තීසු භූමීසු කති චිත් තානි ජා න් ති? මම මය් හං ව  තානි චිත් තානි ත් වං 

කම හි, සබ් බාසු භූමීසු චුද්  ස එව චිත් තානි. තං   ා – 

මවොට් ඨබ් බං කාමපුඤ් ඤඤ් ෙ, වියුත් තානි ෙ දිට් ඨි ා; 

උද් ධච් ෙසහිතඤ් මෙව, මහොන් ති සබ් බත්   චුද්  ස. 

191. ස ා වීසති චිත්තානි, කාමමමයව භමව සියං වීසති චිත් තානි 

කාමමම ව භමව ස ා සබ් බස ්මිං කාමල සියං භමව යන් ති. තං   ා – 

කාමම අට් ඨ මහාපාකා, ම ොමනස ්සද් ව ම් පි ෙ; 
ත ා ඝානාදිවිඤ් ඤාණත් ත ං පාකා අපුඤ් ඤජා. 

ඝානාදිවිඤ්ඤාණත්තයන් ති කුසලවිපාකඝානාදිත් ත ං. පාකා අපුඤ්ඤජා 

අකුසලමතො ජාතා අමහතුකා සත් ත විපාකා. පඤ්ච රූපභමවමයව පඤ ්ෙ 



  අභිධම් මාවතාර                                                                                     පුරාණටීකා   

30 

පටුන 
 

චිත් තානි රූපභමවම ව භවන් ති. චත්තාමරව අරූපිසු ෙත් තාරි චිත් තානි 
අරූපීසුම ව මහොන් ති. තං   ා – 

රූමපව රූපපාකා වාරුප් පපාකා අරූපිසු; 

නව මහග් ගතා පාකා, රූපාරූමපව ජා මර. 

192. කාමරූපභමවස් මවව අට්ඨාරස චිත් තානි භවන් ති. 

තං   ා – 

පුඤ ්ඤරූපානි පඤ් මෙව, පුඤ ්ඤජං සම් පටිච් ෙනං; 
ෙක් ඛුමසොතද් ව ං පුඤ් ඤපාකං සන් තීරණද් ව ං. 

පුඤ ්ඤපාකං හසිතුප් පා මමනොධාතුක්රි ාපි ෙ; 

අට් ඨාරසාදිමග් මගන, පඤ ්ෙ රූපක්රි ාපි ෙ; 

කාමරූපභමවස් මවව, එතාමනව ස ා සියුං. 

ද්මවචත්තාලීස චිත්තානි, මහොන්තිතීසු භමවසුපි ද් මවෙත් තාලීස චිත් තානි 
මහොන් ති. තං   ා – 

පටිඝද් ව වජ් ජිතානි, අපුඤ් ඤානි  මසව ෙ; 

මහාපුඤ් ඤානි අට් මඨව, මවොට් ඨබ් බනක්රි ානි ෙ. 

පුඤ ්ඤාරුප් පානි ෙත් තාරි, ආරුප් පකිරි ානි ෙ; 

කනිට් ඨමග් ගවජ් ජානි, සත් ත මලොකුත් තරානි ෙ; 

ද් මවෙත් තාලීස චිත් තානි, මහොන් ති තීසු භමවසුපි. 

193. ඨමපත්වා පන සබ්මබසං, චතස්මසොපායභූමමයො ෙතස ්මසො 
අපා භූමිම ො ඨමපත් වා වජ් මජත් වා අපා මතො මසසානං සබ් මබසං පුග් ගලානං 
ෙබ් බීසභූමීසු මතරස එව චිත් තානි මහොන් ති. තං   ා – 

ෙතුත්  ාරූපාවෙරං, අනාගාමිඵලා ම ො; 

මහාක්රි ා ෙ ජා න් ති, මතරසාපා වජ් ජිතා. 

අනාගාමඵලා මයොති ආදි-සද් ම න හි අරහත් තඵලානි ගහිතානි. 

194. අපරානිචතස්මසොපි, ඨමපත්වාරුප්පභූමමයො ෙතස ්මසො අරූපභූමිම ො 

ඨමපත් වා මසසාසු ෙබ්බීසභූමීසු අපරානි ෙ චිත් තානි ජා න් ති. තං   ා – 
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මමනොධාතුක්රි ඤ ්මෙව, පුඤ ්ඤජං සම් පටිච් ෙනං; 

ෙක් ඛුමසොතද් ව ං පුඤ් ඤපාකං සන් තීරණද් ව ං; 

මෙව චිත් තානි ජා න් ති, ත ා උපරිවජ් ජිමත. 

195. සුද්ධාවාසිකම වානං, ඨමපත්වා පඤ්ච භූමමයො පඤ් ෙ භූමිම ො 
ඨමපත් වා පඤ ්ෙවීසතිභූමීසු පඤ් ෙ චිත් තානි ජා න් ති. තං   ා – 

දිට් ඨි ා සම් පයුත් තානං, විචිකිච් ොයුතං ත ා; 

පඤ ්ෙ සබ් බත්   ජා න් ති, සුද් ධාවාසවිවජ් ජිමත. 

196. 

අපරානි දුමවමහොන්ති, පඤ්චවීසතිභූමසු; 

ඨමපත්වාමනවසඤ්ඤඤ්ච, චතස්මසොපායභූමමයො. 

ෙතස ්මසොපා භූමිම ො මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤඤ් ෙ ඨමපත් වාම ව 

පඤ ්ෙවීසතිභූමීසු අපරානි දුමව චිත් තානි මහොන් ති. තං   ා – 

ඨමපත් වා මනවසඤ් ඤඤ් ෙ, ෙතස ්මසොපා භූමිම ො; 
මසසාසු තති ාරුප් පජවනං ජා ති ද් ව ං. 

197. ද්මවපි චිත්තානි ජායන්ති, චතුවීසතිභූමසු ෙතස ්මසොපා භූමිම ො 
ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤඤ් ෙ මනවසඤ් ඤඤ් ෙ ඨමපත් වා මසසාසු ෙතුවීසතිභූමීසු ද් මවපි 
චිත් තානි ජා න් ති. තං   ා – 

ෙතුත්  තති ාරුප් පං, ඨමපත් වාපා භූමිම ො; 
මසසාසු දුති ාරුප් ප-ජවනං ජා ති ද් ව ං. 

198. අපායභූමමයො හිත්වා ෙතස ්මසො අපා භූමිම ො තිස් මසො උපරි 

අරූපභූමිම ො හිත්වා ෙඩ් මෙත් වා මසසාසු මතවීසතිභූමීසු ද් මවම ව පන 
චිත් තානි මහොන් ති. තං   ා – 

අපා භූමිම ො හිත් වා, තිස් මසොොරුප් පභූමිම ො; 

මසසාසු පඨමාරුප් පං, ජවනද් ව ං ජා ති. 

199. අරූමපචඅපාමයච අට් ඨ භූමිම ො ඨමපත් වා මසසාසු බාවීසතිභූමීසු 
එකා සවිධං චිත් තං මහොති. තං   ා – 

සබ් බං රූපඤ් ෙ විපාකං, ඨමපත් වා සිතමානසං; 

එකා මසව ජා ති, අපා ාරූපවජ් ජිමත. 
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200. සුද්ධාවාමස අපාමය ච නව භූමිම ො ඨමපත් වා මසසාසු එකවීසාසු 

භූමීසු නිච් ෙම් පි චත්තාමරො එව මානසා මහොන් ති. තං   ා – 

මසොතාපත් තිඵලඤ් මෙව, සක ාගාමිඵලම් පි ෙ; 

සක ාගාමිමග් මගො ෙ, ඨමපත් වාපා සුද් ධමක; 

අනාගාමිමග් මගො මෙව, එකවීසාසු මහොන් ති හි. 

201. එකං සත්තරසස්මවව, චිත්තං ජායති භූමසු 

සුද් ධාවාසඅපා ාරුප් පභූමිම ො ඨමපත් වා අවමසසාසු සත් තරසසු භූමීසු එකං 
චිත් තං ජා ති. තං   ා – 

සුද් ධාවාමස අපාම  ෙ, ඨමපත් වාරුප් පභූමිම ො; 

ආදිමග් මගො එමකො මහොති, සත් තරසසු භූමිසු. 

202. 

ද්වා මසවතුජායන්මත, එකා සසු භූමසු; 

ඨමපත්වාපනසබ්බාපි, භූමමයොහිමහග්ගතා. – 

එකූනවීසතිභූමිම ො ඨමපත් වා මසසාසු එකා සසු භූමීසු ද් වා ස චිත් තානි 
ජා න් ති. තං   ා – 

ම ොමනස ්සද් ව ාපුඤ් ඤපාකා සත් ත ෙ පුඤ් ඤජං; 

ඝානාදිත් ත ං මසසාසු, හිත් වා සබ් බා මහග් ගතා. 

203. කාමාවචරම වානං වමසන ෙ මනස් සානං වමසන ෙ සත් තසු 

කාමාවෙරභූමීසු අට් ඨ චිත් තානි සබ් බ ා ජා න් ති. තං   ා – 

කාමම ම වමනස් සානං, මහාපාකානි ජා මර; 

ස ා සත් තසු එතානි, හිත් වා මතවීස භූමිම ො. 

204. පඤ්චමජ්ඣානපාමකමකො, ජායමත ෙසු භූමසු එමකො 

පඤ ්ෙමජ් ඣානවිපාමකො මවහප් ඵලාදීසු ෙසු භූමීසු ජා ති. ෙත් තාරි පන 

රූපවිපාකචිත්තානි තීසු තීසු භූමීසු ජා න් ති. අ මමත්  ාධිප් පාම ො – එමකො 

පඨමරූපවිපාමකො බ්රහ් මපාරිසජ් ජබ්රහ් මපුමරොහිතමහාබ්රහ් මානං තීසු භූමීසු ජා ති, 

එමකො දුති රූපවිපාමකො, එමකො තති රූපවිපාමකො ෙ 

පරිත් තාභාඅප් පමාණාභාආභස් සරානං තීසු භූමීසු ජා ති, එමකො 
ෙතුත්  රූපවිපාමකො පරිත් තසුභඅප් පමාණසුභසුභකිණ් හානං තීසු භූමීසු ජා ති. 
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205. චත්තාරි පනචිත්තානි, මහොන්ති එමකකභූමසු අරූපාවෙරවිපාකානං 

වමසන ෙත් තාරි පන චිත් තානි එමකකභූමීසු එමකකාසු භූමීසු මහොන් ති, ඉති 

එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන සබ් බාසු භූමීසු චිත් තුප් පා ං පරිදීපමය 
පණ් ඩිමතො කම  ය. 

206-7. කුසලාකුසලා කාමම කාමම වීසති කුසලාකුසලා, මතසං පාකා

අමහතුකා මතසං කුසලාකුසලානං අමහතුකා පඤ් ෙ ස විපාකා 

ආවජ් ජනද් ව ඤ් ෙ ඉති එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන සත් තතිංස මානසා 

නරකාදීසු ෙතූසු අපාම සුපි ජා මර. අවමසසානි ද් විපඤ් ඤාස චිත් තානි ක ාචිපි 
කිස ්මිඤ ්චි කාමලපි නප් පජ් ජන් ති. තං   ා – 

පඤ ්ෙ සානි රූමප තු, අරූමප ද් වා සීරිතා; 

අට් ඨ මලොකුත් තරාමනව, කාමපාකා සමහතුකා. 

අට් ඨ මහාක්රි ා මෙව, හසිතුප් පා මානසං; 

ද් විපඤ ්ඤාසානි චිත් තානි, අපාම සු න ජා මර. 

208. කාමමම වමනුස්සානං කාමාවෙමර ම වමනස් සානං මහග් ගතා නව 

පාකා මනව ජා න් ති, අසීති හ යා මානසා ස ා ජා න් ති. තං   ා – 

ද් වා සාකුසලාමනව, කුසලාමනකවීසති; 

සත් තවීසති පාකා ෙ, මහග් ගතවිවජ් ජිතා. 

කාමම ම වමනස් සානං, ක්රි චිත් තානි වීසති; 

මහොන් ති අසීති චිත් තානි, විඤ ්මඤ යානි විභාවිනා. 

209-12. කාමම කාමාවෙමර අට් ඨ මහාවිපාකා ම ොමනස් සද් ව ම් පි ෙ ත ා 

ඝානාදිවිඤ්ඤාණත්තයං කුසලවිපාකං අපුඤ් ඤජා සත් ත පාකා. නත්ථි

ආරුප්පපාකා ච, රූපාවචරභූමයං අරූපපාකා ෙ ෙත් තාමරො රූපාවෙරභූමි ං 
නත් ථි. අ මමත්  ාධිප් පාම ො – රූපාවෙරභූමි ං අට් ඨ මහාවිපාකා 

කාමසුගතිසත් තානං ද් වින් නං විපාකචිත් තත් තා න මහොන් ති, ඣාමනන 

වික් ඛම් භිතත් තා ම ොමනස් සද් ව ම් පි නත් ථි, ඝානජිව් හාකා පසා විරහිතත් තා 

කුසලවිපාකං ඝානාදිත් ත ං නත් ථි, අනිට් ඨාරම් මණානං අභාවමතො සත් ත 

අකුසලවිපාකා ෙ නත් ථි, අරූපපාකා ෙ නත් ථි. කස් මා? අරූපානං 

විපාකචිත් තත් තා. ඉමමහි සහ චිත්මතහි ඉමමහි ෙතුවීසතිචිත් මතහි සහ තමයො

මග්ගා ඵලද්වයං මසොතාපත් තිමග් මගො සක ාගාමිමග් මගො අනාගාමිමග් මගො ෙ 
මසොතාපත් තිඵලසක ාගාමිඵලානි ෙ ෙත් තාමරො දිට් ඨිසංයුත් තා 
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විචිකිච් ොසංයුත් තම් පි ෙ ෙත් තාමරො මහට් ඨිමා පාකා ෙ සුද් ධාවාමස නලබ්භමර 
න ලබ් භන් ති. අ මමත්  ාධිප් පාම ො – 

පුථුජ් ජනමසොතාපන් නසක ාගාමිපුග් ගලානං අසාධාරණත් තා සුද් මධො ෙ 

ආවාමසො, අ  වා මඝොරාතික් කමට් ඨිතත් තා අනාගාමිපුග් ගලා සුද් ධා නාම, 

ෙතුමරොඝතිණ් ණත් තා ඛීණාසවා සුද් ධා නාම, මතසං සුද් ධානං ද් වින් නං 

උත් තමසත් තානං ආවාමසොතිපි සුද්ධාවාමසො, තස් මිං. 

අ මමත්  ාධිප් පාම ො – සුද් ධාවාමස පන 
මසොතාපත් තිමග් ගමසොතාපත් තිඵලසක ාගාමිමග් ගසක ාගාමිඵලඅනාගාමිමග් ගා 

න විජ් ජන් ති. කස ්මාති මෙ? අනාගාමිඵලට් ඨානංම ව තස් මිං උප් පජ් ජනමතො 
ෙත් තාමරො දිට් ඨිසංයුත් තා ෙ විචිකිච් ොයුත් තඤ් ෙ පඤ ්ෙ අකුසලචිත් තානං 

මසොතාපන් මනන විනාසිතත් තා, ඉති තස ්මා කාරණා න ජා න් ති. ෙත් තාමරො 
මහට් ඨිමවිපාකා මහට් ඨිමානං රූපබ්රහ් මානං විපාකචිත් තත් තා නත් ථි. මසසානි 
එකපඤ් ඤාස චිත් තානි සුද් ධාවාමස පන ලබ් භන් ති. තං   ා – 

දිට් ඨි ා විප් පයුත් තානි, උද් ධච් ෙසහගතං ත ා; 

කාමපුඤ් ඤානි අට් ඨ ෙ, රූපපුඤ් ඤානි පඤ් ෙ වා. 

අරූපකුසලාමනව, මග් මගො ඛීණාසවස් ස ෙ; 

ෙක් ඛුමසොතමමනොධාතු, පුඤ ්ඤජා තීරණා දුමව. 

පඤ ්ෙමජ් ඣානපාමකො ෙ, අනාගාමිඵලා ම ො; 

සුද් ධාවාමසසු ලබ් භන් ති, ක්රි චිත් තානි වීසති. 

රූපාවචරිකාසබ්මබ සබ් බානි රූපාවෙරානි පඤ ්ෙ ස චිත් තානි, කාමධාතු ා 

සබ්මබ මතවීසති විපාකා. 

213. ම ොමනස්සාදිමග්මගො ච ම ොමනස් සද් ව ඤ් ෙ ආදිමග් මගො ෙ 

මසොතාපත් තිමග් මගො ෙ, ක්රියා ච ද්මව අමහතුකා 
පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනහසිතුප් පා ානි කිරි ානි ොති මතෙත් තාලීස චිත් තානි 
අරූපභූමි ං නත් ථි. පඤ් ෙ රූපාවෙරවිපාකා රූපීනං විපාකචිත් තත් තා නත් ථි. 
රූපජවනානි මහට් ඨිමඣානානං විරත් තත් තා නත් ථි. ෙක් ඛුමසොතවිඤ් ඤාණානි 
පුඤ ්ඤජානි පසා රහිතත් තා නත් ථි. ඝානාදිවිඤ් ඤාණානි පකති ාම ව නත් ථි. 
කුසලවිපාකා මමනොධාතු ෙක් ඛාදිග් ගහිතපඤ් ොරම් මණත් තා අරූපානං 

ධම් මාරම් මණත් තා නත් ථි, අසති ෙක් ඛාදිවිඤ් ඤාමණ සා ෙ පුඤ් ඤජා 
මමනොධාතු තා  ෙ අසති ා ෙක් ඛාදිවිඤ් ඤාණම් පි නත් ථිම ව. 

කිරි ාමමනොධාතුපි පඤ් ොරම් මණත් තාම ව නත් ථි, හසිතුප් පාම ොපි 
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රූපකා ාභාවා සිතස් සාභාවා නත් ථි, පුබ් මබව දිට් ඨසච් ො අරි ා රූපභූමිකා, 
තස් මා ආදිමග් මගොපි නත් ථි. 

214. එවං භූමවමසමනව, චිත්තුප්පත්තිං විභාවමය එවං ඉමිනා ම ා 

වුත් තප් පකාමරන භූමිවමසන චිත් තුප් පත් තිං විභාවමය ධීමරො කම  ය. තථා 

එවං එකා සන් නං පුග් ගලානං වමසන චිත් තුප් පත් තිං ධීමරො විභාවමය කම  ය. 

215. 

කුසලාකුසලාකාමම, 

මතසංපාකාඅමහතුකා; 

ආවජ්ජනද්වයඤ්චාති, 

සත්තතිංමසවමානසාති.– 

අ ං වුත් තත්  ා. 

216. එවං ෙතූස ්වපා භූමීසු මනස් සභූමි ඤ් ොති පඤ්චභූමීසු අමහතුකස් ස 

සත් තස් ස ජායන්මත උප් පජ් ජන් ති. ද්මවපඤ්ඤාසාවමසසානි, න ජායන්ති

ක ාචිපි අවමසසානි ද් මවපඤ් ඤාස චිත් තානි ක ාචිපි න ජා න් ති න 

උප් පජ් ජන් ති, තානි සරූපමතො වුත් තාමනව. 

217. අමහතුකස්ස සත් තස ්ස උප් පජ් ජන් මතහි සත් තතිංසචිත් මතහි සහ 

දුමහතුකා, ෙතුමහාවිපාකා ොති ෙත් තාලීස චිත් තානි ත ා එකකං දුමහතුකස් ස 
සත් තස් ස ජා න් ති. 

218-23. සබ්මබමහග්ගතා මචව සබ් මබ සත් තවීසතිවිධා මහග් ගතා මෙව 

සබ්මබපි ච අනාසවා සබ් මබ අට් ඨ මලොකුත් තරා මෙව ෙත් තාමරො 
තිමහතුකවිපාකා ෙ කාමම හසිතුප් පාම ො සමහතුකමහාකිරි ා ොති නව ක්රි ාපි 

මෙති ෙත් තාලීසං ත ා අට් ඨ ෙ දුමහතුමනො සත් තස් ස න ජා න් ති. 

අ මමත්  ාධිප් පාම ො – දුමහතුමනො රූපාරූපසමාපත් ති ා අසමත්  තා  

සත් තවීස මහග් ගතා න ජා න් ති, මග් ගඵලං අධිගන් තුං අසමත්  තා  අට් ඨ 

මලොකුත් තරා න ජා න් ති, තිමහතුකවිපාකා තිමහතුකානං සත් තානං 

විපාකචිත් තත් තා න ජා න් ති, නව කිරි ානි ඛීණාසවානංම ව 

උප් පජ් ජමානත් තා න ජා න් තීති. කාමාවචරසත්තස්ස, තිමහතුපටිසන්ධමනො 

පුථුජ් ජනස ්ස ෙතුපඤ් ඤාස මානසා ජා න් ති. කතමානි තානි? දුමහතුකස ්ස 
වුත් තානි ෙත් තාලීස චිත් තානි ත ා එකඤ් ෙ කාමධාතු ං ෙත් තාමරො 
ඤාණසම් පයුත් තවිපාකා රූපාරූමපසු නව පුඤ් ඤානි ොති ෙතුපඤ් ඤාස මානසා 
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ජා න් ති. පුථුජ්ජනස්ස තිමහතුමනො කාමසත් තස ්ස පඤ් ෙතිංස චිත් තානි න

ජායමර න ජා න් ති. තං   ා – 

ආවජ් ජනද් ව ං හිත් වා, අට් ඨාරස ක්රි ාපි ෙ; 

නව මහග් ගතා පාකා, අට් ඨ මලොකුත් තරානි ෙ. 

කාමපුථුජ් ජනස් මසව, තිමහතුපටිසන් ධිමනො; 

පඤ ්ෙතිංමසව චිත් තානි, න ජා න් ති ක ාචිපි. 

ෙම මවසු මනුස්මසසු චාති සත් තසු භූමීසු ජාතස් ස මසොතාපන් නස ්ස 

ම හිමනො සත් තස් ස පඤ් ඤාස චිත් තානි ජා න් ති. ඉති වෙනං ධීමරො නිද්දිමස 

කම  ය. තං   ා – 

දිට් ඨි ා විප් පයුත් තානි, ම ොමනස් සද් ව ම් පි ෙ; 

උද් ධච් ෙසහිතඤ් මෙව, කාමපුඤ් ඤානි අට් ඨ ෙ. 

නව මහග් ගතපුඤ් ඤානි, ආවජ් ජනද් ව ම් පි ෙ; 

සබ් මබ කාමවිපාකා ෙ, මසොතාපත් තිඵලම් පි ෙ. 

අස්ස මසොතාපන් නස ්ස නවතිංමසව චිත් තානි න උප් පජ් ජන් ති. ඉති වෙනං 

ධීමරො දීපමය ම මස ය. තං   ා – 

ආවජ් ජනද් ව ං හිත් වා, අට් ඨාරස ක්රි ාපි ෙ; 

නව මහග් ගතා පාකා, සත් ත මලොකුත් තරානි ෙ. 

දිට් ඨි ා සම් පයුත් තානි, විචිකිච් ොයුතං ත ා; 

නවතිංස න ජා න් ති, මසොතාපන් නස ්ස ම හිමනො. 

224. පඨමං ඵලං ඨමපත් වා මසොතාපන්නස්ස පුග් ගලස ්ස වුත්තානි චිත් තානි 

අත් තමනො සක ාගාමිමනො ඵමලන සක ාගාමිඵමලන සහ සක ාගාමිපුග් ගලස් ස 
සියුං. 

225. මසොතාපන්නස්ස වුත්තානි, ඨමපත්වා පටිඝද්වයං දුතියඤ්ච ඵලං 
සක ාගාමිඵලඤ් ෙ හිත් වා අත් තමනො අනාගාමිඵමලන සහ මසොතාපන් නස ්ස 

සත් තස් ස වුත් තානි  ානි අට් ඨෙත් තාලීස චිත් තානි අත් ථි, තානි අනාගාමිස් ස 

සත් තස් ස ජා න් ති. ඉති වෙනං ධීමරො විනිද් දිමස. 
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226. කති චිත්තානි ජායන්ති, කාමම අරහමතො පන කාමම සත් තසු 

කාමභූමීසු ජාතස් ස අරහමතො ඛීණාසවස් ස කති චිත් තානි ජා න් ති? ෙත් තාරි ෙ 

ෙත් තාරීසඤ් ෙ චිත් තානි කාමම සත් තසු කාමභූමීසු ජාතස් ස අරහමතො සියං 
භමව යං. තං   ා – 

මතවීස කාමපාකානි, ක්රි චිත් තානි වීසති; 

අරහත් තඵමලමනව, කාමම අරහමතො සියුං. 

227. මග්ගට්ඨානං චතුන්නම්පි මතසං පුග් ගලානං සකං සකං මග් ගචිත් තං 

සියා භමව ය. එකචිත්තක්ඛණාහිමත හි සච් ෙං තං ම ා වුත් තං වෙනං. මත 

මග් ගා එකචිත් තක් ඛණා. 

228. පුථුජ්ජනස්සතීස්මවව, පඨමජ්ඣානභූමසු තීසු එව පඨමජ් ඣානභූමීසු 

ජාතස ්ස පුථුජ් ජනස ්ස බ්රහ් මුමනො පඤ් ෙතිංස එව චිත් තානි ජා න් ති. ඉති වෙනං 

ධීමරො විනිද්දිමස උච් ොමර ය. තං   ා – 

ම ොමනස ්සද් ව ං හිත් වා, අපුඤ් ඤානි  මසව ෙ; 

කාමපුඤ් ඤානි අට් මඨව, නව පුඤ් ඤා මහග් ගතා. 

ෙක් ඛුමසොතද් ව ං පුඤ ්ඤපාකං සන් තීරණද් ව ං; 

ආවජ් ජනද් ව ඤ් මෙව, පුඤ ්ඤජං සම් පටිච් ෙනං; 

පඨමජ් ඣානපාමකො ෙ, පඤ ්ෙතිංමසව ජා මර. 

229-234. ඝානාදීසු පසාම සු පවත් තං කුසලවිපාකං විඤ්ඤාණත්තයං 
සත් ත අපුඤ් ඤජා පාකා අට් ඨ මහාපාකා ත ා උපරිඣානභූමීසු ජාතා පාකා 
ආරුප් පා ෙත් තාමරො විපාකාපි ෙ ම ොමනස් සද් ව ම් පි ෙ ආවජ් ජනද් ව වජ් ජා 

අට්ඨාරස ක්රියා මචව අට් ඨ මලොකුත් තරානි ෙ එතානි ෙතුපඤ් ඤාස චිත් තානි 

පඨමජ් ඣානභූමීසු තීසු නිබ් බත් තස් ස පුථුජ් ජනස ්ස ම හිමනො සත් තස් ස න ච

ලබ්භමර න ලබ් භන් ති. තාසු තීසු භූමීසු නිබ් බත් තස් ස පුථුජ්ජනස්ස බ්රහ් මුමනො 

වුත්මතසු චිත් මතසු අපුඤ් ඤපඤ් ෙකං හිත් වා තත්   තීසු පඨමජ් ඣානභූමීසු 

නිබ් බත් තස් ස මසොතාපන්නස්ස බ්රහ් මුමනො පඨමඵමලන සහ එකතිංස චිත් තානි 

ජායමර ජා න් ති. සක ාගාමමනො තත්ථ තීසු පඨමජ් ඣානභූමීසු ජාතස් ස 
සක ාගාමිමනො බ්රහ් මුමනො මතසු චිත් මතසු පඨමං ඵලං ඨමපත් වා සක ාගාමිඵලං 

පක් ඛිපිත් වා එකතිංමසව චිත් තානි ජා මර. අනාගාමස්ස තත්මථව තීසු 
පඨමජ් ඣානභූමීසු එව ජාතස් ස අනාගාමිස් ස දුති ං ඵලං ඨමපත් වා අත් තමනො 
ඵලචිත් මතන සහ එකතිංමසව චිත් තානි ජා න් ති. 



  අභිධම් මාවතාර                                                                                     පුරාණටීකා   

38 

පටුන 
 

235. 

විඤ්ඤාණංචක්ඛුමසොතානං, පුඤ්ඤජං සම්පටිච්ෙනං; 

සන්තීරණද්වයඤ්මචව, ක්රියචිත්තානි වීසති. 

236-7. අරහත් තඵලං පඨමජ් ඣානමතො සම් භමවො පාමකො සත් තවීසති 

චිත් තානි අරහන්තස්ස ඛීණාසවස් ස ජා මර. පුථුජ්ජනස්ස තීස්මවව තීසු එව 
දුති ජ් ඣානභූමීසු ජාතස් ස පුථුජ් ජනස ්ස බ්රහ් මුමනො 
දුති ජ් ඣානතති ජ් ඣානපාමකන සහ ෙත් තිංස චිත් තානි ජා න් ති. තං   ා – 

ම ොමනස ්සද් ව ං හිත් වා, අපුඤ් ඤානි  මසව ෙ; 

කාමපුඤ් ඤානි අට් මඨව, නව පුඤ් ඤමහග් ගතා. 

ෙක් ඛුමසොතද් ව ං පුඤ් ඤපාකං සන් තීරණද් ව ං; 

ආවජ් ජනද් ව ඤ් මෙව, පුඤ ්ඤජං සම් පටිච් ෙනං. 

දුති ජ් ඣානපාමකන, තති ජ් ඣානපාකමතො; 

ෙත් තිංමසව ෙ චිත් තානි, දුති ජ් ඣානම හිමනො. 

238-241. පුථුජ්ජනස්ස වුත්මතසු, හිත්වා වාපුඤ්ඤපඤ්චකං අත් තමනො 

ඵමලන සහ බාත් තිංස චිත් තානි මසොතාපන් නස ්ස ජා න් ති. මසොතාපන්නස්ස

වුත්මතසු, ඨමපත්වා පඨමං ඵලං මසොතාපන් නස ්ස වුත් මතසු පඨමං ඵලං 

ඨමපත් වා අත් තමනො ඵලචිත් මතන සහ බාත් තිංස චිත් තානි, සක ාගාමිස් ස 
වුත් මතසු දුති ං ඵලං ඨමපත් වා අනාගාමිඵමලන සහ බාත් තිංමසව චිත් තානි 

අස්ස අනාගාමිමනො භවන් ති. අරහන්තස්ස තීස්මවව, අට්ඨවීසතිඅත්තමනො තීසු 
එව දුති ජ් ඣානභූමීසු ජාතස් ස අරහමතො අත් තමනො ඵමලන 
දුති ජ් ඣානතති ජ් ඣානපාකමතො පාමකහි සහ අට් ඨවීසති චිත් තානි මහොන් ති. 
තං   ා – 

විඤ ්ඤාණං ෙක් ඛුමසොතානං, පුඤ ්ඤජං සම් පටිච් ෙනං; 

සන් තීරණද් ව ඤ් මෙව, ක්රි චිත් තානි වීසති. 

අරහත් තඵලං පාමකො, දුති ජ් ඣානසම් භමවො; 

තති ජ් ඣානපාමකො ෙ, අට් ඨවීසති මානසා. 

242-6. පරිත්තකසුභාදීනං, ම වානං තීසු භූමීසු ෙතුත්  ජ් ඣානවිපාමකන 

සහ පඤ ්ෙතිංමසව චිත් තානි ජා න් ති. මසොතාපන්නස්ස තත්මථක-තිංස

චිත්තානිජායමරතත්   තාසු තීසු පරිත් තකසුභාදීනං භූමීසු මසොතාපන් නස ්ස ෙ 

එකතිංස චිත් තානි ජා මර.   ා එවං සක ාගාමිමනො එකතිංස චිත් තානි ජා මර. 



  අභිධම් මාවතාර                                                                                     පුරාණටීකා   

39 

පටුන 
 

ත ා අනාගාමිමනො එකතිංස ජා මර. තත්මථව තාසු තීසු භූමීසු එව ජාතස් ස 

ඛීණාසවස් ස සත් තවීසති මානසා මහොන් ති, තථා එවං මවහප්ඵමල 

මවහප් ඵලභූමි ං ජාතානං පුථුජ් ජනමසක් ඛානං පඤ ්ෙන් නං සබ්මබසං 

පුග් ගලානං මානසා මහොන් ති. පඤ් ෙසු සුද්ධාවාසිකභූමීසු ජාතස් ස අනාගාමිමනො 

සත් තස් ස එකතිංමසව චිත් තානි මහොන් ති. ඉති වෙනං ධීමරො පරිදීපමය 

ම මස ය. තත්මථව තාසු සුද් ධාවාසභූමීසු එව ජාතස් ස අරහමතො සත් තවීසති 

මානසා මහොන් ති. එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන රූපීසු පඤ ්ෙ සසු 

රූපිභූමීසු ජාතානං සබ් මබසං පුග් ගලානං චිත් තානි විභාවිනා ධීමරන 

විඤ්මඤයයානි ජානිතබ් බානි. 

247. චතුවීසති චිත්තානි, පඨමාරුප්පභූමයං පඨමආරුප් පභූමි ං ජාතස් ස 

පුථුජ් ජනස ්ස ෙතුවීසති චිත් තානි ජා න් ති. ඉති වෙනං ධීමරො විනිද් දිමස. තං   ා 
– 

ම ොමනස ්සද් ව ං හිත් වා, අපුඤ් ඤානි  මසව ෙ; 

කාමපුඤ් ඤානි අට් මඨව, ආරුප් පකුසලානි ෙ; 

පඨමාරුප් පපාමකො ෙ, ක්රි ාමවොට් ඨබ් බනම් පි ෙ. 

248-251. මසොතාපන්නස්ස තත්මථව, ඨමපත්වාපුඤ්ඤපඤ්චකංතත්   
තිස් සං පඨමාරුප් පභූමි ං එව මසොතාපන් නස ්ස පුග් ගලස ්ස අපුඤ් ඤපඤ ්ෙකං 

හිත් වා අත් තමනො ඵමලන සහ වීසති චිත් තානි මහොන් ති. ත ා තත්ථ තිස් සං 

පඨමාරුප් පභූමි ං සක ාගාමිමනො, අනාගාමිමනොපි ෙ පුග් ගලස් ස පුබ් බං පුබ් බං 

ඵලං විනා වජ් මජත් වා අත් තමනො ඵමලන සහ වීසති චිත් තානි ජා න් ති. 

ඛීණාසවස්ස තත්මථව තත්   තිස් සං පඨමාරුප් පභූමි ං එව ජාතස ්ස 
ඛීණාසවස් ස  ස පඤ් ෙ මානසා ෙ ජා න් ති. තං   ා – 

මහාක්රි ානි අට් මඨව, ෙත් වාරුප් පක්රි ානි ෙ; 

අරහත් තඵලං පාමකො, මවොට් ඨබ් බඤ් ොපි මානසං. 

දුති ාරුප් පභූමි ං ජාතස ්ස පුථුජ් ජනස් ස සත් තස් ස මතවීසති චිත් තානි 
මහොන් ති. තං   ා – 

ම ොමනස ්සද් ව ං හිත් වා, අපුඤ් ඤානි  මසව ෙ; 

කාමපුඤ ්ඤානි අට් මඨව, පුඤ ්ඤාරූපූපරී තම ො; 

දුති ාරුප් පපාමකො ෙ, මවොට් ඨබ් බඤ් ොපි මානසං. 
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ඉති එවං ඉමිනා පකාමරන වත්වා කම ත් වා ධීමරො පණ් ඩිමතො විභාවමය 

ම මස ය. එත්ථ එතිස ්සං දුති ාරුප් පභූමි ං ජාතානං තිණ් ණන් නං 
මසක් ඛානම් පි එකූනවීසති චිත් තානි මහොන් ති. තං   ා – 

දිට් ඨි ා විප් පයුත් තානි, උද් ධච් ෙසහිතං ත ා; 

කාමපුඤ් ඤානි අට් මඨව, පුඤ ්ඤාරූපූපරී තම ො. 

දුති ාරුප් පපාමකො ෙ, මවොට් ඨබ් බඤ් ොපි මානසං; 

සකසකඵමලමනව, චිත් තාමනකූනවීසති. 

252. චුද් මසව තු චිත්තානි දුති ාරුප් පභූමි ං ජාතස් ස ඛීණාසවස් ස 

කිරි චිත් තානි ද් වා ස එමකො පාමකො අරහත් තඵලඤ් ොති චුද්  මසව චිත් තානි 
මහොන් ති. තං   ා – 

මහාක්රි ානි අට් මඨව, ක්රි ාරූපූපරී තම ො; 

මවොට් ඨබ් බඤ් ෙ සමකො පාමකො, අරහත් තඵලම් පි ෙ. 

253. පුථුජ්ජනස්සසත්තස්ස, තතියාරුප්පභූමයං තති අරූපභූමි ං ජාතස් ස 

පුථුජ් ජනස ්ස සත් තස ්ස බාවීසති චිත් තානි භවන් ති. ඉති වෙනං ධීමරො පකාසම . 
තං   ා – 

ම ොමනස ්සද් ව ං හිත් වා, අපුඤ් ඤානි  මසව ෙ; 

කාමපුඤ් ඤානි අට් මඨව, පුඤ ්ඤාරූපූපරී දුමව; 

තති ාරුප් පපාමකො ෙ, මවොට් ඨබ් බඤ් ොපි මානසං. 

254-5. අට්ඨාරමසව චිත්තානි, මසොතාපන්නස්ස පුග් ගලස් ස අට් ඨාරස එව 
චිත් තානි ජා මර. තං   ා – 

දිට් ඨි ා විප් පයුත් තානි, උද් ධච් ෙසහිතං ත ා; 

මහාපුඤ් ඤානි අට් මඨව, පුඤ ්ඤාරූපූපරී දුමව. 

අට් ඨාරමසව පාමකන, මසොතාපත් තිඵමලන ෙ; 

මවොට් ඨබ් බඤ් ොපි මානසං, මසොතාපන් නස ්ස ජා මර. 

සක ාගාමිමනො පඨමං ඵලං ඨමපත් වා අත් තමනො ඵමලන තානි අට් ඨාරස 
චිත් තානි මහොන් ති. සක ාගාමිමනො වුත් මතසු චිත් මතසු දුති ං ඵලං ඨමපත් වා 
අත් තමනො ඵමලන සහ අට් ඨාරස චිත් තානි එව අනාගාමිස් ස ජා මර. 
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256. මතරමසවචචිත්තානි, තතියාරුප්පභූමයං තති අරූපභූමි ං ජාතස් ස 

ඛීණාසවස් ස මතරමසව චිත් තානි ජා න් ති. ඉති වෙනං ධීමරො විනිද් දිමස. තං 
  ා – 

මහාක්රි ානි අට් මඨව, ක්රි ාරූපූපරී දුමව; 

අරහත් තඵලං පාමකො, මවොට් ඨබ් බඤ් ොපි මානසං. 

257. එකවීසතිචිත්තානි, චතුත්ථාරුප්පභූමයං ෙතුත්  අරූපභූමි ං ජාතස් ස 

පුථුජ් ජනස ්ස සත් තස් ස එකවීසති චිත් තානි ජා න් ති. ඉති ඉ ං වෙනං ධීමරො 
විනිද් දිමස. තං   ා – 

ම ොමනස ්සද් ව ං හිත් වා, අපුඤ් ඤානි  මසව ෙ; 

කාමපුඤ් ඤානි අට් මඨව, මවොට් ඨබ් බඤ් ොපි මානසං; 

ෙතුත්  ාරුප් පපුඤ් ඤඤ් ෙ, සපාමකමනකවීසති. 

258-260. මසොතාපන්නස්සසත්තස්ස, සත්තරස චිත් තානි ධීමරො පකාසම . 
තං   ා – 

දිට් ඨි ා විප් පයුත් තානි, උද් ධච් ෙසහිතං ත ා; 

කාමපුඤ් ඤානි අට් මඨව, මසොතාපත් තිඵලම් පි ෙ; 

ෙතුත්  ාරුප් පපුඤ් ඤඤ් ෙ, සපාමකො මවොට් ඨබ් බම් පි ෙ. 

සක ාගාමිමනො පඨමං ඵලං ඨමපත් වා තානි එව චිත් තානි සඵමලන 
මහොන් ති. සක ාගාමිමනො වුත් මතසු චිත් මතසු දුති ං ඵලං ඨමපත් වා අත් තමනො 

ඵමලන සත් තරස මානසා අනාගාමිස් ස මහොන් ති. ද්වා මසව තු චිත්තානි, 

චතුත්ථාරුප්පභූමයං ජාතස් ස අරහන් තස ්ස ද් වා ස එව චිත් තානි ජා න් ති. තං 
  ා – 

මහාක්රි ානි අට් මඨව, මවොට් ඨබ් බඤ් ොපි මානසං; 

ෙතුත්  ඤ ්ෙ ක්රි ාරූපං, පාමකො අරහමතො ඵලං. 

ඉති එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන පුග් ගලානං වමසන භූමීසු 
චිත් තප් පවත් තිං විදූ ධීමරො විභාවම . 

261-2. මහට්ඨිමානංඅරූපීනං, බ්රහ්මානංඋපරූපරි ජාතා අරූපකුසලා මෙව 

කිරි ාපි ෙ උප් පජ් ජන් ති. උද්ධං උද්ධං භාමග ජාතානං අරූපීනං බ්රහ් මානං 

මහට්ඨිමා මහට්ඨිමා ආරුප්පා මහට් ඨාභාමග ජාතා අරූපාවෙරා පන මනව 
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ජා න් ති. කස ්මා කාරණාති? කිර ම ා සුතං, මහට් ඨිමඣාමනසු දිට්ඨාදීනවමතො 
දිට් ඨම ොසභාවමතො මනව ජා න් ති. 

263-5. ඨමපත්වා පඨමං මග්ගං මසොතාපත් තිමග් ගං ඨමපත් වා 

කුසලානුත්තරා තමයො තම ො අනත් තරා කුසලා තම ො මග් ගා, 

කාමාවෙරපුඤ් ඤානි අට් ඨ, ත ා  ස අපුඤ් ඤානි චිත් තානි, අරූපපුඤ් ඤානි 

ෙත් තාරි. සබ්මබ පාකා අනුත්තරා සබ් බානි මලොකුත් තරඵලානි, 

පඨමාරුප් පපාමකො ෙ නව කාමකිරි ාපි ෙ, අරූපාපි සබ් බා කිරි ා, එතානි පන 
මතෙත් තාලීස මානසා පඨමාරුප් පභූමි ං උප් පජ් ජන් ති. 

266-7. සබ් මබො මතවීසතිකාමවිපාමකො, සබ් මබො පන් නරසවිමධො 

මහග් ගමතො රූමපො චිත් තුප් පාම ො, මමනොධාතු කිරි ාමමනොධාතු, 

ම ොමනස ්සද් ව ම් පි ෙ ආදිමග් මගො ෙ තථාඋපරි ජාතා තම ො අරූපපාකා ොති 

ෙෙත් තාලීස චිත් තානි එත්ථ එතිස ්සං පඨමාරුප් පභූමි ං නත් ථි. 

268-9. වුත්මතසු පන චිත්මතසු, පඨමාරුප්පභූමයං වුත් මතසු චිත් මතසු 

කුසලපාකකිරි ාවමසන පඨමාරුප්පත්තයං ඨමපත් වා අත් තමනො පාමකො ොති 

ෙත් තාලීස චිත් තානි දුති ාරුප් පභූමි ං ජා න් ති. එවං ඉමිනා ම ා 

වුත් තප් පකාමරන මසසද්වමය පඨමදුති ාරුප් පමතො 
මසසආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනමනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනභූමිද් වම  

මහට්ඨිමමහට්ඨිමං කුසලවිපාකකිරි ාවමසන මහට් ඨාභාමග ජාතං අරූපත් ත ං 

හිත් වා අත් තමනො අත් තමනො පාකා එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන 

පණ් ඩිමතන මඤයයා ජානිතබ් බා. 

270-3. චත්තාමරො ච අනාසවා, විපාකා ෙත් තාරි මලොකුත් තරඵලචිත් තානි, 

සබ්මබ සබ් බානි ෙ ෙතූසු ආරුප් පභූමීසු මහොන් ති. මවොට් ඨබ් බමනන චිත් මතන 

සහ කාමම අට් ඨ මහාකිරි ා, ෙතස ්මසො අරූපකිරි ාපි ොති මතරස එව කිරි ා 
පඨමාරුප් පභූමි ං ජාතස් ස ඛීණාසවස් ස ජා න් ති. දුති ාරුප් පභූමි ං ජාතස් ස 
ඛීණාසවස් ස පඨමාරුප් පකිරි ං හිත් වා ද් වා ස එව කිරි ා මහොන් ති. 
තති ාරුප් පභූමි ං ජාතස් ස ඛීණාසවස් ස පඨමදුති ාරුප් පකිරි ානි හිත් වා 
එකා ස කිරි ා මහොන් ති. ෙතුත්  ාරුප් පභූමි ං ජාතස් ස ඛීණාසවස් ස 

පඨමදුති තති ාරුප් පකිරි ානි හිත් වා  මසව කිරි ා මඤයයා ජානිතබ් බා. 

274. 

අරහමතොපනචිත්තානි, මහොන්ති එකූනවීසති; 

අරහත්තංක්රියාසබ්බා, ඨමපත්වාවජ්ජනද්වයං. 
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ආවජ් ජනද් ව ං ඨමපත් වා සබ් බා කිරි ා, අරහත් තඵලඤ් ොති එකූනවීසති 
චිත් තානි අරහමතො පන මහොන් ති. ආවජ් ජනද් ව ං කිඤ් ොපි ඛීණාසවස් ස 

මහොන් ති, එවම් පි අඤ් මඤසං පුථුජ් ජනමසක් ඛානම් පි මහොන් තිම ව. එකූනවීසති 

චිත් තානි ඛීණාසවස් ස එව මහොන් ති, න අඤ් මඤසන් ති ඤාපනත්  ං 
‘‘ආවජ් ජනද් ව ං ඨමපත් වා’’ති වුත් තං. 

275-6. චතුන්නං ඵලට්ඨානං පුග් ගලානඤ් ෙ තිමහතුකපුථුජ් ජමන ෙ 

මතරමසව චිත් තානි භවන් ති. ඉති වෙනං ධීමරො පකාසම . තං   ා – ෙත් තාමරො 

ඤාණසම් පයුත් තා මහාවිපාකානි, නව රූපාරූපපාකා ෙ ඉමම මතරමසව 
චිත් තානි භවන් ති. 

277-9. චතුන්නං ඵලට්ඨානං පුග් ගලානඤ් ෙ දුමහතුකපුථුජ් ජමන ෙ 

ඤාණපරිහීනානි ෙත් තාරි විපාකානි එව ජා මර. පුථුජ්ජනානං තිණ්ණම්පි, 

චතුන්නං අරියම හිනං අරි ගතානං සත්තන්නං පුග් ගලානං සත් තරමසව 

චිත් තානි භවන් ති. තං   ා – දුමව පඤ් ෙවිඤ් ඤාණානි, 

මමනොධාතුත් ත සන් තීරණානි, මවොට් ඨබ් බනඤ ්ෙ ඉමම සත් තරස එව මහොන් ති. 

280-5. මහට්ඨා තිණ්ණං ඵලට්ඨානං, තිමහතුකපුථුජ්ජමන චතුන්නං 

පුග් ගලානං මහග් ගතානි එව කුසලානි මහොන් ති. තිණ්ණං පුථුජ්ජනානඤ්ච, 

ආදිමතොතිණ්ණංඅරියානං මහට් ඨා අරි ානං මතරමසව චිත් තානි උප් පජ් ජන් ති. 

ඉති වෙනං ධීමරො නිද් දිමස. අට් මඨව කාමපුඤ් ඤානි, අපුඤ්ඤමතො 

අකුසලවමසන දිට් ඨිහීනා ෙත් තාමරො චිත් තුප් පා ාපි, උද් ධච් ෙසම් පයුත් තඤ් ොති 

මතරස චිත් තානි මහොන් ති. මහට්ඨා ද්වින්නං ඵලට්ඨානං 

මසොතාපන් නසක ාගාමිපුග් ගලානං සබ්බපුථුජ්ජමන 
අමහතුකදුමහතුකතිමහතුකපුථුජ් ජමන ම ොමනස ්සයුත් තං ද් ව මමව චිත් තං 

ජා මත. තිණ්ණංපුථුජ්ජනානඤ්ච පඤ ්ෙ එව ජා මර. තං   ා – 

ෙත් තාරි දිට් ඨියුත් තානි, විචිකිච් ොයුතම් පි ෙ; 

මග් ගට් ඨානං ෙතුන් නම් පි, මග් ගචිත් තං සකං සකං. 

මතසං ෙතුන් නං මග් ගට් ඨානං පුග් ගලානං සකං සකං එකමමව මග් ගචිත් තං 

භමව භමව ය. ඉති එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන ධීමරො පණ් ඩිමතො 

විභාවමය චිත් තප් පවත් තිං පකාසම . 

286-9. මයාභමවසුචිත්තානං, පුග්ගලානංවමසනච.භමවසු සබ් බභමවසු 

චිත් තානං, පුග් ගලානං වමසන ෙ චිත් තප් පවත් ති භික්ඛූනං ආභිධම් මිකභික් ඛූනං 

පාටවත්ථාය මෙකභාවා  ම ා පකාසිතා. එවං සබ්බම ං චිත්තං, 



  අභිධම් මාවතාර                                                                                     පුරාණටීකා   

44 

පටුන 
 

භූමපුග්ගලමභ මතො එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන භූමිපුග් ගලමභ මතො 

ඉ ං සබ් බං චිත් තං බහුධාපිච බහුප් පකාරම් පි ෙ මහොති. ඉති ගහණං විභාවිනා 

විඤ ්ඤාතබ් බං. සක්කා වුත්තානුසාමරන ම ා වුත් තස් ස අනසාමරන මභම ො 

චිත් තමභම ො විභාවිනා ඤාතුං විජානිතුං සක් කා. ගන්  විත්  ාරභීමතන ම ා ඉ ං 

චිත් තප් පවත් තිදීපකවෙනං සංඛිත් තං, පුබ් බාපරං විමලොමකත් වා, චින් මතත් වා ෙ 
පුනප් පුනං අත්  ං උපපරික් ඛිත් වා විභාවිනා ගමහතබ් බං. 

290. ඉමඤ්චාභිධම්මාවතාරං සුසාරං, වරං සත්තමමොහන්ධකාරප්පදීපං 

ඉමඤ් ෙ අභිධම් මාවතාරප් පකරණං සුසාරං සුන්  රසාරභූතං වරං 

සත් තඅන් ධකාරසදිමස මමොමහ පදීපං පජ් මජොතප් පදීපං මයො නමරො සාධුකං 

චින් මතති වාමෙතිපි, තං නරං රාගම ොසා චිරං චිරකාලං මනොපයන්ති න 

උපගච් ෙන් ති. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

භූමිපුග් ගලචිත් තුප් පත් තිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඤ ්ෙමමො පරිච් මෙම ො. 

6. ෙට්මඨොපරිච්මෙම ො 

ආරම්මණවිභාගවණ්ණනා 

291. 

එමතසංපනචිත්තානං, ආරම්මණමමතොපරං; 

 ස්සයිස්සාමහංමතන, විනානත්ථිහි සම්භමවො. 

ඉමතො පරං ඉමතො පරිච් මෙ මතො පරං අහං එමතසං පන චිත් තානං 

ආරම් මණං  ස් සයිස් සාමි. හි කස ්මා? මතන විනා තං ආරම් මණං වජ් මජත් වා 

චිත් තානං සම් භමවො නත් ථි  ස් මා කාරණා, තස් මා කාරණා  ස් සයිස් සාමි. 

292. 

රූපං සද් ංගන්ධංරසං, මඵොට්ඨබ්බංධම්මමමවච; 

ෙධාආරම්මණංආහු, ෙළාරම්මණමකොවි ා. 

ෙළාරම් මමණසු මෙකා පණ් ඩිතා ආරම් මණං ෙධා ෙප් පකාරං ආහු කම සුං. 
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293. තත්ථභූමතඋපා ාය.තත්ථ මතසු ආරම් මමණසු භූමත උපා ාය භූමත 

පටිච් ෙ වණ් මණො චතුසමුට්ඨිමතො කම් මචිත් තඋතුආහාරසඞ් ඛාමතහි ෙතූහි 

පච් ෙම හි සමුට්ඨිමතො නිබ් බත් මතො නි ස් සමනන සහ පවත් මතො පටිමඝන සහ 
පවත් මතො රූපාරම් මණසඤ් ඤිමතො. 

294. දුවිමධොපි සමුද්දිට්මඨො, සද්ම ො චිත්මතොතුසම්භමවො සද් ම ො දුවිමධොපි 

මුනිනා සමුද් දිට් මඨො චිත් මතොතුසම් භමවො, සවිඤ් ඤාණකසද් ම ොව 

චිත් තසමුට් ඨිමතො මහොති. ක ං? වචීමභ කචිත් මතන භූතා  ජාතා  භූමි ා 
ප වීධාතු ා විකාරතා ප වීලක් ඛණභාවමතො අති ද් ධලක් ඛණතා විකාරතා 
නාම. සා වචීවිඤ් ඤත් ති විඤ් ඤා තීති විඤ් ඤත් ති ා උපාදිණ් ණඝට් ටනස ්ස 
කම් මජප වීධාතු ා ඝට් ටනස ්ස කාරණං චිත් තජප වීධාතු ා 
කම් මජප වීධාතු ා ඝට් ටනඤ් ෙ සද් ම ො ෙ අපුබ් බං අෙරිමං මහොති. 

295. අවිඤ්ඤාණකසද්ම ොමයොමසො අවිඤ් ඤාණකසද් ම ො උතුසමුට් ඨිමතො 

මහොති. අ ං දුවිමධොපි සද් ම ො සද් ාරම්මණතං ගමතො සද්  ාරම් මණභාවං 
පත් මතො. 

296. ධරීයතීතිගච්ෙන්මතො ගච් ෙන් මතො ජමනහි ධරී මතති ගන් මධො. ගමු

සප්ප ගතිම් හි, ධර ධාරමණ. සූචනමතො අත් තමනො සාධාරණස් ස පුප් ඵාදිමනො 

වත් ථුස ්ස පකාසනමතොපි වා ගන් මධො නාම. ගන්ධ සූෙමන. අයං ගන් මධො ෙතූහි 

සමුට් ඨානං එතස් සාති චතුසමුට්ඨාමනො. ගන් ධාරම් මණසම් මමතො. 

297. රසමානා රසන්තීති, රමසොති පරිකිත්තිමතො ජනා රසමානා  ං 

ධම් මජාතං රසන්ති අනභවන් ති, ඉති  ස් මා කාරණා, තස් මා කාරණා රමසොඉති 

රමසො නාම පණ් ඩිමතහි පරිකිත් තිමතො, මසො රමසො ෙතුසම් භූමතො 
රසාරම් මණනාමමකො. 

298. ඵුසීයතීති මඵොට්ඨබ්බං  ං ධම් මජාතං ජමනහි ඵුසී තීති තස් මා 

මඵොට් ඨබ් බං, ප වීමතජවා මවො. තං මඵොට් ඨබ් බං ෙතුසම් භූතං 
මඵොට් ඨබ් බාරම් මණං මතං. 

299. සබ්බං නාමඤ්ච රූපඤ්ච, හිත්වා රූපාදිපඤ්චකං රූපාදිපඤ් ෙකං 

හිත් වා සබ් බං නාමඤ්ච චිත් තමෙතසිකනිබ් බානනාමඤ් ෙ රූපඤ්ච 

පඤ ්ෙපසා සුඛුමරූපඤ් ෙ ලක්ඛණානි ච අනිච් ෙදුක් ඛඅනත් තලක් ඛණානි ෙ 
පඤ ්ඤත් ති ෙ ධම් මාරම් මණසඤ් ඤිතං. 
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300. ොරම්මණානි ලබ්භන්ති, කාමාවචරභූමයං කාමාවෙරභූමි ං 

ොරම් මණානි ලබ් භන් ති. තීණි රූපාවෙමර රූපසද්  ධම් මාරම් මණවමසන 
ලබ් භන් ති. අරූමප පන එමකකං ධම් මාරම් මණං ලබ් භති. 

301-3. ඛණවත්ථුපරිත්තත්තා, ආපාථංනවජන්තිමය ම  රූපා ම ො පඤ් ෙ 
විස ා ඛණවත් ථුපරිත් තත් තා පඤ් ොරම් මණානං ඛණස් ස පරිත් තත් තා 
මන්  ත් තා මතසං අප් පායුකත් තා වත් ථුපරිත් තත් තා පඤ් ොරම් මණානං 

අතිඛුද්  කවත් ථුකත් තා ආපා ං පඤ ්ෙද් වාමරසු පාකටභාවං න වජන් ති, 

පඤ ්ෙපසාම සු ඝට් ටනකිච් ෙං න සාමධන් ති, මත රූපා ම ො පඤ් ෙ විස ා 

ධම් මාරම් මණං මහොන් ති. ඉති මයසං එකච් ොනං ආෙරි ානං මතං මහොති. කිරාති 

අනස ්සවනත් ම  නිපාමතො. මතපටික්ඛිපිතබ්බාව මත එවං වාදිමනො එකච් මෙ 

ආෙරි ා පටික් ඛිපිතබ් බා, ම ා පටිමසධිතබ් බා. කස ්මා? ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං 

මසොතවිඤ ්ඤාණස් ස මගොෙරභූතං සද් ං න පටිඅනමභොති, මසොතවිඤ් ඤාණං 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස මගොෙරභූතං රූපං න පටිඅනමභොති. ඉති අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස

මගොචරං මනව පච් ෙනමභොන් තානං මතසං පඤ ්ෙන් නං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං 
විඤ ්ඤාණානං තඤ් ෙ මගොෙරං මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතුසඞ් ඛාතං 

ජවනං පන පච් ෙනමභොති. ඉති වෙනස ්ස භගවතා වුත් තත් තා පටික් ඛිපිතබ් බා. 

රූපා මයොපන විස ා රූපාදිපඤ් ොරම් මණානි එව මහොන් ති. 

304-6. දිබ්බචක්ඛාදිඤාණානං, රූපාදීමනව මගොචරා තානි රූපාදීනි එව 
මගොෙරා දිබ් බෙක් ඛාදිඤාණානං අනාපා ගතානං එව පාකටභාවං 

අප් පත් තාමනව. ඉතිපි වෙනං වුත් තං න යුජ් ජති. යං ධම් මජාතං රූපාරම් මණං 

භවන් තං, තං ධම් මජාතං කථං මකන පකාමරන ධම් මාරම් මණං භමව ය? එවං 

සති රූපාරම් මණස් ස ධම් මාරම් මණත් මත සති එමතසං 

රූපාරම් මණධම් මාරම් මණානං නි මමොපි කථං භමව මකන පකාමරන 

භමව ය? සබ්බංආරම්මණංඑතං එතං සබ් බං ආරම් මණං ෙබ්බිධං ෙප් පකාරං 
භගවතා සමුදීරිතං. තං පරිත් තත් තිකාදීනං වමසන බහුප් පකාමරහි මතං. 

307. සබ්මබො කාමවිපාමකො ච සබ් මබො මතවීසතිකාමවිපාමකො ෙ 

ක්රියාමහතුද්වයම්පි ච මමනොධාතුහසිතුප් පා වමසන කිරි ාමහතුද් ව ම් පි ොති 

පඤ ්ෙවීසති චිත් තුප් පා ා එකන්තපරිත්තාරම්මණා එකන් තකාමාවෙරාරම් මණා 

සියං භමව යං. 

308-10. ඉට්ඨාදිමභ ා පඤ්මචව, රූපසද් ා මයො පන ද් විපඤ ්ෙන් නං 

විඤ ්ඤාණානං පටිපාටියා අනක් කමමන මගොෙරා මහොන් ති. රූපාදිපඤ්චකං

සබ්බං, මමනොධාතුත්තයස්සතු මමනොධාතුත් ත ස ්ස පන සබ් බං රූපාදිපඤ් ෙකං 

ආරම් මණං මහොති, එමතසං මතරසන් නං පන චිත් තානං රූපක් ඛන් මධොව 
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මගොචමරො ආරම් මණං මහොති. නාරූපං නාමං ආරම් මණං න කමරොන් ති. නච 

පඤ්ඤත්තිං පඤ ්ඤත් තිං ආරම් මණං න කමරොන් ති. නාතීතං අතීතං ආරම් මණං 

න කමරොන් ති. නචනාගතං අනාගතං ආරම් මණං න කමරොන් ති එව. හි සච් ෙං 

වත් තමාමනො මගොෙමරො එමතසං ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාණානං, මමනොධාතුත් ත ස් ස 
ොති මතරසන් නං චිත් තානං තං ආරම් මණං වත් තමානං එව පච් චුප් පන් නං එව. 

311. මතරමසතානි චිත්තානි, ජායන්මත කාමධාතුයං එතානි මතරස 

චිත් තානි කාමධාතු ං ජා න් ති, රූපාවෙමර පුඤ් ඤජානි 

ෙක් ඛුමසොතවිඤ් ඤාණසම් පටිච් ෙනානි, කිරි ාමමනොධාතු ොති චත්තාරි චිත් තානි 

ජා න් ති. අරූපිසු අරූපභූමීසු මනවකිඤ්චිපි එකම් පි චිත් තං මනව ජා ති. 

312-3. මහාපාකානමට්ඨන්නං අට් ඨන් නං මහාවිපාකානං පවත් ති ං ෙසු 

ද් වාමරසු ත ාරම් මණකිච් ොනං රූපාදිෙපරිත් තානි මගොෙරා. 

සන්තීරණත්තයස්සපි පවත් ති ං පඤ් ෙද් වාමර සන් තීරණත් ත කිච් ෙස ්ස, 

ෙද් වාමරසු ත ාලම් බණකිච් ෙස් ස ෙ රූපාදිෙපරිත් තානි මගොෙරා. රූපා මයො

පරිත්තා ෙ, හසිතුප්පා මගොචරා හසිතුප් පා ස් ස රූපා ම ො ෙ පරිත් තා මගොෙරා 

මහොන් ති. පඤ්චද්වාමර පටුප්පන්නා පඤ් ෙසු ද් වාමරසු ම  මගොෙරා 

පච් චුප් පන් නා, මමනොද් වාමර තිකාලිකා ම  මගොෙරා තිකාලිකා තීසු කාමලසු 
නියුත් තා. 

314-5. දුතියාරුප්පචිත්තඤ්ච, චතුත්ථාරුප්පමානසං 

කුසලවිපාකකිරි ාවමසන ෙබ්බිධං චිත් තං මහග් ගතමගොෙරං නියතං 

නි තාරම් මණං මහොති, තං ෙබ් බිධං චිත් තං මහග් ගතමගොෙරං පුබ් මබ අත් තනා 

අධිගතආකාසානඤ් ො තනආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනකුසලාරම් මණං, මතසු ද් මව 
දුති ෙතුත්  ාරුප් පපාකා ‘‘ ස් ස  ස් ස කුසලඣානස් ස  ං  ං ආරම් මණං 
ගමහත් වා බ්රහ් මමලොමක පටිසන් ධි මහොතී’’ති වෙනමතො සකසකකුසලස් ස 

ආරම් මණං එව මතසං විපාකානං ආරම් මණං මහොති. නිබ්බානාරම්මණත්තාහි, 

එකන්මතනඅනඤ්ඤමතො අට් ඨානාසවචිත් තානං අප්පමාමණොව නිබ් බානං එව 

මගොෙරං ආරම් මණං මහොති. හි කස ්මා කාරණා? නිබ්බානාරම්මණත්තා, න

අඤ්ඤමතො ආරම් මණමතො. 

316-320. චත්තාමරො ඤාණහීනා ච, කාමාවචරපුඤ්ඤමතො 

කාමාවෙරකුසලවමසන ෙත් තාමරො ඤාණහීනා ෙ ක්රියමතො කිරි වමසන 
ෙත් තාමරො ඤාණහීනා ෙ ද් වා සාකුසලානි ෙ මත පරිත් තාරම් මණා මෙව 

මහග් ගතමගොෙරා ෙ, මත න වත් තබ් බා ෙ මහොන් ති. කස ්මා? 

පඤ ්ඤත් තාරම් මණත් තා. චත්තාමරොඤාණසංයත්තා, පුඤ්ඤමතො කුසලවමසන 

ෙත් තාමරො ඤාණසම් පයුත් තා, ක්රියමතො කිරි වමසන ෙත් තාමරො 
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ඤාණසම් පයුත් තා ෙ ත ා අභිඤ් ඤාද් ව ඤ් ෙ කිරි ාමවොට් ඨබ් බනම් පි ෙ 
එකා සන් නං එමතසං චිත් තානං මගොෙමරො පරිත් තමහග් ගතඅප් පමාණවමසන 

තිවිමධො මහොති. ඉමම එකා ස න වත් තබ් බාපි මහොන් ති. කස් මා? 

පඤ ්ඤත් තාරම් මණත් තා. යානිවුත්තාවමසසානි වුත් තමතො චිත් තමතො මසසානි 

 ානි චිත් තානි, තානි න වත් තබ් බාරම් මණානීති විභාවිනා විඤ් මඤ යානි. 

පරිත් තාරම් මණත් තිකං සමත් තං. 

321. 

දුතියාරුප්පචිත්තඤ්ච, චතුත්ථාරුප්පමානසං; 

ෙබ්බිධංපනඑකන්තඅතීතාරම්මණං සියා. 

322-6. විඤ්ඤාණානං ද්විපඤ්චන්නං ද් වින් නං පඤ් ෙවිඤ් ඤාණානං, 
මමනොධාතුත් ත ස් ස ෙ මතරසන් නං චිත් තානං මගොෙරා රූපා ම ො පඤ් ෙ ධම් මා 

පච් චුප් පන් නාව, අට් ඨ කාමමහාවිපාකා ත ාරම් මණකිච් ෙවමසන 

අතීතානාගතපච් චුප් පන් නමගොෙරා, චුතිකිච් ෙවමසන අතීතාරම් මණා, 
පටිසන් ධිභවඞ් ගකිච් ෙවමසන පච් චුප් පන් නාතීතාරම් මණා. 
මසොමනස ්සසන් තීරණං සන් තීරණකිච් ෙවමසන පච් චුප් පන් නාරම් මණං. 
ත ාරම් මණකිච් ෙවමසන පච් චුප් පන් නානාගතාතීතාරම් මණං. 

මසසසන් තීරණද් ව ං සන් තීරණකිච් ෙවමසන පච් චුප් පන් නාරම් මණං, 

ත ාරම් මණකිච් ෙවමසන පච් චුප් පන් නානාගතාතීතාරම් මණං, චුතිකිච් ෙවමසන 

අතීතාරම් මණං, පටිසන් ධිභවඞ් ගකිච් ෙවමසන පච් චුප් පන් නාතීතාරම් මණං. 

හසිතුප් පා චිත් තං ජවනකිච් ෙවමසන පච් චුප් පන් නාතීතානාගතමගොෙරං. ඉති 

එමත ද් වා ස මානසා පන සියාතීතාරම්මණා අතීතාරම් මණා සියුං. 

පච්චුප්පන්නානාගතමගොචරා පච් චුප් පන් නාරම් මණා අනාගතාරම් මණා සියුං. 

කාමම වීසති කුසලාකුසලා ක්රියමතො කිරි වමසන කාමම නව මානසා, 

මවොට් ඨබ් බං මවොට් ඨබ් බනකිච් ෙවමසන පච් චුප් පන් නාරම් මණං, 
ආවජ් ජනකිච් ෙවමසන තිකාලාරම් මණං. මහාකිරි මානසා ජවනකිච් ෙවමසන 

තිකාලාරම් මණා, සන් මත පඤ් ඤත් තිකාමල නවත් තබ් බාරම් මණා. ද් මව 

අභිඤ් ඤාමානසාපි අභිඤ් ඤාකිච් ෙවමසන අතීතාදිමගොෙරා සියුං. ඉමම මානසා 
පඤ ්ඤත් තිකාමලපි සන් මත නවත් තබ් බා භවන් ති. රූපාරූපභමවසු ම ා 

වුත් තමතො මසසානි සබ්බානි චිත් තානි අතීතාරම්මණාදිනා 

අතීතාරම් මණාදිවමසන පණ් ඩිමතන න වත්තබ්බානි න කථිතබ් බානි මහොන් ති 

එව, පඤ ්ඤත් තාරම් මණානි එව මහොන් තීති අත් ම ො. 

327. කාමමතො ච ක්රියා පඤ්ච කාමාවෙරවමසන පඤ් ෙ කිරි ා, රූපමතො 

රූපාවෙරවමසන පඤ්චමී ක්රියා අභිඤ් ඤාචිත් තං, එමතසං ෙන් නං චිත් තානං 
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පටුන 
 

නත් ථි කිඤ්චි එකම් පි අමගොචරං අනාරම් මණං, සබ් බාරම් මණන් ති අත් ම ො. 
‘‘පඤ් ෙමී ක්රි ා’’ති වෙනං අභිඤ් ඤාචිත් තවමසන වුත් තං. සුද් ධඣානස ්ස 
පඤ ්ෙමරූපකිරි ස් ස පඤ් ඤත් තාරම් මණං එවාති මවදිතබ් බං. 

328. නිබ් බානඤ් ෙ ෙතුබ් බිධං ඵලං, මග් ගං රූපඤ් ෙ අරූපං 

චිත් තමෙතසිකසඞ් ඛාතං නාමඤ් ෙ මගොෙරං කාතුං  ානි චිත් තානි සක් මකොන් ති, 

තානි චිත් තානි මම ව , ආෙරි , තානි මය් හං කම හි. 

329-30. චත්තාමරොඤාණසංයත්තා, පුඤ්ඤමතො පුඤ ්ඤවමසන ෙත් තාමරො 

ඤාණසම් පයුත් තා, ක්රියමතො තථා කිරි වමසන ෙත් තාමරො ඤාණසම් පයුත් තා, 

ද් මව අභිඤ් ඤාමානසා, කිරි ාමවොට් ඨබ් බනම් පි ොති එකා ස චිත් තානි 

නිබ් බානඤ ්ෙ ඵලඤ් ෙ මග් ගඤ ්ෙ රූපඤ ්ෙ අරූපං නාමඤ් ෙ මගොෙරං කාතුං 
සක් මකොන් ති. 

331-4. චිත්මතසු පන සබ්මබසු  ානි චිත් තානි අරහත් තඵලං 

අරහත් තමග් ගං මගොෙරං කාතුං සක් මකොන් ති, තානිකතිචිත්තානිමමව  තානි 

මය් හං ත් වං කම හි. සබ්මබසු පන චිත්මතසු, ෙ ච චිත්තානි මම සුණ, මභො 

භද්  මුඛ, ත් වං මය් හං වෙනං සුමණොහි, සබ් මබසු පන චිත් මතසු ෙ චිත් තානි 
අරහත් තඵලං අරහත් තමග් ගං මගොෙරං කාතුං සක් මකොන් ති. ෙත් තාමරො 

ඤාණසංයුත් තා, කිරි ා ෙ මවොට් ඨබ් බනම් පි ෙ කිරි ාභිඤ් ඤාමමනො ොති ෙ ෙ 

චිත් තානි මගොෙරං කාතුං සක් මකොන් ති. පුඤ්ඤමතො පුඤ ්ඤවමසන ෙත් තාමරො 

ඤාණසම් පයුත් තා, පුඤ්ඤමතො පුඤ් ඤවමසන අභිඤ් ඤාචිත් තඤ් ෙ 
අරහත් තඵලං මග් ගං මගොෙරං කාතුං න සක් මකොන් ති. 

335-8. අරහමතො ඛීණාසවස් ස මග් ගචිත් තං ඵලමානසං වා පුථුජ් ජනා වා 

මසක් ඛා වා විජානිතුං න සක් මකොන් ති. කස් මා කාරණා? පුථුජ් ජමනො 

මසොතාපන් නස ්ස මානසං න ජානාති, මසොතාපන් මනො සක ාගාමිස් ස මානසං න 

ජානාති, සක ාගාමී අනාගාමිස් ස මානසං න ජානාති, අනාගාමී අරහන් තස ්ස 

මානසං න ජානාති. මහට්ඨිමමො මහට්ඨිමමො පුග් ගමලො උපරූපරි ඨිතස ්ස 

පුග් ගලස ්ස මානසං මනව ජානාති, උපරූපරි ඨිමතො පුග් ගමලොපි මහට් ඨිමස් ස 

මහට් ඨිමස් ස පුග් ගලස් ස මානසං ජානාති. 

339-342. මයො ධම්මමොයස්ස ධම්මස්ස ආරම් මණං මහොති, තං ආරම් මණං 

එකං එකං උද් ධරිත් වා ඉමතො පරං පවක් ඛාමි. කුසලාරම්මණං කාමම කාමම 

අට් ඨවිධං කුසලං අට් ඨවිධස් ස කාමාවෙරකුසලස්ස ආරම් මණං මහොති. ක ං? 

පුබ් මබව කතං අට් ඨවිධං මහාකුසලං පච් ො 
මසොමනස ්සසහගතඤාණසම් පයුත් තචිත් තද් වම න වා 
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මසොමනස ්සසහගතඤාණවිප් පයුත් තචිත් තද් වම න වා 
උමපක් ඛාසහගතඤාණසම් පයුත් තද් වම න වා 
උමපක් ඛාසහගතඤාණවිප් පයුත් තද් වම න වා අනස් සරණකආලාදීසු තස් ස 

අට් ඨවිධස ්ස කුසලස ්ස ජවනකිච් ෙවමසන ආරම් මණං මහොති, 

විප් පටිසාරකාලාදීසු ද් වා සවිධස් ස අකුසලස්ස ආරම් මණං මහොති, කුසලස ්ස 

අභිඤ් ඤාමානසස් ස ෙ කිරි ස් ස අභිඤ් ඤාමානසස් ස ෙ ආරම් මණං මහොති, 

එකා සවිධස් ස කාමාවෙරවිපාකස් ස ත ාරම් මණවමසන ආරම් මණං මහොති. 

තථා කාමක්රියස්සාති ජවනකිච් ෙවමසන හසනස් ස ආවජ් ජනකිච් ෙවමසන 

මවොට් ඨබ් බනස් ස ජවනකිච් ෙවමසන මහාකිරි ස් ස ආරම් මණං මහොති, එමතසං 

ෙන් නං රාසීනං ආරම් මණං සියා භමව ය. රූපාවෙරපුඤ් ඤානි පඤ් ෙ තමතො 
ෙරාසිමතො කාමවිපාකං වජ් මජත් වා පඤ ්ෙන් නං රාසීනං ආරම් මණානි මහොන් ති. 
ත ා මලොභමූලමමොහමූලවමසන අත් තනා පටිලද් ධඣානානං අනස් සරණකාමල 

තස් ස  සවිධස් ස අකුසලස් ස ආරම් මණං මහොති, තිමහතුකපටිසන් ධිමනො 
සත් තස් ස ඣානමතො පරිහීනස් ස ඣානං පච් ෙමවක් ඛමතො ඣානාරම් මණං 

ම ොමනස ්සයුත් තං මහොති, ත ා තස් ස පටිඝද් ව ස ්ස ආරම් මණං මහොති. 

කාමක්රියස්සාති එකන් තපරිත් තාරම් මණානි කිරි ාමමනොධාතුහසනානි 

වජ් මජත් වා ආවජ් ජනකිච් ෙවමසන මවොට් ඨබ් බනස් ස, ජවනකිච් ෙවමසන 
මහාකිරි ස් ස ෙ ආරම් මණං මහොති. 

343. ආරුප්පකුසලඤ්චාපි, මතභූමකුසලස්ස ච මහාකුසලස් ස ෙ 

අභිඤ් ඤාකිච් ෙවමසන පඤ් ෙමරූපකුසලස් ස ෙ දුති ෙතුත්  අරූපකුසලස් ස ෙ 

මතභූමකක්රියස්සාපි මවොට් ඨබ් බනස් ස මහාකිරි ස් ස ෙ අභිඤ් ඤාකිච් ෙවමසන 

පඤ ්ෙමරූපකිරි ස් ස ෙ දුති ෙතුත්  ාරුප් පකිරි ස් ස ෙ ආරම් මණං මහොති, 

දුති ාරුප් පකිරි ස ්ස ෙ පඨමාරුප් පකිරි ා  ආරම් මමණන භවිතබ් බං, 

ෙතුත්  ාරුප් පකිරි ස් ස ෙ තති ාරුප් පකිරි ා  ආරම් මමණන භවිතබ් බං, 

එවඤ් ෙ සති ක ං පඨමාරුප් පකුසලං දුති ාරුප් පකිරි ස් ස ආරම් මණං මහොති, 
තති ාරුප් පකුසලඤ් ෙ ෙතුත්  ාරුප් පකිරි ස් ස ආරම් මණං මහොතීති මෙ 

වත් තබ් බං,   ා පුථුජ් ජනම ොගී වා මසක් මඛො වා ම ොගී රූපසමාපත් තිං 
සමාපජ් ජිත් වා තමතො වුට් ඨහිත් වා ආකාසානඤ් ො තනසඞ් ඛාතං 
පඨමාරුප් පසමාපත් තිං සමාපජ් ජිත් වා වීතරාමගො හුත් වා අත් තනා අධිගතා 
සමාපත් තිම ො ගමහත් වා පුථුජ් ජනමසක් ඛකාමල අත් තනා අනධිගතං දුති ං 

අරූපසමාපත් තිං සමාපජ් ජි, ත ා ඛීණාසවකාමල සමාපජ් ජිතං දුති ං අරූපකිරි ං 

පඨමාරුප් පකුසලං ආරම් මණං කමරොති, එවං පඨමාරුප් පකුසලං 
දුති ාරුප් පකිරි ස ්ස ආරම් මණං මහොති. 

  ා ම ොගී රූපසමාපත් තිම ො සමාපජ් ජිත් වා තමතො වුට් ඨහිත් වා 
පඨමාරුප් පකුසලං දුති ාරුප් පකුසලං තති ාරුප් පකුසලඤ් ෙ සමාපජ් ජිත් වා 
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ඛීණාසමවො හුත් වා අත් තනා අධිගතා සමාපත් තිම ො ගමහත් වා අත් තනා 

අනධිගතං ෙතුත්  ං අරූපසමාපත් තිං සමාපජ් ජි, ත ා ෙතුත්  ාරුප් පකිරි ා 

තති ාරුප් පකුසලං ආරම් මණං කමරොති, එවං ෙතුත්  ාරුප් පකිරි ස් ස 

තති ාරුප් පකුසලං ආරම් මණං මහොති, පච් ො ඛීණාසවකාමල සමාපජ් ජිතා 

රූපාරූපසමාපත් තිම ො මහොන් ති.   ා මහොති, තථා එව අකුසලස ්සපි 
ආරම් මණං මහොති. 

344-7. අරූපාවචරපාකානන් ති ජාතිනිද් ධාරණං, ෙතුත්  දුති ානං 

අරූපපාකානම් පි ආරම් මණං මහොති, ‘‘ෙතුත්  දුති ාන’’න් ති වත් තබ් මබ 

ති ානං-සද්  ස් ස මලොපං කත් වා ‘‘චතුත්ථදූ’’ති වුත් තං, ත ා ද් වින් නං 

අරූපපාකානං පඨමාරුප් පතති ාරුප් පජවනානි ආරම් මණානි මහොන් ති, ‘‘ ස් ස 

කුසලස ්ස ඣානස් ස  ං ආරම් මණං ගමහත් වා බ්රහ් මමලොමක පටිසන් ධි 
මහොතී’’ති වෙනමතො සකසකකුසලානං ආරම් මණභූතානි 
ආකාසානඤ් ො තනආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනානි මතසං 

දුති ෙතුත්  ාරුප් පපාකානං ආරම් මණානි මහොන් ති, එවං අරූපකුසලං ඉමමසං 

අට් ඨරාසීනං ආරම් මණපච් ෙම ො මහොති. අපරියාපන්නපුඤ්ඤම්පි 

ෙතුබ් බිධමලොකුත් තරකුසලම් පි කාමාවචරමතො කාමාවෙරවමසන කුසලස්ස 

ඤාණසම් පයුත් තමහාකුසලස් ස ෙ ක්රියස්ස මවොට් ඨබ් බනස ්ස, 

ඤාණසම් පයුත් තමතො කිරි ස් ස ෙ රූපමතො රූපාවෙරවමසන පඤ් ෙමස ්ස 
රූපකුසලස් ස ෙ පඤ් ෙමස ්ස රූපකිරි ස් ස ොති ෙතුන් නං රාසීනං ආරම් මණං 

ස ා මහොති, අ මමත්   අධිප් පාම ො – මසක් ඛානං 

ඤාණසම් පයුත් තමහාකුසලස් ස, මවොට් ඨබ් බනස් ස, පඤ ්ෙමස් ස රූපකුසලස් ස ෙ 

තිවිධං මලොකුත් තරපුඤ් ඤං ආරම් මණං මහොති. ඛීණාසවස් ස මවොට් ඨබ් බනස ්ස, 

ඤාණසම් පයුත් තමහාකිරි ස් ස, පඤ ්ෙමස ්ස රූපකිරි ස් ස ෙ අරහත් තපුඤ් ඤං 

ආරම් මණං මහොති.   ා තථා එව සබ් බං අකුසලං කාමාවචරමතො 

කාමාවෙරවමසන කුසලස්ස මහාකුසලස් ස, ක්රියස්ස 

හසනමවොට් ඨබ් බනමහාකිරි ස් ස ෙ රූපාවචරමතො පන රූපාවෙරවමසන 

පඤ ්ෙමස් ස රූපකුසලස් ස, පඤ ්ෙමස ්ස රූපකිරි ස් ස ෙ ආරම් මණං මහොති,   ා 

තථාඑව සබ් බස් ස අකුසලස් ස ෙ කාමාවෙරවිපාකානං ත ාරම් මණකිච් ෙවමසන 
එකා සන් නඤ් ොති ෙන් නං රාසීනං ආරම් මණං භගවතා ඊරිතං. 

348-352. විපාකාරම්මණං කාමම සබ් බං විපාකාරම් මණං කාමාවචරමතොපි 

කාමාවෙරවමසනපි කුසලස්ස මහාකුසලස් ස, ක්රියස්ස 

හසනමවොට් ඨබ් බනමහාකිරි ස් ස ෙ රූපාවචරමතොමචව රූපාවෙරවමසන ෙ එව 

පඤ ්ෙමස් ස රූපකුසලස් ස, පඤ ්ෙමස් ස රූපකිරි ස් ස ෙ කාමාවචරපාකානං 
කාමාවෙරවිපාකානං එකා සන් නඤ් ෙ තම ව අකුසලස් ස ෙ ෙන් නං රාසීනං 
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ආරම් මණං මහොති. රූමප විපාකාරම් මණං කාමාවචරමතොපි ච 

කාමාවෙරවමසනපි ෙ කුසලස්ස මහාකුසලස් ස, ක්රියස්ස ච 

මවොට් ඨබ් බනමහාකිරි ස් ස ෙ රූපාවචරමතො මචව රූපාවෙරවමසන ෙ එව 

කුසලස ්ස ෙ අපුඤ් ඤස ්ස ොති පඤ් ෙන් නං රාසීනං මගොෙමරො මහොති, 
අරූපාවෙරපාමකසු අ ං නම ො භගවතා මමතො. වට් මට න පරි ාපන් නා 

නප් පවිට් ඨාති අපරියාපන්නා, මතසං පුග් ගලානං පාකාපි කාමමතො 

කාමාවෙරවමසන කුසලස්ස ඤාණසම් පයුත් තමහාකුසලස් ස, ක්රියස්ස ච 

මවොට් ඨබ් බනඤාණසම් පයුත් තමහාකිරි ස් ස ෙ රූපමතොපි රූපාවෙරවමසනපි 

කුසලස්ස පඤ ්ෙමස ්ස රූපකුසලස් ස, ක්රියස්ස ච පඤ ්ෙමස ්ස රූපකිරි ස් ස ෙ 
එවං ආරම් මණං මහොතීති. එත්  ා මධිප් පාම ො අපරි ාපන් නපුඤ ්මඤ 
වුත් තනම මනව මවදිතබ් මබො. 

353-6. කාමම ඉ ං සබ් බකිරි චිත් තං කාමාවචරමතොපි ච 

කාමාවෙරවමසනපි ෙ කුසලස්ස මහාකුසලස් ස, ක්රියස්ස ච 

හසනමවොට් ඨබ් බනමහාකිරි ස් ස ෙ රූපාවචරමතොමචව රූපාවෙරවමසන ෙ එව 

කුසලස්ස පඤ ්ෙමස ්ස රූපකුසලස් ස, ක්රියස්ස ච පඤ ්ෙමස ්ස රූපකිරි ස් ස ෙ 
එකා සකාමාවෙරපාකස් ස ෙ තම ව අකුසලස් ස ෙ එමතසං ෙන් නං රාසීනං 

ආරම් මණං මහොති. යං ක්රියාමානසං රූමප රූපාවෙමර  ං කිරි ාමානසං, 

කාමපාකංතමතො විනාතමතො රාසිමතො කාමපාකං විනා වජ් මජත් වා පඤ ්ෙන් නං 
පන රාසීනං ආරම් මණං මහොති. කාමාවෙරමතො කාමාවෙරවමසන කිරි ස් ස 

මවොට් ඨබ් බනමහාකිරි ස් ස ආරම් මණං මහොති, හසනං 

එකන් තපරිත් තාරම් මණත් තා රූපකිරි ං ආරම් මණං න කමරොති. ක්රියාචිත්තං

පනාරුප්මප අරූපකිරි ාචිත් තං පන මතසං පඤ් ෙන් නං එව ෙ රාසීනං 

ආරුප්පක්රියස්සාපි පඨමාරුප් පකිරි ං දුති ාරුප් පකිරි ස් ස ආරම් මණං මහොති, 
තති ාරුප් පකිරි ං ෙතුත්  ාරුප් පකිරි ස් ස ආරම් මණං මහොති. ඉති ෙන් නං 
රාසීනං මගොෙමරො මහොතිම ව. 

357-8. 

රූපං චතුසමුට්ඨානං, රූපාරම්මණසඤ්ඤිතං; 

කාමාවචරපුඤ්ඤස්ස, තමථවකුසලස්සච; 

අභිඤ්ඤාද්වයචිත්තස්ස, කාමපාකක්රියස්ස ච. 

ද් විෙක් ඛුවිඤ් ඤාණමමනොධාතුද් ව සන් තීරණත් ත මහාපාකස් ස ෙ 
කාමකිරි ස් ස ොති එකා සවිධස් ස කාමකිරි ස් ස ෙ ෙන් නං එමතසං රාසීනං 
ආරම් මණපච් ෙම ො මහොති. 
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359-360. නිබ්බානාරම්මණං කාමරූපාවචරමතො කාමරූපාවෙරවමසන 

මසක් ඛානං ඤාණසම් පයුත් තමහාකුසලස් ස, රූපාවෙරවමසන පඤ් ෙමස ්ස 
රූපකුසලස් ස ෙ කාමරූපකිරි ස් ස ෙ ඛීණාසවානං 
මවොට් ඨබ් බනඤාණසම් පයුත් තමහාකිරි ස් ස ෙ පඤ් ෙමරූපකිරි ස් ස ෙ 

උභයස්සාපි චිත් තස් ස ආරම් මණං මහොති. අපරියාපන්නමතො මචව 

මලොකුත් තරවමසන ෙ එව ඵලස් ස, කුසලස් ස ෙ එමතසං ෙන් නං රාසීනං 
ආරම් මණපච් ෙම ො මහොති. 

361-2. නානප්පකාරකං සබ්බං, පඤ්ඤත්තාරම්මණං පන මතභූමකස්ස

පුඤ්ඤස්ස මහාකුසලස් ස, සුද් ධඣානස ්ස පඤ ්ෙවිධස ්ස රූපකුසලස් ස, 

පඨමාරුප් පතති ාරුප් පකුසලස් ස ෙ තම ව අකුසලස් ස ෙ රූපාරූපවිපාකස්ස 

සබ් බස ්ස රූපවිපාකස් ස, පඨමාරුප් පතති ාරුප් පවිපාකස ්ස ෙ මතභූමකක්රියස්ස

ච හසනමවොට් ඨබ් බනමහාකිරි ස් ස සබ් බස් ස රූපකිරි ස් ස, 
පඨමාරුප් පතති ාරුප් පකිරි ස් ස ොති නවන් නං පන රාසීනං 
ආරම් මණපච් ෙම ො මහොති. 

363-4. රූපාරම්මණිකා ද්මව තු ද් මව චිත් තුප් පා ා රූපාරම් මණිකා, ද්මව

ද්මව සද් ාදිමගොචරා ද් මව ද් මව චිත් තුප් පා ා සද්  ාරම් මණාදිමගොෙරා, තමයො 

මමනොධාතුසඞ් ඛාතා චිත්තුප්පා ා පඤ ්ොරම් මණිකා නාම මතා භගවතා. ඉධ 

ඉමස ්මිං කාමාවෙරාධිකාමර එකචත්තාලීමසව චිත් තුප් පා ා ෙළාරම් මණිකා 
මතා. අ ං කාමාවෙරචිත් තානං ආරම් මණක් කමමො. 

365-9. පඤ්චාභිඤ්ඤා විවජ්මජත්වා, රූපාරූපා අනාසවා ඉමම සබ් මබ 

චිත් තුප් පා ා ධම් මාරම් මණමගොෙරා මහොන් ති. පඨමාරුප් පකුසලං 

දුති ාරුප් පමෙතමසො කුසලස ්ස ආරම් මණං මහොති, දුති ාරුප් පමෙතමසො 

විපාකස ්ස ෙ ආරම් මණං මහොති, දුති ාරුප් පමෙතමසො කිරි ස් ස ෙ ආරම් මණං 
මහොති. දුති ාරුප් පමෙතමසො කිරි ස ්ස පඨමාරුප් පකුසලාරම් මණභාමව කාරණං 

මහට් ඨා වුත් තමමව. පඨමාරුප්පපාමකොයං, දුතියාරුප්පමචතමසො කුසලස ්ස ෙ 

දුති ාරුප් පමෙතමසො විපාකස් ස ෙ දුති ාරුප් පමෙතමසො කිරි ස් ස ෙ ආරම් මණං 

න මහොති. හි කස ්මා? මතසං දුති ාරුප් පකුසලවිපාකකිරි ානං 

පඨමාරුප් පකුසලාරම් මණත් තා. පඨමංතුක්රියාචිත්තං පඨමං කිරි ාචිත් තං පන 
දුති ාරුප් පමෙතමසො පුඤ් ඤස ්ස ආරම් මණං න මහොති. දුති ාරුප් පමෙතමසො 
විපාකස ්ස ආරම් මණං න මහොති. රූපාරූපභමවසු හි ඛීණාසවා විපාකචිත් තානි 

චුතිවමසන සකසකකුසලානං ආරම් මණං කමරොන් ති. පඨමංතු ක්රියාචිත්තං පන 

දුති ාරුප් පමෙතමසො කිරි ස් ස ආරම් මණං මහොති. ඉති එවං ඉමිනා ම ා 

වුත් තප් පකාමරන චිත් තානං ආරම් මණුප් පත් ති විභාවිනා ධීමරන මඤ යා. 
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370-3. පුථුජ්ජනස්සමසක්ඛස්ස, අරූපාරම්මණංද්විධා ද් විප් පකාරං කුසලං 

කුසලස්ස දුති ාරුප් පකුසලස් ස ආරම් මණං මහොති, තං පඨමාරුප් පකුසලං 

දුති ාරුප් පවිපාකස ්ස ආරම් මණං සියා භමව ය. ඛීණාසවස්ස භික්ඛුස්ස, 

පඨමාරුප්පමානසං ආරම් මණං තිධා තිප් පකාරං මහොති. ඉති වෙනං මමහසිනා 

වුත් තං. ක්රියස්සාපි දුති ාරුප් පකිරි ස් සාපි පඨමාරුප් පකිරි ා ආරම් මණං මහොති. 

කුසලම්පි පඨමාරුප් පකුසලම් පි දුති ාරුප් පකිරි ස් ස ෙ ආරම් මණං මහොති. 

කුසලං පඨමාරුප් පකුසලං දුති ාරුප් පවිපාකස් ස ආරම් මණං මහොති. එවං ඉමිනා 
ම ා වුත් තප් පකාමරන පඨමාරුප් පමානසං ආරම් මණං තිධා මහොති. 

තති ාරුප් පචිත් තම් පි ෙතුත්  ාරුප් පමෙතමසො කුසලස් ස ආරම් මණං මහොති, 

ෙතුත්  ාරුප් පමෙතමසො විපාකස් ස ෙ තං ආරම් මණං මහොති. එවමමව   ා 

පඨමාරුප් පමානසං ආරම් මණං ද් විධා මහොති, එවමමව ත ා තති ාරුප් පචිත් තං 

ආරම් මණං ද් විධා මහොති.   ා පඨමාරුප් පමානසං ආරම් මණං තිධා මහොති, 

එවමමව ත ා තති ාරුප් පචිත් තං ආරම් මණං තිධා සි ා. 

374. යංයංපනඉධාරබ්භඉධ ඉමස ්මිං අධිකාමර  ං  ං මගොෙරං ආරබ් භ 

පටිච් ෙ මයමය චිත් තුප් පා ා ජා න් ති, මසො මසො මගොෙමරො මතසඤ්චමතසඤ්ච 

චිත් තුප් පා ානං ආරම් මණපච් ෙම ො මහොති. 

375. ම ො පන නමරො ඉමස්ස අභිධම් මාවතාරස ්ස කිර පාරං දුත් තරං ඉධ 

ඉමස ්මිං මලොමක උත් තරති, මසො නමරො අභිධම් මමහණ් ණමව පාරං දුත් තරං 
උත් තරං උත් තරති එව. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

ආරම් මණවිභාගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙට් මඨො පරිච් මෙම ො. 

7. සත්තමමොපරිච්මෙම ො 

විපාකචිත්තප්පවත්තිනිද්ම සවණ්ණනා 

376. 

අනන්තඤාමණන නිරඞ්ගමණන, 

ගුමණසිනාකාරුණිමකනමතන; 

වුත්මතවිපාමකමතිපාටවත්ථං, 

විපාකචිත්තප්පභවංසුණාථ. 
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පටුන 
 

ම න ජිමනන අනන් තඤාමණන නික් කිමලමසන ගුමණසිනා 

කාරුණිමකන මතන ජිමනන වුත් මත විපාකස් මිං මතිපාටවත්ථං 

මතිමෙකභාවත්  ා  විපාකචිත්තප්පභවං ම ා භණමානං විපාකචිත් තප් පවත් තිං 
තුම් මහ සුණා . 

377. එකූනතිංසකම්මානි, පාකා ද් වත් තිංස භගවතා  ස් සිතා, කම් මානි තීසු 

ද් වාමරසු දිස් සමර, විපාකා ෙසු ද් වාමරසු දිස ්සන් ති. 

378-9. කුසලං කාමමලොකස්මං කාමමලොකම් හි කුසලං පවත් මත, 

පටිසන් ධි ඤ් ෙ තංතංපච්චයමාගම්ම තංතංපච් ෙ ං පටිච් ෙ. මසො මසො පච් ෙම ො 

තංතංපච් ෙම ො, ‘‘තතපච් ෙම ො’’ති වත් තබ් මබ නිග් ගහීතාගමවමසන 
‘‘තංතංපච් ෙම ො’’ති වුත් තං. විච් ොකම් මධාර සමාමසො ං. විවිධං ඵලං   ාති. 
එකා  මෙතනා  එකා පටිසන් ධි භගවතා පකාසිතා. නානාකම් මමහි නානා 
පටිසන් ධිම ො ෙ භවන් ති. 

380-1. තිමහතුකං තු යං කම්මං තිමහතුකං  ං කම් මං පන 
කාමාවෙරසඤ් ඤිතං තිමහතුකං විපාකං දුමහතුඤ් ෙ විපාකං අමහතුඤ් ෙ විපාකං 

ම ති. දුමහතුකංතුයංකම්මං දුමහතුකං  ං කම් මං පන, තං කම් මං තිමහතුකං 

විපාකං න ම ති, අත් තමනො විපාකං දුමහතුඤ් ෙ අමහතුඤ් ෙ ම ති. 

382-3. තිමහතුමකන කම්මමන, පටිසන්ධ තිමහතුකා මහොති, දුමහතුකාපි 

පටිසන් ධි මහොමතව, අමහතුකා පටිසන් ධි මනව මහොති, 

උක් කට් ඨතිමහතුකකම් මමන තිමහතුකා පටිසන් ධි, ඔමකතිමහතුකකම් මමන 
දුමහතුකා පටිසන් ධි මහොතීති අධිප් පාම ො. දුමහතුමකන කම් මමන දුමහතුකා 

පටිසන් ධි, අමහතුකාපි පටිසන් ධි මහොමතව, තිමහතුකා පටිසන් ධි මනව මහොති. 

උක් කට් ඨදුමහතුකකම් මමන දුමහතුකා පටිසන් ධි, ඔමකදුමහතුකකම් මමන 
අමහතුකා පටිසන් ධි මහොතීති අධිප් පාම ො. 

384. අසඞ් ඛාරකම් මං අසඞ් ඛාරවිපාකං ම ති, සසඞ් ඛාරවිපාකම් පි ම ති, 

සසඞ් ඛාරකම් මං සසඞ් ඛාරඵලං, ත ා අසඞ් ඛාරඵලං ම ති. 

385. එකාය මචතනාමයත්ථ එත්ථ එතාසු මෙතනාසු එකා  කුසලා  

මචතනාය මසොළසවිධා විපාකචිත් තානි භවන් ති. ඉති වෙනං ජිමනො පකාසම . 

386-92. මව නාපරිවත් තනං ආරම් මමණන මහොමතව, 

ත ාරම් මණචිත් තම් පි ජවමනන නි ාමිතං, මසොමනස් සයුත් මත කුසමල ජවමන 
ජවිමත ත ාරම් මණම් පි මසොමනස් සයුත් තමමව මහොතීති අත් ම ො. 

උමපක් ඛායුත් තකුසමලපි එමසව නම ො. කාමාවෙරචිත් මතන කුසමලනාදිනා 
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පටුන 
 

පඨමමන කුසමලන තුමලයන විපාකචිත් මතන. තති ාවිමසසනං. ම න 

සත් මතන ගහිතා පටිසන්ධ මච  දි, ඉට්මඨ බලවාරම්මමණ මනාමප 

අතිමහන් තාරම් මමණ තස් ස සත් තස් ස චක්ඛුස්ස ෙක් ඛුපසා ස් ස ආපාථං 

පාකටභාවං ආගමත සති මමනොධාතු ා තා  භවඞ් ගස් මිං ආවට්ටිමත 
භවඞ් ගමසොමත ඡින් දිමත සති ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණකාදීසු වීථිචිත් මතසු ජාමතසු 
පඨමං කුසලං කාමමානසං ජවනං හුත් වා ජා මත. සත් තක් ඛත් තුවාරානි 

ජවිත් වාන පඨමම මහාකුසමල ගමත තම ව තං එව ඉට් ඨං ආරම් මණං කත් වා 

මතමනව පඨමමහාකුසමලන සදිසං ත ාරම් මණවිපාකචිත් තං. සන්ධයා

තුලයමතො පටිසන් ධි ා තුලයභාමවන මූලභවඞ්ගන්ති මූලභවඞ් ගං නාම භගවතා 

පවුච් ෙමත. තඤ්ච ත ාරම් මණචිත් තං සන්තීරණං මසොමනස් සයුත් තං 

සන් තීරණං  ස් සනං සම් පටිච් ෙනං එත්ථ එතස ්මිං වීථිචිත් මත ගණනූපගචිත්තානි 

ගණනං උපගතානි චිත් තානි ෙත් තාරි එව භවන් ති. 

393-4. ය ා හි දුතියං චිත්තං, කුසලං ජවනං ය ා  ස් මිං කාමල තස් මසව 

මසොමනස ්සතිමහතුමනො පුග් ගලස ්ස දුති ං කුසලං චිත් තං ජවනං මහොති, ත ා 

තස් මිං කාමල මතන ජවමනන තුලයවිපාකං ත ාරම් මණං. තස් ස සන්ධයා

අසමානත්තා තස් ස ත ාරම් මණචිත් තස් ස සන් ධි ා අසමානත් තා ද් මව නාමානි 

අස්ස විපාකචිත් තස් ස අමනන විපාකචිත් මතන ලබ්භමර ලබ් භන් ති, 

‘‘ආගන් තුකභවඞ් ග’’න් ති නාමං ‘‘ත ාරම් මණක’’න් ති ෙ නාමං ඉති ද් මව 
නාමානි ලබ් භන් ති. 

395-6.   ා තස් මසව පුග් ගලස් ස තති ං පුඤ් ඤං ජවනං මහොති, ත ා මතන 

ජවමනන සදිසං තති ං පාකං ත ාරම් මණිකං සි ා. ඉ ං විපාකචිත් තං 

ආගන්තුකභවඞ්ගන්ති ආගන් තුභවඞ් ගං නාම භගවතා වුච් ෙමත, පුරිමානි ෙ 

පඤ්ච විපාකචිත් තානි ඉමනා පන තති විපාමකන පන සද් ධිං ෙ චිත් තානි 
මහොන් ති. 

397-8. ය ා චතුත්ථංකුසලං ජවනං මහොති, ත ා මතන ජවමනන තුලයං 

ෙතුත්  විපාකං ත ාරම් මණභාවං වමජ ගච් මෙ ය. ෙතුත්  විපාකං 

ආගන් තුකභවඞ් ගං ත ාරම් මණනාමකං මහොති, පුරිමානි ෙ පාකානි ඉමනා සහ 

ෙතුත්  පාමකන සත්ත චිත් තානි මහොන් ති. 

399-403. ය ා  ස් මිං කාමල තස් මිං ෙක් ඛුද් වාමර ඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මණං 

පන ත ා ආපා ං ආගච් ෙති ෙ, ත ා වුත් තනම න 

ආවජ් ජන ස් සනසම් පටිච් ෙනචිත් මතසු ජාමතසු ඉධ ඉමස ්මිං 

මජ් ඣත් තාරම් මමණ ආරම් මණවමසන මව නා පරිවත් තති, තස් මා 
උමපක් ඛාසහගතං සන් තීරණං මමනො මහොති. උමපක් ඛාසහගමතසු එව ෙතූසුපි 
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පටුන 
 

ජවමනසු ජවිමතසු මතහි ජවමනහි තුලයානි ෙත් තාරි විපාකචිත් තානි ජා මර. 

අච්චන්තං එකන් මතන මව නාය උමපක් ඛාමව නා  පුරිමමහි 

මසොමනස ්සසහගමතහි චිත් මතහි අසමානත් තා ෙත් තාරි චිත් තානි නාමමතො 

පිට් ඨිභවඞ් ගානි නාම මහොන් ති, පිට්ඨිභවඞ්ගානි මසොමනස් සවිපාකානං 
පච් ොභාමග භවඞ් ගානීති අත් ම ො. ඉමානි උමපක් ඛාසහගතානි පඤ් ෙ විපාකානි 

පුරිමමහි සත්තහි විපාමකහි සද් ධිං ද් වා ස විපාකානි භවන් ති. ඉති වෙනං ධීමරො 
විනිද් දිමස. 

404-6.   ා ෙක් ඛුද් වාමර ද් වා ස විපාකානි මහොන් ති, ත ා එවං මසොතාදීසු 

ද් වාමරසුපි ද් වා ස පාකානි මහොන් ති. ඉති වෙනං ධීමරො නිද් දිමස, ඉමම ම ා 

වුත් තා විපාකා සමසට් ඨි භවන් ති. එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන එකා  

මෙතනා  කම් මම ආයූහිමත පවත් තිමත සමසට් ඨි විපාකානි උප් පජ් ජන් ති, 

ඉමස ්මිං වෙමන සංසම ො නත් ථි. ගහිතාග්ගහමණමනත්ථ එත්ථ එමතසු 

විපාමකසු ගහිතානං විපාකානං අග් ගහමණන ෙක් ඛුද් වාමර ද් වා ස පාකා, 
මසොතවිඤ ්ඤාණකාදීනි ෙත් තාරි ොති මසොළස පාකානි මහොන් ති. 

407-11. එමකන තිමහතුකකුසමලන අසඞ් ඛාරිමකන කම් මමන ආයූහිමත 

  ා, එවමමව සසඞ් ඛාරතිමහතුකකුසමලනාපි 

අසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරඋමපක් ඛාසහගමතහිපි කුසමලහි කම් මම ආයූහිමත 

පවත් තිමත මතසං තිණ් ණං කුසලානං විපාමකහි තීහිපි දින් නා  පටිසන් ධි ා 

එමසව නම ො පණ් ඩිමතන ජානිතබ් මබො. ඉධ ඉමස ්මිං උමපක් ඛාසහගතද් වම  
ඉට් ඨමජ් ඣත් තමගොෙරස් ස වමසන විපාකචිත් තප් පවත් තිං පඨමං  ස් මසත් වා 

 ස්මසතබ්බාථ පච්ො තු, ඉට්ඨස්මං මගොචමර ඉධ අථ පච්ො ම ා 

වුත් තචිත් තප් පවත් තිමතො පච් ොකාමල පන ඉධ ඉමස ්මිං ඉට් ඨමගොෙමර 
එමකකස ්මිං පන ද් වා ස ද් වා ස පාකා පණ් ඩිමතන  ස් මසතබ් බා. 

ගහිතාග්ගහමණමනත්ථ එත්ථ එමතසු විපාමකසු ගහිතානං විපාකානං 

අග් ගහමණන මසොළස පාකචිත් තානි මහොන් ති. පුබ්මබ කාමල ම ා 

වුත් තනම මනව සබ්බං වෙනං අමසසමතො අමසසභාමවන පණ් ඩිමතන 
මඤ යං. 

412-4. තිමහතුමකන කම්මමන, පටිසන්ධ තිමහතුකා භවති, ඉති අ ං 

වාමරො එත්තාවතා එත් තමකන වෙමනන ම ා වුත් මතො. එකං කම් මං එකස් මිං 

භමව එකං පටිසන් ධිං ජමනති, තමතො පටිසන් ධිමතො අපරං අඤ් ඤං දුති ං 

පටිසන් ධිං න ජමනති, පවත් ති ං අමනකානි විපාකානි සඤ් ජමනති. හි සච් ෙං 

‘‘එකං කම් ම’’න් තිආදිකං වෙනං. එකස්මාබීජා එකමතො බීජමතො එකං අඞ් කුරං 
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පටුන 
 

ජා ති, අස්ස බීජස ්ස බහූනි ඵලානි මහතුප්පවත්තිමතො සලිලාදිමහතුප් පත් ති ා 
මහොන් ති. 

415-21. දුමහතුමකනකම්මමන, පටිසන්ධ දුමහතුකා මහොති, ඉති වෙනං 

අ ං වාමරො අනුපුබ්මබන අනපටිපාටි ා ආගමතො. ඉධ ඉමස ්මිං අධිකාමර 
දුමහතුමකන පුඤ් මඤන මසොමනස් සයුත් මතන අසඞ් ඛාරිමකන චිත් මතන 
කම් මම ආයූහිමත පන දුමහතුමකන මසොමනස ්සයුත් තකුසමලන තුමලයන 

පාමකන ම න සත් මතන ගහිතා පටිසන් ධි මෙ, ඉට් මඨ ආරම් මමණ තස් ස 
සත් තස් ස ෙක් ඛුද් වාමර ආපා ං ආගමත මසොමනස් සයුත් මත ඤාණහීමන 
කුසලමානමස තස් මිං දුමහතුමක සත් තක් ඛත් තුං ජවිත් වාන ගමත තං එව 

ආරම් මණං කත් වා ත නන්තරං තස් ස ජවනස් ස අනන් තරං තංසරික්ඛකං මතන 

ජවමනන සදිසං එකන් තං අසඞ් ඛාරිකමානසං ජා ති. තන් ති තං චිත් තං 

මූලභවඞ්ගන්ති මූලභවඞ් ගං නාම ත ාරම්මණමච්චපි ත ාරම් මණං නාම 

උභ ම් පි නාමං තස්මසවනාමං තස් ස චිත් තස ්ස එව නාමං. ඉති එවං ඉමිනා 
පකාමරන භගවතා පරිදීපිතං. දුමහතුමක සසඞ් ඛාමර කුසමල ජවමන ජවිමතපි ෙ 

තංසමං මතන චිත් මතන සදිසං ආගන් තුකසඞ් ඛාතං ත ාරම් මණමානසං මහොති. 

422-9. තමථවච ත ා එව ෙ ඉට් ඨමජ් ඣත් තමගොෙමර දුමහතූනං ද් වින් නං 

උමපක් ඛායුත් තානං ජවනානං අනන් තරං තාදිසානි මතහි ජවමනහි සදිසානි 

ද් මව ත ාරම් මණමානසානි ජා න් මත, මතසං ත ාරම් මණමානසානං 

‘‘පිට් ඨිභවඞ් ග’’න් ති නාමං, ‘‘ආගන් තුකභවඞ් ග’’න් ති ෙ නාමං මහොති. 

සන් තීරණද් ව ඤ් මෙව  ස් සනං සම් පටිච් ෙනං ඉමානි ද් මව භවඞ් ගානි ොති අට්ඨ 

විපාකා ෙක් ඛුද් වාමර මහොන් ති. එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන පඤ් ෙසු 

ද් වාමරසුපි ෙ අට්ඨ අට්ඨ විපාමක කත් වා පවත් ති ං ෙත් තාලීස විපාකානි 

භවන් ති. ගහිතාග්ගහමණමනත්ථ, චක්ඛුද්වාමර පනට්ඨ ච එත්ථ එමතසු 
විපාමකසු ගහිතානං විපාකානං අග් ගහමණන ෙක් ඛුද් වාමර අට් ඨ ෙ විපාකා 

මසොතඝානාදිනා විපාමකන සද් ධිං ද්වා ස එව විපාකානි භවන් ති. එකාය

මචතනාමයවං එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන එකා  මෙතනා  කම් මම 

ආයූහිමත පවත් තිමත පන සති ද් වා මසව විපාකානි භවන් ති. ඉති වෙනං 

විජිතකුසලයුද් ධසඞ් ගාමමන පකාසිතං ම සිතං. දුමහතුකත්තමයනාපි, මසමසන

සදිමසන තු ම ා වුත් තමතො දුමහතුමතො මසමසන දුමහතුකත් තම නාපි 

සදිමසන පාමකන ආදින්නසන්ධමනො ගහිතපටිසන් ධිකස ්ස සත් තස ්ස එවං 

නම ො මමතො කථිමතො නිරඞ් ගමණන. දුමහතුමකන කම් මමන දුමහතුකා 

පටිසන් ධි මහොති. ඉති අ ං වාමරො ෙ එත්තාවතා එත් තමකන වෙමනන ම ා 
වුත් මතො. 
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430-8. දුමහතුමකනකම්මමන අමහතුකා පටිසන් ධි මහොති, ඉති අ ං වාමරො 

අනුපුබ්මබන පටිපාටි ා ආගමතො. මතසු ෙතූසුපි දුමහතුමකසු කුසමලසු 

චිත් මතසු අඤ්ඤතමරමනව මහතුමකන කම් මම ආයූහිමත පවත් තිමත සති 

තස්මසව දුමහතුකස ්ස කුසලජවනස් ස පාකභූතා  උමපක් ඛාසහගතාමහතුකා  

මමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා ආදින්නපටිසන්ධමනො සත් තස ්ස සා පටිසන් ධි 

කම් මසදිසා නාම න වත් තබ් බා පණ් ඩිමතහි. හි සච් ෙං ‘‘පටිසන් ධි න 

වත් තබ් බා’’තිආදිකං වෙනං. කම් මං දුමහතුකං මහොති, පටිසන් ධි අමහතුකා 

මහොති. තස්ස ම හිමනො සත් තස් ස වුඩ්ඪිමුමපතස්ස වුඩ් ඪං උපගතස් ස 
ෙක් ඛුද් වාමර පන ඉට් ඨමජ් ඣත් තමගොෙමර ආපා මාගමත සති දුමහතුකානං 
ෙතුන් නං පුඤ් ඤානං  ස් ස කස ්සචි ජවනස ්ස අවසානම් හි ඉ ං අමහතුකං මමනො 

ත ාරම් මණභාමවන ජා ති. එත්   එතස ්මිං වෙමන සංසමයො සන් ම මහො නත් ථි, 

තං අමහතුකචිත් තං මූලභවඞ් ගඤ ්ෙ ත ාරම් මණමමව ෙ මහොති. 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණකාදීසුපි වීථිචිත් මතසු ජාමතසු උමපක් ඛාසහගතංම ව 

සන් තීරණම් පි ෙ මහොති. මතසු එකං ඨමපත්වාන, ගහිතාග්ගහමණනිධ මතසු 

ද් වීසු සන් තීරණත ාරම් මණකිච් මෙසු විපාමකසු එකං සන් තීරණකිච් ෙං 
ත ාරම් මණකිච් ෙං තං චිත් තං ඨමපත් වා ගහිතානං විපාකානං අග් ගහමණන ඉධ 
ඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මමණ ගණනූපගචිත් තානි තීණිම ව භවන් ති. 

439-41. ඉට්මඨ ආරම්මමණ චක්ඛු-ද්වාමර ආපාථමාගමත ත ා 

සන් තීරණඤ් මෙව මසොමනස් සයුත් තංම ව මහොති, ත ාරම් මණමානසඤ් ෙ 

මසොමනස ්සයුත් තංම ව මහොති, මතසු සන් තීරණත ාරම් මණකිච් මෙසු විපාමකසු 

එමකකං සන් තීරණකිච් ෙං, ත ාරම් මණකිච් ෙං වා චිත් තං ගමහත් වා පුරිමානි ෙ 

තීණි ෙත් තාරි එව විපාකානි භවන් ති. එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන 
පඤ ්ෙසු ද් වාමරසුපි ෙත් තාරි ෙත් තාරි විපාකචිත් තානීති පවත් ති ං විපාකානි 
වීසති චිත් තානි මහොන් ති. 

442-8. චක්ඛුද්වාමරතුචත්තාරි, ගහිතාග්ගහමණනිධ ගහිතානං විපාකානං 

අග් ගහමණන ෙක් ඛුද් වාමර පන ෙත් තාරි විපාකානි ඉධ ඉමස ්මිං ඉට් ඨාරම් මමණ 

මසොතඝානාදිනා විපාමකන සද් ධිං අමහතුකං අට් ඨකං මහොති එව. 

අමහතුකපටිසන් ධිස් ස සත් තස ්ස දුමහතුකං, තිමහතුකං වා ත ාරම් මණං නභමව 

න භමව ය, දුමහතුපටිසන්ධමනො සත් තස ්ස තිමහතුකං ත ාරම් මණං න භමව. 

ජාතාසුගතියංමයන, පාමකන පටිසන්ධතු සුගති ං ම න පාමකන පටිසන් ධි 

ජාතා, මතන විපාමකන තුලයම් පි, හීනං වා මතසං ත ාරම් මණං භමව ය. 

මනුස්සමලොකංසන්ධාය, වුත්තඤ්චාමහතුකට්ඨකං සුගති ං අමහතුකට් ඨකඤ ්ෙ 
මනස් සමලොකඤ් ෙ සන් ධා  පටිච් ෙ කාරණං කත් වා ම ා වුත් තං. ෙතූසුපි 

අපාමයසු පන අමපමතො අම ො පතිට් ඨා එමතහීති අපාම ො, මතසු. පවත් මත 
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පටුන 
 

අමහතුකං අට් ඨකං ආපායිමකහි ලබ් භති. මථමරො මනරයිකානං තු, ධම්මං

ම මසති වස්සති ථිමරො ථිරකාරධම් මමො  ස් මිං අත් ථීති ම මරො, 

දුති අග් ගසාවකභූමතො ඉද් ධිමා මමොග් ගල් ලානත් ම මරො මනරයිකානං නිරම  

ජාතානං සත් තානං ධම් මං ම මසති වස් සති, ‘‘උච් ෙඞ් මග මං නිසීදිත් වා’’තිආදීසු 

වි  ම වං වස් සාමපතීති අත් ම ො. ගන් ධං වායුඤ් ෙ මාමපති   ා, ත ා පන මතසං 

මනරයිකානං සත් තානං මතහි මනරයිකසත් මතහි ම රං දිස ්වා, ධම් මඤ ්ෙ 

සුත් වා, ගන් ධඤ ්ෙ ඝායිත් වා ජලං උ කඤ් ෙ පිවතං පිවන් තානං මුදුං වායුඤ් ෙ 

මතහි ඵුසතං ඵුසන් තානං මතසං මනරයිකසත් තානං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණකාදීනි 

පඤ ්ෙපි පුඤ්ඤජානි එව කුසලවිපාකානි එව සන් තීරණද් ව ං පුඤ්ඤජං එව 
කුසලවිපාකං එව පුඤ් ඤජා එව එකා මමනොධාතු ඉති අට් ඨකං මහොති. 

449-50. අයං තාව කථා ‘‘ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණකාදීනි 
පුඤ ්ඤජාමනවා’’තිආදිකා අ ං ක ා ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් තමගොෙමර 

කාමාවෙමර පුඤ් ඤානං ජවනානං වමසන ම ා වුත් තා. ත ාරම්මණමචතමසො 

ත ාරම් මණචිත් තස් ස  ං නි මත් තං ‘‘ත ාරම් මණමානසං ජවමනන 

නි ාමිත’’න් තිආදිවෙමනන ම ා වුත් තං, තං නි මත් තං කුසලං සන් ධා  
වුත් තං. මසොමනස් සයුත් මත කාමාවෙරකුසමල ජවිමත ත ාරම් මණම් පි 

මසොමනස ්සයුත් තමමව මහොති, උමපක් ඛායුත් මත කාමාවෙරකුසමල ජවිමත 

ත ාරම් මණම් පි උමපක් ඛායුත් තමමව මහොති, මනතං අකුසමල 
උමපක් ඛායුත් මත විචිකිච් ොදිමක අකුසමල ජවමන පන ජවිමත 

මසොමනස ්සයුත් තම් පි ත ාරම් මණං මහොතීති අධිප් පාම ො. ඉතිපි වෙනං 
ආෙරිම න දීපිතං. 

451-7. ඉධ ඉමස ්මිං අධිප් පාම  අකුසලචිත් මතසු මසොමනස් සයුත් මතසු 

ෙතූසුපි ඉට් මඨ ආරම් මමණ මතසු චිත් මතසු ජවිමතසු මසොමනස් සයුත් තා 

අමහතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ත නන්තරං මතසං අකුසලජවනානං අනන් තරං 
ත ාරම් මණභාමවන ජා ති. උමපක් ඛායුත් මතසු ෙසු අකුසලචිත් මතසු 
ඉට් ඨමජ් ඣත් මත මගොෙමර ජවිමතසු පුඤ් ඤජා උමපක් ඛාසහගතා 

අමහතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතු එව ත නන්තරං වා මතසං උමපක් ඛාසහගතානං 
ෙන් නං අකුසලජවනානං අනන් තරං ත ාරම් මණභාමවන ජා ති. 

ඉට්ඨාරම්මණමයොගස්මං බුද් ධරූපාදිඉට් ඨාරම් මණම ොගස ්මිං කඞ්ඛමතො 

‘‘බුද් මධො න මඛො, මනො බුද් මධො’’ති කඞ් ඛන් තස් ස සත් තස ්ස උද්ධතස්ස වා 
සත් තස් ස ත ාරම් මණමානසං මසොමනස් සයුත් තං අමහතුකං විපාකං මහොති 

පිට් ඨිභවඞ් ගං. මසොමනස්සයමතචිත්මත, ජවමන ජවිමතපන මසොමනස ්සයුත් තා 
එව පඤ ්ෙ ත ාරම් මණමානසා පණ් ඩිමතන ගමවසිතබ් බා. උමපක් ඛාසහගමත 
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චිත් මත ජවමන පන ජවිමත සති උමපක් ඛාසහගතා ෙ ෙ ත ාරම් මණමානසා 
පණ් ඩිමතන ගමවසිතබ් බා. 

458-63. තිමහතුමසොමනස්මසන, ආදින්නපටිසන්ධමනො සත් තස් ස 

ඣානමතො පරිහීනස් ස විප් පටිසාරිමනො තං ඣානං පච්චමවක්ඛමතො 

පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස ම ොමනස් සයුත් තං චිත් තං මහොති. තස්ස ම ොමනස් සස් ස 

අනන් තරං කිං මානසං ජා මත, ත් වං ම ොමනස් සයුත් තජවනස ්ස 

අනන් තරමානසං බූ්රහි කම හි. පට්ඨාමනපටිසිද්ධා හි ම ොමනස් සස් සානන් තරං 

මසොමනස ්සස් ස උප් පත් ති පට්ඨාමන පටිසිද්ධා පට් ඨානප් පකරමණ භගවතා 

නිවාරිතා, අස්ස මසොමනස ්සස ්ස වා අනන් තරං ම ොමනස් සස් ස උප් පත් ති 

පට් ඨාමන පට් ඨානප් පකරමණ පටිසිද් ධා භගවතා නිවාරිතා. මහග්ගතං

පනාරබ්භ මහග් ගතං පටිච් ෙ ජවමන ජවිමතපි ෙ ත ාරම් මණමානසං තත්මථව 

තස් මිං පට් ඨාමන එව පටිසිද්ධං භගවතා නිවාරිතං. තස්මා කාරණා 

භවඞ් ගපාමතො වා ත ාරම් මණමමව වා න මහොති. කිං නු කාතබ්බං මතසං 

භවඞ් ගත ාරම් මණානං අභාමව කාරණං  ං කාතබ් බං, අම් මහහි තං කාරණං කිං 

න පුච් ොම, තං ත ත්  ං ආභිධම් මිකභාමවන ආභිධම් මික තං කාරණං ව  ව ාහි. 
උමපක් ඛාසහගතාමහතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතු පුඤ් ඤාපුඤ් ඤවිපාකා 

ත ාරම් මණිකා සියා භමව ය. 

464-7. ඉමස්ස ත ාරම් මණස ්ස ආවජ් ජනං කිං නත් ථි? තං 

ත ාරම් මණමානසං කථං මකන පකාමරන ජා මත? භවඞ්ගආවජ්ජනානං 

චිත් තානං කිං ආවජ් ජනමත් තං? මග් ගස් ස අනන් තරස ්ස ෙ ඵලස් සාපි කිං 

ආවජ් ජනං නත් ථි? නිමරොධා ච නිමරොධමතො වුට් ඨහන් තස් ස භික් ඛුමනො 

ඵලචිත් තස් ස වාති ම ා සුතං, එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන ආවජ් ජනං 

නත් ථි. විනාආවජ්ජමනනාපි, මහොතුජායතුමානසං චිත් තං ආවජ් ජමනන විනා 

ආවජ් ජනං වජ් මජත් වා මහොතු ජා තු, කිමස්සාරම්මණං අස ්ස 

ත ාරම් මණමානසස ්ස කිං ආරම් මණං, පණ් ඩිත, ත් වං ආරම් මණං  දි ජානාසි, 

තං ආරම් මණං බූ්රහි මය් හං කම හි. විනා ආරම්මමණමනතං එතං මානසං 

ආරම්මමණන විනා ආරම් මණං වජ් මජත් වා න ජා ති. හි සච් ෙං ‘‘විනා 

ආරම් මමණමනත’’න් තිආදිකං වෙනං, ත ාරම් මණමානසං   ා 

ම ොමනස ්සයුත් තං ජවනං මහග් ගතාරම් මණං ජවති, ත ා තස් මිංම ව 

ජවනචිත් තක් ඛමණ පරිත්මතසු කාමාවෙරාරම් මමණසු යං කිඤ්චි 

පරිත් තාරම් මණං ආරබ්භ පටිච් ෙ ජා ති. 

468-73. උතුබීජනියාමමො ච උතුනි ාමමො බීජනි ාමමො ෙ 

කම්මධම්මනියාමතා ච කම් මනි ාමතා ෙ සීලාදිපාරමීධම් මනි ාමතා ෙ 
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චිත් තස ්ස නි ාමමො ොති පඤ් ෙ නි ාමතා පණ් ඩිමතන මඤ යා. තත්ථ මතසු 
පඤ ්ෙසු නි ාමමසු සබ් මබසං පන රුක් ඛානං එකප් පහාමරන ඵලපුප් ඵාදිධාරණං 

උතු, අ ං උතුනි ාමතා. මතසංමතසංතුබීජානං, තංතංතුලයඵලුබ්භමවො මතසං 
මතසං බීජානං පන මතහි මතහි බීමජහි තුලයානම් පි සස් සානං ඵලානං 

උප් පත් ති, අ ං බීජනි ාමතා. මත්ථමක නාළිමකරස්ස නාළිමකරඵලස් ස 

මත්  මක ඡිද් ත්තං ඡිද්  භාමවො, අ ං බීජමජො බීජමතො ජාමතො නි ාමමො. 
තිමහතුකකම් මං තිමහතුකඤ් ෙ විපාකං දුමහතුකඤ් ෙ විපාකං අමහතුකඤ් ෙ 

විපාකං  මතො  ං කම් මං ම ති, අ ං කම් මනි ාමතා. මබොධසත්තස්ස ජාතියං 

ජිනඞ් කුරස ්ස ජාතික් ඛමණ මම නීකම් පනාදිකං අමනකවිමසසත් තං, අ ං 

සීලාදිපාරමීධම් මනි ාමතා. මතන මගොෙමරන පසා ස් මිං ඝට් ටිමත සති ඉධ 

ඉමස ්මිං චිත් තවීථි ං ආවජ්ජනාදීනං චිත් තානං උප් පත් ති, අ ං චිත් තනි ාමතා. 

474. ම ො පුග් ගමලො ධීමරො ධීරසම් පන් මනො ගුණසම් පන් මනො 

වික් ඛිත් තපාමපො මමොහන්ධකාරාපගමං අන් ධකාරමනිස ්සා  අවිජ් ජානිස ්සරණං 

යදිච්මෙ සමෙ ඉච් මෙ ය, මසො ධීමරො ඉමං අභිධම් මාවතාරප් පකරණං 

අන්ධජ්ජනානං අන් ධසදිසබාලජනානං හ යන්ධකාරං විද්ධංසනං 

අන් ධකාරසන් නිස ්සිතස් ස  ස් ස හ  ස ්ස විද් ධංසනකරං ජලන්තං දීපං 

ජලමානං දීපං. පයත්මතොති පකාමරන  තති වීරි ං කමරොතීති ප ත් මතො, 

සතතං සබ් බ ා සික්මඛථ සජ් ඣා නධාරණචින් තනවමසන සික් මඛ ය. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

විපාකචිත් තප් පවත් තිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සත් තමමො පරිච් මෙම ො. 

8. අට්ඨමමොපරිච්මෙම ො 

පකිණ්ණකනිද්ම සවණ්ණනා 

475. 

ඉ ානි පනසබ්මබසං, එමතසංමානසංමයා; 

පාටවත්ථායභික්ඛූනං, කථීයති පකිණ්ණකං. 

ඉ ානි පන කාමල එමතසං තිමහතුකද් විමහතුකඅමහතුකානං සබ්මබසං 

පුග් ගලානං පකිණ් ණකං මානසං භික්ඛූනං පාටවත්ථාය භික් ඛූනං 
මෙකභාවත්  ා  ම ා කථී මත උච් ෙමත. 
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476-85. පන්ථමක්කටමකො උණ් ණනාභි පන්  මක් කටමකො නාම පඤ් ෙසු 

දිසාසු තස් ස සුත් තං පසාමරත් වා ජාලමජ් මඣ නිපජ් ජති. පඨමාය දිසාමයත්ථ 

එත්ථ එතාසු දිසාසු පඨමා  දිසා  පසාරිමත සුත් මත පාණමකන පටඞ් මගන වා 

මක් ඛිකා  වා ඝට් ටිමත සති සා උණ් ණනාභි කිඤ් චි චලිත්වා ඵන්  නං කත් වා 

නිපන් නට් ඨානමතො සුත්තානුසාමරන සුත් තං අනසාමරත් වා තස් ස පාණකස ්ස 

යූසං යූසසඞ් ඛාතං මසොණිතං පිවති. පුනාගන් ත් වා තත්මථව තස් මිං 

ජාලමජ් මඣම ව   ාසුඛං නිපජ් ජති,   ා පඨමා  දිසා  ෙලනාදිකං කිරි ං 

කමරොති, එවමමව දුති ාදීසු ෙතූසු දිසාසු ෙලනාදිකං කිරි ං කමරොති, එවං 

පඤ ්ෙසු දිසාසු සුත් තං වි  පඤ් ෙ පසා ා පණ් ඩිමතන  ට් ඨබ් බා, මජ් මඣ 

මක් කටමකො වි  ෙ චිත් තං පන පණ් ඩිමතන  ට් ඨබ් බං. පාණකාදීහි 

ඛුද්  කතිරච් ොමනහි තස් ස සඞ් ඝට් ටනා වි  ආරම් මමණ පන පසා ානං 
සඞ් ඝට් ටනා පණ් ඩිමතන  ට් ඨබ් බා. ජාලමජ් මඣ නිපන් නා  උණ් ණනාභි ා තං 

ෙලනං වි  පසාම  ඝට් මටතීති පසා ඝට්ටනං, කිං තං? ආරම් මණං. තත්ථ තිස් සං 
වීථි ං පසා ඝට් ටනං ආරම් මණං ගමහත් වා මමනොධාතුකිරි ාචිත් තං භවඞ් ගං 

ආවට් මටතීති භවඞ්ගාවට්ටනං මතං භගවතා. තස්ස පන්  මක් කටකස ්ස 

සුත්තානුසාරංව සුත් තං අනගමනං වි  වීථිචිත් තප් පවත් තනං පණ් ඩිමතන 

 ට් ඨබ් බං. සීමස පන විජ් ඣිත් වා අස්ස මක් කටස ්ස යූසපානං වි  ජවනස් ස 
චිත් තස ්ස ආරම් මමණසු පවත් තනං පණ් ඩිමතන  ට් ඨබ් බං. පුන ආගන් ත් වා 

සුත් තජාලමජ් මඣ නිපජ් ජනං   ා වත්ථුංමයව හ  වත් ථුං එව නිස් සා  
චිත් තස ්ස පරිවත් තනං පණ් ඩිමතන  ට් ඨබ් බං. 

486-93. ඉ ං තු පන ඔපම්මං, අත්ථං දීමපති කිං තු හි ඉ ං ඔපම් මං කං 

අත්  ං දීමපති පකාමසති? පඨමං පසාම  ආරම් මමණන ඝට් ටිමත සති 

පසා වත්ථුමතො පසාම ො වත් ථු නිස ්සම ො එතස් සාති පසා වත් ථු, චිත් තං, තමතො 

පසා වත් ථුමතො, පඨමං එව වත් ථුසන් නිස ්සිතං භවඞ් ගසඞ් ඛාතං මමනො ජා ති, 
ඉතිපි අත් ම ො මතන ඔපම් මමන දීපිමතො. එමකකාරම් මණං ද් වීසු ද් වීසු ද් වාමරසු 

සබ්බමසො සබ් බප් පකාමරන පන ආපා ං ආගච් ෙති, අ මත් ම ොපි මතන 

ඔපම් මමන දීපිමතො ‘‘ද් වීසු ද් වීසු ද් වාමරසූ’’ති, එකං රූපාරම් මණං 

එකස ්මිංම ව ඛමණ ෙක් ඛුද් වාමර, මමනොද් වාමර ොති ද් වීසු ද් වාමරසු ආපා ං 
ආගච් ෙතීති අත් ම ො. මසොතද් වාරාදීසුපි එමසව නම ො මඤම යො. රූපං 

ෙක් ඛුපසා ම් හි ඝට් මටත් වා තඞ්ඛමණපන තස් ස ඛමණ පන ත ා මමනොද් වාමර 

පන ආපා ං ආගච් ෙති, භවඞ් ගෙලනස් ස පච් ෙම ො මහොතීති අත් ම ො. න 

සංසමයො එතස ්මිං වෙමන සංසම ො නත් ථි. යථාඛමගො   ා සකුමණො. හි සච් ෙං 

ම ා වුත් තං වෙනං. රුක්ඛග්මග රුක් ඛමකොටි ං නිලී න් මතොව සාඛිමනො සාඛං 

ඝට් මටති, තස් ස ො ා භූමයං ප වි ං ඵරති පටිහඤ් ඤති. ඉධාති නිපාමතො. 
සාඛා  සකුමණන ඝට් ටනං භූමි ං ො ාඵරණාපි ෙ අපුබ් බං අෙරිමං 
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එකක් ඛණස ්මිංම ව ජායමර ජා න් ති. එවමමව පන රූපස් ස, පසා ස ්ස ෙ 

ඝට් ටනං, තම ව අත්ථමතො අත්  වමසන භවඞ් ගෙලනස ්සාපි පච්චයත්මතන 

පච් ෙ භාමවන මමනොද් වාමර ආපා ං ආගමනං අපුබ් බං අෙරිමං 
එකක් ඛමණම ව මහොති. 

494-7. තමතො පරං භවඞ් ගමසොතං ඡින් දිත් වා චක්ඛුද්වාමර ෙක් ඛුපසාම  

  ාක් කමං ආවජ් ජමන සමුප් පන් මන,  ස් සමන සමුප් පන් මන, සම් පටිච් ෙමන 

සමුප් පන් මන, සන් තීරමණ සමුප් පන් මන, ත ා මවොට් ඨබ් බමන ෙ සමුප් පන් මන 

කුසලං ජවනචිත් තං ජවති, ත ා අකුසලමමව චිත් තං ජවති. මසොතද් වාරාදීසුපි 
සද්  ාදීනං ආරම් මණානං ඝට් ටමන එමසව නම ො අවිමසමසන විඤ් ඤුනා 

විඤ ්මඤම යො. එතස් ස අත්  ස් ස දීපමන ම ොවාරිමකොපමාදීනි වෙනානි 

උද්ධරිත්වා තමතො පකරණමතො නීහරිත් වා එත්ථ එතස ්මිං වීථි ාධිකාමර 
විඤ ්ඤුනා  ස ්මසතබ් බානි. 

498-9. අසම්මභම න චක්ඛුස්සාති තස් සාපි ෙක් ඛු අසම් භින් නං මහොති. 
ජීවිතා නිරුද් ධම් පි පිත් මතන වා මසම් මහන වා රුහිමරන වා පලිබුද් ධං 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස පච් ෙම ො භවිතුං අසක් මකොන් තං සම් භින් නං නාම, 
සක් මකොන් තං අසම් භින් නං නාම මහොති. මතන ෙක් ඛුපසා ස් ස අසම් භින් මනන 
රූපාපා ගමමනන ආමලොකසන් නිස ්සම නාපි. මතන තිවිමධන පච් ෙම න 

සමනක්කාරමහතුනා පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනපච් ෙම න සහ පවත් තමනන. එමතහි 

පන ෙතූහි පච් ෙම හි සං එකමතො ඉන් ති පවත් තන් තීති සමමතා, සමමමතහි 

සහගමතහි සමාගමං එකීභාවං ආගමතහි, තං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 
ෙක් ඛුපසා නිස ්සිතං විඤ් ඤාණං සම් පයුත් මතහි මෙතසිමකහි සහ ජා මත. 

500-1. අසම්මභම න මසොතස්ස මසොතපසා ස් ස අසම් භින් මනන 

සද් ාපාථගමමන ච සද්  ස් ස ආපා ගමමනන ෙ. ආකාසනිස් සම නාපි 
පිහිතකණ් ණච් ඡිද්  ස ්ස මසොතවිඤ් ඤාණං නප් පජ් ජති. මතන තිවිමධන 

පච් ෙම න. සමනක්කාරමහතුනා පඤ් ෙද් වාරාවජ් ජනපච් ෙම න සහ 

පවත් මතන. එමතහි පන ෙතූහි පච් ෙම හි සමමමතහි සහගමතහි සමාගමං 
එකීභාවං ආගමතහි තං මසොතවිඤ් ඤාණං සම් පයුත් මතහි සහ ජා ති. 

502-3. අසම්මභම න ඝානස ්ස ඝානපසා ස් ස අසම් භින් මනන 

ගන්ධාපාථගමමනච ගන් ධස් ස ආපා ගමමනන ෙ. වාමයොසන්නිස්සමයනාපීති 
ඝානබිලම් හි පවිසන් මතන වායුනාති අත් ම ො. මතන තිවිමධන පච් ෙම න. 

සමනක්කාරමහතුනා පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනපච් ෙම න සහ පවත් මතන. එමතහි 

පන ෙතූහි පච් ෙම හි සමමමතහි සහගමතහි සමාගමං එකීභාවං ආගමතහි තං 
ඝානවිඤ ්ඤාණං සම් පයුත් මතහි සහ ජා ති. 
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504-5. අසම්මභම නජිව්හාය ජිව් හා  අසම් භින් මනන රසාපාථගමමනච 

රසස් ස ආපා ගමමනන ෙ. ආමපොසන්නිස්සමයනාපීති ජිව් හාමතමනං ආපං 

ලද් ධා ෙ උප් පජ් ජති, මතන විනා සුක් ඛඛා නීම  ජිව් හා  සායිමතපි 
ජිව් හාවිඤ ්ඤාණං නප් පජ් ජතීති අත් ම ො. මතන තිවිමධන පච් ෙම න. 

සමනක්කාරමහතුනා පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනපච් ෙම න සහ පවත් මතන. එමතහි 

පන ෙතූහි පච් ෙම හි සමමමතහි සහගමතහි සමාගමං එකීභාවං ආගමතහි තං 
ජිව් හාවිඤ ්ඤාණං සම් පයුත් මතහි සහ ජා ති. 

506-7. කා පසා ස් ස අසම් මභම න මඵොට් ඨබ් බස ්ස ආපා ගමමනන ෙ. 

පථවීනිස්සමයනාපීති මතන විනා කා ද් වාරම් පීති බහිද් ධා මහාභූතාරම් මණං 
අජ් ඣත් තිකං කා පසා ං ඝට් මටත් වා පසා පච් ෙම සු මහාභූමතසු පටිහඤ් ඤති. 

මතන තිවිමධන පච් ෙම න. සමනක්කාරමහතුනා 
පඤ ්ෙද් වාරාවජ් ජනපච් ෙම න සහ පවත් මතන. එමතහි පන ෙතූහි පච් ෙම හි 

සමමමතහි සහගමතහි සමාගමං එකීභාවං ආගමතහි තං කා විඤ් ඤාණං 
සම් පයුත් මතහි සහ ජා ති. 

508-9. අසම්මභ ා මනස්සාපීති මනන් ති භවඞ් ගචිත් තං. තං නිරුද් ධම් පි 
ආවජ් ජනචිත් තස් ස පච් ෙම ො භවිතුං අසමත්  ං මන්  තමගතමමව වත් තමානම් පි 
සම් භින් නං නාම මහොති. ආවජ් ජනස ්ස පච් ෙම ො භවිතුං සමත්  ං අසම් භින් නං 

නාම. මනස ්ස අසම් මභම න ධම් මස ්ස ආපා ගමමනන ෙ වත්ථුසන්නිස්සමයන 

හ  වත් ථුසන් නිස ්සම න. මතන තිවිමධන පච් ෙම න. සමනක්කාරමහතුනා 
මමනොද් වාරාවජ් ජමනන සහ පවත් මතන. එමතහි පන ෙතූහි පච් ෙම හි 

සමමමතහි සහගමතහි සමාගමං එකීභාවං ආගමතහි තංමමනොවිඤ්ඤාණං තං 
මමනොවිඤ් ඤාණසඞ් ඛාතං ජවනචිත් තං සම් පයුත් මතහි සහ ජා මත. 

510-11. මමනො භවඞ් ගචිත් තං නාම විභාවිනා මවදිතබ් බං. 

ආවජ්ජනක්රියාචිත්තං ආවජ් ජනකිරි ාචිත් තද් ව ං සමනක් කාමරො නාම 

විභාවිනා සඤ් ඤිතං. වත් ථුසන් නිස ්සම න ඉති අයං පාමඨො සබ්බත්ථ සබ් මබසු 
භමවසු න ගච් ෙති. පඤ් ෙහි ඛන් මධහි මවොකාමරො මවොකිණ් මණොති 

පඤ්චමවොකාමරො, පඤ ්ෙමවොකාරභවං සන්ධාය කාරණං කත් වා 

‘‘වත් ථුසන් නිස ්සම නා’’ති අ ං පාමඨො පන කථිමතො ම ා, 

පඤ ්ෙමවොකාරභමවො නාම කාමරූපභමවො, අරූපභමවො ෙතුමවොකාරභමවො නාම, 
අසඤ් ඤීභමවො එකමවොකාරභමවො නාම. අ ං පාමඨො ෙතුමවොකාරඅරූපභවං 
සන් ධා  න කථිමතොති අත් ම ො. වත් ථුස් ස රූපත් තා අරූපභමව ක ං 
වත් ථුසන් නිස ්සම ො භමව යාති අත් ම ො. 
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512-4. පටිසන්ධාදිචිත්තානි, සබ්බාමනකූනවීසති මහොන් ති, කාමාවෙමරසු 

 ස, රූමපසු පඤ් ෙ, අරූපීසු ෙත් තාරි, සබ් බානි පටිසන් ධිචිත් තානි එකූනවීසති 

මහොන් ති. කම්මං නාම කුසලාකුසලමෙතනා. කම්මනිමත්තං නාම රූපානි 

පඤ ්ොරම් මණානි පඤ් ඤත් ති ෙ මහග් ගතචිත් තඤ් ෙ. ත ා ගතිනිමත්තකං නාම 

කප් පරුක් ඛා ම ො, අකුසලපක් මඛ රූපාදිආරම් මණභූතා මලොහකුම් භා ම ො ෙ. 

ඉති එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන මතසං පටිසන් ධාදිචිත් තානං ආරම් මණං 

තිවිධං භගවතා උදීරිතං. කාමාවචරසන්ධීනං පරිත්තාරම්මණං 

කාමාවෙරාරම් මණං භගවතා මතං. පච්චුප්පන්නං රූපාදිපඤ් ොරම් මණං, 

ගතිනිමිත් තං පඤ ්ොරම් මණඤ් ෙ පච් චුප් පන් නඤ් ෙ මහොති. අතීතං වා කම් මං 

කුසලාකුසලමෙතනා අතීතාම ව, න පච් චුප් පන් නා. අනාගතං ආරම් මණං 
නත් ථි. 

515-26. අට් මඨව ෙ මහාවිපාකා, තීණි සන් තීරණානි ොති එකා සවිධං 
චිත් තං ත ාරම් මණසඤ් ඤිතං. එකා සවිමධ චිත් මත ත ාරම් මණසඤ් ඤිමත 

පුඤ්ඤවිපාකානි කුසලවිපාකා  ස මහොන් ති, අපුඤ්ඤජං අකුසලවිපාකං පන 

එකං මහොති. මහාවිපාකා රූපාරූපභවද් වම  න ජා න් ති, කාමරූපභමව 

සන් තීරණත් ත ං මහොති.  ානි ත ාරම් මණචිත් තානි සත්ථුනා ජිමනන වුත් තානි, 

මතසු ත ාරම් මණචිත් මතසු එකම්පි ත ාරම් මණචිත් තං රූපාරූපභවද් වම  

ත ාරම් මණං හුත් වා ක ාචිපි නප් පවත් තති. කස්මා කාරණා? තත්ථ තස් මිං 

රූපාරූපභවද් වම  ‘‘ත ාරම් මණං න මහොතී’’ති වෙනං මෙො මකො භමව ය, 

බීජස ්සාභාවමතො පන න මහොතීති පරිහාමරො. අකාමාවෙරාරම් මමණ 

අකාමාවචරධම්මම ඉ ං ත ාරම් මණමානසං මනව අනබන් ධති. හි කස ්මා 

කාරණා? පරිත්තාරම්මණත්තා ච එකන්මතන අවස් සං ත ාරම් මණමානසස් ස 

කාමාවෙරාරම් මණත් තා ෙ ත ා අපරිචිතත් තා ෙ සබ් බ ා නානබන් ධති. තඤ් හි 
  ා පිතරං වා පිතුසදිසං වා ඤාතිං අනබන් ධන් මතොපි තරුණ ාරමකො 

ඝරද් වාරන් තරවීථිෙතුක් කාදිම් හි පරිචිමතම ව ම මස අනබන් ධති, න අරඤ් ඤං 

වා යුද් ධභූමිං වා ගච් ෙති, එවං කාමාවෙමර ධම් මම අනබන් ධන් තම් පි 
මහග් ගතමලොකුත් තරධම් මමාරබ් භ පවත් තමාමන ධම් මම නානබන් ධති.  ස් මා 
ෙස් ස සබ් මබො කාමාවෙරපාමකො ෙ කිරි ාමමනොධාතු 

කිරි ාඅමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු මසොමනස් සසහගතා ඉමම ධම් මා 

පරිත් තාරම් මණාති එවං අච් ෙන් තං පරිත් තමමව ආරම් මණං වුත් තං, තස් මා 
මෙතං මහග් ගතමලොකුත් තරාරම් මමණ කාමාවෙරධම් මමපි නානබන් ධතීති 
මවදිතබ් බං. 

527-32. කිං මතන යත්තිවාම න, වුත්තං අට්ඨකථාසු හි ‘‘ජනකං මතන 

තුලය’’න් තිආදිමකන මතන, යුත් ති ා වාම ො යුත් තිවාම ො, ‘‘ජනකං මතන 
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තුලය’’න් තිආදිකා  යුත් තික ා  කිං පම ොජනං වුත් තං? අට් ඨක ාසු හි සච් ෙං 

‘‘කිං මතන යුත් තිවාම නා’’ති වෙනං, ‘‘අත්  ක ාසූ’’ති වත් තබ් මබ සමාමස හි 

ත්  -ස් ස ට් ඨ-කාරං කත් වා ‘‘අට් ඨක ාසූ’’ති වුත් තං. කාමාවෙමර ධම් මම 

පටිච් ෙ ත ාරම් මණභාවදීපකං වෙනං ආෙරිම න වුත් තං. ත ාරම්මණචිත්තානි, 

එකා සපි සබ්බමසො සබ් බප් පකාමරනපි ත ාරම් මණචිත් තානි නාමමගොත්තං

පනාරබ්භ තිස් සාදිකං නාමපඤ් ඤත් තිං පටිච් ෙ 
කච් ො නමගොත් තකස් සපමගොත් තාදිකං මගොත් තපඤ් ඤත් තිං පටිච් ෙ ජවමන 

ජවිමතපි ෙ ත ාරම් මණං න ගණ් හන් ති, රූපාරූපභමවසු වා ත ාරම් මණං න 

ගණ් හන් ති. ය ා පඤ්ඤත්තිමාරබ්භ, ජවමන ජවිමතපි වා   ා ම ා වුත් තා  
පඤ ්ඤත් ති ා මසසපඤ් ඤත් තිං පටිච් ෙ ජවමන ජවිමතපි වා ත ාරම් මණං න 

ලබ් භමත ආෙරිම න, ත ා දුක් ඛඅනිච් ෙඅනත් තලක් ඛණාරම් මණිකා  

විපස් සනා  ත ාරම් මණං න ලබ් භමත ආෙරිම න. ත ාරම්මණානලබ්භන්ති, 

මච්ෙත්තනියමතසුපි මිච් ෙත් මත මිච් ොසභාමව ‘‘නත් ථි දින් න’’න් තයාදිවමසන 

නි තානි ෙත් තාරි දිට් ඨියුත් තජවනානි මිච් ෙත් තනි තානි, මිච් ෙත් තනි මතසුපි 

ත ාරම් මණං න ලබ් භමත ආෙරිම න, මලොකුත් තරධම් මම ආරබ් භ ජවමන 
ගමතපි ත ාරම් මණං න ලබ් භමත ආෙරිම න. ත ා මහග් ගමත ධම් මම ආරබ් භ 

ජවමන ජවිමතපි ත ාරම් මණං න ලබ් භමත ආෙරිම න, පටිසම් භි ාඤාණං 
ආරබ් භ ජවමන ජවිමතපි ත ාරම් මණං න ලබ් භමත ආෙරිම න. මමනොද් වාමරපි 
සබ් මබසං ජවනානං අනන් තරං අනපුබ් බමතො ත ාරම් මණචිත් තානි භවන් ති. 

533-4. මමනොද් වාමර ආරම් මණඝට් ටනා න විජ් ජති. භවඞ් ගමතො මචතමසො 

වීථිචිත් තස ්ස වුට් ඨානං කථං මකන පකාමරන මහොති? මමනොද් වාමරපි 

ඝට්ටනාය විනා ඝට් ටනං වජ් මජත් වා ආපා ං ආගච් ෙන් මතව  ස් මා කාරණා, 

තස්මා වීථිචිත් තානං සම් භමවො මහොති. 

535-6. ද්වා සාපුඤ්ඤචිත්තානං ද් වා සඅකුසලචිත් තානං විපාකා 

සත් තසත් තති පාපපාකා ද් වා සපාපචිත් තානං විපාකා ෙතුරාසීති පවත් ති ං 
මහොන් ති. එකස් ස මසොමනස් සයුත් තදිට් ඨිසම් පයුත් තාකුසලස් ස 

ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාණානි, සම් පටිච් ෙනං, 
උමපක් ඛායුත් තසන් තීරණානි ොති සත් ත අකුසලපාකා මහොන් ති. ත ා මසසානං 

එකා සන් නං අකුසලානම් පි සත් ත විපාකා මහොන් ති. එකා සවිධානං තු, හිත්වා

උද්ධච්චමානසං උද් ධච් ෙමානසං හිත් වා එකා සවිධානං පටිසන් ධිම ො 
එකා සවිධා මෙව භවන් ති. 

537-8. ක්රියචිත්මතසුසබ්මබසුයං ආවජ් ජනද් ව ං ජවනං න ෙ මහොති, තං 

ආවජ් ජනද් ව ං කරණමත්තත්තා කිරි ාමත් තත් තා වාතපුප්ඵසමං වාතපුප් මඵන 
සදිසං මතං භගවතා. අ මමත්  ාධිප් පාම ො – ඛීණාසමව උප් පන් නකාමල වා තං 



  අභිධම් මාවතාර                                                                                     පුරාණටීකා   

68 

පටුන 
 

ආවජ් ජනද් ව ං කිරි චිත් තං භවිතුං යුත් තං. සබ් මබසු පුථුජ් ජමනසු 

උප් පන් නකාමල ක ං කිරි ා මහොතීති මෙ? කරණමත් තත් තා අඵල ා කං 
වාතපුප් ඵං වි  අඵල ා කං කිරි චිත් තං භවිතුං යුත් තිහාමරො කිරි ා පන මහොති. 

 ං සබ් බං කිරි චිත් තං කිච්චසාධනමතො ජවනකිච් ෙසාධනවමසන ජවනත්තං 

ජවනභාවං පත් තං ඡින් නමූලස් ස රුක් ඛස් ස පුප් ඵං අඵලං මහොති   ා, එවං 

ඡින් නාවිජ් ජාතණ් හාමූලස් ස වීතරාගස් ස තං සබ් බං කිරි චිත් තං අඵලං 

විපාකවිරහිතං සියා භමව ය. 

539-40. පටිච්ච පන එතස්මා, ඵලමමතීති පච්චමයො එකං ධම් මං පටිච් ෙ 

එතස්මා ධම් මමතො ඵලං එති පවත් තති තස් මා පච් ෙම ො, ම ො ධම් මමො  ස් ස 

ධම් මස ්ස ඨිති ා උප් පත් ති ාපි උපකාමරො නාම මහොති, මසො ධම් මමො තස්ස 

ධම් මස ්ස පච්චමයොති පච් ෙම ො නාම පණ් ඩිමතන පවුච් ෙමත. සම් භමවො පභමවො 
මහතු කාරණං පච් ෙම ො මමතො භගවතා. ඉ ං වෙනං අඤ ්ඤත්   දීපනවෙනං. 

541. මලොභාදිපනමයොධම්මමො, මූලට්මඨනුපකාරමකො ම ො මලොභාදි පන 

ධම් මමො මූලභාමවන ඵලධම් මස් ස උපකාරමකො, මසො මලොභාදිධම් මමො 

ඵලධම් මස ්ස මහතූති මහතු නාම විභාවිනා විඤ් ඤාතබ් මබො. 

542. මලොමභොම ොමසොචමමොමහොච ත ා අමලොභා ම ො තම ො මහතූ, මත 

ෙ එව මහතුම ො මහොන් ති, ජාතිමතො ජාතිවමසන 

කුසලජාතිඅකුසලජාතිඅබයාකතජාතිවමසන නවධා නවහි මකොට් ඨාමසහි සියුං. 

543-4. ධම්මානං කුසලාදීනං, කුසලාදිත්තසාධමකො ම ො ධම් මමො 

කුසලාදීනං ධම් මානං කුසලාදිත් තසාධමකො කුසලාදිභාවසාධමකො, මසො ධම් මමො 

මූලට් මඨො නාම. එවං වෙනං එමක එකච් මෙ ආෙරි ා ව න් ති. එවං සන්මත 

කුසලාකුසලාදීනං ධම් මානං කුසලාදිත් තසාධකවමසන මූලට් මඨ සන් මත 

තංසමුට්ඨානරූපීසු මතහි චිත් මතහි සමුට් ඨානරූමපසු මතහි චිත් මතහි 

සමුට් ඨිමතසු චිත් තජරූමපසු මහතූනං මලොභාදිමහතූනං මහතුපච් ෙ තා ක ාචිපි 
මනව සම් පජ් ජති. අ මමත්  ාධිප් පාම ො –  දි චිත් මතසු රූපානි 
සමුට් ඨාමපන් මතසු මත මලොභා ම ොපි චිත් තානං සම් පයුත් තචිත් තානං 
එකුප් පා ත් තා ෙ රූපානි සමුට් ඨාමපන් තිම ව. ත ා මතසං මමත මතසං 
චිත් තජරූපානං කුසලාදිත් තං සි ා. න ෙ ක ාචි රූපානි කුසලාදිනාමකානි 

දිස ්සන් ති  ස් මා, තස් මා චිත් තජරූපානං කුසලාදිභාවඤාපනත්  ං මතසං 

චිත් තජරූපානං මත මලොභා ම ො මහතුපච් ෙ ා න මහොන් ති, ඉති වෙනං 

වත් තබ් බං සි ා. එවඤ් ෙ සති චිත් තජරූපානි නාම ක ාචිපි වියුත් තානි ෙරන් ති, 
තස් මා කුසලාදිත් තසාධමකො මූලට් මඨො න මහොති. 
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පටුන 
 

545-6. හි සච් ෙං ‘‘එවං සන් මත තු මහතූන’’න් තිආදිකං වෙනං. මත 

මලොභා ම ො මහතූ මතසං රූපානං කුසලාදිතං කුසලාදිභාවං නසාමධන්ති න 

නිප් ඵාම න් ති. මත මහතූ මතසං පන රූපානං පච් ෙ ා නච න මහොන් තිම ව, 

තස්මා කාරණා කුසලාදීනං ධම් මානං කුසලාදිත් තසාධමකො ම ො ධම් මමො, මසො 

ධම් මමො මූලට්මඨොති මූලසභාමවො නාම සමයඤ්ඤුනා සම විජානනසීමලන 

විඤ ්ඤුනා ගන්තබ්මබො ජානිතබ් මබො. 

547. සුප්පතිට්ඨිතභාවස්ස, සාධමනනුපකාරමකො සුප් පතිට් ඨිතභාවං 

සාධමනන උපකාරමකො ම ො අත් ම ො, මසො අත් ම ො මහතූනං මලොභාදීනං 

මූලට්මඨො මූලසභාමවො ඉතිච ගහණං විභාවිනා විඤ් ඤාතබ් බං. 

548-9. කුසලාකුසලා මහතූ කුසලා මහතූ, අකුසලා මහතූ, ක්රියාමහතූ

සබ්බමසො සබ් බප් පකාමරන සබ් මබ කිරි ාමහතුම ො ෙ සම් පයුත් තානං 
පඤ ්ෙමවොකාරභූමි ං සම් පයුත් තානං ධම් මානං අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙ භාමවන 

මහතුපච් ෙ තං යාතා ගතා. තංසමුට් ඨානානං චිත් තජරූපානඤ් ෙ මහතුපච් ෙ තං 

යාතා ගතා, එමත මහතූ ෙතුමවොකාරභූමි ං සම් පයුත් තානං එව ධම් මානං 

මහතුපච් ෙ තං යාතා ගතා. 

550-1. කාමම විපාකමහතූපි අත් තනා සම් පයුත් තානං මහතුපච් ෙ තං  ාතා, 

පටිසන් ධික් ඛමණපි කටත්තාරූපජාතානං කම් මජරූපානං මහතුපච් ෙ තං  ාතා, 

තස් මා පටිසන් ධිචිත් තුප් පා ක් ඛමණම ව කම් මජරූපානං උප් පාම ො මහොති, 
 ස් මා කාරණා පවත් ති ං චිත් තජානඤ් ෙ රූපානං මහතුපච් ෙ තං ගතා. 

552-5. රූමප විපාකමහතූ කාමාවෙරභූමි ං මහතුම ො වි  මහතුපච් ෙ ා 

මහොන් ති, පඤ ්ෙමවොකාමර මලොකුත් තරවිපාකමහතමවො චිත් තජානං රූපානඤ් ෙ 
සම් පයුත් තානඤ් ෙ පඤ් ෙමවොකාරභූමි ං මහතුපච් ෙ ා මහොන් ති. ෙතුමවොකාමර 
මලොකුත් තරවිපාකජා මහතමවො සම් පයුත් තානං එව ෙතුමවොකාරභූමි ං 

මහතුපච් ෙ ා භවන් ති. ඉතමර ෙතුමවොකාමර අරූපභමව විපාකජා මහතමවො 

සම් පයුත් තානං එව සභූමයං අත් තමනො භූමි ං අරූපභූමි ං මහතුපච් ෙ ා 

මහොන් ති. මහතුත්මථො මහතූනං අත් ම ො මහතුමයො මචව මහතුපච් ෙම ො මෙව 

මහතුපච්චයසම්භමවො මහතුපච් ෙයුප් පත් ති, එවමමව එවං ඉමිනා පකාමරන. 

සඤ ්ජාමතො සුඛමහතු  ස් සාති සඤ්ජාතසුඛමහතු, මතන විඤ් මඤම යො. 

556-8. ෙන්ම ොචිත්තඤ්චවීරියං වීමංසා ොති ෙතුධාධිපතී මලොකාධිපතිනා 
සත් ථුනා වුත් තා. ෙන්  ං මජට් ඨකං කත් වා චිත් තස ්ස උප් පත් තිකාලස් මිං ම ො 

ෙන් ම ො, මසො ෙන්  ාධිපති නාම, ෙන්  ං ධුරං කත් වා සමාධිකරණචිත් තස ්ස 

එමසව නම ො මසමසසුපිචතීසු ම ා වුත් තමතො ෙන්  ාධිපතිමතො මසමසසුපි ෙ 
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අධිපතීසු. ම ො ධම් මමො මජට් ඨට් මඨන උපකාරමකො, මසො ධම් මමො අධපතීති 
අධිපති නාම භගවතා නිද් දිට් මඨො. 

559. 

සුමතිමතිවිමබොධනං විචිත්තං, 

කුමතිමතින්ධනපාවකංපධානං; 

ඉමමතිමධුරංඅමවදිමයොමයො, 

ජිනවචනංසකලංඅමවදිමසොමසො. 

මයො මයො ජමනො ඉමං අභිධම් මාවතාරං සුමතිමතිවිමබොධනං සුමතීනං 
සුන්  රමතීනං පණ් ඩිතානං මති ා විමබොධනකරං විචිත් තං කුමතීනං 

කුච් ඡිතමතීනං බාලානං මතිඉන් ධමන පධානං පාවකං අතිමධුරකරං අමවදි 

ජානි, මසො මසො ජමනො සකලං ජිනවෙනං අමවදි ජානි. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

පකිණ් ණකනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අට් ඨමමො පරිච් මෙම ො. 

9. නවමමොපරිච්මෙම ො 

පුඤ්ඤවිපාකපච්චයනිද්ම සවණ්ණනා 

560-2. 

බාත්තිංසපාකචිත්තානි, මලොකිකාමනවයානිහි; 

එමතසංපාකචිත්තානං, පටිසන්ධපවත්තිසු. 

 ානි මලොකිකානි එව බාත් තිංස පාකචිත් තානි මහොන් ති, එමතසං 

පාකචිත් තානං පුඤ් ඤාපුඤ ්ඤාදිසඞ් ඛාරා භවාදීසු 

ම ොනිගතිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාමසසු පටිසන් ධිපවත් තීසු යථා ම න 

පකාමරන පච් ෙ ා මහොන් ති එව, ඉමමසං විපාකචිත් තානං මතපි සඞ් ඛාරා 

භවාදීසු ම ොනිගතිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාමසසු පටිසන් ධිපවත් තීසු තථා මතන 

පකාමරන විභාවිනා පණ් ඩිමතන විඤ් ඤාතබ් බා. තමයො භවා චතස්මසො ච

මයොනිමයො කාමභවරූපභවඅරූපභවවමසන තම ො භවා, 

අණ් ෙජජලාබුජසංමස ජඔපපාතිකම ොනිවමසන ෙතස් මසො ෙ ම ොනිම ො, 

නිර ගතිතිරච් ොනගතිමපතගතිමනස් සගතිම වගතිවමසන ගතිපඤ්චකං, 

සන් ධිසඤ් ඤා  පටිසන් ධිසඤ් ඤා  නානත් තා නානාභාවමතො, කා ස ්සාපි ෙ 



  අභිධම් මාවතාර                                                                                     පුරාණටීකා   

71 

පටුන 
 

රූපකා ස් සාපි ෙ නානත් තා නානාභාවමතො කාමසුගතිම ො, නානා අත් තා 

සභාමවො එතස ්සාති නානත් තා, නානත් මතො රූපකාම ො එමතසන් ති 

නානත් තකා ා, නානා සභාමවො එතස් සාති නානත් තා, නානත් තාම ව සඤ් ඤා 

නානත් තසඤ් ඤා, සා එමතසං අත් ථීති නානත්තසඤ්ඤී නාම, පඨමජ් ඣානභූමි 

ෙ ෙතුරාපා භූමිම ො ෙ නානත්තකායඑකත්තසඤ්ඤී නාම, දුති ජ් ඣානභූමි 

එකත්තකායනානත්තසඤ්ඤී නාම, 

තති ජ් ඣානභූමිමවහප් ඵලභූමිසුද් ධාවාසභූමිම ො එකත්තකායඑකත්තසඤ්ඤී 

නාම, මහට් ඨා ඨිතා රූමපහි සද් ධිං සත් තවිඤ් ඤාණට් ඨිතිම ො, තිට් ඨන් ති 

විඤ ්ඤාණානි එත්  ාති ඨිතිම ො, විඤ ්ඤාණානං ඨිතිම ො විඤ්ඤාණට්ඨිතිමයො, 

විඤ ්ඤාණස ්ස අභාවමතො අසඤ් ඤීභූමි න ගය් හමත, ෙතුත්  ාරුප් පභූමි ෙ 

පටුවිඤ් ඤාණාභාවමතො න ගය් හමත. සත් තාවාසවමසන අසඤ් ඤීභූමිං, 
ෙතුත්  ාරුප් පභූමිඤ් ෙ පන ගමහත් වා මත සත් තාවාසා නව එව මහොන් ති. 

563-8. කාමම පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසඤ්ඤිතා අට්ඨ මචතනා පූමරන් ති 

අත් තමනො කාරකං පූමරන් ති ෙ, අජ් ඣාස ං පුජ් ජඤ් ෙ භවං නිබ් බත් මතන් තීති 

පුඤ ්ඤානි, අභිසඞ් ඛමරොන් ති විපාකං, කම් මජරූපඤ ්ොති අභිසඞ් ඛාරා, 

පුඤ ්ඤානි එව අභිසඞ් ඛාරා පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාරා, මතම ව සඤ් ඤිතා 

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසඤ්ඤිතා, කාමම පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරසඤ් ඤිතා අට් ඨ මෙතනා. 

නවන්නං පාකචිත්තානං උමපක් ඛායුත් තාමහතුකමහාවිපාකවමසන නවන් නං 
පාකචිත් තානං කාමසුගති ං පන නානා වත් තමානමෙතනාඛණමතො පරං ඛණං 

එතස ්සාති නානාඛණං, තං එව නානක් ඛණිකං, තමමව කම් මං 

නානක්ඛණිකකම්මං, වත් තමානමෙතනාමතො පරා අතීතමෙතනාති අත් ම ො. 

බලවා නිස ්ස පච් ෙම ො උපනිස්සයපච්චමයො, බලවත් ම ො මෙත්   උප-සද් ම ො, 

බලවපච් ෙම ොති අත් ම ො, නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ වමසන 

බලවපච් ෙ වමසන ොති අත් ම ො. ද්මවධා ද් වීහි පකාමරහි මතසං පටිසන් ධි ං 

පච් ෙ ා භවන් ති, තා අට් ඨ කාමාවෙරමහාකුසලමෙතනා 

උමපක්ඛාසහිතාමහතුමමනොවිඤ්ඤාණධාතුයා විනා 

උමපක් ඛාසහගතාමහතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතුං වජ් මජත් වා පරිත්තපාකානං 
ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකා සම් පටිච් ෙනමසොමනස් සයුත් තාමහතුකකුසලවිපාකා

නං ද්මවධා නානක් ඛණිකකම් මූපනිස ්ස පච් ෙම හි පවත් ති ං පච් ෙ ා 

මහොන් ති. තාමයවමචතනා තා එව අට් ඨ කාමාවෙරමහාකුසලමෙතනා රූපභමව 

පඤ්චන්නං පාකචිත්තානං කුසලවිපාකචිත් තානං 
ෙක් ඛුමසොතසම් පටිච් ෙනමසොමනස ්සයුත් තඋමපක් ඛායුත් තසන් තීරණානං 

ද්මවධා නානක් ඛණිකකම් මූපනිස ්ස පච් ෙම හි පවත් ති ං පච් ෙ ා මහොන් ති. 

අට්ඨන්නං තු පරිත්තානං, කාමම දුග්ගතියං තථා අට් ඨන් නං පරිත් තානං 

කුසලවිපාකානං ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකා සම් පටිච් ෙනානං, ද් වින් නං 
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පටුන 
 

සන් තීරණානඤ් ෙ පවත්මත පවත් තික් ඛමණ පච් ෙ ා මහොන් ති, පටිසන්ධයං 

පටිසන් ධික් ඛමණ පන පච් ෙ ා න මහොන් ති. වුත්තප්පකාරාව කාමම සුගතියං 
  ාවුත් තප් පකාරාව අට් ඨ කාමාවෙරමහාකුසලමෙතනා කාමසුගති ං ත ා 

මසොළසන් නං කුසලවිපාකානං පවත්මත පවත් තික් ඛමණ ද්මවධා 

නානක් ඛණිකකම් මූපනිස් ස පච් ෙම හි පච් ෙ ා මහොන් ති, පවත්මත 

පවත් තික් ඛමණ සත් තන් නං කුසලවිපාකානං පච් ෙ ා මහොන් ති. පටිසන්ධයං 
පටිසන් ධික් ඛමණ නවන් නං කුසලවිපාකචිත් තානං පච් ෙ ා මහොන් ති. 

569-74. රූමප පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරා, රූපාවචරභූමයං පඤ ්ෙන් නං 

පාකචිත් තානං පටිසන්ධයං පටිසන් ධික් ඛමණ පච් ෙ ා 

මහොන්තිමාපුඤ්ඤසඞ්ඛාරා, කාමම දුග්ගතියංද්විධා ඉමම අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරා, 

ඉමා කුසලපටිපක් ඛා උද් ධච් ෙවජ් ජා එකා ස මෙතනා කාමදුග් ගති ං එකස් ස 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණස් ස පටිසන්ධයං පටිසන් ධික් ඛමණ ද්විධා 
නානක් ඛණිකකම් මූපනිස් ස පච් ෙම හි පච් ෙ ා මහොන් ති. ද් වා ස 

අකුසලමෙතනා පවත්මත පවත් තික් ඛමණ එව ෙන්නං 
ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකා සම් පටිච් ෙනානං අකුසලවිපාකානං පච් ෙ ා 

මහොන් ති, පටිසන්ධයං පටිසන් ධික් ඛමණ පච් ෙ ා මනො මහොන් ති. සත්තන්නම්පි

භවන්මතව පවත්මත පවත් තික් ඛමණ පටිසන්ධයං පටිසන් ධික් ඛමණ 
අකුසලවිපාකානි සත් තන් නං 

ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාකා සම් පටිච් ෙනසන් තීරණානං පච් ෙ ා භවන් ති. කාමම

සුගතියංමතසං, සත්තන්නම්පිතමථවච ද් වා සාකුසලමෙතනා කාමම සුගති ං 

තම ව ෙ මතසං සත් තන් නං අකුසලවිපාකානං පවත්මත පවත් තික් ඛමණ 

පච් ෙ ා මහොන් ති, පටිසන්ධයං පටිසන් ධික් ඛමණ පච් ෙ ා න මහොන් ති. 

විඤ්ඤාණානං චතුන්නම්පි, මතසං රූපභමව තථා තාම ව 

ද් වා සාකුසලමෙතනා රූපභමව මතසං ෙතුන් නං අකුසලවිපාකානං 

ෙක් ඛුමසොතසම් පටිච් ෙනසන් තීරණසඞ් ඛාතානං විඤ් ඤාණානං ත ා පවත්මත 

පවත් තික් ඛමණ පච් ෙ ා මහොන් ති, පටිසන්ධයං පටිසන් ධික් ඛමණ පච් ෙ ා න 

මහොන් ති. මසොචකාමභමවනිට්ඨරූපාදිඋපලද්ධයං මසො ෙ අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො 
කාමභමව අනිට් ඨරූපාදිඋපලද් ධි ං අමනාපරූපාදීනි ආරම් මණානි උපලද් ධි ං 

මතසං ෙතුන් නං අපුඤ් ඤජානං විඤ් ඤාණානං පච් ෙම ො මහොති. හි සච් ෙං ‘‘මසො 

ෙ කාමභමවනිට් ඨ-රූපාදිඋපලද් ධි ’’න් තිආදිකං වෙනං. අනිට්ඨරූපා මයො 

නාම විස ා බ්රහ් මමලොමක න විජ්ජමර න විජ් ජන් ති. 

575-6. තමථවාමනඤ්ජසඞ්ඛාමරො න ඉඤ් ජති න ඵන්  ති න ෙලතීති 

ආමනඤ් ජං, ආමනඤ් ජඤ ්ෙ තං සඞ් ඛාමරො ොති ආමනඤ් ජසඞ් ඛාමරො, ත ා එව 

ආමනඤ්ජසඞ්ඛාමරො අරූපාවෙරභූමි ං ෙතුන් නං පාකචිත් තානං පවත්මත 
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පටුන 
 

පවත් තික් ඛමණ පටිසන්ධයං පටිසන් ධික් ඛමණ පච් ෙම ො මහොති. භමවස්මවමත 

භමවසු එමත වුත් තප් පකාරා පච් ෙ ා වුත් තප් පකාමරන පටිසන් ධිපවත් තීසු යථා 

ච ම න ම න ෙ පකාමරන නානක් ඛණිකකම් මූපනිස ්ස පච් ෙම හි පච් ෙ ා 

මහොන් ති, මතන පච් ෙ ා තථා මතන මතන පකාමරන විභාවිනා විජානන් මතන 
පණ් ඩිමතන මඤ යා. 

577. එමසව ච නමයො මඤමයයො, මයොනිආදීසු 
ම ොනිගතිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාමසසු එමසව ෙ නම ො භමවසු ම ා වුත් මතො 

එව නම ො පණ් ඩිමතන මඤම යො. තත්රි ං තත්ර භමවසු ආදිමතො පට් ඨා  වුත් තං 

ඉ ං වෙනං මුඛමත්තනි ස්සනං උපා මත් තදීපනං මහොති. 

578-81. අවිමසමසන පුඤ්ඤාභි-සඞ්ඛාමරො ද්විභමවසුපි 

කාමපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරවමසන, රූපපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරවමසන ෙ 
පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාමරො අවිමසමසන සමානභාමවන ද් වීසු භමවසු කාමරූපභමවසු 

පටිසන් ධිං  ත් වා මසො සඞ් ඛාමරො සබ් බපාකං ජමනති නිබ් බත් මතති. තථාචතූසු

විඤ්මඤමයයො, අණ්ඩජාදීසු මයොනිසු ද් විභමවසු පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාමරො වි  ත ා 
ෙතූසු අණ් ෙජාදීසු මසො පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො පණ් ඩිමතන මඤම යො. 
‘‘අණ් ෙජාදීසූ’’ති වෙනං පදුමපච් මෙකබුද් ධානං මනස් සත් තං සන් ධා  වුත් තං. 
බහුම වමනස ්සානං වමසන ද් වීසු ගතීසු එව ෙ ත ා මසො පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාමරො 

පණ් ඩිමතන මඤම යො. තථා නානත්තකායාදි-විඤ්ඤාණානං ඨිතීසුපි 

නානත් තකා නානත් තසඤ් ඤීනානත් තකආ එකත් තසඤ් ඤී 
එකත් තකා නානත් තසඤ් ඤී එකත් තකා එකත් තසඤ් ඤීනං වමසන ෙතූසු 
විඤ ්ඤාණට් ඨිතීසු මසො පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො පණ් ඩිමතන මඤම යො. 
නානත් තකා නානත් තසඤ් ඤීනානත් තකා එකත් තසඤ් ඤීඑකත් තකා නානත් 

තසඤ් ඤීඑකත් තකා එකත් තසඤ් ඤීනං වමසන වුත්තප්පකාරස්මං ෙතුබ් බිමධ 

සත් තාවාමස ත ා මසො පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාමරො පණ් ඩිමතන මඤම යො. එවං ඉමිනා 

ම ා වුත් තප් පකාමරන පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො භවාදීසු 
භවම ොනිගතිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාමසසු   ාරහං මසොළසන් නං 

කාමකුසලපාකානං, පඤ ්ෙන් නං රූපපාකානඤ් ොති එකවීසතිපාකානං ද්විධා 
නානක් ඛණිකකම් මූපනිස් ස පච් ෙම න පච් ෙම ො මහොති. 

582-3. කාමම අපුඤ්ඤසඞ්ඛාමරො කාමභමව 

අණ් ෙජජලාබුජසංමස ජඔපපාතිකම ොනිවමසන අණ් ෙජාදීසු මයොනීසු 

නිර ගතිමපතගතිතිරච් ොනගතිවමසන තීසු ගතීසු 

නානත් තකා එකත් තසඤ් ඤීවමසන එකිස්සා විඤ්ඤාණට්ඨිතියා 

නානත් තකා එකත් තසඤ් ඤීවමසන ෙ එකස්මං පන සත්තාවාමස ද්විධා 
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නානක් ඛණිකකම් මූපනිස් ස පච් ෙම හි පවත්මත පවත් තික් ඛමණ පටිසන්ධයං 

පටිසන් ධික් ඛමණ මසො අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො පච් ෙම ො මහොති. 

584-6. තමථවාමනඤ්ජසඞ්ඛාමරො ත ා එව ආමනඤ් ජසඞ් ඛාමරො, 

එකාරූපභමව එකස ්මිං අරූපභමව එකිස් සා ඔපපාතිකම ොනි ා මෙව එකිස ්සා 
ම වගති ාපි ෙ ආකාසානඤ් ො තනභූමි විඤ් ඤාණඤ් ො තනභූමි 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤා තනභූමිවමසන තීසු එව චිත්තට්ඨිතීසු ෙතුන් නං අරූපභූමීනං 

වමසන චතුබ්බිමධ සත් තාවාමස ෙතුන් නං අරූපපාකචිත් තානං ද්මවධා 

නානක් ඛණිකකම් මමොපනිස් ස පච් ෙම හි මසො ආමනඤ් ජාභිසඞ් ඛාමරො 

පච් ෙම ො මහොති. පටිසන්ධපවත්තීනං, වමසමනවං භවාදීසු එවං ඉමිනා ම ා 

වුත් තප් පකාමරන පටිසන් ධිපවත් තීනං වමසන භවාදීසු   ා මය සඞ් ඛාරා එසං 

පාකචිත් තානං පච් ෙ ා මහොන් ති, ත ා මත සඞ් ඛාරා එවං ඉමිනා ම ා 
වුත් තප් පකාමරන පණ් ඩිමතන විජානිතබ් බා. 

587-90. න රූපාරූපධම්මානං, සඞ්කන්ති පන විජ්ජති රූපධම් මානං, 

චිත් තමෙතසිකසඞ් ඛාතානං නාමධම් මානඤ් ෙ සඞ්කන්තිපන සඞ් කමනං පන න 

විජ් ජති. සඞ්කන්තිභාමව අසති අතීතභවමතො ඉධ ඉමස ්මිං භමව රූපධම් මානං 

සඞ් කමනභාමව අසති පටිසන් ධිචිත් තං කථං මකන පකාමරන සියා භමව ය? 

නත්ථි චිත්තස්ස සඞ්කන්ති, අතීතභවමතො ඉධ ඉමස ්මිං භමව චිත් තස් ස 

සඞ් කන් ති සඞ් කමනං නත් ථි, තමතො අතීතභවමතො අතීතං මහතුං විනා 

වජ් මජත් වා ඉධ ඉමස් මිං භමව චිත් තස් ස පාතුභාමවො න විජ් ජති. සුලද්ධපච්චයං 

රූපාරූපමත්තං සුට් ඨු ලද් ධපච් ෙ ං රූපනාමමත් තං ජා ති. එවං ඉමිනා ම ා 

වුත් තප් පකාමරන පච් ෙ ං ලභිත් වා උප් පජ් ජමානං රූපාරූපමත්තං 
රූපනාමමත් තං ජා ති. එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන පච් ෙ ං ලභිත් වා 

උප් පජ් ජමානං රූපාරූපමත් තං භවන්තරං අඤ ්ඤභවං පටිසන් ධිං උමපති 

උපගච් ෙති. ඉති වෙනං සමඤ්ඤාය මලොකි මවොහාමරන පවුච් ෙමත, සත් මතො වා 

නත් ථි, සත් මතො ජීමවොති මවවෙනං, අත් තා වාපි න විජ් ජති. 

591-9. තස්සි ංපාකටංකත්වා, පටිසන්ධක්කමංපනතස්ස සත් තස් ස ඉ ං 

පටිසන් ධික් කමං සුදුබ්බුධං අතිදුබ් බිජානං පාකටං කත් වා අහං  ස් සයිස ්සාමි, 

තමමතං පටිසන් ධික් කමං සාධු සාධුකං නිමබොධ , සාධු සාධුකං මනසි කමරො , 
විවිමධසු ආරම් මමණසු මලොභවමසන චිත් තං අනාමමත් වා වජිරමඤ් ජූසා  

අනග් ඝමණිරතනං පක් ඛිපන් මතො වි  චිත් මත ඨමපත් වාති අත් ම ො. අතීතස්මං

භමව තස්ස, ආසන්නමරණස්ස හිඉමතො භවමතො අතීතස් මිං භමව 
ආසන් නමරණස් ස තස් ස සරීරස ්මිං ආතමප පක් ඛිත් තං හරිතං තාලපණ් ණං වි  
සුස් සමාමන සති ෙක් ඛුන් ද්රි ාදිමක ඉන් ද්රිම  නට් මඨ හ  වත් ථුමත් තස් මිං ඨිමත 
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කා ප් පසාදිමක විඤ් ඤාමණ තස් මිං ඛමණ වත්ථුසන්නිස්සිතං 

හ  වත් ථුනිස් සිතං. ‘‘චිත්ත’’න් ති වෙනං භවඞ් ගමමනොද් වාරාවජ් ජනජවනං 

සන් ධා  වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. පුබ්බානුමසවිතන් ති ඉමතො කාලා පුබ් බකාමල 
මතන පන අනමසවිතං අනචිණ් ණං පුඤ ්ඤං කම් මං වා අපුඤ් ඤං එව වා කම් මං 
කම් මනිමිත් තං ගතිනිමිත් තං වා කම් මඵමලන ද් වාමරසු පච් චුපට් ඨිතං 

ආලම් බිත් වා මමනොද් වාරාවජ් ජනජවනවමසන මසවිතචිත් තං පවත් තති. එවං 

ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන පවත් තමානං තං විඤ්ඤාණං තං ජවනචිත් තං 

ලද්ධපච්චයං ලද් ධාරම් මණපච් ෙ ං. අවිජ්ජාය පටිච්ෙන්නාදීනමව විසමයති 
අකුසලජවමන ජවිමත තස් ස ජවනස ්ස අවිජ් ජා  අප් පටිච් ෙන් නම ොමස තස් මිං 
කම් මාදිමක ආරම් මමණ කුසලජවමන ජවිමත තමතො චිත් තවීථිමතො පුබ් බභාමග 
පවත් තා  අවිජ් ජා  පටිච් ෙන් නම ොමස තස් මිං කම් මාදිමක ආරම් මමණ. 

තණ්හාති අකුසලජවමනන සහමජො මලොමභො, අකුසලජවමන වා ජවිමත තමතො 

වීථිචිත් තමතො පුබ් බභාමග පවත් මතො මලොමභො තණ් හා. නමමතීති අඤ් ඤං 
ආරම් මණං අග් ගාහාමපත් වා  ළ් හග් ගාහවමසන තං එව 

කම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තසඞ් ඛාතං ආරම් මණං ගණ් හාමපතීති අත් ම ො. සහජා

සඞ්ඛාරා පන තස් ස චිත් තස ්ස සහජා එකමතො ජාතා මෙතනා පන තස් මිං 

ම වාරම් මමණ ඛිපන්ති පවත් තන් ති. ඉමස් මිං පච් චුප් පන් නභමව 

එකසන් තතිවසා පවත් තා  තණ් හා  නමී මානං තං විඤ ්ඤාණං ඔරිමා තීරම් හා 

රජ් ජුකං ආලම් බිත් වා මාතිකාතික්කමමො පුරිමසො වි  එතං පුරිමං නිස් ස භූතං 

හ  වත් ථුං ජහති ෙඩ් මෙති, චුතිචිත් තං උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣතීති අත් ම ො. 

අපරං කම්මසම්භූතං නිස්සයං අපරං අඤ් ඤකම් මමතො සම් භූතං නිස් ස භූතං 

හ  වත් ථුං ලභිත් වා වා අලභිත් වාපි වා ආරම් මණාදීහි පච් ෙම හි තං 
පටිසන් ධිසඞ් ඛාතං මානසං පවත් තති. ‘‘ලභිත් වා’’ති වෙනං කාමරූපභවං 

සන් ධා  වුත් තං. ‘‘අලභිත් වා’’ති වෙනං අරූපභවං සන් ධා  වුත් තං. එත්ථ 

එමතසු චිත් මතසු පුරිමං ‘‘ජහතී’’ති වෙමනන වුත් තඤ් මෙව චිත් තං, චුතිචිත් තං 
පච් ඡිමං ‘‘ආරම් මණාදීහි පච් ෙම හි පවත් තතී’’ති වෙමනන වුත් තඤ් මෙව 
චිත් තං පටිසන් ධිචිත් තං පණ් ඩිමතන මවදිතබ් බං. 

600-6. තම තං තං එතං පටිසන් ධිචිත් තං පුරිමා භවමතො ඉධ ඉමස ්මිං 

පච් ඡිමභමව නාපි ආගතං, කම් මාදිඤ් ෙ මහතුං විනා වජ් මජත් වා පටිසන් ධිචිත් තං 

පාතුභූතං න මෙව තං එත්ථ එතස ්මිං වෙමන එතස් ස පටිසන් ධිචිත් තස් ස පුරිමා 

භවමතො ඉධ ඉමස ්මිං පච් චුප් පන් නභමව අනාගමමන අතීතභවමහතූහි අතීතභමව 

කම් මාදිපච් ෙම හි එතස් ස පටිසන් ධිචිත් තස් ස සම් භමව. පටිමඝොසදීපමුද් ාදී, 

භවන්මතත්ථ නි ස්සනාඑත්ථ එතස ්මිං තස් ස පටිසන් ධිචිත් තස් ස අතීතභවමතො 
අනාගමමන අතීතභමව මහතූහි සම් භමව පටිමඝොසදීපමුද්  ාදිඅත්  නි ස ්සනා 

උපමා භවන් ති. අඤ්ඤත්ර අඤ ්ඤස ්මිං පටිමඝොසාදීනං අත්  ානං පවත් තිට් ඨාමන 
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පටුන 
 

ආගන් ත් වා සද් ාදිමහතුකා සද්  ා ම ො පච් ෙ ා මහොන් ති   ා. ඉ ං වුත් තං 
මහොති – ඉමස ්මිං ඨාමන ජමනහි පවත් තාපිතා සද්  දීපමුද්  ා ම ො අත්  ා 
පබ් බතන් තරාදීසු අඤ් මඤසු ඨාමනසු පවත් තානං පටිමඝොසදීපමුද්  ාදීනං 
අත්  ානං මහතුකා මහොන් ති. මතසු සද්  ාදීසු පච් ෙම සු සන් මතසු ම  මත 

පටිමඝොසා ම ො මහොන් ති, අසන් මතසු න මහොන් ති   ා, එවමමවචවිඤ්ඤාණං 
අතීතභවමතො පච් චුප් පන් නභවවිඤ් ඤාණවමසන පවත් තං විඤ් ඤාණං විභාවිනා 

මවදිතබ් බං. සන්තානබන්ධමතො සන් තානබන් ධවමසන එකතා 
අතීතභවපච් චුප් පන් නභවවිඤ් ඤාණවමසන පවත් තස් ස විඤ් ඤාණස ්ස 

එකීභාමවො නත් ථි, නානතාපි තස ්ස විඤ් ඤාණස ්ස නානාභාමවොපි 

පච් මෙකභාමවො අපි. සති සන්තානබන්මධ තු, එකන්මතමනකතා සියා 

සන් තානබන් මධ සති එකන් මතන තස් ස විඤ් ඤාණස ්ස එකතා එකීභාමවො සියා 

භමව ය, ඛීරසභාවමතො පග් ඝරණසභාවමතො ඛීරමතො සම් භූතං ඝනසභාවං 

ක ාචිපි කිස ්මිඤ ්චිපි කාමල න භමව ය, සබ් බ ා පග් ඝරණසභාවඛීරමමව 

භමව යාති අත් ම ො. අථාපි අපමරො නම ොපි සා එකන්තනානතා තස් ස 

විඤ ්ඤාණස ්ස මසො එකන් තනානාභාමවො  දි භමව ය, ඛීරසාමිමකො මසො 
පුග් ගමලො  ධිසාමි න භමව ය. ඛීරකාමල ඛීරස් ස ඉස් සරභූමතො සාමිමකො 
පග් ඝරණසභාවං ජහිත් වා  ධිස් ස උප් පජ් ජමානකාමල තස් ස  ධිස් ස ඉස් සමරො න 

භමව ය, තමතො ඛීරසාමිමකො අඤ් මඤො පුග් ගමලො තස් ස  ධිස් ස අනිස ්සමරො 

අසාමිමකො භමව යාති අත් ම ො.  ස් මා කාරණා එත්ථ එතස ්මිං 
පටිසන් ධික් කමවිනිච් ෙම  එකන් තඑකතාපි වා එකන් තනානතාපි වා 
සම ඤ ්ඤුනා විඤ් ඤුනා න මෙව උපගන් තබ් බා. 

607-10. එවං ඉමිනා ම ා වුත් තප් පකාමරන අසඞ්කන්තිපාතුභාමව 
සඞ් කන් තිපාතුභාවරහිමත භමව සති ඉමස් මිං මනස් සත් තභාමව ඛන් ධාදිසමතා 

අභිසම් භූතා ම  ඛන් ධා මහොන් ති, එමතසං ඉධ ඉමස ්මිං මනස් සත් තභාමව 

නිරුද් ධත් තා ඉධ ඉමස් මිං මනස් සත් තභාමව ජමනහි කතස් ස තස්ස කම්මස්ස

ඵලමහතුමනො ඵලස ්ස පච් ෙ භූතස් ස පරත්ථ පරස් මිං මලොමක ආගමමතො මෙව 

එවං අඤ්ඤස්ස සත් තස් ස අඤ්ඤමතො කම්මමතො හි තමතො සත් තමතො 

අඤ ්මඤන සත් මතන කතමතො අඤ් ඤමතො මෙව කම් මමතො තං ඵලං සියා 

භමව ය, ‘‘අඤ ්ඤස් ස සත් තස ්සා’’ති වෙමනන තිත් ථි සත් තස් සපි කම් මං 

අඤ ්ඤස ්ස ෙ ඵලං  ම  යාති අත් ම ො, තස්මා කාරණා එතං සබ් බං එව ෙ 

තුම් මහහි වුත් තවිධානං න සුන්  රං. එත්ථාහාති එතස් මිං ඨාමන ඨත් වා 

මෙො මකො ආහ – නන එවං ‘‘අසඞ් කන් තිපාතුභාමව භමව සතී’’තිආදිකං වෙනං 

නි තීති? වුච් ෙමත – සන්තාමන යං ඵලං එතං එකස ්මිං සන් තාමන 

පවත් තමානං  ං එතං ඵලං අඤ්ඤස්ස සත් තස් ස න මහොති, අඤ්ඤමතො 
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කම් මමතො න ෙ මහොති, බීජානං අභිසඞ් ඛාමරො එතස්සත්ථස්ස ‘‘එකස ්මිං 

සන් තාමන’’තිආදිකස් ස එතස ්ස අත්  ස් ස සාධමකො නිප් ඵා මකො මහොති. 

611-5. එකස්මං පන සන්තාමන, වත්තමානං ඵලං පන අඤ්ඤස්ස 

සත් තස් සාපි වා න මහොති, තං ඵලං අඤ්ඤමතො කම් මමතො න මහොති. බීජානං 

අභිසඞ් ඛාමරො එතස්සත්ථස්ස ‘‘එකස ්මිං පන සන් තාමන’’තිආදිකස් ස එතස් ස 

අත්  ස ්ස සාධමකො නිප් ඵා මකො මහොති, බීජානං අභිසඞ් ඛාමර මධුආදිනා 

වත් ථුනා ජමනහි කමත තස් ස බීජස් ස සන් තාමන පඨමංලද්ධපච්චමයො පඨමං 

ලද් ධමධුආදිපච් ෙම ො තස් ස බීජස් ස ඵලං කාලන්තමර මධුආදිනා 

බීජාභිසඞ් ඛරණමතො අඤ් ඤස ්මිං කාමල මධුමරො මහොති. හි සච් ෙං ‘‘බීජානං 

අභිසඞ් ඛාමර’’තිආදිකං වෙනං. තානි හි තානි එව පඨමං මධුආදිනා ජමනහි 

මරොපිතානි බීජානි අභිසඞ් ඛරණමතො කාලන් තමර මධුරභාවං ඵලම් පි වා ඵලට් ඨං 

වා න පාපුණන් ති. එවං ඉමිනා පකාමරන ඉ ං ම ා වුත් තං ‘‘එකස ්මිං පන 

සන් තාමන’’තිආදිකං වෙනං පණ් ඩිමතන මඤ යං. අපි ච අපමරො නම ො. 

බාලකාමල තරුණකාමල මතන තරුමණන පයත්මතනවිජ්ජාසිප්මපොසධාදිනා 

කම් මමනාපි තස් ස වුද් ධකාලස ්මිං ඵල ානසීමලන අයං ‘‘එකස් මිං පන 

සන් තාමන’’තිආදිමකො අත් ම ො පණ් ඩිමතන දීමපතබ් මබො. 

616-20. මෙො මකො පුනාහ – එවං සන්මතපිතංකම්මං එවං ඉමිනා ම ා 

වුත් තප් පකාමරන කම් මම සන්මතපි සංවිජ් ජමාමනපි තං කම් මං එතස ්මිංම ව 

ඛමණ විජ් ජමානම් පි වා ඵලස් ස පච් ෙම ො මහොති. අථ වාවිජ්ජමානකං පච් ෙම ො 
න භමව ය. එතස ්මිංම ව ඛමණ අවිජ් ජමානකං කම් මං වා ඵලස් ස පච් ෙම ො 

මහොති. සමච  දි විජ් ජමානං ඵලස් ස පච් ෙම ො මහොති, තප්පවත්තික්ඛමණ පන 

තස් ස කම් මස් ස පවත් තික් ඛමණ තස් ස කම් මස ්ස විජ් ජමානකාමල පන මහතුනා 

කම් මමමනව සද් ධිං පාමකන භවිතබ් බං. අථ වා අපමරො නම ො. විජ් ජමානං 

නිරුද්ධං කම් මං විපාකස් ස පච් ෙම ො  දි භමව ය, පවත්තික්ඛණමතො තස් ස 

කම් මස ්ස පවත් තික් ඛණමතො පුබ්මබ වා කාමල, තස් ස කම් මස් ස 

පවත් තික් ඛණමතො පච් ො වා අවිජ් ජමානකාමලති අත් ම ො. නිච්චඵලං සියාති 
සබ් බ ා කම් මපච් ෙ විරහිතං ඵලං සි ාති අත් ම ො. ආෙරිම න වුච් ෙමත – 

‘‘මලොභං, භික් ඛමව, පජහ , මසොතාපත් තිපටිලාභා  අහමමව 
පාටිමභොමගො’’තිආදීසු පාමඨසු පාටිමභොමගො වි  කම් මං  ට් ඨබ් බං. 

මසොතාපත් තිඵලං වි  කම් මමතො සම් භූතං ඵලං  ට් ඨබ් බං. කටත්තාමයව ජමනහි 

කටත් තාම ව තං කම් මං ඵලස් ස පච් ෙම ො මහොති, අස් ස විජ් ජමානත් තං න ෙ 

මහොති, තස්ස අවිජ් ජමානස් ස කම් මස් ස විජ් ජමානතා වා න ච මනව මහොති. 
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621. අභිධම්මාවතාමරොයං අභිධම් මාවතාමරො අ ං පරමත්ථප්පකාසමනො 

භූතත්  දීපමනො මසොතූනං පුග් ගලානං පීතිබුද්ධවිවඩ්ඪමනො පණ් ඩිමතහි විවිමධසු 
ආරම් මමණසු චිත් තං අනාමමත් වා සක් කච් මෙන මනසිකාමරන මසොතබ් මබො. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

පුඤ ්ඤවිපාකපච් ෙ නිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නවමමො පරිච් මෙම ො. 

10.  සමමොපරිච්මෙම ො 

රූපවිභාගවණ්ණනා 

622. වුත්තමාදිම්හි යං රූපං, චිත්තජානමනන්තරං  ං රූපං 
චිත් තමෙතසිකානං අනන් තරං ආදිම් හි පකරණාදිම් හි ‘‘චිත් තං මෙතසිකං 

රූප’’න් තිආදිනා වෙමනන ආෙරිම න වුත් තං, ඉමතො පරං ඉ ානි තස් ස රූපස ්ස 

විභාවනං සමාමසන සඞ් මඛමපන කරිස් සං. 

623. යං රුප්පතීති රූපන් ති  ං ධම් මජාතං රුප් පති සීතාදිනා 

විරුද් ධපච් ෙම න විකාරමාපජ් ජති. තථා රූපයතීති රූපං  ං ධම් මජාතං 

වණ් ණවිකාරමාපජ් ජමානං හ  ඞ් ගතභාවං අජ් ඣාස ං පකාමසති, ඉති තස් මා 

රූපං, කිං තං? වණ් ණා තනං. රූපාරූපභවාතීමතො, සුරූමපොරූපමබ්් වි භගවා 

රූපාරූපභවඅතීමතො සුරූමපො රූපං අබ්් වි කම සි. 

625-6. මහාභූමතනාති මහන් මතො භූමතො උප් පත් ති එතස ්සාති මහාභූමතො, 
මතන. වඤ ්ෙකත් තා මහාභූතසමාති වා. 

630. නිරුපා ානමානමසොති උපා ානවිරහිතචිත් මතො. 

633. තස්ස සම්පත්තීති තස් ස කිච් ෙස් ස සම් පත් ති. 

634. උපබ්රූහනරසාති වඩ් ඪනකිච් ො. 

637. ආසයානුසමයඤාණන් ති එත්   ආසමයො නාම 

සස් සතුච් මෙ දිට් ඨී ෙ, ඛන් තී සච් ොනමලොමිකං; 

  ාභූතඤ් ෙ  ං ඤාණං, එතං ආස සද් දිතං. 
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අත් ථීති මඛො, කච් ොන, අ මමමකො අන් මතො, අන් මතො මඛො, කච් ොන, අත් ථි 

ඉති අ ං එමකො අන් මතො මකොට් ඨාමසො, අ ං සස්සතදිට්ඨි. නත් ථීති මඛො, 

කච් ොන, අ ං දුතිම ො අන් මතො, අ ං උච්මෙ දිට්ඨි. ඛන්තීසච්චානුමලොමකන් ති 

ෙතුන් නං සච් ොනං අනමලොමිකඤාණං, සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණන් ති අත් ම ො. 

යථාභූතඤ්ච යං ඤාණන් ති සප් පච් ෙ නාමරූප ස් සනං ඤාණං. එතං 

ආසයසද්දිතන් ති එතං ආස ං ඉති කථිතං. එවං වුත් තප් පකාමරන ආසම  

ඤාණං නාම. අනුසමයො නාම දිට් ඨානස ා ම ො අනස ා සත් ත. ඉන්ද්රියානං

පමරොපමරති පමර අධිකභාමවන ඔපමර ෙ තික් ඛානභාමවන අ ං සත් මතො 
තික් ඛසද් ධින් ද්රිම ො මුදුසද් ධින් ද්රිම ො හීනසද් ධින් ද්රිම ොති අත් ම ො. 
සමාධින් ද්රි ාදීසුපි එමසව නම ො. ඉති සත් තානං ඉන් ද්රි ානං පරඔපමර ඤාණං. 

638. සබ්බඤ්ඤුතා ඤාණන් ති තිමහතුකකාමාවෙරක්රි ාෙතුක් කං 
ගමහතබ් බං. 

641. අක් ඛිකූමටහි මත්  ලුඞ් මගන පරිච් ඡින් මනො අන් තමතො. 

645. භාවසම්භවසණ්ඨානාති ඉත් ථිපුමසම් භවභූතවණ් ණා තනං. 

647. එමත  ස ෙතුසමුට් ඨානා සම් භාරා ෙතූහි පච් ෙම හි ෙත් තාලීස භවන් ති. 

652. නිවිට්මඨති පතිට් ඨිමත. 

658. උබ්බිඅධකානං ප වීඅධිකානං. 

660-2. විමසමසසතීති නිස ්ස භූතානං ෙතුන් නං විමසමස සති, සබ්බමසො 
සබ් මබසං විමසසපරිකප් පනං පහා  එව කම් මවිමසමසන පසා ානං විමසසතා 
මඤ යා. 

663. සද්දීයතීති උච් ොරී මත. රසන්තීති අස් සාම න් ති. 

668. පරමතොති පඨමකප් පමතො අපරභාමග පටිසන් ධි ං භාවද් ව ං 

සමුට් ඨාතීති විඤ් මඤ යං. ‘‘පවත්මතපි සමුට්ඨායා’’තිආදිකං 
මසොණකුමාරා ම ො සන් ධා  වුත් තං. 

672. නතංබයඤ්ජනකාරණන් ති තං ඉන් ද්රි ද් ව ං බයඤ් ජනස් ස කාරණං 

න සි ා. තස්සාති බ්  ඤ් ජනස ්ස. 

674. උබ්බාහනන් ති නීහරණං. 
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676-7. අන් නපානාදිකං වත් ථු  ං කම් මජං අග් ගිං හරති, මකවලං එකං 
හුත් වා තං අන් නපානාදිකං වත් ථු ජීවිතං පන පාමලතුං න ෙ සක් මකොති. 
එකමතො ජීවිතං පාමලතුඤ් ෙ සක් මකොන් ති. 

කාමයන රූපකාම න අත් තමනො භාවං විඤ ්ඤාමපන් තානං භාමවො 

කායග්ගහණානුසාමරන කා ග් ගහණස් ස අනචින් තමනන ගහිතාය 

වාම ොධාතුවිකාරසඞ් ඛාතා  එතාය ධම් මජාති ා පණ් ඩිමතහි විඤ් ඤා මත. 

ඉතිපි තස් මා කා විඤ් ඤත් ති. 

681. එකාවජ් ජනවීථි ං මහට් ඨා ෙහි චිත් මතහි වාම ොධාතුසමුට් ඨිතං 
උපත්  ම් භං ලභිත් වා. 

684. සහසද්ම නවාති සද් ම න සමහව. 

690-1. එතාසං පන ලහුතාදීනං තිස් සන් නං පවත් ති ං නි ස් සනං කමමතො 

ආමරොගයං ලහුතා, මද් දිතං ධම් මං මුදුතා, ධන් තමහමං කම් මඤ් ඤතා මහොති. 

ලහුතාදිත් ත ං පන කම් මං කාතුං න සක් මකොති, ආහාරාදිත් ත ංම ව 

ලහුතාදිත් ත ං කමරොති  ස් මා, තමතො තං තිජං නාම. 

693. වුත්තමාකාරනානත්තාති එත්   ආකාරනානත් තා නාම 

ආෙ ාකාරඅනබන් ධතාකාරවමසන වුත් තං. මවමනයයානං වමසනවාති එමක 

මවමන යා ආෙ වමසන ජාතිරූපං ජානන් ති, එමක අනබන් ධතාවමසන 
ජානන් ති. ඉති මවමන යානං ජානනවමසන ජාතිරූපං ද් විධා වුත් තං. 

694. සභාවානපගමම අත් තමනො සභාවස් ස අනපගමම සති. 

මත මිද් ධරූපවා ාෙරි ා පටික් ඛිපිතබ් බා. ක ං? අද්ධා මුනිසි සම්බුද්මධො, 

නත්ථිනීවරණාතවාති ම ො ත් වං අද්ධා එකන් මතන මුනිඅසි සම් බුද් මධො අසි 

නීවරණා ධම් මා තව තුය් හං නත් ථි, ඉති වෙමන සමෙ මිද් ධං නීවරණං රූමප 
පවිට් ඨං සි ා. භගවතා රූපකා ස් ස විජ් ජමානත් තා ‘‘නත් ථි නීවරණා තවා’’ති 
වෙනං වත් තබ් බං සි ා. ථිනමිද් ධනීවරණං අවිජ් ජානීවරමණන සහ 

නීවරණඤ් මෙව මහොති, නීවරණසම් පයුත් තඤ් ෙ මහොති. ඉති 
සම් පයුත් තවෙනමතො සම් පයුත් තස ්ස රූපස් ස අභාවමතො තම් පි න වත් තබ් බං 
සි ා. න පුමරජාතපච් ෙ ාති අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙ ාති අත් ම ො. සමෙ ථිනමිද් ධං 

රූපං සි ා, ක ං අරූමපපි අඤ් ඤමඤ් ඤං සි ා, න සි ාති අත් ම ො. අරූමපපි 

කාමච් ෙන්  නීවරණං පටිච් ෙ ථිනමිද් ධනීවරණං උප් පජ් ජති. ඉති වෙමනන ෙ න 

මිද් ධරූපං සි ා, අරූමප ක ං සි ාති අත් ම ො. අරූපමමව මිද් ධං ඉති 
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පටික් ඛිපිතබ් බා. අරූමපපි එතස ්ස මිද් ධස් ස උප් පත් ති ා සාධකවෙනමතො නිට් ඨං 

එත්   ෙ අවගන් තබ් බං ‘‘අරූප’’න් ති විඤ් ඤුනා. 

705-6. කම්මමන වීසති රූපාති 

අට් ඨින් ද්රි වත් ථුඅට් ඨාවිනිබ් මභොගසන් තතූපෙ ාකාසා කම් මජා. මචතසා 
විඤ ්ඤත් තිද් ව සද්  ලහුතාදිත් ත අවිනිබ් මභොගසන් තතූපෙ ාකාසා චිත් තජා. 

උතුනා සද්  ලහුතාදිත් ත අවිනිබ් මභොගසන් තතූපෙ ාකාසා උතුජා. ආහාරමතො 
ලහුතාදිත් ත අවිනිබ් මභොගසන් තතූපෙ ාකාසා ආහාරජා. 

707-17. ජාමයයයංයදිතානිපීති තානි ජරතාඅනිච් ෙතාරූපා  දි ජාම  යං, 

එවං සන් මත තු මතසං ජරතාඅනිච් ෙතා මභ ා සියුං. හි සච් ෙං වෙනං පාමකො න 

පච් ෙති, මභම ො වා න ෙ භිජ් ජති  ස් මා, තස් මා මතසං පාකමභ ා සියුන් ති, තං 

වෙනං නත් ථි. එතං ජරතාඅනිච් ෙතාද් ව ං ජාතස්ස නිප් ඵන් නරූපස් ස 

පාකමභ ත් තා න ජා ති. සියා කස්සචි බුද්මධත්ථාති එත්ථ 

ජරතාඅනිච් ෙතාවිනිච් ෙ ාධිකාමර කස්සචි ජනස ්ස බුද්ධ ඤාණං  දි සි ා, 

‘‘රූපස් සූපෙම ො’’ති වෙමනන ‘‘ජාති ජා තී’’ති වෙනං දීපිතං   ා, එවං ත ා 

පාමකොපි පච් ෙතු, මභම ොපි පරිභිජ් ජතු, එවං බුද් ධි සි ා. ජාති න මෙව ජා මත. 

ඉති ඉමිනා පකාමරන විභාවිනා මඤ යා. ජාති ජා මානස් ස නිප් ඵන් නරූපස ්ස 

නිබ් බත් ති නාම පකාසිතා. තත්ථයස්සසියා තත්ථ වෙමන යස්ස ජනස ්ස බුද් ධි 

සි ා. ම සං නිප් ඵන් නරූපධම් මානං ජාති අත් ථි, සා ජාති අභිනිබ් බත් තිසම් මුතිං 

තප්පච්චයත්තමවොහාරං මතසං නිප් ඵන් නරූපධම් මානං පච් ෙ ට් මඨන 

ලද් ධමවොහාරං කම් මජාදිකං මවොහාරං ලභමතව   ා, ත ා මතසං 
නිප් ඵන් නරූපධම් මානං මත පාකමභ ා අභිනිබ් බත් තිසම් මුතිං නාම 

තප් පච් ෙ ත් තමවොහාරං ලභන් ති, ඉති බුද් ධි සි ා. තස් ස ජනස් ස එවං වත් තබ් බං 

– ඉ ං සන් තතූපෙ ද් ව ං කම් මාදිසම් භවං මහොති   ා, එවං පාකමභ ා තං 

කම් මාදිසම් භවමවොහාරං ක ාචිපි න ලභන් ති. හි සච් ෙං වෙනං කස්මා කාරණා 
ජනකානං කම් මාදිපච් ෙ ානං ආනභාවසඞ් ඛාමත ඛණුප් පාම  මතසං 
පාකමභ ානං අභාවමතො න ලභන් ති. වුත් තප් පකාමරන ඛණුප් පාම  

ජාතිපරම් පරාභාවමතො සා ජාති ලබ් භමත, තස් මා කාරණා ජාති එව 

අභිනිබ් බත් තිසම් මුතිං පච් ෙ ත් තමවොහාරං ලභති, ඉතරං ජරතාඅනිච් ෙතාද් ව ං 
පන න ලභති. තං ජරතාඅනිච් ෙතාද් ව ං ජි යති ඉති භිජ් ජති ඉති වා න 

වත් තබ් බං මහොති. කස ්මා? කම් මාදිපච් ෙ ානං ආනභාවක් ඛමණ තස්ස 
ජරතාඅනිච් ෙතාද් ව ස් ස පච් ෙ ානං අභාවමතො. 

718-23. අනිච්චං සඞ්ඛතඤ්මචතං ජරාමරණං අනිච් ෙසඞ් ඛාතං ඉතිපි 

වෙනස ්ස භගවතා වුත් තත් තා ජරතාඅනිච් ෙතාද් ව ං ජා ති, එවං ඉති ත් වං මෙ 
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මඤ ්ඤසි, එවං ‘‘ජා ති එවා’’ති වෙනං භගවතා න වත් තබ් බං. හි කස ්මා 

කාරණා? ‘‘අනිච් ෙං සඞ් ඛතඤ් මෙතං, ජරාමරණමිච් ෙපී’’තිවුත් තභාවාදිනා 
ආකාරම සනාපරි ාම න මලමසන භගවතා අනිච් ොනං 
නිප් ඵන් නරූපධම් මානං ජරාමරණසඞ් ඛාතං සභාවමතො ජරාමරණං අනිච් ෙං 
සඞ් ඛතඤ් ොපි චිත් තජානං විකාරත් තා විඤ් ඤත් තිම ො ‘‘චිත් තජා’’ති වුත් තා 

වි , තථා එවං භගවතා වුත් තං. යදි එවං අත් ම  සති එතං 

රුප් පනලක් ඛණත් ත ං අජාතත් තා ෙ සබ්බථා සබ් බාකාමරන ඛංපුප් ඵංව නත් ථි, 

අසඞ් ඛතං නිබ් බානං වි  නිච් ෙංවාති ෙ මෙො මකො වම  ය, නත් ථි නිච් ෙන් ති ඉ ං 

උභ වෙනං මනො භගවතා වත් තබ් බං. කස ්මා? නිස ්ස ධම් මානං 

ආ ත් තභාමවන පවත් තිමතො ප වි ාදීනං නිස් ස ානං භාමව සති තස් ස 

ලක් ඛණත් ත ස ්ස භාවමතො, තස් මා ඛංපුප් ඵංව තං ලක් ඛණත් ත ං න නත් ථි, 

අත් ථීති අත් ම ො. ප වීආදීනං අභාමව තං ලක් ඛණත් ත ං න ෙ ලබ් භති  ස් මා, 

තස් මා නිබ් බානං වි , ත ා නිච් ෙං න. 

724-5. පරිච් මෙ ා ම ො අනිප්ඵන්නා. මතසමමව ච රූපානං මතසමමව 

නිප් ඵන් නරූපධම් මානං විකාරත් තා නිප්ඵන්නා මචව සඞ්ඛතා මසසවමසන 
වුත් තානං පමභ කමතොති  ස් සනමතො. මසසං උත් තානත්  මමව. 

767. 

ගන්තුංපනිච්මෙපිටමකභිධම්මම, 

මයොධම්මමසනාපතිනාසමත්තං; 

හිතත්ථිනාමතනචභික්ඛුනායං, 

සක්කච්චසම්මාපනසික්ඛිතබ්මබො. 

ම ො භික් ඛු අභිධම් මම පිටමක ධම් මමසනාපතිනා සමත් තං සභාවං ගන් තුං 

පාපුණිතුං ඉච් මෙ ය, මතන ෙ භික් ඛුනා හිතත් ථිනා සක් කච් ෙං ආ මරන සම් මා 
තීරණචින් තනසජ් ඣා මනහි අ ං අභිධම් මාවතාමරො සික් ඛිතබ් මබො. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

රූපවිභාගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

 සමමො පරිච් මෙම ො. 
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11. එකා සමමොපරිච්මෙම ො 

නිබ්බානනිද්ම සවණ්ණනා 

769. භවාභවං විනනමතොති ඛුද්  කං, මහන් තං භවං සිබ් බනමතො. 

සබ්බූපධපටිනිස්සග්මගොති සබ් මබහි සඞ් ඛාරූපධිකිමලසූපධිඛන් ධූපධීහි 

පටිනිස ්සජ් ජනං. අච්චුතිරසං අචුතිසම් පත් තිකං. නිබ්බානං පුට්මඨනාති සුගමතන 

නිබ් බානං පුට් මඨන සාරිපුත් තත් ම මරන. උභින්නං සුත්තානන් ති 

ධම් මමසනාපතිවුත් තානං ද් වින් නං සුත් තානන් ති අත් ම ො. ඛයස්ස 

උපනිස්සයත්තාති ඛ ස් ස බලවකාරණත් තා. පුථූනං ධම් මානං 
අප් පමත් තක් ඛමණ රාගාදික් ඛ මත් තං නිබ් බානං භමව ය. සබ් මබ 

බාලපුථුජ් ජනා සමධිගතනිබ් බානා සච් ඡිකතනිමරොධා භමව යං. කිඤ්චභිමයයො 
කිං උත් තරි කාරණඤ් ෙ අත් ථීති අත් ම ො. රාගාදීනං සඞ් ඛතත් තා මතසං 

සඞ් ඛතානං නිබ් බානං සඞ් ඛතලක් ඛණං භමව ය. කිං පමනත්ථාති එමතසු 

ඛමණසු කිං පන ඛමණ ත් වං වම සි. ඛීමණස්මවවාති භවාදීසු ඛීමණසු එව. 

නිරුත්තමරොති නිප් ඵන් නහාමරො. 

771. අස්සද්මධොති බාහිරසද් ධා  විරහිමතො. වන්තාමසොති වන් තා වමිතා 
ආසා තණ් හා ම නාති වන් තාමසො. 

නිස්සරණියාති නිස් සරමණ නියුත් තා. යදි ංමනක්ඛම්මං  ං ඉ ං කාමානං 

එතං නිස ්සරණං නිමරොමධො, තස්ස කිඤ් චිභූතස් ස සඞ් ඛතස් ස 

පටිච් ෙසමුප් පන් නධම් මජාතස් ස නිමරොමධො නිස් සරණන් ති, එවං ඉමිනා 

පකාමරන වුත් තස් ස තස්ස නිස ්සරණනාමකස් ස අභාවප් පත් තිම ොසමතො 
නිස ්සරණනාමකානං පඨමජ් ඣානආකාසානඤ් ො තනානම් පි අභාමවො 

භමව ය. අත්ථි නිස්සරණන් ති අත් ථි නිබ් බානං. උප්පා ාදීනන් ති 

උප් පා ට් ඨිතිභඞ් ගානං. පපඤ්චාභාවමතොති තණ් හාමානදිට් ඨීනං අභාවමතො. 

772. අපමලොකිතන් ති අ ස් සනධම් මං. 

774. අබයාපජ්ඣන් ති නිදුක් ඛං. අක්ඛරන් ති අඛරං. 

777. සද් ධාබුද් ධිකරං තථාගතමමත ජිනවෙමන සම් මමොහවිද් ධංසනං 

පඤ්ඤාසම්භවං පඤ් ඤාකාරණං සම් පසා නකරං. අත්ථබයඤ්ජනසාලිනන් ති 

අත්  බයඤ් ජනසාරවන් තං සුමධුරං සාරඤ්ඤු ජිනසාසනසාරඤ් ඤූ විම්හාපනං 

අච් මෙරකරං ඉමං එවං වුත් තප් පකාරං අභිධම් මාවතාරං ම ො ජානාති, මසො 
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ජමනො ගම් භීමර නිපුමණ නිපුණඤාණමගොෙමර අභිධම් මපිටමක ප ං නිට්ඨං 

උත් තමසන් නිට් ඨානං යාති පාපුණාති. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

නිබ් බානනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එකා සමමො පරිච් මෙම ො. 

12. ද්වා සමමොපරිච්මෙම ො 

පඤ්ඤත්තිනිද්ම සවණ්ණනා 

සඞ් ඛා තීති සඞ්ඛා, කථී තීති අත් ම ො. කින්ති කිං ඉති කථී ති. ‘‘අහ’’න් ති 

‘‘මම’’න් ති කථී ති. 

තජ්ජාපඤ්ඤත්තීති තස් ස ෙක් ඛුමසොතාදිකස් ස අනරූපවමසන ජාතා 
පඤ ්ඤත් තීති අත් ම ො. 

එකස්සවාති එකස් ස නාමධම් මස් ස ‘‘අච් මෙො’’ති නාමං ගමහත් වා බනිනං 

නාමධම් මානං ‘‘අච් මෙො’’ති නාමං ගමහත් වා. සමූහමමවාති නාමධම් මානං 
සමූහං එව. 

ගහිමතො පුබ් මබ සඞ් මකමතො එමතනාති ගහිතපුබ්බසඞ්මකතං. කිං තං? 

මමනොද්වාරාවජ්ජනජවනවිඤ්ඤාණං. මතන ගහිතා  පඤ් ඤත් ති ා විඤ්ඤායති 

‘‘සත් තා’’ති ‘‘කම් මජා’’ති කථී ති. 

ඉත් ථී ෙ පුරිමසො ෙ ඉත් ථිපුරිසා, මත ආ ම ො ම සං මත ඉත්ථිපුරිසා මයො, 
මතසං. 

778. තතියාමකොටීති තතිම ො මකොට් ඨාමසො. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

පඤ් ඤත් තිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ද් වා සමමො පරිච් මෙම ො. 
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13. මතරසමමොපරිච්මෙම ො 

කාරකපටිමවධවණ්ණනා 

මව කස්සාති සුඛදුක් ඛමව කස් ස. ත ායත්තවුත්තීනන් ති මතසං ආ ත් තා 

පටිබද් ධා ම සං විපාකානං මත ත ා ත් තවුත් තිමනො, මතසං. අත්ර ඉමස ්මිං 

ඨාමන ආෙරිම න පරිහාමරො වුච් ෙමත. කුමතොයංතවතත්ථානුමරොමධොති තත්   
තස් මිං අඤ ්ඤස ්ස අත් තකාරකස ්ස අභාමවපි සත් තුසඞ් ඛාතස් ස අත් තමනො 

භාමවපි අ ං තව අනමරොමධො අනනම ො කුමතො මකන කාරමණන ඉධ ඉමස ්මිං 
අසති කත් තරි කුසලාදීනං අත් ථිභාමව කම් මවිමරොමධො කුමතො මකන 

කාරමණන. අථාපීති අපමරො නම ොපි. කිඤ්මචත්ථාති එත්ථ එතිස ්සං 

මෙො නා ං කිඤ්චි වත් තබ් බං අත් ථි, අවසිට් ඨං තාව බ්රූහි, අපරිසමත් තා මත 

මෙො නා. තස්සාති අත් තමනො. කාරකමව කත්තාභාමවොති කාරකමව කත් තස ්ස 
අභාමවො සි ා. 

අථ න භවතීති අත් තමනො අනාමස මෙතනාපි අනාමසො  දි න භවති. 

පටිඤ්ඤා හීනාති ‘‘මෙතනා  අනඤ් මඤො අත් තා’’ති පටිඤ් ඤා හීනා. 

වුත්තප්පකාරමතොති ‘‘අත් තමනො අනාමස මෙතනා  නාමසො න භවති’’ඉති 

වුත් තප් පකාරමතො. විපරීතන් ති ‘‘අත් තමනො අනාමස මෙතනා  අනාමසො’’ඉති 

විපරීතග් ගහණං සි ා. අත්තා නස්සතු, මචතනා තිට්ඨතු, අථ පන එවං න

භවතීති අත් තා නස් සතු, මෙතනා තිට් ඨතු, එවං ගහණං පන න භවති. 

අනඤ් ඤත් තපක් ඛං පරිච්චජ පරිච් ෙජාහි ‘‘මෙතනා  අනඤ් මඤො අත් තා’’ති. 

පටිඤ ්ඤා හීනා  ස් ස මසො පටිඤ්ඤාහීමනො. 

උභින්නං මෙතනත් තානං එකම සතා එකම සභාමවො නත් ථි. එවඤ්චසතීති 

එවං උභින් නං එකම සස් ස අභාමව සති මකො ම ොමසො ඉති ත් වං මෙ වම  යාසි. 

යං පන තයා වුත්තං යථා රූපරසගන්ධාදීනං එකම මස වත්තමානානම්පි

ලක්ඛණමතො අඤ්ඤත්තන් ති  ං වෙනං පන ත ා වුත් තං, තං වෙනං අයත්තං, 

නානරූපන් ති අත් ම ො. තව පටිඤ්ඤා හීනාති ‘‘එකම මස වත් තමානානං 
මෙතනත් තානං ලක් ඛණමතො අඤ ්ඤත් ත’’න් ති පටිඤ් ඤා හීනා. 

එවඤ්චසතීති එතං මෙතනා  අඤ් ඤභාමව සති මකො ම ොමසො ඉති මෙ භවං 

වම  ය. ‘‘අමචතමනො අත්තා’’ති වෙනං, පුබ්මබ වුත්තම ොසමතොති 
‘‘පාකාරතරුපාසාණතිණසදිමසො සි ා’’ති පුබ් මබ වුත් තම ොසමතො. 

780. අත්ථිසත්මතොපපාතිමකොති ඔපපාතිකා සත් තා අත් ථි. 

781. භාරා ානන් ති භාරග් ගහණං. භාරනික්මඛපනන් ති භාමරොමරොපනං. 
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783. එකස ්ස පුග් ගලස් ස අට්ඨිසඤ්චමයො අට් ඨිසමූමහො එමකන කප් මපන 
පබ් බතසමමො රාසි සි ා. 

785. මභො මාර, ත් වං සත් මතො ඉති පච් මෙසි, කං සද්  හසි, ‘‘සත් මතො’’ති 

ගහණං මත තව දිට් ඨිගතං, සුද් ධසඞ් ඛාරපුඤ් මජො අ ං, ඉධ මලොමක සත් මතො න 
උපලබ් භති. 

787. මයො භික් ඛු ඉමං ගන්  ං අච් ෙන් තං සතතම් පි චින් මතති, තස්ස 

භික් ඛුමනො පරමා පඤ් ඤා මවපුලං විපුලභාවං ගච් ෙති. 

788. ම ො භික් ඛු ඉමං අභිධම් මාවතාරං අතිමතිකරං උත් තමං 

අභිඤ් ඤාණකරං විමතිවිනාසකරං කඞ් ඛච් මෙ කරං පියක්කරං මපමකරං ස ා 

පඨති, සුණාති, තස් ස භික් ඛුමනො මති ඉධ සාසමන ඨිමත විකසති පටිඵුල් ලති. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

කාරකපටිමවධවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මතරසමමො පරිච් මෙම ො. 

14. චුද් සමමොපරිච්මෙම ො 

රූපාවචරසමාධභාවනානිද්ම සවණ්ණනා 

789-93. හිතානයන් ති හිතාවහං. මානසඤ්ච සුගතන් ති සුට් ඨු 

පවත් තමානසඤ ්ෙ. මධුරා අත්  වණ් ණනා එතස ්සාති මධුරත්ථවණ්ණනං.

උත්තරං තු මනුස්සානං, ධම්මමතො ඤාණ ස්සනන් ති මනස් සානං 
මලොකි ධම් මමතො උත් තරිභූතඤාණ ස් සනමලොකුත් තරං. 

සඞ්කස්සරසමාචාමරති සඞ් කා  කඞ් ඛා  සරිතබ් බසමාොමර. අච් ඡිද්  ං 

අක් ඛණ් ෙං අකම් මාසං. අත්ථකාමමනාති අත් තමනො හිතකාමමන. 

797. දුවිධලක්ඛණං ොරිත් තවාරිත් තලක් ඛණං. 

805. මතසං ෙරිතානං මවොමිස් සකන ා. 

807. සවණ්ණකසිණාති නීලපීතඔ ාතමලොහිතවණ් ණකසිණා. 

808. තං එකකං ආනාපානං අස් සාසපස් සාමසො. 
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809-10. මරණූපසමායත්තා සතීති මරණානස් සති උපසමානස් සති. 

ආහාරනිස්සිතසඤ්ඤාති ආහාමර පටිකූලසඤ් ඤා. ධාතුවවත්ථානන් ති 
ෙතුධාතුවවත්  ානං. 

811-2. අනුකූලා ඉමම සබ්බ-චරිතානන්ති වණ්ණිතාති  ං කම් මට් ඨානං 

සද් ධාෙරිතස ්ස අනකූලං, තමමව පඤ් ඤාෙරිතස් ස අනකූලන් ති අධිප් පාම ො. 

ඉ ං සබ්බං පන වෙනං එකන්තවිපච්චනීකභාවමතො එකන් තපටිපක් ඛභාවමතො 

අතිසප් පා මතො වුත් තං, ඉති විභාවිනා මඤ යං. 

835. විපස්සනාභවසම්පත්ති-සුඛානං පච්චයා සියං 
විපස් සනාසම් පත් තිසුඛානං භවසම් පත් තිසුඛානං පච් ෙ ා සියුං. 

838. සම්මට්ඨානං මමනොභුමනොති මමනොභුහ ම ො තස් ස හ  ස් ස 
සම් මට් ඨානං. 

844. පත් තුකාමමන ධීමතා කසිණං කත් තබ් බං. 

845. සංහාරිමන් ති ඉමතො චිමතො ෙ හරිතබ් බකසිණං. තත්රට්ඨකන් ති තස් මිං 
ඨාමන ඨිතං ඉමතො චිමතො ෙ අනාහරිතබ් බං කසිණං. 

849. විවට්ටං පන මච්ෙතාති නිබ් බානං ඉච් ෙන් මතන වි ත් ථිෙතුරඞ් ගුලං 

වට් ටං කාතුං තං කසිණං වට් ටති. 

851-2. හත්ථපාසප්පමාණස්මං, තම්හා කසිණමණ්ඩලාති තමතො 
කසිණමණ් ෙලමතො හත්  පාසප් පමාණස ්මිං පම මස වි ත් ථිෙතුරඞ් ගුමල උච් මෙ. 

පරිමුඛං සතින් ති කම් මට් ඨානාභිමුඛං සතිං. 

853-4. මනක්ඛම්මන් ති ඣානං. මඛමමතො  ට්ඨං දිස ්වා අහං ඉමා  

පටිපත් ති ා අද්ධා එකන් මතන පවිමවකසුඛස්ස නිබ් බානසුඛස් ස භාගී අස්සං 
භමව යං. 

856. මසො කසිණස ්ස වණ් මණො මතන ම ොගිනා න මපක් ඛිතබ් මබො, 
කසිණස ්ස ලක් ඛණං න මපක් ඛිතබ් බං උස් ස ස් ස වමසන වණ් ණං අමුඤ් චිත් වා. 

860. එවං ඉමිනා වුත් තප් පකාමරන එකග්ගමචතමසො එකග් ගචිත් තස් ස 

ම ොගිමනො නිමීමලත් වා ආවජ් ජන් තස ්ස යථා ම න පකාමරන කම් මට් ඨානං 

මහොති උම් මීලිමත කාමලපි, තථා මතන පකාමරන තං කම් මට් ඨානං ආපා ං 

යාතිමච  දි ආගච් ෙති, උග් ගහමමව උග් ගහනිමිත් තං. 
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864. පා ානං මධොවමන පපඤ් ෙපරිහාරත්  ං. එකතලිකාති එකතලමත් තා. 

865. තං සංහාරිමං කසිණමා ා . 

866. සමන්නාහරිතබ්බන් ති කම් මට් ඨානං සුමමනන ආහරිතබ් බං, 

මනසිකාතබ් බන් ති අත් ම ො. තක්කාහටන් ති විතක් මකන ආහටං ඵුසිතං කමර 
කමර ය. 

868. තන් ති තං නිමිත් තං. 

871-4. ඉමස්සාති පටිභාගනිමිත් තස ්ස. පුරිමස්සාති උග් ගහනිමිත් තස් ස. 

මකො පන අ ං විමසමසො?  විකා නීහරිතං ආ ාසමණ් ෙලං මජ් ජිතං වි . 
මතො ම  කාළමමමඝ මසතබලාකා වි . ත ා තං උග් ගහනිමිත් තං ප ාමලත් වාව 

නිග්ගතං පටිභාගනිමිත් තං. තමතො උග් ගහනිමිත් තමතො. තන් ති තං 
පටිභාගනිමිත් තං. සණ් ඨානවන් තඤ් ෙ වණ් ණවන් තඤ් ෙ න ෙ 

උපට් ඨාකාරමත් තං. පඤ්ඤජන් ති පඤ් ඤා  ජාතං. 

877-8. උපචාරක්ඛමණ තස්සාති තස් ස සමාධිමනො උපොරක් ඛමණ. 

නීවරණප් පහාමනන සමාධිමනො පටිලාභක් ඛමණ පන අඞ්ගානං විතක් කාදීනං 
පාතුභාමවන ඉති ද් වීහි ආකාමරහි. 

879. ද්වින්නං සමාධීනන් ති උපොරප් පනාසමාධීනං. 

882. ෙක් කවත් ති ගබ් මභොව රතනං වි  අස් ස අමනන සුදුල් ලභං. 

884. අයන් ති පටිසන් ධිසන්  ාමරො. 

891-2. සමතං වීරියස්මසවාති වීරි සමභාවං. ලයං ලීනභාවං ඊසකම් පි 
 න් තං ගච් ෙන් තං මානසං ආවජ් ජනචිත් තං. 

895-9. භවඞ් ගං පන පච් ඡිජ් ජ උච් ඡින් දිත් වා තම ව ප වීකසිණං ආරම් මණං 

කත් වා ම ොගිමනො මමනොද් වාරම් හි ජා ති. තමතොති ආවජ් ජනමතො 

තමත්රවාරම්මමණ තස් මිං ප වීකසිණසඞ් ඛාමත ආරම් මමණ තස්ස ම ොගිමනො 

ජවනානි ෙත් තාරි වා පඤ් ෙ වා ජා න් මත. අවසාමන එකං ජවනමානසං 

රූපාවෙරිකං මහොති, තස් මිං රූපාවෙරිමක විතක් කා ම ො අඞ් ගා. අඤ්මඤහි 

අඤ ්මඤසං චිත් තානං අඤ් මඤහි විතක් කාදීහි බලවතරා මහොන් ති. තානි 

අප් පනාභාවං අප් පත් තානි අප් පනාමෙතමසො පරිකම්මමොපචාරමතො 

පරිකම් මභාවමතො පරිකම් මානීති වුච් ෙන් මත, උපොරභාවමතො උපොරානීති ෙ 
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වුච් ෙන් මත. තානි ජවනානි අප් පනා ානමලොමත් තා අනමලොමානි එව ෙ 

වුච් ෙන් ති. එත්ථ අනමලොමමකසු  ං සබ් බන් තිමං ජවනං, තං මගොත්රභූති 

පවුච් ෙති. 

901. මගොත්රභුදිට්ඨන් ති මගොත්රභු නාම උද් දිට් ඨං. 

904-5. පුරිමමහි ජවමනහි  ං ආමසවනං, තං බලවපච් ෙ ං ලද්ධා ලභිත් වා 

ෙට් ඨං ජවනං, සත් තමං වා ජවනං අප් මපති. ඉති වෙනං පවුච් ෙති, එත්ථ වාම  

මගො ත්මතො නාම ආභිධම්මමකො ආෙරිම ො ආහ. ඡින් නතමට මුඛං  ස් ස 

ඡින්නතටමුමඛො. 

908. පච් ෙමවක් ඛණා මහතු  ස් ස ආවජ් ජනස ්සාති පච්චමවක්ඛණමහතුකං. 

911-2. කාමච් ෙන්  ස ්ස නානාවිසම  පලුද් ධස් ස. මෙතමසො එකස් මිං විසම  
සමාධාමනන සමාධි. 

915. ස ඤ් ෙ අතිසන් තමතො සුඛං අවූපසන් තසභාවස් ස 
උද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙද් ව ස ්ස පටිපක් ඛමතො වුත් තං. 

917. පඤ්චඞ්ගවිප්පයත්තන් ති පඤ් ෙනීවරණවිප් පයුත් තං. 

පඤ්චඞ්ගසංයතන් ති විතක් කාදීහි යුත් තං. 

920-1. මවපුල්ලන් ති කම් මට් ඨානස ්ස විපුලභාවං. තඤ් ෙ පටිභාගනිමිත් තං 
උපොරං විොමරත් වා වඩ් මඪතුං වට් ටති. 

928-31. පමා මයොගිමනොති පමා වමසන ම ොගිසම් පන් නස ්ස කාමසහගතා 

සඤ ්ඤාමනක් කාරා මනසිකාරා මෙ ෙරන් ති, තස් ස ම ොගිමනො තං ඣානං 

හානභාගි ං මහොති. සති සන්තිට්ඨමත තස්මං, සන්තා ත නුධම්මතා තස් මිං 
පඨමජ් ඣාමන ත නධම් මතා තස් ස පඨමජ් ඣානස ්ස අනරූපා සති නිකන් ති 

සන් තා සංවිජ් ජමානා සන් තිට් ඨමත සන් තිට් ඨති, තං ඣානං මන්  ස් ස 

ම ොගිමනො ඨිතිභාගි ං මහොති, ඨිතිං භජති. විමසසභාගි ං මහොති, විමසසං 

දුති ාදිභාවනං පාපුණාතීති අත් ම ො. නිබ්බි ාසංයතා සඤ්ඤා, මනක්කාරාති 

නිබ් බි ාවිපස් සනාසංයුත් තා සඤ් ඤාමනක් කාරා. නිබ්මබධභාගියන් ති 

මලොකුත් තරභාගි ං, මලොකුත් තරමග් ගභාගි න් ති අත් ම ො. 

933. අ ං සමාපත් ති ආසන්නාකුසලාරමයො ආසන් නාකුසලාරිකා  ස් මා 

තක් කොරානං ථූලත් තා ෙ, තස් මා කාරණා අ ං සමාපත් ති අඞ් ගදුබ් බලා. 
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935. නිකන්තින් ති තණ් හං. පරියා ායාති මසොසාමපත් වා. 

936. විධනාති පුබ් මබ වුත් තවිධිනා. සතස්සාති සතිසම් පන් නස් ස. 

938. නිමත්තංතුතම වචාති තමමව පඨමනිමිත් තං ‘‘ප වී ප වී’’ඉති එවං 
මනසා කමරොන් තස් ස. 

943. සම්පසා නන් ති සද් ධා. මජ්ඣත්තන් ති තත්රමජ් ඣත් තතා. 

944. දුවඞ්ගහීනන් ති විතක් කවිොරහීනං. 

948. පීති නාම මචතමසො චිත් තස් ස උප්පිලාපනං උප් පිලාපිතත් තං යමතො 
 ස් මා කාරණා. 

961-2. ආසන්නපීතිම ොසාති පීතිම ව ම ොසා. එත්ථ එතස ්මිං 

තති ජ් ඣාමන යම ව  ං එව සුඛං ඉති එවං සුඛං මෙතමසො ආමභොමගො 

මනසිකාමරො. එවං ඉමිනා පකාමරන සුඛස් ස ථූලත් තා අයං සමාපත් ති 
අඞ් ගදුබ් බලා මහොති. 

974-5. සුඛං උමපක් ඛා  ආමසවනං පන න මහොති  ස් මා උමපක් ඛා  

ආමසවනං පන න මහොති,  ස් මා උමපක් ඛාසහගතානි ජවනානි ජවන් ති, තස් මා 
ෙතුත්  ජ් ඣානං උමපක් ඛාසහගතං සමුදීරිතං. 

976. දුති ජ් ඣානං ද්විධා ද් වීහි මකොට් ඨාමසහි ඨිතං. 

979. අයං අභිධම් මාවතාමරො සුමධුරවරතරවෙමනො කං න ජනං මනව 

රඤ් ජ ති, අතිනිසිතවිසම ො බුද් ධිප් පොමරො  ස් ස මසො 

අතිනිසිතවිස බුද්ධප්පචාමරො, මසො මතන ජමනන මව නීම ො ජානිතබ් මබො. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

රූපාවෙරසමාධිභාවනානිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

චුද්  සමමො පරිච් මෙම ො. 
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15. පන්නරසමමොපරිච්මෙම ො 

අරූපාවචරසමාධභාවනානිද්ම සවණ්ණනා 

982-3. රූමප මඛො විජ්ජමානස්මන් ති රූපකාම  විජ් ජමාමන 

 ණ්ඩා ානා මයො  ණ් ෙග් ගහණා ම ො. ඉති රූමප රූපකාම  ආදීනවං දිස් වා. 

984. සූකරාභිහමතොවසාති සූකරං අනබන් ධිමතො සා සුනමඛො වි . 

985. වසීති ම ොගී. 

988-990. ඵුට්මඨොකාසඤ්ච මතන තන් ති මතන චිත් මතන ඵුට් ඨං 

තමමොකාසං ‘‘අනන් මතො ආකාමසො’’ඉති ෙ මනසා කමරොන් මතො එව 

උග් ඝාමටති. ඉති වෙනං වුච් ෙමත, අ මඤ් මඤො නම ො, ‘‘ආකාමසො’’ ඉති 
මනසා කමරොන් මතො තං කසිණං න සංමවල් මලති. 

998. රූපාවෙරජ් ඣානමමව පච් ෙත් ථිකං රූපාවචරජ්ඣානපච්චත්ථිකං. 

1004. ආකාසඵුටවිඤ්ඤාමණති ඵුටමමව විඤ් ඤාණං ඵුටවිඤ් ඤාණං, 
තස් මිං ආකාසාරම් මමණ ඵුටවිඤ් ඤාමණ. 

1005-6. අ ං ආකාමසො අනන් මතො ඉති එවං තං ආකාසමමව ඵරිත් වා 

පවත් තං විඤ් ඤාණං විඤ් ඤාණඤ් ෙ ඉති වෙනං වුච් ෙමත. විඤ් ඤාණං අනන් තං 

නාම න මහොති, අනන් තාරම් මණත් තා ‘‘විඤ් ඤාණං අනන් ත’’න් ති වුච් ෙමත, තං 
විඤ ්ඤාණං මනක් කාරවමසන අපි අනන් තං පරිදීපිතං. 

1010. පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණස ්ස අභාමවො තස්ස එව පඨමාරුප් පස් ස 

සුඤ්ඤමතො සුඤ ්ඤභාවමතො. 

1013. සති තිට්ඨතිභිමයයො බලවා සති තිට් ඨති. 

1015. අභාවමක නත් ථිභාමව. 

1017-8. දුතියාරුප්පචක්ඛුනාති ෙක් ඛුනා දුති ාරුප් පං ‘‘නත්ථි

නත්ථී’’තිආදිනා ආකාමරන පරිකම් මවමසන මනක් කාමර. 

තස්සාපගමමත්තඤ්ච තස් ස පඨමාරුප් පස ්ස අපගමමත් තඤ් ෙ. 

1029.  ා නාම අ ං සමාපත් ති අභාවමත් තම් පි මගොෙරං කත් වා ඨස් සති, 

අ ං සමාපත් ති වත එකන් මතන අමහො සන් තාති පදිස් සති. 
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1033.  ා  සඤ් ඤා  මනවසඤ් ඤී, නාසඤ් ඤී ෙ මහොති, මකවලං 
එකන් මතන අ  මඛො සා සඤ් ඤා එදිසී න මහොති. 

1035-7. පටුසඤ් ඤා  කිච් ෙස් ස මනව කරණමතො අයං සමාපත් ති 

‘‘මනවසඤ් ඤා’’ති නිද් දිට් ඨාති ෙතුත්  ආරුප් පමතො සම් භවා පවත් තා 

මතමජොධාතු සුමඛො මක  හනකිච් ෙං කාතුං න සක් මකොති   ා, සා 
සඞ් ඛාරධම් මානං අවමසසත් තා. 

1040. පාසා තලඤ් ෙ සාටිකා ෙ. 

1041. ම ො පන භික් ඛු ඉමං රූපාරූපජ් ඣානසමාපත් තිවිධානං සාරතරං 

ජානාති, මසො රූපාරූපජ් ඣානසමාපත් තිපුමරක් මඛො මසක් මඛො භවං කාමභවං 

අභිභුයය අභිභවිත් වා රූපාරූපං යාති පාපුණාති. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

අරූපාවෙරසමාධිභාවනානිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පන් නරසමමො පරිච් මෙම ො. 

16. මසොළසමමොපරිච්මෙම ො 

අභිඤ්ඤානිද්ම සවණ්ණනා 

1045. සතාති සතිසම් පන් මනන. අනුමයොගන් ති වීරි ං. 

1047. ම ොගාවෙරභික් ඛුනා නිබ් බත් තිතාසු අභිඤ් ඤාසු අස්ස 

ම ොගාවෙරස් ස භික් ඛුමනො සමාධිභාවනා නිට්ඨං පරිම ොසානං ගතා සි ා. 

1050.  න්මතති  න් මත ඨිමත. අචමලති අෙමල ඨිමත. 

1052-4. අභිඤ් ඤා  පා කං කාරණං අභිඤ්ඤාපා කං ම ොගී සතං වාපි 

සහස් සං වාපි යදි සමෙ ඉච් ෙති, අභිඤ් ඤාපා කං ඣානං සමාපජ් ජිත් වා තමතො 

අභිඤ් ඤාපා කඣානමතො වුට්ඨාය වුට් ඨහිත් වා ‘‘සතං මහොමි, සතං මහොමි’’ ඉති 
එවං කාමාවෙරපරිකම් මමානසං කත් වා අභිඤ් ඤා  පා කං කාරණභූතං ඣානං 

පුනාධට්ඨාති පුන ආපජ් ජිත් වා තමතො ඣානමතො වුට් ඨා  පුන අධිට් ඨාති, 
සහාධිට් ඨාමනන මෙතසා අධිට් ඨානසඞ් ඛාමතන ෙතුත්  ජ් ඣානචිත් මතන සහ 
මසො ම ොගී සතං මහොති. ඉද් ධිවිධඤාණං. 
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1067-8. එමසො අධගතාභිඤ්මඤො ම ොගී පා කාරම්මමණන 
ෙතුත්  ජ් ඣානස් ස පටිභාගනිමිත් තසඞ් ඛාමතන ආරම් මමණන ඵුට් මඨ ඔකාමස 
ගමත පවත් මත පන සද් ම  සුණාති. දිබ් බමසොතඤාණං. 

1069. පරස ්ස චිත් තං පරි ති පරිච් ඡිජ් ජතීති මෙමතොපරි ං, තමමව මානසං 

මචමතොපරියමානසං. 

1070. හ යං පන නිස්සායාති හ  වත් ථුං නිස ්සා  පවත් තමානමලොහිතං, 
හ  මකොමස පවත් තං රුහිරන් ති අත් ම ො. 

1075. කාමාවචරචිත්තඤ්චාති කාමාවෙරසත් තානං කාමාවෙරචිත් තඤ් ෙ. 

රූපාරූමපසු රූපභවාරූපභමවසු සත් තානං මානසඤ ්ෙ. කිං භූතං? 

සරාගාදිප් පමභ කං මානසං සබ් බං මෙමතොපරි ඤාණං ජානාති. 
මෙමතොපරි ඤාණං. 

1077-82. නිසජ්ජා සබ්බපච්ඡිමාති සබ් මබසං ඉරි ාප ානං පච් ො ජාතා 

නිසජ් ජා භික් ඛුනා ආවජ් ජිතබ් බා. තමතො පභුති තමතො සබ් බපච් ඡිමමතො 

නිසජ් ජාමතො පභුති තං සබ් බං පච් ඡිමනිසජ් ජං ආදිං කත් වා පටිමලොමක්කමා 

පටිමලොමක් කමමන සබ්බං අත් තනා කතං ආවජ් ජිතබ් බං. අස් මිං භමව යාව 

 ත් තකං කාලං සන්ධ පටිසන් ධි මහොති, තාව තත් තකං කාලං කතං කිරි ං 
මතන භික් ඛුනා ආවජ් ජිතබ් බං. පුරිමස් මිං භමවපි චුතික් ඛමණපි නිබ් බත් තං 
නාමරූපඤ ්ෙ සාධුකං ආවජ් ජිතබ් බං. චුතික් ඛමණ නිබ් බත් මත තස් මිං නාමරූමප 

එවං භික් ඛුනා ආවජ් ජිතබ් මබ   ා තම ව තමමව නාමරූපං ආරම් මණං කත් වා 

චුතික් ඛමණ මමනොද් වාමර මනක්කාමරො මමනොද් වාරාවජ් ජනචිත් තං උප් පජ් ජති. 
පුබ් මබනිවාසානස් සතිඤාණං. 

1086-96. අභිඤ් ඤාපා කං කසිණාරම් මණං ඣානං අභිනීහාරක් ඛමං 

කත් වා ඉමමසු තීසු කසිමණසු කතපුඤ් මඤහි. තස්මා තමතරං වාපීති 
ආමලොකකසිණං වා ඉතරං වාපි කසිණද් ව ං   ාක් කමං උප් පාම ත් වා 

උපොරභූමි ංම ව ඨත් වා තං ආමලොකකසිණං ඨමපතබ් බං. අප් පනං පණ් ඩිමතො 

න උප් පාම  ය, සමෙ උප් පාම ති, තං ආමලොකකසිණං පා කජ්ඣානනිස්සිතං 
පා කජ් ඣානස් ස ආරම් මණං මහොති. වඩ් ඪතස් ස ඣානස් ස අන් මතොගධං රූපං 

මතන ම ොගිනා පස් සිතබ් බං භමව භමව ය. තං රූපං පස්සමතො පස් සන් තස් ස 

තස්ස ම ොගිමනො පරිකම් මස් ස වාමරො අතික් කමති, තාවම  තස් මිංම ව ඛමණ 

ආමලොමකොපි තස්ස ම ොගිමනො ආමලොමකොපි ඛිප් පං අන් තරධා ති. තස්මං 

ආමලොමක අන් තරහිමත රූපගතං රූපං න දිස් සති. දිවසම් පි නිසීදිත් වා පස් සමතො 
රූප ස් සනං මහොති. 
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1100-1. තංචිත්තසංයතන් ති මතන ෙතුත්  ජ් ඣාමනන යුත් තං චිත් තං. 

අනාගතංසඤාණස් ස පරිකම් මං,   ාකම් මූපගස් ස ඤාණස් ස ෙ පරිකම් මං. 
දිබ් බෙක් ඛුඤාණං. 

1103. ම ො භික් ඛු ඉධ ඉමස ්මිං සාසමන ඉමං පන ගන්  ං සුණාති, චිත් මත 

කමරොති ෙ, මසො භික් ඛු අමනන තමරන ඉමිනා ගන් ම න තරිත් වා 

අභිධම් මමහණ් ණවපාරං යාති පාපුණාති, ජානාතීති අත් ම ො. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

අභිඤ් ඤානිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මසොළසමමො පරිච් මෙම ො. 

17. සත්තරසමමොපරිච්මෙම ො 

අභිඤ්ඤාරම්මණනිද්ම සවණ්ණනා 

1104. අනාගතංසඤාණඤ්චාති න ආගමතො අනාගමතො, න තාව 

සම් පත් මතොති අත් ම ො, අනාගමත අංසා මකොට් ඨාසා මතසං ඤාණං 

අනාගතංසඤාණං.  ං  ං කම් මං   ාකම් මං, තං උපගච් ෙති ජානාතීති 

යථාකම්මුපගං, විපාකමෙතනාජානනකඤාණං. 

1107-9. තත්ථ මතසු ආරම් මණත් තිමකසු. චිත්තසන්නිස්සිතංකත්වාති තං 
කා ං චිත් තං සන් නිස ්සිතං කරිත් වා තමමව කා චිත් තමෙතසිකවමසන 

මහග් ගමත චිත් තස් මිං සමාමරොමපති ඤාණං ඉද් ධිවිධඤාණං, තමතො 
කා ාරම් මණමතො කා ස් ස පරිත් තත් තා කාමාවෙරත් තා පරිත් තාරම් මණං 
ඤාණං සි ා. 

1110-3. දිස්සමාමනන කාමයන, ගන්තුකාමමො ය ා භමව ම ො ම ොගී 

දිස ්සමාමනන කාම න ගන් තුකාමමො   ා භමව ය, මසො ම ොගී ත ා චිත් තං 

කායසන්නිස්සිතං කත්වා රූපකාම  සන් නිස ්සිතං කත් වා තං 

පා කජ් ඣානචිත් තං කා වමසන කාම  ආමරොමපති, ත ා ඣානාරම් මණමතො 

තං ඤාණං මහග් ගතමගොෙරං මහොති,  ං ඤාණං   ා අනාගතඤ්ච ධම් මජාතං, 

අතීතඤ්ච ධම් මජාතං විසයං ආරම් මණං කමරොති, ත ා තං ඤාණං 

අතීතාරම් මණං මහොති, ත ා අනාගතාරම් මණං ආරම් මණකරණකාමල 
අනාගතමගොෙරං මහොති. දිස් සමාමනන කාම න තස් ස භික් ඛුමනො ගමමන පන 
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සති තස්ස ම ොගිමනො ඤාණස් ස මගොෙමරො පච් චුප් පන් මනො නාම මහොති, ඉති 
විනිද් දිමස. 

1114. කා ං චිත් තස් ස වමසන චිත් මත ආමරොමපති, චිත් තං කා ස් ස 

වමසන කාම  ආමරොමපති, ඉති පරිණාමනකාලස් මිං තස් ස ම ොගිමනො ඤාණං 

අජ් ඣත් තාරම් මණං සි ා. සම්පවත්තති සත්තසූති 
පරිත් තමහග් ගතඅතීතඅනාගතපච් චුප් පන් නඅජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණසඞ් ඛාමත

සු සත්තසු ආරම් මමණසු සම් පවත් තති. 

1120. ජානමනමජ්ඣිමානන් ති මහග් ගතානං ජානමන. 

1122. එතස්ස මෙමතොපරි ඤාණස් ස මග් ගාරම් මණතා පරි ාම න එව 

මතා ඤාතා. 

1126-7. තත්ථතික්ඛණසම්පත්තං, පච්චුප්පන්නංඛණාදිකං. 

තත්ථ මතසු පච් චුප් පන් මනසු  ං පච් චුප් පන් නං ඛණාදිකං 

තික්ඛණසම්පත්තං උප් පා ට් ඨිතිභඞ් ගක් ඛණසම් පත් තං ඛණාදිකං ඛණාම ව තං 

ඛණාව වං පච් චුප් පන් නං නාම. එකද්මවසන්තතිවාරපරියාපන්නන් ති 
එකචිත් තද් විචිත් තවීථිවාරපරි ාපන් නං සන් තතිපච් චුප් පන් නං නාම. 

පච්චුප්පන්නන්තිපච්ඡිමන් ති අද් ධාපච් චුප් පන් නන් ති අත් ම ො. 

1131-2. ම න ආවජ් ජනචිත් මතන ධම් මම ආවජ් ජති, ම න මෙතසා 

ජානාති, මතසං ද් වින් නං ආවජ් ජනජවනචිත් තානං සහට් ඨානස් ස අභාවා තං 

‘‘ඛණාදිකත් ත ං පච් චුප් පන් න’’න් තිආදිකං ‘‘එකස ්ස චිත් තමමමකන, අවස් සං 
පන විජ් ඣති’’ඉති පරිම ොසානං වෙනං න යුජ් ජති. ආවජ් ජනජවනානං 

නානාරම් මණභාවං පත් තිමතො ආපජ් ජනමතො ෙ න යුජ් ජති. අනිට්මඨපනඨාමන 
මතසං ආවජ් ජනජවනානං එකාරම් මණභාමව අනිච් ඡිමත තස් මිං ඨාමන න 

යුජ් ජති, අඤ ්ඤස ්මිං පන ඨාමන මග් ගවීථි ං ආවජ් ජනපරිකම් මජවනානං 

කසිණාදිකං ආරම් මණං මහොති, මගොත්රභුමලොකුත් තරචිත් තානඤ් ෙ නිබ් බානං 

ආරම් මණං මහොති, එත්   ආරම් මණජවනානං එකාරම් මණතා අනිච් ෙතා. 

1134-41. ‘‘එකබ් භවපරිච් ඡින් නං, පච් චුප් පන් නන් ති පච් ඡිම’’න් ති වත් වා 

පුන අඤ් මඤන පරි ාම න තං පච් චුප් පන් නං  ස් මසතුං ඉ ං අද්ධාඛයං 

අද් ධානාම පච් චුප් පන් නං ජවනවාරමතො දීමපතබ් බං. ඉති වෙනං නිද් දිට් ඨං.   ා 

ඉද්ධමා ම ොගී පරස් ස චිත් තං ඤාතුං ආවජ් ජති, තස් ස ආවජ් ජනමමනො 

පච්චුප්පන්නඛණව්හයං පච් චුප් පන් නං මමනොද් වාරාවජ් ජනචිත් තං ආරම් මණං 
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කත් වා මතන චිත් මතන සද් ධිං නිරුජ් ඣති, මතසු නිරුද් මධසු තස් ස ම ොගිමනො 

ෙත් තාරි, පඤ ්ෙ වා ජවනානි ජා න් ති. එමතසං ෙතුන් නං, පඤ් ෙන් නං ජවනානං 

 ං පච් ඡිමං චිත් තං ඉද් ධිචිත් තමුදීරිතං. ඉද් ධිචිත් තමතො මසසානි 

කාමාවෙරචිත් තානි. එමතසං කාමාවෙමර ඉද් ධිජවනානං තම ව ෙ පරචිත් තං 

ආරම් මණං මහොති  ස් මා, තස්මා සබ්බානි තානි ජවනානි එකාරම් මණතං 

 න් ති, මතසං ජවනානං නානාරම් මණතා අද් ධාවසා න භමව ය, 
පච් චුප් පන් නාරම් මණමතො මතසං ජවනානං එකාරම් මණභාමවපි 

ඉද් ධිමානසමමව ෙ පරස් ස චිත් තං ජානාති. ඉතරානි කාමාවෙරානි පන චිත් තානි 

පරස ්ස චිත් තං න ජානන් ති. යථා චක්ඛුද්වාමර තු විඤ්ඤාණන් ති 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං රූපං පස් සති, ත ා ඉතරං චිත් තං න පස් සති. 

1161. අනාගතංසඤාණස්සාති අනාගතංසඤාණස් ස අනාගතං ධම් මං 

අමගොෙරං, මගොෙරං න මහොතිම වාති අත් ම ො. 

1169. විවිධත්  ානි වණ් ණප ානි  ස් මිං මසො විවිධත්ථවණ්ණපම ො, තං 
මධුරත්  මතිනීහරං උත් තමං මසොතුජනස් ස හ  ං පීතිකරං සමෙතමනො මකො 
නාම මනමජො න සුමණ ය. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

අභිඤ් ඤාරම් මණනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සත් තරසමමො පරිච් මෙම ො. 

18. අට්ඨාරසමමොපරිච්මෙම ො 

දිට්ඨිවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1175. යා සඤ්ජානනමත්තංව, සඤ්ඤා නීලාදිමතො පනාති සා සඤ් ඤා 

නීලාදිවමසන සඤ් ජානනමත් තංව කමරොති. ලක්ඛණප්පටිමවධන් ති 
අනිච් ොදිලක් ඛණපටිබුජ් ඣනං. 

1177. තං විඤ ්ඤාණං උස්සක්කිත්වා උද් ධං සක් කං කත් වා සත් මත මග් ගං 
පාමපතුං න සක් මකොති. 

1178-9. සබ් මබසං පන ධම් මානං සභාවපටිමවධනං අවිපරීතවමසන 
පටිබුජ් ඣනං පඤ ්ඤා  ලක් ඛණං. 
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1180. සමාධි ආසන් නකාරණං එතා ාති සමාධාසන්නකාරණා. 

1181. ලක්ඛමණමනකධාති සබ් බධම් මං පටිබුජ් ඣනලක් ඛමණන පඤ් ඤාව 
එකධා වුත් තා. 

1183. භූරිපඤ්මඤනාති භූමත අත් ම  අවිපරීමත අත් ම  රමතීති භූරි, භූරි 

පඤ ්ඤා එතස ්සාති භූරිපඤ් මඤො, මතන. 

1186-91. තීසු අත්  ධම් මනිරුත් තීසු ෙ ඤාමණසු අත්  ධම් මනිරුත් තීසු 
ජාමතසු ඤාමණසු ෙ ඤාණං.  ං කිඤ් චි පච් ෙයුප් පන් නං ඵලං ධම් මජාතං. 

භාසිතත්මථොති පාළි ා අත් ම ො. එමත පඤ්ච ධම් මා අත්ථසඤ්ඤිතා 

අත්  නාමකා. ඵලනිබ්බත්තමකො මහතූති ජනනමකො පච් ෙම ො. භාසිතන් ති 

පාළි. ධම්මසඤ්ඤිතාති ධම් මනාමකා. සභාවනිරුත්තීති අවිපරීතමවොහාමරො. 

පරියත්තීති සික් ඛනං. සවනාධිගමමහි පුබ්බමයොමගන පුබ් මබ පවත් තනා . 

1192. භූමභූමතසූති විපස් සනා  භූමිභූමතසු. 

1194. ජනනාදිමතොති ජාතිආදිමතො භීමතන පඤ් ඤා භාමවතබ් බා. 

1203. එකාසීතියා චිත්මතනාති මලොකුත් තරචිත් තවජ් ජිමතන 
විපස් සනාභූමිභූමතන එකාසීති ා චිත් මතන. 

1208. සත්තසම්මමොහඝාතත්ථන් ති සත් මතොති සම් මමොහස් ස විනාසිතත්  ං. 

1211. නිරීහකන් ති ඊහවිරහිතං බයාපාරවිරහිතං,  ාරුරජ් ජුසමාම ොමග. 

1215. උමභොභිජ්ජන්තිපච්චයාති අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙ කාරණා. 

1225. අන්තද්වයන් ති කාමසුඛල් ලිකානම ොගඅත් තකිලම ානම ොගද් ව ං. 

භාවමයති දිට් ඨිවිසුද් ධිං වඩ් මඪ ය. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

දිට් ඨිවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අට් ඨාරසමමො පරිච් මෙම ො. 

19. එකූනවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 
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කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1231. ඉච් මෙවමාදිබාත් තිංසමකොට් ඨාසානං පච් ෙ ස් ස මහතුපච් ෙම  තාව 
ම ොගී මනසා පරිග් ගණ් හාති. 

1233. මහත්වඞ්කුරස්සබීජංතු බීජං අඞ් කුරස ්ස මහතුජනකං, ප වා ම ො 
අඞ් කුරස ්ස පච් ෙ ා. 

1234. පඤ්ච ධම්මාති අවිජ් ජාතණ් හුපා ානකම් මාහාරා මහතුපච් ෙ ා ධම් මා. 

1235. කම් මං පුත් තස ්ස ජනමකො පිතා වි  නාමරූපස් ස ජනකං. 

1238. පච්චයාති පච් ෙම න. 

1240. යාසාති  ා සා කඞ් ඛා. පුබ්බන්මත පුබ් බමකොට් ඨාමස. 

1241. සබ්බථා සබ් බමකොට් ඨාසමතො අනවමසසාව තස් ස ම ොගිමනො සා 

කඞ් ඛා පහියයති නාසී මත. 

1243. අත්ථසාධකාති කුසලපක් මඛ  ානාදිඅත්  සාධිකා, අකුසලපක් මඛ 
පාණාතිපාතාදිඅත්  සාධිකා. 

තංවිපාකන් ති උපඝාතකකම් මස ්ස තං විපාකං උප් පන් නං නාම මහොති. එවං 
එමකො ම ොගී කම් මවිපාකවමසන නාමරූපස් ස පච් ෙ පරිග් ගහං කමරොති. 

1246. මහතුඵලස්ස සම්බන්ධවමසනාති මහතුඵලසම් බන් ධවමසන ඉ ං 

නාමරූපං මකවලං එකන් මතන පවත් තති, ඉති සම්මා අවිපරීතාකාමරන සං 
අනපස ්සති. 

1247. පාකප් පවත් තිමතො උද් ධං පාකපටිමව කං න පස්සති න ජානි මත. 

1250-1. අප්පවත්ති නාම න දිස්සති, උපපන් නං දිස ්සති. තිත් ථි ා 

එතමත්  ං අනඤ්ඤාය අජානිත් වා අසයංවසී සත්තසඤ්ඤන් ති ‘‘සත් මතො’’ති 
සඤ ්ඤං ගමහත් වාන සස් සතඋච් මෙ  ස් සිමනො අඤ් ඤමඤ් ඤං විමරොධිමනො 
හුත් වා ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිං ගණ් හන් ති. 

1254. උමභොති උමභො කම් මවිපාකා අඤ් ඤමඤ් ඤමතො සුඤ් ඤා. න ච 

කම්මංවිනාඵලන් ති කම් මං විනා ඵලං න ෙ මහොති. 
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1255. සම්භාමරහීති සූරි ාදිසම් භාමරහි. 

1257. සුඤ ්ඤං තං නාමරූපධම් මං. 

1258. මහතුසම්භාරපච්චයාති මහතුනා ෙ සම් භාරපච් ෙම හි ෙ. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එකූනවීසතිමමො පරිච් මෙම ො. 

20. වීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

මග්ගාමග්ගඤාණ ස්සනවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1264. පච්චුප්පන්නස්සධම්මස්සාති පච් චුප් පන් නස ්ස නාමරූපධම් මස් ස. 

1266-8. උප්පජ්ජමතො උප් පජ් ජන් තස් ස නාමරූපධම් මස් ස රාසිමතො 

නිෙ මතො ආගමනඤ් ෙ නත් ථි. දිසාගමනන් ති දිසා  ගමනං. නිරුද්ධස්සාපි 

නාමරූපධම් මස ්ස එකස් මිං ඨාමන නිෙම ොති ෙ නත් ථි. 

1270-1. අවිජ් ජාසමු  ා රූපසමු ම ො, අවිජ් ජානිමරොධා රූපනිමරොමධො. 

තණ් හාසමු  ා රූපසමු ම ො, තණ් හානිමරොධා රූපනිමරොමධො. කම් මසමු  ා 

රූපසමු ම ො, කම් මනිමරොධා රූපනිමරොමධො. ආහාරනිමරොධා රූපනිමරොමධො. 

ධම්මමති සඞ් ඛාරධම් මම. 

1280. සම්පත්තපටිමවධස්සාති සම් පත් තමලොකුත් තරසඞ් ඛාතමග් ගඵලස ්ස 

මසොතාපන් නාදිපුග් ගලස් ස. විප්පටිපන්නස්සාති පටිපත් ති ං අප් පටිපන් නස ්ස, 

විරුද් ධවමසන පටිපන් නස ්ස වා. 

1286. කායචිත්තානීති කායාති මව නාසඤ් ඤාසඞ් ඛාරා. චිත්තන් ති 

විඤ ්ඤාණං. 

1290. යමතො යමතො පච් ෙ ාදිමතො.  ං අමතං නිබ් බානං විජානතං 

විජානන් තානං පීතිපාමමොජ් ජං, මතහි ලභිතබ් බං අමතං, අමතං වි  
පීතිපාමමොජ් ජං වා. 
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1293. අප්පත්මතති අත් තනි මග් ගඵලස් මිං අප් පත් මත. පත්තසඤ්ඤීති 
මග් ගඵමල අහං පත් මතො අස් මි ඉති සඤ් ඤිමතො මහොති. 

1297. සාරමවදිමනොති සාරජානනසීලා. තන් ති තං 

මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනං. ඉ ං ඤාණං මග්ගාමග්ගඤාණ ස්සනන්ති 

මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනං නාම. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

වීසතිමමො පරිච් මෙම ො. 

21. එකවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

පටිප ාඤාණ ස්සනවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1299. උපල්මලසවිමුත්තං සුවිස ං ඤාණන් ති අට් ඨවිධඤාණං සන් ධා ාහ. 

1302. සච් ොනමලොමඤාණන් ති අ මමව පවුච් ෙති. 

1306. අ ං සිඛාපත් තා විපස් සනා එව සච් ොනමලොමඤාණං නාම පවුච් ෙති. 

1309. භවඞ්ගානන්තරං සඞ්ඛාරු-මපක්ඛාගතනමයනාති භවඞ් ගානන් තරං 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාසඞ් ඛාමතන ඤාමණන කතනම න. 

1314-6. මබොධපක්ඛියධම්මානං, උද්ධඤ්ච අනුමලොමමතොති උද් ධං 

වත් තමානානං මබොධිපක් ඛි ධම් මානං අනමලොමමතො, ඉ ං අනමලොමඤාණං 

වුට් ඨානගාමිනි ා පරිම ොසානං නාම භාසිතං මමහසිනා කථිතං. 

සච් ොනමලොමඤාණං ආහච් ෙ උප් පන් නා, සබ් බප් පකාමරන 
මගොත්රභුපරිම ොසානං. 

1318. තත්ථාති විපස් සනා . 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

පටිප ාඤාණ ස් සනවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

එකවීසතිමමො පරිච් මෙම ො. 



  අභිධම් මාවතාර                                                                                     පුරාණටීකා   

101 

පටුන 
 

22. ද්වාවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

ඤාණ ස්සනවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1319-22. ආවජ් ජනස ්ස හිතං ආවජ් ජනි ං, තං ඨානං එතස ්සාති 

ආවජ් ජනි ඨානං, මගොත්රභූති අත් ම ො. තං මගොත්රභුචිත් තං මග් ගචිත් තස් ස 

ආවජ්ජනියඨානත්තා. පටිප ාඤාණ ස ්සනං කු ාෙනං න ෙ භජති, තම ව 

ඤාණ ස ්සනවිසුද් ධිං කු ාෙනං න භජමතව. උභින්නං ඤාණානං අන් තරා එකං 

අබ්මබොහාරිකං මවොහාමර නියුත් තන් ති මවොහාරිකං, න මවොහාරිකං 
අබ් මබොහාරිකං. විපස් සනා  මසොතස් මිං විපස් සනා  මසොමත පතිතත් තා 

විපස් සනා නාම මවොහරිතබ් බා. තමතො නිබ් බානමතො. 

1325. සූරංතික්ඛංවිපස්සනන් ති මගොත්රභුචිත් තං සන් ධා ාහ. 

1326-9. විසඞ්ඛාරන් ති සඞ් ඛාමරහි විගතං. පඨමාවජ්ජනඤ්මචවාති 

පඨමාවජ් ජනං වි . පඨමාමභොගතාපි චාති පඨමමනසිකාරා වි . මග් ගස් ස 

අනන් තරාදීහි පච් ෙම හි. තස්සාති මග් ගස් ස. සිඛාපත් තා  තා  විපස් සනා  

මුද්ධම්හි මත්  මක. අනාවත්තන් ති අනිවත් තං. 

1330-3. එමකන ආවජ් ජමනන එකිස් සාම ව වීථි ා. 

අනුමලොමමගොත්රභුමචතසන් ති අනමලොමමගොත්රභුචිත් තානං නානාරම් මණතා 

වුත් තා. තං මගොත්රභුචිත් තං අනාවජ් ජනම් පි මග් ගස ්ස ආවජ් ජනට් ඨාමන ඨත් වා. 

සඤ්ඤං  ත්වා වියාති ‘‘අහං නිබ් බානං ආරම් මණං කමරොමි, ත් වම් පි 
තමමවාරම් මණං කමරොහි’’ ඉති සඤ් ඤං  ත් වා වි ාති අධිප් පාම ො. 

සඤ්ඤිතන් ති සඤ් ඤං. ක ාචිපි අනිබ්බිද්ධපුබ්බං මග්මගො එස එමසො මග් මගො 
පුබ් මබ අනිබ් බිද් ධපුබ් මබො. 

1336. උජ්ඣතීති ඡින්  ති. 

1338. අමනමකසං ආනිසංසානං  ා මකන ආදිමග් මගන සංයුත් තං. 
පඨමමග් ගඤාණං. 

1341. එකස්සාමසවනං නත්ථි එකස ්ස චිත් තුප් පා ස් ස ආමසවනපච් ෙම ො 

නත් ථි, තස්මා කාරණා ද්මව චිත් තුප් පා ා අනමලොමකා. මතහීති චිත් තුප් පාම හි 

ආමසවනපච් ෙ ං ලද්ධා ලභිත් වා තතියං චිත් තං මගොත්රභු මහොති. 

1345-7. මග් ගමපක් ඛනමහතු  ස් ස ආවජ් ජනමනමසො, තං 

මග්ගමපක්ඛනමහතුකං. තස්මංනිරුද්මධති තස් මිං ආවජ් ජනචිත් මත නිරුද් මධ 
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මග් ගස් ස පච් ෙමවක් ඛණසඤ් ඤිතානි සත් ත ජවනානි පටිපාටි ා ජා න් මත. 
පච් ෙමවක් ඛණඤාණානි එකූනවීසති මහොන් ති. 

1351. තමතො ත ා විපස් සනාවීථිං ඔතරති. දුති මග් ගඤාණං. 

1361. මූලඝාතන් ති මූලඝාතනං. තති මග් ගඤාණං. 

1363. අනාවත්තිසභාවමතොති අනිවත් තමතො. ෙතුත්  මග් ගඤාණං. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

ඤාණ ස ්සනවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ද් වාවීසතිමමො පරිච් මෙම ො. 

23. මතවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

කිමලසපහානනිද්ම සවණ්ණනා 

1375. ඉධ පන ඉමස ්මිං පනාධිකාමර කාරණූපචාමරන ලාභාදිකාරණස් ස 

මවොහාමරන, ලාමභො ආදි වත් ථු  ස ්ස අනන ස් සාති ලාභාදිවත්ථුමකො, තස් ස. 

සුඛුමාති කාමරාගපටිඝා සුඛුමා. 

1376. මයන මයන පඨමමග් ගාදිඤාමණන මයො මයො සංම ොජනාදිමකො 

පහාතබ් මබො ධම්මමො ඝාතං විනාසං  ාති, මසො මසො ධම් මමො මතන මතන

අමසමසන ඤාමණන එවං සාධු ම ා සන්  ස් සිමතො. 

1383. පරිඤ්ඤාභිසමමයනාති පරිච් ඡින් දිත් වා ජානමනන. දුක්ඛං

අභිසමමතීති දුක් ඛං පටිවිජ් ඣති. 

1394. මයො ම ොගී ඉමං විදිත්වා හිතභාවනං වනං වමනතබ් බං විදිත්වා 

ජානිත් වා මව එකන් මතන සුඛසංහිතං හිතං උමපති, චිත් තස ්ස තමං අනුත්තමං 

හීනං විධූය විනාමසත් වා අවිග්ගහකම්ප ං ප ං අවිග් ගහකං සරීරරහිතං ප ං 

පටිපජ් ජිතබ් බං ඤාතබ් බං ප ං නිබ් බානං උමපති පාපුණාති ෙ. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

කිමලසපහානනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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මතවීසතිමමො පරිච් මෙම ො. 

24. චතුවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

පච්චයනිද්ම සවණ්ණනා 

1395. රූපං රූපස්සාති රූපං රූපස් ස. අරූපස්ස නාමස ්ස. 

1396. මස්සකස්සාති නාමරූපමිස් සකස් සාති අත් ම ො. 

1397. තිපඤ්චචාති පන් නරස ෙ. 

1399. එමකොති කම් මපච් ෙම ො. ද්මවකාලිමකොති 

අතීතපච් චුප් පන් නකාලවමසන ද් වීසු කාමලසු නියුත් මතො.  ස්සිමතොති භගවතා 
ම සිමතො. 

ඉති අභිධම් මාවතාරටීකා  

පච් ෙ නිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙතුවීසතිමමො පරිච් මෙම ො. 

නිගමනකථාවණ්ණනා 

1401. සුමතිමතිවිචාරමබොධමනොති සුමතීනං සුන්  රපඤ් ඤානං කවීනං 

මති ා විොරස ්ස මබොධමනො. විමතිවිමමොහවිනාසමනොති විමතීනං බාලානං 

විමමොහස ්ස විනාසමනො. කුමතිමතිමහාතමමොනාමසොති කුමතීනං බාලානං 

මහාතමසන් නිභා  මති ා නාසමකො. පටුමතිභාසකමරොති පටූනං පණ් ඩිතානං 
තික් ඛපඤ ්ඤා  ඔභාසකමරො. 

1402. සුමතිනාමමකො භික් ඛු අසමානමතො අසදිසා  පූජා  මම ආ ාචිමතො 

යමතො  ස් මා කාරණා, තමතො තස් මා කාරණා අ ං අභිධම් මාවතාමරො. ප ාමතො 

ප ාති මකොට් ඨාසමතො මකොට් ඨාසමතො. හිතවිභාවනාභාවනාති හිතප් පකාසනා  
භාවනා  ම ා රචිමතො. අ  වා අහං සුමතිනා භික් ඛුනා අසමානමතො මානමතො 

ආ ාචිමතො යමතො  ස් මා, තමතො තස් මා. 

1405. තිවිධා බයප්පථානඤ්හි ගතිමයොති බයප් ප ානං වෙනානං 
අත්  ගන්  යුත් තිවමසන තිවිධා ගතිම ො. 
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1406. නිකායන්තරලද්ධීහීති අඤ් ඤස ්මිං නිකාම  ලද් ධීහි. 

වාචනාමග්ගනිස්සිමතොති වෙනප් පබන් ධනිස ්සිමතො. 

1410. අසංකිණ්ණකුලාකුමලති අසම් මිස් සකුමලහි ආකිණ් මණ. 

සුපසන්නසිමතො මකති මධුරසීමතො මක. 

1411. සඞ්කමටති සම් බාමධ. 

1412. මකලාසසිඛරාකාරපාසා පටිමණ්ඩිමතති රජතපබ් බතමත්  කනිමභහි 
පාසාම හි අලඞ් කමත. 

1413. විවිධාකාරචාරුපාකාරමගොපුමරති 

විවිධසණ් ඨානමනඤ් ඤපාකාරද් වාරමකොට් ඨමක. 

1414. සල්මලඛාති සල් මලඛවුත් ති. සාඛමලයති සඛිලභාමව. සතාති 
සතිසම් පන් මනන. 

1415. වස්සවලාහකාම වාති වස් සවලාහකභූතා ම වා අමරා. 

නිගමනක ාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අභිධම් මාවතාරපුරාණටීකා නිට් ඨිතා. 
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නමමො තස් ස භගවමතො අරහමතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

අභිධම්මාවතාර-අභිනවටීකා 

(පඨමමොභාමගො) 

ගන්ථාරම්භකථා 

(ක) විසුද් ධකරුණාඤාණං, බුද් ධං සම් බුද් ධපූජිතං; 

ධම් මං සද් ධම් මසම් භූතං, වන් ම  සංඝං නිරඞ් ගණං. 

(ඛ) සාරිපුත්තං මහාම රං, පරි ත් තිවිසාර ං; 

නමාමි සන් තවුත් තිං මම, ගුරුං ගාරවභාජනං. 

(ග) වන්  න් මතන ම ා එවං, 

 ා ලද් ධා පුඤ් ඤසම් ප ා; 

හිත් වා තස් සානභාමවන, 
අන් තරාම  අමසසමතො. 

(ඝ) මහාවිහාරවාසීනං, ම රානං ථිරසීලිනං; 

වංසාලඞ් කාරභූමතන, භූතානග් ගහකාරිනා. 

(ඞ) ම මරන බුද්ධ ත්මතන, රචිතං  ං මමනොරමං; 

පිටමක අභිධම් මස ්මිං, ඔතාරුපා භාවමතො. 

(ෙ) අභිධම්මාවතාමරොති, ලද් ධනාමමන විස් සුතං; 
නානානිපුණගම් භීරන ං පකරණුත් තමං. 

(ෙ) අත්  සංවණ් ණනං තස ්ස, ආරභිස් සං   ාබලං; 

පාමමොජ් ජජනනත්  ා , ආභිධම් මිකභික් ඛුනන් ති. 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා 

1. පරමනිපුණවිචිත් තන සමන් නාගතං 
සකසම සම න් තරගහනවිග් ගාහණසමත්  ං 
සුවිමලවිපුලපඤ් ඤාමව යත් ති ජනනං පකරණමි මාරභන් මතො මාෙරිම ො 
පඨමං තාව රතනත් ත ප් පණාමකරමණන අන් තරා නිවාරණඤ් මෙව 
පඤ ්ඤාපාටවඤ් ෙ පත් ම ති. රතනත් ත ප් පණාමමො හි අත්  මතො 
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පණාමකිරි ාභිනිප් ඵාදිකා කුසලමෙතනා. සා ෙ වන්  මන යවන්  කානං 
මඛත් තජ් ඣාස සම් ප ාහි දිට් ඨධම් මමව නී භූතා 
  ාලද් ධසම් පත් තිනිමිත් තකස ්ස කම් මස ්ස අනබලප් ප ානවමසන 
තන් නිබ් බත් තිතවිපාකසන් තති ා අන් තරා කරානි 
උපපීළකඋපච් මෙ කකම් මානි පටිබාහිත් වා තන් නි ානානං 

  ාධිප් මපතසිද් ධිවිබන් ධකානං මරොගාදිඅන් තරා ානමප් පවත් තිං සාමධති, 
රාගාදිමලවික් ඛාලමනන ෙ චිත් තසන් තානං පරිමසොමධත් වා තන් නිස ්සිතා  
පඤ ්ඤා    ාධිප් මපතසිද් ධිසම් පා කං තික් ඛවිස භාවමාවහති. කිඤ් චි 

ආචිණ් ණමමතං පණ් ඩිතානං,  දි ං ගන්  සමාරම් මභ 

රතනත් ත ප් පණාමකරණං, තස් මා සප් පුරිසාොරානරක් ඛණත්  ඤ් ෙ ආදිම් හි 
රතනත් ත වන්  නා ආරද් ධාති එවමාදිනා අඤ ්ඤානිපි බහූනි පම ොජනානි 
නිද් ධාමරතබ් බානි. තානි පන තත්   තත්   බහුධා විත්  ාරිතානීති තං 
පපඤ් ෙපරිස ්සමං ඨමපත් වා   ානප් පත් තමමව තාව වණ් ණයිස් සාම. 

එත්   ෙ රතනත් ත ප් පණාමං කත් තුකාමමො ත ාගතමූලකත් තා 
මසසරතනානං පඨමං තාව ත ාගතස් ස ම ොමනාපුබ් බඞ් ගමං 

පණාමමාරභන් මතො ආහ ‘‘අනන්තකරුණාපඤ්ඤ’’න් තිආදි. 

ම ොමනාපුබ් බඞ් ගමමන හි පණාමමන සත් ථු ගුණාතිස ම ොමගො, තමතො ෙස් ස 

අනත් තරවන්  නී භාමවො, මතන ෙ අත් තමනො වන්  නා  මඛත් තඞ් ගතභාමවො, 
මඛත් තඞ් ගතා  ෙ වන්  නා    ාධිප් මපතනිප් ඵත් ති ා මහතුභාමවො ෙ  ස් සිමතො 
මහොති. 

තත්   වන්දිත්වාති පුබ් බකාලකිරි ානිද් ම මසො. තස් ස පන ඔසානගා ා ං 

‘‘පවක් ඛාමී’’ති ඉමිනා අපරකාලකිරි ාවෙමනන සහ සම් බන් මධො. බුද්ධන් ති 

වන්  නකිරි ා  කම් මනිද් ම මසො. ‘‘අනන්තකරුණාපඤ්ඤ’’න් තිආදිකං පන 

තබ් බිමසසනං. තත්   කිරතීති කරුණා, පරදුක් ඛං වික් ඛිපති අපමනතීති අත් ම ො. 

කිරී ති දුක් ඛිමතසු පසාරී තීති වා කරුණා. අ  වා කමරොතීති කරුණා, 
පරදුක් මඛ සති සාධූනං කම් පනං හ  මඛ ං ජන තීති අත් ම ො. කිණාතීති වා 

කරුණා, පරස ්ස දුක් ඛං පච් ෙ මවකල් ලකරණමතො හිංසතීති අත් ම ො. 

පජානාතීති පඤ ්ඤා,   ාසභාවං පකාමරහි පටිවිජ් ඣතීති අත් ම ො. කරුණා ෙ 

පඤ ්ඤා ෙ කරුණාපඤ් ඤා, නත් ථි එතාසං අන් මතොති අනන් තා, අනන් තා 

කරුණාපඤ් ඤා එතස් සාති අනන් තකරුණාපඤ් මඤො, තං 

අනන්තකරුණාපඤ්ඤං. 

එත්   ෙ උප් පා ව න් තතාවමසන මෙව සන් තතිපරිම ොසානවමසන ෙ 
සතිපි භගවමතො කරුණාපඤ් ඤානං සපරි න් තභාමව අනන් තාරම් මමණසු 
පවත් තනමතො අනන් තතා මවදිතබ් බා. සම් මාසම් බුද් ධස් ස හි සබ් බසත් තානං 
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දුක් ඛාපන නාකාරප් පවත් තා අනඤ් ඤසාධාරණා මහාකරුණා කඤ් චි සත් තං 

අවජ් මජත් වා සබ් මබසු සත් මතසු නිරවමසමසන පවත් තති, ත ා 
සබ් බධම් මසභාවමබොධනසමත්  ා සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණසඞ් ඛාතා පඤ් ඤාපි 

සකලමඤ යධම් මමසු අනවමසසමතො පවත් තති, තස් මා 
අනන් තාරම් මණප් පවත් තකරුණාඤාණවන් තතා  අනන් තකරුණාපඤ් මඤො 
භගවා. කරුණාපඤ් ඤාග් ගහමණන මෙත්   භගවමතො 
සබ් බමලොකි මලොකුත් තරගුණසම් පත් ති  ස් සිතා මහොති. ත ා හි 
කරුණාග් ගහමණන මලොකිම සු මහග් ගතභාවප් පත් තාසාධාරණගුණදීපනමතො 

සකලමලොකි ගුණසම් පත් ති  ස ්සිතා, පඤ් ඤාග් ගහමණන 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණප ට් ඨානමග් ගඤාණදීපනමතො 
සබ් බමලොකුත් තරගුණසම් පත් ති  ස් සිතාති. 

අපිෙ සබ් බබුද් ධගුණානං කරුණා ආදි, පඤ ්ඤා පරිම ොසානං. 
මහාකරුණාසඤ් මෙොදිතමානමසො හි භගවා සංසාරපඞ් කමතො සත් තානං 
සමුද් ධරණත්  ා  කතාභිනීහාමරො අනපුබ් මබන පාරමිම ො පූමරත් වා 
අනත් තරසම් මාසම් මබොධි ා අධිගමමන සකලබුද් ධගුමණ පටිලභි. ඉති 

සකලබුද් ධගුණානං තන් නි ානභාවමතො කරුණා සබ් බබුද් ධගුණානමාදි, 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණප ට් ඨානස ්ස පන මග් ගඤාණස ්ස පටිලභනමතො 
උත් තරිකරණී ාභාවමතො පඤ් ඤා පරිම ොසානං. ආදිපරිම ොසාන ස් සමනන ෙ 
සකලබුද් ධගුණා න මතො  ස් සිතා මහොන් ති. න ග් ගාමහො එව හි 

සබ් බබුද් ධගුණානං  ස් සනපාම ො, ඉතර ා තාදිසස් ස සබ් බඤ් ඤුබුද් ධස ්සපි 
වෙනප ාතීතං ත ාගතගුණං අනප ං වණ් මණන් මතො මකො නාම 
පරිම ොසානමාහරිතුං සක් කුමණ යාති. 

එවං කරුණාපඤ් ඤාමුමඛන සඞ් මඛපමතො සකලබුද් ධගුමණහි භගවන් තං 
ම ොමමත් වාපි පුන අත් තමනො බුද් ධගුණසංකිත් තමන අතිත් තාභාමවන මෙව 
පමරසඤ් ෙ පසා බාහුල් ලජනනත්  ං ත න් මතොගමධපි විසිට් ඨගුමණ 

පධානභාමවන නීහරිත් වා  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘තථාගත’’න් තිආදි. තත්   

‘‘තථාගත’’න් ති ත ා ආගතතාදීහි අට් ඨහි කාරමණහි ත ාගතං. වුත් තඤ් මහතං 

(දී. නි. අට් ඨ. 1.7; ම. නි. අට් ඨ. 1.12; බු. වං. අට් ඨ. 1.2 නි ානක ා; අ. නි. 

අට් ඨ. 1.1.170) – 

‘‘අට් ඨහි කාරමණහි භගවා ත ාගමතො, ත ා ආගමතොති ත ාගමතො, 

ත ා ගමතොති ත ාගමතො, ත ලක් ඛණං ආගමතොති ත ාගමතො, 

ත ධම් මම  ා ාවමතො අභිසම් බුද් මධොති ත ාගමතො, ත  ස ්සිතා  

ත ාගමතො, ත වාදිතා  ත ාගමතො, ත ාකාරිතා  ත ාගමතො, 
අභිභවනට් මඨන ත ාගමතො’’ති. 
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‘‘ක ං භගවා තථාආගමතොති තථාගමතො?   ා සබ් බමලොකහිතා  

උස් සුක් කමාපන් නා පුරිමකා සම් මාසම් බුද් ධා ආගතා, කිං වුත් තං මහොති? 

මනස් සත් තාදිඅට් ඨඞ් ගසමන් නාගමතන ම න අභිනීහාමරන මත 

භගවන් මතො ආගතා, මතමනව ෙ අභිනීහාමරන අ ම් පි භගවා ආගමතො, 
  ා ෙ මත භගවන් මතො සමතිංස පාරමිම ො පූමරත් වා 

පඤ ්ෙමහාපරිච් ොගාදීනි සම් පාම ත් වා ආගතා,   ා ෙ මත සත් තතිංස 

මබොධිපක් ඛි ධම් මම භාමවත් වා බ්රූමහත් වා ආගතා, ත ා අ ම් පි භගවා 

ආගමතොති එවං තාව ත ා ආගමතො’’ති ත ාගමතො. (1) 

‘‘ක ං තථාගමතොතිතථාගමතො?   ා සම් පතිජාතා මත භගවන් මතො 

සත් තප වීතිහාමරන ගතා,   ා වා මත සම විපස් සනාමග් මගහි තං තං 

අකුසලපක් ඛං විධමිත් වා ගතා, ත ා අ ම් පි භගවා ගමතො, එවං ත ා 

ගමතොති ත ාගමතො. (2) 

‘‘ක ං තථලක්ඛණං ආගමතොති තථාගමතො?  ස් මා මතසං මතසං 

ධම් මානං  ං සභාවසරසලක් ඛණං ත ං අවිත ං, තඤ් මෙස ත ලක් ඛණං 

ආගමතො  ා ාවමතො අධිගමතො, තස ්මා ත ලක් ඛණං ආගමතොති 
ත ාගමතො ගමනත්  ානං බුජ් ඣනත්  සම් භවමතො. ත ා හි ව න් ති ‘ම  

ගතිඅත්  ා, මත බුජ් ඣනත්  ා. ම  බුජ් ඣනත්  ා, මත ගතිඅත්  ා’ති. (3) 

‘‘ක ං තථධම්මම යාථාවමතො අභිසම්බුද්මධොති තථාගමතො?  ස් මා 

‘ඉ ං දුක් ඛන් ති, භික් ඛමව, ත මමතං අවිත මමත’න් තිආදිවෙනමතො (සං. 

නි. 5.1090) ‘අවිජ් ජා  සඞ් ඛාරානං පච් ෙ ට් මඨො සඞ් ඛාරානං 
අවිජ් ජාපච් ෙ සම් භූතසමු ාගතට් මඨො තම ො අවිතම ො 
අනඤ් ඤම ො’තිආදිවෙනමතො ෙ ත ධම් මසඞ් ඛාමත 

සච් ෙපටිච් ෙසමුප් පාම   ා ාවමතො ආගමතො අභිසම් බුද් මධො, තස් මා 

ත ධම් මම  ා ාවමතො අභිසම් බුද් මධොති ත ාගමතො. (4) 

‘‘ක ං තථ ස්සිතාය තථාගමතො?  ස් මා අපරිමාණාසු මලොකධාතූසු 
අපරිමාණානං සත් තානං ෙද් වාරග් ගහිමත ආරම් මමණ අවිපරීතමමව 

පස් සති ජානාති, ඤත් වා ෙ පමනවං ‘කතමං තං රූපා තනං,  ං ෙතුන් නං 

මහාභූතානං උපා ා ා’තිආදිනා (ධ. ස. 616 ආ ම ො) ත මමස අවිපරීතං 

විභජති  ස් මසති, තස් මා ත ං ආගච් ෙති පස් සති ජානාති, තං වා ආගම ති 

 ස් මසතීති ත ාගමතොති එවං ත  ස් සිතා  ත ාගමතො. (5) 

‘‘ක ං තථවාදිතාය තථාගමතො?  ස් මා එස අභිසම් මබොධිමතො  ාව 
පරිනිබ් බානා රාගම ාදිනිම් ම නවමසන එකසදිසමමව ධම් මං ත ං 
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අවිත ං භාසති, තස් මා ත ං ග ති, තම ො අවිපරීමතො 
ආගම ොවෙනමමතස් සාති වා  -කාරස ්ස ත-කාරං කත් වා ත ාගමතොති 

වුත් මතොති එවං ත වාදිතා  ත ාගමතො. (6) 

‘‘ක ං තථාකාරිතායතථාගමතො? භගවා හි ‘  ා වාදී ත ා කාරී’ති 

(අ. නි. 4.23; චූළනි. මපොසාලමාණවපුච් ොනිද් ම ස 83) වෙනමතො 

අත් තමනො වාො  අනරූපමමව කමරොති, තස් මා   ා වාො, ත ා 
කාම ොපි ගමතො පවත් මතො ඉමස ්සාති ත ාගමතොති එවං ත ාකාරිතා  

ත ාගමතො. (7) 

‘‘ක ං අභිභවනට්මඨන තථාගමතො?  ස් මා පමනස අනපමා  
සකලමලොකි මලොකුත් තරගුණසම් ප ා  සමන් නාගතත් තා සම වකං 

මලොකං අභිභු ය පවත් තති, තස් මා අභිභවනට් මඨන ත ාගමතොති 
වුච් ෙතී’’ති. 

තමත්රවං ප සිද් ධි මවදිතබ් බා – අගම ො වි ාති අගම ො, ම සනාවිලාමසො 
මෙව පුඤ් ඤුස ්සම ො ෙ. මතන මහස මහානභාමවො භිසක් මකො වි  දිබ් බාගම න 

සප් මප සබ් බපරප් පවාදිමනො, සම වකඤ් ෙ මලොකං අභිභවති. ඉති 
සබ් බමලොකාභිභවමන තම ො අවිපරීමතො   ාවුත් මතො අගම ො එතස් සාති  -
කාරස් ස ත-කාරං කත් වා ත ාගමතොති වුච් ෙතීති අ මමත්   සඞ් මඛමපො. 
විත්  ාමරො පන දීඝාගමසංවණ් ණනාදීසු ගමහතබ් මබො. ආහ මෙත්   – 

‘‘ ම ව මලොකම් හි විපස් සිආ ම ො, 

සබ් බඤ ්ඤුභාවං මුනම ො ඉධාගතා; 

ත ා අ ං සකයමුනීපි ආගමතො, 

තථාගමතො වුච් ෙති මතන ෙක් ඛුමා. (දී. නි. අට් ඨ. 1.7; ම. නි. අට් ඨ. 

1.12; අ. නි. අට් ඨ. 1.1.170; බු. වං. අට් ඨ. 1.2 නි ානක ා); 

‘‘පහා  කාමාදිමමල   ා ගතා, 

සමාධිඤාමණහි විපස් සිආ ම ො; 

මමහසිමනො සකයමුනී ජුතින් ධමරො, 

ත ා ගමතො මතන තථාගමතො මමතො. 

‘‘ත ඤ් ෙ ධාත් වා තනාදිලක් ඛණං, 

සභාවසාමඤ් ඤවිභාගමභ මතො; 

ස ම් භුඤාමණන ජිමනො මාගමතො, 

තථාගමතො වුච් ෙති සකයපුඞ් ගමවො. 
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‘‘ත ානි සච් ොනි සමන් තෙක් ඛුනා, 

ත ා ඉ ප් පච් ෙ තා ෙ සබ් බමසො; 

අනඤ් ඤමඤම යන  මතො විභාවිතා, 

 ා ාවමතො මතන ජිමනො තථාගමතො. 

‘‘අනන් තමභ ාසුපි මලොකධාතුසු, 

ජිනස ්ස රූපා තනාදිමගොෙමර; 

විචිත් තමභම  ත මමව  ස් සනං, 

තථාගමතො මතන සමන් තමලොෙමනො. 

‘‘ මතො ෙ ධම් මං ත මමව භාසති, 

කමරොති වාො නමලොමමත් තමනො; 

ගුමණහි මලොකං අභිභු යිරී ති, 

තථාගමතො මතනපි මලොකනා මකො’’ති. (ඉතිවු. අට් ඨ. 38; දී. නි. ටී. 
1.7); 

මකනචි ගුමණන අත් තමනො විසිට් ඨස ්ස කස ්සචි අභාවමතො නත් ථි එතස් ස 
උත් තමරොති අනත් තමරො. භගවමතො හි අවීචිමතො පට් ඨා   ාව භවග් ගං තිරි ං 

අපරිමාණාසු මලොකධාතූසු න මකොචි මකනචි ගුමණන සමසමමොපි අත් ථි, 
කුමතො පන උත් තරිතමරො.   ාහ – 

‘‘රූමප සීමල සමාධිම් හි, පඤ ්ඤා  ෙ අසාදිමසො; 

විමුත් ති ා සමසමමො, ධම් මෙක් කප් පවත් තමන’’ති. 

වින්දිත්වාති තීහි වන්  නාහි තන් නින් නතාදිවමසන නමස් සිත් වා. 

කා වචීමමනොද් වාරවමසන හි තිස් මසො වන්  නා.   ාහ ‘‘තිස් මසො ඉමා, 

භික් ඛමව, වන්  නා කාම න වන්  ති, වෙසා වන්  ති, මනසා වන්  තී’’ති. තත්   
බුද් ධාදිගුණාරම් මණා කාමාවෙරකුසලකිරි ානමඤ් ඤතරා මෙතනා 
කා විඤ් ඤත් තිං සමුට් ඨාමපත් වා කා ද් වාරප් පවත් තිවමසන උප් පන් නා 

කායවන් නාති වුච් ෙති, සාම ව වචීවිඤ් ඤත් තිං සමුට් ඨාමපත් වා 

වචීද් වාරප් පවත් තිවමසන උප් පන් නා වචීවන් නාති, උභ විඤ ්ඤත් තිම ො පන 
අසමුට් ඨාමපත් වා මකවලං මමනොද් වාරප් පවත් තිවමසන උප් පන් නා 

මමනොවන් නාති. සිරසාති උත් තමඞ් මගන කරණභූමතන. අබුජ් ඣි, මබොමධතීති 

වා බුද්මධො. අ ඤ් හි ෙතුසච් ෙධම් මම ස ම් පි අබුජ් ඣි, පමරපි මබොමධති, තස් මා 
බුජ් ඣනමබොධනට් මඨන ‘‘බුද් මධො’’ති වුච් ෙති.   ාහ ‘‘බුජ් ඣිතා සච් ොනීති 

බුද් මධො, මබොමධතා පජා ාති බුද් මධො’’ති (මහානි. 192; චූළනි. 

පාරා නත් ථුතිගා ානිද් ම ස 97; පටි. ම. 1.162). අ  වා බුධ-සද්  ස ්ස 
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ජාගරණවිකසනත් ම සුපි පවත් තනමතො අබුජ් ඣි සවාසනසම් මමොහනිද්  ා  

අච් ෙන් තං විගමතො, බුද් ධි ා විකසිතවාති වා බුද්මධො. භගවා හි 
වත් ථුසභාව ස් සනවිබන් ධිකා  අවිජ් ජාසඞ් ඛාතා  නිද්  ා  අරි මග් ගඤාමණන 
සහ වාසනා  සමුච් ඡින් නත් තා තමතො අච් ෙන් තං විගමතො. 
පරමරුචිරසිරිමසොභග් ගසමාගමමන විකසිතමිව පදුමං 
අපරිමිතගුණගණාලඞ් කතසබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණසමාගමමන විකසිමතො 

විකාසමනප් පත් මතො, තස් මා ජාගරණවිකසනත්  වමසනපි ‘‘බුද් මධො’’ති 
වුච් ෙති. 

එත් තාවතා ෙ ද් වීහි ආකාමරහි භගවමතො ම ොමනා කතා මහොති 

අත් තහිතසම් පත් තිමතො, පරහිතපටිපත් තිමතො ෙ. තාසු අත් තහිතසම් පත් ති 

අනාවරණඤාණාධිගමමො සවාසනසකලසංකිමලසානමච් ෙන් තප් පහානං 

අනපාදිමසසනිබ් බානාධිගමමො ෙ, පරහිතපටිපත් ති පන ආස ප් පම ොගවමසන 
දුවිධං පරහිතසමීහනං. තත්   ධම් මම සනා  අභාජමනසු ම ව ත් තාදීසු 
විමරොධිසත් මතසුපි නිච් ෙං හිතජ් ඣාස තා අපරිපාකගතින් ද්රි ානං 

ඉන් ද් රි පරිපාකකාලාගමනඤ් ෙ ආසමයො නාම. ත ඤ් ඤසත් තානං පන 

ලාභසක් කාරාදිනිරමපක් ඛචිත් තස ්ස  ානත් ත මුමඛන 

සබ් බදුක් ඛනි යානිකධම් මම සනා පමයොමගො නාම. දුවිධාසු පමනතාසු 

පරහිතපටිපත් තීසු, තිවිධාසු ෙ අත් තහිතසම් පත් තීසු අනන් තකරුණා-වෙමනන, 

ත ා ආගතට් මඨන ෙ ත ාගත-සද් ම න ආස වමසන පරහිතපටිපත් ති  ස් සිතා, 

මබොධනට් මඨන බුද් ධ-සද් ම න, ත  ස් සනට් මඨන ෙ ත ාගතට් මඨන ෙ 

ත ාගතසද් ම න පම ොගවමසන, අනන් තපඤ් ඤා-වෙමනන, 

ඤාණගතිදීපමකන ත ාගත-සද් ම න, බුජ් ඣනජාගරණවිකසනට් මඨන ෙ 

බුද් ධ-සද් ම න තිවිධාපි අත් තහිතසම් පත් ති, අනත් තරවෙමනන ෙ 
අත් තහිතපරහිතසම් පත් ති පකාසිතාති මවදිතබ් බා. 

අපිෙ මහතුඵලසත් තූපකාරසම් ප ාවමසන තීහාකාමරහිපි භගවමතො 

ම ොමනා පවත් තතීති තංවමසනමපත්   ම ොමනා  ට් ඨබ් බා. තත්   මහතුසම්ප ා 

නාම මහාකරුණාසමාම ොමගො, මබොධිසම් භාරසම් භරණඤ් ෙ තම් මූලකත් තා 

සකලබුද් ධගුණානං. ඵලසම්ප ා පන ෙතුබ් බිධා ඤාණසම් ප ා, පහානසම් ප ා, 

ආනභාවසම් ප ා, රූපකා සම් ප ා ොති. තාසු සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණප ට් ඨානං 

මග් ගඤාණං, මග් ගඤාණප ට් ඨානං සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං, තම් මූලකානි ෙ 

 සබලාදිඤාණානි ඤාණසම්ප ා නාම. අග් ගමග් ගභාවනා  සබ් බකිමලසානං 

සහ වාසනාහි අනප් පත් තිධම් මතාපා නං පහානසම්ප ා. 

අචින් මත යාපරිමිතානං සබ් බමලොකහිතානං නිප් ඵා මන, 

සම වකමලොකාභිභවමන ෙ ආධිපච් ෙං ආනුභාවසම්ප ා. 
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සකලමලොකන නාභිමසකභූතා පන ලක් ඛණානබයඤ් ජනපටිමණ් ඩිතා 

අත් තභාවසම් පත් ති රූපකායසම්ප ා නාම. සත්තූපකාමරො මහට් ඨා 
වුත් තපරහිතපටිපත් තිවමසමනව මවදිතබ් මබො. ඉමාසු පන අනන් තකරුණා-

වෙමනන, ත ා ආගතට් මඨන ෙ ත ාගත-සද් ම න මහතුසම් ප ා  ස් සිතා. 

ඵලසම් ප ාසු ඤාණසම් ප ා මෙව පහානසම් ප ා ෙ අනන් තපඤ් ඤා-වෙමනන, 

අභිසම පරිදීපමකන ත ාගතසද් ම න, බුජ් ඣනජාගරණවිකසනට් මඨන, ෙ 

බුද් ධ-සද් ම න  ස් සිතා, ආනභාවසම් ප ාපි අභිභවනට් මඨන ත ාගත-සද් ම න, 

අනත් තර-වෙමනන ෙ විභාවිතා, රූපකා සම් ප ා පන රූපග් ගප් පත් තිදීපමකන 
අනත් තර-සද් ම න  ස් සිතාති  ට් ඨබ් බං. 

එවං බුද් ධරතනස් ස ම ොමනාපුබ් බඞ් ගමං පණාමං කත් වා ඉ ානි 

මසසරතනානම් පි පණාමමාරභන් මතො ආහ ‘‘ධම්මං සාධුගණම්පි චා’’ති. 

භගවමතො ම ොමමනන ෙ ස් වාක් ඛාතතා ම ො ධම් මගුණා, සුප් පටිපන් නතා ම ො 
සඞ් ඝගුණා ෙ  ස් සිතා මහොන් ති තප් පභවස් ස අනඤ් ඤ ාභාවමතොති න මතසං 
විසුං ම ොමනා කතා. අධිගතමග් මග සච් ඡිකතනිමරොමධ පුග් ගමල   ානසිට් ඨං 
පටිපජ් ජමාමන ෙ අපා දුක් මඛසු මෙව වට් ටදුක් මඛසු ෙ අපතමාමන කත් වා 

ධාමරතීති ධම්මමො, මසො ෙතුන් නං අරි මග් ගානං, ෙතුන් නඤ් ෙ 

සාමඤ ්ඤඵලානං, නිබ් බානස් ස, පරි ත් තිධම් මස් ස ෙ වමසන  සවිමධො. 

වුත් තඤ ්මහතං ෙත්තවිමාමන – 

‘‘රාගවිරාගමමනජමමසොකං, 

ධම් මමසඞ් ඛතමප් පටිකූලං; 

මධුරමිමං පගුණං සුවිභත් තං, 

ධම් මමිමං සරණත්  මුමපහී’’ති. (වි. ව. 887); 

එත්   හි කාමරාගාදිමභම ො සබ් මබොපි රාමගො විරජ් ජති එමතනාති 

‘‘රාගවිරාමගො’’ති මග් මගො කථිමතො. එජාසඞ් ඛාතා  තණ් හා , 
අන් මතොනිජ් ඣානලක් ඛණස ්ස ෙ මසොකස ්ස තදුප් පත් ති ං සබ් බමසො 
පරික් ඛීණත් තා ‘‘අමනජමමසොක’’න් ති ඵලං කථිතං. මකනචි පච් ෙම න 
අසඞ් ඛතත් තා ‘‘ධම් මමසඞ් ඛත’’න් ති නිබ් බානං වුත් තං. අවිමරොධදීපනමතො පන 

අත්  බයඤ් ජනස ්ස සම් පන් නතා , පකට් ඨගුණවිභාවනමතො සුට් ඨු විභජිතත් තා 

ෙ ‘‘අප් පටිකූල’’න් තිආදිනා සබ් මබොපි පරි ත් තිධම් මමො කථිමතො. තත්   

අරි මග් ගනිබ් බානානි නිප් පරි ාම මනව අපා ාදිමතො ධාරණමතො ධම් මමො, 
ඵලපරි ත් තිම ො පන පරි ාම න. ත ා මහත්   ධාරණං නාම 
අපා ාදිනිබ් බත් තකකිමලසවිද් ධංසනං. ඉති අරි මග් ගස් ස 

කිමලසසමුච් මෙ කතා , නිබ් බානස ්ස ෙ ආලම් බණභාමවන තස් ස 
ත ත්  සිද් ධිමහතුතා පි උභින් නම් පි නිප් පරි ා මතො ලබ් භති. ඉතමරසු පන 
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අරි ඵලස ්ස මග් මගන සමුච් ඡින් නකිමලසානං පටිපස් සද් ධකිච් ෙතා , 
මග් ගානකූලප් පවත් තිමතො පරි ත් තිධම් මස් ස ෙ ත ධිගමමහතුතා ාති 
උභින් නම් පි පරි ා මතොව ලබ් භතීති. 

අත් තහිතපරහිතං සාමධන් තීති සාධූ, මතසං ගමණො සමු ාම ොති සාධුගමණො, 

සාධු ො ං ගමණො ොති වා සාධුගමණො, සාධුමනො වා සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 
ආ ත් මතො ගමණො තස් ස ඔරසපුත් තභාවමතොති සාධුගමණො. මසො පන ෙතුන් නං 

අරි මග් ගසමඞ් ගීනං, ෙතුන් නඤ් ෙ ඵලසමඞ් ගීනං වමසන අට් ඨවිමධො 

අරි සඞ් මඝො, තං සාධුගණං. පිචාති නිපාතසමු ාම ො, එමකො වා නිපාමතො, 

තිණ් ණං රතනානං වන්  නකිරි ා  සම් පිණ් ෙනත් ම ො. මකචි ‘‘ගමණො’’ති ඉධ 
පකරණමතොව අරි ගණපුග් ගමලොව ලබ් භතීති සාධූති භාවනපුංසකවමසන 

‘‘වන් දිත් වා’’ති ඉමිනා සහ ම ොමජන් ති, ත ා පන සාධූති භ ලාභාදිවිරමහන 
සක් කච් ෙං ආ රන් ති අත් ම ො. 

2. එවං පකරණාරම් මභ   ාධිප් මපතං රතනත් ත ප් පණාමං කත් වා ඉ ානි 

 ත්   පාටවත්  ා  ඉ ං පකරණං පට් ඨපී ති, තං සද් ධිං 
ම සකම සපටිග් ගාහකසම් පත් තීහි විභාමවත් වා  ස් මසන් මතො ආහ 

‘‘පණ්ඩුකම්බලනාමායා’’තිආදි. තත්   ම වරාජස් ස පණ් ඩුකම් බලනාමා  
සිලා  විමමල සීතමල තමල නිසින් මනො අතුලවික් කමමො ම වම මවහි පූජිමතො 
ම වම මවො ම වපුරක් ඛමතො ම වානං ම වමලොකස් මිං  ං ධම් මං ම මසසීති 

සම් බන් මධො. 

අ ං පමනත්   අත් ම ො – පණ් ඩුකම් බලසරික් ඛවණ් ණතා  

‘‘පණ් ඩුකම් බල’’න් ති නාමං සමඤ් ඤා එතිස් සාති පණ්ඩුකම්බලනාමා. සා හි 
සක් කස ්ස තාදිසපුඤ් ඤානභාමවන නිබ් බත් තා 

පණ් ඩුකම් බලජ සුමනපුප් ඵසමාමනන වණ් මණන සබ් බකාලං විමරොෙති, 

පමාණමතො පන සට් ඨිම ොජනා ාමා, පඤ ්ඤාසම ොජනවිත්  ාරා, 

පන් නරසම ොජනබ් මබධා ෙ මහොති. සිලායාති අව වසම් බන් මධ සාමිවෙනං. 

තුලා  සම් මිමතො තුමලයො, න තුමලයො අතුමලයො, අතුමලයො වික් කමමො බලං 
එතස ්සාති අතුලයවික් කමමො. සම් මාසම් බුද් ධස් ස හි 

පරමපාරමිතානභාවසංසිද් මධන හත් ථිගණනා  මකොටිසහස් සහත් ථීනං, 

පුරිසගණනා   සමකොටිසහස් සපුරිසානං බමලහි සමප් පමාමණන කා බමලන, 
අප් පමාමණන ෙ ඤාණබමලන න කස් සචි ම වබ්රහ් මාදීසු අඤ් ඤතරස ්ස 

බලතුලනා  උපමනතබ් බං අත් ථි. අ  වා අනඤ් ඤසාධාරණත් තා අතුමලයො 
පරක් කමසඞ් ඛාමතො අපරිමාණගුණවිමසසාවමහන අනඤ් ඤසාධාරමණන 
සම් මප් පධාමනන සමන් නාගතත් තා වා අතුමලයො සම් මප් පධානසඞ් ඛාමතො 
වික් කමමො ඉමස් සාති අතුලයවික් කමමො. ‘‘අතුලයවික් කමමො’’ති ෙ වත් තබ් මබ 
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ගා ාබන් ධවමසන  -කාරමලොපං කත් වා ‘‘අතුලවික්කමමො’’ති වුත් තං. අ  වා 
සම් මිතත් ම  අ-කාරපච් ෙ ස් සාපි සම් භවමතො අතුමලො වික් කමමො අස් සාති 

‘‘අතුලවික්කමමො’’ති වුත් තං. 

දිබ් බන් තීති ම වා, පඤ ්ෙකාමගුණාදීහි කීළන් ති, මතසු වා විහරන් ති, 

විජ සමත්  තාම ොමගන බාහිරබ් භන් තරිමක පච් ෙත් ථිමක විමජතුං ඉච් ෙන් ති, 

ඉස් සරි ධනාදිසක් කාර ානග් ගහණං, තංතංඅත්  ානසාසනඤ් ෙ කමරොන් තා 

මවොහරන් ති, පුඤ් ඤඤාණානභාවප් පත් තා  ජුති ා මජොමතන් ති, 

  ාධිප් මපතඤ් ෙ විස ං අප් පටිඝාමතන ගච් ෙන් ති,  ථිච් ඡිතනිප් ඵා මන ෙ 
සක් මකොන් තීති අත් ම ො. අ  වා ම වනී ා තංතංබයසනනිත්  රණත් ථිමකහි 

‘‘සරණං පරා ණ’’න් ති ගමනී ා, අභිත්  වනී ා මසොභාවිමසසම ොමගන 

කමනී ාති වා ම වා, මත තිවිධා – සම් මුතිම වා උපපත් තිම වා විසුද් ධිම වාති. 

තත්   සම්මුතිම වා නාම මහාසම් මතා ම ො ඛත් ති ා. උපපත්තිම වා නාම 

ොතුමහාරාජිමක උපා ා  තදුත් තරිම වා. විසුද්ධම වා නාම ඛීණාසවා. ඉධ පන 

උපපත් තිම වා  ට් ඨබ් බා. මනො ෙ මඛො මතපි අවිමසමසන, ඨමපත් වා පන 
 ාමාදිමක ොතුමහාරාජිකතාවතිංසවාසිමනොව අධිප් මපතා. මතසං ෙතූහි 

සඞ් ගහවත් ථූහි රඤ් ජනමතො රාජා, ම වානං රාජා ඉස් සමරො ම වරාජා, තස් ස 

ම වරාජස්ස, ‘‘සක් කස ්ස ම වරඤ් මඤො’’ති අධිප් පාම ො. න හි අඤ් මඤසං 
ම වමලොමකසු නිසින් මනො භගවා අභිධම් මපිටකං ම මසසීති. 

3. යන් ති අනි මනිද් ම මසො, තස් ස පන ‘‘තත්  ා’’ති ඉමිනා නි මනං 
මවදිතබ් බං.   ාවුත් තානං තිණ් ණම් පි ම වානං උත් තමමො ම මවො මතහි 

සබ් මබහි අධිකතරං කීළනාදිම ොගමතොති ම වම මවො, භගවා. මසො හි 
නිරතිස ා  අභිඤ් ඤාකීළා  උත් තමමහි දිබ් බබ්රහ් මඅරි විහාමරහි 
සපරසන් තානසිද් ධා  පඤ ්ෙවිධමාරවිජයිච් ොනිබ් බත් ති ා 
චිත් තිස ්සරි සත් තධනාදිසම් මාපටිපත් තිඅමවච් ෙප් පසා සක් කාර ානග් ගහණසඞ් 

ඛාමතන,   ාපරාධ  ානමලොම  ාධම් මානසාසනසඞ් ඛාමතන ෙ 
මවොහාරාතිසම න පරමා  පඤ් ඤා  ෙ සරීරප් පභාසඞ් ඛාතා  ජුති ා අනපමා  
ඤාණසරීරගති ා මාරවිජ සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණපරහිතනිප් ඵා මනසු 
අප් පටිහතා  සත් ති ා ෙ සමන් නාගතත් තා සම වමකන වා මලොමකන 

‘‘සරණ’’න් ති ගමනී මතො, අභිත්  වනී මතො, භත් තිවමසන කමනී මතො ෙ 
සබ් මබ මත ම මව මතහි මතහි ගුමණහි අභිභු ය ඨිමතොති සබ් බම මවහි 

පූජනී තමරො ම මවො, විසුද් ධිම වභාවසඞ් ඛාතස් ස වා 
සබ් බඤ ්ඤුගුණාලඞ් කාරස් ස අධිගතත් තා අඤ් මඤසඤ් ෙ ම වානං අතිසම න 

ම මවොති ම වම මවො. ම වානන් ති ත ා ධම් මපටිග් ගාහකානං 
 සසහස් සෙක් කවාළාධිවාසීනං මාතුම වපුත් තප් පමුඛානං උපපත් තිම වානං. 
විසුද් ධිම වානම් මපත්   ගහණන් ති ව න් ති. මත පන උපපත් තිම මවස් මවව 
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සඞ් ගහිතා මනස් සඅරහන් තානං තත්   අභාවමතො. ම වම මවහීති 
විසුද් ධිම මවහි. විසුද් ධිම වා හි වුත් තනම න ඉතරම මවහි සාතිස ං 

කීළනාදිම ොගමතො ඉධ ‘‘ම වම වා’’ති අධිප් මපතා, මතහි. පූජිමතොති 

පූජිතබ් මබො, පූජිතුං අරමහොති අත් ම ො. එමතන විසුද් ධිම මවසුපි භගවමතො 

අග් ගපුග් ගලතං දීමපති. ම මසසීති මධුරකරවීකසද්  සදිසං බ්රහ් මස් සරං 

නිච් ොමරන් මතො පකාමසසි. ම වමලොකස්මන් ති තාවතිංසම වමලොමක. 

සභාවසාමඤ් ඤලක් ඛණං ධාමරතීති ධම් මමො, කුසලාදිමභම ො අභිධම් මමො, ඉධ 

පන තප් පකාසකං අභිධම් මපිටකං ‘‘ධම්ම’’න් ති වුත් තං. ත ා හි වක් ඛති 

‘‘පිටකුත් තමම’’ති. ම වපුරක්ඛමතොති  සසහස් සෙක් කවාළවාසිදිබ් බබ්රහ් මමහි 

පුරක් ඛමතො, පරිවාරිමතොති අත් ම ො. 

නන ෙ ‘‘ම වාන’’න් ති වෙමනමනව ම වපුරක් ඛතභාමවො සිද් මධොති කිං 

‘‘ම වපුරක් ඛමතො’’ති වෙමනන? නා ං ම ොමසො. භගවා හි ක ාචි 
චූළපන්  කත් ම රාදීනං වි  පරම් මුමඛපි නිසීදිත් වා ඔභාසං විස් සජ් මජත් වා 

සත් තානං සම් මුමඛ නිසින් නං වි   ස් මසන් මතො ධම් මං ම මසති, ක ාචිපි 
පාරා නිකබ්රාහ් මණාදීනං වි  සම් මුමඛපි නිසීදිත් වා අඤ් මඤහි ෙ පරිවුමතො 

අඤ ්මඤසම් පි ධම් මං ම මසති, ඉධ පන න ත ා, ම මවහිම ව පරිවුමතො 
ම වානං ම මසතීති  ස් සනත්  ං ‘‘ම වපුරක් ඛමතො’’තිපි වත් තබ් බමමවාති. 

4. එවමමතස් මිං පකරමණ ගාරවජනනත්  ං මතන 
සම් පාම තබ් බපාටවවිස ං අභිධම් මපිටකං ම සකාදිසම් පත් තීහි සහ 
විභාමවත් වා ඉ ානි 

  ාධිප් මපතපකරණාරම් භපම ොජනාභිධානාභිමධ යමසොතුජනසමුස් සාහනකර

ණප් පකාරානි ෙ විභාමවතුං ‘‘තත්ථාහ’’න් තිආදි වුත් තං. තත්   

‘‘පාටවත්  ා ා’’ති ඉමිනා පකරණාරම් භපම ොජනං වුත් තං. 
‘‘අභිධම් මාවතාර’’න් ති ඉමිනා අභිධානාභිමධ යානි. ‘‘මධුර’’න් තිආදීහි 
පකරණං විමසමසති. ‘‘සමාමසනා’’ති ෙ ඉමිනා 
මසොතුජනසමුස් සාහනකරණප් පකාරානීති  ට් ඨබ් බං. ‘‘අහ’’න් ති කත් තුභූතං 

අත් තානං නිද් දිසති. ත ා හි ම ො පමරො න මහොති, මසො 
නි කජ් ඣත් තසඞ් ඛාමතො අත් තා ‘‘අහ’’න් ති වුච් ෙති. 

පටුමනො භාමවො පාටවං, තංම ව අත් ම ො පම ොජනට් මඨනාති පාටවත්මථො, 
ත ත්  ා . තං සන් ධා  විවිධන ග් ගහණසමත්  ස ්ස සුතම ඤාණස් ස 

උප් පා නත්  න් ති වුත් තං මහොති. සංසාමර භ ං ඉක් ඛන් ති, භින්  න් ති වා 

පාපමක අකුසමල ධම් මමති භික්ඛූ, මතසං. පිටකඤ් ෙ තං උත් තමඤ් ොති 

පිටකුත් තමං, තස් මිං පිටකුත්තමම, අභිධම් මපිටමකති අධිප් පාම ො. තඤ් හි 

පරි ත් තිභාජනත්  මතො පිටකං, තීසු පිටමකසු විසිට් ඨභාවමතො උත් තමඤ් ොති 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

116 

පටුන 
 

පිටකුත් තමං. තත්   පරියත්තිභාජනත්ථමතොති පරි ත් තිඅත් ම න මෙව 

භාජනත් ම න ෙ. ත ා හි ‘‘මා පිටකසම් ප ාමනනා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) 

පරි ත් ති පිටකන් ති වුච් ෙති. ‘‘අ  පුරිමසො ආගච් මෙ ය කු ාලපිටක’’න් තිආදීසු 

(ම. නි. 1.228; අ. නි. 3.70)  ං කිඤ් චි භාජනම් පි. තස් මා ඉ ම් පි 

පරි ාපුණිතබ් බට් මඨන පරි ත් ති, අභිධම් මත්  ානමාධාරණත් ම න 
භාජනඤ් ොති පරි ත් තිභාජනත්  මතො පිටකන් ති වුච් ෙති. මතමනවාහු – 

‘‘පිටකං පිටකත්  විදූ, 

පරි ත් තිබ් භාජනත්  මතො ආහු; 

මතන සමමොධාමනත් වා, 
තම ොපි වින ා ම ො මඤ යා’’ති. (දී. නි. අට් ඨ. 

1.පඨමමහාසඞ් ගීතික ා; පාරා. අට් ඨ. 1.පඨමමහාසඞ් ගීතික ා; ධ. ස. 

අට් ඨ. නි ානක ා); 

විසිට්ඨභාමවො පනස ්ස මලොකමවොහාරමතික් කම් ම   ාසභාවවමසන 

ම සනමතො, විසිට් ඨධම් මක් ඛන් ධවිභාවනමතො ෙ මවදිතබ් මබො. එත්   හි 

‘‘සත් මතො පුග් ගමලො භික් ඛූ’’තිආදිකං මලොකමවොහාරමතික් කම් ම 

‘‘ඛන් ධධාතුආ තන’’න් තිආදිනා   ාධම් මවමසමනව බාහුල් ලම සනා 

පවත් තා, න ඉතමරසු වි    ාවුත් තමවොහාරවමසන,  මතො ඉ ං 
  ාධම් මසාසනන් ති වුච් ෙති. සබ් බසඞ් ඛතධම් මවිසිට් මඨො මෙත්   

පඤ ්ඤාක් ඛන් මධො විමසසමතො විභාවිමතො, තස් මා තිණ් ණම් පි පිටකානං 
බුද් ධවෙනභාමවපි   ාසභාවානතික් කමම සනාදිමතො ඉ මමව තීසු පිටමකසු 

විසිට් ඨන් ති යුත් තං. අපිෙ ධම් මාතිමරකධම් මවිමසසභාවමතො ෙස් ස 
විසිට් ඨභාමවො මවදිතබ් මබො. අභිධම් මම හි නිප් පම සමතො 

ඛන් ධා තනාදිධම් මානං විභත් තත් තා ඉතරද් ව මතො අතිමරකතරා, විසිට් ඨා ෙ 

පාළි මහොති, තස් මා අතිමරකස් ස, විසිට් ඨස් ස ෙ පාළිධම් මස් ස වමසන ඉ මමව 
තීසු පිටමකසු උත් තමන් ති වත් තුං වට් ටති.   ාවුත් තවිසිට් ඨභාවම ොගමතොම ව 

මෙතං ‘‘අභිධම් මපිටක’’න් ති වුච් ෙති අභි-සද්  ස් ස විසිට් ඨභාවමජොතනමතො. 
අපිෙ වුඩ් ඪමන් තාදිධම් මානං එත්   වුත් තත් තා මෙතං අභිධම් මපිටකං.   ාහු 
මපොරාණා – 

‘‘ ං එත්   වුඩ් ඪමන් මතො, සලක් ඛණා පූජිතා පරිච් ඡින් නා; 

වුත් තාධිකා ෙ ධම් මා, අභිධම් මමො මතන අක් ඛාමතො’’ති. (දී. නි. අට් ඨ. 

1.පඨමමහාසඞ් ගීතික ා; පාරා. අට් ඨ. 1.පඨමමහාසඞ් ගීතික ා; ධ. ස. 

අට් ඨ. නි ානක ා); 
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ත ා මහත්   ‘‘රූපූපපත් ති ා මග් ගං භාමවති, මමත් තාසහගමතන මෙතසා 

එකං දිසං ඵරිත් වා විහරතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 160 ආ ම ො) වුඩ් ඪමන් මතොපි 

ධම් මා වුත් තා, ‘‘රූපාරම් මණං වා සද්  ාරම් මණං වා’’තිආදිනා (ධ. ස. 1) 
නම න ආරම් මණාදීහි ලක් ඛිතබ් බත් තා සලක් ඛණාපි ‘‘මසක් ඛා ධම් මා 

අමසක් ඛා ධම් මා, මලොකුත් තරා ධම් මා’’තිආදිනා නම න පූජිතා පූජාරහාපි 

‘‘ඵස ්මසො මහොති, මව නා මහොතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 1) නම න 

සභාවපරිච් ඡින් නත් තා පරිච් ඡින් නාපි ‘‘මහග් ගතා ධම් මා අප් පමාණා ධම් මා (ධ. 

ස. තිකමාතිකා 12, දුකමාතිකා 99), අනත් තරා ධම් මා’’තිආදිනා නම න අධිකා 

විසිට් ඨාපි ධම් මා වුත් තා, තස් මා අභි-සද්  ස ්ස වුඩ් ඪආදිඅත් ම සුපි පවත් තනමතො 

‘‘වුඩ් ඪමන් මතො ධම් මා එත්  ා’’තිආදිනා නිබ් බෙමනන ඉ ං පිටකං 

‘‘අභිධම් ම’’න් ති වුච් ෙති. අභිධම් මං ඔතරන් ති අමනනාති අභිධම්මාවතාරං නාම 

පකරණං. ඉමිනා පනස් ස අත්  ානගතමභිධානං  ස් මසති. තු-සද් ම ො ප පූරමණ. 
ආෙරිම න හි ගා ාප පූරණත්  ං ම භුම යන තත්   තත්   නිපාතා වුච් ෙන් ති. 

 ත්   පන මනසං පම ොජනවිමසමසො දිස් සති, තත් ම ව තමත්  ං වක් ඛාම. 

මධුරන් ති නිප් පරි ා මතො මධුර-සද් ම ො ං ජිව් හාවිඤ් මඤම ය රසවිමසමස 

වත් තති, ඉධ පන ඉට් ඨභාවසාමඤ් මඤන අත්  බයඤ් ජනසම් පත් ති 
මධුරසද් ම න වුත් තා. භවති හි තංසදිසස් ස තං-සද් ම නාභිධානං   ා 
‘‘අග් ගිමාණමවො’’ති. මතන පන මධුමරන ම ොගමතො ඉ ම් පි මධුරං   ා 
නීලගුණම ොගමතො නීලුප් පලන් ති. නිපුණගම් භීරා  බයඤ් ජනසම් පත් ති ා මෙව 

අත්  සම් පත් ති ා ෙ අභිධම් මවිස ං මතිං වඩ් මඪතීති මතිවඩ්ඪනං. අ  වා 

බයඤ ්ජනසම් පත් ති ා ‘‘මධුර’’න් ති වුත් තං, අත්  සම් පත් ති ා 

‘‘මතිවඩ්ඪන’’න් ති. 

5. තාළන් ති කුඤ් චිකං, කුඤ් චිකාසදිසන් ති අත් ම ො. මුය් හන් ති මතනාති 

මමොමහො, අවිජ් ජාම තං අධිවෙනං, මමොමහොම ව අභිධම් මමහාපුරං 

පවිසන් තානං පමවසනනිවාරණත් තා කවාටභූමතොති මමොහකවාටං, තස් ස. 

විඝාමටති, විඝාටී ති අමනනාති වා විඝාටනං. නන ෙ අවිජ් ජාකවාටං පඤ් ඤා  

උග් ඝාටී ති. සා හි තස් සා උජුවිපච් ෙනීකභූතාති? සච් ෙං, ඉ ම් පි තස් සා 
කාරණභාමවන ‘‘මමොහකවාටවිඝාටනකර’’න් ති වුත් තං. කාරණකාරණම් පි හි 

කාරණවමසන වුච් ෙති   ා ‘‘මෙොමරහි ගාමමො  ඩ් මඪො, තිමණහි භත් තං 
සිද් ධ’’න් ති. 

6. සුදුත්තරන් ති 
ධම් මත්  ම සනාපටිමවධසඞ් ඛාතෙතුගම් භීරභාවපටිසංයුත් තතා  මන්  බුද් ධීහි 

තරිතුං අසක් කුමණ යත් තා අතිදුත් තරං, මතමනව මෙ ං මමහො ධිසමානත් තා 

‘‘මමහො ධී’’ති වුත් තං. මහණ් ණමවොපි හි ෙතුරාසීතිම ොජනසහස් සගම් භීමරො න 
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සක් කා අඤ් ඤත්ර සිමනරුපබ් බතරාජමතො මකනචි පතිට් ඨං ලද් ධුං, එවමි ම් පි 
ෙතුගම් භීරතාපටිසංයුත් තං අඤ් ඤත්ර ත ාගතා න මකනචි පතිට් ඨං ලද් ධුං 

සක් කාති. තරන්තානන් ති අත්  ග් ගහණවමසන උත් තරිතුකාමානං. එත්   ෙ 

‘‘තරංවා’’ති අධිකාරවමසන වත් තබ් බං, වක් ඛමානං වා ආමනත් වා 

සම් බන් ධිතබ් බං. තරන්තානන් ති පරතීරසම් පාපුණනත්  ං උත් තරන් තානං. 

තරංවාති උළුම් පං වි , තංසමානන් ති අත් ම ො. මකරා නාම මච් ෙජාතිකා, මතසං 

ආකමරො නිවාසභූමීති මකරාකමරො, තං. 

7. අභිධම් මම නියුත් තා ආභිධම්මකා, මතසං. හත්  සාරං වි ාති හත්ථසාරං. 
  ා හි මනස ්සානං බහූසු රතනාදීසු විජ් ජමාමනසුපි ආප ාසු ෙ 
සුඛපරිමභොගත්  ං හත් ම  කයිරමානං සාරරතනාදිකං ‘‘හත්  සාර’’න් ති 

වුච් ෙති, එවමි ම් පි සතිපි මහන් මත අභිධම් මපිටමක තස් ස සබ් බමසො 
විත් තිණ් ණතා  පරිහරිතුං අසක් කුමණ යත් තා ත ත්  සාරසම් පිණ් ෙනවමසන 
කයිරමානං ආභිධම් මිකභික් ඛූනං සුඛපරිහරණත්  ා  සම් පජ් ජතීති 

හත්  සාරසදිසත් තා ‘‘හත්  සාර’’න් ති වුත් තං. පවක්ඛාමීති පකාමරන 

කම ස ්සාමි, අනාගතවෙනඤ් මෙතං, වත් තමානසමීපත් තා වා අනාගමත 

වත් තමානූපොරමතො වත් තමානවෙනං, පටිඤ ්ඤානන් තරමමව වක් ඛතීති. 
අත්  වමසන පකාමරන කම න් මතොපි සද්  වමසන සඞ් ඛිපිත් වා කම ස් සාමීති 

 ස් මසන් මතො ආහ ‘‘සමාමසනා’’ති. සමසනං සංඛිපනං සමාමසො, මතන 

සමාමසන, න බයාසවමසනාති වුත් තං මහොති. එත් තාවතා ෙ 

පම ොජනාභිධානාභිමධ යමසොතුජනසමුස් සාහනකරණප් පකාරානි  ස් මසත් වා 

ඉ ානි  ස් මා මසොතුජනසමුස් සාහනං නාම මතසං සක් කච් ෙසවමන නියුඤ් ජනං, 

තස් මා මත තත්   නිම ොමජන් මතො ආහ ‘‘තං සුණාථ සමාහිතා’’ති. 

සක් කච් ෙසවනපටිබද් ධා හි සම් මාපටිපත් තීති. තත්   තන් ති තං ම ා වක් ඛමානං 

අභිධම් මාවතාරං සුණාථ නිසාම  . සමාහිතා සම් මා ආහිතා, 
අවික් ඛිත් තචිත් තාති අත් ම ො. 

ගන්  ාරම් භක ාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

1. පඨමමොපරිච්මෙම ො 

චිත්තනිද්ම මසො 

කාමාවෙරකුසලවණ් ණනා 

8. එවං තාව රතනත් ත ප් පණාමාදිකං  ස් මසත් වා ඉ ානි 
  ාරද් ධප් පකරණස් ස අත්  සරීරභූතමභිධම් මං සඞ් මඛපමතො උද් දිසන් මතො ආහ 

‘‘චිත්තං මචතසික’’න් තිආදි. තත්   චිත් තසද්  ස ්ස තාව වෙනත්  ං ස මමව 
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අනන් තරං විපඤ් මෙති. ‘‘මචතසික’’න් තිආදීසු පන අවිප් පම ොගීභාමවන මෙතසි 

චිත් මත නියුත් තං, තත්   වා භවං ත ා ත් තවුත් තිතා ාති මචතසිකං, 

මව නාදික් ඛන් ධත් ත ස ්මසතං අධිවෙනං. රුප් පති, රූපී තීති වා රූපං, 

සීතුණ් හාදීහි විකාරමාපජ් ජති, ආපාදී තීති අත් ම ො, ෙතුන් නං මහාභූතානං, 
ෙතුවීසතිඋපා ාරූපානඤ් ෙ වමසන අට් ඨවීසතිවිධස් ස රූපක් ඛන් ධස ්මසතං 

අධිවෙනං. භවාභවං විනනමතො සංසිබ් බනමතො වානං වුච් ෙති තණ් හා, න විජ් ජති 

සා එත්  , තමතො වා නික් ඛන් තං එතන් ති නිබ්බානං, අමතං අසඞ් ඛතං වත් ථු. 

ඉති-සද් ම ො නි ස් සමන. නත් ථි එතස ්ස උත් තරිතමරොති නිරුත්තමරො. අ  වා 
ෙතුමවසාරජ් ජවිහාරත් තා නත් ථි එතස් ස උත් තරං පච් ෙනීකවෙනන් ති 

නිරුත්තමරො. ඤාණප් පහානඅන් තරා නි යානිමකසු හි සම වමක මලොමක න 
මකොචි සත් ථු සහධම් මිකං උත් තරං වෙනං කම තුං සමත් ම ො අත් ථීති. තත්ර 
භගවා උත්රාසාභාවමතො විසාරම ොව මහොති. වුත් තඤ් මහතං භගවතා – 

‘‘‘සම් මාසම් බුද් ධස ්ස මත පටිජානමතො ඉමම ධම් මා අනභිසම් බුද් ධාති 
තත්ර වත මං සමමණො වා බ්රාහ් මමණො වා ම මවො වා මාමරො වා බ්රහ් මා වා 

මකොචි වා මලොකස් මිං සහධම් මමන පටිමෙොම ස් සතීති නිමිත් තමමතං, 

සාරිපුත් ත, න සමනපස් සාමි, එතමහං, සාරිපුත් ත, නිමිත් තං 
අසමනපස ්සන් මතො මඛමප් පත් මතො අභ ප් පත් මතො මවසාරජ් ජප් පත් මතො 
විහරාමි. 

‘‘ඛීණාසවස් ස මත පටිජානමතො ඉමම ආසවා අපරික් ඛීණාති තත්ර වත 
මං…මප.… විහරාමි. 

‘‘ම  ෙ මඛො පන මත අන් තරායිකා ධම් මා වුත් තා, මත පටිමසවමතො 
නාලං අන් තරා ා ාති තත්ර වත මං…මප.… විහරාමි. 

‘‘ ස් ස මඛො පන මත අත්  ා  ධම් මමො ම සිමතො, මසො න නි යාති 
තක් කරස ්ස සම් මා දුක් ඛක් ඛ ා ාති තත්ර වත මං…මප.… විහරාමී’’ති (ම. 

නි. 1.150). 

ෙත් තාරි අරි සච් ොනි පකාමසතීති චතුසච්චප්පකාසමනො. 

දුක් ඛසමු  නිමරොධමග් ගවමසන හි ෙත් තාරි අරි සච් ොනි.   ාහ, 

‘‘ෙත් තාරිමානි, භික් ඛමව, අරි සච් ොනි. කතමානි ෙත් තාරි? දුක් ඛං අරි සච් ෙං, 

දුක් ඛසමු  ං අරි සච් ෙං, දුක් ඛනිමරොධං අරි සච් ෙං, දුක් ඛනිමරොධගාමිනී 

පටිප ා අරි සච් ෙ’’න් ති (සං. නි. 5.1083). තත්   මතභූමකා ධම් මා 

අමනකුපද්  වාධිට් ඨානතා  ධුවසුභාදිවිරමහන, කුච් ඡිතතුච් ෙට් මඨන ච දුක්ඛං 
නාම. කම් මාදිවිමසසපච් ෙ සමවාම  දුක් ඛුප් පත් තිකාරණභාමවන තණ් හා 
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සමු මයො නාම ‘‘සමමච් ෙ උම ති දුක් ඛං ඉමස් මා’’ති කත් වා. දුක් ඛස් ස 

අනප් පා නිමරොධපච් ෙ ත් තා දුක්ඛනිමරොමධො නිබ් බානං. තං පන දුක් ඛනිමරොධං 

ආලම් බණකරණවමසන ගමනමතො පාපුණනමතො, ත ධිගමා  පටිප ාභාවමතො 

ොති ‘‘දුක්ඛනිමරොධගාමනීපටිප ා’’ති මලොකුත් තරමග් මගො වුච් ෙති. සච් ෙට් මඨො 

පන මතසං තච් ොවිපරීතභූතභාවමතො මවදිතබ් මබො. වුත් තඤ් හි ‘‘‘ඉ ං දුක් ඛන් ති, 

භික් ඛමව, ත මමතං අවිත මමතං අනඤ් ඤ මමත’’න් ති (සං. නි. 5.1090) 

විත්  ාමරො. එත්   පන ෙතුන් නං අරි ඵලානං, අරි මග් ගසම් පයුත් තානඤ් ෙ 
සච් ෙවිනිස ්සටභාමවපි ඉධ මග් ගනිබ් බානප් පකාසනතාවෙමනමනව 

තප් පකාසනත්  ම් පි වුත් තං මහොති, අනාසවභාමවන එකලක් ඛණත් තා 
තංතංමහතුකවිස භාවමතො ොති  ට් ඨබ් බං. 

එත්   ෙ ‘‘නිරුත් තමරො ෙතුසච් ෙප් පකාසමනො’’ති ඉමමහි භගවමතො 
චිත් තාදිෙතුබ් බිධධම් මම සනානකූලගුණවිමසසං  ස් මසති අත ාවිධස් ස 
තංම සනාසාමත් ථි ාම ොගමතො. අ  වා ‘‘නිරුත් තමරො’’ති වෙමනන 
ෙතුබ් බිධධම් මස් ස අනඤ් ඤ ත් තං දීමපති. ‘‘ෙතුසච් ෙප් පකාසමනො’’ති පන 

ඉමිනා ම  මත ධම් මා භගවතා විමන යපරිපාෙනත්  ං ම සිතා, න මත ඉධ 
අධිප් මපතා. ම  පන පරිපාචිමතහි මතහි අභිසමමතබ් බවමසන දුක් ඛා ම ො 

ෙතුබ් බිධා වුත් තා, මතම ව උද් දිසිතබ් බත් ම න අධිප් මපතාති  ස් මසති. 

එවං සඞ් මඛපමතො ෙත් තාමරො ධම් මම උද් දිසිත් වා ඉ ානි උද් ම මසො නාම 

නිද් ම සත්  ා  මහොතීති   ාඋද් දිට් ඨධම් මම නිද් දිසිතුං ‘‘තත්ථචිත්ත’’න් තිආදි 

ආරද් ධං. තත්   තත්ථාති මතසු චිත් තාදීසු ධම් මමසු. විසයවිජානනංචිත්තන් ති 

 ං විස සඞ් ඛාතස් ස ආරම් මණස ්ස විජානනං උපලද් ධි, තං චිත් තන් ති අත් ම ො. 

ඉමිනා පන චිත් තස් ස ආරම් මණපටිබද් ධවුත් තිතං, අනිච් ෙතං, අකාරකතඤ් ෙ 
දීමපති. ‘‘විස විජානන’’න් ති හි ආරම් මමණන චිත් තං උපලක් මඛන් මතො තස් ස 

ත ා ත් තවුත් තිතං, තංදීපමනන ෙ ත භිමුඛකාමලම ව උප් පත් තිදීපනමතො 
අනිච් ෙභාවඤ් ෙ දීමපති. භාවනිද් ම මසන පන විජානනමත් තදීපනමතො 

අකාරකභාවං.   ාපච් ෙ ඤ් හි පවත් තිමත් තමමමවතං,  දි ං සභාවධම් මමො 
නාමාති. එවඤ් ෙ කත් වා සබ් මබසම් පි චිත් තමෙතසිකධම් මානං භාවසාධනමමව 

නිප් පරි ා මතො ලබ් භති.  ං පන ‘‘චින් මතතීති චිත් තං, මතන චිත් තං විෙරතීති 

විොමරො’’තිආදිනා කත් තුකරණවමසන නිබ් බෙනං වුච් ෙති, තං 
පරි ා ක නන් ති මවදිතබ් බං. සකසකකිච් මෙසු හි ධම් මානං 

අත් තප් පධානතාසමාමරොපමනන කත් තුභාමවො, ත නකූලභාමවන 
තංසම් පයුත් තධම් මසමූමහ කත් තුභාවසමාමරොපමනන කරණත් තඤ් ෙ 
පරි ා මතොව ලබ් භතීති. ත ා නි ස ්සනං පන ධම් මසභාවමතො අඤ් ඤස ්ස 
කත් තාදිමනො අභාවපරිදීපනත්  න් ති මවදිතබ් බං. 
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‘‘විසයවිජානන’’න් ති ෙ එමතන චිත් තස් ස ආරම් මණූපලද් ධිලක් ඛණතා 
වුත් තාති ඉ ානිස් ස රසාදීනි වුච් ෙන් ති. පුබ් බඞ් ගමරසඤ් හි චිත් තං 
සන් ධානපච් චුපට් ඨානං නාමරූපප ට් ඨානං. ද් වාරං පත් වා ත ාරම් මණඤ් හි 
විභාවනට් මඨන චිත් තං පුබ් බඞ් ගමං පුමරොරිකං. ත ා හි ෙක් ඛුද් වාමරන 
 ට් ඨබ් බං රූපාරම් මණං චිත් මතමනව ජානාති…මප.… මමනොද් වාමරන 

විඤ ්ඤාතබ් බං ධම් මාරම් මණං චිත් මතමනව ජානාති.   ා හි නගරගුත් තිමකො 

නගරමජ් මඣ සිඞ් ඝාටමක නිසීදිත් වා ‘‘අ ං මනවාසිමකො, අ ං 

ආගන් තුමකො’’ති ආගතාගතං ජනං උපධාමරති, එවං සම් ප මි ං  ට් ඨබ් බං, 
තස් මා ද් වාරං පත් වා ත ාරම් මණං විභාවනට් මඨන පුමරොරිකන් ති 

පුබ්බඞ්ගමරසං. පච් ඡිමං පච් ඡිමං උප් පජ් ජමානං පුරිමං පුරිමං නිරන් තරං කත් වා 

සන්  හමානමිව උපට් ඨාති, ගහණභාවං ගච් ෙතීති සන්ධානපච්චුපට්ඨානං. 

පඤ ්ෙමවොකාමර පනස් ස නි මමතො නාමරූපං, ෙතුමවොකාරභමව නාමමමව 

ප ට් ඨානන් ති නාමරූපප ට්ඨානඤ්ච මහොති. නානත් තං පන ලක් ඛණාදීනං 

උපරි වක් ඛමානනම න මවදිතබ් බං. වක් ඛති හි රූපපරිච්මෙම  – 

‘‘සාමඤ ්ඤං වා සභාමවො වා, ධම් මානං ලක් ඛණං මතං; 

කිච් ෙං වා තස් ස සම් පත් ති, රමසොති පරිදීපිමතො. 

‘‘ඵලං වා පච් චුපට් ඨානං, උපට් ඨානනම ොපි වා; 

ආසන් නකාරණං  ං තු, තං ප ට් ඨානසඤ් ඤිත’’න් ති. (අභිධ. 633-

634); 

 ත්    ත්   පන ලක් ඛණාදීනි වුච් ෙන් ති, තත්   තත්   ඉමිනාව නම න 
මතසං නානත් තං මවදිතබ් බං. 

වෙනත්  විජානමනන විදිතචිත් තසාමඤ් ඤස ්ස උත් තරි චිත් තවිභාමගො 
වුච් ෙමාමනො මසොමභ යාති වෙනත්  විජානනමමව තාව ආදිම් හි යුත් තතරන් ති 

තං තාව කම තුකමයතා  පුච් ෙති ‘‘තස්සපනමකො වචනත්මථො’’ති. පඤ් ෙවිධා 

හි පුච් ො – (දී. නි. අට් ඨ. 1.7; ම. නි. අට් ඨ. 1.449; සං. නි. අට් ඨ. 2.2.1; අ. නි. 

අට් ඨ. 1.1.170) අදිට් ඨමජොතනාපුච් ො දිට් ඨසංසන්  නාපුච් ො 
විමතිච් මෙ නාපුච් ො අනමතිපුච් ො කම තුකමයතාපුච් ොති. තත්    ං 

අඤ ්ඤාතං අදිට් ඨං, තස් ස ඤාණා   ස් සනා  පඤ් හාකරණං 

අදිට්ඨමජොතනාපුච්ො නාම.  ං පන ඤාතං දිට් ඨං, තස් ස අඤ් මඤහි පණ් ඩිමතහි 

සංසන්  නත්  ා  පඤ් හාකරණං දිට්ඨසංසන් නාපුච්ො නාම. පකති ා පන 
සංස පක් ඛන්  නස ්ස අත් තමනො සංස සමුග් ඝාටනත්  ං පඤ් හාකරණං 

විමතිච්මෙ නාපුච්ො නාම. ‘‘තං කිං මඤ් ඤ , භික් ඛමව, රූපං නිච් ෙං වා 

අනිච් ෙං වාති? අනිච් ෙං, භන් මත.  ං පනානිච් ෙං, දුක් ඛං වා තං සුඛං 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

122 

පටුන 
 

වා’’තිආදිනා (සං. නි. 3.79; මහාව. 21) අනමතිග් ගහණත්  ං පඤ් හාකරණං 

අනුමතිපුච්ො නාම. ‘‘ෙත් තාමරොමම, භික් ඛමව, සතිපට් ඨානා. කතමම 

ෙත් තාමරො’’තිආදිනා (දී. නි. 2.373; සං. නි. 5.402-404) පන තංතංධම් මානං 

ම සනාධිප් පාම න පඤ් හාකරණං කමථතුකමයතාපුච්ො නාම. 

තාසු පුරිමා තිස් මසො ආෙරි ානං න සම් භවන් ති. න හි මත 

ගන්  කරණත්  ා  ආරභිත් වා ඉ ානි අදිට් ඨං මජොමතන් ති, දිට් ඨං සංසන් ම න් ති, 

සංස ං වා පක් ඛන්  න් ති තබ් බිමසොධනපුබ් බකමමව ගන්  කරමණ 
අභිනිමවසනමතො. ඉතරා පන ද් මව සම් භවන් ති. තාසු අ ං 
කම තුකමයතාපුච් ො. අපිෙ මෙො නං සමුට් ඨාමපන් තා ආෙරි ා අඤ ්ඤං 
මෙො කං පරිකප් මපත් වා තස් ස වෙනවමසන සමුට් ඨාමපන් තීති තංවමසමනත්   

අදිට් ඨමජොතනාවිමතිච් මෙ නාපුච් ොපි ලබ් භන් මතවාති  ට් ඨබ් බං. තස්සාති තස් ස 
චිත් ත-සද්  ස ්ස. චිත් මත හි අධිගමත තස් ස වාෙමකො සද් ම ොපි සහෙරි මතො 
අධිගමතොව මහොතීති තස් ස ඉධ ත-සද් ම න පරිග් ගමහො. මකචි පන ‘‘තස ්ස 

චිත් තස ්සා’’ති අත්  ං ව න් ති, තං ‘‘තස ්ස මකො වෙනත් ම ො’’ති ඉමිනා න 
සමමති. න හි චිත් තස් ස ‘‘මකො වෙනත් ම ො’’ති පුච් ො සම් භවතීති. 

ඉ ානි   ාපුච් ඡිතමත්  ං විස් සජ් මජතුං ‘‘වුච්චමත’’ති තාව පටිඤ් ඤං කත් වා 

‘‘සබ්බසඞ්ගාහකවමසනා’’තිආදිනා විස් සජ් ජනමාරද් ධං. තත්   

සබ්බසඞ්ගාහකවමසනාති මහට් ඨිමන් තමතො ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණා ම ො උපා ා  

සබ් මබසං ආරම් මණවිජානනසභාවත් තා මතසං සබ් මබසමමව 

සඞ් ගාහකවමසන, න පන වක් ඛමානනිබ් බෙමනසු වි    ාලාභවමසනාති 

අත් ම ො. චින්මතතීති විජානාති. චින් මතන් ති මතන මගොෙරන් ති වා චිත්තං. 
සම් පයුත් තධම් මානං කත් තුතාසමාමරොපමනන හිස් ස කරණභාමවො ලබ් භති. 
සබ් බසඞ් ගාහකවමසන තාව අත්  ං  ස් මසත් වා ඉ ානි   ාලාභවමසනපි 

 ස් මසතුං ‘‘අත්තසන්තානං වා චිමනොතීතිපී’’තිආදි වුත් තං. 
සබ් බචිත් තසාධාරණත් තා හි චිත් ත-සද්  ස ්ස  ත්    ත්     ා   ා අත් ම ො 

ලබ් භති, තත්   තත්   ත ා ත ා ගමහතබ් මබො.  ස් ස පන චිත් තස ්ස 

  ාවුත් තඅත්  විමසමසො න ලබ් භති, තං රුළ් හීවමසන චිත් තන් ති මවදිතබ් බං. 
  ා කිලඤ් ජාදීහි කතම් පි තාලපණ් මණහි කතසරික් ඛකතා  රුළ් හීසද් ම න 

‘‘තාලවණ් ට’’න් ත් මවව වුච් ෙතීති. අත්තසන්තානන් ති සකසන් තානං, 
ජවනසන් තානන් ති අත් ම ො. අත් ත-සද්  ස් ස හි පරපච් ෙනීකවෙනත් තා 
අත් තමනො සන් තාමනොති සදිසවමසන උප් පජ් ජමාමනො ජවනසන් තාමනො 

වුච් ෙති. තං චිමනොති රාසිං කමරොතීති අ මත් ම ො සාමසවනකානං 
ජවනචිත් තානං වමසන  ට් ඨබ් මබො. තානි හි පුමරජාතානි පච් ොජාතානං 
ආමසවනපච් ෙ ා හුත් වා අත් තමනො ජවනසන් තානස් ස 

පගුණබලවභාවකරමණන තං චිනන් ති නාම. වා-සද් ම ො 
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පටුන 
 

අසබ් බසඞ් ගාහකත්  විකප් පමන. පි-සද් ම ො කිරි ාසම් පිණ් ෙනත් ම . අ  වා 

‘‘සබ් බසඞ් ගාහකවමසනා’’ති ඉමස් ස ඉධාපි සම් බන් මධො මහොතීති ඉ ම් පි 

සබ් බසඞ් ගාහකවමසන වුත් තන් ති ගය් හමාමන අත් තසන් තානන් ති 
විඤ ්ඤාණවෙනස් ස අත් ත-සද්  ස ්ස සකත්  වුත් තිත් තාම ව තංවමසන 
චිත් තසන් තානන් ති අත් ම ො. අනන් තරාදිපච් ෙ වමසන හි චිත් තසන් තානස ්ස 
අබ් මබොච් ඡින් නප් පවත් තිකරණමතො සබ් බමමව චිත් තජාතං චිත් තසන් තානං 

චිමනොති නාම. ඉමස් මිං පනත් ම  වා-සද් ම ො කිරි ාවිකප් පනත් ම ො. පි-සද් ම ො 
‘‘චිත් ත’’න් ති ඉමස් ස ආකඩ් ඪනත් ම ොති  ට් ඨබ් බං. පුරිමපක් මඛ පන චිත් තන් ති 
අධිකාරමතොව ගමහතබ් බං. 

9. විචිත් තං කමරොති, විචිත් තස් ස වා කරණන් ති විචිත් තකරණං, තමතො 

විචිත්තකරණා, විචිත් තචිත් තකම් මාදීනං කරණමතොති අත් ම ො. මලොකස් මිඤ් හි 

 ං කිඤ් චි චිත් තකම් මාදිමභ ං විචිත් තං සිප් පජාතං, සබ් බං තං චිත් මතමනව 

චින් මතත් වා කරී තීති. මතනාහ භගවා – ‘‘දිට් ඨං මවො, භික් ඛමව, ෙරණං නාම 

චිත් තන් ති? එවං, භන් මත. තම් පි මඛො, භික් ඛමව, ෙරණං නාම චිත් තං 

චිත් මතමනව චින් තිත’’න් ති (සං. නි. 3.100). ස් වා මත් ම ො සවිඤ් ඤත් තිකානං 
බාත් තිංසචිත් තානමුපලබ් භති. සාසවකුසලාකුසලං වා විචිත් තගතිආදිකරණමතො 
වා විචිත් තකරණට් මඨන චිත් තං. නන ෙ විචිත් තගතිආ ම ො කම් මවමසන 
නිප් ඵජ් ජන් ති.   ාහ – 

‘‘කම් මනානාකරණං පටිච් ෙ සත් තානං ගති ා නානාකරණං 
පඤ ්ඤා ති අප ා ද් විප ා ෙතුප් ප ා බහුප් ප ා රූපිමනො අරූපිමනො 

සඤ ්ඤිමනො අසඤ් ඤිමනො මනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤිමනො, 
කම් මනානාකරණං පටිච් ෙ සත් තානං උපපත් ති ා නානාකරණං 

පඤ ්ඤා ති උච් ෙනීෙතා හීනපණීතතා සුගතදුග් ගතතා, 
කම් මනානාකරණං පටිච් ෙ සත් තානං අත් තභාමව නානාකරණං 
පඤ ්ඤා ති සුවණ් ණදුබ් බණ් ණතා සුජාතදුජ් ජාතතා 

සුසණ් ඨිතදුස් සණ් ඨිතතා, කම් මනානාකරණං පටිච් ෙ සත් තානං 
මලොකධම් මම නානාකරණං පඤ් ඤා ති ලාභාලාමභ  සා මස 

නින්  ාපසංසා ං සුඛදුක් මඛ’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1). 

තස් මා කම් මමභ නිබ් බත් තත් තා ගතිආදීනං චිත් තතා. කම් මන් ති ෙ 

මෙතසිකධම් මභූතා මෙතනා, අභිජ් ඣා ම ො ෙ වුච් ෙන් ති, න චිත් තන් ති. ක ං 

චිත් තස ්ස විචිත් තගතිආදිකරණන් ති? වුච් ෙමත – කම් මස ්ස 

චිත් තසන් නිස ්සිතත් තා තන් නිප් ඵාදිතම් පි චිත් මතමනව කතං මහොති,   ා 
රාජම ොමධන පරාජිමතො සත් තුරඤ් ඤා ජිමතොති වුච් ෙති. විචිත් තං 

කරණමස් සාති වා විචිත්තකරණං. තමතො එකට් ඨානිකවජ් ජිතඤ් හි චිත් තං 
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පච් මෙකං පටිසන් ධාදිවිචිත් තකිරි වන් තතා , සබ් බමමව වා චිත් තං 
ආවජ් ජනාදිඅඤ් ඤමඤ් ඤවිසදිසකිරි වන් තතා  විචිත් තකරණං යුත් තන් ති. 
සබ් බවිකප් මපසුපි ‘‘රූපභමවො රූප’’න් තිආදීසු වි  උත් තරප මලොමපො 
චිත් තපරි ාම න ෙ විචිත් ත-සද් ම න වා විග් ගමහො වි-සද්  මලොමපො වා 

 ට් ඨබ් මබො. අ  වා ‘‘විචිත්තකරණා’’ති ඉ ං චිත් තවිචිත් තභාවස් ස 

ඤාපකමහතුනි ස් සනං. මතන  ස ්මා ඉ ං විචිත් තකරණං, තස් මා තස ්ස 
විචිත් තස් ස නිප් ඵා කං ස ම් පි තම ව විචිත් තන් ති විඤ් ඤාතබ් බන් ති එවං 
කරණවිචිත් තතා  විචිත් තත් තා චිත් තන් ති අත් ම ො. ඨමපත් වා තං 
කරණවිචිත් තතා  විචිත් තභාවං අත් තමනො එව ජාතිභූමිසම් පම ොගාදිවමසන 

විචිත් තතා  චිත් තන් ති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘අත්තමනොචිත්තතායවා’’ති. තත්   

 ස් මා අඤ් ඤම ව කුසලං, අඤ ්ඤං අකුසලං, අඤ් ඤං අබයාකතං, අඤ ්ඤං 

කාමාවෙරං, අඤ ්ඤං රූපාවෙරාදිමභ ං, අඤ් ඤං සරාගං, අඤ් ඤං වීතරාගං, 

අඤ ්ඤං සම ොසං, අඤ් ඤං වීතම ොසං, අඤ් ඤං සමමොහං, අඤ ්ඤං වීතමමොහං, 

අඤ ්ඤං රූපාරම් මණං, අඤ ්ඤං සද්  ාදිආරම් මණං, රූපාරම් මමණසු ෙ අඤ් ඤං 

නීලාරම් මණං, අඤ ්ඤං පීතාදිආරම් මණං. එවං සද්  ාරම් මණාදීසුපි   ාසම් භවං. 

සබ් මබසු මෙව මතසු අඤ් ඤං හීනං, අඤ් ඤං මජ් ඣිමං, අඤ් ඤං පණීතං, 

හීනාදීසු ෙ අඤ් ඤං ෙන්  ාධිපමත යං, අඤ් ඤං චිත් තාධිපමත යං, අඤ ්ඤං 

වීරි ාධිපමත යං, අඤ ්ඤං වීමංසාධිපමත යන් ති එවමාදිනා 
ජාතිභූමිසම් පයුත් තආරම් මණහීනමජ් ඣිමපණීතඅධිපතිආදීනං වමසන 

විචිත් තමමනකප් පකාරං, තස් මා ඉමා  අත් තවිචිත් තතා  වා චිත් තන් ති 
වුච් ෙතීති. 

කාමඤ් මෙත්   එකමමව චිත් තං එවං විචිත් තං නාම න මහොති, විචිත් තානං 
පන අන් මතොගධත් තා එමතසු  ං කිඤ් චි එකම් පි විචිත් තතා  චිත් තන් ති වත් තුං 
වට් ටති සමු ා මවොහාමරන අව වස් සාපි මවොහරි මානත් තා   ා 

පබ් බතනදීසමුද්  ාදීනමමකම සා දිට් ඨා පබ් බතා ම ො දිට් ඨාති,   ා ෙ 
එමකකචිත් තසම් පයුත් තාපි මව නා ම ො රාසට් මඨන ඛන් ධමවොහාමරන 
‘‘මව නාක් ඛන් මධො සඤ ්ඤාක් ඛන් මධො’’තිආදිනා වුච් ෙන් ති. අපිමෙත්   

විපාකවිඤ් ඤාණං කම් මකිමලමසහි චිතන් ති චිත් තං, තං කිමලසසහාම න 
කම් මුනා ඵලභාමවන නිබ් බත් තිතං මතහි චිතං නාම මහොති. මහොතු තාවි ං 

මලොකි විපාකං සන් ධා , මලොකුත් තරං පන පත් වා ක න් ති? වුච් ෙමත – 

‘‘කතමම ධම් මා කුසලා,  ස් මිං සමම  මලොකුත් තරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං 
මහොති…මප.… තස් මිං සමම  අවිජ් ජාපච් ෙ ා සඞ් ඛාරා’’තිආදිනා 
අරි මග් ගමෙතනා පි අවිජ් ජූපනිස් ස භාවස් ස පකාසිතත් තා 
මලොකුත් තරකුසලස් සාපි අනස ා උපනිස් ස ා මහොන් තීති තන් නිබ් බත් තිතස් ස 
විපාකස ්ස කම් මකිමලසසඤ් චිතතාපරි ාම ො ලබ් භතීති. චිතං තා තීති වා 
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චිත්තං. කම් මාදිසඤ් චිමතොපි හි අත් තභාමවො විඤ ්ඤාණූපරමම මමතොති වුච් ෙති. 
  ාහ – 

‘‘ආයු උස් මා ෙ විඤ් ඤාණං,   ා කා ං ජහන් තිමං; 

අප් පවිද් මධො ත ා මසති, නිරත්  ංව කලිඞ් ගර’’න් ති. (සං. නි. 3.95); 

මසො පනා ං චිත් ත-සද් ම ො කිඤ් ොපි අමනකත් ම සු දිස ්සති. ත ා මහස 

‘‘චිත් මතො ෙ ගහපතී’’තිආදීසු (අ. නි. 2.133; 4.176) පඤ ්ඤත් ති ං ආගමතො. 

‘‘සබ් මබො මලොමකො පරචිත් මතන අචිත් මතො’’තිආදීසු විඤ් ඤාමණ. ‘‘නාහං, 

භික් ඛමව, අඤ ්ඤං එකනිකා ම් පි සමනපස් සාමි, එවං චිත් ත’’න් තිආදීසු (සං. නි. 

3.100) විචිත් මත, නානප් පකාමරති අත් ම ො. ‘‘ෙරණං නාම චිත් ත’’න් තිආදීසු 
චිත් තකම් මමක. ඉධ පන ෙතුබ් බිධධම් මම නිද් ම සමතො පකරණවමසන 
  ාවුත් තවෙනත්  යුත් මතො විඤ් ඤාණවෙමනොව  ට් ඨබ් මබොති ඉමමත්  ං 

 ස් මසන් මතො ආහ ‘‘පඤ්ඤත්තියම්පී’’තිආදි. පඤ ්ඤාපී ති එතා ාති 

පඤ්ඤත්ති, තස් සං නාමපඤ් ඤත් ති න් ති අත් ම ො. චිත් මතොති හි එකස් ස 

ගහපතිමනො නාමං. පි-සද් ම ො වක් ඛමානසම් පිණ් ෙනත් ම ො. විඤ්ඤාමණති 

සවිපාකාවිපාකමභම  චිත් මත. තඤ් හි විජානනට් මඨන ‘‘විඤ් ඤාණ’’න් ති 

වුච් ෙති.   ාහ – ‘‘විජානාතීති මඛො, භික් ඛමව, විඤ් ඤාණං, තස් මා 

විඤ ්ඤාණන් ති වුච් ෙතී’’ති. චිත්තසම්මුතීති චිත් තමවොහාමරො.  ට්ඨබ්බාති 

විඤ ්ඤාතබ් බා. ඉධාති ඉමස් මිං ෙතුබ් බිධධම් මනිද් ම සට් ඨාමන. විඤ්ඤුනාති 

විජානතා, ආභිධම් මිමකනාති අත් ම ො. 

විභාගවන් තානං ධම් මානං සභාවවිභාවනං විභාමගන විනා න මහොතීති 

චිත් තස ්ස විභාගං  ස් මසතුං ‘‘සාරම්මණමතො’’තිආදි ආරද් ධං. තත්   

ආලම් බන් ති තං නිස් සා  පවත් තන් තීති ආරම් මණං, පච් ෙම ො, මගොෙමරො ෙ. 

ත ා හි ‘‘ලභති මාමරො ආරම් මණං, ලභති මාමරො ඔතාර’’න් තිආදීසු (දී. නි. 

3.80) පච් ෙම ො ‘‘ආරම් මණ’’න් ති වුච් ෙති. ‘‘නිමිත් තං අස් සාසපස් සාසා, 

අනාරම් මණමමකචිත් තස් සා’’තිආදීසු (පටි. ම. 1.159) මගොෙමරො. ඉධ පන 
උභ ම් පි වට් ටති සබ් බස ්මසව චිත් තස් ස සප් පච් ෙ සමගොෙරත් තා. සහ 

ආරම් මමණන වත් තති ත විනාභාවමතොති සාරම්මණං. 
භාවප් පධානනිද් ම සවමසන මෙත්   සාරම් මණභාමවො සාරම් මණ-සද් ම න 

වුත් මතො   ා ‘‘ඉ ම් පි බුද් මධ රතනං පණීතං (ඛු. පා. 6.3). ෙක් ඛු සුඤ ්ඤං 

අත් මතන වා අත් තනිම න වා’’තිආදීසු (සං. නි. 4.85) 

රතනඅත් තත් තනි ාදිභාමවො රතනාදීහි සද් ම හීති, තමතො සාරම් මණභාවමතොති 

අත් ම ො. එවමඤ් ඤත්  ාපි   ානරූපං  ට් ඨබ් බං. එකවිධන් ති එකප් පකාරං, 
එකමකොට් ඨාසන් ති අත් ම ො. 
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සවිපාකාවිපාකමතොති විපාකුප් පා නසභාවස් ස 
විජ් ජමානාවිජ් ජමානභාවමතො. විපාක-සද් ම ො හි ද් වීසු අත් ම සු පවත් තති. 

කත්  චි විපක් කභාවමාපන් මනසු අරූපධම් මමසු, කත්  චි විපාකුප් පා නසභාමව. 

ත ා මහස ‘‘විපාකා ධම් මා’’තිආදීසු (ධ. ස. තිකමාතිකා 3) 
විපක් කභාවමාපන් මනසු අරූපධම් මමසු පවත් තති. ‘‘විපාකධම් මධම් මා’’තිආදීසු 

(ධ. ස. තිකමාතිකා 3) විපාකුප් පා නසභාමව. ඉධ පන විපාකුප් පා නසභාමවො 
 ට් ඨබ් මබො. ඉතර ා හි අභිඤ් ඤාකුසලාදීනං සවිපාක-පම  
අසඞ් ගහිතභාවාපත් ති සි ා. ත ා හි  දි විපක් කභාවමාපන් නා එව ධම් මා ඉධ 

ගහිතා සියුං, මත  ස් ස සන් ති, තං සවිපාකමිතරමවිපාකන් ති අභිඤ් ඤාකුසලස් ස 
මෙව ක ාචි අවිපාකස් ස දිට් ඨධම් මමව නී ාදිකම් මස් ස 
භාවනා පහාතබ් බාකුසලස් ස ෙ විපාකුප් පත් ති ා අභාවමතො අවිපාක-

ප සඞ් ගමහො සි ා, එවඤ් ෙ සති ‘‘අවිපාකං අබයාකත’’න් ති වක් ඛමානත් තා 

මනසං අබයාකතභාමවො ආපජ් ජති, න මෙතමිට් ඨං කුසලාකුසලනිද් ම මසම ව 
මතසං නිද් ම සමතො. විපාකුප් පා නසභාමව පන ගහිමත තංසභාමවො නාම 
අනපච් ඡින් නාවිජ් ජමානතණ් හානස ස ්මිං සන් තාමන සබයාපාරප් පවත් ති එවාති 
තස් සා මතසුපි අත් ථිතා  අසතිපි විපාකුප් පා මන සවිපාක-ප සඞ් ගමහො 
සිද් මධොති න මකොචි ඉට් ඨවිඝාමතො ආපජ් ජති. ම න පන කාරමණන 

අභිඤ් ඤාකුසලාදිකමවිපාකං, ම ො මෙත්   වත් තබ් මබො විනිච් ෙම ො, තං සබ් බං 
තස් ස තස ්ස ආගතට් ඨාමනම ව  ස් සයිස් සාම. 

කතමං පමනත්   සවිපාකං, කතමමවිපාකන් ති මෙො නං සන් ධා ාහ ‘‘තත්ථ

සවිපාක’’න් තිආදි. අබයාකතන් ති විපාකකිරි ාවමසන දුවිධමබයාකතං. මතසු 
විපාකචිත් තං තාව ආ ාසතමල මුඛනිමිත් තං වි  නිරුස ්සාහත් තා 
විපාකුප් පා මන අසමත්  ං. කිරි චිත් මතසු ෙ  ම තං ඛීණාසවසන් තාමනම ව 

නි තමට් ඨාරසවිධං විඤ් ඤාණං, තං උපච් ඡින් නභවමූලා  සන් තති ං 
පවත් තතීති සමුච් ඡින් නමූලා  ලතා  පුප් ඵං වි  ඵල ායී න මහොති. 
ආවජ් ජනද් ව ං පන අනපච් ඡින් නභවමූමලපි සන් තාමන පවත් තමානං 
අනාමසවනභාමවන දුබ් බලත් තා මමොඝපුප් ඵමිව බීජභාමව අසමත්  ං අඵලමමව. 
ඉති සබ් බමමතං අබයාකතං විපාකාරහතාභාවමතො අවිපාකන් ති වුත් තං 

‘‘අවිපාකං අබයාකත’’න් ති. ජා න් ති එත්   අසදිසාපි සදිසාකාරාති ජාති, 

සමානාකාමරො, කුසලාකුසලාබයාකතානං ජාති කුසලාකුසලාබයාකතජාති, 

තස් සා මභ මතො තිවිධං කුසලං අකුසලං අබයාකතන් ති. වෙනත්  පුච් ො  
පම ොජනං වුත් තමමව. 

10. ‘‘කුච්ඡිතාන’’න් තිආදි විස් සජ් ජනං. තත්   කුච්ඡිතානන් ති නින් දිතානං, 
අසුචි වි  නාගරිමකහි විඤ් ඤූහි ගරහිතබ් බානං පාපධම් මානන් ති අත් ම ො. 

සලනමතොති හිංසනමතො, අපන නමතො වා. කුසලඤ් හි   ානරූපං 
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ත ඞ් ගාදිවමසන අකුසලධම් මම පජහන් තං මත හිංසති, අපන තීති වා වුච් ෙති. 

අ  වා සලනමතො සංවරණමතො, පි හනමතොති අත් ම ො. කුසලධම් මවමසන හි 

අකුසලප් පවත් තිනිවාරමණන, අප් පවත් තිධම් මතාපා මනන ෙ මනච් ෙට් මඨසු 

ද් වාමරසු අප් පවත් ති ා සංවුතා පිහිතා මහොන් ති. කුසානන් ති 
රාගාදිඅසුචිසම් පම ොමගන නානාවිධදුක් ඛමහතුතා  ෙ කුච් ඡිමතනාකාමරන 

අප් පහීනභාමවන සන් තාමන ස න් ති පවත් තන් තීති කුසා, පාපධම් මා. අ  වා 
කුච් ඡිතානං පාණාතිපාතාදීනං සාවජ් ජධම් මානං සානමතො නිසානමතො 

මතජනමතො කුසා, ම ොසමලොභා ම ො. ම ොසාදීනඤ් හි වමසන මෙතනා  

තික් ඛභාවප් පත් ති ා පාණාතිපාතාදීනං මහාසාවජ් ජතාති. මතසං ලවමනන 

ඡින්  මනන   ානරූපං පජහමනනාති අත් ම ො. කුමසනාති කුච් ඡිතානං 

සානමතො තනකරණමතො, ඔසානකරණමතො වා ‘‘කුසා’’ති ලද් ධනාමමන 

ඤාමණන. ලාතබ්බත්තාති ආ ාතබ් බත් තා, සහජාතඋපනිස් ස භාමවන 
සන් තාමන පවත් මතතබ් බත් තා. ඤාණඤ් හි තිමහතුකකුසලං සහජාතභාමවන 

මෙව උපනිස ්ස භාමවන ෙ, දුමහතුකකුසලං උපනිස් ස භාමවමනව සන් තාමන 
පවත් මතති. එවඤ් ෙ කත් වා මකොසල් ලසම් භූතට් මඨො කුසලට් මඨොති 

සබ් බකුසලානං සාධාරණවමසන අත් ම ො වුච් ෙති. අ  වා කුමසනාති 

ජාතිසද්  තා  එකවෙනනිද් ම මසො, කුමසහීති පන අත් ම ො. 
පුඤ ්ඤකිරි ාවමසන හි පවත් තානි සද් ධාදීනි ඉන් ද්රි ානි   ාවුත් තනම න 

‘‘කුසානී’’ති වුච් ෙන් ති, මතහි ලාතබ්බත්තා වුත් තනම න පවත් මතතබ් බත් තා. 
අපිමෙත්   – 

‘‘කුමසො වි  ලුනාතීති, කුසා වි  ලුනාති වා; 

කුසලං කුං සමලතීති, ලුනාති කුසමිච් ෙපී’’ති. 

තත්     ා කුමසො ගහිමතො උභ භාගගතං හත්  පම සං ලුනාති, එවමි ම් පි 

උප් පන් නානප් පන් නවමසන උභ භාගගතං කිමලසපක් ඛං ලුනාති ඡින්  ති, 

මස ය ාපි – ‘‘අනප් පන් නානං පාපකානං අකුසලානං ධම් මානං අනප් පා ා  

ෙන්  ං ජමනති, වා මති, උප් පන් නානං…මප.… පහානා ා’’ති ආගතං 

සම් මප් පධානං. තස් මා කුමසො වියලුනාතීතිකුසලං.කුසාවියලුනාතීති එත්   

‘‘කු’’ඉති භූමි වුච් ෙති, ධම් මානං අධිට් ඨානභාමවන තංසදිසතා  ඉධ 

රූපාරූපක් ඛන් මධො වුත් මතො. අත් තමනො නිස ්ස භූතස් ස තස් ස එතරහි, 

ආ තිඤ් ෙ අන හනමතො විනාසනමතො කුං සා න් තීති කුසා, රාගා ම ො, මත වි  

අත් තමනො නිස් ස ං ලුනාති ඡින්  තීති කුසලං. පම ොගසම් පාදිතා හි කුසලධම් මා 
අච් ෙන් තමමව රූපාරූපධම් මම අප් පවත් තිකරමණන සමුච් ඡින්  න් ති 
අනපාදිමසසනිබ් බානධාතුපාපනමතොති. වුත් තනම න පන ‘‘කු’’න් ති 

ලද් ධනාමස් ස රූපාරූපක් ඛන් ධස ්ස සලනමතො අපන නමතො කුං සමලතීති 
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කුසලං. කුසං ලුනාතීති පන කුච් ඡිතා එත්   ස න් තීති කුමසො, කාම ො, තං 

ලුනාති   ාවුත් තවමසමනවාති කුසලං. 

11. ඉ ානි කුසල-සද්  ස් ස අත් ථුද් ධාර ස් සනත්  මාහ ‘‘මෙමක කුසල-

සද්ම ොය’’න් තිආදි. තත්   ‘‘කුසමලො ත් වං ර ස් ස අඞ් ගපච් ෙඞ් ගානං (ම. නි. 

2.87), කුසලානච් ෙගීතස් ස, සික් ඛිතා ොතුරිත් ථිම ො’’තිආදීසු (ජා. 2.22.94) 

මෙමක දිට් මඨො, මෙකපරි ාම ො පවීණත් ම ොති අත් ම ො. ‘‘කච් චි න මභොමතො 

කුසලං, කච් චි මභොමතො අනාම ’’න් තිආදීසු (ජා. 1.15.146; 2.20.129) 

ආමරොමගය. ‘‘කතමමො පන, භන් මත, කා සමාොමරො කුසමලො? ම ො මඛො, 

මහාරාජ, කා සමාොමරො අනවජ් මජො’’ති (ම. නි. 2.361) ෙ ‘‘අපරං පන, 

භන් මත, එත ානත් තරි ං,   ා භගවා ධම් මං ම මසති කුසමලසු ධම් මමසූ’’ති 

(දී. නි. 3.145) ෙ එවමාදීසු අනවජ්මජ. ‘‘කුසලානං ධම් මානං සමා ානමහතු 

එවමි ං පුඤ ්ඤං වඩ් ඪති (දී. නි. 3.80), කුසලස ්ස කම් මස් ස කතත් තා 

උපචිතත් තා’’ති (ධ. ස. 431) ෙ ආදීසු ඉට්ඨවිපාමක. අනවජ්ජාදිමකති 

අනවජ් ජඉට් ඨවිපාමක, ‘‘අනවජ් ජාදිමක’’ති ෙ අත් තනා වක් ඛමානලක් ඛණස ්ස 

අනරූපත් තා වුත් තං, න පන ආමරොගයත්  ස් ස අසම් භවමතො. කිමලසමරොගස් ස 
හි අභාවමතො කුසලං ආමරොගයං මහොති. 

වජ් ජා රාගා ම ො, මත  ස් ස න සන් ති, තං අනවජ් ජං, ඉට් මඨො විපාමකො 

ෙතුක් ඛන් ධසඞ් ඛාමතො  ස් ස, තං ඉට් ඨවිපාකං, ඉට් ඨවිපාකතා ෙස් ස 

තංසභාවවන් තතා   ට් ඨබ් බා, න තස් ස අවස් සං ඉට් ඨවිපාකසම් භවමතොම ව, 

ලක් ඛී ති අමනනාති ලක් ඛණං, අනවජ් ජඤ ්ෙ තං ඉට් ඨවිපාකඤ් ොති 

අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකං. තං ලක් ඛණමස ්සාති අනවජ්ජඉට්ඨවිපාකලක්ඛණං. 

නන ෙ කුසලමමව අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකං, වුත් තනි ාමමන පන 
අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකමතො අඤ් ඤං කුසලං සි ා. න හි ස මමව අත් තමනො 

ලක් ඛණන් ති සක් කා වත් තුන් ති? නා ං ම ොමසො 
පරිඤ් ඤාතාපරිඤ් ඤාතවෙනත්  භාවමභම  එකස ්සාපි 

ලක් ඛිතබ් බලක් ඛණභාවපරිකප් පනමතො. ‘‘අනවජ් ජඉට් ඨවිපාක’’න් ති හි 
පරිඤ් ඤාතවෙනත්  ං. ‘‘කුසල’’න් ති අපරිඤ් ඤාතවෙනත්  ං. එවඤ් ෙ ම න 

සභාමවන පරිඤ් ඤාතවෙනත්  ස් ස සද්  ස් ස අත් ම ො මහොති, ම න ෙ 

අපරිඤ් ඤාතවෙනත්  ස් ස, මතසං පරිඤ් ඤාතාපරිඤ් ඤාතවෙනත්  සභාවානං 
මභම න තංසමඞ් ගිස් ස කුසලස් ස එකස ්සාපි මභම ො පරිකප් පී ති   ා ‘‘පුමර 

භවං පටු ආසි, පටුතමරො එතරහී’’ති ගුණමභම න, වත් ථුමභම න ෙ 

පරිකප් පී ති, තස් මා පරිඤ් ඤාතවෙනත්  භාමවන ලක් ඛණං, 
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පටුන 
 

අපරිඤ් ඤාතවෙනත්  භාමවන ලක් ඛිතබ් බන් ති එවං පරිකප් පිතමභම  
පරිග් ගය් හමාමන න මකොචි ම ොමසො ආපජ් ජති. 

අ  වා ලක් ඛී තීති ලක් ඛණං, අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකඤ් ෙ තං ලක් ඛණඤ් ොති 

අනවජ්ජඉට්ඨවිපාකලක්ඛණං,  ං අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකං හුත් වා ලක් ඛී ති, තං 

කුසලන් ති අත් ම ො. අ  වා අනවජ් ජ-සද් ම න අනවජ් ජභාමවො වුත් මතො, 

ඉට් ඨවිපාකසද් ම න ඉට් ඨවිපාකභාමවො, තස් මා අනවජ් මජො ෙ ඉට් ඨවිපාමකො ෙ 

අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකං, තං ලක් ඛණමමතස් සාති කරණත් ම , කම් මත් ම  වා 
ලක් ඛණ-සද් ම න අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකලක් ඛණන් ති 

අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකසභාවවන් තං, අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකභාමවන ලක් ඛිතබ් බං 

වාති අත් ම ො. කිං පමනත්   කාරණං ප ද් ව පරිග් ගමහන, නන එමකමනව 

පම න අධිප් මපතත්  සිද් ධි සි ා. කිඤ් ොපි හි ‘‘අනවජ් ජලක් ඛණ’’න් ති වුත් මත 

‘‘අපරං පන, භන් මත, එත ානත් තරි ං,   ා භගවා ධම් මං ම මසති කුසමලසු 

ධම් මමසූ’’තිආදීසු (දී. නි. 3.145) වි  වජ් ජරහිතත් තා අබයාකතස් සාපි පසඞ් මගො 

සි ාති ඉට් ඨවිපාක-ප ං වත් තබ් බමමව, ‘‘ඉට් ඨවිපාකලක් ඛණ’’න් ති පන 
වුත් මත ඉතරං න වත් තබ් බං අබයාකතස් ස විපාකාරහභාමවන 

ඉට් ඨවිපාකතාපසඞ් ගභාවමතො? සච් ෙමමතං, අනවජ් ජ-පම න කුසලස් ස 

පවත් තිසුඛතං, ඉට් ඨවිපාක-පම න ෙ විපාකසුඛතං  ස් මසතුං ප ද් ව ං වුත් තං. 

අනවජ් ජප ඤ් හි අත් තමනො පවත් තිසභාවවමසන ලක් ඛණවෙනං, ඉතරං 
කාලන් තමර විපාකුප් පා නසමත්  තාවමසනාති. අ  වා කුසලස් ස අත්  විසුද් ධිං 

 ස් මසතුං පුරිමප ං වුත් තං, පරිසුද් ධවිපාකතං  ස් මසතුං පච් ඡිමං. පුරිමං වා 

කුසලස ්ස අකුසලසභාවමතො නිවත් තනං, පච් ඡිමං අබයාකතසභාවමතොති 
අලමතිපපඤ ්මෙන. එත්   ෙ ‘‘අනවජ් ජ…මප.… ලක් ඛණ’’න් ති වෙමනන 
කුසලස ්ස සාමඤ් ඤලක් ඛණං වුත් තං අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකසභාවස් ස 
කුසලජාති ා සාධාරණත් තා. අකුසලාදීනමසාධාරණභාමවන සභාවලක් ඛණං 
වාති  ට් ඨබ් බං. 

අකුසලවිද්ධංසනරසන් ති   ානරූපං අකුසලප් පජහනකිච් ෙං. කුසලඤ් හි 
පරිත් තමහග් ගතමලොකුත් තරමභ භින් නං   ාක් කමං 
ත ඞ් ගවික් ඛම් භනසමුච් මෙ ප් පහානවමසන අකුසලපක් ඛං පජහති. අ  

ත ඞ් ගාදිප් පහානානං කිං නානාකරණන් ති? වුච් ෙමත – 
 ානාදිපුඤ් ඤකිරි වත් ථුගමතන මතන මතන කුසලඞ් මගන තස් ස තස් ස 

මච් මෙරාදිඅකුසලඞ් ගස් ස පහානං ත ඞ්ගප්පහානං, තං දීපාමලොමකන 

අන් ධකාරවිද් ධංසනං වි   ට් ඨබ් බං, කාමාවෙරකුසලානං පරිත් තානභාවතා  
මතහි අත් තමනො ඨිතික් ඛමණ විද් ධංසිතානමකුසලානං ත පගමම සති පුන 
ආගමමන මවොත්  රණමතො. මතසං මතසං නීවරණධම් මානං 
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පටුන 
 

වික් ඛම් භනසඞ් ඛාතං පවත් තිනිවාරණවමසන පහානං වික්ඛම්භනප්පහානං, තං 
ඝටප් පහාමරන ජලතමල මසවාලවියූහනං වි   ට් ඨබ් බං.   ා හි බලවතා 
ඝටප් පහාමරන දූරීකතං මසවාලං තස් මිං අපනීමතපි තංපහාරමවමගන සහසා න 

ඔත්  රති, එවමමව උපොරප් පනාමභම න ඣාමනන වික් ඛම් භිතා 
කාමච් ෙන්  ා ම ො ත ප් පවත් තිකාමලපි තස් ස බමලන සහසා න ඔත්  රන් තීති. 
අනප් පත් තිධම් මතාපා නසඞ් ඛාතං සම් මා උච් මෙ වමසන පහානං 

සමුච්මෙ ප්පහානං, තං පන අසනිසම් පාමතන රුක් ඛාදීනං සමූලවිද් ධංසනං වි  
 ට් ඨබ් බං. න හි අරි මග් මගන සමුච් ඡින් නකිමලසා අනස මත් තමකනාපි 
සන් තාමන පවත් තන් ති.   ා පන එකවාරප් පවත් මතනපි ඉන්  ග් ගිනා සහ 

මූමලහි විද් ධංසිතා රුක් ඛා ම ො න පුන විරුහන් ති, එවමමවං 
එකචිත් තක් ඛණිමකනපි මතන අත් තමනො උප් පා මත් මතමනව 
අනස මත් තට් ඨායිමනොපි කිමලසා සබ් මබන සබ් බං විද් ධංසිතාම ව මහොන් ති. 

මවො ානං විසුද් ධි, සංකිමලසමලවිමුත් තීති අත් ම ො, ත ා හුත් වා 

පච් චුපට් ඨානමස් සාති මවො ානපච්චුපට්ඨානං, පරිසුද් ධාකාමරන ම ොගිමනො 
ඤාණස් ස උපට් ඨාතීති වුත් තං මහොති. 

එවං කුසලස් ස වජ් ජරහිතඉට් ඨවිපාකසභාමවහි ලක් ඛණං, 
කිච් ෙඋපට් ඨානාකාරවමසන ෙ රසපච් චුපට් ඨානානි වත් වා පුන 

වජ් ජපටිපක් ඛභාවවමසන ෙ ලක් ඛණං, සම් පත් තිඵලවමසන ෙ රසාදිකං 

 ස් මසතුං ‘‘වජ්ජපටිපක්ඛත්තා’’තිආදි වුත් තං. තත්   වජ් ජානං පටිපක් ඛභාමවො 

වජ්ජපටිපක්ඛත්තං, තමතො. එමතන ‘‘අනවජ් ජලක් ඛණ’’න් ති එත්   අ-කාමරො 

පටිපක් ඛත් ම ොති  ස් මසති, මතන පනස් ස අබයාකතමතො නිවත් තනං කතං. 

ඉතර ා හි නාස් ස වජ් ජං, වජ් ජමතො අඤ් ඤං වා අනවජ් ජන් ති අබයාකතස ්සාපි 
තංලක් ඛණතාපසඞ් මගො සි ා. ‘‘වජ් ජපටිපක් ඛත් තා’’ති පන වුත් මත  ස් මා 
කුසලාකුසලානමමව පහා කප් පහාතබ් බභාමවන ආමලොකන් ධකාරානං වි  

අඤ ්ඤමඤ් ඤං උජුවිපච් ෙනීකභාමවො, තස් මා කුසලමමව වජ් ජපටිපක් ඛත් තා 

අනවජ් ජලක් ඛණං, න අඤ ්ඤන් ති අ මත් ම ො සිද් මධො මහොති. 

මවො ානභාවරසන් ති මවො ානභාවසම් පත් තිකං, කිමලසමමලහි 
අසංකිලිට් ඨභාමවන සම් පජ් ජනකන් ති අත් ම ො. පච් චුපට් ඨාපී ති උපනී ති 

කාරමණන, අත් තමනො වා කාරණං පටිච් ෙ, තප් පටිබද් ධභාමවන පටිමුඛං වා 

උපට් ඨාතීති පච් චුපට් ඨානං, ඉට් මඨො විපාමකො පච් චුපට් ඨානමස් සාති 

ඉට්ඨවිපාකපච්චුපට්ඨානං. 

අසති ම ොනිමසොමනසිකාමර කුසලස් ස අනප් පජ් ජනමතො, සති ෙ තස් මිං 
උප් පජ් ජනමතො තස් ස මසො ආසන් නකාරණන් ති ආහ 

‘‘මයොනිමසොමනසිකාරප ට්ඨාන’’න් ති. තත්   ම ොනිමසො පම න උපාම න 
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පටුන 
 

මනසිකාමරො මයොනිමසොමනසිකාමරො, අත්  මතො පන සානස සන් තානවමතො 
ෙන් නං ද් වාරානමාපා ගමතස් වාරම් මමණසු පතිරූපම සවාසාදිසම් පත් ති ා 
කුසලධම් මානං පච් ෙ භාමවන භවඞ් ගං ආවට් මටත් වා උප් පන් නමාවජ් ජනං 
ම ොනිමසොමනසිකාමරො නාම. වුත් තපටිපක් ඛවමසන 
අම ොනිමසොමනසිකාමරොපි  ට් ඨබ් මබො.  ං පන නිරනස සන් තානසමඞ් ගිස් ස 

කිරි චිත් තානං පච් ෙ භාමවන උප් පන් නං, තං ඨමපත් වා නිරවජ් ජධම් මං 
සාවජ් ජධම් මස් ස කස් සචි පච් ෙ භාවානපගමනමතො ම ොනිමසොමනසිකාරපක් ඛං 
වා භමජ ය. ඛීණාසවසන් තානගතත් තා 
ම ොනිමසොඅම ොනිමසොභාවමනමපක් ඛිත් වා ආපා ගතාරම් මමණසු 
උප් පත් තිමත් තං විනා න කස් සචි කුසලාකුසලභාවස් ස පච් ෙම ො මහොතීති 
තදුභ වමසන නවත් තබ් බත් තා අබයාකතමනසිකාමරොති වා සඞ් ඛං 
ගච් මෙ යාති. 

සාවජ්ජානිට්ඨවිපාකලක්ඛණමකුසලන් ති එත්  ාපි ‘‘වජ් ජා රාගා ම ො, මත 

 ස් ස සන් ති, තං සාවජ් ජං, අනිට් මඨො විපාමකො  ස් ස, තං 
අනිට් ඨවිපාක’’න් තිආදිනා වුත් තන ානසාමරන පටිපක් ඛම ොජනා  ට් ඨබ් බා. 

රසාදිමතො පමනතං අනත්  ජනනරසං, සංකිමලසපච් චුපට් ඨානං. අ  වා 

ගාරය් හභාවමතො සාවජ් ජලක් ඛණමමව, සංකිමලසභාවරසං, 

අනිට් ඨවිපාකපච් චුපට් ඨානං, අම ොනිමසොමනසිකාරප ට් ඨානං. වෙනත්  මතො 

පන න කුසලන් ති අකුසලං, කුසලපටිපක් ඛන් ති අත් ම ො. පටිපක් ඛත් ම  හි අ ං 

අකාමරො, න පන අඤ් ඤත් ම , නාපි අභාමව. ඉතර ා හි තිකං න සි ා, දුකං, 

ෙතුක් කං වා ආපජ් මජ ය. ත ා හි  දි කුසලමතො අඤ් ඤමකුසලං සි ා, ත ා 
අබයාකතස් සාපි තමතො අඤ් ඤභාමවන අකුසල-සද්  සඞ් ගමහොති 
කුසලාකුසලජාතිමභ මතො දුවිධන් ති දුකං වත් තබ් බං.  දි ෙ කුසලාභාමවො 

අකුසලං, මතන න කාචි ජාති ගය් හතීති කුසලාබයාකතජාතිමභ මතො දුකමමව 

වත් තබ් බං. අ  සි ා ‘‘අභාමවොපි විසුං ගමහතබ් මබො’’ති, එවං සති තස් ස ජාති ා 
අභාවමතො ජාති-සද් ම න සහ සම් බන් මධො න සි ා. විජ් ජමානස ්ස හි ජාති නාම 

මහොති.  ම ව වා කුසලස් ස අභාමවො, එවං අබයාකතස් සාපි අභාමවො අත් ථීති 
අනබයාකතජාතිපි වත් තබ් බාති ෙතුක් කං ආපජ් මජ ය. න මෙතමිට් ඨං 

කුසලාදිවමසන තිවිධජාති ා එව ඉච් ඡිතත් තා, පාළියඤ්ච ‘‘කුසලා ධම් මා 
අකුසලා ධම් මා අබයාකතා ධම් මා’’ති තිකවමසමනව වුත් තත් තා 

‘‘කුසලපටිපක් ඛ’’න් ති පන වුච් ෙමාමන මිත් තපටිපක් මඛො අමිත් මතො වි , 
මලොභපටිපක් මඛො අමලොමභො වි  ෙ  ං ධම් මජාතං කුසලස් ස 

උජුවිපච් ෙනීකභූතං, තං අකුසලන් ති තස් ස වමසන තිකං උපපන් නං මහොති, 

උජුවිපච් ෙනීකතා ෙස් ස සාවජ් ජානිට් ඨවිපාකත් තා, මතන පහාතබ් බභාවමතො ෙ 

මවදිතබ් බා, න පන කුසලවිනාසනමතො. න හි අකුසමලන කුසලං පහී ති, 
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මහාබලත් තා පන කුසලමමව තං පජහති. කුසලඤ් හි මහාබලං, අකුසලං 

දුබ් බලං. මතමනවාහ ‘‘අබලා නං බලී න් ති, මද්  න් මතනං පරිස් ස ා’’ති (සු. 

නි. 776), තස් මා කුසලමමව   ාවුත් තනම න අකුසලස් ස පහා කං, නාකුසලං 
ඉතරස ්සාති මවදිතබ් බං. 

තදුභය…මප.… අබයාකතන් ති  ං ධම් මජාතං කුසලං වි  න 

අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකලක් ඛණං, නාපි අකුසලං වි  

සාවජ් ජානිට් ඨවිපාකලක් ඛණං, අ  මඛො අවිපාකත් තා තදුභ විපරීතලක් ඛණං, 

තං අබයාකතන් ති අත් ම ො. නන ෙ ‘‘තදුභ විපරීතලක් ඛණ’’න් ති වුත් මත 
සුඛදුක් ඛමව නානං විපරීතා උමපක් ඛාමව නා වි  ඉට් ඨානිට් ඨවිපාකානං 

විපරීමතො අඤ් මඤො මකොචි විපාමකො  ස් ස අත් ථි, තං අබයාකතන් ති 

ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති ත ා අසම් භවමතො.   ා හි ආමලොකන් ධකාරානං 

විපරීමතො අඤ් මඤො මකොචි නත් ථි, එවමිට් ඨානිට් ඨවිපාකානං විපරීමතො න මකොචි 
විපාමකො අත් ථීති. අ  වා තං-සද් ම ො ඉධ ඉට් ඨානිට් ඨවිපාකනිරමපක් ඛං 
කුසලාකුසලමත් තමමව පච් ොමසතීති කුසලාකුසලානං සවිපාකත් තා 

තදුභ විපරීතලක් ඛණං, තං අවිපාකලක් ඛණන් ති අත් ම ොති අලමමත්   

අනම ොමගන. කුසලාකුසලභාමවන න බයාකතන් ති අබයාකතං. 
කුසලාකුසලඤ් හි වත් වා අබයාකතස් ස වුත් තත් තා කුසලාකුසලභාමවමනව 

අවුත් තත් තාති විඤ ්ඤා ති, න පකාරන් තමරන. ත ා අවෙනඤ් ෙ තස් ස 

තදුභ විපරීතලක් ඛණත් තාම ව, න පන අවත් තබ් බත් තාමත් මතනාති  ට් ඨබ් බං. 

අ  වා වි-සද් ම ො විමරොධිවෙමනො. ආ-සද් ම ො අභිමුඛභාවප් පකාසමනො, තස් මා 
අත් තමනො පච් ෙම හි අඤ ්ඤමඤ් ඤං විමරොධාභිමුඛතං කතං 

ලක් ඛණවිමරොධමතො පහා කප් පහාතබ් බභාවමතො වාති බයාකතං, 

කුසලාකුසලං. තමතො අඤ් ඤං අබයාකතං. තඤ් හි ලක් ඛණමතො අඤ් ඤමඤ් ඤං 

කුසලාකුසලං වි  න තස් ස විරුද් ධං. න හි අවිපාකතං අනිට් ඨවිපාකතා වි , 
ඉට් ඨවිපාකතා  ඉට් ඨවිපාකතා වි  ෙ අනිට් ඨවිපාකතා  ඉට් ඨානිට් ඨවිපාකතාහි 

විරුජ් ඣති, න ොපි අබයාකතං කුසලාකුසමලසු කිඤ් චි පජහති, න ෙ මකනචි 
පහාතබ් බන් ති. ‘‘තදුභ විපරීතලක් ඛණමබයාකත’’න් ති විඤ් ඤා මාමන 

අමහොසි කම් මං, නාමහොසි කම් මවිපාමකො, නත් ථි කම් මවිපාමකො, න භවිස් සති 
කම් මවිපාමකොති ඉමිනා තිමකන සඞ් ගහිතස් ස ගතිඋපධිකාලප් පම ොගවිපත් තීහි 
අවිපාකස ්ස දිට් ඨධම් මමව නී ාදිකම් මස ්ස භාවනා පහාතබ් බස් ස අකුසලස් ස ෙ 
අභිඤ් ඤාකුසලස් ස ෙ විපාකුප් පා නාභාවමතො ‘‘සි ා න මඛො අබයාකතභාමවො 

වා’’ති ක ාචි මකොචි චින් මත යාති තන් නිවාරණත්  මාහ ‘‘අවිපාකාරහංවා’’ති, 

විපාකං  ාතුං නාරහති තත්   සාමත් ථි ාභාවමතොති අවිපාකාරහං. ඉ ං වුත් තං 
මහොති – දිට් ඨධම් මමව නී ා ම ො තාව පච් ෙ මවකල් ලාදීහි කාරමණහි 

අවිපාකා, සමෙ පමනමත තබ් බිදූරා අස් සු, ත ා විපාක ාමන සමත්  තා  
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විපාකාරහාම ව, තං පන න ත ා, අ  මඛො ම න මකනචි ආකාමරන 

විපාක ාමන අසමත්  තාම ව විපාකාරහං න මහොති, තං අබයාකතං නාමාති. 

ඉ ානි එවං තිකවමසන නිද් දිට් මඨසු කුසලාදීසු පඨමං තාව කුසලචිත් තං 

විභජන් මතො ‘‘තත්ථකුසලචිත්ත’’න් තිආදිනා තස් ස ගණනපරිච් මෙ ං  ස් මසති. 

එකවීසතිවිධන් ති අට් ඨ කාමාවෙරානි, පඤ ්ෙ රූපාවෙරානි, ෙත් තාරි 

අරූපාවෙරානි, ෙත් තාරි මලොකුත් තරානීති එවං සඞ් මඛපමතො එකවීසතිවිධං. 

භූමමතො චතුබ්බිධන් ති කාමරූපාරූපමලොකුත් තරභූමිසඞ් ඛාතානං ෙතුන් නං 
භූමීනං වමසන තත්   පවත් තමානං චිත් තම් පි ෙතුබ් බිධං මහොති. තත්   භවන් ති 

එත්  ාති භූම, ඨානං, අවත්  ා ෙ. අවත්  ාපි හි අවත්  වන් තානං පවත් තිට් ඨානං 

වි  ගය් හති. එවඤ් හි මනසං සුඛග් ගහණං මහොති. අවත්ථාති මෙත්   ධම් මානං 
කාමතණ් හාදීහි පරිච් ඡින් නාපරිච් ඡින් නභාමවො. තත්   පුරිමා තිස් මසො භූමිම ො 

උභ වමසන මවදිතබ් බා, ඉතරා අවත්  ාවමසමනව. න හි මලොකුත් තරධම් මානං 
කාමභවාදිමතො අඤ් ඤං ඨානමුපලබ් භතීති. 

අඤ ්ඤත්   පවත් තමානස් සාපි වක් ඛමානනම න කාමභූමිපරි ාපන් නත් තා 

භූමමතො එකවිධන් ති. සවත්ථුකාවත්ථුකමභ මතොති ෙක් ඛාදීනි පඤ් ෙ, 

හ  ඤ් ොති ෙ වත් ථූනි. කුසලස් ස පන ෙක් ඛාදිනිස ්සිතත් තාභාවමතො හ  වත් ථු 
ඉධ වත් ථූති අධිප් මපතං. මතන සහිතං එකන් මතන තන් නිස ්සිතප් පවත් තිමතොති 

සවත්ථුකං, කාමරූපධාතු ං පවත් තමානවිඤ් ඤාණං. තත්   හි අරූපස් ස 

රූපපටිබන් ධප් පවත් ති, අරූපධාතු ං පන රූපාභාවමතො වත් ථුවිරහිතමමව 

පවත් තතීති තත්   පවත් තමානං අවත්ථුකං. හීන…මප.… තිවිධන් ති එත්   

පච් ෙ මතො, ඵලමතො ෙ මජ් ඣිමපණීමතහි නිහීනං, මතසං වා ගුමණහි 

පරිහීනන් ති හීනං, අත් තමනො පච් ෙම හි පධානභාවං නීතන් ති පණීතං, උභින් නං 

මවමජ් මඣ භවං මජ්ඣිමං. තත්   හීමනන ෙන් ම න චිත් මතන වීරිම න 

වීමංසා  වා පවත් තිතං හීනං, මජ් ඣිමමහි ෙන්  ාදීහි පවත් තිතං මජ්ඣිමං, 

පණීමතහි පණීතං. ෙන්  ාදීනං පන හීනාදිභාමවො අධිමුත් තිවමසන  ට් ඨබ් මබො. 

හීනාධිමුත් තිවමසන හි මනසං හීනතා, පණීතාධිමුත් තිවමසන පණීතතා, 

තදුභ මවමජ් ඣවමසන මජ් ඣිමතා.  සකාමතා  වා කතං කුසලං හීනං, 

පුඤ ්ඤඵලකාමතා  මජ්ඣිමං, ‘‘පුඤ ්ඤං නාමමතං සාධූහි කත් තබ් බමමවා’’ති 

එවං අරි භාවං නිස් සා  කතං පණීතං. ‘‘අහමස ්මි  ානපති, ඉමම පනඤ් මඤ 
 ාන ාසා ම ො’’තිආදිනා අත් තුක් කංසනපරවම් භනාහි උපක් කිලිට් ඨං පවත් තිතං 

වා හීනං, ත ා අනපක් කිලිට් ඨං මජ්ඣිමං, මග් ගඵලප ට් ඨානං පණීතං. 

භවමභොගසම් පත් තිනිමිත් තං වා කතං හීනං, 
සාවකපච් මෙකමබොධිපාරමිතාවමසන අත් තමනො විමමොක් ඛත්  ා  කතං 
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මජ්ඣිමං, සම් මාසම් මබොධිපාරමිතාවමසන සබ් මබසං විමමොක් ඛත්  ා  කතං 

පණීතන් ති. 

මසොමනස්සු…මප.…මභ මතොති මභ -සද් ම ො පච් මෙකං සම් බන් ධිතබ් මබො 
‘‘මසොමනස ්සුමපක් ඛාමභ මතො ඤාණමභ මතො පම ොගමභ මතො’’ති. තත්   

පමයොගමභ මතොති සඞ් ඛාරමභ මතොති අත් ම ො. නන ෙ 
මසොමනස ්සුමපක් ඛාමභම ො තාව යුත් මතො මතසං භින් නසභාවත් තා. 

ඤාණප් පම ොගමභම ො පන ක න් ති? වුච් ෙමත – ඤාණප් පම ොගකමතො මභම ො 
ඤාණප් පම ොගමභම ො මතසං භාවාභාවමුපා ා  පවත් තත් තා. ඉ ානි තමමව 

මසොමනස ්සුමපක් ඛාදිමභ ං විභාමගන  ස් මසතුං ‘‘මසයයථි ’’න් ති පුච් ඡිත් වා 

‘‘මසොමනස්සසහගත’’න් තිආදිනා විස් සජ් මජති. තත්   මසයයථි න් ති තං 

කතමං, තං ක න් ති වා අත් ම ො. 

මසොභනං මමනො, මසොභනං වා මමනො එතස් සාති සුමමනො, තස් ස භාමවො 

මසොමනස ්සං, මානසිකසුඛමව නාම තං අධිවෙනං, මසොමනස් මසන 
උප් පා මතො  ාව නිමරොධා සහගතං පවත් තං සංසට් ඨං සම් පයුත් තන් ති අත් ම ො. 

අ  වා මසොමනස් මසන සහ එකුප් පා ාදිභාවං ගතන් ති මසොමනස්සසහගතං. 

ජානාති   ාසභාවං පටිවිජ් ඣතීති ඤාණං, මතන සමං එකුප් පා ාදීහි පකාමරහි 

යුත් තන් ති ඤාණසම්පයත්තං. නාස් ස සඞ් ඛාමරො අත් ථීති අසඞ් ඛාරං, 

අසඞ් ඛාරමමව අසඞ්ඛාරිකං. සහ සඞ් ඛාමරන පවත් තමානං සසඞ් ඛාරං, තම ව 

සසඞ්ඛාරිකං. සඞ්ඛාමරොති මෙත්   අත් තමනො, පරස ්ස වා පුබ් බප් පම ොමගො 

‘‘සඞ් ඛමරොති තික් ඛභාවසඞ් ඛාමතන මණ් ෙනවිමසමසන සජ් මජති, සඞ් ඛරී ති 
වා සජ් ජී ති චිත් තං එමතනා’’ති කත් වා. තත්    ානාදිපුඤ් ඤකරණකාමල 
මච් මෙරමලථිනමිද් ධාදීහි උපක් කිමලමසහි සංසී මාමන චිත් මත 

උපක් කිමලසවූපසමවමසන, චිත් තස ්ස ෙ උස් සාහජනනවමසන තීසු ද් වාමරසු 

පවත් මතො සම් මාවා ාමමො අත්තමනො පමයොමගො නාම. කුසලකරමණ 

නිරුස ්සාහස ්ස පන ‘‘අම් මභො, සප් පුරිස, කුසලකරණං නාම පණ් ඩිමතහි 

ආමසවිතමග් මගො, තත්   ත ාපි පටිපජ් ජිතුං වට් ටති, තස් මා  ානං ම හි, සීලං 

රක් ඛ, තඤ් හි මත අත්  ා  හිතා  සුඛා  භවිස ්සතී’’තිආදිනා 
කුසලකරණත්  ා  උස් සාහජනනවමසන පමරසං කා වචීද් වාමරසු පවත් තා 

ආණත් ති පරප්පමයොමගො නාම. මතසු පන පුරිමමො 

පුබ් බභාගප් පවත් තචිත් තසන් තාමන, පච් ඡිමමො පමරසං චිත් තසන් තාමනම ව 
සම් භවතීති තන් නිබ් බත් තිමතො චිත් තස් ස තික් ඛභාවසඞ් ඛාමතො විමසමසො ඉධ 
උපොරමතො සඞ් ඛාමරොති මවදිතබ් මබො. මතනාහු ආෙරි ා – 

‘‘පුබ් බප් පම ොගසම් භූමතො, විමසමසො චිත් තසම් භවී; 
සඞ් ඛාමරො ඉති සඞ් ඛාර-සභාවඤ් ඤූහි කිත් තිමතො’’ති. 
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අ  වා ‘‘සසඞ්ඛාරිකමසඞ්ඛාරික’’න් ති ෙ එතං මකවලං සඞ් ඛාරස් ස 

භාවාභාවමත් තාමපක් ඛා  වුත් තං, න තස් ස සහප් පවත් තිසබ් භාවාභාවමතොති 

භින් නසන් තානප් පවත් තිමනොපි සඞ් ඛාරස ්ස ඉ මත් ථිතා  තංවමසන නිබ් බත් තං 

චිත් තං සඞ් ඛාමරො අස් ස අත් ථීති සසඞ්ඛාරිකං සහ-සද්  ස් ස 

විජ් ජමානත්  පරිදීපනමතො ‘‘සමලොමමකො සපක් ඛමකො’’තිආදීසු වි . 

තබ් බිපරීතං පන ත භාවමතො   ාවුත් තවමසමනව අසඞ්ඛාරිකං. අ  වා 

සඞ් ඛරණං, සඞ් ඛරී ති වා එමතන ආගන් තුකසම් භූමතන 

චිත් තසංසී නසභාවාපන නවමසමනව සජ් ජී ති, සඞ් ඛමරොති වා තං 
  ාවුත් තවමසමනවාති සඞ් ඛාමරොති උජුකමමව පුබ් බප් පම ොගජනිමතො 

තික් ඛභාමවො වුච් ෙති, ත භාවමතො අසඞ්ඛාරිකං, සභාවතික් ඛන් ති අත් ම ො. 

තංසහගතා  සසඞ්ඛාරිකං, අ  වා මච් මෙරමලාදීහි සඞ් ඛරී තීති සඞ් ඛාමරො, 

චිත් තස ්ස සංසී නසභාමවො, මසො  ස් ස නත් ථීති අසඞ්ඛාරිකං, ඉතරං 

සසඞ්ඛාරිකං. පණීතඋතුමභොජනාදිමකො වා බලවපච් ෙම ො සඞ් ඛාමරො 

‘‘සඞ් ඛමරොති චිත් තං තික් ඛභාමවන, සඞ් ඛරී ති වා තං එමතනා’’ති කත් වා. අ-

කාරස් ස වුඩ් ඪත්  වුත් තිතා  වුඩ් ඪප් පත් මතො සඞ් ඛාමරො අස් සාති අසඞ්ඛාරිකං, 
බලවපච් ෙ වන් තන් ති අත් ම ො. වුඩ් ඪපරිදීපමකන පන අ-කාමරන 

අවිමසසිතත් තා සසඞ්ඛාරිකං සප් පච් ෙ ං දුබ් බලපච් ෙ න් ති අධිප් පාම ො. 

ඤාමණන විප් පයුත් තං විරහිතන් ති ඤාණවිප්පයත්තං. 

උමපක් ඛතීති උමපක් ඛා, මවදි මානාපි ආරම් මණං අජ් ඣුමපක් ඛති, 

මජ් ඣත් තාකාරසණ් ඨිති ාති අත් ම ො. අ  වා ඉට් මඨ, අනිට් මඨ ෙ ආරම් මමණ 
පක් ඛපාතාභාමවන උපපත් තිමතො යුත් තිමතො ඉක් ඛති අනභවතීති උමපක් ඛා. අ  
වා උමපතා සුඛදුක් ඛානං අවිරුද් ධා ඉක් ඛා අනභවනන් ති උමපක් ඛා. 
අවිරුද් ධත් තාම ව මහසා මතසං අනන් තරම් පි පවත් තති. සුඛදුක් ඛමව නා පන 

විසුං විසුං විරුද් ධසභාවත් තා නාඤ ්ඤමඤ් ඤං අනන් තරං පවත් තන් ති. මතමනව 

හි පට්ඨාමන මසොමනස් සස් ස අනන් තරං ම ොමනස් සස් ස, ම ොමනස් සස ්ස 

අනන් තරං මසොමනස් සස ්ස ෙ උප් පත් ති පටිසිද් ධා. අ ඤ් ෙ අත් ම ො 

මලොභසහගතචිත් තසම් පයුත් තමව නා පි ලබ් භති, පුරිමා පන ද් මව න ත ා. න 

හි මලොභසහගතාදීනං මජ් ඣත් තාකාමරන අජ් ඣුමපක් ඛනං, උපපත් තිමතො 

ඉක් ඛනං වා අත් ථීති. උමපක්ඛාසහගතන් ති සබ් බං මහට් ඨා වුත් තන මමව. 

නන ෙ අඤ් මඤපි ඵස් සා ම ො සම් පයුත් තධම් මා අත් ථීති මසොමනස ්සාදීනං 

වමසමනව පන අට් ඨවිධතා කස් මා ගහිතාති? මභ කරභාවමතො. ඵස් සාදීනඤ් හි 

සබ් බචිත් තසාධාරණත් තා, සද් ධාදීනඤ් ෙ සබ් බකුසලසාධාරණත් තා න මතහි 

චිත් තස ්ස විභාමගො, මසොමනස ්සා ම ො පන කත්  චි චිත් මත මහොන් ති, කත්  චි 
න මහොන් තීති පාකමටොව මතහි චිත් තස ්ස විභාමගොති. කස් මා පමනමත කත්  චි 
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චිත් මත මහොන් ති, කත්  චි න මහොන් තීති? කාරණස ්ස 

සන් නිහිතාසන් නිහිතභාවමතො. කිං පන මනසං කාරණන් ති? වුච් ෙමත – තත්   

මසොමනස ්සසහගතභාමවො තාව ආරම් මණවමසන මහොති. ඉට් ඨාරම් මණස ්මිඤ ්හි 
මසොමනස ්සසහගතචිත් තමුප් පජ් ජති. නන ෙ ඉට් ඨාරම් මණං මලොභස් ස වත් ථු 

රජ් ජනී ත් තාති ක ං තත්   කුසලං උප් පජ් ජතීති? නයි මමකන් තිකං ඉට් මඨපි 
ආරම් මමණ නි මිතාදිවමසන කුසලස් ස උප් පජ් ජනමතො.  ස් ස හි ‘‘කුසලමමව 

ම ා කත් තබ් බ’’න් ති කුසලකරමණම ව චිත් තං නි මිතං මහොති, 

අකුසලප් පවත් තිමතොව නිවත් මතත් වා කුසලකරමණම ව පරිණාමිතං, 

අභිණ් හකරමණන ෙ කුසලං සමු ාචිණ් ණං, 
පටිරූපම සවාසසද් ධම් මස ්සවනසප් පුරිසූපනිස් ස පුබ් මබකතපුඤ් ඤතාසඞ් ඛාත

ෙතුෙක් කූපනිස ්ස වමසන, ම ොනිමසො ෙ ආමභොමගො පවත් තති, තස් ස ඉට් මඨපි 

ආරම් මමණ අමලොභසම් පයුත් තමමව චිත් තමුප් පජ් ජති, න මලොභසම් පයුත් තං. 
මහොති මෙත්   – 

‘‘නි ාමපරිණාමමහි, සමු ාචිණ් ණතා  ෙ; 

ඤාණපුබ් බඞ් ගමාමභොගා, ඉට් මඨපි කුසලං සි ා’’ති. 

අපිෙ සද් ධාබහුලතාදීහි ෙ කාරමණහි චිත් තස ්ස මසොමනස් සසහගතතා 

මවදිතබ් බා. අස් සද් ධානං, හි මිච් ොදිට් ඨිකානඤ් ෙ එකන් තමිට් ඨාරම් මණභූතං 
ත ාගතරූපම් පි දිස ්වා මසොමනස් සං න උප් පජ් ජති. ම  ෙ කුසලප් පවත් ති ං 

ආනිසංසං න පස් සන් ති, මතසං පමරහි උස් සාහිතානං කුසලං කමරොන් තානම් පි 

මසොමනස ්සං න උප් පජ් ජති, තස ්මා සද් ධාබහුලතා විසුද් ධිදිට් ඨිතා 
ආනිසංස ස් සාවිතාති ඉමමහිපි කාරමණහි චිත් තස ්ස මසොමනස් සසහගතතා 
මහොති. 

අපිෙ ම  මත එකා ස ධම් මා පීතිසම් මබොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පා ා  
සංවත් තන් ති. මස යථි ං – බුද් ධානස ්සති ධම් මානස ්සති සංඝානස් සති 
සීලානස ්සති ොගානස් සති ම වතානස් සති උපසමානස් සති 
ලූඛපුග් ගලපරිවජ් ජනං සිනිද් ධපුග් ගලමසවනා 
පසා නී සුත් තන් තපච් ෙමවක් ඛණා ත ධිමුත් තතාති ඉමමහිපි කාරමණහි 
චිත් තස ්ස මසොමනස් සසහගතභාමවො මවදිතබ් මබො. බුද් ධාදිගුමණ 
අනස ්සරන් තස් ස හි  ාව උපොරුප් පා ා සකලසරීරං ඵරමානා පීති උප් පජ් ජති. 
ත ා දීඝරත් තං අක් ඛණ් ෙතාදිවමසන අත් තනා රක් ඛිතං ෙතුපාරිසුද් ධිසීලං 

පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස, ගිහිමනො  සසීලං පඤ් ෙසීලං පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස, 
දුබ් භික් ඛභ ාදීසු පණීතං මභොජනං සබ්රහ් මොරීනං  ත් වා ‘‘එවංනාම  ානං 

අ ාසි’’න් ති අත් තමනොොගං පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස, ගිහිමනොපි ත ාරූමප කාමල 

සීලවන් තානං දින් න ානං පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස, ම හි ගුමණහි සමන් නාගතා 
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පටුන 
 

ම වා ම වත් තං ගතා, ත ාරූපානං ගුණානං අත් තනි අත් ථිතං 

පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස, සම විපස් සනාහි වික් ඛම් භිතකිමලමස සට් ඨිපි සත් තතිපි 
වස් සානි අසමු ාෙරන් මත දිස ්වා ‘‘අමහො මය් හං කිමලසා න සමු ාෙරන් තී’’ති 

චින් මතන් තස් ස, මෙති  ස් සනම ර ස් සමනසු අසක් කච් ෙකිරි ා  
සංසුචිතලූඛභාමවන බුද් ධාදීසු පසා සිමනහාභාමවන ගද්රභපිට් මඨ රජසදිමස 

ලූඛපුග් ගමල පරිවජ් ජන් තස ්ස, බුද් ධාදීසු පසා බහුමල මුදුචිත් මත 

සිනිද් ධපුග් ගමල පටිමසවන් තස් ස, රතනත් ත ගුණපරිදීපමක 

පසා නී සුත් තන් මත පච් ෙමවක් ඛන් තස ්ස, ඨානනිසජ් ජාදීසුපි පීතිඋප් පා නත්  ං 
තන් නින් නතාදිවමසන පවත් මතන් තස් ස ම භුම යන පීති උප් පජ් ජති. පීති ා ෙ 
මසොමනස ්මසන සහ අවිනාභාවමතො තදුප් පත් ති ා තස් සාපි උප් පත් ති නි තාති 
එවං පීතිකාරණානිපි මසොමනස් සකාරණානීති  ට් ඨබ් බානි. කිඤ් ෙ – 

අගම් භීරපකතිතා, මසොමනස ්සපටිසන් ධිකතාති ඉමමහි ද් වීහි කාරමණහි 

මසොමනස ්සසහගතතා මහොති. ම ො හි අගම් භීරපකතිමකො මහොති, 

අප් පමත් තමකපි හිමතොපකරමණ තුස් සති, ම ො ෙ මසොමනස් සපටිසන් ධිමකො 

අප් පසන් මනසු ආරම් මමණසුපි අප් පටික් කූල ස් සාවී, තස් ස ම භුම යන 
මසොමනස ්සසහගතචිත් තං උප් පජ් ජති.   ාවුත් තානං පන 
මසොමනස ්සකාරණානමභාමවන මජ් ඣත් තාරම් මණතා  ෙ උමපක් ඛාසහගතතා 
මවදිතබ් බා. 

ඤාණසම් පයුත් තස් ස පන කම් මමතො උපපත් තිමතො ඉන් ද්රි පරිපාකමතො 
කිමලසදූරීභාවමතොති ඉමමහි කාරමණහි මහොති. ම ො හි පමරසං 
හිතජ් ඣාසම න ධම් මං ම මසති හීනක් කට් ඨාදීනි ෙ නළකාරමුද්  ාගණනාදීනි 

සිප් පා තනානි, වඩ් ඪකීකසිවාණිජ් ජාදීනි ෙ කම් මා තනානි, විසහරණාදීනි ෙ 

විජ් ජා තනානීති එවං නිරවජ් ජසිප් පා තනාදීනි සික් ඛාමපති, ස ං වා සික් ඛති, 

ධම් මකථිකස ්ස සක් කාරං කත් වා ධම් මං ක ාමපති, ‘‘ආ තිං පඤ් ඤවා 

භවිස ්සාමී’’ති පත්  නං පට් ඨමපත් වා නානප් පකාරං පුඤ් ඤකම් මං කමරොති, 
තස් මසවං නානප් පකාරං පඤ් ඤාසංවත් තනිකකම් මං සම් පාම න් තස ්ස තං 
කම් මං උපනිස ්සා  උප් පජ් ජමානං කුසලං ඤාණසම් පයුත් තං උප් පජ් ජති. ත ා 
අබයාපජ් මජ මලොමක උප් පන් නස ්ස උප් පජ් ජමානං කුසලං ඤාණසම් පයුත් තං 
මහොති. වුත් තඤ් මහතං – 

‘‘තස් ස තත්   සුඛිමනො ධම් මප ානි පිලවන් ති,  න් මධො, භික් ඛමව, 

සතුප් පාම ො, අ  මසො සත් මතො ඛිප් පමමව විමසසභාගී මහොතී’’ති (අ. නි. 
4.191). 

ත ා පඤ ්ඤා සකං සම් පත් තස් ස ඉන් ද්රි පරිපාකං නිස් සා  උප් පජ් ජමානං 
කුසලං ඤාණසම් පයුත් තං මහොති. ම න පන සම විපස් සනාභාවනාහි කිමලසා 
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වික් ඛම් භිතා, තස් ස කිමලසදූරීභාවං නිස් සා  උප් පජ් ජමානං චිත් තං 
ඤාණසම් පයුත් තං උප් පජ් ජති.   ාහ – 

‘‘ම ොගා මව ජා මත භූරි, අම ොගා භූරිසඞ් ඛම ො’’ති. (ධ. ප. 282). 

අපිෙ ම  මත ධම් මා ධම් මවිෙ සම් මබොජ් ඣඞ් ගස ්ස උප් පා ා  සංවත් තන් ති. 
මස යථි ං – පරිපුච් ෙකතා වත් ථුවිස කිරි ා ඉන් ද්රි සමත් තපටිපා නා 
දුප් පඤ ්ඤපුග් ගලපරිවජ් ජනා පඤ් ඤවන් තපුග් ගලමසවනා 
ගම් භීරඤාණෙරි පච් ෙමවක් ඛණා ත ධිමුත් තතාති ඉමමහි කාරමණහි 
ඤාණසම් පයුත් තභාමවො මහොති. ත ා හි ම ො පඤ් ඤවන් මත උපසඞ් කම් ම 
ඛන් ධධාතුආ තනඉන් ද්රි බලමබොජ් ඣඞ් ගමග් ගඞ් ගඣානඞ් ගසම විපස් සනාදී

නං පරිපුච් ොබහුමලො මහොති, තස් ස තංවමසන උප් පන් නං සුතම ඤාණං ආදිං 
කත් වා උප් පජ් ජමානං චිත් තං ඤාණසහගතං මහොති. ම න පන 
නඛමකසචීවරමසනාසනාදීනි අජ් ඣත් තිකබාහිරවත් ථූනි පුබ් මබ අවිස ානි 

මෙ නමලහරණාදිනා විස ානි කතානි, තස ්මසවං විස වත් ථුකස ්ස උප් පන් මනසු 
චිත් තමෙතසිමකසු විස ං ඤාණං මහොති පරිසුද් ධානි දීපකපල් ලකාදීනි නිස් සා  
උප් පන් නදීපසිඛා  ඔභාමසො වි .  ස් ස ෙ සද් ධින් ද්රි ාදීසු අඤ් ඤතරං බලවං 

මහොති, ඉතරානි මන්  ානි, තමතො තානි සකසකකිච් ෙං කාතුං න සක් මකොන් ති, 
තස් මා මසො තස් ස මබොජ් ඣඞ් ගවිභඞ් මග ආගතනම න මතන මතන ආකාමරන 

සමත් තං පටිපාම ති, තස් මසවං ඉන් ද්රි ානං සමත් තං පටිපාම න් තස් ස 
විපස් සනාඤාණාදීනං වමසන චිත් තං ඤාණසහගතං මහොති. ම ො පන 

දුප් පඤ ්ඤපුග් ගමල පරිවජ් මජති, පඤ් ඤවන් තපුග් ගමල වා පයිරුපාසති, 

ඛන් ධාදීසු ඔගාළ් හං භගවමතො ගම් භීරඤාණෙරි ං වා පච් ෙමවක් ඛති, 

ඨානනිසජ් ජාදීසු ත ධිමුත් තචිත් මතො වා විහරති, ඉමමසම් පි උප් පජ් ජමානං 
කුසලං ඤාණසම් පයුත් තං මහොති. අපිෙ බුද් ධාදිගුණානස ්සරමණනපි චිත් තං 
ඤාණසහගතං මහොති.   ාහ – 

‘‘ ස් මිං, මහානාම, සමම  අරි සාවමකො ත ාගතං අනස් සරති, 

මනවස ්ස තස් මිං සමම  රාගපරියුට් ඨිතං චිත් තං මහොති, න ම ොස…මප.… 

න මමොහපරියුට් ඨිතං චිත් තං මහොති, උජුගතමමවස් ස තස් මිං සමම  

චිත් තං මහොති ත ාගතං ආරබ් භ. උජුගතචිත් මතො මඛො පන, මහානාම, 

අරි සාවමකො ලභති අත්  මව ං, ලභති ධම් මමව ං, ලභති ධම් මූපසංහිතං 

පාමමොජ් ජං, පමුදිතස් ස පීති ජා ති, පීතිමනස ්ස කාම ො පස් සම් භති, 

පස් සද් ධකාම ො සුඛං මවම ති, සුඛිමනො චිත් තං සමාධි ති, සමාහිමතො 

  ාභූතං පජානාතී’’තිආදි (අ. නි. 6.10; 11.11). 
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එවං බුද් ධානස ්සතිආ ම ොපි රාගාදිමලවිමසොධමනන 

ඤාණුප් පත් තිමහතුකාම වාති  ට් ඨබ් බං. කිඤ් ෙ – තිමහතුකපටිසන් ධිකතා 
ඤාණුප් පත් තිකාරණං. පටිසන් ධිපඤ් ඤා හි ආදිමතො පට් ඨා  

භවඞ් ගසන් තතිවමසන බහුලං පවත් තමානා සන් තානපරිභාවමනන 
ඤාණුප් පත් ති ා සවිමසසඋපනිස් සම ො මහොති. අසඞ් ඛාරිකත් තං පන 
සප් පා උතුමභොජනආවාසාදිපච් ෙම හි මහොතීති. මහොන් ති මෙත්   – 

‘‘ඉට් ඨාරම් මණතා සද් ධාබාහුලයං දිට් ඨිසුද් ධි ෙ; 

ඵල ස ්සාවිතා මෙව, පීතිමබොජ් ඣඞ් ගමහතුම ො. 

‘‘එකා ස ත ා ධම් මා, අගම් භීරසභාවතා; 

මසොමනස ්සයුත් තා සන් ධි, ඉච් මෙමත සුඛමහතුම ො. 

‘‘අභාමවො සුඛමහතූනං, මජ් ඣත් තාරම් මණන් ති ෙ; 

උමපක් ඛුප් පත් තිමහතු ෙ, එවං මඤ යා විභාවිනා. 

‘‘කම් මූපපත් තිමතො මෙව, ත ා ඉන් ද්රි පාකමතො; 
කිමලසූපසමා ධම් ම-විෙ ස ්ස ෙ මහතුහි. 

‘‘සත් තධම් මමහි බුද් ධාදි-ගුණානස ්සරමණන ෙ; 

සප් පඤ ්ඤසන් ධිමතො මෙව, චිත් තං ඤාණයුතං සි ා. 

‘‘උතුමභොජනආවාස-සප් පා ාදීහි මහතුහි; 

අසඞ් ඛාරිකභාමවොපි, විඤ ්ඤාතබ් මබො විභාවිනා’’ති. 

එවං මව නාඤාණප් පම ොගමභ මතො අට් ඨවිධං කාමාවෙරචිත් තං 

නිද් දිසිත් වා ඉ ානි තං නිගමමන් මතො ආහ ‘‘ඉ ං…මප.… නාමා’’ති. 

12. ම න පනත් ම න ඉ ං ‘‘කාමාවෙර’’න් ති වුච් ෙති, තං  ානි  ස් මසතුං 

‘‘උද් ානමතො’’තිආදි ආරද් ධං. තත්   උද් ානමතොති උද් ම සමතො, 
සඞ් මඛපමතොති අත් ම ො. කිඤ් ොපි අවසිට් ඨකිමලසා ම ො වි  කිමලසකාමමොපි 
අස් සාම තබ් බතා  වත් ථුකාමම සඞ් ගහිමතො ඤාණං වි  මඤම යති 

සඞ් මඛපමතො එමකොම ව කාමමො සි ා, ත ාපි කිමලසකාමමො වත් ථුකාමභාවං 

ගච් ෙන් මතො කාමනී ට් මඨන ගච් ෙති, න කාමනවමසන. කාමනවමසන ෙ පන 

කිමලසකාමමොව මහොති, න පන වත් ථුකාමමොති ආහ ‘‘ක්මලසවත්ථුවසා’’තිආදි. 

මකො පමනත්   වත් ථුකාමමො, මකො කිමලසකාමමොති මෙො නං මනසි නිධා  

‘‘ෙන් ම ො කාමමො, රාමගො කාමමො, ෙන්  රාමගො කාමමො, සඞ් කප් මපො කාමමො, 

රාමගො කාමමො, සඞ් කප් පරාමගො කාමමො’’ති (මහානි. 1) එවං නිද්ම සපාළියං 
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ආගතා නිද් දිට් ඨා කාමතණ් හාව ඉධ කිමලසකාමමො. වත් ථුකාමමොති ෙ 
‘‘මනාපිකා රූපා…මප.… මනාපිකා මඵොට් ඨබ් බා…මප.… සබ් මබපි 
කාමාවෙරා ධම් මා…මප.… සබ් මබපි රූපාවෙරා…මප.… සබ් මබපි 

අරූපාවෙරා…මප.… කාමා’’ති (මහානි. 1) තත් ම ව නිද් දිට් ඨා 
සවිඤ් ඤාණාවිඤ් ඤාණප් පමභ ා මතභූමකධම් මාති  ස් මසන් මතො ආහ 

‘‘කිමලමසො…මප.… වට්ටක’’න් ති. ‘‘ෙන් රාමගොවා’’ති අවධාරමණන 
කිමලසභාමවන නිරුළ් මහසු මලොභම ොසමමොහාදීසු  සසු ම ොසමමොහා ම ො නව 

කිමලමස පටික් ඛිපති. කාමරූපාරූපතණ් හා  වත් ථු පතිට් ඨානං, කාරණභූතන් ති 

වා වත්ථු. 

13. ක ං පන කිමලසකාමමො නාම, ක ඤ ්ෙ වත් ථුකාමමොති ආහ 

‘‘කිමලසකාමමො’’තිආදි. කාමමතීති වත් ථුකාමං පත් ම ති. කාමීයතීති 

කිමලසකාමමන පත් ථී ති. ඉති-සද් ම ො ‘‘තස් මා’’ති ඉමස් ස අත් ම . ච-සද් ම ො 

එව-කාරත් ම , මතන  ස් මා කිමලසකාමමො කාමමතීති කාමමො, වත් ථුකාමමො ෙ 

කාමී තීති, තස් මා එව කිමලසකාමමො, වත් ථුකාමමො ොති දුවිමධොපිඑස කාමමො 

කාරකද්වමය කත් තරි, කම් මනි ෙ සිජ් ඣති, කත් තුභාවං, කම් මභාවඤ ්ෙ 

පච් ෙනමභොතීති අත් ම ො. අ  වා දුවිමධොති ද් වින් නං කාමානං වාෙකමතො 

දුවිමධො. ‘‘කාමමො’’ති අ ං සද් ම ො කාරකද්වමය සිජ්ඣති 

  ාවුත් තකාරකයුගමළ නිප් ඵජ් ජති, කත් තරි, කම් මනි ෙ ‘‘කාමමො’’ති 

ප සම් භමවො මහොතීති අත් ම ො. මවො-කාමරො පන නිපාතමත් තං ‘‘එවං මවො 

කාලාමා’’තිආදීසු (අ. නි. 3.66) වි . අ  වා මවොකාරකද්වමයති ඛන් ධද් වම ති 

අත් ම ො. කිමලසකාමමො හි සඞ් ඛාරසභාවත් තා සඞ් ඛාරක් ඛන් මධ, වත් ථුකාමමො 
ෙ වක් ඛමානනම න පඤ් ෙකාමගුණභූමතො රූපසභාවත් තා රූපක් ඛන් මධති එවං 

දුවිමධොමපස කාමමො ඛන් ධද් වම  සිජ්ඣති නිප් ඵජ් ජති, අන් මතොභාවං ගච් ෙතීති. 

14. සම් පජ් ජනානි සම්පත්තිමයො, තාසං වමසන විස විසයීභාමවන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං සමමොසරණවමසන, සම් පාපුණනවමසනාති අත් ම ො. ඉමිනා 
පන ඉ ං දීමපති –  ත්   දුවිමධොපි කාමමො විස විසයීභාමවන සහිමතො 

පවත් තති, මසොම ව එකා සවිමධො පම මසො කාමාවෙරසඤ් ඤිමතො.  ත්   පන 

රූපාරූපධාතු ං මකවලං වත් ථුකාමමොව පවත් තති, න මසො පම මසො 

කාමාවෙමරො නාමාති. නන ෙ දුවිමධොපි සහිමතො රූපාරූපධාතූසු පවත් තති, 

රූපාරූපාවෙරධම් මානං වත් ථුකාමත් තා, ත ාරම් මණභූතානඤ් ෙ 

රූපාරූපතණ් හානං තංම ොමගන කිමලසකාමභාවසිද් ධිමතොති? නයි මමවං 
ඔරම් භාගි භූතස් ස බහලකිමලසස් මසව කාමරාගස් ස ඉධ කිමලසකාමභාමවන 
අධිප් මපතත් තා. ‘‘උද්  ානමතො දුමව කාමා’’ති සබ් මබ කාමම උද් දිසිත් වාපි හි 

‘‘පම මසො ෙතුපා ාන’’න් තිආදිනා විස නි මමනන ‘‘දුවිමධොපි අ ’’න් ති 
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එත්   කාමමකම සභූමතො නීවරණාවත්  ා  කථිමතො කාමරාමගො 

කිමලසකාමභාමවන, තබ් බත් ථුකාම ව ධම් මා වත් ථුකාමභාමවන ගහිතා, න 

රූපාරූපතණ් හා, තබ් බත් ථුකධම් මා ොති ඤාපී ති. එවඤ් ෙ කත් වා උපරි 

වක් ඛමානා සසත්  ාවෙරූපමා උපපන් නා මහොති,   ාවුත් තානමමව කාමානං 
ඉධ අධිප් මපතත් තා රූපාරූපධාතූසු 

විමානකප් පරුක් ඛවත්  ාලඞ් කාරපරිත් තකුසලාදිමභම සු කාමාවෙරධම් මමසු 

පවත් මතො ෙන්  රාමගො කිමලසකාමමො නාම න මහොති, න ෙ තබ් බත් ථුභූතං 
විමානකප් පරුක් ඛාදිපරිත් තධම් මජාතං වත් ථුකාමමො නාමාති සිද් ධං. 
මතමනවාහ ‘‘කාමමො වා කාමසඤ් ඤා වා බ්රහ් මමලොමක න විජ් ජතී’’ති. 
කාමාවෙරසත් තසන් තානගතතණ් හා  විස භාමව සති පන තංම ොමගන 
රූපාරූපධාතූසුපි පවත් තමාමනො පරිත් තධම් මමො වත් ථුකාමමොම වාති 

මවදිතබ් බං. අ  වා නිද් ම මස ආගතනම න නිරවමසමසො කිමලසකාමමො 
කාමතණ් හාභවතණ් හාවිභවතණ් හානිමරොධතණ් හාපමභම ො ඉධ පවත් තති. 
වත් ථුකාමමසුපි අප් පකං රූපාරූපවිපාකමත් තං ඨමපත් වා සබ් මබොම ව ඉධ 

පවත් තතීති අනවමසසප් පවත් තිං සන් ධා  ‘‘කාමමොයංදුවිමධොපිචා’’ති වුත් තං. 

කිඤ් ොපි එවං වුත් තං, මතසු පන බහලකිමලසකාමභූමතො බහලකාමරාමගො ෙ 

තබ් බත් ථුකා පඤ් ෙ කාමගුණා ෙ ඉධ ගහිතාති  ස් සනත්  ං ‘‘සම්පත්තීනං

වමසනා’’ති වුත් තං. සම් පජ් ජනවමසන, සමිජ් ඣනවමසනාති අත් ම ො. 

අවචරතීති පවත් තති. ඉති-සද් ම ො මහතුම් හි,  ස් මා දුවිමධොපි අ ං කාමමො 

අවෙරති, තස් මා කාමමො එත්   අවෙරතීති කාමාවෙරසඤ් ඤිමතොති අත් ම ො. 

15. සග් ගමමොක් ඛමහතුභූතා පුඤ් ඤසම් මතා අ ා ම භුම යන අමපතාති 

අපා ා. නිර ාදිවමසන ෙත් තාමරො අපා ා චතුපායා. ෙන්නන් ති 
ොතුමහාරාජිකතාවතිංස ාමාතුසිතානිම් මානරතිපරනිම් මිතවසවත් තිසඞ් ඛාතා
නං ෙන් නං ම වමලොකානං. මමරුපා වාසිමනො පන අසුරා තාවතිංමසසුම ව 
සඞ් ගය් හන් තීති න මතහි සද් ධිං සත් තන් නන් ති වුත් තං. මනමසො උස් සන් නතා  

මනුස්සා, සතිසූරභාවබ්රහ් මෙරි ම ොගයතාදිගුණවමසන උපචිතමානසතා  

උක් කට් ඨගුණචිත් තතා ාති අත් ම ො, මත පන නිප් පරි ා මතො ජම් බුදීපවාසිමනො 
මවදිතබ් බා.   ාහ – 

‘‘තීහි, භික් ඛමව, ඨාමනහි ජම් බුදීපකා මනස් සා උත් තරකුරුමක ෙ 

මනස් මස අධිග් ගණ් හන් ති ම මව ෙ තාවතිංමස. කතමමහි තීහි? සූරා 

සතිමන් මතො ඉධ බ්රහ් මෙරි වාමසො’’ති (අ. නි. 9.21). 

මතහි පන සමානරූපාදිතා  සද් ධිං පරිත් තදීපවාසීහි ඉතරමහාදීපවාසිමනොපි 
‘‘මනස ්සා’’ඉච් මෙව පඤ් ඤායිංසු. මලොකි ා පන මනමනො අපච් ෙභාමවමනව 

‘‘මනස් සා’’ති ව න් ති. එකා සවිමධොති ෙතුරාපාම සු 
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තිරච් ොනමපත් තිවිස ානං විසුං පරිච් ඡින් නස ්ස ඔකාසස් ස අභාමවපි  ත්   මත 

අරඤ් ඤසමුද්  පබ් බතපා ාදිමක නිබද් ධවාසං වසන් ති, තාදිසස් ස ඨානස ්ස 

ගහිතත් තා එකා සවිමධො. 

16. නන මෙත්   අඤ් මඤසම් පි ධම් මානං පවත් තිසම් භවමතො කාමස් මසව 

අවෙරණවමසන ක ං නාමලාමභොති ආහ ‘‘අස්සාභිලක්ඛිතත්තා’’තිආදි. තත්   

අස්සාති ඉමස් ස දුවිධස් ස කාමස් ස. අභිලක්ඛිතත්තාති එකා සවිමධ පම මස 

පාකටත් තා. අ  වා අස්සාති කරණත් ම  සාමිවෙනං, තස් මා අමනන දුවිමධන 

කාමමන එකා සවිධස් ස පම සස් ස අභිලක්ඛිතත්තා, පඤ් ඤාපිතත් තාති 

අත් ම ො. අ  වා උපම ොගත් ම  සාමිවෙනවමසන අස්ස එකා සවිධස් ස 

පම සස් ස මතන දුවිමධන අභිලක් ඛිතත් තාති අත් ම ො. සහ සත් ම හීති සසත්  ා, 

 ත්   මත අවෙරන් ති, මසො සසත්ථාවචමරො, පම මසො. මසො වි .   ා හි  ස් මිං 

පම මස සසත්  ා පුරිසා අවෙරන් ති, මසො විජ් ජමාමනසුපි අඤ් මඤසු 

ද් විප ෙතුප් ප ාදීසු අවෙරන් මතසු මතසං තත්   පාකටත් තා, මතහි වා 

අභිලක් ඛිතත් තා ‘‘සසත්  ාවෙමරො’’ත් මවව පඤ ්ඤා ති, එවං විජ් ජමාමනසුපි 
අඤ ්මඤසු රූපාවෙරාදීසු අවෙරන් මතසු අභිලක් ඛණවමසන අ ං පම මසො 
‘‘කාමාවෙමරො’’ත් මවව සඤ් ඤිමතොති. එස නම ො රූපාරූපාවෙමරසු. 

17-8. නන ෙ චිත් තං කාමාවෙරන් ති වුත් තං,   ාවුත් තනම න පන 
පම සස් ස ගහිතත් තා ක ං තත්   අවෙරන් තං කාමාවෙරං නාමාති ආහ 

‘‘ස්වාය’’න් තිආදි. මසො අ ං කාමාවෙමරො ‘‘කාමමො’’ති සඤ් ඤිමතොති 

සම් බන් මධො. රූපභමවො රූපන් ති   ා රූපභමවො රූපං. අවුත් මතොපි හි 
  ාසද් ම ො එවං-සද්  සන් නිට් ඨානමතො ලබ් භති.   ා ‘‘රූපූපපත් ති ා මග් ගං 

භාමවතී’’ති එත්   ‘‘රූපභවූපපත් ති ා’’ති වත් තබ් මබ රූපභමවො ‘‘රූප’’න් ති 
සඤ ්ඤිමතොති අ මමත්   අත් ම ො. ක ං පමනස එවං සඤ් ඤිමතොති ආහ 

‘‘උත්තරස්සා’’තිආදි. අ  වා   ා උත් තරස් ස ප ස් ස මලොපං කත් වා උදීරිමතො 

එස රූපභමවො ‘‘රූප’’න් ති සඤ් ඤිමතො, එවං ස ්වා ං කාමාවෙමරො කාමමොති 

සම් බන් මධො. තස්මං කාමමති තස් මිං උත් තරප මලොපවමසන කාමසඤ් ඤිමත 

පම මස. ඉ න් ති ඉ ං අට් ඨවිධං චිත් තං. අධිකාරවමසන පන තස් ස ගහමණපි 

සබ් මබසමමව පරිත් තචිත් තානම මත් ම ො ලබ් භති සබ් මබසම් පි කාමම 

අවෙරණමතො. ස ාති සබ් බකාලං, බාහුමලයනාති අධිප් පාම ො. ඉමිනා පන ඉ ං 

දීමපති –   ා සඞ් ගාමම ම භුම යන අවෙරන් මතො ‘‘සඞ් ගාමාවෙමරො’’ති 
ලද් ධනාමමො හත් ථී අඤ ්ඤත්   අවෙරන් මතොපි බාහුල් ලප් පවත් තිවමසන 

‘‘සඞ් ගාමාවෙමරො’’ත් මවව පඤ් ඤා ති, එවමි ං අඤ් ඤත්   අවෙරන් තම් පි 
කාමමලොමක බාහුල් ලවුත් තිමතො ‘‘කාමාවෙර’’මිච් මෙව වුත් තන් ති. මතන පන 
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නන මෙතං රූපාරූපභමවසුපි අවෙරණමතො රූපාවෙරාදිනාමම් පි ලමභ යාති 
ඉ ං මෙො නං පරිහරති. මහොති මෙත්   – 

‘‘කාමමවෙරතීමතයතං, කාමාවෙරසඤ් ඤිතං; 

මසමස අවෙරන් තම් පි, සඞ් ගාමාවෙමරො   ා’’ති. 

ඉති-සද් ම ො මහතුම් හි. ච-සද් ම ො වත් තබ් බන් තරසමුච් ෙම . මතන  ස් මා 

උත් තරප මලොමපන කාමාවෙමරො ‘‘කාමමො’’ති සඤ් ඤිමතො,  ස් මා ෙ තස් මිං 

කාමම ඉ ං චිත් තං ස ා අවෙරති, තස් මා ‘‘කාමාවෙර’’මිච් මෙව කථිතං, න පන 

කාමාවෙරාවෙරං, නාපි රූපාරූපාවෙරන් ති වාති අධිප් පාම ො. කාමඝාතිනාති 
ම සනාඤාමණන විමන යසන් තානගතස් ස කිමලසකාමස් ස හනනසීමලන 
සම් මාසම් බුද් මධන. 

19. පටිසන්ධං …මප.… අවචාරයතීති වාති අ  වා  ස් මා  ත්   කත්  චි 

උප් පන් නම් පි කාමම භමවම ව පටිසන් ධිං අවොර ති, තස් මා ඉ ං කාමම 
අවොර තීති ‘‘කාමාවෙර’’න් ති කථිතං ො-සද්  ස් ස රස ්සත් තං කත් වාති 
අත් ම ො. එවං උත් තරප මලොපවමසන ප සම් භවං  ස් මසත් වා ඉ ානි විනාපි 

උත් තරප මලොපං කාමාවෙර-සද්  ස් ස සම් භවං  ස් මසතුං ‘‘පරියාපන්නන්තිතත්ර

වා’’ති වුත් තං. තත්රාති තස් මිං කාමභමව. පරියාපන්නන් ති අන් මතොගධං. අ ං 
පමනත්   අධිප් පාම ො – 

‘‘කතමම ධම් මා කාමාවෙරා? මහට් ඨමතො අවීචිනිර ං පරි න් තං 
කත් වා උපරිමතො පරනිම් මිතවසවත් තී ම මව අන් මතොකරිත් වා  ං 
එතස ්මිං අන් තමර එත්  ාවෙරා එත්   පරි ාපන් නා ඛන් ධධාතුආ තනා 
රූපං මව නා සඤ් ඤා සඞ් ඛාරා විඤ ්ඤාණං. ඉමම ධම් මා කාමාවෙරා’’ති 

(ධ. ස. 1287) – 

වුත් තත් තා   ා මනස් සිත් ථි ා කුච් ඡිස ්මිං නිබ් බත් මතොපි තිරච් ොනගතිමකො 

තිරච් ොනම ොනි මමව පරි ාපන් නත් තා ‘‘තිරච් ොමනො’’ත් මවව වුච් ෙති, 
එවමි ං රූපාරූපභමවසු උප් පන් නම් පි කාමභවපරි ාපන් නත් තා 
‘‘කාමාවෙර’’මිච් මෙව කථිතන් ති. තප් පරි ාපන් නතා ෙස් ස 
අවීචිපරනිම් මිතපරිච් ඡින් මනොකාසනින් නා  කාමතණ් හා  විස භාවමතොති 

මවදිතබ් බා. ත ා හි වුත් තං ආෙරි ධම් මපාලත් ම මරන නික්මඛපකණ්මඩපි 

‘‘‘එත්  ාවෙරා’ති වෙනං අවීචිපරනිම් මිතපරිච් ඡින් මනොකාසා  කාමතණ් හා  
විස භාවං සන් ධා  වුත් ත’’න් ති. ප සම් භමවො පමනත්   එවං මවදිතබ් මබො – 

කාමතණ් හා කාමමො, මසො එත්   ආරම් මණකරණවමසන අවෙරතීති 

කාමාවෙරන් ති. නන මෙත්   කතමා කාමතණ් හා,  ා කාමාවෙරධම් මාරම් මණා 
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තණ් හා. කතමම කාමාවෙරධම් මා, ම  කාමතණ් හාවිස ාති එවං 

ඉතරීතරනිස ්ස තාම ොමසො ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති, 

අවීචිආදිඑකා මසොකාසනින් නතා   ංකිඤ් චි තණ් හං කාමතණ් හාභාමවන 
ගමහත් වා තංසභාවා  තණ් හා  විස භාමවන කාමාවෙරධම් මානං 
උපලක් මඛතබ් බභාවමතො. අ  වා කිමලසවත් ථුවමසන දුවිමධොපි කාමමො 

  ාරහං සහජාතවමසන එත්   අවෙරතීති කාමාවෙරං, ආරම් මණකරණවමසන 
වා දුවිමධපි කාමම එතං අවෙරතීති කාමාවෙරං. අ  වා මඤ ්ෙනිස ්සිතමකසු 
උක් කුට් ඨිං කමරොන් මතසු නිස් ස නිස ්සිතානං අමභ ස් ස බුද් ධි ා ගහිතත් තා 

නිස ්සිතමකසු නිස් සයූපොරවමසන ‘‘මඤ් ො උක් කුට් ඨිං කමරොන් තී’’ති වුච් ෙති, 
එවමමතම් පි කාමාවෙරභමව පවත් තනවමසන තන් නිස ්සිතත් තා 

නිස ්ස මවොහාමරන ‘‘කාමාවෙර’’න් ති වුච් ෙති. මහොති මෙත්   – 

‘‘කාමමොවෙරතීමතයත්  , කාමමවෙරතීති වා; 

ඨානූපොරමතො වාපි, තං කාමාවෙරං භමව’’ති. 

20. පුජ් ජඵලනිබ් බත් තනමතො, අත් තසන් තානං පුනනමතො ෙ පුඤ් ඤානි, 

කත් තබ් බතා  කිරි ා, මතසං මතසං ආනිසංසානං වත් ථුතා  වත් ථූනි ොති 
පුඤ ්ඤකිරි වත් ථූනි. ගණනමතො  සපරිමාණත් තා  ස ෙ තානි 

පුඤ ්ඤකිරි වත් ථූනි ොති  ස පුඤ් ඤකිරි වත් ථූනි, මතසං වමසනාති 

 සපුඤ්ඤක්රියවත්ථුවමසන,  සපුඤ් ඤකිරි වත් ථුභාමවන තංම ං හුත් වාති 

අත් ම ො. එව-කාමරන පන රූපාරූපමලොකුත් තරං වි  න මකවලං 
භාවනාවමසමනවාති  ස් මසති. අ  වා  සපුඤ් ඤකිරි වත් ථුවමසමනව 

පවත් තති, න පන පමරහි පරිකප් පිතපරපසංසාදිපුඤ් ඤකිරි වත් ථුවමසනාති 

එව-සද් ම න අවධාරණං.  මතො වක් ඛති ‘‘සබ් බානස ්සතිපුඤ් ඤඤ් ො’’තිආදි. 

21. කානි පන තානි  සපුඤ් ඤකිරි වත් ථූනි, ම සං වමසන ඉ ං අට් ඨවිධං 
චිත් තං පවත් තතීති වුත් තන් ති ඉමං අනම ොගං සන් ධා  තානි සරූපමතො 

 ස් මසතුං ‘‘ ානං සීල’’න් තිආදි වුත් තං. තත්   දි යති එමතනාති  ානං, 
පරිච් ොගමෙතනා. ඉධ පන චිත් තාධිකාරවමසන තංසම් පයුත් තං ගමහතබ් බං. 

ත ා ‘‘සීලා’’දීසුපි. සීලතීති සීලං, කා වචීකම් මානි සමා හතීති අත් ම ො. 

සුසිලයවමසන හි කා කම් මාදීනි අවිප් පකිණ් ණානි සම් පති, ආ තිඤ් ෙ 

හිතසුඛාවහානි සම් මා ඨපිතානි සමාහිතානි මහොන් ති, සීල ති උපධාමරතීති වා 

සීලං.උපධාරණං පමනත්   කුසලානං අධිට් ඨානභාමවො. භාමවති කුසලධම් මම 

ආමසවති වඩ් මඪති එතා ාති භාවනා. අත් තමනො සන් තාමන නිප් ඵන් නා පත් ති 

දි යති එමතනාති පත්ති ානං. තංතංකිච් ෙකරමණ බයාවටස් ස භාමවො 

මවයයාවච්චං. ම මසති එතා ාති ම සනා. පත් තිං අනමමො ති එමතනාති 

පත් තානමමොම ො. පුබ් බප මලොමපන පන ‘‘අනුමමොම ො’’ති වුත් තං. දිට් ඨි ා 
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පටුන 
 

උජුභාමවො දිට්ඨිජුත්තං, සම් මාදිට් ඨි ා උජුකරණන් ති අත් ම ො. අත් තමනො, 

පරස ්ස වා හිතජ් ඣාස වමසන සම් මා සුණන් ති එතා ාති සංසුති. පූජාවමසන 

අපො ති සාමීචිං කමරොති එමතනාති අපචාමයො. පුඤ ්ඤකිරි වත් ථූනං පමභම ො 
පුඤ ්ඤකිරි වත් ථුප් පමභම ො. මජ් ඣප මලොපවමසන පන 

‘‘පුඤ්ඤවත්ථුප්පමභම ො’’ති වුත් තං   ා ආජඤ් ඤයුත් මතො රම ො 

‘‘ආජඤ ්ඤරම ො’’ති. අ ං තාමවත්   ප විොමරො. 

අ ං පන විනිච් ෙම ො – තත්   මසඛපුථුජ් ජනානං පරං උද් දිස ්ස 

පූජානග් ගහකාමතා  අත් තමනො විජ් ජමානවත් ථුපරිච් ෙජනවමසන පවත් තා 
මෙතනා  ානම පුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාම. ඛීණාසවානම් පි ත ා පවත් තා 

 ානමමව, සා පන පුඤ් ඤකිරි ා නාම න මහොතීති න ඉධ අධිප් මපතා. 

පුජ් ජඵලනිබ් බත් තනමතො, හි අත් තසන් තානං පුනනමතො ෙ පුඤ් ඤං, න ෙ 

ඛීණාසවසන් තාමන පවත් තා ඵලනිබ් බත් තිකා මහොති, න ෙ තං පුනාති 
විසුද් ධසන් තානප් පවත් තත් තාති. එවං මසමසසුපි. 

 ා පන නිච් ෙසීලඋමපොස සීලාදිවමසන පඤ් ෙසීලං අට් ඨසීලං  සසීලං 

සමාදි න් තස ්ස, අසමාදි න් තස් සපි කුලොරිත් තවමසන 

සම් පත් තකා දුච් ෙරිතාදීහි විරමන් තස ්ස, උපසම් ප මාළමක සංවරං 

සමාදි න් තස ්ස, පාතිමමොක් ඛං පරිපූමරන් තස් ස, ආපා ගතවිසම සු ෙක් ඛාදීනි 

ඉන් ද්රි ානි  මකන් තස් ස, චීවරාදිමක ෙ පච් ෙම  පච් ෙමවක් ඛන් තස ්ස, 

කුහනාදිවත් ථුමතො ආජීවං පරිමසොමධන් තස ්ස පවත් තා මෙතනා, අ ං 
සීලම පුඤ් ඤකිරි වත් ථුනාම. එත්  ාහ – ‘‘ ානං නාමමතං මය් හං කුලවංමසො 
කුලොරිත් ත’’න් ති එවං ොරිත් තසීමල ඨත් වා ම න් තස් ස පවත් තා 

 ානම පුඤ් ඤකිරි වත් ථු කිං, උ ාහු සීලම න් ති? සීලම මමව 
ොරිත් තසීලභාවමතො. ම  යධම් මපරිච් ොගවමසන පවත් තාපි මහසා 
පුබ් බාභිසඞ් ඛාරස ්ස අපරභාමග මෙතනා  ෙ ත ා පවත් තත් තා සීලම මමව 

පුඤ ්ඤකිරි වත් ථු, න  ානම ං. පූජානග් ගහකාමතා  හි දින් නං  ානම න් ති. 

‘‘ෙක් ඛු අනිච් ෙ’’න් තිආදිනා පන ෙක් ඛාදිමක තිලක් ඛණං ආමරොමපත් වා 

සම් මසන් තස ්ස පවත් තා මගොත්රභුමවො ානපරිම ොසානා විපස් සනාමෙතනා, 
කසිණාදීසු ආරම් මමණසු අප් පනං අප් පත් තා මගොත්රභුපරිම ොසානා 
පරිකම් මමෙතනා ොති අ ං භාවනාම පුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාම. 

අප් පනාප් පත් තාපි භාවනාම ව, සා පන න කාමාවෙරාති ඉධ න ගහිතා. 
නිරවජ් ජවිජ් ජා තනකම් මා තනසිප් පා තනානං සික් ඛනමෙතනාපි 
භාවනාමම ම ව සමමොධානං ගච් ෙතීති ආෙරි ා.  ා මෙත්   ම  යධම් මං 

ඛ මතො ව මතො සම් මසිත් වා   මතො පවත් තා, සාපි පුබ් මබ වි  උභ භාමග 
මෙතනානං ත ා පවත් තත් තා භාවනාම පුඤ් ඤකිරි වත් ථුම වාති මවදිතබ් බං. 
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පටුන 
 

 ානාදිකං  ං කිඤ් චි සුෙරිතකම් මං කත් වා ‘‘අසුකස ්ස ෙ නාම පත් ති මහොතු, 
සබ් බසත් තානං වා මහොතූ’’ති එවං අත් තනා කතස් ස පමරහි සාධාරණභාවං 
පච් ොසීසනවමසන පවත් තා පත් ති ානම පුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාම. කිං පමනවං 

පත් තිං   මතො පුඤ් ඤක් ඛම ො මහොතීති? න මහොති,   ා පන එකං දීපං 
ජාමලත් වා තමතො දීපසහස් සං ජාමලන් තස් ස පඨමදීමපො ඛීමණොති න 

වත් තබ් මබො, පුරිමාමලොමකන පන සද් ධිං පච් ඡිමාමලොකස ්ස එකීභාමව අතිමහාව 

මහොති, එවමමව පත් තිං   මතො පරිහානි නාම න මහොති, වුඩ් ඪම ව පන මහොතීති 

 ට් ඨබ් බා. ක ං පමනසා දින් නා නාම මහොතීති? ‘‘ඉ ං මම පුඤ ්ඤකම් මං 

සබ් බසත් තානං, අසුකස් ස වා පරිණමතූ’’ති එවං පුබ් බභාමග, පච් ොපි වා 
වචීමභ ං කමරොන් මතන මනසා එව වා චින් මතන් මතන දින් නා නාම මහොති. 

මකචි පන ‘‘ ං ම ා කතං සුෙරිතං, තස් ස ඵලං ‘ ම් මී’ති වුත් මතපි පත් ති 
දින් නාව මහොතී’’ති ව න් ති. කුසලකම් මාධිකාරත් තා පන පමරහි ෙ කම් මස් මසව 

අනමමොදිතබ් බත් තා කම් මමමව  ාතබ් බං, අනමමොම න් මතනපි කම් මමමව 
අනමමොදිතබ් බන් ති ඉ මමත්   ආෙරි ානං සන් නිට් ඨානං. 

චීවරාදීසු පච් ොසාරහිතස් ස අසංකිලිට් මඨන අජ් ඣාසම න 

සමණබ්රාහ් මණානං වත් තපටිවත් තකරණවමසන, ගිලානපට් ඨානවමසන ෙ 
පවත් තා මව යාවච් ෙම පුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාම. 

ආමිසකිඤ ්ෙක් ඛාදිනිරමපක් ඛචිත් තස ්ස අත් තමනො පගුණං ධම් මං 

විමුත් තා තනසීමස ඨත් වා ම මසන් තස ්ස, තම ව නිරවජ් ජවිජ් ජා තනාදිකං 
උපදිසන් තස ්ස ෙ පවත් තා ම සනාම පුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාම. පමරහි කතං  ං 
කිඤ් චි සුෙරිතකම් මං දින් නමදින් නම් පි වා ඉස් සාමච් මෙරමලං පහා  ‘‘සාධු 

සුට් ඨූ’’ති අනමමො න් තස් ස පවත් තා අනමමො නපුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාම, 

‘‘අත් ථි දින් න’’න් තිආදිනා කම් මස ්සකතාඤාණවමසන දිට් ඨිං උජුං 
කමරොන් තස් ස පවත් තා දිට් ඨිජුකම් මපුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාම.  දි එවං 

ඤාණවිප් පයුත් තචිත් තස් ස දිට් ඨිජුකම් මපුඤ් ඤකිරි තා න ලබ් භතීති? මනො න 
ලබ් භති පුරිමපච් ඡිමමෙතනානම් පි තංතංපුඤ් ඤකිරි ාස් මවව සඞ් ගණ් හනමතො. 
ත ා හි වක් ඛති – 

‘‘පුරිමා මුඤ් ෙනා මෙව, පරා තිස් මසොපි මෙතනා; 

මහොති  ානම ං පුඤ් ඤං, එවං මසමසසු දීපම ’’ති. 

තස් මා කිඤ් ොපි උජුකරණමවලා ං ඤාණසම් පයුත් තමමව චිත් තං මහොති, 
පුරිමපච් ොභාමග පන ඤාණවිප් පයුත් තම් පි මහොතීති තස් සාපි 
දිට් ඨිජුකම් මපුඤ් ඤකිරි භාමවො උප් පජ් ජති. 
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පටුන 
 

අපමර පනාහු – විඤ් ඤාණපඤ් ඤාණවමසන  ස් සනං දිට් ඨි, චිත් තං පඤ ්ඤා 

ෙ. දිට් ඨි ා උජුභාමවො දිට් ඨිජුත් තං. කිං තං? කුසලඤ් ෙ විඤ් ඤාණං 
කම් මස ්සකතාඤාණාදි ෙ සම් මා ස් සනං. තත්   කුසලවිඤ් ඤාමණන 
ඤාණුප් පාම පි අත් තමනො සුෙරිතානස් සරණපරගුණපසංසාසරණගමනානං 

සඞ් ගමහො, කම් මස ්සකතාඤාමණන කම් මප සම් මාදිට් ඨි ාති. 
 ානාදිසම් පයුත් තං පන ඤාණං  ානාදීස් මවව අන් මතොගධන් ති මවදිතබ් බං. 
‘‘එවමිමං ධම් මං සුත් වා තත්   වුත් තනම න පටිපජ් ජන් මතො 

මලොකි මලොකුත් තරගුණවිමසසං අධිගමිස් සාමි, බහුස ්සුමතො වා හුත් වා පමර 

ධම් මම සනා  අනග් ගණ් හිස් සාමී’’ති එවං අත් තමනො, පමරසං වා 
විමුත් තා තනසීමසන සද් ධම් මං සුණන් තස් ස පවත් තා 
සවනම පුඤ ්ඤකිරි වත් ථු නාම. නිරවජ් ජවිජ් ජා තනාදිසවනමෙතනාපි 

එත් ම ව සඞ් ගය් හති. පූජාරමහ, ගරුට් ඨානිම , මහල් ලමක ෙ දිස් වා ආසනා 
වුට් ඨහන් තස ්ස 

පත් තචීවරපටිග් ගහණමග් ග ානඅභිවා නඅඤ් ජලිකම් මකරණආසනපුප් ඵගන් ධා
දිඅභිහාරං කමරොන් තස් ස ෙ පවත් තා බහුමානමෙතනා 
අපචිතිසහගතපුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාම. මව යාවච් ොපො නානඤ් හි අ ං 

විමසමසො – ව සා, ගුමණන ෙ මජට් ඨානං, ගිලානානඤ් ෙ තංතංකිච් ෙකරණං 

මව යාවච් ෙං, සාමීචිකිරි ා අපො නන් ති. 

22-3. එවං අට් ඨක ා  ආගතනම න  සපුඤ් ඤකිරි වත් ථූනි  ස් මසත් වා 
ඉ ානි සුත් මත ආගතනම න  ානං සීලං භාවනාති තීණිම ව  ස් මසතුං මතසු 

ඉතමරසම් පි සඞ් ගහං දීමපන් මතො ආහ ‘‘ගච්ෙන්ති සඞ්ගහ’’න් තිආදි. තත්   

පත්ති ානානුමමො නා  ාමන සඞ්ගහං ගච්ෙන්ති තංසභාවත් තා.  ානම් පි හි 

ඉස් සාමච් මෙරානං පටිපක් ඛං, එමතපි, තස ්මා සමානපටිපක් ඛතා   ාමනන සහ 
එකලක් ඛණත් තා එමත  ානම පුඤ් ඤකිරි වත් ථුම් හි සඞ් ගහං ගච් ෙන් ති. 

මවයයාවච්චාපචායනා සීලමමය පුඤ්මඤ සඞ්ගහං ගච්ෙන්ති 

ොරිත් තසීලසභාවත් තා. ම සනාසවනදිට්ඨිඋජුකා පන කුසලධම් මාමසවනමතො 

භාවනමතො භාවනාමමය සඞ්ගහං ගච්ෙන්ති. මකචි පන ‘‘ම මසන් මතො, 
සුණන් මතො ෙ ම සනානසාමරන ඤාණං මපමසත් වා ලක් ඛණං පටිවිජ් ඣ 

ම මසති, සුණාති ෙ, තානි ෙ ම සනාසවනානි පටිමවධමමව ආහරන් තීති 
ම සනාසවනං භාවනාමම  සඞ් ගහං ගච් ෙතී’’ති ව න් ති. ධම් ම ානභාවමතො 
‘‘ම සනා  ානමම  සඞ් ගහං ගච් ෙතී’’තිපි සක් කා වත් තුං. ත ා දිට් ඨිජුකම් මං 

සබ් බත්  ාපි සබ් මබසං නි මනලක් ඛණත් තාති.  ානාදීසු හි  ං කිඤ් චි ‘‘අත් ථි 
දින් න’’න් තිආදින ප් පවත් තා  සම් මාදිට් ඨි ාව විමසොධිතං මහප් ඵලං මහොති 

මහානිසංසන් ති. එවඤ් ෙ කත් වා දීඝනිකායට්ඨකථායං ‘‘දිට් ඨිජුකම් මං පන 

සබ් මබසං නි මනලක් ඛණ’’න් ති (දී. නි. අට් ඨ. 3.305) වුත් තං. මහාසංඝි ා පන 
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පටුන 
 

අභ ගිරිවාසිමනො ෙ දිට් ඨිජුකම් මං විසුං පුඤ් ඤකිරි භාමවන න ගණ් හන් ති. 
ත ා හි මත  ානං සීලං භාවනා සංසුති ම සනානස් සතිමමො නං 
මව යාවච් ෙපූජාසරණප් පත් තිපසංසා ොති අත් තනා කතපුඤ් ඤානස ්සරණං 
බුද් ධාදීසු සරණගමනං පරගුණපසංසාති ඉමානි තීණි පක් ඛිපිත් වා දිට් ඨිජුකම් මං 

අග් ගමහත් වා ද් වා ස පුඤ් ඤකිරි වත් ථූනි පඤ් ඤාමපන් ති. පුන තීමණවාති 

පඨමං  සාපි සමානා පුන සඞ් මඛපමතො තීමණව සම් මභොන් ති. 

24. ඉ ානි පමරහි නිද් දිසි මානානං පුඤ් ඤානස ්සරණාදීනං අත් තනා 

නිද් දිට් මඨස ්මවව සමමොධානං  ස් මසතුං ‘‘සබ්බානුස්සතිපුඤ්ඤඤ්චා’’තිආදි 
වුත් තං. තත්   සබ් බස ්මසව අත් තනා කතසුෙරිතස් ස අනස් සරණං 

සබ්බානුස්සතිපුඤ්ඤං නාම. පසංසාති පමරහි කතා  පුඤ් ඤකිරි ා , 

සම් මාපටිපත් ති ා ෙ විප් පසන් නචිත් මතන පසංසනං, සන් තුස් සනන් ති අත් ම ො. 

සරණත්තයන් ති එත්   සරන් ති හිංසන් තීති සරණානි, බුද් ධාදීනි තීණි රතනානි. 
තානි හි සරණගතානං මතමනව සරණගමමනන භ ං සන් තාසං 

දුග් ගතිපරික් කිමලසං හිංසන් ති විනාමසන් ති. තම ො අව වා අස් සාති ත ං, තීහි 

අව මවහි යුත් තසමු ා ස් මසතං අධිවෙනං, සරණානං ත ං සරණත් ත ං, තීණි 
සරණානීති වුත් තං මහොති. න හි අව වවිනිමුත් මතො සමු ාම ො නාම මකොචි 

අත් ථීති. ඉධ පන සරණත් ත ග් ගහමණන උපොරමතො, උත් තරප මලොපමතො වා 
සරණගමනං අධිප් මපතං. න හි සරණත් ත ං පුඤ ්ඤකිරි වත් ථු නාම මහොති. 

අත්  මතො පමනතං ‘‘සම් මාසම් බුද් මධො වත මසො භගවා, ස් වාක් ඛාමතො ධම් මමො, 
සුප් පටිපන් මනො සංමඝො’’තිආදිනා බුද් ධාදීසු පසා පටිලාභවමසන පවත් තා 

මෙතනා දිට්ඨිජුකම්මස්මංසඞ්ගහංයන්ති තංවමසමනව මතසං ඉජ් ඣමතො. න 

හි විපරීතදිට් ඨිකස ්ස ඉමානි තීණි සම් භවන් ති, තස් මා මත එකන් මතන 

දිට් ඨිජුකම් මපුඤ් ඤකිරි වත් ථුස් මිං සඞ් ගහං ගච් ෙන් ති, න විසුං 

පුඤ ්ඤකිරි භාමවන ගමහතබ් බාති අධිප් පාම ො. මතනාහ ‘‘නත්ථි සංසමයො’’ති. 
දිට් ඨිජුකම් මස් ස භාවනාම සඞ් ගමහපි සඞ් මඛපනම න භාවනාමම  

සඞ් ගය් හන් ති, විත්  ාරනම න පන ‘‘කත්   න මඛො’’ති සංසම ො සි ාති 
ඉමමසං භාවනාම සඞ් ගමහො න වුත් මතො. දිට් ඨිජුකම් මස ්ස වා සබ් මබසං 
මහප් ඵලභාවනි ාමකත් මතන මූලභූතත් තා තස් ස පධානභාවං  ස් මසතුං විසුං 

තත්   සඞ් ගය් හන් තීති වුත් තං. අපමර පන ‘‘සඞ් ගණ් හන් මතො සඞ් ගණ් හාති, 
ගණ් හන් මතො ‘මුඤ ්ෙතී’ති වෙනමතො සරණගමනස් ස සීලසමා ාමන වි  ගහණං 
සම් භවතීති සීලමම  සඞ් ගය් හතී’’ති ව න් ති. ‘‘සරණගමනං පණිපාතභාවමතො 
අපචිතිසහගමත සඞ් ගය් හතී’’ති මකචි. 

25. ඉ ානි   ාවුත් තපුඤ් ඤකිරි වත් ථූනං පුරිමපච් ඡිමභාගවමසන 

පවත් තමානාපි මෙතනා තත්   තත් ම ව සඞ් ගහං ගච් ෙන් තීති  ස් මසතුං ‘‘පුරිමා

මුඤ්චනා’’තිආදි වුත් තං. තත්   පුරිමාති  ානත්  ා  ම  යධම් මං ධම් මමන 
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පටුන 
 

සමමන උප් පාම න් තස් ස, උප් පන් නං ‘‘පරිච් ෙජිස් සාමී’’ති චින් මතන් තස් ස, 
 ක් ඛිමණ යං පරිම සන් තස ්ස ෙ  ාව වත් ථුමනො පටිග් ගාහකස ්ස හත් ම  

විස් සජ් ජනං, පරිණාමනං වා, තාව පවත් තා පුබ් බභාගමෙතනා. පටිග් ගාහකස ්ස 

පන හත් ම  විස් සජ් ජනමෙතනා, පරිණාමනමෙතනා වා මුඤ් ෙනමෙතනා නාම. 

සාම ව නිග් ගහීතමලොමපන ‘‘මුචනා’’ති වුත් තා. ‘‘මුඤ්චනා’’ඉතිම ව වා 

පාමඨො. පරාති අත් තනා විස් සට් ඨවත් ථුම් හි ආල ං අකත් වා ‘‘සාධු සුට් ඨු අග් ගං 
 ානං මම දින් න’’න් ති මසොමනස ්සචිත් මතන පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස උප් පන් නා 

අපරභාගමෙතනා. තිස්මසොපි මචතනාති ඉති අ ඤ් ෙ පුරිමා මෙතනා, අ ඤ් ෙ 

මුඤ ්ෙනමෙතනා, අ ඤ් ෙ අපරමෙතනාති තිස් මසොපි මෙතනා එකමතො හුත් වා 

 ානමයං පුඤ්ඤං මහොති,  ානම පුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාම මහොතීති අත් ම ො. 

‘‘පුඤ ්ඤ’’න් ති ප ං අමපක් ඛිත් වා ‘‘මහොතී’’ති එකවෙනනිද් ම මසො. ඉ ානි 

  ාවුත් තමත්  ං මසමසසුපි අතිදිසන් මතො ආහ ‘‘එවං මසමසසු දීපමය’’ති. 

මසමසසූති සීලාදීසු පුඤ් ඤකිරි වත් ථූසු එවං   ාවුත් තනම න ‘‘සීලං 

‘රක් ඛිස් සාමී’ති චින් මතන් තස ්ස, ‘පබ් බජිස ්සාමී’ති විහාරං ගච් ෙන් තස් ස පවත් තා 

පුරිමමෙතනා, සීලං සමාදි න් තස ්ස, පබ් බජන් තස ්ස, සීලං පරිපූමරන් තස් ස 

උප් පන් නා මජ් ඣිමමෙතනා, ‘පූරිතං මම’ති පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස උප් පන් නා 
අපරමෙතනාති එවං තිස් මසොපි මෙතනා එකමතො හුත් වා 

සීලම පුඤ් ඤකිරි වත් ථු නාමා’’තිආදිනා දීපමය, පකාමස යාති අත් ම ො. නන 

ෙ අත් තනා කතපුඤ් ඤානස ්සරණමෙතනා දිට් ඨිජුකම් මසඞ් ගහිතා, අ ඤ් ෙ 

අපරමෙතනා සාම වාති ක මස් සා තත්   සඞ් ගමහොති? නා ං ම ොමසො, 
විස මභම න උභින් නම් පි විමසසසබ් භාවමතො. පුඤ ්ඤානස ්සරණඤ් හි අත් තනා 
කතපුඤ් ඤවිස මමව. අ ං පන තබ් බත් ථුවිස ාති පාකමටොම ව ද් වින් නං 
විමසමසොති. 

එත් තාවතා ෙ  ං වුත් තං ‘‘ සපුඤ් ඤකිරි වත් ථුවමසමනව පවත් තතී’’ති, 

තත්    සපුඤ් ඤකිරි වත් ථූනි සරූපමතො, සඞ් ගහමතො ෙ නිද් දිසිත් වා ඉ ානි 
ත ාපවත් තමානස ්ස ෙස් ස පාමටක් කං පවත් තාකාරවිස ං  ස් මසතුං 

‘‘ඉ ානී’’තිආදි ආරද් ධං. තත්   අයන් ති වක් ඛමානනි ස් සනං.  ාතබ් මබො 

ධම් මමො ම  යධම් මමො, අන් නාදි සවිධං වත් ථු. වුත් තඤ් හි – 

‘‘අන් නං පානං වත්  ං  ානං, මාලාගන් ධවිමලපනං; 

මස යාවස පදීමප යං,  ානවත් ථූ  සාවිමම’’ති. 

පටිග් ගාහමකො ආදි ම සං ම සකාලමිත් තාදීනං මත පටිග් ගාහකා ම ො, 

ම  යධම් මස ්ස, පටිග් ගාහකාදීනඤ් ෙ සම් පත් ති සම් පන් නතා 

ම යයධම්මපටිග්ගාහකාදිසම්පත්ති. තත්   ම  යධම් මස් ස පණීතමනාපභාමවො 
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පටුන 
 

ධම් මමන සමමන උප් පන් නභාමවො ම යයධම්මසම්පත්ති. පටිග් ගාහකානං 

අග් ග ක් ඛිමණ යභාමවො පටිග්ගාහකසම්පත්ති. දුල් ලභඅන් නපානාදිමකො 

ම මසො ම සසම්පත්ති. තාදිමසොව කාමලො කාලසම්පත්ති. 

දුල් ලභඅන් නපානාදිමක හි ම මස, කාමල වා දින් නං අජ් ඣාස ස් ස බලවතා  

මහප් ඵලං, මසොමනස් සමහතුකඤ් ෙ මහොති, තස් මා මත  ානස් ස සම් පත් තිවමසන 

වුත් තා. මත්තසම්පත්ති පන කලයාණමිත් තභාමවො. කලයාණමිත් තඤ් හි 

නිස ්සා   ානාදීසු චිත් තං ඔ ගයප් පත් තං මහොති. පරිචාරිකසම්පත්ති පන 
අනාණත් ති ාපි තංතංකිච් ෙසම් පා මන අප් පමත් තස් ස පරිොරිකජනස් ස 

පටිලාමභො. අඤ්ඤං වා මසොමනස්සමහතුන් ති 

සද් ධාබහුලතාවිසුද් ධිදිට් ඨිතාදිමභ ං අඤ් ඤං මසොමනස් සකාරණං වා. ආගම්මාති 

උපාගම් ම, පටිච් ොති අත් ම ො. හට්ඨපහට්මඨොති මසොමනස් සවමසන හට් මඨො 

මෙව පහට් මඨො ෙ. උභම නපි අධිකමසොමනස ්සං වුත් තං. අත්ථි…මප.…

පවත්තන් ති ‘‘අත් ථි දින් නං, අත් ථි යිට් ඨං, අත් ථි හුතං, අත් ථි සුකතදුක් කටානං 

කම් මානං ඵලං විපාමකො, අත් ථි අ ං මලොමකො, අත් ථි පමරො මලොමකො, අත් ථි 

මාතා, අත් ථි පිතා, අත් ථි සත් තා ඔපපාතිකා, අත් ථි මලොමක සමණබ්රාහ් මණා 

සම් මග් ගතා සම් මාපටිපන් නා, ම  ඉමඤ් ෙ මලොකං පරඤ් ෙ මලොකං ස ං 

අභිඤ් ඤා සච් ඡිකත් වා උපසම් පජ් ජ විහරන් තී’’ති (ම. නි. 1.441) එවං පවත් තං 
 සවිධං සම් මාදිට් ඨිවත් ථුවමසන මෙව ධම් මවිෙ සම් මබොජ් ඣඞ් ගට් ඨානි ාදීනං 
වමසන ෙ පවත් තං. ආදි-සද් ම න හි න මකවලං නවන් නංම ව 

සම් මාදිට් ඨිවත් ථූනං ගහණං, අ  මඛො ධම් මවිෙ සම් මබොජ් ඣඞ් ගට් ඨානි ානම් පි 

සඞ් ගමහො. සම් මා ඤාම න පවත් තා දිට් ඨි, පසත්  ා වා දිට් ඨීති සම්මාදිට්ඨි, තං. 

පුරක්ඛත්වාති පුබ් බඞ් ගමං කත් වා. තඤ් ෙ මඛො සහජාතපුබ් බඞ් ගමවමසන 

‘‘මමනොපුබ් බඞ් ගමා ධම් මා’’තිආදීසු (ධ. ප. 1-2) වි  සම් පම ොගස ්ස 
අධිප් මපතත් තා. 

අනුස්සාහිමතොති මලොභමච් ෙරි ාදිවමසන පුඤ ්ඤකිරි ා  සඞ් මකොෙං 

අනාපජ් ජනමතො අත් තනා, පමරන වා මකනචි අනස් සාහිමතො හුත් වා. සභාවමතො 

හි පුඤ් ඤප් පවත් ති ස් සනමි ං. පමරහීති පන පරපාකටුස ්සාහ ස් සනවමසන 

වුත් තං. පඨමන් ති ම සනාක් කමමන, ඉධ නිද් දිට් ඨක් කමමන වා පඨමං. 

මහාකුසලචිත්තන් ති මසොමනස ්සසහගතතාදිඅඞ් ගපාරිපූරි ා මහන් තං 
කුසලචිත් තං. අ  වා පච් ඡිමභවිකමබොධිසත් තානං පටිසන් ධිආකඩ් ඪනමතො 

මහන් තං පූජිතං කුසලචිත් තන් ති මහාකුසලචිත්තං. සබ් මබසම් පි හි 
සබ් බඤ ්ඤුමබොධිසත් තානං පටිසන් ධි මමත් තාපුබ් බඞ් ගමස් ස 
තිමහතුකමසොමනස් සම ස් ස අසඞ් ඛාරිකචිත් තස් ස විපාමකොති වුත් තං. එත්   
‘‘ම  යධම් ම…මප.… හට් ඨපහට් මඨො’’ති එත් තාවතා ඉමස් ස 

මසොමනස ්සසහගතභාවමාහ, ‘‘සම් මාදිට් ඨිං පුරක් ඛත් වා’’ති 
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ඤාණසම් පයුත් තභාවං, ‘‘අනස ්සාහිමතො’’ති පන ඉමිනා අසඞ් ඛාරිකභාවන් ති 
 ට් ඨබ් බං. 

වුත්තනමයමනවාති ‘‘ම  යධම් මපටිග් ගාහකාදිසම් පත් තිං, අඤ ්ඤං වා 

මසොමනස ්සකාරණං ආගම් මා’’ති එවං වුත් තනම න. උස්සාහිමතොති 

ම  යධම් මම සාමපක් ඛාදිතා , සීලසම් ප ාදීසු අනධිමුත් තතාදීහි ෙ 

පුඤ ්ඤකිරි ා  සඞ් මකොොපජ් ජනමතො අත් තනා, පමරන වා මකනචි 

උස් සාහිමතො. පමරහීති පන වුත් තන මමව. කමරොති  ානාදීනි පුඤ් ඤානීති 

සම් බන් මධො. තමමවාති මසොමනස් සසහගතාදිනා තංසදිසතා  වුත් තං. මහොති හි 

තංසදිමසපි තංමවොහාමරො   ා ෙ ‘‘සාම ව තිත් තිරී, තානිම ව ඔසධානී’’ති. 
එත්   පන ‘‘උස ්සාහිමතො’’ති ඉමිනා සසඞ් ඛාරිකතං  ස් මසති. මසසං 

වුත් තන මමව. ඉමස්මං පනත්මථති ඉමස් මිං සසඞ් ඛාරිකසද්  ාභිමධම ය, 
උස් සාහිතබ් බචිත් තසඞ් ඛාමත අත් ම  තංවිසම ති අත් ම ො. 

පුබ්බප්පමයොගස්සාති පුඤ ්ඤකිරි ා  සඞ් මකොමෙ ජා මාමන තමතො 

විමවමෙත් වා සමුස් සාහනවමසන පවත් තස ්ස චිත් තප් පම ොගස් ස. පුබ්බ-
ග් ගහණං පමනත්   ත ාපවත් තපුබ් බාභිසඞ් ඛාරවමසන මසො පම ොමගො මහොතීති 

කත් වා වුත් තං, න තස් ස පුබ් බකාලිකතා ාති වුත් මතොවා මත් ම ො. 

පටිපත්ති ස්සමනනාති භික් ඛූ දිස් වා 

ම  යධම් මපරිච් ෙජනවන්  නාදිපටිපත් ති ස් සමනන. බලන් ති අනන් තීති බාලා, 

අස් සාසිතපස් සාසිතමත් මතමනව ජීවන් ති, න පඤ් ඤාජීවිමතනාති අධිප් පාම ො. 

බාලාම ව බාලකා. මත පන ඉධ ‘‘අත් ථි දින් න’’න් තිආදින ප් පවත් තා  

සම් මාදිට් ඨි ා අභාමවන අසඤ් ජාතබුද් ධිමනො  ාරකා. පාකටවමසන මෙත්   

බාලක-ග් ගහණං. සහසා කරණාදිකාමල පන ඉතමරසම් පි ඤාණවිප් පයුත් තං 

මහොතීති. මසොමනස් සං ජාතං එමතසන් ති මසොමනස්සජාතා, ජාතමසොමනස් සාති 

අත් ම ො. සහසාති සීඝං සීඝං  ාතුකාමතා  උප් පත් තිසමකාලමමව. 

එත්   ෙ ‘‘පටිපත් ති ස ්සමනනා’’ති ඉමිනා පමරසං පම ොගාභාවමාහ, 

‘‘ජාතපරිෙ ා’’ති අත් තමනො පම ොගාභාවං. උභම නාපි ඉමස් ස 

අසඞ් ඛාරිකභාවං දීමපති. ‘‘බාලකා, සහසා’’ති ෙ ඉමමහි 

ඤාණවිප් පයුත් තභාවමාහ, ‘‘භික් ඛූ…මප.… ජාතා’’ති මසොමනස් සසහගතභාවං. 

අ  වා ‘‘පටිපත් ති…මප.… පරිෙ ා’’ති ඉමිනා අසඞ් ඛාරිකභාවස් ස ‘‘බාලකා 
භික් ඛූ…මප.… ජාතා’’ති ෙ ඉමමහි ඤාණවිප් පයුත් තමසොමනස් සසහගතභාවස් ස 
ෙ දීපිතත් තා ‘‘සහසා’’ති වෙමනන   ාවුත් තමමව 
ඤාණවිප් පයුත් තඅසඞ් ඛාරිකභාවං පකාමසති. එවං සති පටිමලොමමතො 
මසොමනස ්සසහගතාදිභාමවො  ස් සිමතො මහොති. අනමලොමමතො පන 

‘‘මසොමනස ්සජාතා’’ති ඉමිනා මසොමනස් සසහගතභාවං, සහසා-ග් ගහමණන 
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ඤාණවිප් පයුත් තාසඞ් ඛාරිකභාවං දීමපති. ‘‘පටිපත් ති…මප.… දිස ්වා’’ති 

එත් තාවතා පන මසොමනස් සසහගතාදිභාවස් ස කාරණං වුත් තන් ති. මතති මත 

ඤාතකා, මත බාලකාති වා අත් ම ො. ‘‘මසොමනස්සමහතූනංඅභාවංආගම්මා’’ති 
ඉ ං නි ස් සනමත් තං  ට් ඨබ් බං. මජ් ඣත් තාරම් මණං ත ාරූමප 
මෙමතොභිසඞ් ඛාරා ම ොපි හි උමපක් ඛාසහගතතා  කාරණමමවාති. චිත් තස ්ස 
මසොමනස ්සාභාමව පුග් ගලස් සපි මසොමනස් සරහිතතා මහොතීති 

‘‘චතූසුපි…මප.… මහොන්තී’’ති පුග් ගලාධිට් ඨානං කත් වා වුත් තං, 

මසොමනස ්සරහිතා මහොන් ති පුඤ් ඤං කමරොන් තාති අධිප් පාම ො. ‘‘එව’’න් තිආදි 
නිගමනං. 

ඉමමසු පන අට් ඨසු විඤ් ඤාමණසු මසොමනස් සසහගතමතො 

උමපක් ඛාසහගතං බලවතරං, ඤාණවිප් පයුත් තමතො ඤාණසම් පයුත් තං, 
සසඞ් ඛාරිකමතො අසඞ් ඛාරිකං සදිසං බලවතරං. විසදිසං පන 

මව නාඤාණප් පම ොගවමසන බලවං, දුබ් බලඤ් ෙ මහොති. 
මසොමනස ්සසහගතතිමහතුකඅසඞ් ඛාරිකමතො හි 

උමපක් ඛාසහගතතිමහතුකසසඞ් ඛාරිකං බලවතරං, 
උමපක් ඛාසහගතදුමහතුකඅසඞ් ඛාරිකමතො 
මසොමනස ්සසහගතතිමහතුකඅසඞ් ඛාරිකං බලවතරං. ඉති ෙතුත්  චිත් තමතො 

තති චිත් තං බලවතරං, තමතො අට් ඨමචිත් තං, තමතො සත් තමචිත් තං, තමතො 

දුති චිත් තං, තමතො පඨමචිත් තං, තමතො ෙට් ඨචිත් තං, තමතො පඤ් ෙමචිත් තන් ති 
එවමිමමසං බලවබලවතරභාමවො මවදිතබ් මබො. 

26. එවං පාළි ං ආගතනම න මව නාඤාණප් පම ොගමභ මතො අට් ඨවිධතං 
නිද් දිසිත් වා ඉ ානි අට් ඨක ා ං ආගතපුඤ් ඤකිරි ාදීනං වමසනපි පමභ ං 

 ස් මසතුං ‘‘ ස පුඤ්ඤක්රියාදීන’’න් තිආදි වුත් තං. ආදි-සද් ම න ෙන් නං 

ආරම් මණානං, ෙතුන් නං අධිපතීනං, තිණ් ණං කම් මානං, හීනාදිමභ ස් ස ෙ 
සඞ් ගමහො  ට් ඨබ් මබො. මතමනවාහු – 

‘‘කමමන පුඤ් ඤවත් ථූහි, මගොෙරාධිපතීහි ෙ; 

කම් මහීනාදිමතො ොපි, ගමණ ය න මකොවිම ො’’ති. 

27. ඉ ානි ත ාපවත් තමානස ්ස තස් ස ම ො ම ො මතසං මතසං වමසන 

ලබ් භමාමනො ගණනපරිච් මෙම ො, තං සම් පිණ් ඩිත් වා  ස් මසතුං ‘‘සත්තරස

සහස්සානී’’තිආදි වුත් තං. තත් ම වං ගණනා මවදිතබ් බා – ඉමානි තාව අට් ඨ 
විඤ ්ඤාණානි  සන් නං පුඤ ්ඤකිරි වත් ථූනං වමසන පවත් තනමතො පච් මෙකං 

 ස  සාති කත් වා අසීති චිත් තානි මහොන් ති, තානි ෙ ෙසු ආරම් මමණසු 

පවත් තනමතො ෙග් ගුණිතානි සාසීතිකානි ෙත් තාරි සතානි මහොන් ති, තානි 
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ෙතුන් නං අධිපතීනං සහම ොගවමසන ෙතුග් ගුණිතානි සහස් සං, වීසාධිකානි ෙ 

නව සතානි මහොන් ති, තානි ෙ කා වචීමමනොසඞ් ඛාතානං තිණ් ණං කම් මානං 

වමසන තිගුණිතානි සසට් ඨිසත් තසතාධිකානි පඤ් ෙ සහස් සානි මහොන් ති, තානි 
ෙ හීනමජ් ඣිමපණීතමභ මතො තිගුණිතානි සාසීතිකද් විසතාධිකානි සත් තරස 
සහස් සානි මහොන් තීති. නන ෙ ඤාණවිප් පයුත් තචිත් තානං 

වීමංසාධිපතිසහම ොගාභාවමතො අධිපතිවමසන සහස් සං, සාසීතිකානි ෙ ෙ 
සතානි මහොන් තීති තානි කම් මාදීනං වමසන සම් පිණ් ඩිතානි වීසසතාධිකානි 

පන් නරස සහස් සානි භවන් තීති? සච් ෙමමතං, මසොතපතිතවමසන පන තං 
අනාදියිත් වා අධිපතිගණනා ගහිතාති න තස් ස වමසන ගණනහානි කතාති 
 ට් ඨබ් බං. 

නන ෙ ‘‘සවිපාකං කුසල’’න් ති වුත් තං, තං පන ක ං, කුහිං, කිං ඵලතීති 

මෙො නං සන් ධා ාහ ‘‘තංපනා’’තිආදි.  ස් මා තිමහතුකං කුසලං තිමහතුකං වා 

දුමහතුකං වා පටිසන් ධිං ම ති, නාමහතුකං පටිසන් ධිං ම ති.   ා ෙ තිමහතුකං 

පටිසන් ධිං ජමනති, ත ා පවත් මත මසොළස විපාකානි අභිනිප් ඵාම ති.   ා 

ද් විමහතුකං, ත ා ද් වා ස. දුමහතුකං පන දුමහතුකමමහතුකඤ් ෙ පටිසන් ධිං 

ජමනති, න තිමහතුකං.   ා ෙ දුමහතුකං ජමනති, ත ා පවත් ති ං ද් වා ස.   ා 

අමහතුකං, ත ා අට් ඨ. ම  පන ආගමනමතො විපාකස් ස සඞ් ඛාරමභ මිච් ෙන් ති, 

මතසං මමතන තිමහතුකං ද් වා ස,  ස වා විපච් ෙති, දුමහතුකං  ස, අට් ඨ වා, 

තස් මා වුත් තං ‘‘යථානුරූප’’න් ති. නානාවිධසම් පත් තිට් ඨානභාවමතො මසොභනා, 

ගන් තබ් බමතො ගති ොති සුගති, කාමාවෙරභමවොව සුගති කාමාවෙරසුගති. තස් සං 

කාමාවචරසුගතියං. භවමභොගසම්පත්තින් ති එත්   ෙ භවතීති භමවො, 

උපපත් තිභවසඞ් ඛාතානං විපාකක් ඛන් ධකටත් තාරූපානමමතං ගහණං, 

භුඤ ්ජිතබ් බමතො මභොමගො, පවත් ති ං පටිලභිතබ් බසම් පත් ති, භමවොති වා 

පටිසන් ධි, මභොමගො මසසවිපාකකටත් තාරූමපහි සහ පවත් ති ං පටිලභිතබ් බා 

සම් පත් ති, භමවො ෙ මභොමගො ෙ භවමභොමගො, මතම ව සම් පන් නභාවමතො 

සම් පත් ති, මතසං වා සම් පත් ති භවමභොගසම් පත් ති, තං අභිනිප්ඵාම ති, 
ජනකවමසන ෙ උපනිස් ස වමසන ෙ සාමධතීති අත් ම ො. එත්   ෙ 
භවමභොගසම් පත් තීනං නිරවමසසමතො ලබ් භමානට් ඨානං සන් ධා  

‘‘කාමාවෙරසුගති ’’න් ති වුත් තං. සමහතුකවිපාකවජ් ජං පන 

පවත් තිවිපාකකටත් තාරූපසභාවං භවසම් පත් තිං, එකච් ෙමභොගසම් පත් තිඤ් ෙ, 
මභොගසම් ප මමව වා අවිමසමසන සුගති ං දුග් ගති ම් පි අභිනිප් ඵාම තිම ව. 

නාගසුපණ් ණාදීනම් පි හිස් ස ම වසම් පත් තිසදිසං මනඤ ්ඤං මභොගජාතං, 

තබ් බිස ානි ෙ විපාකචිත් තානි, සුවණ් ණතාසුස ්සරතාදි ෙ තං සබ් බං 
කාමාවෙරකුසලස් මසව ඵලං. න හි අකුසලස් ස ඉට් ඨඵලං අත් ථි. වුත් තඤ් මහතං 
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– ‘‘අට් ඨානමමතං අනවකාමසො,  ං අකුසලස් ස ඉට් මඨො කන් මතො විපාමකො 
සංවිජ් ජතී’’ති. 

කාමාවෙරකුසලවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපාවෙරකුසලවණ් ණනා 

ඉ ානි  ස් මා කාමාවෙරකුසලානන් තරං උද් දිට් ඨස් ස රූපාවෙරකුසලස් ස 

නිද් ම සාවකාමසො අනප් පත් මතො, තස් මා තං  ස් සනත්  ං ‘‘ඉතමරසූ’’තිආදි 

ආරද් ධං. තත්   ඉතමරසූති   ාවුත් තකාමාවෙරකුසලමතො ඉතමරසු, 

රූපාවෙරාදීසූති අත් ම ො. සවත්ථුකමතො එකවිධං එකන් මතන 

වත් ථුසන් නිස ්සිතත් තා. න හි අරූපධාතු ං රූපාවෙරධම් මා ලබ් භන් ති 
රූපවිරාගභාවනා  නිබ් බත් තත් තා පුන රූපාවෙරජ් ඣානසමාපත් ති ා 
අභාවමතො. 

හීනමජ්ඣිමපණීතමභ මතොති එත්   පුබ් මබ වි  අධිපතීනං හීනාදිභාමවහි 
ඣානස් ස හීනාදිභාමවො ම ොමජතබ් මබො. අ  වා පටිලද් ධමත් තමනාමසවිතං 

හීනං පරිදුබ් බලභාවමතො, නාතිසුභාවිතං අපරිපුණ් ණවසිභාවං මජ්ඣිමං, අතිවි  

සුභාවිතං පන සබ් බමසො පරිපුණ් ණවසිභාවං පණීතං. ත ා 

උළාරපුඤ් ඤඵලකාමතාවමසන පවත් තිතං හීනං, මලොකි ාභිඤ් ඤත්  ා  

පවත් තිතං මජ්ඣිමං, විමවකකාමතා  අරි භාමව ඨිමතන පවත් තිතං පණීතං. 

අත් තහිතා  වා පවත් තිතං හීනං, මකවලං අමලොභජ් ඣාසම න පවත් තිතං 

මජ්ඣිමං, පරහිතා  පවත් තිතං පණීතං. වට් ටජ් ඣාසම න වා පවත් තිතං හීනං, 

විමවකජ් ඣාසම න පවත් තිතං මජ්ඣිමං, විවට් ටජ් ඣාසම න 

මලොකුත් තරපා කත්  ං පවත් තිතං පණීතං. 

පටිප ාදිමභ මතොති දුක් ඛපටිප ා න් ධාභිඤ් ඤාදීනං පටිප ාභිඤ් ඤානං 
මභම න. පටිප ාවෙමනමනව වා ත විනාභාවමතො අභිඤ් ඤාපි ලබ් භති. ත ා 

මහත්   පටිප ාෙතුක් කන් ති මවොහරන් තීති ආදි-සද් ම න අධිපතිආදීනං 

සඞ් ගමහො  ට් ඨබ් මබො, තස් මා පටිප ාදිමභ මතොති පටිප ාමභ මතො, 

අධිපතිමභ මතො, ආරම් මණමභ මතො, හානභාගි ාදිමභ මතොති අත් ම ො. තත්   

පටිප ාමභ මතො තාව දුක් ඛපටිප ං  න් ධාභිඤ් ඤං, දුක් ඛපටිප ං ඛිප් පාභිඤ් ඤං, 

සුඛපටිප ං  න් ධාභිඤ් ඤං, සුඛපටිප ං ඛිප් පාභිඤ් ඤන් ති එවං ෙතුබ් බිධං මහොති. 

තත්   දුක් ඛා පටිප ා අස් සාති දුක්ඛපටිප ං.  න් ධා අභිඤ් ඤා අස් සාති 

 න්ධාභිඤ්ඤං. එස නම ො ‘‘දුක්ඛපටිප ං ඛිප්පාභිඤ්ඤ’’න් තිආදීසුපි. 

තත්   අප් පහීනනීවරණස් ස, අවික් ඛම් භිතඣානනිකන් තිකස් ස ෙ 
ඤාණකිච් ෙස් ස අපරිබයත් තතා  පරිනිට් ඨිතසකලපුබ් බකිච් ෙස් ස ‘‘ප වී 
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ප වී’’ති වා ‘‘ආමපො ආමපො’’ති වා එවං පවත් තපඨමසමන් නාහාරමතො පට් ඨා  

 ාව තස් ස තස් ස ඣානස ්ස උපොරුප් පත් ති ා නීවරණප් පහානං, 

නිකන් තිවික් ඛම් භනඤ් ෙ මහොති, තාව පවත් තා පුබ් බභාගභාවනා පටිප ා නාම 

‘‘පටිපජ් ජති ඣානං එතා ා’’ති කත් වා. පහීනනීවරණස් ස, පන 
වික් ඛම් භිතඣානනිකන් තිකස ්ස ෙ ඤාණකිච් ෙස් ස පරිබයත් තභාවමතො 

උපොරජ් ඣානං ආදිං කත් වා  ාව අප් පනා  උප් පත් ති, තාව පවත් තා පඤ ්ඤා 

පුබ් බභාගපඤ් ඤා  විසිට් ඨභාවමතො අභිඤ්ඤා නාම, තස් මා ම ො ආදිමතො 
කිමලමස ඣානනිකන් තිඤ් ෙ වික් ඛම් මභන් මතො දුක් මඛන සසඞ් ඛාමරන 

සප් පම ොමගන කිලමන් මතො වික් ඛම් මභති, වික් ඛම් භිතකිමලසඣානනිකන් ති ෙ 

අප් පනාපරිවාසං වසන් මතො චිමරන අඞ් ගපාතුභාවං පාපුණාති, තස් ස 

දුක් ඛපටිප ං,  න් ධාභිඤ් ඤඤ් ෙ ඣානං මහොති. ම ො පන සසඞ් ඛාමරන 

කිමලසාදිමක වික් ඛම් මභත් වා න චිමරන අඞ් ගපාතුභාවං පාපුණාති, තස් ස 

දුක් ඛපටිප ං, ඛිප් පාභිඤ් ඤඤ් ෙ. ම ො කිමලසාදිමක වික් ඛම් මභන් මතො සුමඛන 

අකිලමන් මතො වික් ඛම් මභති, අප් පනාපරිවාසං පන චිරා ති, තස් ස සුඛපටිප ං, 
 න් ධාභිඤ් ඤං. ම ො පන සුමඛමනව කිමලසාදිමක වික් ඛම් මභත් වා සීඝමමව 

අප් පනං පාපුණාති, තස් ස සුඛපටිප ං, ඛිප් පාභිඤ් ඤන් ති මවදිතබ් බං. 

මසො පනා ං පටිප ාභිඤ් ඤානං මභම ො කිමලසින් ද්රි ාධිකාරවමසන 

මවදිතබ් මබො.  ස් ස හි රාගා ම ො කිමලසා තිබ් බා මහොන් ති, සද් ධාපඤ් ෙමකානි 

ෙ ඉන් ද්රි ානි මුදූනි. ම ො ෙ සම විපස් සනාසු අකතාධිකාමරො, තස් ස 

පවත් තඣානං දුක් ඛපටිප ං,  න් ධාභිඤ් ඤඤ් ෙ මහොති. තස් ස හි 
කිමලසසමු ාොරතිබ් බතා  නීවරණවික් ඛම් භනස ්ස කිච් මෙන කසිමරන 

සමිජ් ඣනමතො පටිප ා දුක් ඛා අසුඛා, තස් මසව සද් ධාදීනං ඉන් ද්රි ානං මුදුතා  
අභිඤ් ඤාපි  න් ධා මන්  ා අසීඝප් පවත් තිනී මහොති. භවන් තමර වා සමම  

අකතාධිකාරත් තා පටිප ා දුක් ඛා, විපස් සනා  අකතාධිකාරත් තා අභිඤ් ඤාපි 

 න් ධා. ම ො පන වුත් තවිපරීමතො මහොති, තස් ස කිමලසානං 

අතිබ් බසමු ාොරතා , ඉන් ද්රි ානඤ් ෙ තිඛීණතා  සම විපස් සනාසු 

කතාධිකාරතා    ාක් කමං සුඛපටිප ා, ඛිප් පාභිඤ් ඤා ෙ මහොති. භවන් තමර 
කතපරිෙ ස් ස හි   ා පගුණං කත් වා විස් සට් ඨගන් ම ො අප් පමත් තමකන 

පම ොමගන සුප් පවත් ති වාචුග් ගමතො ෙ මහොති, එවං භාවනා අප් පකසිමරමනව 

ඉජ් ඣතීති. ස් වා ං අකමතො, කමතො ෙ අධිකාමරො සම නිස් සිමතො පටිප ා ං 
වුත් මතො සමාධිප් පධානත් තා පටිප ා . විපස් සනානිස ්සිමතො අභිඤ් ඤා  
ඤාණප් පධානත් තා අප් පනා ාති  ට් ඨබ් බං. 

ම ො පන තිබ් බකිමලමසො තික් ඛින් ද්රිම ො විපස් සනා මමව වා කතාධිකාමරො 

මහොති, තස් ස වුත් තනම න දුක් ඛා පටිප ා, ඛිප් පා පන අභිඤ් ඤා මහොති, 
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තබ් බිපරීතස ්ස සුඛපටිප ා  න් ධාභිඤ් ඤාති. තස් මා කිමලසානං 

තිබ් බමන්  භාවමතො, ඉන් ද්රි ානං තිඛිණමුදුභාවමතො, පුබ් බපරිෙ ස් ස ෙ 
සම් භවාසම් භවවමසනාති එවං කිමලසින් ද්රි ාධිකාරවමසන ඉමාසං මභම ො 
මවදිතබ් මබො. 

අපිෙ  ානි පරමතො සප් පා ාසප් පා ානි, පලිමබොධුපච් මෙ ාදීනි 

පුබ් බකිච් ොනි, අප් පනාමකොසල් ලානි ෙ ආගමිස ්සන් ති, මතසු ම ො 

උපොරාධිගමමතො පුබ් මබ, පච් ො ෙ අසප් පා මසවී මහොති, තස ්ස දුක් ඛා පටිප ා, 

 න් ධා ෙ අභිඤ් ඤා මහොති. උභ ත්   සප් පා මසවිමනො සුඛා පටිප ා, ඛිප් පා ෙ 
අභිඤ් ඤා. ම ො පන තමතො පුබ් බභාමග අසප් පා ං මසවිත් වා අපරභාමග 

සප් පා මසවී මහොති, තස් ස දුක් ඛා පටිප ා, ඛිප් පා අභිඤ් ඤා. තබ් බිපරීතස් ස සුඛා 

පටිප ා,  න් ධා අභිඤ් ඤා ෙ මවදිතබ් බා. 

ත ා පලිමබොධුපච් මෙ ාදිපුබ් බකිච් ෙං අසම් පාම ත් වා 

භාවනමනයුඤ් ජන් තස් ස සපරිපන්  තා  දුක් ඛා පටිප ා, විපරි ාම න 
අපරිපන්  තා  සුඛා. අප් පනාමකොසල් ලානි අසම් පාම න් තස් ස ඤාණස් ස 

අවිස තා   න් ධා අභිඤ් ඤා මහොති, සම් පාම න් තස් ස විපරි ා මතො ඛිප් පා 
අභිඤ් ඤාති. කිඤ් ෙ – තණ් හාවිජ් ජාතිභවනවමසන එතාසං මභම ො මවදිතබ් මබො. 
තණ් හාභිභූතස් ස හි දුක් ඛා පටිප ා මහොති තස් සා සමාධිස් ස උජුපටිපක් ඛත් තා 

සම පටිප ා  පරිපන්  කභාවමතො, අනභිභූතස් ස ත භාවමතො සුඛා. 

අවිජ් ජාභිභූතස් ස ෙ තස් සා පඤ් ඤා  උජුපටිපක් ඛභාවමතො  න් ධා අභිඤ් ඤා, 
ඉතරස ්ස ඛිප් පා අභිඤ් ඤාති. මසො පනා ං පටිප ාමභම ො මකවලං 

සම භාවනාවමසන පටිලද් ධජ් ඣානස් ස, මග් ගාධිගමවමසන 
පටිලද් ධජ් ඣානස ්ස පන නත් ථි දුක් ඛපටිප ාදිමභම ො. මකචි පන 

මග් ගවමසමනව තස් ස පටිප ාදිමභ ං වණ් මණන් ති ‘‘මග් ගස් ස හි 
දුක් ඛපටිප ාදිභාමව තස් මිං දුක් ඛපටිප ාදික’’න් ති. 

අධිපතිමභ ාදීසු පන ෙන්  ාධිපමත යං චිත් තාධිපමත යං වීරි ාධිපමත යං 

වීමංසාධිපමත යන් ති එවං අධිපතිමභ මතො, පරිත් තං පරිත් තාරම් මණං, පරිත් තං 

අප් පමාණාරම් මණං, අප් පමාණං පරිත් තාරම් මණං, අප් පමාණං 

අප් පමාණාරම් මණන් ති එවං ආරම් මණමභ මතො, හානභාගි ං ඨිතිභාගි ං 
විමසසභාගි ං නිබ් මබධභාගි න් ති එවං හානභාගි ාදිමභ මතො ෙ ෙතුබ් බිධතා 

මවදිතබ් බා. තත්   ‘‘ෙන්  වමතො මෙ ඣානං නිබ් බත් තිස් සති, මය් හම් පි 

නිබ් බත් තිස් සතී’’ති එවං ෙන්  ං ධුරං කත් වා උප් පන් නං ෙන් ාධපමතයයං. එස 

නම ො ‘‘චිත්තාධපමතයයා’’දීසුපි. අප් පගුණං පන උපරිඣානස් ස පච් ෙම ො 

භවිතුං අසක් මකොන් තං පරිත්තං, සුප් පසරාවමත් මතසු අවඩ් ඪතාරම් මමණසු 
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නිබ් බත් තං පරිත්තාරම්මණං. වුත් තපටිපක් ඛමතො පන   ාක් කමං 

අප්පමාණාරම්මණාදීනි මවදිතබ් බානි. හානභාගි ාදිවිමසසං ස මමව වක් ඛති. 

ඣානඞ්ගමයොගමභ මතොති කත්  චි පඤ් ෙ ඣානඞ් ගානි, කත්  චි ෙත් තාරි, 

කත්  චි තීණි, කත්  චි ද් මව, කත්  චි අපරානි ද් මවති එවං ඣානඞ් ගානං 
සම් පම ොගමභ මතො. නන මෙත්   කාමාවෙරකුසමල වි  සඞ් ඛාරමභම ො කස් මා 

න ගහිමතො. ඉ ම් පි හි මකවලං සම ානම ොගවමසන පටිලද් ධං සසඞ් ඛාරං, 

මග් ගාධිගමවමසන පටිලද් ධමසඞ් ඛාරං, තස ්මා 

‘‘ඣානඞ් ගසඞ් ඛාරම ොගමභ මතො  සවිධ’’න් ති වත් තබ් බන් ති? නයි මමවං, 
මග් ගාධිගමවමසන සත් තිමතො පටිලද් ධස ්සාපි අපරභාමග පරිකම් මවමසමනව 

උප් පජ් ජනමතො, තස් මා සබ් බස් සපි ඣානස් ස 

පරිකම් මසඞ් ඛාතපුබ් බාභිසඞ් ඛාමරන විනා මකවලං අධිකාරවමසන 

අනප් පජ් ජනමතො ‘‘අසඞ් ඛාර’’න් තිපි වත් තුං න සක් කා, අධිකාමරන ෙ විනා 
මකවලං පරිකම් මාභිසඞ් ඛාමරමනව අනප් පජ් ජනමතො ‘‘සසඞ් ඛාර’’න් තිපි 
වත් තුං න සක් කාති ඣානඞ් ගම ොගමභ මතො පඤ් ෙවිධතා ෙ වුත් තාති. 

කාමච් ෙන් ම ො බයාපාම ො ථිනමිද් ධං උද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙං විචිකිච් ොති ඉමානි 

පඤ ්ෙ නීවරණානි විප් පහීනානි එතස් සාති කාමච්ෙන් …මප.… විප්පහීනං. 

‘‘අගයාහිමතො’’ති එත්   ආහිත-සද්  ස් ස වි  විප් පහීන-සද්  ස ්මසත්   පරවෙනං 
 ට් ඨබ් බං. කාමච් ෙන්  ාදීහි වා විප් පහීනං විසංයුත් තං මතසං පහා කභාමවනාති 

කාමච්ෙන් …මප.… විප්පහීනං. තත්   කාමමතීති කාමමො, ෙන්  නට් මඨන 

ෙන් ම ො ොති කාමච් ෙන් ම ො, බහලකාමරාගස් මසතං අධිවෙනං. 
බයාපා ාදීනමත්  ං වක් ඛති.  ස ්මා කාමච් ෙන්  ාදීසු අප් පහීමනසු ඣානං 

නප් පජ් ජති, තස් මා තානිස් ස පහානඞ් ගානීති මවදිතබ් බානි. නන අඤ් මඤපි 

අකුසලා ධම් මා ඉමිනා ඣාමනන පහී න් ති, අ  කස ්මා පඤ් මෙව 

පහානඞ් ගවමසන වුත් තානීති? විමසමසන ඣානන් තරා කරත් තා. 
කාමච් ෙන්  වමසන හි නානාවිස පමලොභිතං චිත් තං න එකත් තාරම් මමණ 
සමාධි ති. කාමච් ෙන්  ාභිභූතං වා නානාවිස සමුපබූළ් හා  කාමධාතු ා 

පහානපටිප ං න පටිපජ් ජති, බයාපාම න ෙ ආරම් මමණ පටිහඤ් ඤමානං න 

සමාහිතං පවත් තති, ථිනමිද් ධාභිභූතං අකම් මඤ් ඤං මහොති, 

උද් ධච් ෙකුක් කුච් ෙපමරතං අවූපසන් තමමව හුත් වා පරිබ් භමති, 

විචිකිච් ොඋපහතං ඣානාධිගමපටිප ං නාමරොහති ‘‘සම් මාසම් බුද් මධො න මඛො, 

න න මඛො, ප වී ප වී’’තිආදිනා පවත් තමනසිකාමරන ‘‘ඣානං සි ා න මඛො, 
න න මඛො’’තිආදිනා විචිකිච් ෙන් තස් ස ඣානාධිගමපටිප ා  අසංසිජ් ඣනමතො. 
 මතො වක් ඛති – 

‘‘භාගී අස් සමහං අද් ධා, ඉමා  පටිපත් ති ා; 
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පවිමවකසුඛස් සාති, කත් වා උස් සාහමුත් තම’’න් ති. 

තස් මා සමාධිආදීනං උජුවිපච් ෙනීකභාමවන විමසමසන ඣානාධිගමස් ස 

අන් තරා කරණමතො එතාමනව පහානඞ් ගානීති වුත් තානි. මහොති මෙත්   – 

‘‘පච් ෙනීකා  මතො පඤ් ෙ, සමාධාදීනමමත්   හි; 

ඣානන් තරායිකා තස් මා, පහානඞ් මග නි ාමිතා’’ති. 

එවමි ං පහානඞ් ගවමසන  ස් මසත් වා ඉ ානි සම් පම ොගඞ් ගවමසන 

 ස් මසතුං ‘‘විතක්ක…මප.… සම්පයත්ත’’න් ති වුත් තං. තත්   විතක් කා ම ො 
වෙනත්  ලක් ඛණාදිවමසන උපරි ආගමිස් සන් ති.  ස් මා පන ඉමමසු 

උප් පන් මනසු ඣානං උප් පන් නං නාම මහොති, මතනස් ස ඉමානි 

සම් පම ොගඞ් ගානීති මවදිතබ් බානි, තස් මා න එමතහි සමන් නාගතං අඤ් ඤම ව 
ඣානං නාම අත් ථීති ගමහතබ් බං.   ා පන මනමිආදිඅඞ් ගසමු ාම  

ර ාදිමවොහාමරො මහොති, එවං ඣානඞ් ගසමු ාම  ඣානමවොහාමරො. වුත් තම් පි 

මහතං විභඞ්මග ‘‘ඣානන් ති විතක් මකො විොමරො පීති සුඛං 

චිත් තස ්මසකග් ගතා’’ති (විභ. 569). කස ්මා පන අඤ ්මඤසුපි ඵස් සාදීසු 
සම් පයුත් තධම් මමසු විජ් ජමාමනසු ඉමානිම ව පඤ් ෙ ඣානඞ් ගවමසන 

වුත් තානීති? වුච් ෙමත – උපනිජ් ඣානකිච් ෙවන් තතා , කාමච් ෙන්  ාදීනං 

උජුපටිපක් ඛභාවමතො ෙ. විතක් මකො හි ආරම් මමණ චිත් තං අභිනිමරොමපති, 
විොමරො අනබන් ධති. එවං ඣානාධිගමස් ස විමසසපච් ෙ භූමතහි මතහි 
අවික් මඛපා  සමා හිතපම ොගස් ස මෙතමසො පම ොගසම් පත් තිසමුට් ඨානා පීති 

පීණනං, සුඛඤ් ෙ උපබ්රූහනං කමරොති. අ  නං සසම් පයුත් තධම් මං එමතහි 
අභිනිමරොපනානබන් ධනපීණනඋපබ්රූහමනහි අනග් ගහිතා එකග් ගතා 

සමාධානකිච් මෙන අත් තානං අනවත් තාමපන් තී එකත් තාරම් මමණ සමං, සම් මා 

ෙ ආධි ති, ඉන් ද්රි සමතාවමසන සමං, පටිපක් ඛධම් මානං දූරීභාමවන 
ලීනද් ධච් ොභාමවන සම් මා ෙ ඨමපතීති එවමමමතසමමව උපනිජ් ඣානකිච් ෙං 
ආමවණිකං. කාමච් ෙන්  ාදිපටිපක් ඛභාමවන පන ස මමව වක් ඛති. එවං 

උපනිජ් ඣානකිච් ෙවන් තතා , කාමච් ෙන්  ාදීනං උජුපටිපක් ඛභාවමතො ෙ 
ඉමමම ව පඤ් ෙ ඣානඞ් ගභාමවන වවත් ථිතාති.   ාහු – 

‘‘උපනිජ් ඣානකිච් ෙත් තා, කාමාදිපටිපක් ඛමතො; 

සන් මතසුපි ෙ අඤ් මඤසු, පඤ ්මෙව ඣානසඤ් ඤිතා’’ති. 

ම සනාක් කමමතො, මහග් ගතධම් මමසු පඨමං අධිගන් තබ් බමතො ෙ පඨමං, 

පඨමං සමාපජ් ජිතබ් බන් තිපි පඨමන් ති ව න් ති. තං පන න එකන් තලක් ඛණං 
ඣානපටිමලොමාදිවමසන සමාපජ් ජමන අසම් භවමතො. 
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පුරිමපච් ඡිමචිත් මතසු උප් පජ් ජමානස ්සාපි අප් පනාක් ඛමණ අනප් පජ් ජනමතො 

විතක් මකො විප් පහීමනො එතස් ස, තමතො වා එතං විප් පහීනන් ති විතක්කවිප්පහීනං. 
භාවනා  හි පහීනත් තා විතක් මකො ඣානක් ඛමණ නප් පජ් ජති. 
අසංකිලිට් ඨසභාවත් තා පන උපොරභාවනා  ෙ තං පහාතුං අසමත්  භාවමතො 

පුරිමභාමග, පච් ොභාමග ෙ අපච් ෙනීකචිත් තප් පවත් තිමතො උප් පජ් ජතිම වාති. 

නන ෙ ‘‘අසංකිලිට් ඨසභාවත් තා’’ති වුත් තං, අ  ක ං ඣාමනන එස 

පහී ති? න හි කුසමලහි අසංකිලිට් ඨධම් මස් ස පහානං අත් ථි 

රාගාදිසංකිලිට් ඨානං පාපධම් මානමමතස් ස උජුපටිපක් ඛභාවමතොති? වුච් ෙමත – 
අසංකිලිට් ඨසභාවස ්සාපි එතස් ස ඔළාරිකතා  දුබ් බලභාවමතො ඣානක් ඛමණ 
අනප් පත් තිසභාවාපා නත්  ං තත්   නිකන් තිවික් ඛම් භනවමසන 
දුති ජ් ඣානභාවනා මහොතීති තස් සා බමලන තං ඣානක් ඛමණ අනප් පජ් ජන් තං 
නිකන් තිවික් ඛම් භනවමසන වා වික් ඛම් භිතං පහීනං නාම මහොති.  දි එවං 

උපොමරනපි නිකන් ති වික් ඛම් භී තීති තත්  පිස් ස පහානං සි ා,   ා 

පඨමජ් ඣානස ්ස උපොමර නීවරණානීති? නයි මමවං, නීවරණප් පහානස ්ස වි  
විතක් කාරම් මණිකනිකන් ති වික් ඛම් භනස් ස උපොමරන සාතිස ං 

අනිප් ඵජ් ජනමතො. සාතිස ඤ් හි තත්   නිකන් තිප් පහානං අප් පනා  එව මහොති, 

තස් මා   මවොචුම් හා ‘‘උපොරභාවනා  ෙ තං පහාතුං අසමත්  භාවමතො’’ති, තං 

සුට් ඨු උපපරික් ඛිත් වා වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. ‘‘විචාරවිප්පහීන’’න් තිආදීසුපි 
වුත් තන ානසාමරන අත් ම ො  ට් ඨබ් මබො. දුති ජ් ඣාමනම ව පහීනස් ස 

විතක් කස ්ස ඉධ අප් පවත් තිමත් ත ස් සනත්  ං ‘‘විතක්කවිචාරවිප්පහීන’’න් ති 

විතක් ක-ග් ගහණං කතං. එවං ‘‘විතක්කවිචාරපීතිවිප්පහීන’’න් තිආදීසුපි. 

යථාසම්භවන් ති ප වීකසිණාදීසු  ං  ං ආරම් මණං  ස් ස  ස් ස සම් භවති, 

ත නතික් කමමතො. කසිණානාපාමනසු හි පඤ් මෙව ඣානානි පවත් තන් ති, 

අසුභකා ගතාසතීසු පඨමජ් ඣානං, අනමපක් ඛාබ්රහ් මවිහාමරසු 

පඤ ්ෙමජ් ඣානවජ් ජානි, උමපක් ඛාබ්රහ් මවිහාමර පඤ් ෙමජ් ඣානන් ති. 

පථවීකසිණාදීසූති එත්   ආදි-ග් ගහමණන මකවලං ආමපොකසිණාදීනමමව, 

අ  මඛො අසුභාදීනම් පි අප් පනාවහකම් මට් ඨානානං සඞ් ගමහොති  ට් ඨබ් බං. එත්   

ෙ අභිභා තනවිමමොක් ඛඣානානි පවත් තාකාරමත් තමතො භින් නානි, 
ආරම් මණමතො පන කසිණා තනාමනව මහොන් තීති කසිණා තනඣාමනමහව 

තානි සඞ් ගහිතානි. ‘‘යථාසම්භවං…මප.… අමනකවිධ’’න් ති වා වෙමනන 
රූපාවෙරජ් ඣාමන සබ් මබොපි ලබ් භමානකමභම ො සඞ් ගහිමතොති 

අභිභා තනවිමමොක් ඛඣානානි විසුං න වුත් තානි, තානි පන සරූපමතො එවං 
මවදිතබ් බානි. 
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තත්   ඤාණුත් තරස් ස ම ොගාවෙරස් ස ප වීකසිණාදිආරම් මණං අභිභවිත් වා 
‘‘න මමත්   අප් පනානිබ් බත් තමන භාමරො’’ති පටිපන් නස ්ස නිමිත් තුප් පත් තිමතො 

උද් ධං දුති තති වීථි ං, ෙතුත්  පඤ් ෙමවීථි ං වා පටිලද් ධං ඣානං 

අභිභායතනං නාම. තඤ් හි ආරම් මණං අභිභවතීති අභිභූ, ම ොගිමනො 

සුඛවිමසසානං අධිට් ඨානතා , මනා තනධම් මා තනපරි ාපන් නතා  වා 

ආ තනන් ති අභිභා තනං, අභිභවිතබ් බං වා අභිභූ, ආලම් බණං, තං 

ආ තනමස ්සාති අභිභා තනං. අ  වා ආලම් බණාභිභවනමතොම ව අභිභූ, 

පරිකම් මං, ඤාණං වා, තං ආ තනං කාරණමස ්සාති අභිභා තනං. පරිකම් මං, 
ඤාණං වා ආලම් බණං අභිභවිත් වා පවත් තමානං උපොරුප් පත් තිමතො 
පඤ ්ෙමවීථිමනතික් කමිත් වා අප් පනං නිබ් බත් මතති. පඤ් ෙමවීථිමතො පරං 
නිබ් බත් තං පන අභිභවිතුකාමතා  නිබ් බත් තිතම් පි අභිභා තනං නාම න මහොති. 
සාමඤ ්ඤගති ා පන කසිණා තනමමව මහොති. ඉමමමව හි සීඝතරප් පවත් තිං 

සන් ධා  අට්ඨකථායං ‘‘තානි අභිභවිත් වා සමාපජ් ජති, සහ 

නිමිත් තුප් පාම මනමවත්   අප් පනං නිබ් බත් මතතී’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 204) වුත් තං. 
නන ෙ අට් ඨක ා ං   ාරුතවමසමනව අත් ම ො කස ්මා න ගය් හති. ‘‘සහ 

නිමිත් තුප් පාම මනවා’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 204) හි වුත් තත් තා නිමිත් තුප් පත් ති ා 

සහුප් පන් නං ඣානමභිභා තනන් ති විඤ ්ඤා තීති? නයි මමවං, 
නිමිත් තුප් පාම න සහ අප් පනා  අසම් භවමතො. නිමිත් තුප් පාම ොති හි ඉධ 

පටිභාගනිමිත් තස ්ස උප් පත් ති ත ාරම් මණස් ස වා උපොරජ් ඣානස ්ස, කිං තාව 
පටිභාගනිමිත් තුප් පත් ති ා සහ අප් පනා  නිබ් බත් ති උපොරජ් ඣාමන අසති 

තස් සා අසම් භවමතො, නාපි උපොරජ් ඣාමනන සහ එකවීථි ං නිබ් බත් ති තස් සා 

උපොරභාවනාපබන් ධමසවිතබ් බභාමවන ත ා අසම් භවමතො, තස් මා 
නාතිචිරා නප් පවත් ති ස් සනත්  ං සමීපිම් හි සමීපකාරීයූපොමරන අට් ඨක ා ං 
ත ා වුත් තන් ති මවදිතබ් බං.  දි නිමිත් තුප් පත් තිමතො 

නාතිචිරප් පවත් තමභිභා තනං, ක ං තස ්ස  න් ධාභිඤ් ඤාඛිප් පාභිඤ් ඤාමභම ො 

පාළි ං වුත් මතොති? වුච් ෙමත – ෙතුත්  පඤ් ෙමජවනවීථි ං උප් පන් නං 

චිරකාලනිබ් බත් තිතා   න් ධාභිඤ ්ඤං, දුති තති වීථි ං උප් පන් නං 
තබ් බිපරීතලක් ඛණතා  ඛිප් පාභිඤ් ඤන් ති. මකචි පන ‘‘අභිභා තනං නාම 

වසිභාවප් පත් තමමව, මනතර’’න් ති ව න් ති, තං මතසං මතිමත් තං, 

වසිභාවප් පත් ති ා නිමිත් තුප් පත් තිමතො දූරතරභාමවන ‘‘සහ 
නිමිත් තුප් පාම මනමවත්   අප් පනං නිබ් බත් මතතී’’ති අට් ඨක ාවෙමනන සහ 
විරුජ් ඣනමතො. 

අපිෙ වසිභාවප් පත් තං ඣානං අභිභවනකාරණනිරමපක් ඛං 
වසිභාවබමලමනව සක් කච් ෙං සමාපජ් ජිතුං න සක් කාති න තං අභිභා තනං 

නාම මහොති, තස් මා අප් පත් තවසිභාවා පඨමුප් පන් නාම ව අභිභා තනන් ති 
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නිට් ඨමමත්   ගන් තබ් බං.  දි එවං ක ං ‘‘අප් පමාණං පරිත් තාරම් මණං, 

අප් පමාණං අප් පමාණාරම් මණ’’න් ති (ධ. ස. 212-213) අභිභා තනම සනා ං 
වුත් තං. වසිභාවප් පත් තඤ් හි ඣානං අප් පමාණන් ති වුච් ෙති. ඉ ඤ් ෙ 

උප් පන් නමත් තත් තා පරිත් තමමවාති? නා ං ම ොමසො. පඨමං අභිභා තනවමසන 
පටිලද් ධජ් ඣානං පච් ො වසිභාවප් පත් තම් පි අභිභා තනනාමමමව ලභතීති 

වසිභාවප් පත් තමභිභා තනං අප් පමාණං, ඉතරං පරිත් තං. 

අ  වා වසිභාවප් පත් තං අප් පමාණන් ති උක් කංසගතිපරිග් ගහවමසන 

වුච් ෙති. තං පන  ං බලවතරං, තං අප් පමාණන් ති ඉමස් ස අත්  ස් ස 
උපලක් ඛණං කත් වා ව න් ති. බලවභාවනිබන් ධනං අප් පමාණත් තං. 
බලවභාමවො ෙ පඨමඅප් පනාවාරමතො පච් ඡිමපච් ඡිමඅප් පනාවාරානං බලවතා  

අවසිතාපත් මතපි ඣාමන සම් භවතීති බලවන් තං අප් පමාණං, ඉතරං පරිත් තන් ති 
එවං අවසිතාපත් මතපි ඣාමන අප් පමාණාදිභාමවො මවදිතබ් මබො. අ  වා 
අප් පනා  බලවභාමවො නාම උපොරස් ස බලවතා  සති මහොති. උපොරඤ් ෙ තං 

බලවං,  ං සහසා අප් පනං උප් පාම තුං සක් කුමණ ය, තස් මා ඛිප් පාභිඤ් ඤානං 
ද් වින් නං අභිභා තනඣානානං උපොරවීථි ා අනන් තරං දුති වීථි ං උප් පන් නං 
උපොරජ් ඣානස් ස බලවතා  ස ම් පි බලවතරන් ති අප් පමාණං නාම මහොති. 
දුති වීථිමතික් කමිත් වා තති වීථි ං උප් පන් නං තදිතරසභාවතා  පරිත් තං. ත ා 
 න් ධාභිඤ් ඤානං ෙතුත්  වීථි ං උප් පන් නං අප් පමාණං. පඤ් ෙමවීථි ං 
උප් පන් නං පරිත් තන් ති. අ  වා  ත්   කත්  චි අප් පනාවීථි ං පඤ් ෙමං 
උප් පජ් ජනකඅප් පනාමතො ෙතුත්  ං උප් පජ් ජමානා  බලවභාමවොති 
තංවමසනාමපත්   පරිත් තඅප් පමාණතා මවදිතබ් බා. 

තං පමනතං ගණනමතො අට් ඨවිධං මහොති.   ාහ – 

‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී බහිද් ධා රූපානි පස් සති පරිත් තානි, ‘තානි 
අභිභු ය ජානාමි පස් සාමී’ති එවංසඤ් ඤී මහොති. අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී 
බහිද් ධා රූපානි පස් සති පරිත් තානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි. අජ් ඣත් තං 
අරූපසඤ් ඤී බහිද් ධා රූපානි පස් සති අප් පමාණානි. අජ් ඣත් තං 
අරූපසඤ් ඤී බහිද් ධා රූපානි පස් සති අප් පමාණානි 

සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි, තානි අභිභු ය ජානාමි පස් සාමි. නීලානි 

නීලවණ් ණානි නීලනි ස් සනානි නීලනිභාසානි, තානි අභිභු ය ජානාමි 
පස් සාමි. පීතානි පීතවණ් ණානි පීතනි ස් සනානි පීතනිභාසානි. මලොහිතානි 
මලොහිතවණ් ණානි මලොහිතනි ස් සනානි මලොහිතනිභාසානි. ඔ ාතානි 

ඔ ාතවණ් ණානි ඔ ාතනි ස් සනානි ඔ ාතනිභාසානි, ‘තානි අභිභු ය 

ජානාමි පස් සාමී’ති එවංසඤ් ඤී මහොතී’’ති (දී. නි. 2.173; 3.338; ම. නි. 

2.249; අ. නි. 1.427-434; 8.65). 
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පටුන 
 

තත්   අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීති අලාභිතා  වා අනත් ථිකතා  වා 

අජ් ඣත් මතසු මකසාදීසු පරිකම් මඅප් පනාසඤ් ඤාවිරහිමතො. බහිද්ධා රූපානි

පස්සතීති බහිද් ධා අට් ඨසු කසිමණසු, ෙතූසු භූතකසිමණසු එව වා 
කතපරිකම් මකතා  පරිකම් මවමසන මෙව අප් පනාවමසන ෙ තානි බහිද් ධා 

අට් ඨ, ෙත් තාරි වා කසිණරූපානි පස් සති. පරිත්තානීති අමහන් තානි. අභිභුයයාති 
  ා මහග් ඝමසො සම් පන් නගහණිමකො පුරිමසො කටච් ඡුමත් තං භත් තං ලභිත් වා 
‘‘කිං එත්   භුඤ් ජිතබ් බං භත් තං අත් ථී’’ති සඞ් කඩ් ඪත් වා සබ් බං එකකබළමමව 

කමරොති, එවමමව ඤාණුත් තරිමකො පුග් ගමලො විස ඤාමණො ‘‘කිං එත්   

පරිත් තමක ආරම් මමණ සමාපජ් ජිතබ් බං අත් ථි, නා ං මම භාමරො’’ති තානි 

රූපානි පරිකම් මමන, ඤාමණන වා අභිභවිත් වා සමාපජ් ජති. මහට් ඨා 

වුත් තනම න සීඝං අප් පනං නිබ් බත් මතති. ‘‘ජානාමපස්සාමී’’ති ඉමිනා පනස් ස 

පුබ් බාමභොමගො කථිමතො, ත ාගමනමතො ෙ අන් මතොසමාපත් ති ං 
චිත් තාභිසඞ් ඛාමරො. ඉතර ා අමනන ආමභොගමත් මත කථිමත මතන සාධිතබ් බං 

ඣානං න වුත් තං මහොති, අභිභා තනම සනාවා ං ඣානවිස ාති. 

ආගමට්ඨකථාසු පන සමාපත් තිමතො වුට් ඨිතස් ස පුබ් බභාගභාවනාවමසන 

ඣානක් ඛමණ පවත් තමභිභවනාකාරං ගමහත් වා පවත් තමාමභොගං සන් ධා  – 

‘‘ඉමිනා පනස් ස ආමභොමගො කථිමතො. මසො ෙ මඛො සමාපත් තිමතො 

වුට් ඨිතස් ස, න අන් මතොසමාපත් ති ’’න් ති (දී. නි. අට් ඨ. 2.173; ම. නි. 

අට් ඨ. 2.249; අ. නි. අට් ඨ. 3.8.65) වුත් තං. 

දුතිම  සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානීති පරිසුද් ධාපරිසුද් ධවණ් ණානි. පරිසුද් ධානි හි 

නීලාදීනි සුවණ් ණානි, අපරිසුද් ධානි දුබ් බණ් ණානීති ඉධ අධිප් මපතානි. 

තතිම  අප්පමාණානීති වුද් ධිප් පමාණානි විපුලානි ඛලමණ් ෙලාදීනි. 
වඩ් ඪනවමසන පමනත්   අප් පමාණතා න ගහිතා කසිණවඩ් ඪනස් ස ඉධ 

අසම් භවමතො. කසිණස් ස හි ද් මව වඩ් ඪනභූමිම ො උපොරභූමි, අප් පනාභූමි වා. 
තත්   න තාව ඉධ උපොරභූමි ං වඩ් ඪනං සම් භවති. නිමිත් තුප් පත් ති ා 

සමකාලං වි  උප් පජ් ජමාමන ඣාමන කුමතො තස් ස ඔකාමසොති, නාපි 

අප් පනාභූමි ං. වඩ් ඪතස ්ස පඨමුප් පන් නඣානාරම් මණතා න යුජ් ජති, තස් මා 
සභාවමහන් තාමනව ආලම් බණානි ඉධ අප් පමාණානීති අධිප් මපතානි. මකචි 
පන ‘‘වඩ් ඪතවමසමනව අප් පමාණානීති ගමහත් වා පඨමං අභිභවනිච් ො  
අභාමවන වඩ් මඪත් වා පච් ො අභිභවනිච් ො  සති අභිභවනාකාමරන පවත් මතො 
තස් මිං අප් පනං නිබ් බත් මතතීති අප් පනං පටිලභිත් වා වඩ් ඪතනිමිත් මතසු ඉ ං 
අභිභා තනං වුත් ත’’න් ති ව න් ති. 
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ෙතුත් ම  අභිභුයයාති අභිභවිත් වා.   ා නාම සම් පන් නගහණිමකො 

මහග් ඝමසො පුරිමසො එකං භත් තවඩ් ඪතකං ලභිත් වා ‘‘‘අඤ ්මඤොපි මහොතු, 

අඤ ්මඤොපි මහොතූ’ති කිං එස මය් හං කරිස් සතී’’ති න තං මහන් තමතො පස් සති, 

එවමමව ඤාණුත් තමරො විස ඤාමණො පුග් ගමලො ‘‘‘කිං එත්   සමාපජ් ජිතබ් බං, 
නයි ං අප් පමාණ’න් ති මය් හං චිත් මතකග් ගතාකරමණ භාමරො’’ති අභිභවිත් වා 
සමාපජ් ජති. වුත් තනම මනව අප් පනං නිබ් බත් මතති. 

පඤ ්ෙමම නීලානි…මප.…නීලනිභාසානීති එතානි පරි ා නාමානීති තත්   

‘‘නීලානී’’ති සබ් බසඞ් ගාහකවමසන වුත් තං. එත් තමකම ව පන වුත් මත 
තංම ොගමතො තබ් මබොහාමරන ගුණයුත් මතපි පසඞ් මගො සි ාති 

තන් නිවාරණත්  ං ‘‘නීලවණ්ණානී’’ති වණ් ණවමසන වුත් තං. එවම් පි හි 

බහුබ් බීහිවමසන ගුමණොපි පසඞ් මගො මහොතීති ‘‘නීලනි ස්සනානී’’ති 

නි ස ්සනවමසන වුත් තං. නි ස ්සිතබ් බඤ් හි නි ස් සනං, ෙක් ඛුනා  ට් ඨබ් බං රූපං. 
තමතො මසතාදිනිවාරණත්  ං නීල-සද් ම න සහ සමාමසො කමතොති 
අපඤ් ඤා මානචීවරානි අසම් භින් නවණ් ණානි එකනීලාමනව හුත් වා 

දිස ්සමානානීති වුත් තං මහොති. ‘‘නීලනිභාසානී’’ති ඉ ං පන ඔභාසවමසන 

වුත් තං, නීමලොභාසානි නීලප් පභායුත් තානීති අත් ම ො. එමතන මතසං 

සුවිසුද් ධත් තං  ස් මසති. ‘පීතානී’’තිආදීසුපි ඉමිනාව නම න අත් ම ො 
මවදිතබ් මබො. අට් ඨසු මෙමතසු පුරිමං අභිභවනාකාමරන වණ් ණාමභොගරහිතානි 
අට් ඨපි කසිණානි පරිත් තානි ආරම් මණං කත් වා උප් පන් නං සන් ධා  වුත් තං. 
තති ං ත ා අප් පමාණානි. දුති ෙතුත්  ානිම ව ද් මව වණ් ණාමභොගසහිතානි 

ආරබ් භ උප් පන් නං, න පන වණ් ණකසිණවමසන උප් පන් නං තස් ස විසුං 
වක් ඛමානත් තා. 

පඤ ්ෙමාදීනි පන මතසු කතාධිකාමර සන් ධා  සුවිසුද් ධවණ් ණවමසමනව 

ම සිතානි. න හි මතසං අභිභවනස ්ස පරිත් තතා, අප් පමාණතා වා කාරණං, අ  
මඛො සුවිසුද් ධනීලාදිභාමවො. තත්   හි මත කතාධිකාරාති. නන ෙ 

ආගමට්ඨකථාසු ‘‘සුවණ් ණානි වා මහොන් තු දුබ් බණ් ණානි වා, 
පරිත් තඅප් පමාණවමසමනව ඉමානි අභිභා තනානි ම සිතානී’’ති (දී. නි. අට් ඨ. 

2.173; ම. නි. අට් ඨ. 2.249; අ. නි. අට් ඨ. 3.8.65) වුත් තන් ති? සච් ෙං, තං පන 
ආගමම අභිභා තනානං අඤ් ඤ ා ආගතත් තා වුත් තං. තත්   හි – 

‘‘අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති පරිත් තානි 

සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි, අප් පමාණානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි, අජ් ඣත් තං 
අරූපසඤ් ඤී එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති පරිත් තානි 

සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි, අප් පමාණානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති (දී. නි. 

2.173; 3.338; ම. නි. 2.249; අ. නි. 1.427-434; 8.65) – 
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එවං ෙත් තාරිම ව අභිභා තනානි ආගතානි, තස් මා ත ට්ඨකථාසු 
වණ් ණාමභොමග විජ් ජමාමන අවිජ් ජමාමනපි පරිත් තඅප් පමාණතාවමසමනව 

ඉමමසං ම සිතභාමවො වුත් මතො. පරිත් තඅප් පමාණතා හි ඉමමසු ෙතූසු 
අභිභවනස ්ස කාරණං වණ් ණාමභොමග විජ් ජමාමන අවිජ් ජමාමනපීති. නන ෙ 
සබ් බත්   ‘‘සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති වෙනමතො වණ් ණාමභොගසහිතානිම ව 

තත්   ගහිතානීති? තං න, වණ් ණාමභොගරහිතානි, සහිතානි ෙ සබ් බානි 

පරිත් තානි එකමතො කත් වා ‘‘පරිත් තානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති වුත් තානි, 

ත ා ‘‘අප් පමාණානි සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානී’’ති.  දි එවං ක ං විසිට් ඨානං 

වණ් ණාමභොගරහිතානං, සහිතානඤ් ෙ එකජ් ඣං මනසිකාමරො, න එකජ් ඣං, 

විසුංම ව මතසං මනසිකාමරො.  දි එවං විසුං ක මමකත් තන් ති? 
පරිත් තභාවසාමඤ් ඤමතො.  දි එවං සුවණ් ණදුබ් බණ් ණ-ග් ගහණමතිරිච් ෙති 

අවසිට් මඨොති? නාතිරිච් ෙති පරි ා ම සනාභාවමතො. අත් ථි හි එස පරි ාම ො, 
 දි ං වණ් ණාමභොගජනිතාජනිතං විමසසං අග් ගමහත් වා 
පරිත් තභාවසාමඤ් මඤන එකත් තං මනත් වා ‘‘පරිත් තානි අභිභු යා’’ති වත් වා 
පුන ත න් මතොගධමමව පමභ ං විමන යවමසන  ස් මසතුං තානි ෙ ක ාචි 

වණ් ණවමසන ආවජ් ජිතානි මහොන් ති, ‘‘සුවණ් ණදුබ් බණ් ණානි අභිභු යා’’ති 

වත් තබ් බතා  වණ් ණාමභොගරහිතානි, සහිතානි ෙ විසුං මනසි කත් වා 

උභ ත්  ාපි වණ් ණාමභොගරහිතපරිත් තාභිභවමන, තංසහිතපරිත් තාභිභවමන ෙ 

පරිත් තාභිභවනසාමඤ් ඤං ගමහත් වා එකත් තං කතන් ති. අභිධම්මම පන 

නිප් පරි ා ම සනත් තා වණ් ණාමභොගරහිතානි, සහිතානි ෙ විසුං වුත් තානි. අත් ථි 

හි උභ ත්  ාභිභවනවිමසමසොති. මහොතු තාව, එවං සුත් තාභිධම් මපාඨවිමසසමතො 

අට් ඨක ා  පාඨමභම  පන මකො අධිප් පාම ොති? වුච් ෙමත – සුත් තන් මත හි 

පඨමවිමමොක් ඛං ද් මවධා භින් දිත් වා පඨමදුති අභිභා තනානි වුත් තානි, 
පරි ා ම සනත් තා විමමොක් ඛානම් පි අභිභවනපරි ාම ො විජ් ජතීති ‘‘අජ් ඣත් තං 
රූපසඤ් ඤී’’ති අභිභා තනද් ව ං වුත් තං. 

තති ෙතුත්  අභිභා තමනසු දුති විමමොක් මඛො, වණ් ණාභිභා තමනසු 

තති විමමොක් මඛො ෙ අභිභවනප් පවත් තිමතො සඞ් ගහිමතො, ඉධ පන 
නිප් පරි ා ම සනත් තා විමමොක් ඛාභිභා තනානි අසඞ් කරමතො  ස් මසතුං 
විමමොක් මඛ වජ් මජත් වා අභිභා තනානි කථිතානි. සබ් බානි ෙ 

විමමොක් ඛකිච් ොනි විමමොක් ඛම සනා  වුත් තානි, තම තං ‘‘අජ් ඣත් තං 
රූපසඤ් ඤී’’ති සුත් මත ආගතස් ස අභිභා තනද් ව ස ්ස අභිධම් මම අවෙනමතො 
‘‘රූපී රූපානි පස් සතී’’තිආදීනඤ් ෙ 

සබ් බවිමමොක් ඛකිච් ෙසාධාරණවෙනභාවමතො වවත්  ානං කතන් ති විඤ් ඤා ති. 

අවස් සඤ ්මෙතං එව සම් පටිච් ඡිතබ් බං, න සම් පටිච් ෙන් මතහි 

සුත් තාභිධම් මපාඨමභම  අඤ් ඤං කාරණං වත් තබ් බං. අ  කිමමත්   වත් තබ් බං, 
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පටුන 
 

නන අට් ඨක ා මමව ‘‘කස ්මා පන   ා සුත් තන් මත ‘අජ් ඣත් තං රූපසඤ් ඤී 

එමකො බහිද් ධා රූපානි පස් සති පරිත් තානී’තිආදි වුත් තං, එවං අවත් වා ඉධ 
ෙතූසුපි අභිභා තමනසු අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤිතාව වුත් තා’’ති වත් වා 

‘‘අජ් ඣත් තරූපානං අනභිභවනී මතො’’ති කාරණං වුත් තන් ති? න තං තස් ස 

කාරණවෙනං, අ  මඛො කත්  චි ‘‘අජ් ඣත් තං රූපානි පස් සතී’’ති අවත් වා 

සබ් බත්    ං වුත් තං ‘‘බහිද් ධා රූපානි පස් සතී’’ති, තස් ස ෙ කාරණවෙනං. 
මතමනව හි තත්   වා ඉධ වා ‘‘බහිද් ධා රූපානිම ව අභිභවිතබ් බානී’’ති 

තත් ම ව වුත් තං, අනභිභවනී තා ෙ අජ් ඣත් තරූපානං බහිද් ධා රූපානි වි  
අවිභූතත් තා. න හි සුට් ඨු විභූතභාවමන් තමරන ඤාණුත් තරානං 
ආරම් මණාභිභවනං සම් භවතීති. නන ෙ අට් ඨක ා ං පාඨද් ව විමසසස් ස 

ම සනාවිලාමසො කාරණභාමවන වුත් මතොති? සච් ෙං වුත් මතො, මසො ෙ 

  ාවුත් තවවත්  ානවමසමනව මවදිතබ් මබො. ම සනාවිලාමසො හි නාම 

විමන යජ් ඣාස ානරූපං විජ් ජමානස ්මසව පරි ා ස් ස විභාවනං, න  ස් ස 
කස ්සචීති. එවං තාව අභිභා තනං මවදිතබ් බං. 

තත්   විමමොක්මඛොති පටිලද් ධජ් ඣානස ්ස ඣානං 
සමාපජ් ජිතුකාමතාවසප් පවත් තජවනවීථිසමනන් තරමමව පිතුඅඞ් මක 
විස් සට් ඨඅඞ් ගපච් ෙඞ් ගස් ස වි   ාරකස් ස ආරම් මමණ නිරාසඞ් කමමව හුත් වා 
පඨමකප් පනා වි  ෙ ලහුං අවුට් ඨහිත් වා අන් තමමසො ෙතුපඤ් ෙචිත් තක් ඛණමතො 
අමනොසක් කිත් වා ආරම් මමණ අභිරතිවමසන පවත් තස ්ස වසිභාවප් පත් තස් ස 
ඣානස් මසතං අධිවෙනං. තඤ් හි කසිණා තනවමසන වා අභිභා තනවමසන 

වා උප් පන් නං පච් ෙනීකධම් මමහි සුට් ඨු විමුත් තත් තා, ආරම් මමණ අධිමුත් තතා  

ෙ ‘‘විමමොක් මඛො’’ති වුච් ෙති. වුත් තම් පි මෙතං අට්ඨකථායං – 

‘‘මකනට් මඨන පන විමමොක් මඛො මවදිතබ් මබොති? අධිමුච් ෙනට් මඨන. 

මකො අ ං අධිමුච් ෙනට් මඨො නාම? පච් ෙනීකධම් මමහි ෙ සුට් ඨු 

විමුච් ෙනට් මඨො, ආරම් මමණ ෙ අභිරතිවමසන සුට් ඨු අධිමුච් ෙනට් මඨො’’ති 

(ධ. ස. අට් ඨ. 248). 

 දි වසිභාවප් පත් තමමව විමමොක් මඛො, ක මස් ස ආරම් මණෙතුක් මක 

පරිත් තතා පාළියං වුත් තා. අවසිතාපත් තඤ් හි ඣානං පරිත් තන් ති වුච් ෙතීති? 

නා ං ම ොමසො, පරිපුණ් ණවසිභාවප් පත් තං සන් ධා  

අපරිපුණ් ණවසිභාවප් පත් තස් ස පරිත් තභාමවන තත්   අධිප් මපතත් තා, තස් මා 

වසිභාවප් පත් තමමව ඣානං විමමොක් මඛො නාම, න ඉතරං. ඉතරං පන  දි 

කසිණා තනවමසන උප් පන් නං, කසිණා තනං. අ  අභිභා තනවමසන, 
අභිභා තනමමවාති. මකචි පන ‘‘පඨමඅප් පනාමතො පච් ඡිමපච් ඡිමා  
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පටිපක් ඛමතො සුට් ඨු විමුත් තත් තා කසිණා තනවමසන, අභිභා තනවමසන ෙ 
උප් පන් නං පඨමකප් පනං ඨමපත් වා මසසං විමමොක් මඛොම වා’’ති ව න් ති. 

තං පමනතං ගණනමතො තිවිධං.   ාහ – 

‘‘රූපී රූපානි පස් සති, අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී බහිද් ධා රූපානි 

පස් සති, සුභන් මතව අධිමුත් මතො මහොතී’’ති (දී. නි. 2.174; 3.339; පටි. ම. 
1.209). 

තත්   රූපීති අජ් ඣත් තං මකසාදීසු උප් පාදිතං රූපජ් ඣානං රූපං, ත ස ්ස 

අත් ථීති රූපී. රූපානි පස්සතීති බහිද් ධාපි නීලකසිණාදිරූපානි ඣානෙක් ඛුනා 
පස් සති. ඉමිනා අජ් ඣත් තබහිද් ධවත් ථුමකසු කසිමණසු ඣානපටිලාමභො 

 ස් සිමතො. අජ්ඣත්තං අරූපසඤ්ඤීති අජ් ඣත් තං නරූපසඤ් ඤී, අත් තමනො 
මකසාදීසු අනප් පාදිතරූපාවෙරජ් ඣාමනොති අත් ම ො. ඉමිනා බහිද් ධා පරිකම් මං 

කත් වා බහිද් ධාව පටිලද් ධජ් ඣානතා  ස් සිතා. ‘‘සුභ’’න් ති ඉමිනා සුවිසුද් මධසු 
නීලාදීසු වණ් ණකසිමණසු ඣානානි  ස් සිතානි. තත්   කිඤ් ොපි 

අන් මතොඅප් පනා ං ‘‘සුභ’’න් ති ආමභොමගො නත් ථි, ම ො පන සුවිසුද් ධං 

සුභකසිණං ආරම් මණං කත් වා විහරති, මසො  ස් මා ‘‘සුභ’’න් ති 

අධිමුච් ෙනවමසන පඨමජ් ඣානං උපසම් පජ් ජිත් වා විහරති, ත ා දුති ාදීනි, 

තස් මා එවං ම සනා කතාති. පටිසම්භි ාමග්මග පන ‘‘ඉධ භික් ඛු 
මමත් තාසහගමතන මෙතසා එකං දිසං ඵරිත් වා විහරතී’’තිආදිනා (පටි. ම. 

1.212) බ්රහ් මවිහාරවමසන සුභවිමමොක් මඛො වුත් මතො. ධම්මසඞ්ගණියං පන 
බ්රහ් මවිහාරානං විසුංම ව ආගතත් තා තං න ං පටික් ඛිපිත් වා 
සුනීලකාදිවමසමනව සුභවිමමොක් මඛො අට් ඨක ා ං අනඤ් ඤාමතොති ඉධාපි 

තත්   වුත් තනම මනව වවත්  ානං කතන් ති එවං තාව විමමොක් ඛඣානං 
මවදිතබ් බං. 

යථානුරූපන් ති හීනාදිඅනරූපං. පඨමජ් ඣානඤ් හි හීනං කප් පස් ස 

තති භාගායුමක බ්රහ් මපාරිසජ් මජ උපපත් තිං නිප් ඵාම ති, මජ් ඣිමං 

උපඩ් ඪකප් පායුමක බ්රහ් මපුමරොහිමත, පණීතං එකකප් පායුමක මහාබ්රහ් මම. ත ා 

දුති ජ් ඣානං, තති ජ් ඣානඤ් ෙ හීනං ද් විකප් පායුමක පරිත් තාමභ, මජ් ඣිමං 

ෙතුකප් පායුමක අප් පමාණාමභ, පණීතං අට් ඨකප් පායුමක ආභස් සමර. 

ෙතුත්  ජ් ඣානං හීනං මසොළසකප් පායුමක පරිත් තාසුමභ, මජ් ඣිමං 

ද් වත් තිංසකප් පායුමක අප් පමාණසුමභ, පණීතං ෙතුසට් ඨිකප් පායුමක 
සුභකිණ් මහ. පඤ ්ෙමජ් ඣානං පන තිවිධම් පි පඤ් ෙකප් පසතායුමක මවහප් ඵමල 

උපපත් තිං නිප් ඵාම ති, තම ව තිත් ථිම හි සඤ් ඤාවිරාගවමසන භාවිතං 
පඤ ්ෙකප් පසතායුමකම ව අසඤ් ඤසත් මත. අනාගාමීහි පන පුථුජ් ජනාදිකාමල 
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පච් ොපි භාවිතං සද් ධාදිඉන් ද්රි ාධිමුත් තතානක් කමමන   ාක් කමං 
සහස් සද් විසහස් සෙතුසහස් සඅට් ඨසහස ්සමසොළසසහස් සකප් පායුමකසු 

අවිහාඅතප් පාසු ස් සාසු ස් සීඅකනිට් ඨනාමමකසු පඤ් ෙසුද් ධාවාමසසු උපපත් තිං 
නිප් ඵාම තීති එවමමතං   ානරූපං 

මසොළසරූපාවෙරබ්රහ් මමලොකූපපත් තිනිප් ඵා කන් ති ආහ ‘‘යථානුරූපං…මප.…

මහොතී’’ති. 

 ස් මා පන රූපභමවපි පවත් ති ං ලභිතබ් බා උපමභොගසම් පත් ති 

කාමාවෙරස ්මසව ඵලං, තස් මා ඉධ ‘‘භවමභොගසම් පත් තිං නිප් ඵාම තී’’ති 
අවත් වා උපපත් තිනිප් ඵා නමමව වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. එත්   ෙ 
දුති ජ් ඣානභූමිං උපා ා  සබ් බත්   පරිපුණ් ණස් ස මහාකප් පස් ස වමසන 

පරිච් මෙම ො  ට් ඨබ් මබො, පඨමජ් ඣානභූමි ං පන අසඞ් මඛය යකප් පවමසන. න 
හි තත්   ඉතරවමසන පරිච් මෙම ො සම් භවති එකකප් මපපි අවිනාසාභාමවන 
මහාකප් පස් ස ෙතුත්  භාමගම ව තස් ස සණ් ඨහනමතො. 

රූපාවෙරකුසලවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අරූපාවෙරකුසලවණ් ණනා 

ඉ ානි අරූපාවෙරකුසලස් ස නිද් ම සාවකාමසො අනප් පත් මතොති 

තන් නිද් ම සත්  මාහ ‘‘මසමසසු පනා’’තිආදි. ආකාසකසිණවජ් ජිතස ්ස  ස් ස 

කස ්සචි කසිණස ්ස උග් ඝාටනමතො ලද් ධමාකාසං කසිණුග්ඝාටිමාකාසං. තත්ථ

පවත්තං විඤ්ඤාණන් ති ආකාසානඤ් ො තනමාහ. තඤ් හි දුති ාරුප් පස් ස 

ආරම් මණං මහොති. සබ්බමසොති සබ් බාකාමරන, 

රූපනිමිත් ත ණ් ො ානසම් භව ස් සනාදිනා සබ් මබන රූපධම් මමසු, 

ප වීකසිණාදිරූපනිමිත් මතසු ත ාරම් මණජ් ඣාමනසු ෙ ම ොස ස් සනාකාමරන, 
මතසු එව වා රූපනිමිත් මතසු නිකන් තිප් පහානඅසමාපජ් ජිතුකාමතාදිනා 

ආකාමරනාති අත් ම ො. අ  වා සබ්බමසොති සබ් බාසං, කුසලාදිමභම න 

අනවමසසානන් ති අත් ම ො. රූපසඤ්ඤානන් ති සඤ් ඤාසීමසන 
වුත් තරූපාවෙරජ් ඣානානඤ් මෙව ත ාරම් මණානඤ් ෙ. රූපාවෙරජ් ඣානම් පි හි 

‘‘රූප’’න් ති වුච් ෙති උත් තරප මලොමපන ‘‘රූපී රූපානි පස ්සතී’’තිආදීසු වි . 

ත ාරම් මණම් පි කසිණරූපං පුරිමප මලොමපන ‘‘ම මවන  ත් මතොති, බහිද් ධා 

රූපානි පස් සතී’’තිආදීසු වි , තස් මා ඉධ රූමප රූපජ් ඣාමන තංසහගතසඤ් ඤා 

රූපසඤ් ඤාති ගහිතා, සඤ ්ඤාසීමසන වුත් තරූපාවෙරජ් ඣානානමමතං 

අධිවෙනං. ‘‘රූප’’න් ති සඤ් ඤා අස් සාති රූපසඤ් ඤං, රූපනාමවන් තන් ති 
අත් ම ො. තංගහිමතන ප වීකසිණාදිමභ ස් ස ත ාරම් මණස ්ස මෙතං නාමන් ති 
 ට් ඨබ් බං. ‘‘රූපසඤ් ඤාන’’න් ති හි සරූමපකමසසවමසන නිද් ම මසො කමතො. 
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පටුන 
 

සමතික්කමාති විරාගා, නිමරොධා ෙ. කිං වුත් තං මහොති? එතාසං 

කුසලවිපාකකිරි ාවමසන පඤ් ෙ සන් නං ඣානසඞ් ඛාතානං රූපසඤ් ඤානං, 
එමතසඤ් ෙ ප වීකසිණාදිවමසන නවන් නං ආරම් මණසඞ් ඛාතානං 

රූපසඤ් ඤානං අනවමසසානං සබ් බාකාමරන ෙ, මතසු එව වා 

නිකන් තිප් පහානඅසමාපජ් ජිතුකාමතාදිනා ආකාමරන විරාගා, නිමරොධා ෙ 
ජිගුච් ෙනමතො මෙව තප් පටිබන් ධෙන්  රාගවික් ඛම් භනමතො ෙ නිබ් බත් තං 
ආකාසානඤ් ො තනසඤ් ඤා  සහගතං අරූපාවෙරකුසලචිත් තං. න හි සක් කා 
සබ් බමසො අනතික් කන් තරූපසඤ් මඤන තං නිබ් බත් මතතුන් ති. 

න මකවලං එතාසංම ව සමතික් කමනමතො ඉ ං නිබ් බත් තං, අ  මඛො 

පටිඝසඤ් ඤාදීනමත්  ඞ් ගමාදිමතොපීති ආහ ‘‘පටිඝසඤ්ඤාන’’න් තිආදි. තත්   

ෙක් ඛාදීනං වත් ථූනං, රූපාදීනඤ් ෙ ආරම් මණානං පටිඝාමතන 
අඤ ්ඤමඤ් ඤසමමොධානසඞ් ඛාමතන පටිහනමනන උප් පන් නා සඤ් ඤා 

පටිඝසඤ්ඤා, රූපසඤ් ඤාදිද් විපඤ් ෙසඤ් ඤානමමතං අධිවෙනං.   ාහ – 

‘‘තත්   කතමා පටිඝසඤ් ඤා? රූපසඤ් ඤා සද්  සඤ් ඤා 

ගන් ධසඤ් ඤා රසසඤ් ඤා මඵොට් ඨබ් බසඤ් ඤා, ඉමා වුච් ෙන් ති 

පටිඝසඤ් ඤාම ො’’ති (විභ. 603). 

තාසං කුසලාකුසලවිපාකභූතානං අත්ථඞ්ගමා පහානා අසමුප් පා ා 
අප් පවත් තිකරමණනාති වුත් තං මහොති. නන ෙ එතා 
රූපාවෙරජ් ඣානසමාපන් නස ්සාපි න සන් ති. න හි 

පඨමජ් ඣානාදිසමාපන් නකාමල පඤ ්ෙද් වාරවමසන චිත් තං පවත් තතීති? 

සච් ෙමමතං,   ා පන ‘‘සුඛස් ස ෙ පහානා දුක් ඛස් ස ෙ පහානා අදුක් ඛමසුඛං 
උමපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධිං ෙතුත්  ජ් ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරතී’’ති එත්   

පසංසාවමසන අඤ් ඤත්   පහීනානම් පි සුඛදුක් ඛානං ෙතුත්  ජ් ඣාමන, 

‘‘සක් කා දිට් ඨිවිචිකිච් ොනං පහානා රාගම ොසමමොහානං තනත් තා 
සක ාගාමිමග් ගං උපසම් පජ් ජ විහරතී’’ති එත්   පඨමමග් මගම ව පහීනානං 

සක් කා දිට් ඨාදීනං දුති මග් මග ෙ වෙනං, එවමමව ඉමස් මිං ඣාමන 
පටිපජ් ජනකානං උස් සාහජනනත්  ං ඉමස් ස ඣානස ්ස පසංසාවමසන එතාසං 
එත්   වෙනන් ති මවදිතබ් බං. අ  වා කිඤ් ොපි තා රූපාවෙරසමාපන් නස ්සාපි න 

සන් ති, න පන පහීනත් තා න සන් ති. කිඤ් ෙරහි පච් ෙ ාභාමවන. න හි 

රූපාවෙරභාවනා රූපවිරාගා  සංවත් තති, රූපා ත් තා එව තාසං පවත් තීති. 

අරූපභාවනා පන රූපවිරාගා  සංවත් තති, තස් මා ‘‘තා එත්   පහීනා’’ති වත් තුං 
වට් ටති. ත ා හි එතාසං ඉමතො පුබ් මබ අප් පහීනත් තාම ව ‘‘පඨමජ් ඣානං 
සමාපන් නස ්ස සද් ම ො කණ් ටමකො’’ති වුත් මතො භගවතා. ඉධ ෙ පහීනත් තා එව 

අරූපසමාපත් තීනං ආමනඤ් ජාභිසඞ් ඛාරවෙනාදීහි, ‘‘ම  මත සන් තා විමමොක් ඛා 
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අතික් කම් ම රූමප අරූපා’’තිආදිනා ෙ ආමනඤ් ජතා, සන් තවිමමොක් ඛතා ෙ 
වුත් තා. 

නානත්තසඤ්ඤානන් ති නානත් මත මගොෙමර පවත් තානං, නානත් තානං වා 

සඤ ්ඤානං, වුත් තාවමසසානං ෙතුෙත් තාලීසකාමාවෙරසඤ් ඤානන් ති අත් ම ො. 
එතා එව හි – 

‘‘තත්   කතමා නානත් තසඤ් ඤා? අසමාපන් නස ්ස 
මමනොධාතුසමඞ් ගිස ්ස වා මමනොවිඤ් ඤාණධාතුසමඞ් ගිස ්ස වා සඤ් ඤා 

සඤ ්ජානනා සඤ් ජානිතත් තං, ඉමා වුච් ෙන් ති නානත් තසඤ් ඤාම ො’’ති 

(විභ. 604) – 

එවං විභඞ්මග විභජිත් වා වුත් තා. තා පන  ස් මා රූපසද්  ාදිමභම  නානත් මත 

නානාසභාමව ආරම් මමණ පවත් තන් ති,  ස් මා ෙ අට් ඨ 

කාමාවෙරකුසලසඤ් ඤා, ද් වා ස අකුසලසඤ් ඤා, එකා ස 

කාමාවෙරකුසලවිපාකසඤ් ඤා, ද් මව අකුසලවිපාකසඤ් ඤා, එකා ස 

කාමාවෙරකිරි සඤ් ඤාති එවං ෙතුෙත් තාලීසප් පමභ ා නානාසභාවා, 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං අසදිසා, තස් මා ‘‘නානත් තසඤ් ඤා’’ති වුච් ෙන් ති. 

අමනසිකාරාති සබ් බමසො අනාවජ් ජනා අසමන් නාහාරා අපච් ෙමවක් ඛණමහතු 
ජවනපටිපා මකන වා භවඞ් ගචිත් තස් ස අන් මතො අකරණා ඨමපත් වා 
කසිණුග් ඝාටිමාකාසං නානාරම් මමණ චිත් තස් ස අසඞ් ඛරණමතොති වුත් තං 
මහොති. ඉමිනා හි නානත් තසඤ් ඤාමනසිකාරමහතූනං රූපධම් මානං 

සමතික් කමමොපි වුත් මතො, රූපජ් ඣාමන පන ත භාවමතො ‘‘නානත් තසඤ් ඤානං 

අමනසිකාරා’’ති න වුත් තං. අ  සමතික් කමාදීනං කිං නානාකරණන් ති? 

වුච් ෙමත –  ස් මා රූපසඤ් ඤා, පටිඝසඤ් ඤා ෙ ඉමිනා ඣාමනන 

නිබ් බත් තිතභමවපි න විජ් ජන් ති, අරූපසඤ් ඤා  භාවනා  අභාමව චුතිමතො 
උද් ධං උප් පත් තිරහානං රූපසඤ් ඤාපටිඝසඤ් ඤානං  ාව අත් තමනො 

විපාකුප් පත් ති, තාව අනප් පත් තිධම් මතං ආපාදි මානත් තා, පමගව පන ඉමං 

ඣානං සමාපන් නකාමල, තස් මා ‘‘සමතික් කමා, අත්  ඞ් ගමා’’ති උභ  ාපි 
තාසං අභාමවොම ව  ස් සිමතො. නානත් තසඤ් ඤාසු පන  ා තස් මිං භමව න 

උප් පජ් ජන් ති එකන් තරූපනිස ්සිතත් තා, තා අමනොකාසතා  න උප් පජ් ජන් ති, න 

අරූපභාවනා  නිවාරිතත් තා, අනිවාරිතත් තා ෙ කාචි උප් පජ් ජන් ති, තස් මා තාසං 
අමනසිකාමරො අනාවජ් ජනං අපච් ෙමවක් ඛණං ජවනපටිපා මකන වා 
භවඞ් ගමනස ්ස අන් මතො අකරණං අප් පමවසනං වුත් තං. තත්ර පවත් තමානානම් පි 
හි ඣානං සමාපන් නස ්ස තාසං අමනසිකාමරොම ව ඉතර ා ඣානසමාපත් ති ා 
අභාවමතො. ඉති සඞ් මඛපමතො ‘‘රූපසඤ් ඤානං සමතික් කමා’’ති ඉමිනා 

සබ් බරූපාවෙරධම් මානං පහානං වුත් තං, ‘‘පටිඝසඤ් ඤානං අත්  ඞ් ගමා 
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නානත් තසඤ් ඤානං අමනසිකාරා’’ති සබ් මබසං කාමාවෙරචිත් තමෙතසිකානං 

පහානං, අමනසිකාමරො ෙ වුත් මතො, තීහි පමනමතහි සමාධිස් ස ථිරභාමවො 
කථිමතොති. 

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසහගතන් ති එත්   පන නාස් ස අන් මතොති 

අනන් තං, අනන් තං ආකාසං ආකාසානන් තං, කසිණුග් ඝාටිමාකාසං, අනන් තතා 
පන උප් පා ව න් තාභාවමතො අනන් තමනසිකාරවමසන වා මවදිතබ් බා. න හි 

එතස ්ස උප් පා න් මතො, ව න් මතො වා පඤ් ඤා ති අසභාවධම් මත් තා. 

සභාවධම් මමො හි අහුත් වා සම් භවනමතො, හුත් වා ෙ විනස් සනමතො 

උප් පා ව න් තපරිච් ඡින් මනො, මනතමරො. න ෙ පමනතං මනසි කමරොන් මතො 

ම ොගාවෙමරො තස් ස පරිච් මෙ සඞ් ඛාතමන් තං ගණ් හාති, අ  මඛො 
රූපවිමවකමත් තස් මසව ගහමණන අනන් තඵරණාකාමරමනව මනසිකාරං 

පවත් මතති, තස් මා උප් පා ව න් තවිරහමතො මනසිකාරවමසන වා 
එතමනන් තන් ති මවදිතබ් බං. ‘‘අනන් තාකාස’’න් ති ෙ වත් තබ් මබ අනන් ත-
සද්  ස් ස පරනිපාතවමසන ‘‘ආකාසානන් ත’’න් ති වුච් ෙති. ආකාසානන් තමමව 

ආකාසානඤ් ෙං සංම ොගපරස් ස ත-කාරස ්ස ෙ-කාරං කත් වා, තම ව ආ තනං 
සසම් පයුත් තධම් මස ්ස ඣානස් ස ආරම් මණභාවමතො අධිට් ඨානට් මඨන 

ම වා තනං වි ාති ආකාසානඤ් ො තනං, තස් මිං අප් පනාපත් තා සඤ් ඤා 

ආකාසානඤ් ො තනසඤ් ඤා, තා  සහගතං විඤ ්ඤාණං 

ආකාසානඤ්චායතනසඤ්ඤාසහගතං. අ  වා ආකාසානඤ් ෙං ආ තනමස ්සා 

සසම් පයුත් තධම් මා  සඤ ්ඤා ාති ආකාසානඤ් ො තනා, සාම ව සඤ් ඤා, 
තා  ඣානං සහගතන් ති ආකාසානඤ් ො තනසඤ් ඤාසහගතං. 

විඤ්ඤාණ…මප.… සහගතන් ති  ම තං පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණං, 
තංසභාවධම් මත් තා උප් පා ාදිඅන් තවන් තම් පි ආරම් මණකරණවමසන 
අනන් තාකාමස ඵරණමතො අත් තානං ආරබ් භ අන් තස් ස අග් ගහණවමසන 

පවත් තමනසිකාරමතො වා අනන් තං විඤ් ඤාණන් ති විඤ ්ඤාණානන් තං, 

‘‘විඤ ්ඤාණානඤ් ෙ’’න් ති වත් තබ් මබ විඤ ්ඤාණඤ් ෙ-සද් ම ො ත ත් ම  

නිරූළ ්මහො ආ-කාර න-කාරමලොමපොති වා කත් වා ‘‘විඤ ්ඤාණඤ් ෙ’’මිච් මෙව 
වුත් තං. එවඤ් ෙ කත් වා වක් ඛති – 

‘‘විඤ ්ඤාණානන් තමිච් මෙවං, වත් තබ් බං පනි ං සි ා’’ති. 

අ  වා දුති ාරුප් පවිඤ ්ඤාමණන අඤ් චිතබ් බං ආරම් මණවමසන 
පාපුණිතබ් බන් ති විඤ් ඤාණඤ් ෙං. මසසං පුරිමසදිසමමව. 
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ආකිඤ්චඤ්ඤා…මප.… සහගතන් ති නාස් ස පඨමාරුප් පවිඤ් ඤාණස ්ස 

කිඤ් ෙනන් ති අකිඤ් ෙනං, අන් තමමසො භඞ් ගමත් තම් පි අවසිට් ඨං නත් ථීති වුත් තං 
මහොති. සති හි භඞ් ගමත් මතපි තස් ස සකිඤ් ෙනතා සි ා. අකිඤ් ෙනස් ස භාමවො 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤං, ආකාසානඤ් ො තනවිඤ් ඤාණාභාවස් මසතං අධිවෙනං. මසසං 
වුත් තන මමව. 

මනවසඤ්ඤා…මප.… සහගතන් ති මහට් ඨිමඣාමනසු වි  ඔළාරිකා  

සඤ ්ඤා  අභාවමතො මනවස් ස සඤ් ඤා අත් ථීති මනවසඤ් ඤං, සුඛුමා  ෙ 

සඤ ්ඤා  අත් ථිතා  නාස් ස සඤ් ඤා නත් ථීති නාසඤ් ඤං, මනවසඤ් ඤඤ් ෙ තං 

නාසඤ් ඤඤ් මෙති මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤං, ෙතුත්  ාරුප් පජ් ඣානං.  දි එවං 

‘‘මනවසඤ් ඤනාසඤ් ඤ’’න් ති වත් තබ් බං? සච් ෙමමතං. වෙනමසොභනත්  ං පන 
දීඝං කත් වා වුත් තං. අ  වා මනවස් ස සඤ් ඤා නාසඤ් ඤාති එවං එකජ් ඣං 

බහුබ් බීහිසමාසවමසන ‘‘මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤ’’න් ති වුත් තං. 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤඤ් ෙ තං ආ තනඤ් ෙ 

මනා තනධම් මා තනපරි ාපන් නත් තාති මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනං, 
මතන සම් පයුත් තං සඤ් ඤාසහගතං 

මනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනසඤ්ඤාසහගතං. අ  වා සඤ ්ඤාම ව 

පටුසඤ් ඤාකිච් ෙකරමණ අසමත්  තා  මනවසඤ් ඤා, උණ් මහො මක 
මතමජොධාතු වි  සඞ් ඛාරාවමසසසුඛුමභාවප් පත් ති ා නාසඤ් ඤාති 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා, සා එව මසසධම් මානං නිස ්ස පච් ෙ තා , 

අධිට් ඨානට් මඨන ධම් මා තනපරි ාපන් නතා  එව වා ආ තනන් ති 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනං, මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනභූතා  සඤ් ඤා  
සහගතන් ති මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනසඤ් ඤාසහගතං. 

යථානුරූපං…මප.… නිප්ඵා කන් ති ‘‘පඨමාරුප් පභූමි ා පඨමං, 
දුති ාරුප් පභූමි ා දුති ’’න් තිආදිනා අත් තමනො අනරූපවමසන ෙතූසු 

අරූපභූමීසු උපපත් තිසාධකං. තාසු පන පඨමා වීසතිසහස් සකප් පායුකා මහොති, 

දුති ා ෙත් තාලීසසහස් සකප් පායුකා, තති ා සට් ඨිසහස ්සකප් පායුකා, ෙතුත්  ා 
පන ෙතුරාසීතිසහස් සකප් පායුකාති මවදිතබ් බං. 

අරූපාවෙරකුසලවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මලොකුත් තරකුසලවණ් ණනා 

එවං තිවිධම් පි මලොකි කුසලං නිද් දිසිත් වා ඉ ානි මලොකුත් තරකුසලං 

නිද් දිසන් මතො ආහ ‘‘ඉතරං පනා’’තිආදි. ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් මඨන මලොමකො, 
මසො තිවිමධො – සඞ් ඛාරමලොමකො සත් තමලොමකො භාජනමලොමකොති. තමතො ඉ ං 
උත් තරතීති මලොකුත් තරං. ෙත් තාමරොපි හි මග් ගා 
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උපා ානක් ඛන් ධසඞ් ඛාතසඞ් ඛාරමලොකමතො උත් තරන් ති අනාසවභාමවන. 

සත් තමලොමකසු ෙ මසොතාපත් තිමග් මගො අනරි මලොකමතො උත් තරති, 

සක ාගාමිමග් මගො මසොතාපන් නමලොකමතො, අනාගාමිමග් මගො 

සක ාගාමිමලොකමතො, අරහත් තමග් මගො අනාගාමිමලොකමතො උත් තරති. 

භාජනමලොමකසු පන පඨමමග් මගො අපා මලොකමතො උත් තරති, 

සක ාගාමිමග් මගො කාමමලොමකකම සමතො, අනාගාමිමග් මගො 

සකලකාමමලොකමතො, අරහත් තමග් මගො රූපාරූපමලොකමතො උත් තරති. ඉති 

ෙතුබ් බිධම් පි මග් ගචිත් තං තිවිධමලොකමතො උත් තරතීති මලොකුත් තරං, 

කුච් ඡිතසලනාදිමතො පන කුසලං, චින් තනාදිමතො චිත් තඤ් ොති 

මලොකුත්තරකුසලචිත්තං. ඵලං පන මලොකමතො උත් තිණ් ණත් තා මලොකුත් තරං, 
උභ ම් පි වා සහ නිබ් බාමනන උපා ානක් ඛන් ධසඞ් ඛාතමලොකමතො උත් තරං 

විසිට් ඨතරන් ති මලොකුත් තරං.   ාහ ‘‘ ාවතා, භික් ඛමව, ධම් මා සඞ් ඛතා වා 

අසඞ් ඛතා වා, විරාමගො මතසං ධම් මානං අග් ගමක් ඛා තී’’ති (අ. නි. 4.34; ඉතිවු. 
90). 

නියතානියතවත්ථුකමභ මතොති මසොතාපත් තිමග් ගස් ස 
පරමතොමඝොසපච් ෙම න විනා අනප් පජ් ජනමතො අරූපභමව සම් භමවො නත් ථීති 

තං නි තවත් ථුකං, ඉතරං පන සත් තවිධම් පි පරමතොමඝොසං විනාපි 
විපස් සනාබමලමනව නිප් ඵජ් ජනමතො තත්  ාපි සම් භවතීති අනි තවත් ථුකං. 

තීහි…මප.… තිවිධන් ති මලොකුත් තරවිමමොක් ඛානං ද් වාරභාවමතො 
විමමොක් ඛමුඛසඞ් ඛාතාහි සුඤ් ඤතානපස් සනාදීහි තීහි 

වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාහි පත් තබ් බමතො ඉ ං මලොකුත් තරකුසලං තිවිධං 
සුඤ ්ඤතං අනිමිත් තං අප් පණිහිතන් ති. කතමම පන මත 

මලොකුත් තරවිමමොක් ඛාති? නව මලොකුත් තරධම් මා.   ාහ ‘‘ෙත් තාමරො ෙ 

අරි මග් ගා ෙත් තාරි ෙ සාමඤ් ඤඵලානි නිබ් බානඤ් ෙ, අ ං අනාසමවො 

විමමොක් මඛො’’ති (පටි. ම. 1.213). ඉමානි හි සංකිමලසධම් මමහි සුට් ඨු 

විමුත් තත් තා විමමොක්ඛා නාම. තානි පන පච් මෙකං සුඤ් ඤමතො විමමොක් මඛො, 

අනිමිත් මතො විමමොක් මඛො, අප් පණිහිමතො විමමොක් මඛොති තිවිධානි.   ාහ 

‘‘තම ොමම, භික් ඛමව, විමමොක් ඛා – සුඤ් ඤමතො විමමොක් මඛො, අනිමිත් මතො 

විමමොක් මඛො, අප් පණිහිමතො විමමොක් මඛො’’ති (පටි. ම. 1.209). ඉධ පන 
කුසලාධිකාරත් තා ෙතුමග් ගසඞ් ඛාතාම ව මලොකුත් තරධම් මා අධිප් මපතා. 

සුඤ ්ඤතාදිනාමලාමභො ෙ මනසං ආගමනමතො, සගුණමතො, ආරම් මණමතො 

ෙ මවදිතබ් මබො. ත ා හි ආගච් ෙති මග් මගො, ඵලඤ් ෙ එමතනාති ආගමනං. තඤ් හි 

දුවිධං මග් ගාගමනං, ඵලාගමනඤ් ෙ. මතසු වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනා 

මග්ගාගමනං, අරි මග් මගො ඵලාගමනං. තත්   මග් ගස ්ස ආගතට් ඨාමන 
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පටුන 
 

මග් ගාගමනං ගමහතබ් බං, ඵලස ්ස ආගතට් ඨාමන ඵලාගමනං. ඉධ පන මග් ගස් ස 

ආගතත් තා මග් ගාගමනං ගහිතන් ති. තමතො ආගමනමතො. සගුණමතොති 

සභාවමතො. ආරම්මණමතොති ආරම් මණධම් මමතො. 

ම ො හි සබ් බසඞ් ඛාරානං අනත් තලක් ඛණපටිමවධවසප් පවත් තා  

අනත් තානපස් සනා  වමසන මග් ගං පටිලභති, තස් ස සා අනපස් සනා 
අසුඤ් ඤත් තකරානං අත් තාභිනිමවසපච් ෙ ානං දිට් මඨකට් ඨකිමලසානං 
වික් ඛම් භිතභාමවන මතභූමකධම් මානං අත් තසුඤ් ඤතා   ා ාවමතො 

ගහණමතො සුඤ්ඤතානුපස්සනා නාම මහොති. තා  පන පටිලද් ධමග් මගො 

සුඤ ්ඤතා  ආගතත් තා සුඤ්ඤමතො නාම. මතනාහ ‘‘අනත් තමතො 

මනසිකමරොන් මතො සුඤ් ඤතවිමමොක් මඛන විමුච් ෙතී’’ති (පටි. ම. 1.227). 

ම ො පන සබ් බසඞ් ඛාරානං අනිච් ෙලක් ඛණපටිමවධවසප් පවත් තා  

අනිච් ොනපස ්සනා  මග් ගං පටිලභති, තස් ස සා අනපස් සනා 
නිච් ෙනිමිත් තාදිගාහකරානං කිමලසානං වික් ඛම් භිතත් තා 
ධුවභාවූපට් ඨානසඞ් ඛාතනිච් ෙනිමිත් තාදිමනො අග් ගහණමතො 

අනිමත්තානුපස්සනා නාම. තා  පන ලද් ධමග් මගො අනිමිත් තා  ආගතත් තා 

අනිමත්මතො නාම. මතනාහ ‘‘අනිච් ෙමතො මනසිකමරොන් මතො 

අනිමිත් තවිමමොක් මඛන විමුච් ෙතී’’ති (පටි. ම. 1.227). 

ම ො පන සබ් බසඞ් ඛාරානං දුක් ඛලක් ඛණපටිමවධවසප් පවත් තා  

දුක් ඛානපස් සනා  වමසන මග් ගං පටිලභති, තස් ස සා අනපස් සනා 

තණ් හාපණිධානස ්ස වික් ඛම් භමනන පණිධිවිරහිතත් තා අප්පණිහිතානුපස්සනා 

නාම. තා  පන ලද් ධමග් මගො අප් පණිහිතා  ආගතත් තා අප්පණිහිමතො නාම. 
මතනාහ ‘‘දුක් ඛමතො මනසිකමරොන් මතො අප් පණිහිතවිමමොක් මඛන විමුච් ෙතී’’ති. 
අ ං තාවස් ස ආගමනවමසන නාමලාමභො. 

අත් තමනො පන රාගාදීහි සුඤ් ඤතත් තා, නිච් ෙනිමිත් තාදිවිරහිතත් තා, 

තණ් හාපණිධිඅභාවමතො ෙ සගුණමතො, රාගාදිසුඤ් ඤස ්මසව, 

නිච් ෙනිමිත් තාදිවිරහිතස් ස, පණිධිවිප් පමුත් තස ්ස ෙ නිබ් බානස ්ස 

ආරම් මණකරණමතො ආරම්මණමතො ෙ සුඤ් ඤතාදිවිමමොක් මඛො නාම මහොතීති 
එවමස ්ස සගුණාරම් මමණහි නාමලාමභො  ට් ඨබ් මබො. මසො ෙ මඛො 

සුත් තන් තපරි ාම මනව, මනො අභිධම් මපරි ාම න. සුත් තන් තක ා හි 

පරි ා ම සනා, ඉතරා නිප් පරි ා ම සනා, තස් මා සගුණාරම් මණමතො නාමස් ස 
සබ් බසාධාරණභාමවන අවවත්  ානකරත් තා පරි ා භාවමතො 

සුත් තන් තපරි ාම මනව ලාමභො, ආගමනමතො පන අභිධම් මපරි ාම නපි 
වවත්  ානකරභාමවන නිප් පරි ා ත් තා. මතමනව හි ආෙරිම න ‘‘තීහි 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

174 

පටුන 
 

විමමොක් ඛමුමඛහි පත් තබ් බමතො තිවිධ’’න් ති විමමොක් ඛමුඛමමව ධුරං කත් වා 

වුත් තං, න ‘‘සුඤ ්ඤතාදිනාමමතො තිවිධ’’න් ති. අනිමිත් තනාමං පමනත්   

ආගමනමතොපි සුත් තන් තපරි ාම මනව ලබ් භති අභිධම් මම මග් ගං පති 

අනිමිත් තනාමස ්ස අනද් ධතත් තා. අනද් ධටත් තං පන න 

අනද් ධරිතබ් බතාමත් මතන, අ  මඛො නිප් පරි ා මතො තස් ස මග් මග 
අලබ් භනමතො. කිඤ් ොපි හි අ ං විපස් සනා නිච් ෙනිමිත් තං උග් ඝාමටන් තී 

පවත් තති, සඞ් ඛාරනිමිත් තස ්ස පන අනිස් සජ් ජනමතො න නිප් පරි ා මතො 
අනිමිත් තනාමං ලභති.  ං පමනතං සුත් මත – 

‘‘අනිමිත් තඤ් ෙ භාමවහි, මානානස මුජ් ජහ; 

තමතො මානාභිසම ා, උපසන් මතො ෙරිස් සසී’’ති. (සු. නි. 344) – 

මග් ගස් ස අනිමිත් තභාවවෙනං, තං   ාවුත් තපරි ා වමසන ලබ් භමානං 
ගමහත් වා වුත් තං. අභිධම් මම පන  ා ස ම් පි නිප් පරි ා මතො අනිමිත් තනාමං න 

ලභති, සා ක ං මග් ගස් ස තං  ම  යාති මග් ගස් ස අනිමිත් තනාමං න උද් ධටං. 
 දි එවං සුඤ ්ඤතනාමමනපි ඉ ං සමානං. අනත් තානපස ්සනාපි හි කිඤ් ොපි 

පුග් ගලසුඤ් ඤතං ගණ් හාති, ධම් මසුඤ් ඤතං පන න ගණ් හාතීති ස ං 
නිප් පරි ාම න සුඤ් ඤතානපස් සනා නාම න මහොතීති සුඤ් ඤතනාමම් පි 
මග් ගස් ස න  ම  ය. අ  පුග් ගලසුඤ් ඤතාග් ගහණමත් මතන ස ං 

සුඤ ්ඤතානපස් සනා හුත් වා මග් ගස් ස තං  ම  ය, අනිච් ොනපස් සනාපි 

සඞ් ඛාරනිමිත් තස් ස ගහමණපි නිච් ෙනිමිත් තාදිඋග් ඝාටනමතො ස ං 

අනිමිත් තානපස් සනා හුත් වා මග් ගස් ස අනිමිත් තනාමං  ම  යාති? න ඉ මමවං, 
නිච් ොදිනිමිත් තුග් ඝාටමනන අනිමිත් තභාවස් ස නිප් පරි ාම න මග් මග 
අලබ් භනමතො නිච් ොදිනිමිත් තුග් ඝාටනස ්සපි පරි ා භාවමතො. නන ඉ ම් පි 
සබ් බත්   සමානං. සුඤ් ඤතඅප් පණිහිතභාමවොපි හි නිප් පරි ාම න අමග් මග න 

ලබ් භති පුග් ගලසුඤ් ඤතග් ගහණස් ස, පණිධිමසොසනස් ස ෙ උජුකං මග් මගමනව 

නිප් ඵජ් ජනමතො, තස් මා සුඤ ්ඤතානපස් සනාපි අප් පණිහිතානපස් සනාපි 
පරි ාම මනව තං තං නාමං ලභන් තීති මග් ගස් ස නිප් පරි ා මතො නාමං න 

ම න් තීති? න, තමතො ලද් ධඅරි මග් ගස් ස නිප් පරි ා මතො 

සම් පයුත් තධම් මවමසමනව සුඤ ්ඤතඅප් පණිහිතනාමසම් භවමතො. ක ං? 

ඨමපත් වා බුද් ධුප් පා ං සරභඞ් ගසත්  ාරාදිකාමලපි දුබ් බිජානී භාමවන සුඛුමස් ස 
අනත් තලක් ඛණස ්ස පඤ් ඤා  එව මගොෙරභාවමතො අනත් තානපස් සනා  
අනපස ්සනමතො මග් ගක් ඛමණ පඤ ්ඤින් ද්රි ං අධිමත් තං මහොති.   ාහ – 
‘‘අනත් තමතො මනසිකමරොමතො පඤ් ඤින් ද්රි ං අධිමත් තං මහොතී’’ති (පටි. ම. 
1.221). 
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තඤ ්ෙ පන ස ං අත් තාභිනිමවසසමුග් ඝාටනමතො, 
අරි මග් ගපරි ාපන් නත් තා ෙ නිප් පරි ා මතොව සුඤ් ඤතනාමං ලභති. 
දුක් ඛානපස් සනා  සමාධිවිපච් ෙනීකස ්ස පණිධිසඞ් ඛාතරාගස් ස මසොසනමතො 
තස් සා වමසන අනපස් සන් තස් ස මග් ගක් ඛමණ සමාධින් ද්රි ං අධිමත් තං මහොති. 
  ාහ – ‘‘දුක් ඛමතො මනසිකමරොමතො සමාධින් ද්රි ං අධිමත් තං මහොතී’’ති. තඤ් ෙ 

පන ස ං පණිධිමසොසනමතො, අරි මග් ගපරි ාපන් නත් තා ෙ නිප් පරි ා මතොව 
අප් පණිහිතනාමං ලභති. සබ් බසඞ් ඛාරානං පන අනිච් ෙභාවං ආගමනමතො සුත් වා 
පච් ො ස ං පච් ෙක් ඛමතො පස් සමතො ‘‘අනිච් ෙමමව වත මසො භගවා ‘අනිච් ෙ’න් ති 
ආහා’’ති භගවති සද් ධාබාහුල් ලපටිලාභමතො අනිච් ොනපස් සනා  

මනසිකමරොමතො මග් ගක් ඛමණ සද් ධින් ද්රි ං අධිමත් තං මහොති.   ාහ – 
‘‘අනිච් ෙමතො මනසිකමරොමතො සද් ධින් ද්රි ං අධිමත් තං මහොතී’’ති. තං පන ස ං 
සඞ් ඛාරනිමිත් තමතො වුට් ඨහන් තම් පි අරි මග් ගපරි ාපන් නං න මහොතීති 

නිප් පරි ා මතො අනිමිත් තනාමං න ලභති, තස් මා   ා කා කම් මාධිකං චිත් තං 

‘‘කා කම් ම’’න් ති වුච් ෙති, එවං සුඤ් ඤතසඞ් ඛාතපඤ් ඤින් ද්රි ාධිමත් මතො 

මග් මගො සුඤ් ඤතනාමං ලභති, අප් පණිහිතසඞ් ඛාතසමාධින් ද්රි ාධිමත් මතො 

අප් පණිහිතනාමං, සද් ධින් ද්රි ාධිමත් මතො පන සද් ධා  අනිමිත් තනාමාලාභමතො 

ස ම් පි තං න ලභති.  දි සම් පයුත් තධම් මවමසන සුඤ් ඤතාදිනාමාලාමභො, අ  

ක ං ‘‘ආගමනමතො’’ති වුත් තං? සච් ෙං, ආගමනමතො අධිමත් තස් ස පන 
ඉන් ද්රි ස ්ස වමසන ලද් ධනාමම් පි ආගමනමතොව ලද් ධං මහොති. 

අ  වා අභිධම් මපරි ාම නපි සුඤ් ඤතභාමවො නාම 
පුග් ගලසුඤ් ඤතාම වාති පුග් ගලසුඤ් ඤතග් ගාහිතා  අනත් තානපස් සනා  
සුඤ ්ඤතනාමං නිප් පරි ා මතොව ලබ් භති. පණිධි නාම රාගාදිකා එවාති 
රාගාදිමසොසිතා  දුක් ඛානපස් සනා  අප් පණිහිතනාමම් පි නිප් පරි ා මතොව 
ලබ් භති. 

නිමිත් තන් ති පන ඨමපත් වා සුත් තන් තපරි ා ං අභිධම් මපරි ාම න 
සඞ් ඛාරනිමිත් තං මහොතීති සඞ් ඛාරනිමිත් තග් ගාහිතා  අනිච් ොනපස් සනා  

අනිමිත් තනාමං නිප් පරි ා මතො න ලබ් භති, තස් මා නිප් පරි ා මතො 
සුඤ ්ඤතඅප් පණිහිතනාමිකානං අනත් තදුක් ඛානපස් සනානං වමසන 

පටිලද් ධමග් මගො ආගමනමතො සුඤ ්ඤතඅප් පණිහිතනාමං ලභති, අනිමිත් තනාමං 

පන පරි ා මතොව ලභති. මතන වුත් තං – ‘‘අනිමිත් තනාමං පමනත්   
ආගමනමතොපි සුත් තන් තපරි ාම මනව ලබ් භති අභිධම් මම මග් ගං පති 
අනිමිත් තනාමස ්ස අනද් ධටත් තා’’ති. ඉති ඉමමසං තිණ් ණං විමමොක් ඛානං 
පමවසනද් වාරභාවමතො සුඤ් ඤතානපස් සනාදිනාමිකා අනත් තානපස් සනාදිකා 
තිස් මසො අනක් කමමන බලවභාවං පත් වා වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාභූතා තීණි 
විමමොක් ඛමුඛානීති මවදිතබ් බානි. වුත් තඤ් මහතං – 
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‘‘තීණි මඛො පනිමානි විමමොක් ඛමුඛානි මලොකනි යානා  

සංවත් තන් ති, සබ් බසඞ් ඛාමර පරිච් මෙ පරිවටුමමතො සමනපස් සනතා  

අනිමිත් තා  ෙ ධාතු ා චිත් තසම් පක් ඛන්  නතා , සබ් බසඞ් ඛාමරසු 
මමනොසමුත් මතජනතා  අප් පණිහිතා  ෙ ධාතු ා 

චිත් තසම් පක් ඛන්  නතා , සබ් බධම් මම පරමතො සමනපස් සනතා  

සුඤ ්ඤතා  ෙ ධාතු ා චිත් තසම් පක් ඛන්  නතා , ඉමානි තීණි 

විමමොක් ඛමුඛානි මලොකනි යානා  සංවත් තන් තී’’ති (පටි. ම. 1.219). 

එත්   හි පරිච්මෙ පරිවටුමමතොති උ  බ් බ වමසන පරිච් මෙ මතො මෙව 
පරිවටුමමතො ෙ. අනිච් ොනපස් සනා හි ‘‘උ  මතො පුබ් මබ සඞ් ඛාරා නත් ථී’’ති 

පරිච් ඡින් දිත් වා මතසං ගතිං සමන් මනසමානා ව මතො පරං න ගච් ෙන් ති, 

එත් ම ව අන් තරධා න් තීති පරිවටුමමතො පරි න් තමතො සමනපස් සති. 

සමනුපස්සනතායාති සම් මම ව අනපස් සනතා  සංවත් තන් තීති සම් බන් මධො. 

මමනොසමුත්මතජනතායාති චිත් තසංමවජනතා . දුක් ඛානපස් සමනන හි 

සඞ් ඛාමරසු චිත් තං සංවිජ් ජති. පරමතො සමනුපස්සනතායාති ‘‘නාහං, න 
මම’’න් ති එවං අනත් තමතො සමනපස් සනතා . ඉති ඉමානි තීණි ප ානි 
අනිච් ොනපස ්සනාදීනං තිණ් ණං වමසන වුත් තානීති මවදිතබ් බානි. මතමනව ෙ 
ත නන් තමර පඤ් හාවිස් සජ් ජමන – 

‘‘අනිච් ෙමතො මනසිකමරොමතො ඛ මතො සඞ් ඛාරා උපට් ඨහන් ති, 

දුක් ඛමතො මනසිකමරොමතො භ මතො සඞ් ඛාරා උපට් ඨහන් ති, අනත් තමතො 

මනසිකමරොමතො සුඤ් ඤමතො සඞ් ඛාරා උපට් ඨහන් තී’’ති (පටි. ම. 1.219) 

– 

වුත් තං. නන මෙත්   අභිධම් මාවතාරස් ස භාසමානත් තා අභිධම් මපරි ාම මනව 

විමමොක් ඛමුඛානි ෙ වවත්  මපතුං යුත් තන් ති? සච් ෙං, අනිච් ොනපස් සනා පි පන 
මග් ගවුට් ඨානං මහොතීති පකාසනත්  ං සුත් තන් තපරි ාම නපි එකං වවත්  ානං 

කතං, ත ා වුට් ඨිමතො පන මග් මගො අභිධම් මපරි ාම න සුද් ධිකපටිප ා මමව 
සඞ් ගය් හතීති  ට් ඨබ් බං. 

චතුමග්ගමයොගමභ මතොති මසොතාපත් තිආදීහි ෙතූහි අරි මග් මගහි 

සම් පම ොගප් පමභ මතො. අරි මග් ගානං පන සම් මාදිට් ඨාදිඅට් ඨඞ් ගසභාවත් තා, 
මතසඤ් ෙ සබ් බමලොකුත් තමර අත් ථිතා  භඞ් ගවමසන අමභම පි ඉන් ද්රි ානං 
අපාටවපාටවතරතමභාමවන සච් ඡිකිරි ාවිමසසමතො කිමලසානං පහානමභම ො 
මහොතීති තංවමසන ෙතුබ් බිධතා  ට් ඨබ් බා. මතමනවාහ 

‘‘සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ො’’තිආදි. සති විජ් ජමාමන පඤ් ෙක් ඛන් ධසඞ් ඛාමත 

කාම  දිට් ඨි සක් කා දිට් ඨි, ස ං වා තත්   සති දිට් ඨි සක් කා දිට් ඨි, පඤ ්ෙසු 
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ඛන් මධසු අත් තත් තනි ාභිනිමවසවමසන පවත් තා  මිච් ොදිට් ඨි ා එතං 
අධිවෙනං. සා පන එමකකස් මිං ඛන් මධ ෙතුධා අභිනිමවසනවමසන වීසතිවිධා 

මහොති. ත ා හි මකොචි රූපං අත් තමතො සමනපස් සති ‘‘ ං රූපං, මසො අත් තා, 

ම ො අත් තා, තං රූපං,   ා දීපස් ස වණ් මණොම ව අච් චි, අච් චිම ව 

වණ් මණො’’ති. රූපවන් තං වා අත් තානං සමනපස් සති, ො ාවන් තං වි  රුක් ඛං. 

අත් තනි වා රූපං, පුප් මඵ වි  ගන් ධං. රූපස් මිං වා අත් තානං, සමුග් මග වි  මණි. 
එවං මව නාදීසුපි ‘‘මව නං අත් තමතො සමනපස් සතී’’තිආදිනා ම ොමජතබ් බං. 

තත්   ම ො පඤ් ෙවිමධො අබයතිරිත් තඅත් තාභිනිමවමසො, සා උච් මෙ දිට් ඨි. ම ො 

පන පන් නරසවිමධො බයතිරිත් තඅත් තාභිනිමවමසො, සා සස් සතදිට් ඨීති 
මවදිතබ් බං. 

සභාවං විචිනන් මතො තා  කිච් ෙති කිලමතීති විචිකිච් ො, තිකිච් ඡිතුං 
දුක් කරතා  වා විගතා චිකිච් ො ඤාණපතිකාමරො ඉමිස් සාති විචිකිච් ො. සා පන – 

‘‘සත්  රි කඞ් ඛති විචිකිච් ෙති, ධම් මම, සඞ් මඝ, සික් ඛා , පුබ් බන් මත, 

අපරන් මත, පුබ් බන් තාපරන් මත, ඉ ප් පච් ෙ තාපටිච් ෙසමුප් පන් මනසු 

ධම් මමසු කඞ් ඛති විචිකිච් ෙතී’’ති (ධ. ස. 1008 ම ොකං. විසදිසං) – 

එවං බුද් ධාදීසු කඞ් ඛාවමසන අට් ඨවත් ථුකා, 

‘‘අමහොසිං න මඛො අහමතීතමද් ධානං, න න මඛො අමහොසිං, කිං න මඛො 

අමහොසිං, ක ං න මඛො අමහොසිං, කිං හුත් වා කිං අමහොසිං න මඛො 

අහමතීතමද් ධානං, භවිස ්සාමි න මඛො අහමනාගතමද් ධානං, න න මඛො 

භවිස ්සාමි, කිං න මඛො භවිස් සාමි, ක ං න මඛො භවිස් සාමි, කිං හුත් වා කිං 

භවිස ්සාමි න මඛො අහමනාගතමද් ධානං, එතරහි වා පන පච් චුප් පන් නමද් ධානං 

අජ් ඣත් තං ක ංකථී මහොති, අහං න මඛොස් මි, මනො න මඛොස් මි, කිං න මඛොස් මි, 

ක ං න මඛොස් මි, අ ං න මඛො සත් මතො කුමතො ආගමතො, මසො කුහිං ගාමී 

භවිස ්සතී’’ති (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20) – 

එවං පුබ් බන් තා ම ො ආරබ් භ පවත් තිවමසන මසොළසවත් ථුකා ෙ නිද් දිට් ඨා. 

තත්   සත්  රි කඞ් ඛන් මතො තස් ස රූපකා ධම් මකා ානං විජ් ජමානතං, 

අවිජ් ජමානතඤ් ෙ කඞ් ඛති, ධම් මම කඞ් ඛන් මතො තස් ස 

ස් වාක් ඛාතද් වාක් ඛාතභාමව කඞ් ඛති, සඞ් මඝ කඞ් ඛන් මතො තස් ස 

සුප් පටිපන් නවිප් පටිපන් නතාදිභාමව කඞ් ඛති, සික් ඛා  කඞ් ඛන් මතො තස් සා 

සුපඤ් ඤත් තදුප් පඤ් ඤත් තභාවං කඞ් ඛති, පුබ් බන් මත කඞ් ඛන් මතො 

සස් සතාකාරං, අධිච් ෙසමුප් පත් තිආකාරඤ් ෙ නිස ්සා  අතීමත අත් තමනො 
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විජ් ජමානතං, අවිජ් ජමානතඤ් ෙ කඞ් ඛති, අපරන් මත කඞ් ඛන් මතො 

සස් සතාකාරං, උච් මෙ ාකාරඤ් ෙ නිස ්සා  අනාගමත අත් තමනො උප් පත් තිං, 

අනප් පත් තිඤ් ෙ කඞ් ඛති, පුබ් බන් තාපරන් මත කඞ් ඛන් මතො පච් චුප් පන් මන 

අත් තමනො අත් ථිභාවං, නත් ථිභාවඤ ්ෙ කඞ් ඛති. පච් චුප් පන් මනො හි අද් ධා 

පුබ් බභාගාපරභාගමකොට් ඨාසවන් තතා  ‘‘පුබ් බන් තාපරන් මතො’’ති වුච් ෙති, 

යුත් තං පන තං ආරබ් භ කඞ් ඛාජනනන් ති? යුත් තං, අයුත් තන් ති කා එත්   
චින් තා. උම් මත් තමකො වි  හි බාලපුථුජ් ජමනො. තස් මා මසො  ං කිඤ් චි 

කඞ් ඛතිම ව. මතමනව ෙ මසොළසවත්ථුකවිචිකිච්ොනිද්ම මස ‘‘එතරහි වා 
පනා’’තිආදි වුත් තං. ආෙරි ා පන ‘‘පුබ් බන් තාපරන් මතොති අතීතානාගමත 
එකජ් ඣං ගමහත් වා තදුභ මාරබ් භ කඞ් ඛන් මතො පුබ් බන් තාපරන් මත 
කඞ් ඛතී’’තිපි ව න් ති. ඉ ප් පච් ෙ තාපටිච් ෙසමුප් පන් මනසු ධම් මමසු 

කඞ් ඛන් මතො පන අවිජ් ජාදීනං පච් ෙ ානං, සඞ් ඛාරාදීනඤ් ෙ පච් ෙයුප් පන් නානං 
මහතුමහතුසමුප් පන් නභාවස් ස සබ් භාවාසබ් භාවං කඞ් ඛතීති එවං තාව 
අට් ඨවත් ථුකකඞ් ඛා  පවත් ති මවදිතබ් බා. 

මසොළසවත් ථුකා පන ‘‘අමහොසිං න මඛො…මප.… න න මඛො අමහොසි’’න් ති 
කඞ් ඛන් මතො වුත් තනම මනව අතීමත අත් තමනො විජ් ජමානාවිජ් ජමානතං 

කඞ් ඛති. කිංනුමඛොඅමහොසින් ති ජාතිලිඞ් ගුපපත් තිම ො නිස් සා  ‘‘ඛත් තිම ො න 

මඛො අමහොසිං, බ්රාහ් මණාදීසු ගහට් ඨාදීසු ම වාදීසු අඤ් ඤතමරො න මඛො’’ති 

කඞ් ඛති. කථං නු මඛොති සණ් ඨානාකාරං නිස් සා  ‘‘දීමඝො න මඛො අමහොසිං, 
රස ්සඔ ාතකාළාදීනඤ් ෙ අඤ් ඤතමරො’’ති කඞ් ඛති. ඉස් සරනිම් මානාදීනි 
නිස ්සා  ‘‘මකන න මඛො පකාමරන අමහොසි’’න් ති නිබ් බත් තනාකාරමතො 

කඞ් ඛතීති ව න් ති. කිංහුත්වාකිංඅමහොසින් ති ජාතිආදීනි නිස් සා  ‘‘ඛත් තිම ො 
හුත් වා න මඛො බ්රාහ් මමණො අමහොසිං…මප.… ම මවො හුත් වා න මඛො මනස් මසො 

අමහොසි’’න් ති අත් තමනො අපරාපරං පවත් තිං කඞ් ඛති. භවිස්සාමනුමඛො, නනු 

මඛොති මහට් ඨා වුත් තනම මනව අනාගමත අත් තමනො විජ් ජමානාවිජ් ජමානතං 

කඞ් ඛති. ‘‘කිංනුමඛොභවිස්සාමී’’තිආදි වුත් තන මමව. අහංනුමඛොස්ම, නනු

මඛොස්මීති ඉ ානි අත් තමනො අත් ථිභාවං, නත් ථිභාවඤ් ෙ කඞ් ඛති. තත්   කාරණං 

වුත් තමමව. කිං නු මඛොස්මීති ඛත් ති ාදිමකොව සමාමනො අත් තමනො 

ඛත් ති ාදිභාවං කඞ් ඛති. එමසව නම ො මසමසසුපි. කථං නු මඛොස්මීති 
‘‘අබ් භන් තමර ජීමවො නාම අත් ථී’’ති ගමහත් වා තස් ස දීඝාදිභාවං කඞ් ඛති. 

පච් චුප් පන් නං පන අත් තමනො සරීරසණ් ඨානං අජානන් මතො නාම නත් ථි. කුමතො

ආගමතො, කුහිං ගාමී භවිස්සතීති අත් තභාවස් ස ආගතගතට් ඨානානි කඞ් ඛතීති 
මවදිතබ් බං. 
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පටුන 
 

සීලඤ් ෙ වතඤ් ෙ සීලබ් බතං, තත්   මගොසීලාදිඅසුද් ධිමග් මගො 

සමා ානවමසන සීලං, අවීතික් කමවමසන වතං. උභ  ාපි වා සීලං, 
තමපොකම් මභාමවන ගහිතත් තා වතං. ගවාදිපකතිභාවමතො අත් තමනො වා 

ගවාදිභාවාධිට් ඨානං සීලං, ‘‘ගච් ෙන් මතො භක් මඛති, තිට් ඨන් මතො 
මුත් මතතී’’තිආදිනා ගවාදිකිරි ා  කරණං වතං. තංතංඅකිච් ෙසම් මසමතො වා 

නිවත් ති සීලං, තංසමා ානවමතො මවසමභොජනකිච් ෙෙරණාදිවිමසසපටිපත් ති 

වතං. සභාවං අතික් කම් ම පරමතො ආමසනං ගහණන් ති පරාමාමසො, 
සීලබ් බතස ්ස පරාමාමසො සීලබ් බතපරාමාමසො. ඉමතො බහිද් ධා 

සමණබ්රාහ් මණානං සීමලන සුද් ධි, වමතන සුද් ධි, සීලබ් බමතන සුද් ධීති එවං 

අසුද් ධිමග් මග ‘‘සුද් ධිමග් මගො’’ති පවත් තස් ස මිච් ොභිනිමවසස් මසතං අධිවෙනං. 
සක් කා දිට් ඨි ෙ විචිකිච් ො ෙ සීලබ් බතපරාමාමසො ොති සක් කා …මප.… 

පරාමාමසො, මතම ව කම් මවිපාමකසු, වට් ටස ්මිං වා සත් මත සංම ොමජන් ති 

බන් ධන් තීති සංම ොජනානි, මතසං දිට් ඨිවිසුද් ධිආදීහි ත ඞ් ගවමසන පහීනානං 
අනප් පත් තිධම් මතාපා මනන අච් ෙන් තසමුච් මෙ ප් පහානං කමරොතීති 

සක්කා…මප.…ප්පහානකරං. 

නිබ් බානං පති සවනමතො සන්  නමතො මසොමතො වුච් ෙති අරිම ො 

අට් ඨඞ් ගිකමග් මගො, තස් ස ආදිමතො පජ් ජනං මසොතාපත් ති, නිබ් බානං මග් ගති, 

නිබ් බානත් ථිමකහි මග් ගී ති, කිමලමස මාමරන් මතො ගච් ෙතීති වා මග් මගො, 
මසොතාපත් ති එව මග් මගො මසොතාපත් තිමග් මගො. අ  වා මසොතං ආදිමතො පජ් ජති 

අධිගච් ෙතීති මසොතාපත් ති, පඨමමො අරි පුග් ගමලො, තස් ස මග් මගො 

මසොතාපත් තිමග් මගො, සම් මාදිට් ඨිආදීනි අට් ඨඞ් ගානි, මතන සම් පයුත් තං චිත් තං 

මසොතාපත්තිමග්ගචිත්තං. 

රජ් ජති අභිසජ් ජතීති රාමගො, මසො ඉධ පඤ ්ෙකාමවිස ා, කාමභවවිස ා ෙ 

තණ් හා. දුස් සතීති ම ොමසො,  සවිධආඝාතවත් ථුප ට් ඨාමනො බයාපාම ො. මුය් හතීති 

මමොමහො, දුක් ඛාදීසු අට් ඨසු අඤ් ඤාණං. එමතසං කිමලසානං තනත් තං 

තනභාවං කමරොතීති රාග…මප.… තනුත්තකරං. තත්   ද් වීහි කාරමණහි 

තනත් තං අභිණ් හානප් පත් තිමතො, පරියුට් ඨානමන්  තා  ොති. සක ාගාමිස් ස හි 

වට් ටානසාරිමහාජනස් ස වි  කිමලසා අභිණ් හං න උප් පජ් ජන් ති, ක ාචි 

විරළාකාරා හුත් වා උප් පජ් ජන් ති, ත ා උප් පජ් ජන් තාපි මද්  න් තා ොම න් තා 
අන් ධකාරං කමරොන් තා නප් පජ් ජන් ති. ද් වීහි පන මග් මගහි පහීනත් තා 
මන්  මන්  ා තනකතනකා උප් පජ් ජන් ති. මකචි පන සක ාගාමිස් ස කිමලසා 
චිමරන උප් පජ් ජන් තාපි බහලාව උප් පජ් ජන් ති. ත ා හිස් ස පුත් තධීතමරො 

දිස ්සන් තීති ව න් ති. තං අකාරණං, වත් ථුපටිමසවමනන විනාපි 

ගබ් භග් ගහණසබ් භාවමතො, තස් මා වුත් තනම මනව ද් වීහි කාරමණහි මනසං 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

180 

පටුන 
 

තනභාමවො මවදිතබ් මබො. කස් මා පමනත්   මමොහස් ස තනභාමවො වුත් මතො, නන 

තති මග් ගවජ් ඣානමමව ඉමිනා තනත් තකරණං වත් තබ් බං, ඉතර ා මහට් ඨා 
තීහිපි මග් මගහි උපරිමග් ගවජ් ඣකිමලසානං බහලාබහලාවත්  ා  
පහී මානත් තා ඉධ සබ් මබසමමව උද් ධම් භාගි සංම ොජනානං තනභාමවො 

වත් තබ් මබො, මතමනව ෙ පාළියම්පි ‘‘කාමරාගබයාපා ානං තනභාවා  දුති ා  

භූමි ා පත් ති ා’’ති වුත් තන් ති. සච් ෙමමතං, සුත් මත පන උපරිමග් ගවජ් ඣානං 
තනභාවපරි ා ං ගමහත් වා ‘‘රාගම ොසමමොහානං තනත් තා සක ාගාමී 
මහොතී’’ති මහතුත් ත තනභාවස් ස ආගතත් තා ඉධාපි ත නමලොමමන වුත් තං. 
‘‘කාමරාගබයාපා ාන’’මිච් මෙව වා පාමඨො. ත ා හි එත් ම ව උපරි 

දුතියමග්ගඤාණනිද්ම මස ‘‘බයාපා කාමරාගානං, තනභාවං තු සාධ ’’න් ති 

(අභිධ. 1353) වුත් තං. පටිසන් ධිවමසන සකිම ව ඉමං මනස් සමලොකං 

ආගච් ෙතීති සක ාගාමී, තස් ස මග් මගො සක ාගාමිමග් මගො. කිඤ් ොපි හි 
මග් ගට් ඨස් ස පටිසන් ධිවමසන ආගමනාසම් භවමතො ඵලට් මඨොම ව සක ාගාමී 

නාම මහොති, තස් ස පන ආගමනභූමතො මග් මගො මග් ගන් තරාවච් මෙ නත්  ං 

ත ා ත් තභාවූපන මනන සක ාගාමිමග් මගොති වුච් ෙති, තංසම් පයුත් තං චිත් තං 

සක ාගාමමග්ගචිත්තං. 

පඤ ්ෙසු කාමගුමණසු, කාමභමව ෙ රාමගො කාමරාමගො. බයාපජ් ජති මතන 

චිත් තන් ති බයාපාම ො. පටිසන් ධිවමසන ඉමං කාමධාතුං න ආගච් ෙතීති 

අනාගාමී. රූපභමව ෙන්  රාමගො රූපරාමගො. අරූපභමව ෙන්  රාමගො 

අරූපරාමගො.මාමනො ඉධ අරහත් තාධිගමං පටිච් ෙ උණ් ණතිමත් තං. උද්ධච්චම්පි 

‘‘මකො මම භාමරො කිමලසසමුච් මෙ මන’’ති එවමාකාරප් පවත් තං චිත් තස් ස 

අවූපසමමත් තං. අවිජ්ජාපි අසුමඛ සුඛසඤ් ඤාවිපල් ලාමසො. ආරකත් තා 

කිමලමසහි, මිච් ොපටිපන් මනහි වා, රාගාදිඅරීනං, සංසාරෙක් කස ්ස අරානඤ් ෙ 

හතත් තා, පච් ෙ ාදීනං අරහත් තා, රමහොපි පාපාකරමණන පාපකරමණ රහස් ස 

අභාවා, රහිතබ් බමතො ජහිතබ් බමතො ‘‘රහා’’ති ලද් ධනාමානං වා පාපධම් මානං 

අභාවමතො, සාධූහි අරහිතබ් බමතො අපරිච් ෙජිතබ් බමතො, රහසඞ් ඛාතස් ස වා 

ගමනස ්ස සංසාමර අභාවමතො අරහා, අට් ඨමමො අරි පුග් ගමලො, තස් ස භාමවො 

අරහත් තං, අග් ගඵලස් මසතං අධිවෙනං. තඤ් හි ‘‘අරහා’’ති අභිධානස් ස, බුද් ධි ා 

ෙ පවත් තිනිබන් ධනත් තා අරහමතො භාමවොති කත් වා ‘‘අරහත් ත’’න් ති වුච් ෙති, 

තස් ස ආගමනභූමතො මග් මගො අරහත් තමග් මගො, තංසම් පයුත් තං චිත් තං 

අරහත්තමග්ගචිත්තං. 

ඣානඞ්ගමයොගමභ මතොති රූපාවෙරං වි  පඤ් ෙහි ඣානඞ් මගහි 

සම් පම ොගමභ මතො. ක ං පනස් ස මභම ොති? එත්   තාව අට් ඨක ාවාම ො, 

තම ො ෙ ම රවා ාති ෙත් තාමරො වා ා මහොන් ති. ත ා හි අට්ඨකථායං තාව 
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‘‘සඞ් ඛාරුමපක් ඛාභාවං පත් වා වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාමග් ගස් ස ඣානඞ් ගං 

නි මමතී’’ති වුත් තං. තිපිටකචූළනාගත්මථමරො පන ‘‘මග් ගාසන් නවිපස් සනා  

ප ට් ඨානභූතං පා කජ් ඣානං නි මමතී’’ති ආහ. 

මමොරවාපිවාසිමහා ත්තත්මථමරො ‘‘විපස ්සනා  ආරම් මණභූතා ඛන් ධා 

නි මමන් ති.  ඤ් හි ඣානං සම් මසිත් වා වුට් ඨාති, තංසදිමසොව මහොතී’’ති ආහ. 

තිපිටකචූළාභයත්මථමරො පන ‘‘පුග් ගලජ් ඣාසම ො නි මමති, ‘අමහො වත 

පඤ ්ෙඞ් ගිකං, ෙතුරඞ් ගිකං වා මග් ගං පාපුමණ ය’න් තිආදිනා   ා   ාස් ස 

අජ් ඣාසම ො මහොති, ත ා ත ා මග් මගො මහොතී’’ති ආහ. 

 ස් මා පන අට් ඨක ාවාම ො පමාණං, තම ො ෙ ම රා පණ් ඩිතා බයත් තා, 
තස් මා ෙත් තාමරොපි වා ා අඤ් ඤමඤ් ඤං අප් පටිබාහනවමසන එවං මවදිතබ් බා. 

ක ං? කාමාවෙරධම් මම තාව සම් මසිත් වා සුක් ඛවිපස් සකස ්ස 
උප් පන් නමග් මගොපි සමාපත් තිලාභිමනො ඣානං පා කං අකත් වා 
උප් පාදිතමග් මගොපි විපස් සනානි ාමමන පඨමජ් ඣානිකාව මහොන් ති. සමෙ පන 

කිඤ් චි ඣානං පා කං කත් වා උප් පාදිමතො මහොති, තස් ස වමසන 
අඞ් ගපරිණාමමො මහොතීති තංතංඣානසදිමසො මහොති.  ස් මා පමනත්   
කාමාවෙරක් ඛන් මධ ආරබ් භ පවත් තා විපස් සනා කාමාවෙරධම් මමසු ෙ 

මහග් ගතධම් මමසු වි  භාවනාවිමසසමතො ඣානඞ් ගවිමසමසො නත් ථි, තස් මා 
‘‘විපස් සනා  ආරම් මණභූතා ඛන් ධා නි මමන් තී’’ති එවං පවත් මතො 
දුති ත් ම රවාම ො ඉමං වා ං න පවිසති. ඣානධම් මම සම් මසිත් වා 

උප් පාදිතමග් මගො සමෙ පා කජ් ඣානං නත් ථි, සම් මසිතජ් ඣානනි ාමමන 
තංතංඣානිමකො මහොති. සමෙ පඨමජ් ඣානමතො වුට් ඨා  දුති ාදිඣාමන 

සම් මසිත් වා උප් පාදිමතො, පුග් ගලජ් ඣාස නි ාමමන ද් වීසු 
අඤ ්ඤතරජ් ඣානසදිමසො මහොති. සමෙ පන පුග් ගලස ්ස ත ාවිමධො 

අජ් ඣාසම ො නත් ථි, ත ා ක න් ති? එත්   තාව මකචි ‘‘නානාවජ් ජනවීථි මමව 
නිවත් තමානපා කජ් ඣානමතො එකාවජ් ජනවීථි ං මගොත්රභුභාවං පත් වා 

නිවත් තමානා  විපස් සනා  ආරම් මණභූතා ඛන් ධාම ව බලවන් මතො, තස් මා 
සම් මසිතක් ඛන් ධනි ාමමන තංසදිමසො මග් මගො මහොතී’’ති ව න් ති. එවඤ් ෙ සති 

‘‘පා කජ් ඣානනි ාමමන මහොතී’’ති එවං පවත් මතො පඨමත් ම රවාම ො 
පා කජ් ඣානමතො වුට් ඨා  කාමාවෙරක් ඛන් මධ සම් මසිත් වා 
උප් පාදිතමග් ගමමව සන් ධා  තිට් ඨතීති. 

අපමර පන ‘‘පා කජ් ඣානං මග් ගස් ස මූලකාරණවමසන පච් ෙම ො මහොති 

ආසන් නකාරණවමසනපි, සම් මසිතක් ඛන් ධා පන මූලකාරණවමසමනව පච් ෙ ා 

මහොන් ති, තස් මා සම් මසිතක් ඛන් ධමතො පා කජ් ඣානමමව බලවතරන් ති 
පා කජ් ඣානසදිමසො මග් මගො මහොතී’’ති ව න් ති. එවං සන් මත පන 
‘‘සම් මසිතක් ඛන් ධනි ාමමනා’’ති එවං පවත් මතො දුති ත් ම රවාම ො 
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පටුන 
 

සමාපත් තිං පා කං අකත් වා මකවලං ඣානධම් මමම ව සම් මසිත් වා 
උප් පාදිතමග් ගමමව සන් ධා  තිට් ඨති.  ස් මා පන මහට් ඨිමමහට් ඨිමජ් ඣානමතො 

උපරූපරිඣානං බලප් පත් තං මහොති, තස් මා මහට් ඨිමමහට් ඨිමජ් ඣානමතො 
වුට් ඨා  උපරූපරිඣානධම් මම විපස් සමතො උප් පන් නමග් මගො පා කජ් ඣානං 
අනමපක් ඛිත් වා සම් මසිතජ් ඣානවමසන තංතංඣානිමකො මහොති. 
උපරූපරිඣානමතො පන වුට් ඨා  මහට් ඨිමමහට් ඨිමජ් ඣානධම් මම සම් මසිත් වා 
උප් පාදිතමග් මගො සම් මසිතජ් ඣානං අනමපක් ඛිත් වා පා කජ් ඣානසදිමසො 
මහොතීති ඉ මමත්   සාරතරං. එවඤ් හි සති ද් වින් නම් පි ම රානං වා ා 
නිප් පම සවිස ා සමඵලා මහොන් ති. 

තති ත් ම රවාම ො මෙත්   පා කජ් ඣානං, සම් මසිතජ් ඣානං වා විනා 
අජ් ඣාස මත් මතමනව න ඉජ් ඣති. තීසුපි වාම සු ඨමපත් වා 
මසසඣානඞ් ගපරිණාමං මව නාපරිණාමමො විපස් සනානි ාමමමනව මහොති. 
තම ොපි ම රවා ා විපස් සනානි ාමමන විනා න මහොන් තීති  ට් ඨබ් බං. නන ෙ 

මව නාපි ඣානඞ් ගමමව, තස් මා තා පි පා කජ් ඣානනි ාමමමනව 

භවිතබ් බන් ති? තං න, මව නා පි පා කජ් ඣානනි ාමමන පරිණාමම සති 
විපස් සනානි ාමං අනමපක් ඛිත් වා පා කජ් ඣානනි ාමමමනව මග් ගක් ඛමණ 

මසසඣානඞ් ගානි පරිණාමට් ඨාමනම ව මව නා පි පරිණාමමො භමව ය, ත ා 
පන අහුත් වා එකාවජ් ජනවීථි ා ආදිමතොව පරිණාමනමතො මග් ගවුට් ඨානවීථි ා 
ආසන් නතරප් පවත් තා  විපස් සනා  වමසන මව නානි ාමමො මහොති. 

අ  වා පා කජ් ඣානසම් මසිතජ් ඣානානං සම් භමව මතසු අනප් පන් නා 
මව නා විපස් සනා  න මහොතීති පා කජ් ඣානසම් මසිතජ් ඣානනි ාමමන 

පරිණමතීතිපි න සක් කා වත් තුං. එත්   සි ා –  ත්   තාව පා කජ් ඣානං අත් ථි, 

තත්   තං නි මමති.  ත්   පන තිකෙතුක් කපා කජ් ඣානං නත් ථි, තස් මිං 

අරූපභමව කිං නි මමතීති? තත්  ාපි පා කජ් ඣානමමව නි මමති. ම ො හි 
භික් ඛු අට් ඨසමාපත් තිලාභී පඨමජ් ඣානං පා කං කත් වා 
මසොතාපත් තිමග් ගඵලානි නිබ් බත් මතත් වා අපරිහීනජ් ඣාමනො කාලං කත් වා 
අරූපභමව නිබ් බත් මතො පඨමජ් ඣානිකා  මසොතාපත් තිඵලසමාපත් ති ා 

වුට් ඨා  විපස් සනං පට් ඨමපත් වා උපරි තීණි මග් ගඵලානි නිබ් බත් මතති, තස් ස 
තානි පඨමජ් ඣානිකාමනව මහොන් ති. දුති ජ් ඣානිකාදීසුපි එමසව නම ො. 
අරූමපපි හි මලොකුත් තරං තිකෙතුක් කජ් ඣානං උප් පජ් ජතීති එවමමත්   
එමකකස ්ස මලොකුත් තරකුසලස් ස ඣානඞ් ගම ොගමභම ො මවදිතබ් මබොති. 

මග්ගා…මප.… නිප්ඵාම තීති මතභූමකකුසලං වි  පටිසන් ධිප් පවත් තීසු 
අවිපච් ෙවන් තම් පි අත් තමනො අත් තමනො අනරූපස් ස ඵලස් ස නිප් ඵා මනන 
තංතංඵලප් පත් මත මසොතාපන් මනො සක ාගාමී අනාගාමී අරහාති සාමඤ් ඤමතො 
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ෙත් තාමරො අරි පුග් ගමල අභිනිප් ඵාම තීති. විමසසමතො පන 
සත් තක් ඛත් තුපරමතාදිමක අමනමකපි මසොතාපන් නා ම ො නිප් ඵාම ති. 

මලොකුත් තරකුසලවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ෙතුභූමකකුසලවණ් ණනා 

28. එවං ෙතුභූමකකුසලචිත් තං සරූපමතො නිද් දිසිත් වා ඉ ානි තං 

නිගමමන් මතො ආහ ‘‘කාමමඅට්මඨවා’’තිආදි. තත්   කාමමති කාමභමව. ත ා 

‘‘රූමප’’තිආදීසු. 

29. කුසලාකුසලාපගමතනාති කුසලාකුසලකම් මමතො අපගමතන. 
අග් ගමග් ගස් ස හි උප් පන් නකාලමතො පට් ඨා  අරහමතො සබ් බානි 
කුසලාකුසලකම් මානි පහීනානි නාම මහොන් ති පච් ෙ මවකල් මලන 
පටිසන් ධි ාමන අසමත්  භාවමතො.  මතො ෙ අරි මග් ගඤාණං 

‘‘කම් මක් ඛ කර’’න් ති වුච් ෙති. අ  වා අමහතුඅපච් ෙ විසුජ් ඣනස ්ස අභාවමතො 

කිමලසසමුච් මෙ මකන මග් ගකුසමලන අකුසමලහි අපගමතන. කුසමල 

කුසමලනාති කුච් ඡිතානං සලනාදීහි කුසලසඞ් ඛාතා  පටිපත් ති ං 

ම සනප් පා නාදීසු මෙමකන. මුනිනාති උභ මලොකමුනනමකන 

අග් ගඵලඤාමණන, සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාමණන වා සමන් නාගතත් තා මුනිනා. 

මතනාහ – 

‘‘ම ො මුනාති උමභො මලොමක, මුනි මතන පවුච් ෙතී’’ති. 

වසිනාති ෙළභිඤ් ඤතා  පරමමන චිත් තවසිභාමවන සමන් නාගතත් තා, 
ඣානාදීසු පඤ් ෙවිධවසිසබ් භාවමතො ෙ වසිභූමතන වසිභාවූපගතින් ද්රිම න. 

ෙතුභූමකකුසලවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අකුසලවණ් ණනා 

එත් තාවතා ෙ  ං ‘‘කුසලාකුසලාබයාකතජාතිමභ මතො තිවිධ’’න් ති එත්   

වුත් තං කුසලං, තං සරූපමතො නිද් දිසිත් වා ඉ ානි ත නන් තරුද් දිට් ඨං අකුසලං 

නිද් දිසන් මතො ආහ ‘‘අකුසලං පනා’’තිආදි. ‘‘භූමිමතො එකවිධ’’න් ති 

වුත් තමත්  ං නි මමත් වා  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘කාමාවචරමමවා’’ති. 
නිකා න් තරිකා පන රූපාරූපාවෙරම් පි අකුසලං ඉච් ෙන් තීති මතසං 
මතිනිමසධනත්  ං අවධාරණං කතං. මහග් ගතභූමි ං උප් පජ් ජන් තම් පි මහතං 
තත්   රූපධාතු ං පවත් තිවිපාකං ම න් තම් පි එකන් මතන කාමාවෙරමමවාති. 

කුමතො පමනස නි මමොති? කාමතණ් හාවිස භාවමතො. කාමතණ් හාවිස තා හි 
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කාමාවෙරභාවස් ස කාරණං   ා රූපාරූපතණ් හාවිස තා රූපාරූපභාවස් ස. 
එකංමසන මෙතං එවං සම් පටිච් ඡිතබ් බං. ඉතර ා බයාපිතලක් ඛණං න සි ා.  දි 

හි ආලම් බිතබ් බධම් මවමසන භූමිවවත්  ානං කමර ය, එවං සති 

අනාරම් මණානං සඞ් ගමහො න සි ා. අ  විපාක ානවමසන, එවම් පි අවිපාකානං 

සඞ් ගමහො න සි ා, තස් මා ආලම් බණධම් මවමසමනව පරි ාපන් නානං සා 

කාතබ් බා. අපරි ාපන් නානං පන මලොකමතො උත් තිණ් ණතා  මලොකුත් තරතා, 
උත් තරිතරාභාවමතො අනත් තරතා ෙ මවදිතබ් බාති. 

ම ොමනස ්සස් ස අනීවරණාවත්  ා  අභාමවන තංසහගතචිත් තුප් පාම ො 

කාමභූමි ංම ව පවත් තතීති මසො නි තවත් ථුමකො, ඉතමර අරූපභූමි ම් පි 

පවත් තනමතො අනි තවත් ථුකාති ආහ ‘‘නියතා…මප.… දුවිධ’’න් ති. 

විචිකිච් ඡුද් ධච් ෙසහගතානං මමොමහකමහතුකත් තා, ඉතමරසම් පි 
මලොභමමොහම ොසමමොහවමසන ද් විමහතුකත් තා ආහ 

‘‘එකමහතුකදුමහතුකමතො’’ති. ආදිමතො එකා සන් නං අකුසලචිත් තානං 

පටිසන් ධිජනනමතො, උද් ධච් ෙසහගතස ්ස ත භාවමතො ආහ 

‘‘පටිසන්ධජනකාජනකමතො’’ති. උද් ධච් ෙසහගතඤ් හි පවත් තිවිපාකං 
ම න් තම් පි පටිසන් ධිං නාකඩ් ඪති.  මතො වක් ඛති – 

‘‘එකා සවිධානං තු, හිත් වා උද් ධච් ෙමානසං; 

එකා සවිධා මෙව, භවන් ති පටිසන් ධිම ො’’ති. (අභිධ. 536); 

ම න පන කාරමණන තං පටිසන් ධිං නාකඩ් ඪති, තං 

පටිසන් ධිවිනිච් ෙ ක ාහි ඉමිස් සා ගා ා  වණ් ණනාපම මසම ව වක් ඛාම. තීහි

මව නාහීති සුඛදුක් මඛොමපක් ඛාසඞ් ඛාතාහි තීහි මව නාහි.   ාහ – ‘‘තිස් මසො 

ඉමා, භික් ඛමව, මව නා. කතමා තිස් මසො? සුඛා දුක් ඛා අදුක් ඛමසුඛා’’ති (සං. නි. 

4.249).  ං පන කත්  චි සුත් මත ‘‘ද් මවමා, භික් ඛමව, මව නා සුඛා දුක් ඛා’’ති 

(සං. නි. 4.267) වෙනං, තං කුසලපක් ඛිකං උමපක් ඛං සුමඛ, 
අකුසලපක් ඛිකඤ් ෙ දුක් මඛ පක් ඛිපිත් වා පරි ාම න වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. 

සුප් පතිට් ඨිතභාවකාරණත් තා මූලමිවාති මූලං, මලොමභො මූලං එතස ්සාති 

මලොභමූලං. කිඤ් ොපි හි මමොමහොපි මලොභමූමලසු අත් ථි, මසො පන 
සබ් බාකුසලසාධාරණත් තා වවත්  ානකමරො න මහොතීති අසාධාරණධම් මවමසන 

‘‘මලොභමූල’’න් ත් මවව වුත් තං   ා ‘‘මභරිසද් ම ො  වඞ් කුමරො’’ති. ත ා 

‘‘ම ොසමූල’’න් ති එත්  ාපි. මූලන් තරවිරහමතො මමොමහො එව මූලං ඉමස් ස, 

නාඤ ්ඤන් ති මමොහමූලං. 

මිච් ොවමසන  ස් සනං දිට් ඨි, දිට් ඨිම ව දිට් ඨිගතං   ා ‘‘ආකාසගතං 

 ාමගත’’න් ති. අ  වා විපරිම සග් ගාහිකා  දිට් ඨි ා ගතමමව, න එත්   
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ගන් තබ් බවත් ථු ත ාසභාවන් ති දිට් ඨිගතං, ද් වාසට් ඨි ා වා දිට් ඨීසු 

අන් මතොගධන් ති දිට් ඨිගතං, මතන සමං පකාමරහි යුත් තන් ති 

දිට්ඨිගතසම්පයත්තං. 

‘‘ය ාහී’’තිආදි මලොභමූලචිත් තානං පවත් තිආකාර ස් සනං. මච්ොදිට්ඨින් ති 

උච් මෙ දිට් ඨිආදිං මිච් ොදිට් ඨිං. තා  හි විපල් ලත් තචිත් තා තාව මකොධවිසම ො, 
 ාව ඉන් ද්රි මගොෙමරොති පරමලොකං පටික් ඛිපිත් වා ‘‘නත් ථි කාමමසු 

ආදීනමවො’’ති ගණ් හන් ති. ආදි-සද් ම න – 

‘‘එස පන් ම ොවිතම ො ම ව ාමන, 

ම න  න් ති පුත් තවන් මතො විමසොකා; 

තං පස ්සන් ති පසමවො පක් ඛිමනො ෙ, 
මතන මත මාතරිපි මිථුනං ෙරන් තී’’ති. – 

ආදිනා නම න පුත් තමුඛ ස් සනං සග් ගමමොක් ඛමග් මගොති එවමාදිකං 

මිච් ොදිට් ඨිං සඞ් ගණ් හාති. කාමම වාති එත්   වා-සද් ම ො අනි මත් ම ො. මතන 

‘‘බ්රාහ් මණානං සුවණ් ණහරණමමව අදින් නා ාමන සාවජ් ජං, ඉතරං අනවජ් ජං, 

ගුරූනං, ගුන් නං, අත් තමනො ජීවිතස් ස, විවාහස ්ස ෙ අත්  ා  මුසාවාම ො 

අනවජ් මජො, ඉතමරො සාවජ් මජො, ගුරුආදීනං අත්  ා  මපසුඤ් ඤකරණං 

අනවජ් ජං, ඉතරං සාවජ් ජං, භාරතයුද් ධසීතාහරණාදික ා පාපවූපසමා  

මහොතී’’ති එවමාදිමක මිච් ොගාමහ සඞ් ගණ් හාති. දිට්ඨමඞ්ගලාදීනීති 

දිට් ඨසුතමුතමඞ් ගලානි. සාරමතො පච්මචතීති වුඩ් ඪ ා පුබ් බනිමිත් තභාමවන 

අග් ගමහත් වා ‘‘ඉ මමව වුඩ් ඪකාරණ’’න් ති එවං සාරවමසන ගණ් හාති. 

සභාවතික්මඛමනවාති මලොභස් ස, මිච් ොභිනිමවසස් ස වා වමසන සරමසමනව 

තිඛිමණන කුරුමරන. මන්ම නාති  න් මධන අතිඛිමණන. තාදිසං පන 

අත් තමනො, පරස ්ස වා සමුස් සාහමනන පවත් තතීති ආහ ‘‘සමුස්සාහිමතනා’’ති. 

පරස්ස භණ්ඩං වා හරතීති වා-සද් ම න ත ාපවත් තනකමුසාවා ාදීනම් පි 

සඞ් ගමහො මවදිතබ් මබො. කාමානං වාති අනභු යමානානං කාමගුණානං. වා-

සද් ම න පරසන් තකස් ස අ  ාධිප් මපතතා   ං ලද් ධං, තං ගමහතබ් බන් ති 
ගහණාදිකං සඞ් ගණ් හාති. 

සම් පයුත් තධම් මවමසන මභ ාභාවමතො ම ොසමූලං 
අසඞ් ඛාරිකසසඞ් ඛාරිකමභ මතො දුවිධං.  දි එවං කස් මා ‘‘ම ොමනස් සසහගතං 

පටිඝසම් පයුත් ත’’න් ති වුත් තං? අසාධාරණධම් මමහි තස් ස චිත් තස් ස 

උපලක් ඛණත්  ං. පාණස් ස අතීව, අතික් කමිත් වා වා පාතනං පාණාතිපාමතො. 

ආදි-සද් ම න අදින් නා ානමුසාවා මපසුඤ් ඤඵරුසසම් ඵප් පලාපබයාපාම  
සඞ් ගණ් හාති.  සඅකුසලකම් මපම සු හි 
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කාමමසුමිච් ොොරඅභිජ් ඣාමිච් ොදිට් ඨිසඞ් ඛාතා තම ොව කම් මප ා ඉමිනා න 

සිජ් ඣන් ති. සභාවතික් ඛං හුත් වා පවත් තමානං චිත් තං අසඞ් ඛාරමමව මහොති, 

ඉතරං සසඞ් ඛාරන් ති අධිප් පාම නාහ ‘‘තික්ඛමන් ප්පවත්තිකාමල’’ති. මන්  ං 
පන හුත් වා පවත් තමානං එකංමසන සසඞ් ඛාරමමවාති න සක් කාව විඤ ්ඤාතුං. 

 ං සසඞ් ඛාමරන සප් පම ොමගන පවත් තති, තං මන්  මමව මහොතීති කත් වා ත ා 
වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. 

මමොහමූලං චිත් තං මූලන් තරවිරහමතො අතිමූළ් හං විචිකිච් ඡුද් ධච් ෙම ොගමතො 

ෙඤ් ෙලඤ් ොති උමපක් ඛාසහගතමමව මහොති, න තස් ස ක ාචිපි සභාවතික් ඛතා 

අත් ථි. ආරම් මමණ හි සංසප් පනවමසන, වික් ඛිපනවමසන ෙ පවත් තමානස ්ස 

චිත් තද් ව ස් ස කිං තාදිමස කිච් මෙ සභාවතික් ඛතා , උස් සාමහතබ් බතා  වා 

භවිතබ් බං, තස් මා න තත්   සඞ් ඛාරමභම ො අත් ථි. නන ෙ උද් ධච් ෙං 

සබ් බාකුසලසාධාරණං, කස ්මා පන එතමමව මතන විමසමසත් වා වුත් තං 
‘‘උද් ධච් ෙසහගත’’න් ති. විමසසමතො බලවභාවමතො. ඉ ඤ් හි එතස් මිං චිත් මත 

බලවං, තස් මා සම් පයුත් තධම් මමසු පධානං හුත් වා පවත් තතීති ඉ මමව මතන 

විමසසිතබ් බං. මතමනව හි පාළියං මසසාකුසමලසු උද් ධච් ෙං 

ම වාපනකවමසන ආගතං, ඉධ පන සරූපමතොම ව නිද් දිට් ඨං. එවං 
අසාධාරණප් පධානධම් මවමසන මමොහමූලං විචිකිච් ොසම් පයුත් තං 

උද් ධච් ෙසම් පයුත් තන් ති දුවිධං වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. අසන්නිට්ඨානං සංසම ො, 

වික්මඛමපො අවූපසමමො, භන් තතාති අත් ම ො. තත්   විචිකිච් ොසහගතස ්ස 

අසන් නිට් ඨානකාමල, උද් ධච් ෙසහගතස් ස වික් මඛපකාමල ෙ පවත් ති 
මවදිතබ් බා. 

යථානුරූපන් ති පටිසන් ධිජනකාජනකස් ස, කම් මප භාවප් පත් තාපත් තස ්ස 

ෙ අනරූපමතො. අ  වා යථානුරූපන් ති ම ො  ස් ස මහතු, ත නරූපමතො. 

ම භුම යන හි මලොභමූලමකන ඛුප් පිපාසාදිනිරන් තරමපතවිසම  උප් පජ් ජන් ති, 

ම ොසමූලමකන ම ොමසො වි  ෙණ් ෙජාතතා  තංසරික් ඛමක නිරම , 

මමොහමූලමකන නිච් ෙසම් මූළ ්හා  තිරච් ොනම ොනි ං, තස ්මා 
මලොභාදිමහතුඅනරූපමතො තත්   තත්   අපාම  උපපත් තිං නිප් ඵාම තීති ආහ 

‘‘යථානුරූපං…මප.… උපපත්තියා’’ති. අකුසලවිපාකානං දුක් ඛප් පධානතා  

‘‘දුක්ඛවිමසසස්සා’’ති වුත් තං. 

31. අපාමපන අලාමමකන පාපාපාපප් පහීමනන පාපාපාමපසු මානමසසු  ං 

පාපමානසං වුත් තං, පාපාපාමපසු පුග් ගමලසු අපාමපන පාපාපාපප් පහීමනන  ං 
පාපමානසං වුත් තන් ති වා සම් බන් මධො. අ  වා පාපාපාමපසු මානමසසු පාමපන 
පාපමානමසන පාපවමසන පාපාපාපප් පහීමනන  ං පාපමානසං වුත් තන් ති 
ම ොජනා. අ ං පමනත්   අධිප් පාම ො – අසම් මාසම් බුද් මධන තාව 
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ධම් මසභාවස් ස දුබ් බිජානී ත් තා කුසලම් පි අකුසලමතො, අකුසලම් පි කුසලමතො 

වුච් මෙ ය, භගවමතො පන සහ වාසනාහි විද් ධංසිතාකුසලස් ස 
කම් මක් ඛ කරඤාමණන පච් ෙ මවකල් ලමතො විද් ධංසිතකුසලකම් මස් ස ෙ 
සම් මාසම් බුද් ධභාවමතො එකන් මතමනව අකුසලම සනා 
අකුසලධම් මවමසමනවාති. 

අකුසලවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අබයාකතවණ් ණනා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤවිසිට් ඨානං කුසලාකුසලානං පාකන් ති විපාකං, 
විපක් කභාවමාපන් නානමරූපධම් මානමමතමධිවෙනං.   ා හි මලොමක 

සාලිබීජාදීනං ඵලානි තංසදිසානි නිබ් බත් තානි විපක් කානි නාම මහොන් ති, 

විපාකනිරුත් තිඤ් ෙ ලභන් ති, න මූලඞ් කුරපත් ත ණ් ෙනළාදීනි, එවං 

කුසලාකුසලානං ඵලානි අරූපධම් මභාමවන, සාරම් මණභාමවන ෙ තංසදිසානි 

විපක් කභාවමාපන් නානීති විපාකනිරුත් තිං ලභන් ති, න පන 
කම් මාභිනිබ් බත් තාපි රූපධම් මා කම් මවිසදිසත් තා. විපාකමමව චිත් තං 

විපාකචිත්තං. කරණමත් තං කිරි ා ඵල ානාසම් භවමතො. ම න පන කාරමණන 

තස් ස ඵල ානං න සම් භවති, තං මහට් ඨා වුත් තමමව. කිරි ා එව චිත් තං 

කිරියචිත්තං. විපාකස් ස කාමාවෙරාදිභාමවො කුසමල වුත් තනම න   ාසම් භවං 

මවදිතබ් මබො. අමලොභාදිසම් පයුත් තමහතූහි සහ වත් තනමතො සමහතුකං. 

ත භාවමතො අමහතුකං. නිබ් බත් තකමහතුවමසන සිජ් ඣමානම් පි මහතං 

සම් පයුත් තමහතුවමසමනව ‘‘සමහතුකමමහතුක’’න් ති වුච් ෙති, ඉතර ා 
වවත්  ානාභාවමතො. 

සකකුසලං වියාති අත් තමනො ජනකං කාමාවෙරකුසලං වි . 
ජනකජනිතබ් බසම් බන් ධවමසන හි තං තං කුසලං තස් ස තස් ස විපාකස් ස සකං 
නාමං මහොති. 

‘‘සකකුසලං වි ා’’ති වුත් තත් තා පවත් තාකාරආරම් මණාදිමතො ෙස් ස 

තංසදිසතා ආපජ් මජ යාති තංනිවාරණත්  මාහ ‘‘යථා පනා’’තිආදි. ෙසු

ආරම්මමණසූති පරිත් තාදිඅතීතාදිඅජ් ඣත් තාදිමභම සු ෙසු රූපාදිආරම් මමණසු. 

භවන් තරපටිසන් ධානමතො පටිසන්ධ. අවිච් මෙ ප් පවත් තිමහතුභාමවන භවස් ස 

අඞ් ගන් ති භවඞ්ගං. නිබ් බත් තිතභවමතො පරිගඤ් ඤතා  චුතිමහතුතා  චුති. 

පරිත්තධම්මපරියාපන්මනසූති කාමාවෙරධම් මපරි ාපන් මනසු. 
කාමාවෙරධම් මා හි කිමලසවික් ඛම් භනාදීසු අසමත්  භාමවන 

පරිත් තානභාවතා , ඔළාරිකාහි වා කාමතණ් හාදීහි පරිමතො ගහිතත් තා 
‘‘පරිත් තා’’ති වුච් ෙන් ති. විපාකස් ස සඞ් කප් මපත් වා ආරම් මණග් ගහණාභාවමතො 
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කම් මානරූපමමව පවත් තතීති පරිත් තකම් මවිපාමකො පරිත් තාරම් මමණම ව 

පවත් තිතුමරහති, න මහග් ගතඅප් පමාණාරම් මමණති වුත් තං 

‘‘පරිත් තධම් මපරි ාපන් මනසූ’’ති.  දි එවං මහග් ගතවිපාමකොපි 

මහග් ගතාරම් මමණම ව ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති, සඤ ්ඤා ත් තාරම් මණස ්ස 
සමාධිප් පධානස ්ස කම් මස ්ස අප් පනාපත් තස ්ස තාදිමසමනව විපාමකන 
භවිතබ් බත් තා. වණ් ණලක් ඛණාදිකඤ් හි අග් ගමහත් වා 
මලොකසඤ ්ඤානමරොමධමනව ගහිමත ප වාදිමක පරිකම් මසඤ් ඤා  
සමුප් පාදිතං පටිභාගනිමිත් තසඞ් ඛාතමාරම් මණං සඤ් ඤාවසං සඤ් ඤා ත් තං 

මහොති, තස් මා ත ාරම් මණස් ස සමාධිප් පධානස ්ස අප් පනාපත් තස් ස කම් මස ්ස 
විපාමකන සමාධිප් පධානඅප් පනාපත් මතහි වි  සඤ් ඤා ත් තාරම් මණතා  
නිබ් බිමසමසමනව භවිතබ් බං. පරිත් තවිපාමකො පන 

මහග් ගතඅප් පමාණපඤ් ඤත් තාරම් මණකම් මනිබ් බත් මතොපි මහොති, මසො පරමතො 
ආගමිස් සති. 

මුඛනිමත්තංවියාති මුඛං පටිච් ෙ උප් පන් නනිමිත් තං වි .   ා හි තං නිරීහං 

අපරං මුඛනිමිත් තං උප් පාම තුං, අඤ ්ඤං වා කිඤ් චි අත් තමනො බමලන කාතුං න 

සක් මකොති, එවමමතම් පි විපාකුප් පා නාදීසු න උස ්සහති. මතනාහ 

‘‘නිරුස්සාහ’’න් ති. උස්සාමහොති මෙත්   
අනපච් ඡින් නාවිජ් ජාතණ් හාමානානස ස් මිං සන් තාමන 

විපාකුප් පා නසමත්  තාසඞ් ඛාමතො, ආමසවනපච් ෙ භාවසඞ් ඛාමතො, 
විඤ ්ඤත් තිජනකතාසඞ් ඛාමතො ෙ බයාපාමරො. මසො විපාමක නත් ථි 
කම් මමවගුක් ඛිත් තත් තා පතිතං වි  හුත් වා පවත් තමානස් ස තස් ස එකන් මතන 
දුබ් බලභාවමතොති තං නිරුස ්සාහං. 

විපච්චනට්ඨානන් ති විපච් ෙනවමසන පවත් තනට් ඨානං, 
පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිත ාරම් මණවමසන ෙතුකිච් ොනමමමතසං 
පවත් තිඔකාමසොති අත් ම ො. තත්   චුතිභවඞ් ගානං අන් තරාළං 

පටිසන් ධිකිච් ොනං ඨානං, පටිසන් ධිආවජ් ජනානං, ත ාරම් මණාවජ් ජනානං, 

ජවනාවජ් ජනානං, මවොට් ඨබ් බනාවජ් ජනානඤ් ෙ අන් තරාළං භවඞ් ගකිච් ොනං 

ඨානං, ත ාරම් මණපටිසන් ධීනං, ජවනපටිසන් ධීනං, භවඞ් ගපටිසන් ධීනං වා 

අන් තරාළං චුතිකිච් ොනං ඨානං, ජවනභවඞ් ගානං අන් තරාළං 
ත ාරම් මණකිච් ොනං ඨානන් ති  ට් ඨබ් බං.  ස් මා පමනතං ඨානං ධම් මානං 

තංතංකිච් ෙවමසන පාකටං මහොති, තස් මා ඨානං මවදිතබ් බන් ති ඨානං 

උද් ධරිත් වා පාකටකිච් ෙවමසමනව තං පකාමසතුං ‘‘ඉමානි හී’’තිආදි වුත් තං. 
අ  වා කිච් ෙම් පි කිච් ෙවන් තානං පවත් තිට් ඨානභාමවන ගය් හතීති ඨානන් තිපි 

කිච් ෙමමව උද් ධටන් ති තං සරූපමතො  ස් මසතුං ‘‘ඉමානිහී’’තිආදි වුත් තං. 
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32. අණ් ෙජජලාබුජම ොනිසම් භවානං මනස ්සානං, විනිපාතිකාසුරානඤ් ෙ 

අමහතුකපටිසන් ධි ාපි සබ් භාවමතො ආහ ‘‘දුමහතුකතිමහතූන’’න් ති. 
පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තා ද් මව අමලොභා ම ො මහතූ ම සං මත 

දුමහතුකා. එස නම ො තිමහතුමකසුපි. තත්   දුමහතුකානං ඤාණවිප් පයුත් තානි 

ෙත් තාරි, තිමහතුකානං ඤාණසම් පයුත් තානි ෙත් තාරි පටිසන් ධිම ො මහොන් ති, 

ත ා භවඞ් ගචුතිම ොපි. ම න ම න හි චිත් මතන පටිසන් ධි මහොති, තං තම ව 
භවඞ් ගචුතිවමසනපි පවත් තති. ත ාරම් මණං පන අවිමසමසන  ට් ඨබ් බං 
දුමහතුකානම් පි තිමහතුකත ාරම් මණස් ස ඉච් ඡිතත් තා. නන මෙතං 
අසමමපක් ඛිතාභිධානං ආෙරිම මනව ඉමස් ස පටිසිද් ධත් තා. ත ා හි වක් ඛති – 

‘‘අමහතුපටිසන් ධිස ්ස, න ත ාරම් මණං භමව; 

දුමහතුකං තිමහතුං වා, දුමහතුපටිසන් ධිමනො’’ති. (අභිධ. 443); 

නයි මසමමපක් ඛිතාභිධානං පටිසන් ධිජනකකම් මං සන් ධා  තත්   

පටිසිද් ධත් තා. ම න හි කම් මමන  ා පටිසන් ධි ආදින් නා, න තං තමතො 
අධිකතරං ත ාරම් මණං පවත් මත අභිනිප් ඵාම ති.  ං පන අඤ් ඤම් පි කිඤ් චි 

කම් මං ත ාලද් ධාවකාසං සි ා, න තං තත්   තමතො අධිකතරම් පි විපාකං න 

නිබ් බත් මතතීති අත් ථි. ‘‘සමහතුකං භවඞ් ගං අමහතුකස් ස භවඞ් ගස් ස 

අනන් තරපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 3.1.102) හි පට්ඨානවෙමනන 
අමහතුකස ්සාපි නානාකම් මමන සුගති ං සමහතුකත ාරම් මණමනඤ් ඤාතං. 
මතනාහු ආෙරි ා – 

‘‘මහොති අඤ් මඤන කම් මමන, සමහතුකං අමහතුන’’න් ති. 

  ා ෙ අමහතුකස් ස සමහතුකං, එවං දුමහතුකස් ස තිමහතුකම් පි ඉච් ෙන් ති. 

ආචරියමජොතිපාලත්මථමරො පන ‘‘සමහතුක’’න් ති අවිමසමසන වුත් තත් තා 
අමහතුකානම් පි තිමහතුකත ාරම් මණං ඉච් ෙති. වුත් තඤ් හි මතන 

‘‘සමහතුක’’න් ති අවිමසමසොපම මසන දුමහතුකං, තිමහතුකඤ් ෙ ගමහතබ් බං. 

ත ා හි අට් ඨක ා ං ‘‘අමහතුකස් සාපි තිමහතුකත ාරම් මණමභිහිතං,  ඤ ්ෙරහි 

අත්  සමාමස අමහතුකානං තිමහතුකඵලානි ම තී’’ති වුත් තං, තං ක ං? මසො 

එව පුච් ඡිතබ් මබො, ම ො තස් ස කත් තාති. අපමර පන ‘‘මූලසන් ධි ා ජළත් තා 
තස් ස තිමහතුකත ාලම් බණං න ලබ් භතිම වා’’ති ව න් ති. 

33-4. තමතොති පටිසන් ධිමතො පරං, දුති චිත් තමතො පට් ඨා . සතිපි 
අන් තරන් තරා වීථිචිත් තුප් පාම  ත වසාමන උප් පජ් ජමානස ්ස  ාවතායුකං 

අනිවත් තනමතො වුත් තං ‘‘යාවතායක’’න් ති. බලවාරම්මමණති 
අතිමහන් තවිභූතාරම් මමණ. පඤ් ෙද් වාමර හි අතිමහන් තාරම් මමණ 
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මමනොද් වාමර විභූතාරම් මමණ ත ාරම් මණමුප් පජ් ජති, න අඤ් මඤසු. 
එකාරම් මණප් පවත් ති ා පටිසන් ධාදීනං තිණ් ණම් පි එකට් ඨාමන  ස් සනත්  ං 

උද් ම මස ත ාරම් මණස් ස අවසානකරණං, ඉධ පන පවත් තික් කමවමසන චුති ා 
අවසානකරණන් ති  ට් ඨබ් බං. 

35-6. කම්මද්වාරන් ති කා වචීකම් මද් වාරස ්ස ජනකවමසන න 

පවත් තන් තීති වුත් තං මහොති. තත්   කාමයොති කා විඤ් ඤත් ති. කම්මන් ති 

තංසමුට් ඨාපිකා මෙතනා, කාම න කතං කම් මං කා කම් මං. කිඤ් ොපි හි 
කාම ො කම් මස් ස ෙතුවීසති ා පච් ෙම සු න මකනචි පච් ෙම න පච් ෙම ො 

මහොති, ත ාපි තංසමුට් ඨානස ්ස තස් ස සබ් භාමවම ව කා කම් මාදිමවොහාමරොති 
තං මතන කතන් ති වුච් ෙති. කා කම් මස ්ස පවත් තිට් ඨානභූතං ද් වාරං 

කායකම්මද්වාරං.  දි එවං කම් මද් වාරවවත්  ානං න සි ා. කා ද් වාමරන හි 
සිද් ධං කම් මං ‘‘කා කම් ම’’න් ති වුච් ෙති. තං පන ‘‘ද් වාමර ෙරන් ති 

කම් මානී’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1 කා කම් මද් වාර) වෙනමතො වචීද් වාමරපි 

සිජ් ඣතීති ද් වාමරන කම් මවවත්  ානං න සි ා, ත ා වචීකම් මං කා ද් වාමරපි 

සිජ් ඣතීති කම් මමන ද් වාරවවත්  ානම් පි න සි ාති? තං න, තබ් බහුලවුත් ති ා 
මෙව ම භුම යන වුත් ති ා ෙ වවත් ථිතත් තා. කා කම් මඤ ්හි කා ද් වාමරම ව 

බහුලං පවත් තති, අප් පං වචීද් වාමර, තස් මා කා ද් වාමර බහුලප් පවත් තනමතො 
එතස ්ස කා කම් මභාමවො සිද් මධො වනෙරකාදීනං වනෙරකාදිභාමවො වි . ත ා 

කා කම් මමමව ම භුම යන කා ද් වාමර පවත් තති, න ඉතරං, තස් මා 
කා කම් මස ්ස ම භුම යන එත් ම ව පවත් තිමතො අස් ස කා කම් මද් වාරභාමවො 
සිද් මධො බ්රාහ් මණගාමාදීනං බ්රාහ් මණගාමාදිභාමවො වි ාති මනත්   

කම් මද් වාරවවත්  ාමන මකොචි විබන් මධොති. වචීකම්මද්වාමරපි එස පබන් මධො 
  ාසම් භවං  ට් ඨබ් මබො. 

මමනොකම් මද් වාරං පන ස ං මමනොම ව සමානං අත් තනා 
සහගතමෙතනාඅනභිජ් ඣාදිකම් මානං පවත් තිද් වාරභාමවන මමනොද් වාරසඞ් ඛං 
ලභතීති න තං චිත් තස් ස උප් පත් තිද් වාරවමසන ගණ් හාති. න හි ස ං 
අත් තමතොව පවත් තති.  දි පන චිත් තසම් පයුත් තා කම් මද් වාරභාමවන 

අධිප් මපතා, ත ා මතසං කම් මද් වාරභාමවො මනස ්මිං න උපොරී තීති 
සම් පයුත් තධම් මානං චිත් තාධිපතිභාමවො චිත් මත වි ාති චිත් තං 

‘‘මමනොකම්මද්වාර’’න් ති වුච් ෙති. සභාවමතො පන කම් මද් වාරං නාම 
සම් පයුත් තධම් මාම වාති චිත් තං තමතො පවත් තනමතො 
මමනොකම් මද් වාරවමසන පවත් තති. අනන් තරපච් ෙ භූතස් ස පන 
මමනොකම් මද් වාරභාමව වත් තබ් බමමව නත් ථි. ඉධ පන 
‘‘අවිඤ් ඤත් තිජනත් තා’’ති වෙමනන කා වචීකම් මද් වාරවමසමනව 
අප් පවත් ති ා සාධිතත් තා මමනොකම් මද් වාරං න ගහිතමමව. න හි 
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පටුන 
 

‘‘අවිඤ් ඤත් තිජනත් තා’’ති කාරණං මමනොකම් මද් වාරවමසනපි අප් පවත් තිං 

සාමධති. අ  වා ‘‘අවිපාකසභාවමතො’’ති වෙමනන මමනොකම් මද් වාරවමසනපි 
අප් පවත් ති සාධිතා මහොති. ‘‘කම් මද් වාර’’න් ති එත්   කම් මග් ගහමනන 
නානක් ඛණිකකම් මස් ස අධිප් මපතත් තා තස් සාපි ගහණං  ට් ඨබ් බං. ඉති ඉමමසු 

කා වචීකම් මද් වාරසඞ් ඛාමතසු ද් වීසු ද් වාමරසු, මමනොකම් මද් වාමරන සහ තීසු 

එව වා   ා කුසලං පවත් තති, න එවං විපාමකො,   ා ෙ කුසලං 
කා වචීමමනොකම් මස් ස ආයූහනවමසන  ානාදිපුඤ් ඤකිරි වත් ථුවමසන 

පවත් තති, න එවම ං. අ ං පන මනව කා වචීකම් මද් වාමරසු පවත් තති 

විඤ ්ඤත් තිසමුට් ඨාපකත් තාභාවමතො, න කම් මවමසන, 

මමනොකම් මද් වාරවමසනාපි ෙ පවත් තති විපාකුප් පා නභාවාභාවමතො, න 
පුඤ ්ඤකිරි වමසන පවත් තති  ානාදිවමසන අප් පවත් තනමතොති  ස් මසතුං 

‘‘කම්මද්වාරඤ්ච…මප.…මනොසමා’’ති වුත් තං. එවන් ති  ානාදිවමසන. 

37. ‘‘පරිත්තාරම්මණත්තා’’තිආදි සම් පයුත් තධම් මවමසන විමසස ස් සනං. 

 ස් මා එමත පරිත් තාරම් මණා, කරුණාමුදිතා ෙ පඤ් ඤත් තාරම් මණා 

සත් තපඤ ්ඤත් ති ං පවත් තනමතො, තස් මා ද් වින් නමාලම් බණානං එකචිත් තස් ස 
විස භාවානනගමනමතො න මතසු කරුණාමුදිතා ක ාචිපි ජා න් තීති අ මමත්   
පඨමගා ා  අධිප් පාම ො. 

38. දුති ගා ා  පන හි-සද් ම ො  ස් මාති ඉමස් ස අත් ම .  ස් මා ‘‘පඤ ්ෙ 

සික් ඛාප ා කුසලා’’ති (විභ. 715) වුත් තා, තස් මාති අත් ම ො. ඉ ං වුත් තං මහොති – 

භගවතා හි සික්ඛාප විභඞ්මග ‘‘පඤ ්ෙ සික් ඛාප ා කුසලා’’ති (විභ. 715) එවං 
‘‘පාණාතිපාතා මවරමණී’’තිආදීනං පඤ් ෙන් නං සික් ඛාප ානං කුසලභාමවො 

වුත් මතො, මත ෙ විරතිසභාවා එව ආදිමතො තිණ් ණං සික් ඛාප ානං, පච් ඡිමස් ස ෙ 

සම් මාකම් මන් මත, ඉතරස ්ස සම් මාවාො ං, පඤ ්ෙන් නම් පි 
මිච් ොජීවමහතුකපඤ් ෙදුච් ෙරිතමතො විරමණවමසන පවත් තානං සම් මාආජීමව ෙ 

අන් මතොභාවමතො, තස් මා තා එකන් තකුසලභූතානං ක ාචි අබයාකමත ලභන් ති, 

ඉතර ා සද් ධාසතිආ ම ො වි  ‘‘සි ා කුසලා, සි ා අබයාකතා’’ති 

වුච් මෙ යන් ති.  දි එවං මලොකුත් තරඵමලසු අට් ඨ, සත් ත වා මග් ගඞ් ගා න 

ලබ් භන් තීති? මනො න ලබ් භන් ති මලොකි විරතීනමමව තත්   

එකන් තකුසලභාවස් ස වුත් තත් තා, මලොකුත් තරවිරතිම ො පන ඵලස් ස 

මග් ගපටිබිම් බභූතත් තා මග් ගසදිසමතො අට් ඨඞ් ගිකතා , සත් තඞ් ගිකතා  ෙ 
භවිතබ් බන් ති න ෙ එකන් තකුසලභාමවන වවත්  ාමපතුං යුත් තා. එවඤ් ෙ 
කත් වා උපරි මලොකුත් තරඵමලසුපි අට් ඨඞ් ගිකතාදිමභම ො මග් මගො උද් ධමටොති. 

39. ‘‘තථාධපතිමනො’’තිආදි අධිපතිවමසන විමසස ස් සනං. සබ් මබසම් පි හි 

මතභූමකකුසලානං අඤ් මඤො ආයූහනකාමලො, අඤ ්මඤො විපච් ෙනකාමලො, 
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තස් මා න තානි අත් තමනො විපාමකහි අධිපතිං ගාහාමපතුං සක් මකොන් තීති න මත 
ෙන්  ාදීනි ධුරං කත් වා පවත් තන් ති. මලොකුත් තරකුසලානි ෙ පන 

ආයූහනකාලස ්ස, විපච් ෙනකාලස ්ස ෙ අන් තරාභාවමතො අත් තමනො ෙන්  ාදීනං 
බලස ්ස අවූපසන් තකාමලම ව විපාකං නිබ් බත් මතන් තීති අනන් තරපච් ෙ ා 
හුත් වා විපාමකහි අධිපතිං ගාහාමපතුං සක් මකොන් තීති. එවඤ් ෙ කත් වා උපරි 
මලොකුත් තරවිපාකානං අධිපතිම ොගං වක් ඛති. 

40.  ස් මා මමොරවාපිවාසිමහා ත්තත්මථමරන විපාකානං ආගමනමතො 

අසඞ් ඛාරිකසසඞ් ඛාරිකභාමවො ඉච් ඡිමතො, තිපිටකචූළනාගත්මථමරන 

පච් ෙ මතො, තස් මා උභින් නම් පි මති ස් සනත්  මාහ 

‘‘අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාරවිධාන’’න් තිආදි. පුරිමත් ම මරො හි   ා මුමඛ ෙලිමත 

ආ ාසතමල මුඛනිමිත් තං ෙලති, එවං අසඞ් ඛාරිකස ්ස කුසලස් ස විපාමකො 

අසඞ් ඛාරිමකො, සසඞ් ඛාරිකස ්ස විපාමකො සසඞ් ඛාරිමකොති ආහ, තස් මා තස් ස 

මති ස ්සනත්  ං ‘‘අසඞ්ඛාර…මප.… පුඤ්ඤමතො’’ති වුත් තං. දුති ත් ම මරො 
පන අසඞ් ඛාරිකාදීසු ම න මකනචිපි චිත් මතන කම් මම ආයූහිමත 

ආසන් නමරණස් ස අත් තමනො, පමරසං වා පම ොමගන විනා අසඞ් ඛාමරන 
අප් පම ොමගන කම් මකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තපච් චුපට් ඨාමන පටිසන් ධි 
උප් පජ් ජමානා අසඞ් ඛාරිකා.  ස් ස කස ්සචි සසඞ් ඛාමරන සප් පම ොමගන 
කම් මාදිපච් චුපට් ඨාමන සසඞ් ඛාරිකා. ත ා භවඞ් ගචුතිම ොපි. ත ාරම් මණඤ් ෙ 

පණීතාපණීතඋතුමභොජනාදිපච් ෙ වමසන, අනන් තරනිරුද් ධකුසලාකුසලස් ස 

වමසන වා අසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරන් ති එවං පච් ෙ මතො අසඞ් ඛාරිකාදිවිධානතමාහ, 

තස් මා තස් ස මති ස් සනත්  ං ‘‘මඤයයං පච්චයමතොමචවා’’ති වුත් තං. ඉ මමව 
ෙ පන ආෙරි ා පසංසන් ති. 

41-2. හීනාදීනංවිපාකත්තාති අධිපතිම ොගාභාමවපි හීනමජ් ඣිමපණීතානං 
කුසලානං විපාකත් තා. එමතන ආගමනමතො හීනාදිභාවං විභාමවති. 
විමන යසන් තානගතකිමලසමලවිධමමනන තස් ස පුනනමතො පුඤ් මඤො වාම ො 

වචීමඝොමසො එතස් ස, වුත් තනම මනව පුඤ් ඤං ව තීති වා පුඤ් ඤවාදී, මතන 

පුඤ්ඤවාදිනා. ‘‘එකන් මතන සවත් ථුක’’න් ති වුත් මතපි රූපමලොමක පවත් ති 

අනිවාරිතාති ආහ ‘‘කාමමලොකස්ම’’න් ති. ‘‘නපනඤ්ඤත්ථජායමත’’ති ඉමිනා 
පන බයතිමරකමතො ලද් ධමත්  ං  ස් මසතීති. 

එවං තාව සමහතුකවිපාමක නිද් දිසිත් වා ඉ ානි අමහතුමක නිද් දිසිතුං 

‘‘අමහතුකවිපාකචිත්තං පනා’’තිආදි වුත් තං. කස් මා පන සමහතුකස ්ස 

කම් මස ්ස අමහතුකවිපාමකො මහොතීති? වුච් ෙමත – ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං තාව 

පඤ ්ෙන් නං ආරම් මණාභිනිපාතමත් තත් තා අමලොභාදිසම් පම ොමගො න සම් භවති, 
ත ා මන්  තරකිච් මෙසු සම් පටිච් ෙනසන් තීරමණසූති එවං මහතූනං උප් පත් ති ා 
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පටුන 
 

අසම් භවමතො ෙ මනසං අමහතුකතා  ට් ඨබ් බා. උමපක් ඛාදිම ොමග පන 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං තාව ෙතුන් නං ඉට් ඨාරම් මමණපි පවත් තමානානං 

වත්  ාරම් මණසඞ් ඝට් ටනා  දුබ් බලභාවමතො උමපක් ඛාසහගතතා, 
කා විඤ් ඤාණස ්ස ෙ තා  බලවභාවමතො සුඛසහගතතා මහොති. සම් පටිච් ෙනං 

පන ආරම් මණඝට් ටනම ොගයභාමවන ඔළාරිකත් තා, 
ෙතුචිත් තක් ඛණාතීතවමසන චිරජාතත් තා ෙ දුබ් බලමත් තමනො නිස් සම න සහ 
අසමානජාතිකඤ් ෙ ෙක් ඛාදිවත් ථුං නිස ්සා  උප් පන් මනහි ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීහි 

ලද් ධානන් තරපච් ෙ තා , අපුබ් බනිස ්ස තා  ෙ ආරම් මණරසස් සාම  
දුබ් බලන් ති ඉට් ඨාදීසු ආරම් මමණසු උමපක් ඛාසහගතමමව. සන් තීරණං පන 

වුත් තවිපරීතමතො ඉට් ඨාරම් මමණ සුඛසහගතං, ඉට් ඨමජ් ඣත් මත ෙ 
උමපක් ඛාසහගතන් ති  ට් ඨබ් බං. මමනොවිඤ් ඤාණධාතු වි  

විසිට් ඨමනනකිච් ොභාවමතො මමනොමත් තා නිස් සත් තනිජ් ජීවාදිඅත් ම හි ධාතු 

ොති මමනොධාතු. සා හි සතිපි විඤ් ඤාණභාමව මමනොවිඤ් ඤාණමතො සම් භවස ්ස 
විසිට් ඨමනනකිච් ෙස ්ස අකරණමතො මනනමත් තාම ව මහොති. 
වුත් තලක් ඛණවිපරීතමතො පන මමනො ෙ තං විඤ් ඤාණඤ් ොති 

මමනොවිඤ් ඤාණං, තම ව   ාවුත් තට් මඨන ධාතූති මමනොවිඤ්ඤාණධාතු. 

විඤ්ඤාණපඤ්චකං නියතාරම්මණං   ාක් කමං රූපාදිඑමකකස් මසව 

ආරම් මණකරණමතො. මසසත්තයමනියතාරම්මණං 
පඤ ්ොරම් මණිකෙළාරම් මණිකභාවමතො. 

 ට් ඨබ් බතා  දිට්ඨං, රූපා තනං. මසොතබ් බතා  සුතං, සද්  ා තනං. 

මුනිතබ් බතා  මුතං, සම් පත් තස් මසව ගමහතබ් බතා ාති අත් ම ො, 
ගන් ධාදිත් ත ස ්මසතං නාමං. ෙක් ඛාදීහි විනා මකවලං මනසා එව 

විජානිතබ් බතා  විඤ්ඤාතං, ධම් මා තනං. අනාමට් ඨකාලවිමසසවෙනත් තා ෙ 
මනසං අතීතානාගතාපි රූපා ම ො දිට් ඨාදිසද් ම හි වුච් ෙන් ති. මතමනව හි 

‘‘ ට් ඨබ් බතා ා’’තිආදිනා කාලසාමඤ් මඤන මනසං නිබ් බෙනං වුත් තං. දිට් ඨං 

ආරම් මණං  ස් ස තං දිට්ඨාරම්මණං. එවං සුතාරම්මණාදීසු. 

චක්ඛුමතො පවත්තන් ති ෙක් ඛුද් වාරමතොව පවත් තං සබ් බවාකයානං 
අවධාරණඵලත් තා. මතන මමනොධාතුආදීනං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණභාමවො නිවාරිමතො 

මහොති මතසං ද් වාරන් තරමතොපි පවත් තිසම් භවමතො. අ  වා ‘‘චක්ඛුමතො

පවත්ත’’න් ති ඉ ං සඤ් ජාතිප් පවත් තිං සන් ධා  වුත් තං, න සඤ් ෙරණප් පවත් තිං, 

තස් මා   ා කුණ් ෙමුඛමතො උ කං සඤ් ෙරණවමසන පවත් තති, න එවං 
පවත් තමිධ ගහිතං.   ා පන ෙන්  කන් තපාසාණමතො උ කං සඤ් ජාතිවමසන 

පවත් තති, එවං පවත් තමමව ෙක් ඛුමතො පවත් තන් ති ගහිතං.   ා ෙ කිං?   ා 
කුච් ඡිමතො සමුට් ඨිතං පිත් තමසම් හරුහිරාදි මුඛමතො සන්  න් තම් පි 
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පටුන 
 

‘‘මුඛස් සමවො’’ති න වුච් ෙති, මුඛමතොම ව පන සමුට් ඨහිත් වා තමතො සවන් තං 

මඛළං ‘‘මුඛස ්සමවො’’ති වුච් ෙති, එවං හ  වත් ථුසන් නිස ්ස මතො සමුට් ඨහිත් වා 
ෙක් ඛුමතො පවත් තමානං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං නාම න මහොති. ෙක් ඛුමතොම ව පන 
සමුට් ඨහිත් වා තමතො පවත් තමානං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං නාමාති. ම ො පන 

ඉමමත්  ං අසල් ලක් මඛත් වා බයඤ් ජනමත් තස ්මසව අභිනිවිසිත් වා 

තංද් වාරප් පවත් තානං මසසානම් පි ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණභාවං මඤ් මඤ ය, තං 

නිවාමරතුං පකාරන් තමරනපි විග් ගහං  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘චක්ඛුම්හි 

සන්නිස්සිත’’න් ති.   ා ෙක් ඛුමතො පවත් තං, ෙක් ඛුසන් නිස ්සිතං වා විඤ ්ඤාණං 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං, එවං මසොතවිඤ් ඤාණාදීසුපි ‘‘මසොතමතො පවත් තං, මසොතස ්මිං 
සන් නිස ්සිතං වා විඤ ්ඤාණං මසොතවිඤ් ඤාණ’’න් තිආදිනා ම ොජනං 

අතිදිසන් මතො ආහ ‘‘තථාමසොතවිඤ්ඤාණාදීනී’’ති. 

ෙක් ඛුසන් නිස ්සිතං හුත් වා රූපස් ස විජානනලක් ඛණමමතස් සාති 

චක්ඛුසන්නිස්සිතරූපවිජානනලක්ඛණං. තත්   ෙක් ඛුසන් නිස ්සිතවෙමනන 

දිබ් බෙක් ඛාදිකං අඤ් ඤං රූපාරම් මණං විඤ් ඤාණං නිවත් මතති. විජානන-
ග් ගහමණන ෙක් ඛුසන් නිස ්සිමත ඵස් සාදිධම් මම නිවත් මතති. ෙක් ඛුරූප-

ග් ගහමණන නිස ්ස මතො, ආරම් මණමතො ෙ චිත් තං විභාමවති 

උභ ාධීනවුත් තිකත් තා.  දි හි ෙක් ඛු නාම න සි ා, අන් ධාපි රූපං පස් මස යං, 

න ෙ පස් සන් ති.  දි ෙ නීලාදිරූපං නාම න සි ා, ම සාදිනි මමන න භවිතබ් බං, 
අත් ම ව ෙ නි මමො. එකන් තසාරම් මණතා ෙ චිත් තස් ස වුත් තාති ආරම් මමණන 

විනා නීලාදිආභාසං චිත් තං පවත් තතීති එවං පවත් මතො වාම ො මිච් ොවාම ොති 
ගමහතබ් මබො. මතනාහ භගවා ‘‘ෙක් ඛුඤ් ෙ පටිච් ෙ රූමප ෙ උප් පජ් ජති 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණ’’න් තිආදි (ම. නි. 1.204, 400; 3.421, 425; සං. නි. 4.60; ක ා. 

465). එත්   සි ා – කිං පමනතං ෙක් ඛු, රූපඤ ්ෙ විඤ ්ඤාණස් ස පච් ෙම ො 

මහොන් තං එකමමව පච් ෙම ො මහොති, උ ාහු අමනකන් ති? ෙක් ඛු තාව එකම් පි, 

රූපං පන අමනකමමව සඞ් ගතං. කිං කාරණං? පච් ෙ භාවවිමසසමතො. ෙක් ඛු හි 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස නිස් ස පුමරජාතඉන් ද්රි විප් පයුත් තපච් ෙම හි පච් ෙම ො 

මහොන් තං අත් ථිභාමවමනව මහොති තස් මිං සති තස් ස භාවමතො, අසති අභාවමතො. 

 මතො තං අත් ථිඅවිගතපච් ෙම හිස් ස පච් ෙම ොති වුත් තං, ස් වා ං පච් ෙ භාමවො 
න එකස ්මිං න සම් භවතීති එකම් පි ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස ්ස පච් ෙම ො මහොති. රූපං 
පන  දිපි ෙක් ඛු වි  පුමරජාතඅත් ථිඅවිගතපච් ෙම හි පච් ෙම ො මහොති පුමරතරං 

උප් පන් නං හුත් වා විජ් ජමානක් ඛමණම ව උපකාරකත් තා, ත ාපි අමනකමමව 
සඞ් ගතං හුත් වා පච් ෙම ො මහොති ආරම් මණභාවමතො.  ඤ් හි තං ආරම් මණං 

තස් ස   ා ත ා උපලබ් භනී වමසමනව ආරම් මණපච් ෙ භාමවො, 
විඤ ්ඤාණස් ස ෙ ඉන් ද්රි ාධීනවුත් තිකස් ස ආරම් මණසභාවූපලද් ධි න 

එකද් විකලාපගතවණ් ණවමසන මහොති, නාපි කතිප කලාපගතවණ් ණවමසන, 
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අ  මඛො ආමභොගානරූපං ආපා ගතවණ් ණවමසනාති අමනකමමව රූපං 
සංහච් ෙකාරිතා  විඤ් ඤාණස් ස පච් ෙම ො මහොතීති. අමුමමව හි විමසසං 

විභාමවතුං ‘‘ෙක් ඛුඤ් ෙ පටිච් ෙ රූමප ො’’ති (ම. නි. 1.204, 400; 3.421, 425; 

සං. නි. 4.60; ක ා. 465) පාළියං වෙනමභම ො කමතොති. එවං 
මසොතවිඤ ්ඤාමණපි   ාරහං වත් තබ් බං. ඝානවිඤ් ඤාණාදීනං පන 
සම් පත් තග් ගාහතා  අත් තමනො නිස ්සම න සහ අල් ලීනස ්මසව ගහණමතො 
එකකලාපගතම් පි ගන් ධාදිකං මතසං උප් පත් ති ා පච් ෙම ො මහොති. 

රූපමත්තාරම්මණරසන් ති රූපා තනමත් තස් මසව ආරම් මණකරණරසං. 

මත්ත-සද් ම න   ා ආරම් මණන් තරං නිවත් මතති, එවං රූපා තමනපි 
ලබ් භමාමන එකච් මෙ විමසමස නිවත් මතති. න හි ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං 
වණ් ණමත් තමතො අඤ් ඤං කිඤ් චි නීලාදිවිමසසං තත්   ගමහතුං සක් මකොති. 
මතනාහ භගවා – ‘‘පඤ් ෙහි විඤ් ඤාමණහි න කිඤ් චි ධම් මං පටිවිජානාති 
අඤ ්ඤත්ර අභිනිපාතමත් තා’’ති. ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණං උප් පජ් ජමානං රූපාරම් මමණ 
එව උප් පජ් ජනමතො ත භිමුඛභාමවන ගණ් හාතීති වුත් තං 

‘‘රූපාභිමුඛභාවපච්චුපට්ඨාන’’න් ති. අත් තමනො අනන් තරං උප් පජ් ජමානානං 
අරූපධම් මානං සමනන් තරවිගතා අරූපධම් මා පවත් තිඔකාස ාමනන 

අනන් තරසමනන් තරනත් ථිවිගතපච් ෙම හි උපකාරකා, නිස ්ස ාරම් මණා 

ධම් මා වි  ආසන් නකාරණාති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘රූපාරම්මණාය

කිරියාමමනොධාතුයා අපගමප ට්ඨාන’’න් ති. මසොතවිඤ්ඤාණාදීසුපි 

වුත් තනම මනව අත් ම ො මවදිතබ් මබො. කිරි ාමමනොධාතු ා 

ආරම් මණමභ මතො භින් නසභාවත් තා ආහ ‘‘කිරියාමමනොධාතූන’’න් ති. 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීහි ගහිතං රූපාදිආරම් මණං ත නන් තරමමව අපරිපතන් තං 
කත් වා සම් පටිච් ෙන් තං ගණ් හන් තං වි  මහොතීති වුත් තං 

‘‘රූපාදිසම්පටිච්ෙනරස’’න් ති. ත ාභාමවන සම් පටිච් ෙනභාමවන 

පච් චුපට් ඨාතීති තථාභාවපච්චුපට්ඨානං. 

ෙසු ආරම් මමණසු ක ාචි පඤ් ෙන් නං ජච් ෙන් ධාදිවමසන තමතොපි ඌනානං, 

බ්රහ් මමලොමක ෙ ද් වින් නමමව විජානනසභාවාපි ෙළාරම්මණවිජානනලක්ඛණා 

වුත් තා තංසභාවානතිවත් තනමතො, ෙස් මවව වා ඉතමරසං ආරම් මණානං 

අන් මතොගධත් තා. සන්තීරණාදිරසාති   ාසම් භවං 

සන් තීරණත ාරම් මණාදිකිච් ො, 
සන් තීරණත ාරම් මණපටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිකිච් ොති අධිප් පාම ො. 

‘‘හ යවත්ථුප ට්ඨානා’’ති ඉ ං ඉමාසං ද් වින් නං මමනොවිඤ් ඤාණධාතූනං 
අනිබද් ධට් ඨානතා  නිබද් ධකාරණං  ස් මසතුං වුත් තං. වුත් තනම න පන 

‘‘තංතංඅනන් තරාතීතවිඤ් ඤාණාපගමප ට් ඨාන’’න් තිපි වත් තුං වට් ටතිම ව. 
අමහතුකචිත් තානං විසුං විසුං ලක් ඛණාදිකස් ස  ස් සිතත් තා පරිමසසමතො 
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සමහතුකචිත් තානං එකසදිසමමව ලක් ඛණාදිකන් ති විඤ් ඤා ති. තං පන 
මහට් ඨා විභාවිතමමව. 

ඉ ානි ඉමාසං ආරම් මණාදිමතො මභ ං  ස් මසතුං ‘‘තත්ථ පඨමා’’තිආදි 

වුත් තං. එකන්තමට්ඨාරම්මමණති එකන් මතමනව ඉට් ඨාරම් මමණ, 

අතිඉට් ඨාරම් මමණති අත් ම ො. පඤ්චසුඨාමනසූති සමහතුකවිපාකානං වුත් මතසු 

ෙතූසු, සම් පටිච් ෙනමවොට් ඨබ් බනානං අන් තරාළසඞ් ඛාතසන් තීරණට් ඨාමන ොති 

පඤ ්ෙසු ඨාමනසු, පඤ ්ෙසු කිච් මෙසූති වා අත් ම ො. කිඤ් ොපි 
මසොමනස ්සපටිසන් ධිකස ්ස ම ොමනස ්සජවනාවසාමන ත ාරම් මණසම් භමව 
අසති  ං කිඤ් චි පරිචිතපුබ් බං පරිත් තාරම් මණමාරබ් භ 

උමපක් ඛාසහගතසන් තීරණමුප් පජ් ජතීති ඉච් ඡිතං, ත ා පන උප් පජ් ජමානස් ස 
ක ාචිම ව සම් භවමතො ම භු යප් පවත් තිං ගමහත් වා ෙ ඨානානි අවත් වා 
පඤ ්මෙව වුත් තානි. අ  වා තං උප් පජ් ජමානං ත ාරම් මණට් ඨාමනම ව 
නිබ් බත් තතීති තංවමසමනව තස් සාපි ඨානං ගහිතන් ති  ට් ඨබ් බං. 

අෙක් ඛුසංවත් තනිකකම් මනිබ් බත් තතා  ජාති ා අන් මධො ජච්චන්මධො. කිඤ් ොපි 

හි ජාතික් ඛමණ අණ් ෙජජලාබුජානං සබ් මබසම් පි ෙක් ඛු නත් ථි,  ස් ස 

භාවාභාවමතො අන් ධානන් ධවිොරණා භමව ය, ත ාපි ෙක් ඛුස් ස 
උප් පජ් ජමානාරහකාමලපි ෙක් ඛුවිපත් තිවිබන් ධමකන කම් මුනා 
පටිහතසාමත් ථිම න පටිසන් ධි ා මකන ඉතමරනාපි වා කම් මමන තස් ස 

අනපාදි මානත් තා සත් මතො ‘‘ජච් ෙන් මධො’’ති වුච් ෙති. අ  වා ජච්චන්මධොති 

පසූති ංම ව අන් මධො, මාතුකුච් ඡි ංම ව අන් මධො හුත් වා නික් ඛන් මතොති 
අත් ම ො. මතන දුමහතුකතිමහතුකානං මාතුකුච් ඡිගතකාමලපි ෙක් ඛුස් ස 

අවිපජ් ජනං සිද් ධං මහොති, එවං ජාතිබධරාදීසුපි   ාරහං වත් තබ් බං. 

ජච්චජමළොති ජාති ා අඤ් ඤාණමකො. කිඤ් ොපි දුමහතුකපටිසන් ධිමකොපි ජාති ං 

අඤ ්ඤාණමකො, තස් ස පන පවත් ති ං පඤ් ඤා සම් භවතීති වුත් තනම න 
ම භු යමතො පවත් ති ම් පි පඤ් ඤා ාසම් භවමතො ජච් ෙජමළො මවදිතබ් මබො. 

ජච්චුම්මත්තමකො 
සුරාමමර පානාදිඋම් මත් තකභාවසංවත් තනිකකම් මපරිභාවිමතන කම් මමන 

ගහිතපටිසන් ධිමකො. පණ්ඩමකොති පර ාරගමනාදිකම් මපරිභාවිමතන කම් මුනා 
ගහිතපටිසන් ධිමකො. මසො පඤ් ෙවිමධො ආසිත් තපණ් ෙමකො උසූ පණ් ෙමකො 
පක් ඛපණ් ෙමකො ඔපක් කමිකපණ් ෙමකො නපුංසකපණ් ෙමකොති. ඉධ පන 

ඔපක් කමිකපණ් ෙකස් ස සමහතුකස් සාපි භාවමතො, නපුංසකස් ස ෙ විසුං 

ගහණමතො තම ො පණ් ෙකා අධිප් මපතා. ආදි-සද් ම න 

ජාතිමූගජාතිපඞ් ගුලමම් මනාදීනං සඞ් ගමහො. මකචි පන ‘‘එකච් මෙ 
අමහතුකපටිසන් ධිකා අවිකලින් ද්රි ා හුත් වා ම ොකං විොරණපකතිකාපි 

මහොන් ති, තස් මා තාදිසානම් පි ඉධ ආදි-සද් ම න සඞ් ගමහො’’ති ව න් ති. එත්   ෙ 
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පටුන 
 

ජච් ෙන් ධාදීනමමව අ ං පටිසන් ධීති න ගමහතබ් බා. ජච් ෙන් ධා ම ො පන ඉමිනා 
පටිසන් ධිං ගණ් හන් තීති ගමහතබ් බං. 

43. තිමහතුකපුඤ්ඤස්සාති තිමහතුකස් සපි උක් කට් ඨපුඤ ්ඤස ්ස. 
දුමහතුකම් මස් ස පන සබ් බ ාපි මසොළසන් නං විපාකානං අසම් භවමතො 
තප් පටික් මඛපපරත් තා මෙතනා  ‘‘තිමහතුකපුඤ් ඤස ්සා’’ති අවිමසසමතො 
වුත් තං. 

කාමාවෙරවිපාකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

රූපාවෙරාරූපාවෙරවිපාකවණ් ණනා 

මහග් ගතවිපාකානං තංතංකුසලාගමනවමසමනව ඣානඞ් ගහානි, න පන 

භාවනාවිමසමසනාති මතසං පහානඞ් ගානි අනද් ධටානි. උපපත්තියන් ති 
උපපත් තිභමව. 

අරූපාවෙරවිපාකචිත් තානි වුච් ෙන් තීති සම් බන් මධො. 

44. කුසලානුගතං කත්වාති කුසලානරූපං කුසලසදිසං කත් වා.   ා 

කාමාවෙරවිපාකං කුසලමතො විසදිසම් පි කත් වා විභත් තං, එවමකත් වා 
කුසලසදිසමමව කත් වාති අත්  ං ව න් ති. අට් ඨක ා ං පන කුසලානන් තරං 
කත් වා මහග් ගතවිපාකානං භාජිතපාළිං සන් ධා  ‘‘කුසලානගතං කත් වා 
භාජිත’’න් ති වුත් තං. පාළි ඤ් හි – 

‘‘කතමම ධම් මා අබයාකතා?  ස් මිං සමම  කාමාවෙරස් ස කුසලස් ස 
කම් මස ්ස කතත් තා උපචිතත් තා විපාකං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං උප් පන් නං 

මහොතී’’තිආදිනා (ධ. ස. 431) – 

කාමාවෙරවිපාකං විභජිත් වා මහග් ගතවිපාකං විභජන් මතන – 

‘‘කතමම ධම් මා අබයාකතා?  ස් මිං සමම  රූපපත් ති ා මග් ගං 

භාමවති, විවිච් මෙව කාමමහි…මප.… පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති 

ප වීකසිණං, තස් මිං සමම  ඵස් මසො මහොති…මප.… අවික් මඛමපො 

මහොති, ඉමම ධම් මා කුසලා, තස් මසව රූපාවෙරස් ස කුසලස් ස කම් මස් ස 
කතත් තා උපචිතත් තා විපාකං විවිච් මෙව කාමමහි…මප.… පඨමං ඣානං 
උපසම් පජ් ජ විහරති ප වීකසිණං…මප.… ඉමම ධම් මා අබයාකතා’’ති 

(ධ. ස. 498). 
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එවං කුසලං උද් දිසිත් වා ත නන් තරං කත් වා මහග් ගතං විපාකං විභත් තං, 

තස් මා   ා කාමාවෙරවිපාකං, එවං අවිභජිත් වා ඉ ං කුසලානන් තරං කත් වා 
විභත් තන් ති ඉමමත්  ං මජොමතතුං අට් ඨක ා ං ‘‘කුසලානගතං කත් වා’’ති 
වුත් තං. ඉමිනාපි ෙ ආෙරිම න පරිහාරමුමඛන 
වක් ඛමානඅත්  විමසසවෙනිච් ො  තත්   වුත් තනම මනව මෙො නා කතා. 
එවඤ් හි සති කුසලානන් තරංම ව ඵලං උප් පජ් ජතීති ඤාපනං සුට් ඨූපපන් නං 
මහොතීති අ මමත්   අම් හාකං ආෙරි ස් ස මග් මගො. 

මහග්ගතන් ති මහග් ගතවිපාකං. තඤ් හි ඉධ අධිගතං. කාමා…මප.…

යමතොති  ස් මා කාමාවෙරකුසලං අසමානඵලං මහොති තිමහතුකස ්ස 

දුමහතුකාමහතුකවිපාකානං, දුමහතුකස ්ස ෙ අමහතුකවිපාකානම් පි ජනනමතො, 

න එවමි ං, ඉ ං පන එකන් මතමනව සදිසවිපාකජනනමතො සමානඵලමමව, 

තස් මාති අත් ම ො. එත්   ෙ ‘‘කුසල’’න් ති අවුත් මතපි කාමාවෙරපුඤ් ඤංවාති 
උපමිතත් තා උපමම යස් සපි කුසලභාමවො විඤ ්ඤා ති. කස් මා පමනතං 

සදිසවිපාකං, න කාමාවෙරං වි  විසදිසවිපාකම් පීති? වුච් ෙමත – 
කාමාවෙරපුඤ් ඤඤ් හි ආචිනන් මතො 

රූපතණ් හාදිනානාවත් ථුකකාමතණ් හූපනිස් ස මතො ආචිනති, තස් මා 
තදූපනිස ්ස කුසලං ත නරූපමතො නානාවත් ථුකං විපාකං ජමනති. මහග් ගතං 
පන ආචිනන් මතො එකවත් ථුකාම ව භවතණ් හා  වමසන ආචිනතීති 
ත නරූපමතො තං නානාවත් ථුං අජමනත් වා එකවත් ථුමමව ජමනතීති. 

45-6. සබ්බථාති ධම් මමතො ආරම් මණමතො පටිප ාදිමතො ෙ. ත ා හි ම  

ඵස් සා ම ො කුසමල ෙ ලබ් භන් ති, මත විපාමකපි ලබ් භන් ති,  ස් මිඤ ්ෙ 

ආරම් මමණ කුසලං පවත් තති, තත් ම ව ඉ ං විපාකම් පි.  ාව පටිප ා ම ො 

කුසලස ්ස ලබ් භන් ති, තාව ඉමස් ස විපාකස ්සපීති. කාමං  ස ්ස කස් සචි ො ා 

තංතංවත් ථුසදිසාව, මහන් තස ්ස පන කුසලවිපාකස් ස මහන් තාහිම ව උපමාහි 

භවිතබ් බන් ති ‘‘ගජාදීන’’න් තිආදි වුත් තං. අපමර අපමර අත් තභාමව භවං 

මව නමස ්සාති අපරාපරියමව නං.  දි අපරාපරි මව නං න මහොති, ක ඤ ්ෙරහි 

ඉමස ්ස ඵලුප් පත් තීති ආහ ‘‘ඣානා අපරිහීනස්සා’’තිආදි. 

47. කුසලානන්තරන් ති කුසලභවානන් තරං.  ස් මිඤ ්හි භමව තං කුසලං 

කතං, මසො ඉධ කුසල-සද් ම න උපොරමතො ගහිමතො කම් මානන් තරංම ව 

ඵලස ්ස අසම් භවමතො. න හි තං මලොකුත් තරකුසලං වි  අනන් තරඵලනිප් ඵා කං, 
අ  මඛො එකච් ෙකාමාවෙරකුසලං වි  අපරාපරි මව නං අහුත් වා සතිපි 
අමනමකම ව කාමාවෙරකම් මම මමහොමඝො වි  පරිත් තං උ කං 
තමජ් මඣොත්  රිත් වා අත් තමනොම ව විපාක ාමනන එකන් මතන 
අනන් තරභමවම ව ඵලං නිබ් බත් මතති. නන ෙ අපරිහීනජ් ඣානස් මසව කස් සචි 
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නිකන් තිවමසන කාමභමව පටිසන් ධි මහොති. ත ා හි තිස් සමහාබ්රහ් මා 
උපරිබ්රහ් මමලොකූපපත් ති ා භාවිතමග් මගො භික් ඛූහි  ාචිමතො තමතො ෙවිත් වා 

මමොග් ගලිබ්රාහ් මණස් ස මගමහ පටිසන් ධිං අග් ගමහසීති වුත් තන් ති තං ක න් ති? 
නිකන් තිබමලමනව ඣානං පරිහා තීති තමතො පරිහීනජ් ඣාමනො නිබ් බත් තතීති 
ව න් ති. අපමර පන ආෙරි ා ‘‘අනීවරණාවත්  ා  නිකන් ති ා ඣානස් ස 

පරිහානි වීමංසිත් වා ගමහතබ් බා’’ති වත් වා ‘‘සතිපි මහග් ගතකම් මුමනො විපාකං 

පටිබාහනසමත්  ස් මසව පරිත් තකම් මස ්ස අභාමව ‘ඉජ් ඣති, භික් ඛමව, 

සීලවමතො මෙමතොපණිධි විසුද් ධත් තා’ති (අ. නි. 8.35) වෙනමතො කාමභමව 
මෙමතොපණිධි මහග් ගතකම් මස ්ස විපාකං පටිබාහිත් වා පරිත් තකම් මුමනො 

විපාකස ්ස ඔකාසං කමරොතී’’ති ව න් ති, තං යුත් තං. එතස්සාති ඉමස් සත්  ස ්ස 
ඤාපනත්  න් ති සම් බන් මධො. 

48-9. එවං අවිමසමසන කුසලසදිසතං අතිදිසිත් වා ඉ ානි විමසසං  ස් මසතුං 

‘‘පටිප ාක්කමමො මචවා’’තිආදි වුත් තං.   ා හි දුක් ඛපටිප ං  න් ධාභිඤ් ඤං 
ඣානං උප් පාම ත් වා පුනප් පුනං සමාපජ් ජන් තස ්ස තං ඣානං තංපටිප මමව 

මහොති, එවං තස් මිං තස් මිං අපරිහීමන තස් ස තස් ස විපාමකො නිබ් බත් තමාමනො 
තංතංපටිපම ොව භවිතුං අරහති. ෙන්  ාධිපමත යාදිභාමවො පන තස් මිං ඛමණ 

විජ් ජමානානං ෙන්  ාදීනං අධිපතිපච් ෙ භාමවන මහොති, න ආගමනවමසන. 

ත ා හි එකමමව ඣානං නානක් ඛමණසු නානාධිපමත යං මහොති, තස් මා 
විපාකස ්ස ආගමනවමසන ෙන්  ාධිපමත යාදිතා න ගහිතා. මතනාහ 

‘‘අභාමවොධපතීන’’න් ති. ත භාවමතොව සරසමතො තස් ස හීනාදිතා න සම් භවතීති 
සාපි ඣානාගමනමතොව වුත් තා. 

රූපාවෙරාරූපාවෙරවිපාකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මලොකුත් තරවිපාකවණ් ණනා 

මග් ගචිත් තස් ස වි  ඵලචිත් තස ්ස මග් ගම ොගමතො මභ ාභාමවන 

‘‘ෙතුමග් ගම ොගමතො’’ති අවත් වා ‘‘චතුමග්ගසම්පයත්තචිත්තඵලත්තා’’ති 

වුත් තං, ෙතූහි අරි මග් මගහි සම් පයුත් තකුසලචිත් තස් ස ඵලත් තා 
ෙතුබ් බිධසාමඤ් ඤඵලසම් පයුත් තචිත් තභාවමතොති අත් ම ො. 

මසොතාපත් තිමග් ගස් ස ඵලං චිත් තං මසොතාපත්තිමග්ගඵලචිත්තං. එවං මසමසසු. 

මග් ගවීථි ං ද් වික් ඛත් තුං, තික් ඛත් තුං වා ඵලසමාපත් ති ා අපරිච් ඡින් නපරිමාණං 
පවත් තමානම් පි ද් වීස් මවව ඨාමනසු පවත් ති ා දුවිධමමව මහොතීති ආහ 

‘‘මග්ගවීථිඵලසමාපත්තිවමසනපවත්තිමතොදුවිධ’’න් ති. 

50-1. මග්ගස්සානන්තමරඵමලලබ්භන්ති මග් ගාගමනමතොති අධිප් පාම ො. 
මග් මගො හි ආගමනමතො ‘‘සුඤ ්ඤමතො’’ති ලද් ධනාමමො සගුණාලම් බණවමසන 
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අනිමිත් තඅප් පණිහිතනාමම් පි ලභතීති ඵලස් ස නාමත් ත ම් පි ම ති, ත ා 
ආගමනමතො අප් පණිහිමතො මග් මගො සගුණාරම් මණවමසන 

අනිමිත් තසුඤ් ඤතඅප් පණිහිතනාමමකොති ඵලස් ස නාමත් ත ම් පි ම ති. එවඤ් ෙ 
කත් වා අභිධම් මම එමකකස් ස ඵලස ්ස තීණි තීණි නාමානි වුත් තානි. නන ෙ 

අභිධම් මම ‘‘සගුණාරම් මණමතො නාමං අනධිප් මපත’’න් ති වුත් තං? සච් ෙං 

වුත් තං, තං පන නාමලාභං සන් ධා , න නාම ානං. තත්   හි 

වවත්  ානකරත් තාභාවමතො ත ා අනධිප් මපතං, න අලබ් භනමතො. ඉධ පන 
එමකකස ්ස ඵලං නාමත් ත ම් පි ලභතීති වවත්  ානප් පම ොජනාභාවමතො 
සගුණාරම් මමණහි ලද් ධනාම ානස ්ස අධිප් මපතත් තා තිවිධම් පි නාමං ම ති. 

එකන් මතන මෙතං එවං සම් පටිච් ඡිතබ් බං, ඉතර ා විපස් සනාපි විපස් සමතො 

ලද් ධනාමමග් ගස් ස තං න  ම  යාති. පරභාගස්මන් ති අපරභාමග. 

වළඤ්ජනඵමලසූති සමාපජ් ජනවමසන අනභවිතබ් බඵමලසු. ‘‘වළඤ් ජනඵමලසු 
නා’’ති මග් ගාගමනං සන් ධා  පටික් ඛිත් තන් ති ආහ 

‘‘විපස්සනාවමසමනවා’’තිආදි. වළඤ් ජනඵලඤ් හි විසුං විපස් සනාවමසමනව 
නිබ් බත් තතීති තස් ස තංවමසන නාමලාමභො.  දි එවං මග් ගස් ස වි  

අනිමිත් තනාමලාමභො න සි ා? තං න,   ා මග් ගානන් තරස ්ස ඵලස් ස වි  

වළඤ් ජනකඵලසමාපත් ති ාපි මග් ගාගමනමතො ෙ ඣානපටිප ාමභම ො මහොති, 
එවං අනිමිත් තනාමම් පි ලබ් භතීති. 

52-3. මහොන්ති සාධපතීමනවාති එත්   කාරණං වුත් තමමව. 

මග්ගභාමවනාති මසොළසහි ආකාමරහි ෙතුසච් ෙපටිමවධකමග් ගභාමවන, 

කිමලසමාරණවමසන ගමනසඞ් ඛාමතන, නිබ් බානත් ථිමකහි 

මග් ගිතබ් බභාවසඞ් ඛාමතන වා මග් ගභාමවන. ඵලං…මප.… වුච්චතීති ස ං 

ඵලභාවම් පි මග් ගස් ස ඵලත් තා, තංසදිසතා  වා තමුපා ා  මග් මගොති වුච් ෙති 
‘‘මග් ගඞ් ගං මග් ගපරි ාපන් න’’න් තිආදීසූති අධිප් පාම ො. 

මලොකුත් තරවිපාකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අකුසලවිපාකවණ් ණනා 

  ා අතිඉට් මඨ ඉට් ඨමජ් ඣත් මත ෙ ආරම් මමණ මව නාමභ සම් භවමතො 

කුසලවිපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු දුවිධා මහොති මසොමනස් සසහගතා, 

උමපක් ඛාසහගතාති, එවං අතිඅනිට් මඨ අනිට් ඨමජ් ඣත් මත ෙ ආරම් මමණ 
මව නාමභම ො නත් ථීති අකුසලවිපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු එකවිධාවාති 

‘‘සත්තාකුසලවිපාකානී’’ති වුත් තං. සති හි තත්   මව නාමභම  අතිඅනිට් මඨ 

ම ොමනස ්මසන භවිතබ් බං, න ෙ පටිමඝන විනා ම ොමනස් සං උප් පජ් ජතීති. 
කා විඤ් ඤාණස ්ස දුක් ඛසහගතා කුසලවිපාමක වුත් තවිපරි ාම න මවදිතබ් බා. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 
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පටුන 
 

එත්   ෙ අකුසලවිපාමකසු ලබ් භමානදුක් ඛං වි  නාතිකටුකාපි උමපක් ඛා 
එකන් තනිහීනස ්ස අකුසලස් ස විපාකභාවමතො දුක් ඛසභාවත් තා හීනා එව. න හි 

අකුසලස් ස විපාමකො අදුක් මඛො මහොති, උමපක් ඛාභාමවො පනස් ස බලවතා 
බාධි මානස ්ස පටිපහරිතුං අසක් මකොන් තස ්ස දුබ් බලපුරිසස් ස මතන 

කරි මානබාධස් ස උමපක් ඛනා වි ාති  ට් ඨබ් බං. ඉමානි…මප.… චිත්තානීති 

ඉමානි සත් ත එමකකස් ස අකුසලස් ස විපාකචිත් තානි, න පන කුසලවිපාමක වි  
තිමහතුකාදිපුඤ් ඤවිමසමසන. උද් ධච් ෙසහගතස් සපි හි පවත් ති ං සත් මතව 

විපාකා ලබ් භන් ති. කස් මා පමනත්     ා කුසලවිපාකං සමහතුකම් පි උද් ධටං, 

න එවං අකුසලවිපාකන් ති? මහතූනං අසම් භවමතො. මලොභාදීනඤ් හි 

එකන් තසාවජ් ජතා  අම ොනිමසොමනසිකාරමහතුකානං නත් ථි විපාකභාමවො, 
අමලොභාදීනම් පි එකන් තමනවජ් ජසභාවානං වා කාරණස් ස තබ් බිදූරතා  
නත් ම ව අකුසලවිපාකභාමවො. න හි අමලොභාදීනං පටිපක් ඛමලොභා ම ො මත 

අභිනිප් ඵාම න් ති, තස් මා ඉ ං සබ් බ ා සමහතුප් පවත් ති ා අසම් භවමතො 
අමහතුකමමවාති. 

කම්මකම්මනිමත්තගතිනිමත්මතසූති එත්   අතීතභමව ආයූහිතං 

අපරාපරි මව නී ං, උපපජ් ජමව නී ං වා කම් මං කම්මං නාම. 

කම් මකරණකාමල මෙතනා  ගහිතමාරම් මණං කම්මනිමත්තං නාම. 

උපපජ් ජිතබ් බභවපරි ාපන් මනො නරකාදීසු අග් ගිජාලාදිවණ් මණො ගතිනිමත්තං 
නාම. 

54. ඉමමති අකුසලවිපාකා. මතසං අනිට් ඨානිට් ඨමජ් ඣත් තවිසම සු 
පවත් තිවෙමනන තබ් බිපරි ාම න කුසලවිපාකානං 
ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් තවිසම සු පවත් ති අත්  මතො ආපන් නාති සා විසුං න වුත් තා. 

සුඛාදිත්තයයත්තාති සුඛමසොමනස් සුමපක් ඛායුත් තා. 

‘‘එව’’න් තිආදි   ාවුත් තවිපාකානං නිගමනං. 

අකුසලවිපාකවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

විපාකචිත් තවණ් ණනා 

55. පාකස ්ස අසුරකඤ් ඤානං ගබ් භපරිපාකස් ස සාසනමතො විනාසනමතො, 
පාකසඞ් ඛාතස ්ස වා අසුරස ්ස විනාසනමතො පාකසාසමනො වුච් ෙති සක් මකො 

ම වරාජා, මතන පූජිමතො පාකසාසනපූජිමතො. පාකං වා පරිපක් කං 

සාසනමමමතසූති පාකසාසනා, ඛීණාසවා, මතහි පූජිමතොති පාකසාසනපූජිමතො. 

විපාකචිත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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පටුන 
 

 ානාදිවමසනාති පවත් තාකාරමත් තමතො  ානාදිවමසන, න පන 
පුඤ ්ඤකිරි වත් ථුවමසන ඛීණාසවසන් තානගතස් ස 

පුඤ ්ඤකිරි භාවාභාවමතොති වුත් මතොවා මත් ම ො. 

ආවජ් ජතීති ආවජ්ජනං, ආභුඤ ්ජති ඔමණොමජති පරිණාමමති වාමරතීති වා 

අත් ම ො. තඤ් හි ආපා ගතං ආරම් මණං පඨමමාභුඤ් ජති, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි 

වීථිචිත් තානි ආපා ගතාරම් මණාභිමුඛං ඔමණොමජති, චිත් තසන් තානං වා 

පුරිමාකාරමතො අඤ් ඤ ා පරිණාමමති, අනප් පබන් ධමතො පවත් තනකං 
භවඞ් ගචිත් තසන් තානං පරමතො පවත් තිතුං අ ත් වා ආපා ගතං වා ආරම් මණං 

අඤ ්ඤත්   ගන් තුං අ ත් වා වාමරති. හසිතං උප් පජ් ජති, උප් පාදී ති වා 

එමතනාති හසිතුප් පා ං, තම ව චිත් තන් ති හසිතුප්පා චිත්තං. මවොට් ඨමපතීති 

මවොට්ඨබ්බනං. කස ්මා පමනත්   ආවජ් ජනමවොට් ඨබ් බනානි 

උමපක් ඛාසහගතානි, හසිතුප් පා ඤ ්ෙ මසොමනස් සසහගතන් ති? වුච් ෙමත – 
ආවජ් ජනං තාව අපුබ් බාරම් මමණ සකිම ව ෙ 

පවත් තමානසන් තතිවිච් මෙ වමසන පවත් තනමතො, දුබ් බලභවඞ් ගපච් ෙ ං වා 
සබ් බ ා විස රසමනභවිතුං න සක් මකොතීති ඉට් ඨාදීසු සබ් බත්   
උමපක් ඛායුත් තමමව මහොති. මවොට් ඨබ් බනඤ් ෙ වුත් තවිපරි ාම න 
මව නාමභ ාරහම් පි සමානං විපාකප් පබන් ධං විච් ඡින් දිත් වා 
විසදිසචිත් තප් පබන් ධස් ස නිබ් බත් තනමතො සන් තතිපරිණාමමනම ව 
කිච් ෙන් තමර බයාවටත් තා විපාකං වි  ආරම් මණරසස් සාම  අසමත්  මමවාති 
සබ් බත්   උමපක් ඛාසහගතමමව. හසිතුප් පා ං පන වුත් තවිපරීතමතො 
පරිහීනවිපල් ලාසානං ඛීණාසවානං සන් තාමන ඉට් ඨාරම් මමණම ව 
උප් පජ් ජනමතො සබ් බ ා මසොමනස් සසහගතමමවාති. 

ලක් ඛණාදිමතො පමනතාසු පුරිමං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං පුමරෙරං 

රූපාදිවිජානනලක් ඛණං, ආවජ් ජනරසං, ත ාභාවපච් චුපට් ඨානං, 

භවඞ් ගවිච් මෙ ප ට් ඨානං. දුති ං ෙළාරම් මණවිජානනලක් ඛණං, අරහතං 

අමනොළාරිමකසු වත් ථූසු හසිතුප් පා රසං, ත ාභාවපච් චුපට් ඨානං, එකන් තමතො 

හ  වත් ථුප ට් ඨානං. තති ම් පි ෙළාරම් මණවිජානනලක් ඛණං, 

පඤ ්ෙද් වාරමමනොද් වාමරසු මවොට් ඨබ් බනාවජ් ජනරසං, ත ාභාවපච් චුපට් ඨානං, 
අමහතුකවිපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතුභවඞ් ගානං අඤ ්ඤතරාපගමප ට් ඨානන් ති. 

භවඞ්ගංආවට්ටයමානාති භවඞ් ගසන් තානං ආවට් ට න් තී වි . සාධාරණාති 

මසක් ඛාමසක් ඛපුථුජ් ජනානං සාධාරණා. අසාධාරණාති අමසක් ඛානංම ව 

ආමවණිකා. මතනාහ ‘‘ඛීණාසවස්සා’’ති. ෙසු ද්වාමරසු…මප.… 

ආරම්මමණසූති ෙක් ඛාදීසු ෙසු ද් වාමරසු, පධානසාරුප් පට් ඨානාදිගමතසු ෙසු 
රූපාදිආරම් මමණසු. පධානසාරුප් පඤ ්හි ඨානං දිස් වා දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරත්  ා  
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‘‘සාරුප් පමි ං ඨානං ම ා ලද් ධ’’න් ති තුසන් තස් ස ෙක් ඛුද් වාමර රූපාරම් මමණ, 

භණ් ෙභාජනට් ඨාමන මහාසද්  ං සුත් වා ‘‘එවරූපා මලොලුප් පතණ් හා මම 

පහීනා’’ති තුසන් තස් ස මසොතද් වාමර සද්  ාරම් මමණ, ගන් මධහි වා පුප් මඵහි වා 
මෙති පූජනකාමල ‘‘එවරූමපන වත සුගන් මධන භගවන් තං පූමජමී’’ති 

තුසන් තස ්ස ඝානද් වාමර ගන් ධාරම් මමණ, රසසම් පන් නං පිණ් ෙපාතං 
සබ්රහ් මොරීහි සහ භාමජත් වා පරිභුඤ් ජනකාමල ‘‘සාරණී ධම් මමො වත මම 

පූරිමතො’’ති තුසන් තස් ස ජිව් හාද් වාමර රසාරම් මමණ, 
ආභිසමාොරිකවත් තපූරණකාමල ‘‘කාම න වත් තපටිවත් තං පූමරමී’’ති 
තුසන් තස ්ස කා ද් වාමර මඵොට් ඨබ් බාරම් මමණති එවං පඤ් ෙද් වාමරසු 
පඤ ්ොරම් මමණසු පවත් තති. 

මමනොද් වාමර පන   ාවුත් මතස් මවව පඤ් ෙසු පච් චුප් පන් නාරම් මමණසු 

ඝටිකාරසුත්තාදීසු (ම. නි. 2.282 ආ ම ො) වි  භගවමතො 

පුබ් මබනිවාසඤාමණන පරිඤ් ඤාමත අතීතාරම් මමණ, ‘‘අට් ඨිස් සමරො නාම 

පච් මෙකබුද් මධො භවිස් සතී’’ති (ධ. ප. අට් ඨ. 1.16 ම ව ත් තවත් ථු) 
ආගතට් ඨානාදීසු වි  අනාගතංසඤාමණන පරිච් ඡින් මන අනාගතාරම් මමණ 
ොති එවං ෙස් මවවාරම් මමණසු හසිතං උප් පාම තීති මවදිතබ් බං. නන ෙ 

අතීතංසාදීසු අප් පටිහතාදීසු අප් පටිහතඤාණං වත් වා ‘‘ඉමමහි තීහි ධම් මමහි 
සමන් නාගතස ්ස බුද් ධස ්ස භගවමතො සබ් බං කා කම් මං ඤාණපුබ් බඞ් ගමං 
ඤාණානපරිවත් ත’’න් ති වෙනමතො විොරණපඤ් ඤාරහිතා  එතා  ක ං 

භගවමතො උප් පත් ති යුජ් මජ යාති? හසිතුප් පා චිත් මතන පවත් ති මානම් පි 
භගවමතො සිතකරණං පුබ් මබනිවාසඅනාගතංසසබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණානං 

අනවත් තකත් තා ඤාණානපරිවත් තිම ව, එවං පන ඤාණානපරිවත් තිභාමව සති 

න මකොචි පාළිවිමරොමධො. එවඤ් ෙ කත් වා අට්ඨකථායං ‘‘මතසං ඤාණානං 
චිණ් ණපරි න් මත ඉ ං චිත් තං උප් පජ් ජතී’’ති වුත් තං. අවස් සඤ් මෙතං එවං 

ඉච් ඡිතබ් බං, ඉතර ා අඤ් ඤස ්සාපි විඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපකස් ස 
අමහතුකචිත් තස ්ස භගවමතො උප් පත් ති න යුජ් මජ ය. න හි 
විඤ ්ඤත් තිසමුට් ඨාපකස් ස තංසමුට් ඨිතා  විඤ් ඤත් ති ා කා කම් මාදිභාවං 
ආපජ් ජනභාමවො විබන් ධතීති. එවඤ් ෙ කත් වා පඤ ්ෙද් වාමර ඉමිනා චිත් මතන 

මසොමනස ්සුප් පා නමත් තං  ට් ඨබ් බං, න හාසුප් පා නං පඤ් ෙද් වාරිකචිත් තානං 
අවිඤ් ඤත් තිජනකත් තා. මමනොද් වාමර පන හාසුප් පා නං. මතමනව හි 

අට්ඨකථායං පඤ ්ෙද් වාමර ‘‘මසොමනස් සිමතො මහොතී’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 568) 

එත් තකමමව වුත් තං, මමනොද් වාමර ෙ ‘‘හාස මාන’’න් ති. ඉධ පන 

‘‘හසිතුප් පා කිච් ො’’ති අවිමසසවෙනං පඤ් ෙද් වාමර මසොමනස් සකරණවමසන 
පවත් තස් සපි මමනොද් වාමර හාසජනනස් ස පච් ෙ භාවං සන් ධා  වුත් තන් ති 

මවදිතබ් බං. හසිතුප්පා කිච්චාති හසිතස් මසව උප් පා නකිච් ො. මතමනව හි තං 
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‘‘හසිතුප් පා ’’න් ති වුච් ෙති, න පන අඤ් මඤසං හසිතුප් පා චිත් තානං අභාවමතො. 
ත ා හි වක් ඛති ‘‘කුසලමතො ෙතූහී’’තිආදි. 

ෙ අසාධාරණඤාණානීති ආස ානස ඤාණං, ඉන් ද්රි පමරොපරි ඤාණං, 

 මකපාටිහාරි ඤාණං, මහාකරුණාසමාපත් තිඤාණං, සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං, 
අනාවරණඤාණන් ති ඉමානි ෙ පච් මෙකබුද් ධාදීහි අසාධාරණානි ඤාණානි. නන 

ෙ සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණමමව අනාවරණඤාණං, ඉතර ා 
සබ් බඤ ්ඤුතානාවරණඤාණානං අසබ් බඤ ්ඤුතසාවරණඤාණතා ෙ 

ආපජ් මජ ය, ත ා හි  දි සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණමතො අඤ ්ඤමනාවරණඤාණං 

සි ා, තස් ස සාවරණත් තා සාවරමණ ෙ විසම  සභාවපටිමවධාභාවමතො 

සබ් බඤ ්ඤුභාවං න සිජ් මඣ ය, අනාවරණඤාණස් ස ෙ 

අසබ් බධම් මාරම් මණභාමවන  ත්   තං න පවත් තති, තත්  ාවරණසම් භවමතො 

අනාවරණභාමවොපි න සි ාති? සච් ෙමමතං, එකමමව තං ඤාණං 

අනවමසසසඞ් ඛතාසඞ් ඛතසම් මුතිධම් මවිස ත් තා සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං, තත්   
ෙ ආවරණාභාවමතො නිස් සඞ් ගවාරමුපා ා  අනාවරණඤාණන් ති එවං 
විස පවත් තිමභම න අඤ් මඤහි අසාධාරණභාව ස් සනත්  ං ද් මවධා වුත් තන් ති. 
  ාහ – 

‘‘සබ් බං සඞ් ඛතමසඞ් ඛතං අනවමසසං ජානාතීති 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං, තත්   ආවරණං නත් ථීති 

අනාවරණඤාණ’’න් තිආදි (පටි. ම. 1.119). 

ඉධ ඨත්වාති හසිතස් ස උප් පා නමතො හසිතස ්ස උප් පා නන් ති 

වුත් තචිත් තස ්ස ආගතට් ඨාමන ඨත් වා. පරිග්ගණ්හිතබ්බානීති පරිච් ඡින් දිත් වා 
ගණ් හිතබ් බානි. කිඤ් ොපි රූපාවෙරකිරි ානං ඣානඞ් ගප් පහානං විපාමක වි  
ආගමනමතො අහුත් වා කුසමල වි  භාවනාවිමසමසන පවත් තාකාරමත් තංව 

මහොති, පඨමජ් ඣානස් ස පන පහානඞ් ගසම් භවාභාවමතො එකස් ස වමසමනව 
නිද් දිසිතුං මසසානම් පි පහානඞ් ගං අවත් වා සම් පම ොගඞ් ගමමව මතසු 
 ස් සිතන් ති. 

57.  ස් මා පන භාවනාවමසන පවත් තාකාරමත් තං විනා භාවනා  
කාතබ් බස් ස නීවරණප් පහානාදිකිච් ෙස ්ස අභාවමතො උජුකං භාවනා නාම න 

මහොති, තස් මා ‘‘භාවනාකාරවසප්පවත්තානී’’ති ආකාර-ග් ගහණං කතන් ති. 

58-9. නන් ති තං   ාවුත් තරූපාරූපසමාපත් තිං. සමාපන්නා සමචක්රියාති 

එත්   කිඤ් ොපි සා එව සමාපත් ති සමාපජ් ජිතුං න සක් කා, නිරුද් ධානං 

අනප් පන් නමතො, පටිලද් ධසමාපත් තිකස ්මසව සමාපජ් ජිතුකාමතා  සද් ධිංම ව 
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සමාපජ් ජනමතො, පඨමජ් ඣානාදිකමමව පටිලභිත් වා දුති ජ් ඣානාදිකං 

සමාපජ් ජිතුං අසක් කුමණ යභාවමතො ෙ, පුබ් මබ පටිලද් ධසමාපත් තිසදිසං පුන 
සමාපජ් ජනමතො පුථුජ් ජනකාලස් මිං අභිනිබ් බත් තිතසමාපත් තිසදිසා එත්   සා 
එව ත ා වුත් තා. 

61. එකචිත්තක්ඛණත්තාති එකචිත් තක් ඛමණම ව පවත් තනමතො.  දි හි 

මසො පුනප් පුනං උප් පජ් මජ ය, ත ාස ්ස අරහමතො උප් පත් ති ා කිරි භාමවො 
ඉච් ඡිතබ් මබො සි ා. සකිංම ව පන පවත් තති ෙතුසච් ෙපටිමවධකිච් ෙස් ස 

එකවාමරමනව පරිනිට් ඨානමතො, තක් කිච් මෙන ෙ විනා තස් ස 

අනපලබ් භනී ත් තා. මතනාහ – ‘‘න පාරං දිගුණං  න් තී’’ති (සු. නි. 719), 
තස් මා නත් ථි මලොකුත් තරං කිරි චිත් තන් ති අ මමත්   අධිප් පාම ො. 

62. ක්රියා…මප.… ම සමකොති  ා ආපත් තිම ො කා වාොහි අකාතබ් බං 

කත් වා ආපජ් ජති, තා කිරි ා,  ා පන ආපත් තිම ො කා වාොහි කාතබ් බං 

අකමරොන් මතො ආපජ් ජති, තා අකිරි ා, කිරි ා ෙ අකිරි ා ොති කිරි ාකිරි ා, 

කිරි ාකිරි ා ෙ තා ආපජ් ජිතබ් බමතො ආපත් තිම ො ොති කිරි ාකිරි ාපත් තිම ො, 
තාසං විභාගං ම මසතීති කිරි ා…මප.… ම සමකො. අ  වා කිරි ාඣානභූතා 

සමාපත් තිම ො කිරි ාපත් තිම ො, කුසලභූතා පන සමාපත් තිම ො 

අකිරි ාපත් තිම ො, තාසං විභාගං ම මසතීති ක්රියා…මප.… ම සමකො.  ං 

කිරි ාකිරි ං චිත් තන් ති සම් බන් මධො. පඤ් ෙන් නං මාරානං ජිතත් තා ජිමනො.

හිතාහිතානන් ති අත්  ානත්  ානං. සාති මසො ජිමනො. ක්රියාක්රියාරමතොති 

සබ් බසත් තානං හිතස් ස කරමණ, අහිතස් ස ෙ අකරමණ නිරමතො. අ  වා 

එකන් තමිට් ඨවිපාකත් තා හිතාති කුසලානමමතං අධිවෙනං. තප් පටිපක් ඛත් තා 

අහිතාති අකුසලානමමතං අධිවෙනං.   ාක් කමං මතසං කිරි ා ං, 

අකිරි ා ඤ් ෙ රමතොති හිතාහිතානං…මප.… රමතො. අ  වා හිතාහිතාති 

කුසලාකුසලා එව, මතසං කිරි ාකිරි ාමත් තමවිපාකභාවං කාතුං ඉච් ෙතීති 

හිතාහිතානං…මප.… රමතො. අ  වා හිතාහිතානං පුග් ගලානං සකිරි ාකිරි ා  
අත් තමනො අත් තමනො කිච් ෙස් ස ඉධමලොකපරමලොකනිප් ඵා නස් ස කරමණ 

රමතො අභිරමතොති හිතාහිතානං…මප.…රමතො. 

64-6. සබ් මබ මලොකුත් තමර අට් ඨ කත් වා ම  එකූනනවුති චිත් තුප් පා ා 

වුත් තා, තානි චිත් තානි ම ා නිද් දිට් ඨානීති සම් බන් මධො. පාටවං අත් ම න් ති 

පත් ම න් ති, පාටවසඞ් ඛාමතො වා අත් ම ො එමතසන් ති පාටවත්ථිමනො. 

උග්ගමහතබ්මබොති සවනපටිපුච් ොවමසන උග් ගහිතබ් මබො, උග් ගණ් හිත් වා පන 
න මකවලං උග් ගහණමත් මතම ව ඨාතබ් බන් ති  ස් මසන් මතො ආහ 

‘‘චින්මතතබ්මබො පුනප්පුන’’න් ති, න හි සක් කා උග් ගහණමත් මතමනමවත්   



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

206 

පටුන 
 

සබ් බ ා සන් නිට් ඨානං ගන් තුන් ති අධිප් පාම ො. අභිධම්මමමහො ධන් ති 

ධම් මසඞ් ගණීආදිසත් තප් පකරණවමසන ඨිතමභිධම් මපිටකමහණ් ණවං, 

ඛන් ධා තනාදිවමසන ඨිතං පරමත්  මහණ් ණවං වා. තරන්තීති 

අත්  ග් ගහණවමසන උත් තරන් ති, සුතම ඤාණමූලමකන වා භාවනාඤාමණන 

ඔතරන් තීති අත් ම ො. ඉමං මලොකන් ති පච් චුප් පන් නභවං. පරං මලොකන් ති 

අනාගතභවං. තරන්තීති අතික් කමන් ති. ඉධ මලොකස් මිඤ ්හි 

ෙන්  රාගප් පහානවමසන ඉමං මලොකං තරන් ති, ආ තිං භවූපපා කස් ස 

කම් මස ්ස කම් මක් ඛ කරඤාමණන විනාසනමතො පරමලොකං තරන් ති, 
අනපා ාපරිනිබ් බානවමසන පරිනිබ් බා න් තීති අත් ම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

චිත් තනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතිමයොපරිච්මෙම ො 

මචතසිකනිද්ම සවණ්ණනා 

67. එත් තාවතා ෙ චිත් තං මෙතසිකං රූපං නිබ් බානන් ති එවං උද් දිට් මඨසු 
ෙතූසු ධම් මමසු චිත් තං තාව ජාතිභූමිසම් පම ොගප් පවත් තාකාරාදිවමසන 
විභාමගන නිද් දිසිත් වා ඉ ානි ත නන් තරං උද් දිට් මඨ මෙතසිකධම් මම නිද් දිසිතුං 

‘‘චිත්තානන්තරමුද්දිට්ඨා’’තිආදි ආරද් ධං. විභාජනන් ති ජාතිභූමිආදිවමසන 

විභාගං, මතසු මතසු චිත් මතසු   ාරහං සම් පම ොගවමසන විසුං විසුං 
භාජනඤ් ෙ. 

කතමම පන මෙතසිකා, ම සං විභාජනං වුච් ෙතීති මත සහ නිබ් බෙමනන 

සරූපමතො  ස් මසතුං ‘‘තත්ථ චිත්තසම්පයත්තා’’තිආදි වුත් තං. තත්   

‘‘චිත්තසම්පයත්තා’’ති ඉ ං මෙතසිකලක් ඛණ ස් සනං. මතන ම  චිත් මතන සහ 

සම් පම ොගලක් ඛමණන යුත් තා, මතම ව මෙතසිකාති  ස් මසති. කිං පන තං 

සම් පම ොගලක් ඛණන් ති? 
එකුප් පා එකනිමරොධඑකවත් ථුකඑකාරම් මණසඞ් ඛාතා පකාරා. සමං පකාමරහි 
යුත් තාති හි සම් පයුත් තා. තත්    දි එකුප් පා තාමත් මතමනව ෙ සම් පයුත් තතා 

අධිප් මපතා, සහුප් පත් තිකානං රූපාරූපධම් මානං අඤ් ඤමඤ් ඤසම් පයුත් තතා 

ආපජ් මජ යාති එකනිමරොධ-ග් ගහණං. එවම් පි අවිනිබ් මභොගරූපානං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් පයුත් තතා ආපජ් මජ යාති එකවත්ථුක-ග් ගහණං. එවම් පි 
‘‘අවිනිබ් මභොගරූමපසු එකං මහාභූතං මසසමහාභූමතොපා ාරූපානං 
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නිස ්ස පච් ෙම ො මහොතීති තස් මා තානි එකවත් ථුකානීති, ෙක් ඛාදීනං 
නිස ්ස භූතානි වා භූතානි එකං වත් ථු එමතසු නිස් සිතන් ති එකවත් ථුකානී’’ති 
කප් මපන් තස ්ස මතසං සම් පයුත් තතාපත් ති සි ාති තන් නිවාරණත්  ං 

එකාරම්මණ-ග් ගහණං. 

පටිමලොමමතො වා ‘‘එකාරම් මණා’’ති වුත් මත එකවීථි ං 

පඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙනාදීනං, නානාවීථි ං පරසන් තාමන ෙ එකස් මිං 
ආරම් මමණ උප් පජ් ජමානානං භින් නවත් ථුකානං සම් පයුත් තතා ආපජ් මජ යාති 

එකවත්ථුක-ග් ගහණං. එවම් පි මරණාසන් නවීථි ං සම් පටිච් ෙනසන් තීරණාදීනං 

සම් පයුත් තතා ආපජ් මජ යාති එකනිමරොධ-ග් ගහණං. කිං පන නානප් පා ාපි එවං 

තිවිධලක් ඛණා මහොන් ති, අ  එකුප් පා ා එවාති විොරණා  එකුප් පා ා එව එවං 

තිවිධලක් ඛණා මහොන් තීති  ස් සනත්  ං ‘‘එකුප්පා ා’’ති වුත් තං. ඉති ඉමමහි 

ෙතූහි සම් පම ොගලක් ඛමණහි ම  චිත් තසම් පයුත් තා, මත මෙතසිකා නාමාති 
එවං මෙතසිකලක් ඛණං ඨපිතං මහොති. ක ං පමනමත මෙතසිකා නාමාති ආහ 

‘‘චිත්මත භවා’’ති. ‘‘මෙතසි භවා මෙතසිකා’’ති වත් තබ් මබ චිත් ත-සද්  ස ්සපි 

මෙමතො-සද් ම න සහ සමානත්  තා  අත්  මත් තං  ස් මසතුං ‘‘චිත්මත භවා

මචතසිකා’’ති වුත් තං. 

නියතාති නි තුප් පත් තිකා, කරුණාමුදිතා ම ො වි  ක ාචි අනප් පජ් ජිත් වා 

  ා   ා තං චිත් තං උප් පජ් ජති, ත ා ත ාව මතන අවිනිභුත් තා හුත් වා 

ජා මානාති අත් ම ො. සරූමපන ආගතාති ෙන්  ා ම ො වි  ‘‘ම  වා පන තස් මිං 
සමම  අඤ් මඤපි අත් ථි පටිච් ෙසමුප් පන් නා අරූපිමනො ධම් මා’’ති එවං 

ම වාපනකවමසන අනාගන් ත් වා ‘‘ඵස් මසො මහොති, මව නා මහොතී’’තිආදිනා 

(ධ. ස. 1) සරූමපමනව පාළියං ආගතා. ම වාපනාති එවං ම සනා එමතසන් ති 

මයවාපනකා. එකූනතිංස ධම්මාති කිච් ෙමභ ං අනාමසිත් වා මකවලං 
අසම් භින් නධම් මවමසමනව එමකනූනා තිංස ධම් මා. පාළි ං පන චිත් මතන සහ 
තිංස ධම් මම ගමහත් වා මතසං කිච් ෙමභ මතො ගහමණන ෙප් පඤ් ඤාස ධම් මා 

වුත් තා. මසයයථි න් ති සරූපපුච් ො. ඵස්මසො…මප.… චිත්තුජුකතාති 

  ාපුච් ඡිතානං සරූප ස් සනං. ඉති-සද් ම ො පරිසමාපමන, නි ස් සමන වා. පුන 

මතත් තිංස මහොන් තීති සම් බන් මධො. මතත්තිංසමහොන්තීති මතම ව එකූනතිංස 
ධම් මාති අධිප් පාම ො. 

‘‘ක ාචි උප් පජ් ජන් තී’’ති වුත් තං, තං ක ං  ට් ඨබ් බන් ති ආහ 

‘‘ඉමමසූ’’තිආදි. කරුණාමුදිතාවමසනාති පඨමසමන් නාහාරමතො පට් ඨා  
මගොත්රභුපරිම ොසානප් පවත් තිතකරුණාමුදිතාපරිකම් මවමසන. 

කරුණාපුබ්බභාමගොති කරුණා  පුබ් බභාමගො, පරිකම් මප් පනාවමසන 

පවත් තකරුණාභාවනා  අප් පනාමකොට් ඨාසමතො පුරිමමකොට් ඨාමසො, 
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පඨමසමන් නාහාරමතො පට් ඨා  
මගොත්රභුපරිම ොසානප් පවත් තපරිකම් මමකොට් ඨාමසො හුත් වාති අත් ම ො. එවං 

‘‘මුදිතාපුබ්බභාමගො’’ති එත්  ාපි. භාග-සද්  ස් ස ද්රබයවුත් තිතා  තප් පුරිසස ්ස ෙ 

උත් තරප ත්  ප් පධානතා  ‘‘කරුණාපුබ් බභාමගො’’තිආදිනා පුල් ලිඞ් මගන 
වුත් තං. එත-සද්  ස් ස පන ගුණවුත් තිතා  ගුණවිමසසවති වත් තමාමනො තස් ස 

ලිඞ් ගවමසන පරිණමතීති කරුණාමුදිතාමපක් ඛා  ‘‘එතා’’ති ඉත් ථිලිඞ් ගවමසන 

වුත් තන් ති. න පමනකමතොඋප්පජ්ජන්ති, කිඤ් ෙරහි විසුං විසුංම වාති අත් ම ො. 

මතමනව හි ‘‘කරුණාපුබ් බභාමගො වා මුදිතාපුබ් බභාමගො වා’’ති විකප් මපො 

වුත් මතොති. කස් මා පමනතා ද් මව එකමතො නප් පජ් ජන් තීති? භින් නාරම් මණත් තා. 
කරුණා හි දුක් ඛිතසත් මත ආරබ් භ මතසං දුක් ඛාපන නකාමතාවමසන 

පවත් තති, මුදිතා සුඛිතසත් මත ආරබ් භ මතසං සුඛානමමො නවමසන, තස් මා 
උභින් නම් පි භින් නවිස ත් තා න එකස් මිං චිත් මත උප් පත් ති සම් භවතීති. 

මච්ොකම්මන්තාදීහීති ආදි-සද් ම න මිච් ොවාොමිච් ොජීවානං ගහණං. 

සම්මාකම්මන්තාදීනි පරිපූමරන්තීති සම් මාකම් මන් තසම් මාවාොසම් මාආජීවානි 

පරිපූමරන් ති. මකො විරතීති තීසු එකා විරති උප් පජ් ජති, සම් මාකම් මන් තං 

පූමරන් තී පඨමා, සම් මාවාෙං පූමරන් තී දුති ා, සම් මාආජීවං පූමරන් තී තති ා 

විරති උප් පජ් ජතීති අත් ම ො. කරුණාමුදිතාහි සහ න උප්පජ්ජන්ති තාසං 

පඤ ්ඤත් තාරම් මණත් තා, විරති ා ෙ එකන් තපරිත් තාරම් මණත් තා. 

අඤ්ඤමඤ්මඤන ච න උප්පජ්ජන්ති අඤ් ඤමඤ් ඤස ්සපි භින් නවිස ත් තා. 
මිච් ොකම් මන් තාදීනඤ් හි ආරම් මණාමනව   ාක් කමං සම් මාකම් මන් තාදීනං 

ආරම් මණානි තමතො විරතිභාවමතො. එමතසූති ඉමමසු පඤ ්ෙසු. 

68. විරතීනම් පි සඞ් ගහණත්  ං ‘‘කරුණාමුදිතාදීසූ’’ති වත් තබ් මබ 

ගා ාබන් ධසුඛත්  ං ආදි-සද්  මලොපවමසන ‘‘කරුණාමුදිතාසූ’’ති වුත් තං. 

එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං ‘‘එමකනා’’ති, ඉතර ා ‘‘එකා ා’’ති වත් තබ් බන් ති. 

69-71. කිං පමනත්   කාරණං, ෙතූසු බ්රහ් මවිහාමරසු ද් මව ඉධ නිද් දිට් ඨා, න 

ඉතරාති මෙොම න් මතො ආහ ‘‘කස්මා පනා’’තිආදි. උමපක් ඛා ෙ න උද් ධටාති 

සම් බන් මධො. නවහි මලොකුත් තරධම් මමහි ජනං රඤ් මජතීති ධම්මරාජා. 

දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකත් ම හි සම වකං මලොකං අනසාසතීති සත්ථා.

අබයාපාම න මමත්තා ගහිතා තස් මසව හිතාකාරප් පවත් තිකාමල 
මමත් තාභාවූපගමනමතො. මතමනව මහස ‘‘මමත් තා මමත් තා නා’’තිආදිනා 

නිද් දිට් මඨො. තත්රමජ්ඣත්තතාය උමපක්ඛා ගහිතා තාම ව සත් මතසු 
මජ් ඣත් තාකාරප් පවත් තා  උමපක් ඛාබ්රහ් මවිහාරභාවමතො. ආදිච් මෙන සහ 

සමානමගොත් තතා , අරි සාවකභාමවන වා තස් ස භගවමතො පුත් තතා  

ආදිච් මෙො බන් ධු ඉමස් ස, ආදිච් ෙස් ස වා බන් ධූති ආදිච්චබන්ධු. 
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පටුන 
 

72. රාසින් ති ඵස් සපඤ් ෙකාදිසත් තරසරාසිං. පඨමමහාචිත් තුප් පා වමසන හි 
– 

‘‘ඵස් මසො මහොති, මව නා මහොති, සඤ ්ඤා මහොති, මෙතනා මහොති, 

චිත් තං මහොති, විතක් මකො මහොති, විොමරො මහොති, පීති මහොති, සුඛං 

මහොති, චිත් තස් මසකග් ගතා මහොති, සද් ධින් ද්රි ං මහොති, වීරියින් ද්රි ං 

මහොති, සතින් ද්රි ං මහොති, සමාධින් ද්රි ං මහොති, පඤ ්ඤින් ද්රි ං මහොති, 

මනින් ද්රි ං මහොති, මසොමනස් සින් ද්රි ං මහොති, ජීවිතින් ද්රි ං මහොති, 

සම් මාදිට් ඨි මහොති, සම් මාසඞ් කප් මපො මහොති, සම් මාවා ාමමො මහොති, 

සම් මාසති මහොති, සම් මාසමාධි මහොති, සද් ධාබලං මහොති, වීරි බලං 

මහොති, සතිබලං මහොති, සමාධිබලං මහොති, පඤ ්ඤාබලං මහොති, හිරිබලං 

මහොති, ඔත් තප් පබලං මහොති, අමලොමභො මහොති, අම ොමසො මහොති, 

අමමොමහො මහොති, අනභිජ් ඣා මහොති, අබයාපාම ො මහොති, සම් මාදිට් ඨි 

මහොති, හිරී මහොති, ඔත් තප් පං මහොති, කා පස ්සද් ධි මහොති, චිත් තපස් සද් ධි 

මහොති, කා ලහුතා මහොති, චිත් තලහුතා මහොති, කා මුදුතා මහොති, 

චිත් තමුදුතා මහොති, කා කම් මඤ් ඤතා මහොති, චිත් තකම් මඤ ්ඤතා 

මහොති, කා පාගුඤ් ඤතා මහොති, චිත් තපාගුඤ් ඤතා මහොති, කායුජුකතා 

මහොති, චිත් තුජුකතා මහොති, සති මහොති, සම් පජඤ් ඤං මහොති, සමම ො 

මහොති, විපස ්සනා මහොති, පග් ගාමහො මහොති, අවික් මඛමපො මහොතී’’ති (ධ. 

ස. 1) – 

එවං ධම් මුද් ධාරං කමරොන් මතන භගවතා ඵස් සා ම ො තිංස ධම් මම ෙප් පඤ ්ඤාස 
කත් වා ඵස් සපඤ් ෙකරාසි ඣානපඤ් ෙකරාසි ඉන් ද්රි ට් ඨකරාසි 

මග් ගපඤ් ෙකරාසි බලසත් තකරාසි මහතුත් තිකරාසි කම් මප තිකරාසි 
මලොකපාලදුකරාසි ෙයුගළදුකරාසි උපකාරදුකරාසි යුගනන් ධදුකරාසි 
වීරි සම දුකරාසීති සත් තරසන් නං රාසීනං වමසන විභාමගො කමතො. 

ක ං? එමතසුපි චිත් තං තාව ඵස් සපඤ් ෙකං පත් වා ‘‘චිත් තං මහොතී’’ති 

වුත් තං, ඉන් ද්රි ානි පත් වා ‘‘මනින් ද්රි ’’න් ති. විතක් මකො ඣානඞ් ගානි පත් වා 

‘‘විතක් මකො මහොතී’’ති වුත් මතො, මග් ගඞ් ගානි පත් වා ‘‘සම් මාසඞ් කප් මපො’’ති. 

සද් ධා ඉන් ද්රි ානි පත් වා ‘‘සද් ධින් ද්රි ං මහොතී’’ති වුත් තා, බලානි පත් වා 

‘‘සද් ධාබල’’න් ති. හිරී බලානි පත් වා ‘‘හිරිබලං මහොතී’’ති වුත් තා, 
මලොකපාලදුකං පත් වා ‘‘හිරී’’ති. ඔත් තප් මපපි එමසව නම ො. අමලොමභො මූලං 

පත් වා ‘‘අමලොමභො මහොතී’’ති වුත් මතො, කම් මප ං පත් වා ‘‘අනභිජ් ඣා’’ති. 

අම ොමසො මූලං පත් වා ‘‘අම ොමසො මහොතී’’ති වුත් මතො, කම් මප ං පත් වා 
‘‘අබයාපාම ො’’ති. ඉමම සත් ත ද් වීසු ඨාමනසු විභත් තා. මව නා පන 

ඵස් සපඤ ්ෙකං පත් වා ‘‘මව නා මහොතී’’ති වුත් තා, ඣානඞ් ගානි පත් වා 
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‘‘සුඛ’’න් ති, ඉන් ද්රි ානි පත් වා ‘‘මසොමනස ්සින් ද්රි ’’න් ති. එවම ං එමකො 
ධම් මමො තීසු ඨාමනසු විභත් මතො. වීරි ං පන ඉන් ද්රි ානි පත් වා ‘‘වීරියින් ද්රි ං 

මහොතී’’ති වුත් තං, මග් ගඞ් ගානි පත් වා ‘‘සම් මාවා ාමමො’’ති, බලානි පත් වා 

‘‘වීරි බල’’න් ති, වීරි සම ං පත් වා ‘‘පග් ගාමහො’’ති. සතිපි ඉන් ද්රි ානි පත් වා 

‘‘සතින් ද්රි ං මහොතී’’ති වුත් තා, මග් ගඞ් ගානි පත් වා ‘‘සම් මාසතී’’ති, බලානි 

පත් වා ‘‘සතිබල’’න් ති, උපකාරදුකං පත් වා ‘‘සති මහොතී’’ති. එවං ඉමම ද් මව 
ධම් මා ෙතූසු ඨාමනසු විභත් තා. සමාධි පන ඣානඞ් ගානි පත් වා 

‘‘චිත් තස් මසකග් ගතා මහොතී’’ති වුත් මතො, ඉන් ද්රි ානි පත් වා 

‘‘සමාධින් ද්රි ’’න් ති, මග් ගඞ් ගානි පත් වා ‘‘සම් මාසමාධී’’ති, බලානි පත් වා 

‘‘සමාධිබල’’න් ති, යුගනන් ධදුකං පත් වා ‘‘සමම ො’’ති, වීරි සම ං පත් වා 
‘‘අවික් මඛමපො මහොතී’’ති. එවම ං එමකො ධම් මමො ෙසු ඨාමනසු විභත් මතො. 

පඤ ්ඤා පන ඉන් ද්රි ානි පත් වා ‘‘පඤ ්ඤින් ද්රි ං මහොතී’’ති වුත් තා, මග් ගඞ් ගානි 

පත් වා ‘‘සම් මාදිට් ඨී’’ති, බලානි පත් වා ‘‘පඤ ්ඤාබල’’න් ති, මූලානි පත් වා 

‘‘අමමොමහො’’ති, කම් මප ං පත් වා ‘‘සම් මාදිට් ඨී’’ති, උපකාරදුකං පත් වා 

‘‘සම් පජඤ ්ඤ’’න් ති, යුගනන් ධදුකං පත් වා ‘‘විපස් සනා’’ති. එවම ං එමකො 
ධම් මමො සත් තසු ඨාමනසු විභත් මතොති එවමමමත ද් වා ස ධම් මා 
ඉන් ද්රි ාදිතංතංකිච් ෙවන් තතා  ද් විට් ඨානිකාදිමභම න සත් තරසසු රාසීසු 
විභත් තා. ඉතමර අට් ඨාරස කිච් ෙවමසන මභ ාභාවමතො එකට් ඨානිකාම වාති 
ඉමමසු සත් තරසසු රාසීසු ම වාපනකධම් මා එකරාසිම් පි න භජන් ති 

තංතංකිච් ෙභාවමතොති කත් වා වුත් තං ‘‘රාසිංභජන්ති නා’’ති. 

නන මෙමත කිඤ් ොපි මසසරාසම ො න භජන් ති මතසං 
සදිසකිච් ෙසඞ් ගහවමසන ඨිතත් තා. ඵස් සපඤ ්ෙකරාසි පන 
ඛන් ධසඞ් ගහවමසමනව ඨපිමතොති මෙතනා  වි  මනසං 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධසඞ් ගහමතො තත්   සමවමරොමධො යුත් මතොති? තං න, 
ඛන් ධසඞ් ගහවමසන ඨපිමතොපි හි ඵස් සපඤ් ෙකරාසි සබ් බචිත් තසාධාරණධම් මම 
සඞ් ගමහත් වා ඨපිමතොති ෙන්  ාදීනං තිණ් ණං පකිණ් ණකවමසන 

උප් පජ් ජමානානං සබ් බචිත් තසාධාරණතා  අභාවමතො, මනසිකාරස් ස ෙ සතිපි 
සබ් බචිත් තසාධාරණත් මත නිප් පරි ා මතො සඞ් ඛාරක් ඛන් ධසඞ් ගහාභාවමතො න 
එමතසං ඵස් සපඤ් ෙකරාසිභජනම් පි යුත් තන් ති. කස් මා පන මනසිකාරස් ස 

නිප් පරි ා මතො සඞ් ඛාරක් ඛන් ධසඞ් ගහාභාමවොති? වුච් ෙමත – ඨමපත් වා 
මෙතනං මසසධම් මානං සකසකකිච් මෙසුපි පරාධීනභාමවන පවත් තනමතො 

අභිසඞ් ඛරණලක් ඛණං නිප් පරි ා මතො න ලබ් භති.  දි ලමභ ය, 
චිත් මතකග් ගතාජීවිතින් ද්රි ානං සබ් බචිත් තසාධාරණත් තා මව නාවිඤ් ඤාණානි 

වි  තානි ඵස් සපඤ් ෙමක වත් තබ් බානි සියුං, න පමනවං වුත් තා, තස් මා 
ඨමපත් වා මෙතනං මසසධම් මානං අභිසඞ් ඛරණලක් ඛණං නිප් පරි ා මතො න 
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ලබ් භතීති න මතසං නිප් පරි ා මතො ඛන් ධසඞ් ගමහො ලබ් භති. මෙතනා ම ව 
පන සකිච් ෙපරකිච් ෙසාධනවමසන පවත් තනමතො නිප් පරි ා මතො 
අභිසඞ් ඛරණලක් ඛණස් ස අත් ථිතා  ඛන් ධසඞ් ගමහො ලබ් භතීති.  දි එවං ක ං 

ඵස් මසො ඵස් සපඤ ්ෙමක වුත් මතොති? ‘‘ඵස ්සපච් ෙ ා මව නා (විභ. 225), ඵුට් මඨො 

මවම ති, ඵුට් මඨො සඤ් ජානාතී’’තිආදිවෙනමතො (සං. නි. 4.93) මව නා සඤ් ඤා 
මෙතනා විඤ ්ඤාණන් ති ඉමමසං අරූපක් ඛන් ධානං උද් ම සට් ඨාමන ඨත් වා 

මතසං පච් ෙ ස ්සපි උද් දිසිතුකාමතා  ඵස් මසො තත්   වුත් මතො. දුබ්බලාති 
සකවිසම පි පරා ත් තභාමවමනව පවත් තනමතො දුබ් බලා. අධිමමොක් මඛො හි 

සමාධිස් ස පරිබයත් තභාමව පරිබයත් තභාවමතො සමාධා ත් තවුත් ති, 
මනසිකාමරොපි මෙතනා  පරිබයත් තභාවමතො මෙතනා ත් තවුත් තීති 
පරා ත් තාව මත මහොන් ති. 

73. මනසී ච කාමරොති මනසිකාමරො ෙ. මනසිකාරසද්  ස ්ස හි 

අත්  මත් තසන්  ස ්සනවමසන ගා ාබන් ධසුඛත්  ං අසමාසනිද් ම මසො, 

දීඝකරණං, මජ් මඣ ෙ ෙ-සද්  වෙනන් ති. මතන මුනිවමරනාති සම් බන් මධො. 

74-80. පඨමාභිනිපාතත්තාති ආරම් මමණ ඵුසනවමසන පඨමමමව 
අභිනිපතනමතො. සබ් මබපි මෙතසිකා චිත් තා ත් තා චිත් තකිරි භාමවන 

වුච් ෙන් තීති ‘‘චිත්තස්සා’’ති වුත් තං. කිරාති අරුචිසූෙනං. එවං මහාසංඝිකමතං 

 ස් මසත් වා ඉ ානි තමමව විත්  ාමරතුං ‘‘ඵුසිත්වා පනා’’තිආදි වුත් තං. 

මහාසංඝිකා හි ‘‘පඨමං ඵස් මසො ආරම් මණං ඵුසති, අ  මතන ඵුට් ඨං දුති ං 

මව නා මවදි ති, එවං එමතහි ඵුට් ඨමවදිතං තති ං සඤ් ඤා සඤ් ජානාති, මතහි 
පන ඵුට් ඨමවදිතසඤ් ඤාමත ෙතුත්  ං මෙතනා  සම් පයුත් තධම් මම 

අභිසන්  හතී’’තිආදිනා ව න් ති. බලවපච්චයත්තාති   ා පාසා ං පත් වා  ම් භා 

මසස බ් බසම් භාරානං බලවපච් ෙ ා, එවමමස  ස් මා මසසසම් පයුත් තානං 

බලවපච් ෙම ො, තස් මාති අත් ම ො. තස්මාති මහතුනිගමනං. 

සමහවචාති ච-සද් ම ො අට් ඨානප් පයුත් මතො, මසො ‘‘චිත් තජාන’’න් ති ඉමස් ස 

අනන් තරං  ට් ඨබ් මබො. කස් මා? චිත් තානං, චිත් තජානඤ් ෙ එකුප් පා ාදිභාමවන 

සමහව පවත් තිමතොති එවමමත්   ප සම් බන් මධො මවදිතබ් මබො. ඉ න් ති ඉ ං 

  ාවුත් තවිධානං, එවං ‘‘පඨමාභිනිපාතත් තා’’ති කාරණං පරිහරිත් වා ඉ ානි 

‘‘බලවපච් ෙ ත් තා’’ති ඉ ං පරිහරන් මතො ආහ ‘‘බලව…මප.… දිස්සතී’’ති. ච-

සද් ම ො අවධාරමණ, මනව දිස ්සතීති අත් ම ො. මසසධම් මානම් පි හි 
සහජාතපච් ෙ භාවස් ස සාධාරණත් තා තස් මසව බලවපච් ෙ භාමව න කිඤ් චි 

කාරණං දිස ්සතීති.  දි සබ් බමි මකාරණං, ක ඤ ්ෙරහි ඵස් මසො පඨමං 

වුත් මතොති ආහ ‘‘ම සනාක්කමමතො’’තිආදි. ‘‘මව නා මහොති, ඵස් මසො මහොති, 

සඤ ්ඤා මහොති, ඵස් මසො මහොති, මෙතනා මහොති, ඵස් මසො මහොති, චිත් තං මහොති, 
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ඵස් මසො මහොති, මව නා මහොති, සඤ ්ඤා මහොති, මෙතනා මහොති, විතක් මකො 

මහොතී’’තිආදීහි ආහරිතුම් පි වට් මට ය, ම සනාවාමරන පන ඵස් මසොව පඨමං 

වුත් මතොති මවදිතබ් මබො.   ා මෙත්  , එවං මසසධම් මමසුපි පුබ් බාපරක් කමමො 

නාම න පරිම සිතබ් මබො. වචනත්ථලක්ඛණාදීහීති වෙනත්  මතො ෙ 
ලක් ඛණාදිමතො ෙ. 

ඵුසතීති කත් තුනිද් ම මසො. තත්   කාරණං මහට් ඨා වුත් තමමව, ඵුසන් ති 
එමතන වාති ඵස් මසො. සම් පයුත් තධම් මා හි ආරම් මමණ පවත් තමානා තං 

ඵුසනලක් ඛමණන ඵස් මසන ඵුසන් තා වි  මහොන් ති, ආරම් මණඵුසනමත් තං වා 
ඵස් මසොතිපි සාධනත් ත ම් පි යුජ් ජමතව. ඵුසනං ලක් ඛණමමතස් සාති 

ඵුසනලක්ඛමණො, මව නා  පච් ෙ භාවට් මඨන ආරම් මණඵුසනලක් ඛමණොති 

අත් ම ො. සංඝට්ටනරමසොති මමනොද් වාමර චිත් තාරම් මණානං සංඝට් ටනමතො 

සංඝට් ටනකිච් මෙො. අ ඤ් හි ආරම් මමණ අනල් ලී මාමනොපි රූපං වි  ෙක් ඛුං, 
සද් ම ො වි  ෙ මසොතං චිත් තමාරම් මණඤ් ෙ ඝට් මටති. පඤ් ෙද් වාමරසු වා 
වත්  ාරම් මණසංඝට් ටමනන සම් පජ් ජතීති සංඝට් ටනසම් පත් තිමකො ඵස් මසො 

‘‘සංඝට්ටනරමසො’’ති වුත් මතො.   ා ‘‘ද් මව පාණී වජ් මජ ය’’න් තිආදීසු 

පාණිම් හි ඝට් ටනං තබ් බිමසසභූතා රූපධම් මා, එවං චිත් තස් ස ආරම් මමණ 
සංඝට් ටනං තබ් බිමසසභූමතො එමකො මෙතසිකධම් මමො  ට් ඨබ් මබො. තිණ් ණං 
සන් නිපාතසඞ් ඛාතස් ස අත් තමනො කාරණස් ස වමසන පමවදිතත් තා 

සන්නිපාතපච්චුපට්ඨාමනො. ‘‘ෙක් ඛුඤ ්ෙ පටිච් ෙ රූමප ෙ උප් පජ් ජති 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං, තිණ් ණං සඞ් ගති ඵස් මසො’’ති (ම. නි. 1.204, 400; 3.421, 

425; සං. නි 2.4.60; ක ා. 465) හි වෙනමතො ෙක් ඛුරූපවිඤ් ඤාණාදීනං 
තිණ් ණං සන් නිපාතවමසන ගමහතබ් බතා  උපට් ඨානමතො 
සන් නිපාතසඞ් ඛාතස් ස කාරණස් ස වමසන උපට් ඨානමස් සාති උපට් ඨානට් මඨන 
පච් චුපට් ඨාමනන සන් නිපාතපච් චුපට් ඨානතා වුත් තා. ‘‘ඵස් සපච් ෙ ා මව නා’’ති 

(විභ. 225) වෙනමතො මව නා ඵලමස් සාති මව නාපච්චුපට්ඨාමනො. 
තජ් ජසමන් නාහාමරන මෙව ඉන් ද්රිම න ෙ පරික් ඛමත විසම  

අනන් තරාම මනව උප් පජ් ජනමතො ආපාථගතවිසයප ට්ඨාමනො. අ ඤ් හි තස් ස 
ඵස් සස ්ස කාරණභූමතො ත නරූපභූමතො සමන් නාහාමරොති 
තජ් ජසමන් නාහාරසඞ් ඛාමතන ආවජ් ජමනන මෙව ෙක් ඛාදිඉන් ද්රිම න ෙ 
  ාක් කමං ආරම් මණකරණත භිමුඛභාවවමසන පරික් ඛමත අභිසඞ් ඛාමත 

ආපා ගමතම ව විසම  එකන් මතන උප් පජ් ජනමතො ආපා ගමතො විසම ො 
ප ට් ඨානං ආසන් නකාරණං ඉමස ්සාති ආපා ගතවිස ප ට් ඨාමනො. 

නන ො ං ධම් මමො මෙතසිමකො, ස් වා ං අරූපධම් මමො සමාමනො ක ං 
ඵුසනලක් ඛමණො මහොතීති අන් මතොලීනමෙො නං මනසි කත් වා තස් සා 

මසොධනත්  ං ‘‘අරූපධම්මමොපි සමාමනො’’තිආදි වුත් තං. තත්   
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‘‘ඵුසනාකාමරමනව පවත්තතී’’ති ඉමිනා අරූපස් සාපි සමතො තස් ස ධම් මස් ස 
අ ං සභාමවොති  ස් මසති. සා ෙ තස් ස ඵුසනාකාරප් පවත් ති අම් බිලං 
අම් බපක් කාදිං ඛා න් තං පස් සන් තස ්ස පරස් ස මඛළුප් පත් තිපරං බාධි මානං 

දිස ්වා   ාලුකස් ස සරීරකම් පනං, රුක් ඛසාඛග් මග දුට් ඨිතං පුරිසං දිස් වා භූමි ං 

ඨිතස ්ස පුරිසස් ස ජඞ් ඝෙලනං, පිසාොදිභායිතබ් බං දිස ්වා ඌරුපත්  ම් මභොති 

එවමාදි වි   ට් ඨබ් බා. මසොති මසො   ාවුත් තලක් ඛණාදිමකො ඵස් මසො. 

සුන් රන් ති සුඛමව නාසම් පයුත් තත් තා පසත්  ං. මමනොති විඤ් ඤාණං. 

සුමනස්ස භාමවොති සුමනසඞ් ඛාතස් ස විඤ් ඤාණස් ස භාමවො. ය් වා ං 

සද්  ප් පවත් තිනිබන් ධමනො අත් ම ො, මසො මසොමනස් සං. 
මසොමනස ්සමව නාසම් පයුත් තත් තා හි සුමන-සද් ම ො තස් මිං විඤ් ඤාමණ 

පවත් තති. මවම න අනභවනාකාමරන අයිතං පවත් තං මව යිතං, තං 

ලක් ඛණමස් සාති මව යිතලක්ඛණා. ඉට් ඨස් ස ඉට් ඨාකාරමතොව අනභවනං 

කිච් ෙමස් සාති ඉට්ඨාකාරානුභවනරසා. සා හි සභාවමතො ඉට් ඨමාරම් මණං 

ඉට් ඨවමසන, ඉතරඤ් ෙ ඉට් ඨාකාමරමනව අනභවති, තත්   ඉට් ඨාකාරානභවනං 
කුසලාකුසලචිත් තසම් පයුත් තමව නා  ලබ් භති තස් සා අනිට් ඨස ්සපි 

කප් පනාවමසන ඉට් ඨාකාමරන ගහණමතො, සභාවමතො පන ඉට් ඨානභවනං 
අබයාකතචිත් තසම් පයුත් තා පි ලබ් භති තස් සා විපල් ලාසග් ගාහාභාවමතො. 

‘‘රාජාවියසුමභොජනරස’’න් ති ඉමිනා ඉමං දීමපති – ඵස් සස ්ස ඵුසනමත් තමමව 

මහොති, සඤ ්ඤා  සඤ් ජානනමත් තමමව, මෙතනා  සඤ ්මෙතනාමත් තමමව, 

විඤ ්ඤාණස ්ස විජානනමත් තමමව, එකංසමතො පන ඉස් සරවතා  සාමිභාමවන 

මව නාව ආරම් මණරසං අනභවති, රාජා වි  සූ කාමරන 

සම් පාදිතසුමභොජනරසන් ති. අස් සාදී තීති අස් සාම ො, සුඛමව නා. මතනාහ 

භගවා – ‘‘ ං, භික් ඛමව, පඤ ්චුපා ානක් ඛන් මධ පටිච් ෙ උප් පජ් ජති සුඛං 

මසොමනස ්සං, අ ං වුච් ෙති, භික් ඛමව, පඤ් චුපා ානක් ඛන් මධසු අස් සාම ො’’ති. 

මෙමතොසන් නිස ්සිතත් තා මෙතසි භමවො අස් සාම ොති මෙතසිකඅස් සාම ො, ත ා 

පච් චුපට් ඨාතීති මචතසිකඅස්සා පච්චුපට්ඨානා. පස් සද් ධකාම ො සුඛං මවදි තීති 

ආහ ‘‘පස්සද්ධප ට්ඨානා’’ති. ඉ ං පන නිරාමිසමසොමනස් සවමසන මවදිතබ් බං. 

නීලාදිමභ ස් ස ආරම් මණස ්ස සඤ් ජානනං තමමව සඤ් ඤං කත් වා ජානනං 

ලක් ඛණං එතස් සාති සඤ්ජානනලක්ඛණා. පච්චාභිඤ්ඤාණකරණරසාති පති 

අභිඤ් ඤා ති එමතනාති පච් ොභිඤ් ඤාණං, තම මවතන් ති පුන 

පච් ොභිඤ ්ඤාණනිමිත් තං සණ් ඨානාදිමකො ආකාමරො, තස ්ස කරණරමසො 
කිච් ෙමස් සාති පච් ොභිඤ් ඤාණකරණරසා. සා හි උප් පජ් ජමානා පච් ො 
සඤ ්ජානනස ්ස කාරණභූතං සණ් ඨානාදිකං ආකාරං ගමහත් වා උප් පජ් ජතීති. 
ඉ ඤ් ෙ නිමිත් තකාරිකා  නිමිත් මතන සඤ් ජානන් ති ා ෙ සබ් බා  
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සමානසඤ ්ඤා  ම ොමජතබ් බං. නිමිත් මතන සඤ් ජානන් තීපි හි පුන අපරා  
සඤ ්ඤා  ෙ සඤ් ජානනස ්ස නිමිත් තං කමරොතීති. තඤ් ෙ 
කුසලාකුසලකිරි ාජවනසඤ් ඤං ධුරං කත් වා මවදිතබ් බං. තං පමනතං 

අභිඤ් ඤාණකරණං ක ං  ට් ඨබ් බන් ති ආහ ‘‘වඩ්ඪකිස්ස

අභිඤ්ඤාණකරණමවා’’ති.   ා වඩ් ඪකිස ්ස  ාරූසු ‘‘ඉ ං උද් ධං, ඉ ං අමධො’’ති 

එවං පච් ො සඤ් ජානනපච් ෙ භූතස් ස සඤ් ඤාණස ්ස කරණං, එවමස් සා පුන 
සඤ ්ජානනපච් ෙ නිමිත් තකරණන් ති වුත් තං මහොති. හත් ථි ස් සකඅන් මධො වි  
‘‘ඉ මමව සච් ෙ’’න් ති සඤ් ඤා    ාගහිතනිමිත් තවමසන 

අභිනිමවසකරණමතො යථා…මප.… පච්චුපට්ඨානා. එමතන සඤ් ඤා  
ආකාරග් ගහණං කත් වා ඨිතස් ස දිට් ඨිආදීනං උප් පජ් ජනමතො අකුසලසඤ් ඤා  

අනරූපවමසන ඵලපච් චුපට් ඨානං  ස් සිතං මහොති. අ  වා අභිනිමවසකරණන් ති 

‘‘ඉ මමව සච් ෙ’’න් ති සඤ් ඤාභිනිමවසමත් තමමව, තස් මා උපපරික් ඛාභාමවන 
  ාගහිතනිමිත් තවමසන අභිනිමවසාකාමරන උපට් ඨානමතො 
ආකාරපච් චුපට් ඨානං වුත් තං. තිණපුරිසමකසු මිගමපොතකානං ‘‘පුරිසා’’ති 

උප් පන් නසඤ් ඤා වි  අවිකප් පසභාවත් තා යථාඋපට්ඨිතවිසයප ට්ඨානා. එත්   
ෙ ඤාණවිප් පයුත් තසඤ් ඤා  ආකාරග් ගහණවමසන උප් පජ් ජනකාමල චිත් තං 
අබ් මබොහාරිකං සඤ් ඤානගතිකං මහොති. ඤාණසම් පයුත් මත චිත් මත පන 
සසම් භාරප වි ා අනගතා මසසධාතුම ො වි  සඤ් ඤාචිත් තඤ් ෙ අබ් මබොහාරිකං 
ඤාණානගතිකං මහොති. 

අභිසන් හතීති පබන් ධති පවත් මතති, ‘‘ගණ් හ  ගණ් හ ා’’ති ව න් තී වි  

සම් පයුත් තධම් මම ආරම් මමණ පම ොමජති, සකසකකිච් මෙ ෙ පට් ඨමපතීති 

අත් ම ො. මචතයිතලක්ඛණාති නිද් ම ොක් කන් තස ්ස පබුද් ධක් ඛමණ 
සම් භමප් පවත් ති වි  මෙතමසො උස් සාහතාව ලක් ඛණා. අ  වා 

‘‘අභිසන් හතී’’ති වුත් තත් තා පම ොජනලක් ඛණාත් මවව අත් ම ො. 

ආයූහනරසාති මෙතසිකඉරි නරසා, පම ොගරසාති වුත් තං මහොති. 
කුසලාකුසලකිරි ාජවනසම් පයුත් තා ම ව පමනතං ලබ් භති. 

සංවි හනපච්චුපට්ඨානාති ‘‘ත් වං ඉ ං කමරොහී’’ති විොමරන් තී වි  මහොතීති 
විොරණපච් චුපට් ඨානා. එතා  හි පවත් තමානා  සබ් මබපි සම් පයුත් තධම් මා 

  ා සකිච් ෙපසුතා මහොන් ති, මතමනව මහසා සකිච්චපරකිච්චසාධකා වුත් තා. 
මජට් ඨසිස් මසො පමර සජ් ඣා මන උම යොමජන් මතො ස ම් පි සජ් ඣා ති. 
තස් මිඤ ්හි සජ් ඣායිතුං ආරද් මධ මසසසිස් සාපි සජ් ඣා න් ති. 
මහාවඩ් ඪකිස් මිම් පි වඩ් ඪකිකම් මං කාතුං ආරද් මධ ඉතමරපි කමරොන් ති ම වාති 

ආහ ‘‘මජට්ඨසිස්සමහාවඩ්ඪකිආ මයො වියා’’ති. ආදි-සද් ම න 
මජට් ඨන් මතවාසිකාදීනං ගහණං. 
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  ාපච් ෙ ං පවත් තමානානං ධම් මානං නත් ථි කාචි වසවත් තිතාති 

වසවත් තිභාවනිවාරණත්  ං ‘‘විතක්කනං විතක්මකො’’ති වුත් තං. ඌහනං 

ආරම් මණස ්ස පරිකප් පනං, තස් මිං අභිනිමරොපනන් ති වා වුත් තං මහොති.  ස් මා 

චිත් තං විතක් කබමලන ආරම් මණං අභිරුළ් හං වි  මහොති, තස් මා වුත් තං 

‘‘ආරම්මමණ චිත්තස්ස අභිනිමරොපනලක්ඛමණො’’ති.   ා හි මකොචි ගාමවාසී 

පුරිමසො රාජවල් ලභං, තංසම් බන් ධිනං මිත් තං වා නිස් සා  රාජමගහං ආමරොහති 

අනපවිසති, එවං විතක් කං නිස ්සා  චිත් තං ආරම් මණං ආමරොහති.  දි එවං ක ං 

අවිතක් කචිත් තං ආරම් මණං ආමරොහති, න හි 

ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණදුති ජ් ඣානාදිමක විතක් මකො උපලබ් භති,  ස් ස බමලන තං 

ආරම් මණං ආමරොහති, තස් මා සභාවමතො භාවනාබමලන තත්   

අනප් පජ් ජනමකො? සච් ෙං, තම් පි විතක් කබමලන ආමරොහති.   ා හි මසො 

පුරිමසො පරිෙම න මතන විනාපි නිරාසඞ් මකො රාජමගහං පවිසති, එවං 
පරිෙම න විතක් මකන විනාපි අවිතක් කචිත් තං ආරම් මණං ආමරොහති. 

පරිචමයොති මෙත්   සන් තාමන අභිණ් හං පවත් තචිත් තභාවනාසඞ් ඛාමතො 
පරිෙම ො. විතක් කස ්ස හි සන් තාමන අභිණ් හං පවත් තස් ස වමසන චිත් තස් ස 

ආරම් මණාභිමරොහනං චිරපරිචිතං, මතන තං චිත් තං ක ාචි විතක් මකන විනාපි 
තත්   වත් තමතව.   ා තං ඤාණසහිතං හුත් වා සම් මසනවමසන චිරපරිචිතං 

ක ාචි ඤාණරහිතම් පි සම් මසනවමසන පවත් තති,   ා වා කිමලසසහිතං හුත් වා 
පවත් තං සබ් බමසො කිමලසරහිතම් පි පරිෙම න කිමලසවාසනාවමසන 

පවත් තති, එවංසම් ප මි ං  ට් ඨබ් බං. 

අ  වා ද් විපඤ් ෙවිඤ ්ඤාණං අවිතක් කම් පි වත්  ාරම් මණඝට් ටනස ්ස 

බලවතා , දුති ජ් ඣානාදීනි ෙ මහට් ඨිමමහට් ඨිමභාවනා  බලවතා  

ආරම් මණං ආමරොහතීති. ආදිමතො, අභිමුඛං වා හනනං පහරණමත් තං ආහනනං, 

පරිමතො, පරිවත් මතත් වා වා හනනං විමසමසන පහරණං පරි ාහනනං, තං 

කිච් ෙමස් සාති ආහනනපරියාහනනරමසො. ත ා හි මතන ම ොගාවෙමරො 
ආරම් මණං විතක් කාහතං විතක් කපරි ාහතං කමරොතීති වුච් ෙති. ආන නං 

චිත් තස ්ස ආරම් මමණ උපන නං, ආකඩ් ඪනං වා, ත ා හුත් වා 

පච් චුපට් ඨානමස් සාති ආනයනපච්චුපට්ඨාමනො. 

මතනාති මතන විොමරන කරණභූමතන, මහතුභූමතන වා චිත් තං 

ආරම් මමණ විෙරති අනවිෙරති, අවිොරචිත් තස් ස පන අවිතක් කචිත් මත 

වුත් තානසාමරන පවත් ති මවදිතබ් බා. විචරණං අනසඤ ්ෙරණං අනපරිගමනං. 
ස් වා ං විමසමසො සන් තානම් හි ලබ් භමාමනො ජවනසන් තාමන පාකමටො මහොතීති 

 ට් ඨබ් මබො. එස නම ො මසමසසුපි. ආරම් මණස ්ස අනමජ් ජනං අනමසනං 

පරිමජ් ජනමස ්ස ලක් ඛණන් ති ආරම්මණානුමජ්ජනලක්ඛමණො. ත ා හි විොමරො 
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පරිමජ් ජනහත් ම ො වි , සංසරණහත් ම ො වි ාති වුච් ෙති. තත්ථාති ආරම් මමණ. 
සහජාතානං අනම ොජනං ආරම් මමණ අනවිෙරණසඞ් ඛාතඅනමජ් ජනවමසන 
මවදිතබ් බං. ධම් මානඤ් හි සභාවවිනිමුත් තා කාචි කිරි ා නාම නත් ථි. 
ත ාගමහතබ් බාකාමරො මබොධමන යජනානමරොමධන පරමත්  මතො 
එකසභාමවොපි සභාවධම් මමො පරි ා වෙමනහි විස සමාමරොපිතරූමපහි බහූහි 
පකාමරහි පකාසී ති. එවඤ් හි මසො සුට් ඨු පකාසිමතො මහොතීති. 

අනුපබන්ධපච්චුපට්ඨාමනොති ආරම් මමණ චිත් තස ්ස අවිච් ඡින් නස ්ස වි  
පවත් තිපච් චුපට් ඨාමනො. ත ා හි මසො අනසන් ධානතාති නිද් දිට් මඨො. 

එත්   ෙ විොරමතො ඔළාරිකට් මඨන තස් මසව පුබ් බඞ් ගමට් මඨන 

පඨමඝණ් ටාභිරමවො වි  මෙතමසො පඨමාභිනිපාමතො විතක් මකො, අනරමවො වි  
අනසඤ් ෙරණං විොමරො.   ා හි ඝණ් ටාභිඝාතමජො පඨමාභිරමවො අනරවමතො 

ඔළාරිමකො, පුබ් බඞ් ගමමො ෙ මහොති, එවං ආරම් මණාභිමරොපනට් මඨන 

විතක් මකො ඔළාරිමකො, පුබ් බඞ් ගමමො වි  ෙ මහොති. තමතො සුඛුමට් මඨන 
අනමජ් ජනසභාමවන ෙ ඝණ් ටානරමවො වි  අනපබන් මධො විොමරො. විප් ඵාරවා 
මෙත්   විතක් මකො චිත් තස ්ස පඨමුප් පත් තිකාමල චිත් තස් ස පරිප් ඵන්  නභූමතො 

ආකාමස උප් පතිතුකාමස් ස සකුණස ්ස පක් ඛවික් මඛමපො වි , පදුමාභිමුඛපාමතො 
වි  ෙ ගන් ධානබන් ධමෙතමසො භමරස් ස. සන් තවුත් ති විොමරො චිත් තස් ස 

නාතිපරිප් ඵන්  නභාමවො, ආකාමස උප් පතිතස් ස සකුණස් ස පක් ඛප් පසාරණං 

වි , පදුමස ්ස උපරිභාමග පරිබ් භමනං වි  ෙ පදුමාභිමුඛපතිතස් ස භමරස ්ස. 
ආගමට් ඨක ා ං පන විපරි ාම න ආගතං. ත ා ෙ වුත් තං 

දුකනිපාතට්ඨකථායං – 

‘‘ආකාමස ගච් ෙමතො මහාසකුණස් ස උමභොහි පක් මඛහි වාතං 
ගමහත් වා පක් මඛ සන් නිසී ාමපත් වා ගමනං වි  ආරම් මමණ මෙතමසො 

අභිනිමරොපනභාමවන පවත් මතො විතක් මකො, වාතග් ගහණත්  ං පක් මඛ 
ඵන්  ාප මානස් ස ගමනං වි  අනමජ් ජනභාමවන පවත් මතො විොමරො’’ති. 

තම් පි අනපබන් මධන පවත් ති ං යුජ් ජති. ත ා හි උපොමර, අප් පනා ං වා 
සන් තාමනන පවත් ති ං විතක් මකො නිච් ෙමලො හුත් වා ආරම් මණං අනපවිසිත් වා 

වි  පවත් තති, න පඨමාභිනිපාමත වි  පාකමටො මහොතීති. 

පිනයතීති කා චිත් තං අප් මපති, වඩ් මඪති වා. සම්පියායනලක්ඛණාති 

ආරම් මණං කල් ලමතො ගහණලක් ඛණා. පීණනරසාති කා චිත් තානං 

පරිබ්රහූනකිච් ො. ඵරණරසාති පණීතරූමපහි කා ස් ස බයාපනරසා, අත් තනා 
සම් පයුත් තචිත් තසමුට් ඨාමනහි රූමපහි සකලරූපකා බයාපනං කමරොතීති 
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වුත් තං මහොති. න හි අඤ් ඤ ා ඉමිස් සා ඵරණං මහොති, ධම් මානං අබයාපාරතා  

මකසග් ගමත් තම් පි සඞ් කමනාභාවමතො. උ ග් ගභාමවො ඔ ගයං. 

එකං ආරම් මණං අග් ගමමතස ්සාති එකග් ගං, චිත් තං, ම න පන ධම් මමන 

ම ොගමතො තං එකග් ගං නාම මහොති, මසො එකග්ගභාමවො. මසො පන චිත් තස ්මසව 

මහොති, න  ස් ස කස් සචීති ආහ ‘‘චිත්තස්ස එකග්ගභාමවො’’ති, නිවාමත 
දීපසිඛා  ඨිති වි  චිත් තස ්ස ඨිතීති වුත් තං මහොති. විසාරස් ස බයග් ගභාවස ්ස 

පටිපක් මඛො සභාමවො අවිසාමරො, න විසාරාභාවමත් තං, තං ඉමස් ස ලක් ඛණන් ති 

ආහ ‘‘අවිසාරලක්ඛමණො’’ති. අවික්මඛමපො සම් පයුත් තධම් මානං අවික් ඛිත් තතා, 

අවිසාරාවික් මඛපානං සමාධානභාවමතො අත්  මතො විමසසාභාමවපි සමුමඛන, 
සම් පයුත් තමුමඛන ෙ උභ ං වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. අවූපසමලක් ඛණස ්ස 
වික් මඛපස ්ස පටිපක් ඛතා  චිත් තස ්ස උපසමනාකාමරන පච් චුපට් ඨාතීති 

උපසමපච්චුපට්ඨාමනො. විමසසමතොති ම භුම යන. සුඛවිරහිමතොපි හි අත් ථි 

සමාධීති මසො ම භුම යන සුඛප ට් ඨාමනො මහොති. අ  වා විමසසමතොති 

අතිසම න. ‘‘සුඛිමනො චිත් තං සමාධි තී’’ති (අ. නි. 11.11) වෙනමතො හි සුඛං 
සමාධිස් ස විමසසකාරණං සුඛවිරහිතස් සපි තදුපනිස් සම මනව සමිජ් ඣනමතො. 

සද් හන්ති එතායාති කම් මඵලාදිසද්  හනකිරි ා  පවත් තමානානං 
ධම් මානං තත්   ආධිපච් ෙභාමවන සද් ධා  පච් ෙ තං  ස් මසති. තස් සා හි 

ධම් මානං ත ා පච් ෙ භාමව සති තංසමඞ් ගිපුග් ගමලො ‘‘සද්  හතී’’ති මවොහරී ති. 

සද්  හනං සද් මධ යවත් ථුමනො පත් ති ා නං, තං ලක් ඛණමමතිස් සාති 

සද් හනලක්ඛණා. කාලුසි මලං විධමමත් වා සම් පයුත් තානං, පුග් ගලස් මසව වා 

පසා ං අනාවිලභාවකාරණං කිච් ෙමමතිස් සාති පසා නරසා.   ා ක ං වි ාති 

ආහ ‘‘උ කප්පසා කමණි වියා’’ති. අකාලුසියපච්චුපට්ඨානාති 

අනාවිලභාවපච් චුපට් ඨානා. රතනත් ත ං කම් මං කම් මඵලඤ් ෙ සද් මධ යවත් ථු, 

තං ඉමිස ්සා ආසන් නකාරණන් ති සද්මධයයවත්ථුප ට්ඨානා. න හි සද් ධා  
අවත් ථුභූමතසු තිත් ථි ාදීසු සා උප් පජ් ජති. සා පනා ං කුසලධම් මානං ආ ාමන 

හත් ම ො වි , සබ් බසම් පත් තිසම් ප ාමන විත් තං වි , අමතකසිඵලඵලමන බීජං 

වි  ෙ  ට් ඨබ් බා. ‘‘සද් ධාහත් ම ො, මහානාම, අරි සාවමකො, සද් ධීධ විත් තං 

පුරිසස ්ස මසට් ඨං (සං. නි. 1.246; සු. නි. 184), සද් ධා බීජං තමපො 

වුට් ඨී’’තිආදිවෙනඤ් මහත්   (සං. නි. 1.197; සු. නි. 77) සාධකං. 

සරන්ති 237 එතායාති සරණකිරි ා  පවත් තමානානං ධම් මානං තත්   
ආධිපච් ෙභාමවන සති ා පච් ෙ තං  ස් මසති. තස් සා හි ධම් මානං ත ා 

පච් ෙ භාමව සති තංසමඞ් ගිපුග් ගමලො ‘‘සරතී’’ති මවොහරී ති. උ මක අලාබු 
වි  පිලවිත් වා ගන් තුං අ ත් වා පාසාණස් ස වි  නිච් ෙලස් ස ආරම් මණස් ස ඨපනං 

අසම් මුට් ඨතාකරණං අපිලාපනං, තං ලක් ඛණමස් සාති අපිලාපනලක්ඛණා. සා 
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හි ආරම් මමණ  ළ් හං පතිට් ඨිතත් තා එසිකා වි  වුච් ෙති. 

සම් මමොසපච් ෙනීකකිච් ෙං අසම් මමොසරමසො, න සම් මමොසාභාවමත් තං. 

‘‘සතාරක් මඛන මෙතසා විහරතී’’ති (අ. නි. 10.20) වුත් තත් තා 
මෙමතොගුණරතනහාරකානං කිමලසමෙොරානං නිවාරණමතො ආහ 

‘‘ආරක්ඛපච්චුපට්ඨානා’’ති. ත ා මහසා ෙක් ඛුද් වාරාදිරක් ඛනමතො ම ොවාරිමකො 
වි ාති වුච් ෙති. පඨමං සඤ් ඤා  ථිරුප් පන් නභාමව පච් ො සති ා 

පතිට් ඨානභාවමතො ආහ ‘‘ථිරසඤ්ඤාප ට්ඨානා’’ති. අ  සතිසඤ් ඤානං කිං 

නානාකරණන් ති? සඤ් ඤා තාව පඨමං අග් ගහිතනිමිත් තං සඤ් ජානාති, 

ගහිතනිමිත් මත පුන පච් ොභිඤ් ඤාණපච් ෙ නිමිත් තං කමරොති, පඨමං 

අග් ගහිමත පන සඤ් ඤාකිච් ෙං අප් පධානං මහොති, සති පන පඨමං 

අග් ගහිතනිමිත් තම් පි සරති ගහිතනිමිත් තම් පි, ගහිතනිමිත් මත පන සතිකිච් ෙං 
ගුණභූතං මහොතීති ඉ මමව තාසං නානත් තං. 

වීරභාමවොති ම න වීරිම න වීමරො නාම මහොති, මසො ධම් මමො. වීරානං වා

කම්මන් ති ම න කම් මමන වීමරො නාම මහොති, තං වීරානං කම් මං නාම. වීරි ං 
පනස ්ස සාධකභාවමතො ත ා වුත් තං. ධම් මවිනිමුත් තං වා කිඤ් චි කම් මං නත් ථීති 
වීරි මමව කම් මභාමවන වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. විධිනා ඊමරතබ් බං 

පවත් මතතබ් බන් ති වා වීරියං. උස්සාමහො තං තං කිච් ෙං සමාරම් මභො, 

පරක් කමමො වා. උපත්ථම්භනං පන සම් පයුත් තධම් මානං මකොසජ් ජපක් මඛ 
පතිතුං අ ත් වා ධාරණං අනබලප් ප ානං. සම් පයුත් තධම් මානං 

සංසී නභාවනිවාරමකො ධම් මමො, න සංසී නාභාවමත් තං, අසංසී නභාමවන 

පච් චුපට් ඨාතීති අසංසී නභාවපච්චුපට්ඨානං. ‘‘සංවිග් මගො ම ොනිමසො ප හතී’’ති 

(අ. නි. 4.113) වෙනමතො සංමවගප ට්ඨානං.සංමවමගොති මෙත්   සංමවගම ං 
ඤාණං. අසංමවගපුබ් බිකා  පන කුසලකිරි ා  වීරි ාරම් භවත් ථුප ට් ඨානං. 

තත්   වීරියාරම්භවත්ථූනි නාම – 

‘‘මග් මගො ගන් තබ් මබො මහොති, මග් මගො ගමතො. කම් මං කාතබ් බං 

මහොති, කම් මං කතං. අප් පමත් තමකො ආබාමධො උප් පන් මනො මහොති, 

ගිලානා වුට් ඨිමතො මහොති, අචිරවුට් ඨිමතො මගලඤ් ඤා. ගාමං වා නිගමං වා 

පිණ් ො  ෙරන් මතො න ලභති, ලූඛස ්ස වා පණීතස් ස වා මභොජනස් ස 
 ාව ත්  ං පාරිපූරිං ලභති…මප.… පාරිපූරි’’න් ති – 

එවං වුත් තානි එතානි අනරූපපච් ෙමවක් ඛණසහිතානි අට් ඨ වීරි ාරම් භවත් ථූනි, 
තම් මූලකානි වා පච් ෙමවක් ඛණානි. එත්   ෙ විතක් මකො සම් පයුත් තධම් මම 
ආරම් මණං ආමරොමපති. මෙතනා මත තංතංකිච් මෙසු නිම ොමජති. වීරි ං පන 
මත සංසීදිතුං අ ත් වා උස් සාමහතීති අ ං විතක් කමෙතනාවීරි ානං විමසමසො. 
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පටුන 
 

විජානනලක්ඛණාති විමසමසන ජානනලක් ඛණා, 
  ාසභාවපටිමවධලක් ඛණාති අත් ම ො. විස ස් ස ආරම් මණස් ස ඔභාසනං 

පකාසනං තප් පටිච් ො කසම් මමොහන් ධකාරස් ස විධමනමතොති විසම ොභාසනං, 

තං කිච් ෙමස් සාති විසමයොභාසනරසා. කත්  චි විසම  අසම් මුය් හනාකාමරන 
සම් මමොහපටිපක් ඛතා  වා පච් චුපට් ඨානමතො සම් මමොහාභාවස් ස 

පච් චුපට් ඨානමතො වා අසම්මමොහපච්චුපට්ඨානා. 

අත් තනා අනපාමලතබ් බානං සහජාතධම් මානං අනපාලනං ජීවිතස් ස 

බයාපාමරො, තඤ් ෙ මතසං ජීවනන් ති තං තස් ස කාරණභාවං පුරක් ඛත් වා වුත් තං 

‘‘ජීවන්ති මතනා’’ති. රූපාරූපජීවිතින් ද්රි ස් ස අනරූපමතො ලක් ඛණාදිකං 

 ස් මසතුං ‘‘අත්තනා අවිනිභුත්තාන’’න් ති වුත් තං. ‘‘සම් පයුත් තාන’’න් ති හි 
වුච් ෙමාමන රූපධම් මානං සම් පම ොගාභාවමතො රූපජීවිතින් ද්රි ස් ස සඞ් ගමහො න 
සි ා. ‘‘අවිනිභුත් තාන’’න් ති පන වුත් තත් තා  ානි අවිනිබ් මභොගරූපානි 
රූපජීවිතින් ද්රිම න සද් ධිං අවිනිභුත් තානි අවිසංසට් ඨානි. ම  ෙ අරූපධම් මා 

අරූපජීවිතින් ද්රිම න සම් පයුත් තා, මතසං සබ් මබසං සඞ් ගමහො මහොතීති. 

පවත්තනරසන් ති උප් පා මතො  ාව භඞ් ගා අනපාලනමතො අන් තරා 
අනිවත් තනසභාවසාධමනන මතසං පවත් තනකිච් ෙං. මකචි පන 

‘‘රූපජීවිතින් ද්රි ං මතසං ඨිතික් ඛණමතො පට් ඨා , අරූපජීවිතින් ද්රි ං උප් පා මතො 

පට් ඨා  පවත් ති ා පච් ෙම ො’’ති ව න් ති, තං න යුත් තං. පට්ඨාමන හි 

‘‘අබයාකතං ධම් මං පටිච් ෙ අසඤ් ඤසත් තානං එකං මහාභූතං පටිච් ෙ 
ඉන් ද්රි පච් ෙ ං කම් මපච් ෙ සදිස’’න් ති අසඤ් ඤසත් තානං ඉන් ද්රි පච් ෙම ො 

කම් මපච් ෙ සදිසං කත් වා වුත් මතො, තස් මා රූපජීවිතින් ද්රි ම් පි උප් පා මතො 
පට් ඨා  පච් ෙම ො මහොතීති  ට් ඨබ් බං. උප් පා මතො  ාව භඞ් ගා ඨපනමතො 

ඨපනපච්චුපට්ඨානං. අනපාලනවමසන  ාපයිතබ් බා පවත් මතතබ් බා ධම් මා 

ප ට් ඨානමස් සාති යාපයිතබ්බධම්මප ට්ඨානං.  දි එවං මතසං 

අනපාලනාදිසාධකං, ක ං මතසං නිමරොමධො මහොති. එවඤ් හි සබ් බකාලං 

ඨාතබ් බන් ති ආහ ‘‘සන්මතපි චා’’තිආදි. අනුපාලනලක්ඛණාදිම්හීති ආදි-

සද් ම න පවත් තනරසාදිමමව සඞ් ගණ් හාති. අත්ථික්ඛමණමයවාති අත් තනා 

අනපාමලතබ් බානං, අත් තමනො වා අත් ථික් ඛමණම ව. උ කන් ති 

තළාකගතජලං,  ණ් ෙගතජලං වා. තත්   තළාකගතඋ කස් ස ගහමණ අත් තනා 

අනපාමලතබ් බධම් මානං අත් ථික් ඛමණ අනපාලනං සාධිතං මහොති, 
 ණ් ෙගතජලස් ස පන ගහමණ අත් තමනො අත් ථික් ඛමණ අනපාලනං. අත් තනා 

අනප් පාදිතධම් මම ක ං පාමලතීති ආහ ‘‘ධාති විය කුමාර’’න් ති.  දි 

මසසධම් මානං පවත් තිකාරමණන මකනචි භවිතබ් බං, ජීවිතස් ස පන කිං 

පවත් තිකාරණන් ති ආහ ‘‘සයං…මප.… පවත්තතී’’ති.   ා ක ං වි ාති ආහ 

‘‘නියාමමකො වියා’’ති. මසොපි අත් තනා පවත් තිතනාවාසම් බන් මධන පවත් තති. 
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 දි ධම් මානං පවත් ති ජීවිතින් ද්රි පටිබද් ධං, භඞ් ගමතො උද් ධම් පි කිං පන 

පවත් මතතීති ආහ ‘‘න භඞ්ගමතො උද්ධ’’න් ති. කස් මාති ආහ ‘‘අත්තමනො ච

පවත්මතතබ්බානඤ්ච අභාවා’’ති. භඞ් ගක් ඛමණ පන ක න් ති ආහ ‘‘න

භඞ්ගක්ඛමණඨමපතී’’ති. 

 ස් මා පන මලොභපටිපක් මඛො අමලොමභො මහොති, ම  ධම් මා මතන 

සම් පයුත් තා, තංසමඞ් ගිමනො වා සත් තා, මත න ලුබ් භන් ති, ස ම් පි ක ාචි න 

ලුබ් භමතව, අත්  මතො වා අලුබ් භනාකාමරො එව ෙ මසො මහොති, තස් මා වුත් තං 

‘‘න ලුබ්භන්ති මතනා’’තිආදි. එස නම ො ‘‘න දුස්සන්ති මතනා’’තිආදීසුපි. 

අලග්ගභාමවො ආරම් මණං නිස් සා  පවත් තන් තස ්සපි තත්   අනාසත් තතා. 

මතනාහ ‘‘කමල මල ජලබින්දු වියා’’ති. අපරිග්ගමහො කස ්සචි වත් ථුමනො 

මමත් තවමසන අසඞ් ගමහො. මුත්තභික්ඛු වියාති ඛීණාසවභික් ඛු වි . මසො හි 
මුත් තරාගත් තා කත්  චි මමා නරහිමතො මහොති. අනල් ලීමනො භාමවො 

අධිප් පාම ො එතස් සාති අනල්ලීනභාමවො. එවඤ් හි ‘‘අසුචිම් හි පතිතපුරිමසො 
වි ා’’ති උපමා  සමමති.   ා හි තස් ස පුරිසස් ස සතිපි කාම න අල් ලී මන 

භාමවො අනල් ලීමනො, එවං අමලොමභොපි ආරම් මණකරණවමසන ගහිමතපි 
ආරම් මමණ අලග් ගභාමවන අනල් ලීනභාමවො අනල් ලීනාකාමරොම ව පවත් තති. 
එවංසභාමවො හි මසො ධම් මමොති. 

ෙණ් ඩිකස ්ස භාමවො ෙණ් ඩික් කං, ඵරුසභාමවො, අත්  මතො පන 

මකොමපොම ව, තප් පටිපක් මඛො අඵරුසභාමවො අචණ්ඩික්කං. අවිමරොමධො 

අවිග් ගමහො අප් පටිපක් මඛො සභාමවො. ආඝාතවිනයනරමසොති එත්   ආඝාමතො 

නාම පරස් ස අත් තානං, අත් තමනො පරං උද් දිස ්ස, පරස් මසව ෙ පරං උද් දිස ්ස 
පවත් මතො උපනාමහො බලවමකොමපො. තස් ස වින නරමසො අපන නරමසො. 

මසොම්මභාමවො මජ් ජනවමසන හිලා නි තා සීතලභාමවො. මතනාහ 

‘‘පුණ්ණචන්ම ොවියා’’ති. 

කායදුච්චරීතාදීහීති මහතුම් හි කරණවෙනං. හිරීයති ලජ් ජනාකාමරන 

ජිගුච් ඡි ති. මතහිමයවාති කා දුච් ෙරිතාදීහිම ව. ඔත්තප්පතීති උබ් බිජ් ජති. හිරී 

පාමප ගූම  වි  පස් සන් තී ජිගුච් ෙතීති ආහ ‘‘පාපමතො ජිගුච්ෙනලක්ඛණා 

හිරී’’ති. ඔත් තප් පං මත උණ් හං වි  පස් සන් තං තමතො උත් තසතීති වුත් තං 

‘‘උත්තාසලක්ඛණං ඔත්තප්ප’’න් ති. උමභොපි පාපානං අකරණරසාති 

ලජ් ජනාකාමරන පාපානං අකරණරසා හිරී, උත් තාසාකාමරන ඔත් තප් පං. 

පාපමතො සඞ්මකොචනපච්චුපට්ඨානාති වුත් තප් පකාමරමනව පාපමතො 

සඞ් මකොෙනාකාමරන පච් චුපට් ඨානා. අත්තගාරවපරගාරවප ට්ඨානාති 

අත් තගාරවප ට් ඨානා හිරී අජ් ඣත් තසමුට් ඨානතා , අත් තාධිපතිතා  ෙ. 
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පරගාරවප ට් ඨානං ඔත් තප් පං බහිද් ධාසමුට් ඨානතා , මලොකාධිපතිතා  ෙ. 
අත් තානඤ් හි ගරුං කත් වා හිරි ා පාපං පජහති කුලවධූ වි . පරං ගරුං කත් වා 
ඔත් තප් මපන පාපං පජහති මවසි ා වි . අජ් ඣත් තසමුට් ඨානාදිතා ෙ මනසං 

තත්   තත්   පාකටභාමවන මවදිතබ් බා, න පන මතසං ක ාචි 
අඤ ්ඤමඤ් ඤවිම ොගමතො. න හි ලජ් ජනං නිබ් භ ං වා පාපභ ං වා අලජ් ජනං 

අත් ථීති. හිරි ා බලවභාමව පන ඔත් තප් පං අබ් මබොහාරිකං මහොති, ඔත් තප් පස ්ස 
බලවභාමව හිරී අබ් මබොහාරිකා. ඉමම ෙ ද් මව ධම් මා ‘‘මලොකපාලා’’ති 
වුච් ෙන් ති.   ාහ – 

‘‘ද් මවමම, භික් ඛමව, සුක් කා ධම් මා මලොකං පාමලන් ති. කතමම 

ද් මව? හිරී ෙ ඔත් තප් පඤ ්ෙ, ඉමම මඛො, භික් ඛමව, ද් මව සුක් කා ධම් මා 

මලොකං න පාමල යං, නයිධ පඤ් ඤාම   ‘මාතා’ති වා ‘මාතුච් ො’ති වා 

‘මාතුලානී’ති වා’’තිආදි (අ. නි. 2.9). 

පස්සම්භනං  ර වූපසමමො, කාය-සද් ම ො සමූහවෙමනො. මසො මෙත්   
මව නාදික් ඛන් ධත් ත ං. වත් තිච් ොවමසන හි සද් ම ො විසිට් ඨවුත් ති මහොතීති ආහ 

‘‘කාමයොති මචත්ථා’’තිආදි. මව නා මයොති මව නාක් ඛන් මධො 
සඤ ්ඤාක් ඛන් මධො සඞ් ඛාරක් ඛන් මධොති තම ො ඛන් ධා. ත ා ෙ වුත් තං තත්   

‘‘කතමා තස් මිං සමම  කා පස් සද් ධි මහොති,  ා තස් මිං සමම  

මව නාක් ඛන් ධස ්සා’’තිආදි (ධ. ස. 40).  රම ො සාරම් මභො 

ම ොමනස ්සපච් ෙ ානං උද් ධච් ොදීනං කිමලසානං, ත ා පවත් තානං වා ෙතුන් නං 
ඛන් ධානමමතං අධිවෙනං. තස් ස වූපසමං ලක් ඛණමස් සාති 

කායචිත්ත රථවූපසමලක්ඛණා.කායචිත්ත…මප.… රසාති   ාවුත් තානමමව 
පටිපක් ඛධම් මානං අභිභවනරසා.  ර නිම් මද්  මනන 

පරිළාහපරිප් ඵන්  නවිරහිමතො සීතිභාමවො අපරිප්ඵන් නසීතිභාමවො. අවූපසමමො 

පරිප් ඵන්  නං අසන් තවුත් තිතා. උද්ධච්චාදිකිමලසාති උද් ධච් ෙප් පධානා 
උද් ධච් ොධිකචිත් තුප් පා සම් පයුත් තා කිමලසා. මතපි හි උද් ධච් ෙවමසන 
අවූපසමකරා. උද් ධච් ෙං වා ආදිං කත් වා සබ් මබම ව කිමලසා 

උද්ධච්චාදිකිමලසා. එවං මසමසසුපි. 

ගරුභාමවො  න් ධතා, ථිනමිද් ධාධිකානං ත ා පවත් තානං වා ෙතුන් නං 

ඛන් ධානමමතං අධිවෙනං.  න් ධතා  පටිපක් මඛො අ න්ධතා අගරුභාමවො. 

ථද්ධභාමවො  ම් මභො. දිට් ඨිමානාධිකානං, තප් පධානානං වා ෙතුන් නං 
ඛන් ධානං එතං නාමං.  ද් ධභාවනිම් මද්  නමතොම ව කත්  චි ආරම් මමණ 

අප් පටිහතාකාමරන පච් චුපට් ඨන් ති, සම් පයුත් තානං වා තත්   අප් පටිඝාතං 

පච් චුපට් ඨාමපන් තීති අප්පටිඝාතපච්චුපට්ඨානා. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

222 

පටුන 
 

කම් මනි සාධු කම් මඤ ්ඤං, න කම් මඤ් ඤං අකම් මඤ ්ඤං, තස් ස භාමවො 

අකම්මඤ්ඤභාමවො,  ානසීලාදිපුඤ් ඤකිරි ා  අසමත්  තා. අත්  මතො 

කාමච් ෙන්  ාදිසංකිමලසධම් මා, තප් පධානා වා ෙත් තාමරො අකුසලක් ඛන් ධා. 
අකම් මඤ ්ඤභාවනිම් මද්  මනමනව සම් පන් නාකාමරන ආරම් මණස් ස ගහණං 

ආරම්මණකරණසම්පත්ති. වුත් තාවමසසා කාමච් ෙන්  ා ම ො, තම කට් ඨා ෙ 
සංකිමලසධම් මා මසසනීවරණා ම ො. ඉමා පන ද් මව විනිබන් ධනිම් මද්  මනන 

පසා නී වත් ථූසු පසා ාවහා, හිතකිරි ාසු විනිම ොගක් ඛමභාවාවහා 
සුවණ් ණවිසුද් ධි වි ාති  ට් ඨබ් බා. 

මගලඤ් ඤං අස් සද් ධි ා ම ො, තම කට් ඨා ෙ පාපධම් මා, තප් පටිපක් මඛො 

අමගලඤ් ඤභාමවො ලක් ඛණං එතාසන් ති අමගලඤ්ඤභාවලක්ඛණා. 

මගලඤ් ඤනිම් මද්  මනමනව නත් ථි එතාසං ආදීනමවො ම ොමසො උපද්  මවො වා, 

න වා එතා ආදීනං කපණං වන් ති පවත් තන් තීති නිරාදීනවා, මතනාකාමරන 

පච් චුපට් ඨන් ති, තං වා සම් පයුත් මතසු පච් චුපට් ඨාමපන් තීති 

නිරාදීනවපච්චුපට්ඨානා. 

කා සම් බන් ධී, චිත් තසම් බන් ධී ෙ උජුභාමවොති ලක් ඛිතබ් බතා  

කායචිත්තානං අජ්ජවලක්ඛණා. කා චිත් තානං 
නඞ් ගලසීසෙන්  මකොටිමගොමුත් තවඞ් කතාසඞ් ඛාතානං කුටිලභාවානං අත්  මතො 

මා ාසාමඨ යාදිභූතානං නිම් මද්  නමතො කායචිත්තානං 

කුටිලභාවනිම්මද් නරසා. තමතොම ව සබ් බ ාපි අජිම් හභාමවන පච් චුපට් ඨන් ති, 

සම් පයුත් තානං වා අජිම් හතං පච් චුපට් ඨාමපන් තීති අජිම්හතාපච්චුපට්ඨානා. 

නන ෙ කා පස් සද් ධිආදීනං ද් වින් නං ද් වින් නං ධම් මානං 
එමකකපටිපක් ඛත් තා  ර නිම් මද්  නාදිකිච් ෙං එමකකමමව කමරොති. කස් මා 

පන ද් මව ද් මව ධම් මා වුත් තාති? න මඛො පමනවං චින් තිතබ් බං භගවතාපි තම ව 

ම සිතත් තා. කස් මා පන භගවතා ත ා ම සිතා? සභාවධම් මභාවමතො. න හි 

භගවතා පුබ් මබ අවිජ් ජමානා එමත ධම් මා ම සනාවමසන උප් පාදිතා, අ  මඛො 
සභාවමතො විජ් ජමානාම ව ස ම් භුඤාමණන සම් මා සච් ඡිකත් වා   ාසභාවා 

ම සිතා, තස් මා ක මමත්   භගවතා සභාවමතො විජ් ජමානස ්ස හාපනං කාතුං 
සක් කා. සභාවමතො විජ් ජමානතා  මෙත්   භගවමතො වෙනමමව පමාණං. න හි 

භගවා   ාධම් මසාසනාධිකාමර අ  ාධම් මං කම  යාති,  ස් ස පන 

විජ් ජමානස ්සාපි අක නං, තං අඤ් ඤමහතුකං. න මෙත්   තාදිමසො මහතු 

උපලබ් භති, ම න ඉමමසු එමකකධම් මස් ස අක නන් ති.   ා පන ද් වින් නං 

පුරිසානං එමකොම ව මවරිමකො මහොති, තස් ස මත පුරිසා ඔතාරං දිස් වා එකමතො 

හුත් වාව හනන් ති, එවමමව ද් මව ද් මව ධම් මා එකමතො හුත් වා එකං 

පටිපක් ඛධම් මං හනන් ති,   ා ෙ පමනමත විසුං දිස ්වාපි තං මවරිං හනන් ති, න 
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එවමමමත තං විසුං හනන් ති මතසං අඤ් ඤමඤ් ඤං අවිනාභාවමතොති, තස් මා 

එමත පටිපක් ඛධම් මානං එමකකභාමවපි ද් මව ද් මවම ව වුත් තාති, අපිෙ 
චිත් තපස් සද් ධිආදීහි චිත් තමමව පස් සද් ධි ලහු මුදු කම් මඤ ්ඤං පගුණං උජුඤ් ෙ 
මහොති. කා පස් සද් ධිආදීහි පන රූපකාම ොපීති ත ත්   ස් සනත්  ං භගවතා 

එත් ම ව දුවිධතා වුත් තා, න සමාධිආදීසු. 

ෙන්  නං ෙන්ම ො, ආරම් මමණන අත් ථිකතා. ‘‘ෙන් ම ො කාමමො’’තිආදීසු 

(මහානි. 1) පන තණ් හාපි ෙන් ම ොති වුච් ෙති. ‘‘ෙන්  ං ජමනති වා මතී’’තිආදීසු 

වීරි ම් පීති තමතො නිවත් තනත්  ං වුත් තං ‘‘කත්තුකමයතාමයතංඅධවචන’’න් ති. 
කත් තුකමයතා වුච් ෙති කරණිච් ො. මෙතසිකස ්ස ධම් මස ්ස සාරම් මණත් තා 
කරණිච් ො නාම ආරම් මණස ්ස ආලම් බිතුකාමතාමුමඛමනව මහොතීති 

ආරම් මණකරණිච් ොලක් ඛමණො ෙන් ම ො ‘‘කත්තුකමයතාලක්ඛමණො’’ති 

වුත් මතො. මතමනවාහ ‘‘ආරම් මණපරිම සනරමසො, ආරම් මමණන 
අත් ථිකතාපච් චුපට් ඨාමනො’’ති ෙ.   ග් මගන පනා ං අත් තමනො 

ආරම් මණපරිම සනරමසො, ත ග් මගන සම් පයුත් තධම් මානම් පි මහොතිම ව 
එකාරම් මණතා . මතන මතසං ආරම් මණග් ගහමණ මෙතමසො හත්  ප් පසාරණං 
වි ාති වුච් ෙති. ක ං පන  ානවත් ථුවිස ්සජ් ජනවමසන 

පවත් තමානමෙතනාසම් පයුත් මතො ෙන් ම ො ආරම් මමණන අත් ථිමකො මහොතීති? 

නන අමවොචුම් හා ‘‘ආරම් මණකරණිච් ොලක් ඛමණො’’ති, තස් මා 
සඞ් ගාමගතඉස ්සාසස් ස ඛිපිතබ් බඋසූනං ගහමණ අත් ථිකතා වි  
 ානවත් ථුවිස් සජ් ජනවමසන පවත් තච් ෙන් ම ොපි විස් සජ් ජිතබ් මබන මතන 
අත් ථිමකොම වාති. ස් වා ං කුසමලසු උප් පන් මනො කුසලච් ෙන් ම ො නාම මහොති 
ම ොනිමසොමනසිකාරසමුට් ඨානත් තා. තබ් බිපරීතමතො පන අකුසමලසු 
උප් පන් මනො අකුසලච් ෙන් ම ො. 

අධිමුච් ෙනං ආරම් මමණ සන් නිට් ඨානවමසන මවදිතබ් බං, න 

පසා නවමසන. මතනාහ ‘‘සන්නිට්ඨානලක්ඛමණො’’ති.   ා ත ා හි 

ආරම් මමණ නිච් ෙ නං අධිමුච් ෙනං අනධිමුච් ෙන් තස ්ස පාණාතිපාතාදීසු, 

 ානාදීසු වා පවත් ති ා අභාවමතො, සද් ධා පන පසා නීම සු පසා ාධිමමොක් මඛොති 
අ මමමතසං විමසමසො. මවොට් ඨබ් බනං පන   ා සන් තීරිමත අත් ම  
නිච් ෙ නාකාමරන පවත් තිත් වා පරමතො පවත් තමානානං ත ා පවත් ති ා 

පච් ෙම ො මහොති.  දි එවං විචිකිච් ොසම් පයුත් මතසු ධම් මමසු ක න් ති? මතසම් පි 

එකංමසමනව සංසප් පනාකාරස් ස පච් ෙ තා   ට් ඨබ් බං,  ාරකස ්ස වි  ඉමතො 

චිමතො ෙ සංසප් පනස ්ස ‘‘කරිස ්සාමි, න කරිස ්සාමී’’ති අනිච් ෙ ස් ස 
පටිපක් ඛකිරි ා අසංසප් පනං. ම සු චිත් තුප් පාම සු අ ං 

සන් නිට් ඨානලක් ඛමණො අධිමමොක් මඛො, මතසං ආරම් මණධම් මමොම ව 
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පටුන 
 

සන් නිට් ඨාතබ් බත් තා සන් නිට් මඨ යධම් මමො. මසො ප ට් ඨානමස් සාති 

සන්නිට්මඨයයධම්මප ට්ඨාමනො. ඉන් ඛිමලොති එසිකා ම් මභො වුච් ෙති. 

මතසු මතසු ධම්මමසූති ම සු ධම් මමසු ස ං උප් පන් නා, මතසු අත් තනා 
සම් පයුත් මතසු චිත් තමෙතසිකධම් මමසු. අනාරම් මණත් මතපි හි මතසු 

සමප් පවත් මතසු උ ාසීනභාමවො ‘‘තත්රමජ්ඣත්තතා’’ති වුච් ෙති. සමං අවිසමං 
වාහිතං අත් තනා පවත් තිතසම් පයුත් තානං වා   ාසකකිච් මෙසු පවත් තනං 

ලක් ඛණමමතිස් සාති සමවාහිතලක්ඛණා. තත්   සමං හුත් වා 

පවත් තනලක් ඛණාති අත් ම  අපක් ඛපතිතභාමවො වුත් මතො මහොති, අවිසමං 

කත් වා පවත් තනලක් ඛණාති අත් ම  ඌනාධිකතානිවාරණං. උ ාසීනභාමවන 
පවත් තමානාපි හි එසා සම් පයුත් තධම් මම සමං කත් වා   ාසකකිච් මෙසු 

පවත් මතති,   ා රාජා තුණ් හී නිසින් මනොපි අධිකරණධම් මට් මඨ 
  ාසකකිච් මෙසු සමං අප් පමත් මත පවත් මතති. 
අලීනානද් ධතප් පවත් තිපච් ෙ ානං ධම් මානං ඌනාධිකතා  ලීනද් ධතභාවස ්ස 

නිවාරණකිච් ොති වුත් තං ‘‘ඌනාධකතානිවාරණරසා’’ති.  දි එවං ක ං 
සහජාතාධිපතීනං අධිපතිභාමවො. ආධිපච් ෙඤ ්හි මතසං කිච් ෙමතො 

අධිකභාමවොති? නා ං ම ොමසො. තම් පි තස් ස කිච් ෙමමව,  ං සහජාතධම් මානං 
අධිපතිභාමව පවත් තාපනං.   ා හි රඞ් ගමණ් ෙලං ගමතො නටකාෙරිම ො මත 

මත නටමක   ාසකං අනරූපං භූමි ං ම ොමජති, එවමමසාපි අත් තනා 

සම් පයුත් තධම් මමසු අධිපතිභාමව ඨිමත අධිපතිභාමව ම ොමජති, ඉන් ද්රි ත් මත 

ඨිමත ඉන් ද්රි ත් මත, න පන සකසකකිච් ෙමතො ඌනතං, අධිකතං වා පත් තුං 

ම තීති. ‘‘ඉ ං නිහීනකිච් ෙං මහොතු, ඉ ං අතිමරකකිච් ෙ’’න් ති එවං 
පක් ඛපාතවමසන වි  පවත් ති පක් ඛපාමතො. තං උපච් ඡින්  න් තී වි  මහොතීති 

පක්ඛපාතුපච්මෙ නරසා. සා චිත් තමෙතසිකානං අජ් ඣුමපක් ඛමනන 
සමප් පවත් මතසු ආජානීම සු සාරථි වි   ට් ඨබ් බා. 

කිරියා කාමරොති කාර-සද්  ස ්ස භාවසාධනතං ආහ. මතන කාමරොති 

නාඤ ්ඤං, කිරි ාම වාති දීපිතං මහොති. මනස්මංකාමරොති මනසි ආරම් මණස ්ස 

කරණං. ම න හි මමනො ආරම් මමණ කරී ති ආරම් මමණනස ්ස සංම ොජනමතො, 

තමතො එව මතන ආරම් මණම් පි මනසි කරී තීති. මනසිකාමරොති මෙත්   

අලුත් තසමාමසො  ට් ඨබ් මබො. පුරිමමනමතොති භවඞ් ගමනමතො. විසදිසංමනන් ති 

වීථිජවනමනං, තං කමරොතීති මනසිකාමරො, මනසිකාරසාමඤ් මඤන 
වීථිජවනපටිපා මක  ස් මසති. එත්   පන උපම ොගත්  භුම් මවෙමන සමාමසො 
 ට් ඨබ් මබො. සම් පයුත් තධම් මම ආරම් මණාභිමුඛං සාමරන් මතො පම ොමජන් මතො 

වි  මහොතීති මනසිකාමරො සාරණලක්ඛමණොති වුත් මතො. සංමයොජනරමසොති 

පම ොජනරමසො. විතක්මකො සම් පයුත් තානං ආරම් මමණ 
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අභිනිමරොපනසභාවත් තා ආරම් මමණ චිත් තං පක් ඛිපන් මතො වි  මහොති. මචතනා 
අත් තමනො ආරම් මණං ගණ් හන් තී සම් පයුත් මතපි සකසකකිච් ෙං කාමරතීති 
අත් තනා කරමණන බලං නිම ොමජන් මතො බලනා මකො වි  මහොති. 

මනසිකාමරො සම් පයුත් මත ආරම් මමණ පම ොමජතීති 
ආජානී ප් පම ොජනකසාරථි වි ාති අ මමමතසං විමසමසො. 

ආරම්මණාභිමුඛභාවපච්චුපට්ඨාමනොති ආරම් මමණ සංම ොජනවමසන 

ත භිමුඛභාවපච් චුපට් ඨාමනො. එත්   සතියා අප් පමුස ්සනච් ෙන්  තා 

විස ාභිමුඛපච් චුපට් ඨානතා, මනසිකාරස්ස පන සංම ොජනවමසනාති 
අ මමමතසං විමසමසො. ආරම් මණපටිපා කස් ස 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරි ාපන් නතාවෙනං ඉතරමනසිකාරානං 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධපරි ාපන් නතං  ස් මසති. මහිසාසකා පන ‘‘ආවජ් ජනස ්ස 

විඤ ්ඤාණභාමව සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස ්ස සබ් බවිස තා පරිහාම  ය, තස් මා 
තං ජවනසම් පයුත් තසඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරි ාපන් නමමවා’’ති ව න් ති. මතසඤ් හි 

අ මධිප් පාම ො –  දි තං විසුං චිත් තසභාවං සි ා, පච් චුප් පන් නචිත් තං 
ආරම් මණං කත් වා පවත් තස් ස තස් ස අනන් තරං උප් පජ් ජමානජවනානං 

පච් චුප් පන් නාරම් මණතා න භමව ය, අඤ් ඤ ත් ථු අතීතාරම් මණතාව සි ා, 
එවඤ් ෙ සති සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස ්සාපි පච් චුප් පන් නචිත් තාරම් මණතා  

අභාවමතො අසබ් බවිස තා ආපජ් මජ ය,   ග් මගන ෙ තං අසබ් බවිස ං, 

ත ග් මගන සාවරණම් පි මහොති  ත්   න පවත් තති, තත්   ආවරණසම් භවමතො, 

තස් මාස් ස සකලමලොකසිද් මධො සබ් බඤ් ඤුභාමවො, අනාවරණභාමවො ෙ 

පරිහාම  , ජවනසම් පයුත් තභාමව පන සති ආවජ් ජනස ්ස නා ං ඉට් ඨවිඝාමතො 

ආපජ් ජතීති. තයි ං මතසමභිනිමවසමත් තං ‘‘ආවජ් ජනා කුසලානං ඛන් ධානං, 

අකුසලානං ඛන් ධානං අනන් තරපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 1.1.417) 
වෙමනන තස් සානන් තරං කුසලාකුසලුප් පත් ති ා දීපිතත් තා. 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස පන පච් චුප් පන් නචිත් තාරම් මණභාමවො එවං 

මවදිතබ් මබො – අතීතාදිවමසන හි විභාගමකත් වා ‘‘ඉමස ්ස චිත් තං ජානාමී’’ති 

පවත් තස් ස ආවජ් ජනං සාමඤ් මඤන  ං කිඤ් චි අභිමුඛීභූතං චිත් තමාවජ් ජති, 
තමතො ජවනානිපි අත් තමනො අත් තමනො අභිමුඛීභූතං චිත් තමාරම් මණං කත් වා 

පවත් තන් ති, න මෙත්   ජවනානං භින් නාරම් මණතා ආසඞ් කිතබ් බා 

චිත් තසාමඤ් මඤන ආරම් මණස ්ස අභින් නත් තා, තස් මා 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස පච් චුප් පන් නචිත් තාරම් මණතං පටිච් ෙ න කාචි විමහසා 

අනභවිතබ් බාති. කිං වා එමතන යුත් තිවාම න, නන වුත් තං භගවතා – 

‘‘අචින් මතම යො බුද් ධවිසම ො’’ති (අ. නි. 4.77), තස් මා 
අපරිමිතපුඤ ්ඤසම් භාමරකඵලස් ස අචින් මත යසභාවත් තා ආවජ් ජමනන විනාපි 
විස ග් ගහමණ විබන් ධනාභාවමතො  ත්   කත්  චි පවත් ති අප් පටිහතාම වාති. 
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මකචි පමනත්   ‘‘ආවජ් ජනං අනාගතචිත් තමාරම් මණං කත් වා නිරුජ් ඣති, 
ජවනමමව පන පච් චුප් පන් නමාරම් මණං ගණ් හාතී’’ති ව න් ති.  ස් මා පන 

‘‘අනාගතාරම් මණා ආවජ් ජනා පච් චුප් පන් නාරම් මණානං ඛන් ධානං 

අනන් තරපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති පාළි නත් ථි, තස් මා තං අප් පමාණං. 

කමරොතීති කරුණා. කිං කමරොති, මකසං කිං නිමිත් තන් ති ආහ ‘‘පරදුක්මඛ

සති සාධූනං හ යකම්පන’’න් ති. කම්පනන් ති ෙ පමරසං දුක් ඛං දිස් වා තස් ස 

අසහනාකාමරන චිත් තස් ස අඤ් ඤ ත් තං, තදි ං සප් පුරිසානංම ව මහොතීති ආහ 

‘‘සාධූන’’න් ති. සප් පුරිසා හි අත් තහිතපරහිතසාධමනන ‘‘සාධූ’’ති වුච් ෙන් ති. 

‘‘කිණාතී’’ති ඉමස් ස අත්  මාහ ‘‘විනාමසතී’’ති, අ ස ්සනං ගමමති අපමනතීති 

අත් ම ො. මතනාහ ‘‘පරදුක්ඛාපනයනාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා’’ති. පමරසං 

දුක් ඛස ්ස අපන නං මහොතු වා, මා වා, මසො පරදුක් ඛාපන නාකාමරො, 

ත ාපවත් තිලක් ඛණාති පර…මප.… ලක්ඛණා. අපමනතුකාමතා  පමරසං 

දුක් ඛස ්ස අසහනං අනධිවාසනං පරදුක්ඛාසහනං. න විහිංසා අවිහිංසා, සත් තානං 

අවිමහඨනං, තං පච් චුපට් ඨාමපති, විහිංසා  වා පටිපක් ඛභාමවන පච් චුපට් ඨාතීති 

අවිහිංසාපච්චුපට්ඨානා. 

පමමො නලක්ඛණාති පරසම් පත් ති ා පමමො නලක් ඛණා. අනිස්සායනරසාති 

ඉස් සා නස ්ස උසූ නස් ස පටිපක් ඛභාවකිච් ො. පන් තමසනාසමනසු, 
අධිකුසලධම් මමසු ෙ අරමණං අරති. සා අත්  මතො ඉස් සාධිකං 

ම ොමනස ්සසහගතං, ථිනමිද් ධාධිකඤ් ෙ උද් ධච් ෙං. තත්   පුරිමං 

පරසම් පත් තිවිස ං, දුති ං පන් තමසනාසනාදිවිස න් ති  ට් ඨබ් බං. අරති ා 

විහනනාකාමරන පච් චුපට් ඨාති, තස් සා විඝාතං වා වූපසමං පච් චුපට් ඨාමපතීති 

අරතිවිඝාතපච්චුපට්ඨානා. ‘‘අනියමත ඉච්ෙන්තී’’ති ඉමිනා 
මෙතසිකන් තරභාමවන ඉච් ෙන් තීති  ස් මසති. 

කායදුච්චරිතමතොති වත් ථුවීතික් කමසඞ් ඛාතදුච් ෙරිතමතො. 

කායදුච්චරිතාදිවත්ථූනන් ති පරපාණපරධනපරඉත් ථිආදීනං 

කා දුච් ෙරිතාදීනමාලම් බණභූතානමමව වත් ථූනං. අවීතික්කමලක්ඛණාති 
අමද්  නලක් ඛණා. කා දුච් ෙරිතාදිවත් ථුමතො සඞ් මකොෙනකිරි ාපම මසන 
කා දුච් ෙරිතාදිමතොම ව සඞ් මකොෙනකිරි ා වුත් තාති  ට් ඨබ් බං. න හි විරතිම ො 

දුච් ෙරිතවත් ථුමනො අකිරි පච් චුපට් ඨානා යුජ් ජන් ති, අ  මඛො දුච් ෙරිතස ්මසව, 

විරතීනඤ් ෙ මසොරච් ෙවමසන සඞ් මකොෙනං, අකිරි ා ෙ හිමරොත් තප් පානං 

ජිගුච් ොදිවමසනාති අ මමමතසං විමසමසො. සද්ධා…මප.… ප ට්ඨානාති එත්   
සද් ධා ම ො සබ් මබව ධම් මා කා සුෙරිතාදීනං ප ට් ඨානාති එමක. අපමර පන 

‘‘කම් මං කම් මඵලං සද්  හන් තස් ස කා දුච් ෙරිතාදිඅකරණමතො, 
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හිමරොත් තප් පසම් පන් නස ්ස මුසාවා ාදිඅක නමතො, 
අප් පිච් ෙසන් තුට් ඨීසල් මලඛගුණසමන් නාගතස් ස මිච් ොජීවවිවජ් ජනමතො ෙ 

සද් ධා ම ො තිණ් ණං ධම් මානං   ාක් කමමන ප ට් ඨානා’’ති ව න් ති. මකචීති 

අභ ගිරිවාසිමනො. ඉමාසූති ඉමාසු තීසු විරතීසු. එමකකං නියතං

විරතිමච්ෙන්තීති අඤ් ඤං එකං ෙතුත්  නි තවිරතිමිච් ෙන් ති. අ  වා 
නිද් ධාරණත් ම  භුම් මවමසන ඉමාසං අන් තමර එකං නි තං විරතිමිච් ෙන් තීති 
අත් ම ො. උභ  ාපි පන මතසං ඉච් ො න යුජ් ජති අපරා  විරති ා 

ධම් මමසනාපතිනාපි අම සිතත් තා, විස ස් ස ෙ ස ා සන් නිහිතත් තාභාමවන 
නි තා  එව එකිස ්සා අභාවමතො. මතමනව හි අභ ගිරිවාසිමනොම ව ෙ මකචි 
ඉමාසං තිවිධත් තං අනි තත් තමමව ෙ ඉච් ෙන් ති. වුත් තඤ් හි මතහි – 

‘‘කරුණාමුදිතා සම් මාවාොකම් මන් තආජිවා; 

ම භු යමතො අනි තා, මහොන් ති මගොෙරමභ මතො’’ති. – 

එත්   පන ‘‘ම භු යමතො’’ති වෙනං මලොකුත් තරචිත් මතසු සබ් බ ා 
එකමතොම ව ෙ ලබ් භමානතං සන් ධා  වුත් තං. 

දුති චිත් මතන සම් පම ොගං ගච් ෙන් තීති සම් බන් මධො.   ා චිත් තං, එවං 
තංසම් පයුත් තධම් මාපීති දුතිම  සසඞ් ඛාරා එවාති ආහ 

‘‘සසඞ්ඛාරභාවමත්තමමව මහත්ථ විමසමසො’’ති. තථාති   ා තතිම , ත ා 
ෙතුත් ම පි පීති ා සුඛප ට් ඨානත් තා. සුඛස් ස මෙත්   අභාවමතො ආහ 

‘‘ඨමපත්වා පීති’’න් ති. නන ෙ ‘‘කරුණාමුදිතා උමපක් ඛාසහගමත න 

සම් භවන් තී’’ති ව න් ති, තස් මා   ා පීති ා, එවං තාසම් පි පටික් මඛමපො 

කාතබ් මබොති? න කාතබ් මබො, අප් පනාපත් තිමතො පුබ් මබ කරුණාමුදිතානං 
උමපක් ඛාසහගතානම් පි සම් භවමතො. කරුණාමුදිතාභාවනාකාමල හි 

අප් පනාවීථිමතො පුබ් මබ උමපක් ඛාසහගතචිත් මතනාපි පරිකම් මං මහොති, 
අප් පනාවීථි ං පන මසොමනස ්සසහගතචිත් මතමනව එකාවජ් ජනවීථි ා 

මව නාපරිවත් තනාභාවමතො, තස් මා පුබ් බභාගවමසමනව කරුණාමුදිතානම් පි 
උමපක් ඛාසහගමතසු සම් භමවො මහොතීති ආෙරි ා. අපමර පන සබ් බ ාපි තාසං 
උමපක් ඛාසහගමතසු සම් භවං න ඉච් ෙන් ති. ‘‘අවමසසා පඤ් ෙමමන 
සම් පම ොගං ගච් ෙන් තී’’ති අවිමසමසන වුත් තත් තා ඉ ානි විමසස ස් සනත්  මාහ 

‘‘මසොමනස්සට්ඨාමනචා’’තිආදි. 

81. කරුණාමුදිතා මයොති කරුණාමුදිතා මෙව විරතිත් ත ඤ් ෙ. මතනාහ 

‘‘පඤ්චා’’ති. 
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පටුන 
 

එවං කාමාවෙරකුසලචිත් තසම් පයුත් මත  ස් මසත් වා ඉ ානි 

රූපාවෙරකුසලචිත් තසම් පයුත් තධම් මම  ස් මසතුං ‘‘අවමසමසසු 

පනා’’තිආදිමාහ. තත්   ඨමපත්වා විරතිත්තයන් ති විරතිත් ත ං වජ් මජත් වා. 

කස ්මා පමනත්   විරතිත් ත ං පරිච් ෙත් තන් ති? වුච් ෙමත – 
සුවිසුද් ධකා කම් මාදිකස් ස චිත් තසමාධානවමසන 

රූපාරූපාවෙරකුසලප් පවත් ති, න කා කම් මාදීනං මසොධනවමසන, නාපි 
දුච් ෙරිතදුරාජීවානං සමුච් ඡින්  නවමසන. ත ා හි නීවරණාදිධම් මානං 
අවත්  ත් ත ං මහොති වීතික් කමාවත්  ා පරියුට් ඨානාවත්  ා අනස ාවත්  ාති. 
තත්   වීතික් කමාවත්  ා  පටිපක් ඛං කාමාවෙරකුසලං පරියුට් ඨානාවත්  ා  

රූපාරූපාවෙරං, අනස ාවත්  ා  මලොකුත් තරකුසලං. දුච් ෙරිතදුරාජීවානං පන 

ඨමපත් වා වීතික් කමාවත්  ං, අනස ාවත්  ඤ ්ෙ වීතික් කමාවත්  ා  විසුං 
පරියුට් ඨානාවත්  ා න උපලබ් භති.  ස් සා විපච් ෙනීකං රූපාරූපාවෙරකුසලං 

සි ා, තස් මා තං මනව කාමාවෙරකුසලං වි  මතසං වීතික් කමාවත්  ං මසොමධති, 

න ෙ මලොකුත් තරං වි  අනස ාවත්  ං සමුච් ඡින්  ති, පටිපස් සම් මභති වා. 
සීලවිසුද් ධි ං සීලමසොධනවමසන කාමාවෙරකුසමලමනව විගතවීතික් කමස් ස 
පරිසුද් ධකා කම් මාදිකස් ස ම ොගිමනො චිත් තසමාධානවමසන පවත් තතීති 

මහග් ගතචිත් තුප් පාම  විරතීනං අසම් භමවොම ව. ඉමමමව හි අත්  ං සාමධතුං 

‘‘විරතිමයො පනා’’තිආදි ආරද් ධං. මතත්තිංස වා කරුණාදිඣානවමසන 

පවත් තනකාමල. තමතොති තමතො තතිම  වුත් තමෙතසිකමතො. කරුණාමුදිතානං 

අප් පනාපත් තානමමකන් තමසොමනස ්සසහගතත් තා ආහ ‘‘පඤ්චමමන…මප.… 

කරුණාමුදිතාවජ්ජා’’ති. 

රූපාවචරපඤ්චමම වුත්තනමයනාති තිංමසවාති අධිප් පාම ො.  දි එවං 

රූපාවෙරමතො මකො විමසමසොති ආහ ‘‘අරූපාවචරභාමවොමවත්ථවිමසමසො’’ති, 

පඤ ්ෙමම රූපසඤ් ඤාභාවමතො රූපාවෙරභාමවො, ඉධ පන 
රූපසඤ් ඤාසමතික් කමමන පත් තබ් බත් තා අරූපාවෙරභාමවොති අ මමවස් ස 
තමතො විමසමසොති අත් ම ො. 

පඨමජ්ඣානිමකති පඨමජ් ඣානවති. මග්ගචිත්මතති ෙතුබ් බිමධපි 

මග් ගඤාමණ. දුතියජ්ඣානිකාදිමභම ති දුති තති ෙතුත්  පඤ් ෙමජ් ඣානිමක. 

වුත්තනමයනාති ‘‘දුතිම න විතක් කවජ් ජා’’තිආදිනා වුත් තනම න. කිං 

අවිමසමසනාති මෙ, මනොති ආහ ‘‘කරුණාමුදිතාන’’න් තිආදි. මග් ගධම් මමසු 

පා කජ් ඣානාදිවමසන ක ාචි සම් මාසඞ් කප් පවිරමහො සි ා, න පන 

විරතිවිරමහො, කා දුච් ෙරිතාදීනං සමුච් ඡින් නවමසමනව අරි මග් ගස ්ස 

පවත් තනමතොති ආහ ‘‘නියතවිරතිභාමවො’’ති. මලොකුත්තරභාමවොති 
ෙබ් බිසුද් ධිපරම් පරා  පත් තබ් බත් තා මලොකමතො උත් තරණභාමවො. 
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පටුන 
 

එවං කුසලමෙතසිකානං සම් පම ොගවෙනත්  ලක් ඛණාදීනි  ස් මසත් වා 

ඉ ානි අකුසලමෙතසිකානි  ස් මසතුං ‘‘අකුසලා පනා’’තිආදි ආරද් ධං. ෙ

මයවාපනකාති කිඤ් ොපි පඨමම අනි තම වාපනකා න ලබ් භන් ති, අකුසමලසු 
පන ලබ් භමානකම වාපනධම් මම එකත්    ස් මසතුං මතසම් පි ඉමධව වෙනං 
 ට් ඨබ් බං. එවඤ් ෙ කත් වා උපරි ධම් මානං උද් ම සානන් තරං ‘‘එවං 

ම වාපනා’’තිආදි වුත් තං. විචිකිච් ොසහගමත ෙන්  ාධිමමොක් ඛානං, 

උද් ධච් ෙසහගමත ෙන්  ස් ස ෙ අභාවමතො වුත් තං ‘‘පටිපාටියා සසුචිත්මතසූ’’ති. 

82. නිද්දිට්ඨාති නිස ්මසමසන  ස් සිතා. හතා විහතා විද් ධස් තා පාපා 
අපා ාදිදුක් ඛපාපනමතො ‘‘පාපා’’ති සඞ් ඛාතා අකුසලධම් මා ම න මසො භගවා 

හතපාමපො, මතන. ලාමභො අලාමභො,  මසො අ මසො, නින්  ා පසංසා, සුඛං 

දුක් ඛන් ති ඉමමසු අට් ඨසු මලොකධම් මමසු අකම් පනට් මඨන තාදිනා 

සම් මාසම් බුද් මධන. මසො හි ලාභාදීසු  ාදිමසො, අලාභාදීසුපි තාදිමසොම වාති 
‘‘තාදී’’ති වුච් ෙති. 

න හිරීයතීති න ලජ් ජති. අහිරිමකොති පුග් ගමලො ධම් මසමූමහො වා. 

‘‘අහිරික් ක’’න් ති වත් තබ් මබ එකස ්ස ක-කාරස් ස මලොපං කත් වා ‘‘අහිරික’’න් ති 

වුත් තං. න ඔත්තප්පන් ති ඔත් තප් පස ්ස පටිපක් ඛභූතං ධම් මමාහ. අජිගුච්ෙනං 

අහීළනං. අලජ්ජනං අවිලා. අජිගුච්ෙනලක්ඛණන් ති සභාවවමසන වුත් තං, 

අලජ්ජනලක්ඛණන් ති කුසලාබයාකතස ්ස සාධාරණා  හිරි ා පටිපක් ඛවමසන. 

මතමහවාති කා දුච් ෙරිතාදීහි එව. අසාරජ්ජනං නිබ් භ තා. අනුත්තාමසො 
අසම් භමමො. රසාදීනි හිරිඔත් තප් මපසු වුත් තපටිපක් ඛවමසන ගමහතබ් බානීති න 
තානි ඉධ වුත් තානි. මතසු හි අලජ් ජනාකාමරන පාපානං කරණරසං අහිරිකං. 

අනත් තාසාකාමරන අමනොත් තප් පං. වුත් තප් පකාමරමනව පාපමතො 

අසඞ් මකොෙනපච් චුපට් ඨානානි. අත් තනි, පමරසු ෙ අගාරවප ට් ඨානානි. 
ගාමසූකරස ්ස වි  අසුචිමතො කිමලසාසුචිමතො අජිගුච් ෙනං අහිරිමකන මහොති. 
සලභස ්ස වි  අග් ගිමතො පාපමතො අනත් තාමසො අමනොත් තප් මපන මහොති.   ාහු 
මපොරාණා – 

‘‘ජිගුච් ෙති නාහිරිමකො, පාපා ගූ ාව සූකමරො; 

න භා ති අමනොත් තප් මපො, සලමභො වි  පාවකා’’ති. 

එත්   ෙ   ා හිරි ා බලවභාමව ඔත් තප් පං අබ් මබොහාරිකං මහොති, 

ඔත් තප් පස ්ස බලවභාමව හිරී අබ් මබොහාරිකා, එවං අහිරිකස් ස බලවභාමව 

අමනොත් තප් පං අබ් මබොහාරිකං, අමනොත් තප් පස ්ස බලවභාමව අහිරිකං 

අබ් මබොහාරිකං මහොතීති මකචි, තං න යුජ් ජති.   ා හි අසුචිනා අත් තානං 

මක් මඛන් මතො, සප් පමුමඛ හත්  ං පමවමසන් මතො බාල ාරමකො තත්   
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පටික් කූලභාවස් ස, ආදීනවස් ස ෙ අනපපරික් ඛනමතො මනව ජිගුච් ෙති, න ෙ 

උත් තසති, එවමමවං ධම් මසභාවස් ස අඤ් ඤාණමතො මමොමහො පාපමතො මනව 

ජිගුච් ෙති, න උත් තසති, තස් මා තංසම් පයුත් තචිත් තුප් පාම  උභ ම් පි බලවතරං 
මහොතීති. 

ලුබ්භන්තීති අභිගිජ් ඣන් ති, අල් ලී න් තීති වුත් තං මහොති. 

ආරම්මණග්ගහණලක්ඛමණොති එත්   ආරම්මණග්ගහණං නාම ‘‘මම ඉ ’’න් ති 

තණ් හාභිනිමවසවමසන අභිනිවිට් ඨස් ස ආරම් මණස ්ස අවිස් සජ් ජනං, න 

ආරම් මණකරණමත් තං. අභිසඞ්මගො අතිස වතා  ආසත් ති ා 

දුම් මමොෙනී භාමවො. අපරිච්චාමගො අවිජහනං. මතලඤ්ජනරාමගො වියාති 
මධොවිත් වාපි පරිච් ෙජිතුං අසක් කුමණම යො මතලමක් ඛිතඅඤ් ජනරාමගො වි . 

‘‘අස් සා ානපස් සිමනො තණ් හා පවඩ් ඪතී’’ති වෙනමතො වුත් තං 

‘‘අස්සා  ස්සනප ට්ඨාමනො’’ති. තත්   අස් සා වමසන  ස් සනං අස් සා  ස් සනං. 
නන ෙ අස් සා  ස් සනම් පි අත්  මතො මලොමභොම වාති ක ං ස ං අත් තමනො 

ප ට් ඨානං මහොතීති? සච් ෙං, පඨමං නාතිබලවමලොභවමසන අස් සා  ස් සමනො 
පච් ො බලවමලොමභො මහොතීති තස් ස තංප ට් ඨානතා වුත් තා. මතමනව ෙ 

‘‘තණ් හා පවඩ් ඪතී’’ති වුත් තං. අපමර පන ‘‘අස ්සාම ො නාම සුඛමව නා, 
අස් සා  ස් සනන් ති අස් සා දිට් ඨී’’ති ව න් ති. සුඛමව නා  වා කාරණභූතං 

සුභනිමිත් තං අස් සාම ො නාම, අසුමභ ‘‘සුභ’’න් ති පවත් තා තම ො විපල් ලාසා 
අස් සා  ස් සනං නාමාති මකචි. 

මුය්හන්තීති න බුජ් ඣන් ති. ධම් මසභාවස් ස  ා ාවමතො අ ස් සනං චිත්තස්ස 

අන්ධභාමවො. අඤ්ඤාණං ඤාණපටිපක් මඛො ධම් මමො. තත්   පුරිමලක් ඛණං 

සභාවවමසන වුත් තං, ඉතරං පටිපක් ඛවමසන. අ  වා අඤ්ඤාණලක්ඛමණොති 
කිච් ෙවමසන වුත් තං. මසො හි අසම් පටිමවධරමසොති වුත් මතො. ධම් මසභාවං 

පටිවිජ් ඣිතුං අසමත්  තා අසම්පටිමවමධො. ආරම්මණසභාවච්ො නරමසොති   ා 

අඤ ්ඤාණං, මමොහසමඞ් ගිපුග් ගමලො වා ආරම් මණසභාවං පටිවිජ් ඣිතුං න 

ලභති, මමොහස ්ස ත ා පවත් ති ආරම් මණසභාවච් ො නං. එත්   ෙ ඤාණං 

ආරම් මණං   ාසභාවමතො ජානාති, දිට් ඨි   ාසභාවං විජහිත් වා අ ා ාවමතො 

ගණ් හාති, මමොමහො පන න ක ඤ් චි විජානාති.  දි එවං 

ආරම් මණග් ගහණකාමලො ක ං ත ා මසො ආරම් මණං ජානාමතවාති? ත ාපි න 
ජානාති.   ා පන ඵස් සා ම ො ඵුසනාකාරාදිමත් තවමසමනව ආරම් මණං 

ගණ් හන් ති, න ජානනවමසන, එවම ං ආරම් මණං ගමහත් වා උප් පජ් ජමාමනො 

පටිච් ො නාකාමරමනව ගණ් හාති, න පන ජානනාකාමරනාති.  ස් ස උප් පජ් ජති, 

තස් ස අන් ධකරණං අන් ධකාමරො, ත ා පච් චුපට් ඨාති, තං වා පච් චුපට් ඨාමපතීති 

අන්ධකාරපච්චුපට්ඨාමනො. 
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පටුන 
 

මච්ොපස්සන්තීති ධම් මසභාවස් ස විපරීතවමසන අනිච් ොදිං නිච් ොදිවමසන 

පස් සන් ති. අමයොනිමසො අභිනිමවමසො උප් ප ාභිනිමවමසො. ධම් මසභාවං 
අතික් කමිත් වා පරමතො නිච් ොදිමතො වා පරප් පච් ෙ මතො වා ආමසනං 

පරාමාමසො, විපරීතග් ගාහවමසන ‘‘ඉ මමව සච් ෙං, මමොඝමඤ් ඤ’’න් ති 

අභිනිමවසනං මච්ොභිනිමවමසො. අරියානං අ ස්සනකාමතාදීති ආදි-සද් ම න 

සද් ධම් මඅමසොතුකාමතාදිං සඞ් ගණ් හාති. 

 ස් ස ධම් මස් ස වමසන උද් ධතං මහොති චිත් තං, තංසම් පයුත් තධම් මා වා, 

මසො ධම් මමො උද් ධච් ෙං. මතනාහ ‘‘උද්ධතභාමවො’’ති. අවූපසමමොති 

අසන් නිසින් නභාමවො. වාතා…මප.… පටාකා වියාති   ා පටාකා 
ම ොත් තබමලන ධජ ට් ඨිං අමුඤ් ෙන් තීපි වාතාභිඝාමතන එත්   අවට් ඨාතුං න 

සක් මකොති, එවමි ම් පි අධිමමොක් ඛබමලන ආරම් මණං අමුඤ් ෙන් තම් පි 
අම ොනිමසොමනසිකාරබමලන ආරම් මමණ අෙලං අවට් ඨාතුං න සක් මකොතීති 

වාතප් පහාමරමනව ෙලධජපටාකා වි  අනවට් ඨානකිච් ෙං. භන්තත්තං 

පරිබ් භමනාකාමරො. උද් ධච් ෙස් ස සබ් බාකුසලසාධාරණත් තා, අඤ් මඤසඤ් ෙ 
අකුසලසාධාරණානං විසුං ප ට් ඨානස් ස ලබ් භමානත් තා වුත් තං 

‘‘අමයොනිමසො…මප.… ප ට්ඨාන’’න් ති. ම නාකාමරන වා මනසිකමරොමතො 

උද් ධච් ෙං උප් පජ් ජති, මතනාකාමරන මනසිකරණං ඉධ 

අමයොනිමසොමනසිකාමරො. අ  වා උද් ධච් ෙනිමිත් තස ්ස ආරම් මණස ්ස 

මනසිකරණං ඉධ අමයොනිමසොමනසිකාමරො. 

මඤ්ඤතීති අභිමඤ් ඤති, අහංකාරං කමරොතීති අත් ම ො. මස යාදිවමසන 

උච් ෙමතො නමනං උණ්ණති.සම්පග්ගහරමසොති උණ් ණතිවමසමනව අත් තමනො, 

සම් පයුත් තධම් මානං වා සම් පග් ගණ් හනකිච් මෙො, න වීරි ං වි  
තංතංකිච් ෙසාධමනන. අභිභුස් සහනවමසන හීනස් ස අත් තානං නීෙං කත් වා 

ගහණම් පි පග් ගණ් හනවමසමනවාති මවදිතබ් බං. මකතු…මප.…

පච්චුපට්ඨාමනොති එත්   මකතු වුච් ෙති අච් චුග් ගතධමජො, ඉධ පන මකතු වි ාති 

මකතු, උළාරතමාදිභාමවො, තං මකතුභාවසඞ් ඛාතං මකතුං කමයතීති 

මකතුකමයං,  ස් ස ධම් මස ්ස වමසන තං මකතුකමයං, මසො මකතුකමයතා. 

‘‘අහ’’න් ති පවත් තනමතො මානස් ස දිට් ඨිසදිසී පවත් තතීති දිට් ඨිමානා 

එකචිත් තුප් පාම  න පවත් තන් ති, ද් මව මකසරසීහා වි  එකගුහා ං, තස් මා 
මාමනො දිට් ඨිවිප් පයුත් තචිත් මත සබ් බ ා අනප් පජ් ජමාමනොපි 
දිට් ඨිසම් පයුත් තචිත් මත නි මමන අනප් පජ් ජනමතො 

දිට්ඨිවිප්පයත්තමලොභප ට්ඨාමනො. මාමනො ධම් මසමූහග් ගහමණ බලවං හුත් වා 

අත් තුක් කංසනභාමවන පවත් තති, දිට් ඨි එමකකධම් මම් පි නිච් ොදිආකාමරන 
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පටුන 
 

ගණ් හන් තී පවත් තති. අත් තසිමනහසන් නිස ්සම ො වා මාමනො, 
අත් තකිලම ානම ොගසන් නිස ්ස ා දිට් ඨීති අ මමමතසං විමසමසො. 

ඉස්සතීති උසූ ති. තත්මථවාති පරසම් පත් තීසුම ව. ඉස් සාවමසන 

පරසම් පත් තීසු අතුස ්සනමතො වුත් තං ‘‘අනභිරතිරසා’’ති. මතමනමවතං වුච් ෙති – 

‘‘ඉස් සානලසිඛා ම සං, හ ම  ජලතීධ මත; 

මනව වින්  න් ති පාමමොජ් ජං, සම් බුද් ධාදීහි මසවිත’’න් ති. 

මච් ෙරම ොමගන මච් ෙරිනි පවත් තං මච් ෙර-සද්  ං ගමහත් වා ආහ 

‘‘මච්ෙරභාමවො මච්ෙරිය’’න් ති. නිරුත් තිනම න පන ‘‘මා ඉ ං අච් ෙරි ං 

අඤ ්මඤසං මහොතු, මය් හංව මහොතූ’’ති මච් ෙරි න් ති මපොරාණා. නිගුහණං 

අත් තමනො සම් පත් ති ා පමරසං අ ස් සනං. සඞ්මකොචනං අත් තසම් පත් තීනං 
පමරහි සාධාරණභාවකරණස් ස අරුච් ෙනාකාමරන පටිකුටනං. ‘‘මා ඉ ං පරස් ස 
මහොතූ’’ති පමරසු පටිහනනවමසන අත් තසන් තකස ්ස ආරම් මණකරණමතො 

මච් මෙරං පටිඝචිත් මතස් මවව ලබ් භතීති ව න් ති, තං න යුත් තං එකස් මසව 
ධම් මස ්ස අඤ් ඤත්   පටිහඤ් ඤිත් වා අඤ් ඤාරම් මණභාවප් පසඞ් ගමතො. පමරහි 
සාධාරණභාමව පටිහනනවමසන පන තං ආරබ් භ පවත් තනමතො මච් මෙරං 

පටිඝචිත් මතසු උප් පජ් ජතීති යුත් තං. අත්තසම්පත්තීති ආවාසාදිසම් පත් ති. 

කුච්ඡිතංකතන් ති එත්   කතම් පි අකතම් පි ගරහිතබ් බත් තා කුච් ඡිතං කතං 

නාම මහොති. එවඤ් හි වත් තාමරො මහොන් ති ‘‘ ං ම ා න කතං, තං කුකත’’න් ති. 

ත ා හි වක් ඛති ‘‘කතාකතානමසොෙනරස’’න් ති. එවං කතාකතං දුච් ෙරිතං 
සුෙරිතම් පි කුච් ඡිතං කතං නාම. සුෙරිතම් පි හි ගරහන් තස ්ස කුච් ඡිතං කතන් ති 

මහොති.   ා පන ප වීකසිණාරම් මණං ඣානං ප වීකසිණං, එවං කුකතං 
ආරබ් භ විප් පටිසාරවමසන පවත් තං චිත් තං තංසහෙරිතතා  ඉධ කුකතන් ති 
ගමහතබ් බං. අ  වා කතාකතං ආරබ් භ උප් පජ් ජනකවිප් පටිසාරචිත් තංම ව 
ගරහිතබ් බමතො ‘‘කුච් ඡිතං කතං කුකත’’න් ති වුච් ෙති.  ස් ස ධම් මස් ස වමසන 

තං චිත් තං කුකතං නාම මහොති, මසො ධම් මමො කුක් කුච් ෙං. මතනාහ ‘‘කුකතං, 

තස්ස භාමවො’’ති. පච් ො අනතප් පනං විමහඨනං පච්ොනුතාමපො.

කතාකතානුමසොචනං කතාකතස් ස සුෙරිතදුච් ෙරිතස ්ස අනමසොෙනං, ‘‘අකතං 

වත මම කලයාණ’’න් තිආදිනා අනතප් පනං, ‘‘අකතං ම ා පුබ් මබ 

කලයාණකම් මං, ඉමතො  ානි පට් ඨා  කමරොමී’’ති පවත් තං පන කුසලපක් ඛිකං 

වීරි මමව, න කතාකතානමසොෙනං, කතාකතාකාරවිසිට් ඨස් ස 

සුෙරිතදුච් ෙරිතස ්ස අනමසොෙනවමසන විරූපං පටිසරණං විප්පටිසාමරො. 

කතාකතානමසොෙනඤ් හි අවඩ් ඪසම් පා නමතො විරූපං පටිසරණං, තං 
පරා ත් තතාමහතුතා   ාසබයං වි   ට් ඨබ් බං.   ා හි  ාසමබය සති  ාමසො 
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පටුන 
 

පරා ත් මතො මහොති, එවං කුක් කුච් මෙ සති තංසමඞ් ගීපුග් ගමලො. න හි මසො 
අත් තමනො ධම් මතා  කුසමල පවත් තිතුං සක් මකොති. අ  වා 
කතාකතකුසලාකුසලානමසොෙනවමසන ආ ත් තතා  තදුභ වමසන 

කුක් කුච් මෙන තංසමඞ් ගී මහොතීති තං  ාසබයං වි  මහොති. 

අනස ්සාහනාවසී නවමසන සංහතභාමවො ථිනං, මතන ම ොගමතො චිත් තං 

ථිනං, තස් ස භාමවො ථිනතා. මතනාහ ‘‘අනස ්සාහසංහනනතා’’ති. 

අසමත්  තාවිඝාතවමසන අකම් මඤ් ඤතා මද්ධං. මතනාහ 

‘‘අසත් තිවිඝාමතො’’ති.  ස් මා මිද් ධවමසමනව මතන සම් පයුත් තධම් මා මමධිතා 

විහතසාමත් ථි ා මහොන් ති, තස් මා ‘‘මද්ධතා මද්ධ’’න් ති වුත් තං. න විජ් ජති 

උස් සාමහො අස් සාති අනස් සාහං, තබ් භාමවොපි අනස් සාහං. අනස ්සාහසඞ් ඛාමතො 

සංහනනභාමවො අනුස්සාහසංසී නතා, කුසීතභාමවොති වුත් තං මහොති. 

අසත්තිවිඝාමතොති  ස් මා තං මිද් ධං උප් පජ් ජමානමමව සත් තිවිනාසවමසන 

උප් පජ් ජති, තස් මා නත් ථි එතස් ස සත් තීති තං සම් පයුත් තචිත් තං අසත් ති, තස් ස 

භාමවොපි, අසත් තිම ව විඝාමතොති අසත් තිවිඝාමතො. 

අනුස්සාහනලක්ඛණන් ති උස් සාහපටිපක් ඛලක් ඛණං. වීරි ස් ස විමනො නං 

මඛපනං වීරියවිමනො නං. සම් පයුත් තධම් මානං සංසී නාකාමරන පච් චුපට් ඨාති, 

මතසං වා සංසී නං පච් චුපට් ඨාමපතීති සංසී නපච්චුපට්ඨානං.

අකම්මඤ්ඤතාලක්ඛණන් ති එත්   කාමං ථිනම් පි අකම් මඤ් ඤතාසභාවමමව, 

තං පන චිත් තස ්ස අකම් මඤ ්ඤං, මිද් ධං මව නාදික් ඛන් ධත් ත ස ්සාති 

අ මමත්   විමසමසො. ත ා හි පාළි ං ‘‘තත්   කතමං ථිනං?  ා චිත් තස් ස 

අකල් ලතා අකම් මඤ් ඤතා. කතමං මිද් ධං?  ා කා ස ්ස අකල් ලතා 

අකම් මඤ ්ඤතා’’ති (ධ. ස. 1162) ෙ ආදිනා ඉමමසං නිද් ම මසො පවත් මතො. 

ඔණහනං විඤ ්ඤාණද් වාරානං පි හනං, සම් පයුත් තානං බන් ධනං වා. ලීනතා 

ලීනාකාමරො, ආරම් මණග් ගහමණ සඞ් මකොමෙො.  ස් මා ථිමනන චිත් තස් මසව 

සංහනනං මහොති, මිද් මධන පන මව නාදික් ඛන් ධත් ත ස ්ස වි  රූපකා ස් සපි, 
තස් මා තං පෙලායිකානිද්  ං පච් චුපට් ඨාමපතීති 
පෙලායිකානිද්  ාපච් චුපට් ඨානන් තිපි වට් ටති. මපොත්  රූපපටිච් ො කපමටො වි  
ආරම් මණසභාවාවච් ො මකො මමොමහො. මුමඛ බන් ධපමටො වි  
සම් පයුත් තධම් මම පත්  රිතුං අම න් තං මිද් ධන් ති අ මමමතසං විමසමසො. 

මසසාති ඉධ ලක් ඛණාදිවමසන වුත් තාවමසසා ඵස් සා ම ො. කුසමලසු

වුත්තනමයනාති ලක් ඛණාදිමතො වුත් තනම න. න මකොචි එත්   විමසමසො 

අත් ථීති මෙ, මනො නත් ථීති ආහ ‘‘එත්ථ පනා’’තිආදි, විතක් කාදීනං තිණ් ණං 
  ාක් කමං මිච් ොසඞ් කප් පාදිනාමමත් තමමව විමසමසොති අත් ම ො. 

එකූනවීසතීති ඨමපත් වා මානා ම ො ෙ අනි තම වාපනමක මසසා 
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සරූමපනාගතා පන් නරස ෙන්  ා ම ො ෙ ෙත් තාමරො නි තම වාපනකාති ඉමම 
එමකන ඌනා වීසති මෙතසිකා. අනි තම වාපනකානං පන ඉධ 
අලභන් තානම් පි එත්   වෙමන කාරණං වුත් තමමව. 

ථිනමද්ධස්ස අනියතභාමවොති ථිනමිද් ධස ්ස අනි තස් ස ඉධ 

උප් පජ් ජනකභාවමාහ, න පන පඨමම නි තභාවං තත්   සබ් බමසොව 
අනප් පජ් ජනමතො. න හි සභාවතිඛිණං චිත් තං ථිනමිද් ධම ොගී මහොතීති. තතිම  

මානස ්ස අනි තස් ස සම් භමවපි නි තධම් මම සන් ධා  ‘‘අට්ඨාරසා’’ති වුත් තං. 

මතනාහ ‘‘මාමනොපමනත්ථඅනියමතො’’ති. දිට්ඨියාසහනඋප්පජ්ජතීති එත්   

කාරණං වුත් තමමව. ෙතුත් ම  අවමසසාති අට් ඨාරමසව, පඤ ්ෙමම ඨමපත් වා 

පීතිං දිට් ඨි ා සහ අට් ඨාරමසව, ත ා ෙට් මඨපි. සත් තමම පීති ා, දිට් ඨි ා ෙ 

අභාවමතො සත් තරස, ත ා අට් ඨමමපි. 

එමතපිතමයොති න මකවලං කරුණාමුදිතා එව, එමතපි තම ො එකමතො න 
උප් පජ් ජන් ති අඤ් ඤමඤ් ඤං විස මභ මතොම ව. ත ා හි ඉස් සා 

පරසම් පත් තිවිස ා, මච් ෙරි ං අත් තසම් පත් ති ා පමරහි සාධාරණාභාවවිස ං, 

කුක් කුච් ෙං කතාකතවිස න් ති, තස් මා  ං අභ ගිරිවාසිමනො ව න් ති 

‘‘ඉස ්සාමච් මෙරං  දිච් ොවමසන එකමතොපි උප් පජ් ජතී’’ති, න තං ගමහතබ් බං. 

සභාවමතො, පරිකප් පනමතො වා අනිට් ඨස් ස ආරම් මණස ්ස අනිට් ඨාකාරං වා 

ආරම් මණස ්ස අනභවනං සම් භුඤ් ජනං අනිට් ඨාරම් මණානභවනං, තං 

ලක් ඛණමස් සාති අනිට්ඨාරම්මණානුභවනලක්ඛණං. මතනාහ 

‘‘අනිට්ඨාකාරසම්මභොගරස’’න් ති,   ාභූමතන වා අ  ාභූමතන වා 

අනිට් ඨාකාමරන ආරම් මණස ්ස සම් භුඤ් ජනරසං, පච් ොනභවනකිච් ෙන් ති 
අත් ම ො. තිත් ථි ාදීනඤ් හි සභාවමතො ඉට් මඨ බුද් ධාදිආරම් මමණපි 
අනිට් ඨාකාරමතො ගහණවමසන ම ොමනස් සං උප් පජ් ජති. ම ොමනස් සස ්ස 

එකන් මතන කාමධාතු ංම ව පවත් තනමතො ආහ ‘‘හ යවත්ථුප ට්ඨාන’’න් ති. 
තස් ස හි අනීවරණාවත්  ා  අභාවමතො රූපාරූපධාතු ං අසම් භමවො. 

අත් තමනො පවත් තිආකාරවමසන අනිට් ඨරූපසමුට් ඨාපනවමසන වා විරූපං 

සප් පනං විසප් පනං, අනිට් ඨරූපසමුට් ඨාපනවමසමනව වා විසප් පනං 

සරීරකම් පනං, තං රමසො කිච් ෙං, සම් පත් ති වා අස් සාති විසප්පනරමසො, 

නිස ්ස ස් ස හ  වත් ථුමනො, සකලස ්මසව වා කා ස් ස විජ් ඣත් තභාවාපා නමතො 

ආහ ‘‘අත්තමනො නිස්සය හනරමසො වා’’ති, විජ්ඣත්තභාවාපා නමතොති ෙ 

මිලාතභාවාපා නමතොති අත් ම ො.   ා ක ං වි ාති ආහ ‘‘ ාවග්ගිවියා’’ති. මසො 

හි වනඝමටම ව උප් පන් මනො තමමව  හති. දුස්සනපච්චුපට්ඨාමනොති 

අත් තමනො, පරස් ස ෙ දූසනාකාමරන පච් චුපට් ඨාමනො. මසො හි  ස් ස සන් තාමන 
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උප් පන් මනො, තං එකන් මතන අන් තමමසො විරූපභාවාපා මනනපි දූමසති, පරං 

පන දූමසතු වා, මා වා හත් ම න ගහිතඅසුචි වි . ‘‘අනත්  ං මම අෙරී’’තිආදීනි 

නව ආඝාතවත් ථූනි ප ට් ඨානමස් සාති ආඝාතවත්ථුප ට්ඨාමනො. මසො 
උපම ොගඵලකාමලසු අනිට් ඨත් තා විසසංසට් ඨපූතිමුත් තං වි   ට් ඨබ් මබො. 

අට්ඨාරසවාති ඉස් සාදීසු අනි මතසු එමකන සද් ධිං අට් ඨාරස වා. 

පවත්තිට්ඨිතිමත්තාති මෙතමසො පවත් තිසඞ් ඛාතා ඨිතිමත් තා, 
මග් ගඞ් ගාදිභාවං න ගච් ෙති අධිමමොක් ඛවිරහමතොති අත් ම ො. අ  වා 

පවත්තිට්ඨිතිමත්තාති ඛණට් ඨිතිමත් තා. ‘‘නිවාමත දීපච් චීනං ඨිති වි ා’’ති හි 
වුත් තං. චිත් තට් ඨිති වි  සන් තානට් ඨිති ා පච් ෙම ො භවිතුං අසමත්  ත් තා 
නිච් ෙ ාභාමවන අසණ් ඨහනමතො මෙතමසො පවත් තිපච් ෙ මත් තතා  

පවත් තිට් ඨිතිමත් තා ඛණට් ඨිතිමත් තා පවත් තිපච් ෙ මත් තා ඨිති පවත් තිට් ඨිතීති 

කත් වා. විගතා චිකිච්ොති නිස් සක් මක පච් ෙත් තවෙනං ‘‘පිසුණා වාො 

පටිවිරමතො’’තිආදීසු වි , විගතා තිකිච් ො ාති අත් ම ො. අ මමව වා පාමඨො. 

‘‘විගතා චිකිච් ො’’ති චිකිච් ඡිතුං දුක් කරතා  මෙතං වුත් තං, න සබ් බ ා 

චිකිච් ො  අභාවමතො. ‘‘එවං න මඛො, න න මඛො’’තිආදිනා සංසප් පනවමසන 

මසති, සමන් තමතො වා මසතීති සංසමයො. කම්පනරසාති චිත් තස ්ස 
කම් පනකිච් ො. උද් ධච් ෙඤ ්හි අත් තනා ගහිතාකාමරම ව ඨත් වා භමතීති 

එකාරම් මණස ්මිං එව විප් ඵන්  නවමසන පවත් තති, විචිකිච් ො පන  දිපි එකස ්මිං 

ආරම් මමණ උප් පජ් ජති, ත ාපි ‘‘එවං න මඛො, න න මඛො’’ති අඤ ්ඤං 
ගමහතබ් බාකාරං අමපක් ඛතීති නානාරම් මමණ කම් පනං මහොති. 

අනිච් ෙ ාකාමරන ද් මවළ ්හකාකාමරන පච් චුපට් ඨාති, අනිච් ෙ ං වා 

පච් චුපට් ඨාමපතීති අනිච්ෙයපච්චුපට්ඨානා. 

අධිමමොක් ඛවිචිකිච් ොනං අඤ් ඤමඤ් ඤං විපරීතකිච් ෙතා  ආහ 

‘‘විචිකිච්ොය අභාමවනා’’ති. සමාධීති චිත් මතකග් ගතා. සා හි ආරම් මමණ 

චිත් තස ්ස සම් මා ආධානමතො ‘‘සමාධී’’ති වුච් ෙති. බලවා මහොතීති 

බලවමිත් මතන දින් නපිට් ඨිබමලො පුරිමසො වි  බලවා මහොති, බලාදිභාවං 
ගච් ෙතීති අධිප් පාම ො. 

සත්තාරම්මණත්තාති සත් තපඤ් ඤත් තාරම් මණත් තා. නන 
පඤ ්ඤත් තාරම් මණාපි විපාකා මහොන් තීති මෙො නං සන් ධා ාහ 

‘‘කාමාවචරවිපාකානං එකන්තපරිත්තාරම්මණත්තා’’ති. කුමතො පන විරතීනං 

කුසලත් තමමවාති ොරිතන් ති ආහ ‘‘පඤ්ච සික්ඛාප ාකුසලාති (විභ. 715) හි

වුත්ත’’න් ති.  දි එවං මලොකුත් තරවිපාමකසු විරතිම ො න ලබ් භන් තීති? මනො න 
ලබ් භන් ති සික් ඛාප විභඞ් මග මලොකි විරතිම ොම ව සන් ධා  වුත් තත් තා. මතන 
මලොකි විපාමකසුම ව විරතිම ො න සම් භවන් තීති ගමහතබ් බං. 
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පටුන 
 

කා පසා සන් නිස ්සිතත් තා කාම  භමවො සාතභාමවො ලක් ඛණමස ්සාති 

කායිකසාතලක්ඛණා. මෙතසිකසුමඛ වුත් තනම න පච් චුපට් ඨානා ම ො 

මනතබ් බාති ආහ ‘‘මසසාවුත්තනයා එවා’’ති. 

84-6. නන ෙ ඉට් මඨ ආරම් මමණ සුඛමව නා උප් පජ් ජති, අනිට් මඨ 

දුක් ඛමව නා, ඉට් ඨානිට් ඨමජ් ඣත් මත උමපක් ඛාමව නා, 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණා ම ො ෙ කුසලවිපාකා ඉට් මඨ, ඉට් ඨමජ් ඣත් මත වා 

ආරම් මමණ උප් පජ් ජන් ති, තත්   යුත් මතො තාව ඉට් ඨමජ් ඣත් මත 

උමපක් ඛාමව නාම ොමගො, න පන ඉට් ඨාරම් මමණ, න ොපි එතං සක් කා වත් තුං 
පරිකප් පනාවමසන ඉට් ඨාරම් මණම් පි ඉට් ඨමජ් ඣත් තමතො ගණ් හන් ති   ා 

‘‘කම් මවිඤ ්ඤාණ’’න් ති විපාකානං අවඤ් ෙනී භාවමතො, තස් මා ක ං ඉට් මඨ, 

ඉට් ඨමජ් ඣත් මත ෙ උප් පජ් ජමාමනසු ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හාවිඤ් ඤාමණසු 

උමපක් ඛාමව නාම ව සම් භවති, න සුඛමව නා,  මතො මතසු උමපක් ඛාමව නා 
වුත් තාති ඉමං මෙො නං සඞ් මඛපමතො  ස් මසතුං 

‘‘ඉට්ඨාරම්මණමයොගස්ම’’න් තිආදිං වත් වා පුන තස් සා මසොධනත්  ං ‘‘උපා ාය

ච රූමපනා’’තිආදි වුත් තං. භූතරූපං උපා ා  නිස් සා  පවත් තං රූපං 

උපා ා රූපං. ‘‘උපා ාය ච රූමපනා’’ති පන ‘‘මනසී ෙ කාමරො’’ති එත්   

වුත් තන මමව. ‘‘උපා ායකරූමපනා’’ති වා පාමඨො, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස 

වත් ථුභූමතන ෙක් ඛුපසාම න, ත ා මසොතවිඤ් ඤාණාදීනං වත් ථුභූමතන 

මසොතපසා ාදිනා ෙ උපා ා රූමපනාති අත් ම ො. උපා ාරූපමක පනාති  -

කාරමලොපං කත් වා නිද් ම මසො ‘‘පටිසඞ් ඛා ම ොනිමසො’’තිආදීසු වි , 
  ාක් කමං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං ආරම් මණභූමත රූපසද්  ාදිමක 

උපා ා රූමපති අත් ම ො. සංඝට්ටනානිඝංසස්සාති සංඝට් ටනාසඞ් ඛාතස ්ස 
නිඝංසස ්ස. සංඝට් ටනාම ව අඤ් ඤමඤ් ඤවිස විසයීභාවස් ස 
අනරූපම සුප් පත් තිසඞ් ඛාතනිඝංමසො වි ාති නිඝංමසොති වුච් ෙති. අ  වා 
සම් පත් තාසම් පත් තග් ගහණවමසන සංඝට් ටනා  නිඝංසස් ස ොති අත් ම ො. 
ෙක් ඛුරූපමසොතසද්  ා හි අඤ ්ඤමඤ් ඤං අසම් පත් තාම ව අනරූපම සුප් පත් ති ා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං ඝට් ටන් ති නාම. තමතො මතසං වමසන ඝට් ටනාකාරභූමතො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤාභිමුඛභාමවො ‘‘සංඝට් ටනා’’ති වුත් මතො. ඝානගන් ධා, පන 
ජිව් හාරසා ෙ අඤ ්ඤමඤ් ඤං සම් පත් තාම ව ආසන් නතරම මස උප් පන් නා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං නිඝංමසන් ති ආහච් ෙ තිට් ඨන් ති. තමතො මතසං වමසන නිඝංමසො 

වුත් මතොති. දුබ්බලත්තාති අධිකරණීමත්  මක පිචුපිණ් ෙකං ඨමපත් වා 

පිචුපිණ් මෙමනව පහතකාමල වි  ඵුට් ඨමත් තභාමවන දුබ් බලත් තා. දීපමයති 
එවං සංඝට් ටනානිඝංසස් ස දුබ් බලත් තා මව නා මජ් ඣත් තට් ඨාමන තිට් ඨතීති 

උමපක් ඛාම ොගං පකාමස ය.  දි එවං කා විඤ් ඤාමණපි ඉ ං සමානන් ති, 

මනොති ආහ ‘‘පසා ං පනා’’තිආදි.   ා හි අධිකරණීමත්  මක 
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කප් පාසපිචුපිණ් ෙං ඨමපත් වා කූමටන පහරන් තස් ස කූටං පිචුපිණ් ෙමතික් කම් ම 

අධිකරණිං ගණ් හාති, එවමමවං කා ද් වාමර බහිද් ධා මහාභූතාරම් මණං 
අජ් ඣත් තිකකා පසා ං ඝට් මටත් වා තං අතික් කම් ම පසා පච් ෙම සු 

මහාභූමතසු පටිහඤ් ඤති, නිඝංමසො බලවා මහොති, තස් මා ඉට් ඨාරම් මමණ 

කා විඤ් ඤාණසම් පයුත් තා සුඛමව නා මහොති, අනිට් ඨාරම් මමණ පන 
වුත් තනම න දුක් ඛමව නාති වුත් තං මහොති. 

මමනොධාතුනාති එත්   කිඤ් ොපි ධාතු-සද් ම ො ඉධ ඉත් ථිලිඞ් මගම ව 

දිස ්සති, ඉමිනාම ව පන ආෙරි ස් ස වෙමනන පුල් ලිඞ් මගො අත් ථීති සිද් ධං. 
මකචි පන ‘‘සක් කටමවොහාමරන වුත් ත’’න් ති ව න් ති. සම් පයුත් තා  ස ධම් මාති 

සම් බන් මධො. තස්මාමවත්ථාති එත්   ව-කාමරො ප සන් ධිමත් තකමරො. 

කායවිඤ්ඤාමණ දුක්ඛමව නාති කිඤ් ොපි සුඛාදිකන් ති ආදි-සද් ම න 

අකුසලවිපාකකා විඤ් ඤාණස් ස දුක් ඛමව නාසම් පම ොමගො වුත් මතො, ඉධ 
පනස ්සා ලක් ඛණාදි ස් සනත්  ං පුන ‘‘කා විඤ් ඤාමණ දුක් ඛමව නා’’ති 

උපඤ් ඤාමසො කමතො, රසා ම ො පනස ්ස කුසලවිපාමක සුඛමව නා  

වුත් තවිපරි ාම න ම ොමජතබ් බාති ඉධ න වුත් තා. මසසාති මසසමෙතසිකා. 

බලප්පත්මතොති මසසාමහතුකචිත් තසම් පයුත් තසමාධිමතො අ ං 

වීරියින් ද්රි ම ොමගන බලවභාවප් පත් මතො, න පන බලරාසිප් පත් මතොති අත් ම ො. 
 දි එවං කස ්මා මෙතසිකවිභාගනිද් ම මස ‘‘බලානි ද් මව ද් විචිත් මතසූ’’ති 

වුත් තං? තත්   හි කිරි ාමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණයුගළං සන් ධා  ත ා වුත් තං. 
සබ් බං මසසාමහතුකචිත් මතසු චිත් මතකග් ගතා  විභඞ් මග – 

‘‘කතමා තස් මිං සමම  චිත් තස් ස එකග් ගතා මහොති?  ා තස් මිං 

සමම  චිත් තස් ස ඨිතී’’ති (ධ. ස. 11) – 

එත් තකමමව වත් වා කිරි ාමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණධාතුසම් පයුත් තා  

එකග් ගතා  විභඞ් මග – 

‘‘කතමා තස් මිං සමම  චිත් තස් ස එකග් ගතා මහොති?  ා තස් මිං 
සමම  චිත් තස් ස ඨිති සණ් ඨිති අවට් ඨිති අවිසාහාමරො අවික් මඛමපො 

අවිසාහටමානසතා සමම ො සමාධින් ද්රි ං සමාධිබල’’න් ති (ධ. ස. 11) – 

බලපරිම ොසානං කත් වා විභජිතත් තා වීරි විභඞ් මග ෙ – 

‘‘කතමං තස් මිං සමම  වීරියින් ද්රි ං මහොති? ම ො තස් මිං සමම  
මෙතසිමකො වීරි ාරම් මභො නික් කමමො පරක් කමමො උ යාමමො වා ාමමො 
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උස් සාමහො උස් මසොළ ්හී  ාමමො ධිති අසිථිලපරක් කමතා 
අනික් ඛිත් තෙන්  තා අනික් ඛිත් තධුරතා ධුරසම් පග් ගාමහො වීරි ං 

වීරියින් ද්රි ං වීරි බල’’න් ති (ධ. ස. 13) – 

බලපරිම ොසානං කත් වා විභජිතත් තා විභඞ් ගවාමර ආගතං සමාධිබලං, 

වීරි බලඤ් ෙ සන් ධා  ‘‘බලානි ද් මව ද් විචිත් මතසූ’’ති වුත් තං, න පන 
ධම් මුද් ම සවාමර බලරාසි ං ආගතබලං සන් ධා  සබ් බාමහතුකචිත් මතසු 

ධම් මුද් ම සස ්ස මග් ගරාසිමතො පට් ඨා  පරිහීනත් තා. 

87. විපාකකිරියාහ මයහීති විපාකකිරි චිත් මතහි. හ  ං මමනො මානසං 
චිත් තන් ති හි පරි ා වෙනං. මසොභනං ගතං ගමනමස් සාති සුගමතො. භගවමතො හි 

විමන යජනූපසඞ් කමනං එකන් මතන මතසං හිතසුඛනිප් ඵා නමතො මසොභනං, 
ත ා ලක් ඛණානබයඤ් ජනපටිමණ් ඩිතරූපකා තා  ධුතවිලම් බිතාදිම ොසරහිතං 

අවහසිතරාජහංසවසභවාරණමිගරාජගමනං කා ගමනං, ඤාණගමනඤ් ෙ 
නිම් මලවිපුලකරුණාසතිවීරි ාදිගුණවිමසසසමඞ් ගීභූතමභිනීහාරමතො  ාව 
මහාමබොධිං අනවජ් ජතා  මසොභනමමවාති. අ  වා සකලම් පි මලොකං 
පරිඤ් ඤාභිසම වමසන ස ම් භුඤාමණන පරිජානන් මතො සම් මා ගමතො 

අවගමතොති සුගමතො, ත ා මලොකසමු  ං පහානාභිසම වමසන පජහන් මතො 

අනප් පත් තිධම් මතං ආපාම න් මතො සම් මා ගමතො අතීමතොති සුගමතො, 
මලොකනිමරොධසඞ් ඛාතං නිබ් බානං සච් ඡිකිරි ාභිසම වමසන සම් මා ගමතො 

අධිගමතොති සුගමතො, මලොකනිමරොධගාමිනිපටිප ාසඞ් ඛාතං මග් ගං 
භාවනාභිසම වමසන සම් මා ගමතො පත් මතොති සුගමතො. අ  වා සම් මා ග තීති 
සුගමතො. භගවා හි භූතං තච් ෙං අත්  සංහිතං විමන යානං   ාරහං 

කාලයුත් තමමව ධම් මං භාසති, තස් මා සම් මා ග තීති  -කාරස් ස ත-කාරං කත් වා 

‘‘සුගමතො’’ති වුත් මතො. අ  වා සුන්  රං ඨානං සම් මාසම් මබොධිං, නිබ් බානමමව 

වා ගමතොති සුගමතො, මතන සුගමතන. 

88. ‘‘අවගච්ෙතී’’තිආදීසු මයො භික් ඛු අනූනං අත්  මතො වා බයඤ් ජනමතො 

වා අනූනං සුපරිපුණ් ණං තමතොම ව පරමං විසිට් ඨං ඉමං අභිධම් මාවතාරං නාම 

පකරණං අවගච්ෙති අවබුජ් ඣති, සම් මාඋග් ගහණධාරණාදිසම් පා නවමසන 

ඔගාහිත් වා ජානාති. අ  වා පරමන දීපනමතො පරමංඉමං පකරණං ම ො අනූනං 

කත් වා අවගච්ෙති ජානාති, තස්මසවං අවගච් ෙමතො   ාසභාවං මනනමතො 

මතිසඞ් ඛාතා පඤ් ඤා දුරාසම  මංසෙක් ඛුනා පරමාණු වි  මලොකි ඤාමණන 

දුරාසම  දුරාධිගන් තබ් මබ අධිගන් තුං දුක් කරතමර, අතිගම් භීරට් ඨාමන ඨමපත් වා 
සිමනරුපබ් බතරාජානං රාහුආදීහි මහාකාම හිපි සබ් මබන සබ් බං 
අජ් මඣොගාහිතුං අසක් කුමණ යතා  මහාසමුද් ම  වි  ඨමපත් වා 
සම් මාසම් බුද් ධං සාරිපුත් තාදීහිපි මහාඤාමණහි සාවමකහි සබ් මබන සබ් බං 
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අජ් මඣොගාහිතුං අසක් කුමණ යරූමප අභිධම් මනම  විජම්භමත 

මහමන් තසාලපන් ති වි  පත්  රති, අභිමුඛාභිමුමඛම ව ධම් මම පවත් තතීති වා 
අත් ම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

මෙතසිකනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තතිමයොපරිච්මෙම ො 

මචතසිකවිභාගනිද්ම සවණ්ණනා 

89. නාමසාමඤ්ඤමතොමයව ද්මවපඤ්ඤාසාති ඵස් සාදිනාමසාමඤ් මඤන 

ද් වීහි අධිකා පණ් ණාස මහොන් ති, සම් පයුත් තධම් මමභ මතො පන 
එකූනනවුතිචිත් තසම් පයුත් මතො ඵස් මසො එකූනනවුතිවිමධොති එවමාදිනා 
බහුවිධාපි මහොන් තීති අත් ම ො. 

නන ෙ ඵස් සා ම ො මහට් ඨා පාළික් කමමන  ස් සිතා, ඉධ පන කස් මා න ත ා 

වුත් තාති? එමකකසභාවවන් තානං තංතංසාමඤ් ඤාමපක් ඛා  එකස ්මිං ඨාමන 
නිද් දිසිතුකාමත් තා. ඵස ්සා ම ො හි මනක් කාරාවසානා මතරස 

කුසලාකුසලාබයාකතසාමඤ් ඤමතො එකමතො වුත් තා, මජ් ඣත් තා ම ො 

මුදිතාවසානා පඤ ්ෙවීසති කුසලාබයාකතසාමඤ් ඤමතො, මලොභා ම ො පන 
අමනොත් තප් පාවසානා අකුසලභාවසාමඤ් ඤමතොති එවං 
තංතංසාමඤ ්ඤාමපක් ඛා  සමානසභාවා ධම් මා එකමතො වුත් තාති. 

90. එවං ඵස් සා ම ො ධම් මම උද් දිසිත් වා ඉ ානි ‘‘එත් තමකසු අ ං ධම් මමො 
සමුපලබ් භතී’’ති චිත් තුප් පාම සු මතසං පම ොගං  ස් මසතුං පඨමං තාව 

චිත් තගණනං  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘චතුපඤ්ඤාසධා’’තිආදි. කාමමති 

කාමාවෙමරති වුත් තං මහොති. එවං ‘‘රූමප අරූමප’’ති එත්  ාපි. 

ආසවවිස ත් තාභාවමතො න විජ් ජන් ති එමතසු ආසවාති අනාසවා. 

91-2. සමාසමතොති විත්  ාරාමපක් ඛා  වුත් තං, න ඉමතොපි සමාසස් ස 

අභාවමතො. අතිසඞ් මඛපමතො පන එකූනනවුති චිත් තුප් පා ා මහොන් ති. එමතසූති 

ඉමමසු චිත් තුප් පාම සු. මතසං ඵස් සාදීනං ධම් මානං උප් පත් තිං එමකකං 
උද් ධරිත් වා චිත් තමෙතසිමකසු භික් ඛූනං පාටවත්  ා  පවක් ඛාමීති සම් බන් මධො. 

එකකන් ති එමකකං, ගා ාබන් ධවමසන එ-කාරමලොමපො. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

240 

පටුන 
 

93. මෙතසිකවිභාගං වත් තුකාමමොපි අවිනිබ් මභොගධම් මම  ස් මසතුං 

චිත් මතන සහ එකමතො කත් වා ආහ ‘‘ඵස්සපඤ්චක’’න් ති. එකමතො උප් පාම ො 

එමතසන් ති එකුප්පා ා, සහ ඛී න් තීති සහක්ඛයා, එකමතො උප් පජ් ජිත් වා 
එකමතො නිරුජ් ඣනකාති අත් ම ො. 

94. සබ් මබස් මවව එකවීසසමතසු චිත් මතසු සමුපලබ් භනමතො 

සබ්බසාධාරණා. කිඤ් ොපි අනන් තරගා ා  චිත් මතන සහ 

එකුප් පා ාදිභාවක මනමනව ඉමමසං සබ් බසාධාරණතා වුත් තා, තත්   පන 

එකුප් පා ාදිමත් තක නමමව ඉච් ඡිතං, න සබ් බසාධාරණතා. වුත් මතොපි 
වා මත් ම ො තත්   අපාකටත් තා පුන පාකටං කත් වා ඉධ වුත් මතොති. 

95-100. ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාණවජ් ජිතෙතුෙත් තාලීසකාමාවෙරචිත් මතසු, 
මලොකි මලොකුත් තරවමසන එකා සසු පඨමජ් ඣානිකචිත් මතසු ොති 

පඤ ්ෙපඤ ්ඤාසචිත් මතසු විතක් කස ්ස ම සිතත් තා ආහ ‘‘විතක්මකො…මප.…

සමුදීරිමතො’’ති. විොමරො පඤ ්ෙපඤ ්ඤාසසවිතක් කචිත් මතසු මෙව එකා සසු 
දුති ජ් ඣානිකචිත් මතසු ොති ෙසට් ඨිචිත් මතසු උප් පජ් ජතීති ආහ 

‘‘චාමරො…මප.… ජායමත’’ති. 

එකපඤ්ඤාසචිත්මතසු පීතීති කා විඤ් ඤාණවජ් ජිමතසු අට් ඨාරසසු 
මසොමනස ්සසහගතකාමාවෙරචිත් මතසු මෙව 
ෙතුත්  පඤ් ෙමජ් ඣානවජ් ජිතමතත් තිංසරූපජ් ඣානිකචිත් මතසු ොති 

එකපඤ් ඤාසචිත් මතසු පීති ජා ති. මතසට්ඨියා සුඛන් ති 

එකපණ් ණාසසප් පීතිකචිත් මතසු මෙව එකා සසු ෙතුත්  ජ් ඣානිකචිත් මතසු, 
කුසලවිපාකකා විඤ් ඤාමණ ොති මතසට් ඨි ා චිත් මතසු සුඛං ජා ති. 
මතසට් ඨිසුඛසහගතචිත් තානි මෙව තීණි ෙ දුක් ඛසහගතානීති ෙසට් ඨිචිත් මත 
වජ් මජත් වා අවමසසපඤ් ෙපණ් ණාසචිත් මතසු උමපක් ඛා උප් පජ් ජතීති ආහ 

‘‘උමපක්ඛා පඤ්චපඤ්ඤාසචිත්මතසූ’’ති. දුක්ඛං තීසූති ද් වීසු පටිඝචිත් මතසු 
මෙව අකුසලවිපාකකා විඤ් ඤාමණ ොති තීසු චිත් මතසු දුක් ඛං ජා ති. 

මහොති…මප.… මසොමනස්සින්ද්රියන් ති මතසට් ඨි ා සුඛසහගතචිත් මතසු 
එකමමව කා විඤ් ඤාණං අපමනත් වා අවමසමසසු මසොමනස් සින් ද්රි ං මහොති. 

අකුසලවිපාකකා විඤ් ඤාණවමසන එකමමව දුක් ඛින් ද්රි සහගතං, ත ා 
කුසලවිපාකකා විඤ් ඤාණමමව සුඛින් ද්රි සම් පයුත් තන් ති ආහ 

‘‘දුක්ඛින්ද්රියං…මප.…සුඛින්ද්රිය’’න් ති. 

අමහතුකවිපාකකිරි ාමමනොධාතුවජ් ජිමතසු මජ් ඣිමගණනා  
පඤ ්ොධිකසතපරිමිමතසු කුසලාකුසලවිපාකකිරි ාචිත් මතසු වීරි ං ම සිතන් ති 

ආහ ‘‘පඤ්චුත්තර…මප.… ආහා’’ති. දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකත් ම සු සත් මත 
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පටුන 
 

විමනති, විගමතො වා නා මකො ඉමස ්ස, විසිට් මඨො වා සබ් බමලොකස් ස නා මකො 

සාමි, විමසමසන වා විමන යසත් මත නිබ් බානපුරං මනතීති විනායමකො. 
සමාධින් ද්රි ං විචිකිච් ොවජ් ජිතවීරි සහගතචිත් මතසු වුත් තන් ති ආහ 

‘‘චතුත්තරසමත’’තිආදි. 

අට් ඨාරස අමහතුකචිත් තානි, ද් මව එකමහතුකචිත් තානි ෙ වජ් මජත් වා 
අවමසසඑකුත් තරසමත චිත් මත ෙන් ම ො උප් පජ් ජතීති  ස් මසතුං 

‘‘සබ්බාමහතුකචිත්තානී’’තිආදි වුත් තං.  ස විඤ්ඤාමණති 
කුසලාකුසලවිපාකවමසන ද් විගුණිමත ෙක් ඛාදිමක පඤ් ෙවිඤ් ඤාමණ. 

102-6. නියතා න ම වාපනකා වි  ක ාචීති අත් ම ො. ක ං පමනමත 

එකනවුති ා චිත් මතස් මවව ජා න් තීති ආහ ‘‘අමහතුමකසූ’’තිආදි. 

එකූනාසීතියාති ද් වා ස ඤාණසම් පයුත් තකාමාවෙරානි, පඤ් ෙ ස රූපාවෙරානි, 

ද් වා ස අරූපාවෙරානි, සමෙත් තාලීස මලොකුත් තරචිත් තානීති එවං එකූනාසීති ා 

තිමහතුකචිත් මතසු. අට්ඨවීසතියා චිත්මතති මසොළසසු 

කාමාවෙරකුසලමහාකිරි ාසු, ද් වා සසු ෙ මලොකි ෙතුත්  ජ් ඣානචිත් මතසු 

ොති අට් ඨවීසතිචිත් මතසු. සාට්ඨමක චත්තාලීසවිමධති අට් ඨසහිමත 

ෙත් තාලීසවිමධ, අට් ඨෙත් තාලීසවිමධති වුත් තං මහොති. ෙ යගළානීති 

කා පස් සද් ධිචිත් තපස් සද් ධාදීනි ෙ යුගළානි. කුසලාබයාකතා චාති 

කුසලචිත් තසම් පම ොගමතො කුසලා, අබයාකතචිත් තසම් පම ොගමතො 

අබයාකතාති කුසමලනපකාසනවිධාමනසු මෙමකන සත් ථුනා පකාසිතා 
ම සිතාති අත් ම ො. 

108-111. සංසමයොති විචිකිච් ො. සා හි සංමසති සමන් තමතො මසති, ‘‘එවං 

න මඛො, මනො න මඛො’’ති පරිසප් පතීති සංසම ො. මහන් මත සීලක් ඛන් ධාදිමක 

එසති ගමවසතීති මමහසී. මතන මමහසිනා සම් මාසම් බුද් මධන. අට්ඨසූති 

අට් ඨමලොභසහගතචිත් මතසු. චතූසූති මතස් මවව දිට් ඨිසහගතචිත් මතසු. 

දිට් ඨිවියුත් මතසු ෙතූසූති සම් බන් මධො. ද්වීස්මවවාති ද් වීසු ම ොසමූලකචිත් මතසු. 

ද්වීසු ජායන්ති මනො සහාති ම ොසමූමලස් මවව ද් වීසු ජා න් ති, සහ පන න 

උප් පජ් ජන් ති, උසූ නකාමල ඉස් සා, මච් ෙරණකාමල මච් මෙරන් තිආදිනා නානා 

හුත් වාව උප් පජ් ජන් ති. පඤ්චසූති පඤ ්ෙසු සසඞ් ඛාරිකචිත් මතසු. 

112. චිත් තස් ස මෙතසිකත් තාභාමවපි කුසලාකුසලාබයාකතධම් මානං 

ගණනට් ඨානමතො ‘‘මමනො’’ති චිත් තම් පි වුත් තං. 

114-5. එත් තාවතා මෙතසිකවිභාගං  ස් මසත් වා ඉ ානි එමකකස් මිං 
චිත් තුප් පාම  ලබ් භමානරාසීසු අඞ් ගවිභාග ස් සනත්  ං 
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පටුන 
 

‘‘එකූනතිංසචිත්මතසූ’’තිආදි වුත් තං. නන ෙ ඵස් සපඤ ්ෙමකරාසි සබ් බපඨමං 

ආගතා, සා කස ්මා න වුත් තාති? සබ් බසාධාරණභාවමතො. න හි මසො 

චිත් තුප් පාම ො අත් ථි, ම ො ඵස ්සපඤ් ෙමකවිනිමුත් මතොති. එකා ස 

පඨමජ් ඣානිකානි මසොමනස් සසහගතානි, ද් වා ස සමහතුකකාමාවෙරානි, ත ා 

ෙත් තාරි අකුසලානි, සුඛසන් තීරණහසිතුප් පා ානි ද් මවති එකූනතිංසචිත් මතසු 

පඤ ්ෙඞ් ගිකං ඣානං පඤ් ෙකරාසිසඞ් ඛාතං මතං. චතු…මප.… නිද්දිමසති 

එකා ස දුති ජ් ඣානිකානි, කුසලවිපාකකිරි ාවමසන ද් වා ස 

උමපක් ඛාසහගතසමහතුකකාමාවෙරානි, උමපක් ඛාම ොමනස් සසහගතානි අට් ඨ 

අකුසලානි, ද් විපඤ ්ෙවිඤ් ඤාණවජ් ජිතඋමපක් ඛාසහගතානි ෙ අමහතුකචිත් තානි 
ොති ඉමානි සත් තතිංස චිත් තානි   ාම ොගං ෙතූහි ඣානඞ් මගහි යුත් තානි. 

එත්   හි එකා ස දුති ජ් ඣානිකානි විොරපීතිසුඛසමාධීහි සහගතානි, ඉතරානි 
  ාම ොගං උමපක් ඛාම ොමනස් මසසු එමකමකන විතක් කවිොරසමාධීහීති ෙතූහි 
සම් පයුත් තානි. 

එකා සවිධන් ති එකා සවිධං තති ජ් ඣානිකචිත් තං 

පීතිසුඛචිත් මතකග් ගතාම ොගමතො තිවඞ්ගිකමුදීරිතං. චතුත්තිංස…මප.…

මුදීරිතන් ති ද් වා ස අරූපාවෙරචිත් තානි, ද් වාවීසති ෙතුත්  පඤ් ෙමජ් ඣානිකානි 
සාසවානාසවානීති ෙතුත් තිංස චිත් තානි   ාම ොගං 

උමපක් මඛකග් ගතාම ොගමතො, සුමඛකග් ගතාම ොගමතො ෙ දුවඞ් ගිකමුදීරිතං. 

ෙතුත්  ජ් ඣානිකානි හි එකා ස සුමඛකග් ගතාසහිතානි, මසසානි මතවීසති 

උමපක් මඛකග් ගතාසහිතානි. 

116. සභාමවනාවිතක්මකසූති දුති ජ් ඣානා ම ො වි  භාවනාබමලන විනා 
සභාමවමනව අවිතක් මකසු ද් විපඤ ්ෙවිඤ් ඤාමණසු. මතසු හි විජ් ජමානානිපි 
මසසඣානඞ් ගානි විතක් කවිරමහන උපනිජ් ඣානකිච් මෙසු අසමත්  ානි. 

මතමනව හි අට්ඨකථායම් පි ‘‘විතක් කපච් ඡිමකඤ් හි ඣානඞ් ගං නාමා’’ති 
වුත් තං. භාවනා  අවිතක් කභාවප් පත් තානි පන භාවනාබමලමනව 

උපනිජ් ඣානකිච් මෙසු පටුතරා, තස් මා සභාමවනාවිතක් මකසු ඣානඞ් ගානි න 

උද් ධමර ය. ‘‘න උද්ධටා’’ති වා පාමඨො, න උද් ධටානීති අත් ම ො. 

 දි එවං කස් මා ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාමණසු සරූමපමනව චිත් මතකග් ගතා 

වුත් තා, නන තස් සා විතක් කවිරමහන ඣානඞ් ගකිච් මෙ අසමත්  තා  

රාසිභජනාභාවමතො ම වාපනකවමසන වෙනං යුත් තන් ති? වුච් ෙමත – 
කුසලාකුසමලසු අවිජ් ජමානධම් මස් ස විපාමකසුපි අනපලබ් භනමතො 
ඣානඞ් ගකිච් ෙස ්ස අකරමණපි කුසලාකුසමලසු ම සිතනි ාමමමනව සරූමපන 

ඉධාපි වුත් තා. මහොතු තාව එතං, ඣානරාසි ං මව නා කස ්මා වුත් තා. සා හි 

සබ් බචිත් තසාධාරණභාවමතො ඵස් සපඤ ්ෙකරාසිම් හි මෙව, 
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පටුන 
 

උමපක් ඛාදිඉන් ද්රි භාවමතො ඉන් ද්රි රාසිම් හිම ව වත් තබ් බා, න ඉතරත්   

ත භාවමතොති? සච් ෙං, මව නා පන සබ් බමව නානං සාමඤ් ඤසභාමවන 

ඵස් සපඤ ්ෙමක ආගතමව නා ෙ අපමරන විමසසවෙමනන තත්   නිද් දිට් ඨා, න 

තත්   අන් මතොකරණත්  ං. මතමනව හි ධම්මසඞ්ගණියං ද් විපඤ ්ෙවිඤ් ඤාමණසු 
සඞ් ගහවාමර ඣානඞ් ගරාසි න උද් ධටාති රූපධාතු ං තිණ් ණං මහාභූතානං 
අප් පටිඝභාමවපි කාමධාතු ං සප් පටිඝමහාභූමතහි සමානභාවමතො තත්  ාපි 
සප් පටිඝභාමවො වි  ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාමණසු මව නාචිත් මතකග් ගතානං 
විතක් කවිම ොමගන ඣානකිච් ොකරමණපි සවිතක් කචිත් මතසු 
ඣානචිත් තසමඞ් ගීමව නාදීහි සමානත් තා ඣානඞ් ගභාමවන වෙනං නාම 

යුත් තං. මතමනව ෙ නාමරූපසමාමස 

‘‘ඵස් සපඤ ්ෙකරාසිඣානදුකරාසිඉන් ද්රි ත් තිකරාසී’’ති වුත් තන් ති. අ  වා කිං 

එතා  යුත් තිචින් තා , ධම් මසභාවමවදිනා ත ාගමතන ධම් මසභාවං 
අවිරජ් ඣිත් වා ම සිතන් ති න එත්   අනම ොමගො කාතබ් මබොති. 
අමහතුකචිත් තානං ආරම් මමණ සුප් පතිට් ඨිතතාභාමවන අනි යානිකත් තා 

වුත් තං ‘‘සබ්බා…මප.… න උද්ධමර’’ති. වුත් තඤ් මහතං අට්ඨකථායම් පි 

‘‘මහතුපච් ඡිමමකො මග් මගො’’ති. 

117. තීණි මසොළසචිත්මතසූති පන් නරසසු අමහතුකවිපාකචිත් මතසු මෙව 

කිරි ාමමනොධාතුම් හි ොති මසොළසසු චිත් මතසු. මනින් ද්රි ං ජීවිතින් ද්රි ං 

මව නින් ද්රිම සු ලබ් භමානමමකන් ති තීණින්ද්රියානි මහොන්ති. ඉමමසුපි 
කුසලවිපාකකා විඤ් ඤාණධාතු ං මනින් ද්රි සුඛින් ද්රි ජීවිතින් ද්රි වමසන 

තීණින් ද්රි ානි, අකුසලවිපාකකා විඤ් ඤාණධාතු ං දුක් ඛින් ද්රිම න සහ තීණි, 

සුඛසන් තීරමණ මසොමනස් සින් ද්රිම න සහ තීණි, අවමසසමතරසචිත් මතසු 
උමපක් ඛින් ද්රිම න සහ තීණීති. එත්   චිත් තන් ති සසම් පයුත් තධම් මස් ස 
චිත් තුප් පා ස් ස අධිප් මපතත් තා මනින් ද්රි ස් සාපි ආධාරභාමවො යුජ් මජ ය. 
ඉතර ා හි මනින් ද්රි න් ති චිත් තස ්මසව ගහමණ තස් ස අත් තමනො ෙ 

ආධාරභාමවො න යුජ් ජතීති. එකස්මංපනචත්තාරීති එකස ්මිං විචිකිච් ොසහගමත 

වීරියින් ද්රි මනින් ද්රි ජීවිතින් ද්රි උමපක් ඛින් ද්රි වමසන ෙත් තාරි. පඤ්ච

මතරසසූති ඨමපත් වා විචිකිච් ොසහගතං අවමසසානි එකා ස අකුසලචිත් තානි, 

කිරි ාමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණධාතුද් ව න් ති මතරසසු චිත් මතසු වීරියින් ද්රි ාදීනි 

තීණි, සමාධින් ද්රි ං, මව නින් ද්රිම සු ලබ් භමානං එකන් ති පඤ ්චින් ද්රි ානි. එත්   
හි ද් වීසු ම ොසමූමලසු 

වීරියින් ද්රි සමාධින් ද්රි මනින් ද්රි ජීවිතින් ද්රි ම ොමනස් සින් ද්රි වමසන පඤ ්ෙ, 
පඤ ්ෙසු මසොමනස ්සසහගමතසු පුරිමානි ෙත් තාරි මසොමනස් සින් ද්රිම න සද් ධිං 

පඤ ්ෙ, මසමසසු උමපක් ඛින් ද්රිම න සද් ධිං පඤ් ෙ මහොන් ති. 
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118. සත්ත ද්වා සචිත්මතසූති ද් වා සසු ඤාණවිප් පයුත් තචිත් මතසු 
සද් ධාසතිසමාධිවීරි ජීවිතමනින් ද්රි ානි ෙ මව නින් ද්රිම සු ලබ් භමානමමකන් ති 

සත් ත ඉන් ද්රි ානි. තත්   හි ෙසු මසොමනස් සසහගමතසු සද් ධින් ද්රි ාදීනි ෙ 

මසොමනස ්සින් ද්රිම න සද් ධිං සත් ත, ඉතමරසු ෙසු උමපක් ඛින් ද්රිම න සද් ධිං 

සත් ත මහොන් ති. එමකනූමනසු…මප.… මමනසු චාති ද් වා ස 

ඤාණසම් පයුත් තානි කාමාවෙරානි, සත් තවීසති මලොකි ජ් ඣානචිත් තානි ොති 

එකූනෙත් තාලීසවිමධසු මලොකි චිත් මතසු පුරිමානි සත් ත, පඤ ්ඤින් ද්රි ඤ් ොති 

අට් මඨව ඉන් ද්රි ානි. එත්   හි මසොමනස් සසහගමතසු ෙසු කාමාවෙමරසු, 
ද් වා සසු රූපාවෙරෙතුක් කජ් ඣාමනසු ොති අට් ඨාරසචිත් මතසු 

මසොමනස ්සින් ද්රිම න, මසමසසු ෙ උමපක් ඛින් ද්රිම න සද් ධිං ම ොමජත් වා 
අට් ඨින් ද්රි ානි මවදිතබ් බානි. 

119. චත්තාලීසාය චිත්මතසු නවකන් ති සමෙත් තාලීසවිමධසු 

මලොකුත් තරචිත් මතසු පුරිමානි අට් ඨඉන් ද්රි ානි, අනඤ් ඤාතඤ් ඤස් සාමීතින් ද්රි ං 
අඤ ්ඤින් ද්රි ං අඤ් ඤාතාවින් ද්රි න් ති ඉමමසු ලබ් භමානමමකන් ති ඉන් ද්රි ානං 
නවකා. මසොතාපත් තිමග් මගසු හි අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රි ං ලබ් භති. 
මසොතාපත් තිඵලමතො පට් ඨා  අරහත් තමග් ගපරිම ොසාමනසු තං න ලබ් භති. 
තස් ස ඨාමන අඤ් ඤින් ද්රි ං. අරහත් තඵමල තම් පි න ලබ් භති. තස් ස ඨාමන 

අඤ ්ඤාතාවින් ද්රි ං තිට් ඨතීති. එවන් ති ෙහි ඉන් ද්රිම හි සම් පයුත් තස් ස අභාවමතො 

කත්  චි තීණි, කත්  චි ෙත් තාරි, කත්  චි පඤ් ෙ, කත්  චි සත් ත, කත්  චි අට් ඨ, 

කත්  චි නවින් ද්රි ානීති එවං ෙහි ආකාමරහි ඉන්ද්රියමයොමගොපි, න මකවලං 

ඣානඞ් ගම ොමගොව, අ  මඛො ඉන් ද්රිම හි සහ චිත් තුප් පා ානං සම් පම ොමගොපි 
මවදිතබ් මබොති. 

120-3. ඉ ානි මග් ගඞ් ගසම් පම ොගං  ස් මසන් මතො පඨමං තාව ම සු 

චිත් මතසු මග් ගඞ් ගානි න ලබ් භන් ති, තානි  ස් මසත් වා පච් ො 

මග් ගඞ් ගම ොගචිත් තුප් පාම   ස් මසතුං ‘‘අමග්ගඞ්ගානී’’තිආදිමාහ. එත්ථාති 

එතස ්මිං එකවීසසතප් පමභම  චිත් තස ්මිං, ඉමස ්මිං මග් ගඞ් ගාධිකාමර වා. 

විඤ්ඤාමණසු ද්විපඤ්චසූති සභාවාවිතක් මකසු ෙක් ඛාදීසු 

ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාමණසු. කිඤ් ොපි මහට් ඨා ද් විපඤ් ෙවිඤ් ඤාමණසු 

ඣානඞ් ගාභාමවො, අමහතුමකසු ෙ මග් ගඞ් ගාභාමවො වුත් මතොව, අඣානඞ් ගානි 

පන තත්   අධිකාරවමසන වුත් තානි, ඉධ පසඞ් ගාගතවමසන. අමග් ගඞ් ගානි 

තත්   පසඞ් ගාගතවමසන, ඉධ අධිකාරවමසනාති න මකොචි පුනරුත් තිම ොමසො. 

එකන් ති විචිකිච් ොසම් පයුත් තං චිත් තං. තඤ් හි 

මිච් ොසඞ් කප් පමිච් ොවා ාමම ොගමතො ද් මව මග් ගඞ් ගානි එත්  ාති දුමග්ගඞ්ගං.

තිමග්ගඞ්ගානි සත්තසූති ෙත් තාරි දිට් ඨිවිප් පයුත් තානි, ද් මව ම ොසමූලානි, 
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පටුන 
 

උද් ධච් ෙසහගතචිත් තන් ති සත් තසු 
මිච් ොසඞ් කප් පමිච් ොවා ාමමිච් ොසමාධිම ොගමතො තිමග් ගඞ් ගානි. 

චත්තාලීස…මප.… චතුරඞ්ගිමකොති ද් වා ස ඤාණවිප් පයුත් තානි, ෙත් තාරි 

දිට් ඨිසම් පයුත් තානි, පඨමජ් ඣානිකවජ් ජානි ෙතුවීසති මහග් ගතචිත් තානීති 

ෙත් තාලීසචිත් මතසු ම ො මග් මගො ලබ් භති, මසො   ාම ොගං 

සම් මාසඞ් කප් පසම් මාවා ාමසම් මාසතිසම් මාසමාධිම ොගමතො, 

මිච් ොදිට් ඨිමිච් ොසඞ් කප් පමිච් ොවා ාමමිච් ොසමාධිම ොගමතො, 
සම් මාදිට් ඨිසම් මාවා ාමසම් මාසතිසම් මාසමාධිම ොගමතො ෙ ෙතුරඞ් ගිමකො 

මමතො. තත්   ඤාණවිප් පයුත් මතසු ද් වා සසු පඨමානි ෙත් තාරි, 

දිට් ඨිසම් පයුත් මතසු මජ් ඣිමානි, මසමසසු පච් ඡිමානි ලබ් භන් ති. 

පඤ්චද් සසු…මප.… පඤ්චඞ්ගිමකොති ද් වා සසු 
ඤාණසම් පයුත් තකාමාවෙමරසු මෙව තීසු මලොකි පඨමජ් ඣානිමකසු ොති 
පන් නරසසු චිත් මතසු 
සම් මාදිට් ඨිසම් මාසඞ් කප් පසම් මාවා ාමසම් මාසතිසම් මාසමාධිවමසන 

පඤ ්ෙඞ් ගිමකො මග් මගො. නන ෙ සම් මාවාො ම ො කාමාවෙමරසු ලබ් භන් තීති? 

සච් ෙං ලබ් භන් ති, පාමඨ පන අනාගතත් තා ඉධ පරිච් ෙත් තාති. 

ද්වත්තිංසචිත්මතසූති පඨමජ් ඣානිකවජ් මජසු ද් වත් තිංසමලොකුත් තරචිත් මතසු. 

සත්තඞ්ගිමකොති අවිතක් කත් තා සම් මාසඞ් කප් මපො න ලබ් භතීති තං පරිච් ෙජිත් වා 
අවමසසසත් තමග් ගඞ් ගවමසන සත් තඞ් ගිමකො වුත් මතො. 

 ත්   පන සම් මාසඞ් කප් මපො ලබ් භති, තත්   මතන සහ අට් ඨඞ් ගිමකොති ආහ 

‘‘මග්මගොඅට්ඨසූ’’තිආදි. තත්   අට්ඨසු චිත්මතසූති පඨමජ් ඣානිමකසු අට් ඨසු 

මලොකුත් තරචිත් මතසු. එවන් ති ෙහි මග් ගඞ් මගහි සම් පයුත් තස් ස අභාවමතො 

කත්  චි ද් මව මග් ගඞ් ගානි, කත්  චි තීණි, කත්  චි ෙත් තාරි, කත්  චි පඤ් ෙ, 

කත්  චි සත් ත, කත්  චි අට් ඨාති එවං ෙහි පකාමරහි. 

124-6. ඉ ානි බලසම් පම ොගං  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘බලානි ද්මව’’තිආදි. 
තත්   වීරි බලසමාධිබලවමසන ද් මව බලානි 
කිරි ාමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණධාතුද් වම  විභඞ් ගවාමර ආගතානි 

වීරි බලසමාධිබලානි පච් මෙකං ලබ් භන් තීති ‘‘ද්මව ද්විචිත්මතසූ’’ති වුත් තං. 

එකස්මං තීණීති එකස් මිං විචිකිච් ොසහගමත 

වීරි බලඅහිරිකබලඅමනොත් තප් පබලවමසන තීණි බලානි. එකා සසුචත්තාරීති 
විචිකිච් ොසහගතවජ් මජසු එකා සසු අකුසලචිත් මතසු සමාධිබලඤ් මෙව පුබ් මබ 

වුත් තානි තීණීති ෙත් තාරිබලානි. ෙ ද්වා සසූති ද් වා සසු 
ඤාණවිප් පයුත් තචිත් මතසු සද් ධාවීරි සතිසමාධිහිරිඔත් තප් පවමසන ෙ බලානි. 
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එකූනාසීතියා සත්තාති ද් වා සසු ඤාණසම් පයුත් තකාමාවෙරචිත් මතසු මෙව 
සත් තවීසතිමහග් ගතචිත් මතසු ෙ ෙත් තාලීසා  මලොකුත් තරචිත් මතසු ොති 
එකූනාසීතිවිමධසු චිත් මතසු සද් ධාවීරි සතිසමාධිපඤ් ඤාහිරිඔත් තප් පවමසන 

සත් ත බලානි. මසොළමසවාබලානීති පඤ් ෙ ස අමහතුකවිපාකානි, 
කිරි ාමමනොධාතුආවජ් ජනඤ් ොති මසොළස බලවිප් පම ොගමතො අබලචිත් තානි. 

එවන් ති පඤ් ෙහි බමලහි සම් පයුත් තස් ස අභාවමතො කත්  චි ද් මව, කත්  චි තීණි, 

කත්  චි ෙත් තාරි, කත්  චි ෙ, කත්  චි සත් තාති පඤ් ෙහි ආකාමරහි සබලං, 

ඉමමසු එකස ්සාපි අභාවමතො අබලම් පි ෙ විඤ්මඤයයං, විජානිතබ් බන් ති 
අත් ම ො. මහතුරාසිආ ම ො විනිච් ෙ භාවමතො න වුත් තාති මවදිතබ් බං. ම සු 
චිත් මතසු  ානි ඣානඞ් ගමග් ගඞ් ගබලින් ද්රි ානි ජා න් තීති සම් බන් මධො. 
ගා ාබන් ධසුඛත්  ං ඉන් ද්රි ානං ඔසානකරණං. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

මෙතසිකවිභාගනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. චතුත්මථොපරිච්මෙම ො 

එකවිධාදිනිද්ම සවණ්ණනා 

128-30. විජානනසභාවමතොති ආරම් මණවිජානනසභාවත් තා. නන ෙ 

මහට් ඨා සාරම් මණමතො එකවිධභාමවො වුත් මතොති? සච් ෙං වුත් මතො, මසො පන 
මෙතසිකානඤ් ෙ සාධාරමණොති ඉධ තබ් බිවජ් ජනත්  ං විජානනලක් ඛණතාව 
වුත් තා. සඞ් මඛපගණනවමසන ෙ සමහතුකානං එකසත් තතිවිධතා වුත් තා. 

මහතුවාදිනාති කුසලාකුසලාබයාකතමහතූනං බයාකරණකුසමලන. අ  වා 

‘‘ම  ධම් මා මහතුප් පභවා, මතසං මහතුං ත ාගමතො ආහා’’ති (අප. ම ර 

1.1.286; මහාව. 60) වෙනමතො තංතංපච් ෙයුප් පන් නධම් මානං 
තංතංපච් ෙ වාදිනා. 

131-4. සවත්ථුකාවත්ථුකමතොති එකන් මතන සබ් බවත් ථුනිස් සිතභාවමතො 
මෙව ත භාවමතො ෙ. මකචි පන හ  වත් ථුවමසන සවත් ථුකාවත් ථුකතං 

වණ් මණන් ති, තං න යුජ් ජති සවත් ථුකනිද් ම මස ‘‘සබ් මබො කාමවිපාමකො’’ති 

පසා නිස ්සිතානම් පි සඞ් ගහිතත් තා. උභයවමසනාති සවත් ථුකාවත් ථුකවමසන. 

කානිචි හි චිත් තානි එකන් මතන සවත් ථුකානි, කානිචි අවත් ථුකාමනව, කානිචි 

උභ සභාවානි. ත ා මෙව නිද් දිසති ‘‘සබ්මබොකාමවිපාමකොචා’’තිආදි. 
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සබ්මබො කාමවිපාමකො චාති සමහතුකාමහතුකභින් මනො සබ් මබො 

මතවීසතිවිමධො කාමාවෙරවිපාමකො ෙ. ආදිමග්මගොති මසොතාපත් තිමග් මගො. මසො 

හි සබ් බමලොකුත් තමරසු ආදිමතො උප් පජ් ජනමතො, අට් ඨසු අරි පුග් ගමලසු 

ආදිපුග් ගලස ්ස සම් බන් ධීති වා ‘‘ආදිමග් මගො’’ති වුච් ෙති. විනා වත්ථුන් ති 
සකසකවත් ථුං විනා නප් පජ් ජන් ති. මතමනව මහතානි අරූපභමව නප් පජ් ජන් ති 
තත්   වත් ථූනං අභාවමතො. ‘‘නප් පජ් ජන් ති විනා වත් ථු’’න් ති ෙ ඉ ං 
අන් මතොභාවිතකාරණත්  ං කත් වා වුත් තං. මතන  ස් මා වත් ථුං විනා 

නප් පජ් ජන් ති, තස් මා එකන් මතන සවත් ථුකාති වුත් තං මහොති. 

එකන්මතන අවත්ථුකා අරූපභමවම ව පටිසන් ධාදිවමසන පවත් තනමතො. 

ක ං පන රූපසන් නිස් සම න විනා තත්   අරූපං පවත් තති, කස ්මා න පවත් තති 

පඤ ්ෙමවොකාමරති? ත ා අ ස් සනමතො.  දි එවං කබළීකාරාහාමරනපි විනා 

රූපධාතු ං රූමපන පවත් තිතබ් බං, කිං කාරණා? කාමධාතු ං ත ා 
අ ස් සනමතො. අපි තු  ස් ස චිත් තසන් තානස් ස පවත් තිකාරණං රූමප 

අවිගතතණ් හං, තස් ස සහ රූමපන පවත් ති.  ස් ස පන නිබ් බත් තිකාරණං රූමප 

විගතතණ් හං, තස් ස විනා රූමපන පවත් ති කාරණස් ස තංවිමුඛතා ාති 

රූපසන් නිස ්සම න විනා තත්   අරූපං පවත් තති. ද්මවචත්තාලීස මසසානීති 

මමනොද් වාරාවජ් ජනං කුසලකිරි ාවමසන මසොළස කාමාවෙරානි, තම ව අට් ඨ 

අරූපාවෙරානි, පඨමමග් ගවජ් ජානි සත් ත මලොකුත් තරානි, 
පටිඝද් ව වජ් ජිත සඅකුසලානි මෙති ද් මවෙත් තාලීස වුත් තාවමසසචිත් තානි. 

135-7. රූපාදීසු එමකකමමව ආරම් මණං ඉමස් සාති එමකකාරම්මණං. 
තස් ස තස් ස ආරම් මණස් ස ආපා ගතකාමල තංතංවිජානනවමසන පඤ් ෙපි 

ආරම් මණානි ඉමස් සාති පඤ්චාරම්මණං. එවම්පීති න මකවලං 

සවත් ථුකාදිවමසමනව, අ  මඛො එමකකාරම් මණාදිමතොපි. අභිඤ් ඤාවජ් ජිතානං 

සබ් බමහග් ගතානම් පි ධම් මාරම් මණභාමවන එකාරම් මණත් තා ආහ ‘‘සබ්බං 

මහග්ගත’’න් ති. පණ් ණත් තාරම් මණමතො එකාරම් මණන් ති මකචි. තං 
අරූපාවෙරදුති ෙතුත්  ජ් ඣානානි පත් වා න යුජ් ජති මතසං 

මහග් ගතාරම් මණත් තා. අභිඤ් ඤාද් ව ස ්ස ෙළාරම් මණිකභාමවන, තස් ස ෙ 

රූපාවෙරපඤ් ෙමජ් ඣානමතො අභින් නත් තා තං පහා  ‘‘මතචත්තාලීසා’’ති 
වුත් තං. 

141. පුඤ ්ඤවිපාකකිරි මතො කාමම ද් වා සාති සම් බන් මධො. ධාති 

නිපාතමත් තං. පුඤ්ඤවිපාකක්රියමතොති ඤාණවිප් පයුත් තකුසලවිපාකකිරි මතො. 

143-9. ඉරි ා  කායිකා  කිරි ා  පවත් තිප භාවමතො ඉරියාපමථො, 
ගමනාදි. අත්  මතො ත වත්  ා රූපප් පවත් ති. කාමඤ් මෙත්   රූපවිනිමුත් මතො 
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ඉරි ාපම ො, විඤ ්ඤත් ති වා නත් ථි, ත ාපි සබ් බං රූපසමුට් ඨාපකචිත් තං 

ඉරි ාපථුපත්  ම් භකං, විඤ ්ඤත් තිවිකාරුප් පා නඤ් ෙ මහොති.  ං පන චිත් තං 

විඤ ්ඤත් තිජනකං, තං එකංසමතො ඉතරද් ව ස් ස ජනකං අවිනාභාවමතො, ත ා 
ඉරි ාපථුපත්  ම් භකං රූපස් සාති ඉමස් ස විමසසස් ස  ස් සනත්  ං 

‘‘රූපීරියාපථවිඤ්ඤත්ති-ජනකාජනකාදිමතො’’ති ඉරි ාප විඤ් ඤත් තීනං විසුං 

ගහණං. ජනකාජනකාදිමතොති තිණ් ණම් පි ජනකමතො, කස ්සචිපි අජනකමතො, 

ද් වින් නං එකස ්ස ෙ ජනකමතො. කානිචි හි චිත් තානි රූපං සමුට් ඨාමපන් ති, 

ඉරි ාප ං කප් මපන් ති, විඤ ්ඤත් තිං ජන න් ති. කානිචි රූපං සමුට් ඨාමපන් ති, 

ඉරි ාප ං කප් මපන් ති, විඤ ්ඤත් තිං න ජන න් ති. කානිචි රූපමමව 

සමුට් ඨාමපන් ති, ඉතරද් ව ං න කමරොන් ති. කානිචි තීණි න කමරොන් මතව. ත ා 

මෙව  ස් මසති ‘‘ද්වා සාකුසලා’’තිආදි. එවඤ්චාපිහිතං චිත්තන් ති න මකවලං 

අමහතුකාදිමතොව, එවං රූපාදිජනකාදිමතොපි තං ෙතුබ් බිධං. ‘‘එවඤ් ොදිම් හි 
ත’’න් තිපි ලිඛන් ති. තස් ස පන ආදිම් හි නික් ඛිත් තං චිත් තං එවඤ ්ෙ ෙතුබ් බිධන් ති 

අත්  ං ව න් ති. තත්ථාති මතසු රූපජනකාදීසු.  සකිරියාති මමනොධාතුවජ් ජා  ස 
කිරි ා. 

සමුට්ඨාමපන්ති රූපානීති අත් තමනො උප් පා ක් ඛමණම ව අත් තනා 

ජමනතබ් බරූපානි සමුට් ඨාමපන් ති. කප්මපන්තීති සන් නාමමන් ති.   ාපවත් තං 
ඉරි ාප ං උපත්  ම් මභන් ති.   ා හි අන් තරන් තරා උප් පජ් ජමාමනහි 

වීථිචිත් මතහි අබ් මබොකිණ් මණ භවඞ් මග පවත් තමාමන අඞ් ගානි ඔසී න් ති, 

පමවධන් තා වි  මහොන් ති, න එවං ද් වත් තිංසවිමධසු වක් ඛමාමනසු ෙ 
ෙබ් බීසතිවිමධසු ජාගරණචිත් මතසු පවත් තමාමනසු. ත ා පන අඞ් ගානි 

උපත්  ද් ධානි   ාපවත් තඉරි ාප භාමවමනව පවත් තන් ති. ජනයන්ති ච

විඤ්ඤත්තින් ති මමනොද් වාමර පවත් තා එව විඤ් ඤත් තිං ජන න් ති, න පන 
පඤ ්ෙද් වාමර පවත් තාති  ට් ඨබ් බං. 

ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණානං ඣානඞ් ගම ොගාභාමවන රූපාජනකත් තා ආහ 

‘‘ද්මවපඤ්චවිඤ්ඤාණා’’ති. ඣානඞ් ගානි හි චිත් මතන සහ රූපසමුට් ඨාපකානි, 

මතසං අනබලප් ප ා කානි මග් ගඞ් ගාදීනි මතසු විජ් ජමාමනසු සවිමසසං 
රූපප් පවත් ති ස් සනමතො. අරූපවිපාකා පන රූපවිරාගභාවනා  නිබ් බත් තත් තා 

මහතුමනො තංවිමුඛතා  රූපං න සමුට් ඨාමපන් තීති ආහ ‘‘විපාකාචඅරූපිසූ’’ති. 

150. සබ්මබසං සන්ධචිත්තන් ති සබ් මබසං සත් තානං පටිසන් ධිචිත් තං. 

තඤ් හි වත් ථුදුබ් බලතා , අප් පතිට් ඨිතතා , පච් ෙ මවකල් ලමතො, 
ආගන් තුකතා  ෙ රූපං න සමුට් ඨාමපති. ත ා හි පටිසන් ධිවිඤ් ඤාමණන 

සහජාතං වත් ථු පච් ොජාතපච් ෙ රහිතං, ආහාරාදීහි ෙ අනපත්  ද් ධං දුබ් බලං, 
තස් ස ෙ දුබ් බලත් තා තන් නිස ්සිතවිඤ් ඤාණම් පි දුබ් බලන් ති.   ා ෙ පපාමත 
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පටුන 
 

පතිමතො අඤ් ඤස ්ස නිස ්සම ො භවිතුං න සක් මකොති, එවං තම් පි 
භින් නසන් තති ං කම් මක් ඛිත් තතා  පපාමත පතිතං වි  අප් පතිට් ඨිතං න 
රූපසමුට් ඨාපමන උස් සහති ෙ වත් ථුමනො ෙ අත් තනා සහ අපච් ො අපුමර 

උප් පජ් ජමානත් තා පුමරජාතපච් ෙ ස් ස අලාභමතො.   ා පන ආගන් තුමකො 
පුරිමසො අගතපුබ් බං ම සං ගමතො අඤ් මඤසං ‘‘එ  මභො අන් මතොගාමම මවො 
අන් නපානගන් ධමාලාදීනි  ස් සාමී’’ති වත් තුං න සක් මකොති අත් තමනො 

අවිස තා , අප් පහුතා  ෙ, එවමමවං පටිසන් ධිචිත් තම් පි ආගන් තුකන් ති. එවං 
වත් ථුදුබ් බලතාදීහි කාරමණහි රූපං න සමුට් ඨාමපති. අපිෙ 
ආහාරින් ද්රි ාදිවමසන ම හාකාමරහි චිත් තසමුට් ඨානරූපානං චිත් තමෙතසිකා 

පච් ෙ ා මහොන් ති, මතහි සබ් මබහි පටිසන් ධි ං චිත් තමෙතසිකා 

සමතිංසකම් මජරූපානං   ාම ොගං පච් ෙ ා මහොන් ති. වුත් තඤ් මහතං පට්ඨාමන 

– 

‘‘පටිසන් ධික් ඛමණ විපාකාබයාකතා ආහාරා සම් පයුත් තානං 
ඛන් ධානං කටත් තා ෙ රූපානං ආහාරපච් ෙම න පච් ෙම ො’’තිආදි (පට් ඨා. 
1.1.429). 

තස් මා සමතිංසකම් මජරූපානි චිත් තසමුට් ඨානරූපානං ඨානං ගමහත් වා 
ඨිතානීති පටිසන් ධිචිත් තං රූපං න සමුට් ඨාමපතීති මවදිතබ් බං. 

චුතිචිත්තඤ්චාරහමතොති එත්   ඛීණාසවස් ස චුතිචිත් තං 
උපසන් තවට් ටමූලස් මිං සන් තාමන සාතිස ං සන් තවුත් තිතා  රූපං න 

සමුට් ඨාමපති, අනාගාමිආදීනං ත භාවමතොති ව න් ති. ටීකාකාමරො පන 

ආනන් ාචරිමයො භණති – 

‘‘කාමාවෙරානං පච් ඡිමචිත් තස් ස උප් පා ක් ඛමණ  ස් ස චිත් තස් ස 

අනන් තරා කාමාවෙරානං පච් ඡිමචිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති, රූපාවෙමර, 

අරූපාවෙමර පච් ඡිමභවිකානං, ම  ෙ රූපාවෙරං, අරූපාවෙරං 

උපපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බායිස ්සන් ති, මතසං ෙවන් තානං, මතසං 

වචීසඞ් ඛාමරො නිරුජ් ඣිස ්සති, මනො ෙ මතසං කා සඞ් ඛාමරො 
නිරුජ් ඣිස ්සතීති වෙනමතො අඤ් මඤසම් පි චුතිචිත් තං රූපං න 
සමුට් ඨාමපතී’’ති. 

ආෙරි ස ්ස හි අ මධිප් පාම ො – ‘‘කාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තස්සා’’ති 

එමතන අවිමසමසන කාමාවෙරසත් තානං චුතිචිත් තස් ස, ‘‘මය ච

රූපාවචරං…මප.… නිරුජ්ඣිස්සතී’’ති ඉමිනා කාමභවමතො ෙවිත් වා 
රූපාරූපභවූපපජ් ජනකානං කාමාවෙරචුතිචිත් තස් සාපි උප් පා ක් ඛණමතො උද් ධං 
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වචීසඞ් ඛාරස ්ස නිමරොධං වත් වා කා සඞ් ඛාරස් ස ත භාවවෙනමතො චුතිචිත් තස ්ස 
කා සඞ් ඛාරාසමුට් ඨාපනං සිද් ධං.   ග් මගන ෙ තං කා සඞ් ඛාරං න 

සමුට් ඨාමපති, ත ග් මගන තං මසසරූපම් පි න ජමනති. න හි රූපසමුට් ඨාපකස් ස 
ගබ් භගතතාදිවිබන් ධාභාමව කා සඞ් ඛාරාසමුට් ඨාපමන කාරණං අත් ථි. න ෙ 

යුත් තං චුතිමතො උද් ධං චිත් තසමුට් ඨානඤ් ෙස් ස රූපං පවත් තතීති, නාපි 

‘‘චුතිචිත් තං රූපං සමුට් ඨාමපතී’’ති පාළි අත් ථි, න ොපි වට් ටමූලානපසමමො 
චුතිචිත් තස් ස රූපුප් පා මන කාරණං චුතිචිත් මතන න උප් පන් නානම් පි තමතො 

පුරිමතමරහි උප් පන් නානං වි  භවන් තමර අනප් පජ් ජනමතො, තස් මා 
සබ් මබසම් පි චුතිචිත් තං රූපං න සමුට් ඨාමපතීති.  දි 

කා සඞ් ඛාරසමුට් ඨාපනමමව රූපජනනාරහභාවං සාමධති, ත ා 

ෙතුත්  ජ් ඣාමන ක න් ති? නා ං ම ොමසො, තස් ස භාවනාබමලන සාතිස ං 
සන් තවුත් තිතා  කා සඞ් ඛාරාසමුට් ඨාපමනපි මරණාසන් නචිත් තානං වි  
පරිදුබ් බලත් තාභාවමතො රූපසමුට් ඨාපමන විබන් මධො නත් ථීති. කුමතො පන 

පට් ඨා  චිත් තජරූපං නප් පජ් ජතීති?  මතො පට් ඨා  කා සඞ් ඛාමර නප් පජ් ජති. 

ක ා ෙ කා සඞ් ඛාමරො නප් පජ් ජතීති? චුතිමතො පුබ් මබ 

ද් වත් තිංසමචිත් තක් ඛණමතො පට් ඨා  නප් පජ් ජති, මතත් තිංසමචිත් තක් ඛමණ 
උප් පන් නං පච් ඡිමමසොළසකමතො පුමරතරමමව නිරුජ් ඣතීති ව න් ති. ‘‘ ස් ස 

කා සඞ් ඛාමරො න නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තසඞ් ඛාමරො න නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති 

( ම. 2.සඞ් ඛාර මක.113) පඤ ්මහ ‘‘පච් ඡිමචිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛමණ මතසං 

කා සඞ් ඛාමරො ෙ න නිරුජ් ඣති, චිත් තසඞ් ඛාමරො ෙ න නිරුජ් ඣිස ්සතී’’ති 
පච් ඡිමචිත් තස ්මසව වජ් ජිතත් තා චුතිමතො දුති තති චිත් මතනාපි සහ 

නිරුජ් ඣතීති අපමර. යස්ස චිත්තස්ස අනන්තරාකාමාවචරානං පච්ඡිමචිත්තං 

උප්පජ්ජතීති එත්   ‘‘යස්සා’’ති කාමාවෙරචුතිචිත් තස් ස අනන් තරපච් ෙ භූතං 
චිත් තං සන් ධා  වුත් තන් ති තස් ස උප් පා මතොපි උද් ධං 
කා සඞ් ඛාරාභාවවෙමනන මහට් ඨිමමකොටි ා චුතිමතො තති චිත් මතමනව සහ 
නිරුජ් ඣති. දුති චිත් තං න පාපුණාතීති එමක. 

151-7. එකං ද් මව තීණි ෙත් තාරි ඨානානි ඉමස් සාති එකද්විතිචතුට්ඨානං, 

එකද් විතිෙතුට් ඨානත් තාති අත් ම ො. ඨානන් ති ෙ ඉධ කිච් ෙමධිප් මපතං. තඤ් හි 

තිට් ඨන් ති එත්   ධම් මා අවට් ඨිතා වි  මහොන් තීති ‘‘ඨාන’’න් ති වුච් ෙති. 
මංසෙක් ඛුදිබ් බෙක් ඛුඤාණෙක් ඛුබුද් ධෙක් ඛුසමන් තෙක් ඛුවමසන පඤ් ෙ 

නිම් මලානි මලොෙනානි ඉමස් සාති පඤ්චනිම්මලමලොචමනො. 

නිප්පපඤ්මචනාති රාගාදිපපඤ් ෙරහිමතන. රාගා ම ො හි සංසාමර 
පපඤ් ෙනමතො ‘‘පපඤ් ො’’ති වුච් ෙන් ති. 
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ආවජ් ජමන පටිච් ෙමන ඨාමන මමනොධාතුත් තිකන් ති සම් බන් මධො, 

කිරි ාමමනොධාතු ආවජ් ජනට් ඨාමන, විපාකද් ව ං සම් පටිච් ෙනට් ඨාමනති 
අත් ම ො. 

‘‘මසොමනස ්සයුත් තසන් තීරණං පඤ් ෙද් වාමර සන් තීරණං සි ා’’ති 
වත් තබ් මබ ‘‘සන් තීරණ’’න් ති අධිකාරමතොව ලබ් භතීති ගා ාබන් ධසුඛත්  ං 

‘‘මසොමනස්සයත’’න් ති එත් තකමමව වුත් තං. 

බලවාරම්මමණ සතීති ත ාරම් මණකිච් ෙස් ස බලවාරම් මමණම ව 

ලබ් භනමතො වුත් තං, න ඉමස ්මසව ආමවණිකභාමවන සබ් මබසම් පි 

ත ාරම් මණානං බලවාරම් මමණම ව උප් පජ් ජනමතො. මවොට්ඨබ්බනන් ති 
කිරි ාමමනොවිඤ් ඤාණධාතුසඞ් ඛාතං මවොට් ඨබ් බනකිච් ෙං චිත් තං. 

158-9. සබ්මබසන් ති සබ් මබසං කාමරූපාරූපභවිකසත් තානං. ඉමිනා ඉ ං 
 ස් මසති – පඤ් ෙද් වාමරසු මවොට් ඨබ් බනකිච් ෙං මකසඤ් චිම ව සත් තානං 

අරූපභමව සබ් බමසො පඤ් ෙද් වාරිකචිත් තප් පවත් ති ා, රූපභමව ෙ 
ද් වාරත් ත ප් පවත් ති ා අභාවමතො. මමනොද් වාමර ආවජ් ජනකිච් ෙං පන 

සබ් මබසමමව සචිත් තකසත් තානං කමරොතීති. ද්විට්ඨානිකං නාම මහොතීති 
  ාවුත් තට් ඨානද් ව වන් තතා  ද් විට් ඨානිකචිත් තං නාම මහොති. මකචි පන 

‘‘මසොමනස ්සසහගතසන් තීරණං කාමසුගති ං පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪති, තස් මා තං 

පඤ ්ෙට් ඨානික’’න් ති ව න් ති, තං මතසං මතිමත් තං පට්ඨාමන ත ා අදීපිතත් තා. 

තත්   හි – 

‘‘උමපක් ඛාසහගතං ධම් මං පටිච් ෙ උමපක් ඛාසහගමතො ධම් මමො 

උප් පජ් ජති නමහතුපච් ෙ ා’’ති එත්   (පට් ඨා. 2.7.8) ‘‘අමහතුකං 

උමපක් ඛාසහගතං එකං ඛන් ධං පටිච් ෙ තම ො ඛන් ධා, තම ො ඛන් මධ 

පටිච් ෙ එමකො ඛන් මධො, ද් මව ඛන් මධ පටිච් ෙ ද් මව ඛන් ධා, 
අමහතුකපටිසන් ධික් ඛමණ උමපක් ඛාසහගතං එකං ඛන් ධං පටිච් ෙ තම ො 

ඛන් ධා, තම ො ඛන් මධ පටිච් ෙ එමකො ඛන් මධො, ද් මව ඛන් මධ පටිච් ෙ ද් මව 

ඛන් ධා’’ති (පට් ඨා. 2.7.8) – 

එවං උමපක් ඛාසහගත-ප ස ්ස පවත් තිපටිසන් ධිවමසන පටිච් ෙනම ො උද් ධමටො. 
පීතිසහගතසුඛසහගත-ප ානං පන – 

‘‘පීතිසහගතං ධම් මං පටිච් ෙ පීතිසහගමතො ධම් මමො උප් පජ් ජති 
නමහතුපච් ෙ ා. අමහතුකං පීතිසහගතං එකං ඛන් ධං පටිච් ෙ තම ො 

ඛන් ධා, තම ො ඛන් මධ පටිච් ෙ එමකො ඛන් මධො, ද් මව ඛන් මධ පටිච් ෙ ද් මව 
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ඛන් ධා. සුඛසහගතං ධම් මං පටිච් ෙ සුඛසහගමතො ධම් මමො උප් පජ් ජති 
නමහතුපච් ෙ ා. අමහතුකං සුඛසහගතං එකං ඛන් ධං පටිච් ෙ තම ො 

ඛන් ධා, තම ො ඛන් මධ පටිච් ෙ එමකො ඛන් මධො, ද් මව ඛන් මධ පටිච් ෙ ද් මව 

ඛන් ධා’’ති (පට් ඨා. 2.7.6) – 

එවං පවත් තිවමසමනව උද් ධමටො, න ‘‘අමහතුකපටිසන් ධික් ඛමණ’’තිආදිනා 

පටිසන් ධිවමසන, තස් මා   ාධම් මසාසමන අවෙනම් පි අභාවමමව දීමපතීති න 
තස් ස පටිසන් ධි ානං අත් ථීති ද් විට් ඨානිකතාව වුත් තාති. මත මහග් ගතවිපාකා 
නවාති සම් බන් මධො. 

162. ෙද් වාරා එව ෙද්වාරිකා. අ  වා ෙද්වාරිමකසූති ෙද් වාරිකචිත් මතසූති 
අත් ම ො. 

164-6. ‘‘පඤ්චකිච්ච’’න් තිආදි   ාවුත් තානමමව නිගමනං. මසසන් ති 

අට් ඨසට් ඨිවිධං චිත් තං. එකකිච් ෙම ොගමතො, එකං කිච් ෙමස ්සාති වා එකං, 

එකමමව එකකං. සබ් බචිත් තානං කිච් ෙවමසන නිද් ම සට් ඨාමනම ව කිච් ොනං 

පටිපාටිම් පි  ස් මසතුං ‘‘භවඞ්ගාවජ්ජන’’න් තිආදි වුත් තං.  දි එවං පටිසන් ධිමතො 

පට් ඨා  චුතිපරිම ොසානං වත් තබ් බන් ති? සච් ෙං, චුතිපටිසන් ධීනං පන 

පාකටත් තා ත ා න වුත් තං. භවස් ස හි පටිසන් ධි ආදි, චුති පරිම ොසානන් ති 

පාකටමමව, තස් මා පාකටට් ඨානං පහා  අපාකටට් ඨානමතො පට් ඨා   ස් මසතුං 

භවඞ් ගමමව ආදිමතො වුත් තං. ත ාරම් මණං පන කිඤ් ොපි අපාකටං, අ  මඛො 
අමනකන් තිකං කිස් මිඤ ්චි භමව කත්  චි ජවනවීථි ං අලබ් භනමතොති 
එකන් තලබ් භමානපරිදීපනත්  ං තං න වුත් තං. අ  වා ත ාරම් මණචිත් තම් පි 
ම භුම යන භවඞ් ගනාමං ලබ් භතීති පුරිමජවනවීථි ං ත ාරම් මණං 
පච් ඡිමජවනවීථි ා ආවජ් ජනස ්ස පුමරෙරභූතං භවඞ් ග-ග් ගහමණමනව 

සඞ් ගහිතන් ති විසුං න වුත් තං. මකචි පන ‘‘පඤ ්ෙද් වාමරසු පවත් තිවමසන 

පඤ ්ෙවිධතා   ස් සනත්  ං ‘භවඞ් ගාවජ් ජන’න් තිආදි වුත් ත’’න් ති ව න් ති, තත්   

පන අප් පවත් තමානානං මකසඤ් චි සබ් භාවමතො තං න යුජ් ජති, 
ෙද් වාරප් පවත් තිවමසන ෙබ් බිධත් තන  ස් සනත්  න් ති වත් තුං වට් ටති.   ා 

මෙත්   ‘‘භවඞ් ගාවජ් ජන’’න් තිආදිනා ෙක් ඛුද් වාමර වුත් තං, එවං 
මසොතද් වාරාදීසුපි  ස් සනාදිං අපමනත් වා සවනාදිං පක් ඛිපිත් වා කිච් ෙප් පවත් ති 
ම ොමජතබ් බා. මමනොද් වාමර පන – 

‘‘භවඞ් ගං පඨමං මහොති, තමතො ආවජ් ජනං මතං; 

දුති ං තමතික් කම් ම, ජවනං තති ං සි ා’’ති. – 
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ම ොජනා  ට් ඨබ් බා. ෙන්නං විඤ්ඤාණානන් ති ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං 

පඤ ්ෙන් නං, මමනොවිඤ් ඤාණස ්ස ෙ. සත්තවිඤ්ඤාණධාතූනන් ති 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතාදීනං පඤ් ෙන් නං, 
මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතුද් ව ස ්සාති සත් තන් නං විඤ් ඤාණධාතූනං. 

169-71. පඤ්චාභිඤ්ඤාවිවජ්ජිතන් ති – 

‘‘ඉද් ධිවිධං දිබ් බමසොමතො, පරචිත් තවිජානනා; 

පුබ් මබනිවාසානස් සති, දිබ් බෙක් ඛූති පඤ් ෙධා’’ති. – 

එවමාගතාහි පඤ් ෙහි අභිඤ් ඤාහි යුත් මතන රූපාවෙරපඤ් ෙමජ් ඣානචිත් මතන 
වජ් ජිතං. දිබ් බමසොතාදීනං එමකකාරම් මණත් මතපි පඤ ්ෙන් නම් පි අභිඤ් ඤානං 
එකස ්මසව චිත් තස් ස අවත්  ාමභ භාවමතො වුත් තං 

‘‘පඤ ්ොභිඤ් ඤාවිවජ් ජිත’’න් ති. මකචි පන ‘‘ඉධ එකන් මතන 
ධම් මාරම් මණිකචිත් තානමමව වෙනමතො පරචිත් තවිජානනං වජ් මජත් වා 
අනාගතංසඤාමණන සහ පඤ් ොභිඤ් ඤානං පටික් මඛමපො’’ති ව න් ති. 

ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණානං, මමනොධාතුත් ත ස ්ස ෙ පරිච් ොමගන 

එකෙත් තාලීස මහොන් තීති ආහ ‘‘චත්තාලීසංතමථකක’’න් ති. අභිඤ්ඤානිචාති 

ච-සද් ම ො අට් ඨානප් පයුත් මතො, මසො ‘‘ෙත් තාලීසං තම කක’’න් ති 

ඉමස ්සානන් තරං  ට් ඨබ් මබො, මතන පන අභිඤ් ඤාචිත් තද් ව ං සඞ් ගණ් හාති. අ  
වා අභිඤ් ඤා නාම මහට් ඨා එමකකාරම් මණිමකසු වුත් තස ්ස 
පඤ ්ෙමජ් ඣානස් මසව අවත්  ාවිමසමසොති අභිඤ් ඤාචිත් තානං 
ෙළාරම් මණිමකසු අග් ගහණන් ති  ට් ඨබ් බං. 

172-3. තිධාකත්වාති තිධා කරණමහතු. මහත් වත් ම ො හි අ ං ත් වා-සද් ම ො 

  ා ‘‘සීහං දිස ්වා භ ං ෙම් භිතත් තං උප් පජ් ජති, පඤ ්ඤා  ෙස් ස දිස් වා ආසවා 

පරික් ඛීණා මහොන් තී’’ති. ‘‘පුඤ්ඤාපුඤ්ඤවමසනා’’තිආදිනා 

ජාතිභූමිමහතුමව නාදිවමසන  ාව ෙසත් තතිවිමධො මභම ො, තාව 
මමනොවිඤ් ඤාණධාතුං භින් දිත් වා තංවමසන චිත් තවිභාග ස් සනත්  ං න  ානං 
කතන් ති මවදිතබ් බං. 

175. තිධා කත්වාති පඨමං විපාකද් ව කිරි ාමභ මතො, දුති ං 
කුසලාකුසලාදිමතොති එවං ධාතුද් ව ං පච් මෙකං තිධා කත් වා. 

180. භූම…මප.… විභාවමයති තිංසභූමීනං නානත් තවමසන පවත් තිමතො 

තිංසවිධං, තත් ම ව තිංසපුග් ගලානං නානත් තවමසන පවත් තිමතො ෙ 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

254 

පටුන 
 

තිංසවිධන් තිආදිනා ඉ ං   ානිද් දිට් ඨචිත් තං බහුධා මහොතීති ෙ විභාමව යාති 
අත් ම ො. 

181. ඉධාති ඉමස් මිං සාසමන. හත්ථගතාමලකා විය මහොන්තීති   ා 

හත්  ගතං ආමලකං ෙක් ඛුමමතො සුපාකටං මහොති, එවමිමස් ස මතිමමතො 

භික් ඛුමනො අභිධම් මපිටකගතා අත්  ා සුපාකටා මහොන් ති, 
ආවජ් ජිතාවජ් ජිතක් ඛමණ සුවිස ාව පඤ් ඤා න් තීති අත් ම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

එකවිධාදිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඤ්චමමොපරිච්මෙම ො 

භූමපුග්ගලචිත්තුප්පත්තිනිද්ම සවණ්ණනා 

182-8. බුද් ධි ා වුද් ධිං විරුළ් හිං කමරොතීති බුද්ධවුද්ධකරං.  ස් ස  ස් ස 

න ස් ස ක නං පටිඤ් ඤාතං, තං තං  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘චිත්තානං

භූමීසුප්පත්ති’’න් ති. තං වත් වා භූමීනං ආධාරවමසන පසඞ් ගාගතං ගතිමභ ං, 

භවමභ ඤ් ෙ  ස් මසතුං ‘‘ම වාමචවා’’තිආදි වුත් තං. ‘‘ෙතස ්මසොපා භූමිම ො’’ති 

වත් වා අසුරගති ා මපතගති ංම ව සඞ් ගහිතත් තා ‘‘ගතිමයො පඤ්චා’’ති 
වුත් තන් ති ව න් ති. ම ං පන ‘‘තිස් මසොවාපා භූමිම ො’’ති පාමඨන භවිතබ් බන් ති 
මඤ ්ඤාම. න හි එස අනාකුලවෙමනො ආෙරිම ො ඊදිසං පුබ් බාපරවිරුද් ධං වි  

සම් මමොහජනකං වෙනං භාසති. පාළියම්පි හි – 

‘‘පඤ ්ෙ මඛො ඉමා, සාරිපුත් ත, ගතිම ො. කතමා පඤ් ෙ? නිරම ො 

තිරච් ොනම ොනි මපත් තිවිසම ො මනස් සා ම වා’’ති (අ. නි. 9.68) – 

එවං තිණ් ණමමව අපා ානං වමසන වුත් තං. කාමරූපාරූපවමසන තමයොභවා.

තත්ථාති මතසු තීසු භමවසු. තිංමසවාති ෙතස් මසො අපා භූමිම ො, සත් තවිධා 

කාමසුගතිභූමි, මසොළස රූපීබ්රහ් මමලොකා, ෙතස ්මසො අරූපභූමිම ොති 
එකතිංසභූමීනමන් තමර චිත් තප් පවත් තිඅධිකාරත් තා අසඤ් ඤභූමිං අපමනත් වා 

අවමසසා තිංමසව භූමිම ොති අත් ම ො. තාසු තිංමසව පුග්ගලාති තාසු භූමීසු 
උප් පන් නා පුග් ගලා භූමිගණනවමසන තිංමසව මහොන් ති. භූමිවමසන තිංසවිධාපි 
පන පටිසන් ධිචිත් තගණනා  එකූනවීසති මහොන් තීති  ස් මසන් මතො ආහ 

‘‘භූමීස්මවතාසූ’’තිආදි. 
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පටිසන්ධකචිත්තානන් ති  ස කාමාවෙරපටිසන් ධිචිත් තානි, පඤ ්ෙ 

රූපාවෙරපටිසන් ධිචිත් තානි, ෙත් තාරි අරූපාවෙරපටිසන් ධිචිත් තානීති ඉමමසං 

එකූනවීසතිපටිසන් ධිචිත් තානං වමසන. අසඤ්ඤීනමචිත්තකාති 
අසඤ් ඤසත් තානං අචිත් තකා පටිසන් ධි. වුත් තඤ් මහතං – 

‘‘අසඤ් ඤසත් තා ම වා අමහතුකා අනාහාරකා අඵස් සකා අමව නකා 
අසඤ් ඤකා අමෙතනකා අචිත් තකා පාතුභවන් තී’’ති. 

 දි පටිසන් ධිවමසන වීසති පුග් ගලා, ක ං භූමිවමසන තිංසාති වුත් තා. 

එකතිංසාති හි වත් තබ් බන් ති ආහ ‘‘ඉධා’’තිආදි. 

න විජ් ජති මහතු ඉමමසන් ති අමහතූ, දුමව, තීණි ෙ මහතූ ඉමමසන් ති 

ද්විතිමහතූ, පටිසන් ධිවමසන අමහතුකා, දුමහතුකා, තිමහතුකා ොති අත් ම ො. 

තත්   අමහතුකා ආපායිකා ෙ, එකච් මෙ භූමම වා, මනස් මසසු 
ජච් ෙන් ධජච් ෙබධිරජච් චුම් මත් තකනපුංසකඋභමතොබයඤ් ජනකා ම ො ෙ. 

වුත් තාවමසසා කාමසුගතිවාසිමනොව දුමහතුකා. තිමහතුකා පන 

කාමසුගතිවාසිමනොව. අරියා පන අට්ඨාති ෙතුන් නං අරි මග් ගසමඞ් ගීනං, 

ෙතුන් නඤ් ෙ අරි ඵලසමඞ් ගීනං වමසන අට් ඨ අරි පුග් ගලා. නන ෙ අරි ාපි 

තිමහතුකාම වාති? සච් ෙං, චිත් තුප් පා ං පන පත් වා මතසං විමසසසබ් භාවමතො 
විසුංම ව උද් ධටාති  ට් ඨබ් බං. 

189-92. ‘‘භූමීසුප්පත්තිං භණමතො මම නිමබොධථා’’ති සුත් වා මෙො මකො 

‘‘තිංසභූමීසූ’’තිආදිනා සබ් මබසං භූමීනං සාධාරණචිත් තානි පුච් ෙති, ඉතමරො 

‘‘චුද් මසවා’’ති විස් සජ් මජති. තත්   අට් ඨ පරිත් තකුසලානි, ෙත් තාරි 

දිට් ඨිවිප් පයුත් තානි, උද් ධච් ෙසහගතං, මමනොද් වාරාවජ් ජනඤ් ොති චුද්  මසව, න 

ඌනානි නාධිකානි, සබ් බාසු තිංසභූමීසු මහොන් ති, සබ් බභූමීනං සාධාරණානීති 
අත් ම ො. 

ස ා…මප.… සියන් ති ද් මව ම ොසමූලානි, 
කුසලවිපාකෙක් ඛුමසොතවිඤ් ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණද් ව වජ් ජිතානි 
අට් ඨාරස කාමාවෙරවිපාකචිත් තානීති වීසති චිත් තානි ස ා කාමමම ව භමව 

සියුං, න ක ාචි අඤ් ඤත්   උප් පජ් ජන් තීති අත් ම ො. නන ෙ බ්රහ් මූනම් පි 

අකුසලවිපාකානි උප් පජ් ජන් තීති? සච් ෙං උප් පජ් ජන් ති, තානි කාමභමව 
අනිට් ඨරූපා ම ො ආරබ් භ උප් පජ් ජන් ති බ්රහ් මමලොමක මතසං අභාවමතොති 
කාමභමවම ව නි මිතානි. රූපාවෙරවිපාකචිත් තානි පඤ් ෙ රූපාවෙරභමවම ව 

සියුං, ෙත් තාමරො ෙ අරූපාවෙරවිපාකා අරූපීසූති ආහ ‘‘පඤ්චරූපභමව’’තිආදි. 
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කාම …මප.… භවන්තීති රූපාවෙරකුසලකිරි චිත් තානි මෙව 
කුසලවිපාකානි ෙ ෙක් ඛුමසොතවිඤ් ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණානි 
මවොට් ඨබ් බනවජ් ජානි ෙ ද් මව අමහතුකකිරි චිත් තානි පඨමමග් ගවිඤ් ඤාණන් ති 

අට් ඨාරස චිත් තානි කාමරූපභමවම ව භවන් ති, න අරූපභමව. තත්   හි 
සබ් බමසො රූපසඤ් ඤානං සමතික් කන් තත් තා රූපාවෙරකුසලකිරි ා 

නප් පජ් ජන් ති. ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි වත් ථුද් වාරවිරහමතො, හසිතුප් පාම ො 

එකන් තවත් ථුනිස් ස ත් තා, මසොතාපත් තිමග් මගො පරමතොමඝොසපච් ෙ ාම ව 

නිබ් බත් තනමතො න උප් පජ් ජති. ද්මවචත්තාලීසාති අට් ඨ පරිත් තකුසලානි, 

ෙත් තාරි අරූපකුසලානි, පඨමමග් ගවජ් ජානි සත් ත මලොකුත් තරචිත් තානි, 

පටිඝද් ව වජ් ජිතානි ෙ  ස අකුසලචිත් තානි, පුබ් මබ 

වුත් තඅමහතුකකිරි ාද් ව වජ් ජිතානි නව කාමාවෙරකිරි චිත් තානි, ෙත් තාරි 
අරූපාවෙරකිරි චිත් තානීති එවං ද් මවෙත් තාලීස චිත් තානි තීසු භමවසු මහොන් ති. 

193-204. එවං භවවමසන චිත් තුප් පත් තිං  ස් මසත් වා ඉ ානි කාලවමසන 

 ස් මසන් මතො ආහ ‘‘ඨමපත්වා පනා’’තිආදි. සබ්බාසන් ති නිද් ධාරණත් ම  

සාමිවෙනං. අට් ඨ මහාකිරි ා, අරහත් තමග් ගඵලචිත් තානි, අනාගාමිඵලං, 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනකුසලකිරි ාති මතරමසවචිත්තානි අපා රහිතාසු 

ෙබ්බීසභූමීසු මහොන්ති අපාම සු විපාකාවරණසබ් භාමව එමතසං 
අනප් පජ් ජනමතො. අපරානි ෙ චිත් තානීති සම් බන් මධො. තානි පන 

රූපභවසාධාරණානං පඤ් ෙපරිත් තවිපාකානං, කිරි මමනොධාතු ා ෙ වමසන 
මවදිතබ් බානි. 

පඤ්චචිත්තානීති දිට් ඨිසම් පයුත් තවිචිකිච් ොවමසන පඤ් ෙ චිත් තානි. තානි හි 
පඤ ්ෙසු සුද් ධාවාසභූමීසු න ලබ් භන් ති. තත්   අනාගාමිඛීණාසවානමමව 

අධිවුත්  ත් තා, මතසඤ් ෙ පඨමමග් මගමනව ඉමමසං පඤ් ෙන් නං විඤ් ඤාණානං 
අනප් පා ධම් මතං ආපාදිතත් තා. 

අපරානි දුමවති තති ාරුප් පකුසලකිරි චිත් තානි. තානි හි 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තමනසු අතික් කන් තාරම් මණත් තා, අපාම සු ෙ 

අමහතුකපටිසන් ධිකත් තා නප් පජ් ජන් ති. චතුවීසතීභූමසු ද්මව චාති 

විඤ ්ඤාණඤ් ො තනකුසලකිරි ාවමසන ද් මව චිත් තානි. මතවීසභූමසු

ද්මවමයවාති ආකාසානඤ් ො තනකුසලකිරි චිත් තානි. 

එකා සවිධන් ති රූපාවෙරකුසලකිරි ා හසිතුප් පාම ොති එකා ස. 
මසොතාපත් තිඵලං  ාව අනාගාමිමග් මගො ෙත් තාරි ෙ චිත් තානි 
සුද් ධාවාසඅපා වජ් ජාසු එකවීසතිභූමීසු භවන් ති. එකං මසොතාපත් තිමග් ගචිත් තං 

සුද් ධාවාසඅපා අරූපභූමිවජ් මජසු සත් තරසසු භූමීසු ජා ති. ද් මව ම ොසමූලානි, 
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කුසලවිපාකඝානජිව් හාකා විඤ් ඤාණානි, සත් ත අකුසලවිපාකාති ද් වා ස 
චිත් තානි මහග් ගතභූමිවජ් ජාසු එකා සසු කාමභූමීසු ජා න් ති. අට් ඨ 

මහාවිපාකචිත් තානි කාමාවෙරම වමනස් සවමසන සත් තභූමීසු ජා න් ති. ෙසු

භූමසූති මවහප් ඵලසුද් ධාවාසසඞ් ඛාතාසු ෙසු පඤ ්ෙමජ් ඣානභූමීසු. 

චත්තාරි…මප.… භූමසූති ෙතුත්  ජ් ඣානවිපාමකො 

පරිත් තසුභඅප් පමාණසුභසුභකිණ් හවමසන තීසු භූමීසු ජා ති, 

දුති ජ් ඣානවිපාමකො, තති ජ් ඣානවිපාමකො ෙ 

පරිත් තාභාඅප් පමාණාභාආභස් සරවමසන තීසු භූමීසු, පඨමජ් ඣානවිපාමකො 
බ්රහ් මපාරිසජ් ජබ්රහ් මපුමරොහිතමහාබ්රහ් මාවමසන තීසු භූමීසු මහොතීති එවං 
ෙත් තාරි චිත් තානි එමකකවමසන තීසු තීසු භූමීසු ජා න් ති. 

206-9. එවං එත් තකාමනව චිත් තානි එත් තකාසු භූමීසු උප් පජ් ජන් තීති 
චිත් තනි මවමසන උප් පත් තිං  ස් මසත් වා ඉ ානි එත් තකාසු එව භූමීසු 
එත් තකාමනව චිත් තානි උප් පජ් ජන් තීති භූමිනි මවමසන  ස් මසතුං 

‘‘කුසලාකුසලා කාමම’’තිආදි ආරද් ධං. තත්   කාමම කුසලාකුසලා වීසති, 

මතසං පන් නරස අමහතුකා පාකා, ආවජ් ජනද් ව ඤ් ොති සත් තතිංමසව මානසා 
නරකාදීසු ෙතූසුපි අපාම සු ජා මර. අවමසසානි පන සත් තරස 

කාමාවෙරවිපාකකිරි චිත් තානි, පඤ් ෙතිංස මහග් ගතමලොකුත් තරානීති 

ද් මවපඤ් ඤාස මානසා ක ාචිපි මතසු නප් පජ් ජන් ති අභූමිභාවමතොති අත් ම ො. 

අසීතිහ යාති වුත් තාවමසසානි අසීති චිත් තානි. ඝානාදිවිඤ්ඤාණත්තයන් ති 

කුසලවිපාකඝානාදිවිඤ් ඤාණත් ත ං. ‘‘අපුඤ්ඤජාපාකා’’ති අකුසලවිපාකානං 
සබ් මබසමමව ගහිතත් තා ඝානාදිවිඤ් ඤාණත් ත ං අග් ගහිතවිමසසම් පි 
පාරිමසසඤාම න කුසලවිපාකමමව විඤ් ඤා ති. 

213. ම ොමනස්සන් ති ම ොමනස් සසහගතං. ක්රියා ච ද්මවති 
මවොට් ඨබ් බනවජ් ජිතා ද් මව අමහතුකකිරි ා. 

214. භූමවමසමනවාති පුග් ගමල අනාමසිත් වා මකවලං භූමිවමසන. 
පුග් ගලානං වමසන ෙ භූමිවමසන ෙ චිත් තුප් පත් තිං විභාවම ති සම් බන් මධො. 

216-8. පඤ්චභූමසූති ෙතුරාපා මනස් සවමසන පඤ ්ෙභූමීසු. අමහතුකානං 

පටිසන් ධිසදිසත ාරම් මණවමසන ‘‘සත් තතිංමසවා’’ති වුත් තං, අඤ් ඤකම් මමන 
පන ද් විමහතුකත ාරම් මණස ්සාපි සම් භවමතො එකෙත් තාලීස මහොන් ති. 

ආචරියමජොතිපාලත්මථරස්ස අධිප් පාම න තිමහතුකවිපාමකහිපි සද් ධිං 

පඤ ්ෙෙත් තාලීමසවාති  ට් ඨබ් බං. අමහතුකස්ස වුත්මතහීති අමහතුකසත් තස් ස 
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වුත් මතහි සත් තතිංසමානමසහි සහ. නව ක්රියාති අට් ඨ මහාකිරි ා, 
හසිතුප් පාම ො ොති ඉමානි අසාධාරණකිරි චිත් තානි නව. 

220-1. ‘‘ෙතුපඤ් ඤාස මානසා’’ති වත් වා මතසං සරූපමතො  ස් සනත්  ං 

ආහ ‘‘ද්විමහතුකස්සා’’තිආදි. පුන ‘‘චතුපඤ්ඤාසා’’තිආදි පන නිගමනං. 

223-4. පඤ්ඤාමසවස්ස චිත්තානීති තිමහතුකස් ස පුථුජ් ජනස ්ස 

වුත් තෙතුපඤ් ඤාසචිත් මතසු දිට් ඨිවිචිකිච් ොසහගතවජ් ජානි එකූනපඤ් ඤාස, 

මසොතාපත් තිඵලන් ති ඉමානි පඤ් ඤාමසව චිත් තානි අස්ස කාමාවෙරස ්ස 

මසොතාපන් නම හිමනො ජා න් මත. නවතිංමසවාති එකූනෙත් තාලීසචිත් තානි. 

පඨමංඵලන් ති මසොතාපත් තිඵලං. 

225-8. දුතියඤ්ච ඵලං හිත්වාති සක ාගාමිඵලං හිත් වා. ච-සද් ම න 

මසොතාපත් තිඵලඤ් ෙ හිත් වාති අත් ම ො. අත් තමනො ඵමලන සහ යානි 

අට් ඨෙත් තාලීස චිත්තානි, තානි අනාගාමිස් ස සත් තස් ස ජා න් ති. චත්තාලීසඤ්ච

චත්තාරීති මතවීසති කාමාවෙරවිපාකචිත් තානි, වීසති කිරි චිත් තානි, 

අරහත් තඵලඤ් ොති ෙතුෙත් තාලීස චිත් තානි. සකං සකන් ති ‘‘මසොතාපන් නස ්ස 

මසොතාපත් තිමග් ගචිත් තං, සක ාගාමිමනො සක ාගාමිමග් ගචිත් ත’’න් තිආදිනා 
අත් තමනො අත් තමනො මග් ගචිත් තං. කස ්මා පන මතසං එමකකමමව චිත් තං 

මහොතීති ආහ ‘‘එකචිත්තක්ඛණාහි මත’’ති. පඤ්චතිංමසවාති සත් තරස 

කාමරූපාරූපකුසලචිත් තානි, පටිඝද් ව වජ් ජානි  ස අකුසලානි, රූපභමව 

ලබ් භමානකානි පඤ් ෙ අමහතුකවිපාකානි, ආවජ් ජනද් ව ං, 
පඨමජ් ඣානවිපාමකො ොති පඤ් ෙතිංස චිත් තානි තීසු පඨමජ් ඣානභූමීසු 

පුථුජ් ජනස ්ස ජා න් ති. 

232-5. හිත්වාචාති එත්   ච-සද් ම න පඨමඵලස් ස ගහණං  ස් මසති. මතන 
අපුඤ් ඤපඤ ්ෙකං හිත් වා පඨමං ඵලං ගමහත් වා ොති අත් ම ො. 

අපුඤ්ඤපඤ්චකන් ති දිට් ඨිසම් පයුත් තවිචිකිච් ොසහගතවමසන පඤ ්ෙ 

අකුසලචිත් තානි. තත්ථාති මතසු මසොතාපන් නස ්ස වුත් මතසු. තත්මථවාති 
සක ාගාමිස් ස වුත් මතසු. පුඤ් ඤජං සම් පටිච් ෙනං සන් තීරණද් ව ඤ ්මෙවාති 
සම් බන් මධො. 

237. එවං පඨමජ් ඣානභූමි ං පුථුජ් ජනමසොතාපන් නාදිවමසන 
චිත් තසම් භවං  ස් මසත් වා ඉ ානි මතසමමව වමසන දුති ජ් ඣානභූමි ං 

 ස් මසතුං ‘‘පුථුජ්ජනස්සා’’තිආදි ආරද් ධං. දුති ජ් ඣානතති ජ් ඣානවිපාකානං 
එකසත් තස් මසව අසම් භමවපි දුති ජ් ඣානතමල නිබ් බත් මත පුථුජ් ජනා ම ො 
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පටුන 
 

පුථුජ් ජනාදිභාවසාමඤ් මඤන එකමතො ගමහත් වා 

‘‘දුතියජ්ඣානතතියජ්ඣානපාකමතො’’ති වුත් තං. 

242. පරිත් තසුභාදිමතො පට් ඨා   ාව අකනිට් ඨා තති ෙතුත්  ජ් ඣානභූමීසු 
පඨමජ් ඣානභූමි ං වුත් තගණනා  චිත් තප් පවත් ති මවදිතබ් බා. මතනාහ 

‘‘පරිත්තකසුභාදීන’’න් තිආදි. 

247. චතුවීසති චිත්තානීති අට් ඨපරිත් තකුසලානි, ෙත් තාරි අරූපකුසලානි, 

පටිඝද් ව වජ් ජිතානි  ස අකුසලචිත් තානි, පඨමාරුප් පවිපාමකො, 
මමනොද් වාරාවජ් ජනඤ් ොති ෙතුවීසති චිත් තානි පඨමාරුප් පභූමි ං පුථුජ් ජනස ්ස 
ජා න් ති. 

250-3.  ස පඤ්චාති අට් ඨ මහාකිරි ා, ෙතස ්මසො අරූපකිරි ා, 

මමනොද් වාරාවජ් ජනං, පඨමාරුප් පවිපාමකො, අරහත් තඵලඤ් ොති පන් නරස 
චිත් තානි පඨමාරුප් පභූමි ං අරහමතො මහොන් ති. 

මතවීසාති පඨමාරුප් පභූමි ං පුථුජ් ජනස් ස වුත් මතසු ෙතුවීසතිචිත් මතසු 
ආකාසානඤ් ො තනකුසලවිපාකවජ් ජා බාවීසති ෙ දුති ාරුප් පවිපාමකො ොති 
මතවීසති දුති ාරුප් පභූමි ං පුථුජ් ජනස ්ස මහොන් ති. තත් ම ව තිණ් ණං 

ඵලට් ඨමසඛානං පුථුජ් ජනස ්ස වුත් මතසු අකුසලපඤ් ෙකවජ් ජානි අට් ඨාරස, 
තංතංඵලඤ් ොති එකූනවීසති චිත් තානි මහොන් ති. 

ක්රියා ද්වා සාති අට් ඨ මහාකිරි ා, ආකාසානඤ් ො තනවජ් ජිතා තිස් මසො 

අරූපකිරි ා, මමනොද් වාරාවජ් ජනන් ති ද් වා ස කිරි චිත් තානි. පාමකමකොති 
එමකො අරූපවිපාමකො. 

දුති ාරුප් පභූමි ං පුථුජ් ජනස ්ස වුත් මතසු 

විඤ ්ඤාණඤ් ො තනකුසලවිපාකවජ් ජානි එකවීසති, 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤා තනවිපාමකො ොති බාවීසති චිත්තානි තති ාරුප් පභූමි ං 
පුථුජ් ජනස ්ස උප් පජ් ජන් ති. 

254-60. පුථුජ් ජනස් ස වුත් මතසු අපුඤ් ඤපඤ් ෙකවජ් ජානි සත් තරස, 

පඨමඵලඤ් ොති අට්ඨාරස තති ාරුප් පභූමි ං මසොතාපන් නස ්ස උප් පජ් ජන් ති. 

තානීති තාමනව අට් ඨාරස චිත් තානි. ‘‘ඨමපත් වා පඨමං ඵල’’න් ති හි වෙනමතො 
දුති ඵලං පක් ඛිපිත් වාති අ මත් ම ො අවුත් තසිද් මධො. න හි සක ාගාමිමනො 

සක ාගාමිඵලඤ් ෙ නප් පජ් ජති. එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං ‘‘ඨමපත්වා දුතියං

ඵල’’න් ති. එත්  ාපි අනාගාමිඵලං පකරණසිද් ධමමවාති  ට් ඨබ් බං. අට් ඨ 

මහාකිරි ා, ද් මව තති ෙතුත්  ාරුප් පකිරි ා, මමනොද් වාරාවජ් ජනං, 
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ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤා තනවිපාමකො, අරහත් තඵලන් ති මතරස චිත්තානි 
තති ාරුප් පභූමි ං ඛීණාසවස් ස ජා න් ති. තති ාරුප් පභූමි ං පුථුජ් ජනස ්ස 

වුත් මතසු ද් වාවීසතිචිත් මතසු ආකිඤ් ෙඤ් ඤා තනකුසලවිපාකවජ් ජාති වීසති, 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනවිපාමකොති එකවීසති චිත්තානි 
ෙතුත්  ාරුප් පභූමි ං පුථුජ් ජනස ්ස ජා න් ති. පුථුජ් ජනස ්ස වුත් මතසු 

අපුඤ් ඤපඤ ්ෙකවජ් ජානි මසොළස, මසොතාපත් තිඵලඤ් ොති සත්තරස තත් ම ව 

මසොතාපන් නස ්ස මහොන් ති. අට් ඨ මහාකිරි ා, ද් මව ෙ 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනවිපාකකිරි ා, මමනොද් වාරාවජ් ජනං, 

අරහත් තඵලඤ් ොති ද්වා සචිත්තානි තත් ම ව අරහමතො උප් පජ් ජන් ති. 

261-3. අරූපකුසලා මෙව කිරි ාපි ෙ උප් පජ් ජන් ති, න පන විපාකාති 

අධිප් පාම ො. උද්ධමුද්ධමරූපීනන් ති විඤ් ඤාණඤ් ො තනාදීසු අරූපීනං. 

මහට්ඨිමාති විඤ ්ඤාණඤ් ො තනිකානං ආකාසානඤ් ො තනකුසලවිපාකා 

නප් පජ් ජන් ති, ආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනිකානං 
ආකාසානඤ් ො තනවිඤ් ඤාණඤ් ො තනකුසලවිපාකාති එවමාදිනා මහට් ඨිමා 

මහට් ඨිමා අරූපා නප් පජ් ජන් ති. කස ්මාති ආහ ‘‘දිට්ඨාදීනවමතොකිරා’’ති. කිරාති 

අනස ්සුති ං. දිට්ඨාදීනවමතොති ආරම් මමණ, ඣාමන ෙ දිට් ඨම ොසත් තා. 

කුසලානුත්තරාති මලොකුත් තරකුසලා. 

266. සබ්මබො රූමපො මහග්ගමතොති සබ් මබො 

රූපාවෙරමහග් ගතචිත් තුප් පාම ො. මමනොධාතූති 
කිරි ාමමනොධාතුවිපාකමමනොධාතූනං කාමවිපාක-ග් ගහමණන ගහිතත් තා. 

269-73. එවං…මප.… මහට්ඨිමන් ති දුති ාරුප් පභූමි ං වුත් මතසු 
දුති ාරුප් පත් ත ං ඨමපත් වා අත් තමනො පාමකන සහ තති ාරුප් පභූමි ං 
එකූනෙත් තාලීස චිත් තානි තත්  වුත් මතසු තති ාරුප් පත් ත ං ඨමපත් වා 
අත් තමනො පාමකන සහ සත් තතිංසාති එවං මසසද් වම පි මහට් ඨිමමහට් ඨිමං 

හිත් වා චිත් තගණනා මඤ යා. අත්තමනො අත්තමනොති පඨමාරුප් පභූමි ං 

පඨමාරුප් පවිපාමකො, දුති ාරුප් පභූමි ං දුති ාරුප් පවිපාමකොති එවං අත් තමනො 
අත් තමනො විපාකා ෙත් තාමරො ෙ අනාසවා මලොකුත් තරවිපාකාති එවං ෙතූසු 
අරූපභූමීසු එමකකා  භූමි ා පඤ් ෙ පඤ් ෙ විපාකා ජා න් ති.  ා කිරි ා 

මතරමසව සියුං, තා සබ් බපඨමාරුප් පභූමි ං ඛීණාසවස් ස ජා න් මතති 
සම් බන් මධො. දුති ාරුප් පභූමි ං ඛීණාසවස් ස පඨමාරුප් පකිරි චිත් තං 

වජ් මජත් වා ද්වා මසව ක්රියා මහොන් ති. තති ාරුප් පභූමි ං 

දුති ාරුප් පකිරි චිත් තං වජ් මජත් වා එකා ස. ෙතුත්  ාරුප් පභූමි ං 

තති ාරුප් පකිරි චිත් තං වජ් මජත් වා  මසව විඤ ්මඤ යා. 
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274-5. ඉ ානි මකවලං පුග් ගලවමසන මතසමමව පුග් ගලානං 

ආමවණිකචිත් තං  ස් මසතුං ‘‘අරහමතො පනා’’තිආදිනා අරහමතොම ව 
උප් පජ් ජනකචිත් තං  ස් මසත් වා අනාගාමිආදීනං පාටිපුග් ගලිකං 

සකසකඵලචිත් තං පාකටමමවාති සංඛිත් තං. අරහමතොති ඛීණාසවස් ස. අරහමතො 

භාමවො අරහත් තං, අරහත් තඵලන් ති අත් ම ො. තඤ් හි ‘‘අරීනං හතත් තා 

අරහා’’තිආදිනා අරහන් ත-සද්  ස ්ස පවත් තිනිමිත් තභාමවන ‘‘අරහත් ත’’න් ති 
වුච් ෙති. ඉ ානි මතසං මතසං පුග් ගලානං සාධාරණචිත් තානි  ස් මසතුං 

‘‘චතුන්නඤ්චඵලට්ඨාන’’න් තිආදි වුත් තං. 

290. සුසාරන් ති අත්  බයඤ් ජනවමසන පරිච් ෙජිතබ් බස ්ස මඵග් ගුස් ස 

අභාවමතො සුට් ඨු සාරං, සබ් බමසො සාරන් ති අත් ම ො. පරන් ති සුසාරත් තා එව 
පරං. සත් තානං ඉධමලොකපරමලොකහිතපටිච් ො කස ්ස අවිජ් ජන් ධකාරස ්ස 

විධමනමතො මමොහන්ධකාරප්පදීපං. චින්මතතීති අත්  වමසන චින් මතති. 

වාමචතීති බයඤ් ජනවමසන සජ් ඣා ති. රාගම ොසානං මමොමහන සහ 
අවිනාභාවමතො තස් ස අනපගමනං අත්  සිද් ධමමවාති 

‘‘මමොහන් ධකාරප් පදීප’’න් ති වත් වාපි ‘‘නරං…මප.… මනොපයන්තී’’ති 
රාගම ොසානපගමනමමව වුත් තං. ‘‘මමොහන් ධකාරප් පදීප’’න් ති වා වෙමනමනව 
මමොහස ්ස අනපගමමො වුත් මතො මහොතීති රාගම ොසානමමව අනපගමනං වුත් තං. 
මූලභූතානං පන තිණ් ණං අනපගමනවෙමනන මසසකිමලසානම් පි අනපගමනං 
වුත් තමමවාති  ට් ඨබ් බං. 

 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

භූමිපුග් ගලචිත් තුප් පත් තිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පඨමමො භාමගො නිට් ඨිමතො. 
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නමමො තස් ස භගවමතො අරහමතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

අභිධම්මාවතාර-අභිනවටීකා 

(දුතිමයොභාමගො) 

6. ෙට්මඨොපරිච්මෙම ො 

ආරම්මණවිභාගනිද්ම සවණ්ණනා 

291-3. එමතසන් ති   ාවුත් තප් පමභ ානං. නන ෙ ‘‘චිත් තං 

මෙතසික’’න් තිආදිනා චිත් තාදීනිම ව උද් දිට් ඨානීති තාමනව නිද් දිසිතබ් බානි, 

ආරම් මණං පන අප් පකතං, තං කස ්මා ඉධ වුච් ෙතීති මෙො නං මනසි කරිත් වා 

ආහ ‘‘මතන විනා නත්ථි හි සම්භමවො’’ති.  ස් මා ආරම් මමණන විනා 

චිත් තසම් භමවො නත් ථි, න හි අනාරම් මණං චිත් තං නාම අත් ථි, තස් මා ‘‘තයි ං 
චිත් තං කං ආරබ් භ උප් පජ් ජතී’’ති ආසඞ් කානිවාරණත්  ං ඉමතො පරං 

ආරම් මණං  ස් සයිස් සාමීති අත් ම ො. කතිවිධං පන තං ආරම් මණං, කිං 

සරූපඤ් ොති ආහ ‘‘රූපං සද් ’’න් තිආදි. වෙනත්  ං පන මනසං ස මමව 

වක් ඛති. ෙළාරම්මණමකොවි ාති ෙන් නං ආරම් මණානං බයාකරණකුසලා 
බුද් ධා ම ො. 

භූමතති ෙත් තාමරො මහාභූමත. උපා ායාති නිස ්සා . චතුසමුට්ඨිමතොති 

කම් මාදීහි ෙතූහි පච් ෙම හි සමුට් ඨිමතො. නි ස් සිතබ් බං නි ස් සනං. කිං තං? 

 ට් ඨබ් බභාමවො ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස මගොෙරභාමවො, සහ නි ස් සමනනාති 

සනි ස් සමනො. පටිහඤ් ඤති, පටිහනනන් ති වා පටිමඝො, ම න 

බයාපාරාදිවිකාරපච් ෙ න් තරසහිමතසු ෙක් ඛාදීනං නිස් සම සු විකාරුප් පත් ති, 

මසො ස ං නිස ්ස වමසන ෙ සම් පත් තානං, අසම් පත් තානඤ් ෙ පටිමුඛභාමවො 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපතනං පටිමඝොති අත් ම ො. තත්   ස ං සම් පත් තිං මඵොට් ඨබ් බස් ස 
නිස ්ස වමසන සම් පත් ති ගන් ධරසඝානජිව් හාකා ානං. ඉතමරසං උභ  ාපි 

අසම් පත් ති, තස් මා ඉධ අසම් පත් තානං පටිමුඛභාමවො ‘‘පටිමඝො’’ති වුච් ෙති. සහ 

පටිමඝනාති සප් පටිමඝො, සනි ස් සමනො ෙ මසො සප් පටිමඝො ොති 

සනි ස්සනසප්පටිමඝො. එත්  ාහ –  ස් ස  ට් ඨබ් බභාමවො අත් ථි, මසො 

සනි ස් සමනො, ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණමගොෙරභාමවොව  ට් ඨබ් බභාමවො. තස් ස ෙ 
රූපා තනමතො අනඤ් ඤත් තා ක ං සහ නි ස් සමනන සනි ස් සමනොති 

යුජ් ජතීති? වුච් ෙමත – අනඤ් ඤත් මතපි තස් ස අඤ් මඤහි ධම් මමහි රූපා තනං 
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විමසමසතුං අඤ් ඤං වි  කත් වා වුත් තං ‘‘සහ නි ස් සමනන සනි ස් සන’’න් ති. 
ධම් මසභාවසාමඤ් මඤන හි එකීභූමතසු ධම් මමසු ම ො නානත් තකමරො 

විමසමසො, මසො අඤ් ඤං වි  කත් වා උපොරිතුං යුත් මතො. එවඤ් හි 

අත්  විමසසාවමබොමධො මහොති. රූපාරම්මණසඤ්ඤිමතොති අ ං එවරූමපො 
වණ් මණො රූපාරම් මණන් ති සඤ් ඤිමතො. ඉ ං වුත් තං මහොති – ෙත් තාමරො 
මහාභූමත උපා ා  මත අමුඤ් චිත් වා පවත් තමාමනො කම් මසමුට් ඨාමනො 
චිත් තසමුට් ඨාමනො උතුසමුට් ඨාමනො ආහාරසමුට් ඨාමනො ෙ නීලාදිවමසන 
දිස ්සමාමනො ඉන් ද්රිම හි ඝට් මටන් මතො ෙ වණ් මණො රූපාරම් මණං නාමාති. 

294-7. චිත් තඤ් ෙ උතු ෙ චිත් මතොතු, මතහි සම් භවති, මත වා සම් භවා 

පච් ෙ ා ඉමස් සාති චිත්මතොතුසම්භමවො. සහ 

විඤ ්ඤත් තිසමුට් ඨාපකවිඤ් ඤාමණන පවත් මතො සද් ම ො සවිඤ්ඤාණකසද්ම ො, 
සවිඤ් ඤාණකසද් ම ො පන න මකවලං සවිඤ් ඤාණකසන් තානප් පවත් මතොව 
කුච් ඡිසද්  ාදිවමසන තස් ස උතුසමුට් ඨිතස් සාපි සම් භවමතො. 

ධරීයතීති කලාපපරම් පරා  සන් ධාරී ති. සූචනමතොති අත් තමනො වත් ථුස් ස 

සුපාකටකරණමතො. ගන් මධො හි ‘‘ඉ ං සුගන් ධං, ඉ ං දුග් ගන් ධ’’න් ති පකාමසති, 
පටිච් ෙන් නපුප් ඵඵලාදීනි ‘‘ඉ මමත්   අත් ථී’’ති මපසුඤ් ඤං කමරොන් තං වි  
මහොතීති. 

රසමානාති අස් සා වමසන තුස් සමානා. රසන්තීති අසන් ති, අනභවන් තීති 
අත් ම ො. එත්   ර-කාමරො ප සන් ධිකමරො. එවඤ් හි ‘‘රසමානා නං අසන් තීති 
රමසො’’ති නිරුත් තිනම ො සුන්  මරො මහොති. ඉතර ා ‘‘රසන් ති අස් සාම න් තී’’ති 
වුච් ෙමාමන ‘‘රසමානා’’ති ඉ ං නිරත්  කමමව සි ා. අ  වා ‘‘රසමානා’’ති 

ඉමතො ර-කාරං, ‘‘රසන් තී’’ති ඉමතො ස-කාරඤ් ෙ ගමහත් වා ‘‘රමසො’’ති 
නිරුත් තිනම ො  ට් ඨබ් මබො. 

298. ඵුසීයතීති ඝට් ටී ති. කිං තං මඵොට් ඨබ් බං නාමාති ආහ 

‘‘පථවීමතජවායමවො’’ති. ඉමිනා ධාතුත් ත මමව 

කා විඤ් ඤාණවිඤ ්මඤ යභාවසඞ් ඛාතමඵොට් ඨබ් බං නාම, න අඤ් ඤන් ති 

 ස් මසති. කස ්මා පමනත්   ආමපොධාතු න ගහිතා, නන සීතතා ඵුසිත් වා ගය් හති, 

සා ෙ ආමපොධාතු එවාති? සච් ෙං ගය් හති, න පන ආමපොධාතු, කිඤ් ෙරහි 

මතමජොධාතු එව. මන් ම  හි උණ් හභාමව සීතවුද් ධි, න සීතතා නාම මකොචි 
ගුමණො අත් ථි. මකවලං පන උණ් හභාවස් ස මන්  තා  සීතතාභිමාමනො. ක ං 

පමනතං විඤ ්ඤාතබ් බන් ති මෙ? සීතවුද් ධි ා අනවට් ඨිතභාවමතො පාරාපාමර 
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වි . ත ා හි ඝම් මකාමල ආතමප ඨත් වා ො ං පවිට් ඨානං සීතවුද් ධි මහොති, 
තත් ම ව ප වීගබ් භමතො උට් ඨිතානං උණ් හවුද් ධි ෙ. කිඤ් ෙරහි 
හිමපාතසම ාදීසු සීතස් ස පරිපාෙකත් ත ස් සනමතො ෙ මතමජොධාතු එව සීතතාති 

 ට් ඨබ් බං.  දි ෙ සීතතා ආමපොධාතු සි ා, එකස ්මිං කලාමප උණ් හභාමවන 

සද් ධිං උපලබ් මභ ය ද් වින් නං ධාතූනං අවිනිබ් මභොගප් පවත් තිමතො, න ෙ 

පමනවං උපලබ් භති, තස් මා ඤා ති ‘‘න ආමපොධාතු සීතතා’’ති. ඉ ං 

ෙතුමහාභූතානං අවිනිබ් මභොගවුත් තිතං ඉච් ෙන් තානං උත් තරං, 
අනිච් ෙන් තානම් පි පන ෙතුන් නං මහාභූතානං එකස් මිං කලාමප 
කිච් ෙ ස් සමනන සභාගවුත් තිතා  සාධිතා  ඉ මමව උත් තරං. මකචි පන 

‘‘වාම ොධාතු සීතතා’’ති ව න් ති, මතසම් පි ඉ මමව උත් තරං.  දි වාම ොධාතු 

සීතතා සි ා, එකස ්මිං කලාමප උණ් හභාමවන සද් ධිං උපලබ් මභ ය, න ෙ 

පමනවං උපලබ් භති, තස් මා විඤ් ඤා ති ‘‘න වාම ොධාතු සීතතා’’ති. ම  පන 

ව න් ති ‘‘ද්රවතා ආමපොධාතු, සා ෙ ඵුසිත් වා ගය් හතී’’ති, මත වත් තබ් බා 
‘‘ද්රවභාමවොපි නාම ඵුසී තීති ඉ ං ආ ස ්මන් තානං අධිමානමත් තං සණ් ඨාමන 
වි ා’’ති. වුත් තඤ් මහතං මපොරාමණහි – 

‘‘ද්රවභාසහවුත් තීනි, තීණි භූතානි සම් ඵුසං; 

ද්රවතං සම් ඵුසාමීති, මලොමකො මභිමඤ් ඤති. 

‘‘භූමත ඵුසිත් වා සණ් ඨානං, මනසා ගය් හමත   ා; 

පච් ෙක් ඛමතො ඵුසාමීති, ඤාතබ් බා ද්රවතා ත ා’’ති. 

299. සබ්බං නාමන් ති සබ් බං චිත් තමෙතසිකනිබ් බානසම් මතං නාමං. 
චිත් තමෙතසිකඤ් හි ආරම් මණං පති නමනමතො නාමං. නිබ් බානං පන 

චිත් තමෙතසිකස් ස අත් තානං පති නාමනමතො නාමං. රූපන් ති නිප් ඵන් නරූපං. 

කිං අවිමසමසනාති මෙ, මනොති ආහ ‘‘හිත්වා රූපාදිපඤ්චක’’න් ති. 

ලක්ඛණානීති අනිච් ොදිලක් ඛණානි. පඤ්ඤත්තීති නාමුපා ා වමසන දුවිධා 
පඤ ්ඤත් ති. 

300. ඉමානි පන ෙබ් බිධානි ආරම් මණානි සබ් බානි සබ් බත්   ලබ් භන් ති, 

උ ාහු කත්  චි කානිචීති ආහ ‘‘ෙළාරම්මණානී’’තිආදි. තීණි රූමපති 
රූපාවෙරභූමි ං රූපසද්  ධම් මවමසන තීණි ආරම් මණානි ලබ් භන් ති. 
ඝානාදිත් ත ස ්ස පන තත්   අභාවමතො ගන් ධාරම් මණාදීනි ධම් මාරම් මණමතො 
විසුං න ලබ් භන් ති. අරූපභමව පන සබ් බමසො රූපානං අභාවමතො එකං 

ධම් මාරම් මණමමව ලබ් භති, න අඤ් ඤන් ති ආහ ‘‘අරූමප
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ධම්මාරම්මණමමකක’’න් ති. නන ෙ අරූපභවමතො ෙවිත් වා කාමභමව 
නිබ් බත් තන් තානං අරූපභමවම ව ගතිනිමිත් තවමසන රූපාරම් මණං 

උපට් ඨාතීති? සච් ෙං උපට් ඨාති, තං පන කාමභමවම ව ආරම් මණං. 
උපපජ් ජිතබ් බභවස ්මිඤ් හි වණ් මණො ගතිනිමිත් තවමසන උපට් ඨාති. 

301-2. එවං ෙ ආරම් මණානි සරූපමතො, පවත් තිප් පමභ මතො ෙ  ස් මසත් වා 
ඉ ානි මතසු අභ ගිරිවාසීනං කිඤ් චි විප් පටිපත් තිං  ස් මසත් වා තං පටික් ඛිපිතුං 

‘‘ඛණවත්ථුපරිත්තත්තා’’තිආදි වුත් තං. තත්   ඛණවත්ථුපරිත්තත්තාති ඛණස ්ස 

මෙව වත් ථුමනො ෙ පරිත් තත් තා. ම  රූපා ම ොති සම් බන් මධො. මයසන් ති ම සං 

ආෙරි ානං ලද් ධි. මයසන් ති වා ධම් මාරම් මමණන සහ සම් බන් ධීභාවමතො, 
වුත් තං වවත්  ාපකත් තා ෙ. මත හි ධම් මාරම් මණං වවත්  ාමපන් මතො අත් තනා 

සහ තං සම් බන් මධන් ති, තස් මා ධම් මාරම් මමණන සහ සම් බන් ධීභාවාමපක් ඛා  
‘‘ම ස’’න් ති සාමිවෙනන් ති. ඉමිනා පන ඉ ං වුත් තං මහොති – ම  රූපා ම ො 

පඤ ්ෙ ආරම් මණා සන් තත් තඅම ොගුමළ පතිතජලබින් දු වි  පරිත් තක් ඛණිකා, 

දිබ් බෙක් ඛුනා අසක් කුමණ යග් ගහණා පරමාණු වි  පරිත් තවත් ථුකා, තමතො ෙ 

සකසකවිඤ් ඤාණානං ආපා ං න ගච් ෙන් ති, මකවලං පන 

මමනොවිඤ් ඤාණස් මසව මගොෙරා, මත ධම් මාරම් මණං නාමාති ම සං ලද් ධි, මත 
ම සං වා ධම් මාරම් මණං නාමාති. එමතමනව ෙ අතීතානාගතභාමවන 

අතිදූරඅච් ොසන් නභාමවන, කුට් ටාදිඅන් තරිතාභාමවන ෙ ආපා ං 
අනාගච් ෙන් තානම් පි රූපාදීනං සඞ් ගමහො කමතො මහොතීති. එවංලද් ධිකා පන මත 
– 

‘‘ඉමමසං මඛො, ආවුමසො, පඤ ්ෙන් නං ඉන් ද්රි ානං නානාවිස ානං 
නානාමගොෙරානං න අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස මගොෙරවිස ං පච් ෙනමභොන් තානං 

මමනො පටිස් සරණං, මමනො ෙ මනසං මගොෙරවිස ං පච් ෙනමභොතී’’ති (ම. 

නි. 1.455) – 

ඉ ං සුත් තං ආහරිත් වා පටික් ඛිපිතබ් බාති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘මත

පටික්ඛිපිතබ්බාවා’’තිආදි. තත්   පටික්ඛිපිතබ්බාවාති න අනවත් තිතබ් බා. 

අඤ්ඤමඤ්ඤ…මප.… මභොන්තානන් ති ෙක් ඛුන් ද්රි ං මසොතින් ද්රි ස් ස මගොෙරං 

න පච් ෙනමභොති, ත ා ‘‘මසොතින් ද්රි ං ෙක් ඛුන් ද්රි ස් සා’’තිආදිනා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස ආරම් මණං මනව පච් ෙනමභොන් තානං නානභවන් තානං න 

ගණ් හන් තානං. මතසන් ති මතසං පඤ් ෙන් නං ඉන් ද්රි ානං. 
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303. තඤ් ෙ මගොෙරං මමනො පච් ෙනමභොතීති සම් බන් මධො. තං 

රූපාදිපඤ ්ෙවිධං ආරම් මණං ච-සද් ම න ධම් මාරම් මණඤ් ෙ මමනො 

පච් ෙනමභොති, චිත් තං ආරම් මණං කමරොතීති අත් ම ො. අ ං පමනත්   
අධිප් පාම ො –  දි ෙක් ඛාදීනමාපා ගතානි විනා අවමසසා ධම් මාරම් මණා 

මහොන් ති, ත ා තංවිස ං චිත් තං පඤ ්චින් ද්රි ානං විස ං පච් ෙනමභොන් තං නාම න 

මහොති, අත් තමනොම ව පන විස ං පච් ෙනමභොන් තං නාම මහොති. එවඤ් ෙ සති 

මමනොව මතසං මගොෙරවිස ං පච් ෙනමභොතීති දුප් පරිහාරි ං භමව ය, න ෙ තං 

සුත් තවෙනං සක් කා අතික් කමමතුං, තස් මා වුත් තනම න ෙක් ඛාදීනං 

අනාපා ගතාපි මමනොමගොෙරා රූපා ම ො රූපාදිආරම් මණාමනව මහොන් ති, න 

ධම් මාරම් මණාති.  දි රූපාරම් මණං චිත් තං අත් තමනො විස ං නානමභොති, 

පරවිස මමව අනමභොති, ක ං  ස් සනාදිකිච් ෙං න කමරොති? තංතංකිච් ොනං 
නිස ්ස භූතස් ස වත් ථුමනො අනිස ්සිතත් තා. ක ඤ් ෙරහි පඤ් චින් ද්රි ානං විස ං 

පච් ෙනමභොති නාම?  ස් සනාදිකිච් ෙස් ස අකරමණපි ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීහි 
දිට් ඨාදිආකාරස ්මසව ගහණමතො පඤ ්චින් ද්රි ානං විස ං පච් ෙනමභොති නාම.  දි 

හි ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීහි දිට් ඨාදිආකාරං න ගණ් හාති, රූපාදීනං නීලත් තාදිවමසන 

ජානනං මමනොවිඤ් ඤාණමමව කමරොති, න පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණානීති ත ා 
ජානනමමව න මහොති. තස් ස පන අත් ථිතාම මවතං විඤ් ඤාතබ් බං – 
අනාපා ගතරූපා ාරම් මණං චිත් තං අත් තමනො විස ං න පච් ෙනමභොති නාම. 

අ  මඛො පඤ ්චින් ද්රි ානං විස මමව පච් ෙනමභොතීති. අ  සි ා, න ම ං චිත් තස් ස 

පඤ ්චින් ද්රි විස ානභවනං පටික් ඛිපාම, තස් ස පන අනභවනං 

 ස් සනාදිකිච් ෙවිරමහන ධම් මාරම් මණවමසමනවාති මෙ? තම් පි න, සුත් මත ත ා 
ආගතට් ඨානස් ස අභාවමතො.  දි හි චිත් තං  ස් සනාදිකිච් ෙවිරමහන 

පඤ ්චින් ද්රි විස ං ධම් මාරම් මණවමසමනව පච් ෙනමභොති, පඤ් චින් ද්රි ානං 
විස ං පච් ෙනභවමානා මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතුපි ධම් මාරම් මණාම ව 

සි ා, එවඤ් ෙ සති ‘‘ධම් මා තනං මමනොධාතු ා ෙ මමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා ෙ 

තංසම් පයුත් තකානඤ් ෙ ධම් මානං ආරම් මණපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති පට්ඨාමන 

වත් තබ් බං සි ා, ත ා පන අවත් වා – 

‘‘රූපා තනං සද්  ා තනං ගන් ධා තනං රසා තනං 
මඵොට් ඨබ් බා තනං මමනොධාතු ා තංසම් පයුත් තකානඤ් ෙ ධම් මානං 

ආරම් මණපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 1.1.2), 
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‘‘රූපා තනං…මප.… ධම් මා තනං මමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා 
තංසම් පයුත් තකානඤ් ෙ ධම් මානං ආරම් මණපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති ෙ 

(පට් ඨා. 1.1.2) – 

වුත් තත් තා පඤ් චින් ද්රි ානං විස ං පච් ෙනමභොන් තී 

මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතු තංපඤ් චින් ද්රි ානං විස වමසන පච් ෙනමභොති, 
න ධම් මා තනවමසනාති නිට් ඨමමත්   ගන් තබ් බං. 

304-5. එවං එමකනාකාමරන පටික් මඛපවිධිං  ස් මසත් වා පුන අපමරනපි 

කාරමණන  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘දිබ්බචක්ඛාදී’’තිආදි. ආදි-ග් ගහමණන 

දිබ් බමසොතඤාණග් ගහණං. ඉතිපිනයජ්ජතීති න මකවලං පුබ් මබ වුත් මතමනව 

කාරමණන, අ  මඛො ඉමිනාපි කාරමණන න යුජ් ජතීති වුත් තං මහොති.  දිපි 

ෙක් ඛාදීනං අනාපා ගතරූපාදීනි ධම් මාරම් මණා නාම මහොන් ති, ත ා 
දිබ් බෙක් ඛාදීනි රූපාදිආරම් මණානි න සියුං මතසං පසා විස ානං රූපසද්  ානං 

පරිග් ගණ් හනමතො, එවඤ් ෙ සති සුත් මතසු දිබ් බෙක් ඛුදිබ් බමසොතානං 

ධම් මාරම් මණතාව වත් තබ් බා, න රූපාදිආරම් මණතා, වුත් තා ෙ සා, තස් මා 

ෙක් ඛාදීනං අවිස ා රූපා ම ො රූපා ාරම් මණාමනව, න ධම් මාරම් මණාති. 

මතමනව ෙ ධම්මසඞ්ගමහපි – 

‘‘ ස් මිං සමම  කාමාවෙරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං මහොති 
මසොමනස ්සසහගතං ඤාණසම් පයුත් තං රූපාරම් මණං වා සද්  ාරම් මණං 
වා ගන් ධාරම් මණං වා රසාරම් මණං වා මඵොට් ඨබ් බාරම් මණං වා 

ධම් මාරම් මණං වා,  ං  ං වා පනාරබ් භ, තස් මිං සමම  ඵස් මසො 

මහොති…මප.… අවික් මඛමපො මහොතී’’ති (ධ. ස. 1) – 

වුත් තං. කිඤ් ෙ අනාපා ගතානං ධම් මාරම් මණත් මත සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 

රූපාදිආරම් මණං න මහොතීති ආපජ් ජතීති. එවං සතීති  දි ක ාචි 

රූපාදිආරම් මණං හුත් වා ක ාචි ධම් මාරම් මණං මහොති, ක ාචි ධම් මාරම් මණං 

හුත් වා ක ාචි රූපාදිආරම් මණං මහොති, ත ා මතසං රූපාදිආරම් මණානං 

නි මමොපි ක ං භමව ‘‘ඉ ං රූපාදිආරම් මණං, ඉ ං ධම් මාරම් මණ’’න් ති 

නි මමො න භමව ය, ආරම් මණසඞ් කමරො භමව යාති අත් ම ො. 

306. එවං ෙබ් බිධං ආරම් මණං  ස් මසත් වා ඉ ානිස් ස අනන් තරමභ ං 

පරිත් තාරම් මණාදිත් තිකවමසන  ස ්මසන් මතො ආහ ‘‘සබ්බං

ආරම්මණ’’න් තිආදි. ෙබ් බිධං පරිත් තත් තිකාදිකං තං එතං සබ් බං ආරම් මණන් ති 
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පටුන 
 

සම් බන් මධො. පරිත්තත්තිකාදීනන් ති පරිත් තාරම් මණත් තිකාදීනං. 
පරිත් තාරම් මණත් තිමකො හි ඉධ ‘‘පරිත් තත් තිමකො’’ති වුත් මතො 

මජ් ඣප මලොපවමසන. ආදි-ග් ගහමණන මග් ගාරම් මණත් තිමකො 
අතීතාරම් මණත් තිමකො අජ් ඣත් තාරම් මණත් තිමකොති ඉමමසං තිණ් ණං තිකානං 

සඞ් ගමහො. තත්   ‘‘පරිත් තාරම් මණා ධම් මා, මහග් ගතාරම් මණා ධම් මා, 
අප් පමාණාරම් මණා ධම් මා’’ති එවමාගමතො පරිත් තාරම් මණත් තිමකො. 

ආදිප වමසන ‘‘මග් ගාරම් මණා ධම් මා, මග් ගමහතුකා ධම් මා, මග් ගාධිපතිමනො 

ධම් මා’’ති එවමාගමතො මග් ගාරම් මණත් තිමකො. ‘‘අතීතාරම් මණා ධම් මා, 

අනාගතාරම් මණා ධම් මා, පච් චුප් පන් නාරම් මණා ධම් මා’’ති එවමාගමතො 

අතීතාරම් මණත් තිමකො. ‘‘අජ් ඣත් තාරම් මණා ධම් මා, බහිද් ධාරම් මණා ධම් මා, 
අජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණා ධම් මා’’ති එවමාගමතො 
අජ් ඣත් තාරම් මණත් තිමකොති මවදිතබ් බං. 

307-9. ක්රියාමහතුද්වයන් ති අමහතුකකිරි ද් ව ං හසිතුප් පා මමනොධාතු 
ඉතරස ්ස මහග් ගතාදිආරම් මණතාවමසනාපි වක් ඛමානත් තා. 

‘‘ඉට්ඨාදිමභ ා’’තිආදි පරිත් තාරම් මණභාවවිභාවනං. ඉට්ඨාදිමභ ාති 

ඉට් ඨඉට් ඨමජ් ඣත් තඅනිට් ඨඅනිට් ඨමජ් ඣත් තමභ ා. පටිපාටියාති ‘‘රූපං 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස, සද් ම ො මසොතවිඤ් ඤාණස් සා’’තිආදිනා අනක් කමමතො. 

රූපාදි…මප.… ත්තයස්ස තූති කිරි ාමමනොධාතු ා මෙව 
කුසලාකුසලවිපාකවිභාගවමසන ද් වින් නං මමනොධාතූනඤ් ෙ සබ් බං 

රූපාදිපඤ ්ෙකමගොෙරං. තා හි හ  වත් ථුං නිස ්සා  ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං 
පුරිමපච් ඡිමා හුත් වා නි තා රූපාදීමනව ආරබ් භ පවත් තන් ති. 

311. කාමධාතුයන් ති කාමභමව. තත්   හි මනසං සබ් මබසං 

වත්  ාරම් මණානි උපලබ් භන් ති. චත්තාරීති මතස් මවව කිරි ාමමනොධාතු, 

කුසලවිපාකෙක් ඛුමසොතවිඤ් ඤාණානි, ත ා සම් පටිච් ෙනන් ති ඉමානි ෙත් තාරි 

චිත් තානි. මසසානි පන වත්  ාරම් මණාභාමවන තත්   නප් පජ් ජන් ති. මනව 

කිඤ්චීති වත්  ාරම් මණානං සබ් බමසො අභාවමතො එමතසු කිඤ් චි න ජා ති. 

312-3. ‘‘මහාපාකාන’’න් තිආදි පඨමපරිච් මෙම  වුත් තත්  මමව. 

පටුප්පන්නාති පච් චුප් පන් නා. 

314. එවං පරිත් තාරම් මමණ  ස් මසත් වා ඉ ානි මහග් ගතාරම් මමණ 

අප් පමාණාරම් මමණ ෙ  ස් මසතුං ‘‘දුතියාරුප්පචිත්තඤ්චා’’තිආදි වුත් තං. තත්   

දුති ාරුප් පචිත් තං පඨමාරුප් පාරම් මණමතො, ෙතුත්  ාරුප් පං 
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තති ාරුප් පාරම් මණමතො මහග් ගතාරම් මණං. ෙබ්බිධන් ති 
කුසලවිපාකකිරි ාවමසන පච් මෙකං තිවිධතා  ෙප් පකාරං. 

316-20. ඤාණං පරිහීනං එමතසං, ඤාණමතො පරිහීනාති වා ඤාණහීනා.

පරිත්තාරම්මණා…මප.… මහොන්ති මතති අට් ඨ ඤාණවිප් පයුත් තචිත් තුප් පා ා 
මසඛපුථුජ් ජනඛීණාසවානං ක ාචි නිරුස් සුක් කභාමවන ආ රාකරණවමසන 
අකම් මඤ ්ඤසරීරතාඅඤ් ඤවිහිතතාහි වා 
අසක් කච් ෙ ානපච් ෙමවක් ඛණධම් මස ්සවනාදීසු අතිපගුණවිපස් සනා  ෙ 
කාමාවෙරධම් මම ආරබ් භ පවත් තිකාමල පරිත් තාරම් මණා. අතිපගුණානං 
පඨමජ් ඣානාදීනං පච් ෙමවක් ඛණකාමල මහග් ගතාරම් මණා. 
කසිණනිමිත් තාදිපඤ් ඤත් තිපච් ෙමවක් ඛණකාමල පරිත් තාරම් මණාදිවමසන 
නවත් තබ් බා. අකුසමලසු ෙත් තාමරො දිට් ඨිසම් පයුත් තචිත් තුප් පා ා 

ෙතුපඤ් ඤාසකාමාවෙරධම් මානං, රූපස් ස ෙ ‘‘අත් තා සත් මතො’’ති 
පරාමසනඅස් සා නාභිනන්  නකාමල පරිත් තාරම් මණා. මතමනවාකාමරන 
සත් තවීසතිමහග් ගතධම් මම ආරබ් භ පවත් තකාමල මහග් ගතාරම් මණා. 
පණ් ණත් තිධම් මම ආරබ් භ පවත් තනකාමල සි ා නවත් තබ් බා 
පරිත් තාරම් මණාදිවමසන. දිට් ඨිවිප් පයුත් තානි මතම ව ධම් මම ආරබ් භ විනා 

පරාමාමසන අස් සා නාභිනන්  නවමසන පවත් ති ං, පටිඝසම් පයුත් තානි 

ම ොමනස ්සවමසන පවත් ති ං, විචිකිච් ොසම් පයුත් තං ද් මවළ් හකභාමවන, 

උද් ධච් ෙසහගතං වික් ඛිපනවමසන, අවූපසමවමසන ෙ පවත් ති ං 

පරිත් තමහග් ගතනවත් තබ් බාරම් මණාති මවදිතබ් බා. ක්රියමතොපි ච තථාති 
කිරි චිත් තමතොපි ඤාණසම් පයුත් තා ෙත් තාමරොති අත් ම ො. 

ක්රියාමවොට්ඨබ්බනන් ති සරූපක නමමතං, න පන 
කුසලාකුසලවිපාකමවොට් ඨබ් බනස ්ස විජ් ජමානත් තා. 

තිවිමධො මහොති මගොචමරොති පරිත් තමහග් ගතඅප් පමාණවමසන තිවිමධොපි 

මගොෙමරො මහොති. ක ං? කුසලකිරි ාවමසන අට් ඨ 
ඤාණසම් පයුත් තචිත් තුප් පා ා මසඛපුථුජ් ජනඛීණාසවානං 
සක් කච් ෙ ානපච් ෙමවක් ඛණධම් මස් සවනවිපස් සනාදීසු කාමාවෙරධම් මම 
ආරබ් භ පවත් තකාමල කාමාවෙරාරම් මණිකඅභිඤ් ඤා  
පරිකම් මානමලොමකාමල ෙ පරිත් තාරම් මණා. 
පඨමජ් ඣානාදිපච් ෙමවක් ඛණකාමල මහග් ගතාරම් මණඣානාදීනං 
පරිකම් මකාමල මහග් ගතධම් මම ආරබ් භ සම් මසනකාමල ෙ මහග් ගතාරම් මණා 
මහොන් ති.   ාලාභං මගොත්රභුමවො ානකාමල පන මලොකුත් තරං ධම් මං 
පච් ෙමවක් ඛණකාමල ෙ නිබ් බානාරම් මණාභිඤ් ඤා  පරිකම් මකාමල ෙ 
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අප් පමාණාරම් මණා. පණ් ණත් තිපච් ෙමවක් ඛණකාමල 
පණ් ණත් තාරම් මණිකඣානාභිඤ් ඤානං පරිකම් මකාමල ෙ නවත් තබ් බා. 
අභිඤ් ඤාද් ව ස ්ස පරිත් තාදිආරම් මණතං සත් තරසමපරිච් මෙම  වක් ඛති. 
කිරි ාමවොට් ඨබ් බනම් පි   ාවුත් තධම් මානං තංතංආරම් මමණ පවත් තමානානං 
පුමරෙරං හුත් වා තං තම ව ආවජ් ජන් තං පවත් තතීති පරිත් තාදිආරම් මණං. 
පඤ ්ෙද් වාමර මවොට් ඨබ් බනවමසන පවත් ති ං පරිත් තාරම් මණමමව. 

වුත්තාවමසසානීති   ාවුත් මතහි අවසිට් ඨානි පන් නරස රූපාවෙරානි 

පඨමතති ානි, ෙ අරූපාවෙරකුසලවිපාකකිරි චිත් තානීති එකවීසති චිත් තානි. 

නවත්තබ්බාරම්මණානීති පරිත් තාදිවමසන නවත් තබ් බස් ස 
කසිණාදිනිමිත් තසත් තපඤ් ඤත් තිආකාසවිඤ් ඤාණාභාවස් ස 
ආරම් මණකරණමතො නවත් තබ් බාරම් මණානි. 

පරිත් තාරම් මණත් තිකං සමත් තං. 

321-2. එවං පරිත් තාරම් මණත් තිකවමසන විසයීවිභාගං  ස් මසත් වා ඉ ානි 
 ස් මා අප් පමාණාරම් මණනිද් ම මසමනව මග් ගාරම් මණත් තිකසඞ් ගහිමතොපි 

විසයීවිභාමගො නිද් දිට් මඨො මහොති, තස් මා තං පහා  අතීතාරම් මණත් තිකවමසන 

 ස් මසතුං ‘‘දුතියාරුප්පචිත්තඤ්චා’’තිආදි වුත් තං. තත්   දුති ාරුප් පචිත් තං 

අතීතස ්ස පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණස ්ස ආරම් මණකරණමතො, ෙතුත්  ාරුප් පං 

තති ාරුප් පස් ස ආරම් මණකරණමතො එකන්තඅතීතාරම්මණං. පච්චුප්පන්නාව 

මගොචරාති රූපාදිම් හි ධරමාමනම ව පඤ් ෙද් වාරිකචිත් තානං උප් පජ් ජනමතො. 
අනාගතාරම් මණං පන නි තං කිඤ් චි නත් ථි අනාගතංසඤාණස් සපි 
පඤ ්ෙමජ් ඣානමතො අභින් නත් තා. 

324-6. සියා…මප.… නාගතමගොචරාති අට් ඨ තාව මහාවිපාකා 
ම වමනස ්සානං පටිසන් ධිග් ගහණකාමල කම් මං වා කම් මනිමිත් තං වා ආරබ් භ 
පවත් ති ං අතීතාරම් මණා. භවඞ් ගචුතිකාමලපි එමසව නම ො. ගතිනිමිත් තං පන 

ක ාචි කම් මනිමිත් තඤ් ෙ ආරබ් භ පටිසන් ධිග් ගහණකාමල, ත නන් තරං 

භවඞ් ගකාමල ෙ පච් චුප් පන් නාරම් මණා, ත ා පඤ ්ෙද් වාමර ත ාරම් මණවමසන 
පවත් ති ං. මමනොද් වාමර පන අතීතානාගතපච් චුප් පන් නාරම් මණානං ජවනානං 
ආරම් මණං ගමහත් වා පවත් ති ං අතීතානාගතපච් චුප් පන් නාරම් මණා. 
කුසලාකුසලවිපාකාමහතුකඋමපක් ඛාසහගතමමනොවිඤ් ඤාණධාතුද් වම පි 

එමසව නම ො. මකවලඤ් හි තා   ාක් කමං මනස ්මසසු ජච් ෙන් ධාදීනං, 
අපාම සු ෙ සබ් මබසං පටිසන් ධි මහොන් ති. පඤ ්ෙද් වාමර ෙ සන් තීරණකාමල 
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පටුන 
 

පච් චුප් පන් නාරම් මණාව මහොන් තීති අ මමමතසං විමසමසො. 

මසොමනස ්සසහගතා පන පඤ් ෙද් වාමර සන් තීරණවමසන, ත ාරම් මණවමසන ෙ 

පවත් තිකාමල පච් චුප් පන් නාරම් මණා, මමනොද් වාමර ෙ ත ාරම් මණකාමල 
අතීතානාගතපච් චුප් පන් නාරම් මණාති මවදිතබ් බා. හසිතුප් පා චිත් තං පන 

ඛීණාසවානං පඤ් ෙද් වාමර හට් ඨපහට් ඨාකාරං කුරුමානානං 

පච් චුප් පන් නාරම් මණං මහොති, මමනොද් වාමර අතීතාදිමභම  ධම් මම ආරබ් භ 
හසිතුප් පා වමසන පවත් ති ං අතීතානාගතපච් චුප් පන් නාරම් මණං. 

‘‘කුසලාකුසලා’’තිආදීසු කුසමලසු තාව ෙත් තාමරො 

ඤාණසම් පයුත් තචිත් තුප් පා ා මසඛපුථුජ් ජනානං, අතීතාදිමභ ානි 

ඛන් ධධාතුආ තනානි සම් මසනකාමල, පච් ෙමවක් ඛණකාමල, 
අතීතාදිආරම් මණිකඅභිඤ් ඤානං පරිකම් මකාමල ෙ 

අතීතානාගතපච් චුප් පන් නාරම් මණා. පඤ් ඤත් තිනිබ් බානපච් ෙමවක් ඛණකාමල, 

මගොත්රභුමවො ානකාමල, පඤ් ඤත් තිනිබ් බානාරම් මණිකඅභිඤ් ඤානං 
පරිකම් මාදිකාමල ෙ නවත් තබ් බාරම් මණා. පඤ් ඤත් තිනිබ් බානානි හි ඉධ 
අතීතාදිකාලවමසන නවත් තබ් බානීති ත ාරම් මණානි අතීතාරම් මණාදිවමසන 

නවත් තබ් බානි. මතනාහ ‘‘සන්තපඤ්ඤත්තිකාමලපී’’ති,   ාසම් භවං සන් තස ්ස 

නිබ් බානස් ස, පඤ ්ඤත් ති ා ෙ ආරම් මණකරණකාමලති අත් ම ො. මපොත්  මකසු 

පන ‘‘සන් මත පඤ් ඤත් තිකාමලසූ’’ති ලිඛන් ති, මසො අපාමඨො. තස් ස පන 
අපාඨභාවං අජානන් තා අත්  හානිම් පි අසල් ලක් මඛත් වා වෙනවිපල් ලාසවමසන 
පඤ ්ඤත් තිකාලස් මිං සතීති අත්  ං ලිඛන් ති. ඤාණවිප් පයුත් තානිපි 
වුත් තනම මනව මවදිතබ් බානි. මකවලඤ් හි මතසං 
මග් ගඵලනිබ් බානපච් ෙමවක් ඛණානි නත් ථි. ඤාණවිරමහන 
මලොකුත් තරධම් මාරම් මමණ අසමත්  භාවමතොති අ මමව විමසමසො. 

අකුසමලසු ෙත් තාමරො දිට් ඨිසම් පයුත් තචිත් තුප් පා ා අතීතාදිමභ ානං 
මතභූමකධම් මානං අස් සා නාභිනන්  නපරාමසනකාමල අතීතාදිආරම් මණා. 
තම ව පඤ් ඤත් තිං ආරබ් භ පවත් තිකාමල නවත් තබ් බාරම් මණා. 
දිට් ඨිවිප් පයුත් මතසුපි එමසව නම ො. මකවලඤ් හි තත්   පරාමාසග් ගහණං 
නත් ථි. ද් මව පටිඝසම් පයුත් තචිත් තුප් පා ා අතීතාදිමභම  ධම් මම ආරබ් භ 

දුස් සනකාමල අතීතාදිආරම් මණා, පණ් ණත් තිං ආරබ් භ දුස් සනකාමල 
නවත් තබ් බාරම් මණා. විචිකිච් ඡුද් ධච් ෙසම් පයුත් තා මතසු ධම් මමසු 
අනිට් ඨඞ් ගතභාමවන ෙ අවූපසමවික් මඛපවමසන ෙ පවත් ති ං 
අතීතානාගතපච් චුප් පන් නනවත් තබ් බාරම් මණා. කිරි ාසු අට් ඨ 
සමහතුකචිත් තුප් පා ා කුසලචිත් තුප් පා ගතිකා එව. තත්   හි ඤාණසම් පයුත් තා 
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කුසමලසු ඤාණසම් පයුත් මතහි, ඤාණවිප් පයුත් තා ඤාණවිප් පයුත් මතහි 

සමානා. මකවලං පන මත මසඛපුථුජ් ජනානං උප් පජ් ජන් ති, ඉමම 
ඛීණාසවානන් ති අ මමමවත්   විමසමසො. කිරි ාමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු 
පන උමපක් ඛාසහගතා පඤ් ෙද් වාමර මවොට් ඨබ් බනවමසන පවත් ති ං 

පච් චුප් පන් නාරම් මණා, මමනොද් වාමර 
අතීතානාගතපච් චුප් පන් නාරම් මණානඤ් මෙව 
පඤ ්ඤත් තිනිබ් බානාරම් මණානඤ් ෙ ජවනානං පුමරොරිකකාමල 

අතීතානාගතපච් චුප් පන් නනවත් තබ් බාරම් මණා. අභිඤ් ඤාද් ව ස ්ස 

අතීතාදිආරම් මණතං වක් ඛති. නවත්තබ්බා…මප.… ආදිනාති 

කසිණනිමිත් තාදිපඤ් ඤත් තාරම් මණත් තා අතීතාරම් මණාදිනා නවත් තබ් බා. 

327. ක්රියා පඤ්චාති ඤාණසම් පයුත් තා ෙතස් මසො, 

අමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු උමපක් ඛාසහගතාති ඉමා පඤ් ෙ කිරි ා. රූපමතො

පඤ්චමී ක්රියාති රූපාවෙරපඤ් ෙමජ් ඣානසඞ් ඛාතා කිරි ාභිඤ් ඤා ෙ. නත්ථි

කිඤ්චි අමගොචරන් ති අතීතාදිමභම සු, කාලවිමුත් මතසු ෙ අමගොෙරං නාම කිඤ් චි 

නත් ථි, සබ් බමමව මනසං මගොෙරං මහොතීති අත් ම ො. 

අතීතාරම් මණත් තිකං. 

වුත් තන ානසාමරමනව අජ් ඣත් තාරම් මණත් තිකසඞ් ගහිමතොපි 

විසයීවිභාමගො සක් කා විඤ් ඤාතුන් ති මසො විසුං න උද් ධමටො. සරූපමතො පමනස 

එවං මවදිතබ් මබො – විඤ ්ඤාණඤ් ො තනං මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනන් ති 
ඉමම තාව කුසලවිපාකකිරි ාවමසන ෙ චිත් තුප් පා ා අත් තමනො 
සන් තානසම් බන් ධං මහට් ඨිමං සමාපත් තිං ආරබ් භ පවත් තනමතො 

අජ් ඣත් තාරම් මණා. රූපාවෙරෙතුක් කජ් ඣානානි, පඨමතති ාරූප් පානි, 
මලොකුත් තරකුසලවිපාකානි ෙ නි කජ් ඣත් තමතො බහිභාමවන බහිද් ධාභූතානි 
ප වීකසිණාදීනි ආරබ් භ පවත් තිමතො බහිද් ධාරම් මණානි. සබ් මබව 

කාමාවෙරකුසලාකුසලාබයාකතා ධම් මා රූපාවෙරපඤ් ෙමජ් ඣානඤ් ෙ 

අජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණානි. තත්   කාමාවෙරකුසලමතො ෙත් තාමරො 
ඤාණසම් පයුත් තචිත් තුප් පා ා අත් තමනො ඛන් ධාදීනි පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස 

අජ් ඣත් තාරම් මණා, පමරසං ඛන් ධාදිපච් ෙමවක් ඛමණ, 

පණ් ණත් තිනිබ් බානපච් ෙමවක් ඛමණ ෙ බහිද් ධාරම් මණා, තදුභ වමසන 
අජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණා. ඤාණවිප් පයුත් මතසුපි එමසව නම ො. මකවලඤ් හි 
මතසං නිබ් බානපච් ෙමවක් ඛණා නත් ථි. අකුසලාපි අත් තමනො ඛන් ධාදීනං 

අස් සා නාභිනන්  නපරාමාසාදිකාමල අජ් ඣත් තාරම් මණා, පරස් ස ඛන් ධාදීසු 
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මෙව අනින් ද්රි බද් ධරූපකසිණාදීසු ෙ තම ව පවත් තිකාමල බහිද් ධාරම් මණා, 

තදුභ වමසන අජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණා. ද් මවපඤ් ෙවිඤ් ඤාණානි, තිස් මසො ෙ 
මමනොධාතුම ොති ඉමම මතරස චිත් තුප් පා ා අත් තමනො රූපාදීනි ආරබ් භ 

පවත් ති ං අජ් ඣත් තාරම් මණා, පරස් ස රූපාදීසු පවත් තා බහිද් ධාරම් මණා, 

තදුභ වමසන අජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණා, මසොමනස් සසහගතං සන් තීරණං 
පඤ ්ෙද් වාමර සන් තීරණත ාරම් මණවමසන අත් තමනො පඤ ්ෙරූපාදිධම් මම 
මමනොද් වාමර ත ාරම් මණවමසන අඤ් මඤපි අජ් ඣත් තිමක කාමාවෙරධම් මම 

ආරබ් භ පවත් ති ං අජ් ඣත් තාරම් මණා, පමරසං ධම් මමසු පවත් තමානා 

බහිද් ධාරම් මණා, තදුභ වමසන අජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණා. 
උමපක් ඛාසහගතසන් තීරණද් වම පි එමසව නම ො. 

මකවලං පන තං සුගතිදුග් ගතීසු පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිවමසනාපි 
අජ් ඣත් තාදිමභම සු කම් මාදීසු පවත් තති. අට් ඨ මහාවිපාකානි 

පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිත ාරම් මණවමසන අජ් ඣත් තාදිමභම සු ධම් මමසු 
පවත් තනමතො අජ් ඣත් තාදිආලම් බණානි. හසිතුප් පා ම් පි අත් තමනො රූපාදීනි 

ආරබ් භ පහට් ඨාකාරකරණවමසන පවත් ති ං අජ් ඣත් තාරම් මණං, පරස ්ස 
රූපාදීසු පවත් තං බහිද් ධාරම් මණං. මමනොද් වාමරපි අත් තමනො 

කතකිරි පච් ෙමවක් ඛමණන හසිතුප් පා මන අජ් ඣත් තාරම් මණං, පමරසං 

කතකිරි පච් ෙමවක් ඛමණන බහිද් ධාරම් මණං, තදුභ වමසන 
අජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණං. මමනොද් වාරාවජ් ජනං පන මමනොද් වාමර 

ආවජ් ජනවමසන, පඤ ්ෙද් වාමර ෙ මවොට් ඨබ් බනවමසන පවත් ති ං 
අජ් ඣත් තාදිආරම් මණං. අට් ඨ මහාකිරි ා කුසලගතිකාම ව. මකවලඤ් හි තා 

ඛීණාසවානං උප් පජ් ජන් ති, කුසලානි මසඛපුථුජ් ජනානන් ති එත් තකමමව 
නානත් තං. රූපාවෙරපඤ් ෙමජ් ඣානස ්ස අජ් ඣත් තාදිආරම් මණතං වක් ඛති. 

329. ‘‘ඵලං, මග් ග’’න් ති ෙ සාමඤ් මඤන පුච් ඡිතත් තා ආහ 

‘‘චත්තාමරො…මප.… පුඤ්ඤමතො’’ති. 

332-4. අරහත් තමග් ගඵලානි පන මත ජානිතුං න සක් මකොන් ති, ත ා 

කුසලාභිඤ් ඤා ෙ. මතනාහ ‘‘සබ්මබසු පනා’’තිආදි. මවොට් ඨබ් බනස ්ස 

ආවජ් ජනකිච් ෙසම ං සන් ධා  ගා ාබන් ධසුඛත්  ං ‘‘මවොට්ඨබ්බනම්පි චා’’ති 

වුත් තං. ‘‘චත්තාමරො…මප.… පුඤ්ඤමතො’’ති ඉ ං ඤාණසම් පයුත් තස් සාපි 
මසඛපුථුජ් ජනසන් තානප් පවත් තස් ස අග් ගමග් ගඵලජානමන අසමත්  තා  
නි ස ්සනමත් තං. කුසලාභිඤ් ඤාචිත් තම් පි පන තං මගොෙරං කාතුමසමත්  මමව. 

එවඤ් ෙ කත් වා මහට් ඨා ‘‘ක්රි ාභිඤ් ඤා මමනොධාතූ’’ති වුත් තං. 
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335-8. කස්මාති කාරණපුච් ො. ‘‘අරහමතො’’තිආදි විස් සජ් ජනං. හි-සද් ම ො 
‘‘ ස ්මා’’ති ඉමස් ස අත් ම .  ස් මා පුථුජ් ජනා වා මසඛා වා අරහමතො 

මග් ගචිත් තං, ඵලමානසඤ් ෙ ජානිතුං න සක් මකොන් ති, තස් මාති අත් ම ො. 
අ ඤ් ෙ මනසං අසමත්  තා අනධිගතත් තා අනධිගමත ෙ විසම  සබ් මබසම් පි 

මමොමහො අත් ම වාති  ස් මසතුං ‘‘පුථුජ්ජමනො න ජානාතී’’තිආදි වුත් තං. 

මසොතාපන්නස්ස මානසන් ති මසොතාපන් නස ්ස පාටිපුග් ගලිකං 

මග් ගඵලසඞ් ඛාතමලොකුත් තරමානසං. එවං ‘‘සක ාගාමස්ස

මානස’’න් තිආදීසුපි. මලොකි මානසං පන අරහන් තස ්සාපි ජානාති. ත ා හි 
වුත් තං ‘‘අ  මඛො මාමරො පාපිමා භගවමතො මෙතසා 
මෙමතොපරිවිතක් කමඤ් ඤා ා’’ති. වුත් තමමවත්  ං සඞ් ඛිපිත් වා  ස් මසන් මතො 

ආහ ‘‘මහට්ඨිමමොමහට්ඨිමමො’’තිආදි.  ම ව මහට් ඨිමමො මහට් ඨිමමො පුග් ගමලො 

උපරූපරි චිත් තං න ජානාති, එවං උපරිමමො උපරිමමොපි මහට් ඨිමස් ස 

මහට් ඨිමස් ස චිත් තං න ජානාතීති මෙ? මනො න ජානාති, මසො පන අත් තනා 

අධිගතවිස ත් තා ජානාතිම වාති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘උපරූපරී’’තිආදි.   ා 

‘‘උපරූපරී’’ති වුත් තං, එවං ‘‘මහට් ඨිමස ්ස මහට් ඨිමස් සා’’ති වත් තබ් මබ එකං 

මහට් ඨිම-සද්  ං ෙ-සද් ම න සඞ් ගමහත් වා ‘‘මහට්ඨිමස්සචමානස’’න් ති වුත් තං. 

339-41. එවම් පි විසයීපධානවමසන විභාගං  ස් මසත් වා ඉ ානි 

විස ප් පධානවමසන  ස් මසතුං ‘‘මයො ධම්මමො’’තිආදි වුත් තං. කුසලමමව 

ආරම් මණන් ති කුසලාරම්මණං. කාමමති ප ං උභ ත්   සම් බන් ධිතබ් බං 
‘‘කාමම කුසලාරම් මණං කාමම කුසලාකුසලස් සා’’ති. කිඤ් ොපි හි අකුසලස් ස 

එකන් තකාමාවෙරත් තා න එතස් ස විමසසිතබ් බතා අත් ථි, කුසලං පන 

විමසසිතබ් බමමවාති තං අමපක් ඛා  ‘‘කාමම’’ති උපරිපම න 
සම් බන් ධිතබ් බමමව. අ  වා අකුසලසහෙරි මතො කුසලම් පි කාමාවෙරමමව 
ගය් හතීති ‘‘කාමම’’ති ඉ ං පුරිමප ස් මසව විමසසනං  ට් ඨබ් බං. 

කාමාවචරපාකස්සාති පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණසම් පටිච් ෙනානං එකන් මතන 
රූපක් ඛන් ධාරම් මණත් තා ත වමසසස් ස එකා සවිධස් ස කාමාවෙරවිපාකස් ස. 

කාමක්රියස්සාති වුත් තනම මනව මමනොධාතුවජ් ජිතස ්ස 

 සවිධකාමාවෙරකිරි චිත් තස් ස. එමතසං…මප.… ආරම්මණං සියාති එත්   
කුසලස ්ස තාව අත් තනා කතස් ස  ානාදිකාමාවෙරකුසලස් ස පසන් නචිත් මතන 

අනස ්සරණකාමල, තම ව පමරහි කතස් ස අනමමො නකාමල, තස් මසව 

දුවිධස ්සාපි අනිච් ෙතාදිවමසන පච් ෙමවක් ඛණකාමල, මෙමතොපරි ඤාණාදීනං 
පරිත් තකුසලාරම් මණිකඅභිඤ් ඤානං පරිකම් මාදිකාමල ෙ ආරම් මණං මහොති. 
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අකුසමලසු ෙ ෙතුන් නං දිට් ඨිගතසම් පයුත් තානං කාමාවෙරකුසලං ආරබ් භ 

අස් සා නාභිනන්  නපරාමසනකාමල, දිට් ඨිවිප් පයුත් තානං මකවලං 

අස් සා නාදිකාමල ෙ ද් වින් නං පටිඝසම් පයුත් තානං අත් තනා, පමරහි ෙ 

කතකුසලමාරබ් භ විප් පටිසාරදුස් සනකාමල, විචිකිච් ොචිත් තස් ස 

අසන් නිට් ඨානකාමල, උද් ධච් ෙසහගතස් ස අවූපසමවික් මඛපකාමල ෙ 
ආරම් මණං මහොති. අභිඤ් ඤාචිත් තද් වම  කුසලස ්ස මසඛපුථුජ් ජනානං 

අත් තනා, පමරහි වා කතකුසලස් ස අනස් සරණකාමල, පරචිත් තවිජානනකාමල, 

‘‘ඉමිනා පුඤ් ඤකම් මමන මනස් මසසු, කාමාවෙරම මවසු ෙ නිබ් බත් තතී’’ති 

ජානනකාමල, ‘‘අනාගමත  ානාදීනි පුඤ් ඤානි කමරොමි, කරිස ්සතී’’ති 

ජානනකාමල ෙ කිරි චිත් තස් සාපි ඛීණාසවානං අත් තනා, පමරහි වා 
කතකම් මානස ්සරණකාලාදීසු ආරම් මණං මහොති. කාමාවෙරවිපාමකසු 

නවන් නං සුගතිපටිසන් ධීනං කම් මකම් මනිමිත් තාරම් මණිකපටිසන් ධිකාමල, 
සබ් මබසම් පි ත ාරම් මණානං කාමාවෙරකුසලාරම් මණිකජවනානන් තරං 
ත ාරම් මණකාමල ෙ ආරම් මණං මහොතීති.  සවිධකාමාවෙරකිරි ාසු ෙ 
අට් ඨන් නං මහාකිරි චිත් තානං ඛීණාසවානං 

කාමාවෙරකුසලපච් ෙමවක් ඛණසම් මසනකාමල, 

පරිත් තාරම් මණිකකිරි ාභිඤ් ඤානං පරිකම් මාදිකාමල, හසිතුප් පා ස් ස  ානාදිං 

පච් ෙමවක් ඛිත් වා තුස් සනකාමල, මමනොද් වාරාවජ් ජනස් ස පන 
කාමාවෙරකුසලාරම් මණිකජවනානං පුමරොරිකකාමල ෙ ආරම් මණං මහොතීති 
එවං කාමාවෙරකුසලං ෙන් නං රාසීනං ආරම් මණං මහොති. 

342. තමතොති   ාවුත් තරාසිමතො. මතනාහ ‘‘පඤ්චන්නංපන රාසීන’’න් ති. 
එත්   ෙ කිරි චිත් මතසු හසිතුප් පාම ො න සම් භවති 
එකන් තපරිත් තාරම් මණත් තා. තත්   කාමාවෙරකුසලස් ස තාව 

මසඛපුථුජ් ජනානං ඣානපච් ෙමවක් ඛණසම් මසනකාමල, 

රූපාවෙරකුසලාරම් මණිකඅභිඤ් ඤානං පරිකම් මාදිකාමල, අකුසලස් ස 

වුත් තනම න පරාමසනාදිකාමල, අභිඤ් ඤාසු කුසලාභිඤ් ඤා  

මසඛපුථුජ් ජනානං අත් තනා, පමරහි වා අතීතභමව 

උප් පාදිතඣානානස් සරණකාමල, පමරසං රූපාවෙරචිත් තපරිච් ඡින්  නකාමල, 

‘‘ඉමිනා කම් මමන ඉමස් මිං බ්රහ් මමලොමක නිබ් බත් තිස් සතී’’ති ජානනකාමල ෙ 

‘‘අනාගමත ඣානං භාමවස් සතී’’ති වා ජානනකාමල, කිරි ාභිඤ් ඤා  ෙ 
ඛීණාසවානං   ාවුත් තවමසන පවත් තිකාමල ෙ නවවිධස් ස පන කිරි චිත් තස ්ස 
ඛීණාසවානං මහට් ඨා වුත් තනම න රූපාවෙරකුසලපච් ෙමවක් ඛණකාමලති 
එවං රූපාවෙරකුසලං පඤ් ෙන් නං රාසීනං ආරම් මණං මහොති. 
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343-7. ආරුප් පකුසලඤ් ොපි ආරම් මණපච් ෙම ො මහොතීති සම් බන් මධො. 

මතභූමකකුසලස්සාති සබ් බස ්ස කාමාවෙරකුසලස් ස, රූපාවෙරකුසමලසු 

කුසලාභිඤ් ඤා , අරූපාවෙරකුසමලසු දුති ෙතුත්  කුසලස් ස ොති ඉමස් ස 

මතභූමකකුසලස් ස. එස නම ො ‘‘මතභූමකක්රියස්සා’’ති එත්  ාපි. 

‘‘ෙතුත්  දූන’’න් ති වා ‘‘ෙතුත්  දුති ාන’’න් ති වා වත් තබ් මබ 

ගා ාබන් ධවමසන විභත් ති ා, සවිභත් තිස් ස වා ති -සද්  ස ්ස මලොපං කත් වා 

‘‘චතුත්ථදූ’’ති වුත් තං. ඉමමසං…මප.… පච්චමයොති කාමාවෙරකුසලස් ස, තාව 
අභිඤ් ඤාකුසලස් ස ෙ රූපාවෙරාරම් මමණසු වුත් තනම න 
දුති ෙතුත්  ාරුප් පස් ස පඨමතති වමසනාති එවං මතභූමකකුසලස් ස ත ා 

මසඛපුථුජ් ජනකාමල අත් තමනො සන් තානගතස් ස, පරසන් තානගතස් ස වා 
ආරුප් පකුසලස් ස පජානනකාමල කාමාවෙරරූපාවෙරකිරි චිත් තස් ස 
මසඛපුථුජ් ජනකාමලම ව අත් තනා නිබ් බත් තිතං පඨමතති ාරුප් පං ආරබ් භ 
ඛීණාසවකාමල දුති ෙතුත්  ාරුප් පනිබ් බත් තමන අරූපකිරි චිත් තස් සාති එවං 

මතභූමකකිරි ස් ස මහට් ඨා වුත් තනම මනව අකුසලස් ස, ෙතුත්  දුති ානඤ් ෙ 
අරූපාවෙරවිපාකානන් ති එවමමමතසං අට් ඨන් නං රාසීනං 
අරූපකුසලමාරම් මණං මහොති. 

පරිච් ඡිජ් ජ ගාහිකා  තණ් හා  ආපන් නන් ති පරි ාපන් නං, 

මතභූමකධම් මජාතං, න පරි ාපන් නන් ති අපරි ාපන් නං, තම ව පුඤ් ඤඤ් ොති 

අපරියාපන්නපුඤ්ඤං. කාමාවෙරමතොපි කුසලස් ස කිරි ස් සාති සම් බන් මධො. 

රූපමතොති රූපාවෙරමතො. චතුන්නං…මප.… ස ාති මසඛානං 
මග් ගපච් ෙමවක් ඛණකාමල මග් ගාරම් මණිකකුසලාභිඤ් ඤා  පරිකම් මාදිකාමල 

ඤාණසම් පයුත් තකුසලස් ස, ඛීණාසවානං මග් ගපච් ෙමවක් ඛණකාමල 
මග් ගාරම් මණිකකිරි ාභිඤ් ඤා  ෙ පරිකම් මකාමල 

ඤාණසම් පයුත් තකිරි චිත් තස ්ස, මතසං මතසං ජවනානං පුමරෙරවමසන 

පවත් තිකාමල මමනොද් වාරාවජ් ජනස ්ස, මසඛානං අත් තමනො, පමරසං වා 
මග් ගජානනකාමල අභිඤ් ඤාද් ව ස ්සාති එවමමමතසං ෙතුන් නං රාසීනං 
අපරි ාපන් නකුසලමාරම් මණං මහොති. 

තමථවාකුසලං…මප.… ඊරිතන් ති මසඛානං 

පහීනාවසිට් ඨකිමලසපච් ෙමවක් ඛණකාමල, මසඛපුථුජ් ජනානං අත් තමනො, 

පමරසං වා සන් තානප් පවත් තාකුසලසම් මසනකාමල, 

අකුසලාරම් මණිකකුසලාභිඤ් ඤා  පරිකම් මාදිකාමල කාමාවෙරකුසලස් ස, 

අත් තමනො, පමරසං වා පවත් තඅකුසලානස් සරණාදීසු රූපාවෙරකුසලස් ස, 
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ඛීණාසවානං 

පහීනකිමලසපච් ෙමවක් ඛණඅඤ් ඤසන් තානගතඅකුසලසම් මසනාදිකාමල, 

පහීනකිමලසපච් ෙමවක් ඛමණන තුස් සනකාමල, සබ් මබසම් පි තංතංජවනානං 

පුමරෙරකාමල ෙ කාමාවෙරකිරි චිත් තස් ස, කුසලාභිඤ් ඤා  වුත් තනම න 

රූපාවෙරකිරි චිත් තස් ස, පරාමාසඅස් සා නාභිනන්  නාදිවමසන පවත් ති ං 

අකුසලස් ස, උද් ධච් ෙරහිතකම් මාරම් මණවමසන අකුසලවිපාකසන් තීරණස ්ස, 

කාමාවෙරජවනානං අනස් සරණකාමල සබ් බම් පි 
එකා සත ාරම් මණවිපාකස් සාති එවං කාමාවෙරවිපාකානන් ති එවමමමතසං 
ෙන් නං රාසීනං අකුසලමාරම් මණං මහොති. 

348-56. විපාකාරම්මණං…මප.… පච්චමයොති මසඛපුථුජ් ජනානං 

විපාකසම් මසනාදිකාමල කාමාවෙරකුසලස් ස, විපාකක් ඛන් ධානස් සරණාදීසු 

රූපාවෙරකුසලස ්ස, වුත් තනම මනව ඛීණාසවානං විපාකසම් මසනාදිකාමල, 

පුථුජ් ජනකාමල අනිට් ඨවිපාකාභාවං ආරබ් භ තුස් සනකාමල, 

  ාවුත් තජවනානං පුමරෙරකාමල කාමාවෙරකිරි චිත් තස ්ස, කුසමලසු 

වුත් තනම මනව රූපාවෙරකිරි චිත් තස ්ස, විපාකං ආරබ් භ 
ත ාරම් මණප් පවත් ති ං විපාකාරම් මණිකකම් මුනා පටිසන් ධිං ගණ් හන් තස ්ස 

කම් මනිමිත් තවමසන පවත් ති ඤ් ෙ කාමාවෙරවිපාකස් ස, 
අස් සා නාභිනන්  නපරාමාසාදිවමසන පවත් ති ං අකුසලස් සාති එවමමමතසං 
ෙන් නං රාසීනං කාමාවෙරවිපාකමාරම් මණපච් ෙම ො මහොතීති. 
රූපාවෙරවිපාකාරම් මමණපි ඉමිනාව නම න ම ොජනා කාතබ් බා. මකවලඤ් හි 
තං කාමාවෙරවිපාකානං කිරි චිත් මතසු ෙ හසිතුප් පා ස් සාරම් මණං න මහොතීති 
අ මමත්   විමසමසො. මලොකුත් තරවිපාකස ්ස 
කාමාවෙරකුසලකිරි ානමාරම් මණක් කමමො අප් පමාණාරම් මණනිද් ම මස 
වුත් තනම න මවදිතබ් මබො. 

කාමාවෙරකිරි චිත් තස් ස කාමාවෙරකුසලාදීනං ෙන් නං 
රාසීනමාරම් මණක් කමමො කුසලාරම් මමණ වුත් තසදිමසොව. මකවලඤ් හි එත්   

 ම තං ඛීණාසවසන් තානස ්මසව නි තං නවවිධං කිරි චිත් තං, තං 

පරසන් තානප් පවත් තකුසලාකුසලස් ස, සසන් තාමනව මසඛපුථුජ් ජනකාමල 
අනාගතාරම් මණිකඅභිඤ් ඤා  පරිකම් මාදිවසප් පවත් තකුසලස් ස ආරම් මණං 
මහොති. විපාමකසු ෙ පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිසඞ් ඛාතානං විපාකානං 
කම් මාරම් මණවමසන ආරම් මණං න මහොතීති අ මමව විමසමසො. 
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රූපාවෙරකිරි චිත් තස ්ස පඤ් ෙන් නං රාසීනං ආරම් මණක් කමමො 
කුසලාරම් මමණ වුත් තසදිමසොව. විමසමසොපි කාමාවෙරකිරි ාරම් මමණ 

වුත් තනම මනව මවදිතබ් මබො. ආරුප් පකිරි චිත් තස ්සාපි මතසං පඤ් ෙන් නං 
රාසීනං මගොෙරභාමවො වුත් තසදිමසොව. ආරුප් පකිරි ස ්ස පන පඨමතති ං 
දුති ෙතුත්  ස් මසව මගොෙමරො මහොති. 

357-8. එවං රූපනිබ් බානවජ් ජිතමාරම් මණං  ස් මසත් වා ඉ ානි 

රූපාරම් මණං, නිබ් බානාරම් මණඤ් ෙ  ස් මසතුං ‘‘රූපං චතුසමුට්ඨාන’’න් තිආදි 

ආරද් ධං. රූපන් ති අට් ඨවීසතිවිමධො භූමතොපා ා මභ භින් මනො රූපක් ඛන් මධො. 

කිඤ් ොපි න සබ් බමමව රූපං පච් මෙකං ෙතුසමුට් ඨානං, සමුදිමතො පන 
රූපක් ඛන් මධො ෙතූහි එව සමුට් ඨාමනහි සමුට් ඨාතීති කත් වා වුත් තං 

‘‘චතුසමුට්ඨාන’’න් ති. කාමපාකකිරියස්සාති කාමාවෙරවිපාකස් ස, 

කාමාවෙරකිරි චිත් තස් ස ෙ, තත්   ෙ කාමාවෙරකුසලස් ස තාව 

වණ් ණ ානාදිපුඤ් ඤකිරි කාමල, වණ් ණාදීනං අනිච් ොදිවමසන 

සම් මසනකාමල, අභිඤ් ඤා  පරිකම් මාදිකාමල, අකුසලස් ස 

අස් සා නාභිනන්  නපරාමාසාදිකාමල, අභිඤ් ඤාද් ව ස් ස ඉද් ධිවිධභූතස් ස 

සුවණ් ණදුබ් බණ් ණාදිරූපනිම් මානකාමල, පුබ් මබනිවාසානස් සතිභූතස ්ස 

‘‘පුරිමභමව එවංවණ් මණො අමහොසි’’න් තිආදිනා අනස් සරණකාමල, 

දිබ් බෙක් ඛුභූතස් ස ෙවමානඋපපජ් ජමානසත් තානං වණ් ණ ස් සනකාමල, 

දිබ් බමසොතභූතස් ස සද්  සවනකාමල, අනාගතංසඤාණභූතස් ස ‘‘අනාගමත 

එවංවණ් මණො භවිස් සාමී’’තිආදිනා ජානනකාමල, කාමාවෙරවිපාමකසු 

ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙනද් ව ස් ස   ාම ොගං රූපාදිවිජානනකාමල, 

සුඛසන් තීරණස ්ස සන් තීරණත ාරම් මණකාමල, උමපක් ඛාසන් තීරණද් ව ස් ස 

සන් තීරණත ාරම් මණකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තාරම් මණකාමල, 

සමහතුකවිපාකස ්ස කම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තාරම් මණකාමල, 

ත ාරම් මණකාමල ෙ, කාමාවෙරකිරි ාසු පන කුසමල වුත් තන ානසාමරන 

අට් ඨමහාකිරි චිත් තස් ස, ‘‘එවරූපං වණ් ණාදිම ාසි’’න් ති තුස් සනකාමල 

හසිතුප් පා ස් ස, පඤ් ෙද් වාරමමනොද් වාමරසු මවොට් ඨබ් බනාවජ් ජනකාමල 

මමනොද් වාරාවජ් ජනස් ස, පඤ ්ෙද් වාමර ආවජ් ජනකාමල පඤ් ෙද් වාරාවජ් ජනස ්ස 
ෙ ආරම් මණං මහොතීති එවං ෙතුසමුට් ඨානිකං රූපං ෙන් නං රාසීනමාරම් මණං 
මහොති. 

359-60. නිබ් බානං පන මගොත්රභුමවො ානකාමල, 
නිබ් බානාරම් මණිකඅභිඤ් ඤා  පරිකම් මාදිකාමල ෙ 
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කාමාවෙරතිමහතුකකුසලස් ස, අතීතභමව 

සච් ඡිකතනිමරොධානස් සරණකආලාදීසු රූපාවෙරකුසලස් ස, වුත් තනම මනව 

කාමරූපාවෙරකිරි චිත් තස ්ස, මග් ගට් ඨානං 
ත නන් තරඵලවළඤ් ජනඵලකාමලසු අපරි ාපන් නකුසලවිපාකස් ස ොති එවං 

ෙන් නං රාසීනං ආරම් මණං මහොතීති  ස් මසතුං ‘‘නිබ්බානාරම්මණ’’න් තිආදි 

වුත් තං. උභයස්සාති කාමාවෙරරූපාවෙරවමසන දුවිධස් ස. 

361-2. නානප්පකාරකන් ති ද් වා සමපරිච් මෙම  වක් ඛමානනම න 

නානාවිධප් පකාරං. නවන්නං…මප.… පච්චමයොති කාමාවෙරකුසලස් ස, 

අකුසලස් ස, හසිතුප් පා මමනොධාතුවජ් ජිතකාමාවෙරකිරි චිත් තානඤ් මෙව 

ද් වින් නං අභිඤ් ඤාචිත් තානඤ් ෙ සබ් බාපි පඤ් ඤත් ති, 

රූපාවෙරකුසලවිපාකකිරි ානං කසිණනිමිත් තාදිකා, 

පඨමාරුප් පකුසලවිපාකකිරි ානං ආකාසපඤ් ඤත් ති, තති ාරුප් පකුසලාදීනං 
තිණ් ණං අභාවපඤ් ඤත් තීති එවං පඤ් ඤත් ති නවන් නං රාසීනං 
ආරම් මණපච් ෙම ො මහොතීති. 

363-5. එවං ම ො ධම් මමො  ස් ස ධම් මස ්ස ආරම් මණං මහොති, තං 
එමකකුද් ධාරවමසන  ස් මසත් වා ඉ ානි සබ් මබ ෙතුභූමකචිත් තුප් පාම  ෙහි 

ආරම් මමණහි ම ොමජත් වා  ස් මසතුං ‘‘රූපාරම්මණිකා ද්මව’’තිආදි 
ගා ාත් ත ං වුත් තං. තං මහට් ඨා වුත් තත්  මමව. 

366-9. ‘‘පඨමාරුප්පකුසල’’න් තිආදි පන මහට් ඨා වුත් තන ම් පි 
අරූපාවෙරාරම් මමණසු අරූපාවෙරධම් මානං මසඛාමසඛවමසන 

නානප් පකාරමතො පවත් තිආකාරං පකාමසතුං වුත් තං. කුසලස්සාති 
මසඛපුථුජ් ජනානං දුති ාරුප් පකුසලස් ස. විපාකස් ස පන ඛීණාසවානං 
පවත් තමානස ්සාපි ආරම් මණං මහොති තස් ස පුරිමභමව 
කම් මනිමිත් තාරම් මණත් තා. අරූපභමව අතිසන් තභාමවන පවත් තමානං 
භවඞ් ගචිත් තං න භාවනා  පරිසුද් ධං උපට් ඨාතීති ආහ 

‘‘පඨමාරුප්පපාමකො’’තිආදි. පඨමං තු කිරි චිත් තං පුඤ් ඤස ්ස 

දුති ාරුප් පමෙතමසො ආරම් මණං න මහොති, විපාකස ්ස දුති ාරුප් පමෙතමසො 
ආරම් මණං න මහොතීති සම් බන් මධො. තත්   ඛීණාසවකාමල කස් සචි කුසලස් ස 

අභාවමතො ‘‘න පුඤ්ඤස්සා’’ති වුත් තං. ආකාසානඤ් ො තනකිරි ාසමඞ් ගිස ්ස 

විඤ ්ඤාණඤ් ො තනවිපාකචිත් තං න පවත් තතීති ‘‘න පාකස්සා’’ති වුත් තං. 

ඛීණාසවස් ස දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරත්  ං, නිමරොධසමාපජ් ජනත්  ඤ ්ෙ 
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සමාපත් තිම ො සමාපජ් ජන් තස ්ස පඨමාරුප් පකිරි චිත් තං දුති ස් ස ආරම් මණං 

මහොතීති ආහ ‘‘පඨමංතු ක්රියාචිත්ත’’න් තිආදි. 

370-3. ‘‘ද් විධා’’ති ෙ වත් වා තමමව දුවිධතං, තිවිධතඤ් ෙ  ස් මසතුං 

‘‘කුසලං කුසලස්සා’’ති, ‘‘ක්රියස්සාපි ක්රියා මහොතී’’ති ෙ ආදි වුත් තං. තං 

වුත් තන මමව. එවමමව …මප.… සියාති පඨමාරුප් පචිත් මත වුත් තනම න 

මසඛපුථුජ් ජනානං ද් විධා, ඛීණාසවානඤ් ෙ තිධා ආරම් මණං භවතීති අත් ම ො. 

374-5. යං යං මගොචරං ආරබ්භාති රූපාරූපනිබ් බානපඤ් ඤත් තීසු  ං  ං 

මගොෙරං ආරබ් භ. මය මයති අරූපධම් මා. මයො නමරොති ම ො ගහට් මඨො, 

පබ් බජිමතො වා මාණමවො. කිරාති අනමති ං. තස් ස ‘‘උත් තරමතවා’’ති ඉමිනා 

සම් බන් මධො. පාරන් ති අවසානං. තං ඉමස් ස පරමනිපුණගම් භීරන සමඞ් ගිතා  

 ා ාවමතො ඔතරන් මතහි අකසිමරන තරිතුං අසක් කුමණ යත් තා 

දුප් පාපුමණ යන් ති කත් වා ආහ ‘‘දුත්තර’’න් ති. උත්තරන් ති උත් තමං. 
අභිධම් මාවතාරස් ස හි උත් තමතා  තම කම සභූතපාරම් පි උත් තමමමව මහොති. 

මසොති මසො සමුත් තිණ් ණාභිධම් මාවතාරපාමරො නමරො. උත්තරමතව, න පන න 
සක් මකොති තං උත් තරිතුන් ති අත් ම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

ආරම් මණවිභාගනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සත්තමමොපරිච්මෙම ො 

විපාකචිත්තප්පවත්තිනිද්ම සවණ්ණනා 

376. අනන්තඤාමණනාති අනන් තාරම් මමණ පවත් තඤාමණන. 

නිරඞ්ගමණනාති එත්   රාගා ම ො අකුසලා අඞ් ගන් ති එමතහි තංසමඞ් ගිමනො 

පුග් ගලා නිහීනභාවං ගච් ෙන් තීති අඞ්ගණාති වුච් ෙන් ති.   ාහ – 

‘‘රාමගො අඞ් ගණං, ම ොමසො අඞ් ගණං, මමොමහො අඞ් ගණං, පාපකානං 

මඛො, ආවුමසො, අකුසලානං ඉච් ොවෙරානං අධිවෙනං  දි ං අඞ් ගණ’’න් ති 

ෙ ආදි (විභ. 924). 
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අත් තමනො සන් තාමන සීලාදිගුමණ එසී ගමවසීති ගුමණසී, මතන 

ගුමණසිනා. කරුණා ං නියුත් මතො, සා අස් ස අත් ථීති වා කාරුණිමකො, මතන 

කාරුණිමකන. එත්   ෙ ‘‘අනන් තඤාමණනා’’ති ඉමිනා භගවමතො 

සබ් බඤ ්ඤුභාවමාහ, ‘‘නිරඞ් ගමණනා’’ති ඛීණාසවභාවං, ‘‘ගුමණසිනා’’ති 

පුබ් බෙරි ං, ‘‘කාරුණිමකනා’’ති මහාකරුණාසමඞ් ගිභාවං. එත් තමකන පන 
ම ොමමනන භගවමතො විපාකම සනා  නි යානිකාදිභාවං දීමපති. 

අසබ් බඤ ්ඤුනා හි ම සිතං අනි යානිකං මහොති, අඛීණාසමවන ම සිතං න 

පාකටං, අපුඤ් ඤවතා ම සිතං නප් පතිට් ඨාති, අකාරුණිමකන වුත් තං සුඛ ා කං 

න මහොති. භගවමතො පන සබ් බඤ ්ඤුභාවමතො මතන ම සිතං නි යානිකං, 

ඛීණාසවත් තා පාකටං, පුඤ ්ඤවන් තතා  පතිට් ඨාති, මහාකරුණාසමඞ් ගිතා  

සුඛ ා කන් ති. චිත්තප්පභවන් ති විපාකචිත් තානං උප් පත් තිං. 

377-86. ඉ ානි විපාකක ා  මාතිකාවමසන අට් ඨක ා  ඨපිමත 

 සප් පකාමර  ස් මසතුං ‘‘එකූනතිංසකම්මානී’’තිආදි වුත් තං. තත්     ාරද් ධා  

විපාකක ා  මූලකාරණභාවමතො ‘‘එකූනතිංස කම්මානී’’ති පඨමං 
කම් මවවත්  ානං කතං. කම් මම පන කථිමත විපාකක ා  අධිට් ඨානභූතා 

විපාකාපි කම තබ් බාති ‘‘පාකාද්වත්තිංස ස්සිතා’’ති දුති ං විපාකවවත්  ානං 

කතං. කම් මවිපාකානඤ් ෙ අද් වාමරසු අදිස් සනමතො ‘‘තීසු…මප.… දිස්සමර’’ති 
තති ං කම් මද් වාරවිපාකද් වාරා වුත් තා. කම් මවිපාකානං වෙනප් පසඞ් මගම ව 
එකස ්මසව කම් මස් ස තං තං පච් ෙ මාගම් ම අමනකඵලනිප් ඵා නං  ස් මසතුං 

‘‘කුසලං…මප.… විවිධං ඵල’’න් ති ෙතුත්  ං කාමාවෙරකුසලස් ස 
පවත් තිපටිසන් ධීසු නානාඵලනිප් ඵා නං වුත් තං. එවං වුත් මත පන 
පවත් තිපටිසන් ධීනං ලබ් භමානවිපාකවමසන වුත් තභාවං අජානන් තා – 

‘‘තස් මසව කම් මස් ස විපාකාවමසමසනා’’ති; 

‘‘එකං පුප් ඵං ෙජිත් වාන, අසීතිකප් පමකොටිම ො; 
දුග් ගතිං නාභිජානාමී’’ති. ෙ – 

එවමාදිවෙනස ්ස බයඤ් ජනච් ො ා  අත්  ං ගමහත් වා දින් නපටිසන් ධිකා පි 

මෙතනා  පුන පටිසන් ධි ානං මඤ් මඤ යන් ති ‘‘එකාය…මප.…පකාසිතා’’ති 
පඤ ්ෙමං එමකන කම් මමන එකිස් සාම ව පටිසන් ධි ා නිබ් බත් තනං වුත් තං. 
එකස ්මිං භමව නානාකම් මස් ස විපාකප් පවත් තිං සුණන් තා ‘‘දිස් වා කුමාරං 

සතපුඤ් ඤලක් ඛණ’’න් තිආදිවෙනස් ස අත්  ං අජානන් තා ‘‘නානාකම් මමන 

එකාව පටිසන් ධි මහොතී’’ති චින් මත යන් ති ‘‘නානා…මප.…පටිසන්ධමයො’’ති 
ෙට් ඨං නානාකම් මස් ස නානාපටිසන් ධි ානං වුත් තං. ත ා විපච් ෙන් තස ්ස ෙ 
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එකස ්ස කම් මස් ස මසොළස විපාකානි ද් වා සමග් මගො අමහතුකට් ඨකම් පීති අ ං 

විපාකවිභාමගො මහතුමභ වමසන මහොතීති  ස් සනත්  ං ‘‘තිමහතුකං…මප.…න

චමහොතිතිමහතුකා’’ති සත් තමං අට් ඨක ා  ආගතමහතුකිත් තනං  ස් සිතං. තං 
පන මහතුකිත් තනං එමකකස් ස කම් මස ්ස විපාකවිභාග ස් සනත්  න් ති. ඉ ානි 

තිපිටකචූළනාගත් ම රස් ස, මමොරවාපිවාසිමහා ත්තත් ම රස ්ස, 

තිපිටකමහාධම්මරක්ඛිතත් ම රස ්සාති තිණ් ණං ම රානං වාම සු ‘‘එකා  
මෙතනා  ද් වා ස විපාකානි එත් ම ව  සකමග් මගො අමහතුකට් ඨකම් පී’’ති 

ආගතස් ස දුති ත් ම රවා ස් ස, ‘‘එකා  මෙතනා   ස විපාකානි එත් ම ව 
අමහතුකට් ඨකම් පී’’ති ආගතස් ස තති ත් ම රස ්ස වා ස් ස ෙ න 
සම් මාපතිට් ඨිතත් තා සුප් පතිට් ඨිතස් ස පඨමත් ම රවා ස් ස වමසන  ස් මසතුං 

විපාමකසු අසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරවිධානං පච් ෙ බමලන මහොති, මනො 

කම් මබමලනාති දීපනත්  ං අට් ඨමං, ‘‘අසඞ්ඛාරසසඞ්ඛාර’’න් තිආදිනා 
කම් මමන සහ අසමානම් පි කත් වා සඞ් ඛාරමභම ො වුත් මතො. කම් මස් ස 
මසොමනස ්සුමපක් ඛාසහගතභාමවපි ආරම් මණවමසමනව විපාකමව නා  

පරිවත් තනං  ස් මසතුං ‘‘ආරම්මමණන…මප.… පරිවත්තන’’න් ති නවමං 
ආරම් මමණන මව නාපරිවත් තනං වුත් තං. කම් මවමසන මෙව ආරම් මණවමසන 
ෙ අනි තස් ස ත ාරම් මණස ්ස ජවනවමසන නි ම ස් සනත්  ං 

‘‘ත ාරම්මණ…මප.… නියාමත’’න් ති  සමං ජවමනන ත ාරම් මණනි මමො 
වුත් මතොති. 

එකූනතිංස කම්මානීති කුසලාකුසලවමසන වීසති පරිත් තානි, නව 

මහග් ගතානීති එකූනතිංස කම් මානි.  ස් මා පමනසා වට් ටවමසන විපාකක ා, 
තස් මා මලොකුත් තරකුසලං වජ් මජත් වා එකූනතිංමසව කම් මානි වුත් තානි. එවං 

‘‘පාකා ද්වත්තිංසා’’ති එත්  ාපි මතවීසති පරිත් තා, නව මහග් ගතාති පාකා 

ද් වත් තිංස. තීසු ද්වාමරසූති කා වචීමමනොද් වාරවමසන තීසු කම් මද් වාමරසු. 
කම් මද් වාරවවත්  ානං මහට් ඨා සඞ් මඛපමතො  ස් සිතමමව. විත්  ාරමතො 

පමනතං අට්ඨසාලිනියා ධම් මසඞ් ගහට් ඨක ා  (ධ. ස. අට් ඨ. 1 

කා කම් මද් වාර), තංසංවණ් ණනාදිමතො ෙ ගමහතබ් බං. කාමං කම් මානිපි ෙසු 

ද් වාමරසු පවත් තන් ති, පඤ ්ෙද් වාරප් පවත් තානි පන අවිපාකානි, 
මමනොද් වාරද් වාරත් ත වමසන භින් නානං විපාක ා කානමමව 

සඞ් ගණ් හනත්  ං ‘‘තීසු ද් වාමරසූ’’ති වුත් තං. ෙසූති ෙක් ඛුද් වාරාදීනි පඤ් ෙ, 

මමනොද් වාරඤ් ොති ෙසු විපාකද් වාමරසු. 

තංතංපච්චයමාගම්මාති කාලසම් ප ාදිකං තං තං පච් ෙ මාගම් ම. මතනාහු 
මපොරාණා – 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

283 

පටුන 
 

‘‘කාමලොපධිප් පම ොගානං, ගති ා ෙ   ාරහං; 

සම් පත් තිඤ් ෙ විපත් තිඤ් ෙ, කම් මමාගම් ම පච් ෙතී’’ති. 

අ  වා තංතංපච්චයන් ති මසොමනස ්සාදිමහතුභූතං තං තං සහකාරිපච් ෙ ං. 

විවිධං ඵලන් ති 
මසොමනස ්සුමපක් ඛාසහගතසමහතුකාමහතුකඅසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරවමසන 

නානප් පකාරඵලං. එකාය මචතනායාති උපපජ් ජමව නී භූතා , 

අපරාපරි මව නී භූතා  වා එකා  මෙතනා . දිට් ඨධම් මමව නී භූතා පන 

පවත් තිවිපාකමමව නිබ් බත් මතති, මනො පටිසන් ධිං. 

කිඤ් ොපි ‘‘තිමහතුක’’න් ති අවිමසමසන වුත් තං, උක් කට් ඨමමව පන 

තිමහතුකකම් මං තිමහතුකවිපාකං ම ති, ත ා දුමහතුකම් පි උක් කට් ඨමමව 

දුමහතුකවිපාකං ම ති. ඔමකං පන තිමහතුකකම් මං දුමහතුකුක් කට් ඨසදිසං, 
දුමහතුකාමහතුකමමව විපාකං ම ති. ත ා දුමහතුකම් පි අමහතුකමමව විපාකං 

ම තීති. උක් කට් මඨොමකවිභාමගො ෙ පමනස කුසලාකුසලපරිවාරලාභමතො, 
ආමසවනවිප් පටිසාරප් පවත් ති ා වා  ට් ඨබ් මබො.  ඤ් හි කම් මං අත් තමනො 

පවත් තිකාමල පුරිමපච් ොභාගප් පවත් මතහි කුසලධම් මමහි පරිවාරිතං, පච් ො වා 

ආමසවනලාමභන සමු ාචිණ් ණං, තං උක් කට් ඨං.  ං පන කරණකාමල 

අකුසලධම් මමහි පරිවාරිතං, පච් ො වා ‘‘දුක් කටං ම ා’’ති 

විප් පටිසාරුප් පා මනන පරිභාවිතං, තං ඔමකං නාම මහොති. 

අම ත්     ාවුත් තවිධානං කිං පටිසන් ධිපවත් තීනං අවිමසමසන, උ ාහු 

පවත් තිවමසමනවාති මෙ? පවත් තිවමසමනව, පටිසන් ධි ං පන අ ං විමසමසොති 

 ස් මසන් මතො ආහ ‘‘තිමහතුමකනා’’තිආදි. එත්  ාපි 

තිමහතුකුක් කට් ඨකම් මමමනව තිමහතුකපටිසන් ධි මහොති, ඔමමකන පන 

දුමහතුකුක් කට් මඨන ෙ දුමහතුකා පටිසන් ධි, දුමහතුමකොමමකන පන 
අමහතුකාවාති අ ං විමසමසො මවදිතබ් මබො.  ස් මා පමනත්   ඤාණං 

ජච් ෙන් ධාදිවිපත් තිනිමිත් තස් ස මමොහස් ස, සබ් බාකුසලස ්ස වා පටිපක් ඛං, තස් මා 
තංසම් පයුත් තං කම් මං ජච් ෙන් ධාදිවිපත් තිපච් ෙ ං න මහොතීති තිමහතුකං 

අතිදුබ් බලම් පි සමානං දුමහතුකපටිසන් ධිමමව ආකඩ් ඪති, නාමහතුකන් ති ආහ 

‘‘න ච මහොති අමහතුකා’’ති.  ස් මා පටිසම්භි ාමග්මග සුගති ං 
ජච් ෙන් ධබධිරාදිවිපත් ති ා අමහතුකූපපත් තිං වජ් මජත් වා ගතිසම් පත් ති ා 
අමහතුකූපපත් තිං  ස් මසන් මතන ධම් මමසනාපතිනා – 
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‘‘ගතිසම් පත් ති ා ඤාණසම් පයුත් මත අට් ඨන් නං මහතූනං පච් ෙ ා 

උපපත් ති මහොති, ගතිසම් පත් ති ා ඤාණසම් පයුත් මත කතමමසං 

අට් ඨන් නං මහතූනං පච් ෙ ා උපපත් ති මහොති? කුසලස් ස කම් මස් ස 
ජවනක් ඛමණ තම ො මහතූ කුසලා තස් මිං ඛමණ ජාතමෙතනා  

සහජාතපච් ෙ ා මහොන් ති, මතන වුච් ෙති කුසලමූලපච් ෙ ාපි සඞ් ඛාරා. 
නිකන් තික් ඛමණ ද් මව මහතූ අකුසලා තස් මිං ඛමණ ජාතමෙතනා  

සහජාතපච් ෙ ා මහොන් ති, මතන වුච් ෙති අකුසලමූලපච් ෙ ාපි සඞ් ඛාරා. 
පටිසන් ධික් ඛමණ තම ො මහතූ අබයාකතා තස් මිං ඛමණ ජාතමෙතනා  

සහජාතපච් ෙ ා මහොන් ති, මතන වුච් ෙති නාමරූපපච් ෙ ාපි විඤ් ඤාණං, 

විඤ ්ඤාණපච් ෙ ාපි නාමරූප’’න් ති (පටි. ම. 1.231-232) – 

එවං ජවනක් ඛමණ තිණ් ණං මහතූනං පච් ෙ ා ඤාණසම් පයුත් තවිපාකුප් පත් ති 

වුත් තා, න පන ‘‘ජවනක් ඛමණ ද් වින් නං මහතූනං පච් ෙ ා’’ති, තස් මා 

තිමහතුකකම් මමමනව තිමහතුකපටිසන් ධි මහොති, න දුමහතුමකනාති ආහ 

‘‘දුමහතුමකන…මප.…නච මහොතිතිමහතුකා’’ති.  දි හි දුමහතුකකම් මමන 

තිමහතුකපටිසන් ධි සි ා,   ා ‘‘අට් ඨන් නං මහතූනං පච් ෙ ා උපපත් ති 

මහොතී’’ති වත් වා තස් ස විභඞ් මගො කමතො, එවං ‘‘ගතිසම් පත් ති ා 
ඤාණසම් පයුත් මත සත් තන් නං මහතූනං පච් ෙ ා උපපත් ති මහොති. 
ගතිසම් පත් ති ා ඤාණසම් පයුත් මත කතමමසං සත් තන් නං මහතූනං පච් ෙ ා 

උපපත් ති මහොති? කුසලස ්ස කම් මස ්ස ජවනක් ඛමණ ද් මව මහතූ කුසලා තස් මිං 

ඛමණ…මප.… සඞ් ඛාරා, නිකන් තික් ඛමණ ද් මව මහතූ අකුසලා තස් මිං 

ඛමණ…මප.… සඞ් ඛාරා, පටිසන් ධික් ඛමණ තම ො මහතූ අබයාකතා තස් මිං 
ඛමණ…මප.… නාමරූප’’න් ති සත් තන් නං මහතූනං පච් ෙ ා 

ඤාණසම් පයුත් තූපපත් තිං වත් වා තස් ස විභඞ් මගො කාතබ් මබො සි ා, න ෙ 

පමනවං අත් ථි, තස් මා විඤ් ඤා ති ‘‘දුමහතුකකම් මමන තිමහතුකපටිසන් ධි න 
මහොතී’’ති. 

 දි එවං – 

‘‘ගතිසම් පත් ති ා ඤාණවිප් පයුත් මත ෙන් නං මහතූනං පච් ෙ ා 
උපපත් ති මහොති. ගතිසම් පත් ති ා ඤාණවිප් පයුත් මත කතමමසං…මප.… 

මහොති? කුසලස ්ස කම් මස ්ස ජවනක් ඛමණ ද් මව මහතූ කුසලා තස් මිං 
ඛමණ…මප.… සඞ් ඛාරා. නිකන් තික් ඛමණ ද් මව මහතූ අකුසලා තස් මිං 
ඛමණ…මප.… සඞ් ඛාරා. පටිසන් ධික් ඛමණ ද් මව මහතූ අබයාකතා 
තස් මිං ඛමණ…මප.… නාමරූප’’න් ති – 
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එවං දුමහතුකකම් මමන දුමහතුකූපපත් තිං උද් ධරිත් වා ‘‘ගතිසම් පත් ති ා 
ඤාණවිප් පයුත් මත සත් තන් නං මහතූනං පච් ෙ ා උපපත් ති මහොති. 
ගතිසම් පත් ති ා ඤාණවිප් පයුත් මත කතමමසං සත් තන් නං මහතූනං පච් ෙ ා 

උපපත් ති මහොති? කුසලස ්ස කම් මස ්ස ජවනක් ඛමණ තම ො මහතූ කුසලා තස් මිං 
ඛමණ…මප.… සඞ් ඛාරා. නිකන් තික් ඛමණ ද් මව මහතූ අකුසලා තස් මිං 
ඛමණ…මප.… සඞ් ඛාරා. පටිසන් ධික් ඛමණ ද් මව මහතූ අබයාකතා තස් මිං 
ඛමණ…මප.… නාමරූප’’න් ති එවං තිමහතුකකම් මමන දුමහතුකපටිසන් ධි ාපි 

අනද් ධටත් තා සාපි න මහොතීති මෙ? මනො න මහොති, දුමහතුමකොමකකම් මමන 
අමහතුකපටිසන් ධි ා වි  තිමහතුමකොමමකන දුමහතුකපටිසන් ධි ාව 

 ාතබ් බත් තා, කම් මසරික් ඛකවිපාක ස් සනත්  ං පන මහාම මරන පාමඨො 
සාවමසමසො කමතො. 

 දි එවං පුරිමවුත් මතහි ඉ ං සමානං කම් මසරික් ඛකතාභාවමතොති 

දුමහතුකකම් මමන තිමහතුකපටිසන් ධි න උද් ධටා, න පන අලබ් භනමතොති? තං 

න, අකුසලකම් මස් ස අමලොභසම් පම ොගාභාවමතො, අමලොභඵලුප් පා මන වි  
ඤාණවිප් පයුත් තස ්ස ඤාණඵලුප් පා මන අසමත්  භාවමතො. 
පඤ ්ඤාබලසම් පම ොගමතො හි තංඤාණඵලුප් පා මන සමත්  ං මහොති. 

එත්  ාහ – කිං පමනතං කම් මමමව පටිසන් ධිං ම න් තං අත් තනා 

සදිසමව නමමව ම ති, උ ාහු විසදිසමව නම් පීති? දුමහතුමකොමකමමව 

විසදිසමව නං ම ති, ඉතරං පන සදිසමව නමමව. ත ා හි පපඤ්චසූ නියා 
මජ් ඣිමට් ඨක ා  මහාකම් මවිභඞ් ගසුත් මත සුඛමව නී ාදිකම් මවණ් ණනා  – 

‘‘කාමාවෙරකුසලමතො මසොමනස් සසහගතචිත් තසම් පයුත් තා 

ෙතස ්මසො මෙතනා, රූපාවෙරකුසලමතො ෙතුක් කජ් ඣානමෙතනාති එවං 
පටිසන් ධිපවත් මතසු සුඛමව නා  ජනනමතො සුඛමව නී ං කම් මං නාම. 

කාමාවෙරඤ් මෙත්   පටිසන් ධි ංම ව එකන් මතන සුඛං ජමනති, 
පවත් මත පන ඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මමණ අදුක් ඛමසුඛම් පි. 

‘‘අකුසලමෙතනා පවත් මත කා ද් වාරප් පවත් තදුක් ඛස් ස ජනනමතො 
දුක් ඛමව නී ං කම් මං නාම. 

‘‘කාමාවෙරකුසලමතො පන උමපක් ඛාසහගතචිත් තසම් පයුත් තා 

ෙතස ්මසො මෙතනා, රූපාවෙරකුසලමතො ෙතුත්  ජ් ඣානමෙතනාති එවං 
පටිසන් ධිපවත් මතසු තති මව නා  ජනනමතො අදුක් ඛමසුඛමව නී ං 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

286 

පටුන 
 

කම් මං නාම. එත්   ෙ ‘‘කාමාවෙරං පටිසන් ධි ංම ව එකන් මතන 

අදුක් ඛමසුඛං ජමනති, පවත් මත ඉට් ඨාරම් මමණ සුඛම් පී’’ති (ම. නි. අට් ඨ. 
3.300) – 

වුත් තං. නන ෙ ‘‘ආරම් මමණන මහොමතව, මව නාපරිවත් තන’’න් ති වෙනමතො 

ආරම් මණවමසන මව නානි මමො මහොති, න ෙ මසොමනස් සසහගතකම් මමන 
පටිසන් ධිං ගණ් හන් තස ්ස ඉට් ඨාරම් මණමමව 

කම් මනිමිත් තාදිකමාපා මාගච් ෙතීති නි මමො අත් ථි, 

උමපක් ඛාසහගතකම් මමන වා ඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මණන් ති න සක් කා වත් තුං, 

තස් මා ක ං කම් මවමසමනව මව නානි මමොති? වුච් ෙමත – 
ඉට් ඨාදිආරම් මණම් පි ආපා මාගච් ෙන් තං කම් මබමලමනව ආගච් ෙතීති 
මසොමනස ්සසහගතකම් මමන පටිසන් ධිග් ගහණකාමල තස් ස බමලන 

ඉට් ඨාරම් මණමාපා මාගච් ෙති, උමපක් ඛාසහගතකම් මමන 

ඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මණන් ති න න සක් කා වත් තුං, තස ්මා කම් මවමසන 

පටිසන් ධි ා ආරම් මණනි මමො, ආරම් මණවමසන මව නානි මමොති. අපිෙ 

‘‘ආරම් මමණන මහොමතව, මව නාපරිවත් තන’’න් ති ඉ ං ත ාරම් මණං සන් ධා  
වුත් තන් ති න මතන පටිසන් ධි ා කම් මසරික් ඛකමව නාභාමවො පටික් ඛිපිතුං 

සක් කා, දුමහතුමකොමකං පන මසොමනස් සසහගතම් පි අත් තමනො නිහීනතා  

දුමහතුකඵලුප් පා මන අසමත්  ත් තා, අමහතුකා  ෙ අත් තනා සදිසමව නා  

පටිසන් ධි ා අසම් භවමතො උමපක් ඛාසහගතපටිසන් ධි ා අනරූපමතො 
ඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මණමුපට් ඨමපත් වා ත ාරම් මණං උමපක් ඛාසහගතමමව 
පටිසන් ධිං ම ති. 

නන ෙ ‘‘පච් ඡිමභවිකමහාමබොධිසත් තානං මමත් තාපුබ් බභාගං 

මසොමනස ්සකම් මං පටිසන් ධිං ම තී’’ති අට්ඨකථාසු වුත් තං, මහාසිවත් ම මරො ෙ 
උමපක් ඛාසහගතඤාණසම් පයුත් තඅසඞ් ඛාරිකවිපාකචිත් මතන පටිසන් ධිං 
ඉච් ෙති. වුත් තඤ් හි මතන ‘‘මසොමනස් සසහගතමතො උමපක් ඛාසහගතං 

බලවතරං, මතන පටිසන් ධිං ගණ් හන් ති, මතන ගහිතපටිසන් ධිකා හි 

මහජ් ඣාස ා මහොන් ති තිපිටකචූළනාගත් ම මරො වි ා’’ති, තස් මා 

මසොමනස ්සසහගතකුසලමතො උමපක් ඛාසහගතපටිසන් ධිපි ලබ් භති   ා ෙ, එවං 
ත ා උමපක් ඛාසහගතමතො මසොමනස් සසහගතාපීති ක ං කම් මසදිසමව නා 

පටිසන් ධීති? එත්  ාපි ෙ කම් මම් පි උමපක් ඛාසහගතමමවාති ම රස් ස 
අධිප් පාම ො සි ාති සක් කා වත් තුං. අපිො ං වාම ො මහාඅට් ඨක ා ං 
පටික් ඛිත් මතොව. ත ා හි වුත් තං සඞ් ගහකාමරහි ‘‘අට් ඨක ා ං පන අ ං 

ම රස ්ස මමනොරම ො, නත් ථි එත’’න් ති පටික් ඛිපිත් වා 
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සබ් බඤ ්ඤුමබොධිසත් තානං හිතූපොමරො බලවා මහොති, තස් මා 
මමත් තාපුබ් බභාගකාමාවෙරකුසලවිපාකමසොමනස් සසහගතතිමහතුකඅසඞ් ඛාරි

කචිත් මතන පටිසන් ධිං ගණ් හන් තීති වුත් තන් ති, තස් මා පටික් ඛිත් තවා ං 
ගමහත් වා න සක් කා අට් ඨක ාවෙනං ොමලතුන් ති සම් පටිච් ඡිතබ් බමමමවතං 
කම් මසදිසමව නා පටිසන් ධීති. අසම් පටිච් ෙන් මතහි වා අට් ඨක ා  අධිප් පාම ො 
සාධුකං කම තබ් මබොති. 

අසඞ්ඛාරන් ති අසඞ් ඛාරිකකම් මං. අසඞ් ඛාරං සසඞ් ඛාරම් පි ඵලං ම තීති 
සම් බන් මධො. 

ආරම්මමණනාති ඉට් ඨාදිආරම් මමණන. මව නාපරිවත්තනන් ති තස් ස තස් ස 

ආරම් මණස ්ස අනරූපමතො මසොමනස ්සාදිමව නා  පරිවත් තනං, 
කුසලවිපාකසන් තීරණත ාරම් මණානි සන් ධා  මෙතං වුත් තං. තානි හි 

ඉට් ඨාරම් මමණ මසොමනස් සසහගතානි, ඉට් ඨමජ් ඣත් මත උමපක් ඛාසහගතානි. 

අකුසලවිපාකං පන සන් තීරණත ාරම් මණං අනිට් මඨ, අනිට් ඨමජ් ඣත් මත ෙ 
ආරම් මමණ උමපක් ඛාසහගතමමව. න හි තස් ස ආරම් මණවමසන 

මව නාමභම ො අත් ථි, මහට් ඨා වුත් තනම න ද් වීසුපි උමපක් ඛාසහගතමමව. 
ද් විපඤ ්ෙවිඤ ්ඤාණසම් පටිච් ෙමනසු ෙ ඨමපත් වා කා විඤ් ඤාණද් ව ං මසසානි 

ඉට් ඨාදීසු සබ් බත්   මහට් ඨා වුත් තකාරණවමසමනව උමපක් ඛාසහගතානි, ත ා 

කා විඤ් ඤාණං ඉට් ඨාදීසු සුඛසහගතං, අනිට් ඨාදීසු දුක් ඛසහගතන් ති. ජවමනන 
නි මිතං අට් ඨක ා න් ති අධිප් පාම ො. මහතුනි මනමමව මෙත්   ජවනවමසන 

මහොති මව නාමභ ස් ස ආරම් මමණමනව, සඞ් ඛාරමභ ස් ස ෙ පච් ෙ වමසමනව 
නි මිතත් තා. එත්   ෙ අකුසලවිපාකානං විභාගාභාවමතො 
කුසලවිපාකත ාරම් මණානමමව ආරම් මණජවනපච් ෙ වමසන නි මනං මහොති. 
තං පන සරූපමතො එවං මවදිතබ් බං – තිමහතුකුක් කට් ඨකම් මමන හි 
ත ාරම් මණං පවත් තමානං කම් මවමසන නි මාභාවමතො සබ් මබසුපි 

කුසලවිපාකත ාරම් මමණසු සම් පත් මතසු ආරම් මණජවනපච් ෙ වමසන, 

ආරම් මණජවනවමසමනව වා නි තං එකමමව උප් පජ් ජති. ක ං? 

ත ාරම් මමණසු හි ආරම් මණවමසන මව නානි මමො මහොති, ජවනවමසන 

මහතුනි මමො, පච් ෙ වමසන සඞ් ඛාරනි මමො. අමහතුමකසු පන 
සඞ් ඛාරමභ ාභාවමතො පච් ෙ වමසන නි මනං නත් ථි. තත්   ආරම් මමණන 
මව නානි මනං මහට් ඨා වුත් තනම න මවදිතබ් බං. ජවනවමසන 
මහතුනි මමන පන කම් මසරික් ඛකමහතුවමසන තිමහතුකානි දුමහතුකානි 
අමහතුකානීති තීණි ජවනානි මවදිතබ් බානි. තත්   කම් මසරික් ඛකමහතුවමසන 

තිමහතුකජවනානි නාම කාමාවෙරකුසලකිරි ාසු ඤාණසම් පයුත් තජවනානි, 
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දුමහතුකජවනානි නාම ඤාණවිප් පයුත් තජවනානි, අමහතුකානි නාම 
අකුසලජවනානි මෙව කිරි ාමහතුකජවනඤ් ෙ. අකුසලජවනානිපි හි 
කුසලකම් මසරික් ඛකමහතුවමසන අමහතුකානි කුසලමහතූනං මතසු අභාවමතො. 

තත්   කම් මස් ස ජවනසදිසත ාරම් මණාභිනිප් ඵා නසාමත් ථිම  සති 

තිමහතුකජවමන ජවිමත තිමහතුකත ාරම් මණං මහොති, දුමහතුකජවමන ජවිමත 

දුමහතුකත ාරම් මණං, අමහතුකජවමන ජවිමත අමහතුකත ාරම් මණං මහොතීති. 
එවං ජවනවමසන මහතුනි මනං  ට් ඨබ් බං. ක ං පච් ෙ වමසන 

සඞ් ඛාරනි මමොති? කාලසම් ප ාදීනං, උතුසම් ප ාදීනඤ් ෙ පච් ෙ ානං 

බලවභාමව සති අසඞ් ඛාරිකත ාරම් මණං මහොති, දුබ් බලභාමව සසඞ් ඛාරිකං. 

අමහතුකත ාරම් මණස් ස පන පච් ෙ වමසන නි මමො නත් ථි, තස් මා  දි 

ඉට් ඨාරම් මණං මහොති, ත ා උමපක් ඛාසහගතං ත ාරම් මණං පටිබාහිත් වා 
මසොමනස ්සසහගතත ාරම් මණමමව මහොති. 
මසොමනස ්සසහගතත ාරම් මමණසුපි අනි මමන ආරම් මණවමසන සබ් මබසු 
සම් පත් මතසු ජවනස් ස තිමහතුකභාමව දුමහතුකාමහතුමක පටිබාහිත් වා 
තිමහතුකමමව ත ාරම් මණං මහොති. තිමහතුකත ාරම් මමණසුපි අනි මමන 
ජවනවමසන සබ් මබසු සම් පත් මතසු පච් ෙ ස ්ස බලවභාමව සති 
සසඞ් ඛාරිකත ාරම් මණං පටිබාහිත් වා අසඞ් ඛාරිකමමව ත ාරම් මණං මහොති. 
එමතමනව නම න මසසං ත ාරම් මණම් පි තංතංජවනානරූපමතො නි මනං 
 ට් ඨබ් බං. 

අමහතුකත ාරම් මණං පන පච් ෙ ං අනමපක් ඛිත් වා ආරම් මණවමසන මෙව 

ජවනවමසන ෙ නි මනං මහොති. ඉ මමත්   ම භු යප් පවත් තිවමසන නි මනං. 

ක ාචි පන ආරම් මණවමසන, පච් ෙ වමසන, පරිචිතවමසන ෙ 
ත ාරම් මණනි මමො මහොති. තත්   ආරම් මණවමසන මෙව පච් ෙ වමසන ෙ 
නි මනං මහට් ඨා වුත් තන මමව. පරිචිතවමසන පන නි මමන ම භුම යන 

තිමහතුකකුසලප් පවත් ති ා මතසු පරිචිතස් ස ක ාචි දුමහතුමක, අමහතුමක වා 
ජවමන ජවිමත පරිෙ වමසන තිමහතුකත ාරම් මණමමව මහොති. ම භුම යන ෙ 

දුමහතුකජවනප් පවත් ති ා තත්   පරිචිතස් ස ක ාචි තිමහතුමක, අමහතුමක වා 
ජවමන ජවිමත පරිෙ වමසන දුමහතුකත ාරම් මණමමව මහොති. තම ව 
අකුසමලසු පරිචිතස් ස ක ාචි තිමහතුකදුමහතුමකසුපි ජවමනසු ජවිමතසු 

පරිෙ වමසන අමහතුකත ාරම් මණමමව මහොතීති. එවඤ් ෙ කත් වා පට්ඨාමන – 

‘‘කුසලාකුසමල නිරුද් මධ සමහතුමකො විපාමකො ත ාරම් මණතා 

උප් පජ් ජති, සමහතුමක ඛන් මධ අනිච් ෙමතො දුක් ඛමතො අනත් තමතො 
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විපස් සති, කුසලාකුසමල නිරුද් මධ අමහතුමකො විපාමකො ත ාරම් මණතා 
උප් පජ් ජතී’’ති – 

අවිමසමසන අකුසලජවනානන් තරම් පි සමහතුකත ාරම් මණං, 
තිමහතුකජවනානන් තරඤ් ෙ අමහතුකත ාරම් මණං වුත් තං. 

තිමහතුමකොමමකන, පන දුමහතුකුක් කට් මඨන ෙ කම් මමන 
ත ාරම් මණප් පවත් ති ං කම් මස් ස තිමහතුකවිපාක ාමන අසමත්  තා  
තිමහතුකජවමනපි ජවිමත දුමහතුකත ාරම් මණමමව මහොති. මසසං 
වුත් තන මමව. දුමහතුමකොමමකන පන කම් මමන ත ාරම් මණප් පවත් ති ං 
කම් මස ්ස සමහතුකත ාරම් මණනිබ් බත් තමන අසමත්  තා  සමහතුකජවමනපි 
ජවිමත අමහතුකත ාරම් මණමමව මහොති. මසසං වුත් තන මමව. 

387-91. තුමලයන පාකචිත්මතනාති 

මසොමනස ්සසහගතඤාණසම් පයුත් තඅසඞ් ඛාරිමකන මහාවිපාකචිත් මතන. 

බලවාරම්මමණති අතිමහන් තාරම් මමණ. ෙතුබ් බිධඤ් හි ආරම් මණං අතිමහන් තං 
මහන් තං පරිත් තං අතිපරිත් තන් ති. වුත් තඤ් ෙ – 

‘‘ත ා හි විස ං ආහු, ෙතුධා එත්   පණ් ඩිතා; 

මහන් තාතිමහන් තමතො, පරිත් තාතිපරිත් තමතො’’ති. 

අතිමහන් තාදිභාමවො ෙස් ස ආපා ගතකාමල උප් පජ් ජනකචිත් තක් ඛණවමසන 

මවදිතබ් මබො. ත ා හි ආපා ගතක් ඛණමතො පට් ඨා   ාව මසොළසචිත් තක් ඛණා, 

තාව විජ් ජමානායුකආරම් මණං අතිමහන්තං නාම. 

පන් නරසචුද්  සචිත් තක් ඛණායුකං මහන්තං නාම. මතරසචිත් තක් ඛණමතො 

පට් ඨා  අට් ඨචිත් තක් ඛණායුකං පරිත්තං නාම. තමතො පරං අතිපරිත්තං නාම. 
තත්   අතිමහන් තාරම් මමණ ත ාරම් මණපරිම ොසානානි වීථිචිත් තානි 

උප් පජ් ජන් ති. මහන් මත ජවනපරිම ොසානානි, නත් ථි ත ාරම් මණුප් පාම ො. 

පරිත් මත ජවනම් පි න උප් පජ් ජති, සන් තීරණානන් තරං මවොට් ඨබ් බනමමව 

ද් වත් තික් ඛත් තුං පවත් තති. අතිපරිත් මත භවඞ් ගෙලනමත් තමමව. ක ං? 
අතිමහන් මත හි ආරම් මමණ පඤ් ෙද් වාමරසු   ානරූපං අඤ් ඤතරස් මිං ද් වාමර 
ආපා ගමත පසා ඝට් ටනානභාමවන හ  වත් ථුසන් නිස ්සිතා භවඞ් ගසන් තති 

මවොච් ඡිජ් ජති, මවොච් ඡිජ් ජමානා ෙ සහසා න ඔච් ඡිජ් ජති.   ා පන මවමගන 
ධාවන් මතො පුරිමසො අන් තරා ඨාතුකාමමොපි එකද් මවප වාමර අතික් කමිත් වාව 

ඨාතුං සක් මකොති, න පන ඨාතුකාමතා  සද් ධිංම ව, එවමමව දීපසිඛා වි , 

ගඞ් ගාමසොමතො වි , මවමගන ජවමානා භවඞ් ගසන් තති අන් තරා 
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ඔච් ඡිජ් ජමානාපි පසා ඝට් ටනමතො පරං ද් වත් තික් ඛත් තුං උප් පජ් ජිත් වාව 
ඔච් ඡිජ් ජති. තත්   පඨමචිත් තං භවඞ් ගසන් තති ා ෙලනාකාමරන 

උප් පජ් ජනමතො භවඞ්ගචලනං නාම, දුති ං උපච් ඡිජ් ජනවමසන උප් පජ් ජනමතො 

භවඞ්ගුපච්මෙම ො නාම. චලනඤ් මෙත්   විසදිසචිත් තස් ස උපනිස ්ස භාවගමනං. 

වුත් තඤ ්ෙ – 

‘‘ආරම් මණන් තරාපාම , ද් වික් ඛත් තුං ෙලිමත මමනො; 

චිත් තන් තරස් ස මහතුත් තං,  ානං ෙලනමීරිත’’න් ති. 

 දි එවං දුති ස් සපි තං අත් ථීති තම් පි භවඞ් ගෙලනමිච් මෙව වත් තබ් බන් ති? 

සච් ෙං, භවඞ් ගස් ස පන උපච් ඡිජ් ජනවමසන පවත් තිවිමසසං ගමහත් වා පුරිමස ්ස 
නාමමතො විසදිසනාමං කාතුං ‘‘භවඞ් ගුපච් මෙම ො’’ති වුච් ෙතීති. නන ෙ රූපාදීහි 

පසාම  ඝට් ටිමත පසා නිස් සිතස ්මසව ෙලනං යුත් තං, ක ං පන 

හ  වත් ථුසන් නිස ්සිතා  භවඞ් ගසන් තති ා ෙලනන් ති? සන් තතිවමසන 
එකාබද් ධත් තා.   ා හි මභරි ා එකස් මිං තමල ඨිතසක් ඛරා  මක් ඛිකා  
නිපන් නා  අපරස් මිං තමල  ණ් ොදිනා පහමට අනක් කමමන 
මභරිෙම් මවරත් තාදීනං ෙලමනන සක් ඛරා  ෙලිතා  මක් ඛිකා  පලා නං 

මහොති, එවමමව රූපාදිම් හි පසාම  ඝට් ටිමත තන් නිස ්සම සු මහාභූමතසු 
ෙලිමතසු අනක් කමමන තංසම් බන් ධානං මසසරූපානම් පි ෙලමනන 
හ  වත් ථුම් හි ෙලිමත තන් නිස ්සිතස් ස භවඞ් ගස ්ස ෙලනාකාමරන පවත් ති 
මහොති. වුත් තඤ් ෙ – 

‘‘ඝට් ටිමත අඤ් ඤවත් ථුම් හි, අඤ ්ඤනිස් සිතකම් පනං; 

එකාබද් මධන මහොතීති, සක් ඛමරොපම ා වම ’’ති. (ස. ස. 176); 

එවං භවඞ් ගෙලනභවඞ් ගුපච් මෙම සු උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් මධසු ‘‘කිං 
නාමමත’’න් ති ව න් තී වි  වීථිචිත් තානි ආරම් මණාභිමුඛං පටිපාම න් තී 

කිරි ාමමනොධාතු උප් පජ් ජති, තස් සානන් තරං   ාරහං  ස් සනාදිකිච් ෙං 

සාධ මානා පඤ් ෙවිඤ් ඤාණධාතූසු අඤ් ඤතරා උප් පජ් ජති, ත නන් තරං තා  

ගහිතමමවාරම් මණං සම් පටිච් ෙමානා විපාකාමහතුකමමනොධාතු උප් පජ් ජති, 
ත නන් තරං තම වාරම් මණං සන් තීර මානා 

විපාකාමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු උප් පජ් ජති, ත නන් තරං තමමවාරම් මණං 

වවත්  ාප මානා කිරි ාමහතුකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු උප් පජ් ජති, ත නන් තරං 
කාමාවෙරකුසලාකුසලකිරි ජවමනසු  ං කිඤ් චි ලද් ධපච් ෙ ං තම වාරම් මණං 

ආරබ් භ ජවනං හුත් වා ම භුම යන සත් තක් ඛත් තුං ජවති, ත නන් තරං 
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එකා සත ාරම් මණචිත් මතසු අඤ ්ඤතරං කම් මං ආරම් මණං ජවනං පච් ෙම ො 

පරිචිතතාති ඉමමසං අනරූපවමසන ද් වික් ඛත් තුං උප් පජ් ජති, ත නන් තරං 
භවඞ් ගපාමතො මහොති. 

ඉධ ඨත් වා ඉමිස් සා චිත් තපරම් පරා  සුඛග් ගහණත්  ං අම්මබොපමා 

මවදිතබ් බා. ක ං? එමකො කිර පුරිමසො ඵලිතම් බරුක් ඛස ්ස මහට් ඨා සසීසං 

පාරුපිත් වා නිපන් මනො නිද්  ා ති, අම කං අම් බපක් කං වණ් ටමතො මුච් චිත් වා 

තස් ස කණ් ණසක් ඛලිං පුඤ් ෙමානං වි  ‘‘ඨ’’න් ති භූමි ං පතති, මසො තස් ස 
සද් ම න පබුජ් ඣිත් වා සීසමතො වත්  ං අපමනත් වා ෙක් ඛුං උම් මීමලත් වා 

ඔමලොමකසි, තමතො හත්  ං පසාමරත් වා ඵලං ගමහත් වා මද් දිත් වා උපසිඞ් ඝිත් වා 
පක් කභාවං ඤත් වා පරිභුඤ් ජිත් වා මුඛගතං සහ මසම් මහන අස් සාම ත් වා පුන 
තම ව නිද්  ා ති. තත්   තස් ස පුරිසස් ස අම් බරුක් ඛමූමල නිද්  ා නකාමලො වි  

භවඞ් ගසමඞ් ගිකාමලො, අම් බපක් කස ්ස පතිතකාමලො වි  ආරම් මණස ්ස 

පසා ඝට් ටනකාමලො, පතනසද් ම න පබුද් ධකාමලො වි  මමනොධාතු ා 

භවඞ් ගස් ස ආවට් ටිතකාමලො, උම් මීමලත් වා ඔමලොකිතකාමලො වි  

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස  ස් සනකිච් ෙං සාධනකාමලො, හත්  ං පසාමරත් වා 

ගහිතකාමලො වි  විපාකමමනොධාතු ා ආරම් මණසම් පටිච් ෙනකාමලො, ගමහත් වා 
මද් දිතකාමලො වි  විපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා ආරම් මණස ්ස 

සන් තීරිතකාමලො, උපසිඞ් ඝිතකාමලො වි  කිරි ාමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා 

වවත්  ාපිතකාමලො, පරිභුත් තකාමලො වි  ජවනස ්ස 

ආරම් මණරසඅනභවිතකාමලො, මුඛගතං සහ මසම් මහන අස් සාදිතකාමලො වි  

ත ාරම් මණස ්ස ජවමනන අනභූතාරම් මණඅනභවනකාමලො, පුන නිද්  ා නං වි  
පුන භවඞ් ගකාමලොති එවමමත්   උපමාසංසන්  නං මවදිතබ් බං. 

අ ං පන උපමා කිං දීමපති? ආරම් මණස ්ස පසා ඝට් ටනමමව කිච් ෙං, 

කිරි ාමමනොධාතු ා භවඞ් ගාවට් ටනමමව කිච් ෙං, පඤ ්ෙවිඤ් ඤාණධාතූනං 

 ස් සනාදිකමමව කිච් ෙං, විපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා සම් පටිච් ෙනමමව 

කිච් ෙං, විපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා සන් තීරණමමව කිච් ෙං, 

කිරි ාමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා වවත්  ාපනමමව කිච් ෙං, ජවනස් මසව පන 
ආරම් මණරසානභවනං ත ාරම් මණස ්ස එමතන අනභූතස් මසව අනභවනන් ති 

එවං කිච් ෙවමසන ධම් මානං අඤ් ඤමඤ් ඤාසංකිණ් ණතං දීමපති, එවං 

පවත් තමානං පන චිත් තං ‘‘ත් වං ආවජ් ජනං නාම මහොහි, ත් වං  ස් සනාදීසු 

අඤ ්ඤතරං, ත් වං සම් පටිච් ෙනං නාමා’’තිආදිනා නියුඤ ්ජමක කාරමක අසතිපි 
චිත් තනි ාමවමසමනව පවත් තතීති මවදිතබ් බං. තං පන චිත් තනි ාමං සද් ධිං 
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උතුනි ාමාදීහි පරිච් මෙ ාවසාමන වක් ඛති. අ ං තාව අතිමහන් තාරම් මමණ 
චිත් තප් පවත් තිවිභාවනා. 

මහන් තාරම් මමණ පන ත ාරම් මණුප් පා ස් ස අභාවමතො තස් මිං ආපා ගමත 
වුත් තනම න ජවනපරිම ොසාමනසු වීථිචිත් මතසු උප් පන් මනසු භවඞ් ගපාමතොව 

මහොති, ආරම් මණස ්ස පන පරික් ඛීණායුකත් තා එකචිත් තක් ඛණිකප් පමාමණපි 
වා ආයුම් හි සති සමාසන් නමරමණො වි  පුරිමසො දුබ් බලභාවමතො ත ාරම් මණං 
නප් පජ් ජති. අපිෙ ත ාරම් මණමුප් පජ් ජන් තං නි මමතො ද් වික් ඛත් තුමමව 

උප් පජ් ජති, න එකවාරං. එකචිත් තක් ඛණාවසිට් මඨ ෙ ආරම් මමණ එකස් මිං 
ත ාරම් මමණ උප් පන් මනසු දුති ස ්ස උප් පජ් ජනකාමල තස් ස නිරුද් ධත් තා 

නප් පජ් ජති. න හි ද් වීසු ත ාරම් මමණසු එකං පච් චුප් පන් නාරම් මණං, එකං 

අතීතාරම් මණං මහොති, තස් මා දුති ස් ස අනප් පත් ති ා පඨමම් පි නප් පජ් ජතීති. 

මජ්ඣිමට්ඨකථායං පන සකිම් පි ත ාරම් මණස ්ස පවත් ති වුත් තා. 

පරමත්ථවිනිච්ෙමයපි ෙ තමමව වා ං සම් පටිච් ඡිත් වා ‘‘සකිං ද් මව වා 

ත ාලම් බ’’න් ති (පරම. වි. 116) වුත් තං. අභිධම්මට්ඨකථායං පන 
‘‘චිත් තප් පවත් තිගණනා ං සබ් බවාමරසු ද් මව එව චිත් තවාරානි ආගතානී’’ති 

වත් වා තං න සම් පටිච් ඡිතං, තස් මා මහන් තාරම් මමණ ජවනාවසාමන 

භවඞ් ගපාමතොව මහොති, නත් ථි ත ාරම් මණුප් පාම ො, අ ඤ් ෙ ත ාරම් මමණහි 

තුච් ෙතා  ‘‘මමොඝවාමරො’’ති වුච් ෙති. 

පරිත් තාරම් මමණ ජවනප් පා ස ්සපි අභාවමතො සන් තීරණාවසාමනසු 

වීථිචිත් මතසු උප් පන් මනසු ත නන් තරං මවොට් ඨබ් බනමමව ආමසවනං ලභිත් වා 

ජවනට් ඨාමන ඨත් වා ද් වික් ඛත් තුං පවත් තති, තමතො භවඞ් ගපාමතො මහොති. 
මවොට් ඨබ් බනං පන අප් පත් වා අන් තරා ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිකං පත් වා 
නිවත් තිස් සතීති මනතං ඨානං විජ් ජති. ජවනං පන ආරම් මණස ්ස 
අප් පායුකභාමවන පරිදුබ් බලත් තා නප් පජ් ජති. තඤ් හි උප් පජ් ජමානං 

සත් තචිත් තක් ඛණායුමකම ව උප් පජ් ජති, කතිප චිත් තක් ඛණායුමක පන 

පඨමජවනමමව නප් පජ් ජති. ත නප් පත් ති ඤ් හි ඉතරානිපි නප් පජ් ජන් ති, තස් මා 
පරිත් තාරම් මමණ නත් ථි ජවනප් පාම ොති අ ං දුතිම ො මමොඝවාමරො අට් ඨක ා  
වුත් මතො. ටීකාකාමරො පන ත ා අසම් පටිච් ඡිත් වා අඤ් ඤ ා දුති මමොඝවාරං 
පකප් මපති. වුත් තඤ් හි මතන තීසු මමොඝවාමරසු දුති මමොඝවාමරො 
උපපරික් ඛිත් වා ගමහතබ් මබො. 

 දි හි අනමලොමම මව නාත් තිමක පටිච් ෙවාරාදීසු ‘‘ආමසවනපච් ෙ ා න 

මග් මග ද් මව, නමග් ගපච් ෙ ා ආමසවමන ද් මව’’ති ෙ වුත් තං සි ා, මසොපි 
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පටුන 
 

මමොඝවාමරො ලබ් මභ ය.  දි ෙ මවොට් ඨබ් බනම් පි ආමසවනපච් ෙම ො සි ා, 
කුසලාකුසලානම් පි සි ා. න හි ආමසවනපච් ෙ ං ලද් ධුං යුත් තස් ස 
ආමසවනපච් ෙ භාවී ධම් මමො ආමසවනපච් ෙම ො මහොතීති අවුත් මතො අත් ථි. 
මවොට් ඨබ් බනස් ස පන කුසලාකුසලානං ආමසවනපච් ෙ භාමවො න වුත් මතො. 
‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ෙ කුසමලො ධම් මමො උප් පජ් ජති නාමසවනපච් ෙ ා. 
අකුසලං ධම් මං පටිච් ෙ අකුසමලො ධම් මමො උප් පජ් ජති නාමසවනපච් ෙ ා’’ති 
වෙනමතො පටික් ඛිත් මතොව. අ ාපි සි ා ‘‘අසමානමව නානං වමසමනවං 

වුත් ත’’න් ති, එවම් පි   ා ‘‘ආවජ් ජනා කුසලානං ඛන් ධානං, අකුසලානං 

ඛන් ධානං අනන් තරපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 1.1.417) වුත් තං, එවං 
‘‘ආමසවනපච් ෙම න පච් ෙම ො’’තිපි වත් තබ් බං සි ා. ජාතිමභ ා න වුත් තන් ති 

මෙ, ‘‘භූමිභින් නස ්ස කාමාවෙරස් ස රූපාවෙරාදීනං ආමසවනපච් ෙ භාමවො වි  

ජාතිභින් නස ්සපි භමව යා’’ති වත් තබ් මබො එව සි ා, අභින් නජාතිකස් ස ෙ 
වමසන   ා ‘‘ආවජ් ජනා සමහතුකානං ඛන් ධානං අනන් තරපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති වුත් තං, එවං ‘‘ආමසවනපච් ෙම න පච් ෙම ො’’තිපි වත් තබ් බං 

සි ා, න තු වුත් තං, තස් මා මව නාත් තිමකපි සංඛිත් තා  ගණනා  

‘‘ආමසවනපච් ෙ ා නමග් මග එකං, නමග් ගපච් ෙ ා ආමසවමන එක’’න් ති එවං 
ගණනා  නිද් ධාරි මානා  මවොට් ඨබ් බනස් ස ආමසවනපච් ෙ ත් තාභාවා 
  ාවුත් තප් පකාමරො දුතිම ො මමොඝවාමරො වීමංසිත් වා ගමහතබ් මබො. 
මවොට් ඨබ් බනං පන වීථිවිපාකසන් තති ා ආවට් ටනමතො ‘‘ආවජ් ජනා’’ඉච් මෙව 
වුත් තං. තමතො විසදිසස් ස ජවනස් ස කරණමතො මනසිකාමරො ෙ. එවඤ් ෙ කත් වා 
පට් ඨාමන ‘‘මවොට් ඨබ් බනං කුසලානං ඛන් ධානං අනන් තරපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’තිආදි න වුත් තං, ‘‘ආවජ් ජනා’’ඉච් මෙව වුත් තං, තස් මා 
මවොට් ඨබ් බනමතො ෙතුන් නං වා පඤ් ෙන් නං වා ජවනානං ආරම් මණපුමරජාතං 

භවිතුං අසක් මකොන් තං රූපාදිආවජ් ජනාදීනං පච් ෙම ො භවිතුං න සක් මකොති, 
අ මමතස ්ස සභාමවොති ජවනාපාරිපූරි ා දුතිම ො මමොඝවාමරො  ස් මසතුං 
යුත් මතො සි ාති. 

අ ඤ් හි ආෙරි ස් ස අධිප් පාම ො –  දි මවොට් ඨබ් බනම් පි ආමසවනපච් ෙම ො 

සි ා,   ා ‘‘සුඛා  මව නා  සම් පයුත් තං ධම් මං පටිච් ෙ සුඛා  මව නා  
සම් පයුත් මතො ධම් මමො උප් පජ් ජති ආමසවනපච් ෙ ා නමග් ගපච් ෙ ා’’ති 

අනමලොමපච් ෙනිම , පච් ෙනි ානමලොමම ෙ ‘‘සුඛා…මප.… නමග් ගපච් ෙ ා 

ආමසවනපච් ෙ ා’’ති ෙ වුත් තං හසිතුප් පා චිත් තවමසන, එවම් පි 
මවොට් ඨබ් බනවමසන ‘‘අදුක් ඛමසුඛා  මව නා  සම් පයුත් තං ධම් මං 
පටිච් ො’’තිආදිනා පුබ් මබ වුත් තනම න පාමඨො සි ා. ත ා ෙ සති 
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වාරද් ව වමසන ගණනා  ‘‘ආමසවනපච් ෙ ා නමග් මග ද් මව, නමග් ගපච් ෙ ා 

ආමසවමන ද් මව’’ති ෙ වත් තබ් බං සි ා, න පන වුත් තං, ‘‘ආමසවනපච් ෙ ා 

නමග් මග එකං, නමග් ගපච් ෙ ා ආමසවමන එක’’න් තිච් මෙව වුත් තං. අපිෙ  දි 

හි මවොට් ඨබ් බනම් පි ආමසවනපච් ෙම ො සි ා, දුති මමොඝවාමරො වි  
පුරිමවාමරසුපි සි ා. ත ා ෙ සති අත් තමනො වි  කුසලාකුසලානම් පි සි ා. න හි 
ආමසවනපච් ෙ ං ලද් ධුං යුත් තස් ස ආමසවනපච් ෙ භාවී ධම් මමො 
ආමසවනපච් ෙම ො මහොතීති අවුත් මතො අත් ථි ‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා 

ඛන් ධා’’තිආදිනා අනවමසසමතො වුත් තත් තා, මවොට් ඨබ් බනස ්ස පන අවුත් මතො 
‘‘අබයාකමතො ධම් මමො කුසලස් ස ධම් මස ්ස ආමසවනපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’තිආදිවෙනස් ස අභාවමතො. න මකවලං අවුත් මතොව, අ  මඛො 

‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ෙ කුසමලො ධම් මමො උප් පජ් ජති, අකුසලං ධම් මං පටිච් ෙ 
අකුසමලො ධම් මමො උප් පජ් ජතී’’ති ඵස් සාදිකුසලාකුසලධම් මම පටිච් ෙ 
සහජාතාදිපච් ෙ වමසන කුසලාකුසලස් ස උප් පත් තිං වත් වා පඨමජවනස් ස 
මවොට් ඨබ් බනමතො ආමසවනපච් ෙ ාලාභං සන් ධා  ‘‘නාමසවනපච් ෙ ා’’ති 
පටික් ඛිත් මතොව. 

අ ාමපත්   සමමොධානං සි ා, සමානමව නානං එව 

ආමසවනපච් ෙ භාවස් ස  ස් සනමතො මවොට් ඨබ් බමනන අසමානමව නානං 
කුසලාකුසලානං වමසනා ං පටික් මඛමපො කමතොති. එවම් පි සති   ා 
‘‘ආවජ් ජනා කුසලානං ඛන් ධානං අකුසලානං ඛන් ධානං අනන් තරපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති වුත් තං, එවං සමානමව නාවමසන ‘‘ආමසවනපච් ෙම න 
පච් ෙම ො’’තිපි වත් තබ් බං සි ා. අ  මවොට් ඨබ් බනස ්ස කුසලාකුසමලහි 
භින් නජාතිකත් තා තස් ස මතසං ආමසවනපච් ෙ භාමවො න වුත් මතොති මෙ.   ා 
භූමිවමසන භින් නස් ස මගොත්රභුමවො ානවමසන ඨිතස් ස කාමාවෙරස් ස 

රූපාවෙරාදීනං ආමසවනභාමවො දිස් සති, එවං ජාතිවමසන භින් නස ්ස 

මවොට් ඨබ් බනස් ස ආමසවනපච් ෙ භාමව න මකොචි විබන් මධො, අපිෙ 

අභින් නමව නස් ස, අභින් නජාතිකස් ස ෙ උමපක් ඛාසහගතමහාකිරි චිත් තස් ස 

වමසන   ා ‘‘ආවජ් ජනා සමහතුකානං ඛන් ධානං අනන් තරපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති වුත් තං, එවං ‘‘ආමසවනපච් ෙම න පච් ෙම ො’’තිපි වත් තබ් බං 

සි ා, න තු වුත් තං, තස් මා මව නාත් තිමකපි මවොට් ඨබ් බනස ්ස 
ආමසවනපච් ෙ ත් තස් ස අභාවා මවොට් ඨබ් බනස් ස ආමසවනභාව ස් සනවමසන 
වුත් මතො දුතිම ො මමොඝවාමරො වීමංසිත් වා ගමහතබ් මබො. 
මවොට් ඨබ් බනාවජ් ජනානං පන අනත්  න් තරභාවමතො ආවජ් ජනා  ෙ 
කුසලාකුසලානං අනන් තරපච් ෙ භාවස ්ස වුත් තත් තා සති උප් පත් ති ං 
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මවොට් ඨබ් බනං කාමාවෙරකුසලාකුසලකිරි ාජවනානං එකන් තමතො 

අනන් තරපච් ෙ භාමවමනව වත් මත ය, න පන අඤ ්ඤ ාති 
මුඤ ්ොමරණාසන් නමවලාදීසු ජවනාපාරිපූරි ා මන් දීභූතමවගතා  අ ං 
 ස් මසතබ් මබොති. 

ආචරියධම්මපාලත් ම මරන පමනත්   ඉ ං වුත් තං – ‘‘ ං 

ජවනභාවප් පත් තං, තං ඡින් නමූලරුක් ඛපුප් ඵං වි ා’’ති වක් ඛමානත් තා 

අනපච් ඡින් නභවමූලානං පවත් තස ්ස මවොට් ඨබ් බනස ්ස කිරි භාමවො න සි ා, 
වුත් මතො ෙ ‘‘ ස ්මිං සමම  මමනොවිඤ් ඤාණධාතු උප් පන් නා කිරි ා 

මනවකුසලා, නාකුසලා, න ෙ කම් මවිපාකා උමපක් ඛාසහගතා’’ති, තස් මා 

අට් ඨක ා ං ‘‘ජවනට් ඨාමන ඨත් වා’’ති වෙනං ජවනස් ස උප් පජ් ජනට් ඨාමන 

ද් වික් ඛත් තුං පවත් තිත් වා න ජවනභාමවනාති අධිප් පාම න වුත් තං, ‘‘ආමසවනං 
ලභිත් වා’’ති ෙ ‘‘ආමසවනං වි  ආමසවන’’න් ති වුත් මත න මකොචි විමරොමධොති. 
විප් ඵාරිකස ්ස පන සමතො ද් වික් ඛත් තුං පවත් තිම මවත්   ආමසවනසදිසතා. 
විප් ඵාරිකතා  හි විඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපකත් තඤ් ෙස් ස වුච් ෙති. විප් ඵාරිකම් පි 
ජවනං වි  අමනකක් ඛත් තුං අප් පවත් ති ා දුබ් බලත් තා න නිප් පරි ා මතො 
ආමසවනපච් ෙ භාමවන පවත් මත යාති න ඉමස් ස පාමඨ ආමසවනත් තං 

වුත් තං. අට් ඨක ා ං පන පරි ා මතො වුත් තං,   ා ඵලචිත් මතසු මග් ගඞ් ගං 

මග් ගපරි ාපන් නන් ති.  දිපි ‘‘ජවනාපාරිපූරි ා…මප.… යුත් මතො’’ති වුත් තං, 

‘‘ආවජ් ජනාදීනං පච් ෙම ො භවිතුං න සක් මකොතී’’ති පන වුත් තත් තා 
චිත් තප් පවත් තිවමසන පඨමමමොඝවාරමතො එතස් ස න මකොචි විමසමසොති. 

චක්ඛුස්සාපාථමාගමතති ෙක් ඛුද් වාරස් ස ම ොගයම සාවට් ඨානවමසන 

ආපා මාගමත. තායාති මමනොධාතු ා භවඞ් ගාවට් ටමන පාකටතා  

කිරි ාමමනොධාතුං පච් ොමසති. ආවට්ටිමතති සන් තතිවමසන පවත් තිතුං අ ත් වා 

නිවත් තිමත, පරිණාමිමත වා. ජාමතසු ජා මතති සම් බන් මධො. ගමතති 

නිරුද් මධ. තම වාති ජවනානභූතමමව ඉට් ඨාරම් මණං. මතමනවාති ජවනං 

හුත් වා නිරුද් මධන මතන කාමාවෙරකුසලචිත් මතන. ත ාරම්මණසඤ්ඤිතන් ති 

ජවනග් ගහිමතම ව ආරම් මමණ පවත් තනමතො ‘‘බ්රහ් මස් සමරො’’තිආදීසු වි  
තස් ස ආරම් මණං ආරම් මණමස් සාති මජ් ඣප මලොපවමසන ත ාරම් මණන් ති 

සඤ ්ඤිතං. තුලයමතොති ආරම් මණමතො විසදිසභාමවපි මසොමනස් සසහගතාදිනා 

සදිසත් තා. මූලසදිසං භවඞ් ගං මූලභවඞ්ගං. ත ාරම් මණම් පි භවඞ් ගසභාවත් තා 

‘‘භවඞ් ග’’න් ති වුච් ෙති   ා ‘‘සමහතුකං භවඞ් ගං අමහතුකස් ස භවඞ් ගස් ස 

අනන් තරපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 3.1.102). එත්   හි පටිසන් ධිචිත් මත 
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පටුන 
 

එව පවත් ති ං ‘‘භවඞ් ග’’න් ති වුච් ෙමාමන න තස් ස මහතුවමසන මභම ොති 
‘‘සමහතුකං භවඞ් ගං අමහතුකස් ස භවඞ් ගස ්ස අනන් තරපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති න සක් කා වත් තුං. නාපි මෙතං ‘‘සමහතුකං චුතිං 
අමහතුකපටිසන් ධිඤ් ෙ සන් ධා  වුත් ත’’න් ති සක් කා විඤ් ඤාතුං. භවස ්ස 
අඞ් ගභාවාභාවමතො චුතිචිත් තස් ස භවඞ් ගමවොහාරාලාභමතොති ‘‘සමහතුකං 
භවඞ් ග’’න් ති ත ාරම් මණං වුත් තන් ති විඤ් ඤා ති. ‘‘ත ාරම් මණසඤ් ඤිත’’න් ති 

වත් වා ‘‘මූලභවඞ් ගන් ති වුච් ෙතී’’ති වුත් තත් තා නාමද් ව ම් පි ඉමස් ස ලබ් භතීති 
දීපිතං මහොති. 

392. තඤ්චාති ත ාරම් මණඤ් ෙ. එත්ථාති ඉමමසු වීථිචිත් මතසු. 

ගණනූපගචිත්තානීති විපාකගණනූපගචිත් තානි. 

394. අසමානත්තාති අසඞ් ඛාරිකභාමවන අසමානත් තා. 

396. පුරිමානි පඤ් ෙ විපාකචිත් තානි ඉමිනා සද් ධිං ෙ මහොන් තීති 
සම් බන් මධො. එත්   ෙ ම භු යමතො ඉට් ඨාරම් මමණ මසොමනස ්සප් පවත් තිවමසන 
මසොමනස ්සසහගතජවනානන් තරමමව මසොමනස ්සත ාරම් මණං වුත් තං. 

ජවනස ්ස පන පකප් මපත් වා ආරම් මණග් ගහණසබ් භාවමතො, විපාකස ්ස ෙ 
ත භාවමතො ඉට් ඨාරම් මමණ උමපක් ඛාසහගතජවමනසුපි ජවිමතසු 
මසොමනස ්සසහගතමමව ත ාරම් මණං මහොති. 

399-403. තස්මංද්වාමරති තස් මිංම ව ෙක් ඛුද් වාමර. මව නාපරිවත්තතීති 
කම් මස ්ස මසොමනස් සසහගතභාමවපි ආරම් මණස ්ස ඉට් ඨමජ් ඣත් තතා  
මසොමනස ්සමව නා පරිවත් තිත් වා උමපක් ඛාමව නා මහොති. අ  වා මහට් ඨා 
විපාකමව නා  මසොමනස් සභාමවපි ඉට් ඨාරම් මණස ්ස මජ් ඣත් තභාමවන 

තංවමසන මව නා පරිවත් තතීති අත් ම ො. 

ජවමනසු ජවිමතසූති සම් බන් මධො. ‘‘ජවිමතසු ෙතූස් වපී’’ති වා පාමඨො. 

ජායමරති ත ාරම් මණවමසන ජා න් ති. මව නායාති මව නා  කරණභූතා . 

අසමානත්තාති පටිසන් ධි ා සහ අසමානත් තා. පුරිමමහීති මහට් ඨා 
වුත් තත ාරම් මණෙතුක් කමතො. අ  වා ‘‘පුරිමමහි අසමානත් තා’’ ඉච් මෙව 
ම ොජනා. පුරිමමහි සහ අසමානභාමව වුත් මත මතසං සන් ධි ා සහ 
අසමානභාමවොපි වුත් මතොව මහොතීති ෙත් තාරි නාමමතො පිට් ඨිභවඞ් ගානි ෙ 

මහොන් තීති ම ොජනා. ච-සද් ම න ආගන් තුකභවඞ් ගානි, ත ාරම් මණානි ෙ 
මහොන් තීති  ස් මසති. එත්  ාපි ෙ ම භුම යන ඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මමණ 
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උමපක් ඛාසහගතජවනස් ස උප් පජ් ජනමතො උමපක් ඛාසහගතජවනානන් තරමමව 

උමපක් ඛාසහගතත ාරම් මණං වුත් තං, මහට් ඨා වුත් තනම න පන 
උමපක් ඛාසහගතත ාරම් මණං මහොති. ඤාණසම් පයුත් තාදීසු ජවිමතසු 

ඤාණවිප් පයුත් තත ාරම් මණානං සම් භමවො මහට් ඨා වුත් තනම න මවදිතබ් මබො. 

කිඤ් ොපි අසඞ් ඛාරසසඞ් ඛාරවිධානං ජවනවමසන වුත් තං, ත ාපි 
උතුමභොජනාදිපච් ෙ ානං දුබ් බලභාමව ජවනස ්මසව අසඞ් ඛාරිකත් තාභාවමතො 

අසඞ් ඛාරජවනාවසාමන අසඞ් ඛාරමමව ත ාරම් මණං මහොති, න සසඞ් ඛාරන් ති 
නි මමො. පච් ෙ ස් ස පන බලවභාමව සතිපි පමරසං උස් සාහබමලන 
සසඞ් ඛාරස ්ස ජවනස් ස සම් භවමතො සසඞ් ඛාරජවනාවසාමන සසඞ් ඛාරමමව 

ත ාරම් මණං මහොති, සසඞ් ඛාරිකත් තාභාවමතො අසඞ් ඛාරජවනාවසාමන 
අසඞ් ඛාරමමවාති නි මමො නත් ථීති අසඞ් ඛාරජවනාවසාමන අසඞ් ඛාරම් පි 

සසඞ් ඛාරම් පි ත ාරම් මණං මහොති, සසඞ් ඛාරජවනාවසාමන සසඞ් ඛාරම් පි 
අසඞ් ඛාරම් පි ත ාරම් මණං මහොති. 

පඤ්චිමානීති ඉට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මමණ වුත් තානි 

උමපක් ඛාසහගතසන් තීරණාදීනි පඤ ්ෙ විපාකානි. පුරිමමහි සත්තහීති 
ඉට් ඨාරම් මමණ වුත් මතහි ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීහි සත් තහි විනිද් දිමස 
ෙක් ඛුද් වාරස ්මින් ති අධිප් පාම ො. 

405-6. එකාය මචතනායාති එකා  

තිමහතුකමසොමනස් සසහගතඅසඞ් ඛාරිකමෙතනා . එවං සමසට් ඨි විපාකානි 
උප් පජ් ජන් තීති සම් බන් මධො.  ස් මා පන ෙක් ඛුද් වාරාදීසු අනප් පජ් ජිත් වා 
මසොතද් වාරාදීසුම ව උප් පජ් ජමානා මසොතවිඤ් ඤාණා ම ො වි  පඤ් ෙසු 
ද් වාමරසු අනප් පජ් ජිත් වා මමනොද් වාමරම ව උප් පජ් ජමාමනො 

කාමාවෙරවිපාමකො නත් ථි, තස් මා මමනොද් වාමර විපාකප් පවත් ති න වුත් තා. අ  
වා ෙක් ඛුද් වාමර ගහිතානමමව මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතූනං 
මසොතද් වාරාදීසුපි ගහමණන පඤ් ෙද් වාමරසු ගහිතා  මමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා 

මමනොද් වාමරපි ගහණන  ස් සනං කතං මහොති, එවං සති ෙසු ද් වාමරසුපි 

සමසත් තති විපාකානි මහොන් ති. අ  වා මමනොද් වාමර ලබ් භමානා පි 
පඤ ්ෙද් වාරප් පවත් තා  මමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා මමනොද් වාමර අග් ගහමණන 
මසොතද් වාරාදීසු ලබ් භමානානම් පි ෙක් ඛුද් වාමර 
ගහිතමමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතූනං මසොතද් වාරාදීසු අග් ගහණස ්ස 

න  ස් සනං කතං මහොති, එවං සති පඤ් ෙද් වාමරසු මසොළස විපාකානි මහොන් ති. 

එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං ‘‘ගහිතාග්ගහමණනා’’තිආදි. 
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408-9. තීහි විපාමකහීති මතහි තීහි කුසලචිත් මතහි සමාමනහි තීහි 

විපාමකහි දින් නා  පටිසන් ධි ාති සම් බන් මධො. උමපක්ඛාසහිතද්වමයති 

උමපක් ඛාසහගතපටිසන් ධියුගමළ. ඉධ ඨත් වා නාළි න් තූපමා මවදිතබ් බා. 

ක ං? උච් ඡුපීළනසමම  කිර එකස් මා ගාමා එකා ස  න් තවාහා නික් ඛමිත් වා 
එකං උච් ඡුවාටං දිස ්වා තස් ස පරිපක් කභාවං ඤත් වා උච් ඡුසාමිකං 
උපසඞ් කමිත් වා ‘‘ න් තවාහා ම ’’න් ති ආමරොමෙසුං. මසො ‘‘අහං තුම් මහම ව 
පරිම සිස ්සාමී’’ති උච් ඡුසාලං ගමහත් වා අගමාසි. මත තත්   නාළි න් තං 

ම ොමජත් වා ‘‘ම ං එකා ස ජනා අපරම් පි එකං ලද් ධුං වට් ටති, වත් තමනන 
ගණ් හ ා’’ති ආහංසු. උච් ඡුසාමිමකො ‘‘අහමමව සහාම ො භවිස් සාමී’’ති 
උච් ඡුසාලං පූරාමපත් වා මතසං සහාම ො අමහොසි. මත අත් තමනො අත් තමනො 
කිච් ොනි කත් වා ඵාණිතපාෙමකන උච් ඡුරමස පක් මක ගුමළ බද් මධ 
උච් ඡුසාමිමකන තුලයිත් වා භාමගසු දින් මනසු අත් තමනො අත් තමනො භාගං 
ආ ා  සාලං සාලසාමිකං පටිච් ොමපත් වා එමතමනව උපාම න අපරාසුපි ෙතූසු 
සාලාසු කම් මං කත් වා පක් කමිංසු. තත්   පඤ් ෙ  න් තසාලා වි  පඤ් ෙ පසා ා 

 ට් ඨබ් බා, පඤ ්ෙ උච් ඡුවාටා වි  පඤ් ෙ ආරම් මණානි, එකා ස 

විෙරණක න් තවාහා වි  එකා ස විපාකචිත් තානි, පඤ ්ෙ උච් ඡුසාලසාමිමනො 

වි  පඤ් ෙ විඤ් ඤාණානි, පඨමකසාලා  සාලසාමිමකන සද් ධිං ද් වා සන් නං 
ජනානං එකමතො හුත් වා කතකම් මානං භාගග් ගහණකාමලො වි  එකා සන් නං 
විපාකචිත් තානං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාමණන සද් ධිං එකමතො හුත් වා ෙක් ඛුද් වාමර 

රූපාරම් මමණ සකසකකිච් ෙකරණකාමලො, සාලසාමිකස් ස සාලා  

සම් පටිච් ඡිතකාමලො වි  ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස ද් වාරසඞ් කන් තිඅකරණං, 
දුති තති ෙතුත්  පඤ් ෙමසාලා  ද් වා සන් නං එකමතො හුත් වා කතකම් මානං 
භාගග් ගහණකාමලො වි  එකා සන් නං විපාකචිත් තානං කා විඤ් ඤාමණන 
සද් ධිං එකමතො හුත් වා කා ද් වාමර මඵොට් ඨබ් බාරම් මමණ 

සකසකකිච් ෙකරණකාමලො, සාමිකස ්ස සම් පටිච් ඡිතකාමලො වි  
කා විඤ් ඤාණස ්ස ද් වාරසඞ් කන් තිඅකරණං මවදිතබ් බං. 

414. අස්සාති ඉමස් ස බීජස් ස. මහතුපවත්තිමතොති පච් ෙ ප් පවත් තිමතො. 

415. ඉ ානි තිමහතුමකොමකකම් මමන ගහිතදුමහතුකපටිසන් ධිකස ්ස 
විපාකප් පවත් ති දුමහතුකුක් කට් මඨන ගහිතදුමහතුකපටිසන් ධිකස ්ස 
විපාකප් පවත් ති ා සමානාති තං ඨමපත් වා දුමහතුකකම් මමන 

ගහිතදුමහතුකපටිසන් ධිකස් මසව විපාකප් පවත් තිං  ස් මසතුං ‘‘දුමහතුමකන

කම්මමනා’’තිආදි වුත් තං. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

299 

පටුන 
 

418-9. දුමහතුකපටිසන් ධිකස ්ස කාමාවෙරතිමහතුකජවනානං සම් භමවපි 

කම් මසරික් ඛකාමනව ජවනානි  ස් මසතුං ‘‘මසොමනස්ස…මප.…දුමහතුමක’’ති 
වුත් තං. තිමහතුකජවනාවසාමනපි පනස් ස පටිසන් ධි ා කකම් මං 

තිමහතුකවිපාක ාමන අසමත්  න් ති තිමහතුකත ාරම් මණාභාවමතො, ජවනස ්ස 
ෙ කම් මසරික් ඛකමහතුවමසන දුමහතුකභාවමතො දුමහතුකත ාරම් මණමමව 
මහොති. 

424. ඉමානි ච භවඞ්ගානීති ඉමානි ෙත් තාරි මූලාගන් තුකපිට් ඨිභවඞ් ගානි. 

අට්ඨහීති අට් මඨව. 

426. මසොතඝානාදිනාති මසොතඝානාදිවිඤ් ඤාමණහි. එත්  ාපි අම් මබොපමා 
පාකටිකාව.  න් තවාමහොපමා  පමනත්   සත් ත  න් තවාහා මතහි 
හත්   න් මත නාම සජ් ජිමත සාලසාමිකං අට් ඨමං කත් වා 
වුත් තන ානසාමරමනව ම ොජනා මවදිතබ් බා. 

434-6. වුද්ධමුමපතස්සාති මාතුකුච් ඡිමතො නික් ඛමිත් වා සංවරාසංවමර 
පට් ඨමපතුං සමත්  භාමවන වුඩ් ඪප් පත් තස් ස. කිඤ් ොපි අමහතුකපටිසන් ධිකස ්ස 

කම් මසරික් ඛකජවනමමව  ස් මසතුං ‘‘දුමහතූනං…මප.… වසානස්ම’’න් ති 

වුත් තං. තිමහතුකජවනම් පි පන මතසං ජවති, ජවනස ්ස දුමහතුකභාමවපි 

කම් මස ්ස දුමහතුකවිපාක ාමන අසමත්  තා  ‘‘අමහතුක…මප.…ජායමත’’ති 
වුත් තං. 

443-8. ‘‘අමහතුපටිසන්ධස්සා’’තිආදීසු අධිප් පාම ො මහට් ඨා ආගමතොව. 
අපාම සු පටිසන් ධි ා කකම් මමන පටිසන් ධිමතො හීනත ාරම් මණස ්ස 

අනිප් ඵන් නමතො තස් ස ලබ් භමානට් ඨානමමව  ස් මසතුං ‘‘සුගතිය’’න් ති වුත් තං, 

කාමාවෙරසුගති න් ති අත් ම ො. මතනාති මතන ජාතපටිසන් ධිවිපාමකන. 

‘‘ෙතූසු අපාම සු ලබ් භතී’’ති වත් වා තස් ස විස  ස් සනත්  ං ‘‘මථමරො

මනරයිකාන’’න් තිආදි වුත් තං. මථමරොති නිර ොරිකා  පාකටත් තා 

මහාමමොග් ගල් ලානත් ම රමාහ. නිරම  භවා මනරයිකා. ධම්මං ම මසතීති 
නිරම  පදුමං මාමපත් වා පදුමකණ් ණිකා  නිසින් මනො ධම් මං ම මසති. 

වස්සතීති අන් මතොමහත් වත්  ං කත් වා වුත් තං, වස් සාමපතීති අත් ම ො. මථරං

දිස්වාති ම රස ්ස  ස් සනමහතු. ඉමිනා ඉන්  නීලපටිමාවණ් ණස් ස ම රස් ස 
ඉට් ඨාරම් මණභාමවන කුසලවිපාකෙක් ඛුවිඤ් ඤාණුප් පත් ති ා කාරණං  ස් මසති. 

එස නම ො ‘‘ධම්මං සුත්වා’’තිආදීසුපි. ගන්ධන් ති මතන මාපිතගන් ධං. 

අට්ඨකථායං පන ‘‘ෙන්  නවමන දිවාවිහාරං නිසින් නස ්ස චීවරගන් ධ’’න් ති (ධ. 
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ස. අට් ඨ. 498 විපාකුද් ධාරක ා) වුත් තං. ඝායතන් ති ඝා න් තානං. 

සන්තීරණද්වයන් ති අතිඉට් ඨමජ් ඣත් තස් ස ගන් ධාදිමනො වමසන 

සන් තීරණද් ව ං. කුසලවිපාකානං, ඉට් ඨාරම් මණස ්ස ෙ නිරම  සම් භවදීපමනන 
මසසාපා ත් තම පි සම් භමවො  ස් සිමතොව මහොති. 

450. නි මමොම ව නියමත්තං, ත ාරම් මණචිත් තම් පි ජවමනන 

නි ාමිතන් ති වුත් තනි මමොති අත් ම ො. කුසලං පන සන්ධායාති කුසලජවනං 

සන් ධා  දීපිතං අට් ඨක ා ං, කුසලස ්ස වි  අකුසලස් ස සදිසවිපාකාභාවමතොති 
අධිප් පාම ො. එත්   ෙ කුසලජවනානන් තරං සමහතුකත ාරම් මණස් මසව වෙනං. 
ජවනස් ස කම් මසරික් ඛකමහතුවමසන සමහතුකත් තා ජවනානරූපමතො වුත් තං. 
පරිචිතවමසන පන අඤ් ඤකම් මමනාපි තං අමහතුකත ාරම් මණං න මහොතීති න 

වත් තබ් බං. න හි පටිසන් ධිජනකමමව කම් මං ත ාරම් මණං ජමනති, අ  මඛො 
අඤ ්ඤකම් මම් පි පටිසන් ධි ා කකම් මමන නිබ් බත් මතතබ් බත ාරම් මණමතො 
විසදිසම් පි නිබ් බත් මතතීති. අකුසලජවනානන් තරඤ් ෙ අමහතුකත ාරම් මණම් පි 
ජවනස ්ස කම් මසරික් ඛකමහතුකත් තා ත නරූපමතො වුත් තං.   ාවුත් තනම න 
පන සමහතුකත ාරම් මණම් පි න මහොතීති නත් ථි. 

456-7. එත් තාවතා තිපිටකචූළනාගත් ම රවාම  මසොළස විපාකචිත් තානි 
සද් ධිං ද් වා සකමග් මගන මෙව අමහතුකට් ඨමකන ෙ විභාමවත් වා 

මමොරවාපිවාසිමහා ත්තත් ම රවාම  විමසසාභාවමතො තං අනාමසිත් වා 

මහාධම්මරක්ඛිතත් ම රවාම  කුසලාකුසලකිරි වමසන පිණ් ඩිත් වා  ස් සිතානං 

පිණ් ෙජවනානං වමසන ත ාරම් මණං  ස් මසතුං ‘‘මසොමනස්සයමත 

චිත්මත’’තිආදි වුත් තං. මසොමනස්ස…මප.… ජවිමතති ඉට් ඨාරම් මමණ 
කුසලාකුසලකිරි ාබයාකතවමසන මසොමනස් සයුමතසු මතරසසු ජවනචිත් මතසු 

ජවිමතසු. ගමවසිතබ්බා…මප.… මානසාති මහට් ඨා වුත් තනම න 
මසොමනස ්සසහගතානි පඤ් මෙව ත ාරම් මණචිත් තානි ගමවසිතබ් බානි. 

උමපක්ඛා…මප.… ජවිමතසූති කුසලාකුසලකිරි වමසන චුද්  සසු 

උමපක් ඛාසහගතජවනචිත් මතසු ජවිමතසු. ෙ ගමවසිතබ්බානීති 

උමපක් ඛාසහගතානි ෙ එව ගමවසිතබ් බානි. ඛීණාසවානං පහීනවිපල් ලාසතා  
කිරි ාජවනං ඉට් ඨාරම් මමණ උමපක් ඛාසහගතං න මහොතීති 
මසොමනස ්සසහගතකිරි ාජවමනසු ජවිමතසු 

මසොමනස ්සසහගතත ාරම් මණමමව මහොති. ඉට් ඨමජ් ඣත් මත, අනිට් ඨාදීසු ෙ 
මසොමනස ්සභාවමතො උමපක් ඛාසහගතකිරි ාජවමනසු ජවිමතසු 
උමපක් ඛාසහගතත ාරම් මණමමවාති ඉ මමත්   සන් නිට් ඨානං. 

මසඛපුථුජ් ජනානං පන අප් පහීනවිපල් ලාසතා  ඉට් ඨමජ් ඣත් මත, 
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අනිට් ඨඅනිට් ඨමජ් ඣත් තාරම් මමණ ෙ මසොමනස් සසහගතජවනං උප් පජ් ජතීති 

මසොමනස ්සසහගතජවනාවසාමන මසොමනස් සසහගතත ාරම් මණමමව මහොති, 
නත් ථි උමපක් ඛාසහගතන් ති නා ං නි මමො. ඉට් ඨාරම් මමණපි 
වුත් තන ානසාමරන ම ොමජතබ් බං. මතමනතං වුච් ෙති – 

‘‘පරිත් තකුසලාම ොස-පාපසාතක්රි ාජවා; 

පඤ ්ෙස ්මවකං ත ාලම් බං, සුඛිමතසු   ාරහං. 

‘‘පාපා කාමසුභා මෙව, මසොමපක් ඛා ෙ ක්රි ාජවා; 

මසොමපක් මඛසු ත ාලම් බං, ෙස් මවකමනරූපමතො’’ති. 

458-62. දුමහතුකාමහතුකානං විපාකාවරමණහි සමන් නාගතත් තා 

ඣානප් පාම ොම ව නත් ථීති ආහ ‘‘තිමහතුමසොමනස්මසනා’’ති. ඣානමතො 

පරිහීනස්සාති උප් පාදිතමලොකි ජ් ඣානමතො පරිහීනස් ස. විප්පටිසාරිමනොති 
‘‘මහන් මතන වා ාමමන උප් පාදිමතො මම පණීතධම් මමො නට් මඨො’’ති 

උප් පන් නවිප් පටිසාරවන් තස් ස. කිං…මප.… මානසන් ති අ ං අනමතිපුච් ො, 

ත ාරම් මණමානසං ජා මත කිං, න වාති අ ඤ් මහත්   අත් ම ො. භවඞ් ගපාමතො 

වා මහොතු ත ාරම් මණං වා, මකො එත්   විබන් මධොති ආහ ‘‘පට්ඨාමන

පටිසිද්ධා’’තිආදි. අවෙනමමව පටිමසමධොති කත් වා ආහ ‘‘පටිසිද්ධා’’ති.  දි 

මසොමනස ්සානන් තරං ම ොමනස ්සං, ම ොමනස ්සානන් තරං මසොමනස් සං වා 

උප් පජ් මජ ය, ත ා ‘‘සුඛා  මව නා  සම් පයුත් මතො ධම් මමො අදුක් ඛමසුඛා  
මව නා  සම් පයුත් තස් ස ධම් මස ්ස අනන් තරපච් ෙම න පච් ෙම ො’’තිආදි 

(පට් ඨා. 1.2.45) වි  ‘‘සුඛා  මව නා  සම් පයුත් මතො ධම් මමො දුක් ඛා  

මව නා  සම් පයුත් තස් ස ධම් මස ්ස අනන් තරපච් ෙම න පච් ෙම ො, දුක් ඛා  

මව නා …මප.… සුඛා  මව නා …මප.… පච් ෙම ො’’ති වත් තබ් බං සි ා, 
ත ා ගණනවාමර එමකකමව නාසම් පයුත් තස ්ස අත් තනා 

සමානමව නාසම් පයුත් තස් ස, ඉතරමව නාද් ව සමඞ් ගිස ්ස ෙ පච් ෙ භාවං 

සන් ධා  ‘‘අනන් තමර නවා’’ති වත් තබ් බං සි ා, න ෙ පමනවං පාළි ආගතා. 
ම ොමනස ්සමසොමනස් සමව නා  සම් පයුත් තානං පන 

අඤ ්ඤමඤ් ඤඅනන් තරපච් ෙ වමසන ගණනද් ව ං පරිහාමපත් වා ‘‘අනන් තමර 

සත් තා’’ති වුත් තං, තස් මා   ාධම් මසාසමන අවෙනම් පි පටිමසධසදිසං 

අභාවස් මසව දීපනමතොති වුත් තං ‘‘පටිසිද් ධා’’ති. අස් ස වා අනන් තරං 

ම ොමනස ්සස් ස උප් පත් තීති සම් බන් මධො. අස්සාති මසොමනස් සස ්ස. 
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එවං භවඞ් ගපාතාභාමව කාරණං වත් වා පුන ත ාරම් මණාභාවං  ස් මසන් මතො 

ආහ ‘‘මහග්ගත’’න් තිආදි. තත්මථව පටිසිද්ධන් ති ‘‘පරිත් තාරම් මමණො ධම් මමො 
මහග් ගතාරම් මණස් ස ධම් මස ්ස කම් මපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති වෙනාභාවමතො 

තත් ම ව පට් ඨාමන පටිසිද් ධං. කිංනුකාතබ්බන් ති කිං කාතබ් බං. න හි සක් කා 

එත් තමකන ‘‘අචිත් තමකො’’ති වත් තුන් ති අධිප් පාම ො. එත්   ෙ 
මහග් ගතාරම් මණමමව ම ොමනස් සජවනං නි ස ්සනවමසන වුත් තං. 
ඉට් ඨාරම් මණභූමත පන බුද් ධාදිආරම් මමණපි ම ොමනස් සජවමන ජවිමත 

මසොමනස ්සපටිසන් ධිකස් ස ත ාරම් මණසම් භමවො, භවඞ් ගපාමතො වා නත් ථි. 

464-5. ඉට් ඨාරම් මමණ උමපක් ඛාසහගතත ාරම් මණස ්ස 

ම ොමනස ්සානන් තරඤ් ෙ මසොමනස් සස ්ස අභාවමතො ‘‘උමපක් ඛාසහිතා 
මහතූ’’තිආදිනා ආෙරිම න වුත් මත පුන මෙො මකො අනබන් ධන් මතො ආහ 

‘‘ආවජ්ජනං කිමස්සා’’ති. ආෙරිම ො පන කිමමත්   ආවජ් ජනගමවසමනන, 

මතන විනාව ඉ ං චිත් තං උප් පජ් ජතීති දීමපන් මතො ආහ ‘‘නත්ථි ත’’න් ති. පුන 

මෙො මකො ආවජ් ජමනන විනා චිත් තප් පවත් තිං අවිසහන් මතො ආහ ‘‘තංජායමත

කථ’’න් ති. එවං පන වුත් මත ආෙරිම ො කිමමත්   ආවජ් ජමනන, කිඤ් ෙ 
ආවජ් ජමනන විනා චිත් තප් පවත් ති නත් ථීති ඉ ං න එකන් තිකන් ති දීමපතුං 

නිරාවජ් ජනචිත් තානං සම් භවං  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘භවඞ්ගාවජ්ජනාන’’න් තිආදි, 

භවඞ් ගාවජ් ජනානං කිං ආවජ් ජනං, නන නත් ම වාති අධිප් පාම ො. නන ෙ 
භවඞ් ගාවජ් ජනානි තාව සකසකවිසම සු නින් නත් තා ආවජ් ජමනන විනා 

උප් පත් ති ං බහුලං චිණ් ණත් තාව උප් පජ් ජන් ති, අ ං පන ක ං උප් පජ් ජතීති 
ඉ ං අනම ොගං සන් ධා  පුන නිරාවජ් ජනචිත් තානි  ස් මසන් මතො ආහ 

‘‘මග්ගස්සා’’තිආදි. මග්ගස්ස මලොකුත් තරමග් ගස් ස චිත් තස් ස. අනන්තරස්ස

ඵලස්ස චාති මග් ගානන් තරස ්ස ඵලස් ස ෙ අත්  ා  කිං ආවජ් ජනන් ති 

සම් බන් මධො. එවංනත්ථීති   ා එමතසං, එවමමතස් සාපි නත් ථි. 

ආනන් ාචරිමයො පමනත්   අරි මග් ගචිත් තං, මග් ගානන් තරානි ඵලානි ෙ 
පරිකම් මාවජ් ජමනන සාවජ් ජනානි සමානානි අසතිපි නිරාවජ් ජනප් පත් ති ං 
නින් නාදිභාමව උප් පත් ති ා නි ස් සනමත් තවමසන වුත් තානීති වණ් මණති. අ ං 
හිස් ස අධිප් පාම ො –  දි හි නිබ් බානාරම් මණාවජ් ජනාභාවං සන් ධා  වුත් තානි 

සියුං, මගොත්රභුමවො ානානි  ස් සිතබ් බානි සියුං මතමහව එමතසං 

නිරාවජ් ජනතාසිද් ධිමතො, ඵලසමාපත් තිකාමල ෙ ‘‘පරිත් තාරම් මණං 
මහග් ගතාරම් මණං අනමලොමං ඵලසමාපත් ති ා අනන් තරපච් ෙම න 
පච් ෙම ො’’ති වෙනමතො සමානාරම් මණාවජ් ජනරහිතත් තා මග් ගානන් තරානි 
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ඵලචිත් තානීති එවං සමාපත් තිඵලචිත් තානි න වජ් මජතබ් බානි සියුං, 

මගොත්රභුමවො ානානි පන  දිපි නිබ් බාමන චිණ් ණානි, සමු ාචිතානි ෙ න 

මහොන් ති, ආරම් මණන් තමර චිණ් ණසමු ාචිතාමනව. ඵලසමාපත් තිචිත් තානි ෙ 
මග් ගවීථිමතො උද් ධං ත ත්  ං පරිකම් මසබ් භාවාති මතසං ගහණං න කතං. 

අනමලොමානන් තරඤ් ෙ ඵලසමාපත් තිචිත් තං චිණ් ණසමු ාචිතං, න 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤානන් තරං මග් ගානන් තරස ්ස වි  ත ත්  ං 
පරිකම් මාභාවාති ‘‘නිමරොධා වුට් ඨහන් තස ්සා’’ති තඤ් ෙ නි ස ්සිතන් ති. 

467. ‘‘කිමස් සාරම් මණ’’න් ති වත් වා නිරාවජ් ජනභාවං වි  
අනාරම් මණභාවම් පි වම  යාති තබ් භාව ස් සමනන අත් තමනො වෙනං 

සාමධන් මතො ආහ ‘‘විනා ආරම්මමණනා’’තිආදි. යං කිඤ්චීති  ං කිඤ් චි 

පරිචිතපුබ් බං ආරම් මණං ආරබ් භ. නන ෙ ත ාරම් මණිකං සි ාති වුත් තං, 
ත ාරම් මණඤ් ෙ ජවනාරම් මණමමව ගණ් හාති ඉතර ා 

ත ාරම් මණභාවාම ොගමතොති ක මස් සා පරිත් තාරම් මණන් ති? සච් ෙං, 
කාමාවෙරවිපාකචිත් තානං එකන් තපරිත් තාරම් මණත් තා නාස් සා 

මහග් ගතාරම් මණභාමවො යුත් මතො, ‘‘ත ාරම් මණ’’න් ති ෙ ත ාරම් මණට් ඨාමන 

උප් පත් තිං ගමහත් වා වුත් තං, න තස් සා ත ාරම් මණකිච් ෙසම් භවමතො. මකන 

ෙරහි කිච් මෙනා ං උප් පජ් ජතීති? ත ාරම් මණකිච් ෙං තාව 

  ාවුත් තකාරණමතොව නත් ථි, නාපි සන් තීරණකිච් ෙං ත ා අප් පවත් තනමතො. 
පටිසන් ධිචුතීසු වත් තබ් බමමව නත් ථි. පාරිමසසමතො පන භවස් ස අඞ් ගභාවමතො 

භවඞ් ගකිච් ෙන් ති යුත් තං සි ා, පටිසන් ධිභූතමමව චිත් තං භවඞ් ගන් ති ඉ ං 

ම භු යවමසන වුච් ෙතීති. ආචරියධම්මපාලත් ම මරනාපි හි අ මත් ම ො 
 ස් සිමතොව. 

468-73. අවිජ් ජමාමන කාරමක ක ං කස් සචි නිරාවජ් ජනප් පවත් තිකස ්ස 
සාවජ් ජනභාමවනාති මෙො නං සන් ධා  චිත් තනි ාමනිබ් බත් තමමතන් ති 

 ස් මසතුං ‘‘උතුබීජනියාමමො චා’’තිආදි වුත් තං. උතුබීජනියාමමො චාති 

උතුනි ාමමො මෙව බීජනි ාමමො ෙ, උතුසභාවනි ාමමො බීජසභාවනි ාමමොති 

වුත් තං මහොති. කම් මධම් මානං නි ාමමො එව කම්මධම්මනියාමතා. 

එකප්පහාමරනාති තං තං උතුසම මනතික් කමිත් වා එකස් මිංම ව කාමල. 

ඵලපුප්ඵාදීති ආදි-සද් ම න පල් ලවාදීනං සඞ් ගමහො. සබ්මබසන් ති තස් මිං සමම  

ඵලාදිනිබ් බත් තනකානං සබ් මබසං. තංතංතුලයඵලුබ්භමවොති මතහි මතහි බීමජහි 

සදිසානං ඵලානං නිබ් බත් ති, මතසං මතසං බීජානං අනරූපඵලනිබ් බත් තීති 

අත් ම ො. ‘‘කුලත්  ගච් ෙස ්ස උත් තරග් ගභාමවො,  ක් ඛිණවල් ලි ා 
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 ක් ඛිණරුක් ඛපරිහරණං, සූරි ාවත් තපුප් ඵානං සූරි ාභිමුඛභාමවො, මාලුවලතා  
රුක් ඛාභිමුඛගමන’’න් ති එවමාදීනිපි එත් ම ව සමමොධානං ගච් ෙන් ති. 

ඡිද් ත්තන් ති ඡිද්  වන් තභාමවො, ඡිද්  ංම ව වා. බීජමජොති බීජසම් භමවො 

නි ාමමො. යමතො ම තීති  මතො  මතො පච් ෙ භාවනි ාමමතො ම ති. අයන් ති 

අ ං අත් තමනො අනරූපස් ස, සදිසස ්ස, විසදිසස් ස ෙ ඵලස් ස නිබ් බත් තමන 
නි ාමමො. අපිෙ – 

‘‘න අන් තලික් මඛ න සමුද්  මජ් මඣ, 

න පබ් බතානං විවරං පවිස් ස; 

න විජ් ජතී මසො ජගතිප් පම මසො, 

 ත්  ට් ඨිමතො මුච් මෙ ය පාපකම් මා’’ති. (ධ. ප. 127) – 

ඉමිස ්සා ගා ා  අට් ඨුප් පත් ති ං ආගතං තිණකලාපස් ස ගහිතඅග් ගිමනො 

උට් ඨහිත් වා ආකාමස ගච් ෙමතො කාකස් ස ගීවා  පටිමුච් ෙනං, නාවිකස ්ස 

භරි ා  වාලුකඝටං කණ් මඨ බන් ධිත් වා සමුද් දු මක පක් ඛිපනං, පබ් බතකූටස් ස 
පතිත් වා මලමණ වසන් තානං භික් ඛූනං ද් වාරපි හනන් ති 
තංතංකම් මසරික් ඛකවිපාකනිබ් බත් තනම් පි කම් මනි ාමමොම වාති මවදිතබ් බං. 

ජාතියන් ති පටිසන් ධිග් ගහමණ මෙව මාතුකුච් ඡිමතො නික් ඛමමන ෙ, 

නි ස ්සනමත් තඤ් මෙතං අභිසම් මබොධිධම් මෙක් කප් පවත් තනාදීසුපි 

මම නීකම් පනාදිකස ්ස සම් භවමතො. මබොධසත්තස්සාති 

පච් ඡිමභවිකමබොධිසත් තස් ස. මම නීකම්පනාදිකන් ති ප වීකම් පනාදිකං 

ද් වත් තිංසපුබ් බනිමිත් තං. විමසසත්තමමනකම්පීති පුබ් බනිමිත් තමතො අඤ ්ඤං 

ත ා පාතුභූතං සබ් බං අච් ෙරි ං. උප්පත්තාවජ්ජනාදීනන් ති ‘‘ත් වං ආවජ් ජනං 

මහොහි, ත් වං  ස් සන’’න් තිආදිනා නියුඤ් ජකස් ස අභාමවපි තංතංකිච් ෙවමසන 
මතසං මතසං උප් පත් ති. 

474. හ ම  අන් ධකාමරො වි ාති හ  න් ධකාමරො, සම් මමොමහොති අත් ම ො, 

තස් ස විද් ධංසනං පහානකරණන් ති හ යන්ධකාරවිද්ධංසනං. පයත්මතොති 
අනපා ාපරිනිබ් බානං අප් පත් වා අමනොසක් කමාමනන වීරිම න වීරි වා. 

මමොහන්ධකාරාපගමන් ති අරහත් තමාහ. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  
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විපාකචිත් තප් පවත් තිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අට්ඨමමොපරිච්මෙම ො 

පකිණ්ණකනිද්ම සවණ්ණනා 

475-6. ඉ ානි   ාවුත් තානං සබ් මබසම් පි චිත් තානං පාකටභාවත්  ං – 

‘‘සුත් තං ම ොවාරිමකො මෙව, 

ගාමිල් මලො අම් බමගොළිම ො; 

ජච් ෙන් මධො පීඨසප් පී ෙ, 

උපනිස ්ස මත්  මසො’’ති. (ධ. ස. අට් ඨ. 498 විපාකුද් ධාරක ා) – 

අට්ඨකථාය ආගතමාතිකා  වමසන පකිණ් ණකන ං  ස් මසතුං ‘‘ඉ ානි

පනා’’තිආදි ආරද් ධං. තත්   මනසන් ති චිත් තානං. ‘‘මානස’’න් තිපි පඨන් ති, තං 

න සුන්  රං. පන්ථමක්කටමකොති පාණකපටඞ් ගාදීනං සඤ ්ෙරණට් ඨාමන ජාලං 

පසාමරත් වා මතසං මග් ගරක් ඛණමතො ‘‘පන්  මක් කටමකො’’ති ලද් ධනාමමො 

උණ් ණනාභි. දිසාසු පන පඤ්චසූති උපමමතබ් බානං පඤ් ෙපසා ානං වමසන 

වුත් තං. තත්ථාති මග් මග, තත්   ජාලමජ් මඣති වා සම් බන් මධො. සුත්තං

පසාමරත්වාති ජාලබන් ධනමාහ. 

478-80. න් ති රුධිරමාහ. දිසාසු දුති ාදීසු සුත් මත…මප.… ඝට් ටිමතති 

සම් බන් මධො. ‘‘පසා ා පඤ්ච  ට්ඨබ්බා’’තිආදි උපමාසංසන්  නං. 

චිත්තං…මප.… වියාති හ  වත් ථුං නිස ්සා  පවත් තමානචිත් තං ජාලමජ් මඣ 
නිපන් නමක් කටමකො වි   ට් ඨබ් බං. 

482-5. පසා ඝට්ටනන් ති පසාම  ඝට් ටිතං. භවඞ්ගාවට්ටනන් ති භවඞ් ගං 
ආවට් මටන් තං. ධම් මමතො අඤ් ඤා කාචි කිරි ා නාම නත් ථීති ධම් මමමව 

ෙලමනන සහ උපමමති. සුත්තානුසාරංවාති සුත් තානසාමරන ගමනං වි . 
ජවනස ්ස ආරම් මණරසානභවනමතො තස් ස පවත් ති යූසපාමනන සද් ධිං 

උපමමත් වා වුත් තා. වත්ථුංමයවාති   ා පුරිමචිත් තානි හ  වත් ථුනිස් සිතානි 

පසා වත් ථුං අනගතානි අඤ් ඤාරම් මණානි ෙ මහොන් ති, න එවං භවඞ් ගං. තං පන 
වත්  ාරම් මණන් තරරහිතං මකවලං හ  වත් ථුමමව නිස ්සා  පවත් තතීති 

දීමපති. පරිවත්තනන් ති පුන භවඞ් ගභාමවන පරිවත් තනං. භවඞ් ගාවජ් ජනාදීනං 
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ධම් මමතො මභම පි සන් තතිවමසන එකත් තං ගමහත් වා එමකමනව 
මක් කටමකන උපමාසංසන්  නං වුත් තං. 

486-90. උපමා එව ඔපම්මං. තමතො පසා වත් ථුමතො චිත් තාති සම් බන් මධො. 

දීපිතං ඉමිනා ඔපම් මමන. එමකකාරම්මණන් ති රූපාදීසු පඤ් ෙසු එමකකං 

ආරම් මණං. සබ්බමසොති සබ් මබසු ෙක් ඛාදීසු  ත්   කත්  චීති අත් ම ො. ඉ ානි 

එමකකාරම් මණස ්ස ද් වීසු ද් වීසු ආපා ගමනං පකාමසතුං ‘‘රූපං

චක්ඛුපසා ම්හී’’තිආදි වුත් තං. මඛ ආකාමස ගච් ෙතීති ඛමගො, පක් ඛි. සාඛිමනොති 
රුක් ඛස ්ස. 

492-3. රූපස්සාති සම් බන් මධ සාමිවෙනං, තස් ස පන ඝට් ටනං, 

ආපා ගමනම් පි ොති ද් වීහි සහ සම් බන් මධො. පසා ස්සාති කම් මත් ම  

සාමිවෙනං, අත්  මතො ආපා ගමනම් පි ොති සම් බන් මධො. ආරම් මණවමසන, 
ආපා ං ආගච් ෙන් තස් සපි පසා ඝට් ටමනන ෙ භවඞ් ගෙලනස ්ස පච් ෙ භාමවන 
ආපා ං වි  උපගමනන් ති අත් ම ො. 

494-5. තමතොති භවඞ් ගෙලනමතො පරං, කුසලං ජවනං චිත්තන් ති 

කාමාවෙරකුසලජවනචිත් තං. අකුසලමමව වාති වා-සද් ම න 
කිරි ාබයාකතචිත් තම් පි සඞ් ගණ් හාති. එත්   සි ා – මකො පමනතං ජවනං 

කුසලතා  වා අකුසලතා  වා නි මමතීති? ම ොනිමසොමනසිකාමරො මෙව 
අම ොනිමසොමනසිකාමරො ෙ.  ස් ස හි ෙතුෙක් කසම් ප ාවමසන 

ම ොනිමසොමනසිකාමරො පවත් තති, ආවජ් ජනං, මවොට් ඨබ් බනඤ් ෙ ම ොනිමසොව 

ආවට් මටති, වවත්  ාමපති ෙ, තස් ස අකුසලුප් පත් ති නත් ථි.  ස් ස පන 

වුත් තවිපරි ාම න අම ොනිමසොමනසිකාමරො ෙ මහොති, ආවජ් ජනං, 

මවොට් ඨබ් බනඤ ්ෙ අම ොනිමසො ෙ ආවට් මටති, වවත්  ාමපති ෙ, තස් ස 

කුසලජවනප් පත් ති නත් ථි, තස් මා ම ොනිමසොමනසිකාමරො කුසලතා , 
අම ොනිමසොමනසිකාමරො අකුසලතා  ෙ නි මමතීති  ට් ඨබ් බං. කිරි ාජවනං 

පන අරහත් තමමව නි මමති. මකචි පන ‘‘කිරි ාජවනං පන මනසිකාමරො ෙ 

නි මමති.   ා හි ආවජ් ජනං කුසලාකුසලානං විසුං විසුං පච් ෙම ො මහොති, එවං 
කිරි ාජවනස් සාපී’’ති ව න් ති. 

497. ම ොවාරිමකොපමාදීනීති එත්   එමකො රාජා ස නගමතො නිද්  ා ති, 

තස් ස පරිොරමකො පාම  පරිමජ් ජන් මතො නිසීදි, බධිරම ොවාරිමකො ද් වාමර 

ඨිමතො, තම ො පටිහාරා ස නස ්ස, ද් වාරස් ස ෙ මජ් මඣ පටිපාටි ා ඨිතා. 

අම මකො පච් ෙන් තවාසී මනස් මසො පණ් ණාකාරං ආ ා  ද් වාරං ආමකොමටසි, 
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බධිරම ොවාරිමකො සද්  ං න සුණාති, පා පරිමජ් ජමකො සඤ ්ඤං අකාසි, තා  

සඤ ්ඤා  ද් වාරං විවරිත් වා පස් සි, පඨමපටිහාමරො පණ් ණාකාරං ගමහත් වා 

දුති ස ්ස අ ාසි, දුතිම ො තති ස් ස, තතිම ො රඤ් මඤො, රාජා පරිභුඤ් ජි. තත්   

රාජා වි  ජවනං  ට් ඨබ් බං, පා පරිමජ් ජමකො වි  ආවජ් ජනං, බධිරම ොවාරිමකො 

වි  ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං, තම ො පටිහාරා වි  සම් පටිච් ෙනාදීනි තීණි වීථිචිත් තානි, 
පච් ෙන් තවාසිමනො පණ් ණාකාරං ආ ා  ද් වාරාමකොටනං වි  ආරම් මණස ්ස 

පසා ඝට් ටනං, පා පරිමජ් ජමකන සඤ් ඤා  දින් නකාමලො වි  

කිරි ාමමනොධාතු ා භවඞ් ගස් ස ආවට් ටිතකාමලො, මතන දින් නසඤ ්ඤා  
බධිරම ොවාරිකස් ස ද් වාරවිවරකාමලො වි  ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස ආරම් මමණ 

 ස් සනකිච් ෙසාධනකාමලො, පඨමපටිහාමරන පණ් ණාකාරස ්ස ගහිතකාමලො වි  

විපාකමමනොධාතු ා ආරම් මණස ්ස සම් පටිච් ඡිතකාමලො, පඨමමන දුති ස් ස 
දින් නකාමලො වි  විපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා ආරම් මණස ්ස 

සන් තීරිතකාමලො, දුතිම න තති ස් ස දින් නකාමලො වි  

කිරි ාමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා ආරම් මණස් ස වවත්  ාපිතකාමලො, තතිම න 

රඤ් මඤො දින් නකාමලො වි  මවොට් ඨබ් බමනන ජවනස් ස නි යාතිතකාමලො, 
රඤ් මඤො පරිමභොගකාමලො වි  ජවනස් ස ආරම් මණරසානභවනකාමලොති අ ං 
ම ොවාරිමකොපමා. 

‘‘ඉ ං පන ඔපම් මං කිං දීමපතී’’තිආදි උච් ඡු න් තූපමා  වුත් තනම න 

මවදිතබ් බා. සම් බහුලා ගාම ාරකා අන් තරවීථි ං පංසුං කීළන් ති, තත් ම කස ්ස 

හත් ම  කහාපමණො පටිහඤ් ඤි. මසො ‘‘මය් හං හත් ම  පටිහතං, කිං න මඛො 
එත’’න් ති ආහ. අම මකො ‘‘පණ් ෙරං එත’’න් ති ආහ. අපමරො සහ පංසුනා 
ගාළ ්හං ගණ් හි. අඤ් මඤො ‘‘පුථුලං ෙතුරස් සං එත’’න් ති ආහ. අපමරො 

‘‘කහාපමණො එමසො’’ති ආහ. අ  ආහරිත් වා මාතු අ ංසු, සා කම් මම උපමනසි. 
තත්   සම් බහුලානං  ාරකානං අන් තරවීථි ං කීළන් තානං සන් නිසින් නකාමලො 

වි  චිත් තප් පවත් ති  ට් ඨබ් බා, කහාපණස් ස හත් ම  පටිහතකාමලො වි  

ආරම් මමණන පසා ස් ස ඝට් ටිතකාමලො, ‘‘කිං න මඛො එත’’න් ති වුත් තකාමලො 

වි  තං ආරම් මණං ගමහත් වා කිරි ාමමනොධාතු ා භවඞ් ගස් ස ආවට් ටිතකාමලො, 

‘‘පණ් ෙරං එත’’න් ති වුත් තකාමලො වි  ෙක් ඛුවිඤ් ඤාමණන  ස් සනකිච් ෙස් ස 

සාධිතකාමලො, සහ පංසුනා ගාළ ්හං ගහිතකාමලො වි  විපාකමමනොධාතු ා 

ආරම් මණස ්ස සම් පටිච් ඡිතකාමලො, ‘‘පුථුලං ෙතුරස ්සං එත’’න් ති වුත් තකාමලො 

වි  විපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා ආරම් මණස ්ස සන් තීරිතකාමලො, 

‘‘කහාපමණො එමසො’’ති වුත් තකාමලො වි  කිරි ාමමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 
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ආරම් මණස ්ස වවත්  ාපිතකාමලො, මාතරා කම් මම උපනීතකාමලො වි  ජවනස් ස 
ආරම් මණරසානභවනං මවදිතබ් බන් ති අ ං ගාම ාරමකොපමා. 

ඉ ං ඔපම් මං කිං දීමපති? කිරි ාමමනොධාතු අදිස් වාව භවඞ් ගං ආවට් මටති, 

විපාකමමනොධාතු අදිස් වාව සම් පටිච් ෙති, විපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතු අදිස් වාව 

සන් තීමරති, කිරි ාමමනොවිඤ් ඤාණධාතු අදිස් වාව වවත්  ාමපති, ජවනං 

අදිස් වාව ආරම් මණරසං අනභවති, එකන් මතන පන ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණමමව 
 ස් සනකිච් ෙං සාමධතීති දීමපති. ජච් ෙන් ධපීඨසප් පීඋපමා උපරි ආගමිස් සති. 

498-509. එත් තකා උපමා සඞ් ගමහත් වා ‘‘ම ොවාරිමකොපමාදීනී’’ති වත් වා 
‘‘උපනිස ්ස මත්  මසො’’ති එත්   උපනිස් ස භාවං පකාමසතුං 

‘‘අසම්මභම නා’’තිආදිමාහ. අසම්මභම නාති අවිනට් ඨභාමවන, වාතපිත් තාදීහි 
අනපහතභාමවන ෙ. වාතපිත් තාදිඋපහතම් පි හි ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස 

පච් ෙ භාවානපගමනමතො සම් භින් නමමව නාම මහොති, පඤ් චින් ද්රි ානං 
අත් ථික් ඛමණම ව නිස් ස භාවූපගමනමතො ඛණවමසන අසම් මභම ොපි යුජ් ජති. 

එස නම ො මසොතපසා ාදීසුපි. රූපාපාථගමමනාති දූමර ඨිතස් ස ඵලිකාදීහි 
අන් තරිතස් ස ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණුප් පත් ති ා පච් ෙම ො භවිතුං ම ොගයම මස 

අවට් ඨිතවමසන රූපස් ස ආපා ගමමනන. එවඤ් ෙ කත් වා දූමර ඨිතං, පරම් මුමඛ 

ඨිතම් පි දිබ් බෙක් ඛුස් ස ආපා ගතමමව නාම මහොති. ආමලොකනිස්සමයනාපීති 
රූපාවභාසනසමත්  ආමලොකසඞ් ඛාතනිස් සම න. ආමලොමක සති සම් භමවො 

මෙත්   ආමලොකනිස් ස තා, න ආමලොකස් ස නිස ්ස පච් ෙ ත් තා. 

මනක් කාමරොව මහතු මනක් කාරමහතු, මතන සහ වත් තතීති සමනක්කාරමහතු. 

මතන ආමලොකනිස ්සිතං  ස් මසති. සමමමතහීති සංයුත් මතහි එකීභූමතහි, න 
එකස ්සපි විරමහනාති අත් ම ො. 

ආකාසනිස්සමයනාති කණ් ණච් ඡිද්  සඞ් ඛාතආකාසනිස් සම න. මතමනව හි 

අට්ඨකථායං ‘‘න හි පිහිතකණ් ණච් ඡිද්  ස් ස මසොතවිඤ් ඤාණං පවත් තතී’’ති 
වුත් තං. බාහිරාකාසම් පි පන ඉච් ඡිතමමව. ත ා හි අවිවමර මගමහ නිසීදිත් වා 

වුච් ෙමානානං බහි ඨිතා න සුණන් ති. වාමයොසන්නිස්සමයනාති නාසිකච් ඡිද්  ං 

පවිසනවායුසන් නිස ්සම න. ආමපොසන්නිස්සමයනාති 

මඛළසඞ් ඛාතආමපොසන් නිස ්සම න. පථවීසන්නිස්සමයනාති 

කා පසා වත් ථුස් ස ප වීධාතුසන් නිස ්සම න. මමනොවිඤ්ඤාණන් ති 

ජවනමමනොවිඤ් ඤාණං. 
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පටුන 
 

510-11. මමනො…මප.… මවදිතබ්බන් ති ‘‘අසම් මභ ා මනස් සා’’ති එත්   
වුත් තං මමනො භවඞ් ගචිත් තන් ති මවදිතබ් බං. තං පන චුතිවමසන නිරුද් ධම් පි 

කිරි ාම චිත් තස් ස පච් ෙ භාවං අනපගන් ත් වා මකවලං භවඞ් ගප් පවත් තිවමසන 

මන්   ාමගතං හුත් වා පවත් තනම් පි සම් භින් නමමවාති  ට් ඨබ් බං. නායං

සබ්බත්ථ ගච්ෙතීති ෙතුමවොකාමර අලබ් භනමතො. මතනාහ ‘‘භවං තු

පඤ්චමවොකාර’’න් තිආදි. තත්   පඤ් ෙන් නං ඛන් ධානං මවොකාමරො එත්  ාති 

පඤ්චමවොකාමරො. මහොති හි භින් නාධිකරණම් පි අඤ ්ඤප ත්  සමාමසො   ා 
‘‘උරසිමලොමමො’’ති. අ  වා   ාපච් ෙ ං පඤ් ෙහි ඛන් මධහි මවොකරී තීති 

පඤ්චමවොකාමරො. ‘‘අත්  මතො’’ති එවමාදිකං ප ං ෙක් ඛාදීනි 

 ස් සනාදිකිච් ොනීති එත් තකමමව සන් ධා  වුත් තං, න අඤ් ඤං කිඤ් චි 
විමසසනන් ති න තත්   විනිච් ෙම ො වුත් මතො. 

512-4. සබ්බානීති කාමාවෙරාදිමභ ං අනාමසිත් වා සබ් බානි. කම්මන් ති 

පටිසන් ධිනිබ් බත් තකා උපපජ් ජමව නී භූතා, අපරාපරි මව නී භූතා වා 

මෙතනා. කම්මනිමත්තන් ති  ං වත් ථුං ආරම් මණං කත් වා ආයූහනකාමල 

කම් මං ආයූහති, තං  ානූපකරණාදිකං, පාණඝාමතොපකරණාදිකඤ් ෙ. 

ගතිනිමත්තන් ති භවන් තරමුපපජ් ජිතබ් බභවපරි ාපන් නවණ් ණා තනං, තං පන 
සුගති ං මනස් සමලොමක නිබ් බත් තන් තස ්ස 

රත් තකම් බලසදිසමාතුකුච් ඡිවණ් ණවමසන, ම වමලොමක නිබ් බත් තන් තස් ස 

උ යානකප් පරුක් ඛවණ් ණවමසන, දුග් ගති ං නිබ් බත් තන් තස් ස 

අග් ගිජාලාදිවණ් ණවමසන, මපතතිරච් ොනම ොනීසු මපතතිරච් ොනානං 
නිබද් ධසඤ් ෙරණට් ඨානපරි ාපන් නතාවණ් ණවමසන ෙ  ට් ඨබ් බං. 

‘‘තිවිධ’’න් ති ඉ ං   ාසම් භවවමසන වුත් තං, රූපාරූපසම් බන් ධීනං පන 
කම් මනිමිත් තමමව ආරම් මණං මහොති. ත ා හි මහග් ගතවිපාකානි එකන් මතන 

කම් මසදිසාරම් මණානි වුත් තානි. 

පච්චුප්පන්නමතීතං වාති ඛණවමසන පච් චුප් පන් නමතීතං වා. තත්   

ගතිනිමිත් තං එකන් මතන පච් චුප් පන් නමමව, කම් මනිමිත් තං 

පච් චුප් පන් නමතීතං වා, කම් මං පන අතීතමමව. අනාගතාරම් මණං පන 

පච් චුප් පන් නකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තං වි  අනාපා ගතත් තා, 
අතීතකම් මකම් මනිමිත් තං වි  අනනභූතත් තා ෙ විභූතං හුත් වා මනොපතිට් ඨාතීති 
අතිසන් තභාමවන පවත් තමානා පටිසන් ධි තං ආරබ් භ පවත් තිතුං න 

සක් මකොතීති වුත් තං ‘‘නත්ථිඅනාගත’’න් ති. මහග් ගතපටිසන් ධීනං එකන් මතන 
කම් මසදිසාරම් මණභාමවන කම් මස ්ස වි  අතීතනවත් තබ් බාරම් මණත් තා න 
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තාසං විසුං ආරම් මණං උද් ධටං. තත්   දුති ෙතුත්  ාරූපපටිසන් ධීනං අතීතමමව 
ආරම් මණං ඉතරාසං නවත් තබ් බන් ති  ට් ඨබ් බං. 

517-20. මහාවිපාකානං පටිසන් ධාදිෙතුකිච් ෙවමසමනව පවත් තනමතො 

රූපාරූපභමව පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිවමසන තංතංවිපාකස් මසව පවත් තිමතො, 

ත ාරම් මණස ්ස ෙ අභාමවන තත්   න ලබ් භතීති ආහ ‘‘මහාපාකා…මප.…

ද්වමය’’ති. අනිට් ඨරූපානං බ්රහ් මමලොමක අසම් භමවපි තත්   ඨත් වා ඉධ 
අනිට් ඨාරම් මණං පස් සන් තානං අකුසලවිපාකානි න උප් පජ් ජන් තීති න 
වත් තබ් බන් ති රූපභමවපි සන් තීරණත් ත ං වුත් තං. 
අභිධම් මත්  සඞ් ගහසච් ෙසඞ් මඛපාදීසුපි හි ඉමිනාව අධිප් පාම න රූපමලොමක 

අකුසලවිපාකප් පවත් ති  ස් සිතා. අපමර පන ‘‘කාමභමව සන් තීරණත් ත ං, 
රූපභමව සන් තීරණද් ව න් ති   ාලාභවමසන ම ොමජතබ් බ’’න් ති ව න් ති. 

ක ාචිපීති පරිත් තාරම් මමණසු පරිත් තජවනානං උප් පාම පි. 
‘‘බීජස් සාභාවමතො’’ති රූපාරූපභවද් වම  ත ාරම් මණාභාවස් ස කාරණං වත් වා 

තමමව පකාමසතුං ‘‘පටිසන්ධබීජ’’න් තිආදි වුත් තං. පටිසන් ධිම ව බීජභූතන් ති 

පටිසන්ධබීජං.තස්සාති ත ාරම් මණස ්ස. 

521.  දි එවං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනම් පි කාමාවෙරපටිසන් ධිබීජත් තා තත්   

අභාමවො ආපජ් ජතීති මෙොම න් මතො ආහ ‘‘චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදීන’’න් තිආදි. 

ඉන්ද්රියානන් ති ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං වත් ථුද් වාරභූතානං ෙක් ඛාදීනමින් ද්රි ානං. 

පවත්තානුභාවමතොති මතසං තත්   අත් ථිතානභාවමතො. අ ඤ් මහත්   
අධිප් පාම ො – ෙක් ඛුමසොතවිඤ් ඤාණානං වත් ථුභූතානි ෙක් ඛුමසොතින් ද්රි ානි 
තත්   පවත් තන් තීති මතසං පවත් තිආනභාවමතො ෙක් ඛුමසොතවිඤ් ඤාණානි 
පවත් තන් ති. සති ෙ මතසං පවත් ති ං වීථිචිත් තුප් පාම ො නි මතොති 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං වි  සම් පටිච් ෙනසන් තීරණානම් පි තත්   සම් භමවො 
සිද් මධොති. 

523-4. අකාමාවචරධම්මමති කාමාවෙරධම් මමතො අඤ් මඤ 

මහග් ගතමලොකුත් තරධම් මම. නානුබන්ධතීති නානවත් තති. ජනකං…මප.… 

අනුබන්ධතීති   ා නාම මගහමතො නික් ඛමිත් වා බහි ගන් තුකාමමො 
තරුණ ාරමකො අත් තමනො ජනකං පිතරං වා අඤ් ඤං වා පිතුසදිසං හිතකාමං 

ඤාතිං අඞ් ගුලි ං ගමහත් වා අනබන් ධති, න අඤ් ඤං රාජපුරිසාදිං, ත ා එතම් පි 
භවඞ් ගාරම් මණමතො බහි නික් ඛමිතුකාමසභාගතා  අත් තමනො ජනකං 

පඨමකුසලාදිකං සදිසං වා දුති කුසලාදිකාමාවෙරජවනමමව අනබන් ධති, න 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

311 

පටුන 
 

අඤ ්ඤං මහග් ගතං මලොකුත් තරන් ති අ මමත්   අත් ම ො. කුසලාකුසලාදින් ති 

ආදි-ග් ගහමණන කිරි ාබයාකතං සඞ් ගණ් හාති. ආනන් ාචරිමයො පන පට්ඨාමන 

‘‘කුසලාකුසමල නිරුද් මධ විපාමකො ත ාරම් මණතා උප් පජ් ජතී’’ති (පට් ඨා. 

3.1.98) විපාකධම් මධම් මානමමවානන් තරං ත ාරම් මණං වුත් තං. 

විප් ඵාරවන් තඤ් හි ජවනං නාවං වි  නදීමසොමතො භවඞ් ගං අනබන් ධති, න පන 
ෙළඞ් ගුමපක් ඛාවමතො සන් තවුත් තිං කිරි ාජවනං පණ් ණපුටං වි  නදීමසොමතොති 

කිරි ාජවනානන් තරං ත ාරම් මණං න ඉච් ෙති, ආචරියමජොතිපාලත් ම රා ම ො 

පන ‘‘ලබ් භමානස ්සපි මකනචි අධිප් පාම න කත්  චි අවෙනං දිස් සති,   ා තං 

ධම් මසඞ් ගමහ අකුසලනිද් ම මස ලබ් භමාමනොපි අධිපති න වුත් මතො, තස් මා  දි 

අබයාකතානන් තරම් පි ත ාරම් මණං වුච් මෙ ය, ත ා මවොට් ඨබ් බනානන් තරම් පි 

තස් ස පවත් තිං මඤ් මඤ යන් ති කිරි ාජවනානන් තරං ත ාරම් මණං න වුත් තං, 

න පන අලබ් භනමතො.  ඤ් මෙත්   පණ් ණපුටං නි ස් සිතං, තං නි ස් සිතබ් මබන 

සමානං න මහොති, නාවාපණ් ණපුටානඤ් හි නදීමසොතස් ස ආවට් ටනං ගති ෙ 

විසදිසීති නාවා ං නදීමසොතස් ස අනබන් ධනං, පණ් ණපුටස් ස අනනබන් ධනඤ් ෙ 

යුජ් ජති, ඉධ පන කිරි ාජවමනතරජවනානං භවඞ් ගමසොතස් ස ආවට් ටනං ගති ෙ 

සදිසීති එතස් ස අනනබන් ධනං, ඉතරස ්ස අනබන් ධනඤ ්ෙ න යුජ් ජති, තස් මා 
විොමරතබ් බමමව ත’’න් ති ව න් ති. 

525-6.   ා මෙතං මහග් ගතමලොකුත් තරධම් මම නානවත් තති, ත ා   ා 

එමත කාමාවෙරධම් මාපි මහග් ගතානත් තරධම් මාරම් මණා හුත් වා පවත් තන් ති, 

ත ා මතපි නානබන් ධතීති ආහ ‘‘කාමාවචරධම්මාපී’’තිආදි. මහග් ගතා-

ග් ගහමණන මෙත්   මලොකුත් තරානම් පි සඞ් ගමහො  ට් ඨබ් මබො. මත චාපීති ච-
සද් ම න මලොකුත් තරාරම් මණානං ගහණං. කස් මා නානබන් ධතීති ආහ 

‘‘පරිත්තාරම්මණත්තා’’තිආදි. පරිත්තාරම්මණත්තාති මහට් ඨා වුත් තනම න 

කාමාවෙරවිපාකානං එකන් මතන පරිත් තාරම් මණත් තා. තථාපරිචිතත්තාති   ා 

ජවනං, එවං අපරිචිතත් තා. ඉ ං වුත් තං මහොති –   ා හි මසො පිතරං, පිතුසදිසං 
වා කඤ් චි අනබන් ධන් මතො තරුණ ාරමකො ඝරද් වාරන් තරවීථිෙතුක් කාදිම් හි 

පරිචිමතම ව ම මස අනගච් ෙති, න අරඤ් ඤං වා රක් ඛසභූමිං වා ගච් ෙන් තං, 
එවං කාමාවෙරධම් මම අනබන් ධන් තම් පි පරිත් තම් හි පරිචිමතම ව ම මස 

පවත් තමාමන මත ධම් මම අනබන් ධති, න මහග් ගතමලොකුත් තරධම් මම ආරබ් භ 
පවත් තමාමනපි. 

527-32. ඉ ානි කිං ඉමා  යුත් තික ා , අට් ඨක ාපමාණමතො මෙතං 

ගමහතබ් බන් ති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘කිං මතනා’’තිආදි. ජවමනති 
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කාමාවෙරජවමන. ත ාරම්මණචිත්තානි ‘‘ත ාරම් මණ’’න් ති ලද් ධනාමානි 

චිත් තානි ත ාරම් මණභාවං න ගණ් හන් ති, ත ාරම් මණභාමවන න පවත් තන් තීති 

අත් ම ො. අ  වා නාමමගොත් තං ආරබ් භ ජවමන ජවිමත ත ාරම්මණං තස් ස 

ජවනස ්ස ආරම් මණං න ගණ්හන්ති න ලබ් භන් තීති අත් ම ො. රූපාරූපභමවසු

වාති වා-සද් ම න ‘‘ජවමන ජවිමතපි ත ාරම් මණං න ගණ් හන් තී’’ති ආකඩ් ඪති. 

පණ්ණත්තිං ආරබ්භාති කාමභමවපි පණ් ණත් තිං ආරබ් භ. 

ලක්ඛණාරම්මණායාති අනිච් ොදිලක් ඛණත් ත ාරම් මණා , බලවවිපස ්සනා ාති 

අත් ම ො. ‘‘තීණි ලක් ඛණානි, තිස් මසො ෙ පඤ් ඤත් තිම ො කුසලත් තිමක න 

ලබ් භන් තී’’ති අට්ඨකථාය වුත් තත් තා තිණ් ණං ලක් ඛණානං ධම් මමතො 
අභාමවන තං ආරබ් භ පවත් තා  විපස් සනා  ත ාරම් මණානි න ලබ් භන් ති. 

පට්ඨාමන පන ‘‘මසඛා වා පුථුජ් ජනා වා කුසලං අනිච් ෙමතො දුක් ඛමතො 

අනත් තමතො විපස් සන් ති, කුසලාකුසමල නිරුද් මධ විපාමකො ත ාරම් මණතා 

උප් පජ් ජතී’’ති (පට් ඨා. 1.1.406) වෙනමතො ඛන් ධාරම් මණිකවිපස් සනා  

ත ාරම් මණං ලබ් භතීති  ට් ඨබ් බං. මච්ෙත්තනියමතසූති ‘‘කතමම ධම් මා 

මිච් ෙත් තනි තා? ෙත් තාමරො දිට් ඨිගතසම් පයුත් තචිත් තුප් පා ා’’ති (ධ. ස. 1426) 
එවමාගමතසු මිච් ොගාහවමසන පවත් මතසු ධම් මමසු ජවනං හුත් වා ජවිමතසු. 

කස ්මා පන මතසු ජවිමතසු ත ාරම් මණං න ලබ් භතීති? කාමාවෙරවිපාකානඤ් හි 
නි තමිච් ොදිට් ඨි වි  ‘‘අත් තා ඔච් ඡිජ් ජතී’’තිආදිනා අත් තපරිකප් පනාවමසන 
අප් පවත් තනමතො නි තමිච් ොදිට් ඨිවසප් පවත් මතසු මතසු ජවිමතසු ත නන් තරං 

ත ාරම් මණානි න උප් පජ් ජන් ති, අනි තමිච් ොදිට් ඨිවසප් පවත් මතසු පන 

ජවිමතසු ත ාරම් මණං නප් පජ් ජතීති නත් ථි. අ  වා මච්ෙත්තනියමතසූති 
මිච් ොභාවනි තසභාමවසු තංවිසම සූති අත් ම ො. මිච් ෙත් තනි තධම් මානං 

ධම් මසභාවං අග් ගමහත් වා මිච් ෙත් තනි තසභාවස් මසව ගහණමතො, තස් ස ෙ 
විපාකානං අවිභූතත් තා මිච් ෙත් තනි තසභාමව ආරබ් භ ත ාරම් මණා න 

ලබ් භන් ති. පි-සද් ම න සම් මත් තනි මතසුපීති සම් පිණ් මෙති, 

‘‘මලොකුත් තරධම් මම ආරබ් භා’’ති වා එමතන සිද් ධත් තා න මතසං විසුං 
උද් ධරණං කතං. අට් ඨක ා ං පන මිච් ෙත් තනි තසම් මත් තනි තානං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපටිපක් ඛභාමවන බලවභාවමතො ත ාරම් මණස ්ස 
අවත් ථුභාව ස් සනත්  ං මිච් ෙත් තනි තානන් තරං සම් මත් තනි තාපි උද් ධටා. 
මිච් ෙත් තනි තසභාවස් ස වි  පටිසම් භි ාසභාවස් සපි කාමාවෙරවිපාකානං 
අවිභූතභාමවන පටිසම් භි ාඤාණානි ආරබ් භ ජවමන ජවිමත ත ාරම් මණං න 

ලබ් භතීති ආහ ‘‘පටිසම්භි ාඤාණානී’’තිආදි. මමනොද්වාමරපීති න මකවලං 

පඤ ්ෙද් වාමරසුම ව, අ  මඛො මමනොද් වාමරපි. සබ්මබසන් ති 
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පටුන 
 

අමහතුකදුමහතුකාදීනං සබ් මබසං. අනුපුබ්බමතොති මහට් ඨා 
වුත් තඅනක් කමමතො. 

533. න විජ්ජතීති මමනොද් වාරස ්ස අප් පටිඝභාමවන න විජ් ජති. 

භවඞ්ගමතොති භවඞ් ගසන් තානමතො, තස් ස ආරම් මණමතො වා. වුට්ඨානන් ති 

භවඞ් ගසන් තාමන, තස් සාරම් මමණ වා සති තස් ස වුට් ඨානං. 

535-6. සත්ත සත්තාති එමකකස් ස සත් ත සත් තාති කත් වා. පාපපාකාති 

අකුසලවිපාකා. ‘‘ද් වා සාපුඤ් ඤචිත් තාන’’න් ති වත් වා ‘‘පාපපාකා’’ති වෙනං 
‘‘තත්රි ං සුගතස් ස සුගතචීවරප් පමාණ’’න් තිආදීසු වි  සඤ ්ඤාසද්  වමසන 
වුත් තං. එවං පවත් ති ං අකුසලවිපාකානං පවත් තිං  ස් මසත් වා ඉ ානි 

පටිසන් ධි ං  ස් මසතුං ‘‘එකා සවිධාන’’න් තිආදි වුත් තං. උද් ධච් ෙමෙතනා  

පවත් තිවිපාක ානමත් තං විනා පටිසන් ධි ානාභාවමතො ආහ ‘‘හිත්වා

උද්ධච්චමානස’’න් ති. කිං පමනත්   කාරණං, අධිමමොක් ඛවිරමහන 

සබ් බදුබ් බලම් පි විචිකිච් ොසහගතං පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪති, අධිමමොක් ඛසභාවමතො 

තමතො බලවතරම් පි උද් ධච් ෙසහගතං නාකඩ් ඪතීති? 

පටිසන් ධි ානසභාවාභාවමතො. ‘‘බලවං ආකඩ් ඪති, දුබ් බලං නාකඩ් ඪතී’’ති හි 
අ ං විොරණා පටිසන් ධි ානසභාමවසුම ව.  ස් ස පන පටිසන් ධි ානසභාමවො 

එව නත් ථි, න තස ්ස බලවභාමවො පටිසන් ධිආකඩ් ඪමන කාරණන් ති. 

ක ං පමනතං විඤ් ඤාතබ් බං ‘‘උද් ධච් ෙසහගතස ්ස පටිසන් ධි ානසභාමවො 

නත් ථී’’ති?  ස් සමනනපහාතබ් මබසු අනාගතත් තා. තිවිධා හි අකුසලා 

 ස් සමනනපහාතබ් බා, භාවනා පහාතබ් බා, සි ා  ස් සමනනපහාතබ් බා සි ා 
භාවනා පහාතබ් බාති. තත්   දිට් ඨිසම් පයුත් තවිචිකිච් ොසහගතචිත් තුප් පා ා 

 ස්සමනනපහාතබ්බා නාම.   ාහ ‘‘කතමම ධම් මා  ස ්සමනනපහාතබ් බා? 
ෙත් තාමරො දිට් ඨිගතසම් පයුත් තචිත් තුප් පා ා විචිකිච් ොසහගමතො 

චිත් තුප් පාම ො’’ති (ධ. ස. 1408). මත හි පඨමං නිබ් බාන ස් සනමතො 
‘‘ ස ්සන’’න් ති ලද් ධනාමමන මසොතාපත් තිමග් මගමනව පහාතබ් බත් තා 
‘‘ ස ්සමනනපහාතබ් බා’’ති වුච් ෙන් ති. උද් ධච් ෙසහගතචිත් තුප් පාම ො 

භාවනායපහාතබ්මබො නාම.   ාහ ‘‘කතමම ධම් මා භාවනා පහාතබ් බා? 

උද් ධච් ෙසහගමතො චිත් තුප් පාම ො’’ති. මසො හි අග් ගමග් මගන පහාතබ් බත් තා 

‘‘භාවනා පහාතබ් මබො’’ති වුත් මතො. උපරිමග් ගත් ත ඤ් හි පඨමමග් මගන 

දිට් ඨස් මිංම ව භාවනාවමසන උප් පජ් ජති, න අදිට් ඨපුබ් බං කිඤ් චි පස් සති, 
තස් මා ‘‘භාවනා’’ති වුච් ෙති. දිට් ඨිවිප් පයුත් තම ොමනස් සසහගතචිත් තුප් පා ා පන 

සියා  ස්සමනනපහාතබ්බාසියාභාවනායපහාතබ්බා නාම.   ාහ ‘‘ෙත් තාමරො 
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දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තා මලොභසහගතචිත් තුප් පා ා ද් මව 
ම ොමනස ්සසහගතචිත් තුප් පා ා. ඉමම ධම් මා සි ා  ස් සමනනපහාතබ් බා සි ා 

භාවනා පහාතබ් බා’’ති (ධ. ස. 1409). මත හි අපා නිබ් බත් තකාවත්  ා  

පඨමමග් මගන, මසසාවත්  ා  උපරිමග් මගහි පහී මානත් තා සි ා 
 ස් සමනනපහාතබ් බා සි ා භාවනා පහාතබ් බා නාම. තත්   සි ා 
 ස් සමනනපහාතබ් බම් පි  ස් සමනනපහාතබ් බසාමඤ් මඤන ඉධ 
‘‘ ස ්සමනනපහාතබ් බා’’ත් මවව මවොහරන් ති.  දි ෙ උද් ධච් ෙසහගතං පටිසන් ධිං 

 ම  ය, ත ා අකුසලපටිසන් ධි ා සුගති ං අසම් භවමතො අපාම ස් මවව  ම  ය, 

අපා ගමනී ඤ් ෙ එකන් මතන  ස් සමනනපහාතබ් බා සි ා, ඉතර ා 

අපා ගමනී ස් ස අප් පහීනත් තා මසඛානං අපායුප් පත් ති ආපජ් ජති, න ෙ 

පමනතං යුත් තං, ‘‘ෙතූහපාම හි ෙ විප් පමුත් මතො (ඛු. පා. 6.11; සු. නි. 234), 

අවිනිපාතධම් මමො’’තිආදිවෙමනහි සහ විරුජ් ඣනමතො, සති ෙ පමනතස් ස 

 ස් සමනනපහාතබ් බභාමව ‘‘සි ා  ස් සමනනපහාතබ් බා’’ති ඉමස් ස විභඞ් මග 

වත් තබ් බං සි ා, න ෙ පමනතං වුත් තන් ති. අ  සි ා ‘‘අපා ගමනීම ො රාමගො 
ම ොමසො මමොමහො තම කට් ඨා ෙ කිමලසා’’ති එවං  ස් සමනනපහාතබ් මබසු 

වුත් තත් තා උද් ධච් ෙසහගතස් සාපි තත්   සඞ් ගමහො සක් කා කාතුන් ති? තං න, 

තස් ස නි ාමමතො භාවනා පහාතබ් බභාමවන වුත් තත් තාති තස් මා 
 ස් සමනනපහාතබ් මබසු අවෙනමමව පටිසන් ධි ානාභාවං සාමධතීති. 

නන ෙ පටිසම්භි ාවිභඞ්මග – 

‘‘ ස් මිං සමම  අකුසලං චිත් තං උප් පන් නං මහොති උමපක් ඛාසහගතං 

උද් ධච් ෙසම් පයුත් තං, රූපාරම් මණං වා…මප.… ධම් මාරම් මණං වා  ං  ං 

වා පනාරබ් භ, තස් මිං සමම  ඵස් මසො මහොති…මප.… අවික් මඛමපො 

මහොති, ඉමම ධම් මා අකුසලා. ඉමමසු ධම් මමසු ඤාණං ධම් මපටිසම් භි ා, 

මතසං විපාමක ඤාණං අත්  පටිසම් භි ා’’ති (විභ. 731) – 

එවං උද් ධච් ෙසහගතචිත් තුප් පා ං උද් ධරිත් වා තස් ස විපාමකොපි උද් ධමටොති 

ක මස් ස පටිසන් ධි ානාභාමවො සම් පටිච් ඡිතබ් මබොති? න ඉ ං පටිසන් ධි ානං 

සන් ධා  උද් ධටං, අ  මඛො පවත් තිවිපාකං සන් ධා . පට්ඨාමන පන – 

‘‘සහජාතා  ස් සමනනපහාතබ් බා මෙතනා චිත් තසමුට් ඨානානං 

රූපානං කම් මපච් ෙම න පච් ෙම ො, නානක් ඛණිකා  ස් සමනනපහාතබ් බා 
මෙතනා විපාකානං ඛන් ධානං කටත් තා ෙ රූපානං කම් මපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 2.8.89) – 
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 ස් සමනනපහාතබ් බමෙතනා  එව සහජාතනානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ භාවං 
උද් ධරිත් වාව ‘‘සහජාතා භාවනා පහාතබ් බා මෙතනා චිත් තසමුට් ඨානානං 
රූපානං කම් මපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති භාවනා පහාතබ් බමෙතනා  

සහජාතකම් මපච් ෙ භාමවොව උද් ධමටො, න පන 

නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ භාමවො. ත ා පච්චනීයනමයපි – 

‘‘ ස් සමනනපහාතබ් මබො ධම් මමො 
මනව ස් සමනනනභාවනා පහාතබ් බස් ස ධම් මස් ස ආරම් මණපච් ෙම න 

පච් ෙම ො, සහජාත… උපනිස ්ස …මප.… පච් ොජාත… කම් මපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 2.8.98) – 

 ස් සමනනපහාතබ් බස් මසව කම් මපච් ෙ භාවං උද් ධරිත් වා – 

‘‘භාවනා පහාතබ් මබො ධම් මමො 
මනව ස් සමනනනභාවනා පහාතබ් බස් ස ධම් මස් ස ආරම් මණපච් ෙම න 

පච් ෙම ො, සහජාත… උපනිස ්ස … පච් ොජාතපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති 

(පට් ඨා. 2.8.99) – 

භාවනා පහාතබ් බස් ස ධම් මස ්ස සහජාතාදිපච් ෙ භාමවොව වුත් මතො, න පන 

කම් මපච් ෙ භාමවො, න ෙ නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ ං විනා 

පටිසන් ධිආකඩ් ඪනං අත් ථි, තස් මා නත් ථි තස් ස සබ් බ ාපි පටිසන් ධි ානං. 
පවත් තිවිපාකං පනස් ස න සක් කා නිවාමරතුං පටිසම් භි ාවිභඞ් මග 

උද් ධච් ෙසහගතානම් පි විපාකස් ස උද් ධටත් තා, නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ ස ්ස ෙ 
පටිසන් ධිවිපාකමමව සන් ධා  අනද් ධටත් තා. එවඤ් ෙ පන කත් වා  ම මක 
ආෙරි ා ව න් ති ‘‘උද් ධච් ෙමෙතනා උභ විපාකම් පි න ම ති පට් ඨාමන 

නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ ස ්ස අනද් ධටත් තා’’ති, තං මතසං 
අභිනිමවසමත් තමමවාති  ට් ඨබ් බං. 

 දි ෙ මත වම  යං –   ා ‘‘විපාකධම් මධම් මා’’ති එත්   විපාක-සද් ම න 

විපාකාරහතා වුච් ෙති, එවං ඉධාපි උද් ධච් ෙසහගතානං විපාකාරහතං සන් ධා  

‘‘මතසං විපාමක ඤාණ’’න් ති වුත් තං.   ා සද් ධින් ද්රි විනිමුත් තස් ස 
අධිමුච් ෙනට් ඨස් ස අභාමවපි සද් ධින් ද්රි ස ්ස අධිමුච් ෙනසත් තිවිමසසං ගමහත් වා 

සද් ධින් ද්රි ධම් මමො අධිමුච් ෙනට් මඨො අත් ම ොති වුච් ෙති, එවමිධාපි 
ධම් මවිනිමුත් තස ්ස විපාකාරහභාවස් ස අභාමවපි ධම් මානමමව 
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විපාකාරහසාමත් ථි ං ගමහත් වා තස් ස අත් ථිභාමවො වුත් මතො.  දි ෙ මත 

පවත් තිවිපාකං  ම  යං,   ා – 

‘‘සුඛා  මව නා  සම් පයුත් මතො ධම් මමො දුක් ඛා  මව නා  

සම් පයුත් තස ්ස ධම් මස් ස කම් මපච් ෙම න පච් ෙම ො, නානක් ඛණිකා’’ති 

(පට් ඨා. 1.2.57) – 

පවත් තිවිපාකස ්සපි වමසන නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙම ො වුත් මතො, 
එවමමත්  ාපි නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ භාමවො වත් තබ් මබො සි ා. න හි 
ලබ් භමානස ්ස අවෙමන කාරණං අත් ථීති තස් මා   ාධම් මසාසමන අවෙනම් පි 

අභාවමමව දීමපති. අපිෙ  දි උද් ධච් ෙසහගතස් ස පවත් තිවිපාක ානං අධිප් මපතං 

සි ා, ත ා ‘‘අනපාදින් නපා ානිම ො ධම් මමො උපාදින් නපා ානි ස් ස ධම් මස් ස න 
කම් මපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති පටිමසමධො න කාතබ් මබො සි ා. න හි ඨමපත් වා 
උද් ධච් ෙං අඤ් මඤො මකොචි අනපාදින් නපා ානිම ො ධම් මමො 

උපාදින් නපා ානි ස් ස ධම් මස් ස පච් ෙම ො භවිතුං අසමත් ම ො අත් ථීති, 
තයි මමමතසං අභිලාපමත් තං. ත ා හි  ං තාව වුත් තං ‘‘විපාකාරහභාවං 

ගමහත් වා මතසං විපාමකති වුත් ත’’න් ති, තම ව තස් ස විපාකසබ් භාවං දීමපති. 
න හි විපාකාරහභාමව සති අභිඤ් ඤාදීනං වි  තස් ස අවිපාකතා  කාරණං 

අත් ථීති.  ම් පි වුත් තං ‘‘නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ ස ්ස අවෙනං විපාකභාවං 

දීමපතී’’ති, තම් පි න සුන්  රං, ලබ් භමානස් සාපි කත්  චි මකනචි අධිප් පාම න 
අවෙනමතො. ත ා හි ධම් මසඞ් ගණි ං ලබ් භමානම් පි හ  වත් ථු න වුත් තං. 
තස් මා  දි පවත් තිවිපාකං සන් ධා  නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ භාමවො 

වුච් මෙ ය, ත ා පටිසන් ධිවිපාක ානම් පිස් ස මඤ ්මඤ යන් ති ලබ් භමානස ්සපි 
පවත් තිවිපාකස ්ස වමසන නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ භාමවො න වුත් මතොති.  ං 
පන අනපාදින් නපා ානි ස් ස උපාදින් නපා ානි ං පති 

කම් මපච් ෙ පටික් මඛපවෙනං, තං අභිඤ් ඤාකුසලාදිමක සන් ධා ාති න 
එත් තාවතා උද් ධච් ෙසහගතස් ස පවත් තිවිපාක ානං සබ් බ ාපි පටික් ඛිපිතුං 

සක් කාති.  ම් පි අට්ඨකථායං ‘‘  ා ෙ අභිඤ් ඤාමෙතනා, එවමුද් ධච් ෙමෙතනාපි 

‘සඞ් ඛාරපච් ෙ ා විඤ් ඤාණ’න් ති එත්   අපමනතබ් බා’’ති වුත් තං, තම් පි 
උද් ධච් ෙමෙතනා  තත්   නිද් දිසි මානා    ා ඉතරා පටිසන් ධිපවත් තිවමසන 

දුවිධස ්සපි විපාකවිඤ් ඤාණස් ස පච් ෙම ො, එවමුද් ධච් ෙමෙතනාපීති 

ගණ් මහ යන් ති වුත් තං, න තස ්ස පවත් තිවිපාකාභාවමතොති. 

ආචරියබුද්ධමත්තා මයො පන උද් ධච් ෙසහගතං ද් විධා විභජිත් වා එකස ්ස 

උභ විපාක ානං, එකස ්ස සබ් බ ාපි විපාකාභාවං වණ් මණන් ති. මතසඤ් හි අ ං 
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විනිච් ෙම ො – අත් ථි උද් ධච් ෙං භාවනා පහාතබ් බම් පි, අත් ථි 

නභාවනා පහාතබ් බම් පි. මතසු භාවනා පහාතබ් බං මසඛසන් තානප් පවත් තං, 
ඉතරං පුථුජ් ජනසන් තානප් පවත් තං. ඵල ානඤ් ෙ පුථුජ් ජනසන් තාමන 

පවත් තස් මසව, මනතරස් ස. ත ා හි  ස් සනභාවනානං අභාමවපි ම සං 

පුථුජ් ජනානං, මසඛානඤ් ෙ  ස් සනභාවනාහි භවිතබ් බං, මතසං තදුප් පත් තිකාමල 

තාහි පහාතුං සක් කුමණ යා අකුසලා ‘‘ ස් සමනනපහාතබ් බා, 
භාවනා පහාතබ් බා’’ති ෙ වුච් ෙන් ති. පුථුජ් ජනානං පන භාවනා  අභාවමතො 

භාවනා පහාතබ් බචින් තා නත් ථි, මතන මතසං පවත් තමානා මත  ස් සමනන 
පහාතුං අසක් කුමණ යාපි ‘‘භාවනා පහාතබ් බා’’ති න වුච් ෙන් ති.  දි 

වුච් මෙ යං,  ස් සමනනපහාතබ් බා භාවනා පහාතබ් බානං මකසඤ් චි මකචි 
ක ාචි ආරම් මණාරම් මණාධිපතිඋපනිස් ස පච් ෙම හි පච් ෙ ා භමව යං. 
සකභණ් මෙ ෙන්  රාගාදීනඤ් හි මකසඤ් චි සක් කා දිට් ඨා ම ො මකචි අතීතාදීසු 

කිස ්මිඤ ්චි කාමල ආරම් මණාධිපතිඋපනිස් සම හි පච් ෙ ා මහොන් තීති නත් ථි, න 

ෙ පට් ඨාමන ‘‘ ස් සමනනපහාතබ් බා භාවනා පහාතබ් බානං මකනචි පච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති වුත් තා, තස් මා නත් ථි පුථුජ් ජමනසු පවත් තමානානමකුසලානං 

භාවනා පහාතබ් බපරි ාම ො.  දි තත්   අවෙනමමව පමාණං, එවං සති 
මසඛසන් තානපවත් තානම් පි අකුසලානං භාවනා පහාතබ් බපරි ාම ො නත් ථීති 

ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති, මසඛසන් තානප් පවත් තානං භාවනා  පහාතුං 
සක් කුමණ යත් තා. මතමනව ෙ කිඤ් චි කත් වා මසඛානං 
 ස් සමනනපහාතබ් බානං අකුසලානං පහීනභාමවන අස් සා නාභිනන්  නානං 

වත් ථූනි න මහොන් ති. පහීනතා  එව මසොමනස් සස් ස මහතුභූතා, 

අවික් මඛපමහතුභූතා ෙ න ම ොමනස් සං, උද් ධච් ෙඤ ්ෙ උප් පාම න් තීති න මතසං 
ආරම් මණාරම් මණාධිපතිපකතූපනිස් ස භාවං ගච් ෙන් ති. න හි පහීනකිමලමස 
උපනිස ්සා  අරි ා රාගම ොසවික් මඛමප උප් පාම න් ති. වුත් තඤ් ෙ 

‘‘මසොතාපත් තිමග් මගන ම  කිමලසා පහීනා, මත කිමලමස න පුමනති, න 

පච් මෙති, න පච් ොගච් ෙතීති සුගමතො, සක ාගාමි…මප.… 
අරහත් තමග් මගන…මප.… සුගමතො’’ති. පුථුජ් ජනානං පන  ස් සමනන පහාතුං 
සක් කුමණ යා  ස් සමනන පහාතුං අසක් කුමණ යානං මකනචි පච් ෙම න 

පච් ෙ ා න මහොන් තීති න සක් කා වත් තුං, ‘‘දිට් ඨිං අස් සාම ති අභිනන්  ති, තං 

ආරබ් භ රාමගො උප් පජ් ජති, දිට් ඨි උප් පජ් ජති, විචිකිච් ො උප් පජ් ජති, උද් ධච් ෙං 

උප් පජ් ජති, විචිකිච් ෙං ආරබ් භ විචිකිච් ො උප් පජ් ජති, දිට් ඨි උප් පජ් ජති, උද් ධච් ෙං 

උප් පජ් ජතී’’ති (පට් ඨා. 1.1.407) දිට් ඨිවිචිකිච් ොනං උද් ධච් ොරම් මණභාවස ්ස 

වුත් තත් තා. එත්   හි උද්ධච්චන් ති උද් ධච් ෙසහගතං චිත් තුප් පා ං සන් ධා  

වුත් තං, න  ස් සමනනපහාතබ් මබසුපි ලබ් භමානමෙතසිකං උද් ධච් ෙං. එවඤ් ෙ 
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කත් වා අධපතිපච්චයනිද්ම මස ‘‘දිට් ඨිං ගරුං කත් වා අස ්සාම ති අභිනන්  ති, තං 

ගරුං කත් වා රාමගො උප් පජ් ජති, දිට් ඨි උප් පජ් ජතී’’ති (පට් ඨා. 1.1.415) 

එත් තකමමව වුත් තං, න වුත් තං ‘‘උද් ධච් ෙං උප් පජ් ජතී’’ති, තස් මා 
මසඛසන් තානප් පවත් තානමකුසලානං  ස් සමනනපහාතබ් බානං මකනචි 
පච් ෙම න පච් ෙ ත් තාභාවමතො පුථුජ් ජනානං සන් තාමනව 
 ස් සමනනපහාතබ් බානමකුසලානං පච් ෙ ා න මහොන් තීති න සක් කා වත් තුන් ති 
පට් ඨාමන  ස් සමනනපහාතබ් බානං භාවනා පහාතබ් බස් ස 
ආරම් මණාරම් මණාධිපතිඋපනිස් ස පච් ෙ ත් තානද් ධරණං 

මසඛසන් තානප් පවත් තානං භාවනා පහාතබ් බපරි ා භාවං සාමධති, 

පුථුජ් ජනසන් තාමනම ව න ස් සමනනපහාතබ් බානමකුසලානං 

භාවනා පහාතබ් බපරි ා භාවං න සාමධති, තස් මා  ස් සනභාවනාහි 
පහාතබ් බානං අතීතාදිභාමවන නවත් තබ් බත් මතපි  ාදිසානං තාහි 

අනප් පත් තිධම් මතා ආපාම තබ් බා, මත පුථුජ් ජමනසු පවත් තමානා  ස් සමනන 
පහාතුං සක් කුමණ යා  ස් සනමග් ගාමපක් ඛා  ත ප් පවත් ති ම් පි 
 ස් සමනනපහාතබ් බා නාම. මසමඛසු පවත් තමානා භාවනා  පහාතුං 
සක් කුමණ යා ත ප් පවත් ති ම් පි ත මපක් ඛා  භාවනා පහාතබ් බා නාම. 
 ස් සමනන පහාතුං අසක් කුමණ යා පන පුථුජ් ජමනසු පවත් තමානා මහට් ඨා 

වුත් තනම න මනව ස් සමනනපහාතබ් බා නභාවනා පහාතබ් බා, මතසු 
භාවනා පහාතබ් බා සහා විරහමතො විපාකං න ජමනන් ති. ත ා හි මතසං 
 ස් සමනනපහාතබ් බසඞ් ඛාතං සහකාරීකාරණං සහා භූතං නත් ථීති 
භාවනා පහාතබ් බමෙතනා  නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ භාමවො න වුත් මතො. 
අමපක් ඛිතබ් බ ස් සනභාවනාරහිතානං පන පුථුජ් ජමනසු උප් පජ් ජමානානං 

සකභණ් මෙ ෙන්  රාගාදීනං, උද් ධච් ෙසහගතචිත් තුප් පා ස් ස ෙ 
සංම ොජනත් ත තම කට් ඨකිමලසානං අනපච් ඡින් නතා  අපරික් ඛීණසහා ානං 
විපාකුප් පා නං න සක් කා පටික් ඛිපිතුන් ති උද් ධච් ෙසහගතධම් මානං විපාමකො 
විභඞ් මග වුත් මතොති. 

 දි එවං, අමපක් ඛිතබ් බ ස් සනභාවනාරහිතානං අකුසලානං 

‘‘මනව ස් සමනනනභාවනා පහාතබ් බා’’ති වත් තබ් බතා ආපජ් ජතීති? 

නාපජ් ජති, අප් පහාතබ් බසභාවානං කුසලාදීනං 

‘‘මනව ස් සමනනනභාවනා පහාතබ් බා’’ති වුත් තත් තා, 

අප් පහාතබ් බවිරුද් ධසභාවත් තා ෙ අකුසලානං.  දි එවං මත ඉමස ්මිං තිමක 

නවත් තබ් බාති වත් තබ් බා ආපජ් ජන් තීති? නාපජ් ජන් ති, චිත් තුප් පා කණ් මෙ 
 ස් සිතානං ද් වා සාකුසලචිත් තුප් පා ානං ද් වීහි පම හි සඞ් ගහිතත් තා.   ා හි 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

319 

පටුන 
 

උප් පන් නත් තිමක ධම් මවමසන සබ් මබසං සඞ් ඛතධම් මානං සඞ් ගහිතත් තා 
කාලවමසන අසඞ් ගහිතාපි අතීතා ‘‘නවත් තබ් බා’’ති න වුත් තා 

චිත් තුප් පා ානරූමපන සඞ් ගහිමතසු නවත් තබ් බස ්ස අභාවා, එවං ඉධාපි 
චිත් තුප් පා භාමවන සඞ් ගහිමතසු නවත් තබ් බස ්ස අභාවා ‘‘නවත් තබ් බා’’ති න 
වුත් තා. සබ් මබන සබ් බඤ් හි ධම් මවමසන අසඞ් ගහිතස ්ස තිකදුමකසු 

නවත් තබ් බතාපත් ති.  ත්   හි චිත් තුප් පාම ො මකොචි නිම ොගමතො නවත් තබ් මබො 

අත් ථි, තත්   මතසං ෙතුත් ම ො මකොට් ඨාමසො අත් ථීති   ාවුත් තපම සු වි  
තත්  ාපි භින් දිත් වා භාමජතබ් මබ චිත් තුප් පාම  භින් දිත් වා භාමජති ‘‘සි ා 

නවත් තබ් බාපරිත් තාරම් මණා’’තිආදිනා, ත භාවා උප් පන් නත් තිමක, ඉධ ෙ ත ා 
න වුත් තන් ති. 

අ  වා   ා සප් පටිමඝහි සමානසභාවත් තා රූපධාතු ං ‘‘තම ො මහාභූතා 

සප් පටිඝා’’ති වුත් තා,   ාහ ‘‘අසඤ් ඤසත් තානං අනි ස් සනසප් පටිඝං එකං 

මහාභූත’’න් ති, එවං පුථුජ් ජනානං පවත් තමානා 

භාවනා පහාතබ් බසමානසභාවා ‘‘භාවනා පහාතබ් බා’’ති වුච් මෙ යන් ති 
නත් ථි නවත් තබ් බතාපසඞ් මගො. එවඤ් ෙ සති පුථුජ් ජනානං පවත් තමානාපි 
භාවනා පහාතබ් බා සකභණ් මෙ ෙන්  රාගා ම ො පරභණ් මෙ ෙන්  රාගාදීනං 

උපනිස ්ස පච් ෙම ො, රාමගො ෙ රාගදිට් ඨීනං අධිපතිපච් ෙම ොති අ මත් ම ො 
ලද් මධො මහොති. මතමනව හි – 

‘‘භාවනා පහාතබ් මබො ධම් මමො  ස් සමනනපහාතබ් බස් ස ධම් මස ්ස 

උපනිස ්ස පච් ෙම න පච් ෙම ො, ආරම් මණූපනිස් සම ො, 

පකතූපනිස් සම ො’’ති (පට් ඨා. 2.8.84) – 

ඉමිස ්සා නිද් ම මස  ස් සමනනපහාතබ් බානං උපනිස ්ස පච් ෙ භාවීධම් මම 
නිද් දිසන් මතන භගවතා – 

‘‘පකතූපනිස් සම ො – පත්  නං උපනිස් සා  පාණං හනති…මප.… 

සඞ් ඝං භින්  ති, භාවනා පහාතබ් මබො රාමගො ම ොමසො මමොමහො මාමනො 
පත්  නා  ස් සමනනපහාතබ් බස් ස රාගස් ස ම ොසස් ස මමොහස් ස මානස ්ස 

දිට් ඨි ා පත්  නා  උපනිස් ස පච් ෙම න පච් ෙම ො. සකභණ් මෙ 
ෙන්  රාමගො පරභණ් මෙ ෙන්  රාගස් ස උප…මප.… සකපරිග් ගමහ 
ෙන්  රාමගො පරපරිග් ගමහ ෙන්  රාගස් ස උපනිස් ස පච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 2.8.84) – 
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පුථුජ් ජනසන් තාමන පත්  නා ම ො නිද් දිට් ඨා. 

එවම් පි   ා අමඵොට් ඨබ් බත් තා රූපධාතු ං තම ො මහාභූතා න පරමත්  මතො 

සප් පටිඝා, එවං අමපක් ඛිතබ් බභාවනාරහිතා පුථුජ් ජමනසු පවත් තමානා 
සකභණ් මෙ ෙන්  රාගා ම ො පන පරමත්  මතො භාවනා  පහාතබ් බාති 

භාවනා පහාතබ් බානං නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ තා න වුත් තා, න ෙ 
‘‘ ස ්සමනනපහාතබ් බා භාවනා පහාතබ් බානං මකනචි පච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති වුත් තා. ම  හි  ස් සමනනපහාතබ් බපච් ෙ ා කිමලසා, න මත 
 ස් සනමතො උද් ධං පවත් තන් ති.  ස් සමනනපහාතබ් බපච් ෙ ස් සාපි පන 

උද් ධච් ෙසහගතස් ස සහා මවකල් ලමත් තමමව  ස් සමනන කතං, න තස් ස 
මකොචි භාමවො  ස් සමනන අනප් පත් තිධම් මතං ආපාදිමතොති තස් ස 

එකන් තභාවනා පහාතබ් බතා වුත් තා, තස ්මා උද් ධච් ෙභාමවන එකසභාවස් මසව 

තස් ස සති සහාම  විපාකුප් පා නවෙනං, අසති ෙ විපාකානප් පා නවෙනං න 

විරුජ් ඣති. තයි ං සබ් බමමමතසං ආෙරි ානං අමහොපුරිසිකාරමත් තං. කස් මා? 
උද් ධච් ෙසහගතස් ස එකන් තභාවනා පහාතබ් බභාමවන වුත් තත් තා. එවඤ් හි 

වුත් තං භගවතා ‘‘කතමම ධම් මා භාවනා පහාතබ් බා. උද් ධච් ෙසහගමතො 

චිත් තුප් පාම ො’’ති (ධ. ස. 1406).  දි ෙ උද් ධච් ෙසහගතං නභාවනා පහාතබ් බං 

අභවිස් ස,   ා අතීතාරම්මණත්තිමක ‘‘නිම ොගා අනාගතාරම් මණා නත් ථී’’ති 

(ධ. ස. 1433) වත් වා විභජ් ජ වුත් තං, එවමිධාපි ‘‘නිම ොගා භාවනා පහාතබ් බා 
නත් ථී’’ති වත් වා ‘‘උද් ධච් ෙසහගමතො සි ා භාවනා පහාතබ් මබො සි ා 

නවත් තබ් මබො ‘ ස් සමනනපහාතබ් මබො’තිපි ‘භාවනා පහාතබ් මබො’තිපී’’තිආදි 

වත් තබ් බං සි ා, න ෙ ත ා වුත් තං.  ා ෙ ‘‘තමත්  ං පටිපාම න් මතහි  දි 

වුච් මෙ ය’’න් තිආදිනා යුත් ති වුත් තා, සාපි අයුත් ති. කස් මා? 
 ස් සමනනපහාතබ් බාරම් මණානං රාගදිට් ඨිවිචිකිච් ොඋද් ධච් ොනං මතන මතන 
පහාතබ් බභාවවමසන ඉච් ඡිතත් තා.  ඤ් ෙ ‘‘උද් ධච් ෙං උප් පජ් ජතී’’ති 

උද් ධච් ෙසහගතචිත් තුප් පාම ො වුත් මතොති  ස් මසතුං අධිපතිපච් ෙ නිද් ම මස 

උද් ධච් ෙස් ස අනද් ධරණං කාරණවමසන වුත් තං, තම් පි අකාරණං අඤ් ඤත්  ාපි 
සාවමසසපාඨානං  ස් සනමතො. ත ා හි ‘‘අතීමතො ධම් මමො පච් චුප් පන් නස් ස 

ධම් මස ්ස, අනාගමතො ධම් මමො පච් චුප් පන් නස ්ස ධම් මස ්ස ආරම් මණපච් ෙම න 
පච් ෙම ො’’ති එමතසං විභඞ් මග මෙමතොපරි ඤාණග් ගහණං කත් වා 
‘‘පච් චුප් පන් මනො ධම් මමො පච් චුප් පන් නස ්ස ධම් මස ්සා’’ති ඉමස් ස විභඞ් මග 
ලබ් භමානම් පි මෙමතොපරි ඤාණං න ගහිතං.  ම් පි භාවනා පහාතබ් බස් ස 

විපාක ානම් හි  ස් සමනනපහාතබ් බස ්ස සහා භාවූපගමනං වුත් තං, තම් පි 
විොමරතබ් බං – කිං අවිජ් ජාදි වි   ානසීලාදීනං උපපත් ති ංම ව 
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පටුන 
 

විපාක ානසාමත් ථි ා ඨානවමසන  ස් සමනනපහාතබ් බා 

භාවනා පහාතබ් බානං සහකාරීකාරණං මහොති, උ ාහු කිමලමසො වි  කම් මස ්ස 

පටිසන් ධි ානම් හීති? කිඤ් මෙත්   –  දි තාව පුරිමමො නම ො, මසඛසන් තාමන 

භාවනා පහාතබ් බස් ස අකිරි ාභාමවො ආපජ් ජති, 
පහීනාවිජ් ජාමානතණ් හානස ස ්මිං සන් තාමන  ානාදි වි  සහා මවකල් මලන 

අවිපාකසභාවතං ආපන් නත් තා. අ  දුතිම ො, භාවනා පහාතබ් බත් මතන 

අභිමතස් සාපි  ස් සමනනපහාතබ් බභාමවො ආපජ් ජති, පටිසන් ධි ාමන සති 

අපා ගමනී සභාවානතිවත් තනමතො, තස ්මා අම් මහහි මහට් ඨා වුත් තනම මනව 

උද් ධච් ෙසහගතස් ස විපාක ානං සම් පටිච් ඡිතබ් බං, න ම සං මකසඤ් චි වෙනං. 
පට් ඨානානසාරීහි භවිතබ් බන් ති. 

537-8. යන් ති  ං ආවජ් ජනද් ව ං. කරණමත්තත්තාති කරණමත් තමමව 

ඨමපත් වා ඵල ානාභාවමතො. වාතපුප්ඵසමන් ති මමොඝපුප් ඵසමං,   ා තං 
පඨමසඤ ්ජාතං අච් ඡින් නමූමලපි රුක් මඛ නිබ් බත් තං පුරිමමහි අදින් නඵලත් තා 

ඵලනිබ් බත් තකං න මහොති, එවමි ං අනපච් ඡින් නභවමූමලපි සන් තාමන 

නිබ් බත් තං අනාමසවනභාමවන ඵල ා කං න මහොතීති අධිප් පාම ො. ජවනත්තං

තු සම්පත්තන් ති අට් ඨාරසවිධං ඛීණාසවාමවණිකං විඤ් ඤාණමාහ. 

කිච්චසාධනමතොති භවතණ් හාමූලස් ස අමවොච් ඡින් නභාමව සති 

කුසලාකුසලකම් මකිච් ෙස ්ස සාධනමතො,  ානාදිතංතංකිච් ෙසාධනවමසන වා. 
ඉ ං වුත් තං මහොති –   ා හි ඡින් නමූලස් ස රුක් ඛස ්ස පුප් ඵං පුප් ඵනමත් තං 

ඨමපත් වා අඵලමමව මහොති, එවමමතම් පි තංතංකිච් ෙසාධනමත් තං ඨමපත් වා 
සමුච් ඡින් නභවතණ් හාමූමල සන් තාමන පවත් තනමතො අඵලමමවාති. 

539-40. පටිච්චාති මහතුධම් මස ්ස පටිමුඛං ගන් ත් වා තං අපච් ෙක් ඛා . එතීති 

පවත් තති, තිට් ඨති උප් පජ් ජති වාති වුත් තං මහොති. ‘‘එතී’’ති හි ඉ ං 
උප් පත් තිට් ඨිතීනං සාධාරණවමසන පවත් තිපරිදීපකං. මතමනවාහ 

‘‘ඨිතියප්පත්තියාපි වා’’ති. එකච් මෙො හි පච් ෙම ො ඨිති ා එව උපකාරමකො 

මහොති   ා පච් ොජාතපච් ෙම ො, එකච් මෙො උප් පත් ති ා එව   ා 

අනන් තරාදිමකො, එකච් මෙො උභ ස් ස   ා මහතුආ ම ො. එවං පච් ෙ -සද්  ස් ස 

වෙනත්  ං  ස් මසත් වා ඉ ානි පච් ෙ ලක් ඛණං  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘මයො 

ධම්මමො’’තිආදි. මයොති මහතුධම් මමො. යස්සාති  ස් ස ඵලධම් මස ්ස. 

ඨිතියප්පත්තියාපි වාති ඨිතිත්  ං, උප් පත් තිත්  ං වා. ඨිතියාති වා ඨිතික් ඛමණ, 

උප්පත්තියාති උප් පා ක් ඛමණ.  ස් ස ධම් මස ්ස උපකාමරො,  ස් ස ධම් මස ්ස 

ඨිතියුප් පත් ති ාති වා සම් බන් මධො. ‘‘උපකාමරො’’ති ඉමිනා ධම් මමන 
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ධම් මසත් තිඋපකාරකං  ස් මසති. ‘‘සම්භමවො’’තිආදි පච් ෙ ස් මසව 

පරි ා  ස් සනං. සම් භවති එතස් මාති සම්භමවො. ත ා පභමවො. හිමනොති 

පතිට් ඨාති එත්  ාති මහතු. අමනකත්  ත් තා ධාතුසද්  ානං හි-සද් ම ො මූල-සද් ම ො 

වි  පතිට් ඨත් ම ො මවදිතබ් මබො. හිමනොති වා එමතන කම් මනි ානභූමතන උද් ධං 

ඔජං අභිහරන් මතන මූමලන වි  පා මපො තප් පච් ෙ ං ඵලං ගච් ෙති, වුද් ධිං 

විරුළ් හිං ආපජ් ජතීති මහතු. අත් තමනො ඵලං කමරොතීති කාරණං. පච්චමයො

මමතොති පච් ෙම ොව ‘‘සම් භමවො’’තිආදිමතො මමතො. අත්  මතො එමත සමානා, 
බයඤ ්ජනමත් තංම ව මනසං නානත් තන් ති වුත් තං මහොති. 

541-5. එවං පට් ඨාමන ආගතසබ් බපච් ෙ ානං සාධාරණවමසන අත්  ං 

වත් වා ඉධාධිප් මපතස් ස මහතුපච් ෙ ස් මසව සරූපං  ස් මසතුං ‘‘මලොභාදි පන

මයො ධම්මමො’’තිආදි වුත් තං. මූලට්මඨනාති සම් පයුත් තානං 

සුප් පතිට් ඨිතභාවසාධනසඞ් ඛාතමූලට් මඨන. ෙමළවාති 

මූලට් මඨනූපකාරකභාවස් ස මතසමමව ආමවණිකභාමවන එමත ෙමළව. 

ජාතිමතොති කුසලාකුසලාබයාකතජාතිමතො. නවධාති තම ො කුසලමහතූ, තම ො 

අකුසලමහතූ, තම ො අබයාකතමහතූති නවධා. ධම්මානං…මප.… සාධමකොති 

  ා සාලිවීහිබීජාදීනි සාලිවීහිආදිභාවස් ස සාධකානි, මණිආදිපභාවත් ථූනඤ් ෙ 

නීලාදිවණ් ණානි නීලාදිමණිපභා  සාධකානි, එවං මහතුපච් ෙම ො   ාරහං 
අත් තමනො සම් පයුත් තානං කුසලාදිත් තසාධමකොති 

කුසලාකුසලාබයාකතධම් මානං   ාක් කමං කුසලාකුසලාබයාකතභාවසාධමකො 

මූලට් මඨොති අ මමත්   අත් ම ො. එමක ආචරියාති මරවතාෙරි ං, තස් ස 
සිස් සානසිස ්මස ෙ සන් ධා ාහ. අ  වා ගරුම් හි බහුවෙනම් පි යුජ් ජතීති 

මරවතාෙරි මමව සන් ධා  ‘‘එමකආචරියා’’ති වුත් තං. 

එවංසන්මතති  දි මූලට් මඨො කුසලාදිභාවසාධමකො, එවං සති.   ා චිත් තං 

චිත් තජරූපානං පච් ෙම ො මහොති, එවං තංසම් පයුත් තධම් මාපීති ආහ 

‘‘තංසමුට්ඨානරූපිසූ’’ති, මහතුසමුට් ඨානරූමපසූති අත් ම ො. මනවසම්පජ්ජතීති 

න සිජ් ඣති, ‘‘මහතූ මහතුසම් පයුත් තකානං ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ෙ 
රූපානං මහතුපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති වුත් මතො මහතුපච් ෙ භාමවො න 
සම් පජ් ජතීති වුත් තං මහොති.   ා කුසලාකුසලා මහතූ තංසමුට් ඨානරූපස ්ස 

කුසලාදිභාවා  න පරි ත් තා, එවං අබයාකමතොපි මහතු තංසමුට් ඨානස ්ස 
රූපස් ස අබයාකතභාවා  න පරි ත් මතො. සභාමවන හි තං අබයාකතන් ති ආහ 

‘‘න හී’’තිආදි.  දි කුසලාදිභාවං න සාමධන් ති, පච් ෙ ාපි න මහොන් තීති 

වම  යාති ආහ ‘‘නමතස’’න් තිආදි. ‘‘මහතූ මහතුසම් පයුත් තකානං ධම් මානං 
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තංසමුට් ඨානානඤ් ෙ රූපානං මහතුපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 1.1.1) 

වෙනමතො මත අමලොභා ම ො මතසං රූපානං පච් ෙ ා න න මහොන් ති, 
භවන් මතවාති අත් ම ො. 

546-7. න ගන්තබ්මබොති න පච් මෙතබ් මබො. ඉ ං වුත් තං මහොති –  දි 
කුසලාදිමහතුම ො අත් තමනො වි  අත් තමහතුකානං ධම් මානං කුසලාදිභාවං 

සාමධන් ති, කුසලාකුසලමහතුපච් ෙ සම් භූතා රූපධම් මාපි මත වි  කුසලා ම ො 

සියුං, මහතුම ො වා රූපානං පච් ෙ ා න සියුං, න ෙ පමනතං උභ ම් පි අත් ථි, 
තස් මා කුසලාදීනං කුසලාදිභාවසාධමකො මූලට් මඨොති න විඤ් ඤාතබ් බන් ති. 

අපිෙ  දි මහතුපටිබද් මධො කුසලාදිභාමවො, ත ා අබයාකතභාමවොපි 

තප් පටිබද් මධො සි ා, අමහතුකානං අබයාකතභාමවො න සිජ් ඣති.  දි ෙ 

මහතුපටිබද් මධො කුසලාදිභාමවො, මහතූනම් පි කුසලාදිභාමවො අප් පටිබද් මධො 

සි ා. අ  මතසම් පි මසසමහතුපටිබද් මධො, එවම් පි මමොමූහචිත් තසම් පයුත් තස් ස 

මහතුමනො අකුසලභාමවො න සිජ් මඣ ය. අ  තස් ස මසො අඤ ්ඤමහතුමකො සි ා, 

එවං සති මසසමහතූනම් පි තංමහතුමකොව සි ා.   ා ෙ මසසමහතූනං, එවං 
අවමසසසම් පයුත් තධම් මානම් පි තංමහතුමකොව සි ා. අ  සි ා මහතූනං 

සභාවමතොව කුසලාදිභාමවො, සම් පයුත් තානං පන මහතුපටිබද් මධොති, එවං සති 

අමලොමභො කුසමලො වා සි ා අබයාකමතො වා.  දි හි මසො සභාවමතො කුසමලො, 

තංසභාවත් තා අබයාකමතො න සි ා. අ  අබයාකමතො, තංසභාවත් තා කුසමලො න 

සි ා අමලොභසභාවස් ස අම ොසත් තාභාමවො වි .  ස් මා පන උභ  ාපි මහොති, 
තස් මා   ා උභ  ා මහොන් මතසු සද් ධාදීසු සම් පයුත් මතසු මහතුපටිබද් ධං 

කුසලාදිභාවං පරිම ස , න සභාවමතො, එවං මහතූසුපි කුසලාදිතා 

අඤ ්ඤපටිබද් ධා පරිම සිතබ් බා, න සභාවමතො. සා පන පරිම සි මානා 
ම ොනිමසොමනසිකාරාදිපටිබද් ධා මහොතීති මහතූසු වි  

මහතුසම් පයුත් තධම් මමසුපි ම ොනිමසොමනසිකාරාදිපටිබද් මධො කුසලාදිභාමවො, 
න මහතුපටිබද් මධොති. මතමනවාහ – 

‘‘ම ොනිමසො, භික් ඛමව, මනසි කමරොමතො අනප් පන් නා මෙව කුසලා 

ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා ෙ කුසලා ධම් මා අභිවඩ් ඪන් තී’’තිආදි (අ. 

නි. 1.67). 

සමයඤ්ඤුනාති ආභිධම් මිකමතමවදිනා. සුප්පතිට්ඨිතභාවස්සසාධමනනාති 
අත් තමහතුකානං ධම් මානං සම් මා පතිට් ඨිතභාවස් ස ථිරභාවස් ස සාධමනන. 
ලද් ධමහතුපච් ෙ ා හි ධම් මා විරුළ් හමූලා වි  පා පා ථිරා මහොන් ති 

සුප් පතිට් ඨිතා, අමහතුකා තිලබීජාදිමසවාලා වි  න සුප් පතිට් ඨිතාති. 
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548. සබ්බමසොති කාමාවෙරාදිසබ් බභාමගන. 

550-1. පටිසන් ධික් ඛමණ චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං අභාවමතො අත් තනා 

සම් පයුත් තානං, කටත් තාරූපානමමව ෙ පච් ෙ භාමවොති ආහ 

‘‘අත්තනා…මප.… ජාතාන’’න් ති. කම් මස් ස කතත් තා එව ෙ උපචිතත් තා ෙ න 

ඉස් සරාදිමහතුමනො සම් භූතානි රූපානි කටත් තාරූපානි, 

කම් මසමුට් ඨානරූපානීති අත් ම ො, කටත් තාරූපාමනව ජාතානි භූතානි 

නිබ් බත් තානීති කටත්තාරූපජාතානි. තමථවාති   ා පටිසන් ධි ං 

කටත් තාරූපානං, එවන් ති අත් ම ො. චිත්තජානඤ්චාති ච-සද් ම න ‘‘අත් තනා 
සම් පයුත් තාන’’න් ති ආකඩ් ඪති. 

553. මලොකුත් තරවිපාකානං පටිසන් ධිවමසන අප් පවත් තනමතො නත් ථි 

කම් මසමුට් ඨානස ්ස පච් ෙ භාමවොති ආහ ‘‘චිත්තජාන’’න් තිආදි. 

555. මහතුපච්චයසම්භමවොති මහතුපච් ෙ සම් භූතධම් මමො, මහතුපච් ෙ මතො 

පච් ෙයුප් පන් නධම් මානං සම් භවාකාමරො වා. සඤ්ජාතසුඛමහතුනාති 

සඤ ්ජාතඤාමණන, සම් පජඤ ්මඤනාති අත් ම ො. ඤාණඤ් හි ‘‘සුඛිමනො චිත් තං 

සමාධි ති, සමාහිමතො   ාභූතං පජානාතී’’තිආදිවෙනමතො සුඛං මහතු 

එතස ්සාති, 

‘‘දිට් මඨ ධම් මම ෙ ම ො අත් ම ො, 

ම ො ෙත් ම ො සම් පරායිමකො; 

අත්  ාභිසම ා ධීමරො, 

පණ් ඩිමතොති පවුච් ෙතී’’ති. (සං. නි. 1.129) – 

ආදිවෙනමතො සුඛස් ස මහතූති වා ‘‘සුඛමහතූ’’ති වුච් ෙති. 

556. මලොකස ්ස අධිපති මලොකාධපති, සකලමලොකනා මකනාති අත් ම ො. 

අත් තාධීනානං පතිමනොති අධපතී. ෙන් ං තු මජට්ඨකංකත්වාති ‘‘ෙන්  වමතො 
කිං නාම න සිජ් ඣතී’’තිආදිකං පුරිමාභිසඞ් ඛාරූපනිස ්ස ං ලභිත් වා 
උප් පජ් ජමාමන චිත් තුප් පාම  ෙන් ම ො මජට් ඨකභූමතො සම් පයුත් තධම් මම වමස 

වත් තමාමනො හුත් වා පවත් තති, සම් පයුත් තධම් මා ෙ තස් ස වමස පවත් තන් ති 
හීනාදිභාමවන ත නවත් තනමතොති ආහ ‘‘ෙන්  ං තු මජට් ඨකං කත් වා’’තිආදි. 

කත්වාධුරන් ති සහජාතපුබ් බඞ් ගමවමසන පුබ් බඞ් ගමං කත් වා. ෙන් ාධපතිනාම

මසො වා චිත් තුප් පාම ො ෙන්  ාධිපති නාම ‘‘ෙන් ම ො අධිපති ඉමස් සා’’ති කත් වා. 
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එමසවාති ‘‘චිත් තං ධුරං කත් වා…මප.… කාලස් මිං චිත් තාධිපති 

නාමා’’තිආදිනා   ාවුත් මතොව නම ො. මසමසසූති චිත් තාදීසු. එත්   ෙ 
‘‘ෙන්  ං…මප.… කාලස ්මි’’න් තිආදිනා කාලස් ස නි මිතත් තා 
ෙත් තාමරොමපමත එකක් ඛමණ අධිපතී න මහොන් තීති  ට් ඨබ් බං. එවඤ් ෙ කත් වා 

පට්ඨාමන ‘‘ෙන්  ාධිපති ෙන්  සම් පයුත් තකානං ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ෙ 

රූපානං අධිපතිපච් ෙම න පච් ෙම ො’’තිආදිනා (පට් ඨා. 1.1.3) ෙතුන් නම් පි 
අධිපතීනං පච් ෙ භාමවො විසුං විසුංම ව උද් ධමටො.  දි හි මත එකක් ඛමණම ව 

අධිපතිපච් ෙ ා සියුං, ත ා   ා මහතුපච්චයනිද්ම මස ‘‘මහතූ 
මහතුසම් පයුත් තකාන’’න් තිආදිනා අවිමසමසන වුත් තං මූලට් මඨන 

උපකාරකභාවස් ස විජ් ජමාමනන ද් වින් නං, තිණ් ණම් පි මහතූනං එකක් ඛමණ 

පච් ෙ භාවූපගමනමතො, එවං එකක් ඛමණම ව බහූනං මජට් ඨකභාමව සති 
අධිපතිපච් ෙ නිද් ම මසපි ‘‘අධිපතී අධිපතිසම් පයුත් තකාන’’න් තිආදිනා 
වත් තබ් බං සි ා.  ස් මා පන එවං අවත් වා ‘‘ෙන්  ාධිපති 

ෙන්  සම් පයුත් තකාන’’න් තිආදිනා ෙත් තාමරොව විමසමසත් වා වුත් තා, තස් මා 
එමකකධම් මමොම ව එකක් ඛමණ අධිපතිපච් ෙම ො මහොතීති  ට් ඨබ් බං. 

මජට්ඨට්මඨනාති පමුඛභාමවන. 

මසොභනා මති, මසොභනං වා මතං එමතසං අත් ථීති සුමතිමනො, 

සම් මාදිට් ඨිකාති අත් ම ො, මතසං මතිං විමබොමධති පමබොමධතීති 

සුමතිමතිවිමබොධනං. කුච් ඡිතා මති, කුච් ඡිතං වා මතං එමතසන් ති කුමතිමනො, 

මිච් ොදිට් ඨිකා, මතසං මතිභූතා මතිභාමවන පරිකප් පිතත් තාති කුමතිමති, 

මිච් ොදිට් ඨි, සාම ව ඉන් ධනසදිසතා  ඉන් ධනං තස් ස පාවකං අග් ගි වි ාති 

කුමති…මප.… පාවකං. අතිමධුරන් ති නිපුණගම් භීමරන අත්  රමසන මෙව 

සුවිමලසඛිමලන බයඤ් ජනරමසන ෙ මධුරං. අමවදීති ඔගාමහත් වා ජානාති. මයො

මයොති ම රනවමජ් ඣිමමසු ම ො මකොචි. ජිනවචනං සකලං අමවදීති 
මතපිටකස ්සපි සකලජිනවෙනස් ස ගහණසමත්  තාපටිලාමභන තං අවගච් ෙති. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

පකිණ් ණකනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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9. නවමමොපරිච්මෙම ො 

පුඤ්ඤවිපාකපච්චයනිද්ම සවණ්ණනා 

560-1. වට් ටක ා  මලොකුත් තරවිපාකානං අලබ් භනමතො 

‘‘මලොකියාමනවා’’ති වුත් තං. පුඤ්ඤාපුඤ්ඤාදිසඞ්ඛාරාති පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො 
අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො ආමනඤ ්ජාභිසඞ් ඛාමරොති තම ො සඞ් ඛාරා. තත්   පුනාති 

අත් තමනො සන් තානං අපුඤ් ඤඵලමතො, දුක් ඛසංකිමලසමතො ෙ මසොමධති, පුජ් ජං 

භවඵලං නිබ් බත් මතතීති වා පුඤ් ඤං, අත් තමනො ඵලස ්ස අභිසඞ් ඛරණට් මඨන 

අභිසඞ් ඛාමරො ොති පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාමරො, පුඤ ්ඤපටිපක් ඛමතො අපුඤ් ඤං, 

වුත් තනම න අභිසඞ් ඛාමරො ොති අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාමරො. සමාධිපච් ෙනීකානං 

අතිදූරතා  න ඉඤ් ජති න කම් පතීති ආමනඤ් ජං, තං අභිසඞ් ඛමරොතීති 

ආමනඤ්ජාභිසඞ්ඛාමරො. තත්    ානසීලාදිවමසන පවත් තා අට් ඨ 

කාමාවෙරකුසලමෙතනා, භාවනාවමසමනව පවත් තා රූපාවෙරකුසලමෙතනා 
ොති මතරස මෙතනා පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාමරො නාම. පාණාතිපාතාදිවමසන පවත් තා 
ද් වා ස අකුසලමෙතනා අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාමරො නාම. භාවනාවමසමනව පවත් තා 
ෙතස ්මසො අරූපාවෙරකුසලමෙතනා ආමනඤ් ජාභිසඞ් ඛාමරො නාම. භවාදීසු   ා 

පච් ෙ ා, ත ා ම සඤ් ෙ විපාකානං පච් ෙ ා, මතපි විඤ ්ඤාතබ් බාති සම් බන් මධො. 

මකචි පන ‘‘මතපීති සඞ් ඛාරානං ගහණ’’න් ති ව න් ති, තං න යුත් තං, එවං සති 

‘‘ම ස’’න් ති අනි මනිද් ම සස් ස නි මකවෙනාභාවමතො. 

562. කතමම පන මත භවා ම ොති ආහ ‘‘තමයො භවා’’තිආදි. තත්   

කාමරූපාරූපවමසන තමයො භවා. 

සඤ ්ඤීභවඅසඤ් ඤීභවමනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤීභවවමසන, පන 
එකමවොකාරභවෙතුමවොකාරභවපඤ් ෙමවොකාරභවවමසන ෙ තම ො භවා 

එත් ම ව සමමොධානං ගච් ෙන් ති. චතස්මසො මයොනිමයොති 
අණ් ෙජජලාබුජසංමස ජඔපපාතිකවමසන ෙත් තාමරො සත් තනිකා ා. තත්   

බීජකපාමල නිබ් බත් මතො සත් තනිකාම ො අණ්ඩජමයොනි නාම. මාතුගබ් මභ 

ජලාබුමජ නිබ් බත් තසත් තනිකාම ො ජලාබුජමයොනි නාම. 
පදුමගබ් භමානසකගබ් භමලාදිසංමසදූපනිස් සම න උප් පජ් ජනකසත් තනිකාම ො 

සංමස ජමයොනි නාම. කුමතොචි අනප් පජ් ජිත් වා මකවලං තත්   තත්   

පරිපුණ් ණඞ් ගපච් ෙඞ් මගො හුත් වා උප් පජ් ජනකසත් තනිකාම ො ඔපපාතිකමයොනි 

නාම. ගතිපඤ්චකං මහට් ඨා විභාවිතමමව. පටිසන් ධිවිඤ ්ඤාණස් ස වත් ථුභූතා ෙ 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධා ෙ විඤ් ඤාණට් ඨිතිම ො නාම. තා පන 
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නානත් තකා ාදිවමසන සත් තවිධාති ආහ ‘‘විඤ්ඤාණට්ඨිතිමයො සත්තා’’ති. 
වුත් තඤ ්මහතං – 

‘‘සත් තිමා, භික් ඛමව, විඤ ්ඤාණට් ඨිතිම ො. කතමා සත් ත? සන් ති, 

භික් ඛමව, සත් තා නානත් තකා ා නානත් තසඤ් ඤිමනො. මස ය ාපි 

මනස් සා එකච් මෙ ෙ ම වා එකච් මෙ ෙ විනිපාතිකා, අ ං පඨමා 

විඤ ්ඤාණට් ඨිති. සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා නානත් තකා ා 

එකත් තසඤ් ඤිමනො. මස ය ාපි ම වා බ්රහ් මකායිකා පඨමාභිනිබ් බත් තා, 

අ ං දුති ා විඤ් ඤාණට් ඨිති. සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා එකත් තකා ා 

නානත් තසඤ් ඤිමනො. මස ය ාපි ම වා ආභස් සරා, අ ං තති ා 

විඤ ්ඤාණට් ඨිති. සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා එකත් තකා ා 

එකත් තසඤ් ඤිමනො. මස ය ාපි ම වා සුභකිණ් හා, අ ං ෙතුත් ථී 

විඤ ්ඤාණට් ඨිති. සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා සබ් බමසො රූපසඤ් ඤානං 
සමතික් කමා පටිඝසඤ් ඤානං අත්  ඞ් ගමා නානත් තසඤ් ඤානං 

අමනසිකාරා ‘අනන් මතො ආකාමසො’ති ආකාසානඤ් ො තනූපගා, අ ං 

පඤ ්ෙමී විඤ් ඤාණට් ඨිති. සන් ති, භික් ඛමව, සත් තා සබ් බමසො 
ආකාසානඤ් ො තනං සමතික් කම් ම ‘අනන් තං විඤ් ඤාණ’න් ති 

විඤ ්ඤාණඤ් ො තනූපගා, අ ං ෙට් ඨී විඤ් ඤාණට් ඨිති. සන් ති, භික් ඛමව, 
සත් තා සබ් බමසො විඤ් ඤාණඤ් ො තනං සමතික් කම් ම ‘නත් ථි කිඤ් චී’ති 

ආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනූපගා, අ ං සත් තමී විඤ් ඤාණට් ඨිතී’’ති (දී. නි. 

3.332; අ. නි. 7.44). 

එත්   හි අපරිමාණෙක් කවාළවාසිමනො මනස් සා කාමාවෙරම වා 
පුනබ් බසුමාතුපි ඞ් කරමාතා ම ො විනිපාතිකාසුරා ෙ කුසලවිපාකපටිසන් ධිකා 
මවමානිකමපතා මෙති ඉමම 

දීඝරස් සකිසථූලකාළඔ ාතාදිවණ් ණසණ් ඨානවමසන රූපකා ස් ස, 
අමහතුදුමහතුතිමහතුවමසන පටිසන් ධිසඤ් ඤා  ෙ නානාභාවමතො 

නානත්තකායනානත්තසඤ්ඤිමනො නාම, අ ං පඨමා විඤ් ඤාණට් ඨිති. 
පඨමජ් ඣානතලවාසිමනො පන තම ො ම වා උපරූපරිවාසීනං 
වණ් ණාදිකමමපක් ඛිත් වා අත් තමනො වණ් ණාදීනං නිහීනතා  රූපකා ස් ස 

නානාභාවමතො, පඨමජ් ඣානවිපාකවිඤ් ඤාණවමසන සමානසඤ් ඤිතා  ෙ 

නානත්තකායඑකත්තසඤ්ඤිමනො නාම, අ ං දුති ා විඤ් ඤාණට් ඨිති, 

ෙතුරාපා වාසිමනොපි වණ් ණසණ් ඨානවමසන රූපකා ස් ස නානාසභාවත් තා, 
අකුසලවිපාකසඤ් ඤාවමසන සඤ් ඤා  එකසභාවත් තා ෙ 
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දුති විඤ ්ඤාණට් ඨිති ංම ව සමමොධානං ගච් ෙන් තීති මවදිතබ් බං. 
දුති ජ් ඣානතලවාසිමනො තම ො ම වා වණ් ණසණ් ඨානාදිවමසන සමානත් තා 
රූපකා ස් ස විමසසාභාවමතො පඤ ්ෙකනම  දුති තති ජ් ඣානසඤ් ඤාවමසන 

පටිසන් ධිසඤ් ඤා  නානාභාවමතො එකත්තකායනානත්තසඤ්ඤිමනො නාම, 
අ ං තති ා විඤ් ඤාණට් ඨිති. තති ජ් ඣානතලවාසිමනො පන තම ො ම වා 

රූපකා වමසන සමානත් තා, පඤ ්ෙකනම  
ෙතුත්  ජ් ඣානවිපාකසඤ් ඤාවමසන පටිසන් ධිසඤ් ඤා  ෙ එකත් තා 

එකත්තකායඑකත්තසඤ්ඤිමනො නාම, අ ං ෙතුත් ථී විඤ් ඤාණට් ඨිති. 
මවහප් ඵලවාසිමනො මෙව පඤ් ෙ සුද් ධාවාසවාසිමනො ෙ වණ් ණසණ් ඨානවමසන 

රූපකා ස් ස, පඤ ්ෙමජ් ඣානවිපාකසඤ් ඤාවමසන පටිසන් ධිසඤ් ඤා  ෙ 
සමානත් තා ෙතුත්  විඤ් ඤාණට් ඨිතිමමව භජන් ති. ආකාසානඤ් ො තනා ම ො 
තිස් මසො විඤ් ඤාණට් ඨිතිම ො පාළිවමසමනව පාකටා. අසඤ් ඤසත් තා පන 
විඤ ්ඤාණාභාමවන මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනවාසිමනො ෙ සඤ් ඤා  වි  

විඤ ්ඤාණස ්ස සුඛුමභාමවමනව විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු න ගහිතා, සත් තානං 

නිවාසතා  පන ‘‘සත්තාවාසා’’ති වුච් ෙන් ති. එවඤ් ෙ කත් වා මතහි සත් ත 
විඤ ්ඤාණට් ඨිතිම ො සමමොධාමනත් වා නව සත් තාවාසා වුත් තා. 

563-4. ඉ ානි එවං වුත් මතසු භවාදීසු ද් වත් තිංසවිපාකානං තිණ් ණං 

අභිසඞ් ඛාරානං පච් ෙ භාවං  ස් මසතුං ‘‘කාමම

පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරසඤ්ඤිතා’’තිආදි ආරද් ධං. නවන්නං පාකචිත්තානන් ති 
සමහතුකාමහතුකවමසන නවන් නං සුගතිපටිසන් ධිවිපාකචිත් තානං. 

නානක්ඛණික…මප.… පච්චමයහි චාති කුසලාකුසලකම් මස් ස අතීතස් මසව 

අත් තනා ජමනතබ් බවිපාකානං පච් ෙ භාවමතො නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙම න, 
මතසමමව බලවකාරණභාවමතො උපනිස් ස පච් ෙම න ෙ. වුත් තඤ් හි තස් ස 
උපනිස ්ස ත් තං ‘‘කුසලාකුසලං කම් මං විපාකස් ස උපනිස් ස පච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 1.1.423). සබ් බත්   උපනිස් ස භාමවො බලවකම් මවමසන 
ම ොමජතබ් මබො. දුබ් බලඤ් හි කම් මං උපනිස් සම ො න මහොතීති 

පට්ඨානවණ්ණනායං  ස් සිතමමතං. 

566-8. පඤ්චන්නන් ති 

කුසලවිපාකෙක් ඛුමසොතවිඤ් ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණද් ව වමසන 

පඤ ්ෙන් නං. දුග් ගති ං කුසලවිපාකපටිසන් ධි ා අභාවමතො ආහ ‘‘න මහොන්ති 

පටිසන්ධය’’න් ති. එවං පටිසන් ධිපවත් තීනං අසඞ් කරවමසන පච් ෙ විධිං 

 ස් මසත් වා ඉ ානි සමමොධාමනත් වා  ස් මසතුං ‘‘මහොන්තී’’තිආදි වුත් තං. 
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මසොළසන් නං පවත් මත, පටිසන් ධි ං නවන් නන් ති   ාලාභවමසන 
ම ොමජතබ් බං. 

569-74. රූමප පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාරාති අභිඤ් ඤාවජ් ජිතා පඤ් ෙ 

රූපාවෙරපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරා. කස ්මා පන අභිඤ් ඤා  පරිවජ් ජනන් ති? 

විපාක ානාභාවමතො, තඤ් ෙ මඛො පනස් සා විපාකස් ස අසම් භවමතො, න පන 

විපාකුප් පා නසභාවාභාවමතො.  දි හි අභිඤ් ඤාමෙතනා විපාකං උප් පාම  ය, 
අඤ ්ඤභූමිකකම් මස ්ස අඤ් ඤභූමිකවිපාකුප් පා නාම ොගමතො සභූමිකමමව 
උප් පාම  ය. තං පන කිං නවත් තබ් බාරම් මණං වා උප් පාම  ය 

පරිත් තාදිආරම් මණං වා? කිඤ් මෙත්   –  දි තාව නවත් තබ් බාරම් මණං 

උප් පාම ති, තං න යුත් තං රූපාවෙරවිපාකානං එකන් මතන 

කම් මසමානාරම් මණතා   ස් සිතත් තා, අභිඤ් ඤාමෙතනා  ෙ ස ං 

පරිත් තාදිආරම් මණත් තා. අ  පරිත් තාදිආරම් මණං උප් පාම ති, තම් පි න යුජ් ජති 
රූපාවෙරවිපාකානං එකන් මතමනව නවත් තබ් බාරම් මණභාවමතො. ත ා හි 
වුත් තං චිත් තුප් පා කණ් මෙ – 

‘‘රූපාවෙරතිකෙතුක් කජ් ඣානා කුසලමතො ෙ විපාකමතො ෙ 
කිරි මතො ෙ ෙතුත්  ස් ස ඣානස් ස විපාමකො ආකාසානඤ් ො තනං 
ආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනං. ඉමම ධම් මා නවත් තබ් බා ‘පරිත් තාරම් මණා’තිපි 

‘මහග් ගතාරම් මණා’තිපි ‘අප් පමාණාරම් මණා’තිපී’’ති (ධ. ස. 1422). 

අපිෙ සමාධිවිජ් ජාසම් භාරභූතා අභිඤ් ඤා සමාධිස ්ස ආනිසංසමත් තං 
සමාධිඵලසදිසා. තස් ස තස් ස හි අධිට් ඨානවිකුබ් බනදිබ් බසද්  සවනාදිකස් ස 
 ථිච් ඡිතස ්ස කිච් ෙස් ස නිප් ඵා නමත් තඵලා අභිඤ් ඤාමෙතනා. මතනාහ ‘‘මසො 

එවං සමාහිමත චිත් මත’’තිආදි (පාරා. 12-13) තස් මා සමාධිස් ස ඵලසදිසා 

අභිඤ් ඤාමෙතනා න ෙ ඵලං ම ති,  ානසීලානිසංසභූමතො තස් මිං භමව 
පච් ෙ ලාමභො වි  නත් ථි තස් ස විපාකුප් පා නන් ති. මකචි පන 

‘‘සමානභූමිකමතො ආමසවනලාමභන බලවන් තානි ඣානානි විපාකං 

උප් පාම න් ති සමාපත් තිභාවමතො, අභිඤ් ඤා පන සතිපි ඣානභාමව ත භාවමතො 

තස් මිං තස් මිං ආරම් මමණ ආගන් තුකාම වාති දුබ් බලා, තස් මා විපාකං න 
ම තී’’ති ව න් ති. එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං අනරුද් ධාෙරිම න – 

‘‘සමානාමසවමන ලද් මධ, විජ් ජමාමන මහබ් බමල; 

අලද් ධා තාදිසං මහතුං, අභිඤ් ඤා න විපච් ෙතී’’ති. (නාම. පරි. 474); 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

330 

පටුන 
 

තයි මකාරණං, පරිත් තඣානස් ස අවිමසමසන බ්රහ් මපාරිසජ් ජාදීසු 
විපාක ානවෙනමතො. න හි පරිත් තං ලද් ධාමසවනමමව තත්   විපාකං ම තීති 

අට් ඨක ා ං වුත් තං, තස් මා සමානාමසවමන ලද් මධම ව ඣානස් ස 
විපාක ානං න සක් කා වත් තුං. අපිෙ පුනප් පුනං පරිකම් මවමසන අභිඤ් ඤා පි 
වසිභාවසබ් භාවා තස් සාපි ෙ බලවභාමවො අත් ම වාති විපාකං උප් පාම  ය. 

පඤ්චන්නං පාකචිත්තානන් ති පඤ් ෙන් නං රූපාවෙරවිපාකචිත් තානං. 

මාපුඤ්ඤසඞ්ඛාරාති අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරා. ‘‘ඉමම අපුඤ් ඤසඞ් ඛාරා’’ති වා 

ප ච් මෙම ො. එකස්සාති එකස් ස අකුසලවිපාකසන් තීරණස් ස. ෙන්නන් ති 

සන් තීරණවජ් ජානං ෙන් නං අකුසලවිපාකානං. පවත්මත පච්චයා මහොන්ති 

අනිට් ඨරූපාදිආපා ාගමතති අධිප් පාම ො. සුගති ං අකුසලවිපාකපටිසන් ධි ා 

අභාවමතො ආහ ‘‘න මහොන්ති පටිසන්ධය’’න් ති. චතුන්නන් ති 

අකුසලවිපාකෙක් ඛුමසොතවිඤ් ඤාණසම් පටිච් ෙනසන් තීරණවමසන ෙතුන් නං. 
තානි පන එකන් තමතො අනිට් ඨාරම් මණානි. රූපභමව ෙ ක ං 

අනිට් ඨාරම් මණසමාම ොමගොති ආහ ‘‘මසො චා’’තිආදි. මසොති මසො 

පච් ෙ භාමවො. ‘‘කාමභමව’’ති ඉ ං අනිට් ඨරූපාදීනං විමසසනං, න පන 

‘‘උපලද් ධි ’’න් ති ඉමස් ස. මතනාහ ‘‘අනිට්ඨ…මප.…න විජ්ජමර’’ති. මකචි 
පන ‘‘උපලද් ධි න් ති ඉමස් මසව විමසසනභාමවන ගමහත් වා බ්රහ් මූනං කාමභවං 

ආගතක් ඛමණ රූපාදිඋපලද් ධි ’’න් ති ව න් ති. අනිට්ඨ…මප.… න විජ්ජමර 

එකන් තසුඛවත් ථුභූමත තත්   මවොකිණ් ණසුඛදුක් ඛකාරණස් ස අභාවමතො. 

576. ‘‘එවං තාවා’’තිආදි   ාවුත් තස් මසවත්  ස් ස අප් පනං. යථා චාති ච-

සද් ම න ‘‘ම සඤ් ො’’ති සඞ් ගණ් හාති. තථාති එත්  ාපි ‘‘මත’’ති 

සඞ් ගණ් හිතබ් බං. 

577-81.  ත්   විත්  ාරප් පකාසනං කතං, තමතො භවමතො පට් ඨා  

මුඛමත් තප් පකාසනං කාතුකාමමො ආහ ‘‘තත්රි ’’න් තිආදි. තත්රාති මතසු භවාදීසු. 

ඉ න් ති නි ස් සිතබ් බභාමවන ආසන් නපච් ෙක් ඛමාහ. ආදිමතො පන පට්ඨායාති 

භවමතො පට් ඨා . අවිමසමසනාති කාමාවෙරරූපාවෙරවමසන විමසසාභාමවන 

මතරස පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාරා. ද්විභමවසූති කාමරූපභමවසු. මකසඤ් චි මනස් සානං, 
භුම් මම වානඤ් ෙ අණ් ෙජජලාබුජානම් පි සම් භවමතො ත මපක් ඛා  

‘‘චතූසු…මප.… මයොනිසූ’’ති වුත් තං. නානත්ත…මප.… ඨිතීසුපීති 

අලුත් තසමාසවමසන වුත් තං, නානත් තකා නානත් තසඤ් ඤාදීසු ෙතූසු 

විඤ ්ඤාණට් ඨිතීසූති අත් ම ො. වුත්තප්පකාරස්මන් ති නානත් තකා ාදිමක, 
පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාරස ්ස භවාදීසු එකවීසතිවිපාකානං එකාවත්  ා  පච් ෙම ො 
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අහුත් වා දුග් ගතිපරි ාපන් මනසු භවම ොනිගතිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාමසසු 

පටිසන් ධිං අ ත් වා පවත් මතම ව අට් ඨන් නං විපාකානං පච් ෙ භාවමතො, 
කාමාවෙරසුගතිපරි ාපන් මනසු පටිසන් ධිං  ත් වා පවත් මත මසොළසන් නං 

විපාකානං පච් ෙ භාවමතො, රූපාවෙරභූමිපරි ාපන් මනසු පටිසන් ධිං  ත් වා 

පවත් මත  සන් නං විපාකානං පච් ෙ භාවමතො වුත් තං ‘‘යථාරහ’’න් ති. 

582-3. කාමම භමව, රූමප භමවති සම් බන් මධො. තීසු ගතීසූති 

ම වමනස ්සවජ් මජසු තීසු ගතීසු. එකිස්සාති 
නානත් තකා එකත් තසඤ් ඤීසඞ් ඛාතා  එකිස් සා විඤ් ඤාණට් ඨිති ා. 

එකස්මන් ති නානත් තකා එකත් තසඤ් ඤීසඞ් ඛාමතම ව එකස් මිං සත් තාවාමස. 

584-6. එකාරූපභමවති එකස් මිං අරූපභමව. එකිස්සා මයොනියාති 

එකිස ්සාම ව ඔපපාතිකම ොනි ා. තීසු චිත්තට්ඨිතීසූති ආකාසානඤ් ො තනාදීසු 

තීසු විඤ් ඤාණට් ඨිතීසු. සත්තාවාමස චතුබ්බිමධති 
ආකාසානඤ් ො තනාදිමකම ව ෙතුබ් බිමධ සත් තාවාමස. 

විජානිතබ්බා…මප.…පච්චයාති සඞ් ඛාරා   ා පච් ෙ ා ම සඤ් ෙ පච් ෙ ා, ත ා 
මතපි විඤ ්ඤාතබ් බාති අත් ම ො. 

587-90. නන ෙ සඞ් ඛාරානං පටිසන් ධිපවත් තීසුපි විපාකානං පච් ෙ භාමවො 
වුත් මතො. තත්   පටිසන් ධිම ව තාව න සක් කා විඤ් ඤාතුං.  දි හි පුරිමභවමතො 

පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණං ඉධාගච් ෙතීති වුච් මෙ ය, තං න යුත් තං, රූපාරූපධම් මානං 
මකසග් ගමත් තම් පි ම සන් තරසඞ් කමනාභාවමතො. අ  

අතීතභවනිබ් බත් තසඞ් ඛාරමතො න නිබ් බත් තති, තම් පි න යුජ් ජති 

අමහතුකම ොසාපත් තිමතොති ඉමිනා අධිප් පාම න මෙොම න් මතො ආහ ‘‘න 

රූපාරූපධම්මාන’’න් තිආදි. ආෙරිම ො තස් සාධිප් පා ං සම් පටිච් ඡිත් වා තං 

සඤ ්ඤාමපතුකාමමො ආහ ‘‘නත්ථි චිත්තස්සා’’තිආදි. තමතො මහතුං විනාති 

තත්   මහතුං විනා, අතීතභවනිබ් බත් තකම් මසඞ් ඛාරනිකන් තිආරම් මණං විනාති 

අත් ම ො. සුලද්ධපච්චයන් ති අවිජ් ජාදිසහකාරීකාරණසහිතස් ස සඞ් ඛාරස ්ස 

වමසන සුට් ඨු අමවකල් ලමතො පටිලද් ධපච් ෙ ං. රූපාරූපමත්තන් ති 
බාහිරකපරිකප් පිතස ්ස අධිතිට් ඨනකස ්ස සත් තජීවාදිමනො අභාවමතො 

රූපාරූපධම් මමත් තං. මතනාහ ‘‘න ච සත්මතො’’තිආදි. භවන්තර…මප.…

පවුච්චතීති මවොහාරමත් මතන භවන් තරමුමපතීති පවුච් ෙති. අත්  මතො පන 
පච් ෙ සාමග් ගි ා භවන් තරභාමවන උප් පජ් ජනමත් තන් ති අධිප් පාම ො. 
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591. ඉ ානි තං පටිසන් ධික් කමං පාකටා  මනස් සපටිසන් ධි ා වමසන 

පකාමසතුං සමාරභන් මතො ආහ ‘‘තයි ’’න් තිආදි. සුදුබ්බුධන් ති අතිදුබ් බිජානි ං. 
මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘සච් ෙං සත් මතො පටිසන් ධි, පච් ෙ ාකාරමමව ෙ; 

දුද්  සා ෙතුමරො ධම් මා, ම මසතුඤ් ෙ සුදුක් කරා’’ති. 

592-3. ආසන්නමරණස්සාති පරූපක් කමමන වා ආයුක් ඛ ාදිවමසන වා 

සමාසන් නමරණස ්ස. සුස්සමාමනති අනක් කමමන උපසුස් සමාමන. 
ගබ් භමස යකස ්ස ආ තනානං අනපුබ් බුප් පත් ති වි  නිමරොමධොපි අනපුබ් බමතො 

මහොතීති වුත් තං ‘‘නට්මඨ චක්ඛුන්ද්රියාදිමක’’ති. මකචි පන 

‘‘නානාකම් මසමුට් ඨිමතසු ෙක් ඛුන් ද්රි ාදීසු නට් මඨසූ’’ති ව න් ති. 

‘‘හ ය…මප.… මක’’ති ඉමිනා මසසකාම  කායින් ද්රි ස ්ස නිරුද් ධභාමවො 

වුත් මතොති එකකම් මසමුට් ඨිතම් පි නස ්සමතවාති අපමර. ආනන් ාචරිමයො පන 

‘‘යමමක’’  ස් ස ෙක් ඛා තනං නිරුජ් ඣති, තස් ස මනා තනං නිරුජ් ඣතීති. 

ආමන් තා.  ස් ස වා පන මනා තනං නිරුජ් ඣති, තස් ස ෙක් ඛා තනං 
නිරුජ් ඣතීති. සචිත් තකානං අෙක් ඛුකානං ෙවන් තානං මතසං මනා තනං 

නිරුජ් ඣති, මනො ෙ මතසං ෙක් ඛා තනං නිරුජ් ඣති. සෙක් ඛුකානං ෙවන් තානං 

මතසං මනා තනඤ් ෙ නිරුජ් ඣති, ෙක් ඛා තනඤ් ෙ නිරුජ් ඣතී’තිආදිනා ( ම. 

1.ආ තන මක.120) ෙක් ඛා තනාදීනං චුතිචිත් මතන සහ නිමරොමධො 
වුත් මතොති ෙක් ඛුන් ද්රි ාදීනි චුතිමතො පුබ් මබ න නස ්සන් ති. අතිමන්  භාවූපගමනං 

පන සන් ධා  අට් ඨක ා  ‘නිරුද් මධසු ඉන් ද්රිම සූ’ති වුත් තං, න 
අනවමසසනිමරොධං සන් ධා . පඤ ්ෙද් වාරිකජවනානන් තරම් පි චුති අට් ඨක ා ං 

 ස් සිතා’’ති ව ති. හ යවත්ථුමත්තස්මන් ති හ  වත් ථුපම සමත් මත. න හි 
හ  වත් ථුං නිස ්සා  කායින් ද්රි ං පවත් තති. 

594-7. වත්ථුසන්නිස්සිතන් ති මසසින් ද්රි ානං නිරුද් ධත් තා විඤ ්ඤාණස ්ස 
නිස ්ස භාවූපගමනසාමත් ථි ාම ොමගන මන්  භාවමතො වා 

හ  වත් ථුමත් තසන් නිස ්සිතං. චිත්තන් ති ත ා කම් මකම් මනිමිත් තාදීනි ආරබ් භ 

පවත් තජවනවිඤ් ඤාණං. තං පන සුගති ං නිබ් බත් තමානස ්ස කුසලං මහොති, 

දුග් ගති ං නිබ් බත් තමානස් ස අකුසලං. මතනාහ භගවා – 

‘‘නිමිත් තස් සා ගධිතං වා, භික් ඛමව, විඤ් ඤාණං තිට් ඨමානං තිට් ඨති 

අනබයඤ් ජනස ්සා ගධිතං වා, තස් මිං මෙ සමම  කාලං කමරොති, 
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පටුන 
 

ඨානමමතං විජ් ජති,  ං ද් වින් නං ගතීනං අඤ් ඤතරං ගතිං උපපජ් මජ ය 

නිර ං වා තිරච් ොනම ොනිං වා’’තිආදි (සං. නි. 4.235). 

 දි එවං – 

‘‘ගතිසම් පත් ති ා ඤාණසම් පයුත් මත කතමමසං අට් ඨන් නං මහතූනං 

පච් ෙ ා උපපත් ති මහොති, කුසලස් ස කම් මස් ස ජවනක් ඛමණ තම ො මහතූ 

කුසලා තස් මිං ඛමණ ජාතමෙතනා  සහජාතපච් ෙ ා මහොන් ති, මතන 
වුච් ෙති කුසලමූලපච් ෙ ාපි සඞ් ඛාරා. නිකන් තික් ඛමණ ද් මව මහතූ 

අකුසලා තස් මිං ඛමණ ජාතමෙතනා  සහජාතපච් ෙ ා මහොන් ති, මතන 

වුච් ෙති අකුසලමූලපච් ෙ ාපි සඞ් ඛාරා. පටිසන් ධික් ඛමණ තම ො මහතූ 

අබයාකතා තස් මිං ඛමණ ජාතමෙතනා  සහජාතපච් ෙ ා මහොන් ති, මතන 

වුච් ෙති නාමරූපපච් ෙ ාපි විඤ් ඤාණං, විඤ ්ඤාණපච් ෙ ාපි 

නාමරූප’’න් ති (පටි. ම. 1.232) – 

නිකන් තික් ඛමණ මහතුද් ව පච් ෙ ාපි සුගතිපටිසන් ධිකස ්ස ක ං  ස් සිතාති? 

නයි ං මරණාසන් නජවනසම් පයුත් තමහතුම ො සන් ධා  වුත් තං, අ  මඛො 
කතකම් මස ්ස තං කම් මං ආරබ් භ අස් සා වමසන 
පවත් තජවනසම් පයුත් තමහතුම ො සන් ධා . කතූපචිතම් පි හි කම් මං තණ් හා  
අස් සාදිතං විපාකාභිනිප් ඵා මන සමත්  න් ති. මකචි පන ‘‘කම් මකරණකාමල 
අප් පහීනාවත්  ා  සන් තාමන අනසයිතමහතුම ො සන් ධා  නිකන් තික් ඛමණ 

ද් මව මහතුම ොති වුත් ත’’න් ති ව න් ති, තං න යුජ් ජති, මතසං 
සහජාතපච් ෙ ත් තාම ොගමතො. පුබ් බානමසවිතං පුඤ් ඤං වා අපුඤ් ඤමමව වා 

කම් මං, කම් මනිමිත් තං වා ආලම් බිත් වා චිත් තං පවත් තතීති සම් බන් මධො. 

පුබ්බානුමසවිතන් ති පුබ් මබ ආමසවිතං. ‘‘කතත් තා උපචිතත් තා’’ති හි වුත් තං. 

තණ් හා  අනමසවිතභාවං සන් ධා  වා ‘‘පුබ්බානුමසවිත’’න් ති වුත් තං. 

‘‘අනපුබ් බමසවිත’’න් තිපි පාඨං ව න් ති, පටිසන් ධිවමසන පුබ් මබ ආමසවිතං, 
පුබ් මබ දින් නපටිසන් ධිකන් ති අත් ම ො. දින් නපටිසන් ධිකම් පි පන අපරජාතීසු 
පවත් තිවිපාකං න නිබ් බත් මතතීති නත් ථි. පුඤ් ඤාපුඤ් ඤග් ගහමණන 

  ාකම් මං සුගතිදුග් ගතිපටිසන් ධීනං ආරම් මණං  ස් මසති. කම්මං

කම්මනිමත්තං වාති වා-සද් ම න ගතිනිමිත් තං සඞ් ගණ් හාති. තත්   කම් මං, 

ගතිනිමිත් තඤ් ෙ මමනොද් වාමරම ව ආපා මාගච් ෙති, කම් මනිමිත් තං පන 
පඤ ්ෙද් වාමරපි. එවඤ් ෙ කත් වා පඤ් ෙද් වාරග් ගහිමතපි ආරම් මමණ පටිසන් ධි 
මහොති. අපමර පන ගතිනිමිත් තම් පි ෙද් වාමරසු ලබ් භතීති වණ් මණන් ති. එවඤ් ෙ 

කත් වා වුත් තං සච්චසඞ්මඛමප – 
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‘‘පඤ ්ෙද් වාමර සි ා සන් ධි, විනා කම් මං ද් විමගොෙමර’’ති. (ස. ස. 
173). 

අට්ඨකථායං පන ‘‘ගතිනිමිත් තං මමනොද් වාමර ආපා මාගච් ෙතී’’ති 

වුත් තත් තා, ත ාරම් මණා  ෙ පඤ ්ෙද් වාරිකපටිසන් ධි ා අ ස් සිතත් තා, 

මූලටීකාදීසු ෙ ‘‘කම් මබමලන උපට් ඨාපිතං වණ් ණා තනං සුපිනං පස් සන් තස ්ස 

වි , දිබ් බෙක් ඛුකස ්ස වි  ෙ මමනොද් වාමර එව මගොෙරභාවං ගච් ෙතී’’ති 
නි මමත් වා වුත් තත් තා මතසං වෙනං න සම් පටිච් ෙන් ති ආෙරි ා. 
කම් මනිමිත් තඤ් ෙ පමනත්   පච් චුප් පන් නං පඤ් ෙද් වාමර ආපා මාගච් ෙන් තං 
චුතිකාලාසන් මන කතකම් මස් ස ආරම් මණසන් තාමන උප් පන් නං තංසදිසන් ති 

 ට් ඨබ් බං, ඉතර ා තම ව පටිසන් ධි ා ආරම් මණුපට් ඨාපකං තම ව 

පටිසන් ධිජනකං භමව ය, න ෙ පටිසන් ධි ා උපොරභූතානි වි , ‘‘එතස ්මිං ත ා 
පවත් තිතබ් බ’’න් ති පටිසන් ධි ා ආරම් මණං අනප් පම න් තානි වි  ෙ පවත් තානි 
චුතිආසන් නජවනානි පටිසන් ධිජනකානි භමව යං. ‘‘කතත් තා උපචිතත් තා’’ති 
හි වුත් තං. ත ා ෙ පටිසන් ධි ා එකවීථි ං වි  පවත් තමානානි ක ං කතූපචිතානි 

සියුං, අස් සා නභූතා  තණ් හා  අපරාමට් ඨානි ක ං පටිසන් ධිනිබ් බත් තකානි, 

න ෙ මලොකි ානි මලොකුත් තරානි වි  සමානවීථිඵලානි මහොන් තීති. තං

විඤ්ඤාණන් ති තං ජවනවිඤ් ඤාණං. එකත් තනම න පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණඤ් ෙ 
සන් ධා  වුත් තං. චුතිපටිසන් ධිත ාසන් නවිඤ් ඤාණානඤ් හි සන් තතිවමසන 
විඤ ්ඤාණන් ති උපනීමතකත් තං ඉධ තං විඤ ්ඤාණන් ති අධිප් මපතං. 

අවිජ්ජාය පටිච්ෙන්නාදීනමවති අනස වමසන පවත් තා  භවතණ් හා , 
චිත් තසම් පයුත් තා  වා අවිජ් ජා  ොදිතදුක් ඛාදීනමව. ත ාභූමත පන 
කම් මාදිවිසම  පටිසන් ධිවිඤ ්ඤාණස් ස ආරම් මණභාමවන 
උප් පත් තිට් ඨානභූමත. තණ් හා  අප් පහීනත් තා එව පුරිමුප් පන් නා  ෙ සන් තති ා 
ත ාපරිණතත් තා පටිසන් ධිට් ඨානාභිමුඛං විඤ ්ඤාණං නින් නමපොණපබ් භාරං 

හුත් වා පවත් තතීති ආහ ‘‘තණ්හා නමමතී’’ති. සහජා පන සඞ්ඛාරාති 

චුතිආසන් නජවනවිඤ් ඤාණසහජාතමෙතනා, සබ් මබපි වා ඵස් සා ම ො. 

ඛිපන්තීති ඛිපන් තා වි  තස් මිං විසම  පටිසන් ධිවමසන 

විඤ ්ඤාණපතිට් ඨානස් ස මහතුභාමවන පවත් තන් ති. තන් ති තං විඤ් ඤාණං. 

‘‘සන්තතිවසා’’ති ව න් මතො තම ව විඤ් ඤාණං සන් ධාවති සංසරති, න 
අඤ ්ඤන් ති ඉමඤ් ෙ මිච් ොවා ං පටික් ඛිපති. සති හි නානත් තනම  
සන් තතිවමසන එකත් තනම ො මහොතීති. 
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599. ආරම්මණාදීහි…මප.… පවත්තතීති ආරම් මණනිස් ස පච් ෙ ාදීහි 

පවත් තති. ක ං? ආසන් නමරණස් ස හි කම් මබමලන මමනොද් වාමර උපට් ඨාපිතං 
අවිජ් ජා  පටිච් ෙන් නාදීනවං කම් මාදිවිස ං ආරබ් භ මමනොද් වාරාවජ් ජනං 

උප් පජ් ජති, තමතො මරණාසන් නවීථි ා වත් ථුදුබ් බලභාමවන මන්  ප් පවත් ති ා 

ෙත් තාරි, පඤ ්ෙ වා ජවනානි පවත් තන් ති, ත නන් තරං ත ාරම් මමණ සති, අසති 
වා භවඞ් ගවිස මාලම් බිත් වා චුතිචිත් තං උප් පජ් ජති. භවඞ් ගානන් තරම් පි චුති 
මහොතීති ව න් ති. චුතිචිත් මත පන නිරුද් මධ තම ව ආපා ගතං 
කම් මකම් මනිමිත් තාදිං ආරබ් භ අනපච් ඡින් නකිමලසබලවනිමිත් තං 
සහජාතසඞ් ඛාමරහි කම් මාදිආරම් මමණ ඛිපි මානං ඔරිමතීරරුක් ඛවිනිබන් ධං 

රජ් ජුං ආලම් බිත් වා මාතිකාතික් කාමමකො වි  පුරිමඤ් ෙ නිස ්ස ං ජහති, 
අපරඤ් ෙ කම් මසමුට් ඨිතං නිස් ස ං අස් සා  මානං වා අනස් සා  මානං වා 
ආරම් මණාදීහි පච් ෙම හි පවත් තති. එත්   ෙ ඔරිමතීරං වි  පුරිමභමවො 

 ට් ඨබ් මබො, තත්   ඨිතරුක් මඛො වි  පුරිමභමව පවත් තමානක් ඛන් ධා, රජ් ජු වි  

කම් මාදිආරම් මණං. මකචි පන ‘‘රජ් ජු වි  හ  වත් ථූ’’ති ව න් ති, ‘‘රජ් ජු වි  

තණ් හා’’තිපි අපමර. පුරිමසො වි  විඤ ්ඤාණං, තස් ස රජ් ජුග් ගහණං වි  

තණ් හා  ආරම් මණාභිමුඛනමනං, පම ොමගො වි  ඛිපනකසඞ් ඛාරා, මාතිකා වි  

චුතිචිත් තං, පරතීරං වි  පරමලොමකො. 

600.   ා පුරිමසො පරතීමර පතිට් ඨහමාමනො පරතීරරුක් ඛවිනිබන් ධං කිඤ් චි 
අස් සා  මාමනො වා අනස් සා  මාමනො වා මකවලං ප වි ං 

සකබලප් පම ොමගමහව පතිට් ඨාති, එවමි ම් පි 
භවන් තරත් තභාවවිනිබන් ධහ  වත් ථුසඞ් ඛාතං නිස් ස ං පඤ් ෙමවොකාරභමව 
අස් සා  මානං වා ෙතුමවොකාරභමව අනස් සා  මානං වා මකවලං 

ආරම් මණනිස ්ස සම් පයුත් තධම් මමමහව පවත් තතීති තං විඤ් ඤාණං නාපි

ඉධාගතං ඉමස ්මිංම ව භමව නිබ් බත් තත් තා. කම්මාදින් ති 

අතීතභවනිබ් බත් තකම් මාදිං. ආදි-සද් ම න ඛිපනකසඞ් ඛාරානං, නමනවමසන 

පවත් තතණ් හා , කම් මාදිවිස ා  ආදීනවපටිච් ොදිකා  ෙ අවිජ් ජා , 
 ළ් හග් ගාහාදිකරානං උපා ානාදීනඤ් ෙ ගහණං  ට් ඨබ් බං. තත්   කම් මං නාම 

උපපජ් ජමව නී භූතං, අපරාපරි මව නී භූතං වා පටිසන් ධිනිබ් බත් තකකම් මං. 

ඛිපනකසඞ් ඛාරා නාම චුතිආසන් නජවනසහජාතසඞ් ඛාරා, 

පටිසන් ධිජනකකම් මසහගතසඞ් ඛාරා වා, තමතො පුරිමජවනසහගතසඞ් ඛාරාති 
වා මකචි. නමනවමසන පවත් තතණ් හා නාම අනස ාවත්  ා  පවත් තතණ් හා. 
එස නම ො ආදීනවපටිච් ො කඅවිජ් ජා පි. කම් මාදිවිස ා පුබ් මබ වුත් තාම ව. 
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පටුන 
 

 ළ් හග් ගාහකරඋපා ානා නාම මණ් ඩූකං පන් නමගො වි  උපපත් තිභවස් ස 
 ළ් හග් ගහණවමසන පවත් තා කාමුපා ානා ම ො. 

601-5. සද්  පටිමඝොසාදීනං සතිපි පච් ෙ පච් ෙයුප් පන් නභාමව 
සන් තානබන් මධො න පාකමටොති මතසං එකත් තනානත් තභාවං අනාමසිත් වා 

අනාගතමතීතමහතුසමුප් පා මමව  ස් මසන් මතො ‘‘එත්ථ චා’’තිආදිමාහ. එත්ථාති 

ඉමස ්මිං චුතිපටිසන් ධාධිකාමර. පටිමඝොසදීපමුද් ාදීති ආදි-සද් ම න 

ආ ාසතලගතමුඛනිමිත් තාදීනං ගහණං. අඤ්ඤත්ථ අගන්ත්වාති 
සද්  ාදිපච් ෙ ම සං අනපගන් ත් වා. ඉ ං වුත් තං මහොති –   ා සද්  ාදීනං 

උප් පත් තිපම සං අනපගන් ත් වා පටිමඝොමසො සද්  මහතුමකො, පදීමපො 

පදීපන් තරාදිමහතුමකො, මුද්  ා ලඤ් ෙනමහතුමකො, මුඛනිමිත් තාදිකං 

ආ ාසාදිඅභිමුඛාදිමහතුකං මහොති තමතො පුබ් මබ අභාවා, එවමි ම් පි 
පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණං න මහතුම සං ගන් ත් වා තංමහතුකං මහොති තමතො පුබ් මබ 

අභාවා, තස් මා න ඉ ං මහතුම සමතො පුරිමභවමතො ඉධාගතං පටිමඝොසා ම ො 

වි  සද්  ාදිම සමතො, නාපි තමතො මහතුං විනා උප් පන් නං සද්  ාදීහි විනා 

පටිමඝොසා ම ො වි ාති. අ  වා අඤ්ඤත්ර අගන්ත්වාති පුබ් මබ පච් ෙ පම මස 
සන් නිහිතා හුත් වා තමතො අඤ ්ඤත්ර ගන් ත් වා තප් පච් ෙ ා න මහොන් ති 

උප් පත් තිමතො පුබ් මබ අභාවා, නාපි සද්  ාදිපච් ෙ ා න මහොන් ති, එවං ඉ ම් පීති 

වුත් තනම න ම ොමජතබ් බං. සන්තානබන්ධමතො නත්ථීති 
සන් තානප් පබන් ධමතො නත් ථි එකතා සන් තාමනකත් මතපි අඤ් ඤස ්මසව 

විඤ ්ඤාණස ්ස පාතුභවනමතො, නාපි නානතා අපුබ් බානං අපුබ් බානං උප් පාම පි 

පඨමුප් පන් නං ධම් මං විනා පච් ඡිමස ්ස අනප් පජ් ජනමතො, පදීපස ්ස වි  නානතා 

න සි ා. ඛණිකාපි හි පදීපජාලා සන් තාමනකත් තං උපා ා  සා එවාති වුච් ෙති, 

අත් තකිච් ෙඤ ්ෙ සාමධති. ‘‘සති සන්තානබන්මධ’’තිආදිනා සන් තානබන් මධ 

එකන් තං එකත් තා  ෙ නානත් තා  ෙ අග් ගමහතබ් බතං, ගහමණ ෙ ම ොසං 
 ස් මසති. ඉ ං වුත් තං මහොති – සන් තානබන් මධ සති  දි එකන් මතන එකතා 

සි ා, ඛීර ධීනම් පි අනඤ් ඤභාවමතො, අත් තමතොම ව ෙ ස ං අනප් පජ් ජනමතො 
ඛීරමතො  ධිසම් භූතං න භමව ය. අ ාපි සන් තානබන් මධ සති එකන් තං නානතා 

භමව ය, ඛීර ධීනම් පි නානත් තා, අඤ ්ඤස් ස ෙ සාමිභාවමත් මතන අපරස් ස 

සාමිභාවාම ොගමතො ඛීරසාමි නමරො  ධිසාමි න භමව ය, න ෙ පමනවං මලොමක 
දිස ්සතීති. 

606. තස්මාති  ස් මා එවං මලොකමවොහාරපරිච් මෙම ො මහොති, තස් මා 

එකන් තං එකතා, නානතාපි වා න මෙව උපගන් තබ් බා. එකත් මත පන 
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පටුන 
 

අධිප් මපමත ධම් මමතො අග් ගමහත් වා සන් තානමතොව ගමහතබ් බං, නානත් මත 
අධිප් මපමත සන් තානවමසන අග් ගමහත් වා ධම් මමතොව ගමහතබ් බන් ති 
අධිප් පාම ො. මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘දිට් ඨසන් තානබන් ධස් මිං, එකඤ් ඤත් තවිොරමණ; 
සභාගුප් පත් තිම කත් ත-මඤ ්ඤත් තං ඛණමභ මතො’’ති. 

එත්   ෙ එකන් තං එකතාපටිමසමධන ‘‘ස ංකතං සුඛදුක් ඛ’’න් ති ඉමං 

දිට් ඨිං නිවාමරති, එකන් තං නානතාපටිමසමධන ‘‘පරංකතං සුඛදුක් ඛ’’න් ති. 

607-9. නන න සුන්  රං, නන සි ාති වා සම් බන් මධො. 

අසඞ්කන්තිපාතුභාමවති සඞ් කන් තිපාතුභාවරහිමත, අසඞ් කන් තිවමසන වා 

පාතුභාමව, අසඞ් කමිත් වාව පාතුභාමවති අත් ම ො. ඛන්ධාභිසම්භවාති 

අභිසම් භූතක් ඛන් ධා, අ  වා අභිසම් භවති කම් මං එමතසූති අභිසම්භවා, ඛන් ධා, 

එවං අභිසම් භවා කම් මාධිට් ඨානභූතා ඛන් ධාති අත් ම ො. ඉධ නිරුද්ධත්තාති 

ඵලාධිට් ඨානභූතං පරමලොකං අගන් ත් වා ඉමධව නිරුද් ධත් තා. පරත්ථාගමමතොති 

පරමලොකං අගමනමතො. තස්සාති කම් මස් ස. අඤ්ඤස්සාති ම න තං කම් මං 

කතං, තමතො අඤ් ඤස් ස. අඤ්ඤමතොති  ං තං කම් මං නිබ් බත් තං, තමතො 

අඤ ්ඤමතො. එතංවිධානන් ති ඉධමලොකමතො පරමලොකං ගන් ත් වා නත් ථි, තත්   
‘‘අඤ ්මඤව ඛන් ධා නිබ් බත් තන් තී’’ති ඉ ං සබ් බං   ාවුත් තවිධානං. 

611-4. ‘‘සන් තාමන…මප.… සාධමකො’’ති සඞ් මඛපමතො වුත් තමත්  ං 

පකාමසතුං ‘‘එකස්මං පනා’’තිආදි වුත් තං. එකස්මං සන්තාමනති  ස ්මිං 

ධම් මපුඤ ්මජ කම් මං නිබ් බත් තං, තස් මසව සන් තාමනති අත් ම ො. 
අඤ ්ඤස ්සාතිපි වා…මප.… මහොති. තත්   එකන් තං එකත් තනානත් තානං 

පටිසිද් ධත් තාති අධිප් පාම ො. එතස්සත්ථස්සාති මහතුඵලානං අත්  මතො 

අඤ ්ඤත් මතපි මතමනව මහතුඵලභාමවන සම් බන් ධත් තා තං ඵලං අඤ් ඤස ්ස, 

අඤ ්ඤමතොති වා න වත් තබ් බන් ති එතස් ස අත්  ස් ස. බීජානන් ති 

අම් බමාතුලුඞ් ගබීජානං. අභිසඞ්ඛාමරොති මධුආදිපරිභාවනං. මධුආදිනාති 

මධුෙතුමධුරඅලත් තකරසාදිනා. තස්සාති තස් ස පරිභාවිතබීජස් ස. පඨමං

ලද්ධපච්චමයොති මධුරභාවූපගමනමතො පඨමමමව ලද් ධපච් ෙම ො. 

කාලන්තමරති ඵලකාමල. එවං මඤයයම ම්පි චාති   ා එතං, එවං ඉ ම් පි 

ඤාතබ් බං. ඉ ං වුත් තං මහොති –   ා හි අම් බබීජාදීසු මධුනා, ෙතුමධුමරන වා 

ම ොමජත් වා මරොපිමතසු ඵලරමසො මධුමරො මහොති, මාතුලුඞ් ගබීමජ ෙ 

අලත් තකරමසන රජිත් වා මරොපිමත අම් බිලභණ් මෙො රත් මතො මහොති, න ෙ තං 
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බීජං අභිසඞ් ඛරණං වා ඵලට් ඨානං පාපුණාති, එවං සන් මතපි කාලන් තමර 

ඵලවිමසමසො න අඤ් ඤබීජසන් තාමන මහොති, න ෙ අඤ් ඤස් මිං බීමජ 

අභිසඞ් ඛාරපච් ෙ මතො මහොති, එවමමව ම  ඉධ මලොමක නිබ් බත් තක් ඛන් ධා, 
මතසු නිප් ඵන් නං කම් මං වා පරමලොකං න ගච් ෙන් ති. එවම් පි කාලන් තමර 

විපාකක් ඛන් ධා අඤ් ඤස ්මිං සන් තාමන න නිබ් බත් තන් ති, න ෙ 
අඤ ්ඤකම් මපච් ෙ මතො මහොන් තීති. 

එත්   හි අභිසඞ් ඛතං බීජං වි  කම් මං වා සත් මතො, අභිසඞ් ඛාමරො වි  

කම් මං, බීජස ්ස අඞ් කුරාදිප් පබන් මධො වි  සත් තස ්ස 
පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණාදිප් පබන් මධො. තත් ථුප් පන් නස ්ස මධුරරසස් ස 
අම් බිලභණ් මෙ රත් තස් ස ෙ තස් මසව බීජස් ස තමතො එව ෙ අභිසඞ් ඛාරමතො 
භාමවො වි  කම් මකාරකස් මසව සත් තස් ස තමතො එව ෙ අභිසඞ් ඛරණමතො 
භාමවො මවදිතබ් මබො. 

615. බාලකාමල…මප.… ඵල ායිනාති බාලසරීමර කතං 

විජ් ජාපරි ාපුණනං, සිප් පසික් ඛනං, ඔසධූපම ොමගො ෙ න වුඩ් ඪසරීරං ගච් ෙති, 

අ  ෙ තන් නිමිත් තං විජ් ජාපාටවං, සිප් පජානනං, අනාම තාදි ෙ වුඩ් ඪසරීමර 

මහොන් ති, න ෙ තානි අඤ් ඤස ්ස මහොන් ති තංසන් තතිපරි ාපන් මන එව සදිමස 
උප් පජ් ජනමතො. න ෙ   ා පයුත් මතන විජ් ජාපරි ාපුණනාදිනා විනා තානි 

අඤ ්ඤමතො මහොන් ති ත භාමව අභාවමතො, එවං ඉධාපි සන් තාමන  ං ඵලං, එතං 

නාඤ ්ඤස ්ස, න ෙ අඤ් ඤමතොති ම ොමජතබ් බං. එමතන ෙ සඞ් ඛාරාභාමව 

ඵලාභාවමමව  ස් මසති, න අඤ් ඤපච් ෙ නිවාරණං කමරොති. 

616-8. එවං සන්මතපීති අසඞ් කන් තිපාතුභාමව. තත්   ෙ 

  ාවුත් තම ොසපරිහරමණ සති සිද් මධපීති අත් ම ො. විජ්ජමානන් ති පදීපස් ස 

වට් ටිකාස් මනමහො වි  විජ් ජමානං අනිරුද් ධන් ති අත් ම ො. අවිජ්ජමානන් ති 
වට් ටදුක් ඛාභාවස් ස අරහමතො චුතිචිත් තං වි  අවිජ් ජමානං නිරුද් ධන් ති අත් ම ො. 

තප්පවත්තික්ඛමණති කම් මස ්ස පවත් තමානක් ඛමණම ව. මතනාහ 

‘‘සද්ධමමව ච මහතුනා’’ති. අවිජ්ජමානන් ති පවත් තික් ඛණමතො පුබ් මබ 

විජ් ජමානතං අසම් පත් තං. නිරුද්ධන් ති ඛණත් ත ං පත් වා නිරුද් ධං. මතනාහ – 

‘‘පවත් තික් ඛණමතො පුබ් මබ, පච් ො නිච් ෙඵලං සි ා’’ති. 

පුබ්මබති කම් මායූහනමතො පුබ් මබ. අවිජ් ජමානතාසාමඤ් මඤන මහතං 

වුත් තං. පච්ොති විපාකප් පවත් තිමතො පච් ො ෙ. 
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619-20. කටත්තාපච්චමයොති කටත් තා එව පච් ෙම ො, න විජ් ජමානතා  
අවිජ් ජමානතා  වාති අත් ම ො. මතනාහ ‘‘කාමාවෙරස් ස කුසලස් ස කම් මස් ස 
කතත් තා උපචිතත් තා විපාකං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණං උප් පන් නං මහොතී’’තිආදි (ධ. 

ස. 431).  දි එවං අරහතා කතකම් මම් පි කටත් තාපච් ෙම ො සි ාති? නයි මමවං. 
  ා හි අච් ඡින් නමූලස් මිං රුක් මඛ පුප් ඵිතං බීජසමත්  ම් පි කුසුමං මූමල 

ඡින් නමත් මත ඵල ා කං න මහොති, එවං අරහමතොපි කිමලසමූලස් ස 
අබ් මබොච් ඡින් නකාමල සන් තාමන පවත් තම් පි කම් මං 
කිමලසමූලච් ඡින් නමත් මතම ව ඵල ාමන අසමත්  භාවං ආපන් නන් ති. 
මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘බාලජනජ් ඣාරුළ් මහො, 

ජාතිරම ො කම් මකිමලසෙක් මකො ං; 

කිමලසෙක් කවිධමමනො, 
න  ාති කම් මමකෙක් මකපී’’ති. 

කටත් තා මෙ පච් ෙම ො, නිච් ෙඵල ා මකො විබන් මධොති ආහ 

‘‘පාටිමභොගාදික’’න් තිආදි. පාටිමභොගාදිකන් ති මූලභාවූපගමනාදිකං. ආදි-

ග් ගහමණන ‘‘පච් ො මූලං  ස් සාමී’’ති භණ් ෙග් ගහණං, ඉණග් ගහණඤ් ෙ 

සඞ් ගණ් හාති. අ ං පමනත්   අධිප් පාම ො – පාටිමභොගකිරි ාදීනං විජ් ජමානතා, 

අවිජ් ජමානතා වා නි යාතමන, පටිභණ් ෙ ාමන, ඉණ ාමන ෙ පච් ෙම ො න 

මහොති, අ  මඛො කරණමත් තං, න ෙ තං නි යාතනාදීනං නිච් ෙමමව පච් ෙම ො 

මහොති නි යාතනාදිම් හි කමත පච් ෙ ත් තාභාවමතො, එවමමව විපාකුප් පා මනපි 

කම් මස ්ස විජ් ජමානතා, අවිජ් ජමානතා වා පච් ෙම ො න මහොති, අ  මඛො 

කරණමත් තමමව, කරණමත් මත ෙ සති විපක් කවිපාකානං පච් ෙම ො න 
මහොතීති. 

621. පරමස් ස උත් තමස ්ස අත්  ස් ස පකාසනමතො පරමත්ථප්පකාසමනො. 

පීතිබුද්ධවිවඩ්ඪමනොති පීති ා, ඤාණස් ස ෙ, පීතිසහගතස් ස වා ඤාණස් ස 

විවඩ් ඪමනො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

පුඤ ්ඤවිපාකපච් ෙ නිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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10.  සමමොපරිච්මෙම ො 

රූපවිභාගවණ්ණනා 

622. ආදිම්හීති උද් ම සගා ා ං. ඉ ානීති චිත් තමෙතසිකවිභාවනානන් තරං. 

විභාවනන් ති නිද් ම සපටිනිද් ම සවමසන සරූපමතො පකාසනං. 

623. රුප්පතීති සීතුණ් හාදීහි විකාරමාපජ් ජති, ආපාදී තීති වා අත් ම ො. 
විකාරාපත් ති ෙ සීතාදිවිමරොධිපච් ෙ සන් නිධාමන විසදිසුප් පත් තිම ව. න හි 
  ාසකං පච් ෙම හි උප් පජ් ජිත් වා ඨිතධම් මානං අඤ් මඤන මකනචි 

විකාරාපා නං සක් කා කාතුං, තස් මා පුරිමුප් පන් නරූපසන් තති වි  අහුත් වා 
පච් ො උප් පජ් ජමානානං විසභාගපච් ෙ සමවාම න විසදිසුප් පත් තිම ව ඉධ 
‘‘රුප් පන’’න් ති  ට් ඨබ් බං. එවඤ් ෙ කත් වා සඞ් ඝි ානං විපරිණාමවාම ො 
පච් ෙක් ඛමතො මහොති. නන ෙ අරූපධම් මානම් පි විමරොධිපච් ෙ සමවාම  

විසදිසුප් පත් ති ලබ් භතීති? සච් ෙං ලබ් භති, න පන විභූතතරා. විභූතතරා මහත්   
විසදිසුප් පත් ති අධිප් මපතා උක් කට් ඨගතිවමසන   ා ‘‘අභිරූපස් ස කඤ් ඤා 

 ාතබ් බා’’ති (සං. නි. 3.78). 

කුමතො එතං විඤ් ඤා තීති මෙ? සීතාදිග් ගහණමතො. ත ා හි වුත් තං – 

‘‘කිඤ් ෙ, භික් ඛමව, රූපං වම  , රුප් පතීති මඛො, භික් ඛමව, තස් මා 

රූපන් ති වුච් ෙති. මකන රුප් පති? සීමතනපි රුප් පති, උණ් මහනපි රුප් පති, 

ජිඝච් ො පි රුප් පති, පිපාසා පි රුප් පති, 

ෙංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස් මසනපි රුප් පති, රුප් පතීති මඛො, 

භික් ඛමව, තස් මා රූපන් ති වුච් ෙතී’’ති (සං. නි. 3.79). 

එත්   හි සීතාදිග් ගහණං සීතාදිනා ඵුට් ඨස් ස රුප් පනං විභූතතරං, තස් මා 
තම මවත්   ගහිතන් ති ඤාපනත්  ං. ඉතර ා රුප් පතීති සාමඤ් ඤවෙමනමනව 
සිද් මධ සීතාදිග් ගහණං නිරත්  කං සි ාති. 

 දි එවං, ක ං බ්රහ් මමලොමක රූපසමඤ් ඤා? න හි තත්   උපඝාතමකො 

සීතාදිඵස් සවිමසමසො ලබ් භතීති? සච් ෙං, තත්  ාපි තංසභාවානතිවත් තනමතො. 
අරුප් පනස ්සාපි හි රුප් පනසභාවානතිවත් තනමතො රූපසමඤ් ඤා මහොති.   ා 
අදුද් ධම් පි ඛීරං තංසභාවානතිවත් තනමතො ‘‘දුද් ධ’’න් ති වුච් ෙතීති. අ  වා 

කිඤ් ොපි තත්   උපඝාතමකො සීතාදිඵස් සවිමසමසො නත් ථි, අනග් ගාහමකො පන 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

341 

පටුන 
 

අත් ථි. ත ා හි බ්රහ් මානං උතුජරූපං අත් ථි, තස් මා අත් ම ව තත්   රුප් පනන් ති 
න මකොචි තත්   රූපසමඤ් ඤා  විබන් මධොති. 

රූපයතීති වාති ස ං විජ් ජමානමමව අත් තමනො සන් තානං 

විකාරමාපා  තීති අත් ම ො. ඉති පුරිමවිග් ගමහන විකාරුප් පත් ති ‘‘රුප් පන’’න් ති 
දීපිතං. ඉමිනා පන විමරොධිපච් ෙ සන් නිපාමත විජ් ජමානස ්මසව ම ො අත් තමනො 

සන් තාමන විසදිසුප් පත් තිමහතුභාමවො, තං රුප් පනන් ති දීපිතං මහොති. ඉමස් මිං 
පක් මඛ අරූපස් ස රූපසමඤ් ඤාපසඞ් මගො එව නත් ථි. නිරුද් ධමමව හි තං 

අනන් තරාදිපච් ෙම හි අරූපං උප් පාම ති, න විජ් ජමානන් ති. ඝට් ටමන 

විකාරාපත් ති ං රූප-සද්  ස් ස රුළ ්හී, තස් මා අරූපධම් මානං ඝට් ටනාභාවමතො න 

මතසු රූපසමඤ් ඤාති මකචි. පටිඝාමතො රුප් පනන් ති අපමර, මතසං මමතන 

කිඤ් ොපි සප් පටිඝරූපානමමව රූපසමඤ් ඤාපසඞ් මගො, අ  මඛො 
අව වමවොහාමරන සමු ාම ොපි මවොහරී තීති සබ් බමමව රූපං රූපසමඤ් ඤං 
ලභති. මකචි පමනත්   ‘‘රූප තීති වණ් ණා තනවමසන වුත් ත’’න් ති ව න් ති. 

තඤ් හි වණ් ණවිකාරං ආපජ් ජමානං රූප ති, හ  ඞ් ගතභාවං පකාමසතීති. 
තයි ං උපරි වණ් ණා තනනිද් ම මස විසුංම ව වුච් ෙතීති න තස් ස ඉධ 

සංවණ් ණමන පම ොජනං අත් ථි. සුරූමපොති 
ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණඅසීතිඅනබයඤ් ජනබයාමප් පභාමකතුමාලාදීහි 

අලඞ් කතත් තා මසොභනරූපකාම ො, සභාවත් ම ො වා රූප-සද් ම ො ‘‘ ං මලොමක 

පි රූපං සාතරූප’’න් තිආදීසු (පටි. ම. 1.114) වි , තස් මා සුරූමපොති 

මසොභනසභාමවො, මතන 
 සබලෙතුමවසාරජ් ජාදිඅසාධාරණගුණවිමසසසමාම ොගදීපනමතො සත් ථු 

ධම් මකා සම් පත් ති ාපි මසොභනතා  ස් සිතා මහොති. 

624. භූමතොපා ායමභ මතොති එත්   ත ධීනවුත් තිතා  භවති එත්   
උපා ාරූපන් ති භූතං. අ  වා මහාභූතාම ව ඉධ පුරිමප මලොපවමසන භූත-

සද් ම න වුත් තා. මතනාහ ‘‘ෙතුබ් බිධා මහාභූතා’’ති. භූතානි උපාදි මතව, න 

පන ස ං මතහි අඤ් මඤහි වා උපාදි තීති උපා ායං. එවඤ් ෙ කත් වා ෙතුන් නං 
මහාභූතානං අඤ් ඤමඤ් ඤං නිස් සා  පවත් තමානානම් පි 
උපා ා රූපතාපසඞ් මගො නත් ථි. න හි මත මකවලං අඤ් ඤමඤ් ඤං 

උපාදි න් මතව, අ  මඛො ස ං උපා ා රූමපහි උපාදි න් ති, තස් මා උපා ා -
සද්  ග් ගහණසාමත් ථි මතො න මහාභූතානං උපා ා රූපතාපසඞ් මගොති. අ  වා 

‘‘ෙතුන් නං මහාභූතානං උපා ා රූප’’න් ති (ධ. ස. 584) වෙනමතො 

ෙතුමහාභූතසන් නිස ්සිතතාව උපා ා රූපලක් ඛණං, න 
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භූතත් ත ාදිසන් නිස ්සිතතාපීති න මතසං උපා ා රූපතාති. භූතඤ් ෙ උපා ා ඤ් ෙ 

භූමතොපා ායං, මතසං වමසන මභ මතොති භූමතොපා ායමභ මතො. භූතසද්  ස් ස 

උභ ලිඞ් ගත් තා ආහ ‘‘මහාභූතා’’ති. උපා ාති උපා ා රූපානි ‘‘පටිසඞ් ඛා 
ම ොනිමසො’’තිආදීසු වි  එත්    -කාරමලොමපො  ට් ඨබ් මබො. 

625. කතමම පන ෙත් තාමරො මහාභූතා, ක ඤ ්ෙ මත මහාභූතසඤ් ඤිතා, 

කානි ෙ උපා ා රූපානි, ක ඤ ්ෙ තානි ‘‘උපා ා රූපානී’’ති වුච් ෙන් තීති ඉ ං 

මෙො නං හ ම  කත් වා කමමන මසොමධන් මතො ආහ ‘‘පථවීධාතූ’’තිආදි. 

චත්තාමරොමමති ෙත් තාමරො ඉමම. මහා ෙ මසො භූමතො ොති මහාභූමතො, මතන 

මහාභූමතන සම වමක මලොමක මහන් තභාමවන පාතුභූමතන 

සම් මාසම් බුද් මධනාති අත් ම ො. අ  වා – 

‘‘කාමලො ඝසති භූතානි, 

සබ් බාමනව සහත් තනා; 

ම ො ෙ කාලඝමසො භූමතො, 

ස භූතපෙනිං පචී’’ති. (ජා. 1.2.190) – 

ආදීසු වි  භූත-සද්  ස් ස සත් මතසු, ඛීණාසමවසු ෙ පවත් තනමතො මහාභූමතනාති 

මහතා සත් මතන, මහාඛීණාසමවනාති වා අත් ම ො. ඛීණාසමවොපි හි 

පරික් ඛීණපටිසන් ධිකත් තා භූමතොම ව න භවති, න ෙ භවිස් සතීති භූමතොති 
වුච් ෙති. 

626. මහන්තා පාතුභූතාති උපාදින් නකසන් තාමනපි 
අනපාදින් නකසන් තාමනපි සසම් භාරධාතුවමසන මහන් තා හුත් වා භූතා ජාතා 
නිබ් බත් තාති අත් ම ො. මතසං අනපාදින් නකසන් තාමන – 

‘‘දුමව සතසහස් සානි, ෙත් තාරි නහුතානි ෙ; 

එත් තකං බහලත් මතන, සඞ් ඛාතා ං වසුන් ධරා’’ති. (ධ. ස. අට් ඨ. 584) 

– 

ආදිනා නම න මහන් තපාතුභූතතා වුත් තා. උපාදින් නකසන් තාමනපි 
අමනකම ොජනසතිකමච් ෙකච් ෙපතිගාවුතප් පමාණම ව ානවාදිසරීරවමසන 

 ට් ඨබ් බා. වුත් තම් පි මහතං ‘‘සන් ති, භික් ඛමව, මහාසමුද් ම  ම ොජනසතිකාපි 

අත් තභාවා’’තිආදි (අ. නි. 8.20; චූළව. 385; උ ා. 45). 
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මහාභූතසමාති අමනකබ් භුතවිමසස ස් සමනන, අමනකභූත ස් සමනන ෙ 

මහන් තා භූතා, මහන් තානි අබ් භුතානි වා එමතසූති මහාභූතා, මා ාකාරා, 

 ක් ඛා ම ො වා ජාතිවමසමනව මහන් තා භූතාති මහාභූතා, මතහි එමත සමාති 
මහාභූතසමා. එමත හි   ා මා ාකාරා අමණිං එව උ කං මණිං කත් වා 

 ස් මසන් ති, අසුවණ් ණංම ව මලඩ් ඩුආදිකං සුවණ් ණං කත් වා  ස් මසන් ති,   ා 

ෙ ස ං මනව  ක් ඛා න පක් ඛිමනො සමානා  ක් ඛාදිභාවම් පි  ස් මසන් ති, 

එවමමවං ස ං අනීලාමනව හුත් වා නීලං උපා ා රූපං  ස් මසන් ති, ස ං 
අපීතාම ව…මප.… ස ං අමනො ාතාම ව හුත් වා ඔ ාතං උපා ා රූපං 
 ස් මසන් තීති මා ාකාරමහාභූතසාමඤ් ඤමතො මහාභූතා. 

  ා ෙ  ක් ඛා මහාභූතා  ං ගණ් හන් ති, මනවස් ස අන් මතොසරීමර ඨානං 

උපලබ් භති, න සරීරමතො බහි, න ෙ තස ්ස අඞ් ගමඞ් ගං නිස් සා  න තිට් ඨන් ති.  දි 

හි සරීරස ්ස අන් මතො ඨිතා, සකලසරීමර බයාපනං න සි ා. අ  බහි ඨිතා, 
 ක් ඛග් ගහිතමකන කතකුසලාකුසලං  ක් ඛස් ස න සි ා.  දි ෙස් ස අඞ් ගමඞ් ගං 

නිස ්සා  න ඨිතා,  ක් ඛග් ගහිතමක පහමට  ක් ඛස් ස දුක් ඛමව නප් පත් ති න 

සි ා, න ෙ සරීමර රාජිඋට් ඨානං භමව ය.  ස් මා පමනතං සබ් බං අත් ථි, තස් මා 

මත අනිද් දිසිතබ් බට් ඨානා, එවමමමතපි න අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස අන් මතො න බහි 

ඨිතා උපලබ් භන් ති, න ෙ අඤ් ඤමඤ් ඤං නිස ්සා  න තිට් ඨන් ති.  දි හි මත 

අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස අන් මතො ඨිතා, න සකසකකිච් ෙකරා සියුං අඤ් ඤමඤ් ඤං 

අනපමවසනමතො. අ  අඤ් ඤමඤ් ඤමතො බහි ඨිතා, විනිබ් භුත් තා සියුං, ත ා ෙ 

සති අවිනිබ් භුත් තවාම ො පරිහාම  ය, තස් මා අනිද් දිසිතබ් බට් ඨානාති. 
 ක් ඛමහාභූතසමානතා  මහාභූතසමා. අනිද් දිසිතබ් බට් ඨානාපි මෙමත 
පතිට් ඨානාදිනා   ාසකකිච් ෙවිමසමසන මසසානං තිණ් ණං උපකාරකා 
මහොන් තා සහජාතාදිනා පච් ෙම න පච් ෙම ො හුත් වා අඤ් ඤමඤ් ඤං නිස් සාම ව 

තිට් ඨන් ති. 

වඤ්චකත්තා අභූමතනාති  ක් ඛිනීආ ම ො වි  අභූමතන අතච් මෙන 
මනාපවණ් ණසණ් ඨානාදිනා සත් තානං වඤ් ෙකත් තා මහන් තානි අභූතානි 

එමතසූති මහාභූතාති සම් මතා.   ා හි  ක් ඛිනීආ ම ො මනාමපහි 

කාළසාමාදිවණ් මණහි, පුථුලපීවරකිසාදිසණ් ඨාමනහි, හත්  භමුආදිවික් මඛමපහි 

ෙ අත් තමනො භ ානකභාවං පටිච් ොම ත් වා සත් මත වඤ් මෙන් ති, අත් තමනො 

වසං මනන් ති, එවමමමතපි ඉත් ථිපුරිසාදීසු මනාමපන ෙවිවණ් මණන, මනාමපන 

අඞ් ගපච් ෙඞ් ගසණ් ඨාමනන, මනාමපන ෙ හත්  පා අඞ් ගුලිභමුකවික් මඛමපන 
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අත් තමනො කක් ඛළත් තාදිසරීරලක් ඛණං පටිච් ොම ත් වා බාලජනං වඤ් මෙන් ති, 
අත් තමනො සභාවං  ට් ඨුං න ම න් තා තං අත් තමනො වසං මනන් ති. 

627-30. චක්ඛුමසොතන් තිආදීසු රූපමමව රූපතා. හ  ඤ් ෙ තං වත් ථු ෙ 

මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතූනන් ති හ  වත් ථු, හ  ස ්ස වා විඤ් ඤාණස් ස 

වත් ථූති හ  වත් ථු, පුරිමප මලොමපන පන ‘‘වත්ථු’’න් ති වුත් තං. කබළීකාමරො 

ආහාමරොම ව ආහාරතා. කිඤ් ොපි ධම්මසඞ්ගණියං රූපනිද් ම මස කබළීකාමරො 

ආහාමරො ඔසාමන උද් දිට් මඨො, ඉධ පන නිප් ඵන් නරූපානං එකට් ඨාමන 
 ස් සනත්  ං හ  වත් ථුඅනන් තරං උද් දිට් මඨොති. ලහුතා ආදි  ාසං 

මුදුතාකම් මඤ ්ඤතානන් ති ලහුතා ම ො, තාසං ත ං ලහුතාදිත්තයං, තත්   

ලහුභාමවො ලහුතා, ත ා මුදුතාපි. කම් මනි සාධු කම් මඤ ්ඤං, තස් ස භාමවො 
කම් මඤ ්ඤතා. ලහුතාදීනං ස ං අනිප් ඵන් නත් තා නිප් ඵන් නරූපවිකාරභාවං 

 ස් මසතුං ‘‘රූපස්සා’’ති විමසසනං කතං. චතුවීසතීති ගණනපරිච් මෙම ො, 

බලවරූපාදීනං නිමසධනත් ම ො. තත්    ං වත් තබ් බං, තං පරමතො ආවි 

භවිස ්සති. නිස්සායාති නිස් සා  එව, න පන නිස් ස වමසනපි. ෙතූහි උපා ාමනහි 

නිමුත් තතා  නික් ඛන් තං උපා ානමතො මානසං එතස් සාති නිරුපා ානමානමසො. 

631-2. පත්ථටත්තාති පුථුත් තා, මතන පුථුභාවමතො පු වී, පු වී එව ප වීති 

නිරුත් තිනම න සද්  සිද් ධි දීපිතා මහොති. අ ං පන සම් භාරප වි ා වමසන 
යුජ් ජති. සා හි පුථුභූතා පත්  ටාති. ලක් ඛණප වි ා වමසන පන ප නට් මඨන 

ප වී, සහජරූපානං පතිට් ඨාභාමවන පක් ඛා ති උපට් ඨාතීති අත් ම ො. පුරිමමොපි 

වා අත් ම ො ලක් ඛණප වි ා වමසන ලබ් භති. වායනමතොති සමුදීරණමතො, 
ම සන් තරුප් පත් තිමහතුභාමවන භූතසඞ් ඝාටස් ස පාපනමතොති අත් ම ො. 

මතමජති පරිපාමෙති, නිමසති වා, තික් ඛභාමවන මසසභූතත් ත ං උස් මාමපතීති 
අත් ම ො. ගා ාබන් ධවමසන මෙත්   ඉති-සද්  මලොපමතො ‘‘මතමජති’’ච් මෙව 

වුත් තං. එවං ‘‘ආමපතී’’ති එත්  ාපි. තස් මා මතමජතීති මතමජො, ආමපතීති 

ආමපොති වුත් තං මහොති. ආමපති පාලනාති අනපාමලතබ් බරූපපරිම ොසානං 
ආමපති පත්  රති. ත ා මහතං ‘‘ආබන් ධනකිච් ෙ’’න් ති වුච් ෙති. ආපී තීති 

ආමපො. මසොසී ති පිවී තීති අත් ම ොති මකචි. අ ං පනත් ම ො සසම් භාරාමප 

යුජ් ජතීති ව න් ති, ලක් ඛණාමපපි යුජ් ජමතව. මසොපි හි 
ඵරුසපාෙනවිමසොසනාකාමරන මසසභූතත් තම න පී මාමනො වි  පවත් තතීති. 

ආපා තීති වා ආමපො, බූ්රමහති වඩ් මඪතීති අත් ම ො. ත ා මහස පරිබ්රූහනරමසො. 

මතසන් ති   ාවුත් තානං භූමතොපා ා මභ ානං රූපානං. වක්ඛාමීති කම ස් සාමි. 

කිං කාරණාති ආහ ‘‘ලක්ඛණාදීසූ’’තිආදි. හි-සද් ම ො මහතුඅත් ම ො.  ස් මා 
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පටුන 
 

ලක් ඛණාදීසු ඤාමතසු ධම් මා ආවි භවිස් සන් ති, තස් මා මතසං පරමතො 
ආවිභාවමහතූති අත් ම ො. 

633-4. කානි පන තානි ලක් ඛණරසපච් චුපට් ඨානප ට් ඨානානි නාම, ම සු 
ඤාමතසු ධම් මා ආවි භවිස් සන් තීති ඉමං මෙො නං මසොමධතුං 

ලක් ඛණරසපච් චුපට් ඨානප ට් ඨානානි සරූපමතො කම න් මතො ආහ ‘‘සාමඤ්ඤං

වා’’තිආදි. සාමඤ්ඤං සාධාරමණො අනිච් ොදිමකො. සභාමවො 

කක් ඛළාදිඵුසනාදිමකො අසාධාරණභාමවො. කිච්චන් ති සන් ධාරණාදිකිච් ෙං. 

සම්පත්තීති සම් පන් නභාමවො. ‘‘සුරමසො ගන් ධබ් මබො’’තිආදීසු හි 

ගන් ධබ් බසම් පත් ති ා රස-සද් ම න වුච් ෙමානත් තා සම්පත්ති රමසොති. ඵලන් ති 

සහජාතනානක් ඛණිකවමසන ඨිතං ඵලං. උපට්ඨානනමයොති ගමහතබ් බභාමවන 

ඤාණස් ස උපට් ඨානාකාමරො. ආසන්නකාරණන් ති පධානකාරණං. 

ලක් ඛී ති එමතනාති ලක් ඛණං, කක් ඛළත් තං ලක් ඛණමමතිස් සාති 

කක්ඛළත්තලක්ඛණා. නන ෙ කක් ඛළත් තමමව ප වීධාතූති? සච් ෙමමතං. ත ා 
හි විඤ් ඤාතාවිඤ් ඤාතසද්  ත්  තාවමසන අසම් භින් මනපි ධම් මම 
කප් පනාසිද් මධන මභම න එවං නිද් ම මසො කමතො. එවඤ් හි 

අත්  විමසසාවමබොමධො මහොතීති. අ  වා ලක් ඛී තීති ලක් ඛණං, කක් ඛළා 

හුත් වා ලක් ඛි මානා ධාතු කක්ඛළත්තලක්ඛණාති එවමමත්   අත් ම ො 

 ට් ඨබ් මබො. මසසාසුපි එමසව නම ො. පතිට්ඨානරසාති සහජාතධම් මානං 
පතිට් ඨානභාවකිච් ො. අසහජාතානම් පි සන් තතිවමසන පතිට් ඨානභාමවො 
මහොමතව. තමතො එව මනසං සම් පටිච් ෙනාකාමරන ඤාණස් ස පච් චුපට් ඨාතීති 

සම්පටිච්ෙනපච්චුපට්ඨානා. ඉමිනා කිච් ෙවමසමනමවත්   ‘‘පච් චුපට් ඨාන’’න් ති 

 ස් මසති. ප ට්ඨානං පමනත්   ෙතුන් නම් පි එකමතො කත් වා වක් ඛති. 

පග්ඝරණලක්ඛණාති ද්රවතාභාවමතො විස් සන්  නලක් ඛණා. බූ්රහනරසාති 
සහජාතධම් මානං මිලාතභාවූපගමනං අ ත් වා වඩ් ඪනකිච් ො. ත ා හි සා මතසං 

පීණිතභාවං  ස් මසතීති වුච් ෙති. සඞ්ගහපච්චුපට්ඨානාති බාහිරකඋ කං වි  
නහානි චුණ් ණස් ස සහජාතධම් මානං විප් පකිරිතුං අ ත් වා සම් පිණ් ෙනවමසන 

සඞ් ගණ් හනපච් චුපට් ඨානා. පරිපාචනරසාති පරිණතභාවකරණරසා. 

මද් වානුප්ප ානපච්චුපට්ඨානාති බාහිරග් ගි වි  ජතුමලොහාදීනං 

සහජාතධම් මානං මුදුභාවානප් ප ානපච් චුපට් ඨානා. විත්ථම්භනලක්ඛණාති 

පූරණලක් ඛණා. සමුදීරණරසාති කම් පනරසා. අභිනීහාමරො භූතත් ත ස ්ස 

ම සන් තරුප් පත් තිමහතුභාමවො, නීහරණං වා බීජමතො අඞ් කුරාදිකස් ස වි . 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

346 

පටුන 
 

එමකකා…මප.… තබ්බාති ප වීධාතු ආපාදිභූතත් ත ප ට් ඨානා, ආමපොධාතු 
ප වීමතජාදිභූතත් ත ප ට් ඨානාති එවං එමකකා ධාතු 

අවසිට් ඨභූතත් ත ප ට් ඨානා. 

ආමරොහපරිණාහවමසන හි මජ් ඣිමම ඉමස් මිං සරීමර පරිග් ගය් හමානා 
පරමාණුමභ සඤ් චුණ් ණා සුඛුමරජභූතා ප වීධාතු ම ොණමත් තා සි ා. සා ෙ 

තමතො උපඩ් ඪප් පමාණා  ආමපොධාතු ා   ා න විකිරති, එවං 
ආබන් ධනවමසන සඞ් ගහිතා.   ා පන පග් ඝරණසභාවා  ආමපොධාතු ා 

වමසන කිලින් නභාවං පිච් ෙලභාවං නාපජ් ජති, එවං මතමජොධාතු ා අනපාලිතා. 

  ා පන තස් සා වමසන න විකිරී ති, එවං වාම ොධාතු ා විත්  ම් භිතා 
සඞ් ඝාතභාවං පාපිතා. එවං සුඛුමරජභූතාපි ආබන් ධනපරිපාෙනසමුදීරණකිච් ොහි 

ආමපොමතමජොවාම ොධාතූහි ලද් ධපච් ෙ ා සිමනමහන මතමිතා, මතජසා 

පරිපක් කා, වායුනා විත්  ම් භිතා පිට් ඨචුණ් ණානි වි  න ඉමතො චිමතො ෙ 

විකිරී ති විද් ධංසී ති, අවිකිරි මානා අවිද් ධංසි මානා නානප් පකාරකං 

ඉත් ථිපුරිසලිඞ් ගාදිභාවවිභාගං උපගච් ෙති, අණුථූලදීඝරස ්සථිරකථිනාදිභාවඤ් ෙ 
පකාමසති. 

යූසගතා ආබන් ධනාකාරභූතා පමනත්   ආමපොධාතු ප වීපතිට් ඨිතා 

මතජානපාලිතා වාම ොවිත්  ම් භිතා න ගළති, න පග් ඝරති, න පරිස් සවති. එවං 
තීහි ධාතූහි අනපාලිතා අපග් ඝරමානා අපරිස් සවමානා පිණ් ඩිතභාවං  ස් මසති. 
එසා හි අනබ්රූහනරසා. 

අසිතපීතාදිපරිපාචිතා මෙත්   උසුමාකාරභූතා උණ් හත් තලක් ඛණා 
මතමජොධාතු ප වීපතිට් ඨිතා ආමපොසඞ් ගහිතා වාම ොවිත්  ම් භිතා ඉමං කා ං 

පරිපාමෙති, වණ් ණසම් පත් තිඤ් ෙස් ස ආවහති. සා හි   ානභුත් තස් ස ආහාරස ්ස 
සම් මා පරිණාමමනන රසාදිසම් පත් ති ා මහතුභාවං ගච් ෙන් තී ඉමං කා ං 

පරිපාමෙති, වණ් ණසම් පත් තිඤ් ෙ ආවහති. කම් මූපනිස් ස ා  හි 

චිත් තපසා මහතුකා  ෙ සරීමර වණ් ණසම් ප ා  මතමජොධාතු විමසසපච් ෙම ො, 
පමගව උතුආහාරසමුට් ඨානා  රූපසම් පත් ති ාති. තා  ෙ පන පරිපාචිමතො අ ං 
කාම ො න පූතිභාවං ගච් ෙති. 

අඞ් ගමඞ් ගානසටා මෙත්   සමුදීරණවිත්  ම් භනලක් ඛණා වාම ොධාතු 

ප වීධාතු ා අත් තනි පතිට් ඨාපී ති.   ා සහජාතධම් මමහි විසුං න මහොති, එවං 

ආමපොධාතු ා සඞ් ගය් හති.   ා සහජාතධම් මා න පරිස් සවන් ති, එවං 
මතමජොධාතු ා අනපාලී ති. සා එවං තීහි ධාතූහි   ාරහං අනපාලි මානා ඉමං 
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කා ං විත්  ම් මභති. තා  පන විත්  ම් භිමතො අ ං කාම ො න පරිපතති, උජුකං 

තිට් ඨති, ඉච් මෙවං එමකකා  ධාතු ා තිස් සන් නං ධාතූනං වමසමනව 
පවත් තනමතො වුත් තං ‘‘එමකකා මෙත්   මසසභූතත් ත ප ට් ඨානාති 
මවදිතබ් බා’’ති. 

එවං භූතරූපානං සද් ධිං වෙනත් ම හි ලක් ඛණා ම ො  ස් මසත් වා ඉ ානි 

උපා ා රූපානි  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘චක්ඛතී’’තිආදි. අමනකත්  ත් තා ධාතූනං 

ෙක් ඛති-සද්  ස් ස විභාවනත්  තාපි සම් භවතීති කත් වා වුත් තං ‘‘විභාමවතීති

අත්මථො’’ති. චක්ඛතීති පන විඤ ්ඤාණාධිට් ඨිතං සමවිසමං ආචික් ඛන් තං වි , 

අභිබයත් තං ව න් තං වි  මහොතීති අත් ම ො. අ  වා චක්ඛතීති 

විඤ ්ඤාණාධිට් ඨිතං රූපං අස් සාම න් තං වි  මහොතීති අත් ම ො. ෙක් ඛතීති හි අ ං 

සද් ම ො ‘‘මධුං ෙක් ඛති, බයඤ් ජනං ෙක් ඛතී’’තිආදීසු වි  අස් සා ත් ම ො. 

වුත් තඤ ්මහතං – ‘‘ෙක් ඛුං මඛො, මාගණ් ඩි , රූපාරාමං රූපරතං 

රූපසමුදිත’’න් ති (ම. නි. 2.209). වක් ඛති ෙ ‘‘රූමපසු ආවිඤ් ෙනරස’’න් ති.  දි 

එවං ‘‘මසොතං මඛො, මාගණ් ඩි , සද්  ාරාම’’න් තිආදිවෙනමතො (ම. නි. 2.209) 
මසොතාදීනම් පි සද්  ාදිඅස් සා කභාමවො අත් ථීති මතසම් පි ෙක් ඛුසද්  ාභිමධ යතා 

ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති නිරුළ ්හත් තා. නිරුළ ්මහො හි එස ෙක් ඛු-සද් ම ො 
මලොෙමනම ව පදුමාදීසු පඞ් කජාදිසද්  ා වි ාති. 

635-6. ෙක් ඛුරූපස් ස නිද් ම සප් පකරමණපි ෙක් ඛු-සද්  සාමඤ් ඤමතො 

ආගතං සබ් බම් පි ෙක් ඛුං පමභ මතො  ස් මසතුං ‘‘තත්ථ චක්ඛූ’’තිආදි වුත් තං. 

තත්ථාති තස් මිං ෙක් ඛුනිද් ම මස. පඤ්ඤාමංසප්පමභ මතොති පඤ් ඤාෙක් ඛු 

මංසෙක් ඛූති එවං පඤ් ඤාමංසානං වමසන පමභ මතො. තත්ථාති තස් මිං දුවිමධ 

ෙක් ඛුම් හි. පඤ ්ඤාම ව පඤ්ඤාමයං. නාමමතොති නාමමහි පඤ් ෙවිධන් ති 

සම් බන් මධො. කතමමහි නාමමහීති ආහ ‘‘බුද්ධධම්මා’’තිආදි. තත්   

බුද්ධධම්මසමන්මතහීති බුද් ධෙක් ඛු ධම් මෙක් ඛු සමන් තෙක් ඛූති ඉමමහි 

නාමමහි. ඤාණදිබ්මබහීති ඤාණෙක් ඛු දිබ් බෙක් ඛූති ෙ නාමමහි. 

යථානුක්කමමතොති   ාවුත් තඅනක් කමමතො. නානත්තන් ති මභ ං. මමති මය් හං 

සන් තිකා, මය් හං වෙනමතොති වා අත් ම ො. නිමබොධථ ජානා . 

637. තත්   ‘‘අද්  සං මඛො අහං, භික් ඛමව, බුද් ධෙක් ඛුනා මලොකං 
මවොමලොමකන් මතො සත් මත අප් පරජක් මඛ මහාරජක් මඛ 

තික් ඛින් ද්රිම ’’තිආදිනා (ම. නි. 1.283) ආගතං බුද් ධෙක් ඛු නාමාති 

 ස් මසන් මතො ආහ ‘‘ආසයානුසමය’’තිආදි. තත්   ආසයානුසමයති සත් තානං 
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ආසම  මෙව අනසම  ෙ, තස් මිං පවත් තන් ති අත් ම ො. තත්   ආගන් ත් වා මසති 
චිත් තං එත්  ාති ආසම ො. බයග් ඝාසම ො වි .   ා හි බයග් මඝො මගොෙරත්  ා  

පක් කන් මතොපි පුන ආගන් ත් වා වනගහමනම ව ස ති, මතමනව ෙ තං තස් ස 

ආසම ොති වුච් ෙති, එවං අඤ් ඤත්  ාපි පවත් තං චිත් තං ආගන් ත් වා  ත්   ස ති, 
තං තස් ස ආසම ොති මවදිතබ් බං. මසො පන සස් සත ස ්සනාදිවමසන ෙතුබ් බිමධො 
මහොති. වුත් තඤ් මහතං – 

‘‘සස් සතුච් මෙ දිට් ඨී ෙ, ඛන් ති මෙවානමලොමිකා; 

  ාභූතඤ් ෙ  ං ඤාණං, එතං ආස සඤ් ඤිත’’න් ති. (විසුද් ධි. මහා. 

1.136; දී. නි. ටී. 1.පඨමමහාසඞ් ගීතික ාවණ් ණනා; සාරත්  . ටී. 1. 

පඨමමහාසඞ් ගීතිවණ් ණනා; වි. වි. ටී. 1.මවරඤ් ජකණ් ෙවණ් ණනා) 

අනස ක ා උපරි ආගමිස් සති. ඉන්ද්රියානං පමරොපමරති 
සද් ධාපඤ ්ෙමකානං ඉන් ද්රි ානං තික් ඛමුදුභාමව. තික් ඛඤ් හි ඉන් ද්රි ං 

උක් කට් ඨගතත් තා පරං, මුදු අපරං අනක් කට් ඨගතත් තා. ඉ ං පන බුද්ධචක්ඛු 
ෙසු අසාධාරණඤාමණසු පුරිමද් ව න් ති  ට් ඨබ් බං. 

638. මහට්ඨා…මප.…සඤ්ඤිතන් ති ‘‘තස් මිංම ව ආසමන විරජං වීතමලං 
ධම් මෙක් ඛුං උ පාදී’’ති එවං වුත් තං මහට් ඨා තීසු මග් මගසු ඤාණං 

ධම් මෙක් ඛුන් ති සඤ ්ඤිතං. ඤාණං සබ්බඤ්ඤුතා පනාති 

සබ් බඤ ්ඤුභාවසඞ් ඛාතං ඤාණං. තඤ් හි සබ් බඤ ්ඤූති අභිධානස් ස, බුද් ධි ා ෙ 

පවත් තිනිමිත් තතා  සබ් බඤ ්ඤුභාමවො නාම මහොති. මඤයයංසමන්තචක්ඛුන් ති 
ඛන් ධාදිවමසන සමන් තමතො සබ් බමසො  ස් සනට් මඨන සමන් තෙක් ඛුන් ති 

මඤ යං. මතමනවාහ – 

‘‘න තස ්ස අද් දිට් ඨමිධත් ථි කිඤ් චි, 

අම ො අවිඤ් ඤාතමජානිතබ් බං; 

සබ් බං අභිඤ් ඤාසි   ත් ථි මඤ යං, 
ත ාගමතො මතන සමන් තෙක් ඛූ’’ති. (චූළනි. 

මමොඝරාජමාණවපුච් ොනිද් ම ස 85); 

639. යංචක්ඛුංඋ පාදීතිආගතන් ති  ං ඤාණං ‘‘ඉ ං දුක් ඛන් ති, භික් ඛමව, 

පුබ් මබ අනනස් සුමතසු ධම් මමසු ෙක් ඛුං උ පාදි, ඤාණං උ පාදී’’ති (මහාව. 15) 

එවං තත්   තත්   සුත් මතසු ආගතං, ෙතූසු සච් මෙසු මතපරිවට් ටවමසන ‘‘දුක් ඛං 

පරිඤ් මඤ යං පරිඤ් ඤාත’’න් ති එවමාදිනා ද් වා සවිමධන ආකාමරන පවත් තං, 
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ඉ ං ඤාණචක්ඛු.  ා පන ‘‘අද්  සං මඛො අහං, භික් ඛමව, දිබ් මබන ෙක් ඛුනා 

විසුද් මධනා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.284) ආගතා 

පඤ ්ෙමජ් ඣානසඞ් ඛාතඅභිඤ් ඤාචිත් තසම් පයුත් තා පඤ් ඤා, අ ං දිබ්බචක්ඛූති 

 ස් මසතුං ‘‘අභිඤ්ඤාචිත්තජා’’තිආදි වුත් තං. එත්   ෙ පඨමතති ඤාණානි 
කාමාවෙරානිම ව. ෙතුත්  ම් පි පන පුරිමද් ව මිව කාමාවෙරන් ති 

ආනන් ාචරිමයන වුත් තං. ඤාණෙක් ඛුං සහඅරි මග් ගවිපස් සනාඤාණන් තිපි 
යුජ් ජතීති අපමර. අග් ගමග් මගන සහ විපස ්සනාපච් ෙමවක් ඛණඤාණන් ති පන 
යුත් තං වි  දිස් සති. 

640-4. එවං පඤ් ඤාෙක් ඛුස් ස පමභ ං  ස් මසත් වා පුන මංසෙක් ඛුස ්සාපි 

පමභ ං  ස් මසතුං ‘‘මංසචක්ඛුපී’’තිආදි වුත් තං. සසම්භාරපසා මතොති 
සසම් භාරෙක් ඛු පසා ෙක් ඛූති ඉමමසං ද් වින් නං වමසන සම් භරී ති එමතහීති 

සම් භාරා, අව වා. මත පන උපත්  ම් භකභූතා ෙතුසමුට් ඨානිකරූපසන් තතිම ො 

 ට් ඨබ් බා. සහ සම් භාමරහීති සසම්භාරං. සසම් භාරඤ් ෙ නාම මංසපිණ් මෙො 

පවුච් ෙතීති සම් බන් මධො. අක්ඛිකූපට්ඨිනා මහට්ඨාති මහට් ඨාගතඅක් ඛිකූපස ්ස 

අට් ඨිනා පරිච් ඡින් මනොති සම් බන් මධො. උද්ධන් ති අක් ඛිකූපමතො උද් ධං. උභමතො

අක්ඛිමකොටීහීති අක් ඛිකූපස් ස උභ භාමග අක් ඛිමකොටීහි. මත්ථලුඞ්මගන

අන්තමතොති අක් ඛිකූපස් ස අබ් භන් තමර ඨිමතන මත්  ලුඞ් මගන. 

න්හාරුසුත්මතන ආබන්මධොති නහාරුරජ් ජූහි අන් මතො මත්  ලුඞ් මගන සහ 

ආබන් මධො. සකමලොපිචමලොමකොති සකමලොපි බාලපුථුජ් ජනමලොමකො. යන් ති 

 ං මංසපිණ් ෙං. කමලස්ස  ලං වියාති පුථුලවිපුලනීලතා  නීලුප් පල ලං වි . 

ජානාතීති ගණ් හාති. චක්ඛුනාමනතංමහොතීති ත ා ගය් හමානං තං ෙක් ඛු නාම 

න මහොති. කිඤ් ෙරහි තන් ති ආහ ‘‘වත්ථුතස්සාති වුච්චතී’’ති. තස්සාති තස් ස 

  ාධිප් මපතස ්ස පරමත්  ෙක් ඛුමනො. ඉ ංපනාති නිගමනං. 

645-7. තං පන සසම් භාරෙක් ඛු ම හි සම් භාමරහි සම් භරී ති, මත 

සරූපමතො, ගණනමතො ෙ  ස් මසතුං ‘‘වණ්මණො ගන්මධො’’තිආදි වුත් තං. 

භාමවොති ඉත් ථි ා ඉත් ථිභාමවො, පුරිසස ්ස පුම් භාමවොති ලබ් භමානකභාමවො. 

සම්භමවොති ආමපොධාතුමමව සම් භවභූතමාහ. සණ්ඨානන් ති ෙ මතන 
මතනාකාමරන සන් නිවිට් මඨසු මහාභූමතසු තංතංසණ් ඨානවමසන 
විඤ ්ඤා මානං වණ් ණා තනමාහ. ආමපොධාතුවණ් ණා තමනහි ෙ 

අනත්  න් තරභූතානම් පි සම් භවසණ් ඨානානං විසුං වෙනං ත ාභූතානං, 
අත ාභූතානඤ් ෙ ආපාදීනං   ාවුත් තමංසපිණ් මෙ විජ් ජමානත් තා. 
ආමපොධාතුවණ් ණා තනානඤ් හි සන් තානවමසන පවත් තමානානං 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

350 

පටුන 
 

අවත්  ාවිමසමසො සම් භමවො සණ් ඨානඤ් ොති.  මසමතති ෙතස ්මසො ධාතුම ො, 

තන් නිස ්සිතා වණ් ණා ම ො ොති ඉමම  ස. චතුසමුට්ඨානාති 

අන් මතොගතමහත් වත්  මි ං විමසසනං, ෙතුසමුට් ඨානිකත් තාති වුත් තං මහොති. 

648. ෙක් ඛු…මප.… ජීවිතමමව ොති ඉමානි එකන් තකම් මසමුට් ඨානානි, 

පුරිමානි ෙ ෙතුසමුට් ඨානානීති චත්තාලීසඤ්ච චත්තාරි ච රූපානි භවන් ති, 
ෙතුෙත් තාලීස රූපානි මහොන් තීති අත් ම ො. 

649-52. ඉමමසං පන රූපානං වමසනාති   ාවුත් තානං සඞ් මඛපමතො 

චුද්  සන් නං, විත්  ාරමතො ෙතුෙත් තාලීසානඤ් ෙ රූපානං වමසන. 

පරිපිණ්ඩිතන් ති සමන් තමතො පිණ් ඩිතං.  ත්   මසතම් පි අත් ථි, කණ් හම් පි 

මලොහිතම් පි ප වීපි ආමපොපි මතමජොපි වාම ොපි, ඉ ං පන මසම් හුස ්ස ත් තා 

මසතං මහොති, පිත් තුස් ස ත් තා කණ් හං, රුහිරුස් ස ත් තා මලොහිතකං, 

ප වුස් ස ත් තා පත් ථිනං මහොති, ආපුස් ස ත් තා පග් ඝරති, මතජුස් ස ත් තා 

පරිෙය් හති, වායුස් ස ත් තා සම් භමති. ඉ ං සම් භාරවන් තතා  සම් භාරෙක් ඛූති 

පණ්ඩිමතහි බුද් ධාදීහි පකාසිතං පරිදීපිතං. එත්ථසිමතොති එතං සසම් භාරෙක් ඛුං 

නිස ්සිමතො ත ා ත් තභූමතො. මතනාහ ‘‘එත්   පටිබද් මධො’’ති. චතුන්නං පන

භූතානං පසාම ොති ෙතුන් නං භූතානං පසන් නතාසභාමවො පසාම ො, ‘‘මසමතන 
මණ් ෙමලනස ්සා’’ති පාමඨො යුජ් ජති. මපොත්  මකසු පන ‘‘මසමත තු මණ් ෙමල 

තස් සා’’ති ලිඛන් ති. කණ්හමණ්ඩලමජ්මඣති ඉධාපි ‘‘කණ් හමණ් ෙලස් ස 
මජ් මඣ’’ති වත් තබ් මබ ‘‘ෙතුත්  දූ’’තිආදීසු වි  ෙන්  ානරක් ඛණත්  ං 

විභත් තිමලොපං කත් වා ‘‘කණ් හමණ් ෙලමජ් මඣ’’ති වුත් තං. එවඤ් හි අත් ම ො ෙ 

ම ොජනා ෙ සුට් ඨු උපපන් නා මහොන් ති. අට්ඨකථායම්පි හි 
‘‘මසතමණ් ෙලපරික් ඛිත් තස් ස කණ් හමණ් ෙලස ්ස මජ් මඣ’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 

596) වුත් තං. අපමර පන   ාඨිතවමසමනව පාඨං ගමහත් වා ‘‘සබ් බමසො 
පරික් ඛිත් තස් ස තස් ස සසම් භාරස ්ස ෙක් ඛුමනො මජ් මඣ මසතමණ් ෙමල 

කණ් හමණ් ෙමල මජ් මඣ’’ති ම ොමජන් ති. දිට්ඨමණ්ඩමලති අභිමුමඛ ඨිතානං 
සරීරසණ් ඨානප් පත් තිම සභූමත දිට් ඨමණ් ෙමල. 

653-5. සන්ධාරණා…මප.… හුත්වානාති 
සන් ධාරණනහාපනමණ් ෙනබීජනකිච් ොහි ෙතූහි ධාතීහි ඛත් ති කුමාමරො වි  
සන් ධාරණාබන් ධනපරිපාෙනසමුදීරණකිච් ොහි අත් තනිස් ස භූතාහි ෙතූහි 

ධාතූහි කතූපකාරං හුත් වා. උතුචිත්තාදිනාති තීහි සන් තතිසමුට් ඨාපමකහි 
උතුචිත් තාහාමරහි. එත්   ෙ කලාපන් තරගතා උතුආහාරා අධිප් මපතාති ව න් ති. 

ආයනා කතපාලනන් ති ෙතුධාතුනිස ්සිමතමනව ජීවිතින් ද්රිම න රක් ඛි මානං. 
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ත ා මහතං කම් මජරූපපරිපාලනලක් ඛණං. වණ්ණගන්ධරසාදීහීති ආදි-

ග් ගහමණන ඔජං සඞ් ගණ් හාති, ‘‘වණ් ණගන් ධරමසොජාහී’’ති වා පාමඨො. 

වත්ථුද්වාරඤ්ච සාධයන් ති   ාම ොගං වත් ථුද් වාරභාවං සාධ මානං. 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස හි නිස් ස භාවමතො වත් ථුභාවං, පවත් තිමුඛභාවමතො 
ද් වාරභාවඤ් ෙ සාමධති. සම් පටිච් ෙනාදීනං පන ත ාරම් මණාවසානානං 

අඤ ්ඤනිස ්සිතත් තා ද් වාරභාවමමව සාමධති, න වත් ථුභාවං. ඌකාසිරසමාමනන

පමාමණනාති ඌකාසිරසමාමනන පම සප් පමාමණන ලක් ඛිතං හුත් වා 

ඌකාසිරසමානප් පමාමණ ඨාමනති වා අත් ම ො. තිට්ඨතීති සත් ත අක් ඛිපටලානි 
බයාමපත් වා සත් තසු පිචුපටමලසු ආසිත් තමතලං වි  තිට් ඨති. එවඤ් ෙ කත් වා 
ෙක් ඛුස ්ස අමනකකලාපගතතා සිද් ධා මහොති. උපද්  වානං පටලනිරාකරමණපි 

හි ෙක් ඛු විජ් ජමතවාති.   ා ෙ ෙක් ඛු, එවමිමස් ස නිස ්ස භූතා ෙතස් මසො 

ධාතුම ො, ආයුවණ් ණාදීනි ෙ සත් ත අක් ඛිපටලානි බයාමපත් වා ඨිතාමනව 
අවිනිබ් මභොගවුත් තිත් තාති ගමහතබ් බං. 

656. වුත්තන් ති ධම් මමසනාපතිනා වුත් තං. රූපානි මනුපස්සතීති ම-කාමරො 

ප සන් ධිකමරො ‘‘අඤ් ඤමඤ් ඤං සමණමෙමලො’’තිආදීසු වි . අ  වා මනූති 

මච් මෙොති අත් ම ො. කිඤ් ොපි ෙක් ඛු රූපං න පස් සති, කිඤ් ෙරහි තන් නිස ්සිතං 
විඤ ්ඤාණමමව. ත ා හි ‘‘මඤ ්ො උක් කුට් ඨිං කමරොන් තී’’තිආදීසු වි  

නිස ්සිතකිරි ං නිස ්සම  වි  කත් වා මවොහාරසම් භවමතො ‘‘ෙක් ඛුපසාම න 

පස් සතී’’ති වුත් තං. ආචරියමජොතිපාලත් ම මරනාපි හි ඉමිනාව අධිප් පාම න 

ඉ ං වුත් තං. ඉ මමත්   සන් නිට් ඨානං, කිං ෙක් ඛු රූපං පස් සති, උ ාහු 

විඤ ්ඤාණන් ති, කිඤ් මෙත්   –  දි ෙක් ඛු පස් මස ය, 

අඤ ්ඤවිඤ් ඤාණසමඞ් ගිමනොපි ෙක් ඛු පස් මස ය. අ  විඤ් ඤාණං, 

කුට් ටාදිඅන් තරිතම් පි පස් මස ය තස් ස අප් පටිඝාතත් තා? නා ං ම ොමසො.  ස් ස 

‘‘ෙක් ඛු පස් සතී’’ති මතං, තස් සාපි න සබ් බං ෙක් ඛු පස් සති, අ  මඛො 

විඤ ්ඤාණාධිට් ඨිතමමව.  ස් ස පන විඤ් ඤාණං පස් සතීති මතං, තස් සාපි න 

සබ් බං විඤ් ඤාණං පස් සති, අ  මඛො ෙක් ඛුනිස ්සිතමමව, තඤ් ෙ අන් තරිමත 

නප් පජ් ජති.  ත්   ආමලොකස් ස කුට් ටාදීහි විනිබන් මධො,  ත්   පන මසො නත් ථි 

ඵලිකඅබ් භපටලාදිම් හි, තත්   අන් තරිමතපි උප් පජ් ජති එව, තස් මා තං 

අනප් පන් නත් තා අන් තරිතං න පස් සති. ඉ මමව ෙ සන් නිට් ඨානං,  ං මඛො 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං පස් සතීති. තඤ් හි  ස් සනකිච් ෙං.  දි එවං ක ං ෙක් ඛුනා රූපං 
දිස ්වාති. මතන ද් වාමරන කරණභූමතනාති අ මමත්   අභිසන් ධි. අ  වා 
නිස ්සිතකිරි ා නිස ්ස ස් ස පවුච් ෙති   ා ‘‘මඤ ්ො උක් කුට් ඨිං කමරොන් තී’’ති. 

ඌකාසිරසමූපමන් ති ඌකාසිරසමානූපමං, ඌකාසිරප් පමාණන් ති වුත් තං මහොති. 
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ඉ ඤ් ෙස් ස පතිට් ඨාමනොකාසවමසන වුත් තං, න පන අත් තමනො පමාණවමසන. 
තඤ් හි පරමාණුපරි න් මතන පමාමණන අතිසුඛුමමමවාති. ඌකාසිරප් පමාමණ 

පන පම මස ඉ ං පවත් තති. න මකවලඤ් ෙ ඉ මමව, සබ් බානිපි 
සබ් බට් ඨානිකරූපානි තත්   පවත් තන් මතව. ඉ ඤ් ෙ තත්   නිබ් බත් තන් තං තං 
පම සං පූමරත් වා එව නිබ් බත් තති. එකූනපණ් ණාසකලාපවමසන ෙ සමහව 

පවත් තති, සත් තරසචිත් තක් ඛණායුකත් තා රූපානං, එමකකස ්ස ෙ චිත් තස ්ස තීසු 
තීසු ඛමණසු කම් මජරූපානං උප් පජ් ජමානත් තා. 

657. සුණාතීති මසොතන් ති එත්   කිං මසොතං සුණාති, උ ාහු 
විඤ ්ඤාණන් තිආදිනා මහට් ඨා වුත් තනම න   ාසම් භවං ම ොමජතබ් බං. 

තනුතම්බමලොමාචිමතති සසම් භාරමසොතබිලස් ස අන් මතො සුඛුමමහි 

තම් බවණ් ණමලොමමහි සඤ් චිමත. අඞ්ගුලිමවධකසණ්ඨාමන පම මසති 

අඞ් ගුලිමුද් දිකාසණ් ඨානමංසයුත් මත පම මස. වුත්තප්පකාරාහීති 

සන් ධාරණාදිකිච් ොහි. ආයනා පරිපාලියමානන් ති එත්   වණ් ණාදීහි 

පරිවාරිතන් ති සම් බන් ධිතබ් බං. තිට්ඨතීති පුබ් මබ වුත් තනම න තං පම සං 

පූමරත් වා තිට් ඨති. මසසං වුත් තනම න මවදිතබ් බං. ඝායතීති ගන් මධොපා ානං 

කමරොති. සායතීති රසං වින්  ති. ජීවිතමව්හායතීති එත්   රසග් ගහණමූලකත් තා 

අජ් මඣොහරණස් ස ජීවිතනිමිත් තං අජ් මඣොහරණරමසො ජීවිතං, තං අව් හා ති 

තස් මිං නින් නතා  අව් හා න් තමිව මහොති. උප්පල ලග්ගසණ්ඨාමනපම මසති 

මජ් මඣ ඡින් නස ්ස උප් පල ලස ්ස අග් ගභාගසණ් ඨාමන පම මස. මලානන් ති 
කිමලසාදිමලානඤ් මෙව මලවිස ානඤ් ෙ සාසවධම් මානං අනත් තරි භාවං 
ගච් ෙන් මතසු කාමරාගනි ානකම් මජනිමතසු කාමරාගස් ස ෙ විමසසපච් ෙම සු 
ඝානජිව් හාකාම සු කා ස් ස විමසසමතො සාසවපච් ෙ ත් තා මසොම ව මතසං 
ආම ොති වුච් ෙති. මතන හි මඵොට් ඨබ් බසුඛං අස් සාම න් තා සත් තා මමථුනම් පි 
මසවන් ති. අ  වා කායින් ද්රි වත් ථුකා ෙත් තාමරො ඛන් ධා 

බලවකාමරාගාදිමහතුභාවමතො විමසසමතො මලා, මතසම ං ආම ො මහතූති 

කාම ොති වුත් මතො. ඉමස්මං කාමයති ඉමස් මිං සසම් භාරකාම . මසොපි හි 

කුච් ඡිතානං මකසාදිමලානං ආ භාවමතො කාම ොති වුච් ෙති. යාවතා

උපාදින්නකං අත්ථීති ඉමිනා මකසග් ගනඛග් ගාදීසු කා පසා ස් ස අභාවමාහ. 

කප්පාසපටමල ස්මනමහො වියාති ඉමිනාස් ස නිරන් තරභාවං. ඉමම ෙ පන 
ෙක් ඛා ම ො රූපාදිමගොෙරනින් නතා  
වම් මිකඋ කආකාසගාමසිවථිකාසඞ් ඛාතමගොෙරනින් නතා  
අහිසුංසුමාරපක් ඛිකුක් කුරසිගාලා වි   ට් ඨබ් බා. විසමජ් ඣාස තා  හි ෙක් ඛු 

වම් මිකච් ඡිද්  ාභිරතසප් මපො වි , බිලජ් ඣාස තා  මසොතං 
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පටුන 
 

උ කබිලාභිරතසුංසුමාමරො වි , ආකාසජ් ඣාස තා  ඝානං 

අජටාකාසාභිරතපක් ඛි වි , ගාමජ් ඣාස තා  ජිව් හා ගාමාභිරතකුක් කුමරො වි , 
උපාදින් නකජ් ඣාස තා  කාම ො ආමකසුසානාභිරතසිගාමලො වි ාති. 

විසමජ්ඣාසයතායාති ෙක් ඛුස ්ස විසමජ් ඣාස ං වි  මහොතීති කත් වා වුත් තා. 
ෙක් ඛුමමතො වා පුග් ගලස ්ස අජ් ඣාස වමසන ෙක් ඛු විසමජ් ඣාස ං. එස නම ො 
මසමසසුපි. 

 ට්ඨ…මප.… ලක්ඛණන් ති එත්    ට් ඨුං කාමමතීති  ට් ඨුකාමමො තස් ස 

භාමවො  ට් ඨුකාමතා, රූපතණ් හාම තං අධිවෙනං. සා පන අනාගමත ෙක් ඛාදීසු 
ආදීනවපටිච් ොදිකාවිජ් ජාමූලපත්  නාසභාවා පාකටා අපාකටාති දුවිධා. තත්   
 ා අ ං ‘‘ඊදිසං ඊදිසඤ් ෙ සුඛුමතමවිස ග් ගහණසමත්  ං ෙක් ඛු මහොතූ’’ති එවං 

කම් මායූහනමතො පුබ් මබ, පච් ො වා උප් පන් නා පාකටා. ඉන් ද්රි විමසසං පන 

අනාමසිත් වා අවිමසමසන පරිපුණ් ණා තනභවසම් පත් තිං පත් ම ත් වා, 
අපත් ම ත් වා වා තත්   අවිගතතණ් හාවමසන කම් මං කමරොන් තස ්ස 
අප් පහීනභාමවන අනසයිතා අපි කම් මසාමත් ථි විචිත් තමහතුභූතා අපාකටා. සා 

දුවිධාපි නි ානං උපනිස් සම ො  ස් ස තං  ට් ඨුකාමතානි ානං, තම ව කම් මං, තං 

සමුට් ඨානමමමතසන් ති  ට් ඨුකාමතානි ානකම් මසමුට් ඨානානි, එවංවිධානං 

භූතානං පසාම ො  ට් ඨුකාමතා…මප.… පසාම ො, තං ලක් ඛණමස ්ස, ත ා හුත් වා 

ලක් ඛී තීති වා  ට්ඨකාමතානි ානකම්මසමුට්ඨානභූතපසා ලක්ඛණං. 

එත්   ෙ ගබ් භමස යකානං දින් නපටිසන් ධිකං, අඤ ්ඤං වා කම් මං 
ෙක් ඛාදීනි නිබ් බත් මතති. ඔපපාතිකානං පන පටිසන් ධික් ඛමණව 
පරිපුණ් ණා තනානං නිබ් බත් තමානානං පටිසන් ධිජනකමමව කම් මං 
පරිපුණ් ණසකලමත් තභාවං නිබ් බත් මතතීති ගමහතබ් බං. ක ං පන 

එකකම් මුනා නිබ් බත් තමානානං ෙක් ඛාදීනං විමසමසොති? කාරණස ්ස 
භින් නත් තා. තංතංභවපත්  නාභූතා හි තණ් හා 
තංතංභවපරි ාපන් නා තනාභිලාසතා  ස ං විචිත් තරූපා උපනිස් ස භාමවන 
තංතංභවනිබ් බත් තකකම් මස් සපි විචිත් තමභ තං වි හති.  මතො ත ාහිතවිමසසං 
ත ාවිධසමත්  තාම ොමගන අමනකරූපාපන් නං වි  අමනකවිසිට් ඨසභාවං 

ඵලං නිබ් බත් මතති, න මෙත්   සමත්  තාසමත්  තාසභාවමතො අඤ් ඤා 
මවදිතබ් බා. කාරණවිමසමසන ආහිතවිමසසස ්ස 

විසිට් ඨඵලනිප් ඵා නසමත්  තාභාවමතො එකස් මසව කම් මස් ස 
මසොළසාදිවිපාකනිබ් බත් තනමහතුභාමවන ෙ අ මත් ම ො සම් පටිච් ඡිතබ් මබො. 
මලොමකපි එකස් මසව සාලිබීජස් ස 
පරිපුණ් ණාපරිපුණ් ණතණ් ඩුලඵලනිබ් බත් තිමහතුතා දිස ්සමතව. කිං වා එතා  
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යුත් තිචින් තා , න චින් තිතබ් බමමමවතං.  මතො කම් මඵලං ෙක් ඛාදීනි, 

කම් මවිපාමකො ෙ සබ් බමසො බුද් ධානංම ව ඤාණස් ස විසම ො, න අඤ ්මඤසං 

අතක් කාවෙරත් තා. මතමනව භගවතා ‘‘කම් මවිපාමකො අචින් මතම යො, න 

චින් මතතබ් මබො, ම ො චින් මත ය, උම් මා ස් ස විඝාතස් ස භාගී අස් සා’’තිආදීනවං 

(අ. නි. 4.77)  ස් මසත් වා පටික් ඛිත් තං. 

රූමපසු ආවිඤ්ෙනරසන් ති ආවිඤ් ෙනං පුග් ගලස ්ස, 

ආවජ් ජනාදිවිඤ් ඤාණස් ස වා තන් නින් නභාවප් පත් ති ා මහතුභාමවො. 

ආධාරභාවපච්චුපට්ඨානන් ති නිස ්ස පච් ෙ භාවමතො. 
ආමලොකාදිසන් නිස ්සම න ක ාචි උප් පජ් ජමානානම් පි හි ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණං 
උප් පජ් ජනකාමල ෙක් ඛුං නිස ්සා  එව උප් පජ් ජතීති. එත්  ාහ – 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණුප් පත් තිසමම  සම් භවන් මතසු මන්  ාමන්  මජ් ඣිමායුමකසු 
එකූනපණ් ණාසෙක් ඛූසු කතමං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස ආධාරභාවං 

පච් ෙනමභොතීති? වුච් ෙමත – 

‘‘පටිසන් ධිචිත් තස් ස උප් පා ක් ඛමණ උප් පන් නං ඨානප් පත් තං 

පුමරජාතං වත් ථුං නිස ්සා  දුති භවඞ් ගං උප් පජ් ජති, මතන සද් ධිං 
උප් පන් නං ඨානප් පත් තං පුමරජාතං වත් ථුං නිස ්සා  තති භවඞ් ගං 

උප් පජ් ජති, ඉමිනා නම න  ාවතායුකං චිත් තප් පවත් ති මවදිතබ් බා’’ති 

(විසුද් ධි. 2.700) – 

මග්ගාමග්ගඤාණනිද්ම මස වුත් තනම න එකචිත් තක් ඛණාතීතං ෙක් ඛු රූමප 

ඝට් ටිත් වා විඤ් ඤාණස් ස නිස් සම ො මහොති, තස් මා ද් වීසු භවඞ් ගෙලමනසු 
පුරිමස ්ස අනන් තරපච් ෙ භූමතන භවඞ් ගචිත් මතන සහ උප් පන් නන් ති 

අ මත් ම ො ඉධ සීහළසංවණ් ණනා ං, විසුද් ධිමග් ගස් ස 
සීහළසංවණ් ණනා ඤ් ෙ වුත් මතො. 

තළාකගාමමූලවාසි ාඨානාගත්මථමරන පන ‘‘ආවජ් ජමනන, තස් ස 

අනන් තරපච් ෙ භූමතන භවඞ් මගන වා සහ උප් පන් නං ෙක් ඛු’’න් ති වුත් තං, තං 
දුවුත් තං. එවඤ් හි සති අඤ් ඤස ්මිං ඝට් ටිමත අඤ් ඤං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස 

නිස ්සම ො මහොතීති වුත් තං මහොති, එවඤ් ෙ භවඞ් ගෙලනමතො මහට් ඨා 
තති ෙතුත් ම හි  ාව මතරසමචිත් මතන සහ උප් පන් නම් පි නිස ්සම ො මහොතීති 

ආපජ් මජ ය, න මෙතං වත් තබ් බං, තති ෙතුත්  චිත් තමතො පට් ඨා  උප් පන් නං 

මකසඤ් චි වීථිචිත් තානං ද් වාරභාවං න ගච් ෙති නිරුද් ධත් තා, මමනොද් වාරස ්ස 
නිරුද් ධස් මසව ද් වාරභාවස් ස  ස් සනමතො.  දි සි ා ‘‘පටිසන් ධිචිත් තස ්ස 
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උප් පා ක් ඛමණ උප් පන් නං වත් ථුං නිස ්සා  දුති භවඞ් ගං 

උප් පජ් ජතී’’තිආදිවෙනමතො ‘‘එකචිත් තක් ඛණාතීතමමව නිස් සම ොති 

අධිප් මපත’’න් ති ඉ ම් පි එකචිත් තක් ඛණාතීතං නිස ්සම ොති යුජ් ජතීති, එවං සති 

‘‘තස ්ස අනන් තරපච් ෙ භූමතන භවඞ් මගන වා’’ති වෙනං යුජ් මජ ය, මතන හි 

‘‘චිත් තක් ඛණද් ව ාතීතම් පි නිස ්සම ො’’ති පටිඤ් ඤාතං සි ා, තස් මා නා ං 
ම රස ්ස අධිප් පාම ොති දිස් සති. ‘‘එකචිත් තක් ඛණාතික් කමමො’’ති ෙ 

අනතීමතකචිත් තක් ඛණස් ස දුබ් බලතා  එකචිත් තක් ඛණාතික් කමමන තස් ස 

බලවභාවදීපනත්  ං වුච් ෙති, න පන ද් විතිෙතුචිත් තක් ඛණාතීතානං 

නිස ්ස භාවාභාවමතො. එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං ආචරියධම්මපාලත්මථමරන 

‘‘සම් පටිච් ෙනාදීනි චුතිආසන් නානි තදුද් ධං කම් මජරූපස් ස අනප් පත් තිමතො 

එකස ්මිංම ව හ  වත් ථුස් මිං වත් තන් තී’’ති, තස් මා තං ම රස් ස 
මමනොර මමවාති න සාරමතො පච් මෙතබ් බං. 

සහජාමතසු බහූසු පසාම සු කිං එමකො නිස් සම ො මහොති, උ ාහු 

සබ් මබම වාති? නන වුත් තං ‘‘පුබ් මබ එකම් පි ෙක් ඛු විඤ ්ඤාණස් ස පච් ෙම ො 

මහොතී’’ති, කතමං පන තන් ති?  ං තත්   විස ං හුත් වා රූපාභිඝට් ටනාරහං. 

විසුද්ධමග්ගසීහළසංවණ්ණනායං පන ‘‘සබ් මබම ව නිස ්ස ා මහොන් තී’’ති 
වත් වා ‘‘ දි එවං ‘ෙක් ඛුඤ ්ෙ පටිච් ෙ රූමප ෙ උප් පජ් ජති ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණ’න් ති 
එත්   ‘රූමප ො’ති වෙනං වි  ‘ෙක් ඛූනී’තිපි බහුවෙනං කත් තබ් බන් ති 

අනම ොගං කත් වා තංවිමසොධනත්  ං ‘සසම් භාරෙක් ඛුද් ව නිස ්සිතං පසා ද් ව ං 
නිස ්සා  එකමමව විඤ් ඤාණං උප් පජ් ජතීති ගණ් මහ ය’න් ති ඉමං විප් පටිපත් තිං 

නිරාකමරොන් මතන භගවතා බහුවෙනමකත් වා ‘රූපා තනං 
ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු ා තංසම් පයුත් තකානඤ් ෙ ධම් මානං ආරම් මණපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’තිආදීසු (පට් ඨා. 1.1.2) වි  සාමඤ් ඤවමසන එකවෙනං කත’’න් ති 

වුත් තං. ආචරියධම්මපාලත්මථමරන පන තම ව සීහළසංවණ් ණනාවෙනං 

අනිච් ෙන් මතන ‘‘එකම් පි ෙක් ඛු විඤ් ඤාණස් ස පච් ෙම ො මහොති, රූපං පන 
අමනකමමව පච් ෙ භාවවිමසසමතො’’ති වුත් තං. ත ා මෙව අම් මහහිපි මහට් ඨා 

විභාවිතන් ති. ම සං භූතානම ං පසාම ො, මතම ව ඉමස ්ස ආසන් නකාරණන් ති 
වුත් තං ‘‘ ට් ඨු…මප.… ප ට් ඨාන’’න් ති. මසොතපසා ාදීනම් පි 

ලක් ඛණාදිනිද් ම මස වුත් තන ානසාමරන අත් ම ො ම ොමජතබ් මබො. 

658. මකචීති මහාසඞ් ඝිම සු එකච් මෙ. ෙක් ඛාදීසු මතජාදිඅධිකතා නාම 

තන් නිස ්ස භූතානං ත ධිකතා ාති  ස් මසන් මතො ‘‘මතජාධකාන’’න් තිආදිමාහ. 

තත්   මතජාධකානන් ති පමාණවමසන ෙතුන් නං ධාතූනං සමානභාමවපි 
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කිච් ෙවමසන මතමජොධාතුඅධිකානං. එවං මසමසසුපි. ආකාස …මප.…

මසසකාති ආකාසාධිකානං භූතානං පසාම ො මසොතං, වායුඅධිකානං ඝානං, 

මතො ාධිකානං ජිව් හා, මඵොට් ඨබ් බසඞ් ඛාතප වාධිකානං කාම ොති අත් ම ො. 

659. එවං පන ව න් තානං කිං උත් තරන් ති ආහ ‘‘මතපනා’’තිආදි. සුත්තං

ආහරථාති න තුම් හාකං වෙනමත් මතමනව අ මත් ම ො සක් කා සද් ධාතුං, තස් ස 
පන පරිදීපකං සුත් තමාහර . සුත් මත හි ආහමට තස් ස මන යත්  තං නීතත්  තං 

විොමරත් වා  දි තස් ස වමසන අ මත් ම ො පඤ් ඤාම  , ගණ් මහ යාම නන් ති 

අධිප් පාම ො. සුත්තමමව…මප.… කිඤ්චිපීති ඉමතො චිමතො ෙ සුත් තං 
ගමවසමානාපි අද් ධා එකන් මතන කිඤ් චිපි එකගා ාප මත් තම් පි 
ත ත්  පරිදීපකං සුත් තං න  ක් ඛිස ්සන් මතව මතපිටමක බුද් ධවෙමන 
තාදිසස ්මසව සුත් තන් තස් ස අභාවමතො. 

660. කිඤ් ොපි සුත් තන් තවමසන අ මත් ම ො න දිස් සති, යුත් තිමතො පන 

දිස ්සතීති මෙ, තම් පි නත් ථීති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘විමසමස සතී’’තිආදි. 

භූතානඤ් හි විමසමස සති පසාම ො ක ං භමව, මනව භමව ය, න ෙ භමව ය, 

කිං කාරණන් ති ආහ ‘‘සමානානඤ්හි භූතානං, පසාම ො පරිදීපිමතො’’ති.  ස් මා 

සමානානමමව භූතානං පසාම ො මපොරාමණහි පරිදීපිමතො, න විසමානානං. 

ප වීධාතුඅධිකකලාපස් ස හි කක් ඛළත් තා, ආමපොධාතුඅධිකකලාපස් ස 

විස් සන්  නමතො, මතමජොධාතුඅධිකකලාපස් ස පරිග් ගය් හමානත් තා, 
වාම ොධාතුඅධිකකලාපස් ස ෙ විස් සරණමතො න මතසු පසාම ො පතිට් ඨාතුං 

සක් මකොති, තස් මා මතසං කිච් ෙමතො සමානානංම ව පසාම ො උප් පජ් මජ ය, න 
විසමානානන් ති. 

661-2.  දි එවං ක ං පසා ානං විමසසතාති ආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි.  ස් මා 

වුත් තප් පකාමරන පසා වත් ථුකානං භූතානං විමසමසන න භවිතබ් බං, තස් මා 

එමතසං පසා නිස් ස භූතානං ඉ මූනං, ඉ මධිකන් ති එතං විමසසපරිකප්පනං

සබ්බමසො සබ් බාකාමරන පහාය මඤයයාකම්මවිමසමසනපසා ානංවිමසසතා. 

  ා අවිමසමසපි භූතානං රූපානං රසා ම ො අඤ ්ඤමඤ් ඤවිසදිසා මහොන් ති, 
එවං ෙක් ඛා ම ොපි භූතවිමසසාභාමවපි අඤ් ඤමඤ් ඤවිසදිසා මහොන් ති. මසො 
පනා ං විසිට් ඨභාමවො කම් මවිමසමසන විඤ් ඤාතබ් මබො. එකම් පි හි කම් මං 
පඤ ්ො තනිකත් තභාවපත්  නානිප් ඵන් නං ෙක් ඛාදිවිමසසමහතුතා  
අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස අසාධාරණවිසිට් ඨං සාමත් ථි විමසසමතො. න හි ම න 

විමසමසන ෙක් ඛුස් ස පච් ෙම ො, මතමනව මසොතස් ස මහොති 

ඉන් ද්රි න් තරභාවප් පත් තිමතො. ‘‘පටිසන් ධික් ඛමණ මහග් ගතා මෙතනා 
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කටත් තාරූපානං කම් මපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති වෙනමතො පටිසන් ධික් ඛමණ 
විජ් ජමානානං සබ් මබසංම ව කටත් තාරූපානං එකා මෙතනා කම් මපච් ෙම ො 
මහොතීති විඤ් ඤා ති. නානාමෙතනා  හි ත ා ඉන් ද්රියුප් පත් ති ං සති පරිත් මතන 

ෙ මහග් ගමතන ෙ කම් මමන කටත් තාරූපං ආපජ් මජ ය, න මෙකා පටිසන් ධි 
අමනකකම් මනිබ් බත් තා මහොතීති සිද් ධමමමකන කම් මමන අමනකින් ද්රියුප් පත් ති 

මහොතීති. ‘‘න හි භූතවිමසමසන, මහොති මතසං විමසසතා’’ති ඉ ං 
නිගමනවමසන වුත් තං. 

663. එවං කම් මවිමසසමතො විසිට් මඨසු ෙ එමතසු ආරම් මණග් ගහමණපි 

අ ං විමසමසොති  ස් මසතුං ‘‘එවමමමතසූ’’තිආදි වුත් තං. අප්පත්තගාහකන් ති 
අසම් පත් තග් ගාහකං අත් තමනො නිස් සම න සහ අනල් ලී නනිස ්සම  එව 
රූපාදිවිසම  විඤ් ඤාණුප් පත් තිමහතුභාවමතො. මකචි පන තම් පි 

‘‘සම් පත් තග් ගාහකමමවා’’ති ව න් ති, තං න සුන්  රං සාන් තමර අධිමක ෙ 
විසම  විඤ ්ඤාණුප් පත් තිමහතුභාවමතො.  දි හි ෙක් ඛුමසොතානි 

සම් පත් තවිස මමව ගණ් හන් ති, ෙක් ඛුපසා මතො විච් ඡින් නම මස ඨිමතසු 
තාරකාදීසු නිස ්ස වමසන ෙ පමාණමතො අධිමකසු ෙන්  මණ් ෙලාදීසු 
රූපා තමනසු මසොතපසා මතො ෙ විච් ඡින් නම සසම් භූමතසු 

උ රෙම් මසන් ධිෙම් මාදිඅන් තරිමතසු කුච් ඡිසද්  සන් ධිසද්  ාදීසු පුථුමලසු ෙ 
සමුද්  සද්  ාදීසු සද්  ා තමනසු විඤ් ඤාණුප් පත් ති න සි ා සම් පත් තග් ගාහකානං 
කායින් ද්රි ාදීනං ත ා අ ස් සනමතො. 

එත්   ෙ වම  ය – අධිට් ඨානමතො බහින් ද්රි ස ්ස පවත් ති මහොතීති 

සම් පත් තවිස මමව  ත් තකං විස ං, තත් තකං විස ං ගහණාකාරං ඵරිත් වා 

ගණ් හාති, තස් මා අසිද් ධමමතං ‘‘සාන් තමර අධිමක ෙ විසම  

විඤ ්ඤාණුප් පත් තිමහතුභාවමතො’’ති? තං න, අධිට් ඨානමතො බහි 
ඉන් ද්රියුප් පත් ති ා එව අභාවා. අධිට් ඨානම මස එව හි ඉන් ද්රි ං පවත් තති තත්   
කිච් ොදිප් පම ොග ස් සනමතො. සති ෙ එතස් ස බහි පවත් ති ං අධිට් ඨාමන 

පිහිමතපි විස ග් ගහණං සි ා, තස් මා අධිට් ඨානම මස ඨිතානංම ව 

ෙක් ඛුමසොතානං අසම් පත් තවිස ස ්මසව ගහණමතො නාසිද් ධමමතං ‘‘සාන් තමර 
අධිමක ෙ විඤ් ඤාණුප් පත් තිමහතුභාවමතො’’ති. මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘සබ් බමගොෙරම ොමගපි, දිට් ඨං රූපරමවසු  ං; 

විච් ඡින් නපුථුවිඤ් ඤාණං, සම් පත් තග් ගාහබාධක’’න් ති. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

358 

පටුන 
 

තස් සත් ම ො – සබ් මබසං ෙක් ඛාදීනං මගොෙමරන රූපාදිනා ම ොමග 

එකකාරි සාධකත් තා සම් බන් මධ ඝට් ටමන වා සමාමන සති රූපරමවසු 

රූපසද්  ා තමනසු විස භූමතසු ෙක් ඛාදිමතො දූරභාමවන මෙව මකනචි 
අනන් තරිතභාමවන ෙ විච් ඡින් මනසු පමාණමතො පුථුමලසු ෙ විසම සු 

උප් පජ් ජමානං  ං විඤ ්ඤාණං, තං ෙක් ඛුමසොතානං සම් පත් තග් ගාහස් ස 
සම් පත් තග් ගහණස ්ස බාධකන් ති. 

අපිෙ  දි ෙක් ඛු සම් පත් තග් ගාහකං සි ා, අත් තමනො මණ් ෙමල ඨිතං 
වණ් ණම් පි පස් මස ය. ත ා අක් ඛිපුමට අඤ් ජනං පඛුමමූමල අක් ඛිවණ් ණං 

පඛුමමූමල ඝට් ටි මානං අඤ් ජනසලාකම් පි පස් මස ය, න ෙ පමනතං දිස් සති, 

තස් මා තන් නිස ්සම  ම මස ඨිතමමව විස ං ගණ් හාති. මසොතා තනම් පි  දි 

සම් පත් තග් ගාහකං අභවිස් ස, චිත් තසමුට් ඨානං සද්  ා තනං 
මසොතවිඤ ්ඤාණස් ස ක ාචිපි ආරම් මණපච් ෙම ො න සි ා. න හි බහිද් ධා 

චිත් තසමුට් ඨානානං උප් පත් ති අත් ථි. පට්ඨාමන ෙ ‘‘සද්  ා තනං 

මසොතවිඤ ්ඤාණධාතු ා ආරම් මණපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 1.1.2) 

අවිමසමසමනව සද්  ස් ස මසොතවිඤ් ඤාණාරම් මණභාමවො වුත් මතො. කිඤ් ෙ  දි 

මසොතං සම් පත් තග් ගාහකං සි ා, අත් තමනො විස පම මසම ව ගමහතබ් බමතො 
ගන් ධස් ස වි  සද්  ස් සාපි දිසාම සවවත්  ානං න සි ා. එවඤ් ෙ සද්  ානසාමරන 
කණ් ෙං පාමතන් තස් ස සද්  මවධිමනො අත් තමනො කණ් ණබිමලම ව සරපාතනං 

සි ා, තස් මා  ත්   උප් පන් මනො සද් ම ො, තත් ම ව ඨිමතො මසොතපම  
ආපා මාගච් ෙති. 

 දි එවං ක ං දූමර ඨිමතහි රජකාදිසද්  ා චිමරන සු යන් ති. 
අසම් පත් තග් ගාහකත් මත හි දූරාසන් නම සවත් තීනං සමකමමව සවමනන 

භවිතබ් බන් ති? නයි මමවං දූරාසන් නානං   ාපාකමට සද් ම  ගහණවිමසසමතො. 
  ා හි දූරාසන් නානං වෙනසද් ම    ාපාකමටව ගහණවිමසසමතො 

අක් ඛරවිමසසනං ගහණං, අග් ගහණඤ් ෙ මහොති, එවං රජකාදිසද් ම පි 

ආසන් නස ්ස ආදිමතො පභුති  ාව අවසානා කමමන පාකටීභූමත, දූරස ්ස ෙ 

අවසාමන, මජ් මඣ වා පිණ් ෙවමසන පවත් තිපාකටීභූමත   ාපාකටං 
නිච් ෙ ග් ගාහකානං මසොතවිඤ් ඤාණවීථි ා පරමතො පවත් තානං 

මමනොද් වාරිකජවනානං ගහණවිමසසමතො ලහුකං සුමතො, චිමරන සුමතොති 
අභිමාමනො මහොති. මසොතවිඤ් ඤාණප් පවත් ති පන උභ ත්   සමානා සද්  ස ්ස 
උප් පන් නම මස ඨිතස් ස අත් තමනො විජ් ජමානක් ඛමණම ව 

මසොතාපා ගමනමතො.  දි සද්  ස් ස භූතපරම් පරා  සමන් තමතො පවත් ති නත් ථි, 

ක ං පටිමඝොසුප් පත් තීති? දූමර ඨිමතොපි සද් ම ො අඤ් ඤත්   පටිමඝොසුප් පත් ති ා, 
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භාජනාදිෙලනස් ස ෙ පච් ෙම ො මහොති අම ොකන් මතො වි  අම ොෙලනස් සාති 
 ට් ඨබ් බං. 

මසසං…මප.… ගාහකන් ති  ං පන අවමසසං ඝානජිව් හාකා සඞ් ඛාතං 

පසා ත් ත ං, තං සම් පත් තග් ගාහකං මහොති නිස ්ස වමසන මෙව ස ඤ් ෙ 
අත් තමනො නිස් සම  අල් ලීමනම ව විසම  විඤ ්ඤාණුප් පත් තිමහතුභාවමතො. 
ගන් ධරසානං නිස ්සම සු ඝානජිව් හානිස ්සම හි සහ අල් ලීනාම ව ගන් ධරසා 

විඤ ්ඤා න් ති. මඵොට් ඨබ් බඤ ්ෙ භූතත් ත රූපං කා නිස් සම න අල් ලීනමමව 
විඤ ්ඤා තීති. 

වණ්ණවිකාරමාපජ්ජමානන් ති ම ොසාදීහි කාරමණහි අමනාපවණ් ණස් ස 

උප් පත් තිවමසන වණ් ණවිකාරං ආපජ් ජමානං. හ යඞ්ගතභාවන් ති චිත් තගතං 

අජ් ඣාස ං. පකාමසතීති රූපමිව පකාසං කමරොති, සවිග් ගහමිව  ස් මසතීති 
අත් ම ො. අමනකත්  ත් තා හි ධාතූනං පකාසනත් ම ො එව රූප-සද් ම ො 

 ට් ඨබ් මබො. තං පන රූපන් ති සම් බන් මධො. ෙක් ඛුම් හි, ෙක් ඛුස් ස වා පටිහනනං 

ලක් ඛණමමතස් සාති චක්ඛුපටිහනනලක්ඛණං. එවං 

මසොතපටිහනනලක්ඛණන් තිආදීසුපි. පටිහනනඤ් මෙත්   විස විසයීනං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤාභිමුඛභාමවො ම ොගයම සාවට් ඨානං පටිඝාමතො වි ාති කත් වා. 

  ා පටිඝාමත සති දුබ් බලස ්ස ෙලනං මහොති, එවං විස ාභිමුඛභාමව සති 

විසයිමනො තංසම් බන් ධස් ස ෙ වත් ථුරූපස් ස, තන් නිස ්සිතස් ස ෙ භවඞ් ගස් ස 

ෙලනං මහොති. මසො රූපස් ස ෙක් ඛුම් හි, ෙක් ඛුස ්ස වා රූමප මහොති. මතනාහ 
‘‘ ම් හි ෙක් ඛුම් හි අනි ස් සනම් හි සප් පටිඝම් හි රූපං සනි ස ්සනං සප් පටිඝං 

පටිහඤ් ඤි වා,  ං ෙක් ඛු අනි ස් සනං සප් පටිඝං රූපම් හි සනි ස් සනම් හි 

සප් පටිඝම් හි පටිහඤ් ඤි වා’’ති (ධ. ස. 597) ෙ ආදි. විසයභාමවො 

ආරම් මණපච් ෙ තා. මගොචරභාවපච්චුපට්ඨානන් ති එත්   අනඤ් ඤ ාභාමවො 

විස තා, තබ් බහුලතා මගොෙරභාමවොති අ ං විස මගොෙරානං විමසමසො. 

සද් ායතීති උ ාහරී ති, සමකහි වා පච් ෙම හි මසොතවිඤ් මඤ යභාවං 

උපනී තීති අත් ම ො. අත්තානං ගන්ධයතීති සුගන් ධං, දුග් ගන් ධන් ති වා 

අත් තානං පකාමසති. මතනාහ ‘‘සූචයතී’’ති. 

664. ඉත් ථි ා එව ඉන් ද්රි ං ඉත්ථින්ද්රියං.   ා ෙක් ඛාදීනි ඉන් ද්රි ානි 

පුරිසස ්සපි මහොන් ති, නයි ං ත ා. ඉ ං පන නි මමන ඉත් ථි ා එව මහොති, තස් මා 

‘‘ඉත් ථින් ද්රි ’’න් ති වුච් ෙති. එවං පුරිසින් ද්රිම පි. ඉත් ථි ා භාමවො, ඉත් ථීති භවති 

එමතන චිත් තං, අභිධානං වාති ඉත්ථිභාමවො. පටිසන්ධසමුට්ඨිමතොති 
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පටිසන් ධි ංම ව සමුට් ඨිමතො, පටිසන් ධිචිත් මතන සහ එකක් ඛමණ සමුට් ඨිමතො. 
එමතන ඨමපත් වා ලිඞ් ගපරිවත් තනං ෙක් ඛුන් ද්රි ාදීනි වි  ඉමස් ස 

අපාතුභාවමාහ. යඤ්මචතං ඉත්ථිලිඞ්ගාදීති  ං පමනතං ඉන් ද්රි ඵලභූතං 

ඉත් ථිලිඞ් ගාදි. ආදි-ග් ගහමණන ඉත් ථිනිමිත් තඉත් ථිකුත් තඉත්  ාකප් පානං 

සඞ් ගමහො. තත්   විස අවිස හත්  පා ාදිතා සණ් ඨානං ඉත්ථිලිඞ්ගං. ඉත් ථීනඤ් හි 
හත්  පා ගීවාඋරආදිසණ් ඨානං න පුරිසානං වි  මහොති. ත ා හි තාසං 

මහට් ඨිමකාම ො විසම ො, උපරිමකාම ො අවිසම ො, හත්  පා ා ඛුද්  කා, මුඛං 

ඛුද්  කං,  නමංසා අවිස ා, තා නිම් මස් සු ාඨිකා. මකසබන් ධවත්  ග් ගහණඤ් ෙ 

ඉත්ථිනිමත්තං.  හරකාමලපි සුප් පකමුසලකාදීහි කීළා මකචිවාමකන 

සුත් තකන් තනන් ති ෙ එවමාදි ඉත්ථිකුත්තං, ඉත් ථිකිරි ාති අත් ම ො. 

අවිස ට් ඨානගමනාදිආකාමරො ඉත්ථාකප්මපො. පුරිසම් පි හි අවිස ං දිස් වා 
මාතුගාමමො වි  තිට් ඨති නිපජ් ජති නිසී ති ඛා ති භුඤ් ජතීති ව න් ති. ඉ ං පන 
ඉත් ථිලිඞ් ගාදිපරිදීපනං අකුසලන් ති වත් වා අඤ් ඤ ාපි වණ් මණන් ති ආෙරි ා. 

ක ං? ම ොනිපම මසො ඉත් ථිලිඞ් ගං, සරාධිප් පා ා ඉත් ථිනිමිත් තං, 

අවිස ට් ඨානගමනා ම ො ඉත් ථිකුත් තං, ඉත් ථිසණ් ඨානං ඉත්  ාකප් මපොති. එත්   
ෙ අධිප් පාම ො නාම පුරිසස් මිං මමථුනතණ් හා. සා හි තාසං නිච් ෙං බලවතරා 

පවත් තති, අමතො සාපි ඉත් ථීති සඤ් ජානනස ්ස නිමිත් තතා  
‘‘ඉත් ථිනිමිත් ත’’න් ති වුච් ෙති. කිඤ් ොපි ඉත් ථීති සඤ් ඤාණස් ස නිමිත් තතා  

කුත් තාකප් පානම් පි නිමිත් මතම ව අන් මතොගධතා, ත ාපි මතසං විසුං 
ගහණමතො සරාධිප් පා ා එව නිමිත් තභාමවන අධිප් මපතා. 

665. කිං පමනතං ඉත් ථිලිඞ් ගාදි ඉත් ථින් ද්රි ං වි  පටිසන් ධිසමුට් ඨිතං 

මහොතීති ආහ ‘‘ඉත්ථින්ද්රියං පටිච්මචවා’’තිආදි. කිඤ් ොපි හි ඉත් ථිලිඞ් ගාදීනි 

  ාසකං කම් මාදිනා පච් ෙම න සමුට් ඨහන් ති, ම භුම යන පන 

ඉත් ථින් ද්රි සහිමතම ව සන් තාමන තංත ාකාරා හුත් වා සම් භවන් ති, ඉතරත්   ෙ 
න භවන් තීති මතසං තබ් භාවභාවිතං උපා ා  ‘‘ඉත් ථින් ද්රි ං පටිච් මෙව 
ජා න් තී’’ති වුත් තානි. එවඤ් ෙ කත් වා වක් ඛති ‘‘ඉත් ථි…මප.… 
කාරණභාවපච් චුපට් ඨාන’’න් ති. ඊදිමසමනව කාරණභාවසඞ් ඛාමතන 
අධිපතිභාමවන තස් ස ඉන් ද්රි තා වුත් තා ඉන් ද්රි සහිමත සන් තාමන 

ඉත් ථිලිඞ් ගාදිආකාරරූපපච් ෙ ානං අඤ ්ඤ ා අනප් පා නමතො, න පන 
ඉන් ද්රි ාදිපච් ෙ සම් භවමතො. ත ා මහතං ජීවිතින් ද්රි ං වි  එකකලාපගතානං 
ආහාමරො වි  කලාපන් තරරූපානං උපත්  ම් භකමනපාලකං වා න මහොති. 

එවඤ් ෙ කත් වා ජීවිතින් ද්රි ආහාරානං වි  ඉමස් ස ඉන් ද්රි පච් ෙ තා, 
අත් ථිඅවිගතපච් ෙ තා ෙ පාළි ං න වුත් තා.  ස් මා පච් ෙ න් තරාධීනානි 
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ඉත් ථිලිඞ් ගාදීනි, තස් මා  ත්  ස ්ස ආධිපච් ෙං, තංසදිමසසු මතචිත් තකතරූමපසුපි 
තංසණ් ඨානතා දිස් සති.  ස් මා පමනමත ඉත් ථින් ද්රි ං පටිච් ෙ ජා න් තාපි 

ගබ් භමස යකානං පටිසන් ධි ං න සමුට් ඨහන් ති, පවත් මතම ව සමුට් ඨහන් ති, 

තස් මා ආහ ‘‘පවත්මත…මප.…පටිසන්ධය’’න් ති. 

666-7. සංමස ජඔපපාතිකානං පන කිඤ් චි ඉත් ථින් ද්රිම න සහ 

පටිසන් ධි මමව නිබ් බත් තති. න චාති ෙ-කාමරො වෙනී න් තරසමුච් ෙම . 
‘‘කිඤ් ො’’ති ඉමස් ස අත් ම   ට් ඨබ් මබො.  ස් මා ලිඞ් ගාදිආකාමරසු රූමපසු 

රූපා තනං ෙක් ඛුවිඤ් මඤ යං, තස් මා ආහ ‘‘ඉත්ථිලිඞ්ගා මයො 

චක්ඛුවිඤ්මඤයයා මහොන්තී’’ති.  ස් මා පන තමතො අඤ් ඤානි   ාම ොගං 

මසොතවිඤ ්මඤ යානි මෙව මමනොවිඤ් මඤ යානි ෙ, තස් මා වුත් තං ‘‘න වා’’ති. 
  ාවුත් මතො පපඤ් මෙො පුරිසින් ද්රිම පි   ාසම් භවං ම ොමජතබ් මබොති අතිම සං 

කමරොන් මතො ආහ ‘‘එමසවා’’තිආදි. මසමසපීති එත් තමකම ව වුත් මත ඉමතො 

මසමසසු සබ් මබසුපීති ක ාචි මකොචි චින් මත යාති ආහ ‘‘පුරිසින්ද්රිමය’’ති. 

පඨමකප්පානන් ති පඨමකප් පිකනරානං. මතසඤ් හි ආභස් සරමලොකමතො 
ෙවිත් වා ඉධූපපන් නානං දීඝස් ස කාලස් ස අච් ෙම න ඔළාරිකං ආහාරං ආහරතං 

මුත් තකරීමසසු සඤ් ජාමතසු මතසං නික් ඛමනත්  ා  වණමුඛානි භිජ් ජන් ති, 

පුරිසස ්ස පුරිසභාමවො, ඉත් ථි ා ෙ ඉත් ථිභාමවො පාතුරමහොසි. ත ා හි 
පුරිමත් තභාමවසු පවත් තඋපොරඣානානභාමවන  ාව සත් තසන් තාමන 

කාමරාගවික් ඛම් භනමවමගො න පටිපස් සම් භති, න තාව 
බලවකාමරාගූපනිස් ස ානි ඉත් ථිපුරිසින් ද්රි ානි පාතුරමහසුං.   ා පනස් ස 

විච් ඡින් නතා  බලවකාමරාමගො ලද් ධාවසමරො අමහොසි, ත ා තදූපනිස් ස ානි 
තානි සත් තානං සන් තාමන සඤ් ජා න් ති. 

668. පරමතොති පඨමකප් පමතො අපරභාමග. පවත්මත…මප.… පරිවත්තතීති 
  ා තං මසොමර යකමසට් ඨිපුත් තස් ස වි ාති අධිප් පාම ො. අපි-සද් ම න 

පඨමපාරාජිකා ං විනීතවත් ථුපාළි ං ආගතභික් ඛුස් ස, භික් ඛුනි ා වි  ෙ 
පටිසන් ධි ං සමුට් ඨිතස් සපි පවත් මත පරිවත් තනං දීමපති.   ාහ – 

‘‘මතන මඛො පන සමම න අඤ් ඤතරස් ස භික් ඛුමනො ඉත් ථිලිඞ් ගං 
පාතුභූතං මහොති. මතන මඛො පන සමම න අඤ් ඤතරිස් සා භික් ඛුනි ා 

පුරිසලිඞ් ගං පාතුභූතං මහොතී’’ති (පාරා. 69). 

 ස් ස පන පටිසන් ධි ං ද් වීසු එකම් පි න සමුට් ඨිතං, මසො අභාවමකො නාම, 
තස් ස පවත් ති ම් පි ඉන් ද්රියුප් පත් ති න මහොතීති  ට් ඨබ් බං. 
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669. කිං පමනතස් ස උභ ස් සපි නිබ් බත් ති ා, විනාසනස ්ස ෙ කාරණං, 

 මතො ඉ ං සමුට් ඨාති, පරිවත් තතීති ෙ වුච් ෙතීති ඉමං අනම ොගං මනසි කත් වා 

ආහ ‘‘මහතා පාපකම්මමනා’’තිආදි. තත්   මහතාති පර ාරිකකම් මාදිනා 

මහාබමලන. පාපකම්මමන උපනිස ්ස භූමතන. මහතා කුසමලමනවාති ඉ ං 
සුගතිං සන් ධා  වුත් තං. දුග් ගති ං පන උභ ම් පි අකුසලකම් මමමනව ජා ති. 

670. ඉන් ද්රිම  විනට් මඨ එකන් මතමනව ලිඞ් ගම් පි විනස් සමතවාති ආහ 

‘‘ඉත්ථිලිඞ්ගං විනස්සතී’’ති. අ ං පමනත්   අධිප් පාම ො  ට් ඨබ් මබො – ඉමමසු 

ද් වීසු පුරිසින් ද්රි ං උත් තමං, ඉත් ථින් ද්රි ං හීනං, පුරිසින් ද්රි ස් ස අන් තරධානං 

මහන් මතන අකුසමලන කම් මමන මහොති, සමුට් ඨානං මහන් මතන 

කුසලකම් මමන, ඉත් ථින් ද්රි ස ්ස අන් තරධානං දුබ් බලාකුසමලන, සමුට් ඨානම් පි 

දුබ් බලකුසමලන, දුග් ගති ං පන උභ ස් සාපි අන් තරධානං, සමුට් ඨානඤ ්ෙ 

අකුසමලමනව මහොතීති.  දි සුගති ං ඉත් ථින් ද්රි ම් පි කුසමලමනව නිබ් බත් තති, 
ක ඤ ්ෙරහි ‘‘පර ාරිකකම් මං කත් වා නිරම  පච් චිත් වා මතමනව පාපකම් මමන 

පඤ ්ෙසතක් ඛත් තුං මනස් සමලොමක ඉත් ථී හුත් වා නිබ් බත් තතී’’තිආදිවෙනන් ති? 
නා ං විමරොමධො නිස් සන්  ඵලවමසන වුත් තත් තා. ත ා හි පටිසන් ධි ං තාව 

පුරිසින් ද්රි නිබ් බත් තනාරහම් පි කම් මං ක ාචි පර ාරිකාදිනා බලවපාපකම් මමන 

පටිබාහිතසාමත් ථි ං අස් ස, ත ා අත් තමනො පුරිසින් ද්රි නිබ් බත් තමන 
අසමත්  තා  ඉත් ථින් ද්රි මමව නිබ් බත් මතති. පවත් ති ං පන අත් තමනො 
බලවභාමවන ඉත් ථින් ද්රියූපනිස ්ස ං පර ාරිකමකුසලකම් මං පටිබාහිත් වා 
පටිසන් ධිමතො පට් ඨා  පුරිසින් ද්රි ං සමුට් ඨාමපන් තං ක ාචි 
ලද් ධසාමග් ගිතාසඤ් ජාතබලවිමසමසන පර ාරිකාදිනා කම් මමන 

පටිබාහිතසාමත් ථි ං භමව ය, ත ා අත් තමනො දුබ් බලතා  පුරිසින් ද්රි ං න 

නිබ් බත් මතති, ඉත් ථින් ද්රි මමව නිබ් බත් මතති. එවං 
පර ාරිකාදිකම් මූපනිස් සම න ඉත් ථින් ද්රි ස් ස නිබ් බත් තනමතො තං මතන 
නිබ් බත් තිතං කත් වා වුච් ෙති. 

671-2.   ා පන තං කම් මං පුන සාමග් ගිපටිලාභමතො, 

පරික් ඛීණපාපකම් මතා  වා බලවප් පත් තං අභවිස් ස, ත ා දින් නමවධං වි  

රුක් ඛං ත පගමම අත් තමනො බලානරූපං පුරිසින් ද්රි ං නිබ් බත් මතති, 
ඉත් ථින් ද්රි ං පන අත් තමනො කාරණාභාවමතො නප් පජ් ජති. උභ ස් ස පන 
නිබ් බත් ති ම් පි විසදිසින් ද්රි නිබ් බත් තනමතො පුමර සත් තරසමචිත් තස ්ස 

ඨිතිකාලමුපා ා  තංතංසමුට් ඨාපකකම් මං තං තං ඉන් ද්රි ං න ජමනති. 
සත් තරසමචිත් මතන සහ උප් පන් නං විසදිසින් ද් රියුප් පත් තිමතො පුරිමචිත් මතන 
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පටුන 
 

සහ නිරුජ් ඣති.  දි හි සත් තරසමචිත් තුප් පා මතො පරම් පි උප් පජ් මජ ය, ඉතරං 
නප් පජ් ජති එකස ්මිං සන් තාමන ද් වින් නං සහුප් පත් ති ා අනිච් ඡිතත් තා. මතමනව 

හි ‘‘ ස් ස වා පන පුරිසින් ද්රි ං උප් පජ් ජති, තස් ස ඉත් ථින් ද්රි ං උප් පජ් ජතී’’ති 

( ම. 3.ඉන් ද්රි  මක.188) ඉමස ්මිං පඤ් මහ ‘‘මනො’’ති ( ම. 

3.ඉන් ද්රි  මක.188) පටික් මඛමපො කමතොති. එවඤ් ෙ කත් වා වක් ඛති 

‘‘උභමතොබයඤ්ජනස්සාපී’’තිආදි. එකස ්මිඤ් ෙ නිරුද් මධ තප් පටිබද් ධානි 

ලිඞ් ගාදීනි කතිප දිවමසහි නිරුජ් ඣන් ති, මතසු නිරුද් මධසු ඉතරානි 

අනක් කමමන ජා න් තීති ආෙරි ා. ඉත් ථිනිමිත් තුප් පා කකම් මමතො, 
පුරිසනිමිත් තුප් පා කකම් මමතො වාති උභමතො දුවිධං බයඤ් ජනමස් සාති 

උභමතොබයඤ් ජමනො. තස්සාපීති  ස් ස දුවිධං බයඤ් ජනමත් ථි, තස් සාපි එකමමව 

ඉන් ද්රි ං සි ා, කිං පන ඉතරස් සාති  ස් මසති. 

නන ෙ දුවිමධ බයඤ් ජමන සති ඉන් ද්රි ද් වම නාපි භවිතබ් බං, බයඤ් ජනඤ් හි 

තං තං ඉන් ද්රි ං පටිච් ෙ ජා තීති? සච් ෙං ජා ති, එත්  ාපි 
ඉත් ථිඋභමතොබයඤ් ජනස ්ස ඉත් ථින් ද්රි ං පටිච් ෙ ඉත් ථිනිමිත් තමමව  ාවජීවං 

පවත් තති, පුරිසඋභමතොබයඤ් ජනස ්ස පුරිසින් ද්රි ං පටිච් ෙ පුරිසනිමිත් තමමව, 
ඉතරං පන න තස් ස ඉත් ථින් ද්රි පුරිසින් ද්රි මහතුමතො ජා ති. තං පන ම න 

කාරමණන මහොති, තං  ස් මසතුං ‘‘එවං සන් මත’’ති අනම ොගං කත් වා ‘‘න 

චාභාමවො’’තිආදිනා මසොධනං තු වුත් තං. එවංසන්මතති එකස ්මිංම ව ඉන් ද්රිම  

සති. අභාමවො චාති  ං පටිච් ෙ ජා ති, තස් ස අභාවමතො 

පුරිසඋභමතොබයඤ් ජනස් ස ඉත් ථිබයඤ් ජනාභාමවො, ඉත් ථිඋභමතොබයඤ් ජනස ්ස 

පුරිසබයඤ් ජනාභාමවොති අත් ම ො. නචාභාමවොසියාති මනව දුති බයඤ් ජනස ්ස 

අභාමවො සි ා. නතංබයඤ්ජනකාරණන් ති තං ඉන් ද්රි ං දුති බයඤ් ජනකාරණං 

න මහොති. කස ්මා? ස ා අභාවමතො. ඉත් ථිඋභමතොබයඤ් ජනස ්ස හි   ා ඉත් ථි ා 

රාගචිත් තං උප් පජ් ජති, ත ා පුරිසබයඤ් ජනං පාකටං මහොති, ඉත් ථිබයඤ් ජනං 

පටිච් ෙන් නං ගුළ් හං මහොති, ත ා ඉතරස් ස ඉතරං.  දි ෙ මතසං ඉන් ද්රි ං 

දුති බයඤ් ජනකාරණං භමව ය, ස ාපි බයඤ් ජනද් ව ං තිට් මඨ ය, න පන 

තිට් ඨති, තස් මා මවදිතබ් බමමතං ‘‘න තස් ස තං බයඤ් ජනකාරණ’’න් ති. 

කිඤ් ෙරහි කාරණන් ති මෙ? ආහ ‘‘තස්සා…මප.… කාරණ’’න් ති. තත්   

කම්මසහායන් ති පුරිමභවසිද් ධස ්ස ඉන් ද්රි නිබ් බත් තකකම් මස් ස සහා ං. 

රාගචිත්තන් ති ඉත් ථි ා පුරිසස් මිං, පුරිසස ්ස ඉත් ථි ං වා උප් පන් නං 

මමථුනරාගචිත් තං. තස් මිඤ ්හි උප් පන් මන තං පාකටං මහොති, තස් මිං 

පටිප් පස් සද් මධ පටිච් ෙන් නං මහොති.  ස් මා පනිමස් ස එකමමව ඉන් ද්රි ං මහොති, 

තස් මා ඉත් ථිඋභමතොබයඤ් ජනමකො ස ම් පි පරං උද් දිස ්ස ගබ් භං ගණ් හාති, 
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අත් තානං උද් දිස ්ස පරම් පි ගණ් හාමපති. මසො හි ඉත් ථින් ද්රි වන් තතා  ස ං 

ගණ් හාති, පමරසු උපක් කමකරණමතො පරං ගණ් හාමපති. 
පුරිසඋභමතොබයඤ් ජනමකො පමරසු උපක් කමකරණමතො පරං ගබ් භං 

ගණ් හාමපති, ස ං පන පුරිසින් ද්රි වන් තතා  ගබ් භං න ගණ් හාති. 

 ස් මා ඉත් ථින් ද්රිම  සති ඉත් ථිලිඞ් ගා ම ො මහොන් ති, මතසු ෙ සන් මතසු 

ඉත් ථීති පකාමසො මහොති, තස් මා තං තස ්ස පකාසනකාරණන් ති ආහ ‘‘ඉත්ථීති

පකාසනරස’’න් ති. දුවිධම් පි පමනතං ඉන් ද්රි ං කා පසාම ො වි  

සකලසරීරබයාපකමමව, න ෙස් ස කා පසාම න සඞ් කමරො ලක් ඛණමභ මතො, 
නිස ්ස මභ මතො ෙ. 

673. සහජරූපපරිපාලනලක්ඛණන් ති   ා අත් තනා සහජාතරූපානි තීසු 

ඛමණසු පවත් තන් ති, එවං අනපාලනලක් ඛණං. ජීවිතින් ද්රි ස ්ස 
එකන් තකම් මජත් තා සහජග් ගහමණමනව අනපාමලතබ් බානම් පි 
කම් මජභාමවොව සිද් මධොති කම් මජග් ගහණං න කතං.   ාසකං 
ඛණත් ත මත් තට් ඨායීනම් පි කම් මජරූපානං පවත් තිමහතුභාමවමනව තං 

අනපාලකං. මතනාහ ‘‘මතසං පවත්තනරස’’න් ති. පවත් තනඤ් මෙත්   
වුත් තනම න මතසං  ාපනං ඨපනං ඨිතිමහතුකතා. න හි කම් මජානං 
කම් මමමව ඨිතිමහතු භවිතුං සක් මකොති ආහාරජාදීනං ආහාරාදි වි . කිං 

කාරණං? තඞ් ඛණාභාවමතො. කම් මඤ ්හි නිරුද් ධං රූපස් ස පච් ෙම ො මහොති, 
තමතො තංසමුට් ඨානරූපානි මතපිතිකා වි  පුත් තා චූළපිතුආදිනිස් සම න 

අඤ ්ඤනිස ්සම මනව පවත් තන් ති, අඤ ්ඤඤ් ෙ මතසං  ාපනසමත්  ං නත් ථි 
අඤ ්ඤත්ර ජීවිතින් ද්රිම නාති තම ව මතසං පවත් තනරසං. ආහාරජා ම ො පන 
ධරමානකපිතිකා වි  පුත් තා අඤ් ඤනිරමපක් ඛා සකසකපච් ෙ වමසමනව 
පවත් තන් ති. ආහාරා ම ො හි අත් තමනො අත් ථික් ඛමණම ව රූපානි 

සමුට් ඨාමපත් වා මතසං ඨිතිපවත් ති ාව තිට් ඨන් ති, තමතො තංසමුට් ඨානානි 
ජීවිතින් ද්රි නිරමපක් ඛානි. මසසානිපි තංතංපච් ෙ වමසමනව තිට් ඨන් තීති න 
අඤ ්ඤං ඨපනකාරණං පච් ොසීසන් ති. කම් මසමුට් ඨානම් පි මෙතං උප් පා මතො 
පට් ඨාම ව අනපාලකං.  ාමපතබ් බානි පවත් මතතබ් බානි සහජාතභූතානි 

ප ට් ඨානමමතස ්සාති යාමපතබ්බභූතප ට්ඨානං. 

674. මමනොවිඤ්ඤාණධාතූති ඨමපත් වා 
අරූපාවෙරවිපාකමමනොවිඤ් ඤාණධාතුං අවමසසා මමනොවිඤ් ඤාණධාතු. 

මතනාහ ‘‘පඤ්චමවොකාමර’’ති. පඤ් ෙමවොකාමර මමනොධාතු, 

මමනොවිඤ් ඤාණධාතුම ො ෙ  ං රූපං නිස් සා  පවත් තන් ති, තං ‘‘වත් ථූ’’ති 
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පවුච් ෙතීති සම් බන් මධො. පඤ්චමවොකාමරති ෙ විමසසනං 

මමනොවිඤ් ඤාණධාතුවමසන කතං, මමනොධාතු පන ෙතුමවොකාරභමව 

නත් ම ව. පාළි ං අනාගතස් සාපි හ  වත් ථුමනො ආගමමතො, යුත් තිමතො ෙ 
අත් ථිභාමවො විඤ් ඤාතබ් මබො. තත්   ආගමමො තාව – 

‘‘ ං රූපං නිස් සා  මමනොධාතු ෙ මමනොවිඤ් ඤාණධාතු ෙ 

පවත් තන් ති, තං රූපං මමනොධාතු ා ෙ මමනොවිඤ් ඤාණධාතු ා ෙ 
තංසම් පයුත් තකානඤ් ෙ ධම් මානං නිස් ස පච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති 

(පට් ඨා. 1.1.8) – 

එවමාදි පට් ඨානවෙනං. යුත් ති පන එවං මවදිතබ් බා – 
නිප් ඵන් නඋපා ා රූපනිස් ස ං ධාතුද් ව ං පඤ් ෙමවොකාරභමව 

රූපපටිබද් ධවුත් තිත් තා.  ං  ඤ් හි රූපපටිබද් ධවුත් ති, තං තං 
නිප් ඵන් නඋපා ා රූපනිස් ස ං දිස් සති   ා ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු. තත්   න 

තාව රූපා තනාදීනං, ඔජා  ෙ තන් නිස ්ස තා යුජ් ජති ඉන් ද්රි පටිබද් ධමතො 

බහිපි මතසං පවත් ති ස් සනමතො, නාපි ඉත් ථින් ද්රි පුරිසින් ද්රි ානං තදුභ විරහිමත 
අභාවකසන් තාමනපි ධාතුද් ව  ස් සනමතො. ජීවිතින් ද්රි ස් සාපි 
සහජපරිපාලනලක් ඛණකිච් ෙන් තරං විජ් ජතීති න තන් නිස ්ස තා යුජ් ජති. තඤ් හි 

කිච් ෙන් තමර පසුතං න ඉමාසං නිස් සම ො භවිතුං සක් මකොති, තස් මා 
පාරිමසසමතො මතසං නිස ්සම ො හ  වත් ථු නාම අත් ථීති විඤ් ඤාතබ් බං. මහොතු 

තාව ධාතුද් ව නිස ්සම ො වත් ථු, උපා ා රූපඤ් ෙ, තං පමනතං කම් මසමුට් ඨානං 
පටිනි තකිච් ෙං හ  ප් පම මස ඨිතමමකන් ති  ට් ඨබ් බං. ක මමතං 

විඤ ්ඤා තීති? වුච් ෙමත – වත් ථුරූපභාවමතො කම් මසමුට් ඨානං ෙක් ඛු වි . 

 ඤ ්හි විඤ් ඤාණස ්ස වත් ථුභූතං රූපං, තං කම් මසමුට් ඨානං   ා ෙක් ඛුපසාම ො, 
තමතො එව පටිනි තකිච් ෙං අට් ඨිං කත් වා මනසි කත් වා සබ් බං මෙතසා 
සමන් නාහරිත් වා කිඤ් චි චින් මතන් තස ්ස හ  ප් පම සස් ස ඛිජ් ජනමතො තත් ම  ං 
තිට් ඨතීති විඤ් ඤා ති.   ාහු ආෙරි ා – 

‘‘කම් මජං වත් ථුභාවා තං, ෙක් ඛුංව නි තක්රි ං; 

චින් තා  ෙ උමරොමඛ ා, තත්ර තිට් ඨන් ති විජානි ’’න් ති. 

 දි මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතූනං නිස් ස භූතං හ  වත් ථු නාම අත් ථි, 
කස ්මා පමනතං රූපකණ් මෙ න වුත් තං. න හි ලබ් භමානස ්ස අවෙමන කාරණං 

අත් ථීති? මනො නත් ථි කාරණන් තරසම් භවමතො. කිං පන තං කාරණං? 

ම සනාමභම ො.   ා හි ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි එකන් තමතො ෙක් ඛාදිනිස් ස ානි, 
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පටුන 
 

න එවං මමනොවිඤ් ඤාණං එකන් මතන හ  වත් ථුනිස ්සිතං 

පඤ ්ෙමවොකාරභමවම ව තන් නිස ්ස ත් තා, එකන් මතන නිස් සිතවමසමනව ෙ 

වත් ථුම සනා පවත් තා. ‘‘අත් ථි රූපං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස වත් ථු, අත් ථි රූපං 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස න වත් ථූ’’තිආදිනා (ධ. ස. 584) ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීහි 
නිස ්සිමතහි විමසසිතත් තා.  ම් පි එකන් මතන හ  වත් ථුනිස ්ස ං තස් ස වමසන 
‘‘අත් ථි රූපං මමනොවිඤ් ඤාණස ්ස වත් ථූ’’තිආදිනා දුකාදීසු වුච් ෙමාමනසු න 
ත නගුණා ආරම් මණදුකා ම ො සම් භවන් ති. න හි ‘‘අත් ථි රූපං 

මමනොවිඤ් ඤාණස් ස ආරම් මණං, අත් ථි රූපං න මමනොවිඤ ්ඤාණස් ස 

ආරම් මණ’’න් ති සක් කා වත් තුන් ති වත්  ාරම් මණදුකා භින් නගතිකා සියුං, න 

එකරසා ම සනා භමව ය, එකරසඤ් ෙ ම සනං ම මසතුං තත්   භගවමතො 

අජ් ඣාසම ො, තස් මා තත්   හ  වත් ථු න වුත් තං, න අලබ් භමානත් තා. එසා හි 

භගවමතො පකති,  ං එකරමසමනව ම සනං ම මසතුං ලබ් භමානස් සාපි කස් සචි 
අග් ගහණං. ත ා හි නික් මඛපකණ් මෙපි චිත් තුප් පා විභාමගන අවුච් ෙමානත් තා 
අවිතක් කාවිොරප විසජ් ජමන විතක් මකො විොමරො ොති වත් තුං න සක් කාති 

අවිතක් කවිොරමත් තප විසජ් ජමන ලබ් භමාමනොපි විතක් මකො න උද් ධමටො, 
අඤ ්ඤ ා ‘‘විතක් මකො ො’’ති වත් තබ් බං සි ාති. නිස ්ස භාවමතො උපරි 

ආමරොමපත් වා වහන් තං වි  පච් චුපට් ඨාතීති උබ්බාහනපච්චුපට්ඨානං. 

675. ෙතූසු ආහාමරසු ඉධ රූපාධිකාරමතො කබළීකාමරො ආහාමරො 

ගමහතබ් මබොති ආහ ‘‘ආහාරතාති කබළීකාමරො ආහාමරො’’ති. තත්   කබළං 

කරී තීති කබළීකාමරො. ආහරී තීති ආහාමරො, කබළං කත් වා අජ් මඣොහරී තීති 
අත් ම ො. ඉ ඤ් ෙ සවත් ථුකං කත් වා ආහාරං  ස් මසතුං වුත් තං. 

කබළීකාරාහාරස් ස පන ඔජා ඉධ ආහාමරො නාම. මතනාහ ‘‘යාය 

ඔජායා’’තිආදි. මසො ෙ රූපාහරණසභාමවො උපත්  ම් භනබලකමරො 
අඞ් ගමඞ් ගානසාරීරසාහරණභූමතො භූතනිස් සිමතො එමකො විමසමසො. 
බාහිරාහාරපච් ෙ ං පටිලභිත් වා එව අජ් ඣත් තිකාහාමරො රූපං උප් පාම තීති අ ං 

අජ් ඣත් තිකාහාරස් ස උපනිස ්ස භාමවනාපි රූපං ආහරතීති ආහ ‘‘ඔජට්ඨමකං

රූපං ආහරතී’’ති. ඔජා අට් ඨමී  ස් ස තං ඔජට්ඨමකං. යායඔජායාති අත් තමනො 
උ  ානන් තරං රූපජනනමතො ඔජාසඞ් ඛාතා  ඔ නකුම් මාසාදිවත් ථුගතා   ා  

ඵරණඔජා . යත්ථයත්ථාති  ම් හි  ම් හි ජනපම , නගරාදීසු ෙ. ‘‘කබළීකාමරො

ආහාමරො’’ති පවුච්චති තබ් බත් ථුකත් තාති අධිප් පාම ො. 

676. කිං පන වත් ථුමනො කිච් ෙං, කිං ඔජා ාති මෙ? පරිස් ස හරණං 

වත් ථුස ්ස කිච් ෙං, පාලනං ඔජා ාති  ස් මසන් මතො ආහ 
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‘‘අන්නපානාදික’’න් තිආදි. අග්ගිං හරති කම්මජන් ති කම් මජමතජං ගණ් හාති. 
අන් මතොකුච් ඡි ඤ් හි ඔ නාදිවත් ථුස් මිං අසති කම් මජමතමජො උට් ඨහිත් වා 

උ රපටලසඞ් ඛාතමුපාදින් නරූපං ගණ් හාති, ‘‘ොමතොම් හි, ආහාරං මම ම  ා’’ති 

ව ාමපති, භුත් තකාමල උ රපටලං මුඤ් චිත් වා අනපාදින් නකවත් ථුං ගණ් හාති, 
අ  සත් මතො එකග් මගො මහොති.   ා හි ො ාරක් ඛමසො ො ාපවිට් ඨං දිස ්වා 
ගමහත් වා ම වසඞ් ඛලිකා  බන් ධිත් වා අත් තමනො භවමන මමො න් මතො 

ොතකාමල ආගන් ත් වා සීමස  ංසති, මසො  ට් ඨත් තා විරවති, තං විරවං සුත් වා 

සමෙ අඤ් මඤපි මනස් සා ආගච් ෙන් ති, මසො ආගතාගමත ගමහත් වා ඛාදිත් වා 

සකභවමන මමො ති, එවං  ං  ං අන් නපානාදිකං වත් ථු, තං තං කම් මජමතමජො 

ගමහත් වා ජීරාමපත් වා පුන උ රපටලං ගණ් හාති, තස් මා අන් නපානාදිකං වත් ථු 
අත් තමනො උ රපටලං පවිට් ඨකාමල උපාදින් නකා ං ගමහත් වා ඨිතං තමතො 
මමොමෙත් වා අත් තානං ගණ් හාපනවමසන තං අත් තමනො සන් තිකං හරති. 

මකවලන් ති ඔජාවියුත් තං වත් ථු ජීවිතං කම් මජභූතං තං පාමලතුං න සක් මකොති. 

677. ඔජා…මප.…පාචකන් ති ඔජා ජීවිතං පාමලතුං සක් මකොති, කම් මජං 
මතජං හරිතුං න සක් මකොති ආමාස ස් ස අපුණ් ණමතොති අධිප් පාම ො. 

උපත්ථම්භනපච්චුපට්ඨාමනොති ඔජට් ඨමකරූපහරණවමසමනව ඉමස් ස කා ස් ස 

උපත්  ම් භනවමසන පච් චුපට් ඨාති. කාමයනාති රූපකාම න. අත්තමනො

භාවන් ති අත් තමනො අධිප් පා ං. විඤ්ඤාමපන්තානන් ති පමරසං 

සඤ ්ඤාමපන් තානං. කායග්ගහණානුසාමරනාති ඵන්  මානකා ගතවණ් ණස් ස 
ගහණභූතානං ෙක් ඛුද් වාරිකජවනානන් තරප් පවත් තානං 
නිච් ෙ ග් ගහණසඞ් ඛාතානං මමනොද් වාරිකජවනානං අනස ්සරමණන මතසං 
අනන් තරන් ති අත් ම ො. පඤ් ෙද් වාමර හි රූපාදිආරම් මමණ ආපා ගමත 
  ාපච් ෙ ං කුසලාකුසලජවමන උප් පජ් ජිත් වා භවඞ් ගං ඔතිණ් මණ 

මමනොද් වාරිකජවනං තම වාරම් මණං කත් වා භවඞ් ගං ඔතරති, පුන තස් මිංම ව 

ද් වාමර විස ං වවත්  ාමපත් වා ජවනං භවඞ් ගං ඔතරති, තස් මා 
ෙක් ඛුද් වාරිකජවනානන් තරප් පවත් තානං ද් වින් නං ජවනවාරානමනන් තරං 

තති වාමර පවත් තා  මමනොද් වාරජවනවීථි ා එව ගහිතාය එතාය කරණභූතා  
ෙතුත්  වාමර මමනොද් වාමර ජවමනමනව භාමවො විඤ් ඤා ති. එමතන 

විඤ ්ඤත් ති-සද්  ස ්ස කරණසාධනතා වුත් තා. සයං වාතිආදිනා පන 
කම් මසාධනත් තමාහ. 

එවං විඤ ්ඤත් ති-සද්  ස් ස කාරකද් වම  සම් භවං  ස් මසත් වා ඉ ානි කා -

සද් ම න සහ කම් මධාර සමාසං  ස් මසතුං, ‘‘කාම ො’’ති මවොහාරස් ස 
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විඤ ්ඤත් ති ම් පි ෙ පවත් තිං  ස ්මසන් මතො ‘‘කාමයන සංවමරො’’තිආදිසුත් තමාහ. 

කායවිප්ඵන් මනන අධප්පායවිඤ්ඤාපනමහතුත්තාති විප් ඵන්  මානකාම න 
කරණභූමතන අධිප් පා විඤ් ඤාපනමහතුභාවමතො කාම න විඤ් ඤත් තීතිපි 
කා විඤ් ඤත් තීති සම් බන් මධො. අ ං පමනත්   අත් ම ො – විඤ ්ඤත් ති ා 
කා විප් ඵන්  නස ්ස මහතුභාවමතො තංමහතුකං කා විප් ඵන්  නසඞ් ඛාතං කා ං 
ගමහත් වා අධිප් පා ජානනමතො විඤ් ඤත් ති අධිප් පා විඤ් ඤාපනස ්ස 
කාරණභාමවන ගය් හතීති කාම න අධිප් පා ං විඤ් ඤාමපතීති. ත ා 
කා විප් ඵන්  නං ගමහත් වා තස් ස කාරණමමත්   අත් ථීති විඤ් ඤත් ති ා 

ගය් හමානත් තා ස ඤ් ෙ කාම න විඤ් ඤා ති, තස් මා කාම න විඤ් ඤත් තීතිපි 
කා විඤ් ඤත් තීති. 

678. චිත්තජානිලධාතුයාති 

අභික් කමාදිපවත් තකචිත් තසමුට් ඨානවාම ොධාතු ා. ආකාරවිකාරතාති 

ආකාරභූමතො විකාමරො. කස් ස පන සා ආකාරවිකාරතාති? සාමත් ථි මතො 

වාම ොධාතුඅධිකානං චිත් තජමහාභූතානං. කිං තං සාමත් ථි ං? ෙලනමහතුතා, 

චිත් තජතා, උපා ා රූපතා ෙ. අ  වා චිත් තජානිලධාතු ා එකා 
ආකාරවිකාරතාති සම් බන් මධො. න මකවලඤ් හි සාමිවෙනං 

ෙලනසම් බන් ධාමපක් ඛා  එව, අ  මඛො ආකාරවිකාරසම් බන් ධාමපක් ඛා පීති. 

 දි එවං, ක ං විඤ් ඤත් ති ා උපා ා රූපත් තං. ‘‘චිත් තජානිලධාතු ා’’ති හි 

වෙමනන වාම ොධාතු ාව ආකාරවිකාරතා විඤ් ඤත් ති ආපජ් ජති, න ෙ 
එකභූතනිස ්සිතං උපා ා රූපං නාම අත් ථි ‘‘ෙතුන් නං මහාභූතානං 

උපා ා රූප’’න් ති (ධ. ස. 584) වෙනමතොති? නා ං ම ොමසො, ෙතුන් නං 
විකාරතා ෙතූසු එකස් සපි මහොති ෙතුසාධාරණධනං වි . 

අනිලධාතුඅධිකකලාමපො වා ඉධ ‘‘අනිලධාතූ’’ති වුච් ෙති, ත ධිමක 

තංමවොහාරමතො   ා සම් භාරධාතු ා අධිකභාමවන ප වීමවොහාමරො, තස් මා 
වාම ොධාතුඅධිකානං චිත් තජමහාභූතානං එකා ආකාරවිකාරතා 
කා විඤ් ඤත් තීති න මකොචි විමරොමධො. අධිකතා ෙස් සා සාමත් ථි මතො 

 ට් ඨබ් බා, න පමාණමතො. ඉතර ා හි මතසං අවිනිබ් මභොගවුත් තිතා න 
යුජ් මජ ය. අධිකතා හි අත් තමනො අධිකවමසන ඉතමරහි 
විනිබ් මභොගප් පවත් තිමතො මහොති. සාමත් ථි ාධිකඤ් ෙ කාරණානකාරිතා . 

කාරණඤ් හි අභික් කමාදිපවත් තකං චිත් තං, තං ෙලනාධිප් පා සභාවං තමතො 
සමුට් ඨිමත කලාමප අනකමරොන් මත වාම ොධාතු ා එව අධිකත් තං යුත් තන් ති. 

මකචි පන ‘‘වාම ොධාතු ා එව ආකාරවිකාරතා’’ති ගණ් හන් ති, මතසං මමතන 
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උපා ාරූපත් තං දුරූපපන් නං. න හි එකස් ස විකාමරො ෙතුන් නං උපා ාරූපන් ති 
සක් කා වත් තුං. 

කීදිසී පනා ං විකාරතාති ආහ ‘‘සහජාතස්ස රූපස්ස චලමන මහතූ’’ති. 

තත්   සහජාතස්සාති අත් තනා සහජාතස් ස.  ස් මා උතුචිත් තාහාරජානං ෙලනං 

චිත් තජරූපසම් බන් මධමනව මහොති, නදීමසොතෙලමනන තත්   
පක් ඛිත් තසුක් ඛමගොම පිණ් ොදීනං වි . විඤ් ඤත් තිවමසන පන චිත් තජානමමව 

ෙලනං, තස් මා වුත් තං ‘‘සහජාතස් සා’’ති. රූපස්සාති රූපකා ස් ස. චලමනති 

සන්  ම් භනසන් ධාරණෙලනසඞ් ඛාමත ෙලිතභාමව. සන්  ම් භනාදිකම් පි හි 

ෙලනාභිමුඛතා  ෙලනන් ති යුජ් ජති. මහතූති මහතුභූතා සහකාරීකාරණභූතා. 

එත් තාවතා ෙ කිං වුත් තං මහොති? කා විඤ් ඤත් ති නාම මනව 

ඵන්  මානරූපකාම ො, න ෙ ඵන්  මානා වාම ොධාතු, අ  මඛො මහන් තං පාසාණං 
උක් ඛිපන් තස ්ස සබ් බ ාමමන ගහණකාමල සරීරස ්ස උස් සාහනවිකාමරො වි  
රූපකා ස් ස පරිප් ඵන්  නපච් ෙ භාමවන ලබ් භමාමනො එමකො ආකාරවිකාමරො 
කා විඤ් ඤත් ති නාමාති වුත් තං මහොති. 

නන ෙ ඵන්  මානවණ් ණාදිවිනිමුත් මතො මකොචි විකාමරො අත් ථි, තස් ස 

වණ් ණග් ගහණානන් තරං ගහණං මහොතීති ක මමතං විඤ් ඤා තීති? 
අධිප් පා ග් ගහණමතො. න හි විඤ් ඤත් තිවිකාරරහිමතසු රුක් ඛෙලනාදීසු 

අධිප් පා ග් ගහණං දිට් ඨං, හත්  ෙලනාදීසු පන දිට් ඨං, තස් මා 
ඵන්  මානවණ් ණාදිවිනිමුත් මතො මකොචි විකාමරො අත් ථි අධිප් පා ස ්ස 
විඤ ්ඤාපමකොති සම් පටිච් ඡිතබ් බමමතං එකන් මතන. ඤාපමකො ෙ මහතු ස ං 

ගහිමතොම ව අත් තමනො ඤාමපතබ් බමත්  ං ඤාමපති, න 
විජ් ජමානමත් මතනාති. ඤාමපතබ් බවණ් ණග් ගහණානන් තරං විකාරග් ගහණම් පි 
අනමානමතො සිද් ධං. ත ා හි ව න් ති – 

‘‘විස ත් තමනාපන් නා, 

සද්  ා මනවත්  මබොධකා; 

න සත් තාමත් තමතො අත් ම , 
මත අඤ් ඤාතා පකාසකා’’ති. 

 දි විකාරග් ගහණමමව කාරණමධිප් පා ග් ගහණස ්ස, කස ්මා 

අග් ගහිතසඞ් මකතානං අධිප් පා ග් ගහණං න මහොතීති? න මකවලං 

විකාරග් ගහණමමව අධිප් පා ස් ස ගහණස් ස කාරණං, අ  මඛො 
පුරිමසිද් ධසම් බන් ධග් ගහණඤ් ෙ ඉමස් ස උපනිස ්සම ොති  ට් ඨබ් බං.   ා හි 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

370 

පටුන 
 

අරඤ් මඤ උ කතිත් ම  උස් සාමපත් වා ඨපිතමගොසීසාදීනි උ කනිමිත් තානි 
දිස ්වා ත නන් තරප් පවත් තා  අවිඤ් ඤා මානන් තරා  මමනොද් වාරජවනවීථි ා 
මගොසීසාදීනං උ කසහොරීපකාරසඤ් ඤාණාකාරං ගමහත් වා ‘‘උ කමමත්   

අත් ථී’’ති ජානනං, එවං ඵන්  මානවණ් ණං ගමහත් වා ත නන් තප් පවත් තා  
අවිඤ් ඤා මානන් තරා  මමනොද් වාරවීථි ා 
පුරිමග් ගහිතසම් බන් ධූපනිස් ස සහිතා  සාධිප් පා විකාරග් ගහණං මහොතීති. 

681-2. සහජරූපෙලනස් ස විඤ ්ඤත් තිවිකාරසහිතා  වාම ොධාතු ා 

මහතුභාමවො යුත් මතො, කිං සබ් බා එව වාම ොධාතු සහජරූපං ොමලතීති ඉමං 

මෙො නං මසොමධතුං ‘‘ලභිත්වාපනුපත්ථම්භ’’න් තිආදි වුත් තං. උපත්  ම් මභතීති 

උපත්ථම්භං, උපත්  ම් භකපච් ෙ න් ති අත් ම ො. එකාවජ්ජනවීථියන් ති 
මමනොද් වාරිකජවනවීථිං සන් ධා ාහ පඤ ්ෙද් වාරිකවීථි ා 

විඤ ්ඤත් තිසමුට් ඨාපකත් තාභාවමතො. මහට්ඨාහි ෙහි ච චිත්මතහීති සත් තසු 
ජවමනසු මහට් ඨිමමහි ෙහි ජවමනහි සමුට් ඨිතං වාම ොධාතුං උපත්  ම් භං 

ලභිත් වාති සම් බන් මධො. මකචි පන මපොත්  මකසු ‘‘වාම ොධාතුසමුට් ඨිත’’න් ති 
පාඨං දිස ්වා උපත්  ම් භන් ති භාවසාධනවමසන ගමහත් වා මහට් ඨා ෙහි චිත් මතහි 
උප් පන් නවාම ොධාතුසමුට් ඨිතං උපත්  ම් භං ලභිත් වාති ම ොමජන් ති. 

විඤ්ඤත්තිසහිතත්තනාති ස ං විඤ් ඤත් තිසහිතා අත් තනා සහජාතං 

චිත් තජරූපං ම සන් තරුප් පත් තිමහතුභාමවන ෙල ති, න ඉතරාති අත් ම ො. 

අ ං පමනත්  ාධිප් පාම ො –   ා නාම සත් තහි යුමගහි ආකඩ් ඪතබ් බසකමට 
සත් තමයුගයුත් තා එව මගොණා මහට් ඨා ෙසු යුමගසු යුත් තමගොමණහි 

ලද් ධුපත්  ම් භා සකටං ොමලන් ති, පඨමයුගාදියුත් තා පන 

සන්  ම් භනසන් ධාරණමත් තමමව සාමධන් තා මතසං උපත්  ම් භකා මහොන් ති, 
එවමමවං සත් තමජවනසමුට් ඨිතා වාම ොධාතු මහට් ඨා ෙහි ජවමනහි 
සමුට් ඨිතවාම ොධාතුමතො ලද් ධුපත්  ම් භා චිත් තජරූපං ොමලති. 
පඨමජවනාදිසමුට් ඨිතා පන සන්  ම් භනසන් ධාරණමත් තං සාමධන් තා තස් ස 

උපත්  ම් භකා මහොන් ති, ම සන් තරුප් පත් තිම ව මෙත්   ෙලනං 

උප් පන් නම සමතො මකසග් ගමත් තම් පි ධම් මානං ෙලනාභාවමතො, ඉතර ා 

ධම් මානං අබයාපාරතා, ඛණිකතා ෙ න සි ා. ක ං පනස් ස සහජරූපානං 

ම සන් තරුප් පත් ති ා මහතුභාමවොති?   ා අත් තනා සහජරූපානි 

මහට් ඨිමජවනාදිසමුට් ඨිතරූමපහි පතිට් ඨිතට් ඨානමතො අඤ් ඤත්   උප් පජ් ජන් ති, 
එවං මතහි සහ තත්   උප් පත් තිම වස් ස ම සන් තරුප් පත් තිමහතුභාමවොති 
 ට් ඨබ් බං. 
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පටුන 
 

අ  ඵන්  මානවණ් ණග් ගහණානන් තරං විඤ ්ඤත් තිග් ගහණස් ස වුත් තත් තා 
විඤ ්ඤත් තිසහිතාති සත් තමජවනසමුට් ඨිතා  එව ෙ විමසසිතත් තා 

ෙලනාකාරසහිතාම ව වාම ොධාතු විකාරසහිතාති? නයි මමවං 
ම සන් තරුප් පත් තිමහතුභාමවන ෙලයිතුමසක් මකොන් තිම ොපි 
සන්  ම් භනසන් ධාරණමත් තකරමණන පඨමජවනාදිසමුට් ඨානවාම ොධාතුම ොපි 
විඤ ්ඤත් තිවිකාරසහිතා එව. ම න දිසාභාමගන ගන් ත් වා අභික් කමාදීනි 
පවත් මතතුකාමමො ත භිමුඛභාවවිකාරසම් භවමතො. අධිප් පා සහභාවිනඤ් හි 
විකාරං විඤ් ඤත් තිමාචික් ඛන් ති. මතමනව හි භගවතා ‘‘කතමං තං රූපං 

කා විඤ් ඤත් ති?  ා කුසලචිත් තස් ස වා…මප.… අබයාකතචිත් තස් ස වා 
අභික් කමන් තස් ස වා…මප.… පසාමරන් තස ්ස වා කා ස් ස  ම් භනා 
සන්  ම් භනා සන්  ම් භිතත් තං විඤ ්ඤත් ති විඤ ්ඤාපනා විඤ් ඤාපිතත් තං. ඉ ං 

තං රූපං කා විඤ් ඤත් තී’’ති (ධ. ස. 720) සන්  ම් භනසන් ධාරණානම් පි 
පච් ෙ භාවාකාමරො කා විඤ් ඤත් තීති වුත් මතො. එවඤ් ෙ කත් වා 
මමනොද් වාරාවජ් ජනස් සාපි විඤ් ඤත් තිසමුට් ඨාපකතාවෙනං සුට් ඨු උපපන් නං 
මහොති. 

683-4. චිත් තජාතා  ප වීධාතු ා උපාදින් නකඝට් ටමන පච් ෙම ො ම ො 

ආකාරවිකාමරො, අ ං වචීවිඤ් ඤත් ති විඤ් මඤ යාති සම් බන් මධො. තත්   

චිත්තජාතායාති වචීමභ ප් පවත් තකචිත් තසමුට් ඨානා . උපාදින්නකඝට්ටමනති 

උපාදින් නකකලාපසඞ් ඛාතස් ස අක් ඛරුප් පත් තිට් ඨානස් ස ඝට් ටනසඤ් ඤිමත 

කිච් මෙ ඝට් ටනස ්සාති අත් ම ො. පච්චමයොති තස් ස සහකාරීකාරණභූමතො. එමකො

ආකාරවිකාමරොති ඝට් ටි මානඋපාදින් නරූපමතො, ඝට් ටන් ති  ා ප වීධාතුමතො 
ෙ විනිවට් මටො ප වීධාතු ා උපාදින් නඝට් ටනපච් ෙ සභාවරූමපො එමකො 

ආකාරවිකාරවිමසමසොති අත් ම ො. පථවිධාතුයාති සාමිවෙනං 

‘‘උභ සම් බන් ධාමපක් ඛ’’න් තිආදි කා විඤ් ඤත් ති ං වුත් තනම න 
මවදිතබ් බං. අ ං පන විමසමසො –   ා තත්   

ඵන්  මානවණ් ණග් ගහණානන් තරං ගය් හති, එවමිධ 
සු යමානසද්  සවනානන් තරන් ති  ට් ඨබ් බං. ඉ ඤ් ෙ සන්  ම් භනාදීනං අභාමවන 

ඝට් ටමනන සද් ධිංම ව සද්  ස් ස උප් පජ් ජනමතො ‘‘ලභිත් වා 
පනපත්  ම් භ’’න් තිආදිනම ො න ලබ් භති. ඝට් ටනඤ් හි පඨමජවනාදීසුපි 

ලබ් භමතව. මතනාහ ‘‘සද් වසා’’ති. අ  ඝට් ටනෙලනානං මකො විමසමසොති? 

ඝට් ටනං පච් ෙ විමසමසන භූතකලාපානං අඤ් ඤමඤ් ඤං ආසන් නතරුප් පා තා, 
ෙලනං එකස් සාපි ම සන් තරුප් පා නපරම් පරතාති අ මමමතසං විමසමසො. 

මගොසීසාදිඋපමාමපත්     ාසම් භවං ම ොමජතබ් බා. සාවාති සා එව සහසද්  ා 
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විඤ ්ඤත් ති. සකයකුලින්දුනාති සුපරිසුද් ධගගනතලස් ස සක් කරාජකුලස් ස 
අවභාසකට් මඨන තස් ස නිසාකරභූමතන. අ  වා ඉන්  ති පරමිස් සරි ං 
කමරොතීති ඉන් දු. ඉන් දු-සද්  ස ්ස උත් තමවාෙකත් තා සක් කකුලුත් තමමනාති 
අත් ම ො. 

685. අ  විඤ් ඤත් ති තාව සහසද්  ාව, සද් ම ො පන චිත් තමජො 

අවිඤ් ඤත් තිමකො අත් ථීති මෙ? නත් ථීති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘සද්ම ො න

චිත්තමජො’’තිආදි. විඤ්ඤත්තිඝට්ටනන් ති විඤ් ඤත් තිපච් ෙ ං ප වීධාතු ා 

ඝට් ටනං. ධාතුසඞ්ඝට්ටමනමනවාතිආදිනා වුත් තමමවත්  ං සමත් ම ති.  ස් මා 

ධාතුසඞ් ඝට් ටමනමනව සද් ම ො ජා ති, න මතන විනා, තස් මාති අත් ම ො. 
අමනන ෙ ම  ව න් ති ‘‘විතක් කවිප් ඵාරසද් ම ො න මසොතවිඤ් මඤම යොති 
මහාඅට් ඨක ා ං වුත් තත් තා චිත් තසමුට් ඨාමනො විතක් කවිප් ඵාරසද් ම ො 
විඤ ්ඤත් ති ා විනාපි උප් පජ් ජති. ‘ ා තා  වාො  විඤ් ඤත් ති විඤ් ඤාපනා’ති 

(ධ. ස. 636) හි වෙනමතො අමසොතවිඤ් මඤම යන සද් ම න සහ විඤ් ඤත් ති න 

උප් පජ් ජති, තමතොව චිත් තමජොපි සද්  නවමකො අත් ථී’’ති, මතසං වා ං 

පටික් ඛිපති. මහාඅට් ඨක ාවාම ොපි හි සද් ම ොව මහොති, න 
මසොතවිඤ ්මඤම යොති විරුද් ධමමතන් ති මඤ් ඤමාමනහි සඞ් ගහකාමරහි 
පටික් ඛිත් මතොව. ආනන්  ාෙරිම ො පන මහාඅට් ඨක ාවා ං අප් පටික් ඛිපිත් වාව 

තත්   අධිප් පා ං වණ් මණති. ක ං? ‘‘ජිව් හාතාලුෙලනාදිකරවිතක් කසමුට් ඨිතං 

විඤ ්ඤත් තිසහජමමව සුඛුමසද්  ං දිබ් බමසොමතන සුත් වා ආදිසතී’’ති සුත් මත, 
පට් ඨාමන ෙ ඔළාරිකං සද්  ං සන් ධා  මසොතවිඤ් ඤාණස් ස 
ආරම් මණපච් ෙ භාමවො වුත් මතොති ඉමිනා අධිප් පාම න විතක් කවිප් ඵාරසද්  ස ්ස 
අමසොතවිඤ් මඤ යතා වුත් තාති. 

686-7. විඤ්ඤාපනමතොති වචීමඝොමසන අධිප් පා විඤ් ඤාපනමහතුත් තා. 

සයං විඤ්මඤයයමතොති ගහණානසාමරන වචීමඝොමසන වා මහතුනා ස ං 

විඤ ්මඤ යත් තා. තස්සාති විඤ් ඤත් තිසද්  ස් ස. සම්භමවො කාරකද්වමයති 

විඤ ්ඤාප තීති විඤ් ඤත් ති, විඤ ්ඤා තීති විඤ් ඤත් තීති එවං මහතුම් හි, කම් මනි 
වා තස් ස සම් භමවො නිබ් බත් ති මහොතීති අත් ම ො. කිං පමනතං විඤ් ඤත් තිද් ව ං 

චිත් තසමුට් ඨානං, උ ාහු කම් මාදිසමුට් ඨානන් ති ආහ ‘‘න

විඤ්ඤත්තිද්වය’’න් තිආදි. අට්ඨ රූපානි වියාති සකසකකලාපගතඅට් ඨරූපානි 

වි , විඤ ්ඤත් තිද් ව ස් ස එකමතො වුච් ෙමානත් තා කා විඤ් ඤත් තිසහජකලාමප 
සද් ම ො න ලබ් භතීති වචීවිඤ් ඤත් තිකලාමප ලබ් භමානම් පි තං හිත් වා 
‘‘අට් ඨ’’ඉච් මෙව වුත් තං. 
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  ාවුත් තවිකාරග් ගහණමුමඛන ‘‘අ ං ඉ ං නාම කාතුකාමමො’’ති 

තංසමඞ් ගිමනො අධිප් පාම ො විඤ ්ඤා තීති ආහ ‘‘අධප්පායප්පකාසනරසා’’ති. 
කා විප් ඵන්  නමහතුභූතා  වාම ොධාතු ා විකාරත් තා තස් සා 
කා විප් ඵන්  නස ්ස මහතුභාවාකාමරන පච් චුපට් ඨානන් ති වුත් තං 

‘‘කාය…මප.… පච්චුපට්ඨානා’’ති. වාම ොධාතු ා කිච් ොධිකතා  ආහ 

‘‘චිත්තසමුට්ඨානවාමයොධාතුප ට්ඨානා’’ති. වචීමඝොසස්ස

මහතුභාවපච්චුපට්ඨානාති වුත් තනම මනව වචීමඝොසසඞ් ඛාතස ්ස 
චිත් තජසද්  ස ්ස මහතුභාවපච් චුපට් ඨානා. 

මකචි පමනත්   ‘‘ඝට් ටමන පච් ෙම ොති වුත් තත් තා ඝට් ටනානන් තරං 
සද්  ස් ස උප් පත් ති මහොතීති ගමහත් වා චිත් තසමුට් ඨානප වීධාතු 

උපාදින් නඝට් ටනමත් තං කමරොති, ඝට් ටිතක් ඛමණ උතුසමුට් ඨාමනොව සද් ම ො 

උප් පජ් ජති, මසො පන චිත් තපච් ෙ ත් තා පරි ාම න චිත් තසමුට් ඨාමනොති 

වුච් ෙතී’’ති ව න් ති. මතසං මමතන චිත් තජසද් ම ොම ව න ලබ් භති, තස් මා එවං 
අග් ගමහත් වා උ කතාපනකාමල අන් මතොඋ මකම ව උප් පජ් ජනකසද් ම ො වි  
උපාදින් මන ඝට් මටත් වා උප් පජ් ජමානචිත් තසමුට් ඨානප වීධාතු ා 
උප් පත් තිසමකාලමමව තස් මිං කලාමප නවමං හුත් වා අන් මතොම ව 

භූතිකසද් ම ො උප් පජ් ජතීති ගමහතබ් බං, තස් මා චිත් තසමුට් ඨානසද් ම ොපි 

වචීවිඤ් ඤත් තිවමසමනව උප් පජ් ජති, අච් ෙරාපහරණාදිසද් ම ො පන 
වචීවිඤ් ඤත් ති ා අභාවමතො චිත් තපච් ෙ උතුසමුට් ඨාමනොම වාති. 

688. විග් ගහාභාවමතො න කස් සති, කසිතුං ඡින් දිතුං න සක් මකොතීති 

අකාමසො, මසොම ව ආකාමසොති ආහ ‘‘න කස්සතීති ආකාමසො’’ති, මකො 

පමනමසොති ආහ ‘‘රූපානං විවමරො’’ති, කණ් ණච් ඡිද්  ාදිරූපානං අන් තරන් ති 

අත් ම ො. අමනන අජටාකාසමාහ. මයො…මප.… පරිච්මෙම ොති පන ඉමිනා 

ඉධාධිප් මපතමාකාසං, මසො පන රුළ ්හීවමසන ආකාමසොති පවුච් ෙති. 

රූපානි පරිච් ඡින්  ති, ස ං වා මතහි පරිච් ඡිජ් ජති, මතසං වා 

පරිච් මෙ මත් තන් ති රූපපරිච් මෙම ො, තං ලක් ඛණමමතස් සාති 

රූපපරිච්මෙ ලක්ඛමණො. අ ඤ් හි තං තං රූපකලාපං පරිච් ඡින්  න් මතො වි  

මහොති. මතනාහ ‘‘රූපපරියන්තප්පකාසනරමසො’’ති. ‘‘අ ං රූපානං මහට් ඨිමමො 

පරි න් මතො, අ ං උපරිමමො’’ති එවං විභාවනකිච් මෙොති අත් ම ො. අත්  මතො පන 

 ස් මා රූපානං පරිච් මෙ මත් තං හුත් වා ගය් හති, තස් මා වුත් තං 

‘‘රූපමරියා පච්චුපට්ඨාමනො’’ති. එත්  ාහ – කිං පමනස රූමප පරිච් ඡින්  න් මතො 

ෙතුසමුට් ඨානකලාපමතො පරිච් ඡින්  ති, අ  එකසමුට් ඨානබහුකලාපමතො, උ ාහු 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

374 

පටුන 
 

එමකකසමුට් ඨානඑමකකකලාපමතො, එමකකරූපමතො වාති? 
එමකකසමුට් ඨානඑමකකකලාපමතොති  ට් ඨබ් බං. 

 දි හි ෙතුසමුට් ඨානකලාපමතො, එකසමුට් ඨානබහුකලාපමතො වා 

පරිච් ඡින්  ති, එවං සති සම් ඵුට් ඨභාවපච් චුපට් ඨාමනො වා පරිච් ඡින් ම  ය, 
එකකලාපගතරූපානං වි  නානාකලාපගතරූපානම් පි අවිනිබ් මභොගවුත් තිතා වා 

ආපජ් මජ ය. අ  වා එමකකරූපමතො පරිච් ඡින්  ති, එවං සති 
එමකකකලාපගතරූපානම් පි නානාකලාපගතරූපානං වි  

අඤ ්ඤමඤ් ඤවිනිබ් මභොගවුත් තිතාපසඞ් මගො සි ා, උභ ම් පි පමනතං අනිට් ඨං, 
තස් මා එමකකසමුට් ඨානඑමකකකලාපමතො පරිච් ඡින්  තීති  ට් ඨබ් බං. 

අසම්ඵුට්ඨභාවඡිද් විවරභාවපච්චුපට්ඨාමනො වාති 
අසම් ඵුට් ඨභාවපච් චුපට් ඨාමනො වා ඡිද්  විවරභාවපච් චුපට් ඨාමනො වාති වුත් තං 

මහොති. තත්    ස් මිං කලාමප භූතානං පරිච් මෙම ො, මතමහව අසම් ඵුට් ඨභාමවන 
පච් චුපට් ඨානමතො අසම් ඵුට් ඨභාවපච් චුපට් ඨාමනො. කිඤ් ොපි හි කලාපන් තරභූතා 

කලාපන් තරභූමතහි සම් ඵුට් ඨාව එකඝනපිණ් ෙභාමවන පවත් තත් තා, ත ාපි 
ධම් මමතො අඤ ්ඤමඤ් ඤං විවිත් තත් තා අසංකිණ් ණා එව. මතසං  ා විවිත් තතා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං අසංකිණ් ණතා, අ ං පරිච් මෙම ො. භූතන් තමරහි වි  මතහි මසො 

අසම් ඵුට් මඨොව, ඉතර ා පරිච් ඡින් නතා න සි ා මතසං භූතානං 
බයාපිභාවාපත් තිමතො. අබයාපිභාමවො හි අසම් ඵුට් ඨතා. මතනාහ භගවා ඉමස් ස 

නිද් ම මස ‘‘අසම් ඵුට් ඨං ෙතූහි මහාභූමතහී’’ති (ධ. ස. 637). 

අ  වා කලාපන් තරභූතානං අඤ් ඤමඤ් ඤං අසංකිණ් ණභාමවන 

පච් චුපට් ඨානමතො අසම් ඵුට් ඨතාපච් චුපට් ඨානභාමවො වුත් මතො, 
කණ් ණච් ඡිද්  මුඛවිවරාදිවමසන ඡිද්  විවරභාවස් ස පච් චුපට් ඨානමතො 
ඡිද්  විවරභාවපච් චුපට් ඨානතා වුත් තා. රූපපරිච් මෙම  හි සති ඡිද්  විවරභාමවො 

මහොති. ම සං රූපානං පරිච් මෙම ො, තත් ම ව මතසං පරිච් මෙ භාමවන 

ලබ් භතීති වුත් තං ‘‘පරිච්ඡින්නරූපප ට්ඨාමනො’’ති. 

689-91. රූපස්සලහුතාදිත්තයනිද්ම මසති රූපස් සලහුතා රූපස් සමුදුතා 
රූපස් සකම් මඤ ්ඤතාති ඉමස් ස රූපලහුතාදිත් ත ස ්ස නිද් ම මස සම් පත් මත ඉ ං 

වුච් ෙතීති අධිප් පාම ො. මහට්ඨා වුත්තනමයමනවාති අරූපස් ස ලහුතාදීසු 
‘‘කා ලහුභාමවො කා ලහුතා’’තිආදිනා වුත් තන ානසාමරමනව ‘‘රූපස ්ස 
ලහුභාමවො ලහුතා’’තිආදිනා රූපසම් බන් ධීභාමවන රූපවිකාරාපි විඤ් ඤාතබ් බා. 

රූපස් ස ලහුභාමවො ලහුතා, සා රූපස් ස ගරුභාවවූපසමලක් ඛණා, 
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ගරුභාවනිම් මද්  නරසා, අ න් ධතාපච් චුපට් ඨානා, ලහුරූපප ට් ඨානා. රූපස් ස 

මුදුභාමවො මුදුතා, සා රූපස් ස  ද් ධභාවවූපසමලක් ඛණා, 

 ද් ධභාවනිම් මද්  නරසා, සබ් බකිරි ාසු අවිමරොධිතාපච් චුපට් ඨානා, 

මුදුරූපප ට් ඨානා. රූපස් ස කම් මඤ ්ඤභාමවො කම් මඤ ්ඤතා, සා රූපස් ස 

අකම් මඤ ්ඤභාවවූපසමලක් ඛණා, අකම් මඤ් ඤභාවනිම් මද්  නරසා, 

සරීරකිරි ාසු අනකූලභාවපච් චුපට් ඨානා, කම් මඤ ්ඤරූපප ට් ඨානාති. අත් ම ො 
පමනත්   තත්   තත්   අම් මහහි වුත් තානසාමරන මවදිතබ් මබො. ඉමා පන 

තිස් මසො රූපානං විකාරභාවමතො ‘‘රූපවිකාරා’’ති වුච් ෙන් තීති  ස් මසතුං 

‘‘තිස්මසො…මප.… විභාවිනා’’ති වුත් තං. 

  ාක් කමං පමනතා රූපස් ස 

 න් ධත් තකරධාතුක් මඛොභපටිපක් ඛපච් ෙ සමුට් ඨානා, 

 ද් ධත් තකරධාතුක් මඛොභපටිපක් ඛපච් ෙ සමුට් ඨානා, රූපානං සරීරකිරි ාසු 
අනනකූලභාවකරධාතුක් මඛොභපටිපක් ඛපච් ෙ සමුට් ඨානාති මවදිතබ් බං. තත්   

ධාතුක්මඛොමභොති වාතපිත් තමසම් හපමකොමපො, රසාදිධාතූනං වා විකාරාවත්  ා, 
ද් විධා වුත් තාපි අත්  මතො ප වීධාතුආදීනංම ව විකාමරොති  ට් ඨබ් බං. 

පටිපක් ඛපච් ෙ ා සප් පා උතුආහාරාවික් ඛිත් තචිත් තතා, සා ෙ තංතංවිකාරස් ස 

විමසසපච් ෙ භාවමතො වුත් තා, අවිමසමසන පන සබ් මබසං පච් ෙ ා, ත ා හි මත 
ක ාචිපි අඤ් ඤමඤ් ඤං න විජහන් ති. ත ා අවිජහන් තානං පන දුබ් බිජානී ං 

නානත් තන් ති තංපකාසනත්  ං ‘‘එතාස’’න් තිආදි වුත් තං. කමමතොව 

නි ස ්සනන් ති සම් බන් මධො. ලහුතා  හි අමරොගී නි ස්සනං, මුදුතා  

මද්දිතචම්මං, කම් මඤ් ඤතා  සුධන්තසුවණ්ණං. 

නන මෙත්   අමරොගිමනො තාව නි ස් සනං යුත් තං තස් ස 

ඉන් ද්රි බද් ධසන් තානත් තා, සුපරිමද් දිතෙම් මසුධන් තසුවණ් ණානං පන ක ං. න 
හි අනින් ද්රි බද් ධරූපසන් තාමන ලහුතාදීනි සම් භවන් ති ත ා 

ධාතුක් මඛොභපටිපක් ඛපච් ෙ ාභාවමතො? සච් ෙං, 

මුදුකම් මඤ ්ඤසදිසරූපනි ස් සනමත් තමමතං, න පන තත්   

ඉධාධිප් මපතමුදුතාකම් මඤ ්ඤතාසභාවමතො.  දි එවං, ක ං තූලපිචුආදීසු 

ලහුභාවාදිකන් ති? න තත්   පරමත්  මතො ලහුභාවාදිකං අත් ථි, 

ගරුභාවාදිමහතූනං පන අභාවමතො තත්   ලහුභාවාදිමවොහාමරො. 

කම්මං කාතුං න සක්මකොති එකන් මතන තාසං 

පච් චුප් පන් නපච් ෙ ාමපක් ඛත් තා, ඉතර ා සබ් බ ාභාවිනීහි ලහුතාදීහි භවිතබ් බං 

සි ාති. අ න්ධතාලක්ඛණාති අගරුභාවලක් ඛණා. ගරුභාවස් ස විමනො නං 
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ඛිපනං අපන නං කිච් ෙමමතිස් සාති ගරුභාවවිමනො නරසා. කිඤ් ොපි හි අ ං 

රූපානං ගරුභාවං විමනොම තුං න සක් මකොති, ගරුරූපපටිපක් ඛානං පන 
අ න් ධරූපානං විකාරත් තා ‘‘ජාති නං උප් පාම තී’’තිආදීසු වි  පරි ාම න 
ගරුභාවං විමනොම ති නාම. තස් සඤ් හි විජ් ජමානා ං උප් පන් නරූපානං 

අගරුභාමවොම වාති. එස නම ො මුදුතාකම්මඤ්ඤතාසු. මෙතසිකලහුතා ම ො 
පන අත් තමනො අත් තමනො පච් ෙනීකානං තංතංඅකුසලධම් මානං 
විද් ධංසකභාමවන පවත් තන් තීති විකාරමත් තභාවමතො නිප් පරි ාම මනව තාසං 

තංකිච් ෙතා ලබ් භතීති  ට් ඨබ් බං. ලහුපරිවත්තිතපච්චුපට්ඨානාති අ න් ධස් ස 
අමරොගීපුරිසස් ස අපරාපරං සඞ් කන් ති පරිවත් තනං වි  අ න් ධපරිවත් තනං 

හුත් වා පච් චුපට් ඨානාති අත් ම ො.  ස් ස රූපස් ස ලහුතා, තත් ම ව විකාරභාමවන 

උපලබ් භනමතො ලහුරූපප ට්ඨානා. එවමිතරාසුපි. අථද්ධතාති අකථිනතා. 
අත් තමනො මුදුභාමවමනව සබ් බකිරි ාසු අවිරුද් ධා හුත් වා පච් චුපට් ඨාතීති 

අවිමරොධතාපච්චුපට්ඨානා. මුදු හි කත්  චි න විරුජ් ඣති. තීසුපි ඨාමනසු 
පටිපක් ඛත් ම  අ-කාමරො.  න් ධතාදිමහතූනං පටිපක් ඛසමුට් ඨානත් තා 
ලහුතාදීනන් ති මකචි. අපමර පන සත් තාපටිමසමධති ව න් ති. සරීමරන 
කත් තබ් බකිරි ානං අනකූලතාසඞ් ඛාමතො කම් මඤ ්ඤභාමවො 

ලක් ඛණමමතිස් සාති සරීරකිරියානුකූලකම්මඤ්ඤභාවලක්ඛණා. අකම් මඤ ්ඤං 

දුබ් බලං නාම මහොතීති කම් මඤ ්ඤතා අදුබ්බලභාවපච්චුපට්ඨානා වුත් තා. 

692. රූපානමාචමයො මයොතිආදීසු ම ො නිප් ඵන් නරූපානං ආදිමතො ෙම ො, 
  ාපච් ෙ ං තමතො තමතො ආගතස් ස වි  ෙම ොති වා ආෙ සඞ් ඛාමතො රූපානං 

පඨමුප් පාම ො වඩ් ඪ ෙ, මසො උපචමයොති උද් ම මස වුත් මතො ‘‘උපඤ ්ඤත් තං 
උපසිත් ත’’න් තිආදීසු වි  උප-සද්  ස ්ස පඨමූපරිඅත්   ස ්සනමතො.  ා පන 

මතසංම ව රූපානං අනුප්පබන්ධතා අනප් පබන් ධවමසන පවත් ති, සා 

සන්තතීති පවුච්චති. පටිසන් ධික් ඛමණ හි රූපුප් පත් තිආදිෙ භාවමතො ආෙම ො 

නාම, තමතො පරං  ාව සත් තරසමචිත් තුප් පා ා වඩ් ඪභාවමතො උපෙම ො නාම. 

ත ා හි රූපස් ස කම් මචිත් තඋතූහි ෙම ොම ව, න හානි. අ  වා  ාව 

ආහාරසමුට් ඨාන රූපුප් පාම ො, ෙක් ඛාදිඋප් පාම ො වා, තාව උපෙම ො නාම, 

තමතො පරං පන චුතිපරිම ොසානං සන් තති නාම. එවඤ් ෙ කත් වා – 

‘‘ම ො ආ තනානං ආෙම ො, මසො රූපස් ස උපෙම ො. ම ො රූපස් ස 

උපෙම ො, සා රූපස් ස සන් තතී’’ති (ධ. ස. 641-642) – 

එවං උපෙ සන් තතීනං අත්  මතො නානත් තාභාවදීපනත්  ං වුත් තා  පාළියා

අට්ඨකථායං – 
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‘‘ආෙම ො නාම නිබ් බත් ති, උපෙම ො නාම වඩ් ඪ, සන් තති නාම 
පවත් තී’’ති වත් වා ‘‘නදීතීමර ඛතකූපස් මිඤ ්හි උ කුග් ගමනකාමලො වි  

ආෙම ො නිබ් බත් ති, පරිපුණ් ණකාමලො වි  උපෙම ො වඩ් ඪ, 
අජ් මඣොත්  රිත් වා ගමනකාමලො වි  සන් තති පවත් තී’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 

641; විසුද් ධි. 2.444) – 

උපමා වුත් තා. ‘‘රූපානමාෙම ො’’ති මෙත්   බහුවෙනනිද් ම මසන උප් පාම ො 
නාම උප් පජ් ජමානානං විකාමරො. විකාරත් මත ෙ සති අත් තමනො 
විකාරවන් තධම් මමභ භින් නත් තා එකක් ඛමණපි උප් පජ් ජමානානං බහූනම් පි 

රූපානං විසුං විසුංම ව උප් පා විකාරභාමවො, න පිණ් ෙස ්මසවාති දීපිතං මහොති. 

න මකවලඤ් ෙ රූපානමමව උප් පත් ති ඊදිසී, අ  මඛො අරූපධම් මානම් පි 

උප් පාම ො රූපාරූපධම් මානං ජරතා, අනිච් ෙතා, රූපස් ස ලහුමුදුකම් මඤ ්ඤතා 
ොති  ට් ඨබ් බං. 

693. ජාතිරූපන්ති දීපිතං අට් ඨක ාසු උභ ස් සපි රූපුප් පා සභාවත් තාති 

අධිප් පාම ො.  දි එවං, කස ්මා විභජ් ජ වුත් තං? භගවතා තම ව ම සිතත් තා. 

භගවතාපි කස ්මා ත ා ම සිතන් ති ආහ ‘‘වුත්තමාකාරනානත්තා’’තිආදි. 

ආකාරනානත් තං මහට් ඨා විභාවිතමමව. අක් ඛරස් ස පඨමුප් පත් ති උපෙම ො, 
පුනප් පුනං උප් පත් ති සන් තති. එවං තිසමුට් ඨානරූපානම් පි  ට් ඨබ් බන් ති එවං 

මතසං ආකාරනානත් තං වණ් මණන් ති. මවමනයයානං වමසන වාති ත ා කිර 

මසොතූනං එවං චිත් තං උප් පන් නං, අ ං ජාති සබ් මබසං ධම් මානං පභමවො, ස ං 

පන න කුමතොචි ජා ති,   ා තං ‘‘පකතිවාදීනං පකතී’’ති. මතසං මිච් ොගාහං 

විධමමන් මතො ‘‘ජාති නාම න අඤ ්ඤා, උපෙ සන් තතිවමසන ඨිතා 

රූපුප් පත් තිම ව පන ත ා වුච් ෙති, සා ෙ  ස් ස උප් පාම ො, තස් ස පච් ෙම මහව 
ජාතපරි ා ං ලබ් භතී’’ති  ස් සනත්  ං උපෙම ො සන් තතීති ද් විධා භින් දිත් වා 
ම මසතීති ආෙරි ා. 

පුබ්බන්තමතො පුබ් බමකොට් ඨාසමතො, අනාගතභාවමතොති අත් ම ො. 
උප් පජ් ජමාමන රූපධම් මම උප් පාම ො අනාගතක් ඛණමතො උම් මුජ් ජාමපන් මතො 

වි  මහොතීති වුත් තං ‘‘උම්මුජ්ජාපනරමසො’’ති. ‘‘ඉමම රූපධම් මා සම් පටිච් ෙ  

මන’’ති නි යාමතන් මතො වි  ගය් හතීති වුත් තං ‘‘නියයාතනපච්චුපට්ඨාමනො’’ති. 

පරිපුණ්ණභාවපච්චුපට්ඨානතා උපරි ෙම ො උපෙම ොති ඉමස් ස අත්  ස් ස 

වමසන මවදිතබ් බා.   ා උප් පා ක් ඛණප් පත් තං උප් පන් නං නාම මහොති 

ආදිකම් මම තප් පච් ෙ වමසන, එවං උප් පා ක් ඛණගතං උපචිතං නාම මහොතීති 

වුත් තං ‘‘උපචිතරූපප ට්ඨාමනො’’ති. 
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පවත්තිලක්ඛණාති අනප් පබන් ධමතො උප් පත් තිවමසන පවත් තමානරූපානං 

පවත් තනන් ති ලක් ඛිතබ් බා. අනුප්පබන්ධනරසාති පුබ් බාපරවමසන 
අනප් පබන් ධනකිච් ො. අසති හි උප් පාම  පුබ් බාපරවමසන අනප් පබන් මධො න 
සි ා. අනප් පබන් ධරසත් තාම ව අනපච් මෙ වමසන ගමහතබ් බමතො ආහ 

‘‘අනුපච්මෙ පච්චුපට්ඨානා’’ති. පුබ් බාපරවමසන ඝටිතරූමපසු උපලබ් භනමතො 

වුත් තං ‘‘අනුප්පබන්ධරූපප ට්ඨානා’’ති. 

694. ජීරණන් ති ජිණ් ණභාමවො, අභිනවභාවහානීති අත් ම ො. 

පාකටා රූපධම්මමසු ඛණ් ඩිච් ොදිභාමවන  න් තාදීසු විකාර ස් සනමතො, 

ඉතරා ත භාවමතො අපාකටා. කාමං රූපධම් මානම් පි ඛණිකජරා පටිච් ෙන් නා 

එව,  ා ‘‘අවීචිජරා’’ති වා වුච් ෙති. අරූපධම් මානං පන ජරා  සුට් ඨු 
පටිච් ෙන් නභාව ස් සනත්  ං ‘‘පාකටා රූපධම් මමසූ’’ති අවිමසමසන වුත් තං. 
ඛණ් ඩිච් ොදිවිකාමරො පන ඛණිකජරා  නත් ථි. රූපපරිපාමකො රූපධම් මානං 

ජිණ් ණතා, ජරං පත් තස් ස භඞ් මගො අවස් සංභාවීති වුත් තං ‘‘උපනයනරසා’’ති, 
භඞ් ගූපන නකිච් ොති අත් ම ො. 

සභාවානපගමමපීතිකක් ඛළත් තාදිසභාවානපගමමපි, ඨිතික් ඛමණ හි ජරා නාම, 

න ෙ ත ා ධම් මසභාවං විජහති. නවභාමවො උප් පා ාවත්  ා, තස් සා 

අපගමභාමවන ගය් හතීති ආහ ‘‘නවභාවාපගමපච්චුපට්ඨානා’’ති. 

වීහිපුරාණභාමවො වියාති වීහිභාවානපගමමපි අභිනවභාවාපගමනකමරො 

වීහිපුරාණභාමවො වි . වීහිපුරාණභාමවො සබ් බාවත්  ානි අපමනති, අ ං පන 
මකවලං උප් පා ාවත්  මමව අපමනති. පරිමතො සබ් බමතො භිජ් ජනන් ති 

ලක් ඛිතබ් බාති පරිමභ ලක්ඛණා. නිච් ෙං නාම ධුවං, රූපං පන ඛණභඞ් ගිතා  න 

නිච් ෙන් ති අනිච් ෙං, තස් ස භාමවො අනිච්චතා. සා පන ඨිතිප් පත් තරූපං ඨිති මමව 

විනාසනභාමවන සංසීම න් තී වි  මහොතීති සංසී නරසා.  ස් මා ෙ සා 

භඞ් ගභාවමතො ඛ ව ාකාමරමනව ගය් හති, තස් මා වුත් තං 

‘‘ඛයවයභාවපච්චුපට්ඨානා’’ති. අනක් කමමන විනාමසො ඛමයො නාම, 

දීපවට් ටිකා  සහ මතලස් ස වි  සහ නිමරොමධො වමයොති ව න් ති. 

696-7. සමමොධානමතොති රාසිමතො. මකචීති අභ ගිරිවාසිමනො. මිද් ධරූපස ්ස 

ව නසීලා, මිද් ධවාම ො වා එමතසන් ති මද්ධවාදිමනො. මද්ධරූපං නාමාති 
උතුචිත් තාහාරවමසන තිසමුට් ඨානං මිද් ධං නාම රූපං. මත පටික් ඛිපිතබ් බාති 

සම් බන් මධො. ක ං පටික් ඛිපිතබ් බාති ආහ ‘‘මුනීසී’’තිආදි. නත්ථි නීවරණාති 

මසොතාපත් තිමග් මගන විචිකිච් ොනීවරණස් ස, අනාගාමිමග් මගන 
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පටුන 
 

කාමච් ෙන්  බයාපා කුක් කුච් ෙනීවරණානං, අරහත් තමග් මගන 
ථිනමිද් ධනීවරණානඤ් ෙ පහීනත් තා. අ ඤ් මහත්   අධිප් පාම ො –  දි මිද් ධං 

රූපං සි ා, අප් පහාතබ් බං භමව ය. රූපක් ඛන් මධො අභිඤ ්මඤම යො 
පරිඤ් මඤම යො න පහාතබ් මබො න භාමවතබ් මබො න සච් ඡිකාතබ් මබො. ‘‘කතමම 

ධම් මා මනව ස් සමනනනභාවනා පහාතබ් බා. ෙතූසු භූමීසු කුසලං, ෙතූසු භූමීසු 

විපාමකො, තීසු භූමීසු කිරි ාබයාකතං, රූපඤ් ෙ නිබ් බානඤ් ෙ, ඉමම ධම් මා 

මනව ස් සමනනනභාවනා පහාතබ් බා’’ති (ධ. ස. 1407) වෙමනන 
රූපධම් මානං පහානාභාවමතො. එවඤ් ෙ සති තස් ස නීවරණභාමවො විරුජ් මඣ ය 
නීවරණානං පහාතබ් බත් තා. න හි නීවරණානං අප් පහාතබ් බත් මත – 

‘‘ ා මම කඞ් ඛා පුමර ආසි, තං මම අක් ඛාසි ෙක් ඛුමා; 

අද් ධා මුනීසි සම් බුද් මධො, නත් ථි නීවරණා තවා’’ති. (සු. නි. 546) – 

නීවරණප් පහාමනන භගවමතො ම ොමනං යුජ් මජ ය.  දි සි ා, ‘‘රූපං, භික් ඛමව, 

න තුම් හාකං, තං පජහ ාතිආදිවෙනමතො (ම. නි. 1.247; සං. නි. 3.33-34) 

රූපස් ස පහාතබ් බතාපි පඤ් ඤා තීති? තං න, තබ් බිස ෙන්  රාගප් පහානස් ස 

තත්   අධිප් මපතත් තා. මතනාහ භගවා ‘‘ම ො, භික් ඛමව, රූමප 

ෙන්  රාගවිනම ො, තං තත්   පහාන’’න් ති. න ෙ පමනතං න සක් කා වත් තුං 
එත්  ාපි ‘‘තබ් බිස ෙන්  රාගප් පහානවමසමනව වුත් ත’’න් ති 

සාධකවෙනභාවමතො, කාමච් ෙන්  ාදීනං තත්   පහානස් ස අනධිප් මපතත් තා ෙ, 
තස් මා ‘‘නත් ථි නීවරණා තවා’’තිආදිවෙමනහි විරුජ් ඣනමතො න මිද් ධං 
රූපන් ති. 

 දි පන පමරො  ළ් හමූළ ්හග් ගාහිතා  තංවිස ෙන්  රාගප් පහානවමසමනව 

නීවරණප් පහානං අධිප් මපතන් ති සකවා ං ඔඩ් මෙ ය, තස් ස තන් නිමසධනත්  ං 
පුන ථිනමිද් ධනීවරණස් ස අවිජ් ජානීවරමණන සහ සම් පම ොගවෙනඤ් ෙ 

ආහරන් මතො ආහ ‘‘ථිනමද්ධනීවරණ’’න් තිආදි. ථිනමිද් ධනීවරණඤ් මෙව 
අවිජ් ජානීවරණඤ් ෙ නීවරමණන සම් පයුත් තන් ති සම් බන් මධො. ඉ ං වුත් තං 

මහොති – ‘‘ෙතූහි සම් පම ොමගො’’ති (ධාතු. 3) වෙනමතො අරූපධම් මානමමව 

අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස සම් පම ොමගො ලබ් භති, න රූපධම් මානං අඤ් ඤමඤ් ඤං 

අරූමපන වා, තස් මා  දි මිද් ධං රූපං සි ා, න තං සම් පම ොගවෙනමරහතීති. අ  

සි ා –   ාලාභවෙනමමත්   සක් කා විඤ ්ඤාතුං, ‘‘සක් ඛරක ලම් පි 

මච් ෙගුම් බම් පි ෙරන් තම් පි තිට් ඨන් තම් පී’’තිආදීසු (දී. නි. 1.249) වි .   ා හි 
‘‘සක් ඛරක ලිකං මච් ෙගුම් බම් පි ෙරන් තම් පි තිට් ඨන් තම් පී’’තිආදීසු 

සක් ඛරක ලිකස ්ස ෙරණාම ොගමතො මච් ෙගුම් බාමපක් ඛා  ෙරණං, 
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උභ ාමපක් ඛා  ඨානන් ති එවං   ාලාමභො ම ොජී ති, එවමිධාපි ථිනාමපක් ඛා  

සම් පම ොගවෙනං, උභ ාමපක් ඛා  නීවරණවෙනන් ති? තම් පි න, 
රූපභාවස ්මසව අසිද් ධත් තා. සිද් මධ හි රූපභාමව අසම් භවමතො 
  ාලාභම ොජනා යුජ් මජ යාති. එත් තමකමනව මිද් ධස් ස අරූපභාමව සිද් මධපි 

  ා ද් වික් ඛත් තුං බන් ධං සුබන් ධං මහොති, එවමමනකසුත් තසාධිතං අප් පධංසි ං 

මහොතීති පට්ඨානප්පකරමණ ‘‘නීවරණං ධම් මං පටිච් ෙ…මප.… පච් ෙ ා’’ති 

(පට් ඨා. 3.8.8) ඉමස් ස විභඞ් මග ‘‘අරූමප…මප.… උප් පජ් ජතී’’ති (පට් ඨා. 

3.8.8) වුත් තං අරූපභවුප් පත් තිම් පි ආහරන් මතො ආහ 

‘‘මහාපකරණපට්ඨාමන’’තිආදි. ඣානනිකන් තිආදීනම් පි ධම් මමතො 
මලොභාදිභාවමතො කාමච් ෙන්  නීවරණාදීහි අභින් නත් තා වුත් තං 

‘‘කාමච්ෙන් නීවරණ’’න් තිආදි. 

එත්   සි ා – ‘‘පඤ් චිමම, භික් ඛමව, ආවරණා නීවරණා’’තිආදීසු (අ. නි. 

5.51) ථිනමිද් ධස ්ස නීවරණභාමවන එකමතො ආගතත් තා ඉධාපි 

‘‘ථිනමිද් ධනීවරණ’’න් ති එකමතො වුත් තං, ථිනමමව ෙ පන අරූපභමව 

උප් පජ් ජති ථිනමිද් ධන් ති? තයි මසාරං, කුක් කුච් ෙස ්ස න ගහිතත් තා.  දි හි 

එකමතො ගහිතමත් මතමනව ඉධාපි එකමතො ගහණං සි ා, කුක් කුච් ෙස් සපි තත්   

එකමතො වුත් තස් ස ඉධ ගහණං සම් භමව ය, න ෙ පමනවං අත් ථි 

උද් ධච් ෙනීවරණන් ත් මවව වුත් තත් තා, තස් මා න තස් ස අරූපභවුප් පත් තිං සක් කා 

පටිබාහිතුන් ති. ආදි-සද් ම න ‘‘මකවමලො හා ං, භික් ඛමව, අකුසලරාසි,  දි ං 

පඤ ්ෙ නීවරණා (අ. නි. 5.52), ඉමම පඤ් ෙ නීවරමණ පහා , 
විගතථිනමිද් මධොති තස් ස ථිනමිද් ධස් ස ෙත් තත් තා වන් තත් තා මුත් තත් තා 

පහීනත් තා පටිනිස ්සට් ඨත් තා, මතන වුච් ෙති විගතථිනමිද් මධොති, ඉ ං චිත් තං 
ඉමම් හා ථිනමිද් ධම් හා මසොමධති විමසොමධති පරිමසොමධති මමොමෙති 

විමමොමෙති පරිමමොමෙති වා’’ති (විභ. 551) එවමාදිං පාළිං සඞ් ගණ් හාති. 

 දිපි සි ා දුවිධං මිද් ධං රූපං, අරූපඤ් ෙ. තත්    ං අරූපං, තං නීවරමණසු 

ම සිතං, න රූපන් ති? තම් පි න, විමසසවෙනාභාවමතො. න හි විමසමසත් වා 

මිද් ධං නීවරමණසු ම සිතං ‘‘  පි, භික් ඛමව, ථිනං, ත පි නීවරණං,   පි මිද් ධං, 

ත පි නීවරණං, ථිනමිද් ධං නීවරණන් ති ඉති හි ං උද් ම සං ආගච් ෙතී’’ති 

අවිමසමසන වුත් තත් තා, තස් මා මිද් ධස ්ස දුවිධතං පරිකප් මපත් වාපි න සක් කා 
නීවරණභාවං නිවත් මතතුං. සක් කා හි වත් තුං  ං තං අරූපමතො අඤ් ඤං මිද් ධං 

පරිකප් පිතං, තම් පි නීවරණං මිද් ධසභාවත් තා ඉතරං නීවරණං වි ාති.  දි 

මිද් ධස් ස රූපභාවං න සම් පටිච් ෙ , ක ං භගවමතො නිද්  ා මහොති, නන මිද් ධස් ස 
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‘‘නිද්  ා පෙලායිකා’’තිආදිනා විභඞ් මග වුත් තත් තා නිද්  ාභාමවො සිද් මධොති? 

නයි මමවං, ඉත් ථිලිඞ් ගාදීසු වි  නිද්  ාමහතුමනො මිද් ධස් ස නිද්  ාභාමවන 
විභත් තත් තා. එවම් පි නිද්  ාමහතුමනො මිද් ධස ්ස අභාවමතො ක ං භගවමතො 

නිද්  ාති මෙ? සා භගවමතො නත් ථීති න සක් කා වත් තුං ‘‘අභිජානාමි මඛො පනාහං 

අග් ගිමවස් සන…මප.… දිවා සුපිතා’’තිආදිවෙනමතො (ම. නි. 1.387) න නිද්  ා 

භගවමතො මිද් මධන, අ  මඛො සරීරමගලඤ් මඤන, තඤ් ෙ භගවමතො නත් ථීති න 

සක් කා වත් තුං ‘‘පිට් ඨි මම ආගිලා ති, තමහං ආ මිස් සාමී’’ති (ම. නි. 2.22; සං. 

නි. 4.243) වෙනමතො. න මෙත්   එවමවධාරණං  ට් ඨබ් බං ‘‘මිද් ධමමව 

නිද්  ාමහතූ’’ති, තස් මා අඤ් මඤොපි අත් ථි නිද්  ාමහතු. මකො පන මසොති? 

සරීරමගලඤ් ඤං, තස් මා න භගවමතො නිද්  ා මිද් ධමහතුකාති  ට් ඨබ් බං. 

698. විසුං විසුං අභාවං  ස්මසත්වාති වාම ොධාතුආදිමතො විසුං විසුං 
නත් ථිභාවං  ස් මසත් වා. ක ං පන මසො  ස් සිතබ් මබොති ආහ 

‘‘වාමයොධාතුයා’’තිආදි. තත්   කා බලං නාම අත්  මතො වාම ොධාතු ා 
පවත් තිආකාරවිමසමසො තස් සා විප් ඵාරභාවමතො.  මතො බාලානං බලන් ති 

ව න් තීති වුත් තං ‘‘වාමයොධාතුයා ගහිතායබලරූපං ගහිතමමවා’’ති. සම් භමවො 
කාමධාතු ං එකච් ෙසත් තානං ඉන් ද්රි පරිපාකපච් ෙම ො ආමපොධාතු ා 

පවත් තිආකාරවිමසමසොති ආහ ‘‘ආමපොධාතුයා සම්භවරූප’’න් ති. ගහිතා  

ගහිතමමවාති සම් බන් මධො. උපෙ සන් තතිවිනිමුත් මතො රූපුප් පාම ො නත් ථි, 

උප් පා ාවත්  ා  ෙ අඤ් ඤා ජාති නාම නත් ම වාති වුත් තං ‘‘උපචයසන්තතීහි 

ජාතිරූප’’න් ති. කම් මසමුට් ඨානස ්සපි මරොගස් ස විසභාගපච් ෙ සමුප් පන් මනො 

ධාතුක් මඛොමභො ආසන් නකාරණං, පමගව ඉතරස් ස. මසො අත්  මතො 
රූපධම් මානං පාකාවත්  ා ඨිතිභඞ් ගක් ඛමණසු එව සි ාති වුත් තං 

‘‘ජරතාඅනිච්චතාදීහිමරොගරූපංගහිත’’න් ති. 

699-704. රූපානි සමුට් ඨහන් ති ජා න් ති එමතහීති රූපසමුට්ඨානානි. කානි 

පන තානීති ආහ ‘‘උතුචිත්තාහාරකම්මානී’’ති. 

ආහාමරොරූපමහතුමයොති එත්   ඉති-සද් ම ො පක් ඛිපිතබ් මබො, කම් මං, උතු ෙ 

චිත් තඤ ්ෙ ආහාමරොති ඉමම රූපමහතුම ොති. රූපමහතුමයොති ෙ රූපස් ස 

ජනකපච් ෙ ාති අත් ම ො. මතනාහ ‘‘එමතමහවා’’තිආදි. එකමමකංම ව 

සමුට් ඨානං එමතසන් ති එකසමුට්ඨානා. නන එකමතො එව පච් ෙ මතො 

පච් ෙයුප් පන් නස ්ස උප් පත් ති නත් ථීති? සච් ෙං නත් ථි, රූපජනකපච් ෙම සු 

එකමතොති අ මමත්   අභිසන් ධි. අට්ඨින්ද්රියානීති ෙක් ඛාදීනි පඤ් ෙ, 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 
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පටුන 
 

ඉත් ථිපුරිසින් ද්රි ද් ව ං, ජීවිතඤ් ොති අට් ඨින් ද්රි ානි. කා වචීවිඤ් ඤත් තිවමසන 

විඤ්ඤත්තිද්වයං. 

ද්වීහීති මකොචි චිත්මතන, මකොචි උතුනාචාති එවං ද් වීහි. න හි එකස් මසව 

ද් මව එකක් ඛමණ පච් ෙ ා මහොන් ති. එවං මසමසසුපි. උතුආහාර…මප.…

කතන් ති එමකකං උතුනා, ආහාමරන, චිත් මතන ොති තීහි කතං. චතස්මසොචාපි

ධාතුමයොති ෙත් තාරි මහාභූතානි. තානි හි නිස ්සත් තනිජ් ජීවට් මඨන ධාතූති 

වුච් ෙන් ති. කම් මාදීහි ෙතූහි භවන් තීති චතුබ්භවා.ද්මවති ජරතා අනිච් ෙතා. 

705-6. ඉ ානි මිස් සකසමුට් ඨානානිපි ගමහත් වා තංතංපච් ෙ ජාතානං 

ගණනපරිච් මෙ ං  ස් මසතුං ‘‘කම්මමනා’’තිආදි වුත් තං. තත්   අට් ඨින් ද්රි ානි 

වත් ථු සුද් ධට් ඨකං සන් තතූපෙ ාකාසාති වීසති කම් මජා. විඤ් ඤත් තිද් ව ං 

සද් ම ො ලහුතාදිත් ත ං සුද් ධට් ඨකා ම ො එකා සාති සත්තරසමචතසා ජා මර, 
චිත් තජාති අත් ම ො. සද් ම ො ලහුතාදිත් ත ං සුද් ධට් ඨකා ම ො එකා සාති 

 සපඤ්මචව පන් නරස උතුනා ජා මර. ලහුතාදිත් ත ං සුද් ධට් ඨකා ම ො 

එකා සාති චුද් ස ආහාරමතො. ජරතාඅනිච් ෙතාහි මත අට්ඨසට්ඨි ච 
මහොන් මතවාති සම් බන් මධො. 

707-8. ‘‘ජරතා…මප.… සමුට් ඨිතා’’ති වත් වා පුන තත්   කාරණං 

 ස් මසතුං ‘‘ජාතස්සා’’තිආදි වුත් තං. තත්   ජාතස්ස පාකමභ ත්තාති ජරතා  

ජාතධම් මස් ස පාකත් තා, අනිච් ෙතා  ෙ මභ ත් තාති අත් ම ො. ඉ ං වුත් තං මහොති 

– ජරතාඅනිච් ෙතා නාම උප් පන් නධම් මස් ස මහොන් ති, මනො උප් පජ් ජමානස ්ස. 

 දි හි උප් පජ් ජමානස් ස සියුං, ත ා තාසම් පි ජා මානත් තපරි ාම ො යුජ් මජ ය. 
උප් පන් නධම් මස ්ස පන ජාතිමතො පරං ඉමාසං සම් භවමතො න ජා න් තීති වත් තුං 

වට් ටතීති.  දි පන මකොචි මතසම් පි ජාතභාමව මකො විමරොමධොති පටිපජ් මජ ය, 

තස් ස තං දුග් ගාහං විධමමන් මතො ආහ ‘‘ජාමයයය’’න් තිආදි. මහොන් තු නාම 

මතසම්පි පාකමභ ා, ත ාපි මකො විමරොමධොති ආහ ‘‘න හී’’තිආදි. පාමකො න 

පරිපච් ෙතීති සම් බන් මධො, එමතන න භිජ් ජතීති දීපිතං මහොති. පක් කස ්ස හි 

භඞ් මගො නි මතො. මභම ොවානචභිජ්ජතීති එත්  ාපි පාකභාමවොපි වුත් මතොව. 

න හි අපක් කං භිජ් ජතීති, අඤ ්ඤ ා උප් පා භඞ් ගානං අනඤ් ඤත් තප් පසඞ් ගමතො. 

නත්ථි තන් ති පාකමභ ානං පච් ෙනං භිජ් ජනං නත් ථීති වුත් තමමවත්  ං 
සඞ් ඛිපිත් වා ආහ. 

එත් තාවතා ෙ කිං වුත් තං මහොති?  දි ජරතාඅනිච් ෙතා මකනචි පච් ෙම න 

ජාම  යං, ත ා උප් පන් නස ්ස නාම ජරා , භඞ් මගන ෙ භවිතබ් බන් ති මතසං 
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ජරතාඅනිච් ෙතාපි සියුං, න ෙ පමනතා උපලබ් භන් ති. කස් මා?  ස් මා න ජරතා 

අඤ ්ඤජරා  ජීරති, භිජ් ජති වා, න ෙ භඞ් මගො අඤ් මඤන භඞ් මගන භිජ් ජති, 

ජීරති වා, ඉතර ා සාපි ජරා අපරා  ජරා , භඞ් මගන ෙ ජීරති, භිජ් ජති, මසො ෙ 

භඞ් මගො අඤ් ඤා  ජරා , අඤ ්මඤන භඞ් මගන ජීරති, භිජ් ජතීති 
අනවට් ඨානප් පසඞ් ගමතොති වුත් තං මහොති. 

709-10. ‘‘ජාතස්සා’’තිආදි නිගමනං. අ  වා උත් තරි වත් තබ් බමෙො නා  

ඵලඨපනං. ‘‘සියා කත්ථචී’’තිආදි පරමතාසඞ් කනං. එත්ථාති එතස ්මිං 

‘‘ජරතාඅනිච් ෙතාද් ව ං න පච් ෙති, න භිජ් ජති වා’’ති අධිකාමර. 

රූපස්සූපචමයොතීති ඉති-සද් ම ො ආදිඅත් ම ො, මතන ‘‘රූපස් ස උපෙම ො 

සන් තතී’’ති වෙමනනාති අත් ම ො. එවං පාමකොපි පච් ෙතු, මභම ොපි පරිභිජ් ජතූති 
සම් බන් මධො. අ ං පමනත්   අධිප් පාම ො –   ා කම් මාදීහි 

උප් පජ් ජනකරූපනිද් ම මස ‘‘කතමං තං රූපං උපාදින් නං? 

ෙක් ඛා තනං…මප.… කා ා තනං ඉත් ථින් ද්රි ං පුරිසින් ද්රි ං ජීවිතින් ද්රි ං,  ං 
වා පනඤ් ඤම් පි අත් ථි රූපං කම් මස් ස කතත් තා රූපා තනං…මප.… 
මඵොට් ඨබ් බා තනං ආකාසධාතු රූපස් ස උපෙම ො රූපස් ස සන් තති 

කබළීකාමරො ආහාමරො’’තිආදිනා (ධ. ස. 652) උපෙ සන් තතීනං නිද් දිට් ඨත් තා 
ජාති ජා තීති දීපිතං මහොති තස් සා අපරජාති ා අභාමවපි. එවං ජරාභඞ් ගානං 

අපරජරාභඞ් ගාභාමවපි ජීරණං, භිජ් ජනඤ් ෙ සම් පටිච් ඡිතබ් බං, ඉතර ා ජාති ාපි 
මභ නා ත වත්  ාම වාති. 

711. ‘‘න මචවා’’තිආදි   ාසඞ් කිතපරමතස් ස පටික් ඛිපනං.  දි ජා තීති න 

විඤ ්ඤාතබ් බං, එවඤ් ෙ සති නිද් ම මස කස් මා වුත් තන් ති ආහ 

‘‘ජායමානස්සා’’තිආදි. ඉ ං වුත් තං මහොති – අසතිපි ජාති ා ජා මානත් මත 
ජා මානානං ධම් මානං අභිනිබ් බත් තිභාවමතො තස් සා තප් පච් ෙ භාවමවොහාමරො 

අනමමතොති තත්   වුත් තා, න පන පරමත්  මතො ජා මානත් තා. ජා මානස් ස හි 

අභිනිබ් බත් තිමත් තං ජාති, තස් මා අසිද් මධන අසිද් ධසාධනමමතන් ති. 

712-7. ‘‘තත්ථා’’තිආදිනා පුනපි පරමතාසඞ් කං කත් වා පටික් ඛිපති. තත්   

ම සං ධම් මානං  ා ජාති, සා තප් පච් ෙ ත් තමවොහාරං, අභිනිබ් බත් තිසම් මුතිඤ් ෙ 

ලභමතවාති සම් බන් මධො. තථාති   ා ලභමතව, ත ා.  ංතං-සද්  ා හි 

අබයභිොරිතසම් බන් ධා. මතසං ධම් මානං පච් ෙ ා එතිස ්සාති තප් පච් ෙ ා, තස් සා 

භාමවො තප් පච් ෙ ත් තං, තප් පච් ෙ ත් මතන පවත් මතො මවොහාමරො 

තප්පච්චයත්තමවොහාමරො, තං කම් මපච් ෙ භාවාදිමවොහාරන් ති අත් ම ො. 
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අභිනිබ්බත්තිසම්මුතින් ති අභිනිබ් බත් තති ජා තීති එවං අභිනිබ් බත් තිවමසන 

පවත් තසම් මුතිං. කම්මාදිසම්භවන් ති කම් මාදිෙතුපච් ෙ සමුට් ඨානං. ජනකානං 
පච් ෙ ානං ආනභාවක් ඛණුප් පාම  අභාවමතොති සම් බන් මධො. අ ං පමනත්   

අත් ම ො – ම  මත රූපානං ජනකපච් ෙ ා, මතසං තදුප් පා නං පති 

අනපරතබයාපාරානං ම ො මසො පච් ෙයූපලක් ඛණිම ො කිච් ොනභාවක් ඛමණො, 
ත ා ජා මානානං ධම් මානං විකාරභාමවන ලබ් භමානතං සන් ධා  

විමන යපුග් ගලවමසන ජාති ා පච් ෙ මතො ජාතත් තං අනඤ් ඤාතං තමතො පුමර, 

පච් ො ෙ අනපලබ් භමානත් තා, එවඤ ්ෙ කත් වා වුත් තං ‘‘ජාතියාපනලබ්භතී’’ති. 
ජරාභඞ් ගානං පන පච් ෙ ානභාවක් ඛණමතො උත් තරි ඨිතිභඞ් ගක් ඛමණසු 

ලබ් භමානත් තා න එවං අනඤ් ඤාතුං සක් කාති, ජාති ා පන ලබ් භති මසො 
මවොහාමරොති අධිප් පාම ො. තප් පච් ෙ ත් තමවොහාරන් තිආදිගා ාද් ව ං 
නිගමනවමසන වුත් තං. 

718-9. අ  කිං ඉමා  ගීවාකණ් ඩූ ා , නන වුත් තං භගවතා සුත් තන් මත 

‘‘ජරාමරණං, භික් ඛමව, අනිච් ෙං සඞ් ඛතං පටිච් ෙසමුප් පන් න’’න් ති (සං. නි. 

2.20), තස් මා ක මමතං වුච් ෙති, ජරතා අනිච් ෙතා මෙව න මකහිචි සමුට් ඨිතාති 

ම ො වම  ය, තස් ස විතක් කං  ස් මසත් වා පටික් ඛිපිතුං ‘‘අනිච්ච’’න් තිආදි 

වුත් තං. කස ්මා න වත් තබ් බන් ති ආහ ‘‘සා හි පරියායම සනා’’ති. 

පරි ා ම සනත් තමමව විභාමවතුං ‘‘අනිච්චාන’’න් තිආදි වුත් තං. තථා-සද් ම න 
‘‘සඞ් ඛතාන’’න් ති සඞ් ගණ් හාති. 

720-3. අනිච්චං සඞ්ඛතඤ්චාති ෙ-සද් ම න ‘‘පටිච් ෙසමුප් පන් න’’න් ති 

සඞ් ගණ් හාති. අ ඤ් මහත්   අධිප් පාම ො – අනිච් ෙසඞ් ඛතධම් මානං 

ජරාමරණත් තා මතසු සන් මතසු මහොති, අසන් මතසු න මහොති. න හි අජාතං 

පරිපච් ෙති, භිජ් ජති වා, තස් මා තං ජාතිපච් ෙ තං සන් ධා  ‘‘ජරාමරණං සඞ් ඛතං 

පටිච් ෙසමුප් පන් නං, තමතොම ව ෙ අනිච් ෙ’’න් ති පරි ාම න සුත් මත ආගතං. 
  ා විඤ් ඤත් තිආදීනං නිප් පරි ා මතො චිත් තසමුට් ඨානතාභාමවපි චිත් තජානං 

විකාරත් තා චිත් තසමුට් ඨානභාමවොති. විඤ්ඤත්තිමයොවියාති ෙ නි ස් සනමත් තං 
 ට් ඨබ් බං ලහුතාදීනම් පි චිත් තජාදිභාවස් ස පරි ාම මනව ඉච් ඡිතත් තා. 

නිප් පරි ාම න අට් ඨාරමසව නිප් ඵන් නරූපානි කම් මාදිසමුට් ඨානානීති. තයන් ති 
ජාතිජරාභඞ් ගසඞ් ඛාතානං ලක් ඛණරූපත් ත ං. 

ඛංපුප්ඵංවාති ආකාසකුසුමං වි .   ා ආකාසකුසුමං සබ් බමසො අජාතත් තා 

නත් ථි, එවමි ම් පි නත් ථීති අත් ම ො. නිච්චං වාසඞ්ඛතං වියාති   ා අසඞ් ඛතං 

නිබ් බානං මකනචි අසඞ් ඛතත් තා නිච් ෙං ධුවං, එවමි ම් පි මකනචි අසඞ් ඛතත් තා 
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නිච් ෙං සස් සතං වාති අත් ම ො. මනොභයංපනි න් ති ඉ ං පන උභ ම් පි ඛංපුප් ඵං 

වි  මනො නත් ථි, න ෙ නිබ් බානං වි  අසඞ් ඛතං වාති අත් ම ො. 

නිස්සයායත්තවුත්තිමතොති ජා මානපරිපච් ෙමානභිජ් ජමානානං 
ජාතිආදිමත් තභාමවන ජා මානාදිනිස් ස පටිබද් ධවුත් තිත් තා. තමමව 

නිස ්ස ා ත් තවුත් තිතං සමත් ම තුං ‘‘භාමව පථවියාදීන’’න් තිආදි වුත් තං. අ ං 
පමනත්   සඞ් මඛපත් ම ො – ප වීආදීනං නිස ්ස ානං භාමව ජාතිආදිත් ත ං 

පඤ ්ඤා ති, තස් මා මනො නත්ථි,  ස් මා ෙ මතසං අභාමව න පඤ් ඤා ති, තස්මා

න නිච්චන් ති ඉමමමව ෙ අභිනිමවසං නිමසමධතුං භගවතා ජාති ා ෙතුජත් තං, 
ජරාමරණස් ස ෙ අනිච් ොදිපරි ාම ො වුත් මතොති  ට් ඨබ් බං. 

724-5. නිප්ඵන්නානි නාමාති ‘‘රූපස් ස පරිච් මෙම ො, රූපස් ස විකාමරො, 
රූපස් ස ලක් ඛණ’’න් තිආදිනා පරිච් මෙ ාදිභාවං අතික් කමිත් වා අත් තමනො 

කක් ඛළත් තාදිනා සභාමවන පරිච් ඡිජ් ජ ගමහතබ් බත් තා, අපරි ාම මනව 
කම් මාදිපච් ෙම හි නිප් ඵන් නත් තා වා නිප් ඵන් නානි නාම. තබ් බිපරීතමතො 

අනිප්ඵන්නා. 

මසසකා අනිප් ඵන් නාති සුත් වා පමරො අනිට් ඨං ආපාම න් මතො ආහ ‘‘යදි

මහොන්තී’’තිආදි. ‘‘මතසමමවා’’තිආදිනා පන තං පටික් ඛිපති. කා විකාමරො 

කා විඤ් ඤත් ති නාම, වචීවිකාමරො වචීවිඤ් ඤත් ති නාම, ඡිද්  ං විවරං 

ආකාසධාතු නාම, ලහුභාමවො ලහුතා නාම, මුදුභාමවො මුදුතා නාම, 

කම් මඤ ්ඤභාමවො කම් මඤ ්ඤතා නාම, නිබ් බත් ති උපෙම ො නාම, පවත් ති 

සන් තති නාම, ජීරණාකාමරො ජරතා නාම, හුත් වා අභාවාකාමරො අනිච් ෙතා 
නාමාති එවං මතසංම ව අට් ඨාරසන් නං නිප් ඵන් නරූපානං විකාරභූතත් තා 

නිප් ඵන් නා මෙව සඞ් ඛතා ෙ, මතසංම ව ෙ රූපානං විකාරත් තා මත අසඞ් ඛතා 

නාම ක ං භමව යං, නිප් ඵන් නා මෙව සඞ් ඛතාති සම් බන් ධං කත් වා  දි 

අනිප් ඵන් නරූපානං නිස් ස භූතා නිප් ඵන් නරූපා සඞ් ඛතා, මතසං පන 
විකාරභූතා ක ං අසඞ් ඛතා නාම මහොන් තීති අත්  ං වණ් මණන් ති. මතසං 
අධිප් පාම න නිප් ඵන් නා මෙවාති ව-කාමරො ආගමසිද් මධොති  ට් ඨබ් බං. 

726-7. ඉත්ථිභාමවො…මප.… වණ්ණිතාති ඵලඨපනං. ‘‘එවං 

සන්මත’’තිආදි මෙො නා. ‘‘අඤ්ඤං පනා’’තිආදි පරිහාමරො. තත්   

චක්ඛුකායපසා ානං, එකත්තං උපපජ්ජතීති ෙක් ඛුපසාම  කා පසා භාවස් ස, 

කා පසාම  ෙක් ඛුපසා භාවස් ස සබ් භාවමතො පුරිමස් ස මඵොට් ඨබ් බාවභාසනං, 
ඉතරස ්ස ෙ රූපාවභාසනං මහොතීති ෙක් ඛුකා පසා ානං එකීභාමවො භමව යාති 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

386 

පටුන 
 

අත් ම ො. නි ස් සනමත් තඤ් මෙතං. මසොතකා පසා ාදීනම් පි හි වුත් තනම න 
එකත් තංම වාති. 

728-30. අඤ්ඤං පන අඤ්ඤස්මං න චත්ථීති ඨමපත් වා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤාවිනිබ් මභොගවමසන පවත් තිං අඤ් ඤං රූපං අඤ් ඤස ්මිං රූමප 
පරමත්  මතො මනවත් ථි භින් නනිස ්ස භාමවන කලාපන් තරගතත් තා. 

ෙක් ඛුපසාම ො හි  ට් ඨුකාමතානි ානකම් මසමුට් ඨිතභූතනිස් සිමතො, කා පසාම ො 

ඵුසිතුකාමතානි ානකම් මජභූතනිස් සිමතො. අසඞ්කරන් ති අසංකිණ් ණං.  දි එවං, 

න සබ් බත්   කා ා තනාදිකන් ති? තම් පි නත් ථි පරමත්  මතො. විනිබ් භුජිත් වා හි 

මනසං නානාකරණං පඤ් ඤාමපතුං න සක් කා, තං  ස් මසතුං 

‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤාවිනිබ්මභොගවමසනා’’තිආදි වුත් තං. අඤ්ඤමඤ්ඤා…මප.…

පවත්තිමතොති අඤ් ඤමඤ් ඤං සන් තානමතො අවිනිබ් භුජ් ජනවමසන 
අවිසංසට් ඨවමසන පවත් තනමතො. අවිනිබ් මභොගරූපවමසනාති පන අත් ම ො න 

මහොති. න හි ෙක් ඛුකා පසා ානං එකකලාපගතඅවිනිබ් මභොගරූපා ඨානන් තරං 

වත් තුං සක් කාති.   ා රූපරසාදීනං විමවමෙතුං අසක් කුමණ යතා  

අඤ ්ඤමඤ් ඤබයාපිතා වුච් ෙති, න ෙ පරමත්  මතො රූමප රමසො අත් ථි.  දි සි ා, 
රූපග් ගහමණමනව රසග් ගහණං ගච් මෙ ය. එවං කා ා තනාදීනම් පි 

පරමත්  මතො න සබ් බත්   අත් ථිතා, ‘‘ඉ ං එත්  , ඉ ං එත්  ා’’ති ඨානන් තරං 

පන සම ඤ් ඤුනා මකනචි න සක් කා වත් තුන් ති. අත්ථි කායපසාම ොතීති 

ඉතිසද් ම ො ‘‘තස් මා’’ති ඉමස් ස අත් ම . මතනාහ ‘‘තස් මා’’ති. එවමුදීරිතන් ති 
සබ් බට් ඨානිකන් ති එවමුදීරිතං. 

731-2. ලක්ඛණාදිවමසනාපීති 

  ාවුත් තලක් ඛණරසපච් චුපට් ඨානප ට් ඨානවමසනාපි. ධජානං …මප.…

ගතාති පඤ් ෙවණ් ණානං නීලාදිපඤ් ෙවණ් ණසුත් තම ානං එකමමකස් ස වා 
එමකකවණ් ණවමසන ධජානං ො ා මතසං උපමතං උපමාභාවං ගතා 

සම් පත් තාති අත් ම ො. මකචි පන ‘‘ො ා උපමා එමතසන් ති ො ාඋපමා, 

ො ාඋපමානං භාමවො ො ාඋපමතා, තං ගතා එමත ධම් මා’’ති ව න් ති. තං පන 
මතහි ‘‘ො ාඋපමතං ගතා’’ති එත්   බහුබ් බීහිවමසමනව රස් සත් තන් ති 
මඤ ්ඤමාමනහි වුත් තං භමව ය. ගා ාබන් ධත්  ං පන රස් සත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. 
‘‘ෙතුත්  දූ’’තිආදීසු හි විභත් තිමලොපම් පි කත් වා  ස් මසන් මතො ආෙරිම ො න 

ඊදිමසසු ඨාමනසු බයඤ් ජමන ආ රං ජමනති.  ං පන ‘‘මතස’’න් ති මහට් ඨාප ං, 

‘‘ධම් මාන’’න් ති උපරිප ං වා සම් බන් ධිතුං අනිච් ෙන් මතහි වුච් ෙති තත්   

‘‘නානත්තං සමුපාගත’’න් ති. තං එත්   අකාමාපි සම් බන් ධිතබ් බමමව. න හි 
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පටුන 
 

නානත් තං සමුපාගතං මතසන් ති නාමපක් ඛතීති. අ ාපි තත්   ‘‘නානත් තං 

සමුපාගතා’’ති පාඨං පරිකප් මප යං, මහොතු තාව මපොත්  මකසු අදිස් සමානම් පි 
පාඨං පරිකප් මපත් වා මතසං තුට් ඨි. අ ං පමනත්   අධිප් පාම ො –   ා 
පඤ ්ෙවණ් ණානං ධජානං එකමතො කත් වා උස් සාපිතානං කිඤ් ොපි ො ා 

එකාබද් ධා වි  මහොති, අඤ ්ඤමඤ් ඤං පන අසම් මිස ්සාව, එවමමව ඉමම 

සබ් බට් ඨානිකරූපා කිඤ් ොපි එකාබද් ධා වි  මහොන් ති, ලක් ඛණමතො පන 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං භින් නසභාවා අසම් මිස් සාම ව. එකකලාපට් ඨාපි හි 

ලක් ඛණමතො භින් නසභාවා, කිං පන නානාකලාපට් ඨාති. 

733. අත් තමනො පච් ෙම හි මලොමක නියුත් තං, විදිතන් ති වා මලොකිකං, 

තස් ස භාමවො මලොකිකත්තං. හිමනොති පතිට් ඨහති සම් පයුත් තධම් මරාසි 

එමතනාති මහතු, මූලට් මඨන උපකාරමකො මලොභාදිමකො ෙ අමලොභාදිමකො ෙ, 

තාදිමසො මහතු න මහොතීති නමහතු. අත් තමනො පච් ෙම හි සඞ් ඛතං 

අභිසඞ් ඛතන් ති සඞ්ඛතං. ආභවග් ගා, ආමගොත්රභු වා සවන් තීති ආසවා, සහ 

ආසමවහීති සාසවං, ආසමවහි ආලම් බිතබ් බන් ති අත් ම ො. 

පච්චයායත්තවුත්තිමතොති අත් තමනො අත් තමනො පච් ෙ ාධීනප් පවත් තිතා  

සප් පච් ෙ ත් තාති වුත් තං මහොති. නි ස් සනමත් තමමතං. කාමාවෙරත් තා 
අමහතුකත් තා මහතුවිප් පයුත් තත් තා සංම ොජනි ත් තා ගන්  නි ත් තා 
උපා ානි ත් තා ඔඝනි ත් තා ම ොගනි ත් තා නීවරණි ත් තා සංකිමලසිකත් තා 
පරාමට් ඨත් තා අමෙතසිකත් තා චිත් තවිප් පයුත් තත් තා න රූපාවෙරත් තා න 
අරූපාවෙරත් තා න අපරි ාපන් නත් තා අනි යානිකත් තා අනිච් ෙත් තාති 
එවමාදිනාපි කාරමණන එකවිධමමවාති. 

734-8. එවං එකවිධන ං  ස් මසත් වා ඉ ානි ආදි-සද් ම න 

සඞ් ගහිතදුවිධතාදින ං  ස් මසතුං ‘‘අජ්ඣත්තිකබහිද්ධා’’තිආදිනා 
අජ් ඣත් තිකදුකා ම ො ආරද් ධා. තත්   අජ් ඣත් තිකදුමක තාව ආහිමතො අහං 

මාමනො එත්  ාති අත් තා, අත් තභාමවො, තං අත් තානං අධිකිච් ෙ උද් දිස ්ස 

පවත් තත් තා අජ් ඣත් තා, ඉන් ද්රි බද් ධධම් මා, මතසු භවානි, අත් තනි වා භවානි 

අජ්ඣත්තිකානි. කාමං අඤ් මඤපි අජ් ඣත් තසම් භූතා අත් ථි, රුළ් හීවමසන පන 

ෙක් ඛාදීමනව ‘‘අජ් ඣත් තිකානී’’ති වුච් ෙන් ති. අ  වා ‘‘ දි ම ං න මහොම, ත් වං 
කට් ඨකලිඞ් ගරූපමමො භවිස් සසී’’ති ව න් තා වි  අත් තභාවස් ස සාතිස ං 
උපකාරකානීති තාමනව විමසසමතො අජ් ඣත් තිකනාමං ලභන් ති. 

ඉන්ද්රියානින්ද්රියාති ආධිපච් ෙට් මඨන ඉන්ද්රියානි, මසසං ත භාවමතො අනින්ද්රියං. 
තත්   ෙක් ඛාදීනං පඤ් ෙන් නං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීසු අධිපමත යං මතසං 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

388 

පටුන 
 

පටුමන්  භාවාදිඅනවත් තනමතො, ඉත් ථින් ද්රි පුරිසින් ද්රි ද් ව ස් ස 

ඉත් ථිලිඞ් ගාදිමහතුභාමව, ජීවිතින් ද්රි ස ්ස ෙ සහජරූපානපාලමනති  ට් ඨබ් බං. 

විස විසයීභාවමතො ඝට් ටනවමසන ගමහතබ් බත් තා ඔළාරිකං, තබ් බිපරීතත් තා 

සුඛුමං. උපාදින්නන් ති කම් මුනා ගහිතං. කම් මනිබ් බත් තඤ් හි ‘‘මමමතං 
ඵල’’න් ති මතන කම් මුනා ගහිතං වි  මහොති. 

එකා ස…මප.… සප්පටිඝන් ති ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාවිඤ් මඤ යත් තා 

සනි ස් සනත් තාභාවමතො අනි ස් සනං, අඤ් ඤමඤ් ඤං පතනවමසන පන 

පටිඝසබ් භාවමතො සප් පටිඝං, උභ පටික් මඛමපන අනි ස්සනඅප්පටිඝං. 

කම්මමතො ජාතන් ති එත්    ං එකන් තමතො කම් මසමුට් ඨානං අට් ඨින් ද්රි ානි, 

වත් ථු ොති නවවිධං රූපං.  ඤ ්ෙ එකා සවිමධ ෙතුසමුට් ඨාමන කම් මසමුට් ඨානං 

එකා සවිධමමව රූපන් ති එවං වීසතිවිධම් පි කම් මමතො උප් පජ් ජනමතො කම්මජං. 

 ඤ ්හි ජාතං,  ඤ ්ෙ ජා ති,  ඤ ්ෙ ජායිස් සති, තං සබ් බම් පි ‘‘කම් මජ’’න් ති 

වුච් ෙති   ා ‘‘දුද් ධ’’න් ති. කම් මමතො අඤ් ඤං අකම් මං, අකම් මමතො ජාතං 

අකම්මජං. අඤ් ඤත් ම  හි අ ං අ-කාමරො. මතනාහ 

‘‘ත ඤ්ඤපච්චයාජාත’’න් ති. කම් මමතො අඤ් ඤපච් ෙ මතො ජාතං, 
උතුචිත් තාහාරජන් ති අත් ම ො. චිත් තජත් තිකාදීනි වුත් තානසාමරන ම ොමජතුං 
සක් කාති න  ස් සිතානි. 

දිට් ඨෙතුක් මක  ට් ඨබ් බන් ති දිට් ඨං.  ං රූපා තනං අ ක් ඛි,  ඤ ්ෙ 

 ක් ඛිස ්සති,  ඤ ්ෙ  ක් ඛති,  ඤ ්ෙ පස් මස ය, තං සබ් බං දිට්ඨං නාම 

තංසභාවානතිවත් තනමතො   ා ‘‘ඉට් ඨ’’න් ති. එස නම ො සුතාදීසුපි. දිට්ඨංනාම

රූපායතනං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණවිඤ ්මඤ යත් තා. සුතං නාම සද් ායතනං 

මසොතවිඤ ්ඤාණවිඤ් මඤ යත් තා. මුතංනාම ගන්ධරසමඵොට්ඨබ්බායතනත්තයං 

මුත් වා පත් වා ගමහතබ් බමතො, පසාම න සහ සම් බන් ධනමතො වා. ත ා මහතං 

සම් පත් තග් ගාහකවිස ං වුත් තං. විඤ්ඤාතං නාම අවමසසං මකවලං 
මමනොවිඤ් ඤාණවිඤ් මඤ යත් තා. 

ද්වාරඤ්මචව වත්ථු චාති අත් තනිස් සිතානං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනං, 
අඤ ්ඤනිස ්සිතානං සම් පටිච් ෙනාදීනඤ් ෙ පවත් තිමුඛභාවමතො ද් වාරඤ් මෙව 

අත් තනිස ්සිතානං ආධාරභාවමතො වත් ථු ෙ. ද්වාරමමව හුත්වා න වත්ථූති 

මකවලං කම් මද් වාරභාවමතො ද් වාරමමව, තන් නිස ්සිතස ්ස චිත් තුප් පා ස් ස 

අභාවමතො න වත් ථු. වත්ථුමමව හුත්වා න ද්වාරන් ති 

මමනොධාතුමමනොවිඤ් ඤාණධාතූනං නිස් ස භාවමතො වත් ථුමමව, ෙක් ඛා ම ො 
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වි  සපරනිස ්සිතානං පවත් තිද් වාරාභාවමතො න ද් වාරං. මසසං එකවීසතිවිධං 

රූපං වුත් තවිපරි ා මතො මනව ද්වාරං න වත්ථු ච. චතුත්ථචතුක්මකති 

වත් ථුෙතුක් මක. තතියප න් ති ‘‘වත් ථුමමව හුත් වා මනවින් ද්රි ’’න් ති ප ං. 

739-40. පුන පඤ් ෙවිධන් ති සම් බන් මධො. චතුජන් ති පකාසිතං ෙතූහිම ව 

සමුට් ඨානමතො. 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණවිඤ් මඤ යං රූපා තනං මතන ගමහතබ් බමතො, න පන 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාමණමනව විඤ් මඤ යමතො. ත ා මහතං ආවජ් ජනාදීහි මෙව 
මමනොද් වාරිකජවමනහි ෙ විඤ ්ඤා තීති. එස නම ො මසොතවිඤ් මඤ යාදීසුපි. 
මමනොවිඤ් ඤාණවිඤ් මඤ යං පන මකවලං මමනොවිඤ් ඤාමණමනව 
විඤ ්ඤාතබ් බං. න හි රූපාදිමතො අඤ් ඤත්   ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි පවත් තන් ති. 

ෙවත්ථුඅවත්ථුමභ මතොති ෙන් නං වත් ථූනං, අවත් ථුස ්ස ෙ මභ මතො. 
මමනොධාතුවිඤ් මඤ යං රූපාදිපඤ් ෙකං. 

මනා තනස ්ස අරූපත් තා, ධම් මා තනස් ස ෙ එකම සමතො රූපත් තා ආහ 

‘‘ආයතනමභ මතොඑකා සවිධ’’න් ති. 

743-5. අරූපභමව රූපුප් පත් ති ා අභාවමතො, අසඤ් ඤීභවස් ස ෙ 

රූපභවපරි ාපන් නත් තා වුත් තං ‘‘කාමරූපභවද්වමය’’ති. භුම්මවජ්මජසූති 

භුම් මම වානං වජ් ජනං ම ොනිවිභාගං පත් වා මතසං මනස ්සසදිසත් තා. පුරිමා

තිස්මසොති අණ් ෙජජලාබුජසංමස ජම ොනිම ො. තා හි   ාවුත් තප් පමභම සු න 

ලබ් භන් ති, තාසඤ් ෙ පටික් මඛමපන පච් ඡිමා ඔපපාතිකම ොනි අනඤ් ඤාතාති 

අත්  මතො ආපන් නමමව මහොතීති. තත්   නිරමයති උස් ස ානම් පි ගහණමතො 
අවීචිමහානිරම  කීටපාණකානම් පි සරීරං පච් ො වඩ් ඪනකං හුත් වාව 

නිබ් බත් තති, නිජ් ඣාමතණ් හිකමපතානං නිච් ොතුරතා  කාමස් ස අභාවමතො 

ගබ් භග් ගහණං න මහොති, තස් මා අණ් ෙජජලාබුජම ොනිම ො තත්   න සන් ති, 
ආදිත් තත් තා කුච් ඡි ං ගබ් භං න පතිට් ඨාතීති මකචි. නිබ් බත් තමානානඤ් ෙ 
පාපකම් මානභාමවන මහාදුක් ඛස් ස පත් තබ් බතා  මහන් මතමනව සරීමරන 

භවිතබ් බන් ති සංමස ජම ොනිපි මතසං න මහොති, අග් ගිජාලා  
සන් තප් පමානසරීරත් තා මතසං නිබ් බත් තකාමල අල් ලට් ඨාමන පුප් ඵාදීසු 
සම් භවාභාවමතො සංමස ජතා නත් ම වාතිපි ව න් ති. මතන මතසං ඔපපාතිකාව 

ම ොනීති ආහ ‘‘නිජ්ඣාමතණ්හිමක’’ති. අ  සංමස ජඔපපාතිකම ොනීනං මකො 

විමසමසොති? සංමස මජො තාව ඛුද්  කසරීමරො හුත් වා පදුමගබ් භාදිං නිස් සා  
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නිබ් බත් මතො කමමන වඩ් ඪති. ඉතමරො පන  ත්    ත්   නිබ් බත් තති, තත්   
තත්   පරිච් ඡින් නප් පමාණසරීමරොව මසොළසවස් සුද් ම සිමකො වි  
පරිපුණ් ණඞ් ගපච් ෙඞ් මගො පාතුරමහොසි. 

මසමස ගතිත්තමයති ඨමපත් වා ම වගතිං, නිර ගතිඤ් ෙ 
අවමසසමනස් සමපතතිරච් ොනසඤ් ඤිමත ගතිත් තම . මනස් මසසු හි මකචි 

අණ් ෙජාපි මහොන් ති කුන් තපුත් තද් මවභාතිකත් ම රා වි , මකචි සංමස ජාපි 

මහොන් ති පදුමගබ් මභ නිබ් බත් තමපොක් ඛරසාතිබ්රාහ් මණා ම ො වි , මකචි 
ඔපපාතිකාපි මහොන් ති අම් බපාලිගණිකා ම ො වි . 
නිජ් ඣාමතණ් හිකාවමසසමපතා පන සබ් බෙතුප් ප පක් ඛිජාතිදීඝජාතිආ ම ො 
සබ් මබපි තිරච් ොනා ෙ ෙතුම ොනිකාවාති. 

746-7. ගබ් මභ මාතුකුච් ඡි ං මසතීති ගබ් භමස යමකො, මසොම ව රූපාදීසු 

සත් තතා  ගබ් භමස යකසත් මතො. තස් ස ගබ්භමසයයකසත්තස්ස. තිංස

රූපානීති කා භාවවත් ථු සකවමසන සමතිංස කම් මජරූපානිම ව. ත ා හි මනව 

චිත් තජරූපමත් ථි පටිසන් ධිචිත් තස ්ස රූපසමුට් ඨාපකත් තාභාවමතො, නාපි උතුජං 

පුරිමුප් පන් නඋතුමනො අභාවා. උතු හි ඨානප් පත් තං රූපං සමුට් ඨාමපති, න ෙ 

ආහාරජං තස් මිං කාම  අජ් මඣොහටස ්ස අභාවමතො, තස් මා 

කම් මසමුට් ඨානානිම ව තිංස රූපානි පටිසන් ධික් ඛමණ නිබ් බත් තන් ති,  ානී 

‘‘කලලරූප’’න් ති පවුච් ෙන් ති, පරිපිණ් ඩිතානි ෙ තානි ජාතිඋණ් ණා  එකස ්ස 
අංසුමනො පසන් නතිලමතමල පක් ඛිපිත් වා උද් ධටස ්ස පග් ඝරිත් වා අග් මග 
ඨිතබින් දුමත් තානි අච් ොනි විප් පසන් නානි පසන් නමතලබින් දුසමානානි 
මහොන් ති.   ාහු – 

‘‘තිලමතලස් ස   ා බින් දු, 

සප් පිමණ් මෙො අනාවිමලො; 

එවං වණ් ණපටිභාගං, 

කලලන් ති පවුච් ෙතී’’ති. (විභ. අට් ඨ. 26); 

සභාවස්මසවාති අවධාරමණන අභාවකස් ස භාව සකාභාවමතො තිංසරූපානං 

අසම් භවං දීමපති. මතනාහ ‘‘අභාව…මප.… කායවත්ථුවමසන තූ’’ති. 

අභාවගබ්භමසයයානන් ති ඉමිනා අභාවඔපපාතිකානං න එවන් ති  ස් මසතීති 
මකචි. පුබ් මබ සභාවකගබ් භමස යකස ්ස පන වත් වා තමතො නිවත් තනත්  ං 

‘‘අභාවගබ් භමස යකසත් තාන’’න් ති වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. පුබ් මබ 
ගබ් භමස යක-ග් ගහමණන අණ් ෙජානම් පි ගහමණ ඉධ විසුං වෙනං 
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මගොබලීබද්  ඤා වමසනාති  ට් ඨබ් බං, න පන මතසං 
අභාවකභාවනිවත් තනත්  න් ති. ඉතර ා හි වීසතිරූපානං වෙනං විරුජ් ඣති. 
අභාවකභාමවො පමනත්   අණ් ෙජානං පකරණමතො  ට් ඨබ් මබො. න හි 

ගබ් භමස යක-සද් ම න සමාසභූතං අභාව-සද්  ං ඉධ ආමනතුං සක් කාති. 

748. ගහිතාගහමණමනත්ථ, එකා ස භවන්ති මතති එකස් මිං කලාමප 

ගහිතරූපානං අපරකලාමප අග් ගහණවමසන සුද් ධට් ඨකං, ජීවිතං, කා පසාම ො, 

වත් ථුරූපන් ති අභාවකස් ස පටිසන් ධික් ඛමණ එකා ස රූපානි භවන් ති, 

සභාවකස් ස පන ද් වීසු භාමවසු එමකන සහ ද් වා ස රූපානි මහොන් ති. එමසවච

නමයොති වුත් මතසු, වක් ඛමාමනසු ෙ පටිසන් ධික් ඛණිකකලාමපසු 
අග් ගහිතග් ගහමණන රූපග් ගහමණ නම ො එමසව මඤම යො. 

749. නන ෙ ‘‘සබ් මබසු  සමකසූ’’ති වුත් තං, ක ං පන මත  සකා 

ජානිතබ් බාති ආහ ‘‘ජීවිමතනා’’තිආදි. සුද්ධකමට්ඨකන් ති ෙත් තාරි මහාභූතානි, 

තන් නිස ්සිතා ෙ වණ් ණගන් ධරසඔජාති ඉ ං ජීවිතාදිනා අසම් මිස් සං සුද් ධට් ඨකං. 
ඉමානිම ව හි අට් ඨ කත්  චි අවිනිබ් මභොගවමසනපි පවත් තිමතො 
අවිනිබ් මභොගරූපානි අවකංසමතො එමකො කලාමපොති ෙ වුච් ෙති. 

ආචරියමජොතිපාලත්මථමරන පන ‘‘නිප් ඵන් නානිප් ඵන් නවමසන  ස රූපානි 
අවිනිබ් මභොගවුත් තිකානි එමකො කලාමපො’’ති වත් වා පුන තංසමත්  නත්  ං ඉ ං 
වුත් තං – 

‘‘අවිනිබ් මභොගවුත් තීනි, ෙතුජාමනකලක් ඛණා; 

නිප් ඵන් නානට් ඨ වා මතසු, හිත් වාන කා ලක් ඛමණ’’ති. 

750. කාය සකන් ති කාම ො  සමමො එත්  ාති කා  සකං, අසාධාරමණන වා 

කාම න ලක් ඛිතං  සකං කා  සකං. එස නම ො ෙක් ඛු සකාදීසු. පරියාපුටං 

ඤාතං, කථිතන් ති වා අත් ම ො. 

752-3. කාමාවෙරම මවසු සබ් බකාලං පටිසන් ධිපවත් තීසු සත් තති ා 

රූපානං ලබ් භනමතො වුත් තං ‘‘නිච්චං රූපානි සත්තතී’’ති. න හි මත ක ාචිපි 

විකලින් ද්රි ා, අභාවකා වා මහොන් ති. ‘‘මනස් මසසු ඔපපාතිකසත් තාන’’න් ති 
අවිමසමසන වුත් මතපි ආදිකප් පිකානං භාව සකස් ස පටිසන් ධික් ඛමණ 

අභාවමතො මතසං සට් ඨි රූපානීති මවදිතබ් බං. ජීවිතනවකම් පි ඔපපාතිකානං, 
සංමස ජානඤ් ෙ කාමාවෙරසත් තානං පවත් මතම ව මහොති තස් ස පාෙකග් ගිනා 

සහවුත් තිත් තා, තස් ස ෙ අජ් මඣොහටාහාරසන් නිස ්සම න සම් භවමතො. 
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සංමස ජානම් පි පරිපුණ් ණඞ් ගපච් ෙඞ් ගානං නිබ් බත් තනමතො ඔපපාතිමකහි 

විමසමසො නත් ථීති මතසං විසුං අග් ගහණං. විභඞ්මගපි හි – 

‘‘කාමධාතු ා උපපත් තික් ඛමණ කස් සචි එකා සා තනානි 

පාතුභවන් ති, කස ්සචි  සා තනානි, කස ්සචි අපරානි  සා තනානි, 

කස ්සචි නවා තනානි, කස ්සචි සත් තා තනානි පාතුභවන් තී’’ති (විභ. 
1009) – 

ඉමස ්ස නිද් ම මස ‘‘ඔපපාතිකසත් තාන’’න් තිආදිනා ඔපපාතික-ග් ගහණමමව 

කතං, න සංමස ජ-ග් ගහණං. තඤ් ෙ පරිපුණ් ණා තනානං සංමස ජානං 

ඔපපාතිමකසු සඞ් ගණ් හනමතො. ත ා හි වුත් තං අට්ඨකථායං 

‘‘සංමස ජම ොනිකා පරිපුණ් ණා තනභාමවන ඔපපාතිකසඞ් ගහං කත් වා 
වුත් තා’’ති. පධානා  වා ම ොනි ා සබ් බපරිපුණ් ණා තනම ොනිං  ස් මසතුං 

‘‘ඔපපාතිකසත්තාන’’න් ති වුත් තං. 

754-5. චක්ඛුමසොතවත්ථුවසාති ෙක් ඛු සකමසොත සකවත් ථු සකවසා. 

ආනන් ාචරිමයො පමනත්   ‘‘රූපධාතු ං පටිසන් ධිවිඤ් ඤාමණන සහ 
ෙක් ඛුමසොතවත් ථුසත් තකානං ජීවිතෙක් කස ්සාති ෙතුන් නං කලාපානං වමසන 

සත් තවීසති රූපානි උප් පජ් ජන් ති, තත්   ගන් ධරසාහාරානං පටික් ඛිත් තත් තා’’ති 

වත් වා පුන තං සමත් ම න් මතො ‘‘පාළියඤ් හි ‘රූපධාතු ා උපපත් තික් ඛමණ 

ඨමපත් වා අසඤ් ඤසත් තානං ම වානං පඤ් ො තනානි පාතුභවන් ති, පඤ ්ෙ 

ධාතුම ො පාතුභවන් තී’ති (විභ. 1015) වුත් තං. ත ා ‘රූපධාතු ා ෙ ආ තනානි 

නව ධාතුම ො’ති (විභ. 994) සබ් බසඞ් ගාහකවමසන තත්   

විජ් ජමානා තනධාතුම ො  ස් මසතුං වුත් තං. කථාවත්ථුම්හි ෙ ඝානා තනාදීනං 
වි  ගන් ධා තනාදීනඤ් ෙ තත්   භාමවො පටික් ඛිත් මතො ‘අත් ථි තත්   

ඝානා තනන් ති? ආමන් තා. අත් ථි තත්   ගන් ධා තනන් ති? න මහවං 

වත් තබ් මබ’තිආදිනා (ක ා. 520). න ෙ අමඵොට් ඨබ් බා තනානං 
ප වීධාතුආදීනං වි  අගන් ධරසා තනානං ගන් ධරසානං තත්   භාමවො සක් කා 
වත් තුං ඵුසිතුං සක් කුමණ යතාවිනිමුත් තස් ස ප වීආදිසභාවස් ස වි  
ගන් ධරසා තනභාවවිනිමුත් තස් ස ගන් ධරසභාවස් ස අභාවා.  දි ෙ 

ඝානසම් ඵස් සාදීනං කාරණභාමවො නත් ථීති තානි ආ තනානීති න වුච් මෙ යං, 
ධාතුසද් ම ො පන නිස ්සත් තනිජ් ජීවවිභාවමකොති ගන් ධධාතුරසධාතූති අවෙමන 
කාරණං නත් ථි. ධම් මසභාමවො ෙ මනසං එකන් මතන ඉච් ඡිතබ් මබො 
සභාවධාරණාදිලක් ඛණමතො අඤ් ඤස ්ස අභාවා. ධම් මානඤ් ෙ ආ තනභාමවො 

එකන් තමතො යමමක වුත් මතො ‘ධම් මමො ආ තනන් ති? ආමන් තා’ති ( ම. 
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1.ආ තන මක.13), තස් මා මතසං ගන් ධරසා තනභාවාභාමවපි මකොචි 
ආ තනභාමවො වත් තබ් මබො.  දි ෙ මඵොට් ඨබ් බභාවමතො අඤ් මඤො 

ප වීආදිභාමවො වි  ගන් ධරසභාවමතො අඤ් මඤො මතසං මකොචි සභාමවො සි ා, 

මතසං ධම් මා තනසඞ් ගමහො. ගන් ධරසභාමව, පන ආ තනභාමව ෙ සති 

ගන් මධො ෙ මසො ආ තනඤ් ෙ ගන් ධා තනං, රමසො ෙ මසො ආ තනඤ් ෙ 
රසා තනන් ති ඉ මාපන් නමමවාති ගන් ධරසා තනභාමවො ෙ න සක් කා 

නිවාමරතුං, ‘තම ො ආහාරා’ති (විභ. 1015) වෙනමතො කබළීකාරාහාරස් ස තත්   

අභාමවො විඤ් ඤා ති, තස් මා   ා පාළි ා අවිමරොමධො මහොති, ත ා 
ගන් ධරමසොජා හිත් වා රූපගණනා කාතබ් බා. එවඤ් හි ධම් මතා න විමලොමතා 
මහොතී’’ති ව ති. 

ආචරියමජොතිපාලධම්මපාලත්මථරා පන තං පටික් ඛිපන් ති. ත ා ෙ වුත් තං 
මතහි ‘‘රූපාවෙරසත් තානං ඝානජිව් හා තනාභාවමතො විජ් ජමානාපි ගන් ධරසා 

ආ තනකිච් ෙං න කමරොන් තී’’ති, මත අනාමසිත් වා පාළියං ‘‘පඤ් ො තනානි 

පාතුභවන් තී’’ති ‘‘ෙ ආ තනානී’’ති (විභ. 993-994) ෙ ආදි වුත් තං. ‘‘තම ො 
ආහාරා’’ති ෙ අජ් මඣොහරිතබ් බස් ස ආහාරස් ස අභාමවන 

ඔජට් ඨමකරූපසමුට් ඨාපනසඞ් ඛාතස් ස ආහාරකිච් ෙස ්ස අකරණමතො, න 

සබ් මබන සබ් බං ගන් ධරසානං, ඔජා  ෙ අභාවමතො. ඉති විසයිමනො කිච් ෙස ්ස 

අභාමවන විසම ො කිච් ෙභාවධම් මමො න වුත් මතො.  ස් මිඤ ්හි භමව විසයී නත් ථි, 

තස් මිං තංමහතුමකො නිප් පරි ාම න විස ස් ස ආ තනභාමවො නත් ථීති 

විජ් ජමානස ්සාපි අවෙනං,   ා තත් ම ව රූපභමව ප වීමතමජොවාම ොධාතූනං 

මඵොට් ඨබ් බා තනභාමවන.  ස් ස පන  ත්   වෙනං, තස් ස තත්   

විසයීසබ් භාවමහතුමකො නිප් පරි ාම න ආ තනභාමවො වුත් මතො,   ා තත් ම ව 
රූපා තනස ්ස.  දි විසයීසබ් භාවමහතුමකො විස ස් ස නිප් පරි ාම න 

ආ තනභාමවො, ක මසඤ් ඤසත් තානං ද් මව ආ තනානි පාතුභවන් ති. 
අසඤ් ඤසත් තානඤ් හි ෙක් ඛා තනං නත් ථි. අ  ත භාමවන රූපා තනං 

අඤ ්මඤසං අවිසම ොති? නා ං විමරොමධො. ම න අධිප් පාම න රූපධාතු ං 

සඤ ්ඤීනං ගන් ධා තනාදීනං අවෙනං, මතන න රූපා තනස ්සාපි අවෙනන් ති 
අසඤ් ඤීනං එකං ආ තනං න වත් තබ් බං.   ාසකඤ් හි 

ඉන් ද්රි මගොෙරභාවාමපක් ඛා  ම සං නිප් පරි ාම න ආ තනභාමවො අත් ථි, 
මතසු නිද් දිසි මාමනසු ත භාවමතො රූපධාතු ං සඤ් ඤීනං ගන් ධාදිමක විසුං 

ආ තනභාමවන අවත් වා ධම් මසභාවානතිවත් තනමතො, මමනොවිඤ් ඤාණස ්ස ෙ 
විස භාවූපගමනමතො ධම් මා තනන් මතොගමධ කත් වා ‘‘පඤ ්ො තනානී’’ති 

පාළියං වුත් තං. එත ත්  ඤ් හි ධම් මා තනන් ති සාමඤ් ඤමතො නාමකරණං 
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පිට් ඨිවට් ටකානි වා තානි කත් වා ‘‘පඤ ්ො තනානී’’ති වුත් තං. ම න ෙ පන 

අධිප් පාම න අසඤ් ඤීනං රූපා තනං වුත් තං, මතන සඤ් ඤීනං, අසඤ් ඤීනම් පි 
ගන් ධා තනාදීනං විසුං ගහණං කාතබ් බන් ති ඉමස් ස න ස් ස  ස් සනත්  ං 

‘‘අසඤ් ඤසත් තානං ම වානං ද් මව ආ තනානි පාතුභවන් තී’’ති (විභ. 1017) 
වුත් තං. 

අසතිපි හි තත්   අත් තමනො ඉන් ද්රිම සු රූපස් ස 

වණ් ණා තනසභාවාතික් කමමො නත් ම වාති තං රූපා තනන් ත් මවව වුච් ෙති. 
ඉමිනා ෙ න  ස් සමනන ගන් ධාදීනි තීණි පක් ඛිපිත් වා සඤ් ඤීනං අට් ඨ 

ආ තනානි, අසඤ් ඤීනං පඤ ්ොති අ මත් ම ො  ස් සිමතො මහොති. එවඤ් මෙතං 

සම් පටිච් ඡිතබ් බං, අඤ් ඤ ා රූපමලොමක ඵුසිතුං අසක් කුමණ යතා  
ප වීආදීනං බ්රහ් මූනං වචීමඝොමසො එව ෙ න සි ා. න හි 

පටිඝට් ටනනිඝංසනමන් තමරන සද්  ප් පවත් ති අත් ථි, න ෙ ඵුසනසභාවානං 

කත්  චි අඵුසනසභාවතා සක් කා විඤ් ඤාතුං, මඵොට් ඨබ් බා තනස් ස ෙ 

භූතත් ත ස් ස අභාමව රූපභමව රූපා තනාදීනම් පි සම් භමවො එව න සි ා, 
තස් මා ඵුසිතුං සක් කුමණ යතා පි ප වීආදීනං තත්   කායින් ද්රි ාභාමවන 
මතසං මඵොට් ඨබ් බභාමවො න වුත් මතො. එවඤ් ෙ කත් වා රූපධාතු ං මතසං 
සප් පටිඝතාවෙනඤ් ෙ සමත් ථිතං මහොති. වුත් තඤ් හි ‘‘අසඤ් ඤසත් තානං 
අනි ස ්සනසප් පටිඝං එකං මහාභූතං පටිච් ෙ…මප.… ද් මව මහාභූතා’’තිආදි. 

පටිමඝො ෙ නාම භූතත් ත ස ්ස කා පසා ං පති තන් නිස ්ස භූතඝට් ටනං 

ද් වාමරන අභිමුඛභාමවො, ඉධ පන තංසභාවතා, මසො ෙ ඵුසිතුං 
අසක් කුමණ යභාමවො ඝට් ටනා  අභාවමතො නත් ථි.  දි තත්   අසතිපි විසයිම් හි 

රූපා තනම් පි ගමහත් වා ‘‘ද් මව ආ තනානී’’ති වුත් තං, අ  කස ්මා 

ගන් ධා තනාදීනි ගමහත් වා ‘‘පඤ ්ො තනානී’’ති න වුත් තන් ති? 
න  ස් සනවමසන ම සනා පවත් තාති වුත් මතොවා මත් ම ො. අ  වා තත්   

රූපා තනස ්මසව වෙනං ක ාචි අඤ් ඤභූමිකානං පසා ස් ස විස භාවං සන් ධා , 

න පන ඉතමරසං අභාවමතො, නාපි පරි ාම න ගන් ධා තනාදීනං 
ආ තනභාවාභාවමතො. 

අසඤ් ඤීනඤ් හි රූපා තනං සමානතලවාසීනං මවහප් ඵලානං, 

උපරිභූමිකානඤ් ෙ සුද් ධාවාසානං පසා ස් ස විස භාවං ගච් ෙති, න පන 

ගන් ධරසාති මතසංම ව තත්   අවෙනං යුත් තං. කථාවත්ථුම්හි ෙ 
නිප් පරි ාම න ගන් ධා තනාදීනං අත් ථිභාවං පරිජානන් තං සන් ධා  
පටිමසමධො කමතො.  දිපි මෙතං වෙනං තත්   ගන් ධා තනාදීනං අභාවවිභාවනං 
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න මහොති, අත් ථිභාවදීපනම් පි පන අඤ ්ඤවෙනං නත් ම වාති? නයි මමවං 
අට් ඨක ාසු තත්   මතසං අත් ථිභාවස ්ස නිද් ධාමරත් වා වුත් තත් තා.  ඤ් හි 

අට් ඨක ාවෙනං පාළි ා න විරුජ් ඣති, තං පාළි වි  පමාණභූතං අවිගරහිතා  
ආෙරි පරම් පරා   ාවජ් ජතනා ආගතත් තා. තත්   සි ා ‘‘ ං පාළි ා න 

විරුජ් ඣති අට් ඨක ාවෙනං, තං පමාණං, ඉ ං පන විරුජ් ඣතී’’ති? නයි මමවං, 

  ා න විරුජ් ඣති, ත ා පටිපාදිතත් තා. ෙක් ඛාදීනං ආ තනානං, 
තන් නිස ්ස ානඤ් ෙ විඤ් ඤාණානං සත් තසුඤ් ඤතාසන්  ස් සනත්  ං භගවමතො 
ධාතුම සනාති ආ තනභාමවන වුත් තානංම ව ධාතුභාවදීපනමතො 

ධාතුභාවස ්සාපි මතසං අවෙනං යුජ් ජති එව, තස් මා   ා පාළි ා අවිමරොමධො 

මහොති, ත ා ෙක් ඛු සකාදිවමසන ඉධ රූපගණනා කතාති න එත්   
ධම් මතාවිමලොමනාසඞ් කා  ඔකාමසොති මවදිතබ් බන් ති. 

756. ජච්චන්ධබධරාති ෙන්  ානරක් ඛණත්  ං දීඝකරණං. න හි 

ජච් ෙන් ධබධිරඅඝානරහිමත නපුංසමක වත්ථුකායජිව්හා සකවමසන ඉධ 

තිංසාති යුජ් ජති, ඉ ඤ් ෙ ‘‘ඔපපාතිකස ්ස ජච් ෙන් ධබධිරඝානරහිමත නපුංසමක 
ජිව් හාකා වත් ථු සකානං වමසන තිංස රූපානි උප් පජ් ජන් තී’’ති අට් ඨක ාවා ං 

ගමහත් වා වුත් තං. ආනන් ාචරිමයො පන තං ‘‘පාළි ා න සමමතී’’ති වත් වා 
පටික් ඛිපති. ත ා ොහ ‘‘මනතං පාළි ා සමමතී’’ති. න හි පාළි ං කාමාවෙරානං 
සංමස මජොපපාතිකානං අඝානකානං උප් පත් ති වුත් තා. 

ධම්මහ යවිභඞ්මග හි – 

‘‘කාමධාතු ා උපපත් තික් ඛමණ කස් සචි එකා සා තනානි 

පාතුභවන් ති, කස ්සචි  සා තනානි, කස ්සචි අපරානි  සා තනානි, 

කස ්සචි නවා තනානි, කස ්සචි සත් තා තනානි පාතුභවන් තී’’ති (විභ. 
1009) – 

වුත් තං, න වුත් තං ‘‘අට් ඨා තනානි පාතුභවන් තී’’ති.  දි හි අඝානකස් සාපි 

උපපත් ති සි ා, තික් ඛත් තුං ‘‘ සා තනානි පාතුභවන් තී’’ති වත් තබ් බං සි ා, 

තික් ඛත් තුඤ් ෙ ‘‘නවා තනානි පාතුභවන් තී’’ති, න මෙතං වුත් තං. යමමක ෙ 
ඝානජිව් හානං සහප් පවත් ති වුත් තාති තං උපපරික් ඛිත් වා ගමහතබ් බන් ති. 

අ ඤ් මහත්   ආෙරි ස් ස අධිප් පාම ො – ධම්මහ යවිභඞ්ගපාළියඤ් හි 
‘‘එකා සා’’ති පරිපුණ් ණා තනස ්ස සද්  ා තනවජ් ජානි එකා සා තනානි 

වුත් තානි, ‘‘කස ්සචි  සා තනානී’’ති අන් ධස් ස ෙක් ඛා තනවජ් ජානි, ‘‘අපරානි 

 සා තනානී’’ති බධිරස් ස මසොතා තනවජ් ජානි, ‘‘නවා තනානී’’ති 
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අන් ධබධිරස් ස ෙක් ඛුමසොතවජ් ජානි, ‘‘සත් තා තනානී’’ති ගබ් භමස යකස ්ස 
රූපගන් ධරසකා මඵොට් ඨබ් බමනධම් මා තනවමසන වුත් තං.  දි 

ෙක් ඛුමසොතඝානවිකමලොපි උප් පජ් මජ ය, තස් ස අට් මඨවා තනානි වත් තබ් බානි 

සියුං, න ෙ වුත් තං ‘‘අට් ඨා තනානි පාතුභවන් තී’’ති, තස් මා නත් ම ව 
ෙක් ඛුමසොතඝානවිකමලො. සති අඝානකඋපපත් ති ං පුනපි ‘‘කස් සචි අපරානි 

 සා තනානි පාතුභවන් තී’’ති වත් තබ් බං සි ා. ත ා ෙ සති   ා අන් ධබධිරස ්ස 

වමසන ‘‘කස ්සචි නවා තනානි පාතුභවන් තී’’ති එකවාරං වුත් තං, එවං 

අන් ධාඝානකස ්ස, බධිරාඝානකස් ස ෙ වමසන ‘‘කස ්සචි අපරානි නවා තනානි, 
කස ්සචි අපරානි නවා තනානී’’ති වත් තබ් බං සි ා. කාමභමව අජිව් හස් ස 

සත් තස් සාභාවමතො, ඝානජිව් හා තනානං සහප් පවත් තිවෙනමතො ෙ තත් ම ව 
කාමධාතු ං අඝානකස් සාසම් භමවොති. 

මජොතිපාලත්මථරා ම ො පන ‘‘සංමස ජස් ස 

ජච් ෙන් ධබධිරඅඝානකනපුංසකස් ස ජිව් හාකා වත් ථු සකානං වමසන 

තිංසරූපානි උප් පජ් ජන් තීති වුත් තං, න ඔපපාතිකස් ස. 

ධම්මහ යවිභඞ්ගපාළියඤ්ච ‘උපපත් තික් ඛමණ’ති වුත් තත් තා ඔපපාතිකස් මසව 

වමසන නම ො නීමතො. යමකට්ඨකථායඤ්ච වුත් තං ‘කාමධාතු ං අඝානමකො 

ඔපපාතිමකො නත් ථි.  දි භමව ය, කස ්සචි අට් ඨා තනානි පාතුභවන් තීති 

වම  යා’ති,  ම් පි ධම්මහ යවිභඞ්මග ‘කාමධාතු ා උපපත් තික් ඛමණ කස් සචි 

එකා සා තනානි පාතුභවන් තී’තිආදීනං නිද් ම මස ‘ඔපපාතිකානං 

මපතාන’න් තිආදිනා ඔපපාතික-ග් ගහණමමව කතං, න පන සංමස ජ-ග් ගහණං, 
තං පරිපුණ් ණා තනානංම ව සංමස ජානං ඔපපාතිමකසු සඞ් ගහවමසන 

වුත් තන් ති මවදිතබ් බං. ත ා හි වුත් තං අට්ඨකථායං ‘සංමස ජම ොනිකා 

පරිපුණ් ණා තනභාමවන ඔපපාතිකසඞ් ගහං කත් වා වුත් තා’ති, පධානා  වා 
ම ොනි ා සබ් බං පරිපුණ් ණා තනං ම ොනිං සඞ් ගමහත් වා  ස් මසතුං 

‘ඔපපාතිකාන’න් ති වුත් තන් ති ෙ, තස් මා න මකොචි පාළිවිමරොමධො’’ති ව න් ති. 

අපමර පනාහු – ‘‘කාමධාතු ං අඝානමකො ඔපපාතිමකො නත් ථි.  දි 

භමව ය, කස ්සචි අට් ඨා තනානි පාතුභවන් තීති වම  යාති ඉ ං මනස් මසසු 

සංමස මජොපපාතිකානං වමසන වුත් තං, මත පරිපුණ් ණා තනාව. මකසඤ් චි 
පන අඝානකකීටානං අත් ථිභාවමතො අපාම සු සංමස මජොපපාතිමක 

සන් ධාම තං වුත් ත’’න් ති ව න් ති. තං ආනන් ාචරියාදීනං මමතන 
පටික් මඛපාරහමමවාති. 
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757-8. උක්කංසස්සාවකංසස්ස අන්තමරති ‘‘සත් තතී’’ති 

වුත් තඋක් කංසපරිච් මෙ ස් ස, ‘‘තිංසා’’ති වුත් තඅවකංසපරිච් මෙ ස් ස ෙ මජ් මඣ. 

අනුරූපමතො…මප.… විභාවිනාති ජාතිඅන් ධස ්ස සට් ඨි රූපානි 

ෙක් ඛු සකාභාවමතො, ත ා බධිරස් ස මසොත සකාභාවමතො, අන් ධබධිරස් ස පන 
පණ් ණාස ෙක් ඛුමසොත සකාභාවමතොතිආදිනා නම න අඤ් ඤමඤ් ඤාමපක් ඛා  

පරිපුණ් ණා පරිපුණ්ණානං රූපානං පාණීනං වමසන රූපානං සමුප්පත්ති 

විඤ ්ඤාතබ් බාති අත් ම ො.  ං පමනත්   වත් තබ් බං, තං වුත් තමමවාති. 

759-60. එවං තීසු භමවසු පටිසන් ධි ං රූපප් පවත් තිං  ස් මසත් වා ඉ ානි 

පවත් ති ං  ස් මසතුං ‘‘සත්තවීසතිරූපානී’’තිආදි වුත් තං. කාමාවෙරසත් තස් ස හි 

පරිපුණ් ණා තනස ්ස අසති අන් ධබධිරාදිපසා විඝාමත  ාව මරණචිත් තස් ස 

මහට් ඨා සත් තරසමචිත් තං, තාව සත් තවීසති රූපානි පවත් තන් ති. 
අපරිපුණ් ණා තනස් ස පන ජච් ෙන් ධාදිකස ්ස මහට් ඨා වුත් තනම න රූපානං 
හා නවඩ් ඪනානි මවදිතබ් බානි. නන අට් ඨවීසතිම ව රූපානි කාමභමව 

පවත් තන් තීති ආහ ‘‘අප්පවත්තනමතො’’තිආදි. 

ඝානං…මප.…නවිජ්ජමරති කාමවිරාගභාවනාවමසන ගන් ධාදිග් ගාහමකසු 
පසාම සු විරත් තා මහොන් තීති ඝානාදිත් ත ං නත් ථි. ෙක් ඛුමසොමතසු පන 
අනත් තර ස් සනාදිඅත්  ං විරත් තා න මහොන් තීති තානි මතසං උප් පජ් ජන් ති. 

භාවද්වයං කාමරාගූපනිස් ස ත් තා න උප් පජ් ජති. මකචි පන ‘‘ලහුතාදිත් ත ම් පි 
රූපභමව නත් ථි  න් ධත් තකරාදිධාතුක් මඛොභාභාවමතො. සති හි තාදිමස 

ධාතුක් මඛොමභ තප් පටිපක් මඛහි ලහුතාදීහි භවිතබ් බ’’න් ති ව න් ති, තං 
අකාරණං. න හි වූපසමමතබ් බපච් ෙනීකාමපක් මඛො තබ් බිමරොධිධම් මුප් පාම ො. 

ත ා සති සමහතුකකිරි චිත් තුප් පාම සු කා ලහුතාදීනං අභාමවො එව සි ා, 

තස් මා පඤ් මෙව රූපානි සඤ් ඤීබ්රහ් මානං න උප් පජ් ජන් ති, අවමසසානි 

මතවීසති රූපානි උප් පජ් ජන් ති. අසඤ් ඤීබ්රහ් මානං පන පඤ් ෙ පසා රූපානි, 

භාවද් ව ං, හ  වත් ථු, විඤ ්ඤත් තිද් ව ං, ලහුතාදිත් ත න් ති මතරස රූපානි 
වජ් මජත් වා අවමසසානි පන් නරස උප් පජ් ජන් ති. 

761. චතුසන්තතීති ෙතුන් නං පච් ෙ ානං වමසන ෙතුසන් තතිරූපානි. රූමප

මහොන්ති තිසන්තතීති බ්රහ් මානං අනාහාරභාමවන ආහාරජරූපානං අභාවමතො 

තිස් මසො සන් තතිම ො. ද්විසන්තතීති චිත් තජාහාරජානං අභාවමතො ද් මව 

සන් තතිම ො. බහිද්ධා එකසන්තතීති කම් මජාදීනං තිස් සන් නම් පි අභාවමතො 
උතුජසන් තතිම ව. 
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762-4. එවං පටිසන් ධිපවත් තීසු රූපානං ගණනපරිච් මෙ ං වත් වා ඉ ානි 

තත්   මනසං උප් පත් තික් කමං  ස් මසතුං ‘‘රූපං නිබ්බත්තමාන’’න් තිආදි 

වුත් තං. සබ්මබසන් ති කාමරූපභවිකානං සබ් බසත් තානං. පටිසන්ධක්ඛමණ

පනාති එත්    සකත් ත ං මහොතීති පාඨමසමසො. මතනාහ ‘‘යමථවා’’තිආදි. 

පටිසන් ධික් ඛමණ  සකත් ත ං මහට් ඨා වුත් තම් පි ‘‘තඤ්ච මඛො

සන්ධචිත්තස්සා’’තිආදිකං විමසසං  ස් මසතුං පුන වුත් තං. චිත් තස් ස තීසු 

ඛමණසු කම් මජරූපානං සමුප් පත් තිමතො ආහ ‘‘තමථවා’’තිආදි. තිංසතිංමසවාති 
තිංස තිංමසව කම් මජරූපානි. 

ආනන් ාචරිමයො පන ‘‘චිත් තස් ස ඨිතික් ඛණමමව නත් ථි, භඞ් ගක් ඛමණ ෙ 
රූපුප් පාම ො නත් ථීති ෙතුසමුට් ඨානිකානිපි රූපානි චිත් තස් ස 

උප් පා ක් ඛමණම ව මහොන් තී’’ති ආහ. වුත් තඤ් හි මතන – ම ො මෙත්   

චිත් තස ්ස ඨිතික් ඛමණො වුත් මතො, මසො ෙ අත් ථි නත් ථීති විොමරතබ් මබො. 

චිත්තයමමක හි ‘‘උප් පන් නං උප් පජ් ජමාන’’න් ති ( ම. 2.චිත් ත මක.81) 
එතස ්ස විභඞ් මග ‘‘භඞ් ගක් ඛමණ උප් පන් නං මනො ෙ උප් පජ් ජමාන’’න් ති ( ම. 

2.චිත් ත මක.81) එත් තකමමව වුත් තං, න වුත් තං ‘‘ඨිතික් ඛමණ භඞ් ගක් ඛමණ 
ො’’ති. ත ා’’න උප් පජ් ජමානං න උප් පන් න’’න් ති එත්   ‘‘භඞ් ගක් ඛමණ න 

උප් පජ් ජමානං මනො ෙ න උප් පන් න’’න් ති එත් තකමමව වුත් තං, න වුත් තං 
‘‘ඨිතික් ඛමණ භඞ් ගක් ඛමණ ො’’ති. එවං ‘‘න නිරුද් ධං න නිරුජ් ඣමාන’’න් ති 

එමතසං පරිපුණ් ණවිස් සජ් ජමන ‘‘උප් පා ක් ඛමණ අනාගතඤ් ො’’ති වත් වා 

‘‘ඨිතික් ඛමණ’’ති අවෙනං, අතික් කන් තකාලවාමර ෙ ‘‘භඞ් ගක් ඛමණ චිත් තං 

උප් පා ක් ඛණං වීතික් කන් ත’’න් ති ( ම. 2.චිත් ත මක.83) වත් වා 

‘‘ඨිතික් ඛමණ’’ති අවෙනං ඨිතික් ඛණාභාවං චිත් තස් ස දීමපති. සුත්මතපි හි 

‘‘ඨිතස් ස අඤ ්ඤ ත් තං පඤ ්ඤා තී’’ති (අ. නි. 3.47) තස් මසව එකස් ස 

අඤ ්ඤ ත් තාභාවමතො  ස් සා අඤ ්ඤ ත් තං පඤ් ඤා ති, සා සන් තතිට් ඨිතීති න 
න සක් කා වත් තුං. විජ් ජමානං තංඛණද් ව සමඞ් ගී ඨිතන් ති. ම ො මෙත්   

චිත් තස ්ස නිමරොධක් ඛමණ රූපුප් පාම ො වුත් මතො, මසො ෙ විොමරතබ් මබො. 

කස ්මා? ‘‘ ස් ස වා පන සමු  සච් ෙං නිරුජ් ඣති, තස් ස දුක් ඛසච් ෙං 

උප් පජ් ජතීති? මනො’’ති ( ම. 1.සච් ෙ මක.136) වුත් තන් ති, න ෙ 
චිත් තසමුට් ඨානරූපමමව සන් ධා  පටික් මඛමපො කමතොති සක් කා විඤ ්ඤාතුං 
චිත් තසමුට් ඨානරූපාධිකාරස් ස අභාවාති. 

ආෙරි ස ්ස හි අ මධිප් පාම ො – උප් පන් නඋප් පජ් ජමානවාරාදීසු 

‘‘ඨිතික් ඛමණ’’ති අවෙනං ‘‘චිත් තස් ස ඨිතික් ඛණං නාම නත් ථී’’ති ඉමමත්  ං 
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දීමපති. න හි   ාධම් මසාසමන අභිධම් මම ලබ් භමානස ්ස අවෙමන කාරණං 

දිස ්සති. න මකවලං අභිධම් මම අවෙනමමව චිත් තස් ස ඨිතික් ඛණභාවමජොතකං, 
අපිෙ මඛො ‘‘ඨිතස් ස අඤ් ඤ ත් තං පඤ ්ඤා තී’’ති එවමාගතා සුත් තන් තපාළිපි. 

අඤ ්ඤ ත් තං නාම පුබ් බාපරවිමසමසො. අපිෙ   ා භූමතො ධම් මමො උප් පජ් ජති, 

කිං ත ා භූමතොව භිජ් ජති, උ ාහු අඤ ්ඤ ා භූමතො.  දි ත ා භූමතොව භිජ් ජති, න 

ජරතා  සම් භමවො. අඤ් ඤ ා භූමතො, අඤ ්මඤො එව මසොති සබ් බ ාපි 

ඨිතික් ඛණස ්ස අභාමවොම ව.  දි ෙ චිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛමණ රූපං උප් පජ් මජ ය, 

තං දුක් ඛසච් ෙන් ති කත් වා ‘‘මනො’’ති වත් තුං න සක් කා, වුත් තඤ් ෙ, තස් මා 
විඤ ්ඤා ති ‘‘චිත් තස් ස නිමරොධක් ඛමණ රූපුප් පාම ො නත් ථී’’ති. 

ආචරියමජොතිපාලධම්මපාලත්මථරානං පමනතං නක් ඛමති. මතහි 

‘‘එකධම් මාධාරභාමවපි උප් පා නිමරොධානං අඤ් මඤො උප් පා ක් ඛමණො, 

අඤ ්මඤො නිමරොධක් ඛමණො. උප් පා ාවත්  ඤ ්හි උපා ා  උප් පා ක් ඛමණො, 
නිමරොධාවත්  ං උපා ා  නිමරොධක් ඛමණො. උප් පා ාවත්  ා  ෙ භින් නා 

නිමරොධාවත්  ාති එකස් මිංම ව ෙ සභාවධම් මම   ා ඉච් ඡිතබ් බා, අඤ ්ඤ ා 

අඤ ්මඤොම ව ධම් මමො උප් පජ් ජති, අඤ ්මඤො නිරුජ් ඣතීති ආපජ් මජ ය, එවං 

නිමරොධාවත්  ා  වි  නිමරොධාභිමුඛාවත්  ා පි භවිතබ් බං, සා ඨිති ජරතා ො’’ති 
සම් පටිච් ඡිතබ් බමමතං. 

 දි එවං, කස ්මා පාළි ං ඨිතික් ඛමණො න වුත් මතොති? 
විමන යජ් ඣාස ානමරොමධන න  ස් සනවමසන පාළිගතීති මවදිතබ් බාති. 

අභිධම් මම සනාපි හි ක ාචි විමන යජ් ඣාස ානමරොමධන පවත් තති,   ා 
රූපස් ස උප් පාම ො ‘‘උපෙම ො සන් තතී’’ති භින් දිත් වා ම සිමතො. 
මහතුසම් පයුත් තදුකාදිම සනා මෙත්   නි ස් සිතබ් බා. ‘‘ ස් ස වා 
පනා’’තිආදිපුච් ො  විස් සජ් ජමන ෙ අරූපමලොකං චිත් තසමුට් ඨානරූපං වා 

සන් ධා  ‘‘මනො’’ති සක් කා වත් තුං. අ ඤ් හි  මකම සනා  පකති,  දි ං 
  ාසම් භවම ොජනාති. අ  වා පච් ොසත් තිඤාම න  ං සමු  සච් ෙං 

නිරුජ් ඣති, මතන  ං දුක් ඛසච් ෙං උප් පාම තබ් බං 

චිත් තමෙතසිකතප් පටිබද් ධරූපසඞ් ඛාතං, තස් ස ත ා උප් පත් ති නත් ථීති 

‘‘මනො’’ති විස් සජ් ජනං, න සබ් බස් ස වෙනමතො, තස් මා න සක් කා චිත් තස් ස 

ඨිතික් ඛමණ, භඞ් ගක් ඛමණ ෙ රූපුප් පා නං පටික් ඛිපිතුන් ති ව න් ති. 

උතුජරූපානි පන පටිසන් ධිචිත් තස් ස ඨිතික් ඛණමතො පට් ඨා  
අට් ඨකනවකවමසන උප් පජ් ජන් ති. පටිසන් ධික් ඛමණ හි උප් පන් නානං 
කම් මජරූපානං අබ් භන් තමර සහුප් පා එකනිමරොධමතමජොධාතු ඨානං පත් වා 
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තස් ස ඨිතික් ඛමණ අට් ඨ රූපානි සමුට් ඨාමපති, තත්   උප් පන් නා මතමජොධාතු 

පටිසන් ධිචිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛමණ, තත්   උප් පන් නා පඨමභවඞ් ගස ්ස 

උප් පා ක් ඛමණති එවමාදිනා අට් ඨකං, ක ාචි සද්  පාතුභාවකාමල මතන සහ 
සද්  නවකඤ් ෙ උප් පජ් ජති. චිත් තජරූපානි ෙ පටිසන් ධිමතො අනන් තරං 

පඨමභවඞ් ගමතො පට් ඨා  රූපජනකචිත් තානං උප් පා ක් ඛමණ අට් ඨකවමසන, 
සද්  පාතුභාවාදිකාමල සද්  නවකාදිවමසන ෙ පවත් තන් ති. ආහාරජානි පන 

එකස ්ස, ද් වින් නං වා සත් තාහානං අතික් කමමන නිබ් බත් තන් ති. නන ෙ 

අජ් මඣොහටාහාරපච් ෙම න ආහාමරො රූපං සමුට් ඨාමපති, ගබ් මභ ස න් තස ්ස ෙ 

කුමතො අජ් මඣොහරණාහාමරොති? සමාතිමතො. මාතරා හි භුත් තං කුච් ඡිගතස් ස 
සරීමර අබ් භඤ ්ජනං වි  ආහාරකිච් ෙං කමරොති. මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘ ඤ ්ෙස් ස භුඤ් ජතී මාතා, 

අන් නං පානඤ් ෙ මභොජනං; 

මතන මසො තත්    ාමපති, 

මාතුකුච් ඡිගමතො නමරො’’ති. (සං. නි. 1.235); 

තස් මා මාතරා අජ් මඣොහටාහාමරන අනග් ගහිමත සරීමර අබ් භන් තරිකා 

ඔජා ලද් ධප් පච් ෙ ා රූපං සමුට් ඨාමපති, ෙක් ඛුමසොතඝානජිව් හා සකා පන 

පඤ ්ෙපසා ාවත්  ං අතික් කම් ම පච් ො සත් තමම සත් තාමහ උප් පජ් ජන් ති, 

‘‘එකා සමම සත් තාමහ’’ති ( ම. මූලටී. ආ තන මක 22-254) 

ආනන් ාචරිමයො අමවොෙ. අ මමත්   ගබ් භමස යකානං රූපප් පවත් තිනම ො. 

ඔපපාතිකානම් පි පටිසන් ධිචිත් තස ්ස උප් පා ක් ඛමණ කම් මසමුට් ඨානානි 

සත් තති රූපානි උප් පජ් ජන් ති, තම වස් ස ඨිතික් ඛමණ, භඞ් ගක් ඛමණ ෙ සත් තති 

සත් තතීතිආදිනා වුත් තනම න උක් කංසාවකංසමතො කාමභවිකසත් තානං, 

රූපීබ්රහ් මානඤ් ෙ   ාවුත් තනම මනව   ානරූපං කම් මසමුට් ඨානානං, 
උතුසමුට් ඨානානඤ් ෙ පවත් ති මවදිතබ් බා. ආහාරජරූපං පන කාමාවෙරානං 
සබ් බපඨමං අත් තමනො මුඛගතමඛළං අජ් මඣොහරණකාමල උප් පජ් ජති. 
සඤ ්ඤීබ්රහ් මානං තං සබ් මබන සබ් බං නත් ථි. අසඤ් ඤීනඤ් ෙ චිත් තජාහාරජානි 
නත් ම වාති අ ං විමසමසො. එවං උප් පජ් ජමාමනසු ෙ පමනමතසු රූමපසු  ං 

චිත් තස ්ස උප් පා ක් ඛමණ උප් පන් නං, තං අත් තනා සහුප් පන් නචිත් තං ආදිං 

කත් වා සත් තරසමචිත් තස ්ස නිමරොධක් ඛමණ නිරුජ් ඣති, ඨිතික් ඛමණ 

උප් පන් නං අට් ඨාරසමස් ස උප් පා ක් ඛමණ නිරුජ් ඣති, භඞ් ගක් ඛමණ 

උප් පන් නං ඉමස් ස ඨිතික් ඛමණ නිරුජ් ඣතීති එවං උප් පජ් ජන් තං, 

නිරුජ් ඣන් තඤ් ෙ  ාව මරණචිත් තස ්ස මහට් ඨා සත් තරසමචිත් තං, තාව 
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  ාරහං ෙතුසන් තතිආදිවමසන පවත් තතීති. ආසන් නමරණස ්ස පන චුතිමතො 
සත් තරසමචිත් තස් ස ඨිතික් ඛණමාදිං කත් වා කම් මජරූපං න සමුට් ඨාති.  දි 

සමුට් ඨාති, මරණං න සි ා අනපච් ඡින් නත් තා කම් මජරූපානං. 
කම් මජරූපසමුච් මෙම  හි ‘‘මමතො’’ති වුච් ෙති. වුත් තඤ් හි – 

‘‘ආයු උස් මා ෙ විඤ් ඤාණං,   ා කා ං ජහන් තිමං; 

අපවිද් මධො ත ා මසති, නිරත්  ංව කලිඞ් ගර’’න් ති. (සං. නි. 3.95); 

සත් තරසමමන සහ උප් පන් නඤ් ෙ තං චුතිචිත් මතන සහ නිරුජ් ඣති, 

අපරඤ් ෙ න උප් පජ් ජති. ආයුක් ඛ ා, කම් මක් ඛ ා, උභ ක් ඛ ා, උපක් කමමන 

වා කස ්සචීති එවං කම් මජරූපස් මසව හි මරණං මහොති සතිපි ආහාරමජ, 
අට් ඨක ාමමතන චිත් තමජ ෙ. තම් පි අපගතජීවස් ස න උප් පජ් ජති. උතුජරූපං 

පන පවත් තති එව. ත ා සංමස ජානං, ඔපපාතිකානං පන 
සරීරනික් මඛපාභාවමතො තම් පි න පවත් තති. 

765-6. උප් පා ව වන් තතා  නිච් මෙො ධුමවො න මහොතීති අනිච්මචො, 

නිච් ෙඛණිකතා  වා න ඉච් මෙො සස් සතාදිවමසන අනපගන් තබ් මබොති අනිච්මචො. 
අ ඤ් හි විනාමසො ජනකපච් ෙ මතො අඤ ්ඤමහතුනිරමපක් ඛතා  

නිච් ෙඛණිමකොව මහොති. ධුවසාරවිරහිතත් තා අද්ධුමවො. අවසවත් තනට් මඨන 

අනත්තා. උ  ව පටිපීළමනන, දුක් ඛවත් ථුතා  ෙ දුක් ඛානං ඛන් මධො සමූමහොති 

දුක්ඛක්ඛන්මධො. එවංවිමධො පන සුමඛහි අසම් මිස ්මසොම වාති ආහ 

‘‘මකවමලො’’ති. කස් සචිපි වා රූපස් ස සුඛසභාවස් ස අභාවමතො සකමලොපි 

දුක් ඛක් ඛන් මධොති වුත් තං ‘‘දුක් ඛක් ඛන් මධො ෙ මකවමලො’’ති. 

පච් ෙ  ාපනි තා  ෙ මරොගමූලතා  ෙ මරොගමතො. මසො හි   ාරහං පච් ෙම හි 
 ාමපතබ් බතා   ාපයමරොමගො වි ාති මරොගමතො  ට් ඨබ් මබො.  ාපයබයාධි හි 

මරොමගො, ඉතමරො ආබාමධො, මූලබයාධි වි  මෙස අනබද් ධබයාධීනං 

කිමලසමරොගාදීනං මූලභාවමතො මරොගමතො  ට් ඨබ් මබො. දුක් ඛතාසූලම ොගිතා , 

කිමලසාසුචිපග් ඝරණතා , උප් පා ජරාභඞ් මගහි උද් ධුමාතපරිපක් කපභින් නතා  

ෙ ගණ්ඩමතො. මසො හි දුක් ඛදුක් ඛතා සඞ් ඛාරදුක් ඛතා විපරිණාමදුක් ඛතාති 

තිවිධදුක් ඛතාසඞ් ඛාමතන රුජ් ජමනන යුත් තතා ,   ාරහමාරම් මණවමසන ෙ 

සමන් නාගමවමසන ෙ රාගාදිකිමලසාසුචිවිස් සන්  නමතො, අහුත් වා 

සම් භවනමතො, උප් පත් ති ා උද් ධුමාතත් තා ජරාභඞ් මගහි ෙ   ාක් කමං 
පරිපක් කපභින් නභාවමතො ගණ් ෙසදිමසොති ගණ් ෙමතො  ට් ඨබ් මබො. 

අවසවත් තනතා , අවිමධ යතා  ෙ පරමතො.   ා හි පමරො පතන් මතො පරස ්ස 

වසං න ගච් ෙති, එවමමතං සුභසුඛාදිභාමවන වමස වත් මතතුං 
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පටුන 
 

අසක් කුමණ යතා  අවසවත් තනමතො ‘‘මා ජීර , මා මර ා’’තිආදිනා විධාතුං 
අසක් කුමණ යතා  අවිමධ යභාවමතො පරමතො  ට් ඨබ් බං. බයාධිජරාමරමණහි 

පලුජ් ජනමතො, ආබයාසනමතො ෙ පමලොකමතො. ඉ ං බයාධිආදීහි පකාමරහි 

භිජ් ජනමතො, විනස ්සනමතො, එමතහි එව වා ආබයාසනමතො බයසනත්  ස ්ස 
මලොක-සද්  ස ්ස පවිසිට් ඨස් ස ආබයාසනත්  තා  පමලොකමතො  ට් ඨබ් බං. 

ෙන් න් ති රජ් ජනවමසන පවත් තං ෙන්  ං. 

767. ධම්මමසනාපතිනාති ධම් මමසනා  පති නා මකොති ධම්මමසනාපති, 

සාරිපුත් තත් ම මරො, මතන. හිතසඞ් ඛාමතො අත් ම ො එතස ්සාති හිතත්ථි, මතන. 

සක්කච්චාති උග් ගහණධාරණාදීසු අතන් දිමතො හුත් වා. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

රූපවිභාගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. එකා සමමොපරිච්මෙම ො 

නිබ්බානනිද්ම සවණ්ණනා 

768-9. ආදිමතො රූපානන් තරමුද් දිට් ඨං  ං නිබ් බානන් ති සම් බන් මධො. තස් ස 
විභාවනං   ාබලං පවක් ඛාමීති සම් බන් මධො. 

භවාභවන් ති භවමතො භවං, ඛුද්  කං, මහන් තං වා භවං. විනනමතොති 

සංසිබ් බනමතො. තණ් හා හි සංසාරනායිකභාමවන භවමතො භවං, 

සුගතිදුග් ගතිවමසන ඛුද්  කමහන් තං භවං වා අපරාපරභාවා  සංසිබ් බති, 

තුන් නකරණං වි  කමරොති. නික්ඛන්තත්තාති විසංම ොගවමසන නිස ්සටත් තා. 

මරණපටිපක් ඛතා , අමතසදිසතා  වා අමතං. සබ් බදුක් ඛනිස ්සටත් තා පරමං

සුඛං. සබ් මබපි සඞ් ඛාරා සමන් ති උපසමන් ති අනප් පත් තිධම් මතං ආපජ් ජන් ති 

එමතනාති සබ්බසඞ්ඛාරසමමථො. ඛන් ධූපධිආ ම ො සබ් මබපි උපධී උපද්  වා 

පටිනිස ්සජ් ජී න් ති එමතනාති සබ්බූපධපටිනිස්සග්මගො.  ස් මා තං ආගම් ම 

කාමතණ් හාදිමභ ා තණ් හා සබ් බමසො ඛ ං ගච් ෙති, විරජ් ජති, නිරුජ් ඣති ෙ, 

තස් මා තණ්හාක්ඛමයොවිරාමගො නිමරොමධොති ෙ වුච් ෙති. අපිෙ රුජ් ඣන් ති එත්   

සත් තා කිමලසනිගළබන් ධාති මරොමධො, සංසාරස ්මසතං අධිවෙනං, තමතො 

නික් ඛන් මතොති නිමරොමධො. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

403 

පටුන 
 

770. අධගමාති ත නරූපා  පටිපත් ති ා අරි මග් මගන පටිවිජ් ඣමනන. 

රාගක් ඛ ාදිභාමවන සබ් බදුක් ඛසන් ති ා පච් ෙ තා , 

කිමලසසන් තාපාභාමවන ෙ සන්තිලක්ඛණං. අච්චුතිරසන් ති 

සභාවාපරිච් ෙජනමතො අෙවනසම් පත් තිකං. අස්සාසකරණරසන් ති 
අස් සාසකරණකිච් ෙං. තඤ් හි පානමභොජනාදිසුඤ් මඤ සභ කන් තාමර 
පරිබ් භමමනන පරිස ්සන් තස් ස අද් ධිකපුරිසස් ස අස් සාසජනකභාමවන උපට් ඨිතං 
වනන් මතො කං වි  සබ් බඤ් ඤුබුද් ධානම් පි 
වෙනප ාතික් කන් තමහාදුක් ඛමභරමව සංසාරකන් තාමර පරිබ් භමමනන 
පරිස ්සන් තස ්ස   ානරූපං පටිපත් තිමග් ගං පටිපන් නස ්ස ම ොගාවෙරස් ස 
අනාදිමති සංසාමර සුපිනන් මතනපි අදිට් ඨපුබ් බතා   ස් සනසමකාලමමව 

පරමස ්සාසං ජමනති. ඛන් ධනිමිත් තවිචිත් තතා  අවිග් ගහං හුත් වා ගය් හතීති 

අනිමත්තපච්චුපට්ඨානං. සබ් බසඞ් ඛතනිස් සරණුපා භාවමතො නිස් සරණං 

පච් චුපට් ඨාමපතීති නිස්සරණපච්චුපට්ඨානං. 

එවං නිබ් බානස් ස ලක් ඛණාදිකං  ස් මසත් වා ඉ ානි විතණ් ෙවාදිපක් ඛං 

 ස් මසත් වා පරිහරන් මතො ආහ ‘‘එත්ථාහා’’තිආදි, න පරමත්  මතො අත් ථි 
අඤ ්ඤත්ර පඤ ්ඤත් තිමත් තමතොති අධිප් පාම ො. කුමතො පනා මභිනිමවමසොති 

ආහ ‘‘තිත්ථියානං…මප.… නීයමතො’’ති. යථානුරූපාය පටිපත්තියාති 
සීලසමාධිපඤ ්ඤාසඞ් ඛාතං සම් මාපටිපත් ති ා.   ා හි මෙමතොඤාණලාභිමනො 

එව අරි ා පමරසං මලොකුත් තරචිත් තං ජානන් ති, තත්  ාපි ෙ අරහා එව සබ් මබසං 

චිත් තං ජානාති, එවං නිබ් බානම් පි සීලාදිසම් මාපටිපත් තිභූමතන උපාම මනව 
උපලබ් භතීති ‘‘නත් ථී’’ති න වත් තබ් බං අරිම හි උපලබ් භනී මතො.   ා හි 
ජච් ෙන් ධමතමිරිකාදීනං අ ස් සමනන ‘‘සූරි ා ම ො නත් ථී’’ති න වත් තබ් බා 

ෙක් ඛුමන් තානං මගොෙරභාමවන අත් ම වාති සිද් ධත් තා, එවමමතම් පි 
බාලපුථුජ් ජනස් ස අ ස් සනමත් මතන ‘‘නත් ථී’’ති න වත් තබ් බං. අරි ානං පන 
පඤ ්ඤාෙක් ඛුමනො පම මසමනව උපට් ඨානමතො එකන් මතන සම් පටිච් ඡිතබ් බං 
‘‘අත් ථි නිබ් බාන’’න් ති. අ මමත්   අධිප් පාම ො. අ  රාගාදීනං ඛ මත් තමමව 
නිබ් බානන් ති මෙති සම් බන් මධො. ආ ස් මතා…මප.… ම මරන  ස් සිමතොති 

සම් බන් මධො. රාගක් ඛ ාදිදීපකං සුත් තං මන යත්  න් ති අධිප් පාම න ‘‘තං

න’’ඉති පටික් මඛපං කත් වා එකංමසන මෙතං සම් පටිච් ඡිතබ් බං, ඉතර ා 
  ාරුතවමසන පාළි ා අත් ම  ගය් හමාමන බහුම ොසා ආපජ් ජන් තීති මත 

 ස් මසතුං ‘‘අරහත්තස්සාපී’’තිආදි වුත් තං. අරහත් තං පුට් මඨන 

මතමනවා ස් මතා සාරිපුත් තත් ම මරනාති අධිප් පාම ො. තව මමතනාති 
සාසනයුත් තිං අවිොමරත් වා පාළි ස් සනමත් මතමනව විප් පලපමතො 
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තවජ් ඣාසම න. න ෙ පමනතං යුත් තං, ත ාපීති අධිප් පාම ො. 
මලොකුත් තරඵලචිත් තස් ස රාගාදීනං ඛ මත් තතාපජ් ජනං න යුත් තං තස් ස 

අග් ගඵලස ්ස ෙතුක් ඛන් ධභාමවන පාළි ං ආගතත් තා. තස්මාති යුත් තිං 
අවිොමරත් වා පාළි ස් සනමත් මතමනව මවොහරන් තස් ස අනිට් ඨප් පසඞ් ගමතො. 

බයඤ්ජනච්ොයායාති විමද්  ාසහභූතා  සද්  ත්  මත් තච් ො ා . උභින්නන් ති 

නිබ් බානවමසන, අරහත් තවමසන ෙ ආගතානං උභින් නං සුත්තානං. අත්මථොති 

අධිප් පා ත් ම ො. 

මකො පන මසො අත් ම ොති ආහ ‘‘යස්ස පනා’’තිආදි. රාගාදීනං ඛමයොති 
රාගාදීනං අනප් පා නිමරොමධො. මසො ධම් මමො අක් ඛම ොපි සමාමනො රාගාදීනං 
ඛ ස් ස උපනිස් ස ත් තා ඛම ොපොමරන ‘‘රාගාදීනං ඛම ො නිබ් බාන’’න් ති 

වුත් මතො ‘‘තිපුසං ජමරො, ගුමළො මසම් මහො’’තිආදීසු ඵලූපොමරන වුත් තං වි ාති 
සම් බන් මධො. කිමලසානං අනප් පත් තිනිමරොධක් ඛ ස් ස මග් ගස් ස ආරම් මණභූතං 
නිබ් බානං අත්  මතො ‘‘ඛ ස ්ස උපනිස් සම ො’’ති වත් තබ් බතං ලබ් භතීති ආහ 

‘‘ඛයස්ස උපනිස්සයත්තා’’ති. ඛමයොපචාමරනාති අත් තමනො කාරි භූතස් ස 
ඛ ස් ස අත් තනි උපොමරන තස් ස නාමවමසනාති වුත් තං මහොති. ජරකාරණං 

තිපුසං ජමරොති වුත් මතො, මසම් හකාරණං ගුමළො මසම් මහොති වුත් මතො. 

ඛයන්මතති රාගාදීනං පරික් ඛ ාවසාමන. ඛමයොති වා මග් මගො වුච් ෙති ‘‘ඛම  

ඤාණ’’න් තිආදීසු (ධ. ස. දුකමාතිකා 142) වි , තස් ස අන් මත නිමරොධාවසාමන 

උප් පන් නත් තා ඛමයොති වුත් තං ඵලූපොමරන, සමීපූපොමරන වා. 

සබ්මබ බාලපුථුජ්ජනාපීති මසොණසිගාලා ම ො සබ් මබපි බාලපුථුජ් ජනා 
සමධිගත…මප.… භමව යං ඛණවමසන රාගාදීනං ඛ ස් ස මතසම් පි අත් ථිතා . 
ත ා ෙ සති පටිපත් ති ා නිරත්  කභාමවො ආපජ් මජ යාති අධිප් පාම ො. 

රාගාදික්ඛයානං බහුභාවමතොති රාගාදීනං වි  මතසං ඛ ානම් පි 

තබ් බිකාරභාමවන බහුභාවමතො. එවඤ් හි සති රාගස් ස ඛම ො රාගක් ඛම ො, න 

ම ොසාදීනං, ත ා ම ොසක් ඛම ොපීති අඤ් මඤො රාගක් ඛම ො, අඤ ්මඤො 

ම ොසක් ඛම ො, අඤ ්මඤො මමොහක් ඛම ොති තිණ් ණං අකුසලමූලානං ඛ භූතානි 

තීණි නිබ් බානානි, ෙතුන් නං උපා ානානං ඛ භූතානි ෙත් තාරීතිආදිනා බහූනි 
නිබ් බානානි නාම මහොන් ති. ඉ ානි ආදි-සද්  සඞ් ගහිමත ම ොමස  ස් මසතුං 

‘‘සඞ්ඛතලක්ඛණ’’න් තිආදි වුත් තං. ‘‘තීණිමානි, භික් ඛමව, සඞ් ඛතස් ස 

සඞ් ඛතලක් ඛණානි, උප් පාම ො පඤ් ඤා ති, වම ො පඤ් ඤා ති, ඨිතස ්ස 

අඤ ්ඤ ත් තං පඤ් ඤා තී’’ති (අ. නි. 3.47) වෙනමතො ව සඞ් ඛාමතො ඛම ො 

සඞ් ඛතලක් ඛණං මහොතීති වුත් තං ‘‘සඞ්ඛතලක්ඛණඤ්ච නිබ්බානං
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භමවයයා’’ති. ‘‘ජරාමරණං, භික් ඛමව, අනිච් ෙං සඞ් ඛතං 

පටිච් ෙසමුප් පන් න’’න් ති (සං. නි. 2.20) වෙනමතො ආහ 

‘‘සඞ්ඛතපරියාපන්න’’න් ති.  ං පන සඞ් ඛතපරි ාපන් නං, තං 
ඉතරසඞ් ඛතධම් මමො වි  අනිච් ෙං මහොති පච් ෙ ාධීනවුත් තිමතොති ආහ 

‘‘සඞ්ඛතපරියාපන්නත්තා අනිච්ච’’න් ති. ‘‘අනිච් ො වත සඞ් ඛාරා’’ති (දී. නි. 

2.221) හි වුත් තං. එත් තාවතා ෙ කිං වුත් තං මහොති?  දි භවමතො 

මමනොර පරිපූරණත්  ං ඛ ං නිබ් බානන් ති ව ාම, අසඞ් ඛතස ්ස 

සඞ් ඛතලක් ඛණත් තා, සඞ් ඛතපටිපක් ඛස් ස සඞ් ඛතපරි ාපන් නත් තා 

සබ් බකාලිකභාමවන නිච් ෙස ්ස අනිච් ෙතා, තමතො ෙ පරමසුඛස් ස දුක් ඛතා ෙ 
ආපජ් මජ යාති වුත් තං මහොති. 

එත් තාවතා භඞ් ගක් ඛ ස ්ස නිබ් බානම ොසං  ස් මසත් වා ඉ ානි 

අනප් පා ක් ඛ ස් ස තබ් භාවං නිමසමධතුං ‘‘යදි ඛමයො නිබ්බානං 

භමවයයා’’තිආදි වුත් තං. පඨමමග් ගස ්ස අනන් තරපච් ෙ භූතං ඤාණං මගොත්රභු 

නාම. මසසමග් ගපුමරෙරං මවො ානං නාම. ඵලසමාපත් තිපුමරෙරං අනුමලොමං 

නාම. තං පන සඞ් ඛාරාරම් මණමමවාති ඉධ න ගහිතං. භද්රමුඛාති පරස් ස 

අනන වෙනං. ‘‘ඛීයන්තී’’ති වත් තමානනිද් ම මසන ඉ ානි ඛී මානතං පුච් ෙති. 

එස නම ො මසමසසුපි. උපධාමරත්වාති උපපරික් ඛිත් වා. ‘‘මගොත්රභු…මප.… 
මුඛා’’ති පුච් ො  ‘‘රාගාදීනං ඛ මමව ව ාමී’’ති ත ා දින් නපටිවෙනස් ස 

අවිරුජ් ඣනවමසන සතිපුමරක් ඛාරං කම හීති අධිප් පාම ො. මගොත්රභුචිත්තාදීනං 
මගොත්රභුමවො ානමග් ගානං. මගොත්රභුක් ඛමණ කිමලසානං අනප් පා නිමරොධස් ස 

අභාවමතො ආහ ‘‘රාගා මයො ඛීයිස්සන්තී’’ති. ඵලමමවාති කිමලසානං 

ඛීණකාමල උප් පජ් ජමානං ඵලචිත් තමමව. ආරම්මණං අපස්සන්මතොති 

මගොත්රභුආදීනං වත් තබ් බාරම් මණං අපස් සන් මතො. අ  වා ඉතමරසං 
ආරම් මණභාමව සති ගමහතබ් බපච් ෙ ං අපස් සන් මතො. 

‘‘අපිචා’’තිආදි පරි ා න් තමරනපි අනප් පා නිමරොධස් ස 
නිබ් බානභාවනිමසධනං. ‘‘උප් පාදී තීති අත් ම ො’’ති පන මග් ගස් ස උප් පත් ති ා 
කිමලසක් ඛම ොපි උප් පාදිමතො නාම මහොතීති කත් වා වුත් තං. න හි ඉතර ා 
ඛ ස් ස උප් පාම ො නාම අත් ථි. අ  වා ‘‘අද් ධා මසො…මප.… නිරුත් තමරො 
භවිස ්සතී’’ති එත් තමකන ගන් ම න ඛණනිමරොධස් ස මෙව අනප් පා නිමරොධස් ස 
ෙ නිබ් බානභාමව ම ොසං  ස් මසත් වා ඉ ානි ‘‘ඛම  ඤාණ’’න් තිආදීසු (ධ. ස. 

දුකමාතිකා 142) වි  මග් ගස ්සාපි ඛ පරි ා ත් තා 
‘‘රාගක් ඛම ො’’තිආදිවෙනමත් මතම ව සමානභාමවන ගහිමත මග් ගස ්සාපි 
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නිබ් බානභාවප් පසඞ් ගං, ත ා ෙ සති අනිට් ඨාපත් තිං සම් භාමවන් මතො ආහ 

‘‘අපිචා’’තිආදි. එවඤ් හි සති ‘‘උප් පාදී තී’’ති මග් ගමමව සන් ධා  තිට් ඨති.  දි 

මග් ගස් ස නිබ් බානභාවප් පසඞ් මගො ඉධ සම් භාවිමතො, එවං සති මගොත්රභුස ්ස 

මග් ගාරම් මණතාදිම ොසා වත් තබ් බාති? සච් ෙං වත් තබ් බා, එත් තමකනාපි පන 
පරස ්ස වෙනපටිබාහනං සක් කා කාතුන් ති පරිහාරන් තර ස් සමන බයාපාමරො 

කමතොති. යථානුරූපාය පටිපත්තියාති ෙවිසුද් ධිපරම් පරාසඞ් ඛාතා  
  ානමලොමපටිපත් ති ා. 

771. අස්සද්මධොති පබුද් ධසද් මධො, මග් ගාගතා  අෙලසද් ධා  

සමන් නාගමතො, මග් ගාගතසද් ධා  හි සමන් නාගමතො ආකාමස බුද් ධමවසං 
මාමපත් වාපි ‘‘නිච් ෙං සුඛං අත් තා’’ති ව න් තස ්ස න සද්  හති මස ය ාපි 

සූරම් බට් මඨොති (අ. නි. 1.255). අකතඤ්ඤූති අකතං නිබ් බානං ජානාතීති 

අකතඤ ්ඤූ. සන්ධච්මෙම ොති භවසන් ධානකරස් ස තණ් හාපාපස් ස ඡින්  මනන 

පුන භවපටිසන් ධි ාපි ඡින් නතා  පටිසන් ධිං මඛමපත් වා ඨිමතො. හතාවකාමසොති 
ඛීණපටිසන් ධිකත් තාම ව ආ තිං කත්  චි ඔකාසමලොමක අදිස් සමානත් තා 

විහතාවකාමසො. වන්තාමසොති කත්  චි අභිසඞ් ගාභාවමතො ෙඩ් ඩිතතණ් මහොති 

අත් ම ො. උත්තමමපොරිමසොති සම වමලොමක අග් ග ක් ඛිමණ යතා  විසිට් මඨො 
මපොරිමසො. 

දුප්පටිවිද්ධාති පටිවිජ් ඣිතුං, පටිලභිතුඤ් ෙ දුක් කරා. කාමාදීනං 

නිස ්සරණී තා  නිස ්සරණී ා,  දි ං මනක් ඛම් මං, එතං කාමානං නිස් සරණන් ති 

සම් බන් මධො. තත්   කාමානං නිස්සරණන් ති කාමමහි නිග් ගමනං, අ  වා 

නිස ්සරන් ති නිග් ගච් ෙන් ති එත්   එමතනාති වා නිස්සරණං, කාමානං 

නිස ්සරණට් ඨානං, නිස ්සරණුපා න් ති අත් ම ො. මනක්ඛම්මන් ති පඨමජ් ඣානං. 

තඤ් හි කාමමහි නික් ඛන් තන් ති ‘‘මනක් ඛම් ම’’න් ති ඉධ ගහිතං, අඤ් ඤත්   පන 
පබ් බජ් ජා ම ොපි ‘‘මනක් ඛම් ම’’න් ති පවුච් ෙන් ති. වුත් තඤ් හි – 

‘‘පබ් බජ් ජා පඨමං ඣානං, නිබ් බානඤ් ෙ විපස් සනා; 

සබ් මබපි කුසලා ධම් මා, ‘මනක් ඛම් ම’න් ති පවුච් ෙමර’’ති. (ඉතිවු. අට් ඨ. 

109; දී. නි. ටී. 2.360; අ. නි. ටී. 2.3.66; විසුද් ධි. මහා. 1.56; මනත් ති. 

ටී. 76 මිස් සකහාරසම් පාතවණ් ණනා); 

අරූපං ආකාසානඤ් ො තනං. භූතන් ති විජ් ජමානං, ඛන් ධපඤ් ෙකන් ති 

අත් ම ො. ‘‘භූතමි න් ති, සාරිපුත් ත, සමනපස් සාමී’’තිආදීසු ඛන් ධපඤ ්ෙකං 

‘‘භූත’’න් ති වුච් ෙති. අත් තමනො කාරණං පටිච් ෙ සමං, සම් මා ෙ උප් පන් නන් ති 
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පටිච්චසමුප්පන්නං. පඨම…මප.… භමවයයාති සඞ් ඛතනිස් සරණභාමවන 
වුත් තස ්ස නිබ් බානස ්ස අභාවප් පත් ති ා ෙ තම කම ොගනිද් දිට් ඨානං   ාක් කමං 
කාමරූපනිස ්සරණානං පඨමජ් ඣානාකාසානඤ් ො තනානම් පි අභාමවොම ව 

ආපජ් මජ ය. ඉ ානි   ාධිප් මපතමත්  ං ආගමමන  ස් මසතුං ‘‘න තු

ඛමයො’’තිආදි වුත් තං. 

‘‘අත් ථි…මප.… සුඵුසිතන් ති ො’’ති නත් ථි නිස ්සරණං මලොමක, කිං 
විමවමකන කාමාපීති එවං මාමරන පටිබාහිමත. ‘‘අත් ථි…මප.… සුඵුසිත’’න් ති 

නිබ් බානං පතිට් ඨමපන් මතන ආළවකත් ම මරන වුත් තං. සුඵුසිතන් ති සුට් ඨු 

ඵුසිතං, සච් ඡිකතන් ති වුත් තං මහොති. අජාතන් තිආදීනි ෙත් තාරි ප ානි 
අඤ ්ඤමඤ් ඤමවවෙනානි. අ  වා මව නා ම ො වි  
මහතුපච් ෙ සමවා සඞ් ඛාතා  කාරණසාමග් ගි ා න ජාතං න නිබ් බත් තන් ති 

අජාතං. කාරමණන විනා ස මමව ෙ න භූතං න පාතුභූතං න උප් පන් නන් ති 

අභූතං. එවං අජාතත් තා අභූතත් තා ම න මකනචි කාරමණන න කතන් ති 

අකතං. ජාතභූතකතභාමවො ෙ නාම රූපාදීනං සඞ් ඛතධම් මානං මහොති, න 

අසඞ් ඛතසභාවස් ස නිබ් බානස ්සාති  ස් සනත්  ං අසඞ්ඛතන් ති වුත් තං. 

පටිමලොමමතො වා සමමච් ෙ සම් භූ  පච් ෙම හි කතන් ති සඞ් ඛතං, න ත ා 

සඞ් ඛතං, සඞ් ඛතලක් ඛණරහිතන් ති ෙ අසඞ්ඛතන් ති. එවං අමනමකහි 

කාරමණහි නිබ් බත් තිතභාමව පටිසිද් මධ පකතිවාදීනං පකති වි  සි ා න මඛො, 
එමකමනව කාරමණන එතං කතන් ති ආසඞ් කා  න මකනචි කතන් ති 
 ස් සනත්  ං ‘‘අකත’’න් ති වුත් තං. එවං අපච් ෙ ම් පි සමානං ස මමව න මඛො 

ඉ ං භූතං පාතුභූතන් ති ආසඞ් කා  තන් නිවත් තනත්  ං ‘‘අභූත’’න් ති වුත් තං. 
අ ඤ් මෙතස ්ස අසඞ් ඛතාකතාභූතභාමවො සබ් මබන සබ් බං අජාතධම් මත් තාති 
 ස් මසතුං ‘‘අජාත’’න් ති වුත් තං. 

අසඞ්ඛතන්තීති ඉති-සද් ම ො ආදිඅත් ම ො. මතන – 

‘‘මනො මෙතං, භික් ඛමව, අභවිස් ස අජාතං අභූතං අකතං අසඞ් ඛතං. 
නයිධ ජාතස් ස භූතස් ස කතස් ස සඞ් ඛතස් ස නිස ්සරණං පඤ් ඤාම  . 

 ස් මා ෙ මඛො, භික් ඛමව, අත් ථි අජාතං අභූතං අකතං අසඞ් ඛතං, තස් මා 
ජාතස ්ස භූතස් ස කතස් ස සඞ් ඛතස් ස නිස ්සරණං පඤ් ඤා තී’’ති (උ ා. 
73) – 

එවමාදිසුත් තප ං සඞ් ගණ් හාති. මතනාහ ‘‘අමනමකසු සුත්තන්මතසූ’’ති. 

ධම් මමන සම වකස් ස මලොකස් ස සාමී, ධම් මස ්ස වා  ථිච් ඡිතං ම සනමතො සාමී 
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ඉස් සමරොති ධම්මසාමී. ත ාගත-සද්  ස් ස අත් ම ො මහට් ඨා කථිමතොව. සම් මා 

සාමං සබ් බධම් මම අභිසම් බුද් මධො, සම් මා ස මමව සම් මමොහනිද්  ාවිගමමන 

පටිබුද් මධො, බුද් ධි ා විකසිතවාති වා සම්මාසම්බුද්මධො. 

පරිත්තත්තිමකති ‘‘පරිත් තා ධම් මා, මහග් ගතා ධම් මා, අප් පමාණා ධම් මා’’ති 

(ධ. ස. තිකමාතිකා 12) එවං පරිත් තාදිධම් මවමසන ආගමත පරිත් තත් තිමක. 

නවත්තබ්බාරම්මණත්තාති නවත් තබ් බාරම් මණත් තප් පසඞ් ගමතො. මතනාහ 

‘‘නවත්තබ්බාරම්මණපක්ඛංභමජයය’’න් ති. රූපාවචරත්තිකචතුක්කජ්ඣානාති 

ෙතුක් කනම න තිකජ් ඣානා, පඤ් ෙකනම න ෙතුක් කජ් ඣානා. 
කුසලකිරි ානං අභිඤ් ඤාභාවප් පත් ති ා පරිත් තාදිමකපි ආරබ් භ පවත් තනමතො 

‘‘චතුත්ථස්සඣානස්ස විපාමකො’’ති ආහ. තස්මාති   ාවුත් තයුත් තිමතො මෙව 

පාළිමතො ෙ. කිඤ් ෙ භිම යො – සඞ් ඛතධම් මාරම් මණං විපස් සනාඤාණං, අපිෙ 

අනමලොමභාවප් පත් තං කිමලමස ත ඞ් ගවමසන පජහති, සමුච් මෙ වමසන 

පජහිතුං න සක් මකොති, ත ා සම් මුතිසච් ොරම් මණං පඨමජ් ඣානාදිකුසලඤාණං 

වික් ඛම් භනවමසමනව කිමලමස පජහති, න සමුච් මෙ වමසන. ඉති 

සඞ් ඛතධම් මාරම් මණස් ස, සම් මුතිසච් ොරම් මණස ්ස ෙ ඤාණස් ස කිමලසානං 
සමුච් මෙ ප් පහාමන අසමත්  භාවමතො මතසං සමුච් මෙ ප් පහානකරස් ස 

අරි මග් ගඤාණස් ස තදුභ විපරීතභාමවන ආරම් මමණන භවිතබ් බං, තඤ් ෙ 
නිබ් බානමමව. මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘ඤාණං  ං සඞ් ඛතාලම් බං, පඤ ්ඤත් තාලම් බමමව වා; 

පාමප හන් ති න තං වත් ථුං, ත ඤ් ඤං සම් පටිච් ඡි ’’න් ති. 

රූපසභාවාභාවමතොති එමතන   ා රූපධම් මානං රුප් පනසභාමවො, 

පටිඝාතවන් තතා කලාපමතො වුත් ති ා පම සසම් බන් මධො සභාමවො, එවං 

නිබ් බානස් ස කත්  චි පටිඝාමතො, සප් පම සතා ෙ නත් ථීති  ස් මසති. න හි 

නිබ් බානං ‘‘අසුකදිසා , අසුකපම මස’’ති වා නිද් දිසී ති. පපඤ්චාභාවමතොති 

තණ් හාමානදිට් ඨිපපඤ් මෙහි සහ අවට් ඨානවමසන අභාවමතො, මතසං 
අභාවපච් ෙ තා  ෙ. තණ් හාදිට් ඨිමානා හි සංසාමර සත් මත පපඤ් මෙන් තීති 
පපඤ් ො නාම. 

772-5. එවං නිබ් බානං යුත් තිමතො, සුත් තමතො ෙ සාමධත් වා ඉ ානි තස් ස 

පරි ා සන්  ස ්සනත්  ං ‘‘අච්චන්තමනන්ත’’න් තිආදි වුත් තං. තත්   

සංසාරප් පවත් ති ා පරිම ොසානභූතත් තා අන්තං. ඉමිනා 
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අනපාදිමසසනිබ් බානධාතු කථිතාති ව න් ති, මසොපාදිමසසනිබ් බානධාතුපි 

වට් ටති, අකතන් තිපි පඨන් ති. මසො මහට් ඨා වුත් තත් ම ොව. 

සඋප් පා ව න් තාභාමවන අනන්තං. කිමලසපරිළාහාභාමවන, 

කිමලසක් මඛොභාභාමවන ෙ සන්තං. පමලොකිතාභාමවන අපමලොකිතං. 

අතිත් තිකරභාමවන පණීතං. සබ් බදුක් ඛහනනමතො සරණං. කිමලසමෙොමරහි 

අනපද් දුතත් තා නිබ් භ තා  මඛමං. සබ් බුපද්  වනිවාරණමතො තාණං. 

ජාතිආදිදුක් මඛහි අනබන් ධස් ස අල් ලීයිතුං යුත් තට් ඨානතා  මලණං. 

  ාපටිපන් නස ්ස සන් ති ා කත් මතන පරං පතිට් ඨාභාවමතො පරායණං. 

සබ් බපීළාවිමුත් තතා  සිවං. උපනිස ්ස හීනානං සබ් බඤ ්ඤුමුඛමතො සුත් වාපි 

ඨමපත් වා ගුණවමසන සභාවමතො පටිවිජ් ඣිතුං දුක් කරතා  නිපුණං. 

අවිපරීතතා  සච්චං. සබ් බදුක් ඛපරික් ඛ කරත් තා දුක්ඛක්ඛයං. මතජුස් ස තා  
සන් තත් තඅම ොගුමළ මක් ඛිකාහි වි  ෙතූහි ආසමවහි ආරම් මණකරණවමසන 

පවත් තිතුං අසක් කුමණ යතා  අනාසවං. මහාකාරුණිකස ්සාපි ධම් මම සනා  

අප් මපොස ්සුක් කභාවාපා මනන පටිවිජ් ඣිතුං දුක් කරතා  සුදුද් සං. 

මලොකුත් තරධම් මමසුපි අසඞ් ඛතගුමණන විසිට් ඨතා  පරං. 

සංසාරමහාසමුද්  ස් ස තීරභූතත් තා පාරං. මංසෙක් ඛුමනො, දිබ් බෙක් ඛුමනො වා 

අමගොෙරතා  අනි ස්සනං. නි ස ්සනසඞ් ඛාතා  උපමා  අභාවමතො වා 

අනි ස්සනං. 

අවිපරිණාමධම් මත් තා ධුවං. තමතොම ව පරමපතිට් ඨාභාවමතො දීපං. 

මරොගාදිපීළාභාවමතො අබයාපජ්ඣං. තමතොම ව අනීතිකං. තණ් හාල ාභාවමතො 

අනාලයං. සඞ් ඛතාසඞ් ඛමතසු අසඞ් ඛතමකොට් ඨාසභූතත් තා, 

පරමපතිට් ඨාභාවමතො වා ප ං. අවිනාසභාමවන අච්චුතං. අක් ඛරණමතො 

අවිනස ්සනමතො අක්ඛරං. 

සඞ් ඛතනිස් සටත් තා විමුත්ති. භවබන් ධනවිමුත් තිමහතුතා  මමොක්ඛං. 

776-7. එවන් ති   ාවුත් තනම න. විඤ්ඤායාති උග් ගහපරිපුච් ොවමසන 

ජානිත් වා. අධගමූපාමයොති පටිවිජ් ඣනූපා භූතා තිස් මසො සික් ඛා. කාතබ්මබොති 
පටිපජ් ජිතබ් මබො. 

සද් ධං, බුද් ධිඤ ්ෙ කමරොති වඩ් මඪතීති සද්ධාබුද්ධකරං. තථාගතමමතති 

තිපිටකබුද් ධවෙමන, ෙතූසු සච් මෙසු වා. පඤ් ඤා  සම් භූතං, පඤ ්ඤා  වා 

සම් භමවො එතස ්සාති පඤ් ඤාසම් භවං, තම ව සම් පසා නං බුද් ධාදීසු අධිමුච් ෙනං, 
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තං කමරොතීති පඤ්ඤාසම්භවසම්පසා නකරං. අත්ථබයඤ්ජනසාලිනන් ති 

අතිමධුමරහි අත්  බයඤ් ජමනහි සමන් නාගතං, අත්  බයඤ් ජනසාරවන් තන් ති වා 

අත් ම ො ර-කාරස් ස ල-කාරං කත් වා. සාරං ජානන් තීති සාරඤ් ඤූ, මත 

විම් හාමපතීති සාරඤ්ඤුවිම්හාපනං. නිට්ඨන් ති පරිම ොසානං, සුතම මූලකං 
අනපා ාපරිනිබ් බානන් ති අධිප් පාම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

නිබ් බානනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ද්වා සමමොපරිච්මෙම ො 

පඤ්ඤත්තිනිද්ම සවණ්ණනා 

එත්ථාති   ාඋද් දිට් ඨධම් මානං නිද් ම සපරිම ොසාමන. එත්තකමමවාති 

චිත් තමෙතසිකරූපනිබ් බානමත් තමමව. පඤ්ඤාමපතබ්බමතොති පරමත්  ධම් මා 
වි  සකසකසභාවවමසන අපඤ් ඤා මානා හුත් වා මලොකසඞ් මකතවමසන 

පඤ ්ඤාපි මානත් තා. පඤ්ඤාපනමතොති පරමත්  වමසන 
විජ් ජමානාවිජ් ජමානධම් මානං පකාසනවමසන පඤ් ඤාපනමතො. තත්   

‘‘පඤ ්ඤාමපතබ් බමතො’’ති ඉමිනා පඤ් ඤාපී ති පකාමරන ඤාපී තීති 
පඤ ්ඤත් තීති එවං කම් මසාධනවමසන අත්  පඤ ්ඤත් තිභූතා උපා ාපඤ් ඤත් ති 
වුත් තා. ‘‘පඤ ්ඤාපනමතො’’ති ඉමිනා පඤ් ඤාමපති පකාමරන ඤාමපතීති 
පඤ ්ඤත් තීති එවං කත් තුසාධනවමසන තස් සා අභිධා කභූතා නාමපඤ් ඤත් තීති 
මවදිතබ් බං. පණ් ණත් තිදුකනිද් ම මස ‘‘සඞ් ඛා…මප.… මවොහාමරො’’ති (ධ. ස. 

1313-1314) ෙතූහි පම හි උපා ාපඤ් ඤත් ති වුත් තා. ‘‘නාමං…මප.… 

අභිලාමපො’’ති (ධ. ස. 1313-1314) ෙහි පම හි නාමපඤ් ඤත් ති කථිතාති 

ආෙරි ානං ඉච් ඡිතත් තා වුත් තං ‘‘මතමනවාහා’’තිආදි. මතසං මතසං

ධම්මානන් ති මහට් ඨා අභිධම් මමාතිකා  වුත් තානං කුසලාකුසලාදිධම් මානං. 

සඞ්ඛාති ‘‘අහං මමා’’තිආදිනා සඞ් ඛා මානතා. සමඤ්ඤාති සඞ් මකතවමසන 

ඤා මානතා. පඤ්ඤත්තීති අසඞ් කරවමසන අමනකධා විභජිත් වා 

පඤ ්ඤාපි මානතා. මවොහාමරොති පාකටං කත් වා වුච් ෙමානතා, ක නවමසන 

උපයුජ් ජමානතා වා. අත්  ාභිමුඛං නමතීති නාමං. තං පන 

අන් වත්  රුළ් හීවමසන දුවිධං, සාමඤ් ඤගුණකිත් තිමඔපපාතිකනාමවමසන 
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ෙතුබ් බිධං. නාමකම්මන් ති නාමකරණං. නාමමධයයන් ති නාමඨපනං, 

නාමමධයයන් ති වා මසට් ඨානං නාමං. අක් ඛරද් වාමරන අත්  ං නීහරිත් වා උත් ති 

ක නං නිරුත්ති. බයඤ්ජනන් ති පාකටකරණං. අභිලාමපොති අභිලාපනං. 

අහන් ති රූපාදිවිනිමුත් තං අහංකාරබුද් ධිවිස භූතං අත් තමනො 
ඛන් ධසමූහසන් තානමුපා ා  පඤ් ඤත් තං ත ඤ් ඤානඤ් ඤභාමවන 

අනිබ් බෙනී ං උපා ාපඤ් ඤත් තිං ව ති. මතනාහ ‘‘අහන්ති හී’’තිආදි. 

‘‘අහන් ති…මප.… කත් වා’’ති උපා ාපඤ් ඤත් ති ා උප් පත් තිං  ස් මසත් වා 

යථාතිආදිනා තං පකාමසති. 

 ස් මා ‘‘සමඤ් ඤා පඤ් ඤත් ති මවොහාමරො’’ති ‘‘එවං සඞ් ඛා’’ති ඉමස් මසව 

මවවෙනං, තස් මා වුත් තං ‘‘ඉ ානි පඤ්ඤාපනමතොපඤ්ඤත්ති’’න් තිආදි. 

ත නරූපා ජාතාති තජ්ජා, අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති වි  මකවලං 
මලොකසඞ් මකතවමසමනව අහුත් වා ධම් මසභාවස් ස අනරූපවමසන පවත් තා 
පඤ ්ඤත් තීති අත් ම ො. නාමපඤ් ඤත් තිපි වෙනත්  සඞ් ඛාතකාරණං උපා ා  
පටිච් ෙ පවත් තනමතො උපා ාපඤ් ඤත් තිමවොහාරං ලභතීති තස් සාපි 
උපා ාපඤ් ඤත් තිපරි ාම ො වුත් මතො. ගණ් ඨිප කාමරනාපි හි ඉමිනාව 

අධිප් පාම න උපා ාපඤ්ඤත්තීති උපා ානවතී පඤ් ඤත් ති කාරණවතිං 

කාරණභූතමත්  මුපා ා  ගමහත් වා තන් නිස ්සම න පඤ් ඤාපී ති, සබ් මබොපි 
පඤ ්ඤත් තිමභම ො අමනන ලක් ඛමණන උපා ාපඤ් ඤත් තිමමව භජති. 

අනපා ා  හි පඤ් ඤත් ති නත් ථීති වුත් තං. උපනිධාපඤ්ඤත්තීති පටිපක් ඛභූතං 

එකපඤ් ඤත් තිං උපනිධා  අමපක් ඛිත් වා පවත් තා පඤ් ඤත් ති. චක්ඛුමසොත-

ග් ගහමණන අජ් ඣත් තිකා තනානි  ස් මසති, රූපසද් -ග් ගහමණන 

බාහිරා තනානි. පථවීමතමජොවාය-ග් ගහමණන මඵොට් ඨබ් බා තනං පමභ මතො 
 ස් මසති. එමතමනව ධම් මා තමනපි ලබ් භමානමභම ො  ස් සිමතොති  ට් ඨබ් බං. 

 ස් මා ප වාදිකා පඤ් ඤත් ති සසම් භාරප වි ං එකස් ස නාමං ගමහත් වා 

සමූහමමමවොපා ා  පඤ් ඤාපී ති, ඝටාදිකා ෙ පඤ් ඤත් ති ධම් මසමූමහසු 

සබ් මබසමමව නාමං ගමහත් වා සමූහමමමවොපා ා  පඤ් ඤාපී ති, තස් මා වුත් තං 

‘‘එකස ්ස වා’’තිආදි. තත්   එකස ්ස නාමං ගමහත් වා සමූහමුපා ා  
පඤ ්ඤාපි මානා  ප වාදිවමසන පාකටභාවමතො තං ඨමපත් වා ඉතරං 

 ස් මසතුං ‘‘කථ’’න් තිආදි වුත් තං. අයං සමූහපඤ්ඤත්ති නාම සමූහස ්ස 

පඤ ්ඤාපනමතො. දිසාකාසාදීසු දිසා-ග් ගහමණන ෙන්  සූරි ාවත් තනමුපා ා  

පඤ ්ඤාපි මානං පුරත් ථිමාදිදිසාපඤ් ඤත් තිං  ස් මසති. ආකාස-ග් ගහමණන 
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අසම් ඵුට් ඨධම් මම උපා ා  පඤ් ඤාපි මානං කූපගුහාදිආකාසපඤ් ඤත් තිං 

 ස් මසති. කාල-ග් ගහමණන ෙන්  ාවත් තනාදිකමුපා ා  පඤ් ඤාපි මානං 

පුබ් බණ් හාදිකාලපඤ් ඤත් තිං  ස් මසති. නිමත්ත-ග් ගහමණන බහිද් ධා 

ප වීමණ් ෙලාදිකං, අජ් ඣත් තිකඤ ්ෙ භාවනාවිමසසං උපා ා  පඤ් ඤාපි මානං 

කසිණනිමිත් තාදිකං  ස් මසති. අභාව-ග් ගහමණන භාවනාබමලන 
අප් පවත් තනසභාවං ආකාසානඤ් ො තනඣානං උපා ා  පවත් තං 

ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤා තනඣානාරම් මණං අභාවපඤ් ඤත් තිං  ස් මසති. නිමරොධ-
ග් ගහමණන භාවනාබමලන නිරුද් ධං මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනං නිස් සා  

පඤ ්ඤත් තං නිමරොධපඤ් ඤත් තිං  ස් මසති. ආදි-ග් ගහමණන ඛ ාදිසභාවං තං 
තං ධම් මමුපා ා  පඤ් ඤාපි මානං අනිච් ෙලක් ඛණාදිකං සඞ් ගණ් හාති. සාපි හි 
දිසාකාසාදිකා වි  ධම් මසමූහමුපා ා  අපඤ් ඤත් තභාවමතො 

අසමූහපඤ්ඤත්තිම වාති. 

සාති අ ං ද් විධා උපා ාපඤ් ඤත් ති. තජ් ජාපඤ් ඤත් ති වෙනත්  ං 
අමුඤ් චිත් වා පවත් තිමතො උපා ාපඤ් ඤත් ති ංම ව සඞ් ගය් හතීති වුත් තං 

‘‘විජ්ජමානං පරමත්ථං මජොතයතී’’ති. එවඤ් ෙ කත් වා උපරි ‘‘ෙ 

පඤ ්ඤත් තිම ොපි එත් ම ව සඞ් ගහං ගච් ෙන් තී’’ති වුත් තං. විජ්ජමානන් ති 

සභාමවන උපලබ් භමානං. අවිජ්ජමානන් ති ඨමපත් වා මලොකසඞ් මකතං 

සභාවවමසන අනපලබ් භමානං. නාමමත්තන් ති නාමමත් තවන් තං. 

මසොතද්වාරජවනානන්තරන් ති පච් චුප් පන් නසද්  ාරම් මණා  

මසොතද් වාරජවනවීථි ා, ත නසාරප් පවත් තා  අතීතසද්  ාරම් මණා  

මමනොද් වාරජවනවීථි ා ෙ අනන් තරප් පවත් මතන. මමනොද් වාරජවනවීථිපි හි 
මසොතද් වාරජවනානන් තරප් පවත් තා තග් ගහමණමනව ඉධ ගහිතා. 

ගහිතපුබ්බසඞ්මකමතනාති ‘‘අ ං ඉමස් ස අත් ම ො, ඉ මිමස් ස වාෙක’’න් ති එවං 

වෙනවෙනත්  සම් බන් ධග් ගහණවමසන ගහිතපුබ් බභාවසඞ් මකමතන. යායාති 

 ා  නාමපඤ් ඤත් ති ා කරණභූතා . මමනොද්වාරජවනවිඤ්ඤාමණන 

කත් තුභූමතන. මමනොද්වාරජවනවිඤ්ඤාමණන වා කරණභූමතන,  ා  

නාමපඤ් ඤත් ති ා කත් තුභූතා ාති අත් ම ො. පඤ්ඤාපීයතීති 
සම් මුතිපරමත්  වමසන පන දුවිධං අත්  ජාතං පඤ් ඤාපී ති විඤ් ඤාපී තීති 
වුත් තං මහොති. මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘අත්  ා  ස ්සානසාමරන, විඤ ්ඤා න් ති තමතො පරං; 

සා ං පඤ් ඤත් ති විඤ් මඤ යා, මලොකසඞ් මකතනිම් මිතා’’ති. 
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කතරජවනවීථි ං පනා ං විඤ් ඤා තීති? ‘‘ඝමටො’’තිආදිසද්  ං සුණන් තස් ස 
එකමමකං සද්  ං ආරබ් භ පච් චුප් පන් නාතීතාරම් මණවමසන ද් මව ද් මව 

ජවනවාරා මහොන් ති, තමතො සද්  සමු ා මාරබ් භ එමකො, තමතො 
නාමපඤ් ඤත් තිමාරබ් භ එමකොති එවං සද්  සමු ා ාරම් මණා  ජවනවීථි ා 

අනන් තරං නාමපඤ් ඤත් ති පාකටා මහොති, තමතො පරං අත්  ාවමබොමධොති 
ආෙරි ා. 

 ං සන් ධා  ෙක් කනම ො වුත් මතොති සම් බන් මධො. තථා අවිජ්ජමානානන් ති 

පරමත්  මතො අවිජ් ජමානානං. මකනචි ආකාමරනාති පරමත්  මතො, 

මලොකසඞ් මකතමතො වා මකනචි පකාමරන. අනුපලබ්භමානානං

පඤ්චමසච්චාදීනන් ති ආකාසාදිපඤ් ෙමසච් ොදීනං. ආදි-ග් ගහමණන 

අට් ඨමමබොජ් ඣඞ් ගාදිමක සඞ් ගණ් හාති. පකතිපුරිසාදීනන් ති සත් වරජතමානං 
සමානාවත්  ා පකතිඅඞ් ගුට් ඨාදිපරිමාමණො කාරමකො මව මකො අත් තා 

පුරිමසොතිආදිනා පරිකප් පිතානං පකතිපුරිසාදීනං. ආදි-ග් ගහමණන 

ආකාසකුසුමාදිං සඞ් ගණ් හාති. විජ්ජමාමනන අවිජ්ජමානපඤ්ඤත්ති 
පරමත්  මතො විජ් ජමානාහි විජ් ජාදීහි අවිජ් ජමානස ්ස පුග් ගලස ්ස 

පඤ ්ඤත් තත් තා. මසමසසුපි ඉමිනාව න ානසාමරන අත් ම ො මවදිතබ් මබො. 

එත්මථවාති උපා ාපඤ් ඤත් ති මමව. 

‘‘කුසග් මගන කමා ා , සමුද් ම  උ කං මිමන; 

එවං මානසකා කාමා, දිබ් බකාමාන සන් තිමක’’ති. (ජා. 2.21.389) – 

වෙනමතො මනස් සමලොමක ෙක් කවත් තිසම් පත් තිදිබ් බසම් පත් තිං උපනිධා  

නිහීනාම වාති වුත් තං ‘‘කපණං…මප.… නිධායා’’ති. මානුසකන් ති 
මනස් සමලොමක භවං. පරමත් ම ො ෙ විජ් ජතීති පාඨමසමසො. 

778. තතියා මකොටි න විජ්ජති අනපලබ් භමානත් තා. වුත් තඤ් මහතං 

මහාඅට්ඨකථායං – 

‘‘දුමව සච් ොනි අක් ඛාසි, සම් බුද් මධො ව තං වමරො; 

සම් මුතිං පරමත්  ඤ ්ෙ, තති ං මනොපලබ් භතී’’ති. (දී. නි. අට් ඨ. 1.439-

443); 
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පරවාම සු න කම්පතීති පකතිපුරිසන් තරාදිවාදීනං පමරසං තිත් ථි ානං 

වාම සු සම් පත් මතසු, නිමිත් තභූමතසු වා න කම් පති න පමවධති න ෙලතීති 
අත් ම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

පඤ් ඤත් තිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. මතරසමමොපරිච්මෙම ො 

කාරකපටිමවධවණ්ණනා 

නිද්දිට්ඨාති උද් ම සනිද් ම සාදිවමසන  ස් සිතා. කුසලා මයොති 

කුසලාකුසලා. එමතසං පන න නිද් දිට් මඨොති සම් බන් මධො. පුබ් මබ 
‘‘කාරමකො’’ති වෙනං වි  ‘‘මව මකො’’ති අවුත් මතපි ‘‘අත් තා කාරමකො 
මව මකො’’ති අත් තමනො ලද් ධිතා  ‘‘තස ්ස හි කාරකස් ස මව කස් සා’’ති වුත් තං. 

කුසලාකුසලානමභාමවොපි සි ා, ඉතර ා අමහතුකම ොසාපත් තිමතොති 

අධිප් පාම ො. මතසං කුසලාකුසලානං ආ ත් තා වුත් ති එමතසන් ති 

ත ායත්තවුත්තිමනො. මතසන් ති කුසලාකුසලාදීනං. තස්මාති කාරකාභාමව 

කුසලාකුසලානං, තබ් බිපාකානඤ් ෙ අභාවමතො. නිරත්ථිකාති ම මසත් වාපි 
මබොමධතබ් බාභාවමතො නිරත් ථිකා. ‘‘නා ං නිරත් ථිකා’’ති වත් වාපි 
‘‘සාත් ථිකා’’ති වෙනං පන පරස් ස  ළ් හග් ගාහත්  ං. මලොමකපි හි එවං මවොහාරං 

මවොහරන් ති, එවමමව භවති, නාඤ ්ඤ ාතිආදි. තත්ථාති කාරකාභාමවපි අත් තා 

අත් ථීති ගහමණ. අනුමරොමධොති අනකූලපක් ඛපාමතොති අත් ම ො. ඉධාති 

කාරකාභාමවපි කුසලා ම ො අත් ථීති ගහමණ. විමරොමධොති පටිමඝො. 

එවං කාරකාභාමවපි කුසලාදීනං සබ් භාවං යුත් තිමතො සාමධත් වා ඉ ානි 

මලොකසිද් මධන නි ස් සමනන සාමධතුං ‘‘අථාපී’’තිආදි වුත් තං. අථාපීති 
කාරකාභාමවපි. ප වි-ග් ගහමණන ප මවොජං  ස් මසති. ත ා ආප-ග් ගහමණන 

ආමපොජං. මතමජොති සීතුණ් හවමසන දුවිධා මතමජොධාතු. උතූති මහමන් තාදිඋතු. 

ආදි-ග් ගහමණන බීජාදිමක සඞ් ගණ් හාති. ජනකපච් ෙම ො මහතු, 

අනපාලනකපච් ෙම ො පච් ෙම ො නාමාති ආහ ‘‘මහතුපච්චයසාමග්ගියා’’ති. 

‘‘ඵලනිබ් බත් තමකො මහතු, පච් ෙම ො අනපාලනමකො’’ති හි වුත් තං. 
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එවං කාරකාභාමවපි කුසලාකුසලප් පවත් තිං සාමධත් වා ඉ ානි 

පරපරිකප් පිතං අත් තානමමව තාව පටික් ඛිපිතුං ‘‘අථාපි මචත්ථා’’තිආදි 

ආරද් ධං. කාමං පඤ් ඤාපරිබාහිරදිට් ඨි ා එව අත් තා පරිකප් පී ති, පමරො පන 

‘‘පඤ් ඤා  පරිකප් මපමී’’ති මඤ් ඤතීති තස් ස ලද් ධිවමසන ‘‘පඤ්ඤාය 

පරිකප්පිමතො’’ති වුත් තං. තං උපපරික්ඛිස්සාම තාවාති තිට් ඨතු තාව මෙසා 
කාරකාභාමවපි කුසලාදීනං භාවාභාවවිොරණා පඨමං තමමව අත් තානං 
උපපරික් ඛිස ්සාමාති අත් ම ො. ම ොසමමත්   වත් තුකාමමො පුච් ෙතීති අධිප් පාම න 

පටිඤ ්ඤං අ ත් වාව පුච් ෙන් මතො ආහ ‘‘කිඤ්මචත්ථා’’ති. සමචතමනොවාඋ ාහු 

අමචතමනො වාති එත්   මකො ම ොමසොති අත් ම ො. ඉතමරො උභ  ාපි 

ම ොමසොම ව.  ඤ් හි අමෙතනං අත් තානං, න තං කාරකං, මව කඤ් ෙ,   ා තං 
පාකාරතරුආ ම ො. ‘‘අමෙතමනොවා ං අත් තා’’ති අනමාමනන 

කාරකමව කත් තාභාවසිද් ධිමතොති  ස් මසතුං ‘‘යදි අමචතමනො’’තිආදි වුත් තං. 

අනඤ්මඤොති අවිනිබ් මභොගවමසන අනඤ් මඤො. ඉතර ා ‘‘සමෙතමනො’’ති 

වෙනමමව න උපපජ් මජ ය. සහභාවී නාම අඤ් මඤො න මහොතීති. අත්තමනොපි

නාමසොසියාති අවිනිබ් මභොගවුත් තිරූමපසු එකස් ස නාමස ඉතරස් සාපි විනාමසො 

වි . මචතනායපි නාමසො න භවති අවිනිබ් මභොගරූමපසු එකස් ස අවිනාමස 
ඉතරස ්සාපි අවිනාමසො වි ාති අධිප් පාම ො. 

‘‘මෙතනා  අනඤ් ඤත් තා’’ති කාරණං වත් වා තමමව සමත් ම තුං 

‘‘මචතනත්තාන’’න් තිආදි වුත් තං. ‘‘අත් තමනො අනාමස සති මෙතනා පි 

විනාමසො න භවතී’’ති සුත් වාපි පරස් ස නිරුත් තරභාමවො, මෙතනා  නාමස 

විමසසකාරණාභාවමතොති අධිප් පාම නාහ ‘‘අථ මචතනායමයවා’’තිආදි. 

අත් තාව නස ්සතු, තිට් ඨතු මෙතනා. මකො හි විමසසකාරණාභාමව අත් තනි 

අනමරොමධො, මෙතනා  විමරොමධොති අධිප් පාම ො. පටිඤ්ඤා හීනාති පුබ් මබ 

දින් නපටිඤ් ඤා පරිහීනා. අ  න භවති, ‘‘පටිඤ ්ඤා හීනා’’ති  දි අත් තමනො 
විනාමස මෙතනා  අවිනාමසො න භවති. මෙතනත් තානං අනඤ් ඤභාමවන 
මෙතනා  නාමස අත් තමනොපි විනාසප් පසඞ් ගමතො අත් තා න නස් සතීති තව 

පටිඤ ්ඤා හීනා. වුත්තප්පකාරමතොවිපරීතංවාති   ාවුත් තප් පකාරමතො විපරීතං. 

මෙතනා  විනාමසපි අත් තා න නස ්සති, අත් තමනො පන අවිනාමසපි මෙතනා 

නස ්සතීති එවං වා තව අධිප් පාම ො සි ාති අත් ම ො. අත්තානස්සතු, මචතනා

තිට්ඨතු අඤ ්ඤභාමව උභින් නං සමානම ොගක් ඛමතා  භවිතබ් බමතොති 

අධිප් පාම ො. පටිඤ්ඤාහීමනොභවසීති මෙතනාම ව නස් සති, අත් තා න නස් සති 
පටිඤ ්ඤා  හීමනො භවසි. 
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ඉධාති අඤ ්ඤත්   පක් මඛ. ලක්ඛණකතන් ති අඤ් ඤමඤ් ඤවිසදිමසහි 

භින් නලක් ඛමණහි කතං. ම සන්තරකතන් ති භින් නම සකතං. ජාමතො මවදී ති 

ඤා තීති ජාතමවම ො, අග් ගිස ්මසතං අධිවෙනං. ඩය්හමාමනති උද් ධමන 

පක් ඛිපිත් වා පච් ෙමාමන. එමකො පවත් තිපම මසො ඉමමසන් ති එකම සා, මතසං 

භාමවොති එකම සත්තං. 

අවිනිබ්මභොගමතොති ලක් ඛණමතො මභම පි ඨානවමසන අවිනිබ් භුජ් ජනමතො 
අවිසංසට් ඨත් තා ‘‘එකම සත් මත’’තිඉමස් මසව මවවෙනවමසන 

‘‘අවිනිබ්මභොගභාමවපී’’ති වුත් තං. තං අයත්තන් ති තං ‘‘උභින් නං එකම සතා 

නත් ථී’’ති ඉමිනා සහ න යුජ් ජති. පටිඤ්ඤාහීනාති  දි පුබ් බපටිඤ් ඤා පමාණං, 

අ ං පටිඤ් ඤා හීනා.  දි වා පන අ ං පමාණං, ඉතරා හීනාති අත් ම ො. අ  වා 
මෙතනා  අත් තමනො පම සවමසන නානත් මත අත් තමනො 
අමෙතනත් තභාවප් පත් තිමතො ‘‘සමෙතමනො අත් තා’’ති මහට් ඨා ත ා 
දින් නපටිඤ් ඤා පරිහීනාති එවමමත්   අත් ම ො  ට් ඨබ් මබො. 

අමචතමනොඅත්තාති අත් තා අමෙතමනොති කත් වා. පුබ්මබවුත්තම ොසමතොති 

‘‘ දි අමෙතමනො සි ා’’තිආදිනා ආදිමතො වුත් තම ොසමතො. තස්මාති  ස් මා එවං 

උපපරික් ඛි මාමන විමද්  නසමහො මහොති, තස් මා. 

779. යදි එවන් ති  දි පරමත්  මතො කුසලාකුසලානං කාරමකො, 

තබ් බිපාකානඤ් ෙ මව මකො නත් ථි, එවං සන් මත අ  කස් මා භගවතා වුත් තන් ති 
සම් බන් මධො. 

සන්ධාවතීති සංසරති. අත් තනා කතකුසලාකුසලකම් මපච් ෙ ත් තා 

විපාකභූතං සුඛදුක් ඛම් පි අත් තනා කතමමව නාම මහොතීති වුත් තං ‘‘සුඛදුක්ඛං

සයංකත’’න් ති. 

780. සංසාරමාපන්මනොති – 

‘‘ඛන් ධානඤ් ෙ පටිපාටි, ධාතුආ තනාන ෙ; 

අබ් මබොච් ඡින් නං වත් තමානා, ‘සංසාමරො’ති පවුච් ෙතී’’ති. (ධ. ස. අට් ඨ. 

නි ානක ා; විසුද් ධි. 2.619) – 

එවං වුත් තඛන් ධපටිපාටිආදිවසප් පවත් තං සංසාරං පුනප් පුනං පවත් තිවමසන 

පටිපන් මනො. දුක්ඛමස්ස මහබ්භයන් ති අස් ස සංසාරාපන් නස ්ස සත් තස් ස 
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ජාතිආදිදුක් ඛං මහබ් භ ං මහාභ සංවත් තනකන් ති අත් ම ො. ඔපපාතිමකොති 
උප් පජ් ජමාමනො. 

781. භාරා හමව පඤ්චක්ඛන්ධාති රූපා ම ො පඤ් ෙක් ඛන් ධා භාරභූතා, 
සීමස නික් ඛිත් තභාරසදිසාති වුත් තං මහොති. භාරහාමරො ෙ පුග් ගමලො තස් ස 

පඤ ්ෙක් ඛන් ධභාරස ්ස හාරමකො. භාරා ානන් ති පටිසන් ධිවමසන 

පඤ ්ෙක් ඛන් ධභාරග් ගහණං. භාරනික්මඛපනන් ති පුන 
අග් ගමහතබ් බතාපා මනන අනපා ාපරිනිබ් බානවමසන භාරස් ස නික් ඛිපනං. 

782. යන් ති කුසලාකුසලකම් මං. සකන් ති ආ ත් තං. 

783. එකස ්ස පුග් ගලස් සාති සම් බන් මධො. එමකන කප්මපනාති එකස් මිං 
කප් මප. 

784. අස්සද්මධොතිආදි මහට් ඨා වුත් තත්  ං. 

‘‘තඤ් ෙ මඛො සම් මුතිවමසන, න පරමත්  මතො’’ති වත් වා තම ව 

පතිට් ඨාමපතුං ‘‘නනු භගවතා’’තිආදි වුත් තං. ‘‘කිං න සත් මතො’’ති ගා ා 
වජිරා  ම රි ා වුත් තාපි භගවමතො අධිප් පා වමසමනව වුත් තත් තා භගවතා 

වුත් තා නාම මහොතීති කත් වා වුත් තං ‘‘භගවතා ඉ ම්පිවුත්ත’’න් ති. 

785. කිං නු සත්මතොති පච්මචසීති රූපමව නාදීසු කිං නාම සත් මතො 
පුග් ගමලොති ගණ් හාසි. 

786. අඞ්ගසම්භාරාති ෙක් කාදිඅව වසම් භාමරසු, ෙක් කාදිඅව වානං 

සමමොධාමනවාති අත් ම ො. සද්ම ොති මවොහාමරො. 

තස්මාති  ස් මා එවං පරමත්  මතො සත් තස් ස අභාමවො භගවතා වුත් මතො, 
තස් මා. න වෙනමත් තමමව ආලම් බිතබ් බං අධිප් පා ං පහා ාති අත් ම ො. 

 ළ් හමූළ් මහොව හුත් වා ගණ් හාතීති  ළ්හමූළ්හග්ගාහී, කාරමණ  ස් සිමතපි 
අපරිච් ෙජනවමසන ගහණං  ළ් හග් ගහණං. කාරණස් මසව 
 ට් ඨුමසමත්  තාවමසන ගහණං මූළ් හග් ගහණං. තාදිමසන න භවිතබ් බන් ති 

ආහ ‘‘න ච…මප.… භවිතබ්බ’’න් ති. සුත්තප ානන් ති 
මන යත්  නීතත්  වමසන උභ  ා ඨිතානං සුත් තන් තානං. 
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ද්මව සච්චානි වුත්තානි ත ා ත ා විමනතබ් බානං පුග් ගලානං වමසනාති 

අධිප් පාම ො. ම සඤ් හි සම් මුතිම සනා  විමසසාධිගමමො මහොති, මතසං 

සම් මුතිසච් ෙවමසන ම මසති. ම සඤ් ෙ පරමත්  ම සනා , මතසං 
පරමත්  වමසන ම මසති. ම සභාසාකුසමලො වි  ආෙරිම ො 

තංතංම සවාසිමාණවානං තා  තා  භාසා . සම්මුතිසච්චං

පරමත්ථසච්චඤ්චාති එත්   ‘‘පුග් ගමලො සත් මතො ඉත් ථී පුරිමසො ඛත් තිම ො 
බ්රාහ් මමණො ම මවො’’තිඑවමාදි පරමත්  මතො අවිජ් ජමානම් පි මලොමක 

කතසඞ් මකතවමසන ත ත් තා සම් මුතිසච් ෙං. ඛන් ධධාතුආ තනානි 
සතිපට් ඨානාතිඑවමාදි පරමත්  වමසමනව ත ත්  ා පරමත්  සච් ෙං. මතනාහු 

අට් ඨක ාෙරි ා – 

‘‘සඞ් මකතවෙනං සච් ෙං, මලොකසම් මුතිකාරණං; 

පරමත්  වෙනං සච් ෙං, ධම් මානං භූතකාරණං. (දී. නි. අට් ඨ. 1.439-

443); 

‘‘තස් මා මවොහාරකුසලස් ස, මලොකනා ස් ස සත් ථුමනො; 

සම් මුතිං මවොහරන් තස ්ස, මුසාවාම ො න ජා තී’’ති. 

787-8. ම ො මසො ඉමං ගන්  ං අච් ෙන් තං සතතම් පි චින් මතති, තස් ස තමතො 
සිද් ධා පරමා පඤ් ඤා මවපුල් ලභාවං ගච් ෙති. අධිං චිත් තසන් තාපං නීහරති 

අපමනතීති අධනීහරං. විමති ා විචිකිච් ො , මමොහස ්ස වා විනාසං කමරොති 

උපනිස ්ස භාවමතොති විමතිවිනාසකරං. අත්  බයඤ් ජනසම් ප ා  

මනවඩ් ඪනමතො පියකරං. විකසතීති දිබ් බති. ඉධාති ඉමස් මිං සාසමන, 

අභිධම් මම වා. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

කාරකපටිමවධවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

419 

පටුන 
 

14. චුද් සමමොපරිච්මෙම ො 

රූපාවචරසමාධභාවනානිද්ම සවණ්ණනා 

789. එවං පරමත්  සම් මුතිවමසන උභ  ාපි සබ් බධම් මම සඞ් මඛපමතො 
 ස් මසත් වා ඉ ානි  ස් මා මතසු උග් ගහණපරිච් මෙ ාදිවමසන කතපරිෙම න 

අත්  කාමමන කුලපුත් මතන එකංසමතො භාවනා  අභිම ොමගො කාතබ් මබො, 
තස් මා භාවනාන ං සඞ් මඛපමතො  ස් මසතුමාරභන් මතො ආහ 

‘‘භාවනානය’’න් තිආදි. තත්   භාවනානයන් ති 

මලොකි මලොකුත් තරභාවනාන ං, කුසලධම් මානං වඩ් ඪනක් කමන් ති අත් ම ො. 

දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකං හිතං ආන ති උපමනතීති හිතානම ො, තං හිතානයං.

මානයන් ති මාමනන් මතො. දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකත් ම හි අනසාසනමතො 

සත් තානං සුඛං ආමනතීති සුඛානම ො, තං සුඛානයං. පරමං බයාකමරොමි, පරමං 
භාවනාන න් ති වා ම ොජනා. 

790. මනස් සානං ධම් මමතො උත් තරං ඤාණ ස් සනන් ති සම් බන් මධො. තත්   

මනස් සානං ධම් මා නාම මනස් සානං පකතිධම් මභූතා  ස කුසලකම් මප ා, 

තමතො උත්තරං ඤාණ ස්සනං නාම මහග් ගතමලොකුත් තරධම් මා. මත හි 

ජානනට් මඨන ඤාණං, පච් ෙක් ඛමතො වි   ස් සනට් මඨන ෙ  ස් සනන් ති 
අධිප් මපතා. ‘‘උත් තරිමනස ්සාන’’න් ති වා   ාඨිතවමසමනව සම් බන් මධො. 
බාලමනස් සාදිමතො උත් තරිමනස ්සානං ඣායීනඤ් මෙව අරි ානඤ් ොති අත් ම ො. 

791. සඞ්කස්සරසමාචාමරතිආදීහි සීලවිසුද් ධි ා පම ොජන ස් සනං. තත්   

සඞ් කා  සරිතබ් මබො සමාොමරො අස් සාති සඞ්කස්සරසමාචාමරො.  ං කිඤ් චි 
ලාමකකම් මං දිස් වා ‘‘ඉ ං අසුමකන කතං භවිස් සතී’’ති එවං පවත් මතතබ් බා  

සඞ් කා  අත් තමනො වා පමර  ංකිඤ් චි මන් මතන් මත දිස් වා ‘‘මම ඉ ඤ් චි ඤ් ෙ 
අසාරුප් පං ජානිත් වා මන් මතතී’’ති එවං පවත් තසඞ් කා  

උපගන් තබ් බසමාොමරොති අත් ම ො. දුස්සීමලති එතම ව විභාමවතුං 

‘‘සීලවජ්ජිමත’’ති වුත් තං. දුස්සීමලති වා දූසිතසීමල ඛණ් ොදිභාවං උපගතසීමල. 

සීලවජ්ජිමතති සබ් මබන සබ් බං සීලවිරහිමත. නත්ථි ඣානන් ති 

මලොකි ජ් ඣානම් පි තාව නත් ථි. කුමතොමග්මගොති මලොකුත් තරමග් මගො කුමතො, 
මකන කාරමණන මලොකුත් තරධම් මානං මහතුම ව විජ් ජතීති අත් ම ො. 

792. ෙරන් ති තස් මිං සීමල පරිපූරකාරිතා  පවත් තන් තීති චාරිත්තං. වාරිතං 

තා න් ති රක් ඛන් ති මතන, වාරිතමතො වා අත් තානං තා තීති වාරිත්තං.  ං 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

420 

පටුන 
 

භගවතා ‘‘ඉ ං කාතබ් බ’’න් ති පඤ ්ඤත් තිසික් ඛාප පූරණං, ඉ ං ොරිත් තං නාම. 

 ං ‘‘න කාතබ් බ’’න් ති පටික් ඛිත් තං, තස් ස අකරණං වාරිත් තං නාම. 

අච්ඡිද් න් තිආදීසු  ස් ස සත් තසු ආපත් තික් ඛන් මධසු මජ් මඣ සික් ඛාප ං 

භින් නං, තස් ස සීලං ඡිද්  සාටමකො වි  ඡිද්  ං නාම මහොති, තබ් බිපරීතං අච් ඡිද්  ං. 

 ස් ස ආදිම් හි වා අන් මත වා භින් නං, තස් ස පරි න් මත ඡින් නසාටමකො වි  

ඛණ් ෙං නාම මහොති, ත ඤ් ඤං අක්ඛණ්ඩං. කමස් ස ආ රකරණවමසන 

අක් ඛණ් ෙන් ති, කමවිලඞ් ඝනවමසන ‘‘අක් ඛණ් ෙමච් ඡිද්  ’’න් ති වා පාමඨො. 

අකම්මාස-ග් ගහමණන අසබලත් තම් පි වුත් තං, සබලකම් මාසානං මභ ස් ස 
අප් පමත් තකභාවමතො. එත් තමකො හි මතසං විමසමසො.  ස් ස පටිපාටි ා ද් මව 

තීණි සික් ඛාප ානි භින් නානි, තස් ස පිට් ඨි ා, කුච් ඡි ා වා උට් ඨිමතන 
විසභාගවණ් මණන කාළරත් තාදීනං අඤ් ඤතමරන සබලවණ් ණා ගාවී වි  

සබලං නාම මහොති.  ස් ස අන් තරන් තරා භින් නානි, තස් ස අන් තරන් තරා 
විසභාගවණ් ණබින් දුචිත්රගාවී වි  කම් මාසං නාම මහොති.  ං පන ත ාවිධං න 

මහොති, තං ‘‘අසබලං අකම්මාස’’න් ති වුච් ෙති. අනින්දිතන් ති ඉමිනා 
භුජිස ්සවිඤ් ඤුප් පසත්  අපරාමට් ඨසමාධිසංවත් තනිකභාමව සඞ් ගණ් හාති. තත්   

‘‘ඉමිනාහං සීමලන වා වමතන වා බ්රහ් මෙරිම න වා ම මවො වා භවිස් සාමි 
ම වඤ් ඤතමරො වා’’ති එවං තණ් හා  අපරාමට් ඨං තණ් හා ාසබයමතො 

මමොචිතත් තා භුජිස්සං නාම. අ ාසඤ් හි මලොමක භුජිස් මසොති ව න් ති. 

  ාවුත් තගුණපාරිපූරි ා බුද් ධාදීහි විඤ් ඤූහි පසංසිතබ් බන් ති විඤ්ඤුප්පසත්ථං. 

තණ් හාදිට් ඨීහි අපරාමට් ඨං ඨිතිභාගි ං අපරාමට්ඨං නාම. ඣානාදීනං පච් ෙම ො 

භවිතුං සමත්  ං විමසසභාගි ං සමාධසංවත්තනිකං නාම. 

793-7. විමවකසුඛන් ති කා චිත් තූපධිවිමවකසුඛං. කා විමවකසුඛම් පි හි 
සම් පන් නසීලස් මසව දුස් සීලස ්ස සුඤ් ඤාගාරාදීසු වසමතොපි 
මභරවාරම් මණාදිආපා ගමමනන දුක් ඛස් මසව විමසසමතො සම් පජ් ජනමතො. 

අලඞ්කාමරො අනුත්තමරොති ම වබ්රහ් මරාජරාජමහාමත් තාදීනං මජ් මඣ 

අනඤ් ඤසාධාරණමසොභාපටිලාභමහතුතා  නිරුත් තමරො අලඞ් කාරවිමසමසො. 

රතනන් ති ෙක් කවත් තීනං ෙක් කරතනාදිමතොපි සවිමසසං රතිජනනමතො 

අනත් තරං රතනං. ෙක් කරතනාදිකඤ් හි වට් ටනිස ්සිතමමව රතිං ජමනති, ඉ ං 
පන විවට් ටනිස ්සිතම් පි ජමනතීති විමසසමතො රතිජනකං මහොති. ඉච් ඡිතිච් ඡිතස් ස 

සම් පත් තිවිමසසස් ස නිප් ඵා නමතො චින් තාමණිසමන් ති චින්තාමණි. යානන් ති 

සංසාරකන් තාරතරමණ  ානං. සීතලන් ති චිත් තසීතිභාවකරමණන සීතලං. 

කිමලසමලමධොවනන් ති ගඞ් ගා මුනාදීහිපි දුබ් බිමසොධනී ස් ස 

කිමලසකාලුසි ස් ස මධොවනං. ගුණානං මූලභූතන් ති සබ් මබසම් පි 
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පටුන 
 

මලොකි මලොකුත් තරගුණානං මූලභූතං. ‘‘සීමල පතිට් ඨා  (සං. නි. 1.23), මකො 

ොදි කුසලානං ධම් මානං, සීලඤ් ෙ සුවිසුද් ධ’’න් ති (සං. නි. 5.369) ෙ 

ආදිවෙනඤ් මහත්   නි ස් සනං. ම ොසානං වීතික් කමවත් ථුභූතස් ස බලස් ස 

විනාසනමතො ම ොසානං බලඝාති. 

තස්මාති  ස ්මා එවංවිධානිසංසසම් පන් නං සීලං, තස් මා. දුවිධලක්ඛණන් ති 
ඔක් ඛිත් තෙක් ඛුඅප් පසද්  ාදිවමසන කා කම් මාදීනං අවිප් පකිණ් ණතාසාධනමතො 

සමාධානලක් ඛණං, කුසලධම් මානං මූලභාවමතො පතිට් ඨානලක් ඛණන් ති එවං 

දුවිධලක් ඛණං, ොරිත් තවාරිත් තවමසන වා දුවිධසභාවන් ති අත් ම ො. අත්  ානං 

කාමමති තස් ස හිතාසීසනවමසනාති අත්ථකාමමො. පි ං සීලමස් සාති පියසීමලො. 

798-9. කාතබ් මබො පලිමබොධස් සුපච් මෙම ොති සම් බන් මධො. කතිවිමධො 

පනා ං පලිමබොමධො, කිං සරූමපො ොති ආහ ‘‘පලිමබොධා  සා’’තිආදි, ‘‘ආහ 

මහාඅට් ඨක ා ’’න් ති අධිප් පාම ො. තත්   ආවාමසොති එකම් පි ඔවරකං ආදිං 

කත් වා  ාව සකමලොපි සඞ් ඝාරාමමො, මසො තත්   පටිබද් ධචිත් තස ්ස 

පලිමබොමධො, න ඉතරස් ස. කුලන් ති ඤාතිකුලං වා උපට් ඨාකකුලං වා, තං මතහි 

සංසට් ඨවිහරමතොව පලිමබොමධො. ලාමභොති ෙත් තාමරො පච් ෙ ා, මතපි තත්   

සාමපක් ඛස ්මසව පලිමබොධා. ගමණොති සුත් තන් තිකගමණො වා 
ආභිධම් මිකගමණො වා. මසො උද් ම සපරිපුච් ො ාමනන සමණධම් මස ්ස 

ඔකාසාලාභිමනො පලිමබොමධො. කම්මන් ති නවකම් මං, තං කමරොන් මතන 

වඩ් ඪකිආදීහි ලද් ධාලද් ධං ජානිතබ් බං, කතාකමත උස් සුක් කං ආපජ් ජිතබ් බන් ති 

සබ් බ ාපි පලිමබොමධො. අද්ධානන් ති මග් ගගමනචිත් තස් ස දුබ් බිමනො නී තා  

තං සමණධම් මස ්ස පලිමබොමධො. ඤාතීති එත්   කුල-ග් ගහමණන 
ඤාතිකුලස් සපි ගහිතත් තා එමකකා ඤාති ඉධ ගහිතාති  ට් ඨබ් බා. ම  පන 

විහාමර ආෙරියුපජ් ඣා ා ම ො, ඝමර මාතා ම ො, මත ගිලානා පලිමබොධා. 

ආබාමධොති ම ො මකොචි මරොමගො, මසො බාධ මාමනො පලිමබොමධො. ගන්මථොති 

පරි ත් තිපරිහරණං, තං සජ් ඣා ාදීහි නිච් ෙබයාවටස ්මසව පලිමබොමධො. ඉද්ධීති 

මපොථුජ් ජනිකඉද් ධි. සා හි දුප් පරිහාරා අප් පමත් තමකමනව භිජ් ජති, අ ං පන 

විපස් සනා  පලිමබොමධො, න සමාධිස් ස සමාධිං පත් වා පටිලභිතබ් බත් තා. මතති 
මත පලිමබොධා. 

800-2. පලිමබොධස්සුපච්මෙ ං කත්වාති එත්   පඨමමො තත්   

නිරමපක් ඛචිත් තතා , දුතිම ො අසංසග් මගන, තතිම ො 

ලාභසක් කාරුප් පත් තිට් ඨානං පහා  අඤ් ඤත්   ගමමනන, ෙතුත් ම ො 
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පටුන 
 

  ාරද් ධගන්  සමාපමනන, අඤ ්ඤස ්ස සඞ් ගාහමණන වා, පඤ ්ෙමමො 

  ාරද් ධකම් මස ්ස නිට් ඨාපමනන, සඞ් ඝාදීනං නි යාතමනන වා, ෙට් මඨො 

ගන් ත් වා කිච් ෙතීරමණන, සත් තමමො උපට් ඨහිත් වා ඤාතීනං 

පාකතිකකරමණන, අට් ඨමමො මභසජ් ජකරමණන, වීරි ාධිට් ඨාමනන වා, 

නවම සමා තත්   අබයාවටතා  උපච් ඡින් දිතබ් බා. උපසඞ්කමතබ්මබොති  ත්   

මසො වසති, තත්   උපසඞ් කමනවිධිඤ් මෙව උපසඞ් කමන් මතන 

පටිපජ් ජිතබ් බවිධානඤ් ෙ විසුද්ධමග්මග වුත් තනම න මවදිතබ් බං. ඉමතො 
පරඤ් හි ගන්  විත්  ාරපරිහරණත්  ං විසුද් ධිමග් මග ආගතවිත්  ාරං පහා  

ප ත්  වණ් ණනමත් තං කරිස ්සාම. කම්මට්ඨානස්සාති එත්   ම ොගකම් මස් ස 

පවත් තිට් ඨානතා , උපරූපරිභාවනාකම් මස් ස කාරණභාවමතො ෙ කම් මට් ඨානං. 

තං පන සබ් බත්  කපාරිහාරි වමසන දුවිධං. තත්   මමත් තා, මරණස ්සති, 
අසුභසඤ් ඤා ෙ සබ් බත්   අත්  යිතබ් බමතො ඉච් ඡිතබ් බමතො 
සබ් බත්  කකම් මට් ඨානං නාම. ෙරි ානකූලං පන  ං කිඤ් චි කම් මට් ඨානං 
නිච් ෙං පරිහරිතබ් බත් තා පාරිහාරි කම් මට් ඨානං නාම. ඉමං දුවිධං කම් මට් ඨානං 

ම ො ම ති, අ ං කම්මට්ඨානස්ස  ායමකො, මසොපි ඊදිමසො පරිම සිතබ් මබොති 

 ස් මසතුං ‘‘පිමයො ගරූ’’තිආදි වුත් තං. පිමයොති සීලසම් ප ාදීහි සත් තානං 

පි ායිතබ් මබො. ගරූති තමතොම ව ගරුකාතබ් මබො පාසාණච් ෙත් තං වි  ගරුං 

කත් වා  ට් ඨබ් මබො. භාවනීමයොති සම් භාවනීම ො. වත්තාති කිඤ් චි ආලසි ම් පි 

දිස ්වා මෙොම ත් වා ඔවා වමසන ව නසීමලො. වචනක්ඛමමොති පටිපුච් ෙක් ඛමමො, 

පටිපුච් ඡිමතො අසංහීමරො හුත් වා සම් භාසනක් ඛමමොති වුත් තං මහොති. ගම්භීරඤ්ච

කථං කත්තාති තිරච් ොනක ං අකම ත් වා  සක ාවත් ථුපටිසංයුත් තං 

ගම් භීරමමව ක ං කත් තා. මනො චට්ඨාමන නිමයොජමකොති 

අප් පවත් තිතබ් බට් ඨානභූමත අහිමත න නිම ොජමකො. එවමාදිගුමණොමපතන් ති 

ආදි-සද් ම න සද් ධාසම් ප ාදිගුණම ොගං  ස් මසති. කාමලනාති අත් තමනො, 
ආෙරි ස ්ස ෙ සප් පා කාමලන. 

803. වත්තංකත්වාති ආෙරි ස් ස නවකමහල් ලකභාවානරූමපන ඛන්ධමක 
ආගතං ආෙරි වත් තං කත් වා. ඉ ානි ආෙරිම න පටිපජ් ජිතබ් බවිධිං  ස් මසතුං 

‘‘මතනාපී’’තිආදි වුත් තං. මතනාපීති කම් මට් ඨාන ා මකනපි. චරිතං ඤත්වා

 ාතබ්බන් ති මෙමතොපරි ඤාණලාභිනා තස් ස චිත් තාොරං, හ  මලොහිතං වා 

පස් සිත් වා ඉතමරන ‘‘ත් වං කිංෙරිමතොසි, මක වා පන මත ධම් මා බහුලං 
සමු ාෙරන් තී’’තිආදිනා පටිපුච් ඡිත් වා තස් ස ෙරිතං ජානිත් වා ත නරූමපන 
 ාතබ් බං. 
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804. ඉරි ාප ාදිමතොපි මකසඤ් චි ෙරිතං ජානිතුං සක් කා, තං පන න 

එකන් තිකං, ‘‘ෙරිතං ඤත් වා’’ති වුත් තං, කතමං පන තං, කතිවිධා වාති ආහ 

‘‘චරිතං පනි ං රාගම ොසමමොහවමසනා’’තිආදි. උස් සන් නභාමවන සන් තාමන 

ෙරතීති චරිතං, අසති පටිපක් ඛභාවනා ං සන් තාමන පවත් තනාරහා රාගා ම ො. 

805. මවොමස්සකනයාති සම් පම ොගවමසන, 

එකසන් තතිපරි ාපන් නතාවමසන ෙ මනසං සංසග් ගමභ ා. චතුසට්ඨිභවන්තීති 
– 

‘‘රාගාදිමක තිමක සත් ත, සත් ත සද් ධාදිමක තිමක; 

එකද් විතිකමූලම් හි, මිස් සමතො සත් තසත් තක’’න් ති – 

එවං වුත් මතහි නවහි සත් තමකහි   ාරහං විභජි මානා මතසට් ඨි දිට් ඨි ා සද් ධිං 

ෙතුසට් ඨි භවන් ති. ත ා හි වුත් තං උපනන් ත්මථමරන – 

‘‘රාමගො ම ොමසො ෙ මමොමහො ෙ, රාමගන පටිමඝොපි ෙ; 

සද් ධිං රාමගන මමොමහො ෙ, මමොමහොපි පටිමඝන ෙ. 

‘‘රාගාදිත් ත මමකන් ති, සත් ත රාගාදිමක තිමක; 

සද් ධා බුද් ධි ෙ තක් මකො ෙ, සද් ධිං සද් ධා  බුද් ධි ෙ. 

‘‘සද් ධා  තක් කනඤ් මෙව, බුද් ධි ා තක් කනම් පි ෙ; 

සද් ධාදිත් ත මමකන් ති, සත් ත සද් ධාදිමක තිමක. 

‘‘රාගාදිකං තිකඤ් මෙක-මමකද් විතිකමභ මතො; 

සද් ධාබුද් ධිවිතක් මකහි,   ාම ොගං විමිස් සි . 

‘‘එකමූමල ද් විමූමල ෙ, පච් මෙකං සත් තකත් ත ං; 

තිමූමල සත් තකඤ් මෙකං, මඤ යං තං සත් තසත් තකං. 

‘‘සද් ධිං රාමගන සද් ධා ෙ, සද් ධිං මතමනව බුද් ධි ෙ; 

මතමනව තක් කනං මතන, සද් ධාබුද් ධි ෙ මතන ෙ. 

‘‘සද් ධාසඞ් කප් පනං මතන, බුද් ධිසඞ් කප් පනම් පි ෙ; 

විමිස ්මසත් වාන මතමනව, සද් ධාබුද් ධිවිතක් කනං. 
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‘‘රාගමූලනම  මෙව-මමකං සත් තකමුද් දිමස; 

සද් ධිං ම ොමසන සද් ධා ෙ, සද් ධිං මතමනව බුද් ධි ෙ. 

‘‘මතමනව තක් කනං මතන, සද් ධාබුද් ධි ෙ මතන ෙ; 

සද් ධාසඞ් කප් පනං මතන, බුද් ධිසඞ් කප් පනම් පි ෙ. 

‘‘විමිස් මසත් වාන මතමනව, සද් ධාබුද් ධිවිතක් කනං; 
ම ොසමූලනම  මෙව-මමකං සත් තකමුද් දිමස. 

‘‘සද් ධිං මමොමහන සද් ධා ෙ, සද් ධිං මතමනව බුද් ධි ෙ; 

මතමනව තක් කනං මතන, සද් ධාබුද් ධි ෙ මතන ෙ. 

‘‘සද් ධාසඞ් කප් පනං මතන, බුද් ධිසඞ් කප් පනම් පි ෙ; 

විමිස ්මසත් වාන මතමනව, සද් ධාබුද් ධිවිතක් කනං. 

‘‘මමොහමූලනම  මෙව-මමකං සත් තකමුද් දිමස; 

එකමූමල නම  මෙවං, මඤ යං තං සත් තකත් ත ං. 

‘‘මිස් මසත් වා රාගම ොමසහි, සද් ධා මතමහව බුද් ධි ෙ; 

මතහි සඞ් කප් පනං මතහි, සද් ධාබුද් ධි ෙ මතහි ෙ. 

‘‘සද් ධාසඞ් කප් පනං මතහි, බුද් ධිසඞ් කප් පනම් පි ෙ; 

මතහි ද් වීමහව මිස් මසත් වා, සද් ධාබුද් ධිවිතක් කනං. 

‘‘රාගම ොසනම  මෙව-මමකං සත් තකමුද් දිමස; 

මිස් මසත් වා රාගමමොමහහි, සද් ධා මතමහව බුද් ධි ෙ. 

‘‘මතහි සඞ් කප් පනං මතහි, සද් ධාබුද් ධි ෙ මතහි ෙ; 

සද් ධාසඞ් කප් පනං මතහි, බුද් ධිසඞ් කප් පනම් පි ෙ. 

‘‘මතහි ද් වීමහව මිස් මසත් වා, සද් ධාබුද් ධිවිතක් කනං; 
රාගමමොහනම  මෙව-මමකං සත් තකමුද් දිමස. 

‘‘මිස් මසත් වා ම ොසමමොමහහි, සද් ධා මතමහව බුද් ධි ෙ; 

මතහි සඞ් කප් පනං මතහි, සද් ධාබුද් ධි ෙ මතහි ෙ. 

‘‘සද් ධාසඞ් කප් පනං මතහි, බුද් ධිසඞ් කප් පනම් පි ෙ; 
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මතහි ද් වීමහව මිස් මසත් වා, සද් ධාබුද් ධිවිතක් කනං. 

‘‘ම ොසමමොහනම  මෙව-මමකං සත් තකමුද් දිමස; 

ද් විමූලම් හි නම  මෙවං, මඤ යං තං සත් තකත් ත ං. 

‘‘රාගප් පටිඝමමොමහහි, සද් ධා මතමහව බුද් ධි ෙ; 

මතහි සඞ් කප් පනං මතහි, සද් ධාබුද් ධි ෙ මතහි ෙ. 

‘‘සද් ධාසඞ් කප් පනං මතහි, බුද් ධිසඞ් කප් පනම් පි ෙ; 

මතහි තීමහව මිස් මසත් වා, සද් ධාබුද් ධිවිතක් කනං. 

‘‘තිමූලම් හි නම  මෙව-මමකං සත් තකමුද් දිමස; 

එවං මතසට් ඨි මහොතීති, විඤ ්මඤ යං නවසත් තකං; 

දිට් ඨි ාපි ෙ මහොමතව, ෙතුසට් ඨීති මකෙනා’’ති. 

806-7. නන ෙ ‘‘ෙරිතං ඤත් වා  ාතබ් බ’’න් ති වුත් තං, කිංෙරිතස් ස පන කිං 
කම් මට් ඨානං අනකූලන් ති ඉමං අනම ොගං සන් ධා  
තංතංෙරිතානකූලකම් මට් ඨානං  ස් මසත් වා පුන තස් ස ගණනමතො 
අප් පනාවහමතො ඣානප් පමභ මතො සමතික් කමමතො වඩ් ඪනාවඩ් ඪනමතො 

ආරම් මණමතො භූමිමතො ගහණමතො පච් ෙ මතො මභ ං  ස් මසතුං ‘‘අසුභා 

චා’’තිආදි ආරද් ධං. තත්    ස අසුභාති උද් ධුමාතකං විනීලකං විපුබ් බකං 
විච් ඡිද්  කං වික් ඛායිතකං වික් ඛිත් තකං හතවික් ඛිත් තකං මලොහිතකං පුළවකං 

අට් ඨිකන් ති ඉමම  ස. තථාකායගතාසතිචාති ඉමම එකා ස රාගවික් ඛම් භනස් ස 
උපා භාවමතො රාගෙරිතස් ස අනකූලා. අසුභ-ග් ගහමණන මෙත්   
ත ාරම් මණසමාධිපුබ් බඞ් ගමං කම් මට් ඨානං ගහිතං. එවං මසමසසුපි   ාරහං 

 ට් ඨබ් බං. අප් පමාණසත් තාරම් මණත් තා අප්පමඤ්ඤා, මමත් තා කරුණා මුදිතා 
උමපක් ඛාති ෙතුන් නං බ්රහ් මවිහාරානමමතං අධිවෙනං. මත පන 

සවණ්ණකසිණා නීලකසිණං පීතකසිණං මලොහිතකසිණං ඔ ාතකසිණන් ති 

ඉමමහි ෙතූහි වණ් ණකසිමණහි සහිතා අට්ඨ ම ොසවික් ඛම් භනපා භාවමතො, 

අප් පටිඝාතවිස ත් තා ෙ ම ොසචරිතස්ස අනුකූලා. 

808. තං…මප.…පමනකකන් ති එත්   එකකන් ති ඉ ං අනස් සතිඅමපක් ඛං, 

අනස ්සතීසු එකන් ති අත් ම ො, න මමොහෙරිතවිතක් කෙරිතාමපක් ඛං මතසං 

අඤ ්ඤස ්සාපි අනකූලස් ස ලබ් භනමතො. තං පන මමොහෙරිතස් ස, 

විතක් කෙරිතස් ස ෙ ගණනබමලන චිත් තස ්ස පතිට් ඨානමතො අනුකූලං. 
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809-11. පුරිමා…මප.… ම හිමනොති ‘‘බුද් ධානස් සති ධම් මානස් සති 
සඞ් ඝානස් සති සීලානස් සති ොගානස් සති ම වතානස් සතී’’ති ඉ ං පාළික් කමමන 

පුරිමං අනුස්සතිෙක්කං සද් ධාෙරිතස් ස අතිසප් පා වමසන අනුකූලං.

මරණූපසමායත්තා සතීති මරමණ, උපසමම ෙ යුත් තා සති, මරණානස් සති, 

උපසමානස ්සති ොති වුත් තං මහොති. ආහාරනිස්සිතා සඤ්ඤාති ආහාමර 

පටික් කූලසඤ් ඤා. ධාතුවවත්ථානන් ති ෙතුධාතුවවත්  ානං. 

බුද්ධප්පකතිජන්තුමනොති බුද් ධිෙරිතස් ස සත් තස් ස. මසසානි කසිණානීති 
ම ොසෙරිතස් ස අනකූමලසු වුත් මතහි ෙතූහි වණ් ණකසිමණහි අවමසසානි 

ප වීආමපොමතමජොවාම ොආමලොකාකාසකසිණානි, එවං පුරිමානි ෙත් තාරි, 

ඉමානි ොති  ස ඉමස් මසව උජුවිපච් ෙනීකා, ඉමස ්ස අසප් පා න් ති 

ගමහතබ් බවිමසසස් ස අභාවමතො රාගාදිසබ්බචරිතානං අනකූලාති වණ් ණිතා. 

812. එකන්තවිපච්චනීකභාවමතොති රාගෙරිතාදීනං අසුභාදිකම් මට් ඨානස ්ස 

උජුවිපච් ෙනීකතා . අතිසප්පායමතොති සද් ධාෙරිතාදීනං 

බුද් ධානස ්සතිආදිකම් මට් ඨානස ්ස අතිසප් පා මතො. එවං උජුවිපච් ෙනීකවමසන, 

අතිසප් පා වමසන ෙ ඉ ං සබ් බං විසුං විසුං මතසං අනකූලන් ති වුත් තං, න පන 

ඉතරස ්ස අනනකූලභාවමතො. න හි රාගාදීනං අවික් ඛම් භිකා, සද් ධාදීනං වා 

අනපකාරිකා කුසලභාවනා නාම අත් ථි. ත ා හි මමඝියසුත්මත – 

‘‘ෙත් තාමරො ධම් මා උත් තරි භාමවතබ් බා, අසුභා භාමවතබ් බා රාගස් ස 

පහානා , මමත් තා භාමවතබ් බා බයාපා ස් ස පහානා , ආනාපානස් සති 

භාමවතබ් බා විතක් කුපච් මෙ ා , අනිච් ෙසඤ් ඤා භාමවතබ් බා 

අස් මිමානසමුග් ඝාතා ා’’ති (අ. නි. 9.3; උ ා. 31) – 

එකස ්මසව ෙත් තාමරො ධම් මා භාමවතබ් බාති වුත් තා. ත ා රාහුමලොවා සුත්මතපි 

‘‘මමත් තං, රාහුල, භාවනං භාමවහී’’තිආදිනා (ම. නි. 2.120) සත් ත 

කම් මට් ඨානානි වුත් තානි, න ො ස් මමතො මමඝි ස් ස ෙත් තාරිපි ෙරිතානි සන් ති, 

නාපි රාහුලත් ම රස ්ස සබ් බෙරිතානි, තස් මා වෙනමත් මත අභිනිමවසං අකත් වා 
සබ් බත්   අධිප් පාම ො පරිම සිතබ් මබොති වුත් තං මහොති. 

813-4. කිඤ් ොපි වුත් තනම න කම් මට් ඨානානං ගණනපරිච් මෙම ොපි 

සක් කා ඤාතුං, සඞ් කරත් තා පන සුමඛන විඤ් ඤාතුං න සක් කාති මතසං 

සාමඤ ්ඤමතො, විසුං විසුං ජාතිමතො ෙ ගණනපරිච් මෙ ං  ස් මසතුං 

‘‘කම්මට්ඨානානි සබ්බානී’’තිආදි වුත් තං. චත්තාලීසාති නිද්දිමසති පාළිමතො, 

අට් ඨක ාමතො ෙ සමමොධාමනත් වා ‘‘සමෙත් තාලීසා’’ති නිද් දිමස ය. ක ං? 
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කසිණානි  ස…මප.… සඤ ්ඤා ොහාරතා ඉති. අසුභානුස්සතී සාති  ස-සද් ම ො 

පච් මෙකං ම ොමජතබ් මබො ‘‘ ස අසුභා,  ස අනස් සතී’’ති.  ස අසුභා මහට් ඨා 

කථිතාව. ‘‘පුරිමානස් සතිෙක් ක’’න් ති එත්   වුත් තා ෙ, මරණානස් සති 
කා ගතාසති ආනාපානස් සති උපසමානස් සතීති ඉමා  ස අනස් සතිම ො. 

චතුධාතුවවත්ථානන් ති ප වාදීනං ෙතුන් නං ධාතූනං වවත්  ානං. සඤ්ඤා

චාහාරතාති ගා ාබන් ධවමසන ග-කාරස් ස මලොපං කත් වා ආහාරගතා සඤ ්ඤා 

‘‘ආහාරතා සඤ් ඤා’’ති වුත් තා. ආහාමරොම ව වා ආහාරතා, තග් ගතා ෙ 

සඤ ්ඤා උපොරමතො ‘‘ආහාරතා’’ති වුත් තා, ආහාමර පටික් කූලසඤ් ඤාති 
අත් ම ො. 

815-6. කිං ඉමමසු සබ් මබසුම ව කම් මට් ඨාමනසු ඣානං නිබ් බත් තතීති? 

ආම, නිබ් බත් තති සබ් මබස ්මවව උපොරජ් ඣානං, අප් පනාඣානං පන මකසුචි 

න නිබ් බත් තති, තස් මා කානිචි උපොරමමව නිබ් බත් මතන් ති, කානිචි 

අප් පනම් පි. ක ං පමනතං  ට් ඨබ් බන් ති ආහ ‘‘එමතසූ’’තිආදි. උපොරමමව 

ආවහන් තීති උපචාරාවහා ‘‘අමපක් මඛො’’තිආදීසු වි  මහත්   අවධාරණං 

 ට් ඨබ් බං. තත්   ආනාපානස් සතිං, කා ගතාසතිඤ් ෙ හිත් වා මසසා 

බුද් ධානස ්සතිආ ම ො අට් ඨ අනුස්සතිමයො, සඤ ්ඤා, වවත්  ානඤ් ොති එමත  ස 

නානප් පකාරකත් තා, ගම් භීරත් තා, සභාවධම් මත් තා ෙ අසති භාවනාවිමසමස 
උපොරාවහා වුත් තා. 

817-8. එවං උපොරප් පනාවහමතො  ස් මසත් වා ඉ ානි ඣානප් පමභ මතො 

 ස් මසතුං ‘‘අප්පනායාවමහසූ’’තිආදි වුත් තං. චතුක්කජ්ඣානිකාති 

ෙතුක් කන වමසන ෙතුබ් බිධරූපාවෙරජ් ඣානවන් මතො, මතසං එමකකස් මසව 
ආරම් මණභූතාති අත් ම ො. පඤ් ෙකන වමසන පන ‘‘පඤ ්ෙකජ් ඣානිකා’’ති 

මවදිතබ් බා. පඨමජ්ඣානිකාති පඨමජ් ඣානස ්මසව ආරම් මණභූතා, 
පටික් කූලභාවමතො පන ඉතමරසං ආරම් මණානි න මහොන් ති. පටික් කූමලපි හි 
විසම  විතක් කබමලන පඨමජ් ඣානං අප් මපති ෙණ් ෙමසොතනදි ං 
අරිත් තබමලන නාවා වි . මසසානි පන ත භාවමතො න මතසු අප් මපන් ති. 

819. තිකජ්ඣානවහාති ෙතුක් කනම න තිකජ් ඣානවහා, පඤ් ෙකනම න 

පන ෙතුක් කජ් ඣානවහා, මමත් තාකරුණාමුදිතා හි මමත් තාදීනං 
මසොමනස ්සසහගතානමමව ආරම් මණත් තා පඤ් ෙමජ් ඣානිකා න මහොන් ති. 
අප් පනප් පත් තා හි මමත් තා ම ො මසොමනස් මසන විනා නප් පවත් තන් ති. 

ෙතුත් ම ොපි බ්රහ් මවිහාමරොති සම් බන් මධො. බ්රහ් මානං උත් තමානං විහාමරො, 

බ්රහ් මභූමතො වා විහාමරොති බ්රහ්මවිහාමරො, මසො උමපක් ඛාභාවනාවමසන 
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ෙතුත්  ජ් ඣානිමකො. තත්  ාපි මමත් තාදිවමසන 

පටිලද් ධජ් ඣානෙතුක් කස ්මසමවතං අප් මපති, මනතරස ්ස. කස ්මා? මමත් තාදීනං 

නිස ්සන්  ත් තා.   ා හි කසිණානං නිස් සන්  ා ආරුප් පා,   ා ෙ 

සම විපස් සනානිස් සන්  ා නිමරොධසමාපත් ති, එවං මමත් තාදිනිස ්සන්  ා 

උමපක් ඛා. ආරුප්පා චතුත්ථජ්ඣානිකාති අඞ් ගසමතාවමසන ආරුප් පාපි 

ෙතුත්  ජ් ඣානස් මසව පමභ ාති කත් වා වුත් තං. 

820. එවං ඣානමභ මතො  ස් මසත් වා පුන සමතික් කමමතො  ස් මසතුං 

‘‘වමසනාරම්මණඞ්ගාන’’න් තිආදි වුත් තං. ආරම් මණසමතික් කමමො 

අඞ් ගසමතික් කමමොති අතික් කමිතබ් බානං ආරම් මණානං, අඞ් ගානඤ් ෙ වමසන 

සමතික් කමමො දුවිමධො. කිං සබ් මබස් මවව දුවිමධො ලබ් භති, මනොති ආහ 

‘‘මගොචරා…මප.… තික්කමමො’’ති. ෙතූසු හි ආරුප් මපසු 
ආරම් මණසමතික් කමමොව මහොති ආකාසකසිණවජ් ජිමතසු නවසු ආරම් මමණසු 

අඤ ්ඤතරං සමතික් කමිත් වා ආකාසානඤ් ො තනස ්ස, 
ආකාසානඤ් ො තනාදීනි ෙ සමතික් කමිත් වා විඤ ්ඤාණඤ් ො තනාදීනං 

පත් තබ් බත් තා, අඞ් ගාතික් කමමො පන අරූමප නත් ථි ෙතුන් නඤ් ොපි අඞ් ගානං 

වමසන සමානත් තා. රූමප ඣානඞ්ගතික්කමමොති රූපාවෙරිකකම් මට් ඨාමනසු 

විතක් කාදීනං ඣානඞ් ගානං අතික් කමමො, ඉ ඤ් ෙ ලබ් භමානකවමසන වුත් තං. 

පඨමජ් ඣානිමකසු දුවිමධොපි සමතික් කමමො නත් ථි, නීවරණසමතික් කමමො ඉධ 
අට් ඨන් නම් පි සමාපත් තීනං සාධාරණත් තා න ගහිමතො. 

821. එවං සමතික් කමවමසන  ස් මසත් වා පුන වඩ් ඪනාවඩ් ඪනවමසන 

 ස් මසතුං ‘‘ මසවකසිණානී’’තිආදිමාහ. ඉමමසු ෙත් තාලීසා  කම් මට් ඨාමනසු 

 ස කසිණාමනව වඩ් මඪතබ් බානි. න ච…මප.… අසුභා මයොති මසසා 

අසුභා ම ො පන මනව වඩ් මඪතබ් බා. කස ්මා? පරිච් ඡින් නාකාමරමනව 

උපට් ඨානමතො, ආනිසංසාභාවමතො ෙ. ත ා හි  ස අසුභානි, කා ගතාසති ෙ 
අත් තමනො ඨිමතොකාමසන පරිච් ඡින් නත් තා පරිච් ඡින් නාකාමරමනව 
උපට් ඨහන් ති. වඩ් ඪමතසුපි කුණපරාසි එව උපට් ඨාතීති න මකොචි ආනිසංමසො 

අත් ථි. අවඩ් ඪමතසුපි හි මතසු කාමරාගවික් ඛම් භනා මහොතිම ව.  දි එවං, 

අසුභජ් ඣානානං අප් පමාණාරම් මණතාවෙනං විරුජ් ඣතීති? න විරුජ් ඣති. 

එකච් මෙො හි උද් ධුමාතමක වා අට් ඨිමක වා මහන් මත නිමිත් තං ගණ් හාති, 
එකච් මෙො අප් පමකති ඉමිනා පරි ාම න එකච් ෙස් ස පරිත් තාරම් මණජ් ඣානං 

මහොති, එකච් ෙස් ස අප් පමාණාරම් මණං. ම ො වා එතං ආනිසංසාභාවං 

අපස් සන් මතො වඩ් මඪ ය, තස් ස වමසන අප් පමාණාරම් මණතා වුත් තා. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

429 

පටුන 
 

ආනාපානනිමිත් තම් පි නාසිකග් ගමුඛනිමිත් තාදිපරිච් ඡින් නං උපට් ඨාති, 
වඩ් ඪ මතොපි ෙ වාතරාසිම ව වඩ් ඪති. පිචුපිණ් ොදිවමසන උපට් ඨහන් තම් පි හි 

නිමිත් තං වාතසඞ් ඝාටමත් තමමව, ත ා බ්රහ් මවිහාරනිමිත් තම් පි වඩ් මඪන් තස ්ස 

සත් තරාසිම ව වඩ් මඪ ය, න ෙ මතන මකොචි අත් ම ො මහොති, තස් මා තදුභ ම් පි 
න වඩ් මඪතබ් බං.  ං පන වුත් තං ‘‘මමත් තාසහගමතන මෙතසා එකං දිසං 

ඵරිත් වා විහරතී’’තිආදි (විභ. 663), තම් පි පරිග් ගහවමසන වුත් තං, න 

නිමිත් තවඩ් ඪනවමසන. කිඤ් චි බ්රහ් මවිහාමර පටිභාගනිමිත් තමමව නත් ථි, 

කිම ං වඩ් මඪ ය, අප් පමාණාරම් මණතා පමනත්   පරිග් ගහිතමත් තවමසන 
මවදිතබ් බා. ආරුප් පාරම් මමණසු ආකාසං කසිණුග් ඝාටමත් තත් තා 

කසිණාපගමවමසමනව මනසි කාතබ් බං, තමතො පරං වඩ් ඪ මතො න කිඤ් චි 

මහොති, විඤ ්ඤාණං සභාවධම් මත් තා න සක් කා වඩ් මඪතුං, පරිකම් මමමව හි 

වඩ් මඪතුං සක් කා, විඤ ්ඤාණාපගමමො තස් ස අභාවමත් තත් තා, 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනාරම් මණම් පි සභාවධම් මත් තාම ව න සක් කා 

වඩ් මඪතුං, තස් මා තානිපි න වඩ් මඪතබ් බානි. අප් පමාණාරම් මණතා ආරුප් පානං 
විපුලකසිණුග් ඝාටිමාකාමස පවත් ති ා මවදිතබ් බා. බුද් ධානස ්සතිආ ම ො ෙ 

අනිමිත් තත් තා න වඩ් මඪතබ් බා. පටිභාගනිමිත් තඤ් හි අ ං වඩ් මඪ ය, තඤ් ෙ 

මනසං නත් ථි, තස් මා ඉමම අසුභා ම ො තිංස කම් මට් ඨානානි 

පරිච් ඡින් මනොකාසත් තා, පම ොජනාභාවමතො, අවඩ් ඪනමතො ෙ න 
වඩ් මඪතබ් බානි. 

822-3. එවං වඩ් ඪනාවඩ් ඪනමතො  ස් මසත් වා පුන ආරම් මණමතො  ස් මසතුං 

‘‘ මසව කසිණානී’’තිආදි ආරද් ධං. පටිභාගනිමත්තානිමහොන්ති ආරම්මණානීති 

ඉමානි ද් වාවීස පටිභාගනිමිත් තභූතානි ආරම් මණානි මහොන් ති. මසසාති 

අවමසසා අට් ඨාරස මනව පටිභාගනිමිත් තාරම් මණා සියුං. 

824-5. ඉ ානි භූමිමතො  ස් මසතුං ‘‘අසුභානී’’තිආදි වුත් තං. ම මවසු

නප්පවත්තන්ති තත්   අසුභානං, පටික් කූලස් ස ෙ ආහාරස් ස අභාවමතො. 
තෙපඤ් ෙකම් පි හි තත්   පවත් තමානං දිබ් බානභාමවන පටික් කූලාකාමරන 

මනොපට් ඨාති. අස් සාසපස් සාසානං බ්රහ් මමලොමක අභාවමතො ‘‘ආනාපානස්සති 

චා’’තිආදි වුත් තං. ඣානානභාවනිබ් බත් තානඤ් හි අත්  ස් ස අභාවමතො නත් ථි 
බ්රහ් මමලොමක අස් සාසපස් සාසා. 

827. ඉ ානි ගහණමතො  ස් මසතුං ‘‘චතුත්ථ’’න් තිආදි වුත් තං. තත්   

චතුත්ථං…මප.…දිට්මඨමනවගමහතබ්බාති වාම ොකසිණං වජ් මජත් වා මසසා 

නව කසිණා,  ස අසුභානීති ඉමානි එකූනවීසති දිට්මඨමනව වත් ථුනා 
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කරණභූමතන ගමහතබ් බානි උග් ගමහතබ් බානි. ත ා ෙ වුත් තං අට්ඨකථායං 

‘‘දිට් මඨන ගමහතබ් බානි, පුබ් බභාමග ෙක් ඛුනා ඔමලොමකත් වා නිමිත් තං මනසං 

ගමහතබ් බන් ති අත් ම ො’’ති (විසුද් ධි. 1.47). 

828-31. සතියම්පි ච කායම්හීති කා ගතාසති ම් පි. දිට්මඨන

තචපඤ්චකන් ති තෙපඤ් ෙකමත් තමමව දිට් මඨන ගමහතබ් බං. මසසමමත්ථ

සුමතමනවාති එත්   කා ගතාසති ං මසසං වක් කපඤ් ෙකාදි සුමතමනව 
ගමහතබ් බං. ඉති කා ගතාසති දිට් ඨසුමතන ගමහතබ් බා. 
උත් තමරොට් ඨනාසිකග් මගසු ඵුට් ඨස ්ස අස් සාසපස ්සාසස් ස ගමහතබ් බමතො 

වුත් තං ‘‘ආනාපානස්සති එත්ථ, ඵුට්මඨන පරිදීපිතා’’ති. උච් ඡුසස ්සාදීනං 

පත් මතසු ෙලමානවණ් ණග් ගහණමුමඛන, සරීරසම් ඵස් සවමසන ෙ වාතස් ස 

ගමහතබ් බත් තා වුත් තං ‘‘වාමයොකසිණමමමවත්ථ, දිට්ඨඵුට්මඨන ගය්හතී’’ති. 

ආදිමතොව ගමහතබ්බා න මහොන්තීතිආදිකම් මිමකන භාවනාරම් භවමසන න 

පට් ඨමපතබ් බානි, මහට් ඨිමම තම ො බ්රහ් මවිහාමර, කසිමණසු 
රූපාවෙරෙතුත්  ජ් ඣානඤ් ෙ අනධිගන් ත් වා සම් පාම තුං අසක් කුමණ යත් තා. 

832-5. එවං ගහණවමසන  ස් මසත් වා ඉ ානි පච් ෙ මතො  ස් මසතුං 

‘‘කම්මට්ඨාමනසු මහමතසූ’’තිආදි වුත් තං. තත්   එමතසු කම්මට්ඨාමනසූති 

එත්     ාරහං ආරම් මණානං, ඣානානඤ් ෙ ගහණං මවදිතබ් බං. 

ආකාසකසිණස ්ස උග් ඝාමටතුං අසක් කුමණ යත් තා වුත් තං ‘‘ආකාසකසිණං

විනා’’ති. මමත් තාදිඑමකකස් මිං බ්රහ් මවිහාමර තීණි තීණි ඣානානි පටිලභිත් වා 
ඨිතස ්මසව උමපක් ඛාබ්රහ් මවිහාරවමසන පඤ් ෙමජ් ඣානං උප් පජ් ජතීති වුත් තං 

‘‘තමයො බ්රහ්මවිහාරා’’තිආදි. ද් වින් නං මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනජවනානං 

සමනන් තරා නිමරොධං ඵුසතීති කත් වා වුත් තං ‘‘චතුත්ථමාරුප්ප’’න් තිආදි. 

විපස්සනාභවසම්පත්තිසුඛානං පච්චයාති විපස් සනා , භවසම් පත් ති ා, 
දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරස් ස ෙ පච් ෙ ා මහොන් තීති අත් ම ො. 

836-9. එවං පසඞ් මගන ආගතං කම් මට් ඨානවිභාගං  ස් මසත් වා පුන 

ආෙරිම න පටිපජ් ජිතබ් බවිධිං  ස් මසතුං ‘‘කම්මට්ඨානං ගමහත්වා’’තිආදි 

වුත් තං. සන්තිමකවසන්තස්සාති ආෙරිම න සද් ධිං එකමගමහ, එකවිහාමර වා 

වසන් තස ්ස. කමථතබ්බන් ති පවත් තිං සුත් වා සුත් වා කම තබ් බං. 

ආගතස්සාගතක්ඛමණති ස-කාමරො ප සන් ධිමත් තකමරො, ආගතාගතක් ඛමණති 
අත් ම ො. අ  වා ආගතස් ස ආගතක් ඛමණ කම තබ් බං. ඊදිමසසු හි ඨාමනසු 
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ආමමඩිතසාමත් ථි මතොව ලබ් භති. න හි එකවාරමමව ආගතස් ස තස් මිං ඛමණ 

කම තබ් බං, තමතො පරං න කම තබ් බන් ති යුජ් ජති. 

නාතිසඞ්මඛපවිත්ථාරන් ති අතිසංඛිත් තං, අතිවිත්  ාරඤ් ෙ අකත් වා තස් ස 
සුමඛන උග් ගණ් හනප් පමාණං කම තබ් බං. සමෙ පන මසො පකති ාව 

උග් ගහිතකම් මට් ඨාමනො මහොති, සජ් ඣා වමසන වා මනසිකාරවමසන වා 

කතපරිෙම ො, තස් ස එකං, ද් මව වා නිසජ් ජා අත් තමනො සම් මුඛාව සජ් ඣා ං 
කාමරත් වා  ාතබ් බං. එවං ආෙරිම න පටිපජ් ජිතබ් බවිධිං  ස් මසත් වා පුන 
ගහිතකම් මට් ඨාමනන මතන ම ොගිනා උත් තරි කාතබ් බවිධානං  ස් මසන් මතො 

ආහ ‘‘මතනපී’’තිආදි. සම්මට්ඨානන් ති  ත්   පහමටො සමති, තං සම් මට් ඨානං, 
ඉ ං සම් මට් ඨානං වි ාති සම් මට් ඨානං.   ා හි සම් මට් ඨාමන ගහිමත පුග් ගලං 

අත් තමනො මවරී අභිභවිතුං න සක් මකොති, එවං කම් මට් ඨාමන ගහිමත 
මමනොභුසඞ් ඛාමතො කාමරාමගො තංසමඞ් ගිපුග් ගලං අභිභවිත් වා අත් තමනො වමස 

කාතුං න සක් මකොති. මතන වුත් තං ‘‘සම් මට් ඨානං වි ාති සම් මට් ඨාන’’න් ති. 

මමනො අභිභවතීති මමනොභූ, තස් ස මමනොභුමනො. අට්ඨාරසහි…මප.… 

විවජ්ජිමතති – 

‘‘මහාවාසං නවාවාසං, ජරාවාසඤ් ෙ පන්  නිං; 

මසොණ් ඩිං පණ් ණඤ ්ෙ පුප් ඵඤ් ෙ, ඵලං පත් ථිතමමව ෙ. 

‘‘නගරං  ාරුනා මඛත් තං, විසභාමගන පට් ටනං; 

පච් ෙන් තසීමාසප් පා ං,  ත්   මිත් මතො න ලබ් භති. 

‘‘අට් ඨාරමසතානි ඨානානි, ඉති විඤ් ඤා  පණ් ඩිමතො; 

ආරකා පරිවජ් මජ ය, මග් ගං සප් පටිභ ං   ා’’ති. (විසුද් ධි. 1.52) – 

එවං වුත් මතහි අට් ඨාරසහි විහාරම ොමසහි සබ් බකාලවියුත් මත. අනුරූමපති 

ඉමමසු අට් ඨාරසසු ම ොමසසු අඤ් ඤතමරනපි සමන් නාගමතො අනනරූමපො නාම, 
ත භාමවන අත් තමනො ම ොගකම් මස ්ස අනකූමල. මහාවිහාරා ම ො හි 

ම ොගකම් මස් ස අනකූලා න මහොන් ති, තස් මා මහාවිහාමර තාව 

වත් තකරණාදිනා පලිමබොමධො මහොති.  ත්   පන සබ් බං කතමමව, අවමසසාපි 

සඞ් ඝට් ටනා නත් ථි, එවරූමපො මහාවිහාමරොපි අනරූමපොව. නවවිහාමර බහුං 

නවකම් මං කාතබ් බං මහොති, තස් මා මසො අසති අඤ් ඤස ්මිං අනකූමල කාරමණ 

අනනරූමපො මහොති. ත ා ජිණ්ණවිහාමරොපි බහුපටිජග් ගිතබ් බතා  

කම් මට් ඨානන් තරායිමකො. පන්ථනිස්සිතමකො ආගන් තුමකහි රත් තින් දිවං 
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සමමොකිණ් ණතා .  ත්   මසොණ් ඩී නාම පාසාණමපොක් ඛරණී මහොති, මසො 

මසොණ්ඩිවිහාමරො. තත්   බහූ පානී ත්  ා  සමමොසරන් ති, ත ා 

පණ්ණපුප්ඵඵලවති විහාමර තංත ත්  ා . පත්ථනීමය මලොකසම් මමත විහාමර 

විහරන් තං ‘‘අරහා’’ති සම් භාමවන් තා බහූ ආගච් ෙන් ති. නගරසන්නිස්සිමතපි 

විහාමර විසභාගාරම් මණාපා ගමනාදීනි මහොන් ති.  ාරුසන්නිස්සිමත 

කට් ඨහාරිකාදීහි අඵාසු මහොති. මඛත්තසන්නිස්සිමත විහාරමජ් මඣම ව 

ඛලමණ් ෙලකරණාදිනා අඵාසු මහොති. විසභාගපුග්ගලාධවුත්මථපි 

කලහනිවාරණාදීසු මත උපව න් ති. පට්ටනසන්නිස්සිමත අභිණ් හං 

නාවාසත් ම හි ආගතමනස් මසහි අඵාසු මහොති. පච්චන්තනිස්සිමත මනස ්සා 

බුද් ධාදීසු අප් පසන් නා මහොන් ති. රජ්ජසීමසන්නිස්සිමත ද් වින් නං රාජූනං කලමහ 
සති ද් වින් නං විජිමතසු පිණ් ො  විෙරන් තං භික් ඛුං ‘‘අ ං ෙරපුරිමසො’’ති 

ගමහත් වා බන් ධනාදිකං පාමප යං, අසප්පාමය අමනස ්සාදිඋපද්  වා මහොන් ති. 
කලයාණමිත් තානධිවුත් ම  උප් පන් නකඞ් ඛා  විමනො මක අසති 

මහාම ොමසොම වාති එමතපි විහාරා අනනරූපා, තස් මා තාදිමස විහාමර 
පරිවජ් මජත් වා වුත් තම ොසවිරහිමත අනරූමප විහාමර විහාතබ් බං. 

තස් ස පන විහාරස් ස අනරූපභාමවො එවං මවදිතබ් මබොති  ස් මසතුං 

‘‘ගාමමතො’’තිආදි වුත් තං. ගාමමතොති මගොෙරගාමමතො. නාතිදූමරති 

මගොෙරගාමස් ස අඩ් ඪගාවුතමතො ඔරභාගතා  න අතිදූමර. නච්චාසන්මනති 
පච් ඡිමමන පමාමණන මගොෙරගාමමතො පඤ් ෙධනසතිකතා  න අතිසන් මන. 
ඉමිනා ගමනාගමනසම් පන් නතං  ස් මසති. මගොෙරගාමස් ස පන උත් තරදිසා  වා 
 ක් ඛිණදිසා  වා නාතිදූරං නච් ොසන් නං මසනාසනං විමසමසන 

ගමනාගමනසම් පන් නං මහොති, නාතිදූරනච් ොසන් නතා මෙත්   නි ස් සනමත් තං. 

පඤ්චඞ්ගසංයමතති පන වුත් තත් තා නාතිදූරනච් ොසන් නතා  සහ දිවා 
අප් පකිණ් ණතාදීනි ෙත් තාරි සමමොධාමනත් වා පඤ් ෙඞ් ගසංයුත් තතා මවදිතබ් බා. 
වුත් තඤ ්මහතං භගවතා – 

‘‘ක ඤ ්ෙ, භික් ඛමව, මසනාසනං පඤ් ෙඞ් ගසමන් නාගතං මහොති? 

ඉධ, භික් ඛමව, මසනාසනං නාතිදූරං මහොති නච් ොසන් නං 
ගමනාගමනසම් පන් නං දිවා අප් පකිණ් ණං රත් තිං අප් පසද්  ං 

අප් පනිග් මඝොසං අප් පෙංසමකසවාතාතපසරීසපසම් ඵස් සං, තස් මිං මඛො 
පන මසනාසමන විහරන් තස් ස අප් පකසිමරමනව උප් පජ් ජන් ති 

චීවරපිණ් ෙපාතමසනාසනගිලානපච් ෙ මභසජ් ජපරික් ඛාරා, තස් මිං මඛො 
පන මසනාසමන ම රා භික් ඛූ විහරන් ති බහුස් සුතා ආගතාගමා ධම් මධරා 
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වින ධරා මාතිකාධරා, මත කාමලන කාලං උපසඞ් කමිත් වා පරිපුච් ෙති 

පඤ ්හං ‘ඉ ං, භන් මත, ක ං; ඉමස් ස මකො අත් ම ොති. තස් ස මත 

ආ ස ්මන් මතො අවිවටඤ් මෙව විවරන් ති, අනත් තානීකතඤ් ෙ උත් තානිං 

කමරොන් ති, අමනකවිහිමතසු ෙ කඞ් ඛාට් ඨානිම සු ධම් මමසු කඞ් ඛං 

පටිවිමනොම න් ති. එවං මඛො, භික් ඛමව, මසනාසනං 

පඤ ්ෙඞ් ගසමන් නාගතං මහොතී’’ති (අ. නි. 10.11). 

එත්   ෙ නාතිදූරනච් ොසන් නභාමවන ගමනාගමනසම් පන් නතා පඨමං 

අඞ් ගං, දිවා මහාජනසංකිණ් ණතාභාමවන, රත් ති ං ජනාලාපසද්  ාභාමවන, 
සබ් බ ාපි ජනසන් නිපාතනිග් මඝොසාභාමවන 

අප් පකිණ් ණඅප් පසද්  අප් පනිග් මඝොසභාමවො දුති ං, 

ෙංසමකසාදිපරිස් ස ාභාමවො තති ං, අප් පකසිමරන 

චීවරපිණ් ෙපාතාදිපච් ෙ ලාමභො ෙතුත්  ං, බහුස් සුතතාදිගුණසමන් නාගතානං 
ම රානං වසනභාමවො පඤ් ෙමන් ති ඉමමහි පඤ් ෙහි අඞ් මගහි සංයුත් මත 
සමන් නාගමත විහාරස් මිං විහාතබ් බං. 

840-1. පඨමං වුත් තආවාසාදිමහාපලිමබොමධ උපා ා  ඛුද්  කපලිමබොමධො, 
ඉ ානි තං පලිමබොධං සරූපමතො  ස් මසත් වා තස් ස උපච් ඡින්  නාකාරං ආවි 

කාතුං ‘‘දීඝා මකසා’’තිආදි වුත් තං. මසො පත් මතො සුට් ඨු පචිතබ් මබොති ම ොජනා. 

842-5. පවිවිත්මතති ජනවිවිත් මත ඔකාමස. වජ්මජත්වා…මප.…

මලොහිතන් ති ඉමම ෙත් තාමරො කසිණම ොසා, තස් මා එවරූපා මත් තිකා 

වජ් මජත් වා. සණ්හායාති අපනීතතිණමූලසක් ඛරවාලුකා  සුමද් දිතා  සුඛුමා . 

අරුණවණ්ණායාති අරුණනිභා , අරුණවණ් ණප් පභා ාති අත් ම ො. බහිද්ධා

වාපි තාදිමසති බහිද් ධාපි විහාරපච් ෙන් මත පටිච් ෙන් නට් ඨාමන. සංහාරිමන් ති 

සංහරිතබ් බං ගමහත් වා ෙරණම ොගයං. තත්රට්ඨකන් ති  ත්   කතං, තත් ම ව 

තිට් ඨනකං. 

847-50. පමාණමතොති වක් ඛමානප් පමාණමතො. වට්ටං ආමකොමටත්වාති 

පරිමණ් ෙලං කත් වා ආමකොමටත් වා. තන් ති තං ෙම් මං වා කටසාරං වා 

දුස් සපට් ටං වා. කණ්ණිකන් ති කණ් ණිකාසදිසං, පරිමණ් ෙලමතො 

පදුමකණ් ණිකාකාරන් ති වුත් තං මහොති. මතනාහ ‘‘සම’’න් ති. 

‘‘කණ් ණිකාසම’’න් ති වා පාමඨො. වි ත්ථිචතුරඞ්ගුලන් ති 

ෙතුරඞ් ගුලාධිකවි ත් ථිප් පමාණං. එතම ව හි පමාණං සන් ධා  අට්ඨකථායං 

‘‘සුප් පමත් මත වා සරාවමත් මත වා’’ති (විසුද් ධි. 1.55) වුත් තං. විවට්ටන් ති 
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නිබ් බානං. කසිණපරිකම් මං කමරොන් මතොපි හි එත් තමකම ව අට් ඨත් වා 

නිබ් බානත්  ාම ව වා මති. මභරීතලසමං කත්වාති පාණිකා  ඝංමසත් වා 

නින් නතුන් නතට් ඨානාභාමවන මභරීතලං වි  සමං කත් වා. සම්මජ්ජිත්වානතං

ඨානන් ති  ස් මිං ඨාමන නිසීදිත් වා තං කසිණං ඔමලොමකති, තං ඨානං සමෙ 

උක් ලාපං මහොති, සම් මජ් ජිත් වා. න්හත්වාති සරීර ර විමනො නත්  ං න් හත් වා. 

851-2. තම්හා කසිණමණ්ඩලා හත්ථපාසප්පමාණස්මං පම මසති තම් හා 

කසිණමණ් ෙලස් ස, ඨපිතට් ඨානම් හා අඩ් ඪමත යහත්  න් තමර පම මස, 

කසිණමණ් ෙලස් ස, පීඨස ්ස ෙ මජ් ඣං හත්  පාසප් පමාණං කත් වා 

පඤ ්ඤත් මතති වුත් තං මහොති. වි ත්ථිචතුරඞ්ගුමලඋච්මචති වි ත් ථිෙතුරඞ් ගුලං 

හුත් වා උච් මෙ, වි ත් ථිෙතුරඞ් ගුලපා මකති වුත් තං මහොති. දූමර නිසින් නස ්ස හි 

කසිණං න උපට් ඨාති, ආසන් නතමර නිසින් නස ්ස හත්  පාණිකාප ා ම ො 
කසිණම ොසා පඤ ්ඤා න් ති. උච් ෙතමර නිසින් මනන ෙ ගීවං පණාමමත් වා 

ඔමලොමකතබ් බං මහොති, නීෙතමර ජණ් ණුකානි රුජ් ජන් ති, තස් මා 
හත්  පාසප් පමාමණ පම මස වි ත් ථිෙතුරඞ් ගුලපා මක පීමඨ නිසීදිතබ් බං. 

 ස් මා ෙතූසු ඉරි ාපම සු ස නං මකොසජ් ජපක් ඛි ං, ඨානෙඞ් කමනානි 

උද් ධච් ෙපක් ඛි ානි, නිසජ් ජා පන අලීනද් ධච් ෙපක් ඛි ා, සන් මතො ඉරි ාපම ො, 

තස් මා වුත් තං ‘‘නිසීදිත්වා’’ති, සමන් තමතො ඌරුබද් ධාසනං පල් ලඞ් කං 

ආභුජිත් වාති අත් ම ො. ම නාකාමරන නිසී න් තස් ස නිසජ් ජා සුඛා මහොති, තං 

 ස් මසතුං වුත් තං ‘‘උජුංකායංපණිධායා’’ති. උපරිමං සරීරං උජුකං ඨමපත් වා 
අට් ඨාරසපිට් ඨිකණ් ටමක මකොටි ා මකොටිං පටිපාම ත් වාති අත් ම ො. එවඤ් හි 

නිසින් නස ්ස ෙම් මමංසනහාරූනි න ඔණමන් ති, අ ස් ස  ා මතසං 

ඔණමනපච් ෙ ා ඛමණ ඛමණ මව නා උප් පජ් මජ යං, තා න උප් පජ් ජන් ති. තාසු 

අනප් පන් නාසු චිත් තං එකග් ගං මහොති, කම් මට් ඨානං න පරිපතති. තමතො ෙ 
පුබ් මබනාපරං විමසසප් පත් ති ා වුද් ධිං ඵාතිං උපගච් ෙති. ඉ ානි 

ආරම් මණපරිග් ගහුපා ං  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘කත්වා පරිමුඛං සති’’න් ති, 

කම් මට් ඨානාභිමුඛං සතිං ඨමපත් වාති අත් ම ො. අභි-සද් ම න හි සමානත් ම ො 

ඉධ පරි-සද් ම ො, අ  වා සමීපත් ම න පරි-සද් ම න මුඛස ්ස සමීමප සතිං 
කත් වාති අත් ම ො.   ාහ – ‘‘අ ං සති උපට් ඨිතා මහොති සුපට් ඨිතා නාසිකග් මග 

වා මුඛනිමිත් මත වා. මතන වුච් ෙති පරිමුඛං සතිං උපට් ඨමපත් වා’’ති (විභ. 537). 

අ  වා ‘‘පරීති පරිග් ගහට් මඨො, මුඛන් ති නි යානට් මඨො, සතීති උපට් ඨානට් මඨො. 

මතන වුච් ෙති ‘පරිමුඛං සති’’න් ති (පටි. ම. 1.164) වෙනමතො 

‘‘පරිණායිකා’’තිආදීසු වි  පරි-සද් ම ො පරිග් ගහට් මඨො, 

‘‘සුඤ ්ඤතවිමමොක් ඛමුඛ’’න් තිආදීසු වි  මුඛ-සද් ම ො නි යානට් මඨොති කත් වා 
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පටුන 
 

පරිග් ගහිතනි යානසතිං කත් වා සබ් බ ා ගහිතාසම් මමොසං පරිච් ෙත් තසම් මමොසං 
සතිමනපක් කං උපට් ඨමපත් වාති වුත් තං මහොති. 

853-5. කාමමස්වාදීනවං දිස්වාති ‘‘කාමා නාමමමත අට් ඨිකඞ් ඛලිකූපමා 
නිරස ්සා ට් මඨනා’’තිආදිනා වත් ථුකාමකිමලසකාමමසු ආදීනවං 

පච් ෙමවක් ඛිත් වා. මනක්ඛම්මං  ට්ඨමඛමමතොති මනක් ඛම් මං මඛමමතො දිස් වා 
කාමනිස ්සරණං සබ් බදුක් ඛසමතික් කමස ්ස උපා භූතං මනක් ඛම් මන් ති එවං 

මනක් ඛම් මසඞ් ඛාතං සඋපොරජ් ඣානං, නිබ් බානං, විපස් සනං, සබ් මබපි වා 

කුසලධම් මම මඛමමතො නිබ් භ මතො දිස් වා, තත්   ජාතාභිලාමසො හුත් වාති 

වුත් තං මහොති. පරමං…මප.… රතනත්තමයති බුද් ධාදිරතනත් තම  

රතනත් ත ගුණානස ්සරමණන බලවපීතිපාමමොජ් ජං ජනයිත් වා. භාගී…මප.…

මුත්තමන් ති ‘‘අහං ඉමා  සබ් බබුද් ධපච් මෙකබුද් ධඅරි සාවමකහි පටිපන් නා  
මනක් ඛම් මපටිපත් ති ා චිත් තවිමවකාදිප් පවිමවකජස් ස සුඛස් ස අද් ධා 

එකන් මතන භාගී අස් සං, ලාභී භමව ය’’න් ති එවං පටිපත් ති ං 

ආනිසංස ස් සමනන තබ් බිස ං උත් තමං මහන් තං උස් සාහං කත් වා. ආකාමරන

සමමමනවාති අතිඋම් මීලිතඅතිමන්  ාමලොෙනානි වජ් මජත් වා 
නාතිඋම් මීලිතනාතිමන්  ාමලොෙනසඞ් ඛාමතන සමමන ආමලොෙනාකාමරන. 

අතිඋම් මීල මතො හි අතිසුඛුමං, අවිභූතඤ් ෙ රූපගතං උපනිජ් ඣා මතො වි  

ෙක් ඛු කිලමති, අත් තමනො සභාවවිභාවනමතො ෙ මණ් ෙලං අතිවිභූතං මහොති, 

ත ා වණ් ණමතො, ලක් ඛණමතො වා උපතිට් මඨ ය, මතනස් ස නිමිත් තං 
නප් පජ් ජති. අතිමන්  ං උම් මීල මතො ෙ ගජනිමීලමකන මපක් ඛන් තස් ස වි  
රූපගතං මණ් ෙලං අවිභූතං මහොති.  ස් සමන මන්  බයාපාරතා  

මකොසජ් ජපාතමතො චිත් තඤ් ෙ ලීනං මහොති, එවම් පි නිමිත් තං නප් පජ් ජති, තස් මා 
  ා නාම ආ ාසතමල මුඛනිමිත් තං ගණ් හන් මතො න තත්   අතිගාළ ්හං 

උම් මීලති, න අතිමන්  ං, අ  මඛො සමමන ආකාමරන ගණ් හාති, එවමමව 
නාතිඋම් මීලනාදිනා සමමන ආකාමරන ගණ් හන් මතන භාමවතබ් බන් ති. 

නිමත්තං ගණ්හතාති ප වීකසිමණ ෙක් ඛුනා ගහිතං නිමිත් තං මනසා 
ගණ් හන් මතන. 

856-7. ඉ ානි නිමිත් තග් ගහමණොපා ං  ස් මසතුං ‘‘න වණ්මණො 

මපක්ඛිතබ්මබො’’තිආදි වුත් තං. නවණ්මණොමපක්ඛිතබ්මබො මසොති ම ො තත්   

ප වීකසිමණ අරුණවණ් මණො, මසො න චින් මතතබ් මබො වණ් ණවමසන 
මනසිකමරොමතො වණ් ණකසිණභාවූපගමනමතො. ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාමණන පන 

ගහිතග් ගහණං න සක් කා වාමරතුං, මතමනමවත්   ‘‘න ඔමලොමකතබ් මබො’’ති 
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අවත් වා ‘‘මනසානමපක් ඛිතා මහොතී’’තිආදීසු වි  මනසා චින් තනවමසන 

මපක් ඛනග් ගහණං කතං.  ට්ඨබ්බංනච ලක්ඛණන් ති  ං තත්   ප වීධාතු ා 
 ද් ධලක් ඛණං න මනසිකාතබ් බං තස් ස මනසිකාමර ධාතුකම් මට් ඨානස් ස 

ගහිතත් තා. වණ්ණං පන අමුඤ්චිත්වාති දිස් වා ගමහතබ් බත් තා පන වණ් ණං 

අමුඤ් චිත් වා. උස්ස ස්සවමසනහිචිත්තංපණ්ණත්තිධම්මස්මන් ති ප වීධාතු ා 

සත් තිමතො අධිකභාමවන සසම් භාරප වි ා ‘‘ප වී’’ති මවොහාමරො, තස් මිං 
සසම් භාරප විං උපා ා  පඤ් ඤත් මත පණ් ණත් තිධම් මම 

ආ ාසතලගතමුඛනිමිත් මත වි  චිත් තං ඨමපත් වා. එකග්ගමානමසොති පුන 

නානාරම් මමණ චිත් තං අවිසාමරත් වා එකග් ගමානමසො හුත් වා. පථවී

පථවිච්මචවං වත්වාති එත්   පඨමසමන් නාහාමර කස් සචි වචීමභම ොපි සි ාති 

වුත් තන් ති ආචරියධම්මපාලත් ම මරො ආහ. 

858.  දි මවොහාරමත් මත චිත් තං ඨමපතබ් බං, නාමන් තරවමසන ප වී 

මනසිකාතබ් බා භමව යාති මහොතු, මකො ම ොමසොති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘පථවී

මම නී’’තිආදි. අ  වා කිං ප වීනාමමම ව වුත් මත භාවනා මහොති, උ ාහු 

අඤ ්ඤස ්මිම් පීති ආහ ‘‘පථවීමම නී’’තිආදි. එකංවත්තුම්පි වට්ටතීති එමතසු  ං 

ඉච් ෙති, තං අත් තමනො පගුණතා  වා පචුරතා  වා ආගච් ෙන් තං එකං වත් තුං 

වට් ටති. කිඤ් ොපි එවං වට් ටති, අපිෙ ‘‘ප වී’’ති එතම ව නාමං පාකටං, තස් මා 
පාකටවමසමනව ‘‘ප වී ප වී’’ති භාමවතබ් බන් ති ආෙරි ා. 

859-60. උම්මීලිත්වා…මප.… තාව මසොති  ාව වක් ඛමානාකාමරන 

උග් ගහනිමිත් තං නප් පජ් ජති, තාව කිඤ් චි කාලං ෙක් ඛුං උම් මීලිත් වා 
නිමිත් තග් ගහණවමසන ප වීමණ් ෙලං ඔමලොමකත් වා පුන කිඤ් චි කාලං 
ෙක් ඛූනි නිමීලිත් වාති එවං වාරසතම් පි වාරසහස් සම් පි තමතො භිම යොපි 

උම් මීලිත් වා මසො ම ොගී ආවජ් මජ ය, ම නාකාමරන ඔමලොමකත් වා ගහිතං, 
මතනාකාමරන තං සමන් නාහමර යාති අත් ම ො. 

861-3. ආපාථං තු යාති මචති  දි මමනොද් වාරිකජවනානං මගොෙරභාවං 

උපගච් ෙති, තං උග් ගහනිමිත් තං ත ා උප් පන් නන් ති පවුච් ෙතීති ම ොජනා.  දි 

උග් ගහනිමිත් මතපි ප වීමණ් ෙලං ඔමලොමකත් වා භාමවති, 
පටිභාගනිමිත් තුප් පත් ති න සි ා. සමීපට් මඨන ෙ න සක් කා අමනොමලොමකතුන් ති 

වුත් තං ‘‘නිසීදිතබ්බංමනො මචව’’න් තිආදි. යථාසුඛං නිසින් මනන,   ාසුඛං වා 
භාමවතබ් බන් ති සම් බන් මධො. 
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864-5. පපඤ්ච…මප.… මධොවමනති පස් සාවාදිනා මකනචි කරණීම න 
නිසින් නට් ඨානමතො අඤ ්ඤත්   ගන් ත් වා පුන ආගම් ම නිසී න් මතන පා ා 
මධොවිතබ් බා මහොන් ති. අමධොතපාම න හි මසනාසනං අක් කමමතො ආපත් ති 

මහොති, ඛමණ ඛමණ පා මධොවමන ෙ පපඤ් මෙො මහොති, තස් මා තස් ස 
පරිහාරත්  ං ද් මව උපාහනාම ව ඉච් ඡිතබ් බා. තාව බහුතලිකා සද්  ම් පි 

ජමන යං, සද් ම ො ෙ ඣානකණ් ටමකො, තස් මා වුත් තං ‘‘එකතලිකා’’ති. ත ා 

‘‘පරිස ්ස විමනො නත්  ං කත් තර ණ් මෙො ෙ ඉච් ඡිතබ් මබො’’ති (විසුද් ධි. 1.57) 

අට්ඨකථායං වුත් තං. අසප්පාමයන මකනචීති වක් ඛමාමනන 

ආවාසාදිඅසප් පාම සු මකනචිම ව අසප් පාම න. තං ඨානන් ති 

කසිණමණ් ෙලස් ස ඨිතට් ඨානං. ආ ාය තං පුනාති   ාජාතං උග් ගහනිමිත් තං 

පුන ගමහත් වා, පුන උප් පාම ත් වාති වුත් තං මහොති. 

866-7. පීමඨ සුඛනිසින්මනනාති පුන වසනට් ඨානං ආගන් ත් වා 

වුත් තනි ාමමන පීමඨ සුඛනිසින් මනන. භාමවතබ්බන් ති තං නිමිත් තං 

මනසිකාරවමසන වඩ් මඪතබ් බං. සමන්නාහරිතබ්බන් ති සම් මා ආවජ් ජිතබ් බං, 

සම් මා වා අන ආහරිතබ් බං. තක්කාහතන් ති ‘‘තක් කනමතො තක් මකො’’ති එවං 
ලද් ධනාමමන භාවනාචිත් තසම් පයුත් මතන සම් මාසඞ් කප් මපන 

ආහනනපරි ාහනනකිච් මෙන අපරාපරං පවත් තමනන කම් මට් ඨානං ආහතං, 

පරි ාහතඤ් ෙ කාතබ් බං, බලප් පත් තවිතක් මකො මනසිකාමරො බහුලං 
පවත් මතතබ් මබොති අත් ම ො. 

868-70. තං ඉච්ෙතීති තං නිමිත් තං මනසිකාතුං ඉච් ෙති. එවං

කමරොන්තස්සාති එවං කම් මට් ඨානං තක් කාහතං කමරොන් තස් ස.   ා භාවනා 

පුබ් මබනාපරං විමසසං ආවහති, එවං අනයුඤ් ජන් තස් ස, එවං කමරොමතො පන 

  ා සද් ධාදීනි ඉන් ද්රි ානි සුවිස ානි තික් ඛානි පවත් තන් ති, ත ා අස් සද් ධි ාදීනං 
දූරීභාමවන සාතිස ං  ාමප් පත් මතහි සත් තහි බමලහි ලද් ධුපත්  ම් භානි 
විතක් කාදීනි කාමාවෙරාමනව ඣානඞ් ගානි බහූනි හුත් වා පාතුභවන් ති. තමතො ෙ 
මතසං උජුවිපච් ෙනීකභූතා කාමච් ෙන්  ා ම ො සද් ධිං තම කට් මඨහි පාපධම් මමහි 

දූරීභවන් ති. මතන වුත් තං ‘‘වික්ඛම්භන්ති…මප.… පඤ්ච නීවරණානිපී’’ති. 

සමාධයති…මප.… මයොගිමනොති තස් ස ම ොගිමනො පටිභාගනිමිත් තං ආරබ් භ 

උප් පන් නඋපොරසමාධිනා උපොරජ් ඣාමනන චිත් තම් පි සමාධි ති, 
පටිභාගනිමිත් තම් පි උප් පජ් ජති උපොරජ් ඣානස් ස මතන විනා අභාවමතො. 

871-4. ඉමස්සාති පටිභාගනිමිත් තස ්ස. පුරිමස්සාති උග් ගහනිමිත් තස් ස. 

ථවිකාති ආ ාස විකමතො. බලාකා විය මතොයම ති මමඝසමීමප බලාකා වි . සා 
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හි මමඝස් ස නීලත් තා ස ං අතිපරිසුද් ධා උපට් ඨාති, ත ා තං උපට් ඨාතීති 
සම් බන් මධො. එවං ආ ාසමණ් ෙලූපමාදීහි උග් ගහනිමිත් තමතො 

පටිභාගනිමිත් තස ්ස සුවිසුද් ධතං, සණ් හසුඛුමතඤ් ෙ  ස් මසති. මතනාහ 

‘‘තමතොධකතර’’න් ති. උග් ගහනිමිත් මත අඞ් ගුලිප පාණිකාප ා ම ො 

කසිණම ොසා පඤ් ඤා න් ති, ඉ ං පන වුත් තනම න තමතොපි සතගුණං 

සහස් සගුණං සුවිසුද් ධං හුත් වා උපට් ඨාතීති අත් ම ො. තනුසණ්ඨානවන්තන් තිආදි 

අපරමත්  සභාවත් තා වුත් තං.  දි හි තං එදිසං භමව ය, ෙක් ඛුවිඤ ්මඤ යං 

සි ා, ඔළාරිකං සම් මසනූපගං තිලක් ඛණාහටං, න පමනතං තාදිසන් ති.  දි 

පමනතං න සණ් ඨානාදිවන් තං, ක ං ඣානස් ස ආරම් මණභාමවොති ආහ 

‘‘උපට්ඨා…මප.…මය’’න් ති. තත්   පඤ්ඤජන් ති භාවනාම ං පඤ් ඤාජනිතං, 
භාවනාපඤ් ඤා  සඤ් ජානනමත් තන් ති වුත් තං මහොති. න හි අසභාවධම් මස් ස 

කුමතොචිසමුට් ඨානං අත් ථි. මතනාහ ‘‘භාවනාමයං උපට්ඨානාකාරමත්ත’’න් ති, 
මකවලං සමාධිලාභිමනො භාවනාවිමසසජනිතං තම් ම ං 
උපට් ඨානාකාරමත් තමමව භාවනාවිමසසානභාමවන උපට් ඨාතීති අත් ම ො. 

875-8. වික් ඛම් භිතාමනව සන් නිසින් නාමනව න පුන ත ත්  ං උස් සාමහො 
කාතබ් මබොති අධිප් පාම ො. පටිභාගනිමිත් මත හි උප් පජ් ජමාමනම ව තංවිස ං 

උපොරජ් ඣානං නීවරමණ වික් ඛම් මභන් තමමව උප් පජ් ජති. කිමලසා

සන්නිසින්නාවාති අවමසසා තම කට් ඨකිමලසා ෙ සම් මම ව නිසින් නා, 

උපසන් තාති අත් ම ො. ‘‘උපොරසමාධිනා’’ති වුත් මත ඉතමරොපි සමාධි අත් ථීති 

අත්  මතො ආපන් නන් ති තම් පි  ස් මසතුං ‘‘ආකාමරහිපනද්වීහී’’තිආදි වුත් තං. 

ද්වීහි ආකාමරහීති ඣානධම් මානං පටිපක් ඛදූරීභාමවො, ථිරභාවප් පත් ති ොති 
ඉමමහි ද් වීහි කාරමණහි. ඉ ානි තානි කාරණානි සමාධිඅවත්  ාමුමඛන 

 ස් මසතුං ‘‘උපචාරක්ඛමණ’’තිආදි වුත් තං. උපචාරක්ඛමණති උපොරභූමි ං 

උපොරාවත්  ා ං. තස්ස පටිලාමභති   ත්  ා  අ ං පටිපන් මනො, තස් ස 

අප් පනාසමාධිස් ස පටිලාමභ අධිගමාවත්  ා ං. ක ං උපොරභූමි ං සමාධි ති, 

ක ඤ ්ෙ අප් පනාභූමි න් ති ආහ ‘‘නීවාරණප්පහාමනනා’’තිආදි. 
උපොරක් ඛමණ  දිපි ඣානඞ් ගානි පටුතරානි මහග් ගතභාවප් පත් තානි න 

මහොන් ති, මතසං පටිපක් ඛධම් මානං වික් ඛම් භමනන චිත් තං සමාධි ති, 
පටිලාභභූමි ම් පි අප් පනාපත් තානං ඣානඞ් ගානං පාතුභාමවන සමාධි තීති 
අත් ම ො. 

879-80. අඞ්ගානි…මප.… න චාති උපොරක් ඛමණ අඞ් ගානි න ෙ 

 ාමජාතානි මනව භාවනාබලප් පත් තානි මහොන් තීති අත් ම ො. අප්පනායාති 
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අප් පනක් ඛමණ. තස්මාති  ස් මා අඞ් ගානි  ාමජාතානි ජා මර, තස් මා. 

අප්පනාචිත්තංදිවසම්පිපවත්තතීති   ා නාම බලවා පුරිමසො ආසනා වුට් ඨා  

දිවසම් පි තිට් මඨ ය, එවමමවං අප් පනාසමාධිම් හි උප් පන් මන ඣානචිත් තං සකිං 
භවඞ් ගවාරං ඡින් දිත් වා උප් පන් නං මකවලං රත් තිම් පි දිවසම් පි 
කුසලජවනපටිපාටිවමසමනව පවත් තතීති අත් ම ො. ‘‘අප් පනාපත් තං දිවසම් පි 
පවත් තතී’’ති ව තා උපොරක් ඛමණ න ත ාති  ස් සිතං මහොති. තත්   හි 
අඞ් ගානං අ ාමජාතත් තා   ා නාම  හමරො කුමාමරො උක් ඛිපිත් වා ඨපි මාමනො 

පුනප් පුනං භූමි ං පතති, එවමමවං චිත් තං කාමලන නිමිත් තං ආරම් මණං 

කමරොති, කාමලන භවඞ් ගං ඔතරති. 

881-4. මතමනව පල්ලඞ්මකනාති  ස් මිං නිසින් මනො පටිභාගනිමිත් තං 

අධිගච් ඡි, මතමනව පල් ලඞ් මකන කරණභූමතන, මහතුභූමතන වා තං නිමිත් තං 
වඩ් මඪත් වා. උපොරභූමි ඤ ්හි නිමිත් තවඩ් ඪනං යුත් තං. 

චක්කවත්තියගබ්මභොවාති ෙක් කවත් ති භවිතුං පුඤ් ඤවා ගබ් මභො වි . පරිහානි

නවිජ්ජතීති ලද් ධූපොරජ් ඣානස ්ස පරිහානි න විජ් ජති. නිමිත් මත හි අපරිහීමන 

ත ාරම් මණං ඣානං අපරිහීනමමව මහොති, නිමිත් මත පන ආරක් ඛාභාමවන 
විනට් මඨ ලද් ධජ් ඣානම් පි විනස ්සති ත ා ත් තවුත් තිත් තා. මතනාහ 

‘‘ආරක්ඛමණ’’තිආදි. 

885. ආවාමසොති  ස් මිං ආවාමස වසන් තස් ස අනප් පන් නං නිමිත් තං 

නප් පජ් ජති, උප් පන් නං වා විනස් සති, අනපට් ඨිතා ෙ සති න උපට් ඨාති, 

අසමාහිතඤ් ෙ චිත් තං න සමාධි ති, අ ං අසප් පාම ො ආවාමසො, තස් මා  ස් මිං 

විහාමර බහූ ආවාසා මහොන් ති, තත්   එමකකස් මිං තීණි තීණි දිවසානි වසිත් වා 

 ත්   චිත් තං එකග් ගං න මහොති, තං පහා  තබ් බිපරීමත වසිතබ් බං. මගොචමරොති 

මගොෙරගාමමො, මසො මසනාසනමතො අතිදූමර අච් ොසන් මන පුබ් බදිසා  වා 

පච් ඡිමදිසා  වා අසුලභභික් මඛො අසප් පාම ො. භස්සන් ති 
ද් වත් තිංසතිරච් ොනක ාපරි ාපන් නා අසප් පා ක ා. සා හිස් ස 

නිමිත් තන් තරධානා  සංවත් තති. පුග්ගමලොති තිරච් ොනකථිමකො, 

සීලාදිගුණවිරහිමතො පුග් ගමලො,  ං නිස ්සා  අසමාහිතං වා චිත් තං න සමාධි ති, 

සමාහිතං වා ථිරං න මහොති, එවරූමපො. මසො හි තං කද්  මමො කමිව අච් ෙං උ කං 

මලීනමමව කමරොති. මභොජනං පන කස ්සචි අම් බිලං, කස ්සචි මධුරං අසප් පා ං 

මහොති. උතුපි කස ්සචි සීමතො, කස ්සචි උණ් මහො. තස් මා  ං මභොජනං වා උතුං වා 

මසවන් තස් ස ඵාසු න මහොති, තං මභොජනං මසො ෙ උතු අසප් පාම ො. 

ඉරියාපමථොති ඨානෙඞ් කමනාදීසු ම ො ඉමස් ස අසමාහිතචිත් තස් ස සමාධානා , 
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සමාහිතචිත් තස ්ස ෙ ථිරභාවා  න මහොති, අ ං අසප් පාම ො ඉරි ාපම ො, තස් මා 
තම් පි ආවාසං වි  තීණි දිවසානි උපපරික් ඛිත් වා වජ් මජතබ් බං. 

886. සප්පාමය සත්ත මසමවයයාති වුත් තවිපරීතවමසන සප් පාම  
ආවාසාදිමක සත් ත මසමව ය. තත්   භස් සසප් පා ං නාම 

 සක ාවත් ථුසන් නිස් සිතං, තම් පි මත් තා  භාසිතබ් බං. එවඤ්හිපටිපජ්ජමතොති 
එවං වුත් තප් පකාමරන සත් ත අසප් පාම  වජ් මජත් වා සත් ත සප් පාම  
මසවනවමසන පටිපජ් ජන් තස් ස නිමිත් තාමසවනබහුලස් ස. 

888-9. ම න විනා අප් පනා  කුසමලො න මහොති, මසො  සවිමධො විධි, 

අප් පනාමකොසල් ලං, තන් නිබ් බත් තං වා ඤාණං ගන්  විත්  ාරභම න ඉධ න 

 ස් සිතං, අත් ථිමකන පන විසුද්ධමග්ගමතො (විසුද් ධි. 1.60) ගමහතබ් බන් ති 

අධිප් පාම ො. පටිලද් මධ නිමිත් තස් මිං, එවඤ් හි සම් පා  මතො 
අප් පනාමකොසල් ලං අප් පනා සම් පවත් තතීති සම් බන් මධො. 

890-2. සාති අප් පනා. එවඤ්හීති හි-සද් ම ො මහතුඅත් ම ො,  ස් මා ඨානමමතං 

න විජ් ජති, තස්මා චිත්තප්පවත්තිආකාරං භාවනාචිත් තස ්ස ලීනද් ධතාදිවමසන 

පවත් තිආකාරං සල්ලක්ඛයං උපධාමරන් මතො සමතං වීරියස්මසව වීරි ස ්ස 

සමාධිනා සමතංම ව මයොජමයථ, ක ං පන ම ොජම  ාති ආහ 

‘‘ඊසකම්පී’’තිආදි. තත්   ලයන් ති ලීනභාවං, සඞ් මකොෙන් ති අත් ම ො. යන්තන් ති 

ගච් ෙන් තං, පග්ගණ්මහමථව සමභාවා ාති අධිප් පාම ො. මතනාහ ‘‘අච්චාරද්ධං

නිමසමධත්වාසමමමව පවත්තමය’’ති. තං මානසන් ති සම් බන් මධො. 

894-9. එවන් ති වුත් තප් පකාමරන වීරි සමතාම ොජනවමසන, 
පටිපන් නභාවනාමානසං පටිභාගනිමිත් මතම ව ඨපනවමසන නිමිත් තාභිමුඛං 

පටිපා  මතො තස්ස ම ොගිමනො. සමජ්ඣිස්සතීති උප් පජ් ජිස ්සති. 

පථවීකසිණන් ති ප වීති භාවනාවමසන උපට් ඨිතං තම ව පටිභාගනිමිත් තං. 

ජවනානීති කාමරූපාවෙරජවනානි. මතනාහ ‘‘එකං තුරූපාවචරිකං භමව’’ති. 

අඤ්මඤහීති පාකතිමකහි කාමාවෙරචිත් මතහි. බලවතරාති භාවනාබමලන 

පටුතරභාවප් පත් ති ා අච් ෙන් තබලවන් මතො. පරිකම්මමොපචාරමතොති 

පරිකම් මත් තා, උපොරත් තා ෙ. තත්   පරිකම් මත් තාති පටිසඞ් ඛරණත් තා. 

උපොරත් තාති   ා ගාමාදීනං ආසන් නම මසො ‘‘ගාමූපොමරො, 

නගරූපොමරො’’ති වුච් ෙති, එවං අප් පනා  ආසන් නත් තා සමීපොරිත් තා. 

උපචාරානි අප් පනං උමපච් ෙ ෙරන් තීති කත් වා. අප්පනායානුමලොමත්තාති 

නානාවජ් ජනවීථි ං පරිකම් මමතොපි ලහුකං අප් පනානිප් ඵා කවමසන, 
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ගුණවමසන වා අප් පනා  අනකූලත් තා. එත්ථාති එමතසු 

පරිකම් මමොපොරානමලොමසඤ් ඤිමතසු. සබ්බන්තිමං තති ං, ෙතුත්  ං වා 

මගොත්රභූති පවුච් ෙති පරිත් තමගොත් තස ්ස අභිභවනමතො, මහග් ගතමගොත් තස් ස 
භාවනමතො ෙ. 

900-3. අවිමසමසන සබ් මබසං සබ් බා සමඤ් ඤාති පඨමම නම  

ගහිතාගහණං මහොතීති ආහ ‘‘ගහිතාගහමණනා’’තිආදි. එමකකස් ස ගහිතනාමං 

ඉතමරසං අග් ගහණමතො, එමකකනාමවමසන ගහිතස් ස ඉතරනාමවමසන 
අග් ගහණමතො වා නානාවජ් ජනපරිකම් මමමව පරිකම් මන් ති අධිප් පාම න 

‘‘පඨමං උපචාරං වා’’තිආදි වුත් තං. චතුත්ථං පඤ්චමං වාති වා-සද් ම ො 

අනි මමො, මසො පන ඛිප් පාභිඤ් ඤ න් ධාභිඤ් ඤවමසන මවදිතබ් මබො. 

ඛිප් පාභිඤ ්ඤස ්ස හි ෙතුත්  ං අප් මපති,  න් ධාභිඤ් ඤස ්ස පඤ් ෙමං. තමතො

පරන් ති පඤ් ෙමමතො පරං. මතනාහ ‘‘ෙට්මඨවා’’තිආදි. කස ්මා න ජා තීති ආහ 

‘‘ආසන්නත්තා භවඞ්ගස්සා’’ති. චිත් තනි ාමවමසන හි උප් පජ් ජිතබ් මබසු 
සත් තසු ජවමනසු ෙට් ඨසත් තමජවනවාරගළනට් ඨානභූතත් තා භවඞ් ගස් ස 

ආසන් නං ජවනං පතති. තාවම ති තාවම ව. ෙට් ඨං, සත් තමං වා ජවනං 
පතන් තං වි  මහොති පරික් ඛීණජවනත් තාති අධිප් පාම ො. 

904-6. අ  කිමමතං වුච් ෙති ‘‘ෙට් මඨ සත් තමම වාපි අප් පනා න ජා තී’’ති? 

ආභිධම්මකමගො ත්තත්මථමරො හි ‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම් මා පච් ඡිමානං 
පච් ඡිමානං කුසලානං ධම් මානං ආමසවනපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 

1.1.12) ඉමං සුත් තං වත් වා   ා අලද් ධාමසවනං පඨමජවනං මගොත්රභුං න 

උප් පාම ති, ලද් ධාමසවනං පන බලවභාවමතො දුති ං, තති ං වා මගොත්රභුං 

උප් පාම ති, එවං ලද් ධාමසවනතා  බලවභාවමතො ෙට් ඨං, සත් තමම් පි වා 

අප් මපතීති ෙට් ඨං, සත් තමම් පි වා අප් පනා මහොතීති ව තී’’ති ඉමං මෙො නං 
මනසි නිධා  ම රස් ස තං මතං පටික් ඛිපිත් වා   ාවුත් තමතමමව පතිට් ඨාමපතුං 

‘‘පුරිමමහී’’තිආදි වුත් තං. 

පරියන්මත ඨාතුං මනව සක්මකොතීති පපාමත එව පතතීති අධිප් පාම ො. 

අප්මපතුංනසක්මකොතීති පතිට් ඨාතුං අප් පනාවමසන උප් පජ් ජිතුං න සක් මකොති. 
න මෙත්   ‘‘පුරිමා පුරිමා’’තිආදිසුත් තප ං සාධකං ආමසවනපච් ෙ ලාභස් ස 
බලවභාමව අමනකන් තිකත් තා. ත ා හි අලද් ධාමසවනාපි පඨමමෙතනා 

දිට් ඨධම් මමව නී ා මහොති, ලද් ධාමසවනා දුති මෙතනා  ාව ෙට් ඨමෙතනා 

අපරාපරි මව නී ා, තස් මා ලද් ධාමසවමනපි ෙට් ඨසත් තමම අප් පනා න මහොති 
ආසන් නභවඞ් ගතා  දුබ් බලත් තාති අධිප් පාම ො.  දි එවං ක ං 
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පටුන 
 

සත් තමජවනමෙතනා උපපජ් ජමව නී ා ආනන් තරි ා මහොති? නා ං විමසමසො, 

ආමසවනපච් ෙ ලාමභන බලවප් පත් ති ා, කිඤ් ෙරහි කිරි ාවත්  ාවිමසසමතො. 

කිරියාවත්ථා හි ආරම් භමජ් ඣපරිම ොසානවමසන තිවිධා. තත්   
පරිම ොසානාවත්  ා  සන් නිට් ඨාපකමෙතනාභාමවන උපපජ් ජමව නී ාදිතා 

මහොති, න බලවභාමවනාති ආෙරි ා. 

907. එක…මප.… පනාති අ ං අප් පනා එකචිත් තක් ඛණාම ව 

එකවාරමමව උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣති, න සමාපත් තිවීථි ං වි   ථිච් ෙකං 

පවත් තති. සත් තසු හි ඨාමනසු කාලපරිච් මෙම ො නාම නත් ථි, පඨමප් පනා ං, 

මලොකි ාභිඤ් ඤාසු, ෙතූසු මග් මගසු, මග් ගානන් තමර ඵමල, රූපාරූපභමවසු 
භවඞ් ගට් ඨාමන නිමරොධස් ස පච් ෙම  මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තමන නිමරොධා 

වුට් ඨහන් තස ්ස ඵලසමාපත් ති න් ති. එමතසු හි කත්  චි අතිඉත් තරා, කත්  චි 

අප් පමාණා චිත් තක් ඛණා මහොන් ති, කත්  චි සම් පුණ් ණජවනවීථි අද් ධා ලබ් භති. 

ත ා හි මග් ගානන් තරං ඵලං තිණ් ණං උපරි න මහොති, නිමරොධස් ස පච් ෙම ො 

මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනං ද් වින් නං උපරි න මහොති, රූපාරූපභමවසු 

භවඞ් ගස් ස පරිමාණං නත් ථි, මසමසසු පන ෙතූසු ඨාමනසු එකමමව චිත් තන් ති 
තස් මා එකචිත් තක් ඛණිකාම ව අප් පනා මහොතීති මවදිතබ් බා. 

908. පච්චමවක්ඛණමහතුකන් ති පච් ෙමවක් ඛණමහතුං කත් වා. නන ෙ 

පච් ෙමවක් ඛණං ආවජ් ජනාදීහි, න පන මතන ආවජ් ජනාදි, තස් මා ක ං 

පච් ෙමවක් ඛණමහතුකං මහොතීති යුජ් ජති? නා ං ම ොමසො භවනකිරි ා  
පච් ෙමවක් ඛණමහතුකත් තා. න හි අසති පච් ෙමවක් ඛමණ සා මහොති නිමරොධස් ස 

පච් ෙ භූතඣානන් තරමිව, සති පන පච් ෙමවක් ඛමණ සා මහොති, තස් මා 
අන් ව බයතිමරකවමසන ලබ් භති. තස ්සා පච් ෙමවක් ඛණමහතුකතාති න න 
යුජ් ජති ‘‘පච් ෙමවක් ඛණමහතුක’’න් ති වෙනං. පච් ෙමවක් ඛණමහතුකං 

ආවජ් ජනන් ති වා සම් බන් මධො. ආවජ්ජනඤ් හි පච් ෙමවක් ඛණඤාණානං 
අනන් තරපච් ෙ භාමවන කාරණං මහොති. 

911-3. නානාවිස ලුද් ධස් ස, ඉමතො චිමතො ෙ භමන් තස ්ස මෙතමසොති 

සම් බන් මධො. සමාධාමනවාති සමාධානා එව, සමාධානකරණමතොති අත් ම ො. 

පාමමොජ්ජභාවමතොති පාමමොජ් මජන සමානම ොගක් ඛමතා  තස් සා 
තබ් භාවවුත් තිත් තා. අ  වා බයාපාම න ඝට් ටි මානස් ස චිත් තස් ස 

පමුදිතභාවකරණමතො පීතිම ව ‘‘පාමමොජ් ජ’’න් ති වුච් ෙති, තස් ස භාමවො, තස් මා 

පාමමොජ් ජසභාවත් තාති අත් ම ො. සීතලත්තසභාවමතොති බයාපා ග් ගිනා 
සන් තාපි මානස් ස චිත් තස ්ස නිබ් බාපනවමසන සීතලත් තසභාවත් තා. 
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914-6. සවිප්ඵාරිකභාමවනාති ම ොනිමසො සඞ් කප් පවමසන කාමවිතක් කාදිං 

මද් දිත් වා පවත් තනමතො සවිප් ඵාරිකසභාමවන. මනක්ඛම්මාදිපවත්තිමතොති 

එත්   මනක් ඛම් ම-ග් ගහමණන බ්රහ් මවිහාරවජ් ජං පඨමජ් ඣානං ගහිතං. ආදි-
සද් ම න තීසු බ්රහ් මවිහාමරසු පඨමජ් ඣානං ගහිතන් ති ව න් ති. 

අවූපසන්තභාවස්සාති උද් ධච් ෙස් ස සරූපක මනන තංසහවත් තිමනො 
අනතාපසභාවස් ස කුක් කුච් ෙස ්සාපි සරූපං කථිතමමවාති  ට් ඨබ් බං. ත ා 

සයඤ්මචවාතිසන්තමතොති උද් ධච් ෙපටිපක් ඛසභාවවෙමනන 

කුක් කුච් ෙපටිපක් මඛො පීතිභාමවොපි. මතනාහ ‘‘සුඛං 

උද්ධච්චකුක්කුච්චද්වයස්සා’’ති. මතියා අනුරූපත්තාති පඤ් ඤා  අනරූපත් තා. 

ත ා ෙ වුත් තං ආචරියධම්මපාලත් ම මරන ‘‘විොමරො විචිකිච් ො  පටිපක් මඛො 
ආරම් මමණ අනමජ් ජනවමසන පඤ් ඤාපතිරූපකසභාවත් තා’’ති. මපොත්  මකසු 

පන ‘‘පීති ා අනරූපත් තා’’ති පාමඨො දිස් සති, තස් ස ෙ විොමරො 
අනමජ් ජනසභාවවන් තතා  පීති වි  ආරම් මමණ අනිවත් තන් මතො ඔගාමහත් වා 
පවත් තතීති පීති ා අනරූපත් තා සන් ම හසභාවත් තා ආරම් මණං 
අනජ් මඣොගාමහත් වා පවත් තමානා  විචිකිච් ො  පටිපක් මඛොති අත්  ං ව න් ති. 

917. තිවිධකලයාණන් ති ආදිමජ් ඣපරිම ොසානකලයාණතාසඞ් ඛාතාහි 

පටිප ාවිසුද් ධිආදීහි තිවිධකලයාණතාහි යුත් තං.   ාහ ‘‘පඨමස් ස ඣානස ්ස 

පටිප ාවිසුද් ධි ආදි, උමපක් ඛානබ්රහූනා මජ් මඣ, සම් පහංසනා 

පරිම ොසාන’’න් ති (පටි. ම. 1.158). තත්   පුබ් බභාගපටිප ාවමසන ඣානස් ස 

පරිපන්  මතො විසුජ් ඣනං පටිප ාවිසුද් ධි නාම, සා පන  ස් මා ඣානස් ස 

උප් පා ක් ඛමණ ලබ් භති, තස් මා වුත් තං ‘‘පටිප ාවිසුද් ධි ආදී’’ති. 
විමසොමධතබ් බතාදීනං අභාවමතො ඣානපරි ාපන් නා  තත්රමජ් ඣත් තුමපක් ඛා  
කිච් ෙනිප් ඵත් ති ා අනබ්රූහනා උමපක් ඛානබ්රහූනා නාම. සා පනා ං විමසසමතො 
ඣානස් ස ඨිතික් ඛමණ ලබ් භති. මතන වුත් තං ‘‘උමපක් ඛානබ්රහූනා මජ් මඣ’’ති. 
තත්   ධම් මානං අනතිවත් තනාදිසාධකස් ස ඤාණස් ස කිච් ෙනිප් ඵත් තිවමසන 
පරිම ො පනා සම් පහංසනා නාම. සා ඣානස් ස ඔසානක් ඛමණ පාකටා මහොතීති 
වුත් තං ‘‘සම් පහංසනා පරිම ොසාන’’න් ති. 

අභයගිරිවාසිමනො ‘‘පටිප ාවිසුද් ධි නාම සසම් භාරිමකො උපොමරො, 

උමපක් ඛානබූ්රහනා නාම අප් පනා, සම් පහංසනා නාම පච් ෙමවක් ඛණා’’ති 

(විසුද් ධි. 1.75) එවං පටිප ාවිසුද් ධිආදිමක වණ් මණන් ති, තං අයුත් තං. එවඤ් හි 
සති අඣානධම් මමහි ඣානධම් මස් ස ගුණසංකිත් තනං නාම කතං මහොති. න හි 

භූමන් තරං භූමන් තරපරි ාපන් නං මහොති, අන් මතොඅප් පනා මමව 
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ආගමනවමසන පටිප ාවිසුද් ධි, තත්රමජ් ඣත් තුමපක් ඛා  කිච් ෙනිප් ඵත් තිආදීහි 
උමපක් ඛානබූ්රහනා ම ො ෙ මවදිතබ් බා. එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං භගවතා 
‘‘එකත් තගතං චිත් තං පටිප ාවිසුද් ධිපක් ඛන් තරඤ් මෙව මහොති 

උමපක් ඛානබූ්රහිතඤ් ෙ ඤාමණන සම් පහංසිත’’න් ති (පටි. ම. 1.158). එත්   හි 

එකත්තගතං චිත්තන් ති ඉන් ද්රි ානං එකරසභාමවන, එකග් ගතා  ෙ 

සිඛප් පත් ති ා ත නගුණඑකත් තගතං සසම් පයුත් තමප් පනාචිත් තං, තස් මසව 
පටිප ාවිසුද් ධිපක් ඛන්  නාදි පක් ඛන් තරං වුච් ෙති. 

 සලක්ඛණසංයතන් ති ‘‘ආදිම් හි තීණි ලක් ඛණානි, මජ් මඣ තීණි, 
පරිම ොසාමන ෙත් තාරී’’ති එවං  සපරිමාමණහි අප් පනා  ලක් ඛිතබ් බභාමවන 
ලක් ඛණසඞ් ඛාමතහි පරිපන්  මතො විසුද් ධිඣානාදීහි සංයුත් තං. වුත් තඤ් මහතං 
– 

‘‘පඨමස ්ස ඣානස් ස පටිප ාවිසුද් ධි ආදි. ආදිස් ස කති ලක් ඛණානි? 

ආදිස ්ස තීණි ලක් ඛණානි. ම ො තස් ස පරිපන් ම ො, තමතො චිත් තං 

විසුජ් ඣති, විසුද් ධත් තා චිත් තං මජ් ඣිමං සම නිමිත් තං පටිපජ් ජති, 

පටිපන් නත් තා තත්   චිත් තං පක් ඛන්  ති,  ඤ ්ෙ පරිපන්  මතො චිත් තං 

විසුජ් ඣති,  ඤ් ෙ විසුද් ධත් තා චිත් තං මජ් ඣිමං සම නිමිත් තං පටිපජ් ජති, 

 ඤ ්ෙ පටිපන් නත් තා තත්   චිත් තං පක් ඛන්  ති, පඨමස් ස ඣානස ්ස 

පටිප ාවිසුද් ධි ආදි, ආදිස ්ස ඉමානි තීණි ලක් ඛණානි. මතන වුච් ෙති පඨමං 
ඣානං ආදිකලයාණඤ් මෙව මහොති ලක් ඛණසම් පන් නඤ් ෙ. 

‘‘පඨමස ්ස ඣානස් ස උමපක් ඛානබ්රහූනා මජ් මඣ, මජ් ඣස ්ස කති 

ලක් ඛණානි? මජ් ඣස ්ස තීණි ලක් ඛණානි. විසුද් ධං චිත් තං 

අජ් ඣුමපක් ඛති, සම පටිපන් නං අජ් ඣුමපක් ඛති, එකත් තුපට් ඨානං 

අජ් ඣුමපක් ඛති,  ඤ ්ෙ විසුද් ධං චිත් තං අජ් ඣුමපක් ඛති,  ඤ ්ෙ 

සම පටිපන් නං අජ් ඣුමපක් ඛති,  ඤ ්ෙ එකත් තුපට් ඨානං 

අජ් ඣුමපක් ඛති, පඨමස් ස ඣානස් ස උමපක් ඛානබූ්රහනා මජ් මඣ, 

මජ් ඣස ්ස ඉමානි තීණි ලක් ඛණානි. මතන වුච් ෙති පඨමං ඣානං 
මජ් මඣකලයාණඤ් මෙව මහොති ලක් ඛණසම් පන් නඤ් ෙ. 

‘‘පඨමස ්ස ඣානස් ස සම් පහංසනා පරිම ොසානං. පරිම ොසානස් ස 

කති ලක් ඛණානි? පරිම ොසානස ්ස ෙත් තාරි ලක් ඛණානි. තත්   ජාතානං 

ධම් මානං අනතිවත් තනට් මඨන සම් පහංසනා, ඉන් ද්රි ානං එකරසට් මඨන 

සම් පහංසනා, තදුපගවීරි වාහනට් මඨන සම් පහංසනා, ආමසවනට් මඨන 
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පටුන 
 

සම් පහංසනා, පඨමස් ස ඣානස් ස සම් පහංසනා පරිම ොසානං, 
පරිම ොසානස් ස ඉමානි ෙත් තාරි ලක් ඛණානි. මතන වුච් ෙති පඨමං ඣානං 
පරිම ොසානකලයාණඤ ්මෙව මහොති ලක් ඛණසම් පන් නඤ් ො’’ති (පටි. ම. 
1.158). 

එත්   ෙ මගොත්රභුචිත් තස් ස නානාවජ් ජනවීථි ං උප් පජ් ජනාරහපරිපන්  මතො 
විසුජ් ඣනමතො ත ාගමනවමසන ඣානචිත් තස් ස විසුජ් ඣනාකාරං සන් ධා  

‘‘ම ො තස් ස පරිපන් ම ො, තමතො චිත් තං විසුජ් ඣතී’’ති වුත් තං. 
මගොත්රභුචිත් තස් මසව ත ා විසුද් ධත් තා ආවරණවිරහිතං හුත් වා එකත් තනම න 
මජ් ඣිමසම නිමිත් තසඞ් ඛාතං සමප් පවත් තං අප් පනාසමාධිපටිපජ් ජනං 
සන් ධා  ‘‘විසුද් ධත් තා චිත් තං මජ් ඣිමසම නිමිත් තං පටිපජ් ජතී’’ති වුත් තං. 
ත ා හි ඛීරස් මසව  ධිභාවාභාමවපි තම ව ඛීරං  ධිසම් පන් නන් තිආදීසු වි  

මගොත්රභුචිත් තස් ස අප් පනාභාවාභාමවපි එකසන් තතිපරිණාමූපගමනවමසන තං 
මජ් ඣිමං සම නිමිත් තං ලීනද් ධච් ෙසඞ් ඛාතඅන් තද් ව ානපගමමනන මජ් ඣිමං 
පච් ෙනීකවූපසමනමතො   ා සම සඞ් ඛාතං ම ොගිමනො සුඛවිමසසානං 

කාරණභාවමතො නිමිත් තභූතං අප් පනාසමාධිං පටිපජ් ජති නාම, ත ා 
පටිපන් නත් තා පන සමාහිතභාවූපගමමනන එකත් තන වමසමනව තත්   
පක් ඛන්  නං සන් ධා  ‘‘පටිපන් නත් තා තත්   චිත් තං පක් ඛන්  තී’’ති වුත් තං. 
එකත් තන ඤ් හි විනා මගොත්රභුස ්ස අප් පනාපක් ඛන්  නං නත් ථි. එවං තාව 
පුරිමචිත් මත විජ් ජමානාකාරස් ස ඉධ නිබ් බත් ති ා ඣානං උප් පා ක් ඛමණ 
තිවිධලක් ඛණසම් පන් නං නාම.   ා හි මලොකි විපස් සනා  කිච් ෙනිප් ඵත් ති ා 

මලොකුත් තරමග් මගො ‘‘විපස් සනා’’ති වුච් ෙති, එවං විසුද් ධස ්ස පන තස් ස පුන 
විමසොධමන බයාපාරාකරණමතො තත්රමජ් ඣත් තුමපක් ඛාකිච් ෙවමසන පුග් ගලස් ස 
අජ් ඣුමපක් ඛනමතො වුත් තං ‘‘විසුද් ධං චිත් තං අජ් ඣුමපක් ඛතී’’ති. 
අප් පනාසමාධිභාවූපගමමනන සම විප් පටිපන් නස ්ස පුන සමාධාමන 
බයාපාරාකරණමතො වුත් තං ‘‘සම පටිපන් නං චිත් තං අජ් ඣුමපක් ඛතී’’ති. 

එවං සම පටිපන් නභාවමතොම ව පුබ් මබ ‘‘ක ං න මඛො කිමලසසංසග් ගං 
පජමහ ය’’න් ති පටිපන් නස ්ස ඉ ානි සම පටිපත් ති ා තස් ස පහීනත් තා 
පාපමිත් තසංසග් ගං පහා  එකස් ස විහරමතො සප් පුරිසස ්ස වි  එකත් මතන 

උපට් ඨිතස ්ස ඣානචිත් තස ්ස පුන එකත් තුපට් ඨාමන බයාපාරාකරණං සන් ධා  

‘‘එකත් තුපට් ඨානං අජ් ඣුමපක් ඛතී’’ති වුත් තං. එවං තත්රමජ් ඣත් තුමපක් ඛා  
කිච් ෙවමසන ඣානං මජ් මඣ තිවිධලක් ඛණසම් පන් නං නාම මහොති. 
පුබ් බභාගප් පවත් තපාරිහාරි ඤාමණන චිත් තස ්ස 
සංකිමලසමවො ානකරධම් මමසු ආදීනවානිසංසං දිස් වා   ා තත්   ජාතානං 
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පටුන 
 

ධම් මානං අඤ ්ඤමඤ් ඤානතිවත් තනං මහොති, ත ා භාවනා  සම් පහංසිතත් තා 
විමසොධිතත් තා තත්රමජ් ඣත් තුමපක් ඛා  වමසන අනබ්රූහිමත චිත් මත 
සමාධිපඤ් ඤාසඞ් ඛාතයුගනද් ධධම් මානං අඤ් ඤමඤ් ඤානතිවත් ති ා පවත් තනං 
සන් ධා  වුත් තං ‘‘තත්   ජාතානං ධම් මානං අනතිවත් තනට් මඨන 
සම් පහංසනා’’ති. සද් ධාපඤ් ෙමකානං ඉන් ද්රි ානං නානාකිමලමසහි 
විමුත් තත් තා විමුත් තිවමසන එකරසතං සන් ධා  වුත් තං ‘‘ඉන් ද්රි ානං 
එකරසට් මඨන සම් පහංසනා’’ති. මතසං අනතිවත් තනසම් පහංසනානං 
අනරූපවමසන අලීනං අනද් ධතං හුත් වා වීරි ස ්ස පවත් තිං සන් ධා  
‘‘තදුපගවීරි වාහනට් මඨන සම් පහංසනා’’ති වුත් තං.  ා පනස් ස තස් මිං ඛමණ 

පවත් තා ආමසවනා, උප් පා මතො පට් ඨා  ඨිතිපරිම ොසානානං 

ආමසවනපච් ෙ භාවවමසන පවත් තාකාමරො, තං සන් ධා  ‘‘ආමසවනට් මඨන 
සම් පහංසනා’’ති වුත් තං. එවං ධම් මානං අනතිවත් තනාදිභාවසාධමනන 
පරිම ො ාපකස් ස ඤාණස් ස කිච් ෙවමසන ඣානපරිම ොසාමන ෙතූහි 

ලක් ඛමණහි සම් පන් නං නාමාති මවදිතබ් බං. 

919-20. විමසොමධත්වාන පාපමකති පාරිපන් ථිමක ධම් මම විමසමසන 

මසොමධත් වා ස ං පහානමත් මත අට් ඨත් වා අතිස ප් පහානවමසන පුන 

මසොමධත් වාති වුත් තං මහොති. චිත්තභාවනමවපුල්ලන් ති සමාධිභාවනා  

විපුලභාවං.   ා හි භාවනාවමසන නිමිත් තස ්ස උප් පත් ති, එවමස ්ස 

භාවනාවමසන වඩ් ඪනම් පි, තස් මා එකඞ් ගුලාදිවමසන නිමිත් තං වඩ් ඪ න් තස් ස 

පුනප් පුනං බහුලීකාමරන ඣානභාවනාපි වුඩ් ඪං විරුළ් හිං, අභිඤ් ඤාවමසන ෙ 

මවපුල් ලං ආපජ් ජති. මතන වුත් තං ‘‘චිත්තභාවනමවපුල්ලං…මප.…

වඩ්මඪතබ්බ’’න් ති. 

921-3. වඩ්ඪනාභූමමයො ද්මවවාති වඩ් ඪනට් ඨානානි ද් මවම ව. ද් වීසු 

ඨාමනසු අවස් සං එකත් තං වඩ් මඪතබ් බන් ති ආෙරි ා. තත්රාති සාමිඅත් ම  

භුම් මවෙනං, තස් සාති අත් ම ො. තත්රාති වා ද් වීසු භූමීසු. කසිතබ්බං…මප.… 

යථිච්ෙකන් ති   ා නාම කස් සමකො කසිතබ් බට් ඨානං නඞ් ගමලන 

පරිච් ඡින් දිත් වා පරිච් මෙ බ් භන් තරං කසිතුං තං ඨානං පරිච් ඡින්  ති, එවමමවං 
එකඞ් ගුලද් වඞ් ගුලතිවඞ් ගුලෙතුරඞ් ගුලමත් තං මනසා පරිච් ඡින් දිත් වා 
පරිච් ඡින් දිත් වා   ාපරිච් මෙ ං වඩ් මඪතබ් බං. තමතො 

වි ත් ථිරතනප් පමුඛපරිමවණවිහාරසීමානං, 
ගාමනිගමජනප රජ් ජසමුද්  සීමානඤ ්ෙ පරිච් මෙ වමසන වඩ් ඪ න් මතන 
ෙක් කවාළපරිච් මෙ ං කත් වා වා තමතො වාපි උත් තරි පරිච් ඡින් දිත් වා 

වඩ් මඪතබ් බං. මතන වුත් තං ‘‘යථිච්ෙකං වඩ්මඪතබ්බ’’න් ති. අපරිච් ඡින් දිත් වා 
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පන න වඩ් මඪතබ් බං. න හි අපරිච් මෙම  භාවනා පවත් තති. ත ා ෙ වුත් තං 
‘‘සන් තමක මනො අනන් තමක’’ති. එවං වඩ් ඪතඤ් ෙ තං නිමිත් තං 
වඩ් ඪතවඩ් ඪතට් ඨාමන ප වි ා උක් කූලවිකූලනදීවිදුග් ගපබ් බතවිසමමසු 
සඞ් කුසතසමබ් භාහතං උසභෙම් මං වි  මහොති. 

924-6. තස් මිං පන නිමිත් මත පත් තපඨමජ් ඣාමනන ආදිකම් මිමකන 
ඉ ාමනව දුති ජ් ඣානාදිඅධිගමා  උස් සාහං අකත් වා තස් මිංම ව 
පඨමජ් ඣාමන පඤ් ෙහාකාමරහි සුචිණ් ණවසිනා භවිතබ් බන් ති  ස් මසතුං 

‘‘පත්මතපී’’තිආදි වුත් තං. සුචිණ් මණො වමසො වසිභාමවො එමතනාති 

සුචිණ්ණවසිනා, සුට් ඨු ආමසවිතවසිනාති අත් ම ො. කතමා තා වසිම ො,  ාසං 

වමසනා ං පඤ් ෙහාකාමරහි සුචිණ් ණවසීති ආහ ‘‘ආවජ්ජන’’න් තිආදි. තත්   

ආවජ්ජනන් ති න ආවජ් ජනමත් තමමව අධිප් මපතං ආවජ් ජනවසිතා  
අධිප් මපතත් තා. ආවජ් ජනා  පන උප් පන් නා  ජවමනහිපි භවිතබ් බං. තානි ෙ 
මඛො ආවජ් ජනකප් පරතා  චිත් තාභිනීහාරස් ස   ාවජ් ජිතවමසන මහොන් ති. 

අධිගමමන සමං, සසම් පයුත් තස් ස ඣානස් ස සම් මා ආපජ් ජනං පටිපජ් ජනං 

සමාපත්ති. අභිභු ය ඨපනං, අධිට් ඨානං වි ාති වා අධට්ඨානං.වසිතාති එමතසු 

ආවජ් ජනාදීසු   ාරුචි පවත් තිම ො,  ත් ථිච් ෙකං,  දිච් ෙකං,  ාවතිච් ෙකං 
පවත් තිතුං සමත්  භාමවො. 

තත්   පඨමජ් ඣානමතො වුට් ඨා  පඨමං විතක් කං ආවජ් ජ මතො භවඞ් ගං 

උපච් ඡින් දිත් වා උප් පන් නාවජ් ජනානන් තරං විතක් කාරම් මණාමනව ෙත් තාරි, 

පඤ ්ෙ වා ජවනානි ජවන් ති, තමතො ද් මව භවඞ් ගානි, තමතො පුන විොරාරම් මණං 
ආවජ් ජනං වුත් තනම මනව ජවනානීති එවං පඤ් ෙසු ඣානඞ් මගසු පටිපාටි ා 

නිරන් තරං චිත් තං මපමසතුං සමත්  භාමවො, තත්   අ න් ධායිතත් තං 

ආවජ්ජනවසිතා නාම. සමාපජ් ජිතුකාමතානන් තරං ද් වීසු භවඞ් මගසු 
උප් පන් මනසු භවඞ් ගං උපච් ඡින් දිත් වා උප් පන් නාවජ් ජනානන් තරං සමාපජ් ජිතුං 

සමත්  තා සමාපජ්ජනවසිතා නාම. අ ඤ් ෙ මත්  කප් පත් තා 
ආවජ් ජනසමාපජ් ජනා සත් ථු  මකපාටිහාරි කාලධම් මම සනාදීසු ලබ් භති. 

ධම් මමසනාපතිස් ස  ක් මඛන සීමස පහාර ානසමම , 

මහාමමොග් ගල් ලානත් ම රස ්ස නන් ම ොපනන්   මනසමම  වා ලබ් භති, 

අඤ ්ඤත්   පන තමතො  න් ධාම ව, මසතු වි  සීඝමසොතා  නදි ා ඔඝං 

භවඞ් ගමවගං උපච් ඡින් දිත් වා   ාපරිච් ඡින් නකාලං ඣානං ඨමපතුං සමත්  තා, 

භවඞ් ගපාතමතො රක් ඛණම ොගයතා අධට්ඨානවසිතා නාම. 
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පටුන 
 

  ාපරිච් ඡින් නකාලං අතික් කමිතුං අ ත් වා ඣානමතො වුට් ඨානසමත්  තා 

වුට්ඨානවසිතා නාම. 

අ  වා   ාපරිච් ඡින් නකාලමතො උපරි ගන් තුං අ ත් වා ඨපනසමත්  තා 
අධිට් ඨානවසිතා නාම. පරිච් ඡින් නකාලමතො අන් මතො අවුට් ඨහිත් වා 
  ාකාලවමසමනව වුට් ඨානසමත්  තා වුට් ඨානවසිතා නාම. අ  වා 
වුත් තනම මනව පරිච් ඡින් නකාලමතො අනූනං කත් වා සමාපත් තිං ඨමපතුං 
සමත්  තාව අධිට් ඨානවසිතා නාම. කාලපරිච් මෙ ං අතික් කමිත් වා වුට් ඨිතස් සපි 
නිද්  ාලුකස ්ස පටිබුජ් ඣිත් වා පුනප් පුනං නිද් ම ොක් කමනං වි  

වුට් ඨිතසමාපත් තිමමව පුනප් පුනං අසමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨානසමත්  තා, තත්   
ආල ාකරණම ොගයතා ෙ වුට් ඨානවසිතා නාම. 

පච්චමවක්ඛණවසිතා පන ආවජ් ජනවසිතා  එව සඞ් ගහිතා. 
පච් ෙමවක් ඛණජවනාමනව හි මතසං මතසං ඣානඞ් ගානං ආවජ් ජනානන් තරං 

පවත් තානි, තස් මා   ග් මගන ආවජ් ජනවසි ා සිද් ධි, ත ග් මගන 
පච් ෙමවක් ඛණවසිතා සිද් ධාති මවදිතබ් බං. මකචි පන ඣානඞ් ගානං 
අපාකටභාමවපි මතසු නිරන් තරං ආවජ් ජනා  පවත් තනසමත්  තා 

ආවජ් ජනවසිතා නාම, මතසං   ාසභාවපච් ෙමවක් ඛණවමසන 
ජවනප් පවත් තනසමත්  තා පච් ෙමවක් ඛණවසිතා නාම. අ  වා සතිපි 

සත් තන් නං ජවනානං පවත් ති ං නිරන් තරං ආවජ් ජනසමත්  තා 

ආවජ් ජනවසිතා නාම, වසිතාබමලන සත් තමජවනං අප් පත් වා 
ෙතුපඤ් ෙජවමනමහව පච් ෙමවක් ඛණසමත්  තා පච් ෙමවක් ඛණවසිතා නාම. අ  
වා ඤාණවිප් පයුත් තචිත් මතහි පච් ෙමවක් ඛිතුං අසමත්  භාමවපි 
‘‘පච් ෙමවක් ඛිස ්සාමී’’ති උප් පන් නආවජ් ජනානන් තරමමව භවඞ් මගසු කාලං 

අවීතිනාමමත් වා සීඝමමව ආවජ් ජිතුං සමත්  තා ආවජ් ජනවසිතා නාම, 

වසිතාබමලන, පච් ෙමවක් ඛණබමලන ඤාණවිප් පයුත් තචිත් මතහිපි 
පච් ෙමවක් ඛිතුං සමත්  තා පච් ෙමවක් ඛණවසිතා නාමාති ව න් ති.  ස් මා 

පමනතා   ාවුත් තනි ාමමන පුනප් පුනං ආවජ් ජනාදිනා සාමධතබ් බා, තස් මා 
වුත් තං ‘‘ආවජ් ජිත් වා’’තිආදි. 

927. ඉමමසු පන ආදිකම් මිමකන සමාපජ් ජනබහුමලමනව භවිතබ් බං, න 
පච් ෙමවක් ඛණබහුමලන. පච් ෙමවක් ඛණබහුලස් ස හි ඣානඞ් ගානි ථූලානි 

දුබ් බලානි හුත් වා උපට් ඨහන් ති, අ ස ්ස තානි එව උපට් ඨිතත් තා උපරි 

උස් සුක් කනා  පච් ෙ තං නාපජ් ජන් ති, මසො අප් පගුමණ ඣාමන 

උස් සුක් කමාමනො පඨමජ් ඣානාව පරිහා ති, න ෙ සක් මකොති දුති ං අධිගන් තුං. 
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පටුන 
 

මතන වුත් තං ‘‘පඨමම අවසිප්පත්මත’’තිආදි. උභමතො භට්මඨොති පුන 
පඨමජ් ඣානං සමාපජ් ජිතුං න සක් මකොතීති අධිප් පාම ො. වුත් තඤ් මහතං 
භගවතා – 

‘‘ඉමධකච් මෙො භික් ඛු බාමලො අබයත් මතො අමඛත් තඤ් ඤූ අකුසමලො 
විවිච් මෙව කාමමහි විවිච් ෙ අකුසමලහි ධම් මමහි සවිතක් කං සවිොරං 

විමවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති, මසො තං නිමිත් තං 

නාමසවති, න භාමවති, න බහුලිං කමරොති, න ස ්වාධිට් ඨිතං අධිට් ඨාති. 
තස් ස එවං මහොති ‘ ංනූනාහං විතක් කවිොරානං වූපසමා…මප.… දුති ං 

ඣානං උපසම් පජ් ජ විහමර ය’න් ති, මසො න සක් මකොති 
විතක් කවිොරානං වූපසමා…මප.… දුති ං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරිතුං. 
තස් ස එවං මහොති ‘ ංනූනාහං විවිච් මෙව කාමමහි…මප.… පඨමං ඣානං 

උපසම් පජ් ජ විහමර ය’න් ති, මසො න සක් මකොති විවිච් මෙව 

කාමමහි…මප.… පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරිතුං, අ ං වුච් ෙති, 

භික් ඛමව, භික් ඛු උභමතො භට් මඨො උභමතො පරිහීමනො’’ති (අ. නි. 9.35). 

928-31. කාමස්සහගතා…මප.…චරන්තීති ආරම් මණවමසන කාමසහගතා 
හුත් වා සඤ ්ඤා මෙව මනසිකාරා ෙ සමු ාෙරන් ති. සඤ් ඤාසීමසන මෙත්   

තංසහගමතො චිත් තුප් පාම ො ගහිමතො, මනක් කාර-ග් ගහමණන ආවජ් ජනන් ති 
 ට් ඨබ් බං. කාමානපක් ඛන්  ානං සඤ ්ඤාමනසිකාරානං වමසන හානං පරිහානිං 

භජතීති හානභාගියං. මකචි පන ‘‘සංකිමලසන් ති හානභාගිම ො ධම් මමො’ති (විභ. 

828) වෙනමතො හානභාගි ා කාමසඤ ්ඤාදිකාති මතහි පරිහාපි මානං ඣානම් පි 

කාරණූපොමරන හානභාගි ං නාමා’’ති ව න් ති. ත නුධම්මතාසතීති තස් මසව 
ඣානස් ස අනධම් මතා ආරම් මණවමසන ත නගතා සතිපතිරූපකා නිකන් ති. 

අතක්කසහිතාති අවිතක් කං දුති ජ් ඣානං පත් තුකාමස් ස තං සන් තමතො, මනසි 

කමරොමතො ආරම් මණවමසන තංසහගතා. විමසසභාගියන් ති විමසසභූතස් ස 

දුති ජ් ඣානස ්ස ප ට් ඨානතා  තං භජතීති විමසසභාගි ං. නිබ්බි ාසංයතාති 
විපස් සනාරම් මණා. 

932-5. පගුණමතොති වසිතප් පත් තමතො. ආසන්නාකුසලාරිකාති 
නීවරණප් පහානස ්ස තංපඨමතා  ආසන් නනීවරණපච් ෙත් ථිකා. ථූලං නාම 

විපුලම් පි මඵග් ගු වි  සුඛභඤ් ජනී න් ති ආහ ‘‘ථූලත්තා…මප.… දුබ්බලා’’ති. 

තමතොති දුති ජ් ඣානමතො. දුබ් බලානි අඞ් ගානි ඉමිස් සාති අඞ්ගදුබ්බලා.

සන්තමතො චින්තයිත්වාති පඨමජ් ඣාමන වි  ඔළාරිකඞ් ගානං අභාවමතො, 
සන් තධම් මසමඞ් ගිතා  ෙ සන් තන් ති එවං සන් තවමසන මනසි කත් වා. කිඤ ්ොපි 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

450 

පටුන 
 

හි ම  ධම් මා දුති ජ් ඣාමන පීතිසුඛා ම ො, මත පඨමජ් ඣාමනපි සන් ති, මතහි 

පන මත සන් තතරා, පණීතතරා ෙ මහොන් ති. නිකන්තින් ති නිකාමනං 

අමපක් ඛන් ති අත් ම ො. පරියා ායාති මඛමපත් වා, වික් ඛම් මභත් වාති අත් ම ො. 

943-4. සම්පසා නන් ති සම් පසා නසඞ් ඛාතා  සද් ධා  ම ොගමතො ඣානම් පි 
සම් පසා නං නීලවණ් ණම ොගමතො නීලවත්  ං වි . නන ො ං සද් ධා 

පඨමජ් ඣාමනපි අත් ථි, කස ්මා ඉ මමව ‘‘සම් පසා න’’න් ති වුත් තන් ති? 
වුච් ෙමත – පඨමජ් ඣානං විතක් කවිොරක් මඛොමභන වීචිතරඞ් ගසමාකුලමිව ජලං 

න සුප් පසන් නං මහොති, තස් මා සතිපි සද් ධා  තං සම් පසා නන් ති න වුත් තං. 

ඉමස ්මිං පන විතක් කවිොරක් මඛොභාභාමවන ලද් මධොකාසා බලවතී සද් ධා, 

තස් මා බලවසද් ධා  සමන් නාගතත් තා ඉ මමව ‘‘සම් පසා න’’න් ති වුත් තං. 

අජ්ඣත්තන් ති නි කජ් ඣත් තං, අත් තනි ජාතං, අත් තමනො සන් තාමන 

නිබ් බත් තන් ති අත් ම ො. තීණි අඞ් ගානි ඉමස් සාති තිවඞ්ගිකං. මසසන් ති 

පීතිආදීනං අඤ් මඤහි බලවභාමවො, තිණ් ණං ෙතුන් නං වා ජවනානං 

පරිකම් මමොපොරානමලොමමගොත්රභුභාමවො, ෙට් මඨ සත් තමම වා 

අප් පනා ානප් පත් ති එකචිත් තක් ඛණතා, තමතො භවඞ් ගපාමතො, පුන භවඞ් ගං 

විච් ඡින් දිත් වා පච් ෙමවක් ඛණත්  ා  ආවජ් ජනං, තමතො 

ඣානපච් ෙමවක් ඛණන් ති ඉ ං සබ් බං වුත් තාවමසසං මහට්ඨා පඨමජ් ඣාමන 
වුත් තනම මනව සමුපලක් ඛිතබ් බං. 

948-9. පියමතොති කාම මතො. උප්පිලාපනන් ති කාමඤ් ො ං පරිග් ගමහසු 
අපරිච් ෙත් තමපමස් ස අනාදීනව ස් සිමනො තණ් හාසහගතා  පීති ා 

පවත් තිආකාමරො, ඉධ ෙ දුති ජ් ඣානපීති අධිප් මපතා, ත ාපි සබ් බමසො පීති ං 
අවිරත් තස ්සාපි අනබන් මධ යාති උප් පිලාපනං ඉධ ආදීනවවමසන වුත් තං. අ  
වා දුති ජ් ඣානස ්මසව තති ජ් ඣානං වි  අහුත් වා උප් පිලාපනාකාමරන 
පවත් ති උප් පිලාපනං වි ාති උප් පිලාපනන් ති වුත් තං. තති ං සන් තමතො දිස් වාති 
සම් බන් මධො. 

957-8. සතියා සම්පජඤ්මඤන සම්පන්නන් ති සරණලක් ඛණා  සති ා, 
අසම් මමොහලක් ඛමණන සම් පජඤ ්මඤන ෙ සම් පන් නං. කාමං පුරිමජ් ඣාමනසුපි 

සතිසම් පජඤ ්ඤං අත් ථි, න හි මුට් ඨස ්සතිස ්ස, අසම් පජානමතො ෙ 

උපොරමත් තම් පි සම් පජ් ජති, පමගව අප් පනා, ම භුම යන පන 
අවිප් පම ොගීභාමවන පවත් තමාමනසු පීතිසුමඛසු පීතිසඞ් ඛාතස් ස 
ඔළාරිකඞ් ගස් ස පහාමන සුඛුමතා  ඉධ සාතිසම ො සතිසම් පජඤ ්ඤබයාපාමරොති 

ඉමධව සතිසම් පජඤ් ඤසම් පන් නතා වුත් තාති මවදිතබ් බා. එකඞ්ගහීනන් ති 
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පටුන 
 

පීති ා පහීනභාමවන එකඞ් ගවිප් පහීනං. සා පමනසා දුති ජ් ඣානස ්ස 
විතක් කවිොරා වි  අප් පනාක් ඛමණම ව පහී ති. මතනස් ස සා 
‘‘පහානඞ් ග’’න් ති වුච් ෙති. 

972. මසොමනස් සස් ස පහීනත් තා ආහ ‘‘එකඞ්ගවිප්පහීන’’න් ති. තඤ් ෙ පන 
මසොමනස ්සං එකවීථි ං පුරිමජවමනසුම ව පහී ති. 

974. පුරිමජ් ඣාමනසු පරිකම් මාදිවමසන පවත් තානං කාමාවෙරජවනානං 

එකසදිසත් තා ඉධ ලබ් භමානං කඤ් චි විමසසං  ස් මසතුං ‘‘යස්මා’’තිආදි වුත් තං. 

ආමසවනංනමහොතීති ආමසවනපච් ෙම න පච් ෙම ො න මහොති. අ ඤ් මහත්   

අධිප් පාම ො –  ස් මා ප න් තරසඞ් ගහිතස් ස අත් තමනො 
සභාවග් ගාහාපනසඞ් ඛාතආමසවනපච් ෙ ත් තාභාවමතො සුඛමව නා 

උමපක් ඛාමව නා  ආමසවනපච් ෙම න පච් ෙම ො න මහොති, 
ෙතුත්  ජ් ඣාමනව උමපක් ඛාමව නා  භවිතබ් බං සාතිස ං 

සුඛවිරාගභාවනත් තා, තස් මා ඉධ අප් පනාවීථි ං 
උමපක් ඛාසම් පයුත් තජවමනමහව භවිතබ් බන් ති. 

976. එවං ෙතුක් කන වමසන ඣානප් පමභ ං  ස් මසත් වා ඉ ානි 

පඤ ්ෙකන ම් පි  ස් මසතුං ‘‘යං චතුක්කනමය’’තිආදි වුත් තං. ද්විධා පන 

කත්වානාති විතක් කවිොරානං විසුං විසුං පහානඞ් ගවමසන ගණනමතො ද් විධා 

කත් වා. දුතියංතතියංකතන් ති අවිතක් කවිොරමත් තං අවිතක් කඅවිොරන් ති එවං 
දුති ජ් ඣානඤ් මෙව තති ජ් ඣානඤ් ෙ කතං අභිධම් මමති අධිප් පාම ො. 

සුත් තන් මතසු හි පඤ් ෙකනම ො සරූපමතො න ගහිමතො, කස ්මා පන අභිධම් මම 

ගහිමතොති? පුග් ගලජ් ඣාස මතො, සන් නිසින් නම වපරිසා  හි ම සං 

පඨමජ් ඣාමන විතක් මකො එව ඔළාරිකමතො උපට් ඨාති, ඉතමර සන් තමතො, 
මතසං ෙතුරඞ් ගිකං අවිතක් කවිොරමත් තං දුති ජ් ඣානං කත් වා පඤ් ෙකනම න 

ම මසසි. ම සං විතක් කවිොරා ඔළාරිකමතො උපට් ඨිතා, තමතො මතසං 
අවිතක් කඅවිොරං තිවඞ් ගිකං කත් වා ෙතුක් කනම න ම මසසි. ම සං 

විතක් මකොව ඔළාරිකමතො උපට් ඨාති, මතහි තං අතික් කමිත් වා ෙතුරඞ් ගිකං 

දුති ජ් ඣානං උප් පාම තුං සක් කා. ම සං විතක් කවිොරා, මතහි ද් මවපි එකමතො 
අතික් කමිත් වා තිවඞ් ගිකං දුති ජ් ඣානං උප් පාම තුං සක් කා. 

979. අත්  බයඤ් ජනවමසන සුට් ඨු මධුරං, තමතොම ව වරතරං වෙනං  ස් ස 

මසො ං සුමධුරවරතරවචමනො.කංනු ජනං මනව රඤ්ජයති, න හි එකම් පි න 
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රඤ් ජ ති. අතිනිසිත …මප.…නීමයොයන් ති අතිතිඛිණබුද් ධිප් පසාම හි ජමනහි 

මව නීම ො අ ං ගන් ම ො, පරිච් මෙම ොති වා අධිප් පාම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

රූපාවෙරසමාධිභාවනානිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

15. පන්නරසමමොපරිච්මෙම ො 

අරූපාවචරසමාධභාවනානිද්ම සවණ්ණනා 

980. එවං ප වීකසිණවමසන ෙතුක් කපඤ් ෙකජ් ඣානානි  ස් මසත් වා  ස ්මා 

මසසකසිණවමසන නිද් දිසි මාමන ගන්  ගාරමවො මහොති, තස් මා තං සබ් බං 

ඨමපත් වා අරූපාවෙරං විභාමවතුං ‘‘රූපාරූප’’න් තිආදි ආරද් ධං. 

රූපාරූපමතීමතනාති රූපාරූපභවං අතික් කන් මතන, පුනානූපපත් තිවමසන 

රූපාරූපභවං අතික් කන් මතන, පමගව කාමාවෙරභවං. රූපාරූපාදිමවදිනාති 
රූපාරූපාදිභූමන් තරමවදිනා. 

982-4.  ස් මා අ ං අරූපාවෙරසමාධි නාම රූපවිරාගභාවනා 

රූපවිරාගවමසමනව අභිනිප් ඵාම තබ් බාව, තස් මා තං උප් පාම තුකාමස් ස රූමප 

විරජ් ජනාකාරං, විරත් තමානමසන ෙ ත ත්  ා  පටිපජ් ජනවිධිං  ස් මසතුං 

‘‘රූමප මඛො’’තිආදි ආරද් ධං.  ණ් ෙනට් මඨන  ණ් මෙො, මුග් ගරාදි, 

පරපීළනාධිප් පාම න තස් ස ආ ානං  ණ්ඩා ානං. ආදි-සද් ම න 

සත්  ා ානකලහවිග් ගහවිවා තුවංතුවංමපසුඤ් ඤාදීනං, අදින් නා ානාදීනඤ් ෙ 

ගහණං. චක්ඛුමරොගා මයොති ආදි-සද් ම න මසොතමරොගාදීනං. රූමප ආදීනවං

දිස්වාති කරජරූපාදිඔළාරිකරූමප තන් නි ානං ම ොසං දිස ්වා. 

නිබ්බින් මානමසොති විරත් තමානමසො. අරූපන් ති අරූපාවෙරභාවනං. තම්හා 

කසිණරූපාති තම් හා පටිභාගනිමිත් තසඞ් ඛාතා කසිණරූපා. නන ො ං රූමප 

ආදීනවං දිස ්වා තං සමතික් කමත්  ා  පටිපජ් ජති, පටිභාගනිමිත් තඤ් ෙ අරූපං 
පණ් ණත් තිමත් තත් තාති ක ං තස් මා නිබ් බිජ් ජතීති අනම ොගං සන් ධා  

ඔපම් මවමසන තමත්  ං  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘සූකරාභිහමතොව සා’’ති.   ා හි 
වමන සූකමරන පහතමත් මතො සුනමඛො තමතො භීමතො රූප ස් සනමවලා ං 
භත් තපෙනඋක් ඛලිං දූරමතො දිස් වා සූකරපටිභාගතා  තස් සං සූකරාසඞ් කං 
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උප් පාම ත් වා උත්රස් මතො පලා මතව, එවමමව රූමප නිබ් බින්  මානමසො තං 

අතික් කමිතුකාමමො තප් පටිභාමග කසිණරූමපපි නිබ් බිජ් ජති, 
සමතික් කමිතුකාමමොති අධිප් පාම ො. 

985-6. චතුත්මථ පන ඣානස්මන් ති ඨමපත් වා පරිච් ඡින් නාකාසකසිණං 
නවසු ප වීකසිණාදීසු අඤ් ඤතරස් මිං පටිලද් ධෙතුත්  ජ් ඣාමන. මකචි පන 
ආමලොකකසිණම් පි ඨමපත් වා අට් ඨසූති ව න් ති. තස් ස පන ඨපමන කාරණං න 
දිස ්සති. සුට් ඨු චිණ් මණො ෙරිමතො අතිප් පගුණිකමතො ආවජ් ජනාදිලක් ඛමණො 

වසීභාමවො එමතනාති සුචිණ්ණවසී. කමරොති…මප.… යමතොති  ස් මා ඉ ං 
ෙතුත්  ජ් ඣානචිත් තං ම ා නිබ් බින්  කසිණරූපං ආරම් මණං කමරොති. 

ආසන්නමසොමනස්සඤ්චාති  මතො තති ජ් ඣානස් ස ආසන් නතා  

ආසන් නමසොමනස ්සපච් ෙත් ථිකඤ් ෙ. ථූලසන්තවිමමොක්ඛමතොති 

සන් තවිමමොක් ඛසඞ් ඛාතඅරූපජ් ඣානමතො එතං  මතො ථූලං ඔළාරිකං. 
අරූපජ් ඣානඤ් හි ම  මත සන් තා විමමොක් ඛා අතික් කම් ම රූමප 

ආරුප් පන් තිආදීසු ‘‘සන් තවිමමොක් ඛ’’න් ති වුච් ෙති, සන් තතාසිද් ධි ෙස ්ස 
අනස ්සතිමතො  ට් ඨබ් බා. 

987-91. චතුත්මථති ෙතුත්  ජ් ඣාමන. පඨමාරුප් පඤ ්ෙ සන් තමතො දිස ්වාති 

සම් බන් මධො, සන් තවමසන මනසි කරිත් වාති අත් ම ො. සන් තමතො 

මනසිකරමණමනව මෙත්   පණීතමතො, සුඛුමමතො ෙ මනසිකාමරො සිද් මධොව 

මහොතීති න මත විසුං ගහිතා. පත්ථරිත්වානාති පමගව වඩ් ඪතං, ත ා 
වඩ් ඪනවමසන වා පත්  රිත් වා. පුබ් බකාලවමසන මෙතං වුත් තං. මතන නං 
උග් ඝාමටත් වා පච් ො න වඩ් ඪතබ් බන් ති  ස් මසති. න හි තං පච් ො වඩ් ඪනත්  ා  

වා මි මානම් පි වඩ් ඪතීති. මතනාති කසිණරූමපන. 

ඉ ානිස ්ස උග් ඝාටනාකාරං  ස් මසතුං ‘‘ආකාමසො ඉති වා’’තිආදිං වත් වා 

පුන තං සමත් ම තුං ‘‘උග්ඝාමටන්මතො හී’’තිආදි වුත් තං. උ  වමසන, 

පරිච් මෙ ඵරණවමසන ෙ අන් තාභාවමතො අනන්මතො. න සංමවල්මලතීති 

කටසාරකකිලඤ් ජා ම ො වි  න පටිසංහරති. නාවජ්ජන්මතොනමපක්ඛන්මතොති 
අනාවජ් ජන් මතො අනමපක් ඛන් මතො. අඤ් ඤ ත් ථු මතන ඵුට් මඨොකාසං 

වුත් තනම න මනසිකමරොන් මතොම වාති අධිප් පාම ො. ඉ ඤ් හි වුත් තං මහොති – 
රූපාවෙරෙතුත්  ජ් ඣානස් ස ආරම් මණභූතං කසිණරූපං සබ් මබන සබ් බං 

අමනසිකමරොමතො, මතන ෙ ඵුට් මඨොකාසං ‘‘ආකාමසො ආකාමසො’’ති 

මනසිකමරොමතො   ා තං භාවනානභාමවන ආකාසං හුත් වා උපට් ඨාති, ත ා මසො 
කසිණං උග් ඝාමටති නාමාති. 
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992-5. එවං කසිණුග් ඝාටනවමසන පටිලද් මධ ආකාසනිමිත් මත පුන 

පටිපජ් ජනවිධිං,  ස් සත්  ා  ම සං පටිපජ් ජති, ත ත්  සිද් ධඤ් ෙ  ස් මසතුං 

‘‘කසිණුග්ඝාටිමාකාසං නිමත්ත’’න් තිආදි වුත් තං. ආකාසස් ස අනිමිත් තභාමවපි 

නිමිත් මතන ඵුට් මඨොකාසභාවමතො ‘‘නිමිත් ත’’න් ති වුත් තං. පඤ්ච…මප.… 

වික්ඛම්භන්තීති නන රූපාවෙරපඨමජ් ඣානස ්ස උපොරක් ඛමණම ව 

නීවරණානි වික් ඛම් භිතානි, තමතො පට් ඨා  ෙ න මතසං පරියුට් ඨානං අත් ථි.  දි 

සි ා, ඣානමතො පරිහාම  යාති? සච් ෙමමතං, ඉමස ්ස පන ඣානස් ස 
වණ් ණභණනවමසමනතං වුත් තං   ා අඤ් ඤත්  ාපි මහට් ඨා පහීනානං උපරි 
පහානවෙනන් ති. ම  පන ‘‘සබ් මබ කුසලා ධම් මා සබ් මබසං අකුසලානං 

පටිපක් ඛාති කත් වා එවං වුත් ත’’න් ති ව න් ති, මතහි දුති ජ් ඣානූපොරාදීසු 
නීවරණවික් ඛම් භනාවෙනස් ස කාරණං වත් තබ් බං මහොති.  ම් පි මෙමක ව න් ති 

‘‘සන් මතව සුඛුමානි රූපාවෙරඅවික් ඛම් භනී ානි, තානි සන් ධාම තං 

වුත් ත’’න් ති, තං මතසං මතිමත් තං. න හි මහග් ගතකුසමලසු මලොකුත් තරකුසලං 
වි  ඔධිමසො පහානං නාම අත් ථි. ම ො පන රූපාවෙමරහි අරූපානං 

උළාරඵලතාදිවිමසමසො, මසො භාවනාවිමසමසන සන් තතරප් පණීතතරභාමවන 

මතසුම ව පුරිමපුරිමමහි පච් ඡිමපච් ඡිමානං වි ාති  ට් ඨබ් බං. ඉධාපීති න 

මකවලං රූපාවෙරෙතුත්  ජ් ඣාමන, ‘‘මසසානි කාමාවෙරානී’’තිආදීසු පන ඉධ 

 ං වත් තබ් බං අවුත් තං, තං රූපාවෙරජ් ඣානනිද් ම මස වුත් තන ානසාමරන 
මවදිතබ් බං. 

997-1001. ‘‘පුන භාමවතුකාමමනා’’ති වුත් මත පඨමමමව පඨමාරුප් පස් ස 

භාවිතත් තා කිං භාමවතුකාමමනාති අනම ොමග ‘‘දුතියාරුප්පමානස’’න් ති 

වුත් තං, න පන ‘‘දුති ාරුප් පමානසං භාමවතුකාමමනා’’ති ඉමිනා 
අජ් ඣාසම න. න හි පඨමං දුති ාරුප් පං භාවිතන් ති. රූපාවෙරජ් ඣානං 
අනතික් කමිත් වා අනධිගන් තබ් බමතො තං මනසිකාරසමු ාොරස් ස 
හානභාගි භාවාවහනමතො රූපාවෙරජ් ඣානමමතස් ස පච් ෙත් ථිකන් ති කත් වා 

වුත් තං ‘‘ආසන්න…මප.… පච්චත්ථිකන්ති චා’’ති. වීථිපටිපන් නා  භාවනා  

උපරූපරිවිමසසාවහභාවමතො, පණීතභාවසිද් ධිමතො ෙ පඨමාරුප් පමතො 

දුති ාරුප් පං සන් තතරසභාවන් ති ආහ ‘‘දුතියාරුප්ප…මප.… පනා’’ති. වක් ඛති 

හි ‘‘සුපණීතතරා මහොන් ති, පච් ඡිමා පච් ඡිමා ඉධා’’ති (අභිධ. 1040). 

විඤ්ඤාණමච්මචවං මනසා කාතබ්බන් ති විඤ් ඤාණං විඤ් ඤාණං ඉච් මෙවං 

මනසා කාතබ් බං, මකවලං අනන් තං අනන් තන් ති න මනසි කාතබ් බං. මතනාහ 

‘‘අනන්තන්ති…මප.… මනසා නිධා’’ති. අනන් තං විඤ ්ඤාණං අනන් තං 
විඤ ්ඤාණන් ති පන මනසි කාතුං වට් ටති. 
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1002-6. තස්මං පන නිමත්තස්මන් ති තස් මිං 

පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණසඞ් ඛාමත විඤ් ඤාණනිමිත් මත. විචාමරන්තස්ස

මානසන් ති භාවනාචිත් තං පවත් මතන් තස් ස. ආකාසඵුටවිඤ්ඤාමණති 
කසිණුග් ඝාටිමාකාසං ඵරිත් වා පවත් මත පඨමාරුප් පවිඤ් ඤාමණ 

ආරම් මණභූමත. අප්මපතීති අප් පනාවමසන පවත් තති. සභාවධම් මමපි 
ආරම් මණසමතික් කමභාවනාවිමසසභාවමතො ඉ ං අප් පනාපත් තං මහොති 

ෙතුත්  ාරුප් පං වි . අප්පනා…මප.… නමයොවාති දුති ාරුප් පජ් ඣාමන 

පුරිමභාමග තීණි, ෙත් තාරි වා ජවනානි කාමාවෙරානි 

උමපක් ඛාමව නාසම් පයුත් තාමනව මහොන් ති. ෙතුත්  ං, පඤ් ෙමං වා 
ආරුප් පමානසන් තිආදිනා අප් පනානම ො පඨමාරුප් පජ් ඣාමන වුත් තනම ොව. 

ඵරිත්වා පවත්තවිඤ්ඤාණන් ති පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණං විඤ් ඤාණඤ් ෙන් ති 

වුච් ෙතීති රුළ ්හීසද්  වමසන වුත් තභාවමමව පකාමසතුං ‘‘විඤ්ඤාණා…මප.… 

සියා’’ති වුත් තං. පුබ් මබ අනන් තස් ස ආකාසස් ස ආරම් මණකරණවමසන 

අනන් තතා  ‘‘විඤ ්ඤාණඤ් ෙ’’න් ති වුත් තන් ති. පුන මනසිකාරවමසන වා 

අනන් තතා  ත ා වුත් තන් ති  ස් මසතුං ‘‘මනක්කාරවමසනාපී’’තිආදි වුත් තං. 
දුති ාරුප් පං භාමවන් මතො හි පඨමාරුප් පං අනන් තමතො අනවමසසමතො මනසි 
කමරොන් මතො අනන් තන් ති මනසි කමරොති. 

1010. පඨමාරුප්පවිඤ්ඤාණාභාමවොති කසිණං උග් ඝාමටත් වා ආකාමසො 
වි  ආකාසානඤ් ො තනං පහා  තස් ස අභාමවො මනසි කාතබ් මබො. කස් මා 
පමනත්   දුති ාරුප් පවිඤ ්ඤාණාභාවං අමනසිකත් වා 

පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණාභාමවො මනසි කාතබ් මබොති? වුච් ෙමත – තයි ං 

ආරම් මණාතික් කමනවමසන පත් තබ් බං, න පන අඞ් ගාතික් කමනවමසන. ත ා 

ෙ සති ආරම් මමණම ව සාතිස ං ම ොස ස් සමනන තං සමතික් කමිතබ් බං, 

ආරම් මණඤ් ෙ දුති ාරුප් පස ්ස පඨමාරුප් පමමව, තස් මා කසිමණ ආදීනවං දිස් වා 
තං උග් ඝාමටත් වා තබ් බිවිත් තාකාසස් ස වි  පඨමාරුප් පවිඤ් ඤාමණ ආදීනවං 

දිස ්වා තං පහා  ත භාවස් මසව මනසිකරණං යුත් තන් ති. අභයගිරිවාසිමනො පන 

‘‘විඤ් ඤාණඤ් ො තනාභාමවොම ව මනසි කාතබ් මබො’’ති ව න් ති, මත පන 
ඉමමසං ආරම් මණාතික් කමනවමසන පත් තබ් බභාවං අසල් ලක් මඛත් වා 

කම න් ති.  දි සල් ලක් මඛන් ති, අඤ් ඤත්   ම ොසං දිස් වා අඤ් ඤස ්ස 
සමතික් කමම අතිප් පසඞ් ගම ොසමතො න මුච් ෙන් ති. 

අ ාපි වම  යං – ‘‘විඤ ්ඤාණඤ් ො තනං සමතො සමාපජ් ජති, සමතො 

සමාපජ් ජිත් වා සමතො වුට් ඨාති, සමතො වුට් ඨහිත් වා තඤ් මඤව විඤ ්ඤාණං 
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භාමවතී’ති වෙනමතො විඤ් ඤාණඤ් ො තනාභාමවොම ව මනසි කාතබ් මබො’’ති, 
තයි ං පාළිඅත්  ං විරුජ් ඣිත් වා ගහණවමසන චින් තිතං. න මහත්   තඤ් මඤව 

විඤ ්ඤාණන් ති විඤ ්ඤාණඤ් ො තනං අධිප් මපතං.  දි හි තං අධිප් මපතං සි ා, 
විඤ ්ඤාණඤ් ො තනන් ති තස් ස පධානභාමවන නිද් දිට් ඨත් තා තඤ් මඤවාති 

වෙමනමනව පරි ත් තං, කිං විඤ ්ඤාණන් ති වෙමනන. අ  සරූපනිද් ම සත්  ං 

විඤ ්ඤාණවෙනං, එවං සති තඤ් මඤව විඤ් ඤාණඤ් ො තනන් ති වුත් තං සි ා, 

තස් මා විඤ් ඤාණන් ති වෙමනන  ං ආරබ් භ විඤ් ඤාණඤ් ො තනං පවත් තං, 

තස් මසව ආකාසානඤ් ො තනස් ස ගහණං, න ඉතරස ්සාති සුට් ඨු වුත් තං. 

1011-2. පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණාභාමවොමනසිකාතබ් මබොති වත් වා 

මනසිකාරවිධිං  ස් මසතුං ‘‘තං පනා’’තිආදි වුත් තං. අකත්වා මනසාති මනසා 
ආරම් මණං අකත් වා සබ් මබන සබ් බං තං අචින් මතත් වා. ‘‘ආකාසං 

ආකාස’’න් ති මනසි කමරොන් තස් ස කසිණවිවිත් තාකාසං වි  ‘‘නත් ථි නත් ථී’’ති, 

‘‘සුඤ ්ඤං සුඤ් ඤ’’න් ති වා මනසි කමරොන් තස ්ස විඤ් ඤාණවිවිත් තං 

අභාවමත් තමමව උපට් ඨාතීති ආහ ‘‘නත්ථී’’තිආදි. වා-සද් ම ො අනි මත් ම ො, 
මතන ද් වීසු පකාමරසු එමකනපි අත්  සිද් ධි මහොතීති  ස් මසති. 

අවුත් තවිකප් පනත් ම ො වා වා-සද් ම ො, මතන ‘‘විවිත් තං විවිත් ත’’න් ති ඉමස ්සපි 
සඞ් ගමහො  ට් ඨබ් මබො. අනි මමො පමනත්   තිණ් ණම් පි විසුං විසුං 
පරි ා භාවමතොව සිද් මධො. පරි ා සද්  ා හි විසුං විසුංම ව අත්  ං සාමධන් තා 

පරි ා ාති මලොමක නිරුළ් හා.   ාහු – 

‘‘පරි ාම මනව මත  ස් මා, ව න් තත්  ං න සංහතා; 

පරි ා ත්  ං තමතො සබ් බං, පරි ාම සු වවත් ථිත’’න් ති. 

1013-6. තස්මං නිමත්මතති පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණස් ස අභාවසඞ් ඛාමත 

ඣානප් පත් තිකාරණභූමත නිමිත් මත. සතිසන්තිට්ඨතීති අභාවනිමිත් තාරම් මණා 
සති සම් මා සුප් පතිට් ඨිතා හුත් වා තිට් ඨති. සතිසීමසන මෙත්   
උපොරජ් ඣානානගුණානං සද් ධාපඤ් ෙමානං ඉන් ද්රි ානං සකිච් ෙම ොගං 
 ස් මසති. උපොරජ් ඣානං පන ‘‘භිම යොපි සමාධි ති මානස’’න් ති ඉමිනා 

වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. කසිණුග්ඝාටිමා…මප.… අභාවමකති එවං 
පවත් තවිඤ් ඤාණස ්ස නත් ථිභාවසඞ් ඛාමත විනාසාභාවමක න පුමර 
අභාවාදිමක. අප් පනානම ො පමනත්   ප වීකසිමණ වුත් තන ානසාමරන 

මවදිතබ් මබොති ආහ ‘‘අප්පනාය නමයො’’තිආදි. 
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1017-9. එවං  ං තත්   අවසිට් ඨං, තං අතිදිසිත් වා ඉ ානි විමසසං  ස් මසතුං 

‘‘ආකාසගතවිඤ්ඤාණ’’න් තිආදි වුත් තං. පරිකම්මමනක්කාමර තස්මං

අන්තරහිමතති ‘‘නත් ථි නත් ථී’’ති පවත් තපරිකම් මමනසිකාමර 

අමනසිකරමණන අස් මිං පඨමාරුප් පවිඤ් ඤාමණ අන් තරහිමත, න පන 

ඛණභඞ් ගවමසන, ඣානපරිහානිවමසන වා අන් තරහිමත. ඛණභඞ් ගවමසන හි 
අන් තරධානං ඛමණ ඛමණ උපලබ් භති. පරිහානිවමසන ෙ අන් තරධාමන පුන 

තං අනප් පාම ත් වා උත් තරි ඤාණාධිගමමොම ව නත් ථීති. තස්සාපගමමත්තංව

පස්සන්මතො වසතීති තස් ස පඨමාරුප් පස් ස අභාවමත් තං පස් සන් මතො මසො 

ම ොගාවෙමරො විහරති.   ා ක ං වි ාති ආහ ‘‘සන්නිපාත’’න් තිආදි. ඉ ං 
වුත් තං මහොති –   ා නාම මකොචි පුරිමසො මණ් ෙලමාළාදීසු කත්  චි 
මකනචිම ව කරණීම න සන් නිපතිතං භික් ඛුසඞ් ඝං දිස ්වා කත්  චි ගන් ත් වා 
සන් නිපාතකිච් ොවසාමන උට් ඨා  පක් කන් මතසු භික් ඛූසු පුන තං ඨානං 

ගන් ත් වා ඔමලොමකන් මතො සුඤ් ඤමමව පස් සති, එවංසම් ප මි ං  ට් ඨබ් බන් ති. 
තත්රි ං ඔපම් මසංසන්  නං –   ා මසො පුරිමසො සන් නිපතිතං භික් ඛුසඞ් ඝං දිස් වා 

ගමතො, තමතො සබ් මබසු භික් ඛූසු අපගමතසු තං ඨානං මතහි සුඤ් ඤමමව 

පස් සති, න පන මතසං කුමතොචි අපගතකාරණං, එවම ං ම ොගාවෙමරො පුබ් මබ 
විඤ ්ඤාණඤ් ො තනජ් ඣානෙක් ඛුනා පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණං දිස් වා නත් ථීති 
මනසිකාමරන තස් මිං අපගමත තති ාරුප් පෙක් ඛුනා තස් ස නත් ථිභාවමමව 

පස් සති, න තස ්ස අපගතකාරණං වීමංසති ඣානස් ස තාදිසාමභොගාභාවමතොති. 

1020-4. චතුත්ථා…මප.… න ච සන්තන් ති   ා 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනචිත් තං සඞ් ඛාරාවමසසසුඛුමභාවප් පත් ති ා 

සවිමසසං සන් තං, එවම ං ආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනසමාපත් ති න ෙ සන් තා 

ත භාවමතොති අධිප් පාම ො. ච-සද් ම ො පමනත්   අවුත් තසමුච් ෙ ත් ම ො. මතන 

‘‘සඤ ්ඤා මරොමගො, සඤ ්ඤා ගණ් මෙො, සඤ් ඤා සල් ලං, එතං සන් තං, එතං 

පණීතං,  දි ං මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තන’’න් ති ඉමස් සපි සඞ් ගමහො 

මවදිතබ් මබො. චතුත්ථංසන්තමතොති සඞ් ඛාරාවමසසසුඛුමභාමවමනව සවිමසසං 

සන් තතා , අසන් තභාවකරමරොගාදිසරික් ඛකසඤ් ඤාවිරහමතො ෙ සන් තමතො 

දිස ්වා. ‘‘සන්තං සන්තම ං චිත්ත’’න් ති ඉමිනා භාවනාකාරං  ස් මසති. 

විභඞ්මගපි හි තංම ව ආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනං සන් තමතො මනසි කමරොතීති 
අ මමව භාවනාකාමරො ගහිමතො. අපමර පන ‘‘පාළි ං ඉමස් ස භාවනාකාමරො න 

ගහිමතො’’ති වත් වා තත්   කාරණං ව න් ති, තත්   වත් තබ් බං 

විසුද්ධමග්ගසංවණ්ණනාදිමතො ගමහතබ් බං. 
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1027. තති ාරුප් පසඞ් ඛාතක් ඛන් මධසු ෙ ෙතූසුපි ආරම් මණභූමතසූති 
අධිප් පාම ො. 

1029-31. අභාවමත්තම්පීති සුඤ් ඤතමත් තම් පි එවං සුඛුමම් පීති 

අධිප් පාම ො. සන්තාරම්මණතායාති සන් තං ආරම් මණං එතස් සාති 

සන් තාරම් මණා, තබ් භාමවො සන් තාරම් මණතා, තා , න ඣානසන් තතා . න හි 
තති ාරුප් පසමාපත් ති ෙතුත්  ාරුප් පමතො සන් තතරා. මෙො මකො  ං සන් තමතො 

මනසි කමරොති, න තත්   ආදීනව ස් සනං භමව ය. අසති ෙ ආදීනව ස් සමන න 

සමතික් කමමො එව සි ාති ‘‘සන්තමතො මච මනක්කාමරො කථඤ්ච

සමතික්කමමො’’ති ආහ. ඉතමරො ‘‘අනාපජ්ජිතුකාමත්තා’’තිආදිනා පරිහාරමාහ. 

මතන ආදීනව ස් සනම් පි අත් ම වාති  ස් මසති.  ස් මිඤ ්හි ඣාමන අභිරති, 
තත්   ආවජ් ජනසමාපජ් ජනාදිපටිපත් ති ා භවිතබ් බං. සා පනස් ස තති ාරුප් මප 

සබ් බමසොව නත් ථි, මකවලං සුඤ් ඤභාවමතො ආරම් මණකරණමත් තමමව. ත ා 

මහස කිඤ් ොපි තං සන් තමතො මනසි කමරොති, අ  ඛ් වස් ස ‘‘අහමමතං 

ආවජ් ජිස ්සාමි, සමාපජ් ජිස් සාමී’’ති ආමභොමගො සමන් නාහාමරො න මහොති. 

කස ්මා? ආකිඤ් ෙඤ් ඤා තනමතො මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනසමාපත් ති ා 
පණීතතරතා .   ා හි රාජා මහතා රාජානභාමවන නගරවීථි ං ෙරන් මතො 
 න් තකාරා ම ො කම් මකාමර මෙමක අමනකානි  න් තවිකතිආදීනි සිප් පානි 

කමරොන් මත දිස් වා ‘‘අමහො වත මර මෙකා ආෙරි ා, ඊදිසානි සිප් පානි 

කරිස ්සන් තී’’ති එවං මතසං මෙකතා  තුස් සති, න ෙස් ස එවං මහොති ‘‘අමහො 

වතාහම් පි රජ් ජං පහා  එවරූමපො සිප් පිමකො භමව ය’’න් ති. තං කිස් ස මහතු? 

රජ් ජසිරි ා මහානිසංසතා , මසො මතසං ජීවිතං තිණා පි අමඤ් ඤමාමනො මත 

සමතික් කමිත් වා ගච් ෙති, එවංසම් ප මි ං  ට් ඨබ් බං. 

1032. සුඛුමංපරන් ති උක් කංසමතො සුඛුමං, පඨමජ් ඣානූපොරමතො පට් ඨා  
හි තච් මෙන් ති ා වි  පවත් තමානා  භාවනා  අනක් කමමන සඞ් ඛාරා තත්   
අන් තිමමකොට් ඨාසතං පාපිතාති.  දි එවං ක ං භාවනා අත් තමනො කිච් ෙං 

සාමධති, නන මෙසා ත වත්  ං පාපිතා ආරම් මණං න සම් මා උපනිජ් ඣා තීති? 

නයි මමව  ට් ඨබ් බං. භාවනාබමලන සුඛුමභාවං පාපිතාපි මෙසා අත් තමනො 

කිච් මෙ දුබ් බලත් තං න පාපිතා, අ  මඛො විප් ඵාරිකතාභාවං ගමිතා, මතන ත ා 
සුඛුමාපි අත් තමනො කිච් මෙ න දුබ් බලා එවාති න තත්   තස් සා අසාමත් ථි ං 
මහොති. 

1033-4. යාය සඤ්ඤායාති  ාදිසා  සඤ් ඤා  සද්  ප් පවත් තිමහතුභූතා . 

මසො මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනසමඞ් ගී පුග් ගමලො. මනවසඤ්ඤී ච
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නාසඤ්ඤී මහොති මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාසමඞ් ගී මහොති. න මකවලං තු

සඤ්ඤාව එදිසී සුඛුමා මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා මහොති, අථ මඛො පන

මව නා මයොපි සුඛුමා, මව නාපි මනවමව නානාමව නා, චිත් තම් පි 

මනවචිත් තංනාචිත් තං, ඵස් මසොපි මනවඵස් මසොනාඵස ්මසො. එස නම ො 
මසසසම් පයුත් තධම් මමසු. සඤ් ඤාසීමසන පන 
‘‘මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තන’’න් ති වුත් තං ‘‘නානත් තකා ා 

නානත් තසඤ් ඤිමනො’’තිආදීසු (දී. නි. 3.332, 341, 357, 359; අ. නි. 7.44; 

9.24) වි . නන මෙත්    දි සඤ් ඤා අත් ථි, ක ං මනවසඤ් ඤාති වත් තුං 

වට් ටති.  දි නත් ථි, ක ං නාසඤ් ඤාති අනම ොගං සන් ධා  ඉමමත්  ං උපමාහි 

සාමධතුං ‘‘පත්තමක්ඛනමතමලනා’’තිආදි වුත් තං. තත්   

පත්තමක්ඛණමතමලනාති අන් මතොවුත්  තා   ාගු ා සද් ධිං අකප් පි ට් මඨන 

මතලං අත් ථීති, නාළිපූරාදීනං වමසන නත් ථීති ෙ වත් තබ් මබන පත් මත 

මක් ඛිතමතමලන. මග්ගස්මං උ මකන චාති උපාහනමතමනමත් තට් මඨන 

උ කං අත් ථීති, නහානවමසන නත් ථීති ෙ වත් තබ් මබන මග් ගස ්මිං උ මකන. 

1035-7. අයං අත්මථොති කිඤ් චි විමසසං උපා ා  සභාවමතො අත් ථීති 

වත් තබ් බස් මසව ධම් මස් ස කිඤ් චි විමසසං උපා ා  නත් ථීති 
වත් තබ් බතාසඞ් ඛාමතො අ මත් ම ො. පටුසඤ් ඤාකිච් ෙං කාතුං අසමත්  තා  හි 

මනවසඤ් ඤතා, සඞ් ඛාරාවමසසසුඛුමභාමවන නාසඤ් ඤතා ෙ මහොති. මතනාහ 

‘‘පටුසඤ්ඤාය කිච්චස්සා’’තිආදි. ආරම් මණසඤ් ජානනඤ් මෙව විපස් සනා  
විස භාවං උපගන් ත් වා නිබ් බි ාජනනඤ් ෙ පටුසඤ් ඤාකිච් ෙං ක ම ං 

සඤ ්ඤාව සමානා සඤ් ඤාකිච් ෙං කාතුං න සක් මකොතීති ආහ ‘‘යථා

 හනකිච්ච’’න් තිආදි. න් හාතුකාමස් ස උණ් හසීතභාවං අකත් වා සුඛජනනතා  

සුමඛො කං, තස් මිං. මතමජොධාතු   ා  හනකිච් ෙං කාතුං න සක් මකොති, 
එවමමසා අතිසන් තාරම් මමණ පවත් තත් තා ආරම් මණසඤ් ජානනං කාතුං න 

සක් මකොති, පරමසුඛුමත් තං ගතාව. මතමනව මහසා අකතාභිනිමවසස් ස 
විපස් සනාඤාමණන සුඛග් ගය් හා න මහොතීති මසසසමාපත් තීසු සඤ ්ඤා වි  

විපස් සනා  විස භාවං උපගන් ත් වා නිබ් බි ාජනනම් පි කාතුං න සක් මකොති, 

අඤ ්මඤසු හි ඛන් මධසු අකතවිපස් සනාභිනිමවමසො භික් ඛු 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනක් ඛන් මධ සම් මසිත් වා නිබ් බි ං පත් තුං සමත් ම ො 

නාම නත් ථි, අපි ආ ස් මා සාරිපුත් මතො. පකතිවිපස් සමකො පන සාරිපුත් තසදිමසො 
භික් ඛු ඛන් ධාදිමුමඛන විපස් සනං අභිනිවිසිත් වා ද් වාරාරම් මමණහි සද් ධිං 
ද් වාරප් පවත් තධම් මානං විපස් සනං ආරභිත් වා ඨිමතො සක් කුමණ ය තබ් බිස ං 

උ  බ් බ ඤාණං උප් පාම තුං, මසොපි කලාපසම් මසනවමසමනව, මනො 
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අනප ධම් මවිපස් සනාවමසන. න හි සාරිපුත් තසදිමසො භික් ඛු 
ෙතුත්  ාරුප් පපරි ාපන් මනසු ඵස් සාදිධම් මමසු විනිබ් භුජිත් වා විසුං විසුං 
සරූපමතො ගමහත් වා අනිච් ොදිවමසන සම් මසිතුං සක් මකොති. මකවලං පන 
අවිනිබ් භුජ් ජ එකමතො ගමහත් වා කලාපමතො සමූහමතොම ව සම් මසිතුං 

සමත් ම ො මහොති, එවං සුඛුමත් මතමනසා විජ් ජති. 

1038-40. රූපන් ති කසිණරූපසඞ් ඛාතං පටිභාගනිමිත් තං. ආකාසන් ති 

කසිණුග් ඝාටිමාකාසං. විඤ්ඤාණන් ති ආකාමස පවත් තවිඤ් ඤාණං. 

ත භාවකන් ති තස් ස ආකාමස පවත් තවිඤ් ඤාණස් ස අභාවකං. කමමතොති 
පඨමාරුප් පං සමතික් කමිත් වා මහොතීතිආදිනා අනක් කමමතො. අත් තනා 

වුත් තමත්  ං අට් ඨක ාවෙනං ආහරිත් වා සාමධන් මතො ‘‘ආහ චා’’තිආදිමාහ. 

ඉධාති ඉමාසු ෙතූසු අරූපසමාපත් තීසු. පච්ඡිමා පච්ඡිමා සමාපත් තිම ො හි 

පුරිමාපුරිමාහි සමාපත් තීහි සුපණීතතරා සුට් ඨු පණීතතරා, සුන්  රපණීතතරාති 

වා අත් ම ො. පාසා තලසාටිකාති ෙතුභූමකපාසා ස් ස මහට් ඨිමමහට් ඨිමමතො 

උපරූපරි සවිමසසා පඤ් ෙ කාමගුණා, ෙත් තාමරො පාසා තලා ෙ 
ථූලසණ් හසණ් හතරසණ් හතමසුත් මතහි විහිතා ආ ාමවිත්  ාරමතො සමප් පමාණා 
සාටිකා ෙ. 

1042. රූපාරූපභවං අභිභු ය නිබ් බානං  ාති, අ  වා නීවරමණ අභිභු ය 
රූපාරූපභවං  ාතීති අත් ම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

අරූපාවෙරසමාධිභාවනානිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

16. මසොළසමමොපරිච්මෙම ො 

අභිඤ්ඤානිද්ම සවණ්ණනා 

1043-7. පරන් ති විසිට් ඨං කත් වා, විමසසමතොති අත් ම ො. 

චතුත්ථජ්ඣානමත්මතපීති රූපාවෙරෙතුත්  ජ් ඣානමත් මතපි, නාවස ්සං 
අරූපජ් ඣාමනහීති අධිප් පාම ො. අරූපාවෙරජ් ඣානං අප් පටිලද් මධොපි හි 
කතාධිකාමරො භික් ඛු අභිඤ් ඤා සම් පාම තුං සමත් ම ො මහොති. එත්   
ෙතුත්  ජ් ඣානග් ගහමණමනව මහට් ඨා තීණි ඣානානි ගහිතානි. මතසු හි 
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අචිණ් ණවසී ෙතුත්  ජ් ඣානං උප් පාම තුම් පි න සක් මකොති. අභිඤ් ඤාසු 

අනම ොගං කාතුං වට් ටතීති වත් වා තත්   පම ොජනං  ස් මසතුං ‘‘අභිඤ්ඤා 

නාමා’’තිආදි වුත් තං. නිට්ඨඞ්ගතාති අධිගතානිසංසතා  මෙව භාවනාසුඛතා  ෙ 
නිට් ඨං නිප් ඵත් තිං ගතා. සමාධිභාවනා  හි මලොකි ාභිඤ් ඤා උ  ඵලභාමවන 
පාකටා. මසො අභිඤ් ඤා  ෙ සමාධිනා ෙ සමන් නාගමතො සුමඛමනව 

පඤ ්ඤාභාවනං සම් පාම ස් සති. 

1048-9. දිබ්බානීතිආදි මලොකි ාභිඤ් ඤානං සරූපමතො උද් දිසනං. දිබ්බානි

චක්ඛුමසොතානීති දිබ් බෙක් ඛුඤාණං, දිබ් බමසොතඤාණඤ් ොති  ස් මසති. ඉද්ධීති 

ඉද් ධිවිධඤාණං. ඉමා පන අභිඤ්ඤාමයො පත්තුකාමමන ආදිකම් මිමකන 

ම ොගිනා  ස් මා ඔ ාතකසිණපරි න් මතසු අට් ඨසු කසිමණසු ෙතුත්  ජ් ඣානං, 
තබ් බමසන ෙ අරූපසමාපත් තිම ො නිබ් බත් මතත් වා වා න වා 
කසිණානමලොමතාදීහි චුද්  සහි ආකාමරහි චිත් තං  මමතබ් බං. න හි එවං 
අ මමත් වා පුබ් මබ අභාවිතභාවමනො ආදිකම් මිමකො ම ොගාවෙමරො පඤ් ෙ 
අභිඤ් ඤාම ො නිප් ඵාම ස් සතීති තස් මා තං චිත් තපරි මනං අවස් සං කාතබ් බන් ති 

 ස් මසතුං ‘‘කසිණානුමලොමතාදීහී’’තිආදි වුත් තං. කසිණානුමලොමතාදීහීති 
කසිණානමලොමතා කසිණපටිමලොමතා කසිණානමලොමපටිමලොමතා 
ඣානානමලොමතා ඣානපටිමලොමතා ඣානානමලොමපටිමලොමතා 
ඣානක් කන් තිකතා කසිණුක් කන් තිකතා ඣානකසිණුක් කන් තිකතා 
අඞ් ගසඞ් කන් තිකතා ආරම් මණසඞ් කන් තිකතා අඞ් ගාරම් මණසඞ් කන් තිකතා 
අඞ් ගවවත්  ාපනතා ආරම් මණවවත්  ාපනතාති ඉමමහි චුද්  සහි ආකාමරහි. 

තත්   අට් ඨසු කසිමණසු පටිපාටි ා සතක් ඛත් තුං සහස් සක් ඛත් තුම් පි 

සමාපජ් ජනං, තම ව උප් පටිපාටි ා, පටිපාටිඋප් පටිපාටිවමසන ෙ 

සමාපජ් ජනන් ති ඉමමසං තිණ් ණං ආකාරානං වමසන කසිණානුමලොමතා මයො 

වුත් තා. පඨමජ් ඣානමතො පට් ඨා   ාව මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනං, අ ං 

ඣානානුමලොමතා නාම. මතසං පටිමලොමමතො ඣානපටිමලොමතා නාම. 

අනමලොමපටිමලොමමතො ඣානඅනුමලොමපටිමලොමතා නාම. 

ප වීකසිමණ පඨමජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා තත් ම ව තති ං සමාපජ් ජති, 

තමතො තම ව උග් ඝාමටත් වා ආකාසානඤ් ො තනං, තමතො 
ආකිඤ ්ෙඤ ්ඤා තනන් ති එවං කසිණං අමනොක් කමිත් වා ඣානස් මසව 

එකන් තරිකභාමවන උක් කමනං ඣානුක්කන්තිකතා නාම. එවං 
ආමපොකසිණාදිමූලිකාපි ම ොජනා කාතබ් බා. ප වීකසිමණ පඨමජ් ඣානං 

සමාපජ් ජිත් වා පුන තම ව මතමජොකසිමණ, තමතො නීලකසිමණ, තමතො 
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මලොහිතකසිමණති ඣානං අනක් කමිත් වා කසිණස් මසව එකන් තරිකභාමවන 

උක් කමනං කසිණුක්කන්තිකතා නාම. ප වීකසිමණ පඨමජ් ඣානං 

සමාපජ් ජිත් වා, මතමජොකසිමණ තති ං, නීලකසිණං උග් ඝාමටත් වා 

ආකාසානඤ් ො තනං, මලොහිතකසිණමතො ආකිඤ් ෙඤ් ඤා තනන් ති ඉමිනා 

නම න ඣානස ්ස මෙව කසිණස් ස ෙ උක් කමනං ඣානකසිණුක්කන්තිකතා 
නාම. 

ප වීකසිමණ පඨමජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා තත් ම ව ඉතමරසම් පි 

සමාපජ් ජනං අඞ්ගසඞ්කන්තිකතා නාම. සබ් බකසිමණසු එමකකස් මසව 

සමාපජ් ජනං ආරම්මණසඞ්කන්තිකතා නාම. ප වීකසිමණ පඨමජ් ඣානං 

සමාපජ් ජිත් වා, ආමපොකසිමණ දුති ං, මතමජොකසිමණ තති ං, වාම ොකසිමණ 

ෙතුත්  ං, නීලකසිණං උග් ඝාමටත් වා ආකාසානඤ් ො තනං, පීතකසිණමතො 

විඤ ්ඤාණඤ් ො තනං, මලොහිතකසිණමතො ආකිඤ් ෙඤ් ඤා තනං, 

ඔ ාතකසිණමතො මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනන් ති එවං අඞ් ගානං, 

ආරම් මණානඤ ්ෙ සමතික් කමනං අඞ්ගාරම්මණසඞ්කන්තිකතා නාම. 

පඨමජ් ඣානං නාම පඤ් ෙඞ් ගිකන් ති වවත්  මපත් වා දුති ං ෙතුරඞ් ගිකං, 

තති ං තිවඞ් ගිකං, ෙතුත්  ං දුවඞ් ගිකං, ආකාසානඤ් ො තනං…මප.… 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනන් ති එවං ඣානඞ් ගමත් තස ්මසව වවත්  ාපනං 

අඞ්ගවවත්ථාපනං නාම. ත ා ‘‘ඉ ං ප වීකසිණං, ඉ ං 
ආමපොකසිණ’’න් තිආදිනා ආරම් මණමත් තස් මසව වවත්  ාපනං 

ආරම්මණවවත්ථාපනං නාම. අඞ් ගාරම් මණවවත්  ාපනම් පි එමක ඉච් ෙන් තීති. 
අට් ඨක ාසු පන අනාගතත් තා අද් ධා තං භාවනාසුඛං න මහොති. ඉමමහි පන 

චුද්  සහි ආකාමරහි චිත් තපරි මනං කාතුං අට් ඨසමාපත් තිලාභීනං සමතසු, 
සහස් මසසු වා එමකොව සක් මකොති. 

1050-1.  න්මතති චුද්  සහි ආකාමරහි  න් මත. සමාහිමතති 

ෙතුත්  ජ් ඣානසමාධිනා සමාහිමත. සුද්මධති නීවරණදූරීභාමවන, 

පච් ෙනීකසමමනපි අබයාවටා  තත්රමජ් ඣත් තුමපක් ඛා  

සම් පාදිතසතිපාරිසුද් ධි ා සබ් භාමවන වා සුපරිසුද් මධ. පරිමයො ාමතති 

සුධන් තසුවණ් ණස් ස නිඝංසමනන වි  පරිසුද් ධත් තාම ව පරිම ො ාමත, 
පභස ්සමරති වුත් තං මහොති. අ  වා විතක් කවිොරක් මඛොභවිරහවමසන 

පරිම ො ාමතති වුත් තං මහොති. අනඞ්ගමණති ‘‘මාදිසස් ස සමාධිසම් පන් නස ්ස 
ඊදිමසන භවිතබ් බ’’න් ති එවං ඣානපටිලාභපච් ෙ ානං ‘‘අමහො වත මමමව 
සත්  ා පටිපුච් ඡිත් වා පටිපුච් ඡිත් වා භික් ඛූනං ධම් මං 
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ම මස යා’’තිආදින ප් පවත් තානං පාපකානං ඉච් ොවෙරානං අභාමවන 

අනඞ් ගමණ. අනුපක්කිමලමසති උපගන් ත් වා කිලිස් සනට් මඨන 

උපක් කිමලසසඞ් ඛාතානං රාගාදීනං, ‘‘අභිජ් ඣා චිත් තස් ස උපක් කිමලමසො, 

බයාපාම ො, මකොමධො’’තිආදිනා ආගතානං චිත් තුපක් කිමලසානං වා විගතත් තා 

විගතුපක් කිමලමස. මුදුභූමතති පගුණභාවාපා මනන සුභාවිතත් තා මුදුභූමත, 
වසිභාවප් පත් මතති වුත් තං මහොති. වසිභාවප් පත් තඤ් හි චිත් තං සුපරිමද් දිතං වි  

ෙම් මං සුපරිකම් මකතා වි  ෙ ලාඛා මුදූති වුච් ෙති. කම්මනීමයති මුදුත් තාම ව 

ඉද් ධිපා භාවූපගමමනන කම් මක් ඛමම, විකුබ් බනාදිඉද් ධිකම් මම ොමගයති 

වුත් තං මහොති. මුදුජාතඤ් හි චිත් තං කම් මක් ඛමං මහොති, සුධන් තමිව සුවණ් ණං, 

උභ ම් පි මෙතං සුභාවිතත් තාම ව මහොති.   ාහ – ‘‘නාහං, භික් ඛමව, අඤ ්ඤං 

එකධම් මම් පි සමනපස් සාමි,  ං එවං භාවිතං බහුලීකතං මුදුඤ් ෙ මහොති 

කම් මනි ඤ ්ෙ,   යි ං, භික් ඛමව, චිත් ත’’න් ති (අ. නි. 1.47). ඨිමතති එමතසු 

පරිසුද් ධභාවාදීසු නිච් ෙලං අවට් ඨිමත, භාවනාපාරිපූරි ා වා පණීතභාවං 

සම් මසිත් වා ඨිමත. අචමලති ඨිතත් තාම ව අකම් මප, ආමනඤ් ජප් පත් මතති 

වුත් තං මහොති. මුදුකම් මඤ ්ඤභාමවහි වා අත් තමනො වමස ඨිතත් තා ඨිමත, 
සද් ධාදීහි පරිග් ගහිතත් තා අස් සද් ධි ාදීහි අකම් පනමතො අෙමල. 

අට්ඨඞ්ගසම්පන්මනති ඨිතිඅෙලතානං විසුං විසුං අග් ගහමණන සමාහිමතති 
විසුං එකඞ් ගං කත් වා. තාසං පන විසුං විසුං ගහමණ සුවිසුද් ධතාදීනං 
සමාහිතචිත් තස ්ස අඞ් ගභූතත් තා සමාහිමතති ඉමං අඞ් ගභාමවන අග් ගමහත් වා 

සුවිසුද් ධතාදීහි අට් ඨහි අඞ් මගහි සම් පන් නතා මවදිතබ් බා. ඉද්ධවිධායාති 

ඉද් ධිමකොට් ඨාසත්  ා , ඉද් ධිප් පමභ ා  වා. අත්  මතො පන ඉද්ධවිධා නාම 

එකස ්ස බහුභාවාදිඅමනකවිධානපච් ෙ භූතං අභිඤ් ඤාඤාණං. අභිනීහරතීති 

අභිඤ් ඤාධිගමත්  ා  පරිකම් මචිත් තං කසිණාරම් මණමතො අපමනත් වා 

අභිඤ් ඤාභිමුඛං මපමසති. ඉද්ධවිකුබ්බනන් ති එත්   ඉජ් ඣතීති ඉද් ධි, 

නිප් ඵජ් ජති පටිලබ් භතීති වුත් තං මහොති.  ඤ් හි නිප් ඵජ් ජති, පටිලබ් භති ෙ, තං 
ඉජ් ඣතීති වුච් ෙති.   ාහ – 

‘‘කාමං කාම මානස් ස, තස් ස මෙතං සමිජ් ඣතී’’තිආදි; (සු. නි. 772; 

මහානි. 1; මනත් ති. 5,44); 

ඉද් ධිම ව විකුබ් බනං පකතිවණ් ණවිජහනකිරි න් ති ඉද්ධවිකුබ්බනං, ඉ ං 

ඉද් ධීසු විකුබ් බනිද් ධි ා පධානභාවමතො වුත් තං, ඉද් ධි ෙ විකුබ් බනඤ් ොති වා 

ඉද්ධවිකුබ්බනං. විසුං ගහණම් පි වුත් තකාරමණමනව  ට් ඨබ් බං. 
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1052-4.   ා පන තං නිප් ඵාම තබ් බං, තං විධිං  ස් මසතුං 

‘‘අභිඤ්ඤාපා කජ්ඣාන’’න් තිආදි වුත් තං. එත්   ෙ ‘‘අනපුබ් මබන ෙත් තාරි 

ඣානානි සමාපජ් ජිත් වා ෙතුත්  ජ් ඣානමතො වුට් ඨා ා’’ති මකචි, තං අයුත් තං. 

 දිච් ෙකං සමාපජ් ජනත්  ඤ ්හි චිත් තපරි මනං, ෙතුත්  ජ් ඣානමමව ෙ 

අභිඤ් ඤාපා කං, න ඉතරානි. සතං…මප.… මානසන් ති සමෙ සතං ඉච් ෙති, 

‘‘සතං මහොමි, සතං මහොමී’’ති, සමෙ සහස් සං ඉච් ෙති, ‘‘සහස් සං මහොමි, 

සහස් සං මහොමී’’ති එවං පරිකම් මමානසං කත් වා. ‘‘පරිකම් මමානස’’න් ති ෙ 

පා කජ් ඣානමතො වුට් ඨා  ‘‘සතං මහොමී’’තිආදිනා පවත් තිතකාමාවෙරචිත් තං, 

පා කජ් ඣානඤ් ෙ. අභි…මප.… පුනාති එත්   පුබ් මබ 

අභිඤ් ඤාපා කජ් ඣානසමාපජ් ජනං පරිකම් මචිත් තස ්ස සමාධානත්  ං, පුන 

සමාපජ් ජනං අධිට් ඨානචිත් තස ්ස බලග් ගාහත්  ං. අධට්ඨාතීති සතං 

ආවජ් මජත් වා තමතො පරං පවත් තානං තිණ් ණං, ෙතුන් නං වා පුබ් බභාගචිත් තානං 
අනන් තරා උප් පන් මනන සන් නිට් ඨාපනවමසන අධිට් ඨානන් ති ලද් ධනාමමන 

අභිඤ් ඤාඤාමණන සන් නිට් ඨානං කමරොති, සතං නිප් ඵාම තීති අත් ම ො. 
‘‘අධිට් ඨාන’’න් ති හි සබ් බත්   අභිඤ් ඤාඤාණං වුච් ෙති. 

1055-7. නිමත්තාරම්මණන් ති පටිභාගනිමිත් තාරම් මණං. 

පරිකම්මමනාමනත්ථ සතාරම්මණිකානීති එත්   එමතසු පරිකම් මාධිට් ඨාමනසු 
පරිකම් මමානසානි ‘‘සතං මහොමී’’ති පවත් තානි කාමාවෙරමානසානි 

සතාරම් මණිකානි එමකකස් ස චිත් තස් ස වමසන සතාරම් මණිකානි මහොන් ති 
පච් මෙකං ‘‘සතං මහොමී’’ති පවත් තනමතො. සහස් සාරම් මණාදීසුපි එමසව 

නම ො. ත ාධට්ඨානචිත්තම්පීති තස් ස සතාදිකස් ස අධිට් ඨානචිත් තම් පි. 

සතාරම් මණිකතා ෙ පන මනසං වණ් ණවමසන, මනො සත් තපඤ් ඤත් තිවමසන. 

රූපඤ ්හි සතං වා සහස් සං වා කත් වා  ස් මසතබ් බං, න පඤ් ඤත් ති. එත්   ෙ  දි 

නීලවණ් ණමමව සතං අභිනිප් ඵාම ති, වණ් ණස ්ස තංතංසන් තානවමසන 
නානත් මතපි නීලවමසන එකත් තා එකමමකං පරිකම් මචිත් තං සබ් බං නීලජාතං 
ආලම් බති. 

 දි පන නානාවණ් ණනානාකිරි පරිකම් මචිත් තානම් පි බහුභාමවො මහොති, 

එකමමකං එමකකවණ් ණං, එමකකවණ් මණසු ෙ නානාකිරි ං ආරම් මණං 
කමරොති. අධිට් ඨානචිත් තං පන වණ් ණසාමඤ් ඤං ගමහත් වාපි 
පරිකම් මාරම් මණං නානාවණ් ණවන් තං අභිනිප් ඵාම ති අචින් මත යානභාවත් තා 

ඉද් ධිවිස ස ්ස. අප්පනාචිත්තං වියාති විය-ග් ගහණං අභිඤ් ඤාචිත් තස ්ස, 

ඣානචිත් තස් ස ෙ පඨමුප් පත් ති ං සදිසභාවමතො වුත් තං, න තස් ස 
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අප් පනාභාවමතො. මතමනව හි පුබ් මබ වුත් තග් ගහමණන විමසසිතන් ති. 

චතුත්ථජ්ඣානිකන් ති රූපාවෙරෙතුත්  ජ් ඣානවන් තං, මතන සම් පයුත් තං.  දි 

එවං ෙතුත්  ජ් ඣානස් ස, ඉමස ්ස ෙ මකො විමසමසොති ආහ 

‘‘පරිකම්මවිමසමසොවා’’ති. න මහත්   පරිකම් මවිමසසං විනා අඤ් මඤො 
විමසමසො අත් ථි. අප් පනා  පුබ් බභාගප් පවත් තානිපි තීණි ෙත් තාරි ජවනානි 

ගහිතග් ගහමණන, අග් ගහිතග් ගහමණන වා පරිකම් මමොපොරානමලොමානි 

සබ් බපච් ඡිමං මගොත්රභුනාමකන් තිආදි මසසං සමානමමව. මතනාහ ‘‘මසසං 

පුබ්බසමංඉධා’’ති. ඉද් ධිවිධඤාණවණ් ණනා. 

1058. දිබ්බමසොතන් ති ම වතානං පිත් තමසම් හාදීහි අපලිබුද් මධහි දූමරපි 

ආරම් මණග් ගහණසමත් ම හි දිබ් බමසොතපසාම හි සමානත් තා, 

දිබ් බවිහාරවමසන පටිලද් ධත් තා, අත් තනා ෙ දිබ් බවිහාරසන් නිස ්සිතත් තා දිබ් බං, 

සවනට් මඨන මසොතකිච් ෙකරණමතො, තංසදිසතා  ෙ මසොතං. ඉ න් ති  ං 

උද් ම මස ‘‘දිබ් බානි ෙක් ඛුමසොතානී’’ති (අභිධ. 1048) දිබ් බමසොතං උද් දිට් ඨං, 
තං ඉ න් ති අත් ම ො. 

1059-64. පඨමං ඔළාරිකසද්  ං ආවජ් මජත් වා පච් ො සුඛුමසද්  ස් ස 

ආවජ් ජිතබ් බමතො ආහ ‘‘මහන්මතො සුඛුමමොපි චා’’ති. පරිෙ කරණත්  ඤ ්හි 
පඨමං අරඤ් මඤ සීහාදීනං සද් ම  ආදිං කත් වා සබ් මබ ඔළාරිකමතො පට් ඨා  

  ානක් කමමන සුඛුමසද්  ා ආවජ් ජිතබ් බා, ත ා පුරත් ථිමාදීසු දිසාසු 
ඔළාරිකානම් පි සුඛුමානම් පි සද්  ානං සද්  නිමිත් තං මනසි කාතබ් බං. තස් ස මත 

සද්  ා පකතිචිත් තස් සපි පාකටා මහොන් ති, පරිකම් මචිත් තස් ස පන අතිවි  

පාකටා. තස්සාති තස් ස ම ොගිමනො. සද් ස්ස නිමත්තන් ති ඔළාරිකස් ස, සුඛුමස් ස 

වා සද්  ස් ස   ාවුත් තං උපා ායුපා ා  ලබ් භමානඔළාරිකසුඛුමාකාරං. මනසි

කුබ්බමතොති ‘‘ඉමිස් සා දිසා  අ ං සද් ම ො ඔළාරිමකො, සුඛුමමො වා’’ති එවං 

පරිකම් මචිත් මතන මනසි කමරොන් තස ්ස. සද්ම සූති ම  පරිකම් මචිත් තස් ස 

විස භූතා ඔළාරිකා, සුඛුමා වා සද්  ා, මතසු. අඤ්ඤතරන් ති  ත්   

පරිකම් මකරණවමසන අභිණ් හං මනසිකාමරො පවත් මතො, තං එකං සද්  ං.  දි 

අභිඤ් ඤාචිත් තම් පි පරිකම් මමන ගහිතමමව ආරම් මණං කමරොති, මකො පන 

තස් ස, ඉමස ්ස වා විමසමසොති? වුච් ෙමත – පරිකම් මචිත් තං අසුතස් ස ගහණමතො 

සද්  මත් තං ගණ් හාති, අභිඤ් ඤාචිත් තං පන අසුතම් පි ගණ් හන් තං 
සවනාකාමරන ගහණමතො අත්  ාවමබොධස් ස පච් ෙ භාමවමනව ගණ් හාතීති 

අ මමමතසං විමසමසො. සුතමකොවි ාති පරි ත් ති ං මෙකා. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

466 

පටුන 
 

1065-6. ථාමජාතන් ති ජාත ාමං,  ළ් හභාවප් පත් තන් ති අත් ම ො. 
වඩ් මඪතබ් බං පා කජ් ඣානාරම් මණං කිත් තකන් ති ආහ 

‘‘එත්ථන්තරගත’’න් තිආදි. පා කජ් ඣානස් ස හි ආරම් මණභූතං කසිණනිමිත් තං 
‘‘එත් තකං ඨානං ඵරතූ’’ති මනසි කරිත් වා පා කජ් ඣානං සමාපජ් ජන් තස් ස 
කසිණනිමිත් තං තත් තකං ඨානං ඵරිත් වා තිට් ඨති. මසො සමාපත් තිමතො වුට් ඨා  
පුන පා කජ් ඣානං අසමාපජ් ජිත් වාපි අමනකප් පමභම පි සද් ම  ආවජ් ජති 
සුභාවිතභාවනත් තා. තත්   අඤ් ඤතරං සද්  ං ආරබ් භ 

උප් පන් නාවජ් ජනානන් තරං ෙත් තාරි, පඤ් ෙ වා ජවනානි උප් පජ් ජන් ති, මතසු 

පච් ඡිමං ඉද් ධිචිත් තං මහොති. එවං  ත් තකං සද්  ං ඉච් ෙති, තත් තකං තත්   ගතං 
ආවජ් ජිත් වා අභිඤ් ඤාඤාමණන ජානාති. ම න පන එවං කසිණනිමිත් තං 

අවඩ් ඪතං, මතන පුනපි පා කජ් ඣානං සමාපජ් ජිතබ් බමමව. මසො හි තං 
ඨානගතසද්  ං පා කජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වාව තමතො වුට් ඨා  
අභිඤ් ඤාචිත් මතන සුණාති. තමතො එව හි ‘‘පා කාරම් මමණන…මප.… 

සුණාතීති සාසඞ් කං ව තී’’ති (විසුද් ධි. මහා. 2.400) වුත් තං. ඉද් ධිවිධලාභී පන 
මසසාභිඤ් ඤලාභිමනො වි  විජ් ජමානසද්  ාදිආරම් මණමත් තමමව අකත් වා 
ආගන් තුකරූපනිම් මාපනමතො සබ් බ ාපි ද් වික් ඛත් තුං පා කජ් ඣානං 

සමාපජ් ජිත් වාව තං නිප් ඵාම ති. එකඞ්ගුලද්වඞ්ගුල-ග් ගහණඤ් මෙත්   
සුඛුමසද්  ාමපක් ඛා  කතං. 

1068. සුණන්මතොති එවං පරිච් ඡින් දිත් වා පරිච් ඡින් දිත් වා සවමනන 

වසිකතාභිඤ් මඤො හුත් වා   ාවජ් ජිමත සුණන් මතො. පාටිමයක්කම්පීති එකජ් ඣං 
පවත් තමාමනපි  ාව බ්රහ් මමලොකා එකමකොලාහලං කත් වා උට් ඨිමත 
සඞ් ඛමභරීපණවාදිසද් ම  පච් මෙකං වත් ථුමභම න වවත්  ාමපතුකාමතා  සති 

‘‘අ ං සඞ් ඛසද් ම ො, අ ං මභරීසද් ම ො, අ ං පණවසද් ම ො’’තිආදිනා 
පච් මෙකංම ව වවත්  ාමපතුං සක් මකොතිම වාති. දිබ් බමසොතඤාණවණ් ණනා. 

1069-73. මචමතොපරියමානසන් ති පරි ාතීති පරි ං, සරාගාදිවමසන 

පරිච් ඡිජ් ජ ජානාතීති අත් ම ො. ම සඤ් හි ධාතූනං ගති අත් ම ො, බුද් ධිපි මතසං 

අත් ම ො මහොතීති. මෙතමසො පරි ං මෙමතොපරි ං, මනසි භවන් ති මානසං, 

ඤාණං, මෙමතොපරි ඤ් ෙ තං මානසඤ් ොති මචමතොපරියමානසං.

දිබ්බචක්ඛුවමසමනවාති දිබ් බෙක් ඛුඋපනිස් සම මනව. තඤ් හි එතස් ස 

උප් පා මන පරිකම් මං. තස්මාති  ස් මා ඉ ං දිබ් බෙක් ඛුවමසමනව පවත් තති, 

තස් මා. දිබ්මබනචක්ඛුනාති දිබ් බසදිසතාදීහි ‘‘දිබ් බෙක් ඛූ’’ති ලද් ධමවොහාමරන 

දිබ් බෙක් ඛුඤාමණන දිස් වාති සම් බන් මධො. හ යන් ති න හ  වත් ථු, අ  මඛො 
හ  මංසමපසි.  ං බහි කමලමකුළසණ් ඨානං අන් මතො මකොසාතකීඵලසදිසන් ති 
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වුච් ෙති. තඤ් හි නිස ්සා  ඉ ානි වුච් ෙමානං මලොහිතං තිට් ඨති. හ  වත් ථු පන 

ඉමං මලොහිතං නිස් සා  පවත් තති. මලොහිතං දිස්වාති මලොහිතස් ස වණ් ණං 
දිස ්වා. දිබ් බෙක් ඛුමනොපි හි වණ් ණමමව දිස් සති. මතමනව හි තං ෙක් ඛුසදිසත් තා 

‘‘ෙක් ඛූ’’ති වුච් ෙති. පරස්සාති අඤ ්ඤස ්ස.   ා හි ම ො පමරො න මහොති, මසො 

අත් තා, එවං ම ො අත් තා න මහොති, මසො පමරො. ක ං පන දිබ් බෙක් ඛුනා 
මලොහිතස් ස වණ් ණ ස ්සමනන පරචිත් තං විඤ් මඤ යන් ති ආහ 

‘‘මසොමනස්සයමත’’තිආදි. මලොහිතන් ති රත් තං නිමරොධඵලසමානවණ් ණං. 

කාළකන් ති ජම් බුසදිසවණ් ණං. තිලමතලූපමන් ති අමනන පසන් නභාවමාහ. 

ක ං පන චිත් මත මසොමනස් ස සහගතාදිම් හි සති කම් මජස ්ස මලොහිතස් ස 

විවිධවණ් ණභාවාපත් තීති? කිඤ් ොපි හ  වත් ථුසන් නිස ්සිතභූතානි 

කම් මජාමනව, තං පන මලොහිතං කම් මජමමවාති නත් ථි ෙතුසන් තතිරූපස් සපි 

තත්   ලබ් භමානත් තා. මතමනව හි අට්ඨකථායං ‘‘ඉ ං රූපං 

මසොමනස ්සින් ද්රි සමුට් ඨානං, ඉ ං ම ොමනස් සින් ද්රි සමුට් ඨානං, ඉ ං 
උමපක් ඛින් ද්රි සමුට් ඨානන් ති පරස ්ස හ  මලොහිතවණ් ණං පස් සිත් වා’’ති 

(විසුද් ධි. 2.401) වුත් තං. එවම් පි  ං තත්   අචිත් තජං, තස ්ස 

  ාවුත් තවණ් ණමභම න න භවිතබ් බන් ති? භවිතබ් බං මසසසන් තතිරූපානං 
ත නවත් තනමතො.   ා හි ගමනාදීසු චිත් තජරූපානි උතුජකම් මජාහාරජරූමපහි 

අනවත් තී න් ති, අඤ් ඤ ා කා ස් ස ම සන් තරප් පත් තිම ව න සි ාති, එවමිධාපි 

චිත් තජරූපං මසසසන් තතිරූමපහි අනවත් තී ති, පසා මකොධමවලාසු ෙ 

ෙක් ඛුස ්ස වණ් ණමභ ාපත් තිම ව තස් සත්  ස් ස නි ස් සනං  ට් ඨබ් බං, තස් මා 
මසොමනස ්සාදියුත් තචිත් තානරූපං උප් පන් නචිත් තසමුට් ඨානරූපවමසන 
මසසතිසමුට් ඨානරූපානම් පි නානාවණ් ණතා මහොතිම වාති සුට් ඨු වුත් තං 

‘‘මලොහිතං මලොහිතං සියා’’තිආදි. දිස්වා හ යමලොහිතන් ති පඨමං තාව 

අනමානඤාමණන මලොහිතං දිස් වා. කාතබ්බං ථාමතං ගතන් ති උප් පාම ත් වා 
 ාමභාවං ගතං කාතබ් බං. 

මෙමතොපරි ඤාණඤ් හි උප් පාම තුකාමමන ම ොගිනා දිබ් බෙක් ඛුලාභිනා 
එව සතා මහට් ඨා වුත් තනම න රූපාවෙරෙතුත්  ජ් ඣානං 
අට් ඨඞ් ගසමන් නාගතං අභිනීහාරක් ඛමං කත් වා ආමලොකං වඩ් මඪත් වා දිබ් මබන 
ෙක් ඛුනා පරස් ස හ  මංසමපසිං නිස් සා  වත් තමානස ්ස මලොහිතස් ස 
වණ් ණ ස ්සමනන ඉ ානි ඉමස් ස චිත් තං ‘‘මසොමනස් සසහගත’’න් ති වා 
‘‘ම ොමනස ්සසහගත’’න් ති වා ‘‘උමපක් ඛාසහගත’’න් ති වා න ග් ගාහවමසන 
වවත්  ාමපත් වා පා කජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨා  ‘‘ඉමස් ස චිත් තං 
ජානාමී’’ති පරිකම් මං කාතබ් බං. කාලසතම් පි කාලසහස් සම් පි පුනප් පුනං 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 
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පටුන 
 

පා කජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨා  තම ව පටිපජ් ජිතබ් බං. තස් මසවං 
දිබ් මබන ෙක් ඛුනා හ  මලොහිතවණ් ණ ස ්සනාදිවිධිනා පටිපජ් ජන් තස් ස ‘‘ඉ ානි 

මෙමතොපරි ඤාණං උප් පජ් ජිස් සතී’’ති  ං ත ා පවත් තතීති වවත්  ාපිතං චිත් තං, 
තං ආරම් මණං කත් වා මමනොද් වාරාවජ් ජනං තීණි ෙත් තාරි වා ජවනානි 

කාමාවෙරානි ජවන් ති. ෙතුත්  ං, පඤ ්ෙමං වා අභිඤ් ඤාචිත් තං 

රූපාවෙරෙතුත්  ජ් ඣානිකං. තත්    ං මතන අප් පනාචිත් මතන සම් පයුත් තං 

ඤාණං, ඉ ං මෙමතොපරි ඤාණං. තඤ් හි  ත්   අමනන පරිකම් මං කතං, තං 

පරස ්ස චිත් තං පච් ෙක් ඛමතො පටිවිජ් ඣන් තං විභාමවන් තමමව හුත් වා පවත් තති, 

රූපං වි  ෙ දිබ් බෙක් ඛුඤාණං, සද්  ං වි  ෙ දිබ් බමසොතඤාණං. තමතො පරං පන 

කාමාවෙරචිත් මතහි සරාගාදිවවත්  ාපනං මහොති නීලාදිවවත්  ාපනං වි . 

1074-5. එවමධිගතස් ස පන මෙමතොපරි ඤාණස් ස  ාමගමනවිධානම් පි 

අධිගමවිධානසදිසමමව, තම මවත්   ආෙරිම න  ස් සිතං. එවංථාමගමතතිආදි 

 ාමගමනානිසංස ස් සනං. සබ්බමමවාති ඉ ං ‘‘කාමාවෙරචිත් තං, රූපාරූමපසු 

මානස’’න් ති උභ පම නපි සම් බන් ධිතබ් බං, ෙතුපණ් ණාසවිධං 

කාමාවෙරචිත් තං, පඤ ්ෙ සරූපාවෙරචිත් තං, ද් වා සඅරූපාවෙරචිත් තන් ති 

සබ් බමමව, පච් මෙකං සරාගාදිප් පමභ කං විජානාතීති අත් ම ො. පුථුජ් ජනස ්ස 
වමසනා ං අභිඤ් ඤාක ාති මලොකුත් තරචිත් තං ඉධ අනද් ධටං. තම් පි හි 

උපරිමමො, සදිමසො වා අරිම ො මහට් ඨිමස් ස, සදිසස ්ස ෙ චිත් තං ජානාති, 

මහට් ඨිමමො පන උපරිමස් ස චිත් තං න ජානාති.   ා මෙතං, එවං 

අරූපාවෙරජ් ඣාමන අකතාභිනිමවමසො පුථුජ් ජමනො, මසමඛොපි වා 
අරූපාවෙරචිත් තං න ජානාති. අට් ඨසමාපත් තිකස ්ස පන වමසන 
ඉධාරූපාවෙරචිත් තස් සාපි ජානනං වුත් තං. අරහා පන ආරුප් මප 
අකතාභිනිමවමසොපි තප් පටිච් ො කඅවිජ් ජා  විහතත් තා තම් පි ජානාතිම ව. 
මෙමතොපරි ඤාණවණ් ණනා. 

1076-7. පුබ් මබ අතීතජාතීසු නිවාසා නිවුත්  ා අත් තමනො සන් තාමන 

පවත් තා, සපරවිඤ් ඤාමණහි මගොෙරාමසවනා  ආමසවිතා ෙ ඛන් ධා 
පුබ් මබනිවාසා. පරවිඤ් ඤාණවිඤ ්ඤාතාපි හි පුබ් මබ නිවසිංසු එත්  ාති 

පුබ් මබනිවාසාති වුච් ෙන් ති, මත පන ඡින් නවටුමකානස ්සරණාදීසු බුද් ධානංම ව 

විස ා, පුබ් මබ නිවාමසසු සරූපවිභාවකං ඤාණං පුබ්මබනිවාසඤාණං. මතන. 

ත නුස්සතීති මතසං පුබ් මබනිවාසානං අනස් සති. මහට් ඨා තීසු ඣාමනසු 
  ාරහං පීතිසුමඛහි කා චිත් තානං සම් පීණනා  ෙත් තාරි ඣානානි 

සමාපජ් ජිතබ් බානීති ආහ ‘‘ඣානානි පනා’’තිආදි. අඤ් ඤ ා පා කජ් ඣානං 
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සමාපජ් ජිත් වාම වාති වුත් තං සි ා.  ා  නිසජ් ජා  නිසින් නස ්ස 

අනස ්සරණාරම් මභො, සා ඉධ සබ්බපච්ඡිමා නිසජ්ජා. 

1078-80. තමතොපභුති…මප.…ක්කමාති තස් මිං භමව පුරිමභවාදීසු කතං 

සබ් බම් පි සඞ් ගමහත් වා සබ්බමාවජ්ජිතබ්බන් තිආදිනා විසුං විසුං 

රත් තින් දිවාදිවමසන  ස් මසති. දිවමස රත්තියං කතන් ති 
සබ් බපච් ඡිමනිසජ් ජාමතො පට් ඨා  ආසනපඤ් ඤාපනං මසනාසනප් පමවසනන් ති 
පටිමලොමමන සකලං රත් තින් දිවං කතකිච් ෙං ආවජ් ජිතබ් බං. 

කතමාවජ්ජිතබ්බන් ති  ං එත්  න් තමර කතකිච් ෙං, සබ් බං තං 
පටිමලොමක් කමමමනව ආවජ් ජිතබ් බන් ති අත් ම ො. එත් තකං පන 

පකතිචිත් තස ්සපි පාකටං, පරිකම් මචිත් තස් ස පන අතිපාකටමමව. සමෙ 

පමනත්   කිඤ් චි න පාකටං මහොති, පුන පා කජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨා  

ආවජ් ජිතබ් බං, එත් තමකන දීමප ජලිමත වි  පාකටං මහොති. 
පා කජ් ඣානසමාපජ් ජනඤ් හි සත්  කස ්ස වි  නිසානසිලා සතිපඤ් ඤානං 

නිසිතභාවාවහං, තස් මා තා තංසමාපජ් ජමනන පරමමනපක් කප් පත් තා මහොන් ති. 

පුරිමස්මංභමවති ඉමම් හා භවා අනන් තමර පුරිමස් මිං භමව. 

1081. නිබ්බත්තං නාමරූපඤ්චාති අත් තමනො පච් ෙම හි 

නිබ් බත් තනාමරූපං. සාධුකන් ති සුට් ඨු අපරිහාමපත් වා ආවජ් ජිතබ් බං. පමහොති හි 

ඉමිස ්සා අභිඤ් ඤා  කතාධිකාමරො භික් ඛු පඨමවාමරමනව පටිසන් ධිං 

උග් ඝාමටත් වා චුතික් ඛමණ නාමරූපං ආරම් මණං කාතුං, ත ා 
අසක් මකොන් මතනාපි ධුරනික් මඛපං අකත් වා පා කජ් ඣානමමව පුනප් පුනං 

සමාපජ් ජිතබ් බං, තමතො ෙ වුට් ඨා  පුනප් පුනං ආවජ් ජිතබ් බං. ආවජ් ජන් මතන ෙ 
පන පඨමං රූපං ආවජ් ජිත් වා පච් ො නාමං ආවජ් ජිතබ් බන් ති ආෙරි ා. අපමර 
පන විපරි ාම න ව න් ති. 

තත්   පච් ඡිමනිසජ් ජාමතො පභුති  ාව පටිසන් ධිමතො ආරම් මණං කත් වා 
පවත් තඤාණං අතීතජාතීසු නිවුත්  ධම් මාරම් මණාභාවමතො 

පුබ් මබනිවාසානස් සතිඤාණං නාම න මහොති, තං පන පරිකම් මඤාණමමව.   ා 
පනස ්ස පටිසන් ධිං අතික් කම් ම චුතික් ඛමණ උප් පන් නං නාමරූපං ආරම් මණං 

කත් වා මමනොද් වාරාවජ් ජනං උප් පජ් ජති, තස් මිං නිරුද් මධ වුත් තනම න 

අප් පනාචිත් තං උප් පජ් ජති, මතන සම් පයුත් තං ඤාණං 

පුබ් මබනිවාසානස් සතිඤාණං නාම. මතනාහ ‘‘ය ා පනා’’තිආදි. 
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එත්  ාහ – කිං එමකමනව අභිඤ් ඤාචිත් මතන චුතික් ඛමණ 

පවත් තනාමරූපං සබ් බම් පි ආරම් මණං කමරොති, උ ාහු අඤ් මඤන 

අඤ ්මඤනාති. කිඤ් මෙත්    දි එමකමනව, දූරමතො චිත් තපටං මපක් ඛන් තස් ස 

වි  අනිරූපිතරූමපන වවත්  ානං මහොති.  දි ෙ අඤ් මඤන අඤ් මඤන, විසුං 

විසුං පා කජ් ඣානසමාපජ් ජනාදිනා භවිතබ් බන් ති? උභ  ාපි න ම ොමසො. 
ඉද් ධිවිස ස ්ස හි අචින් මත යත් තා එමකනපි අභිඤ් ඤාචිත් මතන නාමරූමප 

පස් සන් මතො නිරූපිතරූමපමනව පස් සති, න අනිරූපිතරූමපමනව පස් සති, 
අඤ ්මඤනපි වා පඨමමමව පා කජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨා  
සමාහිතචිත් මතන කතපරිකම් මස ්ස පවත් තිතත් තා පුන සමාපජ් ජනං විනා 
ආවජ් ජිත් වා ආරම් මණං කමරොතිම වාති. 
පුබ් මබනිවාසානස් සතිඤාණවණ් ණනා. 

1086-8. දිබ්බචක්ඛුනාති දිබ් බසදිසත් තා, දිබ් බවිහාරවමසන 

පටිලභිතබ් බත් තා, අත් තනා ෙ දිබ් බවිහාරසන් නිස ්සිතත් තා මහාජුතිකතාදීහි වා 

දිබ්බං, රූප ස් සනට් මඨන ෙක් ඛුමිවාති චක්ඛු.   ා හි මංසෙක් ඛු 

විඤ ්ඤාණාධිට් ඨිතං සමවිසමං ආචික් ඛන් තං වි  පවත් තති, ඉ ං පන තමතො 

සාතිස ං ෙක් ඛුකිච් ෙකාරීති දිබ් බඤ ්ෙ තං ෙක් ඛු ොති දිබ් බෙක් ඛු, මතන 

දිබ්බචක්ඛුනා. කසිණාරම්මණන් ති අට් ඨන් නම් පි කසිණානං වමසන 

කසිණාරම් මණං. අභිනීහාරක්ඛමං කත්වාති චුද්  සවිමධන චිත් තපරි මමනන 

අට් ඨඞ් ගසම් පන් නතාකරමණන අභිනීහාරක් ඛමං දිබ් බෙක් ඛුඤාණාභිමුඛං 
මපසනාරහං මපසනම ොගයං කත් වා. ‘‘මතමජො…මප.… කසිණම් පි වා 

ආසන් නං කාතබ් බ’’න් ති පාඨමසමසො. ආසන්නං කාතබ්බන් ති 

දිබ් බෙක් ඛුඤාණුප් පත් ති ා සමීපභූතං කාරණභූතං කාතබ් බං, තත්   
උපොරජ් ඣානං පගුණතරං කත් වා තං වඩ් මඪත් වා ඉච් ඡිතක් ඛමණ 

උපට් ඨානම ොගයං කත් වා ඨමපතබ් බන් ති වුත් තං මහොති. එත්ථාති ඉමස ්මිං 

දිබ් බෙක් ඛුනා රූප ස් සනවිසම . මසට්ඨන්ති පරිදීපිතන් ති 
ආමලොකකසිණස් මසව පභාවිස් සජ් ජනසභාමවන ආමලොකකරමණන ඉතමරහි 
විසිට් ඨත් තා විසිට් ඨන් ති පරිදීපිතං. 

1089-90. උප්පාම ත්වාති පඨමජ් ඣානනිද් ම මස වුත් තනම න 

උපොරජ් ඣානප් පා මනන උප් පාම ත් වා. උපොරජ් ඣානප් පත් ති ා හි සද් ධිං 
පටිභාගනිමිත් තුප් පත් ති.  ස් මා පා කජ් ඣානං විජ් ජමාමනම ව ආමලොමක 
අප් පනාවමසන පවත් තිමත් තං විනා අත් තමනො බමලන ආමලොකං ඵරිතුං න 

සක් මකොති, නාපි   ාපත්  ටං  ාවරං කාතුං, පරිකම් මං පන තදුභ ම් පි කාතුං 
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සමත්  ං, තස් මා උපොරභූමි ංම ව තං වඩ් මඪතබ් බන් ති ආහ 

‘‘උපචාරභූමය’’න් තිආදි. උපචාරභූමීති මෙත්   ආමලොකස් ස 

 ාවරකරණවසප් පවත් තං පරිකම් මචිත් තමමවාති  ට් ඨබ් බං. අප්පනන් ති 
ඣානවමසන අප් පනං. න හි අකතපරිකම් මස් ස අභිඤ් ඤාවමසන අප් පනා 

සිජ් ඣති. මතනාහ ‘‘පා කජ්ඣානනිස්සිත’’න් ති. පා කජ්ඣානනිස්සිතන් ති 

පා කජ් ඣානාරම් මණං මහොති, න දිබ් බෙක් ඛුස් ස පරිකම් මනිස ්සිතං 

පරිකම් මාරම් මණං මහොති, ත ා ෙ සති ආමලොකවඩ් ඪනාභාවමතො රූප ස් සනං 
න සි ාති අධිප් පාම ො. 

1091-3. අන්මතො…මප.…භමවති අන් මතොගතමමව රූපගතං පස් සිතබ් බං 

භමව, න බහිද් ධා වික් මඛපුප් පත් තිමහතුභාවමතො පස් සිතබ් බං දිබ් බෙක් ඛුනාති 
අධිප් පාම ො. න හි ආමලොමක ඵරිමතපි මංසෙක් ඛුස් ස ආපා ං මහොති. 

පරිකම්මස්ස වාමරො හි අතික්කමති තාවම ති ඉධ පරිකම් මං නාම 

  ාවුත් තකසිණාරම් මණං උපොරජ් ඣානං, තං රූපගතං පස් සමතො න 

පවත් තති, කසිණාමලොකවමසන ෙ රූපගත ස් සනං කසිණාමලොමකො ෙ 
පරිකම් මවමසනාති තදුභ ම් පි පරිකම් මස ්ස අප් පවත් ති ා න මහොති. මතනාහ 

‘‘ආමලොමකොපී’’තිආදි. තස් මිං අන් තරහිමත රූපගතම් පි න ෙ දිස් සති, රූපගතං 

පස් සමතො පරිකම් මස් ස වාමරො අතික් කමති, පරිකම් මපසුතස් ස 

කසිණාරම් මණඤාණං මහොතීති රූපගතං දිස් සති, ක ං පටිපජ් ජිතබ් බන් ති ආහ 

‘‘මතනා’’තිආදි. 

1094-9. එවං අනුක්කමමනාති පුනප් පුනං පා කජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා 

තමතො වුට් ඨා  අභිණ් හං ආමලොකඵරමණන. ආමලොමකො ථාමවාති 

ආමලොකගමතො චිරට් ඨායී සි ා, ත ා ෙ සති තත්   සුචිරම් පි රූපගතං පස් සමතව. 

මතන වුත් තං ‘‘ආමලොමකො එත්ථා’’තිආදි. ස් වා මත් ම ො තිණුක් කූපමා  

විභාමවතබ් මබොති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘තිණුක්කායා’’තිආදි. එමකො කිර රත් ති ං 

තිණුක් කා  මග් ගං පටිපජ් ජි, තස් ස සා තිණුක් කා විජ් ඣායි, අ ස් ස සමවිසමානි 

න පඤ් ඤායිංසු, මසො තං තිණුක් කං භූමි ං ඝංසිත් වා පුන උජ් ජාමලසි, සා 

පජ් ජලිත් වා පුරිමාමලොකමතො මහන් තරමාමලොකං අකාසි, එවං පුනප් පුනං 

විජ් ඣාතං උජ් ජාල මතො කමමන සූරිම ො උට් ඨාසි, සූරිම  උට් ඨිමත ‘‘උක් කා  
කම් මං නත් ථී’’ති තං ෙඩ් මෙත් වා දිවසම් පි අගමාසි. තත්   උක් කාමලොමකො වි  

පරිකම් මකාමල කසිණාමලොමකො, උක් කා  විජ් ඣාතා  සමවිසමානං අ ස් සනං 
වි  රූපගතං පස් සමතො පරිකම් මස ්ස වාරාතික් කමමන ආමලොමක අන් තරහිමත 

රූපගතානං අ ස් සනං, උක් කා  ඝංසනං වි  පුනප් පුනං 
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පා කජ් ඣානසමාපජ් ජනං, උක් කා  පුරිමාමලොකමතො 
මහන් තතරාමලොකකරණං වි  පුන පරිකම් මං කමරොමතො 

බලවතරාමලොකඵරණං, සූරියුට් ඨානං වි   ාමගතාමලොකස් ස 

  ාවඩ් ඪතපරිච් මෙ ං ඵරිත් වා අවට් ඨානං, තිණුක් කං ෙඩ් මෙත් වා දිවසම් පි 
ගමනං වි  පදිත් තාමලොකං වඩ් මඪත් වා  ාමගමතනාමලොමකන දිවසම් පි 
රූප ස් සනං. එත් තාවතා ෙ දිබ් බෙක් ඛුස් ස නානාවජ් ජනපරිකම් මඤ් මෙව 

දිබ් බෙක් ඛුඤාණඤ් ෙ  ස් සිතං, න තස් ස උප් පත් තික් කමමොති තං  ස් මසතුං 

‘‘උප්පා නක්කමමොපී’’තිආදි වුත් තං. තං මහට් ඨා වුත් තන ත් තා 

සුවිඤ් මඤ යමමව. තානි චත්තාරි පඤ්ච වාති මපොත්  මකසු ලිඛන් ති. ‘‘තීණි 
ෙත් තාරි වා පනා’’ති පාමඨො. 

1100. තත්   අත්ථසාධකචිත්තන් ති   ත්  ාම ස පටිපන් මනො, තස් ස 
ත ත්  සාධනමතො අත්  සාධකභූතං චිත් තං. තස් මිඤ ්හි උප් පන් මන 
මංසෙක් ඛුස ්ස අනාපා ම ොගයං අන් මතොකුච් ඡිගතං හ  වත් ථුනිස ්සිතං 
මහට් ඨාප වීතලනිස් සිතං තිමරොකුට් ටපබ් බතපාකාරගතං පරෙක් කවාළගතන් ති 

ඉ ං රූපං ආපා ං ආගච් ෙති, මංසෙක් ඛුනා දිස් සමානං වි  මහොති. තම ව 
මෙත්   රූපං සරූපමතො විභාවනසමත්  ං ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණං වි . න පන 
ආවජ් ජනපරිකම් මවමසන පවත් තානි පුබ් බභාගචිත් තානි. තානි හි ආරම් මණං 
කමරොන් තානිපි න  ා ාවමතො තං විභාමවත් වා පවත් තන් ති 

ආවජ් ජනසම් පටිච් ෙනාදිචිත් තානි වි ාති. 

1101-2. නන ෙ අනාගතංසඤාණං   ාකම් මූපගඤාණන් ති ද් මව 

අභිඤ් ඤාඤාණානි අත් ථි, කස ්මා තානි ඉධ න  ස් සිතානීති ආහ 

‘‘අනාගතංසඤාණස්සා’’තිආදි. ඉජ්ඣන්ති දිබ්බචක්ඛුනාති විසුං පරිකම් මස් ස 
අභාවමතො දිබ් බෙක් ඛුඤාණපටිලාමභමනව තස් ස පරිවාරානි හුත් වා පටිලද් ධානි 
මහොන් ති. තමතොම ව හි තානි තස් ස පරිභණ් ෙඤාණානීති වුච් ෙන් ති.   ා හි 
සිමනරුස ්ස පරිවාරට් ඨානි ානි තංසිද් ධි ා සිද් ධානි මමඛලට් ඨානානි 

පරිභණ් ොනීති වුච් ෙන් ති, එවං ඉමානිපි දිබ් බෙක් ඛුසිද් ධි ා සිද් ධානි තස් ස 
පරිභණ් ොනීති මවදිතබ් බානි. 

මහොතු තාව එවමමතං, චුතූපපාතඤාණං පන කිං න  ස් සිතන් ති ආහ 

‘‘චුතූපපාතඤාණම්පී’’තිආදි. දිබ් බෙක් ඛුඤාණමමව හි චුති ං, උපපත් ති ඤ් ෙ 

රූපං විභාමවන් තං චුතූපපාමත පවත් තත් තා ‘‘චුතූපපාතඤාණ’’න් ති වුච් ෙති, 

අවමසසරූපවිභාවනකාමල ‘‘දිබ් බෙක් ඛූ’’ති වුච් ෙති, තස ්මා පරමත්  මතො 

නාමද් වම න ආගතං එකමමව ඤාණං, දිබ් බෙක් ඛුඤාණං චුතූපපාතඤාණන් ති 
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පන බයඤ් ජනමතොම ව නානන් ති. කත්  චි මමනොම ඤාණන් තිපි විසුං 

අභිඤ් ඤාඤාණං ආගතං, තං අත්  මතො ඉද් ධිවිධඤාණමමව. 
දිබ් බෙක් ඛුඤාණවණ් ණනා. 

1103. ඉධාති ඉමස් මිං සාසමන. අමනන තමරනාති අමනන 
අභිධම් මාවතාරනාමමකන තමරන. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

අභිඤ් ඤානිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

17. සත්තරසමමොපරිච්මෙම ො 

අභිඤ්ඤාරම්මණනිද්ම සවණ්ණනා 

1104-5. පඤ්ච ඉද්ධවිධාදීනීති – 

‘‘ඉද් ධිවිධං දිබ් බමසොතං, පරචිත් තවිජානනා; 

පුබ් මබනිවාසානස් සති, දිබ් බෙක් ඛූති පඤ් ෙධා’’ති. – 

එවමාගතා පඤ් ෙ. සත්තාභිඤ්ඤා ඉමා පනාති අතීතංසඤාණස් ස 

පුබ් මබනිවාසානස් සතිඤාමණ, මමනොම ඤාණස් ස ෙ ඉද් ධිවිධඤාමණ 
අන් මතොගධත් තා වුත් තං. අතීතංසඤාණං නාම පමරසං පච් චුප් පන් නභමව  ාව 
පටිසන් ධිපරිම ොසානං පවත් තචිත් තාරම් මණං ඤාණං. මමනොම ඤාණම් පි 
නාම මමනොම කා ාභිනිම් මානාදිවසප් පවත් තං ඉද් ධිවිධඤාණං. 

1106. ඉ ානි ඉමමසං අභිඤ් ඤාඤාණානං ආරම් මණවිනිච් ෙම  

අසම් මමොහත්  ං තං  ස් මසතුමාරභන් මතො ආහ ‘‘සත්තන්න’’න් තිආදි. 

චත්තාමරොආරම්මණත්තිකාති පරිත් තාරම් මණත් තිමකො මග් ගාරම් මණත් තිමකො 
අතීතාරම් මණත් තිමකො අජ් ඣත් තාරම් මණත් තිමකොති ඉමම ෙත් තාමරො 

ආරම් මණත් තිකා. එත්ථාති ඉ ං පච් ොමසනං කිං තිකානං, උ ාහු 

ආරම් මණානන් ති, කිඤ් මෙත්   –  දි තිකානං, ත යුත් තං. න හි තිමකසු 

අභිඤ් ඤාඤාණානි පවත් තන් ති. අ  ආරම් මණානං, තම් පි අයුත් තං. න හි 

අඤ ්ඤං උද් දිසිත් වා අඤ් ඤස ්ස පච් ොමසනං යුත් තන් ති.   ා ඉච් ෙසි, ත ා 
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මහොතු. භවතු තාව තිකානං, නන වුත් තං ‘‘තිමකසු අභිඤ් ඤාඤාණානි 

නප් පවත් තන් තී’’ති? නා ං විමරොමධො තිකමවොහාමරන ආරම් මණානංම ව 

ගය් හමානත් තා. අ  වා පන මහොතු ආරම් මණානං, නන වුත් තං ‘‘අඤ ්ඤං 
උද් දිසිත් වා අඤ් ඤස් ස පච් ොමසනං අයුත් ත’’න් ති. අ ම් පි න ම ොමසො 
  ාවුත් තකාරමණමනවාති. 

1107-10. පරිත්තාදීසු සත්තසූති අසතිපි වත් ථුමභම  
භූමිකාලසන් තානමභ වමසන භින් මනසු 
පරිත් තමහග් ගතඅතීතානාගතපච් චුප් පන් නඅජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණවමසන 
සත් තසු පරිත් තාදිආරම් මණවිභාමගසු. ඉද් ධිවිධඤාණස ්ස මග් ගාරම් මණතා  
අභාවමතො ඉධ මග් ගාරම් මණත් තිමකො න ලබ් භති. කා ං චිත් තසන් නිස ්සිතං 
කත් වා අදිස් සමාමනන කාම න ගන් තුකාමමොති සම් බන් මධො. 
චිත් තසන් නිස ්සිතකරණඤ් ෙ තං වි  කා ස් ස අදිස් සමානසීඝගතිකතාවමසන 

තග් ගතිකතාපා නං.   ා චිත් තං න දිස් සති සීඝගමනඤ් ෙ, එවං කා ම් පි 

අදිස් සමානං, සීඝගමනඤ් ෙ කත් වා  ථිච් ඡිතට් ඨානං ගන් තුකාමමොති 

අ ඤ් මහත්   අත් ම ො. චිත්තවමසනාති මහග් ගතචිත් තවමසන පරිණාමමතීති 

පාඨමසමසො. මතනාහ ‘‘තං මහග්ගමත ච චිත්තස්මං සමාමරොමපතී’’ති. 
පා කජ් ඣානඤ් හි සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨා  ‘‘අ ං කාම ො ඉ ං චිත් තං වි  

අදිස් සමාමනො, සීඝගමමනො ෙ මහොතූ’’ති පරිකම් මං කමරොති, පරිකම් මං පන 
කත් වා පුන සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨා  තම ව පරිකම් මං කමරොන් මතො කා ං 

ගමහත් වා මහග් ගමත පා කචිත් මත සමාමරොමපති, තග් ගතිකං කමරොති වි , 

අදිස් සමානං, සීඝගමනඤ් ෙ කමරොති. තං පන සීඝගමනත්  ං අභාවිතිද් ධිපා ානං 
වි   න් ධං අප් පවත් තිත් වා කතිප චිත් තවාමරමහව ඉච් ඡිතට් ඨානප් පත් තිවමසන 

 ට් ඨබ් බං, න එකචිත් තක් ඛමණමනව. ‘‘නාහං, භික් ඛමව, අඤ් ඤං එකධම් මම් පි 

සමනපස් සාමි,  ං එවං ලහුපරිවත් තං,   යි ං, භික් ඛමව, චිත් ත’’න් ති (අ. නි. 

1.48) හි එත්   අඤ ්ඤ-ග් ගහමණමනව රූපධම් මානං ගහිතත් තා 
චිත් තක් ඛණවමසන රූපප් පවත් ති න යුත් තා.  ත්    ත්   ෙ ධම් මා 

උප් පජ් ජන් ති, තත්   තත් ම ව භිජ් ජන් ති ෙ, න ෙ ඉද් ධිබමලන ධම් මානං මකනචි 
ලක් ඛණඤ් ඤ ත් තං සක් කා කාතුන් ති. චිත් තවමසන රූපකා ං පා කජ් ඣාමන 

සමාමරොමපන් තස් ස කා මමව ආරම් මණන් ති ආහ ‘‘කායාරම්මණමතො’’ති, 

කාම  වණ් ණාරම් මණමතොති වුත් තං මහොති. කායසන්නිස්සිතං කත්වා

චිත්තන් ති එත්   න චිත් තං කා ං වි   න් ධං දිස ්සමානං කමරොති, කින් තු 
 න් ධදිස ්සමානගතිකරණමත් තමමවාති  ට් ඨබ් බං. 
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1112-3. අනාගතමතීතඤ්ච කමරොති විසයං ය ාති මහාධාතුනිධාමන 
මහාකස ්සපත් ම රාදීනං වි  අනාගතං අධිට් ඨහන් තානං අනාගතං ආරම් මණං 

කමරොති, කා වමසන චිත් තපරිණාමනකාමල තම ව චිරනිරුද් ධං 

පා කජ් ඣානං ආරම් මණං කමරොන් තානං අතීතං ආරම් මණං කමරොති, ත ා 

අතීතාරම් මණං, අනාගතමගොෙරඤ් ෙ මහොති, පච්චුප්පන්මනො මගොචමරො 
පච් චුප් පන් නස ්ස රූපකා ස් ස ආරම් මණකරණමතො. හත් ථිආ ම ො 

අභිනිම් මිනන් තස ්සාපි හි කිඤ් ොපි පරිකම් මං අනාගතාරම් මණං මහොති, 
අධිට් ඨානචිත් තං පන පච් චුප් පන් නාරම් මණමමව. උපොරාරම් මණං වි  හි 
පටිභාගනිමිත් තං මතන සහ පාතුභූතමමව තස් සාරම් මණං මහොති. 

1114-5. කායං …මප.… සියාති අත් තමනො කා ං චිත් තවමසන 

පරිණාමනකාමල අජ් ඣත් තස ්ස කා ස් ස ආරම් මණකරණමතො, අත් තමනො 

චිත් තං කා වමසන පරිණාමනකාමල චිත් තස් ස ආරම් මණකරණමතො. වා-
සද් ම න අවුත් තසමුච් ෙ ත් ම න ගහිමත අත් තමනො 
කුමාරවණ් ණාදිඅභිනිම් මානකාමල කා ස් ස ආරම් මණකරණමතො ෙ 

අජ් ඣත් තාරම් මණං සි ා. බහිද්ධා රූප ස්සමනති බහිද් ධා 
හත් ථිඅස් සාදිරූප ස් සනකාමල. 

1116-8. පච්චුප්පන්මනපරිත්මතචාති සරූපවිභාවනමමතං. දිබ් බමසොතස ්ස 

හි පච් චුප් පන් මනොව සද් ම ො ආරම් මණං මහොති, මසො ෙ සභාවමතො පරිත් මතොව. 

කුච්ඡිසද් ස්සාති කුච් ඡි ං වාතසද්  ස් ස. තත්   පාණකසද්  ස ්ස පන සවමන 
බහිද් ධාරම් මණමමව. වසිතාපත් තස් ස අත් තමනො විතක් කවිප් ඵාරසද්  සවමනපි 

අජ් ඣත් තාරම් මණන් ති ව න් ති, තං පන එකා සභවඞ් ගචිත් තමතො උපරි භවඞ් ගං 
පවත් තිතුම ත් වා භවඞ් ගමතො වුට් ඨා  ආවජ් ජනසමත්  තාවමසන 
වසිතාපත් තස් මසව යුජ් ජති. ‘‘පරස් ස ෙ සද්  ස් සා’’ති සම් බන් ධිතබ් බං. න හි 

පරස ්ස කුච් ඡිසද්  සවමනම ව බහිද් ධාරම් මණං මහොති, අ  මඛො පරස ්ස 
චිත් තසමුට් ඨානසද්  සවමනපීති. 

1119-22. පරිත්තාදීසූති 
පරිත් තමහග් ගතඅප් පමාණමග් ගඅතීතානාගතපච් චුප් පන් නබහිද් ධාරම් මමණසු. 

පරිත්තානන් ති කාමාවෙරචිත් තානං. මජ්ඣිමානන් ති පරිත් තඅප් පමාණානං 
මජ් මඣ භවත් තා මජ් ඣිමසඞ් ඛාතානං රූපාරූපාවෙරචිත් තානං. මජ් මඣභවතා 

ෙ ම සනාවමසන, න සභාවවමසන. මෙමතොපරි ඤාණං පරස් ස චිත් තමමව 

ජානාති, අවමසසක් ඛන් ධත් ත ං පන න ජානාතීති ඉමං මහාඅට් ඨක ාවා ං 

සන් ධා ාහ ‘‘මග්ගචිත්තස්ස ජානමන’’තිආදි. අ ඤ් මහත්   අධිප් පාම ො – 
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 ස් මා මෙමතොපරි ඤාණං චිත් තමමව ජානාති, තස් මා තං මග් ගාරම් මණං න 

මහොති, මග් ගසම් පයුත් තචිත් තජානනමතො පන පරි ාම න මග් ගාරම් මණතා 

අට්ඨකථායං අනඤ් ඤාතාති. පට්ඨාමන පන – 

‘‘කුසලා ඛන් ධා ඉද් ධිවිධඤාණස් ස මෙමතොපරි ඤාණස් ස 
පුබ් මබනිවාසානස් සතිඤාණස ්ස   ාකම් මූපගඤාණස් ස 
අනාගතංසඤාණස් ස ආරම් මණපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 
1.1.404) – 

වුත් තත් තා ෙත් තාමරොපි ඛන් ධා මෙමතොපරි ඤාණස් ස ආරම් මණං මහොන් ති, 

තස් මා නිප් පරි ාම මනව මග් ගාරම් මණතා ලබ් භතීති ඉ මමත්   
සඞ් ගහකාරානං සන් නිට් ඨානං. 

1123-5. අතීතසත් තදිවසබ් භන් තමර, අනාගතසත් තදිවසබ් භන් තමරම ව ෙ 

පවත් තං පරචිත් තං මෙමතොපරි ඤාණං ජානාති, තමතො පට් ඨා  පන 

පටිසන් ධිපරිම ොසානං, චුතිපරිම ොසානඤ් ෙ පවත් තං අතීතංසඤාණස් ස, 

අනාගතංසඤාණස් ස ෙ මගොෙරන් ති අධිප් පාම නාහ ‘‘අතීමත’’තිආදි. අතීතස් ස, 

අනාගතස ්ස ෙ පරචිත් තස ්ස ජානනං සම් භවති, පච් චුප් පන් නස ්ස පන න 

සම් භවතීති පුච් ෙති ‘‘කථඤ්ච පනා’’තිආදි. ඉතමරො  ත්   සම් භවති, තං 

 ස් මසතුං පච් චුප් පන් නං තාව විභජිත් වා  ස් මසන් මතො ‘‘පච්චුප්පන්නං තිධා 

වුත්ත’’න් තිආදිමාහ. ඛණසන්තතිඅද්ධමතොති ඛණපච් චුප් පන් නං 
සන් තතිපච් චුප් පන් නං අද් ධාපච් චුප් පන් නන් ති එවං ඛණසන් තතිඅද් ධාවමසන 
තිධා වුත් තං. 

1126. තික්ඛණසම්පත්තන් ති උප් පා ට් ඨිතිභඞ් ගවමසන 

ඛණත් ත පරි ාපන් නං. පච්චුප්පන්නඛණාදිකන් ති ඛණ-සද්  ාදිකං 
පච් චුප් පන් නං ඛණපච් චුප් පන් නන් ති වුත් තං මහොති. 

එකද්මවසන්තතිවාරපරියාපන්නන් ති එත්   අන් ධකාමර නිසීදිත් වා 

ආමලොකට් ඨානං ගතස් ස න ෙ තාව ආරම් මණං පාකටං මහොති,  ාව පන තං 

පාකටං මහොති, එත්  න් තමර පවත් තා රූපසන් තති, අරූපසන් තති වා 
‘‘එකද් මවසන් තතිවාරා’’ති මවදිතබ් බා. ‘‘ආමලොකට් ඨාමන විෙරිත් වා ඔවරකං 

පවිට් ඨස් සාපි න තාව සහසා රූපං පාකටං මහොති,  ාව තං පාකටං මහොති, 
පුබ් මබව තත්   නිසින් නස ්ස වි  එත්  න් තමර එකද් මවසන් තතිවාරා 

මවදිතබ් බා. දූමර ඨත් වා පන රජකාදීනං හත්  විකාරං, 

ඝණ් ටිමභරීආදිආමකොටනහත්  විකාරඤ් ෙ දිස් වා න පන තාව සද්  ං සුණාති, 
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 ාව පන තං සුණාති, එත්  න් තමර එකද් මවසන් තතිවාරා මවදිතබ් බා’’ති 

(විසුද් ධි. 2.416) එවං තාව මජ්ඣිමභාණකත්මථරා ව න් ති. 

සංයත්තභාණකා පන ‘‘රූපසන් තති අරූපසන් තතීති ද් මව සන් තතිම ො 
වත් වා උ කං අක් කමිත් වා ගතස් ස  ාව තීමර අක් කන් තඋ කමලඛා න 

විප් පසී ති, අද් ධානමතො ආගතස් ස  ාව කාම  උසුමභාමවො න වූපසම් මති, 

ආතපා ආගන් ත් වා ගබ් භං පවිට් ඨස් ස  ාව අන් ධකාරභාමවො න විගච් ෙති, 

අන් මතොගබ් මභ කම් මට් ඨානං මනසිකත් වා දිවා වාතපානං විවරිත් වා 

ඔමලොමකන් තස් ස  ාව අක් ඛීනං ඵන්  නභාමවො න වූපසම් මති, අ ං රූපසන් තති 
නාම. ද් මව තම ො ජවනවාරා අරූපසන් තති නාමාති වත් වා තදුභ ම් පි 

සන් තතිපච් චුප් පන් නං නාමා’’ති (විසුද් ධි. 2.416) එවං එකමමව සන් තතිවාරං 
ව න් ති. තත්   මජ් ඣිමභාණකවාම  එකච් ෙස් ස සීඝම් පි පාකටං මහොතීති 

එකද් මවසන් තතිවාරාති එක-ග් ගහණම් පි කතං. ආචරියධම්මපාලත් ම මරො පන 
‘‘අතිපරිත් තසභාවඋතුආදිසමුට් ඨානා වා එකද් මවසන් තතිවාරා මවදිතබ් බා’’තිපි 

(විසුද් ධි. මහා. 2.416) ආහ. 

1127-8. එකබ්භවපරිච්ඡින්නන් ති එකස් මිං භමව පටිසන් ධිචුතිවමසන 
පරිච් ඡින් නං එකභවපරි ාපන් නං ධම් මජාතං.  ං සන් ධා  වුත් තං ‘‘ම ො 

ොවුමසො මමනො, ම  ෙ ධම් මා, උභ මමතං පච් චුප් පන් නං, තස් මිං මෙ 

පච් චුප් පන් මන ෙන්  රාගපටිබද් ධං මහොති විඤ් ඤාණ’’න් තිආදි, 

සන් තතිපච් චුප් පන් නඤ් මෙත්   අභිධම් මට් ඨක ාසු ආගතං, අද් ධාපච් චුප් පන් නං 

සුත් මත. මකචීති අභ ගිරිවාසිමනො. 

1129-30. යථා චාතිආදි එත්   මතසං ඔපම් ම ස් සනං. එකපුප් ඵං අත් තමනො 

වණ් මටන එකස් ස වණ් ටං විජ් ඣතීති සම් බන් මධො. මහාජනස්සාපි…මප.…

විජ්ඣතීති ‘‘අතීතං චිත් තං, අනාගතං චිත් තං, ඉමස ්ස චිත් තං, අසුකස ්ස 
චිත් ත’’න් ති එවං විභාගං අකත් වා පරස් ස චිත් තං ජානාමිච් මෙව රාසිවමසන 
මහාජනස් ස චිත් මත ආවජ් ජිමත එකස් ස චිත් තං එමකන චිත් මතන 
උප් පා ක් ඛමණ වා ඨිතික් ඛමණ වා භඞ් ගක් ඛමණ වා එකන් මතන පටිවිජ් ඣතීති 
අත් ම ො. 

1131-2. තං පන මතසං වෙනං අයුත් තන් ති  ස් මසතුං 

‘‘මයනාවජ්ජතී’’තිආදි වුත් තං. වස් සසහස් සම් පි හි එවං ආවජ් ජ මතො 

ආවජ් ජනජවනානං එකස් මිං ආරම් මමණ ඨානං නත් ථි, අභිඤ් ඤාචිත් තඤ් ෙ 

සමෙ ඛණපච් චුප් පන් නං ජානාති, ආවජ් ජමනන සහ එකාරම් මමණ 
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වත් තමානමමව ජානාති, මනො අඤ් ඤ ා, තස් මා මතසං ආවජ් ජනජවනානං 

ද්වින්නංසහ එකස ්මිං ආරම් මමණ අට්ඨානාභාවමතොතංනයජ්ජති. භවතු තාව 

මකො එත්   ම ොමසොති මෙ ආහ ‘‘ආවජ්ජනජවනාන’’න් තිආදි. තත්   
මග් ගඵලවීථිමතො අඤ් ඤං අනිට් ඨට් ඨානං. මග් ගඵලවීථි ඤ් හි ආවජ් ජනාදීනං 

සඞ් ඛාරාරම් මණත් තා, මගොත්රභුආදීනඤ් ෙ නිබ් බානාරම් මණත් තා 

නානාරම් මණතා ඉට් ඨා, අඤ ්ඤත්   පන අනිට් ඨා, තස් මා අනිට්මඨ ඨාමන

ජවනාවජ්ජනානං නානාරම් මණතාපත් තිම ොමසො අයුත් මතොති තං මතසං වෙනං 

අයත්තන්ති පකාසිතං අට් ඨක ාසූති අධිප් පාම ො. 

1133-4.  දි එවං, ක ං මෙමතොපරි ඤාණං පච් චුප් පන් නාරම් මණං මහොතීති 

ආහ ‘‘තස්මා’’තිආදි.  ස් මා එවං අයුත් තන් ති පකාසිතං, තස් මා. 

ජවනවාරමතොති එකජවනවාරවමසන. ඉ ං පන ඛණපච් චුප් පන් නානන් තරං 

ලහුකං කත් වා පච් චුප් පන් න ස ්සනත්  ං වුත් තං,  ං පන 
වත් තමානජවනවීථිමතො අතීතානාගතවමසන ද් විතිජවනවීථිපරිමාණකාමල 

පවත් තං පරචිත් තං, තං සබ් බම් පි ‘‘සන් තතිපච් චුප් පන් නං නාමා’’ති 

අට්ඨකථායං (විසුද් ධි. 2.416) වුත් තං, තස් මා ජවනවාරමතොති 

ද් විතිජවනවාරවමසන දීමපතබ් බං, න සකමලන පච් චුප් පන් නද් ධුනාති 

අධිප් පාම ො. නිද්දිට්ඨං සංයුත් තට් ඨක ා ං. තත්රායං දීපනාතිආදි ජවනවාරස් ස 

අද් ධාපච් චුප් පන් නභාවදීපනමුමඛන ඉද් ධිචිත් තස ්ස පවත් තිආකාරදීපනං. 

1139-41. සන් තතිපච් චුප් පන් නම් පි අද් ධාපච් චුප් පන් මනමනව සඞ් ගමහත් වා 

ආහ ‘‘අද්ධාවසා…මප.… පනා’’ති. ආනන් ාචරිමයො පමනත්   
අභිධම් මමාතිකා  ආගතස් ස පච් චුප් පන් නප ස් ස 

අද් ධාසන් තතිපච් චුප් පන් නප ත්  තා න කත්  චි පාළි ං වුත් තා, තස් මා 
චිත් තසාමඤ් මඤන චිත් තං ආවජ් ජ මානං අභිමුඛීභූතං විජ් ජමානචිත් තං 

ආවජ් මජති, පරිකම් මානි ෙ තං තං විජ් ජමානචිත් තං චිත් තසාමඤ් මඤමනව 
ආරම් මණං කත් වා චිත් තජානනපරිකම් මානි හුත් වා පවත් තන් ති. 
මෙමතොපරි ඤාණං පන විජ් ජමානචිත් තං පටිවිජ් ඣන් තං මතන සහ 
එකක් ඛමණ උප් පජ් ජති. තත්    ස ්මා සන් තානග් ගහණමතො එකත් තවමසන 

ආවජ් ජනාදීනි චිත් තන් මතව පවත් තානි, තඤ් ෙ චිත් තමමව,  ං 

මෙමතොපරි ඤාමණන විභාවිතං, තස් මා සමානාකාරප් පවත් තිමතො න අනිට් මඨ 
ඨාමන නානාරම් මණතා මහොතීති ඛණපච් චුප් පන් නවමසමනව ඉමස් ස 

පච් චුප් පන් නාරම් මණතං ඉච් ෙති. ඉතරානීති ආවජ් ජනපරිකම් මචිත් තානි. 

චක්ඛුද්වාමරවිඤ්ඤාණන් ති ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණං. 
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1143-7. පරිත්තාදීසු අට්ඨසූති මෙමතොපරි ඤාණස් ස වුත් මතසු 
පච් චුප් පන් නාරම් මණං හිත් වා නවත් තබ් බාරම් මණඤ් ෙ පක් ඛිපිත් වා අට් ඨසු 

පරිත් තාදීසු. අතීමත…මප.… ඵලම්පි වාති එත්   අත්තනාති නි ස් සනමත් තං. 

පමරහිපි භාවිතමග් ගං, සච් ඡිකතඵලඤ් ෙ පුබ් මබනිවාසානස් සතිඤාමණන 

සමනස ්සරති. වා-සද් ම න වා අවුත් තසමුච් ෙ ත් ම න අත් තනා භාවිතං මග් ගං, 

ඵලම් පි වා පමරහි භාවිතං මග් ගං, ඵලම් පි වාති එවමත් ම ො ගමහතබ් මබො. ත ා 

ෙ වුත් තං අට්ඨකථායං ‘‘අත් තනා, පමරහි භාවිතමග් ගං, සච් ඡිකතඵලඤ් ෙ 

අනස ්සරණකාමල’’ති (විසුද් ධි. 2.417). එව-කාරං පන ප පූරණමත් තමමව. 

ඵලම්පිවාති එත්   ‘‘භාවිත’’න් ති න සම් බන් ධිතබ් බං. න හි ඵලං භාමවතබ් බං 

මහොති, අ  මඛො සච් ඡිකාතබ් බමමවාති. සමනුස්සරමතො මග්ගන් ති එත්  ාපි 

‘‘අත් තනා, පමරහි වා භාවිත’’න් ති සම් බන් ධිතබ් බං. එකන්තමතොති නි මමතො. 

1148-50. නන ෙ මෙමතොපරි ඤාණ  ාකම් මූපගඤාණානිපි 

අතීතාරම් මණාමනව, කිං පන මතසං, ඉමස ්ස ෙ ආරම් මමණ නානාකරණන් ති 

ආහ ‘‘මචමතොපරියඤාණම්පී’’තිආදි. කිඤ්චාපීති අ ං නිපාතසමු ාම ො, එමකො 

වා නිපාමතො විමසසානභිධානනිමිත් මත උපගමමන  ට් ඨබ් මබො. අථ මඛොති 

විමසසාභිධානසමාරම් මභ. චිත්තමමවාති ඉ ං පුබ් මබ විොරිතමමව. අතීමත 

මචතනාමත්තන් ති ඉ ම් පි පුබ් මබ වි  මහාඅට් ඨක ාවා ං සන් ධාම ව වුත් තං. 

තත්   හි   ාකම් මූපගඤාණස් ස මෙතනාමත් තමමව ආරම් මණං මහොති, න 

චිත් තං, නාපි ඉතමර ධම් මා,  මතො තං   ාකම් මූපගන් ති වුච් ෙතීති ඉමිනා 
අධිප් පාම න   ාකම් මූපගඤාණං අතීතමෙතනාමත් තමමව ආරම් මණං 

කමරොතීති වුත් තං, මහට් ඨා  ස් සිතපාළිවමසන සබ් මබ ෙත් තාමරොපි ඛන් ධා 

  ාකම් මූපගඤාණස් ස ආරම් මණන් ති සඞ් ගහකාරානං සන් නිට් ඨානං. නත්ථි

කිඤ්චි අමගොචරන් ති කිඤ් චි ඛන් ධං වා ඛන් ධපටිබද් ධං නාමමගොත් තාදිං වා 
අමගොෙරං නාම නත් ථි. තඤ් හි අතීතක් ඛන් ධඛන් ධපටිබද් මධසු ධම් මමසු 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණසමානගතිකමමවාති අධිප් පාම ො. 

1151-2. අත්තක්ඛන්ධානුස්සරමණති අත් තමනො ඛන් ධානස් සරණකාමල. 

සරමණ…මප.… මගොචරන් ති ‘‘අතීමත විපස් සී භගවා අමහොසි, තස් ස මාතා 

බන් ධුමතී, පිතා බන් ධුමා’’තිආදිනා නම න නාමමගොත් තාදිං, 
ප වීනිමිත් තාදිඤ ්ෙ අනස ්සරණකාමල නවත් තබ් බාරම් මණං මහොති. 

නවත්තබ්බමගොචරන් ති හි පරිත් තාරම් මණඅතීතාරම් මණත් තිකවමසන වුත් තං, 
අජ් ඣත් තාරම් මණත් තිකවමසන පන ආකිඤ් ෙඤ ්ඤා තනජ් ඣානස් ස 

ආරම් මණභූතධම් මාරම් මණකාමල නවත් තබ් බාරම් මණං මහොති, 
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අවමසසපඤ් ඤත් තාරම් මණකාමල බහිද් ධාරම් මණං මහොති. නාමමගොත්තන් ති 

මෙත්   ඛන් ධපටිබද් මධො සම් මුතිසිද් මධො බයඤ් ජනත් ම ො, න බයඤ් ජනං. 
බයඤ ්ජනඤ් හි සද්  ා තනසඞ් ගහිතත් තා පරිත් තං මහොති.   ාහ 

‘‘නිරුත් තිපටිසම් භි ා පරිත් තාරම් මණා’’ති (විභ. 749). 

1154. දිබ්බමසොතසමන් ති  ස් මා පච් චුප් පන් නං, පරිත් තඤ් ෙ රූපං 

ආරම් මණං කමරොති, තස් මා පච් චුප් පන් නාරම් මණං, පරිත් තාරම් මණඤ් ෙ මහොති, 

අත් තමනො කුච් ඡිගතරූප ස් සමන, පරස් ස හ  නිස් සිතමලොහිත ස් සනාදීසු ෙ 

අජ් ඣත් තාරම් මණං, බහිද් ධාරම් මණඤ් ෙ මහොති. 

1155-6. පරිත්තාදීසු අට්ඨසූති පුබ් මබනිවාසානස් සතිඤාණස් ස වුත් මතසු 
අතීතාරම් මණං වජ් මජත් වා අනාගතාරම් මණං පක් ඛිපිත් වා අට් ඨසු. 

නිබ්බත්තිස්සති…මප.… පජානමතොති ඉමිනා නිබ් බත් තක් ඛන් ධජානනමාහ. 
අනාගතංසඤාණස් ස අනාගතමමගොෙරං නත් ථි. තම් පි හි 
අනාගතක් ඛන් ධඛන් ධපටිබද් මධසු ධම් මමසු 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණසමානගතිකමමව. 

1163. ජානමන නාමමගොත්තස්සාති ‘‘අනාගමත මමත් මතම යො නාම 

සම් මාසම් බුද් මධො උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස සුබ්රහ් මා නාම පිතා භවිස් සති, බ්රහ් මවතී 
නාම මාතා’’තිආදිනා නම න නාමමගොත් තාදිජානනකාමල. 

1164-5. පරිත්තාදීසු පඤ්චසූති 
පරිත් තමහග් ගතඅතීතඅජ් ඣත් තබහිද් ධාරම් මණවමසන පඤ් ෙසු. 

කාමකම්මස්සාති කාමාවෙරකම් මස් ස. 

1169. විවිධත්ථවණ්ණප න් ති නානප් පකාරඅත්  පම හි, බයඤ් ජනපම හි ෙ 

සම් පන් නං. මධුරත්ථමතිනීහරන් ති මධුරත්  ං අතිනීහරඤ් ොති ප ච් මෙම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

අභිඤ් ඤාරම් මණනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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18. අට්ඨාරසමමොපරිච්මෙම ො 

දිට්ඨිවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1170-2. ඉ ානි  ස් මා එවං අභිඤ් ඤාවමසන අධිගතානිසංසා  ථිරතරා  
සමාධිභාවනා  සමන් නාගමතන භික් ඛුනා පඤ් ඤා භාමවතබ් බා මහොති. එවඤ් හි 

සා සබ් බාකාමරන ථිරතරා සිඛප් පත් තා ෙ මහොති, තස් මා තස් සා 

භාවනාන විභාවනත්  මාරභන් මතො ආහ ‘‘සමාධං පනා’’තිආදි. කාපඤ්ඤාති 

සරූපපුච් ො. මකො චත්මථොති ඉමිස ්සා මකො අත් ම ො. පඤ්ඤාති ප ං කං 
අභිමධ යත්  ං නිස් සා  වත් තතීති අධිප් පාම ො. 

1173-4. පඤ්ඤාවිපස්සනාපඤ්ඤාති ඉධාධිප් මපතමමව පඤ් ඤං  ස් මසති, 

අඤ ්ඤත්   පන බහුවිමධො පඤ් ඤාපමභම ො මහොති. පුඤ්ඤචිත්තසමායතාති 

කුසලචිත් තසම් පයුත් තා. එත්   ෙ පුඤ්ඤ-ග් ගහමණන දුවිධම් පි අබයාකතං 

නිවත් මතති, ත ා ‘‘අත් ථි සංකිලිට් ඨා’’ති එවං පවත් තං මිච් ොවා ං පටිමසමධති. 

විපස්සනා-ග් ගහමණන කම් මස ්සකතාදිවසප් පවත් තං මසසකුසලපඤ් ඤං. 

ජානනා වා පකාරමතොති වුත් මත ‘‘කිමි ං පකාරමතො ජානනං නාමා’’ති 
අනම ොගං මනසි නිධා  සඤ් ජානනවිජානනාකාරවිසිට් ඨං නානප් පකාරමතො 

ජානනන් ති  ස් මසතුං ‘‘සඤ ්ඤාවිඤ් ඤාණපඤ් ඤානං, මකො විමසමසො 
කිමන් තර’’න් ති කම තුකමයතාපුච් ෙං කත් වා විස් සජ් ජනමාහ 

‘‘සඤ්ඤාවිඤ්ඤාණපඤ්ඤාන’’න් තිආදිනා. ජානනත්මත සමමපි චාති 
විස විජානනාකාමර සමාමනපි. 

1175. සඤ්ජානනමත්තංවාති ‘‘නීලපීත’’න් තිආදිකං ආරම් මමණ 

විජ් ජමානං, අවිජ් ජමානං වා සඤ් ඤානිමිත් තං කත් වා ජානනං. ත ා මහසා පුන 

සඤ ්ජානනපච් ෙ කරණරසා. මත්ත-සද් ම න විමසසනිවත් තිඅත් ම න 

විජානනප් පජානනාකාමර නිවත් මතති, එව-කාමරන ක ාචිපි ඉමිස් සා මත 

විමසසා න සන් තිම වාති අවධාමරති. මතනාහ ‘‘ලක්ඛණප්පටිමවධ’’න් තිආදි. 

‘‘අනිච් ෙං දුක් ඛමනත් තා’’ති ලක් ඛණපටිමවධං කාතුං මනව සක් මකොති, 

විඤ ්ඤාණකිච් ෙම් පි කාතුං න සක් මකොති, සඤ ්ඤා කුමතො පඤ් ඤාකිච් ෙං 

කමර යාති ලක් ඛණපටිමවධං කාතුං න සක් මකොතිච් මෙව වුත් තං, න වුත් තං 
‘‘මග් ගං පාමපතුං න සක් මකොතී’’ති. 

1176. විඤ ්ඤාණං පන ආරම් මමණ පවත් තමානං න තත්   සඤ් ඤා වි  

නීලපීතාදිකස ්ස සඤ් ජානනවමසමනව පවත් තති, අ  මඛො තං තත්   
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පටුන 
 

අනිච් ෙතාදිවිමසසං, අඤ් ඤඤ් ෙ තාදිසං විමසසං ජානන් තමමව පවත් තතීති ආහ 

‘‘විඤ්ඤාණංපනා’’තිආදි. ක ං පන විඤ් ඤාණං ලක් ඛණපටිමවධං කමරොතීති? 
පඤ ්ඤා   ස් සිතමග් මගන. ලක් ඛණාරම් මණිකවිපස් සනා  හි අමනකවාරං 
ලක් ඛණානි පටිවිජ් ඣිත් වා පවත් තමානා  පගුණභාවමතො පරිෙ වමසන 

ඤාණවිප් පයුත් තචිත් මතනපි විපස් සනා සම් භවති,   ා තං පගුණස් ස ගන්  ස් ස 

සජ් ඣා මන ඤා ාගතාපි වාරා න විඤ් ඤා න් ති. ලක්ඛණංපටිවිජ්ඣිතුන් ති ෙ 

ලක් ඛණානං ආරම් මණකරණං සන් ධා  වුත් තං, න පටිවිජ් ඣනං. 

1177. උස්සක්කිත්වාති 220 උ  බ් බ ාදිඤාණපටිපාටි ා ආරභිත් වා මග් ගං 
පාමපතුමමව තං විඤ් ඤාණං න සක් මකොති අසම් මබොධසභාවත් තා. 

වුත්තනයන් ති විඤ් ඤාමණ වුත් තන ං. සා හි ආරම් මණඤ් ෙ ජානාති, 
ලක් ඛණඤ් ෙ පටිවිජ් ඣති. අත් තමනො පන අනඤ් ඤසාධාරමණන ආනභාමවන 
මග් ගං පාමපතුඤ් ෙ සක් මකොති. බාලගාමිකමහරඤ් ඤිකානං කහාපණජානනමිව 
ෙ මනසං ආරම් මණජානනං මවදිතබ් බං.   ා හි මහරඤ් ඤිකඵලමක ඨපිතං 

කහාපණරාසිං එමකො අසඤ් ජාතමවොහාරබුද් ධි බාල ාරමකො, එමකො 

ගාමිකපුරිමසො, එමකො මහරඤ් ඤිමකොති තීසු ජමනසු පස් සමාමනසු බාල ාරමකො 

කහාපණානං චිත් තවිචිත් තදීඝරස ්සෙතුරස් සපරිමණ් ෙලභාවමත් තමමව ජානාති, 

‘‘ඉ ං මනස ්සානං උපමභොගපරිමභොගාවහං රතනසම් මත’’න් ති න ජානාති. 

ගාමිකපුරිමසො තදුභ ං ජානාති, ‘‘අ ං මෙමකො මහාසාමරො, අ ං කූමටො, අ ං 

අඩ් ඪසාමරො, අ ං පා සාමරො’’තිආදිකං පන විභාගං න ජානාති. මහරඤ් ඤිමකො 

සබ් මබපි මත පකාමර ජානාති, ජානන් මතො ෙ ඔමලොමකත් වාපි ජානාති, 

ආමකොටිතසද්  ං සුත් වාපි ජානාති, ගන් ධං ඝායිත් වාපි රසං සායිත් වාපි හත් ම න 
ධාරයිත් වාපි ‘‘අසුකස් මිං ගාමම වා නිගමම වා නගමර වා පබ් බමත වා නදීතීමර 

වා කමතො’’තිපි ‘‘අසුකආෙරිම න කමතො’’තිපි ජානාති. තත්   සඤ්ඤා 
අසඤ් ජාතමවොහාරබුද් ධිමනො බාල ාරකස් ස කහාපණ ස් සනං වි  විභාගං 
අකත් වා පිණ් ෙවමසමනව ආරම් මණං ගණ් හාති නීලාදිවමසන ආරම් මණස ්ස 

උපට් ඨානාකාරග් ගහණමතො, විඤ්ඤාණං ගාමිකපුරිසස් ස කහාපණ ස් සනමිව 

එකච් ෙවිමසසග් ගහණසමත්  තා , පඤ්ඤා අනවමසසග් ගහණසමත්  තා  

මහරඤ් ඤිකස ්ස කහාපණ ස් සනමිව  ට් ඨබ් බාති. 

1178-80. සභාවපටිමවධනන් ති සමකො භාමවො, සමාමනො වා භාමවො 

සභාමවො, තස් ස පටිමවධනං ඤාතපරිඤ් ඤාතීරණපරිඤ් ඤාවමසන 
සභාවසාමඤ් ඤලක් ඛණපටිමවධනං. ඝටපටාදිපටිච් ො කස් ස බාහිරන් ධකාරස ්ස 
දීපාමලොමකො වි    ාවුත් තධම් මසභාවපටිච් ො කස ්ස විද් ධංසනරසා. 
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උප් පජ් ජමාමනොම ව හි ඤාණාමලොමකො හ  න් ධකාරං විධමමන් මතො 

උප් පජ් ජතීති ආහ ‘‘සම්මමොහනන්ධකාරස්ස, විද්ධංසනරසා මතා’’ති. 

තමතොම ව සබ් බධම් මමසු අසම් මුය් හනාකාමරන පච් චුපතිට් ඨති, කාරණභූතා 
වා ස ං ඵලභූතං අසම් මමොහං පච් චුපතිට් ඨාමපතීති ආහ 

‘‘අසම්මමොහපච්චුපට්ඨානා’’ති. විපස් සනාපඤ් ඤා  ඉධාධිප් මපතත් තා සමාධි 

තස් සා ප ට් ඨානං. ත ා හි ‘‘සමාහිමතො   ාභූතං පජානාතී’’ති (සං. නි. 3.5; 

4.99; 5.1071; අ. නි. 11.2) සුත් තප න් ති ආහ ‘‘සමාධාසන්නකාරණා’’ති. 

1181-2. ධම් මසභාවපටිමවමධො නාම පඤ් ඤා  ආමවණිමකො සභාමවො, න 

මතනස ්සා මකොචි විභාමගො ලබ් භතීති ආහ ‘‘ලක්ඛමණමනකධා වුත්තා’’ති. 

ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් මඨන මලොමකො වුච් ෙති වට් ටං, තප් පරි ාපන් නතා  මලොමක 

නියුත් තා, තත්   වා විදිතාති මලොකිකා. තත්   අපරි ාපන් නත් තා අමලොකිකා. 

කතමා පමනත්   මලොකි ා, කතමා මලොකුත් තරා ොති ආහ 

‘‘මලොකිමයනා’’තිආදි. මලොකි කුසලචිත් තුප් පාම සු මග් ගසම් පයුත් තා 

මලොකිමයන මග්මගන යත්තා. විමසසමතො පන 

දිට් ඨිවිසුද් ධිආදිවිසුද් ධිෙතුක් කසඞ් ගහිතමග් ගසංයුත් තා සමු ාම  පවත් තා 

පඤ ්ඤා තම කම මසසුපි පවත් තතීති මග් ග-ග් ගහණං කතං, පච් මෙකම් පි වා 
සම් මාදිට් ඨිආදීනං මග් ගසමඤ ්ඤාති කත් වා. මලොකමතො උත් තරා උත් තිණ් ණාති 

මලොකුත්තරා. මලොකුත් තරාපි හි මග් ගසම් පයුත් තා භාමවතබ් බා, 
විපස් සනාපරිම ොසාමන ලබ් භමතවාති මලොකුත් තර-ග් ගහණං න විරුජ් ඣති. 

මතනාහ ‘‘මලොකුත්තමරනා’’තිආදි. සුතමයාදිමතොතිආදිග් ගහමණන 
භාවනාම ං සඞ් ගණ් හාති. 

1183-5. අත්තමනොව චින්තායාති තස් ස තස් ස අනවජ් ජස් ස අත්  ස් ස 

සාධමන පමරොපම මසන විනා අත් තමනො උපා චින් තාවමසමනව. 

භූරිපඤ්මඤනාති මහාපඤ් මඤන, පත්  ටතා  ප වීසමානපඤ් මඤන වාති 

අත් ම ො. පරමතො පන සුත්වානාති පරමතො උපම සං සුත් වා. සුමතමනව ච

නිප්ඵන්නාති අන් මතොගතමහත් වත්  මි ං විමසසනං, සුමතමනව 

නිප් ඵන් නත් තාති අත් ම ො. ‘‘නිප් ඵන් නත් තා සුමතන වා’’ති වා පාමඨො. යථා

වාපිතථාවාති පරමතො සුත් වා වා අසුත් වා වා. අප්පනාපත්තාති ඉ ං සිඛාපත් තං 

භාවනාම ං  ස් මසතුං වුත් තං, න පන අප් පනාපත් තාව භාවනාම ාති. තිස් මසොපි 
පමනතා පඤ ්ඤා පාළිවමසන එවං මවදිතබ් බා – 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

484 

පටුන 
 

‘‘තත්   කතමා චින් තාම ා පඤ් ඤා? ම ොගවිහිමතසු වා 
කම් මා තමනසු ම ොගවිහිමතසු වා සිප් පා තමනසු ම ොගවිහිමතසු වා 
විජ් ජාඨාමනසු කම් මස් සකතං වා සච් ොනමලොමිකං වා රූපං අනිච් ෙන් ති 

වා, මව නා, සඤ් ඤා, සඞ් ඛාරා, විඤ් ඤාණං අනිච් ෙන් ති වා,  ං එවරූපං 
අනමලොමිකං ඛන් තිං දිට් ඨිං රුචිං මුදිං මපක් ඛං ධම් මනිජ් ඣානක් ඛන් තිං 

පරමතො අසුත් වා පටිලභති, අ ං වුච් ෙති චින් තාම ා පඤ් ඤා. තත්   

කතමා සුතම ා පඤ් ඤා…මප.… සුත් වා පටිලභති, අ ං වුච් ෙති සුතම ා 
පඤ ්ඤා. සබ් බාපි සමාපන් නස ්ස පඤ් ඤා භාවනාම ා පඤ් ඤා’’ති (විභ. 
768). 

එත්   ෙ කිඤ් ොපි කම් මා තනාදිවමසන චින් තාම සුතම පඤ් ඤා 

මහග් ගතමලොකුත් තරවමසන භාවනාම පඤ් ඤා ෙ වුත් තා, ඉධ පන 
අන් තිමභවිකානං ද් වින් නං මබොධිසත් තානමමව ලබ් භමානා චින් තාම භූතා 

සච් ොනමලොමිකා පඤ් ඤා, පූරිතපාරමීනං අවමසසමහාපඤ් ඤානං ලබ් භමානා 

සුතම ා සච් ොනමලොමිකා පඤ් ඤා, මලොකුත් තරප් පනාපත් තාපි 
භාවනාම පඤ් ඤාව අධිප් මපතා. 

1186. පටිසම්භි ාචතුක්කස්සාති අත්  ධම් මනිරුත් තිපටිභානසඞ් ඛාතස් ස 

පටිසම් භි ාෙතුක් කස ්ස වමසන. නන මෙත්   විපස ්සනාපඤ් ඤා අධිප් මපතා, 

කස ්මා පටිසම් භි ා ආහටාති? විපස් සකානං ඤාණපාටවත්  ං පඤ් ඤාප් පමභම  

නිද් දිසි මාමන පටිසම් භි ාපඤ් ඤාපි වත් තුකාමතා , පටිසම් භි ාපඤ් ඤා  වා 
විපස් සනාඵලභූතත් තා මලොකි මලොකුත් තරපඤ් ඤාධිකාමර වා 
මලොකුත් තරපඤ් ඤා  සහ පාපුණිතබ් බං පටිසම් භි ාපඤ් ඤම් පි වත් තුකාමතා  

ඉමධව වුත් තාති. අත්ථධම්මනිරුත්තීසු ඤාණන් ති ‘‘අත් ම  ඤාණං 

අත්  පටිසම් භි ා, ධම් මම ඤාණං ධම් මපටිසම් භි ා, තත්ර ධම් මනිරුත් තාභිලාමප 

ඤාණං නිරුත් තිපටිසම් භි ා’’ති (විභ. 718) එවමාගතං අත්  ාදීසු තීසු පමභ ගතං 

ඤාණත් ත ං. තීසුපීති   ාවුත් මතසු තීසුපි පටිසම් භි ාඤාමණසු 

මගොෙරකිච් ෙලක් ඛණරසපච් චුපට් ඨානප ට් ඨානභූමිආදිවමසන මත ආරම් මණං 
කත් වා පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස ඉමානි ඤාණානි ඉ මත්  මජොතකානීති එවං 

පමභ ගතං ඤාණං, පරිත් තමහග් ගතඅප් පමාණවමසන වා තීසු ඤාමණසු 
ඤාණං. පටිසම් භි ාරම් මණම් පි හි පටිභානපටිසම් භි ා මහොති. මතමනව ෙ 

සුත්තන්තභාජනීයපාළියං ‘‘ඤාමණසු ඤාණ’’න් ති, අට්ඨකථාය ෙ 
‘‘සබ් බත්  කඤාණං ආරම් මණං කත් වා ඤාණං පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස පමභ ගතං 

ඤාණ’’න් ති (විභ. අට් ඨ. 718) අවිමසමසන වුත් තං. එවඤ් ෙ කත් වා 
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මහග් ගතපටිසම් භි ාඤාණස් ස අභාමවපි නිරුත් තිපටිසම් භි ා පරිත් තාරම් මණා, 

තිස් මසො පටිසම් භි ා සි ා පරිත් තාරම් මණා, සි ා මහග් ගතාරම් මණා, සි ා 
අප් පමාණාරම් මණාති පටිභානපටිසම් භි ා  මහග් ගතාරම් මණතාපි 
පඤ ්හාපුච් ෙකපාළි ං වුත් තා. 

අභිධම් මභාජනීම  පන – 

‘‘ ස් මිං සමම  කාමාවෙරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං මහොති 
මසොමනස ්සසහගතං ඤාණසම් පයුත් තං රූපාරම් මණං වා…මප.… 

ධම් මාරම් මණං වා,  ං  ං වා පනාරබ් භ, තස් මිං සමම  ඵස් මසො 
මහොති…මප.… අවික් මඛමපො මහොති. ම  වා පන තස් මිං සමම  

අඤ ්මඤපි අත් ථි අරූපිමනො ධම් මා, ඉමම ධම් මා කුසලා. මතසු ධම් මමසු 
ඤාණං ධම් මපටිසම් භි ා. මතසං විපාමක ඤාණං අත්  පටිසම් භි ා.  ා  

නිරුත් ති ා මතසං ධම් මානං පඤ් ඤත් ති මහොති, තත්ර 
ධම් මනිරුත් තාභිලාමප ඤාණං නිරුත් තිපටිසම් භි ා. ම න ඤාමණන 

තානි ඤාණානි ජානාති ‘ඉමානි ඤාණානි ඉ මත්  මජොතකානී’ති, මතසු 

ඤාමණසු ඤාණං පටිභානපටිසම් භි ා’’ති (විභ. 725) – 

චිත් තුප් පා ක් කමමන ම සනා  පවත් තත් තා සාවමසමසො පාමඨො කමතො. 
චිත් තුප් පා සඞ් ගහිමත අත් ම  අමසමසත් වා ම සනා හි අභිධම් මභාජනීම  

පවත් තා, න සබ් බමඤම යති   ා ස් සිතවිස වෙනවමසන ‘‘ම න ඤාමණන 

තානි ඤාණානි ජානාතී’’ති වුත් තං, න තං අඤ් ඤාරම් මණතං පටිමසමධති 

ම සනා  අතප් පරභාවමතො. එවඤ් ෙ කත් වා තත්   නිබ් බාමන, අනාගමතපි 
අත්  පටිසම් භි ා සි ා න වත් තබ් බා අතීතාරම් මණාතිපි අනාගතාරම් මණාතිපි 
පච් චුප් පන් නාරම් මණාතිපීති අත්  පටිසම් භි ා  නිබ් බානාරම් මණතා වුත් තා. 

එත්   ෙ අත්මථොති සඞ් මඛපමතො මහතුඵලස් මසතං අධිවෙනං. මහතුඵලඤ් හි 

 ස් මා මහතුඅනසාමරන අරී ති අධිගමී ති සම් පාපුණී ති, තස් මා අත් ම ොති 

වුච් ෙති. ධම්මමොතිපි සඞ් මඛපමතො පච් ෙ ස් මසතං අධිවෙනං. මසො හි  ස් මා තං 

තං  හති පවත් මතති, සම් පාපුණිතුං වා ධාමරති, තස් මා ධම් මමොති වුච් ෙති. 

නිරුත්තීති සත් තානං මූලභාසාභූතා මාගධිකභාසා,  ා  බුද් ධානං ම සනා 

මහොති. පටිභානන් ති මහට් ඨා වුත් තං ඤාණත් ත මමව. වුත් තඤ් මහතං 
අභිධම් මම ‘‘දුක් මඛ ඤාණං…මප.… තස ්ස විපාමක ඤාණං 
අත්  පටිසම් භි ා’’තිආදි. 
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1187.  ස් මා පනා ං සඞ් මඛපත් ම ොව, පමභ වමසන ෙ වුච් ෙමාමනො 

පාකමටො මහොති, තස් මා තං සඞ් ගමහත් වා පමභ මතොව අත්  ාදිමක  ස් මසතුං 

‘‘යංකිඤ්චි පච්චයප්පන්න’’න් තිආදි ආරද් ධං. යංකිඤ්චි පච්චයප්පන්නන් ති  ං 
කිඤ් චි මහතාදිපච් ෙ මතො සමුප් පන් නං. තං පන ‘‘ඉ ං ඉමතො නිබ් බත් ත’’න් ති 

එවං මහතුඅනසාමරන විඤ් ඤා මානමමව ඉධ අධිප් මපතං, ත ා 

කුසලාකුසලඵලභූතා විපාකා අබයාපාරසන් තිවමසන විඤ් ඤා මානා, මසසා 

අබයාපාරභූතා කිරි ා ධම් මා අවිපාකසන් තිවමසන, අසඞ් ඛතං නිස් සරණභූමතො 

නිමරොමධො නිබ් බුතිසන් තිවමසන, බුද් ධවෙනත්  භූමතො ඛන් ධාදිපරමත්  ධම් මමො 
ඉමා  අ ං දීපිමතොති එවං පාළිඅනසාමරන විඤ් ඤා මාමනොව අත්  සමඤ් ඤං 

ලභතීති ආහ ‘‘ ං කිඤ් චි පච් ෙයුප් පන් න’’න් තිආදි. තත්   මහතුඵලං, 

භාසිතත් ම ො ෙ සකසකමහතුපටිබද් මධො, භාසිතපටිබද් මධො ෙ විඤ් ඤා තීති 

පරි ා මතො, මසසං සකසකභාවවමසමනව විඤ් ඤා තීති නිප් පරි ා මතොව 

අත් ම ො නාම. තත්   පරි ා ත් ම ො සුත් තන් තභාජනී වමසන වුත් මතො, 
නිප් පරි ා ත් ම ො අභිධම් මභාජනී වමසනාති  ට් ඨබ් බං. භාසිතන් ති 
පාළිධම් මමාහ. මසසං අත්  පඤ ්ෙමකසු වුත් තනම න   ාරහං ම ොමජත් වා 
මවදිතබ් බං. 

එත්   ෙ නිබ් බානං පත් තබ් මබො අත් ම ො, භාසිතත් ම ො ඤාමපතබ් මබො 

අත් ම ො, ඉතමරො නිබ් බත් මතතබ් මබො අත් ම ොති තිවිමධො මහොති අත් ම ො. 

මග් මගො සම් පාපමකො මහතු, භාසිතං ඤාපමකො මහතු, ඉතරං නිබ් බත් තමකො 
මහතූති එවං තිවිමධො මහොතීති  ට් ඨබ් බං. කිරි ාධම් මානඤ් මෙත්   අවිපාකතා  
ධම් මභාමවො න වුත් මතො.  දි එවං විපාකා න මහොන් තීති අත්  භාමවො න 

වත් තබ් මබො? න, පච් ෙයුප් පන් නභාවමතො. එවං සති කුසලාකුසලානම් පි 

පච් ෙයුප් පන් නත් තා අත්  භාමවො ආපජ් ජති? නා ං ම ොමසො අප් පටිසිද් ධත් තා. 
විපාකස ්ස පන පධානමහතුතා  පාකටභාවමතො ධම් මභාමවො එව මතසං 

වුත් මතො, කිරි ානං පච් ෙ භාවා ධම් මභාමවො ආපජ් ජතීති මෙ? නා ං ම ොමසො 
අප් පටිසිද් ධත් තා. කම් මඵලසම් බන් ධස් ස පන මහතුභාවාභාවමතො ධම් මභාමවො 

න යුත් මතොති. අපිෙ ‘‘අ ං ඉමස ්ස පච් ෙම ො, අ ං පච් ෙයුප් පන් මනො’’ති එවං 
මභ මකත් වා මකවලං කුසලාකුසමල විපාකකිරි ධම් මම ෙ 
පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස ධම් මත්  පටිසම් භි ා න මහොන් තීති මතසං අත්  ධම් මතා 
වුත් තාති  ට් ඨබ් බං. 

1189. සභාවනිරුත්තීති අවිපරීතනිරුත් ති, අවිපරීතනිරුත් තීති තස් ස තස් ස 
අත්  ස ්ස මබොධමන සබ් බකාලං පටිනි තසම් බන් මධො අබයභිොරමවොහාමරො 
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මාගධභාසාති වුත් තං මහොති. සා හි සබ් බකාලං පටිනි තසම් බන් මධො, ඉතරා 
භාසා පන කාලන් තමරන පරිවත් තන් ති. අත්  මතො පමනසා නාමපඤ් ඤත් තීති 
ආෙරි ා.   ාහු – 

‘‘නිරුත් ති මාගධා භාසා, අත්  මතො නාමසම් මුතී’’ති. 

අපමර පන –  දි සභාවනිරුත් ති පඤ් ඤත් තිසභාවා, එවං සති පඤ ්ඤත් ති 

අභිලපිතබ් බා, න වෙනන් ති ආපජ් ජති, එවඤ ්ෙ සති ‘‘තත්ර 

ධම් මනිරුත් තාභිලාමප ඤාණං නිරුත් තිපටිසම් භි ා’’ති ඉ ං න සක් කා වත් තුං, 
අභිලපිතබ් මබොති අභිලාමපො. න හි වෙනමතො අඤ් ඤං අභිලපිතබ් බං 

උච් ොමරතබ් බං අත් ථි, අ  ඵස් සාදිවෙමනහි මබොමධතබ් බං අභිලපිතබ් බං, 
එවඤ් ෙ සති අත්  ධම් මානම් පි මබොමධතබ් බත් තා මතසම් පි නිරුත් තිභාමවො 

ආපජ් ජති, අපිෙ අට්ඨකථායං ‘‘ඵස් මසොති ෙ සභාවනිරුත් ති, ඵස් සා ඵස් සන් ති න 

සභාවනිරුත් තී’’ති (විභ. අට් ඨ. 718) වෙනමතො විඤ් ඤත් තිවිකාරසහිමතො 

සද් ම ො නිරුත් තීති  ස් සිතමමව, ‘‘තං සභාවනිරුත් තිසද්  ං ආරම් මණං කත් වා 
පච් ෙමවක් ඛන් තස් ස තස් මිං සභාවනිරුත් තාභිලාමප පමභ ගතං ඤාණං 

නිරුත් තිපටිසම් භි ා, එවම ං නිරුත් තිපටිසම් භි ා සද්  ාරම් මණා නාම ජාතා, න 

පඤ ්ඤත් තිආරම් මණා’’ති ෙ අට්ඨකථායං (විභ. අට් ඨ. 718) වුත් තත් තා 
නිරුත් තිසද්  ාරම් මණා  මසොතවිඤ් ඤාණවීථි ා පරමතො මමනොද් වාමර 

නිරුත් තිපටිසම් භි ා පවත් තති, එවඤ් ෙ කත් වා ‘‘නිරුත් තිපටිසම් භි ා 
පරිත් තාරම් මණා’’ති වෙනං උපපන් නං මහොතීති ව න් ති. 

ආචරියමජොතිපාලත් ම රා ම ො පනාහු – ‘‘නිරුත් තිපටිසම් භි ා 
පච් චුප් පන් නාරම් මණා’’ති වෙනං පච් චුප් පන් නං සද්  ං ගමහත් වා පච් ොජානනං 

සන් ධා  වුත් තං, එවඤ් ෙ සති අඤ් ඤස ්මිං පච් චුප් පන් නාරම් මමණ අඤ් ඤං 

පච් චුප් පන් නාරම් මණන් ති වුත් තන් ති ආපජ් ජති,   ා පන දිබ් බමසොතඤාණං 

මනස් සාදිසද්  මභ නිච් ෙ ස් ස පච් ෙ භූතං තංතංසද්  විභාවකං, එවං 
සභාවාසභාවනිරුත් තිනිච් ෙ ස ්ස පච් ෙ භූතං 
පච් චුප් පන් නසභාවනිරුත් තිසද්  ාරම් මණං තංවිභාවකං ඤාණං 

නිරුත් තිපටිසම් භි ාති වුච් ෙමාමන න මකොචි පාළිවිමරොමධො, තං 
සභාවනිරුත් තිසද්  ං ආරම් මණං කත් වා පච් ෙමවක් ඛන් තස ්සාති ෙ 
පච් චුප් පන් නසද්  ාරම් මණපච් ෙමවක් ඛණං පවත් මතන් තස් සාති න න සක් කා 
වත් තුං. තම් පි හි ඤාණං සභාවනිරුත් තිං විභාමවන් තමමව 
තංතංසද්  පච් ෙමවක් ඛණානන් තරං තංතංපමභ නිච් ෙ ස ්ස මහතුභාවමතො 
නිරුත් තිං භින්  න් තං පටිවිජ් ඣන් තමමව උප් පජ් ජතීති ෙ පමභ ගතම් පි මහොතීති. 
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1190. තිවිධන් ති ඉ ං මහට් ඨා විභාවිතන මමවාති. පච්චමවක්ඛමතොති 
ඉමානි ඤාණානි ඉ මත්  මජොතකානීති අසම් මමොහවමසන පච් ෙමවක් ඛන් තස ්ස. 
නන ෙ තීණි ඤාණානිපි අත්  ධම් මසභාවං නාතිවත් තන් තීති ඤාමණසු ඤාණං 

අත්  පටිසම් භි ා, ධම් මපටිසම් භි ා ෙ මහොති, කස ්මා පන ‘‘මතසු…මප.… 

මත’’න් ති විසුං වුත් තන් ති? සාරම් මමණසු තීසු ඤාමණසු පවත් තඤාණස් ස 
අධිප් මපතත් තා.  ඤ් හි ඤාණාරම් මණං ඤාණං තස් ස ආරම් මණම් පි 

අසම් මමොහවමසන පටිවිජ් ඣන් තමමව පවත් තති, තං ඉධ පටිභානපටිසම් භි ා 
නාම. එවඤ් ෙ කත් වා වුත් තං ‘‘ඉමානි ඤාණානි ඉ මත්  මජොතකානී’’ති. 
ඤාණමත් තාරම් මණං පන ඤාණං අත්  පටිසම් භි ාම ව. එත්   ෙ කිඤ් ොපි අ ං 

පටිසම් භි ා සාරම් මමණසු ඤාමණසු පවත් තති, ආරම් මණානං පන පමභ ං 

මහට් ඨා ඤාණත් ත මමව විභාමවති.   ා කිං?   ා ධම් මම සනා  අසමත් ම ො 

බහුස් සුමතො කිඤ් ොපි ධම් මකථිමකන කම තබ් බං ධම් මං ජානාති, ම සනා පන 

ධම් මකථිකස ්මසව විසම ොති, එවංසම් ප මි ං  ට් ඨබ් බං. ඉමාසු පන පච් ඡිමානං 

තිස් සන් නං මසඛාමසඛමග් ගක් ඛමණ අසම් මමොහවමසන පටිමවමධො මහොති, 
අත්  පටිසම් භි ා  ආරම් මණකරණවමසනපි. ත ා හි සා මග් ගඵලසභාවාපි 

මහොති. එවඤ් ෙ කත් වා සා මලොකි මලොකුත් තරා, මසසා තිස් මසො මලොකි ාව. 
මතනාහු මපොරාණා – 

‘‘ලාමභො තාසමසම් මමොහා, මසඛාමසඛප ක් ඛමණ; 

අත්  පඤ ්ඤා   ාලම් බා, සා ද් විධාඤ් ඤා තු සාසවා’’ති. 

1191. ඉමා පන ෙතස ්මසො පටිසම් භි ා පඤ් ෙහි ආකාමරහි විස භාවං 

ගච් ෙන් තීති  ස් මසතුං ‘‘පරියත්තී’’තිආදි ආරද් ධං. තත්   පරියත්ති නාම 

බුද් ධවෙනස ්ස පරි ාපුණනං, පාළිඅට් ඨක ාසු ගණ් ඨිප අත්  ප විනිච් ෙ ක ා 

පරිපුච්ො පරිමතො සබ් බමතො ඤාතුං පුච් ොති කත් වා. සවනං සක් කච් ෙං අට් ඨිං 

කත් වා මසොතවිඤ් ඤාණවමසන ගහණං, අධගමමො මග් ගුප් පත් ති. අට්ඨකථායං 

පන ‘‘අධිගමමො නාම අරහත් තමග් ගුප් පත් තී’’ති (විභ. අට් ඨ. 718) වුත් තං. තං 

මසඛභූමි ං පමභ ගමනං අප් පවිස ං, අමසඛභූමි ං බහුවිස න් ති කත් වා 
වුත් තං. සාතිස ං වා අධිගමනං සන් ධාම ව වුත් තං. මසමඛන පත් තානම් පි හි 
ඉමාසං අරහත් තප් පත් ති ා විස භාවාධිගමමොති. පුබ් බම ොමගො වි  පන 
අරහත් තප් පත් ති අරහමතොපි පටිසම් භි ාවිස තා  පච් ෙම ො න න මහොතීති 
පඤ ්ෙන් නම් පි   ාම ොගං මසක් ඛාමසක් ඛපටිසම් භි ාවිස තා  කාරණතා 

ම ොමජතබ් බා. පුබ්බමයොමගො නාම පුබ් බබුද් ධානං සාසමන 

ගතපච් ොගතිකභාමවන  ාව අනමලොමමගොත්රභුසමීපං, තාව 
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විපස් සනාභිම ොමගො. අධිගමපුබ් බම ොගා මෙත්   අනප් පන් නං උප් පාම න් ති, 

උප් පන් නඤ් ෙ විස ං කමරොන් ති, මසසානි පන සුවිස භාවස් මසව පච් ෙ ාති 
 ට් ඨබ් බං. 

1192-4. එවං එකවිධාදිවමසන පඤ් ඤා  පමභ ං  ස් මසත් වා ඉ ානි 

භාවනාවිධානං විභාමවතුං ‘‘කථං භාමවතබ්බා’’තිආදි ආරද් ධං. තත්    ස ්මා 

ඉමා  පඤ් ඤා  ඛන් ධා ම ො ධම් මා භූමි, සීලවිසුද් ධි මෙව චිත් තවිසුද් ධි ොති 

ඉමා ද් මව විසුද් ධිම ො මූලං, දිට් ඨිවිසුද් ධි කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධි 
මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනවිසුද් ධි පටිප ාඤාණ ස් සනවිසුද් ධි 

ඤාණ ස ්සනවිසුද් ධීති ඉමා පඤ ්ෙ විසුද් ධිම ො සරීරං, තස් මා මතසු භූමිභූමතසු 
ධම් මමසු උග් ගහපරිපුච් ොවමසන ඤාණපරිෙ ං කත් වා මූලභූතා ද් මව 
විසුද් ධිම ො සම් පාම ත් වා සරීරභූතා පඤ් ෙ විසුද් ධිම ො සම් පාම න් මතන 

භාමවතබ් බාති  ස් මසතුං ‘‘ඛන්ධාදීසූ’’තිආදි ආරද් ධං. ඛන්ධාදීසූති 

ඛන් ධා තනධාතුඉන් ද්රි පටිච් ෙසමුප් පා ාදිමභම සු. භූමභූමතසු චාති 

ලක් ඛණාදිග් ගහණවමසන ඤාණස් ස පවත් තිට් ඨානභූමතසු. සීලං

චිත්තවිසුද්ධන් ති මූලභූතං සීලවිසුද් ධිං, චිත් තවිසුද් ධිඤ ්ෙ. සති හි සීලවිසුද් ධි ං, 

චිත් තවිසුද් ධි ඤ් ෙ අ ං පඤ් ඤා මූලජාතා නාම මහොති, නාසතීති. 

දිට්ඨිවිසුද්ධා මයො පඤ්චාති උපබ්රූමහතබ් බත් තා සරීරභූතා දිට් ඨිවිසුද් ධිආ ම ො 
පඤ ්ෙ. ඉමිස ්සා හි පඤ් ඤා  සන් තානවමසන පවත් තමානා  
පා පාණිසීසට් ඨානි ා දිට් ඨිවිසුද් ධිආ ම ො ඉමා පඤ් ෙ විසුද් ධිම ො අව මවන 

සමු ායූපලක් ඛණනම න සරීරන් ති මවදිතබ් බා. තාය පඤ්ඤායාති 

උග් ගහපරිපුච් ොදිවමසන ඛන් ධාදීසු ධම් මමසු පවත් තපඤ් ඤා . ජනනාදිමතොති 
ජාතිජරාමරණාදීහි. 

1195-6. ‘‘භාමවතබ් බා’’ති වත් වා ඉ ානි  ස් මා ඛන් ධාදිභූමීසු 
සීලවිසුද් ධිචිත් තවිසුද් ධිසඞ් ඛාමතහි මූමලහි සුප් පතිට් ඨිමතන 

පඤ ්ෙවිසුද් ධිසඞ් ඛාතසරීරස් ස වඩ් ඪමනමනව පඤ් ඤාවඩ් ඪනා නාම මහොති, 
තස් මා විපස් සනාපඤ් ඤා  භූමිභූමතසු ඛන් ධාදීසු එකම ස ස් සනත්  ං 

‘‘රූපඤ්චා’’තිආදි වුත් තං. තත්ථාති මතසු පඤ් ෙසු ඛන් මධසු. යං කිඤ්චීති 

අනවමසසපරි ා ානං. අතීතානාගතාදිකන් තිආදිනා පන තම ව එකා සසු 

ඔකාමසසු පක් ඛිපිත් වා  ස් මසති. ආදි-ග් ගහමණන පච් චුප් පන් නස ්ස ගහණං. 

1197-1200. හීනන් තිආදීසු අකුසලකම් මසමුට් ඨානතා  හීනං, 

කුසලකම් මසමුට් ඨානතා  පණීතං. අකුසලවිපාකුප් පත් තිමහතුභූතතා  වා 

හීනං, විපරි ාම න පණීතං. දුප් පරිග් ගහභූතසුඛුමරූපාදිවමසන දූරං, 
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පටුන 
 

ඉතරවමසන සන්තිකන් තිආදිනා අත් ම ො මවදිතබ් මබො. සබ්බං තං එකමතො

කත්වාති අතීතාදිවිභාගභින් නං සබ් බං තං රූපරාසිවමසන බුද් ධි ා එකජ් ඣං 
ගමහත් වා ‘‘මහාඋ කක් ඛන් මධො’’තිආදීසු වි  ‘‘රාසට් මඨන රූපක් ඛන් මධො’’ති 

වුච් ෙති. සුත්මතපි හි වුත් තං ‘‘තම කජ් ඣං අභිසංයූහිත් වා අභිසඞ් ඛිපිත් වා’’ති. 

මව නාක්ඛන්මධොතිආදීසුපි එමසව නම ො. එමකමකසු පන මව නාදීසු 
‘‘සමුද් ම ො ම ා දිට් මඨො’’තිආදීසු වි  සමු ා මවොහාරස් ස අව මවපි දිස ්සනමතො 
ඛන් ධ-සද් ම ො රුළ් හීවමසන පවත් තතීති  ට් ඨබ් බං.  ං තං කිඤ් චි 

මව යිතලක් ඛණන් ති සම් බන් මධො. මව නාක් ඛන් මධොම ව මව නාක්ඛන්ධතා. 

මව නා  අතීතාදිවිභාමග විත්  ාරක ා විසුද්ධමග්ගමතො (විසුද් ධි. 2.497 

ආ ම ො) ගමහතබ් බා. අභිසඞ්ඛාරලක්ඛණන් ති සඞ් ඛාරක් ඛන් ධස ්ස 

මෙතනාපධානතා  එවං වුත් තං, සම් පයුත් තධම් මම ආරම් මමණ 
රාසිකරණලක් ඛණං සම් පිණ් ෙනලක් ඛණන් ති වුත් තං මහොති. අ  වා 

‘‘සඞ් ඛතමභිසඞ් ඛමරොන් තී’’ති (සං. නි. 3.79) වුත් තත් තා   ා අත් තමනො 

ඵලසඞ් ඛතං සම් මම ව නිප් ඵන් නං මහොති, එවං අභිසඞ් ඛරණසභාවන් ති අත් ම ො. 
අ ං පන කුසලාකුසලමෙතනා  වමසන වට් ටති. 

1202-5. එවං විපස ්සනාපඤ් ඤා  භූමිභූමත ධම් මම එකම සමතො 
 ස් මසත් වා ඉ ානි සීලචිත් තවිසුද් ධීනං මහට් ඨා වුත් තත් තා තා අවත් වා ඉ ං 

පඤ ්ඤාභාවනා  ආදිභූතං දිට් ඨිවිසුද් ධිං  ස් මසතුං ‘‘චත්තාමරො ච 

මහාභූතා’’තිආදි ආරද් ධං. තං සම් පාම තුකාමමන ෙ ම ොගාවෙමරන 
ෙතුධාතුවවත්  ානවමසන වා ද් වා සා තනවමසන වා පඤ් ෙක් ඛන් ධවමසන වා 
උභින් නං සඞ් මඛපමකොට් ඨාසානං වමසන වා පටිලද් ධජ් ඣානවමසන වා 
නාමරූපස් ස වවත්  ාමපතබ් බභාමවපි මතන මතන මුමඛන 
වවත්  ානප් පකාසනස් ස අතිපපඤ් ොවහත් තා   ාධිගතක් ඛන් ධවමසමනව ඉධ 

වවත්  ානං  ස් සිතං. එකාසීතියා චිත්මතනාති එකාසීති ා මලොකි චිත් මතන. 

මලොකුත් තරචිත් තානි පන මනව සුක් ඛවිපස් සකස ්ස, න සම  ානිකස් ස 

පරිග් ගහං ගච් ෙන් ති අනධිගතත් තා. චත්තාමරොරූපිමනො ඛන්මධති ෙත් තාමරො 

අරූපිමනො ඛන් මධ. සීතුණ් හාදිවිමරොධිපච් ෙ සමවාම  විකාරාපජ් ජනමතො රූපං

රුප්පනලක්ඛණං. ආරම් මණාභිමුඛං නමනමතො නාමං නමනලක්ඛණං. 

පරිගණ්හතීති පරිච් මෙ කාරිකා  පඤ් ඤා  පරිච් ඡින් දිත් වා ගණ් හාති. 

1206-9. තාලස්සකන් ංතුයමකන් ති ද් වීහි බීමජහි නිබ් බත් තිතං එකීභූතං 

 මකතාලකන්  ං. තඤ් හි  මකං භින් නසන් තානම් පි අභින් නං වි  උපට් ඨාති, 

එවං රූපාරූපධම් මාති. නාමඤ්ච රූපඤ්චාති එමතමනව තස් ස දුවිධභාමව 
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සිද් මධ ‘‘ද්විධා වවත්ථමපතී’’ති ඉ ං නාමරූපවිනිමුත් තස් ස අඤ් ඤස ්ස 

අභාව ස් සනත්  ං. මතමනවාහ ‘‘නාමමතො රූපමතො’’තිආදි. නාමරූපමත් තතා  

අවිනිච් ඡිතත් තා, සන් තානාදිඝනමභ ස් ස ෙ අකතත් තා අභිනිමවමසන විනා 
සමූමහකත් තග් ගහණවමසන ‘‘සත් මතො’’ති පවත් මතො සම් මමොමහො 

සත්තසම්මමොමහො, තස් ස ඝාතත්ථං වික් ඛම් භනත්  ං. බහුසුත්තවමසනාති ‘‘  ා 

හී’’තිආදිනා ඉධ  ස් සිතානං, අඤ ්මඤසඤ් ෙ ‘‘රූපඤ ්ෙ හි ං, මහාලි, අත් තා 

අභවිස් ස, නයි ං රූපං ආබාධා  සංවත් මත යා’’ති (මහාව. 20; සං. නි. 3.59) 

එවමාදීනං සම් බහුලානං සුත්තන්තානං වමසන. තන් ති තං නාමරූපං. 

1210-2. අඞ්ගසම්භාරාති අඞ් ගසම් භාරමහතු තන් නිමිත් තං අමුඤ් චිත් වා සති 

එව තස් මින් ති අත් ම ො. සද්ම ොති මවොහාමරො. ඛන්මධසූති පඤ ්ෙසු 

උපා ානක් ඛන් මධසු සන්මතසු මත අමුඤ් චිත් වාව සත්මතොති සම්මුති 
මවොහාමරො. ඉ ං වුත් තං මහොති –   ා අක් ඛෙක් කපඤ් ජරඊසාදීසු 

අඞ් ගසම් භාමරසු එමකනාකාමරන එකජ් ඣං රාසි හුත් වා සණ් ඨිමතසු 

‘‘රම ො’’ති මවොහාරමත් තං මහොති, පරමත්  මතො පන එමකකස් මිං අඞ් මග 

උපපරික් ඛි මාමන රම ො නාම නත් ථි, එවමමව උපා ානක් ඛන් ධසඞ් ඛාමතසු 
රූපාරූපධම් මමසු සන් තානවමසන පවත් තමාමනසු ‘‘සත් මතො’’ති වා 

‘‘පුග් ගමලො’’ති වා ‘‘ජීමවො’’ති වා මවොහාරමත් තං, පරමත්  මතො පන 
එමකකස ්මිං ධම් මම උපපරික් ඛි මාමන ‘‘අස් මී’’ති වා ‘‘අහ’’න් ති වා ගාහස් ස 

වත් ථුභූමතො සත් මතො නාම නත් ථි, මකවලං නාමරූපමත් තමමව අත් ථීති. එවං 

පස් සමතො හි  ස් සනං   ාභූත ස් සනං නාම මහොති,  ං දිට් ඨිවිසුද් ධීති වුච් ෙති. 

සමෙ මකොචි සත් මතො නාම නත් ථි, ක ඤ ්ෙරහි නාමරූපමත් මත 

ගමනාදිඅත්  කිච් ෙසිද් ධතා මහොතීති අනම ොගං සන් ධා ාහ ‘‘යථාපී’’තිආදි. 

අ ං පමනත්   සඞ් මඛපත් ම ො –   ා  ාරුම ං යන්තං නිජ්ජීවං ජීවවිරහිතං 

අබ් භන් තමර වත් තමානස් ස ජීවස් ස අභාවමතො තමතොම ව නිරීහකං 

නිබයාපාරං, අ  ෙ පන  ාරුරජ්ජුසමාමයොමග පච් ෙ විමසසවමසන තං 

 ාරු න් තං ගච්ෙතිපි තිට්ඨතිපි, සජීවං සබයාපාරං වි  ගමනාදිකිච් ෙං 

සාමධන් තමිව ඛා ති, තථා ඉ ං නාමරූපම්පි කිඤ් ොපි නිජ් ජීවං නිරීහකඤ් ෙ, 

අ  ෙ පන අඤ්ඤමඤ්ඤසඞ් ඛතපච් ෙ විමසසස් ස සමාමයොමග සජීවං 
සබයාපාරං ගච් ෙන් තං තිට් ඨන් තඤ් ෙ ඛා තීති. 

1213. සච්චමතොති භූතමතො, පරමත්  මතොති වුත් තං මහොති. ඉ ංනාමරූපං

අභිසඞ්ඛතංයන්තමවසුඤ්ඤං ජීවාදිනා. පච් ෙම හි අභිසඞ් ඛතං ඉ ං නාමරූපං 
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 න් තමිව සුඤ් ඤන් ති වා සම් බන් මධො. දුක්ඛස්ස පුඤ්මජොති නිච් ොතුරතා  

දුක් ඛස ්ස රාසි. තිණකට්ඨසාදිමසොති අත් තසුඤ් ඤතා  තිණකට් ඨසමමො. 

1215. යමකන් ති යුගළං. මසො ෙ  මකභාමවො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤනිස ්සිතභාමවනාති ආහ ‘‘උමභො අඤ්මඤොඤ්ඤනිස්සිතා’’ති. 

තමතො එව එකස්මං භිජ්ජමානස්මං උමභො භිජ්ජන්ති. න හි ක ාචි 
පඤ ්ෙමවොකාරභමව මරණවමසන රූමප නිරුජ් ඣන් මත අරූපං 

අනිරුජ් ඣන් තං, අරූමප වා නිරුජ් ඣන් මත රූපං අනිරුජ් ඣන් තං අත් ථි. 
එකමවොකාරභවෙතුමවොකාරභමවසු පන මතසං අඤ ්ඤමඤ් ඤං අනිස් සා  
පවත් ති ා කාරණං මහට් ඨා වුත් තමමවාති. මසො පනා ං භඞ් මගො 

පච් ෙ වමසමනව, පච් ෙ නිමරොමධමනව නාමරූපනිමරොමධොති අත් ම ො. 

පච්චයාති පච් ෙ භූතා, අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස පච් ෙ ා මහොන් තාපි එකස් මිං 
භිජ් ජමානස ්මිං උමභො භිජ් ජන් තිම වාති අත් ම ො. 

1216-9. නිත්මතජන් ති මතජහීනං ආනභාවවිරහිතං.  ත්   පන තං 

නිත් මතජං, තං  ස් මසතුං ‘‘න බයාහරතී’’තිආදි වුත් තං. න හි අඤ් ඤ ා 

සද්  හනස ්සාහනාදීසු නාමං නිත් මතජන් ති සක් කා වත් තුං, නාපි රූපං 

සන් ධාරණාබන් ධනාදීසු. මතමනව හි ‘‘තථා රූපම්පි නිත්මතජ’’න් ති වත් වා 

‘‘භුඤ්ජාමීති…මප.…න විජ්ජතී’’ති වුත් තං. 

1220-1. නාමං නිස්සායාතිආදිනා බයතිමරකවමසනපි නාමරූපානං 

නිත් මතජතංම ව විභාමවති. රූපඤ ්හි ගමනාදිකිරි ාසු නාමං නිස්සාය 

පවත් තති, නාමං  ස් සනාදිකිරි ාසු රූපංනිස්සාය. අඤ ්ඤමඤ් ඤං සන් නිස ්සා  
ෙස් ස අත් තකිච් ෙසිද් ධිපි පච් මෙකං අසමත්  තං විභාමවති. ත ා හි නාමරූපස් ස 

අත් තසුඤ් ඤතා, නිබයාපාරතා ෙ සුට් ඨුතරං පාකටා මහොන් තීති. ක ං පන 
පච් මෙකං අසමත්  ානං සමුදිතභාමව සති සමත්  තා මහොති අසාමග් ගි ං 
අමහතූනං සාමග් ගි ම් පි අමහතුකභාවාපත් තිමතො. න හි පච් මෙකං  ට් ඨුං 
අසක් මකොන් තානං සතම් පි සහස ්සම් පි සමුදිතං  ට් ඨුං සක් මකොතීති මෙො නං 

හ ම  කත් වා ආහ ‘‘ඉමස්ස පනා’’තිආදි. උපමා පි හි අසිද් මධො අත් ම ො 

සාමධතබ් මබො. මතමනවාහ ‘‘උපමං මත කරිස් සාමි, උපමා පි ඉමධකච් මෙ 

විඤ ්ඤූ පුරිසා භාසිතස් ස අත්  ං ජානන් තී’’ති (ම. නි. 1.258; අ. නි. 8.8; 10.95; 

ජා. 2.19.24). අ ං පමනත්   ජච්චන්ධපීඨසප්පීනංඋපමා –   ා ජච් ෙන් මධො ෙ 
පීඨසප් පී ෙ දිසා පක් කමිතුකාමා අස් සු. ජච් ෙන් මධො පීඨසප් පිං එවමාහ ‘‘අහං 

මඛො, භමණ, සක් මකොමි පාම හි පා කරණී ං කාතුං, නත් ථි ෙ මම ෙක් ඛූනි, 

ම හි සමං විසමං පස් මස ය’’න් ති. පීඨසප් පී ජච් ෙන් ධං එවමාහ ‘‘අහං මඛො, 
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භමණ, සක් මකොමි ෙක් ඛුනා ෙක් ඛුකරණී ං කාතුං, නත් ථි ෙ මම පා ා, ම හි 
අභික් කමම යං පටික් කමම යං වා’’ති. මසො තුට් ඨහට් මඨො ජච් ෙන් මධො 

පීඨසප් පිං අංසකූටං ආමරොමපසි, පීඨසප් පී ජච් ෙන් ධස් ස අංසකූමට නිසීදිත් වා 

එවමාහ ‘‘වාමං මුඤ් ෙ,  ක් ඛිණං ගණ් හ,  ක් ඛිණං මුඤ් ෙ, වාමං ගණ් හා’’ති. 

තත්   ජච් ෙන් මධොපි නිත් මතමජො දුබ් බමලො න සමකන බමලන ගච් ෙති, තම ව 

පීඨසප් පී න සමකන බමලන ගච් ෙති, න ෙ මතසං අඤ් ඤමඤ් ඤං නිස ්සා  

ගමනං න පවත් තති, එවමමව නාමම් පි නිත් මතජං න සමකන මතමජන 

උප් පජ් ජති, න තාසු තාසු කිරි ාසු පවත් තති, රූපම් පි නිත් මතජං න සමකන 

මතමජන උප් පජ් ජති, න තාසු තාසු කිරි ාසු පවත් තති, න ෙ මතසං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං නිස ්සා  උප් පත් ති වා පවත් ති වා න මහොතීති. මතනාහු 
මපොරාණා – 

‘‘න සමකන බමලන ජා මර, 

මනොපි සමකන බමලන තිට් ඨමර; 

පරධම් මවසානවත් තිමනො, 
ජා මර සඞ් ඛතා අත් තදුබ් බලා. 

‘‘පරපච් ෙ මතො ෙ ජා මර, පරආරම් මණමතො සමුට් ඨිතා; 

ආරම් මණපච් ෙම හි ෙ, පරධම් මමහි චිමම පභාවිතා’’ති. (විසුද් ධි. 
2.677); 

1222-3. ඉ ානි නාවා න් තිකූපමා පි නාමරූපානං අවසවත් තිතං 

විභාමවතුං ‘‘යථා හී’’තිආදිගා ාද් ව ං වුත් තං. තත්   නිස්සායාති පතිට් ඨා . 

යන්තීති ගච් ෙන් ති. මනුස්මස නිස්සායාති මනතුභූමත 
නි ාමකකම් මකරාදිමනස් මස අපස් සා . න හි මතසං 
අරණග් ගහණලඞ් කාරසණ් ඨාපනඋ කසිඤ් ෙනාදිකිරි ා  විනා නාවා 

ඉච් ඡිතම සං පාපුණාති,   ා පන උමභොපි අඤ් ඤමඤ් ඤං නිස ්සා  අණ්ණමව 

ගච් ෙන් ති, එවං නාමඤ් ෙ රූපඤ් ෙ උමභො අඤ් ඤමඤ් ඤං නිස් සිතා පවත් තන් තීති 
අධිප් පාම ො. 

1224. සත්තසඤ්ඤං විමනොම ත්වාති   ාවුත් තනම හි අනාදිකාලභාවිතං 

ඛන් ධපඤ් ෙමක සත් තග් ගාහං වික් ඛම් මභත් වා. නාම…මප.… වුච්චතීති ‘‘ඉ ං 

නාමං, එත් තකං නාමං, න ඉමතො භිම යො. ඉ ං රූපං, එත් තකං රූපං, න ඉමතො 
භිම යො’’ති ෙ එවං සබ් බාකාමරන මතසං ලක් ඛණසල් ලක් ඛණමුමඛන 

තමත්  භාව ස් සනං එතං අත් තදිට් ඨිමලවිමසොධනමතො දිට්ඨිවිසුද්ධීති වුච්චති 
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බුද් ධාදීහීති අත් ම ො. න මකවලඤ් මෙතං දිට් ඨිවිසුද් ධිම ව වුච් ෙති, 

නාමරූපවවත්  ාපනන් තිපි එතස් මසව අධිවෙනන් ති මවදිතබ් බං. ජාතිආදිමතොති 

ජාතිජරාබයාධිආදිමතො දුක් ඛමතො.   ාහ ‘‘ජාතිපි දුක් ඛා, ජරාපි දුක් ඛා, බයාධිපි 

දුක් මඛො, මරණම් පි දුක් ඛං,  ම් පිච් ෙං න ලභති, තම් පි දුක් ඛං, සංඛිත් මතන 

පඤ ්චුපා ානක් ඛන් ධා දුක් ඛා’’ති (මහාව. 14; සං. නි. 5.1081; පටි. ම. 2.30). 

අන්තද්වයන් ති සස් සතුච් මෙ සඞ් ඛාතං අන් තද් ව ං. අ  වා සත් තස් ස අච් ෙන් තං 

අත් ථිභාවසඞ් ඛාතං, තස් ස නත් ථිභාවසඞ් ඛාතඤ් ෙ අන්තද්වයං. පරමත්  මතො 

අනපලබ් භනමතො හි සත් මතො අත් ථීති වජ් ජිතබ් බමමව, මලොකසඞ් මකතමතොව 
උපලබ් භනමතො නත් ථීතිපි වජ් ජිතබ් බමමවාති. සුට් ඨුතරං පරිසුද් ධං කමරොතීති 

සම් බන් මධො. දිට්ඨිගතානි මලානීති දිට් ඨිගතසඞ් ඛාතානි මලානි. අමසසං 

නිස ්මසසමතො නාසං විනාසං වික් ඛම් භනං උමපන්ති. ත ා මහතං 
දිට් ඨිමලවිමසොධනමතො දිට් ඨිවිසුද් ධීති වුච් ෙති. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

දිට් ඨිවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

19. එකූනවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

කඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1227. අනන් තරං නිද් දිට් ඨා  දිට් ඨිවිසුද් ධි ා විස භාමවන  ස් සිතත් තා 

‘‘එතස්සා’’ති වුත් තං, න ත ඤ් ඤමතො විමසසනත්  ං ත ඤ් ඤස ්ස ෙ අභාවමතො. 

අජ් ඣත් තං වා හි විපස් සනාභිනිමවමසො මහොතු බහිද් ධා වා, අත්  සිද් ධි ං පන 
ලක් ඛණමතො සබ් බම් පි නාමරූපං අනවමසසමතො පරිග් ගහිතමමව මහොතීති. 

ජානිත්වා මහතුපච්චමයති මහතුපච් ෙම  පරිග් ගණ් හිත් වා, මහතුපච් ෙම  
පරිග් ගණ් හනමහතූති වුත් තං මහොති. පච් ෙ පරිග් ගහණමහතු හිස් ස අද් ධත් තම  

කඞ් ඛාවිතරණං මහොතීති. විතරිත්වාති අතික් කමිත් වා, වික් ඛම් මභත් වාති 
අත් ම ො. තං පන ඤාණං ත ාවිගතං වසිභාවප් පත් තං ඣානං වි  ම ොගිමනො 

සන් තාමන පබන් ධවමසන පවත් තතීති කත් වා වුත් තං ‘‘ඨිත’’න් ති. 

1229-30. නාමරූපස්ස…මප.… ආවජ්ජිත්වාති   ා නාම කුසමලො 

භිසක් මකො මරොගං දිස් වා තස් ස සමුට් ඨානං පරිම සති,   ා වා පන 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

495 

පටුන 
 

අනකම් පමකො පුරිමසො කුමාරං උත් තානමස යං රථිකා  නිපන් නං දිස ්වා 

‘‘කස ්ස න මඛො අ ං පුත් තමකො’’ති තස් ස මාතාපිතමරො ආවජ් ජති, එවමමවං 

නාමරූපස්ස මකො මහතු, මකො වා පච්චමයො භමව. න තාමවතං අමහතුකං 

සබ් බත්  , සබ් බ ා, සබ් මබසඤ් ෙ එකසදිසභාවාපත් තිමතො, න ඉස් සරාදිමහතුකං 
නාමරූපමතො උද් ධං ඉස් සරාදීනං අභාවමතො. ම පි නාමරූපමත් තමමව 
ඉස් සරා ම ොති ව න් ති මතසං ඉස් සරාදිසඞ් ඛාතනාමරූපස් ස 

අමහතුභාවාපත් තිමතො, තස් මා භවිතබ් බමස් ස මහතුපච් ෙම හි, ‘‘මකො න 
මඛො’’ති නාමරූපස් ස මහතුපච් ෙම  ආවජ් ජිත් වාති අත් ම ො. එවං තාව කත් වා 

ඉමස ්ස නාමරූපස් ස මහතුපච් ෙම  පරිග් ගණ් හන් මතන ඔළාරිකත් තා, 
සුපාකටත් තා ෙ රූපස් ස පච් ෙ පරිග් ගමහො සුකමරොති පඨමං තස් ස 

පච් ෙ පරිග් ගමහො කාතබ් මබොති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘රූපකායස්සා’’තිආදි. 
තත්     ා නාමරූපස් ස පච් ෙ පරිග් ගමහො අමහතුවිසමමහතුවා නිවත් ති ා 

මහොති, එවං නිබ් බි ාවිරාගාවහභාමවන තත්   තත්   අභිරතිනිවත් ති ාපි 

ඉච් ඡිතබ් මබොති තං ද් වත් තිංසාකාරවමසන  ස් මසතුං ‘‘මකසා මලොමා’’තිආදි 
වුත් තං. 

1232-3. අවිජ්ජා…මප.… මමතොති අවිජ් ජා තණ් හා උපා ානං කම් මන් ති 

ඉ ං ෙතුබ් බිධං ධම් මජාතං එතස්ස   ාවුත් තස් ස රූපකායස්සමහතු, ෙතුබ් බිමධො 

ආහාමරො පච් ෙම ොති අත් ම ො. කස ්මා පන පුරිමං මහතු, ඉතමරො පච් ෙම ොති 

මෙො නං සන් ධා  ‘‘ජනමකො’’තිආදිං වත් වා තං මලොකවමසන සමත් ම තුං 

‘‘මහත්වඞ්කුරස්සා’’තිආදි වුත් තං. තත්   ජනමකොති, අනුපාලමකොති ෙ 

අන් මතොගතමහත් වත්  මි ං විමසසනං, ජනකත් තා, අනපාලකත් තාති වුත් තං 

මහොති. තත්   ජනකත්තාති නිබ් බත් තකත් තා. ඉමිනා බීජං වි  අඞ් කුරස ්ස 
අවිජ් ජා ම ො රූපකා ස් ස අසාධාරණකාරණතා  මහතූති  ස් සිතං. 

අනුපාලකත්තාති උපත්  ම් භකත් තා. ඉමිනා පන අඞ් කුරස ්ස ප වීසලිලා ම ො 
වි  ආහාමරො සාධාරණකාරණතා  පච් ෙම ොති  ස් සිතන් ති මවදිතබ් බං. 

1234-7. ඉතිමම…මප.… ගතාති එවමමමත අවිජ් ජා ම ො පඤ් ෙ ධම් මා 

  ාරහං මහතුභාවං, පච්චයභාවඤ් ෙ ගතා. මාතාව උපනිස්සයාති අවිජ්ජා 

භමවසු විජ් ජමානම ොසපටිච් ො නභාමවන, තණ්හා පත්  නාභාමවන, උපා ානං 
 ළ් හග් ගාහභාමවනාති එවං සඞ් ඛාරභවානං මහතුභූතා ජනකසහා තා  

භවනිකන් තිතංසහජාතආසන් නකාරණත් තා අභිසඞ් ඛාරිකා, අපස් ස භූතා වාති 
මාතා වි  උපනිස් ස ා මහොන් ති.   ා පිතුජනිතසුක් මක පුත් තස් ස උප් පත් තීති 

පිතා ජනමකො, එවං කම්මං සත් තස් ස උප් පා කත් තා ජනකන් ති ආහ.   ා ධාතී 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

496 

පටුන 
 

ජාතස ්ස කුමාරස්ස වඩ් ඪතා සන් ධාරිකා, එවං ආහාමරො උප් පන් නස ්ස කා ස් ස 

බූ්රමහතා, සන් ධාරමකො ොති වුත් තං ‘‘ධාතී…මප.… භමව’’ති. කාමඤ් මෙත්   

අවිජ් ජා ම ො නාමකා ස් සාපි පච් ෙම ො, පකාරන් තමරන පන තස් ස පාකටං 

පච් ෙ පරිග් ගහවිධිං  ස් මසතුං ‘‘ෙක් ඛුඤ ්ො’’තිආදි වුත් තං. තත්   චක්ඛුඤ්චාති 

ච-සද් ම ො සමුච් ෙ ත් ම ො, මතන ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස ්ස ආවජ් ජනාදිං අජ් ඣත් තං 

සබ් බං පච් ෙ ජාතං සඞ් ගණ් හාති. රූපමාමලොකමමවචාති පන ච-සද් ම න   ා 

බාහිරරූපං ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස ආරම් මණපච් ෙම ො,   ා ෙ ආමලොමකො 

උපනිස ්ස පච් ෙම ො, එවං අඤ ්ඤම් පි බාහිරං පච් ෙ ජාතං සඞ් ගණ් හාති. 

පටිච්චාති පච් ෙ භූතං ලද් ධාති අත් ම ො. මතන ෙක් ඛුස ්ස 

නිස ්ස පුමරජාතඉන් ද්රි විප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවමසන, රූපාමලොකානඤ් ෙ 

  ාසම් භවං ආරම් මණඋපනිස් ස පුමරජාතඅත් ථිඅවිගතවමසන, ඉතමරසඤ් ෙ 

සද්  සඞ් ගහිතානං අනන් තරාදිසහජාතාදිවමසන පච් ෙ භාවං  ස් මසති. ආදි-

සද් ම න ඵස් සාදීනං වි  සහ පච් ෙම හි මසොතවිඤ් ඤාණාදීනං සඞ් ගමහො 
මවදිතබ් මබො. එවං සම් මසනූපගං සබ් බං නාමං සහ පච් ෙම න සඞ් ගහිතං මහොති. 

මතනාහ ‘‘නාමකායස්ස පච්චයංපරිගණ්හතී’’ති. 

1238-40. දිස්වානාති එතරහි පවත් තිං දිස් වා. තමථවි න් ති ඉමිනා න 

මකවලං සප් පච් ෙ තාමත් තමමව පච් ොමට් ඨං, අ  මඛො  ාදිමසහි එතරහි 

පවත් තති, තාදිමසහි අවිජ් ජාදිපච් ෙම මහව අතීමතපි පවත් තිත්  ාති 

පච් ෙ සහිතතාපි පච් ොමට් ඨාති  ට් ඨබ් බං. පුබ්බන්මතති 

අතීතඛන් ධප් පබන් ධමකොට් ඨාමස. පඤ්චධාගතාති – 

‘‘අමහොසිං න මඛො අහමතීතමද් ධානං, න න මඛො අමහොසිං 

අහමතීතමද් ධානං, කිං න මඛො අමහොසිං අහමතීතමද් ධානං, ක ං න මඛො 

අමහොසිං අහමතීතමද් ධානං, කිං හුත් වා කිං අමහොසිං න මඛො 

අහමතීතමද් ධාන’’න් ති (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20; මහානි. 174) – 

පඤ ්ෙහි ආකාමරහි ආගතා, පවත් තා වා. අපරන්මතති අනාගමත 

ඛන් ධප් පබන් ධමකොට් ඨාමස. පඤ්චධාසමුදීරිතාති – 

‘‘භවිස ්සාමි න මඛො අහමනාගතමද් ධානං, න න මඛො භවිස ්සාමි 

අහමනාගතමද් ධානං, කිං න මඛො භවිස් සාමි අහමනාගතමද් ධානං, ක ං 

න මඛො භවිස් සාමි අහමනාගතමද් ධානං, කිං හුත් වා කිං භවිස් සාමි න මඛො 

අහමනාගතමද් ධාන’’න් ති (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20; මහානි. 174) – 
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එවං පඤ් ෙධා කථිතා. 

1241. පච්චුප්පන්මනපි අද්ධාමනති එතරහි පටිසන් ධිං ආදිං කත් වා 

චුතිපරි න් මත අද් ධාමනපි. අද්ධාන-ග් ගහමණන මෙත්   
පච් චුප් පන් නඛන් ධමකොට් ඨාසමමව ව ති. න හි තබ් බිනිමුත් මතො අඤ් මඤො 

මකොචි කාමලො නාම අත් ථීති. ෙබ්බිධාපරිකිත්තිතාති – 

‘‘අහං න මඛොස් මි, මනො න මඛොස් මි, කිං න මඛොස් මි, ක ං න මඛොස් මි, 

අ ං න මඛො සත් මතො කුමතො ආගමතො, මසො කුහිං ගාමී ෙ භවිස් සතී’’ති 

(ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20; මහානි. 174) – 

එවං ෙබ් බිධා වුත් තා. ‘‘සබ් මබ තසන් ති  ණ් ෙස ්සා’’තිආදීසු (ධ. ප. 129-130) 

වි  පම මසපි සබ් බ-සද්  ස ්ස පවත් තනමතො ‘‘සබ්බා’’ති වත් වාපි 

‘‘අනවමසසා’’ති වුත් තං. නත් ථි එතිස ්සා අවමසමසො අවසිට් මඨොති අනවමසසා, 
මසොළසවිධාපි මෙසා එකකඞ් ඛාවමසනාපි අනවසිට් ඨා හුත් වාති වුත් තං මහොති. 

පහියයතීති වික් ඛම් භනවමසන පහි යති. කාමං නාමරූපමත් තං විනා සත් තස් ස 

අ ස් සමනන දිට් ඨිවිසුද් ධි ාව පච් චුප් පන් මන කඞ් ඛා පහීනා, අතීතානාගමත 
කඞ් ඛානං පහාමනන පන පච් චුප් පන් මන කඞ් ඛා  අතිස ප් පහානං  ස් මසතුං 
ඉමධව සා වුත් තා. අ  වා පච් චුප් පන් මන නිස ්සත් තනාමරූපස් ස පච් ෙම සු 
පවත් තකඞ් ඛා  ඉමධව තීරණමතො සා ඉධ වුත් තා. වණ් ණභණනං වා එතං ඉධ 
පච් චුප් පන් නකඞ් ඛා  පහානවෙනං   ා තං මසොතාපත් තිමග් ගාදීසු පහීනානම් පි 
ෙ පඤ ්ෙන් නං ඔරම් භාගි ානං සංම ොජනානං පහානාතිආදිනා 
අනාගාමිමග් ගාදීසු වෙනන් ති. 

1242. කම්මවිපාකානං වමසනාපීති පුරිමකම් මභවස් මිං මමොමහො අවිජ් ජා, 

ආයූහනං සඞ් ඛාරා, නිකන් ති තණ් හා, උපගමනං උපා ානං, මෙතනා භමවො ඉති 

ඉමම පඤ ්ෙ ධම් මා පුරිමකම් මභවස් මිං ඉධ පටිසන් ධි ා පච් ෙ ා, ඉධ පටිසන් ධි 

විඤ ්ඤාණං, ඔක් කන් ති නාමරූපං, පසාම ො ආ තනං, ඵුට් මඨො ඵස් මසො, 
මව යිතං මව නා ඉති ඉමම පඤ් ෙ ධම් මා ඉධූපපත් තිභවස් මිං පුමර කතස් ස 

කම් මස ්ස පච් ෙ ා, ඉධ පරිපක් කත් තා ආ තනානං මමොමහො අවිජ් ජා…මප.… 
මෙතනා භමවො ඉති ඉමම පඤ් ෙ ධම් මා කම් මභවස ්මිං ආ තිං පටිසන් ධි ා 
පච් ෙ ාති එවං වුත් තානං කම් මවට් ටවිපාකවට් ටානං වමසන. කිමලසවට් මටොපි 
මෙත්   කම් මසහා තා  කම් මවට් මටමනව සඞ් ගහිමතොති  ට් ඨබ් බං. 
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1243. දිට්ඨධම්මමව නීයන් ති එත්   දිට් ඨධම් මමො වුච් ෙති පච් ෙක් ඛභූමතො 

පච් චුප් පන් මනො අත් තභාමවො, තත්   මවදිතබ් බඵලං කම් මං දිට්ඨධම්මමව නීයං. 

උපපජ්ජාපරාපරියාමහොසිකම්මවසා පනාති 
උපපජ් ජමව නී අපරාපරි මව නී අමහොසිකම් මවමසන. 

උත් තරප මලොපවමසන හි ‘‘උපපජ් ජාපරාපරි ’’න් ති වුත් තං. තත්   
පච් චුප් පන් නභවමතො අනන් තරං උපපජ් ජිත් වා මවදිතබ් බඵලං කම් මං 

උපපජ්ජමව නීයං. අපමර අපමර දිට් ඨධම් මමතො අඤ් ඤස ්මිං අඤ් ඤස ්මිං 

 ත්  කත්  චි අත් තභාමව මවදිතබ් බඵලං කම් මං අපරාපරියමව නීයං. අමහොසි 

එව කම් මං, න තස් ස විපාමකො අමහොසි, අත් ථි, භවිස ්සති ොති එවං 

වත් තබ් බකම් මං අමහොසිකම්මං. 

පටිපක් මඛහි අනභිභූතතා , පච් ෙ විමසමසන පටිලද් ධවිමසසතා  ෙ 
බලවභාවප් පත් තා තාදිසස් ස පුබ් බාභිසඞ් ඛාරස් ස වමසන සාතිස ා හුත් වා 

පවත් තා පඨමජවනමචතනා තස් මිංම ව අත් තභාමව ඵල ායිනී 

දිට්ඨධම්මමව නීයා නාම. සා හි වුත් තාකාමරන බලවති ජවනසන් තාමන 

ගුණවිමසසයුත් මතසු උපකාරානපකාරවසප් පවත් ති ා, ආමසවනාලාමභන 

අප් පවිපාකතා  ෙ ඉතරද් ව ං වි  පවත් තසන් තානපරමාමපක් ඛං, 
ඔකාසලාභාමපක් ඛඤ් ෙ කම් මං න මහොතීති ඉමධව පුප් ඵමත් තං වි  

පවත් තිවිපාකමත් තං අමහතුකඵලං ම ති, සමහතුකඵල ාමන පන 

පටිසන් ධිආකඩ් ඪනම් පි ආපජ් මජ ය. තථා අසක්මකොන්තන් ති කම් මස ්ස 
විපාක ානං නාම උපධිප් පම ොගාදිපච් ෙ න් තරසමවාම මනව මහොතීති 
ත භාවමතො තස් මිංම ව අත් තභාමව විපාකං  ාතුං අසක් මකොන් තං. 

අමහොසිකම්මං…මප.…විපාමකොති එත්   ‘‘අමහොසි කම් ම’’න් ති ප ං විසුං විසුං 

ම ොමජතබ් බං ‘‘අමහොසි කම් මං නාමහොසි කම් මවිපාමකො, අමහොසි කම් මං න 

භවිස ්සති කම් මවිපාමකො, අමහොසි කම් මං නත් ථි කම් මවිපාමකො’’ති (පටි. ම. 

1.234). තත්   සකසකකාලාතික් කන් තස් ස උපපජ් ජමව නී ස ්ස, 

දිට් ඨධම් මමව නී ස් ස ෙ වමසන පුරිමං වුත් තං. තඤ් හි කම් මස ්ස, 

විපාකකාලස් ස ෙ අතීතත් තා ත ා වත් තබ් බත් තං ලභති, දුති ං අනාගමත 
අරහත් තං පාපුණන් තස් ස පුරිමභමවසු කතං අදින් නවිපාකං අපරාපරි මව නී ං 

සන් ධා  වුත් තං, තති ං පන අනන් තරභමව කතං උපපජ් ජමව නී ං, අරහමතො 
අතීතභමවසු කතං අපරාපරි මව නී ඤ් ෙ සන් ධා  වුත් තං. අපමර පන 
‘‘එකමමව අතීතං කම් මං අද් ධත් තම  විපාකාභාවං සන් ධා  තිධා විභජිත් වා 
වුත් ත’’න් ති ව න් ති. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

499 

පටුන 
 

අත්ථසාධකාති  ානාදිපාණාතිපාතාදිඅත්  ස් ස නිප් ඵාදිකා. කා පන සාති 

ආහ ‘‘සත්තමජවනමචතනා’’ති. සා හි සන් නිට් ඨාපකමෙතනා වුත් තනම න 

පටිලද් ධවිමසසා, පටිසන් ධි ා අනන් තරපච් ෙ භාවිමනො විපාකසන් තානස ්ස 
අනන් තරපච් ෙ භාමවන වා ත ා අභිසඞ් ඛතා සමානා අනන් තරත් තභාමව 
විපාක ායිනී උපපජ් ජමව නී ං නාම. ම භු යවුත් ති ා මෙත්   
‘‘සත් තමජවනමෙතනා’’ති වුත් තං. පච් ෙමවක් ඛණවසිතාදිපවත් ති ං පන 

පඤ ්ෙමාදිකාපි මහොති. විපාකං ම තීති පටිසන් ධිං  ත් වා පවත් තිවිපාකං ම ති, 
අදින් නපටිසන් ධිකං පන පවත් තිවිපාකං ම තීති නත් ථි. චුතිඅනන් තරඤ් හි 
උපපජ් ජමව නී ස් ස ඔකාමසොති ආෙරි ා. පටිසන් ධි ා පන දින් නා  
ජාතිසමතපි පවත් තිවිපාකං ම ති. මතනාහ භගවා ‘‘තිරච් ොනගමත  ානං  ත් වා 

සතගුණා පාටිකඞ් ඛිතබ් බා’’ති (ම. නි. 3.379). උභින්න…මප.… ම තීති 
  ාවුත් තකාරණවිරහමතො දිට් ඨධම් මූපපජ් ජමව නී භාවං අසම් පත් තා පඤ් ෙ 

මෙතනා විපාක ානසභාවස් ස අනපච් ඡින් නත් තා   ා ඔකාසං ලභති, ත ා 

පටිසන් ධිවිපාකං, පවත් තිවිපාකං වා ම ති. සති සංසාරප්පවත්තියාති ඉමිනා 
අසති සංසාරප් පවත් ති ං අමහොසිකම් මපක් මඛ තිට් ඨති විපච් ෙමනොකාසස් ස 
අභාවමතොති දීමපති. 

1244. එවං තාව විපාක ානකාලවමසන ෙතුබ් බිධං  ස් මසත් වා ඉ ානි 

විපාක ානපරි ා මතො, කිච් ෙමතො ෙ ෙතුබ් බිධතං  ස් මසතුං ‘‘ගරුක’’න් තිආදි 

වුත් තං. තත්   ගරුකන් ති මහාසාවජ් ජං, මහානභාවඤ් ෙ අඤ් මඤන කම් මමන 

පටිබාහිතුං අසක් කුමණ යකම් මං. බහුලන් ති අභිණ් හමසො කතං, එකවාරං 

කත් වාපි අභිණ් හසමාමසවිතඤ් ෙ. ආසන්නන් ති මරණාසන් නකාමල 

අනස ්සරිතං, ත ා කතඤ් ෙ. කටත්තාකම්මන් ති ගරුකාදිභාවං අසම් පත් තං 
කතමත් තමතොම ව කම් මන් ති වත් තබ් බකම් මං. තත්   කුසලං වා මහොතු 

අකුසලං වා, ගරුකාගරුමකසු  ං ගරුකං මාතුඝාතකාදිකම් මං වා 

මහග් ගතකම් මං වා, තම ව පඨමං විපච් ෙති. ත ා බහුලාබහුමලසු  ං බහුලං 

සුසීලයං දුස් සීලයං වා, තම ව පඨමං විපච් ෙති. දූරාසන් මනසු  ං ආසන් නං 

මරණකාමල අනස් සරිතං, මතමනව උපපජ් ජති. ආසන් නකාමල කමත ෙ 
වත් තබ් බමමව නත් ථීති. කටත් තා පන කම් මං පුනප් පුනං ලද් ධාමසවනං 
පුරිමානං අභාමව පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪති. ඉති ගරුකං සබ් බපඨමං විපච් ෙති. ත ා 

හි තං ‘‘ගරුක’’න් ති වුත් තං. ගරුමක අසති බහුලීකතං, තස් මිම් පි අසති 

ආසන් නං, තස් මිම් පි අසති කටත් තාකම් මන් ති වුත් තං ‘‘පුරිමජාතීසු කතකම් මං 
විපච් ෙතී’’ති. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

500 

පටුන 
 

1245. පටිසන් ධි ානාදිවමසන විපාකසන් තානස ්ස නිබ් බත් තකං ජනකං. 

සුඛදුක් ඛසන් තානස ්ස, නාමරූපප් පබන් ධස් ස වා චිරතරප් පත් තිමහතුභූතං 

උපත්ථම්භකං. මතනාහ ‘‘සුඛදුක් ඛං උපත්  ම් මභති, අද් ධානං පවත් මතතී’’ති. 
සුඛදුක් මඛ පවත් තමාමන බව් හාබාධතාදිපච් ෙයූපනිපාතමනන සණිකං සණිකං 

තස් ස විබාධකං උපපීළකං. මතනාහ ‘‘සුඛදුක් ඛං පීමළති බාධති, අද් ධානං 
පවත් තිතුං න ම තී’’ති. ත ා පටිපක් ඛකම් මවිපාකස් ස අප් පවත් තිකරණවමසන 

උපච් මෙ කං පටිබාහකං උපඝාතකං. මතනාහ ‘‘තස් ස විපාකං පටිබාහිත් වා’’ති. 

රූපඤ ්ෙ අරූපවිපාකක් ඛන් මධො ොති රූපාරූපවිපාකක් ඛන් මධො, 

කම් මජරූපස් සාපි විපාකපරි ාම ො අත් ථීති ‘‘රූපාරූපවිපාකක්ඛන්මධ’’ති 

වුත් තං. අඤ්මඤන කම්මමනාති කුසමලන වා අකුසමලන වා අඤ් මඤන 

කම් මමන කත් තුභූමතන දින්නාය පටිසන්ධයා විපාමක ජනිමත. මතනාහ 

‘‘ජනිමතවිපාමක’’ති. පවත් තිවිපාකං සන් ධා  ‘‘ජනිමත විපාමක’’ති ව න් ති. 

උප්පජ්ජනකසුඛදුක්ඛං උපත්ථම්මභතීති උපත්  ම් භකකම් මං කුසලං සමානං 
අඤ ්මඤනපි කුසලකම් මමන උප් පජ් ජමානකං සුඛං තස් ස 
පටිපක් ඛවිබාධනවමසන උපත්  ම් මභති. අකුසලං අඤ ්මඤන අකුසලකම් මමන 
උපපජ් ජමානං දුක් ඛං තම ව උපත්  ම් මභති. එවඤ් ෙ උපත්  ම් මභන් තං තං 

දීඝකාලං පවත් මතති නාමාති ආහ ‘‘අද්ධානං පවත්මතතී’’ති. 

උප්පජ්ජනකසුඛදුක්ඛං පීමළතීති උපපීළකං අකුසලං සමානං සුඛිතස් ස 
මරොගාදිඅන් තරා කාරණසම් පා කභාමවන සුඛසන් තානං උපච් ඡින්  න් තං 

පීමළති, කුසලඤ් ෙ මරොගාදිනා දුක් ඛිතස ්ස 
මභසජ් ජාදිසුඛාදිකාරණසම් පා කභාමවන දුක් ඛසන් තානං විච් ඡින්  න් තං 
පීමළති. මකචි පන ‘‘සුඛදුක් ඛස් ස කාරණං අසම් පාම න් තම් පි 
පටිසන් ධි ා කකම් මස් ස පවත් තිවිපාකං පටිබාහිත් වා ස ං විපාක ා කකම් මං 
උපපීළකකම් ම’’න් ති ව න් ති. එවං සන් මත පන පටිසන් ධි ා කමමව 
ජනකකම් මන් ති වුත් තං සි ා. 

අපිෙ උපඝාතමකන සහ ඉමස් ස විමසසභාමවො ආපජ් ජති, තං 

පටිසන් ධිවිපාකස් ස පටිබාහකන් ති මෙ? තං න, අවිමසමසන වුත් තත් තාති. 

‘‘දුබ්බලංකම්මංඝාමතත්වා’’ති වුත් මත ‘‘නන තස් ස පුබ් මබම ව සිද් ධත් තා, 
නිරුද් ධත් තා ෙ ක මි ං තදුපඝාතකං මහොතී’’ති ආපන් නං මෙො නං සන් ධා  

කම් මස ්ස ඝාතනං නාම තස් ස විපාකපටිබාහනමමවාති  ස් මසන් මතො ආහ 

‘‘තස්සවිපාකංපටිබාහිත්වා’’ති. තංපටිබාහනඤ් ෙ අත් තමනො විපාකුප් පත් ති ා 

ඔකාසකරණන් ති වුත් තං ‘‘අත්තමනො විපාකස්ස ඔකාසං කමරොතී’’ති. 
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විපච් ෙනා  කමතොකාසං කම් මං විපක් කමමව නාම මහොතීති ආහ 

‘‘එවං…මප.…උප්පන්නංනාමමහොතී’’ති. 

උපපීළකං අඤ් ඤස් ස විපාකං උපච් ඡින්  ති, න ස ං අත් තමනො විපාකං 

ම ති, උපඝාතකං පන දුබ් බලකම් මං උපච් ඡින් දිත් වා අත් තමනො විපාකං 
උප් පාම තීති අ මමමතසං විමසමසො. මකචි පන ආෙරි ා අපමරනාපි නම න 

ජනකාදිකම් මං ඉච් ෙන් ති. ක ං?  ස් මිං කම් මම කමත පටිසන් ධි ං, පවත් මත ෙ 

විපාකකටත් තාරූපානං උප් පත් ති මහොති, තං ජනකං.  ස් මිං පන කමත 
අඤ ්මඤන ජනිතස් ස ඉට් ඨස් ස වා අනිට් ඨස් ස වා ඵලස් ස 

විබාධකවිච් මෙ කපච් ෙ ානප් පත් ති ා, උපබ්රූහකපච් ෙයුප් පත් ති ා ෙ 

ජනකානභාවානරූපං පරිමපොසකචිරතරප් පබන් ධා මහොන් ති, තං උපත්  ම් භකං. 

ජනමකන නිබ් බත් තිතං කුසලඵලං, අකුසලඵලං වා ම න පච් ෙනීකභූමතන 

මරොගධාතුවිසමතාදිනිමිත් තතා  බාධී ති, තං උපපීළකං. ම න පන කම් මුනා 
ජනකසාමත් ථි වමසන චිරතරප් පබන් ධාරහම් පි සමානං 

ඵලවිච් මෙ කපච් ෙයුප් පත් ති ා උපහඤ් ඤති විච් ඡිජ් ජති, තං උපඝාතකන් ති. 

එත්   ෙ මකචි අප් පාබාධදීඝායුකතාසංවත් තනවමසන දුති ස් ස කුසලභාවං, 
බව් හාබාධඅප් පායුකතාසංවත් තනවමසන පච් ඡිමානං ද් වින් නං අකුසලභාවඤ් ෙ 

වණ් මණන් ති, භූරි ත් තාදීනං පන නාගාදීනං, ඉමතො 
අනප් පදින් න ාපනකමපතානඤ් ෙ අපාම සු අකුසලවිපාකස් ස 
උපත්  ම් භනූපපීළනූපඝාතකානි කම් මානි සන් තීති ෙතුන් නම් පි 
කුසලාකුසලභාමවො න විරුජ් ඣති. කිඤ් ොපි කම් මානං කම් මන් තරඤ් මෙව 
විපාකන් තරඤ් ෙ බුද් ධානං කම් මවිපාකඤාණස් මසව  ා ාවසරසමතො පාකටං 

මහොති. බුද් ධාමවණිකඤ් මහතං අසාධාරණං සාවමකහි, විපස් සමකන පන 
එකම සමතො ජානිතබ් බං. න හි සබ් මබන සබ් බං අජානන් තස් ස 

පච් ෙ පරිග් ගමහො පරිපූරති, තස් මා තාදිසං පරිග් ගහං සන් ධා  ‘‘ඉති 
ඉම’’න් තිආදි වුත් තං.  ාදිමසහි පච් ෙම හි පච් චුප් පන් මන අද් ධාමන 

නාමරූපස් ස පවත් ති, තාදිමසමහව ඉතරස් මිම් පි අද් ධද් වම ති එවං   ා 

අතීතානාගමත න ං මනති, තං  ස ්මසතුං ‘‘යථා ඉ ’’න් තිආදි වුත් තං. 

අද් ධත් තම පි කිරි ාකිරි ාඵලමත් තතා ස් සනපරත් තා මෙො නා . ඉතී

කම්මඤ්මචවාතිආදිනා වුත් තස් මසවත්  ස් ස නිගමනවමසන වුත් තං. 

තස්මසවං…මප.… පහියයතීති තස් මසවං සමනපස් සමතො  ා සා 
පුබ් බන් තා ම ො ආරබ් භ ‘‘අමහොසිං න මඛො අහ’’න් තිආදිනා නම න පවත් තා 
විචිකිච් ො පහි යති. 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

502 

පටුන 
 

1246-8. පහීනා  පන තා  සබ් බභවම ොනිගතිඨිතිසත් තාවාමසසු 
මහතුඵලසම් බන් ධවමසමනව පවත් තනාමරූපමත් තමමව ඛා ති. මතමනවාහ 

‘‘මහතුඵලස්ස සම්බන්ධවමසමනවා’’තිආදි. කාරණසාමග් ගි ං  ානාදීහි 
සාධිතකිරි ා  පවත් තමානා  කාරණමත් මත කත් තුමවොහාමරොති ආහ 

‘‘කාරණමතො උද්ධං කාරණං න ච පස්සතී’’ති. පාක…මප.… පටිමව කං න 

පස් සතීති සම් බන් මධො. පාකපටිමව කන් ති විපාකවින්  කං. එවං අපස් සන් මතො 

පන කාරමණ සති කාරමකොති, විපාකප් පවත් ති ා සති පටිසංමව මකොති 
සමඤ් ඤාමත් මතමනව පණ් ඩිතා මවොහරන් ති. ඉච් මෙවං සම් මප් පඤ ්ඤා  

පස් සති. සුද්ධධම්මාති මකනචි සත් මතන වා පුග් ගමලන වා අමිස් සධම් මා. 

එමවතන් ති එවංවිධං එතං  ස් සනං සම් ම ස් සනං, අවිපරීත ස් සනන් ති අත් ම ො. 

1249. බීජරුක්ඛාදිකානංවාති   ා බීජමතො රුක් මඛො, රුක් ඛමතො බීජන් ති 
එවං කාරණපරම් පරගමවසමන අනාදිකාලිකත් තා බීජරුක් ඛසන් තානස් ස පුබ් බා 

මකොටි නත් ථි, එවං කම් මපච් ෙ ා විපාමකො, විපාකපච් ෙ ා කම් මන් ති 
පරිම සමන අනාදිකාලිකත් තා කම් මවිපාකසන් තානස ්ස පුබ් බා මකොටි න 

පඤ ්ඤා ති. ආදි-සද් ම න ‘‘කුක් කුටි ා අණ් ෙං, අණ් ෙමතො කුක් කුටී, පුනපි 

කුක් කුටි ා අණ් ෙ’’න් ති එවමාදිං සඞ් ගණ් හාති. 

1250-3. අනාගමතපි සංසාමරති   ා අතීමත, එවං අනාගමතපි අද් ධාමන 

ඛන් ධානං පටිපාටීතිආදිනා වුත් තසංසාමර සති. අප්පවත්ති න දිස්සතීති 

කම් මමතො විපාමකො භවිස් සති, විපාකමතො කම් මන් ති අනාගමත 
කාරි පරම් පරා  ගමවසි මානා  අපරික් ඛීණසංම ොජනස් ස කම් මවිපාකානං 

අප් පවත් තනං න දිස් සති, පවත් තති එවාති අත් ම ො. මහතුඵලසම් බන් ධවමසන 
පවත් තමාමන සංසාමර ‘‘පුබ් බා මකොටි න පඤ් ඤා තී’’ති වෙමනන කාරමණ 

ආදිස ්ස අභාමවො වුත් මතො, ‘‘අප් පවත් ති න දිස් සතී’’ති වෙමනන ඵලස් ස 

අවසානාභාමවො වුත් මතොති. එතමත්ථන් ති ‘‘කම් මස් ස කාරමකො 

නත් ථී’’තිආදිනා වුත් තමත්  ං. අසයංවසීති න ස ංවසිමනො, 

මිච් ොභිනිමවසපරවසාති අත් ම ො. අඤ්ඤමඤ්ඤවිමරොධමනොති ඉතරීතරවිරුද් ධා 
දිට් ඨිම ො වා දිට් ඨි ා වා අඤ් ඤමඤ් මඤන සහ විමරොධිමනො. 

ගම් භීරඤාණමගොෙරතා  ගම්භීරං. ත ා නිපුණං. සත් තසුඤ් ඤතා , 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසභාවසුඤ් ඤතා  ෙ සුඤ්ඤං. පච්චයන් ති නාමරූපස් ස පච් ෙ ං, 
තප් පච් ෙ පටිමවමධමනව ෙ සබ් බං පටිවිද් ධං මහොතීති. 

1254-6. කම්මං නත්ථි විපාකම්හීති කුට් ටාදීසු රජාදි වි  විපාමක 

සන් තිට් ඨමානං කම් මං නත් ථි. පාමකො කම්මම න විජ්ජතීති ත ා කම් මම 
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සන් තිට් ඨමාමනො විපාමකො නත් ථි.   ාවුත් තමමවත්  ං උපමා  විභාමවතුං 

‘‘යථානසූරිමය’’තිආදි වුත් තං. මණිම්හීති සූරි කන් තමණිම් හි. නමතසංබහි

මසො අත්ථීති මත මුඤ් චිත් වා මතහි බහි මසො අග් ගි නත් ථි. සම්භාමරහීති 

සමඞ් ගීභූමතහි ආතපාදීහි තීහි කාරමණහි. න අන්මතො කම්මස්සාතිආදි 
අත්  මතො මහට් ඨා වුත් තම් පි උපමානිගමනත්  ං පුනපි වුත් තන් ති  ට් ඨබ් බං. 

1257-8.  දි මහතු, ඵලඤ් ෙ අඤ් ඤමඤ් ඤරහිතං, ක ං මහතුමතො ඵලං 

නිබ් බත් තතීති ආහ ‘‘කම්මඤ්චමඛොඋපා ායා’’ති. න මකවලං කම් මඵලමමව 

සුඤ ්ඤං කත් තුරහිතං, සබ් බම් පි ධම් මජාතං කාරකරහිතන් ති  ස් මසතුං ‘‘න

මහත්ථ ම මවො’’තිආදිගා ා වුත් තා. මහතුසම්භාරපච්චයාති එමකන මහතුනා 

එකස ්ස, අමනකස ්ස වා ඵලස් ස අනිබ් බත් තිමතො මහතුසමූහනිමිත් තං, 
සම් භාමරොති වා පච් ෙ ාධිවෙනන් ති මහතුපච් ෙ නිමිත් තන් ති අත් ම ො. 

1259. අද්ධාසු තරිත්වා කඞ්ඛන් ති තීසු අද් ධාසු මසොළසවිධං කඞ් ඛං 

විතරිත් වා. න මකවලමමතං මසොළසවිධමමව කඞ් ඛං විතරති, අ  මඛො ‘‘සත්  රි 

කඞ් ඛතී’’තිආදින ප් පවත් තං (ධ. ස. 1123; විභ. 915) අට් ඨවිධං කඞ් ඛම් පි 
පජහති. ත ා මහත්   බුද් මධො ධම් මමො සඞ් මඝො සික් ඛාති කඞ් ඛා  මගොෙරභූතා 
මලොකි ා ධම් මා අධිප් මපතා. න හි මලොකුත් තරධම් මම ආරබ් භ කිමලසා 

පවත් තිතුං සක් මකොන් ති. පුබ්බන්මතොති අතීතා ඛන් ධා තනධාතුම ො, 

අපරන්මතොති අනාගතා, පුබ්බන්තාපරන්මතොති තදුභ ං, අද් ධාපච් චුප් පන් නං වා 
තදුභ භාගයුත් තත් තා. පටිච් ෙසමුප් පන් නධම් මග් ගහමණන ගහිමතො අට් ඨමමො 

කඞ් ඛාවිසම ො නාමරූපමත් තං, ඉ ප් පච් ෙ තා-ග් ගහමණන පන තස් ස පච් ෙම ො 

ගහිමතො, තස් මා මසොළසවත් ථුකා  පහීනා  අට් ඨවත් ථුකා කඞ් ඛා අප් පතිට් ඨාව 
මහොතීති. එතාසඤ් ෙ පහාමනන ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිගතානිපි වික් ඛම් භන් ති 
දිට් මඨකට් ඨත් තා විචිකිච් ො .   ා හි දිට් ඨි සමුච් ඡිජ් ජමානා විචිකිච් ො  

සද් ධිංම ව සමුච් ඡිජ් ජති, එවං විචිකිච් ො වික් ඛම් භි මානා දිට් ඨි ා සද් ධිංම ව 

වික් ඛම් භී ති. අත් තාභිනිමවසූපනිස ්ස ා හි ‘‘අමහොසිං න මඛො 

අහ’’න් තිආදින ප් පවත් තා (ම. නි. 1.18; සං. නි. 2.20; මහානි. 174) 

මසොළසවත් ථුකා කඞ් ඛා, සා එව ෙ පුබ් බන් තාදිවත් ථුභාමවන වුත් තා, 

අත් තාභිනිමවසවත් ථුකානි ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගතානි, බුද් ධාදිවත් ථුකා ෙ 

තම කට් ඨාති. උට්ඨිතන් ති උප් පජ් ජිත් වා ඨිතං. 

1260-2. කඞ්ඛාවිතරණං නාමාති   ාවුත් තකඞ් ඛාවිතරණමතො 

කඞ් ඛාවිතරණං නාම. න මකවලං කඞ් ඛාවිතරණං නාම, ධම්මට්ඨිතිඤාණන්තිපි
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යථාභූතඤාණන්තිපි සම්මා ස්සනන්තිපි ඉ ං සමුදීරිතං. එත්   ෙ ධරී න් ති 

අත් තමනො පච් ෙම හීති ධම් මා, තිට් ඨති එත්   ඵලං ත ා ත් තවුත් තිතා ාති ඨිති, 

ධම් මානං ඨිති ධම්මට්ඨිති, පච් ෙ ධම් මා. අ  වා ධම්මමොති කාරණං 

‘‘ධම් මපටිසම් භි ා’’තිආදීසු (විභ. 718-721) වි , ධම් මස් ස ඨිතිසභාමවො, 

ධම් මමතො ෙ අඤ් මඤො සභාමවො නත් ථීති පච් ෙ ධම් මානං පච් ෙ භාමවො, 

ධම් මට් ඨිති ං ඤාණං ධම්මට්ඨිතිඤාණං. සඞ් ඛාරානං   ාභූතං අනිච් ෙතාදි 

යථාභූතං, තත්   ඤාණන් ති යථාභූතඤාණං. සම් මා පස් සතීති සම්මා ස්සනං. 

ලද්ධප්පතිට්මඨොති සාසමන පතිට් ඨා නාම අරි මග් මගො. අ ං පන තං 
අනධිගමතොපි ත ධිගමුපා පටිපත් ති ං ඨිතත් තා ලද් ධප් පතිට් මඨො වි  මහොතීති 

‘‘ලද් ධප් පතිට් මඨො’’ති වුත් මතො. තමතොම ව චූළමකො මසොතාපන්මනො, 
මලොකි ාහි සීලසමාධිපඤ් ඤාහි සමන් නාගතත් තා උත් තරි අප් පටිවිජ් ඣන් මතො 

මසොතාපන් මනො වි  නි මතො, සුගතිපරා මණො ෙ මහොතීති චූළමසොතාපන් මනො. 
මසොතාපන් මනො හි ඛීණාපා දුග් ගතිවිනිපාමතොති. අ  වා ලද් ධප් පතිට් මඨො 
කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධිසමධිගමමන. සප් පච් ෙ නාමරූප ස් සමනන හි 

සම් මද් දිතදිට් ඨිකණ් ටමකො විනිද් ධුතඅමහතුකවිසමමහතුවාම ො 
  ාසකපච් ෙම මහව ධම් මප් පවත් තිං ඤත් වා සාසමන පතිට් ඨිතසද් මධො 

ලද් ධප් පතිට් මඨො නාම මහොතීති. නාමරූපවවත්  ාමනන දුක් ඛසච් ෙං, 

ධම් මට් ඨිතිඤාමණන සමු  සච් ෙං, තස් මසව අපරභාමග අනිච් ෙමතො 
මනසිකාරාදිවිධිනා මග් ගසච් ෙඤ් ෙ අභිඤ් ඤා  පවත් ති ා දුක් ඛභාවං දිස් වා 
තස් ස අප් පවත් මත නිමරොමධ එකංමසමනව නින් නජ් ඣාස තා  
මලොකිම මනව ඤාමණන ෙතුන් නං අරි සච් ොනං අධිගතත් තා අපාම සු 

අභබ් බුප් පත් තිමකො, මසොතාපන් නභූමි ඤ් ෙ භබ් බුප් පත් තිමකො මහොතීති 

චූළමසොතාපන් මනො නාමාති වුත් තං ‘‘මසොතාපන්මනො හි චූළමකො’’ති. තස්මාති 

 ස් මා එවං මහානිසංසමමතං ඤාණං, තස් මා සපඤ් මඤො අත් තමනො 

හිතානමපක් ඛනපඤ් ඤා  සමන් නාගමතො. මතනාහ ‘‘අත්ථකාමමො’’ති. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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20. වීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

මග්ගාමග්ගඤාණ ස්සනවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1263. ඉ ානි කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධි ා අනන් තරං උද් දිට් ඨා  

මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනවිසුද් ධි ා නිද් ම සක් කමමො අනප් පත් මතො, සා පන 

 ස් මා ඔභාසාදිඋපක් කිමලසසම් භමව සති මහොති, ඔභාසා ම ො ෙ 

උ  බ් බ ඤාමණ සම් භවන් ති, උ  බ් බ ඤාණඤ් ෙ තිලක් ඛණවිපස් සනා  සති 

උප් පජ් ජති, තස් ස ෙ කලාපසම් මසනං ආදි. තඤ් හි අතීතාදිමභ භින් නානං 
ධම් මානං සඞ් ඛිපිත් වා වවත්  ානවමසන පවත් තනමතො ආදිකම් මිකස ්ස 

සුකරසම් මසනං, තස් මා පඨමං තත් ම ව අභිම ොගං කමරොන් මතන කමමතො තං 

සම් පාම තබ් බන් ති  ස් මසතුං ‘‘කලාපසම්මසමනමනවා’’තිආදි ආරද් ධං. අ  වා 

ද් වින් නං විසුද් ධීනමන් තමර කලාපසම් මසනං මහොති, තඤ් ෙ මඛො ද් වීසු එකා  

විසුද් ධි ා සඞ් ගමහතබ් බං, මග් ගාමග් ගඤාණස් ස ෙ ආදිභූතත් තා තත් ම වස් ස 
සඞ් ගමහො යුත් මතොති එත් ම ව නං සඞ් ගහිතුකාමතා  වුත් තං 

‘‘කලාපසම්මසමනමනවා’’තිආදි. මකචි පන කලාපසම් මසනං නාම 
එකවිසුද් ධි ම් පි න අන් මතොගධන් ති තං අනාමසිත් වාව විපස් සනාොරං 

වණ් මණන් ති. කලාපසම්මසමනමනවාති අතීතාදිමභ භින් නානං ධම් මානං 

සඞ් ඛිපිත් වා වවත්  ානවමසන කලාපමතො, කලාපානං වා සම් මසමනන 

මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනවිපස් සනා  මයොමගො කරණීමයො. අ  වා භුම් මත් ම  
කරණනිද් ම සවමසන කලාපසම් මසමන ම ොමගො කරණීම ොති අත් ම ො. 
‘‘කලාපසම් මසමනමනව ම ොමගො කරණීම ො’’ති වත් වාපි තං පන 

විසුද්ධමග්ගමතො (විසුද් ධි. 2.692) ගමහතබ් බන් ති ගන්  විත්  ාරපරිහාරත්  ං ඉධ 
න  ස් සිතන් ති. 

1264. පච්චුප්පන්නස්ස ධම්මස්සාති සන් තතිපච් චුප් පන් නස ්ස, 
ඛණපච් චුප් පන් නස ්ස වා. ආදිමතො පන ඛණපච් චුප් පන් නස ්ස උ  ව ං 

දුප් පරිග් ගහං, තස් මා සන් තතිපච් චුප් පන් නවමසන පඨමං උ  බ් බ ානපස් සනං 

කාතබ් බං. නිබ්බත්තීති ද් වින් නං පච් චුප් පන් නානං වමසන පඨමාභිනිබ් බත් ති ෙ 

ඛණනිබ් බත් ති ෙ. විපරිණාමමොති විනාමසො. 

1265. අනුපස්සනාපිඤාණන් ති  ා උ  ස් ස ෙ ව ස් ස ෙ අනපස් සනා, සා 

ඤාණන් ති වරඤාමණන සම් මාසම් බුද් මධන ම සිතං. තත්රා ං පාළි – 
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‘‘ක ං පච් චුප් පන් නානං ධම් මානං විපරිණාමානපස් සමන පඤ් ඤා 

උ  බ් බ ානපස් සමන ඤාණං? ජාතං රූපං පච් චුප් පන් නං, තස් ස 
නිබ් බත් තිලක් ඛණං උ ම ො. විපරිණාමලක් ඛණං වම ො. අනපස් සනා 
ඤාණං. ජාතා මව නා…මප.… සඤ් ඤා… සඞ් ඛාරා… විඤ ්ඤාණං… 

ජාතං ෙක් ඛුං…මප.… ජාමතො භමවො පච් චුප් පන් මනො, තස් ස 
නිබ් බත් තිලක් ඛණං උ ම ො. විපරිණාමලක් ඛණං වම ො. අනපස් සනා 

ඤාණ’’න් ති (පටි. ම. 1.49). 

එත්   පන උ   ස් සනං  ාවම ව ඛ  ස් සනන් ති ව  ස් සනස ්ස පධානතං 
 ස් මසතුං ‘‘විපරිණාමානපස් සමන පඤ ්ඤා’’ති වත් වා තං පන ව  ස් සනං 
උ   ස් සනපුබ් බකන් ති වුත් තං ‘‘උ  බ් බ ානපස් සමන ඤාණ’’න් ති. 

1266-8. පුබ්මබ උප්පත්තිමතොති ජනනමතො පුබ් මබ අනප් පන් නස ්සාති 

වුත් තං මහොති. නිචමයො රාසි වා නත්ථි,  මතො ආගච් මෙ ය උප් පජ් ජමානං 

අලද් ධත් තභාවස් ස සබ් මබන සබ් බං අවිජ් ජමානත් තා. මතනාහ ‘‘තථා 

උප්පජ්ජමතො’’තිආදි.   ා අනාගමත අද් ධාමන ඉමම ධම් මා සබ් මබන සබ් බං 

නත් ථි, එවං අතීමතපි අද් ධානන් ති  ස් මසන් මතො ‘‘තථා 

නිරුජ්ඣමානස්සා’’තිආදිං වත් වා අවිජ් ජමානානංම ව රූපාරූපධම් මානං 

මහතුපච් ෙ සමවාම  උප් පාම ො, උප් පජ් ජිත් වා ෙ සබ් බමසො අභාවූපගමමොති 
ඉමමත්  ං සමු ා ගතං තම කම සභූතා  උපමා  විභාමවතුං ඉමස් මිං ඨාමන 

අට්ඨකථාය (විසුද් ධි. 2.723) වීණූපමා ආගතා. සා ඉධාපි ආහරිත් වා වත් තබ් බාති 

අධිප් පාම න ‘‘එත්ථ වීණූපමා’’තිආදිමාහ. එතස්සත්ථස්සාති 

අවිජ් ජමානානංම ව උප් පාම ො, උප් පන් නානඤ් ෙ පරමතො අභාමවොති ඉමස් ස 

අත්  ස ්ස පකාසමන. වීණූපමාති වීණාවමසන ආගතා උපමා. සා පමනවං 
 ට් ඨබ් බා –   ා වීණා  වාදි මානා  උප් පන් නස ්ස සද්  ස ්ස මනව 

උප් පත් තිමතො පුබ් මබ සන් නිෙම ො අත් ථි, න උප් පජ් ජමාමනො සන් නිෙ මතො 

ආගමතො. න නිරුජ් ඣමානස් ස දිසාවිදිසාගමනං අත් ථි, න නිරුද් මධො කත්  චි 

සන් නිචිමතො තිට් ඨති, අ  මඛො වීණඤ් ෙ වීණවා නඤ් ෙ පුරිසස් ස ෙ තජ් ජං 

වා ාමං පටිච් ෙ අහුත් වා සම් මභොති, හුත් වා පටිමවති, එවං සබ් මබපි 

රූපාරූපධම් මා අහුත් වා සම් මභොන් ති, හුත් වා පටිමවන් තීති. 

1269-70. එවං සඞ් මඛපමතො උ  බ් බ මනසිකාරවිධිං  ස් මසත් වා පුන 
 ානි එතස් මසව උ  බ් බ ඤාණස් ස විභඞ් මග ‘‘අවිජ් ජාසමු  ා 

රූපසමු ම ො’’ති (පටි. ම. 1.50) පච් ෙ සමු  ට් මඨන රූපක් ඛන් ධස ්ස උ  ං 

පස් සති, ‘‘තණ් හාසමු  ා…මප.… කම් මසමු  ා…මප.… ආහාරසමු  ා 
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රූපසමු ම ො’’ති (පටි. ම. 1.50) පච් ෙ සමු  ට් මඨන රූපක් ඛන් ධස ්ස උ  ං 

පස් සති, නිබ් බත් තිලක් ඛණං පස් සන් මතොපි රූපක් ඛන් ධස් ස උ  ං පස් සති, 
රූපක් ඛන් ධස ්ස උ  ං පස් සන් මතො ඉමානි පඤ් ෙ ලක් ඛණානි පස් සති. 

‘‘අවිජ් ජානිමරොධා රූපනිමරොමධො’’ති (පටි. ම. 1.50) පච් ෙ නිමරොධට් මඨන 

රූපක් ඛන් ධස ්ස ව ං පස් සති, ‘‘තණ් හානිමරොධා…මප.… 

කම් මනිමරොධා…මප.… ආහාරනිමරොධා රූපනිමරොමධො’’ති (පටි. ම. 1.50) 

පච් ෙ නිමරොධට් මඨන රූපක් ඛන් ධස් ස ව ං පස් සති, විපරිණාමලක් ඛණං 

පස් සන් මතොපි රූපක් ඛන් ධස් ස ව ං පස් සති, රූපක් ඛන් ධස ්ස ව ං පස් සන් මතො 
ඉමානි පඤ ්ෙ ලක් ඛණානි පස් සති. ත ා ‘‘අවිජ් ජාසමු  ා මව නාසමු ම ො’’ති 

(පටි. ම. 1.50) පච් ෙ සමු  ට් මඨන මව නාක් ඛන් ධස් ස උ  ං පස් සති, 

‘‘තණ් හාසමු  ා…මප.… කම් මසමු  ා…මප.… ඵස ්සසමු  ා 

මව නාසමු ම ො’’ති (පටි. ම. 1.50) පච් ෙ සමු  ට් මඨන මව නාක් ඛන් ධස ්ස 

උ  ං පස් සති, නිබ් බත් තිලක් ඛණං පස ්සන් මතො මව නාක් ඛන් ධස ්ස උ  ං 

පස් සති, මව නාක් ඛන් ධස් ස උ  ං පස් සන් මතො ඉමානි පඤ් ෙ ලක් ඛණානි 

පස් සති. ‘‘අවිජ් ජානිමරොධා…මප.… තණ් හානිමරොධා…මප.… 

කම් මනිමරොධා…මප.… ඵස් සනිමරොධා මව නානිමරොමධො’’ති (පටි. ම. 1.50) 

පච් ෙ නිමරොධට් මඨන මව නාක් ඛන් ධස ්ස ව ං පස් සති, විපරිණාමලක් ඛණං 

පස් සන් මතොපි මව නාක් ඛන් ධස් ස ව ං පස් සති, මව නාක් ඛන් ධස ්ස ව ං 

පස් සන් මතො ඉමානි පඤ් ෙ ලක් ඛණානි පස් සති, මව නාක් ඛන් ධස් ස වි  

සඤ ්ඤාසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණක් ඛන් ධානං. අ ං පන විමසමසො – 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් ධස් ස ඵස් සට් ඨාමන ‘‘නාමරූපසමු  ා නාමරූපනිමරොධා’’ති. 

එවං එමකකස්සඛන්ධස්සඋ යබ්බය ස්සමන  ස  ස කත් වා සමපඤ් ඤාස 

ලක් ඛණානි වුත් තානි, මතසං වමසනපි ‘‘එවම් පි රූපසමු ම ො, එවම් පි 

රූපවම ො, එවම් පි රූපං උම ති, එවම් පි රූපං මවතී’’ති පච් ෙ මතො මෙව 

ඛණමතො ෙ විත්  ාමරන ෙ මනසිකාරවිධිං  ස් මසතුං ‘‘තස්මසව 

ඤාණස්සා’’තිආදි ආරද් ධං. තත්   අවිජ්ජාසමු යාති අවිජ් ජා  උප් පා ා, 

අත් ථිභාවාති අත් ම ො. නිමරොධවිරුද් මධො හි උප් පාම ො අත් ථිභාමවො මහොති, 
තස් මා පුරිමභවසිද් ධා  අවිජ් ජා  සති ඉමස් මිං භමව රූපසමු ම ො රූපස් ස 

උප් පාම ො මහොතීති අත් ම ො. ආදි-සද්  සඞ් ගහිමතසු ‘‘තණ් හාසමු  ා 

රූපසමු ම ො, කම් මසමු  ා රූපසමු ම ො, ආහාරසමු  ා රූපසමු ම ො’’ති ෙ, 

ත ා ව  ස් සමන ‘‘අවිජ් ජානිමරොධා රූපනිමරොමධො, තණ් හානිමරොධා… 
කම් මනිමරොධා… ආහාරනිමරොධා රූපනිමරොමධො’’ති ෙ ආදීසු අවිජ් ජාදීහි තීහි 
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අතීතකාලිකානි මතසං සහකාරීකාරණභූතානි උපා ානාදීනිපි ගහිතාමනවාති 
මවදිතබ් බං. 

පවත් තිපච් ෙම සු කබළීකාරාහාරස් ස බලවතා  මසො එව ගහිමතො 

‘‘ආහාරසමු  ා’’ති. තස් මිං පන ගහිමත පවත් තිපච් ෙ තාසාමඤ් මඤන 
උතුචිත් තානිපි ගහිතාමනව මහොන් තීති ෙතුසමුට් ඨානිකරූපස් ස පච් ෙ මතො 
උ   ස් සනං විභාවිතමමවාති  ට් ඨබ් බං. අවිජ් ජාතණ් හූපනිස ්ස සහිමතමනව 

කම් මුනා රූපකා ස් ස නිබ් බත් ති, අසති ෙ අවිජ් ජූපනිස් ස ා  භවනිකන් ති ා 

ජාති ා අසම් භමවොම වාති.   ා රූපස් ස අවිජ් ජාතණ් හූපනිස් ස තා, එවං 
මව නාදීනම් පි  ට් ඨබ් බා. ආහාමරො පන උප් පන් නස ්ස රූපස් ස මපොසමකො 

කබළීකාරාහාරස් ස අධිප් මපතත් තා, කාමං   ාධිට් ඨානත් තා වා ම සනා . 

උක් කට් ඨනිද් ම මසන වා ආහාරග් ගහණං. අවිජ්ජානිමරොධාති 
අග් ගමග් ගඤාමණන අවිජ් ජා  අනප් පා නිමරොධමතො අනාගතස් ස රූපස් ස 
අනප් පා නිමරොමධො මහොති පච් ෙ ාභාමව අභාවමතො. ‘‘තණ් හානිමරොධා 

කම් මනිමරොමධො’’ති එත්  ාපි එමසව නම ො. ආහාරනිමරොධාති 

පවත් තිපච් ෙ ස් ස කබළීකාරාහාරස් ස අභාමව. රූපනිමරොමධොති 
තංසමුට් ඨානරූපස් ස අභාමවො මහොතීති. මසසං මහට් ඨා වුත් තන ානසාමරන 

මවදිතබ් බං. අ ං පන විමසමසො – ‘‘ඵුට් මඨො මවම ති, ඵුට් මඨො සඤ් ජානාති, 

ඵුට් මඨො මෙමතතීති (සං. නි. 4.93), ඵස් සපච් ෙ ා මව නා, ෙක් ඛුසම් ඵස ්සජා 

මව නා, සඤ් ඤා මෙතනා’’ති වෙනමතො ඵස් මසො 

මව නාසඤ් ඤාසඞ් ඛාරක් ඛන් ධානං පවත් තිපච් ෙම ො, තන් නිමරොධා ෙ මතසං 

නිමරොමධො, මහාප ානමහානි ානසුත් මතසු, අභිධම් මම ෙ 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් ෙ වාමර ‘‘නාමරූපපච් ෙ ා විඤ් ඤාණ’’න් ති (දී. නි. 2.57, 

97; ක ා. 719) වෙනමතො නාමරූපං විඤ ්ඤාණස ්ස පවත් තිපච් ෙම ො, 
තන් නිමරොධා ෙ තස් ස නිමරොමධොති වුත් තං ‘‘ඵස් සසමු  ා 
මව නාසමු ම ො’’තිආදි. 

1271.  ස  සාති රූපක් ඛන් ධස ්ස උ   ස් සමන අවිජ් ජා තණ් හා කම් මං 
ආහාමරොති ඉමමසං පච් ෙ ානං අත් ථිතාසඞ් ඛතලක් ඛණානි මෙව රූපස් ස 

නිබ් බත් තිලක් ඛණඤ් ොති ඉමානි පඤ් ෙ ලක් ඛණානි, ව  ස ්සමන අවිජ් ජාදීනං 

ෙතුන් නං පච් ෙ ානං අනප් පා නිමරොමධො, රූපස් ස ඛණනිමරොමධො ොති ඉමානි 

පඤ ්ෙ ලක් ඛණානීති රූපක් ඛන් ධස් ස  ස ලක් ඛණානි, ත ා 
මව නාක් ඛන් ධාදීනං ෙතුන් නං ෙත් තාලීස ලක් ඛණානීති එවං සමපඤ් ඤාස 

ලක් ඛණානි මහොන් ති. මතනාහ ‘‘පඤ්ඤාස ලක්ඛණානී’’ති. ලක් ඛණට් මඨො පන 
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මතසං ෙතුන් නං පච් ෙ ානං අත් ථිතා, අනප් පා නිමරොමධො ොති අට් ඨ ලක් ඛී ති 
එමතහි රූපාදීනං උ ම ො ෙ වම ො ොති ලක් ඛණානි. ෙතුන් නඤ් හි පච් ෙ ානං 

අත් ථිතාහි රූපාදිඋ ම ො ලක් ඛී ති, අනප් පා නිමරොධඅච් ෙන් තනිමරොමධහි 

වම ො, නිබ් බත් තිවිපරිණාමානි පන සඞ් ඛතලක් ඛණාමනවාති. ධම්මම

සමනුපස්සතීති රූපාදිමක ධම් මම උ  බ් බ වන් මත සමනපස් සති. එත්   ෙ 

මකචි තාව ආහු ‘‘අරූපක් ඛන් ධානං උ  බ් බ  ස් සනං අද් ධාසන් තතිවමසන, න 

ඛණවමසනා’’ති, මතසං මමතන ඛණමතො උ  බ් බ  ස ්සනමමව න සි ා. 
අපමර පනාහු ‘‘පච් ෙ මතො උ  බ් බ  ස් සමනන අතීතාදිවිභාගං අනාමසිත් වා 

සබ් බසාධාරණමතො අවිජ් ජාදිපච් ෙ ා මව නා  සම් භවං ලබ් භමානතං පස් සති, 

න උප් පා ං. අවිජ් ජාදිඅභාමව ෙ තස් සා අසම් භවං අලබ් භමානතං පස් සති, න 

භඞ් ගක් ඛණමතො. උ  බ් බ ස ්ස  ස් සමන පච් චුප් පන් නානං උප් පා ං, භඞ් ගඤ ්ෙ 

පස් සතී’’ති, තං අයුත් තං. සන් තතිවමසන හි රූපාරූපධම් මම උ  බ් බ මතො 
මනසි කමරොන් තස ්ස අනක් කමමන භාවනා  බලප් පත් තකාමල ඤාණස් ස 
තික් ඛවිස භාවප් පත් ති ා ඛණමතො උ  බ් බ ා උපට් ඨහන් තීති. 

1272-5. අ ඤ් හි පඨමං පච් ෙ මතො උ  බ් බ ං මනසි කමරොන් මතො පච් ො 
අවිජ් ජාදිමක පච් ෙ ධම් මම විස් සජ් මජත් වා උ  බ් බ වන් මත ඛන් මධ ගමහත් වා 
මතසං පච් ෙ මතො උ  බ් බ  ස් සනමුමඛන ඛණමතොපි උ  බ් බ ං මනසි 

කමරොති. තස් ස   ා ඤාණං තික් ඛං විස ං හුත් වා පවත් තති, ත ා රූපාරූපධම් මා 

ඛමණ ඛමණ උප් පජ් ජන් තා, භිජ් ජන් තා ෙ හුත් වා උපට් ඨහන් ති. මතන වුත් තං 

‘‘එවං රූපු මයො මහොතී’’තිආදි. තත්   එවං රූපු මයොති එවං වුත් තනම න 
අවිජ් ජාසමු  ා…මප.… තණ් හාසමු  ා…මප.… කම් ම…මප.… 

ආහාරසමු  ාපි රූපස් ස සම් භමවො. එවමස්ස වමයොති එවං වුත් තනම මනව 

අවිජ් ජානිමරොධා…මප.… තණ් හානිමරොධා…මප.… කම් ම…මප.… 
ආහාරනිමරොධා රූපස් ස වම ො අනප් පාම ොති අ ං පච් ෙ මතො විත්  ාමරන 

මනසිකාමරො. උම ති එවං රූපම්පීති එවං සමු  මතො කම් මසමුට් ඨානරූපම් පි 

ආහාරඋතුචිත් තසමුට් ඨානරූපම් පි උම ති උප් පජ් ජති නිබ් බත් තති. එවංරූපංතු

මවතීති කම් මසමුට් ඨානරූපම් පි ආහාරඋතුචිත් තසමුට් ඨානරූපම් පි එවං මවති 

නිරුජ් ඣතීති අ ං ඛණමතො විත්  ාමරන මනසිකාමරො. මතන වුත් තං ‘‘එවං

පච්චයමතොමපත්ථ ඛණමතො උ යබ්බය’’න් ති. සබ්බධම්මා පාකටා මහොන්තීති 

ඉති ඉමම ධම් මා අහුත් වා සම් මභොන් ති, හුත් වා පටිමවන් ති.   ා පච් චුප් පන් මන, 
එවං අතීතානාගමතපීති න වමසන අතීතාදිධම් මානං ද් මවධා උ  බ් බ ං 
පස් සමතො සච් ෙපටිච් ෙසමුප් පා න ලක් ඛණමභ ා පාකටා මහොන් ති. තස් මසවං 
පාකටීභූතසබ් බධම් මසභාවස් ස ‘‘එවං කිර නාමිමම ධම් මා අනප් පන් නපුබ් බා 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

510 

පටුන 
 

උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා නිරුජ් ඣන් තී’’ති නිච් ෙනවාව හුත් වා සඞ් ඛාරා 

උපට් ඨහන් ති. න මකවලඤ් ෙ නිච් ෙනවාව, උ මක  ණ් ෙමකන කතමලඛා වි , 

ආරග් මග ඨපිතසාසමපො වි , විජ් ජුසඤ් ොමරො වි  ෙ පරිත් තකාලට් ඨායිමනො 

උපට් ඨහන් ති. මතනාහ ‘‘උ මක  ණ්ඩරාජීවා’’තිආදි. උ මක 
 ණ් ෙරාජිආ ම ොව කිඤ් ොපි උත් තරුත් තරි අතිපරිත් තට් ඨායිභාවනි ස් සනත්  ං 

 ස් සිතා, ත ාපි  න් ධනිමරොධා එව නි ස ්සිතා, තමතොපි ලහුතරනිමරොධත් තා 
සඞ් ඛාරානං. ත ා හි ගමනස් සා ානං ම වපුත් තානං මහට් ඨුපරිම න පරිමුඛං 

ධාවන් තානං සිරසි, පාම  ෙ බද් ධඛුරධාරාසන් නිපාතමතොපි සීඝතමරො 

රූපනිමරොමධො වුත් මතො, පමගව අරූපධම් මානං. න මකවලං 

පරිත් තතරකාලට් ඨායිමනොව උපට් ඨහන් ති, අ  මඛො අසාරාපි ඛා න් තීති ආහ 

‘‘ක ලී’’තිආදි. තත්   මණ් ෙලාකාමරන ආවිජ් ඣි මානං අලාතමමව 

අලාතචක්කං. මන් මතොසධප් පභාවිතා ඉන්  ජාලාදිකා මා ා. 

1276-7. එත්තාවතාති ය් වා ං කලාපසම් මසනනිම ොජනමතො පට් ඨා   ාව 

උ  බ් බ පටිමවධා  භාවනා විධි ආරද් මධො, එත් තාවතා භාවනාවිධාමනන 
කලාපසම් මසනම් පි උ  බ් බ ඤාණුප් පා ස ්මසව පරිකම් මන් ති. 

උ  බ් බ  ස් සනං ඤාණන් ති සම් බන් මධො. ලක්ඛණානි ච…මප.… ඨිතන් ති 

ව ධම් මමමව උප් පජ් ජති, උප් පන් නඤ් ෙ ව ං උමපතීති ඉමිනා ආකාමරන 
සමපඤ් ඤාස ලක් ඛණානි පටිවිජ් ඣිත් වා ඨිතං. අධුනා උප් පන් නං න තාව 

බලප් පත් තන් ති ආහ ‘‘තරුණ’’න් ති. කලාපසම් මසනාදිවමසන 
පවත් තසම් මසනං නිප් පරි ාම න විපස් සනාසමඤ් ඤං ලභති. 

උ  බ් බ ානපස් සනාදිවමසන පවත් තමමව ලභතීති ආහ ‘‘යස්ස චා’’තිආදි. 

1278-80. අ ස් ස ඉමා  තරුණවිපස් සනා  විපස් සන් තස් ස  ස 

විපස් සනපක් කිමලසා උප් පජ් ජන් තීති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘විපස්සනායා’’තිආදි. 

එතායාති උ  බ් බ ානපස් සනාසඞ් ඛාතා  තරුණවිපස් සනා , න 

භඞ් ගානපස් සනාදිසඞ් ඛාතා  තරුණවිපස් සනා , නාපි 
නිබ් බි ානපස් සනාදිසඞ් ඛාතා  බලවවිපස් සනා ාති අත් ම ො. න හි ත ා 

විපස් සනපක් කිමලසා උප් පජ් ජන් තීති. විපස්සකස්සාති ෙ විපස් සකස ්මසවාති 
එව-කාමරො ලුත් තනිද් දිට් මඨො. මතමනව වක් ඛති 

‘‘සම් පත් තපටිමවධස් සා’’තිආදි. දිට් ඨිග් ගාහාදිවත් ථුභාමවන විපස් සනං 

උපක් කිමලසන් තීති උපක්කිමලසා. සම් පත් මතො ෙතුසච් ෙඵලපටිමවමධො ම න 

මසො සම්පත්තපටිමවමධො, මසො ෙ මසොතාපන් නාදීනං අඤ් ඤතමරො මහොතීති ආහ 

‘‘මසොතාපන්නාදිමනො’’ති. අපිචාති අ ං වක් ඛමානසමුච් ෙ ත් ම ො. ඉ ඤ් ෙ 
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උක් කට් ඨනිද් ම සවමසන වුත් තං බලවවිපස් සනාපත් තස් සාපි අනප් පජ් ජනමතො. 

සම්පත්තපටිමවධස්සාති වා බලවිපස් සනාපත් තං සන් ධා  වුත් තං. මසොපි හි 
පටිමවධප් පත් ති ා ආසන් නාරහම මස ඨිතත් තා සම් පත් තපටිමවමධො නාම 

මහොති. එවඤ් ෙ සති අපිචාති වුත් තසමුච් ෙ ත් ම ො මහොති. අ  වා අපි-සද් ම ො 

වුත් තසමුච් ෙ ත් ම ො. ච-සද් ම ො අවුත් තසමුච් ෙ ත් ම ො. මතන 
නික් ඛිත් තකම් මට් ඨානං සඞ් ගණ් හාති. විපස් සනං ආරභිත් වා අන් තරා මවොසානං 

ආපන් නස ්සාපි විපස් සනපක් කිමලසා න උප් පජ් ජන් ති. විප්පටිපන්නස්සාති 

සීලවිපත් තිආදිවමසන   ා ත ා විප් පටිපන් නකස ්ස, ගරහිතබ් බපටිපන් නස ්සාති 

අත් ම ො. අ  වා විප්පටිපන්නස්සාති විපස් සනාභාවනාසඞ් ඛාතා  
සම් මාපටිපත් ති ා අභාමවන විරහිතපටිපත් තිකස් ස. 

1281. විපස් සනාපටිපත් තිම ව හි සසම් භාරා පුබ් බභාමග සම් මාපටිපත් ති, 

ත ඤ් ඤා විප් පටිපත් ති, මතමනවස් ස විසුද් ධිපක් මඛ ‘‘සම්මාව පටිපන්නස්සා’’ති 
වුත් තං. සා ෙ නික් ඛිත් තධුරස් සාපි මහොතීති ඉමස් මිං පක් මඛ 

නික් ඛිත් තකම් මට් ඨාමනොපි ඉමිනාව සඞ් ගහිමතො මහොතීති. සම්මාව

පටිපන්නස්සාති මහට් ඨා වුත් තවිධාමනන සම් මා එව පටිපන් නස ්ස, න 

විප් පටිපන් නස ්ස වා නික් ඛිත් තධුරස් ස වා. යත්තමයොගස්සාති යුත් මතන 

ම ොමගන, ඤාමණන වා භාවනමනයුඤ් ජනසීලස් ස. සා පන යුත් තම ොගිතා 

සම වමසනාපි මහොතීති තන් නිවත් තනත්  මාහ ‘‘ස ා විපස්සකස්මසවා’’ති. 

උප්පජ්ජන්තීති එත්  ාපි එව-කාමරො සම් බන් ධිතබ් මබො, මතන න නප් පජ් ජන් තීති 

අත් ම ො. අඤ් ඤ ා මග් ගාමග් ගඤාණස් මසව අසම් භවමතො. කිරාති අනස් සුති ං. 
සා පමනසා අනස් සුති පාළිවමසමනව ආගතාති  ට් ඨබ් බං.   ාහ – 

‘‘ක ං ධම් මුද් ධච් ෙවිග් ගහිතං මානසං මහොති? අනිච් ෙමතො 

මනසිකමරොමතො ඔභාමසො උප් පජ් ජති, ඔභාමසො ධම් මමොති ඔභාසං 

ආවජ් මජති, තමතො වික් මඛමපො උද් ධච් ෙං, මතන උද් ධච් මෙන 
විග් ගහිතමානමසො අනිච් ෙමතො උපට් ඨානං   ාභූතං නප් පජානාති. 
දුක් ඛමතො…මප.… අනත් තමතො උපට් ඨානං   ාභූතං නප් පජානාති. ත ා 
අනිච් ෙමතො මනසිකමරොමතො ඤාණං උප් පජ් ජති…මප.… පීති පස් සද් ධි 

සුඛං අධිමමොක් මඛො පග් ගමහො උපට් ඨානං උමපක් ඛා නිකන් ති උප් පජ් ජති, 

නිකන් ති ධම් මමොති නිකන් තිං ආවජ් මජති, තමතො වික් මඛමපො උද් ධච් ෙං, 
මතන උද් ධච් මෙන විග් ගහිතමානමසො අනිච් ෙමතො උපට් ඨානං   ාභූතං 
නප් පජානාති. දුක් ඛමතො…මප.… අනත් තමතො උපට් ඨානං   ාභූතං 

නප් පජානාතී’’ති (පටි. ම. 2.6). 
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1282. ඉ ානි මතසං ඔභාසාදීනං සරූපවිභාවනත්  ං මතසු උප් පන් මනසු 

විපස් සනා  උපක් කිලිස් සනාකාරඤ් ෙ  ස් මසතුං ‘‘විපස්සනායා’’තිආදි වුත් තං. 

විපස්සනාය ඔභාමසොති විපස් සනාචිත් තසමුට් ඨිතං, 
සසන් තතිපතිතඋතුසමුට් ඨානඤ් ෙ භාසුරං රූපං. තත්   

විපස් සනාචිත් තසමුට් ඨානං ම ොගිමනො සරීරට් ඨමමව පභස් සරං හුත් වා තිට් ඨති, 

ඉතරං සරීරං මුඤ් චිත් වා ඤාණානභාවානරූපං සමන් තමතො ඵරති, තං තස් මසව 

පඤ ්ඤා ති, මතන ඵුට් මඨොකාමස රූපගතම් පි පස් සති. පස් සන් මතො ෙ 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාමණන පස් සති, උ ාහු මමනොවිඤ් ඤාමණනාති 

වීමංසිතබ් බමමතන් ති ව න් ති. ආචරියධම්මපාලත් ම මරන පන 
‘‘දිබ් බෙක් ඛුලාභිමනො වි  තං මමනොවිඤ් ඤාණවිඤ් මඤ යමමවාති යුත් තං වි  

දිස ්සතී’’ති (විසුද් ධි. මහා. 2.733) වුත් තං. 

1283-4. මග්ගප්පත්මතොඵලප්පත්මතො, අහමස්මීතිගණ්හතීති ‘‘න වත මම 

ඉමතො පුබ් මබ එවරූමපො ඔභාමසො උප් පන් නපුබ් මබො, අද් ධා අරි මග් ගං 

පත් මතොස් මි, ඵලං සච් ොකාසි’’න් ති අමග් ගංම ව ‘‘මග් මගො’’ති ගණ් හාති. 

තස්මසවංපන ගණ්හමතොති තස් ස අමග් ගංම ව ‘‘මග් මගො’’ති ගණ් හන් තස් ස. 

විපස්සනාවීථීති පටිපාටි ා පවත් තමානා විපස් සනාව උක්කන්තානාම මහොති, 
ම ොගිමනො ‘‘මග් ගං පත් මතොස් මී’’ති අධිමාමනන විස් සට් ඨත් තා. 

විපස් සනාවීථින් තිපි පාමඨො, තස් මසවං ගණ් හමතො විපස් සනා තමතොම ව වීථිං 

උක් කන් තා නාම මහොතීති අත් ම ො. ඔභාසමමව මසො භික්ඛු, අස්සාම න්මතො

නිසී තීති මසො භික් ඛු අත් තනා ආරද් ධං විපස් සනං විස් සජ් මජත් වා ඔභාසමමව 
මලොභවමසන වා දිට් ඨිවමසන වා අස් සාම න් මතො නිසී ති. මසො මඛො පනා ං 
ඔභාමසො කස ්සචි භික් ඛුමනො පල් ලඞ් කට් ඨානමත් තමමව ඔභාමසන් මතො 

උප් පජ් ජති, කස ්සචි අන් මතොගබ් භං, කස ්සචි බහිගබ් භං, කස ්සචි සකලවිහාරං 

ගාවුතං අඩ් ඪම ොජනං ම ොජනං ද් විම ොජනං තිම ොජනං, කස ්සචි ප වීතලමතො 

පට් ඨා   ාව අකනිට් ඨබ්රහ් මමලොකා එකාමලොකං කුරුමාමනො,   ා සමුද්  ම් හි 

ම ොජනමත් මත මච් ෙකච් ෙපා පඤ ්ඤා න් ති, එවං උප් පජ් ජන් ති. භගවමතො පන 
 සසහස් සිමලොකධාතුං ඔභාමසන් මතො උ පාදි. 

1285. විපස්සනාපීතීති විපස් සනාචිත් තසම් පයුත් තා පීති. ඛුද් දිකාදිකා 

මහට් ඨා වණ් ණිතාම ව, අ ඤ් ෙ පඤ් ෙවිධා පීති උ  බ් බ ානපස් සනා  

වීථිපටිපන් නා  අනක් කමමන උප් පජ් ජති. මත්  කප් පත් මතන පන 
උ  බ් බ ඤාමණන සද් ධිං ඵරණාපීතිම ව මහොති. උපොරප් පනක් ඛණමතො 

අඤ ්ඤ ාපි හි ඵරණාපීති මහොතිම වාති. මතන වුත් තං අට්ඨකථායං 
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පටුන 
 

‘‘සකලසරීරං පූර මානා උප් පජ් ජතී’’ති (විසුද් ධි. 2.734; ධ. ස. අට් ඨ. 

1.ධම් මුද් ම සවාර ඣානඞ් ගරාසිවණ් ණනා). 

1286-7. මයොගිමනො…මප.…මහොන්තිහීති  ස ්සා ං පස් සද් ධි උප් පන් නා, 
තස් ස ම ොගිමනො රත් තිට් ඨාමන වා දිවාට් ඨාමන වා නිසින් නස ්ස කා චිත් තානි 

පස් සද් ධාමනව මහොන් ති, මනව  රම ො මහොතීති අත් ම ො. පස් සද් ධිආදීනි ෙ 
යුගළානි අඤ ්ඤමඤ් ඤම ොගීනීති පස් සද් ධි ා උප් පන් නා  ඉතරාපි 
උප් පන් නාම ව මහොන් තීති කිච් ෙ ස ්සනමුමඛන තා සබ් බාපි  ස් මසන් මතො 

‘‘ලනිනි චා’’තිආදිමාහ. එත්   ෙ කාය-ග් ගහමණන රූපකා ස් සාපි ගහණං 

මවදිතබ් බං, න මව නාදික් ඛන් ධත් ත ස ්මසව. කා පස් සද් ධිආ ම ො හි 

රූපකා ස් සාපි  ර ාදිනිම් මද්  කාති. කම්මඤ්ඤාමනව මහොන්තීති න මකවලං 

කම් මඤ ්ඤාමනව සුවිස ානි උජුකානිම ව මහොන් ති, අවිනාභාවිතා  පන 
තදුභ ං විසුං න වුත් තං. කා චිත් තානං පස් සද් ධාදිභාමවො ෙ මතසං 
අපස් සද් ධාදිමහතුභූතානං 
උද් ධච් ොදිථිනමිද් ධාදිදිට් ඨිමානාදිමසසනීවරණාදිඅස් සද් ධි ාදිමා ාසාමඨ යාදි
සංකිමලසධම් මානං විද් ධංසනවමසමනව ත ා විපස් සනාචිත් තුප් පා ස ්ස 
පවත් තනමතො. 

1288-90. මනස් සානං අ න් ති මානසී, මනස ්සම ොගයකාමසුඛරති. 
තාදිමසහි මනස් සවිමසමසහි අනභවිතබ් බතානතිවත් තනමතො දිබ් බරතිපි 

සඞ් ගහිතා, මානසීසදිසතා , කාමසුඛභාමවන දිබ් බා රති වා මානසී, තස් සා 

අතික් කන් තතා  න මානසීති අමානසී, තං අමානුසිං. සුඤ්ඤාගාරන් ති  ං 

කිඤ් චි විවිත් තං මසනාසනං, විපස් සනං එව වා, සාපි හි නිච් ෙභාවාදිසුඤ් ඤතා , 

ම ොගිමනො සුඛසන් නිස ්ස තා  ෙ ‘‘සුඤ් ඤාගාර’’න් ති වත් තබ් බතං ලභති. 

චිත් තස ්ස අනපසමකරානං කිමලසානං විගමමන සන්තචිත්තස්ස සංසාමර 

භ ස් ස ඉක් ඛමනන භික්ඛුමනො සම්මා ඤාම න රූපාරූපධම් මානං 

උ  බ් බ ානපස් සනාදිවමසන මත විපස්සමතො සම් මසමතො 

සම් මාරද් ධවිපස් සනානං මනස් සානං විස තා  අමානුසී 

විපස් සනාපීතිසුඛසඤ් ඤිතා රති මහොතීති අ මමත්   ගා ා  සඞ් මඛපත් ම ො. 

දුති ගා ා පන උ  බ් බ ඤාණමමව සන් ධා  වුත් තා. තත්   යමතො යමතොති 

රූපමතො, අරූපමතො වා. 

1291. ඤාණා මයොති ඤාණසද් ධා ම ො සත් ත. වුත්තනමයනාති 

‘‘ඤාණන් ති විපස් සනාඤාණං, සද් ධාති විපස් සනාචිත් තසම් පයුත් තා 
සද් ධා’’තිආදිනා වුත් තන ානසාමරන විපස් සනාවමසමනව මඤ යා. තත්   



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

514 

පටුන 
 

ඤාණං රූපාරූපධම් මම උ  බ් බ ානපස් සනාවමසන තුල න් තස ්ස 
තීමරන් තස් ස විස් සට් ඨඉන්  වජිරමිව අවිගතමවගං තිඛිණං සූරං අතිවිස ං 
උප් පජ් ජති. ත ා හි මතන ම ොගී ‘‘මග් ගං පත් මතොස ්මී’’ති මඤ් ඤති. සද් ධාති 

කිමලසකාලුසි ාපගමමන චිත් තමෙතසිකානං අතිස පසා භූතා බලවතී සද් ධා, 

න පන කම් මඵලං, රතනත් ත ං වා සද්  හනවමසන පවත් තා. සතිපි සූපට් ඨිතා 
අෙලා පබ් බතරාජසදිසා උප් පජ් ජති. ඉමිස් සා ෙ උප් පන් නා  මසො  ං  ං ඨානං 

පච් ෙමවක් ඛති, තං තං ඨානමස් ස අනපවිසිත් වා ඔක් ඛන් දිත් වා පක් ඛන් දිත් වා 
පරිභණ් ෙභූතස් ස   ාකම් මූපගඤාණස ්ස උපට් ඨහන් මත පරමලොකවිස ත් තා 
වණ් ණා තනවිස මතීතන් ති දිබ් බෙක් ඛුමනො පරමලොමකො වි  සති ා 
උපට් ඨාති. සුඛං පන සකලසරීරං අභිසන්  මානං අතිපණීතං උප් පජ් ජති. 
තස් මිඤ ්හි උප් පන් මන තංසමුට් ඨිමතහි අතිපණීමතහි රූමපහි සබ් මබො කාම ො 

පරිඵුමටො, පරිබ්රූහිමතො ෙ මහොති. උමපක් ඛා පන විපස් සනමපක් ඛා මෙව 
ආවජ් ජනමපක් ඛා ෙ. තත්   විචිනිතවිෙ ත් තා සඞ් ඛාරානං විචිනමන 
මජ් ඣත් තභාමවන ඨිතා විපස් සනමපක් ඛා. සා පන අත්  මතො ත ාපවත් තා 
තත්රමජ් ඣත් තුමපක් ඛාව. මමනොද් වාරාවජ් ජනචිත් තසම් පයුත් තා මව නා 
ආවජ් ජමන අජ් ඣුමපක් ඛනවමසන පවත් ති ා ආවජ් ජනමපක් ඛාති වුච් ෙති. 
දුවිධා පමනසා ත ා උප් පජ් ජති. ත ා හි තස් මිං සමම  සබ් බසඞ් ඛාරානං 

උ  බ් බම  මජ් ඣත් තභූතා විපස් සනමපක් ඛා බලවතී උප් පජ් ජති, මමනොද් වාමර 
ආවජ් ජනමපක් ඛාපි. සා හිස් ස තං තං ඨානං ආවජ් ජන් තස ්ස 

විස් සට් ඨඉන්  වජිරමිව, පත් තපුමට පක් ඛන්  තත් තනාරාමෙො වි  ෙ සූරා තිඛිණා 
හුත් වා පවත් තති. වීරි ම් පි අසිථිලමනච් ොරද් ධං සම් පයුත් තධම් මම 

කිමලසපක් ඛමතො මකොසජ් ජපක් ඛමතො පග් ගණ් හන් තං සුපග් ගහිතමුප් පජ් ජති, 
නිකන් ති ෙ ඔභාසාදිපටිමණ් ඩිතා  විපස් සනා  ආල ං කුරුමානා භාවනා  
සාතිස ප් පවත් ති ා සුඛුමා සන් තාකාරා උප් පජ් ජති.  ා කිමලමසොති 

පරිග් ගහිතුම් පි න යුත් තා.   ා ෙ ඔභාමස, එවං එමතසුපි අඤ් ඤස ්මිං 
උප් පන් මන ම ොගාවෙමරො ‘‘න වත මම ඉමතො පුබ් මබ එවරූපා පීති 

උප් පන් නපුබ් බා, එවරූපා පස් සද් ධි ඤාණං සද් ධා සති සුඛං උමපක් ඛා වීරි ං 

නිකන් ති උප් පන් නපුබ් බා, අද් ධා මග් ගඵලප් පත් මතොස් මී’’ති ගණ් හාති, 

තස් මසවං ගණ් හමතො විපස් සනා වීථිඋක් කන් තා නාම මහොති. මසො මතම ව 
අස් සාම න් මතො නිසී ති. ඉමම ෙ පන විපස් සනපක් කිමලසා ම භුම යන 
සම විපස් සනාලාභිමනො උප් පජ් ජන් ති. මසො සමාපත් තිවික් ඛම් භිතානං 
කිමලසානං අසමු ාොරමතො ‘‘අරහා අහ’’න් ති චිත් තං උප් පාම තීති. 

1292-3. උපක්මලසස්සවත්ථුමතොති නිප් පරි ා මතො දිට් ඨිමානතණ් හා ඉධ 

උපක් කිමලසා මතසං වත් ථුමතො උප් පත් තිට් ඨානතා , න සභාවමතො 
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අකුසලත් තා.   ා පන ඔභාසා ම ො, එවං නිකන් තිපි දිට් ඨිග් ගාහාදීනං ඨානං 

මහොතීති වත් ථුභාමවොපිස් සා යුජ් ජමතව. තංතමාවජ්ජමානස්ස, භාවනා

පරිහායතීති තං තං ඔභාසාදිකං ආවජ් ජමානස් ස දිට් ඨිමානතණ් හාවමසන ‘‘මම 

ඔභාමසො’’තිආදිග් ගාහං පවත් මතන් තස් ස භාවනා වීථිං ඔක් කමිත් වා පරිවට් ටති. 

අප් පං සුතමමතස් සාති අප්පස්සුමතො. 

1294-7. බහුස් සුමතො පන ඔභාසාදීසු උප් පන් මනසු ‘‘අ ං මඛො මම ඔභාමසො 

උප් පන් මනො, මසො මඛො පනා ං අනිච් මෙො සඞ් ඛමතො පටිච් ෙසමුප් පන් මනො 

ඛ ධම් මමො ව ධම් මමො විරාගධම් මමො නිමරොධධම් මමො’’ති වා, සමෙ ඔභාමසො 

අත් තා භමව ය, අත් තාති ගමහතුං වට් මට ය, අනත් තා ෙ පනා ං අත් තාති 

ගහිමතො, තස් මා ‘‘මසො අවසවත් තනට් මඨන අනත් තා, හුත් වා අභාවට් මඨන 

අනිච් මෙො, උ  බ් බ පටිපීළනට් මඨන දුක් මඛො’’තිආදිනා සමනපස් සති, මසො 
එවං සමනපස් සන් මතො උපක් කිමලසජටං විජමටත් වා ඔභාසා ම ො ධම් මා න 

මග් මගො, උපක් කිමලසවිනිමුත් තං පන වීථිපටිපන් නං විපස් සනාඤාණං 
මග් මගොති මග් ගඤ් ෙ අමග් ගඤ ්ෙ වවත්  මපති. මතන වුත් තං 

‘‘සබ්මබොභාසා මයො’’තිආදි. මග්ගාමග්මගසු ඤාණන් ති මග් ගාමග් ගඤාණං, 
මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනවිසුද් ධීති වුත් තං මහොති. 
මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනවිසුද් ධිපත් ති ා ෙ මතන ම ොගිනා තිණ් ණං 

සච් ොනඤ් ෙ වවත්  ානං කතං මහොති. ක ං? දිට් ඨිවිසුද් ධි ා තාව 

නාමරූපවවත්  ාපමනන දුක් ඛසච් ෙවවත්  ානං කතං මහොති, 
කඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධි ා පච් ෙ පරිග් ගමහන සමු  සච් ෙස් ස වවත්  ානං. 

අභිධම් මන ස ්මිඤ ්හි සබ් බකිමලසා, කම් මඤ් ෙ සමු  සච් ෙං, ඉමිස ්සං 
මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනවිසුද් ධි ං සම් මා මග් ගස ්ස අවධාරමණන මග් ගසච් ෙං. 
තදුපා භූතස් ස හි මග් ගස් ස අවධාරමණන තං අවධාරිතමමවාති එවං 
මලොකිම මනව තාව ඤාමණන තිණ් ණං සච් ොනං වවත්  ානං කතං මහොති. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

මග් ගාමග් ගඤාණ ස් සනවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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21. එකවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

පටිප ාඤාණ ස්සනවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1298. අට්ඨඤාණවමසමනවාති උ  බ් බ ඤාණාදීනං අට් ඨන් නං 
ඤාණානං වමසන. විපස් සනාොරස් ස මත්  කප් පත් ති ා 

සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණං සිඛාපත්තා විපස්සනා. සිඛාපත් ති පනස් සා 

උ  බ් බ ඤාණාදීනං අට් ඨඤාණානං වමසනාති ආහ ‘‘අට්ඨඤාණවමසනා’’ති. 

නවමන් ති සච් ොනමලොමිකඤාණං. ඉති උ  බ් බ ාදීනි අට් ඨ, ඉ ඤ් ෙ 

නවමඤාණං පටිප ාඤාණ ස්සනන්ති පවුච්චති. පටිපජ් ජති එතා  

අරි මග් මගොති පටිප ා, උ  බ් බ ාදීනං ජානනට් මඨන, පච් ෙක් ඛමතො 

 ස් සනට් මඨන ඤාණ ස්සනඤ් ොති කත් වා. 

1299. තානි පන ඤාණානි සරූපමතො  ස් මසතුං ‘‘අට්ඨ ඤාණානී’’තිආදි 
වුත් තං. තත්   උ  බ් බ ානපස් සනාඤාණං කිඤ් ොපි තීරණපරිඤ් ඤා  

පතිට් ඨං, ත ාපි   ාවුත් තට් මඨන පටිප ාඤාණ ස් සනම් පි මහොතිම වාති තම් පි 
ඉධ වුත් තං. ඉතරත්   පන උප් පන් නමත් තං අප් පගුණං සන් ධා  වුත් තං. 
අප් පගුණඤ් හි නිච් ෙසඤ් ඤාදිපහානසිද් ධි ා පහානපරිඤ් ඤා  අධිට් ඨානභූතං. 
 මතො ත ධිගමමන අට් ඨාරසසු මහාවිපස් සනාසු එකච් ො අධිගතාව මහොන් ති. න 
හි උ  බ් බ ානං පච් ෙක් ඛමතො පටිමවමධන විනා සාමඤ් ඤාකාරානං 
තීරණමත් මතන සාතිස ං පටිපක් ඛප් පහානං සම් භවති. අසති ෙ 
පටිපක් ඛප් පහාමන කුමතො ඤාණාදීනං වජිරමිව අවිහතමවගතා තිඛිණවිස ාදිතා 

වා, තස් මා පගුණභාවප් පත් තං උ  බ් බ ඤාණං පහානපරිඤ් ඤාපක් ඛි මමව 
 ට් ඨබ් බං. 

1300-2. භඞ්මගති සඞ් ඛාරානං භඞ් මග.   ාභූත ස් සාවී භා ති එතස ්මාති 

භයං, මතභූමකධම් මා, මතසු භ මතො උපතිට් ඨන් මතසු 

භායිතබ් බාකාරග් ගාහිඤාණං භමයඤාණං. ත ා මහතං 

‘‘භ තුපට් ඨානඤාණ’’න් ති වුච් ෙති. මුච් චිතුං ඉච් ෙතීති මුච් චිතුකමයං, චිත් තං, 

පුග් ගමලො වා, තස් ස භාමවො මුච්චිතුකමයතා, තං පන ඤාණමමවාති ආහ 

‘‘ඤාණං මුච්චිතුකමයතා’’ති. පුන පටිසඞ් ඛානාකාමරන පවත් තං ඤාණං 

පටිසඞ්ඛානුපස්සනාඤාණං. නිරමපක් ඛතා  සඞ් ඛාරානං උමපක් ඛනවමසන 

පවත් තං ඤාණං සඞ්ඛාරුමපක්ඛාඤාණං. ගා ාබන් ධත්  ං පන 

විසන් ධිනිද් ම මසො. ඔළාරිමකොළාරිකස් ස සච් ෙපටිච් ො කතමස් ස විගමමනන 
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සච් ෙපටිමවධානකූලත් තා සච්චානුමලොමකං. තං පන ඉ න් ති ආහ 

‘‘සච්චානුමලොමඤාණන්ති, අනුමලොමංපවුච්චතී’’ති. 

1303. නන ෙ උ  බ් බ ඤාණස් ස පමගව සිද් ධත් තා කිමත්  ං පුන තත්  ාපි 

අභිම ොමගොති මෙ? අනිච් ොදිලක් ඛණසල් ලක් ඛණත්  ං. උ  බ් බ ඤාණඤ් හි 
මහට් ඨා  සහි උපක් කිමලමසහි උපක් කිලිට් ඨං හුත් වා  ා ාවසරසමතො 

තිලක් ඛණං සල් ලක් මඛතුං නාසක් ඛි, උපක් කිමලසවිනිමුත් තං පන සක් මකොති, 

තස් මා ලක් ඛණසල් ලක් ඛණත්  ං පුන තත් ම ව ම ොමගො කාතබ් මබො. 

ලක් ඛණානි ෙස් ස උ  බ් බ ාදීනං අමනසිකාරා, 

සන් තතිඉරි ාප ඝනෙන් නතා  ෙ මනොපට් ඨහන් ති, තස් මා උ  බ් බ ං මනසි 

කත් වා සන් තතිං උග් ඝාමටත් වා අනිච් ෙලක් ඛණං, අභිණ් හපීළනං 

පරිග් ගමහත් වා ඉරි ාප ං උග් ඝාමටත් වා දුක් ඛලක් ඛණං, ධාතුම ො 
විනිබ් භුජිත් වා ඝනවිනිබ් මභොගං කත් වා අනත් තලක් ඛණඤ් ෙ සල් ලක් මඛත් වා 
‘‘අනිච් ො දුක් ඛා අනත් තා’’ති සඞ් ඛාරා පුනප් පුනං සම් මසිතබ් බා. තස් මසවං 

තුල මතො තීර මතො   ා සඞ් ඛාරගතං අත් තමනො ලහුඋපට් ඨාමනන, ඤාණස් ස 

ෙ තික් ඛතා  තිමරොහිතුප් පා ාදිමභ ං භිජ් ජමානමමව උපට් ඨාති, භඞ් මගම ව 

තස් ස ඤාණං සන් තිට් ඨති, ත ා භඞ් ගානපස ්සනා නාම විපස් සනාඤාණං 
අධිගතං මහොති. තස් ස තම ව සඞ් ඛාරනිමරොධාරම් මණභඞ් ගානපස් සනං 
ආමසවන් තස් ස   ා සබ් බභවම ොනිගතිට් ඨිතිනිවාමසසු සඞ් ඛාරා 

භිජ් ජනසභාවතා   ක් ඛරක් ඛසා ම ො වි  මහාභ ං හුත් වා උපට් ඨහන් ති, 

ත ාස ්ස භ තුපට් ඨානඤාණං අධිගතං මහොති. කිං පනි ං ඤාණං භා තීති? න 

භා ති. තඤ් හි ‘‘අතීතා සඞ් ඛාරා නිරුද් ධා, පච් චුප් පන් නා නිරුජ් ඣන් ති, 

අනාගතා නිරුජ් ඣිස ්සන් තී’’ති තීරණමත් තමමව මහොති, බයසනාපන් නානං පන 
සබ් බසඞ් ඛාරානං භ මතො උපට් ඨිතානං ගහමණන භ තුපට් ඨානඤාණන් ති 
වුච් ෙතීති. 

තස් ස තං භ තුපට් ඨානඤාණං ආමසවන් තස ්ස   ා සබ් බභවගමතසු 

සඞ් ඛාමරසු තාණං වා මලණං වා පරා ණං වා න පඤ් ඤා ති, උක් ඛිත් තාසිමකො 

වි  පච් ොමිත් මතො සාදීනවා එව සඞ් ඛාරා උපට් ඨහන් ති, තස් ස සඞ් ඛාරානං 
ආදීනවමමව පස් සන් තස් ස ආදීනවඤාණං නාම උප් පන් නං මහොති. තස් මසවං 
සබ් බසඞ් ඛාමර ආදීනවමතො පස් සන් තස් ස   ා තිභවපරි ාපන් මනසු නිබ් මබම ො 

උප් පජ් ජති, උක් කණ් ඨා සණ් ඨහන් ති, සබ් බසඞ් ඛාරවිසංයුත් මත සන් තිපම  

අභිරතිං පටිලභති, ත ාස් ස නිබ් බි ානපස් සනං නාම ඤාණං උප් පන් නං මහොති. 
තස් ස   ා ඉමිනා නිබ් බි ාඤාමණන සබ් බසඞ් ඛාමරසු නිබ් බින්  න් තස් ස 
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පටුන 
 

එකසඞ් ඛාමරපි චිත් තං න සජ් ජති, සබ් බස් මා සඞ් ඛාරමතො සප් පමුඛගතස් ස වි  

මණ් ඩූකස ්ස මුච් චිතුකාමතා උප් පජ් ජති, ත ා මුච් චිතුකමයතාඤාණං නාම 
උප් පන් නං මහොති. තස් මසවං සබ් බසඞ් ඛාමරහි මුච් චිතුකාමස් ස 
නිච් ෙසුඛසුභඅත් තාකාමරන පන උපට් ඨිතුං අසමත්  තං පාමපත් වා මුච් ෙනස ්ස 

උපා සම් පා නත්  ං අනිච් ෙන් තිකතාදීහි අනිච් ෙලක් ඛණං, 

අභිණ් හපටිපීළනතාදීහි දුක් ඛලක් ඛණං, අජඤ් ඤකතාදීහි පටික් කූලතං, 
තුච් ෙතාදීහි අනත් තලක් ඛණඤ් ෙ ආමරොමපත් වා සබ් බසඞ් ඛාරගතං 
පරිග් ගණ් හන් තස් ස පටිසඞ් ඛානපස් සනාඤාණං නාම උප් පන් නං මහොති. මතන 

පමනවං පරිග් ගහිතසඞ් ඛාමරන  ා සා ‘‘සුඤ් ඤමි ං අත් මතන වා අත් තනිම න 

වා’’තිආදිනා ද් විමකොටිකාදිමභ ා සුඤ් ඤතා වුත් තා, සා පරිග් ගමහතබ් බා. 
තස් මසවං සුඤ් ඤමතො දිස් වා තිලක් ඛණං ආමරොමපත් වා සම් මසන් තස ්ස   ා 
භ ඤ් ෙ නන් දිඤ් ෙ විප් පහා  විස් සට් ඨභරි ස් ස වි  සඞ් ඛාරගමතසු උමපක් ඛා 

සන් තිට් ඨති, තීසු භමවසු චිත් තං න සම් පසාරි ති, ත ාස ්ස 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණං නාම උප් පන් නං මහොති. තං පමනතං  ාව නිබ් බානං න 

පස් සති, තාව දිසාකාමකො වි  කූපක ට් ඨිං පුනප් පුනං සඞ් ඛාරමමව 
අනභිමතම් පි නිස ්සා  සඞ් ඛාරවිචිනමනපි මජ් ඣත් තමමව හුත් වා තිට් ඨති. මතන 

වුත් තං ‘‘එමතසුපනඤාමණසූ’’තිආදි. 

1306. විපස්සනා…මප.… වුට්ඨානගාමනීති සිඛං උත් තමභාවං පත් තත් තා 

සිඛාපත්තා. වුට් ඨානං ගච් ෙතීති වුට්ඨානගාමනී. ‘‘වුට් ඨාන’’න් ති හි බහිද් ධා 
නිමිත් තභූතා අභිනිවිට් ඨවත් ථුමතො මෙව අජ් ඣත් තප් පවත් තමතො ෙ 

වුට් ඨහනමතො මග් මගො වුච් ෙති, තං ගච් ෙතීති වුට්ඨානගාමනී, මග් මගන සද් ධිං 
ඝටී තීති අත් ම ො. 

1307. තන් ති  ං සිඛාපත් තා විපස් සනා සච් ොනමලොමඤාණන් ති ෙ වුච් ෙති, 

තං සඞ් ඛාරුමපක් ඛාඤාණං. ආමසවන්තස්සාති පුනප් පුනං සම් මසනවමසන 
මසවන් තස් ස භාමවන් තස් ස බහුලීකමරොන් තස් ස. තස් ස හි අධිමමොක් ඛසද් ධා 

භාවනාවමසන බලවතරා නිබ් බත් තිස් සති, වීරි ං සුපග් ගහිතං 

පටිපක් ඛවිධමනසමත්  ං මහොති, ආරම් මණාභිමුඛභාමවන සති සුපතිට් ඨිතා 

මහොති, පස් සද් ධිසුඛානං සාතිස තා  චිත් තං සුසමාහිතං, තමතොව 
අනමලොමඤාණුප් පත් ති ා පච් ෙම ො භවිතුං සමත්  ා තික් ඛතමා 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛා උප් පජ් ජති. 

1308-12. අනිච්චා…මප.… මවොතරමතව සාති අනිච් ොදීසු එමකන 
ආකාමරන සම් මසන් තී සත් තක් ඛත් තුං පවත් තිත් වා භිජ් ජන් තී භවඞ් ගං 
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ඔතිණ් ණා නාම මහොති, තමතො පරං භවඞ් ගවාමරොති කත් වා. 

සඞ්ඛාරුමපක්ඛාකතනමයනාති අනිච් ොදිනා ආරම් මණකරණවමසමනව 

සඞ් ඛාරුමපක් ඛා  කතනම න, න සම් මසිතනම න. මතනාහ 

‘‘අනිච්චාදි…මප.… කුරුමාන’’න් ති. භවඞ්ගාවට්ටනං කත්වාති භවඞ් ගස් ස 

නිවත් තනං කත් වා චිත් තස ්ස භවඞ් ගවමසන පවත් තිතුං අ ත් වා. පරිකම්මන් ති 

මග් ගස් ස පරිකම් මත් තා පටිසඞ් ඛාරකත් තා. උපචාරන් ති මග් ගස ්ස 

ආසන් නත් තා, සමීපොරිත් තා වා. 

1313-6. අනමලොමත් තං ස මමව ව ති ‘‘පුරිමාන’’න් තිආදිනා. ඉ ඤ් හි 

අනිච් ෙලක් ඛණාදිවමසන සඞ් ඛාමර ආරබ් භ පවත් තත් තා, 

‘‘උ  බ් බ වන් තානංම ව වත ධම් මානං උ  බ් බ ඤාණං උප් පා වම  
අද්  සා’’ති ෙ ‘‘භඞ් ගවන් තානංම ව වත භඞ් ගානපස් සනං භඞ් ගමද්  සා’’ති ෙ 
‘‘සභ ංම ව වත භ තුපට් ඨානස ්ස භ මතො උපට් ඨිත’’න් ති ෙ ‘‘සාදීනමවම ව 

වත ආදීනවානපස් සනං ආදීනවමද්  සා’’ති ෙ ‘‘නිබ් බින් දිතබ් මබම ව වත 

නිබ් බි ාඤාණං නිබ් බින්  ’’න් ති ෙ ‘‘මුච් චිතබ් බම් හිම ව වත 

මුච් චිතුකමයතාඤාණං මුච් චිතුකාමං ජාත’’න් ති ෙ ‘‘පටිසඞ් ඛාතබ් බමමව වත 
පටිසඞ් ඛාඤාමණන පටිසඞ් ඛාත’’න් ති ෙ ‘‘උමපක් ඛිතබ් බංම ව වත 
සඞ් ඛාරුමපක් ඛා  උමපක් ඛිත’’න් ති ෙ අත්  මතො ව මානං වි  ඉමමසඤ් ෙ 
අට් ඨන් නං ඤාණානං කතකිච් ෙතා  අනමලොමමති සබ් බාසංම ව විපස් සනානං 

ලක් ඛණත් ත සම් මසනකිච් ෙත් තා, ත ා උපරි ෙ අරි මග් මග සත් තතිංසා  
මබොධිපක් ඛි ධම් මානං තා  පටිප ා  පත් තබ් බතා . න හි අනමලොමඤාමණ 

ථූලථූලසච් ෙපටිච් ො කසංකිමලසවික් ඛම් භනවමසන අප් පවත් තන් මත 

මගොත්රභුඤාණං උප් පජ් ජති, මගොත්රභුඤාමණ ෙ අනප් පන් මන මග් ගඤාණං න 

උප් පජ් ජති, තස් මා පුරිමපච් ඡිමානං භාගානං අනමලොමත් තා ‘‘අනමලොමන් ති 

සඤ ්ඤිත’’න් ති. මතමනවාති මහට් ඨිමඤාණානං අනමලොමමුමඛන, උපරි 

මබොධිපක් ඛි ානං අනමලොමනමතො ෙ. සච්චානුමලොමඤාණන්ති පවුච්චති 

මග් ගසච් ෙස ්ස අනමලොමිකත් තා. වුට්ඨානගාමනියාති සඞ් ඛාරාරම් මණා  

වුට් ඨානගාමිනි ා විපස ්සනා . පරිමයොසානන් ති පුරිමා මකොටි. 
සඞ් ඛාරාරම් මණවිපස් සනාසු හි අ ං විමසසමතො වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාති. 
අසඞ් ඛතාරම් මණං පන සබ් මබන සබ් බං අරි මග් ගසඞ් ඛාතං වුට් ඨානං ගච් ෙති 

උමපතීති. තමතොපි හි විමසසමතො ‘‘වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනා’’ති වත් තබ් බතං 

ලභතීති ආහ ‘‘මඤයයං සබ්බප්පකාමරනා’’තිආදි. 
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1317-8. කිත්තිතාති ම ොමිතා, අරි මග් ගාධිට් ඨානතා  මහන් තානං 

සීලක් ඛන් ධාදීනං එසනමතො ගමවසනමතො මමහසිනා සම් මාසම් බුද් මධන. 

සන් තකිමලසතා  සන්තා.මයොගන් ති භාවනං, භාවනාභිම ොගං වා. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

පටිප ාඤාණ ස් සනවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

22. බාවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

ඤාණ ස්සනවිසුද්ධනිද්ම සවණ්ණනා 

1319-21. ඉ ානි ඤාණ ස ්සනවිසුද් ධි ා නිද් ම මස අනප් පත් මත සා  ස් ස 

ඤාණස් ස අනන් තරං උප් පජ් ජති, තං තාව  ස් මසන් මතො ‘‘ඉමතො 

පර’’න් තිආදිමාහ. ඉමතො පරන් ති ඉමතො අනමලොමඤාණමතො උපරි. 

ආවජ්ජනියඨානත්තාති ආවජ් ජනකිච් ෙං කමරොන් තං කිරි මමනොධාතු වි  
මග් ගස් ස ආවජ් ජනට් ඨාමන ඨිතත් තා අබ් මබොහාරිකමමව 

උභ විසුද් ධිලක් ඛණාභාවමතො. කිඤ් ොපි එවං, ත ාපි 
වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනා  පරිම ොසානත් තා විපස් සනාපක් ඛි මමවාති ආහ 

‘‘විපස්සනාය මසොතස්මං, පතිතත්තා විපස්සනා’’ති. එමතනස් ස 
පටිප ාඤාණ ස් සනවිසුද් ධිභජනං  ස් මසති. 

1322. පුථුජ් ජමනසු භවං මපොථුජ් ජනිකං, තම ව මගොත් තං අරිම හි 

අසම් මිස් සා පුථුජ් ජනසමඤ් ඤාති මපොථුජ්ජනිකමගොත්තං. එකවංසජානඤ් හි 

සමානා සමඤ් ඤා ‘‘මගොත් ත’’න් ති වුච් ෙති, ගං තා ති බුද් ධිං, අභිධානඤ් ෙ 

එකංසිකවිස තා  රක් ඛතීති කත් වා. වා-සද් ම ො වක් ඛමානත්  විකප් පමන. 

අභිභු ය පවත් තිමතො මගොත්රභූති සම් බන් මධො. මගොත්තං වුච්චති නිබ්බානං 

‘‘අරිම ො’’ති බුද් ධි ා, අභිධානස ්ස ෙ තා නමතො පවත් තනමතොති අධිප් පාම ො. 

තමතො භවතීති තමතො මගොත් තමතො ආරම් මණපච් ෙ මතො භවති. ඉති-සද් ම ො 

මෙත්   මහතුත් ම ො  ට් ඨබ් මබො. මතන  ස් මා තමතො භවති, තස් මා මගොත්රභූති 
අත් ම ො. 

1323-5. ඤාණ ස ්සනවිසුද් ධි එව ඤාණ ස්සනසුද්ධකං. තං සම් පාම තුං 

පනිච් ෙතා මතන භික් ඛුනා  ං අඤ් ඤං කිඤ් චිපි කාතබ් බං, තං නත් ථීති 
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සම් බන් මධො. කස ්මා නත් ථීති මෙ ආහ ‘‘යංහී’’තිආදි. ‘‘කතමමවා’’ති වුත් මත 

‘‘ක ’’න් ති අනම ොගස් ස උපට් ඨිතත් තා ‘‘අනුමලොමාවසානං හී’’තිආදිනා තං 
සමත් ම ති. 

1326-7. එවං උප් පන් නඅනමලොමඤාණස් ස පනස් ස එමතහි තීහිපි 
අනමලොමඤාමණහි අත් තමනො බලානරූමපන ථූලථූමල සච් ෙපටිච් ො කතමම් හි 

අන් තරධාපිමත සබ් බසඞ් ඛාරගමත චිත් තං න පක් ඛන්  ති, න ලග් ගති, 

පදුමපලාසමතො උ කං වි  පතිකුටති පතිවට් ටති, සබ් බං නිමිත් තාරම් මණම් පි 

සබ් බං පවත් තාරම් මණම් පි පලිමබොධමතො උපට් ඨාති, අ ස් ස සබ් බස් මිං 
නිමිත් තප් පවත් තාරම් මමණ පලිමබොධමතො උපට් ඨිමත දුති ස ්ස වා තති ස් ස වා 
අනමලොමඤාණස ්ස අනන් තරං මගොත්රභුඤාණං උප් පජ් ජති. මතනාහ 

‘‘තස්සා’’තිආදි. පඨමාවජ්ජනඤ්මචව පඨමාමභොගතාපි චාති පඨමාවජ් ජනං 
පඨමාමභොගභූතං. සකත් ම  හි අ ං තා-පච් ෙම ොති. තත්   ආවජ් ජනං 

චිත් තසන් තානස ්ස පරිණාමනවමසන, ආමභොමගො අත් තමනො ආභුජනවමසන 
 ට් ඨබ් මබො. 

1328-33. අනන්තරාදීහීති 
අනන් තරසමනන් තරආමසවනඋපනිස් ස නත් ථිවිගතවමසන ෙහි පච් ෙම හි. 

මුද්ධන් ති මුද් ධභූතං. එකන් තිකතා  එකවාරමමව ෙ උප් පජ් ජනමතො 

පුනරාවත් තාභාමවන පන අනාවත්තං. අනාවජ්ජනම්පි චාති 

අනාවජ් ජනම් පිසමානං. සඤ්ඤං  ත්වා වියාති ‘‘එවං උප් පජ් ජාහී’’ති සඤ ්ඤං 

 ත් වා වි . අනිබ්බිද්ධපුබ්බන් ති අප ාලිතපුබ් බං. විද්ධංමසන්මතොවාති 

විනාමසන් මතො එව. ජායතීති නිබ් බත් තති. එත්   ෙ ඉමං උපමං ආහරන් ති – 
එමකො කිර ඉස් සාමසො අට් ඨඋසභමත් මත පම මස ඵලකසතං ඨපාමපත් වා 

වත් ම න මුඛං මවමඨත් වා සරං සන් නය් හිත් වා ෙක් ක න් මත අට් ඨාසි, 
අඤ ්මඤො පුරිමසො ෙක් ක න් තං ආවිජ් ඣිත් වා   ා ඉස් සාසස් ස ඵලකං අභිමුඛං 

මහොති, ත ා තත්    ණ් ෙමකන සඤ් ඤං ම ති. ඉස් සාමසො  ණ් ෙකසඤ ්ඤං 
අමුඤ් චිත් වාව සරං ඛිපිත් වා ඵලකසතනිබ් බිජ් ඣති. තත්    ණ් ෙකසඤ් ඤං 

ම න් මතො වි  මගොත්රභුඤාණං, ඉස් සාමසො වි  මග් ගඤාණං,  ණ් ෙකසඤ් ඤං 
අමුඤ් චිත් වාව ඵලකසතං නිබ් බිජ් ඣනං වි  මග් ගඤාණස් ස මගොත්රභුඤාමණන 
දින් නසඤ ්ඤං අමුඤ් චිත් වාව නිබ් බානං ආරම් මණං කත් වා අනිබ් බිද් ධපුබ් බානං 
අප ාලිතපුබ් බානං මලොභම ොසමමොහක් ඛන් ධානං නිබ් බිජ් ඣනන් ති. 

1335-8. අනාමතග්ග…මප.… මමහො ධන් ති අට් ඨමභවමතො පට් ඨා  

නිබ් බත් තකං අඤ් ඤාතමකොටිං සංසාරවට් ටදුක් ඛමහාසමුද්  ං. 
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පාණාතිපාතාදිපඤ් ෙමවරානි මෙව පඤ් ෙවීසති මහාභ ානි ොති 

සබ්බමවරභයානි. අමනමකපි ආනිසංමසති රතනත් තම  නිවිට් ඨසද් ධාදිමක 

ආනිසංමස. ආදිමග්මගනාති මසොතාපත් තිමග් ගසඞ් ඛාමතන පඨමමග් මගන. 
පඨමමග් ගඤාණවණ් ණනා. 

1339. තස්මසවානන්තරන් ති තස් ස අනන් තරංම ව. ද්මවපි තීණි වාති 

නාතිතික් ඛපඤ ්ඤස ්ස ද් මව, තික් ඛපඤ ්ඤස ්ස තීණි ඵලචිත් තානි. 

1340-3. ‘‘අජානිත්වා ව න්ති මත’’ති වත් වා තත්   කාරණං  ස් මසතුං 

‘‘එකස්සා’’තිආදි වුත් තං. පඤ්චමං මග්ගචිත්තන් ති ඉමිනාව ෙට් ඨස් ස 
අභාවදීපමනන ‘‘එකං ඵලචිත් ත’’න් ති ව මතො මගො ත් තත් ම රස් ස වාම ොපි 
පටික් ඛිත් මතො. 

1344. ‘‘එත්තාවතා’’ති පඨමමග් ගස් ස උප් පත් තිඅනන් තරං ඵලස් ස 

උප් පත් තිමත් මතන. මසොතාපන්මනොති වුච්චතීති මසොතාපන් මනො නාම දුතිම ො 
අරි පුග් ගමලොති වුච් ෙති. මසො ම වරජ් ජෙක් කවත් තිරජ් ජාදිපමා ට් ඨානං ආගම් ම 
භුසං පමත් මතොපි හුත් වා කාමසුගති ං සත් තක් ඛත් තුමමව සන් ධාවිත් වා 
සංසරිත් වා දුක් ඛස ්සන් තකරණසමත් ම ො මහොති.   ාහ – 

‘‘කිඤ් ොපි මත මහොන් ති භුසං පමත් තා, 

න මත භවං අට් ඨමමාදි න් තී’’ති. (ඛු. පා. 6.9; සු. නි. 232; මනත් ති. 
115); 

රූපාරූපමලොමකසු පන න ත ා නි මමොති ආෙරි ා. 

1347. ඵලාදීනන් ති ආදි-සද් ම න පහීනකිමලසාදිමක සඞ් ගණ් හාති. ත ා ෙ 

‘‘ඉමිනා වතාහං මග් මගන ආගමතො’’ති පඨමං මග් ගං පච් ෙමවක් ඛති, තමතො 

‘‘අ ං මම ආනිසංමසො ලද් මධො’’ති ඵලං පච් ෙමවක් ඛති, තමතො ‘‘ඉමම නාම මම 

කිමලසා පහීනා’’ති පහීනකිමලමස පච් ෙමවක් ඛති, තමතො ‘‘ඉමම නාම මම 

කිමලසා අවසිට් ඨා’’ති උපරිමග් ගත් ත වජ් මඣ කිමලමස පච් ෙමවක් ඛති, 
අවසාමන ‘‘අ ං මම ධම් මමො ආරම් මණමතො පටිවිද් මධො’’ති අමතං නිබ් බානං 
පච් ෙමවක් ඛති. ඉති මසොතාපන් නස ්ස පඤ් ෙ පච් ෙමවක් ඛණඤාණානි මහොන් ති. 

  ා ෙ මසොතාපන් නස ්ස, එවං සක ාගාමිඅනාගාමීනම් පි. අරහමතො පන 
අවසිට් ඨකිමලසපච් ෙමවක් ඛණං නාම නත් ථි. එවං සබ් බානිපි එකූනවීසති 
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පච් ෙමවක් ඛණඤාණානි. මතනාහ ‘‘පච්චමවක්ඛණඤාණානි, 

භවන්මතකූනවීසතී’’ති. 

1348-50.  ාසං පච් ෙමවක් ඛණවමසන ඉමානි ඤාණානි පවත් තන් ති, තා 

 ස් මසතුං ‘‘මග්මගො ඵලඤ්චා’’තිආදිමාහ. උක් කට් ඨපරිච් මෙම ොම ව මෙමසො. 
පහීනාවසිට් ඨකිමලසපච් ෙමවක් ඛණඤ් හි මසඛානම් පි මහොති වා න වා. න හි 
සබ් මබව තත්   සමත්  ා මහොන් ති. මතමනව හි මහානාමමො භගවන් තං පුච් ඡි 

‘‘මකො සු නාම මම ධම් මමො අජ් ඣත් තං අප් පහීමනො, ම න මම එක ා 

මලොභධම් මාපි චිත් තං පරි ා ා  තිට් ඨන් තී’’තිආදි (ම. නි. 1.175). 

මයොගමාරභමතති තස් මිංම ව වා ආසමන නිසින් මනො, අපමරන වා සමම න 

කාමරාගබයාපා ානං තනභාවකරා  සක ාගාමිමග් ගසඞ් ඛාතා  දුතියායභූමයා 

අධිගමත්  ා  විපස ්සනාම ොගං කමරොති, දුති භාමවො ෙස් ස ම සනාවමසන, 
උප් පත් තිවමසන ෙ මවදිතබ් මබො. සම් පයුත් තානං පන නිස් ස භාමවන මත 

ධම් මා භවන් ති එත්  ාති භූම,  ස් මා වා සමාමනපි මලොකුත් තරභාමව ස ම් පි 

භවති, න නිබ් බානං වි  අපාතුභූතං, තස් මාපි ‘‘භූමී’’ති වුච් ෙති. ඤාමණන

පරිමජ්ජතීති මතන මතනාකාමරන ඉන් ද්රි ානං තික් ඛතරතං සම් පාම ත් වා, 
බලමබොජ් ඣඞ් ගානඤ් ෙ පටුතරභාවං සාමධත් වා ලක් ඛණත් ත ං තීරණවමසන 

පරිමජ් ජති. 

1351-2. තත්   අපරාපරං ඤාණං ොමරන් මතො පරිවත් මතති. මතනාහ 

‘‘විපස්සනාවීථිං ඔගාහතී’’ති. මහට්ඨා වුත්තනමයනාති උ  බ් බ ඤාණාදීනං 

උප් පා මන වුත් තනම මනව. මගොත්රභුස්ස අනන්තරන් ති එත්   මගොත්රභු වි  

මගොත්රභු. පඨමමග් ගපුමරොරිකඤාණඤ් හි පුථුජ් ජනමගොත් තාභිභවනමතො, 

අරි මගොත් තභවනමතො ෙ නිප් පරි ා මතො ‘‘මගොත්රභූ’’ති වුච් ෙති, ඉ ං පන 

තංසදිසතා  පරි ා මතො මගොත්රභු. එකච් ෙසංකිමලසවිසුද් ධි ා, පන 
අච් ෙන් තවිසුද් ධි ා ආරම් මණකරණමතො ෙ ‘‘මවො ාන’’න් ති වුච් ෙති. මතනාහ 

පට්ඨාමන ‘‘අනමලොමං මවො ානස් ස අනන් තරපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 

1.1.417).  ස් මා පන පටිසම්භි ාමග්මග ‘‘උප් පා ාදිඅභිභවනට් ඨං උපා ා  අට් ඨ 

මගොත්රභුධම් මා සමාධිවමසන උප් පජ් ජන් ති,  ස මගොත්රභුධම් මා විපස් සනාවමසන 

උප් පජ් ජන් තී’’තිආදීසු (පටි. ම. 1.60) මගොත්රභුනාමවමසමනව ආගතං, තස් මා 
ඉධාපි ‘‘මගොත්රභුස ්ස අනන් තර’’න් ති වුත් තං මගොත් තසඞ් ඛාතනිබ් බානමතො 
භූතන් ති කත් වා. දුති මග් ගඤාණවණ් ණනා. 
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1355-7. යන් ති  ස් මා. සකිම වාති එකවාරමමව. ඉමං මලොකං

ආගන්ත්වාති ඉමිනා පඤ් ෙසු සක ාගාමීසු ෙත් තාමරො වජ් මජත් වා එමකොව 

ගහිමතො. එකච් මෙො හි ඉධ සක ාගාමිඵලං පත් වා ඉමධව පරිනිබ් බා ති, 

එකච් මෙො ඉධ පත් වා ම වමලොමක පරිනිබ් බා ති, එකච් මෙො ම වමලොමක පත් වා 

තත් ම ව පරිනිබ් බා ති, එකච් මෙො ම වමලොමක පත් වා ඉධූපපජ් ජිත් වා 
පරිනිබ් බා තීති ඉමම ෙත් තාමරොපි ඉධ න ගහිතා. ම ො පන ඉධ පත් වා 

ම වමලොමක  ාවතායුකං වසිත් වා ඉධූපපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බා ති, අ මමමකොව 

ඉධ ගහිමතොති. අන්තකමරො භමවති දුක් ඛස් සන් තකමරො භමව ය, භමව වා 
අන් තකමරො භවස් ස අන් තකමරොති අත් ම ො. තති ා  භූමි ා පත් ති ාති 

සම් බන් මධො. බයාපා කාමරාගානං පහානායාති මතසංම ව සක ාගාමිමග් මගන 
තනකරානං සංම ොජනානං නිරවමසසප් පහානා . තති මග් ගඤාණවණ් ණනා. 

1363-7. පටිසන් ධිවමසන කාමභවස් ස අනාගමනමතො අනාගාමී. මතනාහ 

‘‘තත්මථව පරිනිබ්බායී’’ති. තත්මථවාති සුද් ධාවාමස වා අඤ් ඤත්   වා  ත්   

උප් පන් මනො, තත් ම ව පරිනිබ් බායි. අනාවත්තිසභාමවොති තස් මා මලොකා ඉධ 
පටිසන් ධිග් ගහණවමසන ඉමං මලොකං පුනරාගමනාභාවමතො 

අනාවත් තනසභාමවො, බුද් ධ ස ්සනම ර ස් සනධම් මස් සවනානං පනත්  ා  

ආගමනං මහොතිම ව. රූපරාගාදිපහානායාති 

රූපරාගඅරූපරාගමානඋද් ධච් ෙඅවිජ් ජාසඞ් ඛාතානං පඤ් ෙන් නං 

උද් ධම් භාගි සංම ොජනානං නිරවමසසප් පහානා . විද්ධංසායාති විනාසා . 
ෙතුත්  මග් ගඤාණවණ් ණනා. 

1371-4. මහාඛීණාසමවොති මහානභාවමතො නිබද් ධපූජාවෙනමමතං, න 

උපා ා වෙනං ‘‘  ා මහාමමොග් ගල් ලාමනො’’ති. න හි චූළඛීණාසමවො නාම 

අත් ථි. අනප් පත් මතො ස ත් ම ො සකත් ම ො, පූජත් ම ො වා එමතනාති 

අනුප්පත්තස ත්මථො, ස ත් ම ොති ෙ අරහත් තං මවදිතබ් බං. තඤ් හි 

අත් තුපනිබන් ධනට් මඨන, අත් තානං අවිජහනට් මඨන, අත් තමනො 
පරමත්  ට් මඨන ෙ අත් තමනො අත්  ත් තා ‘‘ස ත් ම ො’’ති වුච් ෙති. ඛීණානි  සපි 

භවසංම ොජනානි එතස් සාති ඛීණසංමයොජමනො.  ක් ඛිණං අරහතීති 

 ක්ඛිමණමයයො. චතස්මසොපීති මසොතාපත් තිමග් මගො සක ාගාමිමග් මගො 

අනාගාමිමග් මගො අරහත් තමග් මගොති ෙතස් මසොපි. විසුද්ධකාමමනාති අත් තමනො 

විසුද් ධිං ඉච් ෙන් මතන. තමපොම ව ධනමස් සාති තමපොධමනො, මතන. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 
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අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

ඤාණ ස ්සනවිසුද් ධිනිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

23. මතවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

කිමලසප්පහානකථාවණ්ණනා 

1375. ඉ ානි ඉමිස් සාම ව ෙතුත්  ඤාණා  ඤාණ ස් සනවිසුද් ධි ා 

ආනභාවවිජානනත්  ං ම න ම  ධම් මා පහාතබ් බා, මතසං පහානඤ් ෙ 

අභිසම කාමල පරිඤ් ඤාදිකිච් ොනි ෙ  ස් මසතුං ‘‘එමතසු මයන මය

ධම්මා’’තිආදි ආරද් ධං. මය ධම්මාති ම  සංකිමලසධම් මා. සංමයොජනාදීසු 

ඛන් මධහි ඛන් ධානං, ඵමලන කම් මස් ස, දුක් මඛන වා සත් තානං 

සංම ොජනට් මඨන බන් ධනට් මඨන සංමයොජනානි. සම් පයුත් තධම් මානං 

විබාධනට් මඨන, උපතාපනට් මඨන, සංකිලිට් ඨතා  ෙ කිමලසා. 

අභිනිමවසාදිවමසන මිච් ොවිපරීතං පවත් තනමතො මිච් ොසභාවාති මච්ෙත්තා. 

මලොමක ධම් මා, මලොකපරි ාපන් නා ධම් මා, මලොකප් පවත් ති ං සති 

අනපරමධම් මත් තා වාති මලොකධම්මා. මච් මෙරස ්ස භාමවො, කම් මං වාති 

මච්ෙරියං. විපරීතට් මඨන විපල්ලාසා. නාමකා ස් ස ෙ රූපකා ස් ස ෙ 

ගන්  නමතො ගන්ථා. අරිම හි අගන් තබ් බා, අයුත් තා ගතීති වා අගති. 

ආසවන් තීති ආසවා, ආභවග් ගමතො සබ් බමමොකාසමලොකං, ආමගොත්රභුමතො 

සබ් මබ ධම් මම බයාමපත් වා පවත් තන් තීති අත් ම ො, ආසවන් ති සංසාරදුක් ඛන් ති 

වා ආසවා, ෙක් ඛාදීහි වා සංවරාසංවරද් වාමරහි සත් තසන් තාමන ආසවන් ති 

වණමතො යූසානි සන්  න් ති වි ාති ආසවා, ආසවන් ති වා එමතහි චිත් තානි 

විසම සූති ආසවා. සංසාරමහාසාගරප් පත් තිහනනමතො ඔඝා වි ාති ඔඝා. 

මහට් ඨා වුත් තනම න ම ොජනමතො මයොගා. නිවාමරන් ති 

මලොකි මලොකුත් තරගුණවිමසසාධිගමන් ති නීවරණානි. අනිච් ොදිධම් මසභාවං 

අතික් කම් ම පරමතො අසභාවමතො ආමසන් තීති පරාමාසා. මණ් ඩූකං පන් නමගො 

වි  ආරම් මණං භුසං ආදි න් තීති උපා ානානි. අප් පහීනභාමවන 
සත් තසන් තාමන අනමසන් ති මූසිකවිසං වි  අනරූපකාරණං ලභිත් වා 

උප් පජ් ජන් තීති අනුසයා. චිත් තස් ස මලීනභාවකරණට් මඨන මලා. 

අකුසලකම් මානි ෙ තානි දුග් ගතීනං ප ා ොති අකුසලකම්මපථා. ඉධ පන 
කම් මප භාවං අප් පත් තානං තංසභාවමතො ගහණං  ට් ඨබ් බං. චිත් තං උප් පජ් ජති 

එත්  ාති චිත් තුප් පාම ො, මෙතසිකරාසි, අකුසමලො ෙ මසො චිත් තුප් පාම ො ොති 

අකුසලචිත්තුප්පාම ො. 
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කාමභවමතො උපරිමකොට් ඨාසභාවමතො තති මග් ගප් පත් ති ා උද් ධං 

භජිතබ් බමතො, මසවිතබ් බමතො ොති උද් ධම් භාගා, රූපාරූපභවා, මතසං හිතානි 

තත් ථුප් පජ් ජනඛන් ධාදිම ොජනමතොති උද් ධම් භාගි ානි, තානිම ව 

සංම ොජනානීති උද්ධම්භාගියසංමයොජනානි. රූපාරූපභවමතො 
මහට් ඨිමමකොට් ඨාසභාවමතො තත් ථුප් පා කිමලසානං අප් පහීනභාමවන 

තති මග් ගප් පත් ති ා මහට් ඨා භජිතබ් බමතො වා අමධොභාගා, කාමභවා, මතසං 

හිතානි සංම ොජනානීති අමධොභාගියසංමයොජනානීති. 

ඉමමසු පන  සසු රූපභවසංම ොජනං, අරූපභවසංම ොජනං, 

කාමභවසංම ොජනඤ් ෙ අත්  මතො මලොමභොව, 

සක් කා දිට් ඨිසීලබ් බතපරාමාසාපි දිට් ඨිම ව, තස් මා ධම් මමතො සත් ත 
සංම ොජනානි. 

මිච් ොසඞ් කප් මපො මිච් ොවා ාමමො මිච් ොසමාධීති ත ා පවත් තානං 
විතක් කවීරි සමාධීනමධිවෙනං. මිච් ොවාො ම ො තම ො ත ා පවත් තා මෙතනා. 
මිච් ොසති පන චිත් තුප් පාම ො. මිච් ොඤාණං ත ා පවත් මතො මමොමහො. 
මිච් ොවිමුත් ති මලොකථූපිකාදීසු මමොක් මඛොති පවත් තමිච් ොගාමහො. 

කාරණූපචාමරනාති ලාභමහතුමකො ලාමභො, අලාභමහතුමකො 
අලාමභොතිආදිනා කාරි ස් ස කාරණවමසන උපෙරමණන. 

මලොකධම්මග්ගහණන් ති මලොකධම් මග් ගහමණන ගහණං. 

ආවාමස මච් ෙරි ං, ආවාසමහතුකං වා මච් ෙරි න් ති ආවාසමච්ෙරියං. එවං 

කුලමච්ෙරියාදීනිපි. තත්   ආවාමසොති විහාරාදි. කුලන් ති උපට් ඨාකකුලං, 

ඤාතිකුලඤ් ෙ. ලාමභොති පච් ෙ ලාමභොම ව. වණ්මණොති සරීරවණ් මණො ෙ 

ගුණවණ් මණො ෙ. ධම්මමොති ආගමමො, අධිගමමො ෙ. 

‘‘තම ො’’ති වත් ථුං අභින් දිත් වා වුත් තං, භින් දිත් වා ෙ පන වුච් ෙමාමන 
ද් වා ස මහොන් ති. 

අභිසජ් ජනූපනය් හනවමසන පවත් තනමතො අභිජ් ඣාබයාපා ානං 
කා ගන්  තා  ට් ඨබ් බා. ‘‘ඉ මමව සච් ෙං මමොඝමඤ් ඤ’’න් ති එවං අවත් ථුම් හි 
පවත් මතො අභිනිමවමසො ඉ ංසච් ොභිනිමවමසො. 

සීලබ් බතපරාමාසඉ ංසච් ොභිනිමවසකා ගන්  ා මෙත්   අත්  මතො දිට් ඨිම ව, 

තස් මා ධම් මමතො තම ො කා ගන්  ා. 
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‘‘ෙන්  ම ොසමමොහභ ානී’’ති අගතිකාරණත් තා වුත් තං, ෙන්  ාදීහි පන 

අකත් තබ් බකරණං, කත් තබ් බාකරණඤ් ෙ අගති නාම. 

ආසමවසු කාමරාගභවරාගා අත්  මතො මලොමභොති ධම් මමතො තම ො ආසවා. 

මතසමමවාති කාමරාගාදීනමමව. මත හි ඔමඝො වි  අත් තනි පතිමත 

අපා සමුද්  ං පාමපන් ති, සංසාරදුක් ඛමතො ෙ සීසං උක් ඛිපිතුං න ම න් ති, 
ඛන් ධාදීනි ෙ ඛන් ධාදීහි ම ොමජන් ති. 

කාමුපා ානාදීනීති 

කාමුපා ානදිට් ඨුපා ානසීලබ් බතුපා ානඅත් තවාදුපා ානානි. දිට් ඨුපා ානාදීනි 

මෙත්   ත ා පවත් තා දිට් ඨිම ව, කාමුපා ානං මලොමභොති ධම් මමතො ද් මව 
උපා ානානි. 

සත්තානුසයාති එත්    දි අප් පහීනට් මඨන සත් තසන් තාමන අනමසන් තීති 

අනස ා. කස ්මා සත් මතව වුත් තා, නන අඤ් මඤසම් පි කිමලසානං 

අප් පහීනභාමවො විජ් ජතීති? න ම ං අප් පහීනමත් මතන අනස ං ව ාම, කින් තු 

අප් පහීනභාමවන  ාමගතකිමලසා අනස ාති,  ාමගමනඤ් ෙ මනසං අඤ් මඤහි 
අසාධාරමණො සභාමවො  ට් ඨබ් මබො. ත ා හි ධම් මසභාවමවදිනා ත ාගමතන 

ඉමමම ව අනස ා වුත් තා, කාමරාමගොම ව අනසම ො කාමරාගානසම ො. එවං 
මසමසසුපි. අපමර පන ‘‘කාමරාගස ්ස අනසම ො’’තිආදිනිබ් බෙනං වත් වා 
කාමරාගාදීනං බීජභූතා අත් තභාවස් ස කිමලසසම් භූතා කිමලසුප් පා නසත් ති 

අනස ාති වණ් මණන් ති, මතසං මතපටික් මඛමපො ඉධ පපඤ් ොවහත් තා 
අනාහමටො. 

පාණස් ස අතිපාමතො පාණාතිපාමතො, පාමණොති මවොහාරමතො සත් මතො, 
පරමත්  මතො ජීවිතින් ද්රි ං. තස් මිං පාමණ පාණසඤ් ඤිමනො 
ජීවිතින් ද්රියුපච් මෙ කප් පම ොගසමුට් ඨාපිකා වධකමෙතනා පාණාතිපාමතො. 
පරභණ් මෙ ත ාසඤ් ඤිමනො ත ා ා කප් පම ොගසමුට් ඨාපිකා ම  යමෙතනා 

අදින්නා ානං. අසද් ධම් මකාමතා  කා ද් වාරප් පවත් තා 

අගන් තබ් බට් ඨානවීතික් කමමෙතනා කාමමසුමච්ොචාමරො. අභූතං වත් ථුං 
භූතමතො පරං විඤ් ඤාමපතුකාමස් ස ත ා විඤ් ඤාපනප් පම ොගසමුට් ඨාපිකා 

මෙතනා මුසාවාම ො. මසො පන පරස් ස අත්  මභ කමරොව කම් මපම ො, ඉතමරො 

කම් මමමව. සංකිලිට් ඨචිත් තස් ස පරමභ නකාමතා , අත් තපි කමයතා  වා 

පරමභ කප් පම ොගසමුට් ඨාපිකා මෙතනා පිසුණවාචා. සාපි ද් වීසු භින් මනසුම ව 
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කම් මපම ො. පරමම් මච් මෙ කප් පම ොගසමුට් ඨාපිකා එකන් තඵරුසමෙතනා 

ඵරුසවාචා. අනත්  විඤ් ඤාපනප් පම ොගසමුට් ඨාපිකා සංකිලිට් ඨමෙතනා 

සම්ඵප්පලාමපො නාම. මසො පන පමරහි ගහිමතම ව කම් මපම ො මහොති. ‘‘අමහො 

වමත ං මම මහොතූ’’ති එවං පරභණ් ොභිජ් ඣා නලක් ඛණා අභිජ්ඣා. ‘‘අමහො 

වතා ං සත් මතො විනස් මස යා’’ති එවං මමනොපම ොසලක් ඛමණො බයාපාම ො. 

‘‘නත් ථි දින් න’’න් තිආදිනා නම න විපරීත ස් සනලක් ඛණා මච්ොදිට්ඨි. එත්   
ෙ නත් ථිකඅමහතුකඅකිරි දිට් ඨීහිම ව කම් මප මභම ො. 

ඉමමසු ෙ පාණාතිපාතාදි තිවිධං කා කම් මමමව. තං කා වචීද් වාමරසුම ව 

උප් පජ් ජති, න මමනොද් වාමර. ත ා මුසාවා ාදි ෙතුබ් බිධං වචීකම් මමමව. 
අභිජ් ඣාදිකං පන තිවිධං මමනොකම් මමමව. තං තීසුපි ද් වාමරසු පවත් තති. 
ද් වාරන් තමරසුපි පවත් තමානස ්ස සකසකනාමාපරිච් ොමගො වුත් මතොම ව. 

ධම් මමතො මෙත්   ආදිමතො සත් ත මෙතනාසභාවා, ඉතමර තම ො 
මෙතනාසම් පයුත් තාති  ට් ඨබ් බා. මහාසාවජ් ජඅප් පසාවජ් ජප් පම ොගාදිමභම ො 
පන තත්   තත්   වුත් තනම න මවදිතබ් මබො. 

එතානීති ඉමානි මග් ගඤාණානි. යථාසම්භවන් ති තංතංමග් ගානරූපං. 

අපා ං ගච් ෙන් ති එමතහීති අපායගමනීයා. මසසාති න අපා ගමනී ා. 

ඔළාරිකාති තති මග් මගන පහාතබ් බාවත්  ං උපා ා  ඔළාරිකා. මතනාහ 

‘‘සුඛුමා තතියමග්ගඤාණවජ්ඣා’’ති. සුඛුමා කාමරාගපටිඝාති සම් බන් මධො. 

චතුත්ථමග්ගඤාණවජ්ඣා එවාති අවධාරමණන පඨමමග් ගාදිවජ් ඣතං 

නිවත් මතති. න හි රූපරාගාදීනං අපා ගාමිනි ාවත්  ාපි අත් ථි,  මතො මත 
පඨමඤාණවජ් ඣාපි සියුන් ති. 

 ත්    ත්   පන එව-සද් ම න අවධාරණං අකත් වා  ං  ං 
දුති ඤාණවජ් ඣන් ති වා තති ඤාණවජ් ඣන් ති වා ෙතුත්  ඤාණවජ් ඣන් ති වා 

වක් ඛති, තත්   තත්   මසො මසො පුරිමඤාමණහි හතාපා ගමනී ාදිභාමවොව 

හුත් වා උපරිඤාණවජ් මඣො මහොතීති මවදිතබ් මබො. මතන මලොභ…මප.…

චතුත්ථඤාණවජ්ඣානීති එත්   මලොභා ම ො මහට් ඨිමමග් ගවජ් ඣාපි 
මහොන් මතව. 

යමසති පරිවාමර. 

දුක්මඛසුඛන් ති සඤ් ඤාචිත් තවිපල් ලාසාති සම් බන් මධො. 
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අගතිමයො පඨමමග්ගඤාණවජ්ඣාති කිඤ් ොපි ෙන්  ා ම ො තණ් හාදිසභාවා 

උපරිමග් ගවජ් ඣා, ත ාපි තම් මූලකස් ස අකත් තබ් බකරණස ්ස, 
කත් තබ් බාකරණස ්ස ෙ අපා ගමනී තා  පඨමමග් ගඤාණවජ් ඣා. 

කතාකතකුසලාකුසලවිස ං  ං විප් පටිසාරභූතං කුක්කුච්චං, තං ඉධ 

තති ඤාණවජ් ඣං වුත් තං.  ං පන ‘‘කුක් කුච් ෙපකතතා  ආපත් තිං 

ආපජ් ජතී’’ති වුත් තං කුක් කුච් ෙං, තං සන් ධා  ‘‘කුක් කුච් ෙවිචිකිච් ො 

මසොතාපත් තිමග් මගන පහී න් තී’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1176) 

ධම්මසඞ්ගණීඅට්ඨකථායං වුත් තං, තස් මා ද් වින් නං වෙනානං අ ං අධිප් පාම ො 

මවදිතබ් මබො. අඤ් මඤසුපි එදිමසසු ඨාමනසු අධිප් පාම ොව පරිම සිතබ් මබො, න 
විමරොධමතො පච් මෙතබ් බං. ඔළාරිකානවමසසප් පහානං වා සන් ධා  
කුක් කුච් ෙස ්ස පඨමතති ඤාණවජ් ඣතා වුත් තා.  ං පන අරහමතො 
උප් පජ් ජමානං ‘‘භගවතා පටික් ඛිත් තං අනවසිත් වා අනවසිත් වා ආවස පිණ් ෙං 

භුඤ ්ජිතුන් ති කුක් කුච් ො න් මතො න පටිග් ගමහසී’’ති (පාචි. 204) ආගතං 

කුක් කුච් ෙං, න තං නීවරණං. න හි නීවරණං අරහමතො උප් පජ් ජති, 

නීවරණපතිරූපකං පන කප් පතීති වීමංසනභූතං වින කුක් කුච් ෙං නාම, තං 
ත ාපවත් තචිත් තුප් පාම ොව. 

කාමරාගපටිඝානස ා අනසහගතා තති ඤාණවජ් ඣා, ඔළාරිකානං පන 

දුති ඤාණවජ් ඣතා මහට් ඨා වුත් තන ාව. 

අකුසලචිත් තුප් පා -ග් ගහමණන මෙත්   
මක් ඛපලාසමා ාසාමඨ ය ම් භසාරම් භාදීනං සඞ් ගමහො කමතොති  ට් ඨබ් බං. 

1376. මතනමතනාති මතන මතන ඝාතමකන සද් ධිං. කිං පමනතානි එමත 

ධම් මම ඝාමතන් තානි අතීතානාගමත ඝාමතන් ති, උ ාහු පච් චුප් පන් මනති. කිං 

පමනත්  ,  දි තාව අතීතානාගමත, අඵමලො වා ාමමො ආපජ් ජති. කස් මා? 

පහාතබ් බානං ත ා නත් ථිතා . අ  පච් චුප් පන් මන, ත ාපි අඵමලො වා ාමමන 

සද් ධිං පහාතබ් බානං අත් ථිතා . අ ාපි ක ඤ් චි පහානං සි ා, සංකිමලසිකා 

මග් ගභාවනා ආපජ් ජති පහාතබ් බප් පහා කානං සහාවට් ඨානමතො? සච් ෙමමතං, 
ම  පන මග් මගන අසමුග් ඝාටිතත් තා කාරණලාමභ සති අවස් සං 

උප් පජ් ජනාරහා කිමලසා, මත අත් තමනො උප් පත් ති ා අනප් පත් තිධම් මතං 
ආපාම න් තානි එතානි මත අනාගමත ඝාමතන් ති නාම. 
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1377-82. පරිඤ්ඤාදීනි කිච්චානීති 

පරිඤ් ඤාපහානසච් ඡිකිරි ාභාවනාවමසන ෙත් තාරි කිච් ොනි. වුත්තානීති 

‘‘දුක් ඛං පරිඤ් මඤ ය’’න් තිආදිනා (සං. නි. 5.1099), ‘‘ම ො, භික් ඛමව, දුක් ඛං 

පස් සතී’’තිආදිනා (සං. නි. 5.1100) ෙ වුත් තානි. සච්චාභිසමමයති ෙතුන් නං 
අරි සච් ොනං පටිවිජ් ඣනක් ඛමණ. 

යථාසභාවමතොති අවිපරීතසභාමවන. ‘‘ජානිතබ්බානී’’ති වත් වා ක ං 

පමනතං ජානිතබ් බං, ක ං නාම එමකකස්සඤාණස්ස එකක්ඛමණ ෙත් තාරි 

කිච් ොනි සම් භවන් ති. න හි තාදිසං කිඤ් චි මලොමක දිට් ඨං අත් ථි, න ෙ වෙනං 
ලබ් භතීති මෙො නං මනසි නිධා  මතසං ජානනවිධිං උපමාවමසන තාව 

 ස් මසතුං ‘‘පදීමපො හී’’තිආදි වුත් තං. වි ංමසතීති  ස් මසති. පරියාදියතීති 
මඛමපති. 

1383-4. පරිඤ්ඤාභිසමමයනාති අනවමසසමතො පරිච් ඡිජ් ජ 

ජානනසඞ් ඛාමතන පටිවිජ් ඣමනන. අභිසමමතීති අසම් මමොහවමසන 

පටිවිජ් ඣති. පහානාභිසමමයමනවාති සමුච් මෙ ප් පහානසඞ් ඛාමතන 

පටිවිජ් ඣමනන අසම් මමොහමතොව අභිසමමති. භාවනාවිධනාති 
සහජාතාදිපච් ෙ තාවමසන භාවනාභිසම විධිනා. මග් ගඤාණඤ් හි 
සම් මාසඞ් කප් පාදිවමසන මග් ගපුබ් බභාගභාවනාසම් භූමතන 
අරි මග් ගභාවනාසඞ් ඛාමතන පටිවිජ් ඣමනන අභිසමමතීති අට් ඨඞ් ගිකං මග් ගං 
අසම් මමොහමතො පටිවිජ් ඣති. තඤ් හි සම් පයුත් තධම් මමසු සම් මමොහං 

විද් ධංමසන් තං අත් තනිපි සම් මමොහං විද් ධංමසතිම ව. නිමරොධන් ති නිබ් බානං. 

සච්ඡිකමරොතීති පච් ෙක් ඛකරණවමසන පටිවිජ් ඣති. ‘‘නිමරොධං 
සච් ඡිකමරොතී’’ති නිමරොධසච් ෙමමකං ආරම් මණපටිමවමධන ෙත් තාරිපි සච් ොනි 
අසම් මමොහපටිමවමධන මග් ගඤාණං පටිවිජ් ඣති. 

එවං යුත් තිවමසන විභාවිතං එකපටිමවධං ආගමමනපි සාමධතුං ‘‘වුත්තම්පි

මචත’’න් තිආදි වුත් තං. මග්ගසමඞ්ගිස්සඤාණන් ති හි ‘‘ම ො න මඛො, ආවුමසො, 

දුක් ඛං පස් සති, දුක් ඛසමු  ම් පි මසො පස් සති, දුක් ඛනිමරොධම් පි, 

දුක් ඛනිමරොධගාමිනිපටිප ම් පි මසො පස් සතී’’ති (සං. නි. 5.1100) 
එකසච් ෙ ස් සනසමඞ් ගිමනො අඤ් ඤසච් ෙ ස් සනසමඞ් ගිභාවවිොරණා ං 

තමත්  ං සාමධතුං ආ ස ්මතා ගවම් පතිත් ම මරන වුත් තං. අඤ ්ඤ ා 
කමාභිසමම  සති පුරිමදිට් ඨස් ස පුන අ ස ්සනමතො සමු  ාදිපස් සමතො 
දුක් ඛාදි ස ්සනං පුන අවත් තබ් බං සි ා. ඉ ානි පමනත්   උපමාසංසන්  නං 

කමරොන් මතො ආහ ‘‘පදීමපො’’තිආදි. නිස ්ස ාභාවමහතුතා  දුක් ඛපරිඤ් ඤා  
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වට් ටිජ් ඣාපනසදිසතා, පටිපක් ඛවිද් ධංසනතා  සමු  ප් පහානස ්ස 

අන් ධකාරවිනාසනසදිසතා, ඤාණාමලොකපරිබ්රූහනතා  මග් ගභාවනා  

ආමලොකවි ංසනසදිසතා, මතන මතන මග් මගන   ා   ා නිමරොධස් ස 

සච් ඡිකිරි ා, ත ා ත ා කිමලසස් මනහපරි ා ානං මහොතීති 
නිමරොධසච් ඡිකිරි ා  ස් මනහපරි ා ානසදිසතා කාරණූපොමරන වුත් තා. 

1385-6. අපරා පි උපමා  තමත්  ං  ස් මසන් මතො ආහ 

‘‘උග්ගච්ෙන්මතො’’තිආදි. ඔභාමසතීති පකාමසති. පටිහඤ්ඤතීති 

පටිප් පස් සම් මභති. එත්  ාපි   ා සූරිම ො රූපගතානි ඔභාමසති, එවං 

මග් ගඤාණං දුක් ඛං පරිජානාති.   ා අන් ධකාරං විනාමසති, එවං සමු  ං 

පජහති.   ා ආමලොකං  ස් මසති, එවං සහජාතාදිපච් ෙ තා  මග් ගං භාමවති. 

  ා සීතං පටිප් පස් සම් මභති, එවං සබ් බකිමලස ර පරිළාහපටිප් පස ්සද් ධිභූතං 
නිමරොධං සච් ඡිකමරොතීති උපමාසංසන්  නං  ට් ඨබ් බං. 

1388. අප්මපතීති පප් මපොති. දුක් ඛපරිඤ් ඤා  

සක් කා තීරසමතික් කමභාවමතො ඔරිමතීරප් පජහනසදිසතා, මග් ගභාවනා  

සත් තතිංසමබොධිපක් ඛි ධම් මවහනතා  භණ් ෙවහනසදිසතා, එත් තාවතා 
පඤ ්ඤාභාවනා  නානාකිමලසවිද් ධංසනවසප් පවත් මතො ආනිසංමසො  ස් සිමතො 
මහොතීති. 

අරි ඵලසමාපත් තිනිමරොධසමාපත් තිම ොපි පනස් සා ආනිසංසාති  ට් ඨබ් බං. 
තා පන සඞ් මඛපමතො එවං  ට් ඨබ් බා – ‘‘අරි ඵලසමාපත් තී’’ති හි ෙතුන් නම් පි 
ඵලට් ඨානං අත් තමනො අත් තමනො අරි ඵලස් ස දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරත්  ං 
නිමරොමධ අප් පනා. ෙත් තාමරොපි හි අරි පුග් ගලා සකං සකං ඵලසමාපත් තිං 
සමාපජ් ජන් ති. මකචි පන ‘‘අනාගාමිඅරහන් මතොව සමාපජ් ජන් ති සමාධිස් මිං 

පරිපූරකාරිතා ා’’ති ව න් ති, තං අකාරණං අත් තනා 
පටිලද් ධසමාපත් තිසමාපජ් ජමන සමාධිස් මිං පරිපූරකාරිතා  කාතබ් බාභාවමතො. 
සබ් බමසො අසමුච් ඡින් නකිමලසස් ස හි පුථුජ් ජනස ්සාපි අත් තනා 

පටිලද් ධමලොකි සමාපත් තිසමාපජ් ජනං ලබ් භති, කිමඞ් ගං පන 
සමුච් ඡින් මනකච් ෙකිමලසානං අරි ානං. උපරිමා පන මහට් ඨිමං පුබ් මබ 
පටිලද් ධම් පි න සමාපජ් ජන් ති පුග් ගලන් තරභාවං උපගතත් තා. 

සමුග් ඝාටිතකම් මකිමලසනිමරොධමනන හි පුථුජ් ජමනහි වි  මසොතාපන් නස ්ස, 

මසොතාපන් නාදීහි සක ාගාමිආදීනං පුග් ගලන් තරභාවූපගමනං අත් ථි, 
අනන් තරඵලත් තා ෙ මලොකුත් තරකුසලානං මහට් ඨිමමතො උපරිමමො 
භවන් තරගමතො වි  මහොතීති තස් ස තස් ස අරි ස් ස තං තං ඵලං භවඞ් ගසදිසං 
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මහොති, තස් මා පුග් ගලන් තරභාවූපගමමනන පටිප් පස ්සද් ධත් තා නත් ථි 

උපරිමස ්ස මහට් ඨිමඵලසමාපත් ති ා සමාපජ් ජනං, මහට් ඨිමමො පන උපරිමං න 
සමාපජ් ජති අනධිගතත් තාති ෙත් තාමරොපි පුග් ගලා සකසකඵලමමව 
සමාපජ් ජන් ති. තං පන සමාපජ් ජිතුකාමමන අරි සාවමකන රමහොගමතන 
පටිසල් ලීමනන උ  බ් බ ාදිවමසන සඞ් ඛාරා විපස් සිතබ් බා. තස් ස 
පවත් තානපුබ් බවිපස් සනස් ස සඞ් ඛාරාරම් මණමගොත්රභුඤාණානන් තරං 
ඵලසමාපත් තිවමසන නිමරොමධ චිත් තං අප් මපති. ඵලසමාපත් තිනින් නචිත් තතා  

මෙත්   මසඛස් ස ඵලමමව උප් පජ් ජති, න මග් මගො. අඤ් මඤො එව හි 

විපස් සනාොමරො අරි මග් ගාවමහො, අඤ ්මඤො ඵලසමාපත් තිආවමහො. 

ත ා හි අරි මග් ගවීථි ං අනමලොමඤාණානි අනිබ් බිද් ධපුබ් බානං 
ථූලථූලමලොභක් ඛන් ධාදීනං සාතිස ං ප ාලමනන මලොකි ඤාමණසු 

උක් කංසපාරමිප් පත් තානි මග් ගානකූලානි හුත් වා උප් පජ් ජන් ති, 
ඵලසමාපත් තිවීථි ං පන තානි මතන මතන මග් මගන මතසං මතසං කිමලසානං 
සමුච් ඡින් නත් තා කිමලසවික් ඛම් භමන නිරුස් සුක් කානි මකවලං අරි ානං 
ඵලසමාපත් තිසුඛසමඞ් ගිභාවස ්ස පරිකම් මප් පත් තානි හුත් වා උප් පජ් ජන් තීති න 
මතසං කුමතොචි වුට් ඨානසම් භමවො.  මතො මනසං පච් ඡිමමො සඞ් ඛාරනිමිත් තමතො 

වුට් ඨහිත් වා මග් ගස් ස අනන් තරපච් ෙම ො භමව ය, මතමනව ෙ ඵලසමාපත් ති ා 

අනන් තරපච් ෙ භූතං ඤාණං සඞ් ඛාරාරම් මණමමව මහොති, න 

නිබ් බානාරම් මණන් ති මවදිතබ් බං. පුබ් බාභිසඞ් ඛාරවමසන ෙස් සා 
පබන් ධවමසන පවත් තිපරිච් ඡින් නකාලාපගමම භවඞ් ගවමසන තමතො 
වුට් ඨානඤ් ෙ මවදිතබ් බං. 

නිමරොධසමාපත් ති පන තති ෙතුත්  ඵලට් ඨානං අනපුබ් බනිමරොධවමසන 
චිත් තමෙතසිකානං ධම් මානං අප් පවත් ති. අනාගාමිඅරහන් මතොම ව හි 

කාමච් ෙන්  ාදිසමුච් ඡින්  මනන සමාධිස් මිං පරිපූරකාරිතා  
සම ඵලසමන් නාගතත් තා නිමරොධං සමාපජ් ජන් ති. ත ා මහතං 
සම විපස් සනානං යුගනන් ධභාවප් පවත් තනවමසන ද් වීහි බමලහි 

සමන් නාගතස ්මසව සම් භවති, තස් මා තං සමාපජ් ජිතුකාමමන අනාගාමිනා, 
ඛීණාසමවන වා අට් ඨසමාපත් තිලාභිනා රමහොගමතන පටිසල් ලීමනන 
පඨමජ් ඣානං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨා  තත්   සඞ් ඛාරා අනිච් ෙමතො දුක් ඛමතො 

අනත් තමතො විපස් සිතබ් බා, තමතො දුති ං තති ං ෙතුත්  ං ආකාසානඤ් ො තනං 
විඤ ්ඤාණඤ් ො තනං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨා  තම ව තත්   සඞ් ඛාරා 

සම් මසිතබ් බා, අ  ආකිඤ් ෙඤ් ඤා තනං සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨා  
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පටුන 
 

නානාබද් ධාවිමකොපනං සඞ් ඝපටිමානනං සත් ථුපක් මකොසනං 
අද් ධානපරිච් මෙම ොති ෙතුබ් බිධං පුබ් බකිච් ෙං කාතබ් බං. 

තත්   සරීරමතො විසංයුත් තා මඤ් ෙපීඨා ම ො සත් තාහබ් භන් තමර   ා න 

නස ්සන් ති, ත ා අධිට් ඨානං නානාබද්ධාවිමකොපනං. සරීරසංයුත් මත විසුං 
අධිට් ඨානකිච් ෙං නත් ථි. සඞ් මඝො පන ඤත් තිකම් මාදීසු කිඤ් චිම ව කම් මං 

කත් තුකාමමො ‘‘ ාව මං න පක් මකොසති, තාවම ව වුට් ඨහිස ්සාමී’’ති 

පුබ් බාමභොගකරණං සඞ්ඝපටිමානනං. සත්  ා ෙ ‘‘සික් ඛාප පඤ් ඤාපනාදීසු  ාව 

මං න පක් මකොසති, තාවම ව වුට් ඨහිස් සාමී’’ති පුබ් බාමභොගකරණං 

සත්ථුපක්මකොසනං. සත් තාහබ් භන් තමර අත් තමනො ආයුසඞ් ඛාරස ්ස 

පවත් තනසමත්  තාවමලොකනං අද්ධානපරිච්මෙම ො. එවං කතපුබ් බකිච් මෙන 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනං සමාපජ් ජිතබ් බං. අම කං වා ද් මව වා 

චිත් තවාමර අතික් කමිත් වා අචිත් තමකො මහොති, නිමරොධං ඵුසති, තමතො 
  ාපරිච් මෙ ං තති ෙතුත්  ඵලානං අඤ් ඤතමරන නිමරොධා වුට් ඨහිස් සතීති. 
එවම ං දුවිධා සමාපත් ති මලොකුත් තරපඤ් ඤා  ආනිසංමසො. 

1392-4. සම වකමලොකමතො උත් තිණ් මණන, උත් තරිතමරන වාති 

මලොකුත්තමරන සම් මාසම් බුද් මධන. පඤ් ඤා  භාවනන් ති සම් බන් මධො. 

හිතභාවනන් ති ඉධමලොකපරමලොකහිතවිභාවනං ඉමං පඤ් ඤාභාවනං. 

සුඛසංහිතන් ති සිනිද් ධච් ොයු කවන් තතාදිනා සුඛසහිතං. හිතන් ති 

ම ොගකම් මස් ස හිතං. උත්තමන් ති උග් ගතතමං, අච් චුග් ගතං බලවන් තම් පීති 

අධිප් පාම ො. අවිග්ගහකම්ප න් ති විග් ගහඤ් ෙ කම් පඤ් ෙ න ම තීති 

අවිග් ගහකම් ප න් ති අත් ම ො. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

කිමලසප් පහානක ාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

24. චතුවීසතිමමොපරිච්මෙම ො 

පච්චයනිද්ම සවණ්ණනා 

1395. ඉ ානි මනසං පච් ෙ විධිං  ස ්මසතුං ‘‘මයස’’න් තිආදි ආරද් ධං. 
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පටුන 
 

පටිච් ෙ එනං ඵලමමති පවත් තති, තිට් ඨති, උප් පජ් ජති වාති පච්චමයො, 

හිමනොති පතිට් ඨාති එත්  ාති මහතු, අමනකත්  ත් තා ධාතුසද්  ානං හි-සද් ම ො 

මූල-සද් ම ො වි  පතිට් ඨත් ම ො මවදිතබ් මබො, හිමනොති වා එමතන 
කම් මනි ානභූමතන උද් ධං ඔජං අතිහරන් මතන මූමලන වි  පා මපො 

තප් පච් ෙ ං ඵලං ගච් ෙති විරුළ් හිං ආපජ් ජතීති මහතු, මහතු ෙ මසො මූලට් මඨන, 

පච් ෙම ො ෙ උපකාරකට් මඨනාති මහතුපච්චමයො, මහතු හුත් වා පච් ෙම ො 
මහතුභාමවන පච් ෙම ොති අත් ම ො. 

එවං ආරම් මණපච් ෙ ාදීසු  ට් ඨබ් බං. ස ්වා ං පටිසන් ධි ං 

කම් මසමුට් ඨානානං, පවත් ති ං චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං, උභ ත්   

සහජාතනාමධම් මානඤ් ෙ පච් ෙම ො. සබ්බමලොකියමලොකුත්තරන් ති ඉමිනා 
පඤ ්ඤත් ති ාපි මලොමක විදිතභාමවන මලොකි පම න සඞ් ගහිතත් තා 
රූපාදිමභම සු ෙබ් බිමධසු සඞ් ඛතාසඞ් ඛතපඤ් ඤත් තිධම් මමසු න මකොචි ධම් මමො 

ආරම් මණපච් ෙම ො න මහොතීති  ස් මසති. මතමනව ‘‘යංයංධම්මංආරබ්භා’’ති 

අනි මතො කමතොති. නන ෙ ‘‘ ං  ං ධම් ම’’න් ති (පට් ඨා. 1.1.2-3) වුත් තත් තා 

පඤ ්ඤත් ති ා ගහණං න මහොතීති? නා ං ම ොමසො ධම් මසද්  ස් ස 

මඤ යවෙනත් තා. ආරබ්භාති ආලම් බිත් වා, ගමහත් වාති අත් ම ො. 

උප්පජ්ජන්තීති ඉ ං නි ස් සනමත් තං. මත පන තං ආරබ් භ උප් පජ් ජන් ති මෙව 
තිට් ඨන් ති ෙ.   ා හි දුබ් බමලො පුරිමසො  ණ් ෙං වා රජ් ජුං වා ආලම් බිත් වා 

උට් ඨහති මෙව තිට් ඨති ෙ, එවං චිත් තමෙතසිකා ධම් මා රූපාදිආරම් මණං 
ආලම් බිත් වා උප් පජ් ජන් ති මෙව තිට් ඨන් ති ොති. 

මජට් ඨකට් මඨන උපකාරමකො ධම් මමො අධපතිපච්චමයො. 

මජට්ඨකට්මඨනාති ෙ පමුඛභාමවන. අත් තාධීනානඤ් හි පතිභූමතො ධම් මමො 

අධිපතීති මසො මතසං පමුඛභාමවන පවත් තති. ‘‘ෙන්  ාධිපති 
ෙන්  සම් පයුත් තකානං ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ෙ රූපානං 
අධිපතිපච් ෙම න පච් ෙම ො’’තිආදිවෙනමතො ෙන්  ා ම ො ෙත් තාමරො ධම් මා 

සහජාතනාමරූපානං සහජාතාධිපතීති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘තත්ථ

සහජාතාධපතී’’තිආදි. ‘‘ෙන්  වමතො කිං නාම කම් මං න සිජ් ඣතී’’තිආදිකං 
පුරිමාභිසඞ් ඛාරූපනිස් ස ං ලභිත් වා උප් පජ් ජමාමන චිත් තුප් පාම  ෙන්  ා ම ො 

ධුරභූතා මජට් ඨකභූතා සම් පයුත් තධම් මම, තංසමුට් ඨානරූමප ෙ සාධ මානා 

වමස වත් ත මානා හුත් වා පවත් තන් ති, මත ෙ මතසං වමසන වත් තන් ති 

හීනාදිභාමවන ත නවත් තනමතො. මතන මත අධිපතිපච් ෙ ා මහොන් ති, මනො ෙ 

මඛො එකමතො.   ා හි ෙන්  ං ධුරං ෙන්  ං මජට් ඨකං කත් වා චිත් තං පවත් තති, 
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ත ා ෙන් ම ොව අධිපති, න ඉතමර. එස නම ො මසමසසුපි. අධිපතිභාමවොපි හි 
මනසං අත් තමනො පවත් තිනිවාරමක අභිභු ය පවත් තනමතො මහොති. 

අවමසසන් ති   ාවුත් තානං මතසං ගරුකාතබ් බතාභාවමතො, ගරුකතස් මසව ෙ 

ආරම් මණාධිපතිභාවවෙනමතො. වුත් තඤ් මහතං ‘‘ ං  ං ධම් මං ගරුං කත් වා ම  

ම  ධම් මා උප් පජ් ජන් ති චිත් තමෙතසිකා ධම් මා, මත මත ධම් මා මතසං මතසං 

ධම් මානං අධිපතිපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 1.1.3). තත්   ගරුං කත්වාති 
ගරුකාරචිත් තීකාරවමසන වා අස් සා නවමසන වා ගරුං භාරිකං ලද් ධබ් බං 
අනවඤ් ඤාතං කත් වා. ගරුකාතබ් බඤ ්හි ආරම් මණං 
තන් නින් නමපොණපබ් භාරානං අස් සා නපච් ෙමවක් ඛණමග් ගඵලානං අත් තමනො 

වමස වත් ත මානං වි  පච් ෙම ො මහොති, තස් මා අ ං අත් තාධීනානං 
පතිභාමවන උපකාරකත් තා අධිපතිපච් ෙම ො  ට් ඨබ් මබො. 

අන් තර තීති අන් තරං, බයවධා කන් ති අත් ම ො, නාස් ස අන් තරං විජ් ජතීති 

අනන් තමරො, මසොම ව පච් ෙම ොති අනන්තරපච්චමයො, අනන් තරභාමවන 

උපකාරමකො ධම් මමොති අධිප් පාම ො. අනන්තරනිරුද්ධාති අත් තමනො 
නිමරොධානන් තරං අනරූපචිත් තුප් පා ස් ස උප් පත් තිපච් ෙ භාමවන තස් ස 

උප් පත් ති ා පුරිමභාමග අනන් තරං හුත් වා නිරුද් ධා, රූපධම් මා පන 
අනන් තරපච් ෙ ා නත් ථි. 

සමනන් තරභාමවන උපකාරමකො ධම් මමො සමනන්තරපච්චමයො, ත ා 
සමනන් තරපච් ෙම ොපීති ඨමපත් වා උපසග් ගමත් තං න එත්   මකොචි විමසමසො. 

ම ො හි අනන් තරපච් ෙම ො, මසොව සමනන් තරපච් ෙම ොති. පුරිමපච් ඡිමානඤ් හි 

අනන් තරුප් පා භාවමතො නිරන් තරුප් පා නසමත්  තා අනන් තරපච් ෙ තා, 
රූපකලාපානං වි  සණ් ඨානාභාවමතො පච් ෙ පච් ෙයුප් පන් නානං 
සහට් ඨානාභාවමතො ෙ ‘‘ඉ මිමතො උද් ධං මහට් ඨා තිරි ’’න් ති විභාගාභාවා 
අත් තමනො එකත් තමිව උපමනත් වා සුට් ඨු අනන් තරභාමවන උප් පාම තුං 

සමත්  තා සමනන් තරපච් ෙ තා, තස් මා ධම් මමතො අවිමසමසපි විමන යවමසන 
බයඤ ්ජනත්  මත් තමතො විමසසං ගමහත් වා මතසං විසුං ම සනා කතා.  ම් පි 

‘‘අත්  ානන් තරතා  අනන් තරපච් ෙම ො, කාලානන් තරතා  

සමනන් තරපච් ෙම ො’’ති ආෙරි ානං මතං, තං ‘‘නිමරොධා වුට් ඨහන් තස් ස 
මනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා තනං කුසලං ඵලසමාපත් ති ා සමනන් තරපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’තිආදීහි (පට් ඨා. 1.1.418) විරුජ් ඣතීතිආදිනා පටික් ඛිත් තං. 

උප් පජ් ජමාමනොව සහුප් පා නවමසන උපකාරමකො ධම් මමො 

සහජාතපච් ෙම ො පකාසස් ස පදීමපො වි , මසො පනා ං ‘‘චිත් තමෙතසිකා ධම් මා 
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අඤ ්ඤමඤ් ඤං, සහජාතරූපානඤ් ෙ, මහාභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං, 

උපා ාරූපානඤ් ෙ, පටිසන් ධික් ඛමණ වත් ථුවිපාකා අඤ ්ඤමඤ් ඤ’’න් ති ෙ 

තිවිමධො මහොති, තස් මා වුත් තං ‘‘චිත්තමචතසිකා’’තිආදි.  ම් පි හි පාළි ං 

අරූපක් ඛන් ධාදිවමසනස ්ස ෙබ් බිධතං වුත් තං, තම් පි එත් ම ව සඞ් ගහිතං. ම ො 

පමනත්   මසසරූපධම් මානං, උභ ත්   වත් ථුමනො ෙ පවත් ති ා අරූපධම් මානං, 

උපා ාරූපානඤ් ෙ අඤ් ඤමඤ් ඤං මහාභූතානං සහජාතපච් ෙ ත් තාභාමවො, මසො 
පච් ෙ භාවසාමත් ථි විමසසාම ොගමතොති  ට් ඨබ් බං. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං උප් පා නපත්  ම් භනභාමවන අත් තමනො උපකාරකස් ස 

උපකාරමකො ධම් මමො අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙම ො. 
අඤ ්ඤමඤ් ඤුපත්  ම් භකති ණ් ෙකං වි  උපකාරකතා ෙ 

අඤ ්ඤමඤ් ඤතාවමසමනව  ට් ඨබ් බා, න සහජාතාදිවමසන. සහජාතාදිපච් ෙම ො 
මහොන් මතොම ව හි මකොචි කස ්සචි අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙම ො න මහොති 

චිත් තමෙතසිකානං චිත් තජරූමප සති, මහාභූතානං උපා ාරූමප සති 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් ෙ ත් තාභාවමතො.   ාහ ‘‘ෙත් තාමරො ඛන් ධා අරූපිමනො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් ෙම න පච් ෙම ො, ෙත් තාමරො මහාභූතා…මප.… 
ඔක් කන් තික් ඛමණ නාමරූපං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 

1.1.7). ආෙරිම න පන පච් ෙයුප් පන් නධම් මම අපරාමසිත් වා වුච් ෙමානත් තා 
අවිමසමසන වුත් තං ‘‘ත ා අඤ් ඤමඤ් ඤපච් ෙම ො’’ති. 

තරුආදීනං ප වී වි  අධිට් ඨානාකාමරන, චිත් තකම් මාදීනං පටා ම ො වි  ෙ 

නිස ්ස ාකාමරන උපකාරමකො ධම් මමො නිස ්ස පච් ෙම ො. වත්ථුරූපානීති 
සත් තන් නං විඤ් ඤාණධාතූනං අධිට් ඨානාකාමරන නිස ්ස පච් ෙ භූතානි 

වත් ථුරූපානි. මහාභූතාචිත්තමචතසිකා චාති අඤ් ඤමඤ් ඤං, උපා ාරූපානඤ් ෙ 

තම ව නිස් ස භූතානි මහාභූතානි අඤ් ඤමඤ් ඤං, සහජාතරූපානඤ් ෙ 

නිස ්ස ාකාමරන පච් ෙ ානි චිත් තමෙතසිකානි, ත ධීනවුත් තිතා  අත් තමනො 
ඵමලන නිස ්සිමතො න පටික් ඛිත් මතොති නිස ්සම ො. 

  ා පන භුමසො ආ ාමසො උපා ාමසො, එවං භුමසො නිස් සම ො උපනිස් සම ො, 

බලවකාරණන් ති අත් ම ො, තස් මා බලවකාරණභාමවන උපකාරමකො ධම් මමො 
උපනිස ්ස පච් ෙම ොති මවදිතබ් මබො. මසො ආරම් මණූපනිස් සම ො 

අනන් තරූපනිස ්සම ො පකතූපනිස් සම ොති තිවිමධොති ආහ ‘‘ආරම්මණා’’තිආදි. 
තත්   – 
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‘‘ ානං  ත් වා සීලං සමාදියිත් වා උමපොස කම් මං කත් වා තං ගරුං 

කත් වා පච් ෙමවක් ඛති, පුබ් මබ සුචිණ් ණානි ගරුං කත් වා පච් ෙමවක් ඛති, 

ඣානා වුට් ඨහිත් වා ඣානං ගරුං කත් වා පච් ෙමවක් ඛති, මසඛා මගොත්රභුං 

ගරුං කත් වා පච් ෙමවක් ඛන් ති, මවො ානං ගරුං කත් වා පච් ෙමවක් ඛන් ති, 
මසඛා මග් ගා වුට් ඨහිත් වා මග් ගං ගරුං කත් වා පච් ෙමවක් ඛන් තී’’ති 

(පට් ඨා. 1.1.423) – 

එවමාදිනා නම න ආරම් මණූපනිස ්සම ො තාව ආරම් මණාධිපතිනා සද් ධිං 

නානත් තං අකත් වාව විභත් මතො. මතනාහ ‘‘ආරම්මණූපනිස්සමයො 

ආරම්මණාධපතිමයවා’’ති. කිඤ් ොපි නානත් තං අකත් වා විභත් මතො, ත ාපි අ ං 

මතසං විමසමසො –  ං ආරම් මණං ගරුං කත් වා චිත් තමෙතසිකා උප් පජ් ජන් ති, 
තං නි මමතො මතසං ආරම් මමණසු බලවාරම් මණං මහොති. ඉති 

ගරුකාතබ් බමත් තට් මඨන ආරම් මණාධිපති, බලවකාරණට් මඨන 
ආරම් මණූපනිස ්සම ොති ෙ එවමමමතසං නානත් තං මවදිතබ් බං. 

අනන් තරූපනිස ්සම ොපි ‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා ඛන් ධා පච් ඡිමානං 
පච් ඡිමානං කුසලානං ඛන් ධානං උපනිස් ස පච් ෙම න පච් ෙම ො’’තිආදිනා 

(පට් ඨා. 1.1.423) නම න අනන් තරපච් ෙම න සද් ධිං නානත් තං අකත් වාව 

විභත් මතොති ආහ ‘‘අනන්තරූපනිස්සමයො පන අනන්තරපච්චමයොවා’’ති. එවං 

සන් මතපි අත් තමනො අනන් තරා අනරූපචිත් තුප් පා වමසන අනන් තරපච් ෙම ො, 
බලවකාරණවමසන අනන් තරූපනිස් ස පච් ෙම ොති එවමමමතසං නානත් තං 
මවදිතබ් බං. 

පකති ා එව පච් ෙ න් තරරහිමතන අත් තමනො සභාමවමනව උපනිස් සම ො 

පකතූපනිස්සමයො, ආරම් මණඅනන් තමරහි අමිස් මසොව පු මගව මකොචි 

උපනිස ්සම ොති වුත් තං මහොති. අ  වා පකමතො උපනිස් සම ො පකතූපනිස්සමයො. 

පකමතොති මෙත්   ප-කාමරො උපසග් මගො, මසො අත් තමනො ඵලස් ස 

උප් පා නසමත්  භාමවන සන් තාමන නිප් ඵාදිතභාවං, උපමසවිතභාවඤ් ෙ 

දීමපති, තස් මා අත් තමනො සන් තාමන නිප් ඵන් මනො වා 
කායිකසුඛදුක් ඛසද් ධාසීලාදි උපමසවිමතො වා උතුමභොජනාදි පකතූපනිස් සම ොති 
අත් ම ො. උපමසවනඤ් මෙත්   දුවිධං උපම ොමගොපමසවනං 
ආරම් මණූපමසවනඤ් ෙ. එවඤ් ෙ කත් වා අනාගතස් සාපි උපනිස් ස පච් ෙ තා 

ලද් ධා මහොති. කායිකසුඛ…මප.… මයො චාති එත්   කායිකසුඛදුක් ඛානි 

රාගසද් ධාදීනං, උතුමභොජනා ම ො චිත් තසමාධානාදීනං, සද් ධාසීලා ම ො 

සද් ධාසීලාදීනඤ් ෙ උපනිස් ස ා මහොන් ති. ආදි-සද් ම න  ං  ං උපනිස් සා  
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 ස් ස  ස ්ස සම් භමවො, තං තං තස් ස තස ්ස උපනිස් ස පච් ෙ භූතං සඞ් ගණ් හාති. 

පච් ෙ මහාපම මසො මහස,  දි ං උපනිස ්ස පච් ෙම ොති. 

පච් ෙයුප් පන් නමතො පඨමතරං උප් පජ් ජිත් වා වත් තමානභාමවන 

උපකාරමකො ධම් මමො පුමරජාතපච්චමයො. මසො ෙ රූපධම් මමොව සමාමනො 

අරූපධම් මස් මසව මහොති. මතනාහ ‘‘වත්ථුපුමරජාමතො නාමා’’තිආදි.   ා 

මෙත්   ‘‘වත්ථුරූපානී’’ති හ  වත් ථුමනොපි ගහණං, එවං ‘‘රූපාදීනී’’තිආදි-
ග් ගහමණන ධම් මාරම් මණස ්සාපි ගහණං  ට් ඨබ් බං. නන ෙ 

පඤ ්ොරම් මණාමනව ආරම් මණපුමරජාතභාමවන ආගතානීති? සච් ෙං ආගතානි, 
පඤ ්හාවාමර පන ‘‘මසඛා වා පුථුජ් ජනා වා ෙක් ඛුං අනිච් ෙමතො දුක් ඛමතො 

අනත් තමතො විපස් සන් තී’’තිආදිනා (පට් ඨා. 1.1.424) අවිමසමසන 
පච් චුප් පන් නෙක් ඛාදීනම් පි ගහිතත් තා ධම් මාරම් මණස ්ස 
ආරම් මණපුමරජාතභාමවො න සක් කා පටිබාහිතුං. අත්  මතොපි මහතං සිද් ධං ‘‘ ං 

 ං පච් චුප් පන් නං ආරම් මණං ගමහත් වා මමනොද් වාමර චිත් තං පවත් තති, තං 
තස් ස ආරම් මණපුමරජාතං මහොතී’’ති. එත්   ෙ නිස් ස ාරම් මණාකාරාදීහි 

විසිට් ඨා පුමරජාතභාමවන විනා උපකාරභාවං අගච් ෙන් තානං වත්  ාරම් මණානං 
පුමරජාතාකාමරන උපකාරකතා පුමරජාතපච් ෙ තාති අ මස් ස 
නිස ්ස ාරම් මණපච් ෙ තාහි විමසමසො. 

ගිජ් ඣමපොතකසරීරානං ආහාරාසා මෙතනා වි  පුමරජාතානං රූපානං 

උපත්  ම් භකභාමවන උපකාරමකො ධම් මමො පච්ොජාතපච්චමයො. 
මමනොසඤ් මෙතනාහාරවමසන හි පච් ොජාතචිත් තමෙතසිමකහි විනා 
සන් තානට් ඨිතිමහතුභාවං අගච් ෙන් තානං පච් ොජාතාකාමරන 
චිත් තමෙතසිකානං උපකාරකතා විප් පයුත් තාකාරාදීහි විසිට් ඨා 
පච් ොජාතපච් ෙ තාති එවං සබ් බපච් ෙ ානං පච් ෙ න් තරාකාරවිසිට් ඨා 
උපකාරකතා  ට් ඨබ් බා. මසො පන ‘‘පච් ොජාතා චිත් තමෙතසිකා ධම් මා 
පුමරජාතස් ස ඉමස් ස කා ස ්ස පච් ොජාතපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 

1.1.11) ආගතත් තා එකවිමධොති ආහ ‘‘චිත්තමචතසිකාවා’’ති. 

පුරිමපුරිමපරිචිතගන් ම ො වි  උත් තරුත් තරස ්ස ගන්  ස ්ස කුසලාදිභාමවන 

අත් තසදිසපගුණබලවභාවවිසිට් ඨං අත් තසජාති තාගාහකං ආමසවනං, මතන 

පච් ෙ ා සජාති ධම් මාව ආමසවනපච්චමයො. භින් නජාතිකා හි භින් නජාතිකානං 
ආමසවනගුමණන පගුණබලවභාවවිසිට් ඨං කුසලාදිභාවසඞ් ඛාතං අත් තමනො 

ගතිං ගාහාමපතුං න සක් මකොන් ති, න ෙ ස ං තමතො ගණ් හන් ති. මත පන 
අනන් තරාතීතානි මලොකි කුසලාකුසලානි මෙව අනාවජ් ජනකිරි ාජවනානි 
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ොති ආහ ‘‘ඨමපත්වා ආවජ්ජනද්වය’’න් තිආදි. ‘‘න මග් ගපච් ෙ ා ආමසවමන 

එක’’න් ති (පට් ඨා. 1.1.221) වෙනමතො අමහතුකකිරි ාසු හසිතුප් පා ස් මසව 

ආමසවනභාමවන, ආවජ් ජනද් ව ං ආමසවනපච් ෙම ො න මහොති, 

මලොකුත් තරම් පි කුසලං භින් නජාතිකස් මසව ඵලස් ස පුමරෙරත් තා න මතන, 

ආමසවනගුණං ගණ් හාමපති, විපාකාබයාකතම් පි කම් මවමසන. 
විපාකභාවප් පත් තං කම් මපරිණාමිතං කම් මමවගක් ඛිත් තං පතිතං වි  හුත් වා 
පවත් තමානං අත් තමනො සභාවං ගාමහත් වා පරිභාමවත් වා මනව අඤ් ඤවිපාකං 

පවත් මතති, න ෙ පුරිමවිපාකානභාවං ගමහත් වා උප් පජ් ජති. 

මලොකුත් තරවිපාකම් පි හි කිඤ් ොපි ජවනවමසන උප් පජ් ජති, ආමසවනගුණං පන 

ගණ් හාති, න ෙ අඤ් ඤං ගාහාමපති.  ම් පි ‘‘ආමසවනවිනිමුත් තං ජවනං 

නත් ථී’’ති ආචරියධම්මපාලත් ම මරන වුත් තං, තම් පි ‘‘ම භු යවමසන 

වුත් ත’’න් ති විඤ් ඤා ති, ඉතර ා පන ආෙරි ස් ස 

අසමමපක් ඛිතාවිධා කත් තප් පසඞ් ගමතො. ත ා හි වුත් තං පට්ඨානට්ඨකථායං 

‘‘මලොකුත් තමරො පන ආමසවනපච් ෙම ො නාම නත් ථී’’ති (පට් ඨා. අට් ඨ. 1.12). 
මග් මගො පන මගොත්රභුමතො ආමසවනං න ගණ් හාතීති නත් ථි භූමිආදිවමසන 

නානාජාතිකතා  අනධිප් මපතත් තා. ත ා හි වුත් තං පට්ඨාමන ‘‘මගොත්රභු 

මග් ගස් ස ආමසවනපච් ෙම න පච් ෙම ො, මවො ානං මග් ගස් ස 

ආමසවනපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති (පට් ඨා. 1.1.426). 

චිත් තප් පම ොගසඞ් ඛාතආයූහනකිරි ාභාමවන සහජාතානං, 

නානක් ඛණිකානඤ ්ෙ උපකාරමකො ධම් මමො කම්මපච්චමයො. කම් මන් ති හි 

මෙතනා වුච් ෙති, සා ෙ ආයූහනබයාපාරා. පච් ෙයුප් පන් මනන සහ උප් පන් නා 

සහජාතා, පච් ෙයුප් පන් නමතො නානක් ඛමණ භවා නානක්ඛණිකා. සහජාතා 

මලොකි මලොකුත් තරා මෙතනාති සම් බන් මධො. සා සහජාතනාමානං, 

තංසමුට් ඨානානඤ් ෙ රූපානං පච් ෙම ො, ඉතරා පන විපාකකටත් තාරූපානන් ති 

 ට් ඨබ් බං. සාසවකුසලාකුසලමචතනාති අත් තමනො උප් පා විසිට් මඨ සන් තාමන 
මසසපච් ෙ සමාගමම පවත් තමානානං විපාකකටත් තාරූපානං 

සන් තානවිමසසනකිරි ාභාමවන උපකාරිකා කාමරූපාරූපකුසලමෙතනා, 

අකුසලමෙතනා ෙ. තස් සා හි ත ා කිරි ාභාමවන පවත් තත් තා මතසං පවත් ති, 
න අඤ ්ඤ ා. ඉතරා පන සහජාතානං ආයූහනකිරි ාභාමවන පවත් තමානා 
උපකාරිකාති වත් තබ් බං. අවධාරමණන පමනත්   මෙතනාසම් පයුත් තං 
අභිජ් ඣාදිකම් මං පටික් ඛිපති සතිපි විපාකධම් මසභාමව මෙතනාවජ් ජානං 

අතංසභාවත් තා. අනාසව…මප.…පච්චමයොති ඉමිනා මලොකි කුසලමෙතනා  

විමසසමත් තං  ස් මසති, න නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙ තාභාවං. එවඤ් ෙ කත් වා 
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වුත් තං අට්ඨකථායං ‘‘අරූපාවෙරමෙතනා, පන මලොකුත් තරමෙතනා ෙ 
උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධා අත් තමනො අත් තමනො විපාකක් ඛන් ධානං 
නානක් ඛණිකකම් මපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති. 

අත් තමනො නිරුස් සාහසන් තභාමවන සහජාතනාමරූපානං 

නිරුස ්සාහසන් තභාවා  උපකාරකා අරූපධම් මාව විපාකපච්චමයො. මතනාහ 

‘‘විපාකචිත්තමචතසිකා’’ති. මත හි පම ොමගන අසාමධතබ් බතා  කම් මස් ස 

කතත් තා නිප් ඵජ් ජනමත් තමතො නිරුස් සාහසන් තභාවා මහොන් ති, න 

කිමලසවූපසමසන් තභාවා. නිරුස ්සාහසන් තභාවමතො එව හි භවඞ් ගා ම ො 
දුවිඤ් මඤ යා. පඤ් ෙද් වාමරපි හි ජවනප් පවත් ති ාව රූපාදීනං ගහිතතා 
විඤ ්ඤා ති. අභිනිපාතසම් පටිච් ෙනසන් තීරණමත් තා පන විපාකා දුවිඤ ්මඤ යා 
එව. 

රූපාරූපානං උපත්  ම් භකට් මඨන උපකාමරො ආහාරපච්චමයො. සතිපි හි 

ජනකභාමව උපත්  ම් භකත් තමමව ආහාරස් ස පධානකිච් ෙං, ජන න් මතොපි ෙ 
ආහාමරො අවිච් මෙ වමසන උපත්  ම් මභන් මතොව ජමනතීති 

උපත්  ම් භනභාමවොව ආහාරභාමවොති. තත්   කබළීකාමරො ආහාමරො 

රූපකා ස් මසව උපත්  ම් භමකො, මසසා තම ො රූපාරූපකා ස් ස. න 

මකවලඤ් හි මත නාමධම් මානමමව අවිච් මෙ මහතුකා, අ  මඛො පටිසන් ධි ං 

කටත් තාරූපානං, පවත් මත චිත් තජරූපානම් පි. 

මතසු මතසු කිච් මෙසු පච් ෙයුප් පන් නධම් මමහි අත් තානං 

අනවත් තාපනකසඞ් ඛාතආධිපච් ෙට් මඨන පච් ෙම ො ඉන්ද්රියපච්චමයො. 
අධිපතිපච් ෙ ධම් මානඤ් හි පවත් තිවිනිවාරමක අභිභවිත් වා පවත් තමනන 

ගරුභාමවො අධිපති ට් මඨො, ඉන් ද්රි ානං පන  ස් සනාදිකිච් මෙසු 

ෙක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීහි, ජීවමන කම් මජරූමපහි, අරූපධම් මමහි ෙ ජීවන් මතහි 
සුඛිතාදිභාමවසු සුඛිතාදීහි අධිමමොක් ඛපග් ගහඋපට් ඨානාවික් මඛපප් පජානමනසු 

‘‘අනඤ් ඤාතං ඤස් සාමී’’ති පවත් ති ං ආජානමන, අඤ් ඤාතාවිභාමව ෙ 
සද් ධාදිසහජාමතහීති එවං තංතංකිච් මෙසු ෙක් ඛාදිපච් ෙම හි ධම් මමහි 
ෙක් ඛාදීනං අනවත් තනි තාමත් තං ඉන් ද්රි ානං ආධිපච් ෙට් මඨොති අ මමව 

මතසං විමසමසො. රූපසත්තක-ග් ගහමණන ෙක් ඛාදීනි පඤ් ෙ, 
ඉත් ථිපුරිසින් ද්රි ද් ව ඤ් ෙ  ස් මසති. ජීවිතින් ද්රි ං පන අරූපජීවිතින් ද්රිම න සද් ධිං 

එකමතො කත් වා ජීවිත-ග් ගහමණන ගහිතං. එවඤ් හි ද් වාවීසති ඉන් ද්රි ානි 

මහොන් ති. ‘‘අනාදිමති සංසාමර අනඤ් ඤාතං අසච් ඡිකතං ෙතුසච් ෙධම් මං, 
නිබ් බානමමව වා ඤස් සාමී’’ති පවත් තස් ස ඉන් ද්රි ං 
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අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියං, පඨමමග් ගඤාණං. ආජානමතො පඨමමග් මගන 

දිට් ඨමරි ා ං අනතික් කමිත් වා ජානමතො ඉන් ද්රි ං අඤ්ඤින්ද්රියං, 

මසොතාපත් තිඵලමතො  ාව අරහත් තමග් ගා ෙසු ඤාණං, අඤ ්ඤාතාවිමනො ෙතූසු 

සච් මෙසු පරිනිට් ඨිතකිච් ෙස ්ස ඉන් ද්රි ං අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං, අරහත් තඵලඤාණං. 
පඨමං පරි ා මතො ඉන් ද්රි ත් තං සන් ධා  රූපසත් තක-ග් ගහමණන ගමහත් වාපි 
පුන ක ඤ ්චි උපකාරකත් තාභාවමතො ඉත් ථිපුරිසින් ද්රි ානං එත්   අග් ගහණං 

 ස් මසතුං ‘‘මතසූ’’තිආදි වුත් තං. තානි හි ම භුම යන ලිඞ් ගාදීහි 
අනවත් ති මානානිපි පච් ෙ භාවමතො නානවත් තී න් තීති වුත් මතොවා මත් ම ො. 

ආරම් මණූපනිජ් ඣානලක් ඛණූපනිජ් ඣානවමසන උපගන් ත් වා 

ආරම් මණනිජ් ඣානං ඣානපච් ෙ තා, මසො ෙ විතක් කාදීනමමව ආමවණිමකො 

සභාමවොති ආහ ‘‘ඣානපච්චමයො’’තිආදි. මත පන පටිසන් ධි ං 

කටත් තාරූපානං, පවත් මත චිත් තජරූපානං, උභ ත්   නාමධම් මානඤ් ෙ 
පච් ෙ ාති  ට් ඨබ් බං. 

සුගතිමතො, දුග් ගතිමතො, කුසලමතො, අකුසලමතො වා නි යානට් මඨන 

සහජාතානං උපකාරකතා මග් ගපච් ෙ තා, සා ෙ සම් මාදිට් ඨාදීනන් ති ආහ 

‘‘මග්ගපච්චමයො’’තිආදි. සඞ්කප්ප-ග් ගහමණන සම් මාසඞ් කප් පං, 
මිච් ොසඞ් කප් පඤ ්ෙ  ස් මසති. එවං මසමසසුපි. මිච් ොසඞ් කප් පා ම ො හි 

අපා මග් ගඞ් ගා, මිච් ොසතිමිච් ොවාො ම ො මෙත්   ත ාපවත් තචිත් තුප් පා ා, 

මෙතනා ෙ, අ ම් පි ඣානපච් ෙම  වුත් තානමමව පච් ෙයුප් පන් නානං පච් ෙම ොති 
 ට් ඨබ් බං. 

පරමත් ම න භින් නානම් පි එකීභාවගතානං වි  
එකුප් පා ාදිභාවසඞ් ඛාතසම් පම ොගලක් ඛමණන උපකාරකතා 

සම් පයුත් තපච් ෙ තා, සා ෙ නාමධම් මානමමව, න රූපධම් මානන් ති ආහ 

‘‘සම්පයත්තපච්චමයො’’තිආදි. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් බන් ධතා  යුත් තානම් පි සමානානං විප් පයුත් තභාමවන 

විසංසට් ඨතා  නානත් තූපගමමනන උපකාරකතා විප් පයුත් තපච් ෙ තා, සා ෙ 

වත් ථූනං, චිත් තමෙතසිකානමමව වාති ආහ ‘‘විප්පයත්තපච්චමයො’’තිආදි. ෙ 

වත් ථූනි හි සත් තන් නං විඤ ්ඤාණානං   ාරහං පටිසන් ධි ං, පවත් මත, 

චිත් තමෙතසිකා පටිසන් ධි ං කටත් තාරූපානං, පවත් ති ං 

චිත් තසමුට් ඨානානඤ් ෙ විප් පයුත් තපච් ෙම ො. වත්ථුපුමරජාතානීති ඉ ං 

ෙක් ඛාදිවත් ථුවමසමනව වුත් තං, හ  වත් ථු පන පටිසන් ධි ම් පි පච් ෙ භාවමතො 
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පටුන 
 

සහජාතම් පි ලබ් භති. වුත් තම් පි මහතං අබයාකතප ස් ස සහජාතවිභඞ්මග 

‘‘පටිසන් ධික් ඛමණ විපාකාබයාකතා ඛන් ධා කටත් තාරූපානං, ඛන් ධා වත් ථුස් ස, 

වත් ථු ඛන් ධානං විප් පයුත් තපච් ෙම න පච් ෙම ො’’ති. ත ා පච්ොජාතා 

චිත්තමචතසිකාති ෙ ෙක් ඛුවිඤ් ඤාණාදිවමසමනව වුත් තං, ‘‘සහජාතා කුසලා 
ඛන් ධා චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං විප් පයුත් තපච් ෙම න 

පච් ෙම ො’’තිආදිවෙනමතො (පට් ඨා. 1.1.434) පන සහජාතාපි ලබ් භන් ති. එවඤ් ෙ 

කත් වා වුත් තං අට්ඨකථායං ‘‘විප් පයුත් තපච් ෙම ො 
සහජාතපුමරජාතපච් ොජාතවමසන තිවිමධො’’ති. අ ං පන රූපධම් මමො සමාමනො 
රූපධම් මස ්ස පච් ෙම ො න මහොති සම් පම ොගාසඞ් කා  අභාවමතො. 

ම සඤ් හි නාමානං ෙක් ඛාදීනං අබ් භන් තරමතො නික් ඛමන් තානං වි  

පවත් ති, රූපානඤ් ෙ නාමසන් නිස ්සම මනව උප් පජ් ජමානානං 

සම් පම ොගාසඞ් කා මහොති, මතසමමව විප් පයුත් තපච් ෙ තා වුත් තා. රූපානං පන 

රූමපහි සාසඞ් කා නත් ථි, වත් ථුසන් නිස ්සම මනව ෙ ජා න් තානං නාමානං 
විස මත් තං ආරම් මණන් ති මතනාපි මතසං සම් පම ොගාසඞ් කා නත් ථි. 
පච් චුප් පන් නසභාමවන අත් ථිභාමවන තාදිසස් මසව ධම් මස් ස 
උපත්  ම් භකත් මතන උපකාරකතා අත් ථිපච් ෙ තා. සතිපි හි ජනකත් මත 
ඨිති ංම ව සාතිසම ො අත් ථිපච් ෙ ානං බයාපාමරොති උපත්  ම් භකතා මතසං 

ගහිතා, මත ෙ රූපජීවිතින් ද්රි ාදීමනවාති ආහ ‘‘අත්ථිපච්චමයො’’තිආදි. 

රූපජීවිතින් ද්රි ඤ ්හි කටත් තාරූපානං, කබළීකාරාහාමරො ඉමස් ස කා ස් ස, 

ආරම් මණපුමරජාතානි චිත් තමෙතසිකානං නිස් ස පච් ෙම  වුත් තධම් මා, 

තත් ම ව වුත් තපච් ෙයුප් පන් නඤ් ෙ අත් ථිපච් ෙම ො. නිස්සයපච්චමය

වුත්තධම්මාති ෙ වත් ථුරූපමහාභූතචිත් තමෙතසිකානං ධම් මසාමඤ් මඤමනව 

ගහණං, න නිස ්ස පච් ෙ භාවීනංම ව. පච් ොජාතානම් පි චිත් තමෙතසිකානං 
පුමරජාතස් ස කා ස් ස පඤ් හාවාමර පච් ෙ භාමවන නිද් දිට් ඨත් තා. එත්   ෙ 
අත් ථිභාවාභාමවන අනපකාරකානමමව අත් ථිභාමවන උපකාරකතා  

අත් ථිපච් ෙ තාභාවමතො නත් ථි නිබ් බානස ්ස සබ් බ ා භාවිමනො අත් ථිපච් ෙ තා, 
උප් පා ාදියුත් තානං වා නත් ථිභාමවොපකාරතාවිරුද් මධො උපකාරකභාමවො 
අත් ථිපච් ෙ තාති න තස් ස තප් පච් ෙ ත් තප් පසඞ් මගො. 

නත්ථිපච්චමයොතිආදීසු අනන් තරතාමත් මතන, චිත් තනි ාමකභාමවන වා 
උපකාරකතා අනන් තරපච් ෙ තා. එකස් මිං ඵස් සාදිධම් මසමු ාම  පවත් තමාමන 
දුති ස ්ස අභාවමතො අත් තමනො ඨිති ා ඔකාසමලභන් තානං අනන් තරං 
උප් පජ් ජමානකචිත් තමෙතසිකානං ඔකාස ානවමසන උපකාරකතා 
නත් ථිපච් ෙ තා. අත් තමනො සභාවාවිගමමන අප් පවත් තමානානං විගතභාමවන 



අභිධම් මාවතාර   අභිනවටීකා 

543 

පටුන 
 

උපකාරකතා විගතපච් ෙ තා. අත්  මතො පන ද් වින් නම් පි 
අනන් තරපච් ෙ භාවීධම් මත් තා අවිමසමසො වුත් මතො. සභාවතාමත් මතන 

උපකාරකතා අත් ථිපච් ෙ තා, නිමරොධානපගමනවමසන උපකාරකතා 
අවිගතපච් ෙ තාති පච් ෙ විමසමසො මතසං ධම් මාවිමසමසපි මවදිතබ් මබො. 
ධම් මානඤ ්හි සමත්  තාවිමසසං සබ් බාකාමරන ඤත් වා භගවතා 
ෙතුවීසතිපච් ෙ ා ම සිතාති භගවති සද් ධා  ‘‘එවං විමසසා එමත ධම් මා’’ති 
සුතම ඤාණං උප් පාම ත් වා චින් තාභාවනාම ඤාමණහි ත භිසම ා  ම ොමගො 
කරණීම ො. අවිමසමසපි ධම් මසාමත් ථි ස් ස ත ා ත ා විමනතබ් බපුග් ගලානං 
වමසන මහට් ඨා වුත් මතොපි පච් ෙම ො පුන පකාරන් තමරන වුච් ෙති   ා 
අමහතුකදුකං වත් වාපි මහතුවිප් පයුත් තදුකං වි ාති  ට් ඨබ් බං. 

 ස් මා මහාභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං, උපා ාරූපානඤ් ෙ සහජාතපච් ෙ ා, 

මහාභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං අඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්ස පච් ෙ ා, උපා ාරූපානං 

නිස ්ස පච් ෙ ාව, කබළීකාමරො ආහාමරො ඉමස් ස කා ස් ස ආහාරපච් ෙම ො, 

මහාභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං, උපා ාරූපානඤ් ෙ ජීවිතින් ද්රි ං කටත් තාරූපානඤ් ෙ 

අත් ථිඅවිගතඉන් ද්රි පච් ෙ ා, තස් මා වුත් තං ‘‘රූපං රූපස්ස…මප.… සත්තධා

පච්චමයොමහොතී’’ති. 

රූපං අරූපස්සාතිආදීසුපි මහට් ඨා වුත් තපච් ෙයුප් පන් නධම් මම සුට් ඨු 

උපලක් මඛත් වා පච් ෙම ො ම ොමජතබ් මබො. රූපංරූපාරූපස්සාතිනත්ථීති ඉ ං 
සහජාතපච් ෙ භූතම් පි රූපං රූපාරූපද් ව ස ්ස පච් ෙ භාමවන අනාගතන් ති 
කත් වා වුත් තං. 

සබ් මබසං පච් ෙ ානං ආරම් මණපච් ෙම  උපනිස් ස පච් ෙම , 

සහජාතනානක් ඛණිකමෙතනා  කම් මපච් ෙම , 
සහජාතපුමරජාතපච් ොජාතාදිමභ ස් ස අත් ථිපච් ෙම  ෙ සමමොධානමතො 

සබ් මබපි පච් ෙ ා සඞ් මඛපමතො ෙතුබ් බිධාම වාති  ස් මසන් මතො ආහ ‘‘සබ්මබ

පනිමම’’තිආදි. 

ඉති අභිධම් මත්  විකාසිනි ා නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා  

පච් ෙ නිද් ම සවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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නිගමනකථාවණ්ණනා 

1400-2. සබ් බධම් මමසු අප් පටිහතගතිතා  සුන්  රා මති ඉමස් සාති සුමති, 

තස් ස සුමතිස්ස භගවමතො මතිවිචාරං ඤාණොරං මබොමධතීති 

සුමතිමතිවිචාරමබොධමනො. විරුද් ධා මති ම සං මත විමතිමනො, විරුද් ධා මතීති ෙ 
විරුද් ධ ස ්සනන් ති අත් ම ො. මතසං විමමොහං විනාමසතීති 

විමතිවිමමොහවිනාසමනො. යමතො  ස් මා නාමමතො සුමතිනා භික් ඛුනා මානමතො 

බහුමාමනන ආයාචිතසම්මානමතො ආ ාචිමතො හුත් වා සම් මා අවනමතො 

ස ාම ව මමතො අ ං, තමතො තස් මා ම ා රචිමතො අභිධම් මාවතාමරො. ත ා හි 

භාවනා සාධූනං සම් භාවනා හිතවිභාවනා හිතප් පකාසනමතො ස ා මතොස ාති 
ම ොජනා. 

1403-14. අයත්තං වාවිරුද්ධං වාති එත්   ‘‘අට් ඨක ා  විමුඛභූතං අයුත් තං 

නාම, පාළි ා විමුඛභූතං විරුද් ධ’’න් ති ව න් ති. බයප්පථානන් ති ෙ 

වාෙනාමග් ගානන් ති අත් ම ො. තිවිධාති එමකො බයප් පම ො සද්  සම් පන් මනො, න 

අත්  සම් පන් මනො, එමකො අත්  සම් පන් මනො, න සද්  සම් පන් මනො, එමකො 

උභ සම් පන් මනොති තිප් පකාරාති අත් ම ො. හිතමමව අත් ම ොති හිතත් ම ො, තං 

අත් තමනො කාමමතීති හිතත්ථකාමමො. අසංකිණ් ණකුලාකුමලහි 

අසම් භින් නකුමලහි සංකිණ් මණ. මකලාමසොම ව සිඛමරොති මකලාසසිඛමරො, 
මසො හි හිමවමතො ෙතුරාසීති ා කූටසහස් සානං පාමමොක් මඛො රජතමම ො 
මහාසිඛමරො. ත ාකාමරහි සබ් බමසමතහි පාසාම හි පටිමණ් ඩිතත් තා 

මකලාස…මප.… මණ්ඩිමතො. කණ්හ ාමසනාති එවංනාමමකන උපාසමකන. 

පාචීනපාසාම ති පාචීනදිසාභාගසන් නිස ්සිමත පාසාම . අයන් ති 
අ මභිධම් මාවතාමරො. 

නිට් ඨිතා ං අභිධම් මත්  විකාසිනී නාම 

අභිධම් මාවතාරසංවණ් ණනා. 

නිගමනකථා 

1. 

රම් මම පුලත්ථිනගමර නගරාධිරාමජ, 

රඤ් ඤා පරක්කමභුමජන මහාභුමජන; 

කාරාපිමත වසති මජතවමන විහාමර, 
ම ො රම් මහම් මි වරූපවනාභිරාමම. 
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2. 

සම් පන් නසීල මසං මමතොසිමතහි, 

සම් මානිමතො වසිගමණහි ගුණාකමරහි; 
පත් මතො මුනින්  වෙනාදිසු මනකගන්  - 
ජාමතසු ොෙරි තං මහිතං විදූහි. 

3.. 

ඤාණානභාවමිහ  ස් ස ෙ සූෙ න් තී, 

සංවණ් ණනා ෙ වින ට් ඨක ාදිකානං; 
සාරත්  දීපනිමුඛා මධුරත්  සාර- 
සන් දීපමනන සුජනං පරිමතොස න් තී. 

4. 

තස් සානකම් පමවලම් බි  සාරිපුත්ත- 

ත්මථරස්ස  ාමගතසාරගුණාකරස් ස; 

ම ො සාසමන ජිනවරස් ස රතිං උළාරං, 
පප් මපොති නන් දිපරිමවණනිවාසවාසී. 

5. 

ස සාධ ං මසොතුහිතං අනප් පකං, 

සුමඞ්ගමලොදීරිතනාමවිස් සුමතො; 

අකාභිධම්මත්ථවිකාසිනිං ඉමං, 
පකාස න් තිං මධුරත්  සම් ප න් ති. 

අභිධම් මාවතාරටීකා සමත් තා. 

 



 

 

 

 

 

 

iínodkx Oïu odkx ðkd;s" 

iínrix Oïu rix ðkd;s¦ 

iínr;sx Oïu r;sx ðkd;s 

;KaylaLfhd iínÿlaLx ðkd;s 

^Oïumoh ;Kayd j.af.d& 

 

Oïudrdfud Oïurf;d - Oïux wkqúÉka;hx¦ 

Oïux wkqiairx NslaLq - ioaOïud k mßydh;s' 

 ^Oïumoh NslaLq j.af.d& 
 

Oïfud mfkfid iq.;mami;af:d" 

;rŒj ixidr uyKaKjiai¦ 

n%yaudiqrd§ys kuiaikSfhHd" 

rfid ridkx mrfud ;sf,dfl' 

 

uyd.fod uÑpqcrd mydfkd" 

iíî;skdidh úfiiukaf;d¦ 

iín;a: odfkk p lmamrelafLd" 

Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 

 ^rijdyskS& 
 

Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
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