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10. දීපෙන් ථතො නෙඤ් ඤූනං, සදා සම් ථමොදකාරිනිං; 

කමොහවිච්කෙදනිං නාම, කරිස ්සාමත් ථවණ් ණනන් ති. 
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පටුන 

1. ධම්මසඞ්ගණීමාතිො 
තිෙපදත්ථවණ්ණනා 

තත් ථ අභිධම්මස්ස මාතිොති එත් ථ ථකනට් ථඨන අභිධම්කමො? 
ධම් මාතිථරකධම් මවිථසසට් ථඨන. අතිථරකවිථසසත් ථදීපථකො හි එත් ථ අභි-

සද් ථදො ‘‘බ්ාළ් හා ථම දුක් ඛා ථවදනා අභික් කමන් ති, ථනො පටික් කමන් ති (සං. නි. 

4.87; 5.195, 1022; ම. නි. 3.384, 389), අභික් කන් තවණ් ණා’’තිආදීසු (සං. නි. 

1.1; ඛු. පා. 5.1; සු. නි. මඞ් ගලසුත් ත; වි. ව. 857) විෙ, තස් මා ෙථා සමුස් සිථතසු 

බ්හූසු ඡත් ථතසු ථචව ධථජසු ච ෙං අතිථරකප් පමාණං, 

විථසසවණ් ණසණ් ඨානඤ් ච ඡත් තං, තං අතිච් ඡත් තං, ථෙො අතිථරකප් පමාථණො, 

විථසසවණ් ණසණ් ඨාථනො ච ධථජො, ථසො අතිද් ධථජොති ච වුච් චති, එවථමව 
අෙම් පි ධම් ථමො ධම් මාතිථරකධම් මවිථසසට් ථඨන ‘‘අභිධම් ථමො’’ති වුච් චති. 
භගවතා හි සුත් තන් තං පත් වා ඛන් ධාෙතනධාතුසච් චඉන් ද්රිෙපච් චොකාරාදථෙො 

ධම් මා එකථදථසන විභත් තා, න නිප් පථදථසන, අභිධම් මං පත් වා පන 
අථනථකහි නෙවිථසථසහි නිප් පථදසථතොව විභත් තා. එවං 
ධම් මාතිථරකධම් මවිථසසට් ථඨන ‘‘අභිධම් ථමො’’ති ථවදිතබ් ථබ්ො. 

ථකනට් ථඨන මාතිො? මාතුසමට් ථඨන. මාතා විොති හි මාතිකා ෙථා 

පදුමිකං මුඛන් ති. ෙථා හි මාතා නානාවිථධ පුත් ථත පසවති, ථත පාථලති, 

ථපොථසති ච, එවමෙම් පි නානාවිථධ ධම් ථම, අත් ථථ ච පසවති, ථත ච 

අවිනස ්සමාථන පාථලති, ථපොථසති ච, තස් මා ‘‘මාතිකා’’ති වුච් චති. මාතිකං හි 
නිස ්සාෙ ධම් මසඞ් ගණීආදිසත් තප් පකරණවථසන විත් ථාරිෙමානා 

අනන් තාපරිමාණා ධම් මා, අත් ථා ච තාෙ පසුතා, පාලිතා, ථපොසිතා විෙ ච 

ථහොන් ති. තථා හි ධම්මසඞ්ගණිප්පෙරකණ චතස ්ථසො විභත් තිථෙො චිත් තවිභත් ති 

රූපවිභත් ති නික් ථඛපරාසි අත් ථුද් ධාථරොති. තත් ථ නානානථෙහි 
එකූනනවුතිචිත් තවිභාවිනී චිත් තවිභත් ති විත් ථාරිෙමානා 

අනන් තාපරිමාණභාණවාරා ථහොති, තදනන් තරං එකවිධාදිනා රූපවිභාවිනී 

රූපවිභත් ති විත් ථාරිෙමානා අනන් තාපරිමාණභාණවාරා ථහොති, තදනන් තරං 
මූලඛන් ධද් වාරාදීනි නික් ඛිපිත් වා ථදසිථතො නික් ථඛපරාසි විත් ථාරිෙමාථනො 

අනන් තාපරිමාණභාණවාථරො ථහොති, තදනන් තරං ථතපිටකස් ස බුද් ධවචනස ්ස 
අට් ඨකථාභූථතො අත් ථුද් ධාථරො විත් ථාරිෙමාථනො අනන් තාපරිමාණභාණවාථරො 
ථහොති. එවමිදං ධම් මසඞ් ගණිප් පකරණං වාචනාමග් ගථතො 
අතිථරකථතරසමත් තභාණවාරම් පි සමානං විත් ථාරිෙමානං 
අනන් තාපරිමාණභාණවාරං ථහොති. 

තථා විභඞ්ගප්පෙරකණ ඛන් ධවිභඞ් ථගො 
ආෙතනධාතුසච් චඉන් ද්රිෙපච් චොකාරසතිපට් ඨානසම් මප් පධානඉද් ධිපාදථබ්ොජ් 
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පටුන 

ඣඞ් ගමග් ගඞ් ගඣානඅප් පමඤ් ඤාසික් ඛාපදපටිසම් භිදාඤාණඛුද් දකවත් ථුධම් ම

හදෙවිභඞ් ගාති අට් ඨාරස විභඞ් ගා විභත් තා, ථත 
සුත් තන් තභාජනීෙඅභිධම් මභාජනීොදිනානානථෙහි විත් ථාරිෙමානා පච් ථචකං 
අනන් තාපරිමාණභාණවාරා ථහොන් ති. එවමිදං විභඞ් ගප් පකරණං 
වාචනාමග් ගථතො පඤ් චතිංසමත් තභාණවාරම් පි සමානං විත් ථාරිෙමානං 
අනන් තාපරිමාණභාණවාරං ථහොති. 

තථා ධාතුෙථාපෙරණිං ‘‘සඞ් ගථහො අසඞ් ගථහො’’තිආදිනා චුද් දසවිථධන 
විභත් තං වාචනාමග් ගථතො අතිථරකඡභාණවාරමත් තම් පි සමානං 
විත් ථාරිෙමානං අනන් තාපරිමාණභාණවාරං ථහොති. 

තථා පුග්ගලපඤ්ඤත්තිප්පෙරණිං ඛන් ධපඤ් ඤත් ති 
ආෙතනධාතුසච් චඉන් ද්රිෙපුග් ගලපඤ් ඤත් තීති ඡබ් බිථධන විභත් තං 
වාචනාමග් ගථතො අතිථරකපඤ් චභාණවාරමත් තම් පි විත් ථාරිෙමානං 
අනන් තාපරිමාණභාණවාරං ථහොති. 

තථා ෙථාවත්ථුප්පෙරණිං සකවාථද පඤ් ච සුත් තසතානි, පරවාථද පඤ් ච 

සුත් තසතානීති සුත් තසහස් සං සථමොධාථනත් වා විභත් තං වාචනාමග් ගථතො 
සඞ් ගීතිආථරොපිතනථෙන දීඝනිකාෙප් පමාණම් පි විත් ථාරිෙමානං 
අනන් තාපරිමාණභාණවාරං ථහොති. 

තථා යමෙප්පෙරණිං මූලෙමකං 
ඛන් ධාෙතනධාතුසච් චසඞ් ඛාරඅනුසෙචිත් තධම් මඉන් ද්රිෙෙමකන් ති දසවිථධන 
විභත් තං වාචනාමග් ගථතො වීසභාණවාරසතම් පි විත් ථාරිෙමානං 
අනන් තාපරිමාණභාණවාරං ථහොති. 

පට්ඨානප්පෙරණිං ථහතුපච් චෙආරම් මණපච් චොදිචතුවීසතිපච් චථෙ 
ගථහත් වා තිකපට් ඨානාදිචතුවීසතිවිථධන විභත් තං පච් ථචකං 
කතිපෙභාණවාරම් පි විත් ථාරිෙමානං අනන් තාපරිමාණභාණවාරං ථහොති. එවං 

අනන් තාපරිමාණානං ධම් මානං, අත් ථානඤ් ච පසවනථතො, පාලනථතො, 
ථපොසනථතො ච ‘‘මාතා විොති මාතිකා’’ති වුච් චති. පාලනථපොසනඤ් ථචත් ථ 

සම් මුට් ඨානං, විරද් ධානඤ් ච පාළිඅත් ථානං මාතිකානුසාථරන සල් ලක් ථඛත් වා 

සමානෙනථතො, රක් ඛණථතො ච ථවදිතබ් බ්ං. සා පනාෙං පරිච් ථඡදථතො 
ධම් මසඞ් ගණීමාතිකා විභඞ් ගමාතිකා ධාතුකථාමාතිකා 
පුග් ගලපඤ් ඤත් තිමාතිකා කථාවත් ථුමාතිකා ෙමකමාතිකා පට් ඨානමාතිකාති 
සත් තන් නං පකරණානං ආදිම් හි ඨපිතා සත් තවිධා ථහොති. 

තත් ථ ධම් මසඞ් ගණීමාතිකා ආදි, සාපි තිකමාතිකා දුකමාතිකාති දුවිධා. 

තත් ථ ද් වාවීසති තිකා තිෙමාතිො නාම. ද් ථවචත් තාලීසසතදුකා දුෙමාතිො 
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පටුන 

නාම, සා පුන ආහච් චභාසිතා සාවකභාසිතාති දුවිධා. තත් ථ ද් වාවීසති තිකා 

ථචව, ‘‘ථහතූ ධම් මා න ථහතූ ධම් මා…ථප.… සරණා ධම් මා අරණා ධම් මා’’ති 

ඉථම ච සතං දුකාති අෙං ආහච්චභාසිතා සම් මාසම් බුද් ධථදසිතා සත් තන් නං 

පකරණානං මාතිකා නාම, තදනන් තරා ‘‘විජ් ජාභාගිථනො ධම් මා 
අවිජ් ජාභාගිථනො ධම් මා…ථප.… ඛථෙඤාණං අනුප් පාථදඤාණ’’න් ති ඉථම 
ද් වාචත් තාලීස සුත් තන් තිකදුකා ධම් මථසනාපතිසාරිපුත් තත් ථථථරන ඨපිතත් තා 

සාවෙභාසිතා නාම. ඉථම ඨථපන් ථතො පන ථථථරො න සාමුක් කංසිථකන 

අත් තථනො ඤාථණන ඨථපසි, එකුත් තරිෙං පන 
එකකනිපාතදුකනිපාතසඞ් ගීතිසුත් තදසුත් තරසුත් ථතහි සථමොධාථනත් වා 
ආභිධම් මිකත් ථථරානං සුත් තන් තං පත් වා අකිලමනත් ථං ඨථපසි. 

සා පුන සප් පථදසනිප් පථදසවථසන ද් ථව ථකොට් ඨාසා ථහොන් ති. එත් ථ හි 

නව තිකා, එකසත් තති ච දුකා සප් පථදසානං සාවථසසානං නාමරූපානං 

පරිග් ගහිතත් තා සප්පකදසා නාම, අවථසසා ථතරස තිකා, එකසත් තති ච දුකා 

නිප් පථදසානං නිරවථසසානං නාමරූපානං ගහිතත් තා නප්පකදසා නාම. ථතසං 
විභාථගො තත් ථ තත් ථථව ආවි භවිස් සති. තථා නාමලාභවථසන ද් විධා. සබ් ථබ්ව 

හි එථත තිකදුකා ආදිපදවථසන, සබ් බ්පදවථසන චාති ද් විධා නාමං ලභන් ති. 

තත් ථ ‘‘කුසලා ධම් මා, අකුසලා ධම් මා, අබ්යාකතා ධම් මා’’ති අෙං තාව 

ආදිපදවකසන ලද් ධනාථමො කුසලත් තිථකො නාම. ‘‘සුඛාෙ ථවදනාෙ 

සම් පයුත් තා ධම් මා…ථප.… ධම් මා’’ති අෙං සබ්බපදවකසන ලද් ධනාථමො 
ථවදනාත් තිථකො නාම. එවං සබ් ථබ්සම් පි තිකදුකානං නාමං ථවදිතබ් බ්ං. 

සා පථනසා පඤ් චදසහි පරිච් ථඡථදහි වවත් ථිතා. තිකානං හි එථකො 

පරිච් ථඡථදො, දුකානං චුද් දස. ‘‘ථහතූ ධම් මා නථහතූ ධම් මා’’තිආදථෙො හි ඡ දුකා 

ගන් ථථතො ච අත් ථථතො ච අඤ් ඤමඤ් ඤසම් බ්න් ථධන කණ් ණිකා විෙ, ඝටා විෙ 
ච හුත් වා ඨිතත් තා ‘‘ථහතුථගොච් ඡථකො’’ති වුච් චති. තථතො අපථර ‘‘සප් පච් චො 
ධම් මා’’තිආදථෙො සත් ත දුකා අඤ් ඤමඤ් ඤං අසම් බ්න් ධා ථකවලං 

දුකසාමඤ් ථඤන උච් චිනිත් වා ථගොච් ඡකන් තථර ඨපිතත් තා, අඤ ්ථඤහි ච 
අන් තරදුථකහි චූළකත් තා ‘‘චූළන් තරදුකා’’ති ථවදිතබ් බ්ා. තථතො පරං 
ආසවදුකාදීනං ඡන් නං දුකානං වථසන ආසවථගොච් ඡථකො නාම. තථතො 
සංථෙොජනදුකාදීනං ඡන් නං වථසන සංථෙොජනථගොච් ඡථකො නාම. තථා 
ගන් ථඔඝථෙොගනීවරණදුකාදීනං ඡන් නං ඡන් නං වථසන 
ගන් ථඔඝථෙොගනීවරණථගොච් ඡකා නාම. පරාමාසදුකාදීනං පඤ් චන් නං වථසන 
පරාමාසථගොච් ඡථකො නාම. තථතො පරං සාරම් මණදුකාදථෙො චතුද් දස දුකා 
මහන් තරදුකා නාම. තථතො පරං උපාදානදුකාදථෙො ඡ දුකා උපාදානථගොච් ඡථකො 
නාම. තථතො කිථලසදුකාදථෙො අට් ඨදුකා කිථලසථගොච් ඡථකො නාම. තථතො පරං 
දස් සථනනපහාතබ් බ්දුකාදථෙො අට් ඨාරස දුකා අභිධම් මමාතිකාෙ පරිථෙොසාථන 
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ඨපිතත් තා පිට් ඨිදුකා නාම. විජ් ජාභාගිෙදුකාදථෙො පන ද් වාචත් තාලීස දුකා 
සුත් තන් තිකදුකා නාම. එවථමතිස් සා පඤ් චදසහි පරිච් ථඡථදහි වවත් ථිතාෙ තාව 
අෙං අත් ථවණ් ණනා භවිස් සති. 

කුසලත්තිෙවණ්ණනා 
ෙස් මා පථනත් ථ තිකමාතිකා ආදි, තත් ථාපි කුසලත් තිථකො ආදි, තස් මා 

කුසලත් තිකස ්ස තාව – 

අත් ථථතො භූමිථභදා ච, පච් ථචකං සම් පථෙොගථතො; 

උද් ථදසථතො ච ධම් මානං, ලක් ඛණාදිවිභාගථතො. 

සඞ් ගහා සුඤ් ඤථතො ථචව, විසොදිප් පථභදථතො; 

ෙථානුරූපං සබ් බ්ත් ථ, ථවදිතබ් ථබ්ො විනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ අත්ථකතො තාව කුසලා ධම්මාති එත් ථ කුසලසද් ථදො 

ආථරොගයානවජ් ජථඡකසුඛවිපාථකසු දිස් සති. අෙං හි ‘‘කච් චි නු ථභොථතො 

කුසලං, කච් චි ථභොථතො අනාමෙ’’න් තිආදීසු (ජා. 1.15.246; 2.20.129) 

ආථරොථගය දිස ්සති. ‘‘කතථමො පන, භන් ථත, කාෙසමාචාථරො කුසථලො? ථෙො 

ථඛො, මහාරාජ, කාෙසමාචාථරො අනවජ් ථජො’’තිආදීසු (ම. නි. 2.361) අනවජ් ථජ. 

‘‘කුසථලො ත් වං රථස් ස අඞ් ගපච් චඞ් ගාන’’න් තිආදීසු (ම. නි. 2.87) ථඡථක. 

‘‘කුසලස ්ස කම් මස් ස කතත් තා උපචිතත් තා’’තිආදීසු (ධ. ස. 431) සුඛවිපාථක. 
ස් වාෙමිධ ආථරොථගයපි අනවජ් ථජපි සුඛවිපාථකපි වත් තති. ෙථථව හි 

රූපකාථෙ නිබ්යාධිතාෙ ආථරොගයට් ථඨන කුසලං වුත් තං, එවං අරූපධම් ථමපි 
කිථලසබ්යාධිථනො අභාථවන ආථරොගයට් ථඨන කුසලං ථවදිතබ් බ්ං. 
කිථලසවජ් ජස ්ස පන අභාවා අනවජ් ජට් ථඨන කුසලං. 

ධම්ම-සද් ථදො පනාෙං පරිෙත් තිථහතුගුණනිස් සත් තනිජ් ජීවතාදීසු දිස් සති. 

අෙං හි ‘‘ධම් මං පරිොපුණාති සුත් තං ථගෙය’’න් තිආදීසු (අ. නි. 4.102) 

පරිෙත් තිෙං දිස් සති. ‘‘ථහතුම් හි ඤාණං ධම් මපටිසම් භිදා’’තිආදීසු (විභ. 720) 

ථහතුම් හි. ‘‘න හි ධම් ථමො අධම් ථමො ච, උථභො සමවිපාකිථනො’’තිආදීසු (ථථරගා. 

304) ගුථණ. ‘‘ධම් ථමසු ධම් මානුපස ්සී විහරතී’’තිආදීසු (දී. නි. 2.373) 

නිස ්සත් තනිජ් ජීවතාෙං, ස් වාෙමිධාපි නිස් සත් තනිජ් ජීවතාෙථමව වට් ටති. 

වචනත් ථථො පථනත් ථ – කුච් ඡිථත පාපධම් ථම සලෙන් ති චලෙන් ති 

කම් ථපන් ති විද් ධංථසන් තීති කුසලා. කුච් ඡිථතන වා ආකාථරන සෙන් තීති කුසා, 
ථත කුථස ලුනන් ති ඡින් දන් තීති කුසලා. කුච් ඡිතානං වා සානථතො 

තනුකරණථතො ඤාණං කුසං නාම, ථතන කුථසන ලාතබ් බ්ා පරිවත් ථතතබ් බ්ාති 

කුසලා. අථ වා ථකොසල් ලං වුච් චති පඤ් ඤා, තථතො ථකොසල් ලථතො සම් භූතත් තා 
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කුසලා. ඉදං පන අනන් තථර වුත් තඤ් චාති නිබ් බ්චනද් වෙං කිඤ් චාපි 

නිප් පරිොෙථතො ඤාණසම් පයුත් තානථමව යුජ් ජති, රුළ ්හීවථසන පන 
තංසදිසතාෙ ඤාණවිප් පයුත් තානම් පීති ගථහතබ් බ්ං. ෙථා වා කුසා 

උභෙභාගගතං හත් ථප් පථදසං ලුනන් ති, එවමිථමපි 

උප් පන් නානුප් පන් නභාථවන උභෙභාගගතං සංකිථලසපක් ඛං ලුනන් ති, තස් මා 

කුසා විෙ ලුනන් තීති කුසලා. අත් තථනො පන සභාවං ධාථරන් තීති ධම් මා, 

ධාරීෙන් ති වා පච් චථෙහි, ධාරීෙන් ති වා ෙථාසභාවථතො ආධාරීෙන් තීතිපි ධම් මා. 

න කුසලා අකුසලා, මිත් තපටිපක් ඛා අමිත් තා විෙ කුසලපටිපක් ඛාති අත් ථථො. න 

බ්යාකතාති අබයාෙතා, කුසලාකුසලභාථවන අකථිතාති අත් ථථො. ථතසු 

අනවජ් ජසුඛවිපාකලක් ඛණා කුසලා, සාවජ් ජදුක් ඛවිපාකලක් ඛණා අකුසලා, 
අවිපාකලක් ඛණා අබ්යාකතා. 

කිං පථනතානි කුසලාති වා ධම් මාති වාතිආදීනි එකත් ථානි, උදාහු 

නානත් ථානීති? කිඤ් ථචත් ථ ෙදි තාව එකත් ථානි, ‘‘කුසලා ධම් මා’’ති ඉදං 

‘‘කුසලා කුසලා’’ති වුත් තසදිසං ථහොති. අථ නානත් ථානි, තිකදුකානං 

ඡක් කචතුක් කභාථවො ආපජ් ජති, පදානඤ් ච අසම් බ්න් ථධො ‘‘කුසලා රූපං 

චක් ඛුමා’’තිආදීනං විෙ. අථාපි ෙදි එතානි එකත් ථානි, 
කුසලාකුසලාබ්යාකතපදානං තිණ් ණම් පි ධම් මානං ධම් මසභාථවන එකත් තා 
කුසලාදීනම් පි එකත් තං ආපජ් ජති. අථ ‘‘කුසලපදථතො අකුසලාදිපදස් ස 

අඤ ්ඤත් තං සිො’’ති වදථ, න එතානි එකත් ථානි. තදා ධම් ථමො නාම භාථවො. 
භාවථතො ච අඤ් ථඤො අභාථවොති. එවං අඤ් ථඤොඤ් ඤාථපක් ඛාෙ 

අභාවත් තමාපන් ථනහි ධම් ථමහි අනඤ් ථඤ කුසලාදථෙොපි අභාවා එව සියුන් ති? 

සබ් බ්ථමතං අකාරණං, කස ්මා? ෙථානුමතිථවොහාරසිද් ධිථතො, න හි ‘‘කුසලා 

ධම් මා’’තිආදීනි පදානි ෙථා කුසලා කුසලාති, එවං අත් ථවිථසසාභාථවන 

පණ් ඩිථතහි අනුමතානි, නාපි කුසලා රූපං චක් ඛුමා-සද් දා විෙ අඤ් ඤමඤ් ඤං 

අථනොථලොකිතත් ථභාථවන, අථ ථඛො අනවජ් ජඉට් ඨවිපාකත් තාදිසඞ් ඛාතස ්ස 

අත් ථවිථසසස් ස, සභාවසාධාරණාදිඅත් ථසාමඤ් ඤස ්ස ච ථජොතකත් ථතන 
ෙථාක් කමං අනුමතානි. කුසල-සද් ථදො හි ධම් ම-සද් දස් ස පුරථතො වුච් චමාථනො 
කුසලාකුසලාදිසබ් බ්සාධාරණසාමඤ් ඤත් ථදීපකං ධම් ම-සද් දං අකුසලාදිථතො 
නිවත් ථතත් වා අත් තථනො අත් තථනො අත් ථවිථසසවිසිට් ඨත් ථදීපකං කථරොති. 
එවං පච් ථචකං භින් නවිසොනම් පි ථනසං විථසසනවිථසසිතබ් බ්භාථවන 
පවත් තිෙං එකත් ථතාෙ පණ් ඩිතානුමතතාෙ ෙථාවුත් තථදොසාථරොපථන කාරණං 

වුත් තං, සබ් බ්ථමතං අකාරණං. එවං තථතො පථරසුපි සබ් බ්ත් ථ ෙථානුරූපථතො 
ඤාතබ් බ්ං. අෙං තාව පදත් ථථතො විනිච් ඡථෙො. 
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පටුන 

කුසලපදත්කථො 
භූමිකභදාති ථතසු කුසලාකුසලාබ්යාකථතසු ධම් ථමසු කුසලා තාව ධම් මා 

භූමිථභදථතො චතුබ් බිධා ථහොන් ති – කාමාවචරා රූපාවචරා අරූපාවචරා 
ථලොකුත් තරාති. අෙං භූමිථභදථතො විනිච් ඡථෙො. 

සම්පකයොගකතොති එවං භූමිථභදථතො චතුබ් බිධානම් පි ථනසං පච් ථචකං 
සම් පථෙොගථතො විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. තත් ථ කාමාවචරා තාව 

සම් පථෙොගථතො අට් ඨවිධා ථහොන් ති. ථසෙයථිදං? ථසොමනස ්සසහගතං 

ඤාණසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරං, තථා සසඞ් ඛාරං. උථපක් ඛාසහගතං 

ඤාණසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරං, තථා සසඞ් ඛාරං. ථසොමනස් සසහගතං 

ඤාණවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරං, තථා සසඞ් ඛාරං. උථපක් ඛාසහගතං 

ඤාණවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරං, තථා සසඞ් ඛාරන් ති. තත් ථ ඉට් ඨාරම් මණතා, 

සද් ධාබ්ාහුල් ලතා, විසුද් ධදිට් ඨිතා, ආනිසංසදස් සාවිතා ච එකාදස 
පීතිසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ගකාරණානි චාති ඉථමහි තාව කාරථණහි 
ථසොමනස ්සසහගතභාථවො ථවදිතබ් ථබ්ො. ඤාණසම් පත් තිං පන පත් ථථත් වා 

කතකම් මථතො, බ්රහ් මාදිඋපපත් තිථතො, පඤ් ඤාදසකවථසන ඉන් ද්රිෙපරිපාකථතො, 
වික් ඛම් භථනන කිථලසදූරිභාවථතො ච 
සත් තවිධධම් මවිචෙසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ගකාරණථතො ච ඤාණසම් පයුත් තතා 
ථවදිතබ් බ්ා. අත් තථනො වා පථරසං වා වථසන පවත් ථතො පුබ් බ්පථෙොථගො 
සඞ් ඛාථරො නාම. 

ථතන උප් පන් නං සසඞ් ඛාරං, තදභාවා අසඞ් ඛාරඤ් ච ථවදිතබ් බ්ං. එථතසු හි 
ෙථාවුත් තථසොමනස් සඤාණථහතුං ආගම් ම පහට් ථඨො ‘‘අත් ථි දින් න’’න් ති 

ආදිනෙප් පවත් තං සම් මාදිට් ඨිං පුරක් ඛත් වා අසංසීදන් ථතො, පථරහි ච 

අනුස ්සාහිථතො දානාදීනි පුඤ් ඤානි කථරොති, තදාස ්ස ථසොමනස් සසහගතං 
ඤාණසම් පයුත් තං පඨමං කුසලං උප් පජ් ජති. ෙදා පන වුත් තනථෙන 

හට් ඨතුට් ථඨො සම් මාදිට් ඨිං පුරක් ඛත් වා අමුත් තචාගිතාදිවථසන සංසීදමාථනො, 

අත් තථනො පටිසඞ් ඛාථරන වා පථරහි වා උස් සාහිථතො කථරොති, තදාස් ස තථදව 
සසඞ් ඛාරං දුතිෙං කුසලං ථහොති. ෙදා පන ඤාතිජනාදිපටිපත් තිදස ්සථනන 
ජාතපරිචො බ්ාලදාරකාදථෙො භික් ඛුආදිදස ්සථනන ථසොමනස් සජාතා සහසා 

දානවන් දනාදීනි කථරොන් ති, තදා ඤාණවිප් පයුත් තං තතිෙං කුසලං උප් පජ් ජති. 

ෙදා පන ඤාතිආදීහි උස් සාහිතා එවං පටිපජ් ජන් ති, තදා තථදව චතුත් ථං 
සසඞ් ඛාරචිත් තං ථහොති. ෙදා පන ථසොමනස් සථහතුථනො අභාථවන විසුං චතූසුපි 

විකප් ථපසු ථසොමනස් සරහිතා ථහොන් ති, තදා ථසසානි චත් තාරි 
උථපක් ඛාසහගතානි කුසලානි උප් පජ් ජන් ති. එවං පච් ථචකං සම් පථෙොගථතො 
විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 



කමොහවිච්කෙදනී  ධම්මසඞ්ගණීමාතිො 
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පටුන 

උද්කදසකතො ච ධම්මානන් ති එවං සම් පථෙොගථතො අට් ඨවිථධසු කුසථලසු 
පච් ථචකං ධම් මානං උද් ථදසථතොපි විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. තත් ථ 

පඨමකුසථල තාව පාළිො සරූථපන ආගතා තිංස ධම් මා, ථෙවාපනකා නවාති 
එකූනචත් තාලීස ධම් මා ථහොන් ති. ථසෙයථිදං – ඵස් ථසො ථවදනා සඤ් ඤා 
ථචතනා චිත් තං විතක් ථකො විචාථරො පීති වීරිෙං චිත් ථතකග් ගතා ජීවිතං සද් ධා 
සති හිරී ඔත් තප් පං අථලොථභො අථදොථසො අථමොථහො කාෙපස් සද් ධි චිත් තපස ්සද් ධි 
කාෙලහුතා චිත් තලහුතා කාෙමුදුතා චිත් තමුදුතා කාෙකම් මඤ් ඤතා 
චිත් තකම් මඤ් ඤතා කාෙපාගුඤ් ඤතා චිත් තපාගුඤ් ඤතා කායුජුකතා 
චිත් තුජුකතාති ඉථම සරූථපන ආගතා තිංසධම් මා. ඡන් ථදො අධිථමොක් ථඛො 
මනසිකාථරො තත්රමජ් ඣත් තතා කරුණා මුදිතා කාෙදුච් චරිතවිරති 
වචීදුච් චරිතවිරති මිච් ඡාජීවවිරතීති ඉථම ථෙවාපනකා නවාති. 

පදභාජනීථෙ පන – 

පදභාජනීථෙ පන – ‘‘ෙස් මිං සමථෙ කාමාවචරං කුසලං චිත් තං 

උප් පන් නං ථහොති…ථප.… තස් මිං සමථෙ ඵස් ථසො ථහොති, 
ථවදනා…ථප.… සඤ් ඤා ථචතනා චිත් තං විතක් ථකො විචාථරො පීති සුඛං 
චිත් තස ්ථසකග් ගතා සද් ධින් ද්රිෙං වීරිනන් ද්රිෙං සතින් ද්රිෙං සමාධින් ද්රිෙං 
පඤ ්ඤින් ද්රිෙං මනින් ද්රිෙං ථසොමනස් සින් ද්රිෙං ජීවිතින් ද්රිෙං සම් මාදිට් ඨි 
සම් මාසඞ් කප් ථපො සම් මාවාොථමො සම් මාසති සම් මාසමාධි සද් ධාබ්ලං 
වීරිෙබ්ලං සතිබ්ලං සමාධිබ්ලං පඤ් ඤාබ්ලං හිරිබ්ලං ඔත් තප් පබ්ලං 
අථලොථභො අථදොථසො අථමොථහො අනභිජ් ඣා අබ්යාපාථදො සම් මාදිට් ඨි හිරී 
ඔත් තප් පං කාෙපස් සද් ධි චිත් තපස් සද් ධි කාෙලහුතා චිත් තලහුතා 
කාෙමුදුතා චිත් තමුදුතා කාෙකම් මඤ් ඤතා චිත් තකම් මඤ ්ඤතා 
කාෙපාගුඤ් ඤතා චිත් තපාගුඤ් ඤතා කායුජුකතා චිත් තුජුකතා සති 
සම් පජඤ ්ඤං සමථථො විපස් සනා පග් ගාථහො අවික් ථඛථපො ථහොතී’’ති (ධ. 

ස. 1) – 

එවං සරූපථතො උද් දිට් ඨා ඡපඤ් ඤාස ධම් මා ‘‘ථෙ වා පන තස් මිං සමථෙ 

අඤ ්ථඤපි අත් ථි පටිච් චසමුප් පන් නා අරූපිථනො ධම් මා’’ති (ධ. ස. 1) එවං 

ථෙවාපනකවථසන සාමඤ් ඤථතො උද් දිට් ඨා, අට්ඨෙථායිං චස් සා ථතසු ථතසු 
සුත් තප් පථදථසසු ආගථත ගථහත් වා සරූපථතො නිද් දිට් ඨා ඡන් දාදථෙො නවාති 
පඤ ්චසට් ඨි ධම් මා ආගතා. ෙස් මා පන ථතසු සරූථපන ආගතා 
ඣානඞ් ගඉන් ද්රිෙමග් ගඞ් ගබ්ලමූලාදීනං වථසන එකස් ථසව 
බ්හුකිච් චතාදස් සනත් ථං පුනප් පුනං ගථහත් වා පරිොථෙන ඡපඤ් ඤාසවිථධන 

ථදසිතාපි අගහිතග් ගහථණන ෙථාවුත් තා සමතිංථසව ධම් මා ථහොන් ති, ථත පන 
සවිභත් තිකා අවිභත් තිකාති දුවිධා. තත් ථ ඵස් සාදථෙො අට් ඨාරස එකකත් තා 
අවිභත් තිකා. ථවදනාදථෙො ද් වාදස ධම් මා අට් ඨතිංසප් පථභථදන ෙථාථෙොගං 
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පටුන 

විභත් තත් තා සවිභත් තිකා, ථෙවාපනකා පන අවිභත් තිකා එව. තස් මා ථත 
සබ් ථබ්පි නිප් පරිොථෙන එකූනචත් තාලීස ධම් මාව ථහොන් ති. ථහොන් ති ථචත් ථ – 

ඵස් සාදිපඤ් චකං පඤ් චඣානඞ් ගානින් ද්රිෙට් ඨකං; 
මග් ගඞ් ගපඤ් චකං සත් තබ්ලං මූලත් තිකම් පි ච. 

කම් මපථත් තිකඤ් ථචව, ථලොකපාලදුකං තථා; 

පස් සද් ධිආදී ඡ දුකා, තීණි පිට් ඨිදුකානිති. 

සත් තරසහි රාසීහි, ඡපඤ ්ඤාථසව පාළිෙං; 

වුත් තා සභාවථතො තිංස, ධම් මා අගහිතග් ගථහ. 

ඵස් ථසො ජීවිතසඤ් ඤා ච, ථචතනා චාරපීතිථෙො; 
ඡ දුකා කාෙපස් සද් ධි-පමුඛාට් ඨාරථසකකා. 

චිත් තං විතක් ථකො සද් ධා ච, හිරිඔත් තප් පිෙම් පි ච; 

අථලොථභො ච අථදොථසො ච, සත් ත ද් විධා විභාවිතා. 

ථවදනා තිවිධා වීරිෙං, සති ච චතුධා මතා; 

ඡද් ධා එකග් ගතා පඤ් ඤා, සත් තධාව විභාවිතා. 

විරතී අප් පමඤ් ඤාථෙො, මනක් කාථරො ඡන් දමජ් ඣත් තා; 

ධිථමොක් ථඛො ථෙවාපනකා, නථවථත පඨථම මථන. 

පඤ ්චසට් ඨිවිථධථනව, පරිොථෙන ථදසිතා; 

නවාධිකා ච ථතත් තිංස, ධම් මාව පරමත් ථථතොති. 

එත් ථ ච සරූථපන ආගතා තිංස ධම් මා, ථෙවාපනථකසු චත් තාථරො චාති 

චතුත් තිංස ධම් මා එකක් ඛථණ නිෙතා ලබ් භන් ති, ථසසා පන කරුණාදථෙො 

පඤ ්ච කරුණාපුබ් බ්භාගමුදිතාපුබ් බ්භාගවථසන, 
කාෙදුච් චරිතවචීදුච් චරිතමිච් ඡාජීථවහි විරමණවථසන ච චිත් තස් ස 
පවත් තිකාථලසු එව උප් පජ් ජිත් වා අඤ් ඤථානුප් පජ් ජනථතො අනිෙතා. ථත ච 

ෙස් මා දුක් ඛිතසුඛිතසත් තවථසන, කාෙදුච් චරිතාදිත් තෙවථසන ච පච් ථචකං 

භින් නවිසෙත් තා එකථතො න උප් පජ් ජන් ති, තස් මා කරුණාපුබ් බ්භාගාදිවථසන 

පවත් ථතසු පඤ ්චසු චිත් තක් ඛථණසු නිෙතා චතුත් තිංස, කරුණාදීසු එකන් ති 

පඤ ්චතිංස ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, ථකවලං පන දානාදිවථසන පවත් තිෙං නිෙතා 
චතුත් තිංථසව උප් පජ් ජන් තීති ථවදිතබ් බ්ං. අෙං ධම් මුද් ථදසථතො විනිච් ඡථෙො. 
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ලක්ඛණාදිවිභාගකතොති එවං උද් දිට් ඨානං ධම් මානං ලක් ඛණරසාදිථතො 

විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. ඵුසතීති ඵස්කසො. ස් වාෙං ඵුසනලක් ඛථණො, 

සඞ් ඝට් ටනරථසො, සන් නිපාතපච් චුපට් ඨාථනො, ආපාථගතවිසෙපදට් ඨාථනො. අෙං 
හි අරූපධම් ථමොපි සමාථනො ආරම් මථණ ඵුසනාකාථරන පවත් තතීති 

ඵුසනලක් ඛථණො, සා චස් ස ඵුසනාකාරප් පවත් ති අම් බිලාදිදස් සථන 
ථඛළුප් පාදාදිනා ඤාතබ් බ්ා. එකථදථසන පන අනල් ලීෙමාථනොපි රූපං විෙ 

චක් ඛුං, සද් ථදො විෙ ච ථසොතං චිත් තමාරම් මණඤ් ච සඞ් ඝට් ථටතීති 
සඞ් ඝට් ටනරථසො. තිකසන් නිපාතසඞ් ඛාතස් ස පන අත් තථනො කාරණස් ස වථසන 

පථවදිතත් තා සන් නිපාතපච් චුපට් ඨාථනො, ඵලට් ථඨන පච් චුපට් ඨාථනන පථනස 
ථවදනාපච් චුපට් ඨාථනො නාම ථහොති. තජ් ජාසමන් නාහාථරන ථචව ඉන් ද්රිථෙන ච 
පරික් ඛථත විසථෙ අනන් තරාථෙන උප් පජ් ජනථතො 
ආපාථගතවිසෙපදට් ඨාථනොති වුච් චති. ථවදනාධිට් ඨානභාවථතො පථනස 
නිච් චම් මා ගාවී විෙ දට් ඨබ් ථබ්ො. ලක් ඛණාදීසු ච ථතසං ථතසං ධම් මානං 

සභාථවො වා සාමඤ් ඤං වා ලක් ඛණං නාම, කිච් චං වා සම් පත් ති වා රථසො නාම, 

උපට් ඨානාකාථරො වා ඵලං වා පච් චුපට් ඨානං නාම, ආසන් නකාරණං පදට් ඨානං 
නාම. එවං උපරිපි සබ් බ්ත් ථ ලක් ඛණාදීනං නානත් තං ථවදිතබ් බ්ං. 

ථවදෙතීති කවදනා, සා ථවදනතලක් ඛණා, සභාවථභදථතො පථනසා 
පඤ ්චවිධා ථහොති – සුඛං දුක් ඛං ථසොමනස් සං ථදොමනස ්සං උථපක් ඛාති. තත් ථ 

ඉට් ඨථඵොට් ඨබ් බ්ානුභවනලක් ඛණං සුඛං, සම් පයුත් තානං උපබූ්රහනරසං, 

කානකඅස් සාදපච් චුපට් ඨානං, කානන් ද්රිෙපදට් ඨානං. 

අනිට් ඨථඵොට් ඨබ් බ්ානුභවනලක් ඛණං දුක් ඛං, සම් පයුත් තානං මිලාපනරසං, 

කානකාබ්ාධපච් චුපට් ඨානං, කානන් ද්රිෙපදට් ඨානං. 

ඉට් ඨාරම් මණානුභවනලක් ඛණං ථසොමනස ්සං, ෙථා තථා වා 

ඉට් ඨාකාරසම් ථභොගරසං, සම් පයුත් තානං උපබ්රූහනරසං වා, 

ථචතසිකඅස් සාදපච් චුපට් ඨානං, ඉට් ඨාකාරදස් සනපදට් ඨානං. 

අනිට් ඨාරම් මණානුභවනලක් ඛණං ථදොමනස් සං, ෙථා තථා වා 

අනිට් ඨාකාරසම් ථභොගරසං, සම් පයුත් තානං මිලාපනරසං වා, 

ථචතසිකාබ්ාධපච් චුපට් ඨානං, එකන් ථතන හදෙවත් ථුපදට් ඨානං. 

මජ් ඣත් තථවදනතලක් ඛණා උථපක් ඛා, සම් පයුත් තානං 

නාතිඋපබ්රූහනමිලාපනරසා, සන් තභාවපච් චුපට් ඨානා, 

නිප් පීතිකචිත් තපදට් ඨානා. එත් ථ ච සුඛං, දුක් ඛඤ ්ච එකන් තමබ්යාකතං, 

ථදොමනස ්සථමකන් තමකුසලං, ථසොමනස ්සුථපක් ඛා පන සිො කුසලා, සිො 

අකුසලා, සිො අබ්යාකතා. ඉධ පන කුසලා ථසොමනස් සථවදනා අධිප් ථපතා. 

නීලාදිථභදං ආරම් මණං සඤ් ජානාතීති සඤ්ඤා. සා සඤ් ජානනලක් ඛණා, 

පච් චාභිඤ ්ඤාණරසා, පුනසඤ් ජානනපච් චෙනිමිත් තකරණරසා වා දාරුආදීසු 
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තච් ඡකාදථෙො විෙ, ෙථාගහිතනිමිත් තවථසන අභිනිථවසකරණපච් චුපට් ඨානා 

හත් ථිදස් සකඅන් ධා විෙ, ආරම් මථණ අථනොගාළ් හවුත් තිතාෙ 

අචිරට් ඨානපච් චුපට් ඨානා වා විජ් ජු විෙ, ෙථාඋපට් ඨිතවිසෙපදට් ඨානා 
තිණපුරිථසසු මිගථපොතකානං පුරිසාති උප් පන් නසඤ ්ඤා විෙ. 

ථචථතතීති කචතනා, සද් ධිං අත් තනා සම් පයුත් තධම් ථම ආරම් මථණ 

අභිසන් දහතීති අත් ථථො. සා ථචතනාභාවලක් ඛණා, ආයූහනරසා, සා ච 
කුසලාකුසථලසු එව ථහොති. ඉතථරසු පන තංසදිසතාෙ සංවිදහනපච් චුපට් ඨානා 
සකිච් චපරකිච් චසාධකා ථජට් ඨසිස් සමහාවඩ් ඪකිආදථෙො විෙ. 
අච් චානකකම් මානුස ්සරණාදීසු පනාෙං සම් පයුත් ථතසු උස් සාහනභාථවන 
පවත් තමානා පාකටා ථහොති. 

ආරම් මණං චින් ථතතීති චිත්තිං, විඤ් ඤාණං. විත් ථාරථතො පනස් ස 

වචනත් ථථො චිත් තදුථක ආවි භවිස් සති. තථදතං විජානනලක් ඛණං චිත් තං, 

පුබ් බ්ඞ් ගමරසං, නිරන් තරප් පවත් තිථතො සන් ධානපච් චුපට් ඨානං, 
නාමරූපපදට් ඨානං. 

විතක් ථකති ඌථහති, විතක් කනමත් තථමව වා ථසොති විතක්කෙො. 

ස් වාෙමාරම් මථණ චිත් තස් ස අභිථරොපනලක් ඛථණො, ආහනනපරිොහනනරථසො, 
ආරම් මථණ චිත් තස ්ස ආනෙනපච් චුපට් ඨාථනො. 

ආරම් මථණ ථතන චිත් තං විචරති, විචරණමත් තථමව වා ථසොති විචාකරො. 

ස් වාෙමාරම් මණානුමජ් ජනලක් ඛථණො, තත් ථ සහජාතානුථෙොජනරථසො, 
චිත් තස ්ස අනුප් පබ්න් ධනපච් චුපට් ඨාථනො. අභිනිථරොපනානුමජ් ජනවථසන 
පථනසං ෙථාක් කමං ඔළාරිකසුඛුමතාෙ ඝණ් ටාභිඝාථතො විෙ ථචතථසො 

පඨමාභිනිපාථතො විතක් ථකො, ඝණ් ටානුරථවො විෙ අනුප් පබ්න් ථධො විචාථරො. 
විප් ඵාරවා ථචත් ථ විතක් ථකො ආකාථස උප් පතිතුකාමපක් ඛිථනො 

පක් ඛවික් ථඛථපො විෙ, සන් තවුත් ති විචාථරො ආකාථස උප් පතිතස් ස පක් ඛිථනො 
පක් ඛපසාරණං විෙ. ථසො පන ථනසං විථසථසො පඨමදුතිෙජ් ඣාථනසු පාකථටො 
ථහොති. උථභොපි පථනථත සම් පයුත් තධම් මපදට් ඨානා. 

පිණෙතීති පීති. සා සම් පිොෙනලක් ඛණා, කාෙචිත් තපීණනරසා, ඵරණරසා 

වා, ඔදගයපච් චුපට් ඨානා, ථසොමනස ්සසහගතචිත් තපදට් ඨානා. 

වීරානං භාථවො, කම් මං වා වීරියිං, විවිථධන වා උපාථෙන ඊරනතබ් බ්ං 

පවත් තනතබ් බ්න් ති වීරිෙං. තඤ් ච උස් සාහලක් ඛණං, සහජාතානං 

උපත් ථම් භනරසං, අසංසීදනභාවපච් චුපට් ඨානං, ‘‘සංවිග් ථගො ථෙොනිථසො 

පදහතී’’ති (අ. නි. 4.113) වචනථතො සංථවගපදට් ඨානං, 
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පටුන 

වීරිොරම් භවත් ථුපදට් ඨානං වා. ඉදං පන කුසලපක් ථඛ පදට් ඨානං, 
අකුසලාදිපක් ථඛ පන සාධාරණවථසන ෙථා තථා වා 

දුක් ඛවිථනොදනකාමතාපදට් ඨානං, සම් පයුත් තධම් මපදට් ඨානං වා. තං සමාරද් ධං 
සබ් බ්ාසං සම් පත් තීනං මූලං ථහොතීති දට් ඨබ් බ්ං. 

එථකො අග් ථගො විසථෙො අස් සාති එකග් ගං, චිත් තං, තස් ස භාථවො එකග් ගතා, 

චිත් තස ්ස එකග් ගතා චිත්කතෙග්ගතා, සමාධිස ්ථසතං නාමං. සා 

අවිසාරණලක් ඛණා, සහජාතානං සම් පිණ් ඩනරසා නහානීෙචුණ් ණානං උදකං 

විෙ, උපසමපච් චුපට් ඨානා, ඤාණපච් චුපට් ඨානා වා, සුඛපදට් ඨානා, 
අකුසලාදිසාධාරණවථසන පථනත් ථාපි පච් චුපට් ඨානපදට් ඨානානි වුත් තනථෙන 
ථෙොථජත් වා ඤාතබ් බ්ානි. නිවාථත දීපච් චීනං ඨිති විෙ ථචතථසො ඨිතීති 
දට් ඨබ් බ්ා. 

එත් ථ ච කිඤ් චාපි ආරම් මණං භින් දිත් වා අනුපවිසන් තා විෙ කුසලපක් ථඛ 

චත් තාථරො ධම් මා ආරම් මණං ඔගාහන් ති සද් ධා සති එකග් ගතා පඤ් ඤාති, 

ථතථනව සද් ධා ‘‘ඔකප් පනා’’ති වුත් තා, සති ච ‘‘අපිලාපනා’’ති, එකග් ගතා 

‘‘අවට් ඨිතී’’ති, පඤ ්ඤා ‘‘පරිථෙොගාහනා’’ති ච වුත් තා. අකුසලපක් ථඛ ච තථෙො 
තණ් හා දිට් ඨි අවිජ් ජාති. ථතන ථත එව ‘‘ඔඝා’’ති වුත් තා. තථාපි ථනසං 
ලක් ඛණාදිථතො නානත් තම් පි සිද් ධථමව. අකුසලපක් ථඛ පන එකග් ගතා 
උද් ධච් චසමාගතත් තා ‘‘ඔගාහනා’’ති න වුත් තා. අකුසලධම් මා හි එකවිසථෙ 

සම් පිණ් ඩනකිච් ථචන සමාධිනා යුත් තාපි උදකසිත් තරජුට් ඨානං විෙ 
තඞ් ඛණඤ් ථඤව විකිරණසභාවා ථහොන් ති. ථතථනව ථහත් ථ 

උපචාරප් පනාප් පත් ති න ථහොති, කුසලධම් මා පන ෙස් මා උදකං ආසිඤ් චිත් වා 
ආසිඤ ්චිත් වා ආථකොටනමජ් ජනාදීනි කත් වා උපලිත් තට් ඨානං විෙ සකලම් පි 

දිවසං නිච් චලපවත් තනසමත් ථාති උපචාරප් පනාප් පත් තාපි ථහොති, තස් මා තත් ථ 
ඔගාහනාති වුත් තාති ගථහතබ් බ්ං. 

ජීවන් ති ථතන, ජීවනමත් තං වා තන් ති ජීවිතිං, තං 

සහජාතානුපාලනලක් ඛණං, ථතසං පවත් තනරසං, ථතසඤ් ථඤව 

ඨපනපච් චුපට් ඨානං, ොපනතබ් බ්ධම් මපදට් ඨානං. අත් තථනො ඨිතික් ඛථණ එව 

ථචතං ථත ධම් ථම අනුපාථලති උදකං විෙ උප් පලාදීනි, න භඞ් ගක් ඛථණ. සෙං 
භිජ් ජමානත් තා සෙං පවත් තිතධම් මසම් බ්න් ථධථනව පවත් තති නිොමථකො 
විොති දට් ඨබ් බ්ං. 

සද් දහන් ති එතාෙ, සෙං වා සද් දහති, සද් දහනමත් තං වා එසාති සද්ධා. සා 

සද් දහනලක් ඛණා, ඔකප් පනලක් ඛණා වා, පසාදනරසා උදකප් පසාදකමණි විෙ, 

පක් ඛන් දනරසා වා ඔඝුත් තාරකවීරපුරිථසො විෙ, අකාලුසිෙපච් චුපට් ඨානා, 

අධිමුත් තිපච් චුපට් ඨානා වා, සද් ථධෙයවත් ථුපදට් ඨානා, 
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සද් ධම් මසවනාදිථසොතාපත් තිෙඞ් ගපදට් ඨානා වා, හත් ථවිත් තබීජානි විෙ 
දට් ඨබ් බ්ා. 

සරන් ති තාෙ, සෙං වා සරති, සරණමත් තථමව වා එසාති සති. සා 

අපිලාපනලක් ඛණා, අසම් ථමොසනරසා, ආරක් ඛපච් චුපට් ඨානා, 

විසොභිමුඛභාවපච් චුපට් ඨානා වා, ථිරසඤ් ඤාපදට් ඨානා, 
කාොදිසතිපට් ඨානපදට් ඨානා වා. ආරම් මථණ දළ් හපතිට් ඨිතත් තා පන එසිකා 

විෙ, චක් ඛුද් වාරාදිරක් ඛණථතො ථදොවාරිථකො විෙ ච දට් ඨබ් බ්ා. 

කාෙදුච් චරිතාදීහි හිරීෙතීති හිරී, ලජ් ජාථෙතං අධිවචනං. ථතහිථෙව 

ඔත් තප් පතීති ඔත්තප්පිං, පාපථතො උබ් ථබ්ගස් ථසතං අධිවචනං. තත් ථ පාපථතො 

ජිගුච් ඡනලක් ඛණා හිරී, උත් තාසලක් ඛණං ඔත් තප් පං. ලජ් ජනාකාථරන 

පාපකානං අකරණරසා හිරී, උත් තාසාකාථරන ඔත් තප් පං. අසුචිමක් ඛිතස ්ස, 
අග් ගිසන් තත් තස ්ස ච අථෙොගුළස් ස ගථහතුං අවිසහනං විෙ එථතසං ෙථාක් කමං 
ජිගුච් ඡනසන් තාසාකාථරහි පාපාකරණං ථවදිතබ් බ්ං. වුත් තාකාථරථනව ච 

පාපථතො සංථකොචනපච් චුපට් ඨානානි එතානි, අත් තපරගාරවපදට් ඨානානි 

කුලවධූථවසිො භාථවො විෙ, ථලොකපාලකානි චාති දට් ඨබ් බ්ානි. උභින් නම් පි 
පථනසං සමුට් ඨානං අධිපති සභාථවො ලක් ඛථණන චාති මාතිකං ඨථපත් වා 

ෙථාක් කමං අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාසමුට් ඨානතා, අත් තථලොකාධිපතිතා, 

ලජ් ජාභෙසභාවසණ් ඨිතතා, සප් පතිස් සවවජ් ජභෙදස් සාවිතාලක් ඛණතා ච 

අට්ඨසාලිනයිං (ධ. ස. අට් ඨ. 1 බ්ලරාසිවණ් ණනා) විත් ථාරථතො විභත් තා, 
අත් ථිථකහි තං තත් ථථව ගථහතබ් බ්ං. 

න ලුබ් භති එථතන, සෙං වා න ලුබ් භති, අලුබ් භනමත් තථමව වා තන් ති 

අකලොකභො. අථදොසාථමොථහසුපි එථසව නථෙො. ථතසු අථලොථභො ආරම් මථණ 

චිත් තස ්ස අථගධලක් ඛථණො, අලග් ගභාවලක් ඛථණො වා කමලදථල ජලබින් දු 

විෙ, අපරිග් ගහරථසො මුත් තභික් ඛු විෙ, අනල් ලීනභාවපච් චුපට් ඨාථනො අසුචිම් හි 
පතිතපුරිථසො විෙ. 

අකදොකසො අචණ් ඩික් කලක් ඛථණො, අවිථරොධලක් ඛථණො වා අනුකූලමිත් ථතො 

විෙ, ආඝාතවිනෙනරථසො, පරිළාහවිනෙනරථසො වා චන් දනං විෙ, 
ථසොම් මභාවපච් චුපට් ඨාථනො පුණ් ණචන් ථදො විෙ. 

අකමොකහො ෙථාසභාවප් පටිථවධලක් ඛථණො, අක් ඛලිතප් පටිථවධලක් ඛථණො 

වා කුසලිස් සාසක් ඛිත් තඋසුප් පටිථවථධො විෙ, විසථෙොභාසනරථසො අනුද් ධථටො 

පදීථපො විෙ, අසම් ථමොහපච් චුපට් ඨාථනො අරඤ් ඤගතසුථදසථකො විෙ. තථෙොපි 
ථචථත සබ් බ්කුසලානං මූලභූතාති දට් ඨබ් බ්ා. 
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අපිච අථලොථභො ථචත් ථ දානථහතු, අථදොථසො සීලථහතු, අථමොථහො 
භාවනාථහතු. තීහිපි ථචථතහි ෙථාපටිපාටිො ථනක් ඛම් මසඤ් ඤා 

අබ්යාපාදසඤ් ඤා අවිහිංසාසඤ් ඤා ථහොන් ති, තථා අධිකඌනවිපරීතග් ගහණානං 

අභාථවො, තථා පිෙවිප් පථෙොගඅප් පිෙසම් පථෙොගඉච් ඡිතාලාභදුක් ඛානං, 

ජාතිජරාමරණදුක් ඛානං, ථපතනිරෙතිරච් ඡානගතිදුක් ඛානඤ් ච අභාථවො, තථා 

ථභොගමිත් තඅත් තසම් පත් තිපච් චෙභාථවො, තථා 

කාමසුඛපරිච් චාගඅත් තකිලමථපරිච් චාගමජ් ඣිමපටිපත් තීනං සම් භථවො, තථා 

අසුභඅප් පමාණධාතුසඤ් ඤානං, අනිච් චදුක් ඛඅනත් තසඤ් ඤානං, 
දිබ් බ්බ්රහ් මඅරිෙවිහාරානඤ් ච සම් භථවො ථහොතීති එවමාදීහි නථෙහි ථතසං 
විත් ථාථරො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

එත් ථ ච අථමොථහො නාම පඤ් ඤා, සා පජානනලක් ඛණා. විඤ් ඤාණං 
විජානනලක් ඛණං. සඤ් ඤා සඤ් ජානනලක් ඛණා. කිං පථනතාසං 

සඤ ්ඤාවිඤ ්ඤාණපඤ් ඤානං නානත් තන් ති? සඤ ්ජානනවිජානනපජානනථමව. 
එතාසං හි සමාථනපි ජානනභාථව සඤ් ඤාෙ ‘‘නීලං පීත’’න් තිආදිනා පුන 

සඤ ්ඤුප් පාදකමත් ථතන ආකාථරන සඤ් ජානනමත් තථමව ථහොති, 

අජාතබුද් ධිදාරකස ්ස විෙ චිත් තවට් ටාදිභාවමත් තාකාථරන කහාපණාදිදස් සනං, 
න තථතො උද් ධං. විඤ් ඤාණස ්ස පන ෙථාවුත් ථතන ච තථතො විසිට් ථඨන ච 

අනිච් චාදිනා ආකාථරන ජානනං ථහොති, ගාමිකපුරිසස් ස විෙ ෙථාවුත් ථතන 

ථචව උපථභොගාරහතාදිනා ච ආකාථරන කහාපණාදිදස් සනං, න තථතො උද් ධං. 
පඤ ්ඤාෙ පන ථතහි ච ෙථාවුත් ථතහි නානප් පකාථරහි ච 

මග් ගපාතුභාවාදිථහතූහි සබ් ථබ්හි ආකාථරහි පජානනං ථහොති, ථහරඤ් ඤිකස ්ස 
විෙ ෙථාවුත් ථතහි ථචව ථඡකකූටඅද් ධසාරාදිසබ් ථබ්හි ආකාථරහි ච 

කහාපණාදිදස් සනං. පඤ් ඤාෙ හි අජානිතබ් බ්ං නාම නත් ථි. එවං 
සඤ ්ජානනවිජානනපජානනාකාථරහි එතාසං නානත් තං ථවදිතබ් බ්ං. එත් ථ ච 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි විතක් කවීරිොදිසහජාතපච් චෙවිරහථතො රූපාදීසු 

සඤ ්ඤාකිච් චථතො අධිකවිජානනකිච් චං කාතුං න සක් ථකොන් ති, 
බ්ලපරිණාෙකානි විෙ ථසනඞ් ගානි පඤ් ඤානුවත් තකාථනව ථහොන් තීති 
ථවදිතබ් බ්ානි. ථතනාහ භගවා ‘‘පඤ් චහි විඤ් ඤාථණහි න කඤ් චි ධම් මං 

පටිවිජානාති අඤ් ඤත්ර අභිනිපාතමත් තා’’තිආදි (විභ. 766). 

කාෙපස් සම් භනං ොයපස්සද්ධි. චිත් තපස් සම් භනං චිත්තපස්සද්ධි. කාථෙොති 
පථනත් ථ ථවදනාදථෙො තථෙො ඛන් ධා. උථභොපි පථනතා 

කාෙචිත් තදරථවූපසමලක් ඛණා, කාෙචිත් තදරථනිම් මද් දනරසා, කාෙචිත් තානං 

අපරිප් ඵන් දසීතිභාවපච් චුපට් ඨානා, කාෙචිත් තපදට් ඨානා. කාෙචිත් තානඤ් ච 
අවූපසමකරඋද් ධච් චාදිකිථලසපටිපක් ඛභූතාති දට් ඨබ් බ්ා. 
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පටුන 

කාෙලහුභාථවො ොයලහුතා. චිත් තලහුභාථවො චිත්තලහුතා. එවං උපරිපි 

පදත් ථථො දට් ඨබ් ථබ්ො. කාෙචිත් තානං ගරුභාවවූපසමලක් ඛණා කාෙලහුතා, 

චිත් තලහුතා ච, ථතසං ගරුභාවනිම් මද් දනරසා, ථතසං අදන් ධතාපච් චුපට් ඨානා, 
ථතසං ගරුභාවකරථිනමිද් ධාදිකිථලසපටිපක් ඛභූතාති දට් ඨබ් බ්ා. 

කාෙචිත් තානං ථද් ධභාවවූපසමලක් ඛණා ොයමුදුතා, චිත්තමුදුතා ච, ථතසං 

ථද් ධභාවනිම් මද් දනරසා, අප් පටිඝාතපච් චුපට් ඨානා, කාෙචිත් තපදට් ඨානා, 
ථතසං ථද් ධභාවකරදිට් ඨිමානාදිකිථලසපටිපක් ඛභූතාති දට් ඨබ් බ්ා. 

කාෙචිත් තානං අකම් මඤ ්ඤභාවවූපසමලක් ඛණා ොයෙම්මඤ්ඤතා, 

චිත්තෙම්මඤ්ඤතා ච, ථතසං අකම් මඤ් ඤභාවනිම් මද් දනරසා, කාෙචිත් තානං 

ආරම් මණකරණසම් පත් තිපච් චුපට් ඨානා, ථතසං 
අකම් මඤ ්ඤභාවකරාවථසසනීවරණපටිපක් ඛභූතාති දට් ඨබ් බ්ා. 

පසාදනීෙවත් ථූසු පසාදාවහා, හිතකිරිොසු විනිථෙොගක් ඛමභාවාවහා 
සුවණ් ණවිසුද් ධි විොති දට් ඨබ් බ්ා. 

කාෙචිත් තානං අථගලඤ් ඤභාවලක් ඛණා ොයපාගුඤ්ඤතා, 

චිත්තපාගුඤ්ඤතා ච, ථතසං ථගලඤ් ඤනිම් මද් දනරසා, 

නිරාදීනවපච් චුපට් ඨානා, ථතසං 
ථගලඤ් ඤකරඅස් සද් ධිොදිකිථලසපටිපක් ඛභූතාති දට් ඨබ් බ්ා. කාෙචිත් තානං 

අජ් ජවලක් ඛණා ොයුජුෙතා, චිත්තුජුෙතා ච, ථතසං කුටිලභාවනිම් මද් දනරසා, 

අජිම් හතාපච් චුපට් ඨානා, ථතසං කුටිලභාවකරමාොසාථඨෙයාදිපටිපක් ඛභූතාති 
දට් ඨබ් බ්ා. සබ් ථබ්ථපථත පස් සද් ධිආදථෙො ධම් මා කාෙචිත් තපදට් ඨානාති 
ථවදිතබ් බ්ා. 

කිං පථනත් ථ පස් සද් ධාදථෙො ධම් මා උද් ධච් චාදිං විථනොථදතුං න 

සක් ථකොන් ති, ථෙන ඉථම පස් සද් ධාදථෙො ධම් මා න විසුං විභත් තාති? ථනො න 

සක් ථකොන් ති, ඉථම පන සහිතා එව සක් ථකොන් ති, ඉතරථා ථතසං උප් පත් තිො 
එව අසම් භවථතො. ෙථා වා පස් සද් ධාදීසු විජ් ජමාථනසු ථමොහාහිරිකාදීනං 

උජුපටිපක් ඛභාථවන අථමොහහිරිආදථෙො ථහොන් ති, එවථමථතපි 
උද් ධච් චාදිඋජුපටිපක් ඛභාථවන ඉච් ඡිතබ් බ්ාති ගථහතබ් බ්ා. ෙස් මා ථචත් ථ ද් වීහි 

ද් වීහි එව ෙථාසකං පටිපක් ඛා හරිතබ් බ්ා, තස් මා ථත එථත එව ද් විධා විභත් තා, 
න අථමොහාදථෙොති ඤාතබ් බ්ා. 

ථෙවාපනථකසු ෙන්කදොති කත් තුකාමතාථෙතං අධිවචනං, තස් මා ථසො 

කත් තුකාමතාලක් ඛථණො, ආරම් මණපරිථෙසනරථසො, ආරම් මථණන 

අත් ථිකතාපච් චුපට් ඨාථනො, තථදවස් ස පදට් ඨානං. ආරම් මණග් ගහථණ චාෙං 
ථචතථසො හත් ථප් පසාරණං විෙ දට් ඨබ් ථබ්ො. අෙඤ් ච ෙස ්මා විරජ් ජිතබ් බ්ාදීසුපි 
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ථනක් ඛම් මාදිනා සහ ථලොභවිසදිථසන කත් තුකාමතාකාථරන පවත් තති, තස් මා 
අථසඛානම් පි උප් පජ් ජති. ථලොථභො පන සුභසුඛාදිවිපල් ලාසපුබ් බ්ථකන 
අභිසඞ් ගාකාථරථනව පවත් තතීති අෙථමථතසං විථසථසො. එවං 
ථමත් තාකරුණාදීනම් පි ථලොභාදීහි විථසථසො ෙථානුරූපං ඤාතබ් ථබ්ො. 

අධිමුච් චනං අධිකමොක්කඛො. ථසො සන් නිට් ඨානලක් ඛථණො, 

අසංසප් පනරථසො, නිච් ඡෙපච් චුපට් ඨාථනො, සන් නිට් ඨාතබ් බ්ධම් මපදට් ඨාථනො, 
ආරම් මථණ නිච් චලභාථවන ඉන් දඛීථලො විෙ දට් ඨබ් ථබ්ො. නනු ච සද් ධාපි 
අධිථමොක් ථඛොති වුච් චති. තථා හි අධිථමොක් ඛලක් ඛථණ ඉන් දට් ඨං කාථරතීති 

සද් ධින් ද්රිෙන් ති වුච් චතීති? සච් චං, සා ච ථඛො සම් පසාදනභාථවන අධිථමොක් ථඛො, 
අෙං පන ෙථා තථා වා නිච් ඡෙභාථවනාති න ථකොචි විථරොථධො. 

කිරිො කාථරො, මනස් මිං කාථරො මනසිොකරො, පුරිමමනථතො විසදිසං මනං 

කථරොතීතිපි මනසිොකරො, ස් වාෙං ආරම් මණපටිපාදථකො වීථිපටිපාදථකො 

ජවනපටිපාදථකොති තිප් පකාථරො, තත් ථ ආරම්මණපටිපාදකෙො ඉධ 

මනසිකාථරො. ථසො සාරණලක් ඛථණො, සම් පයුත් තානං ආරම් මථණසු 

පථෙොජනරථසො, ආරම් මණාභිමුඛභාවපච් චුපට් ඨාථනො, ආරම් මණපදට් ඨාථනො, 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරිොපන් ථනො. ආරම් මණපටිපාදකත් ථතන සම් පයුත් තානං 

සාරථි විෙ දට් ඨබ් ථබ්ො. වීථිපටිපාදකෙොති පන පඤ් චද් වාරාවජ් ජනස ්ථසතං 

අධිවචනං. ජවනපටිපාදකෙොති මථනොද් වාරාවජ් ජනස ්ස, න ථත ඉධ අධිප් ථපතා. 
එත් ථ චාෙං මනසිකාථරො සමන් නාහාරමත් තාකාථරන ආරම් මථණ 

සම් පයුත් තානං පථෙොජථකො, කචතනා ථචථතොකිරිොභාථවන, විතක්කෙො පන 

සඞ් කප් පාකාථරන, උපනිජ් ඣාෙනාකාථරන ච අභිනිථරොපථකො. ථතථනව 

ථහත් ථ පදභාජනීථෙ ‘‘තක් ථකො සඞ් කප් ථපොති ච, ඣානඞ් ග’’න් ති ච වුච් චතීති 
අෙථමථතසං විථසථසො. 

ථතසු ථතසු ධම් ථමසු මජ් ඣත් තතා තත්රම්ඣත්තතා. සා 

චිත් තථචතසිකානං සමවාහිතලක් ඛණා, ඌනාධිකතානිවාරණරසා, 

පක් ඛපාතුපච් ථඡදනරසා වා, මජ් ඣත් තභාවපච් චුපට් ඨානා, 
සමප් පවත් තසම් පයුත් තධම් මපදට් ඨානා. සම් පයුත් තධම් මානං 
අජ් ඣුථපක් ඛථණන සමප් පවත් තානං ආජානීොනං අජ් ඣුථපක් ඛකසාරථි විෙ 
දට් ඨබ් බ්ා. 

පරදුක් ථඛ සති සාධූනං හදෙකම් පනං කථරොතීති ෙරුණා, කිරති වා 

පරදුක් ඛං හිංසති ච, කිරීෙති වා දුක් ඛිථතසු පසාරීෙතීති කරුණා. සා 

පරදුක් ඛාපනෙනාකාරප් පවත් තිලක් ඛණා, පරදුක් ඛාසහනරසා, 

අවිහිංසාපච් චුපට් ඨානා, දුක් ඛාභිභූතානං අනාථභාවදස් සනපදට් ඨානා. ථමොදන් ති 

තාෙ තංසමඞ් ගිථනො, සෙං වා ථමොදති, ථමොදනමත් තථමව වා තන් ති මුදිතා. සා 
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පථමොදලක් ඛණා, අනිස ්සාෙනරසා, අරතිවිඝාතපච් චුපට් ඨානා, සත් තානං 
සම් පත් තිදස ්සනපදට් ඨානා. 

කස ්මා පථනත් ථ ථමත් තුථපක් ඛා න වුත් තාති? පුබ් ථබ් ගහිතත් තා. අථදොථසො 
එව හි සත් ථතසු හිතඵරණවථසන පවත් තිෙං ථමත් තා. තත්රමජ් ඣත් තතා එව ච 
ඉට් ඨානිට් ඨසත් ථතසු මජ් ඣත් තාකාථරන පවත් තිෙං උථපක් ඛා. ථත ච ධම් මා 

නිෙතා, ථකවලං පන ථනසං සත් ථතසු ථමත් තුථපක් ඛාභාථවන පවත් ති 

අනිෙතාති. කාෙදුච් චරිතථතො විරති ොයදුච්චරිතවිරති. ථසසපදද් වථෙපි එථසව 
නථෙො. ලක් ඛණාදිථතො පථනතා තිස් ථසොපි කාෙදුච් චරිතාදිවත් ථූනං 

අවීතික් කමලක් ඛණා, තථතො සංථකොචනරසා, ථතසං අකිරිෙපච් චුපට් ඨානා, 

සද් ධාහිථරොත් තප් පඅප් පිච් ඡතාදිගුණපදට් ඨානා, පාපකිරිෙථතො චිත් තස් ස 

විමුඛභාවභූතාති දට් ඨබ් බ්ා. එවං ලක් ඛණාදිථතො විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

සඞ්ගහාති එවං ථෙ ඉථම ඉමස් මිං කාමාවචරපඨමකුසථල විභත් තා 

එකූනචත් තාලීස ධම් මා, සබ් ථබ්ථත ඛන් ධථතො චතුබ් බිධා ථහොන් ති – 
ථවදනාක් ඛන් ථධො සඤ් ඤාක් ඛන් ථධො සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො 
විඤ ්ඤාණක් ඛන් ථධොති. තත් ථ රාසට් ථඨන ථසොමනස් සථවදනා 

ථවදනාක් ඛන් ථධො, තථා සඤ් ඤා සඤ ්ඤාක් ඛන් ථධො, චිත් තං 

විඤ ්ඤාණක් ඛන් ථධො, අවථසසා ඵස් සාදථෙො ඡත් තිංස ධම් මා 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධොති ථවදිතබ් බ්ා. 

නනු ච ෙදි රාසට් ථඨන ඛන් ථධො, ඵස් සාදීනං තාව අථනකත් තා 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධතා යුත් තා, කථං පන ථවදනාදීනං තිණ් ණං ඛන් ධතාති? 
උපචාරථතො. පච් ථචකං හි අතීතාදිථභදභින් ථනසු ථවදනාසඤ් ඤාවිඤ් ඤාථණසු 
නිරුළ ්ථහොපි ඛන් ධ-සද් ථදො තථදකථදථසසු එථකකථවදනාදීසුපි 

සමුදාථෙොපචාථරන ථවොහරීෙතීති තථදකථදථසපි තබ් ථබ්ොහාථරො, ෙථා 
රුක් ඛස ්ස සාඛාෙ ඡිජ් ජමානාෙ ‘‘රුක් ථඛො ඡිජ් ජතී’’තිආදීසු විොති. එවං 
ඛන් ධථතො චතුබ් බිධා ථහොන් ති. 

ථත පුන ආෙතනථතො දුවිධා ථහොන් ති – මනාෙතනං ධම් මාෙතනන් ති. 

සඤ ්ජාතිසථමොසරණට් ඨානට් ථඨන ථහත් ථ චිත් තං මනායතනිං, ථසසා පන 

අට් ඨතිංස ධම් මා ධම්මායතනන් ති. එවං ආෙතනථතො දුවිධා ථහොන් ති. ථත පුන 
ධාතුවථසන දුවිධා මථනොවිඤ් ඤාණධාතු ධම් මධාතූති. නිස ්සත් තනිජ් ජීවට් ථඨන 

ථහත් ථ චිත් තං මකනොවිඤ්ඤාණධාතු, ථසසා ධම්මධාතූති. එවං ධාතුවථසන 
දුවිධා. 

තථා ආහාරානාහාරවථසන. තත් ථ ඵස් ථසො ථචතනා චිත් තන් ති ඉථම තථෙො 
ධම් මා විථසසපච් චෙත් ථතන ෙථාක් කමං ‘‘ඵස ්සාහාථරො 
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පටුන 

මථනොසඤ් ථචතනාහාථරො විඤ ්ඤාණාහාථරො’’ති වුච් චන් ති, අවථසසා න 

ආහාරාති. කිං පථනථත පච් චො න ථහොන් ති, ථෙ න ආහාරාති වුච් ථචෙුන් ති? 

ථනො න ථහොන් ති, විථසසපච් චො පන න ථහොන් ති, ඵස් සාදථෙො පන ථතසං 

ධම් මානං විථසසපච් චො ථහොන් ති, විථසසථතො ථවදනාදථෙො ච ආහරන් ති. 

ඵස් සාහාථරො හි තිස් ථසො ථවදනාථෙො ආහරති, මථනොසඤ් ථචතනාහාථරො තථෙො 

භථව, විඤ ්ඤාණාහාථරො පටිසන් ධිනාමරූපං. නනු ච ථසො විපාථකො, ඉදං පන 

කුසලවිඤ් ඤාණන් ති? කිඤ් චාපි එවං, තංසරික් ඛතාෙ පන 

විඤ ්ඤාණාහාථරොත් ථවව වුත් තං. ෙස් මා වා ඉථම ‘‘අරූපිථනො ආහාරා 
සම් පයුත් තකානං ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං ආහාරපච් චථෙන 

පච් චථෙො’’ති (පට් ඨා. 1.1.15) වචනථතො කබ්ළීකාරාහාථරො විෙ රූපකාෙස් ස 

උපත් ථම් භකට් ථඨන නාමකාෙස් ස ආහාරපච් චො ථහොන් ති, තස් මා ඉථමව 
‘‘ආහාරා’’ති වුත් තාති ථවදිතබ් බ්ං. එවං ආහාරානාහාරවථසන දුවිධා. 

තථා ඉන් ද්රිොනින් ද්රිෙථතො. තත් ථ සද් ධා වීරිෙං සති එකග් ගතා අථමොථහො 
චිත් තං ථසොමනස් සථවදනා ජීවිතන් ති ඉථම අට් ඨ ධම් මා අධිපතිෙට් ථඨන 

ෙථාක් කමං ‘‘සද් ධින් ද්රිෙං වීරිනන් ද්රිෙං සතින් ද්රිෙං සමාධින් ද්රිෙං පඤ ්ඤින් ද්රිෙං 

මනින් ද්රිෙං ථසොමනස් සින් ද්රිෙං ජීවිතින් ද්රිෙ’’න් ති වුච් චන් ති, අවථසසා න 
‘‘ඉන් ද්රිොනී’’ති. එවං ඉන් ද්රිොනින් ද්රිෙථතො දුවිධා. 

තථා ඣානඞ් ගාඣානඞ් ගවථසන. තත් ථ විතක් ථකො විචාථරො පීති 
ථසොමනස ්සං එකග් ගතාති ඉථම පඤ් ච ධම් මා උපනිජ් ඣාෙනට් ථඨන 

‘‘ඣානඞ් ගානී’’ති වුච් චන් ති, ඉතථර ‘‘අඣානඞ් ගානී’’ති. එවං 
ඣානඞ් ගාඣානඞ් ගවථසන දුවිධා. 

තථා මග් ගඞ් ගාමග් ගඞ් ගවථසන. තත් ථ අථමොථහො විතක් ථකො විරතිත් තෙං 

වීරිෙං සති එකග් ගතාති ඉථම අට් ඨ ධම් මා නිෙයානට් ථඨන, විථමොක් ඛට් ථඨන ච 
ෙථාක් කමං ‘‘සම් මාදිට් ඨි සම් මාසඞ් කප් ථපො සම් මාවාචා සම් මාකම් මන් ථතො 
සම් මාආජීථවො සම් මාවාොථමො සම් මාසති සම් මාසමාධී’’ති නාථමන 

‘‘මග් ගඞ් ගානී’’ති වුච් චන් ති, ඉතථර ‘‘අමග් ගඞ් ගානී’’ති. පාළියිං පන 

ථලොකිෙචිත් ථත විරතීනං අනිෙතත් තා, ථෙවාපනකත් තා ච තා වජ් ථජත් වා 

‘‘පඤ් චඞ් ගිථකො මග් ථගො ථහොතී’’ති (ධ. ස. 58, 121) වුච් චති. එවං 
මග් ගඞ් ගාමග් ගඞ් ගවථසන දුවිධා. 

තථා බ්ලාබ්ලවථසන. තත් ථ සද් ධාවීරිෙං සති සමාධි පඤ් ඤා හිරී 

ඔත් තප් පන් ති ඉථම සත් ත ධම් මා අකම් පිෙට් ථඨන බ්ලානීති වුච් චන් ති, ඉතථර 
අබ්ලානීති. එවං බ්ලාබ්ලවථසන දුවිධා. 
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තථා ථහතුනථහතුවථසන. තත් ථ අථලොථභො අථදොථසො අථමොථහොති ඉථම 

තථෙො ධම් මා මූලට් ථඨන ථහතූති වුච් චන් ති, ඉතථර නථහතූති. එවං 
ථහතුනථහතුවථසන දුවිධා. එවං ඵස් සාඵස ්සථවදනාථවදනා 
සඤ ්ඤාසඤ් ඤාචිත් තාචිත් තාදිවථසනපි වුත් තනොනුසාථරන ෙථාථෙොගං 

සඞ් ගහවිභාථගො ථවදිතබ් ථබ්ො. අෙථමත් ථ සඞ් ථඛථපො, විත් ථාථරො පන 

පදභාජනීෙසඞ් ගහවාථර (ධ. ස. 103 ආදථෙො), තදට්ඨෙථායඤ්ච (ධ. ස. අට් ඨ. 

58-120) ගථහතබ් ථබ්ො. එවං සඞ් ගහථතො විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

සුඤ්ඤකතො කචවාති එවං ඛන් ධාදීහි සඞ් ගහිථතසු ථතසු ධම් ථමසු 
තබ් බිනිමුත් ථතො කාරකථවදකාදිසභාථවො අත් තා වා සස් සථතො වා භාථවො න 

උපලබ් භති. සුඤ් ඤා ථත ධම් මා අත් ථතන වා අත් තනිථෙන වා, ථකවලං 

පටිච් චසමුප් පන් නා, සලක් ඛණධාරණථතො ධම් මමත් තා, 

නිච් චසුඛාදිසාරවිරහථතො අසාරා, පවත් තකනිොමකාභාවථතො අපරිණාෙකා 

අනිච් චා, දුක් ඛා, අනත් තා, අනත් තනිො ච හුත් වා පවත් තන් තීති අෙථමත් ථ 

සඞ් ථඛථපො, විත් ථාථරො පන පදභාජනීෙසුඤ් ඤතවාථර, තදට්ඨෙථායඤ්ච 
ගථහතබ් ථබ්ොති. එවං සුඤ් ඤථතො විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

නිට් ඨිතා පඨමකුසලස් ස අත් ථවණ් ණනා. 

දුතිොදීසුපි පඨමකුසථල වුත් තනථෙන ධම් මුද් ථදසාදිනා සබ් ථබ්ො 

විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. න ථකවලඤ් ච එත් ථථව, ඉථතො පථරසුපි සබ් බ්ත් ථ 

ථහට් ඨා වුත් තසදිසානං පදානං, ධම් මානඤ් ච අත් ථථො, සබ් ථබ්ො ච විනිච් ඡථෙො 
එත් ථ වුත් තනථෙථනව ථවදිතබ් ථබ්ො. ඉථතො පරං පන අපුබ් බ්ථමව 
වණ් ණනස ්සාම. දුතිෙචිත් ථත තාව සසඞ් ඛාරභාවමත් තථමව පඨමචිත් තථතො 

විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. දුතිෙකුසලං. 

තතිථෙපි ධම් මුද් ථදථස අථමොහාභාවා ඉන් ද්රිෙමග් ගඞ් ගබ්ලමූලසඞ් ගථහසු 
පඤ ්ඤින් ද්රිෙසම් මාදිට් ඨිමග් ගඞ් ගපඤ ්ඤාබ්ලඅථමොහමූලානං පරිහානිො 

සද් ධින් ද්රිොදීනං භාථවොව විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. තථා චතුත් ථථ 
සසඞ් ඛාරභාවමත් තථමව විථසථසො. තතිෙචතුත් ථානි. 

පඤ ්චමඡට් ඨසත් තමට් ඨථමසු පන සුඛථසොමනස් සට් ඨාථනසු 

උථපක් ඛාභාථවො, පීතිො ච අභාථවො. ථතථනව ඣානඞ් ගසඞ් ගහවාථර 

චතුරඞ් ගජ් ඣානතාව විථසථසො, ථසසං පඨමදුතිෙතතිෙචතුත් ථචිත් තසදිසථමව. 
උථපක් ඛාසහගථතසු ථචත් ථ චතූසු කරුණාමුදිතා න උප් පජ් ජන් තීති ථකචි 

වදන් ති, පරිකම් මභූතානං පථනත් ථ තාසං උප් පත් තිො මහාඅට් ඨකථාෙං 

අනුඤ් ඤාතත් තා උපචාරප් පත් තා පන උප් පජ් ජන් ති, න ඉතරාති ගථහතබ් බ්ං. 
පඤ ්චමඡට් ඨසත් තමට් ඨමානි. 
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විසයාදිප්පකභදකතොති එවං ධම් මුද් ථදසාදිනා විභත් තානි අට් ඨ 
කාමාවචරකුසලානි ආරම් මණවිභාගථතො පච් ථචකං ඡබ් බිධානි ථහොන් ති 

රූපාරම් මණං…ථප.… ධම් මාරම් මණන් ති. තත් ථ නීලාදිථභදභින් නා, 
අතීතානාගතපච් චුප් පන් නඅජ් ඣත් තිකබ්ාහිරඔළාරිකසුඛුමාදිථභදභින් නා ච 

වණ් ණධාතු රූපාරම්මණිං නාම. එවං සද්දාරම්මණාදීසුපි ෙථානුරූපං ථභථදො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 

එත් ථ ච කඵොට්ඨබ්බන් ති ආථපොධාතුවජ් ජිතභූතත් තෙං, ධම්මාරම්මණන් ති 

පඤ ්චාරම් මණානි වජ් ථජත් වා අවථසසා රූපාරූපපඤ් ඤත් තිථෙො ථවදිතබ් බ්ා, 

ථසසං තාදිසථමව. ථකචි පථනත් ථ ‘‘චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනමාපාථගතානි 

එතානාරම් මණානි රූපාරම් මණාදිථවොහාරං ලභන් ති, අනාපාථගතානි පන 

අතීතානාගතදූරසුඛුමාදිථභදභින් නානි ධම් මාරම් මණාථනවා’’ති වදන් ති, තං න 
යුත් තං දිබ් බ්චක් ඛාදීනං රූපාරම් මණතාදිවචනථතො. 

අනාපාථගතා එව හි තානි දිබ් බ්චක් ඛුආදීනං ආරම් මණං, න ච තානි 
ධම් මාරම් මණානි. රූපාදථෙො හි පඤ් ච පච් ථචකං ද් වීසු ද් වීසු ද් වාථරසු එකස් මිං 

ඛථණ ආපාථමාගන් ත් වා තංතංද් වාරිකජවනානං, තදනන් තථර 
මථනොද් වාරිකානඤ් ච අපරභාථග ච දිට් ඨසුතාදිවථසනානුස් සරන් තස ්ස 
සුද් ධමථනොද් වාරිකානඤ් ච ආරම් මණානි ථහොන් ති. තථා හි 

නානාවණ් ණවිචිත් තථචතිොදිදස් සනං කථරොන් තස් ස, ධම් මං සුණන් තස් ස, 

ථභරිසද් දාදීහි වා පූජාදිං කථරොන් තස් ස ච ගන් ධමාලාදීනි ඝානත් වා, 

ඛාදනීෙථභොජනීොදිඤ් ච සානත් වා, සුඛසම් ඵස ්සානි අත් ථරණපාවුරණාදීනි ච 

ඵුසිත් වා මනාපභාවං ඤත් වා ථතහි ථචතිෙපූජං කථරොන් තස් ස, තත් ථ තත් ථ 

අකුසලං වා උප් පාථදන් තස් ස, තස් මිං තස් මිං ඛථණ ගය් හමානානි 

රූපාදිපඤ ්චාරම් මණානි සාඛාෙ අක් කමනං, පථවිෙං ඡාොඵරණඤ් ච 
එකක් ඛථණ කුරුමානං රුක් ඛග් ථග නිලීෙමානං පක් ඛිථනො සරීරං විෙ ෙථාසකං 
පසාදඤ ්ච ඝට් ථටත් වා තස් මිංථෙව ඛථණ භවඞ් ගචලනපච් චෙභාථවන 
මථනොද් වාථරපි ආපාථමාගන් ත් වා තථතො භවඞ් ගං විච් ඡින් දිත් වා උප් පන් නානං 

ආවජ් ජනාදිථවොට් ඨබ් බ්නපරිථෙොසානානං, වීථිචිත් තානං, තදනන් තරානඤ් ච 
කුසලාකුසලාදිජවනානං ආරම් මණං හුත් වා තදනන් තරාසු මථනොද් වාරවීථීසු ච 

අපරභාථග තථාරූපං පච් චෙං ආගම් ම අත් තනා පූජාදිකරණකාථලසු, 

දිට් ඨසුතඝානතසානතඵුට් ඨවථසනානුස් සරන් තස ්ස, පච් චක් ඛථතො 
අනුභුෙයමානානි විෙ මථනොද් වාථර ච ආරම් මණානි ථහොන් ති. 

අථාපි පඤ ්චහි ද් වාථරහි අගහිතපුබ් බ්ානි බුද් ධරූපාදීනි, දිබ් බ්රූපාදීනි ච 
පඤ ්චාරම් මණානි සවනවථසන සල් ලක් ථඛත් වා ජවනක් ඛථණ වා අපරභාථග 

සුතවථසථනව අනුස් සරිත් වා වා පසාදං, කම් මඵලසද් ධාදිං, ථලොභාදිඤ් ච 
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පටුන 

උප් පාථදන් තස ්සාපි මථනොද් වාථර ආපාථමාගච් ඡන් ති. අභිඤ් ඤානං පන 

සුද් ධමථනොද් වාථර එව, තස් මා එවං පඤ් චද් වාථර, මථනොද් වාථර, 

සුද් ධමථනොද් වාථර ච ආපාථගතානි අතීතාදිථභදභින් නානි සබ් බ්ානිපි 

පඤ ්චාරම් මණානි කදාචිපි ධම් මාරම් මණං න ථහොන් ති, තදිතරා 
නාමරූපපඤ් ඤත් තිථෙො ධම් මාරම් මණන් ති ගථහතබ් බ්ං. නනු ථචතානි 

ඉට් ඨකන් තමනාපානි ආරම් මණානි ථලොභස් ස වත් ථු, කථථමත් ථ කුසලං 

උප් පජ් ජතීති? නිෙමාදිකාරණථතො. චිත් තං හි ‘‘කුසලථමව මො කත් තබ් බ්’’න් ති 
පුබ් ථබ් නිෙමිතවථසන සබ් බ්ත් ථ අකුසලප් පවත් තිං නිවත් ථතත් වා කුසථල 
පරිණාමනවථසන ච අභිණ් හං ආථසවිතකුසලසමුදාචාරවථසන ච 
සප් පුරිසූපනිස ්සොදිඋපනිස් සෙවථසන ච ථෙොනිථසොආභුජිතවථසන චාති ඉථමහි 
කාරථණහි කුසලං හුත් වා උප් පජ් ජතීති ථවදිතබ් බ්ං. එවමිථමසු ඡසු 

ආරම් මථණසු උප් පජ් ජනථතො පච් ථචකං ඡබ් බිධානි ථහොන් ති. 
ආරම් මණවවත් ථානකථා. 

එවං ආරම් මණථභදභින් ථනසු රූපාරම් මණං තාව කුසලං 
දසපුඤ් ඤකිරිෙවත් ථුවථසන දසවිධං ථහොති. තත් ථ එථකකං පන කාෙකම් මං 

වචීකම් මං මථනොකම් මන් ති තිවිධං. තත් ථ කාෙද් වාථර පවත් තං ොයෙම්මිං, 

වචීද් වාථර පවත් තං වචීෙම්මිං, මථනොද් වාථර පවත් තං මකනොෙම්මිං. තත් ථ 
කාෙද් වාරන් ති කාෙවිඤ් ඤත් ති. වචීද් වාරන් ති වචීවිඤ් ඤත් ති. තාසං විභාථගො 
රූපවිභත් තිෙං ආවි භවිස් සති. මථනොද් වාරන් ති සබ් බ්ං ථචතනාසම් පයුත් තං 

චිත් තං වුච් චති, විථසසථතො කුසලාකුසලං. තං හි සහජාතානං ථචතනානං, 
කාෙඞ් ගවාචඞ් ගථචොපනං අසම් පාපුණිත් වා පවත් තානං සුද් ධමථනොකම් මානං 

පවත් තිඔකාසදානථතො ද් වාරන් ති වුච් චති, ඉථමසු පන තීසු ද් වාථරසු පවත් තා 

ථචතනා කාෙකම් මාදථෙො නාම. අපිච පාණාතිපාතාදථෙො, 

පාණාතිපාතාථවරමණිආදථෙො ච කාෙකම් මං නාම, මුසාවාදාදථෙො, 

මුසාවාදාථවරමණිආදථෙො ච වචීකම් මං නාම, අභිජ් ඣාදථෙො, අනභිජ් ඣාදථෙො 
ච මථනොකම් මං නාම. 

කුසලපක් ථඛ පන දානාදිදසපුඤ් ඤකිරිෙවත් ථූනි ච ෙථාරහං 
කාෙවචීමථනොකම් මානි ථහොන් ති. එවං ථෙභුෙයවුත් තිථතො ථචස 
කාෙකම් මාදිභාථවො වුත් ථතො පාණාතිපාතාදීනම් පි වචීද් වාරාදීසු පවත් තිථතො 

ථකසඤ් චි පුරිසානං වනචරකාදිභාථවො විෙ, ද් වාරානඤ ්ච 
කාෙකම් මද් වාරාදිභාථවො ථකසඤ් චි ගාමානං බ්රාහ් මණගාමාදිභාථවො විෙ. 

අකුසථල තාව එත් ථ පාණාතිපාතාදිකාෙකම් මං කාෙද් වාථර, වචීද් වාථර ච 

ෙථාරහං සමුට් ඨාති, ථනො මථනොද් වාථර. තථා මුසාවාදාදිවචීකම් මං. 
පාණාතිපාතාදිනිප් ඵාදනත් ථං හි මථනොද් වාථර එව චින් ථතන් තස් ස 
ථචතනාබ්යාපාදාදීසු කම් මපථප් පත් ථතසු වා කම් මපථං අප් පත් ථතසු වා 
මථනොකම් ථමසු එව පවිසනථතො කාෙකම් මාදිභාවං න පාපුණාති. නනු 
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පටුන 

විජ් ජාමථෙනාපි ථකවලං මථනොකම් ථමන පාණාතිපාතාදිං කථරොන් තීති? න 
අථලොණථභොජනදබ් භසෙනමන් තපරිජප් පනාදිකාෙවචීපථෙොගං විනා 
තස් සාසිජ් ඣනථතො. අභිජ් ඣාදිමථනොකම් මං පන තීසුපි ද් වාථරසු සමුට් ඨාති. 

අභිජ් ඣාෙ හි කාථෙන පරභණ් ඩග් ගාහාදීනං, බ්යාපාථදන දණ් ඩපරාමසනාදීනං, 

මිච් ඡාදිට් ඨිො තිත් ථිෙවන් දනාදීනං කරණකාථල, වාචාෙ පරසම් පත් තිපත් ථනාෙ 
‘‘හඤ ්ඤන් තු බ්ජ් ඣන් තූ’’ති අනත් ථපත් ථනාෙ ච 
තිත් ථිෙත් ථුතිතදත් ථදීපනාදීනඤ් ච ෙථාක් කමං පවත් තිකාථල ච තස් ස 
මථනොකම් මස් ස කාෙවාචාසු පවත් ති ථවදිතබ් බ්ා. 

කාමාවචරකුසලං පන පාණාතිපාතාථවරමණිආදිකං කාෙවචීමථනොකම් මං 
පච් ථචකං ද් වාරත් තථෙපි පවත් තති. තත් ථ පාණාතිපාතාදීහි 

සම් ඵප් පලාපපරිථෙොසාථනහි සත් තහි විරමන් තස් ස තාව හත් ථමුද් දාෙ, 

වචීථභථදන ච සමාදිෙනකාථල, මනසා විරමණකාථල ච ථතසං 
කාෙවචීකම් මානං තීසු ද් වාථරසු පවත් ති ථවදිතබ් බ්ා. අනභිජ් ඣාදීහි සහගථතන 

ථචතසා තජ් ජස් ස කාෙපථෙොගස් ස, ‘‘පරවිත් තුපකරණං චිරට් ඨිතිකං ථහොතු, 

සබ් ථබ් සත් තා අථවරා ථහොන් තු, ථසො භගවා අරහං සම් මාසම් බුද් ථධො’’තිආදිනා 

වචීපථෙොගස ්ස, ථකවලං මථනොපථෙොගස් ස ච කරණකාථල මථනොකම් මස ්ස 

තීසුපි ද් වාථරසු පවත් ති ථවදිතබ් බ්ා. එත් ථ ච පඤ් චද් වාථර උප් පන් නානි 

ජවනානි කාෙවචීකම් මානි න ථහොන් ති, මථනොකම් මානි එව. තානි ච න 

කම් මපථප් පත් තානි, ථකවලං කුසලාදීනි ථහොන් ති. මථනොද් වාථර 

පටුතරප් පවත් තානි එව හි කම් මපථප් පත් තානි මථනොකම් මානි ථහොන් ති, 
රූපාරූපජවනානි පන එකන් තං භාවනාමෙං මථනොකම් මථමව මථනොද් වාථර 
එව ච පවත් තන් ති. 

කිඤ් චාපි අභිඤ් ඤාඤාණානි විඤ් ඤත් තිද් වෙජනකානි, තථාපි 

කාෙවචීකම් මථවොහාරං න ලභන් ති, ථලොකුත් තරකුසලං පන කාෙවචීද් වාථරසු 
අනුප් පජ් ජමානම් පි මිච් ඡාවාචාකම් මන් තාජීවානං සමුච් ථඡදප් පහානකාරීනං 

විරතීනං වථසන කාෙවචීකම් මම් පි ථහොති, තදිතරමග් ගඞ් ගවථසන 

මථනොකම් මම් පීති එකක් ඛථණ තීණිපි කම් මානි ථහොන් ති, තඤ් ච භාවනාමෙං, 
ද් වාරං පනස් ස මථනොද් වාරථමව. ෙථා ච පාණාතිපාතාථවරමණිොදීනං වථසන 

කුසලස ්ස ද් වාරත් තථෙ පවත් ති වුත් තා, එවං දසපුඤ් ඤකිරිෙවත් ථූනම් පි වථසන 

වත් තබ් බ්ා. අට් ඨකථාසු පන න විචාරිතා, තථාපි නෙථතො එවං ථවදිතබ් බ්ා. 

ථතසු දානං කාෙකම් මථමව, වචීකම් මම් පි වා. පත් තානුප් පදානං, 

අබ් භනුථමොදනං, ථදසනා වචීකම් මථමව. සීලං අපචිතිසහගතං, 

ථවෙයාවච් චසහගතඤ් ච කාෙකම් මම් පි අත් ථි, වචීකම් මම් පි අත් ථි. තත් ථ 

සීලස ්ස කාෙවචීකම් මභාථවො සිද් ථධො එව. අපචිතිො පන පුප් ඵපූජාදිනා, 
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පටුන 

වන් දනාදිනා වා පවත් තිකාථල කාෙකම් මභාථවො, ථුතිමෙපූජාදිනා 
පවත් තිකාථල වචීකම් මභාථවො ච ථවදිතබ් ථබ්ො. ථවෙයාවච් චස් සාපි සහත් ථා 

කරණකාථල කාෙකම් මභාථවො, ගිලානාදීනං චතුපච් චෙසමාදාපනාදිවථසන, 
ගරූහි ආණත් තසද් ථදන ආථරොචනපක් ථකොසනාදිවථසන වචීකම් මභාථවො ච 

ථවදිතබ් ථබ්ො. භාවනා, සවනං, දිට් ඨිජුකම් මඤ ්ච මථනොකම් මථමව, 
අබ් භනුථමොදනම් පීති ථකචි. සවනම් පි හි ථසොතද් වාරානුසාථරන මථනොද් වාථර 
එව ධම් මත් ථසල් ලක් ඛණවථසන පවත් තිකාථල මථනොකම් මථමව. 

තත් ථ දානං අපචිති ථවෙයාවච් චං පත් තානුප් පදානං ථදසනාති ඉමානි පඤ ්ච 

කාෙවචීද් වාථරසු එව පවත් තන් ති, න මථනොද් වාථර. එත් ථ ච 

පත් තානුප් පදානථදසනානං කාෙවිකාථරන පත් තිං ථදන් තස් ස, ධම් මං 
ථදථසන් තස් ස ච කාෙද් වාථරපි පවත් ති ථවදිතබ් බ්ා. සීලං භාවනා 
අබ් භනුථමොදනං සවනං දිට් ඨිජුකම් මන් ති ඉමානි පන පඤ් ච තීසුපි ද් වාථරසු 

පවත් තන් ති, ‘‘න පුථනවං කරිස ්සාමී’’ති ථචත් ථ මනසාව දුච් චරිතථතො 

විරමන් තස් ස, අබ් භනුථමොදන් තස් ස ච වථසන සීලබ් භනුථමොදනානං 

මථනොද් වාථරපි පවත් ති ථවදිතබ් බ්ා. ෙං පන අට්ඨසාලිනයිං ‘‘දානමෙං 

කාෙවචීමථනොකම් මවථසන තිවිධං ථහොතී’’තිආදි වුත් තං, තං 

පුබ් බ්ථචතනාවථසන මථනොද් වාථර පවත් තං ගථහත් වා පරිොෙථතො වුත් තං, 
නිප් පරිොෙථතො කාෙවචීද් වාරප් පවත් තා සන් නිට් ඨානථචතනාව. ථතථනව හි 
තත් ථථව වුත් තං ‘‘විනෙපරිොෙං පත් වා හි ‘දස් සාමි කරිස ්සාමී’ති වාචා භින් නා 

ථහොතීති. ඉමිනා ලක් ඛථණන දානං නාම ථහොති, අභිධම් මපරිොෙං පත් වා පන 
විජ් ජමානකවත් ථුං ආරබ් භ මනසා චින් තිතකාලථතො පට් ඨාෙ කුසලං ථහොති. 

අපරභාථග කාථෙන වා වාචාෙ වා කත් තබ් බ්ං කරිස් සතී’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1). 

ඉතරථා ‘‘දස් සාමී’’ති චින් තිතමත් ථතනාපි දානං නාම භථවෙය, තථා ච තාදිසං 
වත් ථුං ෙථාචින් තිතනිොථමන අථදන් තස් ස ධුරනික් ථඛථප අදින් නාදානම් පි 

සිො. එවං මනසා පාණාතිපාතාදථෙොපි සියුං, තඤ් ච න යුත් තං, තස් මා 
වුත් තනථෙථනව ගථහතබ් බ්ං. අථ වා ‘‘සබ් බ්ං සාපථතෙයං දින් නඤ් ථඤව 
හරතූ’’ති පරිච් චජනසම් භවථතො දානස ්ස මථනොද් වාථරපි පවත් ති ථවදිතබ් බ්ා. 

එත් ථ ච දානසීලාදිකාෙකම් මානං කාෙද් වාථර පවත් තිෙං කම් මං 

කාෙකම් මථමව, ද් වාරම් පි කාෙද් වාරථමව. වචීද් වාථර පවත් තිෙං කම් මං 

කාෙකම් මථමව, ද් වාරං පන වචීද් වාරං. මථනොද් වාථර පවත් තිෙම් පි කම් මං 

කාෙකම් මං, ද් වාරං පන මථනොද් වාරං. ථදසනාබ් භනුථමොදනාදීනං වචීකම් මානං 

වචීද් වාථර පවත් තිෙං කම් මම් පි වචීකම් මං, ද් වාරම් පි වචීද් වාරථමව. 

කාෙද් වාථර පවත් තිෙම් පි කම් මං වචීකම් මථමව, ද් වාරං පන කාෙද් වාරං. 

මථනොද් වාථර පවත් තිෙම් පි කම් මං වචීකම් මං, ද් වාරං පන මථනොද් වාරං. 

භාවනාදිමථනොකම් මානං මථනොද් වාථර පවත් තිෙං කම් මම් පි මථනොකම් මං, 
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ද් වාරම් පි මථනොද් වාරථමව. කාෙද් වාථර පවත් තිෙම් පි කම් මං මථනොකම් මථමව, 

ද් වාරං පන කාෙද් වාරං. වචීද් වාථර පවත් තිෙම් පි කම් මං මථනොකම් මථමව, 

ද් වාරං පන වචීද් වාරං. එවං පාණාතිපාතාදීනං, පාණාතිපාතාථවරමණිආදීනඤ් ච 

වුත් තානුසාථරන කම් මවවත් ථානං, ද් වාරවවත් ථානඤ් ච ෙථානුරූපං 
ථෙොථජත් වා අසඞ් කරථතො ඤාතබ් බ්ං. 

ද් වාරකම් මවවත් ථානකථා නිට් ඨිතා. 

ඉදානි ෙස් මා දසවිධානි ථචතානි පුඤ් ඤකිරිෙවත් ථූනි තීසු එවං 
සඞ් ගය් හන් ති දානමථෙ සීලමථෙ භාවනාමථෙති. පත් තානුප් පදානං හි දානමථෙ 

සඞ් ගය් හති, ‘‘අබ් භනුථමොදනම් පී’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 156-159 

පුඤ ්ඤකිරිෙවත් ථාදිකථා) අට්ඨෙථායිං. අපචිතිථවෙයාවච් චානි සීලමථෙ. 

ථදසනාසවනදිට් ඨිජුකම් මානි භාවනාමථෙ, තස් මා රූපාරම් මණස් ස කුසලස් ස 
දානසීලභාවනාවථසන ද් වාරත් තෙප් පවත් තිං ථෙොථජත් වා දස් ථසස් සාම. 
තදනුසාථරථනව ඉතථරසං වථසනාපි සක් කා ඤාතුන් ති. කුසලං හි 
වණ් ණාරම් මණං හුත් වා උප් පජ් ජමානං දානසීලභාවනාවථසථනව තීසු ද් වාථරසු 

පවත් තති. කථං? ෙදා හි නීලපීතාදිවණ් ණවිචිත් තං පුප් ඵවත් ථාදිථදෙයධම් මං 

ලභිත් වා ‘‘වණ් ණදානං ථම භවිස් සතී’’ති වණ් ණවථසන ආභුජිත් වා ථචතිොදීසු 

සහත් ථථන පූථජති, තදා රූපාරම් මණං දානමෙං කාෙද් වාථර පවත් තති, තඤ් ච 
පුබ් බ්ථචතනා සන් නිට් ඨානථචතනා අපරථචතනාති තිවිධං ථහොති. එවං උපරිපි 
සබ් බ්වාථරසු තිවිධතා ථවදිතබ් බ්ා. ෙදා පන තථදව ෙථාවුත් තවත් ථුං වාචාෙ 

ආණාථපත් වා පුත් තදාරාදීහි දාථපති, තදාරූපාරම් මණං දානමෙං වචීද් වාථර 

පවත් තති. ෙදා පන තථදව විජ් ජමානකවත් ථුං ‘‘දස ්සාමී’’ති චින් ථතති, 

පච් චාසීසති, ෙථාධිප් පාෙං නිප් ඵාථදස් සති, තදා පුබ් බ්ථචතනාවථසන 
පරිොෙථතො දානමෙං මථනොද් වාථර පවත් තති නාම. එවං රූපාරම් මණං 
දානමෙං ද් වාරවථසන තිවිධං ථහොති. 

ෙදා පන වුත් තප් පකාරවණ් ණං ථදෙයධම් මං ලභිත් වා ‘‘එවං 
මනාපවණ් ණානං පරිච් චජනං නාම මය් හං කුලවංසාගතවත් තථමත’’න් ති 

සහත් ථා පූථජති, තාදිසවණ් ණවන් තං වා පරපරිග් ගහිතාදිථභොගසම් පත් තිං 

පරිච් චජිත් වා සීලං රක් ඛති, තදා රූපාරම් මණං සීලං කාෙද් වාථර ච පවත් තති. 
ෙදා පන වුත් තප් පකාරවණ් ණං ථදෙයධම් මං කුලවංසාදිවථසන වාචාෙ 

ආණාථපත් වා පථරහි දාථපති, තාදිසං වා පරපරිග් ගහිතාදිං වාචාෙ අපථනත් වා 

සීලං රක් ඛති, තදා රූපාරම් මණං සීලං වචීද් වාථර පවත් තති. ෙදා පන තාදිසං 

විජ් ජමානකවත් ථුං කුලවංසාදිවථසන ‘‘දස් සාමී’’ති, තාදිසං පරපරිග් ගහිතාදිකං 

අනාමසිත් වා ‘‘සීලං රක් ඛිස් සාමී’’ති වා චින් ථතති, තදා රූපාරම් මණං සීලං 
මථනොද් වාථර පවත් තති. එවං රූපාරම් මණං සීලමෙං ද් වාරවථසන තිවිධං 
ථහොති. 



කමොහවිච්කෙදනී  ධම්මසඞ්ගණීමාතිො 
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ෙදා පන වුත් තප් පකාරං වණ් ණවන් තං දත් වා තථදව වණ් ණං, සබ් බ්ං වා 

රූපාෙතනං චඞ් කමන් ථතො අනිච් චාදිථතො විපස් සති, තදා රූපාරම් මණං 
භාවනාමෙං කාෙද් වාථර පවත් තති. තථදව වචීථභදං කත් වා සම් මසන් තස් ස 
රූපාරම් මණං භාවනාමෙං වචීද් වාථර පවත් තති. තථදව කාෙඞ් ගවාචඞ් ගං 
අථචොථපත් වා සම් මසන් තස ්ස රූපාරම් මණං භාවනාමෙං මථනොද් වාථර 
පවත් තති. එවං රූපාරම් මණං භාවනාමෙං ද් වාරවථසන තිවිධං ථහොති. ඉති 
රූපාරම් මණස ්ස කුසලස් ස තිවිධපුඤ ්ඤකිරිෙවත් ථුවථසන නවසු කම් මද් වාථරසු 
පවත් තිවිභාථගො ථවදිතබ් ථබ්ො. ඉමිනාව නථෙන රූපාරම් මණස් ස කුසලස් ස 
දසපුඤ් ඤකිරිෙවත් ථුවථසනාපි තිංසාෙ කම් මද් වාථරසු පවත් තිවිභාථගො 

ථෙොථජත් වා ඤාතබ් ථබ්ො. ෙථා ච රූපාරම් මණස් ස, එවං සද් දාරම් මණාදීනම් පි 

පඤ ්චන් නං කුසලානං පුඤ් ඤකිරිෙවත් ථුද් වාථරහි විභාථගො, ථෙොජනානථෙො ච 
ෙථානුරූපං ඤාතබ් ථබ්ො. 

අපිච සද් දං නාම කන් දමූලං විෙ හත් ථථන ගථහත් වා දාතුං න සක් කා. ෙදා 

පන ‘‘සද් දදානං ථම’’ති ආභුජිත් වා ථභරිආදිතූරිථෙ තිණ් ණං රතනානං ථදති, 

ථතහි උපහාරං වා කථරොති, ධම් මකථිකාදීනං සරථභසජ් ජාදිං ථදති, 

ධම් මස ්සවනං ථඝොථසති, සරභඤ් ඤධම් මකථාදිං වා කථරොති, තදා කුසලං 
සද් දාරම් මණං ථහොති. එවං ගන් ධාදිවත් ථුපරිච් චාථගපි ගන් ධාදිආරම් මණං. 
ධම් මාරම් මණං පන ඔජාජීවිතින් ද්රිෙතදාෙත් තානං වථසන ඤාතබ් බ්ං. ෙදා හි 

ඔජවන් තානි අන් නපානසප් පිනවනීතාදීනි ‘‘ඔජදානං ථම භවිස් සතී’’ති ථදති, 

ගිලානානං ථභසජ් ජං වා ථවජ් ජං වා උපථනත් වා, පාථණොපථරොධකං 

ආවුධජාලකුමිනාදිං විනාථසත් වා වා, වජ් ඣප් පත් ථත පාණිථනො ථමොථචත් වා වා 

‘‘ජීවිතදානං ථම භවිස් සති ජීවිතාෙත් තවුත් තිතාෙ, 
පඤ ්චපසාදථසොළසසුඛුමරූපචිත් තථචතසිකානං වථසන පසාදාදිදානං ථම 

භවිස ්සතී’’ති ච මනසි කථරොති, තදා කුසලං ධම් මාරම් මණං ථහොති. ථසසං 
තාදිසථමව. 

අෙං නානාවත් ථූසු ඨිතාරම් මණානං ථෙොජනා. එකවත් ථුස ්මිම් පි ඡාරම් මණං 

ලබ් භථතව. පිණ් ඩපාතස් මිං හි මනාථපො වණ් ථණො, ඛාදනකාථල 

මුරුමුරාෙනසද් ථදො, ගන් ථධො, රථසො, ථඵොට් ඨබ් බ්ං, ඔජා, තදාෙත් තා වා 

ජීවිතපසාදාදථෙො, තබ් බිසොනි ච විඤ් ඤාණාදීනීති ඡාරම් මණම් පි ථවදිතබ් බ්ං. 
එවං චීවරාදීසු ථචව වත් ථාදීසු ච ෙථානුරූපං ඤාතබ් බ්ං. එත් ථපි 

දානසීලභාවනාමෙතා, කාෙවචීමථනොකම් මභාථවො ච වුත් තනථෙථනව 

ථවදිතබ් ථබ්ො. ෙථා ච කුසලානං, එවං අකුසලානම් පි 

ආරම් මණකම් මද් වාරවවත් ථානං, අපුඤ් ඤකිරිෙවත් ථූසු ථෙොජනානථෙො ච 
වුත් තානුසාථරන ෙථාථෙොගං ඤාතබ් ථබ්ො. 
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එවං ආරම් මණථතො, පුඤ ්ඤකිරිෙවත් ථුථතො, කම් මථතො, ද් වාරථතො ච 
අථනකසහස් සප් පථභථදසු ථචථතසු කුසථලසු උපඩ් ඪානි පන 

ඤාණසම් පයුත් තානි චතුන් නං අධිපතීනං වථසන පච් ථචකං චතුබ් බිධානි, 
ඤාණවිප් පයුත් තානි පන උපඩ් ඪානි වීමංසාධිපතිවජ් ජිතාධිපතිත් තෙවථසන 

පච් ථචකං තිවිධානි, තදුභොනි පුන හීනත් තිකවථසන පච් ථචකං තිවිධානි, තානි 
පුන අපරිමාථණසු පන චක් කවාථළසු පච් ථචකං අපරිමාථණසු සත් ථතසු 
එථකකස ්මිං අතීතානාගතපච් චුප් පන් නඔළාරිකසුඛුමතාදීහි අනන් ථතහි 
පකාථරහි උප් පජ් ජනථතො අනන් තාපරිමාණානි ථහොන් ති. තානි සබ් බ්ානි 

සම් බුද් ථධො අනන් ථතන බුද් ධඤාථණන මහාතුලාෙ තුලෙමාථනො විෙ, 
මහාතුම් ථබ් පක් ඛිපිත් වා මිනෙමාථනො විෙ සබ් බ්ාකාරථතො පරිච් ඡින් දිත් වා 

මහාකරුණාෙ කාමාවචරට් ථඨන සරික් ඛතාෙ එකත් තං උපථනත් වා, පුන 

ථසොමනස ්සුථපක් ඛාසහගතට් ථඨන, ඤාණසම් පයුත් තවිප් පයුත් තට් ථඨන, 

අසඞ් ඛාරිකසසඞ් ඛාරිකට් ථඨන ච ථකොට් ඨාථස කත් වා ථදථසසි, ෙථා තං 

ථලොකවිදූ සත් ථා ථදවමනුස් සානන් ති. අෙථමත් ථ සඞ් ථඛථපො, විත් ථාථරො පන 

ආදිථතො පට් ඨාෙ ධම්මසඞ්ගණියා (ධ. ස. 1), තදට් ඨකථාෙ ච අට්ඨසාලිනයා (ධ. 

ස. අට් ඨ. 1) සබ් බ්ාකාරථතො ඤාතබ් ථබ්ොති. එවං විසොදිප් පථභදථතො 
විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

කාමාවචරකුසලධම් මා නිට් ඨිතා. 

රූපාවචරධම් මා පන 
රූපාවචරධම් මා පන කුසලා ඣානඞ් ගසම් පථෙොගථභදථතො පඤ් චවිධා 

ථහොන් ති. ථසෙයථිදං – විතක් කවිචාරපීතිසුථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං 

පඨමජ් ඣානිකං, තථතො වූපසන් තං අතික් කන් තවිතක් කං 

විචාරපීතිසුථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං දුතිෙජ් ඣානිකං, තථතො වූපසන් තං 

අතික් කන් තවිචාරං පීතිසුථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං තතිෙජ් ඣානිකං, තථතො 

වූපසන් තං විරත් තපීතිකං සුථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං චතුත් ථජ් ඣානිකං, තථතො 
වූපසන් තං අත් ථඞ් ගතසුඛං උථපක් ථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං 
පඤ ්චමජ් ඣානිකන් ති. එවං සම් පථෙොගථභදථතො විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

ධම් මුද් ථදසාදිථතො පන පඨමජ් ඣාථන තාව කාමාවචරපඨමකුසථල 
වුත් ථතසු ඨථපත් වා විරතිත් තෙං ථසසා ඡත් තිංස ධම් මා ථහොන් ති. තත් ථ 

ඡන් දාදථෙො චත් තාථරො, කරුණා, මුදිතා චාති ඡ ථෙවාපනකා. ථසසං 
සුඤ ්ඤතවාරපරිථෙොසානං සබ් බ්ං කාමාවචරපඨමකුසථල වුත් තසදිසථමව. 

ථකවලං හි විරතීනං අභාථවො, සඞ් ගහවාථර පඤ් චමග් ගඞ් ගභාථවො, 

භූමන් තරවථසන රූපාවචරභාථවො ච විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. 
පඨමජ් ඣානං. 
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පටුන 

තථා දුතිෙජ් ඣාථනපි ථකවලං ධම් මුද් ථදථස විතක් කාභාථවො, සඞ් ගහවාථර 

චතුක් කජ් ඣානඞ් ගමග් ගඞ් ගභාථවො ච විථසථසො, ථසසං පඨමසදිසථමව. දුතිෙං. 

තථා තතිෙජ් ඣාථනපි ථකවලං ධම් මුද් ථදථස විචාරාභාථවො, සඞ් ගහවාථර 

තිවඞ් ගිකජ් ඣානතා ච විථසථසො, ථසසං දුතිෙසදිසථමව. තතිෙං. 

තථා චතුත් ථථ ථකවලං ධම් මුද් ථදථස පීතිො අභාථවො, ථකොට් ඨාසවාථර 

දුවඞ් ගිකජ් ඣානභාථවො ච විථසථසො, ථසසං තතිෙසදිසථමව. චතුත් ථං. 

තථා පඤ ්චථම ථකවලං ධම් මුද් ථදථස කරුණාමුදිතාදීනං අභාථවො, 

ථසොමනස ්සට් ඨාථන උථපක් ඛාභාථවො, ථකොට් ඨාසවාථර ඣානින් ද්රිථෙසු 

උථපක් ඛාඣානඞ් ගභාථවො, උථපක් ඛින් ද්රිෙභාථවො ච විථසථසො, ථසසං 
චතුත් ථසමථමව. පඤ් චමං. 

පදභාජනීථෙ පන විතක් කවිචාරානං වූපසමා දුතිෙං, පීතිො ච විරාගා තතිෙං, 

ථසොමනස ්සස් ස ච අත් ථඞ් ගමා චතුත් ථන් ති චතුක් කනථෙොපි ආගථතො, ථසො 
තික් ඛපඤ ්ඤානං එකප් පහාථරථනව විතක් කවිචාරසමතික් කමසම් භවථතො 
වුත් ථතො. තත් ථ දුතිොදීනං සබ් බ්ථසො පඤ් චකනථෙ තතිොදිසමත් තා තත් ථ 
වුත් තනථෙථනව සබ් ථබ්ො විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො තත් ථථව 
අන් ථතොගධභාථවො චාති. චතුක් කනථෙො. 

විසොදිප් පථභදථතො පන විනිච් ඡෙං පඤ් චකනථෙථනව වක් ඛාම, 
තදනුසාරථතො එව චතුක් කනෙවථසනාපි සක් කා ඤාතුන් ති. එවං උපරි 
ථලොකුත් තථරපි. පඤ් චවිධාපි ථචථත රූපාවචරකුසලධම් මා 
කසිණාරම් මණථභදථතො පච් ථචකං අට් ඨවිධා ථහොන් ති පථවීකසිණං 

ආථපොථතථජොවාථෙොනීලපීතථලොහිථතොදාතකසිණඤ් චාති, 

ආථලොකාකාසකසිථණහි සද් ධිං දසවිධා ථහොන් ති. පදභාජනීකය (ධ. ස. 202) 

පන ආථලොකකසිණස් ස ඔදාතකසිථණන සඞ් ගහිතත් තා අග් ගහණං දට් ඨබ් බ්ං, 
ආකාසකසිණස ්ස පන උග් ඝාටනාසම් භවථතො අනාරුප් පජ් ඣානිකත් තා. තං හි 

පුනප් පුනං උග් ඝාටිෙමානම් පි ආකාසථමව ථහොති, තස් මා තත් ථුප් පන් නං 

රූපාවචරපඤ් චමජ් ඣානං භවවිථසසාෙ, දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරාෙ ච සංවත් තති, 

අභිඤ් ඤාෙ, විපස ්සනාෙ ච පාදකම් පි ථහොති, අනාරුප් පත් තා පන 
නිථරොධපාදකං න ථහොති. ථසසානි පන නව කසිණානි නිථරොධපාදකානිපීති 
අෙථමථතසං විථසථසො. ආනාපානජ් ඣානස් සාපි පථනත් ථ වාථෙොකසිථණ 
සඞ් ගථහො දට් ඨබ් ථබ්ොති. කසිණකථා. 

එවං කසිණවථසන අට් ඨවිධා ථචථත අභිභාෙතනවථසන පන පච් ථචකං 
අට් ඨවිධා ථහොන් ති. භගවතා හි – 
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‘‘අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී බ්හිද් ධා රූපානි පස් සති පරිත් තානි, තානි 

අභිභුෙය…ථප.… අප් පමාණානි. තානි අභිභුෙය …ථප.… පරිත් තානි 

සුවණ් ණදුබ් බ්ණ් ණානි…ථප.… අප් පමාණානි සුවණ් ණදුබ් බ්ණ් ණානි 

සුවිසුද් ධං නීලං පීතං ථලොහිතං ඔදාත’’න් ති (ධ. ස. 211 ආදථෙො) – 

අට් ඨ අභිභාෙතනානි ථදසිතානි, තානි ච කසිථණස් ථවව අභිභවිත් වා 

සමාපජ් ජනවථසන ඣානුප් පත් තිවිථසසථතො, අනාරම් මණවිථසසථතො. තත් ථ හි 

අ්ඣත්තිං අරූපසඤ්ඤීති අලාභිතාෙ වා අනත් ථිකතාෙ වා අජ් ඣත් තරූථප 

කසිණවථසන පරිකම් මසඤ් ඤාවිරහිථතොව. බහිද්ධාරූපාන පස්සතීති බ්හිද් ධා 
අට් ඨ කසිණරූපානි පරිකම් මවථසන ථචව අප් පනාවථසන ච පස් සති. 

පරිත්තානීති ඛුද් දකපරිමාණානි, තානි අභිභුෙය පස් සන් ථතො ච 
සම් පන් නගහණිථකො කටච් ඡුමත් තං භත් තං ලභිත් වා ‘‘කිං එත් ථ භුඤ ්ජිතබ් බ්ං 

අත් ථී’’ති සඞ් කඩ් ඪිත් වා සබ් බ්ං එකකබ්ළථමව කථරොති, එවථමව 

ඤාණුත් තරිථකො ‘‘කිථමත් ථ පරිත් තථක ආරම් මථණ සමාපජ් ජිතබ් බ්ං අත් ථි, 
නාෙං මම භාථරො’’ති තානි අභිභවිත් වා සහ නිමිත් තුප් පාථදථනව අප් පනං 

නිබ් බ්ත් ථතති, තස් මා තං ඣානං ‘‘අභිභාෙතන’’න් ති වුච් චති. අප්පමාණානීති 

මහන් තානි. තාන අභිභුයයාති මහග් ඝථසො එකං භත් තපාතිං ලභිත් වා විෙ 

ඤාණුත් තථරො අප් පමාණං ලභිත් වා ‘‘එතං වා ථහොතු අඤ් ඤං වා, කිථමත් ථ 

සමාපජ් ජිතබ් බ්’’න් ති අප් පනං නිබ් බ්ත් ථතති. සුවණ්ණදුබ්බණ්ණානීති 

පරිසුද් ධාපරිසුද් ධවණ් ණානි. පරිසුද් ධානි හි නීලාදීනි, අපරිසුද් ධානි ච 

සුවණ් ණදුබ් බ්ණ් ණානීති ඉධ අධිප් ථපතානි, එතානිපි ‘‘සුවණ් ණානි වා ථහොන් තු 

දුබ් බ්ණ් ණානි වා, පරිත් තඅප් පමාණවථසථනව අභිභාෙතනානී’’ති 

ආගමට්ඨෙථාසු (දී. නි. අට් ට. 2.173; ම. නි. අට් ඨ. 2.249; අ. නි. අට් ඨ. 3.8.65) 

වණ් ණිතානි. වණ් ණාථභොගස් ස හි අත් ථිතාෙ පුරිමානි අභිභාෙතනානි 
වණ් ණාථභොගරහිතසහිතතාෙ එත් ථ ථකවලථතො විථසසසබ් භාවා චතුධා 

වුත් තානි, නීලාදීනි පන චත් තාරි සුවිසුද් ධවණ් ණවථසන සුඛාථරොහතාෙ 

ඤාණුත් තරිථකො අභිභවිත් වා අප් පනං නිබ් බ්ත් ථතති, තස් මා 
ආරම් මණවිථසසාභාථවපි ඣානුප් පත් තිවිථසසථතො ඉථමසං අට් ඨන් නං 
අභිභාෙතනානං වථසන පච් ථචකං අට් ඨවිධා ථහොන් තීති ථවදිතබ් බ්ා. 
අභිභාෙතනකථා. 

තානි පුන ෙථා ච අභිභාෙතනවථසන, එවං විථමොක් ඛවථසනාපි පච් ථචකං 

තිවිධා ථහොන් ති. භගවතා හි ‘‘රූපී රූපානි පස් සති, අජ් ඣත් තං අරූපසඤ් ඤී 

බ්හිද් ධා රූපානි පස් සති, සුභන් ත් ථවව අධිමුත් ථතො ථහොතී’’ති (ධ. ස. 240 

ආදථෙො; දී. නි. 3.339, 358; අ. නි. 8.66) තථෙො විථමොක් ඛා ථදසිතා. ථත ච 

කසිථණස ්ථවව අධිමුච් චනවථසන ඣානුප් පත් තිවිථසසථතො, 

භාවනාරම් මණවිථසසථතො කිමිදං අධිමුච් චනං නාම? පච් චනීකධම් ථමහි සුට් ඨු 



කමොහවිච්කෙදනී  ධම්මසඞ්ගණීමාතිො 
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විමුච් චනං, ආරම් මථණසු ච සුට් ඨු අභිරති, පිතු මාතු අඞ් ථක 
විස් සට් ඨඞ් ගපච් චඞ් ගස් ස දාරකස ්ස සෙනං විෙ අනිග් ගහිතභාථවන 

නිරාසඞ් කතාෙ ආරම් මථණ පවත් තීති වුත් තං ථහොති. තත් ථ රූපීති අජ් ඣත් තං 

ථකසාදීසු උප් පාදිතං රූපජ් ඣානං රූපං නාම, තදස ්ස අත් ථීති රූපී. 

අජ් ඣත් තම් පි හි ථකසාදීසු නීලං, ථමදාදීසු පීතං, මංසාදීසු ථලොහිතං, දන් තාදීසු 
ඔදාතඤ් ච වණ් ණකසිණවථසන ආභුජිත් වා පරිකම් මං කථරොන් තස් ස 

රූපජ් ඣානානි, කසිණං උග් ඝාථටත් වා ච අරූපජ් ඣානානි උප් පජ් ජන් ථතව. 

රූපානපස්සතීති බ්හිද් ධාපි නීලකසිණාදිරූපානි ඣානචක් ඛුනා පස් සති, ඉමිනා 
අජ් ඣත් තබ්හිද් ධවත් ථුථකසු කසිථණසු ඣානප් පටිලාථභො දස් සිථතො. 

අ්ඣත්තිං අරූපසඤ්ඤීති අත් තථනො ථකසාදීසු 

අනුප් පාදිතරූපාවචරජ් ඣාථනො, ඉමිනා බ්හිද් ධා පටිලද් ධජ් ඣානතා දස් සිතා. 

සුභන්ත්කවවඅධිමුත්කතොකහොතීති ඉමිනා සුවිසුද් ථධසු නීලාදිවණ් ණකසිථණසු 
‘‘සුභ’’න් ති අධිමුත් තිවථසන පටිලද් ධජ් ඣානතා දස් සිතා. එවං 
ආරම් මණවිථසසාභාථවපි අධිමුත් තිවථසන ඣානුප් පත් තිවිථසසථතො ඉථමසං 
තිණ් ණං විථමොක් ඛානං වථසන පච් ථචකං තිවිධා ථහොන් තීති ථවදිතබ් බ්ා. 
විථමොක් ඛකථා. 

ෙථා ච විථමොක් ඛථතො, එවං පටිපදාථභදථතො පච් ථචකං චතුබ් බිධා ථහොන් ති 

දුක් ඛපටිපදං දන් ධාභිඤ් ඤං, දුක් ඛපටිපදං ඛිප් පාභිඤ් ඤං, සුඛපටිපදං 

දන් ධාභිඤ් ඤං, සුඛපටිපදං ඛිප් පාභිඤ් ඤන් ති. තත් ථ පඨමසමන් නාහාරථතො 

පට් ඨාෙ ොව උපචාරං උප් පජ් ජති, තාව පවත් තා ඣානභාවනා ‘‘පටිපදා’’ති 
වුච් චති. සා එකච් චස් ස දුක් ඛා නීවරණාදිපච් චනීකධම් මසමුදාචාරගහනතාෙ 

අසුඛථසවනා ථහොති, එකච් චස ්ස තදභාවථතො සුඛා. උපචාරථතො පන පට් ඨාෙ 

ොව අප් පනා, තාව පවත් තා පඤ ්ඤා ‘‘අභිඤ් ඤා’’ති වුච් චති. සා එකච් චස් ස 

දන් ධා අසීඝප් පවත් තිනී, එකච් චස් ස ඛිප් පා. අසප් පාෙථසවිථනො දුක් ඛා පටිපදා 

ථහොති දන් ධා ච අභිඤ් ඤා, සප් පාෙථසවිථනො සුඛා පටිපදා ථහොති ඛිප් පා ච 
අභිඤ් ඤා. පුබ් බ්ාපරකාථලසු සප් පාොසප් පාෙථසවනවථසන ථවොමිස් සතා ච 

ථවදිතබ් බ්ා. තථා පලිථබ්ොධුපච් ථඡදාදිකං පුබ් බ්කිච් චං අසම් පාථදන් තස් ස පටිපදා 

දුක් ඛා, සම් පාථදන් තස් ස සුඛා පටිපදා. අප් පනාථකොසල් ලං අසම් පාථදන් තස ්ස 

දන් ධාභිඤ් ඤා, සම් පාථදන් තස් ස ඛිප් පා. කිථලසින් ද්රිොනං වා තික් ඛමුදුතාෙ 

පඨමා, විපරිොථෙන චතුත් ථා, ථවොමිස ්සතාෙ මජ් ඣිමා ද් ථවති ථවදිතබ් බ්ා. 
තණ් හාවිජ් ජාභිභවනානභිභවනවථසන වා සමථවිපස් සනාසු 
කතාධිකාරාකතාධිකාරතාවථසන වාපි එතාසං පථභථදො ථවදිතබ් ථබ්ො. 
පඨමජ් ඣානාදිආගමනවථසනාපි දුතිොදීනං පටිපදාභිඤ් ඤාථභථදො 
ථහොතිථෙවාති දට් ඨබ් බ්ං. එවං පටිපදාවථසන පච් ථචකං චතුබ් බිධා ථහොන් තීති 
ථවදිතබ් බ්ා. පටිපදාකථා. 
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පටුන 

ෙථා ච පටිපදාහි, එවං ආරම් මණථභදථතොපි පච් ථචකං චතුබ් බිධා ථහොන් ති 

පරිත් තං පරිත් තාරම් මණං, පරිත් තං අප් පමාණාරම් මණං, අප් පමාණං 

පරිත් තාරම් මණං, අප් පමාණං අප් පමාණාරම් මණන් ති. තත් ථ ෙං අප් පගුණං, 

උපරිජ් ඣානස ්ස පච් චථෙො භවිතුං න සක් ථකොති, ඉදං පරිත්තිං. ෙං පන 

අවඩ් ඪිථත ආරම් මථණ පවත් තං, තං පරිත් තං ආරම් මණං අස් සාති 

පරිත්තාරම්මණිං. විපරිොෙථතො අප්පමාණිං අප්පමාණාරම්මණිං. 
තදුභෙථවොමිස් සතාෙ මජ් ථඣ ඉතරද් වෙං ථවදිතබ් බ්ං. එවං ආරම් මණථභදථතො 
චතුබ් බිධා ථහොන් තීති ථවදිතබ් බ්ා. ආරම් මණකථා. 

ෙථා ච පටිපදාරම් මථණහි, එවං අධිපතීනං වථසන පච් ථචකං චතුබ් බිධතා, 
හීනත් තිකවථසන පුන තිවිධතා ච ථෙොථජත් වා ථවදිතබ් බ්ා. 

දසකසිණමූලවිභාගකථා නිට් ඨිතා. 

ෙථා කසිණමූථලසු, එවං බ්රහ් මවිහාරමූථලසුපි ෙථාථෙොගං විභාථගො 
ථවදිතබ් ථබ්ො – ථමත් තාකරුණාමුදිතාවථසන හි ආදිථතො චත් තාරි ඣානානි 

පච් ථචකං තිවිධා ථහොන් ති ථමත් තාසහගතං, කරුණාසහගතං, 
මුදිතාසහගතන් ති. පඤ් චමජ් ඣානං පන උථපක් ඛාබ්රහ් මවිහාරවථසන එකවිධං 

උථපක් ඛාසහගතන් ති. පුරිථමසු හි තීසු පඤ් චමජ් ඣානං නුප් පජ් ජති. කස් මා? 

ථසොමනස ්සාවිප් පථෙොගථතො, ථසොමනස ්සසමුට් ඨිතානං බ්යාපාදවිහිංසාරතීනං 

ෙථාක් කමං නිස ්සරණත් තා, පච් ඡිථම ච තිකචතුක් කජ් ඣානං නුප් පජ් ජති. 

කස ්මා? උථපක් ඛාථවදනාසම් පථෙොගථතො, තස් සා ච පටිඝානුනෙනිස් සරණථතො 

මජ් ඣත් තාකාථරන පවත් තිථතො, තානි පුන 
පටිපදාරම් මණාධිපතිහීනත් තිකථභථදහි පුබ් ථබ් වුත් තනථෙන ථෙොථජත් වා 

ථවදිතබ් බ්ානි. එත් ථ ච අප් පසත් තාරම් මණවථසන පරිත් තාරම් මණතා, 
බ්හුසත් තාරම් මණවථසන අප් පමාණාරම් මණතා ච එකස ්මිං සත් ථත අප් පනං 
පාථපත් වා අනුක් කථමන එකාවාසඑකවීථිගාමාදිගතසත් ථතසු පාපනවථසන 
වඩ් ඪනා ච ථවදිතබ් බ්ා. ධම් මුද් ථදථස පථනත් ථ කරුණාසහගථත මුදිතාවිරහිතා 

පඤ ්චතිංස ධම් මා, ථතසු ඡන් දාදථෙො චත් තාථරො, කරුණා චාති පඤ් ථචව 

ථෙවාපනකා, කරුණා ච නිෙතාති ථවදිතබ් බ්ා. එවං මුදිතාසහගථතපි. ථකවලං 
කරුණාවිරහිතා මුදිතා නිෙතා පවත් තාති අෙථමත් ථ විථසථසො. 

අවථසසබ්රහ් මවිහාරද් වථෙ, පන කසිණාසුභාදීසු ච සබ් බ්ත් ථ 

කරුණාමුදිතාවිරහිතා ච චතුත් තිංස ධම් මා, තත් ථ ච ඡන් දාදථෙො චත් තාථරොව 
ථෙවාපනකා ථවදිතබ් බ්ාති. බ්රහ් මවිහාරමූලවිභාගකථා. 

අසුභථභදථතො පන පඨමජ් ඣානථමථවකං දසවිධං ථහොති 
උද් ධුමාතකසඤ් ඤාසහගතං 
විනීලකවිපුබ් බ්කවිච් ඡිද් දකවික් ඛානතකවික් ඛිත් තකහතවික් ඛිත් තකථලොහිතකපු
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පටුන 

ළවකඅට් ඨිකසඤ් ඤාසහගතන් ති, දසවිථධපි ථචතස් මිං අසුථභ පටිකූලත් තා, 

දුබ් බ්ලත් තා ච විතක් කබ්ථලථනව ඣානං තිට් ඨති, න විනා විතක් ථකන 

සීඝථසොතාෙ නදිො අරිත් තබ්ථලථනව නාවා විෙ, තස් මා 

පඨමජ් ඣානථමථවත් ථ උප් පජ් ජති, සමථවිපස් සනාදිආනිසංසදස් සාවිතාෙ, 
පථනත් ථ නීවරණප් පහාථනන ච පීතිථසොමනස් සං උප් පජ් ජති 

බ්හුථවතනලාභදස් සථනන පුප් ඵඡඩ් ඩකස් ස ගූථරාසිම් හි විෙ, 

උපසන් තබ්යාධිදුක් ඛස් ස ච ථරොගිථනො වමනවිථරචනප් පවත් තිෙං විොති 
දට් ඨබ් බ්ං. තං පන දසවිධම් පි පඨමජ් ඣානං 
පටිපදාරම් මණාධිපතිහීනත් තිකවථසන පච් ථචකං ථෙොථජත් වා ථවදිතබ් බ්ං. 
එත් ථ ච අසුභාරම් මණස් ස අවඩ් ඪනීෙතාෙ ඛුද් දථක උද් ධුමාතකාදිට් ඨාථන 

උප් පන් නං නිමිත් තං පරිත් තාරම් මණං, මහන් ථත අප් පමාණාරම් මණං 

ථවදිතබ් බ්ං. එථතසු පන දසසු අසුථභසු සාමඤ් ඤථතො ද් වත් තිංසාකාරවථසන, 

නවසිවථිකපබ් බ්වථසන ච පවත් තා කාෙගතාසති සඞ් ගහිතා, වණ් ණකසිථණසු 

ච ථකසාදීනං ථකොට් ඨාසානං නීලාදිවණ් ණාරම් මණා, 
චතුක් කපඤ් චකජ් ඣානවථසන උප් පන් නා කාෙගතාසති ච සඞ් ගහිතා. 

පදභාජනීථෙ විසුං න වුත් තා, තස් මා ථතසං වථසනාපි විභාථගො ථවදිතබ් ථබ්ො. 
අසුභමූලවිභාගකථා. 

එවං ආරම් මණාදිථභදථතො ච භින් නානං රූපාවචරකුසලධම් මානං 

කාලථදසාදිථභථදන අනන් තතා, භගවතා ච එකත් තං උපථනත් වා 

ථදසිතභාථවො, විත් ථාරනොතිථදථසො ච කාමාවචරකුසථල වුත් තානුසාථරන 
ෙථානුරූපං ඤාතබ් ථබ්ො. ඉථතො පරං අරූපාවචරාදීසුපි විථසසමත් තථමව 
වක් ඛාම. එවං විසොදිප් පථභදථතො විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

රූපාවචරකුසලධම් මා නිට් ඨිතා. 

අරූපාවචරා පන 

අරූපාවචරා පන කුසලධම් මා සම් පථෙොගථතො න භින් නා, සබ් ථබ්පි 

උථපක් ථඛකග් ගතාසම් පයුත් තාව, ධම් මුද් ථදසාදිථතොපි සබ් බ්ථසො 
රූපාවචරපඤ් චමජ් ඣානසදිසා. අරූපාවචරභාථවො එව ථහත් ථ විථසථසො. 

විසයාදිප්පකභදකතොති එත් ථ පන ආරම් මණථතො ථත චතුබ් බිධා ථහොන් ති. 
ථසෙයථිදං – ආකාසානඤ් චාෙතනං විඤ් ඤාණඤ් චාෙතනං 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤාෙතනං ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනන් ති. තත් ථ හි 

කසිණුග් ඝාටිමාකාථස ‘‘අනන් ථතො ආකාථසො’’ති පවත් තං පඨමං, තස් මිං 

පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාථණ ‘‘අනන් තං විඤ් ඤාණ’’න් ති පවත් තං දුතිෙං, තස් ස 

පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණස් ස අභාථව ‘‘නත් ථි කිඤ් චී’’ති පවත් තං තතිෙං, තස් මිං 
තතිථෙ ‘‘සන් තථමතං පණීතථමත’’න් ති පවත් තං චතුත් ථං. පුරිමපුරිථමහි 
පච් ඡිමපච් ඡිමං සන් තසන් තතරසන් තතමන් ති ච ථවදිතබ් බ්ං. 
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පටුන 

නනු රූපාවචථරසු විතක් කාදිඅඞ් ගසමතික් කමථතො උපරූපරිඣානානං 

සන් තතරාදිභාථවො වුත් ථතො, අඞ් ගාතික් කමරහිථතසු පන ආරුප් ථපසු කථන් ති? 

ආරම් මණාතික් කමථතො. එථතසු හි කසිණරූපසමතික් කමථතො පඨමං ඣානං 

රූපාවචරපඤ් චමජ් ඣානථතො සන් තං, තථතොපි 

කසිණුග් ඝාටිමාකාසාතික් කමථතො දුතිෙං, තථතොපි ආකාථස 

පවත් තවිඤ් ඤාණාතික් කමථතො තතිෙං, තථතොපි ආකාථස පවත් තවිඤ් ඤාණස ්ස 
සමතික් කමථතො චතුත් ථන් ති. එවං අඞ් ගසමත් ථතපි ථූලථූලාතික් කථමන 
සුඛුමසුඛුමාරම් මණතාෙ උපරූපරිජ් ඣානානං සන් තතරාදිභාථවො ථවදිතබ් ථබ්ො 
සමාොමවිත් ථාරානම් පි වත් ථානං සුත් තසුඛුමතරාදිභාථවො විෙ. නනු 
අභාවාරම් මණතාෙ තතිොරුප් පං සන් තපණීතථතො මනසි කථරොන් තස් ස 

චතුත් ථාරුප් පස ්ස කථං තත් ථ නිකන් තිපරිොදානං, කථං ච සමතික් කථමො වා 

ථහොතීති? අසමාපජ් ජිතුකාමතාෙ, සා ච අත් තථනො සන් තපණීතතාෙ. ෙථා හි 
රාජා දන් තකාරාදිසිප් පිකානං අතිසුඛුමමනාපසිප් පං දිස ්වා ‘‘ථඡකා වතිථම 

ආචරිො’’ති ථතසං ථඡකතාෙ තුස් සන් ථතොපි න තං සිප් පිකභාවං පත් ථථති, තං 

සමතික් කම් ම රාජභාථව එව තිට් ඨති, එවංසම් පදමිදං දට් ඨබ් බ්ං. එවං 
ආරම් මණථභදථතො චතුබ් බිධානම් ථපථතසං පුන 
පටිපදාරම් මණාධිපතිහීනත් තිකථභථදහි පුබ් ථබ් වුත් තනථෙථනව පච් ථචකං 
ථභථදො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

එත් ථ ච රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානනිකන් ති පරිොදානදුක් ඛතාෙ 

පඨමාරුප් පස් ස, පඨමාරුප් පාදිනිකන් තිපරිොදානදුක් ඛතාෙ දුතිොරුප් පාදීනඤ් ච 

දුක් ඛපටිපදතා, පරිොදිණ් ණනිකන් තිකස් ස තදප් පනාපරිවාසදන් ධතාෙ 

දන් ධාභිඤ් ඤතා, විපරිොථෙන ඉතරා ච ථවදිතබ් බ්ා. 

පරිත් තකසිණුග් ඝාටිමාකාසමූලකානං පන චතුන් නං පරිත් තාරම් මණතා, 
විපරිොොනං අප් පමාණාරම් මණතා ථවදිතබ් බ්ා. රූපාරූපාවචරා පථනත් ථ 

අධිපතිසහිතාව උප් පජ් ජන් ති, න විනා අධිපතීහි. කාමාවචරා තු අධිපතිරහිතාපි 

උප් පජ් ජන් ති, ථත ච ආරම් මණාධිපති සහජාතාධිපතීති ද් ථවපි ලබ් භන් ති. 

රූපාරූපාවචරා පන සහජාතාධිපතිථමව, ථනතරං. තත් ථ ච ඡන් දාධිපතිනා 

සහජාතා ධම් මා ඡන් දාධිපථතෙයා, ඡන් ථදො පන අධිපති එව, න 

ඡන් දාධිපථතථෙයො. ඉතථර පන අධිපථතෙයාව, නාධිපතථෙො අඤ් ඤස ්ස 

අත් තනා සහජාතස් ස ඡන් දස් ස, ඉතථරසඤ් ච අධිපතිෙත් ථස ්ස අභාවා. එකස් මිං 
හි චිත් තුප් පාථද ඡන් දාදීසු චතූසුපි විජ් ජමාථනසු ෙථාපච් චෙං සහජාතාධිපති 

එථකොව ලබ් භති. එවං වීරිොධිපතිොදීසුපි ෙථානුරූපං ඤාතබ් බ්ං. එවං 
විසොදිප් පථභදථතො විනිච් ඡථෙො ඤාතබ් ථබ්ො. 

අරූපාවචරකුසලධම් මා නිට් ඨිතා. 
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ථලොකුත් තරා පන 
ථලොකුත් තරා පන කුසලා මග් ගසම් පථෙොගථභදථතො චතුබ් බිධා. ථසෙයථිදං 

– ථසොතාපත් තිමග් ගසම් පයුත් තං සකදාගාමිමග් ගසම් පයුත් තං 
අනාගාමිමග් ගසම් පයුත් තං අරහත් තමග් ගසම් පයුත් තන් ති. නනු චතූසුපි ථචථතසු 
මග් ගසම් පථෙොථගො සමාථනො අට් ඨන් නම් පි මග් ගඞ් ගානං සබ් බ්ත් ථ 

උප් පත් තිථතො කථං තත් ථ ථභථදොති? අනුසෙප් පහානසඞ් ඛාතස ්ස 

මග් ගකිච් චස ්ස ථභදථතො. අනුසථෙ මාථරන් ථතො ගච් ඡතීති හි මග්කගො. මග් ගා හි 

ෙථාසකං අනුසථෙ පජහන් ති එව, නිමිත් තා වුට් ඨහන් ති, පවත් තඤ් ච ඡින් දන් ති 

නාමාති වුච් චන් ති. නිමිත් තන් ති ච පඤ ්චක් ඛන් ධා, පවත් තන් තිපි ථත එව. තං 

දුවිධං උපාදින් නකං, අනුපාදින් නකඤ ්ච. 

තත් ථපි ථසොතාපත් තිමග් ථගො දිට් ඨානුසෙං, විචිකිච් ඡානුසෙං, තථදකට් ථඨ ච 

කිථලථස, තංසහජාතානි දිට් ඨිසම් පයුත් තානි, විචිකිච් ඡාසම් පයුත් තඤ් චාති 

පඤ ්චාකුසලචිත් තානි ච උප් පජ් ජමාථනොව සමුග් ඝාථතති, සමුග් ඝාථතන් ථතො ච 
අපාෙභවථතො ථචව සුගතිභවථතො ච ඨථපත් වා සත් ත භථව තදවථසසථතො 

වුට් ඨාති. තත් ථ ෙථදතං පඨමමග් ගානුප් පත් තිෙං උප් පජ් ජමානාරහං 

දිට් ඨිවිචිකිච් ඡාසම් පයුත් තපඤ් චචිත් තසමුට් ඨානං රූපං, තං රූපක් ඛන් ථධො, තානි 

පඤ ්ච චිත් තානි විඤ් ඤාණක් ඛන් ථධො, තංසම් පයුත් තා ථවදනාදථෙො ඉතථර 

තථෙො ඛන් ධා. ඉථම අනුපාදින් නපඤ් චක් ඛන් ධා අනුපාදින් නනිමිත් තං, 

අනුපාදින් නප් පවත් තං නාම. තථතො පඨමමග් ථගො වුට් ඨාති, තං ඡින් දති නාම. 

ෙථදතං අපාෙභථව, සුගතිෙඤ් ච ඨථපත් වා සත් ත භථව තදවථසථස ච 

පඨමමග් ගානුප් පත් තිෙං ආෙතිං උප් පජ් ජමානාරහං කම් මජක් ඛන් ධපඤ් චකං, 

තං උපාදින් නනිමිත් තං, උපාදින් නප් පවත් තං නාම. තථතො පඨමමග් ථගො 

වුට් ඨාති, තඤ් ච ඡින් දති නාම. තථතොව පඨමමග් ථගො අනුසෙං පජහන් ථතොව 

නිමිත් තා වුට් ඨහති, පවත් තඤ් ච ඡින් දති නාමාති ථවදිතබ් බ්ං. එවං 
ඉතරමග් ථගසුපි උපාදින් නානුපාදින් නනිමිත් තප් පවත් තං වුට් ඨානං ඡින් දනං 
ෙථානුරූපං ඤාතබ් බ්ං. 

සකදාගාමිමග් ථගො පන ඔළාරිකකාමරාගානුසෙං, පටිඝානුසෙං, 

තථදකට් ථඨ ච කිථලථස, තංසහජාතානි ච තථා පවත් තානි චත් තාරි 

දිට් ඨිවිප් පයුත් තානි, ද් ථව ච ථදොමනස ්සසහගතානීති ඡ අකුසලචිත් තානි ච 

උප් පජ් ජමාථනොව සමුග් ඝාථතති, සමුග් ඝාථතන් ථතො ච කාමසුගතිථතො ඨථපත් වා 

එකභවං තදවථසසථතො වුට් ඨාති, පතනුභූතාව තංසමඞ් ගිථනො කාමරාගබ්යාපාදා 

අධිමත් තා, ථත ච කදාචි විරළාව උප් පජ් ජන් තීති ථවදිතබ් බ්ා. 

අනාගාමිමග් ථගොපි තාථනව තනුසහගතකාමරාගප් පටිඝානුසෙවථසන 

උප් පන් නානි ඡ චිත් තානි උප් පජ් ජමාථනොව සමුග් ඝාථතති, සමුග් ඝාථතන් ථතො ච 
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පටුන 

කාමභවථතො වුට් ඨාති. අරහත් තමග් ථගො පන 

රූපරාගඅරූපරාගමානාවිජ් ජානුසථෙ, උද් ධච් චං, තථදකට් ථඨ සබ් ථබ් කිථලථස 

ච තංසහජාතානි චත් තාරි දිට් ඨිවිප් පයුත් තානි, උද් ධච් චසහගතඤ් චාති 

පඤ ්චාකුසලචිත් තානි ච උප් පජ් ජමාථනොව සමුග් ඝාථතති, සමුග් ඝාථතන් ථතො ච 

රූපාරූපථතො, සබ් බ්භවථතොපි වුට් ඨාති. ථසසං පඨමමග් ථග වුත් තානුසාරථතො 
ථවදිතබ් බ්ං. එවං අනුසෙප් පහානසඞ් ඛාතකිච් චථභදථතො චතුන් නං මග් ගානං 
ථභථදො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

තථදවං මග් ගසම් පථෙොගථභදථතො චතුබ් බිධං, පුන 

ඣානඞ් ගසම් පථෙොගථභදථතො පච් ථචකං පඤ් චවිධා ථහොන් ති. කථං? 
පඨමමග් ගසම් පයුත් තං තාව විතක් කවිචාරපීතිසුථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං 

පඨමජ් ඣානිකං, විචාරපීතිසුථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං දුතිෙජ් ඣානිකං, 

පීතිසුථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං තතිෙජ් ඣානිකං, සුථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං 

චතුත් ථජ් ඣානිකං, උථපක් ථඛකග් ගතාසම් පයුත් තං පඤ් චමජ් ඣානිකඤ් චාති 

පඤ ්චවිධං ථහොති. එවං දුතිෙමග් ගාදිසම් පයුත් තා චාති වීසතිවිධා ථහොන් ති, එත් ථ 
ච චතුක් කනෙවථසන ථසොළසවිධතාපි ථෙොථජතබ් බ්ා. කිං පථනත් ථ එවං 

ඣානඞ් ගථෙොගථභදස් ස නිොමකං කාරණන් ති? සඞ් ඛාරුථපක් ඛාඤාණං. 
තස් මිං හි වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාභූථත ථසොමනස් සසහගථත අරිෙමග් ගා 

පඤ ්චමජ් ඣානිකා න උප් පජ් ජන් ති, ථසොමනස ්සසහගතා චතුක් කජ් ඣානිකාව 

උප් පජ් ජන් ති, උථපක් ඛාසහගථත ච චතුක් කජ් ඣානිකා න උප් පජ් ජන් ති, 

උථපක් ඛාසහගතා පඤ් චමජ් ඣානිකාව උප් පජ් ජන් ති. 

නනු ථචත් ථ සඞ් ඛාරුථපක් ඛාඤාණං ථසොමනස් සුථපක් ඛාසහගතත් තා 
චතුක් කපඤ් චමජ් ඣානිකානං ථසොමනස් සුථපක් ඛාසහගතභාවස් ස 

නිොමකථහතු, විතක් කාදිඅඞ් ගසමතික් කමථතො පන ථනසං 
දුතිොදිජ් ඣානභාවස් ස නිොමථකන අඤ් ථඤන භවිතබ් බ්ං. න හි 
සඞ් ඛාරුථපක් ඛාඤාණං විතක් කාදිවිකලං උප් පජ් ජති. ථෙන තං නිොමකං 

භථවෙය, කිං තං නිොමකකාරණන් ති? පාදකජ් ඣානං, සම් මසිතජ් ඣානං වා. 
රූපාරූපාවචථරසු හි ෙං ෙං ඣානං සමාපජ් ජිත් වා තතුට් ඨාෙ ථෙ ථකචි 

පකිණ් ණකසඞ් ඛාථර සම් මසිත් වා ථෙ මග් ථග උප් පාථදති, ථත සබ් ථබ් 

තංතංඣානසදිසාව ථහොන් ති. ෙං ෙං වා පන ඣානං, තංසම් පයුත් ථත ච 

අනිච් චාදිථතො විපස් සිත් වා ථෙ ථෙ මග් ථග උප් පාථදති, ථත ච 
තංතංඣානසදිසාව ථහොන් ති භූමිවණ් ණසදිසවණ් ණා ථගොධා විෙ. තත් ථ ච 

සුක් ඛවිපස් සකස ්ස උප් පන් නමග් ගාපි, සමාපත් තිලාභිනා ඣානං පාදකං 
අකත් වා අසම් මසිත් වාව උප් පාදිතමග් ගාපි පඨමජ් ඣානං පාදකං කත් වා තං තං 
වා සම් මසිත් වා උප් පාදිතමග් ගාපි සබ් ථබ් එකසදිසා පඨමජ් ඣානිකාව ථහොන් ති. 
න හි ථලොකුත් තරමග් ථගො අප් පනං අප් පත් ථතො නාම අත් ථි. 
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දුතිෙතතිෙචතුත් ථජ් ඣානානි පාදකානි කත් වා වා තත් ථ ගථත ධම් ථම 

සම් මසිත් වා වා උප් පාදිතමග් ගා ෙථාක් කමං චතුරඞ් ගිකා, තිවඞ් ගිකා, දුවඞ් ගිකා 

ච ථහොන් ති. පඤ් චමජ් ඣානං, පන ආරුප් පජ් ඣානානි ච පාදකං කත් වා වා 
තත් ථ ගථත ධම් ථම සම් මසිත් වා වා උප් පාදිතමග් ගා උථපක් ථඛකග් ගතාවථසන 
දුවඞ් ගිකාව ථහොන් ති. එථතසඤ් ච පඤ් චන් නං ඣානිකානම් පි පුබ් බ්භාථග 

විපස් සනා ථසොමනස් සසහගතාපි ථහොති උථපක් ඛාසහගතාපි, වුට් ඨානගාමිනී 
පන විපස් සනා චතුක් කජ් ඣානිකානං ථසොමනස් සසහගතා ථහොති. 

පඤ ්චමජ් ඣානිකානං පන උථපක් ඛාසහගතාවාති තථදව පාදකජ් ඣානං, 
සම් මසිතජ් ඣානං වා නිොමකකාරණන් ති ථවදිතබ් බ්ං. එවං සම් පථෙොගථතො 
විනිච් ඡථෙො. 

ධම් මුද් ථදසාදිථතො පන පඨමජ් ඣානිථකසු තාව චතූසු 
කාමාවචරපඨමකුසථල වුත් තධම් ථමසු ඨථපත් වා කරුණාමුදිතා සත් තතිංස 

ධම් මා ථහොන් ති. විරතිථෙො පථනත් ථ නිෙතා, පාළියඤ්ච (ධ. ස. 277) රූථපන 

නිද් දිට් ඨා, ඡන් දාදථෙො ච චත් තාථරො ථෙවාපනකාති ථවදිතබ් බ්ා. 

සඞ් ගහවාථර පන ථබ්ොධිපක් ඛිෙධම් ථමසු පුබ් ථබ් සඞ් ගහිතාවථසසානං 
සතිපට් ඨානසම් මප් පධානඉද් ධිපාදථබ්ොජ් ඣඞ් ගානං වථසන අතිථරකා 
චත් තාථරො සඞ් ගහා ථවදිතබ් බ්ා. පඨමජ් ඣානිකමග් ගසම් පයුත් ථතසු හි ධම් ථමසු 

සති උපට් ඨානට් ථඨන සතිපට්ඨානිං, සා විසෙථභථදන චතුබ් බිධා, ඉතථර 
අස් සතිපට් ඨානාති සබ් ථබ්ව ථත ද් විධා ථහොන් ති. තථා වීරිෙං පදහනට් ථඨන 

සම්මප්පධානිං, තං කිච් චථභථදන චතුබ් බිධං, ඉතථර අසම් මප් පධානාති. තථා 
ඡන් ථදො වීරිෙං චිත් තං අථමොථහොති චත් තාථරො ධම් මා ඉජ් ඣනකට් ථඨන 
ෙථාක් කමං ‘‘ඡන් දිද් ධිපාථදො වීරිෙචිත් තවීමංසිද් ධිපාථදො’’ති නාථමන 

‘‘ඉද්ධිපාදා’’ති වුච් චන් ති, ඉතථර ‘‘අනිද් ධිපාදා’’ති. තථා සති අථමොථහො වීරිෙං 
පීති පස් සද් ධි සමාධි තත්රමජ් ඣත් තතාති ඉථම සත් ත ධම් මා බුජ් ඣනට් ථඨන 
ෙථාක් කමං ‘‘සතිසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො ධම් මවිචෙසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො 

වීරිෙපීතිපස ්සද් ධිසමාධිඋථපක් ඛාසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො’’ති වුච් චන් ති, ඉතථර 
අථබ්ොජ් ඣඞ් ගාති එවං චත් තාථරො සඞ් ගහා. 

ථසසං සබ් බ්ං ලක් ඛණාදිථතො පට් ඨාෙ සුඤ් ඤතවාරපරිථෙොසානං 

කාමාවචරපඨමකුසථල වුත් තසදිසථමව, ථකවලං පන මග් ගඞ් ගසඞ් ගථහ 

‘‘අට් ඨඞ් ගිථකො මග් ථගො ථහොතී’’ති (ධ. ස. 337) පදභාජනීකය සරූථපථනව 

නිද් දිට් ඨං, ඉන් ද්රිෙසඞ් ගථහ පඤ් ඤින් ද්රිෙට් ඨාථන පඨමමග් ගස් ස 
අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රිෙං ගථහත් වා ඉතරමග් ගානං අඤ් ඤින් ද්රිෙං 

ගථහත් වාව අට් ඨින් ද්රිෙන් ති අට් ඨින් ද්රිෙතා, සබ් බ්ත් ථ ථලොකුත් තරතා ච 

විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. පඨමජ් ඣානිකා චත් තාථරො මග් ගා. 



කමොහවිච්කෙදනී  ධම්මසඞ්ගණීමාතිො 
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තථා දුතිෙජ් ඣානිථකසුපි ථකවලං ධම් මුද් ථදථස විතක් කාභාථවො, 

සඞ් ගහවාථර චතුරඞ් ගජ් ඣානතා, සත් තඞ් ගමග් ගතා ච විථසථසො, ථසසං 
පඨමජ් ඣානිකසදිසථමව. දුතිෙජ් ඣානිකමග් ගා. 

තථා තතිෙජ් ඣානිථකසුපි ථකවලං ධම් මුද් ථදථස විචාරාභාථවො, 

සඞ් ගහවාථර තිවඞ් ගිකජ් ඣානතා ච විථසථසො, ථසසං දුතිෙජ් ඣානිකසදිසථමව. 
තතිෙජ් ඣානිකමග් ගා. 

තථා චතුත් ථජ් ඣානිථකසුපි ථකවලං ධම් මුද් ථදථස පීතිො අභාථවො, 

ථකොට් ඨාසවාථර දුවඞ් ගිකජ් ඣානතා, ඡළඞ් ගිකථබ්ොජ් ඣඞ් ගතා ච විථසථසො, 
ථසසං තතිෙජ් ඣානිකසදිසථමව. චතුත් ථජ් ඣානිකමග් ගා. 

තථා පඤ ්චමජ් ඣානිථකසුපි ථකවලං සබ් බ්ත් ථ ථවදනාපරිවත් තනථමව 

විථසථසො, ථසසං චතුත් ථජ් ඣානිකසදිසථමව. පඤ් චමජ් ඣානිකමග් ගා. එවං 
ධම් මුද් ථදසාදිථතො විනිච් ඡථෙො. 

විසොදිප් පථභදථතො පන සබ් ථබ්පි ථලොකුත් තරකුසලා ආරම් මණථතො 

නිබ් බ්ානාරම් මණාව, තස් මා න තථතො ථනසං ථභථදො, පටිපදාදිථභදථතො පන 
පුබ් ථබ් වුත් තනථෙන පච් ථචකං ථභථදො ථවදිතබ් ථබ්ො. එත් ථ ච ථෙො 
නාමරූපපරිග් ගහථතො පට් ඨාෙ කිලමන් ථතො විපස ්සනං ආරභිත් වා දුක් ථඛන 

කසිථරන කිථලථස වික් ඛම් ථභති, තස් ස දුක් ඛා පටිපදා ථහොති. ථෙො පන 

වික් ඛම් භිතකිථලථසො, ථසො විපස් සනාපරිවාසං වාථසන් ථතො චිථරන 

මග් ගපාතුභාවං පාපුණාති, තස් ස දන් ධාභිඤ් ඤා ථහොති. ඉමිනා නථෙන ඉතරා 

තිස් ථසොපි පටිපදාභිඤ් ඤාථෙො ථවදිතබ් බ්ා. ෙථා ච පටිපදාදිථභදථතො, එවං 
විථමොක් ඛථභදථතොපි පච් ථචකං ද් විධා ථහොන් ති – සුඤ ්ඤතවිථමොක් ථඛො 
අප් පණිහිතවිථමොක් ථඛොති. 

තත් ථ සුඤ්ඤතන් ති, අප්පණිහිතන් ති ච ථලොකුත් තරමග් ගස ්ස නාමං. ථසො හි 

ආගමනථතො සගුණථතො ආරම් මණථතොති තීහි කාරථණහි නාමං ලභති. කථං? 
ඉධ භික් ඛු විපස් සනාකම් මට් ඨානිථකො ආදිථතො පට් ඨාෙ ‘‘අනිච් චං 

දුක් ඛමනත් තා’’ති තිවිධං අනුපස් සනං ආථරොථපත් වා සම් මසන් ථතො විචරති, 

සචස ්ස වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනා ථතභූමථක සඞ් ඛාථර අනත් තථතො විපස් සති, 

අෙං අත් තසුඤ් ඤතාදස් සනට් ථඨන සුඤ් ඤතා නාම ථහොති. සථච දුක් ඛථතො 

විපස් සති, අෙං තණ් හාපණිධිරහිතට් ථඨන අප් පණිහිතා නාම ථහොති, තා උථභොපි 
ආගමනීෙට් ඨාථන ඨත් වා අත් තථනො අත් තථනො මග් ගස් ස ෙථාක් කමං 
සුඤ ්ඤතමග් ථගො අප් පණිහිතමග් ථගොති නාමං ථදන් ති. එවං ආගමනථතො 
නාමලාථභො ථවදිතබ් ථබ්ො. නනු සුත් තන් ථතසු සථච වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනා 

අනිච් චථතො පස් සති, තස් සා වථසන මග් ථගො අනිමිත් තවිථමොක් ථඛො ථහොතීති 
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කත් වා තථෙො විථමොක් ඛා කථිතාති? සච් චං, අපි ච ථඛො පරිොෙථතො කථිතා, 
නිප් පරිොෙථතො පන සෙම් පි සනිමිත් තා අත් තථනො මග් ගස් ස අනිමිත් තනාමං 
දාතුං අසක් කුථණෙයතාෙ ද් ථව එව විථමොක් ඛා ථහොන් තීති. තිස් ථසොපි හි 

විපස් සනා නිච් චනිමිත් තං, සුඛනිමිත් තඤ් ච උග් ඝාටථනන අනිමිත් තථවොහාරං 

ලභන් ති, තිස් ථසොපි නිමිත් තභූථතසු ඛන් ථධසු චරණථතො සනිමිත් තාව, තස් මා 
සෙං ආගමනීෙට් ඨාථන ඨත් වා අත් තථනො මග් ගස ්ස නිප් පරිොෙථතො 
අනිමිත් තනාමං දාතුං න සක් ථකොන් ති. ෙස් මා පන මග් ථගො සෙං රාගාදීහි 

සුඤ ්ථඤො, රාගාදිනිමිත් තපණිධිරහිථතො ච, තස් මා සගුථණථනව සුඤ් ඤතනාමං, 
අප් පණිහිතනාමඤ් ච ලභති. එවමස් ස සගුණථතො නාමලාථභො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

ෙස් මා පන නිබ් බ්ානං රාගාදීහි, සඞ් ඛාථරහි ච සුඤ් ඤත් තා, 

රාගාදිනිමිත් තපණිධිරහිතත් තා ච ‘‘සුඤ ්ඤතං, අනිමිත් තං, අප් පණිහිත’’න් ති ච 

වුච් චති, තස් මා තං ආරම් මණං කත් වා උප් පන් නමග් ථගොපි ‘‘සුඤ ්ඤථතො, 

අනිමිත් ථතො, අප් පණිහිථතො’’ති ච නාමං ලභති. එවං ආරම් මණථතො නාමලාථභො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 

ථතසු ඉධ ආගමනථතොව මග් ථගො නාමං ලභති, න සගුණථතො, නාපි 

ආරම් මණථතො, සගුණාරම් මණථතො නාමලාභස් ස සුත් තන් ථතසු 
පරිොෙථදසිතත් තා. ථතථනව ථහත් ථ මග් ගානං සගුණාරම් මණථතොපි 
අනිමිත් තවිථමොක් ඛතං අග් ගථහත් වා සුඤ් ඤතඅප් පණිහිතවිථමොක් ඛතාව 

ආගමනථතො වුත් තා, තඤ් චාගමනං දුවිධං විපස් සනාගමනං, මග් ගාගමනඤ් ච. 

තත් ථ විපස් සනාගමනථතො මග් ථගො ච සුඤ් ඤතාදිනාමං ලභති, මග් ගාගමනථතො 

ච ලභථතව, ඉධ පන මග් ගස් ස අධිප් ථපතත් තා විපස් සනාගමනථතොව 
ථවදිතබ් බ්ං. එවං විථමොක් ඛථභදථතො පච් ථචකං ද් විධා ථහොන් ති. එවං 
විසොදිප් පථභදථතො විනිච් ඡථෙො. 

ථලොකුත් තරකුසලධම් මා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිතා ච ථමොහවිච් ථඡදනිො නාම 

අභිධම් මමාතිකත් ථසංවණ් ණනාෙ 

‘‘කුසලා ධම් මා’’ති පදස් ස අත් ථවණ් ණනා. 

අකුසලපදත් ථථො 

ථලොභමූලවණ් ණනා 

අකුසලා පන ධම් මා භූමිථතො එකවිධා කාමාවචරාව, සම් පථෙොගථතො පන 
මූලවථසන තිවිධා ථහොන් ති ථලොභමූලා ථදොසමූලා ථමොහමූලාති. තත් ථ 
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ථලොභමූලා අට් ඨවිධා ථසොමනස් සසහගතං දිට් ඨිගතසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරං, තථා 

සසඞ් ඛාරං, ථසොමනස් සසහගතං දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරං, තථා 

සසඞ් ඛාරං, උථපක් ඛාසහගතං දිට් ඨිගතසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරං, තථා සසඞ් ඛාරං, 

උථපක් ඛාසහගතං දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තං අසඞ් ඛාරං, තථා සසඞ් ඛාරන් ති. 

තත් ථ ඉට් ඨාරම් මථණ ථලොභබ්හුලතාදීහි කාරථණහි ථසොමනස් සසහගතතා, 
අසද් ධම් මසවනඅකලයාණමිත් තතාදීහි දිට් ඨිසම් පයුත් තතා ච ථවදිතබ් බ්ා. ෙදා හි 

‘‘නත් ථි කාථමසු ආදීනථවො’’තිආදිනා නථෙන මිච් ඡාදිට් ඨිං පුරක් ඛත් වා 

හට් ඨතුට් ථඨො කාථම වා පරිභුඤ් ජති, දිට් ඨමඞ් ගලාදීනි වා සාරථතො පච් ථචති 

සභාවතික් ථඛථනව අනුස ්සාහිථතන චිත් ථතන, තදා පඨමං අකුසලචිත් තං 

උප් පජ් ජති. ෙදා මන් ථදන සමුස ්සාහිථතන, තදා දුතිෙං. ෙදා මිච් ඡාදිට් ඨිං 

අපුරක් ඛත් වා ථකවලං හට් ඨතුට් ථඨො ථමථුනං වා ථසවති, පරසම් පත් තිං වා 

අභිජ් ඣාෙති, පරභණ් ඩං වා හරති සභාවතික් ථඛනානුස් සාහිථතන, තදා තතිෙං. 

ෙදා සමුස ්සාහිථතන, තදා චතුත් ථං. ෙදා පන කාමානං වා අසම් පත් තිං ආගම් ම, 
අඤ ්ථඤසං වා ථසොමනස් සථහතූනං අභාථවන චතූසුපි විකප් ථපසු 

ථසොමනස ්සරහිතතා ථහොති, තදා ථසසානි චත් තාරි උථපක් ඛාසහගතානි 
උප් පජ් ජන් තීති අෙං සම් පථෙොගථතො විනිච් ඡථෙො. 

ධම් මුද් ථදසථතො පන පඨමාකුසථල තාව නිෙතා පාළියිං සරූථපනාගතා 

ථසොළස, ථෙවාපනකවථසන චත් තාථරොති වීසති ධම් මා ථහොන් ති. කථං? 

ඵස් ථසො ථවදනා සඤ් ඤා ථචතනා චිත් තං විතක් ථකො විචාථරො පීති වීරිෙං 
එකග් ගතා ජීවිතං අහිරිකං අථනොත් තප් පං ථලොථභො ථමොථහො මිච් ඡාදිට් ඨීති ඉථම 

සරූථපනාගතා ථසොළස ධම් මා, ඡන් ථදො අධිථමොක් ථඛො මනසිකාථරො 
උද් ධච් චන් ති ඉථම ථෙවාපනකා චත් තාථරොති. පදභාජනීථෙ පන පුබ් ථබ් 
වුත් තනථෙථනව ‘‘ඵස ්සපඤ් චකං ඣානඞ් ගපඤ් චකං 

වීරිෙසමාධිමථනොථසොමනස් සජීවිතවථසන ඉන් ද්රිොනි පඤ් ච, 

මිච් ඡාදිට් ඨිසඞ් කප් පවාොමසමාධිවථසන මග් ගඞ් ගානි චත් තාරි, 

වීරිෙසමාධිඅහිරිකාථනොත් තප් පවථසන බ්ලානි චත් තාරි, ථලොථභො ථමොථහොති 

ද් ථව මූලානි, අභිජ් ඣා මිච් ඡාදිට් ඨීති ද් ථව කම් මපථානි, අහිරිකං 

අථනොත් තප් පන් ති ථලොකනාසදුකං, සමථථො පග් ගාථහො අවික් ථඛථපො චාති එවං 

සරූථපනාගතානං ද් වත් තිංසධම් මානං ථසොළසසු එව සමවථරොථධො, 
සවිභත් තිකාවිභත් තිකථභථදො ච කාමාවචරපඨමකුසථල වුත් තානුසාරථතො 
ඤාතබ් ථබ්ො. අෙං ධම් මුද් ථදසථතො විනිච් ඡථෙො. 

ලක් ඛණාදිවිභාගථතො පන න හිරීෙතීති අහිරිථකො, අහිරිකස් ස භාථවො 

අහිරික්ෙිං, න ඔත් තප් පං අකනොත්තප්පිං. ථතසු අහිරික් කං කාෙදුච් චරිතාදීහි 

අජිගුච් ඡනලක් ඛණං, අලජ් ජාලක් ඛණං වා, අථනොත් තප් පං ථතථහව 
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අසාරජ් ජනලක් ඛණං, අනුත් තාසලක් ඛණං වා, ථසසං හිරිඔත් තප් පානං 
වුත් තප් පටිපක් ඛවථසන ථවදිතබ් බ්ං. 

ලුබ් භති ථතන, සෙං වා ලුබ් භති, ලුබ් භනමත් තථමව වා තන් ති කලොකභො. 

ථසො ආරම් මණගහණලක් ඛථණො මක් කටාථලථපො විෙ, අභිසඞ් ගරථසො 

තත් තකපාථල ඛිත් තමංසථපසි විෙ, අපරිච් චාගපච් චුපට් ඨාථනො 

ථතලඤ් ජනරාථගො විෙ, සඤ ්ථඤොජනීෙධම් ථමසු අස ්සාදදස් සනපදට් ඨාථනො. 
තණ් හානදිභාථවන වඩ් ඪමාථනො සීඝථසොතා නදී විෙ මහාසමුද් දං අපාෙථමව 
ගථහත් වා ගච් ඡතීති දට් ඨබ් ථබ්ො. 

මුය් හන් ති ථතන, සෙං වා මුය් හති, මුය් හනමත් තථමව වා තන් ති කමොකහො. 

ථසො චිත් තස ්ස අන් ධකාරලක් ඛථණො, අඤ ්ඤාණලක් ඛථණො වා, 

අසම් පටිථවධරථසො, ආරම් මණසභාවච් ඡාදනරථසො වා, 

අසම් මාපටිපත් තිපච් චුපට් ඨාථනො, අන් ධකාරපච් චුපට් ඨාථනො වා, 

අථෙොනිථසොමනසිකාරපදට් ඨාථනො, සබ් බ්ාකුසලානං මූලන් ති දට් ඨබ් ථබ්ො. 

මිච් ඡා පස් සන් ති තාෙ, සෙං වා මිච් ඡා පස් සති, මිච් ඡාදස් සනමත් තථමව වා 

එසාති මිච්ොදිට්ඨි. සා අථෙොනිථසො අභිනිථවසලක් ඛණා, පරාමාසරසා, 

මිච් ඡාභිනිථවසපච් චුපට් ඨානා, අරිොනං අදස ්සනකාමතාදිපදට් ඨානා, පරමං 
වජ් ජන් ති දට් ඨබ් බ්ා. 

උද් ධතභාථවො උද්ධච්චිං. තං අවූපසමලක් ඛණං, අනවට් ඨානරසං, 

භන් තතාපච් චුපට් ඨානං, අථෙොනිථසොමනසිකාරපදට් ඨානං, චිත් තවික් ථඛථපොති 
දට් ඨබ් ථබ්ො. ථසථසො පථනත් ථ සුඤ් ඤතවාරපරිථෙොසාථනො සබ් ථබ්ොපි 
විනිච් ඡථෙො කුසලාධිකාථර වුත් තානුසාරථතො ථවදිතබ් ථබ්ො. ථකවලං 

සඞ් ගහවාථර පාළියිං ආගතවථසන පඤ ්චින් ද්රිෙතා, චතුරඞ් ගමග් ගතා, 

චතුබ් බිධබ්ලතා, ද් ථවථහතුතා, සබ් බ්ත් ථ අකුසලභාථවො ච විථසථසො, ථසසං 
තාදිසථමව. පඨමාකුසලං නිට් ඨිතං. 

ෙථා ච පඨථම, එවං දුතිථෙපි සසඞ් ඛාරතා, ථෙවාපනථකසු ථිනමිද් ධානං 

සම් භථවො, නිෙතතා ච විථසථසො. තත් ථ ථිනනතා ථිනිං, මිද් ධනතා මිද්ධිං, 

අනුස ්සාහනසංසීදනතා, සත් තිවිඝාථතො චාති අත් ථථො. තත් ථ ථිනං 

අනුස ්සාහලක් ඛණං, වීරිෙවිථනොදනරසං, සංසීදනපච් චුපට් ඨානං. මිද් ධං 

අකම් මඤ ්ඤතාලක් ඛණං, ඔනහනරසං, ලීනතාපච් චුපට් ඨානං, 

පචලානකානිද් දාපච් චුපට් ඨානං වා, උභෙම් පි අරතිතන් දිවිජම් භිකාදීසු 
අථෙොනිථසොමනසිකාරපදට් ඨානං. දුතිෙං. 
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තතිථෙ සබ් ථබ්ොපි විනිච් ඡථෙො පඨමාකුසථල වුත් තනථෙොව. ථකවලං 

දිට් ඨිො අභාථවො, ථෙවාපනථකසු මානස් ස සම් භථවො, අනිෙතතා ච, 

සඞ් ගහවාථර තිවඞ් ගිකමග් ගතා ච විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. තත් ථ 

මඤ ්ඤතීති මාකනො. ථසො උණ් ණතිලක් ඛථණො, සම් පග් ගහරථසො, 

ථකතුකමයතාපච් චුපට් ඨාථනො, දිට් ඨිවිප් පයුත් තථලොභපදට් ඨාථනො, උම් මාථදො 
විෙ දට් ඨබ් ථබ්ො. තතිෙං. 

ෙථා ච තතිථෙ, එවං චතුත් ථථපි. ථිනමිද් ධඤ ්ථචත් ථ සසඞ් ඛාරතා ච අධිකා, 
ථසසං තාදිසථමව. චතුත් ථං. 

පඤ ්චමඡට් ඨසත් තමට් ඨථමසු ථසොමනස් සට් ඨාථන උථපක් ඛාසම් භථවො, 

පීතිො ච අභාථවො, තථතො එව සඞ් ගහවාථර චතුරඞ් ගජ් ඣානතා ච විථසථසො, 
ථසසං සබ් බ්ං පඨමදුතිෙතතිෙචතුත් ථචිත් තසදිසථමව. 

ථලොභමූලා නිට් ඨිතා. 

ථදොසමූලවණ් ණනා 

ථදොසමූලා පන ද් විධා ථදොමනස් සසහගතං පටිඝසම් පයුත් තං අසඞ් ඛාරං, තථා 
සසඞ් ඛාරං. එවං සම් පථෙොගථතො. ධම් මුද් ථදසාදිථතො පන පඨථම තාව 

පඨමාකුසථල වුත් ථතසු පීතිථලොභදිට් ඨිථෙො වජ් ථජත් වා ථදොසං, ථෙවාපනථකසු 

අනිෙතානි ඉස් සාමච් ඡරිෙකුක් කුච් චානි, ථසොමනස ්සට් ඨාථන ථදොමනස් සඤ ්ච 

පක් ඛිපිත් වා එකවීසති ධම් මා ථහොන් ති. ථෙවාපනකා ථචත් ථ සත් ත. තත් ථ 

දුස් සන් ති ථතන, සෙං වා දුස් සති, දුස් සනමත් තථමව වා තන් ති කදොකසො. ථසො 

චණ් ඩික් කලක් ඛථණො පහටාසීවිථසො විෙ, විසප් පනරථසො විසනිපාථතො විෙ, 

අත් තථනො නිස ්සෙදහනරථසො වා දාවග් ගි විෙ, දුස් සනපච් චුපට් ඨාථනො 

ලද් ථධොකාථසො විෙ සපත් ථතො, ආඝාතවත් ථුපදට් ඨාථනො, විසසංසට් ඨපූතිමුත් තං 

විෙ දට් ඨබ් ථබ්ො. ඉස් සාෙනා ඉස්සා. සා පරසම් පත් තීනං උසූෙනලක් ඛණා, 

තත් ථථව අනභිරතිරසා, තථතො විමුඛභාවපච් චුපට් ඨානා, පරසම් පත් තිපදට් ඨානා, 

සඤ ්ථඤොජනන් ති දට් ඨබ් බ්ා. මච් ථඡරභාථවො මච්ෙරියිං. තං ලද් ධානං වා 

ලභිතබ් බ්ානං වා අත් තථනො සම් පත් තීනං නිගූහනලක් ඛණං, තාසඤ් ථඤව 

පථරහි සාධාරණභාවඅක් ඛමනරසං, සඞ් ථකොචනපච් චුපට් ඨානං, 

කටුකඤ ්චුකතාපච් චුපට් ඨානං වා, අත් තසම් පත් තිපදට් ඨානං, ථචතථසො 

විරූපභාථවොති දට් ඨබ් බ්ං. කුච් ඡිතං කතං කුකතං, තස් ස භාථවො කුක්කුච්චිං. තං 

පච් ඡානුතාපලක් ඛණං, කතාකතානුථසොචනරසං, විප් පටිසාරපච් චුපට් ඨානං, 

කතාකතපදට් ඨානං, දාසබ්යමිව දට් ඨබ් බ්ං. සඞ් ගහවාථර දුක් ථඛන සද් ධිං 

චතුරඞ් ගජ් ඣානතා, ථදොමනස ්ථසන පඤ් චින් ද්රිෙතා, තිවඞ් ගිකමග් ගතා, 
ථදොසථමොහවථසන ද් විථහතුකතා ච ථවදිතබ් බ්ා. ථසථසො පන සබ් ථබ්ො 
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විනිච් ඡථෙො පඨමාකුසථල වුත් තසදිථසො එව. ෙථා ච පඨථම, එවං දුතිථෙපි, 

සසඞ් ඛාරතා පන ථිනමිද් ථධහි සද් ධිං නවථෙවාපනකතා ච විථසථසො, ථසසං 
තාදිසථමව. 

ථදොසමූලා නිට් ඨිතා. 

ථමොහමූලවණ් ණනා 

ථමොහමූලාපි ද් විධා උථපක් ඛාසහගතං විචිකිච් ඡාසම් පයුත් තං, තථා 
උද් ධච් චසම් පයුත් තන් ති. තත් ථ පඨථම ධම් මුද් ථදසථතො තාව ඵස් සපඤ ්චකං 
විතක් ථකො විචාථරො වීරිෙං එකග් ගතා ජීවිතං අහිරිකං අථනොත් තප් පං ථමොථහො 

විචිකිච් ඡාති සරූථපනාගතා චුද් දස, උද් ධච් චං මනසිකාථරොති ථෙවාපනකා ද් ථව 

චාති ථසොළස ධම් මා ථහොන් ති, එකග් ගතා ථචත් ථ චිත් තට් ඨිතිමත් තා, 
ඉන් ද්රිෙමග් ගබ්ලභාවං න සම් පාපුණාති. තථතො එව සඞ් ගහවාථර සමාධිං 

වජ් ථජත් වා උථපක් ඛාෙ සද් ධිං චත් තාරි ඉන් ද්රිොනි, ද් ථව මග් ගඞ් ගානි, තීණි 
බ්ලානි ථහොන් ති. ථමොථහො පථනත් ථ එථකොව ථහතු. ථසථසො පථනත් ථ සබ් ථබ්ො 
විනිච් ඡථෙො වුත් තනථෙො එව. 

තත් ථ විගතා චිකිච් ඡා එතිස් සාති විචිකිච්ො. සා සංසෙලක් ඛණා, 

කම් පනරසා, අනිච් ඡෙපච් චුපට් ඨානා, අථනකංසභාවපච් චුපට් ඨානා වා, 

අථෙොනිථසොමනසිකාරපදට් ඨානා, පටිපත් තිඅන් තරාෙකරාති දට් ඨබ් බ්ා. ෙථා ච 

විචිකිච් ඡාසම් පයුත් ථත, එවං උද් ධච් චසම් පයුත් ථතපි. ථකවලං විචිකිච් ඡාෙ 

අභාථවො, අධිථමොක් ඛස් ස ච භාථවො, තථතො එව බ්ලවතරසමාධිතා, ථතථනව 

සඞ් ගහවාථර සමාධිනා සද් ධිං පඤ් චින් ද්රිෙතා, තිවඞ් ගිකමග් ගතා, චතුබ් බ්ලතා ච 

ථහොති. උද් ධච් චඤ ්ථචත් ථ සරූථපථනව නිද් දිට් ඨං, අධිථමොක් ඛමනසිකාරා ද් ථව 

ථෙවාපනකවථසනාති අෙං විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. ඉමානි පන ද් ථව 

චිත් තානි නානාවිසථෙ, එකවිසථෙ ච අසණ් ඨහනථතො පවට් ටනකානි. 
උද් ධච් චසහගතං හි ලද් ධාධිථමොක් ඛතාෙ ලද් ධපතිට් ඨං එකාරම් මථණථෙව 

පතිට් ඨාෙ පතිට් ඨාෙ පවට් ටති චතුරස් සමණි විෙ, ඉතරං නානාරම් මථණසු 
වට් ටමණි විොති දට් ඨබ් බ්ං. උද් ධච් චසහගතඤ් ච ඨථපත් වා ථසසා එකාදස 
පටිසන් ධිං ජථනන් තීති ථවදිතබ් බ්ං. 

විසොදිප් පථභදථතො පථනථත ද් වාදසපි වත් ථාරම් මණවථසන තාව ඡබ් බිධා 

ථහොන් ති. ථතසු ථලොභථමොහමූලා පන දස පඤ් චද් වාථර හදෙවත් ථුං නිස ්සාථෙව, 
මථනොද් වාථර නිස ්සාෙ වා අනිස් සාෙ වා ජවනකිච් චං සාධෙමානා ඡබ් බිධා. තථා 
ථදොසමූලා නිස් සාථෙව පන පවත් තන් ති. ථලොභමූලා පන 
අදින් නාදානකාමමිච් ඡාචාරමුසාවාදථපසුඤ් ඤසම් ඵප් පලාපාභිජ් ඣාසඞ් ඛාතානං 
ඡන් නං කම් මපථානං වථසන ඡබ් බිධා. දිට් ඨිසම් පයුත් තා පථනත් ථ 
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පටුන 

මිච් ඡාදිට් ඨිවථසනාපීති සත් තවිධා ථහොන් ති. ථදොසමූලා පන 
පාණාභිපාතාදින් නාදානමුසාවාදථපසුඤ් ඤඵරුසසම් ඵප් පලාපබ්යාපාදවථසන 
සත් තවිධා ථහොන් ති. දසන් නම් පි පථනසං ද් වාරකම් මවථසන ථචව 
වීමංසාවජ් ජිතාධිපතිත් තෙවථසන ච කුසථල වුත් තනථෙන විභාථගො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. එකන් තහීනත් තා හීනත් තිකථභථදො නත් ථි. ආරම් මණාධිපති 

පථනත් ථ ථලොභමූථලසු එව, න ඉතථරසු, ථමොහමූථලසු පන සහජාතාධිපතිපි 

නත් ථි, තථා කම් මපථථභථදොපි. න හි පවට් ටමානං කඤ් චි අධිපතිං කථරොති. 

ථදොථසො වා සවිසෙං, විචිකිච් ඡාචිත් තඤ් ච පටිපත් තිමන් තරාෙකරත් ථතන 
දුච් චරිතථහතුභූතම් පි පාණාතිපාතාදීනං ථදොසථලොභමූලචිත් ථතථහව 

සන් නිට් ඨාපනිෙථතො කම් මපථථභදං න ගච් ඡති, පුබ් බ්භාථග එව පන ථහතු 
ථහොති. ථතථනවස් ස අපාෙථහතුතා පඨමමග් ගවජ් ඣතාති දට් ඨබ් බ්ං. 

අතීතාදිථභදථතො පන ද් වාදසන් නං පච් ථචකමනන් තතා, ථසථසො ච විනිච් ඡථෙො 
කුසලාධිකාථර වුත් තනථෙථනව ථවදිතබ් ථබ්ොති. 

අකුසලා ධම් මා නිට් ඨිතා. 

අබ්යාකතපදත් ථථො 

අථහතුකකුසලවිපාකවණ් ණනා 

අබ්යාකතා පන ධම් මා ජාතිථතො චතුබ් බිධා විපාකකිරිෙරූපනිබ් බ්ානවථසන. 
තත් ථ විපාකාබ්යාකතා ධම් මා ජාතිථතො ච ද් විධා ථහොන් ති 

කුසලාකුසලවිපාකවථසන. තත් ථ කුසලවිපාකා භූමිථතො චතුබ් බිධා 

කාමරූපාරූපාවචරථලොකුත් තරවිපාකවථසන. තත් ථ ොමාවචරවිපාො 
අථහතුකා සථහතුකාති දුවිධා. තත් ථ අථලොභාදිසහජාතථහතුවිරහිතා අථහතුකා. 
ථත සම් පථෙොගවත් ථාරම් මණාදිථභදථතො අට් ඨවිධා. ථසෙයථිදං – 

උථපක් ඛාසහගතං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං, තථා ථසොතඝානජිව් හාවිඤ් ඤාණං, 

සුඛසහගතං කාෙවිඤ් ඤාණං, උථපක් ඛාසහගතා මථනොධාතු, 

ථසොමනස ්සසහගතා මථනොවිඤ් ඤාණධාතු, තථා උථපක් ඛාසහගතා චාති. 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි හි චත් තාරි චක් ඛුපසාදාදීසු චතූසු උපාදාෙරූථපසු 
උපාදාෙරූපානං ඝට් ටනානිඝංසස් ස පිචුපිණ් ථඩ පිචුපිණ් ඩස ්ථසවාතිදුබ් බ්ලතාෙ 
උථපක් ඛාථවදනාසම් පයුත් තාථනව ථහොන් ති. කාෙවිඤ් ඤාණං පන කානන් ද්රිථෙ 
ථඵොට් ඨබ් බ්භූතත් තෙඝට් ටනානිඝංසස් ස අධිකරණිමත් ථථක ඨපිතපිචුපිණ් ථඩ 
කූටපහාරස් ථසව බ්ලවතාෙ පසාදනිස් සථෙසුපි භූථතසු පටිඝාතසම් භවථතො 

සුඛසහගතං ථහොති, මථනොධාතු අත් තථනො ගහණදුබ් බ්ලතාෙ අතිඉට් ථඨපි 

උථපක් ඛාසහගතාව, මථනොවිඤ් ඤාණධාතු පන අතිඉට් ථඨ ථසොමනස් සසහගතා, 
ඉට් ඨමජ් ඣත් ථත උථපක් ඛාසහගතාති අෙං සම් පථෙොගථතො විනිච් ඡථෙො. 
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ධම් මුද් ථදසාදිථතො පන චක් ඛුවිඤ් ඤාථණ තාව ඵස් සපඤ් චකං, එකග් ගතා, 

ජීවිතන් ති සරූථපනාගතා සත් ත, ථෙවාපනකවථසන මනසිකාථරො එථකො චාති 
අට් ඨ ධම් මා ථහොන් ති. සඞ් ගහථතො පථනත් ථ 
ඛන් ධාෙතනධාතුආහාරින් ද්රිෙවථසන පඤ් ථචවසඞ් ගහා. තත් ථ 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුධම් මධාතුවථසන ධාතුසඞ් ගථහො, මථනො 
උථපක් ඛාජීවිතින් ද්රිෙවථසන ඉන් ද්රිෙසඞ් ගථහො ච ථවදිතබ් ථබ්ො. ථසසං 

වුත් තනෙථමව. එත් ථ ච විජ් ජමානාපි ථවදනා ඣානඞ් ගතං න ගච් ඡති, ඉන් ද්රිෙං 
පන ථහොති. එකග් ගතා ඉන් ද්රිෙමග් ගඞ් ගබ්ලභාවම් පි න ගච් ඡති අතිදුබ් බ්ලත් තා. 

විතක් කපච් ඡිමකං හි ඣානං, ථහතුපච් ඡිමථකො මග් ථගො, බ්ලඤ් ච. ෙථා ථචත් ථ, 
එවං ථසොතඝානජිව් හාකාෙවිඤ් ඤාථණසුපි. ථකවලං පන සඞ් ගහවාථර 

ථසොතවිඤ ්ඤාණධාතුආදිවථසන ධාතුසඞ් ගථහො, කාෙවිඤ් ඤාථණ 

ථවදනාපරිවත් තනඤ් ච විථසථසො. ෙථා ථචත් ථ, එවං මථනොධාතුොපි. ථකවලං 
පන විතක් කවිචාරා ද් ථව ථෙවාපනකා ච අධිථමොක් ථඛොති තථෙො ධම් මා අධිකා. 

සඞ් ගහවාථර මථනොධාතුධම් මධාතුවථසන ධාතුසඞ් ගථහො, 
විතක් කවිචාරුථපක් ථඛකග් ගතාහි චතූහි ඣානඞ් ගසඞ් ගථහො ච විථසථසො. 

පාළිෙං පථනත් ථ කිඤ් චාපි ඣානඞ් ගසඞ් ගථහො න උද් ධථටො, තථාපි 

සවිතක් ථකසු නිෙථමන ඣානඞ් ගතාසම් භවථතො ගථහතබ් ථබ්ොව. ෙථා ථචත් ථ, 
එවං මථනොවිඤ් ඤාණධාතුද් වථෙපි. ථසොමනස ්සසහගතතාෙ පථනත් ථ පීති 

අධිකා, සඞ් ගහවාථර ච පඤ් චඞ් ගජ් ඣානතා, ථවදනාපරිවත් තනං, උභෙත් ථාපි 

මථනොවිඤ් ඤාණධාතුධම් මධාතුවථසන ධාතුසඞ් ගථහො ච විථසථසො, ථසසං 
තාදිසථමව. 

විසොදිප් පථභදථතො පන චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනි පඤ් ච ෙථාක් කමං 

චක් ඛාදිඑථකකථමව වත් ථුං නිස ්සාෙ පච් චුප් පන් ථන, ඉට් ථඨ ච 
රූපාදිඑථකකාරම් මථණ එව කිරිෙමථනොධාතුඅනන් තරං 
ආථලොකාකාසවායුජලපථවීසහකාරීනි පසාදකාදීනි 
දස් සනසවනඝාෙනසාෙනඵුසනකිච් චානි සාධෙමානානි චක් ඛුද් වාරාදීසු 
එථකකස ්මිං එව විපච් චන් ති. එවථමථතසං වත් ථුද් වාරාරම් මණකිච් චානි විසුං 

නිෙතානි. ඨානං පන ථතසං පඤ ්චන් නම් පි එකථමව, ථතන ථනසං න ථභථදො. 
මථනොධාතු පන හදෙවත් ථුං නිස ්සාථෙව පච් චුප් පන් ථනසු රූපාදීසු පඤ් චසුපි 
ආරම් මථණසු පඤ් චවිඤ් ඤාණානන් තරං සම් පටිච් ඡනකිච් චං සාධෙමානා 

පඤ ්චසුපි ද් වාථරසු පවත් තති, ථසොමනස් සසහගතා මථනොවිඤ් ඤාණධාතු පන 
හදෙවත් ථුං නිස ්සාථෙව අතිඉට් ථඨ පච් චුප් පන් ථන පඤ් චාරම් මථණ 

විපාකමථනොධාතුඅනන් තරං සන් තීරණකිච් චං, ඡසුපි ද් වාථරසු ඡසු 
බ්ලවකාමාවචරාරම් මථණසු අතීතාදීසු ජවනානන් තරං තදාරම් මණකිච් චඤ ්ච 

සාධෙමානා විපච් චති. එවථමතිස් සා ද් වාරාරම් මණකිච් චට් ඨානානි අනිබ්ද් ධානි, 

තථතො ථතහි ථභථදො ථහොති, වත් ථු පන තත් ථථව නිබ්ද් ධං, තථතො න ථභථදො, 
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එවමුථපක් ඛාසහගතාෙපි. ථකවලං පථනසා ද් වාරවිනිමුත් තාපි හුත් වා සුගතිෙං 
ජච් චන් ධබ්ධිරජච් චුම් මත් තකාදීනං පටිසන් ධිකාථල පුරිමචුතිචිත් තානන් තරං 
කම් මබ්ථලථනොපට් ඨිතං කම් මකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් ථතසු අඤ් ඤතරං 

අතීතාදිථභදං ඡබ් බිධම් පි කාමාවචරාරම් මණමාරබ් භ පටිසන් ධිකිච් චං, 

තදනන් තරථතො පට් ඨාෙ ොවතායුකං භවඞ් ගකිච් චං, අන් ථත චුතිකිච් චඤ ්ච, 
වුත් තනථෙන සන් තීරණතදාරම් මණකිච් චානි ච සාධෙමානා ඉථමසු පඤ් චසු 

ඨාථනසු විපච් චතීති අෙං විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. 

එත් ථ ච වධබ්න් ධාදිවසප් පවත් ථත අනිට් ඨාරම් මථණ 
ඛන් තිපටිසඞ් ඛානාදිවථසන කුසලුප් පත් තිථතො තන් නිබ් බ්ත් තානං 

පටිසන් ධිආදිවිඤ් ඤාණානං කම් මනිමිත් තඤ් ථච ආරම් මණං ථහොති, 

අනිට් ථඨථනව ථතන භවිතබ් බ්ං. එවං ඉට් ඨවිසථෙ උප් පන් නානං 
කුසලවිපාකානං අනිට් ඨාරම් මථණසු අනුප් පත් තිථතො කම් මගතිනිමිත් තථමව 

ථතසං ආරම් මණං ථහොතීති විඤ් ඤාෙති. විචාථරත් වා ෙථා අවිථරොථධො ථහොති, 
තථා ගථහතබ් බ්ං. එවං ඉට් ඨවිසථෙ උප් පන් නකුසලථතො නිබ් බ්ත් තානම් පි 
පටිසන් ධිආදිවිඤ් ඤාණානං කම් මනිමිත් තාරම් මණතාෙ අවිථරොථධො 
ඤාතබ් ථබ්ො. අතීතාදිථභදථතො පන අට් ඨන් නම් පි පච් ථචකමනන් තරතා ථහට් ඨා 
වුත් තනථෙන ගථහතබ් බ්ා. 

අථහතුකකුසලවිපාකා නිට් ඨිතා. 

සථහතුකකුසලවිපාකවණ් ණනා 

අථලොභාදිවිපාකථහතුසම් පයුත් තා පන සථහතුකා, ථත සම් පථෙොගථතො 
කාමාවචරකුසලා විෙ අට් ඨවිධා. ථසොමනස් සඤාණාදිසම් පථෙොථගො පථනත් ථ 
ආගමනාදිථතො ථවදිතබ් ථබ්ො. තිථහතුකං හි කාමාවචරකුසලං 
තිථහතුකද් විථහතුකපටිසන් ධිථෙො දත් වා පවත් ථත ඡසු ද් වාථරසු ථසොළස 

විපාකානි ථදති, දුථහතුකං පන කුසලං දුථහතුකාථහතුකපටිසන් ධිථෙො දත් වා 
පවත් ථත ඡසු ද් වාථරසු තිථහතුකරහිතානි ද් වාදස විපාකානි ථදති. 
අසඞ් ඛාරිකසසඞ් ඛාරිකභාථවො පථනත් ථ පච් චෙවිථසසථතොපි ථහොති. 

බ්ලවපච් චථෙනාපි හි උප් පන් නං අසඞ් ඛාරිකං ථහොති, දුබ් බ්ථලනාපි ඉතරං. 

ථකචි පන අසඞ් ඛාරිථකන සසඞ් ඛාරවිපාකානං, සසඞ් ඛාරිථකන ච 
අසඞ් ඛාරිකානං උප් පත් තිං න ඉච් ඡන් ති. ෙස් මා පථනතානි පටිසන් ධිදාෙකථතො 

අඤ ්ථඤනාපි කම් ථමන පවත් ථත අකුසලවිපාකානි පවත් තන් ති, පට්ඨාකන ච 
‘‘සථහතුකං භවඞ් ගං අථහතුකස් ස භවඞ් ගස ්ස අනන් තරපච් චථෙන 

පච් චථෙො’’ති (පට් ඨා. 3.1.102) වුත් තං, තස් මා අථහතුකපටිසන් ධිකස ්ස 

පුග් ගලස ්ස සුගතිෙං පවත් ථත සථහතුකානිපි විපාකානි පවත් තන් ති. දුග් ගතිෙං, 
පන රූපාවචරභූමිෙඤ් ච අථහතුකාථනව පවත් තන් ති. ථතසුපි අතිඉට් ථඨ 
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ආරම් මථණ ථසොමනස් සසහගතානි, ඉට් ඨමජ් ඣත් ථත උථපක් ඛාසහගතානීති 
එවං ආගමනාදිථතො සම් පථෙොගථභථදො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

ධම් මුද් ථදසාදිථතො පන ොව සුඤ් ඤතවාරපරිථෙොසානා 

කාමාවචරකුසලසදිථසොව සබ් ථබ්ො විනිච් ඡථෙො, ථකවලඤ් ථචත් ථ 
ථෙවාපනථකසු කරුණාමුදිතා න සන් ති සත් තාරම් මණත් තා. 
එකන් තපරිත් තාරම් මණා හි කාමාවචරවිපාකා. විරතිථෙොථපත් ථ ථලොකිථෙසු 
එකන් තකුසලසභාවත් තා න සන් ති. ‘‘පඤ් චසික් ඛාපදා කුසලා එවා’’ති (විභ. 

715 ආදථෙො) හි වුත් තං. ඵස් සාදථෙො ථචත් ථ විපාකත් තා ආදාථස මුඛනිමිත් තං 

විෙ නිරුස ්සාහසන් තා, කුසලා පන මුඛං විෙ සඋස් සාහා. සඞ් ගහවාථර ච 

පඤ ්චඞ් ගිථකො මග් ථගො ථහොති, අෙං විථසථසො. ථසසං තාදිසථමව. 

විසොදිප් පථභදථතො පන ය් වාෙං කුසථලසු කම් මද් වාරපුඤ් ඤකිරිොධිපතීහි 

ථභථදො වුත් ථතො, ථසො ඉධ නත් ථි අවිඤ් ඤත් තිජනකථතො, අවිපාකධම් මථතො, 
තථා අප් පවත් තිථතො ච. හීනත් තිකථභථදො පන අත් ථි හීනමජ් ඣිමප් පණීතානං 

කුසලානං විපාකත් තා, තථා ද් වාරාරම් මණාදිථභථදො. එථත හි හදෙවත් ථුං 
නිස ්සාෙ ද් වාරවිනිමුත් තා හුත් වා ථදවමනුස් ථසසු ද් විථහතුකතිථහතුකානං 

ථහට් ඨා වුත් තනථෙන පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිකිච් චානි, ඡද් වාථර ඡසු ආරම් මථණසු 
තදාරම් මණකිච් චඤ ්ච සාධෙමානා එවං චතූසු ඨාථනසු විපච් චන් ති. 

එවථමථතසං ද් වාරාරම් මණකිච් චට් ඨානානි අනිබ්ද් ධානි, තථතො ථතහි ථභථදො 

ථහොති. වත් ථු පන තත් ථථව නිබ්ද් ධං, තථතො න ථභථදො. අතීතාදිථභදථතො 
පථනත් ථාපි අනන් තතා වුත් තනො එවාති. 

කාමාවචරසථහතුකකුසලවිපාකා නිට් ඨිතා. 

රූපාවචරවිපාකවණ් ණනා 

රූපාවචරවිපාකාපි සම් පථෙොගථභදථතො අත් තථනො කුසලා විෙ පඤ් චවිධා 
ථහොන් ති. සබ් ථබ්ො ථචත් ථ විනිච් ඡෙථභථදො කුසථල වුත් තනථෙො එව. 

විපාකභාවථතො පථනත් ථ ෙථා හත් ථිආදීනං ඡාො තංසදිසා, එවං 

කුසලාගමනථතො ච ඣානඞ් ගාදිසම් පයුත් තධම් මසමාථෙොථගො, පටිපදාදිථභථදො 

ච ථහොති. අපිථචත් ථ තිවිධාෙ පඨමජ් ඣානභූමිො පඨමජ් ඣානවිපාකා, තථා 

දුතිෙජ් ඣානභූමිො දුතිෙජ් ඣානවිපාකා තතිෙජ් ඣානවිපාකා ච, 

තතිෙජ් ඣානභූමිො චතුත් ථජ් ඣානවිපාකා, ථවහප් ඵලපඤ ්චසුද් ධාවාසවථසන 
ඡබ් බිධාෙ චතුත් ථජ් ඣානභූමිො පඤ් චමජ් ඣානවිපාකා ච වුත් තනථෙන 
පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිකිච් චානි සාධෙමානා හදෙවත් ථුං නිස ්සාෙ 
ද් වාරවිනිමුත් තාව කම් මනිමිත් තසඞ් ඛාතපඤ් ඤත් තාරම් මණා හුත් වා 

විපච් චන් තීති අෙං විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. 
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රූපාවචරවිපාකා නිට් ඨිතා. 

අරූපාවචරවිපාකවණ් ණනා 

එවං අරූපාවචරවිපාකාපි ආරම් මණථභදථතො අත් තථනො කුසලා විෙ 
චතුබ් බිධා ථහොන් ති. විනිච් ඡථෙො ච සබ් ථබ්ො කුසථල වුත් තනථෙොව. කුසලථතො 
ථචත් ථ විථසථසො රූපාවචරවිපාථක වුත් තනථෙන ථවදිතබ් ථබ්ො. ථකවලං 
පථනත් ථ කම් මනිමිත් තභූතපඤ් ඤත් තාරම් මථණො 

ආකාසානඤ් චාෙතනවිපාථකො පඨමාරුප් පභූමිෙං, තථා මහග් ගතාරම් මථණො 

විඤ ්ඤාණඤ් චාෙතනවිපාථකො දුතිොරුප් පභූමිෙං, 
කම් මනිමිත් තභූතපඤ් ඤත් තාරම් මථණො ආකිඤ් චඤ් ඤාෙතනවිපාථකො 

තතිොරුප් පභූඛිෙං, මහග් ගතාරම් මථණො 
ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනවිපාථකො චතුත් ථාරුප් පභූමිෙඤ් ච අවත් ථුකා 
වුත් තනථෙන පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිකිච් චානි සාධෙමානාව පවත් තන් තීති 
අෙථමව විථසථසො. 

අරූපාවචරවිපාකා නිට් ඨිතා. 

ථලොකුත් තරවිපාකවණ් ණනා 

තථා ථලොකුත් තරවිපාකාපි අත් තථනො කුසලා විෙ තංතංමග් ගඵලත් තා 

චතුබ් බිධා, ඣානඞ් ගථෙොගථභදථතො පච් ථචකං පඤ් ච පඤ් ච කත් වා වීසතිවිධාව 
ථහොන් ති. විනිච් ඡථෙො ථචත් ථ කුසථල වුත් තනථෙොව. ථකවලං සඞ් ගහවාථර 
ථසොතාපත් තිමග් ගඵලං සකදාගාමිමග් ගඵලං අනාගාමිමග් ගඵලන් ති ඉථමසං 

තිණ් ණං අඤ ්ඤින් ද්රිෙං, අරහත් තඵලස් ස ච අඤ් ඤාතාවින් ද්රිෙං 

පඤ ්ඤින් ද්රිෙට් ඨාථන ගථහත් වා අට් ඨින් ද්රිෙතා, 

ථබ්ොජ් ඣඞ් ගමග් ගඞ් ගාදිථබ්ොධිපක් ඛිෙධම් මා, පටිපදාදිථභථදො ච 
මග් ගාගමනවථසථනව ථහොතීති ථවදිතබ් ථබ්ො. අධිපතිථභථදොථපත් ථ ලබ් භති. 

ථලොකුත් තරකුසලා හි අත් තථනො ඵලානං අනන් තරුප් පත් තිථතො, 

ජවනවුත් තිථතො ච අධිපතිං විධාතුං සක් ථකොන් ති, ථලොකිො පන විපරීතථතො න 
සක් ථකොන් ති. ථතනාහු ථපොරාණා ‘‘විපාථක අධිපතී නත් ථි ඨථපත් වා 

ථලොකුත් තර’’න් ති (ධ. ස. අට් ඨ. 505). විථමොක් ඛථභදථතො පථනථත 
මග් ගාගමනථතො තිවිධා ථහොන් ති 
සුඤ ්ඤතඅනිමිත් තඅප් පණිහිතවිථමොක් ඛවථසන. මග් ගා හි විපස් සනාගමනථතො 

‘‘සුඤ ්ඤථතො අප් පණිහිථතො’’ති ද් ථව නාමානි ලභිත් වා සගුණාරම් මණථතො 

පරිොථෙන අනිමිත් තාතිපි වුච් චන් ති, තස් මා සෙං ආගමනීෙට් ඨාථන ඨත් වා 
අත් තථනො අත් තථනො අනන් තරඵලානං නිප් පරිොෙථතො තීණිපි නාමානි ථදන් ති. 
අපරභාථග පන ඵලසමාපත් තිභූතානං න ථදන් ති. තත් ථ විපස් සනාගමනථතොව 
මග් ථග වුත් තනථෙන දුවිථධො නාමලාථභො ථවදිතබ් ථබ්ො. ථත ච න මග් ගා විෙ 
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එකචිත් තක් ඛණිකා, මග් ගවීථිෙං පන ද් වත් තික් ඛත් තුං, ඵලසමාපත් තිවීථිෙං 
සකලම් පි දිවසං අප් පනාජවනවථසථනව නිරන් තරං මහග් ගතජවනානි විෙ 
පවත් තන් තීති අෙං විථසථසො. 

ථලොකුත් තරවිපාකා නිට් ඨිතා. 

අකුසලවිපාකා පන 

අකුසලවිපාකා පන කාමාවචරාව, ථලොභාදිසම් පයුත් තථහතු අභාවථතො 
අථහතුකා එව ච ථහොන් ති. ථත සම් පථෙොගථතො උථපක් ඛාසහගතං 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං, තථා ථසොතඝානජිව් හාවිඤ් ඤාණානි, තථා දුක් ඛසහගතං 

කාෙවිඤ් ඤාණං, උථපක් ඛාසහගතා මථනොධාතු, තථා මථනොවිඤ් ඤාණධාතූති 
සත් තවිධා. විනිච් ඡථෙො පථනස සබ් බ්ත් ථ තාදිසාථහතුකකුසලවිපාථකසු 

වුත් තනථෙො එව. ථකවලං පනානිට් ඨාරම් මණතා, කාෙවිඤ් ඤාණස ්ස 

දුක් ඛසහගතතා, උථපක් ඛාසහගතමථනොවිඤ් ඤාණධාතුො 

උද් ධච් චවජ් ජිතාකුසලපච් චො චතූසු අපාථෙසු පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිකිච් චානි, 
සුගතිෙඤ් ච සන් තීරණතදාරම් මණකිච් චානි ච සාධනවථසන පවත් ති ච 

විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. 

අකුසලවිපාකා නිට් ඨිතා. 

නිට් ඨිතා ච විපාකාබ්යාකතා. 

අථහතුකකිරිොවණ් ණනා 

කිරිොබ්යාකතා පන කාමරූපාරූපාවචරවථසන තිවිධා. තත් ථ 
කාමාවචරකිරිො අථහතුකා සථහතුකාති දුවිධා. තත් ථ සහජාතථහතුවිරහිතා 

අථහතුකා. තා සම් පථෙොගාදිථතො තිවිධා උථපක් ඛාසහගතා මථනොධාතු, 

ථසොමනස ්සසහගතා මථනොවිඤ් ඤාණධාතු, තථා උථපක් ඛාසහගතාති. කිරියාති 

කරණමත් තං, කිච් චමත් තන් ති අත් ථථො. සබ් ථබ්සුථෙව හි කිරිෙචිත් ථතසු ෙං 

ආවජ් ජනකිච් චද් වෙං, තං අජවනවුත් තිථතො ථමොඝපුප් ඵං විෙ. ෙං ජවනවුත් තිකං, 
තං නිරානුසෙසන් තානප් පවත් තිථතො ඡින් නමූලරුක් ඛපුප් ඵං විෙ අඵලං ථහොති. 
තංතංආවජ් ජනජවනකිච් චසාධනවථසන පවත් තත් තා පන කිච් චමත් තතං 
උපාදාෙ ‘‘කිරිො’’ති වුත් තං. තත් ථ මථනොධාතුො විපාකමථනොධාතුෙං 
වුත් තනථෙන සබ් ථබ්ො විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. ථකවලං පන පඤ ්චද් වාථර 
ඉට් ථඨසු වා අනිට් ථඨසු වා පඤ් චාරම් මථණසු පඤ් චපසාථද ඝට් ටිථතසු 

උප් පන් නභවඞ් ගුපච් ථඡදානන් තරං තථමව පඤ් චාරම් මණමාරබ් භ හදෙවත් ථුං 
නිස ්සාථෙවාවජ් ජනකිච් චං සාධෙමානා පඤ් චසුපි ද් වාථරසු පවත් තතීති අෙං 
විථසථසො. 
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පටුන 

මථනොවිඤ් ඤාණධාතුද් වෙම් පි ෙථාක් කමං 

කුසලවිපාකාථහතුකමථනොවිඤ් ඤාණධාතුද් වෙසදිසං, වීරිෙං පථනත් ථ අධිකං, 
වීරියූපත් ථම් ථභොව සමාධි බ්ලවා ථහොති. තථතො එථවත් ථ සඞ් ගහවාථර 

වීරිෙසමාධිමථනොථසොමනස ්සජීවිතින් ද්රිොනං පඤ් චන් නං වථසන 

ඉන් ද්රිෙසඞ් ගථහො ථහොති, ඉධාපි බ්ලසඞ් ගථහො නත් ථථව. ෙං පථනත් ථ 

පදභාජනීකය සමාධිවීරිොනං නිද් ථදථස ‘‘සමාධිබ්ලං වීරිෙබ්ල’’න් ති (ධ. ස. 

570-572) බ්ලථවවචනං වුත් තං, තං ඉතරාථහතුකචිත් තසම් පයුත් ථතහි ඉථමසං 
බ්ලවතරතාදස් සනත් ථං පරිොෙථතො වුත් තං. තථතො එව හි සඞ් ගහවාථර ‘‘ද් ථව 

බ්ලානි ථහොන් තී’’ති න වුත් තං, තස් මා අථහතුථකසු නිප් පරිොෙථතො බ්ලං නත් ථි 
එවාති ගථහතබ් බ්ං. 

විසොදිප් පථභදථතො පථනත් ථ ථසොමනස් සසහගතා තාව හදෙවත් ථුඤ ්ථඤව 

නිස ්සාෙ පඤ් චද් වාථර ථවොට් ඨබ් බ්නකිච් චාෙ ච, මථනොද් වාථර අනුළාථරසු ඡසු 
කාමාවචරාරම් මථණසු ආවජ් ජනකිච් චාෙ ච මථනොවිඤ් ඤාණධාතුො අනන් තරං 
ජවනකිච් චං සාධෙමානා ඛීණාසවානඤ් ථඤව හසිතං උප් පාථදන් තී පවත් තති. 

හසිතං හි ථසොමනස් සසහගතකාමාවචථරථහව ජවථනහි, ථතසු අථසඛානං 

පඤ ්චහි කිරිොජවථනහි, ථසඛානං පන කුසථලහි ථචව 

දිට් ඨිවිප් පයුත් තථලොභමූථලහි චාති ඡහි, පුථුජ් ජනානං දිට් ඨිසම් පයුත් ථතහි චාති 
අට් ඨහීති ථතරසහි චිත් ථතහි උප් පජ් ජති. උථපක් ඛාසහගතා පන පඤ් චද් වාථර 
හදෙවත් ථුඤ ්ථඤව නිස් සාෙ සන් තීරණකිච් චාෙ විපාකමථනොවිඤ් ඤාණධාතුො 

අනන් තරං ථවොට් ඨබ් බ්නකිච් චං, මථනොද් වාථර සබ් ථබ්සු ඡසුපි ආරම් මථණසු 

සවත් ථුකා, අවත් ථුකා වා භවඞ් ගචලනානන් තරං ආවජ් ජනකිච් චං සාධෙමානා 
පවත් තති. අෙං හි තීසු භථවසු කස ්සචි සචිත් තකපුග් ගලස් ස න කිස් මිඤ් චි 

විසථෙ න උප් පජ් ජති, සබ් බ්ඤ් ඤුතඤ් ඤාණසදිසං මහාගමනං නාථමතං 

චිත් තන් ති අෙං විථසථසො, ථසසං තාදිසථමව. 

අථහතුකකිරිො නිට් ඨිතා. 

සථහතුකකාමාවචරකිරිොවණ් ණනා 

අථලොභාදිකිරිොථහතුසම් පයුත් තා පන සථහතුකා, ථත සම් පථෙොගථතො 
කුසලා විෙ අට් ඨවිධා. සබ් ථබ්ොථපත් ථ විනිච් ඡථෙො කුසථලසු වුත් තනථෙො එව. 

ථකවලං පථනත් ථ විරතිථෙො න සන් ති, කුසලා ච ථසඛපුථුජ් ජනානං 
වුත් තනථෙන ඡසු ද් වාථරසු වත් ථුං නිස් සාෙ වා අනිස් සාෙ වා ජවනකිච් චං 

සාධෙමානා පවත් තන් ති, ඉථම පන අථසඛානන් ති අෙං විථසථසො. 
කාමාවචරකිරිො. 
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රූපාවචරකිරිොවණ් ණනා 

රූපාවචරකිරිො ච කුසලා විෙ පඤ් චවිධා. විනිච් ඡථෙො ච තත් ථ වුත් තනථෙො 

එව. ථකවලං හි කුසලා ථසඛපුථුජ් ජනානං පඤ් ඤත් තාරම් මණා, 
අභිඤ් ඤාවථසන පවත් තං පඤ ්චමජ් ඣානං සබ් බ්ාරම් මණඤ් ච හුත් වා 
මථනොද් වාථර හදෙවත් ථුඤ ්ථඤව නිස් සාෙ ජවනකිච් චං සාධෙමානා 

පවත් තන් ති, ඉථම පන අථසඛානන් ති අෙථමව විථසථසො. රූපාවචරකිරිො. 

අරූපාවචරකිරිොවණ් ණනා 

අරූපාවචරකිරිො ච කුසලා විෙ චතුබ් බිධා. විනිච් ඡථෙො ච තත් ථ 

වුත් තනථෙො එව. ථකවලං හි කුසලා ථසඛපුථුජ් ජනානං සවත් ථුකා, අවත් ථුකා 
වා ථහට් ඨා වුත් තනථෙන ෙථාථෙොගං පඤ් ඤත් තිමහග් ගතාරම් මණා 

මථනොද් වාථර ජවනකිච් චං සාථෙමානා පවත් තන් ති, ඉථම පන අථසඛානන් ති 
අෙං විථසථසො. අරූපාවචරකිරිො. 

කිරිොබ්යාකතා නිට් ඨිතා. 

පකිණ් ණකකථාවණ් ණනා 

එත් ථ ඨත් වා සබ් ථබ් චිත් තථචතසිකධම් ථම ජාතිසඞ් ගහාදිථතො 
සථමොධාථනත් වා පකිණ් ණකකථා වත් තබ් බ්ා. ෙථාවුත් තානි හි චිත් තානි 

කුසලානි එකවීසති, අකුසලානි ද් වාදස, විපාකානි ඡත් තිංස, කිරිොනි වීසති චාති 

සබ් බ්ානිපි එකූනනවුතිවිධානි, ථලොකුත් තරානං ඣානඞ් ගථෙොගථභදථතො 

චත් තාලීසවිධත් තා එකවීසසතං වා ථහොන් ති. ථතසු කාමාවචරානි චතුපඤ් ඤාස, 

රූපාවචරානි පන් නරස, අරූපාවචරානි ද් වාදස, ථලොකුත් තරානි අට් ඨ, 

චත් තාලීසං වා. කාමාවචථරසු ච කුසලානි අට් ඨ, විපාකානි ථතවීසති, කිරිොනි 

එකාදස, අථහතුකානි අට් ඨාරස. ථසසානි පන චතුභූමකානිපි සථහතුකානි. 

ථතසු ච ජාතිථතො චිත් තගණනා පුබ් ථබ් වුත් තාව. ථචතසිකා පන සද් ධා සති 

හිරීඔත් තප් පං අථලොථභො අථදොථසො කාෙපස් සද් ධාදථෙො ද් වාදස, 

තත්රමජ් ඣත් තතා අථමොථහො අප් පමඤ් ඤාද් වෙං, විරතිත් තෙඤ් ච ථමොථහො 
අහිරිකං අථනොත් තප් පං උද් ධච් චඤ ්ච ථලොථභො දිට් ඨි ථදොථසො විචිකිච් ඡා ච 
මාථනො ඉස් සා මච් ඡරිෙං කුක් කුච් චං ථිනං මිද් ධඤ ්ච ඵස් ථසො ථවදනා සඤ් ඤා 
ථචතනා එකග් ගතා ජීවිතින් ද්රිෙඤ ්ච මනසිකාථරො ච විතක් ථකො විචාථරො පීති 
වීරිෙං ඡන් ථදො අධිථමොක් ථඛො චාති ද් ථවපඤ් ඤාස ථහොන් ති. 

තත් ථ තත්රමජ් ඣත් තතා, අප් පමඤ් ඤාද් වෙං, මානාදීනි ඡ, මනසිකාථරො 

ඡන් ථදො අධිථමොක් ථඛො චාති ද් වාදස ධම් මා ෙථාඨාථන ථෙවාපනකා එව, 

විරතිත් තෙං, උද් ධච් චඤ් ච කත් ථචි ථෙවාපනකා. ථතසු ච තත්රමජ් ඣත් තතා 
මනසිකාථරො ඡන් ථදො අධිථමොක් ථඛො උද් ධච් චං විරතිථෙොති ඉථම ඨථපත් වා 
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ථසසා අට් ඨ ෙථාඨාථන අනිෙතා එව, විරතිථෙො පන කත් ථචි අනිෙතා, ඉථම 
පන එකාදස ඨථපත් වා ථසසා එකචත් තාලීස ධම් මා නිෙතා එව. තත් ථ 

සද් ධාදථෙො පඤ් චවීසති ධම් මා කුසලාබ්යාකතාථෙව, ථමොහාදථෙො චුද් දස 

අකුසලා එව, ඵස් සාදථෙො ථතරස කුසලාකුසලාබ්යාකතා තිජාතිකා. 

එකන් තථතො හි කුසලා වා අබ්යාකතා වා ධම් මා නත් ථි, 

කුසලචිත් තසම් පයුත් තසමථෙ පන කුසලා, අබ්යාකතචිත් තසම් පයුත් තසමථෙ 

අබ්යාකතා ච ථහොන් ති. ථමොහාදථෙො පන සරූථපථනව අකුසලා, ඉතථර ච 
තංසම් පථෙොථගන සබ් ථබ්පි ථචථත අත් ථනා සම් පයුත් තචිත් තථභථදන 
ථභදවන් ථතොව ථහොන් තීති ථවදිතබ් බ්ා. 

ථතසු හි සද් ධාදථෙො එකූනවීසති සබ් ථබ්සු කුසථලසු ථචව 

සථහතුකාබ්යාකථතසු චාති එකූනසට් ඨිචිත් ථතසු උප් පජ් ජන් ති, තථතො පච් ථචකං 

එකූනසට් ඨිප් පථභදා ච ථහොන් ති. එවමඤ් ථඤපි ඤාතබ් බ්ා. අථමොථහො ථතසු 

ඤාණවිප් පයුත් තානි ද් වාදස ඨථපත් වා ථසථසසු, අප් පමඤ් ඤා පන 
කාමාවචථරසු සථහතුකකිරිෙකුසථලසු ථචව 

පඤ ්චමජ් ඣානවජ් ජිතරූපාවචථරසු චාති අට් ඨවීසතිචිත් ථතසු, විරතිථෙො පන 

කාමාවචරකුසථලසු, ථලොකුත් තථරසු චාති ථසොළසසු. එවථමථත පඤ ්චවීසති 
ධම් මා කුසලාබ්යාකථතසු උප් පජ් ජනථතො කුසලාබ්යාකතා නාම ජාතා. 
අකුසථලසු පන ථමොහාදථෙො චත් තාථරො ද් වාදසසුපි අකුසලචිත් ථතසු 

උප් පජ් ජන් ති, ථලොථභො අට් ඨසු ථලොභමූථලසු, දිට් ඨි තත් ථ දිට් ඨිසම් පයුත් ථතසු, 

මාථනො දිට් ඨිවිප් පයුත් ථතසු, ථදොථසො ඉස් සා මච් ඡරිෙං කුක් කුච් චං 

පටිඝසම් පයුත් ථතසු, ථිනමිද් ධං පඤ් චසු සසඞ් ඛාරිථකසු, විචිකිච් ඡා 

විචිකිච් ඡාසම් පයුත් ථත එවාති. එවථමථත චුද් දසපි සෙං අකුසලත් තා, 
අකුසථලස ්ථවව උප් පජ් ජනථතො ච අකුසලා නාම. 

ඉතථරසු ච ඵස් සාදථෙො සත් ත ධම් මා සබ් බ්චිත් ථතසු, න හි තං චිත් තමත් ථි, 
ෙං ඉථමසු එථකනාපි විනා උප් පජ් ජති. සබ් බ්ත් ථකා හි එථත. විතක් කාදථෙො 
පන ෙථාථෙොගිකා. ථතසු හි විතක් ථකො තාව 
ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණවජ් ජිතකාමාවචථරසු ථචව එකාදසසු 
පඨමජ් ඣානිකරූපාවචරථලොකුත් තථරසු චාති පඤ් චපඤ් ඤාසචිත් ථතසු 
උප් පජ් ජති. විචාථරො පන ථතසු ථචව තථා දුතිෙජ් ඣානිකචිත් ථතසු චාති 
ඡසට් ඨිචිත් ථතසු. පීති චතුත් ථජ් ඣානිකවජ් ජිතථසොමනස් සසහගථතසු. වීරිෙං 
ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණමථනොධාතුසන් තීරණත් තිකවජ් ජිථතසු. ඡන් ථදො 
අථහතුකථමොමූහවජ් ජිථතසු. අධිථමොක් ථඛො 
ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණවිචිකිච් ඡායුත් තවජ් ජිථතසු. එවථමථත ථතරස 
කුසලාකුසලාබ්යාකථතසු උප් පජ් ජනථතො තිජාතිකා නාම ජාතා. 
සම් පයුත් තචිත් තථභථදන ථචසං පච් ථචකං ගණනාථභථදොපි ථවදිතබ් ථබ්ො. ෙථා 
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පටුන 

හි චිත් තං සලක් ඛණථතො එකවිධම් පි සම් පථෙොගාවත් ථාදිථභථදථනව භින් නං, 

තථා ථචතසිකාපි පච් ථචකන් ති ඤාතබ් බ්ා, විථසසං පන ථනසං වක් ඛාම. 

වත් ථුසඞ් ගථහ පන ථනසං චිත් ථතසු තාව 

කාමාවචරවිපාකමථනොධාතුහසිතානි, 
ථදොසසම් පයුත් තපටිඝරූපාවචරපඨමමග් ගානි චාති ථතචත් තාලීස චිත් තානි 

ථහට් ඨා වුත් තනථෙන ෙථාසකං වත් ථූනි නිස ්සාථෙව උප් පජ් ජන් ති, 

අරූපාවචරවිපාකානි පන අනිස් සාථෙව, ථසසානි ද් ථවචත් තාලීස නිස ්සාෙපි, 

ආරුප් ථපසුපි උප් පජ් ජනථතො අනිස් සාෙපි. අරූපීනං හි ඡපි වත් ථූනි න සන් ති, 

රූපීනං පන ඝානාදීනි තීණි, සබ් බ්ත් ථ ච තංතංවත් ථුරහිතානං සබ් බ්ත් ථ 

නිෙතවිඤ් ඤාණානිපි, අසඤ් ඤීනං පන සබ් බ්ානිපි වත් ථුවිඤ් ඤාණානි න සන් ති. 

ථතසං හි ජීවිතනවකථමව රූපං පටිසන් ධි, පවත් තිෙං භවඞ් ගං, මරණකාථල චුති 

ච හුත් වා පවත් තති. ෙථා ථචත් ථ චිත් තානං, එවං තංසම් පයුත් තථචතසිකානම් පි 
වත් ථුථතො සඞ් ගහථභථදො ථවදිතබ් ථබ්ො. අෙං පන විථසථසො – ථතසු හි ථදොථසො 
ඉස් සා මච් ඡරිෙං කුක් කුච් චඤ ්ච හදෙවත් ථුං නිස ්සාෙ කාමථලොථක එව 

උප් පජ් ජති. කරුණාමුදිතා පන රූපථලොථකපි, න අරූථප. තත් ථ හි 

රූපාවචරපුබ් බ්භාගානිපි න උප් පජ් ජන් ති, ථසසා පන සබ් ථබ් නිස් සාෙපි 
අනිස ්සාෙපි තීසුපි භථවසු උප් පජ් ජන් ති. තත් ථ හි ඵස් සාදථෙො සත් ත ඡපි 

වත් ථූනි, ඉතථර පන හදෙථමවාති, ථසසං චිත් තසමං. 

කිච් චද් වාරසඞ් ගථහ පන ථනසං චිත් තං ෙථා ච චුද් දසහි කිච් ථචහි 

ඡද් වාරිකද් වාරවිනිමුත් තභාථවන, එවං පවත් තික් කථමො ථවදිතබ් ථබ්ො. ෙදා හි 

කුසලාකුසලබ්ථලන තීසු භූමීසු සත් තා නිබ් බ්ත් තන් ති, තදා ථතසං මරණකාථල 
ථෙභුථෙයන ඡන් නං ද් වාරානමඤ් ඤතරස් මිං පච් චුපට් ඨිතං 
කම් මකම් මනිමිත් තගතිනිමිත් තානමඤ් ඤතරං ගථහත් වා 
උථපක් ඛාසහගතවිපාකාථහතුකමථනොවිඤ් ඤාණධාතුද් වෙඤ් ථචව අට් ඨ 

මහාවිපාකානි, නව රූපාරූපවිපාකානි ථචති එකූනවීසති චිත් තානි ථහට් ඨා 

වුත් තනථෙන ෙථාසකභූමීසු පටිසන් ධි හුත් වා උප් පජ් ජන් ති, තාථනව 
භවඞ් ගචුතිවථසන ද් වාරවිනිමුත් තානි නාම ථහොන් ති. මරණකාථල හි සත් තානං 
අසඤ් ඤිසත් තවිරහිතානං භවන් තථර පටිසන් ධිජනකං අතීතං කම් මං වා 
තංකම් මකරණකාථල විසථෙොපකරණාදිභූතං රූපාදිඡබ් බිධම් පි අතීතාදිථභදං 
කාලවිනිමුත් තඤ් ච කම් මනිමිත් තං වා උපපජ් ජමානභවානුරූපං 
කප් පරුක් ඛමාතුකුච් ඡිනිරෙග් ගිජාලාදිගතිනිමිත් තං වා කම් මබ්ථලන ෙථාරහං 
ඡන් නං ද් වාරානමඤ් ඤතරස ්මිං සාෙන් ථහ පබ් බ්තච් ඡාො පථවිෙං විෙ 
චිත් තසන් තාථන අල් ලීෙමානං උපට් ඨාති. එවං උපට් ඨිථත ච තස් මිං ආරම් මථණ 
කම් මබ්ථලන නිරන් තරං පවත් තමානචිත් තසන් තානස ්ස 
ආයුක් ඛෙකම් මක් ඛෙඋභෙක් ඛෙඋපච් ථඡදකකම් මානමඤ් ඤතථරන 
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පච් චාසන් නමරණස් ස තස් ස තස් ස වීථිචිත් තභවඞ් ගානන් තරං චුතිචිත් තං ථහොති, 
තදනන් තරං කම් මකම් මනිමිත් තාදීසු ෙථාගහිතං ආරබ් භ ෙථාරහං තීසු භථවසු 
ෙං කිඤ් චි පටිසන් ධිචිත් තං භවන් තථර පඨමචිත් තං හුත් වා උප් පජ් ජති. 

තත් ථ ච දුථහතුකාථහතුකචුතිොනන් තරං දස කාමාවචරපටිසන් ධිථෙොව 

ථහොන් ති, න ඉතරා, කාමාවචරතිථහතුකාෙ චුතිො සබ් බ්ාපි ථහොන් ති, 

රූපාවචරාෙ පන චුතිොපි අථහතුකපටිසන් ධිරහිතා, අරූපාවචරාෙ චුතිො 

ථහට් ඨිමවජ් ජිතාරුප් පපටිසන් ධිථෙො ථචව කාමාවචරතිථහතුකපටිසන් ධිථෙො ච, 
අසඤ් ඤීනං පන රූපචුතිථතො භවන් තථර ගහිතපුබ් බ්ං කම් මාදිථමවාරබ් භ 

අථහතුකරහිතා කාමාවචරපටිසන් ධිථෙොව ථහොන් ති, න ඉතරා. පුථුජ් ජනානං, 

පන ථසොතාපන් නසකදාගාමීනඤ් ච චුතිො සුද් ධාවාථසසු පටිසන් ධි න ථහොති, 

ථසඛානං ද් විථහතුකාථහතුකාසඤ් ඤිපටිසන් ධිථෙො, අථසඛානං පන සබ් බ්ාපි 
පටිසන් ධිථෙො න ථහොන් ති. ථත හි චුතිථතො නිරුපධිථසසනිබ් බ්ාථනන 
අනුපාදාපරිනිබ් බ්ානප් පත් තා නාම ථහොන් ති. එවං ගහිතපටිසන් ධිනිථරොධථතො 
පරං තථදව චිත් තං තස් මිඤ ්ථඤවාරම් මථණ භවඞ් ගං හුත් වා චුතිපරිථෙොසානං 
අසති වීථිචිත් තුප් පාථද සුපිනම් පි අදිස් වා නිද් ථදොක් කමනකාලාදීසු 
අපරිමාණසඞ් ඛම් පි නදීථසොතං විෙ නිරන් තරං පවත් තති. එවං 
එකූනවීසතිවිඤ් ඤාණානං පටිසන් ධිභවඞ් ගචුතිවථසන පවත් තික් කථමො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 

එවං පන වත් තමාථන භවඞ් ගසන් තාථන ෙදා ඉන් ද්රිෙපරිපාකමාගම් ම 

සභාගපච් චෙන් තරසහිතං අතිමහන් තං රූපාරම් මණං චක් ඛුද් වාථර ඝට් ථටති, 

තදා ඝට් ටනානුභාථවන ද් වික් ඛත් තුං තත් ථ භවඞ් ගචලනං ථහොති, තදනන් තරං 
භවඞ් ගං ථවොච් ඡින් දිත් වා තස් මිං රූපාරම් මථණ කිරිෙමථනොධාතු 

ආවජ් ජනකිච් චං සාධෙමානා උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣති, තථා තදනන් තරං 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණද් වථෙ ෙථාරහථමකං දස් සනකිච් චං, තදනන් තරං 

විපාකමථනොධාතුද් වො අඤ් ඤතරං සම් පටිච් ඡනකිච් චං, තදනන් තරං 

විපාකමථනොවිඤ් ඤාණධාතුත් තො අඤ් ඤතරං සන් තීරණකිච් චං, තදනන් තරං 

උථපක් ඛාසහගතකිරිොථහතුකමථනොවිඤ් ඤාණධාතු ථවොට් ඨබ් බ්නකිච් චං, 

තදනන් තරං එකූනතිංසකාමාවචරජවථනසු ෙං කිඤ් චි ෙථාරහං සත් තක් ඛත් තුං, 

ඡක් ඛත් තුං, මරණකාලාදීසු පඤ් චක් ඛත් තුථමව වා ජවනකිච් චං සාධෙමානං, 
තදනන් තරං එකාදසසු තදාරම් මණකිච් ථචසු මහාවිපාකසන් තීරථණසු 

ෙථාරහථමකං සකිං, ද් වික් ඛත් තුං වා තදාරම් මණකිච් චං සාධෙමානං 

උප් පජ් ජිත් වා නිරුජ් ඣති, තදනන් තරං භවඞ් ගසන් තති එව පවත් තති. එවං 
චක් ඛුද් වාථර සත් තකිච් චානි ඡචත් තාලීස චිත් තානි සම් භවන් ති. 

ෙදා පන වුත් තනථෙන සද් දාරම් මණාදීනි ථසොතද් වාරාදීසු ඝට් ථටන් ති, 
තදාපි චක් ඛුද් වාථර විෙ පච් ථචකඤ් ච ඡචත් තාලීථසව භවන් ති. ථකවලං ථහත් ථ 
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ආවජ් ජනානන් තරං චක් ඛුවිඤ් ඤාණට් ඨාථන ථසොතවිඤ් ඤාණාදිද් වොනි 
ෙථාක් කමං සවනාදිකිච් චානි සාධෙමානානි උප් පජ් ජන් තීති. එවං පඤ් චද් වාථර 
අතිමහන් ථත පඤ ්චාරම් මථණ චතුපඤ් ඤාස කාමාවචරචිත් තාථනව සම් භවන් ති. 

ථකචි පථනත් ථ ‘‘සසඞ් ඛාරිකජවනානි පඤ් චද් වාථර න උප් පජ් ජන් ති 

පුබ් බ්ප් පථෙොගාසම් භවා, මථනොද් වාථරථෙථවතානි උප් පජ් ජන් තී’’ති වදන් ති. 

මහන් ථත පන තදාරම් මණවජ් ජිතානි. විසෙස් ස ජවනසමකාලථමව 
අතීතත් තා ජවනාවසාථන භවඞ් ගං ථහොති. පරිත් ථත පන ජවනම් පි නත් ථි. 
ථවොට් ඨබ් බ්නං ථහත් ථ ජවනට් ඨාථන ඨත් වා ද් වත් තික් ඛත් තුං පවත් තිත් වා 

නිරුජ් ඣති, තථතො පරං භවඞ් ගං ථහොති. අෙං පන වාථරො ‘‘දිට් ඨං විෙ ථම, සුතං 
විෙ ථම’’තිආදිකථනකාථල ලබ් භති. අතිපරිත් ථත පන ථවොට් ඨබ් බ්නප් පාදා 

අසණ් ඨහනථතො භවඞ් ගචලනමත් තථමව, න ආවජ් ජනාදීනි. ආවජ් ජථනන හි 
භවඞ් ථග ආවට් ටිථත ථවොට් ඨබ් බ්නං අප් පත් වා අන් තරා 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණානන් තරං චිත් තං භවඞ් ගං ඔතරිස් සතීති ථනතං ඨානං විජ් ජති, 
නාපි අප් පවත් තමාථන විසථෙ පඤ ්චද් වාරිකවීථිචිත් තානි පවත් තන් තීති. අෙං 
පඤ ්චද් වාථර විසෙප් පවත් තිථභථදන චිත් තප් පවත් තිනිෙථමො. 

මථනොද් වාථර පන ඡසු ආරම් මථණසු ආපාථගථතසු වුත් තනථෙන 

භවඞ් ගචලනමථනොද් වාරාවජ් ජනානන් තරං 
කුසලාකුසලඵලනාවජ් ජනකිරිෙචිත් ථතසු පඤ ්චපඤ ්ඤාසජවනකිච් ථචසු ෙං 

කිඤ් චි කාමාවචරාරම් මණමාරබ් භ පවත් තති, තථතො පභුති කාමාවචරාරම් මථණ 
තදාරම් මණං ථහොති. අප් පනාජවථන අෙං පවත් තික් කථමො – 
සමථවිපස් සනාකම් මට් ඨානිකානං හි ෙථාසකවිසථෙ 
උප් පාදිතපුබ් බ්භාගභාවනානං ‘‘ඉදානි අප් පනා උප් පජ් ජිස ්සතී’’ති 
භවඞ් ගචලනාවජ් ජනාවසාථන ඤාණසම් පයුත් තකාමාවචරජවථනසු 
අඤ ්ඤතරස ්මිං ෙථාරහං පරිකම් ථමොපචාරානුථලොමථගොත්රභුනාථමන 

චතුක් ඛත් තුං, තික් ඛත් තුථමව වා උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ථධ චතුත් ථං, පඤ ්චමං වා 

මහග් ගතජවථනසු ෙං කිඤ් චි පඨමකප් පනාභිඤ් ඤාභූතං එකවාරථමව, 

ඣානසමාපත් තිභූතං අනන් තවාරම් පි ජවති. ථලොකුත් තරජවථනසු පන කුසලානි 

එකසන් තාථන එකවාරථමව ජවන් ති, තදනන් තරං ෙථාසකං ඵලචිත් තඤ් ච 

ද් වත් තිවාරං, ඵලසමාපත් තිවීථිෙං ඵලථමව අනන් තවාරම් පි ජවති, 
නිථරොධසමාපත් තිෙං පන අනුපුබ් බ්නිථරොධවථසන පඨමජ් ඣානථතො 
ොවාකිඤ් චඤ ්ඤාෙතනා ෙථාක් කමං ආවජ් ජනපරිකම් මාදිවථසථනව 
සමාපජ් ජිත් වා වුට් ඨිතස ්ස ථගොත්රභුථතො අනන් තරං චතුත් ථාරුප් පජවථන 

ද් වික් ඛත් තුං ජවිත් වා නිරුද් ථධ ෙථාපරිච් ඡින් නකාලඤ ්ච චිත් තං න උප් පජ් ජති, 

වුට් ඨානකාථල ච ආවජ් ජනපරිකම් මචිත් තනිොථමන අනාගාමිඵලං, 
අරහත් තඵලං වා ෙථාරහථමකවාරථමව උප් පජ් ජති. තත් ථ ච කුසලථගොත්රභුථතො 

අනන් තරං කුසලඤ් ථචව ආදිථතො ඵලත් තෙඤ් ච අප් ථපති, කිරිොථගොත්රභුථතො 
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පටුන 

කිරිෙං, අරහත් තඵලඤ් ච. තත් ථාපි ථසොමනස් සසහගතථතො 

ථසොමනස ්සසහගතථමව, උථපක් ඛාසහගතථතො ච උථපක් ඛාසහගතථමව 

අප් ථපති. අථසඛානථමව ථචත් ථ අරහත් තඵලකිරිොජවනානි, ෙථාසකං 

ථසඛානථමව ථසසථලොකුත් තරානි, ථසඛපුථුජ් ජනානථමව කුසලාකුසලානි, 

තිථහතුකානථමව අප් පනා ථහොන් ති, අෙං ජවනනිෙථමො. 

අප් පනාජවනථතො පරං පන තදාරම් මණං නත් ථි. ජවනාරම් මථණසු හි 

කාමාවචරභූථතස් ථවව කාමාවචරපටිසන් ධිකානථමව අතිමහන් ථත, විභූථත ච 
විසථෙ තදාරම් මණමුප් පජ් ජති. අතිඉට් ථඨ පනාරම් මථණ 

සන් තීරණකිරිොජවනතදාරම් මණානි ථසොමනස් සසහගතානි, ඉට් ඨමජ් ඣත් ථත, 
අනිට් ථඨ ච උථපක් ඛාසහගතානි ථහොන් ති. ෙදා පන ථදොමනස් සානන් තරං 

ථසොමනස ්සස් ස පට්ඨාකන පටික් ඛිත් තත් තා ථසොමනස් සපටිසන් ධිකස් ස 

අතිඉට් ඨාදීසු පටිථඝ ජවිථත තදාරම් මණභවඞ් ගානි න උප් පජ් ජන් ති, තදා 
අඤ ්ඤං පරිචිතපුබ් බ්ං පරිත් තාරම් මණමාරබ් භ අනාවජ් ජනම් පි නිථරොධථතො 
වුට් ඨහන් තස ්ස සාමඤ් ඤඵලං විෙ අන් තරා උථපක් ඛාසහගතසන් තීරණං 

උප් පජ් ජති, තමනන් තරිත් වා භවඞ් ගං ථහොතීති අෙං තදාරම් මණනිෙථමො. 

එවං පන භවඞ් ගානන් තරං ඡද් වාථර ආවජ් ජනාදීනි වීථිචිත් තානි. ඉති 

ොවතායුකං ඉමිනාව කථමන චිත් තනිොමථතො විඤ් ඤාණානි පවත් තන් ති. 

වීථිචිත් තානන් තරං, පන භවඞ් ගානන් තරං වා සබ් බ්පච් ඡිමං තං එකූනවීසතිවිධං 

භවඞ් ගථමව තස් මිඤ් ථඤවාරම් මථණ චුතිකිච් චඤ් ච සාධෙමානං පවත් තති, 
තස් මිං නිරුද් ථධ සත් ථතො චුථතො නාම ථහොති. තථතොපි චුතිථතො පුන 
පටිසන් ධිභවඞ් ගවීථිචුතිථෙොති එවං පුනප් පුනං චිත් තසන් තානං 

ෙන් තයුත් තථගොථණො විෙ භවාදීසු ොවානුපාදාෙ ආසථවහි න විමුච් චති, 

තාවාවිච් ඡින් නං පවත් තති එව. එවං පවත් තමාථන ච චිත් තසන් තාථන ‘‘ත් වං 

භවඞ් ගං නාම ථහොති, ත් වං තදනන් තරං ආවජ් ජනං…ථප.… ත් වං තදනන් තරං 

තදාරම් මණං නාම ථහොති, ත් වං පන භවඞ් ග’’න් තිආදිනා නිොමථකො කත් තා 

නාම නත් ථි, චිත් තනිොථමථනථවතං පවත් තති. 

පඤ ්චවිථධො හි නිොථමො – බීජනිොථමො උතුනිොථමො කම් මනිොථමො 

ධම් මනිොථමො චිත් තනිොථමොති, තත් ථ 
අඞ් කුරපණ් ණදණ් ඩපුප් ඵඵලාදික් කථමන ථතසං ථතසං බීජානං 
අඤ ්ථඤොඤ් ඤවිසදිසරුක් ඛතිණගච් ඡලතාදිසන් තාථන අත් තනා සදිසඵලදානං 

බීජනයාකමො නාම. තස් මිං තස් මිං සමථෙ ථතසං ථතසං රුක් ඛානං 

එකප් පහාථරන පුප් ඵඵලපල් ලවානං ගහණං උතුනයාකමො නාම. තස් ස තස් ස වා 

කුසලාකුසලකම් මස් ස තංතංසදිසාසදිසරූපාරූපවිපාකදානං, 

කම් මසරික් ඛකවිපාකදානඤ් ච ෙම්මනයාකමො නාම. ථබ්ොධිසත් තානං 
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පටුන 

පටිසන් ධිග් ගහථණ, මාතුකුච් ඡිථතො අභිනික් ඛමථන, 
අභිසම් ථබ්ොධිධම් මචක් කප් පවත් තනාදීසු ච ද් වත් තිංස පුබ් බ්නිමිත් තානි 

ධම්මනයාකමො නාම. ෙථාවුත් ථතන භවඞ් ගාවජ් ජනාදිකිච් චක් කථමථනව 

චිත් තප් පවත් ති චිත්තනයාකමො නාම. ඉමිනා පන චිත් තනිොථමන ෙථාක් කමං 
කිච් චවන් ථතසු ථචථතසු චිත් ථතසු ද් විපඤ් චවිඤ ්ඤාණමථනොධාතුජවනානි 

ෙථාසම් භවං එකකිච් චට් ඨානානි, ථසසානි පන ද් විතිචතුපඤ් චකිච් චට් ඨානානි, 

තානි ච පුබ් ථබ් වුත් තානි, සුවිඤ් ථඤෙයානි ච. එවං එකද් වාරිකාදීනි ච. ෙථා ච 

චිත් තානං, එවං තංසම් පයුත් තථචතසිකානම් පි කිච් චද් වාරවථසන සඞ් ගථහො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. අෙං පන විථසථසො – කිච් චථතො හි සබ් බ්ත් ථකා තාව සත් ත චිත් තං 
විෙ චුද් දස කිච් චානි කථරොන් ති. විතක් කවිචාරාධිථමොක් ඛා පන තථෙො 

දස් සනාදිපඤ ්චකිච් චානි වජ් ථජත් වා නව, වීරිෙං තථතො 

සම් පටිච් ඡනසන් තීරණානි වජ් ථජත් වා සත් ත, පීති ථවොට් ඨබ් බ්නාවජ් ජනානිපි 

වජ් ථජත් වා සන් තීරථණන සද් ධිං ඡ, විරතිඅප් පමඤ් ඤාවජ් ජිතා පන වීසති 

කුසලාබ් ොකතා ථචව ඡන් ථදො ච සන් තීරණම් පි වජ් ථජත් වා පඤ් ච, තථතො 

අප් පමඤ් ඤා තදාරම් මණම් පි වජ් ථජත් වා චත් තාරි, විරතිථෙො පන කුසලා 

ජවනකිච් චථමව කථරොන් ති. ද් වාරථතො ච විරතිථෙො මථනොද් වාරිකා එව, තථා 

කරුණාමුදිතා, ද් වාරවිනිමුත් තා ච පන ථහොන් ති. මථනොද් වාථර එව හි 

දුච් චරිතවිරමණං සත් තපඤ් ඤත් තිග් ගහණඤ් ච ථහොති. අකුසලා පන ඡද් වාරිකා, 
තත් ථාපි මානඉස් සාමච් ඡරිෙකුක් කුච් චානි මථනොද් වාරිකාථනවාති ථකචි. 
අවථසසා ඡද් වාරිකා ථචව ද් වාරවිනිමුත් තා ච. ථසසං චිත් තසදිසථමව. 
ආරම් මණසඞ් ගථහො පන ථනසං පරිත් තාරම් මණත් තිථක ආවි භවිස් සතීති. අෙං 
පකිණ් ණකකථා. 

චිත් තුප් පාදකණ් ඩවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අබ්යාකතපදං පන 

අබ්යාකතපදං පන ථනව තාව නිට් ඨිතං. අබ්යාකථතසු හි විපාකාබ්යාකතං, 

කිරිොබ්යාකතඤ් ච විභත් තං, රූපාබ්යාකතං, පන නිබ් බ්ානාබ්යාකතඤ ්ච 

අවසිට් ඨං. තත් ථ රූපාබ්යාකතං තාව භූමිථතො කාමාවචරථමව, න භින් නං, තථා 

සම් පථෙොගථතොපි අසම් භථවො එව. සාරම් මණධම් මානථමව, හි 

අඤ ්ඤමඤ් ඤසම් පථෙොථගො, න ඉතථරසන් ති. ධම් මුද් ථදසථතො පථනතං 
අට් ඨවීසතිවිධං ථහොති. ථසෙයථිදං – පථවීධාතු ආථපොධාතු ථතථජොධාතු 
වාථෙොධාතු චක් ඛු ථසොතං ඝානං ජිව් හා කාථෙො රූපං සද් ථදො ගන් ථධො රථසො 
ඉත් ථින් ද්රිෙං පුරිසින් ද්රිෙං ජීවිතින් ද්රිෙං හදෙවත් ථු කාෙවිඤ් ඤත් ති වචීවිඤ් ඤත් ති 
ආකාථසො රූපස් ස ලහුතා මුදුතා කම් මඤ ්ඤතා රූපස ්ස උපචථෙො සන් තති ජරතා 
අනිච් චතා කබ්ළීකාථරො ආහාථරොති. පදභාජනීථෙ පථනත් ථ කිඤ් චාපි 

හදෙවත් ථු න ආගතං, උපරි පන පට් ඨානපාළිෙං ‘‘ෙං රූපං නිස ්සාෙ මථනොධාතු 
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ච මථනොවිඤ් ඤාණධාතු ච වත් තන් තී’’තිආදිනා (පට් ඨා. 1.1.8) සරූථපථනව 
ආගමිස් සතීති තං ඉධ ගහිතං. ථකචි පන මිද් ධරූපං බ්ලරූපං සම් භවරූපං 
ජාතිරූපං ථරොගරූපන් ති ඉමානිපි පඤ් ච ගථහත් වා ‘‘ථතත් තිංස රූපානි 

ථහොන් තී’’ති වදන් ති, ථත ථතසං අභාවං, අන් ථතොගධභාවඤ් ච වත් වා 
පටික් ඛිපිතබ් බ්ා. ඉථමසු හි මිද් ධං රූපථමව න ථහොති අරූපධම් මත් තා 

නීවරණානං. මිද් ථධථනව හි පචලානකාකාථරන රූපප් පවත් ති ථහොති, බ්ලරූපං 

පන වාථෙොධාතුො අන් ථතොගධං තංසභාවත් තා, සම් භවරූපං ආථපොධාතුො, 

ජාතිරූපං උපචෙසන් තතීසු, ථරොගරූපඤ් ච ජරතාඅනිච් චතාසු පවිසති 
සප් පච් චෙසමුට් ඨිතරූපවිකාරථභථදසු ථරොගබ්යපථදසථතොති සබ් බ්ං රූපං 
අට් ඨවීසතිවිධථමව ථහොති. අෙං ධම් මුද් ථදසථතො විනිච් ඡථෙො. 

ලක් ඛණාදිථතො පථනත් ථ කක් ඛළත් තලක් ඛණා පථවීධාතු, පතිට් ඨානරසා, 

සම් පටිච් ඡනපච් චුපට් ඨානා. පග් ඝරණලක් ඛණා ආකපොධාතු, බූ්රහනරසා, 

සඞ් ගහපච් චුපට් ඨානා. උණ් හත් තලක් ඛණා කතකජොධාතු, පරිපාචනරසා, 

මද් දවානුප් පදානපච් චුපට් ඨානා. විත් ථම් භනලක් ඛණා වාකයොධාතු, 

සමුදීරණරසා, අභිනීහාරපච් චුපට් ඨානා. චතස් ථසොපි ථචතා 

ථසසභූතත් තෙපදට් ඨානා. රූපාභිඝාතාරහභූතප් පසාදලක් ඛණං, 

දට් ඨුකාමතානිදානකම් මසමුට් ඨානභූතප් පසාදලක් ඛණං වා චක්ඛු, රූථපසු 

ආවිඤ ්ඡනරසං, චක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස ආධාරභාවපච් චුපට් ඨානං, 
දට් ඨුකාමතානිදානකම් මජභූතපදට් ඨානං. ඉදං පන ෙථදතං අක් ඛිකූපථක 

පතිට් ඨිතං නහාරුසුත් තථකන මත් ථලුඞ් ථගන ආබ්ද් ධමංසයුත් තං, ෙත් ථ 

ථසතම් පි අත් ථි කණ් හම් පි ථලොහිතම් පි චත් තාරිපි මහාභූතානි, ෙඤ ්ච 

ථසම් හුස් සදත් තා ථසතං, පිත් තුස ්සදත් තා කණ් හං, රුහිරුස ්සදත් තා ථලොහිතකං, 

පථවුස් සදත් තා පත් ථිණ් ණං ථහොති, ආපුස් සදත් තා පග් ඝරති, ථතජුස් සදත් තා 

පරිදය් හති, වායුස ්සදත් තා පරිබ් භමති, ෙඤ් ච ථලොථක නීලපඛුමසමාකිණ් ණං 
කණ් හසුක් කමණ් ඩලවිචිත් තං නීලුප් පලදලසන් නිභං දීඝං පුථුලං චක් ඛූති 

වුච් චති, තස් ස සසම් භාරචක් ඛුථනො ථසතමණ් ඩලපරික් ඛිත් තස් ස 
කණ් හමණ් ඩලස් ස මජ් ථඣ අභිමුථඛ ඨිතානං සරීරසණ් ඨානුප් පත් තිථදථස 
සත් තසු පිචුපටථලසු ආසිත් තථතලං පිචුපටලානි විෙ සත් ත අක් ඛිපටලානි 
බ්යාථපත් වා ධාරණනහාපනමණ් ඩනබීජනකිච් චාහි චතූහි ධාතීහි 
ඛත් තිෙකුමාථරො විෙ සන් ධාරණාබ්න් ධනපරිපාචනසමුදීරණකිච් චාහි චතූහි 
ධාතූහි කතූපකාරං ආයුනා අනුපාලිෙමානං වණ් ණගන් ධරසාදීහි පරිවුතං 
උතුචිත් තාහාථරහි උපත් ථම් භිෙමානං පමාණථතො ඌකාසිරමත් තං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං ෙථාරහං වත් ථුද් වාරභාවං සාධෙමානං තිට් ඨති. වුත් තම් පි 
ථචතං ධම් මථසනාපතිනා – 

‘‘ථෙන චක් ඛුපසාථදන, රූපානි මනුපස් සති; 
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පරිත් තං සුඛුමං එතං, ඌකාසිරසමූපම’’න් ති. 

සද් දාභිඝාතාරහභූතප් පසාදලක් ඛණං, 

ථසොතුකාමතානිදානකම් මසමුට් ඨානභූතප් පසාදලක් ඛණං වා කසොතිං, සද් ථදසු 

ආවිඤ ්ඡනරසං, ථසොතවිඤ් ඤාණස් ස ආධාරභාවපච් චුපට් ඨානං, 

ථසොතුකාමතානිදානකම් මජභූතපදට් ඨානං. ඉදං පන සසම් භාරථසොතබිලස් ස 
අන් ථතො තනුතම් බ්ථලොමාචිථත අඞ් ගුලිථවධකසණ් ඨාථන පථදථස 
වුත් තප් පකාරාහි ධාතුආදීහි කතූපකාරානුපාලනපරිවාථරොපත් ථම් භං 
ථසොතවිඤ ්ඤාණාදීනං ෙථාරහං වත් ථුද් වාරභාවං සාධෙමානං තිට් ඨති. 

ගන් ධාභිඝාතාරහභූතප් පසාදලක් ඛණං, 

ඝානතුකාමතානිදානකම් මසමුට් ඨානභූතප් පසාදලක් ඛණං වා ඝානිං, ගන් ථධසු 

ආවිඤ ්ඡනරසං, ඝානවිඤ් ඤාණස් ස ආධාරභාවපච් චුපට් ඨානං, 

ඝානතුකාමතානිදානකම් මජභූතපදට් ඨානං. ඉදඤ් ච සසම් භාරඝානබිලස් ස 
අන් ථතො අජපදසණ් ඨාථන පථදථස 
වුත් තප් පකාථරොපකාරානුපාලනපරිවාථරොපත් ථම් භං ඝානවිඤ් ඤාණාදීනං 
ෙථාරහං වත් ථුද් වාරභාවං සාධෙමානං තිට් ඨති. 

රසාභිඝාතාරහභූතප් පසාදලක් ඛණා, 

සානතුකාමතානිදානකම් මසමුට් ඨානභූතප් පසාදලක් ඛණා වා ජිව්හා, රථසසු 

ආවිඤ ්ඡනරසා, ජිව් හාවිඤ් ඤාණස් ස ආධාරභාවපච් චුපට් ඨානා, 
සානතුකාමතානිදානකම් මජභූතපදට් ඨානා. එසා ච සසම් භාරජිව් හාමජ් ඣස ්ස 
උපරි උප් පලදලග් ගසණ් ඨාථන පථදථස 
වුත් තප් පකාථරොපකාරානුපාලනපරිවාථරොපත් ථම් භා ජිව් හාවිඤ් ඤාණාදීනං 
ෙථාරහං වත් ථුද් වාරභාවං සාධෙමානා තිට් ඨති. 

ථඵොට් ඨබ් බ්ාභිඝාතාරහභූතප් පසාදලක් ඛථණො, 

ඵුසිතුකාමතානිදානකම් මසමුට් ඨානභූතප් පසාදලක් ඛථණො වා ොකයො, 

ථඵොට් ඨබ් ථබ්සු ආවිඤ් ඡනරථසො, කාෙවිඤ් ඤාණස් ස ආධාරභාවපච් චුපට් ඨාථනො, 
ඵුසිතුකාමතානිදානකම් මජභූතපදට් ඨාථනො. අෙං පන ඉමස් මිං කාථෙ ොවතා 

උපාදින් නා පථවීආථපොථකොට් ඨාසා ථහොන් ති, තත් ථ සබ් බ්ත් ථ කප් පාසපටථල 
ස් ථනථහො විෙ අනුගථතො වුත් තප් පකාථරොපකාරානුපාලනපරිවාථරොපත් ථම් ථභො 
කාෙවිඤ් ඤාණාදීනං ෙථාරහං වත් ථුද් වාරභාවං සාධෙමාථනො තිට් ඨති. ථකචි 

(ධ. ස. අට් ඨ. 600) පන ‘‘ථතජාධිකානං භූතානං පසාථදො චක් ඛු, 

විවරවායුආපපථවිඅධිකානං ථසොතඝානජිව් හාකාො’’ති වදන් ති. අපථර (ධ. ස. 

අ. 600) ‘‘ථතථජොසභාවං චක් ඛු, ආකාසපථවිආපවායුසභාවා 

ථසොතඝානජිව් හාකාො’’ති වදන් ති. ‘‘ථතජාදිසහකාරිත් තා, 
ථතජාදිගුණරූපාදිවිසෙත් තා චා’’ති කාරණඤ් ච ෙථාක් කමං වදන් ති. ථත ච 
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පටුන 

වත් තබ් බ්ා – ථකො පථනවමාහ ‘‘සහකාරිසභාථවථහව ඉන් ද්රිථෙහි 

භවිතබ් බ්’’න් ති, ‘‘රූපාදථෙො වා ථතජාදීනං ගුණා’’ති. අවිනිබ් ථභොථගසු හි 

භූථතසු ‘‘අෙං ඉමස් ස ගුථණො, අෙං ඉමස් ස ගුථණො’’ති න ලබ් භා වත් තුන් ති. 
අථාපි වථදෙුං ‘‘ථතජාදිඅධිථකසු සම් භාථරසු රූපාදීනං අධිකභාවදස් සනථතො 

ඉච් ඡිතබ් බ්ථමතං ‘රූපාදථෙො ථතජාදීනං ගුණා’’’ති, ථත වත් තබ් බ්ා 

ඉච් ථඡෙයාම, ෙදි ආපාධිකස් ස ආසවස් ස ගන් ධථතො පථවිඅධිථක කප් පාථස 

ගන් ථධො අධිකතථරො සිො, ථතජාධිකස් ස ච උණ් ථහොදකස ්ස වණ් ණථතොපි 

සීතූදකස ්ස වණ් ථණො පරිහාථෙථ. ෙස් මා පථනතං උභෙම් පි නත් ථි, තස් මා 
පහාථෙථ තථමථතසං නිස් සෙභූතානං විථසසකප් පනං. ෙථා අවිථසථසපි 

එකකලාථප භූතානං රූපරසාදථෙො අඤ් ඤමඤ් ඤං විසදිසා ථහොන් ති, එවං 

චක් ඛුපසාදාදථෙොපීති ගථහතබ් බ්ථමතං. කිං පථනසං විථසසකාරණං නත් ථීති? 

ථනො නත් ථි. කිං පන තන් ති? කම් මථමව ථනසං අසාධාරණං කාරණං 
ජනකතණ් හාජනිතානං භූතානං විථසසථතො. භූතවිථසථස හි සති පසාථදොව 

නුප් පජ් ජති. සමානානං හි භූතානං පසාථදො, න විසමානානන් ති ථපොරාණා. එවං 
කම් මවිථසසථතො විථසසවන් ථතසු ථචථතසු චක් ඛුථසොතානි 
අසම් පත් තවිසෙග් ගාහකානි අත් තථනො නිස් සෙං අනල් ලීනනිස ්සථෙව විසථෙ 

විඤ ්ඤාණථහතුත් තා. ඝානජිව් හාකාො පන සම් පත් තවිසෙග් ගාහකා 
නිස ්සෙවථසන ථචව සෙඤ් ච අත් තථනො නිස් සෙං අල් ලීථන එව විසථෙ 
විඤ ්ඤාණථහතුත් තා. 

ථකචි පන ‘‘චක් ඛුථසොතානිපි සම් පත් තවිසෙග් ගාහකාථනව, දූථර ඨිථතසුපි 

චන් දරූපාදීසු සීඝොනනෙනරංසිසඤ් ථඤොථගන, සද් දානඤ් ච 
පරම් පරාොගන් ත් වා ථසොතබිථල ඝට් ටථනන විඤ් ඤාණුප් පත් තිථතො. ථතථනව 

හි කුට් ටාදිඅන් තරිථතසු, විච් ඡිද් දපබ් බ්තථලණාදිගථතසු ච රූපසද් ථදසු 
විඤ ්ඤාණං න උප් පජ් ජතී’’ති වදන් ති. ථතසම් පි හි චක් ඛුථනො දූරාසන් ථනසු 

චන් දරුක් ඛාදීසු අනුපලක් ඛිතකාලථභථදන රංසිසමාථෙොජනසාමත් ථිෙං, 
සද් දානම් පි දූරාසන් නානං අවිදිතතාථභදං ආගන් ත් වා 
ථසොතබිලඝට් ටනසාමත් ථිෙං විඤ ්ඤාණුප් පත් තිථහතුභූතං උපගන් තබ් බ්ං. තථතො 
පරං තත් ථථව ඨිතානඤ් ථඤව විඤ් ඤාණුප් පාදනසාමත් ථිථෙොපගමනං. 
කුට් ටථලණාදිඅන් තරිතානඤ් ච රූපසද් දානං සහකාරිපච් චෙවිරහථතො 
අනාපාථගමනං. ඉතරථා ථතසම් පි තාදිථසසු ඉන් ද්රිෙසඤ් ථඤොගං න ධාවිතබ් බ්ං. 

ගමනනිවාරණම් පි උප් පත් තිනිවාරණථමව, තථථව සහකාරිපච් චෙවිරහථතො 

ොදිථසව ථතසං ඉන් ද්රිෙසඤ් ථඤොථගො ථහොති, තාදිථස විඤ් ඤාණුප් පත් ති 
ථහොතීති ගථහතබ් බ්ං. 

චක් ඛු තාව දූථර ඨිතානං චන් දාදීනම් පි ගහණථතො අසම් පත් තග් ගාහකං 

ථහොතු, ථසොතං පන දූථර රුක් ඛං ඡින් දන් තානං, වත් ථං ථධොවන් තානඤ් ච 
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දූරථතොව පඤ ්ඤාෙමානකාෙවිකාරාදිනා සද් ධිං සද් දං ගථහතුං අසමත් ථතාෙ 

කථං සණිකං වවත් ථාපෙමානං තං අසම් පත් තග් ගාහකං ථහොතීති? තත් ථාපි ච 
කුඨාරිවත් ථාදීනං පඨමනිපාතසද් දානං මන් දතාෙ ෙථා 
හත් ථඡිජ් ජමානසාඛාපලාසචලනාදිසමුට් ඨිතමන් දසද් දානං පරම් පරාොගමනං 

නත් ථි, තථා අනාපාථගමනම් පි, පච් ඡා පන ඝට් ටනානිඝංසස් ස බ්ලවතාෙ 
උප් පන් නමහාසද් දානං ආගමනං විෙ තත් ථථව ඨිතානඤ් ථඤව ආපාථගමනං 

ථහොති, ඉතරථා දූරාසන් නාදිවවත් ථානානි න සියුං ගන් ධාදීනං විෙ, තස් මා 

අසම් පත් තථගොචරාථනථවතානි, ඝානාදීනි ච සම් පත් තථගොචරානීති 
ථවදිතබ් බ්ානි. 

අහිසුංසුමාරපක් ඛිකුක් කුරසිඞ් ගාලසදිසානි ථචතානි. ෙථා හි අහි නාම 

බ්හිසිත් තසම් මට් ඨට් ඨාථන නාභිරමති, තං විහාෙ 

තිණපණ් ණගහනවම් මිකාදිවිසමජ් ඣාසථෙොව ථහොති, එවං චක් ඛුපි 
සම් මට් ඨභිත් තිආදිං විහාෙ ඉත් ථිපුරිසපුප් ඵලතාචිත් තාදිවිසමජ් ඣාසෙං ථහොති. 

ෙථා ච සුංසුමාථරොපි බ්හි චරණං විහාෙ උදථක බිලජ් ඣාසථෙො ථහොති, එවං 
ථසොතම් පි වාතපානච් ඡිද් දාදිබිලජ් ඣාසෙං ථහොති. ෙථා හි ගිජ් ඣාදිපක් ඛීපි 

භූමිරුක් ඛාදිං විහාෙ ආකාථස පක් ඛන් දනජ් ඣාසථෙො ථහොති, එවං ඝානම් පි 
උද් ධග් ගං හුත් වා ගන් ධපථවසකවාතාකඩ් ඪනත් ථං ආකාසජ් ඣාසෙං ථහොති. 
ෙථා කුක් කුථරො බ්හිගාමචාරං විහාෙ ආමිසගථවසී ගාමජ් ඣාසථෙො 

මහානසාදිනින් නචිත් ථතො ථහොති, එවං ජිව් හාපි ආපජ් ඣාසො ථහොති. ෙථා ච 

සිඞ් ගාථලො බ්හිසුසානචාරං විහාෙ මංසගථවසී සුසානජ් ඣාසථෙො ථහොති, එවං 
කාථෙොපි අනුපාදින් නං සුඛසම් ඵස ්සසෙනාදිං ලභිත් වාපි උපාදින් නජ් ඣාසථෙො 
ථහොති. අඤ් ඤං හි උපාදින් නකං අලභමානා සත් තා අත් තථනො ජණ් ණුකානි 
උරන් තරං පථවථසත් වා හත් ථතථල සීසං කත් වාපි නිපජ් ජන් ති. 
ආථලොකවිවරවායුජලපථවිපච් චොනි ථචතානි විඤ් ඤාණුප් පාදකානි. 
එවථමථතසං පඤ් චන් නං පසාදානං 
ලක් ඛණරසපච් චුපට් ඨානපථදසනිස් සෙථගොචරජ් ඣාසෙප් පච් චෙථභථදන 
වවත් ථානං ථවදිතබ් බ්ං. 

චක් ඛුපටිහනනලක් ඛණං රූපිං, චක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස විසෙභාවරසං, 

තස් ථසව ථගොචරභාවපච් චුපට් ඨානං, චතුමහාභූතපදට් ඨානං, ෙථා ථචතස් ස, එවං 

සබ් ථබ්සම් පි උපාදාරූපානං පදට් ඨානං ථවදිතබ් බ්ං, විථසසං පන වක් ඛාම. තනදං 
රූපං 
නීලපීතථලොහිථතොදාතකාළමඤ් ජිට් ඨසාමඡාොතපආථලොකන් ධකාරාදිවථසන 

අථනකවිධං. ථකචි පන ‘‘අන් ධකාථරො නාම ආථලොකාභාවමත් ථතො එව, තථතො 

එව තත් ථ ගතරූපානි න දිස් සන් තී’’ති වදන් ති, තං න යුත් තං. ෙථා හි 

නීලථමඝමණිආදීනං ඡාො ආථලොකවිසදිසා වණ් ණාෙතනභූතා ථහොති, එවං 
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භිත් තිච් ඡදනභූමිපබ් බ්තාදිච් ඡාො ච ඝනීභූතා ඝටරූපාදිච් ඡාදනථතො 

ආථලොකවිසදිථසො අන් ධකාථරොති දට් ඨබ් ථබ්ො, ථසොතපටිහනනලක් ඛථණො 

සද්කදො, ථසොතවිඤ් ඤාණස ්ස විසෙභාවරථසො, තස් ථසව 

ථගොචරභාවපච් චුපට් ඨාථනො. ථසො ගීතථභරිසද් දාදිවථසන අථනකවිථධො. 

ඝානපටිහනනලක් ඛථණො ගන්කධො, ඝානවිඤ් ඤාණස් ස විසෙභාවරථසො, 
තස් ථසව ථගොචරභාවපච් චුපට් ඨාථනො. ථසො මූලගන් ධසාරගන් ධාදිවථසන 

අථනකවිථධො. ජිව් හාපටිහනනලක් ඛථණො රකසො, ජිව් හාවිඤ් ඤාණස් ස 

විසෙභාවරථසො, තස් ථසව ථගොචරභාවපච් චුපට් ඨාථනො. ථසො මූලරසතචරසාදීනං 
වථසන අථනකවිථධො. 

ඉත් ථිභාවලක් ඛණං ඉත්ථින්ද්රියිං, ඉත් ථීති පකාසනරසං, 
ඉත් ථිලිඞ් ගනිමිත් තකුත් තාකප් පානං කාරණභාවපච් චුපට් ඨානං. 

පුරිසභාවලක් ඛණං පුරිසින්ද්රියිං, පුරිථසොති පකාසනරසං, 
පුරිසලිඞ් ගනිමිත් තකුත් තාකප් පානං කාරණභාවපච් චුපට් ඨානං. උභින් නම් ථපසං 
ඉත් ථිපුරිසලිඞ් ගාදීනං කාරණභාථවො න සරසථතො අත් ථි ථකනචි පච් චථෙන 

ථනසං පච් චෙභාවස් ස පට් ඨාථන අනාගතත් තා, අත් තථනො පන 
ජනකපච් චෙභූතආගමනථතොව. ඉත් ථිපුරිසානං 
පටිනිෙතලිඞ් ගනිමිත් තකුත් තාකප් පභාවානුගුණරූපානම් පි නිෙථමන 

උප් පජ් ජනථතො, ලිඞ් ගනිමිත් තාදිථවොහාරානඤ් ච තප් පධානථතො පච් චෙභාථවො, 
ඉන් ද්රිෙභාථවො ච පරිොෙථතො වුත් ථතො. ථතථනව හි 
ඉත් ථිඋභථතොබ්යඤ් ජනකස් ස පුරිසින් ද්රිොභාථවපි 

පුරිසලිඞ් ගනිමිත් තාදිබ්යඤ් ජනං, පුරිසඋභථතොබ්යඤ් ජනකස් ස 
ඉත් ථින් ද්රිොභාථවපි ඉත් ථිලිඞ් ගනිමිත් තාදිබ්යඤ් ජනඤ් ච පුරිමකම් මථතො එව 
උප් පජ් ජති. ෙදි හි ථනසං තංතංඉන් ද්රිථෙථනව පටිනිෙතබ්යඤ් ජනානි 

උප් පජ් ථජෙුං, දුතිෙබ්යඤ් ජනස ්ස අභාථවො ආපජ් ජති. න හි ථතසං භාවද් වෙං 

අත් ථි. ෙදි සිො, සබ් බ්දාපි බ්යඤ් ජනද් වෙස් ස භාවප් පසඞ් ථගො සිො. 

ඉත් ථිඋභථතොබ්යඤ් ජනකස් ස හි ඉත් ථින් ද්රිෙථමව විජ් ජති, න ඉතරං. තස් ස පන 

ෙදා ඉත් ථිෙං රාගචිත් තං උප් පජ් ජති, තදා පුරිසබ්යඤ් ජනං පාතුභවති, 
ඉත් ථිබ්යඤ් ජනං පටිච් ඡන් නං ථහොති. තථා ඉතරස් ස ඉතරං. ෙස් මා පථනසං 

එකථමව ඉන් ද්රිෙං නිෙතං, තස් මා ඉත් ථිඋභථතොබ්යඤ් ජනථකො සෙම් පි ගබ් භං 

ගණ් හාති, පරම් පි ගණ් හාථපති. පුරිසඋභථතොබ්යඤ් ජනථකො පරං ගණ් හාථපති, 
සෙං පන න ගණ් හාති. ෙථා ථතසං උභථතොබ්යඤ් ජනකානං කම් මසහාෙං 

රාගචිත් තථමව බ්යඤ් ජනකාරණං, න භාථවො, එවං පකතිත් ථිපුරිසානම් පි 
භාවද් වෙජනකකම් මාදිපච් චථෙො එව තංතංලිඞ් ගනිමිත් තාදිකාරණන් ති 

ගථහතබ් බ්ං. උභෙම් පි ථචතං පඨමකප් පිකානං පවත් ථත සමුට් ඨාති, තථතො 

අපරභාථග පටිසන් ධිෙථමව, සබ් ථබ්සං පන පවත් ථත එව පරිවත් තති. ඉථමසු ච 

පුරිසලිඞ් ගං උත් තමං, ඉත් ථිලිඞ් ගං හීනං, තස් මා පුරිසලිඞ් ගං බ්ලවඅකුසථලන 
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පටුන 

අන් තරධාෙති, ඉත් ථිලිඞ් ගං දුබ් බ්ලකුසථලන පතිට් ඨාති. ඉත් ථිලිඞ් ගං පන 

අන් තරධාෙන් තං දුබ් බ්ලාකුසථලන අන් තරධාෙති, ඉතරං බ්ලවකුසථලන 

පතිට් ඨාති. එවං උභෙම් පි සුගතිෙං අකුසථලථනව අන් තරධාෙති, කුසථලථනව 

පතිට් ඨාති. කාෙප් පසාථදො විෙ ච සකලසරීරබ්යාපකථමව, න ච 
කාෙප් පසාදාදීනං ඨිථතොකාථස තිට් ඨති. 

ෙදි එවං න සබ් බ්ත් ථ කාෙභාවින් ද්රිොනීති? ථනවං පරමත් ථථතො සබ් බ්ත් ථ, 
විනිබ් භුජිත් වා පථනසං ඔකාසථභදං පඤ් ඤාථපතුං න සක් කා රූපරසාදීනං විෙ. 

න හි පරමත් ථථතො රූථප රථසො අත් ථි. ෙදි සිො, රූපග් ගහථණථනව ගහණං 

ගච් ථඡෙය. එවං කාෙභාවින් ද්රිොනි පරමත් ථථතො න සබ් බ්ත් ථ, න ච සබ් බ්ත් ථ 
නත් ථි විථවථචතුං අසක් කුථණෙයතාෙ ථහට් ඨා 
වුත් තලක් ඛණාදිවවත් ථානථතොපි ථචසං අසම් මිස ්සතා ථදසථතො න 

විථවකාභාථවපි. න ථකවලඤ් ච ඉමාථනව, සබ් බ්ානිපි රූපානි අසම් මිස් සාථනව 
ථහොන් ති. ෙථා හි පඤ් චවණ් ථණන කප් පාථසන වට් ටිං කත් වා දීථප ජලිථත 

කිඤ් චාපි ජාලා එකාබ්ද් ධා විෙ ථහොන් ති, තස් ස තස් ස පන අංසුථනො 
පාටිථෙක් කං ජාලා අඤ ්ඤමඤ් ඤං අසම් මිස ්සාව. එවං කාෙභාවින් ද්රිොදීනි 

එකස ්මිං ඨාථන සථමොසටානිපි භින් නට් ඨාථනසු ථහට් ඨුපරිොදිවථසන නත් ථි, 
තානිපි අසම් මිස් සාථනව ථහොන් ති. 

සහජරූපානං අනුපාලනලක් ඛණං ජීවිතින්ද්රියිං, ථතසං පවත් තනරසං, 

ථතසංථෙව ඨපනපච් චුපට් ඨානං, ොපනතබ් බ්ධම් මපදට් ඨානං. අත් ථික් ඛථණ එව 

ථචතං සහජරූපානි අනුපාථලති උදකං විෙ උප් පලාදීනි, න භඞ් ගක් ඛථණ සෙං 

භිජ් ජමානත් තා, ෙථාසකං පච් චයුප් පන් ථනපි ච ධම් ථම පාථලති ධාතී විෙ 

කුමාරං, සෙංපවත් තිතධම් මසම් බ්න් ථධථනව ච පවත් තති නිොමථකො විොති 
දට් ඨබ් බ්ං. 

මථනොධාතුමථනොවිඤ් ඤාණධාතූනං නිස් සෙලක් ඛණං හදයවත්ථු, 

තාසඤ් ථඤව ධාතූනං ධාරණරසං, උබ් බ්හනපච් චුපට් ඨානං. ඉදං පන හදෙවත් ථු 
ෙථදතං අන් ථතොසරීථර ද් වින් නං ථනානං මජ් ථඣ බ්ාහිරපත් තානි අපථනත් වා 

අථධොමුඛට් ඨපිතරත් තපදුමමකුලසණ් ඨානං බ්හි මට් ඨං, අන් ථතො 

ථකොසාතකීඵලස ්ස අබ් භන් තරසදිසං, පඤ් ඤවන් තානං ථථොකං විකසිතං, 

මන් දපඤ ්ඤානං මකුළිතං, හදෙමංසෙමකං පරික් ඛිපිත් වා 
වක් කෙකනකිථලොමකපිහකාදථෙො තිට් ඨන් ති. තස් ස සසම් භාරහදෙමංසස් ස 
අන් ථතො පුන් නාගට් ඨිපතිට් ඨානමත් ථත ආවාටථක සණ් ඨිතං 

අද් ධපසතමත් තථලොහිතං සණ් ඨාති. තඤ් ච රාගචරිතස් ස රත් තං, ථදොසචරිතස් ස 

කාළකං, ථමොහචරිතස් ස මංසථධොවනඋදකසදිසං, විතක් කචරිතස් ස 

කුලත් ථයූසවණ් ණං, සද් ධාචරිතස් ස කණිකාරපුප් ඵවණ් ණං, බුද් ධිචරිතස ්ස 
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අච් ඡං විප් පසන් නං අනාවිලං පණ් ඩරං පරිසුද් ධං නිද් ථධොතජාතිමණි විෙ 

ජුතිමන් තං ථහොති, බ්යාථපත් වා සන් ධාරණාදිකිච් ථචහි භූථතහි කතූපකාරං 
ආයුනා අනුපාලිෙමානං වණ් ණාදිපරිවුතං උතුචිත් තාහාථරහි උපත් ථම් භිෙමානං 
මථනොධාතුමථනොවිඤ් ඤාණධාතූනඤ ්ථචව තංසම් පයුත් තානඤ් ච වත් ථුභාවං 
සාධෙමානං තිට් ඨති. 

අභික් කමාදිප් පවත් තකචිත් තසමුට් ඨානවාථෙොධාතුො 
සහජරූපකාෙසන් ථම් භනසන් ධාරණචලනස් ස පච් චොකාරවිකාරලක් ඛණා 

ොයවිඤ්ඤත්ති, අධිප් පාෙප් පකාසනරසා, 

කාෙවිප් ඵන් දනථහතුභාවපච් චුපට් ඨානා, චිත් තසමුට් ඨානවාථෙොධාතුපදට් ඨානා. 
වචීථභදප් පවත් තකචිත් තසමුට් ඨානපථවීධාතුො උපාදින් නඝට් ටනස ්ස 

පච් චොකාරවිකාරලක් ඛණා වචීවිඤ්ඤත්ති, අධිප් පාෙප් පකාසනරසා, 

වචීථඝොසස් ස ථහතුභාවපච් චුපට් ඨානා, චිත් තසමුට් ඨානපථවීධාතුපදට් ඨානා. 

උථභොථපතා කාෙවිප් ඵන් දනවචීථඝොථසහි සෙං විඤ් ථඤෙයත් තා, 

අධිප් පාෙවිඤ් ඤාපනථතො ච ‘‘කාෙවචීවිඤ් ඤත් තිථෙො’’ති වුච් චන් ති. 

චක් ඛුථසොතපථස් මිං හි ඨත් වා ථකනචි හත් ථවිකාරසීසුක් ඛිපනාදිකාෙවිකාථර, 

සද් ථද වා කථත තථාපවත් තරූපසද් දාෙතනානි චක් ඛුථසොතවිඤ් ථඤෙයානි, න 

තානි විඤ් ඤත් තිථෙො, චිත් තසමුට් ඨිතකලාපගතාෙ පන වාථෙොධාතුො 

සහජාතරූපකාෙසන් ධාරණචලනාදීනං පච් චෙභූථතො විකාථරො කාෙවිඤ් ඤත් ති, 
තථා චිත් තසමුට් ඨිතපථවීධාතුො උපාදින් නඝට් ටනස ්ස පච් චෙභූථතො 

ආකාරවිකාථරො වචීවිඤ් ඤත් ති. න ච තා චක් ඛුථසොතවිඤ ්ථඤෙයා, තා පන 
මථනොද් වාරිකජවථනහි තාලපණ් ණාදිසඤ් ඤාෙ උදපානාදීනි විෙ 

ෙථාගහිතකාෙවිකාරවචීථඝොසානුසාථරන තිරච් ඡානානම් පි විඤ ්ථඤෙයා, 

තදනුසාථරථනව ‘‘ඉදඤ් චිදඤ් ච එස කාථරති, වදති චා’’ති අධිප් පාථෙො ච 

විඤ ්ථඤථෙයො ථහොති, තස් මා සෙං විඤ් ථඤෙයථතො, අධිප් පාෙවිඤ් ඤාපනථතො 

ච ‘‘විඤ ්ඤත් තිථෙො’’ති වුච් චන් ති. 

තත් ථ ච මථනොද් වාරිකජවනවීථිෙං සත් තසු කාමාවචරජවථනසු 
කාෙවිඤ් ඤත් තිජනථකසු පුරිථමහි ඡහි ජවථනහි සමුට් ඨිතවාථෙොධාතුථෙො 

උපත් ථම් භනසන් ධාරණකිච් චථමව කාතුං සක් ථකොන් ති, අභික් කමාදිං පන 
නිප් ඵාථදතුං න සක් ථකොන් ති. සත් තමජවනසමුට් ඨිතා පන ථහට් ඨා ඡහි ජවථනහි 
සමුට් ඨිතවාථෙොධාතුථෙොපත් ථම් භං ලභිත් වා සත් තහි යුථගහි ආකඩ් ඪිතබ් බ්භාරං 
සකටං සත් තමයුගයුත් තථගොථණො විෙ ඉතරඡයුගයුත් තථගොථණොපත් ථම් භං 

ලභිත් වා රූපකාෙස් ස අභික් කමපටික් කමාදිං කාථරතුං සක් ථකොති, එවං 
වචීවිඤ් ඤත් තිජනථකපි සත් තමජවථනහි සමුට් ඨිතාෙ පථවීධාතුොපි 
උපාදින් නඝට් ටනස ්ස පච් චෙභාථවො ථවදිතබ් ථබ්ො. ඉධ පන 

පුරිමජවනසමුට් ඨිතාෙ උපත් ථම් භකත් තං, සත් තමජවනසමුට් ඨිතාෙ 
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චලනපච් චෙත් තඤ් ච නත් ථි ථතසං වාථෙොධාතුකිච් චත් තා, පුරිමසහගතා පන 

පච් ඡිමා පථවීධාතු උපාදින් නඝට් ටනසමත් ථා ථහොති, ථසසං තාදිසථමව. 
චිත් තසමුට් ඨිතකාථෙ පන වාථෙොධාතුො චලන් ථත 
තදුපත් ථම් භිතථතසමුට් ඨානිකානම් පි චලනථතො සකලකාෙස් ස අභික් කමාදථෙො 
ථහොන් ති උදථක ගච් ඡන් ථත තත් ථ පතිතතිණපණ් ණානි විොති දට් ඨබ් බ්ං. 

රූපපරිච් ථඡදලක් ඛණා ආොසධාතු, රූපපරිෙන් තප් පකාසනරසා, 

රූපමරිොදපච් චුපට් ඨානා, අසම් ඵුට් ඨභාවපච් චුපට් ඨානා, 

ඡිද් දවිවරභාවපච් චුපට් ඨානා වා, පරිච් ඡින් නරූපපදට් ඨානා, ොෙ පරිච් ඡින් ථනසු 

රූථපසු ‘‘ඉදමිථතො උද් ධං, අථධො, තිරිෙ’’න් ති ච ථහොති. 

අදන් ධතාලක් ඛණා රූපස්සලහුතා, රූපානං ගරුභාවවිථනොදනරසා, 

ලහුපරිවත් තිතාපච් චුපට් ඨානා, ලහුරූපපදට් ඨානා. අථද් ධතාලක් ඛණා 

රූපස්සමුදුතා, රූපානං ථද් ධභාවවිථනොදනරසා, සබ් බ්කිරිොසු 

අවිථරොධිතාපච් චුපට් ඨානා, මුදුරූපපදට් ඨානා. 

සරීරකිරිොනුකූලකම් මඤ ්ඤභාවලක් ඛණා රූපස්සෙම්මඤ්ඤතා, 

අකම් මඤ ්ඤතාවිථනොදනරසා, අදුබ් බ්ලභාවපච් චුපට් ඨානා, 

කම් මඤ ්ඤතාරූපපදට් ඨානා. එතා පන තිස් ථසොපි අඤ් ඤමඤ් ඤං න විජහන් ති, 
ගරුථද් ධඅකම් මඤ ්ඤරූපපටිපක් ඛභාථවන ච සමුට් ඨිතානං උතුචිත් තාහාරජානං 
ලහුමුදුකම් මඤ ්ඤභූතානං රූපානං විකාරතාෙ ච පරිොෙථතො 

ගරුථද් ධාකම් මඤ ්ඤභාවවිථනොදනකිච් චා වුත් තා, න පන සභාවථතො සෙං 
අවිජ් ජමානත් තා. 

ආචෙලක් ඛථණො රූපස්සඋපචකයො, පුබ් බ්න් තථතො රූපානං 

උම් මුජ් ජාපනරථසො, නිෙයාතනපච් චුපට් ඨාථනො, පරිපුණ් ණභාවපච් චුපට් ඨාථනො 

වා, උපචිතරූපපදට් ඨාථනො. පවත් තිලක් ඛණා රූපස්සසන්තති, 

අනුප් පබ්න් ධනරසා, අනුපච් ථඡදපච් චුපට් ඨානා, අනුප් පබ්න් ධකරූපපදට් ඨානා. 
උභෙම් ථපතං ජාතිරූපස් ථසවාධිවචනං. සම් පිණ් ඩිතානං හි 

චතුසමුට් ඨානිකරූපානං පඨමුප් පත් ති උපචථෙො නාම, උපරූපරුප් පත් ති සන් තති 

නාම. ථතථනව තාසං පදභාජනීකය ‘‘ථෙො රූපස් ස උපචථෙො, සා රූපස් ස 

සන් තතී’’ති (ධ. ස. 642) වුත් තං, ආකාරනානත් තථතො පන විසුං උද් දිට් ඨා. 

රූපපරිපාකලක් ඛණා රූපස්සජරතා, උපනෙනරසා, සභාවානපගථමපි 

නවභාවාපගමපච් චුපට් ඨානා වීහිපුරාණභාථවො විෙ, පරිපච් චමානරූපපදට් ඨානා. 

ඛථණ ඛථණ භිජ් ජමානාපි ථචසා උපාදින් ථනසු ඛණ් ඩදන් තාදිථතො, 
අනුපාදින් ථනසු රුක් ඛලතාදීසු වණ් ණවිකාරාදිථතො ච අන් තරන් තරා ච 

සුවිඤ් ථඤෙයවිකාරත් තා ‘‘පාකටජරා, සවීචිජරා’’ති ච වුච් චති, 

මණිකනකචන් දසූරිොදීසු දුවිඤ් ථඤෙයත් තා, නිරන් තරත් තා ච ‘‘අපාකටජරා, 
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අවීචිජරා’’ති වුච් චති. ඊදිථසසු හි කප් පවිනාසාදිකාථල විකාරථතො ජරා 
පඤ ්ඤාථෙෙය. සබ් බ්දාපි පන අපඤ් ඤාෙමානවිකාරත් තා අරූපධම් ථමසු ජරා 
පටිච් ඡන් නජරා නාම. න ච තත් ථ වණ් ණවිකාරාදථෙො ජරා ථතසං 

චක් ඛුවිඤ ්ථඤෙයථතො. න හි ජරා චක් ඛුවිඤ් ථඤෙයා, මථනොවිඤ් ථඤෙයා පන 
ථහොති. ෙථා ඔථඝන පරිභින් නභූමිආදිදස් සථනන අදිට් ථඨොපි ඔථඝො 

සුවිඤ් ථඤථෙයො ථහොති, එවං විකාරදස් සථනන ජරාති ගථහතබ් බ්ං. 

පරිථභදලක් ඛණා රූපස්සඅනච්චතා, සංසීදනරසා, ඛෙවෙපච් චුපට් ඨානා, 
පරිභිජ් ජමානරූපපදට් ඨානා. න ථකවලඤ් ථචතානි උපචොදිචතූහි ගහිතානි 

ජාතිජරාමරණානි රූපධම් මානථමව, අරූපධම් මානම් පි ථහොන් තිථෙව. එතානි ච 
ඉථමසං සත් තානං අරඤ් ඤප් පථවසකපවිට් ඨපරිපාතකපතිතඝාතකථචොථරහි 
ෙථාක් කමං සදිසානීති දට් ඨබ් බ්ානි. 

ඔජාලක් ඛථණො ෙබළීොකරො ආහාකරො, රූපාහරණරථසො, 

උපත් ථම් භනපච් චුපට් ඨාථනො, කබ්ළං කත් වා ආහරිතබ් බ්වත් ථුපදට් ඨාථනො. අෙං 
ලක් ඛණාදිථතො විනිච් ඡථෙො. 

සඞ් ගහථතො පන සබ් බ්ම් ථපතං රූපං ඛන් ධථතො එකවිධං රූපක් ඛන් ථධොව 

ථහොති, තථා අථහතුකං සප් පච් චෙං සඞ් ඛතං ථලොකිෙං සාසවං සඤ් ථඤොජනීෙං 
ඔඝනීෙං ථෙොගනීෙං නීවරණීෙං පරාමට් ඨං සංකිථලසිකං අනාරම් මණං 

අප් පහාතබ් බ්න් තිආදිනා ච එකවිධං, තං පුන භූථතොපාදාෙවථසන දුවිධං, තථා 
නිප් ඵන් නානිප් ඵන් නාදිවථසන ච. තත් ථ පථවීආදීනි චත් තාරි මහාභූතානි 

භූතරූපිං නාම, ථසසං උපාදාරූපිං නාම. පථවීආදථෙො සත් තරස, කබ්ළීකාථරො 

ආහාථරො ථචති අට් ඨාරසවිධම් පි පරමත් ථථතො විජ් ජමානත් තා නප්ඵන්නරූපිං 

නාම, ඉතරං අනප්ඵන්නරූපිං නාම. චක් ඛාදථෙො පඤ් ච පසාදා, භාවද් වෙං, 

ජීවිතින් ද්රිෙන් ති අට් ඨවිධම් පි ඉන්ද්රියරූපිං නාම, ඉතරං අනන්ද්රියිං. තානි 

ඉන් ද්රිොනි ථචව හදෙඤ් චාති නවවිධම් පි උපාදින්නිං, ඉතරං අනුපාදින්නිං, 

පඤ ්ච පසාදා, චත් තාථරො රූපසද් දගන් ධරසා, 

ආථපොධාතුවිවජ් ජිතභූතත් තෙඤ් චාති ද් වාදසවිධම් පි ඔළාරිෙරූපිං, 

සන්තිකෙරූපිං, සප්පටිඝරූපඤ්ච, ථසසං සුඛුමරූපිං, දූකරරූපිං, 

අප්පටිඝරූපඤ්ච. පසාදා, හදෙඤ ්ච වත්ථුරූපිං, ඉතරං අවත්ථුරූපිං. පසාදා, 

විඤ ්ඤත් තිද් වෙඤ් ච ද්වාරරූපිං, ඉතරං අද්වාරිං. පසාදා අ්ඣත්තිෙරූපිං, 

කගොචරග්ගාහිෙරූපඤ්ච, ඉතරං බාහිරිං, අකගොචරග්ගාහිෙරූපඤ්ච. චත් තාරි 

භූතරූපානි, රූපගන් ධරසඔජා චාති ඉදං සුද් ධට් ඨකං අවිනබ්කභොගරූපිං නාම, 

ඉතරං විනබ්කභොගරූපිං. 

චක් ඛු නචක් ඛූති එවමාදිවථසන ච දුවිධං ථහොති. පුන තං 

සනිදස් සනත් තිකවථසන තිවිධං ථහොති. තත් ථ රූපාෙතනං සනදස්සනසප්පටිඝිං, 
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පටුන 

ථසසථමොළාරිකරූපං අනදස්සනසප්පටිඝිං, සබ් බ්ම් පි සුඛුමරූපං 

අනදස්සනඅප්පටිඝිං. තථා කම් මජාදිත් තිකවථසන. තත් ථ නවවිධං 

උපාදින් නරූපං, සුද් ධට් ඨකං, ආකාථසො ච ෙම්මජිං නාම, විඤ් ඤත් තිද් වෙං, 

ලහුතාදිත් තෙඤ් ච සද් ථදො ච අෙම්මජිං නාම, උපචොදිචතුබ් බිධං ලක් ඛණරූපං 

අජිං නාම. සුද් ධට් ඨකං, ආකාථසො, විඤ ්ඤත් තිද් වෙං, ලහුතාදිත් තෙං, සද් ථදො ච 

චිත්තජිං නාම, තදවථසසං ලක් ඛණරූපවිරහිතං අචිත්තජිං නාම, ලක් ඛණරූපං 

අජිං නාම. සුද් ධට් ඨකං, ආකාථසො, ලහුතාදිත් තෙඤ් ච ආහාරජිං නාම, ථසසං 

ලක් ඛණවජ් ජිතං අනාහාරජිං නාම, ලක් ඛණං අජිං නාම. සුද් ධට් ඨකං, 

ආකාථසො, ලහුතාදිත් තෙං, සද් ථදො ච උතුජිං නාම, ථසසං ලක් ඛණවිරහිතං 

අනුතුජිං නාම, ලක් ඛණං අජිං නාම. ලක් ඛණානි හි 
ජාෙමානජීෙමානපරිභිජ් ජමානධම් මානං සභාවතාෙ කුථතොචි ජාතිථවොහාරං න 

ලභන් ති ථභසම් පි ජාතිආදිප් පසඞ් ගථතො. න හි ‘‘ජාති ජාෙති, ජරා ජීරති, මරණං 
මීෙතී’’ති ථවොහරිතුං යුත් තං අනවට් ඨානථතො. තදවථසසානං පන 
ආකාසවිඤ් ඤත් තාදිඅනිප් ඵන් නානං ෙදිපි පරමත් ථථතො අවිජ් ජමානතාෙ න 

කුථතොචි උප් පත් ති අත් ථි, තථාපි තථා තථා පවත් තරූපං උපාදාෙ ථනසං 
විජ් ජමානථවොහාරස් ථසව ථහතුසමුප් පන් නථවොහාරස් සාපි විථරොධාභාවථතො 

සථහතුකතා වුත් තා. ෙං පන පාළියිං ‘‘රූපාෙතනං…ථප.… රූපස් ස උපචථෙො 
රූපස් ස සන් තති කබ්ළීකාථරො ආහාථරො. ඉථම ධම් මා චිත් තසමුට් ඨානා’’තිආදීසු 

(ධ. ස. 1202) ජාතිොපි කුථතොචි ජාතත් තං වුත් තං, තං රූපජනකපච් චොනං 
කිච් චානුභාවලක් ඛථණ දිට් ඨත් තා රූපුප් පත් තික් ඛථණ විජ් ජමානතං සන් ධාෙ 

වුත් තං, ජරාමරණානං පන රූපුප් පත් තික් ඛථණ අභාවථතො න වුත් තං. 

‘‘ජරාමරණං, භික් ඛථව, අනිච් චං සඞ් ඛතං පටිච් චසමුප් පන් න’’න් ති (සං. නි. 

2.20) ඉදං පන ජරාමරණසීථසන තථාපවත් තවිඤ් ඤාණනාමරූපාදීනථමව 

ගහිතත් තා වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. ෙං තං රූපං අජ් ඣත් තිකං, තං උපාදා, ෙං තං 

රූපං බ්ාහිරං, තං අත් ථි උපාදා, අත් ථි ථනො උපාදාති එවමාදිනා නථෙනාපි තිවිධං 
ථහොති. 

පුන තං සබ් බ්ං දිට් ඨසුතමුතවිඤ් ඤාතවථසන චතුබ් බිධං ථහොති. තත් ථ 

රූපාෙතනං දිට්ඨිං නාම, සද් ථදො සුතිං නාම, ගන් ධරසථඵොට් ඨබ් බ්ානි පත් වාව 

ගථහතබ් බ්ථතො මුතිං නාම, ථසසං මනසා විඤ් ඤාතබ් බ්ථතො විඤ්ඤාතිං නාම. 

තථා රූපරූපචතුක් කාදිවථසන චතුබ් බිධං, තත් ථ අට් ඨාරසවිධං නිප් ඵන් නං 

රූපරූපිං නාම, ආකාථසො පරිච්කෙදරූපිං නාම, විඤ් ඤත් තිද් වෙං, 

ලහුතාදිත් තෙඤ් ච විොරරූපිං නාම, උපචොදිචතුබ් බිධං ලක්ඛණරූපිං නාම. 

තථා හදෙවත් ථු වත් ථු, න ද් වාරං නාම, විඤ් ඤත් තිද් වෙං ද් වාරං, න වත් ථු නාම, 

චක් ඛාදථෙො පඤ් ච පසාදා වත් ථු ථචව ද් වාරඤ් ච නාම, ථසසං ථනව වත් ථු න 
ද් වාරං නාමාති එවමාදිනා නථෙන චතුබ් බිධං. 
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පටුන 

තං පුන එකජාදිවථසන පඤ් චවිධං. නවවිධං හි උපාදින් නරූපං 

කම් ථමථනව, විඤ ්ඤත් තිද් වෙඤ් ච චිත් ථතථනව උප් පජ් ජනථතො එෙජිං නාම, 

සද් ථදො උතුචිත් ථතහි උප් පජ් ජනථතො ද්විජිං නාම, ලහුතාදිත් තෙං 

උතුචිත් තාහාථරහි උප් පජ් ජනථතො තිජිං නාම, සුද් ධට් ඨකං, ආකාථසො ච චතූහිපි 

උප් පජ් ජනථතො චතු්ජිං නාම, ලක් ඛණානි අජිං නාම. එවමාදිනා පඤ් චවිධං 
ථහොති. 

තං පුන චක් ඛුථසොතඝානජිව් හාකාෙමනඉන් ද්රිෙවිඤ ්ථඤෙයවථසන ඡබ් බිධං. 
සත් තවිඤ ්ඤාණධාතුවිඤ් ථඤෙයවථසන සත් තවිධං. තථදව 
මථනොවිඤ් ඤාණධාතුවිඤ් ථඤෙයං භූථතොපාදාෙවථසන ද් විධා කත් වා අට් ඨවිධං 
ථහොති. තත් ථ හි ආථපොධාතු මථනොවිඤ් ඤාථණථනව විඤ් ථඤෙයං භූතරූපං 

නාම, ඉතරං පසාදසහිතසුඛුමරූපං මථනොවිඤ් ඤාණවිඤ් ථඤථෙයොපාදාෙරූපං 
නාම. තථදව පුන මථනොවිඤ් ඤාණවිඤ ්ථඤථෙයොපාදාෙරූපං 
ඉන් ද්රිොනින් ද්රිෙවථසන ද් විධා කත් වා නවවිධං ථහොති. තං පුන 

පසාදවිසෙආථපොධාතුභාවහදෙජීවිතපරිච් ථඡදවිකාරලක් ඛණආහාරවථසන 
දසවිධං ථහොති. 

තථදව පුන චක් ඛාෙතනං ථසොතාෙතනං ඝානාෙතනං ජිව් හාෙතනං 
කාොෙතනං රූපාෙතනං සද් දාෙතනං ගන් ධාෙතනං රසාෙතනං 

ථඵොට් ඨබ් බ්ාෙතනං ධම් මාෙතනන් ති එවං ආෙතනථතො එකාදසවිධං ථහොති, තථා 
ධාතුවථසන. තත් ථ ආථපොධාතුවිවජ් ජිතභූතත් තෙං ථඵොට් ඨබ් බ්ාෙතනං 

ථඵොට් ඨබ් බ්ධාතු ‘‘කාෙවිඤ් ථඤෙයං, කාෙවිඤ් ඤාණවිඤ් ථඤෙය’’න් ති ච 

වුච් චති, සුඛුමරූපං ධම් මාෙතනං ධම් මධාතූති, තථදව පසාදසහිතං 

‘‘මථනොවිඤ් ථඤෙයං, මථනොවිඤ් ඤාණවිඤ් ථඤෙය’’න් ති ච වුත් තං. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

කස ්මා පථනත් ථ ආථපොධාතුවිවජ් ජිතානඤ් ථඤව භූතානං ථඵොට් ඨබ් බ්තා 

වුත් තා, නනු ආථපොධාතුපි සීතවථසන ඵුසිත් වා ථවදිතබ් බ්ාති? න සීතස් සාපි 
ථතථජොධාතුත් තා. උණ් හථමව හි සීතන් ති බ්යපදිස ්සති. කඨිනාකඨිනතං 

උපාදාෙ රුක් ඛාදිවිරළච් ඡාො විෙ, තං වා උපාදාෙ සන් දච් ඡාොදි, අඤ ්ඤථා 
කස ්ථසතං සීතත් තං සභාවං සිො. ‘‘ආථපොධාතුො’’ ඉති ථච. ෙදි එවං 
උණ් ථහොදකාදීසු ආපත් තං න සිො ආථපොථතජානඤ් ච සහපවත් තානං 

විරුද් ධලක් ඛණත් තා, න ච සා ථතථජොසන් නිධාථන සීතත් තං විහාෙ තිට් ඨති. න 

හි සභාවා ථකනචි සහභාථවන තංසභාවං ජහන් ති අභාවාපත් තිථතො, නාපිස් සා 

සීතභාවං මුඤ් චිත් වා අපරසභාථවො අත් ථි, ථෙන සහභාථවො යුජ් ථජෙය. ෙදි සිො 

‘‘ආථපො සීතත් ත’’න් ති, භාවද් වෙං සිො අඤ් ථඤොඤ් ඤවිලක් ඛණසභාවත් තා 

භාවස ්ස, අථාපි න සීතත් තං, ආථපොධාතුො සරූපං සීතගුථණො, ථසො ච 

උණ් හසන් නිධාථන විගච් ඡති, ගුණීරූපථමව තිට් ඨතීති ථච? තදා තහිං සෙං 
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අථඵොට් ඨබ් බ්ාව ආථපොධාතු, න නිෙතඵස් සවතීති ච සිො, ථෙො ච සීතඵස ්ථසො 

ගුථණොති සුවුත් ථතො, ථසො අම් ථහහි ථතථජොධාතුවිථසථසොති. 

අෙථමව විථසථසොති ථච, නනු සීතත් තං, උණ් හත් තඤ් ච 

අඤ ්ථඤොඤ් ඤවිරුද් ධං, කථං ථතථජොධාතුො සභාවං සිොති? නාෙං ථදොථසො 

එකකලාථප ථතසං සම් භවාභාවථතො, භින් නකලාථපසු පන පවත් තිෙං 
ආථලොකන් ධකාරනීලපීතාදීනං වණ් ණාෙතනතා විෙ ථතථජොධාතුත් තං න 

විරුජ් ඣතීති. ෙදි ආථපොධාතුො න සීතත් තං සරූපං, කිං පනස ්සා සරූපන් ති? 

ද්රවතා. ෙදි එවං ද්රවතාපි ඵුසිත් වා ඤාතබ් බ්ථතො ථඵොට් ඨබ් බ්ං සිොති? න සීතාදිං 
ඵුසිත් වා මනසාව වණ් ණං දිස් වා ඤාතබ් බ්ථතො. අන් ධකාථර සෙන් තා හි 

අතිසීතලතාෙ පත් තාදිං ඵුසිත් වා ‘‘උදකං එත් ථා’’ති ආසඞ් කිතා ථහොන් ති, උදකං 

වා ඵුසිත් වා සප් පාදිසඤ් ඤිථනො, තස් මා අථඵොට් ඨබ් බ්ථමව ආථපොධාතු, 
ඉතරභූතත් තෙථමව ථඵොට් ඨබ් බ්න් ති ගථහතබ් බ්ං. 

කිං පථනතං භූතත් තෙං එකථතො ආරම් මණං කත් වා කාෙවිඤ් ඤාණං 

උප් පජ් ජිතුං සක් ථකොති, න සක් ථකොතීති? න සක් ථකොති. කස් මා? 
ආභුජිතවථසන වා උස් සදවථසන වා ථතසු එකථමවාරම් මණං කත් වා 
උප් පජ් ජනථතො. ආභුජිතවථසන හි ඔදනථාලිෙං සිත් ථං ගථහත් වා ථද් ධමුදුභාවං 

වීමංසන් තස් ස, උණ් ථහොදකභාජථන වා හත් ථං ඔතාථරත් වා උණ් හභාවං 

වීමංසන් තස් ස, උණ් හසමථෙ වා වාතපානං විවරිත් වා වාථතන සරීරං 

පහරාථපන් තස ්ස ච තත් ථ තත් ථ කිඤ් චාපි ඉතරං භූතත් තෙම් පි අත් ථි, 
ෙථාභුජිතං පන තංතංපථවීථතථජොවාථෙොධාතුථමව ෙථාක් කමං ආරබ් භ 

කාෙවිඤ් ඤාණං උප් පජ් ජති. එවං ආභුජිතවකසන ආරම් මණං කථරොති නාම. 

උස් සදවථසන පන භුඤ් ජනසමථෙ සක් ඛරං ඩංසන් තස ්ස, මග් ථග වා අග් ගිං 

අක් කමන් තස ්ස, බ්ලවවාථතන වා කණ් ණසක් ඛලිෙම් පි පහරන් තස් ස ච තත් ථ 

තත් ථ කිඤ් චාපි ඉතරභූතත් තෙම් පි අත් ථි, ෙථාඋස් සදං පන 
තංතංපථවීථතථජොවාථෙොධාතුථමවාරබ් භ ෙථාක් කමං කාෙවිඤ් ඤාණං 

උප් පජ් ජති. අග් ගිම් හි වා නිමුග් ගසකලසරීරස් ස ෙදිපි එකප් පහාථරන අග් ගිනා 

කාථෙො ඝට් ටීෙති, ෙස් මිං ෙස් මිං පන ඨාථන කාෙප් පසාථදො උස් සන් ථනො ථහොති, 

ෙත් ථ ෙත් ථ වා පන විසෙඝට් ටනානිඝංථසො බ්ලවා ථහොති, තත් ථ තත් ථථව 

පඨමං කාෙවිඤ් ඤාණං උප් පජ් ජති, පච් ඡා ඉතරට් ඨාථනසු. ඛණපරිත් තතාෙ පන 
සහසා පරිවත් තිත් වා උප් පජ් ජනවථසන එකප් පහාථරන සකලසරීරං ඩය් හමානං 

විෙ ඛාෙති. න හි එකස ්මිං ඛථණ බ්හූනි විඤ් ඤාණානි උප් පජ් ජන් ති, 
බ්යාථපත් වා වා එකං. එථකකස් මිං පන අවිනිබ් ථභොථග කාෙදසථක එකථමව 

කාෙවිඤ් ඤාණං උස් සදවථසන උප් පජ් ජති, එවං ඉතරවත් ථූසුපි විඤ් ඤාණානං 
අවිනිබ් ථභොථග පථදථස එථකකානථමව උප් පත් ති ථවදිතබ් බ්ා. එවං 

උස්සදවකසන ආරම් මණං කථරොති නාම. 
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පටුන 

ථකන පන චිත් තස ්ස ආරම් මණසඞ් කන් ති ථහොතීති? අජ් ඣාසෙථතො, 
විසොධිමත් තථතො වා. නානාඨාථනසු හි චිත් තපටිමාදීනි පස් සිතුකාමස් ස පඨමං 
එකට් ඨාථන දිස ්වා තථතො ඉතරට් ඨාථනසු ච රූපානි පස් සිතුං සරථසනාවජ් ජනං 
උප් පජ් ජති. එවං අජ් ඣාසෙථතො සඞ් කන් ති ථහොති. රූපාරම් මණං පන 
මහන් තම් පි පස් සන් තස් ස සබ් බ්තූරිෙනිග් ථඝොථස උට් ඨිථත තං වා සුණන් තස ්ස 
මනුඤ ්ඤාමනුඤ ්ථඤ අධිමත් තගන් ධරසථඵොට් ඨබ් ථබ් ඉන් ද්රිථෙසු ඝට් ටිථත 

ඉතරිතථර චිත් තං සඞ් කමති, එවං විසොධිමත් තථතො සඞ් කන් ති ථහොතීති 

අෙථමත් ථ සඞ් ගහථතො විනිච් ඡථෙො. සුඤ් ඤථතො, පන අතීතාදිවථසන පච් ථචකං 
අනන් තප් පථභදථතො ච විනිච් ඡථෙො චිත් තවිභත් තිෙං වුත් තනොනුසාථරන 
ෙථානුරූපං ථවදිතබ් ථබ්ො. 

සමුට් ඨානථතො, පථනත් ථ භවථෙොනීසු පවත් තික් කමථතො ච 
පකිණ් ණකකථා ථවදිතබ් බ්ා – චතුසමුට් ඨානිකානි හි රූපානි උප් පජ් ජමානානි 
ද් වීසු භථවසු චතූසු ථෙොනීසු දසකාදිකලාපවථසථනව පටිසන් ධිප් පවත් තීසු 
ෙථාසම් භවං සමුප් පජ් ජන් ති. තත් ථ කම් මථජසු තාව වීසතිො 

කාමාවචරකුසලාකුසථලහි කාමථලොථකථෙව සංථසදජානං, ඔපපාතිකානඤ් ච 

ඡ වත් ථූනි, භාවද් වථෙ අඤ් ඤතරං, ජීවිතඤ් චාති අට් ඨ රූපානි ෙථාසම් භවං 

පටිසන් ධිථතො පට් ඨාෙ පාතුභවන් ති. තානි ච සුද් ධට් ඨකං, ජීවිතඤ් ච 

ජීවිතනවකං, තථදව නවකං චක් ඛුනා සහ චක් ඛුදසකං, ථසොථතන ථසොතදසකං, 

ඝාථනන ඝානදසකං, ජිව් හාෙ ජිව් හාදසකං, කාථෙන කාෙදසකං, හදෙවත් ථුනා 

වත් ථුදසකං, භාවඤ් ඤතථරන භාවදසකඤ් චාති නව කලාපා හුත් වා 

උප් පජ් ජන් ති. නපුංසකානං පථනත් ථ භාවදසකං නත් ථි, තථා ජච් චන් ධාදීනං 

චක් ඛුථසොතඝානදසකානි. එවං අණ් ඩජජලාබුජානම් පි, ථතසං පන 

පටිසන් ධිචිත් ථතන සහ කාෙවත් ථුභාවදසකාථනව උප් පජ් ජන් ති, තථතො 
පවත් තිකාථල ජීවිතනවකචක් ඛුදසකාදීනි ෙථානුරූපං උප් පජ් ජන් ති. රූපභථව 

පන ඝානදසකාදිත් තෙං, භාවදසකද් වෙං, උදරග් ගිනවකඤ් ච නත් ථි, ථසසානි 
පඤ ්චහි රූපාවචරකුසලකම් ථමහි පටිසන් ධිථතො පභුති උප් පජ් ජන් ති. 
අඤ ්ඤඤ ්ඤීනං පන පඤ් චමජ් ඣානකුසථලන ජීවිතනවකථමව. එවං 
කාමරූපාවචරකම් මසමුට් ඨිතා නව රූපකලාපා ද් වීසු භථවසු චතූසු ථෙොනීසු 
ෙථාසම් භවං පටිසන් ධිථතො පට් ඨාෙ ොව චුතිචිත් ථතොපරිසත් තරසමචිත් තස් ස 

ඨිති, තාව චිත් තස ්ස උප් පාදඨිතිභඞ් ගසඞ් ඛාථතසු තීසු ඛථණසු නිරන් තරං 

අජ් ඣත් තසන් තාථන එව උප් පජ් ජන් ති, තථතො පභුති අනුප් පජ් ජිත් වා 
චුතිචිත් ථතන සහ නිරුජ් ඣන් ති. 

චිත් තජානි පන පඤ් චථවොකාරභථව 
ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණආරුප් පවිපාකවජ් ජිතපඤ් චසත් තතිචිත් ථතහි අත් තථනො 
අත් තථනො උප් පත් තික් ඛථණ එව සමුට් ඨාපිතානි පඨමභවඞ් ගමුපාදාෙ 
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චුතිචිත් තපරිථෙොසානං අජ් ඣත් තසන් තාථන එව සුද් ධට් ඨකං, තථදව 

කාෙවිඤ් ඤත් තිො සහ කාෙවිඤ් ඤත් තිනවකං, වචීවිඤ ්ඤත් තිසද් ථදහි 

වචීවිඤ් ඤත් තිදසකං, ලහුතාදිත් තථෙන ලහුතාථදකාදසකං, 

කාෙවිඤ් ඤත් තිලහුතාදීහි ද් වාදසකං, වචීවිඤ් ඤත් තිසද් දලහුතාදීහි 
ථතරසකඤ් චාති ඡ කලාපා හුත් වා ෙථාථෙොගං පවත් තන් ති. රූපජනකචිත් ථතසු 
ථචත් ථ ථසොමනස් සසහගතකාමාවචරජවනානි ඉරිොපථවිඤ් ඤත් තිහසනසහිතං 

සබ් බ්ං චිත් තජරූපං සමුට් ඨාථපන් ති, 

ථසසකාමාවචරජවනාභිඤ් ඤාථවොට් ඨබ් බ්නානි හසනවජ් ජං, අප් පනාජවනානි ච 

ඉරිොපථාදිවිරහිතථමව, ෙථාපවත් තං පන ඉරිොපථං අවිනස් සමානං 
උපත් ථම් ථභන් ති. ථසසානි පන රූපාවචරවිපාකමථනොධාතුතදාරම් මණානි 

එකූනවීසති තම් පි න කථරොන් ති, සුද් ධට් ඨකං, සද් දනවකං, ලහුතාථදකාදසකං, 

සද් දලහුතාදිද් වාදසකඤ් චාති චත් තාථරො කලාථප උප් පාථදන් ති, තත් ථාපි 

සබ් ථබ්සම් පි පටිසන් ධිචිත් තානි, අරහන් තානං චුතිචිත් තානි, අරූපභවූපපන් නානි 

ච න කිඤ් චි රූපං සමුට් ඨාථපන් ති, ආරුප් පවිපාකද් විපඤ ්චවිඤ් ඤාණානි 
සබ් බ්ථා න උප් පාථදන් තීති. 

ආහාරජානි පන කාමභථව එව අජ් ථඣොහටාහාථර ඨිථතන ඨිතිප් පත් ථතන 

ඔජාසඞ් ඛාථතන ආහාථරන සමුට් ඨිතානි අජ් ඣත් තසන් තාථන එව සුද් ධට් ඨකං, 

ලහුතාථදකාදසකඤ් චාති ද් ථව කලාපා හුත් වා ොවතායුකං පවත් තන් ති, න 
රූපභූමිෙං. උතුජානි අජ් ඣත් තිකබ්ාහිථරන ථතථජොධාතුසඞ් ඛාථතන 

ඨිතිප් පත් ථතන උතුනා අජ් ඣත් තසන් තාථන සමුට් ඨිතානි සුද් ධට් ඨකං, 

සද් දනවකං, ලහුතාථදකාදසකං, සද් දලහුතාථදකාදසකං, 

සද් දලහුතාදිද් වාදසකඤ් චාති චත් තාථරො කලාපා හුත් වා ොවතායුකං, බ්හිද් ධා 

පන පථවීපබ් බ්තථදවබ්රහ් මවිමානාදීසු සුද් ධට් ඨකං, 
සමුද් දථඝොසාදිසද් දනවකඤ් චාති ද් ථව කලාපාව හුත් වා පවත් තන් ති. 
ආකාසලක් ඛණානි ථචත් ථ සබ් බ්කලාථපසු විජ් ජමානානිපි කලාපසඞ් ගථහ 
ථවොහාරාභාවා න ගණීෙන් ති. පටිසන් ධික් ඛථණ ථචත් ථ උතුචිත් තාහාරජානි න 

ථහොන් ති, න සබ් බ්ත් ථාපි උප් පත් තික් ඛථණ ජරාමරණානීති එවං 

චතුසමුට් ඨානිකරූපස් ස භවථෙොනීසු, පටිසන් ධිප් පවත් තීසු ච පවත් තික් කථමො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 

අපිච ද් වාචත් තාලීසාෙ ථකොට් ඨාසානං වථසනාපි ථචත් ථ තස් ස අජ් ඣත් තං, 
මහාභූතාදිවථසන බ්හිද් ධා ච පවත් ති එවං ථවදිතබ් බ්ා – අජ් ඣත් තිකා හි ථකසා 

ථලොමා…ථප.… කරීසං මත් ථලුඞ් ගන් ති ඉථම වීසති පථවාධිකථකොට් ඨාසා, 

පිත් තං…ථප.… මුත් තන් ති ඉථම ද් වාදස ආපාධිකථකොට් ඨාසා, ථෙන ච 

සන් තප් පති, ථෙන ච ජීරති, ථෙන ච පරිඩය් හති, ථෙන ච අසිතපීතඛානතසානතං 

සම් මාපරිණාමං ගච් ඡතීති ඉථම චත් තාථරො ථතජාධිකථකොට් ඨාසා, උද් ධංගථමො 
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අථධොගථමො කුච් ඡිසථෙො ථකොට් ඨාසථෙො අඞ් ගමඞ් ගානුසාරී අස් සාසපස් සාථසො 
චාති ඉථම ඡ වායුඅධිකථකොට් ඨාසාති ද් ථවචත් තාලීස ථකොට් ඨාසා ථහොන් ති. 
ථතසු උදරිෙං කරීසං පුබ් ථබ්ො මුත් තන් ති ඉථම චත් තාථරො ථකොට් ඨාසා උතුජා. 

එවථමථතසු එථකකං උතුජට් ඨකථමව ථහොති, ථසථදො අස් සු ථඛථළො 

සිඞ් ඝාණිකාති ඉථම චත් තාථරො උතුචිත් තජා, ථතසු එථකකස් මිං ද් ථව ද් ථව 

අට් ඨකා ථහොන් ති. අසිතාදිපරිපාචථකො ථතථජො කම් මථජොව, තත් ථ 

ජීවිතනවකථමව. අස් සාසපස් සාථසො පන චිත් තථජොව, තත් ථ 
චිත් තජසද් දනවකථමව. ඉථම දස ථකොට් ඨාථස ඨථපත් වා ථසසා ද් වත් තිංස 
චතුජා. 

තත් ථ අට් ඨසු ථතථජොවාථෙොථකොට් ඨාථසසු එථකකස් මිං ජීවිතනවකඤ් ථචව 

තීණි ච උතුචිත් තාහාරජට් ඨකානි ථහොන් ති, වාථෙොථකොට් ඨාථසසු ථචත් ථ 

උතුචිත් තජසද් දනවකම් පි ථහොති, ථසථසසු චතුවීසතිො ථකොට් ඨාථසසු 
ථකසථලොමනඛදන් තානං මංසවිනිමුත් තට් ඨානං ඨථපත් වා සබ් බ්ත් ථ ද් ථව 

කාෙභාවදසකානි, තීණි ච අට් ඨකානි, මංසමුත් ථතසු පන ථකසාදීසු 
උතුජට් ඨකථමව ථහොති. තානි ච ෙථාවුත් තදසකනවකට් ඨකානි 

සකලසරීරබ්යාපීසු තචමංසරුහිරාදීසු, අබ්යාපීසු ච ථකසාදීසු ථකොට් ඨාථසසු 

අවිනිබ් ථභොථග එකස් මිං අණුපථදථස ථහොන් තීති පච් ථචකං අනන් තාපරිමාණා, 
අනන් තධාතුපච් චෙත් තා ථතසං සරීරස ්මිං හි පරමාණුථභදසඤ් චුණ් ණානි 
අනන් තානි චත් තාරි මහාභූතානි ථචව සඋපාදාරූපානි ච 
අඤ ්ථඤොඤ් ඤපච් චෙභූතානි අජ් ඣත් තං 

ද් වාචත් තාලීසථකොට් ඨාසසරීරාථරොහපරිණාහසණ් ඨානාදිනා, බ්හිද් ධා ච 
පථවීපබ් බ්තාදිනා ච ආකාථරන ෙථාපච් චෙං සමුප් පන් නානි. මාොකාරාදථෙො 
විෙ න බ්ාලජනප් පථබ්ොධකානි ථහොන් ති. 

පථවීධාතු ථචත් ථ සුඛුමසඤ් චුණ් ණා රජභූතා එව ආථපොධාතුො සඞ් ගහිතා, 

ථතථජොධාතුො අනුපාලිතා, වාථෙොධාතුො විත් ථම් භිතා, වණ් ණාදීහි පරිවාරිතා 

න විකිරිෙමානා අජ් ඣත් තං ඉත් ථිපුරිසමිගපක් ඛිථදවබ්රහ් මාදිසරීරභාවං, බ්හිද් ධා 
ච පථවීපබ් බ්තරුක් ඛථදවබ්රහ් මථලොකචන් දසූරිෙනක් ඛත් තමණිකනකාදිභාවඤ් ච 

උපගච් ඡති, යූසගතා බ්න් ධනභූතා පථනත් ථ ආථපොධාතු පථවීපතිට් ඨිතා. 

අවථසසානුපාලනවිත් ථම් භනපරිපාචනපරිවාරිතා න පග් ඝරති, අපග් ඝරමානා 

පීණිතභාවං දස් ථසති, උසුමත් තගතා ථතථජොධාතු 

ථසසධාතුපතිට් ඨානසඞ් ගහවිත් ථම් භනපරිවාරිතා ඉමං කාෙං පරිපාථචති, 

වණ් ණසම් පත් තිඤ් චස් ස අපූතිභාවඤ් ච සාථධති, වාථෙොධාතු 
විත් ථම් භනසමුදීරණසභාවා ථසසධාතුපතිට් ඨානසඞ් ගහානුපාලනපරිවාරිතා 

විත් ථම් ථභති චාථලති, සරීරවිමානාදීනං ගමනාදිපදවීතිහරණාදීනං ඨිතිඤ් ච 

සම් පාථදති. චතස් ථසොපි ථචතා සම් භූෙ පථවීඅධිකතාෙ ථකසාදිභාවං, 
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පටුන 

පථවීපබ් බ්තාදිභාවඤ් ච, ආපාධිකතාෙ පිත් තාදිභාවං, සමුද් දජලාදිභාවඤ් ච, 

වායුඅධිකතාෙ උද් ධඞ් ගමවාතාදිභාවං, පථවීසන් ධාරකවාතාදිභාවඤ් ච, 

ථතජාධිකතාෙ පරිපාචකග් ගිආදිභාවං, නරකග් ගිආදිභාවඤ් ච සාථධන් ති, ොසං 
පථකොථපන ථරොගජරාමරණඤ් ථචව කප් පවිනාසාදථෙො ච ථහොන් ති. 
එවථමතාසං චුණ් ණවිචුණ් ණානං ධාතූනං සඤ් චෙත් තා පච් ථචකං 

අනන් තාපරිමාණා කලාපා එව අජ් ඣත් තිකථකොට් ඨාසා ථහොන් ති, තථා 
බ්ාහිරානි රූපානි. තානි ච ථතන ථතන පච් චථෙන තථාතථාකාථරන සමුදිතාව 
උප් පජ් ජන් ති ථචව උප් පජ් ජිස් සන් ති ච. 

ෙදි පඨමං ධාතුථෙො අණුරූථපන ඨත් වා පච් ඡා සංයුජ් ජන් ති, තථා ඨාථන 
විනිථෙොගාභාවථතො අපථරනාපි පරිොථෙන ථචත් ථ කම් මජං කම් මපච් චෙං 

කම් මපච් චෙඋතුසමුට් ඨානං, ආහාරජං ආහාරපච් චෙං 

ආහාරපච් චෙඋතුසමුට් ඨානං, උතුජං උතුපච් චෙං උතුපච් චෙඋතුසමුට් ඨානං, 
චිත් තජං චිත් තපච් චෙං චිත් තපච් චෙඋතුසමුට් ඨානන් ති එවං සමුට් ඨානථභථදො 

ථවදිතබ් ථබ්ො. තත් ථ උපාදින් නරූපං ෙම්මජිං නාම, 

මංසමුත් තථකසථලොමදන් තසිඞ් ඝාණිකාදි ෙම්මපච්චයිං නාම, 

සම් පත් තිකරමහාථමඝපථවීපබ් බ්තාදි, චක් කරතනථදවවිමානාදි ච 

ෙම්මපච්චයඋතුසමුට්ඨානිං නාම. ආහාරථතො සමුට් ඨිතං සුද් ධට් ඨකං ආහාරජිං 

නාම, කබ්ළීකාථරො ආහාථරො ආහාරජස් ස ජනථකො හුත් වා කම් මජස ්ස 

අනුපාලථකො ථහොතීති තදනුපාලිතං කම් මජරූපං ආහාරපච්චයිං නාම, 

විසභාගාහාරං ථසවිත් වා ආතථප ගච් ඡන් තස් ස කාළකුට් ඨාදීනි උප් පජ් ජන් ති, 

ඉදං ආහාරපච්චයඋතුසමුට්ඨානිං නාම. කම් මජඋතුථතො සමුට් ඨිතං සුද් ධට් ඨකං 

උතුජිං නාම, තස් මිං උතු අඤ් ඤං අට් ඨකං සමුට් ඨාථපති, ඉදං උතුපච්චයිං නාම, 

තස් මිම් පි උතු අඤ් ඤං අට් ඨකං සමුට් ඨාථපති, ඉදං උතුපච්චයඋතුසමුට්ඨානිං 

නාම. එවං උපාදින් නථක තිස් ථසො එව සන් තතිථෙො ඝට් ථටතුං සක් ථකොන් ති, 

අනුපාදින් නථක පන වලාහථකො උතුජිං නාම, වුට් ඨිධාරා උතුපච්චයිං නාම, 

ථදථව පන වුට් ථඨ පථවී ගන් ධං මුඤ් චති, බීජානි විරුහන් තීති එවං ෙං අනන් තං 

සන් තතිවථසන පවත් තං, එතං උතුපච්චයඋතුසමුට්ඨානිං නාම. චිත් තථතො 

සමුට් ඨිතං සුද් ධට් ඨකාදි චිත්තජිං නාම, චිත් ථතන පච් ඡාජාතපච් චෙභාථවන 

උපත් ථම් භිථතො කාථෙො චිත්තපච්චයිං නාම, අභිඤ් ඤාචිත් ථතන බ්හිද් ධා 

සමුට් ඨාපිතහත් ථිඅස ්සාදිකං චිත්තපච්චයඋතුසමුට්ඨානිං නාම. පකිණ් ණකකථා. 

රූපාබ්යාකතං නිට් ඨිතං. 

නිබ් බ්ානාබ්යාකතවණ් ණනා 

නිබ් බ්ානාබ්යාකතං පන භූමිථතො ථලොකුත් තරථමව, ධම් මථතොපි ච එකථමව, 

ථභථදො නත් ථි, ලක් ඛණාදිථතො පන සන් තිලක් ඛණං නිබ් බ්ානං, 
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72 

පටුන 

නිවත් තිලක් ඛණං, අසඞ් ඛතලක් ඛණං වා, අච් චුතිරසං, අනිමිත් තපච් චුපට් ඨානං, 

අසඞ් ඛතතාෙ පනස් ස කාරකථහතුවිරහථතො පදට් ඨානං නත් ථි, 

පාපකථහතුවථසන පථනතං ‘‘දුක් ඛනිථරොධගාමිනිපටිපදා’’තිආදිවචනථතො 

(විභ. 206) ‘‘අරිෙමග් ගපදට් ඨාන’’න් ති වත් තුං වට් ටති. සඞ් ගහථතො පන 

ථභදාභාවා ඛන් ථධසු සඞ් ගහං න ගච් ඡති, ආෙතනාදීසු ධම් මාෙතනධම් මධාතූසු 

සඞ් ගහං ගච් ඡති. සුඤ් ඤථතො පන අත් තසුඤ් ඤං, සලක් ඛණධාරණථතො 

අනත් තකං ධම් මමත් තං, අසඞ් ඛතතාෙ වා අච් චන් තත් තා ච අනිච් චතාසුඤ් ඤං, 

දුක් ඛතාසුඤ් ඤං, රාගාදිසුඤ් ඤං, නිමිත් තසුඤ් ඤන් ති පවත් තං සුඤ ්ඤන් ති 
ගථහතබ් බ්ං. 

ථභදථතො පන සන් තිලක් ඛණාදිසභාවථතො එකවිධම් පි කාරණපරිොෙථතො 

සඋපාදිථසසනිබ් බ්ානධාතු, අනුපාදිථසසනිබ් බ්ානධාතු ථචති දුවිධං ථහොති. 
සරසවථසන පන පරිකප් පිතාකාරථභදථතො සුඤ් ඤතං අනිමිත් තං 
අප් පණිහිතන් ති තිවිධං ථහොති. සඞ් ඛතධම් මථභදමුපාදාෙ 

පටික් ඛිපිතබ් බ්ාකාරථතො න චිත් තං, න ථචතසිකං, න රූපං, න අතීතං, න 

අනාගතං, න පච් චුප් පන් නං, න මග් ථගො, න ඵලන් තිආදිනා අනන් තප් පකාරං 
ථහොති. 

නිබ් බ්ානාබ්යාකතං නිට් ඨිතං. 

එවං ඉමස් මිං කුසලත් තිථක අවුත් ථතො සභාවධම් ථමො නාම නත් ථි. 
අසභාවධම් ථමසු පථනත් ථ කිඤ් චාපි රූපධම් මානං පරිච් ථඡදාකාසලක් ඛණානි 

එව වුත් තානි, කසිණාදිපටිභාගනිමිත් තානි පන කසිණුග් ඝාටිමාකාථසො, 

විඤ ්ඤාණාභාථවො, නිථරොධසමාපත් ති, තිස් ථසො 

නාමපුග් ගලඋපාදාපඤ් ඤත් තිථෙො, අරූපධම් මානං අනිච් චතාදිලක් ඛණාදථෙො ච 

න වුත් තා, තථාපි ථතසම් පි සභාවධම් මබ්යතිථරකාභාවථතො ගහණං ථහොති, 

තස් මා අෙං තිථකො නිප් පථදසත් තිථකොති ථවදිතබ් ථබ්ො. ෙථා ථචත් ථ, එවං ඉථතො 
පථරසුපි තිකදුථකසු පඤ් ඤත් තිග් ගහණාභාථවපි 

නිරවථසසපරමත් ථග් ගහථණථනව නිප් පථදසතා, විපරිොෙථතො සප් පථදසතා ච 

ථවදිතබ් බ්ා. ෙත් ථ පන සම් මුතිග් ගහණං අත් ථි, තත් ථ වක් ඛාම. 

රූපනිබ් බ්ානකණ් ථඩො නිට් ඨිථතො. 

ඉති ථමොහවිච් ථඡදනිො 

අභිධම් මමාතිකත් ථසංවණ් ණනාෙ 

කුසලත් තිකසංවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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කවදනාත්තිොදිවණ්ණනා 
ඉදානි කුසලත් තිකානන් තරං ථවදනාත් තිකාදීනං අත් ථවණ් ණනා 

අනුප් පත් තා, ෙස් මා පන ය් වාෙං කුසලත් තිකස් ස – 

‘‘අත් ථථතො භූමිථභදා ච, පච් ථචකං සම් පථෙොගථතො; 

උද් ථදසථතො ච ධම් මානං, ලක් ඛණාදිවිභාගථතො’’ති. – 

ආදිනා මාතිකං නික් ඛිපිත් වා ‘‘කුසලා තාව ධම් මා භූමිථතො චතුබ් බිධා ථහොන් ති 

කාමාවචරා…ථප.… ථලොකුත් තරා’’තිඑවමාදිනා විනිච් ඡෙනථෙො වුත් ථතො, ථසො 

එව ථසසත් තිකදුකානම් පි ෙථාථෙොගං ථහොති. ෙථා හි එත් ථ, එවං ‘‘සුඛාෙ 
ථවදනාෙ සම් පයුත් තා තාව ධම් මා භූමිථතො තිවිධා ථහොන් ති කාමාවචරා 
රූපාවචරා ථලොකුත් තරා’’තිආදිනා අනුක් කථමන සබ් බ්ත් තිකදුකානම් පි 

පණ් ඩිථතහි සක් කා විනිච් ඡෙනෙං සල් ලක් ථඛතුං, තස් මා තං විත් ථාරනෙං 

වජ් ථජත් වා නික් ථඛපකණ් ථඩ, අත් ථුද් ධාරකණ් ථඩ ච වුත් තානුසාරථතො 
නාතිසඞ් ථඛපවිත් ථාරනථෙන ථවදනාත් තිකාදීනං තිකදුකානං – 

පදත් ථා තංසරූපා ච, නවත් තබ් බ්විභාගථතො; 

විනිච් ඡථෙො විජානීථෙො, තත් ථ තත් ථ ෙථාරහං. 

තත් ථ ථවදනාත් තිථක පදත් ථථතො තාව ‘‘සුඛාෙ ථවදනාො’’තිආදීසු සුඛ-
සද් ථදො 
සුඛථවදනාසුඛමූලසුඛාරම් මණසුඛථහතුසුඛපච් චෙට් ඨානඅබ්යාබ්ජ් ඣනිබ් බ්ානාදී

සු දිස ්සති. අෙං හි ‘‘සුඛස් ස ච පහානා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.232; ධ. ස. 165; විභ. 

594) සුඛථවදනාෙ දිස් සති. ‘‘සුථඛො බුද් ධානමුප් පාථදො’’තිආදීසු (ධ. ප. 194) 

සුඛමූථල. ‘‘ෙස් මා ච ථඛො, මහාලි, රූපං සුඛං සුඛානුපතිතං 

සුඛාවක් කන් ත’’න් තිආදීසු (සං. නි. 3.60) සුඛාරම් මථණ. ‘‘සුඛස ්ථසතං, 

භික් ඛථව, අධිවචනං, ෙදිදං පුඤ් ඤානී’’තිආදීසු (අ. නි. 7.62; ඉතිවු. 22) 

සුඛථහතුම් හි. ‘‘ොවඤ් චිදං, භික් ඛථව, න සුකරං අක් ඛාථනන පාපුණිතුං, ොව 

සුඛා සග් ගා (ම. නි. 3.255). න ථත සුඛං පජානන් ති, ථෙ න පස් සන් ති 

නන් දන’’න් ති (සං. නි. 1.11) ආදීසු සුඛපච් චෙට් ඨාථන. ‘‘දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරා 

එථත ධම් මා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.82) අබ්යාබ්ජ් ථඣ. ‘‘නිබ් බ්ානං පරමං 

සුඛ’’න් තිආදීසු (ධ. ප. 203-204; ම. නි. 215, 217) නිබ් බ්ාථන. ඉධ පනාෙං 
සුඛථවදනාෙථමව දට් ඨබ් ථබ්ො. 

ථවදනා-සද් ථදො ‘‘විදිතා ථවදනා උප් පජ් ජන් තී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.208) 
ථවදනතස ්මිං ථෙව වත් තති. දුක් ඛ-සද් ථදො 
දුක් ඛථවදනාදුක් ඛවත් ථුදුක් ඛාරම් මණදුක් ඛපච් චෙදුක් ඛපච් චෙට් ඨානාදීසු දිස ්සති. 

අෙං හි ‘‘දුක් ඛස් ස ච පහානා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.232; ධ. ස. 165; විභ. 594) 
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පටුන 

දුක් ඛථවදනාෙං දිස් සති. ‘‘ජාතිපි දුක් ඛා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.387; විභ. 190) 

දුක් ඛවත් ථුස ්මිං. ‘‘ෙස් මා ච ථඛො, මහාලි, රූපං දුක් ඛං දුක් ඛානුපතිතං 

දුක් ඛාවක් කන් ත’’න් තිආදීසු (සං. නි. 3.60) දුක් ඛාරම් මථණ. ‘‘දුක් ථඛො පාපස් ස 

උච් චථෙො’’තිආදීසු (ධ. ප. 117) දුක් ඛපච් චථෙ. ‘‘ොවඤ ්චිදං, භික් ඛථව, න 

සුකරං අක් ඛාථනන පාපුණිතුං, ොව දුක් ඛා නිරො’’තිආදීසු (ම. නි. 3.250) 
දුක් ඛපච් චෙට් ඨාථන. ඉධ පනාෙං දුක් ඛථවදනාෙථමව දට් ඨබ් ථබ්ො. 

වචනත් ථථො පථනත් ථ – සුඛෙති සත් තං, සුට් ඨු වා ඛාදති, ඛනති ච 

කාෙචිත් තාබ්ාධන් ති සුඛා, කානකථචතසිකානං සුඛථසොමනස් සානථමතං 

අධිවචනං. දුක් ඛෙතීති දුක්ඛා, කානකථචතසිකානං දුක් ඛථදොමනස් සානථමතං 

අධිවචනං. න දුක් ඛා න සුඛාති අදුක්ඛමසුඛා, උථපක් ඛාථෙතං අධිවචනං. ම-
කාථරො පදසන් ධිකථරො. එවං තීහි පථදහි පඤ් චවිධාපි ථවදනා ගහිතා. සබ් බ්ාපි 

ආරම් මණරසං ථවදිෙන් ති අනුභවන් තීති කවදනා. ථෙො පනාෙං තීසුපි පථදසු 

සම් පයුත් ත-සද් ථදො, තස් සත් ථථො – සමං පකාථරහි යුත් තාති සම්පයුත්තා, 

කතථරහි පකාථරහීති? ‘‘අත් ථි ථකචි ධම් මා ථකහිචි ධම් ථමහි සහගතා සහජාතා 

සංසට් ඨා එකුප් පාදා එකනිථරොධා එකවත් ථුකා එකාරම් මණා’’ති (කථා. 473) 
එවං වුත් ථතහි ඉථමහි එකුප් පාදතාදීහි චතූහි පකාථරහි. උක් කට් ඨනිද් ථදථසො 
ථචස. ආරුප් ථප හි විනාපි එකවත් ථුකභාවං සම් පථෙොථගො ලබ් භතීති. ථසසං 

වුත් තත් ථථමව. අෙං තාථවත් ථ පදත්ථකතො විනිච් ඡථෙො. 

තිංසරූපාති තස් ස පදත් ථස් ස සරූපමත් තදස ්සනථතො. තත් ථ සුඛසහගතං 

කාෙවිඤ් ඤාණං, ථසොමනස ්සසහගතානි අට් ඨාරස කාමාවචරචිත් තානි, 
පඨමදුතිෙතතිෙචතුත් ථජ් ඣානිකානි චතුචත් තාලීස 
රූපාවචරථලොකුත් තරචිත් තානි චාති ථතසට් ඨි චිත් තානි සුඛාෙ ථවදනාෙ 

සම් පයුත් තා නාම. තථා දුක් ඛසහගතං කාෙවිඤ් ඤාණං, ද් ථව 
ථදොමනස ්සසහගතානි චාති තීණි චිත් තානි දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තා නාම. 
ථසසානි උථපක් ඛාසහගතානි පඤ ්චපඤ් ඤාස චිත් තානි අදුක් ඛමසුඛාෙ 

ථවදනාෙ සම් පයුත් තා නාම. ෙථා ච චිත් තානං සුඛාදිසම් පථෙොථගො, එවං 

තංචිත් තසම් පයුත් තානං ථචතසිකානම් පි. න ථකවලඤ් ච එත් ථථව, ඉථතො 
පථරසුපි තිකදුථකසු චිත් තවථසථනව තංසම් පයුත් තථචතසිකානම් පි සඞ් ගථහො 

ථවදිතබ් ථබ්ො. ෙත් ථ පන විථසථසො ථහොති, තත් ථ වක් ඛාම. ඉධ පන 
ථචතසිථකසු සප් පීතිකානි ථවදනාවජ් ජිතානි ඡ ථචතසිකානි එව පඤ් චහිපි 

ථවදනාහි සම් පයුත් තානි, ඉතරානි පන කානකසුඛදුක් ඛවජ් ජිතාහි තීථහව. ථතසු 
ච පීතිවජ් ජිතා පඤ ්ච ෙථාථෙොගිකා ථචව ථමොථහො අහිරිකං අථනොත් තප් පං 
උද් ධච් චං ථිනං මිද් ධඤ ්චාති ඉථම එකාදස ෙථාථෙොගං තීහිපි. තත් ථාපි 

විතක් කවිචාරා මහග් ගතථලොකුත් තරභූතාෙ සුඛාෙ එව, පීති පන සබ් බ්ත් ථ 

සුඛාෙ එව, ථදොසඉස් සාමච් ථඡරකුක් කුච් චානි දුක් ඛාෙ එව, විචිකිච් ඡා 
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උථපක් ඛාෙ එව, ථසසානි අට් ඨවීසතිථසොමනස් සුථපක් ඛාහි එව ථවදනාහි 

සම් පයුත් තානි, තත් ථාපි කරුණාමුදිතා මහග් ගතභූතාෙ සුඛාෙ එවාති අෙං 
විථසථසො. ථසසං චිත් තසම් පථෙොගසදිසං. අෙං සරූපථතො විනිච් ඡථෙො. 

නවත්තබ්බවිභාගකතොති ඉමස් මිං තිථක සබ් බ්ා ථවදනා සබ් බ්ං රූපං 
නිබ් බ්ානං සම් මුතිථෙොති ඉථම ධම් මා ‘‘සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තා’’ති වා 
‘‘දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තා’’ති වා ‘‘අදුක් ඛමසුඛාෙ ථවදනාෙ 

සම් පයුත් තා’’ති වා න වත් තබ් බ්ා. න හි ථවදනා ථවදනාෙ සම් පයුත් තා ථහොති 

රූපාදථෙො වා, තස් මා ඉථම ඉමස් මිං තිථක න ලබ් භන් ති. අෙඤ් ච 

සප් පථදසත් තිථකො ථහොති. ෙථා ථචත් ථ, එවං ඉථතො පථරසුපි තිකදුථකසු 

නවත් තබ් බ්ථෙොජනා. ෙං ෙස් මිඤ ්ච න වුත් තං අත් ථි, තස් ස සප් පථදසතා 

ථවදිතබ් බ්ා. ඉථතො පරං පන ෙත් ථ අසඞ් ගහිතා ධම් මා ථහොන් ති, තත් ථ ථතසං 

විභාගං දස් ථසත් වා ‘‘ඉථම නවත් තබ් බ්ා’’ති එත් තකථමව වක් ඛාම, ථතනස ්ස 

සප් පථදසතාපි ඤාතබ් බ්ා. ෙත් ථ පන අසඞ් ගහිතා නත් ථි, තං නිප් පථදසන් ති 
වක් ඛාම. ථතන තත් ථ නවත් තබ් බ්ාභාථවොපි විඤ් ඤාතබ් ථබ්ො. සබ් බ්ත් ථ පන 

මාතිකං අනුද් ධරිත් වාව පදත් ථං, තංසරූපවිභාගඤ් ච වක් ඛාම. අෙං 
නවත් තබ් බ්විභාගථතො විනිච් ඡථෙො. 

ථවදනාත් තිකං නිට් ඨිතං. 

විපාකත් තිථක අඤ් ඤමඤ් ඤවිසිට් ඨානං කුසලාකුසලානං පාකාති විපාො, 
විපක් කභාවමාපන් නානං අරූපධම් මානථමතං අධිවචනං. කිඤ් චාපි අරූපධම් මා 

විෙ රූපධම් මාපි කම් මසමුට් ඨානා අත් ථි, අනාරම් මණත් තා පන ථත 
කම් මසරික් ඛකා න ථහොන් තීති සාරම් මණා අරූපධම් මාව කම් මසරික් ඛත් තා 
විපාකාති වුත් තා බීජසරික් ඛකං ඵලං විෙ. ෙථා හි සාලිබීජථතො 

නික් ඛන් තසීසථමව සාලිඵලන් ති වුච් චති, න අඞ් කුරාදීනි, තානි පන 

‘‘සාලිජාතානි, සාලිනිබ් බ්ත් තානි චා’’ති වුච් චන් ති, එවං කම් මසදිසා 

අරූපධම් මාව ‘‘විපාකා’’ති වුච් චන් ති, රූපධම් මා පන කම් මජා ‘‘උපාදින් නා’’ති 

වුච් චන් ති. විපාෙධම්මධම්මාති විපාකසභාවා ධම් මා. ෙථා හි ජාතිජරාසභාවා 

සත් තා ‘‘ජාතිධම් මා ජරාධම් මා’’ති වුච් චන් ති, එවං විපාකජනකට් ථඨන 
විපාකසභාවා විපාකපකතිකා ධම් මාති අත් ථථො. තතිෙපදං 

උභෙසභාවපටික් ථඛපවථසන වුත් තං, අෙං පදත් ථථො. 

තත් ථ චතූසු භූමීසු ඡත් තිංස විපාකචිත් තානි විපාකා නාම, තථා එකවීසති 

කුසලානි, ද් වාදස අකුසලානි චාති ථතත් තිංස විපාකධම් මධම් මා නාම, තීසු 

භූමීසු වීසති කිරිෙචිත් තානි, සබ් බ්ඤ් ච රූපං, නිබ් බ්ානඤ් චාති ඉථම 
ථනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා නාම. ථචතසිථකසු පන චුද් දස අකුසලා 

විපාකධම් මධම් මා එව, විරතිථෙො සිො විපාකා, සිො විපාකධම් මධම් මා, 
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තදවථසසා පන සිො විපාකා, සිො විපාකධම් මධම් මා, සිො 

ථනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මාති චිත් තං විෙ තිවිධා ථහොන් තීති අෙං විථසථසො, 

ථසසං චිත් තසමං, ඉදඤ් ච නිප් පථදසත් තිකන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

විපාකත් තිකං නිට් ඨිතං. 

ආරම් මණකරණවථසන තණ් හාදිට් ඨීහි උථපථතන කම් මුනා ආදින් නා 

ඵලභාථවන ගහිතාති උපාදින් නා, ආරම් මණභාවං උපගන් ත් වා 

උපාදානසම් බ්න් ථධන උපාදානානං හිතාති උපාදානිො, උපාදානස ්ස 
ආරම් මණපච් චෙභූතානථමතං අධිවචනං. උපාදින් නා ච ථත උපාදානිො චාති 

උපාදින්නුපාදානයා, සාසවකම් මනිබ් බ්ත් තානං රූපාරූපධම් මානථමතං 
අධිවචනං. ඉමිනා නථෙන ථසසපදද් වථෙපි පටිථසධසහිථතො අත් ථථො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 

තත් ථ ද් වත් තිංස ථලොකිෙවිපාකචිත් තානි, නව කම් මජකලාපා ච 
උපාදින් නුපාදානිො නාම. අවථසසථලොකිෙචිත් තානි ථචව අකම් මජරූපකලාපා 
ච අනුපාදින් නුපාදානිො නාම. ථලොකුත් තරචිත් තනිබ් බ්ානානි 
අනුපාදින් නඅනුපාදානිො නාම. කිඤ් චාපි ඛීණාසවානං උපාදානක් ඛන් ධා 

‘‘අම් හාකං මාතුලත් ථථථරො’’තිආදිනා වදන් තානං පථරසං උපාදානස් ස 

ආරම් මණපච් චො ථහොන් ති, මග් ගඵලනිබ් බ්ානානි පන දිවසං 
සන් තත් තඅථෙොගුථළො විෙ මක් ඛිකාහි ථතජුස් සදත් තා උපාදාථනහි 
අනුපාදින් නාථනව. අසංකිලිට් ඨඅසංකිථලසිථකසුපි එථසව නථෙො. ථචතසිථකසු 

පන කුසලා අනුපාදින් නුපාදානිො එව, කරුණාමුදිතා සිො උපාදින් නුපාදානිො, 

සිො අනුපාදින් නුපාදානිො විරතිථෙො පන සිො අනුපාදින් නුපාදානිො, සිො 

අනුපාදින් නඅනුපාදානිො, ථසසා චිත් තං විෙ තිවිධා ථහොන් ති, ඉදඤ් ච 
නිප් පථදසත් තිකන් ති ථවදිතබ් බ්ං. උපාදින් නුපාදානිෙත් තිකං. 

සංකිථලථසතීති සංකිථලථසො, විබ්ාධති උපතාථපතීති අත් ථථො. 

සංකිථලථසන සම් පයුත් තා සංකිලිට් ඨා, සංකිථලසසහගතාති අත් ථථො. අත් තානං 

ආරම් මණං කත් වා පවත් තථනන සංකිථලසං අරහන් ති, සංකිථලථස වා 

නියුත් තා තස් ස ආරම් මණභාවං අනතික් කමනථතොති සංකිථලසිකා, 
සංකිථලසස ්ස ආරම් මණපච් චෙභූතානථමතං අධිවචනං. සංකිලිට් ඨා ච ථත 

සංකිථලසිකා චාති සිංකිලිට්ඨසිංකිකලසිො. ථසසපදද් වෙං පුරිමත් තිථක 
වුත් තනථෙථනව ථවදිතබ් බ්ං. 

තත් ථ ද් වාදස අකුසලචිත් තුප් පාදා සංකිලිට් ඨසංකිථලසිකා නාම. 
ථසසථලොකිෙචිත් තානි ථචව සබ් බ්ං රූපඤ් ච අසංකිලිට් ඨසංකිථලසිකා නාම. 

ථලොකුත් තරචිත් තානි, නිබ් බ්ානඤ් ච අසංකිලිට් ඨඅසංකිථලසිකා නාම. 
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77 

පටුන 

ථචතසිථකසු පන අකුසලා සංකිලිට් ඨසංකිථලසිකාව, කරුණාමුදිතා 

අසංකිලිට් ඨඅසංකිථලසිකාව, ථසසකුසලාබ්යාකතා සිො 

සංකිලිට් ඨසංකිථලසිකා, සිො අසංකිලිට් ඨසංකිථලසිකා, සිො 

අසංකිලිට් ඨඅසංකිථලසිකාති තිධාපි ථහොන් ති, ඉදඤ් ච නිප් පථදසත් තිකං. 
සංකිලිට් ඨසංකිථලසිකත් තිකං. 

සම් පථෙොගවථසන වත් තමාථනන සහ විතක් ථකන සවිතක් කා, තථා සහ 

විචාථරන සවිචාරා, සවිතක් කා ච ථත සවිචාරා චාති සවිතක්ෙසවිචාරා. 

උභෙරහිතා අවිතක්ෙඅවිචාරා. විතක් කවිචාථරසු විචාථරොව මත් තා 

පමාණථමථතසන් ති විචාරමත් තා, විචාරථතො උත් තරිං විතක් ථකන සද් ධිං 
සම් පථෙොගං න ගච් ඡන් තීති අත් ථථො. අවිතක් කා ච ථත විචාරමත් තා චාති 

අවිතක්ෙවිචාරමත්තා. 

තත් ථ ද් විපඤ් චවිඤ් ඤාණවජ් ජිතකාමාවචරචිත් තානි ථචව එකාදස 
මහග් ගතථලොකුත් තරපඨමජ් ඣානිකචිත් තානි ච තංසම් පයුත් ථතසු 
විතක් කවිචාථර ඨථපත් වා ථසසා ච සවිතක් කසවිචාරා නාම. ථතසු විතක් ථකො 
එකාදස දුතිෙජ් ඣානිකමහග් ගතථලොකුත් තරානි ච තංසම් පයුත් ථතසු විචාරං 

ඨථපත් වා ථසසා ච අවිතක් කවිචාරමත් තා නාම. දුතිෙජ් ඣානිථකසු විචාථරො, 

ථසසා පඤ් චචත් තාලීස මහග් ගතථලොකුත් තරචිත් තානි, ද් විපඤ් චවිඤ් ඤාණානි, 

තංසම් පයුත් තා ච සබ් බ්ඤ ්ච රූපං, නිබ් බ්ානඤ් ච අවිතක් කඅවිචාරා නාම. අපිච 

කුසලථචතසිකා සවිතක් කසවිචාරාව, විතක් ථකො අවිතක් කවිචාරමත් ථතොව, 

විචාථරො පන දුතිෙජ් ඣානිථකසු සිො අවිතක් කඅවිචාථරො, සවිතක් කචිත් ථතසු 

සිො න වත් තබ් ථබ්ො, අවථසසා පන සබ් ථබ් ථචතසිකා ධම් මා තිධාපි ථහොන් ති. 
ඉමස ්මිං පන තිථක විතක් කසහජාථතො විචාථරොව න වත් තබ් ථබ්ො. 
විතක් කත් තිකං. 

පීතිො සහ එකුප් පාදාදිභාවං ගතාති පීතිසහගතා, පීතිසම් පයුත් තාති අත් ථථො. 

ථසසපදද් වථෙපි එථසව නථෙො. උකපක්ඛාති ථචත් ථ අදුක් ඛමසුඛා ථවදනා 
වුත් තා. සා හි සුඛදුක් ඛාකාරප් පවත් තිං උථපක් ඛති මජ් ඣත් තාකාරසණ් ඨිතත් තා 
ථතනාකාථරන පවත් තතීති උථපක් ඛා. ඉති ථවදනාත් තිකථතො පදද් වෙථමව 
ගථහත් වා නිප් පීතිකසුඛස් ස සප් පීතිකසුඛථතො විථසසදස් සනවථසන අෙං තිථකො 
වුත් ථතො. 

තත් ථ පීති පඤ් චවිධා ඛුද් දිකා ඛණිකා ඔක් කන් තිකා උබ් ථබ්ගා ඵරණාති. 

තත් ථ ඛුද්දිො පීති සරීථර ථලොමහංසනමත් තථමව කාතුං සක් ථකොති. ඛණිො 

පීති ඛථණ ඛථණ විජ් ජුප් පාදසදිසා ථහොති. ඔක්ෙන්තිො පීති සමුද් දතීරං වීචි විෙ 

කාෙං ඔක් කමිත් වා ඔක් කමිත් වා භිජ් ජති. උබ්කබගා පීති බ්ලවතී ථහොති කාෙං 

උද් ධග් ගං කත් වා ආකාථස ලඞ් ඝාපනප් පමාණප් පත් තා. ඵරණාය පීතිො පන 
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උප් පන් නාෙ සකලසරීරං ධමිත් වා පූරිතවත් ථි විෙ, මහතා උදථකොථඝන 
පක් ඛන් දපබ් බ්තකුච් ඡි විෙ ච අනුපරිප් ඵුටං ථහොති. තත් ථ ඵරණා 

රූපාවචරථලොකුත් තරාව, ථසසා කාමාවචරාව. 

සුඛං පන කානකං, ථචතසිකඤ ්ථචති දුවිධං ථහොති. සතිපි ච ථනසං කත් ථචි 

අවිප් පථෙොථග ඉට් ඨාරම් මණපටිලාභතුට් ඨි පීති, පටිලද් ධරසානුභවනං සුඛං. 

ෙත් ථ පීති, තත් ථ සුඛං. ෙත් ථ සුඛං, තත් ථ න නිෙමථතො පීති. 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධසඞ් ගහිතා පීති, ථවදනාක් ඛන් ධසඞ් ගහිතං සුඛං. 

කන් තාරඛින් නස ්ස වනන් ථතොදකදස් සනසවථනසු විෙ පීති, 
වනච් ඡාොපථවසනඋදකපරිථභොථගසු විෙ සුඛං. තස් මිං තස් මිං සමථෙ 
පාකටභාවථතො ථචතං වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

තත් ථ සුඛසහගතා, උථපක් ඛාසහගතා ච ථවදනාත් තිථක වුත් තාව, 

සුඛසහගතං පන කාෙවිඤ් ඤාණං, 
මහග් ගතථලොකුත් තරචතුත් ථජ් ඣානිකචිත් ථත ච වජ් ථජත් වා ථසසා පීතිසහගතා 

නාම, තත් ථ පීති න පීතිසහගතා, සුඛසහගතාව ථහොති, සුඛං පන පීතිසහගතං 
නාම සිො න පීතිසුඛසහගතා. ඉමස් මිං තිථක ද් ථව 

ථදොමනස ්සසහගතචිත් තුප් පාදා, දුක් ඛසහගතං කාෙවිඤ් ඤාණං, රූපං, 

නිබ් බ්ානඤ ්ච නවත් තබ් බ්ා. ථචතසිථකසු පන පීති සුඛසහගතාව, විචිකිච් ඡා 

උථපක් ඛාසහගතාව, ථලොභදිට් ඨිමානා, පඤ් චවීසති කුසලාබ්යාකතා ච තිධාපි 

ථහොන් ති, ථචතසිකසුඛං සිො පීතිසහගතං, පඨමදුතිෙතතිෙජ් ඣානිථකසු 

චතුත් ථජ් ඣානිථකසු සිො නවත් තබ් බ්ං, කානකං පන සුඛං දුක් ඛං ථදොමනස් සං 

සබ් බ්ා ච උථපක් ඛා ථදොථසො ඉස් සා මච් ඡරිෙං කුක් කුච් චඤ් ච නවත් තබ් බ්ාව, 
ථසසා සත් තරස ධම් මා සිො තිධාපි ථහොන් ති නවත් තබ් බ්ාපි. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. පීතිත් තිකං. 

දස්සකනනාති ථසොතාපත් තිමග් ථගන. ථසො හි පඨමං නිබ් බ්ානදස් සනථතො 

‘‘දස ්සන’’න් ති වුත් ථතො. ථගොත්රභු පන කිඤ් චාපි පඨමතරං පස් සති, ෙථා පන 
රඤ් ථඤො සන් තිකං ථකනචිථදව කරණීථෙන ආගථතො පුරිථසො දූරථතොව 
රථිකාෙ චරන් තං හත් ථික් ඛන් ධගතං රාජානං දිස් වාපි ‘‘දිට් ථඨො ථත රාජා’’ති 

පුට් ථඨො දිස ්වාපි කාතබ් බ්කිච් චස් ස අකතත් තා ‘‘න පස් සාමී’’ති වදති, එවථමව 
නිබ් බ්ානං දිස ්වා කත් තබ් බ්ස ්ස කිථලසප් පහානස් ස අභාවා ‘‘දස් සන’’න් ති න 

වුච් චති. තං හි ඤාණං මග් ගස් ස ආවජ් ජනට් ඨාථන තිට් ඨති. භාවනායාති 
ථසසමග් ගත් තථෙන. ථසසමග් ගත් තෙං හි පඨමමග් ථගන දිට් ඨස් මිංථෙව 

ධම් ථම භාවනාවථසන උප් පජ් ජති, අදිට් ඨපුබ් බ්ං කඤ් චි න පස් සති, තස් මා 
‘‘භාවනා’’ති වුච් චති. තතිෙපදං උභෙපටික් ථඛපවථසන වුත් තං. 
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තත් ථ චත් තාථරො දිට් ඨිගතසම් පයුත් තචිත් තුප් පාදා, විචිකිච් ඡාසහගථතො චාති 

පඤ ්ච දස් සථනන පහාතබ් බ්ාව, උද් ධච් චසහගථතො භාවනාෙ එව පහාතබ් ථබ්ො, 

අවථසසා ඡ අකුසලචිත් තුප් පාදා අපාෙථහතුභාථවන පවත් තිථතො, 

අප් පවත් තිථතො ච සිො දස් සථනනපහාතබ් බ්ා, සිො භාවනාෙපහාතබ් බ්ා, 

අකුසලවජ් ජිතා පන සබ් ථබ් චිත් තුප් පාදා, රූපං, නිබ් බ්ානඤ් ච 
ථනවදස් සථනනනභාවනාෙපහාතබ් බ්ා. ථචතසිථකසු පන දිට් ඨි විචිකිච් ඡා ඉස් සා 

මච් ඡරිෙං කුක් කුච් චං දස් සථනනපහාතබ් බ්ාව, ථසසා අකුසලා සිො 

දස් සථනනපහාතබ් බ්ා, සිො භාවනාෙපහාතබ් බ්ාති තිජාතිකා ථතරසවිධා 

ථහොන් ති, වුත් තාවථසසා ථනවදස ්සථනනනභාවනාෙපහාතබ් බ්ාව. ෙං පන 
‘‘ථසොතාපත් තිමග් ගඤාථණන අභිසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණස ්ස නිථරොථධන සත් ත 

භථව ඨථපත් වා අනමතග් ථග සංසාථර ථෙ උප් පජ් ථජෙුං නාමඤ් ච රූපඤ් ච, 

එත් ථථථත නිරුජ් ඣන් තී’’තිආදිනා (චූළනි. අජිතමාණවපුච් ඡානිද් ථදස 6) 

නථෙන කුසලාබ්යාකතානම් පි පහානං අනුඤ් ඤාතං, තං ථතසං මග් ගානං 

අභාවිතත් තා ථෙ උප් පජ් ථජෙුං, ථත උපනිස් සෙපච් චොනං කිථලසානං 

පහීනත් තා පහීනාති ඉමං පරිොෙං සන් ධාෙ වුත් තං, ඉදඤ් ච නිප් පථදසත් තිකං. 
දස් සථනනපහාතබ් බ්ත් තිකං. 

දස් සථනන පහාතබ් ථබ්ො ථහතු එථතසන් ති දස්සකනනපහාතබ්බකහතුො. 
දුතිෙපථදපි එථසව නථෙො. තතිෙපථද පන 

ථනවදස් සථනනනභාවනාෙපහාතබ් ථබ්ො ථහතු එථතසන් ති එවමත් ථං 
අග් ගථහත් වා ථනවදස් සථනනනභාවනාෙ පහාතබ් ථබ්ො ථහතු එථතසං අත් ථීති 
එවමත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. ඉතරථා හි අථහතුකානං අග් ගහණං භථවෙය. ථහතු 

එව හි ථතසං නත් ථි, ථෙො දස් සනභාවනාහි පහාතබ් ථබ්ො සිො. සථහතුථකසුපි 

ථහතුවජ් ජානං පහානං ආපජ් ජති, න ථහතූනං. ථහතුථෙව හි එථතසං 

ථනවදස් සථනනනභාවනාෙපහාතබ් ථබ්ොති වුත් ථතො, න ථත ධම් මා. උභෙම් පි 

ථචතං අනධිප් ථපතං, තස් මා වුත් තනථෙන අත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. ඉථතො පරං 
සබ් ථබ්ො විනිච් ඡථෙො අනන් තරත් තිකසදිථසොව. ථකවලං ථචතසිථකසු 
විචිකිච් ඡුද් ධච් චසම් පයුත් ථතො ථමොථහො දස් සනභාවනාහි පහාතබ් බ්ථහතුථකසු න 

පවිසති සහජාතස් ස අඤ් ඤස් ස ථහතුථනො අභාවා, 
ථනවදස් සථනනනභාවනාෙපහාතබ් බ්ථහතුථකසු පන පවිසති. 
ථලොභථදොසමූලචිත් ථතසු පන ථහතූසු ථමොථහො ථලොථභන ථචව ථදොථසන ච 

සථහතුථකො, ථලොභථදොසා ච ථමොථහථනවාති ඉථම පහාතබ් බ්ථහතුකපථද 

පවිට් ඨාති අෙං විථසථසො, ථසසං තාදිසථමවාති. 
දස් සථනනපහාතබ් බ්ථහතුකත් තිකං. 

කම් මකිථලථසහි ආචීෙතීති ආචථෙො, පටිසන් ධිචුතිගතිපවත් තිසඞ් ඛාතානං 
උපාදින් නක් ඛන් ධානථමතං අධිවචනං. තස් ස කාරණං හුත් වා නිප් ඵාදනභාථවන 
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පටුන 

තං ආචෙං ගච් ඡන් ති, ෙස් ස වා පවත් තන් ති, තං පුග් ගලං ෙථාවුත් තථමව ආචෙං 

ගථමන් තීති ආචයගාමිකනො. තථතො එව ආචෙසඞ් ඛාතා චො අථපතත් තා 

නිබ් බ්ානං අථපතං චොති අපචථෙො, තං ආරම් මණං කත් වා පවත් තනථතො 

අපචෙං ගච් ඡන් තීති අපචයගාමිකනො. අපිච පාකාරං ඉට් ඨකවඩ් ඪකී විෙ පවත් තං 

ආචිනන් තා ගච් ඡන් තීති ආචයගාමිකනො. ථතථනව වඩ් ඪකිනා චිතං චිතං 
විද් ධංසෙමාථනො පුරිථසො විෙ තථදව පවත් තං අපචිනන් තා ගච් ඡන් තීති 

අපචයගාමිකනො. තතිෙපදං උභෙපටික් ථඛථපන වුත් තං. 

තත් ථ ථලොකිෙකුසලාකුසලානි ආචෙගාමිථනො නාම, චත් තාරි මග් ගානි 

අපචෙගාමිථනො නාම, සබ් බ්ානි විපාකඵලකිරිොනි, රූපං, නිබ් බ්ානඤ් ච 
ථනවආචෙගාමිථනො න අපචෙගාමිථනො නාම. ථචතසිථකසු පන අකුසලා 

ආචෙගාමිථනො එව, කරුණා මුදිතා සිො ආචෙගාමිථනො, සිො 

ථනවාචෙගාමිථනො න අපචෙගාමිථනො නාම, ථසසා තිධාපි ථහොන් ති, ඉදඤ් ච 
නිප් පථදසත් තිකං. ආචෙගාමිත් තිකං. 

තීසු සික් ඛාසු ජාතා, සත් තන් නං වා ථසඛානං එථතතිපි කසඛා, 

අපරිථෙොසිතසික් ඛත් තා සෙථමව සික් ඛන් තීතිපි කසඛා. උපරි 

සික් ඛිතබ් බ්ාභාවථතො න ථසඛාති අථසඛා, වුද් ධිප් පත් තා වා ථසඛාතිපි අකසඛා. 
තතිෙපදං උභෙපටික් ථඛථපන වුත් තං. 

තත් ථ චත් තාරි ථලොකුත් තරකුසලානි, ථහට් ඨිමානි ච තීණි 

සාමඤ ්ඤඵලානීති සත් ත ථසඛා නාම, අරහත් තඵලං අථසඛා නාම, 

ථලොකිෙචිත් තානි, රූපං, නිබ් බ්ානඤ ්ච ථනවථසඛා නාථසඛා නාම. ථචතසිථකසු 

පන අකුසලා ච අප් පමඤ් ඤා ච ථනවථසඛා නාථසඛා එව, ථසසා තිධාපි 

ථහොන් ති, ඉදඤ් ච නිප් පථදසත් තිකං. ථසඛත් තිකං. 

සමන් තථතො ඛණ් ඩිතත් තා අප් පමත් තකං පරිත් තන් ති වුච් චති ‘‘පරිත් තං 

ථගොමෙපිණ් ඩ’’න් ති (සං. නි. 3.96) ආදීසු විෙ. කාමාවචරධම් මා හි 

අප් පානුභාවතාෙ පරිත් තා විොති පරිත්තා. කිථලසවික් ඛම් භනසමත් ථතාෙ, 

මහන් තවිපුලඵලතාෙ, දීඝසන් තානතාෙ ච මහන් තභාවං ගතා, මහන් ථතහි වා 

උළාරච් ඡන් දවීරිෙචිත් තපඤ් ථඤහි ගතා පටිපන් නාතිපි මහග්ගතා. පමාණකරා 

ධම් මා රාගාදථෙො පමාණං නාම, ආරම් මණථතො වා සම් පථෙොගථතො වා නත් ථි 

එථතසං පමාණං, පමාණස් ස ච පටිපක් ඛාති අප්පමාණා. 

තත් ථ චතුපඤ් ඤාස කාමාවචරචිත් තානි, රූපඤ ්ච පරිත් තා නාම, 

සත් තවීසති රූපාරූපාවචරචිත් තානි මහග් ගතා නාම, ථලොකුත් තරචිත් තානි, 

නිබ් බ්ානඤ ්ච අප් පමාණා නාම. ථචතසිථකසු පන අකුසලා පරිත් තා එව, 
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අප් පමඤ් ඤා පරිත් තමහග් ගතා එව, විරතිථෙො පරිත් තඅප් පමාණා එව, ථසසා 

තිධාපි ථහොන් ති, ඉදඤ් ච නිප් පථදසත් තිකං. පරිත් තත් තිකං. 

පරිත් තං ආරම් මණං එථතසන් ති පරිත්තාරම්මණා. ථසසපදද් වථෙපි එථසව 

නථෙො. සෙං පරිත් තා වා ථහොන් තු මහග් ගතා වා, පරිත් තාදිධම් ථම ආරබ් භ 
පවත් තා තදාරම් මණාති වුච් චන් ති. 

තත් ථ ථතවීසති කාමාවචරවිපාකා, කිරිොමථනොධාතුඅථහතුකජවනඤ් ච 

පරිත් තාරම් මණාව, 
විඤ ්ඤාණඤ් චාෙතනථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනකුසලවිපාකකිරිොනි 

මහග් ගතාරම් මණාව, අට් ඨ ථලොකුත් තරචිත් තානි අප් පමාණාරම් මණාව, 

අකුසලචිත් තානි ච අට් ඨ ඤාණවිප් පයුත් තජවනානි ච සිො පරිත් තාරම් මණා, 

සිො මහග් ගතාරම් මණා, සිො නවත් තබ් බ්ාරම් මණතාෙ න වත් තබ් බ්ා, න කදාචි 

අප් පමාණාරම් මණා, අට් ඨ ඤාණසම් පයුත් තකාමාවචරජවනානි, අභිඤ් ඤා, 
මථනොද් වාරාවජ් ජනඤ් චාති එකාදස තිධාපි ථහොන් ති නවත් තබ් බ්ාපි. ථතසු ච 
කුසලානි පඤ් ච අරහත් තමග් ගඵලවජ් ජිතසබ් බ්ාරම් මණානි. තත් ථාපි 

තංතංථසඛානථමව ෙථාසකං මග් ගඵලානි ආරම් මණානි ථහොන් ති, කිරිොනි ඡ 

සබ් බ්ථාපි සබ් බ්ාරම් මණානි, අභිඤ් ඤාවජ් ජිතරූපාවචරානි ථචව ඡ 
ආකාසානඤ් චාෙතනආකිඤ් චඤ ්ඤාෙතනචිත් තානි ච නිෙථමන 

පඤ ්ඤත් තාරම් මණතාෙ, රූපනිබ් බ්ානානඤ් ච අනාරම් මණතාෙ සබ් බ්ථා 

නවත් තබ් බ්ාති. ථචතසිථකසු පන අකුසලා අකුසලචිත් තසදිසාව, විරතිථෙො සිො 

පරිත් තාරම් මණා, සිො අප් පමාණාරම් මණා, කරුණාමුදිතා නවත් තබ් බ්ාව, 
ථසසා තිධාපි ථහොන් ති සිො නවත් තබ් බ්ාති. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 
පරිත් තාරම් මණත් තිකං. 

හීනාති ලාමකා, අකුසලා ධම් මා. හීනපණීතානං මජ් ථඣ භවාති ම්ඣිමා, 

අවථසසා ථතභූමකා රූපාරූපධම් මාව. උත් තමට් ථඨන, අතප් පකට් ථඨන ච 

පණීතා, ථලොකුත් තරචිත් තනිබ් බ්ානානි. ථචතසිථකසු පන අකුසලා හීනාව, 

කරුණාමුදිතා මජ් ඣිමාව, ථසසකුසලාබ්යාකතා මජ් ඣිමපණීතාව, ථසසා 

තිධාපි ථහොන් ති, ඉදඤ් ච නිප් පථදසත් තිකං. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 
හීනත් තිකං. 

‘‘හිතසුඛාවහා ථම භවිස් සන් තී’’ති එවං ආසීසිතාපි තථා අභාවථතො, 

අසුභාදීසුථෙව සුභන් තිආදිවිපරීතප් පවත් තිථතො ච මිච් ඡා සභාවාති මිච් ඡත් තා, 

විපාකදාථන සති ඛන් ධථභදානන් තරථමව විපාකදානථතො නිෙතා, මිච් ඡත් තා ච 

ථත නිෙතා චාති මිච්ෙත්තනයතා. වුත් තවිපරීථතන අත් ථථන සම් මා සභාවාති 

සම් මත් තා, සම් මත් තා ච ථත නිෙතා චාති සම්මත්තනයතා. උභෙථාපි න 

නිෙතාති අනයතා. 
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ආනන් තරිකභාථවන පවත් තිෙං සිො මිච් ඡත් තනිෙතා, අඤ ්ඤථා පවත් තිෙං 
සිො අනිෙතා. අථහතුකඅකිරිෙනත් ථිකදිට් ඨීසු හි අඤ ්ඤතරා දිට් ඨි ෙස් ස 

නිෙතා, තං බුද් ධසතම් පි විථබ්ොථධතුං න සක් ථකොති. ථෙන ච අනන් තථර එව 
අත් තභාථව ඵලදානථතො ආනන් තරිථකසු 

මාතුඝාතකපිතුඝාතකඅරහන් තඝාතකසඞ් ඝථභදකථලොහිතුප් පාදකසඞ් ඛාථතසු 

පඤ ්චසු කම් ථමසු එකම් පි කම් මං පටිඝචිත් ථතන කතං ථහොති, ථසො 
සිථනරුප් පමාථණපි සුවණ් ණථූථප කත් වා සකලචක් කවාළං පූථරත් වා 
නිසින් නසම් බුද් ධප් පමුඛං සඞ් ඝං ොවජීවං චතූහි පච් චථෙහි උපට් ඨහිත් වාපි 

ථතන කුසථලන ආනන් තරිකස ්ස විපාකං පටිබ්ාහිතුං න සක් ථකොති, 

ආනන් තරිථකන පන අධිථකන ආනන් තරිකං පටිබ්ාහති, තස ්මා 

නිෙතමිච් ඡාදිට් ඨි ආනන් තරිකා ච මග් ගඵලානං, මහග් ගතානඤ් ච 

පටිබ්ාහකතාෙ අනන් තරථමව නිරථෙ විපාකදානථතො මිච් ඡත් තනිෙතා ච ජාතා, 

චත් තාථරො පන මග් ගා සම් මත් තනිෙතා නාම, ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි 
අනිෙතා නාම. ථචතසිථකසු පන ථමොථහො අහිරිකං අථනොත් තප් පං උද් ධච් චං 

ථලොථභො දිට් ඨි ථදොථසො ථිනං මිද් ධන් ති ඉථම නව සිො මිච් ඡත් තනිෙතා, සිො 

අනිෙතා, ථසසඅකුසලා, කරුණා, මුදිතා ච අනිෙතා එව, ථසසකුසලාබ්යාකතා 

සිො සම් මත් තනිෙතා, සිො අනිෙතා, තිජාතිකා පන තිධාපි ථහොන් ති, ඉදඤ් ච 
නිප් පථදසත් තිකන් ති. මිච් ඡත් තත් තිකං. 

නිබ් බ්ානං මග් ගති, කිථලථස වා මාථරන් ථතො ගච් ඡතීති මග් ථගො, 

අරිෙමග් ථගො, ථසො ආරම් මණථමථතසන් ති මග්ගාරම්මණා. ථලොකිථෙො 

අට් ඨඞ් ගිථකොපි මග් ථගො පච් චෙට් ථඨන එථතසං ථහතූති මග්ගකහතුො, 

මග් ගසම් පයුත් තා ධම් මා. මග් ථග වා ථහතූති මග් ගථහතූ, අථලොභාදථෙො. ථත 

එථතසං ථහතූති මග්ගකහතුො. සම් මාදිට් ඨි සෙං මග් ථගො ථචව ථහතු ච, ඉති 

මග් ගභූථතො ථහතු එථතසන් ති මග්ගකහතුො, ථලොකුත් තරාව. අභිභවිත් වා 

පවත් තනට් ථඨන මග් ථගො අධිපති ආරම් මණභූථතො, සහජාථතො වා එථතසන් ති 

මග්ගාධිපතිකනො, තදුභෙං. 

තත් ථ රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානකුසලකිරිො ච අභිඤ් ඤාභූතා, 

මථනොද් වාරාවජ් ජනඤ් ච සිො මග් ගාරම් මණා, සිො නවත් තබ් බ්ා, අරිොනං හි 

ථචථතොපරිෙඅනාගතංසඤාණානි පථරසඤ් ථඤව මග් ගචිත් තස් ස ජානනකාථල 

මග් ගාරම් මණානි, පුබ් ථබ්නිවාසඤාණමථනොද් වාරාවජ් ජනානි පන අත් තථනො, 

පථරසඤ් චාපි තදඤ් ඤාරම් මණකාථල පන නවත් තබ් බ්ානි, 
ථචථතොපරිෙඤාණස් ස පන නිෙථමන පරචිත් තවිසෙත් තා ථතන අත් තනා 

අධිගතමග් ගං අරිො ආලම් බිතුං න සක් ථකොන් ති, අනාගතංසඤාථණන පන 
අත් තථනො අනාගථත උප් පජ් ජනකස ්ස උපරිමග් ගස් ස අවිසෙත් තා න 

සක් ථකොන් ති. අරිො හි ෙථාසකං, ථහට් ඨිමඤ් ච මග් ගඵලං ජානිතුං 
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සක් ථකොන් ති, න උපරිමං. තානි පන අභිඤ් ඤාජවනානි මග් ථගන අසහජාතත් තා 
න මග් ගථහතුකානි. මග් ගං ගරුංකත් වා අප් පවත් තනථතො න මග් ගාධිපතීනි. න 

හි තානි කිඤ් චි ආරම් මණං අධිපතිං කථරොන් ති, අන් තමථසො ථලොකුත් තරමපි. 

කස ්මා? අත් තථනො මහග් ගතතාෙ රාජානං දිස් වා තස් ස මාතාපිතථරො විෙ, 
මථනොද් වාරාවජ් ජනං පන අත් තථනො අථහතුකතාෙ රාජානං දිස් වා 

ඛුජ් ජථචටකාදථෙො විෙ. චත් තාරි මග් ගට් ඨචිත් තානි සබ් බ්දා මග් ගථහතුකා එව, 

තාථනව ච වීමංසාවීරිොනං අධිපතිභාථවන පවත් තිෙං සිො මග් ගාධිපතිථනො, 

ඉතථරසං ඡන් දචිත් තානං අධිපතිභාථවන පවත් තිෙං සිො නවත් තබ් බ්ා, අට් ඨ 

ඤාණසම් පයුත් තකාමාවචරජවනානි සිො මග් ගාරම් මණා, සිො 

මග් ගාධිපතිථනො, සිො නවත් තබ් බ්ා. තානි හි අත් තනා, පථරහි ච 

පටිවිද් ධමග් ගපච් චථවක් ඛණකාථල මග් ගාරම් මණා, අත් තථනො මග් ගං 
ගරුංකත් වා පච් චථවක් ඛණකාථල මග් ගාධිපතිථනො ච තථාඅප් පවත් තිෙං 
නවත් තබ් බ්ා ච ථහොන් ති. අරිො හි පථරසං මග් ගඵලානි පච් චථවක් ඛන් තා ගරුං 

කථරොන් තාපි අත් තථනො මග් ගඵලානි විෙ ගරුං න කථරොන් ති, අපි 
සම් මාසම් බුද් ධානං. ථතසු ථසොතාපන් ථනො ථසොතාපන් නානථමව මග් ගඵලානි 

ජානිතුං සක් ථකොති, නාඤ ්ථඤසං, සකදාගාමී පන සකදාගාමීනම් පි, න 

අනාගාමිඅරහන් තානං, අනාගාමී පන අනාගාමීනම් පි, න අරහන් තානං, අරහා 

පන සබ් ථබ්සම් පි මග් ගඵලානි ජානාති, ථසොභනථලොකිෙචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි 
නවත් තබ් බ්ාථනව. ථචතසිථකසු පන විරතිථෙො ථලොකුත් තරකුසථල 

මග් ගසදිසාව, අඤ ්ඤත් ථ නවත් තබ් බ්ා, කරුණා, මුදිතා, අකුසලා ච 

නවත් තබ් බ්ා, ථසසා තිධාපි ථහොන් ති නවත් තබ් බ්ා ච. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමවාති. මග් ගාරම් මණත් තිකං. 

උප්පන්නාති එත් ථ වත් තමානභූතාපගතඔකාසකතභූමිලද් ධවථසන 
උප් පන් නා අථනකප් පථභදා ථහොන් ති. තත් ථ සබ් බ්ම් පි 

උප් පාදජරාභඞ් ගසමඞ් ගීසඞ් ඛාතං සඞ් ඛතං වත්තමානුප්පන්නිං නාම, 
ආරම් මණරසං අනුභවිත් වා නිරුද් ධං අනුභූතාපගතසඞ් ඛාතං කුසලාකුසලඤ් ච 

උප් පාදාදිත් තෙං අනුප් පත් වා නිරුද් ධං භූතාපගතසඞ් ඛාතං, ථසසසඞ් ඛතඤ් ච 

භූතාපගතුප්පන්නිං නාම, ‘‘ොනිස ්ස තානි පුබ් ථබ්කතානි කම් මානී’’ති 
එවමාදිනා නථෙන වුත් තං කම් මං අතීතම් පි සමානං අඤ් ඤං විපාකං 

පටිබ්ාහිත් වා අත් තථනො විපාකස් ථසොකාසං කත් වා ඨිතත් තා, 
තථාකථතොකාසඤ් ච විපාකං අනුප් පන් නම් පි එකංථසන උප් පජ් ජනකථතො 

ඔොසෙතුප්පන්නිං නාම, තාසු තාසු භූමීසු අසමූහතං අකුසලං 

භූමිලද්ධුප්පන්නිං නාම. එත් ථ ච විපස් සනාෙ ආරම් මණභූතා ථතභූමකා 

පඤ ්චක් ඛන් ධා භූමි නාම, ථතසු ඛන් ථධසු උප් පත් තාරහකිථලසජාතා භූමිලද්ධිං 

නාම, ථතහි කිථලථසහි සා භූමි ලද් ධා ථහොතීති එවථමථතසු උප් පන් ථනසු ඉධ 
වත් තමානුප් පන් නා අධිප් ථපතා. 
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තත්රාෙං වචනත් ථථො – පුබ් බ්න් තථතො උප් පාදථතො පට් ඨාෙ ොව භඞ් ගා 

පන් නා ගතා පවත් තාති උප්පන්නා, පච් චුප් පන් නාති අත් ථථො. න උප් පන් නාති 

අනුප්පන්නා. පරිනිට් ඨිතකාරථණකථදසත් තා අවස් සං උප් පජ් ජිස් සන් තීති 

උප්පාදිකනො, උභථෙනාපි අනාගතාව දස් සිතා. අෙං හි තිථකො ද් වින් නං අද් ධානං 
වථසන පූථරත් වා දස් සිථතො. ලද් ථධොකාසස් ස හි කම් මස ්ස විපාථකො උප් පාදී 

නාම. ෙදි පන ආයූහිතකුසලාකුසලං කම් මං සබ් බ්ං විපාකං දථදෙය, අස් ස 

ඔකාථසො න භථවෙය. තං පන දුවිධං ථහොති ධුවවිපාකං, අද් ධුවවිපාකඤ් ච. 

තත් ථ පඤ් චානන් තරිකඅට් ඨසමාපත් තිචතුත් ථමග් ගාදි ධුවවිපාෙිං නාම. තං පන 
කම් මං ඛණප් පත් තම් පි අත් ථි අප් පත් තම් පි. තත් ථ ඛණප් පත් තං උප් පන් නං 

නාම, අප් පත් තං අනුප් පන් නං නාම. තස ්ස දුවිධස් ස ච විපාථකො දුවිථධො ථහොති 

ඛණප් පත් ථතො ච අප් පත් ථතො ච. තත් ථ ඛණප් පත් ථතො උප් පන් ථනො නාම, 

අප් පත් ථතො චිත් තානන් තථර වා උප් පජ් ජතු, කප් පසතසහස් සාතික් කථම වා 
ධුවපච් චෙට් ථඨන උප් පාදී නාම ථහොති. ථමත් ථතෙයස් ස ථබ්ොධිසත් තස් ස 

මග් ථගො අනුප් පන් ථනො නාම ථහොති, ඵලං උප් පාදී නාම. තත් ථ චතූසු භූමීසු 

විපාථකො, කම් මජරූපඤ් ච වත් තමානුප් පන් නා නාම, උප් පජ් ජනාරහා 

උප් පාදිථනො නාම, න පන වත් තබ් බ්ා ‘‘අනුප් පන් නා’’ති. කුසලාකුසලකිරිො, 

කම් මජරූපඤ් ච සිො උප් පන් නා, සිො අනුප් පන් නා, න පන වත් තබ් බ්ා 

‘‘උප් පාදිථනො’’ති. ථචතසිථකසු පන අකුසලා අකුසලචිත් තසදිසාව, ථසසා 

දුවිධාපි ථහොන් ති, අතීතා, පථනත් ථ නිබ් බ්ානඤ් ච නවත් තබ් බ්ා. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමවාති. උප් පන් නත් තිකං. 

අත් තථනො සභාවං, උප් පාදාදික් ඛණං වා පත් වා තං අතික් කමිත් වා ඉතා ගතා 

පත් තාති අතීතා. තදුභෙම් පි න ආගතාති අනාගතා. තං තං කාරණං පටිච් ච 

උප් පන් නාති පච්චුප්පන්නා, සබ් ථබ් සඞ් ඛතා නාමරූපධම් මා. න 

සඞ් ඛතධම් ථමසු ථතකාලිකභාවං අප් පත් ථතො නාම අත් ථි, සබ් ථබ්පි ථත තිධා 
ථහොන් ති. නිබ් බ්ානං පථනත් ථ නවත් තබ් බ්න් ති. අතීතත් තිකං. 

අතීතං ආරම් මණං එථතසන් ති අතීතාරම්මණා. ථසසපදද් වථෙපි එථසව 
නථෙො. 

තත් ථ කුසලවිපාකකිරිොවථසන ඡබ් බිධානි 

විඤ ්ඤාණඤ් චාෙතනථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනානි ථහට් ඨා 

අතීතසමාපත් තිං ආරබ් භ පවත් තිථතො අතීතාරම් මණානි, 

ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණමථනොධාතුථෙො පච් චුප් පන් නාරම් මණාව, ථසසා එකාදස 

කාමාවචරවිපාකා, අථහතුකහසනචිත් තඤ් ච තිධාපි ථහොන් ති, 
ථසසකාමාවචරකිරිෙකුසලාකුසලා ච 

අභිඤ් ඤාභූතරූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානකුසලකිරිො ච තිධාපි ථහොන් ති 
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නවත් තබ් බ්ා ච. ථතසු කාමාවචරානං අතීතාදීසු ඡසු ආරම් මථණසු 
පවත් තිවිභාථගො ථහට් ඨා වුත් ථතොව. නවත් තබ් බ්තා පන ථතසු 

ඤාණවිප් පයුත් තජවනකුසලානං පඤ් ඤත් තාරම් මණවථසථනව, න 

නිබ් බ්ානාරම් මණවථසන, ථතසුපි තිථහතුකජවනාවජ් ජනානං 

මග් ගඵලරූපාරූපජ් ඣානානං, පුථරචාරිකභාථවනාපි 
නිබ් බ්ානචතුක් කජ් ඣානවිසොනඤ් ච පච් චථවක් ඛණභාථවනාපි නවත් තබ් බ්තා 

ථවදිතබ් බ්ා, අභිඤ් ඤානං පන ඉද් ධිවිධඤාණස් ස තාව කාෙවථසන චිත් තං 
පරිණාථමත් වා කාෙසන් නිස ්සිතං කත් වා දිස් සමාථනන කාථෙන ගච් ඡන් තස් ස 

අතීතං පාදකජ් ඣානචිත් තං ආරබ් භ පවත් තනථතො අතීතාරම් මණං, 

‘‘අනාගථතසු රූපානි එවං ථහොන් තූ’’ති අධිට් ඨහන් තස් ස අනාගතාරම් මණං, 

කාෙං පන චිත් තසන් නිස ්සිතං කත් වා අදිස් සමාථනන කාථෙන ගමනකාථල, 

අජ් ඣත් තං කුමාරවණ් ණාදීනං, බ්හිද් ධාපාසාදකූටාගාරාදීනඤ් ච 
පච් චුප් පන් නානං නිම් මානකාථල ච පච් චුප් පන් නාරම් මණඤ් ච තාව ථහොතීති 

එවං ඉද් ධිවිධස ්ස ඡබ් බිධම් පි අජ් ඣත් තිකං, බ්ාහිරඤ් ච ථතකාලිකං ආරම් මණං 
ථහොතීති ථවදිතබ් බ්ං. 

දිබ් බ්ථසොතස ්ස කුච් ඡිගතං අජ් ඣත් තිකං, බ්ාහිරඤ් ච පච් චුප් පන් නං 
සද් දාෙතනථමවාරම් මණං. ථචථතොපරිෙඤාණස් ස අතීථත 

සත් තදිවසබ් භන් තථර, අනාගථත සත් තදිවසබ් භන් තථර ච පථරසඤ් ථඤව 
චිත් තං අතීතඤ් ච අනාගතඤ් චාරම් මණං ථහොති. සත් තදිවසාතික් කථම පථනතං 

පරචිත් තං ජානිතුං න සක් ථකොති. අතීතංසඅනාගතංසඤාණානං හි එස විසථෙො, 
න එතස ්ස. පච් චුප් පන් නචිත් තජානනකාථල පනස් ස පච් චුප් පන් නමාරම් මණං 
ථහොති. 

පච් චුප් පන් නඤ් ච නාථමතං තිවිධං ඛණපච් චුප් පන් නං සන් තතිපච් චුප් පන් නං 

අද් ධාපච් චුප් පන් නඤ් චාති. තත් ථ උප් පාදට් ඨිතිභඞ් ගප් පත් තං ඛණපච්චුප්පන්නිං 
නාම. සන් තතිපච් චුප් පන් නං පන දුවිධං රූපාරූපවථසන. තත් ථ ආතපට් ඨානා 

ආගන් ත් වා ගබ් භං පවිට් ඨස් ස ොව අන් ධකාරභාථවො න විගච් ඡති, 
අන් ථතොගබ් ථභ වා වසිත් වා දිවා ආතපට් ඨානං ඔථලොථකන් තස් ස ොව අක් ඛීනං 

ඵන් දනභාථවො න වූපසම් මති, අෙං රූපසන්තති නාම. ද් ථව තථෙො ජවනවාරා 

අරූපසන්තති නාම, තදුභෙං සන්තතිපච්චුප්පන්නන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

එකභවපරිච් ඡින් නං අද්ධාපච්චුප්පන්නිං නාම. ඉමස් මිං පන 
ථචථතොපරිෙඤාණවිසථෙ කතිපෙජවනවාරා අද් ධාපච් චුප් පන් නං නාම. තත් ථ 
ඛණපච් චුප් පන් නං චිත් තං ථචථතොපරිෙඤාණස් ස ආරම් මණං න ථහොති 
ආවජ් ජථනන සද් ධිං නිරුජ් ඣනථතො. න හි ආවජ් ජනජවනානං එත් ථ 
භින් නාරම් මණතා යුත් තා. රූපසන් තතිපච් චුප් පන් නං පන 

කතිපෙජවනවාරපරිච් ඡින් නං අද් ධාපච් චුප් පන් නං අස් ස ආරම් මණං ථහොති. 
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ඉද් ධිමා හි පරස් ස චිත් තං ජානිතුකාථමො ආවජ් ථජති, තං ආවජ් ජිතක් ඛථණ 
පච් චුප් පන් නචිත් තමාරම් මණං කත් වා ථතථනව සහ නිරුජ් ඣති. තථතො තථදව 

නිරුද් ධං චිත් තමාලම් බිත් වා චත් තාරි, පඤ් ච වා ජවනානි උප් පජ් ජන් ති, ථතසං 

පච් ඡිමං ඉද් ධිචිත් තං, ථසසානි කාමාවචරජවනානි. ථතසඤ් ච 

එකාරම් මණත් ථතපි ඉද් ධිචිත් තථමව පරස් ස චිත් තං ජානාති, න ඉතරානි. ෙථා 

චක් ඛුද් වාරවීථිෙං චක් ඛුවිඤ් ඤාණථමව රූපං පස් සති, න ඉතරානි, ථතසු ච 

ආවජ් ජනථමව නිප් පරිොෙථතො පච් චුප් පන් නාරම් මණං, ඉතරානි පන 

අද් ධාසන් තතිවථසන පරිොෙථතොති ගථහතබ් බ්ං, එවථමතස් ස 

අතීතානාගතපච් චුප් පන් නං චිත් තථමවාරම් මණං ථහොති, තඤ් ච ථඛො පරස ්ථසව, 
න අත් තථනො. 

පුබ් ථබ්නිවාසඤාණං පන නාමථගොත් තකසිණපඤ ්ඤත් තාදිඅනුස් සරථණ, 

නිබ් බ්ානානුස ්සරථණ ච නවත් තබ් බ්ාරම් මණං, සඞ් ඛතධම් මානුස ්සරථණ 

අතීතාරම් මණථමව. තස් ස හි අතීථතසු සාසවානාසථවසු, අජ් ඣත් තිකබ්ාහිථරසු 

ච ධම් ථමසු අනාරම් මණං නාම නත් ථි, බුද් ධානං 

සබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණසමගතිකං ථහොති. ෙථාකම් මූපගඤාණස් ස අජ් ඣත් තිකං, 
බ්ාහිරඤ් ච අතීතං කුසලාකුසලථචතනාමත් තථමව. ‘‘ථචථතොපරිෙඤාණස් ස 

චිත් තථමවාරම් මණං ථහොති, න තංසම් පයුත් තධම් මා’’ති අට්ඨෙථාසු වුත් තං, 

පට්ඨාකන පන ‘‘කුසලා ඛන් ධා ඉද් ධිවිධඤාණස් ස ථචථතොපරිෙඤාණස් ස 

පුබ් ථබ්නිවාසානුස් සතිඤාණස් ස ෙථාකම් මූපගඤාණස් ස අනාගතංසඤාණස් ස 

ආරම් මණපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති (පට් ඨා. 1.1.404) වුත් තත් තා 
ථචථතොපරිෙඤාණෙථාකම් මූපගඤාණානං චිත් තසම් පයුත් තාපි 
ථචතනාසම් පයුත් තාපි චත් තාථරො ඛන් ධා ආරම් මණං ථහොන් ති එවාති දට් ඨබ් බ්ං. 

දිබ් බ්චක් ඛුඤාණස් ස පන අජ් ඣත් තිකං, බ්ාහිරඤ් ච පච් චුප් පන් නං 
වණ් ණාෙතනථමවාරම් මණං. අනාගතංසඤාණස් ස ඡබ් බිධම් පි අනාගතථමව 

අජ් ඣත් තඤ් ච බ්ාහිරඤ් චාරම් මණං, ඉදම් පි පුබ් ථබ්නිවාසඤාණං විෙ අනාගථත 
සබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණසදිසන් ති. එවං අභිඤ් ඤානං 

අතීතානාගතපච් චුප් පන් ථනසු, නවත් තබ් ථබ්සු ච අජ් ඣත් තිකබ්ාහිථරසු ඡසු 
ආරම් මථණසු ෙථාථෙොගං පවත් ති ථවදිතබ් බ්ා. ථසසානි පන් නරස 

රූපාවචරචිත් තානි, 

ආකාසානඤ් චාෙතනආකිඤ් චඤ ්ඤාෙතනකුසලවිපාකකිරිොනි, අට් ඨ 

ථලොකුත් තරචිත් තානි, රූපනිබ් බ්ානානි ච නවත් තබ් බ්ානි. ථචතසිථකසු පන 
අප් පමඤ් ඤා නවත් තබ් බ්ාව. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අතීතාරම් මණත් තිකං. 

‘‘එවං පවත් තමානා මෙං අත් තාති ගහණං ගමිස් සාමා’’ති ඉමිනා විෙ 

අධිප් පාථෙන අත් තානං අධිකාරං කත් වා පවත් තාති අ්ඣත්තා. අජ් ඣත් ත-
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87 

පටුන 

සද් ථදො පනාෙං ථගොචරජ් ඣත් ථත නිෙකජ් ඣත් ථත අජ් ඣත් තජ් ඣත් ථත 
විසෙජ් ඣත් ථතති චතූසු අත් ථථසු දිස් සති. ‘‘අජ් ඣත් තරථතො 

සමාහිථතො’’තිආදීසු (ධ. ප. 362) හි අෙං ථගොචරජ් ඣත් ථත දිස ්සති. 

‘‘අජ් ඣත් තං වා ධම් ථමසු ධම් මානුපස ්සී විහරතී’’තිආදීසු (දී. නි. 2.373) 

නිෙකජ් ඣත් ථත. ‘‘ඡ අජ් ඣත් තිකානි ආෙතනානී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.304) 
අජ් ඣත් තජ් ඣත් ථත. ‘‘අජ් ඣත් තං සුඤ් ඤතං උපසම් පජ් ජ විහරතී’’තිආදීසු (ම. 

නි. 3.187) විසෙජ් ඣත් ථත, ඉස් සරිෙට් ඨාථනති අත් ථථො. ඵලසමාපත් ති හි 

බුද් ධානං ඉස් සරිෙට් ඨානං නාම. ඉධ පනාෙං නිෙකජ් ඣත් ථත වත් තති, තස් මා 
අත් තථනො සන් තාථන පවත් තා පාටිපුග් ගලිකා රූපාරූපධම් මා ඉධ අජ් ඣත් තාති 
ථවදිතබ් බ්ා. තථතො බ්හිභූතා ඉන් ද්රිෙබ්ද් ධා වා අනින් ද්රිෙබ්ද් ධා වා 

රූපාරූපපඤ් ඤත් තිථෙො බ්හිද් ධා නාම, තතිෙපදං තදුභෙවථසන වුත් තං. 

තත් ථ සබ් බ්ානි චිත් තථචතසිකානි ඉන් ද්රිෙබ්ද් ධරූපං තිධා ථහොන් ති, 

අනින් ද්රිෙබ්ද් ධරූපං, නිබ් බ්ානපඤ ්ඤත් තිථෙො ච බ්හිද් ධාව. ඉමස් මිං හි තිථක 
කුසලත් තිථක අලබ් භමානා පඤ් ඤත් තිථෙොපි ලබ් භන් ති ඨථපත් වා 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤාෙතනාරම් මණං, තථදව ඉධ නවත් තබ් බ්ං. ථතථනව හි භගවතා 

අනන් තරත් තිථක ‘‘කසිණාදිපඤ් ඤත් තාරම් මණානි කාමරූපාවචරාදිචිත් තානි 

බ්හිද් ධාරම් මණානි, ආකිඤ් චඤ ්ඤාෙතනඤ් ච නවත් තබ් බ්’’න් ති වුත් තං, ඉදඤ් ච 
නිප් පථදසත් තිකං. අජ් ඣත් තත් තිකං. 

ෙථාවුත් ථත අජ් ඣත් තාදිථක ආරම් මණං කත් වා පවත් තානං වථසන අෙං 
තිථකො වුත් ථතො. තත් ථ ඡබ් බිධානි 
විඤ ්ඤාණඤ් චාෙතනථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනචිත් තානි 

අජ් ඣත් තාරම් මණාථනව, ආකාසානඤ් චාෙතනත් තෙං, 

රූපාවචරථලොකුත් තරචිත් තානි ච බ්හිද් ධාරම් මණාථනව, ථවොට් ඨබ් බ්නවජ් ජිතා 

අථහතුකමහාවිපාකා තිධාපි ථහොන් ති, අවථසසා පන 

ආකිඤ ්චඤ ්ඤාෙතනවජ් ජිතානි ආවජ් ජනජවනානි, අභිඤ් ඤා ච සිො තිධාපි 

ථහොන් ති, ආකිඤ් චඤ ්ඤාෙතනාරම් මණස ්ස 
ආවජ් ජනපරිකම් මපච් චථවක් ඛණාදිභාවප් පවත් තිෙං සිො නවත් තබ් බ්ාති. ථතසං 

අජ් ඣත් තාදිආරම් මණතා අනන් තරත් තිථක, ථහට් ඨා ච වුත් තනොනුසාථරන 

ඤාතබ් බ්ා, ආකිඤ් චඤ් ඤාෙතනත් තෙං, පන රූපනිබ් බ්ානානි ච නවත් තබ් බ්ාව. 

ථචතසිථකසු පන අප් පමඤ් ඤාවිරතී බ්හිද් ධාරම් මණාව, ථසසා තිධාපි ථහොන් ති 
නවත් තබ් බ්ා ච. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අජ් ඣත් තාරම් මණත් තිකං. 

දට් ඨබ් බ්භාවසඞ් ඛාථතන සහ නිදස් සථනනාති සනිදස් සනා, 

පටිහනනභාවසඞ් ඛාථතන සහ පටිථඝනාති සප් පටිඝා, සනිදස ්සනා ච ථත 

සප් පටිඝා චාති සනදස්සනසප්පටිඝා, රූපාෙතනථමව. නීලාදිථභදමුපාදාෙ පන 
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බ්හුවචනනිද් ථදථසො. නත් ථි එථතසං දට් ඨබ් බ්භාවසඞ් ඛාතං නිදස් සනන් ති 

අනිදස ්සනා, අනිදස් සනා ච ථත වුත් තනථෙන සප් පටිඝා චාති 

අනදස්සනසප්පටිඝා, ථසසානි ඔළාරිකරූපානි. තතිෙපදං උභෙපටික් ථඛථපන 

වුත් තං, සුඛුමරූපචිත් තථචතසිකනිබ් බ්ානානි අනදස්සනඅප්පටිඝා නාම, ඉදඤ් ච 
නිප් පථදසත් තිකන් ති ථවදිතබ් බ්ං. සනිදස් සනත් තිකං. 

තිකමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අභිධම්මදුෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
දුකමාතිකාෙ පන ථහට් ඨා අනාගතපදත් ථවණ් ණනංථෙව කරිස් සාම. 

ථහතුථගොච් ඡථක තාව ථහතූ ධම් මාති එත් ථ ථහතුථහතු පච් චෙථහතු 
උත් තමථහතු සාධාරණථහතූති චතුබ් බිධා ථහතූ. තත් ථ අථලොභාදථෙො ඡ ධම් මා 

කහතුකහතූ නාම, උපාදාරූපාදීනං මහාභූතාදථෙො පච්චයකහතූ නාම, 

විපාකුප් පත් තිෙං කුසලාකුසලං, ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණඤ් ච උත්තමකහතූ නාම, 

සඞ් ඛාරාදීනං අවිජ් ජාදථෙො සාධාරණකහතූ නාම. ඉධ පන ථහතුථහතු 

අධිප් ථපථතො. කහතූ ධම්මාති මූලට් ථඨන ථහතුසඞ් ඛාතා ධම් මා, 

‘‘ථහතුධම් මා’’තිපි පාථඨො, ථසොථෙවත් ථථො. න කහතූති ථතසඤ් ථඤව 
පටික් ථඛපවචනං. 

තත් ථ අථලොථභො අථදොථසො අථමොථහොති කුසලාබ්යාකතා තථෙො, ථලොථභො 
ථදොථසො ථමොථහොති අකුසලා තථෙො චාති ඉථම ඡ ධම් මා ථහතූ නාම. ඉථම 

ඨථපත් වා අවථසසා ථචතසිකා, සබ් බ්ානි ච චිත් තානි, රූපනිබ් බ්ානානි චාති 

ඉථම ධම් මා න ථහතූ නාම, ඉදඤ් ච නිප් පථදසදුකන් ති ථවදිතබ් බ්ං. ථහතුදුකං 
පඨමං. 

සම් පථෙොගථතො පවත් ථතන සහ ථහතුනාති සකහතුො. තථථව පවත් ථතො 

නත් ථි එථතසං ථහතූති අකහතුො. 

තත් ථ අථහතුකචිත් තවජ් ජිතානි එකසත් තති චිත් තානි සථහතුකා නාම. 

ථතසු ද් ථව ථමොහමූලානි ථමොථහථනව සථහතුකානි, අට් ඨ ථලොභමූලානි 

ථලොභථමොථහහි ද් වීහි, ද් ථව ථදොසමූලානි ථදොසථමොථහහි, ද් වාදස 

ඤාණවිප් පයුත් තකුසලාබ්යාකතානි අථලොභාථදොථසහි, ථසසානි සත් තචත් තාලීස 

අථලොභාදීහි තීහිපි සථහතුකානීති, ථමොහමූථලසු පන ථමොථහො, 

ද් විපඤ ්චවිඤ ්ඤාණං, මථනොධාතු, සන් තීරණත් තෙං, ථවොට් ඨබ් බ්නං, 

හසිතුප් පාදකානි අට් ඨාරස චිත් තානි, රූපනිබ් බ්ානානි චාති ඉථම ධම් මා 

අථහතුකා නාම. ථචතසිථකසු පන ථලොභථදොසා, විචිකිච් ඡා ච ථමොථහථනව 

සථහතුකා, දිට් ඨිමාථනො ථලොභථමොථහහි ද් වීහි, ඉස් සාමච් ඡරිෙකුක් කුච් චානි 

ථදොසථමොථහහි, ථමොථහො පන සිො ථලොථභන, සිො ථදොථසනාති ද් වීහි 
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සථහතුථකොපි ථමොහමූථලසු අථහතුථකොපි, ථිනමිද් ධානි සිො ථලොභථමොථහහි, 

සිො ථදොසථමොථහහීති තීහිපි සථහතුකානි, අහිරිකාථනොත් තප් පඋද් ධච් චානි තථා 

ච ථකවලථමොථහන ච, අථමොථහො පන අථලොභාථදොථසථහව ද් වීහි, අථලොථභො 

සිො අථදොසාථමොථහහි, සිො අථදොථසනාති ද් වීහි, අථදොථසො සිො 

අථලොභාථමොථහහි, සිො අථලොථභනාති ද් වීහි, ථසසා පන ද් වාවීසති 

කුසලාබ්යාකතා සිො තීහි, සිො ද් වීහිපි ථහතූහි සථහතුකා, ඡන් ථදො පන 

ෙථාථෙොගං තීහි, පීතිථදොසවජ් ජිථතහි පඤ් චහි සිො සථහතුකාපි අථහතුකාපි, 

ථසසා එකාදස තිජාතිකා ඡහි ථහතූහි සථහතුකාපි අථහතුකාපි, ථවදනා ථචත් ථ 

ථදොමනස ්සභූතා ද් විථහතුකාව, ථසොමනස ්සඋථපක් ඛා ෙථාථෙොගං 

ථදොසවජ් ජිථතහි පඤ් චහි සථහතුකාපි අථහතුකාපි, සුඛදුක් ඛභූතා අථහතුකාව, 
ඉදඤ් ච නිප් පථදසදුකන් ති. දුතිෙං. 

එකුප් පාදාදිතාෙ ථහතුනා සම් පයුත් තාති කහතුසම්පයුත්තා. ථහතුනා 

විප් පයුත් තාති කහතුවිප්පයුත්තා. අෙං ථහතුසම් පයුත් තදුථකො අනන් තථර 

වුත් තසථහතුකදුථකන අත් ථථතො නින් නානාකරථණො. සථහතුකදුථකො එව හි 

භගවතා ථදසනාවිලාථසන, තථා බුජ් ඣනකපුග් ගලානං වා අජ් ඣාසෙවථසන 
ථහතුසම් පයුත් තදුකභාථවනාපි වුත් ථතො. එවං උපරිපි සමානත් ථදුකානං වචථන 
කාරණං ථවදිතබ් බ්ං. තතිෙං. 

චතුත් ථාදථෙො පන ෙස් මා පඨමදුකදුතිෙතතිෙදුථකසු පඨමපථදන 

ථෙොථජත් වා ද් ථව දුකා, පඨමදුථක ච පච් ඡිමපදං දුතිෙදුථකන ථෙොථජත් වා එකං 

දුකන් ති තථෙො දුකා ථදසිතා, තස් මා ථතසං පදත් ථථො වුත් තනථෙොව. 

තත් ථ ච ෙථථව ‘‘ථහතූ ථචව ධම් මා සථහතුකා ච, සථහතුකා ථචව ධම් මා 

න ච ථහතූ’’ති අෙං දුථකො සම් භවති, තථා ‘‘ථහතූ ථචව ධම් මා අථහතුකා ච, 
අථහතුකා ථචව ධම් මා න ච ථහතූ’’ති අෙම් පි සම් භවති. ඉමිනා නථෙන 
ථහතුසම් පයුත් තදුථකන ථෙොජනාෙපි එථකො ලබ් භති. ෙථා ච ‘‘න ථහතූ ථඛො 

පන ධම් මා සථහතුකාපි, අථහතුකාපී’’ති අෙං ලබ් භති, තථා ‘‘ථහතූ ථඛො පන 

ධම් මා සථහතුකාපි, අථහතුකාපී’’ති අෙම් පි. ෙථා ථචත් ථ සථහතුකදුථක ද් ථව 

දුකා, එවං ථහතුසම් පයුත් තදුථකපි ‘‘න ථහතූ ථඛො පන ධම් මා 

ථහතුසම් පයුත් තාපි, ථහතුවිප් පයුත් තාපී’’ති ච ‘‘ථහතූ ථඛො පන ධම් මා 

ථහතුසම් පයුත් තාපි, ථහතුවිප් පයුත් තාපී’’ති ච ද් ථව දුකා ලබ් භන් තීති අපථරපි 
පඤ ්ච දුකා ථහතුථගොච් ඡථක ථෙොථජතුං සක් කා. ථත පන භගවතා 
වුත් තානුසාථරථනව සක් කා ඤාතුන් ති ඡසු එව සඞ් ගහිතාති ථවදිතබ් බ්ා. තත් ථ 

ථෙ තාව එකස ්මිං චිත් ථත ද් ථව තථෙො ථහතූ එකථතො උප් පජ් ජන් ති, ථත ථහතූ 
ථචව අඤ ්ථඤොඤ් ඤාථපක් ඛාෙ සථහතුකා ච නාම. සථහතුකචිත් ථතසු පන 
ථහතුං ඨථපත් වා ථසසා චිත් තථචතසිකා ධම් මා සථහතුකා ථචව න ච ථහතූ 
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නාම. ඉමස් මිං දුථක සබ් ථබ් අථහතුකධම් මා න වත් තබ් බ්ා. ථචතසිථකසු පන 

ථහතුවජ් ජිතා අකුසලා ථචව කුසලාබ්යාකතා ච, ඡන් ථදො ච සථහතුථකො ථචව න 

ථහතු එව, ථසසා තිජාතිකා, තථා නවත් තබ් බ්ා ච, ථමොථහො පන ථහතු ථචව 
සථහතුථකො ච නවත් තබ් ථබ්ො ච. චතුත් ථං. 

අනන් තරදුථකොපි ඉමිනා දුථකන සබ් බ්ථාපි සදිථසොවාති. පඤ් චමං. 

සථහතුකචිත් ථතසු ථහතුවජ් ජිතා චිත් තථචතසිකා ධම් මා නකහතූ සකහතූ 

නාම, අථහතුකචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි නකහතූ අකහතුො නාම. ඉමස් මිං පන 
දුථක ඡ ථහතූ න වත් තබ් බ්ා. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමවාති. ඡට් ඨං. 

ථහතුථගොච් ඡකං නිට් ඨිතං. 

සත් තසු චූළන් තරදුථකසු අත් තථනො නිප් ඵාදථකන සහ පච් චථෙනාති 

සප්පච්චයා, චිත් තථචතසිකරූපානි. නත් ථි එථතසං උප් පාථද වා ඨිතිෙං වා 

පච් චථෙො අහුත් වා භවනස් ථසවාභාවාති අප්පච්චයා, නිබ් බ්ානථමව. ථදසනාෙ 
පථනත් ථ පරමතාෙ ථසොතපතිතවථසන බ්හුවචනනිද් ථදථසො කථතො. එවං 
සනිදස් සනාදීසුපි. ඉදඤ් ච ඉථතො පරානි ඡ ච නිප් පථදසදුකානීති ථවදිතබ් බ්ානි. 

තථතො පරඤ් ච ෙත් ථ ‘‘ඉථම න වත් තබ් බ්ා’’ති න වක් ඛාම, තං නිප් පථදසන් ති 
ගථහතබ් බ්ං. සප් පච් චෙදුකං. 

පච් චථෙහි සමාගන් ත් වා කතාති සඞ්ඛතා. න සඞ් ඛතාති අසඞ්ඛතා. ඉදඤ් ච 
සබ් බ්ථා සප් පච් චෙදුකසදිසථමව. සප් පච් චෙසඞ් ඛතඋභෙදුකං සබ් බ්ථා 
සදිසථමව. සඞ් ඛතදුකං. 

රූපාෙතනං සනදස්සනිං නාම. ථසසරූපචිත් තථචතසිකනිබ් බ්ානානි 

අනදස්සනා නාම. සනිදස ්සනදුකං. 

පසාදවිසෙරූපානි ද් වාදස සප්පටිඝා නාම. 

ථසසරූපචිත් තථචතසිකනිබ් බ්ානානි අප්පටිඝා නාම. සප් පටිඝදුකං. 

අවිනිබ් ථභොගවථසන රූපං එථතසං අත් ථීති රූපිකනො, රුප් පනලක් ඛණං වා 

රූපං, තං එථතසං අත් ථීති රූපිකනො, භූථතොපාදාෙරූපථමව. න රූපිථනො 

අරූපිකනො, චිත් තථචතසිකනිබ් බ්ානානි. රූපිදුකං. 

ථලොථකො වුච් චති ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් ථඨන වට් ටං, තස් මිං 

පරිොපන් නභාථවන ථලොථක නියුත් තාති කලොකියා, පඤ් චුපාදානක් ඛන් ධා. 

තථතො ථලොකථතො තත් ථ අපරිොපන් නභාථවන උත් තිණ් ණාති කලොකුත්තරා, 
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අරිෙමග් ගඵලනිබ් බ්ානානි. ථචතසිථකසු පථනත් ථ ෙං වත් තබ් බ්ං, තං 
අථසඛත් තිථක වුත් තනථෙන ථවදිතබ් බ්ං. ථලොකිෙදුකං. 

කෙනචි විඤ්කඤයයාති චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීසු ථකනචි එථකන 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාථණන වා ථසොතවිඤ් ඤාණාදිනා වා විජානිතබ් බ්ා. කෙනචි න 

විඤ්කඤයයාති ථතථනව චක් ඛුවිඤ් ඤාථණන වා ථසොතවිඤ් ඤාණාදිනා වා න 
ථකනචි විජානිතබ් බ්ානි. එවං හි සති ද් වින් නම් පි පදානං අත් ථනානත් තථතො 

දුථකො ථහොති. පදභාජනීයස්මිම්පි ‘‘ථෙ ථත ධම් මා චක් ඛුවිඤ් ථඤෙයා, න ථත 

ධම් මා ථසොතවිඤ් ථඤෙයා’’ති (ධ. ස. 1101) එත් තකං එකදුකන් ති අග් ගථහත් වා 

‘‘ථෙ ථත ධම් මා චක් ඛුවිඤ් ථඤෙයා, න ථත ධම් මා ථසොතවිඤ් ථඤෙයා, ථෙ වා 

පන ථත ධම් මා ථසොතවිඤ් ථඤෙයා, න ථත ධම් මා චක් ඛුවිඤ් ථඤෙයා’’ති (ධ. ස. 

1101) අෙථමථකො දුථකොති ථවදිතබ් ථබ්ො. තස් ස පන රූපං චක් ඛුවිඤ් ථඤෙයං, 
සද් ථදො න චක් ඛුවිඤ් ථඤථෙයොති අෙමත් ථථො. එවං ථසථසසුපි දුකපරිච් ථඡථදො 
ඤාතබ් ථබ්ො. තත් ථ රූපාෙතනං චක් ඛුනා වා චක් ඛුවිඤ ්ඤාථණන වා 
විඤ ්ථඤෙයං නාම. ථසසරූපාරූපධම් මා ථතථනව චක් ඛුනා වා 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාථණන වා ථකනචි නවිඤ් ථඤෙයා. එවං 
ථසොතඝානජිව් හාකාෙතබ් බිඤ ්ඤාණමූලිකාසුපි චතූසු ථෙොජනාසු විභාථගො 
ෙථානුරූපං ඤාතබ් ථබ්ො. රූපාදථෙො පන පඤ් චවිසො මථනොධාතුත් තථෙන 
ථකනචි විඤ් ථඤෙයා. ථසසරූපාරූපධම් මා ථතථනව මථනොධාතුත් තථෙන 
ථකනචි නවිඤ් ථඤෙයා. කිඤ් චාපි සාමඤ් ඤථතො මථනොවිඤ් ඤාථණන 

අවිඤ් ථඤෙයස් ස අභාවථතො පාළිෙං මථනොවිඤ් ඤාණවිඤ් ථඤෙයවථසන දුථකො 

න වුත් ථතො, තථාපි විථසසථතො වත් තබ් ථබ්ොව. තථා හි ඡබ් බිධාපි 
කාමාවචරධම් මා කාමාවචරවිපාකාදිනා මථනොවිඤ් ඤාථණන ථකනචි 

විඤ ්ථඤෙයා, රූපාරූපාවචරථලොකුත් තරපඤ් ඤත් තිථෙො ථතථනව ථකනචි 
නවිඤ් ථඤෙයා. තථා කාමරූපාරූපාවචරපඤ් ඤත් තිථෙො අකුසලාදිනා ථකනචි 

විඤ ්ථඤෙයා, ථලොකුත් තරා ථතථනව ථකනචි නවිඤ් ථඤෙයා. තථා නිබ් බ්ානං 

ථලොකුත් තථරන ථකනචි විඤ් ථඤෙයං, ථසසථලොකිෙථලොකුත් තරා ථතථනව 
ථකනචි නවිඤ් ථඤෙයාති ඉමිනා නථෙන රූපාරූපාවචරාදිථභථදන 
මථනොවිඤ් ඤාථණන ථකනචි විඤ ්ථඤෙයාවිඤ ්ථඤෙයධම් මා ෙථාථෙොගං 

ථෙොථජතබ් බ්ා. එවං සබ් ථබ් ධම් මා ථකනචි විඤ ්ථඤෙයා, ථකනචි න 
විඤ ්ථඤෙයා නාම. ඉමස් මිඤ ්ච දුථක පඤ ්ඤත් තිථෙොපි ලබ් භන් තීති 
ථවදිතබ් බ්ාති. ථකනචිවිඤ් ථඤෙයදුකං. 

චූළන් තරදුකා නිට් ඨිතා. 

ආසවථගොච් ඡථක ආසමන් තථතො සවන් තීති ආසවා, චක් ඛුථතොපි…ථප.… 

මනථතොපි සවන් ති, පවත් තන් තීති වුත් තං ථහොති. ධම් මථතො ොවථගොත්රභුං, 

ඔකාසථතො ොවභවග් ගා සවන් තීති වා ආසවා, එථත ධම් ථම, එතඤ් ච ඔකාසං 
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පටුන 

අන් ථතොකරිත් වා පවත් තන් තීති අත් ථථො. අන් ථතොකරණත් ථථො හි අෙං ආ-

කාථරො. චිරපාරිවාසිෙට් ථඨන මදිරාදිආසවා විොතිපි ආසවා. ෙදි ච 

චිරපාරිවාසිෙට් ථඨන ආසවා, එථත එව භවිතුං අරහන් ති. අනාදිත් තා ආෙතං වා 

සංසාරදුක් ඛං සවන් ති පසවන් තීතිපි ආසවා. තථතො අඤ් ථඤ කනොආසවා නාම. 

තත් ථ කාමාසථවො භවාසථවො දිට් ඨාසථවො අවිජ් ජාසථවොති ඉථම චත් තාථරො 
ආසවා නාම. තත් ථ අට් ඨසු ථලොභසහගතචිත් ථතසු උප් පන් ථනො සබ් ථබ්ොපි 

ථලොථභො ොමාසකවො නාම. අට්ඨසාලිනයිං පන ‘‘පඤ ්චකාමගුණිථකො රාථගො 

කාමාසථවො’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1102) ච, ‘‘දිට් ඨිසහජාථතො රාථගො කාමාසථවො න 

ථහොති, දිට් ඨිරාථගො නාම ථහොතී’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1105) ච, ‘‘ථෙො බ්රහ් මානං 

විමානකප් පරුක් ඛාභරථණසු ඡන් දරාථගො උප් පජ් ජති, ථසො කාමාසථවො න 

ථහොති පඤ ්චකාමගුණිකස් ස රාගස් ස ඉථධව පහීනත් තා’’ති ච වුත් තං. පාළියිං 
පන ‘‘කාමාසථවො අට් ඨසු ථලොභසහගථතසු චිත් තුප් පාථදසු උප් පජ් ජතී’’ති (ධ. 

ස. 1465) ච, ‘‘කාමාසවං පටිච් ච දිට් ඨාසථවො අවිජ් ජාසථවො’’ති (පට් ඨා. 3.3.1) 
ච වුත් තත් තා භවාසවං ඨථපත් වා අවථසථසො සබ් ථබ්ොපි ථලොථභො කාමාසථවොති 

පඤ ්ඤාෙති දිට් ඨිසම් පයුත් තරාගස් ස, බ්රහ් මානං වත් ථාභරණාදීසු රාගස් ස ච 
භවාසවත් තාභාවා. දිට් ඨිවිප් පයුත් තරාථගො එව හි රූපාරූපභවපත් ථනාවථසන 
පවත් තිෙං භවාසථවො ථහොති ‘‘රූපධාතුො අරූපධාතුො එත් ථ භවරාගානුසථෙො 

අනුථසතී’’තිආදිවචනථතො (ෙම. 2.අනුසෙෙමක.2), න ච 

කාමාසවභවාසවවිනිමුත් ථතො ථලොථභො අත් ථි. ෙදි සිො, ‘‘ථලොථභො සිො 

ආසථවො, සිො ථනො ආසථවො’’ති පාළිෙං වත් තබ් ථබ්ො භථවෙය, 

‘‘දිට් ඨිවිප් පයුත් තථලොථභන සම් පයුත් ථතො අවිජ් ජාසථවො සිො 

ආසවසම් පයුත් ථතො, සිො ආසවවිප් පයුත් ථතො’’ති ච වත් තබ් ථබ්ො සිො. 

පදභාජනීකය ච කාමාසවනිද් ථදථස ආගතස් ස ‘‘කාථමසු කාමච් ඡන් ථදො’’ති (ධ. 

ස. 1103) ඉමස ්ස පදස් ස අට්ඨසාලිනයිං ‘‘පඤ් චකාමගුථණසු කාමච් ඡන් ථදො’’ති 

(ධ. ස. අ. 1103) අත් ථථො වුත් ථතො, තස් ස පන පදස් ස වත් ථුකාථමසු 
කිථලසකාථමොතිපි අත් ථථෙොජනා සක් කා කාතුං ථතභුමකස් ස ධම් මස් ස 

වත් ථුකාමත් තා, තත් ථ සබ් බ්ත් ථ රාගස් ස ච කිථලසකාමත් තා. වුත් තං ථහතං 

ධම් මථසනාපතිනා මහානද්කදකස – 

‘‘කතථම වත් ථුකාමා? මනාපිකා රූපා…ථප.… සබ් ථබ්පි කාමාවචරා 

ධම් මා, සබ් ථබ්පි රූපාවචරා ධම් මා, සබ් ථබ්පි අරූපාවචරා ධම් මා…ථප.… 
ඉථම වුච් චන් ති වත් ථුකාමා. 

‘‘කතථම කිථලසකාමා? ඡන් ථදො කාථමො රාථගො කාථමො…ථප.… 
ථෙො කාථමසු කාමච් ඡන් ථදො කාමරාථගො කාමනන් දී කාමතණ් හා 
කාමස ්ථනථහො කාමපරිළාථහො කාමමුච් ඡා කාමජ් ථඣොසානං කාථමොථඝො 
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කාමථෙොථගො කාමුපාදානං කාමච් ඡන් දනීවරණං…ථප.… ඉථම වුච් චන් ති 

කිථලසකාමා’’ති (මහානි. 1). 

අපිථචත් ථ ‘‘කාථමොථඝො කාමථෙොථගො’’තිආදිනා කිථලසකාමස් ස 
කාථමොඝාදිභාවං වදතා ධම් මථසනාපතිනා වත් ථුකාමත් තවිසෙස් ස රාගස් ස 

ආසවාදිභාථවො අනුඤ් ඤාථතො, න පඤ් චකආමගුණිකස් ථසව රාගස් ස. න ච 

ඔඝාසථවසු ථකොචි විථසථසො අත් ථි. අට්ඨසාලිනයම්පි හි උපාදානථගොච් ඡකස ්ස 

පදභාජනීකය ‘‘කාථමසු කාමච් ඡන් ථදො’’ති (ධ. ස. 1220) ඉමස ්ස 

‘‘වත් ථුකාථමසු කාමච් ඡන් ථදො’’ති (ධ. ස. අ. 1220) අෙථමවත් ථථො වුත් ථතො. 
තථතො අඤ ්ථඤසු ථහතුගන් ථකිථලසථගොච් ඡථකසු ථලොභස් ථසව 

අනවථසසපරිොදානං වුත් තං, න ඉතරථගොච් ඡථකසු. ථතසු ච ථලොභස් ස 
පාළිඅනුසාරථතො ඔථලොකිෙමාථන කිථලසකාමමත් තථකො. 
අනවථසසථලොභපරිොදානං පඤ ්ඤාෙති. වීමංසිත් වා ගථහතබ් බ්ං. 

චතූසු පන දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තචිත් ථතසු උප් පන් ථනො රූපාරූපභථවසු 

ඡන් දරාගභාථවන, කාමජ් ථඣොසානනිකන් තිභාථවන ච පවත් ථතො ථලොථභො 

භවාසකවො නාම. අට්ඨසාලිනයිං පන ‘‘සස ්සතදිට් ඨිසහජාථතො රාථගො 

භවාසථවො’’ති (ධ. ස. අට් ඨ. 1102) වුත් තං. පාළියිං පන ‘‘භවාසථවො චතූසු 

දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තථලොභසහගථතසූ’’ති (ධ. ස. 1465) නිෙමිතත් තා න සක් කා 

ගථහතුං, අධිප් පාථෙො පන ගථවසිතබ් ථබ්ො. ද් වාසට් ඨිපථභදා සබ් බ්ාපි දිට් ඨි 

දිට්ඨාසකවො නාම. අට් ඨවත් ථුථකො සබ් ථබ්ොපි ථමොථහො අවි්ජාසකවො නාම. ථතසු 

දිට් ඨාසථවො පඨථමන මග් ථගන පහීෙති, කාමාසථවො චතූහිපීති වත් තුං යුත් තං, 

‘‘තතිථෙනා’’ති පන වුත් තං. භවාසථවො, අවිජ් ජාසථවො ච චතුත් ථථන පහීෙති. 
ඉථමසඤ ්ච කාමාසවභවාසවානං ථලොභසභාවත් තා සභාවථතො තථෙො ධම් මා 
විභාගථතො චත් තාථරො ආසවා නාම ජාතා. ඉථම ඨථපත් වා ථසසා 
ථලොකිෙථලොකුත් තරා සබ් ථබ් ධම් මා ථනො ආසවා නාම. ආසවදුකං පඨමං. 

අත් තානං ආරම් මණං කත් වා පවත් ථතහි සහ ආසථවහීති සාසවා, සබ් ථබ් 

ථලොකිෙධම් මා. එවං පවත් තමානා නත් ථි එථතසං ආසවාති අනාසවා, නව 
ථලොකුත් තරධම් මාව. ථචතසිකා පථනත් ථ ථලොකිෙදුථක වුත් තසදිසාව. 
සාසවදුකං දුතිෙං. 

තතිොදීනං චතුන් නං දුකානං පදත් ථථො වුත් තනථෙොව. ථසසථමත් ථ 
ථහතුථගොච් ඡථක වුත් තනථෙන ථවදිතබ් බ්ං. අෙං පන විථසථසො – ෙථා තත් ථ 

‘‘න ථහතූ ථඛො පන ධම් මා සථහතුකාපි, අථහතුකාපී’’ති අෙං ඔසානදුථකො 

පඨමදුථක දුතිෙපදං දුතිෙදුථකන ථෙොථජත් වා වුත් ථතො, එවමිධ ‘‘ථනො ආසවා 

ථඛො පන ධම් මා සාසවාපි, අනාසවාපී’’ති න වුත් ථතො. අෙඤ් ච තත් ථ තත් ථ 
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වුත් තනථෙන ඉහ සඞ් ගහිථතොති ථවදිතබ් ථබ්ො. ෙථා ථචත් ථ, එවං 
සඤ ්ථඤොජනථගොච් ඡකාදීසුපි ෙථානුරූපං ඤාතබ් බ්ං. 

තත් ථ ද් වාදස අකුසලචිත් තුප් පාදා ආසවසම්පයුත්තා නාම. 

ථදොසථමොහමූලචිත් ථතසු ථමොථහො, කුසලාබ්යාකතචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි ච 

ආසවවිප්පයුත්තා නාම. ථචතසිථකසු පන ථමොහං ඨථපත් වා ථසසා අකුසලා 

ආසවසම් පයුත් තාව, ථමොථහො පන තිජාතිථකො ච ද් විධාපි ථහොති, ථසසා 
ආසවවිප් පයුත් තා එවාති. තතිෙං. 

චත් තාථරො ආසවා ආසවාකචව සාසවාච නාම. තදවථසසා ථලොකිෙධම් මා 

සාසවා කචව කනො ච ආසවා නාම. ඉධ පන ථලොකුත් තරා න වත් තබ් බ්ා. 

ථචතසිථකසු පන ආසවාති වුත් ථතහි ථසසා අකුසලා, කරුණාමුදිතා ච සාසවා 

ථචව ථනො ච ආසවා එව, ථසසා තථා ච න වත් තබ් බ්ා ච. චතුත් ථං. 

ථෙ පන ථලොභමූථලසු ථලොභථමොහා, ථලොභදිට් ඨිථමොථහො චාති ද් ථව තථෙො 

එකථතො කත් වා උප් පජ් ජන් ති, ථත ආසවා කචව ආසවසම්පයුත්තා ච නාම. 

ද් වාදස අකුසලචිත් තානි ථචව ආසවවජ් ජිතා තංසම් පයුත් තා ච ආසවසම්පයුත්තා

කචව කනො ච ආසවා නාම. ඉධ පන ආසවවිප් පයුත් තා න වත් තබ් බ්ා. 
ථචතසිථකසු පන ආසවවජ් ජිතා අකුසලා ආසවසම් පයුත් තා ථචව ථනො ච ආසවා 

එව, ථමොථහො සිො ආසථවො ථචව ආසවසම් පයුත් ථතො ච, සිො න වත් තබ් ථබ්ො, 

තිජාතිකා සිො ආසවසම් පයුත් තා ථචව ථනො ච ආසවා, සිො න වත් තබ් බ්ා, 
කුසලාබ්යාකතා න වත් තබ් බ්ාව. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. පඤ් චමං. 

ථලොකුත් තරවජ් ජිතා ආසවවිප්පයුත්තා සාසවා නාම. ථලොකුත් තරා 

ආසවවිප්පයුත්තා අනාසවා නාම. ඉධ පන ආසවසම් පයුත් තා න වත් තබ් බ්ාව. 

ථචතසිථකසු පන කරුණාමුදිතා ආසවවිප් පයුත් තා සාසවා එව, ථමොථහො තථා ච 

න වත් තබ් ථබ්ො ච, ථසසකුසලාබ්යාකතා ද් විධාපි ථහොන් ති, තිජාතිකා ද් විධාපි න 

වත් තබ් බ්ාව, ථමොහවජ් ජිතා පන අකුසලා න වත් තබ් බ්ාව. ඡට් ඨං. 

ආසවථගොච් ඡකං නිට් ඨිතං. 

සංථෙොජනථගොච් ඡථක ෙස් ස සංවිජ් ජන් ති, තං පුග් ගලං වට් ටස ්මිං 

සංථෙොථජන් ති බ්න් ධන් තීති සිංකයොජනා. තථතො අඤ් ථඤ කනොසිංකයොජනා. 

තත් ථ කාමරාගසංථෙොජනං 
භවරාගපටිඝමානදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාසීලබ් බ්තපරාමාසඉස් සාමච් ඡරිෙඅවිජ් ජාසංථෙො
ජනන් ති ඉථම දස ධම් මා සංථෙොජනා නාම. ථතසු 
කාමභවදිට් ඨිඅවිජ් ජාසංථෙොජනානි ආසවථගොච් ඡථක වුත් තනොථනව. 
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පටුන 

‘‘අනත් ථං ථම අචරි, චරති, චරිස් සති, පිෙස් ස ථම අනත් ථං අචරි, චරති, 

චරිස ්සති, අප් පිෙස ්ස ථම අත් ථං අචරි, චරති, චරිස් සතී’’ති (ධ. ස. 1066) එවං 

වුත් ථතහි නවහි ආකාථරහි සත් ථතසු, අට් ඨානථකොපවථසන සඞ් ඛාථරසු ච 
උප් පජ් ජමාථනො සබ් ථබ්ොපි ථදොථසො පටිඝසංථෙොජනං නාම. 

‘‘ථසථෙයොහමස් මි, සදිථසොහමස ්මි, හීථනොහමස් මී’’ති එවං තීහි ආකාථරහි 
පවත් ථතො සබ් ථබ්ො මාථනො මානසංථෙොජනං නාම. තත් ථ ථසෙයස් ථසව සථතො 

පුග් ගලස ්ස ‘‘ථසථෙයොහමස් මි, සදිථසො, හීථනො’’ති ච තිධා මාථනො උප් පජ් ජති, 
තථා සදිසහීනානම් පි. තත් ථ ථසෙයස් ස ථසෙයමාථනොව ොථාවමාථනො. තථා 

සදිසස ්ස සදිසමාථනො, හීනස ්ස හීනමාථනො ච. තිණ් ණම් පි ඉතථර ද් ථව ද් ථව 
මානා අොථාවමානාති ඤාතබ් බ්ා. 

සත් ථුධම් මසඞ් ඝසික් ඛාසු, පුබ් බ්න් තාපරන් තතදුභෙපටිච් චසමුප් පන් ථනසු ච 
කඞ් ඛතාවථසන පවත් තා සබ් බ්ාපි විචිකිච් ඡා විචිකිච් ඡාසංථෙොජනං නාම. 

ථගොසීලථගොවතාදීහි සුද් ධීති ගහණාකාරප් පවත් තා දිට් ඨි එව 
සීලබ් බ්තපරාමාසසංථෙොජනං නාම. 

තදවථසසා දිට් ඨි දිට් ඨිසංථෙොජනන් ති ගථහතබ් බ්ං. 

පරලාභසක් කාරගරුකාරමානනවන් දනපූජනාදීසු අසහනාකාථරන පවත් තා 
ඉස් සා ඉස් සාසංථෙොජනං නාම. ආවාසමච් ඡරිෙං 
කුලලාභවණ් ණධම් මමච් ඡරිෙන් ති පඤ ්චවිධං මච් ඡරිෙං මච් ඡරිෙසංථෙොජනං 
නාම. සකලාරාථමපි හි පරිථවථණොවරකාදීසු වා වසන් ථතො තත් ථ අඤ් ඤස ්ස 

වත් තසම් පන් නස ්ස ථපසලස් ස භික් ඛුථනො ආගමනං න ඉච් ඡති, ආගතස ්සාපි 

ඛිප් පං ගමනඤ ්ථඤව ඉච් ඡති, ඉදං ආවාසමච්ෙරියිං නාම. භණ් ඩනකාරකාදීනං 
පන තත් ථ වාසං අනිච් ඡථතො ආවාසමච් ඡරිෙං නාම න ථහොති. 

අත් තථනො පන උපට් ඨාකකුථල වා ඤාතිකුථල වා අඤ් ඤස් ස ථපසලස් ස 

උපසඞ් කමනං අනිච් ඡථතො කුලමච්ෙරියිං ථහොති, පාපපුග් ගලස ්ස අනිච් ඡථතො 
පන න ථහොති. ථසො හි ථතසං පසාදථභදාෙ පටිපජ් ජතීති. 

අත් තනා ලභනට් ඨාථන චතුපච් චෙං ලභන් ථත සීලවන් ථත දිස් වා ‘‘මා 

ලභන් තූ’’ති චින් ථතන් තස ්ස ලාභමච්ෙරියිං ථහොති. ථෙො පන සද් ධාථදෙයං 

විනිපාථතති, පූතිභාවම් පි ගච් ඡන් තං අඤ් ඤස් ස න ථදති, තං ලභන් තං දිස ්වා 

‘‘සථච ඉමං අඤ් ථඤො සීලවා ලථභෙය, පරිථභොගං ගච් ථඡෙයා’’ති 
චින් ථතන් තස් ස මච් ඡරිෙං නාම නත් ථි. 
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වණ් ථණො නාම අත් තනා සදිථසො සරීරවණ් ථණොපි ගුණවණ් ථණොපි. තත් ථ 

‘‘රූපවා පාසාදිථකො’’ති පරස් ස සරීරවණ් ණං, ‘‘සීලවා, ධුතවා’’තිආදිනා 
ගුණවණ් ණඤ් ච අත් තථනො වණ් ණභණනට් ඨාථන වුච් චමානං අසහන් තස් ස 

දුවිධං වණ්ණමච්ෙරියිං නාම ථහොති, අථපසලං පන විපන් නං පසංසිත් වා පරිසාසු 
උපත් ථම් ථභන් තං දිස් වා පාපගරහිතාෙ අසහන් තස ්ස න ථහොති. 

ධම් ථමොති පරිෙත් තිථෙව, න පටිථවථධො අරිොනං තත් ථ මච් ඡරිොභාවා. 

පරිෙත් තිං පන ගුළ් හගන් ථං අඤ් ථඤසං අකථථතුකාමස් ස ධම්මමච්ෙරියිං නාම 

ථහොති, ධම් මානුග් ගථහන පන ථලොලස් ස, කාථලන සමථණො, කාථලන 
නිගණ් ඨාදි ච හුත් වා විචරන් තස් ස පථවණිආගතං තන් තිං ‘‘සණ් හසුඛුමං 

ධම් මන් තරං භින් දිත් වා ආලුළිස් සති, අම් හාකං සමෙං භින් දිස ්සතී’’ති ච න 

ථදන් තස ්ස, පුග් ගලානුග් ගථහන වා පකතිො සඨස් ස මාොවිථනො 

‘‘සණ් හසුඛුමධම් මං උග් ගණ් හිත් වා අඤ් ඤං බ්යාකරිත් වා නස ්සිස් සතී’’ති න 

ථදන් තස් ස ච ධම් මමච් ඡරිෙං න ථහොති. ෙථා ච භික් ඛූනං, එවං ගහට් ඨානම් පි 
පඤ ්චවිධං මච් ඡරිෙං ෙථානුරූපං ඤාතබ් බ්ං. සඞ් ථඛපථතො පන 
ගහට් ඨපබ් බ්ජිතානං අත් තසම් පත් තිනිගූහනලක් ඛණං මච් ඡරිෙං නාමාති 
ගථහතබ් බ්ං. 

ඉථමසු ච සංථෙොජථනසු දිට් ඨිවිචිකිච් ඡාසීලබ් බ්තපරාමාසඉස් සාමච් ඡරිොනි 

ථසොතාපත් තිමග් ථගන පහීෙන් ති, පටිථඝො අනාගාමිමග් ථගන, කාමරාථගො 

චතූහිපීති වත් තබ් බ්ං, ‘‘තතිථෙනා’’ති පන වුත් තං. මානභවරාගඅවිජ් ජා 
අරහත් තමග් ථගන. තත් ථ ච අොථාවමාථනො පඨමමග් ථගන පහීෙතීති 

දට් ඨබ් ථබ්ො, ඉථමසං කාමරාගභවරාගානං ථලොභසභාවත් තා 
දිට් ඨිසීලබ් බ්තපරාමාසානං මිච් ඡාදිට් ඨිසභාවත් තා සභාවථතො අට් ථඨව ධම් මා දස 
සංථෙොජනා නාම ජාතා. ඉථම දස ඨථපත් වා ථසසා ථලොකිෙථලොකුත් තරධම් මා 
ථනො සංථෙොජනා නාම. ථසසං ආසවදුකසදිසං. සංථෙොජනදුකං පඨමං. 

ආරම් මණභාවං උපගන් ත් වා සංථෙොජනසංවඩ් ඪථනන සංථෙොජනානං 

හිතාති සිංකයොජනයා, සාසවධම් මා එව. තථා නීවරණිොති එත් ථාපි. න 

සංථෙොජනිො අසිංකයොජනයා, අනාසවා. ථසසං සාසවදුකසදිසථමව. දුතිෙං. 

තතිොදථෙොපි ආසවථගොච් ඡථක තතිොදිසදිසා එව, විථසසමත් තථමථවත් ථ 

වක් ඛාම. තත් ථ හි ද් වාදසාකුසලචිත් තානි සිංකයොජනසම්පයුත්තා නාම, 

උද් ධච් චසහගථතො ථමොථහො, ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි සිංකයොජනවිප්පයුත්තා 
නාම. ථසසං සමථමව. තතිෙං. 
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දස සංථෙොජනානි සිංකයොජනා කචව සිංකයොජනයා ච නාම. 

තදවථසසථලොකිෙධම් මා සිංකයොජනයාකචවකනොච සිංකයොජනා නාම. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. චතුත් ථං. 

ථෙ පන උද් ධච් චවිරහිථතසු එකාදසසු අකුසලචිත් ථතසු විචිකිච් ඡාථමොහා 
ථදොසථමොහා ථදොසඉස් සාථමොහා ථදොසමච් ඡරිෙථමොහා ථලොභමානථමොහා 

ථලොභදිට් ඨිථමොහා චාති ද් ථව තථෙො එකථතො උප් පජ් ජන් ති, ථත සිංකයොජනා

කචව සිංකයොජනසම්පයුත්තා ච නාම. ද් වාදසාකුසලචිත් තානි ථචව 

සංථෙොජනවජ් ජිතතංසම් පයුත් තා ච සිංකයොජනසම්පයුත්තා කචව කනො ච 

සිංකයොජනා නාම. ථසසමිධ අනන් තරදුකඤ් ච ආසවථගොච් ඡථක 
පඤ ්චමඡට් ඨදුකසදිසථමව. ථකවලං ආසවපදට් ඨාථන සංථෙොජනපදථමව 
විථසථසො. පඤ් චමඡට් ඨදුකානි. 

සංථෙොජනථගොච් ඡකං නිට් ඨිතං. 

ගන් ථථගොච් ඡථක ෙස් ස සංවිජ් ජන් ති, තං චුතිපටිසන් ධිවථසන වට් ටස ්මිං 

ගන් ථථන් ති ඝථටන් තීති ගන්ථා. තථතො අඤ් ථඤ කනොගන්ථා. 

තත් ථ අභිජ් ඣාකාෙගන් ථථො, බ්යාපාථදො, සීලබ් බ්තපරාමාථසො, 
ඉදංසච් චාභිනිථවථසො කාෙගන් ථථොති ඉථම චත් තාථරො ධම් මා ගන් ථා නාම. 
තත් ථ අභිජ් ඣා එව නාමකාෙං වුත් තනථෙන ගන් ථථතීති 

අභි්ඣාොයගන්කථො. එවං ථසථසසුපි. සබ් බ්ඤ ්ඤුභාසිතම් පි පටික් ඛිපිත් වා 

‘‘සස ්සථතො ථලොථකො, ඉදථමව සච් චං, ථමොඝමඤ් ඤ’’න් ති ඉමිනා ආකාථරන 

අභිනිවිසනථතො සීලබ් බ්තපරාමාසවිරහිතා සබ් බ්ාපි දිට් ඨි ඉදිංසච්චාභිනකවකසො 
නාම. ථසසා වුත් තත් ථාව. ඉථමසු ච පච් ඡිමා ද් ථව ගන් ථා පඨථමන මග් ථගන 

පහීෙන් ති, බ්යාපාථදො තතිථෙන, අභිජ් ඣා චතූහිපි. ඉථම ච සභාවථතො තථෙො 
ධම් මා චත් තාථරො ගන් ථා නාම ජාතා. ඉථම පන ඨථපත් වා ථසසා සබ් ථබ් ධම් මා 
ථනො ගන් ථා නාම. ගන් ථදුකං පඨමං. 

ආරම් මණකරණවථසන ගන් ථථහි ගන් ථිතබ් බ්ාති ගන්ථනයා. න ගන් ථනිො 

අගන්ථනයා. ථසසං සාසවදුකසදිසථමව. දුතිෙං. 

ථමොහමූලවජ් ජිතානි දස අකුසලචිත් තානි, දිට් ඨිවිප් පයුත් තචිත් ථතසු ථලොභං, 

ථදොසමූථලසු ච ථදොසං ඨථපත් වා තංසම් පයුත් තා ච ගන්ථසම්පයුත්තා නාම. 

ෙථාවුත් ථතො ථලොථභො, ථදොථසො, ථමොහමූලානි, කුසලාබ්යාකතානි චිත් තානි, 

රූපනිබ් බ්ානානි ච ගන්ථවිප්පයුත්තා නාම. ථචතසිථකසු පන 
දිට් ඨිමානඉස් සාමච් ඡරිෙකුක් කුච් චථිනමිද් ධානි ගන් ථසම් පයුත් තා එව. 
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ථදොසවිචිකිච් ඡා, කුසලාබ්යාකතා ච ගන් ථවිප් පයුත් තා එව, ථසසා ද් විධාපි 
ථහොන් ති. තතිෙං. 

චත් තාථරො ගන් ථා ගන්ථා කචවගන්ථනයා ච නාම. තදවථසසා ථලොකිො 

ගන්ථනයා කචව කනො ච ගන්ථා නාම. තථා ථචතසිථකසු ගන් ථවජ් ජිතා 

අකුසලා, අප් පමඤ් ඤා ච, ථසසා ථචතසිකා පන තථා ච න වත් තබ් බ්ා ච, ඉධ 
පන ථලොකුත් තරා න වත් තබ් බ්ා. චතුත් ථං. 

දිට් ඨි ගන්ථාකචව ගන්ථසම්පයුත්තා ච නාම. ථලොථභො තථා ච න 

වත් තබ් ථබ්ො ච, ගන් ථසම් පයුත් ථතසු ගන් ථථ ඨථපත් වා ථසසා ගන්ථසම්පයුත්තා

කචව කනො ච ගන්ථා නාම. ඉධ පන ගන් ථවිප් පයුත් තා න වත් තබ් බ්ා. 
ථචතසිථකසු පන මානඉස් සාමච් ඡරිෙකුක් කුච් චථිනමිද් ධානි ගන් ථසම් පයුත් තා 

ථචව ථනො ච ගන් ථා එව, ථමොහාහිරිකාථනොත් තප් පඋද් ධච් චානි තිජාතිකා ච 

සිො, තථා නවත් තබ් බ්ා ච, ථසසා න වත් තබ් බ්ා. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 
පඤ ්චමං. 

ථලොකුත් තරවජ් ජිතා ගන්ථවිප්පයුත්තා ගන්ථනයා නාම. ථලොකුත් තරා පන 

ගන්ථවිප්පයුත්තා අගන්ථනයා නාම. ඉධ පන ගන් ථසම් පයුත් තා න වත් තබ් බ්ා. 
ථචතසිථකසු පන ථදොථසො විචිකිච් ඡා කරුණා මුදිතා ගන් ථවිප් පයුත් තා 

ගන් ථනිො එව, ථමොහාහිරිකාථනොත් තප් පඋද් ධච් චථලොභා තථා න වත් තබ් බ්ා ච, 

ථසසා කුසලාබ්යාකතා ද් විධාපි ථහොන් ති, තිජාතිකා පන ද් විධාපි න වත් තබ් බ්ා 

ච, ථසසා අකුසලාපි න වත් තබ් බ්ා ච. ඡට් ඨං. 

ගන් ථථගොච් ඡකං නිට් ඨිතං. 

ඔඝථෙොගථගොච් ඡකානි සබ් බ්ථා ආසවථගොච් ඡකසදිසානි. පදත් ථමත් තථමව, 

ථහත් ථ නාමමත් තඤ් ච විථසථසො. තත් ථ ෙස් ස සංවිජ් ජන් ති, තං වට් ටස ්මිං 

ඔහනන් ති ඔසීදාථපන් තීති ඔඝා. ආරම් මණං කත් වා අතික් කමනීෙථතො ඔථඝහි 

අතික් කමිතබ් බ්ාති ඔඝනයා. තථා කයොගනයාති එත් ථාපි. වට් ටස ්මිං 

ථෙොථජන් තීති කයොගා. ථසසං තාදිසථමව. 

ඔඝථෙොගථගොච් ඡකානි නිට් ඨිතානි. 

නීවරණථගොච් ඡථක චිත් තං නීවරන් ති පරිථෙොනන් ධන් තීති නීවරණා. තත් ථ 
කාමච් ඡන් දනීවරණං බ්යාපාදනීවරණං ථිනමිද් ධනීවරණං 
උද් ධච් චකුක් කුච් චනීවරණං විචිකිච් ඡානීවරණං අවිජ් ජානීවරණන් ති ඉථම ඡ 
නීවරණා නාම. තත් ථ ථිනන් ති සප් පිපිණ් ථඩො විෙ අවිප් ඵාරිකතාෙ චිත් තස ්ස 

ඝනභාථවො, ථද් ධතාති අත් ථථො. ථමධතීති මිද් ධං, අකම් මඤ් ඤභාථවො, 
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පචලානකභාවකථරොති අත් ථථො. ඉදඤ් ච ථසඛපුථුජ් ජනානං නිද් දාෙ පුබ් බ්භාථග, 

අපරභාථග ච පචලාෙනථහතුකං උප් පජ් ජති, න නිද් ථදොක් කමනකාථල. 
ඛීණාසවානම් පි හි කරජකාෙස් ස දුබ් බ්ලභාථවන 

අසම් මිස් සභවඞ් ගසන් තතිවථසන නිද් ථදොක් කමනං ථහොති, තං පන ථතසං 

ථිනමිද් ධථහතුකං න ථහොති, ඉතථරසථමව ථහොති. 

ථකචි පන රූපථමව ‘‘මිද් ධ’’න් ති වදන් ති, තං න යුත් තං, 

‘‘ථිනමිද් ධනීවරණං අවිජ් ජානීවරථණන නීවරණඤ් ථචව 
නීවරණසම් පයුත් තඤ් චා’’ති අරූපධම් ථමහි සම් පථෙොගවචනථතො අරූපථමව. 

අකුසලඤ් ච ‘‘ථිනමිද් ධනීවරණස් ස පහීනත් තා’’තිආදිපහානවචනථතො. අකුසලා 

එව හි පහාතබ් බ්ා, තස් මා ආරුප් ථපපි ථචතං උප් පජ් ජති. ‘‘නීවරණං ධම් මං 

පටිච් ච නීවරථණො ධම් ථමො උප් පජ් ජති න පුථරජාතපච් චො’’ති (පට් ඨා. 3.8.8) 

එතස ්ස විභඞ්කග ‘‘ආරුප් ථප කාමච් ඡන් දනීවරණං පටිච් ච 

ථිනමිද් ධඋද් ධච් චඅවිජ් ජානීවරණ’’න් ති (පට් ඨා. 3.8.8) සබ් බ්ං විත් ථාථරතබ් බ්ං. 

‘‘ථසොප් පං පචලානකා’’ති (ධ. ස. 1163) පදභාජනීකය පනස ්ස ඵලූපචාථරන 
වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. ථිනං මිද් ධඤ් චාති ඉදං ද් වෙං නීවරණට් ඨාථන 

එකනීවරණං වුත් තං, තථා උද් ධච් චකුක් කුච් චඤ ්චාති ඉදං ද් වෙං. තත් ථ 

කුක් කුච් චන් ති ‘‘අකතං වත ථම කලයාණං, කතං පාප’’න් තිආදිනා 

උප් පජ් ජමාථනො විප් පටිසාථරො. ථතථනවස් ස පදභාජනීකය ‘‘ථචතථසො 

විප් පටිසාථරො මථනොවිථලථඛො’’ති ච වුත් තං. ‘‘අකප් පිථෙ 
කප් පිෙසඤ් ඤිතා’’තිආදි පන කුක් කුච් චමූලදස් සනත් ථං. එවංසඤ් ඤිතාෙ හි 
කථත වීතික් කථම පච් ඡා ‘‘දුට් ඨු මො කත’’න් ති සුදින් නාදීනං විෙ විප් පටිසාථරො 

උප් පජ් ජති. ෙං පන විනකය ‘‘අථ ථඛො ආෙස් මා සාරිපුත් ථතො…ථප.… 

කුක් කුච් චාෙන් ථතො න පටිග් ගථහසී’’ති (පාචි. 204) කුක් කුච් චං ආගතං, තං 

නීවරණකුක් කුච් චං. න හි අරහථතො නීවරණං අත් ථි, නීවරණවතිරූපකං පන 

‘‘කප් පති, න කප් පතී’’ති වීමංසනසඞ් ඛාතං විනෙකුක් කුච් චං නාථමතන් ති 
ථවදිතබ් බ්ං. ථසසනීවරණානි වුත් තත් ථානි එව. ඉථමසු ච කුක් කුච් චවිචිකිච් ඡා 

පඨථමන මග් ථගන පහීෙන් ති, බ්යාපාථදො තතිථෙන, ථිනමිද් ධුද් ධච් චාවිජ් ජා 

චතුත් ථථන, කාමච් ඡන් ථදො චතූහිපීති වත් තබ් බ්ං, ‘‘තතිථෙනා’’ති පන වුත් තං. 

ඉථම ච සභාවථතො අට් ඨ ධම් මා ඡ නීවරණා නාම ජාතා, ඉථම පන ඨථපත් වා 
ථසසා ථනො නීවරණා නාම. නීවරණදුකං පඨමං. 

දුතිෙං සාසවදුකසදිසථමව. ද් වාදස අකුසලචිත් තානි නීවරණසම්පයුත්තා 

නාම. ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි නීවරණවිප්පයුත්තා නාම. ථචතසිථකසු 

අකුසලා නීවරණසම් පයුත් තාව, කුසලාබ්යාකතා නීවරණවිප් පයුත් තාව, ථසසා 
ද් විධාපි ථහොන් ති. තතිෙං. 
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පටුන 

ඡ නීවරණා නීවරණාකචවනීවරණියාච නාම. ථසසා ථලොකිො නීවරණියා

කචව කනො ච නීවරණා නාම. ථලොකුත් තරා න වත් තබ් බ්ා. ථසසං 
ආසවථගොච් ඡථක චතුත් ථසදිසථමව. චතුත් ථං. 

ඡ නීවරණා නීවරණා කචව නීවරණසම්පයුත්තා ච නාම. තදඤ් ථඤ 

නීවරණසම් පයුත් තා පන නීවරණසම්පයුත්තාකචවකනොච නීවරණා නාම. තථා 

ථචතසිථකසු නීවරණවිරහිතා අකුසලා, තිජාතිකා පන තථා ච න වත් තබ් බ්ා ච, 
කුසලාබ්යාකතා න වත් තබ් බ්ාව. ඉධ පන නීවරණවිප් පයුත් තා සබ් ථබ් න 

වත් තබ් බ්ා. පඤ් චමං. 

ථලොකුත් තරවජ් ජිතා නීවරණවිප්පයුත්තා නීවරණියා නාම. ථලොකුත් තරා 

නීවරණවිප්පයුත්තා අනීවරණියා නාම. ඉධ පන නීවරණසම් පයුත් තා න 

වත් තබ් බ්ා. ථචතසිථකසු පන කරුණාමුදිතා නීවරණවිප් පයුත් තා නීවරණිොව, 

කුසලාබ්යාකතා ද් විධාපි ථහොන් ති, තිජාතිකා තථා ච න වත් තබ් බ්ා ච, අකුසලා 
පන න වත් තබ් බ්ාව. ඡට් ඨං. 

නීවරණථගොච් ඡකං නිට් ඨිතං. 

පරාමාසථගොච් ඡථක ධම් මානං ෙථාභූතං අනිච් චාදිආකාරං අතික් කමිත් වා 

‘‘නිච් ච’’න් තිආදිවථසන පවත් තමානා පරථතො ආමසන් තීති පරාමාසා. 
මිච් ඡාදිට් ඨි. බ්හුවචනනිද් ථදථස කාරණං වුත් තථමව. තදඤ් ථඤ සබ් ථබ් ධම් මා 

කනොපරාමාසා නාම. පරාමාසදුකං පඨමං. 

පරාමාථසහි ආරම් මණකරණවථසන පරාමට් ඨත් තා පරාමට්ඨා. ථසසං 
ආසවදුකසදිසථමව. දුතිෙං. 

දිට් ඨිසම් පයුත් තචිත් ථතසු දිට් ඨිවිරහිතා ධම් මා පරාමාසසම්පයුත්තා නාම. 

ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි පරාමාසවිප්පයුත්තා නාම. ඉධ පන දිට් ඨි න 

වත් තබ් බ්ා, ථසසථචතසිථකසු පන මානථදොසඉස් සාමච් ඡරිෙකුක් කුච් චවිචිකිච් ඡා, 

කුසලාබ්යාකතා ච පරාමාසවිප් පයුත් තා එව, ථසසා ද් විධාපි ථහොන් ති. තතිෙං. 

දිට් ඨි එව පරාමාසාකචවපරාමට්ඨාච නාම. ථසසථලොකිො පරාමට්ඨාකචව

කනො ච පරාමාසා නාම. ඉධ පන ථලොකුත් තරා න වත් තබ් බ්ා. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. චතුත් ථං. 

ඉමස ්මිං පන ථගොච් ඡථක ‘‘පරාමාසා ථචව ධම් මා පරාමාසසම් පයුත් තා 
චා’’ති අෙං දුථකො න ලබ් භති. න හි දිට් ඨි දිට් ඨිො සම් පයුජ් ජති. පච් ඡිමදුථක 

ථලොකුත් තරවජ් ජිතා පරාමාසවිප්පයුත්තා පරාමට්ඨා නාම. ථලොකුත් තරා 
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පරාමාසවිප්පයුත්තා අපරාමට්ඨා නාම. ඉධ පන පරාමාථසො, තංසම් පයුත් තා ච 
න වත් තබ් බ්ා. ථසසං වුත් තනෙථමව. 

පරාමාසථගොච් ඡකං නිට් ඨිතං. 

මහන් තරදුථකසු ආරම් මණං අග් ගථහත් වා අප් පවත් තිථතො සහ 

ආරම් මථණනාති සාරම්මණා, චිත් තථචතසිකා. නත් ථි ආරම් මණථමථතසන් ති 

අනාරම්මණා, රූපනිබ් බ්ානානි. සාරම් මණදුකං. 

චින් තනට් ථඨන චිත් තං, චිත් තතාෙ වා චිත් තං. තං හි 

වත් ථුද් වාරාරම් මණකිච් චාදිථභදථතො, අතීතාදිථභදථතො ච අත් තථනො 
විචිත් තතාෙ චිත් තන් ති වුච් චති චිත් තකරණතාෙ වා. ථලොකස් මිං හි 

චිත් තකම් මථතො උත් තරිතරං චිත් තං නාම නත් ථි, තස් මිම් පි චරණං නාම චිත් තං 

අතිචිත් තං ථහොති. ෙං වා පනඤ් ඤම් පි ථලොථක සිප් පජාතං, සබ් බ්ං තං 
චිත් ථතථනව කරීෙති. එවං තස් ස තස් ස චිත් තස ්ස නිප් ඵාදකං චිත් තම් පි තථථව 
චිත් තං ථහොති. ෙථා චින් තිතස් ස වා අනවථසසස් ස අනිප් ඵජ් ජනථතො තථතොපි 

චිත් තථමව චිත් තතරං, තථා ෙථදතං ථදවමනුස් සනිරෙතිරච් ඡානථභදාසු ගතීසු 

කුසලාකුසලකම් මනානත් තං, ථතන තාසු ගතීසු 

අපදද් විපදාදිඋච් චත් තනීචත් තාදිනානත් තං, තස් මිං තස ්මිං අත් තභාථව 
දීඝරස් සථූලාථූලසුවණ් ණදුබ් බ්ණ් ණාදිලාභාලාභාදි චාති එවමාදි අජ් ඣත් තං 

චිත් තං, බ්හිද් ධා ච 
පථවීපබ් බ්තතිණරුක් ඛලතාදිථදවබ්රහ් මවිමානකප් පරුක් ඛාදිභූතං කම් මපච් චෙං 

චිත් තං, තම් පි චිත් ථතථනව කතං, තථතො චිත් තථමව චිත් තතරං 

චින් තිතනිොථමන සබ් බ්ාකාරස ්ස අසම් භවථතො. එවං චින් තනට් ථඨන, 

චිත් තවිචිත් තට් ථඨන, චිත් තකරණට් ථඨන ච ‘‘චිත් ත’’න් ති විඤ් ඤාණං 

ථවදිතබ් බ්ං, තථදව විඤ් ඤාණං චිත්තිං නාම. ථචතසිකරූපනිබ් බ්ානානි කනො

චිත්තා නාම. චිත් තදුකං. 

අවිප් පථෙොගවථසන ථචතසි නියුත් තා කචතසිො, ඵස් සාදථෙො ද් විපඤ් ඤාස 

ධම් මා. චිත් තරූපනිබ් බ්ානානි අකචතසිො නාම. ථචතසිකදුකං. 

ථචතසිකා එව චිත්තසම්පයුත්තා නාම. රූපනිබ් බ්ානානි චිත්තවිප්පයුත්තා 

නාම, ඉධ පන චිත් තං න වත් තබ් බ්ං. චිත් තසම් පයුත් තදුකං. 

නිරන් තරභාවූපගමනතාෙ උප් පාදථතො ොව භඞ් ගාචිත් ථතන සංසට් ඨාති 

චිත්තසිංසට්ඨා. එකථතො වත් තමානාපි නිරන් තරභාවං අනුපගමනතාෙ චිත් ථතන 

විසංසට් ඨාති චිත්තවිසිංසට්ඨා. ථසසං අනන් තරදුකසදිසථමව. 
චිත් තසංසට් ඨදුකං. 
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සමුට් ඨහන් ති එථතනාති සමුට් ඨානං, චිත් තං සමුට් ඨානං එථතසන් ති 

චිත්තසමුට්ඨානා, ථචතසිකානි ථචව චිත් තජරූපකලාපා ච. චිත් තං, පන 

අචිත් තජරූපකලාපා, නිබ් බ්ානඤ් ච කනො චිත්තසමුට්ඨානා නාම. 
චිත් තසමුට් ඨානදුකං. 

සහ භවන් තීති සහභුථනො, චිත් ථතන සහභුථනො චිත්තසහභුකනො, 

ථචතසිකානි ථචව කාෙවචීවිඤ් ඤත් තිථෙො ච. චිත් තං, පන 

විඤ ්ඤත් තිවජ් ජිතරූපනිබ් බ්ානානි ච කනො චිත්තසහභුකනො නාම. 
චිත් තසහභුදුකං. 

අනුපරිවත් තන් තීති අනුපරිවත් තිථනො, කිං අනුපරිවත් තන් ති? චිත් තං, 

චිත් තස ්ස අනුපරිවත් තිථනො චිත්තානුපරිවත්තිකනො. ථසසං 
අනන් තරදුකසදිසථමව. චිත් තානුපරිවත් තිදුකං. 

ඉථතො පථර පන තථෙො දුකා ථචතසිකදුකසදිසාව, ථකවලං 
පදත් ථමත් තථමව විථසථසො. තත් ථ චිත් තසංසට් ඨා ච ථත චිත් තසමුට් ඨානා එව 

චාති චිත්තසිංසට්ඨසමුට්ඨානා. චිත් තසංසට් ඨා ච ථත චිත් තසමුට් ඨානා ච 

චිත් තසහභුථනො එව චාති චිත්තසිංසට්ඨසමුට්ඨානසහභුකනො, චිත් තසංසට් ඨා ච 
ථත චිත් තසමුට් ඨානා ච චිත් තානුපරිවත් තිථනො එව චාති 

චිත්තසිංසට්ඨසමුට්ඨානානුපරිවත්තිකනො. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

තදනන් තථර පන අජ් ඣත් තිකදුථක අජ් ඣත් තජ් ඣත් තං අජ් ඣත් තත් තිථක 

වුත් තවථසන අජ් ඣත් තාව අ්ඣත්තිො. පසාදරූපචිත් තසඞ් ඛාතානි ඡ 

අජ් ඣත් තිකානි ආෙතනානි. තථතො බ්හිභූතා බාහිරා. 

ථසසරූපථචතසිකනිබ් බ්ානපඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාතානි ඡ බ්ාහිරාෙතනානි, ඉධ පන 
පඤ ්ඤත් තිථෙොපි ලබ් භන් ති. අජ් ඣත් තිකදුකං. 

උපාදිෙන් ථතව භූතානි, න භූතා විෙ උපාදිෙන් තීති උපාදා, චතුවීසති 

උපාදාරූපානි එව. න උපාදිෙන් තීති කනො උපාදා, 
චතුමහාභූතචිත් තථචතසිකනිබ් බ්ානානි. උපාදාදුකං. 

ද් වත් තිංස ථලොකිෙවිපාකචිත් තානි, කම් මජරූපඤ් ච උපාදින්නා නාම. 

ථසසථලොකිෙථලොකුත් තරානි, නිබ් බ්ානඤ් ච අනුපාදින්නා නාම. ථසසං 
උපාදින් නුපාදානිෙත් තිථක වුත් තානුසාථරන ඤාතබ් බ්ං. උපාදින් නදුකං. 

මහන් තරදුකා නිට් ඨිතා. 

උපාදානථගොච් ඡථකභුසං ආදිෙන් තීති උපාදානා, දළ් හග් ගාහං ගණ් හන් තීති 

අත් ථථො. දළ් හත් ථථො හි එත් ථ උප-සද් ථදො ‘‘උපාොථසො’’තිආදීසු විෙ. තථතො 
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අඤ ්ථඤ කනො උපාදානා. තත් ථ කාමුපාදානං දිට් ඨුපාදානං සීලබ් බ්තුපාදානං 
අත් තවාදුපාදානන් ති ඉථම උපාදානා නාම. තත් ථ වත් ථුකාථමසු උප් පන් ථනො 

කිථලසකාථමොව වුත් තනථෙන උපාදානන් ති ොමුපාදානිං. එවං ථසථසසුපි. 

තත් ථ වීසතිවත් ථුකා සක් කාෙදිට් ඨි අත්තවාදුපාදානිං නාම. ථසසානි පුබ් ථබ් 
වුත් තාථනව. පච් ඡිමානි පථනත් ථ තීණි උපාදානානි තථාපවත් තදිට් ඨි එව. තානි 

ච පඨථමන මග් ථගන පහීෙන් ති, කාමුපාදානං චතූහිපි. ඉථම ච සභාවථතො ද් ථව 
ධම් මා විභාගථතො චතුරුපාදානා නාම ජාතා. ඉථම පන ඨථපත් වා ථසසා සබ් ථබ් 

ධම් මා කනොඋපාදානා නාම. උපාදානදුකං පඨමං. 

උපාදානිෙදුථකො සංථෙොජනිෙදුකසදිථසොව. දුතිෙං. 

අට් ඨථලොභසහගතචිත් තානි, තංසම් පයුත් ථතසු දිට් ඨිවිප් පයුත් තථලොභං 

ඨථපත් වා ථසසා ච උපාදානසම්පයුත්තා නාම. 

දිට් ඨිවිප් පයුත් තථලොභථදොසථමොහමූලානි, කුසලාබ්යාකතානි ච චිත් තානි, 

රූපනිබ් බ්ානානි ච උපාදානවිප්පයුත්තා නාම. ථචතසිථකසු පන දිට් ඨිමානා 

උපාදානසම් පයුත් තාව, ථදොසඉස් සාමච් ඡරිෙකුක් කුච් චවිචිකිච් ඡා, 
කුසලාබ්යාකතා ච උපාදානවිප් පයුත් තා එව. ථසසා දුවිධාපි ථහොන් ති. තතිෙං. 

චත් තාරි උපාදානානි උපාදානා කචව උපාදානයා ච නාම. තදවථසසා 

ථලොකිො උපාදානයාකචවකනො ච උපාදානා නාම. ඉධ පන ථලොකුත් තරා න 
වත් තබ් බ්ා. ථසසං වුත් තනෙථමව. චතුත් ථං. 

පඤ ්චමඡට් ඨදුකා පාඨථතො ගන් ථථගොච් ඡථක පඤ් චමඡට් ඨදුකසදිසාව, 
ථකවලං පඤ් චමදුථක ‘‘ථචතසිථකසු මාථනො උපාදානසම් පයුත් ථතො ථචව ථනො 

ච උපාදාථනො එව, ථමොහාහිරිකාථනොත් තප් පඋද් ධච් චථිනමිද් ධානි තිජාතිකානි 

තථා ච න වත් තබ් බ්ා චා’’ති ඉදඤ් ච, ඡට් ඨදුථක ‘‘ථචතසිථකසු 
ථදොසඉස් සාමච් ඡරිෙකුක් කුච් චවිචිකිච් ඡා අප් පමඤ් ඤා උපාදානවිප් පයුත් තා 

උපාදානිො එව, ථමොහාහිරිකාථනොත් තප් පඋද් ධච් චථලොභථිනමිද් ධානි තථා ච න 

වත් තබ් බ්ානි චා’’ති එත් තකථමව පාඨථතො විථසථසො, අත් ථථතො පන 
නාමමත් තථකොව විථසථසො. ථසථසො සුවිඤ් ථඤථෙයොව. පඤ ්චමඡට් ඨානි. 

උපාදානථගොච් ඡකං නිට් ඨිතං. 

කිථලසථගොච් ඡථක සංකිලිට් ඨත් තිථක වුත් තනථෙන පදත් ථථො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. ථලොථභො ථදොථසො ථමොථහො මාථනො දිට් ඨි විචිකිච් ඡා ථිනං 

උද් ධච් චං අහිරිකං අථනොත් තප් පන් ති ඉථම දස ධම් මා කිකලසා නාම. ඉථම ච 

වුත් තත් ථා එව, ඉධ පන ථලොථභො, ථහතුගන් ථනීවරණඋපාදානථගොච් ඡථකසු 
ථලොථභො ච නිප් පථදසථතො චතුමග් ගවජ් ථඣොපි එථකථනව ථකොට් ඨාථසන 
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ඨිථතො, ථසසථගොච් ඡථකසු ථසො සබ් ථබ්ොපි ථලොථභො ‘‘කාමාසථවො 

භවාසථවො’’තිආදිනා ද් ථව ද් ථව ථකොට් ඨාසා හුත් වා ඨිථතො, ඉමිනා පන 
අට් ඨකථාවචථනනාපි භවාසවාදිබ්යතිරිත් ථතො සබ් ථබ්ො චතුමග් ගවජ් ථඣොපි 
රාථගො කාමාසවාදීසු සඞ් ගහිථතො. කාමච් ඡන් දනීවරණං පන භවරාථගොපි න 

පඤ ්චකාමගුණිකරාගමත් ථතොවාති පඤ් ඤාෙති, ‘‘ආරුප් ථප 

කාමච් ඡන් දනීවරණං පටිච් ච ථිනමිද් ධනීවරණ’’න් තිආදිපාළිථතො (පට් ඨා. 3.8.8) 
ථචතං දට් ඨබ් බ්ං පඤ් චකාමගුණිකරාගස් ස රූපාරූපභූමීසු අනුප් පජ් ජනථතො. 

ඉථමසු ච කිථලථසසු දිට් ඨිවිචිකිච් ඡා පඨථමන මග් ථගන පහීෙන් ති, ථදොථසො 

තතිථෙන, ථලොභාදථෙො චතූහිපි. ඉථම පන දස ධම් ථම ඨථපත් වා ථසසා කනො 

කිකලසා නාම. කිථලසදුකං පඨමං. 

සංකිථලසිකදුථකො සාසවදුකසදිථසොව. දුතිෙං. 

සංකිලිට් ඨදුථකො, කිථලසසම් පයුත් තදුථකො චාති ද් ථවපි සමානත් ථාව. ථත ච 
නීවරණථගොච් ඡථක තතිෙදුකසදිසාව. තතිෙචතුත් ථානි. 

දස කිථලසා කිකලසා කචව සිංකිකලසිො ච නාම. ථසසා ථලොකිෙධම් මා 

සිංකිකලසිොකචවකනොචකිකලසා නාම. ඉධ පන ථලොකුත් තරා න වත් තබ් බ්ා. 
ථසසං නීවරණථගොච් ඡථක චතුත් ථදුකසදිසථමව. පඤ් චමං. 

ඡට් ඨසත් තමදුකානිපි අඤ් ඤමඤ් ඤං සමානත් ථාථනව. තානි 

ඡට් ඨසත් තමානි නීවරණථගොච් ඡථක ෙථාක් කමං පාඨථතො 

පඤ ්චමඡට් ඨදුකසදිසානි, අත් ථථතො පන නාමමත් තථකොව විථසථසො. ථසථසො 
සුවිඤ් ථඤථෙයො. ඡට් ඨසත් තමඅට් ඨමානි. 

කිථලසථගොච් ඡකං නිට් ඨිතං. 

පිට් ඨිදුථකසු ආදිථතො චත් තාථරො දුකා දස් සථනනපහාතබ් බ්ත් තිථක, 
දස් සථනනපහාතබ් බ්ථහතුථක ච වුත් තනථෙන ථවදිතබ් බ්ා. ථකවලං පන තත් ථ 
පඨමත් තිථක වුත් ථතසු දස් සථනනපහාතබ් ථබ් ධම් ථම ඨථපත් වා ථසසා ඉධ 

පඨමදුකස ්ස දුතිෙපථද දස් සථනනපහාතබ් ථබ්සු පවිසන් ති, භාවනාෙපහාතබ් ථබ් 
ඨථපත් වා ථසසා ඉධ දුතිෙදුථක නභාවනාෙපහාතබ් ථබ්සු පවිසන් ති. තත් ථ ච 
දුතිෙත් තිථක වුත් ථතසු දස් සථනනපහාතබ් බ්ථහතුථක ඨථපත් වා ථසසා ඉධ 

තතිෙදුථක නදස ්සථනනපහාතබ් බ්ථහතුථක, භාවනාෙපහාතබ් බ්ථහතුථක ච 
ඨථපත් වා ථසසා ඉධ චතුත් ථදුථක නභාවනාෙපහාතබ් බ්ථහතුථකසු පවිසන් ති. 

පදත් ථථො ච දස් සථනන පහාතබ් ථබ්ො ථහතු එථතසං අත් ථීති 

දස්සකනනපහාතබ්බකහතුො. එවං භාවනාෙපහාතබ් බ්ථහතුකාති එත් ථාපි 
අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. එවං හි සති අථහතුකානං අග් ගහණං සිොති එත් තකථමව 
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විථසථසො. තිකද් වෙථමව හි භගවා ථදසනාවිලාථසන චත් තාථරො දුථක කත් වා 
ථදථසසි. ථසසං තාදිසථමව. චත් තාථරො දුකා නිට් ඨිතා. 

පඤ ්චපඤ ්ඤාසසවිතක් කචිත් ථතසු විතක් කවිරහිතා චිත් තථචතසිකා ධම් මා 

සවිතක්ො නාම. විතක් ථකො, පන ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි ච අවිතක්ො 
නාම. පඤ් චමං. 

ඡසට් ඨිො සවිචාරචිත් ථතසු විචාරවිරහිතා ධම් මා සවිචාරා නාම. විචාථරො, 

පන ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි ච අවිචාරා නාම. ථසසං ඉධ, අනන් තථර 
වුත් තදුථක ච විතක් කත් තිථක වුත් තානුසාථරන ඤාතබ් බ්ං. ඡට් ඨං. 

ඉථතො පථරසු සප් පීතිකදුථකො, පීතිසහගතදුථකො ච සමානත් ථාව, ථත ච 

සුඛසහගතඋථපක් ඛාසහගතදුකා චාති චත් තාථරොපි දුකා පීතිත් තිථක 

වුත් තනොව. ථකවලං පථනථතසං දුකානං පඨමං පදං තත් ථ පවිසති, 

පීතිත් තිථක ඉතරීතරපදද් වෙසඞ් ගහිතා, අසඞ් ගහිතා ච සබ් ථබ් අත් ථා ථහට් ඨා 

වුත් තනථෙථනත් ථ දුකානං දුතිෙපථදසු අත් ථථතො සඞ් ගහිතා, ඉථම ච 
නිප් පථදසදුකාති අෙථමව විථසථසො. සත් තමඅට් ඨමනවමදසමා. 

තදනන් තථරසු ොමාවචරාති එත් ථ ‘‘ථහට් ඨථතො අවීචිනිරෙං පරිෙන් තං 
කරිත් වා උපරිථතො පරනිම් මිතවසවත් තී ථදථව අන් ථතො කරිත් වා ෙං තස් මිං 

අන් තථර එත් ථාවචරා එත් ථ පරිොපන් නා’’ති එවං (ධ. ස. 1287) පාළියිං 

පරිච් ඡින් නානං චතුන් නං අපාොනං, මනුස් සානං, ඡන් නං ථදවථලොකානඤ් ච 

වථසන ඔකාසථතො එකාදසවිථධො කාමභථවො ‘‘කාථමො’’ති වුච් චති 
උත් තරපදථලොථපන ෙථා ‘‘රූපූපපත් තිො’’තිආදීසු රූපභථවො ‘‘රූප’’න් ති. 

තස් මිං කාථම අවචරන් ති පවත් තන් තීති ොමාවචරා. ථෙභුෙයථතො ථචතං වුත් තං 
රූපාරූථපසු ථචථතසඤ් ච ඉධ පවත් තිථතො ‘‘ථලචරා’’තිආදීසු විෙ. 

කාමභවසඞ් ඛාථත වා කාථම පටිසන් ධිං අවචාථරන් තීතිපි ොමාවචරා, 

කුසලාකුසලානි. උද් ධච් චසහගතචිත් තං පන අබ්යාකතචිත් තසදිසං. 

තදාෙත් තතාෙ, ආරම් මණකරණවථසන වා කිථලසකාථමො එත් ථ අවචරතීතිපි 

කාමාවචරං. කාමඤ් ථචස රූපාරූපාවචරධම් ථමසුපි අවචරති, රුළ් හිථතො පන 

‘‘වදතීති වච් ථඡො’’තිආදීසු විෙ ඉථම එව ‘‘කාමාවචරා’’ති වුච් චන් ති. අපිච 
කාමතණ් හා රූපතණ් හා අරූපතණ් හාති එත් ථ වුත් තකාමතණ් හාසඞ් ඛාථතො 

කාථමො එත් ථ අවචරතීතිපි ොමාවචරා. එවං බ්රහ් මානං විමානාභරණාදීසු 

ඡන් දරාගස් සාපි කාමතණ් හාභාථවො සිද් ථධො, රූපතණ් හාවිසොනම් පි ච 
බ්රහ් මානං කම් මජරූපාදීනං කාමතණ් හාෙපි විසෙතාෙ කාමාවචරතා සිද් ධා 

ථහොති. න රූපාරූපාවචරානං තදභාවථතො තදඤ් ථඤ න ොමාවචරා. ඉමිනා 
නථෙන රූපාවචරාදිදුකානම් පි පදත් ථථො ෙථාරහං ඤාතබ් ථබ්ො. තත් ථ 

චතුපඤ් ඤාස කාමාවචරචිත් තානි, සබ් බ්ඤ් ච රූපං කාමාවචරා නාම. 
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106 

පටුන 

ථසසචිත් තනිබ් බ්ානානි න කාමාවචරා නාම. ථචතසිථකසු වත් තබ් බ්ං 
පරිොපන් නදුථක එව ආවි භවිස් සති. එකාදසමං. 

පන් නරස රූපාවචරචිත් තානි රූපාවචරා නාම. ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි 

නරූපාවචරා නාම. ද් වාදසමං. 

ද් වාදස අරූපාවචරචිත් තානි අරූපාවචරා නාම. ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි 

නඅරූපාවචරා නාම. ථතරසමං. 

ථතභූමකවට් ථට පරිොපන් නා අන් ථතොගධාති පරියාපන්නා, 

ථලොකිෙධම් මාව. තත් ථ න පරිොපන් නාති අපරියාපන්නා, ථලොකුත් තරා. 
ථචතසිථකසු පන කාමාවචරාදිදුකානං චතුන් නම් පි සාධාරථණො විනිච් ඡථෙො එවං 

ථවදිතබ් ථබ්ො – අකුසලථචතසිකා කාමාවචරාව, අප් පමඤ් ඤා කාමරූපාවචරා, 

විරතිථෙො පන කාමාවචරපරිොපන් නා, විතක් කවිචාරපීතිථෙො පන 

කාමරූපාවචරපරිොපන් නා, ථසසා චතුභූමකාති. චුද් දසමං. 

වට් ටමූලං ඡින් දන් තා නිබ් බ්ානං ආරම් මණං කත් වා වට් ටථතො නීෙන් තීති 

නයයානො, චත් තාරි ථලොකුත් තරමග් ගචිත් තානි. ඉමිනා ලක් ඛථණන න 

නිෙයන් තීති අනයයානො, ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. පඤ් චදසමං. 

චුතිො වා අත් තථනො වා පවත් තිො අනන් තරං ඵලදාථන නිෙතත් තා නයතා, 

මිච් ඡත් තනිෙතා, සම් මත් තනිෙතා ච. තථා අනිෙතත් තා අනයතා, ථසසධම් මා. 
ථසසං වුත් තනෙථමව. ථසොළසමං. 

අඤ ්ථඤ ධම් ථම උත් තරන් ති අතික් කමන් තීති උත් තරා, අත් තානං 

උත් තරිතුං සමත් ථථහි සහ උත් තථරහීති සඋත්තරා, ථලොකිොව. නත් ථි එථතසං 

උත් තරාති අනුත්තරා, ථලොකුත් තරා. සත් තරසමං. 

රණන් ති කන් දන් ති එථතහීති රණා, ථෙහි අභිභූතා සත් තා නානප් පකාරථතො 

පරිථදවන් ති, ථතසං අකුසලමූලානං එතං අධිවචනං, ථතහි සම් පථෙොගවථසන, 

පහාථනකට් ඨතාවථසන ච සහ රථණහීති සරණා. එථතනාකාථරන නත් ථි 

එථතසං රණාති අරණා. 

තත් ථ ද් වාදස අකුසලචිත් තානි සරණා නාම. සරණධම් ථමසු ථචත් ථ 

ථලොභථදොසථමොහා රණා ථචව සරණා ච, ථතසු ථලොභථදොසා ථමොථහථනව 

සම් පථෙොගථතො සරණා, තථා විචිකිච් ඡුද් ධච් චසහගතචිත් තං, තංසම් පයුත් තා ච. 

ථමොථහො පන ථතසු සම් පථෙොගථතො සරථණො, දිට් ඨිසම් පයුත් තරාථගන, පන 
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භවරාථගන ච රණභූථතන පහාථනකට් ඨතාවථසථනව සරථණො. 

ථලොභථදොසථමොහමූලසම් පයුත් ථතසු පන ථමොථහො ථලොථභන ථචව ථදොථසන ච, 

ථසසා ථලොභථමොථහන ථචව ථදොසථමොථහන ච සම් පථෙොගථතො සරණාති 

ථවදිතබ් බ්ා. සබ් බ්ානි කුසලාබ්යාකතචිත් තානි, රූපනිබ් බ්ානානි ච අරණා නාම. 

ථචතසිථකසු පන අකුසලා සරණාව, කුසලාබ්යාකතා අරණාව, තිජාතිකා පන 
ද් විධාපි ථහොන් තීති. අට් ඨාරසමං. 

පිට් ඨිදුකා නිට් ඨිතා. 

අභිධම් මදුකමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සුත්තන්තිෙදුෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
සුත් තන් තිකදුථකසු ථවථදති, විවිථධන වා ආකාථරන ජානාතීති විජ් ජා, 

විපස් සනාඤාණමථනොමනද් ධිඡඅභිඤ් ඤාවසප් පවත් තා පඤ් ඤා, තස් මිං 

විජ් ජාභාථග විජ් ජාථකොට් ඨාථස විජ් ජාසභාථව වත් තන් තීති වි්ජාභාගිකනො. තා 

එව විජ් ජා, තං වා විජ් ජං සම් පථෙොගවථසන භජන් තීතිපි වි්ජාභාගිකනො, 

අට් ඨවිධවිජ් ජාසම් පයුත් තධම් මා. තාසු ො කාචි එකා විජ් ජා විජ් ජා, ථසසා 
විජ් ජාභාගිථනොති එවං විජ් ජාපි විජ් ජාසම් පයුත් තධම් මාපි විජ් ජාභාගිථනොත් ථවව 

ථවදිතබ් බ්ා, ඉධ පන විජ් ජාසම් පයුත් තා ධම් මාව අධිප් ථපතා. න විජානාතීති 

අවිජ් ජා, චතුසච් චච් ඡාදකවථසන චතුබ් බිථධො ථමොථහො, තස ්මිං අවිජ් ජාභාථග 

අවිජ් ජාථකොට් ඨාථස අවිජ් ජාසභාථව වත් තන් තීති අවි්ජාභාගිකනො. තා එව 

අවිජ් ජා, තං වා අවිජ් ජං සම් පථෙොගවථසන භජන් තීතිපි අවි්ජාභාගිකනො, 
අවිජ් ජාසම් පයුත් තධම් මා. එවං අවිජ් ජාපි අවිජ් ජාසම් පයුත් තධම් මාපි 

අවිජ් ජාභාගිථනොත් ථවව ථවදිතබ් බ්ා, ඉධ පන අවිජ් ජාසම් පයුත් තධම් මාව 
අධිප් ථපතා. 

තත් ථ අරහත් තමග් ගචිත් තං, පඤ් ඤාවිරහිතතංසම් පයුත් තා ච 

විජ් ජාභාගිථනො ච ඤාණසම් පයුත් තකාමාවචරජවනානි, 

ඤාණවිරහිතතංසම් පයුත් තා ච විපස් සනාභාථවන පවත් තිෙං විජ් ජාභාගිථනො, 

අඤ ්ඤදා න වත් තබ් බ්ා. රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානිකජවනචිත් තානි, 

පඤ ්ඤාවිරහිතතංසම් පයුත් තා ච මථනොමනද් ධිභාථවන ච පඤ් චාභිඤ් ඤාභාථවන 

ච පවත් තිෙං විජ් ජාභාගිථනො, අඤ් ඤදා න වත් තබ් බ්ා. තත් ථ 

ද් වාදසාකුසලචිත් තානි, අවිජ් ජාවිරහිතතංසම් පයුත් තා ච අවිජ් ජාභාගිථනොව, ඉධ 

පන අවිජ් ජා, ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි ච න වත් තබ් බ්ාව. ථචතසිථකසු පන 

ථමොහඅප් පමඤ් ඤා න වත් තබ් බ්ාව, ථසසා කුසලාබ්යාකතා සිො විජ් ජාභාගිථනො, 

සිො න වත් තබ් බ්ා, තිජාතිකා ද් විධාපි න වත් තබ් බ්ා ච. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. පඨමං. 
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පටුන 

පුන අනජ් ථඣොත් ථරණවථසන කිථලසන් ධකාරං විද් ධංථසතුං 

අසමත් ථතාෙ විජ් ජු උපමා එථතසන් ති වි්ජූපමා, ආදිථතො තීසු මග් ථගසු 

ඤාණංව. නිස ්ථසසං විද් ධංසනසමත් ථතාෙ වජිරං උපමා එථතසන් ති වජිරූපමා, 
අරහත් තමග් ථග ඤාණං. ෙථා හි ථමඝන් ධකාථර මග් ගපටිපන් නස ්ස 
පටිච් ඡාදනඅන් ධකාරං විධමිත් වා විජ් ජුො උප් පන් නක් ඛථණ චාතුදිසා මග් ගා 

පාකටා ථහොන් ති, විජ් ජුො නිරුද් ධාෙ පුන අන් ධකාථරො ඔත් ථරිත් වා මග් ගං 

පටිච් ඡාථදති, එවං විපස් සනාොනිකස ්ස ෙථාසකං සච් චච් ඡාදකකිථලසන් ධකාරං 
විධමිත් වා තීසු මග් ථගසු ෙථාක් කමං උප් පන් ථනසු චත් තාරි සච් චානි පාකටානි 

ථහොන් ති, ථතසු නිරුද් ථධසු පුන අවසිට් ඨකිථලසන් ධකාථරො චතුසච් චං 

පටිච් ඡාථදති, තස් මා තීසු මග් ථගසු පඤ් ඤා විජ් ජූපමා වුත් තා. ෙථා පන වජිරස් ස 

අථභජ් ථජො පාසාථණො නාම නත් ථි, තඤ් ච නිස් ථසසථතො වජිරං ථඛථපති, 

වජිථරන ච ගතමග් ථග පාසාණස් ස පුන පාකතිකභාථවො නත් ථි, එවං 

අරහත් තමග් ගඤාණස් ස අවජ් ඣකිථලථසො නාම නත් ථි, තඤ් ච නිස ්ථසසථතො 

අරහත් තමග් ගඤාණං ථඛථපති, ථතන ච ථඛපිථත කිථලථස 

අවසිට් ඨකිථලසාභාවථතො තස් ස පුන පච් චුදාවත් තනං නාම නත් ථි, තස් මා 

චතුත් ථමග් ථග පඤ් ඤා වජිරූපමා වුත් තා. පඤ් ඤා එව ථහත් ථ සිො විජ් ජූපමා, 
සිො න වත් තබ් බ්ා ච ථහොති. ථසසථචතසිකචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි පන සබ් බ්ානි 

න වත් තබ් බ්ාථනව. දුතිෙං. 

බ්ාථලසු ඨිතත් තා, ෙත් ථ ඨිතා තදුපචාථරන බාලා, බ්ාලකරත් තා වා බාලා, 
ද් වාදසාකුසලචිත් තානි. ඉධ පන අහිරිකඤ් ච අථනොත් තප් පඤ ්ච බ්ාලා නාම. 

පණ් ඩිථතසු ඨිතත් තා පණ්ඩිතා, පණ් ඩිතකරත් තා වා පණ්ඩිතා, එකවීසති 
කුසලචිත් තානි. ඉධ පන හිරී ච ඔත් තප් පඤ ්ච පණ් ඩිතා නාම. 
ථසසචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි න වත් තබ් බ්ානි. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. තතිෙං. 

ෙණ්හාති කාළකා, චිත් තස් ස අපභස් සරභාවකරණා. සුක්ොති ඔදාතා, 
පභස ්සරභාවකරණා. ථසසං සබ් බ්ං බ්ාලදුකසදිසථමව. චතුත් ථං. 

ඉධ ථචව සම් පරාථෙ ච තථපන් තීති තපනීයා. න තපනීො අතපනීයා. ථසසං 
බ්ාලදුකසදිසථමව. පඤ් චමං. 

‘‘සිරිවඩ් ඪථකො ධනවඩ් ඪථකො’’තිආදථෙො විෙ වචනමත් තථමව අධිකාරං 

කත් වා පවත් තා අධිවචනා නාම. නාමථධෙයන් ති ථතසං ථතසං ධම් මානං 
නාමානි. තානි චතුබ් බිධානි සාමඤ් ඤනාමං ගුණනාමං කිත් තිමනාමං 
ඔපපාතිකනාමන් ති. තත් ථ පඨමකප් පිථකසු මහාජථනන සම් මන් නිත් වා 

ඨපිතත් තා ‘‘මහාසම් මථතො’’ති රඤ් ථඤො නාමන් ති එවරූපං සාමඤ්ඤනාමිං 
නාම. ‘‘ධම් මකථිථකො පංසුකූලිථකො කාථළො රස් ථසො’’ති එවරූපං ගුණථතො 

ආගතං, ‘‘භගවා අරහං සම් මාසම් බුද් ථධො’’තිආදීනිපි තථාගතස් ස අථනකානි 
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නාමසතානි ගුණනාමිං නාම. ෙං පන ජාතස් ස කුමාරස ්ස ඤාතකා කප් ථපත් වා 

පකප් ථපත් වා ‘‘අෙං අසුථකො නාමා’’ති නාමං කථරොන් ති, ඉදං කිත්තිමනාමිං 

නාම. ො පන පුරිමපඤ් ඤත් ති අපරපඤ් ඤත් තිෙං නිපතති, ථසෙයථිදං – 

පුරිමකප් ථපපි චන් ථදො චන් ථදො එව, එතරහිපි අනාගථතපි චන් ථදො එව. තථා 
‘‘සූරිථෙො සමුද් ථදො පථවී රූපං ථවදනා සඤ් ඤා සඞ් ඛාරා විඤ් ඤාණං 

නිබ් බ්ාන’’න් තිඑවමාදි ඔපපාතිෙනාමිං නාම. තානි පුන විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති 
අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති විජ් ජමාථනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති 
අවිජ් ජමාථනනවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති විජ් ජමාථනනවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති 
අවිජ් ජමාථනනඅවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තීති එවං නාමපඤ් ඤත් තිවථසන ඡබ් බිධානි 
ථහොන් ති. 

තත් ථ පරමත් ථථතො උපලබ් භමානා ෙථාවුත් තද් වාසත් තතිවිධා 

නාමරූපධම් මා විජ් ජමානා නාම, ථතසං පකාථරහි ඤාපනථතො පඤ් ඤත් ති 

වි්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම, ‘‘චිත් තං ඵස් ථසො පථවී රූපං නිබ් බ්ාන’’න් තිආදථෙො 
පරමත් ථවාචකා සද් දා. උපාදින් නනාමරූපධම් ථම පන උපාදාෙ පඤ ්ඤත් තා 

සත් තපුග් ගලඉත් ථිපුරිසථදවමනුස් සතිරච් ඡානාදිථභදා, අනුපාදින් නරූපධම් ථම 
උපාදාෙ පඤ් ඤත් තා 
භූමිපබ් බ්තරුක් ඛසකටචන් දසූරිෙනක් ඛත් තදිසාකාලකසිණාදිථභදා ච 

පරමත් ථථතො අනුපලබ් භමානා අවිජ් ජමානා නාම, ථතසං පඤ් ඤත් ති 

අවි්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම. තථා ‘‘අත් තා භූමී’’තිආදථෙො 
අත් ථපඤ ්ඤත් තිවාචකා සද් දා ච චිත් තසන් තතිවණ් ණුපගන් තිආදි 

විජ් ජමානත් ථවාචකා සද් දා වි්ජමාකනනඅවි්ජමානපඤ්ඤත්ති නාම. 

‘‘පුරිසස ්ස චිත් තං, ථමඝවණ් ථණො’’තිආදීසු අවි්ජමාකනනවි්ජමානපඤ්ඤත්ති 

නාම. ‘‘චිත් තලහුතා පථවීගන් ථධො’’තිආදි වි්ජමාකනනවි්ජමානපඤ්ඤත්ති 

නාම. ‘‘මනුස් සසරීරං රුක් ඛසාඛා’’තිආදි අවි්ජමාකනනඅවි්ජමානපඤ්ඤත්ති 
නාම. එවං ඡබ් බිධාපි ථචතා අධිප් පාෙං 
විඤ ්ඤාථපතුකාමතාචිත් තසමුට් ඨාපිතසවිඤ් ඤත් තිසද් දානුසාථරන 
ඤාතසඞ් ථකතස් ස ථසොතවිඤ් ඤාණවීථිඅනන් තරං උප් පන් ථනහි 

මථනොද් වාරිකවිඤ් ඤාථණහි ‘‘ඉමස ්ථසදං නාම’’න් ති අථනකසද් ථදසු 
එකත් තමාථරොථපත් වා වවත් ථාපිතා අත් ථාභිමුඛං නමනථතො පකාථරහි 

අත් ථස ්ස ඤාපනථතො ‘‘නාමපඤ් ඤත් තී’’ති වුච් චන් ති, ථතසං අධිවචනානං පථා 

අත් ථා අධිවචනපථා, සම් මුතිපරමත් ථථභදා සබ් ථබ් ධම් මා සද් දවචනීෙසභාවා. 
ඡට් ඨං. 

ඉථතො පරං ද් ථව දුකා අධිවචනදුකසදිසාව, ථකවලං පදත් ථමත් තථමව 
විථසථසො. තත් ථ අභිසඞ් ඛථරොන් තීති සඞ් ඛාරාති එවං නිද් ධාථරත් වා සථහතුකං 

කත් වා වුච් චමානා නරුත්ති නාම, ‘‘තක් ථකො විතක් ථකො සඞ් කප් ථපො’’ති එවං 
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ථතන ථතන පකාථරන ඤාපනථතො පඤ් ඤත් ති නාම, 
ෙථාවුත් තනාමපඤ් ඤත් තිථෙොව. න හි අධිවචනනිරුත් තිපඤ් ඤත් තීසු අත් ථථතො 

ථකොචිපි ථභථදො අත් ථි, නිබ් බ්ත් තිනිමිත් තථභදදස් සනත් ථං පන ථනසං 
විභාථගන පදත් ථථො දස් සිථතො. ඉථමසු ච තීසු දුථකසු පඤ් ඤත් තිසහිතා සබ් ථබ් 

ධම් මා ලබ් භන් ති, අනන් තථර නාමරූපදුථක පඤ් ඤත් තිරහිතාති ඉථම 

චත් තාථරො දුකා ඉථමසු සුත් තන් තිකදුථකසු නිප් පථදසා, ථසසා පන අට් ඨතිංසාපි 
සප් පථදසාති ථවදිතබ් බ්ා. සත් තමට් ඨමානි. 

නාමකරණට් ථඨන, නමනට් ථඨන, නාමනට් ථඨන ච නාමිං, 
අරූපක් ඛන් ධනිබ් බ්ානානි. තානි හි සබ් බ්දාපි ථවදනා සඤ් ඤා සඞ් ඛාරා 
විඤ ්ඤාණං නිබ් බ්ානන් ති ඔපපාතිකනාමවථසන අත් තථනො නාමං කථරොන් තාව 
පවත් තන් ති චන් දසූරිොදථෙො විෙ. න හි ථතසං සාමඤ ්ඤගුණකිත් තිමවථසන 
නාමකරණකිච් චං අත් ථීති. එවං නාමකරණට් ථඨන නාමං ථවදිතබ් බ්ං. 

ආරම් මණාභිමුඛං පන නමනට් ථඨන, අඤ් ඤමඤ් ඤං තත් ථ නාමනට් ථඨන ච 

චත් තාථරො අරූපක් ඛන් ධාව නාමිං. නිබ් බ්ානං පන ආරම් මණාධිපතිපච් චෙතාෙ 

අත් තනි අනවජ් ජධම් මානං නාමනට් ථඨථනව නාමං ථවදිතබ් බ්ං. රුප් පනට් ථඨන 

රූපිං, රූපක් ඛන් ථධො. නවමං. 

අවි්ජාති දුක් ඛාදිපටිච් ඡාදථකො සබ් ථබ්ො ථමොථහො. භවතණ්හාති 

භවපත් ථනාවථසන පවත් ථතො ථලොථභො. තථා අප් පවත් ථතො පථනත් ථ ථලොථභො, 
ථසසථචතසිකචිත් තරූපනිබ් බ්ානානි ච න වත් තබ් බ්ානි. ඉථතො පරං පන එවං 

නවත් තබ් බ්විභාගං අදස් ථසත් වා පදත් ථසරූපමත් තථමව දස් සනස ්සාම, 
දස් සිතාවථසසා න වත් තබ් බ්ාති ගථහතබ් බ්ා. දසමං. 

භථවො වුච් චති සස ්සතං. ‘‘භවිස ්සති අත් තා ච ථලොථකො චා’’ති 

සස් සතවථසන උප් පජ් ජනකදිට් ඨි භවදිට්ඨි නාම. විභථවො වුච් චති උච් ථඡථදො. 
‘‘න භවිස ්සති අත් තා ච ථලොථකො චා’’ති උච් ථඡදවථසන උප් පජ් ජනකදිට් ඨි 

විභවදිට්ඨි නාම. උභථෙනාපි මිච් ඡාදිට් ඨි ගහිතා. තථා අනන් තථරසුපි තීසු 
දුථකසු. එකාදසමං. 

ඛන් ධපඤ් චකං ‘‘අත් තා ච ථලොථකො චා’’ති ගථහත් වා ‘‘සස් සථතො අත් තා ච 

ථලොථකො චා’’ති පවත් තා දිට් ඨි සස්සතදිට්ඨි නාම. තථා ‘‘උච් ඡිජ් ජිස් සතී’’ති 

පවත් තා දිට් ඨි උච්කෙදදිට්ඨි නාම. ‘‘අන් තවා’’ති පවත් තා අන්තවාදිට්ඨි නාම. 

‘‘අනන් තවා’’ති පවත් තා අනන්තවාදිට්ඨි නාම. පුබ් බ්න් තං අනුගතා බ්රහ්මජාකල 
වුත් තනථෙන අතීතථකොට් ඨාසං ආරම් මණං කත් වා පවත් තා අට් ඨාරසවිධා 

පුබ්බන්තානුදිට්ඨි නාම. අපරන් තං අනුගතා තත් ථථව ආගතනථෙන 
අනාගතථකොට් ඨාසං ආරම් මණං කත් වා පවත් තා චතුචත් තාලීසවිධා 

අපරන්තානුදිට්ඨි නාම. අෙථමත් ථ සඞ් ථඛථපො, විත් ථාථරො පන බ්රහ්මජාකල (දී. 
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නි. 1.28), තදට්ඨෙථාය (දී. නි. අට් ඨ. 1.28) ච ථවදිතබ් ථබ්ො. 
ද් වාදසමථතරසමචුද් දසමානි. 

අහිරිකදුකං, හිරිදුකඤ් ච සුවිඤ ්ථඤෙයථමව. පඤ ්චදසමථසොළසමානි. 

දුක් ඛං වථචො එතස් මිං විප් පටිකූලගාහිම් හි විපච් චනීකසාථත අනාදථර 

පුග් ගථලති දුබ් බ්ථචො, සහධම් මිකං දස් ථසත් වා ඔවදිෙමාථන අනාදරකාරථකො 

පුග් ගථලො, තස් ස කම් මං ථදොවචස් සං, තස් ස භාථවො කදොවචස්සතා, 

අනාදරවථසන පවත් තා ද් ථව පටිඝචිත් තා, තංසම් පයුත් තා ච. පාපා 

අස් සද් ධාදථෙො පුග් ගලා එතස් ස මිත් තාති පාපමිත් ථතො, තස් ස භාථවො 

පාපමිත්තතා, පාපපුග් ගථලසු දළ් හභත් තිවථසන, කාෙචිත් ථතහි 

තංථසවනාතන් නින් නතාවථසන ච පවත් තානි අට් ඨ ථලොභචිත් තානි. 
සත් තරසමං. 

කසොවචස්සතා, ෙලයාණමිත්තතා ච වුත් තපටිපක් ඛවථසන ථවදිතබ් බ්ා. 
අත් ථථතො පන තථාපවත් තානි සථහතුකකාමාවචරකුසලකිරිෙචිත් තානි. 
අට් ඨාරසමං. 

පඤ ්චසු, සත් තසු වා ආපත් තීසු කුසලභාථවො ආපත්තිකුසලතා, සහ වත් ථුනා 
තාසං ආපත් තීනං ආපජ් ජනපරිච් ථඡදජානනවථසන පවත් තා 
කාමාවචරජවනපඤ් ඤා. ආපත් තීහි වුට් ඨාථන කුසලභාථවො 

ආපත්තිවුට්ඨානකුසලතා, වුට් ඨානවිධාථනන සද් ධිං 
ආපත් තිවුට් ඨානපරිච් ථඡදජානනවථසන පවත් තා 
ෙථාවුත් තචිත් තසම් පයුත් තපඤ් ඤාව. එකූනවීසතිමං. 

සමාපජ් ජිතබ් බ්ථතො සමාපත් ති, තාසු ථලොකිෙථලොකුත් තරාසු 

සවිතක් කසවිචාරාදීසු සමාපත් තීසු කුසලතා සමාපත්තිකුසලතා, සහ 
පරිකම් ථමන අප් පනාපරිච් ථඡදජානනවථසන පවත් තා පඤ් ඤා. සමාපත් තීහි 

වුට් ඨාථන කුසලභාථවො සමාපත්තිවුට්ඨානකුසලතා, ෙථාපරිච් ඡින් නකාථලථෙව 

තාහි වුට් ඨානකපඤ් ඤා කාමාවචරජවනපඤ් ඤාව. වීසතිමං. 

අට් ඨාරසසු ධාතූසු කුසලභාථවො ධාතුකුසලතා, 
සවනධාරණපටිථවධපච් චථවක් ඛණපඤ් ඤා. තාසඤ් ථඤව ධාතූනං මනසිකාථර 

කුසලභාථවො මනසිොරකුසලතා, තාසං 

සම් මසනපටිථවධපච් චථවක් ඛණපඤ් ඤා. එස නථෙො ආයතනකුසලතායපි. 

තත් ථ හි සවනධාරණපච් චථවක් ඛණා කාමාවචරාව, පටිථවථධො 

ථලොකුත් තථරොව, සම් මසනං කාමාවචරථලොකුත් තරං. අඤ් ඤමඤ් ඤං පටිච් ච 

සහිතං ඵලං උප් පාථදතීති පටිච් චසමුප් පාථදො, අවිජ් ජාදීහි නිද් දිට් ථඨො 
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පච් චෙසමූථහො, තස් මිං ද් වාදසඞ් ථග අනුථලොමපටිච් චසමුප් පාථද කුසලභාථවො 

පටිච්චසමුප්පාදකුසලතා, ‘‘ඉමිනා පච් චථෙන ඉදං ථහොතී’’ති ජානනවථසන 

පවත් තා ථලොකිෙජවනපඤ් ඤාව. එකවීසතිමද් වාවීසතිමානි. 

තිට් ඨති එත් ථ ඵලං තදාෙත් තවුත් තිතාොති ඨානං, කාරණං, තස් මිං ඨාථන 

කුසලතා ඨානකුසලතා. න ඨාථන කුසලතා අට්ඨානකුසලතා. ථතවීසතිමං. 

උජුභාථවො අ්ජකවො. මුදුභාථවො මද්දකවො. කාෙචිත් තුජුකතාමුදුකතාද් වෙං. 
චතුවීසතිමං. 

අධිවාසනසඞ් ඛාතා ඛමනං ඛන්ති, තථාපවත් තකාමාවචරජවනානි. පාපථතො 

සුට් ඨු ඔරථතො විරථතොති ථසොරථතො, තස් ස භාථවො කසොරච්චිං. 
කාෙවචීමථනොසංවරසීලසඞ් ඛාතානි ථලොකිෙථලොකුත් තරජවනානි. 
පඤ ්චවීසතිමං. 

සම් ථමොදකපිෙවාදිතාසඞ් ඛාථතො සඛිලභාථවො සාඛලයිං, ෙථා පථරහි සද් ධිං 

අත් තථනො ඡිද් දං විවරං න ථහොති, එවං ධම් මාමිථසහි පටිසන් ථරණං පටිච් ඡාදනං 

පටිසන්ථාකරො. ආගන් තුකස ්ස හි 

පච් චුග් ගමනපත් තචීවරපටිග් ගහණආසනදානබීජනපාදථධොවනමක් ඛනාදිනා, 

පානීථෙන ආපුච් ඡථනන, කාථල ආගතස් ස ොගුආදීනං, විකාථල 

පානකාදීනඤ් ච දාථනන, පුනදිවථස පිණ් ඩාෙ 

චරණට් ඨානදස් සනපථවසනනික් ඛමනකාලාථරොචනාදිනා ච පබ් බ්ජිතා, 

ගහට් ඨානඤ් ච විනකය ආගතනථෙන ෙථානුරූපං ආමිසපටිසන් ථාථරො 
කාතබ් ථබ්ො. ආගන් තුකං පන උපසඞ් කමිත් වා ‘‘තුම් ථහ කතරභාණකා’’ති 

අපුච් ඡිත් වා ‘‘ආචරියුපජ් ඣාො ථවො කතරං ගන් ථං වළඤ් ථජන් තී’’ති පුච් ඡිත් වා 

තස් ස විසථෙ පඤ ්හපුච් ඡථනන සථච න සක් ථකොති, සෙං කථථත් වා දාථනන, 

ධම් මකථනපඤ් හවිස් සජ් ජනකම් මට් ඨානකථනකුක් කුච් චදිට් ඨිවිථනොදනාදිනා, 

පරිවාසාදිවිනෙකම් මකරථණන, පබ් බ්ාජනඋපසම් පදාදිනා ච 

ධම් මපටිසන් ථාථරො කාතබ් ථබ්ො. අෙථමත් ථ සඞ් ථඛථපො, විත් ථාරථතො පනාෙං 

සද් ධිං ආනිසංසදීපකවත් ථූහි අට්ඨසාලිනයිං (ධ. ස. අට් ඨ. 1351) ඤාතබ් ථබ්ො. 

එතස ්මිං දුවිථධ පටිසන් ථාථර කුසලභාථවො පටිසන් ථාරකුසලතා, 
තථාපවත් තකාමාවචරජවනානි එව. ඡබ් බීසතිමං. 

ඉන් ද්රිථෙසු මනච් ඡට් ථඨසු ආපාථගතරූපාදීසු ආරම් මථණසු 
නිමිත් තගහණාදිනා ඉන් ද්රිෙසංවරථභදසඞ් ඛාථතො අගුත් තද් වාරභාථවො 

ඉන්ද්රිකයසු අගුත්තද්වාරතා. පටිග් ගහණපරිථභොගවථසන ථභොජථන මත් තං 

අජානනභාථවො කභොජකන අමත්තඤ්ඤුතා, තථාපවත් තඅකුසලචිත් තානි. 
සත් තවීසතිමං. 
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අනන් තරදුථකපි වුත් තපටිපක් ඛවථසන 
කාමාවචරසථහතුකකුසලකිරිෙචිත් තානි ථවදිතබ් බ්ානි. අට් ඨවීසතිමං. 

සතිවිප් පවාසසඞ් ඛාථතො මුට් ඨසතිභාථවො මුට්ඨස්සච්චිං, සබ් ථබ් අකුසලා 

ධම් මා, අසම් පජානනභාථවො අසම්පජඤ්ඤිං, ථමොථහො. එකූනතිංසතිමං. 

අනන් තරදුථක චතුභූමිකා සතිපඤ් ඤාව වුත් තා. තිංසතිමං. 

අප් පටිසඞ් ඛාථන අප් පටිවානසඞ් ඛාථත අකම් පිෙට් ථඨන 

ථෙොනිථසොදස් සනසඞ් ඛාතං පටිසඞ් ඛානථමව බ්ලන් ති පටිසඞ්ඛානබලිං, 
කාමාවචරපඤ් ඤාව. සත් තථබ්ොජ් ඣඞ් ගාදිභාවනාවථසන පවත් තා 

චතුභූමකධම් මා භාවනාබලිං. එකතිංසතිමං. 

පච් චනීකධම් ථම සථමතීති සමකථො, ථසො තිවිථධො චිත් තසමථථො 
අධිකරණසමථථො සබ් බ්සඞ් ඛාරසමථථොති. තත් ථ ච පුබ් බ්භාගාසු 

අට් ඨසමාපත් තීසු එකග් ගතා චිත්තසමකථො නාම, සම් මුඛාවිනොදි සත් තවිථධො 

අධිෙරණසමකථො නාම, නිබ් බ්ානං සබ්බසඞ්ඛාරසමකථො නාම. ඉධ පන 
චතුභූමථකො සමාධි අධිප් ථපථතො. අනිච් චාදිවථසන විවිථධනාකාථරන පස් සතීති 

විපස්සනා, ථලොකිෙථලොකුත් තරා විපස් සනාපඤ් ඤාව. බ්ාත් තිංසතිමං. 

සමථථොව තං ආකාරං ගථහත් වා පුන පවත් ථතතබ් බ්ස් ස සමථස් ස 

නිමිත් තන් ති සමථනමිත්තිං. පග්ගාහනමිත්කතපි එථසව නථෙො. 
චතුභූමකසමාධිවීරිොනි එව. ථතත් තිංසතිමං. 

අනන් තරදුථකපි වීරිෙසමාධී එව වුත් තා. චතුත් තිංසතිමං. 

සීලවිනාසිකා අසංවරසඞ් ඛාතා සීලස් ස විපත් තීති සීලවිපත්ති, තථාපවත් තා 

අකුසලධම් මා. සම් මාදිට් ඨිො විපත් ති දිට්ඨිවිපත්ති, මිච් ඡාදිට් ඨි එව. 
පඤ ්චතිංසතිමං. 

ථසොරච් චථමව සීලස් ස සම් පාදනථතො සීලපරිපූරණථතො සීලස් ස සම් පදාති 

සීලසම්පදා. දිට් ඨිපාරිපූරිභූතං ඤාණථමව දිට් ඨිො සම් පදාති දිට්ඨිසම්පදා. 
චතුභූමකා සීලපඤ් ඤාව. තථා අනන් තරදුථකපි. ඡත් තිංසතිමං. 

විසුද් ධිභාවං සම් පත් තා සීලසඞ් ඛාතා සීලස් ස විසුද් ධි සීලවිසුද්ධි. 
නිබ් බ්ානසඞ් ඛාතං විසුද් ධිං පාථපතුං සමත් ථා දස් සනසඞ් ඛාතා දිට් ඨිො විසුද් ධි 

දිට්ඨිවිසුද්ධි. සත් තත් තිංසතිමං. 
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කම් මස ්සකතාසච් චානුථලොමිකමග් ගඵලසම් පයුත් තපඤ් ඤා දිට්ඨි විසුද්ධි 

නාම. ෙථාදිට් ඨිස ්ස තදනුරූපං පධානං යථාදිට්ඨිස්ස ච පධානිං නාම. 
අට් ඨතිංසතිමං. 

සංථවගජනකානි ජාතිජරාබ්යාධිමරණසඞ් ඛාතානි කාරණානි 

සිංකවජනීයට්ඨානාන නාම, ථතසු ජාතිආදිපටිච් චසමුප් පන් නභෙසඞ් ඛාතං 

සංවිජනං සිංකවකගො නාම, තථාපවත් තකුසලාදි එව. එවං සංථවගජාතස් ස 

ථෙොනිථසො උපාථෙන පධානං සිංවිග්ගස්ස කයොනකසො පධානිං, 
ථලොකිෙථලොකුත් තරවීරිෙථමව. එකූනචත් තාලීසතිමං. 

කුසලධම් මපූරථණ අසන් තුට් ඨිභාථවො අසන් තුට් ඨිතා. ථෙො පන දානං දත් වා 

තථතො ථතන අසන් තුට් ථඨො හුත් වා සරණගමනං ආකඞ් ඛති, තථතො 

පඤ ්චසීලාදිං, පබ් බ්ජ් ජං, බුද් ධවචනානං උග් ගණ් හනං, සමථවිපස් සනං, තථතො 

ථතනාපි අසන් තුට් ථඨො අනුක් කථමන අරහත් තං ගණ් හාති, අෙං අසන්තුට්ඨිතා

කුසකලසු ධම්කමසු. අධිකුසලධම් මානං භාවනාෙ උක් කණ් ඨමාථනො පධානං 

පටිවාථපති නිවත් තාථපතීති පටිවානි, න පටිවානි අප් පටිවානි, තස් ස භථවො 

අප්පටිවානතා. අරහත් තං අප් පත් වා පධානස ්මිං අනිවත් තනතා 

අථනොසක් කනතා, තථාපවත් තථලොකිෙථලොකුත් තරකුසලා ධම් මා. 
චත් තාලීසතිමං. 

විජානනථතො වි්ජා, පුබ් ථබ්නිවාසචුතූපපාතආසවක් ඛෙඤාණානි. 

විමුච් චනථතො විමුත්ති, අට් ඨ සමාපත් තිථෙො, නිබ් බ්ානඤ ්ච. අට් ඨ සමාපත් තිථෙො 

හි ආරම් මථණ අධිමුච් චනථතො, සෙං වික් ඛම් භිතකිථලථසහි විමුච් චනට් ථඨන ච 

විමුත් තීති වුත් තා, නිබ් බ්ානං පන සබ් බ්කිථලථසහි අච් චන් තවිමුච් චනට් ථඨන. 
එකචත් තාලීසතිමං. 

කිථලසක් ඛෙකථරසු චතූසු අරිෙමග් ථගසු ඤාණං ඛකය ඤාණිං නාම. 
පටිසන් ධිවථසන අනුප් පාදභූථත තංතංමග් ගවජ් ඣකිථලසානං 

අනුප් පාදපරිථෙොසාථන උප් පන් නඅරිෙඵථල ඤාණං අනුප්පාකද ඤාණිං නාම. 
ථසසං සබ් බ්ත් ථ සුවිඤ් ථඤෙයථමව. ද් වාචත් තාලීසතිමං. 

සුත් තන් තිකදුකමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ථමොහවිච් ථඡදනිො අභිධම් මමාතිකත් ථවණ් ණනාෙ 

ධම් මසඞ් ගණීමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. විභඞ්ගමාතිො 
ඉදානි ධම් මසඞ් ගණීමාතිකානන් තරං විභඞ් ගමාතිකාෙ අත් ථවණ් ණනා 

අනුප් පත් තා. තස් සා පන – 

අත් ථථතො ධම් මථභථදන, විභඞ් ගනෙදස් සනා; 

පාළිමුත් තනො චාපි, ථහොති සංවණ් ණනානථෙො. 

සා පථනසා අට් ඨාරසන් නං විභඞ් ගානං ආදිම් හි ඨපිතා අට් ඨාරසවිධා ථහොති 
– ඛන් ධවිභඞ් ගමාතිකා-ආෙතන-ධාතු-සච් ච-ඉන් ද්රිෙ-පච් චොකාර-සතිපට් ඨාන-
සම් මප් පධාන-ඉද් ධිපාදථබ්ොජ් ඣඞ් ග-මග් ගඞ් ගඣාන-අප් පමඤ් ඤා-සික් ඛාපද-
පටිසම් භිදා-ඤාණ-ඛුද් දකවත් ථු-ධම් මහදෙවිභඞ් ගමාති 

ඛන්ධවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
තත් ථ ආදිභූතාෙ ඛන් ධවිභඞ් ගමාතිකාෙ අත්ථකතො තාව – පඤ්චක්ඛන්ධාති 

එත් ථ පඤ්චාති ගණනපරිච් ථඡථදො, ථතන න තථතො ථහට් ඨා, න උද් ධන් ති 

දස් ථසති. ඛන්ධාති පරිච් ඡින් නධම් මනිදස් සනං. තත්රාෙං ඛන්ධ-සද් ථදො 
සම් බ්හුථලසු ඨාථනසු නිපතති රාසිම් හි ගුථණ පණ් ණත් තිෙං රුළ් හිෙන් ති. තත් ථ 

‘‘මහාඋදකක් ඛන් ථධො’’තිආදීසු (සං. නි. 5.1037; අ. නි. 4.51; 5.45; 6.37) හි 
රාසිථතො ඛන් ථධො නාම. ‘‘සීලක් ඛන් ථධො සමාධික් ඛන් ථධො’’තිආදීසු (දී. නි. 

3.355) ගුණථතො. ‘‘අද් දසා ථඛො භගවා මහන් තං දාරුක් ඛන් ධ’’න් තිආදීසු (සං. 

නි. 4.241) පණ් ණත් තිථතො. ‘‘විඤ ්ඤාණං විඤ ්ඤාණක් ඛන් ථධො’’තිආදීසු (ධ. 

ස. 63) එකම් පි චිත් තං රුළ ්හිථතො ඛන් ථධො නාම, ස් වාෙමිධ රාසිථතො 

අධිප් ථපථතො. රාසට් ථඨො හි ඛන් ධ-සද් ථදො, ථකොට් ඨාසට් ථඨොතිපි වත් තුං වට් ටති. 

ථලොකස ්මිං හි ඉණං ගථහත් වා ථචොදිෙමානා ‘‘ද් වීහි ඛන් ථධහි දස් සාම, තීහි 

ඛන් ථධහි දස් සාමා’’ති වදන් ති, තස් මා ඛන් ථධොති ථකොට් ඨාථසොති වුත් තං ථහොති. 

රූපක්ඛන්කධොති එත් ථ රුප් පතීති රූපං, සීතුණ් හාදීහි පසිද් ධාකාථරන රුප් පති 

ඝට් ටීෙති, පීළිෙතීති අත් ථථො. වුත් තං ථහතං භගවතා – 

‘‘රුප් පතීති ථඛො, භික් ඛථව, තස් මා රූපන් ති වුච් චති. ථකන රුප් පති? 

සීථතනපි රුප් පති, උණ් ථහනපි රුප් පති, ජිඝච් ඡාෙපි රුප් පති, පිපාසාෙපි 

රුප් පතී’’තිආදි (සං. නි. 3.79). 

රූපඤ ්ච තං ඛන් ථධො චාති රූපක්ඛන්කධො, රූපරාසි රූපථකොට් ඨාථසොති 

අත් ථථො. කවදනාක්ඛන්ධාදීසුපි එථසව නථෙොති අෙං තාථවත් ථ අත් ථථතො 
සංවණ් ණනානථෙො. 
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පටුන 

ධම්මකභදකතො පථනත් ථ ථහට් ඨා කුසලත් තිථක විභත් තා 

අතීතාදිථභදභින් නා සබ් ථබ් රූපධම් මා රූපක්ඛන්කධො නාම. තථා චතුභූමකා 

ථවදනාසඤ් ඤාථෙො කවදනාක්ඛන්කධො නාම, සඤ්ඤාක්ඛන්කධො නාම. 
ථවදනාසඤ් ඤා පන ඨථපත් වා ථසසා ඵස් සාදථෙො පඤ් ඤාස ථචතසිකා 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො නාම. පඤ් චසු ඛන් ථධසු නිබ් බ්ානථමව අසඞ් ගහිතං, 
උපාදානක් ඛන් ථධසු පන සබ් ථබ් ථලොකුත් තරධම් මා. අෙථමව හි ඛන් ථධහි 

උපාදානක් ඛන් ධානං විථසථසො. ඛන් ධා අවිථසසථතො වුත් තා, උපාදානක් ඛන් ධා 
සාසථවොපාදානිෙභාථවන විථසථසත් වා. ඉධ පන අවිථසථසන වුත් තත් තා 
නිබ් බ්ානං ඨථපත් වා අවථසසා සබ් ථබ් ධම් මා සඞ් ගහං ගච් ඡන් තීති අෙං 
ධම් මථභදථතො සංවණ් ණනානථෙො. 

විභඞ්ගනයදස්සනාති විභඞ් ගපාළිො ආගතඅත් ථනෙදස් සනථතො. 

විභඞ්ගපාළියිං හි සුත් තන් තභාජනීෙං අභිධම් මභාජනීෙං පඤ් හාපුච් ඡකන් ති තීහි 
නථෙහි ඛන් ධවිභඞ් ථගො විභත් ථතො. තථා ආෙතනවිභඞ් ගාදථෙො. ථකවලං හි 

ඉන් ද්රිෙවිභඞ් ථග, සික් ඛාපදවිභඞ් ථග ච සුත් තන් තභාජනීෙං නත් ථි. 
පච් චොකාරවිභඞ් ථග පඤ් හාපුච් ඡකං නත් ථි. ඤාණවිභඞ් ගාදීසු පන තීසු තථෙොපි 
නො න සන් ති. ථතසු හි ඤාණවිභඞ් ථගො එකවිධථතො පට් ඨාෙ ොව දසවිධා 

විභත් ථතො, ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ථගො එකවිධථතො පට් ඨාෙ ොව ද් වාසට් ඨිපථභදා 

විභත් ථතො, ධම් මහදෙවිභඞ් ථගො පන සබ් බ්සඞ් ගහාදීහි දසහි වාථරහි විභත් ථතො, 
තස් මා ථතසං ථතසං නොනං මුඛමත් තදස් සනවථසන තත් ථ තත් ථ 
සංවණ් ණනා භවිස් සන් ති. තත්රිදං ඛන් ධවිභඞ් ථග තිණ් ණං නොනං 

මුඛමත් තදස ්සනං. ථසෙයථිදං – සුත්තන්තභාජනීකය තාව රූපක් ඛන් ථධො – 

‘‘තත් ථ කතථමො රූපක් ඛන් ථධො? ෙං කිඤ් චි රූපං 
අතීතානාගතපච් චුප් පන් නං අජ් ඣත් තං වා බ්හිද් ධා වා ඔළාරිකං වා සුඛුමං 

වා හීනං වා පණීතං වා ෙං දූථර සන් තිථක වා, තථදකජ් ඣං 

අභිසඤ් ඤූහිත් වා අභිසඞ් ඛිපිත් වා අෙං වුච් චති රූපක් ඛන් ථධො’’ති (විභ. 2) 

– 

එවං උද් දිසිත් වා විත් ථාරථතො විභත් ථතො, තථා ථවදනාක් ඛන් ධාදථෙොපි. තත් ථ 

නිෙකජ් ඣත් තං නාම අජ් ඣත් තරූපං අ්ඣත්තිං නාම, තථතො අඤ් ඤං 

පරපුග් ගලගතං, අවිඤ් ඤාණඤ් ච බහිද්ධා නාම, තථා ථවදනාදථෙොපි. 

පසාදවිසෙරූපං පන ඔළාරිෙිං නාම, ථසසං සුඛුමිං නාම. අනිට් ඨරූපං හීනිං 

නාම, ඉට් ඨරූපං පණීතිං නාම. 

නනු ඉට් ඨානිට් ඨං නාම පාථටක් කං පටිවිභත් තං නාම නත් ථි, එකං 

එකච් චස් ස ඉට් ඨං ථහොති මනාපං, තථදව අඤ් ඤස ්ස ච අනිට් ඨං ථහොති. 

වත් ථාදීනි හි සූකරාදීනං නප් පිොනි ථහොන් ති, න මනුස් සාදීනං, ථතසඤ් ච 
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වත් ථාභරණාදීනි පිොනි, න සූකරාදීනන් ති, තස් මා රුචිවථසථනව 

ඉට් ඨානිට් ඨතා ගථහතබ් බ්ා? න, ඉට් ඨානිට් ඨානං පාථටක් කං විභත් තත් තා. 

කුසලකම් මජං හි කුසලවිපාකවිසථෙොව ඉට් ඨං නාම, අකුසලකම් මජං 

අකුසලවිපාකවිසථෙොව අනිට් ඨං නාම, සඤ ්ඤාවිපල් ලාථසන පන ථකොචි 

ඉට් ඨථමව බුද් ධරූපාදිං ජවනක් ඛථණ අනිට් ඨථතො මනසි කථරොති, අනිට් ඨඤ ්ච 

නිරෙග් ගිසත් ථවිසාදිං ඉට් ඨථතො මනසි කථරොති. ජවථනහි එව විපල් ලාසභාථවො, 
න විපාථකහීති විපාකවථසන ඉට් ඨානිට් ඨං නිෙතං ථවදිතබ් බ්ං. 

සම්කමොහවිකනොදනයා පන විභඞ් ගට් ඨකථාෙ – 

‘‘සුඛසම් ඵස් සං හි ගූථකලලං චක් ඛුද් වාරඝානද් වාථරසු අනිට් ඨං, 
කාෙද් වාථර ඉට් ඨං ථහොති. චක් කවත් තිථනො මණිරතථනන 

ථපොථිෙමානස් ස, සුවණ් ණසූථල උත් තාසිෙමානස් ස ච 

මණිරතනසුවණ් ණසූලානි චක් ඛුද් වාථර ඉට් ඨානි ථහොන් ති, කාෙද් වාථර 

අනිට් ඨානී’’ති (විභ. අට් ඨ. 6) – 

එවං ද් වාරවථසන එකස් ථසව වත් ථුථනො ඉට් ඨතා, අනිට් ඨතා ච වුත් තා. සා ච 
එකක් ඛථණ න යුත් තා එකකලාපගතභූථතොපාදාෙරූපානං 
එකසාමග් ගිෙමුප් පත් තිථතො. න හි භූථතසු අකුසලවථසන අනිට් ථඨසු 

උප් පජ් ජන් ථතසු තදුපාදාෙරූපාදිකුසථලන ඉට් ඨානි උප් පජ් ජන් ති, 
භින් නක් ඛථණ පන ඉට් ඨානි මණිරතනාදීනි ථතහි ථපොථිෙමානස් ස 

අකුසලපච් චථෙන උතුනා අනිට් ඨානි විපරිණමන් ති, කුසලපච් චථෙන 

අනිට් ඨානි ගූථකලලාදීනි ඉට් ඨානීති, අෙං ථනො අත් තථනොමති. එවං විභත් ථතසු 

ච ඉට් ඨානිට් ථඨසු තං තං රූපං උපාදායුපාදාෙ හීනං, පණීතඤ් ච දට් ඨබ් බ්ං. 

සුඛුමං පන රූපං දූකරරූපිං නාම, ඔළාරිකං සන්තිකෙරූපිං නාම. තං තං වා පන 
රූපං උපාදායුපාදාෙ රූපං දූථර සන් තිථක දට් ඨබ් බ්ං. ථසසං වුත් තනෙථමව. 

ථවදනාදීසු පන අකුසලා ථවදනා ඔළාරිො, ඉතරා සුඛුමා. කුසලාකුසලා 

ඔළාරිකා, අබ්යාකතා සුඛුමා. දුක් ඛා ථවදනා ඔළාරිකා, ඉතරා සුඛුමා. සුඛදුක් ඛා 

වා ඔළාරිකා, ඉතරා සුඛුමා. අසමාපන් නස ්ස වා ථවදනා ඔළාරිකා, 

සමාපන් නස ්ස සුඛුමා. සාසවා ඔළාරිකා, අනාසවා සුඛුමා. තං තං වා පන 
ථවදනං උපාදායුපාදාෙ ඔළාරිකසුඛුමතා දට් ඨබ් බ්ා. අකුසලා ථවදනා 

කුසලාබ්යාකතාහි දූථර, තා ච තාෙ දූථරති එවං ජාතිසභාවපුග් ගලභූමිථභදථතො 

වුත් තනථෙන දූකරකවදනා දට් ඨබ් බ්ා, කුසලා ථවදනා කුසලාෙ සන් තිථකති එවං 

ජාතිආදිසාමඤ් ඤථතො සන්තිකෙකවදනා දට් ඨබ් බ්ා. තං තං වා පන ථවදනං 
උපාදායුපාදාෙ ථවදනා දූථරසන් තිථක දට් ඨබ් බ්ා. එවං සඤ් ඤාක් ඛන් ධාදීසුපි 

ෙථානුරූපං ඔළාරිකසුඛුමතාදථෙො ථවදිතබ් බ්ාති. අෙථමත් ථ සඞ් ථඛථපො, 
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විත් ථාථරො පන විභඞ්ගපාළිඅට්ඨෙථාසු (විභ. 8 ආදථෙො; විභ. අට් ඨ. 8 ආදථෙො) 
ගථහතබ් ථබ්ොති අෙං සුත් තන් තභාජනීෙනථෙො. 

අභිධම්මභාජනීයනකය රූපක් ඛන් ධස් ස තාව එකවිධාදිථතො ොව 
එකාදසවිධා රූපකණ් ථඩ වුත් තනථෙන ථවදිතබ් බ්ා. ථවදනාක් ඛන් ථධො පන 

එකවිථධො ඵස් සසම් පයුත් ථතො, දුවිථධො සථහතුකදුකවථසන, තිවිථධො 

කුසලත් තිකවථසන, චතුබ් බිථධො චතුභූමකවථසන, පඤ ්චවිථධො සභාවථභථදන, 

ඡබ් බිථධො ඡද් වාරිකවථසන, සත් තවිථධො සත් තවිඤ් ඤාණසම් පථෙොගවථසන, 

අට් ඨවිථධො ථතසු කාෙවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තං සුඛදුක් ඛවථසන ද් විධා භින් දිත් වා, 
නවවිථධො ථතසු මථනොවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තං කුසලත් තිකවථසන තිධා 

භින් දිත් වා, දසවිථධො ථතසු කාෙවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තං දුවිධා, 
මථනොවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තඤ් ච තිධා භින් දිත් වාති එවං සථහතුකදුකමූලං 
පඨමවාරං වත් වා පුන කුසලත් තිකට් ඨාථන 
ථවදනාත් තිකපීතිත් තිකසනිදස් සනත් තිකවජ් ජිථත සබ් බ්ත් තිථක ථෙොථජත් වා 

ොව දසවිධා, අපථරපි අට් ඨාරස වාරා වුත් තා. ෙථා ථචත් ථ සථහතුකදුකමූලිකා 

සබ් බ්ත් තිකථෙොජනා, එවං ථහතුසම් පයුත් තදුකාදීසු අනුරූපදුකමූලිකාපි 
සරණදුකපරිථෙොසානා පච් ථචකං සබ් බ්ත් තිකථෙොජනාපි ථවදිතබ් බ්ාති අෙං 
දුකමූලථකො ථෙොජනානථෙො. ෙථා ච එථකකදුථකන 

සබ් බ්ත් තිකථෙොජනාවථසන දුකමූලථකො නථෙො වුත් ථතො, එවං 

එථකකත් තිථකන ෙථානුරූපං සබ් බ්දුකථෙොජනාවථසන තිකමූලථකො, 
තදුභෙමිස ්සකවථසන උභථතොවඩ් ඪනථකො ච නථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. ෙථා ථචත් ථ 

ථවදනාක් ඛන් ථධ, එවං සඤ ්ඤාක් ඛන් ධාදීසුපි ෙථාරහං දුකමූලකාදිනො 
ථවදිතබ් බ්ාති අෙං අභිධම් මභාජනීෙනථෙො. 

පඤ්හාපුච්ෙෙනකය පන පඤ ්චන් නං ඛන් ධානං කති කුසලා, කති අකුසලා, 

කති අබ්යාකතා, කති සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තා…ථප.… කති සරණා, කති 

අරණාති? රූපක් ඛන් ථධො අබ්යාකථතො, චත් තාථරො ඛන් ධා සිො කුසලා, සිො 

අකුසලා, සිො අබ්යාකතා, රූපං, ථවදනා ච ථවදනාත් තිථක න වත් තබ් බ්ා, 

ථසසා තිධාපි ථහොන් ති, රූපං ථනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මං, සිො 

උපාදින් නුපාදානිෙං, සිො අනුපාදින් නුපාදානිෙං, අසංකිලිට් ඨසංකිථලසිකං, 

ථසසා චත් තාථරො ඛන් ධා තීහි තිථකහි තිධාපි ථහොන් ති. රූපං අවිතක් කඅවිචාරං, 

තථෙො ඛන් ධා තිධාපි ථහොන් ති, සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො තිධා ච න වත් තබ් ථබ්ො ච. 

රූපං න වත් තබ් බ්ං, ථවදනා සිො පීතිසහගතා, න වත් තබ් බ්ා, තථෙො තිධා ච න 

වත් තබ් බ්ා ච. රූපං ථනවදස් සථනනනභාවනාෙපහාතබ් බ්ං, 

නදස ්සථනනනභාවනාෙපහාතබ් බ්ථහතුකං, ථනවාචෙගාමිනඅපචෙගාමි, 

ථනවථසඛංනාථසඛං, පරිත් තං, ථසසා තිධාපි ථහොන් ති. පරිත් තාරම් මණත් තිථක 

රූපං අනාරම් මණං, ථසසා තිධා ච න වත් තබ් බ්ා ච. රූපං මජ් ඣිමං, අනිෙතං, 
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පටුන 

ථසසා තිධාපි. මග් ගාරම් මණත් තිථක ච රූපං අනාරම් මණං, ථසසා තිධාපි වා න 
වත් තබ් බ්ා. උප් පන් නාතීතත් තිථකසු පඤ් චපි තිධා ථහොන් ති. 

අතීතාරම් මණත් තිථක රූපං අනාරම් මණං, ථසසා තිධා ච න වත් තබ් බ්ා ච. 
අජ් ඣත් තත් තිථක පඤ් චපි තිධා ථහොන් ති. අජ් ඣත් තාරම් මණත් තිථක රූපං 

අනාරම් මණං, ථසසා තිධාපි න වත් තබ් බ්ා ච. චත් තාථරො ඛන් ධා 

අනිදස ්සනඅප් පටිඝා, රූපක් ඛන් ථධො තිධාපි ථහොති. 

චත් තාථරො ඛන් ධා නථහතූ, සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො සිො ථහතු, සිො න ථහතු. 

රූපං අථහතුකං, ථහතුවිප් පයුත් තං, ථසසා ද් විධාපි. තථෙො ඛන් ධා සිො 

සථහතුකා ථචව න ච ථහතූ, සිො න වත් තබ් බ්ා ච, සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො ද් විධා ච 

න වත් තබ් ථබ්ො ච, රූපං න වත් තබ් බ්ථමව. තථා අනන් තරදුථකපි. රූපං 

නථහතුඅථහතුකං, තථෙො ද් විධාපි, සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො ද් විධා ච න වත් තබ් ථබ්ො 

ච. පඤ ්චපි සප් පච් චො, සඞ් ඛතා, චත් තාථරො අනිදස් සනා, අප් පටිඝා, රූපං 

ද් විධාපි. රූපං රූපී, ථසසා අරූපිථනො. රූපං ථලොකිෙං, ථසසා ද් විධාපි. පඤ් චපි 

ථකනචි විඤ් ථඤෙයා, න ච ථකනචි විඤ ්ථඤෙයා ච. චත් තාථරො ථනො ආසවා, 

සඞ් ඛාරා ද් විධාපි, න වත් තබ් බ්ා ච. රූපං සාසථවො, ආසවවිප් පයුත් ථතො, ථසසා 

ද් විධාපි. රූපං සාසවා ථචව ථනො ච ආසවා, තථෙො තථා ච න වත් තබ් බ්ා ච. 

සඞ් ඛාථරො ද් විධා ච න වත් තබ් ථබ්ො ච. රූපං න වත් තබ් බ්ථමව, තථෙො සිො 

ආසවසම් පයුත් තා ථචව ථනො ච ආසවා, සිො න වත් තබ් බ්ා, සඞ් ඛාථරො ද් විධා ච 

න වත් තබ් ථබ්ො ච. රූපං ආසවවිප් පයුත් තං සාසවඤ් ච, ථසසා ද් විධා ච න 
වත් තබ් බ්ා ච. ඉමිනා නථෙන සංථෙොජනථගොච් ඡකාදීසුපි ථෙොජනා ථවදිතබ් බ්ා. 

ථකවලං හි පරාමාසසම් පයුත් තදුථක රූපං පරාමාසවිප් පයුත් තං, තථෙො ද් විධාපි, 

සඞ් ඛාථරො ද් විධාපි, දිට් ඨිවථසන න වත් තබ් ථබ්ො ච. තතිථෙ එත් තකථමව 

විථසථසො. රූපං අනාරම් මණං, ථසසා සාරම් මණා. විඤ් ඤාණං චිත් තං, ථසසා 

ථනො චිත් තා. තථෙො ථචතසිකා, ද් ථව අථචතසිකා. තථෙො චිත් තසම් පයුත් තා, 
රූපං චිත් තවිප් පයුත් තං. විඤ් ඤාණං න වත් තබ් බ්ං. තථා චිත් තසංසට් ඨදුථකපි. 

තථෙො චිත් තසමුට් ඨානා, විඤ ්ඤාණං ථනො චිත් තසමුට් ඨානං. රූපං ද් විධාපි. තථා 

අනන් තරදුකද් වථෙපි. තථෙො චිත් තසංසට් ඨසමුට් ඨානා, ද් ථව ථනො 
චිත් තසංසට් ඨසමුට් ඨානා. තථා අනන් තරදුකද් වථෙපි. විඤ් ඤාණං 

අජ් ඣත් තිකං, තථෙො බ්ාහිරා, රූපං ද් විධාපි. චත් තාථරො ථනො උපාදා. රූපං 

ද් විධාපි. පඤ් චපි සිො උපාදින් නා, සිො අනුපාදින් නා, ථනො උපාදානා. 

කිථලසථගොච් ඡථකො වුත් තනථෙොව. රූපං ථනවදස් සථනනනභාවනාෙ 

පහාතබ් බ්ං, ථසසා ද් විධාපි. එවං ොවපීතිදුකා ථෙොජනා ථවදිතබ් බ්ා. 
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රූපං න ථවදනා, න සුඛා, න සුඛසහගතා, ථසසා ද් විධාපි. තථා 

අනන් තරදුථකපි. රූපං කාමාවචරං, ථසසා ද් විධාපි. එවං ොව සරණදුකා 
ථෙොජනා ථවදිතබ් බ්ා. අෙං පඤ් හාපුච් ඡකනථෙො. 

ඉථම පන නො විත් ථාරථතො පාළිඅට් ඨකථාහි ඤාතබ් බ්ා. අත් ථවිනිච් ඡථෙො 
ච ථනසං ධම් මසඞ් ගණීමාතිකත් ථසංවණ් ණනාෙ වුත් තානුසාථරන ඤාතබ් ථබ්ො. 
ඉථතො පරං අතිථරකං අවත් වා අපුබ් බ්ථමව වණ් ණනස් සාමාති අෙං 
විභඞ් ගනෙදස් සනථතො සංවණ් ණනානථෙො. 

ඉදානි පථනත් ථ – 

කමථතොනූනාධිකථතො, දට් ඨබ් බ්සමථභදථතො; 

පාළිමුත් තනථෙො ථඤථෙයො, ඛන් ධථකොසල් ලමිච් ඡතා. 

තත් ථ ෙමකතොති එත් ථ උප් පත් තික් කථමො පහානක් කථමො 
පටිපත් තික් කථමො භූමික් කථමො ථදසනාක් කථමොති බ්හුවිථධසු කථමසු ඛන් ධානං 

ථදසනාක් කථමොව යුජ් ජති, න ඉතථර, අසම් භවා. අථභථදන හි පඤ් චසු 
ඛන් ථධසු අත් තග් ගාහපතිතං ථවථනෙයජනං සමූහඝනවිනිබ් ථභොගදස් සථනන 
අත් තග් ගාහථතො ථමොථචතුකාථමො භගවා හිතකාථමො තස් ස තස් ස ජනස ්ස 
සුඛග් ගහණත් ථං චක් ඛුආදීනං විසෙභූතං ඔළාරිකං පඨමං රූපක් ඛන් ධං 

ථදථසසි, තථතො ඉට් ඨානිට් ඨවිසෙසංථවදකං ඔළාරිකං ථවදනං, ෙං ථවථදති, තං 

සඤ ්ජානාතීති එවං ථවදනාවිසෙස් ස ආකාරග් ගාහිකං සඤ් ඤං, 

සඤ ්ඤාවථසනාභිසඞ් ඛාරථක සඞ් ඛාථර, ථතසං ථවදනාදීනං නිස් සොධිපතිභූතං 
විඤ ්ඤාණන් ති අෙං තාථවත් ථ කථමො. 

අනූනාධිෙකතොති කස ්මා පන භගවතා පඤ ්ථචව ඛන් ධා වුත් තා අනූනා 

අනධිකාති? සබ් බ්සඞ් ඛතසභාථගකසඞ් ගහථතො, අත් තත් තනිෙග් ගාහවත් ථුස ්ස 

එතප් පරමථතො, අඤ් ථඤසඤ් ච තදවථරොධථතො. අථනකප් පථභථදසු හි 
සඞ් ඛතධම් ථමසු සභාගවථසන සඞ් ගය් හමාථනසු රූපං 

රූපසභාථගකසඞ් ගහවථසන එථකො ඛන් ථධො ථහොති, ථවදනා 
ථවදනාසභාථගකසඞ් ගහවථසන එථකො ඛන් ථධො ථහොති. එස නථෙො 

සඤ ්ඤාදීසුපි, තස් මා සබ් බ්සඞ් ඛතසභාථගකසඞ් ගහථතො පඤ් ථචව වුත් තා. 

එතපරමඤ් ථචතං අත් තත් තනිෙග් ගාහවත් ථු, ෙදිදං රූපාදථෙො පඤ් ච, තස් මා 
අත් තත් තනිෙග් ගාහවත් ථුස ්ස එතපරමථතොපි පඤ් ථචව වුත් තා. ථෙපි චඤ් ථඤ 

සීලාදථෙො පඤ ්ච ධම් මක් ඛන් ධා වුත් තා, ථතපි සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරිොපන් නත් තා 

එත් ථථව අවථරොධං ගච් ඡන් ති, තස් මා අඤ් ථඤසං තදවථරොධථතොපි පඤ් ථචව 
වුත් තාති අෙං අනූනාධිකථතො. 
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දට්ඨබ්බසමකභදකතොති දට් ඨබ් බ්ථභදථතො, උපමාථභදථතො ච. තත් ථ 
දට් ඨබ් බ්ථභදථතො තාව පඤ් චුපාදානක් ඛන් ධා සාමඤ් ඤථතො 

උක් ඛිත් තාසිකපච් චත් ථිකථතො, භාරථතො, ඛාදකථතො, 
අනිච් චදුක් ඛඅනත් තසඞ් ඛාතවධකථතො ච දට් ඨබ් බ්ා. විථසසථතො පන 

ථඵණපිණ් ඩං විෙ රූපං දට් ඨබ් බ්ං, උදකබුබ් බුළමරීචිකකදලික් ඛන් ධමාො විෙ 

ෙථාක් කමං ථවදනාදථෙො දට් ඨබ් බ්ා. ෙථා හි ථඵණපිණ් ථඩො විමද් දාසථහො, ථසො 

ච පත් තථාලකාදිඅත් ථං ගහිථතොපි තමත් ථං න සාථධති, භිජ් ජති, එවං රූපම් පි 

විමද් දාසහං, තඤ් ච සුභාදිවථසන ගහිතම් පි න තථා තිට් ඨති, අසුභාදිථෙව 
ථහොති. 

ෙථා වා ථඵණපිණ් ථඩො අථනකසන් ධිඝටිථතො බ්හුන් නං 

උදකසප් පාදිපාණකානං ආවාථසො, ආදිථතො ථචස බ්දරපක් කමත් ථතො හුත් වා 

අනුපුබ් බ්වඩ් ඪනථකො උට් ඨිතමත් ථතොපි ථචස භිජ් ජති, ථථොකං ගන් ත් වාපි, 

සමුද් දං පත් වා පන අවස් සථමව භිජ් ජති, එවං රූපම් පි ඡිද් දාවඡිද් දං 

අථනකසන් ධිඝටිතං අසීතිකිමිකුලථවොකිණ් ණං, ආදිථතො ථචතං කලලමත් තං 

හුත් වා අනුපුබ් බ්වඩ් ඪනකං, කලලමත් ථතපි ථචතං භිජ් ජති, අබ් බුදාදිභාථවපි 
ආයුක් ඛෙං පත් වා අවස් සථමව භිජ් ජති. එවං ථඵණපිණ් ඩසදිසං දට් ඨබ් බ්ං. 

ෙථා පන බුබ් බුථළො මුහුත් තරමණීථෙො අගය් හුපථගො න චිරට් ඨිතිථකොව, එවං 

ථවදනාපි. ෙථා ච බුබ් බුථළො උදකතලං, උදකබින් දුං, උදකජල් ලකං 
සඞ් කඩ් ඪිත් වා පුටං කත් වා ගහණවාතඤ් චාති චත් තාරි කාරණානි පටිච් ච 

උප් පජ් ජති, එවං ථවදනාපි වත් ථුං, ආරම් මණං, කිථලසජල් ලං, 
ඵස් සසඞ් ඝට් ටනඤ් චාති චත් තාරි කාරණානි පටිච් ච උප් පජ් ජතීති සා 
බුබ් බුළසදිසා දට් ඨබ් බ්ා. 

ෙථා පන මරීචිකා ජලාසොදිභාථවන විප් පලම් භිකා, එවං සඤ් ඤාපි 
නිච් චාදිභාථවනාති මරීචිසදිසා දට් ඨබ් බ්ා. ෙථා පන කදලික් ඛන් ථධො 

අගය් හුපථගො බ්හුවට් ටිසථමොධාථනො, එවං සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධොපි 

අගය් හුපථගොනිච් චාදිසාරවිරහිථතො, ඵස් සාදිබ්හුධම් මසථමොධාථනො ච ථහොතීති 
ථසො කදලික් ඛන් ධසදිථසො දට් ඨබ් ථබ්ො. ෙථා පන මාො 

අසුවණ් ණරජතාදිරූපානිපි තථා ගාහාථපත් වා මහාජනං වඤ් ථචති, එවං 
විඤ ්ඤාණම් පි අනිච් චාදිරූපං ථතථනව චිත් ථතන ආගච් ඡන් තං විෙ නිච් චාදිථතො 
ච ගාහාථපත් වා වඤ ්ථචතීති තං මාොසදිසං දට් ඨබ් බ්ං. වුත් තඤ් ච – 

‘‘ථඵණපිණ් ඩූපමං රූපං, ථවදනා බුබ් බුළූපමා; 

මරීචිකූපමා සඤ් ඤා, සඞ් ඛාරා කදලූපමා; 

මායූපමඤ් ච විඤ් ඤාණං, ථදසිතාදිච් චබ්න් ධුනා’’ති. (සං. නි. 3.95); 
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අෙථමත් ථ දට් ඨබ් බ්ථභථදො. 

උපමාකභදකතො ච පන ගිලානසාලූපථමො රූපුපාදානක් ඛන් ථධො, 

ථගලඤ් ඤූපථමො ථවදනුපාදානක් ඛන් ථධො, ථගලඤ් ඤසමුට් ඨානූපථමො 

සඤ ්ඤුපාදානක් ඛන් ථධො, අසප් පාෙථසවනූපථමො සඞ් ඛාරුපාදානක් ඛන් ථධො, 
ගිලානූපථමො විඤ් ඤාණුපාදානක් ඛන් ථධො. අපිච 
චාරකකාරණඅපරාධකාරණකාරකඅපරාධිකූපමා එථත 
භාජනථභොජනබ්යඤ් ජනපරිථවසකභුඤ් ජකූපමා චාති අෙථමත් ථ උපමාථභථදො. 

එවං පාළිමුත්තෙවිනච්ෙයනකයො ථඤථෙයො. 

ඛන් ධවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ආයතනවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ආෙතනවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – ද්වාදසායතනානීති එත් ථ 

ආෙතනථතො, ආොනං තනනථතො, ආෙතස් ස ච නෙනථතො ආයතනාන. 
චක් ඛුරූපාදීසු හි තංතංද් වාරාරම් මණා චිත් තථචතසිකා ධම් මා ථසන ථසන 

අනුභවනාදිනා කිච් ථචන ආෙතන් ති උපට් ඨහන් ති ඝථටන් ති වාෙමන් ති, ථත ච 

පන ආෙභූථත ධම් ථම එතානි තථනොන් ති විත් ථාථරන් ති, ඉදඤ් ච අතීව ආෙතං 

සංසාරදුක් ඛං නෙන් ථතව, පවත් තෙන් තීති වුත් තං ථහොති, තස් මා 
‘‘ආෙතනානී’’ති වුච් චන් ති. 

අපිච නිවාසට් ඨානට් ථඨන, ආකරට් ථඨන, සථමොසරණට් ඨානට් ථඨන, 

සඤ ්ජාභිථදසට් ථඨන, කාරණට් ථඨන ච සාසථන, ථලොථක ච ‘‘ආෙතන’’න් ති 
වුච් චන් ති. චක් ඛුආදීසු හි ථත ථත චිත් තථචතසිකා ධම් මා තදාෙත් තවුත් තිතාෙ 

නිවසන් ති, ථතසු ච ආකරභූථතසු ආකිණ් ණා වත් ථාරම් මණවථසන ච 

සථමොසරන් ති, චක් ඛාදථෙොව ථනසං සඤ් ජාතිථදථසො, කාරණඤ් ච, තස් මා 
නිවාසට් ඨානාදිනා අත් ථථන චක් ඛාදීනි ආෙතනානීති ථවදිතබ් බ්ානි. 

චක්ඛායතනන් තිආදීසු චක් ඛතීති චක්ඛු, රූපං අස් සාථදති, විභාථවති චාති 

අත් ථථො. රූපෙතීති රූපිං. වණ් ණවිකාරං ආපජ් ජමානං හදෙඞ් ගතභාවං 

පකාථසතීති අත් ථථො. සුණාතීති කසොතිං. සප් පතීති සද්කදො, උදාහරීෙතීති 

අත් ථථො. ඝාෙතීති ඝානිං. ගන් ධෙතීති ගන්කධො, අත් තථනො වත් ථුං සූචෙතීති 

අත් ථථො. ජීවිතං අව් හාෙතීති ජිව්හා. රසන් ති තං සත් තාති රකසො, අස් සාථදන් තීති 

අත් ථථො. කුච් ඡිතානං සාසවධම් මානං ආථෙොති ොකයො, උප් පත් තිථදථසො. 

ඵුසීෙතීති කඵොට්ඨබ්බිං. මනතීති මකනො. අත් තථනො ලක් ඛණං ධාථරන් තීති 

ධම්මා. චක් ඛු ච තං ෙථාවුත් ථතනත් ථථන ආෙතනඤ් චාති 

චක්ඛායතනිං…ථප.… ධම් මා ච ථත ආෙතනඤ් චාති ධම්මායතනන් ති අෙං 
තාථවත් ථ පදත් ථථො. 
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ධම්මකභදකතො පථනත් ථ සබ් බ්ම් පි විඤ් ඤාණං මනාෙතනං නාම. 
ථචතසිකසුඛුමරූපනිබ් බ්ානානි ධම් මාෙතනං නාම. ථසසානි සුවිඤ් ථඤෙයානි. 

ඉථමසු ච ආෙතථනසු අතීතාදිථභදභින් නා, කාලවිනිමුත් තා ච 

ථලොකිෙථලොකුත් තරා සබ් ථබ් නාමරූපධම් මා, පඤ ්ඤත් තිථෙො ච සඞ් ගහිතාති 
ථවදිතබ් බ්ා. ‘‘ජාති ද් වීහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො 

සඞ් ගහිතා’’තිආදිවචනථතො (ධාතු. 71) හි රූපාරූපලක් ඛණානං 
ජාතිජරාභඞ් ගානං සඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් මාෙතනධම් මධාතූසු සඞ් ගහිතත් තා 
ඉතරාසම් පි පඤ් ඤත් තීනං ෙථාරහං තත් ථ සඞ් ගහිතභාථවො ථවදිතබ් ථබ්ොති 
අෙථමත් ථ ධම් මථභථදො. 

විභඞ්ගනයකතො පථනත් ථ සුත්තන්තභාජනීකය තාව ‘‘චක් ඛුං අනිච් චං 
දුක් ඛං අනත් තා විපරිණාමධම් මං. රූපා අනිච් චා දුක් ඛා අනත් තා 
විපරිණාමධම් මා…ථප.… ධම් මා අනිච් චා දුක් ඛා අනත් තා විපරිණාමධම් මා’’ති 

(විභ. 154) එවං විසනවිසොෙතනවථසන ආෙතනානි වුත් තානීති අෙං 
සුත් තන් තභාජනීෙනථෙො. 

අභිධම්මභාජනීකය පන පසාදවිසොෙතනානි තාව ‘‘තත් ථ කතමං 

චක් ඛාෙතනං? ෙං චක් ඛු චතුන් නං මහාභූතානං උපාදාෙ පසාථදො’’තිආදිනා 

(විභ. 156) රූපෙණ්කෙ (ධ. ස. 597) වුත් තනථෙන විභත් තානි. මනාෙතනං පන 
එකවිධථතො පට් ඨාෙ ොවදසවිධා ථවදනාක් ඛන් ථධ වුත් තනථෙන විභත් තං. 

ධම් මාෙතනං පන ‘‘තත් ථ කතමං ධම් මාෙතනං? ථවදනාක් ඛන් ථධො 

සඤ ්ඤාක් ඛන් ථධො සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො, ෙඤ ්ච රූපං අනිදස් සනඅප් පටිඝං 

ධම් මාෙතනපරිොපන් නං අසඞ් ඛතා ච ධාතූ’’ති (විභ. 167) උද් දිසිත් වා ‘‘තත් ථ 

කතථමො ථවදනාක් ඛන් ථධො’’තිආදිනා (විභ. 167) ථවදනාක් ඛන් ධාදීසු 
වුත් තනථෙන විභත් තං. සුඛුමරූපනිබ් බ්ානානි රූපකණ් ථඩ වුත් තනොථනවාති 
අෙං අභිධම් මභාජනීෙනථෙො. 

පඤ්හාපුච්ෙෙනයිං පන ඉථතො පරං විත් ථාරථතො අදස් ථසත් වා තිකදුකානං 

ආදිඅන් ථතහි ථචව විථසසත් ථදීපථකහි ච තිකදුථකහි ථෙොථජත් වා දස් සනස් සාම, 
ථසථසහිපි තිකදුථකහි ථෙොජනානථෙො ඛන් ථධ වුත් තනථෙන සක් කා ඤාතුන් ති. 

කථං ද් වාදසන් නං ආෙතනානං කති කුසලා…ථප.… කති අරණාති? දසාෙතනා 

අබ්යාකතා, ද් වාෙතනා සිො කුසලා, සිො අකුසලා, සිො අබ්යාකතා. 

ථවදනාත් තිථක දසාෙතනානි න වත් තබ් බ්ානි, මනාෙතනං තිධාපි, ධම් මාෙතනං 

තිධා න වත් තබ් බ්ඤ ්ච…ථප.… රූපාෙතනං සනිදස් සනසප් පටිඝං, නවාෙතනානි 

අනිදස ්සනසප් පටිඝානි, මනාෙතනධම් මාෙතනානි අනිදස ්සනඅප් පටිඝානි, 

එකාදසාෙතනානි න ථහතූ, ධම් මාෙතනං සිො ථහතු, සිො න ථහතු…ථප.… 

එකාදසාෙතනානි සප් පච් චොනි, ධම් මාෙතනං සිො සප් පච් චෙං, සිො 
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124 

පටුන 

අප් පච් චෙං…ථප.… දසාෙතනානි රූපං, මනාෙතනං අරූපං, ධම් මාෙතනං 

ද් විධාපි…ථප.… දසාෙතනානි අරණානි, ද් වාෙතනානි සිො සරණානි, සිො 
අරණානීති අෙං පඤ ්හාපුච් ඡකනථෙො. 

ඉදානි පන – 

කමථතො තාවත් තථතො ච, ථතසං දට් ඨබ් බ්ථභදථතො; 

පාළිමුත් තනථෙථනත් ථ, විඤ ්ඤාතබ් ථබ්ො විනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ ෙමකතොති ඉධාපි ථදසනාක් කථමොව යුජ් ජති. අජ් ඣත් තිථකසු හි 
ආෙතථනසු සනිදස් සනසප් පටිඝවිසෙත් තා චක් ඛාෙතනං පාකටන් ති පඨමං 

ථදසිතං, තථතො අනිදස් සනසප් පටිඝවිසොනි ථසොතාෙතනාදීනි. අථ වා 
දස් සනානුත් තරිෙසවනානුත් තරිෙථහතුභාවථතො බ්හූපකාරත් තා 

චක් ඛුථසොතාෙතනානි පඨමං ථදසිතානි, තථතො ඝානාෙතනාදීනි තීණි, 

පඤ ්චන් නම් පි පන ථගොචරවිසෙත් තා අන් ථත මනාෙතනං, චක් ඛාෙතනාදීනං 
ථගොචරත් තා ථතසං අනන් තරං රූපාෙතනාදීනි. අපිච 
විඤ ්ඤාණුප් පත් තිකාරණවවත් ථානථතොපි අෙථමථතසං කථමො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

වුත් තං ථහතං ‘‘චක් ඛුඤ ්ච පටිච් ච රූථප ච උප් පජ් ජති 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…ථප.… මනඤ ්ච පටිච් ච ධම් ථම ච උප් පජ් ජති 

මථනොවිඤ් ඤාණ’’න් ති (ම. නි. 3.421; සං. නි. 4.60, 113; මහානි. 107) අෙං 
තාථවත් ථ කථමො. 

තාවත්තකතොති තාවභාවථතො. ඉදං වුත් තං ථහොති – චක් ඛාදථෙොපි හි ධම් මා 

එව, එවං සති ධම් මාෙතනමිච් ථචව අවත් වා කස් මා ද් වාදසාෙතනානි වුත් තානීති 

ථච? ඡවිඤ් ඤාණකායුප් පත් තිො ද් වාරාරම් මණවවත් ථානථතො අෙථමථතසං 
ථභථදො ථහොතීති ද් වාදස වුත් තානි. චක් ඛුවිඤ ්ඤාණවීථිපරිොපන් නස ්ස හි 

විඤ ්ඤාණකාෙස් ස චක් ඛාෙතනථමව උප් පත් තිද් වාරං, 
රූපාෙතනථමවාරම් මණං. තථා ඉතරානි ඉතථරසං. ඡට් ඨස ්ස පන 

භවඞ් ගමනසඞ් ඛාථතො මනාෙතථනකථදථසොව උප් පත් තිද් වාරං, අසාධාරණඤ් ච 
ධම් මාෙතනං ආරම් මණන් ති. ඉති ඡන් නං විඤ් ඤාණකාොනං 
උප් පත් තිද් වාරාරම් මණවවත් ථානථතො ද් වාදස වුත් තානීති අෙථමත් ථ 
තාවත් තතා. 

දට්ඨබ්බකභදකතොති එත් ථ පන සබ් බ්ානි ථචතානි ආෙතනානි 

අනාගමනථතො, අනිග් ගමනථතො ච දට් ඨබ් බ්ානි. න හි තානි පුබ් ථබ් උදො 

කුථතොචි ආගච් ඡන් ති, නපි උද් ධං වො කුහිඤ් චි ගච් ඡන් ති, අථ ථඛො පුබ් ථබ් 

උදො අප් පටිලද් ධසභාවානි උද් ධං වො පරිභින් නසභාවානි, 

පුබ් බ්න් තාපරන් තථවමජ් ථඣ පච් චොෙත් තවුත් තිතාෙ අවසානි පවත් තන් ති, 
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තස් මා අනාගමනථතො, අනිග් ගමනථතො ච දට් ඨබ් බ්ානි. තථා නිරීහථතො, 

අබ්යාපාරථතො ච. න හි චක් ඛුරූපාදීනං එවං ථහොති ‘‘අථහො වත අම් හාකං 

සාමග් ගිෙං විඤ ්ඤාණං නාම උප් පජ් ථජෙයා’’ති, න ච තානි 

විඤ ්ඤාණුප් පාදනත් ථං ද් වාරභාථවන, වත් ථුභාථවන, ආරම් මණභාථවන වා 

බ්යාපාරමාපජ් ජන් ති, අථ ථඛො ධම් මතාථවසා ෙං චක් ඛුරූපාදිසාමග් ගිෙං 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි සම් භවන් ති, තස් මා නිරීහථතො, අබ්යාපාරථතො ච 
දට් ඨබ් බ්ානි. අපිච අජ් ඣත් තිකානි සුඤ් ථඤො ගාථමො විෙ දට් ඨබ් බ්ානි 

ධුවසුභසුඛත් තභාවවිරහිතත් තා, බ්ාහිරානි ගාමඝාතකථචොරා විෙ. තථා 

අජ් ඣත් තිකානි ඡපාණකා විෙ දට් ඨබ් බ්ානි, බ්ාහිරානි ථතසං ථගොචරා විොති 
අෙථමත් ථ දට් ඨබ් බ්ථභථදො. එවං පාළිමුත් තනථෙථනත් ථ විඤ් ඤාතබ් ථබ්ො 
විනිච් ඡථෙො. 

ආෙතනවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ධාතුවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ධාතුවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – අට්ඨාරස ධාතුකයොති එත් ථ 

විදහති, ධීෙථත, විධානං, විධීෙථත එතාෙ, එත් ථ වා ධීෙතීති ධාතු. ථලොකිො හි 
ධාතුථෙො කාරණභාථවන වවත් ථිතා. අථනකප් පකාරං සංසාරදුක් ඛං විදහන් ති 

නිප් ඵාථදන් ති, සත් ථතහි ච ධීෙන් ථත ධාරීෙන් ති, දුක් ඛවිධානමත් තථමව ථචතා, 

එතාහි ච කාරණභූතාහි සංසාරදුක් ඛං සත් ථතහි අනුවිධීෙති, ෙථාවිහිතඤ් ච 
දුක් ඛං එතාස් ථවව ධීෙති ඨපීෙතීති එථතහි අත් ථථහි ෙථාසම් භවං ‘‘ධාතුථෙො’’ති 
වුච් චන් ති. 

ෙථා වා සරීරසඞ් ඛාතස ්ස සමුදාෙස් ස අවෙවභූථතසු රසථසොණිතාදීසු 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං විසභාගලක් ඛණපරිච් ඡින් ථනසු ධාතුසමඤ් ඤා, එවථමථතසුපි 
පඤ ්චක් ඛන් ධසඞ් ඛාතස් ස අත් තභාවස් ස චක් ඛාදීසු ධාතුසමඤ් ඤා ථවදිතබ් බ්ා. 
ථලොකිෙථලොකුත් තරසාධාරණත් ථවථසන පන අත් තථනො සභාවං ධාථරන් තීති 

ධාතුථෙො. නිජ් ජීවමත් තානථමතං අධිවචනං, තස් මා ෙථාවුත් ථතනත් ථථන චක් ඛු 

ච තං ධාතු චාති චක්ඛුධාතු. එවං ථසථසසුපීති අෙං තාථවත් ථ පදත් ථථො. 

ධම්මකභදකතො පථනත් ථ ආෙතථනසු වුත් තනථෙන ථවදිතබ් ථබ්ො. අපිච 
පඤ ්චද් වාරාවජ් ජනසම් පටිච් ඡනද් වෙවිඤ් ඤාණං මථනොධාතු නාම. 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාණමථනොධාතුවජ් ජිතං පන සබ් බ්ම් පි විඤ ්ඤාණං 
මථනොවිඤ් ඤාණධාතු නාම. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

විභඞ්ගනයකතො පථනත් ථ සුත්තන්තභාජනීකය තාව – ‘‘පථවීධාතු ආථපො 
ථතථජො වාථෙො ආකාසවිඤ් ඤාණධාතූ’’ති ඡ ධාතුථෙො උද් දිසිත් වා ආදිථතො 

පඤ ්ච අජ් ඣත් තිකබ්ාහිරවථසන, පච් ඡිමා ච ඡ විඤ් ඤාණවථසන විභත් තා, 
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අපරාපි ‘‘සුඛධාතු දුක් ඛථසොමනස ්සථදොමනස් සුථපක් ඛාඅවිජ් ජාධාතූ’’ති ඡ 

ධාතුථෙො උද් දිසිත් වා තථා තථා විභත් තා, පුන අපරාපි ‘‘කාමධාතු 

බ්යාපාදවිහිංසාථනක් ඛම් මඅබ්යාපාදඅවිහිංසාධාතූ’’ති ඡ ධාතුථෙො උද් දිසිත් වා, 

එවං තීහි ඡක් ථකහි පච් ථචකං ථතභූමකා අට් ඨාරස ධාතුථෙො සරූපථතො, 

ලක් ඛණාහාරථතො, නිස ්සෙවිසෙපථෙොගවිනාභාවාදිථතො ච වුත් තාති 
ථවදිතබ් බ්ාති අෙං සුත් තන් තභාජනීෙනථෙො. 

අභිධම්මභාජනීකය පන සරූථපථනව අට් ඨාරස ධාතුථෙො උද් දිසිත් වා 

පසාදවිසෙධාතුථෙො ආෙතථන වුත් තනථෙන විභත් තා, සත් ත 
විඤ ්ඤාණධාතුථෙො පන – 

‘‘තත් ථ කතමා චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු? චක් ඛුඤ ්ච පටිච් ච රූථප ච 
උප් පජ් ජති චිත් තං…ථප.… චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු. අෙං වුච් චති 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතු…ථප.… කාෙවිඤ් ඤාණධාතු. 

‘‘තත් ථ කතමා මථනොධාතු? චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුො…ථප.… 
කාෙවිඤ් ඤාණධාතුො…ථප.… නිරුද් ධසමනන් තරා උප් පජ් ජති 

චිත් තං…ථප.… සබ් බ්ධම් ථමසු වා පන පඨමසමන් නාහාථරො උප් පජ් ජති 
චිත් තං…ථප.… අෙං වුච් චති මථනොධාතු. 

‘‘තත් ථ කතමා ධම් මධාතු? ථවදනාක් ඛන් ථධො සඤ් ඤාක් ඛන් ථධො 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො, ෙඤ ්ච රූපං අනිදස් සනං අප් පටිඝං 

ධම් මාෙතනපරිොපන් නං, අසඞ් ඛතා ච ධාතු…ථප.… අෙං වුච් චති 
ධම් මධාතු. 

‘‘තත් ථ කතමා මථනොවිඤ් ඤාණධාතු…ථප.… මථනොධාතුොපි 
උප් පජ් ජිත් වා නිරුද් ධසමනන් තරා උප් පජ් ජති චිත් තං…ථප.… මනඤ් ච 
පටිච් ච ධම් ථම ච උප් පජ් ජති චිත් තං…ථප.… අෙං වුච් චති 

මථනොවිඤ් ඤාණධාතූ’’ති (විභ. 184) – 

එවං විභත් තා. තත් ථ සබ්බධම්කමසු වා පන පඨමසමන්නාහාකරොති එත් ථ 
පඤ ්චවිඤ් ඤාණවිසථෙසු සබ් බ්ධම් ථමසූති එවං අත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. 

මකනොධාතුයාපි උප්ප්ජිත්වා නරුද්ධසමනන්තරාති එත් ථ පන පි-කාථරො 

සම් පිණ් ඩනත් ථථො, තස් මා මථනොධාතුොපි 
සන් තීරණථවොට් ඨබ් බ්නාදිමථනොවිඤ් ඤාණධාතුොපීති එවමත් ථථො 

ගථහතබ් ථබ්ො. මනඤ්ච පටිච්චාතිආදීසු මථනොද් වාථර භවඞ් ගමනඤ් ථචව 
චතුභූමකධම් මාරම් මණඤ් ච පටිච් ච සහාවජ් ජනකජවනං නිබ් බ්ත් තතීති අත් ථථො. 
අෙං අභිධම් මභාජනීෙනථෙො. 
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පටුන 

පඤ්හාපුච්ෙෙනකය පන අට් ඨාරසන් නං ධාතූනං කති කුසලා…ථප.… කති 

අරණාති? ථසොළස ධාතුථෙො අබ්යාකතා, ද් ථව ධාතුථෙො තිධාපි 

ථහොන් ති…ථප.… දස ධාතුථෙො ථනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා, පඤ ්ච 

ධාතුථෙො විපාකා, මථනොධාතු සිො විපාකා, සිො 

ථනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා, ද් ථව ධාතුථෙො තිධාපි ථහොන් ති. දස ධාතුථෙො 

උපාදින් නුපාදානිො, සද් දධාතුථෙො අනුපාදින් නුපාදානිො, පඤ් ච ධාතුථෙො සිො 

උපාදින් නුපාදානිො, සිො අනුපාදින් නුපාදානිො, ද් ථව ධාතුථෙො තිධාපි…ථප.… 

දස ධාතුථෙො සිො උප් පන් නා, සිො උප් පාදිථනො, සද් දධාතු සිො උප් පන් නා, 

සිො අනුප් පන් නා, සිො න වත් තබ් බ්ා උප් පාදිථනොති, ඡ ධාතුථෙො තිධාපි. 

ධම් මධාතු තිධාව…ථප.… රූපධාතු සනිදස් සනසප් පටිඝා, නව ධාතුථෙො 

අනිදස ්සනසප් පටිඝා, අට් ඨ ධාතුථෙො අනිදස් සනඅප් පටිඝා. සත් තරස ධාතුථෙො න 

ථහතූ, ධම් මධාතු ද් විධාව…ථප.… ථසොළස ධාතුථෙො අරණා, ද් ථව ධාතුථෙො 
ද් විධාපීති අෙං පඤ ්හාපුච් ඡකනථෙො. 

ඉදානි පථනතාසං – 

කමතාවත් තථතො දට් ඨබ් බ්ා, පච් චොනං විභාගථතො; 

ධාතූනමිධ විඤ් ථඤථෙයො, පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ ෙමකතො තාව ඉධාපි ථදසනාක් කථමොව යුජ් ජති. ථසො ච පනාෙං 
ථහතුඵලානුපුබ් බ්වවත් ථානවථසන වුත් ථතො. චක් ඛුධාතු රූපධාතූති ඉදං හි ද් වෙං 

ථහතු, චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතූති ඉදං ඵලං. එවං සබ් බ්ත් ථ. අෙං තාථවත් ථ කථමො. 

තාවත්තකතො පන ො ඉධ සුත්තන්තභාජනීකය තීහි ඡක් ථකහි වුත් තා 

ධාතුථෙො ථචව, ථතසු ථතසු සුත් තාභිධම් මපථදථසසු ‘‘ආභාධාතු…ථප.… 
අථනකධාතුනානාධාතුථලොථකො’’තිආදිනා ආගතා චාති අඤ ්ඤාපි බ්හුධාතුථෙො 

දිස ්සන් ති, තාසම් පි වථසන පරිච් ථඡදං අවත් වා කස ්මා අට් ඨාරථසව වුත් තාති? 
තාසම් පි තදන් ථතොගධත් තා. 

අපිච විජානනසභාථව විඤ් ඤාථණ ජීවසඤ් ඤීනං තස් සා 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිථභථදන අථනකතං, චක් ඛුරූපාදිපච් චොෙත් තවුත් තිතාෙ 
අනිච් චතඤ් ච පකාථසත් වා තස් මිං 
දීඝරත් තානුසනතජීවසඤ් ඤාසමූහනනත් ථඤ් ච අට් ඨාරථසව වුත් තා. කිඤ් ච 

භිථෙයො – ථවථනෙයජ් ඣාසෙවථසන ච. ථවථනෙයා හි අරූපමූළ් ථහො 
රූපමූළ ්ථහො උභෙමූළ් ථහොති තිවිධා ථහොන් ති. ථතසං තිණ් ණම් පි ෙථාක් කමං 

නාතිසඞ් ථඛපවිත් ථාරථතො අරූපථභදවිභාවිනී ඛන් ධථදසනා, රූපථභදවිභාවිනී 

ආෙතනථදසනා, තදුභෙථභදවිභාවිනී ධාතුථදසනා සප් පාොති 
ථවථනෙයජ් ඣාසෙවථසන අට් ඨාරථසව වුත් තාති. වුත් තඤ් ච – 
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‘‘සඞ් ථඛපවිත් ථාරනථෙන තථා තථා හි, 

ධම් මං පකාසෙති එස ෙථා ෙථාස් ස; 

සද් ධම් මථතජවිහතං විලෙං ඛථණන, 

ථවථනෙයසත් තහදථෙසු තථමො පොතී’’ති. (විභ. අට් ඨ. 183); 

අෙථමත් ථ තාවත් තතා. 

දට්ඨබ්බකතො පථනතා සබ් බ්ාපි සඞ් ඛතා ධාතුථෙො 

පුබ් බ්න් තාපරන් තවිවිත් තථතො, ධුවසුභසුඛත් තභාවසුඤ් ඤථතො, 
පච් චොෙත් තවුත් තිථතො ච දට් ඨබ් බ්ා. විථසසථතො පථනත් ථ ථභරිතලං විෙ 

චක් ඛුධාතු දට් ඨබ් බ්ා, දණ් ථඩො විෙ රූපධාතු, සද් ථදො විෙ චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු. 
තථා තිස් ථසොපි ථචතා ෙථාක් කමං ආදාසතලමුඛමුඛනිමිත් තානි විෙ. තථා 

තිලෙන් තචක් කථතලානි විෙ, අධරාරණීඋත් තරාරණීඅග් ගී විෙ ච දට් ඨබ් බ්ා. එස 
නථෙො ථසොතධාතුආදීසුපි. මථනොධාතු පන ෙථාසම් භවථතො 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුආදීනං පුථරචරානුචරා විෙ දට් ඨබ් බ්ා. ධම් මධාතුෙං පන 

ථවදනා සල් ලසූලමිව, සඤ ්ඤා රිත් තමුට් ඨි විෙ, සඞ් ඛාරා විසරුක් ඛමිව, 

සුඛුමරූපං ඛුරචක් කං විෙ, අසඞ් ඛතා ධාතු ථඛමන් තභූමි විෙ ච දට් ඨබ් බ්ා, 

මථනොවිඤ් ඤාණධාතු පන මක් කථටො විෙ, අස් සඛළුඞ් ථකො විෙ, 

ෙත් ථකාමනිපාතිථතො ථවහාසක් ඛිත් තදණ් ථඩො විෙ, රඞ් ගනථටො විෙ ච 
දට් ඨබ් බ්ා. අෙථමත් ථ දට් ඨබ් බ්තා. 

පච්චයානිං විභාගකතො පථනත් ථ චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුො චක් ඛු 

නිස ්සෙපච් චථෙො, රූපං ආරම් මණපච් චථෙො, කිරිොමථනොධාතු 

අනන් තරපච් චථෙො, තථෙො අරූපිථනො ඛන් ධා සහජාතපච් චථෙො. එවං 
ථසොතවිඤ ්ඤාණාදීසුපි. මථනොවිඤ් ඤාණධාතුො පන මථනොධාතු 

අනන් තරපච් චථෙො, ධම් මධාතු ආරම් මණපච් චථෙො, 
සම් පයුත් තනිස ්සෙසහජාතාදිපච් චථෙොති අෙං පච් චෙවිභාථගො. එවං 
විඤ ්ථඤථෙයො පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

ධාතුවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සච්චවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
සච් චවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – චත්තාරි අරියසච්චානීති 

එත් ථාෙං සච්ච-සද් ථදො අථනථකසු අත් ථථසු දිස් සති. ථසෙයථිදං – ‘‘සච් චං 

භථණ න කුජ් ථඣෙයා’’තිආදීසු (ධ. ප. 224) වාචාසච් ථච. ‘‘සච් ථච ඨිතා 

සමණබ්රාහ් මණා’’තිආදීසු (ජා. 2.21.433) විරතිසච් ථච. ‘‘කස ්මා නු සච් චානි 

වදන් ති නානා, පවාදිොථස කුසලාවදානා’’තිආදීසු (සු. නි. 891) දිට් ඨිසච් ථච. 

‘‘එකං හි සච් චං, න දුතිෙමත් ථී’’තිආදීසු (සු. නි. 890) පරමත් ථසච් ථච, 



කමොහවිච්කෙදනී   විභඞ්ගමාතිො 
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නිබ් බ්ාථන ථචව මග් ථග ච. ‘‘චතුන් නං අරිෙසච් චානං කති කුසලා’’තිආදීසු 

(විභ. 216) අරිෙසච් ථච. ස් වාෙමිධාපි අරිෙසච් ථච වත් තති. ථකනට් ථඨන 

සච් චානි? තථට් ථඨන. ථකොෙං තථට් ථඨො නාම? ථෙො පඤ් ඤාචක් ඛුනා 

උපපරික් ඛමානානං මාොව විපරීථතො, මරීචීව විසංවාදථකො, තිත් ථිොනං අත් ථා 

විෙ අනුපලබ් භමානසභාථවො ච න ථහොති, අථ ථඛො 
බ්ාධනප් පභවසන් තිනිෙයානභූථතන තච් ඡාවිපරීතභූතභාථවන අරිෙඤාණස් ස 
ථගොචථරො ථහොති. අෙං තථට් ථඨො සච් චට් ථඨොති ථවදිතබ් ථබ්ො. වුත් තඤ් ච – 

‘‘ඉති තච් ඡාවිපල් ලාසභූතභාවං චතූසුපි; 

දුක් ඛාදීස ්වවිථසථසන, සච් චට් ඨං ආහු පණ් ඩිතා’’ති (විභ. අට් ඨ. 189; 

සාරත් ථ. ටී. මහාවග් ග 3.14). 

අරිොනි ච තානි සච් චානි චාති අරියසච්චාන. අරිොනීති උත් තමානි, 

අවිසංවාදකානීති අත් ථථො. අරිථෙහි බුද් ධාදීහි පටිවිජ් ඣිතබ් බ්ානි සච් චානි, 

අරිෙස ්ස වා සම් මාසම් බුද් ධස ්ස සන් තකානි සච් චානි ථතන උප් පාදිතත් තා, 

පකාසිතත් තා ච, අරිෙභාවකරානි වා සච් චානි ථතසං අභිසම් බුද් ධත් තා 

අරිෙභාවසිද් ධිථතොති අරියසච්චාන. ‘‘දුක් ඛං අරිෙසච් ච’’න් තිආදීසු පන දු-ඉති 

අෙං සද් ථදො කුච් ඡිථත දිස් සති. කුච් ඡිතං හි පුත් තං ‘‘දුපුත් ථතො’’ති වදන් ති. ඛිං-
සද් ථදො පන තුච් ථඡ. තුච් ඡං හි ආකාසං ‘‘ඛ’’න් ති වුච් චති. ඉදඤ් ච පඨමසච් චං 

කුච් ඡිතං අථනථකොපද් දවාධිට් ඨානථතො, තුච් ඡං 

බ්ාලජනපරිකප් පිතධුවසුභසුඛත් තභාවවිරහිතථතො, තස් මා කුච් ඡිතත් තා, 

තුච් ඡත් තා ච ‘‘දුක් ඛ’’න් ති වුච් චති. සිං-ඉති ච අෙං සද් ථදො ‘‘සමාගථමො, 

සථමත’’න් තිආදීසු සංථෙොගං දීථපති. උ-ඉති අෙං සද් ථදො ‘‘උප් පන් නං 

උදිත’’න් තිආදීසු උප් පත් තිං. අය-සද් ථදො පන කාරණං දීථපති. ඉදඤ් ච 
දුතිෙසච් චං අවථසසපච් චෙසමාථෙොථග සති දුක් ඛස් සුප් පත් තිකාරණන් ති 
‘‘දුක් ඛසමුදථෙො’’ති වුච් චති. 

තතිෙසච් චං පන ෙස් මා න-සද් ථදො අභාවං, කරොධ-සද් ථදො චාරකං දීථපති, 

තස් මා අභාථවො එත් ථ, එතස ්මිං වා අධිගථත සංසාරචාරකසඞ් ඛාතස ්ස 

දුක් ඛනිථරොධස් ස සබ් බ්ගතිසුඤ් ඤත් තා, තප් පටිපක් ඛත් තා චාති 

‘‘දුක් ඛනිථරොධ’’න් ති වුච් චති, දුක් ඛස ්ස වා අනුප් පාදනිථරොධපච් චෙත් තා. 

චතුත් ථං පන ෙස් මා එතං දුක් ඛනිථරොධං ගච් ඡති, සත් තං වා තං ගමෙති 

ආරම් මණවථසන තදභිමුඛත් තා, පටිපදා ච ථහොති දුක් ඛනිථරොධප් පත් තිො, 
තස් මා ‘‘දුක් ඛනිථරොධගාමිනී පටිපදා’’ති වුච් චති. 

අපිච දුක් ඛාදීනං චත් තාථරො චත් තාථරො අත් ථා විභත් තා තථා අවිතථා 

අනඤ් ඤථා, ථෙ දුක් ඛාදීනි අභිසථමන් ථතහි අභිසථමතබ් බ්ා. ෙථාහ – 
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‘‘දුක් ඛස ්ස පීළනට් ථඨො සඞ් ඛතට් ථඨො සන් තාපට් ථඨො 

විපරිණාමට් ථඨො, ඉථම චත් තාථරො දුක් ඛස් ස දුක් ඛට් ඨා තථා අවිතථා 
අනඤ් ඤථා. සමුදෙස් ස ආයූහනට් ථඨො නිදානට් ථඨො සංථෙොගට් ථඨො 

පලිථබ්ොධට් ථඨො …ථප.… නිථරොධස් ස නිස ්සරණට් ථඨො විථවකට් ථඨො 
අසඞ් ඛතට් ථඨො අමතට් ථඨො…ථප.… මග් ගස් ස නිෙයානට් ථඨො 
ථහත් වට් ථඨො දස් සනට් ථඨො ආධිපථතෙයට් ථඨො…ථප.… අනඤ් ඤථා’’ති 

(පටි. ම. 2.8). 

එවං විභත් තානං චතුන් නං චතුන් නං අත් ථානං වථසන දුක් ඛාදීනි 
ථවදිතබ් බ්ානි. අෙං තාථවත් ථ පදත් ථථො. 

ධම්මකභදකතො පන තණ් හාවජ් ජිතා සබ් බ්ථලොකිෙධම් මා, 

සංකිථලසිකවජ් ජිතා වා දුක්ඛසච්චිං නාම, තණ් හා පන සබ් බ්ා අකුසලා වා 

ථලොකිෙකුසලා වා ධම් මා සමුදයසච්චිං නාම, නිබ් බ්ානං නකරොධසච්චිං නාම, 

ථලොකුත් තරකුසලචිත් තසම් පයුත් තානි අට් ඨමග් ගඞ් ගානි දුක්ඛනකරොධගාමිනී

පටිපදාඅරියසච්චිං නාම. ඉථමහි පන මග් ගඞ් ථගහි සම් පයුත් තා චිත් තථචතසිකා 
ධම් මා ථචව සාමඤ් ඤඵලානි ථචත් ථ අසඞ් ගහිතානීති ථවදිතබ් බ්ානි. තානි හි 

‘‘ෙදනිච් චං තං දුක් ඛ’’න් ති (සං. නි. 3.15) වචනථතො 
සඞ් ඛාරදුක් ඛසඞ් ගහිතානිපි. ොෙ පරිඤ් ඤාෙ භගවති බ්රහ් මචරිෙං වුස් සති 

තථත් ථතන න ථහොන් ති, දුක් ඛං අරිෙසච් චන් ති න වුච් චන් ති, තානි ඨථපත් වා 
සබ් ථබ් ථලොකිෙථලොකුත් තරධම් මා සඞ් ගහිතාති දට් ඨබ් බ්ා. අෙං ධම් මථභථදො. 

විභඞ්ගනයකතො පථනත් ථ සුත්තන්තභාජනීකය දුක් ඛසච් චං තාව – 

‘‘තත් ථ කතමං දුක් ඛං අරිෙසච් චං? ජාතිපි දුක් ඛා, ජරාපි දුක් ඛා, 

මරණම් පි දුක් ඛං, ථසොකපරිථදවදුක් ඛථදොමනස ්සුපාොසාපි දුක් ඛා, 

අප් පිථෙහි සම් පථෙොථගො දුක් ථඛො, පිථෙහි විප් පථෙොථගො දුක් ථඛො, 

ෙම් පිච් ඡං න ලභති, තම් පි දුක් ඛං, සංඛිත් ථතන පඤ් චුපාදානක් ඛන් ධා 

දුක් ඛා’’ති (විභ. 190) – 

උද් දිසිත් වා විභත් තං. තත් ථ දුක් ඛං තිවිධං ථහොති දුක් ඛදුක් ඛං විපරිණාමදුක් ඛං 
සඞ් ඛාරදුක් ඛන් ති. තත් ථ දුක් ඛදුක් ඛං දුවිධං පරිොෙදුක් ඛං නිප් පරිොෙදුක් ඛන් ති. 

තත් ථ කානකථචතසිකදුක් ඛථදොමනස ්සථවදනා නප්පරියායදුක්ඛිං නාම, 

තදවථසසා පන දුක් ඛදුක් ඛස් ස වත් ථුභූතා පඤ ්චුපාදානක් ඛන් ධා පරියායදුක්ඛිං 

නාම. සුඛථසොමනස් සථවදනා විපරිණාමදුක්ඛිං නාම. සබ් ථබ් පන 

පඤ ්චුපාදානක් ඛන් ධා, සබ් බ්සඞ් ඛතා වා සඞ්ඛාරදුක්ඛිං නාම. ඉථමසං තිණ් ණං 
දුක් ඛානං වථසන ෙථාථෙොගං තීසු භථවසු ජාතිආදීනං දුක් ඛදුක් ඛතා ථවදිතබ් බ්ා. 

කාමභවස් මිං හි ජාති තාව සෙං න දුක් ඛා, අපාෙගතිමනුස් සගතිආදීසු පන 
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නිරෙග් ගිසන් තාපාදිමූලකං, ගබ් ථභොක් කන් තිකාදිමූලකං, 
ජිඝච් ඡාපිපාසාදිමූලකඤ් ච දුක් ඛං තස් ස සබ් බ්ස් ස කානකථචතසිකදුක් ඛස් ස 
වත් ථුභාථවන පරිොෙථතො දුක් ඛන් ති. තථා ජරාමරණාදථෙොපි. ථකවලං ජරා 

කාෙදුබ් බ්ලතාමූලස් ස, පුත් තදාරාදිපරිභවමූලස් ස ච, මරණං පන 

මාරණන් තිකථවදනාභූතස් ස, නිරොදිගතිනිමිත් තදස ්සනමූලස් ස ච දුක් ඛස් ස 

වත් ථුභාවථතො, ථසොකාදථෙො ථසොකාදිමූලස් ස කානකථචතසිකදුක් ඛස් ස 
වත් ථුභාවත් තා ථචව සෙං දුක් ඛත් තා ච දුක් ඛාති ථවදිතබ් බ්ා. 
විපරිණාමදුක් ඛසඞ් ඛාරදුක් ඛතා ථචසං පසිද් ධාථෙව. එවං කාමභථව ජාතිආදීනං 
තීහිපි දුක් ථඛහි දුක් ඛතා ථවදිතබ් බ්ා. රූපාරූපභථවසු පන ෙස් මා 

ථසොකපරිථදවදුක් ඛථදොමනස් සුපාොසා න සන් ති, තස් මා තත් ථ ජාතිආදීනං 

විපරිණාමදුක් ඛසඞ් ඛාරදුක් ඛවථසන ච දුක් ඛතා ථවදිතබ් බ්ා, න 
දුක් ඛදුක් ඛවථසනාති අෙං දුක් ඛසච් ථච නථෙො. 

සමුදෙසච් චං පන ‘‘කාමතණ් හා භවතණ් හා විභවතණ් හා’’ති (විභ. 203) 
තත් තකථමව උද් දිසිත් වා ‘‘සා ථඛො පථනසා තණ් හා කත් ථ උප් පජ් ජමානා 

උප් පජ් ජතී’’ති (විභ. 203) පුච් ඡිත් වා ඡන් නං ඡන් නං 
ඉන් ද්රිෙවිසෙවිඤ් ඤාණඵස් සථවදනාසඤ් ඤාථචතනාතණ් හාවිතක් කවිචාරානං 
විසෙභූතානං වථසන තණ් හාෙ ‘‘එත් ථථසා තණ් හා උප් පජ් ජමානා 
උප් පජ් ජතී’’ති එවං උප් පත් තිං පකාථසත් වා විත් ථාරථතො විභත් තං. 

නිථරොධසච් චං පන ‘‘තස ්සා එව තණ් හාෙ අථසසවිරාගනිථරොථධො චාථගො 

පටිනිස ්සග් ථගො මුත් ති අනාලථෙො’’ති (විභ. 204) වත් වා පුන ‘‘සා ථඛො පථනසා 

තණ් හා කත් ථ නිරුජ් ඣමානා නිරුජ් ඣතී’’ති (විභ. 204) පුච් ඡිත් වා 
සමුදෙසච් ථච වුත් තඉන් ද්රිොදීනං වථසන පටිථලොමථතො තණ් හාෙ නිථරොධං 

පකාථසත් වා විත් ථාරථතො විභත් තං. තත් ථ අකසසවිරාගනකරොකධොතිආදීනි 

පදානි නිබ් බ්ානථවවචනානි. නිබ් බ්ානං හි ආගම් ම තණ් හා අථසසා විරජ් ජති, 

නිරුජ් ඣති, චජීෙති, පටිනිස ්සජ් ජීෙති, මුච් චති, න අල් ලීෙති, තස් මා 
‘‘අථසසවිරාගනිථරොථධො චාථගො පටිනිස ්සග් ථගො මුත් ති අනාලථෙො’’ති වුච් චති. 

එකථමව හි නිබ් බ්ානං, නාමානි පනස් ස සබ් බ්සඞ් ඛතානං නාමපටිපක් ඛවථසන 
අථනකානි ථහොන් ති. 

නනු පාථටක් කං නිබ් බ්ානං නාම නත් ථි, කිථලසක් ඛෙමත් තථමව 

නිබ් බ්ානං, ථතථනව ච තාසු තාසු සුත් තාභිධම් මථදසනාසු ‘‘රාගක් ඛථෙො 

ථදොසක් ඛථෙො’’තිආදිනා (සං. නි. 4.314) වුත් තන් ති ථච? න, 

අරහත් තනිබ් බ්ානානං එකතාපජ් ජනථතො. අරහත් තම් පි හි ‘‘ථෙො ථඛො, ආවුථසො, 

රාගක් ඛථෙො ථදොසක් ඛථෙො ථමොහක් ඛථෙො, ඉදං වුච් චති අරහත් ත’’න් ති (සං. නි. 

4.314) රාගාදීනං පරික් ඛෙන් ථත උප් පන් නත් තා උපචාථරන අරහත් තං 
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පටුන 

රාගක් ඛොදිභාථවන වුච් චති, තථා රාගාදීනං ඛෙථහතුත් තා නිබ් බ්ානම් පි 
රාගක් ඛොදිභාථවන වුත් තන් ති ගථහතබ් බ්ං. ඉතරථා නිබ් බ්ානස් ස බ්හුත් තං 
ආපජ් ජති රාගාදීනං බ්හුන් නං ඛෙස් සාපි බ්හුත් තා. සබ් බ්කිථලසානම් පි ඛෙස් ස 

එකත් ථතන පඨමමග් ථගන දිට් ඨිආදීනං ඛථෙ සබ් බ්කිථලසක් ඛථෙො ආපජ් ජති, 
ඔළාරිකත් තඤ් චස ්ස සිො තිරච් ඡානානම් පි උප් පන් නරාගක් ඛෙස් ස 

පාකටත් ථතන නිබ් බ්ානප් පත් තිථතො, ථගොත්රභූක් ඛථණපි ච රාගාදික් ඛථෙො ථහොති 

ථගොත්රභුථනො නිබ් බ්ානවිසෙත් තා, මග් ගස් ස පන 
නිබ් බ්ානාරම් මණතාඅප් පසඞ් ථගො. න හි අත් තනා 

ථඛපිෙමානකිථලසක් ඛෙමාරබ් භ මග් ථගො උප් පජ් ජති, අභාථවො චස් ස ආපජ් ජති 

රාගාදික් ඛෙභූතස් ස පන අභාවස් ස පක් ඛවථසන තුච් ඡරූපත් තා, තස් සාපි 

භාවත් තාභාවාව විථවකලක් ඛණං න සිො, සඞ් ඛතතා චස් ස සිො. න හි කදාචි 

උපලබ් භමානං අසඞ් ඛතං භවිතුමරහති සබ් ථබ්සම් පි අථහතුකත් තාපත් තිථතො, 
සඞ් ඛතත් ථතපි චස් ස න නිබ් බ්ානත් තං උප් පත් තිජරාභඞ් ගසමඞ් ගිතාෙ 

දුක් ඛත් තා, තථා ච අභාවස් සාපි අභාථවො, අනවට් ඨානඤ් ච ඛීණානම් පි රාගාදීනං 
පුන උප් පජ් ජනං ථෙසං ථතසථමව අභාථවො අභාවස් ස විනට් ඨත් තා. 

අපිච කාරණන් තථරන වා භාථව උප් පන් ථන රාගාදීනං න කාචි හානි 

ථහොති. න හි අඤ් ඤස් සුප් පත් තිෙං අඤ ්ඤං විගච් ඡති. අභාථවො භාවස් ස විථරොධි, 

විථරොධිසන් නිධාථන ච ඉතරං විගච් ඡතීති ථච? කිමිදං විගමනං නාම. ෙදි තම් පි 

භාවරූපං, සමානථදොසතා චස් ස සිො අනවට් ඨානඤ් ච, න ච අත් ථසිද් ධි. ෙදි 

තුච් ඡරූපං, කිං පඨමථමවස් ස තුච් ඡරූපතාෙ උපගතාෙ දූරම් පි ගන් ත් වා 

උපගන් තබ් බ්ාති සිද් ධා, රාගාදික් ඛෙභූතස් ස නිබ් බ්ානස ්ස තුච් ඡරූපතාෙ 

අභාථවො, න ච අභාථවො එව නිබ් බ්ානං. අතීතානාගතථදොසානමභාථව 
නිබ් බ්ානප් පත් තිො අභාවථතො වත් තමානානඤ් ච අභාථවො නාම. අභාථවො නාම 

න කිථලසවිගමමත් ථතො, අපි තු අනුප් පත් තිභාථවන. අච් චන් තවිගථමො 

නිබ් බ්ාථනනාපි සම් පාදීෙතීති ථච? න, තස් ස කාරණභාවා. විපස් සනා 

කාරණමිති ථච? න, අත් තාදිවිකප් පජනකසඞ් ඛතධම් මදස් සථනන විනා 

අනත් තාදිවිකප් පභූතාෙ විපස් සනාෙ අනුප් පත් තිථතො. ෙදි හි උප් පජ් ථජෙය, තාෙ 

සබ් ථබ්පි සත් තා විමුත් තා එව සියුං, ථනො ච කදාචි න පුච් ථඡෙය 

විරුද් ධධම් මදස් සනාභාවා. න හි දස් සනං විනා විකප් ථපො සම් භවති, න ච 
අත් තාති විකප් පජනකරූපාදිදස් සනථමව තබ් බිරුද් ධවිකප් පජනකං ථහොති. 
බුද් ධානඤ් ච පරම් පථරොපථදථසන රූපාදීසු විපස් සනාවිකප් ථපො උප් පජ් ජතීති 

ථච? න, ථතසම් පි විරුද් ධදස ්සනාභාථවන විපස් සනාවිකප් පානුප් පත් තිථතො. න 

හි ොදිසාෙ කාරණසාමග් ගිො ොදිසං කාරිෙං උප් පජ් ජති, තාදිසාෙ එව 
තබ් බිරුද් ධං උප් පජ් ජති අථහතුකත් තප් පසඞ් ගථතො. න ච විරුද් ධදස් සනාභාථවන 
එකස ්ස විපස් සනාවිකප් පජනකසාමත් ථිොභාවථතො තාදිසානං පරම් පරාෙපි 

තබ් භාථවො, තදුපථදථසො ච සම් භවති. තිලක් ඛණූපථදසනානන් තරිකතාෙ පන 
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පටුන 

බුද් ධානං නිබ් බ්ානසච් ඡිකිරිො සිද් ධි, ථතථනවස් ස 

කිථලසානමච් චන් තප් පහානස ්ස, විපස ්සථනොපථදසසාමත් ථිෙස් ස ච සිද් ධීති 

නිබ් බ්ානථමව තදුභෙකාරණං, නාඤ ්ඤන් ති ගථහතබ් බ්ං. 

කස ්මා පන නිබ් බ්ානදස් සථනන රාගාදීනං අච් චන් තප් පහානං, 

තිලක් ඛණඤ් ච ථහොති. න හි අඤ් ඤස් ස දස් සථනන ඉතරරාගප් පහානං, 

තිලක් ඛණඤාණඤ් ච යුත් තන් ති? න, අසඞ් ඛතදස් සථනන සඞ් ඛතස් ස වා 

ථදොසස ්ස වා පාකටත් තා. දිට් ඨඅච් චන් තසුඛානං හි වට් ටසුථඛ, 

තන් නිස ්සොරම් මණාදීසු ච සුඛාභිමාථනො, වට් ටාභිරති ච පහීෙති දිට් ඨපරතීරස් ස 
නාවිකස ්ස නාවාථෙකථදථස සුඛාභිමානාභිරතිථෙො විෙ. අපිච සඞ් ඛතධම් ථමසු 
අල් ලිනා රාගාදථෙො අසඞ් ඛතධම් ථම සණ් ඨාතුං න සක් ථකොන් ති අග් ගික් ඛන් ථධ 

විෙ මක් ඛිකා, ථථල විෙ ච ජලචරා, නිබ් බ්ානදස් සථනන පහීනථදොසස් ස 
චිත් තස ්ස ොථාවථතො ථතසු සඞ් ඛථතසු තිලක් ඛණදස ්සනං සම් භවති 

ථභසජ් ජාථලථපන විහතකාචතිමිරාදිථදොසස් ස චක් ඛුථනො ඝටාදිරූපදස් සනං විෙ, 
දිට් ඨථදොථසසු චස් ස සඞ් ඛාථරසු න පුන රාගාදීනමුප් පත් ති ඤාතා සුචිභාථව විෙ 
වච් චකූථපති ථවදිතබ් බ්ං. 

කස ්මා පන ථකසඤ් චි සත් තානං එව නිබ් බ්ානසච් ඡිකිරිොසම් භථවො, න 

සබ් ථබ්සන් ති? අනාදිබුද් ධපරම් පථරොපථදසසාථපක් ඛත් තා, ථතසඤ් ච 

උපථදසකානං සබ් බ්ත් ථ සබ් බ්දා අභාවථතො, ථසොතූනඤ් ච ඛණසම් පත් තිො 

අච් චන් තදුල් ලභත් තා, චක් කවාළානඤ් ච අනන් තත් තා, තස් මා ථකචි එව 

බුද් ධුප් පාදකාථල තිලක් ඛථණොපථදසලාථභන නිබ් බ්ානං සච් ඡිකථරොන් ති, න 
සබ් ථබ්ති ගථහතබ් බ්ං. 

කථං පථනත් ථ රාගාදීනං අච් චන් තවිගථමො නිබ් බ්ාථනන සාධීෙතීති? න 

තාව ථසො, අතීතානාගතානං ථතසමිදානි අභාවා, පුබ් ථබ් ච තස් ස 

විජ් ජමානත් තා, වත් තමානානං සරසනිථරොධථතො. කථඤ් චස් ස තුච් ඡරූපස් ස 

නිබ් බ්ානස් ස ථහතුත් ථත ෙථාවුත් තථදොසානමවසථරොති ථච? න, තස් ස 
භාවරූපත් තා. පුබ් බ්භාගපටිපත් තිො හි නිබ් බ්ානමාරබ් භ අනුසොජනනභාථවන 
උප් පන් නමග් ගා එව කිථලසානමනුප් පාදනිථරොථධො තදුප් පත් තිො ආෙතිං 
උප් පජ් ජනාරහානං අනුප් පත් තිථතො අග් ගිසන් නිධාථන අඞ් කුරාජනකභාථවන 
උප් පන් නසාලික් ඛන් ධස් ස බීජතාභාවරූපතා විෙ. න හි අභාථවො නාම ථකොචි 

පරමත් ථථතො අත් ථි, ථෙො කාරථණන ජනීෙති 
තබ් බිරුද් ධක් ඛණුප් පාදනභාථවොවුප් පාදනං අථනකක් ඛණුප් පාදථනන 

ඛන් ධකාරාභාවුප් පාදනං විෙ, තස් මා කිථලසානං අනුප් පත් තිනිථරොධසඞ් ඛාතස් ස 
අරිෙමග් ගස ්ස උපනිස් සෙත් තා උපනිස් සථෙොපචාථරන නිබ් බ්ානං 

‘‘අථසසවිරාගනිථරොථධො’’තිආදිනා වුත් තං. සරූථපථනව කස් මා න වුත් තන් ති 
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ථච? අභිසුඛුමත් තා, අනුපලද් ධපුබ් බ්ත් තා ච, සුඛුමතා චස් ස භගවථතො 

අප් ථපොස ්සුක් කතාවචනථතො, අරිථෙන චක් ඛුනා පස් සිතබ් බ්ථතො ච ථවදිතබ් බ්ා. 

එත් ථ පන පරවාදී ආහ – ‘‘නත් ථථව නිබ් බ්ානං අනුපලබ් භනීෙථතො’’ති. න 

අනුපලබ් භනීෙං තස් ස සිද් ධත් තා. උපලබ් භති හි තං තදනුරූපපටිපත් තිො 
අරිථෙහි. අපිච නිබ් බ්ානං නත් ථීති න වත් තබ් බ්ං සබ් බ්සත් තානං 
විරුද් ධධම් මානං භාථවන අපවග් ගාභාවප් පසඞ් ගථතො. න ච තං යුත් තං 
උණ් හාදිපටිපක් ඛස් ස සීතාදිථනො විෙ භවපටිපක් ඛස ්ස නිබ් බ්ානස ්සපි 
අවස් සංභාවා. වුත් තඤ් ච – 

‘‘ෙථාපි උණ් ථහ විජ් ජන් ථත, අපරං විජ් ජති සීතලං; 

එවං තිවිධග් ගි විජ් ජන් ථත, නිබ් බ්ානං ඉච් ඡිතබ් බ්ක’’න් ති. (බු. වං. 2.11) 

– 

ආදි. අච් චන් තනිථරොධථහතුථනො විපස් සථනොපථදසස් ස දස ්සනථතො ච අත් ථථව 
නිබ් බ්ානං තං විනා තස් සාසම් භවථතොති වුත් ථතොවාෙමත් ථථො. තථදතං පුරිමාෙ 

ථකොටිො අභාවථතො අප් පභවං, තථතොව අජරාමරණං, නිච් චඤ් ච ථහොතීති 

අණුආදීනම් පි නිච් චභාවපත් ති නිබ් බ්ානස් ථසව නිච් චත් තාති ථච? න, 
භින් නාධිකරණත් ථතන ථහතුලක් ඛණස් සානුපපත් තිථතො. අණුආදීනම් පි 

අසඞ් ඛතතා ඉති ථච? න, අසඞ් ඛතතාසිද් ධිථතො 

අසඞ් ඛතානඤ් චාථනකත් තානුපපත් තිථතො. ෙදි හි අසඞ් ඛතං නාම භථවෙය, 

එථකථනව භවිතබ් බ්ං ථදසකාලසභාවථභදස් ස කාරණථභදකත් තා, 
භින් නසභාවානම් පි අථහතුකත් ථත අතිප් පසඞ් ගථතො. 

සඞ් ඛථතහි සභාවභින් නස ්ස නිබ් බ්ානස ්ස කථං අථහතුකතාති ථච? 
අසඞ් ඛතසභාථවන සඞ් ඛතසභාථවහි භින් නස ්ස කාරණානථපක් ඛත් තා. 

අසඞ් ඛතත් ථත හි සමාථන භවසභාවථභථදො කාරණථභදං සූචෙති, තස් මා 

එකථමව නිච් චං භවිතුමරහති, තඤ් ච ෙථාවුත් තයුත් තිථතො, සබ් බ්ඤ් ඤුවචනථතො 

ච පරමත් ථථතො විජ් ජමානං නිබ් බ්ානථමව. වුත් තං ථහතං භගවතා ‘‘අත් ථි, 

භික් ඛථව, අජාතං අභූතං අකතං අසඞ් ඛත’’න් ති (ඉතිවු. 43). අෙං 
දුක් ඛනිථරොධසච් ථච නථෙො. 

ඉතරං පන ‘‘සම් මාදිට් ඨි…ථප.… සම් මාසමාධී’’ති උද් දිසිත් වා විත් ථාරථතො 
විභත් තං. විනිච් ඡථෙො පථනත් ථ මග් ගඞ් ගවිභඞ් ථග ආවි භවිස් සතීති අෙං 
සුත් තන් තභාජනීෙනථෙො. 

අභිධම්මභාජනීකය පන – 
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‘‘චත් තාරි සච් චානි දුක් ඛං දුක් ඛසමුදථෙො දුක් ඛනිථරොථධො 
දුක් ඛනිථරොධගාමිනී පටිපදා. තත් ථ තණ් හා දුක් ඛසමුදථෙො. අවථසසා 
සාසවධම් මා…ථප.… දුක් ඛං. තණ් හාෙ පහානං දුක් ඛනිථරොථධො. 

අට් ඨඞ් ගිථකො මග් ථගො දුක් ඛනිථරොධගාමිනී පටිපදා’’ති (විභ. 206) – 

වත් වා අට් ඨ මග් ගඞ් ගානි විත් ථාරථතො නිද් දිසිත් වා ‘‘අවථසසා ධම් මා 

දුක් ඛනිථරොධගාමිනිො පටිපදාෙ සම් පයුත් තා’’ති (විභ. 206 ආදථෙො) එවං 

පඨමවාථර චත් තාරි සච් චානි විභත් තානි. තානි පුන අපථරහිපි ‘‘තණ් හා, 

අවථසසා ච කිථලසා සමුදථෙො, තථා තණ් හා, අවථසසා ච කිථලසා, අවථසසා ච 

අකුසලා සමුදථෙො, තථා තණ් හා, අවථසසා ච කිථලසා, අවථසසා ච අකුසලා, 

තීණි ච කුසලමූලානි, සාසවානි සමුදථෙො, තථා තණ් හා, අවථසසා ච කිථලසා, 

අවථසසා ච අකුසලා, තීණි ච කුසලමූලානි, සාසවානි, අවථසසා ච 

සාසවකුසලධම් මා සමුදථෙො. අවථසසා සාසවධම් මා දුක් ඛං, තස් ස තස් ස 

සමුදෙස් ස පහානං නිථරොථධො, අට් ඨඞ් ගිථකො මග් ථගො පටිපදා’’ති ඉථමහි 
වාථරහි විභත් තානි. තත් ථ ‘‘අරිෙසච් චානී’’ති අවත් වා නිප් පථදසථතො 

පච් චෙසඞ් ඛාතං සමුදෙං දස් ථසතුං ‘‘සච් චානී’’ති වුත් තං. අරිෙසච් ථචසු හි 

තණ් හාව සමුදථෙො, න ඉතථර. න ච ථකවලං තණ් හාව දුක් ඛං සමුදාථනති, 
අවථසසා කුසලාකුසලාපි පච් චෙං සමුදාථනන් තිථෙවාති ථතපි සමුදෙථතො 
දස් ථසතුං ‘‘සච් චානි’’ත් ථවව වුත් තං. තථතො පරං ෙස් මා අට් ඨඞ් ගිථකො මග් ථගොව 

පටිපදාති. සම් පයුත් තා පන ඵස් සාදථෙො සබ් ථබ්පි ධම් මා පටිපදා එව, තස් මා තං 

නෙං දස් ථසතුං සබ් බ්සඞ් ගාහිකවාථරපි සබ් බ්ානි විභත් තානි. එත් ථ හි 
අරිෙධනාථනව සඞ් ගහිතානි. ථසසං සදිසථමවාති අෙං අභිධම් මභාජනීෙනථෙො. 

පඤ්හාපුච්ෙෙනකය පන චතුන් නං අරිෙසච් චානං කති කුසලා…ථප.… කති 

අරණා? සමුදෙසච් චං අකුසලං, නිථරොධසච් චං අබ්යාකතං, දුක් ඛසච් චං තිධාපි. 

සමුදථෙො සවිතක් කසවිචාථරො, නිථරොථධො අවිතක් කඅවිචාථරො, මග් ථගො තිධාපි, 

දුක් ඛං තිධාපි, න වත් තබ් බ්ං ච. තීණි සච් චානි අනිදස් සනඅප් පටිඝානි, දුක් ඛං 

තිධාපි. සමුදථෙො ථහතු, නිථරොථධො න ථහතු, ථසසා ද් විධාපි. ද් ථව සච් චානි 

ථලොකිොනි, මග් ගනිථරොධා ථලොකුත් තරා. සමුදෙසච් චං සරණං, ද් ථව සච් චානි 

අරණානි, දුක් ඛං දුවිධාපි. අෙං පඤ් හාපුච් ඡකනථෙො. ඉදානි පථනත් ථ – 

කමථතොනූනාධිකථතො, ලක් ඛණාදීහි සුඤ් ඤථතො; 

ඤාණකිච් ථචොපමා ථඤථෙයො, පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ ෙමකතො තාව ඉධාපි ථදසනාක් කථමොව යුජ් ජති. එත් ථ ඔළාරිකත් තා, 

සබ් බ්සත් තසාධාරණත් තා ච සුවිඤ් ථඤෙයන් ති දුක් ඛසච් චං පඨමං වුත් තං, 

තථතො තස් ථසව ථහතුදස් සනත් ථං සමුදෙසච් චං, තථතො ‘‘ථහතුනිථරොධා 
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භවනිථරොථධො’’ති ඤාපනත් ථං නිථරොධසච් චං, තදධිගමුපාෙදස් සනත් ථං අන් ථත 

මග් ගසච් චං. භවසුඛස් සාදගධිතානං සංථවගජනනත් ථං පඨමං දුක් ඛමාහ, තථතො 

‘‘භවං ථනව අථහතුකං ආගච් ඡති, න ඉස් සරනිම් මානාදිනා ථහොති, ඉථතො පන 

ථහොතී’’ති ඤාපනත් ථං සමුදෙසච් චං, තථතො සථහතුථකන දුක් ථඛන 
අභිභූතත් තා සංවිග් ගමානසානං තන් නිස ්සරණදස් සථනන අස් සාසජනනත් ථං 

නිථරොධං, තථතො නිථරොධසම් පාපකං මග් ගන් ති අෙථමත් ථ කථමො. 

අනූනාධිෙකතො පන කස් මා චත් තාරි එව සච් චානීති ථච? තථතො අඤ් ඤස ්ස 

අසම් භවථතො, අඤ ්ඤතරස් ස ච අනපථනෙයථතො. අපිච පවත් තිමාචික් ඛන් ථතො 

භගවා සථහතුකං ආචික් ඛති, නිවත් තිඤ් ච සඋපාෙං. ඉති 
පවත් තිනිවත් තිතදුභෙථහතූනං එතපරමථතො චත් තාරි එව වුත් තානීති 

අෙථමත් ථානූනාධිකථතො. 

ලක්ඛණාදීහි පථනත් ථ ලක් ඛණථතො බ්ාධනලක් ඛණං දුක් ඛසච් චං, 

සන් තාපනරසං, පවත් තිපච් චුපට් ඨානං. පභවලක් ඛණං සමුදෙසච් චං, 

අනුපච් ථඡදකරණරසං, පලිථබ්ොධපච් චුපට් ඨානං. සන් තිලක් ඛණං නිථරොධසච් චං, 

අච් චුතිරසං, අනිමිත් තපච් චුපට් ඨානං. නිෙයානලක් ඛණං මග් ගසච් චං, 

කිථලසපහානකරණරසං, වුට් ඨානපච් චුපට් ඨානං. අපිච 

පවත් තිපවත් තකනිවත් තිනිවත් තකලක් ඛණානි පටිපාටිො, තථා 
සඞ් ඛතතණ් හාඅසඞ් ඛතදස් සනලක් ඛණානි චාති ඉමාථනත් ථ ලක් ඛණානි. 

සුඤ්ඤකතො පථනතානි ෙථාක් කමං ථවදකකාරකනිබ් බුතගමකාභාවථතො 
සුඤ ්ඤානි. වුත් තඤ් ච – 

‘‘දුක් ඛථමව හි, න ථකොචි දුක් ඛිථතො, 

කාරථකො න, කිරිොව විජ් ජති; 

අත් ථි නිබ් බුති, න නිබ් බුථතො පුමා, 

මග් ගමත් ථි, ගමථකො න විජ් ජතී’’ති. (විභ. අට් ඨ. 189); 

අථ වා – 

ධුවසුභසුඛත් තසුඤ් ඤං, 

පුරිමද් වෙමත් තසුඤ් ඤමමතපදං; 

ධුවසුභසුඛඅත් තවිරහිථතො, 

මග් ථගො ඉති සුඤ් ඤථතො ථතසු. (විභ. අට් ඨ. 189); 

නිථරොධසුඤ් ඤානි වා තීණි. නිථරොථධො ච ථසසත් තෙසුඤ් ථඤො. 
ඵලසුඤ් ථඤො වා ථහත් ථ ථහතු සමුදෙමග් ථගසු දුක් ඛනිථරොධානං අභාවා 
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පකතිවාදීනං පකති විෙ. ථහතුසුඤ් ඤඤ් ච ඵලං දුක් ඛසමුදොනං, 

නිථරොධමග් ගානඤ් ච අසමවාො, න ථහතුසමථවතං ථහතුඵලං. 
ථහතුඵලසමවාෙවාදීනං ද් විඅණුකාදීනි විොති අෙථමත් ථ සුඤ් ඤතා. 

ඤාණකිච්චකතොති එත් ථ දුවිධං සච් චඤාණං අනුථබ්ොධඤාණං, 

පටිථවධඤාණඤ් ච. තත් ථ අනුකබොධඤාණිං ථලොකිෙං, තං අනුස ්සවාදිවථසන 

නිථරොථධ, මග් ථග ච පවත් තති. පටිකවධඤාණිං ථලොකුත් තරං, තං 
සච් චාවථබ්ොධපටිපක් ඛකිථලථස ථඛථපන් තං නිථරොධමාරම් මණං කත් වා 

කිච් චථතො චත් තාරිපි සච් චානි පටිවිජ් ඣති. ෙං පථනතං ථලොකිෙං, තත් ථ 
දුක් ඛඤාණං පරියුට් ඨානාභිභවනවථසන පවත් තමානං සක් කාෙදිට් ඨිං 

නිවත් ථතති, සමුදෙඤාණං උච් ථඡදදිට් ඨිං, නිථරොධඤාණං සස් සතදිට් ඨිං, 
මග් ගඤාණං අකිරිෙදිට් ඨිං. දුක් ඛඤාණං වා ථතසු ධුවසුභසුඛත් තභාවරහිථතසු 

ඛන් ථධසු ධුවසුභසුඛත් තභාවසඤ් ඤාසඞ් ඛාතං ඵථල විප් පටිපත් තිං, 

සමුදෙඤාණං ‘‘ඉස් සරපධානකාලසභාවාදීහි ථලොථකො පවත් තතී’’ති අකාරථණ 

කාරණාභිමානප් පවත් තං ථහතුම් හි විප් පටිපත් තිං, නිථරොධඤාණං 

අරූපථලොකාදීසු අපවග් ගග් ගාහභූතං නිථරොථධ විප් පටිපත් තිං, මග් ගඤාණං 
කාමසුඛල් ලිකඅත් තකිලමථානුථෙොගප් පථභථද අවිසුද් ධිමග් ථග 
විසුද් ධිමග් ගග් ගාහවථසන පවත් තං උපාථෙ විප් පටිපත් තිං නිවත් ථතති. 
ඉදථමත් ථ ඤාණකිච් චං. 

උපමාකතො පථනත් ථ භාථරො විෙ හි දුක් ඛසච් චං දට් ඨබ් බ්ං, භාරාදානමිව 

සමුදෙසච් චං, භාරනික් ථඛපනමිව නිථරොධසච් චං, භාරනික් ථඛපනුපාථෙො විෙ 

මග් ගසච් චං. අපිච ථරොගතන් නිදානතදුපසමථභසජ් ථජහි, 
ඔරිමතීරමථහොඝපාරිමතීරතංසම් පාපථකොපාථෙහි චාති එවමාදීහි ෙථාක් කමං 
ථෙොථජත් වාපි එතානි උපමාථතො ථවදිතබ් බ්ානි. අෙථමත් ථ උපමා. එවං 
ථඤථෙයො පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

සච් චවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉන්ද්රියවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ඉන් ද්රිෙවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – ද්වාවීසතිඉන්ද්රියානීති එත් ථ 

ඉන් ද්රිෙට් ඨසම් භවථතො ඉන්ද්රියාන. ථකො පථනස ඉන් ද්රිෙට් ථඨො නාමාති? 

ඉන් දලිඞ් ගට් ථඨො, ඉන් දථදසිතට් ථඨො, ඉන් දදිට් ඨට් ථඨො, ඉන් දසිට් ඨට් ථඨො, 

ඉන් දජුට් ඨට් ථඨො ච, ථසො සබ් ථබ්ොපි ඉධ ෙථාථෙොගං යුජ් ජති. කුසලාකුසලං 

කම් මං ඉන් ථදො නාම කම් ථමසු කස ්සචි ඉස් සරිොභාවථතො, ථතථනථවත් ථ 

කම් මසඤ ්ජනිතානි තාව ඉන් ද්රිොනි අත් තථනො ජනකකම් මං උල් ලිඞ් ථගන් ති, 

ථතන ච සිට් ඨානීති ඉන් දලිඞ් ගට් ථඨන, ඉන් දසිට් ඨට් ථඨන ච ඉන්ද්රියාන. 
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පටුන 

සම් මාසම් බුද් ථධො පන පරමිස් සරිෙභාවථතො ඉන් ථදො, තථතො සබ් බ්ානිථපතානි 

ඉන් ද්රිොනි භගවතා ෙථාභූතථතො පකාසිතානි, අභිසම් බුද් ධානි චාති 

ඉන් දථදසිතට් ථඨන, ඉන් දදිට් ඨට් ථඨන ච ඉන්ද්රියාන. ථතථනව භගවතා කානිචි 

ථගොචරාථසවනාෙ, කානිචි භාවනාථසවනාෙ ථසවිතානීති ඉන් දජුට් ඨට් ථඨනපි 

ඉන්ද්රියාන. අපිච ආධිපච් චසඞ් ඛාථතන ඉස් සරිෙට් ථඨනාපි එතානි ඉන්ද්රියාන. 

චක්ඛුන්ද්රියන් තිආදීසු චක් ඛාදීනං පදත් ථථො ථහට් ඨා පකාසිථතො. පච් ඡිථමසු 

පන තීසු පුබ් බ්භාථග අනඤ් ඤාතං අමතං පදං, චතුසච් චධම් මං වා ජානිස් සාමීති 

එවං පටිපන් නස් ස උප් පජ් ජනථතො, ඉන් ද්රිෙට් ඨසම් භවථතො ච 

අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රියිං. ආජානනථතො අඤ් ඤා එව ඉන් ද්රිෙන් ති 

අඤ්ඤින්ද්රියිං. අඤ් ඤාතාවිථනො චතූසු සච් ථචසු නිට් ඨිතඤාණකිච් චස් ස 

ඛීණාසවස් ස ඉන් ද්රිෙන් ති අඤ්ඤාතාවින්ද්රියිං. තත් ථ ච පසාදින් ද්රිොනන් තරං 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිවීථිචිත් තප් පවත් තිෙං රූපාදීනං නිෙතභාවස් ස, අත් තථනො 
තික් ඛමන් දතානුවිධානස් ස ච ආපාදනථතො ආධිපච් චං ථවදිතබ් බ්ං. 
මනින් ද්රිොදීනං පන අත් තථනො අත් තථනො විජානනාදිලක් ඛථණ ආධිපච් චං 
ථවදිතබ් බ්ං. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං තාථවත් ථ පදත් ථථො. 

ධම්මකභදකතො පථනත් ථ ජීවිතින් ද්රිෙං රූපාරූපවථසන ද් විධා. සුඛින් ද්රිොදීනි 

පඤ ්ච ථවදනාභාවථතො එකධම් ථමො, තථා පඤ ්ඤින් ද්රිොදීනි චත් තාරි 
අථමොහභාවථතො. ථසසානි පන ඉන් ද්රිොනි එථකකධම් මා එවාති එවං 
පරමත් ථථතො ථසොළස ධම් මාව ද් වාවීසතින් ද්රිෙභාථවන ථදසිතානි. ථසසානි 
පථනත් ථ ථචතසිකරූපනිබ් බ්ානානි අසඞ් ගහිතානීති අෙං ධම් මථභථදො. 

විභඞ්ගනයකතො පථනත් ථ සුත් තන් තභාජනීෙං නාම න ගහිතං. කස් මා? 
සුත් තන් ථත ඉමාෙ පටිපාටිො ද් වාවීසතිො ඉන් ද්රිොනං අනාගතත් තා. 

සුත් තන් තස ්මිං හි කත් ථචි ද් ථව ඉන් ද්රිොනි කථිතානි, කත් ථචි තීණි, කත් ථචි 

පඤ ්ච, එවං පන නිරන් තරං ද් වාවීසති ආගතානි නාම නත් ථි. 

අභිධම්මභාජනීකයපි විථසථසො නත් ථි. 

පඤ්හාපුච්ෙෙනකය පන ද් වාවීසතිො ඉන් ද්රිොනං කති කුසලා…ථප.… කති 

අරණාති? අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රිෙං කුසලං, ථදොමනස ්සින් ද්රිෙං අකුසලං, 

සද් ධාසතිපඤ් ඤාඅඤ් ඤින් ද්රිොනි චත් තාරි කුසලාබ්යාකතානි, 

මනජීවිතථසොමනස් සඋථපක් ඛාවීරිෙසමාධින් ද්රිොනි ඡ තිධාපි, ථසසානි දස 

අබ්යාකතානි. ඡ ඉන් ද්රිොනි සිො සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තා, සිො 

අදුක් ඛමසුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තාති, තීණි තිධාපි, ජීවිතං තිධා ච න 

වත් තබ් බ්ඤ ්ච, ද් වාදසින් ද්රිොනි න වත් තබ් බ්ානි එව. තීණි විපාකානි, ද් ථව 

විපාකධම් මධම් මානි, රූපින් ද්රිොනි සත් ත ථනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මානි, 
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අඤ ්ඤින් ද්රිෙං සිො විපාකං, සිො විපාකධම් මධම් මං, නවින් ද්රිොනි තිධාපි. 

නවින් ද්රිොනි උපාදින් නුපාදානිොනි, ථදොමනස ්සින් ද්රිෙං අනුපාදින් නුපාදානිෙං, 

තීණි අනුපාදින් නඅනුපාදානිොනි, නව තිධාපි. ථදොමනස් සින් ද්රිෙං 

සවිතක් කසවිචාරං, උථපක් ඛින් ද්රිෙං තථා ච අවිතක් කඅවිචාරඤ් ච, නව 

අවිතක් කඅවිචාරානි, එකාදස තිධාපි. සත් ත රූපින් ද්රිොනි ථචව 

සුඛදුක් ඛථදොමනස් සින් ද්රිොනි චාති දස පරිත් තානි, පච් ඡිමානි තීණි අප් පමාණානි, 
ථසසානි නව තිධාව. තත් ථ ච ථසොමනස් සින් ද්රිෙං රූපාවචරවථසථනව 

මහග් ගතං, තදවථසසානි අරූපාවචරවථසනාපීති ථවදිතබ් බ්ං. පඤ් චින් ද්රිොනි 

අනිදස ්සනසප් පටිඝානි, සත් තරස අනිදස් සනඅප් පටිඝාථනව. 

පඤ ්ඤින් ද්රිොදීනි චත් තාරි ථහතූ, ථසසා න ථහතූ…ථප.… ථදොමනස් සින් ද්රිෙං 

සරණං, මනජීවිතථසොමනස් සඋථපක් ඛාවීරිෙසමාධින් ද්රිොනි ද් විධාපි, ථසසානි 
පන් නරස අරණාථනවාති අෙං පඤ් හාපුච් ඡකනථෙො. 

ඉන් ද්රිථෙසු පථනථතසු, පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො; 

කමථතො දානි විඤ් ථඤථෙයො, තත් ථ ථකොසල් ලමිච් ඡතා. 

ෙමකතොති අෙම් පි ථදසනාක් කථමොව. තත් ථ අජ් ඣත් තධම් ථම පරිඤ් ඤාෙ 
අරිෙභූමිපටිලාථභො ථහොතීති අත් තභාවපරිොපන් නානි චක් ඛුන් ද්රිොදීනි පඨමං 

ථදසිතානි. ථසො මනුස් සත් තභාථවො ෙං ධම් මං උපාදාෙ ‘‘ඉත් ථී’’ති වා 

‘‘පුරිථසො’’ති වා සඞ් ඛං ගච් ඡති, ‘‘අෙං ථසො’’ති නිදස් සනත් ථං තථතො 

ඉත් ථින් ද්රිෙං, පුරිසින් ද්රිෙඤ ්ච. ථසො දුවිථධොපි ජීවිතින් ද්රිෙපටිබ්ද් ධවුත් තීති 

ඤාපනත් ථං තථතො ජීවිතින් ද්රිෙං. ොව තස් ස පවත් ති, තාව එථතසං ථවදනතානං 

අනිවත් ති. ෙඤ් ච කිඤ් චි ථවදනතං, සබ් බ්ං තං සුඛං දුක් ඛන් ති ඤාපනත් ථං 
තථතො සුඛින් ද්රිොදීනි. තන් නිථරොධත් ථං පන එථත ධම් මා භාථවතබ් බ්ාති 
පටිපත් තිදස ්සනත් ථං තථතො සද් ධාදීනි. ‘‘ඉමාෙ පටිපත් තිො එස ධම් ථමො පඨමං 
අත් තනි පාතුභවතී’’ති පටිපත් තිො අථමොඝභාවදස් සනත් ථං තථතො 

අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රිෙං. තස් ථසව ඵලත් තා, තථතො අනන් තරං 
භාථවතබ් බ්ත් තා ච තථතො අඤ් ඤින් ද්රිෙං. ඉථතො පරං භාවනාෙ ඉමස් ස 

අධිගථමො, අධිගථත ච පන ඉමස් මිං නත් ථි කිඤ් චි උත් තරි කරණීෙන් ති 
ඤාපනත් ථං අන් ථත පරමස් සාසභූතං අඤ් ඤාතාවින් ද්රිෙං ථදසිතන් ති එවං 
කමථතො පාළිමුත් තවිනිච් ඡෙනථෙො විඤ් ථඤථෙයො. 

ඉන් ද්රිෙවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පච්චයාොරවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
පච් චොකාරවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – අවි්ජාපච්චයාතිආදීසු 

අවින් දිෙං කාෙදුච් චරිතාදිං වින් දති පටිලභති, වින් දිෙං වා කාෙසුචරිතාදිං න 
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වින් දති, ධම් මානං වා ෙථාසභාවං අවිදිතං කථරොති, අන් තවිරහිථත වා සංසාථර 

සත් ථත ජවාථපති, අවිජ් ජමාථනසු වා ජවති, විජ් ජමාථනසු වා න ජවතීති 

අවිජ් ජා. පටිච් ච ඵලථමති එතස් මාති පච් චථෙො, ධම් මානං උප් පත් තිො, ඨිතිො ච 

උපකාරථකො ධම් ථමො. අවිජ් ජා ච සා පච් චථෙො චාති අවිජ් ජාපච් චථෙො, තස් මා 

අවි්ජාපච්චයා. සඞ් ඛතමභිසඞ් ඛථරොන් තීති සඞ් ඛාරා. 

ඉථතො පරං සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණන් තිආදීසු වුත් තං වුත් තනථෙථනව 

ථවදිතබ් බ්ං. අවුත් ථතසු පන විජානාතීති විඤ්ඤාණිං. නමතීති නාමං, රුප් පතීති 

රූපං, නාමඤ් ච රූපඤ් ච නාමරූපඤ් ච නාමරූපන් ති 

එකථදසසරූථපකථසසනථෙන ථවදිතබ් බ්ං. ආථෙ තථනොති, ආෙතඤ් ච නෙතීති 

ආෙතනං, ඡට් ඨාෙතනඤ් ච සළාෙතනඤ් ච සළායතනන් ති එකථසසනථෙන 

ථවදිතබ් බ්ං. ඵුසතීති ඵස්කසො. ථවදෙතීති කවදනා. පරිතස් සතීති තණ්හා. 

උපාදිෙතීති උපාදානිං. භවති, භාවෙති චාති භකවො. ජනනං ජාති. ජීරණං ජරා. 

මරන් ති එථතනාති මරණිං. ථසොචනං කසොකෙො. පරිථදවනං පරිකදකවො. 

දුක් ඛෙති, උප් පාදට් ඨිතිවථසන ද් විධා ඛණතීතිපි දුක්ඛිං. දුම් මනස ්ස භාථවො 

කදොමනස්සිං. භුථසො ආොථසො උපායාකසො. සම්භවන්තීති නිබ් බ්ත් තන් ති. න 

ථකවලඤ් ච ථසොකාදීථහව, අථ ථඛො අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාරා 
සම් භවන් තීතිආදිනා සබ් බ්පථදහිපි සම් භවන් ති-සද් දස ්ස ථෙොජනා කාතබ් බ්ා. 
එවං හි පච් චෙපච් චයුප් පන් නවවත් ථානං කතං ථහොති. 

එවන් ති නිද් දිට් ඨනෙනිදස් සනං, ථතන අවිජ් ජාදීථහව කාරථණහි, න 

ඉස් සරනිම් මානාදීහීති දස් ථසති. එතස්සාති ෙථාවුත් තස ්ස. කෙවලස්සාති 

අසම් මිස් සස් ස, සකලස් ස වා, දුක්ඛක්ඛන්ධස්සාති දුක් ඛසමූහස් ස, න සත් තස් ස, 

න සුඛසුභාදීනං. සමුදකයොති නිබ් බ්ත් ති, කහොතීති සම් භවති. අෙං තාථවත් ථ 
පදත් ථථො. 

ධම්මකභදකතො පථනත් ථ අවි්ජාති සුත් තන් තපරිොථෙන දුක් ඛාදීසු චතූසු, 

අභිධම් මපරිොථෙන පුබ් බ්න් තාදීහි සද් ධිං අට් ඨසු වා ඨාථනසු අඤ් ඤාණං. 

සඞ්ඛාරා පන පුඤ ්ඤාපුඤ් ඤාථනඤ් ජාභිසඞ් ඛාරා තථෙො, කාෙවචීචිත් තසඞ් ඛාරා 

තථෙො චාති ඡබ් බිධා. තත් ථ අට් ඨ කාමාවචරකුසලථචතනා, පඤ ්ච 

රූපාවචරකුසලථචතනා ථචති ථතරස ථචතනා පුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරො නාම. 

ද් වාදස අකුසලථචතනා අපුඤ්ඤාභිසඞ්ඛාකරො නාම. චතස් ථසො 

අරූපාවචරකුසලථචතනා ආකනඤ්ජාභිසඞ්ඛාකරො නාම. ඉථමසං පන තිණ් ණං 
සඞ් ඛාරානං එව ද් වාරථතො පවත් තිදස ්සනත් ථං අෙං සඞ් ඛාරාදිත් තිථකො වුත් ථතො. 

අට් ඨ කාමාවචරකුසලථචතනා ථචව ද් වාදසාකුසලථචතනා ච කාෙද් වාථර 

පවත් තිෙං ොයසඞ්ඛාකරො, වචීද් වාථර පවත් තිෙං වචීසඞ්ඛාකරො, එතා ථචව 
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පටුන 

මථනොද් වාථර පවත් තිෙං, මථනොද් වාථර එව පවත් තනකා 

රූපාරූපකුසලථචතනා ච චිත්තසඞ්ඛාකරොති වුච් චන් ති. අභිඤ් ඤාථචතනා, 
පථනත් ථ උද් ධච් චථචතනා ච පරථතො පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණපච් චෙභාථව 
අපථනතබ් බ්ාපි අවිජ් ජාපච් චො සම් භවථතො ඉධ ගථහතබ් බ්ාවාති අෙං තිථකො 
පුරිමත් තිකථමව පවිසතීති අත් ථථතො ථලොකිෙකුසලාකුසලථචතනාව 

අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාරාති ථවදිතබ් බ්ං. ඉදඤ් ච සුත් තන් තභාජනීෙනථෙන, 

අභිධම් මභාජනීෙනථෙන පන ථලොකිෙථලොකුත් තථර එථකකචිත් තක් ඛථණ 

ද් වාදසඞ් ගස ්ස පටිච් චසමුප් පාදස් ස ගහණථතො සබ් බ්ාපි ථචතනා සඞ්ඛාරාති 
ථවදිතබ් බ්ං. එවං විඤ් ඤාණනාමරූපාදීසුපි සබ් බ්චිත් තසම් පයුත් තවථසන ච 
ධම් මථභථදො ථවදිතබ් ථබ්ො. සුත් තන් තභාජනීෙනථෙථනව පන දස් සනස් සාම. 

සඞ් ඛාරපච් චො විඤ් ඤාණඤ් ච චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිඡබ් බිධං 

බ්ාත් තිංසථලොකිෙවිපාකවිඤ් ඤාණථමව ථහොති, ථලොකුත් තරානි පන 
වට් ටකථාෙ න යුජ් ජන් තීති න ගහිතානි. විඤ් ඤාණපච් චො නාමරූපං පන 
සබ් බ්ථලොකිෙවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තා තථෙො අරූපිථනො ඛන් ධා. රූපං සබ් බ්ානි 
භූතුපාදාෙරූපානි. සළාෙතනං මනච් ඡට් ඨානි ඉන් ද්රිොනි. ඵස් ථසො 

චක් ඛුසම් ඵස් සාදිථකො ඡවිපාකඵස් ථසො, තථා ථවදනාපි. තණ් හා 
රූපතණ් හාදිථභදථතො ඡබ් බිථධො ථලොථභො. උපාදානං කාමුපාදානාදිථතො 

චතුබ් බිධා ථලොභදිට් ඨිථෙොව. භථවො පන දුවිථධො කම් මභථවො, උපපත් තිභථවොති. 

තත් ථ ෙම්මභකවො ථතභූමකකුසලාකුසලථචතනා ච තංසම් පයුත් තා 

අභිජ් ඣාදථෙො ච. උපපත්තිභකවො පන කම් මාභිනිබ් බ්ත් තා පඤ ්චපි ඛන් ධා. ථසො 

පථභදථතො කාමරූපාරූපභවා තථෙො, සඤ ්ඤා අසඤ් ඤා 

ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා භවා තථෙො, එකචතුපඤ් චථවොකාරභවා තථෙොති 
නවවිථධො නිද් දිට් ථඨො. ජාතිආදීනි පුබ් ථබ් වුත් තානි. ථතසු ජාතිග් ගහථණන 
විඤ ්ඤාණනාමරූපසළාෙතනඵස් සථවදනාව ගහිතා තදවිනාභාවථතො. තථා 
ජරාමරණග් ගහථණනාපි ථතසඤ් ථඤව පාකථභදත් තා. ථසොකාදථෙො පන 

ජරාමරථණන ද් වාදසථමන අඞ් ථගන එකසඞ් ථඛපං කත් වා වුත් තා, න විසුං 

අඞ් ගභාථවන. කිමත් ථන් ති ථච? භවචක් කස ්ස අවිච් ථඡදදස් සනත් ථං. 

ථසොකාදිථතො හි අවිජ් ජා සිද් ධා ථහොති අවිජ් ජාවිප් පථෙොගථතො, 

අවිජ් ජාසමුප් පත් තිථතො ච. ජරාමරණබ් භාහතස් ස හි බ්ාලස් ථසව ථත සම් භවන් ති, 
ථතහි ච අවිජ් ජාෙ සිද් ධාෙ පුන අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාරාති එවං 

ථහතුඵලපරම් පරාෙ භවචක් කං අවිච් ඡින් නං, අනාදිකං, අපරිෙන් තං, 
අපරිථෙොසානඤ් ච ථහොති. 

ෙදි එවං, කස ්මා අවිජ් ජා ආදිථතො වුත් තාති? පධානදස් සනත් ථං පන ආදිථතො 

වුත් තා. තිණ් ණං හි වට් ටානං අවිජ් ජා පධාථනො ථහතු තස් සා භාථව භාවථතො, 
නිථරොථධන ච නිරුජ් ඣනථතො. එවං අවිජ් ජාදීහි ද් වාදසහි අඞ් ථගහි 
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සුත් තන් තභාජනීෙනථෙන සබ් ථබ් ථලොකිෙධම් මාව 
පච් චෙපච් චයුප් පන් නභාථවන වුත් තාති ථවදිතබ් බ්ා. අභිධම් මපරිොථෙන පන 
ථලොකුත් තරාපීති අෙථමත් ථ ධම් මථභථදො. 

විභඞ්ගනයකතො පථනත් ථ පඤ් හාපුච් ඡකනථෙො නත් ථි, 

සුත් තන් තභාජනීෙනොපි ධම් මථභථද වුත් තනථෙථනව විත් ථාරථතො විභත් තාති 

ථවදිතබ් ථබ්ො. අභිධම්මභාජනීකය පන – 

‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාථරො, සඞ් ඛාරපච් චො විඤ් ඤාණං, 

විඤ ්ඤාණපච් චො නාමං, නාමපච් චො ඡට් ඨාෙතනං, ඡට් ඨාෙතනපච් චො 

ඵස් ථසො, ඵස් සපච් චො ථවදනා, ථවදනාපච් චො තණ් හා, තණ් හාපච් චො 

උපාදානං, උපාදානපච් චො භථවො, භවපච් චො ජාති, ජාතිපච් චො 

ජරාමරණං, එවථමතස් ස ථකවලස් ස දුක් ඛක් ඛන් ධස ්ස සමුදථෙො ථහොති. 

‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාථරො…ථප.… විඤ ්ඤාණපච් චො නාමං, 
නාමපච් චො ඵස් ථසො…ථප.… සමුදථෙො ථහොති. 

‘‘අවිජ් ජාපච් චො…ථප.… විඤ ්ඤාණපච් චො නාමරූපං, 

නාමරූපපච් චො ඡට් ඨාෙතනං, ඡට් ඨාෙතනපච් චො ඵස් ථසො…ථප.… 
සමුදථෙො ථහොති. 

‘‘අවිජ් ජාපච් චො …ථප.… විඤ ්ඤාණපච් චො නාමරූපං, 

නාමරූපපච් චො සළාෙතනං, ඡට් ඨාෙතනපච් චො ඵස් ථසො…ථප.… 

සමුදථෙො ථහොතී’’ති (විභ. 243) – 

එවං පච් චෙචතුක් කං, පුන ‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාථරො 

අවිජ් ජාථහතුථකො’’තිආදිනා (විභ. 244) වුත් තනථෙථනව ථහතුචතුක් කං, පුන 

‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාථරො අවිජ් ජාසම් පයුත් ථතො’’තිආදිනා (විභ. 245) 

සම් පයුත් තචතුක් කං, පුන ‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාථරො, සඞ් ඛාරපච් චොපි 

අවිජ් ජා’’තිආදිනා (විභ. 246) අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චෙචතුක් කන් ති එවං 
අවිජ් ජාමූලකානි චත් තාරි චතුක් කානි වුත් තානි. එවං ‘‘සඞ් ඛාරපච් චො 
අවිජ් ජා’’තිආදිනා සඞ් ඛාරාදිමූලකාදිඋපාදානමූලකපරිථෙොසානානි අට් ඨසු 
පථදසු චත් තාරි චත් තාරි චතුක් කානීති බ්ාත් තිංස චතුක් කානි මාතිකං කත් වා 
නික් ඛිපිත් වා පුන අකුසලකුසලවිපාකකිරිෙචිත් ථතසු ථලොකිෙථලොකුත් තථරසු 
එථකකස ්මිං චිත් ථත ෙථානික් ඛිත් ථතහි ඡත් තිංසබ්ාත් තිංසමාතිකාචතුක් ථකහි 
විත් ථාරථතො ෙථානුරූපං පච් චොකාථරො විභත් ථතො. ඉදඤ් ච ෙස් මා න ථකවලං 

අෙං පච් චොකාථරො නානාචිත් ථතසු එව ථහොති, එකචිත් ථතපි ථහොතිථෙව. නාපි 

වට් ටචිත් ථත එව ථහොති, තණ් හාභාවථතො විවට් ටචිත් ථතපි, තස් මා තං 
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නිප් පථදසථතො එකචිත් තක් ඛණිකං පච් චොකාරං දස් ථසතුං වුත් තං. ථතථනව 
ථහත් ථ ‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාරා’’ති අවත් වා ‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාථරො’’ති 
එකවචථනන වුත් තං එකචිත් තක් ඛථණ බ්හුථචතනාභාවා. තත් ථ ෙථදතං 

පඨමචතුක් කං, තත් ථ පඨමවාථරො නාමරූපට් ඨාථන නාමං, සළාෙතනට් ඨාථන 

ඡට් ඨාෙතනඤ් ච ගථහත් වා රූපාරූපාදිසබ් බ්භවසාධාරණවථසන, 
එකචිත් තක් ඛණපරිොපන් නධම් මග් ගහණවථසන ච රූපං ඡඩ් ථඩත් වා වුත් ථතො 

රූපස් ස සබ් බ්භවාසාධාරණත් තා, බ්හුචිත් තක් ඛණිකත් තා ච. දුතිථෙො 

නාමරූපට් ඨාථන නාමං, ‘‘නාමපච් චො ඵස් ථසො’’ති සළාෙතනට් ඨාථන 
ඵස් සථමව ගථහත් වා ඵස ්සස් ස සළාෙතනං විනාපි 

පච් චෙවිථසසසම් භවදස් සනවථසන ථචව මහානදානසුත්තනෙදස් සනවථසන (දී. 

නි. 2.95 ආදථෙො) ච වුත් ථතො. තතිථෙො සළාෙතනට් ඨාථන ඡට් ඨාෙතනථමව 

ගථහත් වා ගබ් භථසෙයකානං අපරිපුණ් ණාෙතනානං, රූපභවිකාදීනඤ් ච වථසන 

වුත් ථතො. චතුත් ථථො ‘‘නාමපච් චො සළාෙතනං, සළාෙතනපච් චො ඵස් ථසො’’ති 
එවං ඉතරාෙතථනහිපි සළාෙතනස් ස විථසසථතො ඵස් සපච් චෙතංව දස් ථසත් වා 

ඔපපාතිකානං, පරිපුණ් ණාෙතනානං කාමභවිකානඤ් ච වථසන වුත් ථතො. එවං 
දුතිෙචතුක් කාදීසුපි. 

සබ් බ්ත් ථාපි ථචත් ථ ෙස් මා ථසොකාදථෙො සබ් ථබ් එකචිත් තක් ඛථණ න 

සම් භවන් ති, සබ් බ්ස ්මිඤ් ච චිත් ථත, භථව ච නප් පවත් තන් ති, තස් මා න ගහිතා. 

ජාතිජරාමරණානි පථනත් ථ අරූපධම් මානං ලක් ඛණමත් තානි, තානි ච 
අචිත් තක් ඛණමත් තානිපි සමානානි චිත් තක් ඛථණ අන් ථතොගධත් තා පරිොෙථතො 
පච් චයුප් පන් ථන කත් වා අඞ් ගපරිපූරණත් ථං ගහිතානි. භථවොති ථචත් ථ 

උපාදානාදිපච් චෙවිරහිතා චත් තාථරො අරූපිථනො ඛන් ධා, තණ් හාපච් චො 
උපාදානන් ති එත් ථ කාමුපාදානං වජ් ථජත් වා තීණි උපාදානානි එව 

ගථහතබ් බ්ානි. ද් වින් නම් පි එකලක් ඛණානං ධම් මානං එකක් ඛථණ අසම් භවා 
ථලොභමූලවිරහිථතසු ථදොසථමොහමූථලසු ථචව කුසලාබ්යාකථතසු ච චිත් ථතසු 
ථවදනාපච් චො පටිඝං විචිකිච් ඡා උද් ධච් චන් ති එවං තණ් හාඨාථන ෙථාථෙොගං 
පටිඝාදථෙො තථෙො. ථතසු විචිකිච් ඡාවජ් ජිථතසු ථචව දිට් ඨිවිප් පයුත් ථතසු ච 
උපාදානට් ඨාථන අධිථමොක් ථඛො ගහිථතො. විචිකිච් ඡාෙ පන සද් ධිං 
අධිථමොක් ඛස් සාපි අසම් භවා විචිකිච් ඡාපච් චො භථවොති ච ගහිථතො. 
උපාදානට් ඨාථන ච අධිථමොක් ථඛො ච ගහිථතො. ථලොකිොනඤ් ථචත් ථ 
කුසලාබ්යාකතානං උපනිස් සෙවථසන අවිජ් ජාපච් චෙතා වුත් තා. 

ථලොකුත් තරානං පන ෙස් මා අප් පහීනාවිජ් ථජො අවිජ් ජාෙ පහානත් ථං, 

පටිප් පස් සම් භනත් ථඤ් ච ථලොකුත් තරං භාථවති, තස් මා සමතික් කමනවථසන 

අවිජ් ජාපච් චෙතා වුත් තා, න සහජාතවථසන. ථතථනව ථතසං නද්කදසවාකරසු 

‘‘තත් ථ කතමා අවිජ් ජා’’ති අවිභජිත් වා ‘‘තත් ථ කතථමො අවිජ් ජාපච් චො 

සඞ් ඛාථරො’’ති (විභ. 240) විභත් තං. කිරිෙධම් මානං පන ථකනචි පරිොථෙන 
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පටුන 

අවිජ් ජාමූලකත් තං නත් ථීති ‘‘සඞ් ඛාරපච් චො විඤ් ඤාණ’’න් තිආදිනා 

සඞ් ඛාරමූලකාදිථකො නථෙො වුත් ථතො, න අවිජ් ජාමූලථකො. අපිච 
ථලොකිෙකුසලාදීසු ථතසං ධම් මානං දුක් ඛසච් චපරිොපන් නත් තා ‘‘එවථමතස් ස 

ථකවලස් ස දුක් ඛක් ඛන් ධස් ස සමුදථෙො ථහොතී’’ති (විභ. 225) එවං අප් පනා 

කතා, ථලොකුත් තරකුසලාදීසු ‘‘එවථමථතසං ධම් මාන’’න් ති. අෙං ථලොකිෙථතො 
ථලොකුත් තරානං ථදසනාෙ විථසථසොති අෙං අභිධම් මභාජනීථෙ නථෙො. 

ඉදානි පච් චෙනො, කාරකාදීහි සුඤ් ඤථතො; 
මූලද් ධසන් ධිසඞ් ථඛපාකාරවට් ටවිභාගථතො. 

වාරථණොපමථතොථපත් ථ, ගම් භීරනෙථභදථතො; 

ෙථාරහං විජානීථෙො, පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ පච්චයනකයො සාමඤ ්ඤථතො, විථසසථතො චාති දුවිථධො ථහොති. තත් ථ 

තබ් භාවභාවිමත් තතාපකාසථකො සාමඤ්ඤකතො පච් චෙනථෙො. විකසසකතො පන 
පට් ඨාථන ආගථතසු ථහතුපච් චොදිචතුවීසතිො පච් චථෙසු ෙථානුරූපං 
පච් චෙවිථසසුප් පන් නමත් තතාපකාසථකො. සා ච ථනසං චතුවීසතිො පච් චොනං 
විභාගතා පට් ඨානමාතිකත් ථසංවණ් ණනාෙ ආවි භවිස් සති. තත් ථ සාමඤ් ඤථතො 
සඞ් ඛාරාදථෙො අවිජ් ජාදිපච් චෙභාථව එව භාවිථනොති ථවදිතබ් බ්ා. ෙස් ස හි චතූසු 

සච් ථචසු, පුබ් බ්න් තාදීසු ච අවිජ් ජා අප් පහීනා ථහොති, ථසො දුක් ථඛ තාව 
පුබ් බ්න් තාදීසු ච අඤ් ඤාථණන තීසු භථවසු 

ජාතිජරාථරොගමරණාදිඅථනකාදීනවථවොකිණ් ණං පුඤ ්ඤඵලසඞ් ඛාතං 
සඞ් ඛාරවිපරිණාමදුක් ඛං දුක් ඛථතො අජානන් ථතො සුඛසඤ් ඤාෙ පත් ථථත් වා තීහි 
ද් වාථරහි පුඤ ්ඤාථනඤ් ජාභිසඞ් ඛාථර ආරභති. සමුදථෙ අඤ් ඤාථණන 

දුක් ඛථහතුභූථතසුපි තණ් හාපරික් ඛාථරසු දුක් ඛථහතුකං ආපානකාදිදුක් ඛං, 
දුක් ඛථහතුභූථතසු කාමූපථසවනාදීසු ච ආදීනවං අපස් සන් ථතො 
සුඛථහතුසඤ් ඤාෙ ථචව කිථලසාභිභූතතාෙ ච තිවිථධපි සඞ් ඛාථර ආරභති. 

නිථරොථධ, පන මග් ථග ච අඤ් ඤාථණන අනිථරොධභූථත ගතිවිථසථස 

නිථරොධසඤ් ඤී, නිථරොධස් ස ච වා අමග් ගභූථතසුපි ෙඤ් ඤාමරතපාදීසුපි 
නිථරොධමග් ගසඤ් ඤී හුත් වා තිවිථධපි සඞ් ඛාථර ආරභති. 

ඉදප් පච් චෙතාපටිච් චසමුප් පන් ථනසු ධම් ථමසු අඤ් ඤාථණන ‘‘අථහතූ 

අප් පච් චො සත් තා උප් පජ් ජන් ති, න ථහොන් ති පරං මරණා’’ති වා ‘‘අත් තාව 

ජානාති වා න ජානාති වා, ථසොව සඞ් ඛාථර සඞ් ඛථරොති, ථසොව පටිසන් ධිෙං 

උප් පජ් ජති, තස් ස අණුඉස් සරාදථෙො කලලාදිභාථවන සරීරං සණ් ඨාථපන් තා 

ඉන් ද්රිොනි සම් පාථදන් ති, ථසොව ඉන් ද්රිෙසම් පන් ථනො ඵුසති, ථවදෙති, තණ් හිෙති, 

උපාදානාදීනි ච කථරොතී’’ති වා ‘‘සබ් ථබ් සත් තා නිෙතිසඞ් ගතිභවපරිණතා’’ති 
වා විකප් ථපති. ථසො එවං අවිජ් ජාෙ අන් ධීකථතො – 
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‘‘ෙථාපි නාම ජච් චන් ථධො, නථරො අපරිණාෙථකො; 

එකදා ොති මග් ථගන, උම් මග් ථගනාපි එකදා. 

‘‘සංසාථර සංසරං බ්ාථලො, තථා අපරිණාෙථකො; 

කථරොති එකදා පුඤ් ඤං, අපුඤ් ඤමපි එකදා’’ති. (විභ. අට් ඨ. 226 
සඞ් ගාරපදනිද් ථදස) – 

වුත් තනථෙන තිවිථධ සඞ් ඛාථර අභිසඞ් ඛථරොතීති. කිං පථනත් ථ එකාව අවිජ් ජා 

සඞ් ඛාරානං පච් චථෙො ථහොති, නනු එකස් මා කාරණා එකංව කාරිෙං උප් පජ් ජති, 

අථනකං කාරිෙං න උප් පජ් ජති, අථනකස් මා වා එකන් ති, අථනකස් මා කාරණා 

අථනකං කාරිෙං උප් පජ් ජතීති? සච් චං, 
පධානත් තපාකටත් තඅසාධාරණත් තදීපනත් ථං පථනත් ථ අථනථකසු 

කාරථණසුපි එකා අවිජ් ජා එව පච් චෙභාථවන නිද් දිට් ඨා ‘‘ඵස් සපච් චො ථවදනා 

(උදා. 3), ථසම් හසමුට් ඨානා ආබ්ාධා’’තිආදීසු (අ. නි. 10.60; මහානි. 5; චූළනි. 

ඛග් ගවිසාණසුත් තනිද් ථදස 128) විෙ. අවිජ් ජා හි පධාථනො ථහතු, සඞ් ඛාරානං 

පාකථටො, අසාධාරථණො ච තණ් හාදිථහතූනම් පි ථහතුත් තා, න 
වත් ථාරම් මණාදීනි ඛීණාසවස් ස ථතසං සම් භථවපි සඞ් ඛාරානං අභාවාති. එවං 
තාථවත් ථ වට් ටසඞ් ඛාරානං අවිජ් ජාෙ එව භාථව භාථවො ථවදිතබ් ථබ්ො. තථා 

විඤ ්ඤාණස ්සාපි උපචිතකම් මාභාථව අභාවථතො, සබ් බ්ත් ථ සබ් ථබ්සඤ් ච 
සබ් බ්විපාකවිඤ් ඤාණුප් පත් තිප් පසඞ් ගථතො ච සඞ් ඛාරානං එව භාථව භාථවො 

ථවදිතබ් ථබ්ො. ෙථා ථචත් ථ, එවං උපරිපි නාමරූපාදීනං විඤ් ඤාණාදිභාථව 
භාථවො ෙථානුරූපං අනුභවයුත් තීහි ඤාතබ් ථබ්ොති අෙං සාමඤ් ඤථතො 
පච් චෙනථෙො. 

විථසසථතො පන අවිජ් ජා පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරානං තාව ආරම් මණපච් චථෙන, 
උපනිස ්සෙපච් චථෙන චාති ද් විධා පච් චථෙො ථහොති. සා හි අවිජ් ජං ආරබ් භ 

සම් මසනාදිවථසන උප් පත් තිෙං කාමාවචරානං, අභිඤ් ඤාචිත් ථතන 
සථමොහචිත් තස් ස ජානනකාථල රූපාවචරානඤ් ච පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරානං තාව 

ආරම් මණපච් චථෙන පච් චථෙො ථහොති, අවිජ් ජාසමතික් කමනත් ථාෙ පන 
අවිජ් ජාසම් මූළ් හතාෙ කාමරූපභවසම් පත් තිථෙො පත් ථථත් වාව 
කාමරූපාවචරපුඤ් ඤානි කථරොන් තස ්ස උපනිස් සෙපච් චථෙන පච් චථෙො ථහොති. 
අපුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරානං පථනසා අවිජ් ජං ආරබ් භ රාගාදීනං උප් පජ් ජනකාථල 
ආරම් මණාදිපච් චථෙන අවිජ් ජාසම් මූළ් හතාෙ පාණාතිපාතාදීනි කථරොන් තස ්ස 

නිස ්සෙපච් චථෙන, දුතිෙජවනාදීනං 
අනන් තරූපනිස ්සොථසවනනත් ථිවිගතපච් චථෙහි ෙං කිඤ් චි අකුසලං 
කථරොන් තස් ස 
ථහතුසහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සෙසම් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතපච් චථෙහීති එවං 
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අථනකධා පච් චථෙො ථහොති, ආථනඤ් ජාභිසඞ් ඛාරානං පන එථකන 
උපනිස ්සෙපච් චථෙථනව පච් චථෙො ථහොති. 

සඞ් ඛාරපච් චො විඤ් ඤාණපථද පන තථෙොපි සඞ් ඛාරා විඤ් ඤාණස ්ස 
ෙථාරහං තීසු භථවසු පටිසන් ධිපවත් තීසු කම් මපච් චථෙන ථචව 
උපනිස ්සෙපච් චථෙන චාති ද් විධා පච් චො ථහොන් ති. අභිධම් මභාජනීෙනථෙන 
සහජාතස් ස විඤ් ඤාණස ්ස 
සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සෙසම් පයුත් තකම් මත් ථිඅවිගතාදිපච් චථෙහි පච් චො 
ථහොන් ති. 

විඤ ්ඤාණපච් චො නාමරූපපථද පන විඤ් ඤාණං විපාකභූතං, 
අවිපාකභූතඤ් ච නාමස් ස ථකවලස් ස වා රූපමිස් සකස ්ස වා පටිසන් ධිපවත් තීසු 

සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සෙසම් පයුත් තවිපාකආහාරඉන් ද්රිෙඅත් ථිඅවිගතපච් ච

ථෙහි ෙථාරහං නවධා, අට් ඨධා වා පච් චථෙො ථහොති. පටිසන් ධිෙං 
විපාකවිඤ් ඤාණං වත් ථුරූපස් ස 
සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සෙවිපාකආහාරඉන් ද්රිෙවිප් පයුත් තඅත් ථි 
අවිගතපච් චථෙහි නවධා පච් චථෙො ථහොති. ඨථපත් වා පන වත් ථුරූපං 
ථසසරූපස් ස ථතථහව අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චෙරහිථතහි අට් ඨහි පච් චථෙො ථහොති. 
අභිසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණං පන එකථවොකාරපඤ් චථවොකාරභථවසු කම් මජරූපස් ස 
සුත් තන් තිකපරිොථෙන උපනිස් සෙවථසන පච් චථෙො ථහොති. පවත් තිෙං පන 
සබ් බ්ම් පි විඤ් ඤාණං තස් ස තස් ස නාමරූපස් ස ෙථාරහං පච් චථෙො ථහොති. තත් ථ 

අරූපභථව විඤ් ඤාණං නාමස් ථසව, අසඤ් ඤිභථව රූපස් ථසව, 
පඤ ්චථවොකාරභථව නාමරූපස් ස පච් චථෙො ථහොතීති ථවදිතබ් බ්ං. ථතථනව 
නාමඤ් ච රූපඤ ්ච නාමරූපඤ් ච නාමරූපන් ති නිබ් බ්චනං කතන් ති. 

නාමරූපපච් චො සළාෙතනපථද පන නාමං විපාකභූතං, අවිපාකභූතඤ් ච 
අරූපභථව ඡට් ඨාෙතනස් ස අවකංසථතො 
සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සෙසම් පයුත් තවිපාකඅත් ථිඅවිගතවථසන ෙථාරහං 
සත් තධා පච් චථෙො ථහොති. ඉතථරසං පථනතං පඤ ්චන් නං චක් ඛාෙතනාදීනං 
පඤ ්චථවොකාරභථව පටිසන් ධිෙං චතුමහාභූතසහාෙං හුත් වා 
සහජාතනිස් සෙවිපාකවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවථසන ඡධා පච් චථෙො ථහොති. 

කිඤ් චි පථනත් ථ ථහතුපච් චථෙන, කිඤ් චි ආහාරපච් චථෙන චාති ථතසං වථසන 
සබ් බ්වාථරසු උක් කංසාවකංථසො ථවදිතබ් ථබ්ො. පවත් ථත පන චක් ඛාදීනං 
පඤ ්චන් නං විපාකමවිපාකම් පි නාමං පච් ඡාජාතවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවථසන 
චතුධා පච් චථෙො ථහොතීති. එවං තාව නාමථමව සළාෙතනස් ස පච් චථෙො ථහොතීති 
ථවදිතබ් බ්ං. 
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පටුන 

රූපං පන වත් ථුභූතං පටිසන් ධිෙං ඡට් ඨාෙතනස ්ස 
සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සෙවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවථසන ඡධා පච් චථෙො 

ථහොති. චතුමහාභූතරූපං චක් ඛාදීනං පඤ් චන් නං පටිසන් ධිෙං, පවත් ථත ච 
සහජාතනිස් සෙඅත් ථිඅවිගතපච් චථෙහි චතුධා පච් චථෙො ථහොති. රූපජීවිතින් ද්රිෙං 
පන ඉන් ද්රිෙඅත් ථිඅවිගතවථසන තිවිධා. තථා ආහාථරො ආහාරත් ථිඅවිගතවථසන. 

ථසො ච ආහාරූපජීවීනං පවත් ථතථෙව, ථනො පටිසන් ධිෙං. තානි පන පඤ් ච 
චක් ඛාෙතනාදීනි පඤ් චවිඤ ්ඤාණසඞ් ඛාතස් ස ඡට් ඨස ්ස මනාෙතනස් ස 
නිස ්සෙපුථරජාතඉන් ද්රිෙවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවථසන ඡධා පච් චො ථහොන් ති 

පවත් ථතථෙව, ථනො පටිසන් ධිෙං. තථා පඤ් චවිඤ් ඤාණවිරහිතමනාෙතනස් ස 
වත් ථුරූපං නිස ්සෙපුථරජාතවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවථසන පඤ් චධා පච් චථෙො 

ථහොතීති. එවං රූපථමව ඡට් ඨාෙතනස ්ස, සළාෙතනස් ස ච පච් චථෙො ථහොතීති 
ථවදිතබ් බ්ං. ඛන් ධත් තෙවත් ථුරූපසඞ් ඛාතං පන නාමරූපං ඡට් ඨාෙතනස ්ස 
පටිසන් ධිෙං 
සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සෙසම් පයුත් තවිප් පයුත් තවිපාකඅත් ථිඅවිගතාදිවථසන 
ෙථාරහං පච් චථෙො ථහොතීති. එවං නාමඤ් ච රූපඤ ්ච නාමරූපඤ් ච ෙථාරහං 

ඡට් ඨාෙතනස ්ස, සළාෙතනස් ස ච පච් චථෙො ථහොතීති ථවදිතබ් බ්ං. 

සළාෙතනපච් චො ඵස් සපථද පන ඡට් ඨාෙතනං විපාකං, අවිපාකඤ් ච 

සබ් බ්ත් ථ සම් පයුත් තඵස් සස් ස සහජාතාදිවථසන නවධා, අට් ඨධා වා පච් චථෙො 
ථහොති. චක් ඛාෙතනාදීනි පඤ් ච ෙථාක් කමං පවත් ථත චක් ඛුසම් ඵස් සාදීනං 

පඤ ්චන් නං නිස ්සෙපුථරජාතඉන් ද්රිෙවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවථසන ඡධා, 
රූපාෙතනාදීනි පඤ් ච ථතසං ආරම් මණපුථරජාතඅත් ථිඅවිගතවථසන තිධා. 

මථනොසම් ඵස් සස් ස පන තානි, ධම් මාරම් මණඤ් ච තථා ච 
ආරම් මණාධිපතිමත් ථතන චාති බ්හුධා පච් චො ථහොන් ති. එවං ඡට් ඨාෙතනඤ් ච 
සළාෙතනඤ් ච ඡබ් බිධස් සාපි ඵස් සස් ස පච් චථෙො ථහොතීති ථවදිතබ් බ්ං. 

ඵස් සපච් චො ථවදනාපථද සබ් ථබ්ොපි ඵස් ථසො සහජාතානං ථවදනානං 
සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සෙවිපාකආහාරසම් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවථසන 

අට් ඨධා, සත් තධා වා පච් චථෙො ථහොති, අසහජාතානං උපනිස් සෙවථසථනවාති. 

ථවදනාපච් චො තණ් හාපථද විපාකථවදනා අනුසෙපතිතාෙ තණ් හාෙ 

උපනිස ්සෙවථසන, සහජාතාදිවථසන ච පච් චථෙො ථහොති. ෙස් මා පන – 

දුක් ඛී සුඛං පත් ථෙති, සුඛී භිථෙයොපි ඉච් ඡති; 

උථපක් ඛා පන සන් තත් තා, සුඛමිච් ථචව භාසිතා; 

තණ් හාෙ පච් චො තස් මා, ථහොන් ති තිස් ථසොපි ථවදනාති. (විසුද් ධි. 
2.644); 
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තණ් හාපච් චො උපාදානපථද තණ් හා අසහජාතා චතුන් නම් පි උපාදානානං 

උපනිස ්සෙවථසන ථචව අනන් තරාදිවථසන ච, සහජාතා පන 
කාමුපාදානවජ් ජිතානං තිණ් ණං ථහතුසහජාත 
අඤ ්ඤමඤ් ඤනිස ්සෙසම් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවථසන සත් තධා පච් චථෙො ථහොති. 

උපාදානපච් චො භවපථද චතුබ් බිධම් පි උපාදානං අසහජාතස් ස 
සබ් බ්කම් මභවස් ස ථචව උපපත් තිභවස් ස ච උපනිස් සෙවථසථනව පච් චථෙො 

ථහොති, සහජාතස් ස පන කම් මභවස් ස ථහතුසහජාතාදිවථසන පච් චථෙො ථහොති. 

භවපච් චො ජාතිපථද භථවොති කම් මභථවොව අධිප් ථපථතො, ථසො ච ජාතිො 
කම් මපච් චෙඋපනිස ්සෙපච් චෙවථසන ද් විධා පච් චථෙො ථහොති. 

ජාතිපච් චො ජරාමරණාදිපථද ජාති පන ජරාමරණානං, ථසොකාදීනඤ් ච 
තබ් භාවභාවීභාවමත් තථතො සුත් තන් තිකනථෙන උපනිස් සෙථකොටිොව 
පච් චථෙො ථහොතීති අෙං තාථවත් ථ පච් චෙනථෙො. 

ොරොදීහි සුඤ්ඤකතො පථනථත අවිජ් ජාදථෙො ද් වාදස ධම් මා ෙස් මා එවං 
පච් චෙපච් චයුප් පන් නභාථවන අඤ් ඤමඤ් ඤං පටිබ්ද් ධා අඤ ්ඤනිරථපක් ඛා 

හුත් වා අවිච් ඡින් නා අනාදිකා පවත් තන් ති, තස් මා තථතො අඤ් ථඤන බ්රහ් මාදිනා 

කාරථකන, පකතිඅණුකාලාදිථහතුනා වා කාරකථවදකරූථපන 

පරපරිකප් පිථතන අත් තනා වා රහිතා. න ථචථත අත් තා, න අත් තනි, න 

අත් තවන් ථතො, සුඤ ්ඤා එථත අත් ථතන වා අත් තනිථෙන වා ධුවභාථවන වා 
සුභභාථවන වා සුඛභාථවන වාති අෙං කාරකාදීහි සුඤ ්ඤතා. 

මූලද්ධසන්ධිසඞ්කඛපාොරවට්ටවිභාගකතොති එත් ථ මූලථතො තාව අවිජ් ජා, 

තණ් හා චාති ද් ථව ධම් මා මූලන් ති ථවදිතබ් බ්ා. අද් ධථතො පථනත් ථ අවිජ් ජා, 

සඞ් ඛාරාති ද් ථව අඞ් ගානි අතීථතො අද්ධා, විඤ ්ඤාණාදීනි භවාවසානානි අට් ඨ 

පච් චුප් පන් ථනො අද් ධා, ජාති ථචව ජරාමරණඤ් චාති ද් ථව අනාගථතො අද් ධාති 

තථෙො අද් ධා ථවදිතබ් බ්ා. සන් ධිථතො පන සඞ් ඛාරානං, පටිසන් ධිවිඤ් ඤාණස ්ස 

ච අන් තරා එථකො ථහතුඵලසන් ධි, ථවදනාෙ ච තණ් හාෙ ච අන් තරා එථකො 

ඵලථහතුසන් ධි, භවස් ස ච ජාතිො ච අන් තරා එථකො ථහතුඵලසන් ධි චාති තථෙො 

සන්ධී ථවදිතබ් බ්ා. සඞ් ථඛපථතො පන සන් ධීනං ආදිපරිථෙොසානවවත් ථිතා 
චත් තාථරො සඞ් ථඛපා ථහොන් ති. ථසෙයථිදං – අවිජ් ජාසඞ් ඛාරා එථකො 

සඞ් ථඛථපො, විඤ් ඤාණනාමරූපසළාෙතනඵස් සථවදනා දුතිථෙො, 

තණ් හුපාදානභවා තතිථෙො, ජාතිජරාමරණානි චතුත් ථථොති එවං චත් තාථරො 

සඞ්කඛපා ථවදිතබ් බ්ා. 

ආකාරථතො පථනත් ථ – 
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අතීථත ථහතුථෙො පඤ් ච, ඉදානි ඵලපඤ් චකං; 

ඉදානි ථහතුථෙො පඤ් ච, ආෙතිං ඵලපඤ් චකන් ති. – 

එවං වීසති ආකාරා ථහොන් ති. 

එත් ථ හි සරූපථතො වුත් තා අවිජ් ජාසඞ් ඛාරා, ථතසං ගහථණන 

තදවිනාභාවථතො ගහිතා තණ් හුපාදානභවාති ඉථම පඤ් ච ධම් මා අතීකත 

කහතුකයො නාම, සරූපථතො වුත් තා විඤ් ඤාණාදථෙො පඤ් ච ධම් මා ඉදාන

ඵලපඤ්චෙිං නාම, සරූපථතො පන වුත් තා තණ් හුපාදානභවා, ථතසං ගහථණන 

තදවිනාභාවථතො ගහිතා අවිජ් ජාසඞ් ඛාරාති ඉථම පඤ් ච ඉදාන කහතුකයො නාම. 

ජාතිආදිඅපථදථසන වුත් තා විඤ ්ඤාණාදථෙො පඤ් ච ධම් මා ආයතිිංඵලපඤ්චෙිං 

නාමාති එවං වීසති ආොරා ථවදිතබ් බ්ා. වට් ටථතො පථනත් ථ සඞ් ඛාරභවා 

කම් මවට් ටං, අවිජ් ජාතණ් හුපාදානා කිථලසවට් ටං, ථසසානි විපාකවට් ටන් ති 

තීණි වට්ටාන ථහොන් ති. ොව ච ථතසු කිථලසවට් ටං අරිෙමග් ථගන න 

උපච් ඡිජ් ජති, තාව ඉදං භවචක් කං අනුපච් ඡින් නං පවත් තතීති අෙථමත් ථ 
මූලද් ධසන් ධිසඞ් ථඛපාකාරවට් ටවිභාථගො. 

වාරකණොපමකතොති එත් ථ වාරණථතො තාව – ‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාරා’’ති 

ඉදමථහතුකවිසමථහතුකදස් සනනිවාරණං, ‘‘සඞ් ඛාරපච් චො විඤ් ඤාණ’’න් ති 

උච් ථඡදඅත් තසඞ් කන් තිදස ්සනනිවාරණං, ‘‘විඤ ්ඤාණපච් චො නාමරූප’’න් ති 

අත් තාති පරිකප් පිතවත් ථුථභදදස් සනථතො ඝනසඤ් ඤානිවාරණං, 

‘‘නාමරූපපච් චො සළාෙතන’’න් තිආදි අත් තා පස් සති…ථප.… විජානාති 

ඵුසති, ථවදෙති, තණ් හිෙති, උපාදිෙති, භවති, ජාෙති, ජීෙති, මීෙතීති 
එවමාදිදස ්සනනිවාරණන් ති ඉදථමත් ථ මිච් ඡාදස් සනනිවාරණං. 

උපමාකතො පථනත් ථ අන් ථධො විෙ අවිජ් ජා, තස් ස උපක් ඛලනං විෙ 

සඞ් ඛාරා, පතනං විෙ විඤ් ඤාණං, ථතන ගණ් ඩපාතුභාථවො විෙ නාමරූපං, තස් ස 

ගණ් ඩථභදපීළකා විෙ සළාෙතනං, තස් ස සඞ් ඝට් ටනං විෙ ඵස් ථසො, 

තජ් ජනිතදුක් ඛං විෙ ථවදනා, දුක් ඛස ්ස පටිකාරාභිලාථසො විෙ තණ් හා, 

අසප් පාෙග් ගහණං විෙ උපාදානං, අසප් පාොථලපනං විෙ භථවො, ථතන 

ගණ් ඩවිකාරපාතුභාථවො විෙ ජාති, තබ් බිකාරථභථදො විෙ ජරාමරණං. 
ෙථාසභාවදස් සනනිවාරණාදිථතො වා එථත අවිජ් ජාදථෙො අක් ඛිපටලාදි උපමාහිපි 
ථවදිතබ් බ්ාති අෙථමත් ථ උපමා. 

ගම්භීරනයකභදකතොති එත් ථ ගම් භීරථභථදො තාව ඉථමසං අවිජ් ජාදීනං 
පච් ථචකං ධම් මත් ථථදසනාපටිථවධගම් භීරතා ථවදිතබ් බ්ා. ඉථම හි අවිජ් ජාදථෙො 

ධම් මා ථෙනාකාථරන ෙදවත් ථා ච සඞ් ඛාරාදීනං ඵලානං පච් චො ථහොන් ති, ථසො 

ථනසං පච් චෙට් ථඨො දුරවථබ්ොධථතො ගම් භීථරොති අෙථමත් ථ ධම්මගම්භීරතා. 
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පටුන 

ධම් ථමොති ථහතු ‘‘ථහතුම් හි ඤාණං ධම් මපටිසම් භිදා’’ති (විභ. 720) වචනථතො. 
ජරාමරණාදීනං ඵලානං ජාතිආදීහි පච් චථෙහි සම් භූතසමුදාගතට් ථඨො 

දුරවථබ්ොධථතො ගම් භීථරොති අෙං අත්ථගම්භීරතා. අත් ථථොති ඵලං ‘‘ථහතුඵථල 

ඤාණං අත් ථපටිසම් භිදා’’ති (විභ. 720) වචනථතො. ථතසං පන ථහතූනං, 
ඵලානඤ් ච ථතන ථතනාකාථරන අවිපරීතථතො ථදසනාපි 

සබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ථසව ථගොචරථතො ගම් භීරාති අෙං කදසනාගම්භීරතා. ථෙො 

පථනසං අවිජ් ජාසඞ් ඛාරාදීනං අදස් සනායූහනාදිසභාථවො, ථසො මන් දපඤ් ථඤහි 

දුප් පරිථෙොගාහත් තා ගම් භීථරොති අෙං පටිකවධගම්භීරතාති අෙථමත් ථ 
ගම් භීරථභථදො. 

නයකභකදො පථනත් ථ එකත් තනථෙො නානත් තනථෙො අබ්යාපාරනථෙො 
එවංධම් මතානථෙොති ඉථමසං චතුන් නං අත් ථනොනං වථසන ථවදිතබ් ථබ්ො. 

තත් ථ හි ‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාරා, සඞ් ඛාරපච් චො විඤ් ඤාණ’’න් ති එවං 
බීජස ්ස අඞ් කුරාදිභාථවන රුක් ඛභාවප් පත් ති විෙ සන් තානානුපච් ථඡථදො 

එෙත්තනකයො නාම. ෙං සම් මා පස් සන් ථතො ථහතුඵලසම් බ්න් ථධන 

සන් තානානුපච් ථඡදාවථබ්ොධථතො උච් ථඡදදිට් ඨිං පජහති, මිච් ඡා පස් සන් ථතො 
ථහතුඵලසම් බ්න් ථධන පවත් තමානස් ස සන් තානානුපච් ථඡදස් ස 
එකත් තග් ගහණථතො සස් සතදිට් ඨිං උපාදිෙති. 

අවිජ් ජාදීනං පන ෙථාසකං ලක් ඛණවවත් ථානං නානත්තනකයො නාම. ෙං 

සම් මා පස් සන් ථතො නවනවානං උප් පාදදස් සනථතො සස් සතදිට් ඨිං පජහති, මිච් ඡා 
පස් සන් ථතො එකසන් තානපතිතස් ස භින් නසන් තානස ්ථසව 
නානත් තග් ගහණථතො උච් ථඡදදිට් ඨිං උපාදිෙති. 

අවිජ් ජාෙ පන ‘‘සඞ් ඛාරා මො උප් පාථදතබ් බ්ා, සඞ් ඛාරානං වා විඤ ්ඤාණං 

අම් ථහහී’’ති එවමාදිබ්යාපාරාභාථවො අබයාපාරනකයො නාම. ෙං සම් මා 

පස් සන් ථතොකාරකස් ස අභාවාවථබ්ොධථතො අත් තදිට් ඨිං පජහති, මිච් ඡා 
පස් සන් ථතො ථෙො අසතිපි බ්යාපාථර අවිජ් ජාදීනං සභාවනිෙමසිද් ථධො 

ථහතුභාථවො, තස් ස අග් ගහණථතො අකිරිෙදිට් ඨිං උපාදිෙති. 

අවිජ් ජාදීහි පන කාරථණහි සඞ් ඛාරාදීනංථෙව සම් භථවො ඛීරාදීහි දධිආදීනං 

විෙ, න අඤ ්ථඤසන් ති අෙං එවිංධම්මතානකයො නාම. ෙං සම් මා පස් සන් ථතො 

පච් චොනුරූපථතො ඵලාවථබ්ොධථතො අථහතුකදිට් ඨිං, අකිරිෙදිට් ඨිඤ් ච පජහති, 
මිච් ඡා පස් සන් ථතො පච් චොනුරූපං ඵලප් පවත් තිං අග් ගථහත් වා ෙථතො කුථතොචි 
ෙස් ස කස ්සචි අසම් භවග් ගහණථතො අථහතුකදිට් ඨිං ථචව නිෙතවාදඤ් ච 
උපාදිෙතීති අෙථමත් ථ නෙථභථදොති එවං විජානීථෙො පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

පච් චොකාරවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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සතිපට්ඨානවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
සතිපට් ඨානවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – චත්තාකරොති 

ගණනපරිච් ථඡථදො, ථතන න තථතො ථහට් ඨා, න උද් ධන් ති දීථපති. 

සතිපට්ඨානාති එත් ථ ද් ථව සතිපට් ඨානා සතිථගොචථරොපි සතිපි. ‘‘චතුන් නං, 

භික් ඛථව, සතිපට් ඨානානං සමුදෙඤ් ච අත් ථඞ් ගමඤ් ච ථදථසස් සාමී’’තිආදීසු 

(සං. නි. 5.408) හි සතිථගොචථරො ‘‘සතිපට් ඨාන’’න් ති වුච් චති, තස් සත් ථථො 

පතිට් ඨාති තස් මින් ති පට් ඨානං, කා පතිට් ඨාති? සති. සතිො පට් ඨානං 

සතිපට්ඨානිං. පධානං ඨානන් ති වා පට් ඨානං, සතිො පට් ඨානං සතිපට්ඨානිං. 

‘‘චත් තාථරො සතිපට් ඨානා භාවිතා බ්හුලීකතා සත් ත ථබ්ොජ් ඣඞ් ථග 

පරිපූථරන් තී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.147) පන සති. තස් සත් ථථො පතිට් ඨාතීති 

පට් ඨානං, උපට් ඨාති ඔක් කන් තිත් වා පක් ඛන් දිත් වා පවත් තතීති අත් ථථො. 

සතිථෙව පට් ඨානත් ථථන සතිපට්ඨානිං. අථ වා සරණට් ථඨන සති, සා ච 

උපට් ඨානට් ථඨන පට් ඨානන් ති සතිපට්ඨානිං, ඉදමිධ අධිප් ථපතං. ෙදි එවං, 

කස ්මා සතිපට් ඨානාති බ්හුවචනං කතං? සතිො බ්හුත් තා. ආරම් මණථභථදන හි 
බ්හුකා තා සතිථෙො. 

ඉධාති ඉමස් මිං සාසථන, ථතන අජ් ඣත් තාදිවථසන 
සබ් බ්ප් පකාරචතුචත් තාලීසවිධසතිපට් ඨානනිබ් බ්ත් තකස ්ස පුග් ගලස් ස 

නිස ්සෙභූතං සාසනථමව, නාඤ ්ඤං සාසනන් ති දීථපති. වුත් තං ථහතං ‘‘ඉථධව, 

භික් ඛථව, සමථණො…ථප.… සුඤ ්ඤා පරප් පවාදා සමථණහි අඤ් ථඤහී’’ති (දී. 

නි. 2.214; ම. නි. 1.139; අ. නි. 4.241). 

භික්ඛූති සංසාථර භෙං ඉක් ඛනථකො. ථතන කිඤ් චාපි භගවථතො 
ථදවථලොථක නිසීදිත් වා සතිපට් ඨානං ථදථසන් තස් ස සන් තිථක ථදවගණං 

මුඤ ්චිත් වා එකභික් ඛුපි නිසින් ථනො නාම නත් ථි, තථාපි ථදථවො වා ථහොතු 

මනුස් ථසො වා ගහට් ථඨො වා පබ් බ්ජිථතො වා, සංසාථර භෙන් ති සම් මා 

ඉක් ඛමාථනො ෙථානුසිට් ඨං පටිපජ් ජමාථනොව භික් ඛු නාම ථහොති, නාඤ ්ථඤොති 

දස් ථසති. ෙථාහ ‘‘අලඞ් කථතො ථචපී’’ති (ධ. ප. 142). 

අ්ඣත්තන් ති නිෙකජ් ඣත් තං. ොකයති එත් ථ ආෙන් ති තථතොති ආථෙො. 

ථක ආෙන් ති? කුච් ඡිතා ථකසාදථෙො, ඉති කුච් ඡිතානං ආථෙොති කාථෙො. අථ වා 

අඞ් ගපච් චඞ් ගානං, ථකසාදීනඤ් ච සමූහට් ථඨනපි කාථෙො, රූපකාථෙො, තස් මිං 

අත් තථනො කාථෙති අත් ථථො. ොයානුපස්සීති කාෙං අනුපස් සනසීථලො. 

‘‘කාථෙ’’ති ච වත් වා පුන ‘‘කාොනුපස් සී’’ති දුතිෙකාෙ-ග් ගහණං ‘‘එවං න 

කාථෙ අඞ් ගපච් චඞ් ගවිනිමුත් තඑකධම් මානුපස් සී, නාපි 

ථකසථලොමාදිවිනිමුත් තඉත් ථිපුරිසානුපස් සී, න ච 

භූතුපාදාෙවිනිමුත් තඑකධම් මානුපස් සී, අථ ථඛො 
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රථසම් භාරනගරාවෙවකදලික් ඛන් ධවිභාගානුපස් සථකො විෙ ෙථාක් කමං 
අඞ් ගපච් චඞ් ගථකසාදිභූතුපාදාෙසමූහානුපස් සී එවා’’ති දස් සනත් ථං කතං. තථා 

ථහත් ථ ෙථාවුත් තධම් මසමූහවිනිමුත් ථතො ඉත් ථිපුරිසාදිථකො, අඤ ්ථඤො වා 

ථකොචි ධම් ථමො න දිස් සති, ෙථාවුත් තධම් මසමූහමත් ථතථෙව පන බ්ාලා තථා 

තථා සුභාදිථතො ච මිච් ඡාභිනිථවසං කථරොන් ති, අෙං පන ථෙොගී තත් ථ 
කාොනුපස් සී එව අනිච් චදුක් ඛඅනත් තාසුභානුපස් සී එවාති වුත් තං ථහොති. අථ වා 

ය් වාෙං මහාසතිපට් ඨාථන අස් සාසපස් සාසාදිථකො චුද් දසවිථධො කාථෙො වුත් ථතො, 
තස් ස සබ් බ්ස් ස ඉමස් මිංථෙව කාථෙ අනුපස් සනථතො ‘‘කාථෙ කාොනුපස් සී’’ති 
එවමාදිනාපි අත් ථථො දට් ඨබ් ථබ්ො. 

විහරතීති ඉරිෙති, චතූසු ඉරිොපථථසු එථකනාගතං සරීරබ්ාධනං අඤ් ථඤන 

ඉරිොපථථන විච් ඡින් දිත් වා අපතමානං අත් තභාවං හරති, පවත් ථතතීති අත් ථථො. 

බහිද්ධා ොකයති පරස් ස කාථෙ. අ්ඣත්තබහිද්ධා ොකයති කාථලන 

අත් තථනො, කාථලන පරස ්ස කාථෙ. කාථලන හි අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාකාථෙසුපි 

එකස ්මිං ඛථණ කාොනුපස් සනා උප් පජ් ජති, පගුණකම් මට් ඨානස් ස පන 

අපරාපරං සඤ් චරණකාථලො එත් ථ කථිථතො. ආතාපීති කාෙපරිග් ගාහකවීරිථෙන 

වීරිෙවා. ථසො හි ෙස් මා කිථලසානං ආතාපනථතො ආතාථපො වුච් චති වීරිෙං, ථසො 

චස් ස අත් ථි, තස් මා ආතාපීති වුච් චති. සම්පජාකනොති කාෙපරිග් ගාහථකන 

සම් පජඤ ්ථඤන සමන් නාගථතො. සතිමාති කාෙපරිග් ගාහිකාෙ සතිො 
සමන් නාගථතො. අෙං පන ෙස් මා සතිො ආරම් මණං පරිග් ගථහත් වා පඤ් ඤාෙ 

අනුපස ්සති, වීරිථෙන ච අන් තරා ථවොසානං නාපජ් ජති, තස් මා ථෙසං ධම් මානං 

ආනුභාථවන තං සතිපට් ඨානං සම් පජ් ජති, ථතසං දස් සනත් ථං ‘‘ආතාපී 
සම් පජාථනො සතිමා’’ති ඉදං වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

ඉති කාොනුපස් සනාසතිපට් ඨානං, සම් පථෙොගඞ් ගඤ ්ච දස් ථසත් වා ඉදානි 

පහානඞ් ගං දස් ථසතුං ‘‘විකනයය කලොකෙ අභි්ඣාකදොමනස්ස’’න් ති වුත් තං. 

තත් ථ විකනයයාති තදඞ් ගවිනථෙන වා වික් ඛම් භනවිනථෙන වා විනනත් වා. 

කලොකෙති ය් වාෙං අජ් ඣත් තාදිථභථදො කාථෙො වුත් ථතො, ස් ථවව ඉධ 

ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් ථඨන ථලොථකො නාම. විභඞ්කග පන ෙස් මා රූපකාථෙ 

පහීනඅභිජ් ඣාදථෙො ථවදනාදීසුපි පහීෙන් ති එව, තස් මා පඤ ්චපි 
උපාදානක් ඛන් ධා ‘‘ථලොථකො’’ති වුත් තං. තස් මිං ථලොථක 
අභිජ් ඣාථදොමනස් සසඞ් ඛාතං කාමච් ඡන් දබ්යාපාදං විථනෙයාති සම් බ්න් ථධො. 
ඉමස ්ස ච නීවරථණසු බ්ලවධම් මද් වෙස් ස පහානදස් සථනන 
ථසසනීවරණානම් පි පහානං වුත් තංථෙවාති ථවදිතබ් බ්ං. විථසථසන ථචත් ථ 
අභිජ් ඣාථදොමනස් සවිනථෙන ෙථාක් කමං කාෙසම් පත් තිවිපත් තිමූලානං 

අනුථරොධවිථරොධානං, අත් තඅභිරතිතදසුභාකාරාදිභාවනානභිරතීනං, 
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පටුන 

අභූතගුණපක් ථඛපභූතථදොසාපනෙනානඤ් ච පහානං වුත් තං, ථතන 

ථෙොගාවචරස් ස ථෙොගානුභාවනිබ් බ්ත් තඵලං, ථෙොගසමත් ථතා ච දීපිතා ථහොති. 

අ්ඣත්තිංකවදනාසූතිආදීසුපි අජ් ඣත් තාදීනි වුත් තනථෙන ථවදිතබ් බ්ානි. 

එත් ථ පන කවදනාති තිස් ථසො ථවදනා ථලොකිො, තථා චිත්තිං, ධම්මා ච, ථතසං 
විභාථගො විභඞ් ගනථෙ ආවි භවිස් සති. ථකවලං පථනත් ථ ෙථා ථවදනාදථෙො 

අනුපස ්සන් ථතො ථවදනාදිඅනුපස් සී නාම ථහොති, ථසො නථෙො දස් ථසතබ් ථබ්ො. 

ථසෙයථිදං – ථවදනාසු තාව සුඛා ථවදනා දුක් ඛථතො, දුක් ඛා සල් ලථතො, ඉතරා ච 
අනිච් චථතො අනුපස් සිතබ් බ්ා. ෙථාහ – 

‘‘ථෙො සුඛං දුක් ඛථතො අද් ද, දුක් ඛමද් දක් ඛි සල් ලථතො; 

අදුක් ඛමසුඛං සන් තං, අද් දක් ඛි නං අනිච් චථතො’’ති (සං. නි. 4.253; 

ඉතිවු. 53). 

සබ් බ්ා එව එතා දුක් ඛථතො අනුපස් සිතබ් බ්ා ‘‘ෙං කිඤ් චි ථවදනතං, තං 

දුක් ඛස ්මින් ති වදාමී’’ති (සං. නි. 4.259) වචනථතො. එවං අනුපස් සන් ථතො පන 
අනිච් චාදිසත් තානුපස් සනාවථසන වා අනුපස් සන් ථතොපි ‘‘ඉමං ථවදනං ථකො 

ථවදෙති, කස ්සාෙං ථවදනා, කිං කාරණාෙං ථවදනා’’ති උපපරික් ඛිත් වා ‘‘න 

ථකොචි සත් තාදිථකො ථවදෙති, න ථකසඤ් චි සත් තාදීනං ථවදනා, 
වත් ථාරම් මණාදිකාරණා පනාෙං ථවදනා උප් පජ් ජතී’’ති අනුපස් සන් ථතොපි 

කවදනානුපස්සී නාම ථහොති. අථ වා සුඛාදීනං උප් පත් තික් ඛථණ දුක් ඛාදීනං 
අසම් භවා අනිච් චා අද් ධුවා විපරිණාමධම් මාති එවං වා අනුපස් සන් ථතො 

කවදනානුපස්සී නාම ථහොති. ඉමිනාව නථෙන පාළිනොනුසාථරන 

ථසසචිත් තධම් මානම් පි අනුපස් සනාකාථරො ථවදිතබ් ථබ්ො. විථසසථතො පථනත් ථ 

චිත් ථතසු අනිච් චතාවථසන, ධම් ථමසු අනත් තතාවථසන ච අනුපස් සන් ථතො 

චිත්තානුපස්සී, ධම්මානුපස්සී ච නාම ථහොතීති ථවදිතබ් බ්ං. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං තාථවත් ථ පදත් ථථො. 

ධම්මකභකදො පථනත් ථ නත් ථි, සරණවථසන ච එකාව සති 
ආරම් මණවථසන ‘‘චත් තාථරො සතිපට් ඨානා’’ති වුත් තාති. 

විභඞ්ගනයකතො පථනත් ථ සුත්තන්තභාජනීකය තාව 
අජ් ඣත් තබ්හිද් ධාතදුභෙකාථෙ ථකසාදිථකොට් ඨාසභාවනාවථසන පඨමං 
සතිපට් ඨානං විත් ථාරිතං. තථා අජ් ඣත් තාදීසු පච් ථචකං සාමිසනිරාමිසවථසන 

දුවිධානං සුඛදුක් ඛඅදුක් ඛමසුඛථවදනානං වථසන දුතිෙං, 
සරාගවීතරාගසථදොසවීතථදොසසථමොහවීතථමොහසංඛිත් තවික් ඛිත් තමහග් ගතඅම
හග් ගතසඋත් තරානුත් තරසමාහිතාසමාහිතවිමුත් තාවිමුත් තථභදථතො 

ථසොළසවිථධහි චිත් තපජානනවථසන තතිෙං, පඤ් චනීවරණානං, 
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සත් තථබ්ොජ් ඣඞ් ගානඤ් ච 
සම් භවාසම් භවඋප් පාදපහානපහීනානුප් පත් තිභාවනාපාරිපූරිථහතුජ් ඣානවථසන 
චතුත් ථං සතිපට් ඨානං විත් ථාරිතං. අෙං සුත් තන් තභාජනීෙනථෙො. 

අභිධම්මභාජනීකය පන තාව ‘‘චත් තාථරො සතිපට් ඨානා. ඉධ භික් ඛු කාථෙ 
කාොනුපස් සී විහරති ථවදනාසු…ථප.… ධම් ථමසු ධම් මානුපස් සී විහරතී’’ති 

(විභ. 380) එවං මාතිකං ඨථපත් වා ධම් මසඞ් ගණිෙං වුත් තනෙස් ස විත් ථාථරසු 
අට් ඨසු ථලොකුත් තරචිත් ථතසු සම් පයුත් තසතිවථසථනව විත් ථාරථතො විභත් තා. 

පඤ්හාපුච්ෙෙනකයපි චතුන් නං සතිපට් ඨානානං කති කුසලා…ථප.… කති 

අරණා? සිො කුසලා, සිො අබ්යාකතා…ථප.… අනුපාදින් නඅනුපාදානිොව, 

අසංකිලිට් ඨඅසංකිථලසිකාව…ථප.… අනිදස් සනඅප් පටිඝාව. න ථහතූ 
අථහතුකාව…ථප.… අනුත් තරා අරණාවාති ථලොකුත් තරවථසථනව විභත් තා. 
සම් මාසම් බුද් ථධන හි සුත් තන් තභාජනීෙස් මිඤ් ථඤව 

ථලොකිෙථලොකුත් තරමිස් සකා සතිපට් ඨානා කථිතා, 
අභිධම් මභාජනීෙපඤ් හාපුච් ඡථකසු පන ථලොකුත් තරාථෙව. ථතසු ච ථලොකිො 
නානාචිත් ථතසු එව ලබ් භන් ති. අඤ් ථඤථනව හි චිත් ථතන කාෙං 

පග් ගණ් හන් ති, අඤ් ථඤන ථවදනාදථෙොති. ථලොකුත් තරා පන චත් තාථරොපි 
මග් ගක් ඛථණ එකචිත් ථතථෙව ලබ් භන් ති. එකස් මිඤ ්හි මග් ගචිත් තක් ඛථණ 
ආරම් මණථතො නිබ් බ්ානාරම් මණා එකාව සති කාොදීසු 
සුභසුඛනිච් චඅත් තවිපල් ලාසසමුච් ථඡදකතාෙ චතුකිච් චසාධනට් ථඨන චත් තාරිපි 
නාමානි ලභතීති අෙථමත් ථ විභඞ් ගනථෙො. 

කමථතො සතිපට් ඨාථන, අනූනාධිකථතොපි ච; 

පාළිමුත් තනථෙො ථඤථෙයො, තත් ථ ථකොසල් ලමිච් ඡතා. 

තත් ථ ෙමකතො තාව අෙම් පි ථදසනාක් කථමොව, ථසොපි පාකටාපාකටවථසන 
වුත් ථතො. ඉමාසු හි රූපකම් මට් ඨානං පාකටන් ති පඨමං කාොනුපස් සනා වුත් තා. 
තථතො අරූපකම් මට් ඨානං. තත් ථාපි ආරම් මණං අනුභවන් තී උප් පජ් ජමානා 

ථවදනා පාකටාති අනන් තරා ථවදනානුපස් සනා, තථතො ආරම් මණං විජානන් තං 

විඤ ්ඤාණං පාකටන් ති චිත් තානුපස් සනා, චිත් ථත පාකථට තන් නිස ්සිතා 
සුඛුමාපි ධම් මා පාකටා ථහොන් තීති අන් ථත ධම් මානුපස් සනා වුත් තා. අෙං 
තාථවත් ථ කථමො. 

අනූනාධිෙකතොති එත් ථ පන කස ්මා භගවතා චත් තාථරොව සතිපට් ඨානා 

වුත් තා, අනූනා අනධිකාති? 
තණ් හාචරිතදිට් ඨිචරිතසමථොනිකවිපස් සනාොනිකානං මන් දතික් ඛවථසන 
ද් විධා පවත් තානං විසුද් ධිමග් ගවථසන. මන් දස් ස හි තණ් හාචරිතස් ස ඔළාරිකං 
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කාොනුපස් සනාසතිපට් ඨානං විසුද් ධිමග් ථගො, තික් ඛස් ස සුඛුමං 

ථවදනානුපස් සනාසතිපට් ඨානං, දිට් ඨිචරිතස් සාපි මන් දස ්ස නාතිප් පථභදගතං 

චිත් තානුපස ්සනාසතිපට් ඨානං, තික් ඛස් ස අතිප් පථභදගතං 
ධම් මානුපස් සනාසතිපට් ඨානං විසුද් ධිමග් ථගො. සමථොනිකස් ස ච මන් දස් ස 

අකිච් ථඡන අධිගන් තබ් බ්නිමිත් තං පඨමං සතිපට් ඨානං විසුද් ධිමග් ථගො, 

තික් ඛස ්ස දුතිෙං, විපස් සනාොනිකස ්සාපි මන් දස් ස තතිෙං, තික් ඛස් ස චතුත් ථං 
විසුද් ධිමග් ථගොති ථවථනෙයජ් ඣාසෙථතො චත් තාථරො වුත් තා. 
සුභසුඛනිච් චඅත් තභාවවිපල් ලාසප් පහානත් ථං වා 
චතුථරොඝථෙොගාසවගන් ථඋපාදානඅගතිප් පහානත් ථම් පි 

චතුබ් බිධාහාරපරිඤ් ඤත් ථඤ ්ච චත් තාථරොව වුත් තා, අනූනා අනධිකාති 
අෙථමත් ථ අනූනාධිකතා. එවං පාළිමුත් තනථෙො ථඤථෙයො. 

සතිපට් ඨානවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සම්මප්පධානවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
සම් මප් පධානවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – සම්මප්පධානාති 

කාරණප් පධානා උපාෙප් පධානා. ථෙොනිථසො පදහනථතො පරමං ධානං පධානං, 

පධානවීරිොනීති අත් ථථො. ඉධභික්ඛූති ඉමස් මිං සාසථන පටිපන් නථකො භික් ඛු. 

අනුප්පන්නානන් ති අනිබ් බ්ත් තානං. පාපොනන් ති ලාමකානං. අකුසලානිං 

ධම්මානන් ති අථකොසල් ලසම් භූතානං ධම් මානං. අනුප්පාදායාති න 

උප් පාදනත් ථාෙ. ෙන්දිං ජකනතීති කත් තුකමයතාසඞ් ඛාතං කුසලච් ඡන් දං 

ජථනති උප් පාථදති. වායමතීති පථෙොගං පරක් කමං කථරොති. වීරියිං ආරභතීති 

කානකථචතසිකවීරිෙං කථරොති. චිත්තිං පග්ගණ්හාතීති ථතථනව 

සහජාතවීරිථෙන චිත් තං උක් ඛිපති. පදහතීති පධානවීරිෙං කථරොති. පටිපාටිො 
පථනතානි චත් තාරිපි පදානි වීරිෙස ්ථසව 
ආථසවනාභාවනාබ්හුලීකම් මසාතච් චකිරිොහි ථෙොථජතබ් බ්ානි. 

උප්පන්නානන් ති අනුප් පන් නාති අවත් තබ් බ්තං ආපන් නානං. පහානායාති 

පජහනත් ථාෙ. අනුප්පන්නානිං කුසලානිං ධම්මානන් ති අනිබ් බ්ත් තානං 

ථකොසල් ලසම් භූතානං ධම් මානං. උප්පාදායාති උප් පාදනත් ථාෙ. 

උප්පන්නානන් ති නිබ් බ්ත් තානං. ඨිතියාති ඨිතත් ථාෙ. අසම්කමොසායාති 

අනස ්සනත් ථං. භිකයයොභාවායාති පුනප් පුනං භවනාෙ. කවපුල්ලායාති 

විපුලභාවාෙ. භාවනායාති වඩ් ඪිො. පාරිපූරියාති පරිපූරණත් ථාෙ. ථසසං පදථතො 
උත් තානථමව. 

අත්ථකතො පථනත් ථ ‘‘අනුප් පන් නානං පාපකාන’’න් තිආදීසු 
අසමුදාචාරවථසන වා අනනුභූතාරම් මණවථසන වා කිථලසානං අනුප් පත් ති 
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පටුන 

ථවදිතබ් බ්ා. අඤ් ඤථා හි අනමතග් ථග සංසාථර අනුප් පන් නා අකුසලධම් මා 
නාම නත් ථි. කුසලධම් ථමසු පන 
රතනත් තෙප් පසාදවිපස් සනාදිවිවට් ටූපනිස ්සෙකුසලාදිවථසන අනුප් පන් නාපි 
අත් ථි. ථතසම් පි උප් පන් නපුබ් බ්ත් ථත සති සබ් බ්සත් තානං ඉථතො පුබ් ථබ් ච 
ආසවක් ඛෙප් පසඞ් ගථතො. එකන් තප් පවත් තසාධකා ථතසං. තත් ථ එකච් චස ්ස 

වත් තගන් ථධුතඞ් ගසමාධිවිපස් සනානවකම් ථමසු අඤ් ඤතරස ්මිං 

නිච් චප් පයුත් තස් ස, ඝටථතො, වාෙමථතො ච බ්රහ් මථලොකා ආගතත් තා භවවථසන 

කිථලථසසු අලද් ධාථසවනස් ස සත් තස ්ස කිථලසා න සමුදාචරන් ති, අපරභාථග 
පනස ්ස වත් තාදීනි විස් සජ් ථජත් වා කුසීතස් ස චරථතො ථචව 

අකලයාණමිත් තාදිථතො කිථලථසසු ලද් ධාථසවනස් ස ච අථෙොනිථසොමනසිකාරං, 
සතිථවොස ්සග් ගඤ ්ච ආගම් ම උප් පජ් ජන් ති. එවං තාව අසමුදාචාරවථසන 
කිථලසානං අනුප් පත් ති ථවදිතබ් බ්ා. 

එකච් චස් ස පන තස් මිං අත් තභාථව අනනුභූතපුබ් බ්ං දිබ් බ්ාදිථභදං මනාපිෙං 
ආරම් මණං ලභිත් වා තත් ථ අථෙොනිථසොමනසිකාරසතිථවොස් සග් ථග ආගම් ම 

කිථලසා උප් පජ් ජන් ති, අලභිත් වා එවං අනනුභූතාරම් මණවථසන කිථලසානං 
අනුප් පත් ති ථවදිතබ් බ්ා. 

‘‘උප් පන් නානං පාපකාන’’න් ති එත් ථ පන චතුබ් බිධං උප් පන් නං 

වත් තමානභූතාපගතඔකාසකතභූමිලද් ධවථසන, ථතසං විභාථගො 
උප් පන් නත් තිථක වුත් ථතොව. අපරම් පි චතුබ් බිධං උප් පන් නං 
සමුදාචාරආරම් මණාධිග් ගහිතඅවික් ඛම් භිතඅසමුග් ඝාතිතවථසන. තත් ථ සම් පති 

වත් තමානංථෙව සමුදාචාරුප්පන්නිං නාම. ථසසං පාකටථමව. ෙස් මා පථනත් ථ 
ඉථමසු උප් පන් ථනසු වත් තමානභූතාපගතඔකාසකතසමුදාචාරසඞ් ඛාතං 

චතුබ් බිධං උප් පන් නං න මග් ගාදිවජ් ඣං, තස් මා 
භූමිලද් ධආරම් මණාධිග් ගහිතඅසමුග් ඝාතිතසඞ් ඛාතං චතුබ් බිධං උප් පන් නං 
සන් ධාථෙත් ථ ‘‘උප් පන් නානං පාපකානං පහානාො’’ති වුත් තං. 

කථං පන මග් ගක් ඛථණ අනුප් පන් නානං කුසලානං උප් පාදාෙ වාොථමො 

ථහොති, කථඤ ්ච උප් පන් නානං ඨිතිොති? මග් ගප් පවත් තිො එව. මග් ථගො හි 

පවත් තමාථනො පුබ් ථබ් අනුප් පන් නපුබ් බ්ත් තා අනුප්පන්කනො නාම වුච් චති. ො 

චස් ස පවත් ති, අෙථමව ඨිති නාමාති අෙං තාථවත් ථ පදත් ථථො. 

ධම්මකභකදො පථනත් ථාපි එකස ්ථසව වීරිෙස ්ස කිච් චථභදථතො චතුධා 
වුත් තාති අෙථමත් ථ පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

විභඞ්ගනයකතො පන සුත් තන් තභාජනීථෙ තාව චත් තාථරො සම් මප් පධානා 
ථලොකිෙථලොකුත් තරකුසලචිත් තසම් පයුත් තවීරිෙවථසන අකුසලාදිපථදහි සද් ධිං 
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විත් ථාරථතො විභත් තා. අභිධම් මභාජනීෙපඤ් හාපුච් ඡථකසු පථනථත 

ථලොකුත් තරකුසලචිත් තසම් පයුත් තවථසථනව විභත් තා, ඵලචිත් තසම් පයුත් තා 

පන න ගහිතා. ථතථනව පඤ් හාපුච් ඡථක ‘‘කුසලා එව, විපාකධම් මධම් මා එව, 

අපචෙගාමිථනොව, ථසඛාවා’’තිආදිනා වුත් තා. ථසථසො පථනත් ථ විනිච් ඡථෙො 
සතිපට් ඨාථන වුත් තනොනුසාථරන ථවදිතබ් ථබ්ො. 

සම් මප් පධානවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඉද්ධිපාදවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ඉද් ධිපාදවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන චත්තාකරො ඉද්ධිපාදාති එත් ථ ඉජ් ඣතීති 

ඉද් ධි, සමිජ් ඣති නිප් ඵජ් ජතීති අත් ථථො, ඉද් ධි එව පාථදො ඉද්ධිපාකදො, 
ඉද් ධිථකොට් ඨාථසොති අත් ථථො. ඉජ් ඣන් ති වා එතාෙ සත් තා ඉද් ධා වුද් ධා 

උක් කංසගතා ථහොන් තීතිපි ඉද් ධි, පජ් ජන් ති එථතනාති පාථදො, පතිට් ඨා 

අධිගමූපාථෙොති අත් ථථො, ඉද් ධිො පාථදො ඉද්ධිපාකදො. 

ෙන්දසමාධිපධානසඞ්ඛාරසමන්නාගතන් ති එත් ථ ඡන් දථහතුථකො, ඡන් දාධිථකො 

වා සමාධි ෙන්දසමාධි, කත් තුකමයතාඡන් දං අධිපතිං කරිත් වා 

පටිලද් ධසමාධිස් ථසතං අධිවචනං. පධානභූතා සඞ් ඛාරා පධානසඞ්ඛාරා, 

චතුකිච් චසාධකස් ස සම් මප් පධානවීරිෙස් ථසතං අධිවචනං. සමන්නාගතන් ති 

ථතන ඡන් දසමාධිනා, පධානසඞ් ඛාථරන ච උථපතං. ඉද්ධිපාදන් ති 
ෙථාවුත් තත් ථථන ‘‘ඉද් ධී’’ති සඞ් ඛයං ගතානං 
උපචාරජ් ඣානාදිකුසලචිත් තසම් පයුත් තානං ඡන් දසමාධිපධානසඞ් ඛාරානං 

අධිට් ඨානට් ථඨන පාදභූතථසසචිත් තථචතසිකරාසිං. භාකවතීති වඩ් ථඪති, 
අත් තථනො සන් තාථන පුනප් පුනං ජථනතීති අත් ථථො. ඉමිනා නථෙන ථසථසසුපි 

අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. තත් ථ වීමිංසාති පඤ් ඤා. ථසසං පදථතො 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

අත්ථකතො පථනත් ථ ථතන කිං කථිතං? චතුන් නං භික් ඛූනං මත් ථකප් පත් තං 
කම් මට් ඨානං කථිතං. ෙථා හි චතූසු අමච් චපුත් ථතසු ඨානන් තරං පත් ථථත් වා 

විචරන් ථතසු එථකො උපට් ඨාථනන, එථකො සූරභාථවන, එථකො ජාතිසම් පත් තිො, 
එථකො මන් තබ්ථලනාති එවං ථත පච් ථචකකාරථණන රාජානං ආරාථධත් වා 

ඨානන් තරං පාපුණන් ති, එවං භික් ඛූපි ඡන් දවීරිෙචිත් තවීමංසාසු එථකකං 
ථජට් ඨං ධුරං පුබ් බ්ඞ් ගමං කත් වා ථලොකුත් තරධම් මනිබ් බ්ත් තකා ථහොන් ති. එත් ථ 

ච ඡන් ථදො සමාධි පධානසඞ් ඛාථරොති තථෙො ධම් මා ඉද් ධීපි ථහොන් ති ඉද් ධිපාදාපි, 
ථසසා පන සම් පයුත් තා චත් තාථරො ඛන් ධා ඉද් ධිපාදා එව. එවං 
ථසසාධිපතියුත් තචිත් ථතසුපි ඉද් ධිපාදාති ථවදිතබ් බ්ා. 
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අපිච ඣානවිපස් සනාසු පුබ් බ්භාථගො ඉද් ධිපාථදො. ථෙො පටිලාථභො, සා ඉද් ධි. 

පඨමජ් ඣානාදීනං හි පුබ් බ්භාගපරිකම් මානි ඉද් ධිපාථදො නාම, 

පඨමජ් ඣානාදථෙො ඉද් ධි නාම. පඨමමග් ගාදීනං පුබ් බ්භාගවිපස් සනා ඉද් ධිපාථදො 

නාම, පඨමමග් ගාදථෙො ඉද් ධි නාම. පටිලාභවථසනාපි දීථපතුං වට් ටති. 

පඨමජ් ඣානාදථෙො හි පඨමමග් ගාදථෙො ච ඉද් ධිපාථදො නාම, 

දුතිෙජ් ඣානාදථෙො, දුතිෙමග් ගාදථෙො ච ඉද් ධි නාමාති අෙං තාථවත් ථ පදත් ථථො. 

ධම්මකභකදො පථනත් ථ විභඞ් ගනථෙථනව පාකථටො භවිස් සති. තත් ථ හි 

සුත්තන්තභාජනීකය තාව ඡන් දාදීනං පදානං විභඞ් ගං වත් වා අන් ථත 
‘‘ඉද් ධිපාථදොති තථාභූතස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො…ථප.… විඤ් ඤාණක් ඛන් ථධො. 

ඉද් ධිපාදං භාථවතීති ථත ධම් ථම ආථසවති භාථවති බ්හුලීකථරොති, ථතන වුච් චති 

ඉද් ධිපාදං භාථවතී’’ති (විභ. 434) එවං සබ් ථබ් ථලොකිෙථලොකුත් තරධම් මා 
ඉද් ධිපාථදොති වුත් තා. 

අභිධම්මභාජනීකය පන ඡන් දාදීනි පදානි විභජිත් වා අන් ථත ‘‘ඉද් ධිපාථදොති 

තථාභූතස ්ස ඵස් ථසො…ථප.… පග් ගාථහො අවික් ථඛථපො’’ති (විභ. 447) එවං 

සබ් ථබ් ථලොකුත් තරකුසලධම් මා ඉද් ධිපාදාති වත් වා පුන ‘‘ඡන් දිද් ධිපාථදො 

වීරිනද් ධිපාථදො චිත් තිද් ධිපාථදො වීමංසිද් ධිපාථදො’’ති (විභ. 457) මාතිකං 

ඨථපත් වා ‘‘තත් ථ කතථමො ඡන් දිද් ධිපාථදො? ඉධ භික් ඛු ෙස් මිං සමථෙ 
ථලොකුත් තරං ඣානං භාථවති…ථප.… ථෙො තස් මිං සමථෙ ඡන් ථදො 
ඡන් දිකතා…ථප.… අෙං වුච් චති ඡන් දිද් ධිපාථදො’’තිආදිනා 
ථලොකුත් තරකුසලචිත් තසම් පයුත් තඡන් දවීරිෙචිත් තවීමංසා එව ඉද් ධිපාදාති 

වුත් තා. තථා පඤ්හාපුච්ෙකෙපි කුසලා එව, අනිදස් සනඅප් පටිඝා එව, 

වීමංසිද් ධිපාථදො ථහතු, ථසසා න ථහතූ…ථප.… චිත් තිද් ධිපාථදො න වත් තබ් ථබ්ො, 

ථසසා චිත් තසම් පයුත් තා…ථප.… අනුත් තරාව, අරණාවාති. ථසසථමත් ථ 
සතිපට් ඨාථන වුත් තසදිසථමව. පාළිමුත් තකනථෙො පථනත් ථාපි න උද් ධථටොති. 

ඉද් ධිපාදවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

කබෝඣඞ්ගවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ථබ්ොජ් ඣඞ් ගවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – සත්තකබෝඣඞ්ගාති 

එත් ථ ථබ්ොධිො, ථබ්ොධිස් ස වා අඞ් ගාති කබෝඣඞ්ගා. ඉදං වුත් තං ථහොති – ොෙ 
එව ධම් මසාමග් ගිො මග් ගක් ඛථණ උප් පජ් ජමානාෙ ලීනුද් ධච් චාදිඅථනථකසං 
උපද් දවානං පටිපක් ඛභූතාෙ සතිධම් මවිචොදිසත් තවිධාෙ ධම් මසාමග් ගිො 

අරිෙසාවථකො බුජ් ඣති, කිථලසනිද් දාෙ උට් ඨහති, සච් චානි වා පටිවිජ් ඣති, 

තස් සා ධම් මසාමග් ගිසඞ් ඛාතාෙ ථබ්ොධිො අඞ් ගාති කබෝඣඞ්ගා 
ඣානඞ් ගමග් ගඞ් ගානි විෙ. ථෙො පථනස ෙථාවුත් තප් පකාරාෙ එතාෙ 
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පටුන 

ධම් මසාමග් ගිො බුජ් ඣතීති කත් වා අරිෙසාවථකො ‘‘ථබ්ොධී’’ති වුච් චති, තස් ස 

ථබ්ොධිස ්ස අඞ් ගාති කබෝඣඞ්ගා ථසනඞ් ගරථඞ් ගාදථෙො විෙ. අපිච ‘‘ථබ්ොධාෙ 
සංවත් තන් තීති ථබ්ොජ් ඣඞ් ගා’’තිආදිනා පටිසම් භිදානථෙනාපි 

ථබ්ොජ් ඣඞ් ගත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. පසත් ථථො, සුන් දථරො වා ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො 

සම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො, සතිථෙව සම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො සතිසම්කබෝඣඞ්කගො. එවං 

ථසථසසුපි. තත් ථ ධම් ථම විචිනාති අනිච් චාදිථතො පරිවීමංසති ජානාති, ධම් ථම 

වා එථතන සත් තා විචිනන් තීති ධම්මවිචකයො, පඤ ්ඤා. උථපක් ඛති සමරසානං 
ධම් මානං හාපනවඩ් ඪථන අවාවටතාෙ පටිසඞ් ඛානාකාථරන මජ් ඣත් තා 

ථහොතීති උකපක්ඛා, තත්රමජ් ඣත් තතා. පටිසඞ් ඛානලක් ඛථණො හි 
උථපක් ඛාසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගොති. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං තාථවත් ථ 

පදත් ථථො. ධම්මකභකදොථපත් ථ සුවිඤ ්ථඤථෙයොව. 

විභඞ්ගනයකතො පථනත් ථ සුත්තන්තභාජනීකය තාව 
ථලොකිෙථලොකුත් තරවථසන ථසථසසු ථලොකුත් තරකුසලවිපාකවථසන විභත් තා. 

පඤ්හාපුච්ෙකෙ පන සිො කුසලා, සිො අබ්යාකතා, පීතිසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො 

සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතොව, ථසසා ද් වීහි…ථප.… පීතිසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො 

සුඛසහගථතොව, ථසසා තිධාපි, අනිදස් සනඅප් පටිඝා, 

ධම් මවිචෙසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො ථහතු, ථසසා න ථහතූ…ථප.… රූපාවචරාව, 
අරණාවාති. ථසසං සතිපට් ඨාථන වුත් තනෙථමව. අෙථමත් ථ විභඞ් ගනථෙො. 

ඉදානි පන – 

කමථතො තාවත් තථතො ච, ථහතුභූමිවිභාගථතො; 

විථවකථතො ච විඤ් ථඤථෙයො, පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ ෙමකතො තාව අෙම් පි ථදසනාක් කථමොව. සබ් ථබ්සං හි 

ථබ්ොජ් ඣඞ් ගානං උපකාරත් තා සතිසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගො පඨමං වුත් ථතො, තථතො 

ෙස් මා උපට් ඨිතසතිථකො ධම් ථම පඤ් ඤාෙ පවිචිනාති, පවිචිතධම් ථමො වීරිෙං 

ආරභති, ආරද් ධවීරිෙස් ස පීති උප් පජ් ජති, පීතිමනස ්ස කාථෙොපි චිත් තම් පි 

පස් සම් භති, පස් සද් ධකාෙස් ස සුඛිථනො චිත් තං සමාධිෙති, සමාහිතචිත් ථතො තං 

චිත් තං සාධුකං අජ් ඣුථපක් ඛිතා ථහොති, තස් මා 
ධම් මවිචෙසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ගාදථෙො ෙථාක් කමං වුත් තාති අෙං තාථවත් ථ කථමො. 

තාවත්තකතො පන කස ්මා ථත සත් ථතව වුත් තා, අනූනා අනධිකාති? 

ලීනුද් ධච් චපටිපක් ඛථතො, සබ් බ්ත් තිකථතො ච. එත් ථ හි තථෙො ථබ්ොජ් ඣඞ් ගා 

ලීනස් ස පටිපක් ඛා. ෙථාහ – ‘‘ෙස් මිං ච ථඛො, භික් ඛථව, සමථෙ ලීනං චිත් තං 

ථහොති, කාථලො තස් මිං සමථෙ ධම් මවිචෙසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාෙ, කාථලො 

වීරිෙ…ථප.… පීතිසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාො’’ති (සං. නි. 5.234). තථෙො 
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උද් ධච් චස් ස පටිපක් ඛා. ෙථාහ – ‘‘ෙස ්මිං ච ථඛො, භික් ඛථව, සමථෙ උද් ධතං 

චිත් තං ථහොති, කාථලො තස් මිං සමථෙ පස් සද් ධිසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ගස් ස භාවනාෙ, 

කාථලො සමාධි…ථප.… උථපක් ඛාසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ගස ්ස භාවනාො’’ති (සං. නි. 

5.234). එථකො පථනත් ථ ථලොණධූපනං විෙ සබ් බ්බ්යඤ් ජථනසු 

සබ් බ්ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගසු ඉච් ඡිතබ් ථබ්ො. ෙථාහ – ‘‘සතිඤ් ච ඛ් වාහං, භික් ඛථව, 

සබ් බ්ත් ථිකං වදාමී’’ති (සං. නි. 5.234). එවං ලීනුද් ධච් චපටිපක් ඛථතො ච 
සබ් බ්ත් ථිකථතො ච සත් ථතව වුත් තාති අෙං තාවත් තථතො. 

කහතුභූමිවිභාගකතොති එත් ථ ථහතුවිභාගථතො තාව – චත් තාථරො 
සතිසම් ථබ්ොජ් ඣඞ් ගස් ස උප් පාදාෙ සංවත් තන් ති සතිසම් පජඤ ්ඤං 
මුට් ඨස ්සතිපුග් ගලපරිවජ් ජනතා උපට් ඨිතස ්සතිපුග් ගලථසවනතා 
තදධිමුත් තතාති. තථා සත් ත ධම් මා දුතිෙස් ස පරිපුච් ඡකතා වත් ථුවිසදකිරිො 
ඉන් ද්රිෙසමත් තපටිපාදනා දුප් පඤ ්ඤපුග් ගලපරිවජ් ජනා 
පඤ ්ඤවන් තපුග් ගලථසවනා ගම් භීරඤාණචරිෙපච් චථවක් ඛණතා 
තදධිමුත් තතාති. තත් ථ අජ් ඣත් තිකබ්ාහිරානං සරීරපරික් ඛාරභූතානං වත් ථූනං 

විසදභාවකරණං වත්ථුවිසදකිරියා නාම. තථා එකාදස ධම් මා තතිෙස ්ස 
අපාෙභෙගමනවීථිදාෙජ් ජමහත් තසත් ථුමහත් තජාතිමහත් තසබ්රහ් මචාරිමහත් තා
නං පච් චථවක් ඛණතා ආනිසංසදස් සාවිතා පිණ් ඩපාතාපචාෙනතා 
කුසීතපුග් ගලපරිවජ් ජනතා ආරද් ධවීරිෙපුග් ගලථසවනතා තදධිමුත් තතාති. තත් ථ 
‘‘බුද් ධාදීහි ගතමග් ථගො මො ගන් තබ් ථබ්ො’’ති පච් චථවක් ඛණා 

වීථිපච්චකවක්ඛණා නාම. ‘‘දාෙථකහි දින් නපිණ් ඩපාතස් ස මහප් ඵලතං 

සම් පාථදස් සාමී’’ති අත් තානං දමනං පිණ්ෙපාතාපචායනිං නාම. තථා එකාදස 

ධම් මා චතුත් ථස ්ස බුද් ධධම් මසඞ් ඝසීලචාගථදවථතොපසමානුස ්සතිථෙො සත් ත, 
ලූඛපුග් ගලපරිවජ් ජනතා සිනිද් ධපුග් ගලථසවනතා 
පසාදනීෙසුත් තන් තපච් චථවක් ඛණතා තදධිමුත් තතාති. තථා සත් ත ධම් මා 

පඤ ්චමස් ස පණීතථභොජනථසවනතා, උතුසුඛඉරිොපථසුඛථසවනතා ද් ථව 
මජ් ඣත් තප් පථෙොගතා සාරද් ධකාෙපුග් ගලපරිවජ් ජනතා 
සන් තකාෙපුග් ගලථසවනතා තදධිමුත් තතාති. එකාදස ධම් මා ඡට් ඨස් ස 
වත් ථුවිසදකිරිො ඉන් ද්රිෙසමත් තපටිපාදනා නිමිත් තකුසලතා සමථෙ චිත් තස ්ස 

පග් ගහනිග් ගහසම් පහංසනජ් ඣුථපක් ඛනා චතස් ථසො, 

අසමාහිතසමාහිතපුග් ගලානං පරිවජ් ජනථසවනතා ද් ථව, 
ඣානවිථමොක් ඛපච් චථවක් ඛණතා තදධිමුත් තතාති. තත් ථ කසිණාදිනිමිත් තානං 

උග් ගහණකුසලතා නමිත්තකුසලතා නාම. පඤ් ච ධම් මා සත් තමස් ස 

සත් තසඞ් ඛාරථකලාෙනමජ් ඣත් තපුග් ගලානං පරිවජ් ජනථසවනතා ද් ථව ද් ථව, 

තදධිමුත් තතාති. අෙථමත් ථ සඞ් ථඛථපො, විත් ථාථරො පන සම්කමොහවිකනොදනයා 
විභඞ් ගට් ඨකථාෙ ගථහතබ් ථබ්ොති අෙථමත් ථ ථහතුවිභාථගො. 
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භූමිවිභාගකතො පථනථත කාමාවචරා, ථලොකුත් තරා වා ථහොන් ති, 

කාමාවචථරසු බ්ලවවිපස් සනාදීසු එව ථබ්ොජ් ඣඞ් ගා ලබ් භන් ති, න ඉතථරසු. 

ථලොකුත් තථරසු පන සබ් බ්ත් ථ ලබ් භන් ති, රූපාවචරාරූපාවචරචිත් ථතසු සබ් බ්ථා 
න ලබ් භන් ති අථබ්ොධිපක් ඛිකත් තා. ථකචි පන ථථරා විපස් සනාපාදථකසු 

කසිණාසුභබ්රහ් මවිහාරජ් ඣාථනසුපි ථබ්ොජ් ඣඞ් ථග උද් ධරන් ති, න ච ථත 

පටිසිද් ධා අට් ඨකථාචරිථෙහි, තස් මා ථතසං මථතන රූපාවචරාපි ථහොන් ති, න 
ථකනචි පරිොථෙන අරූපාවචරාති අෙථමත් ථ භූමිවිභාථගො. 

විකවෙකතොති එත් ථ විථවථකොති විවිත් තතා, ස් වාෙං පඤ් චවිථධො 
තදඞ් ගවික් ඛම් භනසමුච් ථඡදපටිපස් සද් ධිනිස ්සරණවිථවකවථසන. 

තදඞ්ගවිකවකෙොති විපස් සනා, වික්ඛම්භනවිකවකෙොති අට් ඨ සමාපත් තිථෙො, 

සමුච්කෙදවිකවකෙොති මග් ථගො, පටිපස්සද්ධිවිකවකෙොති ඵලං, 

නස්සරණවිකවකෙොති සබ් බ්නිමිත් තනිස් සටං නිබ් බ්ානං. තත්රිථම 
තදඞ් ගසමුච් ථඡදපටිපස් සද් ධිනිස් සරණවිථවකනිස් සිතා ථහොන් ති. තථා ථහථත 

විපස් සනාක් ඛථණ කිච් චථතො තදඞ් ගවිථවකනිස් සිතා, අජ් ඣාසෙථතො 
නිස ්සරණවිථවකනිස් සිතා. මග් ගකාථල පන කිච් චථතො 

සමුච් ථඡදවිථවකනිස් සිතා, ආරම් මණථතො නිස ්සරණවිථවකනිස් සිතා, 
ඵලක් ඛථණ කිච් චථතො පටිපස් සද් ධිවිථවකනිස් සිතා. ආරම් මණථතො 
නිස ්සරණවිථවකනිස් සිතා ච ථහොන් ති. ථකසඤ් චි ථථරානං මථත 
විපස් සනාපාදකරූපාවචරජ් ඣානක් ඛථණ වික් ඛම් භනවිථවකනිස් සිතාවාති 

පඤ ්චවිථවකනිස් සිතාපි ථහොන් තීති අෙථමත් ථ විථවථකො. එවං විඤ් ථඤථෙයො 
පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

ථබ්ොජ් ඣඞ් ගවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

මග්ගඞ්ගවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
මග් ගඞ් ගවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – අරිකයොති 

තංතංමග් ගවජ් ඣකිථලථසහි ආරකත් තා, අරිෙභාවකරත් තා ච අරිකයො, අට් ඨ 

අඞ් ගානි අස් සාති අට්ඨඞ්ගිකෙො, නිබ් බ්ානත් ථිථකහි මග් ගීෙති, නිබ් බ්ානං වා 

මග් ගති, කිථලථස වා මාථරන් ථතො ගච් ඡතීති මග්කගො. කසයයථිදන් ති ථසො 

කතථමොති ථච, ඉදානි ස් වාෙං මග් ථගො චතුරඞ් ගිනී විෙ ථසනා අඞ් ගමත් තථමව 

ථහොති, අඞ් ගවිනිමුත් ථතො නත් ථීති දස් ථසන් ථතො ‘‘සම්මාදිට්ඨි…කප.…

සම්මාසමාධී’’ති ආහ. තත් ථ සම් මා පස් සතීති සම්මාදිට්ඨි, පඤ් ඤා. සම් මා 

සඞ් කප් ථපති තක් ථකතීති සම්මාසඞ්ෙප්කපො, විතක් ථකො. ථසසං 

සුවිඤ් ථඤෙයථමව. තථතො ධම්මකභකදොපි විභඞ්ගනකයොපි ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගසු 
වුත් තසදිථසො. 
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පටුන 

අභිධම්මභාජනීකය පන විරතිත් තෙවජ් ජිථතො පඤ ්චඞ් ගිථකොපි මග් ථගො 

විභත් ථතො, තඤ් ච පඤ් චන් නං අඞ් ගානං කිච් චාධිකතං, විරතීනඤ් ච 

අවුත් තසිද් ධතං සන් ධාෙ, විරතිවජ් ජිතස් ස පන ථලොකුත් තරමග් ගස ්ස අභාවා 
ථසොපි අට් ඨඞ් ගිථකොවාති ථවදිතබ් ථබ්ො. 

පඤ්හාපුච්ෙකෙපි සම් මාසඞ් කප් ථපො සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතොව, 

ථසසා ද් වීහි. සම් මාසඞ් කප් ථපො අවිතක් කවිචාරමත් ථතො, පීතිසහගථතො 

සුඛසහගථතොව, න උථපක් ඛාසහගථතො, ථසසා තිධාපි. සම් මාදිට් ඨි ථහතු, ථසසා 
නථහතූති අෙං විථසථසො. ථසසං සමථමව. ඉදානි පන – 

කමථතො කිච් චථභදථතො, භූමිථභදවිථවකථතො; 

මග් ගඞ් ථගසු විජානීථෙො, පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ ෙමකතො තාව අෙම් පි ථදසනාක් කථමොව. භගවතා හි 
නිබ් බ්ානාධිගමාෙ පටිපන් නස ්ස පඤ් ඤාපජ් ථජොතපඤ් ඤාසත් ථතාෙ 
අවිජ් ජන් ධකාරවිධමනථතො බ්හූපකාරත් තා පඨමං සම් මාදිට් ඨි ථදසිතා. තථතො 
ථහරඤ් ඤිකස ්ස කහාපණපරිවත් තකහත් ථථො විෙ ෙථාසභාවදස් සනස ්ස 

සම් මාදිට් ඨිො බ්හූපකාරත් තා සම් මාසඞ් කප් ථපො. ස් වාෙං ෙථා සම් මාදිට් ඨිො, 

එවං සම් මාවාචාෙපි උපකාරථකො. ෙථාහ ‘‘පුබ් ථබ් ථඛො, ගහපති, තක් ථකත් වා 

විචාථරත් වා පච් ඡා වාචං භින් දතී’’ති (ම. නි. 1.463), තස් මා තදනන් තරං 

සම් මාවාචා. ෙස් මා පන වාචාෙ සංවිදහිත් වා ථලොථක කම් මන් ථත පථෙොථජන් ති, 

තස් මා තදනන් තරං සම් මාකම් මන් ථතො. කාෙවචීදුච් චරිතං පහාෙ උභෙසුචරිතං 

පූථරන් තස් ථසව ෙස් මා ආජීවට් ඨමකං සීලං පූරති, න ඉතරස් ස, තස් මා 
තදුභොනන් තරං සම් මාආජීථවො වුත් ථතො. එවං ‘‘විසුද් ධදිට් ඨිසීථලනාපි 
එත් තාවතා පරිථතොසං අකත් වා ඉදං වීරිෙං ආරභිතබ් බ්’’න් ති දස් ථසතුං 
තදනන් තරං සම් මාවාොථමො. ආරද් ධවීරිථෙනාපි කාොදීසු සති සූපට් ඨිතා 
කාතබ් බ්ාති දස් සනත් ථං තදනන් තරං සම් මාසති. සූපට් ඨිතාෙ සතිො 
එකත් තාරම් මථණ චිත් තං සමාධාතුං සක් කාති තදනන් තරං සම් මාසමාධි 
වුත් ථතොති අෙං තාථවත් ථ කථමො. 

කිච්චකතො පථනසං එථකකස් ස තීණි තීණි කිච් චානි, ථසෙයථිදං – 
සම් මාදිට් ඨි තාව අඤ් ථඤහිපි අත් තථනො පච් චනීකකිථලථසහි සද් ධිං මිච් ඡාදිට් ඨිං 

පජහති, ආරම් මණථතො නිථරොධසච් චං සච් ඡිකථරොති, අසම් ථමොහථතො 
ථසසසච් චානි පටිවිජ් ඣති. එවං සම් මාසඞ් කප් පාදීනං 
මිච් ඡාසඞ් කප් පපජහනාදිවථසන ෙථානුරූපන් ති කිච් චතා ථවදිතබ් බ්ා. 

විථසසථතො පථනත් ථ සම් මාසඞ් කප් ථපො සහජාතධම් ථම අභිනිථරොථපති, 

සම් මාවාචා පරිග් ගණ් හාති, සම් මාකම් මන් ථතො සමුට් ඨාථපති, සම් මාආජීථවො 
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ථවොදාථපති, සම් මාවාොථමො පග් ගණ් හාති, සම් මාසති උපට් ඨාථපති, 
සම් මාසමාධි සමාදහතීති ඉදථමත් ථ කිච් චං. 

කභදකතො පන පුබ් බ්භාථග සම් මාදිට් ඨි ‘‘දුක් ථඛ ඤාණ’’න් තිආදිනා චතූසු 

සච් ථචසු ඤාණවථසන නානක් ඛණා නානාරම් මණා නානානාමා ථහොති, දුතිථෙො 

පන ථනක් ඛම් මඅබ්යාපාදඅවිහිංසාසඞ් කප් පවථසන, විරතිථෙො 
චතුබ් බිධවචීදුච් චරිතතිවිධකාෙදුච් චරිතමිච් ඡාජීවවිරමණසඞ් ඛාතථචතනාවථසන

පි විරතිවථසනපි, ඡට් ඨසත් තමා චතුබ් බිධසම් මප් පධානසතිපට් ඨානවථසන 
නානක් ඛණා නානාරම් මණා නානානාමා ථහොන් ති. මග් ගකාථල පථනථත 
සම් මාදිට් ඨිආදථෙො එකක් ඛණා එකාරම් මණා. කිච් චථතො පන තානි පුබ් බ්භාථග 

නානානාමානි ලභන් ති, සම් මාසමාධි පන පුබ් බ්භාථගපි මග් ගක් ඛථණපි 

චතුක් කපඤ් චකජ් ඣානවථසන නානක් ඛථණො නානානාථමො, මග් ගක් ඛථණ 
පන එකාරම් මථණො ථහොති. එකස් ස හි පඨමමග් ථගො පාදකජ් ඣානාදිනිෙමථතො 

පඨමජ් ඣානාදිථකො වා දුතිෙජ් ඣානාදීසු අඤ් ඤතරජ් ඣානිථකො වා, 
දුතිෙමග් ගාදථෙොපිස් ස පඨමමග් ගසදිසජ් ඣානිකා වා විසදිසජ් ඣානිකා වාති 
ථසො මග් ගකාථලපි නානක් ඛථණො නානානාථමො වාති අෙථමත් ථ ථභථදො. 

භූමිකතො ච විකවෙකතො ච විනිච් ඡථෙො ථබ්ොජ් ඣඞ් ථගසු වුත් තානුසාථරන 
ථවදිතබ් ථබ්ොති එවං විජානීථෙො පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

මග් ගඞ් ගවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඣානවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ඣානවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – 

පාතිකමොක්ඛසිංවරසිංවුකතොතිආදීසු පාතිථමොක් ඛන් ති සික් ඛාපදසීලං. තං හි ථෙො 

නං පාති රක් ඛති, තං ථමොක් ථඛති ථමොථචති ආපානකාදීහි දුක් ථඛහි, තස් මා 

‘‘පාතිථමොක් ඛ’’න් ති වුච් චති. සංවරණං, සංවරන් ති වා ථතනාති සංවථරො, 

පාතිථමොක් ඛථමව සංවථරො පාතිථමොක් ඛසංවථරො, කම් මවාචාපරිථෙොසාථන 
ඉජ් ඣනකස ්ස අත් ථථතො ථචතනාදිරූපස් ස පාතිථමොක් ඛසංවරසීලස් ථසථවතං 
අධිවචනං. ථතන සංවුථතො පිහිතකාෙවචීපථෙොථගොති 

පාතිකමොක්ඛසිංවරසිංවුකතො. විහරතීති ඉරිෙති පවත් ථතති. 

ආචාරකගොචරසම්පන්කනොති එත් ථ ආචරිතබ් බ්ථතො ආචාථරො, ගාථවො චරන් ති 

එත් ථාති ථගොචථරො, ගුන් නං චරණට් ඨානං. තංසදිසතාෙ පන සබ් ථබ්ොපි 
පවත් තිවිසථෙො ථගොචථරොති ථවදිතබ් ථබ්ො. ථතසං විභාථගො නිද් ථදථස 
වුත් තනථෙථනව ථවදිතබ් ථබ්ො. 

නිද් ථදථස හි – 
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‘‘ආචාරථගොචරසම් පන් ථනොති අත් ථි ආචාථරො, අත් ථි අනාචාථරො. 

තත් ථ කතථමො අනාචාථරො? කානථකො වීතික් කථමො, වාචසිථකො 

වීතික් කථමො, කානකවාචසිථකො වීතික් කථමො, අෙං වුච් චති අනාචාථරො, 

සබ් බ්ම් පි දුස් සීලයං අනාචාථරො, ඉථධකච් ථචො ථවළුදාථනන වා 
පත් ත…ථප.… පුප් ඵඵලසිනානදන් තකට් ඨදාථනන වා චාටුකමයතාෙ වා 
මුග් ගසුපයතාෙ වා පාරිභටුතාෙ වා ජඞ් ඝථපසනිථකන වා 
අඤ ්ඤතරඤ් ඤතථරන වා බුද් ධපතිකුට් ථඨන මිච් ඡාආජීථවන ජීවිකං 

කප් ථපති, අෙං වුච් චති අනාචාථරො. 

‘‘තත් ථ කතථමො ආචාථරො? කානථකො අවීතික් කථමො’’තිආදිනා (විභ. 
513) – 

වුත් තවිපරිොථෙන ආචාථරො නිද් දිට් ථඨො. 

‘‘ථගොචථරොති අත් ථි ථගොචථරො, අත් ථි අථගොචථරො. තත් ථ කතථමො 

අථගොචථරො? ඉථධකච් ථචො ථවසිොථගොචථරො වා ථහොති, විධවා…ථප.… 

ථුල් ලකුමාරීපණ් ඩකභික් ඛුනීපානාගාරථගොචථරො වා, සංසට් ථඨො විහරති 
රාජූහි රාජමහාමත් ථතහි තිත් ථිථෙහි තිත් ථිෙසාවථකහි අනනුථලොමිථකන 

සංසග් ථගන, ොනි වා පන තානි කුලානි අස් සද් ධානි 

අප් පසන් නානි…ථප.… තථාරූපානි කුලානි ථසවති භජති පනරුපාසති, 
අෙං වුච් චති අථගොචථරො. 

‘‘තත් ථ කතථමො ථගොචථරො? ඉථධකච් ථචො න ථවසිොථගොචථරො 

ථහොතී’’තිආදිනා (විභ. 514) – 

වුත් තවිපරිොථෙන ථගොචථරො නිද් දිට් ථඨො. 

අපිථචත් ථ ථථරානං භික් ඛූනං පුරථතො 
ගමනනිසීදනචඞ් කමනඝට් ටනාභිභවනාදිකානකාචිත් තීකාරකිරිොනඤ් ථචව 
ථථථර භික් ඛූ අනාපුච් ඡා ධම් මකථනඛුංසනාදිවාචසිකාචිත් තීකාරකිරිොනඤ් ච 
අනාචාරානං පටිපක් ඛවථසන කානකවාචසිථකො ආචාථරො ථවදිතබ් ථබ්ො. අපිච 
භික් ඛු සගාරථවො සප් පතිස් ථසො හිථරොත් තප් පසම් පන් ථනො සුනිවත් ථථො 
සුපාරුථතො පාසාදිථකන අභික් කන් තාදිනා ඔක් ඛිත් තචක් ඛු 
ඉරිොපථසම් පන් ථනො ආභිසමාචාරිථකසු සක් කච් චකාරී ගරුචිත් තීකාරබ්හුථලො 

විහරති, අෙං වුච් චති ආචාථරො. ථගොචථරො පන තිවිථධො උපනිස් සෙථගොචථරො 
ආරක් ඛථගොචථරො උපනිබ්න් ධථගොචථරොති. තත් ථ 

දසකථාවත් ථුගුණසමන් නාගථතො කලයාණමිත් ථතො උපනස්සයකගොචකරො නාම. 
අන් තරඝරාදීසු ඔක් ඛිත් තචක් ඛුතාදීහි දිසා විදිසා අථනොථලොථකත් වා ගමනං 
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ආරක්ඛකගොචකරො නාම. චත් තාථරො පන සතිපට් ඨානා උපනබන්ධකගොචකරො 

නාම. ෙත් ථ චිත් තං උපනිබ්න් ධති, අෙං තිවිථධොථපත් ථ ථගොචථරොති 

ථවදිතබ් ථබ්ො. ඉමිනාති ඉමිනා ආචාථරන, ථගොචථරන ච සමන් නාගථතො 

ආචාරකගොචරසම්පන්කනො නාම. 

අණුමත්කතසු ව්කජසූති අණුප් පමාථණසු ථදොථසසු. භයදස්සාවීති 

භෙදස ්සනසීථලො, අණුමත් තං ථරණුං සිථනරුසදිසං පස් සන් ථතො විෙ 
සබ් බ්ලහුකම් පි දුක් කටදුබ් භාසිතමත් තං පාරාජිකසදිසං කත් වා වජ් ජථතො 

භෙථතො දස් සනසීථලොති අත් ථථො. සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපකදසූති ෙං කිඤ් චි 

සික් ඛාපථදසු සික් ඛිතබ් බ්ං, තං සුට් ඨු ආදාෙ ගථහත් වා සික් ඛති. 

ඉන්ද්රිකයසු ගුත්තද්වාකරොති මනච් ඡට් ථඨසු ඉන් ද්රිථෙසු 
රූපාදිආරම් මණනිමිත් තාදීනං අග් ගහණසඞ් ඛාතසතිසංවථරන පිහිතද් වාථරො. 

කභොජකන මත්තඤ්ඤූති පිණ් ඩපාථත පටිග් ගහණපරිථභොථගසු 

පච් චථවක් ඛණඤාණවථසන ථචව අප් පිච් ඡතාදීහි ච මත් තජානනථකො, 
පිණ් ඩපාතවථසන ථචත් ථ චතුන් නං පච් චොනං ගහණං ථවදිතබ් බ්ං. අථ වා 
භුඤ ්ජිතබ් බ්ථතො ථභොජනන් ති චතුන් නං පච් චොනං ගහණං ථවදිතබ් බ්ං. 

පුබ්බරත්තාපරරත්තන් ති එත් ථ අඩ් ඪරත් තිසඞ් ඛාතාෙ රත් තිො පුබ් ථබ් 

පුබ් බ්රත් තං, ඉමිනා පඨමොමඤ් ථචව පච් ඡාභත් තඤ් ච ගණ් හාති. රත් තිො පච් ඡා 

අපරරත් තං, ඉමිනා පච් ඡිමොමඤ් ථචව පුථරභත් තඤ් ච ගණ් හාති. පච් ඡිමොථමො 
පනස ්ස භික් ඛුථනො නිද් දාකිලමථවිථනොදථනොකාථසොති න ගහිථතො. 

ජාගරියානුකයොගමනුයුත්කතොති අසුභභාවනාසඞ් ඛාතස ්ස භාවනාරාමස් ස 
අනුථෙොගසඞ් ඛාතං ආථසවනභාවනං අනුයුත් ථතො චඞ් කමනනිසජ් ජාහි 
ථෙොනිථසොමනසිකාථරන ආවරණීථෙහි ධම් ථමහි චිත් තපරිථසොධථන 

යුත් තප් පයුත් ථතොති අත් ථථො. සාතච්චිං කනපක්ෙන් ති සතතං 

පවත් තනතබ් බ්ථතො සාතච් චසඞ් ඛාතං වීරිෙං, පරිපාකගතත් තා 
ථනපක් කසඞ් ඛාතඤ ්ච පඤ් ඤං අනුයුත් ථතොති සම් බ්න් ථධො. ඉමිනා 
වීරිෙපඤ ්ඤාහි යුත් තස් ථසව ජාගරිොනුථෙොගසිද් ධීති දස් ථසති. 

ඉදානි තං ජාගරිොනුථෙොගං සරූපථතො දස් ථසන් ථතො ‘‘කබොධිපක්ඛිොනිං

ධම්මාන’’න් තිආදිමාහ. කබොධිපක්ඛිොනිං ධම්මානන් ති 
චතුසච් චාවථබ්ොධසඞ් ඛාතස් ස මග් ගඤාණස් ස පක් ථඛ භවානං 
චතුසච් චසතිපට් ඨානාදිසත් තතිංසධම් මානං. නිද් ථදථස පනස ්ස 
ථලොකිෙභාවනාෙ විථසසථබ්ොධිපක් ඛිෙධම් ථම එකාරම් මථණ 
පවත් තනසමත් ථතාෙ සත් ත ථබ්ොජ් ඣඞ් ගා එව නිද් දිට් ඨා. ථතසං ගහථණන පන 

ථසසානම් පි තත් ථ ගහණං ථවදිතබ් බ්ං. කසොඅභික්ෙන්කතපටික්ෙන්කතතිආදීසු 

අභික්ෙන්තිං වුච් චති පුරථතො ගමනං, පටික්ෙන්තිං නිවත් තනං, තදුභෙඤ් ච 
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ඨානනිසජ් ජාසෙථනසුපි පුරථතො, පච් ඡථතො ච කාෙස් ස 

අභිගමනඅපගමනවථසන ලබ් භති. සම්පජානොරී කහොතීති සම් පජඤ ්ථඤන 

සබ් බ්කිච් චකාරී, සම් පජඤ් ඤස ්ථසව වා කාරී, සම් පජඤ් ඤ-ග් ගහථණන ථචත් ථ 

අවිප් පථෙොගථතො සතිපි ගහිතාව ථහොති. ථතථනවස් ස නිද් ථදථස ‘‘සථතො 
සම් පජාථනො අභික් කමතී’’තිආදි වුත් තං. 

ආකලොකිකතතිආදීසු ආකලොකිතිං නාම පුරථතො ථපක් ඛනං. විකලොකිතිං නාම 

අනුදිසාථපක් ඛනං. ඉථමසං පන ද් වින් නං ගහථණන ථහට් ඨා උපරි පච් ඡථතො 
ථපක් ඛනසඞ් ඛාතානි ඔථලොකිතුල් ථලොකිතාපථලොකිතානිපි ගහිතානීති 
ථවදිතබ් බ්ානි. 

සමිඤ්ජිකත පසාරිකතති පබ් බ්ානං සමිඤ් ජථන, පසාරථණ ච. 

සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරකණති එත් ථ සඞ් ඝාටිචීවරානං නිවාසනපාරුපනවථසන, 

පත් තස ්ස භික් ඛාපටිග් ගහණාදිවථසන ච පරිථභොථගො ධාරණං නාම. අසිකතති 

පිණ් ඩපාතාදිථභොජථන. පීකතති ොගුආදිපාථන. ඛායිකතති පිට් ඨඛජ් ජාදිඛාදථන. 

සායිකතති මධුඵාණිතාදිසානථත. උච්චාරපස්සාවෙම්කමති උච් චාරස ්ස ච 

පස් සාවස ්ස ච කරථණ. ගකතති ගමථන. ඨිකතති ඨාථන. නසින්කනති 

නිසජ් ජාෙ. සුත්කතති සෙථන. ජාගරිකතති ජාගරථණ. එත් ථ ච 

භික් ඛාචාරගමනාදිවථසන ‘‘අභික් කන් ථත’’ති වුත් තං. විහාථර පන 

චඞ් කමනාදිඉරිොපථවථසථනව ‘‘ගථත’’තිආදි වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

භාසිකතති කථථන. තුණ්හීභාකවති අකථථන. 

සබ් ථබ්සු පන ථතසු අභික් කන් තාදීසු පච් ථචකං සාත් ථකසම් පජඤ් ඤං 
සප් පාෙසම් පජඤ් ඤං ථගොචරසම් පජඤ් ඤං අසම් ථමොහසම් පජඤ ්ඤන් ති 
චතුබ් බිධං සම් පජඤ් ඤං ථවදිතබ් බ්ං. තත් ථ අභික් කමිතුකාමතාදිචිත් ථත 
උප් පන් ථන චිත් තවථසථනව ගමනාදිං අකත් වා ‘‘කිං නු ථම තත් ථ ගථතන 
අත් ථථො’’ති පරිග් ගණ් හිත් වා ථචතිෙදස් සනාදිථනො තස් ස තස් ස අත් ථස ්ස 

පරිග් ගණ් හනං සාත්ථෙසම්පජඤ්ඤිං නාම. සාත් ථථකසු පථනථතසු ගමනාදීසු 
ජීවිතබ්රහ් මචරිෙන් තරාොනඤ් ථචව සල් ථලඛපටිපත් තිවිඝාතකරානං 
කානකථචතසිකපරික් කිථලසානඤ් ච සබ් ථබ්සානං සබ් භාවාභාවං 

පරිග් ගථහත් වා සප් පාෙපරිග් ගණ් හනං සප්පායසම්පජඤ්ඤිං නාම. එවං 

පරිග් ගහිතසාත් ථකසප් පාෙස ්ස පන අට් ඨතිංසාෙ කම් මට් ඨාථනසු, විපස ්සනාෙ 
වා අත් තථනො අභිරුචිතං කම් මට් ඨානසඞ් ඛාතං ථගොචරං අවිස් සජ් ථජත් වාව 

අභික් කමාදීනං කරණං කගොචරසම්පජඤ්ඤිං නාම. අභික් කමාදීසු පන 

අන් ධබ්ාලපුථුජ් ජනා ‘‘අත් තා අභික් කමාදීනි කථරොති, අහං කථරොමී’’ති වා 

සම් මුය් හන් ති, තථා අසම් මුය් හිත් වා 
‘‘අභික් කමිතුකාමතාදිචිත් තකිරිෙවාථෙොධාතු විප් ඵාරාදිකාරණසාමග් ගිො අෙං 
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පටුන 

කාෙසඞ් ඛාථතො අට් ඨිසඞ් ඝාථටො අභික් කමාදීනි කථරොති, තථතො අඤ් ථඤො 
අබ් භන් තථර අත් තා වා සත් ථතො වා අභික් කමන් ථතො වා පටික් කමන් ථතො 
වා…ථප.… තුණ් හී භවන් ථතො වා නත් ථී’’ති එවමාදිනා ොථාවථතො 

ජානනවථසන පඤ් ඤාෙ පවත් තනං අසම්කමොහසම්පජඤ්ඤිං නාම. අෙථමත් ථ 

සඞ් ථඛථපො, විත් ථාථරො පන සම්කමොහවිකනොදනයිං (විභ. අට් ඨ. 508) 
ගථහතබ් ථබ්ො. 

ඉදානි ෙස් මා ෙස් ස අබ් භන් තථර ෙථාවුත් තා එත් තකා ගුණා නත් ථි, තස් ස 

අරඤ් ඤවාථසො පන මක් කටාදීනං විෙ අනුච් ඡවිථකො න ථහොති, 

උපචාරමත් තම් පිස් ස ඣානං න උප් පජ් ජති. ෙස් ස පන සන් ති, තස් ස 
අරඤ් ඤවාථසො අනුච් ඡවිථකො ථහොති. ථසො හි තත් ථ සබ් බ්ප් පකාරජ් ඣානං 

නිබ් බ්ත් ථතතුං සක් ථකොති, අරඤ් ඤවාසඤ් ථචව ආරඤ් ඤථක ච උපථසොථභති, 

සකලඤ් ච සාසනං පසාථදති, තස් මා එවරූපස් ස භික් ඛුථනො 

උපාසනට් ඨානථෙොගපථං සප් පාෙථසනාසනං දස් ථසන් ථතො ‘‘කසො විවිත්තිං

කසනාසනිංභජතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ විවිත්තන් ති සුඤ් ඤං. ථසති ථචව ආසති ච 

එත් ථාති කසනාසනිං, මඤ ්චාදි, විහාරාදි ච. ථතථනවස් ස නිද් ථදථස ‘‘මඤ ්ථචො 
පීඨ’’න් තිආදි වුත් තං. 

ඉදානි අඤ ්ඤම් පිස් ස පථභදං දස් ථසතුං ‘‘අරඤ්ඤ’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

අරඤ්ඤන් ති විනෙපරිොථෙන තාව ඨථපත් වා ගාමඤ් ච ගාමූපචාරඤ් ච 

අවථසසං, සුත් තන් තපරිොථෙන ච ආරඤ් ඤකං භික් ඛුං සන් ධාෙ 

පඤ ්චධනුසතිකං පච් ඡිමං අරඤ් ඤන් ති වුත් තං, අභිධම් මපරිොථෙන පන 

ගාමද් වාරස් ස ඉන් දඛීලථතො බ්හි සබ් බ්ං ‘‘අරඤ් ඤ’’න් ති ගථහතබ් බ්ං. 

‘‘නික් ඛමිත් වා බ්හි ඉන් දඛීලා’’ති (විභ. 529) හි වුත් තං. ෙන්දරන් ති කං වුච් චති 

උදකං, ථතන දරිතං උදථකන භින් නං පබ් බ්තපථදසං, ෙං ‘‘නිතුම් බ්’’න් තිපි 
‘‘නදීකුඤ් ජ’’න් තිපි වදන් ති. තත් ථ හි රජතපට් ටසදිසවාලිකාපුලිථන 
මණිවිතානසදිථස සන් දච් ඡාථෙ වනගහථන නිසීදිත් වා මණික් ඛන් ධසදිථස 
උදථක සන් දමාථන සීථතන වාථතන බීජිෙමානස් ස සමණධම් මං කථරොථතො 

චිත් තං එකග් ගං ථහොති. ගිරිගුහන් ති ද් වින් නං පබ් බ්තානමන් තරං, 

එකස ්මිඤ ්ථඤව වා උමඞ් ගසදිසං මහාවිවරං. වනපත්ථන් ති ගාමන් තං 

අතික් කමිත් වා මනුස් සානං අනුපචාරට් ඨානං, ෙත් ථ න කසන් ති න වපන් ති. 
ථතථනවස් ස නිද් ථදථස ‘‘වනපත් ථන් ති දූරානථමතං ථසනාසනානං 
අධිවචන’’න් තිආදි වුත් තං. 

අබ්කභොොසන් ති අච් ඡන් නං. ආකඞ් ඛමාථනො පථනත් ථ චීවරකුටිං කත් වා 

වසති. පලාලපුඤ්ජන් ති පලාලරාසිං. මහාපලාලපුඤ් ජථතො හි පලාලං 

නික් කඩ් ඪිත් වා පබ් භාරථලණසදිථස ආලථෙ කථරොන් ති, ගච් ඡගුම් බ්ාදීනම් පි 
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168 

පටුන 

උපරි පලාලං පක් ඛිපිත් වා ථහට් ඨා නිසීදන් ති, තං සන් ධාථෙතං වුත් තං. 

අප්පසද්දන් තිආදීසු වචනසද් ථදන විරහිතත් තා අප් පසද් දං. 
නගරනිග් ථඝොසසද් ථදන ථචව මිගපක් ඛිනිග් ථඝොථසන ච රහිතත් තා 

අප්පනග්කඝොසිං.විජනවාතන් ති අනුසඤ් චරකජනස් ස සරීරවාථතන විරහිතත් තා 

විජනවාතං, ‘‘විජනවාද’’න් තිපි පාථඨො. ථසනාසනස් ස අන් ථතො ජනවාදසද් ථදන 

රහිතන් ති අත් ථථො. මනුස් සානං රහස් ස කිරිොරහත් තා මනුස්සරාහස්කසයයෙිං, 
තථතො තථතො පටිනිවත් තිත් වා සම් මථදව කම් මට් ඨාථන චිත් තස් ස ලීෙනථතො 
පටිසල් ලානසඞ් ඛාතස් ස විථවකස් ස භාවනාරාමස් ස අනුරූපත් තා 

පටිසල්ලානසාරුප්පිං. භජතීති සම් බ්න් ථධො. අරඤ්ඤගකතොතිආදීසු අරඤ් ඤං, 
රුක් ඛමූලඤ් ච ඨථපත් වා අවථසසං සබ් බ්ම් පි ථසනාසනං සුඤ් ඤාගාථරන 
සඞ් ගහිතං. 

පල්ලඞ්ෙිං ආභුජිත්වාති සමන් තථතො ඌරුබ්ද් ධාසනං බ්න් ධිත් වා. උජුිං

ොයිං පණිධායාති උපරිමකාෙං උජුං ඨථපත් වා, අට් ඨාරස පිට් ඨිකණ් ටථක 
ථකොටිො ථකොටිං පටිපාථදත් වා. එවං නිසින් නස ්ස හි චම් මමංසනහාරූනි න 

පණමන් ති, අථස් ස ථතසං අපණමනපච් චො ඛථණ ඛථණ ථවදනා න 

උප් පජ් ජන් ති, තථතො චිත් තං එකග් ගං ථහොති, කම් මට් ඨානං වුද් ධිං උපගච් ඡති. 

පරිමුඛිං සතිිං උපට්ඨකපත්වාති කම් මට් ඨානාභිමුඛං සතිං පට් ඨථපත් වා, 

මුඛසමීථප වා කත් වා. ථතථනවස් ස නද්කදකස ‘‘අෙං සති උපට් ඨිතා ථහොති 

සූපට් ඨිතා, නාසිකග් ථග වා මුඛනිමිත් ථත වා’’ති (විභ. 537) වුත් තං. 

මුඛනමිත්තන් ති ථචත් ථ උත් තථරොට් ඨස් ස ථවමජ් ඣපථදථසො, ෙත් ථ 

නාසිකාවාථතො පටිහඤ් ඤති. අථ වා ‘‘පරීති පරිග් ගහට් ථඨො, මුඛන් ති 

නිෙයානට් ථඨො, සතීති උපට් ඨානට් ථඨො, ථතන වුච් චති පරිමුඛං සති’’න් ති (පටි. 

ම. 1.164) වං පටිසම්භිදායිං වුත් තනථෙනථපත් ථ අත් ථථො දට් ඨබ් ථබ්ො. තත්රාෙං 
සඞ් ථඛපත් ථථො ‘‘පරිග් ගහිතනිෙයානං සතිං කත් වා’’ති. 

අභි්ඣිං කලොකෙතිආදීසු අභිමුඛං ඣාෙති චින් ථතතීති අභි්ඣා, රාථගො. 

ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් ථඨන කලොකෙො, පඤ ්චුපාදානක් ඛන් ධා. ථතසු කාමච් ඡන් දං 

වික් ඛම් ථභත් වාති අත් ථථො. වික් ඛම් භනවථසථනව විගතාභිජ් ථඣන, න 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදිසදිථසනාති අත් ථථො. කචතසාති චිත් ථතන, ඉත් ථම් භූථතො 

විහරතීති අත් ථථො. අභි්ඣායාති අභිජ් ඣාථතො. චිත්තිංපරිකසොකධතීති ෙථා නං 

සා මුඤ් චිත් වා න පුන ගණ් හාති, එවං පරිථමොථචතීති අත් ථථො. බ්යාපජ් ජති 

ඉමිනා චිත් තං පූතිකුම් මාසාදථෙො විෙ පකතිං ජහාතීති බයාපාකදො. 

විකාරප් පත් තිො පදුස් සති, පරං වා පදූථසති විනාථසතීති පකදොකසො, 
උභෙම් ථපතං ථකොධස ්ථසවාධිවචනං. ෙස් මා ථචතං 

සබ් බ්කම් මට් ඨානසාධාරණවථසන ථදසීෙති, තස් මා 
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‘‘සබ් බ්පාණභූතහිතානුකම් පී’’ති එවං ථමත් තාවථසන අවත් වා 
‘‘අබ්යාපන් නචිත් ථතො’’ති එත් තකථමව වුත් තං. 

ථිනිං චිත් තස් ස ථගලඤ් ඤං, මිද්ධිං ථචතසිකානං. ආකලොෙසඤ්ඤීති 

රත් තිෙම් පි දිවාපි දිට් ඨආථලොකසඤ ්ජානනසඤ් ඤාෙ සමන් නාගථතො, තාෙ පන 
ආථලොකසඤ් ඤාෙ ථිනමිද් ධවිථනොදනස් ස විථසසථතො සතිසම් පජඤ ්ඤං 

ඉච් ඡිතබ් බ්න් ති ආහ ‘‘සකතොසම්පජාකනො’’ති. 

අනුද්ධකතොති අවික් ඛිත් ථතො තථා එව අජ් ඣත් තං වූපසන් තචිත් ථතො. 

තිණ්ණවිචිකිච්කෙොති විචිකිච් ඡං අතික් කමිත් වා ඨිථතො. අෙථිංෙථී කුසකලසු 

ධම්කමසූති අනවජ් ජධම් ථමසු ‘‘කථං ඉථම, කථං ඉථම’’ති එවං පවත් තනථතො 
කථංකථීසඞ් ඛාතාෙ විචිකිච් ඡාෙ විරහිථතො. එවං පඤ් චනීවරණප් පහානං 

දස් ථසත් වා ඉදානි ෙස් මා අප් පහීනනීවරණස් ස ඣානං න උප් පජ් ජති, න හි 

කාමච් ඡන් දාදීහි නානාවිසෙවික් ඛිත් තචිත් තං එකත් තාරම් මථණ සමාධිෙති, න 

කාමධාතුසමතික් කමනාෙ වා පටිපජ් ජති, තස් මා ‘‘කසොඉකමපඤ්චනීවරකණ 

පහායා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ කසොති ථෙො ෙථාවුත් තසීලාදිගුථණ පතිට් ඨාෙ 
අරඤ් ඤාදිඅනුරූපථසනාසනගථතො අත් තථනො චරිොනුකුලකම් මට් ඨාථන 
ලීනුද් ධච් චරහිතාෙ සාතච් චකිරිොෙ උප් පාදිතුපචාරජ් ඣාථනන 

පහීනපඤ ්චනීවරථණො පඨමජ් ඣානාධිගමාෙ වාෙමති, ථසොති අත් ථථො. 

කචතකසො උපක්කිකලකසති චිත් තස් ස අප් පභස් සරභාවකරථණ. පඤ්ඤාය

දුබ්බලීෙරකණති ෙස් මා ඉථම නීවරණා උප් පජ් ජමානා අනුප් පන් නාෙ 

ථලොකිෙථලොකුත් තරාෙ පඤ් ඤාෙ උප් පජ් ජිතුං න ථදන් ති, උප් පන් නාෙ පන 

ථලොකිෙඅට් ඨසමාපත් තිො, අභිඤ් ඤාභූතාෙ වා මූලං උපච් ඡින් දිත් වා පාථතන් ති, 

තස් මා ‘‘පඤ ්ඤාෙ දුබ් බ්ලීකරණා’’ති වුච් චන් ති. විවිච්කචව ොකමහීතිආදීසු 

ොකමහීති වත් ථුකාමකිථලසකාථමහි. විවිච්කචවාති විවිච් චිත් වා විනා හුත් වා, 

අපක් කමිත් වාති අත් ථථො. නිෙමත් ථථන පථනත් ථ එව-කාථරන 

ඣානපටිපක් ඛභූතානං කාමානං පරිච් චාථගථනව පඨමජ් ඣානාධිගථමො, 
අන් ධකාරපරිච් චාථගථනව දීපප් පවත් ති විොති දස් ථසති. උත් තරපථදපි ථචස 
එව-කාථරො ආථනත් වා ‘‘විවිච් ථචව අකුසථලහි ධම් ථමහී’’ති සම් බ්න් ධිතබ් ථබ්ො. 
න හි සක් කා කාමථතො අඤ් ථඤහි නීවරණසඞ් ඛාථතහි අකුසලධම් ථමහි 
අවිවිච් චාපි ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරිතුං. පදද් වථෙපි පන ‘‘විවිච් චා’’ති ඉමිනා 

කාෙවිථවකාදීසු, තදඞ් ගවිථවකාදීසු ච තදඞ් ගනිස ්සරණවිථවකවජ් ජිතා සබ් ථබ්පි 
විථවකා ඉධ අධිප් ථපතා. වත් ථුකාමවිථවකවචනථතො හි කාෙවිථවථකො 

වුත් ථතො, කිථලසකාථමහි පන ථසසාකුසථලහි ච විථවකවචනථතො 

චිත් තඋපධිවිථවකා, වික් ඛම් භනාදිවිථවකා ච වුත් තා. ථලොකුත් තරජ් ඣානම් පි 
සඞ් ගහිතත් තා දට් ඨබ් බ්ං. එවථමථතන පදද් වථෙන ෙථාක් කමං 
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170 

පටුන 

කාමච් ඡන් දනීවරණථසසනීවරණවික් ඛම් භනාදිථකො වුත් ථතො. එවං ඔඝාදීසුපි 
ෙථාරහං ථෙොථජතබ් බ්ං. 

එත් තාවතා ච පඨමස් ස ඣානස් ස පහානඞ් ගං දස් ථසත් වා ඉදානි 

සම් පථෙොගඞ් ගං දස් ථසතුං ‘‘සවිතක්ෙිං සවිචාර’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

විතක් ථකන ච විචාථරන ච සහ වත් තති රුක් ථඛො විෙ පුප් ථඵන, ඵථලන චාති 

ඉදං ඣානං ‘‘සවිතක්ෙිං සවිචාර’’න් ති වුච් චති. විකවෙජන් ති එත් ථ විවිත් ති 

විථවථකො, නීවරණවිගථමොති අත් ථථො. විවිත් ථතොති වා විථවථකො, 

නීවරණවිවිත් ථතො ඣානසම් පයුත් තධම් මරාසීති අත් ථථො, තස් මා විථවකථතො, 

තස් මිං වා විථවථක ජාතන් ති විථවකජං. පීතිසුඛන් ති එත් ථ පීතීති 

අප් පනාප් පත් තා ඵරණාපීති, සුඛඤ් ච තංසම් පයුත් තං, ඉති අෙඤ් ච පීති ඉදඤ් ච 

සුඛං අස් ස ඣානස ්ස, අස් මිං වා අත් ථීති ඉදං ඣානං ‘‘පීතිසුඛ’’න් ති වුච් චති. අථ 

වා පීති ච සුඛඤ් ච පීතිසුඛං, විථවකජං පීතිසුඛං අස් ස, අස් මිං වාති විකවෙජිං

පීතිසුඛිං, එවං එකපදවථසන ‘‘විථවකජපීතිසුඛ’’න් ති වත් තබ් ථබ් 
නිග් ගහීතාගමං කත් වා ‘‘විථවකජං පීතිසුඛ’’න් තිපි වත් තුං යුජ් ජති. ෙථථව හි 

ඣානං, එවං පීතිසුඛම් පි විථවකජථමව ථහොතීති. පඨමිං ඣානන් ති 

ගණනානුපුබ් බ්ථතො පඨමං, පඨමං උප් පත් තිථතොපි පඨමං. 

ආරම් මණූපනිජ් ඣානථතො, පච් චනීකඣාපනථතො වා ඣානං, ඉමිනා නථෙන 

උපරි ‘‘දුතිෙං ඣාන’’න් තිආදීසු අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. උපසම්ප්ජ විහරතීති 
එවං පඤ් චඞ් ගවිප් පහීනං පඤ ්චඞ් ගසමන් නාගතං තිවිධකලයාණං 
දසලක් ඛණසම් පන් නං පඨමං ඣානං අධිගන් ත් වා තදනුරූථපන 
ඉරිොපථවිහාථරන පවත් තතීති අත් ථථො. එත් ථ ච චිත් ථතකග් ගතා කිඤ් චාපි 

‘‘සවිතක් කසවිචාර’’න් ති ඉමස් මිං පාථඨ න නිද් දිට් ඨා, තථාපි විභඞ්කග 

‘‘ඣානන් ති විතක් ථකො විචාථරො පීති සුඛං චිත් තස ්ථසකග් ගතා’’ති (විභ. 569) 
වුත් තත් තා අඞ් ගථමව. 

එවං පඨමජ් ඣානාධිගමං දස් ථසත් වා ඉදානි තදනන් තරං 
අධිගතපඨමජ් ඣානස් ස තං 
ආවජ් ජනසමාපජ් ජනවුට් ඨානාධිට් ඨානපච් චථවක් ඛණසඞ් ඛාතාහි පඤ ්චහි වසීහි 
වසීභූතං කත් වා තථතො වුට් ඨාෙ තත් ථ ආසන් නනීවරණපච් චත් ථිකතාෙ ථචව 

ඔළාරිකවිතක් කවිචාරක් ථඛොභසමඞ් ගිතාෙ ච ථදොසං දිස් වා නිකන් තිං පරිොදාෙ 

විතක් කාදිථභථදොළාරිකඞ් ගප් පහානාෙ, පීතිආදිසන් තඞ් ගපටිලාභාෙ ච තථදව 

කම් මට් ඨානං පුනප් පුනං මනසිකථරොථතො දුතිෙං ඣානං උප් පජ් ජති, 
තප් පාදකඤ් ච ථලොකුත් තරජ් ඣානං පුග් ගලාධිට් ඨාථනන දස් ථසතුං 

‘‘විතක්ෙවිචාරානිං වූපසමා’’තිආදිමාහ. තත් ථ වූපසමාති සමතික් කමා, 

දුතිෙජ් ඣානක් ඛථණ අපාතුභාවාති වුත් තං ථහොති. අ්ඣත්තන් ති අත් තනි 

ජාතං, අත් තසන් තාථන නිබ් බ්ත් තන් ති අත් ථථො. සම්පසාදනන් ති 
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පටුන 

සද් ධාසඞ් ඛාතසම් පසාදනථෙොගථතො ඣානම් පි සම් පසාදනං 

නීලවණ් ණථෙොගථතො නීලවත් ථං විෙ. එකෙොදිභාවන් ති එත් ථ විතක් කවිචාථරහි 

අනජ් ඣාරුළ ්හත් තා එථකො අග් ථගො ථසට් ථඨො උථදතීති එථකොදි, සමාධි. තං 

භාථවති වඩ් ථඪතීති දුතිෙජ් ඣානං එකෙොදිභාවිං. ථසො පනාෙං එථකොදි ෙස් මා 

ථචතථසො, න සත් තස් ස, න ජීවස් ස, තස් මා එතං ‘‘ථචතථසො එථකොදිභාව’’න් ති 
වුත් තං. 

නනු චාෙං සද් ධා පඨමජ් ඣාථනපි අත් ථි, අෙඤ් ච එථකොදිනාමථකො සමාධි, 

අථ කස ්මා ඉදථමව එවං වුත් තන් ති? වුච් චථත – ඉමස් මිඤ් හි ඣාථන 

විතක් කවිචාරක් ථඛොභාභාථවන බ්ලවතී සද් ධා, සමාධි ච, තස් මා ඉදථමව එවං 

වුත් තන් ති. අවිතක්ෙිංඅවිචාරන් ති භාවනාෙ පහීනත් තා නත් ථි එතස් මිං, එතස ්ස 

වා විතක් ථකො විචාථරො, න තතිෙජ් ඣානාදි විෙ, චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදි විෙ ච 

අභාවප් පත් තිථතො, තස් මා ඉමස ්ස ‘‘විතක් කවිචාරානං වූපසමා’’ති ඉදං 

කාරණවචනන් ති දට් ඨබ් බ්ං. සමාධිජන් ති පඨමජ් ඣානසමාධිථතො, 

සම් පයුත් තසමාධිථතො වා ජාතං, විතක් කාදික් ථඛොභාභාථවන ථචතස් ස 

වණ් ණභණනත් ථං ඉදථමව ‘‘සමාධිජ’’න් ති වුත් තං. උපසම්ප්ජ විහරතීති එවං 
දුවඞ් ගවිප් පහීනං තිවඞ් ගසමන් නාගතං තිවිධකලයාණාදියුත් තං දුතිෙං ඣානං 
අධිගන් ත් වා වුත් තනථෙන වත් තතීති අත් ථථො. 

එවං දුතිෙජ් ඣානාධිගමං දස් ථසත් වා ඉදානි තදනන් තරං 
අධිගතදුතිෙජ් ඣානස් ස තං වුත් තනථෙථනව වසීභූතං කත් වා තත් ථ 
ආසන් නවිතක් කවිචාරපච් චත් ථිකතාෙ ථචව ඔළාරිකපීතඞ් ගසමඞ් ගිතාෙ ච 
ථදොසං දිස් වා නිකන් තිං පරිොදාෙ තථදොළාරිකඞ් ගප් පහානාෙ 
ථසසසන් තඞ් ගපටිලාභාෙ තථදවාරම් මණං පුනප් පුනං මනසිකථරොථතො තතිෙං 

ඣානං උප් පජ් ජති, තප් පාදකඤ් ච ථලොකුත් තරං, තං දස් ථසතුං ‘‘පීතියා ච

විරාගා’’තිආදිමාහ. තත් ථ විරජ් ජනං විරාථගො, සමතික් කථමො, තස් මා විරාගා. ච-

කාථරන විතක් කවිචාරානං වූපසමං සම් පිණ් ථඩති ‘‘පීතිො ච විරාගා, 

විතක් කවිචාරානඤ් ච වූපසමා’’ති. ඉදඤ් ථචතස් ස ආගමනමග් ගපරිදීපනත් ථං, 

වණ් ණභණනත් ථඤ් ච වුත් තං. උකපක්ඛකෙො විහරතීති එත් ථ උපපත් තිථතො 

ඉක් ඛති අපක් ඛපතිතා හුත් වා පස් සතීති උථපක් ඛා, තත්රමජ් ඣත් තතා. තාෙ 
විසදාෙ පීතිවිරාගපදට් ඨානාෙ ථාමගතාෙ සමන් නාගතත් තා 

තතිෙජ් ඣානසමඞ් ගී ‘‘උථපක් ඛථකො’’ති වුච් චති, විතක් කාදික් ථඛොභාභාථවන 

පථනසා එත් ථථව පරිබ්යත් තකිච් චා ජාතා, න පඨමජ් ඣානාදීසූති. සකතො ච 

සම්පජාකනොති පුග් ගලාධිට් ඨාථනන සති ච සම් පජඤ ්ඤඤ් ච වුත් තං, ඉදඤ් ච 

සතිසම් පජඤ ්ඤබ්ථලථනව ඨිතං තංපීතිසහචරිතං සුඛං, තථතො අපනීතං වච් ථඡො 

විෙ බ්න් ධනබ්ථලන ථධනුං පීතිං න උපගච් ඡති, ඉමස ්මිඤ ්ච සති අතිමධුථර 

සුථඛ ථෙොගිථනො න සාරජ් ජන් ති, ථනො අඤ ්ඤථාති ඉමම් පි අත් ථවිථසසං 
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දස් ථසතුං ඉථධව වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. සුඛඤ්ච ොකයන පටිසිංකවකදතීති 

එත් ථ කිඤ් චාපි තතිෙජ් ඣානසමඞ් ගිථනො සුඛපටිසංථවදනාථභොථගො නත් ථි, 

එවං සන් ථතපි ෙස් මා තස් ස නාමකාථෙන සම් පයුත් තං අතිපණීතං සුඛං, 

තංසමුට් ඨිථතන තස් ස අතිපණීථතන රූථපන රූපකාථෙො ඵුට් ථඨො, ෙස් ස 

ඵුට් ඨත් තා ඣානා වුට් ඨිථතොපි කානකසුඛං පටිසංථවථදෙය, තස් මා එතමත් ථං 

දස් ථසන් ථතො ‘‘සුඛඤ් ච කාථෙන පටිසංථවථදතී’’ති ආහ. යිං තන් තිආදීසු යන් ති 

ෙස් මා, ෙං ඣානථහතූති අත් ථථො. තන් ති තං තතිෙජ් ඣානසමඞ් ගිපුග් ගලං 

බුද් ධාදථෙො අරියා ආචික්ඛන්ති පසංසන් ති. කින් ති? ‘‘උකපක්ඛකෙො සතිමා

සුඛවිහාරී’’ති. එවං එකඞ් ගවිප් පහීනං දුවඞ් ගසමන් නාගතං 
තිවිධකලයාණාදියුත් තං තතිෙං ඣානං අධිගන් ත් වා පවත් තතීති අත් ථථො. ෙං 

පන ඣානං විභඞ්කග ‘‘ඣානන් ති උථපක් ඛා සති සම් පජඤ් ඤං සුඛං 

චිත් තස ්ථසකග් ගතා’’ති (විභ. 591) වුත් තං, තං සපරික් ඛාරං ඣානං දස් ථසතුං 
පරිොථෙන වුත් තං. උපනිජ් ඣානලක් ඛණානං පන සුඛචිත් ථතකග් ගතානං 
වථසන දුවඞ් ගිකථමථවතං ථවදිතබ් බ්ං. ෙථාහ – ‘‘දුවඞ් ගිකං ඣානං 

ථහොතී’’තිආදි (විභ. 624). 

එවං තතිෙජ් ඣානාධිගමං දස ්ථසත් වා ඉදානි තදනන් තරං 
අධිගතතතිෙජ් ඣානස් ස තං වසීභූතං කත් වා තථතො වුට් ඨාෙ තත් ථ 

වුත් තනථෙන ථදොසං දිස් වා නිකන් තිං පරිොදාෙ ඔළාරිකසුඛඞ් ගප් පහානාෙ, 

උථපක් ථඛකග් ගතාසඞ් ඛාතථසසසන් තඞ් ගපටිලාභාෙ ච තථදව නිමිත් තං 

මනසිකථරොථතො චතුත් ථං ඣානං උප් පජ් ජති, තප් පාදකඤ් ච ථලොකුත් තරං, තං 

පුග් ගලාධිට් ඨාථනන දස් ථසතුං ‘‘සුඛස්සචපහානා’’තිආදිමාහ. තත් ථ සුඛස්සච 

පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානාති කානකස් ස සුඛස ්ස, දුක් ඛස් ස ච පහානා. 

පුබ්කබවාති තඤ් ච ථඛො පුබ් ථබ්ව, න චතුත් ථජ් ඣානක් ඛථණති අත් ථථො. 

කසොමනස්සකදොමනස්සානිං අත්ථඞ්ගමාති ථචතසිකස ්ස සුඛස් ස, දුක් ඛස ්ස ච 

පුබ් ථබ්ව පහානා. කදා පන ථතසං පහානං ථහොතීති? චතුන් නං ඣානානං 
උපචාරක් ඛථණ. දුක් ඛථදොමනස ්සසුඛථසොමනස් සානි හි ෙථාක් කමං 

පඨමාදිචතුන් නං ඣානානං උපචාරක් ඛථණ එව පහීෙන් ති. ෙදි එවං, කස ්මා 

පථනස ‘‘විවිච් ථචව…ථප.… පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරති, එත් ථුප් පන් නං 
දුක් ඛින් ද්රිෙං අපරිථසසං නිරුජ් ඣති…ථප.… චතුත් ථං ඣානං උපසම් පජ් ජ 

විහරති, එත් ථුප් පන් නං ථසොමනස් සින් ද්රිෙං අපරිථසසං නිරුජ් ඣතී’’ති (සං. නි. 

5.510) එවං ඣාථනස් ථවව නිථරොථධො වුත් ථතොති? අතිසෙනිථරොධස් ස 

වුත් තත් තා. උපචාරක් ඛථණසු හි ථෙො නිථරොථධො, ථසො නිථරොථධො එව, 

නාතිසෙනිථරොථධො, ථසො පන ඣානක් ඛථණසු එව. තථතො එව හි තත් ථ තත් ථ 

අපරිථසසග් ගහණං කතන් ති, තත් ථ තත් ථ පන පහීනාපි එතා ථවදනා එත් ථ 
දුවිඤ් ථඤෙයලක් ඛණාෙ අදුක් ඛමසුඛාෙ ථවදනාෙ දුක් ඛාදිබ්යතිථරථකන 

සුඛග් ගහණත් ථං, වණ් ණභණනත් ථඤ් චස ්ස ඣානස් ස සමාහටා, 
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පච් චෙදස් සනත් ථඤ් චස් ස. ෙථාහ – ‘‘චත් තාථරො ථඛො, ආවුථසො, පච් චො 

අදුක් ඛමසුඛාෙ ථචථතොවිමුත් තිො සමාපත් තිො, ඉධාවුථසො, භික් ඛු සුඛස ්ස ච 

පහානා’’තිආදි (ම. නි. 1.458). 

උකපක්ඛාසතිපාරිසුද්ධින් ති තත්රමජ් ඣත් තතාසඞ් ඛාතාෙ උථපක් ඛාෙ 
ජනිතසතිො පාරිසුද් ධි. නිරුපක් ථලසතාෙ හි තං පරිසුද් ධත් තං. න 

ථකවලඤ් ථචත් ථ උථපක් ඛාෙ සති එව පරිසුද් ධා, අපිච ථඛො සබ් ථබ්පි 

සම් පයුත් තධම් මා, සතිසීථසන පනාෙං ථදසනා කතාති. උපසම්ප්ජ විහරතීති 
එවං එකඞ් ගවිප් පහීනං දුවඞ් ගසමන් නාගතං තිවිධකලයාණාදියුත් තං චතුත් ථං 
ඣානං අධිගන් ත් වා තදනුරූථපන ඉරිොපථවිහාථරන පවත් තතීති අත් ථථො. 

එවං රූපාවචරථලොකුත් තරචතුක් කජ් ඣානං දස් ථසත් වා ඉදානි 

අරූපාවචරජ් ඣානං දස් ථසන් ථතො ෙං තත් ථ පඨමං, එවං 
අධිගතරූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානස් ස කරජරූථප දණ් ඩාදානාදීනඤ් ථචව 
චක් ඛුථරොගාදිආබ්ාධානඤ් ච වථසන දිට් ඨාදීනවස් ස කරජරූපස් ස සමතික් කමාෙ 
ආකාසකසිණවිරහිථතසු නවසු කසිථණසු අඤ් ඤතරස ්මිං චතුත් ථං ඣානං 

උප් පාථදත් වා තස් සාරම් මණභූතං කසිණපටිභාගරූපම් පි කරජරූපපටිභාගතාෙ, 
අරඤ් ථඤ සප් පානුබ්න් ධස ්ස භථෙන පලාෙථතො රජ් ජුතාලපණ් ණාදිං 
සප් පපටිභාගතාෙ විෙ සමතික් කමිතුකාමස් ස පඤ ්චහාකාථරහි තං ඣානං 

වසීභූතං කත් වා තථතො වුට් ඨාෙ තත් ථ නිබ් ථබ්ජනීෙරූපපටිභාගාරම් මණතාෙ, 

ආසන් නථසොමනස ්සපච් චත් ථිකතාෙ ච ථදොසං දිස් වා නිකන් තිං පරිොදාෙ 
අඞ් ථගසු සමතික් කමිතබ් බ්ාභාථවන ආරම් මණසමතික් කමභූතං 
ආකාසානඤ් චාෙතනං සන් තථතො මනසිකරිත් වා චක් කවාළපරිෙන් තං වා 

ෙත් තකං වා ඉච් ඡති, තත් තකං කසිණං පත් ථරිත් වා වා කසිණං අමනසිකරිත් වා 
ථතන ඵුට් ථඨොකාසං ‘‘ආකාථසො ආකාථසො’’ති වා ‘‘අනන් ථතො ආකාථසො’’ති වා 
මනසිකාථරන කසිණං උග් ඝාථටත් වා වා තං කසිණුග් ඝාටිමාකාසනිමිත් තං 

‘‘ආකාථසො’’ති පුනප් පුනං මනසිකථරොථතො ආකාසානඤ් චාෙතනං උප් පජ් ජති, 

තං තාව දස් ථසතුං ‘‘සබ්බකසො රූපසඤ්ඤානිංසමතික්ෙමා’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ සබ්බකසොති සබ් බ්ාකාථරන, සබ් බ්ාසං වා අනවථසසානන් ති අත් ථථො. 

රූපසඤ්ඤානන් ති සඤ් ඤාසීථසන වුත් තානං කුසලවිපාකකිරිෙවථසන 
පඤ ්චදසරූපාවචරජ් ඣානානඤ් ථචව තදාරම් මණානඤ ්ච. රූපජ් ඣානම් පි හි 

‘‘රූථප සඤ් ඤා රූපසඤ් ඤා’’ති එවං සඤ් ඤාසීථසන වුච් චති, 
තදාරම් මණකසිණම් පි රූපන් ති සඤ් ඤා නාමමස් සාති ‘‘රූපසඤ් ඤ’’න් ති 

වුච් චති. සමතික්ෙමාති විරාගා, නිථරොධා ච. විභඞ්කග පන සඤ් ඤාසු 
සමතික් කන් තාසු ආරම් මණං සමතික් කන් තථමව ථහොතීති ‘‘සමාපන් නස ්ස වා 

උපපන් නස ්ස වා දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරිස් ස වා’’තිආදිනා (විභ. 602) 

සඤ ්ඤානථමව සමතික් කථමො වුත් ථතො, ආරම් මථණ අවිරත් තස ්ස 
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පටුන 

සඤ ්ඤාසමතික් කථමො නත් ථථවාති තං සමතික් කමවථසනාපි අත් ථවණ් ණනා 
කාතබ් බ්ාව. 

පටිඝසඤ්ඤානිං අත්ථඞ්ගමාති චක් ඛාදීනං වත් ථූනං, රූපාදීනඤ් ච 
ආරම් මණානං පටිඝාථතන සමුප් පන් නා ද් විපඤ ්චවිඤ් ඤාණසඤ් ඤා 

පටිඝසඤ්ඤා, තාසං අත් ථඞ් ගමා. කිඤ් චාපි තා 

රූපාවචරජ් ඣානසමාපන් නස ්සාපි න සන් ති, අථ ථඛො න පහීනත් තා න සන් ති. 

න හි රූපවිරාගාෙ රූපාවචරභාවනා සංවත් තති, රූපාෙත් තාව එතාසං පවත් ති, 

අෙං පන භාවනා රූපවිරාගාෙ සංවත් තති, තස් මා තා එත් ථ පහීනාති වත් තුං 

වට් ටති. නානත්තසඤ්ඤානිංඅමනසිොරාති නානත් ථත ථගොචථර පවත් තානං, 
නානත් තානං වා මථනොවිඤ් ඤාණධාතුවථසන පවත් තානඤ් ච 

චතුචත් තාලීසකාමාවචරසඤ් ඤානං අමනසිකාරා අනාවජ් ජනා. එත් ථ ච 
රූපපටිඝසඤ් ඤානං ඉමිනා ඣාථනන නිබ් බ්ත් තභථවපි අනුප් පත් තිථතො 
‘‘සමතික් කමා අත් ථඞ් ගමා’’ති එවං අභාථවො එව වුත් ථතො. 
‘‘නානත් තසඤ් ඤානං අමනසිකාරා’’ති අට් ඨකාමාවචරකුසලානං නවකිරිොනං 
දසාකුසලානං වථසන සත් තවීසතිසඤ් ඤානං අරූපභථවපි මනසිකාථරන 
උප් පත් තිසම් භවථතො තාසං අමනසිකාරා ඉච් ථචව වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

අනන්කතො ආොකසොති එත් ථ නාස් ස උප් පාදන් ථතො වා වෙන් ථතො වා 

පඤ ්ඤාෙතීති අනන්කතො. ආොකසොති කසිණුග් ඝාටිමාකාථසො වුච් චති, 

මනසිකාරවථසනථපත් ථ අනන් තතා ථවදිතබ් බ්ා. ථතථනව විභඞ්කග වුත් තං 

‘‘තස ්මිං ආකාථස චිත් තං ඨථපති…ථප.… අනන් තං ඵරති, ථතන වුච් චති 

අනන් ථතො ආකාථසො’’ති (විභ. 605). ඉදං පනස් ස භාවනාකාරදස් සනං. 

ආොසානඤ්චායතනන් ති එත් ථ නාස් ස අන් ථතොති අනන් තං ආකාසථමව 

අනන් තං ආකාසානන් තං, ආකාසානන් තථමව ආකාසානඤ් චං, තථදව 

ආකාසානඤ් චං අධිට් ඨානට් ථඨන, සඤ ්ජාතිසථමොසරණට් ථඨන ච ආෙතනං, තං 

ආරම් මණමස් ස සසම් පයුත් තධම් මස ්ස ඣානස් සාති ආොසානඤ්චායතනිං. තං 
උපසම් පජ් ජ වුත් තනථෙන විහරතීති අත් ථථො. 

එවං ආකාසානඤ් චාෙතනාධිගමං දස් ථසත් වා ඉදානි ෙං තදනන් තරං 
අධිගතපඨමාරුප් පස් ස තං වසීභූතං කත් වා තත් ථ 

ආසන් නරූපජ් ඣානපච් චත් ථිකතාෙ, රූපපටිභාගාකාසාරම් මණතාෙ ච ථදොසං 
දිස ්වා නිකන් තිං පරිොදාෙ තං සමතික් කමාෙ ආකාසං ඵරිත් වා පවත් තං 
විඤ ්ඤාණං ‘‘අනන් තං විඤ් ඤාණ’’න් ති පුනප් පුනං මනසිකථරොථතො 

විඤ ්ඤාණඤ් චාෙතනං උප් පජ් ජති, තං දස් ථසතුං ‘‘සබ්බකසො

ආොසානඤ්චායතනිං සමතික්ෙම්මා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ පුබ් ථබ් 
වුත් තනථෙන ඣානම් පි ආකාසානඤ් චාෙතනං ආරම් මණම් පි. ආරම් මණම් පි හි 

පුරිමනථෙන ආකාසානඤ් චඤ් ච තං පඨමාරුප් පස් ස ආරම් මණත් තා 
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වුත් තනථෙන ආෙතනඤ් චාති ‘‘ආකාසානඤ් චාෙතන’’න් ති වුච් චති. ඉති 

උභෙස ්සාපි අප් පවත් තිකරථණන, අමනසිකරථණන ච එකජ් ඣං කත් වා 
‘‘ආකාසානඤ් චාෙතනං සමතික් කම් මා’’ති ඉදං වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

අනන්තිං විඤ්ඤාණන් ති තඤ් ථඤව පඨමාරුප් පවිඤ ්ඤාණං ආකාසං 
අනන් තථතො ඵරිත් වා පවත් තං ‘‘අනන් තං විඤ් ඤාණ’’න් ති එවං 

මනසිකථරොථතොති වුත් තං ථහොති, මනසිකාරවථසන වා අනන් තං. විභඞ්කගපි හි 

‘‘අනන් තං ඵරතී’’ති (විභ. 610) වුත් තං. විඤ්ඤාණඤ්චායතනන් ති එත් ථ 

වුත් තනථෙන අනන් තථමව ආනඤ් චං, විඤ් ඤාණඤ් ච තං ආනඤ් චඤ ්චාති 

විඤ ්ඤාණානන් තන් ති වත් තබ් ථබ් රුළ් හිථතො ‘‘විඤ් ඤාණඤ් ච’’න් ති වුත් තං, 

තථදව ආෙතනමාරම් මණමස් සාති විඤ්ඤාණඤ්චායතනිං. ථසසං 
වුත් තනෙථමව. 

එවං විඤ් ඤාණඤ් චාෙතනං දස් ථසත් වා ඉදානි ෙං තදනන් තරං 
අධිගතදුතිොරුප් පස් ස තං වසීභූතං කත් වා තත් ථ 

ආසන් නාකාසානඤ් චාෙතනපච් චත් ථිකතාෙ, තදාරම් මණතාෙ ච ථදොසං දිස් වා 
නිකන් තිං පරිොදාෙ තං සමතික් කමාෙ පඨමාරුප් පවිඤ් ඤාණාභාවං ‘‘නත් ථි 
නත් ථී’’ති වා ‘‘සුඤ් ඤං සුඤ ්ඤ’’න් ති වා ‘‘විවිත් තං විවිත් ත’’න් ති වා පුනප් පුනං 

මනසිකථරොථතො ආකිඤ් චඤ ්ඤාෙතනං උප් පජ් ජති, තං දස් ථසතුං 

‘‘සබ්බකසො’’තිආදිමාහ. ඉධාපි වුත් තනථෙන ඣානස් ස, තදාරම් මණස ්ස ච 

විඤ ්ඤාණඤ් චාෙතනස් ස සමතික් කථමොව ථවදිතබ් ථබ්ො. නත්ථි කිඤ්චීති 

‘‘නත් ථි නත් ථි, සුඤ ්ඤං සුඤ් ඤං, විවිත් තං විවිත් ත’’න් ති එවං 
මනසිකථරොථතොති අත් ථථො. 

ආකිඤ්චඤ්ඤායතනන් ති එත් ථ නාස් ස කිඤ් චනන් ති අකිඤ් චනං, 

අන් තමථසො භඞ් ගමත් තම් පිස් ස අවසිට් ඨං නත් ථීති වුත් තං ථහොති, අකිඤ් චනස ්ස 

භාථවො ආකිඤ් චඤ් ඤං, ආකාසානඤ් චාෙතනවිඤ් ඤාණාපගමස් ථසතං 

අධිවචනං, ආකිඤ් චඤ් ඤං ආෙතනමාරම් මණමස් සාති ආකිඤ්චඤ්ඤායතනිං. 
ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

එවං ආකිඤ් චඤ් ඤාෙතනාධිගමං දස් ථසත් වා ඉදානි ෙං තදනන් තරං 
අධිගතතතිොරුප් පස් ස තං වසීභූතං කත් වා තත් ථ 

ආසන් නවිඤ් ඤාණඤ් චාෙතනපච් චත් ථිකතාෙ ථදොසං දිස් වා නිකන් තිං පරිොදාෙ 
තං සමතික් කමාෙ තථදව ආකිඤ් චඤ් ඤාෙතනං ‘‘සන් තං සන් ත’’න් ති 

පුනප් පුනං මනසිකථරොථතො ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනං උප් පජ් ජති, තං 

දස් ථසතුං ‘‘සබ්බකසො’’තිආදිමාහ. තත් ථ කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනන් ති 

ඔළාරිකාෙ සඤ් ඤාෙ අභාවථතො, සුඛුමාෙ ච භාවථතො ථනවස් ස 
සසම් පයුත් තධම් මස ්ස ඣානස් ස සඤ් ඤා නාසඤ් ඤාති 
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ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤං, තථදව ධම් මාෙතනමනාෙතනපරිොපන් නත් තා 

ආෙතනන් ති කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනිං. 

අථ වා ොෙථමත් ථ සඤ් ඤා, සා පටුසඤ් ඤාකිච් චං කාතුං අසමත් ථතාෙ 

ථනවසඤ් ඤා, සඞ් ඛාරාවථසසසුඛුමභාථවන විජ් ජමානත් තා නාසඤ් ඤාති 

ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා, ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤා ච සා සම් පයුත් තධම් මානං 

අධිට් ඨානට් ථඨන ආෙතනඤ් චාති කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනිං. න 

ථකවලඤ් ථචත් ථ සඤ් ඤාව එදිසී, අපි තු ඵස් ථසොපි ථනවඵස් ථසො නාඵස් ථසො, 

චිත් තම් පි ථනවචිත් තං නාචිත් තං, එවං ථසසසම් පයුත් තධම් මාපි, සඤ් ඤාසීථසන 

පනාෙං ථදසනා කතාති ථවදිතබ් බ්ා. තත් ථ සඞ්ඛාරාවකසසසුඛුමභාකවනාති 

අච් චන් තසුඛුමභාවප් පත් තසඞ් ඛාරභාථවන. ථසසං වුත් තනෙථමව. 

අෙං පථනත් ථ ආදිථතො පට් ඨාෙ පිණ් ඩත් ථප් පකාසනා – ‘‘ඉධ භික් ඛු 

පාතිථමොක් ඛසංවරසංවුථතො’’තිආදිනා සාසථන 
ථලොකිෙථලොකුත් තරජ් ඣානනිබ් බ්ත් තකපුග් ගලස ්ස පතිට් ඨාභූතසීථලසු 

පාතිථමොක් ඛසංවරසීලවිසුද් ධිං උපදිසති. ‘‘විහරතී’’ති ඉමිනා 
තදනුරූපවිහාරසමඞ් ගිභාවං. ‘‘ආචාරථගොචරසම් පන් ථනො’’ති ඉමිනා 

ආජීවපාරිසුද් ධිසීලං, තදුපකාරථක ච ධම් ථම. ‘‘අණුමත් ථතසූ’’තිආදිනා 

ෙථාවුත් තසීථලහි අචවනං, ථතසඤ් ච අනවථසසථතො සමාදානං. ‘‘ඉන් ද්රිථෙසු 
ගුත් තද් වාථරො’’ති ඉමිනා ඉන් ද්රිෙසංවරසීලං. ‘‘ථභොජථන මත් තඤ් ඤූ’’ති ඉමිනා 

පච් චෙසන් නිස ්සිතසීලං, සන් ථතොසාදිගුණඤ් ච. 
‘‘පුබ් බ්රත් තාපරරත් ත’’න් තිආදිනා සීලධුතඞ් ථගසු පතිට් ඨිතස ්ස භාවනාරාමස් ස 
තදුපකාරථක ධම් ථම. ‘‘ථබ්ොධිපක් ඛිකාන’’න් තිආදිනා පටිපත් තිො 
නිබ් ථබ්ධභාගිෙතං. ‘‘ථසො අභික් කන් ථත’’තිආදිනා ෙථාවුත් තගුණානං 

අපරිහානාෙ, වක් ඛමානානඤ් ච පටිලාභාෙ සතිසම් පථෙොගං. ‘‘ථසො 
විවිත් ත’’න් තිආදිනා භාවනානුරූපථසනාසනපරිග් ගහං. ‘‘ථසො 
අරඤ් ඤගථතො’’තිආදිනා ඣානභාවනාරම් භප් පකාරං. ‘‘ථසො 
අභිජ් ඣ’’න් තිආදිනා ඣානභාවනාභිථෙොථගන පහීනපඤ් චනීවරණස් ස 

උපචාරජ් ඣානුප් පත් තිං. ‘‘ථසො ඉථම පඤ් ච නීවරථණ’’තිආදිනා තස් ස 
උපරූපරි වාෙමථතො රූපාරූපජ් ඣානුප් පත් තික් කමං උපදිසති. අෙං තාථවත් ථ 
පදත් ථථො. 

ධම්මකභකදො පථනත් ථ විභඞ් ගනථෙ පාකථටො භවිස ්සති. තීසු හි නථෙසු 
මහග් ගතථලොකුත් තරා කුසලවිපාකකිරිෙචිත් තසම් පයුත් තා 
විතක් කවිචාරපීතිසුඛඋථපක් ඛාඑකග් ගතාසඞ් ඛාතා ඣානධම් මා නානානථෙහි 

විභත් තා, ඣානසම් පයුත් තා පන ථසසකාමාවචරධම් මාව ඉධ සඞ් ගහිතා. 

කිඤ ්චාපි පථනත් ථ පාතිථමොක් ඛසංවරසීලාදථෙොපි වුත් තා, තථාපි ථත ඣානානං 
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පටුන 

පුබ් බ්භාගප් පටිපත් තිදස් සනවථසන ථචව ඣානසම් පයුත් තධම් මවථසන ච 

වුත් තා, ඉධ පන න සඞ් ගහිතාති ථවදිතබ් බ්ා. 

පඤ්හාපුච්ෙකෙ පන සිො කුසලා, සිො අබ්යාකතා, තීණි ඣානානි සුඛාෙ 

ථවදනාෙ සම් පයුත් තා, චතුත් ථං අදුක් ඛමසුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තං, 

උථපක් ඛා පථනත් ථ ථවදනා න වත් තබ් බ්ා, සිො විපාකා, සිො 

විපාකධම් මධම් මා, පඨමජ් ඣානං විතක් කවිචාරවජ් ජිතං සවිතක් කසවිචාරං, 

විතක් ථකො පථනත් ථ අවිතක් කවිචාරමත් ථතො, විචාථරො න වත් තබ් ථබ්ො, තීණි 

ඣානානි අවිතක් කඅවිචාරා, ද් ථව ඣානානි පීතිවජ් ජිතානි පීතිසහගතානි, තීණි 

සුඛවජ් ජිතානි සුඛසහගතානි, චතුත් ථං උථපක් ඛාවජ් ජිතං උථපක් ඛාසහගතං, 

තතිෙජ් ඣාථන සුඛං, උථපක් ඛා ච ඉධ න වත් තබ් බ්ං…ථප.… සිො මහග් ගතා, 

සිො අප් පමාණා, තීණි සිො අප් පමාණාරම් මණා, සිො න වත් තබ් බ්ා, චතුත් ථං 

තිධාපි න වත් තබ් බ්ඤ් ච, තීණි සිො මග් ගථහතුකා, සිො මග් ගාධිපතිථනො, සිො 

න වත් තබ් බ්ා, චතුත් ථං තිධාපි න වත් තබ් බ්ඤ් ච…ථප.… පීති 

බ්හිද් ධාරම් මණානි, චතුත් ථං තිධාපි න වත් තබ් බ්ඤ් ච…ථප.… 
අනිදස ්සනඅප් පටිඝා න ථහතූ…ථප.… ථනොචිත් තථචතසිකා අරණාති. ථසසං 

සුවිඤ් ථඤෙයථමව. පාළිමුත් තනථෙො පථනත් ථ නත් ථි, ඉථතො පරං පන 
එත් තකම් පි අවත් වා විජ් ජමානට් ඨාථන එව වක් ඛාම. 

ඣානවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

අප්පමඤ්ඤාවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
අප් පමඤ් ඤාවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – චතස්කසො

අප්පමඤ්ඤාකයොතිආදීසු ඵරණඅප් පමාණවථසන අප් පමඤ් ඤාථෙො. එතා හි 

ආරම් මණවථසන අප් පමාථණ වා සත් ථත ඵරන් ති, එකසත් තම් හි වා 
අනවථසසඵරණවථසන අප් පමාණථතො ඵරන් තීති එවං ඵරණඅප් පමාණවථසන 

‘‘අප්පමඤ්ඤාකයො’’ති වුච් චන් ති, සත් ත අප් පමාණවථසනාපි වත් තුං වට් ටති. 

කමත්තාසහගකතනාති ථමත් තාෙ සමන් නාගථතන. එෙිං දිසන් ති පුරත් ථිමාදීසු 

චතූසු දිසාසු ෙං කිඤ් චි එකං දිසං, තංදිසාපරිොපන් නසත් තඵරණවථසන ථචතං 

වුත් තං. ඵරිත්වාති ඵුසිත් වා ආරම් මණං කත් වා. විහරතීති පවත් ථතති. තථා

දුතියන් තිආදීසු. ෙථා එකං දිසං ඵරිත් වා, තථථව තදනන් තරං දුතිෙං, තතිෙං, 

චතුත් ථඤ ්චාති අත් ථථො. ඉති උද්ධමකධොතිරියන් ති එථතථනව නථෙන උපරිමං 

දිසං, ථහට් ඨිමං දිසං, අනුදිසඤ් ච අනුක් කථමන ථමත් තාසහගථතන ථචතසා 
ඵරිත් වා විහරතීති අත් ථථො. එත් තාවතා එකථමකං දිසං පරිග් ගථහත් වා ඔධිථසො 
ථමත් තාඵරණතං දස් සිතං. 
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සබ්බධීතිආදි පන අථනොධිථසො දස් සනත් ථං වුත් තං. තත් ථ සබ්බධීති 

සබ් බ්ත් ථ. සබ්බත්තතායාති සබ් ථබ්සු 

හීනමජ් ඣිමුක් කට් ඨමිත් තසපත් තමජ් ඣත් තාදිප් පථභථදසු අත් තතාෙ, ථතසු 

විභාගං අකත් වා අත් තසමතාොති වුත් තං ථහොති. අථ වා සබ්බත්තතායාති 

සබ් ථබ්න චිත් තභාථවන, ඊසකම් පි බ්හි අවික් ථඛපමාථනොති අත් ථථො. 

සබ්බාවන්තන් ති සබ් බ්සත් තවන් තං, සබ් බ්සත් තයුත් තන් ති අත් ථථො. කලොෙන් ති 

සත් තථලොකං. පුන ‘‘ථමත් තාසහගථතනා’’ති ඉදං ‘‘විපුථලනා’’තිආදීහි 

විථසසථනහි සම් බ්න් ධදස් සනවථසන වා වුත් තං, නිගමනවථසන වා. තත් ථ 

ඵරණවථසන විපුලතා ථවදිතබ් බ්ා. භූමිවථසන පන මහග් ගතතා. පගුණවථසන, 
අප් පමාණසත් තාරම් මණවථසන ච අප් පමාණතා. 

බ්යාපාදපච් චත් ථිකප් පහාථනන අථවරතා. ථදොමනස් සප් පහාථනන නිද් දුක් ඛතා, 

සඞ් ඛතතා, අබ්යාපජ් ජතා ච දට් ඨබ් බ්ා. එවං ෙරුණාසහගකතනාතිආදීසුපි 
අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ොති අෙං තාථවත් ථ පදත් ථථො. 

ධම්මකභකදො පථනත් ථ සුවිඤ් ථඤථෙයොව. විභඞ්ගනකයන පන තීසු 
රූපාවචරකුසලවිපාකකිරිොචිත් ථතසු සම් පයුත් තා සත් ථතසු 
ථමත් තාදිබ්රහ් මවිහාරභූතා අථදොථසො කරුණා මුදිතා තත්රමජ් ඣත් තතාති 

චත් තාථරො ධම් මා නානානථෙහි විභත් තා, තංසම් පයුත් තා පන කාමාවචරභූතා ච 
එතා ඉධ න ගහිතා. අරූපාවචරථලොකුත් තථරසු පථනතා අප් පමඤ් ඤා 

නත් ථථවාති. පඤ්හාපුච්ෙකෙ පථනතා තාව සිො කුසලා, සිො අබ්යාකතා. 

තිස් ථසො සුඛාෙ, චතුත් ථා අදුක් ඛමසුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තා. විපාකත් තිථක 

තිධාපි, උථපක් ඛා අවිතක් කඅවිචාරා, ථසසා තිධාපි, මහග් ගතාව, 

පරිත් තාරම් මණඅතීතාරම් මණත් තිථකසු න වත් තබ් බ්ාව, බ්හිද් ධාරම් මණාව, 

අනිදස ්සනඅප් පටිඝාව, ථමත් තා ථහතු, ථසසා න ථහතූ, ථනො චිත් තා, ථචතසිකා, 

රූපාවචරා, සඋත් තරාව. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමවාති. 

අප් පමඤ් ඤාවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සික්ඛාපදවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
සික් ඛාපදවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – සික්ඛාපදානීති 

සික් ඛිතබ් බ්පදානි, සික් ඛාථකොට් ඨාසාති අත් ථථො. අපිච සබ් ථබ්පි කුසලා ධම් මා 

සික් ඛිතබ් බ්ථතො සික් ඛා, තාසං පතිට් ඨානට් ථඨන පදං, පඤ ්චසු පන සීලඞ් ථගසු 

ෙං කිඤ් චි අඞ් ගං. පාණාතිපාතාදීසු පාණස් ස අතීව පාථතො පාණාතිපාථතො, 

පාණවථධොති අත් ථථො. පාකණොති ථචත් ථ ථවොහාරථතො සත් ථතො, පරමත් ථථතො 

ජීවිතින් ද්රිෙං, තස් මිං පන පාථණ පාණසඤ් ඤිථනො 
ජීවිතින් ද්රියුපච් ථඡදකඋපක් කමසමුට් ඨාපිකා කාෙවචීද් වාරානං 

අඤ ්ඤතරද් වාරප් පවත් තා වධකථචතනා පාණාතිපාථතො, තස ්මා පාණාතිපාතා. 
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කවරමණීති විරති, සා එව වුත් තනථෙන සික් ඛාපදන් ති කවරමණිසික්ඛාපදිං.

අදින්නන් ති න දින් නං, පරපරිග් ගහිතං, පරපරිග් ගහිතස් ස අදින් නස ්ස ආදානං 
අදින් නාදානං. පරස් ස හරණං ථථෙයං ථචොරිකාති වුත් තං ථහොති. අත් ථථතො පන 
පරපරිග් ගහිථත තථාසඤ් ඤිථනො තදාදාෙකඋපක් කමසමුට් ඨාපිකා 

ථථෙයථචතනා අදින්නාදානිං. ොකමසූති වත් ථුකාථමසු. මිච්ොචාරාති 

කිථලසකාමවථසන ලාමකාචාරා, පුරිසස ්ස මාතුරක් ඛිතාදිසඞ් ඛාතාසු, ඉත් ථිො 
අත් තථනො නිෙමිතපුරිසථතො පරපුරිසසඞ් ඛාථතසු ච අගමනීෙට් ඨාථනසු 
වීතික් කමාචාරාති වුත් තං ථහොති. අත් ථථතො පන අගමනීෙවත් ථූසු 

මග් ථගනමග් ගප් පටිපාදථනොපක් කමසමුට් ඨාපිකා, අධිවාසනාකාරප් පවත් තා වා 

ථමථුනථචතනා ොකමසුමිච්ොචාකරො. මුසාති අභූතං අතච් ඡං වත් ථු, වාකදොති 
තස් ස අභූතතං ඤත් වාව භූතථතො තච් ඡථතො විඤ ්ඤාපනං. ලක් ඛණථතො පන 
අතථං වත් ථුං ඤත් වා තථථතො පරං විඤ් ඤාථපතුකාමස් ස 

අත් ථභඤ ්ජකකාෙවචීපථෙොගසමුට් ඨාපිකා ථචතනා මුසාවාකදො. සුරාති 
පිට් ඨසුරා පූවසුරා ඔදනසුරා කිණ් ණපක් ඛිත් තා සම් භාරසංයුත් තාති පඤ් ච සුරා. 

කමරයන් ති පුප් ඵාසථවො ඵලාසථවො ගුළාසථවො මධ් වාසථවො සම් භාරසංයුත් ථතොති 

පඤ ්ච ආසවා. තදුභෙම් පි මදනීෙට් ථඨන ම්ජිං, ොෙ ථචතනාෙ තං මජ් ජං පිවති, 

සා පමාදකාරණත් තා පමාදට්ඨානිං, තස් මා සුරාකමරයම්ජපමාදට්ඨානා. ථසසං 
සුවිඤ ්ථඤෙයථමවාති අෙං තාථවත් ථ පදත් ථථො. 

ධම්මකභකදො පන විභඞ් ගනථෙ පාකථටො භවිස ්සති. එවං උපරිපි. 

විභඞ් ගනථෙසු ථචත් ථ සුත් තන් තභාජනීෙං නත් ථි, අභිධම්මභාජනීකය 
පථනතානි පඤ් ච සික් ඛාපදානි කාමාවචරකුසලචිත් තසම් පයුත් තානං විරතීනං 

වථසන නානප් පකාරථතො පඨමවාථර විභත් තානි, තථා දුතිෙවාථර 

ථචතනාවථසන, විරතිථචතනාසම් පයුත් තා පථනත් ථ ධම් මා න සික් ඛාපදානි, 

සික් ඛාපදසම් පයුත් තා පන ථහොන් ති, තථා තතිෙනථෙ ඵස් සාදීනං සබ් ථබ්සං 
ධම් මානං වථසන නානප් පකාරථතො විභත් තාති. 

පඤ්හාපුච්ෙකෙ පන ථචතනාෙ, ඵස් සාදීනඤ් ච පරිොෙසික් ඛාපදත් තා 
නිප් පරිොෙසික් ඛාපදභූතානං විරතීනං වථසථනව විභත් තානි. තත් ථ හි පඤ් ච 

සික් ඛාපදානි කුසලා එව, සිො සුඛාෙ, සිො අදුක් ඛමසුඛාෙ සම් පයුත් තා…ථප.… 

පරිත් තාරම් මණාව, පච් චුප් පන් නාරම් මණාව, බ්හිද් ධාරම් මණාව, 

අනිදස ්සනඅප් පටිඝාව, න ථහතූ, සථහතුකා, ථනො චිත් තා, ථචතසිකා, 

කාමාවචරා, සඋත් තරාව, අරණාවාති. එත් ථ ච ොනි සික් ඛාපදානි 

සත් තාරම් මණානි වුත් තානි, තානි ච විරතිසභාවත් තා ෙස් මා ‘‘සත් ථතො’’ති 
සඞ් ඛං ගථත පරිත් තධම් ථම එව පච් චුප් පන් ථන එව ධම් ථම ආරම් මණං 

කථරොන් ති, තස් මා පරිත් තාරම් මණාති ච වුත් තාති ථවදිතබ් බ්ා. ඉදානි 
විරමිතබ් බ්පාණාතිපාතාදීනං – 
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පටුන 

ධම් මකම් මපථාලම් බ්-ථවදනාමූලකම් මථතො; 

සාවජ් ජඞ් ගාදිථතො ථඤථෙයො, පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ ධම්මකතො තාව – පඤ ්චථපථත පාණාතිපාතාදථෙො ථචතනාසභාවාව 

ථහොන් ති. ෙම්මපථකතො පඤ ්ච කම් මපථාව. ආරම්මණකතො පන පාණාතිපාථතො 

ජීවිතින් ද්රිොරම් මථණො, අදින් නාදානං සත් තාරම් මණං, සඞ් ඛාරාරම් මණං වා, 

තථා මුසාවාථදො, මිච් ඡාචාථරො ඉත් ථිපුරිසාරම් මථණො, සුරාපානං 

සඞ් ඛාරාරම් මණං. කවදනාකතො පන පාණාතිපාථතො දුක් ඛථවදථනො, 

අදින් නාදානං තිථවදනං, තථා මුසාවාථදො, මිච් ඡාචාථරො පන 

සුඛමජ් ඣත් තවථසන ද් විථවදථනො, තථා සුරාපානං. මූලකතො පන පඨථමො 

ථදොසථමොහමූථලො, දුතිෙං සිො ථලොභථමොහමූලං, සිො ථදොසථමොහමූලං, තථා 

මුසාවාථදො, මිච් ඡාචාථරො පන ථලොභථමොහමූථලොව, තථා සුරාපානං. ෙම්මකතො 

පථනත් ථ මුසාවාථදො වචීකම් මං, ථසසා කාෙකම් මථමව. 

සාව්ජකතො පන පාණාතිපාථතො තාව අමනුස් සථක පාථණ අප් පසාවජ් ථජො, 

මනුස් සථක මහාසාවජ් ථජො. ථතසු ච ඛුද් දකසරීථර අප් පසාවජ් ථජො, මහාසරීථර 

මහාසාවජ් ථජො. කස් මා? පථෙොගමහන් තතාෙ. පථෙොගසමත් ථතපි අප් පගුථණ 

අප් පසාවජ් ථජො, මහාගුථණ මහාසාවජ් ථජො. සරීරගුණානං සමභාථව සති 

කිථලසානං, උපක් කමානඤ් ච මුදුතිබ් බ්තාෙ අප් පමහාසාවජ් ථජො ථහොති, 
ඛීණාසථව පන මහාසාවජ් ජතථරොති. අදින් නාදානං වත් ථුථනො හීනප් පණීතතාෙ 
ථචව ගුණවිරහිතතබ් බ්න් තසන් තකතාෙ ච. තත් ථාපි තං තං උපාදායුපාදාෙ ච 

අප් පමහාසාවජ් ජං, ඛීණාසවසන් තථක මහාසාවජ් ජතරන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 
මිච් ඡාචාථරො දුස් සීලසීලවන් තවත් ථුවීතික් කමථනන. තත් ථාපි තං තං 

උපාදායුපාදාෙ ච අප් පමහාසාවජ් ථජො, ඛීණාසවවත් ථුවීතික් කමථන 

මහාසාවජ් ජතථරොති ච ථවදිතබ් ථබ්ො. මුසාවාථදො ෙමත් ථං භඤ් ජති, තස් ස 

අප් පමහන් තතං, වත් ථුසාමිථනො ගුණවිරහිතතං, තබ් බ්න් තතඤ් ච උපාදායුපාදාෙ 

අප් පමහාසාවජ් ථජො ථහොති. අපිච අත් තථනො සන් තකං අදාතුකාමතාෙ, 

හසාධිප් පාථෙන වා ‘‘නත් ථථත’’න් තිආදිනෙප් පවත් ථතො අප් පසාවජ් ථජො, 

අදිට් ඨං ‘‘දිට් ඨ’’න් තිආදිනා කූටසක් ඛිආදිභාථවන වා පවත් ථතො මහාසාවජ් ථජො, 
මුසා වත් වා පන සඞ් ඝථභදථන මහාසාවජ් ජතථරො. සුරාපානං බින් දුමත් තථතො 

පට් ඨාෙ තං තං උපාදායුපාදාෙ අප් පසාවජ් ජං, බ්හුථක මහාසාවජ් ජං, 
කාෙවිකාරජනනපථහොනකපාථන පන මහාසාවජ් ජතරථමව. 

අඞ්ගාදිකතො පන පාණාතිපාතස් ස පාථණො පාණසඤ් ඤිතා වධකචිත් තං 
උපක් කථමො ථතන මරණන් ති පඤ් ච අඞ් ගානි. සාහත් ථිථකො ආණත් තිථකො 
නිස ්සග් ගිථකො ථාවථරො විජ් ජාමථෙො ඉද් ධිමථෙොති ඡ පථෙොගා. අදින් නාදානස් ස 

පරපරිග් ගහිතතා තථාසඤ් ඤිතා ථථෙයචිත් තං උපක් කථමො ථතන හරණන් ති 
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පඤ ්ච අඞ් ගානි. සාහත් ථිකාදථෙො ඡ එව පථෙොගා. ථත ච ථඛො ෙථානුරූපං 
ථථෙයාවහාරාදීනං වථසන පවත් තා. මිච් ඡාචාරස් ස අගමනීෙවත් ථුතා 
ථසවනචිත් තං මග් ථගන මග් ගප් පටිපත් තීති තීණි අඞ් ගානි. සාහත් ථිථකො 
එථකොව පථෙොථගො. එවං ථසසානම් පි පථෙොථගො ථවදිතබ් ථබ්ො. මුසාවාදස් ස 

අතථං වත් ථු, විසංවාදනචිත් තං, තජ් ථජො වාොථමො, පරස ්ස තදත් ථවිජානනන් ති 
චත් තාරි අඞ් ගානි. සුරාපානස් ස සුරාදීනං අඤ් ඤතරතා අජ් ථඣොහරණන් ති ද් ථව 
අඞ් ගානීති. 

එවං පාණාතිපාතාදීනං ධම් මාදිථතො විනිච් ඡෙං ඤත් වා ඉදානි 
පාණාතිපාතාථවරමණිආදීනං පඤ් චන් නම් පි – 

ධම් මකම් මපථාලම් බ්-සමාදානපථෙොගථතො; 

ඛණ් ඩථතො ච විජානීථෙො, පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ ධම්මෙම්මපථකතො විනිච් ඡථෙො වුත් තනථෙොව. ආරම්මණකතො 

පථනතානි ජීවිතින් ද්රිොදිතංතංවීතික් කමිතබ් බ්වත් ථාරම් මණානි. සමාදානකතො 
එකස ්ස සන් තිථක වා සෙථමව වා ‘‘පඤ ්ච සීලානි අධිට් ඨහාමී’’ති එකථතො වා 

පාටිඑක් කං වා සමාදිෙන් ථතන එතානි සමාදින් නාථනව ථහොන් ති. පකයොගකතො 

පන සබ් බ්ානිපි සාහත් ථිකපථෙොගාථනව. ඛණ්ෙකතො ගහට් ඨා ෙං ෙං 

වීතික් කමන් ති, තං තථදව ඛණ් ඩං ථහොති, ථනතථර. ගහට් ඨා අනිබ්ද් ධසීලා 

ථහොන් ති, ෙං ෙං සක් ථකොන් ති, තං තථදව ථගොථපන් ති. සාමථණරානං පන 
එකස ්මිං වීතික් කමිථත සබ් බ්ානිපි භිජ් ජන් තීති එවං විජානීථෙො 
පාළිමුත් තවිනිච් ඡථෙො. 

සික් ඛාපදවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

පටිසම්භිදාවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
පටිසම් භිදාවිභඞ් ගමාතිකාෙ අත්ථකතො තාව – චතස්කසො පටිසම්භිදාති 

චත් තාථරො පථභදා. නද්කදකස පන ‘‘අත් ථථ ඤාණං 

අත් ථප් පටිසම් භිදා’’තිආදිනා (විභ. 718) ඤාණවථසන නිද් දිට් ඨත් තා 

ඤාණස් ථසව, න අඤ ්ඤස ්ස කස ්සචීති ථවදිතබ් බ්ං. අත්ථපටිසම්භිදාති 

අත් ථවිසෙඤාණප් පථභදා, 
අත් ථප් පථභදසල් ලක් ඛණවිභාවනවවත් ථානකරණසමත් ථතාවථසන අත් ථථ 

පථභදගතං ඤාණන් ති අත් ථථො. ථසසපථදසුපි එථසව නථෙො. එත් ථ ච අත්කථොති 

ථහතුඵලං. ථසො හි ථහතුවථසන අරණීෙථතො ගන් තබ් බ්ථතො, උප් පාථදතබ් බ්ථතො 
ච ‘‘අත් ථථො’’ති වුච් චති. පථභදථතො පථනථසොපි පඤ ්චවිථධො ථහොති ෙං කිඤ් චි 

පච් චයුප් පන් නං, නිබ් බ්ානං, භාසිතත් ථථො, විපාථකො, කිරිොති. 
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ධම්කමොති පච් චථෙො, ථසො හි ඵලං විදහති පවත් ථතති උප් පාථදති ථචව 
පාථපති චාති ‘‘ධම් ථමො’’ති වුච් චති. පථභදථතො පථනථසොපි පඤ ්චවිථධො ථහොති 

ථෙො ථකොචි ඵලනිබ් බ්ත් තථකො ථහතු, අරිෙමග් ථගො, භාසිතං, කුසලං, 
අකුසලන් ති. 

නරුත්තීති ෙථාවුත් තානං ධම් මානං, අත් ථානඤ ්ච වාචථකො 
සභාවනිරුත් තිසඞ් ඛාථතො සද් ථදො. ඉමා ධම් මත් ථනිරුත් තිථෙො ආරම් මණං 
කත් වා පච් චථවක් ඛන් තස ්ස තත් ථ තත් ථ පථභදගතං ඤාණං 

නරුත්තිපටිසම්භිදා නාම. 

එත් ථ ච නිරුත් තිපටිසම් භිදා සද් දාරම් මණා, න පඤ ්ඤත් තාරම් මණා, 

පටිසම් භිදාපත් ථතො හි ‘‘ඵස ්ථසො ථවදනා’’තිආදිකං සද් දං සුත් වා ‘‘අෙං 

සභාවනිරුත් තී’’ති ජානාති, ‘‘ඵස් සා ථවදථනො’’තිආදිකං පන ‘‘න 

සභාවනිරුත් තී’’ති ජානාති. සභාවනිරුත් තීති (විභ. අට් ඨ. 718) ච මාගධිකා 

භාසා, ොෙ සම් මාසම් බුද් ධා ථතපිටකං බුද් ධවචනං තන් තිං ආථරොථපන් ති, 
බ්රහ් මාථනො ච අගාමථක අරඤ් ථඤ කිඤ් චි වචනං අසුත් වා වඩ් ඪිතදාරකා ච 

අත් තථනො ධම් මතාෙ භාසන් ති, ො ච අපාථෙසු මනුස් ථස ථදවථලොථක ථචව 

මාගධභාසා උස් සන් නා, පච් ඡා ච තථතො අන් ධකථෙොනකදමිළාදිථදසභාසා ථචව 

සක් කතාදිඅට් ඨාරසමහාභාසා ච නිබ් බ්ත් තා, සා හි ෙස් මා ඉතරාසු භාසාසු 

පරිවත් තන් තාසුපි න පරිවත් තති, සබ් බ්කාලං අත් තථනො සභාථව එව තිට් ඨති, 

තස් මා ‘‘සභාවනිරුත් තී’’ති වුච් චති. ො බ්රහ් මථවොහාථරො, අරිෙථවොහාථරොති ච 

වුච් චති, තාෙ පන මාගධභාසාෙ තන් තිං ආරුළ් හස් ස බුද් ධවචනස ්ස 

පටිසම් භිදාපත් තානං ථසොතපථාගමනථමව පපඤ් ථචො. ථසොථත පන 
සඞ් ඝට් ටිතමත් ථත එව නෙසථතන නෙසහස් ථසන අත් ථථො උපට් ඨාති. 

අඤ ්ඤාෙ පන භාසාෙ තන් තිං ආරුළ ්හං තං ථතසං චිත් තං සහසා නාථරොහති, 

කිච් ථඡන උග් ගථහතබ් බ්ං ථහොති, පුථුජ් ජනානඤ් ච සකලං බුද් ධවචනං 

උග් ගථහත් වාපි පටිසම් භිදාපත් ති නාම නත් ථි, අරිෙසාවථකො ථනො 

පටිසම් භිදාපත් ථතො නාම නත් ථි, පටිසම් භිදාපත් ථතො අඤ් ඤං සද් දං 

නාමාඛයාථතොපසග් ගනිපාතථභදථතො ජානාති, න ජානාතීති? ෙදග් ථගන සද් දං 

සුත් වා ‘‘අෙං සභාවනිරුත් ති, අෙං න සභාවනිරුත් තී’’ති ජානාති, තදග් ථගන 

එතම් පි ජානිස් සති, න ථචතං පටිසම් භිදාකිච් චන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

පටිභානන් ති ධම් මත් ථාදිවිසෙං සබ් බ්ත් ථකඤාණං, තං ඤාණං ආරම් මණං 

කත් වා පච් චථවක් ඛන් තස් ස පථභදගතං ඤාණං පටිභානපටිසම්භිදා නාම, ඉමා 
චතස ්ථසොපි පටිසම් භිදා අධිගථමන පරිෙත් තිඋග් ගහථණන 
සක් කච් චධම් මස් සවථනන අත් ථපරිපුච් ඡාෙ පුබ් බ්ථෙොථගනාති පඤ ්චහි 
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පටුන 

කාරථණහි විසදා ථහොන් ති, ථසඛභූමිෙං, අථසඛභූමිෙඤ් චාති ද් වීසු ඨාථනසු 
පථභදං ගච් ඡන් තීති ථවදිතබ් බ්ා. අෙං තාථවත් ථ පදත් ථථො. 

ධම්මකභකදො පථනත් ථාපි විභඞ් ගනථෙ පාකථටො භවිස ්සති. විභඞ් ගනථෙසු 
හි තීසුපි ධම් මනිරුත් තිපටිභානපටිසම් භිදා තිස් ථසොපි 
කාමාවචරජවනසම් පයුත් තඤාණානං වථසන තබ් බිසෙප් පථභථදන සද් ධිං 
නානප් පකාරථතො විභත් තා. අත් ථපටිසම් භිදා පන ථතසං ඤාණානඤ් ථචව 
අට් ඨථලොකුත් තරචිත් තසම් පයුත් තානඤ් ච වථසන තබ් බිසෙප් පථභථදන සද් ධිං. 
ථලොකුත් තරඤාණානිපි හි මග් ගප් පත් තබ් බ්තාෙ අත් ථභූතනිබ් බ්ානාරම් මණත් තා 

‘‘අත් ථපටිසම් භිදා’’ති වුච් චති. 

පඤ්හාපුච්ෙකෙ පන සිො කුසලා, සිො අබ්යාකතා, තිස් ථසො පටිසම් භිදා 

සිො විපාකධම් මධම් මා, සිො ථනවවිපාකනවිපාකධම් මධම් මා, අත් ථපටිසම් භිදා 

තිධාපි, තිස් ථසො පටිසම් භිදා පරිත් තා, අත් ථපටිසම් භිදා සිො පරිත් තා, සිො 

අප් පමාණා, නිරුත් තිපටිසම් භිදා පරිත් තාරම් මණා, බ්හිද් ධාරම් මණා ච, ථසසා 

තිධාපි, නිරුත් තිපටිසම් භිදා පච් චුප් පන් නාරම් මණාව, අත් ථපටිසම් භිදා තිධාපි න 

වත් තබ් බ්ා ච, අනිදස් සනඅප් පටිඝා, ථහතූ, සථහතුකා, තිස් ථසො පටිසම් භිදා 

සඋත් තරා, අත් ථපටිසම් භිදා ද් විධාපි, අරණා චාති. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

පටිසම් භිදාවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඤාණවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ඤාණවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන අත්ථකතො තාව – එෙවිකධනාති 

එකප් පකාථරන, එකථකොට් ඨාථසන වා. ඤාණවත්ථූති එත් ථ පන ඤාණඤ් ච තං 

වත් ථු ච නානප් පකාරානං සම් පත් තීනන් ති ඤාණවත් ථු. පඤ්ච විඤ්ඤාණාති 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනි පඤ් ච. න කහතූ අකහතුොතිආදීසු ථහට් ඨා ථහතුදුකාදීසු 
වුත් තනොනුසාථරන සබ් බ්ත් ථ අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. අපිච ථහතුදුකාදීසු පඤ් ච 

විඤ ්ඤාණා ථහතූ ධම් මාති වා සථහතුකා ධම් මාති වා න වත් තබ් බ්ා, එකන් ථතන 

පන න ථහතූ එව, අථහතුකා එවාති. එවං ‘‘ොථාවකවත් ථුවිභාවනා පඤ ්ඤා’’ති 
ඉමිනා උපරි එකවිධපරිච් ථඡදාවසාථන වක් ඛමාථනන සම් බ්න් ථධොති. ඉමිනා 

නථෙන සබ් බ්ත් ථ ෙථානුරූපං අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. තත් ථ ච අකචතසිොති 
චිත් තානි එව පඤ් චවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තානං ඉධ අපරාමට් ඨත් තා. 

උප්පන්නවත්ථුො උප්පන්නාරම්මණාති ඛණපච් චුප් පන් නවථසන 
අනාගතපටික් ථඛථපො. න හි තානි අනාගථතසු පඤ් චසු වත් ථාරම් මථණසු 

උප් පජ් ජන් ති. පුකරජාතවත්ථුොපුකරජාතාරම්මණාති සහුප් පත් තිපටික් ථඛථපො. 
න හි තානි සහුප් පන් නං වත් ථාරම් මණං පටිච් ච උප් පජ් ජන් ති. 

අ්ඣත්තිෙවත්ථුොති අජ් ඣත් තජ් ඣත් තභූථත පඤ් ච පසාථද වත් ථුං කත් වා 



කමොහවිච්කෙදනී   විභඞ්ගමාතිො 

184 

පටුන 

උප් පජ් ජනකා. එත් ථ ච පඤ් ච විඤ් ඤාණා සෙම් පි අජ් ඣත් තිකා, 

අජ් ඣත් තිකවත් ථුකා ච, මථනොවිඤ් ඤාණං හදෙනිස ්සිතං අජ් ඣත් තිකං, 

බ්ාහිරවත් ථුකං, පඤ් චවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තා තථෙො ඛන් ධා බ්ාහිරා, 

අජ් ඣත් තිකවත් ථුකා, මථනොවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තා තථෙො ඛන් ධා බ්ාහිරා, 
බ්ාහිරවත් ථුකාති එවං චතුක් කං ථවදිතබ් බ්ං. 

අසම්භින්නවත්ථුො අසම්භින්නාරම්මණාති අනිරුද් ධවත් ථාරම් මණා. න හි 

තානි නිරුද් ධවත් ථාරම් මණං පටිච් ච උප් පජ් ජන් ති. නානාවත්ථුො 

නානාරම්මණාති තානි ෙථාක් කමං චක් ඛුරූපාදිනිෙථතථකකවත් ථාරම් මණතාෙ 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං භින් නවත් ථුකා, භින් නාරම් මණා ච. න හි චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං 
චක් ඛුං මුඤ ්චිත් වා ථසොතාදීසු අඤ් ඤතරං වත් ථුං කත් වා රූපං මුඤ් චිත් වා 

සද් දාදීසු අඤ ්ඤතරාරම් මණං පටිච් ච උප් පජ් ජති, න ඉතරානි ථචතරානි. න 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස කගොචරවිසයිං පච්චනුකභොන්තීති ඉමිනා ච ථනසං 

නානාරම් මණතංථෙව විභාථවති. න අසමන්නාහාරා උප්ප්ජන්තීති 

අනාවජ් ජථන න උප් පජ් ජන් ති, පඤ ්චද් වාරාවජ් ජථනන අනාවජ් ජිථත විසථෙ න 

උප් පජ් ජන් තීති අත් ථථො. න අමනසිොරාති තථමථවත් ථ පරිොෙන් තථරන 

විභාථවති. න අබ්කබොකිණ්ණාති අඤ් ඤමඤ් ඤං නිරන් තරා හුත් වා න 

උප් පජ් ජන් ති. න අපුබ්බිං අචරිමන් ති එකක් ඛථණපි සහ න උප් පජ් ජන් ති. න 

ථකවලඤ් ච එතානි, අඤ ්ඤානිපි විඤ් ඤාණානි ද් ථව වා තදුත් තරිං වා එකථතො 

න උප් පජ් ජන් ති, එථකකථමව පන විඤ් ඤාණං උප් පජ් ජතීති ථවදිතබ් බ්ං. ෙථාහ 

– ‘‘අඤ ්ඤං උප් පජ් ජථත චිත් තං, අඤ ්ඤං චිත් තං නිරුජ් ඣතී’’තිආදි (දී. නි. 

අට් ඨ. 1.214; ම. නි. අට් ඨ. 1.109; සං. නි. අට් ඨ. 3.5.368; විභ. අට් ඨ. 523). න

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සසමනන්තරාති ඉමිනා අනබ් ථබ්ොකිණ් ණතාෙ එව විභාවනා. 

අනාකභොගාති අනාවජ් ජනභූතා ආවජ් ජනට් ඨාථන ඨත් වා ආවජ් ජනකිච් චං 

කාතුං න සමත් ථාති අත් ථථො. න ෙඤ්චි ධම්මිං පටිවිජානාතීති 

‘‘මථනොපුබ් බ්ඞ් ගමා ධම් මා’’ති (ධ. ප. 1-2) එවං වුත් තං එකම් පි කුසලාකුසලං 

ධම් මං ථකොචිපි පුග් ගථලො න පටිවිජානාති, ථතහි විඤ් ඤාථණහි න සාථධතීති 

අත් ථථො. අඤ්ඤත්ර අභිනපාතමත්තාති ඨථපත් වා රූපාදිආරම් මණානං 

අභිනිපාතමත් තං ආපාථගමනමත් තං, බ්යත් තතථරොපි පුග් ගථලො 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාථණහි ආපාථගතාරම් මණපටිවිජානනමත් තථතො අඤ් ඤං 
කුසලාකුසලපටිවිජානනං කාතුං න සක් ථකොතීති අත් ථථො. 

පඤ්චන්නිං විඤ්ඤාණානිං සමනන්තරාපීති මථනොධාතුොපි. අපි-සද් ථදො 

ථචත් ථ සම් පිණ් ඩනත් ථථො, ථතන න ථකවලං මථනොධාතුොව, තථතො පථරහිපි 
පඤ ්චද් වාරිකවිඤ් ඤාථණහි තදාරම් මණපරිථෙොසාථනහි න කිඤ් චි 
කුසලාකුසලං ධම් මං පටිවිජානාතීති අෙමත් ථථො දස් සිථතොති ගථහතබ් ථබ්ො. 
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කිඤ් චාපි පඤ ්චද් වාථර කුසලාකුසලාදීනි ජවනානි උප් පජ් ජන් ති, තථාපි තානි 

ථමොඝපුප් ඵානි විෙ අබ් ථබ්ොහාරිකානීති දට් ඨබ් බ්ානි. න ෙඤ්චි ඉරියාපථිං 

ෙප්කපතීතිආදීසුපි එථසව නථෙො. න හි පඤ් චද් වාරිකවිඤ් ඤාථණහි ගමනාදීසු 

කඤ් චි ඉරිොපථං කප් ථපති, න කාෙවචීකම් මං පට් ඨථපති, න විඤ් ඤත් තිං වා 

සමුට් ඨාථපති, න කුසලාකුසලං ධම් මං සමාදිෙති, න ථලොකිෙථලොකුත් තරං 

සමාධිං සමාපජ් ජති, න තථතො වුට් ඨාති, න භවථතො චවති, න භවන් තථර 

උප් පජ් ජති, සබ් බ්ම් ථපතං කිච් චං මථනොද් වාරිකචිත් ථතථනව ථහොති. ෙථා 

ථචථතසං එතානි කිච් චානි නත් ථි, එවං නිොථමොක් කමනාදීනිපි. න හි ථකොචි 

පඤ ්චද් වාරිකජවථනහි මිච් ඡත් තනිොමං, සම් මත් තනිොමං වා ඔක් කමති, න 
ථචතානි නාමථගොත් තං වා කසිණාදිපඤ් ඤත් තිං වා තිලක් ඛණාදිං වා ආරබ් භ 

භවන් ති. නසුපතීතිආදීසු සබ් ථබ්හි පඤ ්චද් වාරිකචිත් ථතහි න නිද් දං ඔක් කමති, 

න කිඤ් චි සුපිනං පස් සති. නිද් දාෙන් තස් ස හි ඉන් ද්රිථෙසු 
මහාපදීපතුරිෙසද් දාදිඔළාරිථකහිපි රූපාදිපඤ් චාරම් මථණහි ඝට් ටිථතසු පඨමං 

පඤ ්චද් වාරිකානි ආවජ් ජනානි භවඞ් ගං ආවට් ථටතුං න සක් ථකොන් ති, 

මථනොද් වාරිකථමව ආවජ් ජනං සක් ථකොති, තස් මිඤ ්ච උප් පන් ථන 
මථනොද් වාරිකජවනං ජවිත් වා භවඞ් ගං ඔතරති. දුතිෙවාථර පන 

පඤ ්චද් වාරිකආවජ් ජථනසු ෙං කිඤ් චි ෙථාරහං භවඞ් ගං ආවට් ථටති, තථතො 
තදාරම් මණපරිථෙොසානානි තංතංද් වාරිකවීථිචිත් තානි ෙථාක් කමං පවත් තිත් වා 

භවඞ් ගං ඔතරන් ති. තතිෙවාථර පන මථනොද් වාරිකාවජ් ජනජවනානි පවත් තන් ති, 

තස් මිං ඛථණ රූපාදිපඤ් චාරම් මණවවත් ථානං ථහොති, සත් ථතො ච නිද් දාෙ 

පටිබුද් ථධොති, එවං මථනොද් වාරිකචිත් ථතථනව පටිබුජ් ඣති. 

සුපිනම් පි හි ථතථනව පස් සති, න පඤ ්චද් වාරිථකන, තඤ් ච පථනතං සුපිනං 
පස් සන් ථතො චතූහි කාරථණහි පස් සති ධාතුක් ථඛොභථතො වා අනුභූතපුබ් බ්ථතො වා 
ථදවථතොපසංහාරථතො වා පුබ් බ්නිමිත් තථතො වා. ඉථමසං පන 
සංසග් ගසන් නිපාතථතොපි බ්හුධා පපඤ් ථචන් ති. තත් ථ ෙං 

වාතපිත් තාදිධාතුක් ථඛොභථතො, අනුභූතපුබ් බ්ථතො ච සුපිනං පස් සති, න තං 

සච් චං. ෙං ථදවථතොපසංහාරථතො පස් සති, තං සච් චං වා ථහොති අලිකං වා. කුද් ධා 

හි ථදවතා විපරීතම් පි කත් වා දස් ථසන් ති. ෙං පුබ් බ්නිමිත් තථතො පස් සති, තං 
එකන් තසච් චථමව ථබ්ොධිසත් තථකොසලරාජාදීනං පඤ් චථසොළසමහාසුපිනානි 

විෙ. තඤ් ච පථනතං චතුබ් බිධං සුපිනං ථසඛපුථුජ් ජනාව පස් සන් ති, න අථසඛා 

පහීනවිපල් ලාසත් තා. කිං පථනතං පස් සන් ථතො සුත් ථතො පස් සති පටිබුද් ථධො වා? 

කිඤ් ථචත් ථ, ෙදි සුත් ථතො පස් සති, සුපිනස ්ස කුසලාදිසභාවථතො, භවඞ් ගස් ස ච 

තදභාවා අභිධම් මවිථරොථධො ආපජ් ජති. අථ පටිබුද් ථධො, සුපිනං පස් සන් ථතන 
කතස් ස අබ් ථබ්ොහාරිකස් සාපි වීතික් කමස් ස සබ් ථබ්ොහාරිකස් ථසව 
එකන් තසාවජ් ජත් තා අනාපත් ති න සිොති විනෙවිථරොථධො ආපජ් ජති. 

පකාරන් තථරො ච නත් ථි, ථෙන සුපිනං පස් ථසෙයාති සුපිනස් ස අභාථවොව 
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ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති. කස ්මා? ෙස් මා කපිමිද් ධපථරථතො පස් සති 

‘‘කපිමිද් ධපථරථතො ථඛො, මහාරාජ, සුපිනං පස් සතී’’ති (මි. ප. 5.3.5) වචනථතො, 
ො පන නිද් දා මක් කටනිද් දා විෙ පුනප් පුනං කුසලාදිචිත් තථවොකිණ් ණත් තා 

ලහුපරිවත් තා, තං කපිමිද් ධං, ථතන සුත් ථතො සුපිනං පස් සති, තස් මා සුපිථනො 

කුසථලොපි ථහොති අකුසථලොපි, ආවජ් ජනතදාරම් මණවථසන අබ්යාකථතොපි, 

සුපිථන ච කතං කුසලාකුසලදුබ් බ්ලතාෙ පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪිතුං න සක් ථකොති, 

පවත් ථත ථවදනීෙං පන ථහොති. ‘‘ොථාවකවත් ථුවිභාවනා පඤ් ඤා’’ති එත් ථ 

ථෙො පඤ ්චන් නං විඤ් ඤාණානං ෙථාවුත් ථතො න ථහතුකට් ථඨො, 

අථහතුකට් ථඨො…ථප.… න සුපිනං පස් සනට් ථඨො, ථසො ොථාවට් ථඨො, 

තංතංොථාවත් ථුං විභාථවතීති ොථාවකවත් ථුවිභාවනා පඤ් ඤා. එවිංඑෙවිකධන

ඤාණවත්ථූති එවං වුත් ථතන එථකන පකාථරන එථකන ආකාථරන, 

එකථකොට් ඨාථසන ඤාණවත් ථු ථහොතීති. 

එකකං නිට් ඨිතං. 

දුථකසු අත්ථජාපිොති එත් ථ අත් ථපටිසම් භිදාවිභඞ් ථග වුත් ථතසු පඤ් චසු 

අත් ථථසු ෙථානුරූපං අත් ථං ජාථපති ජථනති පවත් ථතතීති අත්ථජාපිො, 
චතුභූමකකුසලචිත් ථතසු ථචව අථසඛානං අභිඤ් ඤාසමාපත් තීනං 
පරිකම් මාදිභූතකාමාවචරකිරිොචිත් ථතසු ච සම් පයුත් තා පඤ් ඤා. තාසු හි ෙස් මා 
කුසලසම් පයුත් තාව පඤ් ඤා අත් තථනො අත් තථනො භූමිපරිොපන් නං 
විපාකසඞ් ඛාතං අත් ථං ජාථපති ජථනති. කාමාවචරකිරිොසම් පයුත් තා පන 
පරිකම් මාදිභූතා අභිඤ් ඤාසමාපත් තිකිරිො අරහත් තඵලසඞ් ඛාතං අත් ථං ජාථපති 

ජථනති, තස් මා එතා අත් ථජාපිකාති වුත් තා. අට් ඨකථාසු පන පාළිෙං අවුත් තාපි 
තීසු භූමීසු කිරිෙජවනපඤ් ඤා අනන් තරාදිපච් චෙවථසන අත් තථනො අනන් තරං 

කිරිෙත් ථං ජාථපතීති ‘‘අත් ථජාපිකා’’ත් ථවව වුත් තා. ජාපිතත්ථා පඤ්ඤාති 

සහජාතං විපාකත් ථං ජාථපත් වා ඨිතා, අත් තථනො වා කාරථණහි ජාපිතා ජනිතා 

පවත් තිතා සෙම් පි අත් ථභූතාති ජාපිතත්ථා. චතුභූමකවිපාථකසු ච 

කිරිොභිඤ් ඤාසමාපත් තීසු ච සම් පයුත් තා පඤ් ඤා. අට් ඨකථාසු පන පාළිෙං 

අවුත් තා ථසසකිරිොසම් පයුත් තාපි පඤ් ඤා ෙථාසකං කාරථණහි ජාපිතා, 

සෙඤ් ච අත් ථභූතාති ‘‘ජාපිතත් ථා’’ත් ථවව වුත් තා. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

දුකං නිට් ඨිතං. 

තිථකසු පන චින් තාමෙත් තිථක පරථතො අදිස් වා අසුත් වාව අත් තථනො 
ධම් මතාෙ ‘‘එවං සති එවං භවිස් සතී’’ති එවං චින් තාමෙඅනුබුද් ධිො උප් පාදිතා 
අනවජ් ජකම් මාෙතනසිප් පාෙතනවිජ් ජාට් ඨාථනසු පඤ් ඤා ථචව 

කම් මස ්සකතඤාණං, සච් චානුථලොමිකඤාණඤ් ච චින්තාමයා නාම පඤ් ඤා. 
තත් ථ වඩ් ඪකිකම් මපුප් ඵඡඩ් ඩකකම් මාදි හීනඤ් ථචව කසිවාණිජ් ජාදි 
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පටුන 

උක් කට් ඨඤ ්ච කම් මථමව ෙම්මායතනිං. නළකාරථපසකාරසිප් පාදි හීනඤ් ථචව 

මුද් දාගණනාථලඛාදි උක් කට් ඨඤ ්ච සිප් පථමව සිප්පායතනිං. 

නාගමණ් ඩලපරිත් තාදි ධම් මිකවිජ් ජාව වි්ජාට්ඨානිං. ථතසු චින් තාබ්ථලථනව 
උප් පන් නා පඤ ්ඤා. ථබ්ොධිසත් තාදථෙො හි සත් තහිතාෙ අදිට් ඨං අසුතං 
තංතංඅනවජ් ජකම් මසිප් පතදුපකරණකරණප් පකාරඤ් ච ඤාණබ්ථලන 

චින් ථතත් වා නිප් ඵාථදන් ති. නාගමණ් ඩලපරිත් තාදිවිජ් ජම් පි උප් පාථදන් ති, එවං 
කතානිපි තානි පුබ් ථබ් උග් ගණ් හිත් වා කථරොන් ථතහි කතසිප් පසදිසාථනව 

ථහොන් ති. ෙම්මස්සෙතඤාණිං නාම කුසලකම් මං සත් තානං සකං, අකුසලං 
ථනො සකන් ති එවං ජානනපඤ් ඤා. අථ වා කුසලකම් මථමව සත් තානං සකං 

තදාෙත් ථවුත් තිතාෙ, නාඤ ්ඤන් ති එවං ජානනපඤ් ඤාපි. සච්චානුකලොමිෙිං

ඤාණන් ති විපස් සනාඤාණං. තං හි මග් ගසච් චස් ස පරමත් ථසච් චස ්ස 
අනුථලොමනථතො ‘‘සච් චානුථලොමික’’න් ති වුච් චති. ඉදම් පි හි ඤාණද් වෙං 
පරථතො අසුත් වා චින් තාබ්ථලන උප් පාදිතං චින් තාමෙඤාණථමව ථහොති. ඉදඤ් ච 

න ථෙසං ථකසඤ් චි සත් තානං උප් පජ් ජති, අභිඤ් ඤාතානං පන 
පුඤ ්ඤවන් තානං මහාසත් තානථමව උප් පජ් ජති. තත් ථාපි 
සච් චානුථලොමිකඤාණං පච් ඡිමභවිකානං ද් වින් නඤ් ථඤව ථබ්ොධිසත් තානං 

උප් පජ් ජතීති ථවදිතබ් බ්ං. සුතමයා පඤ්ඤාති පරථතො සුත් වා සුතවථසන 
උප් පාදිතා ෙථාවුත් තකම් මාෙතනාදිපඤ් ඤාව. පරථතො අසුත් වා පන 

කම් මාෙතනාදි පථරන කනරමානං, කතං වා දිස් වා උග් ගථහත් වා වා පටිලද් ධාපි 

පඤ ්ඤා ‘‘සුතමො’’ත් ථවව වුච් චති. තදුභොපි චින් තාමො, සුතමො ච 

කාමාවචරාව. භාවනාමයා පන පඤ ්ඤා චින් තාමෙවථසන, සුතමෙවථසන වා 
පවත් තිතකාමාවචරපුබ් බ්භාගභාවනානිප් ඵත් තිො සමුප් පන් නා 
මහග් ගතථලොකුත් තරජවනපඤ් ඤා. 

දානමෙත් තිථක ථදෙයධම් මපරිච් චාගවථසන පවත් තා දානමයා, 

සීලපූරණවථසන පවත් තා සීලමයා, තදුභොපි කාමාවචරාව. භාවනාමයා 
පථනත් ථ සමථවිපස් සනාවථසන පවත් තා චතුභූමකපඤ් ඤා. නිද් ථදථස පනස් ස 

කිඤ් චාපි ‘‘සමාපන් නස ්ස පඤ් ඤා’’ති (විභ. 768) එවං 

මහග් ගතථලොකුත් තරපඤ් ඤාව වුත් තා, තථාපි තං උක් කට් ඨවථසන වුත් තං. 

කාමාවචරානං පන පුබ් බ්භාගභාවනානං, අනුස ්සතිඋපචාරභාවනානඤ් ච 
භාවනාමථෙ සඞ් ගථහොති දට් ඨබ් බ්ං. පුරිමත් තිථක පථනතාසං චින් තාමථෙ 

සඞ් ගහිතත් තා භාවනාමථෙ අසඞ් ගථහො, තත් ථාපි භාවනාබ්ලනිප් ඵන් නානථමව 
සඞ් ගථහො දට් ඨබ් ථබ්ො. 

අධිසීලත් තිථක පාතිථමොක් ඛසංවරසීලං විපස් සනාථහතුත් තා ථසසසීලථතො 

අධිකං සීලන් ති අධිසීලං, තස් මිං සම් පයුත් තා පඤ් ඤා අධිසීකල පඤ්ඤා. 

විපස් සනාපාදිකා පන අට් ඨ සමාපත් තිථෙො ථසසචිත් ථතහි අධිකත් තා අධිචිත් තං, 



කමොහවිච්කෙදනී   විභඞ්ගමාතිො 
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තස් මිං පඤ් ඤා අධිචිත්කත පඤ්ඤා, චිත් තසීථසන ථචත් ථ සමාධි නිද් දිට් ථඨො. 
සවිපස් සනා පන මග් ගඵලපඤ ්ඤා ථසසාහි අධිකත් තා අධිපඤ ්ඤා නාම. සා ච 
අධිපඤ ්ඤාෙ පඤ් ඤාති ථදසනාෙ සමරසතාෙ වුත් තා. සීලාදථෙො ‘‘සීලං චිත් තං 

පඤ ්ඤා, අධිසීලං අධිචිත් තං අධිපඤ් ඤා’’ති පච් ථචකං දුවිධා ථහොන් ති. ථතසු 

පුරිමා පඤ් චසීලදසසීලානි, වට් ටපාදිකඅට් ඨසමාපත් තිථෙො, 
නිබ් ථබ්ධභාගිෙකම් මස් සකතපඤ් ඤා ච ෙථාක් කමං ථහොන් ති. ථත ච ධම් මා 

අනුප් පන් ථනපි තථාගථත ථබ්ොධිසත් තානං, තාපසපරිබ් බ්ාජකානං, 

චක් කවත් තිරාජාදීනඤ් ච කාථල පවත් තන් ති, පච් ඡිමා පන වුත් තාවථසසා 

උප් පන් ථන එව තථාගථත විත් ථාරිකා ථහොන් ති, ථනො අනුප් පන් ථනති 

ථවදිතබ් ථබ්ො. එත් ථ ච රතනත් තථෙ දානාපචාෙනාදිවථසන, 
සරණගමනසද් ධම් මසවනාදිවථසන ච පවත් තා විවට් ටූපනිස් සෙභූතා 
කුසලධම් මාපි අධිසීලඅධිපඤ් ඤාසු ගහිතා එවාති ගථහතබ් බ්ා. 

ආෙථකොසල් ලත් තිථක ආකයොති වඩ් ඪි, සා අකුසලාදිඅනත් ථහානිථතො, 

කුසලාදිඅත් ථුප් පත් තිථතො ච දුවිධා. අපාකයොති අවඩ් ඪි, සාපි 

කුසලාදිඅත් ථහානිථතො, අකුසලාදිඅනත් ථුප් පත් තිථතො ච දුවිධා. ථතසු 

ථකොසල් ලං, කුසලසභාවා පඤ් ඤා. අපාෙථකොසල් ලං පඤ ්ඤවථතො එව ‘‘එවං 

මනසිකාරාදිප් පවත් තිෙං අවඩ් ඪි උප් පජ් ජති, වඩ් ඪි පරිහාෙතී’’ති ඤත් වා 

තදුභෙපටිපත් තිසම් භවථතො. උපායකෙොසල්ලන් ති අත්ර උපාථෙො 

අච් චානකකිච් චාදීසු ඨානුප් පත් තිකඋපාෙජානනපඤ් ඤා, තිවිධාපි ථචතා 
කාමාවචරපඤ් ඤාති ථවදිතබ් බ්ා. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

තිකං නිට් ඨිතං. 

චතුක් ථකසු පන පඨථම ෙම්මස්සෙතඤාණිං සච්චානුකලොමිෙිංඤාණඤ්ච 

වුත් තථමව, ඉධ පන ඨථපත් වා සච් චානුථලොමිකඤාණං සබ් බ්ාපි සාසවා කුසලා 

පඤ ්ඤා කම් මස් සකතඤාණන් ති ථවදිතබ් බ්ං. චතූසු මග් ථගසු, ඵථලසු ච 

පඤ ්ඤාව මග් ගසමඞ් ගිස් ස ඤාණං, ඵලසමඞ් ගිස් ස ඤාණඤ් චාති. 

සච් චචතුක් ථක අරිෙමග් ගඵලපඤ් ඤාව චතූසු සච් ථචසු එකපටිථවධවථසන 

‘‘දුක් ථඛ ඤාණ’’න් තිආදිනා චතූසු ඨාථනසු ගහිතා. කිඤ් චාපි හි 

කාමාවචරඤාණම් පි චතූසු සච් ථචසු ආරම් මණවථසන පවත් තති, 

පටිථවධකිච් චවථසන පන ඉධාධිප් ථපතත් තා පාළිෙං තං න ගහිතන් ති 
ථවදිතබ් බ්ං. 

ධම් මචතුක් ථක මග් ගඵථලසු පඤ් ඤා ධම්කම ඤාණිං නාම. ථතසු හි 

මග් ගඤාණං තාව චතුසච් චධම් මානං එකපටිථවධවථසන ජානනථතො ‘‘ධම් ථම 

ඤාණ’’න් ති වුච් චති. ඵලඤාණං පන නිථරොධසච් චවථසන ධම්කමඤාණන් ති 
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189 

පටුන 

ථවදිතබ් බ්ං. මග් ගානුභාවනිබ් බ්ත් තං පන අතීතානාගථතසු 

සච් චපටිථවධනෙසඞ් ගහණවථසන පවත් තං පච් චථවක් ඛණඤාණං අන්වකය

ඤාණිං නාම. තස් ස ච ථෙහි නථෙහි අරිො අතීතමද් ධානං චතුසච් චධම් මං 

ජානිංසු, ථතපි ඉමඤ් ථඤව චතුසච් චං එවථමව ජානිංසු, අනාගතමද් ධානම් පි 
ජානිස ්සන් තීති එවං ජානනවථසන පවත් ති ආකාථරො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

සරාගාදිවථසන පරචිත් තපරිච් ථඡදඤාණං පරිකය ඤාණිං නාම. 
ධම් මන් වෙපරිෙඤාණානි පන ඨථපත් වා සබ් බ්ථලොකිෙපඤ් ඤාඤාණන් ති 

සම් මතත් තා සම් මුතිම් හි ඤාණන් ති සම්මුතිඤාණිං නාම. 

ආචෙචතුක් ථක කාමාවචරකුසථල පඤ් ඤා ආචයායකනො අපචයාය. සා හි 

චුතිපටිසන් ධිං ආචිථනොති එව, ථනො අපචිථනොති. මග් ගපඤ් ඤා පන අපචයාය

කනො ආචයාය. රූපාරූපකුසලපඤ් ඤා ආචයාය කචව අපචයාය ච. සා හි 
වික් ඛම් භනවථසන කිථලථස ච තම් මූලථක ච විපාකධම් ථම අපචිථනොති. ථසසා 

අබ්යාකතා පඤ් ඤා කනවාචයායකනො අපචයාය. 

නිබ් බිදාචතුක් ථක රූපාවචරපඨමජ් ඣානපඤ් ඤා නබ්බිදාය කනො

පටිකවධාය. සා හි කාමවිථවථකන පත් තබ් බ්ත් තා කිථලසනිබ් බිදාෙ පවත් තති, 

අභිඤ ්ඤාපාදකභාවං පන අප් පත් තතාෙ ථනවාභිඤ් ඤාපටිථවධාෙ සංවත් තති. 

චතුත් ථජ් ඣානපඤ් ඤා පටිකවධාය කනො නබ්බිදාය. සා හි 
අභිඤ් ඤාපාදකභාථවනාපි අභිඤ් ඤාභාවප් පත් තිොපි පටිථවධාෙ සංවත් තති. 
පඨමජ් ඣානක් ඛථණ එව නීවරණනිබ් බින් දනත් තා ථනො නිබ් බිදාෙ. 
දුතිෙතතිෙජ් ඣානපඤ් ඤා පන ථසොමනස් සසහගතතාෙ 
පඨමජ් ඣානසන් නිස් සිතා වා අවිතක් කතාෙ චතුත් ථජ් ඣානසන් නිස ්සිතා වා 

කාතබ් බ්ා. මග් ගපඤ් ඤා පන නබ්බිදාය කචව පටිකවධාය ච. එත් ථ හි 
චතුසච් චපටිථවධවථසන නිබ් බිදාෙ ථචථවතාසං ඡළභිඤ් ඤාප් පත් තිො 
පටිථවධාෙ ච සංවත් තනං ථවදිතබ් බ්ං. ථසසා ථලොකිෙථලොකුත් තරා පඤ ්ඤා 

කනවනබ්බිදායකනො පටිකවධාය. 

හානභාගිෙචතුක් ථක හානං භජතීති හානභාගිනී, එවං ථසථසසුපි. 

නබ්කබකධොති ථචත් ථ අරිෙමග් ථගො තන් නිබ් බ්ත් තකවිපස ්සනාපාදකත් තා. 

නබ්කබධභාගිනීති චතූසුපි ඨාථනසු රූපාරූපකුසලපඤ් ඤාව වුත් තා. තානි හි 

අත් තථනො සභාවා පරිහානත් වා ථහට් ඨා ඔථරොහණපච් චෙභූතා හානභාගිනී. 

උපනිජ් ඣානපච් චෙභූතා විකසසභාගිනී, තං පන ඣානනිකන් තිො බ්ලවතාෙ 

විථසසං, හානිං වා අනුස ්සුක් කිත් වා ඨිතිථකොට් ඨාසිකා ඨිතිභාගිනී, 

අරිෙමග් ගපදට් ඨානවිපස් සනාපාදකභූතාව නබ්කබධභාගිනී ච ථහොන් තීති 
ථවදිතබ් බ්ා. 
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චතස්කසො පටිසම්භිදාති අත් ථධම් මනිරුත් තිපටිභානපටිසම් භිදාව. චතස්කසො

පටිපදාති දුක් ඛාපටිපදාදන් ධාභිඤ් ඤාදථෙො ථහට් ඨා වුත් තාව. චත්තාරි 

ආරම්මණානීති පරිත් තා, පරිත් තාරම් මණාතිආදිකා ථහට් ඨා වුත් තනොව. 
ජරාමරණාදිචතුක් ථකසුපි මග් ගඤාණවථසථනව චතස් ථසො ථෙොජනා වුත් තා. 
ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

චතුක් කං නිට් ඨිතං. 

පඤ ්චථකසු පන පඤ්චඞ්ගිකෙො සම්මාසමාධීති පීතිඵරණතා සුඛඵරණතා 
ථචථතොඵරණතා ආථලොකඵරණතා පච් චථවක් ඛණනිමිත් තන් ති එවං පාළිෙං 
වුත් ථතහි පඤ් චහි ඤාණඞ් ථගහි සමන් නාගථතො සමාධි. තත් ථ පීතිං ඵරමානා 

උප් පජ් ජතීති ද් වීසු ඣාථනසු පඤ් ඤා පීතිඵරණතා නාම, සුඛං ඵරමානා 

උප් පජ් ජතීති තීසු ඣාථනසු පඤ් ඤා සුඛඵරණතා නාම. පථරසං 

ථචථතොඵරමානා උප් පජ් ජතීති ථචථතොපරිෙඤාණං කචකතොඵරණතා නාම. 

ආථලොකඵරථණ උප් පජ් ජතීති දිබ් බ්චක් ඛුඤාණං ආකලොෙඵරණතා නාම. 

පච් චථවක් ඛණඤාණං පච්චකවක්ඛණනමිත්තිං නාම. එත් ථ ච පීතිඵරණතා, 

සුඛඵරණතා ච ද් ථව පාදා විෙ, ථචථතොඵරණතා, ආථලොකඵරණතා ච ද් ථව 

හත් ථා විෙ, පච් චථවක් ඛණනිමිත් තං සීසං විෙ, අභිඤ් ඤාපාදකජ් ඣානං 
මජ් ඣිමකාථෙො විෙ. ඉති භගවා පඤ ්චඞ් ගිකං සම් මාසමාධිං 
අඞ් ගපච් චඞ් ගසම් පන් නං පුරිසං විෙ කත් වා දස් ථසති. ඉමිනා ච සමාධිනා 
අඞ් ගානි පඤ් ච ඤාණඞ් ගානි වුත් තානීති ථවදිතබ් බ්ානි. 

පඤ්චඤාණිකෙොසම්මාසමාධීති – 

‘‘‘අෙං සමාධි පච් චුප් පන් නසුථඛො ථචව ආෙතිඤ් ච සුඛවිපාථකො’ති 

පච් චත් තඤ් ථඤව ඤාණං උප් පජ් ජති, ‘අෙං සමාධි අරිථෙො 

නිරාමිථසො’ති…ථප.… ‘මහාපුරිසථසවිථතො’ති…ථප.… ‘සන් ථතො 
පණීථතො පටිපස් සද් ධිලද් ථධො එථකොදිභාවාධිගථතො න 
සසඞ් ඛාරනිග් ගය් හවාරිතගථතො’ති…ථප.… ‘ථසො ථඛො පනාහං ඉමං 

සමාධිං සථතොව සමාපජ් ජාමි, සථතො වුට් ඨහාමී’ති පච් චත් තඤ් ථඤව 

ඤාණං උප් පජ් ජතී’’ති (විභ. 804) – 

එවං පාළියිං වුත් ථතහි පඤ් චහි පච් චථවක් ඛණඤාථණහි යුත් ථතො 
අරහත් තඵලසඞ් ඛාථතො සමාපත් තිඵලසමාධි. ථසො එවං හි අප් පිතප් පිතක් ඛථණ 

සුඛත් තා පච්චුප්පන්නසුකඛො, පුරිථමො පුරිථමො පච් ඡිමස ්ස පච් ඡිමස් ස 
සමාධිසුඛස් ස ථචව අත් තනා සමුට් ඨාපිතම් පි පණීතරූථපන ඵුට් ඨසකලකාෙතාෙ 
ඵලසමාපත් තිථතො වුට් ඨිතකාථල අතිපණීතං කාෙවිඤ් ඤාණසුඛස් ස පච් චෙත් තා 

ආයතිිං සුඛවිපාකෙො උප් පජ් ජති, ඉමිනාපි පරිොථෙන ආෙතිං සුඛවිපාථකොති 
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එකං අඞ් ගං, කිථලථසහි ආරකත් තා අරිකයො කාමාමිසවට් ටාමිසථලොකාමිසානං 

අභාවා නරාමිකසොති එකං, බුද් ධාදීහි මහාපුරිථසහි ථසවිතත් තා 

අකාපුරිසථසවිථසොති එකං, අඞ් ගාරම් මථණ සන් තතාෙ, 

සබ් බ්කිථලසදරථසන් තතාෙ ච සන්කතො අතප් පනීෙට් ථඨන පණීකතො 

කිථලසපටිපස් සද් ධිභාවස් ස ලද් ධත් තා පටිපස්සද්ධලද්කධො එථකොදිභාථවන ච 
අධිගථතො අප් පගුණසාසවසමාධි විෙ සසඞ් ඛාථරන සප් පථෙොථගන 

පච් චනීකධම් ථම නිග් ගය් හ කිථලථස වාථරත් වා අනධිගතත් තා න 

සසඞ්ඛාරනග්ගය්හවාරිතගකතො. පුග් ගලස් සාෙං සමාධීති එවං ඛීණාසවස් ස 

සතිථවපුල් ලප් පත් තිො ෙථාපරිච් ඡින් නකාලවථසන ඉමං සමාධිං සථතොව 

සමාපජ් ජති, උට් ඨහති චාති එකමඞ් ගන් ති ඉථමහි පඤ් චහි අඞ් ථගහි 

සබ් බ්ාකාරථතො යුත් තත් තා ‘‘පඤ ්චඤාණිථකො සම් මාසමාධී’’ති වුච් චති. 

පඤ ්චකං නිට් ඨිතං. 

ඡක් ථක ෙසු අභිඤ්ඤාසු පඤ්ඤාති ඉද් ධිවිථධ ඤාණං, දිබ් බ්ථසොතධාතුො 

ඤාණං, ථචථතොපරිථෙ ඤාණං, පුබ් ථබ්නිවාසානුස් සතිෙං ඤාණං, චුතූපපාථත 

ඤාණං, ආසවානං ඛථෙ ඤාණන් ති එවං වුත් තානි 

ඡළභිඤ් ඤාචිත් තසම් පයුත් තානි ඤාණානි. ථතසු පච් ඡිමං ථලොකුත් තරං, ථසසානි 
රූපාවචරපඤ් චමජ් ඣානිකානීති. 

ඡක් කං නිට් ඨිතං. 

සත් තථක සත්තසත්තති ඤාණවත්ථූනීති ‘‘අවිජ් ජාපච් චො සඞ් ඛාරා’’ති 

පච් චථවක් ඛණඤාණං එකං, ‘‘අසති අවිජ් ජාෙ නත් ථි සඞ් ඛාරා’’ති එකන් ති 

ද් ථව ඤාණානි, එවං අතීථතපි ද් ථව, අනාගථතපි ද් ථවති ඡ, තං ඡබ් බිධම් පි 
ඤාණං ‘‘ඛෙධම් ම’’න් තිආදිනා පච් චථවක් ඛණඤාථණන සද් ධිං සත් ත 
ඤාණානි. එවං ථසථසසුපි ජාතිපරිථෙොසාථනසු චාති එවං එකාදසසු 
පටිච් චසමුප් පාදඞ් ථගසු පච් ථචකං කාලත් තථෙපි අන් වෙබ්යතිථරකඤාණං 
ථතසං වෙදස් සනඤාණස් ස ච වථසන සත් ත සත් ත කත් වා සත් තසත් තති 
ඤාණානි. 

සත් තකං නිට් ඨිතං. 

අට් ඨකං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

නවථක නවසු අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීසු පඤ්ඤාති නිථරොධසමාපත් තිං 
සමාපජ් ජන් තස ්ස අනුපටිපාටිො විහාතබ් බ්ථතො උප් පාථදතබ් බ්ථතො 
අනුපුබ් බ්විහාරසඞ් ඛාතාසු රූපාරූපසමාපත් තීසු සම් පයුත් තා අට් ඨ පඤ් ඤා ථචව 



කමොහවිච්කෙදනී   විභඞ්ගමාතිො 
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තදනන් තරං නිථරොධං ඵුසිත් වා වුට් ඨිතස ්ස නිථරොධං සන් තථතො 
පච් චථවක් ඛණඤාණඤ් චාති නව. 

නවකං නිට් ඨිතං. 

දසථක තථාගතස්සාති ෙථා විපස් සීආදථෙො පුබ් බ්කා ඉසථෙො ආගතා, තථා 

ආගතස් ස සම් මාසම් බුද් ධස් ස. තථාගතබලානීති අඤ් ථඤහි අසාධාරණානි 

තථාගතස ්ථසව බ්ලානි, ෙථා වා පුබ් බ්බුද් ධානං බ්ලානි පුඤ් ඤුස ්සෙසම් පත් තිො 

ආගතානි, තථා ආගතානි බ්ලානීතිපි අත් ථථො. තත් ථ දුවිධං තථාගතස් ස බ්ලං 

කාෙබ්ලං, ඤාණබ්ලඤ් ච. ථතසු ොයබලිං හත් ථිකුලානුසාථරන ථවදිතබ් බ්ං. 

වුත් තං ථහතං ථපොරාථණහි – 

‘‘කාළාවකඤ් ච ගඞ් ථගෙයං, පණ් ඩරං තම් බ්පිඞ් ගලං; 

ගන් ධමඞ් ගලථහමඤ් ච, උථපොසථඡද් දන් තිථම දසා’’ති. (විභ. අට් ඨ. 

760; ම. නි. අට් ඨ. 1.148; සං. නි. අට් ඨ. 2.2.22; අ. නි. 10.21; උදා. 

අට් ඨ. 75; බු. වං. අට් ඨ. 1.39; පටි. ම. අට් ඨ. 2.2.44; චූළනි. අට් ඨ. 81); 

ඉමානි හි දස හත් ථිකුලානි. තත් ථ ොළාවෙන් ති පකතිහත් ථිකුලං, ෙං 

දසන් නං පුරිසානං කාෙබ්ලං, තං එකස ්ස කාළාවකහත් ථිථනො බ්ලං, ෙං ථතසං 

දසන් නං බ්ලං, තං එකස් ස ගඞ් ථගෙයස් ස, ථතසං දසන් නං පණ් ඩරස් ස, ථතසං 

දසන් නං තම් බ්ස් ස, ථතසං දසන් නං පිඞ් ගලස ්ස, ථතසං දසන් නං 

ගන් ධහත් ථිථනො, ථතසං දසන් නං මඞ් ගලස් ස, ථතසං දසන් නං ථහමස් ස, ථතසං 

දසන් නං උථපොසථස් ස, ථතසං දසන් නං බ්ලං ඡද් දන් තස ්ස, ෙං දසන් නං 

ඡද් දන් තානං බ්ලං, තං තථාගතස් ස නාරාෙණබ්ලන් ති වුච් චති. තථදතං 

පකතිහත් ථිගණනාෙ හත් ථීනං ථකොටිසහස් සං, පුරිසගණනාෙ දසන් නං 
පුරිසථකොටිසහස් සානං බ්ලං ථහොති. ඉදං තාව තථාගතස් ස කාෙබ්ලං. ොනි පන 

දසබ්ලචතුථවසාරජ් ජාදීනි අථනකානි ඤාණසහස් සානි, එතං ඤාණබලිං නාම. 

ඉධාපි ඤාණබ්ලථමව අධිප් ථපතං. ඤාණඤ් හි අකම් පිෙට් ථඨන, 
උපත් ථම් භනට් ථඨන ච බ්ලන් ති වුත් තං. 

කයහි බකලහි සමන්නාගකතොති ථෙහි දසහි ඤාණබ්ථලහි උථපථතො. 

ආසභණ්ඨානන් ති ථසට් ඨට් ඨානං. අපිච ගවසතථජට් ඨථකො උසථභො, 

ගවසහස් සථජට් ඨථකො වසථභො. වජසතථජට් ඨථකො වා උසථභො, 

වජසහස් සථජට් ඨථකො වසථභො, සබ් බ්ගවථසට් ථඨො නිසථභො, ථසථතො 
පාසාදිථකො මහාභාරවථහො සබ් බ්පරිස් සෙසථහො අසනිසතසද් ථදහිපි 

අකම් පනීථෙො නිසථභො, ථසො ඉධ උසකභොති අධිප් ථපථතො. ඉදම් පි හි තස් ස 

පරිොෙවචනං. උසභස් ස ඉදන් ති ආසභං. ඨානන් ති තස් ස 

නිසභබ්ලසමන් නාගතස් ස චතූහි පාථදහි පථවිං උප් පීථළත් වා අචලට් ඨානං, ඉදං 
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පන ආසභං විොති ආසභිං. ෙථථව හි නිසභසඞ් ඛාථතො උසථභො උසභබ්ථලන 

සමන් නාගථතො චතූහි පාථදහි පථවිං උප් පීථළත් වා අචලට් ඨාථනන තිට් ඨති, එවං 
තථාගථතොපි හි දසබ්ලසමන් නාගථතො චතුථවසාරජ් ජපාථදහි අට් ඨපරිසපථවිං 
උප් පීථළත් වා සථදවථක ථලොථක ථකනචි අප් පධංසිථෙො අචථලන ඨාථනන 

තිට් ඨති, තඤ් ථචස පටිජානාති උපගච් ඡති න පච් චක් ඛාති අත් තනි ආථරොථපති, 

ථතන වුත් තං ‘‘ආසභිංඨානිංපටිජානාතී’’ති (විභ. 760). 

පරිසාසූති අට් ඨසු පරිසාසු. සීහනාදිං නදතීති ථසට් ඨනාදං අභීතනාදං, 
සීහනාදසදිසං වා නාදං නදති. අෙමත් ථථො සීහනාදසුත් ථතන දීථපතබ් ථබ්ො. ෙථා 

වා සීථහො සහනථතො ච හනනථතො ච ‘‘සීථහො’’ති වුච් චති, එවං තථාගථතොපි 

ථලොකධම් මානං සහනථතො, පරප් පවාදානඤ් ච හනනථතො ‘‘සීකහො’’ති වුච් චති, 

තස් ස නාදං නදති. 

බ්රහ්මචක්ෙන් තිආදීසු බ්රහ්මන් ති උත් තමං විසුද් ධං. චක්ෙ-සද් ථදො පනාෙං 

‘‘චත් තාරිමානි, භික් ඛථව, චක් කානි, ථෙහි සමන් නාගතානං 

ථදවමනුස ්සාන’’න් තිආදීසු (අ. නි. 4.31) සම් පත් තිෙං දිස ්සති. ‘‘පාදතථලසු 

චක් කානි ජාතානී’’තිආදීසු (දී. නි. 2.35; 3.204; ම. නි. 2.386) ලක් ඛථණ. 

‘‘චක් කංව වහථතො පද’’න් ති (ධ. ප. 1) එත් ථ රථඞ් ථග. ‘‘චතුචක් කං 

නවද් වාර’’න් ති (සං. නි. 1.29) එත් ථ ඉරිොපථථ. ‘‘චක් කං පවත් තෙ 

සබ් බ්පාණින’’න් ති (ජා. 1.7.149) එත් ථ දාථන. ‘‘දිබ් බ්ං චක් කරතනං 

පාතුරථහොසී’’ති (දී. නි. 3.85) එත් ථ රතනචක් ථක. ‘‘ඉච් ඡාහතස් ස ථපොසස් ස, 

චක් කං භමති මත් ථථක’’ති (ජා. 1.1.104; 1.5.103) එත් ථ උරචක් ථක. 

‘‘ඛුරපරිෙන් ථතන ථචපි චක් ථකනා’’ති (දී. නි. 1.166) එත් ථ පහරණචක් ථක. 

‘‘අසනිචක් ක’’න් ති (දී. නි. 3.61; සං. නි. 2.162) එත් ථ අසනිමණ් ඩථල. ‘‘මො 

පවත් තිතං චක් ක’’න් ති (සු. නි. 562) එත් ථ ධම් මචක් ථක. ඉධ පන ධම් මචක් ථක 
පවත් තති. 

ධම් මචක් කඤ් ච දුවිධං ථහොති පටිථවධඤාණඤ් ච ථදසනාඤාණඤ් ච. තත් ථ 

පඤ ්ඤාපභාවිතං අත් තථනො අරිෙඵලාවහං ථලොකුත් තරං පටිකවධඤාණිං, 

කරුණාපභාවිතං සාවකානං අරිෙඵලාවහං කාමාවචරං කදසනාඤාණිං, 

උභෙම් පි පථනතං අඤ් ථඤහි අසාධාරණං බුද් ධානඤ් ථඤව ඔරසඤාණං, තං 
පවත් ථතති උප් පාථදති විභාථවති විත් ථාරිකං කථරොතීති අත් ථථො. 

ඉදානි ොනි දස ඤාණානි ආදිථතො ‘‘තථාගතබ්ලානී’’ති නික් ඛිත් තානි, තානි 

විත් ථාථරතුං ‘‘ෙතමාන දස? ඉධ තථාගකතො’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඨානඤ්ච

ඨානකතොති කාරණඤ් ච කාරණථතො. කාරණං හි ෙස් මා තත් ථ ඵලං තිට් ඨති 

තදාෙත් තවුත් තිතාෙ උප් පජ් ජති ථචව පවත් තති ච, තස් මා ඨානන් ති වුච් චති. 
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අට්ඨානඤ්ච අට්ඨානකතොති අකාරණඤ් ච අකාරණථතො. යම්පීති ථෙන 

ඤාථණන ෙථාභූතං පජානාති, ඉදම් පි ඨානාඨානඤාණං තථාගතස් ස 
තථාගතබ්ලං නාම ථහොතීති අත් ථථො. එවං උපරිපි සබ් බ්ත් ථ ථෙොජනා 

ථවදිතබ් බ්ා. කථං පථනත් ථ භගවා ඨානඤ් ච ඨානථතො, අට් ඨානඤ් ච 

අට් ඨානථතො ෙථාභූතං පජානාතීති? අට් ඨානථමතං අනවකාථසො, ෙං 
දිට් ඨිසම් පන් ථනො පුග් ගථලො කඤ් චි සඞ් ඛාරං නිච් චථතො උපගච් ථඡෙය…ථප.… 

කඤ් චි ධම් මං අත් තථතො උපගච් ථඡෙය, මාතරං ජීවිතා ථවොථරොථපෙය, 

පිතරං…ථප.… අරහන් තං ජීවිතා ථවොථරොථපෙය, පදුට් ඨචිත් ථතන තථාගතස් ස 

ථලොහිතං උප් පාථදෙය, සඞ් ඝං භින් ථදෙය, අඤ ්ඤං සත් ථාරං උද් දිථසෙය, 

අට් ඨමං භවං නිබ් බ්ත් ථතෙය, ථනතං ඨානං විජ් ජති, පුථුජ් ජථනො පථනතං සබ් බ්ං 

කථරෙයාති ඨානථමතං විජ් ජතීති පජානාති, තථා ෙං එකිස් සා ථලොකධාතුො 

ද් ථව අරහන් ථතො සම් මාසම් බුද් ධා අපුබ් බ්ං අචරිමං උප් පජ් ථජෙුං, තථා ද් ථව 

රාජාථනො චක් කවත් තී උප් පජ් ථජෙුං, ථනතං ඨානං විජ් ජති, එථකො පන 

උප් පජ් ජති, ඨානථමතං විජ් ජතීති පජානාති, තථා ෙං කාෙදුච් චරිතාදීනං තිණ් ණං 

දුච් චරිතානං ඉට් ථඨො විපාථකො, සුචරිතානඤ් ච අනිට් ථඨො විපාථකො 

නිබ් බ්ත් ථතෙයාති ථනතං ඨානං විජ් ජති, තබ් බිපරීථතො පන ථනසං විපාථකො 

නිබ් බ්ත් ථතෙයාති ඨානථමතං විජ් ජතීති, ථෙ ථෙ ධම් මා ථෙසං ථෙසං ධම් මානං 

ථහතූ පච් චො උප් පාදාෙ, තං තං ඨානං, ඉතථර අට් ඨානන් ති ෙථාභූතං පජානාති, 
එත් ථ පනාෙං සඞ් ථඛපථතො අට් ඨකථාවිනිච් ඡථෙො. ‘‘සුඛථතො උපගච් ථඡෙයා’’ති 

ඉදං ‘‘එකන් තසුඛී අත් තා’’තිආදිනා (ම. නි. 3.27) දිට් ඨිවිපල් ලාසවථසන 

සුඛථතො ගාහං සන් ධාෙ වුත් තං, සඤ් ඤාචිත් තවිපල් ලාසවථසන පන 

අරිෙසාවථකොපි කිථලසපරිළාහාභිභූථතො මත් තහත් ථිපරිතාසිථතො විෙ, 

සුචිකාථමො ගූථකූපං විෙ කඤ් චි සඞ් ඛාරං සුඛථතො උපගච් ඡති, අත් තථතො 

උපගමනවාථර කසිණාදිපණ් ණත් තිො, නිබ් බ්ානස ්ස ච සඞ් ගණ් හනත් ථං 

‘‘සඞ් ඛාර’’න් ති අවත් වා ‘‘ෙඤ්චිධම්ම’’න් ති වුත් තං. 

මාතරන් තිආදීසු කිඤ් චාපි අරිෙසාවථකො සීසච් ථඡදං පාපුණන් ථතොපි 

කුන් ථකිපිල් ලිකං උපාදාෙ පාණාතිපාතං, අදින් නාදානාදීසු වා ෙංකිඤ් චි 

දුච් චරිතං අපාෙථහතුභූතං කාතුං භවන් තථරපි න සක් ථකොති, පුථුජ් ජනභාවස් ස 
පන මහාසාවජ් ජතාදස් සනත් ථථමත් ථ පඤ් චානන් තරිොථනව උද් ධටානි. 

සාවජ් ථජො හි පුථුජ් ජනභාථවො, ෙත්ර හි නාම ආනන් තරිොනිපි කරිස් සතීති. එත් ථ 

ච මනුස ්සභූතස් ථසව මනුස් සභූතං ජනිකං මාතරං, පිතරං වා අපි පරිවත් තලිඞ් ගං 
ජීවිතා ථවොථරොථපන් තස් ස කම් මං ආනන් තරිෙං ථහොති. තිරච් ඡානභූතං පන 

මාතරං, පිතරං වා සෙං වා තිරච් ඡානභූථතො මනුස් සභූතං, තිරච් ඡානභූතං වා 

ජීවිතා ථවොථරොථපන් ථතො ආනන් තරිෙං න ඵුසති, කම් මං පන භාරිෙං, 
ආනන් තරිෙං ආහච් ථචව තිට් ඨති. අරහන් තම් පි මනුස ්සභූතථමව ඝාථතන් ථතො 
ආනන් තරිෙං ඵුසති. තස් ස ච පුථුජ් ජනකාථල පහාරං දත් වා අරහත් තං පත් වා 
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පටුන 

තස් මිං ථතථනව ථරොථගන මථතපි අරහන් තඝාතථකො ථහොති, න ෙක් ඛභූතං 

අරහන් තං, ථසසඅරිෙපුග් ගථල වා මනුස ්සභූථතපි ඝාථතන් ථතො, කම් මං පන 
ආනන් තරිෙසදිසං ථහොති. ෙං පන පුථුජ් ජනකාථල දින් නං දානං අරහත් තං 

පත් වා පරිභුඤ් ජති, පුථුජ් ජනස ්ථසව තං දින් නං ථහොති, ථසසඅරිෙපුග් ගථල 

මාථරන් තස් ස ආනන් තරිෙං නත් ථි, කම් මං පන ගරුකං ථහොති. එත් ථ ච 
එළකාදිචතුක් කං ථවදිතබ් බ්ං – ‘‘එළකං මාථරමී’’ති හි අභිසන් ධිනා 

එළකට් ඨාථන නිපන් නං මාතරං, පිතරං, අරහන් තං වා මාථරන් ථතො 

ආනන් තරිෙං ඵුසති, එළකාභිසන් ධිනා වා මාතාදිඅභිසන් ධිනා වා එළකං 

මාථරන් ථතො ආනන් තරිෙං න ඵුසති, මාතාදිඅභිසන් ධිනා ථත එව මාථරන් ථතො 
ඵුසථතව. එස නථෙො ථචොරචතුක් කාදීසුපි. 

ථලොහිතුප් පාථද තථාගතස් ස අථභජ් ජකාෙතාෙ කුද් ධචිත් තස් ස පරස් ස 

උපක් කථමන චම් මච් ථඡථදො, ථලොහිතපග් ඝරණං වා නත් ථි, ථදවදත් ථතන පන 
පවිද් ධසිලාථතො භිජ් ජිත් වා ගතසක් ඛලිකප් පහාථරන විෙ සරීරස් ස අන් ථතොථෙව 
එකස ්මිං ඨාථන ෙථා ඛුද් දිකමක් ඛිකාපිවනමත් තම් පි ථලොහිතං විසමං 

සථමොසරති, තථා කථරොන් තස් ස ආනන් තරිෙං ථහොති, න පන ජීවකස් ථසව 

මුදුචිත් ථතන දුට් ඨථලොහිතං නීහරිත් වා ඵාසුකං කථරොන් තස් ස, පුඤ ්ඤථමව 

පනස ්ස ථහොති, පරිනිබ් බුථත භගවති ථචතිෙං භින් දන් තස් ස, ථබ්ොධිං 

ඡින් දන් තස් ස, ධාතූසු උපක් කමන් තස ්ස ච ආනන් තරිෙං න ථහොති, කම් මං පන 
ආනන් තරිෙසදිසං ථහොති. ථබ්ොධිරුක් ඛස් ස පන ථූපං වා සධාතුකං පටිමං වා 

බ්ාධෙමානං සාඛං, ථචතිෙවත් ථුං භින් දිත් වා ගච් ඡන් තං ථබ්ොධිමූලඤ් ච ඡින් දිත් වා 

හරිතුං වට් ටති. සථචපි සාඛාෙ නිලීනා සකුණා ථචතිථෙ වච් චං පාථතන් ති, 
ඡින් දිතුං වට් ටති. පරිථභොගථචතිෙථතො හි සරීරථචතිෙථමව මහන් තතරං. 
ධාතුනිධානරහිතං පටිමාඝරං වා ථබ්ොධිඝරං වා බ්ාථධන් තං සාඛං ඡින් දිතුං න 

වට් ටති, ඔථජොහරණසාඛං, පනස ්ස පූතිට් ඨානං වා ඡින් දිතුං වට් ටති, 
සරීරපටිජග් ගථන විෙ පුඤ් ඤථමව ථහොති. 

සඞ් ඝථභථද සමානසංවාසසීමාෙ සමානසංවාසථක සඞ් ථඝ එකථතො ඨිථත 
විසුං වග් ගසඞ් ඝං ගථහත් වා පඤ් චහි කාරථණහි සඞ් ඝං භින් දන් තස ්ස 

සඞ් ඝථභථදො ථහොති ආනන් තරිෙකම් මඤ් ච. වුත් තං ථහතං ‘‘පඤ් චහි, උපාලි, 

ආකාථරහි සඞ් ථඝො භිජ් ජති. කතථමහි පඤ් චහි? කම් ථමන උද් ථදථසන 

ථවොහරන් ථතො අනුස් සාවථනන සලාකග් ගාථහනා’’ති (පරි. 458). තත් ථ 

ෙම්කමනාති අපථලොකනාදීසු චතූසු අඤ් ඤතථරන කම් ථමන. උද්කදකසනාති 

පාතිථමොක් ඛුද් ථදථසන. කවොහරන්කතො කථෙන් ථතො තාහි තාහි උපපත් තීහි 
‘‘අධම් මං ධම් ථමො’’තිආදීනි අට් ඨාරස ථභදකරවත් ථූනි දීථපන් ථතො. 

අනුස්සාවකනනාති ‘‘නනු තුම් ථහ ජානාථ මය් හං බ්හුස් සුතාදිභාවං, කථං හි නාම 

මාදිථසො උද් ධම් මං උබ් බිනෙං සත් ථුසාසනං ගාථහෙය, කිමහං අපාෙථතො න 
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භාොමී’’තිආදිනා නථෙන කණ් ණමූථල වචීථභදං කත් වා අනුස් සාවථනන. 

සලාෙග්ගාකහනාති එවං ථවොහාරානුස් සාවථනහි ථතසං චිත් තං 
උපත් ථම් ථභත් වා අනිවත් තිධම් මං කත් වා ‘‘ගණ් හථ ඉමං සලාක’’න් ති 
සලාකග් ගාථහන. 

එත් ථ ච කම් මථමව උද් ථදථසො වා පමාණං, 
ථවොහාරානුස් සාවනසලාකග් ගාහා පන පුබ් බ්භාගා. ථතසු නිප් ඵන් ථනසුපි 
අභින් ථනොව ථහොති සඞ් ථඝො. ෙදා පන ථවොහාරානුස් සාවථනහි චත් තාථරො වා 
අතිථරථක වා භික් ඛූ සලාකං ගාථහත් වා වග් ගං සඞ් ඝං ගථහත් වා විසුං කම් මං වා 

උද් ථදසං වා කථරොති, තදා සඞ් ථඝො භින් ථනො නාම ථහොති. අථභදපුථරක් ඛාරස ්ස 
පන සමග් ගසඤ් ඤාෙ වට් ටති. සමග් ගසඤ් ඤාෙ හි කථරොන් තස් ස ථනව ථභථදො 

ථහොති, න ආනන් තරිෙං, තථා තථතො ඌනපරිසාෙ කථරොන් තස් ස. වුත් තං ථහතං 

‘‘එකථතො, උපාලි, චත් තාථරො ථහොන් ති එකථතො චත් තාථරො, නවථමො 

අනුස ්සාථවතී’’තිආදි (චූළව. 351). 

ඉථමසු පන පඤ් චසු ආනන් තරිථෙසු සඞ් ඝථභථදො වචීකම් මං, ථසසානි 

කාෙකම් මානි, සබ් බ්ාථනව ථඛො තානි කාෙද් වාරථතොපි වචීද් වාරථතොපි 
සමුට් ඨහන් ති. සඞ් ඝථභථදොපි හි හත් ථමුද් දාෙ ථභදං කථරොන් තස් ස 

කාෙද් වාරථතොපි සමුට් ඨාති, සඞ් ඝථභථදො ථචත් ථ කප් පට් ඨිතිථෙො. කප් පවිනාථස 

එව හි සඞ් ඝථභදථතො මුච් චති, ථසසානං පන තථා නිෙථමො නත් ථි. ථෙන ච 

පඤ ්චථපතානි කම් මානි කතානි ථහොන් ති, තස් ස සඞ් ඝථභථදොව නිරථෙ 

විපච් චති, ථසසානි ‘‘අථහොසි කම් මං නාථහොසි කම් මවිපාථකො’’ති එවමාදීසු 

සඞ් ඛයං ගච් ඡන් ති. සඞ් ඝථභදාභාථව ථලොහිතුප් පාථදො, තදභාථව 

අරහන් තඝාථතො, තදභාථව මාතුඝාථතො, පිතුඝාථතො වා, තස් මිම් පි 
සීලසම් පන් නතථර. පුරිමානි ථචත් ථ චත් තාරි සබ් ථබ්සං ගහට් ඨපබ් බ්ජිතානං 

සාධාරණානි, සඞ් ඝථභථදො පන පකතත් තස් ස භික් ඛුථනොව, අසාධාරථණො 

අඤ ්ථඤසං, භික් ඛුනීපි හි සඞ් ඝං න භින් දති, පථගව ඉතථර. පඤ් චපි ථචතානි 

දුක් ඛථවදනාසම් පයුත් තානි, ථදොසමූලානි චාති ථවදිතබ් බ්ානි. 

අට්ඨමිං භවිං නබ්බත්කතයයාති එත් ථ අරිෙසාවකස් ස අට් ඨමභවාගහණං 

ථකන නිොමිතන් ති? විපස ්සනාෙ. ෙස් ස හි සා තික් ඛා, ථසො එකං එව භවං 

නිබ් බ්ත් තිත් වා අරහත් තං පත් වා එෙබීජී නාම ථහොති. ෙස් ස මන් දා, ථසො 

දුතිථෙ…ථප.… ඡට් ථඨ වා භථව අරහත් තං පත් වා කෙොලිංකෙොකලො නාම 

ථහොති. ෙස් ස පන අතිමන් දා, ථසො සත් තමං භවං නාතික් කමති, තත් ථ නිෙථමන 

අරහත් තං පාපුණිත් වා සත්තක්ඛත්තුපරකමො නාම ථහොති. සථචපි හිස් ස 
සත් තථම භථව නිද් දං ඔක් කන් තස් ස මත් ථථක අසනි වා පබ් බ්තකූථටො වා 

පථතෙය, තස් මිම් පි කාථල අරහත් තං පත් වාව පරිනිබ් බ්ාති. උත් තමථකොටිො හි 
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සත් තමභවානතික් කමනඤ් ථඤව සන් ධාථෙව ‘‘නිෙථතො 

සම් ථබ්ොධිපරාෙථණො’’ති (ම. නි. 1.66; 2.169; සං. නි. 5.998) වුත් ථතොති. 

එකිස්සා කලොෙධාතුයා ද්කව අරහන්කතො සම්මාසම්බුද්ධාතිආදීසු 
දසසහස් සචක් කවාළසඞ් ඛාතං ජාතිථඛත් තං එකා ථලොකධාතු නාම 
ආණාවිසෙථඛත් ථතසු බුද් ධුප් පත් තිසඞ් කාෙ එවාභාවථතො. තත් ථ ද් වින් නං 
බුද් ධානං උප් පත් තිපටිථසධං අකත් වා ජාතිථඛත් ථත එව කථතො. ඨථපත් වා ඉමං 
චක් කවාළං අඤ ්ඤස් මිං චක් කවාථළ බුද් ධා න උප් පජ් ජන් ති බුද් ධත් තථහතූනං 
අනාදිබුද් ධපරම් පරාදීනං තථාභාවා. තථතො එව හි සත් තා නිරවථසසථතො 

නිබ් බුතිං න පාපුණන් ති. ෙදි හි සබ් බ්චක් කවාථළසු බුද් ධා උප් පජ් ථජෙුං, 

සබ් ථබ් සත් තා ඉථතො පුබ් ථබ් නිරවථසසථතො නිබ් බුතිං පාපුථණෙුං, න ච තං 

අත් ථි, තස් මා අනාදිබුද් ධපරම් පරාෙ විවට් ටූපනිස් සෙසම් පන් නානං නිවාසභූථත 

ඉමස ්මිං චක් කවාථළ එව උප් පජ් ජන් තීති ථවදිතබ් බ්ා. ථත ථචත් ථාපි දුල් ලභා, 
ථතසං දුල් ලභත් තා එථවත් ථ කප් පානං අසඞ් ථඛයෙයම් පි බුද් ධුප් පාදරහිතං 

ථහොති. ෙදි ච ථත සුලභා භථවෙුං, එකස ්මිං විවට් ටට් ඨානඅසඞ් ථඛයථෙය 
චතුසට් ඨිබුද් ධානම් පි උප් පජ් ජිතුං සක් කා භථවෙය අන් තරකප් පස ්ස 
බුද් ධන් තරත් තා. භද් දකප් ථපසු ථචත් ථ පඤ් ච බුද් ධා එව උප් පජ් ජන් ති. කථං 

පථනත් ථාපි දුල් ලභතරා චක් කවාළන් තථරසු උප් පජ් ථජෙුං, බුද් ධානඤ ්ච 

දුල් ලභතා කාරණදුල් ලභතාෙ, තස් මා ඉමස් මිඤ ්ථඤව චක් කවාථළ බුද් ධා 

උප් පජ් ජන් ති? එත් ථාපි න ථදවබ්රහ් මථලොථකසු, මනුස ්සථලොථක එව පන 
උප් පජ් ජන් ති එත් ථථව සබ් බ්ථසො තිවිධසද් ධම් මාධාරස් ස සඞ් ඝරතනස ්ස 

පාතුභාවථතො, ඉතරථලොථකසු නිරවථසසථතො පකාරාසම් භවථතො ච. 

ෙදි හි බුද් ධා ථදවථලොකාදීසු උප් පජ් ථජෙුං, මනුස් සා භථෙන 

උපසඞ් කමිතුථමව න සක් ථකොන් ති, පථගව ධම් මසවනපබ් බ්ජ් ජාදිං කාතුං, 
ථතථනව අම් හාකං ථබ්ොධිසත් ථතො අත් තථනො රූපකාොනුභාවාදිසම් පත් තිො 
උප් පන් නඅමනුස ්සසඞ් කාකුතූහලං ජනං නිජ් ඣාථපතුං 

උත් තානථසෙයකාදිනිොථමන වඩ් ඪිත් වා දාරපරිග් ගහාදිං අකාසි, එවං කත් වා 
පබ් බ්ජිතම් පි නං රාජගථහ පිණ් ඩාෙ පවිසිත් වා පණ් ඩවපබ් බ්තපස් ථස නිසීදිත් වා 
පිණ් ඩපාතං පරිභුඤ් ජන් තං බිම් බිසාථරො නානප් පකාරථතො මනුස් සභාවං 

විචිනිත් වාව උපසඞ් කමිතුං විසහි, ථනො අඤ් ඤථා. ථලොකනිත් ථාරණත් ථාෙ හි 

බුද් ධා උප් පජ් ජන් ති, න අත් තථනො සක් කාරාදිඅත් ථාෙ, තස් මා මනුස් ථසසු එව 

උප් පජ් ජන් තීති ථවදිතබ් ථබ්ො. තත් ථාපි ඉමස් මිං ජම් බුදීථප එව, තත් ථාපි ඉමස් මිං 

මජ් ඣිමපථදථස එව. න ථකවලඤ් ච බුද් ධාව, පච් ථචකබුද් ධා, 
අග් ගසාවකමහාසාවකා ච චක් කවත් තිආදථෙො ච අඤ් ථඤපි පුඤ ්ඤවන් තසත් තා 
එත් ථථව උප් පජ් ජන් ති. 
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අපුබ්බිංඅචරිමන් ති එත් ථ මාතුකුච් ඡිස් මිං පටිසන් ධිග් ගහණථතො පුථර පුබ් බ්ං 

නාම, ධාතුඅන් තරධානථතො පච් ඡා චරිමං නාම, උභින් නමන් තරා අපුබ් බ්ං 

අචරිමං නාම. එත් ථන් තථර අඤ් ඤස ්ස බුද් ධස ්ස උප් පත් ති නිවාරිතා, 
ධාතුඅන් තරධාථන පන ජාථත අඤ් ඤස ්ස උප් පත් ති න නිවාරිතා. කිඤ් චාපි න 

නිවාරිතා, අන් තරකප් පං පන ථඛථපත් වාව උප් පජ් ජන් තීති ථවදිතබ් බ්ං. 

පඤ ්ච හි අන් තරධානානි නාම අධිගමඅන් තරධානං පටිපත් තිඅන් තරධානං 
පරිෙත් තිඅන් තරධානං ලිඞ් ගඅන් තරධානං ධාතුඅන් තරධානන් ති. තත් ථ 

අධිගථමොති මග් ගඵලාභිඤ් ඤාපටිසම් භිදාථෙො, ථසො පරිහාෙමාථනො 
පටිසම් භිදාථතො පට් ඨාෙ පරිහාෙති. පරිනිබ් බ්ානථතො හි වස් සසහස ්සථමව 

පටිසම් භිදා නිබ් බ්ත් ථතතුං සක් ථකොන් ති, තථතො පරං අභිඤ් ඤා, තාපි 

නිබ් බ්ත් ථතතුං අසක් ථකොන් තා සුක් ඛවිපස් සකඛීණාසවා ථහොන් ති, තථතො 

අනාගාමිථනො, තථතො සකදාගාමිථනො, ථසොතාපන් නා ච ථහොන් ති, ථතසු 

ධරන් ථතසුපි අධිගථමො අනන් තරහිථතොව ථහොති, පච් ඡිමකස් ස පන 
ථසොතාපන් නස ්ස ජීවිතක් ඛථෙන අධිගථමො අන් තරහිථතො නාම ථහොති. ඉදං 

අධිගමඅන්තරධානිං. 

තථතො මග් ගඵලානි නිබ් බ්ත් ථතතුං අසක් ථකොන් තා ‘‘නත් ථි දානි ථනො 
අරිෙධම් මපටිථවථධො’’ති ඣානවිපස් සනාසු ථවොසානං ආපජ් ජිත් වා 
ථකොසජ් ජබ්හුලා චතුපාරිසුද් ධිසීලමත් තං රක් ඛන් ථතො අඤ් ඤමඤ් ඤං න 

ථචොථදන් ති, න සාථරන් ති, අකුක් කුච් චකා ථහොන් ති, තථතො පට් ඨාෙ 

ඛුද් දානුඛුද් දකානි මද් දන් ති, තථතො ගරුකාපත් තිං ආපජ් ජන් ති, 

පාරාජිකමත් තථමව රක් ඛන් ති, ථතසු ධරන් ථතසුපි පටිපත් ති අනන් තරහිතාව 

ථහොති, පච් ඡිමකස ්ස පන භික් ඛුථනො සීලථභථදන වා ජීවිතක් ඛථෙන වා 

පටිපත් ති අන් තරහිතා නාම ථහොති. ඉදං පටිපත්තිඅන්තරධානිං නාම. 

පරිෙත් තීති සාට් ඨකථං ථතපිටකං බුද් ධවචනං, ගච් ඡන් ථත ගච් ඡන් ථත 
කාථල අධම් මිථකහි කලියුගරාජාදීහි විපන් නසස ්සාදිසම් පත් තිතාෙ 

පච් චෙදාෙකා දුග් ගතා ථහොන් ති, භික් ඛූ ච පච් චථෙහි කිලමන් තා අන් ථතවාසිථක 

ගථහතුං න සක් ථකොන් ති. තථතො අට් ඨකථා පරිහාෙති, පාළිවථසථනව 

පරිෙත් තිං ධාථරන් ති, තථතො පාළිං සකලං ධාථරතුං න සක් ථකොන් ති, පඨමං 

අභිධම් මපිටකං පරිහාෙති, තඤ් චස් ස පරිහාෙනං මත් ථකථතො පඨාෙ. පඨමථමව 

හි මහාපකරණං පරිහාෙති, තථතො ෙමකං කථාවත් ථු පුග් ගලපඤ් ඤත් ති 

ධාතුකථා විභඞ් ථගො ධම් මසඞ් ගථහො ච අනුක් කථමන පරිහාෙන් ති, තථතො 

මත් ථකථතො පට් ඨාෙ සුත් තන් තපිටකං පරිහාෙති, පඨමං හි අඞ් ගුත් තරනිකාථෙො 

එකාදසකනිපාතථතො පට් ඨාෙ ොවඑකකනිපාතා පරිහාෙති, තථතො මත් ථකථතො 

පට් ඨාෙ සංයුත් තනිකාථෙො, පඨමං හි මහාවග් ථගො පරිහාෙති, තථතො 
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පටුන 

සළාෙතනවග් ථගො ඛන් ධකවග් ථගො නිදානවග් ථගො සගාථාවග් ථගොති, එවං 

මජ් ඣිමනිකාෙදීඝනිකාොදථෙො ච මත් ථකථතො පට් ඨාෙ පරිහාෙන් ති, තථතො 

විනෙපිටකථමව තිට් ඨති, තම් පි පරිවාරථතො පට් ඨාෙ ොව මහාවිභඞ් ගා 

පරිහාෙති, තථතො උථපොසථක් ඛන් ධකථතො මාතිකාමත් තථමව ධාථරන් ති, තදාපි 

ොව චතුප් පදිකාපි ගාථා මනුස් ථසසු පවත් තති, තාව පරිෙත් ති අනන් තරහිතාව 

ථහොති, තාෙ අන් තරහිතාෙ පරිෙත් ති අන් තරහිතා නාම ථහොති. ඉදං 

පරියත්තිඅන්තරධානිං නාම. 

ගච් ඡන් ථත ගච් ඡන් ථත කාථල පත් තචීවරග් ගහණාදිආකප් පං න පාසාදිකං 

ථහොති, නිගණ් ඨාදථෙො විෙ අලාබුපත් තාදිං අග් ගබ්ාහාෙ පක් ඛිපිත් වාපි 

ඔලම් බිත් වාපි සික් කාෙ ඔලග් ථගත් වාපි විචරන් ති, චීවරරජනම් පි න සාරුප් පං, 

ඔට් ඨට් ඨිකවණ් ණං කත් වා ධාථරන් ති, තථතො රජනම් පි ඔවට් ටිකවිජ් ඣනම් පි න 

ථහොති, දසා ථඡත් වා පරිබ් බ්ාජකා විෙ කාසාවමත් තථමව ධාථරන් ති, තථතො 
පරික් ඛීථණ කාථල ඛුද් දකකාසාවඛණ් ඩං හත් ථථ වා ගීවාෙ වා බ්න් ධිත් වා 

කසිකම් මාදීනි කත් වා දාරභරණාදිං කථරොන් ති, තදා දක් ඛිණං ථදන් ථතො ජථනො 

සඞ් ඝං උද් දිස ්ස එථතසං ථදති, ඉදං සන් ධාෙ භගවතා වුත් තං ‘‘භවිස් සන් ති ථඛො 

පනානන් ද, අනාගතමද් ධානං ථගොත්රභුථනො කාසාවකණ් ඨා දුස් සීලා පාපධම් මා, 

ථතසු දුස් සීථලසු සඞ් ඝං උද් දිස ්ස දානං දස ්සන් ති, තදාපහං, ආනන් ද, සඞ් ඝගතං 

දක් ඛිණං අසඞ් ථඛයෙයං අප් පථමෙයං වදාමී’’ති (ම. නි. 3.380). තථතො 

‘‘පපඤ ්ථචො එස, කිං ඉමිනා අම් හාක’’න් ති තං කාසාවඛණ් ඩං ඡින් දිත් වා 

අරඤ් ථඤ ඛිපන් ති, එතස ්මිං කාථල ලිඞ් ගං අන් තරහිතං නාම ථහොති. ඉදං 

ලිඞ්ගඅන්තරධානිං නාම. 

තථතො තත් ථ තත් ථ සක් කාරසම් මානං අලභමානා ධාතුථෙො බුද් ධානං 

අධිට් ඨානබ්ථලන සක් කාරසම් මානලබ් භමානකට් ඨානං ගමිස් සන් ති, තථතො 
සබ් බ්ත් ථ අලභමානා සබ් බ්ධාතුථෙො මහාථබ්ොධිමණ් ඩථමව ගමිස් සන් ති. 

සාසපමත් තාපි හි ධාතු න අන් තරා නස ්සිස ්සති, තා පන ථබ්ොධිමණ් ථඩ 

පල් ලඞ් ථකන නිසින් නබුද් ධසරීරසිරිං, ෙමකපාටිහාරිෙඤ් ච දස් ථසස ්සන් ති, 

තථතො ධාතුසරීරථතො ථතථජො සමුට් ඨාෙ තං සරීරං අපණ් ණත් තිකභාවං ගථමති, 

තදා දසසහස් සචක් කවාථළ ථදවතා පරිනිබ් බ්ානදිවථස විෙ පරිථදවිත් වා 

පූජාසක් කාරං කත් වා පක් කමන් ති. ඉදං ධාතුඅන්තරධානිං නාම. 

ඉමස ්ස පඤ් චවිධස් ස අන් තරධානස ්ස පරිෙත් තිඅන් තරධානථමව මූලං. 

පරිෙත් තිෙං හි සති පටිථවධාදථෙොපි නට් ඨා නාම න ථහොන් ති, අසති නට් ඨාති. 
ෙථා ච නිධිකුම් භිො ජානනත් ථාෙ පාසාණපිට් ථඨ උපනිබ්ද් ධඅක් ඛථරසු 

ධරන් ථතසු නිධිකුම් භි නට් ඨා නාම න ථහොති, අක් ඛථරසු පන නට් ථඨසු නට් ඨා, 

එවංසම් පදමිදං ථවදිතබ් බ්ං. ෙථාහ – 
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‘‘ොව තිට් ඨන් ති සුත් තන් තා, 

විනථෙො ොව දිප් පති; 

තාව දක් ඛන් ති ආථලොකං, 
සූරිථෙ අබ් භුට් ඨිථත ෙථා. 

‘‘සුත් තන් ථතසු අසන් ථතසු, 

පමුට් ථඨ විනෙම් හි ච; 

තථමො භවිස් සති ථලොථක, 
සූරිථෙ අත් ථඞ් ගථත ෙථා. 

‘‘සුත් තන් ථත රක් ඛිථත සන් ථත, 

පටිපත් ති ථහොති රක් ඛිතා; 

පටිපත් තිෙං ඨිථතො ධීථරො, 

ථෙොගක් ථඛමා න ධංසතී’’ති; (අ. නි. අට් ඨ. 1.1.130; සාරත් ථ. ටී. 

පාචිත් තිෙ 3.438); 

එවමිථමසු පඤ් චසු අන් තරධාථනසු ධාතුඅන් තරධානථතො පච් ඡා චරිමං 
නාමාති ථවදිතබ් බ්ං. 

කස ්මා පන ද් ථව සම් මාසම් බුද් ධා අපුබ් බ්ං අචරිමං න උප් පජ් ජන් තීති? 
නිරත් ථකථතොව. එථකොව හි සම් මාසම් බුද් ථධො අනන් ථතසු චක් කවාථළසු 

සබ් බ්සත් තානම් පි ෙදි උපනිස් සථෙො භථවෙය, එකක් ඛථණ සපාටිහාරිෙං 

සබ් බ්ානුකූලං ධම් මං ථදථසත් වා ථත විථනතුං සක් ථකොති, කිමඞ් ගං පන 

නානක් ඛථණසු, තස් මා එකස් මිං කාථල අථනථකසං සම් මාසම් බුද් ධානං 
උප් පත් ති නිරත් ථිකාව. අනත් ථකතා පන අනච් ඡරිෙඅගාරවවිවාදාදිථදොසථතො 
ථචව මහාපථවිො ද් වින් නං බුද් ධානං ධාරථණ අසමත් ථතාෙ 
විකිරණාදිථදොසථතො ච ථවදිතබ් බ්ා. චක් කවත් තිථනො පන එකස් මිං චක් කවාථළ 

ද් ථව එකථතො න උප් පජ් ජන් ති, එථකොව උප් පජ් ජති. නානාචක් කවාථළසු පන 
බ්හූපි එකථතො උප් පජ් ජන් තීති ථවදිතබ් බ්ා. එත් ථ හි ‘‘එකිස ්සා ථලොකධාතුො’’ති 
එතස ්ස එකස් මිං චක් කවාථළති අත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. අපුබ් බ්ං අචරිමඤ් ථචත් ථ 
චක් කරතනපාතුභාවඅන් තරධානානං ථවමජ් ඣං ථවදිතබ් බ්ං. 

අන් තරධානඤ් චස ්ස චක් කවත් තිථනො කාලකිරිෙථතො, පබ් බ්ජ් ජාථතො වා 

සත් තථම දිවථස ථහොති, තස් ස ච ආනුභාථවන ද් වින් නං එකත් ථ සහඅනුප් පත් ති 
ච ථවදිතබ් බ්ා. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. ඨානාඨානඤාණබ්ලං පඨමං. 

දුතිථෙ ෙම්මසමාදානානන් ති සමාදිනත් වා කතානං කුසලාකුසලානං, 

කම් මථමව වා කම් මසමාදානං. ඨානකසො කහතුකසොති පච් චෙථතො ථචව 

ථහතුසඞ් ඛාතකාරණථතො ච. තත් ථ ගතිඋපධිකාලපථෙොගා විපාකස් ස පච් චො, 
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කම් මං ථහතු. තදුභෙථතො කම් මවිපාකං ෙථාභූතං පජානාති. කථං? භගවා හි 
‘‘එකච් චස් ස බ්හූනි පාපකම් මානි ගතිඋපධිකාලපථෙොගානං සම් පත් තිො 

පටිබ්ාහිතානි න විපච් චන් ති, ථතසං විපත් තිං ආගම් ම විපච් චන් ති, එකච් චස ්ස 

බ්හූනි කලයාණකම් මානි ථතසං විපත් තිො පටිබ්ාහිතානි න විපච් චන් ති, ථතසං 
සම් පත් තිං ආගම් ම විපච් චන් තී’’ති පජානාති. 

තත් ථ ගතිවිපත්තීති චත් තාථරො අපාො. ගතිසම්පත්තීති මනුස ්සථදවගතිථෙො. 

උපධීති අත් තභාථවො. තස් ස සමිද් ධි සම්පත්ති නාම, අසමිද් ධි විපත්ති නාම. 

ොලසම්පත්තීති සුරාජසුමනුස් සකාලසඞ් ඛාථතො සම් පන් නකාථලො, 

තප් පටිපක් ථඛො ොලවිපත්ති නාම. තස් ස තස් ස පන කම් මස ්ස සම් මාපථෙොථගො 

පකයොගසම්පත්ති, මිච් ඡාපථෙොථගො පකයොගවිපත්ති නාම. තත් ථ හි එකච් චස් ස 
කුසලකම් ථමන ථදවගතිආදීසු ගතිෙං නිබ් බ්ත් තස් ස තං ගතිසම් පත් තිං ආගම් ම 
කුසලානි එව විපච් චන් ති. තාෙ පන ගතිසම් පත් තිො පටිබ්ාහිතානි අකුසලානි 
තත් ථ විපච් චිතුං න සක් ථකොන් ති. තානි පුන නිරොදීසු අපාථෙසු නිබ් බ්ත් තස් ස 
තං ගතිවිපත් තිං ආගම් ම ෙථාසුඛං විපච් චන් ති. තාෙ පන ගතිවිපත් තිො 
පටිබ්ාහිතානි කුසලානි තත් ථ විපච් චිතුං න සක් ථකොන් ති. එකච් චස් ස 
දස් සනීථෙනාභිරූථපන කාථෙන සමන් නාගතස් ස ෙදිපි ථසො දාථසො වා ථහොති 

හීනජච් ථචො වා, තං උපධිසම් පත් තිං ආගම් ම කුසලානි එවස් ස විපච් චන් ති. 
තාදිසං හි සුරූපං ‘‘අෙං කිලිට් ඨකම් මස් ස නානුච් ඡවිථකො’’ති උච් ථචසු 

අමච් චාදිට් ඨාථනසු ඨථපන් ති, චණ් ඩාලිම් පි සුරූපං අග් ගමථහසිආදිට් ඨාථනසු 
ඨථපන් ති. තාෙ පන උපධිසම් පත් තිො පටිබ්ාහිතානි අකුසලානස් ස විපච් චිතුං න 
සක් ථකොන් ති. තානි පන උපධිවිපත් තිෙං ච ඨිතස් ස ෙථාසුඛං විපච් චන් ති. 
රාජකුලාදීසු හි උප් පන් නම් පි දුරූපං හීථනසු ඨථපන් ති. එකච් චස් ස පන 
පඨමකප් පිකානං වා චක් කවත් තිරඤ් ථඤො වා බුද් ධානං වා සුරාජසුමනුස් සානං 
සම් පන් ථන කාථල නිබ් බ්ත් තස් ස තං කාලසම් පත් තිං ආගම් ම කුසලානි එව 

විපච් චන් ති, න අකුසලානි. තානි පුන දුරාජදුමනුස් සානං විපන් ථන කාථල තං 

කාලවිපත් තිං ආගම් ම විපච් චන් ති, න පන කුසලානි තාෙ කාලවිපත් තිො 
පටිබ්ාහිතත් තා. එකච් චස ්ස පන සීලසංෙමාදිඅනවජ් ජපථෙොථගන ථචව 
සාවජ් ථජන වා අනවජ් ථජන වා ථදසකාලානුසාථරන 

ආයුධසිප් පාදිපථෙොගසාමත් ථිථෙන ච සමන් නාගතස ්ස තං පථෙොගසම් පත් තිං 

ආගම් ම කුසලානි එව විපච් චන් ති, න අකුසලානි. තානි පුන 

ෙථාවුත් තවිපරීතපථෙොගවිපත් තිං ආගම් ම විපච් චන් ති, න පන කුසලානි තාෙ 
පටිබ්ාහිතත් තා. යුද් ධාදීසු හි පාණාතිපාතාදිඅකුසලං කථරොන් තාපි 
තංතංආයුධසිප් පාදිපථෙොගසම් පත් තිං නිස් සාථෙව 

ථසනාපතිට් ඨානාදිමහාසම් පත් තිං ලභන් ති, න පන තං අකුසලං නිස් සාෙ. ෙථා 
දානථවෙයාවච් චාදීසු කුසලං කථරොන් තාපි අධිමත් තවාොමාදිපථෙොගවිපත් තිං 

නිස ්සාෙ අනෙබ්යසනම් පි පාපුණන් ති, න පන තං කුසලං නිස් සාෙ. එවථමතාහි 
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පටුන 

චතූහි සම් පත් තීහි, විපත් තීහි ච කුසලාකුසලානං විපච් චනාවිපච් චනවිභාගං 
භගවා ෙථාභූතං පජානාති. අෙං තාථවත් ථ විභඞ් ගනථෙන දුතිෙබ්ලස් ස 
විභාවනා. 

අපථරන චස් ස – 

‘‘අථහොසි කම් මං අථහොසි කම් මවිපාථකො, අථහොසි කම් මං නාථහොසි 

කම් මවිපාථකො, අථහොසි කම් මං අත් ථි කම් මවිපාථකො, අථහොසි කම් මං 

නත් ථි කම් මවිපාථකො, අථහොසි කම් මං භවිස් සති කම් මවිපාථකො, අථහොසි 

කම් මං න භවිස් සති කම් මවිපාථකො, අත් ථි කම් මං නත් ථි කම් මවිපාථකො, 

අත් ථි කම් මං නත් ථි කම් මවිපාථකො, අත් ථි කම් මං භවිස් සති 

කම් මවිපාථකො, අත් ථි කම් මං න භවිස් සති කම් මවිපාථකො, භවිස ්සති 

කම් මං භවිස් සති කම් මවිපාථකො, භවිස ්සති කම් මං න භවිස ්සති 

කම් මවිපාථකො’’ති (පටි. ම. 1.234) – 

ඉමිනා පටිසම් භිදාෙං වුත් ථතනාපි නථෙන විභාවනා ථවදිතබ් බ්ා. තත් ථ ෙං 

අතීතත් තභාථව ආයූහිතං කම් මං වුත් තං, ථහතුපච් චෙං ආගම් ම තත් ථථව 
විපාකං අදාසි. ඉදං සන් ධාෙ ‘‘අථහොසි කම් මං අථහොසි කම් මවිපාථකො’’ති පඨමං 
පදං වුත් තං. ෙං අතීථතසු පන දිට් ඨධම් මථවදනීොදීසු බ්හූසු එකං 

දිට් ඨධම් මථවදනීෙං ලද් ධපච් චෙං විපාකං ථදති, ථසසානි අවිපාකානි. එකං 

උපපජ් ජථවදනීෙං පන පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪති, එකං ආනන් තරිෙං 

නිරෙපටිසන් ධිං ථදති, ථසසානි අවිපාකානි. අට් ඨසු සමාපත් තීසු එකාෙ 

බ්රහ් මථලොථක නිබ් බ්ත් තති, ථසසා අවිපාකා. ඉදං සන් ධාෙ ‘‘අථහොසි කම් මං 
නාථහොසි කම් මවිපාථකො’’ති දුතිෙං පදං වුත් තං. ෙං අතීතං කම් මං එතරහි 

විපාකං ථදති, ඉදං සන් ධාෙ තතිෙං. ෙං පුරිමනථෙන න විපච් චති, ඉදං සන් ධාෙ 

චතුත් ථං. ෙං අනාගථත විපාකං දස් සති, ඉදං සන් ධාෙ පඤ් චමං. ෙං න විපච් චති, 

ඉදං සන් ධාෙ ඡට් ඨං. ෙං එතරහි ආයූහිතං කම් මං එතරථහව විපාකං ථදති, ඉදං 

සන් ධාෙ සත් තමං. ෙං න විපච් චති, ඉදං සන් ධාෙ අට් ඨමං. ඉමිනා නථෙන 

ථසසපදානම් පි අත් ථථො දට් ඨබ් ථබ්ො. ඉදිං තථාගතස්සාති ඉදං සබ් ථබ්හි එථතහි 
පකාථරහි අතීතානාගතපච් චුප් පන් නානං කම් මන් තරවිපාකන් තරානං 
ෙථාභූතථතො ජානනඤාණන් ති අත් ථථො. දුතිෙබ්ලං. 

තතිථෙ සබ්බත්ථගාමිනන් ති සබ් බ්ගතිගාමිනිඤ් ච අගතිගාමිනිඤ් ච. 

පටිපදන් ති මග් ගං. යථාභූතිං පජානාතීති බ්හූසුපි මනුස් ථසසු පාණාතිපාතාදීසු 
එකථමව අකුසලං එකථතො කථරොන් ථතසු ඉමස් ස ථචතනා නිරෙගාමිනී 

භවිස ්සති, ඉමස ්ස තිරච් ඡානථෙොනිගාමිනී, ඉමස ්ස ථපත් තිවිසෙගාමිනී, 

නිරොදීසුපි පථනසා එවරූථප එවරූථප ඨාථන එවඤ් ථචවඤ් ච විපාකං දස් සති, 

ඉමස ්ස පටිසන් ධිං ආකඩ් ඪිතුං න සක් ථකොති, අඤ ්ථඤන කම් ථමන 
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දින් නපටිසන් ධිකස ්ස දුබ් බ්ලං උපධිථවපක් කං භවිස ්සති. බ්හූසු වා එකථතො 

දානාදිකුසලං, විපස් සනං වා පට් ඨථපන් ථතසු ඉමස් ස ථචතනා 

මනුස් සගතිගාමිනී භවිස් සති, ඉමස ්ස ථදවගතිගාමිනී, තත් ථාපි එවඤ් ථචවඤ් ච 

විපාකං දස් සති, ඉමස් ස වා විපස් සනා එකං මග් ගං ද් ථව වා තථෙො වා චත් තාථරො 

වා පටිසම් භිදාදිසහිථත වා රහිථත වා නිප් ඵාථදස් සති, ඉමස ්ස න කඤ් චි 
පටිථවධං සාථධස් සතීතිආදිනා අනන් ථතහි ආකාථරහි එකවත් ථුස ්මිම් පි 
උප් පන් නං කුසලාකුසලසඞ් ඛාතං සබ් බ්ත් ථගාමිනිපටිපදං අවිපරීතථතො 
පජානාතීති. තතිෙබ්ලං. 

චතුත් ථථ අකනෙධාතුන් ති චක් ඛුධාතුආදීහි, කාමධාතුආදීහි වා බ්හුධාතුං. 

නානාධාතුන් ති තාසඤ් ථඤව ධාතූනං විලක් ඛණත් තා නානප් පකාරං ධාතුං. 

කලොෙන් ති ඛන් ධාෙතනධාතුථලොකං. යථාභූතිංපජානාතීති තාසං තාසං ධාතූනං 
ඛන් ධාෙතනධාතුවිභඞ් ගාදීසු වුත් තනථෙන අනන් තප් පථභදං නානත් තං 
අවිපරීතථතො පජානාති. න ථකවලඤ් ච තථාගථතො 

උපාදින් නකසඞ් ඛාරථලොකස් ථසව නානත් තං පජානාති, අථ ථඛො 
අනුපාදින් නකසඞ් ඛාරථලොකස් සාපි පච් ථචකබුද් ධාදීහි පටිවිජ් ඣිතුං 
අසක් කුථණෙයං නානත් තං පජානාතිථෙව. ථතහි උපාදින් නකථලොකස් සාපි 

නානත් තං එකථදසථතොව ජානන් ති, අනුපාදින් නස ්ස පන ථනව ජානන් ති, 

සබ් බ්ඤ ්ඤුබුද් ධස ්ථසථවතං විසථෙො. එවං හි ඉමාෙ නාම ධාතුො උස් සන් නාෙ 

ඉථමසං රුක් ඛගච් ඡලතාදීනං, ඛන් ධදණ් ඩවල් ලිතචපත් තපුප් ඵඵලාදිථනො 

සණ් ඨානවණ් ණගන් ධරසඔජාහි, ථදසකාථලහි ච අනන් තප් පථභදං නානත් තං, 
පථවීපබ් බ්තාදීනඤ් ච නානත් තං ථහොතීති අනන් ථතහි ආකාථරහි ජානිතුං 

සක් ථකොති, නාඤ ්ථඤති. චතුත් ථබ්ලං. 

පඤ ්චථම නානාධිමුත්තිෙන් ති හීනාදීහි අධිමුත් තීහි නානාධිමුත් තිකභාවං. 

යථාභූතිං පජානාතීති තීසුපි කාථලසු හීනාධිමුත් තිකා හීනාධිමුත් තිථක එව 

ථසවන් ති, පණීතාධිමුත් තිකා ච පණීතාධිමුත් තිථක. තත් ථාපි අස ්සද් ධා 

අස් සද් ථධ, දුස් සීලා දුස් සීථල, මිච් ඡාදිට් ඨිකා මිච් ඡාදිට් ඨිථක, සද් ධා සද් ථධ, 
සීලසුතචාගපඤ් ඤාදිසම් පන් නා ච ථත ථත එව ථසවන් තීති නානප් පකාරථතො 
ජානාති. සද් ධාසීලාදිසම් පන් නා හි තබ් බිරහිථත අත් තථනො ආචරියුපජ් ඣාථෙපි 

න ථසවන් ති, ථතපි ඉතථර, අත් තනා අත් තනා පන සදිථස එව ථසවන් තීති. 
පඤ ්චමබ්ලං. 

ඡට් ථඨ පරසත්තානන් ති පධානසත් තානං. පරපුග්ගලානන් ති තථතො පථරසං 
හීනසත් තානං. එකත් ථථමව වා එතං පදද් වෙං ථවථනෙයවථසන ද් විධා වුත් තං. 

ඉන්ද්රියපකරොපරියත්තන් ති සද් ධාදීනං ඉන් ද්රිොනං පරභාවඤ් ච අපරභාවඤ් ච, 

වුද් ධිඤ ්ච හානිඤ් චාති අත් ථථො. යථාභූතන් ති සබ් ථබ්සං සත් තානං 
ආසොනුසෙචරිතාධිමුත් තිආදීහි සද් ධාදි තික් ඛින් ද්රිෙමුදින් ද්රිෙතං සබ් බ්ාකාරථතො 



කමොහවිච්කෙදනී   විභඞ්ගමාතිො 
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ජානාති. තත් ථ ආසකයොති නිවාසට් ඨානං, ෙත් ථ සත් තානං චිත් තසන් තානං 
නිච් චං නිවසති. ථසො දුවිථධො වට් ටාසථෙො විවට් ටාසථෙො ච. තත් ථ 

සස් සතුච් ථඡදවථසන පවත් තං සබ් බ්ං දිට් ඨිගතං වට්ටාසකයො නාම. 

සප් පච් චෙනාමරූපපරිග් ගහථතො පට් ඨාෙ සබ් බ්ං විපස් සනාඤාණං, 

මග් ගඤාණඤ් ච විවට්ටාසකයො නාම. මග් ගඤාණම් පි හි ‘‘දසනථම, භික් ඛථව, 

අරිොවාසා, ෙදරිො ආවසිංසූ’’තිආදිවචනථතො (අ. නි. 10.19) ආසථෙොව. ඉමං 
පන භගවා සත් තානං ආසෙං ජානන් ථතො උභින් නං දිට් ඨිඤාණානං 
අප් පවත් තික් ඛථණපි ජානාති එව. කාමරාගාදිකිථලසාධිමුත් තඤ් ථඤව හි 
පුග් ගලං භගවා තථථව ජානාති. ‘‘අෙං ථනක් ඛම් මාදිඅභිරථතො විවට් ටාසථෙො’’ති 

ථනක් ඛම් මාදිං ථසවන් තඤ් ථඤව ජානාති, ‘‘අෙං කාමාදිඅභිරථතො 

වට් ටාසථෙො’’ති අනුසෙචරිතාදිජානථනපි එථසව නථෙො. තත් ථ අනුසකයො 

කාමරාගානුසොදිථතො සත් තවිථධො. චරිතන් ති තීහි ද් වාථරහි 

අභිසඞ් ඛතථලොකිෙකුසලාකුසලං. අධිමුත්තීති අජ් ඣාසථෙො. එවථමත් ථ 

ආසොනුසෙඤාණං, ඉන් ද්රිෙපථරොපරිෙත් තඤාණඤ් චාති ද් ථව ඤාණානි 
එකථතො හුත් වා එකං බ්ලඤාණං නාම ජාතන් ති. ඡට් ඨබ්ලං. 

සත් තථම ඣානවිකමොක්ඛසමාධිසමාපත්තීනන් ති පඨමාදීනං චතුන් නං 

ඣානානං, ‘‘රූපී රූපානි පස් සතී’’තිආදීනං අට් ඨන් නං විථමොක් ඛානං, 

සවිතක් කසවිචාරාදීනං තිණ් ණං සමාධීනං, පඨමජ් ඣානසමාපත් තිආදීනං 

නවන් නං අනුපුබ් බ්සමාපත් තීනං. සිංකිකලසන් ති හානභාගිෙධම් මං. 

කවොදානන් ති විථසසභාගිෙං ධම් මං. වුට්ඨානන් ති ථෙන කාරථණන ඣානාදීහි 

වුට් ඨහන් ති, තං කාරණං. තං පන දුවිධං ථවොදානම් පි භවඞ් ගම් පි. ථහට් ඨිමං හි 
පගුණං ඣානං අත් තථනො ථවොදානවථසන උපරිමස් ස ඣානස් ස පදට් ඨානථතො 

‘‘වුට් ඨාන’’න් ති වුච් චති, තම් හා තම් හා පන සමාධිම් හා භවඞ් ගවථසථනව 
වුට් ඨානථතො භවඞ් ගම් පි. නිථරොධථතො පන ඵලසමාපත් තිොව වුට් ඨහන් ති. ඉදං 

පාළිමුත් තකවුට් ඨානං නාම, තං සබ් බ්ං භගවා ෙථාභූතං සබ් බ්ාකාථරන 
පජානාති. සත් තමබ්ලං. 

අට් ඨථම පුබ්කබනවාසානුස්සතීති පුබ් ථබ්නිවුත් ථක් ඛන් ධානුස් සරණං, තං 
නාමථගොත් තවණ් ණාහාරසුඛදුක් ඛාදීහි තත් ථ තත් ථ භථව විජ් ජමාථනහි 
අනන් ථතහි ආකාථරහි ෙථාභූතං පජානාතීති. අට් ඨමබ්ලං. 

නවථම චුතූපපාතන් ති චුතිඤ් ච උපපාතඤ් ච, තං 
චවමානඋපපජ් ජමානහීනපණීතසුවණ් ණදුබ් බ්ණ් ණාදිථතො අනන් තපථභථද 
ෙථාකම් මූපථග සත් ථත දිබ් බ්චක් ඛුඤාථණන වණ් ණාෙතනග් ගහණමුථඛන 
දිස ්වා සබ් බ්ාකාරථතො පජානාතීති. නවමබ්ලං. 
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දසථම ආසවානිං ඛයන් ති ආසවනිථරොධං නිබ් බ්ානං, තං 
අරහත් තමග් ගඤාථණන චතුසච් චපටිථවධථතො පජානාතීති. දසමබ්ලං. 

ඉමානීති ොනි ථහට් ඨා ‘‘තථාගතස් ස දස තථාගතබ්ලානී’’ති අථවොච, ඉමානි 
තානීති අප් පනං කථරොති. ෙස් මා ථචථතොපරිෙඤාණාදීනි සාවකාදීනම් පි 

ෙථාරහං විජ් ජමානානිපි සවිසෙං කිඤ් චිථදව ජානන් ති, න ච සබ් බ්ාකාරථතො. 
බුද් ධානං පන සබ් බ්ඤ් ඤුතඤ් ඤාණං විෙ සබ් බ්ධම් ථමසු ෙථාසකං විසථෙ 

සබ් බ්ත් ථ සබ් බ්ාකාරථතො එකක් ඛථණ අප් පටිහතං පවත් තති, තස් මා 

‘‘තථාගතබ්ලානී’’ති වුච් චන් ති. ෙදි එවං සබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ථසවාෙං 

පථභථදො ථහොති, කස ්මා පන ‘‘දසබ්ලඤාණානී’’ති විසුං විභත් තානීති? 
විසෙකිච් චභූමිථභදථතො ථනසං අඤ ්ඤත් තා. දසබ්ලඤාථණසු හි පඨමං 

කාරණාකාරණථමව ජානාති, දුතිෙං කම් මන් තරවිපාකන් තරථමව ජානාති, 

තතිෙං කම් මපරිච් ථඡදථමව, චතුත් ථං නානත් තකාරණථමව, පඤ ්චමං 

සත් තානං අජ් ඣාසොධිමුත් තිථමව, ඡට් ඨං ඉන් ද්රිොනං තික් ඛමුදුභාවථමව, 

සත් තමං ඣානාදීහි සද් ධිං ථතසං සංකිථලසාදිථමව, අට් ඨමං 

පුබ් ථබ්නිවුත් ථක් ඛන් ධසන් තතිථමව, නවමං සත් තානං චුතිපටිසන් ධිථමව, 

දසමං සච් චපරිච් ථඡදථමව, නාඤ ්ඤං. 

සබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං පන එථතහි ජානිතබ් බ්ඤ් ච තථතො උත් තරිඤ් ච 

සබ් බ්ං අතීතාදිථභදං එකක් ඛථණ සබ් බ්ාකාරථතො ජානාති, එථතසං පන කිච් චං 

න සබ් බ්ං කථරොති. තං හි ඣානං හුත් වා අප් ථපතුං, ඉද් ධි හුත් වා විකුබ් බිතුං, 
මග් ථගො හුත් වා කිථලථස ථඛථපතුං න සක් ථකොති. දසබ්ලඤාණානි පන තං 
සබ් බ්ං ෙථාරහං කාතුං සක් ථකොන් ති. ථතසු ච පටිපාටිො සත් ත ඤාණානි 

කාමාවචරානි, තථතො ද් ථව රූපාවචරානි, අවසාථන එකං ථලොකුත් තරං. 
සබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං පන කාමාවචරථමවාති එවං විසෙකිච් චභූමිථභදථතො 
අඤ ්ඤථමව දසබ්ලඤාණං. අඤ ්ඤං සබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණන් ති. අෙං තාව 

පදත් ථානුසාරථතො විනිච් ඡථෙො. ධම්මකභදාදිථතො පන සබ් ථබ්ොපි විනිච් ඡථෙො 

එකවිධථකොට් ඨාසථතො පට් ඨාෙ එත් ථ වුත් තානුසාරථතොව ඤාතබ් ථබ්ො, 

සුත් තන් තභාජනීොදථෙො හි විභඞ් ගනෙථභදා එත් ථ, ඉථතො පථරසු ච විභඞ් ථගසු 
නත් ථීති. 

ඤාණවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ඛුද්දෙවත්ථුවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ගමාතිකාෙ පනාෙං නික් ථඛපපරිච් ථඡථදන සද් ධිං 

අත්ථකතො විනිච් ඡථෙො. මාතිකාෙ හි ආදිථතො තාව – ජාතිමකදොතිආදථෙො 

ථතසත් තති එකකා නික් ඛිත් තා, තථතො කෙොකධො ච උපනාකහො චාතිආදථෙො 
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අට් ඨාරස දුකා, අකුසලමූලාදථෙො පඤ් චතිංස තිකා, ආසවචතුක් කාදථෙො චුද් දස 

චතුක් කා, ඔරම් භාගිෙසංථෙොජනාදථෙො පන් නරස පඤ් චකා, විවාදමූලාදථෙො 

චුද් දස ඡක් කා, අනුසොදථෙො සත් ත සත් තකා, කිථලසවත් ථුආදථෙො අට් ඨ 

අට් ඨකා, ආඝාතවත් ථුආදථෙො නව නවකා, කිථලසවත් ථුආදථෙො සත් ත දසකා, 
ඡන් නං අට් ඨාරසකානං වථසන අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතානි ච ෙථාක් කමං 
නික් ඛිපිත් වා අන් ථත ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගතානි බ්රහ් මජාලසුත් ථත අතිදස් සිතානීති 
සබ් බ්ානිපි ථතසට් ඨිඅධිකානි අට් ඨකිථලසසතානි නික් ඛිත් තානීති ථවදිතබ් බ්ානි. 
අෙං තාව නික් ථඛපපරිච් ථඡථදො. 

අත් ථථතො පන ‘‘ජාතිමකදො’’තිආදීසු ජාතිඋච් චාකුලීනතං නිස් සාෙ 

‘‘ඛත් තිොදීනං චතුන් නම් පි වණ් ණානං අහං උත් තමජාතිථකො, ඉථම න 
උත් තමජාතිකා’’ති එවං අත් තුක් කංසනපරවම් භනවථසන උප් පන් ථනො 

මජ් ජනාකාරප් පවත් ථතො මාථනො ජාතිමකදො නාම. ථසසපථදසුපි එථසව නථෙො. 
තත් ථ ආදිච් චථගොත් තකස් සපථගොත් තාදිඋත් තමථගොත් තං නිස් සාෙ 

කගොත්තමකදො. නිරාබ්ාධතං, ථෙොබ් බ්ඤ් ඤං, ‘‘චිරං සුඛං ජීවිං ජීවාමි 

ජීවිස් සාමී’’ති එවං ජීවිතං, බ්හුලාභඤ් ච නිස ්සාෙ ෙථාක් කමං ආකරොගයමදාදථෙො 

වුත් තා. සුකතපණීතපච් චෙලාභං, මානනවන් දනාදිගරුකාරං මඤ් ථඤව පමුඛං 

කත් වා පඤ් හං පුච් ඡන් ති, පරිවාථරත් වා ගච් ඡන් තීති එවං පුථරක් ඛාරං, 

මහාපරිවාරං, සුචිපරිවාරඤ් ච නිස ්සාෙ ෙථාක් කමං සක්ොරමදාදථෙො ච 

ථවදිතබ් බ්ා. ථභොථගො පන කිඤ් චාපි ලාභග් ගහථණථනව ගහිථතො, 

නිහිතධනවථසන පථනත් ථ ලාථභො ථවදිතබ් ථබ්ො, 

‘‘අන් නපානවත් ථාභරණමාලාගන් ධාදිඋපථභොගසමිද් ධිවථසනාපි වත් තුං 

වට් ටතී’’තිපි වදන් ති. සරීරවණ් ණං, ගුණවණ් ණඤ් ච නිස් සාෙ වණ්ණමකදො. 

බ්ාහුසච් චං, පටිභානං, ‘‘වණ් ණං බුද් ධවංසං රාජවංසං ජනපදවංසං ගාමවංසං 
රත් තින් දිවපරිච් ථඡදං නක් ඛත් තමුහුත් තථෙොගං ජානාමී’’ති එවං රත් තඤ් ඤුතං 

වා නිස ්සාෙ ෙථාක් කමං සුතමදාදථෙො ච ථවදිතබ් බ්ා. ජාතිපිණ් ඩපාතිකතං, 

අනවඤ් ඤාතතං, ඉරිොපථපාසාදිකතං, මහිද් ධිකතඤ ්ච නිස ්සාෙ ෙථාක් කමං 

පිණ්ෙපාතිෙමදාදථෙො. කිඤ් චාපි පරිවාර-ග් ගහථණන ෙථසො ගහිථතො. 
පරිවාරස් ස පන සවසවත් තකභාථවන පත් ථටතං කිත් තිෙසඤ් ථඤව වා නිස් සාෙ 

යසමකදො. පරිසුද් ධසීලං, උපචාරප් පනාඣානං, සිප් පථකොසල් ලං, සරීරස ්ස 

ආථරොහසම් පදං, පරිණාහසම් පදං, අනූනනිද් ථදොසඅඞ් ගපච් චඞ් ගතාෙ 

සරීරපාරිපූරිඤ් ච නිස ්සාෙ සීලමදාදථෙො ථවදිතබ් බ්ා. 

ඉමිනා එත් තථකන ඨාථනන සවත් ථුකං මානං දස් ථසත් වා ඉදානි 

අවත් ථුකථමව සාමඤ් ඤථතො මානං දස් ථසන් ථතො ‘‘මකදො’’ති ආහ. 

පමාකදොතිආදීසු පඤ් චකාමගුථණසු චිත් තථවොස ්සග් ගසඞ් ඛාථතො 

සුචරිතාථසවනාෙ, දුච් චරිතථසවනාෙ ච ථහතුභූථතො පමජ් ජනාකාරප් පවත් ථතො 
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අකුසලචිත් තුප් පාථදො පමාකදො නාම, ස් වාෙං සතිථවොස ්සග් ගලක් ඛථණො. 
වාතභරිතභත් තා විෙ මාතාපිතූසුපි අථනොණතභාවසඞ් ඛාථතො කක් ඛළමාථනො 

ථම්කභො නාම, ස් වාෙං චිත් තස් ස උද් ධුමාතභාවලක් ඛථණො. අඤ ්ථඤසං 

ථගහාදිඋපකරණසම් පදං, විජ් ජාසම් පදං වා දිස් වා 

තද් දිගුණසමාරම් භනවසප් පවත් ථතො අකුසලචිත් තුප් පාථදො සාරම්කභො නාම. 

ගන් ථථොපි හි සාරම් භවථසන උග් ගථහතුං න වට් ටති, අකුසලථමව ථහොති. 
ස් වාෙං කරණුත් තරිෙලක් ඛථණො. 

අත්ර අත්ර විසථෙ ඉච් ඡා අස් සාති අත්රිච් ථඡො, පුග් ගථලො, තස් ස භාථවො 

අත්රිච්ෙතා. එවං මහිච්ෙතාදීසුපි අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. තත් ථ ෙං ෙං ලද් ධං, 
ථතන ථතන අසන් තුස් සිත් වා අපරස ්ස අපරස් ස පත් ථනාවථසන පවත් ථතො 

ථලොථභො අත්රිච්ෙතා. ොෙ අත් තනා ලද් ධං පණීතම් පි ලාමකං විෙ ඛාෙති, පථරන 
ලද් ධං ලාමකම් පි පණීතං විෙ ඛාෙති. සාෙං අපරාපරලාභපත් ථනාලක් ඛණා. 
සන් තගුණවිභාවනාවසප් පවත් ථතො ථචව තදුප් පන් ථනහි අතිමහන් ථතහිපි 

වත් ථූහි අසන් තුස් සනාකාරප් පවත් ථතො ච ථලොථභො මහිච්ෙතා. ොෙ 

සමන් නාගථතො පුග් ගථලො පච් චථෙහි දුප් පූථරො අග් ගි විෙ උපාදාථනන, සමුද් ථදො 

විෙ ච උදථකන. ො චාෙං සන් තගුණසම් භාවනතා, පටිග් ගහථණ ච පරිථභොථග 

ච අමත් තඤ් ඤුතා, එතං මහිච් ඡතාලක් ඛණං. 

අසන් තානං පන සද් ධාසීලානං, මග් ගඵලාදීනඤ් ච ථලොකිෙථලොකුත් තරානං 
ගුණානං විභාවනාවසප් පවත් ථතො ථචව තදුප් පන් ථනහි අතිමහන් ථතහිපි 

පච් චථෙහි අසන් තුස් සනාකාරප් පවත් ථතො ච ථලොථභො පාපිච්ෙතා. ො චාෙං 

අසන් තගුණසම් භාවනතා, පටිග් ගහථණ ච පරිථභොථග ච අමත් තඤ් ඤුතා එතං 
පාපිච් ඡතාලක් ඛණං. 

සිඞ්ගන් ති විජ් ඣනට් ථඨන සිඞ් ගං, නාගරිකභාවසඞ් ඛාතස ්ස 

කිථලසසිඞ් ගස් ථසතං අධිවචනං, තං අත් ථථතො සිඞ් ගාරකරණවසප් පවත් ථතො 

ථලොථභොව. තින්තිණන් ති ඛීෙනං, තං අත් ථථතො නිවාසට් ඨාථන සුනඛානං විෙ 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං සත් තානං ‘‘තව සන් තකං, මම සන් තක’’න් ති 

ඛිෙයනාකාරප් පවත් ථතො ථදොථසොව. චාපලයන් ති චපලතා, තං 

පත් තචීවරාදිපරික් ඛාරානං, අත් තභාවස් ස ච 

මණ් ඩනවිභූසනථකළාෙනවසප් පවත් ථතො රාථගොව, ථෙන සමන් නාගථතො 

ජිණ් ථණොපි දහථරො විෙ ථහොති. අසභාගවුත්තීති විසභාගවුත් ති විසභාගකිරිො, සා 

ගරුට් ඨානිථෙසුපි අනාදරවථසන විපච් චනීකග් ගාහිතාවසප් පවත් ථතො ථදොථසොව, 

ොෙ සමන් නාගථතො ගිලාථනපි මාතාපිතුආචරියුපජ් ඣාොදිථක න ඔථලොථකති, 

ථතහි සද් ධිං ලාභසක් කාරකාරණා කලහං කථරොති, ථතසු හිථරොත් තප් පං, 

ථචතිොදීසු චිත් තීකාරඤ් ච න පච් චුපට් ඨථපති. අරතීති පන් ථතසු ථසනාසථනසු, 
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පටුන 

සමථවිපස් සනාසු ච අනභිරමණා උක් කණ් ඨිතතා, සා තථාපවත් ථතො 

අකුසලචිත් තුප් පාථදො. තන්දීති ආලසයං. විජම්භිතාති කාෙස් ස 

ආනමනාදිආකාථරන ඵන් දනා විජම් භනා. භත්තසම්මකදොති භත් තමුච් ඡාෙ 

කාෙස ්ස අකම් මඤ් ඤතා. කචතකසො ච ලීනත්තන් ති චිත් තසඞ් ථකොථචො. 
අත් ථථතො පථනතානි සබ් බ්ානිපි ථිනමිද් ධවථසන චිත් තස ්ස ගිලානාකාථරොව. 

කුහනාතිආදීසු ලාභසක් කාරසිථලොකසන් නිස ්සිතස් ස පාපිච් ඡස ්ස ථතන 

ථතන උපාථෙන විම් හාපනා කුහනා නාම. සා තිවිධා 
පච් චෙපටිථසවනසාමන් තජප් පනඉරිොපථසණ් ඨාපනවථසන. තත් ථ චීවරාදීහි 

නිමන් තිතස් ස තදත් ථිකස් ථසව සථතො පාපිච් ඡතං නිස ්සාෙ පටික් ඛිපථනන, ථත 
ච ගහපතිථක අත් තනි සුප් පතිට් ඨිතසද් ථධ ඤත් වා පුන ථතසං ‘‘අථහො අථෙයො 

අප් පිච් ථඡො න කිඤ් චි පටිග් ගණ් හිතුං ඉච් ඡති, සුලද් ධං වත ථනො අස් ස, සථච 
අප් පමත් තකං කිඤ් චි පටිග් ගණ් ථහෙයා’’ති නානාවිථධහි උපාථෙහි පණීතානි 
චීවරාදීනි උපනාථමන් තානං තදනුග් ගහකාමතඤ් ථඤව ආවිකත් වා 
පටිග් ගහථණන ච තථතො පභුති අපි සකටභාථරහි උපනාමනථහතුභූතං 

විම් හාපනං පච්චයපටිකසවනසඞ්ඛාතාකුහනා නාම. පාපිච් ඡස් ථසව පන සථතො 

‘‘ථෙො එවරූපං චීවරං ධාථරති, ථසො සමථණො මථහසක් ථඛො’’තිආදිනා 
උත් තරිමනුස ්සධම් මාධිගමපරිදීපනවාචාෙ තථා තථා විම් හාපනං 

සාමන්තජප්පනසඞ්ඛාතා කුහනා නාම. පාපිච් ඡස ්ථසව පන සථතො 
සමාහිතස ්ථසව සම් භාවනාධිප් පාෙකථතන පණිධාෙ සණ් ඨපිථතන 

ගමනාදිඉරිොපථථන විම් හාපනං ඉරියාපථසණ්ඨපනසඞ්ඛාතාකුහනා නාම. 

ආලපනාතිආදිනා පන වුත් තපච් චෙපටිසංයුත් තා වාචාථෙව දස් සිතා. 

අනුප් පිෙභාණිතා, චාටුකමයතා, මුග් ගසූපයතා, පාරිභටෙතා ච ආලපනා නාම. 

තත් ථ ආලපනාතිආදිථතොව ලපනා. අනුප්පියභාණිතාති සච් චානුරූපං, 

ධම් මානුරූපං වා අනපථලොථකත් වා පුනප් පුනං පිෙභණනං. චාටුෙමයතාති 

නීචවුත් තිතා, අත් තානං ථහට් ඨථතො ඨථපත් වා පවත් තනං. මුග්ගසූපයතාති 

මුග් ගසූපසදිසතා, අපක් කමුග් ගසදිථසන අප් පසච් ථචන සමන් නාගතවචනතා. 

පාරිභටයතාති කුලදාරකානං අඞ් ථකන පරිහරණාදිකං පරිභටස් ස කිච් චං. 
එවමෙං සබ් ථබ්ොපි කිරිොථභථදො ‘‘ලපනා’’ත් ථවව වුච් චති. පථරසං පන 

පච් චෙදානසඤ් ඤාජනකං කාෙවචීකම් මං කනමිත්තිෙතා නාම, ො 

‘‘පරිකථථොභාසනිමිත් තකම් ම’’න් ති වුච් චති. අක් ථකොසනවම් භනගරහණාදීහි 

ෙථා දාෙථකො අවණ් ණං භාෙති, එවං තං නිප් පීළනං නප්කපසිෙතා නාම. අෙං හි 
ෙස් මා ථවළුථපසිකාෙ විෙ අබ් භඞ් ගං ඉමාෙ පරස් ස ගුණං නිප් ථපථසති 

නිපුඤ් ඡති, ෙස් මා වා ගන් ධජාතං පිසිත් වා ගන් ධමග් ගනා විෙ පරගුථණ 

නිප් පිසිත් වා විචුණ් ථණත් වා එසා ලාභමග් ගනා ථහොති, තස් මා 
‘‘නිප් ථපසිකතා’’ති වුච් චති. එකස ්මිං පන කුථල ලද් ධාමිසං අඤ් ඤත් ථ 
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දානවථසන ලාථභන ලාභස ්ස පත් ථනා ලාකභන ලාභිංනජිගීසනා නාම. ඉථම ච 
කුහනාදථෙො පඤ් චපි තථා තථා පවත් තා ථලොභාදිඅකුසලචිත් තුප් පාදාති 
ථවදිතබ් බ්ා. ‘‘ථසථෙයොහමස් මී’’තිආදථෙො ද් වාදස මානා ථහට් ඨා 
සංථෙොජනථගොච් ඡථක වුත් තානුසාථරන සුවිඤ් ථඤෙයාව. තත් ථ ච ආදිථතො 
තථෙො මානා පුග් ගලං අනිස් සාෙ 

ජාතිථගොත් තරූපථභොගසිප් පසුතාදිමානවත් ථුවථසථනව කථිතා, තථතො පරං පන 
නව මානා ථසෙයසදිසහීනපුග් ගථල නිස ්සාෙ කථිතා. 

එවථමථතහි ද් වාදසහි පථදහි සවත් ථුථක මාථන කථථත් වා ඉදානි 

අවත් ථුකං දස් ථසතුං ‘‘මාකනො’’තිආදි වුත් තං. තථතො පරං අතිමාකනොතිආදීසු 
‘‘ජාතිආදීහි මො සදිථසො නත් ථී’’ති අතික් කමිත් වා මඤ් ඤනාවථසන පවත් ථතො 

මාථනො අතිමාකනො නාම. ‘‘ඉථම මො පුබ් ථබ් සදිසා, ඉදානි අහං ථසට් ථඨො, 

ඉථම හීනතරා’’ති උප් පන් ථනො මාථනො භාරාතිභාථරො විෙ මානාතිමාකනො නාම. 

අත් තානං පන අවමඤ් ඤනාවථසන පවත් ථතො මාථනො ඔමාකනො නාම, ථසො 

‘‘හීථනොහමස් මී’’ති පවත් තහීනමානසදිථසොව. අනධිගථතසු අරිෙධම් ථමසු 

‘‘අධිගතා මො’’ති උප් පන් ථනො මාථනො අධිකමානත් තා අධිමාකනො නාම, අෙං 
පන ථසොතාපන් නාදිඅරිෙසාවකානං ‘‘අහං සකදාගාමී’’තිආදිනා න උප් පජ් ජති 
ථතසං මග් ගඵලනිබ් බ්ානපහීනකිථලසාවසිට් ඨකිථලසපච් චථවක් ඛථණන 

අරිෙගුණපටිථවථධ නික් කඞ් ඛත් තා. දුස් සීලස් ස පන න උප් පජ් ජථතව, 

සීලවථතොපි පරිච් චත් තකම් මට් ඨානස ්ස න උප් පජ් ජති, පරිසුද් ධසීලස් ථසව පන 

සුද් ධසමථලාභිථනො, සුද් ධවිපස් සනාලාභිථනො, තදුභෙලාභිථනො වා උප් පජ් ජති. 
ථතසු තදුභෙලාභී අරහත් ථත එව අධිමඤ ්ඤිත් වා පතිට් ඨාති 

සුවික් ඛම් භිතකිථලසත් තා, පරිමද් දිතසඞ් ඛාරත් තා ච, ඉතථර 
ථසොතාපන් නාදීසුපීති ථවදිතබ් බ්ා. පඤ් චසු පන ඛන් ථධසු ‘‘අහමස් මී’’තිආදිනා 

පවත් ථතො මාථනො අස්මිමාකනො නාම. පාපථකන පන පරූපඝාතථකන 
කම් මාෙතනසිප් පාෙතනවිජ් ජාට් ඨානාදිනා අත් තානං ථසෙයාදිථතො 

ජප් පනවථසන පවත් ථතො මාථනො මිච්ොමාකනො නාම. 

ඤාතිවිතක්කෙොතිආදීසු ‘‘මය් හං ඤාතකා සුඛජීවිථනො සම් පත් තියුත් තා’’ති 
එවං ථගහසිතථපථමන ඤාතථක උද් දිස ්ස උප් පන් ථනො විතක් ථකො 

ඤාතිවිතක්කෙො නාම, ‘‘ඤාතකා ඛෙං ගතා වෙං ගතා සද් ධා 
පසන් නා’’තිආදිනා පන ථනක් ඛම් මසිථතො ඤාතිවිතක් ථකො නාම න ථහොති. එවං 

ජනපදවිතක්කෙපි, තස් ස පන ‘‘අම් හාකං ජනපථදො සුභික් ථඛො 

සුන් දථරො’’තිආදිනා පවත් තිආකාථරො ථවදිතබ් ථබ්ො. අමරත් ථාෙ විතක් ථකො, 

අමථරො වා විතක් ථකොති අමරවිතක්කෙො. තත් ථ ථෙො උක් කුටිකප් පධානාදීහි 

දුක් ථඛ නිජ් ජිණ් ථණ සම් පරාථෙ අත් තා සුඛී අමථරො ථහොතීති එවං පවත් ථතො, 
ථසො අමරත් ථාෙ විතක් ථකො නාම. ථෙො පන දිට් ඨිගතිකස් ස එකස් මිං පක් ථඛ 



කමොහවිච්කෙදනී   විභඞ්ගමාතිො 
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අසණ් ඨහිත් වා ‘‘එවම් පි ථම ථනො, තථාපි ථම ථනො, අඤ් ඤථාපි ථම 

ථනො’’තිආදිනා අමරමච් ථඡො විෙ ගථහතුං අසක් කුථණෙයතාෙ පවත් ථතො, ථසො 
අමථරො විතක් ථකො නාම. තං දුවිධම් පි එකථතො කත් වා ඉධ ‘‘අමරවිතක් ථකො’’ති 
වුත් ථතො. 

අනුද් දෙතා පතිරූපථකන පන ගිහීහි සහථසොකිසහනන් දිතාදිවථසන 

ථගහසිතථපථමන යුත් ථතො පරානුද්දයතාපටිසිංයුත්කතො විතක්කෙො නාම. 
ලාථභන ථචව සක් කාථරන ච කිත් තිසද් ථදන ච සද් ධිං ආරම් මණකරණවථසන 

යුත් ථතො ථගහසිථතො විතක් ථකො ලාභසක්ොරසිකලොෙපටිසිංයුත්කතොවිතක්කෙො 

නාම, තස් ස පන ‘‘අථහො වත ථම ලාභාදථෙො උප් පජ් ථජෙු’’න් තිආදිනා 
පවත් තිආකාථරො ථවදිතබ් ථබ්ො. ‘‘අථහො වත මං පථර න අවජාථනෙු’’න් ති 

උප් පන් ථනො ථගහසිථතො විතක් ථකො අනවඤ්ඤත්තිපටිසිංයුත්කතො විතක්කෙො 
නාම. එකකං. 

දුකාදීසු ථකොධාදථෙො ථහට් ඨා වුත් තත් ථථ වජ් ථජත් වා අවථසසානඤ් ථඤව 

වණ් ණනා ථහොති. තත් ථ දුථකසු තාව උපනාකහොතිආදීසු පුබ් බ්භාථග ථකොථධො 
‘‘අක් ථකොච් ඡිම’’න් තිආදිනා ආථසවථනන අපරකාථල ථවරචිත් ථත දළ් හතරං 

ආබ්ද් ථධො උපනාකහො නාම, ථෙන සමන් නාගථතො ථවරං නිස් සජ් ජිතුං න 

සක් ථකොති වසාථතලමක් ඛිතපිථලොතිකා විෙ, ථසොධිෙමානම් පිස් ස චිත් තං න 

පරිසුජ් ඣති, ස් වාෙං ථවරුපනිබ්න් ධනලක් ඛථණො. 

පරගුණං පන විනාථසත් වා තත් ථ ථදොසමක් ඛනවථසන පවත් ථතො ථකොථධො 

මක්කඛො නාම. අෙං හි පඨමතරං අත් තථනො චිත් තං ගූථථො විෙ ගූථග් ගාහකං 

හත් ථං මක් ථඛති, පච් ඡා පරන් ති ‘‘මක් ථඛො’’ති වුත් ථතො, ස් වාෙං 

පරගුණමක් ඛනලක් ඛථණො. පළාථසතීති පළාකසො, පරස ්ස ගුථණ දස් ථසත් වා 

අත් තථනො ගුථණහි සථම කථරොතීති අත් ථථො. තථාපවත් ථතො ථලොථභො, ස් වාෙං 
යුගග් ගාහලක් ඛථණො. 

ද් වාරත් තථෙපි විජ් ජමානස ්ථසව ථදොසස් ස පටිච් ඡාදනථතො 

චක් ඛුථමොහනමාො විොති මායා, සා කතථදොසපටිච් ඡාදනලක් ඛණා. සඨස ්ස 

භාථවො, කම් මං වා සාකඨයයිං, ථකරාටිෙං, තං 
අවිජ් ජමානගුණප් පකාසනලක් ඛණං. 

අන්ජවාදථෙො ථහට් ඨා වුත් තඅජ් ජවාදිපටිපක් ඛඅකුසලවථසන ථවදිතබ් බ්ා. 

අ්ඣත්තසිංකයොජනන් තිආදීසු අජ් ඣත් තන් ති කාමභථවො, තත් ථ සත් ථත 
බ්න් ධනවථසන පවත් තානි පඤ් ථචොරම් භාගිෙසංථෙොජනානි 

අ්ඣත්තසිංකයොජනිං නාම. බ්හිද් ධාති රූපාරූපභථවො. තත් ථ බ්න් ධනවථසන 

පවත් තානි පඤ් ච උද් ධම් භාගිෙසංථෙොජනානි බහිද්ධාසිංකයොජනිං නාම. 



කමොහවිච්කෙදනී   විභඞ්ගමාතිො 
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කාමභථව හි සත් තානං ආලථෙො බ්හුථකො, න ඉතථරසු, තස් මා ථසො අජ් ඣත් තං 
ඉතථර ච බ්හිද් ධාති ථවදිතබ් බ්ා. දුකං. 

තිථකසු පන ථලොභාදීනි තීණි අකුසලමූලාන නාම. 

කාමබ්යාපාදවිහිංසාසම් පයුත් තා විතක් කා තකයො අකුසලවිතක්ො නාම. ථත එව 

සඤ ්ඤාසීථසන තිස්කසො අකුසලසඤ්ඤා. සභාවට් ථඨන තිස්කසො

අකුසලධාතුකයොති ච වුච් චන් ති. කාෙවචීමථනොදුච් චරිතානි තීණි දුච්චරිතාන 

නාම, තානි ද් වාරත් තෙප් පවත් තානං පාණාතිපාතාදීනං, සබ් බ්ාකුසලානං වා 
වථසන ථෙොථජතබ් බ්ානි. සුත් තන් තපරිොථෙන පන දිට් ඨාසවවජ් ජිතා 

කාමාසවාදථෙො තකයො ආසවා නාම. සක් කාෙදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාසීලබ් බ්තපරාමාසා 

තීණි සිංකයොජනාන නාම. 

කාමතණ් හා භවතණ් හා විභවතණ් හා ච තිස්කසො තණ්හා නාම. තත් ථ 

සස් සතදිට් ඨිසහගථතො රාථගො භවතණ්හා, උච් ථඡදදිට් ඨිසහගථතො රාථගො 

විභවතණ්හා, අවථසසා පන සබ් බ්ාපි තණ් හා ොමතණ්හා. 

කාමධාතුපටිසංයුත් ථතො වා රාථගො කාමතණ් හා, රූපාරූපධාතුපටිසංයුත් ථතො 

භවතණ් හා, උච් ථඡදදිට් ඨිසහගථතො විභවතණ් හාති ථවදිතබ් බ්ා. කාමතණ් හා 

රූපතණ් හා අරූපතණ් හා ච අපරාපි තිස්කසො තණ්හා නාම. රූපතණ් හා 

අරූපතණ් හා නිථරොධතණ් හා ච පුන අපරාපි තිස්කසො තණ්හා නාම. තත් ථ 

නකරොධතණ්හාති උච් ථඡදදිට් ඨිසහගථතො. කාථමසනා භථවසනා 

බ්රහ් මචරිථෙසනා ච තිස්කසො එසනා නාම. තත් ථ බ්රහ්මචරිකයසනාති 

සස් සතුච් ථඡදදිට් ඨිසඞ් ඛාතබ්රහ් මචරිෙස ්ස ගථවසනා. ‘‘ථසථෙයොහමස් මීති විධා, 

සදිථසොහමස ්මීති විධා, හීථනොහමස් මීති විධා’’ති එවං වුත් තමානවිධා තිස්කසො

විධා නාම. මාථනො හි ථසෙයාදිවථසන විදහනථතො මඤ් ඤනථතො ‘‘විධා’’ති 

වුච් චති. ජාතිජරාමරණානි පටිච් ච උප් පන් නානි භොනි තීණි භයාන නාම. 

‘‘අතීතං වා අද් ධානං ආරබ් භා’’තිආදිනා වුත් තානි තීණි, බුද් ධාදීසු 

කඞ් ඛනවිචිකිච් ඡනවථසන පවත් තා තිස් ථසො අවිජ් ජා තීණි තමාන නාම. 

විචිකිච් ඡාසීථසන තස් ස විභඞ් ථග තංසම් පයුත් තා අවිජ් ජාව වුත් තා, තස් සා එව 
පටිච් ඡාදකත් ථතනපි තමභාවථතොති දට් ඨබ් බ්ං. 

ෙං කිඤ් චි පන සත් තස් ස සුඛාදිකං උප් පජ් ජති, තං සබ් බ්ං පුබ් ථබ්කතථහතූති 

එකං තිත් ථාෙතනං, ඉස් සරනිම් මානථහතූති දුතිෙං, අථහතුඅප් පච් චොති 

තතිෙන් ති ඉමානි තීණි තිත්ථායතනාන නාම. තත් ථ පඨමවාදී 

කුසලාකුසලකිරිෙඋතුචිත් තාහාරාදිකං, ගතිඋපධිආදිකං, 
සප් පුරිසූපනිස ්සෙසද් ධම් මස ්සවනාදිකඤ් ච සබ් බ්ං පච් චෙපච් චයුප් පන් නං 

පටික් ඛිපිත් වා එකං කම් මවිපාකථමව සම් පටිච් ඡති, ඉතථර පන ද් ථවපි සබ් බ්ං 

ථහතුං පටික් ඛිපිත් වා ඉස් සරථහතුකං, අථහතුකඤ් ච සම් පටිච් ඡන් ති, ථතසං 
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පටුන 

තිණ් ණං වාදානං වථසථනව පථෙොජනාභාවාදිථතො ෙථානුරූපං ථදොථසො 
ඤාතබ් ථබ්ො. ගන් ථවිත් ථාරභථෙන පථනත් ථ න විත් ථාරනම් හ. 

රාගථදොසථමොහා පන තථෙො පලිථබ්ොධට් ථඨන කිඤ්චනා නාම. ථත එව හි 

කිථලසට් ථඨන අඞ්ගණාන, මලීනභාවකරණට් ථඨන මලාන, 

පක් ඛලනපාතථහතුථතො විසමාන ච ථහොන් ති. පාණාතිපාතාදීනි 

කාෙවචීමථනොවිසමානි අපරානපි තීණි විසමාන නාම. රාගථදොසථමොහා 

අනුදහනට් ථඨන තකයො අග්ගී, කසටනිථරොජට් ථඨන ෙසාවා ච ථහොන් ති. 

පාණාතිපාතාදීනි කාෙකසාවාදථෙො පන අපකරපි තකයො ෙසාවා නාම. 
අස් සාදදිට් ඨිත් තිථක කාමපරිථභොථග ‘‘නත් ථි කාථමසු ථදොථසො’’ති එවං 

පවත් තා සස් සතදිට් ඨි අස්සාදදිට්ඨි නාම. වීසතිවත් ථුකා පන අත් තදිට් ඨි 

අත් තානං අනුගතත් තා අත්තානුදිට්ඨි නාම. තස් සා පන ‘‘රූපං අත් තථතො 

සමනුපස් සති, රූපවන් තං වා අත් තානං, අත් තනි වා රූපං, රූපස් මිං වා අත් තානං 
සමනුපස් සතී’’ති එවං රූපක් ඛන් ථධ චතස් ථසො දිට් ඨිථෙො. එවං 
ථසසක් ඛන් ථධසුපීති වීසතිවත් ථුකතා ථවදිතබ් බ්ා. 

තත් ථ ච රූපිංඅත්තකතොදිආදිනා පඤ ්චක් ඛන් ථධ අත් තථතො ගහණවථසන 

පවත් තා පඤ ්ච උච් ථඡදදිට් ඨිථෙො, ථසසා පන සස් සතදිට් ඨිථෙොති ථවදිතබ් බ්ා. 

‘‘නත්ථි දින්න’’න් තිආදිනෙප් පවත් තා පන නත් ථිකදිට් ඨි මිච්ොදිට්ඨි නාම, 
ලාමකදිට් ඨීති අත් ථථො. අරතිත් තිථක පාණිථලඩ් ඩුදණ් ඩාදීහි සත් තානං විහිංසනා 

විකහසා නාම. ද් වාරත් තෙප් පවත් තඅකුසලධම් මස ්ස චරිො අධම්මචරියා නාම. 
ථදොවචස් සතාතිථක සාව කාමබ්යාපාදවිහිංසාසඤ් ඤා නානාරම් මථණසු 

පවත් තිථතො, නානාභූතත් තා ච නානත්තසඤ්ඤා නාම. උද් ධච් චත් තිථක 

කුසීතස ්ස භාථවො කෙොස්ජිං, පමාථදොව. අනාදරිෙත් තිථක ඔවාදස් ස 

අනාදිෙනවසප් පවත් ථතො ථකොථධො අනාදරියිං නාම. අස් සද් ධිෙත් තිථක 

රතනත් තෙකම් මඵලානං අසද් දහනවසප් පවත් තා අකුසලධම් මා අස්සද්ධියිං 

නාම. පඤ ්චවිධමච් ඡරිෙවථසන ‘‘ථදහී’’ති වචනස් ස අජානනා අවදඤ්ඤුතා 
නාම. 

උද් ධච් චත් තිථක මනච් ඡට් ථඨසු ඉන් ද්රිථෙසු අගුත් තද් වාරතා අසිංවකරො නාම. 

කානකවාචසිකවීතික් කථමො දුස්සීලයිං නාම. අරිෙත් තිථක 

බුද් ධපච් ථචකබුද් ධසාවකානං දස් සථනොපාසනාදීසු අනිච් ඡා අරියානිං 

අදස්සනෙමයතා නාම. ථබ්ොධිපක් ඛිකසද් ධම් මස් ස සවනධාරණාදීසු අනිච් ඡා 

සද්ධම්මිං අකසොතුෙමයතා නාම. පරස් ස ථදොසාථරොපථන 

රන් ධගථවසිතාසඞ් ඛාථතො උපාරම් ථභොව උපාරම්භචිත්තතා නාම. 

මුට් ඨස ්සච් චත් තිථක උද් ධච් චං කචතකසො වික්කඛකපො නාම. 

අථෙොනිථසොමනසිකාරත් තිථක ‘‘අනිච් ථච නිච් ච’’න් තිආදිනා, 
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පටුන 

සච් චපටිපක් ඛවථසන වා අනුපාෙමනසිකාරසඞ් ඛාතං ආවජ් ජනචිත් තං 

අකයොනකසොමනසිොකරො නාම. මිච් ඡාදිට් ඨිමිච් ඡාසඞ් කප් පාදථෙො අට් ඨ 

මිච් ඡාමග් ගා කුම් මග් ථගො නාම, මිච් ඡාමග් ගස් ස ආථසවනා කුම්මග්ගකසවනා 

නාම. ථිනමිද් ධං කචතකසොචලීනත්තිං නාම. තිකං. 

චතුක් ථකසු චීවරාදීසු චතූසු පච් චථෙසු ‘‘කත් ථ මනාපං ලභිස ්සාමී’’ති 

තණ් හාෙ උප් පාථදො චත්තාකරොතණ්හුප්පාදා නාම. න ගච් ඡන් ති එතාහි අරිොති 

අගතිථෙො, ඡන් දථදොසථමොහභො. තා හි අගන් තබ් බ්මග් ගගමනානි 

අකත් තබ් බ්කරණානි චත්තාරි අගතිගමනාන නාම. තත් ථ ෙන්කදොති 

පක් ඛපාතරාථගො. භයන් ති තථාපවත් ථතො ථදොථසො. අනිච් චාදීසු ‘‘නිච් චං සුඛං 

අත් තා සුභ’’න් ති එවං පවත් තා චත්තාකරො විපරියාසා විපරීතථතො ධම් ථම 

එසනථතො. ථතසු වා ආසනථතො පවිසනථතො චත්තාකරො විපරියාසා නාම. ථත 
සඤ ්ඤාචිත් තදිට් ඨිවිපරිොසවථසන පච් ථචකං තථෙො තථෙො හුත් වා ද් වාදස 

ථහොන් ති. ථතසු අනිච් ථච නිච් චං, අනත් තනි අත් තාති 

සඤ ්ඤාචිත් තදිට් ඨිවිපරිොසා ඡ, දුක් ථඛ සුඛං, අසුථභ සුභන් ති දිට් ඨිවිපරිොසා 

ද් ථව චාති අට් ඨ ථසොතාපත් තිමග් ථගන පහීෙන් ති, අසුථභ සුභන් ති 

සඤ ්ඤාචිත් තවිපරිොසා ද් ථව අනාගාමිමග් ථගන, දුක් ථඛ සුඛන් ති 
සඤ ්ඤාචිත් තවිපරිොසා ද් ථව අරහත් තමග් ථගනාති ථවදිතබ් බ්ා. 

අදිට් ථඨ දිට් ඨං, අසුථත සුතං, අමුථත මුතං, අවිඤ් ඤාථත විඤ් ඤාතන් ති එවං 

පවත් තා චත්තාකරොඅනරියකවොහාරා නාම. දිට් ඨාදීසු පන අදිට් ඨං අසුතං අමුතං 

අවිඤ් ඤාතන් ති එවං පවත් තා අපකරපිචත්තාකරොඅනරියකවොහාරා නාම. ඉථම 
ච පුරිථමහි සද් ධිං අට් ඨ අනරිෙථවොහාරාතිපි වුච් චන් ති. 

පාණාතිපාතඅදින් නාදානකාථමසුමිච් ඡාචාරමුසාවාදා චත්තාරි දුච්චරිතාන නාම. 

මුසාවාදාදිවචීදුච් චරිතානි අපරානපි චත්තාරි වචීදුච්චරිතාන නාම. 

ජාතිජරාබ්යාධිමරණභොනි චත්තාරි භයාන නාම. රාජථචොරඅග් ගිඋදකභොනි 

චත් තාරි, සමුද් දං ඔථරොහන් තස් ස පන උප් පජ් ජනකානි 

ඌමිකුම් භීලආවට් ටසුසුකාභොනි ච චත් තාරි, 

අත් තානුවාදපරානුවාදදණ් ඩදුග් ගතිභොනි චත් තාරි චාති ඉමානි වා අපරාන තීණි 

චතුක් කානි චත්තාරි භයාන නාම. තත් ථ සුසුොති චණ් ඩමච් ඡා. සබ් බ්ානිපි 
ථචතානි භොනි පටිඝචිත් තානීති ථවදිතබ් බ්ානි. සබ් බ්ං සුඛදුක් ඛාදිකං සෙංකතං 

පරංකතං උභෙකතං අධිච් චසමුප් පන් නන් ති එවං උප් පජ් ජමානා ඉමා චතස්කසො 

දිට්ඨිකයො නාම. චතුක් කං. 

පඤ ්චථකසු පඤ්කචොරම්භාගියාතිආදීසු ඔරං වුච් චති කාමධාතු 

ථහට් ඨාභාවථතො, තත් ථ උපපත් තිනිප් ඵාදනථතො තං ඔරං භජන් තීති 

සක් කාෙදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාසීලබ් බ්තපරාමාසකාමරාගපටිඝා පඤ්ච 
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ඔරම්භාගියසිංකයොජනාන නාම. උද් ධන් ති රූපාරූපධාතු උපරිභාවථතො, තං 

වුත් තනථෙන භජන් තීති රූපරාගඅරූපරාගමානඋද් ධච් චඅවිජ් ජා පඤ්ච 

උද්ධම්භාගියසිංකයොජනාන නාම. රාගථදොසථමොහමානදිට් ඨිථෙො පඤ් ච 

ලග් ගනට් ථඨන සඞ්ගා නාම. ථත එව පඤ් ච අනුපවිසනට් ථඨන, තුදනට් ථඨන ච 

පඤ ්ච සල්ලා නාම. සත් ථුධම් මසඞ් ඝසික් ඛාසු කඞ් ඛනානි චත් තාරි, සබ්රහ් මචාරීසු 
කුපිතචිත් තතා චාති ඉථම පඤ් ච චිත් තස් ස ථද් ධකචවරඛාණුකභාවකරණත් තා 

කචකතොඛිලා නාම. කාථමසු අවීතරාථගො. කාථෙ…ථප.… රූථප…ථප.… 

ොවදත් ථං භුඤ් ජිත් වා ථසෙයසුඛං පස් සසුඛං මිද් ධසුඛං අනුයුත් ථතො විහරති, 
අඤ ්ඤතරං ථදවනිකාෙං පණිධාෙ බ්රහ් මචරිෙං චරතීති එවං පවත් තා පඤ් ච 

ධම් මා චිත් තං බ්න් ධිත් වා මුට් ඨිෙං කත් වා විෙ ගහණථතො කචතකසොවිනබන්ධා 

නාම. තත් ථ ොකයති අජ් ඣත් තිථක කාථෙ, රූකපති බ්හිද් ධාරූථප. සඤ් ඤී 

අත් තා, අසඤ් ඤී අත් තා, ථනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤී අත් තා, සංවිජ් ජමාථනො පන 

අත් තා උච් ඡිජ් ජති, දිට් ඨධම් මනිබ් බ්ානං වා පාපුණාතීති එවං පවත් තා පඤ්ච

දිට්ඨිකයො නාම. 

පාණාතිපාතාදිමජ් ජපානපරිථෙොසානා පඤ් ච ථවරකරණට් ථඨන කවරා 

නාම. ඤාතිථභොගථරොගසීලදිට් ඨිබ්යසනානි පඤ්ච බයසනා නාම. තත් ථ 

බයසනාති විනාසසහජාතා, තථතො උප් පන් නා අකුසලා. බ්හුජනස් ස අප් පිෙතා, 

ථවරබ්හුලතා, වජ් ජබ්හුලතා, සම් මූළ් හමරණං, අපාෙගමනන් ති ඉථම පඤ් ච 

අක්ඛන්තියා ආදීනවා, අනධිවාසනාෙ ථදොසාති අත් ථථො. ආජීවකභෙං 

අසිථලොකභෙං පරිසසාරජ් ජභෙං මරණභෙං දුග් ගතිභෙන් ති ඉමානි පඤ්චභයාන 

නාම. ොවදත් ථං පඤ් චකාමගුණපරිථභොථගන ථචව පඨමජ් ඣානාදීහි චතූහි 
ඣාථනහි චාති පඤ් චහි කාරථණහි අත් තා පරමදිට් ඨධම් මනිබ් බ්ානප් පත් ථතො 

ථහොතීති පවත් තා වාදා පඤ්ච දිට්ඨධම්මනබ්බානවාදා නාම. පඤ් චකං. 

ඡක් ථකසු පන ථකොථධො මක් ථඛො ඉස් සා සාථඨෙයං පාපිච් ඡතා 

සන් දිට් ඨිපරාමාසිතාති ඉමානි ෙ විවාදමූලාන. මනාපිථෙසු රූපාදීසු ඡසු 

ආරම් මථණසු ඡන් දරාථගොති ඉථම ෙ ෙන්දරාගා ථගහසිතා ධම් මා නාම. 

අමනාපිථෙසු ඡසු ආරම් මථණසු පටිථඝො ෙ විකරොධවත්ථූන නාම. විථරොථධො එව 

වත් ථු විථරොධවත් ථු. ඡසු ආරම් මථණසු තණ් හාව ෙ තණ්හාොයා නාම. 

සත් ථුධම් මසඞ් ඝසික් ඛාසු, අප් පමාථද, පටිසන් ථාථර ච අගාරවා ෙඅගාරවා නාම. 

කම් මාරාමතා, භස් සනිද් දාසඞ් ගණිකසංසග් ගපපඤ් චාරාමතා ච ෙ පරිහානයා 

ධම්මා නාම, පරිහානිකරාති අත් ථථො. තත් ථ 

සවනදස් සනසමුල් ලපනපරිථභොගකාෙසංසග් ථගසු පඤ ්චසු යුත් තපයුත් තතා 

සිංසග්ගාරාමතා. තණ් හාමානදිට් ඨිපපඤ් ථචසු යුත් තපයුත් තතා 

පපඤ්චාරාමතාති ථවදිතබ් බ්ං. කම් මභස ්සනිද් දාසඞ් ගණිකාරාමතා චත් තාථරො, 

ථදොවචස් සතා, පාපමිත් තතා ද් ථව චාති ඉථම අපකරපිෙපරිහානයාධම්මා නාම. 
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පටුන 

ථසොමනස ්සට් ඨානිථෙසු රූපාදීසු ඡසු ආරම් මථණසු උප් පන් නා 

ථගහසිතථසොමනස ්සසම් පයුත් තා විචාරා කසොමනස්සුපවිචාරා නාම, 

විතක් කාදථෙො ධම් මා, තංසම් පයුත් තා චාති ගථහතබ් බ්ා. එස නථෙො 
ඉතරද් වථෙපි. අඤ් ඤාණසහිතා පථනත් ථ ථවදනුථපක් ඛා උථපක් ඛාති 

ථවදිතබ් බ්ා, ො ‘‘අඤ් ඤාණුථපක් ඛා’’තිපි වුච් චති. ඉට් ඨානිට් ඨමජ් ඣත් ථතසු 

ඡසු ආරම් මථණසු ෙථාක් කමං උප් පන් නා ථවදනා ‘‘ෙ කගහසිතාන 

කසොමනස්සානී’’තිආදිනා ඡක් කත් තථෙන වුත් තා. ‘‘අත් ථි ථම අත් තා’’ති වා, 

‘‘නත් ථි ථම අත් තා’’ති වා, ‘‘අත් තනා වා අත් තානං සඤ් ජානාමී’’ති වා, 

‘‘අත් තනා වා අනත් තානං සඤ් ජානාමී’’ති වා, ‘‘අත් තනා වා අත් තානං 

සඤ ්ජානාමී’’ති වා, ‘‘ථසො ථම අෙං අත් තා කාරථකො ථවදථකො නිච් ථචො 

ධුථවො’’ති එවං උප් පජ් ජමානා ඉමා ෙ දිට්ඨිකයො නාම. තත් ථ අත්ථීති 

සස් සතදිට් ඨි. නත්ථීති උච් ථඡදදිට් ඨි. පඤ් චපි ඛන් ථධ ‘‘අත් තා’’ති ගථහත් වා 

සඤ ්ඤාක් ඛන් ථධන ථසසානං ජානනවථසන අත්තනා වා අත්තානිං 

සඤ්ජානාමීති දිට්ඨි, සඤ ්ඤාක් ඛන් ධං පන ‘‘අත් තා’’ති, ඉතථර ච 

‘‘අනත් තා’’ති ගථහත් වා අත්තනා වා අනත්තානිං සඤ්ජානාමීති දිට්ඨි, 

සඤ ්ඤාක් ඛන් ධං පන ‘‘අනත් තා’’ති, ඉතථර ච ‘‘අත් තා’’ති ගථහත් වා 

අනත්තනාවාඅත්තානිංසඤ්ජානාමීති දිට්ඨි ච ථවදිතබ් බ්ා. ඡක් කං. 

සත් තථකසු පන කාමරාගපටිඝමානදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාභවරාගඅවිජ් ජා සත් ත 

ථාමගතට් ථඨන, අප් පහීනට් ථඨන ච චිත් තසන් තාථන අනු අනු සෙනථතො 

අනුසයා නාම. ථත එව සත් ථත වට් ටස ්මිං සංථෙොජනථතො සිංකයොජනාන. 

සමුදාචාරවථසන පරියුට් ඨානථතො පරියුට්ඨානාති ථවදිතබ් බ්ා. අස් සද් ධිෙං 
අහිරිකං අථනොත් තප් පං අප් පස් සුතතා ථකොසජ් ජං මුට් ඨස් සච් චං දුප් පඤ ්ඤතාති 

ඉථම සත් ත අසතං අසප් පුරිසානං, අසන් තා වා ලාමකා ධම් මාති අසද්ධම්මා 

නාම. පාණාතිපාතාදථෙො කාෙවචීදුච් චරිතානි සත්ත දුච්චරිතාන නාම. මාථනො 
අතිමාථනො මානාතිමාථනො ඔමාථනො අධිමාථනො අස් මිමාථනො මිච් ඡාමාථනොති 

ඉථම සත්ත මානා නාම. ‘‘මනුස් සථලොථක මාතාථපත් තිකසම් භථවො අත් තා 

උච් ඡිජ් ජති, තථා ඡසු ථදවථලොථකසු දිබ් ථබ්ො කබ්ළීකාරභක් ථඛො අත් තා, 

රූපථලොථක රූපී මථනොමථෙො අත් තා, චතූසු අරූපභථවසු චතුබ් බිථධො අරූපී 
අත් තා තත් ථ තත් ථ උච් ඡිජ් ජති විනස් සති න ථහොති පරං මරණා’’ති එවං 

පවත් තා සත් ත උච් ථඡදදිට් ඨිථෙො සත්ත දිට්ඨිකයො නාම. එත් ථ ච ආදිථතො 
තිස් ථසො දිට් ඨිථෙො රූපක් ඛන් ධං අත් තථතො ගථහත් වා පවත් තා 

උච් ථඡදදිට් ඨිථෙො, ථසසා චතස ්ථසො අරූපක් ඛන් ථධති ඤාතබ් බ්ා. සත් තකං. 

අට් ඨථකසු පන ථලොථභො ථදොථසො ථමොථහො මාථනො දිට් ඨි විචිකිච් ඡා ථිනං 

උද් ධච් චඤ ්චාති අට්ඨ කිකලසවත්ථූන නාම. ‘‘ෙං කිඤ් චි කම් මං කත් තබ් බ්ං 

ථම’’ති එකං, තථා ‘‘කතං ථම’’ති, ‘‘මග් ථගො ථම ගන් තබ් ථබ්ො’’ති, ‘‘ගථතො’’ති, 
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‘‘අප් පකං ථම භුත් ත’’න් ති, ‘‘සුභුත් ත’’න් ති, ‘‘ආබ්ාථධො ථම උප් පන් ථනො’’ති, 

‘‘අචිරවුට් ඨිථතො ථගලඤ් ඤා’’ති එකන් ති ඉමානි අට්ඨ කුසීතවත්ථූන නාම, 

කුසීතස ්ස ථකොසජ් ජකාරණානීති අත් ථථො. ලාථභ අලාථභ ච ෙථස අෙථස ච 
පසංසාෙ නින් දාෙ ච සුථඛ දුක් ථඛ ච ෙථාක් කමං රාගථදොථසහි චිත් තස් ස 

පටිහනනං අට්ඨසු කලොෙධම්කමසු චිත්තස්ස පටිඝාකතො නාම. ථහට් ඨා ද් වීහි 

චතුක් ථකහි වුත් තා අට්ඨ අනරියකවොහාරා නාම. 

මිච් ඡාදිට් ඨිමිච් ඡාසඞ් කප් පාදථෙො අට්ඨ මිච්ෙත්තා නාම. භික් ඛූහි විජ් ජමානාෙ 

ආපත් තිො ථචොදිෙමානස් ස ‘‘න සරාමී’’ති නිබ් ථබ්ඨනං එකං, ‘‘ත් වං 

බ්ාථලො’’තිආදිනා ථචොදකපටිප් ඵරණං එකං, තථා ‘‘තුවං ථචතමාපන් ථනො’’ති 

ථචොදකස ්ස පච් චාථරොපනං, අඤ ්ථඤනඤ් ඤං පටිචරණං, සඞ් ථඝ 

බ්ාහාවික් ථඛපභණනං, තුණ් හීභාථවන විථහඨනං, සඞ් ඝං, ථචොදකඤ් ච 

අනාදිනත් වා පක් කමනං, ථචොදනාභො සික් ඛාපච් චක් ඛානන් ති ඉථම අට්ඨ

පුරිසකදොසා නාම. අසඤ් ඤී අත් තා රූපී, අරූපී, රූපී ච අරූපී ච, ථනවරූපීනාරූපී, 

අන් තවා, අනන් තවා, අන් තවා ච අනන් තවා ච, ථනවන් තවානානන් තවාති එවං 

පවත් තා අට්ඨ අසඤ්ඤීවාදා නාම. ථනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤී අත් තා රූපී 

අරූපීතිආදිනා පවත් තා අට්ඨකනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීවාදා නාම. අට් ඨකං. 

නවථකසු පන ‘‘අනත් ථං ථම අචරි, චරති, චරිස් සති, පිෙස ්ස ථම අනත් ථං 

අචරි, චරති, චරිස ්සති, අප් පිෙස් ස ථම අත් ථං අචරි, චරති, චරිස් සතී’’ති එවං 

පවත් තා නව ආඝාතා එව ආඝාතවත්ථූන නාම. ථකොථධො මක් ථඛො ඉස් සා 

මච් ඡරිෙං මාො සාථඨෙයං මුසාවාථදො පාපිච් ඡතා මිච් ඡාදිට් ඨීති ඉමානි නව

පුරිසමලාන නාම. ‘‘ථසෙයස් ස ථසථෙයොහමස් මී’’තිආදථෙො නවවිධා මානා 

නාම. ‘‘තණ් හං පටිච් ච පරිථෙසනා, පරිථෙසනං පටිච් ච ලාථභො, තං පටිච් ච 

විනිච් ඡථෙො, තං පටිච් ච ඡන් දරාථගො, තං පටිච් ච අජ් ථඣොසානං, තථා 

පරිග් ගථහො, මච් ඡරිෙං, ආරක් ථඛො, ආරක් ඛාධිකරණං 
දණ් ඩාදානසත් ථාදානකලහවිග් ගහවිවාදාදිඅථනථක පාපකා ධම් මා’’ති එවං 

වුත් තා ඉථම නව තණ්හාමූලො ධම්මා නාම. තත් ථ විනච්ෙකයොති 
ඤාණතණ් හාදිට් ඨිවිතක් කවථසන චතූසු විනිච් ඡථෙසු විතක් කවිනිච් ඡථෙො ඉධ 

අධිප් ථපථතො. ලාභං හි ලභිත් වා ‘‘ඉදං රූපාරම් මණත් ථාෙ, ඉදං 

සද් දාරම් මණාදිඅත් ථාො’’ති එවං විතක් ථකථනව විනිච් ඡථෙො. ෙන්දරාකගො 

දුබ් බ්ලරාථගො, අ්කඣොසානන් ති බ්ලවසන් නිට් ඨානං. පරිග්ගකහොති 

තණ් හාදිට් ඨිවථසන පරිග් ගහකරණන් ති ථවදිතබ් බ්ං. ‘‘අස් මී’’ති, ‘‘අහමස් මී’’ති, 

‘‘අෙමහමස ්මී’’ති, ‘‘භවිස ්ස’’න් ති, ‘‘රූපී භවිස් ස’’න් ති, ‘‘අරූපී භවිස් ස’’න් ති, 

‘‘සඤ ්ඤී භවිස ්ස’’න් ති, ‘‘අසඤ් ඤී භවිස ්ස’’න් ති, ‘‘ථනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤී 

භවිස ්ස’’න් ති එවං වුත් තානි ඉමානි නව චලනට් ථඨන ඉඤ්ජිතාන නාම. 

ඉමාථනව මඤ් ඤනට් ථඨන මඤ්ඤිතාන, විප් ඵන් දනථතො විප්ඵන්දිතාන, 

පපඤ් චනථතො පපඤ්චිතාන, තාථනව ථතහි ථතහි කාරථණහි සඞ් ඛතත් තා 
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සඞ්ඛතාන ච නාම ථහොන් ති. සබ් ථබ්හි ථතහි පඤ් චහි නවථකහි මාථනො එව 
කථිථතො. ථසොපි හි ‘‘අස් මී’’තිආදීහි සඤ් ඤීහි ච ආකාථරහි දිට් ඨි විෙ 
පවත් තතීති. නවකං. 

දසථකසු පන ථලොථභො ථදොථසො ථමොථහො මාථනො දිට් ඨි විචිකිච් ඡා ථිනං 

උද් ධච් චං අහිරිකං අථනොත් තප් පන් ති ඉථම දස කිථලසා එව කිකලසවත්ථූන 
නාම. ‘‘අනත් ථං ථම අචරී’’තිආදථෙො නව ඛාණුකණ් ටකාදීසු 

අට් ඨානආඝාථතන සද් ධිං දස ආඝාතවත්ථූන නාම. පාණාතිපාතාදථෙො දස

අකුසලෙම්මපථා නාම. කාමරාගසංථෙොජනං 
පටිඝමානදිට් ඨිවිචිකිච් ඡාසීලබ් බ්තපරාමාසභවරාගඉස් සාමච් ඡරිෙඅවිජ් ජාසංථෙො

ජනන් ති ඉමානි දසසිංකයොජනාන නාම. මිච් ඡාදිට් ඨිමිච් ඡාසඞ් කප් පාදථෙො අට් ඨ, 

මිච් ඡාඤාණමිච් ඡාවිමුත් තීහි සද් ධිං දසමිච්ෙත්තා නාම. තත් ථ මිච්ොඤාණන් ති 
පාපකිරිොසු උපාෙචින් තාවථසන ථචව පාපකං කත් වා ‘‘සුකතං මො’’ති 

පච් චථවක් ඛණවථසන ච පවත් ථතො ථමොථහො. මිච්ොවිමුත්තීති අවිමුත් තස ්ථසව 

සථතො විමුත් තසඤ් ඤිතා. ‘‘නත් ථි දින් නං, නත් ථි නට් ඨ’’න් තිආදීහි දසහි 

ආකාථරහි පවත් තං නත් ථිකදස් සනං දසවත්ථුොමිච්ොදිට්ඨි නාම. ‘‘සස ්සථතො 

ථලොථකො, තථා අසස් සථතො, අන් තවා, අනන් තවා, තං ජීවං තං සරීර’’න් ති වා, 

‘‘අඤ ්ඤං ජීවං අඤ් ඤං සරීර’’න් ති වා, ‘‘ථහොති තථාගථතො පරං මරණා’’ති වා, 

‘‘න ථහොති…ථප.… ථහොති ච න ථහොති ච, ථනව ථහොති න න ථහොති තථාගථතො 

පරං මරණා’’ති වා එවං පවත් තා දසවත්ථුො අන්තග්ගාහිොදිට්ඨි නාම. තත් ථ 

කලොකෙොති ඛන් ධාදථෙො, ‘‘අන් තවා’’ති ඉදං පරිත් තං කසිණජ් ඣානං සන් ධාෙ 

වුත් තං. ‘‘අනන් තවා’’ති ඉදං විපුලන් ති ගථහතබ් බ්ං. තථාගකතොති සත් ථතො. 
දසකං. 

අට් ඨාරසථකසු තණ්හාවිචරිතානීති තණ් හාසමුදාචාරා තණ් හාපවත් තිථෙො. 

අ්ඣත්තිෙස්සුපාදායාති අජ් ඣත් තිකං ඛන් ධපඤ ්චකං උපාදාෙ. ඉදං හි 

උපථෙොගත් ථථ සාමිවචනං. තත් ථ ‘‘අස් මීති ථහොති, ඉත් ථස ්මීති ථහොති, එවස ්මීති 

ථහොති, අඤ ්ඤථාස ්මීති ථහොති, තථා භවිස් සන් ති, ඉත් ථං භවිස් සන් ති, එවං 

භවිස ්සන් ති, අඤ ්ඤථා භවිස් සන් ති ථහොති, තථා අස් මීති, සාතස් මීති ථහොති, තථා 

සිෙන් ති, ඉත් ථං සිෙන් ති, එවං සිෙන් ති, අඤ් ඤථා සිෙන් ති ථහොති, තථා අපාහං 

සිෙන් ති, අපාහං ඉත් ථං සිෙන් ති, අපාහං එවං සිෙන් ති, අපාහං අඤ් ඤතා 

සිෙන් ති ථහොතී’’ති එවං වුත් තානි ඉමානි අජ් ඣත් තිකස ්සුපාදාෙ අට්ඨාරස 

තණ්හාවිචරිතාන නාම. 

තත් ථ අස්මීති කහොතීති අජ් ඣත් තිථකසු ඛන් ධපඤ් චථකසු සමූහථතො 
‘‘අහමස් මී’’ති ගහථණ සතීති අත් ථථො. එවං පන ගහථණ සති තථතො පරං 

අනුපනිධාෙ, උපනිධාෙ වාති ද් විධා ගහණං ථහොති. තත් ථ අනුපනධායාති 
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පටුන 

අඤ ්ඤං ආකාරං අනුපනිධාෙ අනුපගම් ම සකභාවථමවාරම් මණං කත් වා 
ඉත් ථස ්මීති ථහොති. තස් ස ‘‘ඛත් තිොදීසු ඉදංපකාථරො අහ’’න් ති 

තණ් හාමානදිට් ඨිවථසන ගහණං ථහොතීති අත් ථථො. උපනිධාෙ ගහණං පන දුවිධං 

ථහොති සමථතො ච අසමථතො ච. තත් ථ සමථතො ගහණං එවස් මීති ඉදං, තස් ස ෙථා 

අෙං ඛත් තිථෙො, බ්රාහ් මණාදථෙො වා ථදවමනුස් සරූපීඅරූපිආදථෙො වා, 

එවමහමස ්මීති අත් ථථො. අඤ්ඤථාස්මීති ඉදං පන අසමථතො ගහණං, තස් ස ෙථා 

ඉථම ඛත් තිොදථෙො, තථතො අඤ් ඤථා අහං හීථනො වා අධිථකො වාති අත් ථථො. 

ඉමානි තාව පච් චුප් පන් නවථසන චත් තාරි තණ් හාවිචරිතානි, භවිස්සන් තිආදීනි 
පන චත් තාරි අනාගතවථසන වුත් තානි. ථතසං පුරිමචතුක් ථක වුත් තනෙවථසන 

අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. තත් ථ අස්මීතිආදිද් වෙං සස් සතුච් ථඡදග් ගාහවථසන 

වුත් තං. තත් ථ හි අස් මීති සස් සතං, සීදතීති සාතිං, අසස ්සතං, ඉථතො පරානි 

සියන් තිආදීනි චත් තාරි සංසෙපරිවිතක් කවථසන වුත් තානි. අපාහිං

සියන් තිආදීනි චත් තාරි ‘‘අපි නාමාහං භථවෙය’’න් ති එවං 
පවත් තපත් ථනාකප් පනවථසන වුත් තානීති දට් ඨබ් බ්ං. අට් ඨාරසකං පඨමං. 

දුතිථෙ බාහිරස්සුපාදායාති බ්ාහිරං ඛන් ධපඤ් චකං උපාදාෙ. තත් ථ ‘‘ඉමිනා 

අස් මීති ථහොති, ඉමිනා ඉත් ථස් මීති ථහොති, ඉමිනා එවස් මීති ථහොති, ඉමිනා 
අඤ ්ඤථාස් මීති ථහොතී’’තිආදිනා අනන් තථර වුත් තනථෙන බ්ාහිරස් සුපාදාෙ 

අට්ඨාරසතණ්හාවිචරිතානීති ථවදිතබ් බ්ානි. ‘‘ඉමිනා’’ති පදමත් තථමව ථහත් ථ 

පුරිථමහි විථසථසො. තත් ථ ඉමිනාති ඉමිනා බ්ාහිථරන රූථපන වා…ථප.… 
විඤ ්ඤාථණන වාති අත් ථථො. තත් ථ ච 
ඡත් තඛග් ගබීජනිඅන් නපානධනධඤ් ඤාදිඋපකරණවථසන බ්ාහිරං රූපං 
ථවදිතබ් බ්ං. දාසදාසිඤාතිපරිජනහත් ථිඅස් සාදිඋපකරණවථසන ථවදනාදථෙො 
ථවදිතබ් බ්ා. ඉථමහි බ්ාහිථරහි රූපාදීහි ‘‘ඉත් ථස ්මීති එවස් මී’’තිආදිනා සබ් බ්ත් ථ 
ථෙොජනා ථවදිතබ් බ්ා. අට් ඨාරසකං දුතිෙං. 

ඉතථරසු පන තකදේඣිං අභිසිංයූහිත්වාතිආදීසු තදුභෙං අට් ඨාරසකං 

එකථතො ථෙොථජත් වා ඡත් තිංසතණ් හාවිචරිතානි ථහොන් ති, එවං එථකකස් ස 

පුග් ගලස ්ස අතීතකාථල ද් වින් නං අට් ඨාරසකානං වථසන ඡත් තිංස, තථා 
අනාගථත ඡත් තිංස ථහොන් ති. පච් චුප් පන් ථන පන එකස ්ස ෙථාලාභවථසන 

තානිපි ලබ් භන් ති, සබ් බ්සත් තානං වථසන පච් චුප් පන් ථනපි ඡත් තිංස ලබ් භන් ති. 
ඉති එවං වුත් ථතන පකාථරන තං සබ් බ්ං එකථතො කත් වා සබ් බ්සත් තානං 
කාලත් තථෙපි ඡන් නං අට් ඨාරසකානං වථසන අට් ඨසතං තණ් හාවිචරිතානි 

ථහොන් තීති අත් ථථො. අට්ඨතණ්හාවිචරිතසතිංකහොතීති එත් ථාපි එවථමව අත් ථථො 
දට් ඨබ් ථබ්ො. 

තණ් හාවිචරිතානි නිට් ඨිතානි. 
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පටුන 

යාන චාතිආදීසු ොනි ථචත් ථ ද් වාසට් ඨි දිට් ඨිගතානි වත් තබ් බ්ානි, තානි 

බ්රහ් මජාලනාමථක දීඝනොයස්ස පඨමසුත් තන් ථත (දී. නි. 1.29 ආදථෙො) 
සත් ථාරා සෙං ආහච් ච භාසිතානීති අත් ථථො. බ්රහ් මජාථල හි චත් තාථරො 

සස් සතවාදා, චත් තාථරො එකච් චසස ්සතිකා, චත් තාථරො අන් තානන් තිකා, 

චත් තාථරො අමරාවික් ථඛපිකා, ද් ථව අධිච් චසමුප් පන් නිකා, ථසොළස සඤ් ඤීවාදා, 

අට් ඨ අසඤ් ඤීවාදා, අට් ඨ ථනවසඤ් ඤීනාසඤ් ඤීවාදා, සත් ත උච් ථඡදවාදා, 

පඤ ්ච දිට් ඨධම් මනිබ් බ්ානවාදාති ඉමානි ද්වාසට්ඨි දිට්ඨිගතාන සනිදානානි 

නානානෙථතො වුත් තානි, තත් ථ වුත් තනථෙථනව ථනසං විභාථගො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

අෙං තාථවත් ථ පදත් ථානුසාරථතො විනිච් ඡථෙො, ථසථසොථපත් ථ විනිච් ඡථෙො 
පදත් ථථ වුත් තානුසාරථතොව සුවිඤ් ථඤථෙයොති. 

ඛුද් දකවත් ථුවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ධම්මහදයවිභඞ්ගමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ධම් මහදෙවිභඞ් ගමාතිකාෙ පන පදත් ථාදිථතො විනිච් ඡථෙො පුබ් ථබ් 

වුත් ථතොව. ෙස් මා පන භගවතා ථහට් ඨා නානානෙථතො විභත් තානඤ් ථඤව 
ඛන් ධාෙතනාදීනං ද් වාදසන් නං ධම් මථකොට් ඨාසානං පුන 
සබ් බ්සඞ් ගාහිකචතුභූමුප් පත් තිතප් පරිොපන් නතාදීහි දසහි වාථරහි 

අපුබ් බ්නෙසහස් සවිභාවථකහි සබ් බ්ධම් මාධිප් පාෙසඞ් ඛාථතහි ධම් මහදථෙහි 

විභාගදස් සනත් ථථමවාෙං විභඞ් ථගො වුත් ථතො, තස් මා විභඞ් ගනෙථතො ථචත් ථ 
විනිච් ඡථෙො ථහොති. විභඞ් ථග හි පඨමං ‘‘කති ඛන් ධා’’තිආදිනා සපුච් ඡකං 
ද් වාදසපදිකං මාතිකං නික් ඛිපිත් වා ථහට් ඨා වුත් තානුසාථරථනව 

චතුභූමකසාමඤ් ඤථතො සබ් බ්සඞ් ගාහිකවාථරො නාම විභත් ථතො, තත් ථ සත් ත 
ඵස් සාදථෙො සත් තන් නං විඤ් ඤාණධාතූනං වථසන ථවදිතබ් බ්ා. 

දුතිථෙො පන වාථරො ථතසං චතූසු භූමීසු චතූහි ථකොට් ඨාථසහි 

උප් පත් තානුප් පත් තිදස් සනවථසන පවත් ථතො. තත් ථ පඨමථකොට් ඨාථස තාව – 

‘‘කාමධාතුො කති ඛන් ධා…ථප.… කති චිත් තානි? කාමධාතුො 

පඤ ්චක් ඛන් ධා, ද් වාදසාෙතනානි, අට් ඨාරස ධාතුථෙො, තීණි සච් චානි, 

බ්ාවීසතින් ද්රිොනි, නව ථහතූ, චත් තාථරො ආහාරා, සත් ත ඵස් සා, ථවදනා, 

සඤ ්ඤා, ථචතනා, චිත් තානී’’ති – 

මාතිකං නික් ඛිපිත් වා විභත් තා. තත් ථ ෙස් මා චතුභූමකාපි ධම් මා ථෙභුථෙයන 

කාමාවචරසත් තානං උප් පජ් ජන් ති, න කාමාවචරාව. ථතථනත් ථ 
‘‘පඤ් චක් ඛන් ධා’’තිආදිනා චතුභූමකාපි වුත් තා. තත් ථුප් පජ් ජනකධම් මා ථහත් ථ 

අධිප් ථපතා, න තංභූමිපරිොපන් නාව. රූපධාතුආදීසුපි එථසව නථෙො. 
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පටුන 

එත් ථ ච තීණිසච්චානීති ඉදං නිථරොධසච් චස ්ස ථදසවිනිමුත් තතාෙ කත් ථචි 
ථදථස අනිද් දිසිතබ් බ්ථතො තං වජ් ථජත් වා වුත් තං. කාරණසාථපක් ඛා හි ධම් මා 

අත් තථනො නිස ්සෙකාරණභූතං ථදසං සමාවසන් ති අකාරණස් ස අනිස් සෙත් තා, 
ෙථා වා කදාචි උපලබ් භමානා ධම් මා කාලනිෙතතාෙ අත් තථනො සඞ් ඛතත් තංව 

සූථචන් ති. අඤ ්ඤථා ඉතරකාථලසුපි භාවස් ස ච පසඞ් ගථතො, එතරහිපි වා 

අභාවස් ස, එවං ක් වචි ථදථස උපලබ් භමානාපීති ගථහතබ් බ්ං. 

සබ් බ්ථදසඅබ්යාපිතා පන අසඞ් ඛතස ්ස, සඞ් ඛතස ්ස වා අසම් භවථතො එව 

ථනොපපජ් ජති, තස් මා ථදසකාලවිනිමුත් තථමව අසඞ් ඛතන් ති ගථහතබ් බ්ං. 

දුතිෙථකොට් ඨාථස පන – 

‘‘රූපධාතුො පඤ් චක් ඛන් ධා, ඡ ආෙතනානි, නව ධාතුථෙො, තීණි 

සච් චානි, චුද් දසින් ද්රිොනි, අට් ඨ ථහතූ, තථෙො ආහාරා, චත් තාථරො 
ඵස් සා…ථප.… චත් තාරි චිත් තානී’’ති – 

මාතිකං නික් ඛිපිත් වා විභත් තා. ෙස් මා පන රූපීනං ඝානාදීනං අභාථවන 

විජ් ජමානානිපි ගන් ධාෙතනාදීනි ආෙතනාදිකිච් චං න කථරොන් ති, තස් මා ථත 

වජ් ථජත් වා ‘‘ඡ ආෙතනානි, නව ධාතුථෙො’’තිආදි වුත් තං න ථතසං අභාවා. 

ථකචි පන ‘‘රූපථලොථක ගන් ධරසා කබ්ළීකාථරො ආහාථරො ච මහාභූතානඤ් ච 

ථඵොට් ඨබ් බ්කිච් චතා නත් ථි, ථතථනව පාළිෙං න උද් ධටා’’ති වත් වා තං සාථධතුං 

බ්හුං ථහතුපටිරූපකං වත් වා පපඤ් ථචන් ති, තං ථතසං මතිමත් තථමවාති න 

ගථහතබ් බ්ං. ගන් ධාදීනං අවිනිබ් ථභොගත් තා, ථඵොට් ඨබ් බ්ත් තා, ධාතුසභාවත් තා ච 

ඝානාදිත් තෙභාවද් වෙසුඛදුක් ඛථදොමනස ්සින් ද්රිොනි, පන 
ථදොමනස ්සථහතුකබ්ළීකාරාහාරඝානාදිත් තෙසම් ඵස ්සාදීනි ච වජ් ථජත් වා 
චුද් දසින් ද්රිොදිභාථවො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

තතිෙථකොට් ඨාථස පන – 

‘‘අරූපධාතුො චත් තාථරො ඛන් ධා, ද් ථව ආෙතනානි, ද් ථව ධාතුථෙො, 

තීණි සච් චානි, එකාදසින් ද්රිොනි, අට් ඨ ථහතූ, තථෙො ආහාරා, එථකො 
ඵස් ථසො…ථප.… එකං චිත් ත’’න් ති – 

මාතිකං නික් ඛිපිත් වා විභත් තා. එත් ථ ච 

චක් ඛුථසොතඅනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රිොනම් පි අභාවා එකාදසින් ද්රිොනි 
ථවදිතබ් බ්ානි. 

චතුත් ථථකොට් ඨාථස පන – 
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පටුන 

‘‘අපරිොපන් ථන චත් තාථරො ඛන් ධා, ද් ථව ආෙතනානි, ද් ථව 

ධාතුථෙො, ද් ථව සච් චානි, ද් වාදසින් ද්රිොනි, ඡ ථහතූ, තථෙො ආහාරා, එථකො 
ඵස් ථසො…ථප.… එකං චිත් ත’’න් ති – 

මාතිකං නික් ඛිපිත් වා විභත් තා. ෙස් මා ච ඔකාසවථසන වා සත් තුප් පත් තිවථසන 

වා අපරිොපන් නධාතු නාම නත් ථි, තස් මා ‘‘අපරිොපන් නධාතුො’’ති අවත් වා 

නිබ් බ්ත් තිතථලොකුත් තරථමව දස් ථසතුං ‘‘අපරිොපන් ථන චත් තාථරො 
ඛන් ධා’’තිආදි වුත් තං. එවං චතූහි ථකොට් ඨාථසහි දුතිථෙො වාථරො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

තතිථෙො පන වාථරො – 

‘‘රූපක් ඛන් ථධො කාමධාතුපරිොපන් ථනො, චත් තාථරො ඛන් ධා සිො 

කාමධාතුපරිොපන් නා, සිො න කාමධාතුපරිොපන් නා’’තිආදිනා – 

චතූසු භූමීසු චතූහි ථකොට් ඨාථසහි තංතංභූමිපරිොපන් නධම් මදස් සනවථසන 

පවත් ථතො, ථසො ච ථහට් ඨා වුත් තානුසාථරන සක් කා ඤාතුන් ති න විත් ථාරිථතො. 

තත් ථ ච ොමධාතුපරියාපන්කනොති කාමාවචරභාථවන තත් ථ අන් ථතොගථධො 
කාමාවචථරොති අත් ථථො. ථසථසසුපි එථසව නථෙො. 

චතුත් ථථො පන වාථරො තීසු භූමීසු චතූහි ථකොට් ඨාථසහි පටිසන් ධික් ඛථණ 

උප් පජ් ජනකානුප් පජ් ජනකධම් මදස ්සනවථසන පවත් ථතො. තත් ථ 
පඨමථකොට් ඨාථස තාව – 

‘‘කාමධාතුො උපපත් තික් ඛථණ සබ් ථබ්සං පඤ් චක් ඛන් ධා 

පාතුභවන් ති, කස ්සචි එකාදසාෙතනානි පාතුභවන් ති, කස ්සචි 

දසාෙතනානි පාතුභවන් ති, කස ්සචි අපරානි දස, කස ්සචි නව, කස ්සචි 

සත් ත, කස ්සචි එකාදස ධාතුථෙො…ථප.… සත් ත ධාතුථෙො. සබ් ථබ්සං 

එකං සච් චං පාතුභවති. කස ්සචි චුද් දසින් ද්රිොනි, කස ්සචි ථතරස, කස ්සචි 

අපරානි ථතරස, කස ්සචි ද් වාදස, කස ්සචි දස, කස ්සචි නව, කස ්සචි 

අපරානි නව, කස ්සචි අට් ඨ, කස ්සචි අපරානි අට් ඨ, කස ්සචි සත් ත, 

කස ්සචි පඤ් ච, කස ්සචි චත් තාරින් ද්රිොනි පාතුභවන් ති, කස ්සචි තථෙො 

ථහතූ පාතුභවන් ති, කස ්සචි ද් ථව, කස ්සචි අථහතුකා පාතුභවන් ති. 

සබ් ථබ්සං චත් තාථරො ආහාරා, එථකො ඵස් ථසො…ථප.… එකං චිත් තං 

පාතුභවතී’’ති – 

මාතිකං නික් ඛිපිත් වා විභත් තා. තත් ථ පටිසන් ධික් ඛථණ කාමාවචරානං 

ඔපපාතිකානං, ආපානකානං, ථදවමනුස ්සානං පරිපුණ් ණාෙතනානං 

සද් දාෙතනවජ් ජිතානි එකාදසාෙතනානි පාතුභවන් ති, තාථනව එකාදස ධාතුථෙො 
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ථහොන් ති. සද් ථදො හි එකන් ථතන පටිසන් ධිෙං න උප් පජ් ජති, ථතසඤ් ථඤව පන 

ජච් චන් ධානං දස, ජච් චබ්ධිරානං අපරානි දස, ජච් චන් ධබ්ධිරානං නව, 

ගබ් භථසෙයකානං රූපගන් ධරසකාෙථඵොට් ඨබ් බ්මථනොධම් මවථසන සත් ත 
ආෙතනධාතුථෙො පාතුභවන් ති. ඔපපාතිකානං තිථහතුකානං මනච් ඡට් ඨානි 

ඉන් ද්රිොනි, භාවද් වථෙ එකං, ජීවිතින් ද්රිෙං, ථසොමනස ්සුථපක් ඛින් ද්රිථෙසු එකං, 

සද් ධාදීනි පඤ් චාති චුද් දසින් ද්රිොනි, ථතසං ද් විථහතුකානං පඤ් ඤින් ද්රිෙං 

වජ් ථජත් වා ථතරස, පඨමකප් පිකානං මනුස් සානං තිථහතුකානං භාවින් ද්රිෙං 

වජ් ථජත් වා අපරානිපි ථතරස, ථතසඤ් ථඤව දුථහතුකානං ද් වාදස, 
ගබ් භථසෙයකානං පන තිථහතුකානං පුරිථමසු චුද් දසසු චක් ඛාදීනි චත් තාරි 

වජ් ථජත් වා දස, ථතසං දුථහතුකානං නව, ඔපපාතිකානං අථහතුකානං 

පරිපුණ් ණාෙතනානං පුරිථමසු චුද් දසසු සද් දාදීනි වජ් ථජත් වා අපරානි නව, 

ථතසඤ් ථඤව ජච් චන් ධානං අට් ඨ, තථා බ්ධිරානං, අන් ධබ්ධිරානං පන සත් ත, 
ගබ් භථසෙයකානං පන අථහතුකානං කාෙමථනොභාවජීවිතඋථපක් ඛින් ද්රිොනි 

පඤ ්ච, ථතසඤ් ථඤව නපුංසකානං චත් තාරි පාතුභවන් ති. අථහතුකචිත් ථතසු හි 

විජ් ජමානාපි එකග් ගතා සමාධින් ද්රිෙතං න ගච් ඡති, මථනොවිඤ් ඤාණධාතුවථසන 
පන ‘‘එථකො ඵස ්ථසො’’තිආදථෙො ථවදිතබ් බ්ා. 

දුතිෙථකොට් ඨාථස පන – 

‘‘රූපධාතුො උපපත් තික් ඛථණ ඨථපත් වා අසඤ් ඤසත් තානං 

ථදවානං පඤ් චක් ඛන් ධා පාතුභවන් ති. පඤ් චාෙතනානි, පඤ් ච ධාතුථෙො, 

එකං සච් චං, දසින් ද්රිොනි, තථෙො ථහතූ, තථෙො ආහාරා, එථකො 
ඵස් ථසො…ථප.… එකං චිත් ත’’න් ති – 

මාතිකං නික් ඛිපිත් වා විභත් තා. තත් ථ චක් ඛුරූපථසොතමථනොධම් මානං වථසන 
පඤ ්චාෙතනධාතුථෙො ථවදිතබ් බ්ා. එත් ථාපි ගන් ධරසථඵොට් ඨබ් බ්ානං අග් ගහථණ 

කාරණං පුබ් ථබ් වුත් තථමව. චක් ඛුථසොතමථනොජීවිතින් ද්රිොනි, 

ථසොමනස ්සුථපක් ඛානං අඤ් ඤතරං, සද් ධාදීනි පඤ් චාති දසින් ද්රිොනි 
ථවදිතබ් බ්ානි. 

තතිෙථකොට් ඨාථස පන – 

‘‘අසඤ් ඤසත් තානං ථදවානං උපපත් තික් ඛථණ එථකො ඛන් ථධො 

පාතුභවති රූපක් ඛන් ථධො, ද් ථව ආෙතනානි රූපාෙතනං ධම් මාෙතනං, 

ද් ථව ධාතුථෙො රූපධාතු ධම් මධාතු, එකං දුක් ඛසච් චං, එකං 

රූපජීවිතින් ද්රිෙං, අසඤ් ඤසත් තා ථදවා අථහතුකා, අනාහාරා, 
අඵස් සකා…ථප.… අචිත් තකා’’ති – 
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සනිද් ථදසමාතිකා නික් ඛිත් තා. එත් ථ ච රූපම් පි කිඤ් චාපි ථතසං 

ආෙතනාදිකිච් චං න කථරොති, සවිඤ් ඤාණකරූපීසු පන ගහිතත් තා ඉධාපි 

ගහිතං. ගන් ධාදථෙො පන තත් ථ න ගහිතත් තා ඉධාපි න ගහිතා, ථනො 
අවිජ් ජමානතාෙ. එකතලවාසිකානං වා ථසසබ්රහ් මානං චක් ඛුවිසෙත් තා ඉධාපි 

රූපාෙතනං උද් ධටං, අසඤ් ඤීනං පන පඤ ්චාෙතනානි, එථකො ආහාථරො 
උප් පජ් ජතීති ථවදිතබ් බ්ං. 

චතුත් ථථකොට් ඨාථස – 

‘‘අරූපධාතුො උපපත් තික් ඛථණ චත් තාථරො ඛන් ධා, ද් ථව 

ආෙතනානි, ද් ථව ධාතුථෙො, එකං සච් චං, අට් ඨින් ද්රිොනි, තථෙො ථහතූ, 

තථෙො ආහාරා, එථකො ඵස් ථසො…ථප.… එකං චිත් ත’’න් ති – 

මාතිකාපදානි නික් ඛිපිත් වා විභත් තා. එත් ථ ච මථනොජීවිතඋථපක් ඛින් ද්රිොනි, 
සද් ධාදීනි පඤ් චාති අට් ඨින් ද්රිොනි ථවදිතබ් බ්ානි. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. එවං 
චතූහි ථකොට් ඨාථසහි චතුත් ථථො වාථරො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

පඤ ්චථමො පන වාථරො ථතසං ධම් මානං භූමන් තරවථසන 

‘‘කාමාවචරධම් මා, න කාමාවචරා…ථප.… පරිොපන් නා’’ති චත් තාථරො දුථක 

මාතිකාවථසන නික් ඛිපිත් වා විභජනවථසන පවත් ථතො, ථසො ථහට් ඨා 
වුත් තත් ථථොව. 

ඡට් ථඨො පන වාථරො සම් මුතිථදවඋපපත් තිථදවවිසුද් ධිථදථව නිද් දිසිත් වා 
මනුස් සථදවගතීසු උප් පාදකකම් මආයුප් පමාණදස් සනවථසන වුත් ථතො. 
තත් ථාෙං සඞ් ථඛපත් ථථො – සත් තා හි දානසීලාදිකාමාවචරකුසලං කත් වා 
මනුස් සථලොථක ඛත් තිෙමහාසාලාදිකුථලසු ථචව 
චාතුමහාරාජිකතාවතිංසොමතුසිතනිම් මානරතිපරනිම් මිතවසවත් තිසඞ් ඛාථතසු 

ඡසු ථදවථලොථකසු ච උප් පජ් ජන් ති, තත් ථ 
සිථනරුපබ් බ්තථවමජ් ඣපරිභණ් ඩපබ් බ්තථතො පට් ඨාෙ ථහට් ඨා ොව භූමි තිරිෙං 
චක් කවාළපබ් බ්තං ආහච් ච එත් ථන් තථර පබ් බ්තආකාසරුක් ඛපථවිනිස් සිතා 
චාතුමහාරාජචන් දසූරිො සබ් ථබ් චාතුමහාරාජිකා. තථතො උද් ධං 
චක් කවාළපරිෙන් තං තාවතිංසාදථෙො ෙථාක් කමං උපරූපරි ඨිතාති ථවදිතබ් බ්ා. 
ථදවථලොථකොපි පරම් පරචක් කවාළපබ් බ්තං අප් පත් ථතො නාම නත් ථි. 

පඨමජ් ඣානං පන පරිත් තං භාථවත් වා බ්රහ් මපාරිසජ් ථජසු උප් පජ් ජන් ති, 

මජ් ඣිමං භාථවත් වා බ්රහ් මපුථරොහිථතසු, පණීතං භාථවත් වා මහාබ්රහ් ථමසු, ඉථම 
තථෙොපි ජනා පඨමජ් ඣානභූමිෙං එකතථල වසන් ති. ආයුආභාදිථභථදන 

පථනසං ථභථදො, එවං උපරිපි. 
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චතුක් කනථෙ පන දුතිෙජ් ඣානං, පඤ් චකනථෙ දුතිෙතතිෙජ් ඣානඤ් ච 

පරිත් තං, මජ් ඣිමං, පණීතඤ් ච භාථවත් වා පරිත් තාභාඅප් පමාණාභාආභස් සථරසු 

උප් පජ් ජන් ති. තතිෙජ් ඣානං පරිත් තාදිවථසන භාථවත් වා 
පරිත් තසුභඅප් පමාණසුභසුභකිණ් ථහසු. චතුත් ථජ් ඣානං පන භාථවත් වා 

ආරම් මණමනසිකාරඡන් දාධිමුත් තිආදිනානත් තථතො ථකචි අසඤ් ඤීසු, ථකචි 

ථවහප් ඵථලසු, ථකචි අවිථහසු, අතප් ථපසු, සුදස ්ථසසු, සුදස් සීසු, ථකචි 

අකනිට් ථඨසු, ආකාසානඤ් චාෙතනාදීසු චතූසු ච ෙථාක් කමං උප් පජ් ජන් ති. 

තත් ථ හි එකච් ථච තිත් ථිො ‘‘චිත් තං නිස් සාෙ රජ් ජනදුස් සනාදථෙො, 
තන් නිදානානි ච දුක් ඛානි සමුප් පජ් ජන් තී’’ති චිත් ථත ථදොසං දිස් වා 
‘‘දිට් ඨධම් මනිබ් බ්ානථමත’’න් ති සඤ ්ඤාවිරාගං ජථනත් වා තත්රූපපත් තිො 
ඣානං භාථවත් වා රූපකාෙමත් තා ඨිතා වා නිසින් නා වා නිපන් නා වා හුත් වා 
නිබ් බ්ත් තිත් වා තත් ථථව පඤ ්චකප් පසතානි තිට් ඨන් තීති ථවදිතබ් බ්ා. 

අට් ඨසමාපත් තිලාභීනං කතරං ඣානං විපච් චතීති? පගුණං, සබ් ථබ්සු 

පගුථණසු ෙස ්ස විපාකභූමිං පත් ථථති, තංපත් ථනාෙ ච අසති ෙං මරණසමථෙ 

සමාපජ් ජති, තං, තස් මිම් පි අසති උත් තමවථසන ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනං 

විපච් චති. සුද් ධාවාථසසු ච අවිහාදීසු අනාගාමිවජ් ජිතා සත් තා න උප් පජ් ජන් ති, 
අනාගාමිථනො පන අසඤ් ඤීවජ් ජිතබ්රහ් මථලොථකසු සබ් බ්ත් ථ උප් පජ් ජිතුං 

ලභන් ති. සබ් ථබ්සම් පි ච අරිොනං තත්රූපපත් තිථතො උපරූපපත් තිපි, න 
ථහට් ඨූපපත් ති. ථත හි පඨමජ් ඣානභූමිෙං නිබ් බ්ත් තා අනාගාමිථනො නව 

බ්රහ් මථලොථක ථසොථධත් වා මත් ථථක ථවහප් ඵථලසු ඨිතා පරිනිබ් බ්න් ති, න 
නිවත් තන් ති අරිොනං ථහට් ඨූපපත් තිඅභාවා. 
ථවහප් ඵලඅකනිට් ඨථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනභවා තථෙොපි ථසට් ඨභවා 

නාම. ඉථමසු තීසු ඨාථනසු නිබ් බ්ත් තා අනාගාමිථනො ථනව උද් ධං ගච් ඡන් ති, න 

අථධො. තත් ථථව පරිනිබ් බ්ාෙන් ති. මනුස් සථලොථක ච ථසඛා ගිහිභාථව ොවජීවං 

තිට් ඨන් ති, න අථසඛා. ථත හි අරහත් තං පත් තදිවථස පබ් බ්ජන් ති වා, 
පරිනිබ් බ්න් ති වා. භුම් මථදථවසු පන ඛීණාසවාපි ොවජීවං තිට් ඨන් ති. ඡසු 

කාමාවචරථදථවසු ථසොතාපන් නසකදාගාමිථනොව තිට් ඨන් ති, අනාගාමිථනො පන 
තදථහව රූපභවං ගන් තුං වට් ටති ඛීණාසථවන පරිනිබ් බ්ාතුන් ති ගථහතබ් බ්ං. 
එවං ඉමාසු සත් තවීසතිො භූමීසු පරිොපන් නමනුස ්සථදවබ්රහ් මථලොථකසු 
නිබ් බ්ත් තසත් ථතසු මනුස් සානං තාව ඉමස් මිං බුද් ධුප් පාථදව වස් සසතං 

ආයුප් පමාණං, අප් පං වා භිථෙයො. ආපානකානං, භුම් මථදවානඤ් ච කදාචි 

ආයුපරිච් ථඡථදො නත් ථි, කම් මථමව පමාණං. ථත හි සත් තාථහනපි මරන් ති, 
කප් පම් පි තිට් ඨන් තීති. 

චාතුමහාරාජිකානං පන මානුසකානි පඤ් ඤාස වස් සානි එකං රත් තින් දිවං, 

තාෙ රත් තිො තිංස රත් තිථෙො මාථසො, ථතන මාථසන ද් වාදසමාසිථෙො 
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සංවච් ඡථරො, ථතන සංවච් ඡථරන දිබ් බ්ානි පඤ් චවස් සසතානි ආයුප් පමාණං. 
තානි මනුස ්සගණනාෙ නවුතිවස් සසතසහස් සානි ථහොන් ති. තාවතිංසානං 
මානුසකං වස් සසතං එකං රත් තින් දිවං කත් වා එවමාගතං දිබ් බ්ං වස් සසහස් සං. 
එවං ොමාදීනං වස් සගණනඤ් ච දිගුණං කත් වා ථහට් ඨිමථතො දිගුණචතුග් ගුණං 
ආයුප් පමාණං ථවදිතබ් බ්ං. 

බ්රහ් ථමසු පන බ්රහ් මපාරිසජ් ජානං කප් පස් ස තතිථෙො භාථගො ආයුප් පමාණං, 

බ්රහ් මපුථරොහිතානං උපඩ් ඪකප් ථපො, මහාබ්රහ් මානං එථකො කප් ථපො, 
පරිත් තාභානං ද් ථව කප් පාති එවං උපරූපරි දිගුණං කත් වා ොව සුභකිණ් හා 

ථෙොථජතබ් බ්ං. සුභකිණ් හානං හි චතුසට් ඨිකප් පං ආයුප් පමාණං, අසඤ් ඤීනං, 

ථවහප් ඵලානඤ් ච පඤ් චකප් පසතානි, අවිහානං කප් පසහස් සන් ති උපරූපරි 
දිගුණවථසන ොව අකනිට් ඨා ථෙොථජතබ් බ්ං. අකනිට් ඨානං හි 

ථසොළසකප් පසහස ්සානි, අරූපානං චතුන් නං ෙථාක් කමං වීසති, චත් තාරි, සට් ඨි, 
චතුරාසීති කප් පසහස් සානි ආයුප් පමාණන් ති. 

උක් ඛිත් තා පුඤ් ඤථතථජන, කාමරූපගතිං ගතා; 

භවග් ගතම් පි සම් පත් තා, පුනාගච් ඡන් ති දුග් ගතිං. 

තාව දීඝායුකා සත් තා, චවන් ති ආයුසඞ් ඛො; 

නත් ථි ථකොචි භථවො නිච් ථචො, ඉති වුත් තං මථහසිනා. 

තස් මා හි ධීරා නිපකා, නිපුණා අත් ථචින් තකා; 

ජරාමරණථමොක් ඛාෙ, භාථවන් ති මග් ගමුත් තමං. 

භාවනත් වා සුචිං මග් ගං, නිබ් බ්ාථනොගධගාමිනං; 

සබ් බ්ාසථව පරිඤ් ඤාෙ, පරිනිබ් බ්න් ති අනාසවාති. (විභ. 1029); 

අෙං ඡට් ඨවාථර නථෙො. 

සත් තථමො පන වාථරො ථතසං ඛන් ධාදීනං 
අභිඤ් ථඤෙයාදිභාවවිභාවනවථසන පවත් ථතො. තත් ථ හි – 

‘‘රූපක් ඛන් ථධො අභිඤ් ථඤථෙයො, පරිඤ් ථඤථෙයො, න පහාතබ් ථබ්ො, 

න භාථවතබ් ථබ්ො, න සච් ඡිකාතබ් ථබ්ො. චත් තාථරො ඛන් ධා අභිඤ ්ථඤෙයා 

පරිඤ් ථඤෙයා, සිො පහාතබ් බ්ා, සිො භාථවතබ් බ්ා, සිො සච් ඡිකාතබ් බ්ා, 
සිො න පහාතබ් බ්ා න භාථවතබ් බ්ා න සච් ඡිකාතබ් බ්ා’’තිආදිනා – 

ද් වාදසපි ථකොට් ඨාසා විත් ථාරථතො විභත් තා. තත් ථ ලක් ඛණපරිග් ගාහිකාෙ 
පඤ ්ඤාෙ ඛන් ධාදථෙො සබ් ථබ් ධම් මා අභිඤ් ථඤෙයා. 
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ඤාතතීරණපහානපරිඤ් ඤාසු ෙථාථෙොගං ොෙ කාෙචි පරිඤ් ඤාෙ වථසන 
සබ් ථබ්පි ධම් මා පරිඤ් ථඤෙයා. ථලොකුත් තරධම් මාපි ඤාතපරිඤ් ථඤෙයාව. 

අකුසලා පන පහාතබ් බ්ා. මග් ථගො භාථවතබ් ථබ්ො, ඵලං, නිබ් බ්ානඤ් ච 
සච් ඡිකාතබ් බ්ං. තත් ථ රූපක් ඛන් ථධො ඤාතතීරණවථසන පරිඤ් ථඤථෙයො. 
විපස් සනාවිසථෙ හි සබ් බ්ං තීරණපරිඤ් ඤාෙ පරිඤ් ථඤෙයන් ති. ඉමිනා නථෙන 
සබ් බ්ත් ථ අභිඤ් ථඤෙයාදිභාථවො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

අට් ඨථමො පන වාථරො ථතසං සාරම් මණතාවිභාවනවථසන පවත් ථතො, 
නවථමො පථනසං දිට් ඨසුතමුතවිඤ් ඤාථතසු සඞ් ගහදස් සනවථසන. දසථමො 
කුසලත් තිකාදීහි සරණදුකපරිථෙොසාථනහි තිකදුථකහි විභාගදස් සනවථසන 

පවත් ථතො, ථතපි ථහට් ඨා වුත් තනොවාති අෙථමත් ථ සඞ් ථඛථපො, විත් ථාථරො 
පථනත් ථ ථහට් ඨා වුත් ථතොථෙව. ආදිථතො පට් ඨාෙ සබ් බ්ත් ථ 

විභඞ්ගපාළිඅට්ඨෙථාසු (විභ. 978 ආදථෙො; විභ. අට් ඨ. 978 ආදථෙො) 
ගථහතබ් ථබ්ොති. 

ධම් මහදෙවිභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

ථමොහවිච් ථඡදනිො අභිධම් මමාතිකත් ථවණ් ණනාෙ 

විභඞ් ගමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. ධාතුෙථාමාතිො 
ඉදානි විභඞ් ගමාතිකානන් තරං – 

අෙං ධාතුකථාදීනං, සම් පත් තා අත් ථවණ් ණනා; 

මාතිකානං ෙථතො තස් මා, පඤ ්චන් නම් පි ෙථාරහං. 

අනුත් තානත් ථථතො ථචව, සඞ් ථඛථපනත් ථනිච් ඡො; 

විභඞ් ගනෙථතො ථචව, ථහොති සංවණ් ණනානථෙො. 

තත් ථ ධාතුකථාමාතිකාෙ තාව සංවණ් ණනා ථහොති. සා පථනසා 
නික් ථඛපථතො පඤ ්චධා ඨිතා – නෙමාතිකා අබ් භන් තරමාතිකා නෙමුඛමාතිකා 

ලක් ඛණමාතිකා බ්ාහිරමාතිකාති. තත් ථ ‘‘සඞ් ගථහො, අසඞ් ගථහො…ථප.… 
විප් පයුත් ථතන සඞ් ගහිතං අසඞ් ගහිත’’න් ති අෙං චුද් දසහි පථදහි නික් ඛිත් තා 
සඞ් ගහාදිථකන නථෙන ධාතුකථාෙ ධම් මා විභත් තාති දස් ථසතුං ඨපිතත් තා 

නයමාතිො නාම, ො ‘‘මූලමාතිකා’’තිපි වුච් චති. 

‘‘පඤ ්චක් ඛන් ධා…ථප.… මනසිකාථරො’’ති අෙං පඤ් චවීසාධිථකන 
පදසථතන නික් ඛිත් තා සඞ් ගහාදිනථෙන විභජිතබ් බ්භාථවන ධාතුකථාෙ 

අබ් භන් තථර එව ඨපිතත් තා අබ්භන්තරමාතිො නාම, ො 
‘‘ධාතුකථාමාතිකා’’තිපි වුච් චති. 

‘‘තීහි සඞ් ගථහො, තීහි අසඞ් ගථහො, චතූහි සම් පථෙොථගො, චතූහි 
විප් පථෙොථගො’’ති අෙං චතූහි පථදහි නික් ඛිත් තා ඛන් ධාදීසු ච කුසලත් තිකාදීසු ච 

මාතිකාධම් ථමසු තීහි ඛන් ධාෙතනධාතුපථදථහව සඞ් ගථහො අසඞ් ගථහො ච, තථා 

චතූහි අරූපක් ඛන් ථධහි සම් පථෙොථගො, විප් පථෙොථගො චාති ඉථමසං 

සඞ් ගහාසඞ් ගහාදීනං නොනං මුඛානීති දස් ථසතුං ඨපිතත් තා නයමුඛමාතිො 
නාම. 

‘‘සභාථගො විසභාථගො’’ති අෙං ද් වීහි පථදහි නික් ඛිත් තා 
සභාගවිසභාගලක් ඛණවථසථනව සඞ් ගහාසඞ් ගහනො ථචව 

සම් පථෙොගවිප් පථෙොගනො ච ථහොන් තීති දස් ථසතුං ඨපිතත් තා ලක්ඛණමාතිො 

නාම. සබ් බ්ාපි ධම් මසඞ් ගණී ධාතුකථාෙ මාතිකාති අෙං ඡසට් ඨි තිකපදානි, ද් ථව 
ච දුකපදසතානි සඞ් ඛිපිත් වා නික් ඛිත් තා ධාතුකථා මාතිකාථතො බ්හි ඨපිතත් තා 

බාහිරමාතිො නාම. එවථමතිස් සා පඤ් චවිධාෙ මාතිකාෙ 

අෙමනුත් තානත් ථවණ් ණනා. 
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පටුන 

සඞ්ගකහොතිආදීසු හි සඞ් ගථහො තාව ජාතිසඤ් ජාතිකිරිොගණනවථසන 

චතුබ් බිථධො. තත් ථ ‘‘සබ් ථබ් ඛත් තිො ආගච් ඡන් තු, ො චාවුථසො විසාඛ, 

සම් මාවාචා, ථෙො ච සම් මාකම් මන් ථතො, ථෙො ච සම් මාආජීථවො, ඉථම ධම් මා 

සීලක් ඛන් ථධ සඞ් ගහිතා’’ති (ම. නි. 1.462) අෙං ජාතිසඞ්ගකහො නාම. ‘‘සබ් ථබ් 

ථකොසලකා ආගච් ඡන් තු, ථෙො චාවුථසො විසාඛ, සම් මාවාොථමො, ො ච 

සම් මාසති, ථෙො ච සම් මාසමාධි, ඉථම ධම් මා සමාධික් ඛන් ථධ සඞ් ගහිතා’’ති (ම. 

නි. 1.462) අෙං සඤ්ජාතිසඞ්ගකහො නාම, එකට් ඨාථන ජාතිසම් බ්න් ධභාථවන 

සඞ් ගථහොති අත් ථථො. ‘‘සබ් ථබ් හත් ථාථරොහා ආගච් ඡන් තු, ො චාවුථසො විසාඛ, 

සම් මාදිට් ඨි, ථෙො ච සම් මාසඞ් කප් ථපො, ඉථම ධම් මා පඤ් ඤාක් ඛන් ථධ 

සඞ් ගහිතා’’ති (ම. නි. 1.462) අෙං කිරියාසඞ්ගකහො නාම. ‘‘හඤ් චි චක් ඛාෙතනං 

රූපක් ඛන් ධගණනං ගච් ඡති, ථතන වත ථර වත් තබ් ථබ් ‘චක් ඛාෙතනං 

රූපක් ඛන් ථධන සඞ් ගහිත’’’න් ති (කථා. 471) අෙං ගණනසඞ්ගකහො නාම, 

අෙමිධ අධිප් ථපථතො. තප් පටිපක් ථඛන අසඞ්ගකහො ථවදිතබ් ථබ්ො. ථතසං 

විකප් පථතො සඞ්ගහිකතන අසඞ්ගහිතාදීන, 

එකුප් පාථදකනිථරොධඑකවත් ථුකඑකාරම් මණතාවථසන සම්පකයොකගො, 

තප් පටිපක් ඛථතො විප්පකයොකගො, ථතසං විකප් පථතො සම් පයුත් ථතන 

විප්පයුත්තාදීන, තදුභෙසංසග් ගවිකප් පථතො සඞ්ගහිකතන සම්පයුත්තිං

විප්පයුත්තන් තිආදීනි ච ථවදිතබ් බ්ානි. ථසසං වුත් තත් ථථමව. අෙං තාථවත් ථ 
අනුත් තානපදත් ථථො. 

සඞ්ගහාසඞ්ගහපදත්ථවණ්ණනා 
අත්ථවිනච්ෙයකතො පන ෙස් මා අබ් භන් තරමාතිකාෙ රූපක් ඛන් ධාදීනි, 

බ්ාහිරමාතිකාෙ කුසලාදීනි ච ‘‘සඞ් ගථහො අසඞ් ගථහො’’තිආදිථකහි 

නෙමාතිකාපථදහි ‘‘තීහි සඞ් ගථහො, තීහි 
අසඞ් ගථහො’’තිආදිනෙමුඛමාතිකාවථසන ෙථාරහං නිද් ථදසත් ථාෙ භගවතා 

ඨපිතානි, තස් මා ඛන් ධාදීනං සඞ් ගහාදීනං පාළිෙං වුත් තානුසාථරථනව 

සඞ් ථඛපථතො අත් ථවිනිච් ඡථෙො ථහොති. ඉමිනා නථෙන විභඞ්ගනකයො සක් කා 
ඤාතුන් ති තං විසුං න වක් ඛාම. 

තත් ථ සඞ් ගහාසඞ් ගහවාථර ඛන් ධානං තාව අෙං නිද් ථදථස නථෙො – 
රූපක් ඛන් ථධො එථකන ඛන් ථධන එකාදසහි ආෙතථනහි එකාදසහි ධාතූහි 
සඞ් ගහිථතො. චතූහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන සත් තහි ධාතූහි අසඞ් ගහිථතො. 

තත් ථ එොදසහීති මනාෙතනවජ් ථජහි. ධම් මාෙතථනනාපි හි ථකචි රූපධම් මා 

සඞ් ගහිතා. එොදසහීති සත් තවිඤ් ඤාණධාතුවජ් ජාහි. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 

ථවදනාදථෙො තථෙො ඛන් ධා ෙථාසකං එථකන ඛන් ථධන එථකනාෙතථනන 

එකාෙ ධාතුො සඞ් ගහිතා, චතූහි ඛන් ථධහි එකාදසහි ආෙතථනහි සත් තරසහි 
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පටුන 

ධාතූහි අසඞ් ගහිතා, තථා විඤ ්ඤාණක් ඛන් ථධොපි. ථකවලං පථනත් ථ සත් තහි 

විඤ ්ඤාණධාතූහි සඞ් ගහිථතො, එකාදසහි ධාතූහි අසඞ් ගහිථතොති එත් තකථමව 
විථසථසො. තත් ථ හි ථවදනාදීනං තිණ් ණං ඛන් ධානං එථකන ධම් මාෙතථනන ච 
එකාෙ ධම් මධාතුො ච සඞ් ගහිතතා ථවදිතබ් බ්ා. පාළිෙං පථනත් ථ 

ඛන් ධපදනිද් ථදථස, උපරි ආෙතනාදිනිද් ථදථසසු ච ‘‘රූපක් ඛන් ථධො ච 
ථවදනාක් ඛන් ථධො ච ද් වීහි ඛන් ථධහි එකාදසහාෙතථනහි එකාදසහි ධාතූහි 

සඞ් ගහිතා’’තිආදිනා (ධාතු. 15) ද් විමූලකාදිනථෙනාපි විත් ථාරනථෙො 

විභත් ථතො, ථසොපි ඉමිනා එකමූලනොනුසාථරන සබ් බ්ත් ථ සුවිඤ් ථඤථෙයොති න 
විත් ථාරනම් හා. අෙං ඛන් ධපදනිද් ථදසනථෙො. 

ආෙතනධාතුපදානම් පි ඛන් ධපථද වුත් තානුසාථරථනව තීහි සඞ් ගථහො, තීහි 

අසඞ් ගථහො ච ෙථාථෙොගං ථෙොථජත් වා ඤාතබ් ථබ්ො. ථකවලං පථනත් ථ 
ධම් මාෙතනධම් මධාතූසු අසඞ් ඛතස ්ස ඛන් ධසඞ් ගහාභාවා තං ඨථපත් වා 
ථසසානං ඛන් ථධසු සඞ් ගථහො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

සච් ථචසු දුක් ඛසච් චං සබ් ථබ්හි ඛන් ධාෙතනධාතූහි. සමුදෙමග් ගසච් චානි 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධන, ධම් මාෙතනධම් මධාතූහි ච සඞ් ගහිතානි. නිථරොධසච් චං 

ඛන් ථධන අසඞ් ගහිතං, ධම් මාෙතනධම් මධාතූහි එව සඞ් ගහිතං. 

ඉන් ද්රිථෙසු ජීවිතින් ද්රිෙං ද් වීහි රූපක් ඛන් ධසඞ් ඛාරක් ඛන් ථධහි. සුඛින් ද්රිොදීනි 

පඤ ්ච ථවදනාක් ඛන් ථධන, සද් ධාදීනි සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධන, සබ් බ්ානි ථචතානි 

ජීවිතින් ද්රිොදීනි, ඉත් ථින් ද්රිෙපුරිසින් ද්රිොදීනිපි ධම් මාෙතනධම් මධාතූහි 
සඞ් ගහිතානි. ථසසින් ද්රිොනි සුවිඤ් ථඤෙයානි. 

පටිච් චසමුප් පාථදසු නාමරූපං විඤ් ඤාණවජ් ජිථතහි චතූහි ඛන් ථධහි, 
එකාදසහි ආෙතනධාතූහි ච සඞ් ගහිතං. එත් ථ හි පවත් තිෙං නාමරූපස් සාපි 

ගහිතත් තා සද් දාෙතනම් පි ගහිතන් ති ථවදිතබ් බ්ං. සළාෙතනං ද් වීහි ඛන් ථධහි, 

පසාදවිඤ් ඤාණභූථතහි ඡහි ආෙතථනහි, ද් වාදසහි ධාතූහි සඞ් ගහිතං. 

උපපත් තිභථවො පන කාමභවභූථතො පඤ් චහි ඛන් ථධහි, සද් දාෙතනවජ් ජිථතහි 

එකාදසහි ආෙතථනහි, සත් තරසහි ධාතූහි. රූපභථවො පඤ් චහි ඛන් ථධහි, 

සද් දාදිචතුක් කඝානාදිත් තෙතබ් බිඤ් ඤාණවජ් ථජහි පඤ ්චහාෙතථනහි, අට් ඨහි 

ධාතූහි සඞ් ගහිථතො. අසඤ් ඤීභථවො එථකන රූපක් ඛන් ථධන, රූපධම් මවථසන 
ද් වීහි ආෙතනධාතූහි සඞ් ගහිථතො. ඝානාදිත් තෙං පථනත් ථ 
ආෙතනාදිකිච් චාකරණථතො ආෙතනධාතූහි අසඞ් ගහිතම් පි රූපක් ඛන් ථධන 
සඞ් ගහිතන් ති දට් ඨබ් බ්ං. භවස් ස ච එකන් තමුපාදින් නත් තා පවත් තිවිපාකානං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීනං ගහථණපි අනුපාදින් නසද් දාෙතනස ්ස ඉධ අග් ගහණං 
දට් ඨබ් බ්ං. අරූපභථවො චතූහි ඛන් ථධහි ද් වීහි ආෙතනධාතූහි. ජාතිජරාමරණානි 
නාමරූපධම් මානං ලක් ඛණත් තා ද් වීහි රූපක් ඛන් ධසඞ් ඛාරක් ඛන් ථධහි. 
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230 

පටුන 

ථසොකදුක් ඛථදොමනස් සානි ථවදනාක් ඛන් ථධන. උපාොථසො 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධන, ධම් මාෙතනධම් මධාතූහි ච සඞ් ගහිථතො. පරිථදථවො 

රූපක් ඛන් ධසද් දාෙතනසද් දධාතූහි. ථසසානි පථනත් ථ පටිච් චසමුප් පාදඞ් ගානි, 
සතිපට් ඨානසම් මප් පධානා ච සුවිඤ් ථඤෙයාව. 

ඉද් ධිපාදා ද් වීහි ඛන් ථධහි, ආෙතථනහි, ධාතූහි සඞ් ගහිතා. එත් ථ ච 
චිත් තිද් ධිපාදස් ස ධම් මධාතුමථනොවිඤ් ඤාණධාතුනිෙමථතො ථසොළසහි ධාතූහි 

අසඞ් ගථහො ථවදිතබ් ථබ්ො. ඣානානි ද් වීහි ථවදනාසඞ් ඛාරක් ඛන් ථධහි, 

එථකනාෙතථනන, එකාෙ ධාතුො ච සඞ් ගහිතානි. අප් පමඤ් ඤා එථකන 

ඛන් ථධන, එථකන ආෙතථනන, එකාෙ ධාතුො සඞ් ගහිතා. එවං 
පඤ ්චින් ද්රිොදීනිපි. ථකවලං පන චිත් තං සත් තහි විඤ් ඤාණධාතූහි සඞ් ගහිතන් ති 

එත් තකථමව විථසථසො. සබ් ථබ්සම් පි ථචස වුත් තාවථසථසහි ඛන් ධාෙතනධාතූහි 
අසඞ් ගහිතභාථවො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

ඉමිනා නථෙන බ්ාහිරමාතිකාෙපි ‘‘කුසලා ධම් මා, අකුසලා ධම් මා චතූහි 

ඛන් ථධහි, ද් වීහි ආෙතථනහි, ධාතූහි සඞ් ගහිතා. අබ්යාකතා පන අසඞ් ඛතං 
ඛන් ධථතො ඨථපත් වා පඤ් චහි ඛන් ථධහි ද් වාදසහි ආෙතථනහි අට් ඨාරසහි ධාතූහි 
සඞ් ගහිතා’’තිආදිනා ථෙොථජත් වා සඞ් ගහාසඞ් ගථහො ඤාතබ් ථබ්ොති අෙථමත් ථ 

සඞ් ථඛථපො, විත් ථාථරො පන ධාතුෙථාපාළිඅට්ඨෙථාසු (ධාතු. 77 ආදථෙො; ධාතු. 

අට් ඨ. 77) ගථහතබ් ථබ්ොති. 

නිට් ඨිථතො ‘‘සඞ් ගථහො අසඞ් ගථහො’’ති පදස් ස 

අත් ථවිනිච් ඡථෙො. 

සඞ්ගහිකතනඅසඞ්ගහිතපදත්ථවණ්ණනා 
සඞ් ගහිථතනඅසඞ් ගහිතපථද සබ් ථබ්සං රූපක් ඛන් ධාදිපදානං නිද් ථදථසො න 

සම් භවති. ොනි පථනත් ථ පදානි රූථපකථදසං, අරූථපන අසම් මිස ්සං 

විඤ ්ඤාථණකථදසඤ් ච අඤ ්ථඤන අසම් මිස් සං දීථපන් ති, ථතසමිධ නිද් ථදථසො. 

තානි පන මනාෙතනධම් මාෙතනවජ් ජිතානං දසාෙතනානං, 

ධම් මධාතුවජ් ජිතානං සත් තරසන් නං ධාතූනං, සත් තරූපින් ද්රිොනඤ් ච වථසන 

ථවදිතබ් බ්ානි, න රූපක් ඛන් ධාදීනං. ථතථනව පාළියිං – 

‘‘දසාෙතනා සත් තරස ධාතුථෙො, 

සත් තින් ද්රිො අසඤ් ඤාභථවො එකථවොකාරභථවො; 

පරිථදථවො සනිදස් සනසප් පටිඝං, 

අනිදස ්සනං පුනථදව සප් පටිඝං උපාදා’’ති. (ධාතු. 178) – 
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එවං උද් දානගාථා වුත් තා. රූපක් ඛන් ථධන හි රූපක් ඛන් ථධොව සඞ් ගහිථතො, එවං 
ථවදනාක් ඛන් ධාදීහි ච ථවදනාක් ඛන් ධාදථෙොව. ථතපි ච ථෙහි ථකහිචි 

ආෙතනධාතූහි අසඞ් ගහිතා නාම නත් ථීති ථතසං සඞ් ගහිථතන 
අසඞ් ගහිතත් තාභාවා ෙථාවුත් තාෙතනානං වථසථනථවත් ථ අත් ථවිනිච් ඡථෙො 
ථහොති. ඉදං ථහත් ථ ලක් ඛණං – ෙං ඛන් ධපථදන සඞ් ගහිතං හුත් වා 

ආෙතනධාතුපථදහි අසඞ් ගහිතං, ඛන් ධාෙතනපථදහි වා සඞ් ගහිතං හුත් වා 

ධාතුපථදන අසඞ් ගහිතං, තස් ස ඛන් ධාෙතනධාතූහි අසඞ් ගථහො වුච් චති. කථං? 

චක් ඛාෙතථනන ථෙ ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගථහන සඞ් ගහිතා, ආෙතනසඞ් ගථහන, 

ධාතුසඞ් ගථහන ච අසඞ් ගහිතා, ථත ධම් මා කතිහි ඛන් ථධහි, ආෙතථනහි, ධාතූහි 

අසඞ් ගහිතා? ථත ධම් මා චතූහි ඛන් ථධහි ද් වීහි ආෙතථනහි අට් ඨහි ධාතූහි 

අසඞ් ගහිතා. එවං රූපාෙතනාදීසුපි පසාදවිසෙභූථතසු ධාතූසු, රූපින් ද්රිොදීසු ච 
ථෙොජනක් කථමො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

තත්රාෙං නථෙො – චක් ඛාෙතථනන ථෙ රූපධම් මා ඛන් ධසඞ් ගථහන 

රූපක් ඛන් ථධොති සඞ් ගහිතා, ආෙතනධාතුසඞ් ගථහන චක් ඛාෙතථනන 

අසඞ් ගහිතා, චක් ඛුධාතුො අසඞ් ගහිතා, චක් ඛාෙතනචක් ඛුධාතූහි 
එකස ්ථසථවතස ්ස චක් ඛුස ්ස විසුං ආෙතනධාතූසු සඞ් ගහිතත් තා ථත 
චක් ඛාෙතනවිරහිතා සබ් ථබ් රූපධම් මා චතූහි අරූපක් ඛන් ථධහි චක් ඛාෙතනං 
මනාෙතනන් ති ද් වීහි ආෙතථනහි චක් ඛුධාතු සත් තවිඤ් ඤාණධාතූති අට් ඨහි 
ධාතූහි අසඞ් ගහිතා. උපරි රූපාෙතනාදීසුපි එථසව නථෙො. ඉමස් මිං හි වාථර 
චක් ඛාෙතනස ්ස අත් තථනො තීහිපි ඛන් ධාෙතනධාතුසඞ් ගථහහි සඞ් ගහිතතාෙ 

අසඞ් ගහිතත් තාභාවා ඛන් ධසඞ් ගථහන සඞ් ගහිතං, ආෙතනසඞ් ගථහන 

අසඞ් ගහිතං, ධාතුසඞ් ගථහන අසඞ් ගහිතන් ති එවං තීහිපි 
සඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතවිථසසථනහි විසිට් ඨස ්ථසව ‘‘කතිහි ඛන් ථධහී’’තිආදිනා 
ඛන් ධාදීහි අසඞ් ගහස් ස වුච් චමානත් තා ච අරූපක් ඛන් ථධහි සහ බ්හිභූතතා 
ථවදිතබ් බ්ා. ෙථා ථචත් ථ චක් ඛාෙතථනන උපලක් ඛිතානං රූපධම් මානංථෙව 

සඞ් ගහිථතන අසඞ් ගහිතතා, න චක් ඛාෙතනස් ස, එවං උපරි රූපාෙතනාදීහි 
උපලක් ඛිතවාථරපි ෙථාරහං ඤාතබ් බ්ා. 

ථසථසසු පන චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුො ථෙ ධම් මා ඛන් ධසඞ් ගථහන 

සඞ් ගහිතා, ආෙතනසඞ් ගථහන සඞ් ගහිතා, ධාතුසඞ් ගථහන අසඞ් ගහිතා, ථත 
ධම් මා චතූහි ඛන් ථධහි එකාදසහි ආෙතථනහි ද් වාදසහි ධාතූහි අසඞ් ගහිතා. එවං 
ථසසවිඤ් ඤාණධාතූසුපි. පටිච් චසමුප් පාදඞ් ථගසු අසඤ් ඤීභථවන ථෙ 
ධම් මා…ථප.… ථත ධම් මා චතූහි ඛන් ථධහි දසහාෙතථනහි ථසොළසහි ධාතූහි 
අසඞ් ගහිතා. උපාදාධම් ථමහි ථෙ ධම් මා…ථප.… ථත ධම් මා චතූහි ඛන් ථධහි 
එකාදසහාෙතථනහි සත් තරසහි ධාතූහි අසඞ් ගහිතාති ඉථම චත් තාථරො වාරා 

අපුබ් බ්විථසසා සමාථෙව. තත් ථ චක් ඛුවිඤ් ඤාණවාථර ද්වාදසහීති ඡ 
විඤ ්ඤාණධාතුථෙො වජ් ථජත් වා අවථසසාහි ධාතූහි ථසසා ඡ 
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විඤ ්ඤාණධාතුථෙොව ඛන් ධාෙතනසඞ් ගථහහි සඞ් ගහිතා, ධාතුසඞ් ගථහථනව 
අසඞ් ගහිතා. අවථසසාහි ද් වාදසහි ධාතූහි අසඞ් ගහිතාති. එස නථෙො 
ථසසවිඤ් ඤාණධාතූසුපි. 

දුතිථෙ තීහායතකනහීති රූපාෙතනධම් මාෙතනමනාෙතථනහි. 
අසඤ් ඤිබ්රහ් මථලොථක හි රූපාෙතනධම් මාෙතනවථසන ද් ථව ආෙතනානි 

උපපත් තිභවභාථවන පාළිෙං ආගතානි, ථත පන ඛන් ථධහි සඞ් ගහිතානි, 

ආෙතනධාතූසු අසඞ් ගහිතානි. තදවථසසානි නව රූපාෙතනානි, තානි ථතථහව 

ච ද් වීහි මනාෙතනධම් මාෙතථනහි ච අසඞ් ගහිතානි නාම ථහොන් ති. නවහි 

ධාතූහීති රූපධාතුධම් මධාතූහි සද් ධිං සත් තහි විඤ් ඤාණධාතූහි. 

තතිථෙ දසහීති රූපාෙතනධම් මාෙතනවජ් ථජහි. කසොළසහීති 

රූපධාතුධම් මධාතුවජ් ජාහි. අනිදස් සනසප් පටිඝානි නාම නව ඔළාරිකාෙතනානි, 

තානි ථතහි ඛන් ධසඞ් ගථහන සඞ් ගහිතානි, ආෙතනධාතුසඞ් ගථහහි ච 

අසඞ් ගහිතානි, රූපාෙතනධම් මාෙතනානි ද් ථවපි ථසථසහි ආෙතනධාතූහි 
අසඞ් ගහිතානි නාම ථහොන් ති. 

චතුත් ථථ එොදසහීති ථඵොට් ඨබ් බ්ාෙතනවජ් ථජහි ථඵොට් ඨබ් බ්ාෙතනස ්ස 
උපාදාධම් ථමහි ආෙතනාදීසු අසඞ් ගහිතත් තා. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං 
සඞ් ගහිථතනඅසඞ් ගහිතපථද නථෙො. 

අසඞ්ගහිකතනසඞ්ගහිතපදත්ථවණ්ණනා 
අසඞ් ගහිථතනසඞ් ගහිතපථද පන ොනි පදානි විඤ් ඤාථණන වා 

ඔළාරිකරූථපන වා අසම් මිස ්සං ධම් මාෙතථනකථදසං දීථපන් ති, තාථනව 

නිද් දිසීෙන් ති, තානි පන ථවදනාදීනං තිණ් ණං ඛන් ධානං, දුක් ඛසච් චවජ් ජිතානං 

තිණ් ණං සච් චානං, පසාදමථනොවජ් ජිතානං ථසොළසන් නං ඉන් ද්රිොනං, 
අවිජ් ජාසඞ් ඛාරඵස් සථවදනාතණ් හුපාදානකම් මභවජාතිජරාමරණථසොකදුක් ඛ

ථදොමනස ්සුපාොසවථසන චුද් දසපච් චොකාරපදානඤ් ච වථසන ථවදිතබ් බ්ානි, 

න රූපක් ඛන් ධාදීනං. ථතථනව අට්ඨෙථායිං – 

‘‘තථෙො ඛන් ධා තථා සච් චා, ඉන් ද්රිොනි ච ථසොළස; 

පදානි පච් චොකාථර, චුද් දසූපරි චුද් දස. 

‘‘සමතිංස පදා ථහොන් ති, ථගොච් ඡථකසු දසස් වථ; 

දුථව චූළන් තරදුකා, අට් ඨ ථහොන් ති මහන් තරා’’ති. (ධාතු. අට් ඨ. 179) – 

එවං උද් දානගාථා වුත් තා. ඉදං ථහත් ථ ලක් ඛණං – ෙං ඛන් ධපථදන 

අසඞ් ගහිතං, ආෙතනධාතුපථදහි සඞ් ගහිතං, තස් ථසව තීහි විථසසථනහි 
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විසිට් ඨස් ස ඛන් ධාදීහි සඞ් ගථහො වුච් චති. කථං? ථවදනාක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා 

ඛන් ධසඞ් ගථහන අසඞ් ගහිතා, ආෙතනධාතුසඞ් ගථහහි සඞ් ගහිතා, ථත ධම් මා 

කතිහි ඛන් ථධහි, ආෙතථනහි, ධාතූහි සඞ් ගහිතා? ථත ධම් මා අසඞ් ඛතං 
ඛන් ධථතො ඨථපත් වා තීහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො 
සඞ් ගහිතාති. 

තත්රාෙං නථෙො – ථවදනාක් ඛන් ථධන හි නිබ් බ්ානං, සුඛුමරූපං, 
සඤ ්ඤාසඞ් ඛාරා ච ඛන් ධසඞ් ගථහන අසඞ් ගහිතා හුත් වා 
ධම් මාෙතනධම් මධාතුසඞ් ගථහන සඞ් ගහිතා. ථතසු නිබ් බ්ානං ඛන් ධසඞ් ගහං න 

ගච් ඡති, ථසසා තීහි රූපසඤ් ඤාසඞ් ඛාරක් ඛන් ථධහි සඞ් ගහං ගච් ඡන් ති, 
ආෙතනධාතුථෙො පථනත් ථ ධම් මාෙතනධම් මධාතූනං වථසථනව සබ් බ්ත් ථ 

ථවදිතබ් බ්ා ඉතරාසං අසම් භවා, ඉථමසු ච නිබ් බ්ානම් පි සඞ් ගහං ගච් ඡති. 
ථතථනව හි ‘‘අසඞ් ඛතං ඛන් ධථතො ඨථපත් වා’’ති වුත් තං. තස් සාෙමත් ථථො – 

ඛන් ධසඞ් ගථහ එව අසඞ් ඛතං ඨථපත් වා, න ඉතරසඞ් ගථහසූති එවං 
සඤ ්ඤාක් ඛන් ධාදීසුපි ථෙොජනා ථවදිතබ් බ්ා. අෙං පන විථසථසො – 
ජීවිතින් ද්රිථෙන ථෙ ධම් මා…ථප.… ථත ධම් මා ද් වීහි ථවදනාසඤ් ඤාක් ඛන් ථධහි 

සඞ් ගහිතා, රූපාරූපජීවිතින් ද්රිථෙහි නිබ් බ්ානථවදනාසඤ් ඤාවිඤ ්ඤාණක් ඛන් ධා 

ඛන් ධසඞ් ගථහන අසඞ් ගහිතා, ථතසු ච නිබ් බ්ානථවදනාසඤ් ඤාව 
ආෙතනධාතුසඞ් ගථහන සඞ් ගහිතාති. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං 
අසඞ් ගහිථතනසඞ් ගහිතපථද නථෙො. 

සඞ්ගහිකතනසඞ්ගහිතපදත්ථවණ්ණනා 
සඞ් ගහිථතනසඞ් ගහිතපථද පන ොනි පදානි සඞ් ඛාථරකථදසං අඤ් ථඤන 

අසම් මිස් සං දීථපන් ති ථවදථනකථදසං වා සුඛුමරූපං වා සද් ථදකථදසං වා, 
තාථනව නිද් දිසීෙන් ති. ඛන් ධාෙතනධාතූසු එකම් පි ථකොට් ඨාසං සකථලන 

ගථහත් වා ඨිතපදානි න යුජ් ජන් ති. තානි පන ද් වින් නං සමුදෙමග් ගසච් චානං, 

පන් නරසින් ද්රිොනං, එකාදසපටිච් චපදාදීනඤ් ච වථසන ථවදිතබ් බ්ානි. ඉදං 
ථහත් ථ ලක් ඛණං – ෙං අත් තනා ඛන් ධාදිවථසන සඞ් ගහිථතහි ඛන් ධාදිථතො 

සඞ් ගහිතං, තස් ථසව පඨමං උද් ධටපදස් ස පුන ඛන් ධාදීහි සඞ් ගථහො වුච් චති. 

තත්රාෙං ආදිපථද නථෙො – සමුදෙසච් ථචන ථෙ ධම් මා ඛන් ධාදීහි තීහි 

සඞ් ගථහහිපි සඞ් ගහිතා, ථතහි ධම් ථමහි ථෙ ධම් මා ඛන් ධාදීහි තීහිපි සඞ් ගහිතා, 
ථත ධම් මා එථකන ඛන් ථධන එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො සඞ් ගහිතාති. 
සමුදෙසච් ථචන හි තණ් හාවජ් ජා ථසසා සඞ් ඛාරා ඛන් ධාදීහි සඞ් ගථහහි 

සඞ් ගහිතා, පුන ථතහි ච තණ් හාව සඞ් ගහිතා, සා ච පුන 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ධධම් මාෙතනධම් මධාතූහි සඞ් ගහිතා. ථසථසසුපි එථසව නථෙො. 
අෙං සඞ් ගහිථතනසඞ් ගහිතපථද නථෙො. 
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අසඞ්ගහිකතනඅසඞ්ගහිතපදත්ථවණ්ණනා 
අසඞ් ගහිථතනඅසඞ් ගහිතපථද පන ොනි පදානි පඤ් චක් ඛන් ධගාහථකහි 

දුක් ඛසච් චාදීහි, විඤ් ඤාථණන සද් ධිං සුඛුමරූපගාහථකහි අථචතසිකාදීහි ච 

පථදහි විවජ් ජිතානි රූපක් ඛන් ධාදීනි, තාථනව නිද් දිසීෙන් ති. ඉදං ථහත් ථ 
ලක් ඛණං – ෙං පඨමං උද් ධථටන රූපක් ඛන් ධාදිපථදන ඛන් ධාදිථතො 

අසඞ් ගහිතං, ෙං ථතහි අසඞ් ගහිතං, තස් ථසව පුන ඛන් ධාදීහි අසඞ් ගථහො වුච් චති. 

තත්රාෙං එකපදථෙොජනා – රූපක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා ඛන් ධාදීහි තීහිපි 

අසඞ් ගථහහි අසඞ් ගහිතා, ථතහි ධම් ථමහි ථෙ ධම් මා ඛන් ධාදීහි තීහි අසඞ් ගහිතා, 
ථත ධම් මා එථකන ඛන් ථධන එථකනාෙතථනන සත් තහි ධාතූහි අසඞ් ගහිතා. 

රූපක් ඛන් ථධන හි චත් තාථරො ඛන් ධා, නිබ් බ්ානඤ ්ච ඛන් ධසඞ් ගථහන 

අසඞ් ගහිතා, ආෙතනාදීහි පන විඤ් ඤාණථමව ඨථපත් වා ථවදනාදථෙො 
ධම් මාෙතථනන රූපක් ඛන් ථධකථදථසන සඞ් ගහිතාති විඤ් ඤාණථමව තීහිපි 
ඛන් ධසඞ් ගහාදීහි රූපක් ඛන් ථධන අසඞ් ගහිතං නාම. ථතන පුන විඤ් ඤාථණන 

සද් ධිං සනිබ් බ්ානා චත් තාථරො ඛන් ධා ඛන් ධාදීහි අසඞ් ගහිතා, ථත සබ් ථබ්පි පුන 
විඤ ්ඤාණභූථතන එථකන ඛන් ථධන එථකනාෙතථනන සත් තහි ධාතූහි 
අසඞ් ගහිතාති. අෙං අසඞ් ගහිථතනඅසඞ් ගහිතපථද නථෙො. 

සම්පකයොගවිප්පකයොගපදත්ථවණ්ණනා 
සම් පථෙොගවිප් පථෙොගපථද පන ොනි පදානි නිබ් බ්ාථනන, රූථපන වා 

මිස් ථසසු සත් තසු විඤ් ඤාණධාතූසු එකාෙපි අවිප් පයුත් ථත අරූපධම් ථම 

පකාථසන් ති, ථතසං ධම් මාෙතනදුක් ඛසච් චාදීනං නිද් ථදථසො න සම් භවති. 

කාහිචි පන විඤ් ඤාණධාතූහි විප් පයුත් තානං රූපමිස් සාරූපධම් මානං, 
ථකවලානාරම් මණානං වා සකලරූපක් ඛන් ධානං වා පකාසකානං 

රූපභවරූපක් ඛන් ධකුසලාදිපදානං සම් පථෙොගපථද එව නිද් ථදථසො න සම් භවති, 

විප් පථෙොගපථද පන සම් භවති. අරූපක් ඛන් ධානං පන පච් ථචකං, ද් වින් නං, 

තිණ් ණං, තථදකථදසානං වා තදුභථෙපි සම් භවති. ‘‘චතූහි සම් පථෙොථගො, චතූහි 

විප් පථෙොථගො, සභාථගො විසභාථගො’’ති හි වචනථතො චතූහි අරූපක් ඛන් ථධථහව 
සභාගානං එකසන් තාථන එකක් ඛථණව උප් පන් නානං අරූපක් ඛන් ධානං එව 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං සම් පථෙොථගො ලබ් භති. රූපධම් මානං පන රූථපන, නිබ් බ්ාථනන 

වා, නිබ් බ්ානස ්ස ච රූථපන සද් ධිං සම් පථෙොථගො නාම නත් ථි, තථා 
රූපනිබ් බ්ානානං අරූපක් ඛන් ථධහි. විසභාගා හි ථත ථතසං ෙථා 

අරූපක් ඛන් ධානං රූපනිබ් බ්ාථනහි, එවං භින් නසන් තානිථකහි 
නානක් ඛණිථකහි අරූපධම් ථමහිපි සද් ධිං නත් ථිථෙව. ථතපි හි ථතසං 
සන් තානක් ඛණවිසභාගතාෙ විසභාගා එව. අෙං පන විසභාගතා ඉධ 
සාමඤ ්ඤථතො න ගහිතා ථතසං අවිථසථසන සම් පථෙොගස් සාපි සම් භවා. ෙත් ථ 

පන විථසථසත් වා චක් ඛුවිඤ් ඤාණතංසම් පයුත් තාදථෙො නික් ඛිත් තා, තත් ථාෙම් පි 
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විසභාගතා ගහිතා. ෙත් ථ පන ථෙ අනිද් ධාරිතවිථසසනා, තත් ථාපි සබ් බ්ථා 
සම් පථෙොගලක් ඛණං න සම් භවති. ථසො ච තස් ස එකන් ථතන විසභාථගොති ඉධ 
ගය් හති. 

තත්රාෙං නථෙො – රූපක් ඛන් ථධො ථකනචි සම් පයුත් ථතොති? නත් ථි. කතිහි 

විප් පයුත් ථතො? චතූහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන සත් තහි ධාතූහි විප් පයුත් ථතො, 
එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො ථකහිචි විප් පයුත් ථතො. එස නථෙො 
චක් ඛාෙතනාදිඅනාරම් මථණසුපි. සාරම් මථණසු පන ථවදනාක් ඛන් ථධො තීහි 

ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන සත් තහි ධාතූහි සම් පයුත් ථතො, එථකනාෙතථනන 
එකාෙ ධාතුො ථකහිචි සම් පයුත් ථතො. එථකන ඛන් ථධන දසහි ආෙතථනහි දසහි 

ධාතූහි විප් පයුත් ථතො, එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො ථකහිචි විප් පයුත් ථතො. 
එස නථෙො සඤ් ඤාක් ඛන් ධාදීසුපි. 

තත් ථ එකෙනාති මනාෙතථනන. සත්තහීති විඤ් ඤාණධාතූහි. කෙහිචීති 
ධම් මාෙතනධම් මධාතුපරිොපන් ථනහි ථවදනාසඤ් ඤාසඞ් ඛාථරහි. දුතිෙනථෙ 

තීහීති අත් තානං ඨථපත් වා ථසථසහි අරූපක් ඛන් ථධහි. කෙහිචිවිප්පයුත්කතොති 

ධම් මාෙතනධම් මධාතූසු සඤ් ඤාසඞ් ඛාථරහි. කෙහිචි විප්පයුත්කතොති 
රූපනිබ් බ්ාථනහි. එවං උපරිපි සබ් බ්ත් ථ ෙථානුරූපං ඤාතබ් බ්ං. ථසසං 

වුත් තනෙථමව. අෙං පන විථසථසො ‘‘සමුදෙමග් ගසච් චාදථෙො එකාෙ 

මථනොවිඤ් ඤාණධාතුො සම් පයුත් තා, අධිථමොක් ථඛො පන 

මථනොධාතුමථනොවිඤ් ඤාණධාතූහි ද් වීථහවා’’ති. අෙං 
සම් පථෙොගවිප් පථෙොගපථද නථෙො. 

සම්පයුත්කතනවිප්පයුත්තපදත්ථවණ්ණනා 
සම් පයුත් ථතනවිප් පයුත් තපථද පන සම් පථෙොගාරහපථදසු ොනි පදානි 

ධම් මධාතුො සම් පයුත් ථත ධම් ථම, විඤ් ඤාණඤ් ච අඤ් ථඤන අසම් මිස ්සං 

දීථපන් ති, ථතසථමව නිද් ථදථසො. තානි පන චතුන් නං අරූපක් ඛන් ධපදානං, 

මනාෙතනස ්ස, සත් තන් නං විඤ ්ඤාණධාතූනං, මථනොථපක් ඛාවථසන ද් වින් නං 

ඉන් ද්රිොනං, විඤ ්ඤාණඵස ්සථවදනානං තිණ් ණං පටිච් චසමුප් පාදපදානං, 

ඵස් සසත් තකස ්ස, අදුක් ඛමසුඛසවිතක් කසවිචාරඋථපක් ඛාසහගතානං වථසන 

තිණ් ණං තිකපදානං, සත් තමහන් තරදුකපදාදීනඤ් ච වථසන ථවදිතබ් බ්ානි, න 

ඉතථරසං අසම් භවා. ථතථනව අට්ඨෙථායිං – 

‘‘චත් තාථරො ඛන් ධාෙතනඤ් ච එකං, 

ද් ථව ඉන් ද්රිො ධාතුපදානි සත් ත; 

තථෙො පටිච් චා අථ ඵස් සසත් තකං, 

තිථක තථෙො සත් ත මහන් තථර ච; 



කමොහවිච්කෙදනී   ධාතුෙථාමාතිො 
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එකං සවිතක් කං සවිචාරථමකං, 

යුත් තං උථපක් ඛාෙ ච එකථමවා’’ති. (ධාතු. අට් ඨ. 306) – 

උද් දානගාථා වුත් තා. ඉදං ථහත් ථ ලක් ඛණං – ථෙ ධම් මා පඨමං උද් ධටපථදන 

සම් පයුත් තා, ථතහි ථෙ ධම් මා විප් පයුත් තා, ථතසං ඛන් ධාදීහි විප් පථෙොථගො 
වුච් චති. 

තත්රාෙං නථෙො – ථවදනාක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා සම් පයුත් තා, ථතහි 

ධම් ථමහි ථෙ ධම් මා විප් පයුත් තා, ථත ධම් මා චතූහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන 

සත් තහි ධාතූහි විප් පයුත් තා, එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො ථකහිචි 

විප් පයුත් තා. චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුො ථෙ ධම් මා සම් පයුත් තා, ථතහි ධම් ථමහි 

ථෙ ධම් මා විප් පයුත් තා, ථත ධම් මා න ථකහිචි ඛන් ධාෙතථනහි විප් පයුත් තා, 
එකාෙ පන ධාතුො විප් පයුත් තාති එවං සබ් බ්ත් ථ ථෙොජනා ථවදිතබ් බ්ා. 

තත් ථ කත ධම්මාති රූපනිබ් බ්ානධම් මා, ථත ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතහි 

විප් පයුත් තා. එකෙනාති මනාෙතථනන. දුතිෙනථෙ කතධම්මාති සප් පීතිකා ථත 

ධම් මා. න කෙහිචීති පඨමං උද් ධටං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුං ඨථපත් වා ථසසා 

ඡවිඤ් ඤාණධාතූ, තංසම් පයුත් තා, රූපං, නිබ් බ්ානඤ ්ච. ථතහි සබ් ථබ්සං 

ඛන් ධාෙතනානං සඞ් ගහිතත් තා න ථකහිචි ඛන් ථධහි, ආෙතථනහි වා 

විප් පයුත් තා. න හි සෙං අත් තනා විප් පයුජ් ජති, සම් පයුජ් ජති වාති. එොයාති 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුො. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං 
සම් පයුත් ථතනවිප් පයුත් තපථද නථෙො. 

විප්පයුත්කතනසම්පයුත්තපදත්ථවණ්ණනා 
විප් පයුත් ථතනසම් පයුත් තපථද පන විප් පයුත් ථතන සම් පයුත් ථතො නාම 

ධම් ථමො නත් ථි, ථදසනාසම් පදමත් තාෙ පන ථමොඝම් ථපතං පදං උද් ධටං, 

ථතථනව පාළිෙං සබ් බ්වාථරසුපි ‘‘නත් ථි නත් ථි’’ ඉච් ථචව වුත් තං. 

රූපක් ඛන් ධාදිඅනාරම් මණධම් ථමහි විප් පයුත් තා චත් තාථරො ඛන් ධා, ථතසඤ් ච 

අඤ ්ථඤහි සම් පථෙොථගො නත් ථි. ථවදනාදීහිපි රූපනිබ් බ්ානාදීනි විප් පයුත් තානි, 
ථතසඤ් ච ථකනචි සම් පථෙොථගොව නත් ථීති. අෙං විප් පයුත් ථතනසම් පයුත් තපථද 
නථෙො. 

සම්පයුත්කතනසම්පයුත්තපදත්ථවණ්ණනා 
සම් පයුත් ථතනසම් පයුත් තපථද පන ොනි පදානි රූථපන අසම් මිස් සං 

අරූපක් ඛන් ථධකථදසථමව දීථපන් ති, ථතසථමව නිද් ථදථසො, න 

රූපාරූපසම් මිස ්සානං, සබ් බ්රූපක් ඛන් ධදීපකානං ථතසං 
සම් පයුත් තතාථෙොගාභාවා. සබ් බ්ාරූපක් ඛන් ථධනාපි හි කුසලාදිනා අඤ් ථඤො 
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සම් පයුත් ථතො නාම නත් ථි. ඉදං ථහත් ථ ලක් ඛණං – ථෙ ධම් මා පඨමං උද් ධටා, 

අත් තනා සම් පයුත් ථතන පුන සම් පයුත් තා, ථතසඤ් ථඤව ඛන් ධාදීහි 
සම් පථෙොථගො වුච් චති. 

තත්රාෙං නථෙො – ථවදනාක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා සම් පයුත් තා, ථතහි 

ධම් ථමහි ථෙ ධම් මා සම් පයුත් තා, ථත ධම් මා තීහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන 

සත් තහි ධාතූහි සම් පයුත් තා, එථකනාෙතථනන…ථප.… ථකහිචි සම් පයුත් තා. 

සමුදෙසච් ථචන ථෙ ධම් මා සම් පයුත් තා, ථතහි ධම් ථමහි ථෙ ධම් මා සම් පයුත් තා, 
ථත ධම් මා තීහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන එකාෙ මථනොවිඤ් ඤාණධාතුො 

සම් පයුත් තා, එථකන ඛන් ථධන එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො ථකහිචි 
සම් පයුත් තාති. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං සම් පයුත් ථතනසම් පයුත් තපථද 
නථෙො. 

විප්පයුත්කතනවිප්පයුත්තපදත්ථවණ්ණනා 
විප් පයුත් ථතනවිප් පයුත් තපථද පන සම් පථෙොගපථද වුත් තපදාථනව 

නිද් දිසීෙන් ති. ඉදං ථහත් ථ ලක් ඛණං – ථෙ ධම් මා පඨමං උද් ධටපථදන 

විප් පයුත් ථතහි පුන විප් පයුත් තා, ථතසං ඛන් ධාදීහි විප් පථෙොථගො වුච් චති. 

තත්රාෙං නථෙො – රූපක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා විප් පයුත් තා, ථතහි ධම් ථමහි 

ථෙ ධම් මා විප් පයුත් තා, ථත ධම් මා චතූහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන සත් තහි 

ධාතූහි විප් පයුත් තා, එථකනාෙතථනන…ථප.… ථකහිචි විප් පයුත් තා. 

ථවදනාක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා විප් පයුත් තා, ථතහි ධම් ථමහි ථෙ ධම් මා 

විප් පයුත් තා, ථත ධම් මා එථකන ඛන් ථධන දසහාෙතථනහි දසහි ධාතූහි 

විප් පයුත් තා, එථකන…ථප.… ථකහිචි විප් පයුත් තාති. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං විප් පයුත් ථතනවිප් පයුත් තපථද නථෙො. 

සඞ්ගහිකතනසම්පයුත්තවිප්පයුත්තපදත්ථවණ්ණනා 
සඞ් ගහිථතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපථද පන සඞ් ගහිථතනසඞ් ගහිතපථද 

නිද් දිට් ඨානි සමුදෙසච් චාදිපදාථනව නිද් දිසීෙන් ති. ඉදං ථහත් ථ ලක් ඛණං – ථෙ 

ධම් මා පඨමං උද් ධටපථදන ඛන් ධාදීහි තීහිපි සඞ් ගහිතා, ථතසං ඛන් ධාදීහි 

සම් පථෙොථගො, විප් පථෙොථගො ච වුච් චති. 

තත්රාෙං නථෙො – සමුදෙසච් ථචන ථෙ ධම් මා ඛන් ධාදීහි තීහිපි සඞ් ගථහහි 

සඞ් ගහිතා, ථත ධම් මා තීහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන සත් තහි ධාතූහි 

සම් පයුත් තා, එථකන ඛන් ථධන එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො ථකහිචි 

සම් පයුත් තා. එථකන ඛන් ථධන දසහාෙතනධාතූහි විප් පයුත් තා, 
එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො ථකහිචි විප් පයුත් තා. ඉත් ථින් ද්රිථෙන ථෙ 



කමොහවිච්කෙදනී   ධාතුෙථාමාතිො 
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ධම් මා ඛන් ධාදීහි තීහිපි සඞ් ගහිතා, ථත ධම් මා න ථකහිචි සම් පයුත් තා, චතූහි 

ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන සත් තහි ධාතූහි විප් පයුත් තා, එථකන…ථප.… 
ථකහිචි විප් පයුත් තාති. 

තත් ථ එකෙනාති මනාෙතථනන. එකෙන ඛන්කධනාති 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධන. කෙහිචීති සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධ තණ් හාෙ 
ධම් මාෙතනධම් මධාතූසු තණ් හාථවදනාසඤ් ඤාහි. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. 
අෙං සඞ් ගහිථතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපථද නථෙො. 

සම්පයුත්කතනසඞ්ගහිතාසඞ්ගහිතපදත්ථවණ්ණනා 
සම් පයුත් ථතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපථද පන සම් පයුත් ථතනසම් පයුත් තපථද 

නිද් දිට් ඨානි ථවදනාක් ඛන් ධාදිපදාථනව නිද් දිසීෙන් ති. ඉදං ථහත් ථ ලක් ඛණං – 

ථෙ ධම් මා පඨමං උද් ධටපථදන සම් පයුත් තා, ථතසං ඛන් ධාදීහි සඞ් ගථහො, 
අසඞ් ගථහො ච වුච් චති. 

තත්රාෙං නථෙො – ථවදනාක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා සම් පයුත් තා, ථත ධම් මා 

තීහි ඛන් ථධහි ද් වීහි ආෙතථනහි අට් ඨහි ධාතූහි සඞ් ගහිතා, ථසථසහි 

අසඞ් ගහිතා. විඤ් ඤාණක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා සම් පයුත් තා, ථත ධම් මා තීහි 

ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො සඞ් ගහිතා, ථසථසහි අසඞ් ගහිතාති. 

තත් ථ තීහීති සඤ් ඤාක් ඛන් ධාදීහි තීහි. ථතහි ථවදනාෙ සම් පයුත් තා. ද්වීහීති 
ධම් මාෙතනමනාෙතථනහි. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං 
සම් පයුත් ථතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපථද නථෙො. 

අසඞ්ගහිකතනසම්පයුත්තවිප්පයුත්තපදත්ථවණ්ණනා 
අසඞ් ගහිථතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපථද පන ොනි පදානි සුඛුමරූපං 

අවිඤ් ඤාණං, අරූපං සවිඤ් ඤාණං වා, ථකවලං අරූපං වා ථූලරූපස් සපි 

ථකවලං වා, සුඛුමරූපං දීථපන් ති, ථතසථමව නිද් ථදථසො. ඉදං ථහත් ථ ලක් ඛණං 

– ථෙ ධම් මා පඨමං උද් ධටධම් ථමහි ඛන් ධාදීහි තීහිපි අසඞ් ගහිතා, ථතසං 

ඛන් ධාදීහි සම් පථෙොථගො, විප් පථෙොථගො ච වුච් චති. 

තත්රාෙං නථෙො – රූපක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා ඛන් ධාදීහි අසඞ් ගහිතා, ථත 

ධම් මා තීහි ඛන් ථධහි සම් පයුත් තා, එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො ථකහිචි 

සම් පයුත් තා, එථකන ඛන් ථධන දසහි ආෙතනධාතූහි විප් පයුත් තා, 
එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො ථකහිචි විප් පයුත් තා. එවං 
ධම් මාෙතනඉත් ථින් ද්රිොදීසුපි ථෙොජනා. 
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අරූපභථවන ථෙ ධම් මා ඛන් ධාදීහි අසඞ් ගහිතා, ථත සම් පයුත් තාති නත් ථි. 

ථත චතූහි ඛන් ථධහි එථකනාෙතථනන සත් තහි ධාතූහි විප් පයුත් තා, 
එථකනාෙතථනන එකාෙ ධාතුො ථකහිචි විප් පයුත් තා. එවං 
ඉද් ධිපාදකුසලාදිපථදසුපි ථෙොජනා. 

තත් ථ රූපක් ඛන් ථධන විඤ් ඤාණස ්ථසව තීහිපි අසඞ් ගහිතත් තා තස් ස තීහි 

ථවදනාදීහි සම් පථෙොථගො, ඉතථරහි ච විප් පථෙොථගො ඤාතබ් ථබ්ො. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං අසඞ් ගහිථතනසම් පයුත් තවිප් පයුත් තපථද නථෙො. 

විප්පයුත්කතනසඞ්ගහිතාසඞ්ගහිතපදත්ථවණ්ණනා 
විප් පයුත් ථතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපථද පන ොනි පදානි ථකවලානං 

සාරම් මණානං, අනාරම් මණානං වා ධම් මානං පකාසකානි ච 
සභාවජාතිභූමිකාලසන් තානවථසන භින් නතාෙ ථකහිචි අරූපක් ඛන් ථධහි 
විප් පයුත් තානං අනාරම් මණධම් මමිස ්සාරූපක් ඛන් ධානං පකාසකානි 

දුක් ඛසච් චඅබ්යාකතපරිත් තඅතීතඅජ් ඣත් තාදිපදානි, ථතසථමව නිද් ථදථසො 
ඉතථරසං 
ධම් මාෙතනජීවිතින් ද්රිෙනාමරූපසළාෙතනජාතිජරාමරණඅජ් ඣත් තබ්හිද් ධාඅනිද
ස් සනඅප් පටිඝනථහතුආදීනං ථතසං ථකනචි විප් පථෙොගාසම් භවා. ඉදං ථහත් ථ 

ලක් ඛණං – ථෙ ධම් මා පඨමං උද් ධටපථදන විප් පයුත් තා, ථතසං ඛන් ධාදීහි 

සඞ් ගථහො, අසඞ් ගථහො ච වුච් චති. 

තත්රාෙං නථෙො – රූපක් ඛන් ථධන ථෙ ධම් මා විප් පයුත් තා, ථත ධම් මා චතූහි 

ඛන් ථධහි ද් වීහාෙතථනහි අට් ඨහි ධාතූහි සඞ් ගහිතා, එථකන ඛන් ථධන දසහි 

ආෙතනධාතූහි අසඞ් ගහිතා. දුක් ඛසච් ථචන ථෙ ධම් මා විප් පයුත් තා, ථත ධම් මා 
චතූහි ඛන් ථධහි ද් වීහාෙතථනහි ද් වීහි ධාතූහි සඞ් ගහිතා. තත් ථ දුක් ඛසච් ථචන 

විප් පයුත් තා නාම ථලොකුත් තරචිත් තථචතසිකානි, ථත ච ධම් මා 
ථවදනාක් ඛන් ධාදිචතුක් ඛන් ථධහි මථනොවිඤ් ඤාණධම් මධාතුවථසන ද් වීහි 
ධාතූහි සඞ් ගහිතාති. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. අෙං 
විප් පයුත් ථතනසඞ් ගහිතාසඞ් ගහිතපථද නථෙො. අෙථමත් ථ සඞ් ථඛපථතො 

විභඞ් ගනථෙන සද් ධිං අත් ථනිච් ඡථෙො, විත් ථාථරො පන 

ධාතුෙථාපාළිඅට්ඨෙථාසු (ධාතු. 12; ධාතු. අට් ඨ. 1-2) ගථහතබ් ථබ්ොති. 

ථමොහවිච් ථඡදනිො අභිධම් මමාතිකත් ථවණ් ණනාෙ 

ධාතුකථාමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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240 

පටුන 

4. පුග්ගලපඤ්ඤත්තිමාතිො 
එෙෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 

ඉදානි පුග් ගලපඤ් ඤත් තිමාතිකාසංවණ් ණනානථෙො ථහොති. තත් ථ 

අනුත් තානත් ථථතො තාව ෙ පඤ්ඤත්තිකයොති එත් ථ ‘‘ආචික් ඛති ථදථසති 

පඤ ්ඤථපති පට් ඨථපතී’’ති (සං. නි. 2.20) ආගතට් ඨාථන සන් දස් සනා පකාසනා 

පඤ ්ඤත් ති නාම. ‘‘සුපඤ් ඤත් තං මඤ් චපීඨ’’න් ති (පාරා. 269) ආගතට් ඨාථන 

ඨපනා නික් ඛිපනා පඤ් ඤත් ති නාම, ඉධ උභෙම් පි වට් ටති. ඡ පඤ් ඤත් තිථෙොති 

හි ඡ පඤ් ඤාපනා ඡ සන් දස් සනා පකාසනාතිපි, ඡ ඨපනා නික් ඛිපනාතිපි වුත් තං 
ථහොති. නාමපඤ් ඤත් තිථෙව හි ථත ථත විජ් ජමානාවිජ් ජමාථන ධම් ථම 
සන් දස් ථසතීතිපි. ථතන ථතන ථකොට් ඨාථසන ඨථපතීතිපි. 

ඛන්ධපඤ්ඤත්තීතිආදි පන සඞ් ථඛපථතො තාසං පඤ් ඤත් තීනං සරූපදස් සනං. 
තත් ථ ඛන් ධානං ‘‘ඛන් ධා’’ති පඤ ්ඤාපනා සන් දස් සනා පකාසනා ච ඨපනා 

නික් ඛිපනා ච ඛන්ධපඤ්ඤත්ති නාම…ථප.… පුග් ගලානං ‘‘පුග් ගලා’’ති 

පඤ ්ඤාපනා සන් දස ්සනා පකාසනා ච ඨපනා නික් ඛිපනා ච පුග්ගලපඤ්ඤත්ති 

නාම. ඉමා එව ඡ පඤ් ඤත් තිථෙො විජ් ජන් ති. අඤ ්ඤාසම් පි 

සම් මුතිපරමත් ථකථානං පඤ් ඤත් තීනං අනන් තත් තා, උපලක් ඛණවථසන පන 
පධානභාවථතො ච එතාව වුත් තා. පාළිමුත් තකනථෙන පන සබ් බ්සඞ් ගාහිකා 

විජ් ජමානපඤ් ඤත් තිආදථෙො ඡ නාමපඤ් ඤත් තිථෙො අට්ඨෙථාසු (පු. ප. අට් ඨ. 

මාතිකාවණ් ණනා 1) ආගතා, තා ච ථහට් ඨා වුත් තාති ඉධ න වුත් තා. තාසු ඉධ 

පුග් ගලපඤ් ඤත් තිපථදන අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් ති, ථසථසහි විජ් ජමානපඤ් ඤත් ති 
චාති ද් ථව එව ලබ් භන් ති. 

අට් ඨකථාමුත් තථකන පන ආචරිෙනථෙන අපරාපි ෙ පඤ්ඤත්තිකයො – 
උපාදාපඤ් ඤත් ති උපනිධාපඤ් ඤත් ති සථමොධානපඤ් ඤත් ති 

උපනික් ඛිත් තපඤ් ඤත් ති තජ් ජාපඤ් ඤත් ති සන් තතිපඤ් ඤත් තීති, ො 

‘‘අත් ථපඤ් ඤත් තී’’ති වුච් චති. තත් ථ ො ඛන් ධපඤ ්චකං උපාදාෙ නිස ්සාෙ 

සම් මතා සත් තාදිකා, අඞ් ගානි උපාදාෙ රථාදිකා, චන් දාදිපරිවත් තාදථෙො 

උපාදාෙ කාලදිසාදිකා, තංතංභූතනිමිත් තං, භාවනාවිථසසඤ් ච උපාදාෙ 

කසිණාදිඋග් ගහපටිභාගනිමිත් තාදිකාති අෙං එවරූපා සභාවධම් ථමහි 

එකත් ථතන වා සච් ඡිකට් ඨපරමත් ථථන අනුපලබ් භසභාවා උපාදාපඤ්ඤත්ති 

නාම. පඤ ්ඤාථපතබ් බ්ට් ථඨන ථචසා පඤ් ඤත් ති වුත් තා, න පන 

පඤ ්ඤාපනට් ථඨන. ො තස් ස තස් සත් ථස් ස පඤ් ඤාපනා, සා 
අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිථෙව. 

ො පන අඤ් ඤං පඨමාදිං උපනිධාෙ අථපක් ඛිත් වා දුතිෙං රස් සං දීඝං දූරං 

සන් තිකන් තිආදිකා තදඤ් ඤාථපක් ඛූපනිධා, ඡත් තපාණීතිආදිකා 
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හත් ථගතූපනිධා, කුණ් ඩලීතිආදිකා සම් පයුත් තූපනිධා, ධඤ ්ඤසකටන් ති ආදිකා 

සමාථරොපිතූපනිධා, ඉන් දසාලගුහාතිආදිකා අවිදූරගතූපනිධා, 

සුවණ් ණවණ් ථණොතිආදිකා පටිභාගූපනිධා, බ්රාහ් මණගාථමොතිආදිකා 

තබ් බ්හුලූපනිධා, මණිකටකන් තිආදිකා තබ් බිසිට් ඨූපනිධාති එවමාදි 

අථනකප් පකාරා පඤ් ඤාපනා, අෙං උපනධාපඤ්ඤත්ති නාම. 

ධඤ ්ඤරාසීතිආදිකා පන සකමොධානපඤ්ඤත්ති නාම. පුරිමස් ස පුරිමස ්ස 

උපනික් ඛිපිත් වා ද් ථව තීණීතිආදිකා උපනක්ඛිත්තපඤ්ඤත්ති නාම. 

තංතංසභාවනිස් සිතා පථවීආදිකා ත්ජාපඤ්ඤත්ති නාම. ආසීතිථකොතිආදිකා 

පන සන්තතිපඤ්ඤත්ති නාම. 

අට් ඨකථාමුත් තථකථනව ආචරිෙනථෙන අපරාපි ධම් මකථිකාදිකා 

කිච්චපඤ්ඤත්ති, කිසථූලාදිකා සණ්ඨානපඤ්ඤත්ති, ඉත් ථිපුරිසාදිකා 

ලිඞ්ගපඤ්ඤත්ති, කාමාවචරාදිකා, ථකොසලකාදිකා ච භූමිපඤ්ඤත්ති, තිස් ථසො 

නාථගොතිආදිකා පච්චත්තපඤ්ඤත්ති, නිථරොධාදිකා අසඞ්ඛතපඤ්ඤත්ති චාති ඡ 
පඤ ්ඤත් තිථෙො. 

එතාසු පන ද් වාදසසු තජ් ජාපඤ ්ඤත් ති, එකච් චා භූමිපඤ් ඤත් ති, 

අසඞ් ඛතපඤ් ඤත් ති ච විජ් ජමානපඤ් ඤත් තිසඞ් ඛාතා නාමපඤ් ඤත් ති, තදඤ් ඤා 

පරමත් ථාවථසසා, පන අත් ථපඤ ්ඤත් තීති දීපිතා අවිජ් ජමානාදිපඤ් ඤත් තිථෙො 
චාති. අෙං තාථවත් ථ අනුත් තානත් ථථතො සංවණ් ණනා. 

අත් ථනිච් ඡථෙො පථනත් ථාපි පාළිනථෙථනව සද් ධිං ථහොති, න විනා පාළිං 

තස් ස වත් තුමසක් කුථණෙයත් තා. පාළිෙඤ් ච ෙස් මා ආදිථතො පඤ ්ච 

පඤ ්ඤත් තිථෙො, තදත් ථභූතා ඛන් ධාදථෙො ච ථහට් ඨා විභඞ් ගප් පකරථණ 

නිප් පථදසථතො කථිතාති තා ඉධ ‘‘කිත් තාවතා ඛන් ධානං ඛන් ධපඤ ්ඤත් ති, 

ොවතා පඤ් චක් ඛන් ධා රූපක් ඛන් ථධො’’තිආදිනා සඞ් ථඛථපථනව නිද් දිට් ඨා, තා 
ථචත් ථාපි වුත් තත් ථා. පුග් ගලපඤ් ඤත් ති පන ථහට් ඨා න වුත් තාති ‘‘කිත් තාවතා 

පුග් ගලානං පුග් ගලපඤ් ඤත් ති? සමෙවිමුත් ථතො, අසමෙවිමුත් ථතො’’තිආදිනා 

එකකාදිථභථදන ොව දසකා දසධා මාතිකං ඨථපත් වා විත් ථාථරථනව විභත් තා, 

සා ච ඤාතබ් බ්පථභදථතො අවුච් චමානා දුබ් බිඤ් ථඤෙයා, තස් මා 
පුග් ගලපඤ් ඤත් තිො එව ථචත් ථ පාළිනොනුසාථරන සඞ් ථඛපථතො 

අත් ථනිච් ඡථෙො ථහොති, ථසො ථචත් ථ මාතිකාෙං වුත් ථත සබ් බ්පුග් ගථල 
අනුද් ධරිත් වා ඤාතබ් බ්ානං දුබ් බිඤ ්ථඤෙයානං පුග් ගලානං එකකාදිථභදථතොව 

මාතිකං උද් ධරිත් වා විභජනවථසන සඞ් ථඛපථතොව ථහොති. කථං? 

‘‘සමෙවිමුත් ථතො අසමෙවිමුත් ථතො, කුප් පධම් ථමො අකුප් පධම් ථමො, 

ථචතනාභබ් ථබ්ො අනුරක් ඛණාභබ් ථබ්ො, භයූපරථතො අභයූපරථතො, භබ් බ්ාගමථනො 
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අභබ් බ්ාගමථනො, නිෙථතො අනිෙථතො, පටිපන් නථකො ඵථල ඨිථතො, සමසීසී 

ඨිතකප් පී, ථසොතාපන් ථනො සත් තක් ඛත් තුපරථමො ථකොලංථකොථලො එකබීජී, 

සකදාගාමී, අනාගාමී අන් තරාපරිනිබ් බ්ායී උපහච් චපරිනිබ් බ්ායී 

අසඞ් ඛාරපරිනිබ් බ්ායී සසඞ් ඛාරපරිනිබ් බ්ායී උද් ධංථසොථතො අකනිට් ඨගාමී, 
අරහා’’ති එකකමාතිකා. 

තත් ථ ථෙො අප් පනං නිබ් බ්ත් ථතතුං යුත් තපත් තකාථල 
රූපාරූපසමාපත් තිසඞ් ඛාථතහි අට් ඨහි විථමොක් ථඛහි පච් චනීකධම් මථතො 
විමුච් චිත් වා තීසු මග් ථගසු ථෙන ථකනචි ෙථාසකං ආසථව ථඛථපත් වා 

වුට් ඨිථතො, අෙං සමයවිමුත්කතො නාම. ‘‘එකච් ථච ආසවා 

පරික් ඛීණා’’තිආදිවචනථතො (පු. ප. 1) හි අට් ඨසමාපත් තිලාභී පුථුජ් ජථනො වා 

ඛීණාසථවො වා ඉධ න ගහිථතො, සමාපත් තිලාභිථනො පන ඵලට් ඨථසඛාව ගහිතාති 

ථවදිතබ් බ්ා. සුක් ඛවිපස් සකඛීණාසථවො, සබ් ථබ්පි ච අරිො මග් ගවිථමොක් ඛං 

සන් ධාෙ අසමයවිමුත්තා නාම. බ්ාහිරානඤ් හි අට් ඨන් නං සමාපත් තීනං 

සමාපජ් ජන් තස ්ස පවිථවකට් ඨානලාභාදිසමථෙොපි අත් ථි, 
වත් තකරණකාලාදිඅසමථෙොපි අත් ථි. මග් ගවිථමොක් ථඛන විමුච් චනස ්ස පන 

තාදිථසො සමථෙො වා අසමථෙො වා නත් ථි, ෙස් ස සද් ධා බ්ලවතී, විපස ්සනා ච 

ආරද් ධා, තස් ස ගච් ඡන් තස් ස වා භුඤ් ජන් තස් ස වා මග් ගඵලපටිථවථධො නාම න 

ථහොතීති නත් ථි, තස් මා සබ් ථබ් අරිො අරිෙවිථමොක් ථඛ අසමයවිමුත්තාති 

ථවදිතබ් බ්ා. පුරිමපථදපි ථලොකිෙසමාපත් තිඤ් ථඤව සන් ධාෙ ථසඛා 
සමෙවිමුත් තා නාම ජාතා. 

අවසිභාවා අට් ඨසමාපත් තිලාභී පන පුථුජ් ජථනො, 
ථසොතාපන් නසකදාගාමිථනො ද් ථව ථසඛා අට් ඨසමාපත් තිං සන් ධාෙ 

කුප්පධම්කමො නාම. පරිහානධම් ථමොතිපි දුවිධා එව. අනාගාමිආදථෙො 

සුප් පහීනසමාධිපාරිපන් ථිකත් තා වසිභාවා සමාපත් තිලාභී පුථුජ් ජථනො, අරිො ච 

ථලොකුත් තරධම් ථමපි සන් ධාෙ අකුප්පධම්කමො නාම. අපරිහානධම් ථමොති ථත 

එව. කචතනාභබ්කබොති ථචතනාසඞ් ඛාථතන ඣානසමාපත් තිවළඤ් ජථනන 
අපරිහානිං ආපජ් ජිතුං භබ් ථබ්ො. ථෙො හි රූපාරූපජ් ඣාථනසු ආචිණ් ණවසිතාෙ 
ථචතනාසඞ් ඛාතාෙ ඣානසමාපත් තිො නිරන් තරං වළඤ් ජමාථනො ථතහි න 

පරිහාෙති, අවළඤ් ජමාථනො ච පරිහාෙති, අෙං වළඤ් ජමාථනො කචතනාභබ්කබො 

නාම. අනුරක්ඛණාභබ්කබොති ඣානස් ස උපකාරානුපකාරධම් ථම ජානිත් වා 

අනුරක් ඛණාෙ අවළඤ් ජමාථනොපි අපරිහානිං ආපජ් ජිතුං භබ් ථබ්ො, එථසො ච 

පුරිමථතො බ්ලවතථරො, ආචිණ් ණවසිථනො පඤ් ඤාසම් පදාෙ 
උපකාරානුපකාරධම් ථම ජානිත් වා තදනුරූපං පටිපජ් ජනථතොති ථවදිතබ් ථබ්ො. 
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භයූපරකතොති භථෙන පාපථතො උපරථතො විරථතො ථසථඛො, 
කලයාණපුථුජ් ජථනො ච. ථතසු පච් ඡිථමො දුග් ගතිවට් ටකිථලසඋපවාදසඞ් ඛාථතහි 

චතූහි භථෙහි පාපථතො ඔරමති, ථසථඛො දුග් ගතිවජ් ථජහි, අපාථෙහි මුත් තත් තා. 

ඛීණාසථවො පන අභයූපරකතො නාම සමුච් ඡින් නභෙත් තා, උපවාදථතො පන 
ඔරමිතබ් ථබ්ො. 

අභබ්බාගමකනොති සම් මත් තනිොමාගමනස් ස අභබ් ථබ්ො, ථෙ 

ආනන් තරිෙසඞ් ඛාථතන කම් මාවරථණන, නිෙතමිච් ඡාදිට් ඨිසඞ් ඛාථතන 

කිථලසාවරථණන, අථහතුකදුථහතුකපටිසන් ධිසඞ් ඛාථතන විපාකාවරථණන ච 

සමන් නාගතා, බුද් ධාදීසු ච සද් ධාරහිතා, මග් ගභාවනාෙ ච උත් තරකුරුකාදථෙො 

විෙ අච් ඡන් දිකා, පුබ් බූපනිස ්සෙරහිතා ච, සබ් ථබ්ථත අභබ්බාගමනා නාම. 

විපරීතා භබ්බාගමනා නාම. පඤ් චානන් තරිෙනිෙතමිච් ඡාදිට් ඨිකා නිරෙගමථන, 

අට් ඨ අරිෙපුග් ගලා අනුපාදාපරිනිබ් බ්ානාදීසු නයතා නාම. අවථසසපුග් ගලා 

අනිබ්ද් ධගතිකතාෙ අනයතා නාම, උත් තරකුරුකා පන සුගතිනිෙතාපි 

මිච් ඡත් තසම් මත් තනිොමස් ථසව ඉධාධිප් ථපතත් තා ‘‘නිෙතා’’ති න වුත් තා. 

මග් ගසමඞ් ගී පුග් ගථලො මග් ගක් ඛථණ ඵලත් ථාෙ පටිපන්නකෙො නාම, 

ඵලසමඞ් ගී ඵලානුප් පත් තිෙම් පි ඵකලඨිකතො නාම. 

ෙස් ස පන අපුබ් බ්ාචරිමං ආසවපරිොදානඤ් ච ථහොති ජීවිතපරිොදානඤ් ච, 

අෙං සමසීසී නාම. ථසො ච තිවිථධො ථහොති ඉරිොපථසමසීසී ථරොගසමසීසී 

ජීවිතසමසීසීති. තත් ථ ථෙො චතූසු ඉරිොපථථසු එකස් මිං විපස් සනං පට් ඨථපත් වා 

අරහත් තං පත් වා තස් මිඤ ්ථඤව ඉරිොපථථ පරිනිබ් බ්ාති, අෙං ඉරියාපථසමසීසී 
නාම. ථෙො පන එකං ථරොගං පත් වා අන් ථතොථරොථග එව විපස් සනං පට් ඨථපත් වා 

අරහත් තං පත් වා ථතථනව ථරොථගන පරිනිබ් බ්ාති, අෙං කරොගසමසීසී නාම. 

ෙස් ස පන කිථලසසීසසඞ් ඛාතා අවිජ් ජා, අරහත් තමග් ථගන පවත් තසීසසඞ් ඛාතං 

ජීවිතින් ද්රිෙඤ ්ච චුතිචිත් ථතන සමං පරිොදානං ගච් ඡති, අෙං ජීවිතසමසීසී නාම. 

කථමිදං සමං ථහොතීති? වාරසමතාෙ. ෙස් මිං හි වාථර මග් ථගන කිථලථස 

ථඛපිථත පච් චථවක් ඛණඤාණානි පවත් තන් ති, තස් සානන් තරථමව 
පරිනිබ් බ්ාෙථතො ඉමාෙ වාරසමතාෙ ඉදං උභෙසීසපරිොදානම් පි සමං ථහොති 

නාම, අෙථමව ජීවිතසමසීසී ඉධාධිප් ථපථතො. 

ඨිතෙප්පීති ඨිථතො කප් ථපො ඨිතකප් ථපො, ස් වාස ්ස අත් ථීති ඨිතෙප්පී, 
කප් පම් හි විනස ්සමානම් හි කප් පං ඨථපතුං සමත් ථථොති අත් ථථො. 

සථච හි ථෙසං මග් ගසමඞ් ගික් ඛථණ කප් පවිනාථසො භථවෙය, ථනව තාව 

කප් ථපො විනස ්ථසෙය, ොවාෙං ෙථාසකං ඵලං න සච් ඡිකථරොතීති ථත 

විනස ්සමානම් පි කප් පං ඨථපන් තීති ඨිතෙප්පිකනො නාම ජාතාති. කිඤ් චාපි 
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පටුන 

කප් පවිනාසනකාථල සාසනං නත් ථි, ගතථකොටිථක හි කාථල කප් පවිනාථසො 

ථහොති, එවං සන් ථතපි මග් ගානන් තරඵලස් ස අනන් තරාෙං දීථපතුං ඉදං අභූතම් පි 
කාරණං ආහටං. 

කසොතාපන්කනොති නිබ් බ්ානසමුද් දනින් නතාෙ ථසොතසඞ් ඛාතස් ස මග් ගස ්ස 

පඨමසමඞ් ගී වුච් චති, ඉධ පන ඵලට් ථඨො අධිප් ථපථතො. තස් ථසව ච 
පථභදදස් සනත් ථං ‘‘සත් තක් ඛත් තුපරථමො’’තිආදි වුත් තං. සත් තවාරා පරමා 

අස් ස භවූපපත් තීති සත් තක් ඛත් තුපරථමො, තථතො පරං අට් ඨමං භවං නාදිෙතීති 

අත් ථථො. ථසොතාපන් ථනො හි ථෙො සත් තක් ඛත් තුං ථදථවසු, මනුස් ථසසු ච 

පටිසන් ධිං ගථහත් වා සත් තථම භථව දුක් ඛස ්සන් තං කථරොති, අෙං 

සත්තක්ඛත්තුපරකමො නාම. කුලථතො කුලං භවථතො භවං ගච් ඡතීති 
ථකොලංථකොථලො. ථසො හි ථදවමනුස් සවථසන ද් ථව ගතිථෙො භථව සංසරිත් වා 

දුක් ඛස ්සන් තං කථරොති, අෙං කෙොලිංකෙොකලො නාම. කම් මපටිසන් ධිො එකං 

කම් මං කිථලසබීජං අස් සාති එෙබීජී. ථසො හි එකස් මිඤ ්ථඤව භථව ඛීණාසථවො 

ථහොති. කිං පනස් ස ථභදස් ස නිොමකන් ති? විපස ්සනාභිඤ් ඤාථභදා. 

ථසොතාපන් ථනසු හි ථෙො විපස් සනාෙ පමත් ථතො, ථසො සත් තක් ඛත් තුපරථමො 

ථහොති. ථෙො කිඤ් චි අප් පමත් ථතො, ථසො ථකොලංථකොථලො. ථෙො පන විපස ්සනාෙ 

අතිවිෙ අප් පමත් ථතො, ථසො එකබීජී ථහොති. ථෙ පන අභිවිෙ පමත් තා 

වට් ටජ් ඣාසො අනාථපිණ් ඩිකවිසාඛාසක් කාදථෙො, ථත පුනප් පුනං 
වට් ටස ්මිංථෙව විචරන් තා ආදිථතො පට් ඨාෙ ඡ ථදවථලොථක ඔසාථපත් වා 

බ්රහ් මථලොථකසුපි ෙථාක් කමං නිබ් බ්ත් තිත් වා අකනිට් ථඨ ඨත් වා පරිනිබ් බ්න් ති, 
න ථත ඉධ ගහිතා. ථත හි මනුස ්සගතිං පුනප් පුනං ආදිෙන් ති. ථෙ පන 

මනුස් සගතිෙම් පි භවං ආදිෙන් ති, ථතසං වථසන සත් තක් ඛත් තුපරථමො 
ථකොලංථකොථලො මානුසිකභවනිබ් බ්ත් තථකො එව එකබීජී ගහිථතො. ථත පන 

සද් ධාධුථරන ආගතා තථෙො, පඤ ්ඤාධුථරන ආගතා තථෙොති ථසොතාපන් ථනො 
ඡබ් බිථධො ථහොතීති ථවදිතබ් ථබ්ො. 

පටිසන් ධිවථසන පන සකිං ඉමං මනුස් සගතිං ආගච් ඡතීති සෙදාගාමී, 
දුතිෙමග් ගඵලසමඞ් ගී. ඉමිනා පඤ් චසු සකදාගාමීසු චත් තාථරො වජ් ථජත් වා 
එථකොව ගහිථතො. එකච් ථචො හි සකදාගාමිඵථල ඨත් වා පුන දුතිෙභථව ඉථධව 

පරිනිබ් බ්ාති, එකච් ථචො ඉධ පත් වා ථදවථලොථක පරිනිබ් බ්ාති, එකච් ථචො 

ථදවථලොථක පත් වා දුතිෙභථව තත් ථථව පරිනිබ් බ්ාති, එකච් ථචො ථදවථලොථක 

පත් වා ඉධූපපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බ්ාති, ඉථම චත් තාථරොපි ඉධ න ගහිතා. ථෙො පන 

ඉධ පත් වා ථදවථලොථක නිබ් බ්ත් තිත් වා පුන ඉධූපපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බ්ාති, 

අෙථමථකොව ඉධ ගහිථතො. ඉමස් ස ච ද් ථව පටිසන් ධිථෙො, එකබීජිස් ස පන 
එකාවාති ඉදං ථතසං නානාකරණන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 
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පටිසන් ධිවථසන කාමභවං නාගච් ඡතීති අනාගාමී, තතිෙමග් ගඵලසමඞ් ගී. 

තස් ථසව පන පථභදදස් සනත් ථං ‘‘අන්තරාපරිනබ්බායී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

අන්තරාපරිනබ්බායීති ආයුථවමජ් ඣස ්ස අන් තරා එව අරහත් තමග් ගං 
උප් පාථදත් වා කිථලසපරිනිබ් බ්ාථනන පරිනිබ් බ්ාෙනසීථලො එථකො අනාගාමී. 

ථසො ච උප් පන් නසමනන් තරං පරිනිබ් බ්ායී, ආයුථවමජ් ඣං අප් පත් වා 

පරිනිබ් බ්ායී, ආයුථවමජ් ඣං පත් වා පරිනිබ් බ්ායීති තිවිථධො ථහොති. 

උපහච්චපරිනබ්බායීති ආයුථවමජ් ඣං උපහච් ච අතික් කමිත් වා, මරණසමෙං වා 

උපහච් ච උපගන් ත් වා පරිනිබ් බ්ායී, ආයුථවමජ් ඣං අතික් කමිත් වා ොව 

මරණසමො පරිනිබ් බ්ායීති අත් ථථො. අසඞ්ඛාරපරිනබ්බායීති අසඞ් ඛාථරන 
අප් පදුක් ථඛන අධිමත් තප් පථෙොගං අකත් වා පරිනිබ් බ්ාෙනසීථලො. 

සසඞ්ඛාරපරිනබ්බායීති සසඞ් ඛාථරන දුක් ථඛන කසිථරන 

අධිමත් තප් පථෙොථගන පරිනිබ් බ්ාෙනසීථලො. උද්ධිංකසොකතොති 

උද් ධංවාහිභාථවන උද් ධමස ්ස තණ් හාථසොතං වට් ටථසොතඤ් ච, උද් ධං වා 

ගන් ත් වා පටිලභිතබ් බ්ථතො උද් ධං මග් ගථසොතමස් සාතිපි උද්ධිංකසොකතො. 

අකනිට් ඨං ගච් ඡතීති අෙනට්ඨගාමී. ඉථමසං පන අනාගාමීනං 
පථභදදස් සනත් ථම් ථපත් ථ උද් ධංථසොථතො අකනිට් ඨගාමීතිආදි චතුක් කං 
ථවදිතබ් බ්ං. 

තත් ථ ථෙො අවිහථතො පට් ඨාෙ චතූසු ෙථාක් කමං උප් පජ් ජිත් වා ොවතායුකං 

ඨත් වා චුථතො අකනිට් ථඨ උප් පජ් ජිත් වා පරිනිබ් බ්ාති, අෙං උද්ධිංකසොකතො

අෙනට්ඨගාමී නාම. ථෙො පන අකනිට් ඨං අප් පත් වා අන් තරා පරිනිබ් බ්ාති, අෙං 

උද්ධිංකසොකතො න අෙනට්ඨගාමී නාම. ථෙො මනුස ්සථලොථකො අකනිට් ඨථමව 

ගන් ත් වා පරිනිබ් බ්ාති, අෙං න උද්ධිංකසොකතො අෙනට්ඨගාමී නාම. ථෙො පන 
ථහට් ඨා චතූසු සුද් ධාවාථසසු අඤ් ඤතරස ්මිං උප් පජ් ජිත් වා තත් ථථව 

පරිනිබ් බ්ාති, අෙං න උද්ධිංකසොකතො න අෙනට්ඨගාමී නාම. එවථමථත 

අනාගාමිථනො අට් ඨචත් තාලීසවිධා ථහොන් ති. කථං? අවිථහසු තාව තථෙො 

අන් තරාපරිනිබ් බ්ානථනො, එථකො උපහච් චපරිනිබ් බ්ායී, එථකො උද් ධංථසොථතොති 

පඤ ්ච, ථත අසඞ් ඛාරපරිනිබ් බ්ානසසඞ් ඛාරපරිනිබ් බ්ානවථසන දස ථහොන් ති, එවං 

අතප් පසුදස් සසුදස් සීසූති චත් තාලීසං, අකනිට් ථඨ පන උද් ධංථසොථතො නත් ථි, 

තස් මා තත් ථ තං සසඞ් ඛාරාසඞ් ඛාරවථසන දුවිධං උද් ධංථසොතං වජ් ථජත් වා 
අට් ඨ චාති අට් ඨචත් තාලීස ථහොන් ති. 

අරහාති කිථලසාරීනං හතත් තාදිනා ඛීණාසථවො අරහා නාම. ථසො 
සුඤ ්ඤතාදිවිථමොක් ඛත් තෙවථසන තිවිථධො හුත් වා පුන පච් ථචකං 

පටිපදාචතුක් කවථසන ද් වාදසවිධා ථහොන් ති. ෙථා ච අරහා ද් වාදසවිථධො, එවං 

ද් වාදථසව සකදාගාමිථනො, චතුවීසති ථසොතාපන් නා අට් ඨචත් තාලීස 
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246 

පටුන 

අනාගාමිථනොව පච් ථචකන් ති ථවදිතබ් බ්ං. ඉථම ච සබ් ථබ් අරිො ඉමස් මිං 

සාසථන එව උප් පජ් ජන් ති, ථනො බ්හිද් ධාති. එකකනථෙො. 

දුොදිමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
දුකාදීසු ‘‘ද් ථව පුග් ගලා – ථකොධථනො ච උපනාහී ච මක් ඛී ච පළාසී 

චා’’තිආදිනා දුකඤ් ච, ‘‘තථෙො පුග් ගලා – නිරාථසො ආසංථසො 

විගතාථසො’’තිආදිනා තිකඤ් ච, ‘‘චත් තාථරො පුග් ගලා – අසප් පුරිථසො, 

අසප් පුරිථසනඅසප් පුරිසතථරො, සප් පුරිථසො, 

සප් පුරිථසනසප් පුරිසතථරො’’තිආදිනා චතුක් කඤ් ච, ‘‘පඤ් ච පුග් ගලා – 

අත් ථථකච් ථචො පුග් ගථලො ආරභති ච විප් පටිසාරී ච ථහොති, තඤ් ච 
ථචථතොවිමුත් තිං පඤ් ඤාවිමුත් තිං ෙථාභූතං නප් පජානාති. ෙත් ථස ්ස ථත 

උප් පන් නා පාපකා අකුසලා ධම් මා අපරිථසසා නිරුජ් ඣන් ති, අත් ථථකච් ථචො 

පුග් ගථලො ආරභති න විප් පටිසාරී ච ථහොති…ථප.… අපරිථසසා නිරුජ් ඣන් ති, 
අත් ථථකච් ථචො පුග් ගථලො නාරභති විප් පටිසාරී ච ථහොති…ථප.… අපරිථසසා 
නිරුජ් ඣන් ති. අත් ථථකච් ථචො පුග් ගථලො නාරභති න විප් පටිසාරී 
ථහොති…ථප.… අපරිථසසා නිරුජ් ඣන් තී’’තිආදිනා පඤ් චකඤ් ච විත් ථාරථතො 

මාතිකං නික් ඛිපිත් වා සබ් ථබ්පි ථත පුග් ගලා නිද් දිට් ඨා, ඉධ පන ථත 

ගන් ථවිත් ථාරභථෙන සබ් ථබ් න උද් දිට් ඨා, පාළිො එව ඤාතබ් බ්ාති. 

තත් ථ තිථක නරාකසොති අරහත් තාසාෙ විරහිථතො දුස් සීථලො. තස් ස හි 

අත් තථනො අභබ් බ්තාෙ භබ් බ්සහාෙකස ්ස සීලවථතො අරහත් තප් පත් තිං සුත් වා, 
චණ් ඩාලපුත් තස් ස විෙ කස් සචි රාජපුත් තස් ස රජ් ජාභිථසකං සුත් වා 

අභිථසකප් පත් තිෙං, ‘‘කුදාස් සු නාමාහම් පි අරහත් තං පාපුථණෙය’’න් ති 

අරහත් තප් පත් තිෙං පත් ථනාපි න උප් පජ් ජති. ආසිංකසොති අරහත් තං 
ආසීසමාථනො පත් ථෙමාථනො සීලවා. තස් ස හි අරහත් තපත් ථනාෙ 

සීලසම් පත් තිො ඨිතත් තා කස ්සචි අරහත් තප් පත් තිං සුත් වා, උභථතොසුජාතස් ස 

රාජකුමාරස ්ස විෙ තාදිසස් ස කස ්සචි රජ් ජාභිථසකං සුත් වා අභිථසකප් පත් තිෙං, 

අරහත් තප් පත් තිෙං පත් ථනා උප් පජ් ජති. විගතාකසොති අරහා. ථසො හි 
පත් තඅරහත් තතාෙ තත් ථ විගතාථසො ථහොති පත් තාභිථසථකො විෙ ඛත් තිථෙො 
අභිථසකප් පත් තිෙන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

චතුක් ථක පන පාණාතිපාතාදිඅකුසලකම් මපථසමන් නාගථතො අසප්පුරිකසො 

නාම. ථෙො පන සෙම් පි පාණාතිපාතාදීනි කත් වා පරඤ් ච තත් ථ සමාදථපති, අෙං 

අසප්පුරිකසනඅසප්පුරිසතකරො, අසප් පුරිසථතොපි අසප් පුරිසතථරොති අත් ථථො. 

වුත් තපටිපක් ඛකුසලවථසන සප්පුරිකසො, සප්පුරිකසනසප්පුරිසතකරො ච 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 
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පටුන 

පඤ ්චථක ආරභති ච විප්පටිසාරී ච කහොතීති එත් ථ ආරම්භ-සද් ථදො 

ආපත් තිවීතික් කථම වත් තති, තස් මා ආපත් තිවීතික් කමවථසන ආරභති ථචව 

තප් පච් චො ච විප් පටිසාරී ථහොතීති අත් ථථො. කචකතොවිමුත්තින් ති 

ඵලසම් පයුත් තසමාධිං. පඤ්ඤාවිමුත්තින් ති ඵලසම් පයුත් තඤාණං. යථාභූතිං 

නප්පජානාතීති අනධිගතත් තා ෙථාසභාවථතො නප් පජානාති. යත්ථස්සාති ෙස ්මිං 
අරහත් තඵලසඞ් ඛාථත ඣාථන අධිගථත අස් ස පුග් ගලස් ස සබ් ථබ් පාපකා 

අකුසලා ධම් මා නිරවථසසා නිරුජ් ඣන් ති, ථත නප් පජානාතීති සම් බ්න් ථධො. 

කිඤ් චාපි ථත මග් ගක් ඛථණ එව නිරුජ් ඣන් ති නාම, ඵලක් ඛථණ පන නිරුද් ධා 

නාම ථහොන් ති, ඉධ පන මග් ගකිච් චවථසන ‘‘ඵලක් ඛථණ නිරුජ් ඣන් තී’’ති 
වුත් තාති ථවදිතබ් බ්ා. 

ආරභතින විප්පටිසාරී ච කහොතීති ආපත් තිං ආපජ් ජති, තං පන ථදථසතුං 

සභාගපුග් ගලං පරිථෙසති, වුට් ඨාථපති වා, තස් මා න විප් පටිසාරී ථහොති. නාරභති

විප්පටිසාරී ච කහොතීති ආපත් තිං නාපජ් ජති, විනෙපඤ් ඤත් තිෙං පන 
අථකොවිදත් තා අනාපත් තිො ආපත් තිසඤ් ඤිතාෙ වුට් ඨිතාෙපි තං ආපත් තිො 

විප් පටිසාරං විථනොථදතුං අසක් කුථණෙයතාෙ විප් පටිසාරී ථහොති. නාරභති න

විප්පටිසාරීකහොතීති නාරභති ථනව ආපත් තිං ආපජ් ජති, න විප් පටිසාරී ථහොති. 

අරහත් තඤ් ච න පාපුණාති. කතථරො පථනස පුග් ගථලොති? සීලවා 
ඔස් සට් ඨවීරිථෙො පුග් ගථලො. ථසො හි ‘‘කිං ථම ඉමස් මිං බුද් ධකාථල 

පරිනිබ් බ්ාථනන, අනාගථත ථමත් ථතෙයසම් මාසම් බුද් ධකාථල 

පරිනිබ් බ්ානස් සාමී’’ති විසුද් ධසීථලොපි පටිපත් තිං න පූථරති. ඉථම චත් තාථරොපි 

පුග් ගලා තථා තථා ඔවදිත් වා ආසවක් ඛථෙ පතිට් ඨාථපතබ් බ්ා. එවං හි ථතපි 
ය් වාෙං පඤ ්චථමො පුග් ගථලො නාරභති න විප් පටිසාරී ආරද් ධවීරිථෙො අරහත් තං 

පාපුණාති, ථතන සමසමාව භවිස් සන් තීති. 

ෙක්ොදීසු– 
‘‘ෙ පුග්ගලා – අත් ථථකච් ථචො පුග් ගථලො පුබ් ථබ් අනනුස් සුථතසු 

ධම් ථමසු සාමං සච් චානි අභිසම් බුජ් ඣති, තත් ථ ච සබ් බ්ඤ ්ඤුතං පාපුණාති 

බ්ථලසු ච වසීභාවං. අත් ථථකච් ථචො පුග් ගථලො…ථප.… අභිසම් බුජ් ඣති, 

න ච තත් ථ සබ් බ්ඤ ්ඤුතං පාපුණාති, න ච බ්ථලසු වසිභාවං. 

අත් ථථකච් ථචො පුග් ගථලො…ථප.… අනභිසම් බුජ් ඣති, දිට් ථඨව ධම් ථම 

දුක් ඛස ්සන් තකථරො ථහොති, සාවකපාරමිඤ් ච පාපුණාති. අත් ථථකච් ථචො 

පුග් ගථලො…ථප.… දුක් ඛස් සන් තකථරො ථහොති, න ච සාවකපාරමිං 

පාපුණාති. අත් ථථකච් ථචො පුග් ගථලො…ථප.… අනභිසම් බුජ් ඣති, න ච 

දිට් ථඨව ධම් ථම දුක් ඛස් සන් තකථරො ථහොති, අනාගාමී ථහොති අනාගන් තා 

ඉත් ථත් තං. අත් ථථකච් ථචො පුග් ගථලො…ථප.… අනභිසම් බුජ් ඣති, න ච 
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පටුන 

දිට් ථඨව ධම් ථම දුක් ඛස් සන් තකථරො ථහොති, ආගාමී ථහොති ආගන් තා 
ඉත් ථත් ත’’න් ති – 

ඡක් කං, ‘‘සත්ත පුග්ගලා – සත් ත උදකූපමා පුග් ගලා සකිං නිමුග් ථගො 

නිමුග් ථගොව ථහොති, උම් මුජ් ජිත් වා නිමුජ් ජති, උම් මුජ් ජිත් වා ඨිථතො ථහොති, 

උම් මුජ් ජිත් වා විපස් සති විථලොථකති, උම් මුජ් ජිත් වා පතරති, උම් මුජ් ජිත් වා 

පටිගාධප් පත් ථතො ථහොති, උම් මුජ් ජිත් වා තිණ් ථණො ථහොති පාරඞ් ගථතො, ථථල 

තිට් ඨති බ්රාහ් මථණො’’තිආදිනා සත් තකං, ‘‘අට්ඨ පුග්ගලා – චත් තාථරො 

මග් ගසමඞ් ගිථනො, චත් තාථරො ඵලසමඞ් ගිථනො පුග් ගලා’’ති අට් ඨකං, ‘‘නව

පුග්ගලා – සම් මාසම් බුද් ථධො පච් ථචකසම් බුද් ථධො උභථතොභාගවිමුත් ථතො 
පඤ ්ඤාවිමුත් ථතො කාෙසක් ඛී දිට් ඨිප් පත් ථතො සද් ධාවිමුත් ථතො ධම් මානුසාරී 

සද් ධානුසාරී’’ති නවකං, ‘‘දසපුග්ගලා – පඤ ්චන් නං ඉධ නිට් ඨා, පඤ ්චන් නං 
ඉධ විහාෙ නිට් ඨා’’ති දසකඤ් ච මාතිකං නික් ඛිපිත් වා පාළිෙං නිද් ථදථසො 
කථතො. තත් ථ ඡක් ථක පඨථමන පථදන සම් මාසම් බුද් ථධො දට් ඨබ් ථබ්ො. ථසො හි 
අනාචරිෙථකො අත් තනා උප් පාදිථතන සබ් බ්ඤ් ඤුතඤ් ඤාණපදට් ඨාථනන 
අරහත් තමග් ගඤාථණන සබ් බ්ාකාරථතො සච් චානි අභිසම් බුජ් ඣිත් වා 

සබ් බ්ඤ ්ඤුතං පාපුණි, දසඤාණබ්ථලසු ච වසිභාවන් ති. දුතිථෙන පන 

පච් ථචකසම් බුද් ථධො දට් ඨබ් ථබ්ො. තතිථෙන අග් ගසාවථකො, චතුත් ථථන 

අවථසසා අරහන් ථතො, පඤ ්චථමන අනාගාමී, ඡට් ථඨන 
ථසොතාපන් නසකදාගාමිථනො දට් ඨබ් බ්ා. ථත හි ‘‘ආගන් තා ඉත් ථත් ත’’න් ති 
වුත් තාති. 

සත් තථක පඨථමන පථදන සාසථන අනිවිට් ඨසද් ථධො 
නිෙතමිච් ඡාදිට් ඨිධම් ථමහි එකන් තකාළථකහි සමන් නාගථතො ගහිථතො. ථසො හි 
සමුද් ථද උදකභීරුකපුරිථසො විෙ සංසාථර අපාථෙ නිමුග් ථගො නිමුග් ථගොව 

ථහොති, න පුන භවථතො වුට් ඨාති, අනන් තම් පි කාලං භථව එව විචරති 
සාසනසමාථෙොගාභාවා. දුතිථෙන පථදන සාසථන පටිලද් ධසද් ථධොපි 
ථදවදත් තාදථෙො විෙ සද් ධාදිපරිහානිෙං ඨිථතො දුස් සීථලො ගහිථතො. ථසො හි 
සමුද් ථද ථකනචි කාරථණන උම් මුජ් ජිත් වා පුන නිමුග් ථගො විෙ සාසනසද් ධාෙ 

උම් මුජ් ජිත් වාපි අපාථෙ නිමුජ් ජති එව, අෙං පන චිරකාලාතික් කථමන බුද් ධාදීහි, 

අත් තනා එව වා පච් ථචකථබ්ොධිඤාථණන භවථතො උද් ධරණීථෙො ථහොති 
සාසථන සකිං උප් පන් නාෙපි සද් ධාෙ ථමොක් ඛභාථවන නිෙථමන 

නිබ් බ්ානාවහත් තා. අෙථමව හිස් ස පුරිමපුග් ගලථතො විථසථසො, ඉතරථා තස් ස 
විසුං ගහථණ පථෙොජනථමව න සිොති ගථහතබ් බ්ං. තතිථෙන සාසථන 
උප් පන් නසද් ථධො ඨිතිභාගිථෙහි සීලාදිගුථණහි සමන් නාගථතො ගහිථතො. ථසො හි 
උම් මුජ් ජිත් වා තීරං අදිස් වාව සමුද් දමජ් ථඣ නාවාදිආගමනං ඔථලොථකන් ථතො 
පුන අනිමුජ් ජිත් වා උණ් ණතප් පථදථස ඨිථතො විෙ සාසනසද් ධාෙ උම් මුජ් ජිත් වා 
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නිබ් බ්ානං අදිස් වාව බුද් ධාදිං ඔථලොකෙමාථනො සග් ථග, සීලාදිම් හි ඨිථතො ථහොති. 
චතුත් ථථන පන ථසොතාපන් ථනො ගහිථතො. ථසො හි උම් මුජ් ජිත් වා ඨිථතො තීරං 
දිස ්වා උත් තරණූපාෙං විථලොකෙමාථනො විෙ ථලොකුත් තරසද් ධාෙ උම් මුජ් ජිත් වා 
නිබ් බ්ානතීරං දිස් වා උත් තරථණොපාෙං විථලොථකති. පඤ ්චථමන සකදාගාමී 
ගහිථතො. ථසො හි සමුද් ථද තීරං දිස් වා තදභිමුඛං පතරමාථනො විෙ පඨමමග් ථගන 
නිබ් බ්ානතීරං දිස් වා තදභිමුඛං දුතිෙමග් ථගන පතරති නාම. ඡට් ථඨන අනාගාමී 
ගහිථතො. ථසො හි පතරිත් වා තීරං උපග් ගම් ම කටිප් පමාථණ උදථක ඨිථතො විෙ 
අරහත් තසමීථප සතිකවාටපතිත් ථථ අනාවත් තිධම් මතාෙ තතිෙමග් ථගන 

තිට් ඨති. සත් තථමන පන අරහා ගහිථතො, ථසො හි තරිත් වා පාරං පත් වා 
ඨිතපුරිථසො විෙ චත් තාථරො ඔථඝ තරිත් වා නිබ් බ්ානත් ථථල ඨිථතො 
ඛීණාසවබ්රාහ් මථණො නාම ථහොතීති. 

නවථක උභකතොභාගවිමුත්කතොති රූපාරූපසමාපත් තිො 

වික් ඛම් භනවිථමොක් ථඛන, අරිෙමග් ථගන සමුච් ථඡදවිථමොක් ථඛන කිථලසථතො 

විමුත් ථතො, අරූපසමාපත් තිො වා රූපකාෙථතො, මග් ථගන ච නාමකාෙථතොති 

ඉථමහි උභථතොභාථගහි විමුත් ථතොතිපි උභථතොභාගවිමුත් ථතො, ථසො චතුන් නං 
අරූපසමාපත් තීනං එථකකථතො වුට් ඨාෙ සඞ් ඛාථර සම් මසිත් වා 

අරහත් තප් පත් තානං චතුන් නං, නිථරොධා වුට් ඨාෙ අරහත් තප් පත් තඅනාගාමිථනො 

ච වථසන පඤ් චවිථධො, ථතසු පච් ඡිථමොව නිප් පරිොෙථතො 

උභථතොභාගවිමුත් ථතො නාම, ථසසා පරිොථෙන. එත් ථ ච 

රූපාවචරචතුත් ථජ් ඣානං කිථලසකාෙථතො විමුත් තම් පි රූපකාෙථතො 

අවිමුත් තං, අරූපාවචරං පන තදභෙථතොපි විමුත් තං, තස් මා තථදව පාදකං 

කත් වා අරහත් තප් පත් ථතොව උභථතොභාගවිමුත් ථතො ථහොති, න රූපාවචරන් ති 

ථවදිතබ් බ්ං. පඤ්ඤාවිමුත්කතොති අරහත් තමග් ගපඤ ්ඤාෙ ආසථවහි විමුත් ථතො. 

ථසො හි සුක් ඛවිපස් සථකො, චතූහි රූපාවචරජ් ඣාථනහි වුට් ඨාෙ අරහත් තප් පත් තා 
චත් තාථරො චාති පඤ් චවිථධො. අරූපාවචරජ් ඣාථනසු හි එකස් මිම් පි සති 
උභථතොභාගවිමුත් ථතොව නාම ථහොති. 

ොයසක්ඛීති රූපාරූපජ් ඣානලාභී අරිථෙො. ථසො හි 
ථසොතාපත් තිමග් ගට් ඨවජ් ජිතානං ඡන් නං ථසඛානං වථසන ඡබ් බිථධො. ථතථනව 

හිස් ස ‘‘එකච් ථච ආසවා පරික් ඛීණා’’ති නිද් ථදථස වුත් තං. 

ථසොතාපත් තිමග් ගට් ඨස් ස ච න ථකචිපි ආසවා පරික් ඛීණාති වත් තබ් බ්ා, 

පරික් ඛීනස ්සන් තීති පන වත් තබ් බ්ා, අරහථතො පන සබ් ථබ්පි ආසවා පරික් ඛීණා, 

න එකච් ථචති. ථසො හි ඵුට් ඨන් තං සච් ඡිකථරොතීති ොයසක්ඛී, ඵුට් ඨානං 
පටිලද් ධානං ඣානානං අනන් තරං නාමකාථෙන නිථරොධං සච් ඡිකථරොතීතිපි 

කාෙසක් ඛී, කාථෙනාති ථචත් ථ ‘‘නාමකාථෙන ථචව පරමත් ථසච් චං 

සච් ඡිකථරොති, පඤ ්ඤාෙ ච අතිවිජ් ඣ පස් සතී’’ති වචනථතො අරහත් තඵලං 
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ඨථපත් වා ථසසමග් ගඵලානථමතං අධිවචනං, ථතන කාථෙන 
පඨමජ් ඣානානන් තරං නිබ් බ්ානස් ස සච් ඡිකරණථතොපි කාෙසක් ඛීති ථකචි. 

දිට්ඨිප්පත්කතොති සුක් ඛවිපස් සථකො, රූපජ් ඣානලාභී ච ෙථාවුත් ථතො ඡබ් බිථධො 

ථසථඛො ච, අෙං දිට් ඨන් තප් පත් ථතොති දිට් ඨිප් පත් ථතො. දස් සනං දිට් ඨි, 

පඨමමග් ථගො, තස් ස අනන් තරං නිථරොධප් පත් ථතොති අත් ථථො. දිට් ඨප් පත් ථතොතිපි 

පාථඨො, තස් ස පඨමමග් ථගන දිට් ඨං නිබ් බ්ානං පුන පත් ථතොති අත් ථථො. 

සද්ධාවිමුත්කතොති සුක් ඛවිපස් සථකො, රූපජ් ඣානලාභී ච ෙථාවුත් ථතො 
ඡබ් බිථධො ථසථඛො ච. අෙං හි සද් දහන් ථතො විමුත් ථතොති සද් ධාවිමුත් ථතො. කථං 

පථනතස් ස දිට් ඨිප් පත් තථතො නානත් තන් ති? ආගමනීෙපටිපදාෙ. දිට් ඨිප් පත් ථතො 
හි පඤ් ඤාසම් පදාෙ පුබ් බ්භාථග විපස් සනාෙ කිථලථස අප් පදුක් ථඛන 

වික් ඛම් ථභන් ථතො ආගථතො, සද් ධාවිමුත් ථතො පන සද් ධාබ්හුලතාෙ කිථලථස 
දුක් ථඛන වික් ඛම් ථභන් ථතො ආගථතො. එතථමව හි ථභදං සන් ධාෙ නිද් ථදථස 

‘‘එකච් ථච ආසවා පරික් ඛීණා ථහොන් ති, ථනො ච ථඛො ෙථාදිට් ඨිප් පත් තස ්සා’’ති 
වුත් තං. 

ධම්මානුසාරීති ෙස් ස ථසොතාපත් තිමග් ගක් ඛථණ පඤ් ඤින් ද්රිෙං අධිමත් තං 

ථහොති, අෙං පඤ් ඤාසඞ් ඛාථතන ධම් ථමන සරති අනුස් සරතීති ධම් මානුසාරී, 
ථසොතාපත් තිමග් ගට් ඨස් ථසතං නාමං. ඵථල පන පත් ථත දිට් ඨිප් පත් ථතො නාම 

ථහොති. සද්ධානුසාරීති ෙස් ස ථසොතාපත් තිමග් ගක් ඛථණ සද් ධින් ද්රිෙං අධිමත් තං 

ථහොති, අෙං සද් ධාෙ සරති අනුස් සරතීති සද් ධානුසාරී, 
ථසොතාපත් තිමග් ගට් ඨස් ථසතං නාමං. ඵථල පන පත් ථත සද් ධාවිමුත් ථතො නාම 
ථහොති. 

ථලොකුත් තරධම් මං හි නිබ් බ්ත් ථතන් තානං ද් ථව ධුරානි නාම, ද් ථව 

අභිනිථවසා නාම, ද් ථව සීසානි නාම. තත් ථ සද් ධාධුරං පඤ් ඤාධුරන් ති ද් ථව 

ධුරානි නාම. එථකො පන සමථාභිනිථවථසො, එථකො විපස් සනාභිනිථවථසොති 
ද් ථව අභිනිථවසා. එථකො ච අරහත් තං මත් ථකං පාපුණන් ථතො 

උභථතොභාගවිමුත් ථතො ථහොති, එථකො පඤ් ඤාවිමුත් ථතොති ඉමානි ද් ථව සීසානි 

නාම. ථෙ හි ථකචි ථලොකුත් තරං ධම් මං නිබ් බ්ත් ථතන් ති, සබ් ථබ් ථත ද් ථව ඉථම 
ධම් ථම ධුරං කත් වා ඉථමසු ද් වීසු ඨාථනසු අභිනිවිසිත් වා ඉථමහි ද් වීහි ඨාථනහි 

විමුච් චන් ති. ථතසු ථෙො භික් ඛු අට් ඨසමාපත් තිලාභී පඤ් ඤං ධුරං කත් වා 
සමථවථසන අභිනිවිට් ථඨො අඤ් ඤතරං අරූපසමාපත් තිං පදට් ඨානං කත් වා 

විපස් සනං පට් ඨථපත් වා අරහත් තං පාපුණාති, අෙං ථසොතාපත් තිමග් ගක් ඛථණ 
ධම් මානුසාරී නාම. පරථතො පන ඡසු ඨාථනසු කාෙසක් ඛී නාම. අරහත් තඵලං 
පත් ථත උභථතොභාගවිමුත් ථතො නාම. 
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පටුන 

අපථරො පඤ් ඤථමව ධුරං කත් වා විපස් සනාවථසන අභිනිවිට් ථඨො 
සුද් ධසඞ් ඛාථර වා රූපාවචරජ් ඣාථනසු වා අඤ් ඤතරං සම් මසිත් වා අරහත් තං 

පාපුණාති, අෙම් පි ථසොතාපත් තිමග් ගක් ඛථණ ධම් මානුසාරී නාම. පරථතො පන 

ඡසු ඨාථනසු දිට් ඨිප් පත් ථතො නාම, අරහත් තං පත් ථත පඤ් ඤාවිමුත් ථතො නාම. 

අපථරො පන අට් ඨසමාපත් තිලාභී සද් ධං ධුරං කත් වා සමාධිවථසන 
අභිනිවිට් ථඨො අඤ් ඤතරං අරූපසමාපත් තිං පදට් ඨානං කත් වා විපස් සනං 

පට් ඨථපත් වා අරහත් තං පාපුණාති, අෙං ථසොතාපත් තිමග් ගක් ඛථණ සද් ධානුසාරී 

නාම, පරථතො ඡසු ඨාථනසු කාෙසක් ඛීථෙව නාම. අරහත් තං පත් ථත 
උභථතොභාගවිමුත් ථතොථෙව නාම. අපථරො සද් ධථමව ධුරං කත් වා 
විපස් සනාවථසන අභිනිවිට් ථඨො සුද් ධසඞ් ඛාථර වා රූපාවචරජ් ඣාථනසු වා 

අඤ ්ඤතරං සම් මසිත් වා අරහත් තං පාපුණාති, අෙම් පි ථසොතාපත් තිමග් ගක් ඛථණ 

සද් ධානුසාරී නාම, පරථතො ඡසු ඨාථනසු සද් ධාවිමුත් ථතො නාම. 
අරහත් තප් පත් ථත පඤ් ඤාවිමුත් ථතො නාම. ඉථම සත් ත පුග් ගලා 
සම් මාසම් බුද් ධපච් ථචකසම් බුද් ථධහි සද් ධිං නව ථලොථක අග් ගදක් ඛිථණෙයා 
නාමාති. 

දසථක පඤ්චන්නිං ඉධ නට්ඨාති සත් තක් ඛත් තුපරථමො, ථකොලංථකොථලො, 

එකබීජී, සකදාගාමී කාමාවචරපටිසන් ධිථකො, අරහා චාති ඉථමසං පඤ් චන් නං 
ඉධ කාමාවචරභූමිෙඤ් ථඤව අනුපාදිථසසනිබ් බ්ානසඞ් ඛාතා නිට් ඨාති අත් ථථො. 

කාමාවචරත් තභාථව එව හි එථත පරිනිබ් බ්ාෙන් ති, නාඤ ්ඤස ්මිං. පඤ්චන්නිං

ඉධ විහාය නට්ඨාති අන් තරාපරිනිබ් බ්ායී උපහච් චපරිනිබ් බ්ායී 
අසඞ් ඛාරපරිනිබ් බ්ායී සසඞ් ඛාරපරිනිබ් බ්ායී උද් ධංථසොථතො අකනිට් ඨගාමී චාති 
ඉථමසං පඤ ්චන් නං ඉධ කාමාවචථර අත් තභාවං විහාෙ විජහිත් වා 
බ්රහ් මත් තභාථව ඨිතානඤ් ථඤව නිට් ඨාති අත් ථථො. ථසසථමත් ථ 
උත් තානත් ථථමවාති. අෙථමත් ථ සඞ් ථඛපථතො පාළිනථෙන සද් ධිං 

අත් ථනිච් ඡථෙො, විත් ථාථරො පන පුග්ගලපඤ්ඤත්තිපාළිඅට්ඨෙථාසු (පු. ප. 

මාතිකා 1 ආදථෙො; පු. ප. අට් ඨ. මාතිකාවණ් ණනා 1) ගථහතබ් ථබ්ොති. 

ථමොහවිච් ථඡදනිො අභිධම් මමාතිකත් ථවණ් ණනාෙ 

පුග් ගලපඤ් ඤත් තිමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. ෙථාවත්ථුමාතිො 
පුග්ගලෙථාවණ්ණනා 

ඉදානි කථාවත් ථුමාතිකාෙ අත් ථසංවණ් ණනානථෙො ථහොති. තත් ථ 
අනුත් තානත් ථථතො තාව ‘‘පුග් ගථලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ථථනා’’ති 

අෙං පුච් ඡා, ‘‘ආමන් තා’’ති අෙං පටිජානනා. කස් ස පනාෙං පුච් ඡා, කස ්ස 

පටිජානනාති? ‘‘අසුකස ්සා’’ති න වත් තබ් බ්ා. න හි භගවා පරවාදීහි සද් ධිං 

විග් ගාහිකකථං කථථන් ථතො ඉමං මාතිකං ඨථපසි, පුග් ගලපඤ් ඤත් තිථදසනාදිං 
පන නිස ්සාෙ ‘‘පරමත් ථථතො අත් තා නාම අත් ථී’’තිආදිනා අනාගථත 

විපල් ලාසගාහිභික් ඛූනං, පරවාදීනඤ් ච නානප් පකාරදිට් ඨිට් ඨානවිථසොධනත් ථං 
ථමොග් ගලිපුත් තතිස ්සත් ථථරස ්ස වාදනෙදස් සනවථසන පුග් ගලවාදථමතං 
ආරබ් භ තන් තිවථසන මාතිකං ඨථපන් ථතො සකවාදිපරවාදීනං 

පුච් ඡාවිසජ් ජනථදොසාථරොපනනිග් ගහපාපනාදිවචනපටිවචනවථසථනව ඨථපසි, 
තස් මා තදත් ථස් ස සුඛාවධාරණත් ථං සකවාදීපුච් ඡා පරවාදීපුච් ඡා 
සකවාදීපටිඤ් ඤා පරවාදීපටිඤ් ඤාති එවං විභාගං දස් ථසත් වා අත් ථවණ් ණනං 
කරිස ්සාම. 

‘‘පුග් ගථලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ථථනා’’ති අෙං සකවාදීපුච් ඡා, 

තාෙ ච ‘‘ථෙ ‘අත් ථි පුග් ගථලො’ති එවංලද් ධිකා පුග් ගලවාදිථනො, ථත එවං 

පුච් ඡිතබ් බ්ා’’ති දීථපති. ථක පන ථත පුග් ගලවාදිථනොති? සාසථන වජ් ජිපුත් තකා 
ථචව සම් මිතිො ච බ්හිද් ධා බ්හූ අඤ් ඤතිත් ථිො ච. කදා පථනථත සාසථන 

උප් පන් නාති? පරිනිබ් බ්ානථතො දුතිථෙ වස් සසථත. භගවති කිර පරිනිබ් බුථත 
මහාකස ්සපත් ථථථරන සමුස් සාහිථතහි තප් පමුථඛහි වසිගථණහි 
සුභද් දවුඩ් ඪපබ් බ්ජිතාදීනං පාපභික් ඛූනං පථවථසොකාසනිථසධනත් ථං 
අජාතසත් තුරාජානං සහාෙං ලභිත් වා ධම් මවිනෙසරීරං සඞ් ගහං ආථරොථපත් වා 
සාසථන අචථල පවත් තාපිථත තථතො වස් සසතස් ස අච් චථෙන ථවසාලිෙං 
වජ් ජිපුත් තථකහි දීපිතානි දස වත් ථූනි මද් දිත් වා ථත ච භික් ඛූ නිග් ගථහත් වා 
ෙසත් ථථරසමුස ්සාහිථතහි වසිගථණහි පුන ධම් මවිනෙසඞ් ගථහ කථත ථතහි 
නිග් ගහිතා දසසහස් සා වජ් ජිපුත් තකා කඤ් චි දුබ් බ්ලරාජානං බ්ලං ලභිත් වා 
මූලසඞ් ගහං භින් දිත් වා අත් තථනො අනාචාරානුකූලවචනං පක් ඛිපිත් වා 
බුද් ධවචනඤ් ච ඡඩ් ථඩත් වා මහාසඞ් ගීතීහි විසුං ධම් මවිනෙසඞ් ගහං කත් වා 
මහාසඞ් ඝිකාචරිෙකුලං නාම අකංසු. පරිසුද් ධසාසනං පන ථථථරහි 

පරිපාලිතත් තා ‘‘ථථරවාථදො’’ති පඤ ්ඤාන, ඉථමසු පන ද් වීසු වාථදසු 

මහාසඞ් ඝිකථතො භිජ් ජිත් වා එකථබ්යොහාරිකා, ථගොකුලිකා ච, තථතො 

පණ් ණත් තිවාදා, බ්හුලිො, ථචතිෙවාදා චාති පඤ් ච වාදා, මහාසඞ් ඝිථකහි පන 

සද් ධිං ඡ ආචරිෙකුලානි නාම ජාතානි. තථා ථථරවාදථතො භිජ් ජිත් වා මහිසාසකා, 

වජ් ජිපුත් තකා ච, තථතො ධම් මුත් තරිො, භද්රොනිකා, ඡන් නාගාරිකා, සම් මිතිො 
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ච, මහිසාසකථතො ධම් මගුත් තිකා, සබ් බ්ත් ථිකා ච, තථතො කස ්සපිකා, තථතො 

සඞ් කන් තිකා, තථතො සුත් තවාදා චාති ඉථම එකාදස වාදා ජාතා. ථත පුරිථමහි 

ඡහි සද් ධිං සත් තරස භින් නවාදා දුතිථෙ වස් සසථත උප් පන් නා, ථථරවාථදො පන 

එථකොව අසම් භින් නථකො, ථතන සද් ධිං සාසථන අට් ඨාරස නිකාො ජාතාති 

ථවදිතබ් බ්ා, ථෙ ‘‘අට් ඨාරසාචරිෙකුලානී’’ති පවුච් චන් ති. ඉථමසං පන 
අට් ඨාරසන් නං ආචරිෙවාදානං වථසන ආෙතිං සාසනස් ස ආලුළනං ඤත් වා 
සම් මාසම් බුද් ථධො ද් වින් නං වස් සසතානං අච් චථෙන සාසථන පටිලද් ධසද් ථධන 
අථසොථකන ධම් මරඤ් ඤා බ්ාහිරථක අථනොථලොථකත් වා සාසථන එව 
ලාභසක් කාථර පවත් තන් ථත ලාභසක් කාරත් ථාෙ සාසනථවසං ගථහත් වා 
සකානි සකානි දිට් ඨිගතානි තථථතො දීථපන් ථතසු ද් වාසට් ඨිදිට් ඨිගතිථකසු 

ෙථාවුත් තසත් තරසාචරිෙකුථලසු ච සමෙකුසලතාෙ විචිනිත් වා ථසතකානි 
දත් වා උප් පබ් බ්ාජිථතසු පරිසුද් ථධ මහාභික් ඛුසඞ් ථඝ නිසීදිත් වා 

ථමොග් ගලිපුත් තතිස ්සත් ථථරස ්ස ොනි තදා උප් පන් නානි වත් ථූනි, ොනි ච 

ආෙතිං උප් පජ් ජිස් සන් ති, සබ් බ්ානිපි තානි අත් තථනො සත් ථාරා 
දින් නමාතිකාමුඛමත් ථතන පටිබ්ාහිත් වා සුත් තසහස් සපටිමණ් ඩිතං 
පරප් පවාදමථනං ආෙතිලක් ඛණං කථාවත් ථුප් පකරණං මාතිකාවිභජනවථසන 
භාසිත් වා තං තතිෙසඞ් ගීතිෙං සඞ් ගහං ආථරොථපත් වා ආලුළිතං සාසනං 
පග් ගථහතුං සමත් ථභාවං භික් ඛුසඞ් ථඝ පකාසනත් ථං 
ආෙතිවාදප් පටිබ්ාහනනෙදස් සනවථසන ඉමං කථාවත් ථුමාතිකං වත් වා ථථරස ්ස 
ඔකාසං ඨථපන් ථතො තස් සා විභඞ් ගං න අථවොචාති ථවදිතබ් බ්ං. 

තත් ථ පුග්ගකලොති අත් තා ජීථවො සත් ථතො. උපලබ්භතීති පඤ ්ඤාෙ 

උපගන් ත් වා ලබ් භති, ඤාෙතීති අත් ථථො. සච්චිෙට්ඨපරමත්කථනාති එත් ථ 

සච්චිෙට්කඨොති මාොමරීචිආදථෙො විෙ අභූතාකාථරන අග් ගථහතබ් ථබ්ො 

භූතට් ථඨො. පරමත්කථොති අනුස් සවාදිවථසන අග් ගථහතබ් ථබ්ො උත් තමත් ථථො. 

උභථෙනාපි ෙථා රූපථවදනාදථෙො ධම් මා භූථතන සභාථවන උපලබ් භන් ති, 
එවං තාව ‘‘පුග් ගථලො උපලබ් භතී’’ති පුච් ඡති. පරවාදී ‘‘ආමන් තා’’ති 

පටිජානාති. පටිජානනඤ් හි කත් ථචි ‘‘ආම භන් ථත’’ති ආගච් ඡති, කත් ථචි 

‘‘ආථමො’’ති ආගච් ඡති, ඉධ පන ‘‘ආමන් තා’’ති ආගතං. තත්රාෙං අධිප් පාථෙො – 

පරවාදී හි ෙස ්මා භගවතා ‘‘අත් ථි පුග් ගථලො අත් තහිතාෙ පටිපන් ථනො’’තිආදිනා 

(අ. නි. 4.95-96) පුග් ගථලො පකාසිථතො, භගවා ච අවිතථවාදී, තස් මා ථසො 
‘‘සච් චිකට් ඨපරමත් ථථථනව අත් ථී’’ති ලද් ධිං ගථහත් වා ‘‘ආමන් තා’’ති 
පටිජානාති. 

අථස් ස තාදිසස් ස ථලසවචනස් ස ඡලවාදස් ස ඔකාසං අදදමාථනො සකවාදී 

‘‘කයො සච්චිෙට්කඨො’’තිආදිමාහ. තත්රාෙං අධිප් පාථෙො – ය් වාෙං ථහට් ඨා 

රූපථවදනාදිථකො ධම් මප් පථභථදො ආගථතො, න සම් මුතිසච් චවථසන, නාපි 

අනුස ්සවාදිවථසන ගථහතබ් ථබ්ො, අත් තථනො පන භූතතාෙ එව සච් චිකට් ථඨො, 
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පටුන 

අත් තපච් චක් ඛතාෙ ච පරමත් ථථො, ථසො තථාපටිඤ් ඤාථතො පුග් ගථලො තථතො 

ථතන සච් චිකට් ඨපරමත් ථථන ආකාථරන උපලබ් භති, ෙථා 
රුප් පනානුභවනාදිනා සකිථෙනාකාථරන පුන සච් චිකට් ඨපරමත් ථථො 

උපලබ් භති, කිං තව පුග් ගථලොපි එවං උපලබ් භතීති වුත් තං ථහොති. න කහවිං

වත්තබ්කබති අවජානනා පරවාදිස් ස. ථසො හි තථාරූපං පුග් ගලං අනිච් ඡන් ථතො 
අවජානාති. න හි අත් තා නාම ඛන් ධාදිවිමුත් ථතො ථකොචි දිස් සති අඤ ්ඤත්ර 
බ්යාථමොහමත් තා. තත්රාෙං පදච් ථඡථදො – න හි එවං වත් තබ් ථබ්ති. ‘‘න හ 

එව’’න් තිපි පඨන් ති, ද් වින් නම් පි එවං න වත් තබ් ථබ්ොති අත් ථථො. 

ආජානාහි නග්ගහන් ති සකවාදිවචනං. ෙස් මා ථත පුරිමාෙ 

වත් තබ් බ්පටිඤ ්ඤාෙ පච් ඡිමා නවත් තබ් බ්පටිඤ් ඤා, පච් ඡිමාෙ ච පුරිමා න 

සන් ධීෙති, තස් මා නිග් ගහං පත් ථතො, තං නිග් ගහං ථදොසං අපරාධං ආජානාහි, 
සම් පටිච් ඡාහීති අත් ථථො. එවං නිග් ගහං ආජානාථපත් වා ඉදානි තං ඨපනාෙ ථචව 

අනුථලොමපටිථලොමථතො පාපනාථරොපනානඤ් ච වථසන පාකටං කථරොන් ථතො 

‘‘හඤ්චි පුග්ගකලො’’තිආදිමාහ. තත් ථ හඤ්චීති ෙදි, සථච පුග් ගථලො 
උපලබ් භතීති අත් ථථො. අෙං තාව පරවාදීපක් ඛස ්ස අනුවදථනන ඨපනථතො 
නිග් ගහපතිට් ඨාපනථතො නිග් ගහපාපනාථරොපනානං ලක් ඛණභූතා 

අනුකලොමට්ඨපනා නාම. කතන වත කරතිආදි අනුථලොමපක් ථඛ නිග් ගහස් ස 

පාපිකත් තා අනුකලොමපාපනා නාම. තත් ථ කතනාති කාරණවචනං. වතාති 

ඔකප් පනවචනං නිෙමවචනං. කරති ආමන් තනවචනං. ඉදං වුත් තං ථහොති – 

ථතන වත ථර වත් තබ් ථබ් වත ථර හම් ථභො භද්රමුඛ ථතන කාරථණන 

වත් තබ් ථබ්ො එවාති අත් ථථො. යිං තත්ථ වකදසීතිආදි අනුථලොමපක් ථඛ 

නිග් ගහස ්ස ආථරොපිතත් තා අනුකලොමකරොපනා නාම. ෙඤ් චස් ස පරිථෙොසාථන 

‘‘මිච් ඡා’’ති පදං, තස් ස පුරථතො ‘‘ඉදං ථත’’ති ආහරිතබ් බ්ං. ඉදං ථත මිච් ඡාති 

අෙඤ් ථහත් ථ අත් ථථො. එවං උපරිපි. පරථතො පාළිෙම් පි එතං ආගතථමව. කනො

කච පන වත්තබ්කබතිආදි ‘‘න ථහවං වත් තබ් ථබ්’’ති පටික් ඛිත් තපක් ඛස් ස 
අනුවදථනන ඨපිතත් තා පටිථලොමථතො නිග් ගහපාපනාථරොපනානං ලක් ඛණභූතා 

පටිකලොමට්ඨපනා නාම. කනො ච වත කරතිආදි පටිථලොමපක් ථඛ නිග් ගහස ්ස 

පාපිතත් තා පටිකලොමපාපනා නාම. පුන යිංතත්ථවකදසීතිආදි පටිථලොමපක් ථඛ 

නිග් ගහස ්ස ආථරොපිතත් තා පටිකලොමකරොපනා නාම. 

තත්රාෙං ආදිථතො පට් ඨාෙ සඞ් ථඛපත් ථථො – ෙදි පුග් ගථලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ථථන, ථතන වත ථභො ථසො උපලබ් භතීති වත් තබ් ථබ්ො. ෙං පන 

තත් ථ වථදසි ‘‘වත් තබ් ථබ්ො ථඛො පුරිමපඤ් ථහ ‘සච් චිකට් ඨපරමත් ථථන 
උපලබ් භතී’ති ථනො ච වත් තබ් ථබ්ො දුතිෙපඤ් ථහ ‘තථතො ථසො පුග් ගථලො 

උපලබ් භතී’’’ති, ඉදිං කත මිච්ොති එවං තාව අනුථලොමථතො 
ඨපනාපාපනාථරොපනා ථහොන් ති. 
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අථ න වත් තබ් ථබ්ො දුතිෙපඤ් ථහ ‘‘තථතො ථසො පුග් ගථලො උපලබ් භතී’’ති, 
පුරිමපඤ ්ථහපි න වත් තබ් ථබ්ොව. ෙං පන තත් ථ වථදසි ‘‘වත් තබ් ථබ්ො ථඛො 

පුරිමපඤ ්ථහ ‘සච් චිකට් ඨපරමත් ථථන උපලබ් භතී’ති, ථනො ච වත් තබ් ථබ්ො 

දුතිෙපඤ ්ථහ ‘තථතො ථසො පුග් ගථලො උපලබ් භතී’’’ති, ඉදං ථත මිච් ඡාති එවං 
පටිථලොමථතො ඨපනාපාපනාථරොපනා ථහොන් ති. එවථමතං නිග් ගහස් ස ච 

අනුථලොමථතො ද් වින් නං, පටිථලොමථතො ද් වින් නන් ති චතුන් නං 

පාපනාථරොපනානඤ් ච වුත් තත් තා උපලබ් භතීතිආදිකං අනුකලොමපඤ්චෙිං 

නාම. එත් ථ ච කිඤ් චාපි අනුථලොමථතො පාපනාථරොපනාහි එථකො, පටිථලොමථතො 

පාපනාථරොපනාහි එථකොති ද් ථව නිග් ගහා කතා, ආජානාහි නිග් ගහන් ති 
එතස ්ථසව පන පඨමස් ස නිග් ගහස් ස ද් වීහාකාථරහි ආථරොපිතත් තා එථකොවාෙං 
නිග් ගථහොති ගථහතබ් ථබ්ො. පඨථමො නිග් ගථහො. 

ඉදානි පච් චනීකනථෙො ථහොති. තත් ථ පුග්ගකලො නුපලබ්භතීති පුච් ඡා 

පරවාදිස් ස. සකවාදී ෙථා රූපථවදනාදථෙො ධම් මා උපලබ් භන් ති, එවං 

අනුපලබ් භනීෙථතො ‘‘ආමන්තා’’ති පටිජානාති. පුන ඉතථරො අත් තනා 

අධිප් ථපතං සච් චිකට් ඨංථෙව සන් ධාෙ ‘‘කයො සච්චිෙට්කඨො’’තිආදිමාහ. 
සම් මුතිසච් චපරමත් ථසච් චානි වා එකථතො කත් වාපි පරවාදී එවමාහ. සකවාදී 
පුග් ගථලො හි උපාදාෙපඤ් ඤත් තිසබ් භාවථතොපි ද් වින් නං සච් චානං එකථතො 

කත් වා පුච් ඡිතත් තාපි ‘‘නකහව’’න් ති පටික් ඛිපති. ඉදානි කිඤ් චාපි ථතන පඨමං 

පරමත් ථසච් චවථසන නුපලබ් භනීෙතා සම් පටිච් ඡිතා, පච් ඡා පන 
සම් මුතිසච් චවථසන වා ථවොමිස් සකවථසන වා පටික් ඛිත් තා. පරවාදී පන 

‘‘නුපලබ් භතී’’ති වචනසාමඤ් ඤමත් තං ඡලවාදං නිස් සාෙ ‘‘ෙං තො පඨමං 

පටිඤ ්ඤාතං, තං පච් ඡා පටික් ඛිත් ත’’න් ති භණ් ඩනස් ස පටිභණ් ඩනං විෙ 

අත් තථනො කතස් ස නිග් ගහකම් මස ්ස පටිකම් මං කථරොන් ථතො ‘‘ආජානාහි

පටිෙම්ම’’න් ති ආහ. ඉදානි ෙථාස ්ස අනුථලොමපඤ් චථක සකවාදිනා 
වාදට් ඨපනං කත් වා අනුථලොමපටිථලොමථතො පාපනාථරොපනාහි 

පරවාදිනිග් ගථහො පාකථටො කථතො, එවං පටිකම් මං පාකටං කථරොන් ථතො 

‘‘හඤ්චි පුග්ගකලො’’තිආදිමාහ. තං ථහට් ඨා වුත් තනථෙථනව අත් ථථතො 
ථවදිතබ් බ්ං. ෙස් මා පථනත් ථ ඨපනා නාම පරවාදිපක් ඛස ්ස ඨපනථතො ‘‘අෙං 

තව ථදොථසො’’ති දස් ථසතුං ඨපනමත් තථමව ථහොති, න නිග් ගහස ්ස වා 

පටිකම් මස් ස වා පාකටීභාවකරණං, පාපනාථරොපනාහි පනස් ස පාකටීකරණං 

ථහොති, තස් මා ඉදං අනුථලොමපටිථලොමථතො පාපනාථරොපනානං වථසන 

චතූහාකාථරහි පටිකම් මස් ස කතත් තා පටිෙම්මචතුක්ෙිං නාමාති එකං චතුක් කං 
ථවදිතබ් බ්ං. 

එවං පටිකම් මං කත් වා ඉදානි ය් වාස ්ස අනුථලොමපඤ් චථක සකවාදිනා 

නිග් ගථහො කථතො, තස් ස තථමව ඡලවාදං නිස් සාෙ දුක් කටභාවං දස් ථසන් ථතො 
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‘‘ත්විංකචපනමඤ්ඤසී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ත්විංකච පනමඤ්ඤසීති ෙදි ත් වං 

මඤ ්ඤසි. ‘‘වත්තබ්කබ කඛො’’ති ඉදං පච් චනීථක ‘‘ආමන් තා’’ති පටිජානනං 

සන් ධාෙ වුත් තං, ‘‘කනොචවත්තබ්කබ’’ති ඉදං පන ‘‘න ථහවා’’ති අවජානනං 

සන් ධාෙ වුත් තං. කතනතවතත්ථාති ථතන කාරථණන ත් වංථෙව තස් මිං ‘‘ථෙො 

නුපලබ් භතී’’ති පක් ථඛ කහවිං පටිජානන් ති ‘‘ආමන් තා’’ති එවං පටිජානන් ථතො. 

කහවිං නග්ගකහතබ්කබති පුන ‘‘න ථහවා’’ති අවජානන් ථතො එවං 

නිග් ගථහතබ් ථබ්ො. අථ තිං නග්ගණ්හාමාති අථථවං නිග් ගණ් හනාරහං තං 

නිග් ගණ් හාම, සුනග්ගහිකතො ච කහොසීති සථකන මථතන නිග් ගහිතත් තා 
සුනිග් ගහිථතො ච භවසි. එවමස් ස නිග් ගථහතබ් බ්භාවං දස් ථසත් වා ඉදානි තං 

නිග් ගණ් හන් ථතො ‘‘හඤ්චී’’තිආදිමාහ. තත් ථ ඨපනාපාපනාථරොපනා ථහට් ඨා 

වුත් තනථෙථනව ථවදිතබ් බ්ා. පරිථෙොසාථන පන ඉදිං කත මිච්ොති ඉදං තව 
වචනං මිච් ඡා ථහොතීති අත් ථථො. ඉදං ඡලවාථදන චතූහි ආකාථරහි නිග් ගහස ්ස 

කතත් තා නග්ගහචතුක්ෙිං නාම. 

එවං නිග් ගහං කත් වාපි ඉදානි ‘‘ෙදි අෙං මො තව මථතන කථතො නිග් ගථහො 

දුන් නිග් ගථහො, ථෙොපි මම තො ථහට් ඨා අනුථලොමපඤ් චථක කථතො නිග් ගථහො, 

ථසොපි දුන් නිග් ගථහො’’ති දස් ථසන් ථතො ‘‘එකස කච දුන්නග්ගහිකත’’තිආදිමාහ. 

තත් ථ එකසකච දුන්නග්ගහිකතති එථසො ථච තව වාථදො මො දුන් නිග් ගහිථතො, 

අථ වා එථසො ථච තව මො කථතො නිග් ගථහො දුන් නිග් ගථහො. කහවකමවිංතත්ථ

දක්ඛාති තත් ථාපි තො මම ථහට් ඨා කථත නිග් ගථහ එවථමවං පස් ස. ඉදානි 

ය් වාස ්ස ථහට් ඨා සකවාදිනා නිග් ගථහො කථතො, තං ‘‘වත්තබ්කබ 

කඛො’’තිආදිවචථනන දස් ථසත් වා පුන තං නිග් ගහං අනිග් ගහභාවං 

උපථනන් ථතො ‘‘කනොචමයිංතයා’’තිආදිමාහ. තත් ථ කනොචමයිංතයා තත්ථ

කහතාය පටිඤ්ඤායාතිආදීසු අෙමත් ථථො – ෙස ්මා ථසො තො මම කථතො 

නිග් ගථහො දුන් නිග් ගථහො, තස් මා මෙං තො තත් ථ අනුථලොමපඤ් චථක 
‘‘ආමන් තා’’ති එතාෙ පටිඤ් ඤාෙ එවං පටිජානන් තා පුන ‘‘න ථහවා’’ති 

පටික් ථඛථප කථතපි ‘‘ආජානාහි නිග් ගහ’’න් ති එවං නිග් ගථහතබ් බ්ාථෙව, එවං 

අනිග් ගථහතබ් බ්ම් පි මං නිග් ගණ් හාසි, ඊදිථසන පන නිග් ගථහන දුන් නිග් ගහිතා 

මෙං ථහොම. ඉදානි ෙං නිග් ගහං සන් ධාෙ දුන් නිග් ගහිතා ච ථහොමාති අථවොච, තං 

දස් ථසතුං ‘‘හඤ්චි පුග්ගකලො…කප.… ඉදිං කත මිච්ො’’ති ආහ. එවමිදං 
අනුථලොමපටිථලොමථතො චතූහි පාපනාථරොපනාහි නිග් ගහස් ස උපනීතත් තා 

උපනයනචතුක්ෙිං නාම ථහොති. 

ඉදානි න ථහවං නිග් ගථහතබ් ථබ්තිආදිකං නග්ගමනචතුක්ෙිං නාම ථහොති. 

තත් ථ න කහවිං නග්ගකහතබ්කබති ෙථාහං තො නිග් ගහිථතො, න හි එවං 

නිග් ගථහතබ් ථබ්ො, එතස් ස හි නිග් ගහස් ස දුන් නිග් ගහභාථවො මො සාධිථතො. 

කතනහීති ථතන කාරථණන. ෙස් මා එස නිග් ගථහො දුන් නිග් ගථහො, තස් මා ෙං 
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පටුන 

මං නිග් ගණ් හාසි. හඤ්චි පුග්ගකලො…කප.… ඉදිං කත මිච්ොති ඉදං 

නිග් ගණ් හනං තව මිච් ඡාති අත් ථථො. කතන හි කය ෙකත නග්ගකහති ථෙන 

කාරථණන ඉදං මිච් ඡා, ථතන කාරථණන ථෙො තො නිග් ගථහො කථතො, ථසො 

දුක් කථටො. ෙං මො පටිකම් මං කතං, තථදව සුකතං. ොපි ථචසා 

පටිකම් මචතුක් කාදිවථසන කථාමග් ගසම් පටිපාදනා කතා, සාපි සුකතාති. තථදව 
පුග් ගථලො උපලබ් භතීතිආදිකස් ස අනුථලොමපඤ් චකස ්ස නුපලබ් භතීතිආදිකානං 
පටිකම් මනිග් ගථහොපනෙනනිග් ගමනචතුක් කානඤ් ච වථසන 

අනුකලොමපච්චනීෙිං නාම නිද් දිට් ඨන් ති ථවදිතබ් බ්ං. එත් තාවතා සකවාදිථනො 
පුබ් බ්පක් ථඛ සති පරවාදිථනො වචනසාමඤ් ඤමත් ථතන ඡලවාථදන ජථෙො 
ථහොති. 

ඉදානි ෙථා පරවාදිථනො පුබ් බ්පක් ථඛ සති සකවාදිථනො ධම් ථමථනව තථථන 

ජථෙො ථහොති, තථා වාදුප් පත් තිං දස් ථසතුං ‘‘පුග්ගකලො නුපලබ්භතී’’ති 

පච් චනීකානුථලොමපඤ් චකං ආරද් ධං. තත් ථ පච් චනීථක පුච් ඡා පරවාදිස ්ස, 

රූපාදිථභදං සච් චිකට් ඨපරමත් ථං සන් ධාෙ පටිඤ් ඤා සකවාදිස ්ස, 

සුද් ධසම් මුතිසච් චං වා පරමත් ථමිස් සකං වා සම් මුතිසච් චං සන් ධාෙ ‘‘ථෙො 

සච් චිකට් ථඨො’’ති පුන අනුථෙොථගො පරවාදිස් ස, සම් මුතිවථසන ‘‘පුග්ගකලො

නුපලබ්භතී’’ති නවත් තබ් බ්ත් තා මිස් සකවථසන වා අනුථෙොගස් ස 

සංකිණ් ණත් තා ‘‘න කහව’’න් ති පටික් ථඛථපො සකවාදිස ්ස, පටිඤ ්ඤාතං 

පටික් ඛිපතීති වචනසාමඤ් ඤමත් ථතන ‘‘ආජානාහි නග්ගහ’’න් තිආදිවචනං 
පරවාදිස් ස. එවමෙං පුග් ගථලො නුපලබ් භතීති දුතිෙවාදං නිස් සාෙ දුතිථෙො 
නිග් ගථහො ථහොතීති ථවදිතබ් ථබ්ො. එවං ථතන ඡථලන නිග් ගථහො ආථරොපිථතො. 

ඉදානි ධම් ථමන සථමන පරවාදිපටිඤ් ඤාෙ අත් තථනො වාථද ජෙං දස් ථසතුං 

අනුථලොමනථෙ පුච් ඡා සකවාදිස් ස, අත් තථනො ලද් ධිං නිස ්සාෙ පටිඤ් ඤා 

පරවාදිස් ස, ලද් ධිො ඔකාසං අදත් වා පරමත් ථවථසන පුන අනුථෙොථගො 

සකවාදිස ්ස, පරමත් ථවථසන පුග් ගලස් ස අනුපලබ් භනථතො පටික් ථඛථපො 

පරවාදිස් ස, තථතො පරං ධම් ථමන සථමන අත් තථනො ජෙදස් සනත් ථං 

‘‘ආජානාහි පටිෙම්ම’’න් තිආදි සබ් බ්ං සකවාදිවචනථමව ථහොති. තත් ථ 
සබ් ථබ්සං පටිකම් මනිග් ගථහොපනෙනනිග් ගමනචතුක් කානං ථහට් ඨා 
වුත් තනථෙථනව අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. එවමිදං ‘‘පුග් ගථලො 
නුපලබ් භතී’’තිආදිකස් ස පච් චනීකපඤ් චකස ්ස ‘‘උපලබ් භතී’’තිආදීනං 
පටිකම් මනිග් ගථහොපනෙනනිග් ගමනචතුක් කානඤ් ච වථසන 

පච්චනීොනුකලොමපඤ්චෙිං නාම නිද් දිට් ඨං ථහොති. එවථමතානි 

පඨමසච් චිකට් ථඨ ද් ථව පඤ් චකානි නිද් දිට් ඨානි, තත් ථථතං වුච් චති – 

‘‘නිග් ගථහො පරවාදිස් ස, සුද් ථධො පඨමපඤ් චථක; 

අසුද් ථධො පන තස් ථසව, පටිකම් මජථෙො තහිං. 
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‘‘නිග් ගථහො සකවාදිස් ස, අසුද් ථධො දුතිෙපඤ් චථක; 

විසුද් ථධො පන තස් ථසව, පටිකම් මජථෙො තහිං. 

‘‘තස් මා ද් වීසුපි ඨාථනසු, ජථෙොව සකවාදිථනො; 

ධම් ථමන හි ජථෙො නාම, අධම් ථමන කුථතො ජථෙො. 

‘‘සච් චිකට් ථඨ ෙථා ථචත් ථ, පඤ ්චකද් වෙමණ් ඩිථත; 

ධම් මාධම් මවථසථනව, වුත් ථතො ජෙපරාජථෙො. 

‘‘ඉථතො පථරසු සබ් ථබ්සු, සච් චිකට් ථඨසු පණ් ඩිථතො; 

එවථමව විභාථවෙය, උථභො ජෙපරාජථෙ’’ති. (කථා. අට් ඨ. 7-10); 

පඨථමො සුද් ධිකසච් චිකට් ථඨො නිට් ඨිථතො. 

එවං සුද් ධිකසච් චිකට් ඨං විත් ථාථරත් වා ඉදානි තථමව අපථරහිපි ඔකාසාදීහි 

නථෙහි විත් ථාථරතුං පුන ‘‘පුග්ගකලො උපලබ්භතී’’තිආදි ආරද් ධං. තත් ථ පුච් ඡා 

සකවාදිස ්ස, පටිඤ ්ඤා පරවාදිස් ස. පුන සබ්බත්ථාති සරීරං සන් ධාෙ 

අනුථෙොථගො සකවාදිස් ස, රූපස ්මිං අත් තානං සමනුපස් සනාථදොසඤ් ච ‘‘අඤ ්ඤං 
ජීවං අඤ් ඤං සරීර’’න් ති ආපජ් ජනථදොසඤ් ච දිස් වා පටික් ථඛථපො පරවාදිස් ස. 
ථසසථමත් ථ අනුථලොමපච් චනීකපඤ් චථක ථහට් ඨා වුත් තනථෙථනව 

ථවදිතබ් බ්ං. පාථඨො පන සංඛිත් ථතො. තත් ථ ෙස් මා සරීරං සන් ධාෙ ‘‘සබ් බ්ත් ථ 

නුපලබ් භතී’’ති වුත් ථත සරීරථතො බ්හි උපලබ් භතීති ආපජ් ජති, තස් මා 

පච් චනීථක පටික් ථඛථපො සකවාදිස් ස, පඨමං අනුජානිත් වා පච් ඡා අවජානාතීති 

ඡලවාදස් ස වථසන පටිකම් මං පරවාදිස් ස, ථසසං පාකටථමව. 

දුතිෙනථෙ සබ්බදාති පුරිමපච් ඡිමජාතිකාලඤ් ච ධරමානපරිනිබ් බුතකාලඤ් ච 

සන් ධාෙ අනුථෙොථගො සකවාදිස් ස, ස් ථවව ඛත් තිථෙො ථසො බ්රාහ් මථණොතිආදීනං 
ආපත් තිථදොසඤ් ච ධරමානපරිනිබ් බුතානං විථසසාභාවථදොසඤ් ච දිස් වා 
පටික් ථඛථපො පරවාදිස් ස. ථසසං පඨමනථෙ වුත් තසදිසථමව. 

තතිෙනථෙ සබ්කබසූති ඛන් ධාෙතනාදීනි සන් ධාෙ පුච් ඡා සකවාදිස් ස, 

රූපස් මිං අත් තා, චක් ඛුස් මිං අත් තාතිආදිථදොසභථෙන පටික් ථඛථපො පරවාදිස් ස. 
ථසසං තාදිසථමවාති. 

එවමිමානි තීණි මුඛානි අනුථලොමපච් චනීකපඤ් චථක 
අනුථලොමමත් තවථසථනව තාව පටිපාටිො භාථජත් වා පුන 

පච් චනීකානුථලොමපඤ් චථක පච් චනීකමත් තවථසථනව භාථජතුං ‘‘පුග්ගකලො

නුපලබ්භතී’’තිආදි ආරද් ධං. තත් ථ ථහට් ඨා වුත් තනථෙන අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. 
එත් තාවතා සුද් ධිකස් ස ථචව ඉථමසඤ ්ච තිණ් ණන් ති චතුන් නං සච් චිකට් ඨානං 
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එථකකස ්මිං සච් චිකට් ථඨ අනුථලොමපච් චනීකස ්ස, පච් චනීකානුථලොමස් ස චාති 
ද් වින් නං ද් වින් නං පච් චනීකානං වථසන අෙං අට් ඨමුඛා නාම වාදයුත් ති 
නිද් දිට් ඨා ථහොතීති ථවදිතබ් බ්ා. ො එථකකස් මිං මුථඛ එථකකස් ස නිග් ගහස ්ස 
වථසන වුච් චති. තත් ථථතං වුච් චති – 

‘‘එවං චතුබ් බිථධ පඤ් ථහ, පඤ ්චකද් වෙථභදථතො; 

එසා අට් ඨමුඛා නාම, වාදයුත් ති පකාසිතා. 

‘‘අට් ථඨව නිග් ගහා තත් ථ, චත් තාථරො ථතසු ධම් මිකා; 

අධම් මිකා ච චත් තාථරො, සබ් බ්ත් ථ සකවාදිථනො; 

ජථෙො පරාජථෙො ථචව, සබ් බ්ත් ථ පරවාදිථනො’’ති. (කථා. අට් ඨ. 14); 

අෙං තාථවත් ථ අනුත් තානත් ථථතො සංවණ් ණනා. 

අත් ථවිනිච් ඡථෙො පථනත් ථාපි ථමොග් ගලිපුත් තතිස් සත් ථථථරන 
කතනිද් ථදසස ්ස නෙමුඛමත් තදස් සනවථසථනව ථහොති. ථථථරන හි භගවතා 
ඨපිතාෙ එතිස් සා මාතිකාෙ පදුද් ධාරවථසන නිද් ථදසං අකත් වා භගවතා 

දින් නඅට් ඨමුඛවාදයුත් තිනථෙ ඨත් වා අපථරහි පරිොථෙහි පුග් ගලවාදං, 
තදඤ් ඤං නානප් පකාරං මිච් ඡාගාහඤ් ච නිරාකථරොන් ථතථනව පුග් ගලකථං 
ආදිං කත් වා සාධිකද් විසතකථාහි නිද් ථදථසො කථතො. 

තත් ථ පුග් ගලවාදනිරාකරණත් ථං තාව ඛන් ධාෙතනධාතුඉන් ද්රිෙවථසන 
සත් තපඤ ්ඤාසාෙ ධම් ථමසු එථකථකන සද් ධිං ‘‘පුග් ගථලො උපලබ් භති 

සච් චිකට් ඨපරමත් ථථන, රූපඤ ්ච උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ථථන…ථප.… 

පුග් ගථලො උපලබ් භති සච් චිකට් ඨපරමත් ථථන, ථවදනාපි උපලබ් භති 
සච් චිකට් ඨපරමත් ථථනා’’තිආදිනා නථෙන පුග් ගලසංසන් දනවසප් පවත් තං 

සුද්ධිෙසිංසන්දනිං, ෙථා රූපථවදනාදථෙො සත් තපඤ් ඤාස ධම් මා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤා විසදිසා උපලබ් භන් ති, එවං රූපාදීහි විසදිථසො පුග් ගථලො 

උපලබ් භතීති පුච් ඡනවසප් පවත් තං ඔපම්මසිංසන්දනිං, ‘‘රූපං පුග් ගථලො, 

රූපස් මිං පුග් ගථලො, අඤ ්ඤත්ර රූපා පුග් ගථලො, පුග් ගලස් මිං රූප’’න් ති එවං 
චතුක් කනථෙන සත් තපඤ් ඤාසාෙ ධම් ථමහි පුච් ඡනවසප් පවත් තං 
චතුක් කනෙසංසන් දනන් ති තිවිධා සංසන් දනනො වුත් තා. තත් ථ පුග් ගලස් ස 
රූපාදිසභාවත් ථත නිච් චසස් සතුච් ථඡදාදිප් පසඞ් ගථතො ෙථානුරූපං නිරාකරණං 

ථවදිතබ් බ්ං, අතිවිත් ථාරභථෙථනත් ථ උපරි ථචතං න විත් ථාරීෙති. 

තථතො ‘‘ෙථා රූපාදථෙො සප් පච් චො, අප් පච් චොදථෙො වා ථහොන් ති, එවං තව 
පුග් ගථලොපි සප් පච් චෙතාදිලක් ඛණයුත් ථතො’’ති පුච් ඡනවසප් පවත් තා 

ලක්ඛණයුත්තිෙථා, ‘‘පුග් ගථලො’’ති, ‘‘උපලබ් භතී’’ති ච 
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පදද් වොදිථසොධනත් ථං ‘‘ථෙො පුග් ගථලො, ථසො උපලබ් භති. ථෙො වා උපලබ් භති, 

ථසො පුග් ගථලො’’තිආදිපුච් ඡනවසප් පවත් තං වචනකසොධනිං, ‘‘රූපධාතුො 

රූපී’’තිආදි නාමපඤ් ඤත් තිථසොධනවසප් පවත් ථතො පඤ්ඤත්තානුකයොකගො ච, 

‘‘ථසොව පුග් ගථලො සන් ධාවති අස් මා ථලොකා පරං ථලොකං, අඤ් ථඤො වා, න 

අඤ ්ථඤො වා, ථනව අඤ් ථඤො නානඤ් ථඤො වා’’තිආදිනා ගතිපරිවත් තනමුථඛන 

චුතිපටිසන්ධානුකයොකගො, ‘‘රුක් ඛං උපාදාෙ ඡාොදීනං විෙ ඛන් ධාදිං උපාදාෙ 
පරමත් ථථතො පුග් ගලපඤ් ඤත් තී’’ති වාථද තස් ස 

අනිච් චසඞ් ඛතතාදිප් පසඞ් ගදීපථකො උපාදාපඤ්ඤත්තානුකයොකගො, 

‘‘කලයාණපාපකානං කම් මානං කාරථකො පුග් ගථලො’’ති වාථද තස් ස 

වට් ටදුක් ඛානුපච් ථඡදාදිප් පසඞ් ගදීපථකො පුරිසොරානුකයොකගො ච, ‘‘ථෙො 

ඉද් ධිවිකුබ් බ්ථකො, ථසො පුග් ගථලො’’තිආදිවාදථභදථකො අභිඤ්ඤානුකයොකගො, 

‘‘මාතාපිතාදථෙො නාම අත් ථි, ථතන පුග් ගථලො අත් ථී’’ති වාදථභදථකො 

ඤාතොනුකයොකගො, ‘‘එවං ඛත් තිථෙො’’තිආදි ජාතයානුකයොකගො, ‘‘ගහට් ථඨො 

පබ් බ්ජිථතො’’තිආදි පටිපත්තානුකයොකගො, ‘‘ථදථවො මනුස් ථසො’’තිආදි 

උපපත්තානුකයොකගො, ‘‘ථසොතාපන් ථනො’’තිආදි පටිකවධානුකයොකගො, ‘‘අට් ඨ 

පුරිසපුග් ගලා’’තිආදි සඞ්ඝානුකයොකගො, ‘‘පුග් ගථලො 

සඞ් ඛථතො’’තිආදිවසප් පවත් ථතො සච්චිෙට්ඨසභාගානුකයොකගො, ‘‘සුඛං ථවදනං 

ථවදිෙමාථනො’’තිආදි කවදොනුකයොකගො, ‘‘කාථෙ කාොනුපස් සී’’තිආදි 

කිච්චානුකයොකගො, ‘‘අත් ථි පුග් ගථලො අත් තහිතාෙ පටිපන් ථනො’’තිආදිනා 
පුග් ගලසභාවසාධකසුත් ථතසු සන් නිස ්සිථතසු – 

සබ් ථබ් ධම් මා අනත් තා (ම. නි. 1.353, 356; ධ. ප. 279), දුක් ඛථමව 

උප් පජ් ජමානං උප් පජ් ජති (සං. නි. 2.15). 

කින් නු සත් ථතොති පච් ථචසි, මාර දිට් ඨිගතං නු ථත; 

සුද් ධසඞ් ඛාරපුඤ් ථජොෙං, නනධ සත් තූපලබ් භති. 

දුක් ඛථමව හි සම් ථභොති, දුක් ඛං තිට් ඨති ථවති ච; 

නාඤ ්ඤත්ර දුක් ඛා සම් ථභොති, නාඤ් ඤං දුක් ඛා නිරුජ් ඣති. (සං. නි. 
1.171); 

ෙස් මා ච ථඛො, ආනන් ද, සුඤ ්ඤං අත් ථතන වා අත් තනිථෙන වා…ථප.… තස් මා 

සුඤ ්ථඤො ථලොථකොති වුච් චති (සං. නි. 4.85). 

‘‘අත් තනි වා, භික් ඛථව, සති අත් තනිෙං ථමති අස් සාති…ථප.… අත් තනි ච 
භික් ඛථව අත් තනිථෙ ච සච් චථතො ථථතථතො අනුපලබ් භනිෙමාථන ෙම් පි තං 

දිට් ඨිට් ඨානං, ථසො ථලොථකො, ථසො අත් තා, ථසො ථපච් ච භවිස ්සාමි, නිච් ථචො ධුථවො 

සස් සථතො අවිපරිණාමධම් ථමො, සස් සතිසමං තථථව ඨස් සාමීති, නනාෙං, 
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භික් ඛථව, ථකවථලො පරිපූථරො බ්ාලධම් ථමො’’ති (ම. නි. 1.244), ‘‘තත්ර, ථසනිෙ, 
ය් වාෙං සත් ථා දිට් ථඨ ථචව ධම් ථම අත් තානං සච් චථතො ථථතථතො න 

පඤ ්ඤාථපති, අභිසම් පරාථෙ ච…ථප.… අෙං වුච් චති, ථසනිෙ, සත් ථා 
සම් මාසම් බුද් ථධො’’තිආදිනා පුග් ගලාභාවදීපකසුත් තසන් දස ්සනවසප් පවත් ථතො 

සුත්තසන්දස්සනානුකයොකගො චාති එත් තථකන කථාමග් ථගන විත් ථාරථතො 
පඨමා පුග් ගලකථා විභත් තා. තත් ථ ‘‘අත් ථි පුග් ගථලො අත් තහිතාෙ 
පටිපන් ථනො’’තිආදීසු ෙථා රූපාදථෙො ධම් මා 

පච් චත් තලක් ඛණසාමඤ් ඤලක් ඛණවථසන ලබ් භන් ති, න එවං පුග් ගථලො, 
රූපාදීසු පන සති ථලොකථවොහාරමත් ථතන ‘‘අත් ථි පුග් ගථලො’’ති වුච් චතීති. 

වුත් තම් පි ථචතං භගවතා – ‘‘ඉමා ථඛො, චිත් ත…ථප.… ථලොකථවොහාරා 

ථලොකපඤ ්ඤත් තිථෙො’’ති (දී. නි. 1.440). ද් විධාපි බුද් ධානං කථා සම් මුතිකථා, 
පරමත් ථකථා ච. තත් ථ ‘‘සත් ථතො පුග් ගථලො ගාථමො පබ් බ්ථතො’’තිආදිකා 

සම්මුතිෙථා නාම, ‘‘අනිච් චං දුක් ඛං අනත් තා ඛන් ධා ආෙතනානී’’තිආදිකා 

පරමත්ථෙථා නාම. බුද් ධා හි ථෙ ථෙ සත් තා ෙථා ෙථා බුජ් ඣිත් වා 

චතුසච් චපටිථවධං කාතුං සක් ථකොන් ති, ථතසං ථතසං තථා තථා සම් මුතිවථසන 
වා පරමත් ථවථසන වා ථවොමිස් සකවථසන වා ථදථසත් වා 
නාමරූපපරිච් ථඡදදස් සනවථසථනව අමතං මග් ගං පකාථසන් ති. අෙඤ් හි – 

දුථව සච් චානි අක් ඛාසි, සම් බුද් ථධො වදතං වථරො; 

සම් මුතිං පරමත් ථඤ් ච, තතිෙං නුපලබ් භති. 

තත් ථ – 

සඞ් ථකතවචනං සච් චං, ථලොකසම් මුතිකාරණං; 

පරමත් ථවචනං සච් චං, ධම් මානං තථලක් ඛණං. 

තස් මා විඤ් ඤූ අකත් වාන, බ්යඤ් ජථනභිනිථවසනං; 

පරමත් ථථ පතිට් ඨාෙ, පුග් ගලාදිං විවජ් ජථෙ. 

පඤ ්ඤත් තිං අනතික් කම් ම, පරමත් ථථො පකාසිථතො; 

විනාෙථකන ථසො ෙස් මා, තස් මා අඤ් ථඤොපි පණ් ඩිථතො; 

පරමත් ථං පකාථසන් ථතො, සමඤ් ඤං නාතිධාවථෙති. (කථා. අට් ඨ. 
237); 

අෙං පුග් ගලකථානථෙො. 
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පරිහානෙථාදිවණ්ණනා 
පුග් ගලකථාථතො පරං ‘‘පරිහාෙති අරහා අරහත් තා’’තිආදිනා අථසඛා, 

ථසොතාපන් නවජ් ජිතථසඛා ච අග් ගමග් ගඵලථතො පරිහාෙන් තීති පවත් තා 

පරිහානෙථා. පබ් බ්ජ් ජා විෙ පටිථවධසඞ් ඛාථතො බ්රහ් මචරිෙවාථසොපි මනුස් ථසසු 

එව භවති, නත් ථි ථදථවසු බ්රහ් මචරිෙවාථසොති පවත් තා බ්රහ්මචරියෙථා. 

දුක් ඛදස් සථනන එකථදසථතො කිථලසා පහීෙන් ති, තථා සමුදෙදස් සනාදීහීති එවං 

නානාභිසමෙවථසන ඔධිථසො කිථලසා පහීෙන් තීති පවත් තා ඔධිකසොෙථා. 

ඣානලාභී පුථුජ් ජථනො කාමරාගබ්යාපාථද සමුච් ථඡදවථසන ජහති, ථසො 

චතුසච් චාභිසමො පඨමථමව අනාගාමී ථහොතීති පවත් තා ජහතිෙථා. 
අතීතාදිථභදං සබ් බ්ං ඛන් ධාදිකං කාලත් තථෙපි ඛන් ධාදිසභාථවන අත් ථීති 

පවත් තා සබ්බමත්ථීතිෙථා. අතීතං, අනාගතඤ් ච ඛන් ධාදිකං අත් ථීති පවත් තා 

අතීතක්ඛන්ධාදිෙථා. අතීථතසු විපාකධම් මධම් ථමසු එකච් චං 

අවිපක් කවිපාකථමව අත් ථි, න ඉතරන් ති පවත් තා එෙච්චමත්ථීතිෙථා. සබ් ථබ් 

ධම් මා සතිපට් ඨානාති පවත් තා සතිපට්ඨානෙථා. අතීතානාගතාදිවථසන නත් ථි, 

සකභාථවන වා අත් ථි, පරභාථවන නත් ථීති පවත් තා කහවත්ථිෙථා. තත් ථ 

කහවත්ථීති එවං ඉමිනා පකාථරන අත් ථීති අත් ථථො. 

අධිමානිකානං, කුහකානං වා අරහත් තපටිඤ් ඤානං සුක් කවිස් සට් ඨිං දිස ්වා 

මාරකානකා ථදවතා උපසංහරන් තීති පවත් තා පරූපහාරෙථා. අරහථතො පථරසං 

නාමථගොත් තාදීසු අත් ථි අඤ ්ඤාණං, අත් ථි කඞ් ඛා, පථරහි ඤාපනීෙථතො අත් ථි 

පරවිතරණාති තිස්කසො ෙථා. ථසොතාපත් තිමග් ගක් ඛථණ දුක් ඛන් ති වාචා 

භිජ් ජතීති පවත් තා වචීකභදෙථා. දුක් ඛන් ති වාචං භාසන් ථතො දුක් ථඛ ඤාණං 

ආහරති, තඤ් ච ථලොකුත් තරන් ති පවත් තා දුක්ඛාහාරෙථා. සමාපත් තිෙං, 

භවඞ් ථග ච චිත් තං චිරං තිට් ඨතීති පවත් තා චිත්තට්ඨිතිෙථා. සබ් ථබ් සඞ් ඛාරා 

නිප් පරිොථෙන ආදිත් තා කුක් කුළනිරෙසදිසාති පවත් තා කුක්කුළෙථා. 
පච් ථචකං චතුසච් චදස් සනවථසන එථකකස් ස මග් ගස ්ස චතුක් ඛත් තුං 
උප් පත් තිවථසන ථසොළසහි ථකොට් ඨාථසහි අරහත් තප් පත් තීති පවත් තා 

අනුපුබ්බාභිසමයෙථා. බුද් ධානං ථවොහාරවචනං ථලොකුත් තරන් ති පවත් තා 

කවොහාරෙථා. සුද් ධසත් තානං අප් පටිසඞ් ඛාෙ මග් ථගන විනා 

කිථලසනිථරොධසඞ් ඛාථතො අප් පටිසඞ් ඛානිථරොථධො, පටිසඞ් ඛාෙ ථතන මග් ථගන 

කිථලසනිථරොථධොති ද් ථව නිථරොධාති පවත් තා නකරොධෙථා. 

තථාගතබ්ලං සාවකසාධාරණන් ති පවත් තා බලෙථා. 

ආසවක් ඛෙඤාණවිරහිතං නවබ්ලං ථලොකුත් තරන් ති පවත් තා අරියන්තිෙථා. 

සරාගං චිත් තං නිබ් බ්ානං ආරබ් භ රාගථතො විමුච් චතීති පවත් තා විමුත්තිෙථා. 
ඣාථනන වික් ඛම් භනවිමුත් තිො පඨමං විමුත් තං චිත් තං මග් ගක් ඛථණ 

සමුච් ථඡදවිමුත් තිො විමුච් චමානං නාම ථහොතීති පවත් තා විමුච්චමානෙථා. 



කමොහවිච්කෙදනී  ෙථාවත්ථුමාතිො 

263 

පටුන 

අට් ඨමකසඞ් ඛාතස් ස ථසොතාපත් තිමග් ගට් ඨස ්ස අනුථලොමථගොත්රභුක් ඛථණ 

දිට් ඨිවිචිකිච් ඡා පහීෙන් ති නාම, මග් ගක් ඛථණ පහීනා නාමාති පවත් තා 

අට්ඨමෙෙථා. අට් ඨමකස් ස මග් ගක් ඛථණ සද් ධින් ද්රිොදීනි පටිලභන් ති, න 

පටිලද් ධානීති පවත් තා අට්ඨමෙස්ස ඉන්ද්රියෙථා. 
චතුත් ථජ් ඣානධම් මුපත් ථද් ධං මංසචක් ඛුථමව දිබ් බ්චක් ඛු නාමාති පවත් තා 

දිබ්බචක්ඛුෙථා. තථා මංසථසොථත දිබ්බකසොතෙථා. ෙථාකම් මූපගතඤාණථමව 

දිබ් බ්චක් ඛූති පවත් තා යථාෙම්මූපගතඤාණෙථා. ථදවබ්රහ් මානං 
පාණාතිපාතාදිඅසංවරාභාවමත් ථතන සම් පත් තවිරතිො අභාථවපි සංවථරො 

අත් ථීති පවත් තා සිංවරෙථා. අසඤ් ඤීනම් පි චුතිපටිසන් ධික් ඛථණ සඤ් ඤා 

අත් ථීති පවත් තා අසඤ්ඤෙථා. ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනභූමිෙං සඤ ්ඤා 

නප් පවත් තතීති පවත් තා කනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනෙථා. 

අරහා ගිහී අස් සාති පවත් තා ගිහිස්ස අරහාතිෙථා. අනාගාමිථනො 
සුද් ධාවාථසසු පටිසන් ධිචිත් ථතන උපපත් තික් ඛථණ අරහන් ථතො ථහොන් තීති 

පවත් තා උපපත්තිෙථා. අරහථතො ථලොකිෙධම් මාපි අනාසවාති පවත් තා 

අනාසවෙථා. පච් චුප් පන් නක් ඛථණ සමඞ් ගිභාවසමන් නාගථමො ච 

රූපාවචරාදිභූමන් තරපටිලාභසමන් නාගථමො චාති ද් ථව සමන් නාගමා, ථෙසං 
පන ඉථම ද් ථව සමන් නාගථම ඨථපත් වා අඤ් ථඤොපි ථහත් ථ 

උපපත් තිධම් මවථසන එථකො සමන් නාගථමො නාම අත් ථි, ථතන අරහා චතූහි 

ඵථලහි සමන් නාගථතොති පවත් තා සමන්නාගතෙථා. ඉමිනාව නථෙන අරහා 

ඡහි උථපක් ඛාහි සමන් නාගථතොති පවත් තා උකපක්ඛාසමන්නාගතෙථා. 
මග් ගඤාණසබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණසඞ් ඛාතථබ්ොධිො සදා සන් නිහිතභාථවන 

බුද් ථධොති පවත් තා කබොධියා බුද්කධොතිෙථා. මහාපුරිසලක් ඛණයුත් තාව 

ථබ්ොධිසත් තාති පවත් තා ලක්ඛණෙථා. ථබ්ොධිසත් තානම් පි මග් ගනිොථමො 

අත් ථීති පවත් තා නයාකමොක්ෙන්තිෙථා. චතුත් ථමග් ගට් ථඨො තීහි ඵථලහි 

සමන් නාගථතොතිආදිනා පවත් තා අපරාපි සමන්නාගතෙථා. පඨමමග් ගාදීහි 
පහීථනහි සද් ධිං නිප් පරිොෙථතො අරහත් තං සබ් බ්සංථෙොජනප් පහානන් ති 

පවත් තා සබ්බසිංකයොජනපහානෙථා. 

නිප් පරිොෙථතො ඵලං විමුත් ති නාම, විපස් සනාමග් ගපච් චථවක් ඛණඤාණානි 
පන පරිොෙථතො. එවං පන අග් ගථහත් වා ෙං කිඤ් චි කිථලසවිප් පයුත් තං ඤාණං 

විමුත් තීති පවත් තා විමුත්තිෙථා. බුද් ධාදිඅථසඛාරම් මණං අථසඛඤාණන් ති 

පවත් තා අකසඛඤාණෙථා. පථවීකසිණාදිසමාපත් තිථෙො පරමත් ථථතො 
අවිජ් ජමාථන පඤ ්ඤත් තාරම් මථණ පවත් තත් තා විපරීතඤාණන් ති පවත් තා 

විපරීතෙථා. තත් ථ අනිච් ථච නිච් චන් තිආදිනා චතුබ් බිථධො විපල් ලාථසො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. සබ් ථබ්සං පුථුජ් ජනානං නිොමගමනාෙ ඤාණං අත් ථීති පවත් තා 

නයාමෙථා. සබ් බ්ං ඤාණං පටිසම් භිදාති පවත් තා පටිසම්භිදාෙථා. 
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සම් මුතිවිසෙම් පි ඤාණං භූතාරම් මණථමවාති පවත් තා සම්මුතිඤාණෙථා. 

ථචථතොපරිෙඤාණං චිත් තාරම් මණථමව, න 

තංසම් පයුත් තරාගාදිථචතසිකාරම් මණන් ති පවත් තා චිත්තාරම්මණෙථා. 
සබ් බ්ස ්මිං අනාගතධම් ථම සබ් ථබ්සං ඤාණං අත් ථීති පවත් තා 

අනාගතඤාණෙථා. පච් චුප් පන් ථන අත් තථනො ඤාථණපි ඤාණං පවත් තතීති 

පවත් තා පටුප්පන්නඤාණෙථා. බුද් ධා විෙ සාවකාපි ථතන ථතන 
ථවථනෙයජථනන පත් තබ් බ්ඵලං ඤත් වාව තදත් ථාෙ ධම් මං ථදථසන් තීති 

පවත් තා ඵලඤාණෙථා. 

සම් මත් තනිොථමො නිෙමථතො නිච් චට් ථඨන අසඞ් ඛථතොති පවත් තා 

නයාමෙථා. ‘‘ධම් මට් ඨිතතා ධම් මනිොමතා’’තිආදිවචනථතො පටිච් චසමුප් පාථදො 

අසඞ් ඛථතොති පවත් තා පටිච්චසමුප්පාදෙථා. ‘‘සච් චානි තථානි 

අවිතථානී’’තිආදිවචනථතො චතුසච් චානි අසඞ් ඛතානීති පවත් තා සච්චෙථා. 

‘‘චත් තාථරො ආරුප් පා ආථනඤ් ජා’’ති වචනථතො අසඞ් ඛතාති පවත් තා 

ආරුප්පෙථා. නිථරොධසමාපත් ති අසඞ් ඛතාති පවත් තා නකරොධසමාපත්තිෙථා. 

අසඞ් ඛථතො ආකාථසොති ආොසෙථා.ආොකසොසනදස්සකනොතිෙථා.පථවීධාතු

සනදස්සනාතිආදිං කත් වා ොයෙම්මිංසනදස්සනන් ති පරිථෙොසානකථා. 

නත් ථි ථකචි ධම් මා ථකහිචි ධම් ථමහි සඞ් ගහිතා, ථතන එකවිථධන 

රූපසඞ් ගථහොතිආදි නිරත් ථකන් ති පවත් තා සඞ්ගහිතෙථා. ථවදනාදථෙො 

අරූපධම් මා අඤ් ඤමඤ් ඤං න සම් පයුත් තාති පවත් තා සම්පයුත්තෙථා. 

ථචතසිකං නත් ථීති පවත් තා කචතසිෙෙථා. ථචතනාධම් ථමොව දානං, න 

ථදෙයධම් ථමොති පවත් තා දානෙථා. පටිග් ගාහකානං පරිථභොගමෙං පුඤ් ඤං 

අත් ථීති පවත් තා පරිකභොගෙථා. ථපතා ඉථතො දින් නචීවරාදීථහව ොථපන් තීති 

පවත් තා ඉකතොදින්නෙථා. පථවීෙම්මවිපාකෙොතිෙථා. ජරාමරණිං

විපාකෙොතිෙථා. කිථලසප් පහානමත් තථමව සාමඤ් ඤඵලං, න චිත් තථචතසිකා 

ධම් මාති පවත් තා අරියධම්මවිපාෙෙථා. අඤ් ඤමඤ් ඤාදිපච් චෙතාෙ විපාකෙො

විපාෙධම්මධම්කමොතිෙථා. 

අසුරකාථෙන සද් ධිං ඡ ගතිථෙොති පවත් තා ගතිෙථා. මතසත් ථතො 

මාතුඋතුසමෙඤ් ච මාතාපිතුසංථෙොගඤ් ච ඔථලොකෙමාථනො සත් තාහං, 

අතිථරකසත් තාහං වා ෙස් මිං භථව තිට් ඨති, ථසො අන් තරාභථවො නාම අත් ථීති 

පවත් තා අන්තරාභවෙථා. රූපාදිපඤ ්චකාමගුණාව කාමධාතු නාම, න තු 

වත් ථුකාමකිථලසකාමාති පවත් තා ොමගුණෙථා. පඤ ්ථචවාෙතනානි 
කාමාතිකථා. රූපධම් මාව රූපධාතූතිකථා. අරූපධම් මාව අරූපධාතූතිකථා. 
රූපධාතුො සත් තා ඝානාදීහි සද් ධිං සළාෙතනිකාති පවත් තා 

රූපධාතුයාආයතනෙථා. ආරුප් ථපපි අත් ථි සුඛුමරූපන් තිකථා. 
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කාෙවචීවිඤ් ඤත් තිවථසන රූපං කම් මන් තිකථා. චිත් තවිප් පයුත් ථතො 

අරූපධම් ථමොව ජීවිතින් ද්රිෙං, රූපජීවිතින් ද්රිෙං නත් ථීති පවත් තා ජීවිතින්ද්රියෙථා. 

අරියුපවාදකම් ථමන අරහත් තා පරිහාෙතීති පවත් තා ෙම්මකහතුෙථා. 

අනිච් චාදිවථසන සඞ් ඛාථර ආදීනවථතො අපස් සිත් වා නිබ් බ්ානං 
ආනිසංසථතො පස් සන් තස ්ස සංථෙොජනප් පහානං ථහොතීති පවත් තා 

ආනසිංසදස්සාවිෙථා. නිබ් බ්ානාරම් මණම් පි සංථෙොජනං අත් ථීති පවත් තා 

අමතාරම්මණෙථා. රූපං සාරම් මණන් තිකථා. අනුසො අනාරම් මණාතිකථා. 
ඤාණං අනාරම් මණන් තිකථා. අතීතාරම් මණඤ් ච අනාගතාරම් මණඤ් ච චිත් තං 
අනාරම් මණන් තිකථාද් වෙං. සබ් බ්ං චිත් තං විතක් කානුපතිතන් තිකථා. 

විතක් කවිප් ඵාථරොව සද් ථදො, ථසො ච න ථසොතවිඤ් ථඤථෙයොති පවත් තා 

විතක්ෙවිප්ඵාරසද්දෙථා. විනාපි චිත් ථතන වාචා පවත් තතීති පවත් තා 

නයථාචිත්තස්සවාචාතිෙථා. විනාපි චිත් ථතන කාෙකම් මං පවත් තතීති පවත් තා 

නයථාචිත්තස්සොයෙම්මන්තිෙථා. අතීථතහිපි ඣාථනහි, අනාගථතහිපි 

ථෙොගිථනො සමන් නාගතාති පවත් තා අතීතානාගතසමන්නාගතෙථා. 

භවඞ් ගචිත් ථත අනිරුද් ථධ එව කුසලාකුසලචිත් තානි උප් පජ් ජන් ති, 

තදභාථව ච සන් තතිනිථරොථධො සිොති පවත් තා නකරොධෙථා. සහ වාචාහි 
විඤ ්ඤත් තිරූපං මග් ථගොතිකථා. පඤ් චවිඤ් ඤාණසමඞ් ගිස ්සාපි මග් ගභාවනා 

අත් ථීති පවත් තා පඤ්චවිඤ්ඤාණසමඞ්ගිස්සමග්ගෙථා. පඤ් චවිඤ් ඤාණා 
කුසලාපි අකුසලාපීතිකථා. පඤ් චවිඤ් ඤාණා සාථභොගාතිකථා. මග් ගක් ඛථණ 

ථලොකිථෙන, ථලොකුත් තථරන චාති ද් වීහි සීථලහි යුත් තාතිකථා. සීලං 
අථචතසිකන් තිකථා. සීලං න චිත් තානුපරිවත් තීතිකථා. 
සමාදානථහතුචිත් තවිප් පයුත් ථතො පුඤ් ථඤොපචථෙො ථහොතීති පවත් තා 

සමාදානකහතුෙෙථා. විඤ ්ඤත් ති සීලන් තිකථා. පාණාතිපාතාදථෙො විනාපි 

විඤ ්ඤත් තිං ථහොන් තීති පවත් තා අවිඤ්ඤත්තිදුස්සීලයෙථා. 

අනුසො අබ්යාකතා, අථහතුකා, චිත් තවිප් පයුත් තාති තිස්කසොපිඅනුසයෙථා. 
අථසඛස් ස ඤාණවිප් පයුත් තප් පවත් තිො ථසො ඤාණීති නවත් තබ් ථබ්ොති පවත් තා 

ඤාණෙථා. ඤාණං චිත් තවිප් පයුත් තන් තිකථා. මග් ගක් ඛථණ ඉදං දුක් ඛන් ති 

ඤාණං පවත් තන් ති පවත් තා ඉදිංදුක්ඛන්තිෙථා. බුද් ධා ඉද් ධිබ්ථලන ආයුකප් පං 

විනාපි මහාකප් පං තිට් ඨන් තීති පවත් තා ඉද්ධිබලෙථා. චිත් තසන් තති සමාධි, න 

එකචිත් තක් ඛණිථකොති පවත් තා සමාධිෙථා. අවිජ් ජාදිපටිච් චසමුප් පාදඞ් ථගහි 

අඤ ්ඤා ධම් මට් ඨිතතාති පවත් තා ධම්මට්ඨිතතාෙථා. රූපාදීහි අඤ් ඤා 

අනිච් චතාති පවත් තා අනච්චතාෙථා. 

විඤ ්ඤත් තිථෙො විනාපි ඉන් ද්රිෙසංවථරො කාෙවචීකම් මන් ති පවත් තා කථා. 
සබ් බ්ං කම් මං විපාකජනකන් ති පවත් තා කම් මකථා. සද් ථදො විපාථකොති පවත් තා 
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කථා. සළාෙතනං විපාථකොති පවත් තා කථා. මග් ගං විනාපි 
සත් තක් ඛත් තුපරථමොතිකථා. තථා ථකොලංථකොලඑකබීජිකථාසුපි. 
දිට් ඨිසම් පන් ථනො ජීවිතා ථවොථරොථපතීතිකථා. දිට් ඨිසම් පන් නස ්ස 
අපාෙදුග් ගතිො සද් ධිං රූපාදිතණ් හාසඞ් ඛාතදුග් ගතිපහීනාති පවත් තා 

දුග්ගතිෙථා. සත් තමභවිකස් ස තණ් හාසම් භවථතො දුග් ගති අප් පහීනාති පවත් තා 

සත්තමභවිෙෙථා. 

සඞ් ඝථභදාදිකප් පට් ඨං කම් මං කත් වා ථතන මහාකප් පං අසීතිභාගං කත් වා 
තථතො එකභාගමත් තං කාලං ආයුකප් පං නිරථෙ පච් චන් තීති අග් ගථහත් වා 

සකලං මහාකප් පං පච් චන් ති, විනස ්සමාථනපි කප් ථප චක් කවාළන් තථරසු 

පච් චන් තීති පවත් තා ෙප්පට්ඨෙථා. සඞ් ඝථභදථකො අප් පනාකුසලානි විෙ 

කාමාවචරකුසලම් පි න පටිලභතීති පවත් තා කුසලපටිලාභෙථා. 
අඞ් ගසම් පන් නාෙ ආණත් තිො අභාථවපි 
මාතුඝාතාදිආනන් තරිෙකම් මපථෙොජථකො මිච් ඡත් තනිෙථතො එවාති පවත් තා 

අනන්තරාපයුත්තෙථා. අනිෙතධම් ථමසුපි ථකචි කුසලසම් පයුත් තානිෙතා 

අත් ථීති පවත් තා නයතස්ස නයාමෙථා. නීවරථණහි නිවුථතන 

පටිච් ඡන් ථනථනව චිත් ථතන නීවරණං පජහන් තීති පවත් තා නවුතෙථා. 

සම් මුඛීභූතං සංථෙොජනථමව ජහතීති පවත් තා සම්මුඛීභූතෙථා. සමාපන් ථනො ච 

ඣානාරම් මණනිකන් තිො ඣානං අස් සාථදතීති පවත් තා සමාපන්කනො 

අස්සාකදතීතිෙථා. දුක් ඛථවදනාෙපි රාගස් සාදථවදනා ථහොතීති පවත් තා 

අස්සාතරාගෙථා. ධම් මතණ් හා අබ්යාකතාතිකථා. ධම් මතණ් හා න 
දුක් ඛසමුදථෙොතිකථා. 

කුසලං වා අකුසලස් ස, අකුසලං වා කුසලස් ස අනන් තරා උප් පජ් ජන් තීති 

පවත් තා කුසලාකුසලපටිසන්දහනෙථා. ගබ් භථසෙයකානම් පි බීජමත් තං 

සළාෙතනං පටිසන් ධික් ඛථණ උප් පජ් ජතීති පවත් තා සළායතනුප්පත්තිෙථා. 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාණානි අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස අනන් තරා උප් පජ් ජන් තීති පවත් තා 

අනන්තරපච්චයෙථා. සම් මාවාචාකම් මන් තවිඤ් ඤත් තිථෙො අරිෙරූපන් තිකථා. 
කාමරාගාදිථතො අඤ ්ථඤො අනුසථෙොතිකථා. කිථලසපරියුට් ඨානං 

චිත් තවිප් පයුත් තන් තිකථා. ෙථා කාමරාථගො කාමධාතුෙං පරිොපන් ථනො, එවං 

රූපරාගඅරූපරාගා රූපාරූපභූමිෙං පරිොපන් නාති පවත් තා පරියාපන්නෙථා. 
ද් වෙං දිට් ඨිගතං අබ්යාකතන් තිකථා. දිට් ඨිගතං අපරිොපන් නන් තිකථා. ථෙො 

ථෙසං ථහතුපච් චථෙො, ථසො පුන ථතසං සහජාතාදිපච් චථෙො න ථහොති, එකධාව 

එකස ්ස පච් චථෙො ථහොතීති පවත් තා පච්චයතාෙථා. අවිජ් ජාව සඞ් ඛාරානං 

පච් චථෙො, න පන සඞ් ඛාරා අවිජ් ජාොති පවත් තා අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චයෙථා. 

කාලද් ධානා ඉථම පරිනිප් ඵන් ථනන පඤ ්ඤත් තිමත් තාති පවත් තා අද්ධාෙථා. 

එවං ඛණලයමුහුත්තෙථා. අඤ ්ඤස ්ස ආසවස් ස අභාවා ආසවා අනාසවාති 
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පවත් තා ආසවෙථා. ථලොකුත් තරානං ධම් මානං ජරාමරණං ථලොකුත් තරන් ති 

පවත් තා ජරාමරණෙථා. නිථරොධසමාපත් ති ථලොකුත් තරාති පවත් තා 

සඤ්ඤාකවදයිතෙථා. සා ථලොකිොති පවත් තා දුතියසඤ්ඤාකවදයිතෙථා. 

නිථරොධසමාපන් ථනොපි කාලං කථරෙයාති පවත් තා තතියසඤ්ඤාකවදයිතෙථා. 
නිථරොධසමාපත් ති අසඤ් ඤසත් තුපිකාතිකථා. කම් මථතො අඤ් ථඤො 
චිත් තවිප් පයුත් ථතො කම් මූපචථෙොතිකථා. 

බ්ලප් පත් තා බුද් ධාදථෙො ඉද් ධිබ්ථලන සත් තානං චිත් තං රාගාදිඅනුප් පත් තිො 

නිග් ගණ් හන් තීති පවත් තා නග්ගහෙථා. එවං කුසලුප් පත් තිො 
පරචිත් තපග් ගහනකථා. බුද් ධා ඉද් ධිො පථරසං සුඛං ථදන් තීති පවත් තා 

සුඛානුප්පදානෙථා. ‘‘සඞ් ඛාරා අනිච් චා’’ති මනසිකථරොථතො 
අතීතාදිථභදභින් ථන සබ් ථබ් සඞ් ඛාථර ආරම් මණවථසන එකථතො 

අධිගණ් හාතීති පවත් තා අධිගය්හමනසිොරෙථා. රූපං ථහතුකන් තිකථා. එවං 

රූපං සථහතුකන් තිකථා. රූපං කුසලාකුසලන් තිකථා. රූපං විපාථකොතිකථා, 

ෙථා කාමාවචරකම් ථමන ජාතං රූපං කාමාවචරං, එවං 

රූපාවචරාරූපාවචරකම් ථමහි ජාතං රූපං රූපාවචරාරූපාවචරන් තිකථා. 

රූපරාථගො රූපධාතුො, අරූපරාථගො ච අරූපධාතුො පරිොපන් ථනොතිකථා. 

අත් ථි අරහථතො පුඤ් ඤූපචථෙොතිකථා. නත් ථි අරහථතො අකාලමච් චූතිකථා. 

ෙං කිඤ් චි උප් පජ් ජති, සබ් බ්මිදං කම් මථතොතිකථා. ඉන් ද්රිෙබ්ද් ධථමව දුක් ඛං, න 

සබ් ථබ් සඞ් ඛාරාති පවත් තා ඉන්ද්රියබද්ධෙථා. සබ් ථබ් සඞ් ඛාරා දුක් ඛා ඨථපත් වා 

අරිෙමග් ගන් තිකථා. මග් ගඵලාථනව සඞ් ථඝො නාම, න ච තානි දක් ඛිණං 

පටිග් ගණ් හන් ති, තස් මා න වත් තබ් බ්ං සඞ් ථඝො දක් ඛිණං පටිග් ගණ් හාතීතිකථා. 
තථා න වත් තබ් බ්ං සඞ් ථඝො දක් ඛිණං විථසොථධතීතිකථා. න වත් තබ් බ්ං සඞ් ථඝො 
භුඤ ්ජතීතිකථා. න වත් තබ් බ්ං සඞ් ඝස් ස දින් නං මහප් ඵලන් තිකථා. බුද් ධා න 

කිඤ් චි භුඤ් ජන් ති, තස් මා න වත් තබ් බ්ං බුද් ධස් ස දින් නං මහප් ඵලන් තිකථා. 

දාෙකථතො දානං විසුජ් ඣති, න පටිග් ගාහකථතොති පවත් තා 

දක්ඛිණාවිසුද්ධිෙථා. 

බුද් ධා තුසිතථලොථක එව නිබ් බ්ත් තන් ති, න මනුස ්සථලොථක. එත් ථ හි 

නිම් මිතරූපමත් තං දස් ථසන් තීති පවත් තා මනුස්සකලොෙෙථා. නිම් මිතරූපං 

ධම් මං ථදථසති, න බුද් ථධොති පවත් තා ධම්මකදසනාෙථා. රාථගොව කරුණා 

නාම, තථතො නත් ථි බුද් ධානං කරුණාතිකථා. බුද් ධානං උච් චාරපස ්සාථවො 

අඤ ්ථඤ ගන් ධජාථත අතිවිෙ අධිගණ් හාතීති පවත් තා ගන්ධජාතෙථා. බුද් ධා 
එථකන මග් ථගන චත් තාරි සාමඤ ්ඤඵලානි සච් ඡිකථරොන් තීති පවත් තා 

එෙමග්ගෙථා. පරිකම් මාදිං විනාව පඨමාදිජ් ඣානා දුතිොදිජ් ඣානං සඞ් කමතීති 

පවත් තා ඣානසඞ්ෙන්තිෙථා. පඤ ්චකනථෙ අවිතක් කවිචාරමත් තං ඣානං 
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විසුං ඣානං නාම න ථහොති, ඣානන් තරිකං නාම ථහොතීති පවත් තා 

ඣානන්තරිෙෙථා. සමාපන් ථනො සද් දං සුණාතීතිකථා. විඤ් ඤාණං විනා 
පසාදචක් ඛුනා රූපං පස් සතීතිකථා. 

ථතකාලිථක කිථලථස පජහතීති පවත් තා කිකලසප්පජහනෙථා. 
නිබ් බ්ානසඞ් ඛාතාපි සුඤ් ඤතා සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරිොපන් නාති පවත් තා 

සුඤ්ඤතෙථා. අසඞ් ඛතථමව සාමඤ් ඤඵලන් තිකථා. ථෙසං ථකසඤ් චි 

ධම් මානං පටිලාභා අසඞ් ඛතාති පවත් තා පත්තිෙථා. සබ් බ්ධම් මානං 

සභාවසඞ් ඛාතා තථතා අසඞ් ඛතාති පවත් තා තථතාෙථා. අනවජ් ජට් ථඨන 

නිබ් බ්ානම් පි කුසලන් තිකථා. ආනන් තරිොදිං විනාපි අත් ථි පුථුජ් ජනස ්ස 
අච් චන් තනිොමතාතිකථා. ථලොකිෙසද් ධාදථෙො න ඉන් ද්රිොනීති පවත් තා 

ඉන්ද්රියෙථා. 

අසඤ් චිච් චාපි ආනන් තරිථකො ථහොතීති පවත් තා අසඤ්චිච්චෙථා. නත් ථි 

පුථුජ් ජනස ්ස ඤාණන් ති පවත් තා ඤාණෙථා. ථනරනකානං කම් මාථනව 

නිරෙපාලරූථපන වථධන් ති, න නිරෙපාලාති පවත් තා නරයපාලෙථා. අත් ථි 

ථදථවසු තිරච් ඡානාතිකථා. විරතිත් තෙං චිත් තවිප් පයුත් තං, පඤ් චඞ් ගිථකොව 

මග් ථගොති පවත් තා මග්ගෙථා. පටිච් චසමුප් පාථදසු ඤාණං ථලොකුත් තරන් ති 

පවත් තා ඤාණෙථා. 

තිස් ථසො සඞ් ගීතිථෙො ආරබ් භ සාසනං නවං කතන් ති පවත් තා සාසනෙථා. 
පුථුජ් ජථනො එකක් ඛථණ ථතධාතුථකහි ධම් ථමහි අවිවිත් ථතොති පවත් තා 

අවිවිත්තෙථා. ථඤෙයාවරණථහතුකං කිඤ් චි සංථෙොජනං අප් පහාෙපි අරහා 

ථහොතීති පවත් තා සිංකයොජනෙථා. ‘‘සඞ් ඛාරා නිච් චා ථහොන් තු, රුක් ඛා 
නිච් චපුප් ඵඵලාදියුත් තා ථඛමිථනො ථහොන් තූ’’තිආදිනා ෙථාධිප් පාෙං ඉද් ධි 

පවත් තතීති පවත් තා ඉද්ධිෙථා. බුද් ධානං සරීරආයුපභාථවමත් තථතො අඤ් ඤාපි 

ථවමත් තතා අත් ථීති පවත් තා බුද්ධෙථා. එකස ්මිං ඛථණ සබ් බ්ථලොකධාතූසු 

අථනථක බුද් ධා සන් තීති පවත් තා සබ්බදිසාෙථා. සබ් ථබ් ධම් මා නිෙතාති 

පවත් තා ධම්මෙථා. සබ් බ්කම් මානි ඵලදාථන නිෙතානීති පවත් තා ෙම්මෙථා. 

අරහා අසබ් බ්ඤ ්ඤුභාථවන සබ් බ්ඤ ්ඤුවිසථෙ කිඤ් චි සංථෙොජනං අප් පහාෙ 

පරිනිබ් බ්ාතීති පවත් තා පරිනබ්බානෙථා. අරහා කුසලචිත් ථතො පරිනිබ් බ්ාෙතීති 

පවත් තා කුසලචිත්තෙථා. අරහා ආථනඤ් ථජ සණ් ඨිථතො පරිනිබ් බ්ාෙතීති 

පවත් තා ආකනඤ්ජෙථා. අත් ථි ගබ් භථසෙයාෙ ධම් මාභිසමථෙො, අත් ථි 

ගබ් භථසෙයාෙ අරහත් තප් පත් ති, සුපිනන් ථත ධම් මාභිසමථෙො, අරහත් තප් පත් ති 

චාති පවත් තා තිස්කසොපි ෙථා. සබ් බ්ං සුපිනචිත් තං අබ්යාකතන් තිකථා. 
ඛණිකතාෙ චිත් තානං නත් ථි ආථසවනපච් චෙතාතිකථා. සබ් ථබ් සඞ් ඛතා 

එකචිත් තක් ඛණිකාති පවත් තා ඛණිෙෙථා. 
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ඉත් ථිො සද් ධිං එකථතො සම් පත් තිං අනුභවිස් සාමාති පූජාදිං කත් වා 
එකාධිප් පාෙප් පත් තස් ස භික් ඛුථනො ථමථුථනො ධම් ථමො පටිථසවිතබ් ථබ්ොති 

පවත් තා එොධිප්පායෙථා. පාපභික් ඛූසු ථමථුනං පටිථසවන් ථතසු අරහන් තානං 

වණ් ථණන අමනුස ්සා ථමථුනං පටිථසවන් තීති පවත් තා අරහන්තවණ්ණෙථා. 

ථකචි සත් තා අත් තථනො ඉස් සරිථෙන කාමකාරිකාවථසන විනිපාතං ගච් ඡන් ති, 

න කම් මවථසනාති පවත් තා ඉස්සරියොමොරිොෙථා. න රාථගො 

රාගපතිරූපථකොතිආදි පතිරූපෙථා. ඛන් ධාෙතනාදථෙො අපරිනිප් ඵන් නාති 

පවත් තා අපරිනප්ඵන්නෙථාති සාධිකද් විසතකථා. පාළිෙං 
අට් ඨමුඛවාදයුත් තිවථසථනව සම් මිතිොදීනං භින් නලද් ධිකානං 

ලද් ධිථභදවථසන නානාපකාරථතො විභත් තා, තා පන සබ් බ්කථා පුග් ගලකථාව. 
තා තංතංලද් ධිථභදවථසන සඞ් ථඛපථතොපි වුච් චමානා අතිභාරිෙං ගන් ථං 

කථරොන් ති, තස් මා න විත් ථාරිතා. තං පන නෙං ඉච් ඡන් ථතහි පාළිඅට්ඨෙථාසු 

(කථා. 1 ආදථෙො; කථා. අට් ඨ. නිදානකථා) එව විත් ථාරථතො ගථහතබ් ථබ්ොති 
අෙථමත් ථ පාළිනථෙන සද් ධිං අත් ථවිනිච් ඡථෙො. 

ථමොහවිච් ථඡදනිො අභිධම් මමාතිකත් ථවණ් ණනාෙ 

කථාවත් ථුමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. යමෙමාතිො 
මූලයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 

ඉදානි ෙමකමාතිකාෙ සංවණ් ණනානථෙො ථහොති. සා පථනසා 
මූලෙමකමාතිකා 
ඛන් ධආෙතනධාතුසච් චසඞ් ඛාරඅනුසෙචිත් තධම් මඉන් ද්රිෙෙමකමාතිකාති 

දසවිධා ථහොති. ථකනට් ථඨන ථචත් ථ ෙමකන් ති? යුගළට් ථඨන. යුගළං හි 

‘‘ෙමකපාටිහාරිෙං’’, ‘‘ෙමකසාලා’’තිආදීසු ‘‘ෙමක’’න් ති වුච් චති, ඉති 

යුගළසඞ් ඛාතානං ෙමකානං වථසන ථදසිතත් තා ඉථමසු දසසු එථකකම් පි, 

එථතසං විභජනත් තා නිද් ථදථසොපි, සබ් ථබ්සං සමූහත් තා පකරණම් පි යමෙිං 

නාම. ඉධ පථනතා නිද් ථදසෙමකං උපාදාෙ ‘‘ෙමකමාතිකා’’ත් ථවව වුත් තා, 
තාසං පන දසන් නං ෙමකමාතිකානං මූලෙමකමාතිකා ආදි. තත් ථාපි ‘‘ථෙ 

ථකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ථබ් ථත කුසලමූලා. ථෙ වා පන කුසලමූලා, සබ් ථබ් 
ථත ධම් මා කුසලා’’ති ඉදං ෙමකං ආදි. තස් ස කුසලමූලසඞ් ඛාතානං ද් වින් නං 

අත් ථානං වථසන අත් ථෙමකන් ති වා, ථතසඤ් ථඤව අත් ථානං අනුථලොමථතො 

පටිථලොමථතො පවත් තපාළිධම් මවථසන ධම් මෙමකන් ති වා, 
අනුථලොමපටිථලොමථතො පවත් තපුච් ඡාවථසන පුච් ඡාෙමකන් ති වා තිධා 
ෙමකභාථවො ථවදිතබ් ථබ්ො. ථසථසසුපි එථසව නථෙො. 

ඉදානි ඉථමසං ෙමකානං වථසන ථදසිතාෙ ඉමිස් සා මූලෙමකමාතිකාෙ 
තාව නෙෙමකපුච් ඡාඅත් ථවාරප් පථභදවථසන පාළිවවත් ථානං එවං ථවදිතබ් බ්ං 
– කුසලත් තිකමාතිකාෙ හි ‘‘කුසලා ධම් මා’’ති ඉදං ආදිපදං නිස් සාෙ මූලනථෙො 
මූලමූලනථෙො මූලකනථෙො මූලමූලකනථෙොති ඉථම චත් තාථරො නො ථහොන් ති. 
ථතසු එථකකස් මිං නථෙ මූලෙමකං එකමූලෙමකං අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලෙමකන් ති 
තීණි තීණි ෙමකානීති ද් වාදස ෙමකානි. එථකකස් මිං ෙමථක 

අනුථලොමපටිථලොමවථසන ද් ථව ද් ථව පුච් ඡාති චතුවීසති පුච් ඡා, එථකකපුච් ඡාෙ 
සන් නිට් ඨානසංසෙවථසන ද් ථව ද් ථව අත් ථාති අට් ඨචත් තාලීස අත් ථා. 

තත් ථ කයකෙචිකුසලාති කුසථලසු ‘‘කුසලා නු ථඛො, න කුසලා නු ථඛො’’ති 

සන් ථදහාභාවථතො ඉමස් මිං පථද සන් නිට් ඨානත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. සබ්කබකත

කුසලමූලාති ‘‘සබ් ථබ් ථත කුසලා ධම් මා කුසලමූලා නු ථඛො, න නු ථඛො’’ති එවං 
විමතිවථසන පුච් ඡිතත් තා ඉමස් මිං පථද සංසෙත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. ථසො ච ථඛො 
ථවථනෙයානං සංසෙට් ඨාථන සංසෙං දීථපත් වා තංවිථනොදනත් ථං භගවතා 

වුත් ථතො, තථාගතස් ස පන සංසෙට් ඨානං නාම නත් ථි. ඉථතො පථරසුපි 
පුච් ඡාපථදසු එථසව නථෙො. ෙථා ච කුසලපදං නිස් සාෙ ඉථම චතුනොදථෙො 

ථහොන් ති, අකුසලපදං නිස් සාෙපි තථථව, අබ්යාකතපදං නිස් සාෙපි තථථව, 
කුසලාදීනි තීණිපි පදානි එකථතො කත් වා නිද් දිට් ඨං නාමපදං නිස ්සාෙ තථථවාති 
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පටුන 

කුසලත් තිකමාතිකාෙ චතූසු පථදසු සබ් ථබ්පි ථසොළස නො, අට් ඨචත් තාලීස 

ෙමකානි, ඡන් නවුති පුච් ඡා, ද් වානවුතිසතං අත් ථා ච උද් ථදසවථසන වුත් තාති 
ථවදිතබ් බ්ා. එත් තාවතා මූලවාථරො ථහතුවාථරො නිදානවාථරො සම් භවවාථරො 
පභවවාථරො සමුට් ඨානවාථරො ආහාරවාථරො ආරම් මණවාථරො පච් චෙවාථරො 
සමුදෙවාථරොති සබ් ථබ්පි දස වාරා ථහොන් ති. තත් ථ මූලවාථර 
ආගතපරිච් ථඡථදථනව අවථසථසසුපි නොදථෙො ථවදිතබ් බ්ා. පාළි පථනත් ථ 

අතිසංඛිත් තා. ඉති සබ් ථබ්සුපි දසසු වාථරසු සට් ඨිසතං නො, අසීතිඅධිකානි 

චත් තාරි ෙමකසතානි, සට් ඨිඅධිකානි නව පුච් ඡාසතානි, වීසාධිකානි එකූනවීසති 
අත් ථසතානි ච උද් දිට් ඨානීති ථවදිතබ් බ්ානි. 

එවථමත් ථ නෙෙමකපුච් ඡා අත් ථවාරප් පථභදවථසන පාළිවවත් ථානං 
විදිත් වා ඉදානි තස් සා අනුත් තානපදත් ථානුසාථරථනව විභඞ් ගනෙසහිථතො 

සඞ් ථඛපත් ථවණ් ණනානථෙො එවං ථවදිතබ් ථබ්ො – තත් ථ කය කෙචීති 

අනවථසසවචනං. කුසලා ධම්මාති අනවජ් ජසුඛවිපාකා නිස ්සත් තසභාවා. 

සබ්කබ කත කුසලමූලාති කිං ථත සබ් ථබ්ථෙව කුසලමූලා ථහොන් තීති පුච් ඡා. 
ඉමානි පන විස් සජ් ජනමාතිකාෙ නත් ථි. ෙමකමාතිකාෙ හි සබ් බ්ත් ථ 

පුච් ඡාපදාථනව උද් ධටානි, න විස ්සජ් ජනානීති. විස් සජ් ජනානි පන 

නිද් ථදථසථෙව වුත් තානි, තස් මා සබ් බ්ත් ථ නිද් ථදසනථෙථනව විස් සජ් ජනමුඛං 

දස් සනස් සාම. ඉමිස් සාව ‘‘ථෙ ථකචි කුසලා ධම් මා, සබ් ථබ් ථත කුසලමූලා’’ති 

පුච් ඡාෙ විභඞ් ගනථෙන ඉදං විස් සජ් ජනමුඛං. ‘‘තීථණව කුසලමූලානි, අවථසසා 
කුසලා ධම් මා න කුසලමූලා’’ති තස් සා චාෙමත් ථථො – න ථත සබ් ථබ් කුසලා 

ධම් මා කුසලමූලානි ථහොන් ති, අථලොභාදීනි පන තීථණව කුසලමූලානීති. ථෙ වා 

පන කුසලමූලා තථෙො අථලොභාදථෙො කුසලානං මූලාති වුත් තා, සබ්කබ කත

කුසලා ධම්මාති කිං ථත සබ් ථබ් තථෙොපි ධම් මා කුසලාති පුච් ඡා. තස් සා 
නිද් ථදථස ‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං. තස් ස ථතසං තිණ් ණං මූලානං 
කුසලභාවම් පි සම් පටිච් ඡාමීති අත් ථථො. අෙං තාව මූලනථෙ මූලෙමකනථෙො. 

එකමූලෙමථක පන සබ්කබ කත කුසලමූකලන එෙමූලාති ගණනට් ථඨන 

එකමූලකං අග් ගථහත් වා සමානත් ථථන ගථහතබ් බ්ා, අෙං ථහත් ථ අත් ථථො – 
‘‘සබ් ථබ් ථත කුසලමූථලන එකං සමානං මූලං එථතසන් ති එකමූලා’’ති. ෙං 

ඵස් සස ්ස මූලං, කිං තථදව ථවදනාදීනන් ති අෙං පුච් ඡා. අථ ථනසං තථාභාවං 

සම් පටිච් ඡනවථසන ‘‘ආමන් තා’’ති විභඞ් ථග විස් සජ් ජනං. කය වා පන

කුසලමූකලන එෙමූලා, සබ්කබ කත ධම්මා කුසලාති පුච් ඡා. තස් සා පන 

කුසලචිත් තසමුට් ඨානං රූපං කුසලමූථලන එකමූලථමව, න කුසලං, 
ඵස් සාදිධම් මජාතං පන කුසලමූථලන එකමූලඤ් ථචව කුසලඤ් චාති ඉදං 
විස් සජ් ජනං. ෙථථව හි ඵස් සාදීනං අථලොභාදථෙො සුප් පතිට් ඨිතභාවසාධථනන 

ථහතුපච් චෙත් තා මූලං, තථා තංසමුට් ඨානරූපස් සාපීති තංරූපම් පි අරූපධම් ථමහි 
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සද් ධිං සමානමූලන් ති වුච් චති, න පන කුසලං අනවජ් ජසුඛවිපාකත් තාභාවා. 
එකමූලෙමකනථෙො. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලෙමථක පන ‘‘ථෙ ථකචි කුසලා’’ති අපුච් ඡිත් වා ‘‘කය

කෙචිකුසලමූකලනඑෙමූලා’’ති පුච් ඡා කතා. කස් මා? ඉමිනාපි බ්යඤ් ජථනන 

තස් ථසවත් ථස් ස සම් භවදස් සනත් ථං, කුසලසමුට් ඨානරූපස් සාපි 

සම් පිණ් ඩනත් ථඤ ්ච. අඤ්ඤමඤ්ඤමූලාති සබ් ථබ්ව ථත කිං අඤ් ඤමඤ් ඤස ්ස 
ථහතුපච් චෙට් ථඨන මූලානි ථහොන් තීති පුච් ඡා. තස් සා ොනි ද් ථව තීණි මූලානි 

එකථතො උප් පජ් ජන් ති, තාථනව එකමූලානි ථචව අඤ් ඤමඤ් ඤමූලානි ච, 

අවථසසා කුසලමූලසහජාතා රූපාරූපධම් මා කුසලමූථලන එකමූලාව, න ච 
අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලාති විස් සජ් ජනං. තස් ථසව පටිථලොමනථෙ සබ් ථබ් ථත 
අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලා අථලොභාදථෙො කුසලාති පුච් ඡා. ආමන් තාති විස් සජ් ජනං. 
මූලනථෙො. 

ෙථා ච මූලනථෙ මූලෙමකඑකමූලෙමකඅඤ් ඤමඤ් ඤමූලෙමකවථසන 

ඡබ් බිධා පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනනො වුත් තා, එවං මූලමූලනොදීසුපි ථවදිතබ් බ්ා. අෙං 

පථනත් ථ විථසථසො – සබ්කබ කත කුසලමූලමූලාති සබ් ථබ් ථත 

කුසලමූලසඞ් ඛාතා මූලා, කුසලමූලමූලාත් ථවව අත් ථථො. එෙමූලමූලාති 

සමානට් ථඨන එකථමව මූලමූලං එථතසන් ති එකමූලමූලා, 

සමානමූලමූලාත් ථවව අත් ථථො. අඤ්ඤමඤ්ඤමූලමූලාති අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස මූලං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලං, තං ථහතුපච් චෙට් ථඨන මූලං එථතසන් ති 

අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලා, අඤ ්ඤමඤ් ඤමූලමූලාත් ථවව අත් ථථො. ථසසං 
තාදිසථමවාති. මූලමූලනථෙො. 

මූලකනථෙ පන සබ්කබ කත කුසලමූලොති සබ් ථබ් ථත කුසලා 
ථහතුපච් චෙට් ථඨන කුසලභූතං මූලං එථතසන් ති කුසලමූලකාති පුච් ඡා. 

ආමන් තාති විස් සජ් ජනං. ‘‘ථෙ වා පන කුසලමූලකා, සබ් ථබ් ථත ධම් මා 

කුසලා’’ති පුච් ඡා. ෙං රූපං, තං ඨථපත් වා ථසසං කුසලන් ති විස් සජ් ජනං, ථසසං 
තාදිසථමවාති. මූලකනථෙො. 

මූලමූලකනථෙ පන කුසලමූලමූලොති කුසලමූලසඞ් ඛාතං මූලං එථතසන් ති 
කුසලමූලමූලකා. ථසසං තාදිසථමවාති. 

අෙං තාව කුසලපථදසු පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනනථෙො. අකුසලපදාදීසුපි එථසව 
නථෙො. අෙං පන විථසථසො – අකුසලපදමූථලසු එකමූලෙමථක ‘‘ථෙ ථකචි 

අකුසලා ධම් මා, සබ් ථබ් ථත අකුසලමූථලන එකමූලා’’ති පඨමපුච් ඡාෙ 
‘‘අථහතුකං අකුසලං අකුසලමූථලන එකමූල’’න් ති නිද් ථදථස විස් සජ් ජනං 

කතං. තත් ථ අකහතුෙිංඅකුසලන් ති ද් වීසු ථමොහමූලචිත් ථතසු ථමොහං සන් ධාෙ 
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වුත් තං, අබ්යාකතපදමූථලසු එකමූලෙමථක ‘‘ථෙ ථකචි අබ්යාකතා ධම් මා, 
සබ් ථබ් ථත අබ්යාකතමූථලන එකමූලා’’ති පුච් ඡාෙ ‘‘අථහතුකං අබ්යාකතං 

ඨථපත් වා ථසසා අබ්යාකතමූථලන එකමූලකා’’ති විස් සජ් ජනං. තත් ථ අකහතුෙිං

අබයාෙතන් ති අට් ඨාරසාථහතුකචිත් තුප් පාදා, රූපං, නිබ් බ්ානඤ් ච. එත් ථ ච 
කිඤ් චාපි සථහතුකඅබ්යාකතචිත් තසමුට් ඨානරූපම් පි අබ්යාකතමූථලන 

එකමූලථමව, තං පන අබ් ථබ්ොහාරිකං කත් වා නිද් ථදථස එකථතො 
ලබ් භමානකවථසනථපතං විස ්සජ් ජනං කතන් ති ථවදිතබ් බ්ං. 

නාමපදමූථලසු ච ‘‘ථෙ ථකචි නාමා ධම් මා, සබ් ථබ් ථත නාමමූලා’’ති 

පුච් ඡාෙ ‘‘නථවව නාමමූලානි, අවථසසා නාමා ධම් මා, න නාමමූලා’’ති 

විස් සජ් ජනං. එකමූලනථෙ පථනත් ථ ‘‘ථෙ ථකචි නාමා ධම් මා, සබ් ථබ් ථත 

නාමමූථලන එකමූලා’’ති පුච් ඡා. ‘‘අථහතුකං නාමං ඨථපත් වා ථසසං 
නාමමූථලන එකමූල’’න් ති විස් සජ් ජනං. තත් ථ 

අථහතුකචිත් තුප් පාදවිචිකිච් ඡුද් ධච් චසම් පයුත් තථමොහනිබ් බ්ානවථසන අථහතුකං 
නාමං ථවදිතබ් බ්ං. ථසසං සබ් බ්ත් ථ කුසලපථද වුත් තානුසාථරන 
සුවිඤ් ථඤෙයථමවාති. අෙං මූලවාථර නථෙො. 

ඉථතො පථරසු ථහතුවාරාදීසු නවසු වාථරසු මූලවාරසදිථසොව සබ් බ්ත් ථ 

සංවණ් ණනානථෙො. ථහතුආදිපදමත් තථමව ථහත් ථ විථසථසො, තානි ච මූල-
සද් දපරිොෙථතො අථලොභාදිථහතුකාථනව. අථලොභාදථෙො හි 

සහජාතධම් මසඞ් ඛාතස් ස අත් තථනො ඵලස් ස පතිට් ඨානට් ථඨන මූලිං. තස් ස 

නිප් ඵාදනත් ථං හිථනොති පවත් තතීති කහතු, ‘‘හන් ද නං ගණ් හථා’’ති දස් ථසන් තං 

විෙ අත් තථනො ඵලං නිථදතීති නදානිං. එතස ්මා ඵලං සම් භවතීති සම්භකවො. 

පභවතීති පභකවො. සමුට් ඨාති තං එත් ථ, එථතනාති වා සමුට්ඨානිං. තං ආහරතීති 

ආහාකරො. අපටික් ඛිපිතබ් බ්ට් ථඨන ථතන ආලම් බීෙතීති ආලම්බණිං. එතං 

පටිච් ච තං එතීති පච්චකයො. එතස ්මා තං සමුථදතීති සමුදකයො. සබ් බ්ං 

කාරණපරිොථෙන වුත් තා ‘‘මූලං ථහතු නිදානඤ් චා’’ති ගාථා දසන් නම් පි 
වාරානං උද් දානගාථා නාම. අෙං මූලෙමකමාතිකත් ථවණ් ණනානථෙො. 

ඛන්ධයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ඛන් ධෙමකපාළිො පන පාළිවවත් ථානං තාව එවං ථවදිතබ් බ්ං – 

‘‘පඤ ්චක් ඛන් ධා’’ති පදං ආදිං කත් වා ොව ‘‘න ඛන් ධා න සඞ් ඛාරා’’ති පදං, 
තාව පවත් තා අෙං ඛන් ධෙමකමාතිකා නාම. සා පණ් ණත් තිවාරස ්ස 

‘‘උද් ථදසවාථරො’’තිපි ‘‘පුච් ඡාවාථරො’’තිපි වුච් චති. ථසො ච පදථසොධනවාථරො 
පදථසොධනමූලචක් කවාථරො සුද් ධඛන් ධවාථරො සුද් ධඛන් ධමූලචක් කවාථරොති 

චතූහි නෙවාථරහි පටිමණ් ඩිථතො. තත් ථ ‘‘රූපං රූපක් ඛන් ථධො, රූපක් ඛන් ථධො 

රූප’’න් තිආදිනා නථෙන පදථමව ථසොථධත් වා ගථතො පදකසොධනවාකරො නාම. 
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274 

පටුන 

ථසො අනුථලොමපටිථලොමවථසන දුවිථධො ථහොති. තස් ස අනුථලොමවාථර ‘‘රූපං 

රූපක් ඛන් ථධො, රූපක් ඛන් ථධො රූප’’න් තිආදීනි පඤ් ච ෙමකානි. 

පටිථලොමවාථරපි ‘‘න රූපං න රූපක් ඛන් ථධො, න රූපක් ඛන් ථධො න 
රූප’’න් තිආදිනා පඤ් ච වාරා. 

තථතො පරං ථතසඤ් ථඤව පදථසොධනවාථර ථසොධිතානං ඛන් ධානං ‘‘රූපං 

රූපක් ඛන් ථධො, ඛන් ධා ථවදනාක් ඛන් ථධො’’තිආදිනා නථෙන 
එථකකඛන් ධමූලකානි චත් තාරි චත් තාරි චක් කානි බ්න් ධිත් වා ගථතො 

පදථසොධනමූලකානං චක් කානං අත් ථිතාෙ පදකසොධනමූලචක්ෙවාකරො නාම. 
ථසොපි අනුථලොමපටිථලොමවථසන දුවිථධො ථහොති. තස් ස අනුථලොමවාථර ‘‘රූපං 

රූපක් ඛන් ථධො, ඛන් ධා ථවදනාක් ඛන් ථධො’’තිආදීනි එථකකඛන් ධමූලකානි 
චත් තාරි චත් තාරි කත් වා වීසති ෙමකානි. පටිථලොමවාථරපි ‘‘න රූපං න 

රූපක් ඛන් ථධො, න ඛන් ධා න ථවදනාක් ඛන් ථධො’’තිආදීනි වීසතිථමව. 

තථතො පරං ‘‘රූපං ඛන් ථධො, ඛන් ධා රූප’’න් තිආදිනා නථෙන 

සුද් ධඛන් ධවථසථනව ගථතො සුද්ධඛන්ධවාකරො නාම. ථසොපි 

අනුථලොමපටිථලොමවථසන දුවිථධො ථහොති. තස් ස අනුථලොමවාථර ‘‘රූපං 

ඛන් ථධො, ඛන් ධා රූප’’න් තිආදීනි පඤ් ච ෙමකානි. පටිථලොමවාථරපි ‘‘න රූපං 

න ඛන් ථධො, න ඛන් ධා න රූප’’න් තිආදීනි පඤ් ථචව. 

තථතො පරං ථතසඤ් ථඤව සුද් ධඛන් ධානං ‘‘රූපං ඛන් ථධො, ඛන් ධා 
ථවදනා’’තිආදිනා නථෙන එථකකඛන් ධමූලකානි චත් තාරි චත් තාරි චක් කානි 
බ්න් ධිත් වා ගථතො සුද් ධඛන් ධමූලකානං චක් කානං අත් ථිතාෙ 

සුද්ධඛන්ධමූලචක්ෙවාකරො නාම. ථසොපි අනුථලොමපටිථලොමවථසන දුවිථධො 

ථහොති. තස් ස අනුථලොමවාථර ‘‘රූපං ඛන් ථධො, ඛන් ධා ථවදනා’’තිආදීනි 
එථකකඛන් ධමූලකානි චත් තාරි චත් තාරි කත් වා වීසති ෙමකානි. 

පටිථලොමවාථරපි ‘‘න රූපං න ඛන් ථධො, න ඛන් ධා න ථවදනා’’තිආදීනි 

වීසතිථමව. එවථමත් ථ චතූසු නෙවාථරසු එකං ෙමකසතං, ද් ථව පුච් ඡාසතානි, 
එථකකපුච් ඡාෙ සන් නිට් ඨානසංසෙවථසන ද් ථව ද් ථව අත් ථථ කත් වා චත් තාරි ච 
අත් ථසතානි උද් දිට් ඨානීති ථවදිතබ් බ්ානි. 

එවථමතිස ්සා පාළිවවත් ථානං විදිත් වා ඉදානි අනුත් තානපදත් ථානුසාථරන 
විභඞ් ගනෙසහිතසඞ් ථඛපත් ථවණ් ණනානථෙො එවං ථවදිතබ් ථබ්ො. 

පඤ්චක්ඛන්ධාති අෙං ෙමකවථසන පුච් ඡිතබ් බ්ානං ඛන් ධානං උද් ථදථසො. 

රූපක්ඛන්කධො…කප.… විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොති ථතසඤ් ථඤව පථභදථතො 
නාමවවත් ථානං. තථතො පරං පදථසොධනවාරාදථෙො චත් තාථරො නෙවාරා. තත් ථ 

රූපිං රූපක්ඛන්කධොති ෙං කිඤ් චි ‘‘රූප’’න් ති වුච් චති, සබ් බ්ං තං 

‘‘රූපක් ඛන් ථධො’’ති පුච් ඡතීති වචනථසොධනත් ථං පුච් ඡා. තස් සා ච ‘‘පිෙරූපං 
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සාතරූපං රූපං න රූපක් ඛන් ථධො, රූපක් ඛන් ථධො රූපඤ් ථචව රූපක් ඛන් ථධො 

චා’’ති ඉදං නිද් ථදසනථෙන විස් සජ් ජනං. තත් ථ පියරූපිංසාතරූපන් තිආදීසු ෙං 

‘‘රූප’’න් ති වුත් තං, තං රූපථමව න රූපක් ඛන් ථධො. ථෙො පන 

‘‘රූපක් ඛන් ථධො’’ති වුත් ථතො, ථසො ‘‘රූප’’න් තිපි ‘‘රූපක් ඛන් ථධො’’තිපි වත් තුං 

වට් ටතීති අත් ථථො. රූපක්ඛන්කධො රූපන් ති එත් ථ පන ‘‘ආමන් තා’’ති 

විස් සජ් ජනං රූපක් ඛන් ධස් ස නිෙථමන රූපන් ති වත් තබ් බ්ත් තා. කවදනා 

කවදනාක්ඛන්කධොති පුච් ඡාෙ, කවදනාක්ඛන්කධො කවදනාති පුච් ඡාෙ ච 

‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං. සඤ්ඤාසඤ්ඤාක්ඛන්කධොති පුච් ඡාෙ 

‘‘පපඤ ්චසඤ් ඤා’’තිආදීසු ආගතා දිට් ඨිසඤ් ඤා සඤ් ඤා න සඤ් ඤාක් ඛන් ථධො, 
සඤ ්ඤාක් ඛන් ථධො සඤ් ඤා ථචව සඤ් ඤාක් ඛන් ථධො චාති විස් සජ් ජනං. 

සඤ්ඤාක්ඛන්කධො සඤ්ඤාති පුච් ඡාෙ ච ‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං. සඞ්ඛාරා 

සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොති පුච් ඡාෙ ‘‘අනිච් චා වත සඞ් ඛාරා’’තිආදීසු ආගථතො 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො, තථතො අවථසසා සඞ් ඛතධම් මා සඞ් ඛාරා න 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධොති විස් සජ් ජනං. සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො සඞ්ඛාරාති පුච් ඡාෙ 

‘‘ආමන් තා’’ති විස ්සජ් ජනං. විඤ්ඤාණිං විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොති පුච් ඡාෙ, 

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොවිඤ්ඤාණන් ති පුච් ඡාෙ ච ‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං. 

පටිථලොමවාථර න රූපිං න රූපක්ඛන්කධොති පුච් ඡාෙ ‘‘ආමන් තා’’ති 
විස් සජ් ජනං. තස් ස රූප-සද් දවචනීො ධම් මා රූපක් ඛන් ථධො න ථහොන් තීති 

අත් ථථො. නරූපක්ඛන්කධොන රූපන් ති පුච් ඡාෙ රූපක් ඛන් ධවිරහිතා ‘‘පිෙරූපං 

සාතරූප’’න් ති වුත් තා ධම් මා න රූපක් ඛන් ථධො, රූපං, 
පිෙරූපසාතරූපරූපක් ඛන් ධවිරහිතා පන ධම් මා න රූපක් ඛන් ථධො ථචව න 

රූපඤ ්චාති විස් සජ් ජනං. න කවදනා න කවදනාක්ඛන්කධොති පුච් ඡාෙ, න

කවදනාක්ඛන්කධො න කවදනාති පුච් ඡාෙ, න සඤ්ඤා න සඤ්ඤාක්ඛන්කධොති 

පුච් ඡාෙ ච ‘‘ආමන් තා’’ති විස ්සජ් ජනං. න සඞ්ඛාරා න සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොති 

පුච් ඡාෙ ‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං. න සඤ්ඤාක්ඛන්කධො න සඤ්ඤාති 

පුච් ඡාෙ පන දිට් ඨිසඤ් ඤා න සඤ් ඤාක් ඛන් ථධො, සඤ ්ඤා, තං දිට් ඨිසඤ් ඤං, 
සඤ ්ඤාක් ඛන් ධඤ ්ච ඨථපත් වා අවථසසා න ථචව සඤ් ඤා න ච 

සඤ ්ඤාක් ඛන් ථධොති විස් සජ් ජනං. නසඞ්ඛාරාන සඞ්ඛාරක්ඛන්කධොති පුච් ඡාෙ 

‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං. න සඞ්ඛාරක්ඛන්කධො න සඞ්ඛාරාති පුච් ඡාෙ 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධං ඨථපත් වා අවථසසසඞ් ඛතධම් මා න සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො, 

සඞ් ඛාරා, අසඞ් ඛතා පන ධාතු න ථචව සඞ් ඛාරා න ච සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධොති 

විස් සජ් ජනං. න විඤ්ඤාණිං න විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොති පුච් ඡාෙ, න

විඤ්ඤාණක්ඛන්කධොන විඤ්ඤාණන් ති පුච් ඡාෙ ච ‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං. 

ඉමිනාව නථෙන ඉථතො පථරසුපි සබ් බ්ත් ථ විස් සජ් ජනනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො, 
විථසසමත් තථමව පන වක් ඛාම. 
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පදථසොධනමූලචක් කවාථර පන අෙං විථසථසො – ඛන්ධා 

කවදනාක්ඛන්කධොති ථෙ ථකචි ඛන් ධා, සබ් ථබ් ථත ථවදනාක් ඛන් ථධොති පුච් ඡා. 

තස් සා ‘‘ථවදනාක් ඛන් ථධො ඛන් ථධො ථචව ථවදනාක් ඛන් ථධො ච, අවථසසා පන 

ඛන් ධා, න ථවදනාක් ඛන් ථධො’’ති විස් සජ් ජනං. ථසථසසුපි එථසව නථෙො. 

පටිථලොථම පන න ඛන්ධා න කවදනාක්ඛන්කධොති පුච් ඡාෙ ‘‘ආමන් තා’’ති 
විස් සජ් ජනං. එත් ථ ච ථෙ පඤ ්ඤත් තිනිබ් බ්ානසඞ් ඛාතා ධම් මා ඛන් ධාපි න 

ථහොන් ති, ථත ෙස් මා ථවදනාක් ඛන් ථධොපි න ථහොති, තස ්මා ‘‘ආමන් තා’’ති 

විස් සජ් ජනං, ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. පදථසොධනමූලචක් කවාථරො. 

සුද් ධඛන් ධවාථර පන ‘‘රූපං ඛන් ථධො’’ති පුච් ඡාෙ ‘‘ආමන් තා’’ති 
විස් සජ් ජනං පිෙරූපාදීනඤ් ච පඤ් චසු ඛන් ථධසු සඞ් ගහිතත් තා. ‘‘ඛන් ධා 

රූප’’න් තිආදීසු ථෙ ථකචි ඛන් ධා, සබ් ථබ් ථත රූපක් ඛන් ථධොතිආදිනා අත් ථථො 
ගථහතබ් ථබ්ො. ථතථනව හිස් ස නිද් ථදථස ‘‘ඛන් ධා රූප’’න් තිආදිනා පදං 

අනුද් ධරිත් වා ‘‘ඛන් ධා රූපක් ඛන් ථධො’’තිආදිනා අත් ථවථසථනව පදං 

උද් ධරිත් වා ‘‘රූපක් ඛන් ථධො ඛන් ථධො ථචව රූපක් ඛන් ථධො ච, අවථසසා ඛන් ධා, 
න රූපක් ඛන් ථධො’’ති විස් සජ් ජනං කතං. ථතථනව ච කාරථණන 

සුද් ධඛන් ධවාථරොති වුත් ථතො. වචනථසොධථන විෙ හි එත් ථ න වචනං පමාණං, 

ෙථා පන සුද් ධඛන් ධා ලබ් භන් ති, තථා තථා අත් ථථොව පමාණං. පරථතො 
ආෙතනෙමකමාතිකාදීසුපි එථසව නථෙො. පටිථලොථම ‘‘න රූපං න ඛන් ථධො’’ති 

ෙං ධම් මජාතං රූපං න ථහොති, තං ඛන් ථධොපි න ථහොතීති පුච් ඡා, තස් සා 

‘‘රූපක් ඛන් ධවිරහිතා ඛන් ධා, න රූපං, තථා නිබ් බ්ානං න පන රූපඤ් ථචව න 
ඛන් ථධො චා’’ති විස් සජ් ජනං. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමව. සුද් ධඛන් ධවාථරො. 

සුද් ධඛන් ධමූලචක් කවාථරපි ‘‘ඛන් ධා ථවදනාක් ඛන් ථධො’’තිආදිනා ථහට් ඨා 
වුත් තනථෙන අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ොති අෙං පණ් ණත් තිවාථර නථෙො. 

ෙස් මා පන නිද් ථදථස ඉමිස් සා පන මාතිකාෙ පණ් ණත් තිවාරසඞ් ඛාතං 
නිද් ථදසං වත් වා තථතො ඉමං මාතිකාක් කමං මුඤ් චිත් වා අපථරන පරිොථෙන 
අඤ ්ථඤපි උද් ථදසවාරවිරහිතා ‘‘පවත් තිවාථරො පරිඤ් ඤාවාථරො’’ති ද් ථව 

මහාවාරා පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනවථසන වුත් තා, තස් මා ථතසං ද් වින් නම් පි වාරානං 
නථෙො දස් ථසතබ් ථබ්ො. තථතො පවත් තිවාථර තාව පාළිවවත් ථානපුබ් බිකා 
මුඛමත් තප් පකාසනා – ඉමස ්මිං හි උප් පාදවාථරො නිථරොධවාථරො 
උප් පාදනිථරොධවාථරොති තථෙො අන් තරවාරා ථහොන් ති. තත් ථ උප් පාදවාථර තාව 

තිණ් ණං අද් ධානං වථසන ඡ කාලථභදා ථහොන් ති පච් චුප් පන් ථනො, අතීථතො, 

අනාගථතො, පච් චුප් පන් ථනනාතීථතො, පච් චුප් පන් ථනනානාගථතො, 
අතීථතනානාගථතොති. එවථමථතසු ඡසු කාලථභථදසු ය් වාෙං පඨථමො 

පච් චුප් පන් ථනො, තත් ථ පුග් ගලථතො ඔකාසථතො පුග් ගථලොකාසථතොති තථෙො 
වාරා ථහොන් ති. 
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පටුන 

තත් ථ ‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජතීති? අසඤ් ඤසත් තං උපපජ් ජන් තානං ථතසං රූපක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජති, ථනො ච ථතසං ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති. පඤ් චථවොකාරං 

උපපජ් ජන් තානං ථතසං රූපක් ඛන් ථධො ච උප් පජ් ජති, ථවදනාක් ඛන් ථධො ච 

උප් පජ් ජති. ෙස් ස වා පන ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තස ්ස රූපක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජතීති? අරූපං උපපජ් ජන් තානං ථතසං ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, 
ථනො ච ථතසං රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති. පඤ් චථවොකාරං උපපජ් ජන් තානං 

ථතසං ථවදනාක් ඛන් ථධො ච උප් පජ් ජති, රූපක් ඛන් ථධො ච උප් පජ් ජති. ෙස් ස 
රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති…ථප.… තස ්ස විඤ් ඤාණක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජති…ථප.… ෙස් ස වා පන විඤ් ඤාණක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තස් ස 

රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජතීති…ථප.… පඤ ්චථවොකාරං …ථප.… උප් පජ් ජතී’’ති 

එවං රූපක් ඛන් ධමූලකානි චත් තාරි, ‘‘ෙස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, 
තස් ස සඤ ්ඤාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා ච ථවදනාක් ඛන් ධමූලකානි 

තීණි, සඤ ්ඤාක් ඛන් ධමූලකානි ද් ථව, සඞ් ඛාරක් ඛන් ධමූලකං එකන් ති 
එවථමතානි පච් චුප් පන් නකාථල පුග් ගලවාථර අනුථලොමනථෙ දස ෙමකානි 
ථහොන් ති. තත් ථ රූපක් ඛන් ධමූලථකසු චතූසු ආදිථතො එකථමව පාළිෙං 

විස් සජ් ජිතං, ථසසානි ථතන සදිසවිස් සජ් ජනානීති තන් තිො ලහුභාවත් ථං 
සංඛිත් තානි. 

ථවදනාක් ඛන් ධමූලථක පන සබ් බ්ත් ථ ‘‘ආමන් තා’’ති එකසදිසථමව 

විස් සජ් ජනං. ථවදනාදීසු උප් පන් ථනසු නිෙථමන සඤ් ඤාදීනං උප් පජ් ජනථතො 

තත් ථ සබ් බ්ානි සංඛිත් තානි. ෙථා ච පුග් ගලවාථර දස ෙමකානි, එවං 

ඔකාසවාථරපි ‘‘ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජතීති? අසඤ් ඤසත් ථත තත් ථ…ථප.… පඤ ්චථවොකාථර තත් ථ…ථප.… 

උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා, පුග් ගථලොකාසවාථරපි ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජති, තස් ස තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජතීති? 
අසඤ් ඤසත් තං…ථප.… පඤ ්චථවොකාරං…ථප.… උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා. 
පච් චුප් පන් නකාථල තීසු වාථරසු අනුථලොමනථෙ තිංස ෙමකා ථහොන් ති. ෙථා 

අනුථලොමනථෙ තිංස, එවං පටිථලොමනථෙපි ‘‘ෙස ්ස රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, 

තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජතීති? අරූපං උපපජ් ජන් තානං ථතසං 

රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, ථනො ච ථතසං ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති. 
සබ් ථබ්සං චවන් තානං ථතසං රූපක් ඛන් ථධො ච නුප් පජ් ජති ථවදනාක් ඛන් ථධො ච 

නුප් පජ් ජති. ෙස් ස වා පන ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, තස් ස රූපක් ඛන් ථධො 

නුප් පජ් ජතීති? අසඤ් ඤසත් තං උපපජ් ජන් තානං ථතසං ථවදනාක් ඛන් ථධො 

නුප් පජ් ජති, ථනො ච ථතසං රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති. සබ් ථබ්සං චවන් තානං 

ථතසං ථවදනාක් ඛන් ථධො ච නුප් පජ් ජති රූපක් ඛන් ථධො ච නුප් පජ් ජතී’’තිආදිනා, 

‘‘ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජතීති? 
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උප් පජ් ජති. ෙත් ථ වා පන…ථප.… නුප් පජ් ජතීති? උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා ච, 

‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, තස් ස තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො 
නුප් පජ් ජතීති…ථප.… සබ් ථබ්සං චවන් තානං තදුභෙං නුප් පජ් ජතී’’තිආදිනා 

චාති තිංස ෙමකා. එවං පච් චුප් පන් නකාථල සට් ඨි ෙමකානි, තද් දිගුණා පුච් ඡා, 
තද් දිගුණා ච අත් ථා ථවදිතබ් බ්ා. 

තත් ථ යස්ස රූපක්ඛන්කධො උප්ප්ජතීති ෙස් ස පුග් ගලස් ස 

පටිසන් ධික් ඛථණ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති. තස්ස කවදනාක්ඛන්කධොති 
ථවදනාක් ඛන් ථධොපි තස් ස තස් මිංථෙව ඛථණ උප් පජ් ජතීති අත් ථථො ඉමිනාව 

නථෙන. තත් ථ අසඤ්ඤසත්තන් ති අසඤ් ඤත් තභවං පටිසන් ධිවථසන 

උපපජ් ජන් තානං ථතසං උප් පජ් ජනක් ඛථණ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, ථනො ච 

ථතසං අචිත් තකත් තා ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජතීති අත් ථථො. ඉමිනාව 

නථෙන ‘‘ෙස ්ස වා පන ථවදනාක් ඛන් ථධො’’තිආදිථකසු පුච් ඡාවිස් සජ් ජථනසු, 
තථතො පථරසුපි සබ් බ්ත් ථ අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

ඉදං පථනත් ථ උප් පාදනිථරොථධසු නිෙමලක් ඛණං – සකථලපි හි ඉමස් මිං 
ඛන් ධෙමථක තත් ථ තත් ථ උප් පන් නානං සත් තානං පවත් ථත ොව මරණා වා 
ඛන් ධානං අපරිෙන් ථතසු උප් පාදනිථරොථධසු විජ් ජමාථනසුපි ලහුපරිවත් තානං 
ධම් මානං විනිබ් ථභොගං කත් වා උප් පාදනිථරොථධ දස් ථසතුං න සුකරන් ති 
පවත් තිෙං උප් පාදනිථරොථධ අනාමසිත් වා පටිසන් ධිඋප් පාදවථසථනව 

උප් පාදවාථරො, නිථරොධමරණකාථල නිථරොධවථසථනව ච නිථරොධවාථරො 
කථිථතො. එවථමත් ථ උප් පාදනිථරොථධසු නිෙමලක් ඛණං විදිත් වා 
පටිසන් ධිඋප් පාදථමව ච චුතිනිථරොධථමව ච ගථහත් වා ථතසු ථතසු ඨාථනසු 
ආගතානං පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනානං අත් ථවිනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

පටිථලොමනථෙ පන සබ්කබසිං චවන්තානන් ති මරණචිත් තස ්ස 

භඞ් ගක් ඛණසමන් නාගතානං. ථතසං හි තත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, 
ථවදනාක් ඛන් ථධො ච චුතිචිත් තස ්ස උප් පත් තික් ඛථණ එව උප් පන් නත් තා. 

‘‘ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජතී’’ති 

පුච් ඡාෙ අරූපභවං සන් ධාෙ ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති ඉදං විස් සජ් ජනං කතං, 
අනන් තරපුච් ඡාෙ අසඤ් ඤිභවං සන් ධාෙ ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති ඉදං විස් සජ් ජනන් ති 
ථවදිතබ් බ්ං. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමවාති අෙං පච් චුප් පන් නකාථල නථෙො. 

ෙථා ච පච් චුප් පන් නකාථල සට් ඨි ෙමකාදීනි, එවං ථසථසසුපි පඤ් චසු 
කාලථභථදසු පච් ථචකන් ති ගථහතබ් බ්ං. පුච් ඡාවිස් සජ් ජථනසු පථනත් ථ 

කිඤ් චාපි ‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජිත් ථාති? ආමන් තා’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථ, 

තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථාති? පඤ ්චථවොකාථර උප් පජ් ජිත් ථ, 
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නාඤ ්ඤත් ථා’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස 

තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථාති? පඤ ්චථවොකාරානං ථතසං තත් ථ 

උප් පජ් ජිත් ථ, නාඤ ්ඤත් ථා’’තිආදිනා ච අතීතකාථල අනුථලොමනථෙ, ‘‘ෙස් ස 

රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථාති? 

නත් ථී’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථ, තත් ථ 

ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථාති? උප් පජ් ජිත් ථා’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ 

රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථාති? 

අරූපානං ථතසං තත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථ, ථනො ච ථතසං…ථප.… 
සුද් ධාවාසානං ථතසං තත් ථ තදුභෙං නුප් පජ් ජිත් ථා’’තිආදිනා තීසු වාථරසු 

පටිථලොමනථෙ ච, 

‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජිස් සතීති? ආමන් තා’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස් සති, 
තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස් සතීති…ථප.… පඤ් චථවොකාථර 

උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස 
තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස ්සති…ථප.… පඤ ්චථවොකාරානං ථතසං 

තත් ථ උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා ච අනාගතකාථල අනුථලොමනථෙ, ‘‘ෙස් ස 

රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස් සති, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස් සතීති? ථෙ 

අරූපං උපපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බ්ානස ්සන් ති, ථතසං රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස් සති, 

ථනතථරො, පච් ඡිමභවිකානං තදුභෙං නුප් පජ් ජිස ්සතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ 

රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස් සති, තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො 

නුප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස් සති, තස් ස 

තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස් සතීති? අරූපානං ථතසං තත් ථ 

රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස ්සති, ථනතථරො, පච් ඡිමභවිකානං තදුභෙං 

නුප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා පටිථලොමනථෙ ච, 

‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජිත් ථා’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තත් ථ 
ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථාති…ථප.… පඤ් චථවොකාථර 

උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තස් ස තත් ථ 

ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථාති? සුද් ධාවාසං අසඤ් ඤසත් තං 

උපපජ් ජන් තානං ථතසං තත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, ථනො ච ථතසං තත් ථ 

ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථ, පඤ ්චථවොකාථර පන උප් පජ් ජිත් ථා’’තිආදිනා 

පච් චුප් පන් ථනන අතීතකාථල අනුථලොමනථෙ, ‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො 

නුප් පජ් ජති, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථා’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ 

රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථාති? 

උප් පජ් ජිත් ථා’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, තස් ස තත් ථ 



කමොහවිච්කෙදනී  යමෙමාතිො 
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ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථාති? පඤ් චථවොකාරා චවන් තානං අරූපානඤ් ච 

ථතසං තත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, ථනො ච ථතසං තත් ථ 

ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථ, සුද් ධාවාථස පරිනිබ් බ්න් තානං අසඤ් ඤසත් තා 
චවන් තානං ථතසං තත් ථ රූපක් ඛන් ථධො ච නුප් පජ් ජති ථවදනාක් ඛන් ථධො ච 

නුප් පජ් ජිත් ථා’’තිආදිනා පටිථලොමනථෙ ච, 

‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජිස් සතීති? පච් ඡිමභවිකානං පඤ් චථවොකාරං උපපජ් ජන් තානං ථතසං 

රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තත් ථ 

ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස ්සතීති? පඤ ්චථවොකාථර…ථප.… 

උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තස් ස 

තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස ්සතීති? පච් ඡිමභවිකානං 
පඤ ්චථවොකාථර…ථප.… උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා ච පච් චුප් පන් ථනන 

අනාගතකාථල අනුථලොමනථෙ, ‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, තස් ස 
ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස් සතීති පඤ් චථවොකාථර පරිනිබ් බ්න් තානං අරූථප 

පච් ඡිමභවිකානං…ථප.… නුප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො 

නුප් පජ් ජති, තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස ්සතීති? 

උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, තස් ස තත් ථ 
ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස් සතීති…ථප.… පඤ ්චථවොකාථර පරිනිබ් බ්න් තානං 
අරූථප පච් ඡිමභවිකානං අසඤ් ඤසත් තා චවන් තානං ථතසං තත් ථ…ථප.… 

නුප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා පටිථලොමනථෙ ච, 

‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජිස් සතීති? පච් ඡිමභවිකානං උප් පජ් ජිස ්සතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ 

රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථ, තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස ්සතීති…ථප.… 

පඤ ්චථවොකාථර උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො 

උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස් සතීති? පඤ් චථවොකාථර 
පච් ඡිමභවිකානං අසඤ් ඤසත් තානං…ථප.… උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා 

අතීථතන අනාගතකාථල අනුථලොමනථෙ, ‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිත් ථ, 

තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජිස් සතීති? නත් ථී’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ 

රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථ, තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස ්සතීති? 

උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස 
තත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජිස් සතීති…ථප.… සුද් ධාවාසානං අරූථප 
පච් ඡිමභවිකානං ථතසං තත් ථ රූපක් ඛන් ථධො ච නුප් පජ් ජිත් ථ ථවදනාක් ඛන් ථධො 
ච නුප් පජ් ජිස ්සතී’’තිආදිනා පටිථලොමනථෙ ච සුද් ධා අත් ථවිථසසා 

උපලබ් භන් ති. තථාපි ගන් ථවිත් ථාරභථෙන අනවථසසථතො න දස් සනස ්සාම, 
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පටුන 

දස් සිතනථෙථනව සබ් බ්ත් ථ පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනං සක් කා පණ් ඩිථතන ඤාතුන් ති 
අෙං උප් පාදවාථර නථෙො. 

ෙථා ච උප් පාදවාථර ඡසු කාලථභථදසු පච් ථචකං පුග් ගලාදිථභදථතො 

අනුථලොමපටිථලොමනයුභථෙන ඡ ඡ වාරා, එථකකස ්මිං වාථර දස දස කත් වා 

සට් ඨි සට් ඨි ෙමකානි, සබ් බ්ානිපි සට් ඨිඅධිකානි තීණි ෙමකසතානි, තථතො 

ද් විගුණා පුච් ඡා, ද් විගුණා අත් ථා ච ථහොන් ති, එවං නිථරොධවාථර 

උප් පාදනිථරොධවාථරපි ථවදිතබ් බ්ා. තත් ථ ච ‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො නිරුජ් ඣති, 
තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො නිරුජ් ඣතීති…ථප.… පඤ් චථවොකාරා 

චවන් තානං…ථප.… නිරුජ් ඣතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස රූපක් ඛන් ථධො න 

නිරුජ් ඣති, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො න නිරුජ් ඣතීති…ථප.… සබ් ථබ්සං 

උපපජ් ජන් තානං…ථප.… න නිරුජ් ඣතී’’තිආදිනා නිථරොධවාථර, ‘‘ෙස් ස 

රූපක් ඛන් ථධො උප් පජ් ජති, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො නිරුජ් ඣතීති? ථනො. ෙස් ස 

රූපක් ඛන් ථධො නුප් පජ් ජති, තස් ස ථවදනාක් ඛන් ථධො න නිරුජ් ඣතීති…ථප.… 
අරූපං උපපජ් ජන් තානං අසඤ් ඤසත් තා චවන් තානං ථතසං රූපක් ඛන් ථධො ච 

නුප් පජ් ජති, ථවදනාක් ඛන් ථධො ච න නිරුජ් ඣතී’’තිආදිනා උප් පාදනිථරොධවාථර 
ච ථහට් ඨා වුත් තානුසාථරන සබ් බ්ත් ථ පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනනථෙො ඤාතබ් ථබ්ොති 
අෙං පවත් තිවාථර නථෙො. 

පරිඤ් ඤාවාථර පන පුග් ගලවාරාදීසු තීසු පුග් ගලවාථරො එථකොව ලබ් භති, න 
ඔකාසපුග් ගථලොකාසවාරා සදිසවිස් සජ් ජනත් තා. ථෙො හි ථකොචි පුග් ගථලො 

රූපාදිං පරිජානන් ථතොව, ෙත් ථ කත් ථචි නිරුද් ථධොපි තාදිථසොව ථහොති, තස් මා 

ඡසු කාලථභථදසු අනුථලොමථතො පුග් ගලවථසන ද් ථව ද් ථව වාරා, එථකකස ්මිං 

වාථර දස දස කත් වා වීසති වීසති ෙමකානීති වීසං ෙමකසතං, තද් දිගුණා පුච් ඡා, 

තද් දිගුණා ච අත් ථා ථවදිතබ් බ්ා. තත් ථ ච ‘‘ථෙො රූපක් ඛන් ධං පරිජානාති, ථසො 

ථවදනාක් ඛන් ධං පරිජානාතීති? ආමන් තා’’තිආදිනා ච, ‘‘ථෙො රූපක් ඛන් ධං න 

පරිජානාති, ථසො ථවදනාක් ඛන් ධං න පරිජානාතීති? ආමන් තා’’ති ආදිනා ච 

අනුථලොමපටිථලොමථතො ආදිථතො තීසු කාථලසු සබ් බ්පුච් ඡානං ‘‘ආමන් තා 
ආමන් තා’’ත් ථවව විස් සජ් ජනං. ඉතථරසු පන තීසු මිස් සකකාථලසු ‘‘ථෙො 

රූපක් ඛන් ධං පරිජානාති, ථසො ථවදනාක් ඛන් ධං පරිජානිත් ථාති? ථනො. ථෙො වා 
පන…ථප.… ථනො’’ති එවං ඉතරකාලද් වථෙපි අනුථලොමනථෙ ‘‘ථනො 
ථනො’’ත් ථවව විස ්සජ් ජනං. 

පටිථලොමනථෙ පන ‘‘ථෙො රූපක් ඛන් ධං න පරිජානාති, ථසො 

ථවදනාක් ඛන් ධං න පරිජානිත් ථාති? අරහා රූපක් ඛන් ධං න පරිජානාති, ථනො ච 
ථසො ථවදනාක් ඛන් ධං න පරිජානිත් ථ. අග් ගමග් ගසමඞ් ගිඤ් ච අරහන් තඤ් ච 

ඨථපත් වා අවථසසා පුග් ගලා රූපක් ඛන් ධඤ ්ච න පරිජානන් ති, 
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ථවදනාක් ඛන් ධඤ ්ච න පරිජානිංසූ’’තිආදිනා, ‘‘ථෙො රූපක් ඛන් ධං න 

පරිජානාති, ථසො ථවදනාක් ඛන් ධං න පරිජානිස් සතීති? ථෙ මග් ගං 

පටිලභිස් සන් ති, ථත රූපක් ඛන් ධං න පරිජානන් ති, ථනො ච ථවදනාක් ඛන් ධං න 

පරිජානිස ්සන් ති. අරහා ථෙ ච පුථුජ් ජනා මග් ගං න පටිලභිස් සන් ති, ථත 

රූපක් ඛන් ධඤ ්ච න පරිජානන් ති, ථවදනාක් ඛන් ධඤ් ච න 

පරිජානිස ්සන් තී’’තිආදිනා ච, ‘‘ථෙො රූපක් ඛන් ධං න පරිජානිත් ථ, ථසො 

ථවදනාක් ඛන් ධං න පරිජානිස් සන් තීති? ථෙ මග් ගං පටිලභිස් සන් ති, ථත 

රූපක් ඛන් ධං න පරිජානිංසු, ථනො ච ථවදනාක් ඛන් ධං න පරිජානිස ්සන් ති. 

අග් ගමග් ගසමඞ් ගී ථෙ ච පුථුජ් ජනා මග් ගං න පටිලභිස් සන් ති, ථත 

රූපක් ඛන් ධඤ ්ච න පරිජානිංසු, ථවදනාක් ඛන් ධඤ් ච න 
පරිජානිස ්සන් තී’’තිආදිනා ච පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

එත් ථ ච අතීතානාගතපච් චුප් පන් නසඞ් ඛාතා තථෙො අද් ධා පවත් තිවාථර 

චුතිපටිසන් ධිවථසන න ලබ් භන් ති, පවත් ථත චිත් තක් ඛණවථසථනව ලබ් භන් ති. 
ථලොකුත් තරමග් ගක් ඛණස් මිං හි නිබ් බ්ානාරම් මථණන චිත් ථතන පඤ් චසු 

ඛන් ථධසු පරිඤ් ඤාකිච් චනිප් ඵත් තිො ෙං කඤ් චි එකං ඛන් ධං පරිජානන් ථතො 

ඉතරම් පි ‘‘පරිජානාතී’’ති අනුථලොමපඤ් ථහසු පරිඤ් ඤාකිච් චස ්ස 
මත් ථකප් පත් තං අග් ගමග් ගසමඞ් ගිං සන් ධාෙ ‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං 
වුත් තං. ‘‘න පරිජානාතී’’ති පටිථලොමපඤ් ථහසු පුථුජ් ජනාදථෙො සන් ධාෙ 
‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. ‘‘පරිජානිත් ථා’’ති ඉමස් මිං 
පන අතීතකාලවාථර මග් ගානන් තථර අග් ගඵථල ඨිථතොපි පරිඤ් ඤාකිච් චස ්ස 
නිට් ඨිතත් තා පරිජානිත් ථථෙව නාම. ‘‘පරිජානාතී’’ති ච අග් ගමග් ගසමඞ් ගී 

වුච් චති, ‘‘පරිජානිස් සන් තී’’ති පුථුජ් ජනාදථෙො, තස් මා ථෙො න පරිජානාති, ථසො 

පරිජානිත් ථාති වා, පරිජානිස් සතීතිආදිනා වා වත් තුං අසක් කුථණෙයතාෙ 
‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං කතං. 

පටිථලොමනථෙ පන ‘‘අග් ගමග් ගසමඞ් ගිඤ ්ච අරහන් තඤ් ච ඨථපත් වා’’ති 

ඉදං අග් ගමග් ගසමඞ් ගිථනො ‘‘න පරිජානාතී’’ති වචනං, අරහථතො ච ‘‘න 

පරිජානිත් ථා’’ති වත් තුං අසක් කුථණෙයතාෙ වුත් තං, ‘‘ථෙ ච පුථුජ් ජනා මග් ගං 
න පටිලභිස් සන් තී’’ති ඉමිනා අතීථත විෙ අනාගථතපි අනන් තකාලං 

අමුච් චනකා සත් තා නාම අත් ථීති දස් ථසති, ථත ච අරහතා 

නිට් ඨිතපරිඤ් ඤාකිච් ථචන, ‘‘න පරිජානිස් සන් තී’’ති වත් තබ් බ්තං වා 

ආපන් ථනන සමකා ජාතා, සබ් බ්ත් ථ ච එකං ඛන් ධං පරිජානන් ථතො සබ් බ්ං 

පරිජානාති, අපරිජානන් ථතොපි ච සබ් බ්ං න පරිජානාතීති ථවදිතබ් බ්න් ති අෙං 
ඛන් ධෙමකමාතිකත් ථසංවණ් ණනානථෙො. 
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ආයතනයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ආෙතනෙමකමාතිකාෙ පන පාළිවවත් ථානාදිකං සබ් බ්ං 

ඛන් ධෙමකමාතිකාෙ වුත් තනථෙථනව ථවදිතබ් බ්ං අඤ් ඤත්ර විථසසා, තත්රාෙං 

විථසථසො – ‘‘ද් වාදසාෙතනානී’’ති පදං ආදිං කත් වා ොව ‘‘නාෙතනා න 

මථනො’’ති, තාව පවත් තා අෙං ආෙතනමාතිකා නාම. තත් ථ ද් වාදසාෙතනානි 
උද් දිසිත් වා ෙමකවථසන පුච් ඡාසු ඛන් ධපදං ඨථපත් වා චක් ඛාදීනි පඤ් ච 

අජ් ඣත් තිකාෙතනානි පඨමං වුත් තානි, පච් ඡා රූපාදිපඤ් චබ්ාහිරාෙතනානි, 
පරිථෙොසාථන මනාෙතනධම් මාෙතනානීති එවං පාළිවවත් ථාථන පඤ ්ථහ. 

විස් සජ් ජථන පන ‘‘චක් ඛු චක් ඛාෙතනන් ති? දිබ් බ්චක් ඛු පඤ් ඤාචක් ඛු 

චක් ඛුථමව, න චක් ඛාෙතනං, චක් ඛාෙතනං චක් ඛු ථචව චක් ඛාෙතනඤ් ච. 

ථසොතං ථසොතාෙතනන් ති? දිබ් බ්ථසොතං තණ් හාථසොතං ථසොතථමව, න 

ථසොතාෙතනං. ඝානං ඝානාෙතනන් ති? ආමන් තා…ථප.… කාථෙො 

කාොෙතනන් ති? නාමකාථෙො චිත් තකාථෙොතිආදි කාථෙො, න කාොෙතනං. 

රූපං රූපාෙතනන් ති? භූතාදි, පිෙරූපාදි ච රූපංව, න රූපාෙතනං. සද් ථදො 

සද් දාෙතනන් ති? ආමන් තා. ගන් ථධො ගන් ධාෙතනන් ති? සීලගන් ධාදථෙො 

ගන් ථධොව, න ගන් ධාෙතනං. රථසො රසාෙතනන් ති? අත් ථරසාදථෙො රථසොව, න 

රසාෙතනං. ධම් ථමො ධම් මාෙතනන් ති? පරිෙත් තිධම් මාදථෙො ධම් ථමොව, න 

ධම් මාෙතනං. ධම් මාෙතනං ධම් ථමොති? ආමන් තා’’ති අෙං පණ් ණත් තිවාථර 
විථසථසො. 

පවත් තිවාථර පන ‘‘ෙස් ස චක් ඛාෙතනං උප් පජ් ජති, තස් ස ථසොතාෙතනං 

උප් පජ් ජතීති? සචක් ඛුකානං අථසොතකානං උපපජ් ජන් තානං ථතසං 

චක් ඛාෙතනං උප් පජ් ජති, ථනො ච ථතසං ථසොතාෙතනං උප් පජ් ජති. 
සචක් ඛුකානං සථසොතකානං උපපජ් ජන් තානං ථතසං චක් ඛාෙතනඤ් ච 

උප් පජ් ජති, ථසොතාෙතනඤ් ච උප් පජ් ජති…ථප.… ෙස ්ස රූපාෙතනං උප් පජ් ජති, 

තස් ස මනාෙතනං උප් පජ් ජතීති? අචිත් තකානං රූපාෙතනං උප් පජ් ජති, ථනො ච 
ථතසං මනාෙතනං උප් පජ් ජති. පඤ් චථවොකාථර උප් පාදක් ඛථණ තදුභෙං 

උප් පජ් ජති. ෙස් ස වා පන මනාෙතනං උප් පජ් ජති, තස් ස රූපාෙතනං 

උප් පජ් ජතීති? අරූපභවවජ් ජිථත සඤ් ඤාභථව උපපජ් ජන් තානං…ථප.… 

උප් පජ් ජති. ෙස් ස රූපාෙතනං උප් පජ් ජති, තස් ස ධම් මාෙතනං උප් පජ් ජතීති? 

ආමන් තා. ෙස් ස වා පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? අරූපභවවජ් ජිථත සබ් බ්ත් ථ 

උප් පජ් ජති. ෙස් ස මනාෙතනං උප් පජ් ජති, තස් ස ධම් මාෙතනං උප් පජ් ජතීති? 

ආමන් තා, ෙස් ස වා පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? අසඤ් ඤභවවජ් ජිථත සබ් බ්ත් ථ 
උප් පජ් ජතී’’ති එවං සද් දාෙතනවජ් ජිතා ථසසාෙතනමාතිකාෙමකථෙොජනා 

ෙථානුරූපං ථවදිතබ් බ්ා. සද් දාෙතනං හි පටිසන් ධික් ඛථණ න ලබ් භති, අෙං 

උප් පාදවාථර විථසථසො, ඉමිනා නථෙන නිථරොධවාරාදීසු, පරිඤ් ඤාවාථර ච 

ථෙොජනාවිථසථසො ථවදිතබ් ථබ්ො, සබ් බ්ත් ථ ච ඛන් ධථතො ආෙතනානං බ්හුතා ච 
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පටුන 

ෙමකවාරබ්හුතා ච ථවදිතබ් බ්ා. ථසසං තාදිසථමවාති අෙං 
ආෙතනෙමකමාතිකත් ථසංවණ් ණනානථෙො. 

ධාතුයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ධාතුෙමකමාතිකාෙ පන පාළිවවත් ථානං සබ් බ්ං ආෙතනෙමකමාතිකාෙ 

වුත් තනථෙථනව ථවදිතබ් බ්න් ති අෙං ධාතුෙමකමාතිකත් ථසංවණ් ණනානථෙො. 

සච්චයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
සච් චෙමකමාතිකාෙ පන ඛන් ධෙමථක වුත් තනථෙන වාරථභදා, 

කාලාදිථභදා ච ථවදිතබ් බ්ා, පාළිවවත් ථාථන පථනත් ථ චතුන් නං සච් චානං 
වථසන පදථසොධනවාථරො පදථසොධනමූලචක් කවාථරො සුද් ධසච් චවාථරො 
සුද් ධසච් චමූලචක් කවාථරොති ඉථමසු චතූසු වාථරසු ෙමකගණනා ථවදිතබ් බ්ා. 

පුච් ඡාවිස ්සජ් ජථනසු පන ‘‘දුක් ඛං දුක් ඛසච් චන් ති? ආමන් තා. දුක් ඛසච් චං 

දුක් ඛන් ති? කානකථචතසිකං දුක් ඛං ඨථපත් වා අවථසසං දුක් ඛසච් චං, න දුක් ඛං. 
කානකථචතසිකං දුක් ඛං පන දුක් ඛඤ් ථචව දුක් ඛසච් චඤ් ච. සමුදථෙො 

සමුදෙසච් චන් ති? තණ් හං ඨථපත් වා අවථසසා සච් චවිභඞ් ථග නිද් දිට් ඨා 

කුසලාදිධම් මා සමුදථෙො, න සමුදෙසච් චං. තණ් හා පන සමුදථෙො ථචව 

සමුදෙසච් චඤ ්ච. සමුදෙසච් චං සමුදථෙොති? ආමන් තා. නිථරොථධො 

නිථරොධසච් චන් ති? තදඞ් ගනිථරොධාදථෙො, ඛණිකනිථරොථධො ච නිථරොථධොව, න 
නිථරොධසච් චං. නිබ් බ්ානං පන නිථරොථධො ථචව නිථරොධසච් චඤ ්ච. 

නිථරොධසච් චං නිථරොථධොති? ආමන් තා. මග් ථගො මග් ගසච් චන් ති? 

මිච් ඡාමග් ගඞ් ගාදථෙො මග් ථගො, න මග් ගසච් චං. අරිෙමග් ථගො පන මග් ථගො ථචව 

මග් ගසච් චඤ් ච. මග් ගසච් චං මග් ථගොති? ආමන් තා’’තිආදිනා පණ් ණත් තිවාථර 
නථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

පවත් තිවාථර පන ‘‘ෙස ්ස දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති, තස් ස සමුදෙසච් චං 

උප් පජ් ජතීති? සබ් ථබ්සං උපපජ් ජන් තානං පවත් ථත තණ් හාවිප් පයුත් තචිත් තස් ස 

උප් පාදක් ඛථණ ථතසං දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති, ථනො ච ථතසං සමුදෙසච් චං 
උප් පජ් ජති. තණ් හාෙ උප් පාදක් ඛථණ තදුභෙං උප් පජ් ජති. ෙස් ස දුක් ඛසච් චං 

උප් පජ් ජති, තස් ස මග් ගසච් චං උප් පජ් ජතීති…ථප.… පඤ ්චථවොකාථර මග් ගස ්ස 

උප් පාදක් ඛථණ තදුභෙං උප් පජ් ජති. ෙස් ස වා පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? 

අරූථප මග් ගස ්ස උප් පාදක් ඛථණ ථතසං මග් ගසච් චං උප් පජ් ජති, ථනො ච ථතසං 
දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති. පඤ් චථවොකාථර තදුභෙං උප් පජ් ජති. ෙස් ස සමුදෙසච් චං 

උප් පජ් ජති, තස් ස මග් ගසච් චං උප් පජ් ජතීති? ථනො, ෙස් ස වා පන…ථප.… 

ථනො’’තිආදිනා පුග් ගලවාථර, ‘‘ෙත් ථ දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති, තත් ථ 

සමුදෙසච් චං උප් පජ් ජතීති? අසඤ් ඤසත් ථත තත් ථ දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති, ථනො 

ච තත් ථ තදඤ් ඤං, අඤ් ඤත් ථ තදුභෙම් පි. ෙත් ථ දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති, තත් ථ 
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පටුන 

මග් ගසච් චං උප් පජ් ජතීති? අපාථෙ, අසඤ් ඤසත් ථත ච දුක් ඛථමව, ථනො ච තත් ථ 

තදඤ් ඤං, අඤ් ඤත් ථ තදුභෙම් පී’’තිආදිනා ඔකාසවාථර, 

පුග් ගථලොකාසවාථරපීති එවං අනුථලොමනථෙ, 

‘‘ෙස් ස දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජති, තස් ස සමුදෙසච් චං නුප් පජ් ජතීති? 

ආමන් තා. ෙස් ස වා පන…ථප.… නුප් පජ් ජතීති? සබ් ථබ්සං උපපජ් ජන් තානං 

පවත් ථත තණ් හාවිප් පයුත් තචිත් තස් ස උප් පාදක් ඛථණ සමුදෙසච් චං නුප් පජ් ජති, 

ථනො ච ථතසං දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජති. සබ් ථබ්සං චවන් තානං පවත් ථත 
චිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛථණ අරූථප මග් ගස් ස ච ඵලස ්ස ච උප් පාදක් ඛථණ ථතසං 

සමුදෙසච් චඤ ්ච නුප් පජ් ජති, දුක් ඛසච් චඤ් ච නුප් පජ් ජතී’’තිආදිනා, ‘‘ෙත් ථ 

දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජති, තත් ථ සමුදෙසච් චං නුප් පජ් ජතීති? නත් ථි. ෙත් ථ වා පන 

සමුදෙසච් චං නුප් පජ් ජති, තත් ථ දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජතීති? උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා 

ච, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජති, තස් ස තත් ථ සමුදෙසච් චං 

නුප් පජ් ජතීති? ආමන් තා. ෙස් ස වා පන ෙත් ථ සමුදෙසච් චං නුප් පජ් ජති, තස් ස 

තත් ථ දුක් ඛසච් චං නුප් පජ් ජතීති? සබ් ථබ්සං උපපජ් ජන් තානං පවත් ථත 
තණ් හාවිප් පයුත් තචිත් තස් ස උප් පාදක් ඛථණ ථතසං තත් ථ සමුදෙසච් චං එව 

නුප් පජ් ජති, ථනතරං, සබ් ථබ්සං පන චවන් තානං පවත් ථත චිත් තස් ස 
භඞ් ගක් ඛථණ අරූථප මග් ගස් ස ච ඵලස් ස ච උප් පාදක් ඛථණ ථතසං තත් ථ 

තදුභෙම් පි නුප් පජ් ජතී’’තිආදිනා ච සබ් බ්ත් ථ පටිථලොමනථෙ ච, 

‘‘ෙස් ස දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස සමුදෙසච් චං උප් පජ් ජිත් ථාති? 

ආමන් තා. ෙස් ස දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස මග් ගසච් චං උප් පජ් ජිත් ථාති? 

අභිසථමතාවීනං උප් පජ් ජිත් ථ, න ඉතථරස’’න් තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ 

දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තත් ථ සමුදෙසච් චං උප් පජ් ජිත් ථාති? 
සුද් ධාවාසානං දුතිථෙ චිත් ථත වත් තමාථන අසඤ් ඤසත් තානං තත් ථ දුක් ඛසච් චං 

උප් පජ් ජිත් ථ, ථනතරං, ඉතථරසං තදුභෙං උප් පජ් ජිත් ථා’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස 

දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස සමුදෙසච් චං උප් පජ් ජිස් සතීති? 
අග් ගමග් ගසමඞ් ගීනං අරහන් තානං ෙස් ස චිත් තස ්ස අනන් තරා අග් ගමග් ගං 

පටිලභිස් සන් ති, ථතසං දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජිස් සති, ථනතරං, ඉතථරසං තදුභෙං 

උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙස් ස දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති, තස් ස සමුදෙසච් චං 

උප් පජ් ජිත් ථාති? ආමන් තා, ෙස් ස වා පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? සබ් ථබ්සං 
චවන් තානං පවත් ථත චිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛථණ අරූථප මග් ගඵලුප් පත් තික් ඛථණ 

ථතසං සමුදෙසච් චං උප් පජ් ජිත් ථ, ථනො ච ථතසං දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජති. 
සබ් ථබ්සං උපපජ් ජන් තානං පවත් ථත චිත් තස් ස උප් පාදක් ඛථණ සමුදෙසච් චඤ ්ච 

උප් පජ් ජිත් ථ, දුක් ඛසච් චඤ ්ච උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා ච ථසසකාලථභථදසු ච 
අනුථලොමපටිථලොමාදීසු ච වුත් තානුසාථරන උප් පාදවාථර සබ් බ්ත් ථ 

විස් සජ් ජනනථෙො ෙථානුරූපං ඤාතබ් ථබ්ො. ‘‘ෙස ්ස දුක් ඛසච් චං නිරුජ් ඣති, 
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තස් ස සමුදෙසච් චං නිරුජ් ඣතීති…ථප.… තණ් හාෙ භඞ් ගක් ඛථණ ථතසං 

තදුභෙං නිරුජ් ඣතී’’තිආදිනා නිථරොධවාථර, උප් පාදනිථරොධවාථරපීති එවං 
පවත් තිවාථර සබ් බ්ත් ථ ෙථානුරූපථතො ථෙොජනා ථවදිතබ් බ්ා. 

තථා ‘‘ථෙො දුක් ඛසච් චං පරිජානාති, ථසො සමුදෙසච් චං පජහතීති? 
ආමන් තා’’තිආදිනා පරිඤ් ඤාවාථරපීති එවථමත් ථ පාළිනථෙො ඤාතබ් ථබ්ො. 

අත් ථවිනිච් ඡථෙ පථනත් ථ ඉදං ලක් ඛණං – පවත් ති වාථර තාථවත් ථ 

නිථරොධසච් චං න ලබ් භථතව, ථසථසසු පන තීසු සච් ථචසු සමුදෙමග් ගසච් චානි 
එකන් ථතන පවත් තිෙං එව ලබ් භන් ති. දුක් ඛසච් චං චුතිපටිසන් ධීසුපි 

පවත් ථතපීති එවථමත් ථ ෙං ෙං සබ් බ්ත් ථ ලබ් භති, තස් ස තස් ස වථසන 

අත් ථවිනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. තත්රිදං නෙමුඛං – සබ්කබසිං

උපප්ජන්තානන් ති අන් තමථසො සුද් ධාවාසානම් පි. ථතපි හි දුක් ඛසච් ථචථනව 

උප් පජ් ජන් ති. තණ්හාවිප්පයුත්තචිත්තස්සාති ඉදං දුක් ඛසච් චසමුදෙසච් ථචසු 

එකථකොට් ඨාසස ්ස උප් පත් තිදස ්සනත් ථං වුත් තං, තස් මා 
පඤ ්චථවොකාරවථසථනව ගථහතබ් බ්ං. චතුථවොකාථර පන 
තණ් හාවිප් පයුත් තඵලසමාපත් තිො උප් පාදක් ඛථණ එකම් පි සච් චං නුප් පජ් ජති. 

තදුභයන් ති දුක් ඛසමුදෙසච් චද් වෙං. තස් මිං හි ඛථණ තණ් හං ඨථපත් වා ථසසං 
දුක් ඛසච් චං නාම ථහොතීති තං සන් ධාථෙතං වුත් තං. මග් ගස ්ස උප් පාදක් ඛථණ 

පන රූපථමව දුක් ඛසච් චං නාම, ථසසා මග් ගසහජාතා ධම් මා සච් චවිනිමුත් තාව. 
ථතථනව කාරථණන ‘‘අරූථප මග් ගස ්ස උප් පාදක් ඛථණ ථතසං මග් ගසච් චං 

උප් පජ් ජති, ථනො ච ථතසං දුක් ඛසච් චං උප් පජ් ජතී’’ති වුත් තං. සබ් ථබ්සං 

උපපජ් ජන් තානං පවත් ථත තණ් හාවිප් පයුත් තචිත් තස ්ස උප් පාදක් ඛථණ. කතසිං

තත්ථාති ථතසං තස් මිං උපපත් තික් ඛථණ 
තණ් හාවිප් පයුත් තචිත් තුප් පත් තික් ඛථණ චාති එවථමත් ථ ඛණවථසන ඔකාථසො 

ථවදිතබ් ථබ්ො. අඤ ්ථඤසුපි එවරූථපසු එථසව නථෙො. අනභිසකමතාවීනන් ති 
අනභිසමිතසච් චානන් ති ඉමිනා නෙමුථඛන සබ් බ්ත් ථ අත් ථවිනිච් ඡථෙො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 

පරිඤ් ඤාවාථර පන ඤාතතීරණපහානවථසන තිස් ථසොපි පරිඤ් ඤාථෙො 

ලබ් භන් ති. ෙස් මා පන ථලොකුත් තරධම් ථමසු පරිඤ් ඤානාම නත් ථි, තස් මා ඉධ 
ද් ථව එව සච් චානි ගහිතානි. තත් ථ ‘‘දුක් ඛසච් චං පරිජානාතී’’ති 

ඤාතතීරණපරිඤ් ඤාවථසන වුත් තං, ‘‘සමුදෙසච් චං පජහතී’’ති 

ඤාතපහානපරිඤ් ඤාවථසන, ඉති ඉමාසං පරිඤ් ඤානං වථසන සබ් බ්ත් ථ 
අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. අෙං සච් චෙමකමාතිකත් ථසංවණ් ණනානථෙො. 
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සඞ්ඛාරයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
සඞ් ඛාරෙමකමාතිකාෙ පන ථහට් ඨා වුත් තනථෙථනව 

මහාවාරන් තරාදිථභදා ථවදිතබ් බ්ා. අෙං පථනත් ථ විථසථසො – මාතිකාෙ තාව 
ෙථා ථහට් ඨා ඛන් ධාදථෙො ධම් ථම උද් දිසිත් වා ‘‘රූපං රූපක් ඛන් ථධො’’තිආදිනා 

පදථසොධනවාථරො ආරද් ථධො, තථා අනාරභිත් වා ‘‘අස් සාසපස් සාසා 
කාෙසඞ් ඛාථරො’’තිආදිනා පඨමං තථෙොපි සඞ් ඛාරා විභජිත් වා දස් සිතා. තත් ථ 

කාෙස ්ස සඞ් ඛාථරො ොයසඞ්ඛාකරො, අස ්සාසපස් සාසා. ‘‘කානකා එථත ධම් මා 

කාෙපටිබ්ද් ධා’’ති (ම. නි. 1.463; සං. නි. 4.348) වචනථතො කාරණභූතස් ස 
කරජකාෙස් ස ඵලභූථතො එස සඞ් ඛාථරොති කාෙසඞ් ඛාථරො. අපථරො නථෙො – 

සඞ් ඛරීෙතීති සඞ් ඛාථරො. ථකන සඞ් ඛරීෙති? කාථෙන. අෙං හි වාථතො විෙ 

භස් තාෙ කරජකාථෙන සඞ් ඛරීෙති, එවම් පි කාෙස් ස සඞ් ඛාථරොති 

කාෙසඞ් ඛාථරො, කාථෙන කථතො අස් සාසපස් සාසවාථතොති අත් ථථො. ථචතසා 

විතක් ථකත් වා විචාථරත් වා පච් ඡා වාචං භින් දති, තස් මා ‘‘විතක් කවිචාරා 

වචීසඞ් ඛාථරො’’ති (ම. නි. 1.463) වචනථතො පන සඞ් ඛථරොතීති සඞ් ඛාථරො, කිං 

සඞ් ඛථරොති? වචිං. වචිො සඞ් ඛාථරොති වචීසඞ්ඛාකරො, වචීථභදසමුට් ඨාපකස ්ස 

විතක් කවිචාරද් වෙස ්ථසතං නාමං. ‘‘සඤ් ඤා ච ථවදනා ච ථචතසිකා එථත 

ධම් මා චිත් තපටිබ්ද් ධා’’ති (ම. නි. 1.463; සං. නි. 4.348) වචනථතොථෙව පන 

තතිෙපථද සඞ් ඛරීෙතීති සඞ් ඛාථරො, ථකන සඞ් ඛරීෙති? චිත් ථතන, ඉති චිත් තස ්ස 

සඞ් ඛාථරොති චිත්තසඞ්ඛාකරො, සබ් ථබ්සම් පි චිත් තසමුට් ඨානානං ථචතසිකානං 
ධම් මානං එතං අධිවචනං. විතක් කවිචාරානං පන වචීසඞ් ඛාරභාථවන විසුං 

ගහිතත් තා ‘‘ඨථපත් වා විතක් කවිචාථර’’ති වුත් තං. 

ඉදානි ‘‘ොකයො ොයසඞ්ඛාකරො’’ති පදථසොධනවාථරො ආරද් ථධො, තස් ස 

අනුථලොමනථෙ තීණි, පටිථලොමනථෙ තීණීති ඡ ෙමකානි. 
පදථසොධනමූලචක් කවාථර එථකකසඞ් ඛාරමූලකානි ද් ථව ද් ථව කත් වා 

අනුථලොමනථෙ ඡ, පටිථලොමනථෙ ඡාති ද් වාදස ෙමකානි. සුද් ධසඞ් ඛාරවාථර 

පන ෙථා සුද් ධඛන් ධවාරාදීසු ‘‘රූපං ඛන් ථධො, ඛන් ධා රූප’’න් තිආදිනා නථෙන 

ෙමකානිවුත් තානි, එවං ‘‘කාථෙො සඞ් ඛාථරො, සඞ් ඛාරා කාථෙො’’ති අවත් වා 

‘‘කාෙසඞ් ඛාථරො වචීසඞ් ඛාථරො’’තිආදිනා නථෙන කාෙසඞ් ඛාරමූලකානි ද් ථව, 

වචීසඞ් ඛාරමූලකං එකන් ති අනුථලොථම තීණි, පටිථලොථම තීණීති ඡ ෙමකානි 

වුත් තානි. කිං කාරණා? සුද් ධිකඑථකකපදවථසන අත් ථථභදාභාවථතො, 
කාෙසඞ් ඛාථරොති පන ද් වීහිපි පථදහි එථකොව අත් ථථො ලබ් භතීති අෙං 

විථසථසොව, තස් මා එථකකපදවථසන න වුත් තං, ‘‘කාථෙො 

කාෙසඞ් ඛාථරො’’තිආදි පන වත් තබ් බ්ං සිො, ථසොපි නථෙො පදථසොධනවාථර 

විනාපි අත් ථථන වචනං යුජ් ජතීති තත් ථථව වුත් ථතො, ඉධ පන කාෙසඞ් ඛාරාදීනං 
වචීසඞ් ඛාරාදීහි අඤ් ඤත් තා ‘‘කාෙසඞ් ඛාථරො වචීසඞ් ඛාථරො’’තිආදිනාපි 
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පටුන 

ෙමකානි වුත් තානි. සුද් ධසඞ් ඛාරමූලචක් කවාථරො පථනත් ථ න ගහිථතොති අෙං 
තාථවත් ථ පාළිවවත් ථාථන විථසථසො. 

පඤ ්හවිස් සජ් ජථනසු පන ‘‘කාථෙො කාෙසඞ් ඛාථරොති? ථනො, කාෙසඞ් ඛාථරො 

කාථෙොති? ථනො’’ති වා එවං සබ් බ්ත් ථ පටිථසථධො. විස් සජ් ජනානං කාොදීනං 
එව කාෙසඞ් ඛාරාදිනාමත් තා. න හි කාොදථෙො විෙ කාෙසඞ් ඛාරාදීනං නාමං 

ථහොති, පටිථලොථම පන න කාථෙො න කාෙසඞ් ඛාථරොති ථෙො කාථෙො න ථහොති, 

ථසො කාෙසඞ් ඛාථරොපි න ථහොතීති පුච් ඡාෙ අත් ථථො, තස් සා කාෙසඞ් ඛාථරො න 

කාථෙො කාෙසඞ් ඛාථරොති කාෙසඞ් ඛාථරො කාථෙො න ථහොති, 

කාෙසඞ් ඛාථරොථෙව පථනථසො ථහොති, කාෙඤ් ච කාෙසඞ් ඛාරඤ් ච ඨථපත් වා 

අවථසසං සඞ් ඛතාසඞ් ඛතාදිථභදං සබ් බ්ං න ච කාථෙො, න ච කාෙසඞ් ඛාථරොති 

විස් සජ් ජනං. ථසථසසුපි එථසව නථෙො, ඉතථරසු ච අනුථලොමපටිථලොථමසු 

‘‘කාථෙො කාෙසඞ් ඛාථරොති? ථනො, සඞ් ඛාරා වචීසඞ් ඛාථරොති? වචීසඞ් ඛාථරො 

සඞ් ඛාථරො ථචව වචීසඞ් ඛාථරො ච, අවථසසා සඞ් ඛාරා, න වචීසඞ් ඛාථරො, න 

සඞ් ඛාරා න වචීසඞ් ඛාථරොති? ආමන් තා’’තිආදිනා සබ් බ්ත් ථ 
පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

පවත් තිවාථර පන ‘‘ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජති, තස් ස වචීසඞ් ඛාථරො 

උප් පජ් ජතීති? විනා විතක් කවිචාථරහි අස් සාසපස් සාසානං උප් පාදක් ඛථණ 

ථතසං කාෙසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජති, ථනතථරො, සවිතක් කසවිචාරචිත් තසමඞ් ගීනං 
පන කාමාවචරසත් තානං තදුභෙම් පි උප් පජ් ජති. ෙස් ස වා පන…ථප.… 

උප් පජ් ජතීති? රූපාරූපභවිකානං විතක් කවිචාරුප් පාදක් ඛථණ වචීසඞ් ඛාථරොව 

උප් පජ් ජති, ථනතථරො…ථප.… ෙථාවුත් තකාමාවචරානං පන තදුභෙං 

උප් පජ් ජති. ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තසඞ් ඛාථරො 

උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා…ථප.… ෙස ්ස වා පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති…ථප.… 
අස් සාසපස් සාසානං උප් පාදක් ඛථණ තදුභෙං උප් පජ් ජති. ෙස් ස වචීසඞ් ඛාථරො 

උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා…ථප.… ෙත් ථ 

කාෙසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජති, තත් ථ වචීසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජතීති? 
කාමාවචරසත් තානං දුතිෙජ් ඣාථන තතිෙජ් ඣාථන තත් ථ කාෙසඞ් ඛාථරොව 

උප් පජ් ජති, ථනතථරො, පඨමජ් ඣානාදීසු පන තදුභෙං උප් පජ් ජති. ෙත් ථ වා පන 

…ථප.… උප් පජ් ජතීති? කාමාවචථර උප් පජ් ජති, න රූපාරූපභථවසු. ෙත් ථ 

කාෙසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජති, තත් ථ චිත් තසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජතීති? ආමන් තා. 

ෙත් ථ වා පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? කාමාවචරසත් තානං චතුත් ථජ් ඣාථන 

රූපාරූපභථව ච තත් ථ චිත් තසඞ් ඛාථරොව උප් පජ් ජති, ථනතථරො, 

ඉතරජ් ඣානාදීසු පන තදුභෙං උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා, 
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‘‘ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජති, තස් ස වචීසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජතීති? විනා 
අස් සාසපස් සාථසහි විතක් කවිචාරානං උප් පාදක් ඛථණ ථතසං කාෙසඞ් ඛාථරොව 

නුප් පජ් ජති, ථනතථරො, සබ් ථබ්සං චිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛථණ විනා 
අස් සාසපස් සාථසහි අවිතක් කඅවිචාරචිත් තස් ස උප් පාදක් ඛථණ 
නිථරොධසමාපන් නානං අසඤ් ඤසත් තානඤ් ච තදුභෙම් පි නුප් පජ් ජති…ථප.… 

ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජතීති…ථප.… 
සබ් බ්චිත් තානං භඞ් ගක් ඛථණ නිථරොධසමාපන් නානං අසඤ් ඤසත් තානඤ් ච 

නුප් පජ් ජතී’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙත් ථ කාෙසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජති, තත් ථ 
වචීසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජතීති…ථප.… චතුත් ථජ් ඣානක් ඛථණ රූපභවාදීසු 

නුප් පජ් ජතී’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස 

වචීසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජිත් ථාති? ආමන් තා’’තිආදිනා, ‘‘ෙස ්ස කාෙසඞ් ඛාථරො 

නුප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජිත් ථාති? නත් ථී’’තිආදිනා, ‘‘ෙස් ස 

ෙත් ථ කාෙසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස තත් ථ වචීසඞ් ඛාථරො 
නුප් පජ් ජිත් ථාති…ථප.… චතුත් ථජ් ඣානං සමාපන් නානං සුද් ධාවාසානං දුතිථෙ 
චිත් ථත වත් තමාථන අසඤ් ඤසත් තානං ථතසං තත් ථ කාෙසඞ් ඛාථරො ච 

නුප් පජ් ජිත් ථ වචීසඞ් ඛාථරො චා’’තිආදිනා ච, 

‘‘ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජිස් සති, තස් ස වචීසඞ් ඛාථරො 

උප් පජ් ජිස් සතීති? ආමන් තා. ෙස් ස වා පන…ථප.… උප් පජ් ජිස් සතීති? ෙස් ස 

චිත් තස ්ස අනන් තරා කාමාවචරානං පච් ඡිමචිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති, රූපාරූපභථව 

පච් ඡිමභවිකානං වචීසඞ් ඛාථරොව උප් පජ් ජිස් සති, න කාෙසඞ් ඛාථරො, අඤ ්ථඤසං 

පන තදුභෙං උප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජිස් සති, 
තස් ස වචීසඞ් ඛාථරො නුප් පජ් ජිස් සතීති…ථප.… පච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගීනං ෙස ්ස 

චිත් තස ්ස අනන් තරා අවිතක් කඅවිචාරං පච් ඡිමචිත් තං උප් පජ් ජිස් සති, ථතසං 
තදුභෙං නුප් පජ් ජිස් සතී’’තිආදිනා සබ් බ්කාලථභථදසු ෙථානුරූපථතො 

උප් පාදවාථර ථෙොජනානථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. ‘‘ෙස ්ස කාෙසඞ් ඛාථරො නිරුජ් ඣති, 
තස් ස වචීසඞ් ඛාථරො නිරුජ් ඣතීති…ථප.… පඨමජ් ඣානං සමාපන් නානං 
කාමාවචරානං අස් සාසපස් සාසානං භඞ් ගක් ඛථණ තදුභෙං නිරුජ් ඣති. ෙස් ස 

කාෙසඞ් ඛාථරො නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තසඞ් ඛාථරො නිරුජ් ඣතීති? 

ආමන් තා’’තිආදිනා නිථරොධවාථර, ‘‘ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජති, තස් ස 

වචීසඞ් ඛාථරො නිරුජ් ඣතීති? ථනො’’තිආදිනා උප් පාදනිථරොධවාථර ච, 

‘‘ථෙො කාෙසඞ් ඛාරං පරිජානාති, ථසො වචීසඞ් ඛාරං පරිජානාතීති? 
ආමන් තා’’තිආදිනා පරිඤ් ඤාවාථර ච ථහට් ඨා වුත් තානුසාථරන සබ් බ්ත් ථ 
පාළිනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 
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පවත් තිවාථර පථනත් ථ පච් චුප් පන් නකාථල පුග් ගලවාරස් ස අනුථලොමනථෙ 

කාෙසඞ් ඛාරමූලකානි ද් ථව, වචීසඞ් ඛාරමූලකං එකන් ති තීථණව ෙමකානි 

ලබ් භන් ති. තස් ස පටිථලොමනථෙපි ඔකාසවාරාදීසුපි එථසව නථෙො. එවථමත් ථ 
සබ් බ්වාථරසු තිණ් ණං තිණ් ණං ෙමකානං වථසන ෙමකගණනා ථවදිතබ් බ්ා. 
අත් ථවිනිච් ඡථෙ පථනත් ථ ඉදං ලක් ඛණං – ඉමස ්මිං හි සඞ් ඛාරෙමථක 

‘‘අස ්සාසපස් සාසානං උප් පාදක් ඛථණ, විතක් කවිචාරානං 

උප් පාදක් ඛථණ’’තිආදිවචනථතො (ෙම. 2.සඞ් ඛාරෙමක.19) 

පච් චුප් පන් නාදිකාලථභථදො පවත් තිවථසනාපි ගථහතබ් ථබ්ො, න 

චුතිපටිසන් ධිවථසථනව. ‘‘දුතිෙජ් ඣාථන තතිෙජ් ඣාථන තත් ථ කාෙසඞ් ඛාථරො 

උප් පජ් ජතී’’තිආදිවචනථතො (ෙම. 2.සඞ් ඛාරෙමක.21) ච ඣානම් පි 

ඔකාසවථසන ගහිතන් ති ථවදිතබ් බ්ං. එවථමත් ථ ෙං ෙං ලබ් භති, තස් ස තස් ස 
වථසන අත් ථවිනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. තත්රිදං නෙමුඛං – ‘‘විනා 

විතක් කවිචාථරහී’’ති දුතිෙතතිෙජ් ඣානවථසන වුත් තං, න 
චතුත් ථජ් ඣානවථසන තත් ථ අස් සාසපස් සාසානං අභාවථතො. ‘‘චිත් තස් ස 

භඞ් ගක් ඛථණ’’ති ඉදං කාෙසඞ් ඛාරස ්ස එකන් තචිත් තසමුට් ඨානත් තා වුත් තං, 

උප් පජ් ජමානථමව හි චිත් තං රූපං, අරූපං වා සමුට් ඨාථපති, න භිජ් ජමානං, ඨිතං 

වා. ‘‘පච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගීන’’න් ති සබ් බ්පච් ඡිථමන අප් පටිසන් ධිකචිත් ථතන 
සමඞ් ගීනං ඛීණාසවානං. ‘‘අවිතක් කඅවිචාරං පච් ඡිමචිත් ත’’න් ති එත් ථ 

රූපාවචරානං දුතිෙජ් ඣානිකාදිචුතිචිත් තවථසන, අරූපාවචරානඤ් ච 
චතුත් ථජ් ඣානිකචුතිචිත් තවථසන අත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. 

‘‘ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තසඞ් ඛාථරො නිරුජ් ඣතී’’ති 
එත් ථ නිෙමථතො කාෙසඞ් ඛාරස ්ස චිත් තසඞ් ඛාථරන සද් ධිං එකක් ඛථණ 
නිරුජ් ඣනථතො ‘‘ආමන් තා’’ති පටිවචනං දින් නං න එකචිත් තක් ඛණිකත් තා. 
චිත් තසඞ් ඛාථරො හි කාෙසඞ් ඛාථරන විනාපි උප් පජ් ජති ච නිරුජ් ඣති ච. 

කාෙසඞ් ඛාථරො පන චිත් තසමුට් ඨානත් තා ථෙන චිත් ථතන සද් ධිං උප් පජ් ජති, 

තථතො පට් ඨාෙ සත් තරසථමන සද් ධිං නිරුජ් ඣති, එසා චිත් තසමුට් ඨානරූපස් ස 
ධම් මතා. ෙං පන විභඞ් ගප් පකරණස ්ස සීහළට් ඨකථාෙ ‘‘චිත් තසමුට් ඨානරූපං 

සත් තරසමචිත් තස් ස උප් පාදක් ඛථණ නිරුජ් ඣතී’’ති වුත් තං, තං ඉමාෙ පාළිො 

විරුජ් ඣති. ‘‘ෙස් ස කාෙසඞ් ඛාථරො උප් පජ් ජති, තස ්ස වචීසඞ් ඛාථරො 
නිරුජ් ඣතී’’ති එත් ථ ෙස ්මා කාෙසඞ් ඛාථරො චිත් තස ්ස උප් පාදක් ඛථණ 

උප් පජ් ජති, න ච තස් මිං ඛථණ විතක් කවිචාරා නිරුජ් ඣන් ති, තස් මා ‘‘ථනො’’ති 
පටිථසථධො කථතො. ඉමිනා නෙමුථඛන සබ් බ්ත් ථ විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. අෙං 
සඞ් ඛාරෙමකමාතිකත් ථසංවණ් ණනානථෙො. 
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පටුන 

අනුසයයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
අනුසෙෙමකමාතිකාෙ පන පාළිවවත් ථානං තාව එවං ථවදිතබ් බ්ං. 

අනුසෙෙමථකපි ඛන් ධෙමකමාතිකාදීසු විෙ ථදසනං අකත් වා අඤ් ථඤන 

නථෙන පාළිථදසනා කතා. කථං? පඨමං තාව පරිච් ථඡදවාථරො 

පරිච් ඡින් නුද් ථදසවාථරොති ද් ථව වාරා උද් ථදසවථසන ථදසිතා, තථතො 
උප් පත් තිට් ඨානවාථරොති එථකො ඛුද් දකවාථරො. තථතො අනුසෙවාථරො 
සානුසෙවාථරො පජහනවාථරො පරිඤ් ඤාවාථරො පහීනවාථරො උප් පජ් ජනවාථරො 
ධාතුවාථරොති අනුසථෙ ථෙොථජත් වා ෙමකවථසන පපඤ් චථතො නිද් දිට් ඨා සත් ත 

මහාවාරාති අට් ඨකනිද් ථදසවථසන ථදසිතා, එවං දසහි වාථරහි 
අනුසෙෙමකථදසනා කතා. ථතසු ථෙ ඉථම හි පරිච් ථඡදවාථරොතිආදිනා ද් ථව 

වාරා උද් ථදසවථසන වුත් තා, ථත ඉධ අනුසෙෙමකමාතිකාති ගථහතබ් බ්ා. 

තත් ථ හි සත්ත අනුසයාති අෙං ගණනාෙ පරිච් ඡින් දිත් වා අනුසොනං 

ථදසිතත් තා පරිච් ථඡදවාථරො නාම. ොමරාගානුසකයො…කප.…

අවි්ජානුසකයොති අෙං පරිච් ථඡදවථසන පරිච් ඡින් නානං නාමමත් තං උද් දිසිත් වා 
‘‘ඉථම නාම ථත’’ති ථදසිතත් තා පරිච් ඡින් නුද් ථදසවාථරො නාම. තත් ථ 

අනුත් තානත් ථථතො තාව අනුසයාති ථකනට් ථඨන අනුසො? අනුසෙනට් ථඨන. 

ථකො එස අනුසෙනට් ථඨො නාමාති? අප් පහීනට් ථඨො. කාමරාගානුසොදථෙො හි 

අප් පහීනට් ථඨන තස් ස තස් ස සන් තාථන අනුථසන් ති නාම, තස් මා 

‘‘අනුසො’’ති වුච් චන් ති, අනුකසන්තීති ච තං තං අනුරූපං කාරණං ලභිත් වා 

උප් පජ් ජන් තීති අත් ථථො. අථාපි සිො – අනුසෙනට් ථඨො නාම අප් පහීනාකාථරො, 

අප් පහීනාකාථරො ච න උප් පජ් ජති, තස් මා අනුසො න උප් පජ් ජන් තීති. තත්රිදං 

පටිවචනං – අප් පහීනාකාථරො අනුසථෙො, අනුසථෙොති පන අප් පහීනට් ථඨන 

ථාමගතකිථලථසො වුච් චති, ථසො චිත් තසම් පයුත් ථතො සාරම් මථණො 

සප් පච් චෙට් ථඨන සථහතුථකො එකන් තාකුසථලොව ථහොති ෙථාවත්ථුස්මිිං (කථා. 

554 ආදථෙො) අනුසොනං චිත් තවිප් පයුත් තභාවස් ස පටිථසධිතත් තා, ථසො ච 

අතීථතොපි ථහොති, අනාගථතොපි පච් චුප් පන් ථනොපි, තස් මා උප් පජ් ජතීති වත් තුං 

යුත් තං. තථා හි ධම්මසඞ්ගකහ ථමොහස් ස පදභාජථන 317 ‘‘අවිජ් ජානුසථෙො 
අවිජ් ජාපරියුට් ඨානං…ථප.… අෙං තස් මිං සමථෙ ථමොථහො ථහොතී’’ති (ධ. ස. 

390). ඉමස ්මිඤ ්ච ෙමථක උප් පජ් ජනවාථර ‘‘ෙස ්ස කාමරාගානුසථෙො 

උප් පජ් ජති, තස් ස පටිඝානුසථෙො උප් පජ් ජතී’’තිආදි වුත් තං, තස් මා 

‘‘අනුථසන් තීති තං තං අනුරූපං කාරණං ලභිත් වා උප් පජ් ජන් තී’’ති ෙං වුත් තං, 

තං සුවුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්ං. ොමරාගානුසකයොති කාමරාථගො ච ථසො 
අප් පහීනට් ථඨන අනුසථෙො චාති කාමරාගානුසථෙො. ථසසපථදසුපි එථසව 
නථෙො. අෙං තාථවත් ථ අනුත් තානත් ථථො. අත් ථවිනිච් ඡථෙො පථනත් ථාපි 

නිද් ථදසනෙමුඛදස් සනවථසථනව ථහොති, නිද් ථදථසො ථචත් ථ ථහට් ඨා වුත් ථතො. 
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උප් පත් තිට් ඨානවාරාදථෙො අට් ඨ වාරා ච, තත්රාෙං 
පාළිවවත් ථානානුපුබ් බිකාමුඛමත් තප් පකාසනා. ථතසං හි පඨථමො අනුසොනං 

උප් පත් තිට් ඨානවාථරො නාම. තත් ථ වාරථභථදො ෙමකථෙොජනවාථර නත් ථි, 
ඉතථරසු පන සත් තසු මහාවාථරසු අත් ථි. ථතසු හි පඨථමො අනුසෙවාථරො 
අනුථලොමපටිථලොමනෙවථසන දුවිථධො ථහොති. තත් ථ අනුථලොමනථෙ ‘‘ෙස් ස 
ෙත් ථ…ථප.… අනුථසතී’’ති පුග් ගථලොකාසතදුභෙනාමවථසන තථෙො 

අන් තරවාරා ථහොන් ති, ථතසු එථකකස ්මිං 
එකමූලකද් විමූලකතිමූලකචතුමූලකපඤ් චමූලකඡමූලකානං වථසන ෙමකථභදා 

ථහොන් ති. ෙථා ච අනුථලොමනථෙ, එවං පටිථලොමනථෙපි ථවදිතබ් බ්ා. ෙථා 

ථචත් ථ අනුසෙවාථර, එවං 
සානුසෙවාරපජහනවාරපරිඤ් ඤාවාරපහීනවාරඋප් පජ් ජනවාථරසු පඤ් චසුපි. 
අෙං පථනත් ථ පුරිථමසු තීසු වාථරසු විථසථසො. ඔකාසවාථර ‘‘ෙත් ථ තත් ථා’’ති 
අවත් වා ‘‘ෙථතො තථතො’’ති නිස ්සක් කවචථනන ථදසනා කතා. ථසසං 

තාදිසථමව. ථෙො පනාෙං සබ් බ්පච් ඡිථමො ධාතුවාථරො නාම, ථසො පුච් ඡාවාථරො 
විස් සජ් ජනවාථරොති ද් විධා ඨිථතො. තත් ථ පුච් ඡාවාථරො 
අනුථලොමපටිථලොමවථසන දුවිථධො. තස් සාවසාථන පුච් ඡානුක් කථමන 
විස් සජ් ජනං කතන් ති. එවං තාථවත් ථ පාළිවවත් ථානං ථවදිතබ් බ්ං. 

තත්රිදං අට් ඨන් නං වාරානං ආදිථතො පට් ඨාෙ මුඛමත් තදස ්සනං. ‘‘කත් ථ 

කාමරාගානුසථෙො අනුථසති? කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු එත් ථ 

කාමරාගානුසථෙො අනුථසති. කත් ථ පටිඝානුසථෙො අනුථසති? දුක් ඛාෙ 
ථවදනාෙ…ථප.… මානානුසථෙො කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු රූපධාතුො 

අරූපධාතුො ච අනුථසති. දිට් ඨානුසථෙො, විචිකිච් ඡානුසථෙො ච 

සබ් බ්සක් කාෙපරිොපන් ථනසු ධම් ථමසු, භවරාගානුසථෙො රූපාරූපධාතූසු, 
අවිජ් ජානුසථෙො සබ් බ්සක් කාෙපරිොපන් ථනසු ධම් ථමසු අනුථසතී’’ති අෙං තාව 
පඨමවාථර පාළිනථෙො. 

තත් ථ ොමධාතුයා ද්වීසු කවදනාසූති කාමාවචරභූමිෙං සුඛාෙ ථචව 

උථපක් ඛාෙ චාති ද් වීසු ථවදනාසු, කාමරාගානුසථෙො පන සහජාතවථසන, 

ආරම් මණවථසන චාති ද් වීහාකාථරහි අනුථසති උප් පජ් ජති, තත් ථ අකුසලාහි 
සුඛඋථපක් ඛාහි සහජාථතොපි හුත් වා තා ආරම් මණං කත් වාපි උප් පජ් ජති. 
අවථසසා පන කාමාවචරකුසලවිපාකකිරිෙථවදනා ආරම් මණථමව කත් වා 

උප් පජ් ජති, ඉමාසු ථවදනාසු අනුසෙමාථනො ථචස තාහි ථවදනාහි සම් පයුත් ථතසු 
සඤ ්ඤාසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාථණසුපි අනුථසතිථෙව. ඉමාසං පන ථවදනානං 

අස් සාදට් ථඨන කාමරාගානුසයුප් පත් තිො ථසසසම් පයුත් ථතහි පධානත් තා, 
ඔළාරිකත් ථතන ථවථනෙයානං සුථබ්ොධත් තා ච ද් වීසු ථවදනාසුථෙව අනුථසතීති 

වුත් තං, එවං උපරිපි. න ථකවලඤ් ථචස අනුසෙමාථනො ඉමාසු ද් වීසු 
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ථවදනාසුථෙව, ථවදනාසම් පයුත් ථතසු ධම් ථමසු ච අනුථසති, ඉට් ථඨසු පන 

රූපාදීසුපි අනුථසති එව. වුත් තම් පි ථචතං විභඞ්ගප්පෙරකණ ‘‘ෙං ථලොථක 

පිෙරූපං සාතරූපං, එත් ථ සත් තානං කාමරාගානුසථෙො අනුථසතී’’ති (විභ. 

816), එත් ථානුසෙෙමථකපි වුත් තං ‘‘දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ රූපධාතුො එත් ථ 
කාමරාගානුසථෙො නානුථසතී’’තිආදි. එථතන වුත් තාවථසසරූපාදීසු ඡසුපි 

ආරම් මථණසු අනුථසතීති වුත් තං ථහොති. ඉධ පන තං සබ් බ්ං අවත් වා කිඤ් චිථදව 
පධානත් තාදිනා කාරථණන වුත් තන් ති ගථහතබ් බ්ං. 

දුක්ඛායාති එත් ථ පටිඝචිත් තසම් පයුත් තා ද් ථව ථදොමනස් සථවදනා, 

කාෙවිඤ් ඤාණසම් පයුත් තා දුක් ඛථවදනා චාති තිස් ථසො ථවදනා, තං සම් පයුත් තා 

ච ධම් මා, අනිට් ඨා ඡ රූපාදථෙො ධම් මා පටිඝානුසෙසහජාතවථසන, 

ආරම් මණවථසන ච ෙථාරහං අනුසෙනට් ඨානං. කිං පන ඉතරා ද් ථව ථවදනා 

ඉට් ඨාරම් මණං වා පටිඝස් ස ආරම් මණං න ථහොන් තීති? ථනො න ථහොන් ති. 
පරිහීනජ් ඣානස ්ස හි නට් ඨං ඉට් ඨං සසම් පයුත් තධම් මං ඣානමාරබ් භ 

ථදොමනස ්සං උප් පජ් ජති, තං පන ආරම් මණමත් තථමව, නානුසෙනට් ඨානං 

ඉට් ඨත් තා. අනිට් ඨථමව හි ඉට් ඨථතො පටිහනනනිමිත් තං, ෙං පන 

තත් ථුප් පන් නං, තස් ස පටිඝමත් තථමව ථහොති, න පටිඝානුසථෙොති. 
පටිඝානුසථෙො හි අනිට් ඨාරම් මථණ පටිහනනවථසන උප් පන් ථනො ථාමගථතො 

කිථලථසො, ඉතථරො ථදොමනස ්ථසන සද් ධිං උප් පන් ථනොපි අත් තථනො 

පටිහනනකිච් චස ්ස අකරණථතො පටිඝානුසථෙො න ථහොති, අබ් ථබ්ොහාරිකත් තං 
ගච් ඡති. ෙථා හි පාණාතිපාතථචතනාෙ සද් ධිං උප් පන් ථනොපි බ්යාපාථදො 

මථනොකම් මං නාම න ථහොති, අබ් ථබ්ොහාරිකත් තං ගච් ඡති, එවන් ති ගථහතබ් බ්ං. 
ථතථනව ථනක් ඛම් මස් සිතං ථදොමනස් සං ථසවිතබ් බ්ං වුත් තං. මානානුසෙස් ස 
පන දුක් ඛථදොමනස් සවජ් ජිතා සබ් ථබ් ථලොකිො ධම් මා අනුසෙනට් ඨානං. 
‘‘දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ අපරිොපන් ථන එත් ථ…ථප.… මානානුසථෙො ච 
නානුථසතී’’ති හි වුත් තං. දිට් ඨානුසෙවිචිකිච් ඡානුසොනං පන 
ථලොකුත් තරවජ් ජිතා සබ් ථබ්පි ධම් මා අනුසෙනට් ඨානං. ථතන වුත් තං 
‘‘සබ් බ්සක් කාෙපරිොපන් ථනසු ධම් ථමසූ’’ති. තත් ථ සංසාරවට් ටනිස් සිතට් ථඨන 
සක් කාෙපරිොපන් ථනසු සබ් බ්ධම් ථමසූති අත් ථථො. එවං අවිජ් ජානුසථෙොපි 
ථවදිතබ් ථබ්ො. සබ් බ්ත් ථ ච සහජාතාරම් මණථභථදො ථහට් ඨා වුත් තනථෙථනව 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 

භවරාගානුසථෙො පන කිඤ් චාපි දිට් ඨිවිප් පයුත් ථතසු චතූසු චිත් ථතසු 
උප් පජ් ජනථතො සහජාතවථසන කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු අනුථසතීති 

වත් තබ් ථබ්ො භථවෙය, ථසො පන ෙස් මා රූපාරූපාවචරථමවාරම් මණං ලභති, න 

කාමාවචරාරම් මණථමව, අනුසොනං පන තං න අනුසෙනට් ඨානං, තස් මා 
ආරම් මණවථසන නිෙමං අකත් වා ‘‘රූපධාතුො අරූපධාතුො එත් ථ 
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භවරාගානුසථෙො අනුථසතී’’ති වුත් තං. තං රාගවථසන ථසො ච සබ් ථබ්ොපි රාථගො 
කාමරාගානුසථෙො ගථහතබ් ථබ්ොති අෙං උප් පත් තිට් ඨානවාථර නථෙො. 

ඉතථරසු පන සත් තසු මහාවාථරසු තාව ‘‘ෙස ්ස කාමරාගානුසථෙො 

අනුථසති, තස් ස පටිඝානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙස් ස වා පන 

පටිඝානුසථෙො අනුථසති, තස් ස කාමරාගානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙස් ස 

කාමරාගානුසථෙො අනුථසති, තස් ස මානානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙස් ස 

වා පන මානානුසථෙො අනුථසති, තස් ස කාමරාගානුසථෙො අනුථසතීති? 

අනාගාමිස ්ස මානානුසථෙො අනුථසති, ථනො ච තස් ස කාමරාගානුසථෙො 

අනුථසති, තිණ් ණං පුග් ගලානං මානානුසථෙො ච අනුථසති, කාමරාගානුසථෙො ච 

අනුථසති. ෙස් ස කාමරාගානුසථෙො අනුථසති, තස් ස දිට් ඨානුසථෙො අනුථසතීති? 

ද් වින් නං පුග් ගලානං කාමරාගානුසථෙො අනුථසති, ථනො ච…ථප.… 

දිට් ඨානුසථෙො ච අනුථසති, ෙස් ස වා පන…ථප.… ආමන් තා. ෙස් ස 

කාමරාගානුසථෙො අනුථසති, තස් ස විචිකිච් ඡානුසථෙො අනුථසතී’’ති පුච් ඡාෙපි 

දිට් ඨානුසෙසදිසථමව විස් සජ් ජනං. ෙස් ස කාමරාගානුසථෙො අනුථසති, තස් ස 

භවරාගානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙස ්ස වා පන…ථප.… 

අනුථසතීති…ථප.… තිණ් ණං පුග් ගලානං භවරාගානුසථෙො ච අනුථසති, 
කාමරාගානුසථෙො ච අනුථසති. අවිජ් ජානුසථෙපි එථසව නථෙො. ඉමිනා නථෙන 
පටිඝානුසොදිමූලිකාසු පුච් ඡාසු විස් සජ් ජනනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. අෙං එකමූලථක 
නථෙො. 

ෙස් ස කාමරාගානුසථෙො ච පටිඝානුසථෙො ච අනුථසති, තස් ස මානානුසථෙො 

අනුථසතීති? ආමන් තා. ද් වින් නං ද් විමූලිකා…ථප.… පඤ් චමූලිකානං පන 
එකමූථල වුත් තානුසාථරන විස් සජ් ජනනථෙො ඤාතබ් ථබ්ො. තත්රාෙං 
පච් ඡිමානුසථෙ ථෙොජනා – ‘‘ෙස ්ස කාමරාගානුසථෙො ච පටිඝානුසථෙො ච 
මානානුසථෙො ච දිට් ඨානුසථෙො ච විචිකිච් ඡානුසථෙො ච භවරාගානුසථෙො ච 

අනුථසති, තස් ස අවිජ් ජානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙස් ස වා පන 

අවිජ් ජානුසථෙො අනුථසති, තස් ස කාමරාගානුසථෙො ච…ථප.… 

භවරාගානුසථෙො ච අනුථසතීති? අනාගාමිස් ස අවිජ් ජානුසථෙො ච මානානුසථෙො 

ච භවරාගානුසථෙො ච අනුථසති, න ඉතථර, ද් වින් නං පුග් ගලානං 

අවිජ් ජානුසථෙො ච කාමරාගපටිඝමානභවරාගානුසො ච අනුථසන් ති, න 

දිට් ඨිවිචිකිච් ඡානුසො, පුථුජ් ජනස ්ස පන සබ් ථබ්පි අනුථසන් තී’’ති අෙං 
පුග් ගලවාථර නථෙො. 

ඔකාසවාථර පන ‘‘ෙත් ථ කාමරාගානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ පටිඝානුසථෙො 

අනුථසතීති? ථනො. ෙත් ථ වා පන…ථප.… අනුථසතීති? ථනො. ෙත් ථ 

කාමරාගානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ මානානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙත් ථ 
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වා පන මානානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ කාමරාගානුසථෙො අනුථසතීති? 

රූපධාතුො අරූපධාතුො එත් ථ මානානුසථෙො අනුථසති, න කාමරාගානුසථෙො, 
කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු තදුභෙං අනුථසති. ෙත් ථ 

කාමරාගානුසථෙො…ථප.… අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙත් ථ වා පන…ථප.… 

අනුථසතීති? දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ රූපධාතුො අරූපධාතුො එත් ථ 

විචිකිච් ඡානුසථෙො අනුථසති, න කාමරාගානුසථෙො, කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු 

තදුභෙං අනුථසති. ෙත් ථ කාමරාගානුසථෙො…ථප.… අනුථසති, තත් ථ 

භවරාගානුසථෙො අනුථසතීති? ථනො. ෙත් ථ වා පන…ථප.… ථනො. ෙත් ථ 

කාමරාගානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ අවිජ් ජානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. 

ෙත් ථ වා පන…ථප.… අනුථසතීති? දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ රූපාරූපධාතුො එත් ථ 

අවිජ් ජානුසථෙො අනුථසති, න කාමරාගානුසථෙො, කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු 
තදුභෙං අනුථසති. 

ෙත් ථ පටිඝානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ මානානුසථෙො අනුථසතීති? ථනො. 

ෙත් ථ වා පන…ථප.… ථනො. ෙත් ථ පටිඝානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ 

දිට් ඨානුසථෙො විචිකිච් ඡානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙත් ථ වා පන…ථප.… 

අනුථසතීති? කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු රූපාරූපධාතුො එත් ථ 

විචිකිච් ඡානුසථෙො අනුථසති, න පටිඝානුසථෙො, දුක් ඛාෙ පන ථවදනාෙ තදුභෙං 

අනුථසති. ෙත් ථ පටිඝානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ භවරාගානුසථෙො අනුථසතීති? 

ථනො. ෙත් ථ වා පන…ථප.… ථනො. ෙත් ථ පටිඝානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ 

අවිජ් ජානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙත් ථ වා පන…ථප.… 

අනුථසතීති…ථප.… දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ තදුභෙං අනුථසති, අඤ ්ඤත් ථ 
අවිජ් ජානුසථෙො ච. 

ෙත් ථ මානානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ දිට් ඨානුසථෙො විචිකිච් ඡානුසථෙො 

අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙත් ථ වා පන…ථප.… අනුථසතීති? දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ 

දිට් ඨානුසථෙොව, ථනතථරො, තදඤ් ථඤසු සබ් බ්ත් ථ අනුථසති. ෙත් ථ 

මානානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ භවරාගානුසථෙො අනුථසතීති? කාමධාතුො ද් වීසු 

ථවදනාසු මානානුසථෙො, ථනතථරො, රූපාරූපධාතුො පන තදුභෙං අනුථසති. 

ෙත් ථ වා පන…ථප.… ආමන් තා. ෙත් ථ මානානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ 

අවිජ් ජානුසථෙො…ථප.… ආමන් තා. ෙත් ථ වා පන…ථප.… අනුථසතීති? 
දුක් ඛථවදනං ඨථපත් වා තදඤ් ඤාසු සබ් බ්ත් ථ තදුභෙං අනුථසති. ෙත් ථ 

දිට් ඨානුසථෙො, තත් ථ විචිකිච් ඡානුසථෙො…ථප.… ආමන් තා. ෙත් ථ 

දිට් ඨානුසථෙො, තත් ථ භවරාගානුසථෙො අනුථසතීති? කාමධාතුො තීසු ථවදනාසු 

දිට් ඨානුසථෙොව, රූපාරූපභථවසු තදුභෙං අනුථසති. ෙත් ථ වා පන…ථප.… 

ආමන් තා. ෙත් ථ දිට් ඨානුසථෙො අනුථසති, තත් ථ අවිජ් ජානුසථෙො…ථප.… 
ආමන් තා. ෙත් ථ වා පන…ථප.… ආමන් තා. එස නථෙො විචිකිච් ඡාමූලථකසුපි. 
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ෙත් ථ භවරාගානුසථෙො, තත් ථ අවිජ් ජානුසථෙො අනුථසතීති? ආමන් තා. ෙත් ථ වා 

පන…ථප.… අනුථසති, තත් ථ කාමධාතුො තීසු ථවදනාසු අවිජ් ජානුසථෙොව, 

රූපාරූපභථවසු පන තදුභෙං අනුථසතී’’ති අෙථමත් ථ එකමූලනථෙො. 

‘‘ෙස් ස…ථප.… නානුථසති. ෙස් ස…ථප.… නානුථසති මානානුසථෙො, 
අරහථතො පන තදුභෙම් පි නානුථසති. ෙස් ස වා පන…ථප.… ආමන් තා. ෙස් ස 

කාමරාගානුසථෙො නානුථසති, තස ්ස දිට් ඨානුසථෙො විචිකිච් ඡානුසථෙො 

නානුථසතීති? ආමන් තා. ෙස් ස වා පන…ථප.… නානුථසතීති? ද් වින් නං 

පුග් ගලානං විචිකිච් ඡානුසථෙොව නානුථසති, ථනතථරො, අනාගාමිඅරහන් තානං 

තදුභෙම් පි නානුථසතී’’තිආදිනා නථෙන පුග් ගලවාථර, 

‘‘ෙත් ථ කාමරාගානුසථෙො නානුථසති, තත් ථ පටිඝානුසථෙො නානුථසතීති? 

දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ කාමරාගානුසථෙොව නානුථසති, ථනතථරො, 
රූපාරූපධාතුපරිොපන් ථනසු තදුභෙං නානුථසති. ෙත් ථ වා පන…ථප.… 

නානුථසතීති? කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු පටිඝානුසථෙොව, 
රූපාරූපපරිොපන් ථනසු පන තදුභෙං නානුථසති. ෙත් ථ කාමරාගානුසථෙො 

නානුථසති, තත් ථ මානානුසථෙො නානුථසතීති? රූපාරූපධාතූසු 

කාමරාගානුසථෙොව, දුක් ඛාෙ පන ථවදනාෙ, අපරිොපන් ථනසු ච තදුභෙං 
නානුථසති. ෙත් ථ වා පන…ථප.… ආමන් තා. ෙත් ථ කාමරාගානුසථෙො 

නානුථසති, තත් ථ දිට් ඨානුසථෙො, විචිකිච් ඡානුසථෙො නානුථසතීති? දුක් ඛාෙ 

ථවදනාෙ රූපාරූපධාතූසු කාමරාගානුසථෙොව, අපරිොපන් ථන පන තදුභෙං 

නානුථසතී’’තිආදිනා නථෙන ඔකාසවාථර ච, 

‘‘ෙස් ස ෙත් ථ කාමරාගානුසථෙො නානුථසති, තස් ස තත් ථ පටිඝානුසථෙො 

නානුථසතීති? තිණ් ණං පුග් ගලානං දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ කාමරාගානුසථෙොව, 

රූපාරූපපරිොපන් ථනසු තදුභෙං නානුථසති, ද් වින් නං පුග් ගලානං සබ් බ්ත් ථ 

තදුභෙං නානුථසති. ෙස් ස වා පන ෙත් ථ…ථප.… නානුථසතීති? තිණ් ණං 

පුග් ගලානං කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු පටිඝානුසථෙොව, 

රූපාරූපපරිොපන් ථනසු තදුභෙං නානුථසති, ද් වින් නං පුග් ගලානං සබ් බ්ත් ථ 

තදුභෙං නානුථසති. ෙස් ස ෙත් ථ කාමරාගානුසථෙො නානුථසති, තස් ස තත් ථ 

මානානුසථෙො නානුථසතීති? තිණ් ණං පුග් ගලානං රූපාරූපධාතුො 

කාමරාගානුසථෙොව, ථනතථරො, දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ, අපරිොපන් ථන ච තදුභෙං 

නානුථසති, අනාගාමිස් ස කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු රූපාරූපධාතුො 

කාමරාගානුසථෙොව, අරහථතො පන සබ් බ්ත් ථ තදුභෙං නානුථසතී’’තිආදිනා 
පුග් ගථලොකාසවාථර ච වුත් තානුසාථරන නථෙො ඤාතබ් ථබ්ොති අෙං පාළිනථෙො. 
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තත් ථ ‘‘ෙස් ස කාමරාගානුසථෙො අනුථසති, තස් ස පටිඝානුසථෙො 

අනුථසතී’’ති එත් ථ ෙථදතං ‘‘ආමන් තා’’ති පටිවචනං දින් නං, තං දුද් දින් නං විෙ 

ඛාෙති. කස් මා? කාමරාගපටිඝානං එකක් ඛථණ අනුප් පත් තිථතො. ෙථා හි ‘‘ෙස ්ස 

මනාෙතනං උප් පජ් ජති, තස් ස ධම් මාෙතනං උප් පජ් ජතී’’තිආදීසු 

මනාෙතනධම් මාෙතනාදීනි එකක් ඛථණ උප් පජ් ජන් ති, න තථා කාමරාගපටිඝා, 

විසුඤ් ථඤව උප් පජ් ජනථතො, තස් මා එත් ථ ‘‘ථනො’’ති පටිථසථධො කත් තබ් ථබ්ො 

සිො, තං පන අකත් වා ‘‘ආමන් තා’’ති පටිවචනස් ස දින් නත් තා ථහට් ඨා 
ෙමථකසු විෙ එත් ථ ඛණපච් චුප් පන් නවථසන වත් තමානථවොහාරං අග් ගථහත් වා 

අඤ ්ඤථා ගථහතබ් ථබ්ො. කථං ගථහතබ් ථබ්ො? අප් පහීනවථසන. අප් පහීනතං හි 

සන් ධාෙ අෙං අනුථසතීති වත් තමානථවොහාථරො වුත් ථතො, න 

ඛණපච් චුප් පන් නතං, තස් මා ඉමිස් සා පුච් ඡාෙ ෙස් ස කාමරාගානුසථෙො 

අප් පහීථනො, න අනුප් පත් තිධම් මතං ආපාදිථතො, තස් ස පටිඝානුසථෙො 

අප් පහීථනො, න අනුප් පත් තිධම් මතං ආපාදිථතො, තස් ස පටිඝානුසථෙො 
අප් පහීථනොති එවමත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. ෙස් මා ච ථතසු කාමරාගපටිථඝසු 

ෙස් ථසථකො අප් පහීථනො, තස් ස ඉතථරොපි අප් පහීථනොව ථහොති, තස් මා 
‘‘ආමන් තා’’ති වුත් තං. ඉථතො පථරසුපි එවරූථපසු 

උප් පජ් ජතිවාරාදිවිස් සජ් ජථනසු එථසව නථෙො. තිණ්ණිං පුග්ගලානන් ති 
පුථුජ් ජනථසොතාපන් නසකදාගාමීනං. ද් වින් නන් ති ථසොතාපන් නසකදාගාමීනං. 
එවං උප් පජ් ජනං දීපිතං. ඔකාසවාරස් ස පඨමදුතිෙපුච් ඡාසු ෙස් මා කාමරාගපටිඝා 

එකචිත් ථත න උප් පජ් ජන් ති, තස් මා ‘‘ථනො’’ති පටිථසථධො කථතො. දුකමූලාදීසු 

ච ෙස් මා කාමරාගපටිඝාදථෙො එකස් මිං ඨානසඞ් ඛාථත චිත් ථත, ආරම් මථණ වා 

න උප් පජ් ජන් ති, තස් මා ‘‘නත් ථී’’ති තත් ථ පටික් ථඛථපො කථතො, අෙං පුච් ඡා 

අපුබ් බ්ා එවාති අධිප් පාථෙො. පුග් ගථලොකාසවාථර චතුන්නන් ති 

පුථුජ් ජනථසොතාපන් නසකදාගාමිඅනාගාමීනං. පටිථලොථම ද්වින්නන් ති 
අනාගාමිඅරහන් ථත සන් ධාෙ වුත් තන් ති අෙං අනුසෙවාථර නථෙො. 

සානුසෙවාථර පන ‘‘ථෙො කාමරාගානුසථෙන සානුසථෙො, ථසො 

පටිඝානුසථෙන සානුසථෙොති? ආමන් තා…ථප.… මානානුසථෙන 

සානුසථෙොති? ආමන් තා. ථෙො වා පන මානානුසථෙන සානුසථෙො, ථසො 

කාමරාගානුසථෙන සානුසථෙොති? අනාගාමී මානානුසථෙථනව, න 

කාමරාගානුසථෙන, තථෙො පන පුග් ගලා තදුභථෙනාපි අනුසථෙනා’’ති ඉමිනා 

නථෙන ථසථසසු දුකමූලාදීසු පුච් ඡාවිස් සජ් ජනනථෙො ඤාතබ් ථබ්ො, අෙං 
පුග් ගලවාථර නථෙො. 

‘‘ෙථතො කාමරාගානුසථෙන සානුසථෙො, තථතො පටිඝානුසථෙන 

සානුසථෙොති? ථනො…ථප.… මානානුසථෙන සානුසථෙොති? ආමන් තා. ෙථතො 

වා පන මානානුසථෙන සානුසථෙො, තථතො කාමරාගානුසථෙන සානුසථෙොති? 
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රූපාරූපධාතුො මානානුසථෙථනව, ථනතථරන, කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු 

තදුභථෙනාපී’’තිආදිනා ඔකාසවාථර ච, 

‘‘ථෙො ෙථතො කාමරාගානුසථෙන සානුසථෙො, ථසො තථතො පටිඝානුසථෙන 

සානුසථෙොති? ථනො’’තිආදිනා පුග් ගථලොකාසවාථර චාති එවං අනුථලොමනථෙ 

ච, ‘‘ථෙො කාමරාගානුසථෙන නිරනුසථෙො, ථසො පටිඝානුසථෙන නිරනුසථෙොති? 
ආමන් තා’’තිආදිනා පටිථලොමනථෙපි සබ් බ්ත් ථ අනුසෙවාථර වුත් තානුසාරථතො 
පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනනථෙො ඤාතබ් ථබ්ො. 

තත් ථ යකතො ොමරාගානුසකයන සානුසකයොති ෙථතො කාරණථතො 

උප් පන් ථනන කාමරාගානුසථෙන සානුසථෙො, කිං ථසො තථතො කාරණථතො 
උප් පන් නපටිඝානුසථෙනපි සානුසථෙොති වුච් චති. ෙස් මා පථනථත ද් ථව 

එකස ්මා ඨානා න උප් පජ් ජන් ති, තස් මා ‘‘ථනො’’ති පටිථසථධො කථතො ථසසං 
තාදිසථමවාති අෙං සානුසෙවාථර නථෙො. 

පජහනවාථර පන ‘‘ථෙො කාමරාගානුසෙං පජහති, ථසො පටිඝානුසෙං 

පජහතීති? ආමන් තා…ථප.… මානානුසෙං පජහතීති? තථදකට් ඨං පජහති. ථෙො 

වා පන මානානුසෙං පජහති, ථසො කාමරාගානුසෙං පජහතීති? ථනො…ථප.… 

ථසො දිට් ඨානුසෙං විචිකිච් ඡානුසෙං පජහතීති? ථනො. ථෙො වා පන 

විචිකිච් ඡානුසෙං පජහති, ථසො කාමරාගානුසෙං පජහතීති? තථදකට් ඨං පජහති. 

ථෙො…ථප.… භවරාගානුසෙං අවිජ් ජානුසෙං පජහතීති? තථදකට් ඨං 
පජහති…ථප.… ථෙො කාමරාගානුසෙඤ් ච පටිඝානුසෙඤ් ච 

මානානුසෙඤ් ච…ථප.… පජහතීති? නත් ථී’’තිආදිනා පුග් ගලවාථර, 

‘‘ෙථතො කාමරාගානුසෙං පජහති, තථතො පටිඝානුසෙං පජහතීති? 

ථනො…ථප.… ෙථතො කාමරාගානුසෙං පජහති, තථතො මානානුසෙං පජහතීති? 

ආමන් තා. ෙථතො වා පන මානානුසෙං පජහති, තථතො කාමරාගානුසෙං 

පජහතීති? රූපාරූපධාතුො තථතො මානානුසෙථමව, කාමධාතුො පන ද් වීසු 

ථවදනාසු තථතො මානානුසෙං පජහතී’’තිආදිනා ඔකාසවාථර ච, 

‘‘ථෙො ෙථතො කාමරාගානුසෙං පජහති, ථසො තථතො පටිඝානුසෙං පජහතීති? 

ථනො…ථප.… මානානුසෙං පජහතීති? තථදකට් ඨං පජහති…ථප.… 

විචිකිච් ඡානුසෙං පජහතීති? ථනො. ථෙො වා පන ෙථතො විචිකිච් ඡානුසෙං පජහති, 

ථසො තථතො කාමරාගානුසෙං පජහතීති? අට් ඨමථකො දුක් ඛාෙ ථවදනාෙ 

රූපාරූපධාතුො ථසො තථතො විචිකිච් ඡානුසෙං පජහති, ථනො ච ථසො තථතො 

කාමරාගානුසෙං පජහති, ස් ථවව පුග් ගථලො කාමධාතුො ද් වීසු ථවදනාසු ථසො 

තථතො විචිකිච් ඡානුසෙං පජහති, කාමරාගානුසෙං තථදකට් ඨං පජහතී’’තිආදිනා 

පුග් ගථලොකාසවාථර චාති එවං අනුථලොමනථෙ ච, ‘‘ථෙො කාමරාගානුසෙං න 
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පජහති, ථසො පටිඝානුසෙං න පජහතීති? ආමන් තා…ථප.… විචිකිච් ඡානුසෙං න 

පජහතීති? අට් ඨමථකො කාමරාගානුසෙං න පජහති, ථනතරං, 

අනාගාමිමග් ගසමඞ් ගිං, අට් ඨමකඤ් ච ඨථපත් වා අවථසසා පුග් ගලා තදුභෙං න 
පජහන් තී’’තිආදිනා පටිථලොමනථෙ ච සබ් බ්ත් ථ පුච් ඡාවිස් සජ් ජනනථෙො 
ඤාතබ් ථබ්ො. 

තත් ථ පජහතීති ථතන ථතන මග් ථගන පහානපරිඤ් ඤාවථසන පජහති. 

තකදෙට්ඨන් ති පහාථනකට් ඨතං සන් ධාෙ වුත් තං. පඨමමග් ගාදිනා හි න 

ථකවලං දිට් ඨාදිකා එව ධම් මා පහීෙන් ති, අථ ථඛො අපාෙගමනිො ථතන 

කාමරාගපටිඝමානාදථෙොපි පහීෙන් ති එව. පඨමමග් ගවජ් ඣා හි කාමරාගා, 

අපාෙගමනිො ච මානාවිජ් ජාදථෙොපි, තතිෙමග් ගවජ් ඣාති පහාථනකට් ඨා හුත් වා 
පහීෙන් ති එවාති ‘‘ථනො’’ති අරහත් තමග් ගට් ඨං සන් ධාෙ වුත් තං. ථසො හි 

කාමරාගානුසෙංථෙව පහීනත් තා න පජහතීති. යකතොොමරාගානුසයිංපජහතීති 

ෙථතො උප් පජ් ජනකං කාමරාගානුසෙං පජහතීති අත් ථථො, අට්ඨමකෙොති 
ථසොතාපත් තිමග් ගට් ථඨො. ථසො හි දක් ඛිථණෙයක් කථමන අරහත් තඵලට් ඨථතො 
පට් ඨාෙ ගණිෙමාථනො අට් ඨමථකො නාම. පටිථලොමනථෙ 

අනාගාමිමග්ගසමඞ්ගිඤ්ච අට්ඨමෙඤ්ච ඨකපත්වා අවකසසාති 
පුථුජ් ජනථසසථසඛාථසඛා. ථතසු හි පුථුජ් ජනා පහානපරිඤ් ඤාෙ අභාථවන න 

පජහන් ති, ථසසා ථතසං පහීනත් තාති ඉමිනා නථෙන සබ් බ්ත් ථ විනිච් ඡථෙො 
ථවදිතබ් ථබ්ොති අෙං පජහනවාථර නථෙො. 

පරිඤ් ඤාවාථරො පන ‘‘ථෙො කාමරාගානුසෙං පරිජානාති, ථසො පටිඝානුසෙං 
පරිජානාතී’’තිආදිනා පජහනවාරසදිථසොව. අෙම් පි හි පජහනවාථරො විෙ 

මග් ගට් ඨානඤ් ථඤව වථසන විස් සජ් ජිථතො. තත් ථ පරිජානාතීති තීහි පරිඤ් ඤාහි 
පරිජානාතීති අත් ථථො. අෙං පරිඤ් ඤාවාථර නථෙො. 

පහීනවාථර පන ‘‘ෙස් ස කාමරාගානුසථෙො පහීථනො, තස් ස පටිඝානුසථෙො 

පහීථනොති? ආමන් තා…ථප.… මානානුසථෙො පහීථනොති? අනාගාමිස් ස 

කාමරාගානුසථෙොව, අරහථතො පන මානානුසථෙොපි පහීථනො’’තිආදිනා 

පුග් ගලවාථර, ‘‘ෙත් ථ කාමරාගානුසථෙො පහීථනො, තත් ථ පටිඝානුසථෙො 

පහීථනොති? න වත් තබ් ථබ්ො පහීථනොති වා අප් පහීථනොති වා. ෙත් ථ වා 

පන…ථප.… න වත් තබ් ථබ්ො…ථප.… තත් ථ මානානුසථෙො පහීථනොති? 

ආමන් තා. ෙත් ථ වා පන…ථප.… පහීථනොති? රූපාරූපධාතුො එත් ථ 

මානානුසථෙො පහීථනො, කාමරාගානුසථෙො න වත් තබ් ථබ්ො, කාමධාතුො ද් වීසු 

ථවදනාසු එත් ථ තදුභෙං පහීන’’න් තිආදිනා ඔකාසවාථර, පුග් ගථලොකාසවාථරති 

එවං අනුථලොමනථෙ, ‘‘ෙස් ස කාමරාගානුසථෙො අප් පහීථනො, තස් ස 

පටිඝානුසථෙො අප් පහීථනොති? ආමන් තා. ෙස් ස වා පන…ථප.… 
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ආමන් තා…ථප.… ෙස් ස වා පන මානානුසථෙො අප් පහීථනො, තස් ස 

කාමරාගානුසථෙො අප් පහීථනොති? අනාගාමිස් ස මානානුසථෙොව, තිණ් ණං 
පුග් ගලානං තදුභෙං අප් පහීන’’න් තිආදිනා පටිථලොමනථෙ ච වුත් තනථෙථනව 
පුච් ඡාවිස ්සජ් ජනනථෙො ඤාතබ් ථබ්ො. 

එත් ථ ච ඵලට් ඨවථසථනව අත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො මග් ගට් ඨානං 

පහීනකිථලසත් තාභාවා. ථතසං හි අනුසො පහීෙන් ති එව, න පන පහීනාති 

අනාගාමිආදථෙො ඵලට් ඨාව ගථහතබ් බ්ා, ඔකාසවාථර පන ‘‘න වත් තබ් ථබ්ො’’ති 
ඉදං උභින් නං උප් පත් තිට් ඨානස් ස අසාධාරණත් තා වුත් තං. අඤ් ඤං හි 

කාමරාගානුසෙස් ස උප් පත් තිට් ඨානං, අඤ ්ඤං පටිඝානුසෙස් ස. 

අභාවිතමග් ගස් ස ච ෙත් ථ අනුසථෙො උප් පජ් ජති, මග් ථග භාවිථත තත් ථථව ථසො 

පහීථනො නාම ථහොති, තස් මා ථසො තත් ථ පහීථනොති වා, අප් පහීථනොති වා න 

වත් තබ් ථබ්ො, සබ් බ්ත් ථාපි පන සෙං අභාථවන තත් ථ අප් පහීථනොති න 

වත් තබ් ථබ්ො. උභින් නං පන සාධාරණට් ඨානං සන් ධාෙ ‘‘ආමන් තා’’ති වුත් තං. 
මානානුසථෙො හි කාමධාතුො ථවදනාද් වෙසඞ් ඛාථත සාධාරණට් ඨාථන 

කාමරාථගන සද් ධිං පහීථනො නාම ථහොති. යස්ස ොමරාගානුසකයො 

අප්පහීකනොති පුථුජ් ජනස ්ස, ථසොතාපත් තිසකදාගාමිඵලට් ඨානඤ් ච වථසන 
අත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. ‘‘තිණ් ණං පුග් ගලාන’’න් ති හි වුත් තං. ථසසං 
සුවිඤ් ථඤෙයථමවාති අෙං පහීනවාථර නථෙො. 

උප් පජ් ජනවාථර පන ‘‘ෙස් ස කාමරාගානුසථෙො උප් පජ් ජති, තස් ස 
පටිඝානුසථෙො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා සබ් බ්ත් ථ අනුසෙවාරසදිථසොවාති අෙං 
උප් පජ් ජනවාථර නථෙො. 

ධාතුවාථර පන ‘‘කාමධාතුො චුතස් ස කාමධාතුං උපපජ් ජන් තස් ස කති 

අනුසො අනුථසන් ති, කති අනුසො නානුථසන් ති, කති අනුසො භඞ් ගා? 

කාමධාතුො චුතස් ස රූපධාතුං උපපජ් ජන් තස ්ස…ථප.… කති භඞ් ගා? 
කාමධාතුො චුතස් ස අරූපධාතුං උපපජ් ජන් තස ්ස…ථප.… රූපධාතුං 

උපපජ් ජන් තස ්ස න අරූපධාතුං උපපජ් ජන් තස් ස…ථප.… කති භඞ් ගං? 

කාමධාතුො චුතස් ස න කාමධාතුං, න අරූපධාතුං උපපජ් ජන් තස් ස…ථප.… න 

රූපධාතුං න අරූපධාතුං උපපජ් ජන් තස් ස. න කාමධාතුං න රූපධාතුං 

උපපජ් ජන් තස ්ස කති භඞ් ගා’’ති එවං කාමධාතුමූලකා නව පුච් ඡා, තථා 

‘‘රූපධාතුො චුතස් සා’’තිආදිනා රූපධාතුමූලකා නව, අරූපධාතුො නව චාති 

සත් තවීසති අනුථලොමපුච් ඡා, තථා ‘‘න කාමධාතුො චුතස් සා’’තිආදිනා 

සත් තවීසති පටිථලොමපුච් ඡා ච, තථා ‘‘න කාමධාතුො න අරූපධාතුො චුතස ්ස 
කාමධාතුං උපපජ් ජන් තස් සා’’තිආදිනා සත් තවීසති දුකමූලකා පුච් ඡා චාති එවං 
පුච් ඡාවාථර එකාසීති පුච් ඡා ථවදිතබ් බ්ා. 
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301 

පටුන 

තත් ථ අනුකසන්තීති චිත් තසන් තාථන අනුගතා හුත් වා කති අනුථසන් ති, 

භඞ්ගාති අනුථසන් ති ච නානුථසන් ති චාති එවං කති විභජිතබ් බ්ාති අත් ථථො. න

ොමධාතුිං උපප්ජන්තස්සාති කාමධාතුවිරහිතා ද් ථව රූපාරූපධාතුථෙො 

උපපජ් ජන් තස ්ස. නොමධාතුිංනරූපධාතුන් ති අරූපධාතුං උපපජ් ජන් තස් ස. න

ොමධාතුයාති රූපාරූපධාතූහි චුතස් ස, එවං ථසථසසුපි සබ් බ්ත් ථ 

පටිසන් ධිවථසන, ධාතුවථසන ච අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ොති අෙං උද් ථදසවාථර 
නථෙො. 

නිද් ථදසවාථර පනස් ස ‘‘කාමධාතුො චුතස් ස කාමධාතුං උපපජ් ජන් තස ්ස 

කස ්සචි සත් ත අනුසො අනුථසන් ති, කස ්සචි පඤ් ච අනුසො අනුථසන් ති, 

අනුසො භඞ් ගා නත් ථි, කාමධාතුො චුතස් ස රූපධාතුං උපපජ් ජන් තස් ස කස ්සචි 

සත් ත අනුසො අනුථසන් ති, කස ්සචි පඤ් ච, කස ්සචි තථෙො …ථප.… භඞ් ගා 

නත් ථී’’ති ඉමිනා නථෙන සබ් බ්ත් ථ විස් සජ් ජනං ථවදිතබ් බ්ං, අෙං පථනත් ථ 
විථසථසො – රූපධාතුො චුතස් ස කාමධාතුං උපපජ් ජන් තස ්ස සත් ථතව අනුසො 

අනුථසන් ති, තථා ‘‘අරූපධාතුො චුතස් ස කාමධාතුං 

උපපජ් ජන් තස ්සා’’තිආදීසුපි, අරූපධාතුො පන චුතස් ස රූපධාතුො උපපත් ති 

නත් ථි, ථහට් ඨා උපපජ් ජමාථනො කාමධාතුං එව උපපජ් ජති, සත් ථතව අනුසො 
අනුථසන් තීති එවං අඤ් ථඤසුපි එවරූථපසු විස් සජ් ජනනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ොති 

අෙං විථසථසො, ථසසං වුත් තනෙථමවාති අෙථමත් ථ පාළිනථෙො. 

තත් ථ ෙස්සචි සත්තාති පුථුජ් ජනවථසන වුත් තං, පඤ්චාති 

ථසොතාපන් නසකදාගාමීනං වථසන. ථතසං හි දිට් ඨිවිචිකිච් ඡානුසො පහීනාති, 

කාමධාතුො පන අනාගාමීනං උපපත් තිඅභාවථතො පඨමවාථර ‘‘කස ්සචි 

තථෙො’’ති න වුත් තං, රූපාරූපධාතූසු උප් පජ් ජනවාථරසු එව වුත් තං…ථප.… 

අනාගාමීනං හි කාමරාගපටිඝානම් පි පහීනත් තා තථෙොව අනුසො අනුථසන් ති, 

ඉධ ච අනුසොනං උප් පත් තිවථසන නථෙො, අනුසොනං අනුසෙනං 
අග් ගථහත් වා අප් පහීනභාථවන පටිසන් ධික් ඛථණ අපි අනුසෙනං ගථහතබ් බ්ං. 

සත්කතවාති අරිෙසාවකස් ස රූපාරූපධාතුො චුතස් ස ථහට් ඨා කාමභවාදීසු 

උපපත් ති නාම නත් ථි, පුථුජ් ජනස ්ථසව ථහොති, තස් මා ‘‘සත් ථතවා’’ති 

නිෙථමත් වා වුත් තං, අරූපධාතුො චුතස් ස රූපධාතුො උපපත් ති නත් ථීති. කස ්මා 

නත් ථි? අරූපීනං රූපජ් ඣානස ්ස අභාවා. ථත හි සබ් බ්ථසො රූපසඤ් ඤානං 
සමතික් කමනරූපධාතුං උපපන් නාති. ථසසං නෙථතො සුවිඤ ්ථඤෙයථමවාති 
අෙං ධාතුවාථර නථෙො. අෙං අනුසෙෙමකමාතිකත් ථසංවණ් ණනානථෙො. 

චිත්තයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
චිත් තෙමකමාතිකාෙං පන පාළිවවත් ථානං තාව එවං ථවදිතබ් බ්ං. ඉමිස ්සං 

හි මාතිකාෙං පුග් ගලවාථරො ධම් මවාථරො පුග් ගලධම් මවාථරොති ආදිථතොව තථෙො 
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සුද් ධිකමහාවාරා ථහොන් ති, තත් ථ ‘‘ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣතී’’ති 
එවං පුග් ගලවථසන චිත් තස ්ස උප් පජ් ජනනිරුජ් ඣනාදිථභදං දීථපන් ථතො ගථතො 

පුග්ගලවාකරො නාම. ‘‘ෙං චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣතී’’ති එවං 
ධම් මවථසථනව චිත් තස් ස උප් පජ් ජනනිරුජ් ඣනාදිථභදං දීථපන් ථතො ගථතො 

ධම්මවාකරො නාම. ‘‘ෙස ්ස ෙං චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣතී’’ති එවං 
උභෙවථසථනව චිත් තස් ස උප් පජ් ජනනිරුජ් ඣනාදිථභදං දීථපන් ථතො ගථතො 

පුග්ගලධම්මවාකරො නාම. 

තථතො ‘‘ෙස් ස සරාගං චිත් ත’’න් තිආදීනං ථසොළසන් නං පදානං වථසන 

අපථර සරාගාදිපදවිථසසිතා ථසොළස පුග් ගලවාරා, ථසොළස ධම් මවාරා, ථසොළස 

පුග් ගලධම් මවාරාති අට් ඨචත් තාලීස මිස් සකවාරා ථහොන් ති, ථත 
සරාගාදිපදමත් තං දස් ථසත් වා සංඛිත් තා. තථතො ‘‘ෙස් ස කුසලං 
චිත් ත’’න් තිආදිනා නථෙන ඡසට් ඨිද් විසතසඞ් ඛාතානං අභිධම් මමාතිකාපදානං 

වථසන අපථර කුසලාදිපදවිථසසිතා ඡසට් ඨිද් විසතපුග් ගලවාරා, 

ඡසට් ඨිද් විසතධම් මවාරා, ඡසට් ඨිද් විසතපුග් ගලධම් මවාරාති 

අට් ඨනවුතිසත් තසතා මිස් සකවාරා ථහොන් ති, ථතපි කුසලාදිපදමත් තං 

දස් ථසත් වා සංඛිත් තාථෙව, ොනිථපත් ථ සනිදස් සනාදීනි පදානි චිත් ථතන සද් ධිං 

න යුජ් ජන් ති, තානි ථමොඝපුච් ඡාවථසන ගහිතානීති. 

ථතසු පන තීසු වාථරසු සබ් බ්පඨථම සුද් ධිකපුග් ගලමහාවාථර තාව 

උප් පාදනිථරොධකාලසම් ථභදවාථරො උප් පාදුප් පන් නවාථරො 
නිථරොධුප් පන් නවාථරො උප් පාදවාථරො නිථරොධවාථරො උප් පාදනිථරොධවාථරො 
උප් පජ් ජමානනනිථරොධවාථරො උප් පජ් ජමානුප් පන් නවාථරො 
නිරුජ් ඣමානුප් පන් නවාථරො උප් පන් නුප් පාදවාථරො අතීතානාගතවාථරො 
උප් පන් නුප් පජ් ජමානවාථරො නිරුද් ධනිරුජ් ඣමානවාථරො 

අතික් කන් තකාලවාථරො චාති චුද් දස අන් තරවාරා, ථතසු උප් පාදවාථරො 
නිථරොධවාථරො උප් පාදනිථරොධවාථරොති ඉථමසු තීසු වාථරසු පච් ථචකං 

වත් තමානාතීතස් ස, වත් තමානානාගතස් ස, අතීතානාගතස් ස චාති තිණ් ණං 

කාලථභදානං වථසන අනුථලොමපටිථලොමථතො ඡ ඡ කත් වා අට් ඨාරස ෙමකානි, 

උප් පන් නුප් පාදවාථර අතීතානාගතකාලවථසන අනුථලොමථතො ද් ථව, 

පටිථලොමථතො ද් ථවති චත් තාරි ෙමකානි, ථසථසසු ආදිථතො නිද් දිට් ථඨසු තීසු, 

අන් තථර නිද් දිට් ථඨසු තීසු, අවසාථන නිද් දිට් ථඨසු චතූසූති දසසු වාථරසු 

අනුථලොමථතො එකං, පටිථලොමථතො එකන් ති ද් ථව ද් ථව කත් වා වීසති ෙමකානි, 

එවං සබ් ථබ්සුපි චුද් දසසු අන් තරවාථරසු ද් වාචත් තාලීස ෙමකානි, චතුරාසීති 

පුච් ඡා, අට් ඨසට් ඨිඅත් ථසතං ථහොති. ෙථා ච එකස් මිං සුද් ධිකපුග් ගලමහාවාථර, 

තථා සුද් ධිකධම් මමහාවාථර, සුද් ධිකපුග් ගලධම් මමහාවාථරපීති තීසු 

මහාවාථරසු ඡබ් බීසතිෙමකසතං, තථතො දිගුණා පුච් ඡා, දිගුණා අත් ථා ච 
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පටුන 

ථවදිතබ් බ්ා, ඉදං පන වාරත් තෙං සරාගාදිවථසන ථසොළසගුණං, කුසලාදිවථසන 
ඡසට් ඨිද් විසතගුණං කත් වා ඉමිස් සා චිත් තෙමකමාතිකාෙ අථනකානි 

ෙමකසහස ්සානි, තද් දිගුණා පුච් ඡා, තද් දිගුණා අත් ථා ච ථහොන් ති, පාථඨො පන 
සංඛිත් ථතො. එවථමත් ථ පාළිවවත් ථානං විදිත් වා ඉදානි 
අනුත් තානපදත් ථානුසාථරන විභඞ් ගනෙසහිථතො සඞ් ථඛපත් ථවණ් ණනානථෙො 
එවං ථවදිතබ් ථබ්ො. 

යස්ස චිත්තිං උප්ප්ජතීති ෙස් ස පුග් ගලස ්ස චිත් තං 

උප් පාදක් ඛණසමඞ් ගිතාෙ උප් පජ් ජති. න නරු්ඣතීති නිථරොධක් ඛණං 

අප් පත් තතාෙ න නිරුජ් ඣති. තස්ස චිත්තන් ති කිං තස් ස පුග් ගලස් ස තථතො 

පට් ඨාෙ චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සතීති පුච් ඡා, තස් සා ච, ‘‘පච් ඡිමචිත් තස් ස 

උප් පාදක් ඛථණ ථතසං චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති, නිරුජ් ඣිස ්සති 

නුප් පජ් ජිස් සති, ඉතථරසං චිත් තස ්ස උප් පාදක් ඛථණ ථතසං චිත් තං උප් පජ් ජති න 

නිරුජ් ඣති, නිරුජ් ඣිස් සති ථචව උප් පජ් ජිස් සති චා’’ති විස් සජ් ජනං. තත් ථ 

කතසිං චිත්තන් ති ථෙසං ඛීණාසවානං පච් ඡිමචිත් තසඞ් ඛාතස් ස චුතිචිත් තස් ස 

උප් පාදක් ඛථණ වත් තති, ථතසං තථදව චුතිචිත් තං උප් පාදප් පත් තතාෙ 

උප් පජ් ජති නාම, භඞ් ගං අප් පත් තතාෙ න නිරුජ් ඣති නාම, ඉදානි පන භඞ් ගං 

පත් වා තං ථතසං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති, තථතො අප් පටිසන් ධිකත් තා අඤ් ඤං 

නුප් පජ් ජිස් සති. ඉතකරසන් ති පච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගිං ඛීණාසවං ඨථපත් වා 
අවථසසානං ථසඛාථසඛපුථුජ් ජනානං නිරුජ් ඣිස ්සති ථචව අඤ් ඤං පන තස් මිං 
වා අත් තභාථව උප් පජ් ජිස ්සති චාති අත් ථථො. 

‘‘ෙස් ස වා පන චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති නුප් පජ් ජිස් සති, තස් ස චිත් තං 
උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣතී’’ති ඉමිස් සා දුතිෙපුච් ඡාෙ පච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගිථනො 

ඛීණාසවස් ස චිත් තං සන් ධාෙ ‘‘ආමන් තා’’ති විස් සජ් ජනං. ‘‘ෙස් ස චිත් තං 

නුප් පජ් ජති නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති උප් පජ් ජිස් සතී’’ති 
පුච් ඡාෙ ‘‘ථනො’’ති පටිථසථධොව විස් සජ් ජනං. න උප් පජ් ජති නිරුජ් ඣතීති හි 

භඞ් ගක් ඛථණ අරහථතො පච් ඡිමචිත් තම් පි ථසසානං භිජ් ජමානචිත් තම් පි පුච් ඡති, 

තථතො පට් ඨාෙ පන අරහථතො තාව චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සතීති සක් කා වත් තුං, 

උප් පජ් ජිස් සතීති පන න සක් කා, තස් මා ‘‘ථනො’’ති එත් ථ පටිථසථධො කථතො, 

‘‘ෙස් ස වා පන චිත් තං න නිරුජ් ඣිස් සති උප් පජ් ජිස ්සති, තස් ස චිත් තං 
නුප් පජ් ජති නිරුජ් ඣතී’’ති පුච් ඡාෙ ‘‘නත් ථී’’ති පටික් ථඛථපොව විස් සජ් ජනං. 

ෙස් ස හි චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සති උප් පජ් ජිස් සති, ථසො ච පුග් ගථලො නත් ථීති. 

ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං උප් පන් නන් ති? ආමන් තා, ෙස් ස වා 

පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? සබ් ථබ්සං චිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛථණ තං චිත් තං 

උප් පන් නං, ථනො ච උප් පජ් ජති, සබ් ථබ්සං චිත් තස් ස උප් පාදක් ඛථණ ථතසං 
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පටුන 

චිත් තං උප් පන් නඤ් ථචව උප් පජ් ජති ච, ෙස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං 

නුප් පන් නන් ති? චිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛථණ චිත් තං නුප් පජ් ජති, ථනො ච නුප් පන් නං, 
නිථරොධසමාපන් නානං අසඤ් ඤසත් තානං චිත් තං නුප් පජ් ජති ථචව 

නුප් පන් නඤ් ච. ෙස් ස වා පන…ථප.… නුප් පජ් ජතීති? ආමන් තා. එත් ථ ච 

උප්පන්නන් ති උප් පාදසමඞ් ගිථනොථපතං නාමං, උප්ප්ජතීති ච 
උප් පාදසමඞ් ගිථනොව. 

ෙස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං උප් පන් නන් ති? ආමන් තා. ෙස් ස වා 

පන…ථප.… නිරුජ් ඣතීති? භඞ් ගක් ඛථණ තථා. ෙස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣති, 

තස් ස චිත් තං නුප් පන් නන් ති? නිථරොධසමාපන් නාදීනං චිත් තං. ෙස් ස වා 
පන…ථප.… ආමන් තා. 

ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථාති? ආමන් තා. ෙස් ස වා 

පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? සබ් ථබ්සං චිත් තස් ස උප් පාදක් ඛථණ තථා. එත් ථ ච 

උප් පාදප් පත් තත් තා උප් පජ් ජිත් ථ, තං අනතීතත් තා උප් පජ් ජති නාමාති අත් ථථොති 

අට්ඨෙථායිං ඛණපච් චුප් පන් නවථසන අත් ථථො වුත් ථතො. උප් පජ් ජිත් ථාති පන 
ඉමස ්ස අතීතචිත් තක් ඛණවථසන අත් ථථ ගය් හමාථන එව උපරිපාළිො න 

විරුජ් ඣති, න අඤ් ඤථාති පඤ් ඤාෙති, තස් මා පුබ් බ්ාපරං ඔථලොථකත් වා 
පාළිඅවිථරොථධන අත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. 

ෙස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජිත් ථාති? උප් පජ් ජිත් ථ. ෙස් ස 

වා පන…ථප.… නුප් පජ් ජතීති? නත් ථි. ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සතීති? පච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගිඛීණාසවවිරහිතානං චිත් තං තථා. ෙස් ස වා 

පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? උප් පාදක් ඛථණ තථා. ෙස් ස චිත් තං…ථප.… 

නුප් පජ් ජිස් සතීති? අථසඛානං පච් ඡිමචිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛථණ තථා. ෙස් ස වා 

පන…ථප.… නුප් පජ් ජතීති? පච් ඡිමචිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛථණ තථා. ෙස් ස චිත් තං 

උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සතීති? පච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගිං ඨථපත් වා 

ථසසානං තථා. ෙස් ස වා පන…ථප.… ආමන් තා. ෙස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජිත් ථ, 

තස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජිස් සතීති? නත් ථි. ෙස් ස වා පන…ථප.… නුප් පජ් ජිත් ථාති? 

උප් පජ් ජිත් ථ. 

ෙස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථාති? ආමන් තා. ෙස ්ස 

වා පන…ථප.… නිරුජ් ඣතීති? භඞ් ගක් ඛථණ තථා. ෙස් ස චිත් තං…ථප.… න 

නිරුජ් ඣිත් ථාති? නිරුජ් ඣිත් ථ. ෙස් ස වා පන…ථප.… නත් ථි. ෙස් ස චිත් තං 

නිරුජ් ඣති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සතීති? පච් ඡිමචිත් තසමඞ් ගිං ඨථපත් වා 
ථසසානං චිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛථණ තථා. ෙස් ස වා පන…ථප.… ථසසානං 
භඞ් ගක් ඛථණ තථා. ෙස් ස චිත් තං…ථප.… නිරුජ් ඣිස ්සති. ෙස් ස වා 
පන…ථප.… නිරුජ් ඣති. 
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පටුන 

ෙස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සතීති? පච් ඡිමචිත් තස ්ස 
භඞ් ගක් ඛථණ ඨථපත් වා ථසසානං චිත් තං තථා. ෙස් ස වා පන…ථප.… 

ආමන් තා. ෙස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථ, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සතීති? 

නත් ථි. ෙස ්ස වා පන…ථප.… න නිරුජ් ඣිත් ථාති? නිරුජ් ඣිත් ථ. 

ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථාති? ආමන් තා. ෙස් ස වා 

පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? සබ් ථබ්සං චිත් තස ්ස උප් පාදක් ඛථණ තථා. ෙස් ස 

චිත් තං නුප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිත් ථාති? නිරුජ් ඣිත් ථ. ෙස් ස වා 

පන…ථප.… නත් ථි, ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සතීති? 

ආමන් තා. ෙස් ස වා පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? සබ් ථබ්සං චිත් තස ්ස 

උප් පාදක් ඛථණ තථා. ෙස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං න 

නිරුජ් ඣිස ්සතීති? පච් ඡිමචිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛථණ තථා. ෙස් ස වා පන…ථප.… 

ආමන් තා. ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සතීති? 
නිරුජ් ඣමානං පච් ඡිමචිත් තං ඨථපත් වා තථා. ෙස් ස වා පන…ථප.… ආමන් තා. 

ෙස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජිත් ථ, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣිස ්සතීති? නත් ථි. ෙස් ස වා 

පන…ථප.… නුප් පජ් ජිත් ථාති? උප් පජ් ජිත් ථ. 

ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣතීති? ආමන් තා. ෙස් ස වා 

පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? සබ් ථබ්සං චිත් තස ්ස උප් පාදක් ඛථණ තථා. ෙස් ස 

චිත් තං නුප් පජ් ජති, තස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣතීති? සබ් ථබ්සං චිත් තස් ස 

භඞ් ගක් ඛථණ තථා. ෙස් ස වා පන…ථප.… නුප් පජ් ජතීති? ආමන් තා. 

ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජමානං, තස් ස චිත් තං උප් පන් නන් ති? ආමන් තා. ෙස් ස 

වා පන…ථප.… උප් පජ් ජමානන් ති? සබ් ථබ්සං චිත් තස් ස උප් පාදක් ඛථණ තථා. 

ෙස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජමානං, තස් ස චිත් තං නුප් පන් නන් ති? 
නිථරොධසමාපන් නාදීනං චිත් තං තථා. ෙස් ස වා පන…ථප.… ආමන් තා. 

ෙස් ස චිත් තං නිරුජ් ඣමානං, තස් ස චිත් තං උප් පන් නන් ති? ආමන් තා. ෙස් ස 

වා පන…ථප.… භඞ් ගක් ඛථණ තථා. ෙස් ස චිත් තං න නිරුජ් ඣමානං, තස් ස 

චිත් තං නුප් පන් නන් ති? නිථරොධසමාපන් නාදීනං චිත් තං තථා. ෙස් ස වා 
පන…ථප.… ආමන් තා. 

ෙස් ස චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථාති? ආමන් තා. ෙස් ස වා 

පන…ථප.… උප් පන් නන් ති? චිත් තසමඞ් ගීනං තථා. ෙස් ස චිත් තං නුප් පන් නං, 

තස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජිත් ථාති? උප් පජ් ජිත් ථ. ෙස් ස වා පන…ථප.… 

නුප් පන් නන් ති? නත් ථි…ථප.… ෙස් ස චිත් තං නුප් පන් නං, තස් ස චිත් තං 

නුප් පජ් ජිස් සතීති? උප් පජ් ජිස් සති. ෙස් ස වා පන…ථප.… නුප් පන් නන් ති? 
උප් පන් නං. 
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පටුන 

ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ ථනො ච තස් ස චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සතීති? ආමන් තා. ෙස් ස වා පන චිත් තං උප් පජ් ජිස ්සති ථනො ච තස් ස 

චිත් තං උප් පන් නං, තස් ස චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථාති? ආමන් තා. එත් ථ ‘‘ථනො ච 
තස් ස චිත් තං නුප් පන් න’’න් ති ඉදං අසඤ් ඤාදිඅචිත් තථක සන් ධාෙ වුත් තං. 
ථතසං නිෙථමන චිත් තුප් පත් තිො අභාවථතො ‘‘ආමන් තා’’ති උභෙත් ථ 
විස් සජ් ජනං වුත් තං. අෙඤ් ච වාථරො කාලත් තථෙ ගථහත් වා සමත් ථිථතොති 
ගථහතබ් ථබ්ො. 

‘‘ෙස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජිත් ථ ථනො ච තස් ස චිත් තං නුප් පන් නං, තස් ස චිත් තං 

නුප් පජ් ජිස් සතීති? නත් ථි. ෙස් ස වා පන චිත් තං නුප් පජ් ජිස ්සති ථනො ච තස් ස 

චිත් තං නුප් පන් නං, තස් ස චිත් තං නුප් පජ් ජිත් ථාති? උප් පජ් ජිත් ථ. 

උප් පන් නං උප් පජ් ජමානන් ති? උප් පාදක් ඛථණ චිත් තං තථා. උප් පජ් ජමානං 

උප් පන් නන් ති? ආමන් තා. නුප් පන් නං නුප් පජ් ජමානන් ති? ආමන් තා. 

නුප් පජ් ජමානං නුප් පන් නන් ති? අතීතානාගතචිත් තං තථා. 

නිරුද් ධං නිරුජ් ඣමානන් ති? ථනො, නිරුජ් ඣමානං නිරුද් ධන් ති? ථනො, 

නනිරුද් ධං නනිරුජ් ඣමානන් ති? උප් පාදක් ඛථණ අනාගතඤ් ච චිත් තං තථා. 
නනිරුජ් ඣමානං නනිරුද් ධන් තිපි තථථව. 

ෙස් ස චිත් තං උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, 

නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, තස් ස චිත් තන් ති? 

ථනො ච භඞ් ගක් ඛණං වීතික් කන් තං, අතීතං චිත් තං තදුභෙං වීතික් කන් තං, ෙස් ස 

වා පන චිත් තං නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, 

උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, තස් ස චිත් තන් ති? 
අතීතං චිත් ත’’න් ති ඉමිනා නථෙන පුග් ගලවාථර සබ් බ්ත් ථ විස් සජ් ජනනථෙො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 

තත් ථ උප්ප්ජමානිං ඛණන් ති උප් පජ් ජමානස ්ස ඛණං, උප් පාදක් ඛණන් ති 

අත් ථථො. ඛණිං වීතික්ෙන්තිං අතික්ෙන්තොලන් ති න චිරං වීතික් කන් තං, 
තථමව පන උප් පාදක් ඛණං වීතික් කන් තං හුත් වා අතික් කන් තකාලන් ති සඞ් ඛං 

ගච් ඡති, නරු්ඣමානිං ඛණන් ති නිරුජ් ඣමානස ්ස ඛණං, භඞ් ගක් ඛණන් ති 

අත් ථථො. ඛණිං වීතික්ෙන්තිං අතික්ෙන්තොලන් ති කිං තස් ස චිත් තං එවං 
නිථරොධක් ඛණම් පි වීතික් කන් තං හුත් වා අතික් කන් තකාලං නාම ථහොතීති 
පුච් ඡති. ෙස් ස භඞ් ගක් ඛථණ චිත් තං උප් පාදක් ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං හුත් වා 

අතික් කන් තකාලං නාම ථහොති, නිථරොධක් ඛණං වීතික් කන් තං හුත් වා 

අතික් කන් තකාලං නාම ථහොති, අතීතං පන චිත් තං උථභොපි ඛථණ ඛණං 
වීතික් කන් තං හුත් වා අතික් කන් තකාලං නාම ථහොතීති අතීතචිත් තවථසන 
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පටුන 

විස් සජ් ජනං කතං. ඉමිනාව උපාථෙන උපරිථමසු අත් ථධම් මවාරාදීසු ච 
සබ් බ්විස් සජ් ජථනසු අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. අෙං අතික් කන් තකාලවාථර නථෙො. 

ෙං චිත් තං උප් පජ් ජති නනිරුජ් ඣති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සති 

නුප් පජ් ජිස් සතීති? ආමන් තා. ෙං වා පන…ථප.… ආමන් තා. ෙං චිත් තං 

නුප් පජ් ජති නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං නනිරුජ් ඣිස ්සති උප් පජ් ජිස් සතීති? ථනො. ෙං 

වා පන චිත් තං නනිරුජ් ඣිස ්සති උප් පජ් ජිස් සති, තං චිත් තං නුප් පජ් ජති 

නිරුජ් ඣතීති? නත් ථි. 

ෙං චිත් තං උප් පජ් ජති, තං චිත් තං උප් පන් නන් ති? ආමන් තා. ෙං වා 

පන…ථප.… උප් පජ් ජතීති? උප් පාදක් ඛථණ චිත් තං තථා, එවං 

පටිථලොමපුච් ඡාසුපි තථතො ථසසාසුපි. ‘‘ෙං චිත් තං නුප් පජ් ජති, තං චිත් තං 

නුප් පන් නන් ති? අතීතානාගතං චිත් තං තථා. ෙං වා පන…ථප.… 

ආමන් තා…ථප.… භඞ් ගක් ඛථණ චිත් ත’’න් තිආදිනා, ‘‘ෙං චිත් තං උප් පජ් ජති, 

තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථාති? ථනො. ෙං චිත් තං නුප් පජ් ජති, තං චිත් තං 

නුප් පජ් ජිත් ථාති? භඞ් ගක් ඛථණ චිත් තං අනාගතඤ් චා’’තිආදිනා, ‘‘ෙං චිත් තං 

උප් පජ් ජති, තං චිත් තං උප් පජ් ජිස් සතීති? ථනො. ෙං වා පන…ථප.… ථනො, ෙං 

චිත් තං නුප් පජ් ජති, තං චිත් තං නුප් පජ් ජිස ්සතීති? අනාගතං චිත් තං නුප් පජ් ජති, 

ථනො ච තං චිත් තං නුප් පජ් ජිස් සති, භඞ් ගක් ඛථණ චිත් තං අතීතං 

චිත් ත’’න් තිආදිනා ච, ‘‘ෙං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං උප් පජ් ජිස් සතීති? 

ථනො. ෙං වා පන…ථප.… ථනො, ෙං චිත් තං නුප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං 

නුප් පජ් ජිස් සතීති? අනාගතං චිත් ත’’න් තිආදිනා ච, 

‘‘ෙං චිත් තං නිරුජ් ඣති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථාති? ථනො’’තිආදිනා ච, 

‘‘ෙං චිත් තං උප් පජ් ජති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිත් ථාති? ථනො’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙං 

චිත් තං උප් පජ් ජති, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සතීති? ආමන් තා’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙං 

චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ, තං චිත් තං නිරුජ් ඣිස ්සතීති? ථනො’’තිආදිනා ච, 

‘‘ෙං චිත් තං උප් පජ් ජමානං, තං චිත් තං උප් පන් නන් ති? ආමන් තා. ෙං වා 

පන…ථප.… උප් පජ් ජමානන් ති…ථප.… උප් පාදක් ඛථණ චිත් ත’’න් තිආදිනා ච, 

‘‘ෙං චිත් තං නිරුජ් ඣමානං, තං චිත් තං උප් පන් නන් ති? ආමන් තා’’තිආදිනා ච, 

‘‘ෙං චිත් තං උප් පන් නං, තං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථාති? ථනො. ෙං වා පන…ථප.… 

ථනො’’තිආදිනා ච, 

‘‘ෙං චිත් තං උප් පජ් ජිත් ථ ථනො ච තං චිත් තං උප් පන් නං, තං චිත් තං 

උප් පජ් ජිස් සතීති? ථනො. ෙං වා පන…ථප.… ථනො. ෙං චිත් තං නුප් පජ් ජිත් ථ ථනො 

ච තං චිත් තං නුප් පන් නං, තං චිත් තං නුප් පජ් ජිස ්සතීති? ආමන් තා’’තිආදිනා ච, 

‘‘උප් පන් නං උප් පජ් ජමානන් ති…ථප.… උප් පාදක් ඛථණ උප් පන් නඤ් ථචව 
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උප් පජ් ජමානඤ් ච. උප් පජ් ජමානං උප් පන් නන් ති? ආමන් තා’’තිආදිනා ච, 

‘‘නිරුද් ධං නිරුජ් ඣමානන් ති? ථනො’’තිආදිනා ච, 

‘‘ෙං චිත් තං උප් පජ් ජමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, 

නිරුජ් ඣමානං ඛණං ඛණං වීතික් කන් තං අතික් කන් තකාලං, තං 

චිත් තන් ති…ථප.… අතීතං චිත් ත’’න් තිආදිනා ච ධම් මවාථර, 

‘‘ෙස් ස ෙං චිත් තං උප් පජ් ජති න නිරුජ් ඣති, තස් ස තං චිත් තං 

නිරුජ් ඣිස ්සති නුප් පජ් ජිස් සතීති? ආමන් තා’’තිආදිනා ච පුග් ගලධම් මවාථර ච, 

සරාගාදිපථදහි, කුසලාදිපථදහි ච මිස් ථසසු සබ් බ්වාථරසු ච පුච් ඡාසු ථහට් ඨා 
වුත් තානුසාථරන විස් සජ් ජනනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. අෙං 
චිත් තෙමකමාතිකත් ථසංවණ් ණනානථෙො. 

ධම්මයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ධම් මෙමකමාතිකාෙ පන ඛන් ධෙමථක වුත් තනථෙථනව පාළිවවත් ථානං 

ථවදිතබ් බ්ං. ‘‘ථෙො කුසලං ධම් මං භාථවති, ථසො අකුසලං ධම් මං පජහතී’’ති 
ආගතත් තා පථනත් ථ පරිඤ් ඤාවාථරො භාවනාවාථරො නාම. තත් ථ ෙස් මා 

අබ්යාකථතො ධම් ථමො ථනව භාථවතබ් ථබ්ො න පහාතබ් ථබ්ො, තස් මා පදථමව න 

උද් ධටන් ති ථවදිතබ් බ්ං. පුච් ඡාවිස ්සජ් ජථන පථනත් ථ ‘‘කුසලාකුසලා ධම් මාති? 

ආමන් තා’’තිආදිනා, ‘‘ධම් මා අකුසලා ධම් මාති? අකුසලා ධම් මා ධම් මා ථචව 

අකුසලා ධම් මා ච, අවථසසා ධම් මා න අකුසලා ධම් මා’’තිආදිනා ච 
පණ් ණත් තිවාථර විස් සජ් ජනනථෙො ඤාතබ් ථබ්ො. 

‘‘ෙස් ස කුසලා ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, තස් ස අකුසලා ධම් මා උප් පජ් ජන් තීති? 

ථනො. ෙස් ස වා පන…ථප.… ෙස ්ස කුසලා ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, තස් ස 

අබ්යාකතා ධම් මා උප් පජ් ජන් තීති? පඤ ්චථවොකාථර කුසලානං 

උප් පාදක් ඛථණ…ථප.… උප් පජ් ජන් තී’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙත් ථ කුසලා ධම් මා 

උප් පජ් ජන් ති, තත් ථ අකුසලා ධම් මා උප් පජ් ජන් තීති? ආමන් තා…ථප.… තත් ථ 

අබ්යාකතා ධම් මා උප් පජ් ජන් තීති? ආමන් තා. ෙත් ථ වා පන අබ්යාකතා ධම් මා 

උප් පජ් ජන් ති, තත් ථ කුසලා ධම් මා උප් පජ් ජන් තීති …ථප.… 

චතුථවොකාථර…ථප.… උප් පජ් ජන් තී’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙස් ස ෙත් ථ කුසලා 

ධම් මා…ථප.… උප් පජ් ජන් තීති? ථනො’’තිආදිනා ච, 

‘‘ෙස් ස කුසලා ධම් මා නුප් පජ් ජන් ති, තස් ස අකුසලා ධම් මා 
නුප් පජ් ජන් තීති…ථප.… සබ් ථබ්සං චිත් තස් ස භඞ් ගක් ඛථණ අබ්යාකතචිත් තස් ස 

උප් පාදක් ඛථණ නිථරොධසමාපන් නානං අසඤ් ඤසත් තානං ථතසං කුසලා ච 

ධම් මා නුප් පජ් ජන් ති, අකුසලා ච ධම් මා නුප් පජ් ජන් තී’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙස් ස 

කුසලා ධම් මා නුප් පජ් ජන් ති, තස් ස අබ්යාකතා ධම් මා නුප් පජ් ජන් තීති…ථප.… 
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සබ් ථබ්සං චවන් තානං පවත් ථත චිත් තස ්ස භඞ් ගක් ඛථණ ආරුප් ථප අකුසලානං 

උප් පාදක් ඛථණ ච නුප් පජ් ජන් තී’’තිආදිනා ච, ‘‘ෙත් ථ කුසලා ධම් මා 

නුප් පජ් ජන් ති, තත් ථ අකුසලා ධම් මා නුප් පජ් ජන් තීති? ආමන් තා…ථප.… තත් ථ 

අබ්යාකතා ධම් මා නුප් පජ් ජන් තීති? උප් පජ් ජන් ති. ෙත් ථ වා පන අබ්යාකතා 

ධම් මා නුප් පජ් ජන් ති, තත් ථ අකුසලා ධම් මා නුප් පජ් ජන් තීති? නත් ථී’’තිආදිනා ච 

උප් පාදවාථර, 

‘‘ෙස් ස කුසලා ධම් මා නිරුජ් ඣන් ති, තස් ස අකුසලා ධම් මා නිරුජ් ඣන් තීති? 

ථනො’’තිආදිනා නිථරොධවාථර ච, 

‘‘ෙස් ස කුසලා ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, තස් ස අකුසලා ධම් මා නිරුජ් ඣන් තීති? 

ථනො’’තිආදිනා උප් පාදනිථරොධවාථර ච, 

‘‘ථෙො කුසලං ධම් මං භාථවති, ථසො අකුසලං ධම් මං පජහිත් ථාති? 

ථනො…ථප.… ථෙො කුසලං ධම් මං න භාථවති, ථසො අකුසලං ධම් මං 

නප් පජහිත් ථාති? අග් ගමග් ගසමඞ් ගිඤ ්ච අරහන් තඤ් ච ඨථපත් වා අවථසසා 
පුග් ගලා’’තිආදිනා භාවනාවාථර ච පුච් ඡාවිස් සජ් ජනනථෙො ථහට් ඨා 
වුත් තානුසාථරන ඤාතබ් ථබ්ො. 

අත් ථවිනිච් ඡථෙ පථනත් ථ ඉදං ලක් ඛණං. ඉමස් ස හි ධම් මෙමකස ්ස 

පවත් තිමහාවාථර උප්ප්ජන්ති නරු්ඣන්තීති ඉථමසු උප් පාදනිථරොථධසු 

කුසලාකුසලධම් මා තාව එකන් ථතන පවත් තිෙංථෙව ලබ් භන් ති, න 

චුතිපටිසන් ධීසු, අබ්යාකතධම් මා පන පවත් ථත ච චුතිපටිසන් ධීසු චාති තීසුපි 

කාථලසු ලබ් භන් ති, එවථමත් ථ ෙං ෙත් ථ ෙත් ථ ලබ් භති, තස් ස වථසන තත් ථ 
තත් ථ විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

තත්රිදං නෙමුඛං – කුසලාකුසලානං තාව එකක් ඛථණ අනුප් පජ් ජනථතො 

‘‘කනො’’ති පටිථසථධො කථතො. අබයාෙතා චාති ඉදං චිත් තසමුට් ඨානරූපං 

සන් ධාෙ වුත් තං. යත්ථ කුසලා ධම්මා නුප්ප්ජන්තීති අසඤ් ඤභවං සන් ධාෙ 

වුත් තං, අබ්යාකතානං ධම් මානං අනුප් පත් තිට් ඨානස ්සාභාවා ‘‘නත්ථී’’ති 

පටික් ථඛථපො කථතො, නිථරොධවාථර කුසලාකුසලානං එකථතො 

අනිරුජ් ඣනථතො ‘‘කනො’’ති වුත් තන් ති ඉමිනාව නෙමුථඛන සබ් බ්ත් ථ 
විනිච් ඡථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. අෙං ධම් මෙමකමාතිකත් ථසංවණ් ණනානථෙො. 

ඉන්ද්රියයමෙමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ඉන් ද්රිෙෙමකමාතිකාෙං පන ඛන් ධෙමකමාතිකාදීසු වුත් තනථෙථනව 

පාළිවවත් ථානාදිථකො සබ් ථබ්ො අත් ථසංවණ් ණනානථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

මනින් ද්රිෙං පථනත් ථ ෙථා චක් ඛුන් ද්රිොදිමූලථකහි, තථථව 
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ඉත් ථින් ද්රිොදිමූලථකහි සද් ධිං සම් පථෙොගං ගච් ඡති, තස් මා නික් ඛිත් තපටිපාටිො 

අථෙොථජත් වා සබ් ථබ්හිපි චක් ඛුන් ද්රිෙමූලාදීහි සද් ධිං පරිථෙොසාථන ථෙොජිතං, 

චක් ඛුන් ද්රිථෙන ච සද් ධිං සුඛින් ද්රිෙදුක් ඛින් ද්රිෙථදොමනස් සින් ද්රිොනි, 

ථලොකුත් තරින් ද්රිොනි ච පටිසන් ධිෙං නත් ථීති න ගහිතානි. ෙථා ථචත් ථ, එවං 
ථසසින් ද්රිෙමූලථකසුපි ෙථානුරූපං ඤාතබ් බ්ං. ඉන් ද්රිොනං පන බ්හුකතාෙ 

ධාතුෙමකථතොපි බ්හුතරානි ෙමකානි ථහොන් ති අෙං විථසථසො, ථසසං ථහට් ඨා 
වුත් තානුසාථරන ඤාතබ් බ්න් ති. අෙං 
ඉන් ද්රිෙෙමකමාතිකත් ථසංවණ් ණනානථෙො. 

ථමොහවිච් ථඡදනිො අභිධම් මමාතිකත් ථවණ් ණනාෙ 

ෙමකමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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7. පට්ඨානමාතිෙත්ථවණ්ණනා 
ඉදානි පට් ඨානමාතිකාෙ අත් ථසංවණ් ණනානථෙො ථහොති. ථකනට් ථඨන 

පට් ඨානන් ති? නානප් පකාරපච් චෙට් ථඨන. ප-සද් ථදො හි නානප් පකාරත් ථං 

දීථපති, ඨාන-සද් ථදො පච් චෙත් ථං. අථ වා විභජනට් ථඨන පට් ඨානං. ෙථා හි 
පඤ ්ඤාපනා පට් ඨපනා විවරණා විභජනා උත් තානීකම් මන් ති ආගතට් ඨාථන 

විභජනට් ථඨො පට් ඨානසද් දසමානත් ථථො පට් ඨපනා-සද් ථදො දිස ්සති, එවමිධාපි 
කුසලාදීනං ධම් මානං ථහතුපච් චොදීහි විභජනථතො විභජනට් ථඨන පට් ඨානං 

නාම. අථ වා පට් ඨිතට් ථඨන පට් ඨානං, ගමනට් ථඨනාති අත් ථථො. සබ් බ්ධම් ථමසු 
හි අසඞ් ගගමනස ්ස සබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණස් ස ථහතුපච් චොදිථභදභින් ථනසු 
කුසලාදීසු විත් ථාරිතනෙලාභථතො නිස් සඞ් ගවථසන පවත් තගමනත් තා 

ගමනට් ථඨන පට් ඨානං නාම, ඉති නානප් පකාරපච් චෙට් ථඨන, විභජනට් ථඨන, 
ගමනට් ථඨන ච තිකපට් ඨානාදීසු චතුවීසතිො පට් ඨාථනසු එථකකම් පි පට් ඨානං 

නාම, ථතසං පන සමූහථතො පකරණං පට් ඨානං නාම, ථතසං පට් ඨානානං 

මාතිකා. සෙම් පි වා පට් ඨානභූතා මාතිකා, සබ් බ්ම් ථපතං පට් ඨානමාතිකා. ො සා 

‘‘ථහතුපච් චථෙො, ආරම් මණපච් චථෙො…ථප.… අවිගතපච් චථෙො’’ති එවං 
තිකපට් ඨානාදිචතුවීසතිප් පථභදසමන් තපට් ඨානථදසනාෙ 

මූලභූතපච් චෙථභදස ්ස වථසන භගවතා පකරණස් ස ආදිම් හි ඨපිතා, අෙං ඉධ 
පට් ඨානමාතිකා නාම. 

තත් ථ අනුත් තානත් ථාදිසහිථතො සඞ් ථඛපත් ථවිනිච් ඡථෙො තාව එවං 

ථවදිතබ් ථබ්ො – කහතුපච්චකයොතිආදීසු හි ථහතු ච ථසො පච් චථෙො චාති 

කහතුපච්චකයො, ථහතු හුත් වා පච් චථෙො ථහතුපච් චථෙො, ථහතුභාථවන 
පච් චථෙොති වුත් තං ථහොති. තත් ථ ථහතූති වචනාවෙවකාරණමූලානථමතං 

අධිවචනං. ‘‘පටිඤ ්ඤාථහතූ’’තිආදීසු හි ථලොථක වචනාවෙථවො ‘‘ථහතූ’’ති 

වුච් චති, සාසථන පන ‘‘ථෙ ධම් මා ථහතුප් පභවා’’තිආදීසු (මහාව. 60; අප. ථථර 

1.1.286) කාරණං, ‘‘තථෙො කුසලා ථහතූ, තථෙො අකුසලා ථහතූ’’තිආදීසු (ධ. 

ස. 1059) මූලං, ඉදං ඉධ අධිප් ථපතං, තං පටිච් ච එතස් මා එතීති පච් චථෙො, 
අපච් චක් ඛාෙ නං වත් තතීති අත් ථථො. ථෙො හි ධම් ථමො ෙං ධම් මං පටිච් ච 

අපච් චක් ඛාෙ තිට් ඨති වා උප් පජ් ජති වා, ථසො තස් ස උපකාරකලක් ඛථණන 

පච් චථෙො නාම. ඉති මූලට් ථඨන ථහතු, උපකාරකට් ථඨන පච් චථෙොති 

සඞ් ථඛපථතො මූලට් ථඨන උපකාරථකො ධම් ථමො ථහතුපච් චථෙො, කුසලාදීනං 

කුසලාදිභාවසාධථකොති ථකචි, එවං සන් ථත පන තංසමුට් ඨානරූථපසු 

ථහතුපච් චෙතා න සම් පජ් ජති, අථහතුකචිත් තානඤ් ච විනා එථතහි 

අබ්යාකතභාථවො සිද් ථධො, සථහතුකානම් පි ච ථෙොනිථසොමනසිකාරාදිපටිබ්ද් ථධො 

කුසලාදිභාථවො, න සම් පයුත් තථහතුපටිබ්ද් ථධො. ෙදි ච සිො, ථහතූසුපි 

කුසලාදිභාවසාධථකන අඤ් ථඤන භවිතබ් බ්ං, කුසලාදිභාවසාධනවථසන පන 
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පටුන 

ථහතූනං මූලට් ඨං අග් ගථහත් වා සුප් පතිට් ඨිතභාවසාධනවථසන ගය් හමාථන න 
කිඤ් චි විරුජ් ඣති. ලද් ධථහතුපච් චො හි ධම් මා විරුළ් හමූලා විෙ පාදපා ථිරා 

ථහොන් ති සුප් පතිට් ඨිතා, ඉතථර පන තිලබීජකාදිථසවාලා විෙ න සුප් පතිට් ඨිතා, 
ඉති මූලට් ථඨන උපකාරථකොති සුප් පතිට් ඨිතභාවසාධථනන උපකාරථකො 

ධම් ථමො කහතුපච්චකයොති ථවදිතබ් ථබ්ො. 

නිද් ථදථස ‘‘ථහතූ ථහතුසම් පයුත් තකානං ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ච 

රූපානං ථහතුපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති වුත් තං, තත් ථ 

‘‘චිත් තසමුට් ඨානාන’’න් ති අවත් වා ‘‘තංසමුට් ඨානාන’’න් ති ඉදං 
අචිත් තසමුට් ඨානානම් පි සඞ් ගණ් හනත් ථං. පඤ් හාවාරස් මිං හි 
‘‘පටිසන් ධික් ඛථණ විපාකාබ්යාකතා ථහතූ සම් පයුත් තකානං ඛන් ධානං 

කටත් තා ච රූපානං ථහතුපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති ආගතං, කස ්මා පනාෙං ථහතු 

පටිසන් ධිෙථමව කටත් තාරූපානං ථහතුපච් චථෙන පච් චථෙො ථහොති, න 

පවත් ථතති? පටිසන් ධිෙං කම් මජරූපානං චිත් තපටිබ්ද් ධවුත් තිතාෙ, 
භවපඨමනිපාතථතො චිත් තජාති. ඉතරරූපසන් තතිඋප් පත් ථම් භාභාථවන එව 
දුබ් බ්ලවත් ථුං චිත් තථමව නිස් සාෙ උප් පජ් ජති ථචව තිට් ඨති ච. තං චිත් තම් පි හි 
පටිසන් ධික් ඛථණ කම් මථවගක් ඛිත් තතාෙ ථචව අපුථරජාතවත් ථුකතාෙ ච 

අප් පතිට් ඨිතං, පපාථත පතිතමත් තථකො පුරිථසො න කිඤ් චි සිප් පං කාතුං විෙ 

චිත් තජරූපං ජථනතුං න සක් ථකොති, තථමව කටත් තාරූපං නිස ්සාෙ පතිට් ඨාති. 

පටිසන් ධිචිත් තානි හි රූපං න ජථනන් ති, කම් මජරූපථමව පන ථතසං 

චිත් තසමුට් ඨානරූපට් ඨාථන තිට් ඨති, පවත් තිෙං පන පටිලද් ධුපත් ථම් භතාෙ තං 

රූපං විනාපි කම් මපටිබ්ද් ධාව පවත් ති, ථහතුපච් චෙස් ස පථනත් ථ 

කුසලාදිථභදථතො, භූමිථභදථතො ච විභාථගො ථහට් ඨා වුත් තනථෙථනව 
ථවදිතබ් ථබ්ොති අෙං ථහතුපච් චථෙ නථෙො. 

තථතො පථරසු ආරම් මණභාථවන උපකාරථකො ධම් ථමො ආරම්මණපච්චකයො, 
ථසො නිද් ථදථස ‘‘රූපාෙතනං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුො…ථප.… 
ථඵොට් ඨබ් බ්ාෙතනං කාෙවිඤ් ඤාණධාතුො තංසම් පයුත් තකානඤ් ච 

ධම් මානං…ථප.… රූපාෙතනං සද් දගන් ධරසථඵොට් ඨබ් බ්ාෙතනං 
මථනොධාතුො…ථප.… සබ් ථබ් ධම් මා මථනොවිඤ් ඤාණධාතුො…ථප.… ෙං ෙං 

ධම් මං ආරබ් භ ථෙ ථෙ ධම් මා උප් පජ් ජන් ති චිත් තථචතසිකා ධම් මා, ථත ථත 
ධම් මා ථතසං ථතසං ධම් මානං ආරම් මණපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති එවං 
නිද් දිට් ඨත් තා න ථකොචි ධම් ථමො න ථහොති. ෙථා හි දුබ් බ්ලපුරිථසො දණ් ඩං වා 

රජ් ජුං වා ආලම් බිත් වා උට් ඨහති ථචව තිට් ඨති ච, එවං චිත් තථචතසිකා ධම් මා 

රූපාදීසු ඡසු ෙං කිඤ් චි ආලම් බිත් වා උප් පජ් ජන් ති ථචව තිට් ඨන් ති ච, තස් මා 
ථලොකිෙථලොකුත් තරාදිථභදා සබ් ථබ්පි ධම් මා ෙථාථෙොගං චිත් තථචතසිකානං 
ආරම් මණපච් චථෙොති ථවදිතබ් ථබ්ොති අෙං ආරම් මණපච් චථෙ නථෙො. 
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පටුන 

ථජට් ඨකට් ථඨන උපකාරථකො ධම් ථමො අධිපතිපච්චකයො, ථසො නිද් ථදථස 
‘‘ඡන් දාධිපති ඡන් දසම් පයුත් තකානං ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ච 

රූපානං…ථප.… වීරිෙචිත් තවීමංසාධිපති…ථප.… අධිපතිපච් චථෙන පච් චථෙො, 

ෙං ෙං ධම් මං ගරුං කත් වා ථෙ ථෙ ධම් මා උප් පජ් ජන් ති චිත් තථචතසිකා ධම් මා, 
ථත ථත ධම් මා ථතසං ථතසං ධම් මානං අධිපතිපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති එවං 

ද් විධා නිද් දිට් ථඨො. තත් ථ ඡන් දාදථෙො සහජාතාධිපතිභාථවන වුත් තා, 
ගරුකාතබ් බ්ං ආරම් මණාධිපතිභාථවන. තත් ථ ච ථලොකිෙකුසලභූථතො 
ආරම් මණාධිපති ථලොකිෙකුසලානඤ් ථචව ථලොභසහගතචිත් තානඤ් ච 

ආරම් මණාධිපති ථහොති, නාඤ ්ඤස් ස, අකුසලභූථතො පන 

ථලොභසහගතචිත් තුප් පාථදොති වුච් චති ඉතථරසු ගරුකාතබ් බ්තාෙ අභාවථතො, 
ථසො ද් විථහතුකාථහතුකාදිථලොකිෙවිපාකරූපක් ඛන් ධභූථතො ච 

ථලොභසහගතස් ථසව, නාඤ ්ඤස ්ස, තථා කිරිෙභූථතොපීති අට්ඨෙථායිං ආගතං, 
තං ඤාණසම් පයුත් තකිරිොනං 
සබ් බ්ඤ ්ඤුතඤ් ඤාණාභිඤ් ඤාදිපුබ් බ්වසප් පවත් තානං කාමාවචරකුසථලහි 
ගරුකාතබ් බ්භාවස් සාවිථරොධභාවස් ස දස් සනථතො වීමංසිතබ් බ්ං. 
ථලොකුත් තරකුසලානි පන කාමාවචරඤාණසම් පයුත් තජවනානථමව 

ආරම් මණාධිපතිපච් චො ථහොන් ති, නිබ් බ්ානං පන ථතසඤ් ථඤව 
ථලොකුත් තරකුසලවිපාකානඤ් චාති ථවදිතබ් බ්න් ති අෙං අධිපතිපච් චථෙ නථෙො. 

අනන් තරභාථවන උපකාරථකො ධම් ථමො අනන්තරපච්චකයො, ථසොව 

සමනන්තරපච්චකයො, බ්යඤ් ජනමත් තථමව නානං ‘‘උපචෙසන් තතී’’තිආදීසු 

විෙ. ෙම් පි ‘‘අත් ථානන් තරතාෙ අනන් තරපච් චථෙො, කාලානන් තරතාෙ 

සමනන් තරපච් චථෙො’’ති ආචරිොනං මතං, තං ‘‘නිථරොධා වුට් ඨහන් තස් ස 
ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනකුසලං ඵලසමාපත් තිො සමනන් තරපච් චථෙන 

පච් චථෙො’’තිආදීහි විරුජ් ඣති, තංනිද් ථදථස ‘‘චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතු 
තංසම් පයුත් තකා ච ධම් මා මථනොධාතුො…ථප.… 
කාෙවිඤ් ඤාණධාතු…ථප.… මථනොධාතු…ථප.… 
මථනොවිඤ් ඤාණධාතුො…ථප.… පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම් මා පච් ඡිමානං 
පච් ඡිමානං කුසලානං ධම් මානං…ථප.… අබ්යාකතානං ධම් මානං…ථප.… 
පුරිමා පුරිමා අකුසලා ධම් මා පච් ඡිමානං පච් ඡිමානං අකුසලානං…ථප.… 
අබ්යාකතානං…ථප.… ථෙසං ථෙසං ධම් මානං අනන් තරා ථෙ ථෙ ධම් මා 

උප් පජ් ජන් ති චිත් තථචතසිකා ධම් මා, ථත ථත ධම් මා ථතසං ථතසං ධම් මානං 
අනන් තරපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති ඉමිනා අනන් තරපච් චෙනිද් ථදසසමථකො එව 
සමනන් තරපච් චථෙො නිද් දිට් ථඨො අඤ් ඤත්ර නාමනානාත් තාති අෙං 
අනන් තරසමනන් තරපච් චෙද් වථෙ නථෙො. 
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පටුන 

උප් පජ් ජමාථනොව සහ උප් පජ් ජමානභාථවන උපකාරථකො ධම් ථමො 

සහජාතපච්චකයො, ථසො නිද් ථදථස ‘‘චත් තාථරො ඛන් ධා අරූපිථනො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං සහජාතපච් චථෙන පච් චථෙො, චත් තාථරො මහාභූතා 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං…ථප.… ඔක් කන් තික් ඛථණ නාමරූපං අඤ් ඤමඤ් ඤං…ථප.… 
චිත් තථචතසිකා ධම් මා චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං…ථප.… මහාභූතා 
උපාදාරූපානං…ථප.… රූපිථනො ධම් මා අරූපීනං ධම් මානං කිඤ් චිකාථල 

සහජාතපච් චථෙන පච් චථෙො, කිඤ් චිකාථල නසහජාතපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති 

එවං ඡබ් බිථධො නිද් දිට් ථඨො. තත් ථ අඤ්ඤමඤ්ඤන් ති ඉමිනා ථතසං ධම් මානං 

එකක් ඛථණ පච් චෙභාවඤ් ථචව පච් චයුප් පන් නභාවඤ ්ච දීථපති, 

පටිසන් ධික් ඛථණ වත් ථුරූපං රූපිං නාම. චිත්තකචතසිොති පවත් තිෙං 

චත් තාථරො ඛන් ධා, පටිසන් ධිෙම් පීති ථකචි තත් ථ කටත් තාරූපානම් පි 
චිත් තසමුට් ඨාථන පවිට් ඨත් තා. ථතසං හි පටිසන් ධිචිත් තථචතසිකා 

සහජාතපච් චො ථහොන් තිථෙව, තානි පන වත් ථුවිරහිතානි රූපානි පවත් තිෙං 

චිත් තසමුට් ඨානානං විෙ චිත් තථචතසිකානං පච් චෙත් ථං න ඵරන් ති, තස් මා 

‘‘අඤ ්ඤමඤ් ඤ’’න් ති න වුත් තං, තථා භූතානං උපාදාරූපං. එවං හි 
අගය් හමාථන පටිසන් ධිෙං කටත් තාරූපානං සහජාතා නාම නිස් සෙතා න 

වුත් තාති සහජාතපච් චෙනිද් ථදථසො අපරිපුණ් ථණො එව සිො. කිඤ්චිොකලති 
ඉදම් පි ඔක් කන් තික් ඛථණ හදෙවත් ථුථමව සන් ධාෙ වුත් තත් තා 
තතිෙථකොට් ඨාසථමව භජතීති අත් ථථතො අෙං පච් චථෙො පඤ් චවිථධොති අෙං 
සහජාතපච් චථෙ නථෙො. 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං උප් පාදනුපත් ථම් භනභාථවන උපකාරථකො ධම් ථමො 

අඤ්ඤමඤ්ඤපච්චකයො තිදණ් ඩකං විෙ. ථසො නිද් ථදථස ‘‘චත් තාථරො ඛන් ධා 

අරූපිථනො අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චථෙන පච් චථෙො, චත් තාථරො මහාභූතා…ථප.… 
ඔක් කන් තික් ඛථණ නාමරූපං අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති එවං තිධා 
නිද් දිට් ථඨොති අෙං අඤ් ඤමඤ් ඤපච් චථෙ නථෙො. 

අධිට් ඨානාකාථරන, නිස ්සොකාථරන ච උපකාරථකො ධම් ථමො 

නස්සයපච්චකයො තරුචිත් තකම් මාදීනං පථවීපටාදථෙො විෙ, ථසො නිද් ථදථස 
සහජාතපච් චථෙ විෙ ඡධාව නිද් දිට් ථඨො. ඡට් ථඨො පථනත් ථ ථකොට් ඨාථසො 

‘‘චක් ඛාෙතනං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුො, ථසොතඝානජිව් හාකාොෙතනං 
කාෙවිඤ් ඤාණධාතුො…ථප.… ෙං රූපං නිස් සාෙ මථනොධාතු ච 

මථනොවිඤ් ඤාණධාතු ච වත් තන් ති, තං රූපං මථනොධාතුො ච 
මථනොවිඤ් ඤාණධාතුො ච තංසම් පයුත් තකානඤ් ච ධම් මානං නිස ්සෙපච් චථෙන 

පච් චථෙො’’ති එවං පුථරජාතනිස් සෙදස් සනවථසන විභත් ථතො, ථසසං 

තාදිසථමව. තත් ථ රූපන් ති හදෙවත් ථු. 
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පටුන 

උපනිස ්සෙපච් චථෙොති එත් ථ පනාෙං වචනත් ථථො – තදධීනවුත් තිතාෙ 

අත් තථනො ඵථලන නිස් සිථතො, නප් පටික් ඛිත් ථතොති නිස ්සථෙො, ෙථා පන භුථසො 

ආොථසො උපාොථසො, එවං භුථසො නිස් සථෙො උපනිස් සථෙො, 

බ්ලවකාරණස් ථසතං අධිවචනං, තස් මා බ්ලවකාරණභාථවන උපකාරථකො 

ධම් ථමො උපනස්සයපච්චකයොති ථවදිතබ් ථබ්ො. ථසො ආරම් මණූපනිස් සථෙො 
අනන් තරූපනිස ්සථෙො පකතූපනිස් සථෙොති තිවිථධො ථහොති. තත් ථ 

ආරම්මණූපනස්සකයො තාව ආරම් මණාධිපතිනා සද් ධිං නානත් තං අකත් වා 

විභත් ථතො. තත් ථ ෙං ආරම් මණං ගරුං කත් වා චිත් තථචතසිකා උප් පජ් ජන් ති, තං 

නිෙමථතො ථතසං ආරම් මථණසු බ්ලවාරම් මණං ථහොති, ඉති 

ගරුකාතබ් බ්මත් තට් ථඨන ආරම් මණාධිපති, බ්ලවකාරණට් ථඨන 
ආරම් මණූපනිස ්සථෙොති එවථමථතසං නානත් තං ථවදිතබ් බ්ං. 

අනන්තරූපනස්සකයොපි අනන් තරපච් චථෙන නානත් තං අකත් වාව 

විභත් ථතො, එවං සන් ථතපි අත් තථනො අත් තථනො අනන් තරං අනුරූපස් ස 

චිත් තුප් පාදස් ස පවත් තනසමත් ථතාෙ අනන් තරතා, පුරිමචිත් තස ්ස 
පච් ඡිමචිත් තුප් පාදථන බ්ලවතාෙ අනන් තරූපනිස ්සෙතා ච ථවදිතබ් බ්ා. ෙථා හි 

ථහතුපච් චොදීසු කඤ් චි ධම් මං විනාපි චිත් තං උප් පජ් ජති, න එවං 

අනන් තරචිත් තං විනා චිත් තස ්ස උප් පත් ති නාම අත් ථි, තස ්මා බ්ලවපච් චථෙො 

ථහොති, ඉති බ්ලවකාරණට් ථඨන අනන් තථරොව අනන් තරූපනිස ්සථෙොති 
එවථමථතසං නානත් තං ථවදිතබ් බ්ං. 

පකථතො උපනිස් සථෙො පෙතූපනස්සකයො, පකථතො නාම අත් තථනො 
සන් තාථන උප් පාදිථතො වා සද් ධාසීලාදිඋපථසවිථතො වා 

උතුථභොජනාදිපකතිොථෙව වා උපනිස් සථෙො පකතූපනිස් සථෙො, ඉති 
පරූපනිස ්සථෙන අමිස් ථසොති අත් ථථො. ථසො ච පකතූපනිස ්සථෙො ‘‘සද් ධං 

උපනිස ්සාෙ දානං ථදති, සීලං සමාදිෙති, උථපොසථකම් මං කථරොති, ඣානං 

උප් පාථදති; විපස ්සනං, මග් ගං, අභිඤ් ඤං, සමාපත් තිං උප් පාථදති; සීලං, සුතං, 

චාගං, පඤ ්ඤං උපනිස් සාෙ දානං ථදති…ථප.… සමාපත් තිං 

උප් පාථදතී’’තිආදිනා ඉථමසං සද් ධාදීනං වථසන බ්හුධා විභත් ථතො, එවං 

උපනිස ්සෙපච් චථෙො තිවිථධො. නිද් ථදථස පනාෙං ‘‘පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම් මා 

පච් ඡිමානං පච් ඡිමානං කුසලානං ධම් මානං …ථප.… අකුසලානං 
ථකසඤ් චි…ථප.… අබ්යාකතානං ධම් මානං…ථප.… පුරිමා පුරිමා අකුසලා 
ධම් මා පච් ඡිමානං පච් ඡිමානං අකුසලානං…ථප.… කුසලානං 
ථකසඤ් චි…ථප.… අබ්යාකතානං ධම් මානං…ථප.… පුරිමා පුරිමා අබ්යාකතා 

ධම් මා…ථප.… අබ්යාකතානං, කුසලානං, අකුසලානං උපනිස් සෙපච් චථෙන 

පච් චථෙො, පුග් ගථලොපි උපනිස් සෙපච් චථෙන පච් චථෙො, ථසනාසනම් පී’’ති එවං 

නිද් දිට් ථඨො. තත් ථ පුරිමාති අනන් තරූපනිස් සථෙ සමනන් තරාතීතාව ලබ් භන් ති. 
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ආරම් මණූපනිස ්සෙපකතූපනිස් සථෙසු පන නානාවිධිවථසන පුරිමතරාවාති 
තථෙොපි රාසී කුසථලන කුසලපථද ලබ් භන් ති. කුසථලන පනාකුසථල 

සමනන් තරාතීතා න ලබ් භන් ති, ථතනාහ ‘‘ථකසඤ් චී’’ති. ඉදං හි ‘‘කුසථලො 

ධම් ථමො අකුසලස ්ස ධම් මස ්ස ආරම් මණූපනිස ්සථෙො පකතූපනිස් සථෙො, 
ආරම් මණූපනිස ්සථෙො පන දානං දත් වා…ථප.… තං ගරුං කත් වා රාථගො 
උප් පජ් ජති…ථප.… පකතූපනිස ්සථෙො සද් ධං උපනිස් සාෙ මානං 

ජප් ථපතී’’තිආදිනා පඤ්හාවාකර ආගතං ඉමං නෙං සන් ධාෙ වුත් තං. 

අකුසථලන කුසලපථද හි සමනන් තරාතීතා න ලබ් භන් ති, ථතනාහ 

‘‘ථකසඤ් චී’’ති. ඉදං පන ‘‘අකුසථලො ධම් ථමො කුසලස් ස ධම් මස ්ස 
පකතූපනිස ්සථෙො. රාගං උපනිස ්සාෙ දානං ථදති…ථප.… පාණං හන් ත් වා තස ්ස 

පටිඝාතත් ථාෙ දානං ථදතී’’තිආදිනා නථෙන පඤ්හාවාකර ආගතං 
පකතූපනිස ්සෙථමව සන් ධාෙ වුත් තං. ෙථා හි අකුසලං කුසලස් ස 

අනන් තරූපනිස ්සථෙො න ථහොති, තථා ආරම් මණූපනිස ්සථෙොපි න ථහොති. න හි 
තං ගරුං කත් වා කුසලං පවත් තති. 

අකුසථලන අබ්යාකතපථද පන ආරම් මණූපනිස් සථෙොව න ලබ් භති. න හි 

තං අබ්යාකතා ගරුං කථරොන් ති, අනන් තරා පනස් ස ථහොන් ති. ථතථනථවත් ථ 
‘‘ථකසඤ ්චී’’ති න වුත් තං. ථසසපථදසු තථෙොපි උපනිස් සො ලබ් භන් ථතව. 

‘‘පුග් ගථලොපි, ථසනාසනම් පී’’ති ඉදම් පි ද් වෙං පකතූපනිස් සෙවථසථනථවත් ථ 

වුත් තං, උතුථභොජනාදථෙො ථචත් ථ සඞ් ගථහතබ් බ්ා. ඉමස් මිඤ් ච පච් චථෙ 
එකච් චාෙ පඤ් ඤත් තිො සද් ධිං සබ් ථබ්පි චතුභූමකා ධම් මා සඞ් ගහිතාති 
ථවදිතබ් බ්ාති අෙං උපනිස් සෙපච් චථෙ නථෙො. 

පඨමතරං උප් පජ් ජිත් වා වත් තමානභාථවන උපකාරකා රූපධම් මා 

පුකරජාතපච්චකයො, ථසො පසාදතබ් බිසෙහදෙවත් ථුවථසන එකාදසවිථධො. 
නිද් ථදථස ච ‘‘චක් ඛාෙතනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුො තංසම් පයුත් තකානඤ් ච 
ධම් මානං පුථරජාතපච් චථෙන පච් චථෙො…ථප.… කාොෙතනං 

කාෙවිඤ් ඤාණධාතුො …ථප.… රූපාෙතනං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුො…ථප.… 
ථඵොට් ඨබ් බ්ාෙතනං කාෙවිඤ් ඤාණධාතුො…ථප.… රූපාෙතනං 
සද් දගන් ධරසථඵොට් ඨබ් බ්ාෙතනං මථනොධාතුො…ථප.… ෙං රූපං 
නිස ්සාෙ…ථප.… තං රූපං මථනොධාතුො ච මථනොවිඤ් ඤාණධාතුො ච 

කිඤ් චිකාථල පුථරජාතපච් චථෙන පච් චථෙො, කිඤ් චිකාථල න 
පුථරජාතපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති එවං සබ් බ්ථාපි පඤ් චද් වාථර 

වත් ථාරම් මණවථසන, මථනොද් වාථර වත් ථුවථසථනව චාෙං නිද් දිට් ථඨො. 

පඤ්හාවාකර පන ආරම් මණපුථරජාතං ‘‘අරහා චක් ඛුං අනිච් චථතො දුක් ඛථතො 
අනත් තථතො විපස් සතී’’ති ආගතත් තා මථනොද් වාථරපි අට් ඨාරසන් නං රූපානං 
වථසන ආරම් මණපුථරජාතම් පි ලබ් භථතවාති අෙං පුථරජාතපච් චථෙ නථෙො. 
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පුථරජාතානං රූපධම් මානං උපත් ථම් භකට් ථඨන උපකාරථකො 

අරූපධම් ථමො පච්ොජාතපච්චකයො ගිජ් ඣථපොතකසරීරානං ආහාරාසා ථචතනා 
විෙ. නිද් ථදථසපි චස් ස ‘‘පච් ඡාජාතා චිත් තථචතසිකා ධම් මා පුථරජාතස් ස 

ඉමස ්ස කාෙස් ස පච් ඡාජාතපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති එවං වුත් තං. තත් ථ ඉමස්ස 

ොයස්සාති චතුසමුට් ඨානිකතිසමුට් ඨානිකභූතුපාදාෙරූපකාෙස් ස. ධම් මථතො 
චාෙං ඨථපත් වා පටිසන් ධිවිපාථක ආරුප් පවිපාථක අවථසසා සබ් ථබ් චතුභූමකා 
අරූපධම් මාති ථවදිතබ් බ්ාති අෙං පච් ඡාජාතපච් චථෙ නථෙො. 

ආථසවනට් ථඨන අනන් තරානං පගුණබ්ලවභාථවන උපකාරථකො ධම් ථමො 

ආකසවනපච්චකයො ගන් ථාදිපුරිමාභිථෙොථගො විෙ. ථසො 
කුසලාකුසලකිරිෙජවනවථසන තිවිථධො. නිද් ථදථස පනස් ස ‘‘පුරිමා පුරිමා 
කුසලා ධම් මා පච් ඡිමානං පච් ඡිමානං කුසලානං ධම් මානං…ථප.… අකුසලානං 
ධම් මානං…ථප.… කිරිොබ්යාකතානං ධම් මානං ආථසවනපච් චථෙන 

පච් චථෙො’’ති නිද් දිට් ථඨො. තත් ථ පුරිමා පුරිමාති සබ් බ්ත් ථ සමනන් තරාතීතාව 

දට් ඨබ් බ්ා, තත් ථාපි කුසලාදථෙො අබ්යාකතාදීනං භින් නජාතිකානං 
සමනන් තරානම් පි වාසනාසඞ් ඛාථතන ආථසවථනන 
පගුණතරබ්ලවභාවවිසිට් ඨං අත් තථනො කුසලාදිභාවසඞ් ඛාතගතිං ගාහාථපතුං 

අසමත් ථතාෙ ආථසවනපච් චො න ථහොන් ති, භූමිථතො, පන ආරම් මණථතො ච 
භින් නාපි කාමාවචරතිථහතුකකුසලකිරිො අත් තනා සදිසථවදනානථමව 

මහග් ගතථලොකුත් තරකුසලකිරිොනම් පි, සඞ් ඛාරාරම් මණඤ් ච අනුථලොමකුසලං 
නිබ් බ්ානාරම් මණස ්ස ථගොත්රභුකුසලස ්ස ආථසවනපච් චො ථහොන් තිථෙව. 

ථලොකුත් තථරො පන ආථසවනපච් චථෙො නත් ථි, තථා විපාථකො 
කම් මපරිණාමිතත් තාති අෙං ආථසවනපච් චථෙ නථෙො. 

චිත් තප් පථෙොගසඞ් ඛාථතන කිරිෙභාථවන උපකාරථකො ධම් ථමො 

ෙම්මපච්චකයො. ථසො නානක් ඛණිකාෙ කුසලාකුසලථචතනාෙ ථචව සහජාතාෙ 
ච සබ් බ්ාෙපි ථචතනාෙ වථසන දුවිථධො ථහොති. නිද් ථදථසපි චස් ස 
‘‘කුසලාකුසලං කම් මං විපාකානං ඛන් ධානං කටත් තා ච රූපානං…ථප.… 
ථචතනා සම් පයුත් තකානං ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං 

කම් මපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති ද් විධාව වුත් ථතො. තත් ථ ෙම්මන් ති 

ථචතනාකම් මථමව. ෙටත්තා ච රූපානන් ති කම් මස ්ස කටත් තා උපචිතත් තා 

නිප් ඵාදිතත් තා උප් පන් නානං කම් මජානං රූපානං කටත් තා එව, කම් මම් පි 

කාලන් තථරථෙව අවථසසපච් චෙසමාථෙොථග සති අත් තථනො ඵලං උප් පාථදති, 

න තු විනට් ඨත් තා ඨිතත් තා තං වා ඨිතං පන කම් මං න ජථනති. එවිං

තිංසමුට්ඨානන් ති ඉමිනා පටිසන් ධිෙං කටත් තාරූපග් ගහණං දට් ඨබ් බ්න් ති අෙං 
කම් මපච් චථෙ නථෙො. 
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පටුන 

නිරුස ්සාහසන් තභාථවන නිරුස් සාහසන් තභාවාෙ උපකාරථකො 

විපාකධම් ථමො විපාෙපච්චකයො. ථසො පවත් ථත චිත් තසමුට් ඨානානං, 

පටිසන් ධික් ඛථණ කටත් තාරූපානං, සබ් බ්ත් ථ ච සම් පයුත් තධම් මානං පච් චථෙො 

ථහොති. ෙථාහ සබ්බපඤ්හාවාකර – ‘‘විපාකාබ්යාකථතො එථකො ඛන් ථධො 
තිණ් ණන් නං ඛන් ධානං චිත් තසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං 
පටිසන් ධික් ඛථණ…ථප.… කටත් තා ච රූපානං විපාකපච් චථෙන 
පච් චථෙො’’තිආදි. නිද් ථදථස පනස ්ස ‘‘විපාකා චත් තාථරො ඛන් ධා අරූපිථනො 
අඤ ්ඤමඤ් ඤං විපාකපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති එත් තකථමව වුත් තං. තං 

පඤ්හාවාකර වුත් තවිධානං සන් ධාෙ සාවථසසං වුත් තන් ති අෙං විපාකපච් චථෙ 
නථෙො. 

රූපාරූපානං උපත් ථම් භකට් ථඨන උපකාරකා චත් තාථරො ආහාරා 

ආහාරපච්චකයො. නිද් ථදථස පන ‘‘කබ්ළීකාථරො ආහාථරො ඉමස් ස 
කාෙස ්ස…ථප.… අරූපිථනො ආහාරා සම් පයුත් තකානං ධම් මානං 
තංසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං ආහාරපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති එවං නිද් දිට් ථඨො. 
තත් ථ චතුසමුට් ඨානමුපගතා ඔජා කබ්ළීකාථරො ආහාථරො නාම. ථසො ෙස් මා 
ආහාරූපථසවීනඤ් ථඤව අජ් ථඣොහටාහාරඋතුජාහාරූපත් ථද් ථධො එව ච 

කම් මජාදිආහාථරො ඉමස ්ස කාෙස් ස ඨිතිො පවත් තති, න අඤ් ඤථා, තස් මා 
කබ්ළීකාතබ් බ්උතුජවත් ථුසන් නිස ්සිතතාදස් සනත් ථං කබ්ළීකාථරො ආහාථරොති 

වුත් ථතො. කිඤ් චාපි චාෙං ‘‘ඉමස ්ස කාෙස් සා’’ති අවිථසථසන වුත් ථතො, 
විථසසථතො පන ආහාරජරූපස් ස ජනථකො ථචව අනුපාලථකො ච හුත් වා 
ථසසතිසන් තතිසමුට් ඨානරූපස් ස අනුපාලථකො එව හුත් වා ආහාරපච් චථෙො 

ථහොති. තිංසමුට්ඨානානන් ති ඉමිනා පටිසන් ධිෙං කම් මසමුට් ඨානානි 

ගහිතාථනව. පඤ්හාවාකර හි ‘‘පටිසන් ධික් ඛථණ විපාකාබ්යාකතා ආහාරා 
සම් පයුත් තකානං ඛන් ධානං කටත් තා ච රූපානං ආහාරපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති 
වුත් තන් ති අෙං ආහාරපච් චථෙ නථෙො. 

අධිපතිෙට් ථඨන උපකාරකා ඉත් ථින් ද්රිෙපුරිසින් ද්රිෙවජ් ජා වීසති ඉන් ද්රිො 

ඉන්ද්රියපච්චකයො. ඉත් ථින් ද්රිෙපුරිසින් ද්රිොනි හි කිඤ් චාපි 

ඉත් ථිපුරිසලිඞ් ගාකප් පාදීනං බීජභූතානි, ථනව පන ථතසං, න අඤ් ථඤසං 
ඉන් ද්රිොදිපච් චෙතං ඵරන් ති. සුත් තන් තිකපරිොථෙන පන ථතසං 
පකතූපනිස ්සෙභාවං ඵරන් තීති බ්ාවීසථතව ඉන් ද්රිොනි. තත් ථ චක් ඛුන් ද්රිොදථෙො 

පඤ ්ච අරූපධම් මානථමව ඉන් ද්රිෙපච් චථෙො, රූපජීවිතින් ද්රිෙං 

කටත් තාරූපානථමව, ථසසා රූපාරූපානං. නිද් ථදථස ‘‘චක් ඛුන් ද්රිෙං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුො තංසම් පයුත් තකානඤ් ච ධම් මානං…ථප.… 

කාෙවිඤ් ඤාණධාතුො…ථප.… රූපජීවිතින් ද්රිෙං කටත් තාරූපානං, අරූපිථනො 
ඉන් ද්රිො සම් පයුත් තකානං ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං 
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ඉන් ද්රිෙපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති එවං නිද් දිට් ථඨො. තිංසමුට්ඨානානන් ති එත් ථාපි 

කටත් තාරූපම් පි සඞ් ගහිතං. පඤ්හාවාකර හි ‘‘පටිසන් ධික් ඛථණ 
විපාකාබ්යාකතා ඉන් ද්රිො සම් පයුත් තකානං ඛන් ධානං කටත් තා ච රූපාන’’න් ති 
වුත් තන් ති අෙං ඉන් ද්රිෙපච් චථෙ නථෙො. 

උපනිජ් ඣාෙනට් ථඨන උපකාරකානි ඨථපත් වා ද් විපඤ ්චවිඤ් ඤාථණසු 

ථවදනාත් තෙං, එකග් ගතඤ් ච ථසසානි කුසලාදිථභදානි සත් ත ඣානඞ් ගානි 

ඣානපච්චකයො. ද් විපඤ් චවිඤ් ඤාණානං හි අභිනිපාතමත් තත් තා ථතසු 

ථවදථනකග් ගතා උපනිජ් ඣාෙනාකාරස් ස අභාථවන ඣානඞ් ථගසු න උද් ධටා, 

නිද් ථදථස පනස් ස ‘‘ඣානඞ් ගානි ඣානසම් පයුත් තකානං ධම් මානං 
තංසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං ඣානපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති නිද් දිට් ථඨො. ඉධාපි 

තිංසමුට්ඨානානන් ති ඉමිනා ච කටත් තාරූපම් පි ගහිතං. පඤ්හාවාකරහි 
‘‘පටිසන් ධික් ඛථණ විපාකාබ්යාකතානි ඣානඞ් ගානි සම් පයුත් තකානං 
ඛන් ධානං කටත් තා ච රූපාන’’න් ති වුත් තන් ති අෙං ඣානපච් චථෙ නථෙො. 

ෙථතො තථතො වා නිෙයානට් ථඨන උපකාරකානි කුසලාදිථභදානි ද් වාදස 

මග් ගඞ් ගානි මග්ගපච්චකයො. නිද් ථදථස පන ‘‘මග් ගඞ් ගානි 

මග් ගසම් පයුත් තකානං ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං මග් ගපච් චථෙන 

පච් චථෙො’’ති නිද් දිට් ථඨො. එත් ථාපි තිංසමුට්ඨානානන් ති ඉමිනා 

කටත් තාරූපග් ගහණං. පඤ්හාවාකර හි ‘‘පටිසන් ධික් ඛථණ විපාකාබ්යාකතානි 

මග් ගඞ් ගානි සම් පයුත් තකානං ඛන් ධානං කටත් තා ච රූපාන’’න් ති වුත් තං, 
අථහතුකචිත් ථතසු ථචත් ථ විජ් ජමානානි මග් ගඞ් ගානි මග් ගපච් චො න ථහොන් ති. 
අෙං මග් ගපච් චථෙ නථෙො. 

එකවත් ථුකඑකාරම් මණඑකුප් පාදඑකනිථරොධසඞ් ඛාථතන 

සම් පයුත් තභාථවන උපකාරකා අරූපිථනො ධම් මා සම්පයුත්තපච්චකයො. 

නිද් ථදථස පන ‘‘චත් තාථරො ඛන් ධා අරූපිථනො ධම් මා අඤ් ඤමඤ් ඤං 
සම් පයුත් තපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති නිද් දිට් ථඨොති අෙං සම් පයුත් තපච් චථෙ 
නථෙො. 

එකවත් ථුකාදිභාවානුපගථමන උපකාරකා රූපිථනො ධම් මා අරූපීනං, 

අරූපිථනො ධම් මා රූපීනං විප්පයුත්තපච්චකයො, ථසො 
සහජාතපුථරජාතපච් ඡාජාතවථසන තිවිථධො ථහොති. වුත් තං ථහතං ‘‘සහජාතා 
කුසලා ඛන් ධා චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං…ථප.… පච් ඡාජාතා කුසලා ඛන් ධා 
පුථරජාතස් ස ඉමස් ස කාෙස ්ස විප් පයුත් තපච් චථෙන පච් චථෙො’’තිආදි. 
පුථරජාතං පන ඡවත් ථුවථසථනව ථවදිතබ් බ්ං. නිද් ථදථස පනස් ස ‘‘රූපිථනො 
ධම් මා අරූපීනං…ථප.… අරූපිථනො ධම් මා රූපීනං ධම් මානං 
විප් පයුත් තපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති එවං සාමඤ් ඤථතො නිද් දිට් ථඨො. තත් ථ 
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රූපිකනොති ඉදං ඡවත් ථූනං වථසන වුත් තං, රූපාදථෙො පන ආරම් මණධම් මා 
සම් පථෙොගාසඞ් කාොභාථවන විප් පයුත් තපච් චො න වුත් තා. චක් ඛාදීනං හි 

වත් ථූනං අබ් භන් තරථතො අරූපධම් මා නික් ඛමන් තා විෙ උප් පජ් ජන් ති, තත් ථ 

සම් පථෙොගාසඞ් කා ථහොති. පඤ්හාවාකරපි හි ‘‘වත් ථු කුසලානං 
ඛන් ධානං…ථප.… චක් ඛාෙතනං චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුො’’තිආදිනා ඡ 

වත් ථූථනව උද් ධටානි, අරූපිකනො ධම්මා රූපීනන් ති එත් ථාපි නිබ් බ්ානං 
අරූපම් පි සමානං රූපස් ස විප් පයුත් තපච් චථෙො න ථහොති සබ් බ්ථා 

සම් පථෙොගාසඞ් කාභාවථතො, ‘‘චතූහි සම් පථෙොථගො චතූහි විප් පථෙොථගො’’ති 

(ධාතු. 3) හි වුත් තන් ති අෙං විප් පයුත් තපච් චථෙ නථෙො. 

පච් චුප් පන් නලක් ඛථණන අත් ථිභාථවන තාදිසස් ථසව ධම් මස් ස 

උපත් ථම් භකට් ථඨන උපකාරථකො ධම් ථමො අත්ථිපච්චකයො, ථසො නිද් ථදථස 
‘‘චත් තාථරො ඛන් ධා අරූපිථනො අඤ් ඤමඤ් ඤං…ථප.… චත් තාථරො මහාභූතා 

අඤ ්ඤමඤ් ඤං, ඔක් කන් තික් ඛථණ නාමරූපං අඤ් ඤමඤ් ඤං, චිත් තථචතසිකා 

ධම් මා චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං, මහාභූතා උපාදාරූපානං, චක් ඛාෙතනං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණධාතුො…ථප.… රූපාෙතනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුො 
තංසම් පයුත් තකානඤ් ච ධම් මානං…ථප.… රූපාෙතනං…ථප.… 
ථඵොට් ඨබ් බ්ාෙතනං මථනොධාතුො…ථප.… මථනොධාතුො ච 
මථනොවිඤ් ඤාණධාතුො ච තංසම් පයුත් තකානඤ් ච ධම් මානං අත් ථිපච් චථෙන 

පච් චථෙො’’ති එවං සහජාතපුථරජාතවථසන ච බ්හුධා නිද් දිට් ථඨො, පඤ්හාවාකර 

පන ‘‘සහජාතං පුථරජාතං පච් ඡාජාතං ආහාරං ඉන් ද්රිෙ’’න් ති ඉථමසං 
පඤ ්චන් නම් පි වථසන ආගතත් තා 
පච් ඡාජාතකබ්ළීකාරආහාරරූපජීවිතින් ද්රිොනං වථසනාපි අත් ථිපච් චථෙො 
ගථහතබ් ථබ්ොවාති අෙං අත් ථිපච් චථෙ නථෙො. 

අත් තථනො අනන් තරං උප් පජ් ජමානානං අරූපධම් මානං 
පවත් තිඔකාසදානවථසන උපකාරකා සමනන් තරනිරුද් ධා අරූපධම් මා 

නත්ථිපච්චකයො, නිද් ථදථස පන ‘‘සමනන් තරනිරුද් ධා චිත් තථචතසිකා ධම් මා 
පටුප් පන් නානං චිත් තථචතසිකානං ධම් මානං නත් ථිපච් චථෙන පච් චථෙො’’ති 
එවං සාමඤ් ඤථතොව නිද් දිට් ථඨො. සබ් බ්ථා අනන් තරපච් චෙසදිසතාෙ තත් ථ 

නිද් දිට් ඨනථෙථනථවත් ථ විථසථසො ඤාතබ් ථබ්ොති අෙං නත් ථිපච් චථෙ නථෙො. 

නත් ථිපච් චෙධම් මාව විගතභාථවන උපකාරකත් තා විගතපච්චකයොති සහ 
නිද් ථදථසන නත් ථිපච් චෙසදිථසොවාති. 

අවිගතපච්චකයොපි සබ් බ්ථා අත් ථිපච් චෙසදිථසොව, ථදසනාවිලාථසන, 
ථවථනෙයවථසන වා අෙං දුථකො වුත් ථතොති අෙං අවිගතපච් චථෙ නථෙො. 
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පටුන 

පකිණ්ණෙවිනච්ෙකයො 
ඉථමසු පන චතුවීසතිො පච් චථෙසු ඤාණචාරස් ස විසදභාවත් ථං – 

ධම් මථතො කාලථතො ථචව, එකස ්සාථනකපච් චො; 

අථනථකසඤ් ච ධම් මානං, එකපච් චෙභාවථතො. 

සභාගා විසභාගා ච, යුගළා ජනකාදිථතො; 

සබ් බ්ට් ඨානාදිථභදා ච, රූපාරූපවිකප් පථතො; 

භවථතො සඞ් ගහා ථඤථෙයො, පකිණ් ණකවිනිච් ඡථෙො. 

තත් ථ ධම්මකතොති ඉථමසු හි පච් චථෙසු ථහතුපච් චථෙො තාව 

නාමරූපධම් ථමසු නාමධම් ථමකථදථසො, තථා 

සහජාතාධිපතිකම් මඣානමග් ගපච් චො, තථා ආථසවනවිපාකපච් චො, 
චතුක් ඛන් ධසඞ් ගහිතාපි විපාකධම් මා 
අනන් තරසමනන් තරපච් ඡාජාතසම් පයුත් තනත් ථිවිගතපච් චො. නිබ් බ්ානස ්ස 
අසඞ් ගහථතො නාථමකථදථසොතිපි වත් තුං වට් ටති. පුථරජාතපච් චථෙො 

රූපධම් ථමොව, ථසසා ෙථාලාභවථසන නාමරූපධම් මා. තත් ථ ච 
ආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනිස ්සෙපකතූපනිස් සථෙසු පඤ ්ඤත් තිපි 
සඞ් ගහිතාති අෙං ධම් මථතො විනිච් ඡථෙො. 

ොලකතො පන 

ථහතුසහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සෙපුථරජාතපච් ඡාජාතවිපාකආහාරඉන් ද්රිෙඣා
නමග් ගසම් පයුත් තවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතපච් චො පන් නරස පච් චුප් පන් නාව 

හුත් වා අත් තථනො ඵලස් ස පච් චො ථහොන් ති, 

අනන් තරසමනන් තරආථසවනනත් ථිවිගතපච් චො පඤ් ච අතීතා එව හුත් වා, 

කම් මපච් චථෙො පථනථකො පච් චුප් පන් ථනොපි අතීථතොපි හුත් වා, ථසසා 

ආරම් මණඅධිපතිඋපනිස් සෙපච් චො තථෙොපි ථතකාලිකාපි, 
නිබ් බ්ානපඤ් ඤත් තිවථසන කාලවිමුත් තාපි හුත් වා අත් තථනො ඵලස් ස පච් චො 
ථහොන් තීති අෙං කාලථතො විනිච් ඡථෙො. 

එෙස්සාකනෙපච්චයාති එකධම් මස් ස, එකපච් චෙස ්ස ච 

අථනකපච් චෙභාවථතො. කථං? ථහතුපච් චථෙ තාව අථමොථහො එථකො ධම් ථමො, 
ථසො පුථරජාතකම් මආහාරඣානවජ් ජානං වීසතිො පච් චොනං වථසන 

අථනකපච් චථෙො ථහොති, ථහතුපච් චෙත් තං අවිජහන් ථතොව 
අධිපතිසහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සෙවිපාකින් ද්රිෙමග් ගසම් පයුත් තවිප් පයුත් තඅත් 

ථිඅවිගතානං අඤ ්ථඤසං එකාදසන් නං වථසන වා අථනකපච් චථෙො ථහොති, 

තථා අථලොභාදථෙො, ථතසු පන අථලොභාථදොසා ඉන් ද්රිෙමග් ගපච් චො න ථහොන් ති, 

ථත තථෙො අවිපාකභූතා ථලොභථදොසථමොහා විපාකපච් චොපි න ථහොන් ති, ථත 
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පටුන 

පන අථමොහවජ් ජිතා පඤ් ච අධිපතිපච් චො න ථහොන් ති, තථා ථසසාපි 
අවිපාකභූතා. 

ආරම් මණපච් චථෙ රූපාෙතනං චක් ඛුවිඤ් ඤාණධාතුො 

ආරම් මණපුථරජාතඅත් ථිඅවිගතානං චතුන් නං වථසන අථනකපච් චථෙො ථහොති, 

තථා මථනොධාතුො, අථහතුකමථනොවිඤ් ඤාණධාතුො ච. සථහතුකාෙ පන 

ආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනිස් සොනම් පි වථසන, සද් දාදීසුපි එථසව නථෙො. 

ධම් මාෙතනං පන නිස් සෙවිප් පයුත් තානං වථසනාපි අථනකපච් චථෙො ථහොති, 
තථා ආරම් මණපච් චෙත් තං අවිජහන් ථතොව 
ආරම් මණාධිපතිනිස් සෙඋපනිස් සෙපුථරජාතවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතානං වථසන 
අපථරසම් පි සත් තන් නං වථසන අථනකපච් චථෙො ථහොතීති අෙථමත් ථ 
උක් කට් ඨපරිච් ථඡථදො. තත් ථ අරූපානං පන රූපානං වා අතීතානාගතානං 
ආරම් මණපච් චෙභාථව සති ආරම් මණාධිපතිඋපනිස් සෙමත් තථමව උත් තරි 
ලබ් භති. 

අධිපතිපච්චකය ආරම් මණාධිපති වුත් තනථෙොව. සහජාතාධිපතීසු චිත් තං 
ථහතුපුථරජාතකම් මඣානමග් ගවජ් ජානං එකූනවීසතිො පච් චොනං වථසන 

අථනකපච් චථෙො ථහොති, අධිපතිපච් චෙත් තං අවිජහන් ථතො අපථරසං 
සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සෙවිපාකාහාරින් ද්රිෙසම් පයුත් තවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිග

තානං දසන් නං වථසථනව, තථා වීරිෙං ආහාරපච් චෙවජ් ජානං 

මග් ගපච් චෙසහිතානං වථසන, ඡන් ථදො ආහාරින් ද්රිෙවජ් ජානං වථසන 

අථනකපච් චථෙො ථහොති, වීමංසා ථහතුපච් චථෙ වුත් තනොව. 

අනන්තරපච්චකය චතූසු ඛන් ථධසු ථවදනාක් ඛන් ථධො තාව 

ථහතුපුථරජාතකම් මාහාරමග් ගපච් චෙවජ් ජානං එකූනවීසතිො වථසන, 

සඤ ්ඤාක් ඛන් ථධො ථතසු ඉන් ද්රිෙඣානවජ් ජානං සත් තරසන් නං වථසන, 
සඞ් ඛාරක් ඛන් ථධො ථහතුපුථරජාතකම් මින් ද්රිෙඣානමග් ගවජ් ජානං 

අට් ඨාරසන් නං වථසන, තථා ථචතනා කම් මසහිතානං, විතක් ථකො 

ථහතුපුථරජාතකම් මආහාරින් ද්රිෙවජ් ජානං ඣානමග් ගසහිතානං, විචාථරො, පීති ච 

ආනන් තරිොනං මග් ගවජ් ජානං, එකග් ගතා ථහතුපුථරජාතකම් මාහාරවජ් ජානං 

වීසතිො පච් චොනං වථසන, සද් ධා, ජීවිතින් ද්රිෙඤ් ච අනන් තරානං 

ථහතුපුථරජාතකම් මාහාරඣානමග් ගවජ් ජානං අට් ඨාරසන් නං, සති 

මග් ගසහිතානං එකූනවීසතිො, හිරිඔත් තප් පකාෙපස් සද් ධාදිඡයුගා, 

ථෙවාපනථකසු අධිථමොක් ඛමනසිකාරතත්රමජ් ඣත් තතා, කරුණාමුදිතා ච 

ථහතුපුථරජාතකම් මාහාරඣානමග් ගින් ද්රිෙවජ් ජානං සත් තරසන් නං, විරතිථෙො 

පන මග් ගසහිතානං අට් ඨාරසන් නං, මිච් ඡාදිට් ඨි තථතො විපාකවජ් ජානං 

සත් තරසන් නං වථසන, මිච් ඡාවාචාකම් මන් තාජීවා ථතහි ථචව 
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පටුන 

කම් මාහාරපච් චථෙහි චාති එකූනවීසතිො පච් චොනං වථසන, අහිරිකං 
අථනොත් තප් පං මාථනො ථිනං මිද් ධං උද් ධච් චන් ති ඉථම 

ථහතුපුථරජාතකම් මවිපාකාහාරින් ද් රිෙඣානමග් ගවජ් ජානං ථසොළසන් නං, 
විචිකිච් ඡා ඉස් සාමච් ඡරිෙකුක් කුච් චානි තථතො අධිපතිවජ් ජානං පන් නරසන් නං 
වථසන අථනකපච් චො ථහොන් ති. අනන් තරපච් චෙත් තං අවිජහන් තානං 
පථනථතසං සමනන් තරඋපනිස් සෙකම් මනත් ථිවිගතානං අපථරසං ඡන් නං 
වථසන ච. විඤ් ඤාණක් ඛන් ධස ්ස අධිපතිපච් චථෙථනව අථනකපච් චෙභාථවො 
ථවදිතබ් ථබ්ො. 

සහජාතපච්චකය මහාභූතානි 

ආරම් මණආරම් මණාධිපතිසහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සෙඋපනිස ්සෙපුථරජාතඅ

ත් ථිඅවිගතානං නවන් නං, හදෙවත් ථු ථතසඤ් ථඤව විප් පයුත් තසහිතානං 

වථසන. නස්සයපච්චකය චක් ඛාෙතනාදීනි 
ආරම් මණආරම් මණාධිපතිනිස් සෙඋපනිස් සෙපුථරජාතඉන් ද්රිෙවිප් පයුත් තඅත් ථිඅ

විගතානං නවන් නං වථසන. පුකරජාතපච්චකය රූපසද් දගන් ධරසාෙතනාදීනි 
ආරම් මණආරම් මණාධිපතිඋපනිස් සෙපුථරජාතඅත් ථිඅවිගතානං ඡන් නං වථසන. 

ආහාරපච්චකය ඔජා ආරම් මණආරම් මණාධිපතිඋපනිස් සොහාරඅත් ථිඅවිගතානං 
ඡන් නං පච් චොනං වථසන අථනකධා පච් චථෙො ථහොති. තංතංපච් චෙත් තං 
අවිජහන් තානං ථතසං ථතසං සබ් බ්ත් ථ 
ආරම් මණාධිපතිඅනන් තරසමනන් තරූපනිස් සොදිපච් චෙතා වුත් තනථෙන 

ථවදිතබ් බ්ා. ථසසං සුවිඤ් ථඤෙයථමවාති අෙං එකස් සාථනකපච් චෙථතො 
විනිච් ඡථෙො. 

අකනකෙසඤ්ච ධම්මානිං, එෙපච්චයභාවකතොති එථතසු හි ඨථපත් වා 
කම් මපච් චෙං ථසථසසු ථතවීසතිො පච් චථෙසු අථනථක අථනථකසං ධම් මානං 
එකථතො එථකකං පච් චො ථහොන් ති. කම් මපච් චථෙො පන ථචතනා 
එකධම් ථමොවාති අෙං අථනකධම් මානං එකපච් චෙභාවථතො විනිච් ඡථෙො. 

සභාගා විසභාගා චාති එථතසු හි 

අනන් තරසමනන් තරඅනන් තරූපනිස් සොථසවනනත් ථිවිගතපච් චො සභාගා, 
තථා ආරම් මණආරම් මණාධිපතිආරම් මණූපනිස ්සො. පුථරජාතපච් චථෙො 

පථනත් ථ පච් ඡාජාථතන විසභාථගො, තථා සම් පයුත් ථතො විප් පයුත් ථතන, අත් ථි 

නත් ථිනා, විගථතො අවිගථතනාති අෙං සභාගවිසභාගථතො විනිච් ඡථෙො. 

යුගළාති එත් ථ අත් ථසරික් ඛතාෙ සද් දසරික් ඛතාෙ කාලපටිපක් ඛතාෙ 
ථහතුඵලතාෙ අඤ් ඤමඤ් ඤපටිපක් ඛතාොති ඉථමහි කාරථණහි යුගළං 
ථවදිතබ් බ්ං. අනන් තරසමනන් තරා හි අත් ථසරික් ඛතාෙ එකං යුගළං නාම. 

නිස ්සයූපනිස ්සො සද් දසරික් ඛතාෙ, පුථරජාතපච් ඡාජාතා කාලපටිපක් ඛතාෙ, 
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කම් මවිපාකා ථහතුඵලතාෙ, සම් පයුත් තවිප් පයුත් තා අඤ් ඤමඤ් ඤපටිපක් ඛතාෙ 

එකං යුගළං, තථා අත් ථිනත් ථිපච් චො, විගතඅවිගතපච් චොති අෙං යුගළථතො 
විනිච් ඡථෙො. 

ජනොදිකතොති ජනථකොපත් ථම් භකථතො. එථතසු හි 

අනන් තරසමනන් තරූපනිස් සෙපකතූපනිස් සොථසවනපච් චො, 

නානක් ඛණිථකො කම් මපච් චථෙො, නත් ථිවිගතපච් චො චාති ඉථම ජනකා එව, න 

උපත් ථම් භකා. පච් ඡාජාතපච් චථෙො උපත් ථම් භථකො එව, න ජනථකො. ථසසා 
ජනකා ථචව උපත් ථම් භකා චාති අෙං ජනකාදිථතො විනිච් ඡථෙො. 

සබ්බට්ඨානාදිකභදාති සබ් බ්ට් ඨානිකඅසබ් බ්ට් ඨානිකථභදථතො. එථතසු හි 
සහජාතනිස් සෙඅත් ථිඅවිගතපච් චො සබ් බ්ට් ඨානිකා. සබ් ථබ්සු 
පච් චයුප් පන් ථනසු ඉච් ඡිතබ් බ්ා. එථතහි විනා උප් පජ් ජමාථනො එකධම් ථමොපි 
නත් ථි. ථසසා අසබ් බ්ට් ඨානිකා. තත් ථ ච 
ආරම් මණආරම් මණාධිපතිඅනන් තරසමනන් තරානන් තරූපනිස ්සෙපකතූපනිස් ස
ෙපුථරජාතාථසවනසම් පයුත් ත අත් ථිනත් ථිවිගතපච් චො අරූපධම් මානඤ් ථඤව 
කාරණථතො අසබ් බ්ට් ඨානිකා. තථා පච් ඡාජාතපච් චථෙො රූපානඤ් ථඤව 

කාරණථතො, ථසසා එකච් චානං රූපාරූපධම් මානං කාරණථතො අසබ් බ්ට් ඨානිකා. 
අෙං සබ් බ්ට් ඨානාදිථභදථතො විනිච් ඡථෙො. 

රූපාරූපවිෙප්පකතොති රූපං රූපස් ස, රූපං අරූපස් සාතිආදි විකප් පථතො. 
එථතසු හි එථකොපි පච් චථෙො රූපථමව හුත් වා රූපස් ථසව පච් චථෙො භවන් ථතො 

නාම නත් ථි, රූපථමව පන අරූපස ්ථසව අත් ථි, ථසො පුථරජාතපච් චථෙො එථකො 

එව. රූපථමව හුත් වා රූපාරූපස් ථසව පච් චථෙො නාමාතිපි නත් ථි, අරූපථමව 

හුත් වා අරූපස් ථසව පච් චථෙොපි අත් ථි, ථසො 
අනන් තරසමනන් තරආථසවනසම් පයුත් තනත් ථිවිගතවථසන ඡබ් බිථධො. 

අරූපථමව පන රූපස් ථසව පච් චථෙොපි අත් ථි, ථසො පච් ඡාජාතපච් චථෙො එථකො 

එව. අරූපථමව හුත් වා රූපාරූපානම් පි අත් ථි, ථසො 
ථහතුකම් මවිපාකඣානමග් ගවථසන පඤ් චවිථධො. රූපාරූපපඤ් ඤත් ති හුත් වා 

අරූපස ්ථසව පච් චථෙොපි අත් ථි, ථසො ආරම් මණඋපනිස් සෙවථසන දුවිථධො. 

රූපාරූපං පන රූපාරූපස් සාපි අත් ථි, ථසො 
අධිපතිසහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සොහාරින් ද්රිෙවිප් පයුත් තඅත් ථිඅවිගතවථසන 
නවවිථධොති අෙං රූපාරූපවිකප් පථතො විනිච් ඡථෙො. 

භවකතොති ඉථමසු හි පච් චථෙසු පඤ් චථවොකාරභථව තාව න ථකොචි 

පච් චථෙො න ලබ් භති නාම, සබ් ථබ්පි ලබ් භන් ති. චතුථවොකාරභථව පන 
පුථරජාතපච් ඡාජාතවිප් පයුත් තපච් චථෙ අපථනත් වා ථසසා එකවීසතිථමව. 
එකථවොකාරභථව සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සෙකම් මින් ද්රිෙඅත් ථිඅවිගතවථසන 
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සත් ථතව. බ්ාහිථර පන අනින් ද්රිෙබ්ද් ධරූථප ථතසු කම් මින් ද්රිෙවජ් ජා පඤ් ථචව 
ලබ් භන් තීති අෙං භවථතො විනිච් ඡථෙො. 

සඞ්ගහාති සබ් ථබ්පි හි ඉථම චතුවීසති පච් චො 
ආරම් මණසහජාතඋපනිස් සෙපුථරජාතපච් ඡාජාතකම් මාහාරින් ද්රිථෙසු අට් ඨසු ච 

පච් චථෙසු සඞ් ගහං ගච් ඡන් ති. කථං? ථතසු හි 

ථහතුඅඤ් ඤමඤ් ඤවිපාකඣානමග් ගසම් පයුත් තපච් චො ඡ සහජාතපච් චථෙ 
සඞ් ගහං ගච් ඡන් ති. අනන් තරසමනන් තරාථසවනනත් ථිවිගතපච් චො පඤ් ච 
අනන් තරූපනිස ්සථෙ උපනිස් සෙපච් චථෙ. නිස ්සෙපච් චථෙො 

සහජාතපුථරජාතථභදථතො දුවිථධො. තත් ථ සහජාථතො සහජාතපච් චථෙ, 
පුථරජාථතො පුථරජාතපච් චථෙ. අධිපතිපච් චථෙොපි ආරම් මණභූථතො 

ආරම් මණූපනිස ්සථෙ, සහජාතභූථතො සහජාතපච් චථෙ. විප් පයුත් තපච් චථෙොපි 
සහජාතපුථරජාතපච් ඡාජාතභූතතාෙ තත් ථ තත් ථ සඞ් ගහං ගච් ඡති. 
අත් ථිඅවිගතපච් චොපි සහජාතපුථරජාතපච් ඡාජාතාහාරින් ද්රිෙභූතතාෙ තත් ථ 
තත් ථ පච් චථෙසු සඞ් ගහං ගච් ඡන් ති. එවං ඉථමසු පච් චථෙසු සබ් බ්පච් චොනං 
සඞ් ගථහො ථවදිතබ් ථබ්ො. ථතථනව තිකපට් ඨානපාළිෙං පච් චනීෙනථෙ ඉථමසං 
අට් ඨන් නං පච් චොනං වථසථනව කතිපෙපඤ් හා විස් සජ් ජිතා. ඉථමසං පන 
අට් ඨන් නම් පි අඤ ්ඤමඤ් ඤසඞ් ගථහොපි අත් ථිථෙව. ථතසු හි ආරම් මණපච් චථෙො 

අධිපතිභූථතො උපනිස් සථෙ, අනධිපතිභූථතො න කත් ථචීති ආරම් මණපච් චථෙො 
හුත් වා විසුඤ් ථඤව තිට් ඨති. කම් මපච් චථෙොපි සහජාථතො සහජාථත. 
නානක් ඛණිථකො පන බ්ලවා විපාකධම් මානං උපනිස් සථෙො ථහොතීති 

උපනිස ්සෙපච් චථෙ සඞ් ගහං ගච් ඡති. බ්ලවාපි පන කම් මජරූපානං, දුබ් බ්ථලො 
අරූපානං නානක් ඛණිකකම් මපච් චථෙො හුත් වා විසුඤ් ථඤව තිට් ඨති. 

ආහාරපච් චථෙොපි අරූපභූථතො සහජාථත, රූපභූථතො න කත් ථචීති විසුඤ් ථඤව 

තිට් ඨති, ඉන් ද්රිෙපච් චථෙොපි අරූපභූථතො සහජාථත, පසාදින් ද්රිො පුථරජාථත, 
රූපජීවිතින් ද්රිෙං න කත් ථචි සඞ් ගහං ගච් ඡතීති ඉන් ද්රිෙපච් චථෙො හුත් වා 
විසුඤ් ථඤව තිට් ඨතීති එවථමවං අඤ් ඤමඤ් ඤසඞ් ගථහොපි අත් ථථව. සබ් ථබ්පි 
පථනථත චතුවීසති පච් චො ආරම් මණඋපනිස ්සෙකම් මඅත් ථිපච් චථෙසු චතූසුපි 
සඞ් ගහං ගච් ඡන් තීති අෙං සඞ් ගහථතො විනිච් ඡථෙො. අෙං 
අනුත් තානපදත් ථසහිථතො සඞ් ථඛපත් ථවිනිච් ඡථෙො. 

පකිණ් ණකවිනිච් ඡථෙො නිට් ඨිථතො. 

විභඞ් ගනථෙ පථනත් ථ පාළිවවත් ථානං තාව සඞ් ථඛපථතො එවං ථවදිතබ් බ්ං. 

පට්ඨානපාළියිං හි ‘‘ථහතුපච් චථෙො…ථප.… අවිගතපච් චථෙො’’ති පච් චෙපදානි 
මාතිකාවථසන නික් ඛිපිත් වා ථතසං පච් චොනං – ‘‘ථහතූ ථහතුසම් පයුත් තකානං 
ධම් මානං තංසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං ථහතුපච් චථෙන පච් චථෙො’’තිආදිනා 
නථෙන පච් චෙභාජනීෙසඞ් ඛාථතො නිද් ථදසවාථරො පඨමං වුත් ථතො. ථසොපි ච 
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අනන් තරසඞ් ථඛපත් ථවිනිච් ඡථෙො තත් ථ තත් ථ දස් සිථතො එව. තදනන් තරං 

ථතසං චතුවීසතිො පච් චොනං කුසලත් තිකාදථෙො ද් වාවීසතිතිථක, 

ථහතුදුකාදථෙො සතං දුථක ච නිස් සාෙ නානානෙථතො විභජනවථසන 
චතුවීසතිසමන් තපට් ඨානසථමොධානං අනන් තනෙසමන් තපට් ඨානං විභත් තං. 

කථං? චතුබ් බිධං හි පට් ඨානං – අනුථලොමපට් ඨානං, පච් චනීකපට් ඨානං, 

අනුථලොමපච් චනීකපට් ඨානං, පච් චනීකානුථලොමපට් ඨානන් ති. තත් ථ ‘‘කුසලං 

ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො’’තිආදිනා, ‘‘ථහතුං 

ධම් මං පටිච් ච ථහතුධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො’’තිආදිනා කුසලාදීනං, 

ථහතුආදීනඤ් ච ධම් මානං අනුථලොමවථසන පවත් තං අනුකලොමපට්ඨානිං නාම. 
‘‘නකුසලං ධම් මං පටිච් ච නකුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො…ථප.… 
නථහතුං ධම් මං පටිච් ච නථහතුධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො’’තිආදිනා 

කුසලාදීනං, ථහතුආදීනඤ් ච ධම් මානං පච් චනීකවථසන පවත් තං 

පච්චනීෙපට්ඨානිං නාම. ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච නකුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 
ථහතුපච් චො…ථප.… ථහතුං ධම් මං පටිච් ච නථහතුධම් ථමො උප් පජ් ජති 

ථහතුපච් චො’’තිආදිනා පවත් තං අනුකලොමපච්චනීෙපට්ඨානිං නාම. ‘‘නකුසලං 
ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො…ථප.… නථහතුං ධම් මං පටිච් ච ථහතුධම් ථමො 

උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො’’තිආදිනා පවත් තං පච්චනීොනුකලොමපට්ඨානිං නාම. 

එවථමථතසු චතූසු පට් ඨාථනසු ෙං ධම් මං අනුථලොමපට් ඨානං නාම, තං තාව 
ඡබ් බිධං ථහොති – තිකපට් ඨානං දුකපට් ඨානං දුකතිකපට් ඨානං තිකදුකපට් ඨානං 

තිකතිකපට් ඨානං දුකදුකපට් ඨානන් ති. ෙථා ථචතං, එවං පච් චනීකපට් ඨානාදීනිපි 
තීණි තීණි පච් ථචකන් ති චතුවීසතිසමන් තපට් ඨානසථමොධානං 
පට් ඨානප් පකරණං ථවදිතබ් බ්ං. සම් මාසම් බුද් ථධන හි අනුථලොමපට් ඨාථන 

ද් වාවීසතිතිථක නිස් සාෙ තිෙපට්ඨානිං නාම නිද් දිට් ඨං. සතං දුථක නිස් සාෙ 

දුෙපට්ඨානිං නාම. තථතො තිථක දුථකසු පක් ඛිපිත් වා දුෙතිෙපට්ඨානිං නාම. 

තථතො දුථක තිථකසු පක් ඛිපිත් වා තිෙදුෙපට්ඨානිං නාම. තිථක පන 

තිථකසුථෙව පක් ඛිපිත් වා තිෙතිෙපට්ඨානිං නාම. දුථක ච දුථකසු එව 

පක් ඛිපිත් වා දුෙදුෙපට්ඨානිං නාම නිද් දිට් ඨං. පඨමං තාථවත් ථ 

අනුථලොමපට් ඨාථන තිකපට් ඨානනථෙො නිද් දිට් ථඨො. එවං පච් චනීකපට් ඨාථන, 

අනුථලොමපච් චනීකපට් ඨාථන, පච් චනීකානුථලොමපට් ඨාථනති 
චතුවීසතිසමන් තපට් ඨානං ථදසිතං. 

එත් ථ ච දුවිධං අනුථලොමං, පච් චනීකඤ් ච ධම් මානුථලොමං ධම් මපච් චනීකං, 
පච් චොනුථලොමං පච් චෙපච් චනීකන් ති. තත් ථ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො 

ධම් ථමො’’තිආදිනා කුසලාදීනං තිකධම් මානං, ථහතුආදීනං දුකධම් මානඤ් ච 

අනුථලොමථදසනාවථසන ධම්මානුකලොමිං ථවදිතබ් බ්ං. ‘‘නකුසලං ධම් මං පටිච් ච 
නකුසථලො ධම් ථමො’’තිආදිනා තිකදුකධම් මානං පච් චනීකවථසන 
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පටුන 

ධම්මපච්චනීෙිං ථවදිතබ් බ්ං. ‘‘ථහතුපච් චො ආරම් මණපච් චො’’ති එවං 

චතුවීසතිො පච් චොනං අනුථලොමථදසනාවථසන පච්චයානුකලොමිං ථවදිතබ් බ්ං. 
‘‘නථහතුපච් චො නාරම් මණපච් චො’’ති එවං පච් චොනං පච් චනීකවථසන 

පච්චයපච්චනීෙඤ්ච ථවදිතබ් බ්ං. තත්ර ෙදිදං ධම් මානුථලොමං 

ධම් මපච් චනීකඤ් ච, තස් ස වථසන චතුවීසතිසමන් තපට් ඨානං ථවදිතබ් බ්ං. 
පච් චොනුථලොමං පච් චෙපච් චනීකඤ් ච අනුථලොමතිකපට් ඨානාදීසු චතුවීසතිො 
පට් ඨාථනසු එථකකතිකදුථකසු එවං ලබ් භති. තඤ් ච උපරි පාළිනෙදස් සථන එව 
පාකටං භවිස් සති. තත්රිමානි චතුවීසති පට් ඨානානි ඉථමසං තිකදුකානං වථසන 
නිද් දිට් ඨත් තා තිකපට් ඨානං…ථප.… දුකදුකපට් ඨානන් ති වුච් චති. 

ථතසු තිකදුථකසු එථකකං තිකදුකං ඉථමසං ථහතුපච් චොදීනං චතුවීසතිො 
පච් චොනං අනුථලොමාදිනෙචතුක් කවථසන සත් තහි සත් තහි මහාවාථරහි 

විත් ථාරථතො විභත් තං. කතථමහි සත් තහි? පටිච් චවාථරො සහජාතවාථරො 
පච් චෙවාථරො නිස් සෙවාථරො සංසට් ඨවාථරො සම් පයුත් තවාථරො පඤ් හාවාථරොති 

ඉථමහි. තත් ථ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො’’තිආදිනා 

පටිච් චාභිධාථනන වුත් ථතො පටිච්චවාකරො නාම. ‘‘කුසලං ධම් මං සහජාථතො, 

කුසලං ධම් මං පච් චො, කුසලං ධම් මං නිස ්සාෙ, කුසලං ධම් මං සංසට් ථඨො, 
කුසලං ධම් මං සම් පයුත් ථතො’’ති එවං සහජාතාදිඅභිධාථනහි වුත් තා පඤ් ච වාරා 

සහජාතාදිවාරාන. පරථතො ච සංසට් ඨසම් පයුත් තවාථරසු ද් වීසු 

අරූපධම් මවථසථනව පච් චෙපච් චයුප් පන් නා ච, ථසථසසු චතූසු වාථරසු, 

සත් තථමව පඤ් හාවාථර ච රූපාරූපවථසන, පච් චෙවාථර, නිස ්සෙවාථර ච 

සහජාතපච් ඡාජාතපුථරජාතවථසන, ථසථසසු සහජාතවථසන 
පච් චෙපච් චයුප් පන් නා ච කථිතාති අෙං විථසථසො. සත් තමවාථර පන ෙස් මා 
‘‘කුසථලො ධම් ථමො කුසලස ්ස ධම් මස ්ස ථහතුපච් චථෙන පච් චථෙො’’තිආදිනා 
නථෙන ථත ථත පඤ් ථහ උද් ධරිත් වා පුන ‘‘කුසලා ථහතූ සම් පයුත් තකානං 

ඛන් ධාන’’න් තිආදිනා නථෙන සබ් ථබ්පි ථත පඤ් හා නිජ් ජටා, නිග් ගුම් බ්ා ච 

කත් වා විභත් තා, තස් මා ථසො වාථරො පඤ් හානං සාධුකං විභත් තත් තා 

පඤ්හාවාකරොත් ථවව සඞ් ඛං ගථතො. ඉති ඉථමහි සත් තහි මහාවාථරහි 
චතුවීසතිො සමන් තපට් ඨාථනසු සබ් ථබ්පි තිකදුකා චතුවීසතිො පච් චොනං 

අනුථලොමාදිවථසන විත් ථාරථතො විභත් තා. කථං? අනුථලොමපට් ඨාථන හි ෙදිදං 
ද් වාවීසතිතිථක නිස් සාෙ තිකපට් ඨානං නාම සබ් බ්පඨමං නිද් දිට් ඨං. තත් ථ 

කුසලත් තිකං තාව ඉථමහි පටිච් චවාරාදීහි මහාවාථරහි 
පච් චොනුථලොමාදිනෙචතුක් කථතො විභත් තං. තත් ථ ථෙො තාථවස සබ් බ්පඨථමො 

පටිච් චවාථරො නාම, ථසො උද් ථදසනිද් ථදසථතො දුවිථධො ථහොති. 

තත් ථ උද් ථදසවාථරො කුසලාදථෙො පටිච් ච ථහතුපච් චොදිවථසන කුසලාදීනං 

යුත් තානං, අකුසලාදීනං අයුත් තකානඤ් ච ධම් මානං උප් පත් තිපුච් ඡනවථසථනව 
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පවත් තත් තා ‘‘පුච් ඡාවාථරො’’තිපි, පුච් ඡානඤ් ථඤව පඤ් ඤාපනථතො 

‘‘පණ් ණත් තිවාථරො’’තිපි වුච් චති. න හි තත් ථ විස් සජ් ජනං අත් ථි. නිද් ථදසවාථරො 
පන පුච් ඡාවාථර පරිපුච් ඡිථතසු පඤ් ථහසු ‘‘සිො අකුසලං ධම් මං පටිච් ච 
අකුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ථජෙයා’’තිආදිකං අයුත් තං පඤ් හං අනුද් ධරිත් වා 

ලබ් භමානානඤ් ථඤව පඤ ්හානං වථසන පවත් ථතො. ඉතථරසු පන සහජාතාදීසු, 

ථසථසසු ච තිථකසු, ථසසපට් ඨාථනසු ච සබ් බ්ත් ථ පුච් ඡාවාථරො නත් ථි, 
ලබ් භමානවථසන සබ් බ්විස් සජ් ජනථමව දස් සිතන් ති ඉදථමත් ථ සඞ් ථඛපථතො 
පාළිවවත් ථානං. 

ඉදානි පථනත් ථ ආදිථතො පට් ඨාෙ එවං විභඞ් ගනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. 
අනුථලොමපට් ඨානස ්මිඤ් හි තිකපට් ඨාථන කුසලත් තිකස ්ස සත් තසු මහාවාථරසු 

පඨමස ්ස පටිච් චවාරස් ස පුච් ඡාවාථර තාව – ‘‘සිො කුසලං ධම් මං පටිච් ච 
කුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ථජෙය ථහතුපච් චො…ථප.… අකුසථලො 
ධම් ථමො…ථප.… අබ්යාකථතො…ථප.… කුසථලො ච අබ්යාකථතො ච…ථප.… 
අකුසථලො ච අබ්යාකථතො ච…ථප.… කුසථලො ච අකුසථලො ච…ථප.… 
කුසථලො ච අකුසථලො ච අබ්යාකථතො ච ධම් මා උප් පජ් ථජෙුං ථහතුපච් චො’’ති 
කුසලපදමූලා සත් ත පුච් ඡා උද් ධටා. 

එවං අකුසලපදමූලා, අබ්යාකතපදමූලා ච. ‘‘සිො කුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච 
ධම් මං පටිච් ච අකුසථලො…ථප.… සිො අකුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච…ථප.… 
සිො කුසලඤ් ච අකුසලඤ් ච…ථප.… සිො කුසලඤ් ච අකුසලඤ් ච 

අබ්යාකතඤ් ච ධම් මං පටිච් චා’’ති ද් විමූලකා, තිමූලකා ච සත් ත සත් ත පුච් ඡාති 
එකූනපඤ ්ඤාස පුච් ඡා ථහතුපච් චෙමූලකා උද් ධටා. 

ඉමිනාව නථෙන ‘‘සිො කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො 
උප් පජ් ථජෙය ආරම් මණපච් චො…ථප.… අවිගතපච් චො’’ති එවං 
ථසසපච් චෙමූලකාපි පුච් ඡාථවදිතබ් බ්ා. එකමූලකනථෙො. 

ෙථා ච එකමූලථක, එවං ‘‘සිො කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො 
උප් පජ් ථජෙය ථහතුපච් චො ආරම් මණපච් චො…ථප.… ථහතුපච් චො 
අවිගතපච් චො’’තිආදිනා ද් විමූලථකපි. ‘‘ථහතුපච් චො ආරම් මණපච් චො 
අධිපතිපච් චො…ථප.… ථහතුපච් චො ආරම් මණපච් චො 
අනන් තරපච් චො…ථප.… ථහතුපච් චො ආරම් මණපච් චො 
අවිගතපච් චො’’තිආදිනා තිමූලකාදීසු සබ් බ්මූලකපරිථෙොසාථනසු වාථරසු නො 
ථවදිතබ් බ්ා. ථහතුපච් චෙමූලකනථෙො. 

ෙථා ච ථහතුමූලථක, එවං ‘‘සිො කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො 
උප් පජ් ථජෙය ආරම් මණපච් චො’’තිආදිනා ථසසපච් චෙමූලථකසුපි නථෙො 
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ඤාතබ් ථබ්ො. පච් චොනුථලොමවාථරො. එථතථනව උපාථෙන ‘‘සිො කුසලං ධම් මං 
පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ථජෙය නථහතුපච් චො’’තිආදිනා 
සබ් බ්ප් පකාරයුත් ථතො පච් චෙපච් චනීකවාථරොපි. ‘‘සිො කුසලං ධම් මං…ථප.… 
උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො නාරම් මණපච් චො’’තිආදිනා 
අනුථලොමපච් චනීකපච් චෙවාථරොපි. ‘‘සිො කුසලං ධම් මං…ථප.… 
උප් පජ් ථජෙය නථහතුපච් චො ආරම් මණපච් චො’’තිආදිනා 
පච් චනීොනුථලොමවාථරොපි සබ් බ්ත් ථ ථනතබ් ථබ්ොති අෙං තාථවත් ථ පුච් ඡාවාථර 
නථෙො. 

නිද් ථදසවාථරො පන උද් ථදසවාථර දස් සිතාසු පුච් ඡාසු කුසලාකුසලාදීනං 
සහුප් පත් තිො අභාවථතො ො එතා ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො 

උප් පජ් ජතී’’තිආදිකා පුච් ඡා සබ් බ්ථසො විස් සජ් ජනං ලභන් ති, තා පහාෙ ො 

විස් සජ් ජනං ලභන් ති, තාසථමව විස් සජ් ජනවථසන පවත් ථතො. තත්රාෙං නථෙො – 

‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො. කුසලං එකං 
ඛන් ධං පටිච් ච තථෙො ඛන් ධා. තථෙො ඛන් ථධ පටිච් ච එථකො ඛන් ථධො. ද් ථව 
ඛන් ථධ පටිච් ච ද් ථව ඛන් ධා. කුසලං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො ධම් ථමො 
උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො. කුසථල ඛන් ථධ පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. කුසලං 
ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ච අබ්යාකථතො ච ධම් මා උප් පජ් ජන් ති ථහතුපච් චො. 
කුසලං එකං ඛන් ධං පටිච් ච තථෙො ඛන් ධා චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූපං. තථෙො 
ඛන් ථධ පටිච් ච එථකො ඛන් ථධො චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූපං. ද් ථව ඛන් ථධ පටිච් ච 
ද් ථව ඛන් ධා චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූප’’න් ති එවං කුසලපදමූලාසු සත් තසු 
පුච් ඡාසු තිස් ථසොව ලබ් භමානා විස් සජ් ජිතා. තථා අකුසලපදමූලාසුපි තිස් ථසොව. 
අබ්යාකතපදමූලාසු පන ‘‘අබ්යාකතං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො ධම් ථමො 
උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො. විපාකාබ්යාකතං කිරිොබ්යාකතං එකං ඛන් ධං පටිච් ච 
තථෙො ඛන් ධා චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූපං…ථප.… ද් ථව ඛන් ථධ පටිච් ච ද් ථව 
ඛන් ධා චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූපං. පටිසන් ධික් ඛථණ විපාකාබ්යාකතං එකං 
ඛන් ධං පටිච් ච තථෙො ඛන් ධා කටත් තා ච රූපං…ථප.… ද් ථව ඛන් ධා කටත් තා 

ච රූපං. ඛන් ථධ පටිච් ච වත් ථු, වත් ථුං පටිච් ච ඛන් ධා. එකං මහාභූතං පටිච් ච 
තථෙො මහාභූතා…ථප.… ද් ථව මහාභූථත පටිච් ච ද් ථව මහාභූතා. මහාභූථත 
පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං කටත් තාරූපං උපාදාරූප’’න් ති එකාව. 

ද් විමූලිකාදීසු ච ‘‘කුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො ධම් ථමො 
උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො. කුසථල ඛන් ථධ ච මහාභූථත ච පටිච් ච 

චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් ති එකා. තථා ‘‘අකුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච 

පටිච් චා’’ති, එවං ථහතුපච් චෙමූලිකාසු එකූනපඤ් ඤාසාෙ පුච් ඡාසු නථවව 
ලබ් භමානා විස් සජ් ජිතා. ථසසා චත් තාලීස ථමොඝපුච් ඡාති න විස් සජ් ජිතා. එවං 
උපරි ආරම් මණපච් චොදීසු විස් සජ් ජිතාවථසසා ථමොඝපුච් ඡාති ගථහතබ් බ්ා. 

විජානනසුඛත් ථං පන භගවතා පුච් ඡාවාථර ලබ් භමානා, අලබ් භමානා ච සබ් බ්ාපි 
තා දස ්සිතාති ථවදිතබ් බ්ාති. 
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පටුන 

තත් ථ කුසලිං ධම්මිං පටිච්චාති සහජාථතසු ථවදනාක් ඛන් ධාදිථභදං එකං 

කුසලං ධම් මං පටිච් ච පටිගන් ත් වා, සහුප් පත් තිසඞ් ඛාථතන සදිසභාථවන 

පත් වාති අත් ථථො. සදිසත් ථථො හි එත් ථ පටිසද් ථදො ‘‘පටිපුග් ගථලො’’තිආදීසු විෙ. 

කුසකලොධම්කමොති සඤ් ඤාක් ඛන් ධාදිථභථදො සහුප් පන් ථනො කුසථලො ධම් ථමො. 

උප්ප්ජතීති පාකටභාවථතො උද් ධං උප් පාදාදිං පාපුණාති, අත් තානං වා 

පටිලභති. කහතුපච්චයාති න ථකවලං කුසලධම් මමත් තථමව පටිච් ච උප් පජ් ජති, 
අථ ථඛො කුසලථහතුනා ථහතුපච් චෙතං සාථධන් ථතන ච උප් පජ් ජතීති 

එවමත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. 

එවමිදං ‘‘උප් පජ් ථජෙයා’’ති පුච් ඡාෙ ‘‘උප් පජ් ජතී’’ති අවිථසථසන 

විස් සජ් ජනං වත් වා ඉදානි ෙං ධම් මං පටිච් ච ථෙ ධම් මා උප් පජ් ජන් ති, ථත 

පච් චෙපච් චයුප් පන් ථන ඛන් ධවථසන විථසථසත් වා දස් ථසතුං ‘‘කුසලිං එෙිං

ඛන්ධ’’න් තිආදි වුත් තං. ෙස් මා පථනත් ථ එථකො ඛන් ථධො එකස ්ථසව, 

ද් වින් නංථෙව වා, ද් ථව වා පන එකස් ථසව පච් චො නාම න ථහොන් ති, තස් මා 
ථත පකාථරන අනාමසිත් වා ‘‘එකං ඛන් ධං පටිච් ච තථෙො ඛන් ධා’’තිආදිනා 
පච් චෙභාථවන ගහිතාවථසසං සබ් බ්ං පච් චයුප් පන් නං කත් වා දස් සිතන් ති 

ථවදිතබ් බ්ං. එවං උපරිපි සබ් බ්ත් ථ. චිත්තසමුට්ඨානිං රූපන් ති ඉදං 
පටිච් චත් ථස ්ස සහජාතත් ථත් තා ෙං කුසථලන සහජාතඤ් ථචව ථහතුපච් චෙඤ් ච 

ලභති, තං දස් ථසතුං වුත් තං ‘‘විපාොබයාෙතිං කිරියාබයාෙත’’න් ති. එත් ථ 

ථහතුපච් චොධිකාථර අථහතුකා න ගථහතබ් බ්ා. ඛන්කධ පටිච්ච වත්ථූතිආදි 
කටත් තාරූපග් ගහථණන වත් ථුස ්මිං ගහිථතපි වත් ථුං පටිච් ච අරූපක් ඛන් ධානං 

උප් පත් තිදස් සනත් ථං වුත් තං. එෙිං මහාභූතන් තිආදි පන රූපාබ්යාකතං පටිච් ච 
රූපාබ්යාකතස ්ස උප් පත් තිදස ්සනත් ථං. ථහතුපච් චථෙ උපත් ථම් භකානථමව 

ථචත් ථ චිත් තජානං, පටිසන් ධිෙං කම් මජානඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං 

පච් චෙපච් චයුප් පන් නතා ගථහතබ් බ්ා, න අථහතුකචිත් තජඋතුජාදීනං ථතසං 

ථහතුපච් චො උප් පත් තිො අභාවථතො. මහාභූකතපටිච්චචිත්තසමුට්ඨානන් තිආදි 
මහාභූථත පටිච් ච උපාදාදීනං උප් පත් තිදස් සනත් ථං වුත් තං. ඉමිනා උපාථෙන 
ආරම් මණපච් චොදීසුපි විස් සජ් ජනානං අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. 

ආරම් මණපච් චථෙ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 

ආරම් මණපච් චො. එකං ඛන් ධං…ථප.… ද් ථව ඛන් ථධ පටිච් ච ද් ථව ඛන් ධා. 
අකුසලං ධම් මං පටිච් ච අකුසථලො ධම් ථමො…ථප.… අබ්යාකතං ධම් මං පටිච් ච 
අබ්යාකථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජති ආරම් මණපච් චො. විපාකාබ්යාකතං 
කිරිොබ්යාකතං එකං ඛන් ධං…ථප.… ද් ථව ඛන් ධා. පටිසන් ධික් ඛථණ 
විපාකාබ්යාකතං එකං ඛන් ධං…ථප.… ද් ථව ඛන් ධා. වත් ථුං පටිච් ච ඛන් ධා’’ති 

එවං තිස් ථසො විස් සජ් ජිතා. ථසසා රූපමිස් සකත් තා, රූපස් ස ච 
ආරම් මණපච් චථෙන අනුප් පත් තිථතො න ගහිතා. ථතථනව ‘‘වත් ථුං පටිච් ච 
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ඛන් ධා’’ති වත් වා ‘‘ඛන් ථධ පටිච් ච වත් ථූ’’ති න වුත් තං. එත් ථ ච 

ආරම්මණපච්චයාති සහජාතං කුසලං ධම් මං පටිච් ච උප් පජ් ජමාථනො කුසථලො 
ධම් ථමො තථතො අඤ් ථඤන අසහජාථතන ඡබ් බිථධන ආරම් මණභූථතන 
පච් චථෙනාති එවං අත් ථථො ගථහතබ් ථබ්ො. න හි අත් තනා සහජාතං ආරම් මණං 
කත් වා චිත් තථචතසිකා උප් පජ් ජන් ති. 

අධිපතිපච් චථෙ ථහතුපච් චෙසදිසං විස් සජ් ජනං. අනන් තරසමනන් තථරසු 
පන රූපාභාවථතො ආරම් මණපච් චෙසදිසං. සහජාතපච් චථෙපි 

ථහතුපච් චෙසදිසං. අබ්යාකතං පටිච් ච අබ්යාකතුප් පත් තිො පන ‘‘බ්ාහිරං එකං 
මහාභූතං පටිච් ච…ථප.… ද් ථව මහාභූතා. මහාභූථත පටිච් ච 
උපාදාරූපං…ථප.… ආහාරසමුට් ඨානං එකං මහාභූතං…ථප.… ද් ථව 
මහාභූතා…ථප.… උතුසමුට් ඨානං එකං…ථප.… ද් ථව මහාභූතා…ථප.… 
අසඤ් ඤසත් තානං එකං මහාභූතං පටිච් ච…ථප.… ද් ථව මහාභූතා…ථප.… 
කටත් තාරූපං උපාදාරූප’’න් ති ඉදං අධිකං. එවං අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චථෙපි. 
ථකවලං තත් ථ කටත් තාරූපං උපාදාරූපඤ් ච න ගහිතං ථතසං 
අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චෙත් තාභාවා. නිස් සෙපච් චථෙපි සහජාතපච් චෙසදිසං 
විස් සජ් ජනං. පටිච් චත් ථස් ස පන සහජාතත් ථත් තා චක් ඛාදීසු පුථරජාතනිස් සො 
ඉධ න ගහිතාති. උපනිස් සෙපච් චථෙපි රූපස් ස 
උපනිස ්සෙපච් චයුප් පන් නත් තාභාවා ආරම් මණපච් චෙසදිසථමව විස් සජ් ජනං. 

පුථරජාතපච් චථෙ පන ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 
පුථරජාතපච් චො. කුසලං එකං…ථප.… ද් ථව ඛන් ධා. වත් ථුං පුථරජාතපච් චො. 
අකුසලං ධම් මං පටිච් ච අකුසථලො…ථප.… අබ්යාකතං ධම් මං පටිච් ච 
අබ්යාකථතො…ථප.… පුථරජාතපච් චො. විපාකාබ්යාකතං කිරිොබ්යාකතං එකං 
ඛන් ධං…ථප.… ද් ථව ඛන් ධා. වත් ථුං පුථරජාතපච් චො’’ති එවං තිස් ථසො පුච් ඡා 

විස් සජ් ජිතා. තත් ථ වත්ථුිං පුකරජාතපච්චයාති ඉදං 
ආරම් මණපුථරජාතනිවත් තනත් ථං වුත් තං. තං හි චක් ඛුවිඤ් ඤාණාදීනංථෙව 

පුථරජාතපච් චෙතං සාධෙති, න මථනොවිඤ් ඤාණධාතුොති ඉධ න ගහිතං. 

පච් ඡාජාතපච් චථෙො ඉධ අරූපධම් ථමසු න ලබ් භති. රූපධම් ථමසු ච 

උපත් ථම් භථකොව, න ජනථකො, තස් මා ‘‘අබ්යාකතං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො 
ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’තිආදි න වත් තබ් ථබ්ොවාති අෙං න ගහිථතො. 
ආථසවනපච් චථෙපි ආරම් මණපච් චථෙ විෙ තිස් ථසොව පුච් ඡා විස් සජ් ජිතා. 

කම් මපච් චථෙ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 
කම් මපච් චො. කුසලං එකං ඛන් ධං…ථප.… අබ්යාකථතො ධම් ථමො 
උප් පජ් ජති…ථප.… චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූපං…ථප.… කුසථලො ච 

අබ්යාකථතො ච ධම් මා…ථප.… චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් ති කුසලපථද තිස් ථසො, 
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තථා අකුසලපථද. අබ්යාකතපථද පන ‘‘අබ්යාකතං ධම් මං පටිච් ච 
අබ්යාකථතො…ථප.… විපාකාබ්යාකතං කිරිොබ්යාකතං එකං ඛන් ධං 
පටිච් ච…ථප.… මහාභූථත පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං කටත් තාරූපං 

උපාදාරූපං, අසඤ් ඤසත් තානං…ථප.… කටත් තාරූපං උපාදාරූප’’න් ති එවං 
තිස් ථසො. ‘‘කුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… 
කුසථල ඛන් ථධ ච මහාභූථත ච පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් තිආදිනා 
සහජාතසදිසං විස් සජ් ජනං. නත් ථිවිගතපච් චථෙසු ආරම් මණසදිසං. 

එවං සබ් බ්පච් චථෙසු ලබ් භමානපඤ් ථහ විස් සජ් ජනං දස් ථසත් වා තථතො 
ථහතුඅධිපතිඣානමග් ගපච් චො එකසදිසා. 
ආරම් මණානන් තරසමනන් තරූපනිස ්සොථසවනනත් ථිවිගතපච් චො එකසදිසා. 
සහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස් සෙඅත් ථිඅවිගතා එකසදිසා. ආථසවනපච් චථෙ 

විපාථකො න ලබ් භති. අඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චථෙ චිත් තජරූපං, උපාදාරූපඤ් ච න 
ලබ් භතීතිආදිනා පච් චොනං අඤ ්ඤමඤ් ඤසදිසත් තං වත් වා පුන ථතසං 
‘‘ථහතුො නව. ආරම් මථණ තීණි. අධිපතිො නව. අනන් තරසමනන් තථරසු 
තීණි. සහජාථත නව. අඤ් ඤමඤ් ථඤ තීණි. නිස් සථෙ නව. උපනිස් සථෙ තීණි. 
පුථරජාථත තීණි. ආථසවථන තීණි. කම් ථම නව. විපාථක එකං. ආහාථර නව. 
ඉන් ද්රිථෙ නව. ඣාථන නව. මග් ථග නව. සම් පයුත් ථත තීණි. විප් පයුත් ථත නව. 
අත් ථිො නව. නත් ථිො තීණි. විගථත තීණි. අවිගථත නවා’’ති එවං 
ථහතුපච් චොදීනං එථකකස් මිං පුච් ඡාවිස් සජ් ජනවාරගණනා වුත් තාති අෙං 
එකමූලකනථෙො. 

ෙථා ච එකමූලථක, එවං ‘‘ථහතුපච් චො ආරම් මණපච් චො’’තිආදිනා 
ද් විමූලකාදීසුපි සබ් බ්මූලකපරිථෙොසාථනසු ෙථානුරූපං නථෙො ථනතබ් ථබ්ො. 
පාළිෙම් පි විත් ථාරනෙං අදස් ථසත් වා ‘‘ථහතුපච් චො ආරම් මථණ 
තීණී’’තිආදිනා විස් සජ් ජනවාරගණනථභථදො දස් සිථතොති අෙං පච් චොනුථලොථම 
නථෙො. 

පච් චෙපච් චනීථෙ පන ‘‘අකුසලං ධම් මං පටිච් ච අකුසථලො ධම් ථමො 
උප් පජ් ජති නථහතුපච් චො. විචිකිච් ඡාසහගථත උද් ධච් චසහගථත ඛන් ථධ 
පටිච් ච විචිකිච් ඡාසහගථතො උද් ධච් චසහගථතො ථමොථහො. අබ්යාකතං ධම් මං 
පටිච් ච අබ්යාකථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජති නථහතුපච් චො. අථහතුකං 
විපාකාබ්යාකතං කිරිොබ්යාකතං එකං ඛන් ධං…ථප.… ද් ථව ඛන් ධා 
චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූපං. අථහතුකපටිසන් ධික් ඛථණ විපාකාබ්යාකතං එකං 
ඛන් ධං…ථප.… ද් ථව ඛන් ධා කටත් තා ච රූපං…ථප.… වත් ථුං පටිච් ච ඛන් ධා. 

එකං මහාභූතං පටිච් ච…ථප.… මහාභූථත පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං, 
කටත් තාරූපං උපාදාරූපං…ථප.… එකං මහාභූතං පටිච් ච…ථප.… 
උපාදාරූප’’න් ති ඉමා ද් ථව විස් සජ් ජිතා. 
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නාරම් මණපච් චථෙ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… 
කුසථල…ථප.… අකුසලං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… 
අකුසථල…ථප.… අබ්යාකතං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… කුසලඤ් ච 

අබ්යාකතඤ් ච ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… චිත් තසමුට් ඨානං රූපං, 
අකුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… මහාභූථත 
පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් ති ඉමා පඤ් ච විස් සජ් ජිතා. 

නාධිපතිපච් චථෙ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො…ථප.… කුසලං එකං 
ඛන් ධං…ථප.… ද් ථව ඛන් ධා. කුසලං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… 
කුසථල ඛන් ථධ පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො 
ච අබ්යාකථතො ච ධම් මා උප් පජ් ජන් ති…ථප.… අකුසලං ධම් මං පටිච් ච 

අකුසථලො…ථප.… ද් ථව ඛන් ථධ පටිච් ච ද් ථව ඛන් ධා, අකුසලං ධම් මං පටිච් ච 
අබ්යාකථතො…ථප.… අකුසථල ඛන් ථධ පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. අකුසලං 
ධම් මං පටිච් ච අකුසථලො ච අබ්යාකථතො ච ධම් මා…ථප.… අබ්යාකතං ධම් මං 

පටිච් ච අබ්යාකථතො …ථප.… මහාභූථත පටිච් ච…ථප.… කටත් තාරූපං 
උපාදාරූපං. කුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ ්ච ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… 
කුසථල ඛන් ථධ ච මහාභූථත ච පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. අකුසලඤ් ච 

අබ්යාකතඤ් ච ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… අකුසථල ඛන් ථධ ච 
මහාභූථත ච පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් ති නව පුච් ඡා විස් සජ් ජිතා. 
නානන් තරනසමනන් තරපච් චො නාරම් මණපච් චෙසදිසා. 

නාඤ ්ඤමඤ් ඤපච් චථෙ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… 
කුසථල…ථප.… චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. අකුසලං ධම් මං පටිච් ච 
අබ්යාකථතො…ථප.… අකුසථල…ථප.… චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. අබ්යාකතං 
ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… විපාකාබ්යාකථත කිරිොබ්යාකථත ඛන් ථධ 
පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. පටිසන් ධික් ඛථණ විපාකාබ්යාකථත…ථප.… 
කටත් තා රූපං. මහාභූථත පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං කටත් තාරූපං 
උපාදාරූපං. බ්ාහිථර මහාභූථත පටිච් ච උපාදාරූපං. ආහාරසමුට් ඨාථන 
මහාභූථත පටිච් ච උපාදාරූපං. උතුසමුට් ඨාථන…ථප.… උපාදාරූපං. 
අසඤ් ඤසත් තානං මහාභූථත පටිච් ච කටත් තාරූපං උපාදාරූපං. කුසලඤ් ච 
අබ්යාකතඤ් ච ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… කුසථල ඛන් ථධ ච 
මහාභූථත ච පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. අකුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච ධම් මං 
පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… අකුසථල ඛන් ථධ ච මහාභූථත ච පටිච් ච 

චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් ති පඤ ්ච විස් සජ් ජිතා. තත් ථ විපාොබයාෙකත ඛන්කධ 

පටිච්ච ෙටත්තාරූපන් ති හදෙවත් ථුවජ් ජං ථවදිතබ් බ්ං. නඋපනිස් සෙපච් චථෙො 
නාරම් මණපච් චෙසදිථසො. 
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නපුථරජාතපච් චථෙ ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො…ථප.… අරූථප 
කුසලං…ථප.… ද් ථව ඛන් ධා. කුසලං පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… 

චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් ති කුසලපථද ද් ථව, තථා අකුසලපථදපි. ‘‘අබ්යාකතං 
පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… අරූථප විපාකාබ්යාකතං කිරිොබ්යාකතං…ථප.… 
බ්ාහිරං…ථප.… උපාදාරූපං. කුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච ධම් මං පටිච් ච 
අබ්යාකථතො. කුසථල ඛන් ථධ ච මහාභූථත ච පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. 
අකුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච…ථප.… අකුසථල ඛන් ථධ ච…ථප.… රූප’’න් ති 
ඉමා තිස් ථසොති සත් ත විස් සජ් ජිතා. නපච් ඡාජාතනාථසවනපච් චො 
නාධිපතිපච් චෙසදිසා. තත් ථ කුසලාකුසලකිරිොනං පඨමජවනවථසන 
නාථසවනපච් චෙප් පවත් ති ථවදිතබ් බ්ා. 

නකම් මපච් චථෙ ‘‘කුසලං පටිච් ච කුසථලො, කුසලා ථචතනා. අකුසලං 

පටිච් ච අකුසථලො, අකුසලා ථචතනා. අබ්යාකතං පටිච් ච අබ්යාකථතො, 

විපාකකිරිො ථචතනා. බ්ාහිරං, ආහාරසමුට් ඨානං, උතුසමුට් ඨාන’’න් ති තිස් ථසො 
විස් සජ් ජිතා. 

නවිපාකපච් චථෙ ‘‘කුසලං පටිච් ච කුසථලො, අබ්යාකථතො. කුසථලො ච 

අබ්යාකථතො චා’’ති කුසලපථද තිස් ථසො, තථා අකුසලපථදපි. ‘‘අබ්යාකතං 
පටිච් ච අබ්යාකථතො…ථප.… බ්ාහිරං ආහාරසමුට් ඨානං උතුසමුට් ඨානං 
අසඤ් ඤ…ථප.… උපාදාරූපං…ථප.… අකුසලඤ් ච අබ්යාකතඤ් ච 
අබ්යාකථතො’’ති ඉමා තිස් ථසොති නව විස් සජ් ජිතා. 

නාහාරපච් චථෙ ‘‘අබ්යාකතං පටිච් ච අබ්යාකථතො. බ්ාහිරං උතුසමුට් ඨානං, 
අසඤ් ඤ…ථප.… උපාදාරූප’’න් ති එකාව. 

නඉන් ද්රිෙපච් චථෙ ‘‘අබ්යාකතං පටිච් ච අබ්යාකථතො. බ්ාහිරං 
ආහාරසමුට් ඨානං…ථප.… උතුසමුට් ඨානං…ථප.… අසඤ් ඤසත් තානං 
මහාභූථත පටිච් ච රූපජීවිතින් ද්රිෙ’’න් ති එකාව. 

නඣානපච් චථෙ ‘‘අබ්යාකතං පටිච් ච අබ්යාකථතො. 
පඤ ්චවිඤ ්ඤාණසහගතං…ථප.… බ්ාහිරං ආහාරඋතුඅසඤ් ඤඋපාදාරූප’’න් ති 
එකාව. 

නමග් ගපච් චථෙ ‘‘අබ්යාකතං පටිච් ච අබ්යාකථතො. අථහතුකං 
විපාකාබ්යාකතං කිරිොබ්යාකතං…ථප.… චිත් තසමුට් ඨානං…ථප.… 
අථහතුකපටිසන් ධික් ඛථණ විපාකා…ථප.… කටත් තා ච රූපං…ථප.… බ්ාහිරං 
ආහාරඋතුඅසඤ් ඤඋපාදාරූප’’න් ති එකාව. 

නසම් පයුත් තපච් චථෙො නාරම් මණපච් චෙසදිථසො. 
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නවිප් පයුත් තපච් චථෙ ‘‘කුසලං පටිච් ච කුසථලො. අරූථප කුසථලොව. 

අකුසලං…ථප.… අරූථප අකුසථලො. අබ්යාකතං පටිච් ච අබ්යාකථතො, අරූථප 

විපාකකිරිොබ්යාකතං. බ්ාහිරං අසඤ් ඤ…ථප.… උපාදාරූප’’න් ති ඉමා 
තිස් ථසොව පුච් ඡා විස් සජ් ජිතා. ථනොනත් ථිථනොවිගතපච් චො 
නාරම් මණපච් චෙසදිසා. නසහජාතනනිස් සෙථනොඅත් ථිථනොඅවිගතපච් චො 
පථනත් ථ චත් තාථරොපි න ලබ් භන් තීති. 

එවං පච් චනීථක ලබ් භමානපඤ් හවිස් සජ් ජනං දස් ථසත් වා තථතො 

‘‘නථහතුො ද් ථව. නාරම් මථණ පඤ් ච. නාධිපතිො නව. නානන් තථර 
නසමනන් තථර නාඤ් ඤමඤ් ථඤ නඋපනිස් සථෙ පඤ් ච. නපුථරජාථත සත් ත. 
නපච් ඡාජාථත නාථසවථන නව. නකම් ථම තීණි. නවිපාථක නව. නාහාථර 
නඉන් ද්රිථෙ නඣාථන නමග් ථග එකං. නසම් පයුත් ථත පඤ් ච. නවිප් පයුත් ථත 
තීණි. ථනොනත් ථිථනොවිගථතසු පඤ් චා’’ති විස් සජ් ජනවාරගණනා වුත් තාති අෙං 
එකමූලකනථෙො. 

ඉමිනාව නථෙන ද් විමූලකාදීසුපි ෙථානුරූපං නථෙො ථනතබ් ථබ්ො, පාළිෙං 

පන ‘‘නථහතුපච් චො නාරම් මථණ එක’’න් තිආදිනා විස් සජ් ජනවාරගණනාව 
දස් සිතාති අෙං පච් චෙපච් චනීෙනථෙො. 

ඉමිනා වුත් තානුසාථරථනව ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො ධම් ථමො 

උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො නාරම් මණපච් චො’’තිආදිනා අනුථලොමපච් චනීෙනථෙ, 

‘‘අකුසලං ධම් මං පටිච් ච අකුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති නථහතුපච් චො 
ආරම් මණපච් චො’’තිආදිනා පච් චනීොනුථලොමනථෙ පඤ් හවිස ්සජ් ජනනථෙො 

ථවදිතබ් ථබ්ො. පාළිෙං පථනත් ථ විස ්සජ් ජනවාරගණනාව දස් සිතාති අෙං 
අනුථලොමපච් චනීෙකුසලත් තිථක පටිච් චවාරනථෙො. 

සහජාතවාරාදීසුපි ඡවාථරසු පටිච් චවාථර වුත් තානුසාථරන සබ් බ්ත් ථ නථෙො 

ථනතබ් ථබ්ො. ථෙ පන තත් ථ තත් ථ පාළිවිථසසා, අත් ථවිථසසා ච උපලබ් භන් ති, 
ථත පට් ඨානපාළිඅට් ඨකථාසු එව සබ් බ්ාකාරථතො ගථහතබ් බ්ා. ඉධ පන ථත 
සබ් ථබ් සඞ් ථඛපනෙථතො දස් සිෙමානාපි ගන් ථභාරිෙං කථරොන් තීති න දස් සිතා. 

ථතසු පන වාථරසු ‘‘කුසලං ධම් මං සහජාථතො කුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 

ථහතුපච් චො. කුසලං ධම් මං පච් චො… කුසලං ධම් මං නිස ්සාෙ… කුසලං 
ධම් මං සංසට් ථඨො… කුසලං ධම් මං සම් පයුත් ථතො කුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 
ථහතුපච් චො’’ති එවං ආදිථතො පඤ ්චසු වාථරසු පාළිගති ඤාතබ් බ්ා. ථතසු ච 

පටිච් චසහජාතා එකත් ථා, පච් චෙනිස ්සො එකත් ථා, සංසට් ඨසම් පයුත් තා 
එකත් ථා. තත් ථ ‘‘කුසලං ධම් මං සහජාථතො’’තිආදීසු කුසලං ධම් මං පටිච් ච 
ථතන සහජාථතො හුත් වාතිආදිනා ෙථානුරූපං අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. පච් ඡිථම 
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පටුන 

පන පඤ ්හාවාථර ‘‘කුසථලො ධම් ථමො කුසලස් ස ධම් මස් ස ථහතුපච් චථෙන 
පච් චථෙො. කුසලා ථහතූ සම් පයුත් තකානං ඛන් ධානං ථහතුපච් චථෙන පච් චථෙො. 
කුසථලො අබ්යාකතස් ස…ථප.… කුසලස් ස ච අබ්යාකතස් ස ච…ථප.… කුසලා 
ථහතූ සම් පයුත් තකානං ඛන් ධානං චිත් තසමුට් ඨානානඤ් චා’’තිආදිනා 

ථහතුපච් චථෙ, 

‘‘කුසථලො ධම් ථමො කුසලස් ස ධම් මස් ස ආරම් මණපච් චථෙන පච් චථෙො. 
දානං දත් වා සීලං සමාදිනත් වා උථපොසථකම් මං කත් වා තං පච් චථවක් ඛති. 
පුබ් ථබ් සුචිණ් ණානි…ථප.… ඣානා වුට් ඨහිත් වා ඣානං… ථසඛා ථගොත්රභුං 
ථවොදානං මග් ගං පච් චථවක් ඛන් ති. ථසඛා වා පුථුජ් ජනා වා කුසලං අනිච් චථතො 
දුක් ඛථතො අනත් තථතො විපස් සන් ති. ථචථතොපරිෙඤාථණන 

කුසලචිත් තසමඞ් ගිස ්ස චිත් තං ජානන් ති. ආකාසානඤ් චාෙතනකුසලං 
විඤ ්ඤාණඤ් චාෙතනකුසලස් ස ආරම් මණපච් චථෙන පච් චථෙො. 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤාෙතනකුසලං ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනකුසලස් ස… කුසලා 
ඛන් ධා ඉද් ධිවිධඤාණස් ස 
ථචථතොපරිෙපුබ් ථබ්නිවාසෙථාකම් මූපගඅනාගතංසඤාණස් ස 
ආරම් මණපච් චථෙන පච් චථෙො. 

කුසථලො අකුසලස් ස…ථප.… දානං දත් වා…ථප.… කත් වා තං අස් සාථදති 

අභිනන් දති. තං ආරබ් භ රාථගො උප් පජ් ජති. දිට් ඨි විචිකිච් ඡා උද් ධච් චං 

ථදොමනස ්සං උප් පජ් ජති. පුබ් ථබ් සුචිණ් ණානි අස් සාථදති …ථප.… ථදොමනස් සං 
උප් පජ් ජති. ඣානා වුට් ඨහිත් වා ඣානං අස් සාථදති…ථප.… උද් ධච් චං 
උප් පජ් ජති. ඣාථන පරිහීථන විප් පටිසාරිස් ස ථදොමනස් සං උප් පජ් ජති. 

කුසථලො අබ්යාකතස් ස…ථප.… පච් චථෙො. අරහා මග් ගං පච් චථවක් ඛති. 
පුබ් ථබ් සුචිණ් ණානි… කුසල…ථප.… විපස් සති…ථප.… විපාථකො 
තදාරම් මණතා උප් පජ් ජති. ආකාසානඤ් චාෙතනකුසලං 
විඤ ්ඤාණඤ් චාෙතනවිපාකස් ස…ථප.… කිරිෙස ්ස. 
ආකිඤ ්චඤ ්ඤාෙතන…ථප.… විපාකස ්ස ච කිරිෙස් ස ච. කුසලා ඛන් ධා 
ථචථතොපරිෙ…ථප.… අනාගතංසඤාණස් ස ආවජ් ජනාෙ. 

අකුසථලො අකුසලස් ස…ථප.… පච් චථෙො. රාගං අස් සාථදති…ථප.… 
උද් ධච් චං උප් පජ් ජති. අකුසථලො කුසලස් ස…ථප.… පච් චථෙො. ථසඛා පහීථන 
කිථලථස…ථප.… අනාගතංසඤාණස් ස. අකුසථලො අබ්යාකතස් ස… අරහා 
පහීථන කිථලථස…ථප.… ආවජ් ජනාෙ. 

අබ්යාකථතො අබ්යාකතස් ස… අරහා ඵලං පච් චථවක් ඛති. නිබ් බ්ානං, 
චක් ඛුං…ථප.… ථඵොට් ඨබ් බ්ං විපස් සති. දිබ් ථබ්න චක් ඛුනා රූපං 
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පස් සති…ථප.… ආකිඤ් චඤ ්ඤාෙතනකිරිෙං…ථප.… කිරිෙස් ස. රූපාෙතනං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස…ථප.… ආවජ් ජනාෙ. අබ්යාකථතො කුසලස් ස… ථසඛා 
ඵලං…ථප.… අනාගතංසඤාණස් ස. අබ්යාකථතො අකුසලස් ස… චක් ඛුං 

අස් සාථදතී’’තිආදිනා ආරම් මණපච් චථෙ ච, 

‘‘කුසථලො කුසලස ්ස අධිපතිපච් චථෙන පච් චථෙො. ආරම් මණාධිපති, 

සහජාතාධිපති. ආරම් මණාධිපති – දානං දත් වා’’තිආදිනා අධිපතිපච් චථෙ ච, 

‘‘කුසථලො කුසලස් ස අනන් තරපච් චථෙන පච් චථෙො’’තිආදිනා විත් ථාරථතො 

අනන් තරසමනන් තරසහජාතඅඤ් ඤමඤ් ඤනිස ්සෙපච් චථෙසු ච, 

‘‘කුසථලො කුසලස් ස උපනිස් සෙපච් චථෙන පච් චථෙො. 
ආරම් මණූපනිස ්සථෙො අනන් තරූපනිස් සථෙො පකතූපනිස් සථෙො. 
ආරම් මණූපනිස ්සථෙො – දානං දත් වා’’තිආදිනා ආරම් මණපච් චථෙ 

වුත් තනථෙන, ‘‘අනන් තරූපනිස් සථෙො – පුරිමා පුරිමා කුසලා ඛන් ධා 

පච් ඡිමානං පච් ඡිමාන’’න් තිආදිනා අනන් තරපච් චථෙ වුත් තනථෙථනව, 

‘‘පකතූපනිස ්සථෙො – සද් ධං උපනිස ්සාෙ…ථප.… උථපොසථකම් මං කථරොති. 

ඣානං, විපස් සනං, මග් ගං, අභිඤ් ඤං, සමාපත් තිං උප් පාථදති. සීලං, සුතං, 

චාගං, පඤ ්ඤං උපනිස් සාෙ…ථප.… පඨමස් ස ඣානස ්ස පරිකම් මං පඨමස් ස 
ඣානස් ස උපනිස් සෙපච් චථෙන පච් චථෙො…ථප.… ආකිඤ් චඤ් ඤාෙතනං 
ථනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤාෙතනස ්ස…ථප.… ෙථාකම් මූපගඤාණං 
අනාගතංසඤාණස් ස…ථප.… පඨමස ්ස මග් ගස් ස පරිකම් මං පඨමස් ස…ථප.… 
තතිථෙො මග් ථගො චතුත් ථස් ස. මග් ථගො ථසඛානං අත් ථපටිසම් භිදාෙ…ථප.… 
ඨානාඨානථකොසල් ලස් ස උපනිස් සෙ. කුසථලො අකුසලස් ස…ථප.… 
ආරම් මණූපනිස ්සථෙො. පකතූප…ථප.… පකතූපනිස් සථෙො – සද් ධං උපනිස ්සාෙ 
මානං ජප් ථපති. දිට් ඨිං ගණ් හාති…ථප.… සද් ධා සීලං සුතං චාථගො පඤ් ඤා 

රාගස ්ස, ථදොසස් ස, ථමොහස් ස, මානස ්ස, දිට් ඨිො. පත් ථනාෙ…ථප.… කුසථලො 
අබ්යාකතස් ස…ථප.… ආරම් මණූපනිස ්සථෙො. අනන් තරූපනිස ්සථෙො. 

පකතූප…ථප.… පකතූපනිස් සථෙො – සද් ධං උපනිස් සාෙ අත් තානං 

ආතාථපති…ථප.… කානකස ්ස සුඛස ්ස, දුක් ඛස ්ස, ඵලසමාපත් තිො. කුසලං 
කම් මං විපාකස් ස…ථප.… මග් ථගො අරහථතො අත් ථපටිසම් භිදාෙ පච් චථෙො. 

අකුසථලො අකුසලස් ස…ථප.… පකතූපනිස් සථෙො – රාගං උපනිස ්සාෙ 

පාණං හනති…ථප.… සම් ඵං පලපති…ථප.… සඞ් ඝං භින් දති. ථදොසං, ථමොහං, 

මානං, දිට් ඨිං, පත් ථනං උපනිස් සාෙ…ථප.… සඞ් ඝං භින් දති…ථප.… 
පාණාතිපාථතො පාණාතිපාතස් ස…ථප.… සඞ් ඝථභදකම් මස් ස…ථප.… 
පච් චථෙො. 
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අකුසථලො කුසලස් ස…ථප.… පකතූපනිස් සථෙො – රාගං උපනිස් සාෙ දානං 
ථදති…ථප.… මග් ගං උප් පාථදති…ථප.… සමාපත් තිං උප් පාථදති. 

රාථගො…ථප.… පත් ථනා. සද් ධාෙ, සීලස ්ස…ථප.… පඤ් ඤාෙ උපනිස ්සෙ. 
පාණං හන් ත් වා තස් ස පටිඝාතත් ථාෙ දානං ථදතී’’තිආදිනා ච 

උපනිස ්සෙපච් චථෙ ච, 

‘‘අබ්යාකථතො අබ්යාකතස් ස පුථරජාතපච් චථෙන පච් චථෙො…ථප.… 

ආරම් මණපුථරජාතං – අරහා චක් ඛුං…ථප.… ථඵොට් ඨබ් ථබ්, වත් ථුං 
විපස් සති…ථප.… දිබ් ථබ්න චක් ඛුනා රූපං පස් සති…ථප.… රූපාෙතනං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස…ථප.… වත් ථුපුථරජාතං – චක් ඛාෙතනං 
චක් ඛුවිඤ ්ඤාණස් ස…ථප.… වත් ථු විපාකාබ්යාකතාන’’න් තිආදිනා 

පුථරජාතපච් චථෙ ච, 

‘‘කුසථලො අබ්යාකතස් ස…ථප.… පච් ඡාජාතා කුසලා ඛන් ධා පුථරජාතස් ස 

ඉමස ්ස කාෙස් සා’’තිආදිනා පච් ඡාජාතපච් චථෙ ච, 

‘‘කුසථලො කුසලස් ස…ථප.… පුරිමා පුරිමා කුසලා ඛන් ධා’’තිආදිනා 

ආථසවනපච් චථෙ ච, 

‘‘සහජාතා නානාක් ඛණිකා, සහජාතා කුසලා ථචතනා…ථප.… 
සම් පයුත් තකානං ඛන් ධානං චිත් තසමුට් ඨානානඤ් ච රූපානං. නානාක් ඛණිකා 

විපාකානං ඛන් ධානං කටත් තා ච රූපාන’’න් තිආදිනා කම් මපච් චථෙ ච, 

‘‘අබ්යාකථතො අබ්යාකතස ්ස…ථප.… එථකො ඛන් ථධො 

තිණ් ණන් න’’න් තිආදිනා විපාකපච් චථෙ ච, 

‘‘කුසථලො කුසලස් සා’’තිආදිනා ආහාරපච් චොදීසු ච, ‘‘කුසථලො 

අබ්යාකතස් ස, සහජාතං, පච් ඡාජාතං, සහජාතා චිත් තසමුට් ඨානානං රූපානං. 
පච් ඡාජාතා ඉමස් ස කාෙස් ස…ථප.… අබ්යාකථතො කුසලස් ස…ථප.… 
පුථරජාතං වත් ථු කුසලානං ඛන් ධානං විප් පයුත් තපච් චථෙන 
පච් චථෙො’’තිආදිනා විප් පයුත් තපච් චොදීසු ච පාළිගති ථවදිතබ් බ්ා. 

තත් ථ කුසලධම් ථමො නාථමස ෙස් මා උප් පජ් ජන් ථතො ඨථපත් වා 

පච් ඡාජාතපච් චෙං, විපාකපච් චෙඤ් ච ථසථසහි ද් වාවීසතිො පච් චථෙහි 
උප් පජ් ජති. කුසලස් ස ච පච් චථෙො ථහොන් ථතො ඨථපත් වා 
පුථරජාතපච් ඡාජාතවිපාකවිප් පයුත් තපච් චථෙ ථසථසහි වීසතිො පච් චථෙහි 

පච් චථෙො ථහොති. එවං කුසථලො කුසලාදීනං, අකුසථලො ච අකුසලාදීනං 

ෙථානුරූපං පච් චො ථහොන් ති, තස් මා කුසලාදීනං තංතංපච් චයුප් පන් නවිභාගං 
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පටුන 

දස් ථසතුං පඤ ්හාවාථරො වුත් ථතො. තත් ථ කසඛා කගොත්රභුන් ති ථසොතාපන් නං 

සන් ධාෙ වුත් තං, කවොදානන් ති සකදාගාමිඅනාගාමිථනො. ථතසං හි 

ථගොත්රභුචිත් තං ථවොදානං නාම. මග්ගාවුට්ඨහිත්වාති මග් ගවීථිථතො වුට් ඨාෙ. න 
හි මග් ගානන් තරා පච් චථවක් ඛණා නාම අත් ථීති අෙං අනුථලොමපට් ඨාථන 
කුසලත් තිකනථෙො. 

ථවදනාත් තිකාදීසු ‘‘සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තං ධම් මං පටිච් ච සුඛාෙ 
ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො. සුඛාෙ ථවදනාෙ 

සම් පයුත් තං එකං ඛන් ධං පටිච් ච ද් ථව ඛන් ධා. ද් ථව ඛන් ථධ පටිච් ච එථකො 
ඛන් ථධො’’තිආදිනා කුසලත් තිථක වුත් තානුසාථරන පටිච් චවාරාදීසු 
පඤ ්හාවාරපරිථෙොසාථනසු සත් තසු වාථරසු එථකකස් මිං පච් චොනුථලොමාදීහි ච 
එකමූලාදීහි නථෙහි ච සබ් බ්ත් තිථකසු ලබ් භමානපදවථසන ගණනානථෙො 
ථෙොථජත් වා ඤාතබ් ථබ්ො. තත් ථ ථවදනාත් තිථක ථවදනාක් ඛන් ධස් ස 

අලබ් භනථතො ‘‘එෙිං ඛන්ධිං නස්සාය ද්කව ඛන්ධා’’තිආදි වුත් තං. සබ් බ්ත් ථ 
විථසථසො පාළිඅට් ඨකථානුසාථරථනව ඤාතබ් ථබ්ොති අෙං අනුථලොමපටිථලොථම 

තිෙපට්ඨානනකයො. 

දුකපට් ඨාථන පන ‘‘ථහතුං ධම් මං පටිච් ච ථහතු ධම් ථමො උප් පජ් ජති 
ථහතුපච් චො. අථලොභං පටිච් ච අථදොථසො. අථමොථහො. අථදොසං අථමොහං පටිච් ච 
අථලොථභො. අථදොථසො. ථලොභං පටිච් ච ථමොථහො. ථමොහං පටිච් ච ථලොථභො. ථදොසං 
පටිච් ච ථමොථහො. ථමොහං පටිච් ච ථදොථසො. පටිසන් ධික් ඛථණ ථහතුං ධම් මං 
පටිච් ච නථහතු ධම් ථමො උප් පජ් ජති…ථප.… ථහතූ ච නථහතූ ච. නථහතුං 

පටිච් ච නථහතු ධම් ථමො න…ථප.… ථහතූ ච නථහතූ චා’’තිආදිනා ථහතුදුථක, 

‘‘සථහතුකං ධම් මං පටිච් ච සථහතුථකො ධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො. 
සථහතුකං එකං ඛන් ධං…ථප.… සථහතුකං ධම් මං පටිච් ච. 
අථහතුථකො…ථප.… චිත් තසමුට් ඨානං රූපං. පටිසන් ධික් ඛථණ…ථප.… 

සථහතුථකො ච, අථහතුථකො ච…ථප.… අථහතුකං ඛන් ධං පටිච් ච අථහතුථකො. 
විචිකිච් ඡාසහගතං උද් ධච් චසහගතං ථමොහං පටිච් ච සම් පයුත් තකා 
ඛන් ධා…ථප.… චිත් තසමුට් ඨානං. ආහාරසමුට් ඨාන’’න් තිආදිනා 
සථහතුකදුකාදීසු ච ථකනචිවිඤ් ථඤෙයදුකවජ් ජිථතසු සබ් බ්දුථකසු පච් ථචකං 
පටිච් චවාරාදීසු සත් තසු මහාවාථරසු එථකකස් මිං පච් චොනුථලොමාදීසු චතූසු 
නථෙසු එකමූලකාදීහි සබ් බ්වාථරහි කුසලත් තිථක වුත් තානුසාථරන ෙථානුරූපං 
විභඞ් ගනථෙො ථෙොථජත් වා ඤාතබ් ථබ්ො. සබ් බ්ස ්මිම් පි හි පට් ඨාථන 

ථකනචිවිඤ් ථඤෙයදුකං න ලබ් භතීති අෙං දුෙපට්ඨානනකයො. 

දුකතිකපට් ඨාථන පන ‘‘ථහතුං කුසලං ධම් මං පටිච් ච ථහතු කුසථලො 
ධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො’’තිආදිනා ථහතුදුථකන සද් ධිං කුසලත් තිථක 
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කුසලං පදං ථෙොථජත් වා පටිච් චවාරාදීසු සත් තසු වාථරසු පච් චොනුථලොමාදීනං 

චතුන් නං නොනං වථසන ලබ් භමානකපච් චො එකමූලකාදිනථෙහි දස් සිතා. 

ෙථා ච කුසලං පදං, එවං අකුසලං පදං, අබ්යාකතඤ ්ච ථහතුදුථකන ථෙොථජත් වා 
වුත් තනථෙන දස් ථසත් වා ථහතුකුසලදුකතිකන් ති ඨපිතං. පාළි පන 

අතිසංඛිත් තා. ෙථා කුසලත් තිකං, එවං ‘‘ථහතුං සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තං 
ධම් මං පටිච් ච ථහතු සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 
ථහතුපච් චො’’තිආදිනා ලබ් භමානකපදවථසන ථවදනාත් තිකාදථෙොපි 
ථහතුදුථකන ථෙොථජත් වා ථහතුථවදනදුකතිකාදීනි එකවීසතිදුකතිකානි 
දස් සිතානීති. ෙථා ච ථහතුදුථකන සද් ධිං ලබ් භමානකපදවථසන ද් වාවීසතිතිකා 

ථෙොජිතා, එවං සථහතුකදුකාදීහි සබ් ථබ්හි සද් ධිං පච් ථචකං ද් වාවීසතිතිකා 
ථෙොථජතබ් බ්ා. පාළි පථනත් ථ ඉථතො පථරසුපි සබ් බ්ත් ථ අතිසංඛිත් තා. එවං 
ද් වාවීසතිතිථක ගථහත් වා දුකසථත පක් ඛිපිත් වා දුකතිකපට් ඨානං ථදසිතන් ති 

අෙං දුෙතිෙපට්ඨානනකයො. 

තිකදුකපට් ඨාථනපි ‘‘කුසලං ථහතුං ධම් මං පටිච් ච කුසථලො ථහතු ධම් ථමො 
උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො’’තිආදිනා කුසලත් තිථකන සද් ධිං ථහතුපදං 
ථෙොථජත් වා පටිච් චවාරාදීසු සත් තසු මහාවාථරසු 
පච් චොනුථලොමාදිනෙචතුක් කවථසන ලබ් භමානකපච් චො එකමූලාදීහි 

සබ් බ්වාථරහි දස් සිතා. ෙථා ථහතුපදං, එවං නථහතුපදම් පි කුසලත් තිථකන 
සද් ධිං ථෙොථජත් වා කුසලථහතු තිකදුකන් ති ඨපිතං. ෙථා ච කුසලත් තිථකන 

සද් ධිං ථහතුදුකං, එවං ‘‘සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තං ථහතුං කුසලං ධම් මං 
පටිච් චා’’තිආදිනා ථවදනාත් තිකාදීහිපි තං ථෙොථජත් වා ථවදනාත් තිකදුකාදීනි 

එකවීසතිතිකදුකාදීනි දස් සිතානි. ෙථා ච ථහතුදුකං, එවං සථහතුකාදථෙොපි 
සබ් ථබ් පච් ථචකං ද් වාවීසතිො තිථකහි ලබ් භමානපදවථසථනව ථෙොජිතා. එවං 
දුකසතං ද් වාවීසතිො තිථකසු පක් ඛිපිත් වා තිකදුකපට් ඨානං ථදසිතන් ති අෙං 

තිෙදුෙපට්ඨානනකයො. 

තිකතිකපට් ඨාථනපි ‘‘කුසලං සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තං ධම් මං පටිච් ච 
කුසථලො සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 

ථහතුපච් චො’’තිආදිනා කුසලත් තිකං ථවදනාත් තිකාදීහි සබ් බ්ත් තිථකහි, 

ථවදනාත් තිකාදථෙො ච කුසලත් තිකාදීහි වුත් තනථෙන ථෙොථජත් වා පච් චො 
දස් සිතා. එවං තිථකසු එව තිථක පක් ඛිපිත් වා තිකතිකපට් ඨානං ථදසිතන් ති අෙං 

තිෙතිෙපට්ඨානනකයො. 

දුකදුකපට් ඨාථනපි ‘‘ථහතුං සථහතුකං ධම් මං පටිච් ච ථහතු සථහතුථකො 

ධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො’’තිආදිනා ථහතුදුකං සථහතුකාදීහි, 
සථහතුකඤ් ච ථහතුදුකාදීහි ථෙොථජත් වා ථහට් ඨා වුත් තනථෙහි පච් චො දස් සිතා. 
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එවං දුථකසු එව දුථක පක් ඛිපිත් වා දුකදුකපට් ඨානං ථදසිතන් ති අෙං 

දුෙදුෙපට්ඨානනකයො. එවං තාව අනුථලොමපට් ඨාථන – 

‘‘තිකඤ ්ච පට් ඨානවරං දුකුත් තමං, 

දුකතිකඤ් ථචව තිකදුකඤ් ච; 

තිකතිකඤ් ථචව දුකදුකඤ් ච, 

ඡ අනුකලොමම්හි නො සුගම් භීරා’’ති. – 

වුත් තා ඡ නො ථවදිතබ් බ්ා. පච් චෙවථසන පථනථතසු ඡසු එථකකස් මිං 
පට් ඨාථන පච් චොනුථලොමාදීනං චතුන් නං නොනං වථසන එථතන පරිොථෙන 
චතුවීසතිනෙපටිමණ් ඩිතමිදං ධම් මානුථලොමපට් ඨානන් ති ථවදිතබ් බ්ං. අෙං 

අනුකලොමපට්ඨානනකයො. 

පච් චනීෙපට් ඨාථන පන ‘‘නකුසලං ධම් මං පටිච් ච නකුසථලො ධම් ථමො 
උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො. අකුසලං අබ්යාකතං එකං ඛන් ධං පටිච් ච…ථප.… 

ද් ථව ඛන් ධා, චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූප’’න් තිආදිනා තිෙපට්ඨාකන, ‘‘නථහතුං 
ධම් මං පටිච් ච නථහතු ධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො. නථහතුං එකං ඛන් ධං 

පටිච් ච…ථප.… චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූප’’න් තිආදිනා දුෙපට්ඨාකන ච, 

‘‘නථහතුං නකුසලං ධම් මං පටිච් ච නථහතු නකුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 
ථහතුපච් චො. නථහතුං නකුසලං අබ්යාකතං එකං ඛන් ධං පටිච් ච තථෙො 

ඛන් ධා’’තිආදිනා දුෙතිෙපට්ඨාකන ච, ‘‘නකුසලං නථහතුං ධම් මං පටිච් ච 

නකුසථලො නථහතු ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා තිෙදුෙපට්ඨාකන ච, 

‘‘නකුසලං නසුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තං ධම් මං පටිච් ච නකුසථලො නසුඛාෙ 

ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා තිෙතිෙපට්ඨාකන ච, 

‘‘නථහතුං නසථහතුකං ධම් මං පටිච් ච නථහතු නසථහතුථකො ධම් ථමො 

උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො’’තිආදිනා දුෙදුෙපට්ඨාකන චාති ඡසු 
පච් චනීෙපට් ඨාථනසු අනුථලොමතිකපට් ඨානාදීසු ඡසු පට් ඨාථනසු වුත් ථතන 

සබ් ථබ්න පකාථරන පාළිනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. ඉදඤ් ච කුසලාදීනං, 
ථහතුආදීනඤ් ච ධම් මානං පච් චයුප් පන් නභාවපටික් ථඛපවථසන පවත් තත් තා 

ධම් මපච් චනීෙපට් ඨානං නාම ජාතං. තත් ථ හි නකුසලිං ධම්මිං පටිච්චාති 

කුසලස ්ස පච් චෙපටික් ථඛථපො. නකුසකලො ධම්කමො උප්ප්ජතීති කුසලස් ස 
පච් චයුප් පන් නභාවපටික් ථඛථපො. තථා ‘‘අකුසලං අබ් ොකතං එකං ඛන් ධං 

පටිච් ච…ථප.… අකුසලා, අබ්යාකතා ඛන් ධා චිත් තසමුට් ඨානඤ් ච රූපං 
උප් පජ් ජතී’’ති එවමාදිනා නථෙථනත් ථ අත් ථථො ථවදිතබ් ථබ්ො. එවථමත් ථ 
පච් චනීෙපට් ඨාථන – 

‘‘තිකඤ ්ච පට් ඨානවරං දුකුත් තමං, 

දුකතිකඤ් ථචව තිකදුකඤ් ච; 
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තිකතිකඤ් ථචව දුකදුකඤ් ච, 

ඡ පච්චනීයම්හි නො සුගම් භීරා’’ති. – 

වුත් තා ඡ නො ථවදිතබ් බ්ා. පච් චෙවථසන පථනත් ථාපි එථකකස් මිං 
පච් චොනුථලොමාදීනං චතුන් නං චතුන් නං නොනං වථසන 
චතුවීසතිනෙපටිමණ් ඩිතමිදං ධම් මපච් චනීෙපට් ඨානන් ති ථවදිතබ් බ්න් ති අෙං 

පච්චනීයපට්ඨානනකයො. 

අනුථලොමපච් චනීෙපට් ඨාථන පන ‘‘කුසලං ධම් මං පටිච් ච නකුසථලො 
ධම් ථමො උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො. කුසථල ඛන් ථධ පටිච් ච චිත් තසමුට් ඨානං 

රූප’’න් තිආදිනා තිෙපට්ඨාකන, ‘‘ථහතුං ධම් මං පටිච් ච නථහතු ධම් ථමො 

උප් පජ් ජති ථහතුපච් චො’’තිආදිනා දුෙපට්ඨාකන ච, ‘‘ථහතුං කුසලං ධම් මං 

පටිච් ච නථහතු නකුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා දුෙතිෙපට්ඨාකන ච, 

‘‘කුසලං ථහතුං ධම් මං පටිච් ච නකුසථලො නථහතු ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා 

තිෙදුෙපට්ඨාකන ච, ‘‘කුසලං සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තං ධම් මං පටිච් ච 
නකුසථලො නසුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා 

තිෙතිෙපට්ඨාකන ච, ‘‘ථහතුං සථහතුකං ධම් මං පටිච් ච නථහතු නසථහතුථකො 

ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා දුෙදුෙපට්ඨාකන ච ථහට් ඨා වුත් තනථෙන 
සබ් ථබ්න පකාථරන පාළිනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. ඉදං කුසලාදීනං ධම් මානං 
පච් චෙත් තං අප් පටික් ඛිපිත් වා පච් චයුප් පන් නානං කුසලාදිභාවපටික් ථඛපවථසන 

පවත් තත් තා ධම් මානුථලොමපච් චනීෙපට් ඨානං නාම ජාතං. තත් ථ හි කුසලිං

ධම්මිං පටිච්චාති කුසලස් ස පච් චෙභාවවිධානං. නකුසකලොධම්කමො උප්ප්ජතීති 

කුසලස ්ස පච් චයුප් පන් නභාවනිවාරණං, තස් මා ‘‘කුසථල ඛන් ථධ පටිච් ච 
චිත් තසමුට් ඨානං රූප’’න් තිආදිනා විස් සජ් ජනං වුත් තන් ති ථවදිතබ් බ්න් ති 
එවථමත් ථ අනුථලොමපච් චනීෙපට් ඨාථන – 

‘‘තිකඤ ්ච පට් ඨානවරං දුකුත් තමං, 

දුකතිකඤ් ථචව තිකදුකඤ් ච; 

තිකතිකඤ් ථචව දුකදුකඤ් ච, 

ඡ අනුකලොමපච්චනීයම්හි නො සුගම් භීරා’’ති. – 

වුත් තා ඡ නො ථවදිතබ් බ්ා. පච් චෙවථසන පථනත් ථාපි එථකකස් මිං 
පච් චොනුථලොමාදීනං චතුන් නං චතුන් නං නොනං වථසන 
චතුවීසතිනෙපටිමණ් ඩිතමිදං ධම් මානුථලොමපච් චනීෙපට් ඨානන් ති 

ථවදිතබ් බ්න් ති අෙං අනුකලොමපච්චනීයපට්ඨානනකයො. 

පච් චනීොනුථලොමපට් ඨාථන ‘‘නකුසලං ධම් මං පටිච් ච අකුසථලො 
ධම් ථමො…ථප.… නකුසලං ධම් මං පටිච් ච අබ්යාකථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජති 
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ථහතුපච් චො’’තිආදිනා තිෙපට්ඨාකන, ‘‘නථහතුං ධම් මං පටිච් ච ථහතු ධම් ථමො 

උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා දුෙපට්ඨාකන ච, ‘‘නථහතුං නකුසලං ධම් මං පටිච් ච ථහතු 
අකුසථලො ධම් ථමො…ථප.… ථහතු අබ්යාකථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජතීති’’ආදිනා 

දුෙතිෙපට්ඨාකන ච, ‘‘නකුසලං නථහතුං ධම් මං පටිච් ච අකුසථලො ථහතු 
ධම් ථමො…ථප.… අබ්යාකථතො ථහතු ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා 

තිෙදුෙපට්ඨාකන ච, ‘‘නකුසලං නසුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් තං ධම් මං පටිච් ච 
අකුසථලො සුඛාෙ ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතො ධම් ථමො…ථප.… අබ්යාකථතො සුඛාෙ 

ථවදනාෙ සම් පයුත් ථතො ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා තිෙතිෙපට්ඨාකන ච, 

‘‘නථහතුං නසථහතුකං ධම් මං පටිච් ච ථහතු සථහතුථකො ධම් ථමො 

උප් පජ් ජතී’’තිආදිනා දුෙදුෙපට්ඨාකන ච, ථහට් ඨා වුත් ථතන පකාථරන 
පාළිනථෙො ථවදිතබ් ථබ්ො. ඉදඤ් ච කුසලාදිධම් මානං පච් චෙත් තං පටික් ඛිපිත් වා 
ථතසං පච් චයුප් පන් නභාවඅප් පටික් ථඛපවථසන පවත් තත් තා 

ධම් මපච් චනීොනුථලොමපට් ඨානං නාම ජාතං. තත් ථ නකුසලිං ධම්මන් ති 

කුසලස ්ස පච් චෙභාවනිවාරණං. අකුසකලො ධම්කමො උප්ප්ජතීති අකුසලස් ස 
උප් පත් තිවිධානං. කුසලං පන පටිච් ච කුසලස් ස උප් පත් තිඅභාවථතො ‘‘කුසථලො 
ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’ති අවත් වා ‘‘අකුසථලො ධම් ථමො උප් පජ් ජතී’’ති 

ලබ් භමානපදවථසන වුත් තං. කුසලං, හි අකුසලං, අබ්යාකතං වා සහජාතපච් චෙං 

කත් වා උප් පජ් ජමාථනො කුසථලො නාම නත් ථි, තස් මා අකුසලස් ස ච 
අබ්යාකතස් ස ච වථසන ථදසනා කතා. එවමඤ් ඤත් ථ. එවථමත් ථ 

ධම් මපච් චනීොනුථලොමපට් ඨාථන – 

 

 

‘‘තිකඤ ්ච පට් ඨානවරං දුකුත් තමං, 

දුකතිකඤ් ථචව තිකදුකඤ් ච; 

තිකතිකඤ් ථචව දුකදුකඤ් ච, 

ඡ පච්චනීයානුකලොමම්හි නො සුගම් භීරා’’ති. – 

වුත් තා ඡ නො ථවදිතබ් බ්ා. පච් චෙවථසන පථනත් ථාපි තිකපට් ඨානාදීසු 
එථකකස ්මිං පච් චොනුථලොමාදීනං චතුන් නං චතුන් නං නොනං වථසන එථකන 
පරිොථෙන චතුවීසතිනෙපටිමණ් ඩිතමිදං ධම් මපච් චනීොනුථලොමපට් ඨානන් ති 

ථවදිතබ් බ්න් ති අෙං පච්චනීයානුකලොමපට්ඨානනකයො. 

එවමිදං භගවතා අනුථලොමපට් ඨානාදීසු චතූසු එථකකස් මිං පට් ඨාථන 

තිකදුකාදීනඤ් ථඤව ඡන් නං ඡන් නං නොනං වථසන චතුවීසතිනෙපටිමණ් ඩිතං 
සමන් තපට් ඨානමහාපකරණං ථදසිතං. පච් චෙවථසන පථනථතසු චතුවීසතිො 
පට් ඨාථනසු එථකකස ්මිං පච් චොනුථලොමාදීනං චතුන් නං චතුන් නං නොනං 
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වථසථනතං ඡන් නවුතිනෙපටිමණ් ඩිතං ථහොති, ධම් මවථසථනව ථචතං පකරණං 
චතුවීසතිසමන් තපට් ඨානං වුත් තන් ති අෙථමත් ථ විභඞ් ගනථෙො. 

ථමොහවිච් ථඡදනිො අභිධම් මමාතිකත් ථවණ් ණනාෙ 

පට් ඨානමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

නගමනෙථා 
එත් තාවතා ච – 

1. 

මාතිකාොභිධම් මස ්ස, ආරද් ධා අත් ථවණ් ණනා; 

කමොහවිච්කෙදනී නාම, ො සා නිට් ඨමුපාගතා. 

2. 

නිට් ඨං ෙථාෙං සම් පත් තා, ලජ් ජීහි අභිපත් ථිතා; 

සබ් ථබ් නිට් ඨං තථා සන් තා, සථමන් තු සුමථනොරථා. 

3. 

ථෙො ගම් භීථරො සසාදීනං, සමුද් ථදොව භොවථහො; 

කාථලස ්මිං ධීමතඤ් චාපි, අපි ගන් ථාවථලොකථන. 

 

4. 

පඨමන් තරධානස් ස, අභිධම් මස ්ස තස ්ස ෙං; 

සිලාථලඛා නිධීනංව, ධම් මත් ථානං පකාසිකා. 

5. 

නාවා විෙ සමුද් දස ්ස, සුථඛොතරණපද් ධති; 

පාළිඅට් ඨකථා ථචසා, පරිසුද් ධා අනාකුලා. 

6. 

නෙථතොපි අවික් කිණ් ණා, අසංකිණ් ණා නිකාෙථතො; 

ෙථතො සක් කච් ච ථසොතබ් බ්ා, සද් ධම් මට් ඨිතිො සතා. 

7. 

සද් ධම් මට් ඨිතිකාථමන, අනත් තුක් කංසනාදිථතො; 

මොපි වණ් ණෙන් ථතන, රචිතා සුද් ධථචතසා; 

ථතත් තිංසභාණවාරාෙ, පරිමාථණන තන් තිො. 
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8. 

මාතිකාවණ් ණනා ො සා, ොව නිට් ඨං ෙථාබ්ලං; 

සබ් බ්ත් ථසඞ් ගහා එසා, අනාකුලපදක් කමා. 

9. 

ෙං පත් තං කුසලං ථතන, පත් වා සම් ථබ්ොධිමුත් තමං; 

නිට් ඨං පාථපෙයමඛිථල, පාණිථනො හිතථචතසා. 

10. 

නානාජනාධිරමණීෙතරස් ස, 

කචොළරට්ඨස්ස භාරමධිවාහකුලන් ධරස ්ස; 

කාථවරිපූතසලිථලන හිතාලෙස් ස, 
රාජාධිරාජවරවංසසුපීණිතස් ස. 

11. 

මජ් ඣම් හි ථචොළකකලඞ් කනිථභන මග් ගං, 

පූරං විසාලවිභථවහි මහාකුථලහි; 

පාකාරචක් කපරිඛාහි ච ථගොපුථරහි, 
යුත් තං ජනාකුලසුසජ් ජිතරාජමග් ගං. 

12. 
සබ් බූපථභොගපරිථභොගධථනහි නානා- 

වණ් ථණහි පුණ් ණවිවිධාපණිථකහි ථසොභං; 

ථචොළාධිනාගපුරනන් දනනාථභූතං, 
ථෙ තත් ථ ථසොගතවිහාරවරාභිරාමා. 

13. 
ථතසං මුථඛ ජනමථනොහරසත් ථුබිම් බ්- 

සම් භාවිථත මහති සජ් ජනමානනීථෙ; 

විජ් ජාලථෙහි උදොචලසන් නිථභහි, 

ථකලාසකූටසිඛථරොපමථචතිථෙහි. 

14. 

පාසාදහම් මිෙවථරහි ච මණ් ඩථපහි, 

ජම් බ්ම් බ්තාලපනසාදිතරාවලීහි; 
නන් ථදොපනන් දභුජගස් ස වරස් ස ථභොග- 
චක් කාවලීසමසුධාකතථගොපුථරහි. 
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15. 

යුත් ථත විසාලසිකතාසිතමාළථකහි, 

යුත් ථත සුසීලෙතිසඞ් ඝනිථසවිතම් හි; 

කලයාණකම් මනිරථතහි හටූපහාථර, 

නාග්ජුනව් හෙවිහාරවථර වසන් ථතො. 

16. 

නාථමන ථෙො ධුතධරග් ගසමානනාථමො, 

චන් ථදොව පාකටනථභොදිතවීතපඤ් ථඤො; 

සත් ථන් තථරසු නිපුථණො පිටකත් තථෙ ච, 
වාදීභයූථවිපිථන මිගරාජලීථලො. 

17. 
ථෙො සාගථරොව න විලඞ් ඝති සීලථවල- 

මප් පිච් ඡතාදිගුණසාරවිභූසිතත් ථතො; 

ථජොථතති සාසනමලං නිඛිලං ජහන් ථතො, 
සක් කච් ච ධම් මවිනෙං පරිදීපෙන් ථතො. 

18. 
ථතනාභිධම් මපිටකණ් ණවවිප් පකිණ් ණ- 

සාරත් ථරත් නනිකථරව සමුද් ධරිත් වා; 

සම් මාපජානගළලඞ් කරණාෙ කමොහ- 

විච්කෙදනී විරචිතා රතනාවලී ො. 

19. 

සාෙං පභාසතු සුකිත් තිවිරාජමානා, 

ධම් ථමසු ථමොහතිමිරං විනිහච් ච සම් මා; 

ආභාතු තාව ජිනසාසනථජොති ොව, 
වත් තිස ්සතිස් ස ජනතාහිතමාවහන් තී. 

ඉති ථචොළරට් ථඨ මහාෙස්සපත්කථකරන විරචිතා 

කමොහවිච්කෙදනී නාම 

අභිධම් මමාතිකත් ථවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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